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  :چکیده

هاي ضطراب از زماناتشنج و ضددآور، ضواسطه داشتن اثرات آرامبخش، خواببه  .Valeriana officinalis Lالطیب سنبل

منظور بررسی اثر ق بهها بوده است. این تحقیهمواره مورد توجه و استفاده انسان عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند،ذشته بهگ

وتئین هاي آنتی اکسیدانت و میزان پر، امواج فراصوت و اسید آمینه لوسین بر فعالیت آنزیماسید سالیسیلیکمتیل جاسمونات، 

گرفت. براي این منظور ابتدا بذور اي انجام شیشهالطیب در شرایط درون هاي موئین سنبلدر ریشهو میزان والرنیک اسید کل 

تلقیح شده و  آگروباکتریوم رایزوژنز 4Aهاي دمبرگ با سویه جامد کشت داده شد. سپس ریزنمونه MSشده در محیط ضدعفونی

ده به شهاي موئین تولیدسه هفته بعد ریشه تا منتقل شدند. دو حاوي سفوتاکسیمMS به محیط  کشتی،هم ساعت 48 پس از

پس از  گراد نگهداري شدند.سانتی درجه 24±2در دماي دور در دقیقه  120 مایع منتقل و روي شیکر با سرعت کشت محیط

ها اعمال شد. در ، امواج فراصوت و لوسین بر ریشهاسید سالیسیلیکهاي موئین، تیمارهاي متیل جاسمونات، رشد و تکثیر ریشه

کشت و فعالیت  محیط ECو  pHصفات وزن تر، وزن خشک، در صد رطوبت،  ،ل تیماراز اعما پسساعت  96و  24 هايزمان

هاي موئین مورد ریشهکل و متابولیت ثانویه والرنیک اسید پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز و میزان پروتئین  هاي کاتاالز،آنزیم

- میلی 2لوسین  ،میکروموالر 100متیل جاسمونات  ايههاي موئین در تیماروزن تر ریشهکه بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد 

موالر در ترکیب با متیل میلی 1واج فراصوت و تیمار لوسین و ام اسید سالیسیلیکموالر در ترکیب با متیل جاسمونات، 

اي هبیشترین وزن خشک ریشه مورد آزمایش، دوره زمانی دوداري داشته است. در هر جاسمونات نسبت به شاهد کاهش معنی

سبت به بقیه ن تیمار شاهد درصد رطوبت کمتري ،موئینهاي ، ریشهدوره زمانی دوموئین در تیمار شاهد به دست آمد. در هر 

 درفعالیت آنزیم پراکسیداز  داري نشان داد.معنی تیمارها داشت. فعالیت آنزیم کاتاالز در اکثر تیمارها نسبت به شاهد افزایش

فعالیت آنزیم که، درحالی. داري نسبت شاهد داشتمونات افزایش معنیبه همراه متیل جاسموالر لوسین میلی یکتیمار 

سوپراکسید دیسموتاز در اکثر تیمارهاي محرك نسبت به شاهد کاهش داشته و فقط در تیمارهاي انفرادي متیل جاسمونات، 

هاي موئین در رین میزان والرنیک اسید ریشهبیشتداري داشت. و امواج فراصوت نسبت به شاهد افزایش معنی اسید سالیسیلیک

متیل میکروموالر  100و متیل جاسمونات میکروموالر  100موالر لوسین به همراه میلی 1 ،موالر لوسینمیلی 1تیمارهاي 

  مشاهده شد. پس از اعمال تیمار ساعت  24جاسمونات در 

  

  ، والرنیک اسیدمتیل جاسمونات، )Valeriana officinalisالطیب (سنبل ریشه موئین، امواج فراصوت،: هاواژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

هاي شده حاوي عصارهچهارم داروهاي تولیدشوند. تقریباً یکگیاهان دارویی از مهمترین منابع درمانی محسوب می

ها را براي اهداف خاص باشند که این متابولیتهاي ثانویه مییاهی هستند. گیاهان دارویی منبع طیف وسیعی از متابولیتگ

