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  چکیده 
 از یقیتعل یسلول کشت روش به دیآلدئ نیکوم دیتول شیافزا منظوربه پژوهش نیا در
 و  Bunium persicum [Boiss]  یکوه اهیس ةریز اهیگ دو یسلول توأم کشت ستمیس
 کی در اهیگ دو بذور اساسنیبرا. شد استفاده L.  Carum carviییاروپا اهیس ةریز

. دادند انجام یزنجوانه گرادیسانت درجه 25 و 4 ییدما طیشرا در و ساده کشت طیمح
. شد استفاده MS جامد کشت طیمح در اهیگ دو ةزد جوانه بذر از کالوس يالقا جهت
 يهاغلظت ،MS جامد کشت طیمح در یسلول وماسیب حداکثر به دنیرس يبرا سپس

 درصد 3 غلظت که داد نشان جینتا. گرفت قرار یبررسموردِ درصد 1- 6 ساکارز مختلف
 از پس. رسدیم گرم 21/0 زانیم به سلول تر وزن حداکثر به هفته 2 از پس ساکارز
 از حاصل يهاسلول جداگانه، طوربه اهانیگ از کدام هر یسلول یقیتعل کشت استقرار
 مختلف يدرصدها نسبت به ییاروپا اهیس ةریز و یکوه اهیس ةریز اهیگ دو یقیتعل کشت

 طیشرا در کریش يرو و شده مخلوط گریکدی با) 100:0 ،75:25 ،50:50 ،75:25(
 روش به دیآلدئ نیکوم يریگاندازه. گرفتند قرار کالوس کشت ۀمرحل همانند یطیمح

 هفته 7 یط  یسلول توأم کشت يهانمونه از  حاصله ةعصار از يگاز یکروماتوگراف
 به مربوط درصدها نسبت تمام در دیآلدئ نیکوم دیتول زانیم نیشتریب که نمود مشخص

 1/23 زانیم به ییاروپا اهیس ةریز درصد 75 و یکوه اهیس ةریز درصد 25 بیترک
 که یکوه اهیس ةریز با سهیمقا در که باشدیم پنجم هفته در گرم 100 در گرمیلیم

   نشان را دیتول شیافزا برابر سه مدت نیهم در بود گرم 100 در گرمیلیم 61/7
  .بود اول هفته به مربوط بیترک نیا در دیآلدئ نیکوم زانیم نیکمتر نیهمچن. دهدیم

  03/03/1394: یافتدر تاریخ
  01/03/1395: یرشپذ تاریخ

  
  :کلیدي ي ها  واژه

   یکوه اهیس ةریز
   ییاروپا اهیس ةریز

  یسلول توأم  کشت
   یسلول ونیسوسپانس کشت

   دیآلدئ نیکوم
  

1
  مقدمه 

 اهیس ةریز و 1یکوه اهیس ةریز اهانیگ شامل اهیس  ةزیر
   توجهموردِ ییدارو اهیگ عنوانبه که است 2ییاروپا

                                                             
1 Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch 
2 Carum carvi L. 

 عیصنا در اهانیگ نیا اسانس حاضر حال در باشندیم
 داراي بهداشتی-آرایشی و غذایی دارویی، مختلف
 ترین مهم که سیاه زیرة اسانس در. باشدمی کاربرد
 اکسیدانی،آنتی خواص شامل دارویی خواص

 استروژن، افزایش سبب مدر، سرطانی، ضدتومورهاي
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 گوارش دستگاه و ایمنی سیستم تقویت ضددیابت،
  . باشدمی

 ارزشمند دارویی گیاهان ازجمله 1کوهی سیاه زیرة
 خراسان، شمالی نواحی در که است ایران بومی و

 کند می رشد بندرعباس تا زاگرس شرق و کرمان
 زراعی اخیر سالهاي در گیاه این). 1372 قهرمان،(

 ویژهبه کشور نقاط بعضی در حاضر حال در و شده
 صنایع در آن بذر از و گردد می کشت خراسان استان
). 1384 خسروي،( شود می استفاده دارویی و غذایی

 کومین نظیر ارزشمندي ترکیبات حاوي گیاه این بذر
 پینن،- آلفا پینن،- بتا سیمن،-پارا ترپینن،-گاما آلدئید،  

 که ،)1388 همکاران، و مقتدر( است لیمونن و میرسن
 درمان براي ایرانیان میان در دور هاي گذشته از

 عنوانبه همچنین و گوارشی هاي بیماري از بسیاري
. است شده استفاده ضدآسم و ضدحشره داروي یک

 برخی در دارو و غذا صنعت برعالوه آن از امروزه حتی
 ,.salehi et al( شود می استفاده نیز آرایشی صنایع

، در درمان اختالالت 2اروپایی سیاه زیرةاز ). 2008
گوارش، سردرد، بهبود عملکرد کبد، درمان سرفه، 

و درمان  دیورتیکآنتیو  روماتیسمدرمان التهاب و 
  و اگزما استفاده  یهالرّفشارخون باال و ذات دیابت،

توان می گیاه این درمانیاز خواص  همچنینشود. می
قابض، مدر  میکروبی،به اثرات ضدنفخ، ضداسپاسم، ضد

در  ویژهبه گوارشیبودن، درمان اختالالت  شیرافزاو 
التهاب دستگاه  ینکودکان و همچن یقولنج نفخ

  نام برد.  یتنفس
   که آنهاست اسانس اهانیگ نیا ةعمد محصول

 زین و ییغذا عیصنا در دهندهطعم و عطر عنوانبه
 در عمده باتیترک. ردیگ یم قرار استفاده مورد ییدارو

 مونن،یل نن،یآلفاپ کارون، ییاروپا اهیس ةریز اسانس
 نیکوم و نیپاراسمیپ و کارون نالول،یل پنن،یگاماتر

 روي بر مختلفی مطالعات نیهمچن. باشد یم دیآلدئ
 صورت یکوه سیاه ةزیر اسانس ترکیبات شناسایی

 سه در آن اسانس هاي ترکیب تحقیقی در. است گرفته
 همکاران و کوهستانی توسط کرمان مختلف رویشگاه

 در. است گرفته قرار مقایسه و بررسیموردِ) 1386(
 شامل عمده، باتیترک مختلف مناطق از حاصله اسانس

