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 -2استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران

شاهدانه با نام علمی  ،Cannabis sativa L.گیاهی علفی ،یکساله و متعلق به خانواده  Cannabaceaاست .بذرهای این گیاه
میزان قابل توجهی روغن و اسیدهای چرب اشباع نشده دارند و از لیف موجود در آن در صنایع کاغذسازی و نساجی استفاده
آنها ،از اهمیت زیادی برخوردارند .در مطالعات مختلف اثر درمانی ترکیبات دارویی گیاه شاهدانه روی برخی بیماریها از جمله
سرطان ،ام اس ،ایدز و اثرگذاریهای تسکینی و ضداضطرابی آن گزارش شده است .با توجه به اهمیت دارویی و صنعتی شاهدانه و
همچنین وجود تنوع ژنتیکی گسترده آن در ایران ،الزم است مطالعات بیشتری برای شناخت بهتر این گیاه و تولید اقتصادی ترکیبات
دارویی آن صورت گیرد  .در این مقاله ،خصوصیات زراعی ،دارویی و فیتوشیمیایی و برخی ویژگیهای ارزشمند این گیاه مورد
بررسی قرار گرفته است.
گلواژگان :شاهدانه ،اثر درمانی ،الیاف ،تتراهیدروکانابینول ،روغن ،کانابیدیول
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میشود .تتراهیدروکانابینول و کانابیدیول از مهمترین ترکیبات کانابینوئیدی این گیاه میباشند که به دلیل خواص شناخته شده دارویی

مروری بر جنبههای زراعي ...

مقدمه

طوری که شواهد باستانشناسی نشان میدهد ،استفاده از آن به

تعدادی از گیاهان زراعی با وجود اهمیتی که میتوانند در

دوره نوسنگی ( )Neolithic periodبرمیشود [ .]7در حدود

تأمین سالمت و زندگی بشر داشته باشند کمتر مورد توجه واقع

 6000سال قبل از میالد از دانه و روغن شاهدانه در چین به

شدهاند .شاهدانه با نام علمی ) ،(Cannabis sativa L.از جمله

عنوان منبع غذا و بعد از آن از الیاف نازک آن ،برای بافت لباس

گیاهانی است که با وجود قدمت کشت و کار طوالنی ،به دلیل

استفاده میشده است .اولین استفاده دارویی برای این گیاه نیز

ممانعتهای قانونی ،هنوز جایگاه اصلی خود را در بین گیاهان

توسط امپراطوران چینی ثبت شده است .در کتاب مقدس

بویژه در ایران پیدا نکرده است .از این رو هیچگاه به عنوان یک

هندوها و در کتب کهن به جا مانده از سالهای 600 – 700

تحقیقات کمی به ویژه در سالهای اخیر روی ویژگیهای زراعی،

تاریخی نشان میدهد که اولین کاغذ ساخته شده از الیاف

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آن صورت گرفته است [ .]1ایران یکی

شاهدانه مربوط به  100سال قبل از میالد در چین است .در

از رویشگاههای مهم گیاه ارزشمند شاهدانه به شمار میرود ،به

سالهای  130- 200میالدی پزشکان یونانی ماریجوانا را به

طوری که نمونههای خودرو و زراعی آن در استانهای مختلف

بیماران خود تجویز میکردند .اولین استفاده از ماریجوانا به

ایران یافت میشوند .بنابراین ،تنوع ژنتیکی گستردهای از این گیاه

عنوان داروی بیهوشی در سرزمینهای شرقی ،توسط یک

در ایران وجود دارد [ .]2شاهدانه گیاهی دارویی -صنعتی ،بومی

پزشک چینی در سال  200میالدی ثبت شده است .در سال

آسیای مرکزی است و موارد استفاده از آن به عنوان منبع غذا،

 1915اولین ممنوعیت مصرف غیر دارویی از شاهدانه (مخدر)،

سوخت ،فیبر ،دارو و مواد مخدر ،هزاران سال است توسط بشر در

در ایالت کالیفرنیای آمریکا و سپس تگزاس ،لوئیزیانا و

سرتاسر دنیا گسترده شده است [ .]3 ،4 ،5شایان ذکر است که در

نیویورک اعالم شد .در سال  1965برای اولین بار واریته

طی بیش از هزاران سال از کشت و کار شاهدانه ،محصوالت

افغانستان برای تولید حشیش شناسایی و به کار گرفته شد و در

مختلفی از این گیاه مشتق شده و مورد استفاده قرار گرفته است و
امروزه ارقام مخدر این گیاه با نام ماریجوانا ) (Marijuanaو ارقام

سالهای  1970 – 1972در مزارع وسیعی در افغانستان ،کشت
شاهدانه برای تولید حشیش صورت گرفت [.]9
خصوصیات عمومی و گیاهشناسی

و ارقام دارویی دارای مقادیر باالی کانابینوئید تتراهیدروکانابینول

شاهدانه با نام علمی  ،Cannabis sativa L.گیاهی علفی،

) ،(THCو ارقام فیبری و صنعتی دارای مقادیر پایین کانابینوئید

یکساله و متعلق به خانواده  Cannabaceaاست و با نامهای

تتراهیدروکانابینول ) ،(THCدر حال فعالیت هستند .ارقام فیبری و

 Indian hemp ،Hemp ،Marihuana ،Marijuanaو

صنعتی اثرات مخدر نداشته و به راحتی میتوان آنها را در سطح

 Industrial hempدر اروپا شناخته میشود [ .]10این گیاه

وسیع کشت کرد و در صنعت مورد استفاده قرار داد .به هر حال،

معموالً دو پایه بوده و گلهای نر و ماده این گیاه ،بر روی

تجارت ساالنه حدود  100تا  2000میلیون دالری ارقام فیبری از

پایههای جداگانه قرار دارند و عموماً گلهای نر کمی زودتر از

این گیاه بیانگر ارزش اقتصادی آن میباشد [.]6

گلهای ماده تشکیل و ظاهر میشوند .البته ارقام یک پایه و
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فیبری با نام همپ ) ،(Hempشناخته شده هستند [ .]6اکنون مراکز
بزرگ تحقیقاتی جهان برای ثبت نتایج تحقیقات ،یافتن ژنوتیپها
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منبع غذایی ،دارویی و صنعتی مهم مورد توجه نبوده است و

قبل از میالد ،در ایران از این گیاه یاد شده است [ .]8شواهد

هرمافرودیت آن نیز وجود دارد [ .]11این گیاه برگهای
تاریخچه شاهدانه
گیاهانی بوده است که توسط انسان کشت میشده است .به

2

شکلهای مختلف با بوی قوی و مطبوع است و ارتفاع آن به
 1-3متر میرسد [.]12
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شاهدانه یکی از قدیمیترین گیاهان اهلی و جزء اولین

پنجهای با پنج تا هفت برگچه دندانهدار دارد و دارای واریتهها و

اسدی و همكاران

شده است .تنوع ژنوتیپهای شاهدانه از نظر طول دوره نوری

ردهبندی گونههای شاهدانه
از نظر تاریخی ،سه گونه از شاهدانه شناسایی شده است:

به گونههای مختلف و شرایط محیطی بستگی دارد [ .]10این

Cannabis

گیاه بهاره بوده و در مناطق مختلف از حدود اوایل تا اواسط

 .ruderalisسالها بود که گیاهشناسان هر کدام از آنها را گونه

بهار در صورت مساعد بودن شرایط جوی و دما ،کشت

جداگانهای به حساب میآوردند .با این وجود ،اکنون بیشتر

میشود .با وجودی که جوانهزنی با  1 - 2درجه سانتیگراد

گیاهشناسان عموماً این نظر را دارند که این جنس فقط دارای

حرارت خاک انجام میشود اما این گیاه جز گیاهان زود کشت

یک گونه به نام  Cannabis sativaاست که به سطح وسیعی

نمیباشد .به منظور رشد سریع و بهتر این گیاه و تسلط بر

 Cannabis indica ،Cannabis sativaو

از اکوتیپها و نژادها متفرق شده است [ .]6 ،13گونه

علفهای هرز ،الزم است که آن را در شرایط  10 – 12درجه

فیبر ،دانه و برای ترکیبات دارویی استفاده میشود .گونه

طول دوره رشد ،در صورتیکه برای تولید الیاف باشد کمتر از

 ،C. indicaگیاهی کوتاه با برگهای عریض بوده و از رزین

حالتی است که شاهدانه به منظور تولید بذر کشت شود .چرا

آن استفاده میشود و گونه  ،C ruderalisگیاهی کنار جادهای،

که شاهدانه الیافی دوره رشد کمتری نسبت به شاهدانه دانهای

کوتاه و بدون انشعاب بوده که میزان کمتری دارو تولید میکند [.]14

دارد [ .]8گزارشاتی نیز نشان داده است که شاهدانه در دمای
 20تا  30درجه سانتیگراد از روز سوم شروع به سبز شدن

منشأ و پراکنش
منشأ اولیه این گیاه در نقاط مرکزی آسیا میباشد و امروزه
به علت توسعههای که از نظر پراکندگی پیدا کرده در غالب

نموده و پس از گذشت  7روز به طور کامل سبز شد [.]17
به طور کلی شاهدانه برای تولید یک کیلوگرم ماده خشک

 300 – 500لیتر آب مصرف میکند و میزان محصول بستگی به

موطن اصلی این گیاه ایران ،افغانستان ،بخشی از جنوب

مرحله رشد سریع است (مرحله ظهور پنج برگی تا تولید غنچه) ،که

قزاقستان و حتی سیبری میباشد [ .]8ایران یکی از

طبیعت ًا باالترین مقدار مواد غذایی را نیز جذب میکند و در این

رویشگاههای مهم این گیاه ارزشمند به شمار میرود ،به طوری

مرحله به میزان زیادی مواد غذایی و درجه حرارت باال نیاز دارد.

که نمونههای خودرو و زراعی آن در استانهای مختلف ایران

بعد از آب ،نوع خاک و روش آماده کردن زمین ،عاملهای تعیین

یافت میشوند .بنابراین ،تنوع ژنتیکی گستردهای از این گیاه در

کننده محصول هستند .شاهدانه در خاکهای مناسب باالترین میزان

ایران وجود دارد [ .]2بررسیها نشان میدهد که این گیاه در

محصول را از نظر کمی و کیفی تولید میکند [ .]8خاکهای خیلی

مناطق غربی ،جنوب غربی ایران و همچنین مناطقی از

شور ،خیلی سرد ،خیلی سنگین و یا خیلی سبک برای کاشت این

استانهای گیالن ،مازندران ،بلوچستان ،خراسان ،بندر گز و

گیاه مناسب نیستند .خاکهای رسی  -شنی برای رشد این گیاه

اراک کشت میشود [.]16
اکولوژی

مناسب هستند .بهترین  pHبرای شاهدانه  6/5 – 7/4است [.]18
اهمیت زراعی

به عوامل ژنتیکی و روزهای کوتاه وابسته است و زمان واقعی

کشت آن آسان است و تنوع کشاورزی زیستی را در پی دارد.

تشکیل آغازههای گل بسته به شرایط آب و هوایی ،شرایط

از نقطه نظر زراعی ،شاهدانه به عنوان یک محصول با عملکرد

مکانی و عملیات زراعی متفاوت است .طول دوره نوری

زیاد است که نیاز به مقدار کمی ورودی (نهاده) دارد و در

(فتوپریود) ،موردنیاز برای این گیاه بین  9تا  14ساعت گزارش

مقایسه با سایر گیاهان زراعی نیاز چندانی به استفاده از

فصلنامه گياهان دارويي ،سال هجدهم ،دوره دوم،
شماره مسلسل هفتادم ،بهار 1398
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شاهدانه گیاهی روز کوتاه است و گلدهی آن به طور کلی

شاهدانه خصوصیات زراعی ارزشمندی دارد از قبیل اینکه
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نواحی گرم و معتدل ،کشت و پرورش داده میشود [.]15

مقدار بارندگی یا آبیاری دارد [ .]8بیشترین نیاز آبی برای این گیاه در

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

 ،C. sativaمعموالً گونهای با ارتفاع بلند است که برای تولید

سانتیگراد دمای خاک کشت نمود .مقدار حرارت مورد نیاز در

مروری بر جنبههای زراعي ...

آفتکش ،علفکش و کود ندارد [ .]19از آنجاییکه نیاز کمتری

شیمیایی باعث کاهش تنوع زیستی میشود اما استفاده از

به نهادههای خارجی دارد بنابراین بر محیط زیست تأثیر منفی

آفتکشهای زیستی که سازگار با محیط زیست هستند

کمتری خواهد داشت [ .]20این گیاه دارای رشد سریعتری

میتواند برای حیات وحش نیز مفید باشد و باعث افزایش تنوع

میباشد و معموالً به دلیل پوشش کامل زمین پس از دریافت

زیستی شود [.]33

زیست توده زیادی تولید میکند [ .]21شاهدانه توانایی مقاومت

دارد ولی کارآیی باالی استفاده از نهادهها را دارا میباشد ،به

به خشکی و توانایی رشد در اقلیمهای گوناگون را دارد و

طوریکه عملکرد ساقه ،وزن برگ و گل آذین و عملکرد کل

دارای تنوع ژنتیکی باالیی است [ .]22به طوری که نمونههای

ماده خشک این گیاه با کاربرد کود نیتروژن افزایش مییابد که

خودرو و زراعی آن در استانهای مختلف ایران [ ،]2نشان از

این افزایش به خاطر بهبود شرایط تغذیهای گیاه بوده است

سازگاری این گیاه به مناطق مختلف اکولوژیکی است .همچنین

[ .]34در تحقیق دیگری روی شاهدانه فیبری مشاهده شد که

ضریب زراعی تحمل این گیاه به شوری بین  44تا  59میلیگرم

کاربرد کود نیتروژن تأثیر مثبتی روی عملکرد بیوماس ،وزن

نمک محلول گزارش شده است .به طور کلی ،شاهدانه را در
گروه گیاهان نیمه حساس به شوری تقسیمبندی میکنند [.]23

