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اینکه اطالعات سنتی درباره ی گیاهان، اساس تولید محصوالت و داروهاي طبیعی طبی جدید  با توجه به 
هستند و معمواًل فقط افراد سالخورده در شهرهاي باستانی، داراي اطالعات مفیدي درباره ی خواص دارویی 
به  بنابراین  می شود،  نابود  به  سرعت  سنتی،  دانش  این  از  بخشی  افراد،  این  مرگ  با  و  هستند  گیاهان  این 
نظر می رسد که ثبت و ضبط این اطالعات بسیار ضروري است. اشتباه رايجي که در بين اکثر افراد وجود دارد، 
قائل نبودن تفاوت بين گياهان دارويي و داروهاي گياهي است. گياهان دارويي مثل زيره، رازيانه، هل يا 
دارچين گياهاني هستند که برخي خواص درماني آن ها که عمدتًا بي ضرر يا کم ضرر هستند و این موضوع 
به اثبات رسيده است اما داروهاي گياهي حاصل تبديل برخي گياهان به دارو در کارخانه هاي داروسازي و 
طي فرآيندي خاص وشرایط استريل هستند. هدف از این تحقیق، بررسی و پژوهش در مورد گیاهان دارویی 
و داروهای گیاهی است تا از این طریق بتوان نحوه ی استفاده صحیح از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی 

و نیز تفاوت های ماهوی آن ها را بیان نمود.

واژه های کلیدی: زراعت، عطاری، طب سنتی، طب مدرن، داروی شیمیایی.

تفاوت گیاهان دارویی 
بــــــــــا داروهای گیاهی
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مقدمه
در پزشــکی کهــن، داروهــا از گیاهــان بــه دســت 
می آمدنــد. در تولــد رســتم موبــد پزشــک، بــه دســتور 
مخصــوص  گیاهــی  کوبیــدن  از  مرهمــی  ســیمرغ 
ســایه،  در  آن  خشــک کردن  و  شــیر  بــا  آن  آمیختــن  و 
نکتــه  می گــذارد.  رودابــه  عمــل  زخــم  بــر  و  ســاخته 
ــم  ــک کردن مره ــه خش ــه ب ــتور، توصی ــن دس ــف ای ظری
در ســایه اســت تــا خــواص آن در اثــر نــور آفتــاب و گرمــا 
از بیــن نــرود، توصیــه ای کــه امــروز هــم در نگهــداری 
داروهــا بــه قــوت خــود باقــی اســت. شــناخت مــواد 
روی  از  قدیــم  مصریــان  مورداســتفاده  دارویــی 
مانــده  به جــای  آنــان  از  کــه  مقدســی  پاپیروس هــای 
ــا ارزش تریــن ایــن پاپیروس هــا  اســت، میســر هســت. ب
ــًا از همــه  »پاپیــروس اســمیت« اســت. مصریــان تقریب
بابــل  قســمت های گیــاه اســتفاده می کردنــد. طــب 
بــه خــط  را  داروهــا  نــام  کــه  الــواح کوچکــی  توســط 
اســت.  برجــای  مانــده  نوشــته اند  آن هــا  روی  میخــی 
ریشــه  اساســًا  کار می بردنــد  بــه  آن هــا  کــه  عناصــری 
بابلی هــا  دســتورهای  در  اســت.  داشــته  گیاهــی 
برخــالف مصریــان وزن و انــدازه ذکــر نشــده اســت. در 
متــون هنــد قدیــم گیاهــان طبــی بــه دو گــروه تقســیم 
می شــوند. گــروه اول یــا بــه  عنــوان مســهل، قــی آور یــا 
ملیــن بــه کار می رونــد یــا باعــث ترشــح بینــی می شــوند 
ــار طــب ســوزنی  و گــروه دیگــر مســکن هســتند. در کن
کــه در چیــن اختراع شــده، مهم تریــن قســمت طــب 
ســنتی چیــن علــم داروهــای گیاهــی بــوده اســت. یــک 
رســاله داروســازی بــه نــام پــن تســائو کانــگ مــو در ســال 
ــن رســاله ۸۱۶۰ نســخه  ۱۵۹۷ تکمیــل و منتشــر شــد. ای
دارد کــه بــر ۱۸۷۱ مــاده کــه عمومــًا ریشــه گیاهــی دارنــد 