کنند افشان و غیره تولید میجذب حشرات گرده و UV از جمله دفاع در برابر بیمارگرها و شکارچیان، حفاظت از آسیب نور

   .)2002، 1چاندرا و راویشانکار(راما

طور دلیل اثر آرامبخشی خفیف بهیا یک گیاه دارویی مهم است که به) بومی اروپا و آس2الطیبوالرین (سنبلیاه گ

عنوان مسکن، درمان اسپاسم، هیستري، هیجان، ). این گیاه به2006، 3رانگیرد (دبوراه و اي مورد استفاده قرار میگسترده

  ).2002، 4اتیسم کاربرد دارد (بارنس و همکارانبیمارهراسی (خود بیمار انگاري)، میگرن و روم

ها خیلی مشکل شوند، زیرا تولید شیمیایی آنهاي ثانویه از گیاهان وحشی یا کشت شده استخراج میبیشتر متابولیت

، 5است و یا از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نیست، چون اغلب این ترکیبات ساختار پیچیده و آرایش خاصی دارند (راتیس

شود: که وسیله مشکالت گوناگون محدود میهاي گیاهان وحشی یا کشت شده بههتولید ترکیبات دارویی از عصار). 2001

برداري زیاد و مشکالت جغرافیایی توان به گیاهان با کشت دشوار، خطر انقراض براي گیاهان در اثر بهرهاز جمله آن می

اي براي تقویت تولید این ). استفاده از کشت درون شیشه2002، 6ن(ورپورت و همکارا اشاره کرد سیاسی و سایر علل

هاي هاي گیاهی تغییر ژنتیکی داده شده و کشت ریشهتوسعه کشت بافت تواند بر این مشکالت غلبه کند.ها میمتابولیت

اي براي تولید شهدر استفاده از کشت درون شی یگام مهم 8آگروباکتریوم رایزوژنزوسیله به) 7موئین(ریشه تراریخته 

لحاظ رشد سریع، پایداري ژنتیکی باال در محیط به موئینهاي ). ریشه 2002، 9متابولیت ثانویه می باشند (کیم و همکاران

این، در شرایط درون  بر). عالوه2007، 10اوا و سیریواستاوا(سیریواست ن از اهمیت زیادي برخوردار هستندعاري از هورمو

                                                
1. Ramachandra & Ravishankar  
2. Valeriana officinalis 
3. Deborah & Ron  
4. Barnes et al. 
5. Rates 
6. Verpoorte et al.  
7. Hairy root 
8. Agrobacterium rhizogenes 
9. Kim et al.  
10. Srivastava & Srivastava 
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هاي ثانویه را تحریک و تقویت نمود. بنابراین، این توان تولید متابولیتهاي مختلفی میه از راهکاراي با استفادشیشه 

-و اسید آمینه لوسین به 1هاي متیل جاسمونات، اسید سالیسیلیک و امواج فراصوتمنظور بررسی تاثیر محركتحقیق به

انجام  الطیبسنبلتراریخته  موئین هايریشه و رشد لوژیکیه و خصوصیات فیزیوهاي ثانویساز بر تولید متابولیتپیشعنوان 

  گرفت.

  

  گیاهان دارویی- 2- 1

ها هستند (تساي و کشهاي غذایی و آفتها، افزودنیبسیاري از گیاهان منبع مهمی از ترکیبات دارویی، چاشنی

هاي استخراج، تخلیص و هاي حاصل در شیمی آلی و تحوالت چشمگیر در روش). امروزه با پیشرفت2004، 2همکاران

است. گیاه  به روز آشکارتر شده تعیین ساختمان ترکیبات طبیعی گیاهان، ارزش داروهاي حاصل از منابع گیاهی روز

خوابی در صنایع دارویی داراي دهنده اعصاب و ضد بیددرد، تسکیندلیل داشتن اثرات متعدد ضالطیب بهدارویی سنبل

باشد. از جمله ن قسمت مورد استفاده این گیاه براي مصارف درمانی، ریشه و ریزوم آن میباشد. بیشتریاهمیت زیادي می

بلژیک، آلمان، مجارستان، روسیه، هلند، لهستان، ژاپن و آمریکا اشاره کرد  توان به فرانسه،مناطق کشت این گیاه می

