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Abstract 

Objective 

Endophytes are known as a potential source of active natural compounds for use in 

medicine, agriculture, and industry. Medicinal plants are valuable sources for the study of 

endophytes. One of the most important medicinal and industrial plants in Iran is the Barije; 

Ferula gummosa.boiss, whose endophytes have not been studied yet. 

 

Materials and methods 

In this study, 20 bacterial isolates were isolated from different organs of the plant. 

Endophytes were identified using morphological and then molecular characteristics. The 

antioxidant properties of endophytic extracts were investigated by degradation of free 

radicals DPPH (DiPhenyl-1-Picryl Hydrazyl free radical). 

 

Results 

The R4 bacterium with the IC50 value of 2.5 mg / ml had the highest and the SK6 bacterium 

with an IC50 value of 8.8 mg / ml had the lowest antioxidant activity. The molecular 

identification of R4 bacteria revealed 98% similarity to the bacterium Rahnella aquatilis. 

It was also observed by phytochemical analysis that endophytic extracts with phenolic 

compounds exhibit significant antioxidant activity. 
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Conclusions 

Barije has different bacterial endophytes with different antioxidant properties. One of these 

bacteria is Rahnella aquatilis, which has high antioxidant properties. The presence of 

phenolic compounds in the extract of this bacterium is probably related to its antioxidant 

properties. 
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  چکیده

. اندشده شناخته صنعت و کشاورزی پزشکی، در استفاده برای فعال طبیعی ترکیبات از بالقوه منبع یک عنوان به هااندوفیت هدف:

 با باریجه گیاه ایران، صنعتی و دارویی گیاهان ترین مهم از یکی .باشندمی ها اندوفیت مطالعه برای ارزشی با منابع دارویی گیاهان

 که اندوفیتهای آن تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته اند. باشدمی gummosa.boiss Ferula علمی نام

 استفاده با هااندوفیت شناسایی. شد جداسازیباریجه گیاه از اندامهای مختلف  باکتری جدایه 20 پژوهش این در مواد و روش ها:

 تخریب روش به هااندوفیت عصاره یاکسیدان آنتی خواص بررسی. گرفت انجامو سپس مولکولی  مورفولوژی خصوصیات از

 . گرفت قرار بررسی مورد DPPH (Di Phenyl-1-Picryl Hydrazyl free radical) آزاد هایرادیکال

میلی گرم بر  IC50  8/8با مقدار SK6باکتری  و بیشترین دارای ترلی میلی بر گرم میلی IC50  5/2مقدار با R4 باکتری نتايج:

درصدی این جدایه با  98شباهت  ،R4باکتری شناسایی مولکولی  .ودندب اکسیدانی آنتی خاصیت مقدار کمترین دارایمیلی لیتر 

 ترکیبات دارای یهااندوفیت عصاره که شد مشاهده فیتوشیمیایی بررسی باهمچنین  .را نشان داد Rahnella aquatilisباکتری

 نشان می دهند. توجهی قابل اکسیدانی آنتی فعالیت ،فنولی
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می باشد. یکی از این باکتریها، مختلف خواص آنتی اکسیدانی رای اندوفیتهای باکتریایی متفاوت، با گیاه باریجه دا نتیجه گیری:

Rahnella aquatilis وجود ترکیبات فنلی در عصاره این باکتری اکسیدانی باالیی می باشد.  آنتی خاصیت می باشد که دارای

 احتماال با خاصیت آنتی اکسیدانی آن مربوط می باشد. 

