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  شترهاي هرز به عنوان دارو در  برخی از علف ثانویهامکان استفاده از ترکیبات 
  ابراهیم غالمعلی پور علمداري و امیر قربانی 

  کاووس هاي هرز دانشگاه گنبد شناسایی و مبارزه با علفدانشجوي کارشناسی ارشد  و  استادیار گروه تولیدات گیاهی
eg.alamdari@gmail.com 

  چکیده
. هاي اولیه می باشند که داراي گروه هاي مختلفی می باشند متابولیت هاي ثانویه ترکیبات فرعی حاصل از متابولیت

بخش باالیی  .و ترکیبات فنلی می باشند ها، گیلکوزیدها هاي هرز سرشار از مواد ثانوي از جمله آلکالوئیدها، اسانس علف
رود در صورتی که  از دست میتوسط کشاورز در اثر وجین و دیگر عملیات زراعی هر ساله هاي هرز  از زیست توده علف

از طرفی  .ها استفاده نمود مداواي برخی از بیماريجهت  ها از جمله شتر می توان از این ترکیبات در جیره غذایی دام
ها اجتناب  فاده برخی از مواد بدون زیان شناخته شده است ولی بایستی از مصرف زیاد برخی از مواد نظیر تانناگرچه است

بنابراین لزوم تحقیقات بیشتر در این زمینه ضرورت می .اند  زا نیز شناخته شده ها به عنوان موادي سرطان نمود زیرا تانن
  .یابد

  ها ، شتر ، مداواي برخی بیماريابولیت هاي ثانویهمت، هاي هرز زیست توده علف: کلمات کلیدي
  ترکیبات ثانویه

کنند که پراکنش محدودي در سلسله  هاي ثانوي را تولید می یاهان گروه بزرگ و متنوعی از ترکیبات آلی به نام متابولیتگ
داراي وزن مولکولی  موالًاین ترکیبات مع. باشد می) کمتر از یک درصد وزن خشک(ها اغلب کم  گیاهان دارند و میزان آن

اند و هنوز هم تعداد  متابولیت ثانوي شناسایی شده 100000هستند و تاکنون بیش از ) کیلودالتون 150کمتر از (پایینی 
در اصطالح کشاورزي علف هرز به  ).2004، اینزهلدن تی و اک -اوکس مان( بیشتري در حال اضافه شدن و بررسی هستند

در صورتی که طبق . شود نماید، تعریف می اش رویش  غیر از زیستگاه اصلیسته که در محلی گیاهی غیر مفید، ناخوا
هاي اصطالحاً به عنوان گیاه هرز، سرشار از برخی از ترکیبات  تحقیقات انجام شده توسط برخی از محققین این علف

ي هرز در اثر وجین و دیگر عملیات زراعی ها متاسفانه بخش باالیی از زیست توده علف. باشند شیمیایی اولیه و ثانویه می
ها با  رود در صورتی که می توان از این ترکیبات در جیره غذایی دام و مداواي برخی از بیماري هر ساله از دست می

توان جو دوسر، خارشتر، علف چمنی،  از جمله گیاهان هرز قابل تعلیف به دام می. ها استفاده نمود استخراج مواد موثره آن
برخی از تر کیبات . اشاره نمود... ف پشمکی، گاورس، استبرق، خارخسک، کهورك، گون، شیرتیغی، علف شور و عل

  )1390و عیوضی،  1390،امید بیکی( باشد موثره دارویی در گیاهان به شرح ذیل می
  ها ساپونین
ن مواد این است که به صورت محلول ها گلیکوزیدهایی هستند با وزن ملکولی زیاد از مهمترین خواص فیزیکی ای ساپونین

ساپونین از کلمه التین  ساپو به معناي (ها خاصیت پاك کنندگی دارند  از این رو ساپونین. کنند در آب تولید کف می
ها از ریشه گیاه طبی صابونی براي  ها، مردم اروپا از قرن با استفاده از این خاصیت ساپونین) صابون گرفته شده است

شوند از این  هاي قرمز خون می شوند سبب همولیز گلبول ها وقتی وارد گردش خون می ساپونین. کردند ده میشستشو استفا
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البته خوردن این مواد نتنها چندان زیان آور . ها به عنوان یک ماده نسبتاً سمی تحت نظر قرار گیرد رو بهتر است مصرف آن
ها به  ساپونین. ها به عنوان ماده ضد سرفه استفاده کرد توان از آن نیست، بلکه مدر و ملین و خلط آور نیز هست و حتی می

ها ي استروئیدي  ساپونین. گیرند اي به همراه سایر مواد دارویی مورد استفاده قرار می عنوان عامل یاري دهنده جذب روده
در صنایع جدید دارویی  اي را هاي دیگر وجود دارد نقش عمده که در برخی از گیاهان تیره سوسن، آماریلیس و تیره

  .مخصوصاً در ارتباط با ساخت و عرصه گلیکوزیدهاي قلبی ایفا می نماید
  ها و فالونوییدها فالون

