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 چکيده:

 علفی یکساله یگياه ،  Solanaceaeتيرهمتعلق به   .Datura stramoniumL تاتوره با نام علمیگياه 

غير شور  ، خيلی سنگين در خاکهایی با بافت متوسط تااغلب به صورت خودرو  که،  بومی استان گلستان

، pH  اواخر آغاز  و تقریباً تا هر سال  از فروردین گياهرشد رویشی باال رویش دارند . درصد کربن  وخنثی

از مرداد ماه تا اواخر آن ادامه  شکوفایی گلها وعمال ماه آغازاوایل مردادفاز زایشی از  ،ادامه داردتير ماه 

نتایج  .شودمی مشاهده ماه در نيمه دوم شهریورها رسيدن ميوه و پراکنش دانه ،تشکيل ميوه دارد.

عليرغم عدم مصرف خوراکی این گياه به علت سميت ترکيبات که در این تحقيق نشان داد  بوتانيکیاتنو

درمان  ،در موارد مارگزیدگیها ساقه و پودر دانه ،اکثرا در استعمال خارجی از مرهم برگ  شيميایی

عفونت  همچنين درمانو  دمل،جوش،کورک،رفع التهابات پوستی ،رفع گرفتگی عضالت،اتيسم،سياتيکرم

 به همراه دانه اسفند از دوده حاصل از سوزاندن برگ و ساقه . بعضاگيردمی های پوستی مورداستفاده قرار

شناسایی مقایسه کمی .ضدعفونی محيط خانه استفاده می شودرفع تشنج و  ،به عنوان آرام بخش اعصاب 

کميت نشان داد که نشان داد نتایج  HPLC و کيفی اندامهای مختلف گياه در مراحل مختلف رشد به روش 

بيشترین ميزان .است متغير گياه رشد متفاوت ازآلکالوئيدها در اندامهای مختلف و مراحل  و کيفيت

آتروپين آلکالوئيد غالب  و مشاهده شده است در فاز زایشی ها ریشه و غنچه ،در دانه های تروپانیآلکالوئيد

که برگ نسبت به دانه از پروتئين نشان داد  آناليز ترکيبات شمييایی و معدنی تاتوره.است در مرحله زایشی

 چربی و الياف خام نسبت به برگ برخوردار ،بيشتری برخوردار است و دانه از درصد باالتری ازانرژی

در برگ و دانه نشان داد که ميزان فلزات  و آهن روی و مس ،انند منگنزبررسی فلزات سنگين م .باشدمی

 ميزان روغن دانهنشان داد که  دانه های تاتوره روغنآناليز نتایج .باشدمی سنگين در برگ  بيشتر از دانه

 و لينولئيک اسيد درصد( 24) اسيد اولئيک آن شامل و مهمترین اسيدهای چرب غيراشباع (در صد17.5)ها

باشد. میدرصد(  2.6)اسيد استئاریک  ،درصد( 13.3) و اسيدهای چرب اشباع اسيد پالميتيکدرصد( 58.5)

 نتایج حاکی از آن است که اسيدهای چرب غيراشباع درصد باالیی از اسيدهای چرب دانه را تشکيل

 .دهند می
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ترکيبات شيميایی، نيازهای اکولوژیک ،  ،اتنوبوتانی،.Datura stramonium Lتاتوره ، :کلمات کليدی

 استان گلستان ،اسيدهای چرب ،آلکالوئيد
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 پيشگفتار:                        

استفاده از داروهای شيميایی و سنتيک صنایع مختلف  زیان باردر قرن اخير اکثر دانشمندان به اثرات 

شکی سازی، پز شان داد که اکثر  -دارو شی پی برده اند. تحقيقات فراوان در این زمينه ن شتی و آرای بهدا

بيماریهای متنوع و انواع سرطانها ناشی از مصرف بی رویه آن داروهاست آنچنانکه رویکرد جهانی امروز 

سممت با منشممي طبيعی و گياهی که نه تنها در ریشممه کن کردن و درمان بيماری به سمممت توليد داروهایی ا

شد. شد بلکه حداقل فاقد اثرات جانبی و خطرناک با صور چندان  مؤثر با با اینحال هنوز هم عامه مردم ت

 روشنی از مفهوم گياهان دارویی ندارند. 

ط اکولوژیک حاکم بر محيط و شممرایها کنند. بين رسممتنیمی به صممورت اجتماعی زندگیها رسممتنی

باط تنگاتنگی وجود دارد. بطور کلی گياه تغيير ناگهانی عوامل  و ان در شمممرایط متفاوت اکولوژیکارت

از نظر توليد متابوليتهای ثانوی  و همچنين مراحل مختلف رشمممد محيطی بویژه رطوبت، حرارت و ارتفاع

دارد و باعث توليد ماده مؤثره به می لعمل واگياه را به عکس اهای محيطی، تنش  متفاوت عمل می کنند .

