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  چکیده

جمله این خاصیت  باشد که از هاي بیولوژیکی فراوانی میلکالوئیدهاي فراوان داراي خاصیتآداغ بدلیل وجود گیاه قره
لکالوئیدهاي آبرگ این گیاه  .هاي خونی را نام برد توان اثرات منقبض کنندگی و تسکین دهندگی برروي رگ ها می

از میوه آن در طب سنتی براي درمان فشار خون باال و سوء هاضمه استفاده می  .نسبت به سایر اندام ها داردبیشتري 
 بنابراین تواند کشت گردد. هاي فراوان و رنگارنگ به عنوان گیاه زینتی نیز میداغ به علت داشتن گلشود. قره

 نیازمند هاي طبیعی عرصه در گیاه این از برداري بهره و احیا حفاظت، و ها فعالیت توسعه جهت یزي اصولیر برنامه

 خاستگاه عنوان به طبیعی منابع و زراعی هاي عرصه در موجود هاي پتانسیل موجود، شناخت وضعیت دقیق بررسی

 آن مصرف و فرآوري علمی توسعه با همگام هاچالش و هامحدودیت صحیح از شناخت و کشور بومی هايگونه اصلی

 گرفته قره داغ صورت گیاه ... و فیتوشیمیایی هاي دارویی،پتانسیل شناخت راستاي در نیز مطالعه این .باشد می

  .است

  

  گیاه دارویی، مرتع، فیتوشیمیایی. آلکالوئید، قره داغ، :واژگان کلید
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  مقدمه

دارا بودن ترکیبات دارویی، است که به واسطه یاهی چند ساله ، گ.Nitraria  schoberi Lگیاه قره داغ با نام علمی 
 ها در دنیا حائز اهمیت بوده و مورد توجه صنایع دارویی،هاي هوایی خود بویژه برگ غذایی و صنعتی مهم در اندام

 و صنعتی  دارویی صنایع در این گیاه ویژه جایگاه و روزافزون ارزش به توجه غذایی و حتی صنعتی قرار گرفته است. با
 از بخشی به مقاله نیز این در که است ضروري امري آن فرآوري تا تولید در عرصه کشور هاي لپتانسی شناخت جدید،

  .است شده پرداخته آن

  مشخصات گیاه شناسی
داغ گیاهی است قره. می باشد Plantaeنام انگلیسی ،   .Nitraria  schoberi Lداغ نام علمی گیاه قره

. باشد می گونه 6که داراي  Nitraria 	جنس	و		 Zygophyllaceaeهرمافرودیت، درختچه اي تیغ دار از خانواده 
 قهوه مسن هايساقه کرکدار، سفید گیاه 	جوان هايساقه. باشد می متر 2 از بیش گاهی تاج قطر و متر 5/1 آن ارتفاع

 و 50 طول به اي نیزه یا قاشقی مستطیلی هابرگ باز، گرزن آذین گل رنگ، سفید ساده، متناوب هاگل کرك، بدون اي
میلی متربه رنگ قرمز تیره می باشد. شروع رشد رویشی این  5تا  15میلی متر و میوه آن کروي به قطر  4تا  7 عرض

گیاه اواخر اسفند تا اواسط فروردین گل دهی اواخر فروردین تا اوائل اردیبهشت، تشکیل میوه اواسط خرداد، بذر دهی 
زان برگ ها از اواخر آبان و خواب زمستانه با کاهش دما آغاز تیر می باشد. شروع خ اواخر خرداد، ریزش بذر از اواخر

  می گردد.

  
  : نمایی از میوه گونه قره داغ1شکل 
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  پراکنش
 به چین شمال غرب و ایران نزدیک، خاور خاورمیانه، مرکزي، هاي آسیايبیابان در را وسیعی هاي زیستگاه جنس این

زارهاي بیابانی مانند  ، در شوره، از بلوچستان تا خراسانپراکنش جغرافیایی آن در ایران است. داده اختصاص خود
گسترش یافته است. این گیاه در خطوط همباران کاشان باد آکویر میقان اراك، سواحل دریاچه نمک کویر و کویر غول 

 . )1389(جوري و مهدوي، میلیمتر به باال قرار دارد100

 

  قره داغ در کویر میقان اراك:پراکنش گیاه 2شکل

 

    Nitraria schoberi شیمیایی ترکیبات

 Nitramine مانند آلکالوئیدها، انواع و است Nitraramidine  Nitraraidine چون  هايآلکالوئید منبع گیاه این

 ،Nitrarine ، Nazlinin  هاي استخراج آلکالوئید تیره نیتراریا استخراج می شود. هاي مختلف گونه از نیتروزآمین، و
، ) (schoberine  مثلTripiperidine هايبه سه گروه عمده آلکالوئید  Nitrariaشده از اندام هوایی جنس 

