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از  امروزه تعداد زیادی  از آنها در درمان است. اگر چه  از کاربردهای موثر گیاهان، استفاده  یکی 
از  بوده و درصدی  از گیاهان  آنها  اولیه  منشا  لیکن  بازار عرضه می شوند،  به  به صورت سنتتیک  داروها 
داروها نیز تاکنون سنتزشان امکانپذیر نشده است. لذا غربالگری گیاهان برای یافتن داروهای جدید یا 
جایگزین داروهای کنونی کماکان ادامه دارد. نکته مهم و قابل توجه در این غربالگری، شناخت گیاهان 
هدف در راه رسیدن به ماده موثره مورد نظر است. اینکه چه متابولیت هایی در چه گیاهانی قابل سنتز 
یا جستجو هستند، رویکرد اصلی این مقاله است. این تحقیق با مطالعه کتابخانه ای از طریق کاوش در 
به  نتایج  شد.  انجام  مرتبط  کتابهای  و  مقاالت  و  دایرکت  ساینس  مد،  پاب  اسکوالر،  گوگل  سایت های 
تولید  یا گونه هاي گیاهي مي پردازد که در  تیره ها و جنس ها  به معرفي شاخص ترین  دست آمده 
فرآورده هاي طبیعي مورد استفاده در داروسازي نقش دارند. در بخش انتهایی با پرداختن به چگونگی 
تانن ها، رزین ها، صمغ ها و شیرابه در  از فرآورده های  طبیعی همچون آلکالوئیدها،  پراکنش تعدادی 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  گیاهی  تاکسون های  و  فرآورده ها  این  بین  رابطه  گیاهی،  تاکسون های  بین 
است. چنین نتیجه گیری شده است که ترکیبات متعددی صرفًا در گیاهان خاصی دیده می شوند، اگرچه 
استثنائاتی نیز دارد. به عنوان مثال آلکالوئیدها را در تیره های خرزهره، آالله، سیب زمینی و خشخاش 

می توان یافت و یا تانن ها را می توان در گیاهان تیره های افرا، پسته و کیوی پیدا کرد. 
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مقدمه
اولین  از  یکی  مورفین   ،1803 سال  در 
داروهایی بود که از یک گیاه جدا سازی شد. این 
صورت  آلمانی  زرتورنر1  فردریک  توسط  کار 
از  را  سفید  کریستال های  توانست  او  گرفت. 
گرز خشخاش استخراج کند. بزودی دانشمندان 
از  اقونیطین  تولید  برای  را  مشابهی  تکنیک های 
گیاه آقونیطون، آتروپین از شابیزک و کوئینون 
در  گرفتند.  کار  به  گنه  گنه  درخت  پوست  از 
به  قادر  بار  اولین  برای  متخصصین   ،1852 سال 
موجود  موثره  ماده  که  سالیسین  )سنتز(  ساخت 
در پوست درخت بید بود، شدند. در سال 1899، 
به  بایر )Bayer( سالیسین را  شرکت داروسازی 
شکل خفیف تر آن یعنی اسید استیل سالیسیلیک 
معرفی  جدید  دنیای  به  را  آسپیرین  و  داد  تغییر 
داروها  سنتز  عصر  که  بود  زمان  این  در  کرد. 
در  گیاهان  عصاره  سال  صد  طی  و  شد  شروع 
قفسه داروخانه ها  قرار گرفت. اگر چه داروهای 
لیکن  شد،  تولید  گیاهان  عصاره های  از  زیادی 
درمی یافتند  اوقات  شیمی گاهی  متخصصین 
با  مشابهی  درمانی  اثرات  سنتزی  نسخه های  که 
عصاره های طبیعی آنها ندارند یا عوارض جانبی 
منفی دارند)Soejarto et al., 2012(. دست کم 
که  شده  شناخته  تاکنون  گیاهی  گونه   12000
آمار  می شوند.  مصرف  دارویی  گیاه  عنوان  به 
 Mazid(گیاهان دارویی کشور هند بالغ بر 3 هزار
et al., 2012( و درکشور ما حدود 2000 گونه 

 .)Mozaffarian, 2013(ذکر شده است
بین  ارتباط  بررسی  مقاله  این  هدف 
یا  دارویی  موثره  مواد  و  گیاهی  تاکسون های 

1-  Frederich Serturner

فرآورده های طبیعی و پاسخ به این پرسش است 
که آیا یک ترکیب خاص طبیعی را می توان در 
تمام گیاهان یافت؟ یا باید در برخی از گیاهان به 
دنبال آن باشیم. آیا آلکالوئید ها در همه گیاهان 
محدود  گیاهان  از  تعدادی  به  یا  می شود  دیده 
می شود؟ اگر حضور برخی ترکیبات بیوشیمیایی 
و زیستی در طیفی از گیاهان مشاهده می شوند، 
را در چه گیاهانی جستجو کنیم؟  ترکیبات  آن 
ترکیبات  کلیه  برای  اینجا  در  که  است  بدیهی 
موثره این بررسی امکانپذیر نیست، لذا سعی شده 
تا برخی از ترکیبات شناخته شده تر مورد بررسی 
قرارگیرند تا ارتباط این ترکیبات با تاکسون های 

گیاهی مشخص تر شود. 
مواد و روش ها

انجام  تحقیقات  نتایج  بندی  جمع  منظور  به 
علمی  مستندات  بررسی  و  گیاهان  روی  شده 
مواد موثره موجود در گیاهان، این مطالعه از بین 
مستندات علمی منتشر شده طی سال های 2010 تا 
2016 استفاده شد. از کتابخانه مجازی گیگالیب 
خالصه  و  اصل  کشاورزی،  جهاد  به  وابسته 
مقاالت استخراج گردید و مهم ترین سایت های 
ساینس  مد،  پاب  اسکوالر،  گوگل  جستجو، 
متابولیت های  واژه های  از کلید  بودند.  دایرکت 
ثانویه، مواد موثره، ترکیبات طبیعی، تاکسون های 
گیاهی و حضور2 برای جستجو یا محدود کردن 
آن استفاده شد. در نهایت حدود 70 مستند علمی 
معتبر از بین گزارشات علمی برای بررسی جزئی 
انتخاب شد و با مشاهده و برداشت از متن کامل 

آنها، نتایج زیر تنظیم شد. 
 