متکــی اســت.
رونــق  و  دارویــی  گیاهــان  وســیع  کاربــرد  آغــاز 
بــه  خصــوص  شــرقی  کشــورهای  در  آن  گســترش  و 
کارهــا،  بــه  شــرق  کــه  زمانــی  بــه  اســالم  دوره  در 
و  جالینــوس  بقــراط،  آثــار  ترجمه هــای  و  نوشــته ها 
دیگــران  و  پلینیــوس  و  دیوســکوریدوس  کتاب هــای 
دسترســی یافــت، مربــوط می شــود؛ زیــرا کارهــا و آثــار 
شــام  طریــق  از  مســتقیمًا  یونانــی  دانشــمندان  ایــن 
در  قــرن ســوم میــالدی  اوایــل  در  و  رســید  بــه شــرق 
بیت الحکمــه بــه عربــی ترجمــه شــد. کتــاب »گیاهــان« 
یــا »الحشــایش« یکــی از مهم تریــن ترجمه هــای ایــن 
ِد ماتریــا  منابــع اســت کــه در واقــع همــان ترجمــه 
ــی  ــان و حت ــت و از آن زم ــکوریدوس اس ــکای دیوس مدی
تــا همیــن اواخــر بــه  عنــوان طــب ســنتی همیشــه 
مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت. محمــد بــن زکریــای 
ــ . ش( دائرة المعارفــی  رازی )ســال های ۲۳۴ تــا ۳۰۴ ه

در درمان شناســی بــه نــام کتــاب الحــادی فــی الطــب 
ــام المنصــوری و کتــاب  ــه ن و کتــاب خالصــه پزشــکی، ب
را  االغذیــه و دفــع مضارهــا  نــام منافــع  بــه  دیگــری 
نوشــت. ایــن کتاب هــا و بقیــه آثــار او، مخــزن و مرجــع 
نســل های  بــرای  شــناختی  گیــاه  اطالعــات  مهــم 
متمــادی در شــرق و غــرب بــوده اســت. پزشــک نامــور 
بوعلــی ســینا )ســال های ۳۵۹ تــا ۴۱۶ هــ . ش( ۸۱۱ داروی 
ــرات  ــا اث گیاهــی و معدنــی را در کتــاب قانــون همــراه ب
ــن  ــی از ای ــت. برخ ــرح داده اس ــان ش ــدن انس ــر ب ــا ب آن ه
ــا کامــاًل شــرقی  ــی ی گیاهــان ریشــه هنــدی، تبتــی چین

داشــته اند.

گیاهان دارویی
گیاهــان دارویــی کــه در کل جهــان بــه شــکل های 
شــامل  می گیرنــد،  قــرار  اســتفاده  مــورد  مختلــف 
قســمت هایی از گیاهانــی هســتند کــه جنبــه ی دارویی 
و درمانــی دارنــد. این گونــه گیاهــان بعــد از چیــدن، بــه 
شــیوه ها و روش هــای مختلــف، فــرآوری می شــود و 
در معــرض اســتفاده قــرار می گیــرد. در بعضــی مــوارد 
از کل گیــاه کــه شــامل ســاقه، بــرگ، گل، میــوه و دانــه 
ــام  ــت ن ــا تح ــن فرآورده ه ــود. ای ــتفاده می ش ــت اس اس
 Medicinal plants, Medicinal herbs, Herbal
فرآورده هــای  هســتند.  مشــهور  دنیــا  در   medicine

خشک شــده،  گیــاه  بــه  صــورت،  می تواننــد  مذکــور 
ــد. ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــه و ... م ــاره، عطرمای عص

روش های مصرف گیاهان دارویی
گیاهــان دارویــی و معطــر عمدتــًا بــه فرم هــای 

زیــر مصــرف می شــوند:
۱. گیاه تازه

۲. گیاه خشک شده یا کنسرو شده
۳. به صورت فرآوری شده توسط حرارت

۴. استحصال مواد مؤثر در صنعت

طبقه بندی گیاهان دارویی بر اساس اثرات
هســتند  گیاهــی  داروهــای  تلــخ؛  گیاهــان   .۱
کــه روی کار معــده خصوصــًا در هنــگام بی اشــتهایی 