خشک ساقه ،ارتفاع بوته و شاخصهای گلآذین آن داشته -
است [ .]35مطالعه دیگری نشان داد که عملکرد ساقه شاهدانه

دارد یک محصول عالی برای شکستن فشردگی خاک است و

در حالیکه عملکرد گلآذین و عملکرد دانه کمتر تحت تأثیر

باعث بهبود تخلخل و ساختار خاک میشود و درنهایت

قرار گرفت [ .]36به هرحال عملکرد  5تن در هکتار در شرایط

افزایش عملکرد محصول بعدی را فراهم میکند [.]22 ،24

بدون کاربرد کود نیتروژن و عملکرد  7تن در هکتار با کاربرد

شاهدانه از جمله گیاهان زراعی است که به آسانی و با قدرت

 60کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار گزارش شده است [.]37

زیاد رشد میکند و علفهای هرز را به سرعت مهار میکند و

همچنین بهبود رشد و افزایش عملکرد شاهدانه با استفاده از

نیز حساسیت کمی به آفات و بیماریها دارد و میتواند بدون

کودهای زیستی و افزایش عملکرد ساقه یا فیبر با استفاده از

استفاده از هر گونه آفتکش رشد کند و زنده بماند [.]25

مایکوریزا گزارش شده است [.]38

گزارش شده است که شاهدانه یک محصول مؤثر برای کنترل

شاهدانه دارای عملکرد ماده خشک زیادی است و از آن

علفهای هرز است که عمدتاً به علت رقابت پذیری باالی این

برای گیاه پاالیی خاکها استفاده میشود [ .]39زیست توده

گیاه برای منابع محدود [ ،]26و آزاد سازی از طریق

شاهدانه محصول عالی برای پاکسازی فلزات سنگین انباشته

آللوکیمیکالها است و رشد علفهای هرز را حتی اگر تنوع

شده در خاک است .این فلزات معموالً در زیست توده گیاه

گوناگونی هم داشته باشند تحت تأثیر قرار میدهد [ .]27با این

انباشته میشوند و سپس از خاک خارج میشوند [ .]40در

حال ،به علت سرعت کند رشد اولیه گیاهان شاهدانه ،کنترل

مطالعات زیادی مشاهده شده است که شاهدانه دارای توانایی

علفهای هرز برای جلوگیری از تأثیرات شدید رقابت

تحمل و تجمع عناصر سنگینی مانند سرب ،نیکل ،کادمیوم،

ضروری است .به همین دلیل کنترل علفهای هرز طی دو

روی ،کروم و مس را دارد که بدلیل داشتن حجم زیست توده

مرحله 15 ،و  30روز بعد از سبزشدن محصول ،برای مدیریت

باال و ریشههای عمیق آن میباشد [ .]41مطالعات نشان داده

علفهای هرز در مزرعه شاهدانه مفید خواهد شد [.]28

است که گیاه شاهدانه دارای توانایی باالیی برای انتقال فلزها به

در برابر نماتدها [ ،]29حشرات [ ]30 ،31و علفهای هرز

گیاه به شرایط اقلیمی نسبتاً سخت و کشت آسان ،سیستم عمیق

[ ]32گزارش شده است .اگرچه استفاده از آفتکشهای

ریشهای و کاربردهای گوناگون صنعتی آن ،گیاه مناسبی برای
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امکان استفاده از عصاره شاهدانه ،به عنوان آفتکش زیستی

بخشهای هوایی است [ ]42و با توجه به بردباری باالی این
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شاهدانه ،به دلیل سیستم ریشهای گسترده و عمیقتری که

فیبری به شدت تحت تأثیر افزایش کود نیتروژن قرار گرفت،

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

 400تا  450درجه  -روز -گرما ،عملکرد باالیی دارد و درصد

به هرحال شاهدانه نیاز کمی به نهادهها و تقویتکنندهها

اسدی و همكاران

گیاه پاالیی خاکها است [ .]39به هرحال شاهدانه برای عنصر

ویژگیهای اختصاصی روغن شاهدانه ،این روغن میتواند در

سرب یک بیش اندوز است و مانند گیاه آفتابگردان به خوبی

گروه روغنهای خوراکی متداول مورد توجه قرار گیرد [.]51

سرب را از ریشه به اندامهای هوایی میرساند [.]43
به طور کلی توانایی مقاومت به هجوم میکروبی ،نیاز کم به

اهمیت بهداشتی

رشد در خاکهای آلوده ،جلوگیری از رشد عوامل بیماریزای

نشده ) (Polyunsaturated Fatty Acidsاز جمله گاما

خاک ،تأثیر مثبت در تناوب زراعی و امکان بهبود کیفیت خاک

لینولئیک اسید است که در صنایع تولید کرمهای آرایشی و

از ویژگیهای ارزشمند زراعی شاهدانه به شمار میروند

سایر فرآوردههای آرایشی و بهداشتی مانند مرطوب کنندهها و

[ .]44 ،45 ،46بنابرین با توجه به ویژگیهای مناسب بسیار

شامپوها ،روغن ماساژ ،حالتدهندهها ،لوسیونها و غیره

فراوان شاهدانه و پتانسیل بسیار باالیی که برای جایگزین شدن

استفاده میشود .محصوالت بهداشتی حاصل از شاهدانه نه تنها

در تناوب زراعی دارد میتواند پایداری زراعی و اقتصادی

حساسیتزا نیستند بلکه برای آنها خاصیت ترمیمکنندگی

کشاورزان را بهبود بخشد [ .]47امروزه نگرانیهای زیست

پوست نیز گزارش شده است [.]52

محیطی و تولید چند منظوره شاهدانه ،عالقه دوبارهای به این
گیاه به ارمغان آورده است ،ولی با این وجود اطالعات زراعی
کمی برای حمایت از کشت شاهدانه وجود دارد [ .]48بیشتر
تحقیقات انجام شده روی این گیاه مربوط به شناسایی ترکیبات،
مواد مؤثره ،خواص درمانی و کاربردهای صنعتی آن میباشد.
اهمیت غذایی و روغنی بذر

اهمیت صنعتی
شاهدانه گزینه مناسبی برای تهیه دو سوخت زیستی مهم
یعنی بیودیزل و بیواتانول است .بسیاری از وسایط نقلیه سبز
امروزه با انواع سوختهای زیستی مانند روغن ذرت و
بیواتانول حاصل از گیاهان کار میکنند .محدود بودن
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نهادهها ،بازده زیاد وزن خشک ،عدم نیاز به آفتکشها ،توانایی

