
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 کشت بافت گیاهی
 (گیاه دارویی سنبل الطیب)

 

 

 
 
 

 تالیف
 مصطفی حسین آبادی

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 انتشارات قانون یار

6931 
 



 

 قانون یارانتشارات 
 (گیاه دارویی سنبل الطیب)کشت بافت گیاهی

 مصطفی حسين آبادی تأليف:

 قانون یارناشر: 

 محسن فاضلی: فنیناظر

 6931 - اولنوبت چاپ: 

 جلد 6611شمارگان: 

 تومان 61111قيمت: 

  978-600-8796-05-3شابک:

 39مرکز پخش: تهران، ميدان انقلب، خ منيری جاوید، پلک 

 سابق( چراغ دانشرسولی) کتابفروشی     11339311تلفن: 

 

 - ۴۶۳۱آبادی، مصطفی، حسین : سرشناسه
 آبادی./تالیف مصطفی حسین(دارويی سنبل الطیبگیاه )کشت بافت گیاهی : عنوان و نام پديدآور

 .۴۶۳۳، تهران: انتشارات قانون يار : مشخصات نشر
 ص.۴۵۱ : مشخصات ظاهری

 ۶-6۵-97۳۳-۳66-۳79 : شابک
 فیپا : وضعیت فهرست نويسی

 .۴۵6 - ۴۱۳کتابنامه: ص. : يادداشت
 الطیبسنبل : موضوع
 Valeriana : موضوع
 گیاهان دارويی : موضوع
 Medicinal plants : موضوع

/ SB۱۳۵ : رده بندی کنگره ۵ح۳س  ۴۶۳۳ 
 ۵9۶/۳۱ : رده بندی ديويی

 ۱۳۳۳6۵۵  : شماره کتابشناسی ملی



 

  تقدیم ب
زی و مهربانم   پدر و ماد ع

کاریه و دشوارکه د سختی و پشتیبانی   هی زندگی همواره یاوری دلسوز و فدا
.اندمحکم و مطمئن بایم بوده



 



 

 فهرست مطالب

 9 ................................................................................................ اول فصل

 9 ........................................................................................................ اتیکل

 31 ............................................................................................. دوم فصل

 31 ............................................................................................... منابع یبررس

 55 ........................................................................................... سوم فصل

 55 ............................................................................................... روشها و مواد

 99 .......................................................................................... چهارم فصل

 99 ............................................................................................... بحث و جینتا

 341 ...................................................................................... منابع فهرست

 341 ...................................................................................... : یفارس منابع-الف

 349 ..................................................................................... : یسیگلان منابع-ب

 

 



 



 

 اول فصل
 کلیات

درصد از جمعيت جهان برای درمان سنتی از گياهان دارویی بهره می  37امروزه بيش از 

دنيا استفاده از گياهان دارویی یکی از قابل اعتمادترین روش  گيرند . در بسياری از کشورهای

ها ی بهبود و درمان بيماری ها می باشد. قدمت شناخت خواص دارویی گياهان  به گذشته 

های بسيار دور بر می گردد. یکی از دلیل این قدمت ،باورهای قدیمی مردم سرزمينهای 

دردی نيست که با گياه دارویی درمان هيچ "مختلف به این جمله ی معروف می باشد که 

. اینچنين تفکری در ميان ملل مشرق زمين تا اقوام امریکای لتين وجود داشته است ) "نشود

(. قدیمی ترین اطلعات استفاده از گياهان به عنوان دارو از سومریان و 6931اميد بيگی، 

 (.6937ی باشد )اصغری، هزار سال پيش از ميلد مسيح م9سال تا  6771ط به مصریان مربو

اکنون در اکثر کشورهای در حال توسعه و صنعتی ، توليد گياهان دارویی در حال افزایش 

می باشد. نمی توان بطور آمار مشخصی از ميزان مصرف ساليانه ی این گياهان توسط مردم 

د ) تازه، جهان را مطرح کند چرا که این گياهان به اشکال مختلفی مورد استفاده قرار می گيرن

خشک، دم کردنی یا استفاده  در صنایع دارو سازی(. ولی به عنوان یک مثال موردی می توان 

گفت که ميزان واردات گياهان دارویی ) که شامل گياهان معطر نمی شود( به چند کشور 
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ميليون دلر در سال  776به  6331ميليون دلر در سال  977خریدار این گياهان ، از 

 ،الف (.6931یافته است ) اميد بيگی،  افزایش6331

ترین گياهان دارویی در ایران و جهان است که از آن برای الطيب یکی از قدیمیسنبل

 مصارف گوناگون دارویی ، غذایی و بهداشتی استفاده می شود. 

هدف از این تحقيق به طور کلی در چند بخش خلصه شده است که در زیر به آن اشاره 

 شده است:

بسياری از گياهان دارویی اکنون در مناطق مختلف ایران وجود دارند که چه بسا با مطالعات 

علمی وسيع تر می توان به خواص بسيار آنها که بصورت سنتی استفاده می شوند ، پی برد. از 

ا جمله ی این گياهان مفيد ، گياه دارویی سنبل الطيب است که خواص دارویی آن در تمام دني

اثبات شده است . خواص شفابخشی این گياه در قسمتهای ریشه و ریزوم آن است که به خاطر 

وجود ماده موثره ی آن می باشد . اما بدليل اینکه تکثير این گياه بصورت کشت بذر طولنی و 

زمان بر می باشد لذا استفاده از تکنيک های کشت بافت این اميد را می دهد که بتوان تکثير و 

يد این گياه را در زمان کوتاهی برای دستيابی به ماده موثره ی آن تحقق بخشيد. همچنين تول

 می توان به اهداف زیر اشاره کرد:

بررسی اثر غلظت های تنظيم کننده های رشد گياهی )هورمون ها ( بر پاسخ بافت های   -

 کشت شده در محيط کشت.

