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  فرنگی مروري بر خواص دارویی و ترکیبات شیمیایی گیاه توت

 
  فرزاد سلیمی

  f.salimii1990@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه  
  

اي نسبتاً جدید  میوه. گیاهی علفی و چند ساله است Rosaceaeمتعلق به خانواده  Fragaria ananassa لمی فرنگی با نام ع توت
بر دو  اي ساقهداراي . سال قبل به این شکل امروزي وجود نداشت و بیشتر موارد استفاده دارویی داشته است 300-250است که تا 

. هاي منظم به رنگ سفید و مجتمع داردو گل دار دندانهاي سه برگچه هاي ، برگو قائم) نابجا هاي ریشهمولد (نوع خوابیده 
. دهند میو مطبوع آن را پرورش هم  طعم خوشروید، به علت دارا بودن میوه فرنگی عالوه بر آنکه به حالت وحشی می توت
ها نفر ه خود را در رژیم غذایی میلیونخوبی جایگا فرنگی به دلیل داشتن عطر و طعم مطلوب و محتویات سرشار از ویتامین به توت

فرنگی یکی از محصوالت مهم باغبانی است که به دلیل دارا بودن مقادیر قابل مالحظه مواد معدنی،  در جهان پیدا کرده است توت
   .ندگان داردکنهاي ثانویه و قابلیت تازه خوري، مقبولیت زیادي در میان مصرفها، عطر و طعم مطلوب، متابولیتانواع ویتامین
  Rosaceaeفرنگی، خواص درمانی،  توت: ها کلیدواژه

 
  مقدمه

و امکان کشت و وجود تنوع اقلیمی در مناطق مختلف کشور ترین میوه هایی است که به دلیل یکی از خوشمزهتوت فرنگی 
بد غذایی مردم نه تنها منبع با مصرف توت فرنگی و حضور آن در س. را دارددر تمامی فصول سال اي قابلیت تولید پرورش گلخانه

ها از جمله اسید االیجیک در این میوه ونقش این اکسیداناست بلکه وجود آنتی Cخصوص ویتامین هها بارزش براي تأمین ویتامین
این  .ه استگروه از مواد غذایی در پیشگیري از بیماریهاي خطرناك مانند سرطانها، ارزش مصرف این میوه را چندین برابر نمود

طور مصنوعی پرورش بهو به دلیل خوش طعمی میوه آن را  میوه به حالت خودرو در بعضی نواحی شمالی ایران وجود دارد
شود و تا آخر  هاي ریزي است که از ماه اردیبهشت پدیدار می دار و داراي هسته به صورت قرمز ، گوشت فرنگی توتمیوه . دهند می

هاي این گیاه مصرف دارویی داشته است و از برگ و ریشه آن که حاوي مقدار قابل همه قسمت از دیر باز. آورد مرداد دوام می
فرنگی نسبت به سایر محصوالت از مزایاي تولید توت .شده است اي تانن است به عنوان ضد اسهال و ادرارآور استفاده می مالحظه

بیشترین برداشت در واحد سطح نسبت به دیگر . تهاي کوچک اسها و گلخانهکشاورزي، کسب درآمد بیشتر براي زمین
فرنگی به دلیل داشتن عطر و طعم مطلوب و محتویات سرشار از ویتامین به خوبی جایگاه خود را در رژیم توت. محصوالت را دارد

 ).1370، کاشی و حکمتی( ها نفر در جهان پیدا کرده استغذایی میلیون
 

 مشخصات گیاه شناسی
گیاهانی علفی، چند ساله، . باشد می گیاهان دو لپهیکی از تیره گل سرخ متعلق به  Fragaria ananassa علمی فرنگی با نامتوت

قسمتی، کاسبرگ  5ها داراي گریبانه، گل. گل 10تا  2دیهیمی، داراي  ، گل آذینها سه قسمتیبرگ. دار پوشیده از مو، استولون
اي، متشکل از تعداد زیادي برچه که روي یک نهنج  میوه کافشه. 80تا  10ها  عدد و برچه 30تا  10ها پرچم. فرعی وجود دارد

