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 26 ات:صفح تعداد                  82/44/31 دفاع: تاريخ             و منابع طبیعی کشاورزی یهدانشكد

 :چکیده

باشد. خرفه به علت مي Portulacaceae از خانواده سالهو يک .Portulaca oleracea Lبا نام علمي  گياه خرفه

اهميت دارويي فراوان  3-همانند نورآدرنالين، دوپامين و اسيدهای چرب امگا  با ارزشي ثانويه هایداشتن متابوليت

-حاضر به منظور تعيين مناسب دارد و به عنوان ضدسرطان، آنتي اکسيدان و تصفيه کننده خون کاربرد دارد. تحقيق

ای با استفاده های درون شيشههای رشد گياهي )اکسين و سايتوکينين( برای توليد گياهچهترين غلظت تنظيم کننده

آباد( گياه دارويي های کوتيلدون، هيپوکوتيل، ميانگره و برگ سه ژنوتيپ ايراني )مشهد، ياسوج و پارساز ريزنمونه

زني در محيط مطالعات بعدی انجام گرفت. بذور گياه خرفه بعد از ضدعفوني جهت جوانهخرفه جهت استفاده در 

-های کوتيلدون، هيپوکوتيل، ميانگره و برگ در محيط کشت حاوی تنظيم کنندهکشت شدند. ريزنمونه MSکشت 

ت فاکتوريل جهت القای کالوس و باززايي کشت گرديدند. اين آزمايشات بصور NAAو  BAP ،IBAهای رشد گياهي 

 SPSS 16های مربوط با استفاده از نرم افزار آماری تكرار انجام گرفت. تمام داده 3در قالب طرح کامالً تصادفي با 

ای دانكن انجام گرفت. نتايج اين آزمايش نشان داد که تجزيه شدند و مقايسه ميانگين تيمارها با آزمون چند دامنه

زايي در هر سه ژنوتيپ مشهد، ياسوج و ين باعث بهتر شدن ايجاد کالوسترکيبي از هورمون اکسين و سايتوکين

شود. بطور کلي بيشترين ميانگين های کوتيلدون، هيپوکوتيل، ميانگره و برگ در گياه خرفه ميآباد در ريزنمونهپارس

 mg/l IBA 1 + mg/l BAP 3وزن کالوس در اين آزمايش در ريزنمونه هيپوکوتيل ژنوتيپ مشهد در ترکيب هورموني 

آباد کشت شده در های برگ هرسه ژنوتيپ مشهد، ياسوج و پارسگرم کالوس بدست آمد. در ريزنمونه 52/1با مقدار 

، در IBA + BAPهای رشد گياهي باززايي مشاهده نگرديد. در ترکيب هورموني حاوی تنظيم کننده msمحيط کشت 

آباد باززايي مشاهده گرديد. در ه هيپوکوتيل ژنوتيپ مشهد و پارسآباد و ريزنمونريزنمونه کوتيلدون ژنوتيپ پارس

نيز ريزنمونه هيپوکوتيل ژنوتيپ مشهد و ياسوج باززايي کردند. بطور کلي بيشترين  NAA + BAPترکيب هورموني 

شاهده درصد باززايي م 22/22با  IBA + BAPدرصد باززايي در ريزنمونه ميانگره ژنوتيپ ياسوج در ترکيب هورموني 

 شد.
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 مقدمه - 1- 1

باشد و تقاضای جهانی برای انواع گیاهان دارویی نه گیاهان دارویی منبع مهم دارو برای جمعیت کثیری از جهان می

ش است. از آنجایی که استفاده از گیاهان دارویی در ایران تاریخچه غنی و پرافتخاری تنها بیشتراست بلکه در حال گستر

های روز های روز دنیا به دانشی کاربردی تبدیل کرد که جوابگوی نیازمندیدارد، این دانش سنتی را باید مطابق استاندارد

ارویی در طب سنتی ایران از یک سو، یکنواخت دنیا با زبان علمی و قابل قبول برای مراجع پزشکی باشد. ارزش گیاهان د

  کند.نبودن جنس و گونه و مقدار مواد موثره آنها از سوی دیگر مطالعات گسترده و عمیق علمی را در این زمینه طلب می

ای های مهم از اهمیت ویژهدر ارتباط با گیاهان دارویی سه مقوله بسیار مهم یعنی انتخاب، تکثیر و حفظ ژنوتیپ

شود. در این راستا استفاده از کشت باشند که زیست فناوری به عنوان یک ابزار در این جهت به کار گرفته میوردار میبرخ

های الزم و قوی برای دستکاری ژنتیکی گیاهان به منظور ارتقای صفات کمی و بافت و مهندسی ژنتیک به عنوان ابزار

هایی با صفات مطلوب از اهمیت های گیاهی و ایجاد ژنوتیپیی، فراوردهی تولید گیاهان داروکیفی و کاهش زمان و هزینه

 (.8811باشد )زاجی و همکاران، خاصی برخوردار می

فاقد عوارض  معموالً و بدن سازگاری بهتری دارند با دارویی به دلیل نداشتن مواد افزودنی شیمیایی مصنوعیگیاهان 

 ترند. های مزمن بسیار مناسب بیماری در مصرف طوالنی و در موارد خصوص  ناخواسته داروهای شیمیایی هستند، به

گیری از اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سالمتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیش گیاهان دارویی از ارزش و

نابع تأمین غذایی یکی ازمهمترین م منابع طبیعی قدمتی همپای بشرداشته و هستند. این بخش از برخوردار بوده و هابیماری

اهلی نمودن وکشت زراعی  های متنوع گیاهی، مشکالت مرتبط با . نابودی گونهستا  ها بوده و دارویی بشر درطول نسل

وری گیاهان  بهره و افزایش تولید کارهای بیوتکنولوژی جهتبه استفاده از راه گران راپژوهش این گیاهان، توجه محققین و

 افزایش دهد دارو به عنوان منابع جهت تولید است کارآیی گیاهان را بیوتکنولوژی قادر دارویی معطوف نموده است.

