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  یگیاهان داروی و اصالح اهلی سازيکاربرد بیوتکنولوژي در 
  2.زین العابدین بهزادي پور1محمد ثمري خلج

 mskhalaj@ut.ac.irپست الکترونیکی:         تهرانماشینهاي کشاورزي دانشگاه -رشته مهندسی کشاورزي دانش آموخته ي1

زراعت و اصالح نباتات–رشته مهندسی کشاورزي  دانش آموخته ي 2  

 

 چکیده-1

 مثـل  عملیـات  سـري  یک از بعد که) موثر و فعال دهنده تشکیل مواد(  ترکیباتی داراي که گیاهی نوع هر موجود تعاریف اساس بر

 را باشد دارویی ي فرآورده یک از جزئی عنوان به یا و درمانی اثرات داراي و آمد بدست گیاه روي بر...  و تقطیر ، استخراج ، فشردن

   . گویند می دارویی گیاه

باشند. روند رو بـه  ها بومی و انحصاري ایران میگونه گیاه دارویی و معطر وجود دارد که تعداد زیادي از آن 500در کشور ما حدود 

هاي مناسـب کاشـت و مـدیریت صـحیح،     دارویی به عنوان مواد اولیه تولید داروهاي گیاهی بدون توسعه روش رشد مصرف گیاهان

 دانـش  نبـود  دارویـی،  گیاهـان  هـاي رویشگاه به آسان دسترسی ها،سنت رفتن بین از و فقر تخریب طبیعت را در بر خواهد داشت. 

 جملـه  از قـانونی  هـاي  مشی خطی نبود و پرسود تجارت بازار وجود ارویی،د گیاهان پایدار برداشت هايروش و میزان مورد در کافی

اهش تنوع ژنتیکی آنها است. از جمله مزایـاي کشـت گیاهـان دارویـی     ک و دارویی هاي گونه از رویه بی برداري بهره در مؤثر عوامل

هاي گیاهان دارویی به مواد نا خواسته، امکان کنترلها گردد، شامل عدم آلودگی قبل از آنکه بهره برداري بی رویه باعث انقراض آن

  .هاي کشت شده است نتیکی گونهژ تنوع زوال از جلوگیري و ها گونه ژنتیکی اصالح و پس از برداشت، شناسایی بهتر 

  

  

  گونه هاي گیاهی,گیاهان دارویی,گیاه,کشت گیاهان دارویی,اصالح گیاهان دارویی واژه هاي کلیدي:

  

  

  مقدمه-2
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گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران هسـتند کـه در صـورت شـناخت علمـی، کشـت،       

توسعه و بهره برداري صحیح می توانند نقش مهمی در سالمت جامعه، اشتغالزایی و صادرات غیر نفتی داشته باشند. رویکرد جهانی 

بهداشتی و غذایی و بدنبال آن توجه مردم، مسئولین  _بهاي طبیعی در صنایع دارویی، آرایشی به استفاده از گیاهان دارویی و ترکی

و صنایع داخلی به استفاده از گیاهان دارویی و معطر نیاز مبرم به تحقیقات پایه اي و کاربردي وسیعی را در این زمینه نمایـان مـی   

ه این امر خود موجب تنوع رشد گیاهانمختلفی چـون گیاهـان دارویـی    سازد. کشور ایران داراي شرایط آب و هوایی متنوعی است ک

گونـه   4160درصد آنها یعنی چیـزي حـدود    8گونه برآورد شده است که  52000شده است.تعداد گونه هاي گیاهی دارویی حدود 

دنیـا معمـول اسـت،     بهره برداري از این گیاهان هنـوز آن طـور کـه در کشـورهاي مترقـی     . دارویی در معرض خطر انقراض هستند

  .درکشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و علت آن، عدم شناخت مردم میتواند باشد

بطور کلی اصالح یک گیاه دارویی بر منابع ژنتیکی موجود آن گیاه استوار است. به همین دلیـل مرحلـه اول ارزیـابی دقیـق منـابع      

دامنه تنوع صفات هدف که البته مهمترین آنها صفات فیتوشیمیایی هسـتند،  ژنتیکی موجود از آن گیاه می باشد. در ادامه بسته به 

همچنین با آگاهی از روابط و میزان توارث صفات، روش اصالحی مناسب را می توان انتخاب کرد که در این ارتباط باید ساده تـرین  

