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چکیده
ایران تنها رویشگاه طبیعی گیاه کما ( )Ferula ovinaاست .ریشت هتا ایتگ گیتاه اارا تتروتینیگی یزتی ا ت تتریگ و گتران یمت.تتریگ
تیت استروژن های با پتانسیل ارمان پ کی استخ ان اس .با ت ج ب خ اب عمیق بذر کمای عدم امزان ت لید تروتینیگ بتا رو هتا شتیمیایی و نیتا بت
تخریب منابع طبیعی ب الیل وج ا تروتینیگ ار ریش کمای استیابی ب تروتینیگ ار شرایط آ مایشگاهی ضرورتی اجتنابناپذیر اس .لذا پژوهش حاضر با
هدف کاهش ریش کنی گیاه ار طبیع .و استیابی ب تروتینیگ ار شرایط ارون شیش ا انجام شد ب منظ ر نگهدار گیاه ار شترایط ارون شیشت ا ی
 24محیط کش .با ایی غیرمستقیم و  11محیط کش .ریش ایی با استفااه ا طرح کامالً تصااتی مت را بررستی ترار گرتت .و نتتایو آ مت ن TLC
نم ن ها کش .باتتی ار جه .استرسی ب تروتینیگ بدون آسیب رساندن ب ذخایر ژرم پالسم م را بررسی رار گرت .نتایو مقایست میتانگیگهتا بتا
استفااه ا آ م ن ت کی نشان ااای کال سها سبز تشراه بزرگ ار محیط کش MS .اارا  1/5میلیگرم بر لیتر  IAAو  1میلیگرم بتر لیتتری شتاخ
ها بلند و شاااب ار محیط کش MS .با ترکیب  1/5میلیگرم بر لیتر  IAAو  1میلیگرم بر لیتتر  MS kinو ریشت ار شترایط ارون شیشت ا ار
محیط کش ½MS .با ترکیب  1میلیگرم بر لیتر  IBAبا اختالف معنیاار نسب .ب با سایر محیطها کش.ی ت لید میش ا با ت ج ب نتایو پتژوهش
حاضری امزان ت لید و نگهدار ارون شیش ا گیاه کما ا طریق کش .بات .وج ا اارا همچنیگ با تأیید وج ا تروتینیگ ار نم نت هتا کشت .بتاتتیی
ت لید انب ه ایگ مااه ا طریق کش .س سپانسی ن سل لی و با استفااه ا بی راکت ر امزانپذیر اس .نگهدار  F. ovinaار شرایط ارون شیش ا ی امزان
استیابی ب گیاه کما بدون محدوای.ها تصل رشد و رویشگاه و ار نتیج استرسی ب تروتینیگ م ج ا ار ریش آن با حفظ ذخایر ژرم پالستم گیتاه را
تراهم آورا
واژههای کلیدی :حفاظ .ذخایر ژرم پالسمی تروتینیگی کرومات گراتی الی نا کی کش .بات.ی Ferula ovina

مقدمه

1

;

*2

;; 5; 4; 3

6

گیاه کما ( )Ferula ovinaیزی ا گیاهان باار اندمیک ایران
ب اه و متعلق ب خان ااه چتریان ( )Apiaceaeاس .پراکنش ایگ گیاه
ار اغلب نقاط ایران ا جمل استان اصفهانی چهار محتا و بختیتار ی
خراسان رض و شمالی و برخی استانها ایگر گزار شده اس.
1ی 2ی 3ی  5و  -6ب ترتیب اکتر بی تزن ل ژ کشتاور ی استتاای اانشتیاری استتاا و
اانشیار گروه بی تزن ل ژ و ب نژاا گیاهیی اانشگاه تراوسی مشهد
)Email: farsi@um.ac.ir
(* -ن یسنده مسئ :
 -4استاا گروه تارماک گن ی اانشگاه عل م پزشزی مشهد

