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 سرفصل درس:

قابل استحصال گياهان صنعتي، معرفي مهمترين  بندي گياهان صنعتي، مهمترين موادمقدمه، اهميت، طبقه نظري:
هاي مختلف: چتريان، گل سرخ، كاسني، بقوالت، فرفيون، شب بو، گندم، با ذكر نحوه  بهره گياهان صعتي از تيره
  برداري و مديريت آنها

يژگي هاي گياهشناسي، مواد موثره گياهان دارويي، طقه بندي ، ومقدمه، اهميت و تاريخچه استفاده از گياهان دارويي 
بر اساس اثرات آنها، روش تهيه مواد دارويي، گياه درماني، مهمترين گياهان دارويي مراتع ايران با  گياهان دارويي 

  ذكر مشخصات اصلي و ويژگي هاي دارويي و مواد مؤثره آنها  
  ؤثره، مهمترين گياهان سمي مراتع ايرانمواد م ،هاي گياهشناسيويژگي سمي،گياهان

  
  از مراتع و كارخانجات مرتبط با گياهان دارويي و صنعتي. بازديد:
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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.
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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 
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 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 
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  تركيبات شيميايي: 2فصل

  
  :تركيبات شيميايي

  ) Gums( هاصمغ -1
  صمغ طبيعي -الف
گردند. ها و گياهان عالي توليد ميها، ماكروفيتها تركيباتي هستند كه از متابوليسم ثانويه در ميكروارگانيسمصمغ    

دهند كه به همراه آن تركيبات ترپنوييد ها را پلي ساكاريدها تشكيل ميايي صمغبخش عمده تركيب شيمي
)Terpenoids ) و پروتييني مانند باسورين (Bassorinرونيك و) و تركيبات ديگري از قبيل اسيد گلو ك( 

Glucoronique Acid) رونيكواسيد گاالكت( Galacturonique Acid)  سيد اورونيك او(Uronique Acid) 
  شود. يافت مي

  شوند:در واقع پلي ساكاريدها به دو دسته كلي تقسيم مي
   ) Homopolysaccharides( هومو پلي ساكاريدها -1

  )4و پكتين 3، كيتين2، سلولز1آيند ( مانند نشاسته، گليكوژنرهاي قندي مشابه بوجود ميوماين تركيبات از مون    

                                                 
1 Glycogen 
2 Cellulose 
3 Chitin 
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  )Heteropolysaccharides  (هتروپلي ساكاريدها -2
  .)6، و لعاب ها ( موسيالژ5ها، همي سلولزشوند. مانند صمغاين تركيبات از مونومرهاي قندي متفاوت حاصل مي    

برابر  400توانند تا ها به دليل ساختمان پلي ساكاريدي خاصي كه دارند، بسيار هيدروفيل هستند و به آساني ميصمغ
با توجه به  اند.محلولهاي الكل و اتر نانقطه انجماد ندارند و در حاللحجم خود آب جذب و ذخيره كنند. اين مواد 

زا نيستند. اين گيرند و بنابر اين انرژيها قرار نميتحت تاثير آنزيم ها، صمغساختمان شيميايي ويژه در معده انسان و دام
   مواد به لحاظ خصوصيات فيزيكي جانبي كه دارند، كاربرد وسيعي در صنعت دارند.

ها به اي و يا درختي كند رشد هستند. صمغگياهان درختچه وكنند اغلب جزگياهاني كه صمغ هاي تجاري را توليد مي
 ،)Gum ghattiهاي قاتي (صمغ شوند.هاي ضخيم از گياهان تراوش مياي و يا ورقهاشكال مختلف مفتولي، قطره

مهم  و) از نظر تاريخي جزGum Arabicمغ عربي () و صGum tragacanth  ، كيترا ((Gum karaya )كارايا 
  آيند.هاي تجاري به شمار ميترين صمغ

  
  هاطبقه بندي صمغ -ب 
  شوند:زير تقسيم بندي مي نحوهاي مختلف و از جمله از نظر موجودات توليد كننده آن به ها از جنبهصمغ 
  هاي ميكروبيصمغ -1

  هاي: كنند مانند صمغهاي گوناگون توليد ميمغبعضي از ميكروبها با متابوليسم خود ص    
  .)Scleroglucan Gumاسكلروگلوكان ( و ) Dextran Gum دكستران (، )Xanthan Gumتان ( نگزا 

  شود.ها، صنايع كنسروسازي و در نانوايي استفاده مياز صمغ دكستران در انواع چاشني
  

   
  )Xanthan Gumگزا نتان (  صمغ - ب      )Scleroglucan Gumصمغ اسكلروگلوكان (   -الف         

   
  
  
  

                                                                                                                                                             
4 Pectin 
5 Hemicellulose 
6 mucilage 
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  هاي جلبكي صمغ -2
  ،(Agar Gum )ترين آنها عبارتند از: صمغ آگار كنند. مهمها نيز با متابوليسم خود صمغ توليد ميبسياري از جلبك    

صنايع غذايي، نساجي و ها در اين صمغ . )  Carrageenan Gum (صمغ كاراژينانو )  Alginate Gumصمغ آلژين (
  پزشكي كاربرد دارند.

    
  (Agar Gum )صمغ آگار   - ج  ) Alginate Gumصمغ آلژين (  -ب  ) Carrageenan Gum صمغ كاراژينان( -الف    
  
  هاي گياهي صمغ -3

تقسيم بندي  )يقهيا  (كنند. صمغ اين گياهان به دو گروه صمغ دانه و صمغ ساقهگياهان زيادي هستند كه صمغ توليد مي
  مي شود. 
  صمغ دانه:

اي آنها اغلب كم است. ولي برخي از اي هستند و پلي ساكاريدهاي غير نشاستهها عموما داراي تركيبات نشاستهدانه 3-1
  شوند. ركيبات هتروپلي ساكاريدي دارند و به منظور توليد صمغ زراعت ميتدانه ها 

  ، )  Linum(كتان ،  )  Psylliulm (وم يپسيل)، Quince  (به   درختان: هاياي از دانههاي دانهترين صمغمهم
  شوند.استخراج مي)  Cyamopsis (گوار ) و Ceratonia (خرنوب

  هاي خرنوب و گوار از اهميت بيشتري در صنعت برخوردار است.هاي مربوط به دانهاي، صمغهاي دانهبين صمغ از 
منطقه مديترانه و صمغ گوار معروف به گوآران از  در )Ceratonia siliqua(بهاي درخت خرنوصمغ خرنوب از دانه

گياه گوار به منظور استحصال  گردند.توليد مي) .Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub( هاي گوارهاي بوتهدانه
درصد  42تا  35هاي گوار حاوي شود. دانهكشت مي به طور وسيع هاي آن جهت مصارف صنعتيصمغ از دانه

از صفر به  1963تا  1950هاي گوار در آمريكا ظرف سالهاي ) مي باشد. توليد دانهGalactomannanگاالكتومانان ( 
ميليون پوند افزايش  65به  5/2از  1978تا  1954ها ظرف سالهاي همچنين مصرف اين دانه هزار تن رسيده است. 15

  يافته است.
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  )Ceratonia siliqua(خرنوب                               

  
  

  
  ).Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub( گوار                                     

  
  صمغ ساقه يا يقه 3-2

  ها عبارتند از:مهم ترين اين صمغ كنند. گياهان زيادي هستند كه از طريق ساقه و يقه صمغ ترشح مي
  )Arabic Gumصمغ عربي ( -الف 

 Acacia senegal (L.)ترين صمغ تجارتي جهان صمغ عربي است كه از چند گونه درختي آكاسيا و بويژه گونه مهم
willd 40گردد. اين گونه نخستين بار در سودان كشت گرديده است و توليد صمغ آن در سال در حدود استحصال مي 

  هزار تن است.
  
  

    
  Acacia senegal (L.) سنگالآكاسيا                     
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  )Karaya Gum(صمغ كارايا  -ب 

  رويد.گردد و در هندوستان مياستحصال مي)  .Sterculia urens Roxb (اين صمغ از گونه درختي
  

   
  ) .Sterculia urens Roxb ( كارايا درخت                               

  
 صمغ سقز -ج 

مي باشد، توليد مي شود. از اين  Anacardiaceae(بنه) كه متعلق به خانواده  Pistaciaصمغ سقز از گياهان جنس 
 Persian turpentine )صمغ بطور عمده در صنايع غذايي و بهداشتي استفده مي شود. نام انگليسي درخت بنه 

tree)  .است  
  
  )Ghatti Gum(صمغ قاتي  -د 

صمغ قاتي يا  توليد مي گردد. Combretaceaeواده از خان Anogeissus latifolia wallاين صمغ از درخت 
  رويد. هندي كاربرد زيادي در صنعت دارد. محل رويش اين درخت در مناطقي است كه درخت كارايا در هندوستان مي

  
  

    
  Anogeissus latifolia wall قاتي درخت        
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  (Tragacanth Gum )صمغ كتيرا  -ه 

معروف هستند استحصال مي شود و به صورت خشك به بازار  Tragacanthگون كه به  اين صمغ از گياهان جنس
بهترين صمغ كتيرا از گونه  گونه آن مولد كتيرا است. 156رويد كه حدود گونه گون مي 900در ايران  گردد.عرضه مي

  Astragalus gossypinus Fischer  , Astragalus microcephalus  Astragalus gummifer, :هاي
  شود. توليد مي  Astragalus echinaeformis Sirjaevو 
  

  
  ) Astragalus gossypinusگون سفيد (           

  ) كه از درختان بادام و آلو تراوشCaramania Gumو كارامانيا (   (Moussul Gum) موصول هايصمغ اغلب
           و يا صمغ كوترا  (.Hog Gum T )تيراي هاگ صمغ ك)، Bassora Gumهاي صمغ باسورا (گردند و به ناممي
 )Kutera Gum( هاي بدلي تيره رنگ و نا اين صمغ شوند.معروف هستند به جاي صمغ كتيرا به بازار عرضه مي

كوبند تا به مي نها راآشوند و سپس قبل از عرضه به بازار با سرب سفيد به رنگ سفيد در آورده مي مرغوب هستند. 
  ل چند وجهي و قطعات كوچكتر در آيند.اشكا

و بويژه از  )Pinaceae خانواده( صمغ كتيرايي هاگ در واقع نوعي صمغ رزين است كه از گونه هاي درختان كاج 
گردند. اين گياهان در تراوش مي  .Pinus mucronata Lو    .Pinus sarcocolla Linne  اي:هاي درختچهگونه

 رويند.يآفريقاي جنوبي و مركزي م

  توليد زراعي صمغ  - ج 
ها دارند. با كاشت گياهان زراعي و گروه هتروپلي ساكاريدها هستند و بيشترين شباهت را با صمغ وها جزهمي سلولز

  كنند. مانند:هاي زراعي را توليد ميهاي درختي كه همي سلولز زيادي دارا هستند، صمغگونه
خصوصيات صمغ حاصل از اين كاج با صمغ عربي شباهت زيادي ) كه   Larch arabinogalactan (كاج اروپايي

هاي طبيعي دارد. صمغ ) شباهت زيادي با صمغKernel corn( سلولز موجود در سبوس ذرت كرنلهمي  دارد.
  اين ذرت با نام تجارتي صمغ فيبر ذرت به بازار عرصه شده است. توليدي از

  
  )Kernel corn( ذرت كرنل                                                      
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  دار ها و تركيبات رزينرزين -2
شود كه جامد يا نيمه جامد و بي شكل هستند و داراي ساختمان پيچيده ها به گروهي از مواد طبيعي اتالق ميرزين     

هاي كرد. اين مواد بيشتر در سلولتوان ارائه ها نميدقيق و روشني براي رزين فباشند. در واقع تعريو متفاوتي مي
گياهان   (Schizolysiogenous)و شيزوليزوژن Schizogenous (7هاي شيزوژن ( ترشحي و بويژه در حفره

  اند:ها دودستهرزين شود. تشكيل مي
 هاي طبيعي رزين -1

 شوند. هاي مصنوعي: از جمع شدن و تركيب فرم آلدئيد حاصل ميرزين -2

 
     نيمه شفاف، شكننده و بي شكل ( به ندرت به شكل كريستال در ياكي اجسامي سختف شفاف ها از نظر فيزيرزين
  شوند.ها در آب غير محلول ولي در الكل، اتر و استون حل ميند.) هستند. رزينيآمي

  سه نوع حفره يا كيسه ترشحي در گياهان وجود دارد:
  ) Schizogenousحفره هاي ترشحي (  –الف 

  مانند حفره هاي ترشحي گل راعي شود. هاي ترشحي از يكديگر در بافت پارانشيم ايجاد ميه گرفتن سلولدر اثر فاصل
  )Lysigenousحفره هاي ترشحي (  -ب

مانند حفره هاي  شود.هاي قديمي اين حفره در بافت پارانشيم ايجاد ميدر اثر از بين رفتن و مضمحل شدن سلول
  موجود در برگ ليمو

   Schizolysigenous -ج
شوند. مانند حفره هاي هر دو نوع حفره يا كيسه هاي ترشحي ذكر شده در باال با يكديگر در بافت پارانشيم مشاهده مي

  موجود در پوست پرتقال
 :مجاري ترشحي 

اي باشد كه اطراف يك هاي ترشحي كوچك و كروي شكل ) چيدمان آنها به گونهاگر سلول هاي ترشحي ( سلول
 مجرا مانند قرار گيرند و ترشحات خود را در اين مجرا بريزند به چنين ساختاري مجراي ترشحي گفته  فضاي باريك

  گيرند.ها در اين مجاري قرار مياسانس و صمغ ،تركيبات رزين مي شود. 
  )Laticiferهاي ترشحي ( لوله –د 

شوند. لذا مجرا و كانال مستقل در جاد ميچند سلول دراز به يكديگر اياتصال هاي ترشحي مستقل دراز و يا از سلول
  ) در بافت پارانشيم برگ يا ساقه ايجاد Latexاين ساختار وجود ندارد. در اين لوله ها شيرابه ها ذخيره مي گردند. (

  مي شوند.

                                                 
7 Schizogenous    (در اثر فاصله گرفتن سلول ها) حفره زايي – شكاف زايي   
Lysigenous از بين رفتن سلول هاي قديمي  (ترشحي  حفره(         

Schizolysigenous   (   شكاف زايي در اثر زوال) شكاف هايي در اثر زوال سلول ها توليد مي شوند.  
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   :تقسيم بندي رزين ها از نظر شيميايي
  مانند:ها با تركيبات مختلف ممكن است بصورت مخلوط وجود داشته باشند رزين

  هاالكل رزين )1
  هااستر رزين )2
  هااسيد رزين )3
  )Resensاند) (ها (تركيبات خنثي و فاقد خاصت شيميايي مشخص) رزن4
  گليكوزيدي يهارزين )5
  ها)ها (همراه با روغناولئورزين )6
  ها (همراه با گم)گم رزين )7
  ها (همراه با روغن وگم)وگم رزينئال )8

ها به طور عمده حاصل شود. رزينهاي رزيني توليد ميهاي قليايي، صابوناي اسيدي با محلولهاز تركيب رزين
   ) به دستAngiosperms) و نهاندانگان (Gymnosepermsبازدانگان( از متابوليسم گياهان عالي هستند و اغلب

 آيند.مي

  منشا توليد رزين:
  ابوليسم گياهان هستند. برخي اعتقاد دارند اين مواد آخرين توليدات مت )1 
  يند.آها به وجود ميعده اي هم معتقدند كه اين مواد از اكسيداسيون ترپن )2 
      هاي فرار هستند. اين مواد به طور عمده از گياهان تيره مخروطيان توليدها شامل رزين و تركيبات اسانسورزينئال

يد. تربانتين در مجاورت هوا مقداري از آدرخت كاج به دست مي ورزين مايع است و ازئگردند. مانند تربانتين كه المي
ها اسانس زيادي دارند و بيشتر در خانواده وگم رزينئال دهد و به صورت جامد در مي آيد. اسانس خود را از دست مي

    ه دستمانند آنقوزه كه از گياهان خانواده چتريان ب ؛وجود دارند Terebinthaceae  و Umbelliferaeچتريان 
    ) هم شناختهRosinبه روزين ( كه را )Colophony( توان كولوفانيد. از مواد دارويي معروف رزين دار ميآمي
 ) و ساير گونه هاي كاج به دستPinus palustrisشود (نوعي اسيد رزين) نام برد. اين ماده از كاج پالوسترين(مي
آن مرغوب است و بو وطعم آن شبيه  نان تراوش مي شود. نوع زرد روشزنند و كولوفتنه درختان را شكاف مي .يدآمي
 است. مصرف كولوفان در صنعت داروسازي است. بانتينتر

  
  ) Pinus palustrisكاج پالوسترين(                                
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  :مصارف روزين (كلوفان)
  در صنايع مختلف و داروسازي است.