هاي داالن هاي کوه کرکس و دامنهداغ، دامنه). در ایران نیز در مناطق شمال غربی مانند میشو 1993، 3(شکري و صفائیان

  .4رویدي آذربایجان میهاکوه در اصفهان و دامنه کوه

  

  هاي ثانویهمتابولیت - 3- 1

در  محدودي پراکنش که کنند،می تولید را 5ثانویه هاينام متابولیت به آلی ترکیبات از متنوعی و بزرگ گروه گیاهان

 وزن داراي معموالً  ترکیبات این باشد.می ه)خشک گیا درصد وزن یک از کم (کمتر اغلب هاآن میزان و دارند گیاهان سلسله

 هم هنوز و اندشده شناسایی ثانویه متابولیت 100000از  بیش تاکنون و هستند )کیلو دالتون150 زا (کمتر مولکولی پایین

 به منحصر هاي ثانویه). متابولیت2004، 6اینز کالدنتی و –اوکسمان  هستند ( بررسی و شدن اضافه حال در تعداد بیشتري

 ثانویه هايمتابولیت .شوندمی تولید گیاه در خاص نموي رشد و دوره یک طی در اغلب و نژاد خاص هستند حتی یا گونه

                                                
1. Ultrasond 
2. Tsay et al. 
3. Shokri & Safaian 
4. http://www.irannama.iran.ir/nature/plant/medicinal 
5. Secondary metabolites 
6. Oksman-Caldentey & Inzé 
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 جذب عنوانبه میکروبی، عوامل بیماریزاي و گیاهخواران مقابل گیاهان حفاظتمانند  مهم اکولوژیکی داراي عملکردهاي

  . )2010 1وینک (هستند با میکروب گیاه همزیستی و گیاه با گیاه رقابت بذر، کننده جانوران منتشر و هاافشان گرده

 (مانند زاتوهم ها، موادسم طبیعی، هايرنگ دهنده،طعم عوامل زیستی، هايکشعلف دارو، عنوانبه ثانویه هاي متابولیت

طبیعت  ). در2011، 2است (مزید و همکارانقرار گرفته  توجه مورد فناوري یستز در عطرها، مورفین) و هروئین، کوکائین،

 هايمکانیسم کردن فعال طریق از زیستی غیر و هاي زیستیتنش دیگر و علفخواران حشرات، ها،پاتوژن حمله به گیاهان

 ساختاري دفاعی سدهاي و یتیحساس فوق هايها، پاسخفیتوالکسین نظیر ثانویه هايمتابولیت تولید القاي دفاعی شامل

ضروري (مثل  4هاي اولیه). متابولیت2007، 3بوالند (واسکون سوئلو و دهندمی پاسخ سلول دیواره در لیگنین مانند رسوب

اي از ترکیبات با وزن مولکولی ها و اسیدهاي آمینه) توسط گیاهان عالی براي سنتز طیف گستردهها، چربیکربوهیدرات

هاي بیوسنتز ). مسیر2004کالدنتی و اینز،  –گیرند (اوکسمان هاي ثانویه مورد استفاده قرار مییتمتابول – پایین

  ) آمده است.2-1هاي اولیه در شکل (هاي ثانویه از متابولیتمتابولیت

  

  .)8200 ،5گوپتا و کومار( هاي اولیههاي ثانویه ازمتابولیتهاي مختلف متابولیتمسیرهاي سنتزگروه - 1- 1شکل 

  

   دارنیتروژن گروه ترکیبات بزرگ، مولکولی خانواده سه در متابولیسمی مسیر اساسبر معموالً  گیاهان ثانویه هايمتابولیت

                                                
1. Wink 
2. Mazid et al. 
3. Vasconsuelo & Boland  
4. Primary metabolites 
5. Kumar & Gupta  
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  ). دو گروه ترکیبات اصلی در 2001، 4؛ بورگارد و همکاران2000، 3شوند (کریستینمی گرفته نظر در 2هافنول و 1هاترپن