ایگ گیاه ا جمل گیاهان خان ااه چتریان اس .ک ارتفتا آن بتت 1
تتا  1/5متر میرسد برگها امبرگ غالتتدار اارنتد و پهنتک بترگی
بزرگ و اارا بریدگیهتا نستبتاً عمیق اس .برگهای ستبز تیتره و
گلها آن ب رنگ را اس )4( .با ت ج ب برااش .بیروی و بهتره
براار بیش ا حدی پراکنش آن ار ایران ار معرض خطر رار گرتتت
اس)2( .
مطالع آت اک ل ژ گیاه کما ار استان تهران نشان ااا ایگ گ نت
گیاهی ار اامن ارتفاعی  2000تا  3200متر ا سطح اریا رویتش اارا
و ب لحاظ ارصد شیب و جه .شیب تقریباً محدوایتی ندارا بارندگی
ار رویشگاهها ایگ گ ن بتیش ا  400میلتیمتتر و میتانگیگ امتا
ساالن  8ارج سانتیگراا میباشد و ار خاکها با بات .لت می متی
روید هدای .الزتریزی خاک رویشگاه کمتر ا یک استی یمتن بتر
متر و اسیدیت آن ار حدوا  7تا  7/5میباشد نتایو حاصتل ا مطالعت
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نشاناهنده س عامل مهم تعییگ کننده ن پراکنش کما یعنی حاشی
گراییی تخصصگرایی و تحملپذیر ار منطق مطالعاتی میباشتد
()4
بذر  F. ovinaخ اب مرت تیزی ل ژیزی پیچیتده عمیقتی اارا ار
شتترایط طبیعتتیی بتتذرها طتتی مستتتان ار ختتاک ستترا ج انتت
می نند و ار بهار اندام ه ایی (شاخ ها) ج ان می ند ( )7لذا امزتان
تزثیر و با ایی طبیعی ایگ گ ن ا طریق بتذر بستیار ضتعیس است.
نتایو مطالعات انجام شده بتر رو ع امتل مت در ار شزست .خت اب
بذرها کمای نشان میاهد تیمار بذور با پیش سرمااهی مرطت ب بت
مدت  4-6هفت و ب انبا آن غ طت ور ار محلت  GA3جهت.
القاء ج ان نی بذور و بهب ا شاخص ها رشد اانها ها حاصل م در
میباشد ( )1رهنما و ت کل اتشار ( )17ار مطالع خ اب بتذر یزتی
ا گ ن ها نزایک ب کما ()F. communisی عالوه بر اشاره ب وج ا
خ اب عمیق ارون ا و برون ا ار بذور ایگ گیتاهی استتفااه همزمتان ا
پیش سرمااهی و جیبرلیگ را ار شزس .خ اب بذر پیشنهاا نم اند
گیاه  F.ovinaیزی ا  30گ ن  Ferulaار ایران است )13( .ار
تمام گ ن ها  Ferulaبخش یاا ا متاب لی.ها دان ی ار ریشت
ذخیره میش ند تن متاب لیزی ار گیاه کمتا ( )F. ovinaبتر ختالف
سایر گ نت هتا جتن  Ferulaماننتد آنغت ه ( )F. assafoetidaو
باریج ( )F. gummosaیاا نیس .و محدوا ب س یا چهتار ترکیتب
ترپن ئید ا جمل استایل یگی تروتینیگ و شتیمگیگ متیشت ا نزتت
جالتتب ت جت وجت ا مقتتاایر یتتاا تتتروتینیگی بت عنت ان ت تتتریگ
تیت استروژن طبیعیی ار ایگ گیاه اس .ک جنب هتا تارمتاک ل ژیزی
ایگ گ ن ا  Ferulaرا باال میبرا مقدار محت ا تروتینیگ ایگ گیتاه
ار مقایس با بسیار ا گیاهان ایگ جتن بیشتتر متیباشتد ایتگ ار
حالی اس .ک ار گ ن ها ایگر مخل طی ا سزک یی ترپگ ک متاریگ
های ترکیبات گت گراااری متاب لیت.هتا گلیز یلت و ستزک یی تترپگ
الکت نها گزار شده اس )13( .ال م ب ذکر اس .وج ا استایل یگ
و شیمگیگ ار اندام ه ایی  F. ovinaنیز گزار شده اس )10( .تنها
راه استیابی ب تروتینیگ (جاشزناای پی هیدروکسی بنزوات)1ی ریش
برختی ا گیاهتان جتتن  Ferulaماننتد  )3( F. communisو F.
 )20( hermonisو  )12( F. ovinaاس .مطالعات یتاا ار مینت
نقش تروتینیگ ار ارمان پ کی استخ ان (6ی 8ی 9ی  16و  )19صت رت
گرتت اس.
استفااه ا رو ها کشت .باتت .گیتاهی یزتی ا راهزارهتا
بی تزن لتت ژ ار مینتت حفاظتت .ا گیاهتتان اارویتتی بتت شتتمار
می روا ریزا ایاا با استفااه ا ریزنم ن هتا مختلتس ماننتد بترگی
امبرگی سا ی ریش و سم.ها ایشی گیاه و کش .آنهتا بتر رو
محیطکش.ها مصن عیی ار شترایط کنتتر شتده ارون شیشت ا
1- jaeschkeanadiol p-hydroxybenzoate

