
 

 (portulac oleracea) بر باززایی گیاه خرفه  BAPهای مختلف هورموناثر غلظت

 2، حسین مرادی*1فرشته حیدرقلی نژاد

 چکیده

ین گیاه در صنایع مختلف دارویی، غذایی و بهداشتی است. ا 3-یاه خرفه حاوی مواد موثره ارزشمندی نظیر دوپامین، نورآدرینالین و امگاگ

های قلبی، تسکین دردها كاربرد دارد. استفاده از كشت بافت به منظور های مختلفی نظیر دیابت، ناراحتیو هم چنین در درمان بیماری

ژادی و مهندسی ژنتیک به كار روند. تواند در به نتولید گیاهانی یکدست و عاری از آلودگی در مدت زمان كوتاه روشی مفید است كه می

بر باززایی مستقیم خرفه در این تحقیق بررسی شده است. ریزنمونه مریستم انتهایی از گیاهان استریل  BAPبدین منظور اثر هورمون 

محتوی  MSها جهت تحریک باززایی در محیط كشت تهیه گردیدند. سپس ریزنمونه MSحاصل از جوانه زنی بذور كشت شده در محیط 

گرم بر لیتر( كشت گردیدند. صفات درصد باززایی، تعداد شاخه، تعداد برگ، طول ساقه، میلی 5/4و  0 ،5/1 ،3) BAPهای مختلف غلظت

 1بر تمامی صفات در سطح  BAPها نشان داد اثر ها بررسی شد. نتایج تجزیه واریانس دادهطول برگ، وزن تر و وزن خشک شاخساره

بدست آمد. در محیط  BAPگرم بر لیتر میلی 5/4ه است. باالترین درصد باززایی و صفات بررسی شده در غلظت درصد معنی دار شد

 گرم بر لیتر از این هورمون باززایی دیده نشد. میلی 5/1شاهد و غلظت 

 فه، باززایی مستقیم، گیاه دارویی: خركلیدی هایواژه
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 مقدمه
گیاه دارویی  Portulaca oleraceaگیاه خرفه با نام علمی 

با ارزشی است كه كاربرد فراوانی در صنایع مختلف دارد. 

هایی به شکل های قرمز، برگخرفه گیاهی یکساله، با شاخه

های زرد كوچک است. این گیاه به تخم مرغی وارونه و گل

ای در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد طور گسترده

چنین یک منبع غنی از هم(. Chan et al., 2000كند )می

ها و شامل ها، كورسنین(، گالوتامین3-اسیدهای چرب )امگا

مقادیر فراوانی از كاتوالمین، نورآدرینالین و دوپامین است 

(.(simopoulos, 2004 های درمانی آن از جمله نقش

های گوارشی، مشکالت هاضمه، توان به درمان بیماریمی

ضد التهاب، ضد قارچ و  های قلبی، تسکین دردها،بیماری

. Dighe et al., 2008)كاهش دهنده قند خون اشاره كرد )

ها و باالترین مقادیر بتاكاروتن و آسکوربیک اسید در برگ

 Uddinهای گیاه وجود دارند )ها و ساقهبعد از آن در گل

et al, 2012.) های خرفه دارای پروتئین ها و ساقهبرگ

باشند. ( می%67/40فیبر ) ( و%26/5(، لیپید )47/23%)

كیلو كالری بر صد گرم  9/303چنین انرژی باالیی معادل هم

های (. از برتریAberoumand, 2009وزن خشک دارند )

روش كشت بافت مستقل بودن از تغییرات اقلیمی، عوامل 

چنین گوناگون محیطی و سرعت رشد باالی آن است. هم

گیاه مادری در  ممکن است تركیباتی تولید شوند كه در

(. سیستم karatal et al., 2004شرایط طبیعی وجود ندارد )

كشت بافت گیاهی روشی كاربردی و ارزشمند برای تکثیر و 

های كشت بافتی در های گیاهی است. تکنیکازدیاد گونه

های ثانویه گیاهان دارویی برای ریزازدیادی، تولید متابولیت

 ,.Rout et alرود )ر میو حفاظت ژرم پالسم گیاهان به كا

هایی نظیر ریزازدیادی و (. در اكثر تحقیقات از روش2000

باززایی به خاطر كاربردهای فراوان نسبت به تکثیر سنتی 

ها، امکان تولید گیاهان عاری شود. در این روشاستفاده می

 & Larkinشود )تر فراهم میاز آلودگی و به میزان بیش

Scowcroft, 1981های پركاربرد در تکثیر سریع وش(. از ر

زایی مستقیم بدون ایجاد و زیاد گیاهان در كشت بافت اندام

كالوس است كه باعث صرفه جویی در زمان و ثبات ژنتیکی 

 Hissano etشود )و كاهش تنوعات سوماكلونی می

al.,2004; Begum et al., 2007 در گزارشات گوناگون .)

