ی
ن
ی
لی
ی
ل
م
ت
ه
ف
او ن ما ش ی گیااهن دارو ی ،کارآ ر ی و جاری سازی
تاجخروس خاردار ( )Amaranthus spinosusگیاهی ارزشمند به لحاظ دارویی و تغذیهای
ربابه شاهی شاوون
استادیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه یاسوج
r.shahi@yu.ac.ir

چکیده
علیرغم پیشرفتهای فراوان در زمینه داروهای شیمیایی در درمان بیماریها ،گیاهان دارویی
به عنوان ابزاری مهم همچنان بدین منظور استفاده می-گردند .از جمله گیاهان ارزشمند
دارویی در ایران گونه  A. spinosusاز تیره تاج خروسیان میباشد .این گونه در ایران به
صورت علف هرز وجود دارد .با توجه به کاربرد گسترده این گیاه و عدم وجود مطالعهای علمی
در رابطه با خواص این گیاه در ایران ،مروری بر خواص دارویی این گیاه و عوامل موثر در خواص
دارویی آن صورت گرفت .نتایج مطالعات نشان می دهد که  A. spinosusبه دلیل داشتن
ترکیباتی مانند پروتئینها ،کربوهیدراتها ،چربیها ،فیبرها و مواد معدنی مانند آهن ،کلسیم،
منگنز ،مس و روی دارای ارزش غذایی باالیی است .عالوه بر این ،این گونه به دلیل داشتن
ترکیبات شیمیایی مانند فالونوئیدها ،بتاکاروتن و ترکیبات فنولی دارای خواص دارویی گسترده
مانند ضددرد ،تببر بودن ،مسکن ،ضدزخم ،ضددیابت ،حفاظت از کبد ،ضدالتهاب بودن ،بهبود
تولید اسپرم ،آنتی اکسیدان و ضدباکتری ،ضدافسردگی و ضدتومور است .با توجه به خواص
ارزشمند ذکرشده ،مطالعه این گیاه در فصول متفاوت و اندامهای مختلف به منظور تعیین
بهترین زمان برداشت و بهترین اندام گیاهی با بیشترین ماده موثره در ایران و مشخص نمودن
مکانیزم اثر ترکیبات شیمیایی گیاه در درمان یا جلوگیری از بیماری ضروری است.

مقدمه
در ایران سرده  Amaranthusدارای  14گونه میباشد که به صورت کاشتهشده یا علف هرز
می باشند .گونه  A. spinosusدر شمال ایران و استان گیالن پراکنش دارد و در حاشیه جاده-
ها ،زمینهای خالی از سکنه و نزدیک رودخانهها رشد میکند .گونه  ،A. spinosusگیاهی
یکساله ،به ارتفاع  50تا  70سانتیمتر ،به رنگ سبز مایل به قرمز ،برگها ساده ،متناوب ،برگ-
ها در محل گره با یک جفت خار ،گلآذین سنبله طویل ،باریک و خمیده ،برگهها مثلثی تا تخم
مرغی ،غشایی ،قطعات گلپوش  5تایی و میوه کپسول است (شکل  .)1وجود خار در محل گره و
شکل گل-آذین ،صفات متمایزکننده این گونه از سایر گونههای موجود در ایران هستند (آزادی،
 .)1391در کل دنیا این گیاه به عنوان دارو استفاده میشود ،اما در ایران گزارش علمی مبنی بر
استفاده دارویی از این گونه وجود ندارد .به همین دلیل در ادامه مروری بر خواص دارویی و
تغذیهای این گیاه ارزشمند خواهیم داشت.