 آزاد هایتخریب رادیکال ،باریجه اندوفیت، :کليدي هاي واژه

 

  مقدمه

طی  ،2002 سال در دالر میلیارد 51 از ها آن جهانی تجارت ارزش که است شده سبب دارویی گیاهان از افزون روز استفاده

 گیاهان .(Joshi et al. 2004)د برس دالر تریلیون 5 به 2050 سال تا پیش بینی می شود ورسیده  دالر میلیارد 100 به دو سال

 .(Soetan and Aiyelaagbe 2009) ها مورد استفاده قرار می گیرندبیماری درمان برای که باشندمی ایموثره مواد دارای دارویی

 از Ferula gummosa.boiss علمی نام با باریجه گیاه ایران، صادراتی و صنعتی دارویی، گیاهان ترین مهم از یکی

 فراهم هااندوفیت برای را غذایی مواد ،گیاهان. هستندترکیبات زیستی  جدید منابع از یکیاندوفیت ها . باشدمی  Apiaceaeخانواده

و بیماریها،  آفاتتنش های زیستی و غیرزیستی مانند  برابر در میزبان مقاومت سبب است ممکن هم هااندوفیت مقابل در و کنندمی

 کشف امروزه. (Miller 1986; Hata and Futal 1995; Arnold et al. 2003) تحمل عناصر سنگین شوند و خشکی

 بیماریزای عوامل توسط دارو به مقاومت سطح افزایش بر غلبه برای مهمی جایگزین ها،اندوفیت از جدید میکروبی ضد های متابولیت

 باکتری .(Pimentel et al. 2011) روند کار به توانندمی نیز غذایی مواد یها نگهدارنده بعنوانهمچنین . باشدمی گیاهی و انسانی

در نتیجه فعالیت آنتی اکسیدانی در بین باکتری های جداشده  وIC50 فعالیت بیشترین دارای  S. marcescens cenA  اندوفیت

 منبع Phomopsis sp.GJJM07 همچنین .(Nongkhlaw and Joshi 2015)گزارش شده است از گیاهان دارویی هند 

 (Ganapathi et al, 2011). است نشان داده شده  طبیعی هایاکسیدان آنتی از مناسبی

از آنجا که اندوفیت ها دارای رشد و تکثیر سریعتری نسبت به گیاهان می باشند، کاربرد تجاری آنها برای استخراج مواد 

موثره بسیار ارزشمند بوده و می تواند باعث جلوگیری از برداشت بی رویه گیاهان در طبیعت گردد. همچنین تکثیر گیاه اقتصادی 

اکنون از موفقیت باالیی برخوردار نبوده است و شاید بتوان از ظرفیت اندوفیتها برای تولید باریجه و اهلی نمودن آن در کشور ت

 زیستی اثرات برخی بررسی و مطالعه مقدماتی، شناسایی جداسازی،با هدف  حاضر پژوهشمتابولیتهای ثانویه استفاده نمود. بنابراین 

 . انجام گردید باریجه گیاه باکتریایی هایاندوفیت یشده استخراج عصاره
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 ها روش و مواد

شان  منطقه دو از( Ferula gumosa boiss) باریجه دارویی گیاه متفاوت ژنوتیپ دو ذرب آوری جمع  تایید با بروجن و کا

 سربسته کاغذی هایپاکت در و گرفت صورت بروجن منطقه از نیز ریشه و غده برداری نمونه. صورت گرفت شناسی گیاه متخصص

شگاه  به سازی  منظور به .گردید منتقل آزمای ساری  روش طبق سطحی  عفونی ضد  ،گیاهی هایبافت از هااندوفیت جدا  شرح  به  کو

 رویی پوست  .شدند  شستشو    غبار و گرد حذفبرای  شده  آوری جمع گیاهی هاینمونه. (Kusari et al, 2008)گرفت صورت  زیر

ستفاده  با هانمونه سکالپل  تیغ از ا شو     کامال و شده  حذف ا ست سیم  از پس گیاهی هایبافت. شدند داده  ش  میلی 5-10قطعاتبه  تق

صد  70 اتانول در وری غوطه با یمتر شو      دقیقه، 2 مدت به در ست صد  3 سدیم  هیپوکلریت مقطر، آب با ش  و دقیقه 3 مدت به در

صد  70 اتانول سازی  برای. شدند  سطحی  عفونی ضد  دقیقه 3 مدت به در  شده  عفونی ضد  قطعات درونی هایالیه ،هااندوفیت جدا