2- occurence

پراکنش فرآورده های طبیعی و متابولیت های ....
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نتایج  و بحث
جستجو در گوگل اسکوالر نشان داد که از 
سال 2010 به بعد بالغ بر 17700 گزارش علمی در 
خصوص گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه 
وجود دارد. کاوش در پاب مد با کلیدواژه های 
مشابه، 1194 گزارش را نشان داد. کاوش مشابه 
را  دایرکت، 10797 گزارش  در سایت ساینس 
نشان  منتشره،  تعداد زیاد مقاالت  منعکس کرد. 
به  محققین  خاص  توجه  و  عالقه  تنها  نه  دهنده 
این موضوع علمی است، بلکه حاکی از کثرت 
گونه های گیاهی و طیف گسترده متابولیت های 

ثانویه دارویی است. 
فرآورده های طبیعی و تاکسون های گیاهی 

برخی تیره های گیاهی با ماده موثره مشخصی 
از  یکی  که  کاسنی  تیره  می شوند.  شناخته 
لحاظ  به  است،  نهاندانگان  تیره های  بزرگترین 
تولید سزکوئی ترپن الکتون ها  به وسیله  شیمیایی 
)STLs( شناخته می شود. گیاهان راسته میخک 
یا  قرمز  به رنگ  ایندولی  با وجود رنگدانه هایی 
همین  و  می شوند  شناخته  بتاالئین ها  نام  به  زرد 
ماده باعث تغییر در رده بندی این گیاهان شد. این 
آنتوسیانین ها   که  گیاهانی  در  هرگز  رنگدانه ها  
 Strack et al.,(نمی شوند یافت  دارند،  وجود 
میخک  تیره  دو  تنها  میخک  راسته  در   .)2003

فاقد  و  می کنند  تولید  آنتوسیانین  موالژیناسه  و 
بتاالئین هستند. گلوکزاینوالت ها  ترکیبات آلی 
گلوکوزیدی دیگری هستند که حاوی گوگرد 
و نیتروژن هستند و از گلوکز و اسید امینه مشتق 
در  محلول  آنیون هایی  ترکیبات  این  شده اند. 
آب هستند و طی پخته شدن به داخل آب وارد 
تقریباً  مواد  این   .)Mirjalili, 2013b(می شوند

در تمام گیاهان راسته کلم یعنی تیره های شب بو، 
 Drypetes سرده  در  تنها  و  کاریکاسه  و   کور 
 Burow et al.,(می شوند یافت  فرفیون  تیره  از 

.)2007

ریسه داران یا بریوفیت ها  شامل جگرواش ها3، 
جگرواش ها  می شود.  شیپوری ها4  و  خزه ها 
خود  پیکره  در  سلولی  روغن  یک  حاوی 
را  دی ترپن ها  و  سزکوئی  مونو،  که  هستند 
مانند  معطر  ترکیباتی  مواد  این  می کنند؛  تولید 
استوژنین ها  و  بیس بای بنزیل ها،  بای بنزیل، 
دست  به  دی ترپن های  و  سزکویی  اکثر  هستند. 
در  مواد  این  انانتیومرهای  جگرواش ها  از  آمده 
ترکیبات  این  از  بسیاری  هستند.  عالی  گیاهان 
زیستی  فعالیت های  و  دارند  خاصی  بوی 
قارچی،  ضد  میکروبی،  ضد  همچون  جالبی 
کشی،  حشره  سیتوتوکسیک،  ویروسی،  ضد 
 ،NO تولید  از  ممانعت  خواری،  ضدحشره 
نرم کنندگی  فعالیت های  و  آنتی اکسیدانی 
نشان می دهند و در تورم پوست  از خود  عضله 
رادیکال های  سازی  آزاد  در  و  آلرژی  از  ناشی 
آنیون سوپراکسید، 5-لیپوکسیژناز، کالمودولین، 
هیالورونیداز، سیکلواکسیژناز، DNA پلیمراز، و 
بتا و آلفا گلوکوزیداز دخیل است. هر جگرواش 
ترکیب شیمیایی منحصر به فردی تولید می کند 
شیمی تاکسونومی  از  فیتوشیمی  و  لحاظ  به  که 
 Asakawa et(است برخوردار  خاصی  ارزش 

 .)al., 2013

پزشکی  در  رایج  ضدسرطان  داروهای 
امروزه، به چهار دسته کلی از ترکیبات شیمیایی 

3- Marchantiophyta
4- Anthocerotophyta
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آلکالوئیدهای  اول  می شوند:  بندی  تقسیم 
سوم  اپی پودوفیلوتوکسین ها،  دوم  پروانش5، 
تاکسان ها و چهارم کامپتوتسین ها. وین بالستین و 
وین کریستین که از دسته آلکالوئیدهای پروانش 
مشتق  خرزهره  تیره  از  پروانش  گیاه  از  هستند، 
می شوند)Mirjalili, 2015a(. پودوفیلوتوکسین 
  Podophyllum peltatum گیاه  رزین  از 
است.  شده  جداسازی  زرشک  تیره  به  متعلق 
گیاه  از  است  تاکسان  نوعی  که  پاکلی تاکسل 
از  نیز  کامپتوتسین  است.  شده  مشتق  سرخدار  
 .Camptotheca acuminata Decne گیاه 
به  و  سازی  جدا   Nyssaceae تیره  به  متعلق 
 Balunas &(است رسیده  کلینیکی  مصرف 

 .)Kinghorn, 2005

پراکنش ترکیبات موثره دارویی در 

تیره های گیاهی

تولید  متعددی  شیمیایی  ترکیبات  گیاهان 
بلکه در  تنها در درون خودشان  نه  می کنند که 
لحاظ زیست شناختی  به  زنده،  سایر موجودات 
شیمیایی  ترکیبات  این  از  برخی  هستند.  فعال 
برخی  می کند.  تضمین  را  آنها  حیات  ادامه 
به  که  می کنند  تولید  را  شیمیایی  مواد  گیاهان 
گیاهان  رشد  از  ممانعت  برای  علفکش  عنوان 
دیگر،  گیاهان  برخی  می شوند.  استفاده  مهاجم 
موادی تولید می کنند که دافع حشرات و علف 
خواران هستند)Wink , 2003(. در ادامه مطلب 
سعی شده تا مهم ترین ترکیبات شیمیایی دارویی 
گیاهی  تیره های  با  آنها  ارتباط  و  معرفی گردند 
مشخص شود؛ به نحوی که خواننده بداند برای 
استخراج یک فرآورده طبیعی یا ترکیب دارویی 

5- Catharanthus

باید چه گیاهانی را مورد بررسی قرار دهد. 
آلکالوئیدها

طیف  شیمیایی  ترکیبات  از  گروه  این 
حاوی  که  می شود  شامل  را  گیاهان  از  وسیعی 
کربنی  حلقه  یک  کم  دست  با  مولکول هایی 
نیتروژن دار هستند. موقعیت اتم نیتروژن در حلقه 
کربنی  با توجه به نوع آلکالوئید و تیره گیاهی 
آلکالوئیدها،  برخی  در  است.  متفاوت  مربوطه 
حلقه  درون  نیتروژن  اتم  مسکالین6  همچون 
کربنی نیست. در واقع، موقعیت دقیق اتم نیتروژن 
است که خواص این آلکالوئید ها را تحت تاثیر 
آلکالوئیدها  شک  بدون  چه  اگر  می دهد.  قرار 
بسیار زودتر از خلقت بشر وجود داشته اند، لیکن 
برخی آلکالوئیدها شباهت های ساختمانی زیادی 
عصبی  سیستم  در  موجود  نوروترانسمیتر های  با 
سروتونین  دوپامین،  جمله  از  انسان  مرکزی 
گیاهان  این  از  بسیاری  دارند.  استیل کولین  و 
برای  ای  شده  شناخته  داروهای  ساخت  برای 
اند.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  پزشکی،  مقاصد 
وین بالستین  داروها  این  معروف ترین  از  یکی 
پروانش  گیاه  از  که  هستند  وین کریستین  و 
مشتق   )Catharanthus roseus( ماداگاسکار 
انواع سرطان ها مصرف  برای درمان  و  می شوند 
این  دیگر  مثال   .)Mirjalili, 2015b(می شوند
به  شابیزک  گیاه  از  که  است  آتروپین  داروها 

