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 شاخص های تولیـد ثـروت
 را به رسمیت بشناسیـم

شاخص های تولید ناخالص داخلی )GDP( و سرانه تولید ناخالص داخلی از 
مقیاس های مهم اقتصادی در بسته توسعه ای یک کشور محسوب می شود. این دو 
شاخص از یک طرف ماحصل بهره وری یک سیستم در استفاده از کلیه ظرفیت ها 
و امکانات ملی بوده و از طرف دیگر نشان از میزان برخورداری یک ملت در 
مقایسه با سایر ملت ها است و ابتدایی ترین ابزار اندازه گیری از سطح رفاه یک 
جامعه به حساب می آید. جداول شماره 1 و 2 روند تغییرات در تولید ناخالص 
داخلی کشورهای ایران، کره جنوبی، ترکیه و مالزی را که از سال 1960 میالدی 
هم زمان حرکت رو به رشد خود را آغاز کرده اند نشان می دهند. در سال1960 
هر چهار کشور جزء جوامع فقیر محسوب می شدند و حتی مبتنی بر سرانه تولید 
این مقایسه در سال 2014  ثروت، کره جنوبی فقیرتر از سه کشور دیگر بود. 
میالدی نشان می دهد 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 
حالی که با در نظر گرفتن شاخص های جغرافیای سیاسی، منابع طبیعی و انسانی 

انتظار می رفت موقعیت اقتصادی ایران به مراتب باالتر از این کشورها می بود.
مطالعات نشان می دهد که ارتباط بین سالمت محیط زیست، برخورداری و 
میزان درآمد مردم در یک جامعه معنی دار است. در جوامع ثروتمند ارتباط مردم 
با محیط های طبیعی یک ارتباط فرامعیشتی است و موضوعاتی چون حفظ تنوع 
زیستی، حفظ آب و خاک و خدمات محیط زیستی اکوسیستم های طبیعی در 
اولویت قرار دارد. در حالی که 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 عرصه های طبیعی تشدید می شود. در نتیجه ابتدایی ترین 
ظرفیت های  فعال سازی  طبیعی،  محیط های  برای حفظ  این جوامع  در  رویکرد 
بالقوه کشور در تولید ثروت است یعنی باید تمامی تالش های سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی در این راستا فعال باشد. به خاطر داشته باشیم جامعه فقیر نمی تواند 

محیط زیست سالم و شاداب داشته باشد.
جدول 1: تولید ناخالص داخلی کشورها )میلیارد دالر(

جدول 2: سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها )دالر(
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تغییر اقلیم در ايران، واقعیت ها
ـــخصی  ـــر مش ـــر تغیی ـــی ه ـــم یعن ـــر اقلی تغیی
ـــه  ـــی ک ـــن آب و هوای ـــت میانگی ـــرای وضعی ـــار ب ـــورد انتظ ـــای م در الگوه
ـــی  ـــم جهان ـــرای کل اقلی ـــا ب ـــاص ی ـــه خ ـــک منطق ـــدت در ی ـــی م در طوالن
ـــف  ـــی مختل ـــی و مکان ـــاد زمان ـــاز در ابع ـــی از دیرب ـــرات اقلیم ـــد. تغیی رخ بده
ـــن  ـــه مبی ـــد ک ـــود دارن ـــیاری وج ـــی بس ـــانه های علم ـــت. نش روی داده اس
ـــد  ـــت حاضرن ـــه وضعی ـــبت ب ـــته نس ـــای گذش ـــوای اقلیم ه ـــاوت آب و ه تف
ـــورد  ـــا در م ـــم ت ـــعي نداری ـــا س ـــکاران، 1390(. در اینج ـــاعدی و هم )مس
ـــت و  ـــده اس ـــع ش ـــه واق ـــا آنچ ـــه آی ـــم ک ـــه  بپردازی ـــه مناقش ـــف ب تعاری
ــام دارد  ــم )climate change( نـ ــر اقلیـ ــت، تغییـ ــوع اسـ ــال وقـ در حـ
ـــش  ـــی بی ـــطح جهان ـــي )climate variability(. در س ـــانات اقلیم ـــا نوس ی
از ده هـــزار ســـند علمـــی منتشـــر شـــده اســـت کـــه تغییـــرات اقلیمـــی 
را به صـــورت علمـــی مـــورد بررســـی قـــرار داده انـــد. آنچـــه در اینجـــا 
ســـعی داریـــم به صـــورت خیلـــی گـــذرا مـــورد توجـــه قـــرار دهیـــم، 
ـــم از  ـــا اع ـــه بخش ه ـــده و هم ـــع ش ـــور واق ـــه در کش ـــت ک ـــی اس تغییرات
ـــرار داده  ـــر ق ـــت تأثی ـــهری را تح ـــق ش ـــا مناط ـــی ی ـــتم های طبیع اکوسیس
اســـت. ایـــن تغییـــرات روی بخش هـــای مختلـــف اثـــر گذاشـــته و ایـــن 
اثـــرات در مـــوارد متعـــددی آســـیب هایی را در پـــی داشـــته اند. مســـائل 
ـــه  ـــتند ک ـــائلی هس ـــتی مس ـــط زیس ـــتی و محی ـــادی، بهداش ـــی، اقتص اجتماع