 نگهداری  هفته  2-12 مدت  به  ساااانتیگراد درجه  28±2 دمای  با  انکوباتور  در و گرفته  قرار NA (Nutrient Agar) طمحی روی

 ،فسفات  بافر کردن اضافه  بانیز پس از ضدعفونی،   شده  آوری جمع بذر هاینمونه .گردد فراهم هااندوفیت برای رشد  امکان تا شدند 

سپس  شد  داده انتقال NA محیط به و هگردید خرد چینی هاون داخل  قرار سانتیگراد  درجه 28±2 دمای در و تاریکی شرایط  در و 

. گرفتند قرار بررسی مورد غده و ریشه ،بذر تفکیک به کرده رشد هایباکتری ،روز 10 از پس .(Montazeri et al, 2010) گرفت

ست  به هایباکتری هایجدایه سازی،  خالص منظورب شت  محیط سطح  روی آمده د شت  خطی صورت  به غذایی آگار ک . شدند  ک

سی با  و (Schaad et al, 2001) روش مطابق گرم آمیزی رنگ هایآزمون سکوپی  هایویژگی برر برای  .گرفت صورت  ماکرو

) ,Charkhabi et alصاااورت گرفت  ییجدایه باکتری های اندوفیت به روش لیز قلیا DNAاساااتخراج مولکولی، تایید هویت 

یت     .2011( یت و کم ید.       DNAبرای تعیین کیف فاده گرد گارز اسااات های عمومی   از الکتروفورز ژل آ غازگر   NARSr16 از آ

(Partida-Martinez et al. 2005)  (.1)جدول  استفاده گردیدبرای شناسایی مولکولی 

 

 پلیمراز ای زنجیره واکنش از استفادهبا  یباکتر یمولکول يیشناسا یبرا NARSr16 آغازگرهای توالی .1جدول

(Partida-Martinez et al. 2005) 

Table 1. Sequence of 16SrRNA primers for molecular detection of bacteria using 

polymerase chain reaction (Partida-Martinez et al. 2005) 

 primer آغازگر Sequence توالی

/3-CCGAATTCGTCGACAACAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-/5 16S F 

/3-CCCGGGATCCAAGCTTACGGCTACCTTGTTACGACTT -/5 16S R 
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 52درجه، یک دقیقه در دمای  96سیکل شامل یک دقیقه در دمای  33برنامه پی سی آر پس از واسرشت سازی اولیه با 

درجه سانتیگراد و سپس گسترش نهایی انجام گردید. پس از الکتروفورز محصول پی سی آر، باند  72درجه و دو دقیقه در دمای 

  باکتری شناسایی شد. با بالست توالی دریافتی، جنسارسال گردید.  ژن کاوش توپازبه شرکت حاصل برای توالی یابی 

 کردن سانتریفیوژ با. شد استفاده NB (Nutrient Broth) کشت محیط از اندوفیت هایباکتری گیری عصارهبرای 

 با مساوی نسبت به حاصل محیط. دبدست آم هاباکتری عصاره حاوی محیط و شده جدا کشت محیط از هاباکتری سوسپانسیون،

 متانول حالل در لیتر میلی بر گرم 1/0 غلظت با تغلیظ از پس هاعصاره. شد داده قرار انکوباتور شیکر داخل در و ترکیب شده کلروفرم

 گیری اندازه روش اساس بر هاعصاره اکسیدانی آنتی فعالیت محاسبه. گرفتند قرار استفاده مورد اکسیدان آنتی آزمایشات برای 85%

 (Stojichevich et al. 2008) روش طبق( هیدرازیل پیکریدیل -1–فنیل دی-2و2) DPPH کمک به رادیکالی ظرفیت کاهش

. گرفتند قرار شیکر روی ساعت 24 مدت به درصد 85 متانول لیتر میلی 5 با عصاره هر از گرم05/0 ها،عصاره تهیه. برای انجام شد