حتی تحت شرایط  ترکیبات ثانویه مهم گیاهی را های گیاهی توان تولید بافت یا و ها . سلول(8811 ،راد)نصیری

 نیاز بشر در مقیاس صنعتی، نه تنهااین مسئله باعث شده که برای ساخت مواد مورد  دارند و گه مین آزمایشگاهی در خود
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 باشد، وری گیاهیازیست فن بخش امروزهای گیاهی در شرایط آزمایشگاهی از مباحث نوید ها و بافت کاشت و تکثیر سلول

های مورد نیاز در صنایع مختلف مورد توجه خاصی  های گیاهی و بکارگیری آنها در انجام واکنش بلکه استحصال آنزیم

-توان طیف وسیعی از متابولیتهای گیاهی میاگر چه از طریق کشت سلول(. 2388 ،8مدی مقدم و همکاران)اح گیرد قرار

های ثانویه را تولید کرد اما در برخی موارد تولید آنها اقتصادی بوده است. تولید ترکیباتی با حجم کم و قیمت باال از قبیل 

توان با این تکنیک به طور اقتصادی تولید نمود. در حال میو ضد ایدز ازجمله مواردی است که ترکیبات ضد سرطان 

حاضر استفاده از این تکنولوژی در تولید تعداد اندکی از مواد دارویی ارزش اقتصادی باالیی را به همراه داشته است 

ت غذایی چندین مزایای ممکن را در مورد کشاورزی، برای تولید محصوال زیست فناوری(. 8811 ،)خانیانی و همکاران

دهد. سلول گیاهی و کشت دارویی ارائه می-گیاهان در تولید محصوالت مهم تجاری اصالح شده و هم برای استفاده از

ی  بافت در زمینهکاربردهای مختلف کشت(. 8811 ،رادشناسان از اهمیت خاصی برخوردار است )نصیریبافت برای زیست

 حفاظت و( غیرجنسی) سوماتیک زاییجنین طریق از باززایی آزمایشگاهی، یطشرا در باززاییهای گیاهان دارویی از جنبه

شرایط مزرعه،  (. در8813امید بیگی، بررسی است ) قابل سرما و غیره در نگهداری طریق از دارویی گیاهان هایگونه

بافت بر  تکنیک کشت سازد. ها را دشوار میکه انجام تحقیقات و پژوهش گیاهان در شرایط آب و هوایی متغیری هستند

دهد تا امکان انجام  هوایی کنترل شده می ای و آب و گیاه تحت شرایط تغذیه رشد ها غلبه کرده و اجازه بهاین محدودیت

 (.8111، 2ها در شرایط یکسان در تمام طول سال امکان پذیر باشد )ژانگ و همکارانآزمایش

های گیاهی روی محیط ضدعفونی شده و تحت ا و اندامهها و بافتکشت بافت گیاهی به رشد و تکثیر سلول

در تعداد زیاد را منجر می ها، تولیدگیاهان شبیه به اصلها و بافتشود همچنین کشت سلولشرایط کنترل شده اطالق می

های کشت سلول و بافت گیاهی که با عنوان(. 2331، 8کند )یاسین خان و همکارانشود که یک تکثیر تجاری را فراهم می

شود ابزاری مهم در مطالعات پایه و کاربردی و دارای کاربردهای  ای و یا کشت استریل نیز مطرح میشیشهکشت درون

های ماهر و متخصص از جمله معایب روش تجاری است. هرچند که هزینه و سرمایه زیاد و نیاز به نیروی کار

فرد به هی عملی در جهت تولید محصوالت متابولیتی منحصرآیند، اما کشت بافت توانسته رابیوتکنولوژی به شمار می

های ثانویه باعث شده که نتوان آنها را به صورت مصنوعی سنتز نمود ایجاد نماید. پیچیده بودن ساختار بسیاری از متابولیت

                                                
1- Ahmadi Moghadam & et al 

2 -Zhang & et al 

3 –Yaseen Khan & et al 
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توان تولید ها کشت نمود میسمها را نیز بتوان نظیر میکروارگانیباشد. اگر این سلول و لذا تنها منبع تولید آنها سلول گیاه می

سازی تکنیک بافت همراه با بهپیشرفت در کشت(. 2331، 8آنها را به مقدار قابل توجهی افزایش داد )مونتولیو و همکاران

کند. ابزارهای راه را برای تولید داروها و دیگر مواد سودمند باز می سازیمهندسی ژنتیک مخصوصاً تکنولوژی تراریخت

ای و انتقال شیشههایی مثل باززایی در شرایط درونوری برای تکثیر و تغییر ژنتیکی گیاهان دارویی توسط تکنیکفنا زیست

تواند مؤثر باشد. پیشرفت در تکنولوژی های ثانویه با استفاده از گیاهان میژن اهمیت دارند، همچنین برای تولید متابولیت

های گیاهی برداری ابزارهای مولکولی جدید مؤثری برای تولید متابولیتهکشت بافت نشان داده است که فاکتورهای نسخ

 (.2331برای افزایش تولید ترکیبات مؤثر هستند )یاسین خان و همکاران، 

شده  است. در گیاهان بذرهای تولید های جدیدرقم یا سریع یک رقم مطلوب و انبوه و بافت تولید مزایای کشت از

ای چنانچه یک گیاه مطلوب در منطقه. تفاوت دارند نیز با یکدیگر خود نیستند. همچنین این بذور درگیاه ما همانند کامالً

های موردنظر را ندارد که بذور سبز شده ویژگی تهیه نمایند، تضمینی وجود توسط کشاورزان برگزیده شود و از آن بذر

-روش استفاده از با توان بسیاری از گیاهان راتکثیر کرد امازدن نیز نمیهای معمول مانند قلمهداشته باشند. همچنین از راه