دست می آید.
بیش از 10 هزار آلکالوئید مختلف در بیش 
از 300 تیره گیاهی در بالغ بر 4000 گونه گیاهی 
حدود  دیگر  تعبیر  به  شاید  است.  شده  کشف 
10% گونه های گیاهی حاوی مقداری آلکالوئید 

6- mescaline
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انسان  روی  آلکالوئیدها  این  اصلی  تاثیر  است. 
داروهای  قوی مسکن،  داروهای  ایجاد  به  منجر 
روانی و اعتیاد شدید برای مردمی که از خواص 
منجر  اطالعند،  بی  قوی  شیمیایی  ترکیبات  این 

 .)Raffauf, 1996(می شود
آلکالوئیدهای  شناخته شده ترین  و  مهم ترین 
افدرین  کینین،  استریکنین،  مورفین،  گیاهی 
گونه  یک  معمول،  طور  به  هستند.  نیکوتین  و 
مشخص حاوی تنها چند نوع از آلکالوئیدهاست 
به  کدام  هر  ارگوت  قارچ  و  خشخاش  اگرچه 
تنهایی حاوی بیش از 30 نوع آلکالوئید هستند. 
از  غنی  خاص  طور  به  گیاهی  تیره های  برخی 
تیره خشخاش  تمام گیاهان  آلکالوئیدها هستند. 
سیب  آالله،  تیره های  هستند.  آلکالوئید  حاوی 
جمله  از  خرزهره  و  خشخاش  نرگس،  زمینی، 
تیره هایی هستند که آلکالوئید زیادی در گیاهان 
 Balunas & Kinghorn,(دارد وجود  آنها 
2005(. تیره جعفری گیاهانی را شامل می شود 

غنی  فورانوکومارین ها  و  کومارین ها  از  که 
از  برخی  در  ترکیبات  این  چه  اگر  هستند؛ 
اعضای تیره های نخودیان هم دیده می شوند. در 
نخودیان)تیره گل حساس، تیره گل ابریشم و تیره 
نخود( همگی واجد کاتشین ها و پروآنتوسیانین ها 

  .)Wink , 2003(یا گالوئیل کاتشین ها هستند
ضد  تاثیر   )2003( همکاران  و   Sener

 ،Crinine  ،Lycorine آلکالوئیدهای  ماالریایی 
شده  مشتق    Galanthamine و   Tazettine

 Pancratium شامل  نرگس  تیره  گیاهان  از 
 maritimum, Leucojum aestivum,

مورد   Narcissus tazetta ssp. Tazetta

بررسی قرار دادند و تاثیر ضد ماالریایی آنها را با 

  Plasmodium falciparum بازدارندگی عامل
ثابت کردند.

همکارن)2007(  و   Suchomelova

 sanguinarine (SA), آلکالوئیدهای  کمیت 
 chelerythrine (CHE), chelirubine

 (CHR), chelilutine (CHL), sanguilutine

 macarpine و    (SL), sanguirubine (SR)

خشخاش  تیره  از  گونه  شش  در  را   (MA)

 ،Sanguinaria canadensis سرده های  شامل 
 ،Dicranostigma lactucoides

 ،Macleaya cordata ،Chelidonium majus

 Stylophorum  ،Macleaya microcarpa

قرار  ارزیابی  مورد  و  استخراج   lasiocarpum

دادند. 
هیوسیامین،  همچون  آلکالوئیدها  تروپان 
تروپانی،  استرهای  سایر  و  اسکوپوالمین 
گروه های  مشخص ترین  از  یکی  دهنده  تشکیل 
زمینی  سیب  تیره  در  ثانویه  متابولیت های 
آلکالوئیدها همچنین در گیاهان  تروپان  هستند. 
تیره های دیگری غیر از تیره سیب زمینی همچون 
 ،Proteaceae  ،Erythroxylaceae تیره های 
 ،Rhizophoraceae  ،Euphorbiaceae

یافت   Brassicaceae و   Convolvulaceae

 .)Griffin & Lin, 2000(شده اند
آلکالوئید ضد تومور کامپتوتسین که با تاثیر 
در  ابتدا  می کند،  عمل  توپوایزومراز   DNA بر 
گیاه Camptotheca acuminate از راسته ذغال 
اخته )Cornales: Nyssaceae( کشف شد ولی 
به  مرتبط  غیر  گیاهی  تاکسون های  در  بعدها 
یکدیگر همچون راسته گوشوارک سانان7، گونه 

7- Celastrales
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 Pyrenacantha و   Nothapodytes foetida

راسته  و    Icacinaceae تیره  از   klaineana

روناس در گونه های Ophiorrhiza mungos و 
روناس،  تیره  از   O. filistipula و   O. pumila

تیره خرزهره  از   Ervatamia heyneana گونه 
 Loganiaceae از تیره   Mostuea brunonis و 

 .)Wink, 2003(نیز گزارش شدند
گیاهان  مختلف  بخش های  در  آلکالوئیدها 
یافت می شود. به عنوان مثال در درخت سرخدار، 
تمام قسمت های گیاه بجز آریل )بخش گوشتی( 
است،  خوردن  قابل  پرندگان  توسط  که  دانه 
حاوی آلکالوئید و سمی  است. در گیاهانی مثل 
تنباکو یا چای، آلکالوئیدها در برگ شان انباشته 
آلکالوئیدهایی  کافئین  و  استریکنین  می شود. 
 Nux همچون  گیاهانی  دانه  در  که  هستند 
گاهی  می شوند.  یافت  قهوه  گیاه  و   vomica

ریشه ای  بخش های  در  آلکالوئیدها  اوقات 
اینکه  کما  می شود.  یافت  دارویی  گیاهان 
 Mirjalili,(فیتوالکسین از ریشه سرخاب کولی
آلکالوئید  حاوی  سمی  ریشه های  یا   ،)2013a

ریشه های  در  عمدتاً  اتروپین  یا  گیاه  اقونیطون، 
مثل  گیاهانی  در  می شود.  دیده  شابیزک  گیاه 
میوه  شابیزک و شوکران کبیر، آلکالوئیدها در 

.)Raffauf, 1996(هم دیده می شوند
جستجو برای یافتن آلکالوئیدهای تروپان در 
آلکالوئید  نوع  سه  کشف  به  منجر  شب بو  تیره 
pseudotropine در  tropine و   ،cochlearine

 Brock(شد Cochlearia تمام گونه های سرده 
که  داد  نشان  غربالگری  ادامه   .)et al., 2006

آلکالوئیدها  نوروتروپان  از  که   Calystegines

هستند، در گونه های Cochlearia  وجود دارد 

آلکالوئیدها  تروپان  حضور  از  گزارش  اولین  و 
 Brock(عالوه بر تیره سیب زمینی را منتشر کردند
et al., 2006(. آلکالوئیدهای قلبی که سمومی 