 عنوان به تکرار سه با لیتر میلی بر گرم میلی( 5/0و1) غلظت 2 در باکتری هایعصاره از. شدند رسانده لیتر میلی 50 حجم به سپس

 در گردید. استفاده مثبت کنترل عنوان به اسکوربیک اسید و از منفی کنترل عنوان به مقطر آب از .استفاده شد آزمایش هایبالنک

 :گردید محاسبه زیر فرمولاز  استفاده با( RSC)%1 آزاد رادیکال کنندگی مهار درصد اساس بر هاعصاره اکسیدانی آنتی اثر نهایت

%RSC=100×(𝐴𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘 − 𝐴𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒/𝐴𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘) (                                     1رابطه     

 یاکساایدان آنتی اثر مقایسااه برای. باشااندمی نمونه و بالنک جذب میزان ترتیب به 𝐴𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 و 𝐴𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘 رابطه این در

صاره  ست  به نتایج ها،ع 2 مقدار با آمده د
50IC سیدان  آنتی سی تولوئن  از اک شد و     )BTH( بوتیل هیدروک ستفاده   کنترل عنوان بها

سه  مثبت سی برای  .گردید مقای صاره  در موجود هایمتابولیت برر ست های   (Chethana et al. 2013) روش به ها باکتری ع ت

ست  برای .گردید انجاممختلفی  صاره  از میکرولیتر 200، آلکالوئیدها ت  مایل قرمز رنگ. گردید ترکیب لوگول قطره چند با باکتری ع

  .(Mishra Chandra et al. 2011)باشد می آلکالوئیدها وجود دهنده نشان ایقهوه به

ست  برای صاره  از لیتر میلی یک، ترپن دی ت ستات  کوپر محلول از قطره 3-4 باباکتری  ع  سبز  رنگ. گردید ترکیب مس ا

 دو با باکتری عصاره  از لیتر میلی دو، استروئید  تست  برای .(Tiwari et al. 2011)باشد می هاترپن دیوجود  دهنده نشان  زمردی

 نشان  سبز  رنگ. گردید اضافه  استیک  اسید  و سولفوریک  اسید  محلول از لیتر میلی دو سپس  .شد  ترکیب خالص کلروفرم لیتر میلی

 لیتر میلی یکبا  باکتری عصاره  از میکرولیتر 200، ترپنوئید تست  برای .(Yadav et al. 2011)باشد  می هااستروئید  وجود دهنده

 .Yadav et al) باشد می هاترپنوئید حضور  دهنده نشان  خاکستری  رنگ. گردید ترکیب سولفوریک  اسید  لیتر میلی یک و کلروفرم

ست  برای .(2011 صاره  از لیتر میلی دو، فالونوئید ت سید  سدیم  محلول لیتر میلی دو با باکتری ع تغییر . گردیدترکیب  %2 هیدروک

                                                           
1 Radical scavenging capacity 
2 Express of the extract concentration causes 50% inhibition 



 1398و همکاران، سلطانی 

133 
Agricultural Biotechnology Journal; Printing ISSN: 2228-6705, Electronic ISSN: 2228-6500 

 

 برای .(Yadav et al. 2011) باشد می هافالونوئید حضور  دهنده نشان  رقیق اسید  کردن اضافه  بابه بی رنگ  پررنگ زردرنگ از 

 ساایاه یا آبی ساابز رنگ. گردید ترکیب %2 آهن کلرید محلول لیتر میلی دو با باکتری عصاااره لیتراز میلی یک، تانن و فنول تساات

 باکتری عصاره  از لیتر میلی یک، و فالونن کوئینون تست  برای .(Yadav et al. 2011) باشد می تانن و فنول میزان دهنده نشان 

باشااد میو فالونن  کوئینون وجود دهنده نشااانتیره  قرمزنارنجی و  رنگ. شااد ترکیب غلیظ سااولفوریک اسااید لیتر میلی یک با