بالفاصلـــه بـــه ذهـــن خطـــور می کننـــد.
ــب  ــا در اغل ــش دم ــده افزای ــت ش ــی ثب ــای هواشناس ــاس داده ه ــر اس ب
ــکار اســت )قیامــی شــمامی و همــکاران، 1390(.  ــل ان مناطــق کشــور غیرقاب
در اکثــر مناطــق وضعیــت بــارش دارای نوســاناتی بــوده کــه مشــکالتی را هــم 
ــهری و  ــم از ش ــور اع ــف کش ــق مختل ــاکنین مناط ــت. س ــته اس ــال داش به دنب
روســتایی وقتــی خاطراتشــان را مــرور می کننــد تفاوت هــا و تغییــرات فاحشــی 

ــد. ــان می کنن ــد و بی ــه می نماین را مالحظ
ــم  خیلــی از تاالب هــا خشــک شــده اند. خیلــی از مناطــق برف هــای قدی
ــی آب و  ــوادث بحران ــد. ح ــر کرده ان ــا تغیی ــد. فصل ه ــود نمی بینن ــر خ را ب
ــدت  ــا ش ــارف ب ــای غیرمتع ــالی ها و بارش ه ــیل ها، خشکس ــل س ــی مث هوای

ــد. ــاق می افت ــتری اتف بیش
ــط و  ــای غل ــاس مدیریت ه ــر اس ــل ب ــن قبی ــددی از ای ــوارد متع م
غیر منطقــی و غیرخردمندانــه واقــع شــده اســت کــه نبایــد به حســاب 
ــورت  ــد به ص ــئله بای ــد از مس ــن بع ــود. ای ــته ش ــی گذاش ــرات اقلیم تغیی
جدی تــر و عمقی تــر 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. 
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و  دســـته بندی  در  موضـــوع  مهم تریـــن 
ـــد،  ـــت، تولی ـــر کش ـــطح زی ـــداد، س ـــوص تع ـــر در خص ـــار معتب ـــه  آم ارائ
فـــراوری، صـــادرات، واردات و مصـــرف گیاهـــان دارویـــی و معطـــر در 
ـــی  ـــه گیاهان ـــه چ ـــواًل ب ـــه اص ـــت ک ـــؤال اس ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــور پاس کش
ـــک  ـــف ی ـــدام تعری ـــاس ک ـــر اس ـــود و ب ـــه می ش ـــر گفت ـــا معط ـــی ی داروی
گیـــاه می توانـــد در زمـــره گیاهـــان دارویـــی یـــا معطـــر قـــرار گیـــرد؟ 
ــراردادی اســـت و ضمـــن پذیـــرش  ــن تعریـــف قـ ــور طبیعـــي ایـ به طـ
ـــرد.  ـــرار گی ـــور ق ـــات در کش ـــار و اطالع ـــایر آم ـــای س ـــد مبن ـــی بای همگان
بـــدون شـــک تعییـــن نقـــش گیاهـــان دارویـــي و فراورده هـــاي آنهـــا در 
ــادي  ــاي اقتصـ ــرکت ها و بنگاه هـ ــا تعییـــن شـ ــروت ملـــي یـ ــد ثـ تولیـ
ـــی و معطـــر  ـــان داروی ـــي گیاه ـــهم ایـــران از تجـــارت جهان مرتبـــط و س

بـــدون در دســـت داشـــتن چنیـــن تعریفـــی امکان پذیـــر نیســـت.
ــز  ــان نی ــورهای جه ــایر کش ــی در س ــای گیاه ــی و داروه ــان داروی گیاه
تعاریــف قــراردادی و متفاوتــی دارنــد. مرزبنــدی دقیــق بیــن غذا و دارو مشــکل 
ــده از  ــازی ش ــات جداس ــا و ترکیب ــیاری از عصاره ه ــکل 1(. بس ــت )ش اس
گیاهــان )ولــی نــه همــه آنهــا( در ایــن مــرز قــرار دارنــد. قوانیــن کشــورهای 
ــد.  ــذاری می کنن ــون نام گ ــورت گوناگ ــط ها را به ص ــد واس ــن ح ــف ای مختل
ــی  ــل غذای ــوان مکم ــور به عن ــک کش ــه در ی ــی ک ــای گیاه ــاًل عصاره ه مث