موادي هستند که به ) فالونوییدها(ها  ها و مشتقات آن فالون. خواص دارویی این مواد هنوز بخوبی شناخته نشده است
این مواد از نظر شیمیایی متعلق . ترکیبی همراه با گلیکوزیدها وجود دارندصورت آزاد در بسیاري از گیاهان یا به صورت 

عامل رنگ آبی و . ها نام برد ها و آنتوسیانین توان از کومارین از برخی ترکیبات متعلق به این گروه می. باشند ها می به فنل
. تین فالووس به معناي زرد گرفته شده استنام فالون از کلمه ال. باشد ها به خاطر این ترکیب می قرمز در تعدادي از گل

هاي گیاهی محلول  هاي سلول ها در شیره ها و آنتوسیانین فالون. باشد مهمترین مشتقات فالون معموالً به رنگ زرد می
ها از یک سلول  ها در مواد مختلف به سادگی قابل حل نیستند از این رو خارج ساختن آن از آنجایی که فالون. باشند می
ها در گیاهان  فالون. باشد کل است و این مساله یکی از دالیل انجام نشدن مطالعات کافی در مورد تاثیر فالون میمش

هسپریدین و روتین از فالونوئیدهاي . هاي دیگر یافت می شوند هاي کاسنی، پروانه آسا، سداب و برخی خانواده خانواده
هاي گیاه سیتروس از تیره مرکبات  هسپریدین در میوه. انجام گرفته استها  هستند که بیشترین تحقیق و مطالعه بر روي آن

از . شوند ها می این مواد سبب کاهش فشارخون در مویرگ. شود بند مشاهده می و روتین در فاگوپیروم از تیره علف هفت
مشروب کننده قلب  هاي هاي مربوط به رگ هاي مربوط به فشار خون بخصوص در بیماري این رو مواد مذکور در بیماري

ها و  مارتیغال گیاهی است که از فالونوئیدهاي آن براي مداواي بیماري. باشند برخی از فالونوئیدها مدر می. روند به کار می
ریشه گیاه شیرین . باشند فالونوئیدهاي مذکور سیلی بین و سیلی مارین می. شود هاي مزمن کبدي استفاده می مسمومیت

هاي  هاي مربوط به اثنی عشر و تورم باشد که براي مداواي بسیاري از بیماري ر فراوانی فالونوئید میبیان نیز حاوي مقادی
  . رود ناشی از برخی اختالالت دستگاه گوارش به کار می

  گلیکوزیدها
ت غیر و ترکیبا) Glycone(موادي هستند که در برابر آنزیم، اسید، باز هیدرولیز شده و به ترکیبات قندي یا گلیکون 

یکی از . ها است خاصیت دارویی در گلیکوزیدها مربوط به ترکیبات غیر قندي آن. شوند تجزیه می) Aglycone(قندي 
هاي ترکیبات گلیکوزیدي پس از هیدرولیز  مهمترین ترکیبات گلیکوزیدي، گلیکوزیدهاي سیانوژنیک هستند، که از فرآورده

توان از آمیگدالین نام برد که به طور وسیعی  ترین گلیکوزیدهاي سیانوژنیک میاز مهم .باشند ها با اسیدهیدروسیانیک می نآ
بعضی از این مواد در . هاي دیگر وجود دارند کتان و بعضی خانواده آقطی، ،...) شبدر، لوبیا،(هاي پروانه آسا  در خانواده

یگر از ترکیبات مهم گلیکوزیدها یکی د. گیرند تهیه داروهاي معالجه سرفه، مسهل و مسکن مورد استفاده قرار می
ها نقش  آنتراکینون. کنند گلیکوزیدهاي مذکور پس از هیدرولیز تولید آنتراکینون می .عبارتست از گلیکوزیدهاي آنتراکینون
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توان از سنا، سیاه توسه، ریواس و چند گیاه دیگر را  ها می از گیاهان حاوي آنتراکینون. اي در مداواي یبوست دارند عمده
  . م بردنا

ساختمان شیمیایی گلیکوزیدهاي قلبی با سایر تر کیبات . باالخره از گلیکوزیدهاي مهم دیگر گلیکوزیدهاي قلبی هستند
هاي قلب دارند و صدها نوع از این  گلیکوزیدهاي مذکور اثرات خاصی روي ماهیچه .گلیکوزیدي متفاوت است

 ،بی در برخی از گیاهان گلدار نظیر گیاهان خانواده خرزهره، میمونگلیکوزیدهاي قل. اند گلیکوزیدها تاکنون شناخته شده
گلیگوزیدهاي  گلیکوزیدي می توان از دیگر ترکیبات. گل انگشتانه، آالله، استبرق و چند خانواده دیگر وجود دارند

  .ساپونینی، گلیکوزیدهاي فالونوئیدي، گلیکوزیدهاي کومارینی و گلیکوزیدهاي دیگر نام برد
  یدهاآلکالوئ