ختلف به نقش موثر به منظور باززایی در گیاهان م

 ;Ugandhar et al., 2012ها اشاره شده است )سیتوكنین

Hassan et al., 2010 در گزارشی در گیاه .)Populus 

euramericana  از دو ریزنمونه مریستم و برگ به منظور

باززایی مستقیم استفاده كردند، باالترین میزان باززایی در 

گرم بر لیتر میلی 5/0ریزنمونه مریستم و تركیب هورمونی 

گرم بر لیتر نفتالین استیک میلی 1/0( و BAبنزیل آدنین )

(. در گیاه Jiang et al., 2015( بدست آمد )NAAاسید )

بهترین اثر  BAسیتوكنین  Pogostemon cablinدارویی 

 NAAو  BAرا بر روی باززایی شاخه داشت. زمانی كه از 

تر توسعه آهسته به صورت تركیبی استفاده شد باعث رشد و

ها گردید. هم چنین بیان داشتند با افزایش ریزنمونه

ها و تکثیر باززایی شاخه MSسیتوكنین در محیط كشت 

 Lavandula(. درJin et al., 2014ها افزایش یافت )آن

officinalis  باززایی مستقیم از ریزنمونه مریستم در غلظت

 Tyub etشد )میکروموالر دیده  6و  BAP 5/5باالتری از 

al., 2007 در گیاه .)Solanum nigrum L.  از دو نوع

( Kn( و كینتین )BAPسیتوكنین بنزیل آمینو پورین )

های مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد در میان غلظت

-باالترین تکثیر شاخه MSسیتوكنین به كار رفته در محیط 

 BAPتر گرم بر لیمیلی 1ها در ریزنمونه مریستم همراه با 

گرم بر لیتر از این میلی 3و در ریزنمونه گره در غلظت 

چنین بیان داشتند استفاده تركیبی هورمون بدست آمد. هم

از سیتوكنین و اكسین تنها باعث تشکیل كالوس شد و 

(. در Kavitha et al., 2012ها رخ نداد )باززایی در ریزنمونه

نمونه گره ( از ریزPortulaca grandifloraنوعی خرفه )

 MSبرای باززایی استفاده شد. بهترین باززایی در محیط 

میکروموالر بدست آمد  10در غلظت  BAPهمراه با 

(Safdari and Kazemitabar, 2010 با توجه به نقش .)

در باززایی و تکثیر  BAPها از جمله موثر سیتوكنین

گیاهان، این آزمایش جهت تعیین بهترین سطح از هورمون 

BAP ه منظور باززایی مستقیم خرفه از ریزنمونه مریستم ب

 انتهایی انجام شد. 
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 هامواد و روش
در آزمایشگاه  1395تحقیق پیش رو در فروردین ماه 

پژوهشی گروه باغبانی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع 

طبیعی ساری انجام شد. بذر خرفه از شركت پاكان بذر 

درصد و سپس  70انول اصفهان تهیه شد. ابتدا بذرها در ات

دقیقه به همراه چند  10درصد به مدت  5هیپوكلرید سدیم 

قرار گرفتند. در نهایت سه بار با آب مقطر  20قطره تویین 

شو داده شدند. در واستریل شده در زیر المینارهود شست

ها بذرهای ضد سازی ریزنمونهمرحله اول جهت تهیه و آماده

درصد  3اسکوک همراه با  عفونی شده در محیط موراشینگ

كشت شدند.  8/5حدود  pHدرصد آگار و  7/0ساكارز، 

سپس ریزنمونه جهت انجام آزمایش از مریستم انتهایی 

روزه خرفه تهیه شد.  25های كشت بافتی و گیاهچه

همراه با سطوح مختلف از  MSها در محیط كشت ریزنمونه

، 5/1، 0در چهار سطح  BAPقرار گرفتند. از  BAPهورمون 

گرم بر لیتر استفاده شد. آزمایش به صورت میلی 5/4و  3

فاكتوریل در قالب طرح كامال تصادفی با چهار تکرار انجام 

 شد و در هر تکرار پنج ریزنمونه كشت گردید. بعد از 

هفته صفات مختلف درصد باززایی، تعداد شاخه،  6گذشت 

ک تعداد برگ، طول ساقه، طول برگ، وزن تر و وزن خش

 ها ها ارزیابی شد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهریزنمونه

ها با استفاده استفاده شد و مقایسه میانگین SASاز نرم افزار 

 درصد 5( در سطح LSDاز آزمون حداقل معنی دار )

 انجام شد. 