  غيره وكف پوش ، صابون، مركب چاپ ،خشك شونده رنگ هاي ،تهيه ورني  صنعت:
  مدر و غيره داروي در دامپزشكي به عنوان ،بانداژ زخم ،توليد پماد اكسيد دوزنگ داروسازي: 

  تركيبات شيميايي كلوفان:
هاي كي از انواع صمغي دهند.ن را مواد خنثي تشكيل  ميآدرصد  10درصد كلوفان را اسيدهاي رزين و  90در حدود 

 كه به خانواده )pistaciaبنه ( ورزين كه بسيار معروف است سقز نام دارد. صمغ رزيني سقز از گياهان جنسئال
Anacardiaceae   (پسته) تعلق دارند استحصال مي شود. ( نام انگليسي درخت بنهPersian turpentine tree(  

  .دهدتشكيل مي تربانتين و كلوفان ،تركيبات شيميايي صمغ رزين سقز را به طور عمده
 

  
  )Persian turpentine tree ( درخت بنه             

  الف: تربانتين
دهد. اين بخش از تركيبات درصد تربانتين تشكيل مي 30تا  26 به ميزان ينتربانتين را تركيبات آلفاپن نبخش عمده روغ

 يپنين از اجزا - آلفا .رودمير كامل از بين ارزش هستند كه متاسفانه به لحاظ روشهاي برداشت سنتي به طو بسيار با
  ها هستند.تشكيل دهنده اسانس

دهد. اين مواد ) را تشكيل ميToxaphene) و توگزافن (Campheneترپانتين بنيان و پايه تركيباتي به نام كامفن (
ن از خارج وارد كشور گزافوتن ت 200ساالنه حدود  .شوندبه عنوان حشره كش استفاده ميو خاصيت حشره كشي دارند 

  .گيردها مورد استفاده قرار ميفات و علف كشآمي شود كه براي توليد سموم دفع 
شود. ايزوبورنيل استات پايه ماده ماده شيميايي ايزوبورنيل استات استفاده مي توليداز روغن تربانتين همچنين براي 

پاك كنندگي دارد. از اين ماده براي معطر كردن شيميايي كافور است كه خاصيت نرم كنندگي و همچنين عطري و 
هاي آزمايشگاهي و عايق كي از معرفيبه مقدار زياد در توليد واكس و همچنين به عنوان  ،هاكنندهصابون و پاك

  گردد.الكتريسيته استفاده مي
  كلوفان ( يا روزين) -ب

تبديل سقز تاسيس گرديده است كه به مواد خام  در ايالم كارخانه دهد.درصد سقز را كلوفان تشكيل مي 70در حدود 
قيمت سقز خام بسيار پايين است و به طور عمده به كشورهاي حوزه خليج   .داردنياز تن در سال  250به ميزان  ،سقز

   گردد.به كشورهاي اروپايي ارسال مينيز نجا آشود و از فارس صادر مي
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  )رنام تجاري مبا ) ( Gum myrrhصمغ مرمكي (
 ) Commiphora molmol )C. myrrhaهاي گياه وگم رزيني است كه از ساقه و شاخهئاين صمغ جز مواد ال    

هاي عربي به روفريقا و در كشآآيد. اين گياه در  شمال شرقي است به دست مي Burseracaeكه متعلق به خانواده 
در  Commiphora جنس هايگونه كي ازي .شودو به شكل درخت و درختچه يافت مي رويدصورت خودرو مي

  منطقه بلوچستان ايران وجود دارد.
اي) و يا به اندازه گردو( به رنگ قرمز محصول توليدي اين گياه به اندازه يك گيالس( به رنگ قرمز يا قرمز مايل به قهوه

  ردد.گبه بازار عرضه مي ربا نام تجاري م و با بوي معطر و طعم تلخ است كه اي)متمايل به قهوه
  : رانواع م
 تر است.مرغوب )معروف به سومالي (آفريقايي رم )1
 )يمني (ياعربستاني  رم )2

  :ركاربرد م
شود و بيشتر به صورت استعمال بصورت استعمال داخلي استفاده ميو ها كمتر به عنوان دارو از اين صمغ هامروز

    قابضبه عنوان  ،دهان شستشوي هايول، محل)به صورت غرغره(هاي دهان و گلو خارجي در درمان عادي بيماري
  .شودو استفاده در خمير دندان استفاده مي

و  درصد صمغ 75تا  61، درصد رزين 40تا   25، درصد روغن فرار 17تا   7 شامل :مرسومالي شيميايي تركيبات
  است. ناخالصمواد درصد  4تا  3

  
  

  
  

                      )    Commiphora molmolدرخت مر (        
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  :)Asa- fetidaيا Assa- foetida( آنغوزه
كه به خانواده چتريان  Ferulaهاي جنس ونهگهاست كه اغلب از رزيناولئوگم وها نيز جزاين صمغ

Umbelliferae مانند: شود.استحصال مي ،تعلق دارندFerula  assa-foetida  , , Ferula  foetida 
Ferula  rubricaulis   و Ferula gabrielli )نغوزه شيرينآ.(  

  نامند.اين صمغ را مدفوع شيطان مي .باشدبه معني بوي بد مي foetidaبه معني صمغ و  asaدر زبان التين 
اي يافت اي (يا اشكي) و تودهشود و به اشكال دانهصمغ آنغوزه از شكاف دادن ريشه و ريزوم گياهان استحصال مي

 شود.ترين صمغ انغوزه شناخته مياي به عنوان مرغوبقهوهيا با رنگ زرد مايل به قرمز و ن آاي شود. نوع دانهمي

  درصد 25صمغ  حدود  ، درصد 60تا  45رزين  ، درصد 17تا  3روغن فرار  شامل :تركيبات شيميايي انغوزه
    است. ناخالص و مقداري مواد

به همين لحاظ آن را در  .باشده غير قابل تحمل ميك تگس و زننده با بوي متعفن اس ،اين صمغ داراي طعم تلخ
باشد . مهمترين ن مربوط به روغن فرار است كه حاوي گوگرد ميآبوي بد  .كنندف در بسته نگهداري ميروظ

 .شودهاي فرار را در انغوزه شامل ميدرصد روغن 40ن مركاپتان است كه آروغن فرار 

  :كاربرد پزشكي
ضد  ،عمده بصورت قرص يا پودر به عنوان داروي خلط آور طوروزه محدود است و به د پزشكي انغرامروزه كارب

از ان در دامپزشكي  به عنوان چاشني در بعضي از فراورده هاي غذايي مصرف مي شود. د.روتشنج و ملين بكار مي
 شود.هم استفاده مي

 

  
 

 
 

  )Asa- fetida يا Assa- foetida( آنغوزه                       
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   :)Gum ammoniac( ، وشاءاشق (يا اوشك)، كندل
    و گياه ييلهر  )Dorema ammoniacumبيلهر گاوي ( وگم رزين است كه از گياه ئتركيبات ال واين صمغ نيز جز

 )D. aucheri (  شود. اين گباهان علفي چند ساله هستند و در توليد ميتغلق دارند،  به خانواده چتريانكه
زاگرس مركزي ت مناطق مركزي و شرقي ايران ( مانند يزد خواست، كوه كهرود، بلوچستان، كرمان، اصفهان، ارتفاعا

  رويند.و الوند..) مي
شود و نوع اشكي آن به دليل خلوص بيشتر و اي  در بازار تجارت يافت ميصمغ اوشق به دو شكل اشكي و توده

اي است و هاي گرد آن به رنگ زرد و قهوهتر است. دانهرغوبخاك و بقاياي گياهي م ،عاري بودن از ذرات ماسه
  تلخ و نامطبوع است. ،ن تندآا آبي رنگ است . بوي اوشق معطر و خاص و طعم يمقطع آن به رنگ سفيد 

 2رطوبت   ، درصد 20صمغ  ، درصد 70تا  65رزين  ، درصد 1تا  1/0روغن فرار  شامل  :اشق شيميايي تركيبات
  مي باشد. درصد 5/3مواد ناخالصي  و  درصد 1خاكستر  ، درصد 12تا 

  :پزشكيكاربرد
هاي فراخ شدن حباب و هاي مزمن، تنگي نفسداراي خاصيت آنتي اسپاسموديك است و مخصوصا در برونشيت

و به  يرهاي پوستي مانند كهست. سابقا در درمان حساسيتاز يگيرد. اوشق خلط آور نريوي مورد استفاده قرار مي
  .ن خاصيت ضد ميكربي داردآوان ضد درد و ضد التهاب از آن استفاده مي شده است. اسانس هاي فرار عن
  

  
  

   )Dorema ammoniacumبيلهر گاوي (           
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 Gum Olibanum   (Frankincense)صمغ كندر 

اسيد در تركيب شيميايي اين صمغ  از درخت كندر استحصال مي شود.كه  اولئو گم رزين استصمغ كندر يك         
است و به خانواده  Boswellia sacra (Sy: Bowswellia thurifera)درخت كندر  .وجود داردهم 

Burseraceae   .شود و پس تراوش مي يكنند. صمغ رزينپوست درخت را زخمي مي كندربراي استحصال تعلق دارد
به  بوده واين معطر و خوشبو هاي فرار است و بنابراراي روغند ياين صمغ رزين .گردداز خشك شدن جمع آوري مي

سكويي ترپن و س و از نوع ريزند. تركيبات فرار آن بطور عمده تركيبات ترينبه همراه اسفند آنرا در آتش مي علتهمين 
  . است دي ترپن

  انواع صمغ كندر:
تركيبات  تر است.وع عماني آن مرغوب و معروفن در بازار تجارت وجود دارد.  كندر، و سومالي يصمغ عماني، يمن 

خاصيت هورموني و ضدعفوني باشد. صمغ كندر ميصمغ  صدرد 36تا  30و اسيد رزين  % 56كندر شامل شيميايي 
  كنندگي دارد.

 

 
 )  Boswellia sacraكندر (                 

 
 

   :)Tanninsها ( تانن
آمد و قادر بود با پروتئين موجود در پوست ز پوست درختان بلوط به دست مياين نام نخستين بار به موادي كه ا     

ن ئيتوسط ساگو 1796و از فساد و تجزيه آن جلوگيري كند، در سال  ادهحيوانات تركيب شود و آنرا رسوب د
)Saguin اتالق شد. علت انتخاب اين نام هم بدليل واژه تن ( »Tan «ي شود. است كه به پوست درخت بلوط گفته م  

ها وجود دارد تعريف خاصي براي آنها و بطور دقيق ارائه نشده است. بعضي اي كه در تاننبه دليل تركيبات پيچيده
ند و به مقدار زياد شباها دسته بزرگي از مواد طبيعي هستند كه به نظر تركيبات شيميايي فنلي پيچيده ميمعتقدند كه  تانن

ها در پروسه توليد اسيد گاليك از طريق اسيد شكي ت اخير نيز نشان داده است كه تاننشوند. تحقيقادر گياهان يافت مي
  شوند.ميك توليد مي
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اند و دراكثر گياهان و بويژه در گياهان چند ها تشكيل شدهبه هر حال اين مواد از كمپلكس مواد معطره و كربوهيدرات
شوند. در ها يافت ميدرصد گياهان يك ساله تانن 17ه و در درصد گياهان چند سال 80ريكه در وساله وجود دارند. بط

   .اي تانن بيشتري وجود داردگياهان تك لپه
) Terpenesها ( و ترپن هاگياهان چند ساله بطور عمده انرژي خود را بيشتر براي توليد تركيبات نهايي ثابت مانند تانن

 3000تا  500شود وزن مولكولي آنها بين كه بطور كلي گفته ميها تركيبات درشت مولكول هستند ند. تانننكهزينه مي
         ها يافتباشد. البته از آنجا كه برخي تركيبات فنلي ساده مانند اسيد گاليك و ... نيز به همراه تاننگرم بر مول مي

- يبات فنلي همراه را تاننبراي آنها گزارش شده است . اين ترك ذكر شدهشوند كه وزن مولكولي كمي دارند، مقادير مي
  گرم بر مول تعريف شده است. 5000تا  1000واقعي بين دو حد  يهانامند. در واقع وزن مولكولي تاننهاي كاذب مي

  
  نقش فيزيولوژيك تانن ها در گياه:

ها رسد كه ميوهبه نظر مي ،گردندهاي نارس بيشتر است و با رسيدن ميوه ناپديد مياز آنجا كه مقادير تانن در ميوه -1
ها ها از تاننهاي موجود در ميوهآورند. همچنين امكان دارد اسيدها به دست مياكسيداسيون تانن ازانرژي الرزم خود را 
  مشتق گرديده باشند.

ها ها و فعاليت ميكروارگانيسمو از رشد قارچ كنندها در طول رشد گياه به عنوان عامل محافظت كننده عمل ميتانن -2
هاي مسن( مانند چوب و چوب پنبه) و همچنين در زمان د. اغلب تركيبات تانن در بافتنكنمي جلوگيريات گياهي فو آ

  يابد. رسيدن يا مرگ گياه افزايش مي
  به نظر  ،شوندها نيز از تركيبات فنليك ساخته ميهاي متابوليكي گياه به اكسيژن نياز دارد و تاننفعاليت از آنجا كه -3

  كنند. ميگياه ايفا  يها نقش مهمي در اعمال تنفسرسد كه تاننمي
دهند و باعث توقف بسياري از ها هستند و آنها را رسوب مياتصال و تركيب قوي با پروتئين اصيتها داراي ختانن -4

ها، اهي، كربوهيدراتشوند. تركيبات تانن قادرند در هنگام جويدن علوفه با تركيبات پروتئيني گيهاي آنزيمي ميفعاليت
  ها تركيب شوند و قابليت هضم علوفه را كاهش دهند.ها و آنزيماسيد نوكلئيك

دهي پروتئين درصد وزن خشك برگ برسد. خاصيت رسوب 6هاي گياهي ممكن است تا  بيش از مقدار تانن در بافت
ضد نفخ شناخته شود. همچنين خاصيت گس ميوه  ماده شود تا از نفخ دام جلوگيري شود و تانن به عنوانها باعث مي

  ها در سطح زبان به وسيله تانن است.دادن پروتئينمربوط به رسوب ،هاي نارس مانند خرمالو
ها، چاي و قهوه نوشابه در افزايش كيفيت كنندگي هستند و از اين نظر نقش مهمي راها داراي خاصيت قابضتانن -5

  شود. مزه مي ها از لحاظ بو وكيفيت اين فرآورده دارند. فقدان تانن باعث كاهش
  :هابندي تاننتقسيم

  شوند.  تقسيم مي9هاي مخلوط و تانن 8قابل هيدروليز يهاها به دو گروه تاننبطور كلي تانن
  

                                                 
8 Pyrogallotannins 
9 Catecholtannins 
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  :گروه اول
  شوند. ) فعال ميها وجود دارند و در موقع جويدن علفخوار ( حشره، حلزون و...هاي قابل هيدروليز در واكوئلتانن 

  :گروه دوم
شوند. اين گروه از هاي مخلوط به همراه تركيباتي مانند سلولز، پكتين، نشاسته و يا تركيبات آلكالوئيدي يافت ميتانن 
هاي مخلوط در و به صورت متراكم هستند. تانن هاي سلولي و يا در مجاورت آن وجود دارندها در داخل ديوارهنتان

  كنند. شوند و اثر ميها فعال ميها و باكتريهاي خارج از سلول ( سلوالز)، قارچمبا آنزي همواجه
  شوند:مي نديبهاي قابل هيدروليز به دو گروه زير تقسيمتانن

  )Gallitanninsها ( تاننگالي  -1
گل سرخ، ميخك، شاه هاي زرشك، گلبرگ هايشوند و بيشتر در گياهان مازو، برگها از اسيد گاليك مشتق مياين تانن

  شوند.بلوط و چوب افرا يافت مي
  ) Ellagitanninsها ( االژي تانن -2

ر، برگ اكاليپتوس، پوست بلوط، و اهاي گياهان انمااند و اغلب در اندها از اسيد االژيك مشتق گرديدهاين گروه از تانن
  ... وجود دارند. 