                                                             
1 Bunium persicum 
2 Carum carvi L. 

   و پاراسیمن لیمونن، آلدئید،  کومین ترپینن،-گاما
  . بودند پینن،-بتا

) 1(شکل است  طبیعی ترکیب یک آلدئید کومین
مصرف  آرایشیو  غذایی صنایعو  سنتیکه در طب 

مشاهده شده است که  سلولیشود. در مطالعات می
کم  بسیار هايدر غلظت ترکیب اینحضور 

 Nitodaها ندارد (بر سلول کشندگیموالر) اثر یکرو(م

et al., 2008باالتر مانند  هايغلظتکه در حالی). در
تواند اثر میها فعال در اسانس ترکیباتاز  بسیاري

 باالییو ضدسرطان  ویروسضد قارچی،ضد باکتري،ضد
  ). Mahony et al., 2005داشته باشد (

  

  
  ساختار شیمیایی کومین آلدئید - 1شکل 

  
 ایجادعدم  دلیلبه  دارویی گیاهاناستفاده از 

 یباشد ولمیتوجه عموم مردم مضر موردِ جانبیاثرات 
ارزشمند در حال حاضر به صورت  گیاهان این اکثر

شوند که می یافت طبیعی هايدر عرصه وحشی
 هاياز عرصه رویهبیبرداشت  دلیلمتأسفانه به 

در معرض انقراض  یاهانگ این عمدةبخش  یعی،طب
ارزشمند  ذخایر اینحفظ  براي بنابراینباشند. می

استفاده نمود که ضمن  جدید هاي روشاز  باید طبیعی
آنها بتوان از انقراض آنها  داروییاز خواص  برداريبهره
  .نمود جلوگیري نیز

از  یکیمختلف کشت بافت و سلول  هايروش
با منشاء  ثانویه متابولیت تولید افزایش هاي روش

 میان اینباشند از می آزمایشگاهی شرایطدر  گیاهی
بخش جهت نوید هاياز روش گیاهی سلولیکشت 

 همین. در آیدیبشمار م گیاهی ثانویۀ یباتترک یدتول
 يبرا یسلول 3مختلف کشت توأم هايسیستمرابطه 

                                                             
3 Co-culture 
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 هايیتجمع ینروابط ب ۀجهت مطالع یمدت طوالن
از منابع مختلف مورد استفاده بودند در  سلولیمختلف 

 یککشت توأم عبارت است از  اي،پایه تعریف یک
 سلولی جمعیت بیشتر یادو  محتويکشت  سیستم

 یکدیگراز تماس با  یکسانسطح  یکمختلف که در 
ها جهت مطالعه و یستمس ینا اخیراً کنند، میرشد 

 پیچیده سلولیچند  سنتزي هايسیستم مهندسی
  شناسان علم سنتز واقع زیست ةویژتوجه موردِ

 هايجمعیت بیناثرات متقابل  مطالعۀشده است. 
   برخیکشت در  موفقیتبهبود سطح  سلولی،مختلف 
 هايسلول بین سنتزياستقرار اثرات  یاها  جمعیت

 Goersباشد (میروش  ایناستفاده از  انگیزهمختلف، 

et al., 2014 .( 
 باالي تولیددر  جدید رویکرد یککشت توأم 

 ترکیباتاست که شامل  گیاهی ثانویۀ هايمتابولیت
ۀ ریشمانند سلول، ساقه،  گیاهی هاياز اندام مختلفی

 یا باکتريبا  ترکیبدر  یا یکدیگربا  موئین ۀریشنابجا، 
طور که به گیاهی هايسلول یاها باشد. انداممیقارچ 

توانند از ی، میابندمیرشد  همزمان در کشت توأم
 ایندر  ،متفاوت باشند یاخانواده مشابه  یاگونه، جنس 

رشد طور همزمان دستگاه به یکدو کشت در  سیستم
و  Subrotoبار توسط  اولین براي رویکرد این. کنند می

و  1ايساقه هاي) در کشت توأم غده1996همکاران (
 ژنتیکیصورت که به Atropa belladna 2موئین ریشۀ

  و  Agrobacterium tumefaciensتوسط  ترتیب به
A. Rhizogenes تولیدشده بودند با هدف یجادا 

مطالعه قرار دادند موردِ اسکوپوالمینو  هیوسیامین
ها به کشت اینکدام از هیچ اینکهرغم علی نهایتدر

روش  ایننبودند در  اسکوپوالمین تولیدقادر به  تنهایی
 گرممیلی 84/0 هادر ساقه اسکوپوالمین ةذخیر میزان

برابر آنچه در برگ  3- 11 یعنیبود  خشک مادة گرم بر
نسبت  ینهمچن شود.می ذخیرهکامل  گیاه

 ايدر کشت توأم در دامنه ینبه اسکوپوالم یوسیامینه
نسبت در  ینکه احالیدر یافت افزایش 9/1تا  7/0 ینب

 بود. در کشت متغیر 0-03/0 تنهاییبه  موئین ریشۀ
 در جداگانه طوربه هاسلول ابتدا گیاهی، سلولی توأم

با هم مخلوط  سپس و یافته رشد مایع کشت محیط

                                                             
1 Shooty teratomas 
2 Hairy root 

 کنند. دریرشد م مایعکشت  محیط یکشده و در 
بر  سیستموجود اثرات متقابل دو  دلیلبه  سیستم این

 یهثانو هايمتابولیت افزایشاحتمال  یکدیگر روي
توانند میها سیستم این ياز کاربردها یکیوجود دارد. 

