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درختان و درختچه هاي دارویی ایران برتحقیقات موثر برخینگرشی بر

*1کرامت اهللا سعیدي

.استادیار فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد-1

ka.saeedi@gmail.com*نویسنده مسئول: 

چکیده

ایران کشوري با اقلیم هاي متنوع و گوناگون است این گوناگونی در شرایط آب و هوایی سبب بوجود آمدن محیط هاي 
جامعمناسب براي رشد تعدادي از درختان و درختچه هاي دارویی در نقاط مختلف کشور شده است که ضرورت دارد مطالعات 

مسواك از جمله مهم ترین درختان و یرد. نسترن کوهی، عناب، سنجد تلخ و، تکثیر و اصالح آنها انجام گدر زمینه ترکیبات موثره
. ارزیابی فیتوشیمیایی اکوتیپ هاي نسترن که در این مطالعه بدانها پرداخته می شوددرختچه هاي دارویی موجود در کشور هستند

ویتامین ث، کاروتنوئیدها، فنول ها و کربوهیدرات ها در برخی نمونه هاي کوهی جمع آوري شده در ایران نشان داد که میزان 
به لحاظ داشتن ترکیبات انسیل باالي اکوتیپ هاي این گیاهکه نشان دهنده پتوحشی ایران نسبت به سایر مناطق دنیا باالتر بود

لعه توده هاي عناب کشور نیز نشان از وجود دارویی براي استفاده در برنامه هاي اصالحی و کشت و کار آتی در کشور است. مطا
نتایج مطالعه فیتوشیمایی سنجد تلخ نشان داد میوه آن یک منبع غنی میزان باالیی از کاروتنوئیدها در میوه این درخت داشت. 

سواك ایران ارزشمند به لحاظ اسیدهاي چرب غیراشباع، کاروتنوئیدها است؛ همچنین مطالعات جامعی براي ارزیابی اکوتیپ هاي م
در حال انجام است که نتایج آن می تواند کمک شایانی براي استفاده از ترکیبات این گیاه در صنایع دارویی کشور کند. 

درختان و درختچه هاي دارویی، فیتوشیمایی، ایران کلمات کلیدي:

مقدمه

زیادي شده رشد گیاهان دارویی موجباین گوناگونی در شرایط آب و هوایی یم متنوع است؛ ایران کشوري پهناور با اقال
است. عالوه بر گونه هاي علفی دارویی، درختان و درختچه هاي دارویی زیادي در کشور به صورد خودرو رویش دارند که 

ه است. انجام مطالعات پایه متاسفانه تاکنون در مقایسه با گونه هاي علفی دارویی مطالعات کمتري در مورد آنها انجام شد
(مورفولوژي، فیتوشیمیایی و ژنتیکی) در رویشگاه ها می تواند کمک شایانی به برنامه هاي اصالحی درازمدت و همچنین بهره 

Rosa canina(نسترن کوهیبرداري اصولی از مراتع و جنگلها کند به طوریکه موجب تخریب و نابودي آنها نشود. L.( از گیاهان
ها به عنوان دارو یاد شده است. میوه این گیاه ی ارزشمندي است که از میوه بدون دانه و حتی دانه آن در اکثر فارماکوپهداروی

از نظر غذایی و دارویی است ، بنابراین میوه آن هاي چرب ها و اسیدها، کاروتنوئیدها، کربوهیدراتپلی فنول، سرشار از ویتامین ث
است. روغن بذر نسترن کوهی به دلیل داشتن اسیدهاي چرب غیراشباع باال در صنایع غذایی و خوراکی بسیار مفید و ارزشمند 

(امید بیگی، شود. این گیاه داراي  فعالیت آنتی اکسیدانی، آنتی میکروبی، ضد التهابی و ضد دردي استاستفاده می
).Ercisli 2007 ; Demire and Ozcan, 2001؛1384

Zizipus jujubaعناب ( Mill.) درختی دارویی متعلق به تیره عناب (Rhamnaceae است که به صورت خودرو در مناطق (
چنین به اکسیدان، ضد قارچ، ضد سرطان و افزایش ایمنی بدن دارند؛ همهاي آن اثرات آنتیمختلفی از ایران پراکنش دارد. میوه