بافت موجب کاهش احتمال کشت. تهیه نمود یک گیاه مطلوب را زیادی از زمان کوتاه تعداد بافت می توان درهای کشت

 مال انتقال ویروس واحت زنی تکثیر شودقلمه های معمول مانندراه گیاه ازاگر گردد  های ویروسی به گیاه میانتقال بیماری

بافت  استفاده ازکشت با اماشود  میزمان سبب کاهش محصول  مرور به و دارد ها به گیاهان جدید وجودآلودگی سایر

 آلودگی هستند شده عاری از آن پس تمام گیاهان تولید از و حذف نمود بویژه ویروس را هاهایی آلودگیروش توان با می

  .(8813، و امینی )احسان پور

ی وسیع، باوجود این استفاده .شودهای گیاهی استفاده میریزازدیادی بطور وسیعی برای تکثیر سریع تعدادی از گونه

شوند به علت شرایط غیرعادی این محیط، مانند منتقل می ایبرون شیشهاغلب درصد باالیی از گیاهان وقتی به شرایط 

-شیشهروند بنابراین ایجاد شرایط مطلوب در ازدیاد درونده و از بین میسطح باالی نور، رطوبت پایین و غیره خسارت دی

این راستا  در. (2383، 2ای برای سازگاری و پایداری گیاه در خاک برای بعد از انتقال به خاک، اهمیت دارد )دب و ایمچن

                                                
1 –Montoliu & et al 

2- Deb & Ichmen 
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های برابر تنش مل گیاهان درنژادی معمول در جهت افزایش تحهای بهتواند مکمل روش استفاده از تکنیک کشت بافت می

 (. 8118، 8زیستی و غیرزیستی باشد )بانسال و همکاران

های مختلف کشت بافت گیاهان دارویی، بهینه نمودن این روش ها به عنوان ابزار زیست فناوری دلیل توجه به جنبه

ای که ایجاد یک سیستم گونهبه  ،باشدمهم جهت مطالعات بعدی و همچنین کاربرد آنها در اصالح گیاهان دارویی می

باززایی موثر و کارا شرط اولیه انتقال ژن به گیاهان است. در همین راستا مهندسی ژنتیک و انتقال ژن از یک منبع خارجی 

توانند موانع موجود در اصالح سنتی نظیر عدم تالقی و های نوین کشت بافت میبه گونه مورد نظر و استفاده از روش

پالسم گونه گیاهی را برداشته و تنوع ژنتیکی مطلوبی در جمعیت گیاهی ایجاد نماید ب در خزانه ژرمفقدان ژنی مطلو

 (.8818)حسنی جیفرودی، 

ی بیشتر گیاه خرفه مفید می تواند برای مطالعه ایشیشهدرون ی پروتوکل کشت بافت و بهینه سازی شرایطتوسعه

 ،2انسیون سلولی پایدار )کومار و کنوارپکشت بافت است که بعنوان سوس باشد. تشکیل کالوس یک مرحله اولیه در فرایند

زایی سوماتیکی (، جنین2331 ،5؛ انگرا و همکاران2332 ،1؛ گورل و همکاران8112 ،8گری و روبلو -؛ رودریگز2332

 بردهای دیگر می باشد.بسیاری از کار( و 2336 ،1؛ رحمان و همکاران2332 ،2؛ کولکرنی و همکاران8118 ،6)بارانا و واخلو

ی ژنتیکی و بافت های تغییر شکل یافتهنیاز الزم برای باززایی سلولها پیشپروتوکل باززایی ریزنمونه ،عالوه براین باشد.

پالسم برگزیده در تواند یک تکنیک مؤثر برای ازدیاد انبوه از ژرمگیاهی هر سیستم گیاهی است. همچنین ریزازدیادی می

 (.2385 ،1از زمان باشد )ماهیپال وهمکارانی کوتاهی یک دوره

های بومی گیاه زایی و باززایی مناسب برای برخی تودههدف از این پژوهش، بهینه سازی دستورالعمل کالوس

های موئین تراریخت گیاه خرفه را به عنوان یکی از منابع کالوس ایجاد شده از ریشه ،باشد. به عنوان مثالدارویی خرفه می

های ثانویه با های این مطالعه به تولید انواع متابولیتتوان به کار برد. در نتیجه یافتههای ثانویه میید متابولیتمهم تول

(. به عبارت دیگر، این کار نقطه شروعی 8818کمک خواهد کرد )پیریان و پیری،  8 -ارزشی همانند نورآدرنالین و امگا

                                                
1–Bansal & et al 
2- Kumalr & Kanwar  

3- Rodriguez & Rubluo  

4- Gurel & et al  

5- Ngara & et al 

6- Barna & Wakhlu  

7- Kulkarni & et al 

8- Rahman & et al 

9 –Mahipal & et al 
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های ثانویه با خصوصیت دارویی در شرایط کالوس نیز است. تولید متابولیت های ثانویه در کشتبرای جداسازی متابولیت

های مختلف آزمایشگاهی فواید زیادی در مقایسه با استخراج این گیاهان تحت شرایط طبیعی دارد و کنترل دقیق پارامتر

طور مداوم تحت تاثیر در حالی که در شرایط طبیعی ب ،شود که کیفیت مواد حاصل در طول زمان تغییر نکندسبب می

-شرایط آب و هوایی و آفات است. در نتیجه تالش به منظور تحت کنترل در آوردن عوامل محیطی ضروری به نظر می

بافت مناسب است. از این رو پژوهش سازی یک سیستم کشترسد. پیش نیاز اصلی و اولین گام برای موارد فوق بهینه

زایی و باززایی گیاه خرفه انجام های رشد روی کالوسجهت بررسی تنظیم کنندهحاضر با توجه به ضرورت اشاره شده در 

های رشد نظیر اسیدهای کنندهفاکتورهای متعددی مانند ژنوتیپ، نوع ریزنمونه، ترکیبات مختلف هورمونی و تنظیم گرفت.