، رقـم سـینتتیک و انتخـاب دوره اي از    و سریع ترین روش ها براي رسیدن به هدف انتخاب شود. روش هاي اصالحی ایجـاد کلـون  

   .رایج ترین روش ها هستند. اخیرا در مورد چند گیاه خیلی مطرح از جمله آویشن باغی ارقام هیبرید هم مطرح شده اند

  

  : گیرد می انجام مرحله دو طی دارویی گیاهان اصالحو  به طور کلی کشت-3

  

 هـاي  روش بـه  را گیـاه  لـذا  ، نیست اختیار در گیاه اکولوژیکی نیازهاي از شناختی هیچ مرحله این در:  تحقیقاتی ي مرحله )1

 گیـاه  اختیـار  در االمکـان  حتـی  را ها فاکتور تمامی و دهند می انتقال آزمایشی هاي کرت به جنسی غیر و جنسی طرق از مختلفی

  )  خاك حاصلخیزي و زمین شیب ، پایه هر فاصله ، آبیاري فاصله ، کاشت عمق ، خاك نوع مثل(  دهند می قرار

 وقتی.  آید می بدست) کیفی و کمی( بازدهی باالترین با کاشت روش بهترین ، تحقیقاتی کارهاي انجام از پسمرحله کاشت: )2

 بخـش  به که است زمان این در.  است شده اهلی حدودا نظر مورد گیاه که شود می گفته اصطالحا ، رسیم می پایه اطالعات این به

  )تحقیقات حیدر مفتاحی زاده و عباس ناصري( . شود می توصیه اجرا

  :گیاهان دارویی و اهلی سازي روشهاي بیوتکنولوژي اصالح-4
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 بافت کشت-1-4

 و ریزازدیـادي  زایـی  جنـین  روشـهاي  از تکنیک این در. یافت دست کامل گیاه یک به سلول یک از توان می بافت کشت تکنیک با

 از عـاري  گیاهـان  تولیـد  انبوه تکثیر به بخشیدن سرعت باعث موتاسیون همراه به تکنیک این از استفاده.میگردد استفاده زایی اندام

 )1376.عبدالرضا باقري،( .شد خواهد هزینه کاهش و سال طول تمام در کار انجام بیماري

 گـزینش  دوبـاره  تکثیـر  و پرتوتـابی  تیمـار  انجـام  و مناسب دز تعیین از پس.باشد می گیاه در نظر مورد قسمت تکثیر مرحله اولین

 تکثیـر  و سـازگاري  جهـت  گلـدان  بـه  انتقـال  از بعد شده گزینش گیاهان. میگیرد صورت تنش تیمار اعمال با In-vitro درشرایط

 از یکـی .گرفـت  خواهنـد  قـرار  زنتیکـی  تغییـرات  هـاي  بررسـی  مورد سپس و شده کشت مزرعه در انتهایی سلکسیون جهت دوباره

 قابـل  مختلفـی  هـاي  جنبـه  از دارویی، گیاهان زمینه در آن مختلف کاربردهاي که است ”بافت کشت“ بیوتکنولوژي مهم هاي بخش

  )1384.ج. س.رستگاري س،. ودادي( :است بررسی

 

 ) In-Vitro Regeneration(  آزمایشگاهی شرایط در باززایی-1-1-4

 تکثیر براي مختلفی هاي روش. است باکیفیت گیاهی داروهاي تولید جهت مفید بسیار روشی آزمایشگاهی، شرایط در گیاهان تکثیر

 بـا . دارد تکثیـر  سـنتی  هـاي  روش بـه  نسـبت  زیـادي  فواید ریزازدیادي. است ریزازدیادي آنها،  جملۀ از که دارد وجود آزمایشگاه در

 بکـارگیري  بـا  ارتبـاط  در زیـادي  هـاي  گـزارش . کـرد  تولیـد  پاتوژن از عاري گیاهی مواد و برد باال را تکثیر نرخ توان می ریزازدیادي

 120 مـدت  در الله تیرة از گیاهی هاي کلون ایجاد براي روش این با. دارد وجود دارویی گیاهان تکثیر جهت”  بافت کشت”  تکنیک

 گـل  اصـالح  بـراي . دادنـد  ادامـه  خود معمولی رشد به آنها درصد 90 که شد گرفته شکل یک و همگن کوچک گیاه 400 از بیش روز

 تکثیـر  بـا  ولـی  شـد  خـواهیم  مواجه زیادي مشکالت با غیره و مؤثره مواد میزان بیوماس، مقدار ساختاري، صفات نظر از انگشتانه،