از نظر پوست دارچين، گيالس وحشي، بيد،  .ها هستندو كاتكول تاننبعضي از گياهان حاوي هر دو نوع تانن پيروگالل 
شيرابه آكاسيا و نوعي  عصاره وو  برگ چاي سبز، دانه كاكائو ،ريشه و ريزوم سرخس نرو  بلوط و گنه گنه ،آكاسيا

  توان نامبرد.را مي اكاليپتوس
  

  ها:خصوصيات تانن
هاي ها در قلياييتانن آيند.شده و بصورت محلول كلوئيدال در ميآيند و در آب حل ها بصورت كريستال در نميتانن

  اند.ها مانند اتر و بنزن كم محلولها، گلسيرول و استون محلول هستند و در ساير حاللرقيق، الكل
كرده و از  تتانا ؛ زيرا توليد تركيبات نامحلولكنندمي استفادهتركيبات آلكالوئيدي  براي ضد سمماده ها را به عنوان تانن

ها ها و آلكالوئيدبراي تشخيص پروتئينبه عنوان معرف ها در آزمايشگاه تانن از كند.فعاليت آلكالوئيدها جلوگيري مي
  شود.استفاده مي
استفاده  چرم فساد و افزايش استحكام جلوگيري از ،تانن بطور عمده در صنعت چرم سازي به دليل نرم كردن تاز تركيبا

در صنعت مركب سازي هم كاربرد  ،كلرورفريكامالح با در اثر تركيب رنگ آبي يا سبز  توليد ين به دليلمي شود. همچن
 درمان در در استعمال داخلي ، اغلبخاصيت قابض كنندگيبا توجه به ها و تركيبات آن زيادي دارد. در پزشكي از تانن

استفاده ها ها و زخمي هم بيشتر در درمان سوختگيو در استعمال خارج مانند اسهال و خونريزي هاي گوارشيبيماري
  شود.مي
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  : هاتانن عوارض مصرف زياد 
تواند جذب شده و باعث مي نيز شود. از طريق محل سوختگيباعث تحريك مخاط معده مي تانن مصرف خوراكي

  ايجاد ضايعاتي در كبد شود.
  

  ها:نا سازگاري تانن
  است.ناسازگار  سرب و جيوه ،امالح آهن ،هاروتئينپ، قليايي تركيبات تانن با مواد 

  
  :)Gallsمازو ( 

 يهايبرداشت مازو يا گال ،شودل است و از آن استفاده ميوراج تركيبات تانن متداخي كه براي استيهايكي از روش
ط حشرات خاصي از ها در اثر گزش گياه توسشود. اين گالهاي گياهان بلوط توليد ميها و جوانهاست كه بر روي برگ

 Quercusها بنام طوبل اي ازها بر روي گونهآيد. اغلب گال) يا غشاباالن به وجود ميHymenopterباالن(دسته نيم
infectoria شوند. متر هستند ايجاد مي 2اي  بطول كه درختان كوچك و يا درختچه  

هاي آبي، سبز و سفيد . معموال رنگشونديو پس از خشك كردن بر حسب رنگ درجه بندي م شدهآوري ها جمعگال
اسيد  ،شودترين تركيبات تانني كه از گالها استخراج ميمورد توجه هستند. بخش عمده و مهمبيشتر گال در بازار تجارت 

    استحصال هاي كه از گالساير تركيبات وجود دارد. در آن درصد 70تا  50 كه به ميزان است )اسيد تانيك (گالوتانيك
  باشند.مي هااكساالت كلسيم و رزين ،نشاسته ،اسيد االژيك )،% 4تا  2(اسيد گاليكمي گردد، 

  

 
  ) Quercus infectoriaبلوط اينفكتوري (           

 
 )Sy: C. dentataنام علمي (با ) Chestnutبلوط (شود، درخت شاهاز ديگر درختاني كه از آن تانن استحصال مي

Castanea sativa   و از خانوادهFagaceae ي آسيا و اروپا است و در ايران در نواحي شمالي م. اين درخت بواست
شود. از نظر درماني پوست، چوب و شفت و امام زاده ابراهيم در استان گيالن يافت مي به ويژه در اطراف رشت، فومن،

الح فريك رنگ مبا ا در اثر تركيب است كهدرصد اسيد تانيك  9هاي اين گياه حاوي برگ آن اهميت بيشتري دارد. برگ
مانند . هاي ثانويه درگياهان هستنداي از تركيبات كه حاصل متابوليتشود. همانگونه كه اشاره شد دستهمي توليدسبز 
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ساله نيز اغلب انرژي زيادي را صرف گياهان چند .شوندنهايي ثابت شناخته مي تبه عنوان تركيباكه ها و ترپن هاتانن
  كنند.) عمل ميInhibitor( اين تركيبات شيميايي به عنوان بازدارنده كنند.وليد تركيبات نهايي ثابت ميت

  :)Terpens( هاترپن
ها به عنوان . ترپنشوندسنتز مي )C10H16شميايي هاي اصلي (به فرمولاين تركيبات از تركيبات ثانوي روغن     

و گياه  ) Labiatae(  ها مانند نعناعياننند و در گياهان برخي از خانوادهتوانند عمل كبازدارندگان گياهخواري مي
توليدات نهايي گياه  وآن دسته از تركيبات شيميايي كه جز توان چنين نتيجه گرفتشوند. در مجموع ميمي توليد آويشن

توليدات ثانوي  گردند.ليد ميتو "هاي گياهخواريدفاع"شوند، توسط گياه در مقابله با گياهخوار در پروسه محسوب مي
  و توليدات نهايي هر دو بر روي شدت چرا موثرند.

 
  يه):وتركيبات گياهي ثانوي (ثان

) و يا ديگر Hormonesها (هورمون ،)Pigmentsها ( اين تركيبات محصول مراحل مياني در سنتز رنگيزه      
)،  Essential Oils( هاي اصليروغن)، Quinones (  هاكينون)،   Alkaloidsا (آلكالوئيده تركيبات هستند. مانند:

  .)Crystalsا (هكريستال و )  Flavonoides( فالؤنوئيدها  )Glycosidesا (گليكوزيده
توان به تفاوت اين مي آنها پذيري وي داراي سرعت برگشت زيادي هستند و از روي سرعت برگشتنتركيبات ثا

  برد.تركيبات با توليدات نهايي پي
  ):  Alkaloidsآلكالوئيدها (

به طوريكه مراحل اصلي اين مسير از  ؛باشندهاي مسير مشخصي از متابوليسم ازت ميوردهآاين تركيبات آلي، فر    
اين تركيبات در متابوليسم  گردد.هاي ازت دار هتروسيكليك منجر ميشود و به تشكيل حلقهتركيب اوليه ازت شروع مي

كنون صدها نوع تركيبات آلكالوئيدي در گياهان به طور عمده در فيزيولوژي حيواني مؤثرند. تاگياهي نقش ندارند و 
 واين دو ماده آلكالوئيدي جز). Papaverinن (پاپاوري) و   Morphine(مورفين ،از جمله مختلف شناسايي شده است.

  وجود دارند.) papaver somniferum( ايزوكينولين  هستند كه در گياه خشخاش لگروه بنزي
باشند. آتروپين در گروه آلكالوئيدهاي تروپان مي وجز نيز) Ascopulamine( آسكوپوالمين) و Atropineن (آتروپپ

  .وجود دارند) .Datura ssp ( و آسكوپوالمين در گياه تاتوره)   Atropa  belladonna(مهر گياه نگياه بالد
 

 
 )  Atropa  belladonna(مهر گياه نبالد                                         
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سولنجان  مانندگل حسرت ( )Liliaceaeالله ( و)  Amarylidaceae آماريليس( هايدر گياهان خانواده 
Colchicum sp.(سين)، تركيبات كل شيColchicine (  يدهاي با ارزش فنيل اتيل ئگروه آلكالو وجز كهوجود دارد
 ايزوكينولين است.

  )، Cinchona pubescens( گنه گنه ) در گياهQuinie( كينينتوان ات آلكالوئيدي ميبركيت راز ديگ 

  
  )Cinchona pubescens( گنه گنه                                  

Coffea( در گياه قهوه )Caffeine( كافئين، )Nicotina tobacum(  در گياه توتون )Nicotine(نيكوتين  

arabica L.  ( 

  
Coffeaقهوه (                   arabica L. ( 

 
 تركيبات آلكالوئيدي بسيار با را نام برد كه )Strychnos vomicaآذاراقي () در گياه   Strychnine( استريكينينو 

  كاربرد دارند.در داروسازي  و ارزش و مفيدي هستند

 
 )Strychnos vomicaآذاراقي (                                   



 ٢٧   گياهان صنعتي، دارويي و سمي    دانشكده منابع طبيعي  -محمد رضا وهابي       ات شيمياييبتركي: دومفصل      
                                                                                                                    

ها در پيكر آن شوند. نقش واقعي) يافت ميSolanaceae( تركيبات آلكالوئيدي بيشتر در گياهان خانواده بادمجان
  شود.اي اعتقاد دارند كه مزه تلخ تركيبات آلكالوئيدي باعث دفع حشرات ميگياهان ناشناخته است و عده

 
 ):Quinones (  هاكينون

جزو اين تركيبات  شوند.ميك و ... توليد ميولوئيدها، ترپنوئيدها، اسيد شكيني از جمله فاين مواد از مسيرهاي مختلف    
  .شوندهستند و بطور گسترده در گياهان يافت مي كآروماتيتركيبات 

     
  :)Essential  Oils  يا اصلي (هاي ضروريروغن

 ,شوند و جزدر بعضي از گياهان عالي ساخته مي ،هستند هاي فرار هم معروفهاي فرار يا اسانساين تركيبات كه به روغن     
  ليپيدها هم نيستند. تقريبا يك درصد گونه هاي گياهان عالي داراي روغن فرار مي باشند.

 نعناعيان)، Myrtaceae( مورد)،  Umbelliferae(  چتريان)،  Pinaceae( كاج هاي:اين تركيبات اغلب در خانواده      
 )Labiatae  ،(وسر )Cupressaceae  ،(ابدس  )Rutaceae (  كاسني و )Compositae  (اغلب درون غده  و وجود دارند

        هاي ضروري ايزوپريندهنده ساختمان شيميايي روغند. واحد تشكيلنشوسازي ميهاي خاصي توليد و ذخيرهها و يا سلول
 )Isoprene ( شود. ايزوپرين كربوهيدرات اشباع نشده شيميايي متفاوتي حاصل ميمواد  هاي متعددمولكول ااست. از ايزوپرين ب

 :)C5H8(است به فرمول
 

                                                                                                              
C  =  CH - CH2 -                                                              

                                                                                                             – 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  

  
 
 

كنند. و عطر و بوي خاصي را در هوا منتشر مي شوندنقشي در متابوليسم گياهي ندارند. اين مواد زود تبخير ميهاي ضروري روغن
          توت مانند هم در بعضي از گياهان 11(C5H8)گونه گياهي وجود دارد. تركيبات الستيك 2000وجود اسانس در حدود 

)Moraceae ،( فرفيون )Euphorbiaceae (  كاسنيو )Compositae ( شودتوليد مي.   

 C5H8ايزوپرين   

C10H16 
  )هاترپن(هاي فرارروغن

C15H24 
  هاوصمغ هاي فرارروغن

C2OH32  
  هاهاي فراروصمغروغن

C3OH48  
  هاها و شيرابهصمغ

C4OH64  
  کاروتن

(C5H8)11  
  الستيک

٢*
٣* ۴* ۶* ٨*

١١*
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توان يافت كه در مناطق كنند متعلق به مناطق گرمسير و حاره هستند و كمتر گياهاني را ميياغلب گياهاني كه الستيك توليد م
توانند الستيك توليد در مناطق معتدله مي) .Taraxacum sp( هاي جنس گل قاصدسردسير قادر به توليد الستيك باشند. گونه

  كنند.
مانند به صورت معلق وجود دارند. اين تركيبات در داخل لوله ون مايعي شيره رتركيبات الستيك به صورت ذرات بسيار ريز د

  يابند.جريان مي)  Latex vessel ( ايهاي شيرابه
كنند. با وجود اينكه تركيبات الستيك به مقدار ، الستيك سخت را توليد ميدر صنعت با اضافه كردن گوگرد به تركيبات الستيك

با اين حال نقش مشخصي براي آن در فيزيولوژي اين گياهان تعريف نشده است. به  ،شودزياد توسط بعضي از گياهان توليد مي
  حتي در شرايطي كه ذخائر غذايي گياهان كاهش بيابد. ؛رسدتركيبات پس از توليد به مصرف گياه نمياين رسد كه نظر مي

اد زخم در گياه و برداشت قسمتي از پوست گياه اي تحت فشار وجود دارد، لذا با ا يجهاي شيرابهاز آنجايي كه الستيك درون لوله
 شوند.اين  مواد به سرعت از گياه خارج مي

  
  :)  Glycosides(گليكوزيدها

دهند. در عين حال برخي گليكوزيدها همانند تركيبات آلكالوئيدي گروه بزرگي از مواد مؤثره داروئي ارزشمند را تشكيل مي      
  شود.ها يافت مينآموجود در طبيعت نيز در بين  ترين مواداز خطرناكترين و سمي

شوند. اين مواد گليكوزيدها در گروه زيادي از گياهان گلدار وجود دارند و در مسيرهاي مختلف به اشكال گوناگون توليد مي
 وصال قندها از اتگليكوزيدها داراي ساختمان شيميايي پيچيده و خاصي هستند و در بدن انسان نيز اثرات خاصي را دارند. 

