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  : كليات1فصل

  
 

  مقدمه:
 600به طوريكه تا كنون در حدود  ؛كنند و در سطح جهان انتشار دارندگياهان خودروي زيادي در طبيعت رويش مي    

ويي، توليد چوب، فضاي سبز و اي، صنعتي، داراند. گياهان از نظر مصارف مختلف علوفههزار گونه گياهي شناسايي شده
شوند و از هاي ژنتيكي محسوب ميگاه... مورد توجه انسان هستند. در اين بين اكوسيستم هاي مرتعي مهمترين ذخيره

  تنوع زيستي بيشتر و منابع ژني سرشارتري برخوردارند.
هاي و مواد مؤثره خاص از جنبه اييشيمي از بين مصارفي كه به آن اشاره شد گروهي از گياهان به لحاظ داشتن تركيبات

اند. اين گروه از گياهان با توجه به توليدات صنعتي و دارويي آنها صنعتي و دارويي از دير زمان مورد استفاده قرار گرفته
 د. نباشگيرند و از نظر اقتصادي حائز اهميت ميمحصوالت فرعي در منابع طبيعي قرار مي وجز

   ) هستند.، يعني گياهان صنعتي و دارويي با كاربرد وسيعي كه در صنعتGermplasmسم (اين منابع غني از ژرم پال
 ) دارند، امروزه به دليل: و ...  آرايشي و بهداشتي ،( صنايع غذايي، دارويي
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 افزايش مصرف جوامع انساني )١

 تغيير الگوي مصرف و استفاده هاي متنوع )٢

 .خطراتي كه تركيبات شيميايي و مصنوعي دارند )٣

اند و تقاضا براي خريد آنها و در نتيجه بهره برداري از آنها افزايش يافته است. از اين بيشتر مورد توجه قرار گرفته
گيرد و بهره برداري غير اصولي و بيش با شدت بيشتري نسبت به گذشته انجام مي اين گياهانكه بهره برداري از  سترو

هاي گياهي مولد در برخي از مناطق جهان  گرديده و يا اينكه آن نابودي گونه ي منجر بهياز حد از گياهان صنعتي و دارو
  ها را در معرض انقراض قرار داده است. در چنين شرايطي دو راه وجود دارد:

 وضعيت موجود از طريق اعمال مديريت صحيح بهره برداري و مبتني بر روش هاي علمي مناسب حفظ )1

 آن به منظور احيا محيط هاي طبيعي و توليد انبوه آنهاي مولد و كشت  اهلي كردن گونه )2

نعتي و دارويي حدود سي هزار گونه در جهان شناخته شده است و با تحقيقاتي كه انجام صتا كنون تنها خصوصيت     
گيرد و كشف مواد مؤثره در گياهان، اين فهرست به تدريج رو به افزايش است. در اين فهرست گياهان دارويي سهم مي

شوند و تحقيقات بيشتري هم بر روي هاي بيشتري از اين گياهان زراعت مياند و گونهبيشتري را به خود اختصاص داده
 آن ها انجام گرفته است.

  
  هاي گياهان دارويي:ويژگي

سه هر ا ن واحد دو يآاي و عطري هستند. البته برخي از آنها در دارويي داراي سه جنبه كاربردي طبي، ادويه انگياه )1
  د.نباشجنبه را دارا مي

) در خود ذخيره درصد كي) اين گياهان مواد زيستي مخصوص فعال و مفيدي را با مقادير بسيار كم ( معموال كمتر از 2
گروه  6يا  5 وگروه تركيبات اصلي سازنده گياه نيست، بلكه جز 6يا  5مي كنند. به عبارتي ماده دارويي اغلب از 

معروف هستند نقش مستقيم آنها در گياه   "هاي ثانويمتابوليت"	ياهان است. اين تركيبات كه به تركيبات فرعي در گ
  هاي ثانوي به طور عمده براي:ست كه توليد متابوليتاروشن نبوده و عقيده بر اين 

  هاي محيط است.تنظيم سازگاري گياه نسبت به عوامل نامساعد و تنش -1        
  است. هاي حياتيياه از اين مواد براي دفاع شيميايي جهت حفظ تعادل و استمرار فعاليتاستفاده گ -2        

