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مصطفي جعفري ،عضو هيئت علمي مؤسسه تحقیقات
جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
پست الکترونیکmostafajafari@rifr-ac.ir :

عادل جلیلی ،رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
تهران ،ایران.
پست الکترونیکJalili@rifr-ac.ir :

شاخصهای تولیـد ثـروت
را بهرسمیت بشناسیـم

شاخصهای تولید ناخالص داخلی ( )GDPو سرانه تولید ناخالص داخلی از
مقیاسهای مهم اقتصادی در بسته توسعهای یک کشور محسوب میشود .این دو
شاخص از یک طرف ماحصل بهرهوری یک سیستم در استفاده از کلیه ظرفیتها
و امکانات ملی بوده و از طرف دیگر نشان از میزان برخورداری یک ملت در
مقایسه با سایر ملتها است و ابتداییترین ابزار اندازهگیری از سطح رفاه یک
جامعه بهحساب میآید .جداول شماره  1و  2روند تغییرات در تولید ناخالص
داخلی کشورهای ایران ،کره جنوبی ،ترکیه و مالزی را که از سال  1960میالدی
همزمان حرکت رو به رشد خود را آغاز کردهاند نشان میدهند .در سال1960
هر چهار کشور جزء جوامع فقیر محسوب میشدند و حتی مبتنی بر سرانه تولید
ثروت ،کره جنوبی فقیرتر از سه کشور دیگر بود .این مقایسه در سال 2014
میالدی نشان میدهد که این کشور به سطح کشورهای توسعه یافته و برخوردار
رسیده و ترکیه و مالزی جایگاه کشورهای متوسط و رو به باال را اشغال کرده و
با فاصله زیادی ،ایران در زمره کشورهای متوسط و رو به پایین قرار دارد .در
حالیکه با در نظر گرفتن شاخصهای جغرافیای سیاسی ،منابع طبیعی و انسانی
انتظار میرفت موقعیت اقتصادی ایران بهمراتب باالتر از این کشورها میبود.
مطالعات نشان میدهد که ارتباط بین سالمت محیط زیست ،برخورداری و
میزان درآمد مردم در یک جامعه معنیدار است .در جوامع ثروتمند ارتباط مردم
با محیطهای طبیعی یک ارتباط فرامعیشتی است و موضوعاتی چون حفظ تنوع
زیستی ،حفظ آب و خاک و خدمات محیط زیستی اکوسیستمهای طبیعی در
اولویت قرار دارد .در حالیکه در کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر این ارتباط
معیشتی است؛ تأمین نیاز ابتدایی انسان وابسته به زمین است و با افزایش جمعیت
در این جوامع فشار بر عرصههای طبیعی تشدید میشود .در نتیجه ابتداییترین
رویکرد در این جوامع برای حفظ محیطهای طبیعی ،فعالسازی ظرفیتهای
بالقوه کشور در تولید ثروت است یعنی باید تمامی تالشهای سیاسی ،فرهنگی
و اقتصادی در این راستا فعال باشد .بهخاطر داشته باشیم جامعه فقیر نمیتواند
محیط زیست سالم و شاداب داشته باشد.

جدول  :1تولید ناخالص داخلی کشورها (میلیارد دالر)

جدول  :2سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها (دالر)
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تغيير اقليم در ايران ،واقعیتها

