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گیاهان دارویی و معطربه نژادي

دوم توسعه ضرورت فاز

*1مجید عزیزي

.عضو شاخه کشاورزي فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایرانو استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد-1

azizi@um.ac.irنویسنده مسئول:*

چکیده 

هاي مختلف هاي اخیر پژوهشگران عرصهروند فزاینده مصرف گیاهان دارویی و توجه ویژه جامعه جهانی به این گیاهان در سال
ي وسیعی ها، گسترهرا بیشتر مورد کنکاش قرار دهند. این تالشگروه از گیاهان هاي مختلف این علوم را برآن داشته است تا جنبه

سازي تولید و عملیات پس از برداشت در ها از خطر انقراض، کشت و اهلی کردن، بهینهبر داشته و از حفظ و حراست گونهرا در
هاي پزشکی، داروسازي هاي انسان و دام در دانشکدههاي کشاورزي و منابع طبیعی گرفته تا کاربرد آنها در درمان بیماريدانشکده

ها نیز به سرعت در حال پیشرفت هستند. در این راستا بهبود خواص کیفی گیاهان دارویی ن تالششود. ایو دامپزشکی را شامل می
هاي مهمی است که اکثر محققین در بخش تولید که همانا افزایش کمیت و کیفیت مواد موثره موجود در آنهاست از جمله فعالیت

محصول خام اولیه مورد نیاز صنایع داروسازي داراي استانداردهاي ندو فرآوري اولیه گیاهان دارویی با آن روبرو هستند تا بتوان
بدون شک توجه توام به عملیات به نژادي به همراه عملیات به زراعی نقش بی نظیري در بهبود عملکرد و الزم را تولید نمایند.

رورت توجه به اصالح گیاهان لذا در این مقاله کلیدي ضافزایش کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی خواهد داشت.
دارویی با تاکید بر منابع ژنتیکی بومی کشور و نیز نیازمندیهاي صنایع داروسازي و عملیات تولید گیاهان دارویی خصوصا تولید 
مکانیزه در راستاي کشاورزي پایدار مورد بحث و کنکاش دقیق قرار گرفته و سیاستها و خط مشی هاي آینده در این خصوص با در 

ظر گرفتن سند ملی توسعه گیاهان دارویی ارائه خواهد شد.ن

به نژادي، مواد موثره، سلکسیونکلمات کلیدي:

نیازهاي مورد انتظار از ارقام اصالح شده گیاهان دارویی
هاي ي هدف شرکتدر زنجیره تولید متفاوت است. جامعهاهداف اصلی اهداف به نژادي گیاهان دارویی بسته به وضعیت 

کنندگان و همچنین عموم مردم هستند. بعضی از اهداف اصلی اصالح تولیدکننده بذر، کشاورزان، شرکت هاي داروسازي، مصرف
عبارتند از:

ها) به کل توده هاي مورد استفاده گیاه (براي مثال برگعملکرد باال و ثابت و بهبود شاخص برداشت یعنی بهبود نسبت قسمت
گیاهی.

 خام گیاهی.یکنواختی داروي
 و کاهش یا حذف ترکیبات مضر.افزایش ترکیبات مطلوب

، تیمول در آویشن، هایپریسین در گل راعی، اسید گامالینولنیک در گل مغربی، آنتول در رازیانهبراي ترکیبات مطلوب میتوان به 
الرنیک در سنبل الطیب اشاره نمود. همچنین فیتواسترولها در روغن کدو دارویی، منتول در نعنا فلفلی، دیوسژنین در شنبلیله، اسید و

) بر اساس والپوتریات در سنبل الطیبدر نعنا فلفلی، و منتوفوران ، منتون استراگول در رازیانهبراي ترکیبات نامطلوب میتوان به 
استانداردهاي مورد نظر.

خشکی).) و غیرزیستی (مقاومت به یخبندان و بیماریهاهاي زیستی (آفات و مقاومت به تنش
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.ارزش عملکردي باال و ایمنی محصول
غلبه ي رشد اولیه به منظور ارقام اصالح شده گیاهان دارویی باید براي تولید مکانیزه مناسب باشند براي مثال نمو سریع در دوره

ي در دامنهگلدهیورس، ، رشد عمودي و رو به باال، عدم تمایل به با کمباینهاي هرز، بلوغ همزمان جهت برداشت علفبر
ها جهت برداشت با کمباین، دارا بودن میوه با کپسول بسته (مثل محدودي از ارتفاع بوته (مثل بابونه)، عدم تمایل ریزش میوه

الطیب).هاي سنبلهاي ضخیم با انشعاب محدود (مثل ریشهگل مغربی)، ریشه

) موارد زیر مورد نیاز است:هاي فرآوريبراي فرآیندهاي تکنولوژیکی در صنعت (مناسب براي روش

جویی در هزینه و تولید مناسب اي کم)، صرفهي کم (نیازهاي تغذیهنیاز به نهاده
هاي هیبرید)گرها (مثل: از طریق واریتهحفظ مؤثر حقوق اصالح

در هنگام برداشت و ها سانتی متر) عدم تمایل به ریزش میوه120ارقام زودرس، ارتفاع محدود(1براي مثال در رازیانه تلخ
هایی با اندازه کوچک نیاز دارد تا در را میتوان نام برد. صنعت فرآوري این محصول همچنین به میوه2مقاومت به بیماري سفیدك