(Firdouse Seema et al. 2011). ساادیم محلول لیتر میلی یک به باکتری عصاااره از لیتر میلی یک، کومارین تساات برای 

 .(Firdouse Seema et al. 2011) باشدمی کومارین میزان دهنده نشان زرد رنگ. گردید اضافه %2 هیدروکسید

 

 بحث و نتايج

 و جداسااازی اما اساات گرفته صااورت مختلف گیاهان از هااندوفیت شااناسااایی و جداسااازی با رابطه در بساایاری تحقیقات

 جدایه 20 برای اولین بار گزارش می گردد.ایران در ( Ferula gummosa boiss) باریجه دارویی گیاه اندوفیت های شااناسااایی

 45)یه جدا 9 همچنین. ندبود منفی گرم جدایه 10 و مثبت گرم جدایه 10 گرم آزمون اساس بر. شد  جداسازی  باریجه گیاه از باکتری

  .(2 جدول)بودند  Bacillus از جنس (درصد 55) یهجدا 11و  Coccuce از جنس (درصد

با بیشاترین خاصایت آنتی اکسایدانی نسابت به ساایر باکتری ها به عنوان باکتری برتر انتخاب گردید.       R4جدایه باکتری 

ست توالی مربوط به جدایه   شناخت  بر (R4)بال ستیابی   16S rRNAهمردیفی  پایه  شماره د شان دهنده   (KF465846.1)، با  ن

و  بوده Enterobacteriaceae خانواده از این باکتری بود. Rahnella aquatilisدرصاادی این جدایه با باکتری  98شااباهت 

 ،2000 ساال  از .(Kim et al. 1998)نماید  حل نیز را معدنی های فسافات  تواند می و را داشاته  اتمسافر  نیتروژن تثبیت توانایی

 .(Chemother et al. 2000) است شده شناسایی سویه از این باکتری 70 حداقل

 Cankar) نروژی صنوبر  ، بذرBrassica napus (Granér et al. 2003) بذر این گونه تاکنون به عنوان اندوفیت از

et al. 2005) خاک از شااده جدا گیاهی های بیماری کننده مهار های و گونه (El-Hendawy et al. 2003) شااده  گزارش

گزارش شااده  Rosa rugose های برگ از فیلوساافر ریزوساافر، از نیتروژن کننده تثبیت اینتروباکتری بعنوان یک اساات. همچنین

ست   سفر  در اغلب aquatilis Rahnella باکتری .(Hashidoko et al. 2002)ا شه  با شدت  به و شود  می یافت ریزو  و ها ری

 . (Berge et al. 1991; Heulin et al. 1994; Jafra et al. 2009; Rozhon et al. 2010) دارد ارتباط گیاهان غده
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 يجهبار یاهجدا شده از گ اندوفیت هاییباکتر گیيژو .2 جدول

Table 2. Characteristics of endophytic bacteria isolated from Ferula gummosa.boiss 

 Type of bacteria باکتری نوع Geram گرم Source of extraction استخراج منبع Assigned code کد اختصاص یافته

1GR غده -G Staphylococcus sp. 

2GR غده +G Bacillus sp. 

3GR غده -G Coccobacillus 

GR4 غده -G Staphylococcus sp. 

5GR غده +G Streptococcus sp. 

GR6 غده +G Streptococcus sp. 

7GR غده -G Staphylococcus sp. 

8GR غده +G Bacillus sp. 

9GR غده +G Bacillus sp. 

ER غده -G Staphylococcus sp. 

1R ریشه پوست -G Bacillus sp. 

2R ریشه +G Bacillus sp. 

3R ریشه +G Bacillus sp. 

4R ریشه -G Bacillus sp. 

2SB بذر +G Staphylococcus sp. 

3SB بذر +G Bacillus sp. 

4SB بذر -G Bacillus sp. 

3SK بذر +G Bacillus sp. 

4SK بذر -G Bacillus sp. 