از موارد مؤثر در میزان باززایی گیاهان  بافت یک گیاه مؤثرند که در این بین، ریزنمونهها در موفقیت کشتآمینآمینه و پلی

 .(2338 8)تریپاتی و تریپاتی، دارویی است

 پراکنش خرفه در جهان - 2- 1

های شمالی، ی گرم و مرطوب اقلیمخاستگاه خرفه به طور طبیعی در هند و خاورمیانه گزارش شده است و در ناحیه

 (. 2385)ماهیپال وهمکاران، روید های معتدل و گرمسیری از جهان میمخصوصاً اقلیم

 پراکنش خرفه در ایران  - 3- 1

های گرم و اکثراً مرطوب از شود و بیشتر در اقلیمصورت بومی در ایران یافت میصورت هرز و هم بهاین گیاه هم به

ارش شده است در ایران گز Portulacaجنس   های مختلفی ازگونه .( 2331، 2تبارروید )صفدری و کاظمیشمال ایران می

 است. .P. oleracea Lگونه که مهمترین آن 

 

 

                                                
1- Tripathi & Tripathi 

2- Safdari & Kazemitabar 
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 مشخصات گیاهشناسی خرفه - 4- 1

باشد. این گیاه علفی می Portulacaceae از خانواده سالهیک و .Portulaca oleracea Lبا نام علمی  گیاه خرفه

که خواص  باشدرنگ می های ریزسیاههای زرد یا سفید و بذرهای ضخیم متقابل، گلهای قرمز گوشتی، برگساقهدارای 

نیز  purslaneهمچنین  و pigweed   ،hogweedهای(. گیاه خرفه عموماً به نام8812 ،دارویی دارد )حسینی و همکاران

 (.2381 ،8؛ امیرالعلم و همکاران2385شود )ماهیپال و همکاران، نامیده می

 ترکیبات شیمیایی گیاه خرفه  - 5- 1

، مواد CO3ن گیاه از آب، مواد لعابی، پکتین، پروتئین، کربوهیدرات، اسیدهای چرب غیر اشباع های مختلف ایبخش

آنتی اکسیدان و عناصر معدنی متعدد شامل آهن، مس، منگنز، پتایسیم، کلسیم، فسفر و سلنیوم تشکیل شده است. خرفه 

 ،باشد )پیریان و پیریمی 8-سیدهای چرب امگا همانند نورآدرنالین، دوپامین و ا با ارزشی ثانویه هایمتابولیت دارای

(. این 2385، 8قربانی و همکاران ؛2381امیرالعلم و همکاران، ؛ 2382، 2مرادی و همکاران ؛8818زارعی و همکاران، ؛ 8818

رگی (. گیاه خرفه به علت داشتن گنجینه بز2385 ،همکاران باشد )قربانی وی خرفه موجود میهای ریشهترکیبات در کرک

تواند به هنگام و نیز دارای توانایی آنتی اکسیدانی زیاد میهای عصبی جمله عناصر معدنی، انتقال دهنده از مواد مفید از

های فیتوشیمیایی عصاره خرفه مصرف، نقش قابل توجهی در تغییرات ایجاد شده در هومئوستازی بدن ایجاد کند. آزمایش

، نورآدرنالین، دوپامین، اسیدهای ارگانیک مثل آلفا لینولئیک اسید، 8آ و ب ن نشان داده است این گیاه حاوی ویتامی

ها، فالونوئیدها، گلیکوزیدهای قلبی آنتراکینونی و آلکالوئید سینامیک، کافئیک، مالیک، اگزالیک، سیتریک و نیز کومارین

 (.8818باشد )زارعی و همکاران، کوئرستین می

 خواص دارویی خرفه - 6- 1

 شیر افزایشهای دفع ادرار، اسهال، ورم پستان، و در دارای اثربخشی دارویی در سردرد، درد معده، ناراحتیخرفه 

ها، درد گوش، شود. ظاهراً برای درمان سوختگیبه عنوان ساالد و سبزیجات در سراسر جهان استفاده میمؤثر بوده و  مادر

                                                
1- Amirul Alam & et al 
2- Moradi & et al 

3- Ghorbani & et al  
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های پوستی، اگزما و آبسه نیز مفید است. خرفه دارای خارشگزیدگی حشرات، التهابات، جراحات پوستی، زخم معده، 

-آسکوربیک میی نیروزا و یک آنتیی عضالت و مدر، مادهکنندهبر، ملین، شلقارچی، تب باکتریایی، ضد خاصیت ضد

احتی از شاخ و برگ آن در درمان نار های آن برای آبسه و به عنوان داروی ضد دیابت مطرح است.ی برگباشد. تغذیه

 (. گیاه2385 ،رود )ماهیپال و همکارانی آن بصورت لوسیون برای تسکین سردرد روی پیشانی به کارمیقلبی و ازعصاره

 به و دارد فراوانی دارویی اهمیت 8- امگا و همانند نورآدرنالین، دوپامین با ارزشی ثانویه هایمتابولیت داشتن علت خرفه به

های کرک ( که این ترکیبات در8818 ،دارد )پیریان وپیری نیز کاربرد خون کننده تصفیه و اکسیدانضدسرطان، آنتی عنوان

ی سیستم ایمنی در درمان شوک هستند )قربانی این ترکیبات به عنوان تعدیل کننده. ی خرفه موجود می باشدریشه

 -53اره ی اتانولی گیاه سبب کاهش که عص(. خرفه همچنین بر فعالیت تولیدمثلی هم تاثیر دارد بطوری 2385 ،وهمکاران

شود که در نتیجه سقط جنین را در پی دارد. همچنین خرفه خواص آنتی اکسیدانی دارد و درصدی النه گزینی می 13