سرده های  از  محدودی  تعداد  در  هستند  قوی 
هم  ارتباطی  هم  با  که  گیاهی  متعدد  تیره های 
استبرق،  میمونی،  گل  تیره های  همچون  ندارند 
 ،Hyacinthaceae شب بو،  آالله،  خرزهره، 
تیره دیگر یافت  Celastraceae و چندین  الله، 

.)Wink, 2003(می شوند
تانن ها

از  که  هستند  پیچیده ای  شیمیایی  ترکیبات 
اسید  تانیک  به  اوقات  فنلی)که گاهی  ترکیبات 
معروف هستند( مشتق شده اند. این ترکیبات در 
در  و  می شوند  بندی  دسته  فنلی  ترکیبات  زمره 
گونه های زیادی از گیاهان در تمام اقلیم ها و تمام 
اجزای گیاه یافت می شوند. تانن ها  مولکول هایی 
سلولز،  پروتئین ها،  با  سریعاً  که  هستند  بزرگ 
به  مواد  می شوند.  پیوند  معدنی  مواد  و  نشاسته 
به  نامحلول و مقاوم  پیوندها  این  از  وجود آمده 
گونه های  از  بسیاری  در  تانن ها  هستند.  تجزیه 
تیره های  از  تعدادی  نیز  و  مخروطیان  درختی 
 Serrano et al.,(گیاهان گلدار یافت می شوند

 .)2009

چوب،  درختان،  پوست  در  عموماً  تانن ها  
دانه ها،  میوه ها،  ساقه ها،  جوانه ها،  برگ ها، 
در  می شوند.  یافت  گیاهی  گال های  و  ریشه ها، 
تمام این ساختارهای گیاهی، تانن ها  به حفاظت 
پوست  در  که  تانن هایی  می کنند.  کمک  گیاه 
از آلودگی  را  درخت ذخیره می شوند، درخت 
قارچ ها  محافظت می کنند. در  یا  باکتری ها   به 
انزیمها  کردن  رسوب  نقش  تانن ها   مورد،  این 

پراکنش فرآورده های طبیعی و متابولیت های ....
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و سایر پروتئین های ترشح شده از باکتری ها  و 
گیاه  درون  به  آنها  نفوذ  از  که  دارند  را  قارچها 
در  ای  جوانه  فلس های  می کند.  جلوگیری 
تا  ست  تانن ها  حاوی  چوبی  گیاهان  از  بسیاری 
بافت های برگی لطیف داخل جوانه را از خورده 
شدن آنها توسط جانوران حفاظت کند و یا در 
رویش  ابتدای  در  دانه ها   گیاهان،  از  بسیاری 
خود، برگ هایشان به میزان زیادی تانن دارد تا 
 Serrano(از دشمنان طبیعی خود در امان بمانند

 .)et al., 2009

داروسازی  در  ارزنده ای  نقش  تانن ها  
قابض  تانن ها  می کنند.  ایفا  انسان  سالمت  و 
به همین دلیل منافذ را محکم کرده و  هستند و 
از گیاه  آبگیری می کنند. یک گونه  را  بافت ها 
زیادی  تعداد  که  تانن هاست  از  منبعی  انجیلی8 
تهیه  آن  از  بدن  پوست  محافظ  فرآورده های  از 
می شود. این گیاه همچنین برای درمان گزیدگی 
زنبور و خراش های پوستی و نیز در دهانشویه ها 
 Dauer(می شود چشمی  استفاده  شوینده های  و 

 .)et al., 2003

سلسله  بین  در  گسترده ای  طور  به  تانن ها  
نسبت  چوبی  گیاهان  شده اند.  توزیع  گیاهان 
تانن  سنتز  برای  بیشتری  تمایل  علفی  گیاهان  به 
دارند اما استثناهای زیادی نیز وجود دارد. تانن ها 
نهاندانگان  در  هم  و  بازدانگان  در  هم  عموماً 
تیره های  ترین  شده  شناخته  می شوند.  دیده 
تانن  حاوی  آنها  گونه های  تمام  که  گیاهی 
پسته،  کیوی،  افرا،  تیره های  از:  عبارتند  هستند، 
 ،Combretaceae  ،Burseraceae  ،Bixaceae

 ،Ericaceae  ،Dipterocarpaceae

8- Hamamelis virginiana

Myricaceae ،Grossulariaceae از دولپه ای ها  و 

لپه ای ها.  تک  از  لویی  و   Najadaceae تیره های 
در تیره راش، 73% از گونه ها حاوی تانن هستند. 
 )Mimosaceae( آکاسیاها  تیره  برای  میزان  این 
سیب  تیره  گیاهان  بین  در  و  گونه ها    %39 تنها 
 %4 کاسنی  تیره  در  و  گونه ها   %6 تنها  زمینی 
گونه ها حاوی تانن هستند. در برخی تیره ها  مانند 
گونه های  خشخاش  و  کدو  گاوزبان،  گل  تیره 
بندی  رده  مبنای  بر  ندارد.  وجود  تانن  از  غنی 
تمام  تقریباً  استریده  رده  زیر  در  کرانکوئیست، 
مساوی  یا  کمتر  فراوانی  با  تانن  حاوی  تیره ها، 
روند  این  هاماملیده،  رده   زیر  در  و  هستند   %50
دولپه  رده های  زیر  سایر  برای  است.  معکوس 
 %50 از  بیشتر  یا  کمتر  با  تیره هایی  شیوع  ای ها، 

  .)Alwala et al., 2014(تانن وجود دارد
از بین خوراکی ها، آب میوه سیب، انگور و 
آب  هستند.  تانن  زیادی  مقدار  حاوی  توت ها  
لیکن  است  تانن  فاقد  تنهایی  به  اگرچه  پرتقال 
تانن  حاوی  اغلب  رنگ  نارنجی  میوه های  آب 
طعم  افزایش  برای  نیز  اوقات  گاهی  هستند. 
می شود.  اضافه  آنها  به  تانن  میوه ها،  آب  گس 
را  تانن  میزان  بیشترین  انار  پوست  میوه ها،  از 
به  و  است  زیادی  تانن  دارای  خرمالو  داراست. 
همین دلیل میوه نرسیده آن قابل استفاده نیست. 
پوست گردو حاوی تانن زیادی است و پوست 
پسته هم حاوی مقدار قابل توجهی تانن می باشد. 
غلظت های  بلوط ها  دارد.  کمتری  تانن  بادام 
باالیی از تانن ها را دارند که در صورت مصرف، 
بایستی قبل از مصرف فرآوری شوند. میخک ها، 
دارچین  و  وانیل  آویشن،  سبز،  زیره  ترخون، 
هستند.  تانن  حاوی  که  هستند  علفی  گیاهان 
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هستند.  تانن  حاوی  نخود  تیره  گیاهان  بیشتر 
و  است  تانن  میزان  بیشترین  حاوی  قرمز  لوبیای 
کمترین میزان آن به لوبیای سفید مربوط است. 
دارد  کمی   بسیار  تانن  پوسته  بدون  زمینی  بادام 
گیاهان  دارد.  کمتری  تانن  نخود  که  حالی  در 
مهم علوفه ای همچون اسپرس و لوتوس مقادیر 
زیادی از تانن های متراکم شده را در برگ های 
 .)McMahon et al., 2000(خود نگه می دارند
شایع ترین پلی فنل ها، تانن های متراکم هستند 
که در تمام تیره های گیاهی یافت می شوند و بین 
بالغ  را  درختان  برگ  خشک  وزن   %10 تا   %5
مناطق  در  جنگلی  درختان  تانن های  می شوند. 
ولی  دارند    cathetic ماهیت  بیشتر  گرمسیری 
از  تانن ها   بیشتر  معتدله  مناطق  جنگلی  درختان 
 Barbehenn & Constabel,(نوع گالیک است