4مورد استفاده قرار گیرند. بر طبق استاندارد فارماکوپه اروپا این محصول باید حداقل 3ايهاي کیسهي پرکننده چايهاماشین
در ارقام اصالح 6داشته باشد. همچنین الزم است میزان استراگول5درصد فنکون15و 4درصد آنتول60اسانس و حداقل درصد 

اند. کاهش یابد چرا که اخیراً متخصصین کمیسیون غذاي اتحادیه اروپا استراگول را به عنوان یک ترکیب مضر معرفی نمودهشده 
ممکن باید کم باشد.م جدید تا حدبنابراین استراگول در ارقا

خصوصیات ویژه مرتبط با اصالح گیاهان دارویی و معطر
اي مواجه هستند که با اصالح سایر محصوالت کشاورزي متفاوت هاي ویژهگرهاي ارقام گیاهان دارویی و معطر با حالتاصالح

است این موارد عبارتند از: 

 معدودي موجود است (براي مثال خصوصیات ژنتیکی برخی از صفات و نیز در زمینه اصالح این گروه از گیاهان نتایج تحقیقات
هاي اصالح آنها مشخص شده است)روش

.تعداد زیادي گونه در گیاهان دارویی و معطر وجود دارند
 .اغلب اهداف اصالحی در یک گونه با توجه به نوع کاربرد آن متفاوت خواهد بود
 قابل توجهی پرهزینه است.بررسی کمیت و کیفیت مواد موثره بطور
هاي محدودي براي تحقیق در زمینه اصالح و نیز اصالح این محصوالت موجود است.پتانسیل
گران بدلیل سطح زیر کاشت محدود و تولید بذر کم کافی نیست.برگشت هزینه اصالح

پیشرفت خوبی تنها منجر به ع طبیعی باالیی تنووجوددارد براي مثالدر به نژادي گیاهان دارویی وجود با این وجود مزایایی هم 
گران باید با . با توجه به خصوصیات فوق و به منظور اطمینان از شاخص سود و زیان، اصالحشدپس از چند مرحله انتخاب خواهد 

هاي اصالحی را برنامه ریزي کنند.دقت نوع محصول، اهداف اصالحی و روش

1Foeniculum vulgare MILL. ssp. vulgare var. vulgare
2Mycosphaerella anethi
3Tea Bag
4Anethole
5Fenchone
6Estragole
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منابع ژنتیکی
گران یک برنامه هاي کدکننده خصوصیات مطلوب در ارقام جدید نیازمند است. اصالحوجود ژناصالح موفقیت آمیز به 

کنند. هر مطلوب آغاز میهاي موجود براي دستیابی به یک ژنوتیپپالسماصالحی را از طریق غربال نمودن یک مجموعه از ژرم
تنوع متابولیکی و مورفولوژیکی بومی مناسب نیز بیشتر است. هاي طبیعی بیشتر باشد احتمال شناسایی یک توده چه تنوع در جمعیت

بسیاري از توده هاي بومی گیاهان دارویی ایران شامل بومادران، زیره سیاه ایرانی، شنبلیله، گل راعی، آویشن، زرشک، نعنا، مریم 
از موارد نتایج بسیار ذیقیمتی به توسط عزیزي و همکاران در دانشگاه فردوسی مشهد بررسی شده است و در بسیاري گلی، بابونه

، Topaz ،Inesهمراه داشته است مثال وجود مقاومت به بیماري آنتراکنوز در گل راعی توده اردبیل نسبت به ارقام اصالح شده 
Riger،NLC همچنین میزان باالي دیوسژنین در برخی از شنبلیله هاي بومی ایران توسط مولف گزارش شده و صفات مطلوب
در این گیاهان در حال بررسی است. دیگر 

هاي اصالحیروش
گر تنوع ژنتیکی موجود را بررسی ترین شرط یک اصالح موفقیت آمیز است. در ابتدا اصالحتنوع ژنتیکی جمعیت اولیه مهم

گر شروع به اصالحکند. در صورت وجود جمعیتی با تنوع ژنتیکی مناسب، کرده و در صورت نیاز براي ایجاد تنوع جدید اقدام می
هاي اصالحی هاي مؤثر انتخاب الزمه کارایی روشکند. تکنیکهاي مناسب براي بیان خصوصیات مورد نظر میانتخاب ژنوتیپ

هاي اصالح گیاهان دارویی بدلیل شرایط بیولوژیکی و اقتصادي خاص غالب هاي کالسیک در بین روشاست. امروزه، روش
باشند.هاي بیوتکنولوژیکی بسیار کم هزینه میه با یافتهها در مقایسهستند. این روش

کاربرد تنوع طبیعی موجود
هایی با هاي گیاهان دارویی و معطر، اصالحگران در صورت انتخاب جمعیتبه دلیل تنوع ژنتیکی خاص باالي اکثر گونه

دست یابد.تواند به پیشرفت خوبی در زمینه اصالح این گروه از گیاهان عملکرد مناسب می

منابع تنوع طبیعی شامل:

هاي وحشی موجودجمعیت
هاي گیاهشناسی)هاي ژنی و باغپالسمی (براي مثال بانکهاي موجود در کلکسیونهاي ژرمتوده
هاي بومی.ارقام قدیمی اولیه و توده
گیرند.ارقامی که بطور دائم مورد استفاده قرار می

تواند پیشرفت قابل توجهی را در تأمین هاي مختلف انتخاب شده اند، میبین جمعیتمعرفی جمعیتی با عملکرد باال که از
هاي گیاهان دارویی و معطر بدون صرف هزینه و زمان ارائه دهد. براي مثال نتایج ارزیابی مقدار اسانس ارقام مختلف نیازهاي گونه