ــوند. ــده  ش ــت دارو نامی ــن اس ــر ممک ــوری دیگ ــوند در کش ــناخته می ش ش
در هلنــد، تمــام محصــوالت حاصــل از گیاهــان دارویــی تحــت عنــوان 

فاطمــه ســفیدکن، معــاون پژوهشــي مؤسســه تحقیقــات 
جنگلهــا و مراتــع کشــور، ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و
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ــان  ــام گیاه ــه تم ــان ب ــوند. در آلم ــته بندی می ش ــی دس ــای غذای مکمل ه
دارویــی و عصاره هــای حاصــل از آنهــا دارو گفتــه می شــود. در انگلســتان 
ــی در  ــان داروی ــوان گیاه ــد به عن ــی دارن ــر شــاخص درمان ــه اث ــی ک گیاهان
نظــر گرفتــه می شــوند. در برخــی کشــورها مثــل بلژیــک، بــر اســاس اثــرات 
ــد.  ــته بندی می کنن ــان را دس ــک گیاه ــرات فارماکولوژی ــا اث ــک ی فیزیولوژی
ــاز  ــد نی ــی در ح ــواد معدن ــا م ــا ی ــاوی ویتامین ه ــه ح ــی ک ــی گیاهان یعن
ــه ای و  ــان دارای ارزش تغذی ــوان گیاه ــتند به عن ــان هس ــدن انس ــه ب روزان
گیاهانــی کــه دارای یــک اثــر ویــژه دارویــی هســتند )مثــل اثــر آرام بخــش 
ســنبل الطیب یــا اثــر ضــد افســردگی گل راعــی( به عنــوان گیاهــان دارویــی 

ــوند.  ــه می ش ــر گرفت در نظ
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 
به طور مستقیم  به گیاهاني که  انقالب فرهنگی در تاریخ 1392/4/25(  عالی 
مواد  یا  شده  یا خشک  تازه  به صورت  آنها  از  اجزایي  یا  تمام  غیرمستقیم  یا 
مؤثره استخراجي از آنها به منظور اثرات بهداشتي، پیشگیري و درماني در بدن 
انسان، حیوانات و دیگر گیاهان به کار مي روند، گیاهان دارویي گفته مي شود. 
گرچه این تعریف از یک طرف تا حدی گسترده است و می تواند تعداد زیادی 
از گیاهان موجود در کشور، از جمله بسیاری از میوه ها مثل انار، لیمو و انجیر 
را شامل  شود و از طرف دیگر به نظر می رسد انواع چاشنی ها، طعم دهنده ها و 
اطالعات  و  آمار  ارائه  در  اگر  اما  نمی گیرد،  بر  در  را  گیاهی  رنگ دهنده های 
یکسان سازی  در  قرار  گیرد،  استفاده  مورد  مختلف 

مفاهیم بسیار مفید است. 
ــه دارای  ــی هســتند ک گیاهــان معطــر، گیاهان
ــته ای از  ــانس ها دس ــند. اس ــرار باش ــانس ف اس
ــه  ــای ثانوی ــا متابولیت ه ــی ی ــره گیاه ــواد مؤث م
هســتند کــه ترکیبــات اصلــی تشــکیل دهنده 
آنهــا منوترپن هــا و سســکوئی ترپن ها هســتند. 
ــی  ــات هیدروکربن ــا ترکیب ــر ترپنوئیده ــالوه ب ع
ــتقات  ــی، مش ــر جانب ــچ زنجی ــدون هی ــی ب خط
بنــزن و برخــی ترکیبــات گوگــرد یــا نیتــروژن دار 
دیــده  اســانس ها  در  محــدود  به صــورت 
می شــوند. از گیاهــان معطــر و اســانس آنهــا 
ــی  ــع غذای ــی در صنای ــر مصــارف داروی ــالوه ب ع
ــده و در  ــنی و نگهدارن ــده، چاش ــوان طعم دهن به عن
ــع آرایشی-بهداشــتی به عنــوان عطردهنــده و  صنای

ــود. ــتفاده می ش ــبوکننده اس خوش
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شکل 1: ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان و موارد کاربرد آنها
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