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بذر گياهان دارويی

چکيده
مقدمه و هدف :آگار ،يکی از مشتقات نوعی جلبک دريايی است ،که به عنوان ماده ی مولد ژل در اکثر محيط های
کشت استفاده می شود .با وجود آن که يک محصول طبيعی و گياهی است اما فرآوری آن ،هزينه بر است .در طبيعت
جايگزين های ديگری برای آگار وجود دارد.
روش تحقيق :لذا به منظور بررسی امکان جايگزينی آگار با ديگر ترکيبات دارويی ارزان قيمت ،آزمايشی در دو
مرحله در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در پژوهشکده بيوتکنولوژی ناحيه مرکز انجام شد .نخست
آزمايشی با استفاده از بذور چهار نمونه گياه دارويی بذرک ،بالنگو ،اسفرزه و شاهی به عنوان عامل ژله ايی کننده
محيط کشت در مقايسه با شاهد آگار ترتيب داده شد .بذور اين  4گياه با قابليت توليد موسيالژ ،به جای آگار در
مقادير  4 ،3 ،3 ،0و  1گرم بذر در  31ميلی ليتر محيط کشت مايع به محيط کشت بافت اضافه شد و صفاتی نظير
درصد ريزنمونه های رشد يافته ،طول گياهچه ،تعداد شاخه های فرعی ،تعداد برگ و طول ميانگره ريز نمونه های
گياه استويا در اين محيط ،مورد ارزيابی قرار گرفت.
نتايج و بحث :اسفرزه بهتر از ساير بذور توانست شرايط رشد را برای ريزنمونه ها فراهم کند .در مرحله دوم به
منظور تعيين مقدار بهينه کاربرد اين بذر ،مقادير 4 ،3 ،3 ،0و  1گرم بذر اسفرزه با حضور و عدم حضور زغال فعال
به محيط کشت اضافه شد ،در تيمار شاهد از آگار استفاده شد .نتايج نشان داد که استفاده از يک گرم بذر گياه
اسفرزه با حضور زغال فعال در صفات طول گياهچه ،تعداد برگ ،طول ميانگره ،طول درازترين ريشه و وزن خشک
گياهچه اختالف بسيار معنی داری را با ساير تيمارها ايجاد کرد.
توصيه هاي کاربردي :با توجه به نتايج حاصل از تحقيق حاضر می توان تا حدودی بذر اسفرزه را به دليل داشتن
موسيالژ به عنوان جايگزين آگار جهت ژله ای شدن محيط کشت پيشنهاد کرد.

 .1مقدمه
0

آگار يک پلی ساکاريد با توده ی مولکولی باال ،ماده ای ژالتينی

سلولی بعضی از جلبک های قرمز و جلبک های دريائی به دست

است که حاوی پلی ساکاريد های بدون شاخه است و از ديواره

میآيد ( )Yamasaki & Osuga, 1960و به عنوان مادهی مولد ژل
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در محيط های کشت ،از جمله مواد پرکاربرد و گران قيمت در