مختلف  سلولی هايجمعیتاثرات متقابل  بررسیدر 
از آنها  برخیباشد که  خاصی ةمواد مؤثر تولیدبر 

 هدف با آزمایشی درباشند. می داروییخواص  داراي
 گیاه دو سلولی کشت سیستم در بتاکربولین تولید
 استفاده توأم  کشت روش به عطرسنگ گیاه و اسپند

 عطرسنگ گیاه هايسلول تأثیر تحقیق این در. شد
 اسپند گیاه آلکالوئید بتاکربولین تولید محرك عنوان به
 است شده بررسی) هارمالول و هارمول هارمین،(
) 2003( همکاران و Lin). 1385 همکاران، و اصغري(
  ضدتوموري داروهاي تولید بهبود براي روش این از

 در نمودند استفاده coniferin از  3پودوفیلوتوکسین
 Linum fLavum موئین ریشۀ توأم کشت آزمایش این

 Podophyllum heyandrum سلولی سوسپانسیون با
 اساس بر. شدند مقایسه هم با بیورآکتور و فالسک در

 فوق، سیستم دو در توأم کشت از آمدهدستبه  نتایج
 P. Heyandrum هايسلول در پودوفیلوتوکسین تولید

 درصد 72 و 240 ترتیب به بیورآکتور و فالسک در
 نشان افزایش P. Heyandrum سلولی کشت به نسبت

 کشت از) 2005( همکاران و Luczkiewicz. داد
  Genista tinctoriaگیاه ساقۀ و موئین ریشۀ همزمان

 تولید را ایزوفالون، نوعی ،daidzin از برابري 38 تولید
 ریشۀ توأم کشت از استفاده دیگري تحقیق رد. نمودند
  متفاوت گونۀ دو از حاصل موئین ریشۀـموئین

Linum Persicum و austviacum L. تولید جهت 
 4پودوفیلوتوکسین متوکسی-6 و پودوفیلوتوکسین

 و پودوفیلوتوکسین مقدار. گرفت قرار بررسیموردِ
 روش به شده تولید پودوفیلوتوکسین متوکسی

 در نتایج. شد گیرياندازه مایع گازي کروماتوگرافی
 و فوق مادة دو از مقادیر کاهش سلولی توأم کشت

 بین رقابت از ناشی که داد نشان را رشد فاکتورهاي
 بیوسنتز از حاصل جدید مادة از استفاده در دو این

 .L کشت در کهدرحالی. است بوده هامتابولیست

Persicum و پودوفیلوتوکسین مادة دو این سطح 

                                                             
3 Podophyllotoxin 
4 6-methoxypodophyllotoxin 
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 از بیشتر توجهیقابل طوربه پودوفیلوتوکسین متوکسی
 و Mohagheghzadeh( است بوده دیگر هايکشت

 کشت از) 2008( همکاران و Baldi). 2008 همکاران،
 براي مینوریزا قارچ باL. album  گیاه سلولی، توأم

 باشندمی ضدسرطان داروي که پودوفیلوتوکسین تولید
 برابري 4 رشد آزمایش این نتایج نمودند استفاده

 8 و بیوماس% 20 افزایش همراه به پودوفیلوتوکسین
. داشت همراه به را پودوفیلوتوکسین متوکسی-6 برابر
Wu سلولی توأم کشت از )2008( همکاران و  

 به که Echinacea و ginseng گیاهان نابجاي ریشۀ
 تولید براي بودند، شده داده کشت متفاوتی هاينسبت

 و اسیدکافئیک مشتقات مانند ثانویه هاي متابولیت
 استفاده هوا جباب بیورآکتور در سنوسیدها جین تولید

  Echinacea نابجاي هايریشه منفی اثر نتایج. نمودند
 این رغمعلی داد نشانرا  ginseng نابجاي ریشۀ روي

 و اسیدکافئیک مشتقات شدند موفق آنها منفی اثر
 نابجاي ریشه توأم کشت در را سنوسیدها جین تولید

ginseng و Echinacea به و 2:3 و 1:4 هاينسبت در 
 جاسمونات متیل زايمحرك عامل از استفاده دنبال
 را اسیدکافئیک مشتقات و سنوسیدها جین تولید

  . دادند افزایش
 يهمجوار ریتأث یبررس مطالعه، نیا از هدف 

 نیکوم زانیبر م ییاروپا اهیس ةریز اهیگ يهاسلول
 کی در یکوه اهیس ةریز اهیگ توسط يدیتول دیآلدئ

 نیهم در. باشدیم توأم یقیتعل یسلول کشت ستمیس
 ۀنیزم در یپژوهش سوابق وجود عدم بهباتوجه و رابطه
 در یسلول کشت استقرار و کالوس يالقا ،یزنجوانه

 انجام زین نهیزم نیا در ییهاشیآزما ییاروپا اهیس ةریز
  . گرفت

  
  هامواد و روش

  نمونه ریز تهیۀ
 مزرعۀاز  اروپایی زیرة و) ی(کرمان کوهی زیرة بذر

 مشهد فردوسیدانشگاه  يدانشکده کشاورز تحقیقاتی
 درصد 70 اتانول در دقیقه 1 مدت به بذور. شدند تهیه
 مدت به درصد 1 سدیم هیپوکلریت با و گرفته قرار
 شده اتوکالو آب با سپس شدند ضدعفونی دقیقه 20
  .شدند کشیآب

  

  زنیجوانه
 محیط در شده ضدعفونی بذرهاي زنیجوانه فرایند
 درصد 7/0 و ساکارز درصد 5/0 داراي ساده کشت

در  یوجود سوابق پژوهش بهباتوجه. شد انجام آگار
 و علوم پژوهشکده در کوهی سیاه زیرة زنیجوانه زمینۀ
در  زنیجوانه فرایند براي محیطی شرایط غذایی صنایع

 گذشته هايآزمایش نتایج اساس بر کوهی سیاه زیرة
 شد انجام گرادسانتی درجه 4 دماي در و ثابت طوربه
 سیاه زیرة زنیجوانه براي ولی) 1379 نیا،یارت(ز

 گرادیدرجه سانت 4و  درجه 25 دماي دو اروپایی،
 زده جوانه بذرهاي شمارش. گرفتند قرار بررسیموردِ

 از استفاده با نمودار رسم و شمارش هفته هر در
 یاهدر هر گ یدارپا فاز به رسیدن تا تجمعی هاي داده

 عنوانبه زده جوانه بذرهاي. یافت ادامه جداگانه طوربه
کالوس مورد استفاده قرار  القاي منظوربه اولیه مواد

   .گرفتند
  

  سلولی کشت استقرار و کالوس القاي
   20 در زده جوانه بذرهاي کالوس، القاي جهت
 )MS( اسکوگ و موراشیگ پایۀکشت  یطمح لیترمیلی

 5/0 یزانم به Kinدرصد ساکارز و هورمون  3 يدارا
 D-2,4 لیتر در گرممیلی 5/0 و لیتر در گرممیلی
 یطمح pHکشت شدند و  MS هايویتامین با همراه
و  یدگرد یمتنظ 8/5 رويقبل از اتوکالو شدن  هاکشت