  .اند گوشتی مخروطی قرار گرفته
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  فرنگیانواع توت
F. vesca 

ها  اي، سه قسمتی، برگچه برگهاي قاعده طوقه. بلندتر از برگها متر ، تقریباًسانتی 30تا  5دهنده به طول خه گلدار ، شا گیاهی استولون
اي، سطح فوقانی داراي موهاي پراکنده، سطح تحتانی پوشیده  ، حاشیه ارهبرابر یکدیگر مرغی یا لوزي، تقریباً تخم مرغی، واژ تخم

گل،  7تا  2گل آذین داراي . رسد که سطح تحتانی خاکستري رنگ به نظر میطوريهباز موهاي خاکستري روي هم خوابیده، 
با نوك  اي نیزه میلیمتر، 4تا  3ها کاسبرگ. نر ماده متر، معموالًمیلی 18تا  12ها به قطر گل. هاي روي هم خوابیدهپوشیده از کرك

هاي فرعی در ها و کاسبرگکاسبرگ. هاتر از کاسبرگنوك داراي بریدگی، کمی کوتاه. اي هاي فرعی نیزهکاسبرگ.سیخکی
نهنج قرمز ، بدون کرك، . اي متر، واژ تخم مرغی یا دایرهمیلی 5تا  4ها سفید، به طول گلبرگ. زمان رسیدن میوه پراکنده یا برگشته

گیاه متعلق به . باشد ار تا تابستان میفصل گلدهی اواخر به. ها پراکنده روي نهنج آبدار، در زمان رسیدن میوه تا یک سانتیمتر، برچه
پراکندگی در ایران در مناطق شمال و . پراکندگی جغرافیایی آن در اروپا ، ترکیه ، ایران و در روسیه است. منطقه خزري است

 .باشد شمال غرب می
F. viridis  

رگچه انتهایی تخم مرغی تا لوزي با دمبرگچه بسیار ب اي، سه قسمتی ، برگهاي قاعده طوقه. سانتیمتر 25تا  5دار ، ساقه  گیاهی استولون
- دندانه کوچک، سطح فوقانی نسبتا سبز تیره، داراي کرك 11تا  6هاي طرفین تخم مرغی و چسبیده ، حاشیه داراي  کوتاه ، برگچه

گل آذین داراي  .هاي پراکندهدمبرگ پوشیده از کرك. هاي ابریشمی روي هم خوابیدههاي پراکنده ، سطح تحتانی داراي کرك
هاي فرعی تقریبا مساوي یکدیگر ، به ها و کاسبرگکاسبرگ .ها معموال نر مادهگل. هاي پراکندهگل ، پوشیده از کرك 8تا  2

ها تا حدودي زرد رنگ ، واژ تخم مرغی، گلبرگ. اي، در زمان رسیدن میوه افراشته نیزه -میلیمتر ، خطی یا خطی 7تا  4طول 
گیاه متعلق به . باشد دهی اواخر بهار تا تابستان میفصل گل. ها پراکنده روي نهنج برچه ،کرکدار ، آبدار ،قرمز دار، نهنج ناخنک

ایران در شمال و شمال غرب پراکندگی در . پراکندگی جغرافیایی آن در اروپا، ترکیه، ایران و قفقاز است. منطقه خزري است
  . دباش می

xananassa F. ا گونهختالف اساسی آن با vesca F. متر، سانتی 8تا  5ها حدود  تر، برگچه ها درشتبرگ: در موارد زیر است
ها افراشته، نهنج در زمان رسیدن میوه بسیار متر، کاسبرگمیلی 35تا  20ها درشت، به قطر ها بدون کرك، گلسطح فوقانی برگ