ی گیاه خرفه موجب کاهش شود. عصارهخوبی مهار میهای مختلف گیاه خرفه بهپراکسیداسیون لیپیدی در حضور غلظت

وجود تواند مؤثر باشد. خاصیت ضد دردی و ضد التهابی فالونوئیدها بهود عملکرد کبد نیز میچربی خون شده و در بهب

کنندگی )غلظت باالی یون پتاسیم( و خاصیت ضد تشنجی همین ماده در عصاره آن و نیز بخشی مربوط به اثرات شل

نین در بررسی اثر عصاره خرفه بر )مربوط به کافئیک( بیان شده است. گیاه خرفه خاصیت ضد اضطرابی نیز دارد. همچ

ویژه تواند به علت وجود برخی ترکیبات آن بهعالئم روانی اسکیزوفرنی دریافتند مصرف همزمان خرفه و ریسپریدون می

 (.8818و لینولئیک اسید موجب بهبود عالئم روانشناختی بیماران اسکیزوفرنیک مزمن گردد )زارعی و همکاران،  8- امگا

 افتکشت ب - 7- 1

های آزمایشگاهی برای کشت پیشرفت قابل توجهی نموده است. روش 8125کشت درون شیشه ای گیاهان از سال 

گیاه، بذر، جنین، مریستم، بافت، سلول و پروتوپالست در محیط کشت استریل ابداع شده است که با بهره گیری از این 

های مختلف کشت کالوس، ی گیاهی انجام داد. به تمام روشهاتوان باززابی و تولید را در بسیاری از گونهها میروش

 (. 8816کشت اندام و امثال آن کشت بافت گیاهی اطالق شده است )باقری و صفاری، 

 ای به دو عوامل زیر بستگی دارد:رشد و نمو گیاهان در شرایط درون شیشه
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 شود.عوامل ژنتیکی: مشخصات ژنتیکی گیاه مورد نظر را شامل می - 8

 توان موارد زیر را نام برد.عوامل محیطی: از مهمترین عوامل می- 2

-الف: ترکیبات محیط کشت که شامل آب، عناصر پر مصرف و عناصر کم مصرف، قندها و مواد آلی از قبیل تنظیم کننده

 ها و غیره.های رشد، ویتامین

 PHب: عوامل فیزیکی که شامل نور، دما و 

 کشت بافت تأثیر مواد گیاهی در - 8- 1

ای در ای نسبت به گیاهان دولپهگونه ای که گیاهان تک لپه ژنوتیپ گیاهی مهمترین نقش را در کشت بافت دارد. به

-های زیادی در کشت بافت آن مشاهده میکنند. در بین گیاهان یک گونه نیز تفاوتمحیط کشت دشوارتر رشد و نمو می

 باشد.سن گیاه، سن بافت، نوع ریزنمونه، و غیره می دامل دیگری که بر کشت بافت موثرنگردد. عو

 های رشد گیاهیتنظیم کننده - 9- 1

 برو شوند ها( ترکیبات آلی هستند که بصورت طبیعی در گیاهان ساخته میهای رشد گیاهی )هورمونتنظیم کننده

مختلف گیاه فعال هستند. عالوه بر این،  های رشد گیاهی معموالً در نقاطگذارند. تنظیم کنندهرشد و نمو گیاهان اثر می

گیاهی و ترکیبات مصنوعی ی هاهورمونمجموع . اند که با انواع طبیعی مطابقت دارندترکیبات مصنوعی نیز ساخته شده

 شود.شده، تنظیم کننده های رشد نامیده می سنتز

ها به ها و جیبرلینسایتوکینین ،هااکسینعالوه بر مواد غذایی، افزودن یک یا چند تنظیم کننده رشد گیاهی از قبیل 

ی رسد. در هر حال مقدار نیاز به مادهها ضروری به نظر میها و اندامبرای رشد بهتر بافت های کشت بافت گیاهیمحیط

های رشد زا و هدف از کشت بافت بستگی دارد. تنظیم کنندههای رشد درونرشد گیاهی به نوع بافت، مقدار تنظیم کننده

شوند. ترکیبات مصنوعی فراوانی وجود دارد که خاصیت جزئی مصرف می بسیارهای کشت بافت در مقادیر در محیط

ها و ای اکسینای دارا هستند. در کشت درون شیشهکنندگی رشد و نمو گیاهان را در شرایط درون شیشه تنظیم

 (.8816ها کاربرد فراوانی دارند )باقری و صفاری، سایتوکینین
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روند. در ها بکارمیها معموالً به منظور تحریک تقسیم سلولی و تمایز ریشه، اکسینایهای درون شیشهکشت در

، نفتالین استیک اسید (IBA)، ایندول بوتیریک اسید (IAA)های ایندول استیک اسید کشت بافت گیاهی اغلب از اکسین

(NAA) ،2 ،1-  دی کلرو فنوکسی استیک اسید(4 ,2 – D) ،2  تری کلرو فنوکسی استیک اسید  5و  1و(5 ,4 ,2 – T) 

ها زایی، و یا به همراه سایتوکینین برای پرآوری شاخهاغلب به منظور ریشه IAAو  IBAشود. اکسین های استفاده می

– 4 ,2د. ای بسیار مؤثر هستنبرای آغازش و رشد کالوس در شرایط درون شیشه D – 4 ,2و  T – 5 ,4 ,2شوند. استفاده می

D ها عمدتاً در تقسیمات سلولی و رود. سایتوکینینزایی سوماتیکی از عوامل مهم به شمار میهمچنین در ایجاد جنین

کنند. این ترکیبات همچنین با حذف غالبیت انتهایی های گیاهی، شرکت میهای نابجا از کالوس و بافتتمایزیابی شاخه

 و (TDZ)، تیدیازورون (KIN)، کینیتین (BA)هایی نظیر زآتین، بنزیل آدنین کینینشوند. سایتوها میباعث پرآوری شاخه