روغن شاهدانه دارای مقادیر باالی اسیدهای چرب اشباع

سوختهای فسیلی ،گران بودن و آلودگیهای ناشی از استفاده

همواره مورد استفاده بشر قرار میگرفته است .بذرهای شاهدانه

تجدیدپذیر روی آورد .به هر حال سوخت ناشی از شاهدانه

از مغذیترین دانههای گیاهی است و حاوی  20-25درصد

میتواند جایگزین مناسبی برای سوختهای فسیلی باشد و

پروتئین 20-30 ،درصد کربوهیدرات 25-35 ،درصد روغن و

هیدروکربنهای موجود در این گیاه میتواند به عنوان یک منبع

 10-15درصد فیبر نامحلول و همچنین مقادیر مطلوب فسفر،

تجدیدپذیر و غیرآلوده کننده اتمسفر سوزانده شود و در تولید

پتاسیم ،منیزیم ،گوگرد ،کلسیم ،آهن ،روی و انواع ویتامینهای

انواع سوختهای جایگزین مانند اتانول و بیودیزل مورد

 C ،Aو  Eبوده و همچنین دارای ترکیبات معدنی ،بتاکاروتن و

استفاده قرار گیرد [.]52

مناسبی از اسیدهای چرب با زنجیره غیراشباع شامل اسید

میزان دخالت انسان در منابع طبیعی و جنگلها رو به افزایش

لینولئیک و اسید لینولنیک است که برای تغذیه و سالمت انسان

است و در یک دوره  5000ساله ،کاهش سطح کل جنگلهای

مفید هستند و موجب کاهش کلسترول و فشار خون باال

جهانی نزدیک به  1/8میلیارد هکتار تخمین زده شده است

میشوند [ .]50با توجه به میزان روغن در دانههای روغنی

[ ]53و میانگین کاهش ساالنه جنگلها به  5/2میلیون هکتار در

متداول در ایران ،مقدار روغن موجود در شاهدانه مشابه مقدار کلزا

 10سال اخیر رسیده است [ .]54به هر حال سطح کل جنگلها

و بیشتر از سویا ،هسته زیتون و پنبه دانه است .بنابراین با توجه به

به طور گسترده و سریع در حال کاهش بوده و جایگزینی

فصلنامه گياهان دارويي ،سال هجدهم ،دوره دوم،
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آنتیاکسیدان است [ .]49روغن بذر شاهدانه حاوی مقادیر

با افزایش جمعیت جهانی و رشد کاربریهای اقتصادی،
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بذر شاهدانه غنی از پروتئین و روغن میباشد و از دیرباز

از آنها ،باعث شده که انسان به استفاده از انرژیهای

مروری بر جنبههای زراعي ...

قرنها است که به عنوان منبع سریع جایگزین شونده فیبر

در گیاه شاهدانه شناسایی شده است .از کانابینوئیدهای اصلی

شناخته شده است که عمدهترین دلیل آن فرآوری ارزان و

میتوان دلتا  - 9تتراهیدروکانابینول ) ،(THCکانابیدیول

کیفیت فیبرهای حاصل از شاهدانه است به طوری که قویترین

) ،(CBDکانابینول ) ،(CBNکانابیجرول ) ،(CBGو

و طویلترین فیبر طبیعی از شاهدانه تهیه میشود .این فیبر

کانابیکروم ) (CBCرا نام برد (شکل شماره ،THC .]57[ )1

همچنین مقاومتر ،گرمتر و نرمتر از پنبه و سایر منسوجات

مهمترین کانابینوئید موجود در شاهدانه بوده و بسیاری از اثرات

مشابهی است که امروزه استفاده میشود .همچنین قابل بازیافت

و ویژگیهای دارویی این گیاه به این ترکیب نسبت داده میشود.

و سازگار با محیط زیست بوده و برای تولید کاغذ ،دستمال

طبق مطالعاتی که انجام شده است ،کاربرد  THCاستخراج شده

کاغذی ،لباس و کاله و حتی کفش در بسیاری از کشورهای

به تنهایی با کاربرد گیاه کامل اثرات دارویی مشابهی ایجاد

واجد این تکنولوژی از جمله در اروپا استفاده میشود .با توجه

میکنند CBD .نیز یکی دیگر از کانابینوئیدهای مهم این گیاه

به نیاز مبرم به کاهش بهرهبرداری از جنگلها و نیاز به منابع

میباشد که دارای اثرات دارویی متفاوتی است [.]58

تجدیدشونده فیبر در صنعت چوب و کاغذ ،شاهدانه گزینه
مناسبی برای کاهش بهرهبرداری از منابع طبیعی و جنگلها

بیوسنتز کانابینوئیدها

میباشد [ .]55در ایران نیز به دلیل برداشتهای بیرویه ،سطح

مطالعات هیستوشیمیایی [ ،]59ایمونوشیمیایی [ ]60 ،61و

جنگلهای کشور رو به کاهش است و ضرورت یافتن منابع

شیمیایی [ ]62تأیید کردند که مکان عمده تولید کانابینوئیدها

جایگزین برای منابع چوبی در کشور احساس میشود .منابع

تریکومهای گل ماده گیاه است که بیشترین آنTHC ،

طبیعی غیرچوبی ،مانند گیاهان یکساله مانند شاهدانه،

(دلتا  - 9تتراهیدروکانابینول) ،میباشد .همچنین ،کانابینوئیدها

جایگزینهای مناسبی برای منابع چوبی جنگلها هستند [.]2

با زیست سنجی [ ]63و تجزیههای شیمیایی [ ]64 ،65در
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مناسب برای تولید فیبر مورد نیاز بشر الزامی است .شاهدانه

این گیاه به خود اختصاص دادهاند .بیش از  60نوع کانابینوئید

ساقه ،دانه گرده ،بذرها و ریشهها یافت شدند .البته  THCدر
ترکیبات فیتوشیمیایی

بذر وجود ندارد .پیش ماده کانابینوئیدها از دو مسیر مختلف

بیش از  480نوع ترکیب شیمیایی مختلف در گیاه شاهدانه

 Olivetolic acidمیباشد [ ]66و مسیر دوم )(DOXP/MEP

شناسایی شده است [ .]56برخی از این ترکیبات به

Deoxyxylulose
Phosphate/Methylerythritol
Geranyl
 Phosphateاست که محصول اصلی آن

متابولیتهای اولیه تعلق دارند نظیر آمینواسیدها ،اسیدهای
چرب و استروئیدها .در حالیکه کانابینوئیدها ،فالونوئیدها،
استیلبنوئیدها ،ترپنوئیدها ،لیگنانها (فنولیک آمیدها و
لیگنامیدها) و آلکالوئیدها از متابولیتهای ثانویه شاهدانه
هستند .بنابراین شاهدانه یک کارخانه واقعی تولید کننده
متابولیتهای ثانویه است و در صنایع دارویی از ارزش باالیی
برخوردار است [.]11
کانابینوئیدها

) diphosphate (GPPمیباشد [ .]67این دو پیش ماده برای
ساخت کانابیگرولیک اسید ) ،(CBGAکه درنهایت
تتراهیدروکانابینولیک اسیدی ) ،(THCAو کانابیدیولیک اسید
) ،(CBDAرا میسازند ،مصرف میشوند [ .]68گرم کردن
ماده

گیاهی

نقش

مهمی

در

دکربوکسیالیون

تتراهیدروکانابینولیک اسیدی ) ،(THCAکه اثر روانگردان
ندارد ،به کانابینوئید طبیعی ( THCدلتا  9تتراهیدروکانابینول)،
با اثر روانگردان ،بازی میکند [ .]69در طی این مسیر دو آنزیم