 در بوداکـاالز  دارویـی  گیاهـان  مؤسسـۀ  کـه  چنـان . نمـود  غلبـه  مشکالت آن بر توان می سلول، و بافت کشت راه از گیاه این رویشی

 مـذکور  گیـاه  از شـکل  یک و همگن کامالٌ هایی پایه توانست آکسفورد، به موسوم انگشتانه گل سلول و بافت کشت راه از مجارستان

  )1373. ج. س رستگاري،( .آورد دست به

 

 )غیرجنسی( سوماتیک زایی  جنین طریق از باززایی-2-1-4
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 فرآینـدي  سـوماتیک  زایـی  جنـین . اسـت  تجاري سطح در گیاهان تولید براي نیازي پیش سوماتیک، هاي جنین مؤثر توسعۀ و تولید

 هـاي  جنـین  شـبیه  هـا  جنین این. دهند می تشکیل سوماتیک هاي جنین سوماتیک، هاي بافت یا ها سلول از گروهی آن طی که است

 بـا  گیاهـان  بـاززایی . شـوند  تبـدیل  نهال به توانند می مناسب کشت محیط در و هستند) جنسی لقاح از حاصل هاي جنین( زیگوتی

 با حالت این در بنابراین. است رسیده اثبات به دارویی گیاهان هاي گونه از بسیاري در سلول، یک از سوماتیک زایی جنین از استفاده

 تولید اولیه گیاه به نسبت برتر ویژگی با گیاهانی توان می دارویی، ترکیب یک تولید در مختلف هاي سلول متفاوت پتانسیل به توجه

  )1373. ج. س رستگاري،( .نمود

  

 ثانویه هاي متابولیت صنعتی تولید در بیورآکتورها از استفاده-2-4

 از ترکیبـات  ایـن  اسـتخراج  بـا  مقایسـه  در زیادي فواید آزمایشگاهی، شرایط در دارویی خصوصیات با گیاهی ثانویۀ متابولیت تولید

 تغییـر  زمـان  طـول  در حاصـل  مـواد  کیفیت که شود می سبب مختلف، پارامترهاي دقیق کنترل. دارد طبیعی شرایط تحت گیاهان،

 از اسـتفاده  زمینـۀ  در زیـادي  تحقیقـات . اسـت  آفـات  و هـوایی  و آب شـرایط  تأثیر تحت مرتباٌ طبیعی شرایط در که درحالی. نکند

 کشـت  بـراي  کـه  ابزارهـایی  جملـه  از. اسـت  گرفته صورت ثانویه هاي متابولیت تولید براي گیاهی سلول و سوسپانسیون هاي کشت

 از ثانویـه  هـاي  متابولیـت  تجـاري  تولیـد  در ابزار مهمترین بیورآکتورها،. هستند بیورآکتورها اند، رفته کار به گیاهی هاي سلول وسیع

 .شوند می محسوب بیوتکنولوژیک، هاي روش طریق

 :از عبارتند گیاهی هاي سلول انبوه کشت در بیورآکتورها از استفاده مزایاي

  سلولی سوسپانسیون کشت طریق از زیستی فعال ترکیبات صنعتی تولید براي نیاز مورد خاص شرایط تر دقیق و بهتر کنترل -1

 بیورآکتور در سلولی کشت مختلف مراحل طول در شرایط تثبیت امکان -2

 )است راحت حالت این در کوبه مایه برداشتن مثالً،( کشت تر آسان ونقل حمل و جابجایی -3

 زیاد ها سلول تکثیر نرخ لذا یابد، می افزایش ها سلول وسیلۀ به غذایی مواد جذب سوسپانسیون، کشت شرایط در اینکه به توجه با -4

 .شود می بیشتر) زیستی فعال ترکیب( محصول میزان آن تبع به و شده

 .شوند می ازدیاد و تولید آسانی به ها گیاهچه حال، این در -5
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 مقـادیر  تولیـد  به توان می جمله آن از که است رفته کار به گیاهی گونۀ چندین ارگانزاي و زا جنین هاي کشت براي بیورآکتور سیستم

 اشـاره  بیورآکتور، از استفاده با Papaver somniferum سلولی سوسپانسیون کشت از)  sanguinarine(  سانگئینارین زیادي