  شوند.تركيبات غير قندي توليد مي
 كنو غيرقندي آگلي) Glycone( ها و غيره، به تركيبات قنديبرخي آنزيم ،پس از هيدروليز بوسيله اسيدها يتركيبات گليكوزيد

 ) Aglycone (ها مصارف داروئي زيادي دارند.كنآگلي .شوندتبديل مي  
 Hydrocyanic(  هيدروسيانيك ، گليكوزيدهاي سيانوژنيك هستند كه از هيدروليز با اسيدترين تركيبات گليكوزيدييكي از مهم

Acid ( اليندآميگ گردند.مي ) توليدAmygdaline  (از مهمترين تركيبات گليكوزيدهاي سيانوژنيك است )Cyanogenic 
glycosides (  و يا مسكن دارند.كه در پزشكي كاربرد وسيعي در درمان سرفه، به عنوان داروي مسهل  

     آساپروانه، به و ها، بادام، زالزالكمانند: سيب، گالبي، گوجه)  Rosaceae (گل سرخ هاي:آميگدالين بيشتر در گياهان خانواده
 )Papilionaceae  (و همچنين در گياهان آقطي  لوبيا و شبدرها ) Sambucus ebulus  از خانواده بداغيان (                   
  )Caprifoliaceae  (و كتان  )Linum usitatissimum )از خانواده كتان ( Linaceae  (گروه ديگري از  .شونديافت مي

 ،هاباشند كه در اثر هيدروليز آنمي) Anthraquinone glycosides( گليكوزيدها تركيبات گليكوزيدهاي آنتراكينون
     Cassia(  سنا، اين تركيبات در گياهان .روندب در مداواي يبوست بكار ميها اغلآنتراكينون. شوندها توليد ميآنتراكينون

senna  ،(سياه توسه  ) Frangula alnus ( ريواس طبي) و Rhum officinal  ( بيشتر وجود دارند.  
ن تركيبات با هستند. ساختمان اي ) Cardiac glycosides(  بيلدسته سوم از تركيبات گليكوزيدي موسوم به گليكوزيدهاي ق

تا كنون صدها نوع  هاي قلب دارند.ديگر تركيبات گليكوزيدي متفاوت است. اين نوع از گليكوزيدها اثرات خاصي روي ماهيچه
            گل ميمون)،  Apocynaceae( خرزهره هاي:از اين تركيبات گليكوزيدي شناخته شده است و اغلب در گياهان خانواده

 )Scruphulariaceae  (گل انگشتانه هايگونه مانند  )Digitalis purpurea  ،Digitalis lanata   ،(آالله   
   )Ranunculaceae  ( استبرق) و Calotropis procera (گردنديافت مي. 
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 )Calotropis procera ( استبرق      

 
)، Saponin glycosides(اي ساپونينيگليكوزيده تركيبات ،شد كه نامبردهعالوه بر سه دسته تركيبات گليكوزيدي  

  نيز اهميت زيادي دارند.)  Flavonoid glycosides(  نوئيديوگليكوزيدهاي فال
 ):Flavones (  ها و فالونوئيدهافالون
ها اغلب به رنگ زرد زيرا مشتقات فالون ؛به معني رنگ زرد مشتق شده است )Flavus (  نام فالون از واژه التين فالووس      

  دهند.فالونوئيدها  مشتقات تركيبات فالون را تشكيل مي . شونديافت مي
فالون ها و فالونوئيدها موادي هستند كه به صورت آزاد و يا تركيب با ساير مواد مانند گليكوزيدها در بسياري از گياهان وجود 

 آساپروانه)،  Compositae(  كاسني، هايهان خانوادهها اغلب در گياباشند. فالونها ميفنل واين مواد از نظر شيميايي جز دارند.
)Papilionaceae  ( ابدسو ) Rutaceae  (شوند.يافت مي  

تركيبات  .مشتقات مهم تركيبات اين گروه هستند وجز)   Anthocyanins( هاو آنتوسيانين ) Coumarins(  هاكومارين    
             و روتين)  Hesperidin(  مواد هسپريدين شوند.مي ي گياهانهاگلسيانين باعث توليد رنگ آبي و قرمز در بعضي آنتو

)Rutin   (روند و باعث د . اين تركيبات در درمان فشار خون بكار مينباشمهمترين تركيبات فالؤنوئيدهاي شناخته شده مي وجز
هسپريدين در ميوه مركبات (ليموترش، پرتغال،  شوند.هاي اصلي منتهي به قلب ميكاهش فشار خون در مويرگ ها و همچنين رگ

) وجود Polygonaceae(  از خانواده علف هفت بند)  Fagopyrum esculentum(  هاي گندم سياهو روتين در دانه نارنج)
 .دارند

 
 ) Fagopyrum esculentum(  گندم سياه      
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 از ديگر مشتقات فالؤنوئيدها هستند كه در گياه ماري تيغال)  Silymarin(  مارينسيليو )  Silybin( بينتركيبات سيلي
)Silybum marianum  (از خانواده ) كاسنيCompositae   (هاي كبدي كاربرد دارند.وجود دارند و در درمان مسمويت 
 

    
 ) Silybum marianum( ماري تيغال        

 
هاي مربوط به باشد كه در درمان بيماريمقادير زيادي فالؤنوئيد مي نيز حاوي) Glycyrrhiza glabra( بيانريشه گياه شيرين

  هاي دستگاه گوارش مؤثر است.عشر و تورماثنيزخم 
  

 ): Mucilage(  موسيالژها
در الكل  . اين تركيباتهستند هايي با ساختمان شيميايي بسيار پيچيده و با وزن ملكولي زيادموسيالژها كربوهيدرات      

حاوي )  Althea officinalis(  گياه ختمي شوند.اند ولي در آب حل شده و پس از جذب آب متورم و حجيم مينامحلول
رمان مشكالت گوارشي از در د گل ختمي اخيرا، باشد.موسيالژ است كه در صنايع دارويي حائز اهميت ميتركيبات 

 درختمي  اعتقاد دارندشود. همچنين محققان ده مياستفا معده، سوء هاضمه، كوليت زخمي و زخم معدهجمله سوزش 
  .گيردمورد بررسي قرار تواند مي هم يديابت بيماران در خونكنترل قند درمان طبيعي

 دهد،گزارشات نشان مياستفاده كرد.  كاهش وزنو  سرطانتوان از آن در درمان اين گياه داراي خواصي است كه مي 
گياهان خردل،  كند.جلوگيري مي كبدو تشكيل چربي در  چاقيگذارد و از اثر ميبدن وليسم روي متاب گل ختمي عصاره

  وحشي نيز داراي تركيبات موسيالژ هستند.خرفه، ريشه كاسني، اسپرزه، گشنيز، زغال اخته و ريحان ازگيل، عدس،

  
  ) Althea officinalis(  ختميگل         

  
  



 ٣١   گياهان صنعتي، دارويي و سمي    دانشكده منابع طبيعي  -محمد رضا وهابي       ات شيمياييبتركي: دومفصل      
                                                                                                                    

  مهمترين خواص دارويي موسيالژها:
وامل سوزش آور بر سطح مانع از اثر ع ،دنكنموسيالژها اليه محافظ ظريفي بر روي غشا مخاطي معده ايجاد مي كه نجاييآاز 

  رود.هاي مخاط حلق و گلو بكار ميهاي دستگاه گوارش و عفونتبه عنوان دارو براي مداواي زخم بنابراين شود.مزبور مي
ب موجود در لوله گوارش ( براي آدهنده اين مواد به عنوان قابض و كاهش ،ب موسيالژهاآو جذب  ستيدوببا توجه به خاصيت آ

 شود.هاي پوستي مصرف ميريادر استعمال خارجي هم براي مداواي برخي از بيم گيرد.) مورد استفاده قرار ميهاي مزمناسهال
  

 ): Saponin( ها ساپونين
اقتباس شده است كه به معني )   Sapo(تين ساپوالساپونين از واژه(  .ها گليكوزيدهايي با وزن ملكولي زياد هستندساپونين      

  باشد.صابون مي
ها كنند. بنابراين ساپونينشوند و توليد كف صابوني ميگذاري هم به واسطه اينست كه تركيبات صابوني در آب حل ميعلت نام

  .هستندكنندگي داراي خاصيت پاك
نظر  كه خطرناك بوده و به عنوان ماده سمي در شدههاي قرمز نانچه وارد گردش خون شوند باعث هموليز گلبولچها البته ساپونين

  كنند.مينفخ  كف صابوني ايجاد توليدبه دليل  در انسان و حيوانات هم تركيبات ساپونين .شوندگرفته مي
ور و حتي به عنوان داروي ضد سرفه آملين و خلط فمصرف مقادير كم تركيبات ساپونين زيان آور نبوده و به عنوان داروي مدر

  .تواند مورد استفاده قرار گيردمي
هاي اين گياه براي شستشو به شود. از ريشهوفور يافت مي هب)  officinalis  Saponaria ( پونين در گياه صابونيتركيبات سا

 شده است.استفاده مي دير زمانعنوان ماده شوينده از 
 
 

   
 ) officinalis  Saponaria ( صابونيگل     
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  ): Silicic Acid(  اسيد سيلسيك
شوند. اين تركيبات اغلب گياهان جذب مي طها هستند كه در خاك وجود دارند و توسسيك از مشتقات سيليكاتاسيد سيلي      

از خاك جذب )  Boraginaceae(  گاو زبان) و  Equistaceae(دم اسبيان)،  Gramineae(گندميان، يتوسط گياهان خانواده
  گردند.هاي گياهي ذخيره ميشوند و در غشا سلولمي

 ،باشد وجود نداشتهيا  و ها ضروري است و اگر در جيره غذايي انسان اين ماده كماسيد سيلسيك براي رشد موها و ناخنوجود 
  .قابل رويت خواهد بودبوضوح  آن اثرات كمبود

، داندن يهاي شستشوبه عنوان محلول)،  Equisetum arvense( از پودر برخي گياهان حاوي مواد سيليكاته مانند گياه دم اسب
   ها ع خمير دندان باعث سفيدي و جالي دنداناشود. اين انوماده افزودني به خمير دندان استفاده مين غرغره و همچني محلول

  شوند.مي
  

  
 ) Equisetum arvense( دم اسب                                 
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  محيط و مواد موثره: 3فصل

  
  

  و صنعتي عوامل موثر در زندگي و خواص گياهان دارويي
  

  منشا گياهان دارويي 
ند در گذشته به مناطق  مختلف از كره زمين تعلق وشاند و زراعت ميگياهان دارويي كه تا به امروز اهلي شده      
توان از اين اطالعات در مديريت زراعي براي مي ،هاي طبيعي آنها به دست آيداند و چنانچه اطالعاتي از رويشگاهداشته

  گياهان دارويي و صنعتي استفاده كرد.
اي را به منظور تعيين منشا گياهان دارويي كشت شده ) مطالعات گستردهVavilov 1955، 1943، 1962واويلوف (

  .توان دو مركز رشد را در نظر گرفتت و اعتقاد دارد كه براي اين گياهان ميانجام داده اس
 ) Primary Location ( مركز رشد اوليه – 1
  ) Secondary Location ( مركز رشد ثانويه -2

منظور واويلوف از مراكز رشد ثانويه اين است كه گياهان دارويي اهلي شده  نخستين بار از مراكز رشد اوليه جهت 
 كنند، با اينحالاند و با وجود اينكه گياهان وحشي در مراكز ثانويه زيست نميكاشت به اين مراكز جديد منتقل گرديده

  شابهت دارد؛ از جمله مرويند هاي اوليه ميبروز رفتارهاي گياهان كشت شده تا حد زيادي با گياهان وحشي كه در مكان
 ناهمگن جديد و هايپيدايش ارقام و ژنوتيپ -

 هاي گياه به آفات و امراضشيوه مقاومت جمعيت -

 و ديگر خصوصيات -
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به آمريكاي شمالي منتقل گرديده و در آنجا زراعت اين گياه از چين  ؛اوليه سويا چين است ءبه عنوان مثال منشا
  شده است.

اصلي ژن واويلوف معتقد است كه منشا اصلي تمامي گياهان كشت شده جهان به هشت منطقه كه مراكز       
  اند.گرديده لباشند تعلق دارند و سپس ازاين مراكز به ساير نقاط دنيا براي كشت منتقمي

 (Primary Centeres )مراكز هشتگانه اصلي ژن 

  چين  -1 
  مالزي -2
  مركز آسيا و آسياي صغير -3
  النهرينبين -4
  مديترانه  -5
  اتيوپي (حبشه) -6
  جنوب مكزيك و آمريكاي مركزي -7
  پاراگوئه) -بوليوي. ب: برزيل -اكوادور -( الف: پرو ي جنوبيمريكاآ -8
  

از چند مكان  ،) نيز عالوه بر مراكز هشتگانه اصلي ذكر شدهZhukovsky 1975 ژوكوفسكي ( 
  .ديگر هم به عنوان منشا اصلي گياهان نام برده است و به فهرست مزبور افزوده است

  استراليا -9
  اروپاي شمالي و سيبري -10
  شمال آمريكا -11
  

      اي و مصارف خانگيگياهان با ارزش غذايي، ادويه وكه گياهان دارويي وحشي اهلي شده بطور عمده جز از آنجايي      
رسد كه مناطقي از اند، به نظر ميباشند و كمتر گياهان دارويي بصورت اهلي و زراعي در آمده(مانند قهوه وتنباكو) مي

رويند، در واقع همان مراكز اصلي هاي دارويي و صنعتي در آن ميها و يا گونهها، جنسضر خانوادهجهان كه در حال حا
   .چين، هند، بين النهرين) مانندباشند( ازو اوليه ژني اين گياهان مي

، وبشبهاي چتريان، خشخاش، گل سرخ، آالله، سرو، با توجه به توزيع و پراكندگي گسترده گياهان دارويي از خانواده
هاي بادمجان، سداب، خرزهره، عناب، پروانه آسا، نمدار، لطيب و ... اين گياهان به نواحي معتدله و گياهان خانوادهاسنبل

درمجموع منطقه شرق آسيا (چين) يكي از مراكز غني ژني از  اي تعلق دارند.پنيرك، و ... به مناطق گرمسيري و مديترانه
  است. نظر گياهان دارويي گزارش شده
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  بعضي از گياهان: ءمنشا 
  شويد و خردل سفيد     نواحي جنوب آسياي مركزي -      

  ريحان       هند -      
  ايران    شنبليله   -      
  النهرين لي، سداب      نواحي غربي مديترانه تا بينگرازيانه، مريم  انيسون،گيشنيز،  -      
  ايمحدود به نواحي غربي مديترانه          ه                زوفا، آويشن، گل انگشتان -      

  
و به آساني  متداول اغلب ،هاي رويشي جديدها به محيطنكردن گياهان دارويي و صنعتي مناطق معتدله و انتقال آاهلي     

ه صورت ديگري بوده گرفته است و سابقه و قدمت زيادي دارد؛ اما در مورد گياهان مناطق گرمسيري اغلب بانجام مي
  ختلفي بستگي دارد: ماست بطوريكه، اهلي كردن آنها به عوامل 

  تنگاتنگ با نحوه و شكل زندگي طبيعي آنهانزديك و ارتباط  -1
  امكان تغييرات در نحوه و شكل زندگي طبيعي آنها پس از انتقال به محيط جديد و كشت در آن -2
  جديد در محيط توليد غير متعارف اين گياهان -3
هاي گرمسيري به مناطق معتدله ساله پس از انتقال از محيطساله به يكال: تغيير وضعيت زندگي گياه از چندثبه عنوان م 

  توان ذكر كرد. را مي
ژيك وسيعي كه دارد، در اكثر مناطق كره زمين و) با توجه به دامنه بردباري اكولCatharnthus roseus( پروانشنوعي 

آن مناطق گرمسيري است در اين نواحي به صورت چندساله و در مناطق سرد به شكل  ءگياه كه منشارويد. اين مي
  شود.يكساله زراعت مي

ها كه د. اين رويشگاهرآنها پي ب ءتوان به منشامي ،هاي طبيعي گياهان دارويي و صنعتي وحشيبا مطالعه دقيق رويشگاه 
ها البته در مورد برخي از گونه .نعتي هستند، معموال ثابت و مشخص هستندن دارويي و صاگاه اوليه گروهي از گياهيجا

هاي طبيعي و اوليه گياهان از رويشگاه هاي اوليه آن متعدد است).رويشگاه)  Hyoscyamus niger( دانهمانند بنگ
	نظر جغرافيايي به عنوان  هاي بين اروپا، آسيا و شوند. به عنوان مثال سرزميننامگذاري مي "جايگاه گروهي گياهان"

  باشند.نواحي معتدله، جايگاه گروهي بسياري از گياهان دارويي كشت شده امروزي مي
  
  
  
  
  
  
  
  



                    ٣٦دانشكده منابع طبيعي   گياهان صنعتي، دارويي و سمي    -محيط و مواد موثره    محمد رضا وهابي : سومفصل      
  

  :محيط و مواد موثره
شوند، با اينحال ساخت و توليد آنها بطور اگرچه مواد موثره گياهان اساسا با هدايت فرآيندهاي ژنتيكي ساخته مي     

  محيطي قرار دارد. عوامل محيطي باعث ايجاد تغييرات در: مشخص تحت تاثير عوامل
  شود. رشد گياهان و توليد بيوماس آنها مي -1
  گردند.هاي فرار و ... ) مييدها، اسانسئها، گليكوزيدها، استرومقادير كمي و كيفي مواد موثره ( مانند آلكالوييد -2
  

هاي اوليه و دي با ارزش و سود آور هستند كه ميزان متابوليتمحصوالت گياهان دارويي و صنعتي موقعي از نظر اقتصا
توان به حداكثر محصول دست با انتخاب عوامل محيطي و ارقام گياهي مناسب مي  ثانويه آنها در حد مطلوب باشد.