تأثیرگذارنــد.
۲. گیاهــان ضــد نفــخ؛ در اینجــا منظــور مــوادی 
و  معــده  گازهــای  دفــع  روی  چربــی  اثــر  کــه  اســت 

می دهنــد. کاهــش  را  درد  انقباضــات 
۳. گیاهــان معــرق؛ گیاهانــی کــه عمــل تعــرق را 

آســان تر می کننــد ماننــد؛ گل ماهــور
۴. گیاهــان کاهش دهنــده تعــرق؛ گیاهانــی کــه 

از تعــرق زیــاد جلوگیــری می کننــد ماننــد؛ مریم گلــی
۵. گیاهــان مــدر؛ ایــن گیاهــان ترشــح ادرار را زیــاد 

می کننــد.
ــی  ــان داروی ــاب دار؛ گیاه ــط آور لع ــان خل ۶. گیاه

ایجــاد خلــط را تســهیل می نماینــد.
ــح  ــواد ترش ــن م ــی آور؛ ای ــط آور و ق ــان خل ۷. گیاه

مجــرای تنفســی و برونش هــا را زیــاد می کننــد.
۸. خلــط آور محــرک؛ ایــن گیاهــان مــواد فــراری 
را  مخــاط  تنفســی  دســتگاه  طریــق  از  کــه  هســتند 

می کننــد. تحریــک 
۹. گیاهــان ضــد ســرفه؛ ایــن  گیاهــان در واقــع 

گیاهــان خلــط آور آرام کننــده ی ســرفه هســتند.
ــد  ــن مــواد کار تولی ۱۰. گیاهــان مســهل صفــرا؛ ای
صفــرا در ســلول های کبــدی و همچنیــن کار دفــع آن از 

ــد. طریــق مجراهــای صفــراوی را تســهیل می کنن
کار  مســهل ها  مســهل؛  و  ملیــن  گیاهــان   .۱۱

می نماینــد. تســریع  را  روده  تخلیــه 
شــامل  گــروه  ایــن  قلــب؛  مقــوی  گیاهــان   .۱۲
ــی روی  ــر تقویت ــه اث ــتند ک ــی هس ــای گیاه گلوکوزیده

کار قلــب دارنــد.
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تولید و فروش گیاهان دارویی
نزدیک به ۲۳۰۰ گونه از گونه های گیاهی ایران در 
از این تعداد  ردیف گیاهان دارویی و معطر قرار دارند. 
به  دارویی  گیاهان  جزو  گونه،   ۴۵۰ گیاهی،  گونه 
شمار می آیند و تعدادی از آن ها در عطاری ها به فروش 
زیست محیطی  دگرگونی های  اثر  در  اما  می رسند، 
کم  دارویی  ارزش  با  گونه های  این  تعداد  از  تدریج  به  
طبیعت  دامن  از  دارویی  گیاهان  درگذشته  می شود. 
چیده می شد و اغلب خودرو بودند اما امروزه با فرایند 
صنعتی شدن، امکان تکیه به فلور طبیعی از بین رفته 
به شکل صنعتی  این گیاهان  و کشت  رشد  و شرایط 
از  زیادی  تعداد  اخیر  سال های  در  است.  فراهم  شده 
گیاهان مورد استفاده در ایران کشت داده می شوند و 
برخی اقالم وارداتی هستند.در ایران صنف عطار و سقط 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  زیرمجموعه  فروش، 
دلیل  به  اخیر  سال  چند  طی  می رود.  شمار  به  ایران 
سنتی،  طب  ظرفیت های  از  استفاده  به  مردم  اقبال 
اغلب  صنف عطاری در کشور رشد بسیاری کرده است. 
گیاهان دارویی موجود در عطاری ها به صورت خشک 
مصرف  دست  به  رسیدن  تا  که  می شوند  عرضه   شده 
است؛  گذشته  آن ها  جمع آوری  از  زیادی  زمان   کننده 
به همین دلیل خواص درمانی این گیاهان به  شدت 
کاهش  یافته یا در اکثر موارد به  کلی از بین رفته است.