.)2011

رزین ها  

می آید.  دست  به  گیاهان  از  طبیعی  رزین 
که  است  کاج  درخت  شیره  آن  نمونه  بهترین 
ماده  این  دارد.  را  ترپنی  ترکیبات  تند  بوی 
زمان  گذشت  اثر  در  ولی  است  چسبنده  بسیار 
درزگیری  برای  کاج  رزین  می شود.  سفت 
و  غذا  ظروف  اجساد،  کردن  مومیایی  قایق ها، 
به  رزین ها  است.  شده  استفاده  دیگر  مصارف 
اسانس های  شده  اکسید  فرآورده های  شکل 
متعدد به وجود می آیند و بسیار پیچیده و از نظر 
ترکیب شیمیایی بسیار متغیرند. رزین ها  معموالً 
یا مجاری معینی ترشح می شوند.  در محفظه ها  
اغلب از پوست بیرون می ریزد و در معرض هوا 
در  برخالف صمغ ها   رزین ها   می شود.  سخت 
آب نامحلول اند اما در اتر، الکل و سایر حالل ها  

شیوع  طبیعت  در  رزین  تولید  اند.  محلول 
فراوانی دارد؛ اما تنها در تعداد کمی از تیره های 
دارد.  تجاری  ارزش  آن  استخراج  گیاهی 
 ،Burseraceae پسته،  تیره  شامل:  تیره ها  این 
انجیلی،  راعی،  گل   ،Dipterocarpaceae

تیره  و   ،Styracaceae کاج،  الله،  نخودیان، 
 .)Poth et al., 2011(جعفری می باشند

رزین ها  ممکن است به عنوان بخشی از سایر 
ترکیبات همچون شیرابه )التکس( ظاهر شوند. 
این  در  که  باشد  رزین  حاوی  می تواند  شیرابه 
صورت، آن گیاه را به عنوان یک گیاهی رزینی 
می شناسند. در دنیا گیاهان رزینی زیادی وجود 
گونه های  شامل:  آنها  معروف ترین  اما  دارد 
نراد،  سدروس،  الریکس،  همچون  مخروطیان 
در  نیز  و  سرخدار  و  نوئل  سکویا،  کاج،  ارس، 
 Ericameria nauseosa و  عنبرسائل  گیاه 
هستند. از گیاهان گلدار رزینی می توان گونه های 
غان،  بید،  کبوده،   ،Podophyllum peltatum

بلوط  شاه  عشقه،  و  بلوط  از  انواعی  توسکا،  
هندی، یاسمن، قهوه، نیلوفر صحرایی و غیره را 
رزین  علفی که حاوی  گیاهان  از  یکی  برد.  نام 
استفاده  غذایی  در صنایع  آن  رزین   از  و  است 
می شود، گیاه رازک است که موجب بهبود طعم 
 .)Mirjalili, 2013a(و عطر نوشیدنی ها  می شود
به دلیل وجود رزین های مصنوعی و کاربرد 
بندی  دسته  رنگ،  و  شیمیایی  صنایع  در  آنها 
معمولی ترین  است.  مشکل  بسیار  رزین ها  
دسته بندی رزین ها، آنها را به سه دسته رزین های 
و  تربانتین ها  جمله  از  الئورزین ها  سخت، 
از  می کند.  بندی  تقسیم  صمغی  رزین های 
مهم ترین گیاهانی که رزین های سخت را تولید 

پراکنش فرآورده های طبیعی و متابولیت های ....



20

»نشریه علمی ترویجی  فناوری گیاهان دارویی ایران« دوره 01 - شماره 01-  پیایند 01 پائیز و زمستان 1397 

 Hymenaea می کند، گیاهی از تیره نخود به نام
حاره  بومی  نواحی  که  است   .courbaril L

گیاه  این  از  برزیلی ها  است.  جنوبی  امریکای 
می کردند  استفاده  ریه  بیماری های  درمان  در 
آمیزی و جالدهی  برای رنگ  تنها  امروزه  ولی 
گونه   .)Lewis et al., 2005(می کنند استفاده 
گونه های  که   Trachylobium verrucosum

ترین  سخت  نیز  است  شرقی  افریقای  بومی 
از  گیاه  این  در  رزین  می کند.  تولید  را  رزین ها 
می آید.  دست  به  گیاه  این  میوه  و  شاخه ها  تنه، 
 Copaifera نام  به  دیگری  درختی  گونه  از 
conjugata در همان منطقه )افریقای حاره ای یا 

شرقی( وجود دارد که رزین تولید می کند ولی از 
 Richter(ارزش تجاری زیادی برخوردار نیست
et al., 2009(. الئورزین ها  یا تربانتین ها  که مایع 

چسبنده و عسل مانندی هستند که در مجاری و 
کانال های ترشحی موجود در کنار الیه کامبیوم 
گیاهان  در  بیشتر  می شوند،  ذخیره  و  ترشح 
 ،Burseraceae مخروط دار یا در گیاهان تیره های
دیده   Dipterocarpaceae و   Fabaceae

 .)Langenheim, 2003(می شوند
صمغ های  از  مخلوطی  صمغی  رزین های 
حقیقی و رزین ها هستند که صفات هر دو گروه 
اغلب  رزین ها   این  می دهند.  نشان  خود  از  را 
بسیار  مقدار  و  اسانس  اندکی  مقادیر  حاوی 
ناچیزی مواد رنگی هستند. رزین های صمغی به 
طور طبیعی شیر مانند ترشح می شوند و به شکل 
اشک یا توده های نامنظم جمع می شوند. این مواد 
گونه های  بویژه  خشک  مناطق  گیاهان  از  بیشتر 
استخراج   Burseraceae و  جعفری  تیره های 
معرف  که  چتریان  تیره  از  گونه  سه  می شود. 