ترتيب داده شد .در ابتدای کار ذرات اضافی ،بذور شکسته و ناقص و

بيوتکنولوژی گياهی محسوب می شود (.)Montagne, 1837

همچنين تکههای چوب باقی مانده از گل آذينها ،جدا و حذف

فرآيند توليد ،تخليص و خالص سازی آن توسط کارخانجات ويژه و

شدند .استريل کردن بذور ،محيط کشت و وسايل کشت در اتوکالو
o

به منظور حذف مواد سمی آن با صرف هزينه و سرمايه گزاف قابل

در دمای  030 Cو فشار ( psi 01پوند بر اينچ مربع) به مدت 31

اجراست ( )Scholten & Pierik, 1998به جز آگار ،امکان استفاده

دقيقه انجام شد .طی اين فرآيند هم از انتقال آلودگی توسط بذور به

از ساير منابع طبيعی به منظور توليد ژل در محيط های کشت وجود

محيط کشت جلوگيری شد و هم از جوانه زنی بذور در طی آزمايش

دارد (پيری و نظريان فيروز آبادی .)0381 ،از جمله اين موارد که می

ممانعت به عمل می آيد .ساير وسايل مورد نياز برای کشت بافت

توان در تهيه محيط های کشت بافت مورد استفاده قرار داد ،بذور

شامل پنس ،اسکالپل ،پتری در آون در دمای  311درجه سانتی

گياهان داروئی با قابليت توليد موسيالژ است (فکری و همکاران،

گراد و به مدت  3ساعت استريل شدند .بذور در مقادير  4 ،3 ،3 ،0و

 .)0387توليد گونه های مختلف اين بذور در کشور ايران با صرف

 1گرم بذر به  31ميلی ليتر محيط کشت مايع ويژه استويا که در

هزينه اندک و درسطح بااليی از کيفيت امکان پذير است .سرزمين

شيشه های مربايی توزيع شده بود ،اضافه شدند .پس از سرد شدن و

ايران با گستره ايی وسيع و پهناور ،دشتها ،کوهستانها و اقليم

ژله ايی شدن محيط ،در تمام ظروف ريز نمونه های گياه استويا که

های گوناگون و تفرق بی نظيری از گونههای گياهی( بالغ بر 7111

هر يک دارای دو جوانه جانبی بودند کشت داده شد .کليه مراحل

گونه که حدود  3برابر گونه های گياهی هر کدام از کشورهای

کار زير کابين المينار ايرفلو و تحت شرايط کامالً سترون انجام شد.

اروپايی است) زيستگاه پهناوری از ذخاير ژنتيکی و متابوليتی با

پس از قرار دادن درب شيشه ها با پارافيلم کامالً مسدود گرديد و

ارزشی است و به جرأت میتوان فلور ايران را از مهمترين منابع

سپس در اتاق رشد با دمای  34درجه سانتیگراد و شدت نور 3111

رشد گياهان داروئی در جهان به حساب آورد (شمس.)0388 ،

لوکس با تناوب نوری  01ساعت روشنايی و  8ساعت تاريکی

هرچند آگار به عنوان ماده ژله ايی کننده متداول در محيط های

نگهداری شدند .گياهچه های رشد يافته پی از  3هفته مورد ارزيابی

کشت گياهی کاربرد دارد ( ) McHugh, 2001اما بذور گياهان

قرار گرفتند .در پايان صفاتی نظير درصد ريز نمونه های رشد يافته،

دارويی با قابليت توليد مواد ژله ايی ،به عنوان منابع جديد ،ارزان و

طول گياهچه ،تعداد شاخه های فرعی ،تعداد برگ و طول ميانگره

متنوع برای ژله ايی کردن محيط های کشت میتواند قابل ارزيابی و

مورد ارزيابی قرار گرفت .بذور گياهان دارويی از کلکسيون گياهان

پرکاربرد باشند.

دارويی مرکز تحقيقات شهيد فزوه و ريزنمونه های استويا جهت
توليد گياهچههای درون شيشهای از بخش کشت بافت پژوهشکده

 .2مواد و روشها

بيوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی ايران تهيه شد.

 .1-2مرحله اول آزمايش

آزمونها در سه تکرار طراحی شد و دادههای حاصل از کليه

به منظور بررسی امکان کاربرد بذور گياهان دارويی به عنوان

آزمايشات با استفاده از نرمافزار آماری

6.12 Full

 SASمورد تجزيه

منابع جديد جايگزين آگار در تهيه محيط های کشت گياهی،

قرار گرفت .مقايسه ميانگينها با آزمون دانکن و  LSDدر سطح

آزمايشی در ارديبهشت  0383در محل پژوهشکده بيوتکنولوژی

احتمال  1درصد انجام گرفت.

کشاورزی اصفهان ،آزمايشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی

 .2-2مرحله دوم آزمايش

در سه تکرار با استفاده از بذور چهار نمونه گياه دارويی بذرک
( ،)Linum usitatissimum L.بالنگو (،)Citrus medica L.

در اين مرحله برای تعيين مقدار و شرايط بهينه کاربرد بذور

اسفرزه ( )Plantago ovate Forsk.و شاهی ( )Lepidium sativum L.به

اسفرزه در محيط کشت به جای آگار ،آزمايشی در قالب طرح بلوک

عنوان عامل ژله ايی کننده محيط کشت در مقايسه با شاهد آگار

های کامل تصادفی با استفاده از  4 ،3 ،3 ،0و  1گرم بذور گياه
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دارويی اسفرزه با حضور و عدم حضور زغال فعال در محيط کشت

کشت بافت ،نه تنها از رشد نمونه های گياهی حمايت می کند ،بلکه

گياه و تيمار شاهد با کاربرد آگار ،در سه تکرار انجام گرفت .شرايط

در مواردی حتی بسيار بهتر از آگار خواهد بود ،با کاربرد اسفرزه در

آزمايش مشابه مرحله نخست انجام گرفت (شکل .)4

محيط کشت ،ساقهها قطورترند و ريزنمونهها برای توليد کالوس
مستعدترند .به نظر می رسد انجام مطالعات گسترده تر در اين راستا

 .3نتايج و بحث

می تواند چشم انداز تازه ايی را در صنعت توليد متابوليت های ثانويه

 .1-3مرحله اول آزمايش

به کمک روشهای جديد کشت بافت ترسيم نمايد.