ها هستند. هاي (والرنیک اسید و مشتقاتش، والرنون و والرنال) و والپوتریاتترپنب سزکوئیالطیهاي زیر زمینی سنبلاندام

پیرانوئید هستند که در تعداد زیادي - C-هاي سیکلوپنتانها مونوترپنباشد، ایروئیدها میها متعلق به گروه ایروئیدوالپوتریات

الطیب جزء خانواده دوم که )، بنابراین ترکیبات اصلی سنبل0042، 5و فرانز شوند ( گوپلهاي گیاهی یافت میاز خانواده

  باشد.ها هستند میترپن

 دفاعی ترکیبات دارند قرار گروه این در که ترکیباتی وجود دارد. ازت گیاهان، ثانویه هايمتابولیت از بسیاري در ساختمان

علت به ترکیبات این گیرند.می قرار از ترکیبات دسته ایندر  سیانوژنی گلیکوزیدهاي و هاآلکالوئید که هستند ضد گیاهخواران

آمینو  از دارنیتروژن ثانویه هايمتابولیت بیشتر اند.گرفته توجه قرار مورد شدتبه دارویی خواص و انسان در مسمومیت ایجاد

  ).2006، 6شوند (تایز و زیگر می ساخته مشترکی اسیدهاي

 گروه معموال این متنوع ترکیبات شوند.می شامل گیاهان در را متابولیت ثانویه گروه نبزرگتری ترپنوئیدها یا هاترپن گروه

شوند (سانگوان و  می ان) مشتق دي بوتا 5 و 2( ایزوپرن کربنی 5هاي  واحد از هاترپن کلیه و بوده غیرمحلول آب در

 شامل که کربنی ده هايترپن شوند.می بنديطبقه دارند که ايکربنه 5 واحدهاي تعداد براساس ها. ترپن)2001، 7همکاران

 را ژرانیول و لینالول کامفور، لیمونن، توانمونوترپنی می مشتقات از که شوندمی نامیده 8مونوترپن ایزوپرن هستند، واحد دو

 شامل ترطویل هايترپن شوند.می نامیده  10ترپن دي کربنه، 20 هايترپن و9 هاترپنسزکوئی کربنه، 15هاي ترپن برد. نام

 مسیر طریق از و Aاستیل کوآنزیم  از ها،ترپن ). بیوسنتز2006باشند (تایز و زیگر، می 12ترپنوئیدهاپلی و 11هاترپنتري

دارند (سانگوان و همکاران،  عهده به گیاه نمو و رشد در مشخصی هاينقش هاترپن بیشتر گیرد.می صورت اسید موالونیک

2001.(  

  

                                                
1. Terepenes  
2. Phenolics 

Christen 3.  
Bourgaud et al 4.  

5. Goppel & Franz 
6. Taiz & Zeiger  

Sangwan et al. 7. 
8.. Monoterepenes 
9. Sesquiterepenes 
10. Diterepenes 
11. Triterpenes 
12. Polyterepenes 
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 کربنی سه زنجیره و یک فنیلی حلقه یک داراي که هستند فنلی کوچک هايپروپانوئیدها، مولکولفنیل آخر گروه

  ). 2003، 1(دیکسون و سومنر شوندمی سنتز پروپانوئیديبزرگ فنیل مسیر از ترکیبات این هستند.

  

  الطیبگیاه شناسی سنبل- 4- 1

هاي کوچک و متراکم که دار، گلاي متقابل و بریدگیه) گیاهانی هستند با برگvalerianacea(الطیب ي سنبلتیره

ها داراي یک یا سه پرچم و جنسی، نر ماده یا یک جنسی باشد. گلها ممکن است دواند. گلروي دمگل واحد قرار گرفته

اه باشد. میوه از نوع فندقه است. اسانس در سلوهاي هیپودرم ریشه (ریزوم) گیجام گل داراي پنج گلبرگ پیوسته می

- الطیب بههاي سنبلگونه متعلق به این خانواده فقط تعدادي از گونه 300جنس و  9شود. در میان ساخته و ذخیره می