 نتایج
بر  BAPطبق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر هورمون 

(. 1ر شد )جدول دادرصد معنی1تمامی صفات در سطح 

باالترین درصد باززایی، تعداد شاخه، تعداد برگ، طول ساقه، 

گرم بر میلی 5/4وزن تر و وزن خشک در سطح هورمونی 

-میلی 3در سطح  BAPمشاهده شد. استفاده از  BAPلیتر 

گرم بر لیتر درصد باززایی، تعداد شاخه، تعداد برگ، طول 

-میلی 5/4ایسه با ساقه، وزن تر و وزن خشک كم تری در مق

داشت. تنها در طول برگ تفاوتی میان  BAPگرم بر لیتر 

این دو سطح هورمونی وجود نداشت و از نظر آماری در یک 

(. در محیط شاهد و در سطح 2گروه قرار گرفتند )جدول 

گرم بر لیتر از این هورمون باززایی رخ نداد، اما میلی 5/1

ها محیط شاهد ریزنمونهها متفاوت بود. در واكنش ریزنمونه

به گیاهی كامل همراه با ساقه قطور، برگ و ریشه تبدیل 

زایی در گرم بر لیتر فقط كالوسمیلی 5/1شدند و در سطح 

گرم بر لیتر از میلی 5/4ها دیده شد. در غلظت ریزنمونه

چنین درصد بود. هم 100درصد باززایی  BAPهورمون 

، طول 75/5عداد برگ ، ت25/5میانگین صفات تعداد شاخه 

گرم و وزن خشک  52/1سانتی متر، وزن تر  28/2ساقه 

 3گرم بدست آمد، كه در تمامی صفات باالتر از سطح 28/0

 گرم بر لیتر بود.میلی

 

 میانگین مربعات صفات بررسی شده -1جدول

 نابع تغییراتم درجه آزادی درصد باززایی تعداد شاخه تعداد برگ طول ساقه طول برگ وزن تر وزن خشک

0.108
** 2.226

** 0.574
** 5.27

** 38.25
** 26.75

** 9739.58
** 3 BAP 

 خطا 12 52.08 0.125 0.25 0.026 0.003 0.006 0.0006

 كل 15       

 ضریب تغییرات  17.76 16.63 19.04 17.04 16.93 13.42 19.57

     %1** معنی دار در سطح احتمال       



 56 / (portulac oleracea)خرفه  یاهگ ییبر باززا BAPمختلف هورمون یهااثر غلظت

 نگین مربعات صفات بررسی شدهامقایسه می -2جدول

 BAP (mg/L) درصد باززایی تعداد شاخه تعداد برگ (cmطول ساقه) طول برگ (grوزن تر) (grوزن خشک)

0c 0c 0b 0c 0c 0c 0c 0 

0c 0c 0b 0c 0c 0c 0c 5/1  

0.17b 0.90b 0.65a 1.55b 4.5b 3.25b 62.5b 3 

0.34a 1.52a 0.66a 2.28a 6a 5.25a 100a 5/4  

 حثب
نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد غلظت سیتوكنین 

BAP  نقش مهمی در میزان باززایی گیاه خرفه از

های مریستم انتهایی دارد. همین طور استفاده از ریزنمونه

سطوح باالتر این هورمون بر باززایی و صفات مربوط به آن 

-میلی 5/4در سطح  BAPتاثیر مطلوبی داشت. استفاده از 

ر لیتر باالترین درصد باززایی، تعداد شاخه، تعداد برگ، گرم ب

طول ساقه، وزن تر و وزن خشک را داشت. در ریزازدیادی 

( بهترین تکثیر از Portulaca grandifloraنوعی خرفه )

در  BAPهمراه با هورمون  MSریزنمونه مریستم در محیط 

 ,Jain and Bashirگرم بر لیتر انجام شد )میلی 5/2سطح 

( برای Portulaca grandiflora(. در نوعی خرفه )2010

های مختلف از دو نوع تکثیر از ریزنمونه گره در غلظت

استفاده شد. نتایج نشان داد محیط  Knو  BAPسیتوكنین 

بهترین نتیجه BAP گرم بر لیتر میلی 4همراه با  MSكشت 

های گره داشت. هم چنین بیان داشتند در را برای ریزنمونه

موثرتر بوده است  BAPان دو نوع سیتوكنین به كار رفته، می

(Jain and Bashir, 2010هم .)چنین درMusa sp.  در

-میلی 6در سطح  BAPهای مریستم استفاده از ریزنمونه

ها را افزایش داد ها و تکثیر آنگرم بر لیتر تعداد شاخه

(Ngomuo et al., 2013 در تحقیق پیش رو نیز در میان .)