در جنس شاهدانه شناسایی شدهاند و بیشترین مطالعات را در

ماده  CBGAبه  THCAو  CBDAرا کاتالیز میکنند .این دو
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کانابینوئیدها ترکیبات ترپنوفنولیک  22کربنه هستند که تنها

 THCASو  CBDASنقش کلیدی دارند چرا که تبدیل پیش

6

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2019.18.70.3.6

شاهدانه از نظر ترکیبات فیتوشیمیایی بسیار پیچیده است و

ساخته میشود .مسیر اول  Polyketideاست که محصول آن

اسدی و همكاران
آنزیم کلیدی توسط توالی دو ژن  THCAسنتاز و CBDA

اختصاصی در سلولهای ترشحی کرکهای غدهای بیان میشود

سنتاز کد میشوند که درنهایت منجر به تولید دو کانابینوئید

و همچنین در حفره ذخیرهای کرکهای غدهای فعال است

اصلی  THCو  CBDمیشوند THCA .سنتاز به طور

[( .]57 ،70شکلهای شماره  2و .)3
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شکل شماره  -2شمای کلی از مسیر ساخت زیستی (بیوسنتز) ،کانابینوئیدها []57
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ساختمانی دارند و در مکانیسمهای دفاعی شرکت میکنند

فالونوئیدها
فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان میباشند [ .]71 ،72این ترکیبات

فعالیت آنتیباکتریال و ضدقارچی دارند [ ]82 ،83و یا دافع حشرات

در تغذیه و سالمت انسان و جانوران نقش مهمی بر عهده

هستند [ .]84در حدود  19استیلبنوئید در شاهدانه شناسایی شده

دارند [ .]73 ،74در شاهدانه بیش از  20نوع فالونوئید گزارش

است [ .]85 ،86استیلبنوئیدهای شاهدانه در ساقه [ ،]87برگها []88

شده است [ .]7 ،75فالونوئیدهای شاهدانه در گلها ،برگها،

و رزین [ ]89شناسایی و جداسازی شدهاند.

شاخههای کوچک و دانه گرده شناسایی و جداسازی شدهاند
[ .]75 ،76 ،77شواهدی مبنی بر حضور فالونوئیدها در

ترپنوئیدها

غدههای این گیاه وجود ندارد [ .]78فالونیدها شامل :فالوون

یکی دیگر از متابولیتهای گیاهی ترپنوئیدها و

( ،)Flavoneفالونول ( ،)Flavonolلوتئولین (،)Luteolin

ایزوپرنوئیدها هستند .مسیر بیوسنتز ترپنوئیدها در هر دو بخش

(،)Quercetin

متابولیتهای اولیه و ثانویه دیده میشود .در متابولیسم اولیه،

ویتکسین ( ،)Vitexinآپیگنین ( ،)Apigeninگلوکوزید

ترپنوئیدها فعالیتهایی مانند فیتوهورمونها (جیبرلیک اسید،

( )Glucosideو آپیگنین گلوکوزید ()Apigenin glucoside

آبسیزیک اسید و سایتوکینینها) و پایدارکنندههای غشا

میباشند .کانفالوین  )Cannflavin A( Aو کانفالوین B

(استرولها) را دارند و میتوانند در تنفس و فتوسنتز درگیر

( )Cannflavin Bویژه شاهدانه هستند [.]75

شوند .در حالیکه در متابولیسم ثانویه ،در ارتباطات و

کائمفرول

(،)Kaempferol

کوئرستین

استیلبنوئیدها
قلمرو گیاهان توزیع شدهاند [ .]79این ترکیبات در گیاهان نقش

8

مکانیسمهای دفاعی گیاه شرکت میکنند (فیتوالکسینها) [.]90
در شاهدانه  120نوع ترپن شناسایی شده است [ .]56که شامل:
 61نوع مونوترپن ( 52 ،)Monoterpeneنوع سزکوئیترپنوئید
( 2 ،)Sesquiterpenoidنوع تریترپن (،)Triterpene

] [ DOI: 10.29252/jmp.2.70.1

استیلبنوئیدها ترکیبات فنولی هستند که به طور گستردهای در
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فالونوئیدها ،دارای نقشهای زیادی در بیوشیمی،

[ .]80 ،81استیلبنوئیدها همچنین از اجزای چوبی ریشهها هستند و
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شکل شماره  -3مسیر تولید  THCو ]57[ CBD

اسدی و همكاران

 1نوع دیترپن ( )Diterpeneو  4نوع ترپنوئید فرعی

موسکارین ( )Muscarineاز پیش آلکالوئیدها میباشند.

( )Terpenoid derivativesمیباشد .اسانس و عطر ویژهای

کانابیساتیوین ( )Cannabisativineو آنهیدرو کانابیساتیوین

که در شاهدانه استشمام میشود نتیجه وجود این ترپنوئیدها است [،92

( )Anhydrocannabisativineاز پلیآمینهای مشتق از

 .]91این اسانسها به آسانی از طریق روشهای اسانسگیری قابل

اسپرمیدین ( )Spermidineهستند .پیپریدین ( )Piperidineو

استخراج هستند .محصول نهایی این کار به نوع شاهدانه (فیبری یا

پیرولیدین ( )Pyrrolidineنیز در شاهدانه شناسایی شدهاند .این

دارویی) ،جنسیت ،سن گیاه ،اندام نمونهگیری شده ،نوع کشت ،زمان و

آلکالوئیدها در بافت ریشه ،برگ ،ساقه ،دانه گرده و بذرها یافت و

شرایط برداشت ،خشک کردن و نگهداری آن بستگی دارد [.]56 ،86

استخراج شدهاند [.]105

اثرات فارماکولوژی برخی ترپنهای شاهدانه کشف شده است و ممکن
است اثر سینرژی با کانابینوئیدها داشته باشند [ .]91 ،92ترپنها در

اثرات فارماکولوژیک

[ ]94 ،95شناسایی و جداسازی شدهاند .با این حال ،تریکومهای غدهای

پیشرفته و در حال توسعه ،استفاده از طب سنتی و گیاهان

محل اصلی تجمع ترپنها هستند [.]96

دارویی برای حفظ سالمتی به دلیل افزایش اعتماد مردم به
استفاده از این گیاهان بسیار چشمگیر است .شاید مهمترین

لیگنانها (فنولیک آمیدها و لیگنامیدها)

دلیل توجه وافر محققین به شاهدانه مربوط به تأثیرات درمانی

لیگنامیدی تولید میکنند [ - N .]97ترانس  -کوماریل تیرامین

 .)1ترکیبات موجود در شاهدانه به درمان درد و تسکین

( - N ،)N-trans-coumaroyltyramineترانس  -فرولوئیل

عوارض ناشی از برخی درمانهای پزشکی کمک میکند.