پلوئید و که گیاهی است پلی sambucifolia  Valerianaتوان بهاند، که از آن جمله میعنوان گیاهان دارویی معرفی شده

officinails Valeriana 1374اشاره کرد (امید بیگی،  است که گیاهی دیپلوئید .(  

  

  

  بالطیگیاه سنبل - 2- 1شکل 

  

                                                
 1. Dixon & Sumner  
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صورت به گیاه این رود.می باال متر دو ارتفاع تا عمودي طورهب آن ساقه که ساله چند و علفی است گیاهی الطیبسنبل

 داراي طیبلالسنب. رویدیم ایران و آسیا مناطق بیشتر در هاگودال و جویبارها حاشیه در درخت، کم هايجنگل در وحشی

می خیز و جست به اطراف آن در و رودمی آن طرفهب داده تشخیص دور فاصله از را گیاه این بوي گربه و است مطبوع بویی

 سال سه از بیش که گیاهی ریشه از معموال و است آن ریشه گیاه این استفاده مورد شود. قسمتمی مست آن بوي از و پردازد

 معطر و خوشبو ولی تلخ آن طعم آید.می در اي قهوه به رنگ شدن خشک از پس الطیبلسنب. شودمی فادهدارد است عمر

  ).1385(واحدي،  شودمی بیشتر شدن از خشک پس آن عطر است.

  

  الطیباثرات دارویی سنبل - 1- 4- 1

سینگ و (پخش شده است  اي در سراسر جهانطور گستردهبهValeriana گونه  200با حدود  Valerianaceaخانواده 

توان به موارد زیر اشاره الطیب حاوي چندین ترکیب با فعالیت دارویی هستند که میهاي سنبل). ریشه6200، 1همکاران

) و مواد دیگري 4ها)، اپوکسی ایرویید استرها (والپوتریات3و مشتقات سزکوئی ترپنوئید (والرنیک اسید 2هاي فرارکرد: روغن

ها داراي مقادیر . والرین6و هومو بالدرینال، اسیدهاي آمینه (آرژنین، گابا، گلوتامین و تیروزین) و آلکالوئیدها 5مثل بالدرینال

سیستروستول، اسیدهاي چرب و مواد مغذي -کمی اسیدهاي فنولی، فالنوئیدها، اسید کلروژنیک، کافئیک، کولین، بتا

هاي والرنیک (والرنیک اسید، استو والرنیک اسید و ترکیبات اسید ). در میان این1999، 7مختلف هستند (اپتن و همکاران

ین در داروسازي و بخش تجاري فعالیت والر هاي اصلی هستند که سببها متابولیترنیک اسید) و والپوتریاتهیدروکسی وال

  ).1983 ،8هاي هوایی کم است (ویولون و همکاران. تولید این ترکیبات در ریشه زیاد و در اندامشوند-می

ها است. به آور و ضداضطرابی آني آرامبخشی، ضدتشنج و اثرات خوابهادلیل فعالیتاي دارویی والرین بهکاربرده

- ي آبی والرین روي سلولعصارههاي دیگر) (محافظت سلول از مواد شیمیایی مضر یا محرك 9تازگی اثرات سیتوپروتکتیو

هاي والرین شامل فعالیت دارویی عصاره يها)، مکانیزم2009، 10ا و همکارانشده است (الیورثابت هاي نوروبالستوما نیز 

فرستنده  GABA . است GABAهاي و فعالیت آنتاگونیستی در گیرنده) اسیدبوتیریکآمینو - GABA )افزایش رهاسازي 
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هستند که اثر  کانال کلریدي ورودي لیگاندي GABAهاي مهاري غالب در سیستم مرکزي پستانداران است. گیرنده

شوند. تحریک کنند و ممانعت نورونی را باعث میها تحریک میوسیله افزایش نفوذ کلرید به نورونبازدارندگی خودشان را به

 اثرات آرامبخشی و بیهوشی وها) ها و باربیتوراتهاي مثبت بنزودیازپینکننده(و تعدیل GABAتوسط  GABAهاي گیرنده

شود و متصل می GABAهاي در جایگاه GABAبراي جلوگیري از جذب مجدد الطیب ي سنبلعصاره... را ایجاد می کند. 