امزان تزثیر و با ایی گیاهان اارویی را بدون محدوای .مانی تراهم
می آورا با ت ج ب ایگ ک یستگاهها طبیعی بسیار ا گ ن هتا
اارویی ب الیل بهرهبراار انسانها ار حا ترسایش و ناب ا اس.
ار بسیار ا کش رها انیا هیچ گ ن ان نی ار م را کنتر برااش.
گیاهان اارویی وج ا ندارای ب طت ر کت ار برختی ا کشت رها %90
گیاهان اارویی ا طریق برااش .ا رویشگاه طبیعی تأمیگ میش ند ا
طرتی تزثیر بسیار ا گ ن ها اارویتی ار خطتر انقتراض طت النی
ب اه و نرخ تجدید رویشگاه آنها بسیار کمتر ا سرع .برااش .آنهتا ا
طبیع .اس )18( .همچنیگ با ت ج ب ایگ ک امزتان ت لیتد انبت ه و
سریع متاب لی.ها دان ی بتا استتفااه ا رو هتا شتیمیایی بستیار
مشزل و یا غیرممزگ اس .استفااه ا راهزارها بی تزن ل ژ ماننتد
کش .بات .می ت اند ار اتزایش ت لید آنها بتدون آستیب رستاندن بت
ذخایر ژرم پالسم م در باشد ()15
تاکن ن ت لید برخی ا گیاهتان جتن  Ferulaماننتد باریجت ا
طریق کش .بات .م را بررسی رار گرتتت است .بت عنت ان مثتا ی
برنارا و همزاران ()5ی ار بررسی جنتیگ ایتی ست ماتیزی باریجت بتا
استفااه ا نمکها محیطکش)14( MS .ی ویتامیگها محیطکش.
B5ی  200میلیگترم ار لیتتر هیتدرولیزات کتا ئیگ و  3ارصتد ()v/w
ساکار ار  pH=5/8ب عن ان محیط پای و اتزوان  1میلیگرم ار لیتر
 BAPار محیط کش .جامد شده با آگار  %0/8محیطکشت .کتال س
اهی را آمااه نم اند و بعد ا س متاه واکشت .کتال سهتا ار محتیط
مشاب ی کال سها را ب محیط اارا  1میلیگرم ار لیتر  NAAجنتیگ
ایی س ماتیزی را ار کال سها القا کراند و ار نهای .امزتان بتا ایی
اانها ها س ماتیک ا طریق جنیگ ایی مستتقیم ا یگت ت تتراهم
نشد هاا و همزاران ()11ی ابلی .نگهتدار ارون شیشت ا گیتاه
باریج را م را بررسی رار اااه و نشان اااند ک ج ان انتهایی حاصل
ا گیاهان باریج را میت ان ار محیط کش MS .حاو  2میلیگترم
بر لیتر بنزیل آانیگ ار اما حدوا  25ارج سانتیگراا و تحت .اوره
ن ر  16ساع .ب مدت  5ماه و ا طریق  4یرکش .ب ص رت تعا
(اارا ابلی .ت لید برگ) نگهدار نم ا امبرگها حاصل ا ج ان
انتهایی گیاهان کش .شده ار شرایط ارونشیشت ا ی ریزنم نت هتا
بسیار مستعد برا کال س ایی ب اه و ار محیط کشت B5 .حتاو
 2میلیگرم بر لیتر بنزیل آانیگ و  10میلیگرم بر لیتر  NAAبهتتریگ
کال س ایی را ا نظر کمی و کیفی ااشتند
با ت ج ب ایگ ک تروتینیگ ار ریش گیاه ت لید میش ای تنهتا راه
بهرهمند ا مزایا ایگ تیت استروژن با ار ی ریشت کنتی برختی ا
گیاهان جن  Ferulaاس .رویش یزتی ا ایتگ گیاهتان ار کشت ر
ایران ب عن ان منبع اارویی با ار ا اهمی .ویژها برخ راار اس.
اما استفااه ا گیتاه طبیعتی م جتب نتاب ا آن ار یستتگاه طبیعتی
می ش ا ک می ت اند م جب آسیب رساندن ب ذخایر ژنتیزی ایگ گیتاه
ار شمند ب می کش ر و ار معرض خطر انقراض رار گترتتگ آن شت ا

دستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما ( )Ferula ovinaدر شرایط درون شیشهای…

استرسی ب گیاه ریش اار ار شرایط آ مایشگاهی بتا ت لیتد گیاهچت
استریل عالوه بتر کمتک بت حفتظ ذختایر ژرم پالستم ایتگ گیتاه و
استرسی ب م اا اارویی گیاهی ک امزان ت لیتد آنهتا بت رو هتا
شیمیایی وج ا ندارای ب الیتل خت اب عمیتق بتذر و همچنتیگ وجت ا
تروتینیگ ار ریشت ا اهمیت .ویتژها برخت راار است .امتا تتاکن ن
مطالعتتت ا ار مینتتت نگهتتتدار ارون شیشتتت ا گیتتتاه کمتتتا
( )Ferula ovinaو ت لیتتد ریشت اارا تتتروتینیگ ار شتترایط ارون
شیش ا  1گزار نشده اس .لذا ایگ پژوهش با هتدف استتیابی بت
تیت استروژن تروتینیگ ب عنت ان منبتع ا تصتاا بتاار ار صتنایع
ااروییی با تأکید بر حفظ منابع طبیعی آن ار او مرحل انجتام شتد :ار
مرحل او ت لید گیاه ریش اار ار شرایط ارون شیش ا و ار مرحلت
2
اوم وج ا تروتینیگ ار نم ن ها با استفااه ا کرومات گراتی الی نا ک
م را بررسی رار گرت.

مواد و روشها
مواد گیاهی

استیابی ب گیاه کما با ت جت بت تصتل رشتد محتدوا و منتاطق
رویش آن بسیار مشزل اس.ی لذا تهی نم ن گیاهی مناستب و ت لیتد
آن ار شرایط استریل ا اهمی .ویژها برخت راار است .نم نت هتا
آ مایشی ا رویشگاه شک شاندیز مشهد (ارتفا  1400متتر ا ستطح
اریای ط جغراتیایی  59ارج و 17ا یق و عرض جغراتیایی 36ارج
و  23ا یق ) با شماره هرباری می  24079-FUMHجمتعآور شتد و
م را تأیید کارشناستان اانشتزده منتابع طبیعتی و پژوهشتزده علت م
گیاهی اانشگاه تراوسی مشهد رار گرت .نم ن ها ب مدت  30ا یق
یر آب روان رار اااه شدند و ضدعف نی با الزل  70ارصتد و ستپ
هیپ کلری .سدیم  1/5ارصد ااام یات .ب منظ ر خارجسا مت اا
ضدعف نیی نم ن ها  3تا  5بار ت سط آب مقطر استریل یر ه ا شست
شدند ریزنم ن ا سم .انتهایی اتصا سا ب ریش (بتا ت جت بت
هدف پژوهش) با استفااه ا پتن و استزالپل استتریل یتر هت ا ار
شرایط استریل تهی شد
انتخاب محیط مناسب کالوسدهی و شاخهدهی