 دماي در و شده اضافه آنهادرصد آگار به  7/0سپس 
 اتوکالو دقیقه 20 مدت به گرادسانتی درجه 121
 با رشد اتاقک در کشت از پس هانمونه. شدند
 تاریکی شرایطگراد و در سانتیدرجه  25±1دماي
کشت شده پس از  هايشدند. نمونه نگهداريدائم 
 هايکالوس تشکیلروز شروع به  10تا  7 تقریباً

 زدهجوانه  ياز کشت قطعات بذرها کردند. شفافی
  .شدند استفاده مایع کشت در استقرارجهت 

  
 بر ساکارز نمودن اتوکالو ةنحو و غلظت ریتأث یبررس
  ییاروپا اهیس ةریز یسلول رشد

در رابطه با  یکوه سیاه زیرة برخالف اینکه بهباتوجه
 1آزمایشگاهی شرایط در مطالعات اروپایی سیاه زیرة
 نتایج اساس بر مطالعه این در لذا بود نشده انجام

                                                             
1  In vitro 
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 سیاه زیرةانجام شده در  هايپژوهش در حاصله
 یاهگ يخاص برا طوربه هاآزمایش از برخی کرمانی،

 جهت آزمایش این در شد انجام اروپایی سیاه زیرة
 رشد میزان بر ساکارز مختلف هايغلظت اثر تعیین
از ساکارز  یمختلف هاينسبت اروپایی زیرة هايسلول

اضافه شدند.  MSکشت  یط%) به مح6و  %3%، 1(
کالوس با وزن  ،فوق MSکشت  هايیطسپس به مح

 بررسی جهت دیگري آزمایشافزوده شد. در  یمشخص
 به ساکارز سلولی، رشد بر ساکارز اتوکالو شرایط اثر

 همراه دیگر آزمایشی و کشت محیط از جداگانه صورت
 وزن با کالوس ادامه در شد اتوکالو کشت محیط با

 سپس و شده اضافه کشت هايمحیط به مشخصی
 درجه 25±1 دمايدائم و  یکیتار یطدر شرا هامحیط
 آنها وزن تغییر هفته دو هر. گرفتند قرار گرادسانتی
 هشت تا هاسلول رشد میزان. گرفت قرار بررسیموردِ
  .شدند ثبت و بررسی هفته

  

  سلولی توأم کشت
 خصوص در شده انجام مطالعات نتایج اساس بر

 مختلف، هايسیستم در سلولی توأم  کشت از استفاده
 متقابل اثرات بررسی درزمینۀ مطالعات این گرچه
 نسبت باشد،می محدود بسیار گیاهی سلول–سلول

 حاصله ۀدرنتیج سلولی مختلف منابع شدن ترکیب
 گرفته قرار توجهموردِ مؤثر فاکتورهاي از یکی عنوان به

 ترکیب مختلف هاينسبت اثر اساس همین بر و است
 یندر ا. است گرفته قرار بررسیموردِ سلول نوع دو

 سلولیتوأم کشت  سیستماثر  یبا هدف بررس یشآزما
 کومین میزانبر  یکوه سیاه زیرةو  اروپایی زیرة

از  مختلفی درصدي هاينسبت تولیدي، آلدئید
با کشت  ییاروپا سیاه زیرة یقیکشت تعل هاي سلول

، 75:25، 100، 25:75( کوهی سیاه زیرة یقیتعل
 نحوي) به1مخلوط شدند (جدول  یکدیگر) با 50:50

گرم سلول باشد و  2 محتويکه هر ظرف در مجموع 
 جدیدکشت  محیط لیترمیلی 20به هر ظرف  نهایتدر

در  یقهدور در دق 120با سرعت  شیکر روياضافه و به 
کامل منتقل  تاریکیگراد و سانتیدرجه  25±1 يدما

پس از  7و  5، 3، 1 هايدر هفته گیريشدند. نمونه
کردن سلول و  هموژنیزهزمان کشت انجام شد. پس از 

به روش حالل انجام شد.  گیريکشت عصاره محیط
 یزانم گیريتکرار اجرا شد. اندازه 3در  آزمایش این

 گازي کروماتوگرافیحاصله با  عصارةدر  یدآلدئ ینکوم
  انجام شد.

  

 زیرة هايمختلف سلول درصدهاي ترکیب نحوة -1جدول 
 اروپایی سیاه زیرة و) Bunim persicum( کوهی سیاه

)Carum( 
 کد درصد ترکیب سلولی دو گیاه در کشت توأم

B. persicum (100) : C. carvi   (0) A 
B. persicum   (25) : C. carvi (75) B 
B. persicum   (50) : C. carvi (50) C 
B. persicum   (75) : C. carvi (25) D 

  
  ترکیبات گیرياندازه و گیريعصاره روش

 سلولی کشت ظرف نمونه هر به گیرينمونه زمان در
 بر ساعت دو و شد اضافه استات اتیل لیترمیلی 20

 شرایط در دقیقه بر دور 120 سرعت با شیکر روي
قرار داده  گرادسانتی درجه 25± 1يدائم و دما یکیتار

 دیوارةشکستن  یزو ن یکنواختی یجادشدند. جهت ا
 امواج از ترکیبات بهتر استخراج هدف به سلولی

استفاده شد. جهت  یقهدق یک مدت به فراصوت
 دیوارة یايبقا یزو ن یو آب یآل يبهتر فازها يجداساز
 به دقیقه بر دور 15000 سرعت با هانمونه سلولی،

 لیترمیلی یک سپس شدند سانتریفوژ دقیقه 20 مدت
نازك  یهال یکروماتوگراف یزجهت آنال فوق عصارةاز 

)TLC( در عصاره تهیۀجهت حذف حالل و  یهو بق 
 مورد روتاري توسط گرادسانتی درجه 40 دماي

شده  تعیین عصارةوزن  درنهایت. گرفتند قرار استفاده
در  GC توسط آلدئید ینکوم یزانو جهت سنجش م

 براي. شدند نگهداري گرادیدرجه سانت -18 يدما
 روشاز  هاسلول در موجود ترکیبات بررسی

 یلیکاژبا پوشش س )TLC(نازك  یهال یکروماتوگراف
60F254 یبررس منظوربه همچنین. یداستفاده گرد 