که با انجام عملیات انتخاب ساده میتوان جمعیتی از داد) نشانDeutscher Winterآویشن در مقایسه با رقم رایج منطقه (رقم 
. کاشت این رقم با باشددرصد افزایش داشته 62نسبت به رقم استاندارد منطقه آویشن با درصد باالیی از اسانس بدست آورد که 

.گردیدامور اصالحی عملکرد باال نسبت به رقم استاندارد منطقه باعث تولید میزان اسانس بیشتري بدون نیاز به انجام 

ایجاد تنوع جدید
در صورت مناسب نبودن تنوع ژنتیکی موجود و عدم بیان خصوصیات مطلوب، نیاز به ایجاد تنوع جدید است. بعضی از 

.ایجاد تنوع شدید در ادامه شرح داده شده استهاي معمولروش
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ایجاد جهش
ها براي ایجاد تنوع جدید مورد نیاز که دهد. فراوانی این جهشهاي تصادفی در ژنوم همه گیاهان تا حد خاصی رخ میجهش

هایی مانند تشعشع یا هاي تصادفی از طریق کاربرد روشنژادي مؤثر ضروري باشد، بسیار کم است. میزان جهشبراي یک  به
در گیاهان جهش یافته نسبت هاي متفاوتالعملیابد. تغییر ژنوم از طریق جهش باعث ایجاد عکسهاي شیمیایی افزایش میموتاژن

هاي موجود تنوع بیشتري را از طریق ایجاد جهشها با ژنوتیپهاي متوالی جهش یافتهبه گیاهان جهش نیافته خواهد شد. ترکیب
هاي ها، آنیوپلوییدها، هاپلوییدها، آتوپلوییدها، آلوپلوییدها)، جهش کروموزومی (همه بخشهاي ژنومی (تغییر تعداد کروموزوم
هاي پالسمونی به وجود میهاي پالستیدي و جهشهاي ژنی (تنها یک ژن تغییر کند)، جهشیک کروموزوم تغییر کند)، جهش

آورد. 

توسط یک جهش ژنومی بوسیله اصالح از طریق "مولتی منتا") موسوم به Mentha × piperitaبراي مثال واریته نعناع پلی پلویید (
.Mاز تالقی M. aquaticaبدست آمده در حالیکه M. spicata × M. aquaticaجهش بدست آمده است. نعناع فلفلی از تالقی 

longifolia × M. rotundifolia حاصل شده است. باروري واریتهMitcham)2n = 64پلویید عقیم است از طریق دو ) که یک آلو
ها از طریق این روش امکان ایجاد ترکیبی جدید از ژنگردید.سین حفظ ) با استفاده از کلشی2n = 128ها (برابر کردن کروموزوم

نگ نتاج براي افزایش عملکرد، اجزاي مناسب اسانس و مقاومت در برابر ز5000آورد. تقریباً تعداد تکثیر جنسی را به وجود می
= 2nها با عملکرد باال بود که به دلیل تعداد کروموزوم"مولتی منتا"مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجه این انتخاب معرفی رقم 1نعنا

عقیم است. ثبات ژنتیکی در این واریته به دلیل تکثیر از طریق غیرجنسی پایدار است. 96

Mentha(نعنا ي اگونهتیمار کلشی سین موفق به ایجاد جهش در در گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد نیز مولف با

mozaffarianii (ساعت بود که با آزمایشات فلوسایتومتري و بررسی وضعیت 6درصد به مدت 0,025. غلظت مطلوب گردید
هاي جهش یافته داشته واریتههایی که منشأ هاي دیگر از گونهمثالدرصد تتراپلوییدي تشخیص داده شد. 12,5روزنه ها نزدیک به 
و گشنیز )Polyverbرقم (2) خرگوشکMiraz, Tetrataرقم ) مرزنجوش شیرین (Zolty lan, Bodegoldرقم باشند شامل بابونه (

اسطوخودوس هستند.

تنوع سوماکلونال
اي مانند کشت بافت شیشههاي درون توانند از تنوع ژنتیکی ایجاد شده در کشتهمچنین میگیاهان دارویی گران اصالح

اي همراه با فرآیندهاي تمایزیابی و تمایززدایی میهاي درون شیشههاي اعمال شده در کشتوکشت سلول استفاده کنند. تنش
اي و هم در سطح کل گیاه باززایی تواند هم در سطح سلولی در محیط درون شیشهتوانند به عنوان موتاژن عمل کنند. سلکسیون می

سلول یا بافت انجام شود. شده از 

اصالح ترکیبی از طریق تالقی
باشد. دانه گرده از هدف از تالقی، ترکیب صفات هرکدام از والدین (با خصوصیات مطلوب) در نتاج مشترك آن دو والد می

ها مجزا یا ایزوله ر گلوالد پدري به کالله مادگی گل ماده عقیم شده منتقل شده و گل تلقیح شده باید در طی دوره باروري از سای
هاي بعدي تفکیک شده و از طریق گردد (براي مثال داخل پاکت کاغذي قرار گیرد). گیاهان الیت با خصوصیات مطلوب در نسل

).1394عزیزي و همکاران، شوند. این روش، روش غالب در اصالح گیاهان دارویی و معطر است (تکرار مراحل گزینش تثبیت می
از طریق چندین دوره تلقیح Bشود. ژنوم والد استفاده میBبه واریته Aبراي انتقال یک خصوصیت واریته 3ايدورهاز بک کراس 