ریز نم ن ها ار ویا ها حاو محتیط کشت .انتختابی  MSبتا
ترکیبتتات مختلتتس ه رمت نیی همتتراه بتتا  30گتترم ار لیتتتر ستتاکار و
0/8ارصد آگار و  pH=5/8کشت .اااه شتدند (جتدو  )1ظتروف ار
اتاق رشد با اما  25 ± 1ارجت ستانتیگتراای تت پریت ا  16ستاع.
روشنایی و شدت ن ر  30میزروم بر متر مربع ار دانی ک ب وستیل
1- In vitro
)2- Thin Layer Chromatography (TLC
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المپها تل رسن .سفید تأمیگ میشتدی نگهتدار شتدند واکشت.
نم ن ها هر  7-10رو یک بار ص رت گرت.ی بعد ا گذش .یتک متاه
ار ص رت شاخ اهی یا کال ساهی بست بت شترایط و میتزان رشتد
واکش .هر او هفت یک بار ار محیط کش .جدید با ترکیب ه رم نی
مشاب انجام شد پ ا گذشت .چهتار هفتت ی و ن تتر کتال سهتا
حاصل ب منظ ر بررسی ادر ترکیبات مختلس ه رم نی محیط کش .و
القاء کال س اندا هگیر شد و ار ص رت عتدم ت لیتد کتال س ار حتد
مناسب ار همان محیط کش .بلی واکش .شدند
عصارهگیري ریشههايطبیعی و نمونههاي کشتبافتی

ریش ها گیاه طبیعی ه اخشک شدند و سپ ب  50گترم پت ار
خشکی  300میلیلیتر ا کلرومتان اتزواه شتد بتا ت جت بت هتدف
آ مایش و غیر طبی ب ان ترپگها م ج ا ار ریش کمای ا حال ا
کلرومتان ب منظ ر عصاره گیر همراه با خالصسا اولیت استتفااه
شد پت ا  24ستاع.ی عصتارهگیتر ا کلرومتتانی بتا استتفااه ا
استگاه روتار انجام شد نم ن ها کش.بتاتتی بعتد ا کتدگتذار
ه اخشک شدند و ستپ ار  6برابتر حجتم حتال ترار اااه شتدند
عصارهگیر ا کال سها و ریش ها گیاهچ حاصل ا کش.بات .بتا
استفااه ا کاغذ صاتی یر ه ا شیمیایی انجام شد
کروماتوگرافی الیه نازک

ابتدا با استفااه ا عصاره گیاه طبیعی و بتا ت جت بت ایتگ کت ار
مناسب تریگ سیستم حال ی لز هتا ار ستم .میتانی کاغتذ تشتزیل
می ش ندی سیستم حال مناستب بتا استتفااه ا نستب.هتا مختلتس
اتراوپترو ب اتیل استات ار تانک  TLCتعییگشد سپ حال ها ب
میزانی ک ب  0/5ستانتیمتتر پتاییگ کاغتذ برستد (حتدوا  6تتا 8
میلیلیتر با ت ج بت استتفااه ا کاغتذ )8×5ی ار تانتک  TLCریختت
شدند صفحات  TLCبا پ شتش آل مینیت می (شترک .مترک آلمتان)
خریدار شد لز گذار ا یک سانتیمتر پاییگ کاغذ  TLCانجتام
شد و کاغذ لز گتذار شتده ارون تانتک ترار اااه شتد (شتزل )1
تشزیل باند ار عصاره نم ن ها کش.بتاتتی ار مقایست بتا عصتاره
ریش گیاه طبیعی و تتروتینیگ ختالص ( )%98تهیت شتده ا شترک.
سیگما م را بررسی رارگرت.
آنالیز دادهها

ار ایگ مطالع ی هم آ مایشها ار الب طرح کتامالً تصتااتی بتا
تزرارها مختلس (حدا ل  3تزرار) و  5ریزنم نت ار هتر تیمتار ( 24
محیط کش .با ترکیبات مختلس ه رم نی جه .بررسی شاخ اهتی و
 11محیط کش .جه .بررسی ریش اهی ذکر شده ار جتداو  1و )2
انجام شد اااهها ب رو تجزی واریتان یتک طرتت ()ANOVA
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نامتعاا و بتا استتفااه ا نترماتتزار  IBM SPSS19مت را تجزیت و
تحلیل رار گرتتند با ت ج ب تعداا مشاهدات متفاوت ار هتر گتروهی
اختالف معنیاار میانگیگها بتا استتفااه ا آ مت ن تت کی ()P <0/05
مشخص شد و رسم نم اارها با استفااه ا نترماتتزار  Excelصت رت
گرت .ب منظ ر اجتناب ا اریب اار شدن نتایو ب ستم .تیمارهتا
با عدم پاسخ ب محیط کش.ی مقایس میانگیگها میان نم نت هتا بتا

پاسخ مثب .انجام شد بنابرایگ با وج ا استتفااه ا  24محتیط کشت.
جه .بررسی با ایی غیرمستقیم و  11محتیط کشت .ریشت اهتی ار
آ مایش ابتداییی نتایو تجزی و تحلیل بر رو  10محیط کش .شاخ
اییی  8محیط کش .کال ساهی و  3محیط کش .ریش ایتی نشتان
اااه شده اس.