کشت  هايسلول در موجود آلدئید ینغلظت کوم
 از(بذر)  شاهد نمونۀ با آنها ۀیسو مقا یقیتعل یسلول
 با هانمونه سپس شد، استفاده حالل استخراج روش

 شرکت 17A مدل )GC( گازي کروماتوگرافی دستگاه
Shimadzo ستون خصوصیات. گرفتند قرار آنالیز مورد 

GC متر،  30با طول  ینموئ یلیکايمورد استفاده، س
 متیل دي پلی ساکن فاز و متریلیم 2/0 یقطر داخل

 یطو شرا یکرومترم 2/0 یهضخامت ال اکسان، سایل
در  یوسسه درجه سلس دمایی برنامۀشامل  یشآزما
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 ي) دمایوسدرجه سلس 220تا 70 ي(از دما یقهدق
 هلیوم حامل گاز سلسیوس، درجه 275 تزریق محفظۀ

 دماي. بود دقیقه در لیترمیلی 20 جریان سرعت با
 آشکارساز گرادسانتی درجه 285 روي بر آشکارساز

 بود، سی به یک شکاف نسبت ايشعله یونیزاسیون
 هانمونه تمام براي تزریقی مقدار و دقیقه 50 آنالیز
  .بود میکرولیتر 5/0 حدود

  
  آماري تجزیۀ

 در صفات، گیرياندازه و برداريیاداشت از پس
 تیمارهاي بین دارمعنی تفاوت وجود اول آزمایش

کمک  به  T.testآزمون از استفاده با مختلف دمایی
 یانسوار ۀیتجز ینانجام شد. همچن SPSS افزارنرم

متفاوت ساکارز بر  هايغلظت آزمایش براي هاداده
 یشپالت در زمان در قالب آزما یتاساس طرح اسپل

  ۀیسبا سه تکرار انجام گرفت و سپس مقا یلفاکتور
 تفاوت حداقل روش از استفاده با تیمارها میانگین

درصد و با استفاده از  5در سطح  )LSD( دارمعنی
از  یزرسم نمودارها ن يانجام شد. برا SAS افزارنرم
  .یداستفاده گرد SPSS افزارنرم
 

  بحث و نتایج
  زنیجوانه

  کوهی سیاه زیرة
است و سرما باعث  یخفتگ يدارا یکوه سیاه زیرة بذر

و  یفی(شر شودیم آن خفتگی دورةشکستن 
 زنیجوانه روند تعیین منظور) به1382 یل،پوراسماع

 ةساد محیط در شده کشت بذر عدد 250 بذرها،
 یبررس یطمح يهفته در دما 15به مدت  زنیجوانه
  . )2(شکل  شدند

 
 

  
  .زرو 105 طی در ساده کشت محیط در) Bunim persicum( سیاه زیرةبذر  زنیجوانه درصد افزایش روند -2 شکل

  
  ییاروپا ةزیر
 زیرة يبذرها زنیجوانه عملکرد مقایسۀ منظوربه

 یجهمختلف انجام و نت يدر دو دما یندفرا ینا اروپایی،
 آزمون اینشد. در  یسهمقا T.testبا استفاده از آزمون 

 Levene ینآزمون لو اساس بر هاواریانس برابري فرض
 اختالف داد نشان T.test آزمون  یج. در نتابودبرقرار 

 درجه 4 دماي در زنیجوانه دوگروه بین داريمعنی
 گرادسانتی درجه 25±1 محیط دماي و گرادسانتی
 زنیجوانه مبناي محیط دماي اساسبراین ندارد وجود

    .)3(شکل  گرفت قرار گیاه این بذر
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 25 و درجه 4 دماي دو در ساده کشت محیط در(Carum carvi)  اروپایی زیرةبذر  زنیدرصد جوانه یشافزاروند  -3 شکل
  .روز 50 طی گرادسانتی درجه

 
ساکارز بر  اتوکالو نحوةمختلف و  هايغلظت بررسی

   ییاروپا سیاه زیرةرشد کالوس 
 ترِ  وزن در داريمعنی تفاوت آزمایش این در

 ساکارز مختلف هايغلظت از حاصل هاي کالوس
 تفاوت مختلف هايزمان بین کهدرحالی. نشد مشاهده

 اثر. شد مشاهده% 1 احتمال سطح در داريمعنی
 مختلف گیاهان در سلولی بیوماس افزایش بر ساکارز
 یدر برخ کهطوريبه است شده گزارش متفاوت بسیار

 را بیشتر درصدهاي یبرخ دردرصد ساکارز  3منابع 

 زیست تودة افزایش براي مطلوب غلظت عنوانبه
 در مثال طوربه .)4(شکل  اندنموده عنوان سلولی
 مقدار بیشترین) 2007( همکاران و Zhang گزارش

 Hyoscyamus سلولی کشت در کالوس ترِ وزن

muticus کشت  یطدرصد ساکارز در مح 3غلظت  در
MS کهدرحالی .آمد دست هب Goleniowski و 

 درصد، 6 ساکارز که کردند گزارش) 1990( همکاران
 Ambrosia tenuifolia در را کالوس رشد ترینمطلوب

  فراهم آورد.                                                

  

.مختلف هايهفته در ساکارز مختلف هايغلظت در(Carum carvi)  اروپایی زیرةکالوس  وزن ترِ میانگین مقایسۀ -4 شکل
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 یسلول توأم کشتدر  یدآلدئ ینمقدار کوم بررسی
   ییاروپا سیاه زیرةو  یکوه سیاه زیرة
 عصارةدر  یدآلدئ ینکوم یزانم یمربوط به بررس نتایج

 سیستم در سلول و کشت محیط ترکیب از حاصل
 سیاه زیرةو  یکوه سیاه زیرة سلولیتوأم  کشت
، 50:50، 75:25مختلف ( يدر نسبت درصدها ییاروپا

 2) در طول هفت هفته در جدول 100:0، 75:25
دهد که  یحاصله نشان م یجنشان داده شده است. نتا

 D یبدر ترک یدآلدئ ینهفته غلظت کوم یکپس از 
 25 ییاروپا سیاه زیرة و درصد 75 کوهی سیاه زیرة(

 شکل( است ترکیبات سایراز  یشتردرصد) دو برابر ب
 يباستثنا یباتسوم تمام ترک ۀدر هفت کهدرحالی). 5