شکل A. spinosus :1

نتایج و تحلیل
خواص تغذیهای A. spinosus

با توجه به این که برگها و بذر این گیاه مغذی است ،بسیار قابل توجه بوده ،زیرا تقریبا تمام
مواد غذایی الزم برای انسان را داراست .بخشی از ترکیبات گیاهی مهم این گیاه شامل
کربوهیدراتها ،پروتئینها ،چربیها ،فیبرها و مواد معدنی مانند آهن ،کلسیم ،منگنز ،مس،
روی است که نشاندهنده توانایی و پتانسیل این گیاه جهت تغذیه میباشد .این گونه منبع
اصلی و مهم غذایی به صورت سبزی و یا به صورت غالت میباشد .برگ این گیاه  17.5تا 38.4
درصد وزن خشک ،پروتئین دارد که  5درصد آن لیزین است ( )Oliveira, 1975و دارای
ویتامین  Aو  Cاست که مقدار آن تقریبا سه برابر اسفناج میباشد (.)Srivastava, 2011
فیتوشیمی گیاه A. spinosus
بنا بر مطالعات مختلف ،این گیاه دارای ترکیبات شیمیایی متفاوتی است که متعلق به
آلکالوئیدها ،آمینواسیدها ،فالونوئیدها ،گلوکوزیدها ،لیپیدها ،اسیدهای فنولی ،ترپنها،
استروئیدها ،ساپونینها ،بتاالئینها ،تاننهای کاتکوئیک و کاروتنوئیدها است ( Chaudhary
 .)et al., 2012ویتامین  ،Cفنولها و فالونوئیدها ترکیبات شیمیایی هستند و منجر به خواص
آنتی اکسیدانی میوه و سبزیها میشوند (.)Jim´enez-Aguila and Grusak, 2017

خواص دارویی
با توجه به استفاده فراوان از گیاه  A. spinosusبه عنوان یک گیاه دارویی ،در ادامه به برخی
از خواص دارویی این گیاه پرداخته میشود.
محافظت از کبد
در طب سنتی استفاده از کل گیاه برای درمان زردی و سایر بیماریهای کبدی توصیه شده
است .نتایج مطالعه  Rejeibiو همکارنش در سال  2016نشان داد که وجود ترکیباتی مانند
فالونوئیدها ،فنولها ،ترپنها ،استروئیدها و ساپونینها در حفاظت از کبد موثر هستند.
خاصیت ضدزخم
مطالعه  Mitraو همکارانش در سال  ،2014نشان داد که سوسپانسیون آبی برگهای پودر-
شده این گیاه ،دارای خاصیت ضدزخم در برابر زخم معده ناشی از آسپرین است.
خاصیت ضدافسردگی
فالونوئیدها ،ترکیبات فنولی دارای اثرات چندگانه زیستی مانند تاثیر بر سیستم عصبی مرکزی
و بیماری تحلیل سیستم عصبی هستند .به دلیل وجود این ترکیبات در گیاه ،A. spinosus
عصاره این گیاه منجر به کاهش افسردگی میگردد (.)Kumar et al., 2014
خاصیت ضدتوموری
استفاده از این گیاه به صورت پماد یا مصرف خوراکی آن میتواند اثرات ضدسرطانی زیادی
داشته باشد (.)Rajasekaran et al., 2014

نتیجه گیری
تحقیق و بررسی داروهای سنتی به منظور رفاه حال مردم جهان در درمان بیماریهای رایج
بسیار حائز اهمیت است .گیاه  A. spinosusدارای طیف گستردهای از خواص دارویی است.
مطالعات مختلف نشان داده است که این گیاه دارای خواص ضدالتهابی ،ضددیابتی ،ضددرد،
آنتی اکسیدانی ،ضدباکتری و بیماریهای کبدی ،ضدمیکروبی و ضدویروسی است .همه اندام-
های این گیاه دارای ترکیبات فعال زیستی هستند .با توجه به وجود ترکیبات مغذی در این
گیاه ،استفاده از آن در تغذیه به خصوص در ایران میتواند در سالمت نقش بهسزایی داشته
باشد .با توجه به اهمیت این گیاه ،شناخت فاکتورهای محدودکننده استفاده حداکثری از گیاه
دارای اهمیت فراوانی است.
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