های ها، تیدیازورون در غلظتهای کشت بافت کاربرد وسیعی دارند و در میان آندر محیط (BAP)بنزیل آمینو پورین 

های یا همراه با سایر تنظیم کننده های کشت بافت گیاهی به تنهاییشود. استفاده از این ترکیبات در محیطکمتر مصرف می

 (.8812باشد )هادیزاده، ها متداول میرشد گیاهی، بویژه اکسین

 اهمیت و کاربرد کشت بافت - 11- 1

 تولید گیاهان عاری از ویروس.  - 8

 تکثیر و ریز ازدیادی گیاهان. - 2

 شت میکروسپور یا بساک.تولید گیاهان هاپلوئید و سپس دیپلوئید کامالً هموزیگوس از طریق ک - 8

گیری سوماتیکی با استفاده از امتزاج پروتوپالستی و همچنین ایجاد تالقی بین ورزی ژنتیکی و دورگدست - 1

 ای.شیشهای در شرایط درونگونه

 های ثانویه.های اولیه مثل قند و کربن و نیز متابولیتکشت سوسپانسیون سلولی و تولید متابولیت - 5

 گیاهانی با خصوصیات جدید با استفاده از تنوع سوماکلونال.ایجاد  - 6

 ای.های نارس در تالقی بین گونهنجات جنین با استفاده از کشت جنین - 2

 ای.شیشهپالسم گیاهان در شرایط دروننگهداری ژرم - 1
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 شناسی، و فیزیولوژی گیاهی.شناسی، سلولاستفاده در مطالعات بافت - 1

 بافت در گیاهان داروییکشتکاربرد  - 11- 1

 باززایی در شرایط آزمایشگاهی - 8

 زایی سوماتیک )غیرجنسی(باززایی از طریق جنین - 2

 های گیاهان دارویی از طریق نگهداری در شرایط انجمادحفاظت گونه - 8

 های ثانویه از گیاهان دارویی تولید متابولیت - 1

 ورزی ژنتیکیدست - 5

 ریزازدیادی -6

 های ثانویه از طریق کشت بافتراهکارهای افزایش متابولیت - 1- 11- 1

های ثانویه را تحت توانند مسیرهای متابولیکی سنتز متابولیتای که میهای زنده و غیرزندهاستفاده از محرک - 8

 تأثیر قرار داده و میزان تولید آنها را افزایش دهند.

کشت، با این دیدگاه که تولید محصول نهایی در نتیجه وجود این  ی مناسب به محیطافزودن ترکیب اولیه - 2

 ترکیبات در محیط کشت، القا شود.

های جدیدی که از طریق امتزاج پروتوپالست یا مهندسی افزایش تولید یک متابولیت ثانویه در اثر ایجاد ژنوتیپ - 8

 آیند. ژنتیک، به دست می

 .های پربازدهواریتهزا جهت ایجاد استفاده از مواد جهش - 1

های گیاهی دیگر، پتانسیل بیشتری جهت تولید ریشه، نسبت به بافتی گیاهان دارویی )کشت بافت ریشه - 5

 .های ثانویه دارد(متابولیت
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 مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه کشت بافت خرفه - 12- 1

شود. تنظیم رشد به محیط کشت توصیه میبرای تحریک تشکیل کالوس روی یک ریزنمونه اضافه کردن مواد 

های )نوع، غلظت و نسبت آنها( تا حد زیادی بستگی به ژنوتیپ و مقدار هورمونرشد خصوصیات ماده تنظیم کننده 

 (.2338، 8موجود در ریزنمونه دارد ) رازدان

ت مشاهده شده است که روی گیاه خرفه انجام گرفته اس ( بر2385همکاران ) یک آزمایشی که توسط ماهیپال و در 

های کنندهکرده بود در مقایسه با گیاه رشد کرده در شرایط معمولی به تنظیم ای که درگلخانه رشدی تازهقطعات ساقه

هایی ها به شکل ساقهدرصد ریزنمونه 18یک هفته بعد از کشت،  در حدودواقع  رشدگیاه سریع پاسخ نشان دادند. در

گرم در لیتر میلی 2کردند. باززایی شاخه از قطعات گره در محیط حاوی  رشد BAPر لیتر گرم دمیلی 2حاوی  درتیمار

روی درصد باززایی ساقه در  Kin و BAPترکیب  درصد( همراه بوده است. تأثیر 11کینتین که با درصد پایینی از پاسخ )

، Kinو  BAPهای برابر کردند که در غلظت ی هرکدام به تنهایی پایین بوده است. همچنین آنها گزارشمقایسه با استفاده

BAP بهترازKin  باشد. تشکیل کالوس از ته ریزنمونه هم وقتی که برای باززایی ساقه از کشت قطعات گره گیاه خرفه می

IAA یا IBA درترکیب باBAP   یاKin ها در محیط درمحیط کشت بوده است مشاهده گردیده است. ترکیباتی از اکسین

 Kinو  BAPهمچنین با افزایش غلظت  .ها شده استتعدادی ازریشه و هاباعث تشکیل کالوس از ته ساقهمایع کشت 

گرم درلیتر به محیط میلی 2مقدار   Kinو BAP های درمحیط تعداد ساقه کاهش یافته است و وقتی که از هریک ازهورمون

درمحیط حاوی  بوده اند. همچنین بیشترین تعداد ساقه ها از رشد باز مانده اند اما ضخیم و سالماضافه شده است ساقه

ترکیب مناسبی   IBAگرم درلیترمیلی 5/2با  حاوی MS . محیطدست آمدبه Kinو  BAP گرم در لیتر از هریک ازمیلی8

ود در القاء ریشه ب IAAاز  بهتر IBAخرفه بوده است. نتایج نشان داده است که  برای آغازش ریشه و طویل شدن آن در