موارد از روند  یردارد سا یکه روند کاهش D یبترک
برخوردار هستند.  یدآلدئ ینکوم یددر تول رشديبهرو

 هفتۀتا  ترکیبات همۀ يبرا یشیروند افزا ینالبته ا
 ینکوم یشکه افزا C یبترک جزء به یافته تداوم پنجم

 توان می را C یب. ترکباشدمی کند یاردر آن بس یدآلدئ
 آزمایش این در توجه جالب نتایج از یکی عنوانبه

 برخالف سلول نوع دو یکسان ترکیب زیرا نمود عنوان
 نداشته افزاییهم اثرات تنهانه غیریکسان، هايترکیب

که در  نحويبه اندداشته کاهنده اثر یکدیگر بر بلکه
در  یشیجهش افزا يدارا یباتکه تمام ترک پنجم هفتۀ

 یناز کمتر یبترک ینبودند ا یدآلدئ ینکوم یدتول
و  Mohagheghzadehبرخوردار است.  افزایش

-موئین ریشۀ توأم) استفاده از کشت 2008همکاران (
 L. persicum متفاوت گونۀ دو از حاصل موئین ریشۀـ
 متوکسی و پودوفیلوتوکسین تولید L. austviacum و

 60 از پس. دادند قرار بررسیموردِ را پودوفیلوتوکسین
 یگنانهر دو ل یرکاهش مقاد یجتوأم، نتا کشت روز

 نقاط از. داد نشان را رشد هايشاخص یزفوق و ن
 پنجم هفتۀکه از  ستا این ترکیبات تمام در مشترك

 هاينمونه در آلدئید کومین میزان زمان گذر با همراه
در  یدافت شد ین. ایابدمی شدیدي کاهش سلولی

 متعددي عوامل به توانمی را ثانویۀ یتمتابول یدتول
 اثرات تواندمی ترکیبات افزایش ازجمله داد نسبت
 جهت کند فراهم را سلول براي کشنده و سمی

 فعال ةکنندتجزیه هايآنزیم سلول مرگ از جلوگیري
 هايآنزیم به تولید توقف هايسیگنال طرفی از و شده
 کاهش با مجموع در تا گرددمی ارسال دستی باال

 ثانویه هايمتابولیت سمی اثرات از ترکیبات میزان
کمتر در معرض خطر  هاسلول حیات و شده کاسته
 یدآلدئ ینکوم یزانم ین. در مجموع باالتریرندقرار بگ
 سیاه زیرة( سیاه زیرة یسلول توأمکشت  B یبدر ترک

) درصد 75 اروپایی سیاه زیرةدرصد و  25 یکوه
  توأم  کشت هايگزارش ازآنجاکه. شد مشاهده

 تولید خصوص در محدودي گیاهی سلول - سلول
و  نتایج مقایسۀلذا  دارد، وجود ثانویه هاي متابولیت

چندان قابل  یجوجود اختالف در نتا بحث درموردِ
از  یکیموجود  هاياساس گزارش یراما  یستانجام ن

 توأمدر کشت  ییدارو یباتترک یدکه در تول یعوامل
 ترکیب مختلف هاينسبت اثر دارد توجهیقابلِ  تأثیر

 1به  3نسبت  اخیر مطالعۀ. در باشد می اورگانیسم دو
و  یرانیو ا ییاروپا سیاه زیرة هايسلول) B یب(ترک

 نظرموردِ مؤثرة مادة یدپس از پنج هفته به حداکثر تول
 و اصغرينسبت در گزارش  ینا کهدرحالی رسید

 گیاه هايتوأم سلول کشت تأثیر که) 1385( همکاران
 تولید تحریک جهت اسپند گیاه و عطرسنگ
) هارمالول و هارمول ین،(هارم آلکالوئید بتاکربولین

در  هانسبت ترکیب تمام بود گرفته قرار بررسیموردِ
 یون(سوسپانس شاهد به نسبت آزمایش دورةطول 

هارمول و  ین،هارم یدهاياسپند) آلکالوئ یسلول
 ینباالتر کهدرحالی کردند تولید بیشتري لولهارما

 آمد دست  به 1:1 نسبت در فوق مؤثرة یباتترک یزانم
 دورةدر طول  یباتترک یربر سا يبرتر ینکه ا نحويبه

ماند. در  یدارمواد مؤثره پا انواع همۀ يو برا آزمایش
 همکاران و Sidwa-Gorycka توسط که دیگري مطالعۀ

 .A موئین ریشۀ توأماثر کشت  بادررابطه) 2003(

majus یحاصل از کشت سلول هايو سلول R. 

graveolens 1:2، 1:4، 1:6( مختلف هاينسبت در ،
 .A موئین ریشۀکشت توأم  یزن و )6:1 و 4:1، 2:1

majus  ۀ ساق با R. graveolens 1:10و  1:5 نسبت در 
 توأممختلف کشت  یباتاثر نسبت ترک یینبا هدف تع

 ریشۀشاخص رشد  بر گیاهدو  ینمختلف ا هاياندام
در  هافوناروکومارین تولید و اول ترکیب در موئین

اول کاهش  یبترک یجدوم انجام شد. نتا یبترک
 .A موئین ریشۀ 6:1نسبت  يبرابر 40شاخص رشد 

majus ۀبه ساق  R. graveolens1:6 نسبت مقابل در 
 از پایینی سطوح کهدرحالی داد نشان را
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 یستمدوم س یبنمود. ترک یدتول هافوناروکومارین
نکرد و  یجادا یشیدر مواد مؤثره اثرات افزا توأمکشت 

 یطشرا یرتحت تأث یشتراختالفات مشاهده شده ب
) کشت بودند. در مجموع ییروشنا یا یکی(تار یطیمح

 یاهدو گ ینا توأمگرفتند کشت  یجهنت ینمحقق ینا
. است مناسب موئین ریشۀنرخ رشد  شیافزا يبرا

 منفیاثرات  آمده،دستبه نتایج اساس بر همچنین
 .A موئین ریشۀ بر R. graveolensساقه و سلول 

majus است که  یسم یباتدر کشت توأم به ترک
و در  یدتول R. graveolens یاهگ هايتوسط اندام

  نسبت دادند.  شود،می آزاد توأمکشت  یطمح
 هاينسبت کلیۀحاضر در  ۀمطالع یجدر نتا کهحالیدر