جدول  -1کدگذاری محیطکشتهای کالوسدهی و شاخهزایی  F. ovinaبر اساس تنظیم کنندههای رشد گیاهی

)Table 1- Coding of indirect shoot organogenesis media of F. ovina according to Plant Growth regulators (PGRs
تنظیم کنندههای رشد گیاهی
)PGRs (mg/l

محیط کشت MS

کد

MS medium

Code

L1

IBA

NAA

kin

IAA

BAP

0

0

0

0

0

1

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

1
1

L2
L3

0
0

0
0

0
3

1.5
0

0
0

1
1

L4
L5

0
0

0
0

0
0

1.5
1.5

1
3

1
1

L6
L7

0

0

1

1.5

0

1

L8

0
0

0
0

3
5

1.5
1.5

0
0

1
1

L9
L 10

0
0

0.2
0.5

0
0

0
0

0
0

1
1

L 11
L 12

0

1

0

0

0

1

L 13

0
0

1.5
0.5

0
0

0
0

0
0.2

1
1

L 14
L 15

0
0

1
2

0
0

0
0

0.2
0.2

1
1

L 16
L 17

0
0

3
0.1

0
0

0
0

0.2
1

1
1

L 18
L 19

0

0.2

0

0

1

1

L 20

0
0

0.5
0.2

0
3

0
0

1
0

1
1

L 21
L 22

0
3

0.5
0

5
0

0
0

0
0.2

1
½

L 23
L 24

انتخاب محیطکشت مناسب ریشهزایی شاخهها

شاخ ها ار محیطکش.ها  ½MSو  MSبتا ترکیبتات مختلتس
ه رم نی جه .بررسی ریش اییی کشت .اااه شتدند (جتدو  )2بت

منظ ر ایجاا شرایط تاریزی بخش انتهایی ظروف کش .ت سط ت یتل
آل مینی می پ شانده شد
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 در شرایط درون شیشهایFerula ovina – کدگذاری محیطکشتهای مورد استفاده جهت بررسی ریشهزایی2 جدول
Table 2- Coding of applied media to investigate in vitro rooting of Ferula ovina
کد

MS محیط کشت

Code

MS medium

R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10

1
1
1
1
1
½
½
½
½
½
½

تنظیم کننده رشد گیاهی
BAP

IBA

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0.2

0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
3

PGRs (mg/l)
IAA

0
0
1
0
1.5
0
0
1
0
0
0

NAA

0
0
0
1
0
0
0
0
1
1.5
0

،1  به6  افزودن حالل به نمونهها به نسبتB ، کدگذاری نمونهها بعد از اندازهگیری وزنA :TLC  مراحل آمادهسازی نمونهها جهت انجام-1 شکل
E ، گرم در حمام آب1  سونیکیت نمونههای با وزن کمتر ازD ، گرم بر روی شیکر برای حل شدن بهتر در حالل5  قرار دادن نمونههای بیش ازC
TLC  لکهگذاری و انجامG ،TLC  آمادهسازی سیستم حالل به منظور انجامF ،عصارهگیری زیر هود شیمیایی با استفاده از کاغذ صافی
Figure 1- The process of preparing samples for performing TLC: A. Coding of samples after weighting, B. solvent addition
to samples, C. Shaking of samples with more than 5g weight, D. Samples sonication with less than 1g weight in water bath, E.
Performing extraction with filter paper, F. Solvent system identification for TLC, G. Samples applied on the plate to
performance TLC test
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نتایج و بحث
انتخاب محیط مناسب کالوسدهی

بعد ا گذش 4 .هفت ی کال س ایی تنها ار  8محتیطکشت .ا 24
محیط م را بررسی مشاهده شد ا آنجا ک شرایط کال س بت لحتاظ
ساختاری بات.ی اندا ه و رنگ میت اند نشاناهنده تأدیر مثب .یتا منفتی

محیطکش .بر آن ب اه و همچنیگ ار شاخ اهتی آن ار مراحتل بعتد
م در اس.ی تح الت صت رت گرتتت ا جملت تغییتر ستاختار و رنتگ
کال س و القاء شاخ م را بررسی ترار گرتت .بت عنت ان مثتا ی ار
محیطها کش.هتا L6ی L7ی L8ی  L9و  L24کتال سهتا ستبز
رنتتگ بتتا باتتت .تشتتراه و بتتزرگ تتتا  8گتترم ت لیتتد شتتد (شتتزل )2

شکل  -2تولید کالوسهای سبز فشرده و روند رشد کالوس در محیطکشتهای کالوسدهی Ferula ovina

Figure 2- Green compact callus formation of Ferula ovina and callus growth trend on selected media

آ م ن معنیاار ارصد کال ساهی پ ا حذف محیطهایی ک
ت لید کال س نداشتند یا کال س اهی بسیار کمتی بت همتراه ااشتتندی
انجام شد (شزل  3و جدو  )3نتایو نشان ااا میزان کال ساهتی ار
محیطها  L6و  L7ب ط ر معنیاار بیشتتر ا محتیطهتا ایگتر
اس .لذا استفااه ا  1/5میلیگرم بر میلیلیتر ه رم ن  IAAهمراه با