 5/4استفاده از  BAPسطح به كار رفته از هورمون سه 

تری در باززایی داشت و گرم بر لیتر تاثیر مطلوبمیلی

استفاده از سیتوكنین در سطح باالتر میزان باززایی 

ها را به طور موثری افزایش داد. در گیاه شاخساره

Physalis peruviana L.  نیز باالترین مقدار باززایی در

دیده شد،  Knو  BAPتری از سیتوكنین های باالغلظت

گرم بر لیتر باعث افزایش میلی 4تا سطح  BAPافزایش 

میزان باززایی در ریزنمونه برگ و گره شد. استفاده از ایندول 

( )از گروه اكسین( تاثیر منفی بر تکثیر IBAبوتریک اسید )

ها در محیط شاهد و محیط حاوی سیتوكنین داشت شاخه

(Otroshy et al., 2013( در ریحان .)Ocimum 

basilicumباالترین درصد باززایی و باالترین تعداد شاخه )-

و بدون حضور  BAPمیکروموالر  11ها در محیط حاوی 

(. در این تحقیق Asghari et al., 2012اكسین انجام شد )

نیز استفاده از سیتوكنین به تنهایی باعث باززایی مطلوب در 

 Cicer arietinumشد. در گیاه های مریستم ریزنمونه

گرم بر لیتر از میلی 3بهترین تکثیر در محیط حاوی 

(. در Parveen et al., 2012بدست آمد ) TDZسیتوكنین 

های از میان سیتوكنین Mucuna pruriensباززایی گیاه 

ها میکروموالر در القا تکثیر شاخه 5در سطح  BAمختلف، 

(. در بررسی نوع Faisal et al., 2006موثرتر بود )

 Chlorophytumهای مختلف آن در سیتوكنین و غلظت

borivilianum  از دو نوع سیتوكنینBAP  وKn  استفاده

میکروموالر  6/26تا  88/8به تنهایی در سطوح  BAPشد. 

ها داشت، در حالی كه اثر قابل توجهی بر روی تکثیر شاخه

Kn وثر بود ها مدر همین سطوح بر روی طویل شدن شاخه

(Ashraf et al., 2014( در گیاه بادرنجبویه .)Melissa 

officinalis L.های ( باالترین درصد باززایی در ریزنمونه

مریستم انتهایی و قطعات گره به ترتیب در محیط حاوی 

بدست آمد )جنگجو و  BAPمیکروموالر  2/2و  8/8

(. نتایج این تحقیق مطابق گزارشات فوق 1393همکاران، 

در باززایی و  BAPها به خصوص ه نقش موثر سیتوكنینب

های گیاهی اشاره دارد. نتایج تحقیق ما تکثیر از ریزنمونه

گرم بر لیتر باالترین میلی 5/4در سطح  BAPنشان داد 

درصد باززایی و صفات مربوط به آن را داشت.
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Abstract 

Purslane include valuable secondary metabolit such as dopamine, noradrinalin and omega-3. This plant is used 

in different industries medication, food and hygienic. Also is used in trearment of various diseases like 

diabetes, heart troubles and relieve pain. Tissue culture use to produce the same plants and free of 

contamination in short time. It is a useful method that can use in eugenic and genetic engineering. In this 

experiment the effect of hormone BAP on the direct regeneration of purslane has been studied. Shoot tip 

explant from from sterille plants derived from germination of seeds cultured in the medium MS containing 

different concentrations BAP (0, 1.5, 3, 4.5 mg/L). Percent regeneration, number stems, leave number, stem 

length, leaf length, fresh weight and dry weight were investigated. Analysis of variance of data showed effect 

of BAP on all traits at 1% level was significanted. The highest percentage of regeneration and other trairs was 

obtained at 4.5 mg/L BAP. In the control medium, 1.5 mg/L no regeneration was seen.  
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