تغییـــر اقلیـــم یعنـــی هـــر تغییـــر مشـــخصی
در الگوهـــای مـــورد انتظـــار بـــرای وضعیـــت میانگیـــن آب و هوایـــی کـــه
در طوالنـــی مـــدت در ی ــک منطق ــه خـــاص یـــا ب ــرای کل اقلی ــم جهان ــی
رخ بده ــد .تغیی ــرات اقلیم ــی از دیرب ــاز در ابع ــاد زمان ــی و مکان ــی مختل ــف
روی داده اســـت .نشـــانههای علمـــی بســـیاری وجـــود دارنـــد کـــه مبیـــن
تفـــاوت آب و هـــوای اقلیمهـــای گذشـــته نســـبت بـــه وضعیـــت حاضرنـــد
(مســـاعدی و همـــکاران .)1390 ،در اينجـــا ســـعي نداريـــم تـــا در مـــورد
تعاريـــف بـــه مناقشـــهبپردازيـــم کـــه آيـــا آنچـــه واقـــع شـــده اســـت و
در حـــال وقـــوع اســـت ،تغييـــر اقليـــم ( )climate changeنـــام دارد
يـــا نوســـانات اقليمـــي ( .)climate variabilityدر ســـطح جهانـــی بیـــش
از ده هـــزار ســـند علمـــی منتشـــر شـــده اســـت کـــه تغییـــرات اقلیمـــی
را بهصـــورت علمـــی مـــورد بررســـی قـــرار دادهانـــد .آنچـــه در اینجـــا
ســـعی داریـــم بهصـــورت خیلـــی گـــذرا مـــورد توجـــه قـــرار دهیـــم،
تغییراتـــی اســـت کـــه در کشـــور واقـــع شـــده و همـــه بخشهـــا اعـــم از
اکوسیســـتمهای طبیعـــی یـــا مناطـــق شـــهری را تحـــت تأثیـــر قـــرار داده
اســـت .ایـــن تغییـــرات روی بخشهـــای مختلـــف اثـــر گذاشـــته و ایـــن
اثـــرات در مـــوارد متعـــددی آســـیبهایی را در پـــی داشـــتهاند .مســـائل
اجتماع ــی ،اقتص ــادی ،بهداش ــتی و محی ــط زیس ــتی مس ــائلی هس ــتند ک ــه
بالفاصلـــه بـــه ذهـــن خطـــور میکننـــد.
بــر اســاس دادههــای هواشناســی ثبــت شــده افزایــش دمــا در اغلــب
مناطــق کشــور غیرقابــل انــکار اســت (قیامــی شــمامی و همــکاران.)1390 ،
در اکثــر مناطــق وضعیــت بــارش دارای نوســاناتی بــوده کــه مشــکالتی را هــم
بهدنبــال داشــته اســت .ســاکنین مناطــق مختلــف کشــور اعــم از شــهری و
روســتایی وقتــی خاطراتشــان را مــرور میکننــد تفاوتهــا و تغییــرات فاحشــی
را مالحظــه مینماینــد و بیــان میکننــد.
خیلــی از تاالبهــا خشــک شــدهاند .خیلــی از مناطــق برفهــای قدیــم
را بــر خــود نمیبیننــد .فصلهــا تغییــر کردهانــد .حــوادث بحرانــی آب و
هوایــی مثــل ســیلها ،خشکســالیها و بارشهــای غیرمتعــارف بــا شــدت
بیشــتری اتفــاق میافتــد.
مــوارد متعــددی از ایــن قبیــل بــر اســاس مدیریتهــای غلــط و
غیرمنطقــی و غیرخردمندانــه واقــع شــده اســت کــه نبایــد بهحســاب
تغییــرات اقلیمــی گذاشــته شــود .ایــن بعــد از مســئله بایــد بهصــورت
جدیتــر و عمقیتــر مــورد تحلیــل و بررســی موشــکافانه قــرار گیــرد .امــا
در اینجــا ســعی نداریــم بــه ایــن بخــش از مســئله بپردازیــم ،اگــر چــه ایــن
نــوع اقدامــات اثــرات تغییــرات اقلیمــی و محیطــی را شــدت بخشــیده اســت.

منابع

قيامي شـمامي ،ف ،.معروفي ،ص ،.سـبزيپرور ،ع.ا ،.زارع ابيانه ،ح .و وحيدي،
م .1390 ،.آشکارسـازي تغييـر اقليـم در غـرب ايران با توجـه به تغييرات
دما .فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب ،سال دوم ،شماره .6
مسـاعدي ،ا ،.کوکبـي ،غ .و عبـداهللزاده ،ز .1390 ،.آشکارسـازي تغييـرات
اقليمـي براسـاس آزمونهاي آماري من -ويتني در شـهر مشـهد ،کنفرانس
ملـي هواشناسـي و مديريت آب کشـاورزي 2-1 ،آذر ،پرديس کشـاورزي
و منابع طبيعي دانشگاه تهران.

فاطمــه ســفیدکن ،معــاون پژوهشــي مؤسســه تحقیقــات
جنگلهــا و مراتــع کشــور ،ســازمان تحقيقــات ،آمــوزش و
ترويج كشاورزي ،تهران ،ایران.
پست الکترونیکsefidkon @rifr-ac.ir :

