
 أ

 

 

 

 

 ی کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده

 گروه آموزشی علوم باغبانی و فضای سبز 



 ی کارشناسی ارشد نامه برای دریافت درجهپایان

 بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانیی علوم باغبانی گرایش در رشته

 

 عنوان:

در شرایط  ((.Cichorium intybus Lسازی القای ریشه در گیاه دارویی کاسنی  بهینه

 ای درون شیشه

 

  :راهنما استاد

 الدینی دکتر مهدی محب

 

 :مشاور استاد

 دکتر اسماعیل چمنی

 

 :پژوهشگر

 رقیه فتحی

 

 6931ان تزمس

 



 ب

 

 

رقیه:نامفتحی:دانشجو خانوادگی نام

ایدرشرایطدرونشیشه((.Cichorium intybus Lسازیالقایریشهدرگیاهداروییکاسنیبهینه:نامهپایان عنوان

دکترمهدیمحبالدینی:راهنما استاد

دکتراسماعیلچمنیر:مشاو استاد

علومباغبانی:رشتهکارشناسیارشد ی:تحصیل مقطع

 اردبیلی محقق گاهدانشبیوتکنولوژیوژنتیکمولکولیمحصوالتباغبانی:گرایش

111ات:صفح تعداد  3/11/69دفاع: تاریخکشاورزی و منابع طبیعیی  دانشکده

 :چکیده

متابولیتثانویهکشتریشه ریشهگیاهیمییهایموئینروشمؤثریبرایتولید زیرا ازباشد هایموئین
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هایموئینتوسطباشد.دراینتحقیق،القایریشههمیمیشاملترکیباتداروییمبودهوگیاهانداروییارزشمند

سویهرایزوژنزیوماگروباکتر نوعATCC11325وA4ی تأثیر بررسی منظور آزمایشمختلفبه پنج شد. انجام
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غلظت مایعونیمغلظتمایع(، 0کاسید)هایمختلفنفتالیناستی)موراشیکواسکوگجامد، 5/1و5/0،1،

IAAوNAAهایمختلفتغییریافتهوغلظتMSدرصد(،محیطکشت9و3،1،5گرمدرلیتر(وساکارز)میلی
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هایکوتیلدونوریزنمونهA4یدرصد(درمحیطحاویسویه100هایموئین)نشاندادبیشتریندرصدالقایریشه
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محیطکشت داد نتایجنشان شد. ریشهMS4/1مشاهده بهترینمحیطکشتبرایرشد هایموئینبود.غلظت،

داریدرصدساکارزبهطورمعنی3گرمدرلیترنفتالیناستیکاسیدومیلی5/0همچنینمحیطکشتحاویترکیب

(P ≤0.01)میانگیننشاندادحذفتجمعزیست نتایجمقایسه افزایشداد. را محیطهمKNO3توده کشتیدراز

هاینابجابااکسین،آزمایشمربوطبهتولیدریشهمؤثربودهوهمچنیندرA4 هایموئینتوسطافزایشالقایریشه

بهترتیبتولیدریشهIAAگرمدرلیترمیلی5/0وNAAگرمدرلیترمیلی5/0وترکیبNAAگرمدرلیترمیلی 5/1

.افزایشداد(P ≤0.01)داریطورمعنیهاینابجاارابهورشدومحتوایفنولدرریشه

کشتی.ثانویه،نفتالیناستیکاسید،هممتابولیت،rolBژن:هاواژه کلید
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 مقدمه -6-6

بهداشتجهانیتخمین.سازمانشوندمیمهمترینمنابعدرمانیمحسوبیجملهگیاهانداروییاز

زده بیشاز داروییاستفاده40استکه گیاهان از مدرن یا صورتسنتیو به جهان مردم از درصد

حاویعصارهمی شده داروهایتولید یکچهارم تقریباً داروییمنبعکنند. گیاهان هایگیاهیهستند.

ایاهدافخاصازجملهدفاعدربرابررابرمتابولیتکهاینباشندمیثانویهمتابولیتطیفوسیعیاز

-افشانوغیرهتولیدمیوجذبحشراتگردهUVعواملبیماریزاوشکارچیان،حفاظتازآسیبنور

ثانویهازگیاهانوحشییاکشتشدهاستخراجمتابولیتبیشتر.(1،4004کنند)راماچاندراوراویشانکار

مشکلاستویاازنظراقتصادیمقرونبهصرفهنیست،چونخیلیهاآن،زیراتولیدشیمیاییشوندمی

آرایشخاصیدارند و پیچیده 4)راتساغلباینترکیباتساختار ترکیباتداروییاز4001، تولید .)