علم  زمینه  واقعه،  دو  تاریخی،  لحاظ  به 
اختراع  آن ها  از  یکی  داد.  گسترش  را  گیاه شناسی 
دستگاه چاپ به  وسیله گوتنبرگ در سال ۱۴۵۰ میالدی 
در  کلمب  کریستف  به  وسیله  آمریکا  کشف  دیگری  و 
سال ۱۴۹۲ میالدی بود. نتیجه مستقیم این دو واقعه، 
چاپ تعداد زیادی از مجموعه های گیاهی و واردکردن 
پاراسلسوس  بود.  اروپا  به  بسیار  جدیِد  داروهای 
و  اروپا  به  سفر  با   )۱۴۹۳–۱۵۴۱( سوئیسی  دانشمند 
جمع آوری تجربیات گوناگون، پایه و اساس محکمی در 
طب به وجود آورد. گنجینه گیاهان یکی از مهم ترین 
اولویت  گیاهی  طب  برای  او  است.  دانشمند  این  آثار 
خاصی قائل بود و به اثرات درمانی آب های معدنی و 
کسی  اولین  وی  داشت.  زیادی  توجه  محلی  گیاهان 
بود که علم شیمی را در روش های درمانی شرکت داد. 
او در تاریخ علم طب به  عنوان اصالح کننده طب و به 
مطلع  پزشکی  و  شیمی درمانی  بنیان گذار  دیگر   بیان  
در باب گیاهان دارویی شناخته  شده است. شیمی و 
فارماکولوژی به  موازات یکدیگر تکامل  یافته اند. باالخره 
نام  به   )۱۹۳۹–۱۸۵۶( چیرش  الکساندر  کتاب  لطف  به 
»رساله فارماکولوژی« بود که مطالعه گیاهان دارویی 
و داروهای طبیعی در میان علوِم شناخته  شده دیگر 

جای گرفت.

تفاوت گیاه دارویی با داروی گیاهی 
دارد،  وجود  افراد  اکثر  بين  در  که  رايجی  اشتباه 
داروهای  و  دارويی  گياهان  بين  تفاوت  نبودن  قائل 
رازيانه، هل  زيره،  دارويی مثل  گياهی است. گياهان 
درمانی  برخی خواص  که  دارچين گياهانی هستند  يا 
آن ها که عمدتًا بی ضرر يا کم ضرر هستند و این موضوع 
حاصل  گياهی  داروهای  اما  است  رسيده  اثبات  به 
تبديل برخی گياهان به دارو در کارخانه های داروسازی 

هستند.  استريل  شرایط  و  خاص  فرآيندی  طی  و 
فروش  حق  تنها  عطاری ها  که  گفت  بايد 

را دارند، گياهانی که  گياهان دارويی 
تعدادشان مشخص است و طی 

ساليان دراز فوايد و بی عارضه 
يا کم عارضه بودنشان به 

است؛  رسيــــده  اثبات 
گياهــــانی مثــــــــل 

اثر  گل گاوزبان که 
درمانی اش بــرای 
اعصاب  تقويت 
يا زيــــــره بــرای 
درمــــان نفــخ 
که بــر اساس 
ی  تجربــــه ها
طــــــــوالنی و 
به  نــــــــــسل 
نســـل منتقل 

است   شـــــــده 
را بــه فــــــــروش 

برسانند. مسلـــم 
است کـــه مصـــرف 

بی رويه و بیــــــــش  از 
حد نياز هر نوع خوراکی 

از گياهی يا شيميايی  اعم 
می تواند برای بدن ضرر داشته 

دارويی  گياهان  اين  بنابراين  باشد. 
صحيح  به  طور  و  به  موقع  بايد  هم 

مصرف شوند. 
حدود ۹۵ درصد از داروهای گياهی عضو ليست 
داروهای بدون نياز به نسخه هستند  و تقريبًا عوارض 
باقی  درصد  وپنج  ندارند  پی  در  مصرف  از  پس  خاصی 
را بايد   مانده که به علت مصرف نابه جا، عوارض دارند 
از داروخانه ها تهيه کنيد. هم  اکنون حدود  با نسخه 
۱۵۰ داروی گياهی، عضو ليست داروهای بدون نياز به 
نسخه در داروخانه های ايران و حدود ۲۰۰ گياه دارويی 

در عطاری ها وجود دارد. 