ن گياهان مانند ريشه، ساقه، برگ، گل، ميوه، دانه و ... از نظر توليد ماده مؤثره مورد يهاي خاصي از امعموال بخش )3
  گيرد.توجه و استفاده قرار مي

گيرند، بلكه پس از انجام عمليات خاص به مصرف مي ورد استفاده قرار نميگياهان دارويي اغلب به صورت تازه م )4
رسند. البته عمل آوري اين توليدات  بصورت سنتي يا بصورت صنعتي آن بر روي ميزان و كيفيت ماده مؤثره دارويي آن 

  اثر دارد.
  
  
 



                    ٣         گياهان صنعتي، دارويي و سمي          دانشكده منابع طبيعي  - محمد رضا وهابي          فصل اول: كليات     
  
مصرف نسبتا محدودتري برخوردارند و ) گياهان دارويي در مقايسه با  محصوالت معمولي زراعي و باغي از گستره و 5

  كشتگاههاي آنها نيز محدودتر است.
) يك محصول دارويي معين ممكن است از چند گياه و از اندامهاي مختلف گياهي توليد شود، در صورتي كه ساير 6

         لآيند و معموال اندام گياهي مشخص را نيز شاممحصوالت زراعي هر كدام منحصرا از گياه خاص به دست مي
  گردند.مي
زندگي گياه تعلق نداشته  زممكن است به مرحله خاصي ا ) يك محصول دارويي، بر خالف محصوالت معمولي زراعي7

باشد. اگرچه توليد متابوليت دارويي اندام مورد نظر ممكن است كه در مرحله خاصي از رشد گياه از كميت و كيفيت 
  بيشتري برخوردار باشد.

گردند. بنابراين رويي همانگونه كه اشاره شد در نتيجه توليد متابوليت ثانوي تحت شرايط تنش توليد مي) محصوالت دا8
اين محصوالت توليدشان نه  ،يابدهاي محيطي كاهش ميبرخالف محصوالت زراعي كه توليد آنها تحت شرايط تنش

  د و در نتيجه برتري اقتصادي هم داشته باشند.يابد بلكه ممكن است توليد شيميايي آنها بيشتر هم بشوتنها كاهش نمي
توان هم تحت عوامل زراعي (حاصلخيزي،  به زراعي و به نژادي) و هم تحت تأثير توليد اين گياهان را مي نتيجه گيري:
 هاي غيرطبيعي افزايش داد. ايجاد استرس

 
 :مكانيسم هاي تشكيل و توليد متابوليت هاي ثانوي در گياهان

  در چهار وضعيت اصلي زير دسته بندي مي شود: به طور كلي 
 ممكن است مواد مؤثره نسبتا مشابه در شرايط كامال متفاوت زيستي يافت شوند. )1

 ممكن است در شرايط زيستي مشابه مواد مؤثره متفاوتي پيدا شوند. )2

) متفـاوت  Ontogenyتأثير عوامل تنش در توليد مواد مؤثره بسته به مراحل مختلف رشد و نمو گياه (انتوژني  )3
      است.

در يك سطح ژنتيكي معين، استراتژي كشت براي رساندن نوع و مقدار ماده موثره مورد نظر به سطح بهينه   )4
  اقتصادي، در طيف محدودي امكان پذير است.
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  گردد.يوسنتز مواد متشكله گياهان صنعتي و دارويي كه از متابوليسم اوليه و ثانويه حاصل ميب
  ك اوليهوليت هاي ثانوي برابر                             توليدات متابوليكي اوليه                                 چرخه كربن در متابوليمتاب

      

  
                  

  
  