آنیجملهکهازشودمیمشکالتگوناگونمحدودیوسیلههایگیاهانوحشییاکشتشدهبهعصاره

کشتدتوانمی اثربهرهبهگیاهانبا خطرانقراضبرایگیاهاندر برداریبیرویهومشکالتشوار،

همکاران )ورپورتو کرد اشاره عوامل سایر و هوا تغییراتآبو 3جغرافیاییو از(4004، استفاده .

کشتیتوسعهبراینمشکالتغلبهکند.تواندمیمتابولیتبرایتقویتتولیداینایشیشهکشتدرون

کشتهابافت و شده داده ژنتیکی موئینیهاریشهیگیاهیتغییر به اگروباکتریومیوسیلهتراریخته

1ایزوژنزر کشتدرون از استفاده در مهمی ایشیشهگام تولید متابولیتبرای وباشدمیثانویه )کیم

5همکاران ،4004 محیطکشتبدونموئینیهاریشه(. در پایداریژنتیکیباال سریع، لحاظرشد به

(.9،4002رشدگیاهی،ازاهمیتزیادیبرخوردارهستند)سریواستاواوسریواستاواهایکنندهتنظیم

                                                
1- Ramachandra & Ravishancar 

2- Rates 

3- Verporte et al. 

4  - Agrobacterium rhizogenes  

5- Kim et al. 

6- Srivastava & Srivastava 
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.تخمینزدهداردیداروییاستفادهآنیهااندامکهتمامباشدمیکاسنییکیازگیاهانداروییمهم

آنازدسترسخارجیهمؤثرصدریشهدرحینبرداشتدرمزرعهازبینمیرودومواددر40کهشودمی

براینمشکلغلبهتوانمیموئینیهاریشهبیوتکنولوژیازجملهکشتهایروشگسترشبا.شودمی

القازیسابهینهاینتحقیقبهمنظورثانویهدستیافت.متابولیتکردوبهدرصدباالتروکیفیتبهتریاز

.گیردمیکاسنیانجامموئینیهاریشهوتثبیتکشت

 گیاهان دارویی -6-2

افزودنی ترکیباتدارویی، مهمیاز داروییمنبع عطرهاهایغذاییگیاهان آفت، هستندکشو ها

همکاران و 1)تای و4001، ) نام به آلی ترکیبات از متنوعی و بزرگ تولیدمتابولیتگروه را ثانویه

متابولیتثانویهشناسایی100000وتاکنونبیشازبودهکنند.اینترکیباتدارایوزنمولکولیپایینمی

ایناندشده و )اوکسمان هستند بررسی و شدن اضافه حال در بیشتری تعداد هم هنوز 4زو ،4001.)

انوعواملبیماریزا،ثانویهدارایعملکردهایمهمیازجملهحفاظتگیاهدرمقابلگیاهخوارمتابولیت

(.3،4010)وینگباشندمیورقابتگیاهباگیاهاندیگرهاناجذبگردهافش

 گیاهشناسی کاسنی -6-9

کهبستهبهمناطقباشدمی1یآستراسهاییازتیرهگونه.Cichorium intybus L کاسنیبانامعلمی

دو یکساله، صورت به چندمختلف، و ساله رشد کندمیساله ساقه1392)زرگری، و(. باریک آن ی

داربلندودندانههایبرگیساقه،.درقاعدهباشدمیمتناوبهایبرگیودارایانشعاباتکمواهاناستو

(.1323کوچکوسادهوساقهآغوشهستند)قهرمان،هابرگایداردونزدیکبهنوکساقهوسرنیزه

باشدمترمی1تا5/0رشاستوبهطولبامغزیسفیدوطعمیگسوتایگیاهبهرنگقهوهیریشه

وهمکارانایشیریرنگجریاندارد)عمادودرداخلآنشیرابه کاسنیگل1361، رنگهایآبی(.

 ظاهر شهریور تا تیرماه از تابستان در که تناسبشرایطمحیطزندگیشودمیدارد به برخیگیاهان .

                                                
1- Tsay et al. 

2- Oksman-calendary & Inze  

3- Wink 

4- Asteraceae 
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رنگسفیدیاصورتیدارایگل باشدمیهاییبه مرکباز گلآذینبهشکلکالپرکو گل40-14.

درحالیکههنگامگیردمیحالتشکفتهبهخودکهدرمقابلنورآفتابباشدمییمنتهیبهدندانهانهازب

بههمغروب درهوایمهآلود، وبهصورتناشکفتهدرمیآفتابیا میوهآیدنزدیکشده یفندقهی.

هایبسیارکوچکاست.تکثیرکاسنیایازفلسرنگداردکهمنتهیبهمجموعهوجهیخاکستریچهار

(.1392)زرگری،باشدمیبذریوسیلهبه


گیاهکاسنی-1-1شکل

 پراکنش کاسنی در ایران و جهان -6-4

وازمنشأیانهاکاسنیازنواحیمدیتر ازمراکشتاشمالاروپا، گرفتهوبومیآسیاواروپاست.