تفاوت بين داروهای گياهی و شيميايی
تفــاوت بيــن گياهــان دارويــی و داروهــای گياهــی 
بــا داروهــای شــيميايی را می تــوان در ميــزان عــوارض 
كمتــر آن هــا برشــمرد. همچنيــن بــه علــت طبيعــی 
داروهــای  و  دارويــی  گياهــان  اوليــه  مــاده  بــودن 
داروهــای  بــه  نســبت  بيشــتری  ســازگاری  گياهــی، 
شــيميايی دارنــد. برخــی معتقــد بــه خــواص درمانــی 
ــا در مــورد آن هــا اظهــار  ــرای گياهــان دارويــی نبــوده ي ب
تردیــد می کننــد، بيشــتر مــردم بــه هنــگام بيمــاری بــه 
 ســوی داروهــای شــيميايی روی می آورنــد كــه 
در اينجــا ايــن مســئله مطــرح می گردد 
كــه، آيــا داروهــای گياهــی بهترند 
يــا داروهــای شــيميايی؟ در 
گفــت،  می تــوان  پاســخ 
اثــر  مــورد  در  ترديــــــد 
گيــــــاهان  بخشــی 
دارويـــــی از آنجــــا 
ــردد  ــی می گ ناش
كـــــــه نحــــــوه 
آماده ســــازی 
داروهــــــــای 
هی  گيـــــــــــا
ــار  و در اختيــــ
گذاشــــــــتن 
آن هــــــا بـــــه 
مــــردم بـــــــه 
ــو مطلوبی  نحـ
انجـــــــــــــــــــــام 
در  و  نمی گیـــــرد 
نتیجــــــــه خــواص 
درمانـــــــی گيـــــــاه از 
بيــن رفتــه و يــا تقليــل 
امــر  ايــــن  كــه  می یــــــابد 
موجــب عــدم تأثيــر گياهــان 
دارويـــــــی در درمـــــــان بیماری هــا 
کاشــت،  عمليــات  قبيــل  )از  می گــردد 

فــرآوری(. و  برداشــت  داشــت، 

داروهای گیاهی، عوارض کم، اثرات پایدار
داروهــای  آن،  بــه  کــه  شــیمیایی  داروهــای 
مصنوعــی یــا ســنتزی نیــز گفتــه می شــود دارای تعــداد 
داروهــای  از  بســیاری  در  هســتند.  مــاده  معــدودی 
ــرای  ــود دارد و ب ــر وج ــاده ی مؤث ــک م ــا ی ــیمیایی تنه ش
ســاخت قــرص، قطــره، کپســول، شــربت و اشــکال دیگــر 
ــه  ــک گرفت ــر کم ــیمیایی دیگ ــاده ی ش ــد م ــا، از چن آن ه