يز اهميت نيز حا خيزي خاك، كنترل آفات و بيماريهاحاصلن تامي، زمان كاشت :يافت. عالوه بر موارد ذكر شده توجه به
  هاي ثانويه دارند. سطح كمي و كيفي توليد متابوليت يو تاثير زيادي در ارتقا است
روي افزايش بيوماس گياهي گياهان دارويي متمركز بوده است. برخي از  در سالهاي اخير تحقيقات بطور عمده بر     

رابطه مشخصي بين ميزان محصول و  به ) عقيده دارند كهLange  et al ١٩٨٣النژ و همكاران  دپژوهشگران( مانن
  توان دست يافت .مقدار مواد موثره گياهان نمي

بايستي به هاي ثانويه دارند، بنابر اين ميسنتز متابوليتاي در بيوهاي طبيعي يا زراعي نقش عمدهاز آنجا كه اكوسيستم
   پرداخته شود. )اوليه و ثانويه(ن ها بر توليدات متابوليتي گياهااكوسيستم شرايط مطالعات تاثير تغييرات

  تواند حول سه محور زير انجام گيرد:اين مطالعات مي
و با نيازهاي اكولوژيك متفاوت با مقادير و كيفيت  مختلفهاي گياهي ره در گونهثامكان دارد كه يك نوع ماده مو -1

                 در گياهان رطوبت دوستبيوسنتز يك نوع ماده موثره ممكن است  ،هاي متفاوت توليد شود. به عبارتي
)Hydrophyte) و يا خشكي دوست (Xerophyte(، و  يبنابراين در مورد هر گونه گياه ؛در هر دو آنها انجام گيرد

حتي در مورد هر يك از ارقام گونه، مطالعه اثر عوام محيطي بر روي كميت و كيفيت توليد ماده موثره مورد نظر ضروري 
  است.

از نظر ارزيابي كميت و كيفيت توليدات متابوليتي از اهميت خاصي برخوردار بوده و  1يمطالعات شيميو تاكسونوم -2
  هموار مي بايست مورد توجه قرار گيرد.

هاي يك گونه از نظر كميت و كيفيت توليدات متابوليتي به دليل اختالفات ژنتيكي متمايز به عنوان مثال افراد و جمعيت 
  يد بطور جداگانه به آنها پرداخته شود.بوده و با

هم بوده و در نتيجه در مراحل مختلف بده و ميتاثير عوامل محيطي بر توليدات و ساخت مواد موثره گياهان بسيار پيچ -3
  باشد.ه گياهان متفاوت ميررشد نيز مقادير كمي و كيفي مواد موث

  

                                                 
1Chemotaxonomy(طبقه بندي گياهان بر اساس مواد شيميايي ) 
  Ontogeny   
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توان تاثير عوامل محيطي محل رويش گياهان بر روي آنها را ميدر مجموع تحقيقات انجام گرفته نشان مي دهد كه      
  به شرح زير دسته بندي كرد:

  تاثير بر مقدار كلي ماده موثره گياهان -1
  تشكيل دهنده مواد موثره و اجزاي تاثير بر عناصر -2
  تاثير بر مقدار توليد و وزن خشك گياه -3

رويشگاه آنها  رويش و با شرايط اكولوژيك محل زياديارتباط  ،هاتشكيل مواد موثره در گياهان و توليد وزن خشك آن
  شد.اببر گياهان مختلف متفاوت مي نيز دارد. تاثير اوضاع اكولوژيك

ترين عوامل موثر بر روي كميت و كيفيت مواد موثره گياهان، در مهم رويش، از جمله ، رطوبت و ارتفاع محلدمانور، 
  د.نباشكه وجود دارد، مي بين مجموعه عوامل محيطي متعددي

  
  :اثر كلي نور

ارتباط بسيار نزديكي وجود دارد.  و صنعتي هاي ثانويه گياهان داروييبين خصوصيات روشنايي و توليد متابوليت       
هاي فعاليت گياهان در سنتز متابوليت باشد.وعمده مي يهاي مذكور اساساكوفيزيولوژيك روشنايي درتوليد فرآورده نقش

بعضي از  دارند. تفاوتيكند. گياهان مختلف نيازهاي نوري منوري تغيير مي تفاوتهاي مياهي تحت تاثير وضعيتگ
هستند و احتياج  3از گياهان روز كوتاه . گروه ديگريهستند و احتياج زيادي به نور دارند 2دنگياهان روز بل جزوگياهان 

   يدهنام 4گياهان بي تفاوت ودهند واكنش نشان نمي يرات مقادير نوربه تغي هم ازگياهان ايدستهبه نور كمتري دارند. 
هاي ثانويه اي بر وضعيت متابوليتتاثير عمده ،ندنتواكيفيت، شدت و مدت روشنايي هر يك به تنهايي مي شوند.مي

  داشته باشند. 
  :كيفيت نور

ها نشان داده است بررسي دهند.واكنش نشان ميبعضي از گياهان به پرتوهاي با طول موج كوتاه مانند فرابنفش       
  تاتورهنوعي و )  Atropa caucosica(، شابيزك) Nicotina tobacum(توليدات آلكالوييدها درگياهان توتون

)Datura spp.   (.تري نور آبي هم كه در مقايسه با فرابنفش طول موج بلندي رابطه مثبتي با پرتوهاي فرا بنفش دارد
) و  Solanum laciniatumمانند تاجريزي دارويي( افزايش تركيبات آلكالوييدي در بعضي از گياهاندارد، باعث 

توانند هاي با طول موج كوتاه همچنين ميرنو. ميكرون)ميلي 500تا 446(شودمي ) S. dulcameraپند(تاجريزي سايه
  هاي فرار گياهان شوند.ساسان مقادير و كيفيت باعث كاهش

  
  
  

                                                 
2 Long- day- plant 
3 Short- day- plant 
4 Day neutral plant 
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	:شناييشدت رو  	

 10000( از اثر مهمي دارد. بطوريكه با كاهش شدت روشنايي و صنعتي شدت روشنايي هم بر روي گياهان دارويي      
تا سطح يك ) Solanum laciniatum(در گياه تاجريزي دارويي  نكيدهاي آگليئميزان استرو لوكس) 1600به 

           پسندي استروي گونه ديگر تاجريزي كه گونه سايهكه بر شرايطي چهارم ميزان قبلي آن كاهش يافته است. در 
) S. dulcamera  ( نشده استتغيير مشخصي ايجاد.  

و همچنين افزايش تركيبات  ) Digitalis lanataانگشتانه ( افزايش شدت نور باعث افزايش مقاديرگليكوزيدها در گل
يدهاي ئفزايش شدت روشنايي در تشكيل آلكالوا د.گردمي (Vinca minor ) رآلكالوييدي در گونه پروانش صغي

هاي مرفين و ديئبطوريكه باعث افزايش مقادير آلكالو ؛) نقش موثري دارد Papaver somniferumخشخاش ( 
رعت تشكيل تركيبات سبر روي  ،ي خشخاشگونه مختلف شود. البته تاثير شدت روشنايي با توجه به ارقاممي ينئكد
   .باشدمتفاوت مي و كدئينمرفين يدي ئكالولآ

  :مدت روشنايي
دهد كه در مناطق هاي انجام گرفته نشان ميتواند موثر باشد. بررسيمقدار تابش نور در سنتز ماده موثره گياهان مي      

 ( بيش از يك روز نياز دارندروشنايي زيادي  بهاستوايي كه طول روز بطور معمول ثابت است، آن دسته از گياهاني كه 
  يا قادر به رويش در اين مناطق نيستند و يا اگر بتوانند رشد كنند مواد موثره بسيار كمي توليد ،ساعت) 12 - معمولي

  . دگيرد در ميزان توليد ماده موثره گياهان اثر مستقيم داركنند. بطور كلي مقدار روشنايي كه در اختيار گياهان قرار ميمي
 ،  به عبارتي( گيردروشنايي قرار مي ساعت 16در معرض اين گياه ) زماني كه Datura innoxiaدر نوعي تاتوره ( 

هاي رويشي آن در مرحله توليد گل يدهاي آسكوپوالمين موجود در اندامئر آلكالويمقاد ،هزار لوكس ) 14تا  12يافت در
يابد كه گياه در حدود افزايش مي يزمانيدي هيوسامين ئهاي اين جنس تركيبات آلكالودر بعضي از گونه بد.ايافزايش مي

  ساعت تحت تاثير روشنايي قرار گيرد. 19
نج به طور قابل بيوسامين در گياه بذرالهمطالعات همچنين نشان داده است كه با طوالني شدن طول روز مقادير تركيبات 

گياهان  بعضي وزهاي بلند دردار نيز در شرايط ريابد. مقادير اسانس موجود در گياهان اسانساي افزايش ميمالحظه
    .يابدافزايش مي ) Mentha piperita( نعناع) و  Salvia officinalis(مريم گلي ،مانند

   
  دما:
 محيط نقش مهمي در رويش و گسترش گياهان دارد. همانگونه كه در قبل اشاره شد گياهاني كه متعلق به دماي     

  ، پنبه)  Solanum laciniatumدارويي( تاجريزي)،  Ricinus communis( كرچك ،گرمسير هستند مانند مناطق
)Gossypium herbaceum  (شنپروا و  )Catharanthus roseus (، به  ساله هستند و چنانچهاغلب گياهان چند

دوست هستند هاي جنس تاجريزي به طور كلي گرماونهگ شوند.ساله زراعت ميمناطق سرد منتقل گردند به صورت يك
هاي تاجريزي نشان داده ها در مورد گونهيابد. نتيجه بررسيها افزايش ميهاي گرم و خشك محصول آندر محيطو 

  .يابدميهاي موجود در اين گياهان بسته به نوع گونه با افزايش درجه حرارت افزايش كناست كه مقادير آگلي
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رسد كه اين گياه به طور ممتد يابد و به حداكثر مييش ميمقادير اسانس افزا يزمان ) .Anthemis ssp( در گياه بابونه
) گراددرجه سانتي 15ها در معرض دماي و شب 25يا روزها در معرض دماي  (گراددرجه سانتي 25در معرض دماي 

  قرار گيرد.
مقادير  ،دهد كه اغلب با افزايش درجه حرارتبرخي از نتايج تحقيقات انجام گرفته بر روي گياه خشخاش نشان مي

  يابد.مرفين موجود در گرزهاي اين گياه افزايش مي
حرارت درجه ،وري محصول نعناعآلذا چنانچه قبل ازجمع يابد.گياه افزايش مي اسانس ،در مورد نعناع هم با افزايش دما

وي مواد موثره گياهان يابد. البته تاثير دما بر رمقدار اسانس استحصالي نيز افزايش مي درجه افزايش يابد، 3تا  2محيط 
           افزايش دما براي گياه شبت تواند اثرات متفاوتي داشته باشد به عنوان مثال:متفاوت است و بسته به نوع گياه مي

 )Anethum graveolens  سبب افزايش اسانس گياه  گراد)درجه سانتي 20تا  15قبل از برداشت (رسيدن دما به ) در
                  گراد) اگر گياهان گشنيزدرجه سانتي 19تا  15(دماي  كه در شرايط مشابه يدر حالشود. درصد مي100تا 
 )Coriandrum sativum ( سونيو ان )Pimpinella anisum ( اسانس اين گياهان كاهش ،وري شوندآجمع    

       .كنندتوليد مي با محيط بسته گلخانهتركيبات معطر بيشتري در مقايسه  ،يابد. گياهان معطر در شرايط باز مزرعهمي
  باشد. در گياهان دليلي براي افزايش تركيبات معطر ،رسد نوسانات حرارتي در محيط باز و كاهش دما در شببه نظر مي

هاي گياهي است و در تحقيقات خاص بر روي گونه نيازمند ،مواد موثره گياهان در زمينه دما تاثيربه هر حال بررسي 
 داد. يقطعنظر  يك نحو توان بهد تمامي گياهان نميمور

  
  :آب و آبياري

 زيتودهآب يكي از عوامل بسيار مهمي است كه بر روي  رشد گياهان موثر است و به طور عمده باعث افزايش       
ن دارد. به عنوان بياري اثرات متفاوتي بر روي مواد موثره گياهاآ شيوه دهد كهها نشان ميشود. نتايج بررسيگياهي مي

در حالي كه آبياري  منظم و  ،تاثيري ندارد ) Foeniculum vulgare(بر روي توليد اسانس رازيانه منظمنا مثال: آبياري
باعث افزايش اسانس گياه نعناع  به موقع و كافي شود. آبياريهاي تاجريزي ميعث افزايش مواد موثره در گونهابه موقع ب
درصد گرديده است. همچنين آبياري باعث افزايش اسانس گياه بابونه و مقدار مرفين موجود در گياه  5/0تا  3/0به ميزان 

 شود.ميخشخاش 
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  ) Foeniculum vulgare( رازيانه                   

 
  خاك:
ر رشد گياه و در توليد مواد موثره آنها دارند. برخي عناصر ير مهمي بثخصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك نيز تا      

با  ؛شوندها و پيازها ميها، غدهريزوم :هاي زيرزميني مانندها و يا اندامميوه ،هاي هواييغذايي سبب افزايش رشد اندام
  ،داشته باشند. به عبارتي  اياثر كاهندهحتي امكان دارد كه تاثيري بر روي توليد مواد موثره نداشته و يا اينكه اين حال 

غذايي هم در  عناصرهاي گياهي وجود دارد. توان گفت كه تناسبي ميان رشد گياه و توليد متابوليتبه طور دقيق نمي
 افزودن ازت باعث افزايش رشد شوند. به عنوان مثال:باعث رشد مطلوب گياه و يا توليد مواد موثره مي ،سطح معين

توليد تركيبات آلكالوئيدي گياه افزايش سبب  تواند،ميافزودن ازت درحد تعادل  تنها ولي ؛شودمي رويشي گياه تاجريزي
كيلوگرم در هكتار باعث افزايش كل اسانس  200در مورد گياه رازيانه افزودن ازت تا حدود  مطلوب شود. سطحدر 

           بخشي از اسانس گياه رازيانه كه آنتول باعث كاهش بيشتر شود،لي اگر از اين مقدار و .شودتوليدي اين گياه مي
 )Anethole ( شود.نام دارد مي  
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نشان داده است كه افزودن كود ازت در حد ) Valeriana officinalis( الطيبها بر روي گياه سنبلنتايج بررسي
شود. در هاي اين گياه ميباعث افزايش رشد مطلوب گياه و همچنين افزايش مقادير اسانس موجود در ريشه عادلمت

افزايش همچنان هاي آن هاي گياه و توسعه ريشهرشد ريشه ،صورتيكه اگر مقادير كود ازت از حد متعادل بيشتر شود
تاثير عناصر غذايي مختلف و يا تركيب آنها با  .در حاليكه تاثيري بر روي ميزان اسانس گياه نخواهد داشت يابد،مي

گياهي هم  ي. اين تاثير بستگي به نوع گونهاستگياهان متفاوت  رشد گياه و توليد مواد موثره نيز بر تفاوتهاي منسبت
  دارد.