6SK بذر -G Staphylococcus sp. 

GR :غده ER: شهیر پوست R: شهیر SB: بروجن بذر SK: کاشان بذر 

 

 Ferula گیاه اندوفیت هایباکتری بررسی .از ریشه جدا شد Rahnella aquatilisدر این پژوهش نیز باکتری

songorica به متعلقرا  غالب اندوفیت جنس Brevundimonas، Sphingomonas و Bacillus نشان داد (Yong-Hong 

et al. 2016) .جنس Brevundimonas است شده گزارشنیز  خاک از بسیاری گزارشات اساس بر (Yoon et al. 2006; 
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Kang et al. 2009; Wang et al. 2012). جنس Sphingomonas هایکننده تنظیم عنوانب گیاهی هایبافت از شده جدا 

 Chen et al. 2014; Khan et al. 2014; Yang et al. 2014; Halo et) است شده معرفی زراعی محصوالت رشد بالقوه

al. 2015) .جنس Bacillus spp رشد کمحر و بیولوژیک کنترل عوامل عنوانب ییباال توانایی دارای گیاهی بافت از شده جدا 

 .(Kumar et al. 2012) گزارش شده است گیاهی

 آزاد رادیکال از استفاده با باریجه گیاه از جداشده اندوفیت هایباکتری عصاره توسط آزاد رادیکال زدودن فعالیت ارزیابی

DPPH 50 مقداربر اساس  .شد انجامIC ترتیب به لیتر میلی بر میکروگرم 100 از بیش و 100از کمتر ،10 از کمتر اکسیدان آنتی 

 که نشان داد هاداده واریانس تجزیه. (2 و 1 های شکل) (Minami et al. 1994) شد بندی گروه فعال غیر و متوسط قوی، نمونه

 .( 3 جدول) بود دار معنی درصد 1 سطح در DPPH آزاد هایرادیکال مهار درصد مقادیر بر هاآن متقابل اثر و غلظت و اثرعصاره

 

  ی جداشده از گیاه باريجههاباکتری عصاره یاکسیدان آنتی اثر واريانس تجزيه نتايج -3 جدول

Table 3. Analysis of variance of antioxidant effect of bacterial extract isolated from Ferula 

gummosa boiss 

 تغییرات منبع

Source of Variation 

 آزادی درجه

df 

 مربعات مجموع

SS 

 مربعات میانگین

MS 

F 

 عصاره

Extract 

 2830.85٭٭ 0.19 3.61 19

 غلظت

Concentration 

 5243.21٭٭ 0.135 0.35 1

 غلظت×عصاره

Extract × Concentration 

 207.79٭٭ 0.01 0.26 19

 خطا

Error 

78 0.0052 0.000067  

 کل

Total 

119 4.24   

 درصد پنج و يک احتمال سطح در داری معنی ترتیب به** و*

Ns:Non significant 
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 و 3R و 2R و 3SK و ER و 4SK و 9GR و 4R هایباکتری عصاره که داد نشانروش دانکن ه مقایسه میانگین ب نتایج

7GR 1 وR 8 وGR 2 وSB 3 وSB 3 وGR 1 وGR 5 وGR 4 وGR 3 وGR هایباکتری و بوده اکسیدانی آنتی اثر بیشترین دارای 

6GR 6 وSK 4 باکتریبودند. اثر کمترین  دارایSB گرفت قرار سوم گروه در و بوده اکسیدانی آنتی اثر فاقد .  