هاي هیبرید براي تالقی جدید بک کراس شود. تنها این هیبریدها از بین زادهبه هیبریدها انتقال داده میBهیبریدها با دانه گرده والد 

1Puccinia menthae
2Verbascum sp
3Recurrent backcrossing
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هاي کد کننده صفات جدید مورد نظر با ژنوم واریته به جز ژنAشوند. ژنوم واریته شان دادند استفاده میکه صفات انتقال یافته را ن
Bشوند.هاي بک کراس جایگزین میاز طریق تکرار دوره

پ از نظر اجزاي اسانس مطلوب هستند اما عادت رشدي آنها بلند و دیررس هستند. برعکس، در ژنوتی1رازیانه تلخهاي ژنوتیپ
میزان و اجزاي اسانس رضایت بخش نیست اما زودرس بوده و عادت رشدي کوتاه دارد. تالش بر این است که 2رازیانه شیرین

صفات مطلوب زودرس بودن و عادت رشدي کوتاه رازیانه شیرین را با صفت اجزاي اسانس مطلوب رازیانه تلخ از طریق تالقی 
درصد بود. میزان 2درصد و میزان اسانس رازیانه شیرین حدود 11تا 6ه تلخ در حدود دوجانبه ترکیب کنند. میزان اسانس رازیان

داد. میزان اسانس گیاهان الیت از طریق گزینش بهبود یافت. دو گیاه از اسانس هیبریدها وراثت پذیر بود و تمایل به کاهش نشان می
سانس را دارا بودند.درصد ا4مجموع سه گیاه الیت نیاز اصلی فارماکوپه اروپا یعنی 

اگر همبستگی ژنتیکی شدیدي بین صفات مطلوب و نامطلوب وجود داشته باشد امکان اصالح ترکیبی محدود خواهد شد. دلیل 
(یک ژن یا ژنهاي مشابه مسئول دو صفت هستند) است و یا به این دلیل است که دو ژن 3این موضوع وجود خاصیت پلیوتروپی

نامطلوب با فاصله کمی روي یک کروموزوم قرار دارند. در این صورت احتمال تفکیک این دو ژن مسئول صفت مطلوب و صفت 
به کروماتیدهاي مختلف از طریق تشکیل کیاسماتا و کراسینگ اور در میوز بسیار کم خواهد بود. 

اصالح از طریق هیبریداسیون
اي براي اصالح گیاهان دارویی و معطر مورد استفاده قرار فزایندهاصالح از طریق هیبریداسیون به دلیل مزایاي زیر به صورت 

گیرد:می

عملکرد باال به دلیل قدرت دورگ

 یکنواختی

گران گیاهی به دلیل اینکه تکثیر بذر بصورت گواهی نشده منجر به تفرقه صفات و منتهی به جمعیتحفاظت از حقوق اصالح
هاي بی ارزش خواهد شد.

سیتوپالسمی -هاي داراي صفت نرعقیمی ژنتیکیگیاهان دارویی و معطر از طریق هیبریداسیون باید از الینبه منظور اصالح 
. مطالعه عادت سازي تضمین گرددهاي فوق العاده زیاد عقیمافشانی کنترل شده و صرفه جویی در هزینهاستفاده نمود تا گرده

بات نمود و این پدیده مولف را بر آن داشت تا وجود چنین صفتی در گلدهی در آویشن آلمانی وجود حالت ژینودایوشسی را اث
آویشنهاي بومی ایران مورد بررسی قرار گیرد.  در حال حاضر در گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد مطالعه عادت گلدهی 

مابین آویشن دنایی و آویشن آلمانی با در آویشنهاي بومی ایران و هیبریداسیون بین آنها در حال انجام است. ایجاد هیبریداسیون
بهره گیري از حالت ژینودایوشسی با هدف مقاومت به سرماي زمستانه و افزایش میزان تیمول از اهداف چنین طرح اصالحی بر 

روي آویشن میباشد. 

ارقام سنتتیک
ي مجزا به عنوان والدین به وجود موجود فقط بین دو لینهمطلوبپذیري از قابلیت ترکیبF1در حالیکه ارقام هیبرید در نسل 

شوند. بذرها نه تنها همانند ارقام پذیري مطلوب حاصل میهاي سنتتیک از چند الین والدینی با قابلیت ترکیبآیند، جمعیتمی
اگرچه ارقام سنتتیک همیشه پتانسیل از لحاظ پتانسیل عملکردهاي بعدي نیز هستند.بلکه از نسلآیندبه وجود میF1هیبرید از نسل 

1Foeniculum vulgare MILL. ssp. vulgare var. vulgare
2F. vulgare MILL. ssp. vulgare var. dulce
3Pleiotropy
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هاي با ها یا کلونکنند. در ابتدا الزم است اینبرد الینعملکرد یکنواختی ندارند ولی در بیشتر موارد با ارقام هیبرید برابري می
قی چندگانه تعیین ها بوسیله تالپذیري اینبرد الینعملکرد باال و متفاوت از نظر ژنتیکی ایجاد شوند. سپس آزمون قابلیت ترکیب

افشانی گیاهان دیگر شانس اي در زمین کشت خواهند شد که هر گیاه براي گردهگردد. چندین گیاه از هر اینبرد الین به گونه
ها اساس تشکیل واریته سنتتیک پذیري عمومی انتخاب خواهند شد. این الینهایی با قابلیت ترکیببرابري داشته باشد. بنابراین الین