تیرامین ( )N-trans-feruloyltyramineو  -Nترانس  -کافییل

کانابیدیول که از مهمترین ترکیبات شاهدانه است موجب

تیرامین ( )N-trans-caffeoyltyramineاز فنولیک آمیدها

تسکین انواع دردهای مزمن و غیرمزمن و درمان تشنج تبدار،

هستند .کانابیسین  G - ،F - ،E - ،D - ،C - ،B - ،A -و

التهاب ،اضطراب و تهوع میشود .مطالعات اخیر نشان میدهند

گروسامید به عنوان لیگنامیدها هستند [ .]98حضور و انباشت

که ترکیبات مذکور در درمان سرطان سینه و سایر انواع سرطان

فنولیک آمیدها نشاندهنده یک پاسخ دفاعی شیمیایی در گیاهان

و تعدیل عالئم اسکیزوفرنی و ام .اس ،میگرن و روماتیسم و

است [ .]99 ،100عالوه بر این ،مشخص شده است که آنها

غیره مؤثر میباشند [ .]107مرینول داروی مهم مشتق شده از

نقش مهمی در روند گلدهی و ارگانیسمهای جنسی و مقاومت

شاهدانه است که به عنوان یک داروی اشتهاآور و ضداستفراغ

در برابر ویروس دارند [ .]101 ،102برای کانابیسینهای  B -و

و تهوع برای افرادی که تحت شیمی درمانی هستند و یا دچار

( D -لیگنامیدها) ،یک فعالیت ضدتغذیهای قوی گزارش شده

تهوع مربوط به تابش اشعه و یا بیاشتهایی الغری عصبی ناشی

است [ .]103همچنین اثرات حشرهکشی لیگنانها شناخته شده

از ایدز میشوند ،تجویز میشود .اثرات مثبت شاهدانه و

است [.]104

کانابینوئیدهای آن در بهبود نسبی عالیم ایدز مؤثر دانسته شده
است .همچنین از این ترکیبات برای درمان طیف وسیعی از

آلکالوئیدها

سرطانها از جمله پوست ،سینه ،پروستات ،تومور مغزی ،ریه،

مقادیر کم در گیاه نقشهای زیستی انجام میدهند .در شاهدانه

حیوانی نشان داده است که این ترکیبات در درمان پوکی

 10آلکالوئید شناسایی شده است [ .]85 ،86کولین

استخوان [ ،]109و تنگی رگها میتواند نقش مؤثری داشته

( ،)Cholineایزولوسین بتائین ( )Isoleucine-betaineو

باشد [ .]108کاهش درد ،رفع انقباضات موضعی و تشنج و

فصلنامه گياهان دارويي ،سال هجدهم ،دوره دوم،
شماره مسلسل هفتادم ،بهار 1398
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آلکالوئیدها ،ترکیبات ثانویه و نیتروژنداری هستند که در

پانکراس و خون استفاده میشود [ .]107 ،108بررسی مدلهای
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میوهها و ریشههای شاهدانه  11ترکیب فنولیک آمیدی و

ترکیبات حاصل از این گیاه باشد [( ]57 ،106جدول شماره
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روغن حاصل که از گلهای ماده [ ،]85 ،86ریشهها [ ]93و برگها

امروزه در جوامع صنعتی و در بسیاری از کشورهای

مروری بر جنبههای زراعي ...

تسهیل خواب از اثرات داروی شاهدانه محسوب میشود

گزارش شده است که روغن شاهدانه خاصیت ضدمیکروبی

[ .]110کانابینوئیدها میتوانند جایگزین سهم بزرگی از داروها

دارد و وجود آن در مواد غذایی مانع فاسد شدن و رشد

مانند داروهای قلبی ،ضدورم ،آنتیبیوتیک ،ضدتنگی نفس ،دفع

میکروارگانیسمها میشود و این خاصیت به دلیل وجود

ضایعات و خوابآور باشند [ .]111در حال حاضر برخی از

ترکیبات میرسن ) ،(Myrceneو کاریوفیلن )(Caryophyllen

داروها همانند ساتیوکس ) ،(Sativexبه صورت اسپری و

موجود در روغن است که این ترکیبات عامل ایجاد بو در

مرینول ) ،(Marinolبه صورت کپسولهای ژالتین وجود دارند

شاهدانه هستند [ .]113 ،114روغن شاهدانه به علت داشتن

[ .]112انواع داروهای انسانی به دست آمده از شاهدانه در
جدول شماره  2نشان داده شده است [.]57 ،106
جدول شماره  -1مشخصات برخی از ترکیبات اصلی شاهدانه [.]57 ،106
مسکن ،آنتیبیوتیک ،ضدتشنج ،ضدتورم

کانابینول ()CBN

ضدتورم ،آنتیبیوتیک ،ضدقارچ ،مسکن

کانابیکروم ()CBC

آنتیبیوتیک ،ضدقارچ ،ضدتورم ،مسکن

کانابیجرول ()CBG

آنتیبیوتیک

کانابیگرولیک اسید ()CBGA

آنتیبیوتیک

کانابیدیولیک اسید ()CBDA

کاهنده اضطراب ،ضددیوانگی ،مسکن ،ضدتورم ،آنتیاکسیدان ،ضدانقباض و تشنج

کانابیدیول ()CBD

نشاطآور ،ضدتورم ،آنتی اکسیدان ،ضدتهوع

دلتا  9تتراهیدروکانابینول ()THC

جدول شماره  -2مشخصات برخی از فرآوردههای دارویی شاهدانه و اثرات آنها [.]57 ،106
فرآورده

ترکیبات /ترکیبات فعال

Bedrocan

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

اثرات درمانی اصلی

کانابینوئید

اثرات درمانی
درمان اسپاسم همراه با درد در ام .اس یا جراحت ستون

گلهای خشک ( THC 18%و  )CBD 0/2%به صورت تدخینی

فقرات ،بهبود تهوع ایجاد شده در اثر پرتو درمانی،
عصبی مزمن و درمان سندرم ژیلزدالتورت و تسکین
سرطان و ایدز

Bedrobinol

گلهای خشک ( THC 13%و  )CBD 0/2%به صورت تدخینی

Marinol

( THCساختگی) به صورت کپسول خوراکی

Sativex

عصاره شاهدانه (به صورت اسپری  THC 27 mg/mlو CBD 25 mg/ml

اثرات مشابه با

 Bedrocanدارد ولی  THCکمتری

دارد و ضعیفتر عمل میکند.
درمان اسپاسم همراه با درد در ام .اس یا جراحت ستون
فقرات ،بهبود تهوع ایجاد شده در اثر پرتو درمانی،
بهبود عالئم بعد از شیمی درمانی ،داروی ایدز ،درد
عصبی مزمن و درمان سندرم ژیلزدالتورت و تسکین
سرطان و ایدز
درمان تهوع ایجاد شده در اثر شیمی درمانی ،درمان کم

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2019.18.70.3.6

بهبود عالئم بعد از شیمی درمانی ،داروی ایدز ،درد

اشتهایی همراه با کاهش وزن ایجاد شده در اثر ایدز

(شبیه  )THCبه صورت کپسول خوراکی

ام .اس
درمان تهوع ایجاد شده در اثر شیمی درمانی در افراد
سرطانی
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™Cesamet