 

 
 اسید برابر در ی جداشده از گیاه باريجههاباکتری عصاره IC50 مقادير میانگین مقايسه نمودار -1شکل 

 اسکوربیک

Figure 1. Mean comparison of IC50 of bacterial extract, isolated from Ferula gummosa boiss 

against ascorbic acid 

 

همانطور که گفته شد،  نشان داده شد. اسیداسکوربیک تقریبا برابر با 4Rباکتری  اکسیدانی آنتی خاصیت میزاندر این میان، 

 ضدباکتریایی خاصیت باریجه دانه موجود، اسانسگزارشات  اندوفیت های این گیاه تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است اما براساس

 و ساقه گل، هیدروالکلی عصاره اکسیدانی آنتی فعالیت بررسی درهمچنین  .(Eftekhari 2004)نشان داده است  اکسیدانی آنتی و

 آنتی فعالیت کمترین و برگ در DPPH آزاد هایرادیکال مهار بیشترین مازندران، استان ارتفاعات از شده برداشت باریجه برگ

 اکسیدانی آنتی فعالیت میزان باریجه گل عصاره بررسی شده است. در مشاهده باریجه ساقه در کل فالونوئید و کل فنل اکسیدانی،

شمال  دارویی یاهانگ ازکه  یتیاندوف یها یباکتر .(Zeinali et al. 2014)است  شده گزارش هااندام سایر به نسبت بیشتری

ین طی آزمایش همچن.  (Nongkhlaw et al. 2015)اندباالیی نشان داده یدانیاکس ی، خواص آنتشده اندجداسازی هند  یشرق

 یدانیاکس یآنت یتفعال یدارا Myricaria laxifloraیت جدا شده از گیاه اندوف یباکتر 10که  ه شدنشان دادزنگ و همکاران 

 .(Wen et al. 2015) دبودن باالیی
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 یمحور عمود. جداشده از گیاه باريجه ها باکتری عصاره DPPH آزاد هایراديکال مهار درصد نمودار -2 شکل

 ر دو غلطتدها  یعصاره باکتر ی،افق محور وها  باکتری عصاره DPPH آزاد هایراديکال مهار درصد نمودار،

 .باشدمی لیتر میلی بر گرم میلی 1و  5/0

Figure 2. The percentage chart of inhibition of DPPH free radicals by bacterial extract 

isolated from Ferula gummosa boiss 
 

 یآنت یتظرف دارای ی باالفنل یباتترکعلت ه بین گزانگبگیاه  یجدا شده از برگ ها .Lactobacillus sp یتاندوف یباکتر

عالوه بر اینکه طبق گزارشات مختلف قبلی، اندامهای  بنابراین .(Swarnalatha et al. 2015)تشخیص داده شد خوبی  یدانیاکس

همانند نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که باکترهای اندوفیت این گیاه نیز  مختلف این گیاه دارای خواص آنتی اکسیدانی می باشند،

برای تکثیر مواد موثره مورد نظر استفاده ها از آنتوان ب شایدخواص آنتی اکسیدانی بوده و دارای بعضی از گیاهان بررسی شده دیگر، 

 و 1GR، 3GR، 1R, 2R، 3R،4R، 4SK هایباکتریعصاره  در آلکالوئید ترکیبات ها،باکتری توشیمیایییف نتایج به توجه با نمود.

 ،1GR، 2GR، 3GR، 5GR، 6GR، 7GR، 8GR، 1R، 2R، 3R، 4R، 3SB، 4SB، 3SK هایباکتری عصاره در ترپن دی ترکیبات

4SK 5 هایباکتریعصاره  در استروئید ترکیبات وGR، 1R، 2R، 3R، 4R، 3SB، 4SB عصاره در ترپنوئید ترکیبات و 

 ،2GR،5GR، ER هایباکتری عصاره در فالونوئید ترکیبات و 1GR، 5GR، 7GR، 3R، 4R، 3SB، 4SB، 4SK، 6SKهایباکتری

2R، 3R، 3SB،3SK، 4SK، 6SK 9 هایباکتری عصاره در تانن و فنول ترکیبات وGR، 2R، 3R، 4R، 3SK، 4SK، 6SK و 

 ،1GR هایباکتریعصاره  در فالونن ترکیبات و 1GR، 7GR، ER، 2R، 3R، 4R، 4SB هایباکتریعصاره  در کوئینون ترکیبات
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7GR، ER، 1R،3SB 4 هایباکتریعصاره  در کومارین ترکیبات وGR، 5GR، ER، 2R، 3R،2SB ، 3SB، 4SK، 6SK مشاهده 