اي که خاصیت قلیایی دارند و در محیط اسیدي تولید  براي نخستین بار یک محقق آلمانی از آلکالوئیدها به عنوان مواد ازته
هاي فیزیولوژیکی قوي همراه اثرات مخصوص ایجاد می کنند  آلکالوئیدها در انسان واکنش. نمایند، نام برده است نمک می

باشند، به طوري که تعداد آلکالوئیدهاي شناخته شده  آلکالوئیدها بسیار متنوع می. و به ویژه بر سیستم عصبی اثر دارند
ر سه گروه قرار آلکالوئیدها را بر حسب خصوصیات بیوشیمیایی و شیمیایی د. گردد موجود در گیاهان بر چند هزار بالغ می

  :دهند می
  .باشند ها اسیدهاي آمینه و حاوي ترکیبات شیمیایی حلقوي نیتروژن دار می  آلکالوئیدهاي حقیقی که منشاء آن. الف
دار  این دسته از آلکالوئیدها از اسیدهاي آمینه ساخته شده و حاوي ترکیبات شیمیایی خطی نیتروژن: پرتو آلکالوئید. ب
  . باشند می
ها ازت  اند ولی در ساختمان شیمیایی آن این دسته از آلکالوئیدها از اسیدهاي آمینه تشکیل نشده: لوئیدهاي کاذبآلکا. ج

  . وجود دارد
رسد این گروه از گیاهان را  وجود ترکیبات آلکالوئیدي هنوز در تعدادي از گیاهان به اثبات نرسیده است و به نظر می

ها را گیاهان  توان آن در مقابل گیاهان مذکور، گیاهان دیگري وجود دارند که می.. نامید اساساً باید گیاهان بدون آلکالوئید
شود و آلکالوئید در واقع جزء  زیرا تقریباً در همه حال در این گیاهان آلکالوئید ساخته  و ذخیره می. آلکالوئیدي دانست

  .الینفک ساختمان شیمیایی آنان است
ها  ولی برخی از دانشمندان معتقدند که مزه تلخ آن. ر گیاهان تاکنون شناخته نشده استنقش واقعی آلکالوئیدها در پیک

برخی از انواع آلکالوئیدها داراي  اثرات کامالً بارز و شاخص دارویی و از این . گردد سبب دفع حشرات از گیاهان می
از آنجایی که آلکالوئیدها . ها را می توان نام برد باشند نظیر کافئین، استریکنین، کینین، مرفین و امثال آن لحاظ ذیقیمت می

باشند از این رو استخراج و استفاده از  گیاهان آلکالوئید دار تنها و تنها باید در کارخانجات  آور می اکثراً سمی و مرگ
  .مربوطه و زیر نظر متخصصین فن صورت گیرد

   ها تانن
هاي  اند و با برخی از پروتئین ین ترکیبات عموماً سخت و گس و قابضشود که ا ها به ترکیباتی متفاوتی اطالق می تانن

هاست که جهت تبدیل پوست به  گردند و به لحاظ داشتن این خاصیت قرن ها می خاص واکنش داده و سبب رسوب آن
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ساپونین به چند  ها با وزن ملکولی بسیار کم در مقایسه با تانن. گیرند حیوانات به چرم  در دباغی مورد استفاده قرار می
ها به ویژه از پوست  تانن. شوند هاي کاذب تقسیم می هاي متراکم و تانن هاي هیدرولیز شونده، تانن دسته کلی شامل تانن

ها در گیاهان به  نقش اصلی تانن. درختان بلوط و ریشه ها و ریزوم برخی از گیاهان تیره گلسرخ قابل استخراج است
هاي متابولیکی گیاهان  هاي ثانویه باز مانده از چرخه این مواد به طور کلی از فرآوردهولی . خوبی شناخته نشده است

هاي خونی مزمن،  هاي معمولی، اسهال توان بر ضد اسهال ها می از خاصیت سختی و قابض بودن تانن. شوند محسوب می
از آنجایی که . و تنفسی استفاده نمود هاي گوارشی هاي مربوط به گلو و ناي و به طور کلی لوله ها و عفونت التیام زخم

ها را از وجود مواد غذایی در غشاهاي مذکور محروم  گردند، در نتیجه باکتري هاي می ها سبب رسوب پروتئین در غشا تانن
  . سازند می

  نتیجه گیري
باشند،  خود می  شیمیاییهاي خاصی از گیاهان هرز داراي  یک یا چند نوع مواد موثره در ترکیب  با توجه به این که اندام

از . باشد هاي مختلف از جمله شتر قادر به استفاده از این ترکیبات موثره دارویی در جیره غذایی خود  ممکن است دام
ها بدون زیان شناخته شده است ولی بایستی از مصرف زیاد برخی از مواد  طرفی اگرچه استفاده برخی از مواد نظیر تانن

بنابراین لزوم تحقیقات بیشتر در این .اند  زا نیز شناخته شده ها به عنوان موادي سرطان نمود زیرا تانن ها اجتناب نظیر تانن
  .زمینه ضرورت می یابد
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