روید.درایراننیزپراکنشسیستانوبلوچستانتاسیبری،هندوستان،شمالآمریکاواسترالیاومصرمی

چنان دامنهوسیعیدارد در اطرافتهران،که اطرافرودبار، رشت، قزوینبه راه البرز، ارتفاع هایکم

.کندمیان،گیالن،فارس،سیستانوبلوچستان،آبادانوخراسانرشدآذربایج

 ترکیبات و خواص دارویی کاسنی -6-5

قرارتمامقسمتتقریباً استفاده کاسنیمورد 1بوکستالوان)بائرتوگیردمیهایگیاه از(1664، .

ترکیباتبرگکاسنیشیکورین جمله فسفات، نیتراتپتاسیمسولفاتو پتاسیمو منیزیم، هایسدیم،

                                                
1- Baert & Van Bockstaele 
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هایمختلفازقبیلگلوکز،فروکتوزوساکارز،شیکورین،،قند1درصداینولین11-15است.ریشهدارای

ترکیباتویتامینو،،اسیدتارتاریک(5،4001اکس)کیزیلوزلین1الکتونترپن،سسکویی3،لوولین4پکتین

9هاربورنریسو)باشدمیفنولی 2والیوتاموهمکاران؛1645، 4جایسوالوهمکاران؛4009، ،4011).

اینگیاهدردرمانیریشه(.از1361،وهمکاران)عمادباشدمیشیکورینیمادههایکاسنیحاویگل

زخمبیماری التیام صفراویو اشتهاآورهایکبدیو عنوان همکارانهمچنینبه 6)ماالسو ،4004)،

شیکوریک(.10،4006)یانگشودمیبراستفادهکنندهبهعملهضمغذا،مدروتبمککصفراومحرک

آنزیمباسید مهار ،11)لینوهمکارانداردHIV ویروسفعالیتضدintegraseHIVهدلیلتواناییدر

بیماریترکیببرگوریشهبرایتقویتبنیهوتصفیه(.1666 در هایعفونیاستفادهیخونبهویژه

هایکبدیدریبدنازسموموکمبوددارو(.باتوجهبهاهمیتکبددرتصفیه1323)قهرمان،شودمی

اهمیت توجهاستکاسنیدردرمانبیمارییریشهکشور، هایکبدیوصفراویبیشازپیشمورد

همکاران)عماد و عنوان(.1361، به کاسنی در موجود فنولی عملاکسیدانآنتیترکیبات قوی های

(.14،4006کنند)هیملروهمکارانمی

 رایزوژنز اگروباکتریوم -6-1

 از مؤثرهایروشیکی افزایشتولید متابولیتبرای بافت کشت سیستم در تراریختهثانویه و

13،4001)گیریوناراسوباشدمیزرایزوژناگروباکتریومیگیاهی،استفادهازسیستمناقلهاگونهنمودن

ایوهایگرممنفیبودهومعموالًگیاهاندولپهاینباکتریجزوباکتری(.11،4001گادوهمکارانر؛بو

                                                
1- Inulin 

2- Pectin 

3- Levuline 

4- Seskuiterpen lakton 

5- Kisiel & Zielińska 

6- Rees & Harborne 

7- Velayutham et al. 
8- Jaiswal et al. 

9- Malarz et al. 

10- Yang 

11- Lin et al. 

12- Heimler et al. 

13- Giri & Narasu 

14- Bourgaud et al. 
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لپهتکگاهیگیاهان آلوده 1)شنکسومرگانکندمیایرا ومنجربهتشکیل1666، موئینیهاریشه(

بههاگونه.شودمی متفاوتی حساسیت گیاهی مختلف بای رایزوژناآلودگی دارندزگروباکتروم

4،4005)بروسرتز قطعهموئینیهاریشههایسلول(. حامل T-DNAی ژنومRiپالسمید درون در

هسته همکارانباشندمیای و 3)چیلتون ،1644 با تراریختی فرآیند در متعددی عوامل اگروباکتریوم(.

یفنولهایکنندهگیاه،زخمیشدنبافتگیاهی،سنتزالقاثراست.اینعواملشاملژنوتیپمؤرایزوژنز

گیاهی،نوعویریزنمونه،شرایطتلقیح،نوعوسنرایزوژنزاگروباکتریومیسویهتوسطگیاه،virژن

1لوین)گباشندمیترکیباتمحیطکشت نظیریدررشددرشرایطتواناییبیموئینیهاریشه(.4000،

ایشیشهدرون غیابتنظیم هایکنندهدر راویشانکار، و )راماچاندرا گیاهیدارند 4002رشد این(. از

استفادهکرد)ویناوهاژنگیاهیوبررسینقشیثانویهمتابولیتبرایتولیدتوانمیخصوصیاترشدی

(.5،4002تیلور

خودفاقدT-DNA.درواقعکندمیراکدT-DNAهایژنیدخیلدرانتقالفراوردهvirهایژن

هایژن انتقال برای باشدمیالزم فعالیتسیستم .vir جمله از مختلفی عوامل درجهpHبه محیط،

دردماهایباالتراز بیان33حرارتونوعقندمورداستفادهبستگیدارد. بهعلتvirهایژندرجه،

انتقالشودمیفعالغیرvirAهایمربوطبهتغییردرشکلفضاییدرپروتین بهگیاهT-DNAیناحیه.