پذیري باال براي هاي برگزیده با قابلیت ترکیبگر حفظ خواهند شد. براي تولید بذر، الیندهند و توسط اصالحشکیل میرا ت
، سنتتیک (syn1)1هاي بعدي به ترتیب سنتتیک شود. نسلنامیده میsyn0شوند، این نسل افشانی دوطرفه دوباره کاشته میگرده

2(syn2) 3، سنتتیک(syn3)1شوند. قدرت دورگه (هتروزیگوتی) و پتانسیل عملکرد بدست آمده در نسل سنتتیک امیده میو ..... ن
کاهش خواهد یافت تا در 2هاي بعدي حفظ خواهد شد. اگرچه میزان محصول بعد از نسل سنتتیک به صورت زیادي در نسل

ید با والدین برگزیده (سنتتیک صفر) یا از طریق هاي بعدي به تعادل برسد. واریته سنتتیک از طریق یک تالقی پلی کراس جدنسل
) حفظ خواهد شد. 4هاي بعدي (سنتتیک گزینش در نسل

ها)یبریداسیون سوماتیکی (امتزاج پروتوپالسته
هاي منفرد تفکیک شده و پس از هضم دیواره سلولی با استفاده از پکتیناز و سلوالز امتزاج توانند به سلولگیاهان می

هاي امتزاج یافته ها از طریق پلی اتیلن گلیکول در حضور کلسیم یا از طریق امتزاج الکتریکی ایجاد شود. پروتوپالستپروتوپالست
توانند به گیاهان کامل باززایی شوند. امتزاج سوماتیکی امکان افزایش دو ژنوم هتروزیگوت به یکدیگر بدون انجام تقسیم می

دهد هاي مختلف رخ میها یا جنستوانند به ناسازگاري جنسی که در تالقی گونهگر میاصالحکند. به این ترتیب میوزي را مهیا می
ها در چند گیاه دارویی به شرح ذیل گزارش شده است:غلبه کند. امتزاج موفقیت آمیز پروتوپالست

Catharanthus roseus/Vinca minor,

Rauwolfia serpentina/Vinca minor,

Rauwolfia serpentina/Catharantus roseus

Datura innoxia/Physalis minima

انتقال مولکولی ژن
هاي انتقال اطالعات ژنتیکی از طریق هیبریداسیون سوماتیکی اساس انتقال مولکولی ژن است. ایجاد تنوع جدید در روش

ها با هم ترکیب شده و یک صفت مطلوب ژنومها یا حداقل بخشی ازکالسیک در نتیجه ترکیب تصادفی است. در این حالت ژنوم
شود. با شناسایی ژنهاي جدید محدود میبینی خصوصیات نسلهمیشه با چندین صفت نامطلوب همراه است و به این ترتیب پیش

این کار گیرد. برايهاي جدید بهتر صورت میبینی خصوصیات نسلهاي منفرد و انتقال آنها از یک ژنوتیپ به ژنوتیپ دیگر، پیش
موارد زیر باید در نظر گرفته شوند:

 ژن باید به عنوان بخشی از مولکولDNA.موجود باشد

این بخش ازDNA.باید قابل کلون کردن باشد

.ژن در سیستم انتقال باید قابل کنترل باشد

DNAبتواند در ژنوم سلولی تلفیق شود

 سلول ترانسفورم شده باید قابل باززایی بوده و امکان تبدیل شدن به گیاه کامل وجود داشته باشد

گیاه باید قادر به بروز صفت انتقال یافته باشد
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ها، انتقال مستقیم، انتقال ژن با استفاده از وکتور هاي انتقال ژن شامل: میکرواینجکشن، الحاق از طریق میکروپروجکتیلروش
هاي اصالح کالسیک براي حذف در اگروباکتریوم. این روش انتقال ژن با روشTiبراي مثال از طریق ایجاد تومور مثل پالسمید 

شود. هاي تغییر یافته دنبال میهاي نامطلوب در جمعیتتنوع

زي با استفاده از بیوسنتز مواد مؤثر مطلوب در گیاهان در حال تحقیق و بررسی است. هاي ژنی در زمینه کشاورتوسعه تکنولوژي
هاي ثانویه مهم، در حال حاضر اینچنین تحقیقاتی در مورد گیاهان دارویی و معطر مربوط به تشخیص مسیرهاي بیوسنتز متابولیت

هاي گزارش شده باشد. موفقیتهاي انتقال ژن میهاي کدکننده و تشخیص پروتوکلهاي مربوطه، جداسازي ژنشناسایی آنزیم
ها در سایر گیاهان هستند. اما هزینه ها در تنباکو و واکسنهاي ثانویه در گیاهان تراریخت شده شامل اینترفرونشامل تولید متابولیت

. اکنون انداقتصادي، موفق بودههاي بسیار کمی از اصالح ارقام تراریخت داراي اهمیتها بسیار باالست و تاکنون مثالاین بررسی
ورزند. ترین بازارهاي این محصوالت در اروپا امتناع میمشتریان از مصرف گیاهان دارویی و معطر مهندسی ژنتیک شده در مهم

بوده ت شده با موفقیت همراههاي تراریخها یا میکروارگانیسمها) ازطریق سلولبرعکس، تولید داروها (عمدتا پپتیدها و پروتئین
.است