ه رم ن  BAPار مقاایر  1و  3میلیگرم بر میلتیلیتتر کتال ساهتی
مطل بی را ب همراه ااش .با ت ج ب ایگ کت تفتاوت معنتیاار ار
کتتال ساهتتی محتتیطهتتا  L6و  L7وجتت ا نداشتت .استتتفااه ا
محیطکش L6 .با غلظ .ه رم ن کمتر پیشنهاا میش ا

شکل  –3تأثیر تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر درصد کالوسدهی Tukey (P≤0.05).Ferula ovina
خط چین و فلش ،نشاندهنده مقایسه میان میانگینها در گروههای انتخابی است.
)Figure 3- Effect of plant growth regulators on formation of callus (%) of Ferula ovina. Tukey (P≤0.05
Dashed line and arrow indicate groups with significant difference in mean comparison.

دستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما ( )Ferula ovinaدر شرایط درون شیشهای…

647

انتخاب محیط مناسب شاخهدهی

ریزنم ن ها ب محیطکش .هتا انتختابی پاستخ متفتاوتی نشتان
اااندی ب گ ن ا ک برخی ا آنها پ ا انتقا ب محیطکش.ی طی
با ایی مستقیم وارا شاخ اهتی شتدند ار حتالیکت ار برختی ایگتر
شاخ اهی بعد ا ت لید کال س و طی با ایی غیرمستقیم مشاهده شد
شاخ ها ت لیتد شتده ا کتال س هتا کت انتدا ه آنهتا بیشتتر ا 1/5
سانتیمتر ب ا ا آنها جدا و ار محیطکش MS .بتدون ه رمت نی 30
ارصد ساکار و 0/8ارصد آگار ب مدت یک تا او هفت ب منظ ر ت لید
شاخ ها بزرگتر و تر منتقل شدند (شزل )4
شاخ اهی ار  11محیطکشت .ا میتان  24محتیطکشت .مت را
بررسی مشاهده شد محیطها م در شاخ اهی با حذف محیطهتایی
ک شاخ اهی کمی ااشتندی ب لحاظ معنتیاار مت را بررستی ترار
گرتتند محیطکش.ها ی  L9و  L24نسب .ب سایر محیطها تفتاوت
معنیاار ار ارصد شاخ اهی نشان اااند (شزل  5و جدو )3

شکل  –4شاخهدهی کالوس  Ferula ovinaو شرایط نمونهها قبل از
جدا نمودن کالوس و انتقال به محیط پرآوری

Figure 4- Indirect shoot regeneration Ferula ovina and a
stage before transferring to prolific shoot bud development
medium

شکل  -5تأثیر تنظیمکنندههای رشد بر درصد شاخهدهی از کالوس Ferula ovina
)Tukey (P≤0.05

خط چین و فلش ،نشاندهنده مقایسه میان میانگینها در گروههای انتخابی است.

Figure 5- Effect of plant growth regulators on adventitious shoot regeneration (%) from callus of Ferula ovina
)Tukey (P≤0.05
Dashed line and arrow indicate groups with significant difference in mean comparison.
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رشد ط لی شاخ ها ار محیط  L9با  1/5میلیگرم بتر میلتیلیتتر
 IAAو  3میلیگرم بر میلتیلیتتر  kinبت انتدا ها متفتاوت ا ستایر
محیطها ب ا ک ار مدت مان ک تاهتر ظروف کش .پر میشتدند و
جداسا شاخ ها و واکش .ار ظروف جداگان اجتنابناپذیر ب ا
انتخاب محیطکشت مناسب ریشهزایی شاخهها

هرچند استرسی ب نتایو م تقی.آمیز کش.بات .ار کال س ایتی
و شاخ اهی نم ن ها ار گیاه کما ار کمتر ا س ماه امزانپتذیر شتدی

اما استیابی ب ریش ها کش.باتتی ار ایگ گیاه علتیرغتم آ مت ان
چندیگ محیط ریش ایتیی تغییتر غلظت .ستاکار و نمتکهتا MSی
سرانجام پ ا گذش 9 .ماه میسر شد ریش اهی ابلت ج تنهتا ار
س محیطکش .ا  11محیطکش .م را بررسی مشتاهده شتد نتتایو
آ متت ن معنتتیاار نشتتان ااای ریشتت ایتتی ار محتتیط  R6تفتتاوت
معنیاار با سایر محیطها اارا (شزل  7و جتدو  )3سترع .رشتد
ریش ار ایگ گیاه مانند سایر گیاهان عتالی کتم بت اه و استتیابی بت
گیاهچ ریش اار با مشزالت یاا همراه ب ا

شکل  -6شاخهدهی از کالوس  Ferula ovinaدر محیطکشتهای مختلف A :شاخهدهی در محیطکشت B ،رشد شاخههای جدید C ،واکنش
مشابه رشد طبیعی (رشد شاخههای جدید علیرغم زرد شدن شاخههای قبلی) در محیطکشت D ،پرآوری شاخه ها در محیطکشت E ،امکان
دسترسی به شاخههای شاداب 5 ،ماه بعد از پایان فصل رشد با استفاده از کشتبافت
Figure 6- In vitro shoot regeneration of Ferula ovina: A. Shoot bud induction from green compact callus, B. Growth of new
shoots in medium, C. Interaction of samples same as natural condition, D . Availability to F. ovina in winter via tissue culture
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Ferula ovina  مقایسه درصد ریشهزایی در محیطکشتهای با بیشترین ریشهدهی در-7 شکل
Tukey (P≤0.05)
. نشاندهنده مقایسه میان میانگینها در گروههای انتخابی است،خط چین و فلش
Figure 7- Effect of plant growth regulators root induction (%) by in vitro shoots of Ferula ovina
Tukey (P≤0.05)
Dashed line and arrow indicate groups with significant difference in mean comparison.