 سایتوکینینهایژنباعثبیان اکسینو سنتز همچنینترکیباتمربوطبه اوپینفنولو بنام یخاصی

یباکتریهاباعثهدایتمتابولیسمگیاهیبهسمتتغذیهاوپین.(9،1660رودسوهمکاران)شودمی

کهشاملاندشدهبندیرابراساسنوعاوپینسنتزشده،طبقهرایزوژنزاگروباکتریومهایسویه.شودمی

)هایسویه A4اگروپین ،ATCC15834 ،ATCC11325 )1455و مانوپین کوکوموپین4169(، و2(،

شودمیمنتقلTL-DNAدرنوعمانوپینفقطقسمت(.1،1643توهمکارانی)پتباشندمی4میکیموپین

                                                
1- Shanks & Morgan 
2- Broothaerts et al. 

3- Chilton et al. 

4- Gelvin 

5- Vina & Taylor 

6- Rhodes et al. 

7- Cucumopin 

8- Mikimopin 
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دارایچهارRiپالسمیدT-DNA(.4،1646)پترسنوهمکارانشودمیموئینیهاریشهوباعثالقای

وانتقالشودمیموئینیهاریشهبهگیاهباعثظهورفنوتیپهاآنکهانتقالباشدمیrolA, B, C, Dژن

هایسویهاختصاصیبودن(.4002الزماست)پارکوهمکاران،موئینهایهابرایالقایریشهتمامآن

اگروباکتریوم مهاژنوتیپبرای گیاهی بهی مختلفگیاهچه سنین و مختلفریزنمونه انواع تفاوتو

(.3،4009وهمکاراناخوبیبهاثباترسیدهاست)کوزوکین

 مکانیسم انتقال ژن -6-7

:عبارتندازبهسلولگیاهیشاملهفتمرحلهاستکهاگروباکتریومازT-DNAانتقال

یآزادشدهازمحلزخمگیاه.فنولاثرمواددرvirهایژنفعالشدن (1

.T-DNAتولیدیکنسخهازوvirهایژنهایمربوطازتولیدپروتئین (4

سلولگیاهی.یهستهکمپلکسازعرضغشاوانتقالبهدرونعبوروT-DNAتشکیلکمپلکس (3

گیاهی.هایسلولبهدرونژنومT-DNAتلفیق (1

یبیوسنتزاکسینوسایتوکینیناستهاآنزیمیکنندهکدهایژنحاملیکسریT-DNAیناحیه

یجملهازrolD, rolC, rolB, rolAهایژنگذاراست.تأثیرموئینیهاریشهکهبررویشکلظاهری

ازطریقافزایشحساسیتبهاکسیندربافتrolA(.ژن1،4003نوهمکارانیلوهستند)گهاژناین

القای بهنقشداردموئینیهاریشهگیاهیدر همچنینموجبتغییراتیازجملهتولیدبرگچروکیده

ژن(.4002وتیلور،)ویناشودمیهاوکوتولگیوتاخیرپیریگیاهرنگسبزتیرهوکوتاهشدنمیانگره

rolBاکسین به حساسیت افزایش نشودمیباعث تغییر را اکسین واقعی محتوای دهدمیاگرچه

ونکروزشدنموئینیهاریشهباعثمتوقفشدنالقایrolB(.بیانبیشازحدژن5،4009)کیسلف

هایبرگباعثکوتاهقدشدنگیاه،rolCبیانژن(.4002)ویناوهمکاران،شودمیجوانگیاههایبرگ

 تشکیلمریستمساقه کاهشغالبیتانتهاییو موعد، از گلدهیزودتر مانند، )گورپنچکوشودمینیزه

                                                                                                                                              
1- Petit et al.  

2- Petersen et al. 

3- Kuzovkina et al. 

4- Gelvin et al. 

5- Kiselev et al. 
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1همکاران ،4009 ژن .)rolD موجباثراتشودمییافت4گروپینآیسویهفقطدر آن شدن بیان و

ماهیتبرهم.شاملالقایزودترگلدهیوافزایشتعدادگلرابههمراهدارد)چنداثری(3پلیوتروپیک

گیاهیهنوزبهطورکاملمشخصنیستوعواملیچونژنوتیپهایسلولواگروباکتریومکنشمیان

نوعوسنوشرایطفیزیولوژیکیریزنمونهبرکیفیتباکتری،محیطکشت،شرایطتلقیح،یسویهگیاه،

 تأثیرآن است. ژنگذار بیان پاسخT-DNAهای برخی و کرده ایجاد تداخل گیاه فعالیت هایدر

باعثمی پالسمیدسویهمورفولوژیکیرا باشدکهشاملمیT-DNAیاگروپیندارایدوکپیازشود.