سلکسیون یا گزینش (انتخاب)
کننده اصالح جمعیت را از طریق گزینش شروع خواهد کرد. اگرجمعیت با تنوع طبیعی یا مصنوعی در دسترس باشد اصالح

نماید. بیان بسیاري از صفات مهم از والدین به گردد که صفت مطلوب را کنترل میاین عمل موجب تجمع ژن در آن جمعیت می
ترین روش اصالح گیاهان دارویی است. به دلیل هاي بومی رایجهاي وحشی و یا تودهرسد. انتخاب در جمعیتآنها به ارث مینتاج 

تواند ها در حال حاضر بصورت وحشی بوده و تنوع ژنتیکی باالیی دارند. انجام تنها چند مرحله انتخاب میاینکه بسیاري ازگونه
بخشی را حاصل کند.نتایج رضایت

اي مثبت و منفیانتخاب توده
ها افراد داراي صفت مورد اي مثبت است، که به موجب آن از درون مخلوطی از فنوتیپترین روش انتخاب، انتخاب تودهساده

توان شوند و با یکدیگر تکثیر خواهند شد. سپس بهترین گیاهان نسل اصالح شده کشت گردیده و بذور آنها را مینظر انتخاب می
رسند با این روش دشوار خواهد بود چون فنوتیپ نژادي صفاتی که بصورت غالب به ارث می. بهعنوان رقم مورد استفاده قرار دادبه 

اي منفی عکس حالت قبل بوده و در این حالت گیاهان هموزیگوت و هتروزیگوت از یکدیگر قابل تفکیک نیست. گزینش توده
اهان باقی مانده تکثیر خواهند شد. از این روش گزینش به منظور حفظ و نگهداري شوند و گیهاي نامطلوب حذف میفنوتیپ
براي مثال میتوان به بوته هاي ماریتیغال داراي گلهاي سفید اشاره کرد که نسبت به بوته هاي بدست آمده استفاده خواهد شد.واریته

محض مشاهده در مزرعه نسبت به حذف آنها اقدام نمود. هاي گل بنفش از مواد موثره مطلوبی برخوردار نیستند و الزم است به
پروانش کبیر نیز همین گونه است. در مجموع به منظور افزایش راندمان سلکسیون در گیاهان دارویی ضروري بوته هاي گل سفید 

جام عملیات سلکسیون است به دنبال همبستگی مابین صفات مورفولوژیکی و مواد موثره بود و چنانچه چنین همبستگی یافت شود ان
مولف توسطچنین همبستگی هایی مانند شنبلیله، گل راعی، آویشن موثرتر و ارزانتر خواهد بود. در تعدادي از گیاهان دارویی 

بدست آمده است.

1ايانتخاب دوره

گیرد:میهاي زیر صورتهاي مطلوب در جمعیت از طریق تکرار دورهاي با هدف افزایش فراوانی ژنانتخاب دوره

انتخاب.1

1Recurrent selection
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کشت گیاهان نزدیک یکدیگر.2
تالقی آزادانه.3

توان با اقدامات زیر بهبود بخشید:نتیجه و کارایی سلکسیون را می

خودگشنی گیاهان الیت سلکسیون شده.1
آزمون نتاج آنها.2
هاي با کارایی باال براي کشت توام و تالقی آزادانه بین آنها. انتخاب گیاهان الیت فقط از خانواده.3

به دست 2004تا 1986هاي المدت بین سالاي طویلبا انتخاب دوره1افزایش دو برابر مقدار اسانس زیره سیاه اروپایی یکساله
.آمده است

انتخاب انفرادي گیاهان با آزمون نتاج

ارزیابی گیاهان انتخاب شده به ارزیابی نتاج آن گیاهان پرداخته خواهد شد. بنابراین در روش در این روش سلکسیون، به جاي 
گیرد. اي فنوتیپ گیاه مورد توجه قرار میشود در حالیکه در انتخاب تودهانتخاب انفرادي گیاهان ژنوتیپ گیاه ارزیابی می

هاي ضعیف و نامطلوب از برنامه بررسی قرار گرفته و خانوادهدرگیاهان خودگشن هر فرد نتاج ازگیاهان الیت انتخاب شده مورد
گیرد. افشانی کنترل نشده صورت میاصالحی حذف خواهند شد. درگیاهان دگرگشن در طی آزمون نتاج گیاهان الیت، گرده

نژادي بر روي بذور مادري (به جاي بذور نتاج) انجام خواهد شد. بنابراین ادامه عملیات  به

اهان داراي خاصیت آپومیکسیاصالح گی
شود، این روش عمال تکثیر آپومیکسی تشکیل بذر غیرجنسی بدون ادغام دو گامت با کروموزوم کاهش یافته تعریف می

که بذر گیاهان مادري در اصالح این گیاهان، رویشی است که به موجب آن همه نتاج از نظر ژنتیکی مشابه گیاهان مادري هستند. 
شوند و در ادامه نتاج به گیاهان جنسی و گیاهان آپومیکت تفرق میافشانی میتوسط گیاهان آپومیکت گردهتولید میکنندجنسی

هاي بعدي استفاده شوند، درحالیکه نتاج با آپومیکتی زیاد و داراي صفت موردنظر تواند براي بک کراسیابند. گیاهان جنسی می
ستفاده قرار گیرند. توانند به عنوان ارقام مورد امی