 :2000، 3شعیب و جانستون  :1999، 2: اورتیز و همکاران1996، 1جانستون(کند به مغز را تسهیل می GABAانتقال 

  ).2003 ،4ماردر و همکاران

  

  آگروباکتریوم رایزوژنز- 5- 1

 اگروباکتریوم هاآن بین در که. باشندمی گیاهی هايگونه به ژن انتقال به قادر هاکتريبا از متعددي هايگونه

هاي بافت رایزوژنز اگروباکتریوم باکتري. اندگرفته قرار مطالعه مورد ايگسترده طوربه رایزوژنز اگروباکتریوم و 5تومفاسینز

 حساسیت گیاهی مختلف هايگونه. شودمی موئین هايیشهر یا نابجا هايریشه تشکیل به منجر و کرده آلوده را گیاهی

). 2005 ،6همکاران و بروسرتز(دارند  تومفاسینز اگروباکتریوم و رایزوژنز اگروباکتریوم با آلودگی به متفاوتی بسیار

، 7(کون باکتریوم تعلق دارداي شکل و خاکزي است که به جنس آگرویک باکتري گرم منفی، میله آگروباکتریوم رایزوژنز

 براي 8تمتابولی مهندسی در که هستند فنونی ترینعمده آگروباکتریوم بواسطه ژن انتقال و نوترکیب DNA فناوري ).1942

 علتهب موئین هايریشه کشت و رایزوژنز آگروباکتریوماز  استفاده شوند.می استفاده نظر مورد صفات واجد هدف گیاهان ایجاد

 هايمزیت شیمیایی، ترکیبات از سنتز طیف وسیعی توانایی و نگهداري سهولت کوتاه، نشد برابر دو زمان سریع، رشد

 ).2000، 9(گیري و ناراسو نمایدمی ارزشمند ایجاد ثانویه هايیتمتابول تولید براي پیوسته منبع یک عنوانهب را بیشتري

 اندنموده پیشنهاد مستعد گیاهان به خارجی يهاژن انتقال برايرا  رایزوژنز اگروباکتریوم از استفاده زیادي گزارشات

 و چیلتون( باشدمی ايهسته ژنوم درون در Ri پالسمید DNA-T قطعه حامل موئین ریشه). 2001 ،10کریستی(

 را گیاه تراریختی توانندمی رایزوژنز اگروباکتریوم واسطه به تراریختی فرآیند در عوامل، از تعدادي). 1982 ،11همکاران
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 و گیاه توسط Vir ژن فنلی هايکنندهالقا سنتز گیاهی، بافت شدن زخمی ژنوتیپ، شامل عوامل این ،قرار دهند تأثیر تحت

  ). 2000 ،1گیلوین( باشندمی گیاه سیتوپالسم به DNA-T انتقال

 ناحیه نای وجود. گردندمی رمز باکتریایی پالسمید Vir هايژن توسط ،T-DNA انتقال در دخیل ژنی هايفرآورده اغلب

 Vir 30-40 ناحیه اندازه. باشدمی انتقال براي الزم هايژن فاقد خود T-DNA که چرا است، ضروري بسیار پالسمید از

 درجه در. دارد بستگی نیز pH و حرارت درجه چون محیطی عوامل به Vir سیستم شدن فعال. باشدمی باز جفت کیلو

 دچار VirA به مربوط پروتئین دما این در که چرا شوند،نمی بیان Vir هايژن ،گرادسانتی درجه 33 باالتر از هايحرارت

بیوسنتز  برعالوه اگروباکتریوم، Ti یا Riپالسمید  از یافتهانتقال ژنتیکی اطالعات. گرددمی فعالغیر و شده فضایی تغییرات

 کندمی رمز را ايویژه هاياوپین بیوسنتز که باشدمی TR بخش در هاییژن شامل اکسین، به مربوط هايژن محصول

  ).1990 ،2همکاران و رودس(

 شناخته رایزوژنز اگروباکتریوم زنده آزاد باکتري براي نیتروژن و کربن منبع عنوانبه کوکوموپین و مانوپین آگروپین،