TR-DNAوTL-DNAهایشود.برایایجادریشههستندوهرکپیمستقلازدیگریبهگیاهمنتقلمی

ناحیهموئین T-DNAیانتقال ضروریمیrolهایشاملژنکه داخلگیاه به وباشدهستند )بتینی

اگروباکتریومهایتمامسویهRiدرپالسمیدrolA(.ژن5،4006کریستنسنوهمکاران؛1،4003همکاران

وممکناستدرتنظیمبیانژندرتواندبااسیدنوکلوئیدگیاهواکنشدهدوجودداردومیرایزوژنز

9دارد)لوسکووهمکارانگیاهاننقش هاتشخیصدرساقهوبرگوریشهrolA(.محصوالت1644،

هایباعثجلوگیریازافزایشرشدسلولrolAنژ(.بیان2،1663دادهشدهاست)کارنیرووهمکاران

دسته میانگرهپارانشیمی شدن کوتاه موجب و شده آوندی برگهای چروکیدگی و میها شودها

4همکارانیوارکوو)گ بیان1669، .)rolAبرخیهورمون وموجبکاهشمیزان اکسین جمله از ها

6شود)دهیووهمکارانسایتوکینینمی آنالیزناحیه1663، راCوA،Bیپروموتر،سهدومینفرعی(.

شودبنابراینهامینشاندادکهحذفهردومینموجبکاهشمحصوالتژنیتاحذفکاملدربرگ

پروموتررادریافتAنتراریختهکهدومینمشارکتدارند.درگیاهاrolAهرسهدومیندرتنظیمبیان

هامشاهدهشدهودرریشهوساقهدیدهنشدهاستماهیتمولکولیایناثردربرگrolAبیاندانکرده

دخیلrolAنشدنیاخاموشیرونوشتهادربیااست.بیانشدهاستکهاینتوالیهنوزشناختهنشده

                                                
1- Gorpenckenko et al. 

2- Agropin 

3- Pleiotropic  
 

4- Bettini et al. 

5- Christensen et al. 

6- Levesque et al. 

7- Carneiro et al. 

8- Guivarch et al. 

9- Dehio et al. 
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کند.عملکرددوهاجلوگیریمیازفعالیتسایردومینAفعالیتدومینهستندهمچنینگزارششدهکه

کوتاهدربرگباهممنجربهایجادبرگCوBدومین شوددرحالیکههامیهایچروکیدهومیانگره

موجبrolAینئدرگیاهشدهاستهمچنینوجودپروتبهتنهاییموجبمیانگرهکوتاهCحضوردومین

است)گ شده میانگره همکارانوکوتاهی 1یوارکو پروتئین1669، تشخیصمحل برای .) ازrolهای

(گزارشکردند4015بتینیوهمکاران)(.4،1664شود)ویالینوهمکاراناستفادهمیGUSروشژن

rolAاست،تعدادانتقالدادهشدهrolAهایتراریختکهبهتعدادمتفاوتیبهآنهاکهدرگوجهفرنگی

ندرگیاهومقاومتگیاهبهآلودگیمستقیمژیمستقیمیباتراریختشدنگیاه،سطحباالیبیانرابطه

داردوئینمهاینقشاصلیرادرالقایریشهrolBنژهاتصوربراینبودکهتامدتفوزاریومیدارد.

هاییشودزیرامثالتنهابهتشکیلریشهمحدودنمیrolBبااینحالنقش(3،1662اولسون)نیلسونو

 ژن انتقال اثر در گیاه در مورفولوژیک تغییرات وrolBاز تاکر است. شده ذکر مختلفی منابع در

هایگلدهیدرخارجازمحلباعثایجادمریستمrolB(گزارشکردندکهبیانژن4014)1همکاران

درسیستمآوندیمعلوممدرانواعمریستrolBشود.بیاناصلیخوددرکشتبافتودرگیاهکاملمی

،5یپارتنوکارپشدهاست)کارمیوهمکارانباعثالقایتولیدمیوهrolBشدهاستهمچنینبیانژن

هاطینموپرچمکندوبرتمایزآوندچوبیمیجلوگیرینیزازنموپرچموبساکrolB(.بیانژن4003

گذاردمیتأثیرهایتماییزیافتهدرپیشکامبیومهایدرحالتکثیربهسلولازطریقتغییرنسبتسلول

باعثتغییرمتابولیسمثانویهدرگیاهشدهاستCوrolB(.همچنینبیانژن9،4001)سچتیوهمکاران

rolBگزارششدهاستکهRubia cardifolia(.درآزمایشیدررویگیاه2،4004)شکریلوهمکاران

کالوستراریخته ژن،در میبیان فعال را پاتوژن به وابسته )های همکارانکند و 4ورمچوک ،4014).