زیر زبانی

برای رفع سفتی عضالنی و تسکین درد ناشی از بیماری

اسدی و همكاران

اسیدهای چرب غیراشباع لینولئیک و لینولنیک سرشار از امگا 3

از ذخیره اطالعات عاجز میماند اما اطالعات قدیمیتر که قبالً

و امگا  ،6از ارزش غذایی زیادی برخوردار است [ .]50تأثیر

تثبیت شدهاند دست نخورده و قابل استفاده باقی میمانند

اسید چرب امگا  3در کاهش فشار خون ،کاهش سطح

[.]124

کلسترول خون ،کمک به طبیعی بودن سوخت و ساز بدن،

تأثیرات مواد کانابینوئیدی بر بدن به عوامل متعددی از

کاهش مقاومت به انسولین ،درمان التهاب و بهبود بیماری

جمله مقدار مصرف دارو و مدت زمان مصرف آن بستگی دارد

آرتولیت گزارش شده است [.]115 ،116

[ .]62کانابینوئیدها از طریق گیرندههای کانابینوئید نوع 1

انسان مدتهاست که توجه دانشمندان را به خود جلب کرده

گیرندههای کانابینوئید نوع ،(Cannabinoid receptor type 2) 2

است .گزارش شده است که مصرف اسیدهای چرب ترانس با

یا به اختصار ) ،(CB2اعمال فیزیولوژیک خود را انجام میدهند.

بیماری سرطان ارتباط دارند و از آنجایی که در شرایط حرارتی

به دنبال کشف و شناسایی این گیرندهها ،اندوکانابینوئیدها نیز

معمول پخت ،ایزومری شدن و تشکیل اسیدهای چرب ترانس

کشف شدند [ .]126مطالعات ،حضور گیرنده  CB1را در

در روغن طبیعی شاهدانه صورت نمیگیرد از مزایایی استفاده

نواحی از مغز از جمله هیپوکامپ ،کورتکس و مخچه [ ،]127و

از روغن شاهدانه به شمار میرود [ .]117در صورتی که

سیستم لیمبیک ،تاالموس ،هیپوتاالموس و گیرنده  CB2در

روغنهای گیاهی هیدروژنه ،مارگارین و روغنهای سرخ

سلولهای سیستم ایمنی و اخیر ًا در تنه مغزی [ ،]128نشان

کردنی در شرایط دمای پخت ،میزان باالتری اسیدهای چرب

داده است .بنابراین احتمال اثر کانابینوئیدها بر این سلولها

ترانس تشکیل میدهند .از طرفی شاهدانه به علت داشتن آنتی

وجود دارد [ .]127همچنین ،مطالعات نشان داده است که

اکسیدان طبیعی توکوفرول بخصوص گاما توکوفرول به میزان

حذف ژنتیکی گیرندههای کانابینوئیدی در مراحل اولیه تولد

کافی ،دارای اثر آنتیاکسیدانی قوی میباشد [.]118

موش ،اختالل حافظه و کاهش عملکردهای شناختی را به دنبال

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

اثرات فیزیولوژیکی اسیدهای چرب ترانس بر روی بدن

) ،(Cannabinoid receptor type 1یا به اختصار ) (CB1و

داشت و این کاهش سریع در گیرندههای کانابینوئیدی با از بین
عوارض جانبی

رفتن نورونها در نواحی هیپوکامپ همراه بوده است [.]129

) (THCمیباشد THC .با اتصال به گیرندههای کانابینوئیدی

القاء میکند به طوریکه با انقباض نورونها DNA ،را در هیپوکامپ

در مغز به عنوان مسئول بیشتر آثار روانگردانی شاهدانه به شمار

قطعه قطعه و متالشی میکند و سبب آپوپتوز نورونها میشود و

میرود [ .]119مصرف شاهدانه باعث اثرات گوناگون

ممکن است دلیلی برای اختالل حافظه بعد از استعمال شدید

فیزیولوژیکی و روانی در انسان ،از جمله از دست دادن حافظه

ماریجوانا باشد .فعال شدن گیرندههای  CB1با  ،THCممکن است

میشود [ .]120این آسیب از طریق ماده مؤثره این گیاه اعمال

ایجاد رادیکالهای آزاد کند که به نوبه خود منجر به پراکسیداسیون

میشود که میتواند آپوپتوز سلولی و سمیت عصبی را در

چربی و مرگ سلولی میشود [ .]120همچنین محققین نشان دادند

هیپوکامپ القاء کند .بنابراین کانابینوئیدها نمیتوانند داروهایی

که ماده مؤثره شاهدانه با تولید رادیکالهای آزاد بوسیله آنزیمهای

بیضرر باشند [ .]120 ،121هیپوکامپ دارای ارتباطات متعددی

سیکلواکسیژناز ایجاد سمیت عصبی نیز میکند .مطالعات ،بخشی از

با ساختمانهای اصلی دستگاه لیمبیک میباشد و به طور فطری

کاهش حافظه را به ایجاد سمیت القاء شده توسط کانابینوئیدها

در فرآیندهای حافظه و یادگیری درگیر است [ .]122تقریب ًا هر

مرتبط میدانند [.]121

میشود [ .]122 ،123همچنین نقش هیپوکامپ در تثبیت حافظه

شاهدانه ،اثرات فرعی متعددی نیز برای آن ذکر شده است .این

کامالً شناخته شده است .چنانچه هیپوکامپ آسیب ببیند شخص

اثرات مجموعهای از پیامدهای جسمی ،روانی و رفتاری را

فصلنامه گياهان دارويي ،سال هجدهم ،دوره دوم،
شماره مسلسل هفتادم ،بهار 1398
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گونه تجربه حسی باعث فعال شدن حداقل بخشی از هیپوکامپ

در مطالعات انجام شده ،علیرغم برشمردن مزایای مصرف

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2019.18.70.3.6

اصلیترین ماده کانابینوئید ،دلتا  9تتراهیدروکانابینول

مطالعات نشان داده است که  ،THCمرگ سلولی در هیپوکامپ را

مروری بر جنبههای زراعي ...

شامل میشود که با توجه به بازه زمانی مصرف ،در دو دسته

) (Drug- typeو واریتههایی که دارای نسبت پایین

کوتاهمدت و بلندمدت قابل تفکیک میباشد [ .]130اثرات

کمتر از  1میباشند در گروه واریتههای فیبری )،(Fiber- type

کوتاهمدت جسمی مصرف شاهدانه عبارتند از :افزایش ضربان

قرار دارند که حد مجاز درصد  THCبرای کشت را دارند

قلب ،خشکی دهان ،قرمزشدن صورت و چشمها ،کاهش فشار

[ .]138این نسبت  ،THC/CBDتحت تأثیر برهمکنش ژنهای

داخلی چشم ،سستی عضالت ،احساس سرما و تغییرات دمایی

مختلف و شرایط محیطی گیاه میباشد .مقدار  THCدر

بدن بویژه در دستها و پاها [ .]131اختالالت روانی ذکر شده

بخشهای مختلف گیاه متفاوت است و در سرشاخههای گلدار

برای مصرف شاهدانه شامل کاهش حافظه کوتاه مدت و اثرات

گیاه در بیشترین مقدار است و به ترتیب در برگها ،برگهای

پارانویا یا اضطراب میباشد [ .]131-132عوارض جانبی

تحتانی ساقه و دانههای گیاه کاهش مییابد [ .]125همچنین

گزارش شده در ارتباط با مصرف شاهدانه در بلندمدت عبارتند

میزان این ترکیبات بستگی به نوع بافت ،سن ،رقم ،شرایط رشد

از :اعتیاد ،کاهش توانایی ذهنی در نوجوانان ،و بروز مشکالت

(تغذیه ،رطوبت ،میزان نور) ،زمان برداشت و شرایط انبارمانی

رفتاری در کودکانی که مادران آنها در دوران بارداری شاهدانه

دارد [ THC .]139 ،140 ،141دارای خاصیت روانگردانی است

مصرف کردهاند .بروز این پیامدها بیشتر در مواردی ذکر شده

و تنها کانابینوئید روانگردان شناخته شده است که توسط

که افراد شاهدانه را به صورت تدخینی مورد مصرف قرار

شاهدانه تولید میشود.]142[ .