هاي لوم شني يا لومي براي اغلب گياهان خاك .بافت خاك هم از اهميت زيادي براي رشد گياهان برخوردار است
هاي يا بعضي ديگر خاك ،)ييهاي كتيرانگو ،هاي سبك و شني ( مانندبا اينحال برخي از گياهان خاك ؛مناسب است

  دهند.سنگين را ترجيح مي
 ،باشند. به عنوان مثالخاك را تحمل كرده و سازگاري ميPH از نظر اسيديته گياهان داروئي و صنعتي دامنه وسيعي از 

ها دچار اختالل و آن كنند بدون اينكه توليد مواد موثرهرا به خوبي تحمل مي PH=  5/1 - 2 بسياري از گياهان دارويي
 مانند: (دهنديا كاهش شود. بعضي از گياهان هم اسيديته كمي اسيدي تا خنثي و يا خنثي تا كمي قليايي را ترجيح مي

  ).  PH=  5/5 – 5/8 بيان يرينو  ش   PH=  3/7 – 1/8 بابونه ،   PH=  4/6 – 9/7 بذرالبنج،  PH=  6/6 رازيانه
  

  :مكان رويش
 ،ه به اينكه عوامل محيطي متعددي در هر مكان رويش بر روي رشد و توليد مواد موثره گياهان تاثير گذارندبا توج     

سايه  در مورد گياه تاجريزي به عنوان مثال: در مكان هاي  مختلف رشد متفاوت است. نيز بنابراين عكس العمل گياهان
 هايعرضهاي مختلف اين گونه كه در ا در جمعيتهكنتشكيل دهنده آگلي ياجزا ،) Solanum dulcameraپسند(

  است. اختالف داشته ،بودندواقع  متفاوتجغرافيايي 
دهد كه با افزايش ارتفاع نشان مي) Digitalis  lanata ه ( ي از گل انگشتانهاي انجام گرفته بر روي گونهبررسي

در مورد  يابد.گليكوزيدها در اين گياهان كاهش مي مقادير تركيبات ،متر از سطح دريا 1840 به 660از مكان رويش گياه
مويد آنست كه چنانچه اين گياه در  )،1975 (وپييتحقيقات انجام گرفته در ات)  Ocimum suaveي (گونه گياه ريحان

در ارتفاعات باالتر زراعت  چنانچهموجود در اسانس آن و  )Linalool( ارتفاعات پايين كشت شود تركيبات لينالول
  يابد.افزايش مي آن )Ogneole( تركيبات اوگنئول ،دشو

بر روي گياهان دارويي و صنعتي كه عوامل زنده و غير زنده نيز  ير عواملي كه به آن اشاره شد بايد به ديگرثعالوه بر تا
يميايي، پساب و پسماندهاي صنعتي، سموم ش ،هاي هواتاثير آالينده ،توجه خاص مبذول داشت. به عنوان مثالموثرند، 

  اي و ...اي و درون گونههاي بين گونههاي هرز، رقابتها ، علفميكروارگانيسم
تواند مياشاره كرد كه  ) Dymid(و دايميد ) Treflan(شميايي نظير ترفالنسموم كاربرد  توان به تاثيردر اين مورد مي

 در را تركيبات آسكووالمين نيزين حال و در ع گردد ) Datura innoxia( اي تاتورهباعث كاهش شاخ و برگ گونه
  افزايش دهد.گياه  اين
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    ) Ocimum basilicum يگونه ( باعث كاهش اسانس در گياه ريحان )sp.  Cercospora( قارچ سركوسپورا
  گردد.هاي ريحان ميتشكيل دهنده اسانس يشود. اين قارچ حتي باعث ايجاد تغييرات در اجزامي

تركيبات آلكالوئيدي در گياه چاودار  شباعث افزاي) Calviceps purpurea ( قارچ ارگوت مانندها بعضي از قارچ
ماده  سبب كاهش ،هاي گياهيبه ويروس )Solanum laciniatum(آلوده شدن گياه تاجريزي داروئي .شودمي

 .شده استدرصد  50سوالنين تا 
 

 
 
 

 
 )Solanum laciniatum(تاجريزي داروئي
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  : مديريت زراعي  4فصل

  
  :كودهاي شيميايي

ماكرو و ميكرو  عناصر برخي ديگر هم هر دو نوع ؛ها  هستندها يا ميكروالمانبعضي از كودها فقط حاوي ماكروالمان     
  باشند.ها را دارا ميالمان

ابطه و تناسب درستي در خاك وجود داشته باشند، ضمن تامين رشد و نمو گياه و افزايش اگر اين دو دسته عناصر با ر
  يابد.ها هم افزايش ميمقاومت به آفات و بيماري ،توليد آن

اي در ساقه ترين كودهاي شيميايي حاوي ماكروالمانها هستند. كودهاي ازته تاثير عمدهكودهاي ازته، فسفره و پتاسه مهم
  كنند.يي و جوانه زني گياهان دارند و به طور كلي رشد رويشي گياهان را تسريع ميبرگ زا ،زايي

گيرد. بعضي از گياهان دارويي به ازت نياز ازت به صورت كودهاي آمونياكي، نيتراتي و يا آميدي مورد استفاده قرار مي
گياه  يهاي پايينكه برگ گرددباعث ميشود. كمبود ازت مبرم داشته و در اثر كمبود آن رشد گياه كاهش ويا متوقف مي

  .درآيداي روشن و به تدريج به صورت سوخته و خشك شده و قهره آمدهريحان به رنگ ليمويي يا نارنجي در
ند. جذب ازت هم توسط گياهان دارشدن محصول  شدن، رسيدن و كاملزدن، باروركودهاي فسفره تاثير مهمي در جوانه

دد. كودهاي فسفره اغلب بصورت فسفات آمونيوم، سوپر فسفات، فسفات مضاعف سديم گردر حضور فسفر تسريع مي
  گيرد.و كلسيم و ... مورد استفاده قرار مي

به سبز تيره و  از سبز علفي هاها، تغيير رنگ برگباريك شدن برگ ،كمبود فسفر باعث تغيير شكل و اندازه طبيعي گياه
شود و در صورت كمبود شديد فسفر، گياه ها ايجاد ميي زرد در سطح برگهاشود. گاهي لكهسبز آبي مي هم گاهي

  گردد.كوتاه قد مي
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  كودهاي پتاسه:
 و كلروپتاسيممانند  هعنصر پتاسيم كمتر براي گياهان داروئي مورد نياز است. اين عنصر از طريق كودهاي پتاس      
  گيرد.پتاسيم و منيزيم در اختيار گياهان قرار مي ركلرو
  هاي رسي آهكي و رسي شني حاوي پتاسيم كمتري هستند.هاي رسي اغلب پتاسيم بيشتري دارند در حاليكه خاكخاك

 باعثولي  ،بر، منيزيم و منگنز به مقدار كم مورد نياز گياهان داروئي هستند روي، عناصري نظير پتاسيم، مس، آهن،
شوند. از طرفي اين عناصر باعث تاثير بهتر و سريعتر خاك مي هماهنگي بين عناصر و مواد مورد نياز گياهان داروئي در

شود. زمان كاشت گياهان به خاك افزوده مي در د. كودهاي فسفره و پتاسه در قبل و يانگردازت و فسفر بر گياهان مي
زراعي اغلب  مقادير افزودني كودهاي شيميايي براي گياهان داروئي تقريبا مشابه مقاديري است كه براي ساير گياهان

  شود.كودهاي ازته هم به صورت سرك در مرحله رويش گياهان به خاك  اضافه مي گردد.مصرف مي
  

  :استفاده از سموم شيميايي
شود. كاربرد سموم مختلف ها استفاده ميكشها و قارچكشآفتها، كشدر مورد گياهان داروئي هم اغلب از علف       

كه دارند   فوائديگيرند عالوه بر ميهاي گياهي مورد استفاده قرار هاي هرز، آفات و بيماريكه به منظور مبارزه با علف
 يجايگزين يها خودداري شود. به طور كلنآدارند و بايد حتي االمكان از مصرف  هم اثرات زيان بار زيست محيطي

در مقايسه با كاربرد سموم ارجح بوده  ...وگيرانه، تناوب زراعي هاي اوليه پيشهاي مكانيكي، بيولوژيك و مراقبتروش
  شود.و امروزه بيشتر توصيه مي

لذا گياه داروئي كه قرار است مورد  ؛ن تثبيت شوندآتوانند توسط گياهان جذب و در پيكر بايد توجه داشت كه سموم مي
سان را فراهم آورد. از طرفي مسمويت ان اتاستفاده انسان قرار گيرد از اين طريق امكان دارد كه سمي شده و خود موجب

توانند باعث افزايش يا كاهش تمركز مواد موثره در گياهان شوند كه از اين نظر همانگونه كه در قبل اشاره شد سموم مي
  نيز بايد توجه زيادي به كاربرد سم و نوع آن شود.

كه در نزديكي يا مجاورت  ، باغي)(زراعي بايد دقت شود كه گروهي از عوامل بيماري زا از طريق گياهان غير داروئي
بنابراين تاكيد شده است كه مزارع گياهان داروئي در فاصله  .ندشوگياهان داروئي قرار دارند به اين گياهان منتقل مي

  مناسبي از ساير مزارع احداث گردند.
هاي قارچي هم در بين يماريشوند . بهاي باكتريايي مبتال ميسون اغلب به بيمارييدر بين گياهان داروئي گشنيز و ان
   به بيماري قارچي ميلديو )Anethum graveolens  ( شويد شبت ،شود به طوريكهگياهان داروئي زياد مشاهده مي

)Mildew ،(ختائيسنبل)Angelica archangelica (  ،انجدان رومي )Levisticum officinale  به قارچ (
Systole coriandri  ياه مرزنجوشگ ) Majorana hortensis  (نارياربه قارچ آلت )Alternaria (، خشخاش      

) paparer somniferum  (به قارچ Erysiphe communis گياهان زوفا و )Hyssopus officinalis   ( و
  شوند.آلوده مي)  .Thrpis sp (به قارچ ترپيس ) .Anthemis sp( بابونه
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  :هاي رشدكنندهتنظيم
هاي موجود است كه به منظور در بازار شيميايي رشد و يا هايكنندهاد شيميايي مختلفي با نام تنظيمامروزه مو      

دار از اين هورمون اغلب براي ريشه ) كه Auxin( هورمون اكسين ،تواند مورد استفاده قرار گيرد از جملهمختلف مي
 قلمه اي ازبخشد. با آغشته كردن قطعها را سرعت ميهزايي قلمهاكسين ريشه هورمون .شودها استفاده ميكردن قلمه

  يابد.يش مي افزا به ويژه در مورد گياهان كند رشد ،دار شدن قلمه كاشته شدهكاشت آن در زمين امكان ريشه ساقه و
 Brassica(  آوري محصوالتي نظير خردلو براي جمع شودها ميسبب ريزش برگ شيميايي است كه ماده نيز ونلرگ

juncea (، خشخاش و رازيانه ) Foeniculum vulgare( آوري محصول به صورت پاشش كاربرد دارد و جمع
محصول  ،وري آسانآها به منظور جمعتوان براي ريزش برگكه مي ديگري گيرد. از تركيبات شيمياييتر انجام ميراحت
  Acid( اسيد ژيبرليك تركيبات شيميايي به استفاده كرد زني و ...ريشه ،افزايش رشد برگي (يا ميوه)، ريشه

Gibberellic  ،(سيتوكنين  ) Cytokinin( ، كاسيد هومي)Humic acid  (، واكسال)Wuxal  (و كاميوسان         
) Camiosan (دهند. اگر هدف افزايش را نشان مي تفاوتيهاي مختلف اثرات مدر غلظتاين تركيبات . البته اشاره كرد

هاي غذايي با نام ميكرو و يا مواد توان از محلولمي ،هاي گياهان دارويي از جمله گل انگشتانه باشدگرشد و توسعه بر
 .ل استفاده كرداشيميايي واكس
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  :يندهاي پس از برداشتآفر
  زمان مناسب برداشت 

به منظور كه هاي گياه بايست انداممي بنابراين ،باشداز آنجايي كه هدف توليد حداكثر مواد موثره گياهان مي      
هاي مختلف شود، در زمان مناسب برداشت شوند. اين زمان اغلب براي اندامبرداشت مي و صنعتي محصول گياه دارويي

ميوه و ، هاگل در مرحله باز شدن گل، زائي)هاي رويشي در مرحله توليد گل(گلبراي اندامبه طوريكه، است  متفاوت
  باشد.مي هاي زيرزميني(ريشه و ريزوم) در اواخر دوره رشدبراي اندامو  ه رسيدگي كاملبذر در مرحل

شود. لذا قبل از مي تخريبهاي گياهي برداشت شده رطوبت زيادي دارد و به راحتي دچار فساد و پوسيدگي و اندام
رطوبت آن تا حد قابل قبول  الزم است كه ياستخراج مواد مؤثره اغلب براي نگهداري طوالني مدت محصول برداشت

كاهش  تا حدي آوري شدههاي جمعرطوبت اندامكه است  فرايندي خشك كردن كاهش يافته و به عبارتي خشك گردد.
  براي مدتي نگهداري كرد. بدون هيچ گونه خطري را ي گياهيهااندام پس از آن بتوان و يابد

دارد. رطوبت موجود در  يهاي گياه بستگت موجود در اندامبه ميزان و نوع رطوب انهاي گياهروش خشك كردن اندام
  .باشدمي رطوبت شيميايي، فيزيكي شيميايي و مكانيكي سه شكلگياه از نظر پيوند شيميايي متفاوت بوده و به 

  
  ) Chemical bound waterرطوبت شيميايي( -1

هاي آب به سختي ي پيوندي زياد در بين ملكولشود به دليل انرژاين رطوبت كه به رطوبت ملكولي هم شناخته مي     
باشد. لذا اغلب ها ميشود و خروج آن نيز مستلزم صرف انرژي زياد و متالشي كردن ملكولهاي گياه خارج مياز اندام

  باشد.ها خارج سازي اين نوع رطوبت امكان پذير نميمادر خشك كردن اند
  
 )Physic-chemically bound water (  شيميايي -رطوبت فيزيكي -2

  شود:اين نوع رطوبت بر حسب ميزان انرژي پيوندهاي ملكولي به دو نوع رطوبت تقسيم مي     
  )  Adhesion( رطوبت چسبنده 1-2
هاي ن نوع رطوبت نيز انرژي موجود در بين پيوندهاي ملكولي آب بسيار زياد است و هنگام خشك كردن انداميدر ا 

  ها خارج نمود.توان از اندامنمي را بتگياه به راحتي اين رطو
   ) Cohesion( رطوبت آغشته 2-2

هاي گياهي است و انرژي پيوندي كمتري دارد. بنابراين اين نوع رطوبت مربوط به آب آغشته به سطح خارجي سلول
  .شودها خارج ميتر از اندامساده

  ) Mechanically bound water (رطوبت مكانيكي - 3
گردد. مقدار آن هاي گياه از محيط جذب و در آن ذخيره ميوبت با توجه به خاصيت مويينگي توسط ريشهاين نوع رط

  نيز بستگي به اختالف غلظت در بين اندام مورد نظر گياهي و محيط خارجي گياه دارد.
كنند. به مي هاي گياهي ايفادو عامل اختالف غلظت و درجه حرارت نقش مهمي در خروج رطوبت مكانيكي از اندام

  كند.تر حركت ميتر به سمت منطقه خشكطوريكه همواره تحت تاثير اين دو عامل رطوبت از منطقه مرطوب
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منظور از خشك كردن محصول گياهي اغلب به معني خارج سازي دو نوع رطوبت پيوسته( آغشته) و مكانيكي از درون 
  .هاي گياهي استاندام

محيط و ميزان درجه حرارت آن بستگي دارد و به طور همزمان رطوبت ي به مقدار هاي گياهسرعت خروج آب از اندام
  گيرد.هاي گياهي در دو مرحله انجام ميگذارند. خشك شدن اندامنيز بر اندام گياهي تاثير مي

  اه خارجشود و طي آن تمامي آب مكانيكي و مقداري از آب پيوسته از گياين مرحله به سرعت انجام مي -1مرحله       
  شود.مي      
  مرحله دوم به مرحله خشك شدن كند معروف است و در مقايسه با مرحله اول از سرعت كمتري -2مرحله       
  برخوردار است. در اين مرحله اندام گياهي حاوي مقدار كمي از آب پيوسته است كه به كندي از گياه خارج       
  شود. مي       

   
هاي گياهي است و چنانچه يفيت مواد مؤثره در گياهان تحت تاثير ميزان رطوبت موجود در اندامبايد توجه داشت كه ك