 چرخه پنتوز
Co2 Co2 

  )sugersقندها(

 گليکوليز شدن
Glycolysis 

  فسفوانول پيروات
Phosphoenol 

pyrovate 

 پيرووات
pyruvate 

  استيل کوآنزيم آ
Acetyle - co A 

چرخه اسيد تری 
  کربوکسيليک

Triccarboxylic  Acid 
l

Co2 

  کربوهيدرات ها

  گليکوزيدها
Glycosides 

  صمغ ها و موسيالژها
Gum and 
Mucilage 

  استريپتومايسين
Streptomycin 

  اريتروزفسفات
Erythrose po4 

  اسيد شيکی ميک
Shikimic Acid 

  اسيدهای آمينو آروماتيک
Aliphatic Amino Acids 

  اسيدهای آمينوآلفاتيک
Aliphatic 

  مالونيل کوآنزيم آ
Malony – co A 

  ايزوپرين
Isoprene  

  کربوهيدرات های غير حلقوی
Squalene 

  فنل ها
phenols 

 تانن
Tanins  

  ليگنين ها
Lignin 

  پروتئين

  پپتيدها
peptides 

 آلكالوئيدها
Alkaloids 

  پنيسيلين
penicilin 

  استروئيدها

  ترپن ها
Terpenes 

 تتراسيکلين
Tetracyclin

es

 آنتراکينيون ها
Antraquinones 

 اسيدهای چرب
Faty Acids  

     
  چربی ها و موم ها
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  ي تحقيقات بر روي گياهان دارويي: هاي اساسخط مش
ارتقا رشد و نمو گياهان دارويي به منظور افزايش مقدار زيتوده (بيوماس) محتوي ماده دارويي بوسيله روشهاي به  -1

  زراعي و به نژادي.
مختلف  هاي بيوشيميايي درون گياه، براي توليد حداكثر مواد دارويي مورد نظر، از طريق تنظيم عواملتحريك چرخه -2

  و بويژه القا تنش هاي محيطي.
  

الگوهاي بومي گياهان را بخوبي شناسايي  و نسخه برداري كند. سپس با فراهم آوردن ظرفيت  بايد پژوهشگر ابتدا    
هاي ژنتيكي مناسب ضمن انجام اقدامات الزم براي حفظ منابع اصيل ژنتيكي طبيعت، به بازسازي عوامل حاصل خيزي 

توان در محيط و افزايش نوع و مقدار ماده موثره دارويي مورد نظر بپردازد. در اين صورت است كه مي به منظور تشديد
را تا چند برابر ميزان قبلي آنها افزايش داد و يا كيفيت » هاي داروييمتابوليت« مزرعه و تحت تاثير عوامل هدفمند توليد 

  زيادي پيدا كند.آنها را به حدي افزايش داد كه از نظر اقتصادي ارزش 
  

  ضرورت اهلي كردن، كشت و اصالح گياهان دارويي:
  (ژنتيكي) طبيعت. 1حفظ ذخاير متابوليتي -1
گياهان وحشي داراي مقادير ناچيزي از مواد موثره دارويي هستند و از نظر كيفي اختصاصي هستند. لذا بهتر است  -2

  اين گياهان به عنوان مدل نمونه حفظ و نگهداري شوند.
كه گياهان دارويي و غير دارويي تحت تاثير شرايط اكولوژيك در مناطق مختلف گسترش و انتشار دارند،  از آنجايي -3

بنابراين توزيع كمي و كيفي مواد موثره گياهان دارويي نيز در مناطق مختلف متفاوت مي باشد؛ و به مواد موثره دارويي 
  رسي پيدا كرد.هر محلي در ساير محلها به راحتي نمي توان دست

مقادير كيفي و كمي مواد موثره دارويي الزاما در نژادها و زيرگونه هاي يك گونه گياهي مشابه نيست و امكان دارد  -4
  اي كه انتشار وسيعتري در طبيعت دارد حاوي مقادير كمتري از ماده موثره دارويي باشد. زير گونه

با توجه به انتشار وسيع و گسترده گياهان دارويي وحشي از نظر جغرافيايي، اغلب جمع آوري آنها پرهزينه بوده و از  -5
  نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست.