 در شرایط درون شیشهایF. ovina  شاخهدهی و ریشهزایی، نتایج تجزیه واریانس کالوسدهی-3 جدول
Table 3- Analysis of variance of in vitro callogenesis, shooting and root formation of F. ovina

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F آماره

معنیداری

Sum of squares

df

Mean squares

F

Sig.

Between groups
Within groups

3.176
21.530

7
162

.454
.133

3.414

.002

Total

24.706

169

Between groups
Within groups

2.214
24.005

9
228

.246
.105

2.336

.015

Total

26.218

237

Between groups
Within groups

3.626
10.429

2
70

1.813
.149

12.169

.000

Total

14.055

72

Callus

Shoot

Root
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علیرغم ت لید ریش ار برخی ا نم ن ها شتاخ کشت .بتاتتیی
ریش ها حاصتل ا بتا ایی غیرمستتقیم بستیار ظریتسی شتزننده و
حساس ب اند (شزل  )8استیابی ب گیاهچ استریل ریش اار با ت ج
ب نتایو ایگ پژوهش امزانپذیر شد اگرچ سا گار گیاه بتا شترایط
محیطی و ت لید انب ه ایگ گیاه جزء اهداف پژوهش نب ای اما نتایو ایتگ
بخش می ت اند راهگشا پژوهشها با هدف ت لید انبت ه ایتگ گیتاه
باشد

کروماتوگرافی الیه نازک

بررسی سیستم حال ها مختلس نشان ااا سیستم حتال اتیتل
استات  1و اتر او پترو  2ار لز گذار بتا استتفااه ا اتیتل استتات
بهتریگ نتیج را ب همراه اارا یرا ار ایگ سیستتم حتال بانتدها ار
سم .میانی تشزیل می ش ا ار بررسی تشزیل بانتد ار مقایست بتا
عصاره ریش گیاه طبیعی و تروتینیگ خالص (شزل )9ی نم ن هتایی بتا
نتیج  TLCمشاب عصاره ریش کما و تروتینیگ مشاهده شد

شکل  -8روند رشد ریشه  Ferula ovinaدر شرایط درون شیشهای
Figure 8- In vitro root growth trend of Ferula ovina

شکل  -9نتایج  TLCو مشاهده باند مشابه عصاره پودر ریشه گیاه طبیعی  Ferula ovinaو فروتینین خالص
( 98درصد) در بعضی از نمونههای کشت بافتی
)Figure 9- TLC results of samples in compare to root extract of natural Ferula ovina and purified ferutinin (98%
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 مت را بررستیی ن یتد بختش تتراهم بت ان امزتان.محیطها کشت
 همچنیگ بتا ت جت.نگهدار گیاه کما ار شرایط ارون شیش ا اس
یTLC بتاتتی ار آ متایش.ب تأیید وج ا تروتینیگ ار نم ن ها کش
 س سپانسی ن ستل لی و بتا.امزان ت لید انب ه تروتینیگ ا طریق کش
5 استفااه ا بی راکت ر وج ا اارا با ت ج ب ایگ کت ار حتا حاضتر
154 . ستیگما بت یمت.) ار شترک%98( میلیگرم تروتینیگ خالص
االر کانتتااا عرضت متتیشت ای لتتذا ت لیتتد تتتروتینیگ ار شتترایط ارون
 بت طت ر.شیش ا ا ت جی ا تصاا و تجار باالیی برخ راار اس
کلیی نتتایو پتژوهش حاضتر امزتان استرستی بت تتروتینیگ بتدون
ریش کنی گیاهان چند سال کما ب عنت ان منتابع غنتی تتروتینیگ ار
 و همچنیگ امزان استفااه ا آن ار مطالعات ااروسا و ت لید.طبیع
تجار تروتینیگ را تراهم میآورا

سپاسگزاری
 گیاهتان ینتتی جهتاا اانشتگاهی. باتت.احتراما ا گتروه کشت
خراسان رض ی گروه تارماک گن اانشزده ااروسا اانشگاه عل م
پزشتزی مشتهد و اکتتر برایتتان ایمتز ا اانشتزده پزشتزی اانشتتگاه
ساسزچ ان کانااا تشزر و دراانی میگراا