گیاهان دارویی و معطر

مهمتریـــن موضـــوع در دســـتهبندی و
ارائـــه آمـــار معتبـــر در خصـــوص تعـــداد ،ســـطح زیـــر کشـــت ،تولیـــد،
فـــراوری ،صـــادرات ،واردات و مصـــرف گیاهـــان دارویـــی و معطـــر در
کشـــور پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال اســـت کـــه اصـــو ً
ال بـــه چـــه گیاهانـــی
دارویـــی یـــا معطـــر گفتـــه میشـــود و بـــر اســـاس کـــدام تعریـــف یـــک
گیـــاه میتوانـــد در زمـــره گیاهـــان دارویـــی یـــا معطـــر قـــرار گیـــرد؟
بهطـــور طبیعـــي ایـــن تعریـــف قـــراردادی اســـت و ضمـــن پذیـــرش
همگان ــی بای ــد مبن ــای س ــایر آم ــار و اطالع ــات در کش ــور ق ــرار گی ــرد.
بـــدون شـــک تعییـــن نقـــش گياهـــان دارويـــي و فراوردههـــاي آنهـــا در
توليـــد ثـــروت ملـــي یـــا تعییـــن شـــركتها و بنگاههـــاي اقتصـــادي
مرتبـــط و ســـهم ايـــران از تجـــارت جهانـــي گیاهـــان دارویـــی و معطـــر
بـــدون در دســـت داشـــتن چنیـــن تعریفـــی امکانپذیـــر نیســـت.
گیاهــان دارویــی و داروهــای گیاهــی در ســایر کشــورهای جهــان نیــز
تعاریــف قــراردادی و متفاوتــی دارنــد .مرزبنــدی دقیــق بیــن غذا و دارو مشــکل
اســت (شــکل  .)1بســیاری از عصارههــا و ترکیبــات جداســازی شــده از
گیاهــان (ولــی نــه همــه آنهــا) در ایــن مــرز قــرار دارنــد .قوانیــن کشــورهای
مختلــف ایــن حــد واســطها را بهصــورت گوناگــون نامگــذاری میکننــد.
مثــ ً
ا عصارههــای گیاهــی کــه در یــک کشــور بهعنــوان مکمــل غذایــی
شــناخته میشــوند در کشــوری دیگــر ممکــن اســت دارو نامیــدهشــوند.
در هلنــد ،تمــام محصــوالت حاصــل از گیاهــان دارویــی تحــت عنــوان
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مکملهــای غذایــی دســتهبندی میشــوند .در آلمــان بــه تمــام گیاهــان
دارویــی و عصارههــای حاصــل از آنهــا دارو گفتــه میشــود .در انگلســتان
گیاهانــی کــه اثــر شــاخص درمانــی دارنــد بهعنــوان گیاهــان دارویــی در
نظــر گرفتــه میشــوند .در برخــی کشــورها مثــل بلژیــک ،بــر اســاس اثــرات
فیزیولوژیــک یــا اثــرات فارماکولوژیــک گیاهــان را دســتهبندی میکننــد.
یعنــی گیاهانــی کــه حــاوی ویتامینهــا یــا مــواد معدنــی در حــد نیــاز
روزانــه بــدن انســان هســتند بهعنــوان گیاهــان دارای ارزش تغذیــهای و
گیاهانــی کــه دارای یــک اثــر ویــژه دارویــی هســتند (مثــل اثــر آرامبخــش
ســنبلالطیب یــا اثــر ضــد افســردگی گل راعــی) بهعنــوان گیاهــان دارویــی
در نظــر گرفتــه میشــوند.
در ایران تعریف واحدی برای گیاهان دارویی که همه ملزم به رعایت آن
باشند ،وجود ندارد .طبق سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی (مصوب شورای
عالی انقالب فرهنگی در تاریخ  )1392/4/25به گياهاني كه بهطور مستقيم
يا غيرمستقيم تمام يا اجزايي از آنها بهصورت تازه يا خشك شده يا مواد
مؤثره استخراجي از آنها بهمنظور اثرات بهداشتي ،پيشگيري و درماني در بدن
انسان ،حيوانات و ديگر گياهان بهكار ميروند ،گياهان دارويي گفته ميشود.
گرچه این تعریف از یک طرف تا حدی گسترده است و میتواند تعداد زیادی
از گیاهان موجود در کشور ،از جمله بسیاری از میوهها مثل انار ،لیمو و انجیر
را شامل شود و از طرف دیگر بهنظر میرسد انواع چاشنیها ،طعمدهندهها و
رنگدهندههای گیاهی را در بر نمیگیرد ،اما اگر در ارائه آمار و اطالعات
مختلف مورد استفاده قرار گیرد ،در یکسانسازی
مفاهیم بسیار مفید است.
گیاهــان معطــر ،گیاهانــی هســتند کــه دارای
اســانس فــرار باشــند .اســانسها دســتهای از
مــواد مؤثــره گیاهــی یــا متابولیتهــای ثانویــه
هســتند کــه ترکیبــات اصلــی تشــکیلدهنده
آنهــا منوترپنهــا و سســکوئیترپنها هســتند.
عــاوه بــر ترپنوئیدهــا ترکیبــات هیدروکربنــی
خطــی بــدون هیــچ زنجیــر جانبــی ،مشــتقات
بنــزن و برخــی ترکیبــات گوگــرد یــا نیتــروژندار
بهصــورت محــدود در اســانسها دیــده
میشــوند .از گیاهــان معطــر و اســانس آنهــا
عــاوه بــر مصــارف دارویــی در صنایــع غذایــی
بهعنــوان طعمدهنــده ،چاشــنی و نگهدارنــده و در
صنایــع آرایشی-بهداشــتی بهعنــوان عطردهنــده و
خوشــبوکننده اســتفاده میشــود.
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