اند. آپومیکسی در برخی از گیاهان هاي اخیر به روشن و خاموش کردن رفتار آپومیکسی در گیاهان با انتقال ژن پرداختهپژوهش
) یافت شود. به تازگی تجاربی در مورد Ocimum basilicumو ریحان () Coriandrum sativumدارویی و معطر مانند گشنیز (

دست آمده است. این گیاه یک گیاه آلوتتراپلوئید و ترکیبی از کروموزوم).Hypericum perforatum Lعی (آپومیکسی گل را
باشد. انتقال دانه گرده توسط حشرات و یا است و این گیاه تا حدي آلوگام میH. attenuatumو H. maculatumهاي دو گونه 

یاه نیز مشاهده شده است. گل راعی گیاهی آپومیکت اختیاري گیرد. خودناسازگاري جزئی در این گتوسط باد صورت می
دهد. یک روش سریع براي تعیین روش است ولی در شرایط نادر حاالت جنسی اجباري و آپومیکت خالص نیز رخ می2سودوگام

) مربوط به C3ازهسته (به اصطالح مقدار DNAتنوع میزان با استفاده از فلوسایتومتري گزارش شده استتولیدمثل دراین گیاه 
گیرد. بندي انواع تولیدمثل مورد استفاده قرار میسلولهاي آندوسپرم و جنین به عنوان یک عالمت کلیدي براي طبقه

1Carum carvi
2 Pseudogamous facultative apomict
3Cvalue
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روش دابل هاپلویید
رسند باید یکنواخت (هموژنوس) باشند. اصالح براي صفاتی که بصورت غالب به ارث میگیاهان دارویی هاي جدید واریته

خصوصیات فنوتیپی تشخیص داد. استفاده از هاپلوئیدها سرعت این توان از روي بر است، چون وضعیت ژنتیکی آنها را نمیزمان
دهد.فرآیند را افزایش می

خودي گیرند. پس از پلی پلوئید شدن بصورت خودبهبساك یا میکروسپورها براي تولید گیاهان هاپلوئید مورد استفاده قرار می
تر از گیاهان توان ایجاد نمود. گیاهان هاپلوئید استریل، کوچکیسین گیاهان هموزیگوت را مو یا درآزمایشگاه با استفاده از کلشی

سین (با غلظت نیم درصد) ازطریق ریشه یا توان با تیمار کلشیدیپلوئید بوده و رشد آهسته دارند. در طی باززایی، ژنوم آنها را می
ها منجر ود. این روش دو برابر نمودن کروموزومشسین دو برابر میاستفاده بر روي محل جدا شدن جوانه توسط پنبه آغشته به کلشی

، گل گاوزبان، زنیان، پروانش، زیره سیاه از این روش در اصالح گل راعیبه ایجاد گیاهان کامال هموزیگوت بارور خواهد شد.
است. شدهاستفاده اروپایی، گل انگشتانه، گندم سیاه، مریم گلی کبیر، و زنجفیل

هاتعیین ویژگی
نشانگرها

توان تعداد بیشتري از باشد چون با استفاده از آنها میاستفاده از نشانگرها روشی ارزشمند براي بهبود راندمان گزینش می
توان به گیري صفات هزینه زیادي در بر دارد میگیاهان را مورد ارزیابی قرار داد. مبناي کاربرد نشانگرها این است که چون اندازه

تر ارزیابی نمود. این کار از طریق گزینش غیر مستقیم و با تعیین تعیین نشانگرهاي همبسته با صفات آنها را راحتطور غیرمستقیم با 
در کشورمان تحقیقات ارزشمندي در خصوص بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان گیرد.همبستگی بین صفات و نشانگرها صورت می

ه است و امید است در ادامه چنین تحقیقاتی شاهد بهره برداري عملی از دارویی با استفاده از نشانگرهاي مولکولی صورت گرفت
نتایج آنها باشیم.

هاي آنالیز سریعروش

اغلب از فاکتورهاي این مواداست ولی هزینه باال براي آنالیز مواد موثره ترین اهداف اصالح گیاهان دارویی بهبود یکی از مهم
محدود کننده و بازدارنده است. بنابراین معرفی و توسعه روشهاي ویژه آنالیز در اصالح گیاه دارویی بطوریکه بتوان با هزینه کمتر 

از اخیرا با استفاده آید. هاي زیادتري را بررسی نمود و شدت انتخاب کافی را اعمال کرد از اولویتهاي این بخش به حساب مینمونه
گامهاي موثري در آنالیز مواد موثره گیاهان دارویی برداشته شده است که در عین دقت باال با 2SPMEو NIR1به روش روشهاي 

.هزینه کم و با سرعت باال امکان پذیر است

هااصالح براي مقاومت به آفات و بیماري

کاهش عملکرد و کیفیت محصول خواهند شد. از این رو هاي گیاهان دارویی و معطر منجر به بروز تلفات و آفات و بیماري
باشد هاي تولید این امر مهم میاستفاده از ارقام مقاوم به یک امر مهم در اصالح نبات تبدیل شده است چرا که نه تنها از نظر هزینه

آفات مهم گیاهان دارویی و معطر ها و بلکه از نظر سالمت مصرف کننده و نیز سالمت جامعه نیز بسیار مهم است. برخی از بیماري
).1در جدول ذیل آورده شده است (جدول

1Nearinfrared spectroscopy
2Solidphase microextraction
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نیاز ضروري براي اصالح کارآمد گیاهان دارویی و ها یک پیشهاي موثر براي آزمون مقاومت در برابر آفات و بیماريروش
یاهان است و گام دوم ارزیابی شدت ها و آفات است. اولین مرحله درآزمون مقاومت آلوده نمودن گمعطر براي مقاومت به بیماري