                                                
1- Guivarch 
2- Vilaine et al. 

3- Nilsson & Olsson  

4- Tucker et al. 
5- Carmi et al. 

6- Cecchtti et al. 

7- Shkryl et al. 

8- Veremeichik et al. 
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،1تواندبهعدمتعادلکلسیمیدرکالوستراریختهمنجرشود)بولگاکووهمکارانمیrolBهمچنینژن

بیانژنA.حذفدومینEوA،B،C،Dازپنجدومینتشکیلشدهاست:rolB(.پروموترژن4003

درکالهکریشهخاموشمی درتمامسلولCوBکند.حذفدومینرا هایمریستمیفعالیتژنرا

دومینمختلمی دومینDکند. بیانژندرCهمبرایبیانژندرمریستمکورتکسنیازاستو در

)کاپونوهمکارانمریستم 4هایدرونینقشدارد بیانژن1661، .)rolBدرگیاهانتراریختهموجب

ریشه تشکیل میموئینهای گیاه در ژن میانگرهrolCشود. ایجاد کاهشغالبیتموجب کوتاه، های

بهrolBشود.ژنمیهایکوچک،کاهشباروریگردهگلزودگلدهی،انتهاییوایجادبرگنوکتیز،

کندمیءفعاالنهاینفرآیندراالقاBوrolAتنهاییدرتشکیلریشهدخالتکمتریداردامادرترکیببا

،برگودرساقهبهترتیبدرریشهدربیشترینمقداراستوrolC(.بیانژن3،1660)اونووهمکاران

میگل مقدار کمترین به ها بافت، سطح در آبکش)همهrolCرسد. آوند اندامدر میی بیان شودها(

گیاهانیکهکنند.فعاالنهنشاستهانباشتهمیrolCگیاهانتراریختشدهبا(.1669وهمکاران،کگویوار)

میزیباآرنگشودکهنتایجهاایجادمیایدربرگزردرنگبرجستههاییاندزایدهتراریختشدهrolCبا

درrolC.همچنینایناحتمالوجودداردکهستهدرمحلزردیتجمعیافتهاستیدنشاندادکهنشا

نتیجهبطورغیرمستقیمفرآیندنموتأثیرفرآیندهایوابستهبهبرگازجملهفتوسنتزهم بگذاردودر

تحت نیز را تأثیرریشه دهد. قرار با انتقال افزایشمیاگروباکتریومدر ممکناستجذبقند یابدو

تحریککند)موهاجلوهمکاران 1تشکیلورشدریشهرا در4011، جریان( با آوندآبکشقندزیاد

درگیاهعملکندrolCنژتواندبهعنواننشانگربیانشودپسقندمیآوردههایفتوسنتزیفراهممیفر

همکاران و 5)یوکویاما همچنین1661، عملکند. عنوانسوبست( به قند rolCرایپروتئینامکاندارد

هایجدیداستفادهشود.صرفنظرازعملکردوتولیداتمتابولیکحاصلازقندهمبرایساختاندام

کنددهد،حساسیتبهآنهارانیزدستخوشتغییرمیهایدیگررانیزتغییرمیمقدارهورمونrolCاینکه

                                                
1- Bulgakov et al. 

2- Capone et al. 

3- Oono et al. 

4- Mohajjel et al. 

5- Yokoyama et al. 
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اکسیبه به باالیی مقاومت تراریخته گیاهان در مثال میطور ایجاد اسید آبسیزیک و همچنینن شود

های(.ژن1662،اولسونسازهایاتیلننیزمشاهدهشدهاست)نیلسونوحساسیتبهسایتوکینینوپیش

rolDژن همهبرخالف در دیگر سویههای ی نمیرایزوژنزاگروباکتریومهای دردیده شود.

 اثر مهمترین که گزارششده تنباکو گیاه جوانهrolDترانسفورماسیون گلدهیتشکیل و زایشی های

شودکهمنجربهیرویشیبهمقدارکمترتولیدمیزودتردرمقایسهباشاهداستدرحالیکهجوانه

،1شاهداست)مارووهمکارانشودودرنتیجهگیاهتراریختهازنظرارتفاعکمترازتولیدکمترشاخهمی

بافتژن1669 کشت در .) مریستمrolDهای افزایشتعداد میموجب گلدهنده وهای )شارما شود

4همکاران اصلی4013، اثر .)rolDًپساجنینیمخصوصا هایمحوریاستاینجوانهتشکیلمریستم

هاییباانشعاباتادتراستوگلآذینشوندوتعدادشاندرمقایسهباشاهدزیهازودترظاهرمیمریستم

.(3،4010فاالسکاشود)زیادتولیدمی

  رایزوژنز اگروباکتریومگیاه با  سازی آلوده های روش -6-6

ورسازیبهروشغوطهتواندمیرایزوژنزاگروباکتریومگیاهیبااستفادهازهایسلولسازیآلوده

درسوسپانسیونباکتری)تومیلووهمکارانیریزنمونه 1گیاهیزخمشده تزریقمستقیم4002، ویا )