نتیجهگیری
بر اساس بررسیها انجام شده بر رو اابیات م ض ی تتاکن ن
 تتا.مطالع ا ار ایگ ح ه با استفاااه ا گیاه کما انجتام نشتده است
.بت ان نتایو مطالع حاضر را بتا آنهتا مقایست کترا بررستی ابلیت
نگهدار ارون شیش ا گیاه کما نشان ااا امزتان نگهتدار شتاخ
ها مذک ر ب متدت یتک. ار محیطکش. بات.ها حاصل ا کش
سا ار اتاق رشد وج ا اارا ک نتایجی بهتر و بستیار گستتراه تتر ا
) بر رو باریج ب عن ان یزی ا گیاهان11( نتایو هاا و همزاران
.نزایک ب کما را ب همراه ااش
L24  ویتژه.یزی ا نتایو پژوهش حاضر استیابی ب محیطکشت
IBA  میلتتیگتترم بتتر لیتتتر3  وBAP  میلتتیگتترم بتتر لیتتتر0/2 اارا
 ک ت لید کال س ا ریزنم ن ها محل اتصا ستا بت ریشت ی.اس
شاخ اهی ا کال س و ریش ایی شاخ ها را تنهتا بتا استتفااه ا یتک
1/5( L6 .ترکیب ه رم نی تراهم میآورا عالوه بر ایگی محیطکشت
) ار ت لیتد کتال سBAP  میلیگرم بر لیتر1  وIAA میلیگرم بر لیتر
IAA  میلیگرم بر لیتتر1/5( L9 .ها سبز تشراه بزرگی محیطکش
) ار ت لید شاخ ها بلند و شاااب با ترکیبKin  میلیگرم بر لیتر3 و
) ار ت لید ریش ار شرایطIBA  میلیگرم بر لیتر1( R6 .و محیطکش
) بتتا ستتایرP<0/05( ارون شیشتت ا بتتا بتتا اختتتالف معنتتیاار
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Introduction: There is a growing body of the literature that recognizes the importance of ferutinin (C22H30O4) as
one of the natural phytoestrogens with potency to treat osteoporosis and some kind of cancers. One of the greatest
challenges is availability of ferutinin that is found just in root of some plants of the genus Ferula (Apiaceae), which is
the reason of high price of it in global markets. Ferula ovina , an endemic plant of Iran, is known as one of the greatest
sources of ferutinin. Unfortunately, access to ferutinin requires uprooting Ferula ovina especially older plants with
more secondary metabolites content. There is a large volume of published studies describing the importance of tissue
culture in propagation of endangered plants including secondary metabolites without possibility of chemical production
and with deep dormancy seed exactly like the characters of F. ovina. Up to now, far too little attention has been paid to
importance of tissue culture in accessing ferutinin without degrading the germplasm resources of it. The main aim of
this study was to find an approach to access ferutinin associated F. ovina germplasm conservation.
Materials and Methods: In this experiment, the aerial parts of F. ovina were collected from Zoshk area (Mashhad,
Iran). The plants were recognized as F. ovina by the Institute of Plant Sciences (Ferdowsi University of Mashhad).
Tissue culture part was performed with preparation of sterilized media and explants. Therefore, the MS salts and
vitamins was applied as basic medium, however MS salt was decreased to half strength for rooting of shoots. The node
(root junction) explants were cultured on 24 callus induction/shooting media with different combinations of plant
growth regulators (BAP, IAA, Kin, NAA and IBA). The shoots from direct and indirect regeneration were then
transferred to media with different combinations of PGRs (BAP, IBA, IAA and NAA) in order to find rooting medium.
Following these treatments, unbalanced ANOVA for analysis of data were performed using IBM SPSS 19. The final
stage of the study comprised a TLC test for the purpose of finding ferutinin in samples which resulted from tissue
culture. For this purpose, air-dried parts of samples were powdered and extraction was done after being in 3-5 times
dichloromethane for 24hours. Then after optimizing solvent system was done with selection the ratio that presented
bands in middle of TLC paper.
Results and Discussions: The results indicated that from 24 tested media, just 8 of them had potency of callus
formation, but just L6 on MS medium containing 1 mg/l BAP and 1.5 mg/l IAA showed significant difference for
percentage of callus induction at 5% level with compact green and the heaviest calluses. Although direct and indirect
shoot regeneration was observed in this study, L9 on MS medium along with 1.5 mg/l IAA and 3 mg/l kin demonstrated
significant difference for percentage of shooting at 5% level. Moreover, R6 on ½MS with 1 mg/l IBA showed
significant difference for percentage of rooting of shoots at 5% level. The most surprising observation to emerge from
the data comparison was L24 on half strength MS medium containing 0.2 mg/l BAP and 3 mg/l IBA with potency of
callus induction, shooting and rooting of shoots. Regarding to the results of TLC test, ferutinin positive bands were
observed in some samples.
Conclusions: The aim of the present research was to examine possibility of achieving ferutinin without need to
uproot F. ovina because there are several problems to achieve this valuable sesquiterpene: 1) Chemical production of
ferutinin is impossible, 2) It could be accessible just from roots of genus Ferula, 3) Propagation with seeds of F. ovina
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is limited because of morphophysiological dormancy of them, 4) Natural habitat of this plant in Iran is going to be
destructed, 5) Access to natural habitat is difficult, 6) Time of access is limited with short growth season, 7)
Maintaining F. ovina in greenhouse condition is impossible. The results of this research support the idea that producing
ferutinin in Iran without any harmful effect on germplasm resources of F. ovina is possible. This is the first study of
high scale commercial production of ferutinin which examine associations between tissue culture and ferutinin
production.
Keywords: Ferula ovina, Ferutinin, Germplasm resources conservation, Thin Layer Chromatography, Tissue
culture