 (.2385 ،)ماهیپال وهمکاران

و دیگری  هرزی ( روی دوگونه خرفه یکی از نوع خرفه2331تبار )که توسط صفدری و کاظمی در تحقیقی دیگر

بومی انجام گرفته است به این صورت بوده است که در نوع هرز حدود یک هفته بعد از کشت عموماً در بیشتر تیمارها 

های برگی در این نوع خرفه در های برگی بوده است. آغازش کالوس از ریزنمونهونهی ریزنمتشکیل ریشه پاسخ عمده

                                                
1 -Razdan 
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در  IBAمیکروموالر  5و همچنین شامل  BAPمیکروموالر  83یا  5ترکیب با  در IBAمیکروموالر  83تیمارهای حاوی 

به تنهایی یا بدون  IBAیا  BAPمشاهده شده است. تشکیل کالوس در تیمارهای حاوی   BAPمیکروموالر 5ترکیب با 

نوع های دمبرگ در کشت ریزنمونه سه هفته بعد از این تحقیق مشاهده نشده است. در حدودتیمار هورمونی )شاهد( در 

 83ها در تیمار حاوی ی دمبرگهای باریک روشن ظاهر شده است. تشکیل ساقه از قاعدهگیاه خرفه ساقه ،گیاه خرفه هرز

اند شده به محیط تحریک ریشه منتقل شده باززاهای %(. بعداز ده روز ساقه23نی بوده است )، درحد پاییIBAمیکروموالر 

های تشکیل شده ولی ریشه .اندترد و طویل و متراکم بوده  IBAمیکروموالر 5/2های تشکیل شده در تیمارحاوی و ریشه

میکروموالر از  5همچنین تشکیل ریشه در  .است تر از تیمار قبلی بودهنسبت کوتاهتر و بهسفت NAAمیکروموالر  5/2در 

ای تشکیل نشده است. تشکیل ساقه ریشه BAPها مناسب نبوده است و در تیمارهای حاوی فقط هر کدام از این هورمون

زایی %(. در این تحقیق بیشترین کالوس53است ) BAPمیکروموالر  83 به دنبال تشکیل ریشه فقط درتیمار حاوی

 83 در ترکیب با BAPمیکروموالر  5 و IBAمیکروموالر  83در ترکیب با  BAPمیکروموالر  83 ر تیمارهایها، دسرشاخه

 83 در هاکشت سرشاخه اما .بدست آمده است IBAمیکروموالر  5درترکیب با BAP میکروموالر  5 و  IBAمیکروموالر

های کم را داشته است. نتایج بررسی با ریشهزایی کمترین کالوس IBAمیکروموالر  5در ترکیب با  BAPمیکروموالر 

های ی بومی در مقایسه با نوع هرز گیاه خرفه، ریزنمونهخرفهگیاه ( نشان داده است که در 2331تبار )صفدری و کاظمی

ها سه هفته بعد از اند. این برگنشان نداده BAPو  IBAهای مختلف ازترکیبات ی بومی هیچ پاسخی به غلظتبرگ خرفه

یا در  BAPمیکروموالر  82/88میکروموالر یا  11/1های غلظت ها درسرشاخه اند. تعدادی ازای و از بین رفتهقهوه ،شتک

اما در تیمارهای دیگر پاسخی مشاهده نشده است. درصد  .یک تا سه ساقه تولید کرده است  Kinمیکروموالر 82/88

بررسی صفدری  درها درصد بوده است. نتیجه تجزیه واریانس داده82 و 23، 85ها دراین تیمارها به ترتیب باززایی شاخه

دار بوده است معنی  BAPکه تشکیل ساقه از قطعات گره در این نوع خرفه توسط ه استنشان داد( 2331تبار )و کاظمی

و  52، 81رتیب به ت BAPمیکروموالر  82/88و  11/1، صفر%(. عالوه براین درصد باززایی شاخه برای 8)درسطح احتمال 

داری روی ها برای کینتین نشان داده است که کینتین اثرمعنیی تجزیه واریانس دادهدرصد بوده است. همچنین نتیجه 62

%( بطوری که حداکثر باززایی ساقه در تیمار کینتین 8ها از قطعات گره در خرفه بومی دارد )درسطح احنمال باززایی شاخه

میکروموالر  1/1، 1/1، صفر. درصد باززایی ساقه در ه استبوددرصد  28بوده است که  میکروموالر 82/88در غلظت 

ی مورد استفاده برای تحریک ساقه ازقطعات گره، % بوده است. از میان تیمارها52% و 11%، 13کینتین به ترتیب 
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 1/1تشکیل کالوس در BAPمیکروموالر  1/1%(. درمقایسه با 21بهتربوده است ) BAPمیکروموالر 11/1تیمارحاوی 

میکروموالر کینتین کاهش یافته است. حدوداً بعد از یک هفته از انتقال ساقه های باززا شده به محیط آغازش ریشه بسیاری 

اند. حداکثر درصد باززایی ریشه اند اما باززایی ریشه و توسعه آن در همه تیمارها برابر نبودهاز آنها شروع به آغازش کرده

براین درصد درصد( بوده است. عالوه 13و  13)به ترتیب  NAAمیکروموالر  5/2و سپس در  IBAکروموالر می 5/2در 

-بوده است. عموماً ریشه درصد 11و درصد  61، به ترتیب NAAمیکروموالر  5و  IBAمیکروموالر  5باززایی ریشه برای 

تشکیل  NAAاند که در محیط حاوی ر از آنهایی بودهتتر و طویلتر ، متراکمباریک IBAهای تشکیل شده در محیط حاوی 

-ی بومی بوده بهتر از کینتین در باززایی ساقه از قطعات گره درگیاه خرفه BAPهای محیط کشت، غلظت شده بودند. در

ه، در خرفه با وجود این حداکثر درصد باززایی ساق .اندهم بودهمیکروموالر شبیه به 82/88های باالتر از است اما در غلظت