هاي مختلفی صورت گیرد که براي نمونه تهیه تواند در مزرعه با روشباشد. آلودگی مصنوعی میآلودگی ایجاد شده می
سوسپانسیون از اسپور یا کنیدي قارچ و تنظیم تراکم اسپور با استفاده از هموسیتومتر و درنهایت اسپري نمودن این سوسپانسیون بر 

توان از عالیم ظاهري استفاده نمود که البته باشد. به منظور ارزیابی میزان خسارت و به بیان دیگر شدت آلودگی میروي گیاهان می
توان استفاده نمود.ها از روش االیزا میهاي ویروسی کاربرد نداشته و براي این دسته از بیمارياین عالیم براي بیماري

هاي مهم گیاهان دارویی و معطرآفات و بیماريهایی از مثال-1جدول 
نوع عاملگیاه میزبانعامل بیماري یا آفت

Erwinia, Pseudomonas sp.باکتريهاي خانواده چتریانگونه
Alternaria sp.قارچهاي گیاهی مختلفگونه

Botrytis cinereaDigitalis lanataقارچ
Colletotrichum cf. gloeosporioidesHypericum perforatumقارچ

Erysiphe, Peronospora, Plasmopara
sp.

قارچهاي گیاهی مختلفگونه
Helminthosporium papaverisPapaver somniferumقارچ

Mycocentrospora acerinaCarum carviقارچ
Mycosphaerella anethiFoeniculum vulgareقارچ

Phoma exiguaValeriana officinalisقارچ
Phomopsis diacheniiCarum carvi var. annuumقارچ

Puccinia sp.قارچهاي گیاهی مختلفگونه
Rhizoctonia, Fusarium, Pythium,

Olpidium
قارچهاي گیاهی مختلف در زمان خروج از خاكگونه

Septoria sp.قارچهاي گیاهی مختلفگونه
Aphidsحشرههاي گیاهی مختلفگونه

Depressaria nervosaCarum carviحشره
Eupteryx atropunctataحشرههاي گیاهی مختلفگونه

Lygus sp.حشرههاي خانواده چتریانگونه
Olibrus aenesChamomilla recutitaحشره

Psila rosaeحشرهریشه گیاهان خانواده چتریان
Acerina carviCarum carvi(هیره) مایت

Virusesویروسهاي گیاهی مختلفگونه
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آیندهاندازچشم
نژادي یک فاکتور کلیدي در بهبود وضعیت تولید گیاهان دارویی و معطر است و این موضوع عمدتا به دلیل این امروزه، به

تواند نقش مهمی در سودآوري، تولید سازگاري داشته و مینژادي با نیازهاي اصلی در زنجیرهاست که ارقام بدست آمده در طی به
برداري از پتانسیل ژنتیکی گیاهان دارویی و معطر تنها آغاز راه تولید محصول با کیفیت عالی، و نیز تولید پایدار داشته باشند. بهره

دیگر محصوالت باغبانی قبال صورت گرفته نژادي گیاهان دارویی و معطر باید با اصالح ارقام با کیفیت عالی که در بین است. به
گیري از متخصصین هاي جامع و کامل با بهرهاست منطبق باشد. به منظور دستیابی موثر و کارآمد به این وظیفه ارزشمند، تالش

وري شناسی و بیماري شناسی گیاهی ضرهاي مختلف مانند ژنتیک، سیتولوژي، ژنتیک مولکولی، باغبانی، گیاهمختلف در حیطه
لذا امید است با همکاري کلیه متخصصین حوزه هاي فوق الذکر در آینده اي نه چندان دور شاهد معرفی ارقام اصالح شده است. 

ي گیاهان دارویی و معطر حاصل پژوهشهاي متخصصین کشور بوده و نیاز به واردات بذور اصالح شده که در بسیاري از موارد 
مراه دارند را برطرف نمود.مسائل و مشکالت عدیده اي را به ه
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Abstract

The growing use of medicinal and aromatic plants (MAP) and special attention of international
community to MAP in recent years has led researchers to explore various aspects of the plants more
often. These efforts involve a wide range of issues including: protecting endangered species,
cultivation and domestication, optimizing production and post-harvest operations in the colleges of
agriculture and natural resources and their use in the treatment of diseases in humans and animals in
medical schools, pharmaceutical and veterinary systems. These activities are also rapidly advancing.
In this context, increasing the qualitative properties of MAP, which is the improvement of quantity
and quality of active ingredients of MAP is one of the most important issues and the most researchers
in the field of production and primary processing of MAP face to them. This activities is necessary for
supplying of the raw material need to pharmaceutical industries for production of standards
pharmaceutical products. It is clear that breeding activities accompanied to the cultural practices has a
unique role in improving the performance and increasing of quantity and quality of active ingredients
of MAP. A glance to the published articles in scientific journals and scientific conferences suggests
that currently the majority of studies in our country have focused on agricultural operation of MAP.
This is while according to Vavilov theory, Iran is one of the eight center of world's plant diversity. In
this key lecture, the necessity of MAP breeding with emphasis on indigenous genetic resources,
pharmaceutical industries requirements and also cultural practices especially mechanization
production of MAP will discussed in detail. Future vision and policies with respect to the National
Development Documents of MAP will be offered.

Key words: Breeding, Selection, Active ingredient, Plant natural resources
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