چســباننده،  پرکننــده،  نقــش  مــواد  ایــن  و  می شــود 
رقیق کننــده، بازکننــده و روکــش دهنــده را بــه عهــده 
ــز  ــی داروهــا نی ــد. در واقــع بســیاری از عــوارض جانب  دارن
ــا،  ــن داروه ــت. ای ــی اس ــواد کمک ــن م ــه همی ــوط ب مرب
دارای اثــرات قــوی و ســریع هســتند و در عیــن  حــال 
دارای عــوارض جانبــی نیــز هســتند. اصــواًل هرچــه دارو 
دارای اثــرات قــوی و ســریع تر باشــد بــه همــان انــدازه 
عــوارض  ایــن  داراســت.  را  بیشــتری  جانبــی  عارضــه ی 
بــه  و  اســت  انســان  برخــالف میــل  آن کــه  دلیــل  بــه 
ــا وارد  ــوع داروه ــن ن ــع ای ــار مناف ــته در کن ــور ناخواس  ط
نامیــده  جانبــی«  »عارضــه ی  می شــود،  انســان  بــدن 
می شــود. تفســیر دیگــر این کــه هــر مــاده دارای چندیــن 
اثــر اســت کــه بعضــی بــرای مــا اثــرات مثبــت و بعضــی 
منفــی هســتند و بــه همیــن دلیــل تقریبــًا همــه ی 
داروهــای شــیمیایی دارای اثــرات خــوب و بــد هســتند. 
بزرگ تریــن مزیــت داروهــای شــیمیایی تأثیــر قــوی و 
ســریع آن هاســت؛ در عــوض بزرگ تریــن عیــب آن هــا نیــز 
همــان عــوارض جانبــی آن هاســت کــه در بعضــی مــوارد 
ــل برگشــتی را ایجــاد  ــد خطــرات جــدی و غیرقاب می توان
کنــد. در واقــع در عصــر جدیــد، مــردم بــا دیــدن تأثیــر 
ســریع بســیاری از داروهــای شــیمیایی در تســکین آالم و 
دردهــای خــود، به ســرعت فریفتــه ی ایــن داروهــا شــدند 
و بــه دلیــل آن کــه نســبت بــه عــوارض جانبــی این گونــه 
داروهــا بی اطــالع بودنــد، کم کــم گیاهــان دارویــی را بــه 

فراموشــی ســپردند.
شیمیایی  داروهای  برعکس  گیاهی  داروهای 
همگی  که  هستند  ماده  زیادی  بسیار  تعداد  حاوی 
دارند.  سازگاری  انسان  وجود  طبیعت  و  سرشت  با 
از هزار  همچنین در عصاره ی گیاهان، گاهی تا بیش 
ماده وجود دارد که بعضی مواد اصلی و بعضی فرعی 
هستند و بسیاری از مواد فرعی در جلوگیری از عوارض 
از  بسیاری  دیگر،  طرف  از  مؤثرند.  اصلی  مواد  جانبی 
خنثی کننده ی  قلب،  کبد،  محافظت  آثار  مواد  این 
رادیکال های آزاد، ضد اکسیدان، خنثی کننده ی سموم 
بدن و یا اثرات سینرژیسمی و آنتاگونیستی مواد اصلی 
را دارا هستند؛ از این رو با توجه به تعداد مواد و اثرات و 
مکانیسم های مختلف، داروهای گیاهی اصواًل دارای 
سرعت کند، عوارض کم و اثرات پایدار هستند. باید به 
این مطلب نیز اشاره کرد که تنها اشکال مایع داروهای 
گیاهی )قطره ها( مزه ی آن هاست. قطره و شربت های 
دارای  خوشمزه،  شیمیایی  مواد  افزودن  با  شیمیایی 
قطره های  به  که  حالی   در  می شوند؛  مطلوب  مزه ی 
کننده  خوشمزه  به عنوان  ماده ای  هیچ گونه  گیاهی 
اثرات  و  پایداری  زیرا ممکن است در  افزوده نمی شود؛ 

آن ها تداخل ایجاد کند.
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داروهــای  مخــرب  تأثیــر  بــارز  نمونــه  امــروزه، 
روان درمانــی  حــوزه ی  در  می تــوان  را  شــیمیایی 
مشــاهده کــرد. در واقــع می بینیــم کــه بشــر امــروز بــرای 
جدیــد،  عصــر  افســردگی های  و  پریشــانی ها  از  فــرار 
بــه اســتعمال داروهایــی پنــاه بــرده کــه بــرای او چیــزی 
جــز تخریــب روح و روان لطیفــش را در برنــدارد و ایــن 
در حالــی اســت کــه برخــی از گیاهــان دارویــی کــه از 
دیربــاز در طــب ســنتی ایــران تجویــز می شــده، چنــان 
تأثیــر شــگفت انگیزی در درمــان این گونــه بیماری هــا 
دارد کــه عــالوه بــر تلطیــف روح، آرامــش را بــرای فــرد بــه 

