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گیاهان دارویی و معطر
Medicinal and Aromatic Plants
گیاهان دارویی از منابع زیستی دارویی در نظام هاي طب سنتی ،طبب
مدرن ،افزودنیهاي غذایی ،مکمل ها ،و تولید ترکیبات حد واسط براي
تهیة داروهاي سنتزي به شمار می آیند .گیاهان معطر نیز منابعی براي
تولید طعمدهندهها ،عطردهندهها ،نوشیدنیها ،مواد آرایشی -بهداشتی
و رایحة درمانیاند.

آسیا وسیعترین قارة جهان و یکی از بزرگترین مناطق تنوع
زیستی در دنیا ،با بیشترین تنوع ییوا ی بو ویوه در منواطق
یرمسیری و نیم یرمسیری ،ب شومار موی آیو[  .]1سورزمین
ایران ازلحاظ غنای ییا ی و تنع زیسوتی ششوعری ممتواز و
در رتبة باال قرار دارد و دارای تنع اقلیمی چشمگیری است.
تع[اد یعن ای ییا ی ایران درح[ود  0888است ش بیش از
 0888یعن از آنها دارای خعاص دارویی ،عطری ،ادوی ای و
آرایشی-به[اشتیان[ .افزونبور اینهوا 1200 ،یعنو از ییا وان
این سرزمین یعن ای ییوا ی بعمزادنو[ ،یعنوی منحًورا در
سرزمین ایران می روین[ و ظرفیتی انحًاری در این سرزمین
محسعب میشعن[ .]0
ییا ان دارویی و معطر ،ب منظعر فراوری و ایجواد ارز
افزود  ،از برخی ششعر ای در حال تعسع ب صعرت خام ب
برخی ششعر ای تعسع یافت صادر میشوعن[ .نسسوتین یوام
برای ایجاد ارز

افوزود در ایون ییا وان تعلیو[ دارو وا و

فرآورد ای ییوا ی از آنهاسوت .ایون فورآوری وا از انوعا
رو

ای سونتی توا شیشورفت تورین رو

وای اسوتسراو و

فناوری را دربر میییرد.

گیاهان دارویی
ییا ان دارویوی و دارو وای ییوا ی در ششوعر ای مستلو
تعری

یرفتوو موویشووعن[ .در برخووی ششووعر ا ،براسووا

آثووار

فیزیعلعژیکی یا داروشناختی (دارویی) ییا ان را دست بنو[ی
می شنن[؛ یعنی ،ییا انی ش حاوی ویتامین ا یا موعاد معو[نی
در ح[ نیاز روزانة ب[ن آدمیان[ ،تحت عنوعان ییا وان دارای
ارز

تغیی ای ،و ییا انی ش دارای یک اثر ویهة داروییان[

(مثل اثر آرامبسش سنبلالطیو

یوا اثور او[ افسوردیی یول

راعی) تحت عنعان ییا ان دارویوی رد بنو[ی مویشوعن[ .در
ایران ،تعری

واح[ی برای ییا ان دارویی وجعد ن[ارد .بنابر

سن[ ملی ییا ان دارویی و طو

سونتی  ]3بو ییا وانی شو

ب طعر مستقیم یا نامستقیم تمام یا اجزایی از آنها بو صوعرت
تاز یا خشوک شو[ و یوا موعاد مواثرة اسوتسراجی از آنهوا
ب منظعر آثار به[اشتی ،شیشوگیری و درموانی در بو[ن آدموی،
حیعانات و سایر ییا ان ب شار میرون[ ،ییا ان دارویی یفتو
میشعد (سن[ ملی ییا ان دارویی و ط

سنتی.)1330 ،

ییا ان دارویی ،ب دلیول برخوعرداری از ترشیبوات متنوع
شیمیایی دارای خعاص درمانیان[ .این ترشیبات شو بو آنهوا
ماحًل سعختوساز (متابعلیت) ثانعی مییعین[ ،در یک یوا
چن[ ان[ام از ییا یافت مویشوعن[  .]4نتوای سوعختوسواز
ییا ی براسا

ساختار شیمیایی خعد ب دست وای مستلفوی

چعن آلکالعئی[ ا ،یلیکعزی[ ا ،اسانس ا و جز آنهوا ،تقسویم
میشعن[.