ب، گرفتند. بخش گوشتی میوه عناب داراي کاروتنوئیدها، اسیدهاي چرهاي متمادي مورد استفاده  قرار میعنوان غذا از سال
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Mishra(پروتئین، کربوهیدرات و ترکیبات فنولی است et al., 2012( . از دیگر درختان دارویی کشور که در بخش هایی از مناطق
Hippophae(شمالی و غربی کشور پراکنش دارد درخت سنجد تلخ rhamnoides L.() از تیره سنجدElaeagnaceae( است. میوه

مان بیماري هاي عروقی مناسب است. ؛ همچنین براي دردارداین گیاه خاصیت آنتی رفالکسی اسید معده، کاهش دهنده التهاب 
,Li and Beveridge(میوه سنجد حاوي میزان باالیی از اسیدهاي چرب غیراشباع، کاروتنوئیدها، فنول ها و اسیدهاي آلی است

L.Salvadoraسبز با نام علمیمسواك درختی همیشه. )2003 persica متعلق به تیرهSalvadoraceaeباشد. این گیاه با ارتفاع یم
هاي متقابل سبز چند ساله است. درخت مسواك در مناطقی از آفریقا، عربستان، شبه قاره هند و متر و داراي برگ6الی2به طول 

ن و هرمزگان در مناطق چابهار، مکران، الر، بندرعباس و میناب پراکنش دارد. ي سیستان و بلوچستاهااستانمناطق جنوبی ایران در 
شده است. ریشه، ساقه و در خاورمیانه، آسیا و آفریقا استفاده میهادنداناالیام براي تمیز کردن یمقدچوب درخت مسواك از 

. استفاده کردیهشودهانیر دندان و خمل دندان، توان از آن براي خالیمشاخه این گیاه براي سالمت دهان و دندان مفید است و 
ها، براي برگ گیاه مسواك ضد نفخ، ضد عفونی کننده و در درمان آسم و روماتیسم کاربرد دارد. به دلیل وجود فلوراید در ساقه

. )Ezoddini-Ardakani, 2010؛ 1370(زرگري، بهداشت دهان و دندان مفید است

برداري اصولی و اهلی هاي توسعه کشت، بهرهآغاز برنامهانجام مطالعات اولیه رویشگاهی گیاهان دارویی کاري الزم براي 
کردن و اصالح گیاهان دارویی است. در ادامه گزارشی از مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابی فیتوشیمیایی رویشگاهی برخی از 

یی در ایران ارائه می گردد.اي و درختی داروهاي درختچهگونه

نسترن کوهی

ي این گونه هانشان داد که برخی از اکوتیپهاي نسترن کوهی ایرانت سال مطالعات فیتوشیمایی اکوتیپنتایج حاصل از هف
گرم وزن 100گرم در (میلی7/2959تا 57/73میزان آسکوربیک میوه ازدارویی از ارزش غذایی و دارویی باالیی برخوردار هستند. 

گرم وزن تر) متغییر 100گرم در (میلی52/6586تا 4/852شد. میزان اسید سیتریک از گیرياکوتیپ نسترن کوهی اندازه60تر) در 
گرم گالیک اسید اکی واالن در گرم وزن خشک) و (میلی8/190-39/52ها به ترتیب از بود. میزان فنول کل و آنتوسیانین نمونه

8/32-92/5میوه به ترتیب از TSSگلیکوزید) متفاوت بود. میزان کربوهیدرات کل و -3-گرم در لیتر سیانیدین (میلی59/7-8/28
097/1و 32/0، 665/0کاروتن، لیکوپن و کاروتنوئید کل میوه به ترتیب -درصد متغییر بود. بیشترین میزان بتا18/40-72/11و 

گیري شد.گرم در گرم وزن تازه) اندازه(میلی195/0و 029/0، 049/0آنها به ترتیب گرم در گرم وزن تازه) و کمترین میزان (میلی
اسید چرب عمده به ترتیب شامل لینولئیک، اولئیک، لینولنیک، پالمیتیک و استئاریک اسید بذر را تأیید کردند. میزان 5وجود نتایج 

؛ سعیدي و 1392؛ سعیدي، 1387(سعیدي، د متغییر بوددرص14/61تا 79/40لینولئیک اسید بع عنوان اسید چرب عمده از 
. نتایج این تحقیق نشان داد که میوه نسترن کوهی یک منبع غنی از آسکوربیک اسید و سایر مواد ج)-ب-الف-1388امیدبیگی، 

مؤثره است. 