 کومین میزاندر  یشیدو سلول اثرات روند افزا یبترک
 به مربوط آنها بین اختالفاتو  شودمی مشاهده آلدئید
و  Wuراستا  ین. در همباشندمی هانسبت در تفاوت

 نابجاي ریشۀ یرفع اثر منف ي) برا2008همکاران (
 ینا توأمدر کشت  ینسنگج هايریشهرشد  اکیناسه

 و دانستند ترکیب نسبت انتخاب از یرا ناش یاهدو گ
 مؤثره، مواد تولید براي که نمودند گیرينتیجه

 ریشۀاز  یبیترک هاينسبت در باید ،جینوسایدها
) 4:1 یا 2:3( یناسهاک به نسبت بیشتري جینسنگ

   استفاده نمود.
، 4-%7( یکرمان سیاه زیرةاسانس بذر  میزان
Thappa  ،و همکاران،  ی، طاهرخوان1991و همکاران

 يبرا 1-%6( زیره خانوادة یاهانگ یراز سا یش) ب1394
C. carvi، Sedláková  ،1-%4و  2003و همکاران 

 و Cuminum cyminum، Mohammadpour يبرا
 شده گزارش) Jiang  2004 و Li و 2012 همکاران،

 آلدئید کومین میزان بیشترین دیگر طرف از. است
مربوط به  زیره یاهگ هاياسانس میان در شده گزارش

 همکاران، و Baser( است%) 7/40( ایرانی سیاه زیرة
 حاصل عصارة رفتیاساس انتظار م ینبر هم .)1997

) در A یب(ترک یرانیا سیاه زیرة یاز کشت سلول
 محتوي اروپایی زیرةآن با  توأمبا کشت  یسهمقا

 نتایج کهدرحالی باشد آلدئید کومین میزان بیشترین
   انتظار آنچه برخالف دهدمی نشان آزمایش این
 تولید توجهیبا اختالف قابلِ B ترکیب در رفتمی

 توانمی را افزایش این. بود یافته افزایش آلدئید کومین
 کنار در سلول نوع دو توأمکشت  افزاییهم اثرات به

 توأمدر کشت  افزاییهم اثرات. نمود بیان یکدیگر
 ارائه متعددي هايگزارشمختلف در  هاياورگانیسم

) 1996و همکاران ( Subrotoمثال  عنوانبه است شده
 Atropa موئین ریشۀو  ايساقه هايغده توأمدر کشت 

belladna 84/0 هاساقه در اسکوپوالمین ذخیرة میزان 
 برابر 3-11 یعنی بود خشک مادةبر گرم  گرممیلی
 ین. همچنشودمی ذخیره کامل گیاه برگ در آنچه

 در توأمدر کشت  ینبه اسکوپوالم یوسیامیننسبت ه
 ینا کهدرحالی یافت افزایش 9/1تا  7/0 ینب ايدامنه

بود.  یرمتغ 0-03/0 ییبه تنها موئین ریشۀنسبت در 
و  Luczkiewiczکه توسط  یگريدر پژوهش د

 موئین ریشۀساقه و  توأم) کشت 2005همکاران (
Genista tinctoria یدتول یشبا هدف افزا daidzin  و 

daidzein، نوع  ینانجام دادند. در ا ها،ایزوفالونون
 منفرد، ایزوفالونون یک تولید موئین ریشۀکشت 

 يماده برا یشپ ینوع ،1تیجنین ایزولیکویري
daidzein، با. کندمی تولید ،ندارد وجود اصلی یاهدر گ 

 تقریباً  کشت محیط به سالیسیلیک اسید افزودن
کشت آزاد شده  یطبه مح یجنینت یزولیکویريا یتمام

 منجر فرایند این. گیردمی قرار هاو مورد استفاده ساقه
 38 یزانبه م  daidzin یددر تول دارمعنی افزایش به

باشد. در یشده م یدتول یاصل یاهبرابر آنچه در گ
) کشت توأم 2008و همکاران ( Baldiکه  یشیآزما

شبه  هايو قارچ L. album یاهیگ هايسلول
 یشجهت افزا S. vermiferaو  P. indica یکوریزايم

 افزاییانجام شده بود اثرات هم یلوتوکسینپدوف یدتول
-6 و پدوفیلوتوکسین افزایش سبب اورگانیسم دو این

   بود برابر 8 و 4 ترتیب به یلوتوکسینپدوف یمتوکس
 افزایش% 20 یزانبه م یزن سلولی تودةکه  عالوهبه

 زندةاستفاده از کشت  افزاییهم این علت. داد نشان
 هايسلول جوار در ساعت، 24 طوالنی، مدت به قارچ

 و دفاعی سیستم تحریک سبب که شد بیان گیاهی
 تولید مسئول سیگنالی هايلکولوم آزادسازي
 این. گرددمی پدوفیلوتوکسین مانند دفاعی ترکیبات
 آنزیم ۀیافت افزایش بیان ازطریقِ را دلیل این محققین

 قرار یدکه در کشت توأم اتفاق افتاده بود مورد تأک
 توأمدر کشت  یز) ن2009و همکاران ( Li. دادند

                                                             
1  Isoliquiritigenin   



                                                             206                                                                                           2، شماره 5، جلد 1395پژوهش و نوآوري در علوم و صنایع غذایی، سال 

 mairei واریته  Taxus chinensisسلولی سوسپانسیون
 میزان به بیورآکتور در را پاکلیتاکسل شدند موفق

 روز 15 طی در خشک مادةبر گرم  گرممیلی 63/25

 کشت در تولید برابر 38 معادل مقدار این کنند تولید
  .باشدمی انفرادي

 
  

 Bunim( یکوه اهیس ةریز) و Carum carvi( اروپایی یوللستوأم  کشت در يگاز یکروماتوگراف زیآنال جینتا - 2جدول
persicum(  

 گرم 100گرم در میلی
  غلظت کومین آلدئید

)ppm( 
 ها(%) نام نمونه هفته ناحیه

4/5 9/53 3976 1 B. p (100) : C. c (0) 
3/2 3/23 1689 1 B. p (25) : C. c (75) 
3/3 8/32 2398 1 B. p (50) : C. c (50) 
2/12 1/122 9072 1 B. p (75) :  C. c (25) 
4/4 7/43 3215 3 B. p (100) : C. c (0) 
8/7 7/77 5751 3 B. p (25) : C. c (75) 
8/5 4/58 4315 3 B. p (50) : C. c (50) 
6/7 1/76 5634 3 B. p (75) : C. c (25) 
5/17 5/175 13063 5 B. p (100) : C. c (0) 
1/23 1/231 17219 5 B. p (25) : C. c (75) 