گیاهان معطر
عبارتان[ از ییا انی دارای عًارة (اسانس) فوراار .ترشیبوات
اصووولی تشوووکیلد نووو[ة عًوووار وووا ،معنوووعترشن وووا و
سسکعئیتورشن وا سوتن[ .عوالو بور ترشنعئیو[ ا ،ترشیبوات
ی[روشربنی خطی ب[ون یچ زنجیرة جانبی ،مشتقات بنزن و

ای متفاوتی دارن[ .مثال ،در لنو[ تموام محًوعالت

برخی ترشیبات یعیرد یا نیتوروژن دار بو میوزان محو[ود در

حاصل از ییا ان دارویی تحوت عنوعان مکمول وای غویایی

عًار ا یافت مویشوعن[ .از ییا وان معطور و عًوارة آنهوا

دست بن[ی میشوعن[ .در آلموان بو تموام ییا وان دارویوی و

عووالو بوور مًووارر دارویووی ،در صوونایع غوویایی ب و عنووعان

عًار ای حاصل از آنها ،دارو یفت میشوعد .در انگلسوتان

طعوومد نوو[  ،چاشوونی و نگه[ارنوو[ و در صوونایع آرایشووی-

ییا ان دارویی و معطر

به[اشتی ب عنعان عطرد ن[ و خعشبعشنن[ ب شار میرود.

ب صعرت خعراشی یا معاوعی مًورر مویشوعن[ و شوامل
جعشان[  ،خیسان[  ،عًار ای مایع ،تنتعر وا ،عًوار وای

شیوه مصرف گیاهان دارویی

نیم جام[ و شعدر وای ییوا ی انو[ .و[ر از عًوار ییوری

ییا ان دارویی و معطر را میتوعان بو شویع وای یعنوایعن

استان[ارد ،ج[ا شردن اجزای مطلعب و مفیو[ ییوا و حویر

مًرر خعردن آنها ب صوعرت

اجزای نامطلعب و بی اثرشان ازطریوق بهور ییوری از حوالل

تاز  ،ل شردن و تهیوة اوماد ،یوا تهیوة جعشوان[ و چوای از

مناسو

اسووت شو  menstruumنامیوو[ موویشووعد .بنووابراین،

آنهاست .برخی ییا ان دارویی مثل نعنا و شعی[ خعراشی م

عًار ای ش استسراو میشعد می تعان[ آمادة مًورر باشو[

ستن[ و با استفاد از آنهوا در رژیوم وای غویایی مویتوعان

(مثل تنتعر) ،یا نیواز بو فوراوری بیشوتر داشوت باشو[ (مثول

غویایی ،امکوان

از عًار و تهیة قرص یا شپسعل

مًرر شرد .ساد ترین رو

عالو بر بهر ییری از طعوم و عطور و ارز

انتساب دُز (چن[ة) مناس

سالمتی را نیز از مًرر آنها فرا م شرد .ولوی ایون معاوع

از آن) و یا ممکن است ب منظعر دستیابی ب اجوزای خاصوی

در معرد مة ییا ان دارویی و معطر صادق نیست .ب عالو ،

از آن (مانن[ تهیة یعسین ،آجمالیسین و وینکریسوتین) روی

نوام عمووعمی و شووناخت شوو[ ای مثوول آویشوون موویتعانوو[ بو

آن عملیات ج[اسازی مج[د انجوام شوعد .اسوتان[ارد شوردن
استسراو ب شیفیت محًعل نهایی دارویی معرد انتظار

یعن ای ییا ی مستلفی اطالق شعد ش یعن و میوزان موادة

رو

ماثر آنها با م متفاوت ان[ .ییا انی نیز ش آنهوا را مویتوعان

بستگی شامل دارد.

ب صعرت تواز در غویا مًورر شورد ،میشو در دسوتر

اسانسگیری از گیاهان معطر

نیستن[ و برای استفاد از آثار داروییشان بای[ آنها را فوراوری
شرد .فراوری ییا ان دارویی و معطر شامل ر یعن عملیاتی

مرسعم ترین رو

اسانس ییری از ییا ان معطر تقطیر است.