گونه های مناطق دشتی و استپی هستند به نام های 
 Ferula assa  ،Dorema ammonniacum

در  وفور  به   Ferula galbaniflua  ،foetida

ایران و افغانستان یافت می شوند، از معروف ترین 
هستند.  صمغی  رزین های  کننده  تولید  گیاهان 
از  آمده  دست  به  سخت  رزین  نوعی  که  دامار 
اندونزی است، در صنعت  بلند ماالیا و  درختان 
جال و رنگ کاربرد دارد و از درختان تیره های 
Dipterocarpaceae  و Burseraceae به دست 

 .)Langenheim, 2003(می آید
ساپونین ها

ساپونین ها گلیکوزیدهای امفی پاتیک حاوی 
هستند  هیدروفوب  گلیکوزید  تعدادی  یا  یک 
همراه  لیپوفیلیک  تری ترپن  مشتق  یک  با  که 
تکان، حالت  اثر  بر  آبی  محلول های  در  و  شده 
کف صابونی به خود می گیرد و تعدادی از آنها 
تغذیه  در  نخود  و  زمینی  بادام  اسفناج،  همچون 
گیاهان  در  ساپونین ها  می شود.  استفاده  انسان 
از  ترکیبات  این  نام  اما  می شوند  یافت  متعددی 
گرفته  نشأت  میخک  تیره  و  صابونی  گل  گیاه 
تیره  گیاهان  در  همچنین  ساپونین ها   است. 
و   Sapindus معروف  سرده  با   sapindaceae

هندی  بلوط  شاه  و  افرا  یعنی  آن  نزدیک  تیره 
مقدار  به  همچنین  ترکیبات  این  می شود.  یافت 
از   Gynostemma pentaphyllum در  زیاد 
تیره کدو به شکل ژیپنوزید9 و گیاه جین سنگ 
جین سنوزید  شکل  به   )Araliaceae ,Panax(
وجود دارند. در این تیره ها، این گروه از ترکیبات 
همچون  گیاه  مختلف  بخش های  در  شیمیایی 
ریشه ها، برگ ها، ساقه ها، پیازها، شکوفه یا میوه 

9- gypenosides



21

 Quillaja saponaria یافت می شوند. در گیاه
که گونه ای درختی با پوست تجاری است، نیز 
ترکیب ساپونین ها  برای فرموالسیون صابون های 

صنعتی استفاده می شود. 
ساپونین های استروئیدی و تری ترپنوئیدی هر 
دو از یک پیش ساز اسکوالنی سی کربنی منشاء 
اکسیده  اکسیدواسکوالن  به  اسکوالن  می گیرند. 
می شود و این ماده است که به مشتقات حلقوی 
تبدیل می شود. جدول 1 ساپونین های موجود در 
محصوالت مهم زراعی و باغی را فهرست کرده 

است.
می رسد  نظر  به  چمنی  گیاهان  و  غالت  در 
در  اما  باشد  داشته  کمی  وجود  ساپونین  که 
متعددی  مشتقات  تیره  این  گیاهان  از  تعدادی 
سرده  اعضای  می شود.  دیده  ساپونین ها   از 
جودوسر دو دسته از ساپونین ها را سنتز می کنند. 

اوناکوزید ها در برگ ها و اوناسین ها در ریشه ها 
حفاظت  در  ساپونین ها  نقش  می شوند.  ذخیره 
نیز در گیاه جو  قارچ ها  از گیاه در مقابل حمله 
از  زیادی  تعداد  است.  رسیده  اثبات  به  دوسر 
حاوی   Alliaceae تیره  از  پیاز  سرده  گونه های 
ساپونین های استروئیدی هستند. مطالعات زیادی 
به  سیر  گیاه  در  موجود  ساپونین های  روی  نیز 
صورت  انسان  سالمتی  بر  آن  تاثیرات  واسطه 
گرفته است. این ساپونین ها در گیاه سیر مسئول 
فعالیت  همچنین  آنها  هستند.  کلسترول  کاهش 
دیگر  گیاهان  در  ساپونین ها  دارند.  ضدقارچی 
این تیره همچون پیاز، تره فرنگی و موسیر وجود 
گیاهان  این  پیازهای  و  در گل  مواد  این  دارند. 
دیده می شوند. تیره اسفناج با 100 سرده و 1500 
گونه، ساپونین های تری ترپنوئید را به خوبی در 
خود نشان می دهد که اسید اولئانولیک به عنوان 

 (De Geyter et al., 2007)در محصوالت مهم زراعی و باغیموجود  هایساپونین: 1جدول 
 گونه گیاهی تیره گیاهی ترکیب ثانویه ترکیب اصلی

Oxidosqualene 

Triterpenoid 

Poaceae Avena strigosa 
Avena sativa. 

Chenopodiaceae 
Beta vulgaris 
Chenopodium 
quinoa 

Leguminosae 

Pisum sativum 
Glycine max 
Medicago sativa 
Medicago truncatula 
Phaseolus vulgaris 

Theaceae Camellia sinensis 

Steroid 

Poaceae 

Avena strigosa 
Avena sativa 
Panicum virgatum 
Panicum coloratum 

Solanaceae 
Capsicum frutescens 
Solanum lycopersicum 
Solanum tuberosum 

Alliaceae 

Allium sativum 
Allium nutans 
Alium porrum 
Allium cepa 
Allium schoenoprasum 
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آگلیکون غالب این دسته از ساپونین هاست. دو  
گیاه از این تیره حاوی ساپونین هستند که یکی 
چغندر قند و دیگری کینوا است. ساپونین ها در 
داده  تشخیص  قند  چغندر  برگ های  و  ریشه ها 
مورد  کینوا  گیاه  بخش های  تمام  است.  شده 
استفاده قرار می گیرد بویژه دانه ها به دلیل داشتن 
مقدار زیاد و مرغوب پروتئین در آنها بیشتر مورد 

 .)De Geyter et al., 2007(توجه هستند
زیادی  تعداد  در  اولئانولیک  ساپونین های 
سویا،  همچون  نخود  تیره  خوراکی  گیاهان  از 
 Fiore et al.,( بیان لوبیا، نخود فرنگی، شیرین 
 Singab & Bahgat,( خسب  شب   ،)2005

دلیل خواص  به  می شوند.  یافت  غیره  و   )2015

ساپونین های سویا در بهبود سالمتی، گزارش های 
موجود  ثانویه  متابولیت های  این  روی  متعددی 
است. تمام سویاها حاوی تقریباً 4 تا 6% ساپونین 
بر مبنای پایه وزنی هستند؛ در دانه ها 6/0 تا 6/5 
ترپنوئید  تری  ساپونین های  حاوی  خشک  وزن 
و  رویش  محل  کشت،  سال  رقم،  نوع  به  بسته 
 Berhow et al.,(هستند دانه  رسیدگی  درجه 
 Podolak( همکاران  و  پودوالک   .)2006

عنوان  به  ساپونین ها  معرفی  با   )et al., 2010

عوامل سیتوتوکسیک، مطالعه جامعی روی انواع 
همکاران  و  وینکن  داده اند.  انجام  ساپونین ها 
گروه  بر  مروری   )Vincken et al., 2007(
بندی ساختاری ساپونین ها و پراکندگی آنها در 
عالم گیاهی داشتند. آنها 11 ساختار اسکلتی را 
از  ترکیبات معرفی کردند. در بخشی  این  برای 
بین  احتمالی  رابطه  بررسی  به  نیز  خود  تحقیق 
ساپونین  نوع  و  )تاکسونومی(  گیاهان  خاستگاه 
راسته  داد که  نشان  مولفین  این  نتایج  پرداختند. 