مــی آورد. ارمغــان 
داروهـای گیاهـی شـامل داروهـای فرموله شـده 
ماننـد قـرص، کپسـول، شـربت، قطـره و ... از کل گیـاه 
بـرای  می آیـد.  دسـت  بـه  گیـاه  آن  از  قسـمت هایی  یـا 
ایـن منظـور از گیـاه بـا محلول هـای هیدروالکلـی )آب 
عصـاره ی  و  می آیـد  عمـل  بـه  گیـری  عصـاره  الـکل(  و 
به دسـت آمده بـا تنظیـم غلظت و مـواد مؤثـر می تواند 
تبدیـل بـه شـربت یـا قطـره شـود و یـا بـه حالـت غلیـظ 
و خشک شـده، بـه  صـورت اشـکال جامـد ماننـد قـرص 
و کپسـول تبدیـل شـود. این گونـه داروهـا کـه بـه نـام 
مقادیـر  حـاوی  هسـتند  معـروف  دوزاژفـرم  داروهـای 
معینی از ماده ی مؤثر هسـتند و برحسـب یکی از مواد 
مهـم، اسـتاندارد می شـوند و شـامل ضوابـط و مقـررات 
علـت  بـه  داروهـا  ایـن  اکثـر  فـروش  هسـتند.  داروهـا 
بی خطـری یـا کم خطـری، بـدون نسـخ مجازاسـت و بـه 
ازاین گونـه  بعضـی  می گوینـد.   OTC داروهـای  آن هـا 
جـزو  و  نیسـتند  دارو  ضوابـط  شـامل  نیـز  محصـوالت 
شـرایط  دارای  کـه  هسـتند  غذایـی  مـواد  مکمل هـای 
سـاده تری ازنظـر تولیـد و مصـرف هسـتند. مکمل هـای 
برسـند  فـروش  بـه  داروخانـه  از  غذایـی می توانـد خـارج 
در  نبایـد  ایـن،  جـود  بـا  امـا  ندارنـد  نسـخه  بـه  نیـازی  و 

کـرد. زیـاده روی  آن هـا  اسـتفاده ی 

تأثیر محیط بر خواص گیاهان دارویی
آثـار  نتیجـه  در  و  مؤثـر  مـواد  کیفیـت  و  کمیـت 
درمانـی گیاهـان دارویـی، بسـتگی بـه شـرایط زندگـی و 
ایـن عوامـل شـامل درجـه حـرارت  رشـد گیاهـان دارد. 
محیـط، رطوبـت، میـزان آفتـاب، جنـس زمیـن و ارتفـاع 

هسـتند. رشـد  محـل 

درجه حرارت محیط
درجـه حرارت محیـط در مناطق مختلـف، متفاوت 
اسـت. نظـر بـه اینکـه ایـران کشـوری چهـار فصـل بـوده 
قابـل  اختـالف  مختلـف،  فصـول  در  اسـاس  ایـن  بـر  و 
بیشـینه در مناطـق  بیـن دمـای کمینـه و  مالحظـه ای 

مختلف کشـور وجود داشـته و این مهم از ویژگی های 
ارزشـمند اقلیـم ایـران اسـت. همیـن امـر باعـث شـده تا 
تنـوع کم نظیـری از گیاهـان را در ایـران داشـته باشـیم.

جنس زمین
کامـاًل  امـالح  حـاوی  مختلـف  نواحـی  در  زمیـن 
متفـاوت اسـت. بـا توجـه بـه این کـه ریشـه ی هـر گیـاه 
در خـاک وجـود دارد و از ایـن راه تغذیـه می کنـد، وجـود 
امـالح مـورد لزوم گیاه در رشـد و نمـو، کمیت و کیفیت 
مـواد مؤثر، سرنوشت سـاز اسـت. گاهی دیده می شـود 
کـه گیاهانـی دارای رشـدی خـوب در زمین هـای مختلف 
متفـاوت  دارویـی،  مؤثـر  مـواد  ازنظـر  ولـی  هسـتند 
هسـتند. جنـس خـاک برای تولید مواد مؤثـر و درنتیجه 

اثـرات ایـده آل گیـاه از عوامـل اصلـی اسـت.