يابد. ها از حد مطلوب كمتر باشد در اين صورت مواد مؤثره تغيير شكل داده و كيفيت آن نيز كاهش ميرطوبت اندام
بنابراين در مرحله دوم خشك كردن  اشت.كاهش كيفيت مواد مؤثره كاهش كيفيت داروهاي گياهي را به دنبال خواهد د

كن فرايند خشك كردن محصول گياهي را با خاموش كردن دستگاه خشك ،هاي گياهي بايستي در زمان مناسبياندام
  .كردمتوقف 

ياهان داروئي اغلب به درجه حرارت گدرصد باشد.  14تا  10رطوبت گياهان داروئي پس از خشك شدن  بايد در حدود 
شود. بنابراين براي خشك كردن ها تحت شرايط درجه حرارت باال دچار تغييرات ميهستند و مواد مؤثره آنباال حساس 

  شود.هاي خيلي باال مناسب نبوده و از آن استفاده نميجه حرارترد
 سطحهاي گياهي باعث خشك شدن سريع هاي باال و تهويه سريع براي خشك كردن انداماستفاده از درجه حرارت

اي رنگ جي قهوهارهاي خبخششود . در اين صورت هاي مياني آن ميها و باقي ماندن رطوبت در قسمتجي اندامخار
  گردد.هاي گياهي سبب تجزيه و فساد مواد مؤثره ميهاي مياني اندامو برشته شده و رطوبت موجود در بخش

  .دزير بايد توجه شو نكاتبه طور كلي در خشك كردن گياهان دارويي به 
 عدم تغيير در ميزان مواد مؤثره موجود در گياهان  -1

 طعمو  بو ،عدم تغيير در صفات خارجي محصول نظير  رنگ -2

 عدم تاثير نامطلوب بر محصول از نظر اقتصادي -3

 
   .شوندهاي مختلفي خشك ميهاي گياهي گياهان داروئي با توجه به نوع ماده مؤثره استخراجي آن در درجه حرارتاندام

از اين حد  بيش افزايش درجه حرارت ؛گراددرجه سانتي 50تا  40در دماي  هاي حاوي اسانسخشك كردن اندام -1
  شود.باعث كاهش اسانس مي

گراد درجه سانتي 60 تا 50هاي حدود در درجه حرارت يهاي گياهي حاوي تركيبات گليكوزيدخشك كردن اندام -2
  گيرد.انجام مي
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هاي حاوي آلكالوئيدي در برابر درجه حرارت حساسيت كمتري دارند. براي خشك كردن اندام از آنحاييكه تركيبات -3
  گراد استفاده كرد.درجه سانتي 70تا 60هاي توان از درجه حرارتاين تركيبات مي

يش زيرا در ب .گراد استدرجه سانتي 80ها هستند حداكثر درجه حرارت مجاز هايي كه حاوي ويتاميندر مورد اندام -4
گراد درجه سانتي 80يابد. در درجه حرارت باالتر از ها تجزيه شده و ارزش محصول كاهش مياز اين حد ويتامين

 يابد.اي تغيير ميكلروفيل نيز تجزيه شده و رنگ سبز طبيعي گياه به رنگ قهوه

 
  :خشك كردن براي هاي گياهياندامآماده سازي 

  سازي شوند. در اين صورت:ي براي خشك كردن آمادهآوري شده بنحو درستچنانچه گياهان جمع
 گيرد.ها با سرعت بيشتري انجام ميفرايند خشك كردن اندام -1

 .شوندهاي گياهي با كيفيت بهتري خشك مياندام -2

هاي اصلي هم به قطعات با جداسازي شوند و اندام ،اضافاتي از گياه را كه مد نظر نيستند بايستمي براي اين منظور
  ها براي خشك كردن بايد مراحل زير دنبال شود:ها و ريزومه مناسب تقسيم گردند. در مورد ريشهانداز

  هاي گياهان از گل و الي با فشار آب ها و ريشهشستشوي كامل ريزوم -1
 Saponaria  صابونيگل گياه  ريشه ( مانند اغلب پوست ريشه و ريزوم كه فاقد ماده مؤثره است از آن جدا شود -2

alba(.  
 ).بيانمانند ريشه شيرين(ها را به دو يا چهار قسمت تقسيم نمودآني،ها ضخيم باشند بايد از ناحيه طولچنانچه ريشه -3

هاي تازه از قبل از خشك كردن بايد برگ ،هاي آنها به عنوان محصول داروئي اهميت دارددر مورد گياهاني كه برگ
  .شك شوندها جداشوند و به طور مستقل خساير اندام

  
  :و صنعتي هاي خشك كردن گياهان داروئيروش

 هاي طبيعيروش -1

      كاشت گياه خشك  محلهاي مورد نظر در شرايط آفتاب و در اندام ،در اين روش پس از برداشت محصول      
هاي گياهي در اندامكه گردد ميتوصيه  ،و امكان بارندگي شوندگردند. با توجه به شرايط اقليمي كه دچار تغييرات ميمي

آوري شده هاي مخصوص از جنس تورسيمي است خشك گردند. محصول جمعهاي بزرگ كه داراي قفسهداخل سالن
جابجايي و هاي نازك و با ضخامت كم بر روي تورهاي سيمي قرار دارد. در اين صورت نيازي به را بايد به صورت اليه

هايي با هاي گياهي بر روي قفسهتراكم مناسب اندام گردد.خشك ميباشد و به سرعت رو كردن گياهان نمي و زير
برگ ، رم در هر متر مربعگكيلو 5/0گل تازه بر حسب نوع اندام متفاوت است، به طوري كه در مورد  طبقات تورسيمي

  باشد.مي عكيلوگرم در هرمترمرب 5/2تا  2پوست تنه يا ريشه  ، ريشه تازه، كيلوگرم در هر متر مربع 2 تا 1تازه 
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 روش مصنوعي -2

كن با توجه به ميزان درجه هاي خشكشود. دستگاهكن استفاده ميهاي مخصوص خشكدر اين روش از دستگاه       
  شوند:حرات و شرايط تهويه به سه دسته تقسيم مي

 ) Cold air drying(  اي خنكوخشك كن با جريان ه -1

 ) Warm air dryin(   خشك كن با جريان هواي گرم -2

 )   Hot air drying(    خشك كن با جريان هواي داغ -3

 
 هاي داراي جريان هواي خنكخشك كن - 1

گردند. استفاده از آن در روزهاي هاي گياهي به وسيله جريان هولي معمولي خشك ميها اندامدر اين نوع از خشك كن
روز خشك  20تا  8حسب شرايط محيط شود. بر ) توصيه مي درصد هوا 50با رطوبت نسبي كمتر از  گرم و خشك (

  انجامد.ها به طول ميشدن نمونه
 هاي داراي جريان هواي گرمخشك كن - 2

 ،هاي معموليها درجه حرارت و سرعت جريان هوا قابل تنظيم است و در مقايسه با خشك كندر اين نوع خشك كن
 40جريان هواي گرم درجه حرات بين  ياهگردند. در خشك كنهاي گياهي با سرعت و كيفيت بيشتري خشك مياندام

و )  Schield favorite dryer (هاي كابينتيترين انواع آن خشك كنشود. مهمگراد نتظيم ميدرجه سانتي 80تا 
  .باشدمي)  Conveyor dryer ( ايهاي تسمهخشك كن

  هاي كابينتيخشك كن 2-1
هاي گياهي اغلب اندام ،باشدرند و استفاده از آن نيز بسيار رايج ميگيها قرار ميها در فقسهها كه نمونهدر اين خشك كن

ها كه براي خشك كردن نمونه آنجايياز شوند. يمتن خشك  5تا  3ساعت به ميزان  24بر حسب نوع آن در مدت 
ي هاو شاخه ها براي خشك كردن ساقهلذا استفاده از اين سيستم ،مرتبا توسط كارگرها جابجا شوندبايست ميها قفسه

  .باشدمناسب نمي گياهان
  ايهاي تسمهخشك كن 2-2

ن باال است و برحسب آتسمه متحرك تعبيه شده است. راندمان كاري  5تا  3ها ها مدرن هستند و درون آناين دستگاه
  هاي گياهي را خشك كند.تن اندام 14تا  8قادر است  ،ساعت 24نوع ماده گياهي در هر 

  
 ي جريان هواي داغهاي داراخشك كن - 3

شود و بيشتر مناسب خشك گراد تنظيم ميدرجه سانتي 1000تا  200در اين نوع خشك كن درجه حرارت اغلب بين 
بعضي از خشك كردن گردد. از آن استفاده مي مادكردن محصوالت كشاورزي است و اغلب براي خشك كردن علوفه 

   .با جريان هواي داغ امكان پذير است يزيتاجر و تاتوره، پروانش صغير مانند گياهان داروئي
تر خشك تن ماده 2در اين زمان در حدود  .انجامددقيقه به طول مي 5تا  2ها مدت خشك كردن محصول در اين دستگاه

  گردد.مي
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  هاي كابينتيخشك كن                  

  

  
  ايهاي تسمهخشك كن         ابينتيهاي كدر خشك كن يطبقات تور                           
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  و صنعتي: تاثير خشك كردن بر روي گياهان داروئي
به طور كلي خشك كردن باعث كاهش رطوبت و در نتيجه وزن گياه و همچنين اثرات مثبت يا منفي بر روي ماده       

يميايي ديگر و يا در خصوصيات گياه از قبيل تغييرشكل آن به ماده ش ،افزايش يا كاهش ماده شيميايي ،مؤثره گياهان نظير
به مقادير گياهان معموال اين هاي مختلف براي توليد يك كيلوگرم ماده خشك از اندام شود.بو، مزه و رنگ آن مي

خه شام، كيلوگر 6تا  5برگ تازه ، كيلوگرم 8تا  5 به ميزانگل تازه ؛ به طوري كه باشدمي نياز هاوزن تر اندام متفاوتي از
  احتياج است. كيلوگرم 5/1تا  2/1 به مقدارميوه تازه و  كيلوگرم 4تا  3ريشه تازه ، كيلوگرم 5تا  4به همراه برگ و گل

  :تاثير خشك كردن بر روي ماده مؤثره
ميزان گليكوزيدهاي محرك قلبي موجود  ،هاي گل انگشتانهدر اثر خشك كردن برگها نشان داده است كه بررسي      

برخي تركيبات شيميايي پروتئيني تهوع آور  )، Frangula alnus( توسه هدر پوست تازه سيا يابد.ها افزايش ميدر برگ
  .شودخواص مسهل و ملين مي تبديل به مواد ديگري با وجود دارد كه پس از خشك شدن خاصيت برگها تغيير كرده و

به آتروپين تبديل  ،هاشدن اندامود دارد كه پس از خشك يوسيامين به مقدار زياد وجهك تركيبات آلكالوئيدي زدر شابي
  گردد.مي
  

  :هااستخراج اسانس
  شود.زير انجام مي به طور كلي استخراج اسانس ها به سه روش

 تقطير گياه با آب و بخار -1

 هاي شيمياييحاللبا استفاده از استخراج  -2

 هاي معمولي كردن گياه در حرارت ندرفش -3

 
يا از تركيباتي هستند كه منشا ترپني دارند . البته  وي دتركيبات ترپنوئي وگونه كه قبال گفته شد جزها هماناسانس      

 يهاكه اسانس ها از تركيبات گوگردي است. از آنجاييآن ءمنشا ،ها مانند اسانس پياز يا اسانس خردلبرخي از اسانس
بر  نقطه جوش متفاوتي دارند. يبر حسب نوع ماده ترپن راينبناب ،اي از تركيبات ترپنتوئيدي هستندگياهان اغلب مجموعه

و  گراددرجه سانتي 230تا  200ها ترپن الكل، گراددرجه سانتي 180تا  160بورها رنقطه جوش ترپن هيدروكاين اساس 
  است. گراددرجه سانتي 290تا  260 هانآو مشتقات  اتم كربن ) 15ها ( داراي سزكوئي ترپن

ها نيز به فشار بخار آب و درجه شوند و شدت تبخير آنگراد تبخير ميدرجه سانتي 100 كمتر ازدماي ها در اسانس
  حرارت محيط بستگي دارد.
  :ها در جريان تقطيرتغييرات شيميايي اسانس

ه دهندهاي شيميايي بين مواد و تركيبات تشكيليك سري واكنش ،اربخگراد در داخل ديگ درجه سانتي 100در دماي 
   افتد.اتفاق مي : هيدروليز، اكسيداسيون و پلي مريزاسيونيهااز جمله واكنش ،ها و آباسانس

 هااز واكنش بعضي .شودآن مي اجزايها مفيد هستند و باعث بهبود كيفيت كلي اسانس يا برخي از برخي از اين واكنش
  د.نشوو باعث كاهش كيفيت اسانس مي داشته هم اثرات منفي
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  :هاواكنش بت و مفيداثرات مث
ها در دماي در بعضي از گياهان مواد شيميايي اوليه ( يا مواد پيش ساز) وجود دارد كه تحت تاثير بعضي از آنزيم      
  شوند مانند:به مواد مفيدي تبديل مي معين

شوند . در گراد فعال ميانتيدرجه س 60تا  50در دماي  در اين گياهان، هااسانس سير، پياز، خردل و بادام و ... كه آنزيم
وجود دارد كه در دماي حدود )  pro. chamazulen(  ساز و اوليه پروكامازولنگياهان بابونه و بومادران ماده پيش

  شود.تبديل مي)  Azulen (در زمان تقريبا طوالني به ماده شيميايي آزولن بخار،در ديگ  گرادسانتي درجه 100
  

  :اثرات زيان بار و منفي
ها اغلب اين واكنش اند.هاي مضر نام بردههاي پلي مريزاسيون، اكسيداسيون و هيدروليز را به عنوان واكنشواكنش      

و  كاهش ميزان حالليت و افزايش چگالي، تبديل مواد اسانس به تركيبات درشت ملكول، كاهش مقدار اسانس باعث:
  شوند.مي تغيير در رنگ و بوي اسانس

تغييراتي در  بروزاز طرفي حرارت زياد باعث  .افتدهاي سردكن اتفاق ميا اغلب در ديگ بخار يا قسمتهاين واكنش
  مانند: شود.ميها تركيبات و مواد جانبي شده و از اين طريق نيز باعث كاهش كيفيت اسانس

شود. فورفورال تبديل مي )Furfural(بر اثر حرارت تجزيه شده و به فورفورال ،سلولز كه در گياهان وجود داردهمي -1
 دهد.به شدت كيفيت اسانس را كاهش مي

  شوند.ها در مجاورت آب و دماي مناسب هيدروليز شده و به الكل و اسيد تبديل مياسترهاي موجود در اسانس -2

 
رها هاي هيدروليز استگراد است كه باعث تسريع در واكنشدرجه سانتي 70تا  60هاي سردكن اغلب لوله داخل دماي
شود كه شدت بخار داخل ديگ افزايش يافته و مدت زمان پيشگيري و كاهش اثرات زيان بار توصيه مي يبرا. گرددمي

 سيستمداخل  بهافزايش فشار بخار آب سبب سرعت حركت زيادتر ذرات ريز اسانس  الزم براي تقطير كاهش يابد.
شوند. در اين كاهش يافته و با سرعت بيشتري خارج مي هاي سرد كنها در لولهتوقف آن مدتسردكن شده و از طرفي 

  يابد.صورت كيفيت اسانس توليدي افزايش مي
  

 
  گيريدر صنعت اسانس بخار هايديگ                                          



 ٥٣   گياهان صنعتي، دارويي و سمي    دانشكده منابع طبيعي  -محمد رضا وهابي       مديريت زراعي: چهارمفصل      
                                                                                                                    

  

  
   گالبگيري به روش سنتي                                        

  
  
  

    
 تركيبات تري ترپنوئيدهاي موجودو تصوير گراف مربوط به  ) GC/ mass( جرمي طيف سنجي دستگاه

  )  Gum Olibanum( صمغ گياه كندر اسانس  در             
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  گیاهان سمی:  5فصل
 

 
 
 

 :گیاهان سمی عریفت

 گفته    ( Poisonous Plant) به آن گیاه سمی ،وقتی گیاه بواسطه وجود عامل سمی به سالمتی دام صدمه بزند      

در مكانیسم  توانندمیشود که این مواد خاصی تولید میدر حقیقت در برخی از گیاهان ترکیبات شیمیایی  شود.می

 .کنندمی اثر بصورت مستقیم و غیر مستقیم  . این مواد بر روی متابولیسمندنکتداخل و ایجاد اختالل د زنده وموج

 برداری بیش ازامروزه در اثر عوامل طبیعی از جمله خشكسالی و همچنین مداخالت انسان از جمله شخم مرتع، بهره

شاهد هستیم که  ...ظرفیت مراتع، افزایش جمعیت دام، استفاده از دام نامناسب برای چرا، رعایت نكردن فصل چرا و 

های نا مرغوب و مهاجم که برخی از ش یافته و گونهههای مرغوب مرتعی از ترکیب گیاهی مراتع کاروز به روز گونه

مرتعی کشور به وفور یافت  هایعرصهدر آینده گیاهان سمی در رسد شوند. لذا بنظر میجایگزین می هستند آنها سمی

 شوند و در برخی از مناطق غالب گردند.