اصلی  اسکلتی  ساختار  در  تنوع  بیشترین  نخود 
بیشترین  میخک  راسته  و  داراست  ساپونین ها 

ساختار متفاوت اسکلتی را دارد. 
صمغ ها

از  گروه  یک  توصیف  برای  صمغ  واژه 
به  که  می رود  کار  به  طبیعی  ساکاریدهای  پلی 
واسطه توانایی آنها در تشکیل ژل یا چسبندگی 
محلول ها یا پایدار کردن سیستم های امولسیونی 
صمغ های  دارد.  صنعت  در  زیادی  کاربردهای 
ساختار  و  رفتار  خاستگاه،  مبنای  بر  طبیعی 
به  صمغ ها   می شوند.  بندی  طبقه  شیمیایی شان 
عنوان پلی ساکاریدهای پیچیده ای از منابع متعدد 
شناخته می شوند. آندوسپرم دانه گیاهان )همچون 
صمغ گوار(، مواد مترشحه گیاهی )مثل کتیرا(، 
صمغ  درختچه ها)مثل  و  درختان  مترشحه  مواد 
مترشحه  مواد  کتیرا(،  و  کارایا  صمغ  و  عربی 
صمغ  باکتری)مثل  اگار(،  )مثل  دریایی  علف 
جمله  آن  از  جانوری)کیتین(  منابع  و  گزانتان( 
 .)Mirhosseini & Amid, 2012  ( هستند 
  2 در جدول  طبیعی  منابع صمغ های  از  فهرستی 

ارائه شده است. 
قابل  مقادیر  نیز حاوی  میوه جات  از  تعدادی 
توجهی از ترکیبات موسیالژی با توجه به میزان 
غیرساختاری،  و  ساختاری  کربوهیدارت های 
زمان  و  رسیدگی  دوره  میوه،  نوع  به  بسته 
این  از  متعددی  مثال های  هستند.  ذخیره سازی 
نوع میوه ها وجود دارند که می توان از میوه انبه 
متعلق به تیره پسته، پاپایا10، موز، کارامبوال11، و 

10- Carica papaya L., family Caricaceae
11- Averrhoa carambola L., family Oxali-
daceae
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در  دانه  از  توجهی  قابل  تعداد  برد.  نام  گواوا12 
ارزشمندی  منبع  پیچک ها  و  نخود  تیره  گیاهان 
از صمغ های گیاهی هستند. عالوه بر این تفاوت 
بارزی وجود دارد که از گونه ای به گونه دیگر 
اکثر  برمی گردد.  آنها  و خصوصیات  ساختار  به 
نخود  تیره  گیاهان  به  متعلق  گیاهی  صمغ های 
یا  اکاسیا  صمغ  منبع  عنوان  به  اکاسیا  همچون 
گیاه  کتیرا،  منبع  گون  گیاه  است.  عربی  صمغ 
منبع  عنوان  به   Cyamopsis tetragonolobus

گیاه  از  تارا  صمغ  گوار،  صمغ  کننده  تامین 
تامین  خرنوب  گیاه  و   Caesalpinia  spinosa

میزان  می شوند.  شناخته  خرنوب،  صمغ  کننده 
همچون  گیاهان  برخی  در  گیاهی  صمغ های 
،  Cassia brewsteri  ،  )%43-19(  گوار 

است.  ، کهور)24/9%( گزارش شده   )%  33/7(
صمغ ها   از  دسته  یک  که  گاالکتومانان ها  
تیره  گیاهان  بذر  اندوسپرم  از  عمدتاً  هستند 
می شوند.  استخراج  خرنوب ها  همچون  نخود 
آسیاب  اندوسپرم  گاالکتومانان ها  حقیقت  در 
ذرات  اندازه  در  نخود  تیره  گیاهان  دانه  شده 
12- Psidium guajava L., family Myrtaceae

مختلف هستند. آنها حاوی گزیلوز و ارابینوز و 
میزان  هستند.  احیاکننده  قندهای  و  نشاسته  فاقد 
گاالکتومانان اندوسپرم و دانه ها  بترتیب از 85-
 Mirhosseini &( 68% و 26-20% تغییر می کند
Amid, 2012(. صمغ فندقه پنیرک13 از گیاهان 

 Scaphium تیره سیداالشجار همچون  به  متعلق 
 Sterculia lychnophora و   macropodum

 Scaphium scaphigerumترشح می شود. گیاه
تایلند  و  اندونزی  مالزی،  چین،  ویتنام،  در 
گاالکتومانان  نوعی  نیز  شنبلیله  صمغ  می روید. 
استخراج  شنبلیله  دانه  اندوسپرم  از  که  است 
می شود. تاثیر صمغ شنبلیله در کاهش میزان قند 
اثبات  به  تنظیم میزان کلسترول در کبد  خون و 

  .)Srinivasan, 2006( رسیده است
صمغ  کننده  تولید  گیاهان  سایر  از 
گاالکتومانان می توان بذر گیاه ریحان، گونه های 
 ،Prosopis flexuosa همچون  کهور  مختلف 
تیره گل  از   P. africana  ،Prosopis pallida

 ،Cassia tora مثل  کاسیا  گونه های  حساس، 
 ،Cassia occidentalis ،Cassia obtusifolia

13- Malva nut gum (MNG)

 (De Geyter et al., 2007)طبیعی های: منابع اصلی تامین صمغ2جدول 

 مثال انواع خاستگاه

 گیاهی

 سلولز درختان
 ، کتیراGhattiصمغ عربی، صمغ کارایا، صمغ  صمغ مترشحه گیاهی

 نشاسته، پکتین، سلولز گیاهان
 کتان، به ها دانه
 Konjacمانان  هاغده

 یجلبک
 اگار، کاراژینان قرمز هایجلبک

 آلژینات قهوه ای هایجلبک

  میکروبی
 curdlanصمغ گزانتان، 

 ، سلولزدکستران، صمغ ژالن
 ژالتین، کازئینات، پروتئین آب پنیر، کیتوزان  جانوری
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 (Upadhyay, 2015)زیست شناختی آنها های: فهرستی از گیاهان شیرابه ای و فعالیت3جدول
 فعالیت زیست شناختی گونه نام تیره

Aloaceae Aloe harlana انتی اکسیدان 

Apocynaceae 

Allamanda blanchetti ضد سرطان، ضد تکثیر سلولی 
Allamanda schottii ضد سرطان، ضد تکثیر سلولی 

Catharanthus roseus هوچکین لنفوسیتی، ضد بیماریمیضد لوس 

Alstonia macrophylla ضد سرطان، ضدتکثیر سلولی 
Alstonia scholaris ضد سرطان، ضدتکثیر سلولی 

Himatanthus articuates ضد قارچ، ضد ویروس 
Plumeria rubra ضد تومور، سیتوتوکسیک 

Nerium oleander ضد تومور، سیتوتوکسیک 

Asclepiadaceae 
Asclepias humistrata حشره کش 

Asclepias sp. گوارشی هایخواص ترمیم جراحات و درمان نارسایی 
Calotropis procera الروکش، ضدقارج، دافع کرم، کرم کش، در درمان مارگزیدگی مفید است 