 .(4 )جدول گردید

 

 باريجه گیاهشده از  جدا اندوفیت یها یعصاره باکتر یتوشیمیايیف ترکیبات -4 جدول

Table 4. Phytochemical compounds of endophytic bacterial extract isolated from Ferula 

gummosa boiss  

Alkaloid Diterpene Steroid Terpenoid Flavonoid 

Phenol 

and 

tannin 

Quinon flavone Coumarin 
Bacterial 

extract 

+ + - + - - + + - GR1 

- + - - + - - - - GR2 

+ + - - - - - - - GR3 

- - - - - - - - + GR4 

- + + + + - - - + GR5 

- + - - - - - - - GR6 

- + - + - - + + - GR7 

- + - - - - - - - GR8 

- - - - - + - - - GR9 

- - - - + - + + + ER 

+ + + - - - - + - R1 

+ + + - + + + - + R2 

+ + + + + + + - + R3 

+ + + + - + + - - R4 

- - - - - - - - + SB2 

- + + + + - - + + SB3 

- + + + - - + - - SB4 

- + - - + + - - - SK3 

+ + - + + + - - + SK4 

- - - + + + - - + SK6 

 

 Kanna and) ها ساپونین انندی ممختلف گیاهی شیمیایی موادعلت داشتن ه ب هااندوفیتبرطبق اطالعات موجود، 

Kannabiran et al. 2008)، فنولیک ترکیبات (Pelczar et al. 1988; Lai et al. 2010)، استروئیدها (Kalyoncu et 

al. 2009)، گلیکوزیدها Rohaya  et al. 2005))، ها تانن و (Kaur and Arura 2009; Zhang and Lin 2008) ه ب
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 فیتوشیمیایی عمده ترکیبات آلکالوئیدها و هافنل. ندا شده شناخته قوی اکسیدانی آنتی و میکروبی ضد فعالیت دارایعنوان مواد 

 .Sultana et al)دارد  وجود نمونه هر اکسیدانی آنتی پتانسیل و کل فنلی محتوای بین یک رابطه خطی هستند.  اندوفیت ها

 . داد نسبت هیدروکسیل هایگروه فعالیت به توانمی را آزاد رادیکال مهار در فنول توانایی .(2007

 

  گیری نتیجه

برای بررسی خواص زیستی  دارای ترکیبات زیستی موثری می باشند. ،ان داروییطبق گزارشات موجود، اندوفیت های گیاه

 سازیجدا کاشان و بروجن این گیاه از اکوتیپ و بذر دو غده از باکتری جدایه 20 پژوهش این درباکترهای اندوفیت گیاه باریجه، 

 به عنوان که با بررسی مولکولی 4R باکتریو  متفاوتی بودند اکسیدانی آنتیواص خدارای  شده جداسازی هایاندوفیت. گردید

Rahnella aquatilis ،بود. حضور ترکیبات  شده جدا های باکتری بین در اکسیدانی آنتی خاصیت بیشترین دارای شناسایی گردید

 بین خطی رابطه به توان می را یفنول یباتو حضور ترک یباکتر ینا یدانیاکس یآنت خاصیت فنولی نیز در این جدایه، نشان داده شد.

 یافت ریزوسفر در اغلب کهدهد  یم نشان یباکتر یهسو ینگزارشات از ا بیشترین. داد نسبت فنول محتوای و اکسیدانی آنتی پتانسیل

 توسط معدنی فسفات کردن حلازت و  یتبر تثب یمبن یگزارشات متعدد .دارد ارتباط گیاهان غده و ها ریشه با شدت به و شود می

  .الزم می باشدازت خاک  تثبیتو  رشد محرک عنوان بهبرای استفاده از این باکتری  یشترب یقاتانجام تحقوجود دارد.  باکتری این
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