در اين مقايسه اسفرزه بهتر از ساير تيمارها توانست شرايط رشد

گياه اسفرزه به عنوان عامل ژله ايی کننده موثر محيط کشت

را برای ريزنمونه ها فراهم کند .نتايج نشان داد (شکل  )0از ميان

انتخاب شد .گياهان تيره بارهنگ 3در نواحی مختلف کره زمين

مقادير مختلف بذر ،استفاده از  0و  3گرم بذر ،می تواند شرايط

خصوصاً نواحی معتدله پراکنش دارند و شامل  3جنس و  371گونه

طبيعی رشد را فراهم سازد .هر چند در تمام محيط های تهيه شده

می باشند .گياه اسفرزه يکساله علفی و کوتاه است و ارتفاع آن به

به جز محيط شاهی ،ريزنمونه ها رشد مطلوبی داشتند (شکل  ،)3اما

 01 – 41سانتی متر می رسد .دارای ساقه ايی پوشيده از تارهای نرم

کيفيت رشد در محيط های تهيه شده با استفاده از بذور دو گياه

است ( .) Kalayasundram ، 1982ميوه پوشيده ،شکوفا ،دو خانه

بذرک و اسفرزه در کليه صفات مورد بررسی ،دارای نتيجه و عملکرد

و معموالً حاوی يک دانه کوچک به رنگ خرمايی در هر خانه است.

بهتری بوده است .تنها در مورد بذور شاهی به دليل حضور ترکيبات

وزن هزار دانه اين گياه  0/1تا  0/3گرم می باشد ( & Chadho

ثانويه قوی و بازدارنده رشد در محيط کشت ،به نابودی کامل تمام

 )Rajender, 1995اسفرزه از منابع مهم توليد طبيعی موسيالژ

نمونه ها انجاميد ( شکل  ،0ج) .می توان چنين نتيجه گرفت که

شناخته می شود .از نظر تجاری ،مهمترين فرآورده حاصل از دانه

بذور گياهان دارويی با قابليت توليد موسيالژ ،يکی از گزينه های

های اسفرزه ،غشای دانه است که در اثر هيدروليز موسيالژ ،توليد

امکان پذير در تهيه محيط کشت بافت نمونه های گياهی محسوب

دگزيلوزان ،آرابينوز ،د – گاالکتوز ،د – گاالکتورونيک اسيد می

می شوند .اين بذور با دارا بودن ترکيبات ثانويه موثر ،در رشد و

نمايد .هم چنين دارای روغن ثابت ،پروتئين و امالح معدنی می باشد.

توسعهی نمونه های کشت بافت می توانند نقش تعيين کننده ای

موسيالژ موجود در اليه سطحی پوسته دانه ،بهطور وسيعی جهت

داشته باشند .بر طبق مشاهدات اين آزمايش ،استفاده از بذور

توليد داروی ملين در داروسازی مورد استفاده قرار می گيرد و مقدار

گياهان دارويی در محيط کشت بافت ،نه تنها از رشد نمونه های

آن معموالً  31درصد وزن عملکرد دانه است (خزاعی و همکاران،

گياهی حمايت می کند بلکه در مواردی نتايج حتی بسيار بهتر از

 .)0381اسفرزه از گروه داروهای ملين يا لعابدار است که به دليل

آگار خواهد بود ،با کاربرد اسفرزه در محيط کشت ،ساقه ها

خاصيت جذب آب باعث حجيم شدن مواد محتوی روده و رفع

قطورترند و ريز نمونه ها برای توليد کالوس مستعدترند (شکل .)3

يبوست می شود ( گلوی و همکاران .)0381 ،اين گياه بومی ايران،
هند و کشورهای خاورميانه است و در حال حاضر هندوستان بزرگ-