تهيه ی کالوس از ریز نمونه های    ارزیابی غلظت های مناسب هورمون های رشد برای -

 گرفته شده از گياهچه ها ی سنبل الطيب .

تعيين غلظت های مناسب از تنظيم کننده های رشد در مراحل کشت سوسپانسيون سلولی و  -

 باززایی آن .

ثير ژنوتيپ ، ترکيبات محيط کشت و نوع ریزنمونه بر کالوس زایی و باززایی ابررسی ت -

 .گياه سنبل الطيب
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مطالعه کشت سوسپانسيون سلولی گياه سنبل الطيب با استقرار کشت سوسپانسيون سلولی  -

 توسط کالوس های منشا گرفته از ریزنمونه های مختلف.

تعيين سرعت و روند رشد و تقسيم سلول در کشت سوسپانسيون سلولی و بهينه سازی  -

 پارامتر های کشت.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 



 



 

 فصل دوم 
 بررسی منابع

مواد مؤثره موجود در این گياهان به صورت مستقيم یا غير مستقيم اثر درمانی دارد و به     

گيرند. امروزه گرفته و میفته شد از قدیم الیام  مورد استفاده قرار میعنوان دارو چنان که گ

 شوند که دارای صفات زیر باشند :گياهانی به عنوان ))گياه دارویی(( شناخته می

که این  6شود به نام ))مواد مؤثره((در پيکر این گياهان مواد خاصی ساخته و ذخيره  .6

می گذارد. این گياهان برای مواد تأثير فيزیولوژیکی در درمان بر پيکر موجود زنده بر جا 

گيرند. مواد فعال مذکور در طی یک سلسله ها مورد استفاده قرار میمداوای برخی از بيماری

ياه کمتر از وزن خشک گ فرایندهای ویژه و پيچيده بيوشيميایی، به مقدار بسيار کم، معمولً

 های ثانویه معروفند.ساخته می شوند و به متابوليت

به خاطر استفاده از مواد مؤثره آنها  اًکاشت، داشت و برداشت گياهان دارویی، صرف .9

 گيرد.صورت می

                                                           
1-Active substances 
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ها، گل و... های گياهی مانند؛ ریشه، ساقه، برگدر گياهان دارویی اکثر قسمت .9

های گياه مربوط توان تمام اندامر اکثر مواقع میحاوی مواد مؤثره دارویی هستند. از این رو، د

 را منبع ماده دارویی مورد نظر دانست.

های مورد شود. یعنی، اندامهای مورد نظر به صورت تازه استفاده نمیاز اندام معمولً .1

نظر باید تحت تأثير عمليات خاصی چون: خشک شدن، پالودگی و... قرار گيرند و پس از آن 

 واقع شوند. مورد استفاده

گياهان دارویی حاوی مواد مؤثره، در مقایسه با عموم گياهان مورد کشت در  .7

ها که به طور عام و روزمره مورد استفاده انسان هستند، در کشاورزی چون غلت و سبزی

-محدودی نيز کفایت می اًاند )برای توليد آنها سطوح زراعی نسبتموارد خاصی قابل استفاده
 (.6931، کند( )اميدبيگی

های نخستين زندگی بشر بر ها، به سالقدمت استفاده از گياهان دارویی جهت درمان بيماری

ها و گردد که طی قرون متمادی تکامل و توسعه یافته است. طبق برخی از سنگ نبشتهمی

اقوام بشری بوده باشند که ها در زمره نخستين رسد مصریها و چينیشواهد دیگر، به نظر می

قرن قبل از ميلد مسيح، از گياهان به عنوان دارو استفاده کرده و حتی برخی از  93بيش از 

(. مردم یونان 6333اند)پرینسيپ گياهان را برای مصرف بيشتر در درمان دردها کشت داده

حکيم بنيانگذار طب اند. بقراط دانستهباستان، خواص دارویی برخی از گياهان را به خوبی می

ها ارزش یونان قدیم و شاگرد وی ارسطو و دیگران، برای استفاده از گياهان در درمان بيماری

اند. شاگردان ارسطو به نام )تئوفراست( مکتب )درمان با گياه( را بنياد نهاد. قائل بوده زیادی

دارویی با ذکر  گياه 111ایی از پس از آن، )دیوسکورید( در قرن اول ميلدی، مجموعه

صورت کتابی درآورد که این کتاب بعدها سرآغاز بسياری  خواص درمانی هریک را تهيه و به

از مطالعات علمی در زمينه گياهان مذکور گردید، به طوری که مثلً )جالينوس( پزشک 

است )روسن گارتن  کارهای خود به کتاب )دیوسکورید( استناد کرده معروف یونانی در