گیاهان سمی قرار دارند که حاوی حداقل  فهرستدر  گیاهی در سطح جهان، گونه 0111طور کلی در حدود ه ب     

ولی باید گفت که اثرات  ،ظاهر کم باشددر  گیاهان سمی تعدادرسد اگر چه بنظر می نوع ماده مهار کننده هستند. 051

  .دهنددر سه گروه قرار می اغلب. گیاهان سمی را است مهم و این گیاهان بر روی انسان و حیوانات بسیار مشخص، بارز

 کوچک هستند. سمی کند. این گروه از گیاهانها مسمومیت جدی ایجاد میمقدار کمی از آن خوردنگروهی که  -0

شناخته گیاهان سمی  جزو با اینحال ؛ها امكان مسمومیت و خطرزایی نسبتا کمی را داردمواد مترشحه آن گروهی که -2

 های این گروه نسبتا زیاد است.تعداد گونه .شوندمی



 44دانشكده منابع طبیعی    گیاهان صنعتی، دارویی و سمی     -گیاهان سمی      محمد رضا وهابی : پنجمفصل      

                                                                                                                    

ولی تحت شرایط محیطی معین سمی هستند و  ،ها در حد قابل قبول و غیر خطرناک استگروهی که مواد سمی آن -3

 .در نظر گرفتگیاهان سمی  وها را جزآن همیشه تواننمی

طوریكه ه آن در علوفه و همچنین مقدار علوفه مصرفی دارد. ب میزاناثر گذاری ماده سمی موجود در گیاهان بستگی به 

 ؛ها مصرف شود، اثرات مسمومیت شدیدی را برجای خواهند گذاشتبرخی از گیاهان چناچه به مقدار کمی علوفه آن

 کند.میاثرات مسمومیت بروز  ،مصرف شودبه مقدار زیاد دیگر از گیاهان در صورتیكه علوفه آنها  ضیبع در حالیكه در

ند برای نتواد که این گیاهان هم مینشوها نگهداری میبه عنوان گیاه زینتی در منازل و پارک نیز از گیاهان سمی تعدادی 

سال  یک کودک مسموم شده درهزار   01 تا  31ی که بر روی اخطرناک باشند. در مطالعه و بویژه کودکان دام و انسان

 اند.درصد کودکان از طریق گیاهان سمی مسموم شده 5/3انجام گرفته است، مشاهده شده که 

   

 :های سمی گیاهاناندام

 ده است که: مشاهده ش ،گیاهان سمی خوردنمورد  0150 بینساله از در یک بررسی انجام شده در یک دوره یک      

  ،هاو غالف لگوم هادانهمورد  10، فندق )نات( مانند های آجیلیمورد میوه 01، های سته رنگین براقمورد میوه 454

 بوده است.ریشه  وشامل برگ، ساقه هم مورد باقیمانده  001و  مورد قارچ 211

درصد  04 دهد کهها نشان میار مسمومیتآماست  انجام گرفتهدر وین در طول یک دوره دو ساله  دیگری کهدر بررسی 

مصرف سوزنی برگان  مربوط به نیز درصد پیاز و یک درصد 3درصد برگ،  02درصد گل،  01مربوط به میوه،  موارد

 .باشدمی

 بندی سموم:طبقه 

 .اندهای مختلف طبقه بندی کردهرا از جنبهگیاهان  موجود در تاکنون سموم

 خانواده گیاهی از نظربندی طبقه -الف 

بندی از این بندی اهمیت دارد. کاربرد این طبقهاین طبقه ،سایی گیاهان سمی یک خانوادهشناشناسی و از نظر گیاه       

ولی از نظر معالجه و شناسایی عالیم و تطبیق آن با  ؛توان نوع گیاه را در جیره دام مشخص کردجنبه مهم است که می

 عالیم درمانگاهی ارزش زیادی ندارد.

 گیرد. که تحت تاثیر سم قرار می حیواناعضای بدن  از نظرندی طبقه ب -ب

توان به بندی از نظر درمانگاهی حایز اهمیت است و از روی عالیم بیماری گاهی اوقات به سادگی میاین نوع طبقه     

و همزمانی را  پیچی ،گذارند و اثرات توامها بر روی چند عضو تاثیر مینوع گیاه سمی و نوع سم پی برد. البته اغلب سم

گوارشی، بر روی  هایناراحتیطوریكه سم ممكن است عالوه بر تاثیر روی دستگاه گوارش و ایجاد ه ب دهند.نشان می

سیستم عصبی هم تا ثیر کند. حتی برخی از اختالالت عصبی مانند اختالل در حرکات ارادی و غیر ارادی، کاهش یا 

های با عوارض ناشی از بیماری یعالیم چنین .کندآید و بروز میسم پیش میافزایش درجه حرارت بدن هم در اثر 

بر  تواندمی شود. یا سم پس از ورود به جریان خون مسمومیتتشخیص  اشتباه در تواند باعثو می استعفونی مشابه 

و حتی تاثیر نامطلوب روی کبد و کلیه اثر کرده و باعث ایجاد زردی و یرقان، عوارض کبدی، مشكالتی در دفع ادرار 

 . گرددهای قلبی بر روی اعضای خون ساز و ناراحتی
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 ترکیب شیمیایی سماز نظر بندی طبقه -ج

 .کنندگیاهان سمی را از نظر ترکیب شیمیایی سم به سه دسته زیر تقسیم می     

 هستند.(  phytotoxine ) یاهیگسم  گیاهانی که دارای -0       

 تولید هستند و اسید هیدروسیانیک (Cyanogenic Compounds) دارای ترکیبات سیانوژنیک گیاهانی که -2       

  کنند.می           

  باال هستند.گیاهانی که دارای ترکیبات سمی غیر از دو گروه  -3       

 

 آسا(، پروانه  Euphorbiaceaeکنند اغلب به خانواده های فرفیون )گیاهانی که فیتوتوکسین تولید می

 (  Papilionaceae( و خانواده ارغوان )Cesalpinaceae  تعلق دارند. به عنوان مثال ) کرچک معمولی گیاه         

( Ricinus communis  که از )این گیاه حاوی ماده سمی ریسین است. خانواده فرفیون(Ricine   )ریسین  .است

ریسین باعث آگلوتینه ترکیبات  .استکسین وفیتوت وهراز گباشد و می(  Toxalbumine)  یک نوع توکس آلبومین

 گذارد. شود و روی سیستم عصبی و بصل النخاع نیز اثر میدر مهره داران می 0شدن

 

 ( Purging croton ) کرچک هندی

 باشد. این ماده سمی هم باعثاست که نوعی توکس آلبومین می(  Crotine ) های این گیاه دارای ترکیبات کروتیندانه

گراد درجه سانتی 05شود. البته در دمای بیش از های قرمز در برخی از پستانداران میگلبول آگلوتینه شدن و متراکم شدن

 گردد. این سم بی اثر می

 

 

 
 ( Purging croton ) کرچک هندی                         

 

                                                 
1 Agglutination  ) متراکم شدن – لخته شدن- بهم چسبیدن (  
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 ( Abrus precatorius)  وسچشم خر

شود، دارای یافت می مناطقکه در ایران هم در بعضی از  چشم خروساست.  خانواده پروانه آسا جزو گیاهاناین گیاه  

بیان آمریكایی معروف بیان دارد و به همین دلیل به شیرینهای گیاه شیرینهایی است که طعم شیرین همانند ریشهریشه

ای است باشد. اما ماده سمی مهم در این گیاه ترکیبات ازتههای چشم خروس، گلیسیریزین میاست. ماده شیمیایی ریشه

( نام دارد. این ماده سمی مشابه ریسین است و باعث مسمومیت اسب Abrineهای آن وجود دارد و ابرین )که در دانه

 توان به اسهال شدید، عدم تطابق حرکات و فلج اشاره کرد. می شود. از عالیم مسمومیت آنمی

 

 
 

 
 ( Abrus precatorius)  چشم خروس                     

 

 (  Robinia pseudoacacia) اقاقیا

روبین بیشتر در پوست درخت اقاقیا وجود دارد. این سم ( است. ماده Robineاین گیاه دارای فیتوتوکسین روبین )

ضربات قلب، ضعیف شدن و نا منظم شدن  افزایشباعث ازدیاد بزاق و اسهال آبكی، گوسفند  و اغلب در اسب، گاو

های قرمز جمع شدن گلبولآگوتینه شدن و شود. روبین همچنین باعث پذیری بیش از حد و فلج دام مینبض، تحریک

 گردد.از حیوانات میدر بعضی 
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 :گیاهان محتوی ترکیبات سیانوژنیک

تبدیل شده و باعث  )اسید هیدروسیانیک( در این گیاهان ترکیبات سیانوژنیک تحت شرایطی به اسید سیانیدریک     

و  شود. اسید سیانیدریک باعث از بین رفتن اکسیداسیونمسمومیت و حتی مرگ حیوانات تغذیه کننده ار این گیاهان می

توانند اکسیژن خون شریانی را جذب شود و چون نسوج نمیها میمانع ثابت گشتن اکسیژن و جذب آن به وسیله سلول

شود. در واقع اسید سیانیدریک کنند و خون وریدی هم حاوی مقدار زیادی اکسی هموگلوبین است، باعث خفگی می

  .سازدمتوقف میرا  ( Oxygenation )ها در بافت زاییاکسیژن نزیم فعال کننده عملآفعالیت 

سازد و سپس در ابتدا این مراکز را تحریک می به طوری که ،شودمی شناختهاین اسید به عنوان سم مراکز عصبی هم 

 پس از آننامنظم گشته و  و تنفس سطحی ،از یک اسپاسم شدید و تشنج پس .کندرا فلج می یبویژه مرکز تنفس

 .افتداتفاق میدائمی حرکات قلبی  تنفسی و توقف )ایست(سنكوب

 حیوانطوریكه در ابتدا ه ب ؛گرددتلف می حیواندقیقه  2تا  0اگر مقدار اسید سیانیدریک در علوفه زیاد باشد ظرف مدت 

ایست قلبی و توقف در تنفس  در اثرکند و پس از آن به سختی تنفس کرده و استفراغ می ،افتدفریاد زده و به زمین می

 . میردمی

 

 :(Photosensibilityحساسیت نوری ) کننده گیاهان تولید

 پیدایش حساسیت نوری در حیوانات ممكن است به سه دلیل باشد:

 شود.میحساسیت نوری  باعثماده خارجی موجود در گیاه  -0

 اده جدید تولیدسازد که این م، بدن عكس العمل نشان داده و ماده دیگری میحیوانپس از ورود ماده اولیه به بدن  -2

 کند.حساسیت نوری می     

 ممكن است علت مادرزادی و ژنتیكی داشته باشد. حیوان،حساسیت به نور در بدن  -3

 

، ( Hypericum perforatum)  راعی گلگیاه ( موجود در Hypericine هیپرسین ) شیمیایی ترکیبات       

ند نتوامی دیگر ترکیباتوجود دارد و (  Fagopyron esculentum)که درگیاه گندم سیاه(   Fagopyrin)فاگوپیرین

 د.نشو حیوانیجاد حساسیت به نور در بدن اباعث 
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 ( Hypericum perforatum)  راعی گل           

 

 مبتال یحساسیت نور به عارضهشوند، که دور از نور خورشید نگهداری می حیواناتیحیوانات سیاه رنگ و یا اغلب 

که بیشتر در معرض تابش نور قرار دارد و فاقد  حیوان هایی از پوستولی حیوانات سفید رنگ و یا قسمت گردند،نمی

( Dermatiteعالئم تورم پوستی) ،های سفید(، چناچه در برابر نور خورشید قرار گیرددانه و یا پوشش است )لکرنگ

 .شوددر آن مشاهده می

شود. در پس از آن پوست متورم می و است نشانهاولین  ،پوست شدن قرمزحساسیت نوری در حیوانات مبتال به 

گیرد. مایع آبكی زیر جلدی ترشح و خارج و صورت تحت تاثیر قرار می ها، بینی، چشمهاگوش به خصوص گوسفند

های سفید رنگ لكهموهای ها گردد. در گوسالهمی وسپس متورم ابتدا نكروزهدر حیوانات بیمار ها نوک گوش ؛شودمی

ها به شود و لكهروئیده نمیها مو لكهدر این  هاگوساله از بهبودی پس ؛شودریزش کرده و زخم می حیوان پوست

 گردد.اگر دام به تعلیف از گیاه سمی ادامه دهد سرانجام تلف میآیند. صورت لخت در می

این مواد باعث  به طوری که .کندبروز می حیوان بر روی کبد اولیهحساسیت به نور در حالت دوم به دلیل تاثیر مواد 

کند که این ماده در جریان ای ترشح می. کبد مسموم مادهشونداختالل در فعالیت کبد و مسدود شدن مجرای کلدوک می

 گردد.می در حیوان خون وارد شده و باعث بروز حساسیت به نور
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آید که بهار این وضعیت در شرایطی پیش می .شودوسفند و بز مشاهده میحساسیت به نور در گعارضه  اغلب در ایران

اتفاقی  دکنند) ماننهای هرز به سرعت در مرتع رویش میعلف روزهای بارانی( و گیاهان سمی ووجود زودرس بوده )

 (. رخ داد دره پلور دماونددر ، 0340سال  که در

توان در گوسفندان می ها رادیگر نشانهها، و ها، لب، چشمصورت و سر تورم زیاد ی که به آن اشاره شد،عالوه بر عالیم

 حساسیت به نور برشمرد.ابتالی به کرده در اثر  بروزبه عنوان عالیم 

 

 

 
 حساسیت به نور در گوسفند                                                       
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 :منابعفهرست  

. گیاهان و داروهای طبیعی )مفردات پزشكی(، موسسه انتشارات 0301.ت، هادی؛ فریبرز معطرصمصام شریع -0

 صفحه. 312مشعل اصفهان، 

 213. رهیافتهای تولید و فراوری گیاهان دارویی )جلد اول(، شرکت انتشاراتی فكر روز، 0304.امید بیگی، رضا -2

 صفحه.

چاپ و انتشارات آستان قدس موسسه یی )جلد سوم(، . تولید و فراوری گیاهان دارو0301.، رضایامید بیگ -3

 صفحه. 310رضوی، 

 ،. گیاهان سمی و تاثیر مسمومیت آنها در حیوانات )چاپ چهارم(0300.ماع، محمود؛ هوشنگ ساعدیش -4

 صفحه. 321انتشارات دانشگاه تهران، 

 دانشگاه فردوسی مشهد. گیاهان سمی ایران و مسمومیت آنها در دامها، انتشارات 0313.اصالنی، محمد رضا -5

 صفحه. 314(،411شماره )     

 گیاه، 250های کشت، برداشت و شرح مصور رنگی . گیاهان دارویی: روش0312.والگ، ژان؛ ژیری استودوال -0

 صفحه. 301)چاپ پنجم(، انتشارات ققنوس،      
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