 تغییرات لذا آورند، می فراهم گیاهی هاي سلول از ثانویه هاي متابولیت تولید براي را بهینه شرایط بیورآکتورها، اینکه به توجه با. کرد

(  جینسنوسـاید  همچـون ) گیـاهی  منشـأ  بـا ( دارویـی  ارزش بـا  مـواد  تولیـد  بـراي  هـا،  سیسـتم  ایـن  سـازي  بهینه جهت در زیادي

ginsenoside  (است گرفته صورت شیکونین و. )،1381. محمد میردریکوند(  

 

 مولکولی نشانگرهاي-3-4

 کـاربرد  مـوارد  بـه  اینکـه  از قبـل . اسـت  ”مولکـولی  نشـانگرهاي “ دارویـی،  گیاهـان  حوزة در فراوان کاربرد داراي بعدي مهم بخش

  :شود ذکر دارویی گیاهان زمینۀ در مولکولی نشانگرهاي از استفاده لزوم دالیل است الزم شود، پرداخته مولکولی نشانگرهاي

 دارویی گیاهان زمینۀ در مولکولی نشانگرهاي از استفاده دالیل

 تـأثیر  تحـت  را گیاه این دارویی ترکیب محتواي همچنین و خاص گونۀ یک بقاي هوایی، و آب شرایط  و خاك همچون فاکتورهایی

 فعـال  دارویی ترکیب لحاظ از شود می دیده تفاوت گونه یک مختلف هاي ژنوتیپ بین اینکه بر عالوه حاالتی چنین در. دهند می قرار

 تـأثیر  تحت را گیاه این از استحصالی داروي نهایی کیفیت فاکتور، دو گیاه این از تجاري، استفادة هنگام در. کنند می فرق هم با نیز

 :دهند می قرار

 نظر مورد گیاه در خاص دارویی ترکیب یک محتواي تغییر -1

 از کـه  اصـلی  دارویـی  ترکیب جاي به. است آمده دست به دیگر گیاهان از که کمتر اثر با خاص دارویی ترکیب یک گرفتن اشتباه -2

 .آید می دست به اصلی گیاه

 و مرفولـوژیکی ( سـنتی  هـاي  روش از اسـتفاده  با خاص، دارویی گیاهان تشخیص و تعیین در را زیادي مشکالت هایی، تفاوت چنین

 :کنید توجه زیر مثال به موضوع شدن روشن براي. داشت خواهد دنبال به ،)میکروسکوپی

 در کـه  سـینکونا  درختـان  پوسـت . آیـد  می دست به)  cinchona(  سینکونا درخت پوست از که است دارویی ترکیب یک کوئینون

 روي بـه  که دارند وجود درخت این از مشابهی هاي گونه. است فعال دارویی لحاظ از که است کوئیونی حاوي اند، شده کشت ها جلگه

 رشـد  هـا  جلگـه  در کـه  هسـتند  هـایی  گونـه  مشابه) ظاهري شکل( مرفولوژیکی لحاظ از و کنند می رشد شیبدار هاي زمین و ها تپه

 .ندارد وجود فعال کوئیون ها گونه این در اما کنند، می
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 و ماکروسـکوپیک  ارزیـابی  شـامل  انـد،  آمـده  وجـود  به گیاهی داروهاي استانداردسازي براي که ابزارهایی گذشته، هاي دهه طول در

 نیمـرخ  کـه  اسـت  ذکـر  قابـل . انـد  بـوده  گیـاهی  مـواد )  Chemoprofiling(  شیمیایی نیمرخ تعیین همچنین و میکروسکوپیک

 و HPTLC و TLC چـون  هـایی  تکنیـک  وسیلۀ به گیاه آن  عصارة تجزیۀ از که است گیاه یک براي اي ویژه شیمیایی الگوي شیمیایی،

HPLC خصوصیات  بافت، رنگ، اندازه، شکل، چون پارامترهایی اساس بر نیز گیاهی مواد ماکروسکوپیک ارزیابی. است آمده دست به 

 Volumetric(  حجمـی  آنـالیز  همچـون  آنـالیز،  هـاي  تکنیـک  از بسـیاري  ایـن،  بر عالوه. گیرد می صورت غیره و مزه گیاه، سطح

Analysis (، گازي کروماتوگرافی )Gas Chromatography (، سـتونی  کروماتوگرافی  )Column Chromatography  (و 

 .گیرند می قرار استفاده مورد گیاهی، دارویی مواد استانداردسازي و کیفی کنترل براي نیز اسپکتروفتومتریک هاي روش