 -15834(اگروپین  هايسویه: اندشده بندي- طبقه شاناوپین نوع براساس رایزوژنز اگروباکتریوم وحشی هايسویه. اندشده

1855-A4 (، ،مانوپین هايسویه. سازندمی اسید آگروپینیک و مانوپین اگروپین )و هستند مانوپین حاوي فقط) 8196 

 قطعه فقط مانوپین هايسویه Ri هايپالسمید). 1983 ،3همکاران و پتیت( سازندمی کوکوموپین فقط کوکوموپینسویه

DNA-LT ھایژن شامل rol 4ھمکاران و پترسن( شودمی موئین ریشھ فنوتیپی تظاھر باعث کھ کنندمی نتقلم را، 

1989.(  

 بایستی باکتریایی هايسویه از ايمجموعه گیاهی، ژنوتیپ و باکتري سویه مطلوب ترکیب یافتن منظوربه

 یزیولوژیکیف وضعیت و نوع سن، همچون دیگري عوامل ژنوتیپ ربعالوه. گردد آزمون نظر مورد ژنوتیپ روي

 براي موئین هايریشه. باشند اهمیت حائز باکتري سویه و ژنوتیپ سازگاري تعیین در توانندمی نیز ریزنمونه

 در همچنین). 1982 همکاران، و چیلتون( آمدند دستبه گروباکتریومآ توسط هویج بافت تراریختی از بار اولین

 موئین هايریشه تولید) 1985 ، 6فلینر و فلورس( وسهیوسیام و) 1982 ،5همکاران و ویلمیتزر( زمینی سیب

 بافت ظرفیت بلکه دارند پایدار رشدي خواص تنها نه یافتهتغییر هايریشه که شد مشخص سپس. شد گزارش

 ژنتیکی تغییر ایجاد فنون شدن فراهم از بعد. کنندمی حفظ ریشه مخصوص هايآلکالوئید سنتز براي را والدي
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Abstract: 
Valerian (Valeriana officinalis L.) since old ages, due to having sedative, hypnotic, anticonvulsant and anti-

anxiety effects has been under human considerations as a valuable pharmaceutical plant. This investigation 

aimed to evaluate the effects of methyl jasmonate, salicylic acid, ultrasound and leucine on antioxidant 

enzymes activity and total protein content and valerenic acid content in hairy roots of valerian in in-vitro 

condition. For this purpose, firstly, disinfected seeds of this plant were cultured on solid MS medium. Then 

the petiole explants were inoculated with A4 strain of Agrobacterium rhizogenesis and after 48 hours co-

cultivation were transferred to MS medium containing cefotaxime. 2-3 weeks later, the produced hairy roots 

were transferred to liquid medium and were placed on a rotary shaker with 120 RPM and 24±2 ̊C. After the 

growth and proliferation of hairy roots, the roots were treated with methyl jasmonate, salicylic acid, 

ultrasound and leucine. Then, 24 and 96 hours after treatment, fresh and dry weight of hairy roots, pH and 

EC of medium and activity of enzymes including catalase, peroxidase and super oxide dismutase as well as 

total protein content and  Secondary metabolite valerenic acid of hairy roots were evaluated. Results 

indicated that fresh weight of hairy roots decreased significantly by methyl jasmonate (100µM), leucine (2 

mM) in combination with methyl jasmonate, salicylic acid and ultrasound waves and treatment of leucine (1 

mM) in combination with methyl jasmonate treatments, as compared to control. The highest dry weight of 

hairy roots was obtained in control treatment. In all Two periods, moisture content of hairy roots in control 

treatment was lower than those of other treatments. The activity of catalase enzyme in most of treatments was 

higher than that of control. The activity of peroxidase enzyme in leucine (1 mM) in combination with methyl 

jasmonate treatment increased significantly, as compared to control. However, the activity of superoxide 

dismutase increased significantly compared to control only by methyl jasmonate, salicylic acid and 

ultrasound treatments, and in most of other treatments decreased compared to control treatment. The highest  

content of valerenic acid was obtained from hairy roots on 24 hours after treatment with L-leucine (1 mM), 

methyl jasmonate (100µM) and their combination. 
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