تراریخت سخت که گیاهانی مورد در همچنین شود انجام ریزنمونه داخل به باکتری سوسپانسیون

روشالکتروپوراسیون)ماتسوکیوهمکارانتوانمیشوندمی 5از سونیکاسیون1646، یا )لیفلمو9(

(استفادهکرد.2،4001همکاران

                                                
1- Mauro et al. 

2- Sharma et al.  

3- Falasca 

4- Tomilov et al. 

5- Matsuki et al. 

6- Sonication  

7- Le Flem et al. 
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 موئین یها ریشهبر القای  مؤثرعوامل  -6-3

 گیاهی ی ریزنمونهنوع  -6-3-6

ممکناستموئینیهاریشهمناسببرایالقاییریزنمونهیگیاهیمختلف،نوعهاگونهبستهبه

انواعقسمت ساقه،متفاوتباشد. گره دمبرگ، برگ، هیپوکوتیل، ازجملهکوتیلدون، هایمختلفگیاه

نریزنمونهراگزینشگیاهیاستفادهکردتابهترییریزنمونهبهعنوانتوانمیکاملرایگیاهچهساقهو

(.1،4004؛آزالنوهمکاران4001،کرد)گیریوناراسو

 گیاهی ی ریزنمونه سن -6-3-2

تحقیقاتنشاند بیشتر استدر هاگونهاده کاریجوانهابافتیگیاهی، تولیدآتر ییبیشتریدر

درواقعسنریزنمونهبرخصوصیاتفیزیولوژیکیموئینیهاریشه گذاشتهوتأثیرهاریزنمونهدارند.

رارایزوژنزاگروباکتریومهایمنتقلشدهازهیبرتراریختشدنوبیانشدنژنگیاهایسلولتوانایی

.دهدمیقرارتأثیرتحت

 رایزوژنز اگروباکتریوم مختلف های سویه -6-3-9

یسویهانتخاب تولید و توانایی،موئینیهاریشهمناسببرایتلقیحگیاه استزیرا مهم بسیار

هایندیوپادبا(.1662)گیریوهمکاران،باشدمییمختلفگیاهیمتفاوتهاگونهمختلفدرهایسویه

همکاران 4002)4و بیان و انتقال که دادند نشان T-DNAیناحیههایژن( نوع ویسویهبا باکتری

انتقالیافتهمرتبطاست.هاینسخهتعداد

 نوع و ترکیبات محیط کشت -6-3-4

هایکشتمحیطتأثیر رشدسازیبهینهمختلفبر و است.موئینیهاریشهالقا اثباترسیده به

همکاران و تأثیر(4014)3آهالوات 4مختلفهایکشتمحیط
MS،6

B5 ،White  وNitschبر را

                                                
1- Azlan et al. 

2- Bandyopadhyay et al. 

3- Ahlawat & Saxena 

4- Murashige and Skoog 
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B5بررسیکردهوگزارشکردندکهمحیطکشت4یخزریتولیدآرتمیسیندرگیاهدرمنهسازیبهینه

آرتمیسیناست.یهمؤثریمادهبهترینمحیطکشتبرایرشدوتولید



 گیاه با باکتری کشتی همطول مدت تلقیح و  -6-3-5

ءگذاردرالقاتأثیرازعواملکشتیهممدتتماسبافتگیاهیباباکتریدرطیتلقیحوسازیبهینه

باشدمیموئینیهاریشهورشد هفتتلقیحمدتتأثیر(4000)3هوموهمکارانگیون. )پنجدقیقه،

 برایالقایکشتیهمدقیقه،هشتساعتودوروز(ومدت45دقیقه، )دو،سه،چهاروپنجروز(را

موئینیهاریشهبهتریندرصدالقایگزارشکردندکهوبررسیکرده1شابیزکدرگیاهموئینیهاریشه

بادامگرفتهشد.همچنیندرگیاهروزدرنظر4کشتیهمزمانیبدستآمدکهمدتپنجدقیقهومدت

گزارششدهاست)کارتیکیانوکشتیهمساعتمدت14بهترینمدتزمانتلقیح،پنجدقیقهو5زمینی

(.9،4002همکاران

 موئین یها ریشهمزایای کشت  -6-61

دارایمزایایزیادینسبتبهکشتسوسپانسیونسلولی،ازلحاظپتانسیلموئینیهاریشهکشت

بهپایداریباالوسرعترشدزیادتوانمیاینمزایایجملهازباشدمیگیاهییثانویهمتابولیتتولید

داراییکموئینیهاریشه(.منحنیرشد2،1661درمحیطبدونهورموناشارهکرد)پاینوهمکاران

ت أفاز نمایی افزایش آن از بعد و کوتاه باشدمیخیری همکاران، و 4009)کوزوکینا اکثر(. اپیدرم