 .2-3مرحله دوم آزمايش

ترين صادر کننده بذر اين محصول در دنيا می باشد که حدود  81تا

نتايج نشان داد (جدول )0که استفاده از يک گرم بذر گياه

 31درصد محصولش را صادر می کند (خزائی و همکاران.)0381 ،

اسفرزه با حضور زغال فعال از نظر صفات طول گياهچه ،تعداد برگ،

اين در حالی است که ايران به عنوان خواستگاه و رويشگاه طبيعی

طول ميانگره ،طول درازترين ريشه و وزن خشک گياهچه اختالف

اين محصول سابقه چندانی در رابطه با کشت و توليد آن ندارد

بسيار معنی داری با ساير تيمارها دارد .اين بدين معناست که می-

(نجفی و رضوانی مقدم.)0381 ،

توان با انجام بررسی های بيشتر منابعی جديد ،پرکاربرد و ارزان را
برای ژلهايی کردن محيطهای کشت جايگزين آگار نمود .اين
آزمايش نشان میدهد که استفاده از بذور گياهان دارويی در محيط
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جدول  . 1تجزيه واريانس تيمارهای مختلف در ريز نمونه های استويا کشت بافت در محيط اسفرزه
درجه آزادی

رشدو سبز شدن

طول گياهچه

تعداد شاخه های

منابع تغييرات

ريز نمونه ها () %

)(mm

فرعی

مقدار بذر

4

** 0118033

نوع بذر

4

**

01118033

اثر متقابل مقداربذر × نوع بذر

01

**

0841083

خطا

11

ns

 :عدم تفاوت معنی دار،

**:

**

**

08010

** 88011

** 0170011

043047

** 34004

** 0143033

** 010174

** 4003

**

1014

** 313011

** 1013

1031

**

34011

1043

** 10148

**

تفاوت معنی دار در سطح احتمال  0درصد،

*

)(mm

**3018

**

8033

تعداد برگ

**

 :تفاوت معنی دار در سطح احتمال  1درصد

ب

الف

ج

د
ب

الف

ج

د

شکل  .1مقايسه شرايط رشد ريز نمونه ها در محيطهای ژله ايی شده توسط الف -بذرک ،ب -بالنگو ،ج -شاهی ،د-اسفرزه.
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شکل .2ريزنمونه های استويا که در بسترهای ژله ايی شده با کمک بذور اسفرزه رشد يافته اند

شکل  .3تصوير ميکروسکوپی از کالوس های رشد يافته روی ريزنمونه های استويا
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شکل  .4ريزنمونه های استويا که در بسترهای ژله ايی شده به کمک مقادير مختلف بذور اسفرزه ،با حضور و عدم حضور زغال فعال،
رشد يافته اند.
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 .4منابع
پيری ،خ .و نظريان فيروز آبادی ،ف .0381 .راهنمای کشت بافت
گياهی ،انتشارات دانشگاه بوعلی سينا.
خزاعی ،ح ،.ثابت تيموری ،م .و نجفی ،ف .0381 .بررسی اثر رژيم-
های مختلف آبياری و ميزان کاشت بذر بر عملکرد ،اجزای
عملکرد و کيفيت گياه دارويی اسفرزه ).(Plantago ovata L.

مجله پژوهشهای زراعی ايران ،جلد.77 : 5
فکری ،ن.و ،.خيامی ،م ،.حيدری ،ر .و جوادی ،م .0387 .جداسازی
و شناسايی مونوساکاريدهای موجود در موسيالژ بالنگوی سياه

به روش کروماتوگرافی اليه نازک .فصلنامه تحقيقات گياهان
دارويی و معطر ايران.301-317 : 41 ،
شمس ،ع .0388 .تأثير مقادير مختلف کود فسفره بر عملکرد کمی
و کيفی گياه آويشن دنايی .پايان نامه کارشناسی ارشد زراعت.
پرديش ابوريحان .دانشگاه تهران
نجفی ،ف .و رضوانی مقدم ،پ .0381 .اثر دور آبياری بر عملکرد و
اجزای عملکرد اسفرزه .پايان نامه کارشناسی ارشد زراعت،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
گلوی ،م ،.رمرودی ،م .و منصوری ،س .0381 .بررسی تأثير تاريخ
کاشت بر عملکرد ،اجزای عملکرد و کيفيت گياه دارويی اسفرزه
در منطقه سيستان .پژوهش و سازندگی در منابع طبيعی:77 ،
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