عناب 

ها ) نمونهTSCکربوهیدرات محلول کل (اکوتیپ عناب نشان داد میزان 23نتایج حاصل از مطالعه فیتوشیمیایی و عناصر معدنی
درصد بود. حداکثر میزان اسیدیته کل 1/16و 13/36ها به ترتیب میوهTSSترین میزان ترین و کم% متغییر بود. بیش36/23-54/5از
)TA ن، فسفر، پتاسیم، آهن، % بود. همچنین میزان نیتروژ5/13تا 6/5ها بین میزان پروتئین نمونه% بود.31/3) در اکوتیپ ها به میزان

. )1393(سعیدي و همکاران، هاي میوه اندازه گیري شدروي، مس، منگنز و کادمیوم نمونه
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سنجد تلخ

(میلی 20/0گرم) و 100(میلی گرم/170نتایج نشان داد که میزان آسکوربیک اسید و بتاکاروتن میوه سنجد تلخ به ترتیب 
(میلی گرم/لیتر) 3گرم)، 100(میلی گرم گالیک اسید/247یانین و اسیدیته میوه ها به ترتیب گرم/گرم) بود. میزان فنول کل، آنتوس

اسید 6گرم) بود. نتایج حاصل از مطالعه حضور 100(میلی مول آهن/58/24درصد بود. ارزش آنتی اکسیدانی میوه ها 32/5و 
%) و استئاریک 37/5%)، لینولنیک (8/12%)، اولئیک (2/17یک (%)، پالمیت37/21%)، پالمتئولیک (2/34چرب میوه شامل لینولئیک (

%) را تایید کرد. همچنین عناصر میوه شامل فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روي، مس و منگنز اندازه گیري و 67/1اسید (
Saeidi(گزارش شدند et al., 2015(  .

مسواك

گیاه از رویشگاه هاي استان هرمزگان صورت گرفته است و در مرحله اندازه هاي ساقه و برگ این مطالعات جمع آوري نمونه
ساقه و برگ می باشد. فیتوشیمیاییگیري ترکیبات

جمع بندي نهایی

با توجه به نیاز روزافزون صنایع غذایی و دارویی کشور به محصوالت جدید و نیز اهمیت درختان و درختچه هاي دارویی که 
در زمینه مورفولوژي، ترکیبات فیتوشیمایی و تنوع اي جامعبدانها پرداخته می شود ضرورت دارد مطالعات پایهکمتر در مطالعات 

ژنتیکی آنها صورت پذیرد؛ هم چنین نحوه برداشت اصولی از مراتع و جنگلها باید بر اساس اصول دقیق صورت پذیرد که منجر به 
حال حاضر بخش زیادي از نیاز کشور به صورت برداشت از طبیعت انجام می گیرد نابودي ژرم پالسم کشور نشود. از آنجاییکه در 

بر برنامه هاي کشت و کار و اهلی سازي و آغازيبنابراین می بایست ارزیابی اولیه فیتوشیمیایی صورت گیرد تا زمینه ساز 
کشور باشد. اما تاکنون متاسفانه نسبت ذخایر ژنتیکی درختان و درختچه هاي دارویی در حفظجلوگیري از برداشت بی رویه و 

مطالعات درختان و درختچه هاي دارویی به گونه هاي علفی دارویی بسیار ناچیز بوده است که ضرورت دارد در آینده بیشتر بدان 
پرداخته شود.  
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A review of some effective researches on medicinal trees and shrubs in Iran
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Abstract

Iran has a variety of climates. Therefore, many numbers of medicinal trees and shrubs grow in Iran.
It is necessary to be done detailed studies about active compounds, propagation and breeding them.
Dogrose, Jujube, Seauckthorn and Toothbrush are the most important medicinal trees and shrubs in the
country that studied in this investigation. Phytochemical evaluation of dogrose ecotypes collected in
Iran showed that the amount of vitamin C, carotenoids, phenols and carbohydrates in some specimens
were higher than other regions of the world that represent the high potential of the Iranian dogrose
ecotypes for use in future breeding and cultivation programs. The study of jujube ecotypes showed the
carotenoid content in fruit was higher than that reported in other countries. Phytochemical study of
seabuckhthorn fruit showed that it was a rich source of valuable unsaturated fatty acids and
carotenoids. The comprehensive study is doing about morphological and phytochemical composition
of toothbrush ecotypes in south of Iran that the results can be to use in the pharmaceutical industry and
breeding program.

Key words: medicinal trees and shrubs, phytochemical, Iran.
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