 Calotropis gigantea ضد تکثیر سلولی 

Asteraceae 
Lactuca sativa ضد قارچ 
Lactuca virosa  ضد درد  برای حشرات نوروتوکسیک، ضد التهاب و 

Caesalpiniaceae Caesalpinia crista ضد ماالریا 
Caricaceae Carica cardamarcensis ضد سرطان، ضد تکثیر سلولی 

chenopodiaceae Anabasis aphylla پشه کش 
Cluciaceae Clusia glandifolia ضد باکتری 

Euphorbiaceae 

Euphorbia hirta ترمیم زخم، ضد تومور، ضد پروتوزوآ 
Jatropha curcas ضد میکروب، ضد سرطان و خواص ترمیم زخم 
Croton lecheri ضد تکثیر سلولی 

Croton bonplandianum ضد قارچ 
Euphorbia characias دفاع گیاهی 
Euphorbia cotimfolia ضد ویروس 
Hyaenanche globosa ضد باکتری 
Jatropha multifolia ترمیم زخم 
Euphorbia rogleana ضد باکتری و ضد قارچ 
Thivetia nerrifolia ضد التهاب، ضد تومور، ضد ورم مفاصل 
Hevea brasiliensis ضدمیکروب، ترمیم زخم، تسکین دهنده درد 
Euphorbia lacteal ( ضد ویروسHIV) 

Euphorbia nerrifolia ضد ورم مفاصل، ضد دیابت، ضد تومور، ضد حساسیت 
Synadenium umbellatum ضد تومور، ضد دیابت 

Euphorbia antiqunum )ایمنوساپرسیو )سرکوبگر سیستم ایمنی 
Guttifereae Garcinia mangostana ضد تکثیر سلولی ،  ضد سرطان 

Moraceae 

Ficus virgatalatex حشره کش 
Ficus religiosa ضد کرم 
Ficus elastic  سرطان و انتی اکسیدانضدباکتری، ضد 

Ficus glomerata ضدباکتری، ضد تومور و ضد پروتوزوآ 
Ficus microcarpa ضد قارچ 

Ficus insipida ضد کرم 
Ficus bengalensis ضد التهاب، ضد حساسیت، ضد ورم مفاصل 

Ficus carica ضد باکتری، ضدقارچ، ضد کرم 

Papaveraceae 
Agremone echroleuca ضدباکتری 
Papaver somniferum ضدحساسیت، حشره کش، مخدر 
Papaver bracteatum حشره کش 

Rubiaceae Cinchona sp. ضد ماالریا 
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 Cassia pleurocarpa  ،Cassia javahikai

کننده  تولید  گیاهان  بین  از  برد.  نام  می توان 
کتان  گیاه  می توان  غیرگاالکتومانان  صمغ های 
تولید کننده صمغ کتان، دانه های گیاه تمر14 منبع 
منبع   Durio zibethinus گیاه  تمر،  تاج  صمغ 
 Sterculia urens اصلی صمغ دانه قهوه و گیاه
که از آن صمغ کارایا به دست می آید، نام برد 

 .)Mirhosseini & Amid, 2012(
شیرابه

ترشح شده  پلیمر طبیعی گیاهی  شیرابه یک 
نام  به  بسیار تخصصی شده ای  توسط سلول های 
سلول های شیرابه ای است که در ریشه ها، ساقه ها،   
برگ ها و میوه های گیاهان یافت می شود که پس 
گیاهانی  می شود.  ظاهر  بافتی  جراحت  یک  از 
هیدروکربنی  امولسیون  شکل  به  را  کربن  که 
به  می کنند  ذخیره  است،  شیرابه  همان  که 
چندین تیره گیاهی همچون تیره فرفیون، توت، 
ساپوتاسه، استبرق، و کاسنی تعلق دارند. در تیره 
فرفیون، تنها یک سرده به نام فرفیون وجود دارد 
تولید  از 1500 گونه، همگی شیرابه  بیش  با  که 
می کنند. فهرستی از گیاهان شیرابه ای و فعالیت 

زیست شناختی آنها در جدول 3 آمده است.
یافته های ترویجی 

مشتق  گیاهان  از  دارویی  موثره  مواد  اکثر 
گیاهان  از  آنها  سنتز  الگوی  یا  می شوند 
بین  ارتباط  اگر  است.  شده  رونوشت برداری 
یا  دارویی  موثره  مواد  و  گیاهی  تاکسون های 
خواهیم  کنیم،  بررسی  را  طبیعی  فرآورده های 
گیاهان  در  صرفاً  متعددی  ترکیبات  که  دید 
نیز  استثنائاتی  اگرچه  می شوند؛  دیده  خاصی 

14- Tamarindus

و  الکتون ها  سزکوئی ترپن  بتاالئین ها،  دارد. 
طبیعی  ترکیبات  از  مثال هایی  گلوکزاینوالت ها 
یافت  خاصی  تاکسون های  در  که  هستند 
که  آلکالوئیدها  بین  نزدیک  ارتباط  می شوند. 
و  دارند،  متعددی  استفاده های  داروسازی  در 
تعدادی از گیاهان تیره های آالله، سیب زمینی، 
اثبات  به  کاماًل  خشخاش  و  خرزهره  نرگس، 
تیره های گیاهی  رسیده است. شناخته شده ترین 
و  دارند  قرار  دولپه ای ها  رده  در  تانن  حاوی 
پسته  کیوی،  افرا،  تیره های  آنها  معروف ترین 
گیاهان  در  رزین ها  است.  دیگر  تیره  تعدادی  و 
راعی،  گل  جعفری،  همچون  معروفی  تیره های 
کاج، انجیلی، سوسن و نخودیان یافت می شوند. 
فرآورده های  بین  منطقی  ارتباط  مجموع،  در 
طبیعی و تاکسون های گیاهی وجود دارد و برای 
لحاظ  به  نظر  مورد  ترکیبات  به  سریع  دستیابی 
تحقیقات پایه دارویی، نیازمند شناخت این رابطه 
و  طبیعی  فرآورده های  پراکنش  از  آگاهی  و 

ترکیبات موثره در بین گیاهان هستیم.

پراکنش فرآورده های طبیعی و متابولیت های ....
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One of the beneficial usages of the plants is their therapeutic quality. However, 
although most drugs supply in the world are synthetic in nature, but great majority 
of them originate from natural plants, with some not yet synthesized. Therefore, 
the efforts for screening of the plants to find new or replace the existing drugs, have 
continued. An important and considerable point in the screening is recognition 
of the victim plants for exploiting the interested metabolite. The objective of this 
study is to survey which metabolite in which plant can be synthesized. The study 
started by searching in googlescholar, pubmed, science direct and literature review 
in related books and journals. The results dealt with the introduction of typical 
plant families, Genera and species supplying natural products such as alkaloids, 
tannins, resins, gums and latex among plant taxons that are used in pharmaceutical 
industry. In addition, it investigated the relationship between these products and 
the plant taxons. In concluded that with some exceptions, product varieties are 
found only in special plants. For example, alkaloids can be found in apocynaceae, 
ranunculaceae, solanaceae and papaveraceae; whereas, tannins are found in 
aceraceae, anacardiaceae and actinidiaceae. 
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