هاي اسپیرو به آلکالوئید شوند. بندي می طبقه Spiroآلکالوئیدهاي  نیترازین) و گروهی ازمثل ( Indoleآلکالوئید هاي 
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و  Nitraramine) و اسپیرو مجتمع مثل (sibirienاسپرو ساده مثل (دو زیر گروه آلکالوئیدهاي 
Epinitraramine.کالوئیدها دراندام هاي مختلف گیاه طی دوره رویشی و آلاختالف میانگین کل  ) تقسیم می شوند

کالوئیدهاي بیشتري نسبت به سایر اندام ها دارد همچنین مقدارکل آلو برگ این گیاه ) p<0/01(گلدهی معنادار است 
ساقه دوره رویشی با ، ریشه دوره رویشی با ریشه دوره گلدهی ،برگ دوره گلدهی کالوئیدها دربرگ دوره رویشی باآل

(زارعی و دکالوئیدها دردودوره اختالف معنی دارندارآلساقه دوره گلدهی اختالف معنی دارندارد درنتیجه مقدارکل 
  ).1391همکاران

  فارماکولوژي خواص

ماده شیمیایی مختلف از جمله  18ین گیاه به عنوان یک گیاه دارویی و صنعتی شناخته شده و داراي حدود ا
ها هستند و  کالوئیدآلکه از مشتقات  Serotonin و Tryplamine باشد، از این گروه هاي جدید و نادر می آلکالوئید

هاي این میوه .)1377کریمی، ( باشد معده پستانداران وجود دارد و داراي قدرت انقباض عروق میدر سرم خون مخاط 
  ).1996 ،(دنیس هاضمه توصیه می شود قاعدگی غیرطبیعی و سوء ،گیاه براي درمان فشارخون باال

  مصرف موارد

خام به عنوان آجیل زمستانه استفاده  در برخی از کشورها از میوه آن که داراي طعم مطبوعی است به صورت پخته یا
ی براي دام و وحوش دارد. برگ ها یداغ ارزش غذامی شود. استفاده از این گیاه در رنگرزي گزارش شده است. دانه قره

شاخه هاي جوان براي تعلیف دام سبک مناسب است. قره داغ با داشتن گل هاي فراوان و میوه هاي الوان و زیبا می  و
  وان یک گیاه زینتی در پارك ها و منظر سازي جاده ها در مناطق کویري نیز مورد توجه قرار گیرد.تواند به عن

  اکولوژیکی نیازهاي

رویش  ،، رسوبی و شوررسی لومی شنی عمدتا بافتو این درختچه در حاشیه دریاچه هاي نمک با خاکهاي عمیق 
خاك  pH  ، زندگی می کنند.محدودیت زهکشی بوده نیزکه داراي هاي گچی و آهکی  دارد. عالوه بر این در خاك

  دسی زیمنس به متر در نوسان است. 4/27تا  7/19خاك (هدایت الکتریکی) از  ECمی باشد و  8معموالً 
) . 1389(جوري و مهدوي، میقان متغیر است  متر در کویر 1700نمک تا   متر در دریاچه 800رتفاع رویشگاهی آن از ا

درجه سانتیگراد،  5/17تا  5/12متر و متوسط دماي ساالنه  میلی 350تا  100ساالنه براي رشد این گیاه متوسط بارندگی 
  ).1384باشد (مقیمی،  می

  کشت
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داغ بدون خواب جنینی است ولی به واسطه  گیرد. بذر قره نابجا صورت می  بیشتر از طریق بذر و ریشهقره داغ تکثیر 
چرخه زندگی  زنی یک مرحله حیاتی در ). جوانه1384باشد (مقیمی،  داراي خواب می آلکالوئیدهاي پوسته میوه، بذرها

چنانچه بذور به مدت یکسال نگهداري شود، جدار  شود. اغلب باعث کنترل جمعیت آنها می گیاهان خودرو است و
رود و با از بین رفتن آلکالوئیدها سرعت جوانه زنی  گوشتی میوه خشک، پوسیده و گاهی پودر شده و از بین می

زند.  روز در آب خیسانده شود سپس کشت شود، بالفاصله جوانه می 10تا  7یابد. چنانچه جنین بذر  افزایش می
روز  20گردد. در این روش قوه نامیه پس از  زنی می برطرف شدن مواد بازدارنده و تسریع در جوانه ژاول نیز باعث آب

  .)1390(یوسفی و حیدريدرصد اندازه گیري شده است 83حدود 

فاضالب ا توجه به کمبود آب در مناطق بیابانی و رویشگاهی این گونه به منظور آبیاري این گیاه می توان از پساب ب
- قره شده استفاده کرد. بررسی ها نشان داده که استفاده از پساب فاضالب به جاي آب معمولی در آبیاري گیاهتسویه 

داغ عالوه بر تامین آب مورد نیاز گیاه باعث تقویت خاك شده و بر میزان رشد گیاه تاثیر مثبت دارد( شهریاري و 
  ).1389همکاران،
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