است ش روی ییا تاز انجام میشعد و میتعان[ ب حفظ یوا

این رو

استسراو معاد ماثر ،اثربسشی ساد تر و ماثرتر ییا انجامو[؛

بسار آب؛ و  .3تقطیر با بسار آب مستقیم است .]5

مانن[ خشک شردن ،جو[ا شوردن انو[ام حواوی موعاد مواثر و

ا شامل .1 :رو

در رو

تقطیر با آب؛  .0تقطیر بوا آب و

تقطیر با آب ،ییا خرد ش[ ب مرا آب مقطر را

بست بن[ی ،تهیة چای ،دمنع  ،روغن وای ییوا ی ،اسوانس،

در ظرر تقطیر میریزن[ و آن را حرارت مید ن[ .ر ییوا بوا

عًار  ،تهیة انعا شکل ای دارویی مثل قرص ،شربت ،شماد

تعج بو وزن مسًوعص و مقو[ار آن ،ممکون اسوت در آب

و. ...

شناور باش[ یا شامال در آب فرو رود .حرارت دادن میتعان[ ب
رو

ای یعنایعنی نیز صعرت ییرد .بو ور حوال ،مشسًوة

عصارهگیری از گیاهان دارویی

اصلی این رو

استسراو معاد ماثر (ب شکل عًار ) از ییا وان ،بو معنوای

معاد ییا ی مثل بادام شعدر ش[  ،یلبرگ ای رُز و شکعف وای

ج[اسازی ترشیبات فعال دارویی از بافوت ییوا از ترشیبوات

تقطیر شعن[ شو شوامال در آب

تما

مستقیم آب جع

نارن بای[ درحالی با این رو
جع

غیرفعال و بیاثر آن با بهر ییری از یوک حلاوال اختیواری بوا

فرو رون[ و ب راحتی درمیان آب حرشت شنن[.
در رو

روشی استان[ارد است .محًعلی ش در مرحلوة اول از ییوا

و ییا است .بعضی

تقطیر با آب و بسار آب ،معاد ییا ی در قسومتی

استسراو مویشوعد ،معموعال عًوار وای ناخوالص (شوامل

از ظرر تقطیر ش با محل قرار یرفتن آب فاصول دارد ریستو

چن[ین ترشی ) ب شوکل موایع ،نیمو جامو[ یوا شعدرنو[ شو

می شعن[ .قسمت شایین ظرر تقطیر تا سطحی شایینتور از ایون
2

ییا ان دارویی و معطر

شبک از آب شر میشعد .در این حالت بسار اشبا و مرطعب با

فاطمه سفیدکن

بسوار آب

استاد مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

فشار شم از البالی ییا عبعر میشن[ .در ایون رو

میش اشبا و مرطعب است و یچیا فعقالعاد داغ نیسوت
و معاد ییا ی با آب جع

تما

ن[ارن[ و فقو بوا بسوار در

تما ان[.
در رو

تقطیر با بسار مستقیم یچ آبی در شایین ظورر

تقطیر قرار نمیییرد .بسار تاز اشبا ش[ یا فعقالعاد داغ و
اغل

با فشاری بیشتر از فشار اتمسفر (فشار محی ) در یوک

منبع دیگر (مثل دیگ بسار) تعلی[ و ب درون ظرر تقطیور و
بین ییا ران[

میشعد.

در ر س رو

تقطیر ،بسارات آب و اسوانس بو یوک

مبراد (خنکشنن[ ) وارد و بو موایع تبو[یل مویشوعن[ .آب و
اسانس ،ب دلیل اخوتالر چگوالی ،در دو فواز ج[ایانو قورار
میییرن[ .معمعال چگالی اسانس ا شمتر از یک است و روی
آب قرار میییرن[.
از رو

ای دیگر استسراو اسانس ،مویتوعان بو رو

توراشم سورد بورای شعسوت مرشبوات و رو

آنزیموی بورای

استسراو اسانس بادام اشار شرد .]6
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