و گونه موجود در شیلی  .Duchesnevirginiana  F  یکایی شمالیاین گونه هیبرید بین گونه امر. مترسانتی 3درشت، به قطر حدود 
  .شود باشد به صورت بومی در ایران وجود ندارد ولی جهت مصرف خوراکی کاشته می می .Duchesnechiloensis  F (.L)  به نام

 
  فرنگی در ایران و جهانوضعیت کشت و پرورش توت
 فرنگی درایرانسطح زیرکشت و تولید توت

تن بوده  39711هکتار و میزان تولید  4062فرنگی کشور ، سطح زیرکشت توت1390سال س آمار وزارت جهاد کشاورزي دربراسا
  .هاي کشور دارا استاستان کردستان مقام اول تولید وسطح زیر کشت را در بین استان. است

  درجهان فرنگیو تولید توت سطح زیرکشت
 در بین کشورهاي جهان. هکتار بوده است 228074در جهان  فرنگیتوتیرکشت سطح ز 2010درسال  FAOبراساس اطالعات 

از نظر  ،هکتار 4262 جمهوري اسالمی ایران با. را به خود اختصاص داده استهکتار مقام اول  37122با سطح زیرکشت  لهستان
ن در کشاورزي جها و بار و ان خوارشده از سوي سازم آمار منتشربراساس  .ستا دارا شانزدهم راسطح زیرکشت در جهان مقام 

 1294180آمریکا با تولید در بین کشورهاي جهان، . تن بوده است 4349498جهان برابر  فرنگی درتوتتولید  میزان، 2010سال 
هاي ، روسیه، آلمان و ایتالیا به ترتیب مقامنپاو کشورهاي ترکیه،اسپانیا، مصر، کره جنوبی، مکزیک، ژ ستا رتبه اول را داراتن 

  .به خود اختصاص داده استتن مقام شانزدهم جهانی را  39711ایران با تولید  .اندبه خود اختصاص دادهدوم تا دهم را 
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  ترکیبات و خواص غذایی
مقایسه با سایر محصوالت ناچیز  ، پتاسیم و سلولز است و مقدار چربی و سدیم آن درCفرنگی منبع بسیار خوبی از ویتامین توت

موجود در  Cفرنگی تقریباً مساوي ویتامین توت Cمیزان ویتامین . است و به همچنین دلیل در رژیم هاي غذایی حائز اهمیت است
  . آمده است 1فرنگی در جدول توت تازه گرم میوه 100مقدار ترکیبات شیمایی موجود در . بیشتر از پرتقال است% 30تره تیزك و 

  توت فرنگیتازه  گرم میوه 100مقدار ترکیبات شیمیایی موجود در : 1جدول 

  مقدار  واحد  ترکیبات شیمیایی  مقدار  واحد  ترکیبات شیمیایی  مقدار  واحد
ترکیبات 
  شیمیایی

gµ 18  اسید فولیک  mg 14  کلسیم  g 6/91  آب  
Mg 56.7   ویتامینC  mg 1   سدیم  Kcal 30  انرژي  
IU 27   ویتامینA  mg 10   منیزیم  g 37/0  چربی  
mg 0.059   ویتامینB6 mg 38/0  آهن  g 61/0  پروتئین  
mg 0.02   ویتامینB1 mg 13/0  روي  g 02/7  قند  
mg 0.066   ویتامینB2 mg  29/0  منگنز  g 3/2  سلولز  
mg 0.023  نیاسین  mg 049/0  مس  mg  166  پتاسیم  
mg 0.34  پانتوتنیک اسید  g 43/0   خاکستر  mg  19  فسفر  

  
 سمت مورداستفادهق

  .برگ و خود میوه و ریشه آن
  

 ترکیبات شیمیایی
 1/10درصد گلوکز و لولز،  13تا  3درصد آب،  87تا  81داراي  فرنگی توتمیوه . درصد تانن و گلوکزیدي به نام فراگار است 10