THC/CBD

انجام شده ،مصرف شاهدانه در مقایسه با داروهای استانداردی

تولید فیبر ،با تراکمهای باال انجام میشود که در این حالت

نظیر متاکلوپرامید ) (Metoclopramideو نورولیپتیکس

شاخههای جانبی کمتری تولید شده و رشد ساقه اصلی تقویت

) ،(Neurolepticsاز تأثیر بیشتر و پروفایل اثرات جانبی

میشود [ .]143،144از کانابیدیول ) (CBDواریتههای فیبری

(سطوح کمتر سرگیجه ،اختالل در فشار خون و اضطراب)

برای تولید کرمها ،واکسها و مواد خوراکی استفاده میشود

کمتر برخوردار بوده است که وضعیتی مطلوب به شمار میآید

[ .]143همچنین کانابیدیول ) (CBDهمانند واریتههای دارویی،

[ .]135با وجود موارد مورد اشاره ،پیشنهاد شده است تا

کاربرد دارویی از جمله بهبود تشنج ،صرع و سایر اختالالت

تحقیقات بیشتری پیرامون قطعیت ارتباط بین مصرف شاهدانه

عصبی را نیز دارد .و به طور کلی گزارش شده است که

و عوارض موارد اشاره انجام گیرد.

واریتههای فیبری به خاطر فقدان خاصیت روانگردانی در
مقایسه با واریتههای دارویی از محبوبیت بیشتری برخوردار

نسبت  THC/CBDو تأثیر آن بر محدودیتهای کشت شاهدانه

هستند [ .]143 ،145هرچند که تولیدکنندگان شاهدانه باید به

کشت شاهدانه در بسیاری از کشورها از جمله ایران ،به

طور واضح از اهداف اصلی تولید آگاهی داشته باشند .ارقام

دلیل وجود دلتا  9تتراهیدروکانابینول ( ،)THCکه ماده اصلی

یک پایه ) ،(Monoeciousکه امروزه در دسترس هستند،

ماده مخدر حشیش میباشد ،منع قانونی دارد [ .]136طبق

اجازه تولید چند منظوره محصوالت شاهدانه را میدهند ،که

گزارشها [( THC ،]137روانگردان) و ( CBDضدروانگردان)،

باعث پایداری و بهبود فعالیتهای تولید میشوند [.]146

از مهمترین ترکیبات کانابینوئیدی میباشد .گونههای صنعتی دارای
 THCاندک (0/05 -1درصد) و  CBDباالیی میباشند .نسبت

نتیجهگیری

میباشد .بدینترتیب واریتههایی که دارای نسبت باالی

چرب اشباع نشده دارند و از لیف موجود در آن در صنایع

 THC/CBDبیشتر از یک میباشند در گروه واریتههای دارویی

کاغذسازی و نساجی استفاده میشود .تتراهیدروکانابینول

] [ DOI: 10.29252/jmp.2.70.1

 ،THC/CBDتعیین کننده مجاز بودن کشت واریته شاهدانه

بذرهای شاهدانه میزان قابل توجهی روغن و اسیدهای
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روشن نیست [ .]134این در حالی است که بر اساس مطالعات

فیبر و بذر کشت میشوند .معمو ًال کشت این واریتهها به منظور

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2019.18.70.3.6

دادهاند [ .]133هر چند که اثرات بلندمدت شاهدانه هنوز کامالً

واریتههای فیبری با سه هدف ،تولید کانابیدیول )،(CBD
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اسدی و همكاران

 که میتواند توجیه،]44 ،45 ،46[ شاهدانه به شمار میروند

 از مهمترین ترکیبات،(CBD) ( و کانابیدیولTHC)

.مناسبی برای کشت و تولید این گیاه باشد

کانابینوئیدی این گیاه میباشند که به دلیل خواص شناخته شده

شاهدانه از جمله گیاهانی است که تحقیقات اندکی روی

 در مطالعات مختلف. از اهمیت زیادی برخوردارند،دارویی آنها

آن انجام شده است ولی با توجه به اهمیت این گیاه از لحاظ

اثر درمانی ترکیبات دارویی گیاه شاهدانه روی برخی بیماریها

 غذایی و صنعتی که بیان شد و با توجه به بومی بودن،دارویی

 ایدز و اثرگذاریهای تسکینی و ضد، ام اس،از جمله سرطان

شاهدانه و به خاطر تنوع ژنتیکی جمعیتهای این گیاه در

 توانایی مقاومت به هجوم.اضطرابی آن گزارش شده است

 در این. انتظار میرود که بیشتر مورد توجه قرار گیرد،ایران

 عدم نیاز، بازده زیاد وزن خشک، نیاز کم به نهادهها،میکروبی

راستا با ارزیابی جمعیتها و اکوتیپهایهای مختلف این گیاه

 جلوگیری از، توانایی رشد در خاکهای آلوده،به آفتکشها

 میتوان ژنوتیپهایی با پتانسیل دارویی و فیبری،در کشور

 تأثیر مثبت در تناوب زراعی و،رشد عوامل بیماریزای خاک

 در راستای تولید،مطلوب را شناسایی کرده و با مطالعه بیشتر

امکان بهبود کیفیت خاک از ویژگیهای ارزشمند زراعی

.زراعی و انبوه آن گام برداشت
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Abstract
Cannabis (Cannabis sativa L.), commonly known as hemp, is an annual herb belongs to the
family Cannabacea. The seeds of this plant have considerable content of oil and unsaturated
fatty acids, and its fiber is used in the paper and textile industries. Tetrahydrocannabinol and
cannabidiol are main cannabinoid compounds of this plant, which have high importance for
their well-known pharmaceutical properties. Therapeutic effects of secondary metabolites of
hemp on different diseases, such as cancer, Multiple Sclerosis (M.S.), and AIDS and their
anxiety and palliative characteristics have been reported in several studies. Considering oil
content, and therapeutic and industrial properties of the hemp as well as, its high diversity in
Iran, more studies are needed to better recognize this plant and the economic production of its
therapeutic compounds. In the present paper, a comprehensive review of agronomic, therapeutic
and phytochemical characteristics of hemp is presented.

Keywords: Cannabis sativa L., Cannabidiol, Fiber, Oil, Tetrahydrocannabinol, Therapeutic
effect
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