تواند پاسخگوي منابع دارويي و توليد صنعتي هاي طبيعي در صورتيكه امكان پذير باشد نمياستفاده انبوه از رويشگاه -6
  شود.ضمن اينكه استفاده انبوه از طبيعت باعث نابودي و انقراض اين گياهان مي آن باشد،

  
  
  
 
 

                                                 
1 Metabolite           ماحصل دگرگوني 
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  تاريخچه و اهميت گياهان دارويي:
ديوسكوريد  تئوفراست يوناني( شاگرد ارسطو) نخستين كسي است كه طب گياهي را بنيان گذاري كرده است.      
اه داوريي را با ذكر خواص آن تهيه و بصورت كتاب در آورد. گي 600اي از در قرن اول ميالدي مجموعه نيز يوناني

در قرن هشتم تا دهم هجري شمسي حكما و دانشمندان  جالينوس پزشك معروف يونان به اين كتاب اشاره كرده است.
محمد زكرياي اند. كتاب قانون ابوعلي سينا و همچنين كتاب الحاوي ايراني تاليفاتي را در زمينه گياهان دارويي ارايه كرده

  رازي در اين زمينه بسيار معروف هستند.
در قرن  گياه دارويي را به صورت كتاب تهيه و ارايه كرد. 1400در قرن سيزدهم هجري ابن بيطار مجموعه اي شامل 

در قرن نوزدهم  .يابندميدست  يهفدهم و در قرن هجدهم ميالدي اروپاييان در زمينه گياهان دارويي به پيشرفتهاي
در قرن بيستم ميالدي  كنند.آن تالش مياستخراج مواد موثره دارويي و استاندارد سازي مصرف  برايالدي اروپاييان مي

درصد  8تا  5/7ميالدي  1985تا  1980مصرف ساالنه گياهان دارويي در كشورهاي صنعتي اروپايي ظرف سالهاي 
  .يابدميافزايش 

درصد مواد موثره داروهاي توليدي و عرضه شده به بازار منشا طبيعي و  50دهد كه نشان مي 1982در سال  آمار جهاني
تا  1980درصد بوده است. مجارستان ظرف سالهاي  90آمار براي بعضي از كشورها در حدود  اين گياهي داشته و حتي

درصد آن از  75دار كرده است كه از اين ميزان مق هزار تن به طور متوسط ساليانه گياه دارويي توليد 40تا  35، 1985
 50تا  45مجارستان ساالنه ، 1992بر اساس آمار سال  هاي طبيعي توليد شده است.درصد از رويشگاه 25طريق كشت و 

   كرده است.تن اسانس حاصل از گياهان معطر را به كشورهاي غربي صادر 
بابت خريد داروهاي گياهي كه منشا طبيعي و ميليارد دالر  3مردم آمريكا ساالنه دهد كه ) نشان مي1971ها (نتايج بررسي

مربوط به  % 2/25 اندنوشته 1971اي كه پزشكان آمريكايي در سال ميليارد نسخه 5/1از حدود  .اندگياهي دارند پرداخته
  با منشا حيواني بوده است. % 7/2داروهايي با منشا ميكروبيولوژيكي و  % 3/13داروهاي گياهي، 

در  درصد از داروهاي موجود 20همچنين حدود  كند.درصد داروهاي گياهي دنيا را تامين مي 23در حال حاضر آمريكا 
   منشا گياهي دارد. سطح جهان

بويژه در كشورهاي در حال توسعه و نواحي فقير و دور افتاده عمده ترين  ،درصد مردم جهان 80دهد آمار نشان مي
درصد  74درصد مردم آلمان و بلژيك و  60بيش از كنند. ميمين تا  از طريق گياهان دارويي خود را نيازهاي درماني

   مردم انگليس تمايل به درمان با استفاده از داروهاي طبيعي دارند.
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  كاربرد مواد موثره گياهان:
  دارويي  -الف 

     مورد استفاده قرار» دارو«مواد موثره اين گياهان به صورت مستقيم و غير مستقيم اثر درماني دارند و به عنوان       
  گيرند.مي
  ايادويه -ب

از مواد موثره اين گروه از گياهان در صنايع غذايي، كنسروسازي، نوشابه سازي، و ... به منظور بهبود رنگ، طعم و      
  شود. مزه آنها استفاده مي

  عطري -ج
 هااندام اينسانس از راه تقطير با بخار آب از اسانس هستند و ا تركيبات اندامهاي خاصي در اين گياهان حاوي     

  شود.استخراج مي
  صنعتي -د

زني شود. به عنوان مثال در صنايع نساجي براي آهاراز ماده موثره به منظورهاي مختلف در صنايع مختلف استفاده مي    
يع كاغذ سازي، توليد اي، كرپ و چاپ پارچه، در صنعت چاپ، ليتوگرافي و توليد مركب، در صنامصنوعات پنبه

    تيك سازي، كائوچو سازي، چرم سازي، توليد ابريشم مصنوعي، در صنعت توليد مواد آرايشي و بهداشتيسچسب، ال
  ( كرمها، شامپو، خمير دندان، لوسيون ها و...). 