درصد کلسیم،  41پتاسیم، درصد  1/47درصد مواد چرب داراي  5/3درصد اسیدهاي آزاد مالیک، سیتریک، وینیک و الکتیک، 
 C درصد ید و مقداري آهن، سدیم، گوگرد، سیلیس، آهک و همچنین داراي ویتامین 17درصد منیزیم،  19درصد فسفر،  28

. کندمیلی گرم کالري تولید می 44 فرنگی توتهر صد گرم  A ،1B ،2B ،6B ،E ،K،.PP فراوان و به مقدار کمی از ویتامین هاي
 19تا  14داراي  فرنگی توتگیاه . و چندین ماده دیگر است C ها، یک اسانس روغنی ویتامینشی داراي تاننوح فرنگی توتبرگ 

 .درصد از مواد روغنی شبیه روغن کتان است

  
 خواص درمانی

 ریشه
 .قابض و مدر است

 برگ
ثر مدر بودن آن و ازدیاد شیر عقیده بعضی به ا. آورندعنوان مدر استفاده به عمل میهاي آن به صورت چاي و بهاز دم کرده برگ

آورند که به علت دارا بودن تانن اثر دست میپس از تغلیظ، مایعی به فرنگی توتمسن و ریشه  هاي نسبتاًاز جوشانده برگ. دارند
کننده کننده خون و آراماثرات مفید درمانی ازجمله؛ تصفیه فرنگی توتهاي بعضی ها براي جوشانده برگ. قابض قطعی دارد

هاي هاي ساده، خونریزي هاي عادي، وجود خون در ادرار که بر اثر تحریکات و ناراحتیاعصاب قائلند و آن را در رفع اسهال
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هاي مختلف نظیر سنگ کلیه و مجاري مصرف آن در بیماري. دانندآمده و همچنین در رفع عرق شبانه موثر میمجاري ادرار پیش
جوشانده . هاي جلدي وغیرمعمول استعده، ضعف اعصاب، رماتیسم، آب آوردن نسوج، بروز دانهادرار، بواسیر، ضعف اعمال م

اي و معده که همراه با هاي رودهفرنگی نوشیدنی اي مقوي براي افراد عصبی و کم خون است و براي رفع بیماريهاي توتبرگ
هاي برگ. باشدهاي کلیوي میها و سنگمجاري ادرار، کلیهاسهال باشند نیز موثر است و داراي اثر مثبت روحی و رافع ناراحتی 

هاي عفونی براي رفع بوي بد دهان و زخم. باشدتخمیر شده آن جایگزین خوبی براي چاي بوده که مانند تمشک اشتهاآور نیز می
در رفع آنژین و  فرنگی توتدر استعمال خارجی جوشانده ریشه و برگ . می توان از جوشانده برگ و یا کمپرس آن استفاده کرد

اگر شیره . باشدهاي ساده در بین مردم معمول میهاي آن براي مداواي سرمازدگی اعضاي بدن و تنقیه آن براي رفع اسهاللوسیون
 .هاي صورت موثر باشدتواند در رفع لکهفرنگی و یا قطعات له شده آن بر روي پوست گذاشته شود میتوت

  
  فرنگیمیوه توت
اثر ضد اسکوربوت قوي دارد  C به علت سرشار بودن از ویتامین : باشد اعم اززیادي میفرنگی داراي خواص و اثرات تخوردن تو

فرنگی عالوه بر مواد غذایی چون با مصرف توت. رودکه با مصرف آن عوارضی ناشی از کمبود و یا فقدان این ویتامین از بین می
رسد از این جهت فراوان به بدن می C و فسفر به صورت قابل جذب همراه با ویتامینمقداري عناصر مفید مانند کلسیم، آهن 

گذرانند موثر و مفید مصرف آن براي بیماران مسلول، افراد مبتال به کم خونی، کسانی که از بیماري برخاسته و دوره نقاهت را می
میوه اي است بسیار مقوي، تصفیه کننده خون و  گیفرن توت. ذکر گردیده است و به علت داشتن فسفر براي اعصاب مفید است