6 60 4432 5 B. p (50) : C. c (50) 
3/17 7/172 6/12850 5 B. p (75) : C. c (25) 
1/0 7/0 0 7 B. p (100) : C. c (0) 

9 2/90 6688 7 B. p (25) : C. c (75) 
6/2 1/26 1851 7 B. p (50) : C. c (50) 

5 5/49 3650 7 B. p (75) : C. c (25) 

  
  

  

متفاوت که  هايدر هفته اروپایی سیاه زیرةو  یکوه سیاه زیرة  یسلولتوأم در کشت   يگاز یکروماتوگراف یزآنال  نتایج -5شکل 
  .باشدمی 2درصدها طبق جدول  ترکیبنسبت  دهندةنشان انگلیسیحروف 
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و بذر  یسلول ةعصاردر  دیآلدئ نیکوم مقدار ۀسیمقا
نازك  ۀیال یبه روش کروماتوگراف ییاروپا اهیس ةریز
)TLC(  

 استفاده 60F254 یلیکاژبا پوشش س )TLC(نازك  ۀالی
 آلدئید کومین غلظت بررسی منظورِبه همچنین. گردید
 ۀمقایسو  یقیتعل یکشت سلول هايسلول در موجود

 اساس بر استخراج روش از(بذر)  شاهد ۀنمون با آنها
موجود در کشت  باتیترک يجداساز از حاصل جینتا

 اهیس ةریزو  یکوه اهیس ةریز یسلول ةعصار توأم

 همان )TLC(نازك  ۀالی یبه روش کروماتوگراف ییاروپا
  .شودیم مشاهده 6 شکل در که طور
 ةریزدرصد و  25 یکوه اهیس ةریز همزمانکشت  در
 نیکوم بیترک دیتول زانیدرصد م 75 ییاروپا اهیس

 درصدها نسبت ریاز سا شتریب پنجم ۀهفتدر  دیآلدئ
 یکروماتوگراف جینتا با آمدهدستبه جیکه نتا باشدیم

 .دارد مطابقت يگاز

 
 سوم، ۀهفت: ب اول، ۀهفت: الف. ییاروپا اهیس ةریز و یکوه اهیس ةریز یسلول توأم کشت يهاعصاره از حاصل باتیترک - 6 شکل

  .پنجم ۀهفت: ج
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  گیرينتیجه
درصد  3 غلظت با ساکارز که داد نشان پژوهش این نتایج

 گرم 223/0 دوم هفتۀدر  مایع MSکشت  یطدر مح
   اروپایی سیاه زیرةرا در  یرشد سلول یانگینم بیشترین

 توأمکشت  مربوط به یجنتا یاست. در بررس آوردهدستبه
مشخص  ییاروپا سیاه زیرةو سلول  یکوه سیاه زیرةسلول 

 سیاه زیرة یاهدو گ یسلول یبنوع ترک یزشد که زمان و ن
در  مهم مؤثرةاز مواد  یکی عنوانبه آلدئید کومین تولید در

 یجدارند. بر اساس نتا ینقش اساس یاهانگ یناسانس ا
 دو سلولی توأماختالف اثر کشت  یشآزما ینحاصله در ا

اختالفات  یجبه تدر یاول کم بوده ول هايهفته در گیاه
 همچنین. رسدمی خود اوج به پنجم هفتۀبروز کرده و در 

   اثرات مختلف سلول دو ترکیب در که داد نشان نتایج
 بسته البتهوجود دارد  یدآلدئ ینکوم یدتول يبرا افزاییهم

 توأم. کشت باشندمی متفاوت اثرات این ترکیب نوع به
 یدآلدئ ینکوم یدتول یزانم یشباعث افزا تواندمی یسلول
 در که باشد تنهایی به کرمانی سیاه زیرة از یشب یحت

 ماده این حداکثري تولید سطح داراي طبیعی شرایط
 حدي داراي یسلول توأمدر کشت  افزاییهم اثر البته. است
سبب کاهش  تواندمی کشت تداوم صورت در و باشدمی

  گردد.  مؤثره مادة
کشت همزمان دو نتیجه گرفت که  توانمی کلیطوربه
 افزایش باعث اروپایی سیاه زیرةو  یکوه سیاه زیرةگیاه 
براي کشت  یبو بهترین ترک شودمی یدئآلد کومین تولید

 ییاروپا سیاه زیرةو گیاه  یکوه سیاه زیرةهمزمان دو گیاه 
 یدبه تول یدنو بهترین زمان رس باشدمی B یبترک

 .باشدمی پنجم هفتۀ يحداکثر
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Abstract 

To stimulate the production of Cumin aldehyde as an odorant with application in food sciences via co-
cultures of cells, two medicinal plants, Bunium persicum and Carum carvi, were chosen. The cell 
cultures of both plants were established separately. In this study some basic experiments were also 
done due to the fact that no research reports were found on C. carvi in case of seed germination, callus 
induction and establishment of cell suspension cultures. The cells of B. persicum and C. carvi were 
combined together in different ratios (100:0, 25:75, 50:50 and 75:25) to study their interaction on 
cumin aldehyde production in a co-culture system. For Gas chromatography (GC) analysis of cumin 
aldehyde, the cells and medium were homogenized and then extracted with ethyle acetate at room 
temperature and then analyzed by GC. The results revealed that in contrast to black zira for seed 
germination process, Caravie seeds do not need chilling. It has also been found that sucrose at the 
level of 3% is suitable for increasing the biomass of Caravie cells in MS medium. The results of co-
culture of B. persicum and C. carvi cells demonstrated that at the combination of B. persicum (25%) 
and C. carvi (75%) the production of cumin aldehyde could be increased to the level of 23.1 mg/100 g 
extract after five weeks which is higher than B. persicum (100%) at similar period with 17.5 mg/100 g 
extract. It is also found that the production of cumin aldehyde has an increasing trend till 5th week and 
then decreased to the minimum level in the 7th week. 
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