میکروموالر از این هورمون بود. دراین  1/1میکروموالر و حداقل در صد باززایی در  11/1با غلظت  BAPمتعلق به 

آزمایش فقط از سایتوکینین برای باززایی ساقه از قطعات گره استفاده کردند. آنها دریافتند که کاربرد اکسین در این گیاه 

های درتحریک ریشه بوده است( و درخرفه بومی مخصوصاً درغلظتNAA بهتراز  IBAکند )تحریک ریشه را ترغیب می

ترین اکسین برای تحریک ریشه مثل بسیاری از گیاهان دیگر تر( مناسبمیکروموالر و پایین 5گرم درلیتر تا میلی 8پایین )

 (.2331تبار، کاظمی باشد )صفدری ومی

( انجام شده است گزارش شده 2383ورا که توسط آشوک و بشیر )فلدر بررسی دیگر در گیاه خرفه رقم گرندی

بیشترین تعداد باززایی مشاهده گردیده است ولی غلظت گرم در لیتر میلی 1است که در تیمار با سایتوکینین غلظت تا حد 

گرم میلی 8ت باالتر از این مقدار باعث بازدارندگی منفی روی باززایی شده است. همچنین بیشترین طول ساقه با غلظ

 لیتر  گرم درمیلی 25/3%( و توسعه آن ازساقه با غلظت 15ریشه ) شدرلیتر کینتین مشاهده شده است. در این گیاه آغاز

NAA 1/2متر در محیط کشت سانتی 6با طول متوسطMS (.2383 ،8بشیر بدست آمده است )آشوک و 

                                                
1 –Ashok & Bashir 
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 اهداف تحقیق- 13- 1

 های رشدگیاهی کنندهفه از لحاظ پاسخ به تنظیمهای خر بررسی وجود تنوع بین ژنوتیپ .8

 گیاهی های رشدهای مختلف تنظیم کنندههای خرفه به غلظتتعیین پاسخ ژنوتیپ .2

 های مورد بررسی خرفه در استفاده از تیمارهای مختلفهای مختلف ژنوتیپتعیین پاسخ ریزنمونه .8

ای برای  شیشههای مورد بررسی خرفه در شرایط درونپهای رشدگیاهی در ژنوتیکنندهتعیین بهترین پاسخ به تنظیم .1

 زاییکشت باززایی و کالوس سازی محیطبهینه
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 منبع گیاهی مورد استفاده- 1- 2

ه آباد تهیه شد و به آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژی گروپارس و شهرهای مشهد، یاسوج بذر گیاه خرفه از

های علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انتقال داده شد. سپس بذر این گیاه کشت شد و ریز نمونه

 برگ، میانگره، کوتیلدون و هیپوکوتیل تهیه شد.

 محیط کشت- 2- 2

محیط ( استفاده شد. مراحل آماده سازی و تهیه 8162، 8)موراشیگ و اسکوگ MSدر این تحقیق از محیط کشت 

 .زیر بودکشت به شرح 

 های پایهتهیه محلول- 1- 2- 2

های جداگانه تهیه و های پایه ترکیبات محیط کشت درغلظت چند برابر در گروهبرای تهیه محیط کشت، ابتدا محلول

(، 8 -2های غذایی پایه عناصر پرمصرف )جدول های پایه شامل محلولدر طول آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند. محلول

های غذایی محلول و (8- 2های غذایی پایه آهن )جدول (، محلول2-2مصرف )جدول های غذایی پایه عناصر کممحلول

 که پس از تهیه شدن در یخچال نگهداری شدند. بود( 1 -2پایه ویتامین )جدول 

 های غذایی پایه عناصر پرمصرفتهیه محلول- 1- 1- 2- 2

برابر  83برابر تهیه شد. برای این منظور ابتدا هر نمک جداگانه به میزان  83غلظت  محلول پایه عناصر پرمصرف در

 غلظت آنها در محیط کشت اصلی، توزین شد در بشر حاوی مگنت قرار داده شد و با مقداری آب مقطر حل گردید. پس 

                                                
1 –Murashige & Skoog 
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Abstract:  

The common purslane, Purtulaca oleracea L. is an herbaceous annual plant belongs to family 

Portulacaceae. purslane as a medicinal plant, having valuable secondary metabolites, such as noradrenaline, 

dopamine and omega -3, is used as anti –cencer, antioxidant, and blood purifier factor. The present research 

is to determine suitable concentration of plant growth regulators (auxin and cytokinin) for the production the 

in vitro plantlet in hypocotyle, cotyledon, internod and leaf explants in the three Iranian purslane genotypes 

(mashhad, yasuj and parsabad) was performed. The purslane seeds were cultured on MS basal medium after 

sterilized. Explants were cultured on MS basal medium with BAP, IBA and NAA plant growth regulators for 

callus induction, regeneration and rooting. This experiment was factorial based on complete randomized 

design with three replications. Data were analyzed with SPSS 16 based on Duncan multiple range test. The 

result of this experiment showed that the combination of auxin and cytokinin makes a better callus formation 

of each three genotypes in the hypocotyle, cotyledon, internod and leaf explants of purslan medicinal plant. 

The maximum average weight of callus achieved in the media containing 3 mg/l BAP in combination with 1 

mg/l IBA in hypocotyl explants of mashhad genotype (1/25 gr). No shoot regeneration was observed in leaf 

explants of mashhad, yasuj and parsabad genotypes. Regeneretion was produced in hypocotyl explants of 

mashhad and yasuj genotypes in combination BAP plus NAA. Shoot regeneration from cotyledon explants of 

parsabad genotype and hypocotyl explant of mashhad and parsabad genotypes was observed in combination 

BAP plus IBA. The maximum shoot regeneration was observed in 3 mg/l BAP with 55/55 percent from 

internod explants of yasuj genotypes. 
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