- براي بیماران مبتال به نقرس، رماتیسم، سل و اشخاص ضعیف مناسب است و ملین، بازکننده ادرار، افزایش دهنده اشتها و برطرف

صرف شود روي براي تعادل اعصاب، تاثر و هیجانات مفید ذکر شده، اگر این میوه به صورت تازه و خام م. کننده خستگی است
خوردن مقادیر درمانی . مصرف این میوه براي بیمارانی که مرض قند دارند بی زیان است. تمام اعضا اثر خوب و نیکو دارد

عصاره یا شیره آن در چند دقیقه میکروب حصبه را . در تقویت اعمال روده و رفع بعضی یبوست هاي مزمن موثر است فرنگی توت
باشد که عامل رشد و تولید انساج است و می A داراي ویتامین فرنگی توتي مختلف نشان داده که هاآزمایش. از بین می برد

کند و از بروز سرطان و مقوي دل و دماغ است، عمر انسان را طوالنی می فرنگی توت. همچنین براي زنان حامله بسیار مفید است
 .کندتصلب شرائین جلوگیري می

دم کرده برگ این میوه در زیاد کردن ادرار، زیاد . باشد که براي بهبود ترشح سیب آدم موثر استاین میوه داراي مقداري ید می
هاي مثانه، اورام مثانه و کبد و نیز تصفیه خون و رفع همچنین براي درمان نقرس و سنگ. باشدشدن شیر در مادران شیرده مفید می

کند و در جوهر ادرار را در بدن کم می فرنگی توتمصرف . یه شده استزردي و سنگ کلیه و مثانه و مبتالیان به مرض قند توص
ممکن است ایجاد تب کند و اشخاصی که مبتال به آلرژي  فرنگی توتافراط در خوردن : توجه. ضمن صفرابر خوبی است

پوست و یا آسم و چون ممکن است عوارض مختلفی مانند خارش . هستند بهتر است از خوردن این میوه اجتناب کنند) حساسیت(
فرنگی مصرف توت. افرادي که داراي معده و روده حساسی هستند بهتر است از این میوه استفاده نکنند. غیره را در بدن ایجاد نماید

  .در سوءهضم هاي ناشی از ضعف اعصاب ممکن است ایجاد ناراحتی کند
گرم ریشه آن به  20جوشانده . گرددر باعث شدت ناراحتی میمانند اگزما و کهی) پوستی(به عالوه در مبتالیان به بیماري جلدي 

در بهداشت پوست اثر مفید و فراوانی دارد و یکی از ماسک هاي  فرنگی توت. ساعت براي افزایش اشتها توصیه شده است 2مدت 
نگ پوست صورت از شیره امروزه براي رفع چین و چروك و از بین بردن آنها و روشن کردن ر. زیبایی و معطر قابل استفاده است

   .این میوه استفاده می کنند که بسیار موثر است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 پوستر       دانشگاه بوعلی سینا -1395شهریور   هاي ریز ملی میوه اولین سمپوزیوم

475 

  فهرست منابع 
  .ص 120 تبریز، ستوده، انتشارات اول، چاپ فرنگی توت، 1383 مسیحا،. س و .م بهنامیان،

  .142فرنگی، انتشارات سنا، صفحه، راهنمایی تولید توت1383، .س .تقوي، ت
   .، انتشارات دانشگاه کردستان)گیاهان دارویی، خوارکی، صنعتی( هان دارویی کردستان، فرهنگ گیا1381، .ش .خضري، س

  .انتشارات احمدي، تهران. فرنگی توتپرورش . 1370حکمتی، . و ج. کاشی ع
  .ص 232 مشوش، دشت انتشارات اول، چاپ هانکوك، اف جیمز تالیف ،فرنگی توت ،1312 ،.ح منیعی
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