  مثال اين گياه:به طور   كاربردهاي متنوعي دارند. ي گونها)كتيرا محصول يا(بعضي از گياهان مانند نعناع  البته
  .شودي آن استفاده ميخاصيت ضد باكتريايي و ضد قارچي و تب بر از صنايع دارويي در -1

  كنند.گياهان عطري است كه از آن اسانس استخراج مي وجز -2     
  شود.استفاده مي از آن در صنايع غذايي براي بهبود طعم و مزه غذاها است و ايادويهجزو گياهان  -3     

  
 گياهي هزار گونه 12تا  8 فلور ايران نيز داراي هزار گونه گياهي در جهان شناسايي شده است. 300تا  250ون تاكن 

بنابراين در  صنعتي هستند. و گياهان دارويي واهان شناخته شده جزيدرصد گ 12تا  10 .درصد فلور جهان) 5/3(است
گونه دارويي و )  2500( و يا  1500تا  1000ان و هزار گونه دارويي و صنعتي در سطح جه 30حال حاضر در حدود 

وجود  است.فلور ايران  وجهان جز صنعتي هاي دارويي ودرصد گونه 5حدود به عبارتي،   وجود دارد.صنعتي در ايران 
 درجه 50تا 40 دماي تفاوت وروز آفتابي در سال  300اقليم شناخته شده جهان، برخورداري از  13اقليم از  11

 شرايطايران از نظر  پهناور كشور براي را مناسبي شرايط كشور، در مناطق ترينگرم و سردترين بين رادگسانتي
  ده استكر فراهم فرد به منحصر اكولوژيك

 گونه دارويي و صنعتي هستند. 390حدود  تعدادگونه گياهي وجود دارد كه از اين  1450استان اصفهان حدود  فلور در 
سهم گياهان دارويي و صنعتي  دهد.فلور استان اصفهان را گياهان دارويي و صنعتي تشكيل مي درصد 27حدود  در واقع

  درصد است. 39استان اصفهان از فلور گياهان دارويي و صنعتي كشور حدود 
  



                    ٨         گياهان صنعتي، دارويي و سمي          دانشكده منابع طبيعي  - محمد رضا وهابي          فصل اول: كليات     
 

 25 ه از اين مقداراست. سهم توليد علوفكرده دالر در سال برآورد  232حدود  را ارزش خدمات اكوسيستم مرتعيفائو 
  رصد است و بقيه به گياهان دارويي، صنعتي، غذايي و ديگر ارزش هاي زيست محيطي تعلق دارد.د

ارزش حجم تجارت جهاني گياهان دارويي در حال حاضر بيش از  ،)WHOسازمان بهداشت جهاني ( بر اساس گزارش
  تريليارد برسد. 5به  2050ميليارد دالر است و پيش بيني مي شود در سال  43

بدست هزار تن محصول  65از آن  كهاست  هكتارهزار  66حاضر سطح زير كشت گياهان دارويي در كشور در حال 
 85و  63ترتيب هاي آن به ارزش اقتصادي صادرات و واردات گياهان دارويي و صنعتي و فرآورده 1386در سال آيد.مي

  ميليون دالر در اين سال بوده است. 59. سهم ارزش اسانس وارداتي به كشور بوده استميليون دالر براي كشور 
 اجتماعي و بهداشتي -به منظور توسعه اقتصادي ايران، ساله جمهوري اسالمي 20بر اساس سند باالدستي چشم انداز 

  كشور برتر جهان در زمينه گياهان دارويي و صنعتي برسد. 12كشور مي بايست به جايگاه مناسبي در بين 
 