 شود.می حد مطلوب

سنت های در این رابطه باید الگوهای سخه برداری  اکولوژیک و  سایی، از آن ن شنا بومی را به خوبی 

در این وضعيت   .پرورش دهيم طبيعی گياه دارویی را تحت آن شرایط ،و بر اساس اطالعات بدست آمده 

فوق العاده ای پيدا  ی داروئی ممکن اسممت آن چنان افزایش یابند که ارزش اقتصممادیبرخی از متابوليتها

ستقيم از گياهان دارویی و  ستفاده م ستاز نمایند.  ا صرفه  ني صادی مقرون به  ضا ،طبيعت، از نظر اقت  بع

اینجا  درداروئی باید همه رویشممگاههای طبيعی را درو کنيم.  موثره چند ميلی گرم مادهاز  اسممتخرا برای 

 :شودمی مهم مطرحدو نکته 

ستخرا   ستقيم طبيعت محل ا شتر م ست بلکه بي سایی، مدل و به عنوان  مطالعه ،دارو ني شنا ردیابی، 

شيميایی تحت  ست که باید به عنوان منبع عظيم ژنها و ذخایر بيو صولی از آن ا ستفاده ا الگوبرداری برای ا

 مراقبت قرار گيرند.
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به فرد اقليمی و اکولوژیکی بستر توليد و توسعه داروهای گياهی را از  شرایط منحصر در کشوری که

منبع غنی گياهی فراهم می کند ، انجام مطالعات بنيادی و پایه ای اکولوژیکی ، فيتوشيميایی و اتنوبوتانيکی 

 حمایتمورد عنایت و  در سرلوحه کار و داروئی و صنعتی باید انکشت و پرورش گياه و از همه مهمتر 

 .جدی قرار گيرد

دصد از  60هنوز هم حدود در زمينه طب سنتی گذشته پرافتخاری دارد و  که استان گلستانمخصوصا

جهت احياء و بازگرداندن  مردم بومی و محلی آن منطقه از گياهان دارویی در طب سمممنتی بهره می برند ،

ست توجه جدی به مطالعات بنيادی در زمينه گياهافرهنگ کهن این   اولين  .ن دارویی  به عمل آیدالزم ا

شناسایی مواد   ،رویشگاهها، بررسی نيازهای اکولوژیکگونه های دارویی و  شناسایی زمينه، این در اقدام

سپس  شيميایی و عملکرد دارویی آن و  شتموثره  شد. آنها کردن اهلی و ک ساس نتایج   مدنظر می با بر ا

ستان گلستان ،تحقيقات به عمل آمده  باشد که می تيره گياهی 95گونه گياه داروئی متعلق به   409دارای ا

ضی جنگلی،  156 ضی مرتعی،   98گونه آن در ارا شيه جاده  47گونه در ارا ضی زراعی،  حا گونه در ارا

 رویشی و به فرم هایگونه بصورت مشترک در این اراضی  108ها،  اماکن شهری و روستایی و همچنين 

 رویش و پراکنش دارند. یکسمماله و دوسمماله ،،  چندسمماله علفی ای و بوته ای تچه،  درخیدرخت مختلف

ستان گلستان   گونه هایکشت و پرورش اکولوژیک جهت  تنوع آب و هوایی و شرایط مناسب  به دليلا

 توسعه توانند جایگاه مهمی درمی نياز داخلی بلکه در تامين نه تنها و دارویی ترکيبات طبيعیتوليد معطر، 

 صادرات کشور داشته باشند.

و  اکولوژیکی ،لذا با توجه به اهميت موارد فوق در این تحقيق ضمن انجام مطالعات فنولوژیکی

 تاتوره بومیکميت و کيفيت مواد مؤثره گياه و مقایسه به بررسی  اتنوبوتانی

 Datura stramonium L. اسممتان  در منطقه ناهارخوران واقه در جنوب در رویشممگاه طبيعی آن در

 گلستان پرداختيم.
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 اهداف پژوهش:

 

 

 مورد مطالعه .شناسایی گونه تاتوره و گونه های همراه آن در منطقه1

 (.Datura stramoniumL) تاتورهبررسی مرفولوژیک،  نيازهای اکولوژیک واتنوبوتانی جنس  .2

 .بررسی فنولوژی این گونه 3

بات موثره  .4 قایسمممه بررسمممی کمی و کيفی ترکي ياه در یکی از آن و م های مختلف گ ندام در ا

 استان گلستان. طبيعی آن در  هایرویشگاه

 

  