میزان آفتاب
اصـواًل عمـل فتوسـنتز و تغییـر و تبدیل های مواد 
در گیاهـان، بـا آفتـاب صـورت می گیـرد. وجـود آفتـاب 
مـواد مؤثـر  تولیـد  و  گیـاه  نمـو  و  رشـد  اصلـی  ارکان  از 
در آن اسـت. بـا توجـه بـه ایـن موضـوع اکثـرًا گیاهـان 
بهره منـد  بیشـتری  آفتـاب  از  کـه  دنیـا  شـرق  نواحـی 
هسـتند، از نواحـی غربـی بهترنـد. بـه پیـروی از همیـن 
اصـل، اکثـر گیاهـان ایـران بـا توجـه بـه آفتـاب فـراوان، 
از مرغوبیـت بیشـتری برخوردارنـد. داروهـای گیاهـی بـر 
عکـس داروهـای شـیمیایی حـاوی تعـداد بسـیار زیـادی 
مـاده هسـتند کـه همگی با سرشـت و طبیعـت وجود 
انسـان سـازگاری دارنـد. همچنین در عصـاره ی گیاهان، 
از هـزار مـاده وجـود دارد کـه بعضـی  تـا بیـش  گاهـی 
از  بسـیاری  و  هسـتند  فرعـی  بعضـی  و  اصلـی  مـواد 
مـواد فرعـی در جلوگیـری از عـوارض جانبـی مـواد اصلی 

مؤثرنـد.

ارتفاع محل
در  گوناگـون  گیاهـی  خانواده هـای  اصـواًل 
بلندی هـای مختلفـی رشـد می کننـد؛ مثاًل اکثـر گیاهان 
خانـواده ی جعفـری در ارتفاعـات ۱۵۰۰ متر از سـطح دریا 
ارتفـاع  مسـئله ی  هسـتند.  خوبـی  رشـد  دارای  بـاال،  بـه 
محـل رشـد نـه  تنهـا در ادامـه ی زندگـی گیـاه اهمیـت 
دارد، بلکـه در کمیـت و کیفیـت مـواد آن نیـز تأثیرگـذار 
ایـران،  در  تنـوع گیاهـان  دیگـر وجـود  از دالیـل  اسـت. 
ایـن  در  مختلـف  ارتفاعـات  وجـود  و  بـودن  نامسـطح 
رشـته کوه  دو  وجـود  کـه  به گونـه ای  اسـت؛  سـرزمین 
البـرز و زاگـرس در کشـورمان، محیـط بسـیار اسـتثنایی و 
درخـور توجهـی بـرای پرورش انـواع گیاهـان دارویی پدید 

اسـت. آورده 

نتیجه گیری
گیــاه  از  بخش هایــی  شــامل  دارویــی  گیاهــان 
اســت کــه پــس از خشــکاندن، بــدون ایجــاد هرگونــه 
فــروش  بــه  عطاری هــا  و  مغازه هــا  در  تغییــری 
می رســد. گیاهــان دارویــی مثــل زیــره، رازیانــه، هــل یــا 
دارچیــن گیاهانــی هســتند کــه برخــی خــواص درمانــی 
یــا کم ضــرر هســتند، امــا  آن هــا کــه عمدتــًا بی ضــرر 
ــه  ــان ب ــی گیاه ــل برخ ــل تبدی ــی حاص ــای گیاه داروه
دارو در کارخانه هــای داروســازی و طــی فرآینــدی خــاص 
ــا ایــن توضیحــات و ذکــر تفــاوت  و اســتریل هســتند. ب
گفــت  بایــد  گیاهــی  داروهــای  و  دارویــی  گیاهــان 
کــه عطاری هــا تنهــا حــق فــروش گیاهــان دارویــی را 
دارنــد، گیاهانــی کــه تعدادشــان مشــخص اســت و 
طــی ســالیان دراز فوایــد و بی عارضــه یــا کــم عارضــه 
ــات رســیده اســت. مســلم اســت کــه  ــه اثب بودنشــان ب
ــی  ــوع خوراک ــر ن ــاز ه ــد نی ــش از ح ــه و بی ــرف بی روی مص
اعــم از گیاهــی یــا شــیمیایی می توانــد بــرای بــدن ضــرر 

داشــته باشــد.
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