 مشـکالت  ولـی  آیـد،  فـراهم  آن در موجـود  دارویـی  ترکیبات و دارویی گیاه یک مورد در زیادي اطالعات فوق، هاي روش در گرچه

 دارویـی  گیـاه  یک شناسایی جهت)  Marker(  نشانگر یک عنوان به شیمیایی ترکیب یک اینکه براي مثالً. دارد همراه به نیز زیادي

 ترکیـب  یـک  داراي دارویـی،  گیاهـان  همـۀ  که حالی در باشد، خاص گیاهی گونۀ همان مختص باید گیرد، قرار استفاده مورد خاص،

 مدنظر خاص دارویی ترکیب یا و نشانگر عنوان به که شیمیایی هاي مولکول از بسیاري بین همچنین. نیستند فرد منحصربه شیمیایی

 .است حادتر استرولی و فنولی ترکیبات مورد در موضوع این دارد؛ وجود داري معنی پوشانی هم هستند،

 شـیمیایی  نگـاري  انگشـت  از حاصـل  هاي داده در ابهام سازد، می محدود را شیمیایی نیمرخ از استفاده که دیگري مهم عوامل از یکی

)Chemical Fingerprinting (ایـن،  بـر  عـالوه . شود می حادث شیمیایی پروفیل در مصنوعی مواد تجمع اثر در ابهام، این. است 

 عوامـل  چـون  درونی فاکتورهاي توان می فاکتورها این جمله از که. دهند می تغییر را گیاه یک شیمیایی پروفیل دیگري، فاکتورهاي

 مطالعـات . نمـود  ذکـر  را دارویـی  گیاهـان  انبـارداري  شـرایط  و کـردن  خشـک  برداشـت،  کشـت،  چـون  برونی فاکتورهاي و ژنتیکی

 مختلـف  هـاي  آزمایشـگاه  در معمول طور به که) گیاه در موجود شیمیایی ترکیبات اساس بر گیاهان بندي طبقه( شیموتاکسونومیکی

 کمـی  تعیین براي و گیرند می قرار استفاده مورد ثانویه، هاي متابولیت مورد در کیفی معیار عنوان به توانند می تنها شوند، می استفاده

 تشخیص یکدیگر از را دارویی گیاهان هاي گونه بتوان آسانی به آن کمک به که) شیمیایی( ویژه نشانگرهاي از استفاده ترکیبات، این

 .یافت توان نمی را فرد به منحصر نشانگر یک هرگیاه در شد، ذکر فوق در که طور همان رابطه، این در. است الزام یک داد،

 در متفاوت گیاهشناسی هاي نام وجود دارد، وجود مرفولوژیک صفات از استفاده با دارویی گیاهان هاي گونه شناسایی در که مشکلی

 دیگـري  هـاي  گونـه  با مفید، و نادر دارویی گیاهان هاي گونه است ممکن حالت این در. است جهان مختلف نواحی در گیاه یک مورد

 .شوند فرض اشتباه اند، شبیه اصلی گیاه به مرفولوژیکی لحاظ از که
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 نتیجه گیري-5

لـی کـردن و زارعـت    امروزه در بسیاري از کشورهاي دنیا همچون شرق آسیا واروپا گرایش شدیدي بـه جمـع آوري و همچنـین اه   

وجودآمده است. از دالیل عمده آن حفظ و نگهداري ذخایر ژنتیکی گیاهی و همچنـین   استفاده از بیوتکنولوژي بهبا گیاهان دارویی 

هاي اندك، پراکنش محدود، تراکم بسـیار کـم،   افزایش درآمد کشاورزان واشتغال زایی عنوان شده است. در کشور ما وجود رویشگاه

ها ن در اقتصاد خانوارهاي روستایی دارد، باعث هجوم بی رویه و قطع غیر اصولی آنکاربرد بسیار زیاد وسنتی و نقشی که این گیاها

رسـد. بـراي نیـل بـه ایـن       شده است. بنابراین ضروري است که کشت زراعی و اهلی کردن گیاهان دارویی امري ضروري به نظر می

رد بررسی قرار گیرد و سپس اقدام به کشت زراعـی و  ها و نیازهاي اکولوژیکی این گیاهان به طور دقیق مواهداف ابتدا باید خواهش

  .اهلی کردن گیاهان دارویی نمود

)مستندات شبکه خبري گیاهان دارویی ) 
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