کرکموئینیهاریشه زیادیاز تعداد استایریشههایتراریختبا معموالًموئینیهاریشهپوشده

هاریشهد.فضاهایبینسلولیاینکننهایلیپوفیلیکیادرواکوئلذخیرهمیثانویهرادرکیسهمتابولیت

(.1661پوستیپرشوند)پاینوهمکاران،هایسلولازموادمترشحهندتوانمیهم

                                                                                                                                              
1- Gamborg  

2- Artemisia annua L. 

3- Young-Am et al. 

4- Atropa belladonna 

5- Arachis hypogaea 

6- Karthikeyan et al. 

7  - Payne et al. 
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 موئین یها ریشهکاربردهای  -6-66

کوماگاییوهمکارانباشدمیهاژنآنالیزکارکردیموئینیهاریشهیکیازکاربردهای .1(4003)

باشندمیراکهتحتکنترلدوپروموتردایمیوپروموترالقایگرهGUSتراریختحاویژنهایالین

گیاه موردبررسیقراردادند. یژنیبرایبیانحاویسازهرایزوژنزاگروباکتریوم با4آهوماشژاپنیرا

RNAsیکنندهکدیناحیههایمکملبرایسنجاقسریباتوالیGUSنتایجحاصل تراریختهشدند.

اینGUSفعالیتنشاندادکه کهبهعلتخاموشی90بیشترازهاالیندر درصدکاهشیافتهاست.

اینروشباشدمیموئینیهاریشهتراریختشدنیوسیلهبهRNAموقت برایکنترلتوانمیواز

برایباززاییگیاهکاملاستفادهتوانمیموئینیهاریشههمچنینازسیستمکشت.بیانژناستفادهکرد

 معرضموئینیهاریشهکرد. مناسبهاهورموندر گیاهی نمایدتواندمیی سوماتیکی جنین .تولید

یثانویهمتابولیت،قادربهسنتزوتجمعبسیاریازموئینیهاریشههایکشتتحقیقاتنشاندادهاست

سنتزیهاریشهگیاهیکهبهطورمعمولدر متابولیتونیزشوندمیگیاه یهواییهااندامیکهفقطدر

 تولید شوندمیگیاه کشتباشندمینیز همچنیناز پروتئینبرایتوانمیموئینیهاریشه. هایتولید

نیزاستفادهکرد.بهشوندنمیغیرتراریختتولیدیهاریشهیکهدرمتابولیتصنعتیوداروییوهمچنین

 طور موئینیهاریشهمثال، گیاه از چینیحاصل 3عرقچین درشدقادر که مشتقاتگلوکز جای به

.(1،4009دوووغیرتراریختاینگیاهتولیدمیشد،فالونوئیدهایگلوکوزیدیتولیدکند)هیهاریشه

 ثانویه متابولیتتولید  -6-66-6

.باشدمیگیاهییثانویهمتابولیتدارایقدرترشدزیادوتولیدوتجمعموئینیهاریشهکشت

تنظیمیهاریشه نیازمند همچنینمیزانهایکنندهنابجایغیرتراریختبرایرشد و رشدگیاهیبوده

انقالبیدرکشتبافتگیاهیموئینیهاریشهکمیدارند.بنابراینکشتیثانویهمتابولیترشدوتولید

تغذیهوفاکتورهایتأثیرتحتیثانویهمتابولیت.سنتزشودمیگیاهیمحسوبمتابولیتمنظورتولیدبه

                                                
1- Kumagai & Kouchi 

2- Lotus japonica 

3- Scutellaria baicalensis 

4- Hu & Du 
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 قرار گیردمیمحیطی نیتروژن، منبع درهاهورمون. اکسیژن میزان دما، نور، ساکارز، میزان یخارجی،

،ناراسوریوی)گباشدمیبرمیزانرشدوتولیدمتابولیتمؤثردسترسووجودموادشیمیاییازعوامل

4001 .) محدودیتمتابولیتتولید با گیاهی بافت کشت از استفاده با وثانویه بیلوژیکی های

تولیدشدهدراینروشاست.متابولیتبیوتکنولوژیکیمواجهاستکهیکیازاینموارددرصدپایین

یادریحشرات،عواملبیماریزاوملهحدرمقابلگیاهدفاعییواکنشثانویهدرنتیجهمتابولیتتولید

درمتابولیتهایمتعددیبرایافزایشتولیداستراتژیباشدمیهایزندهویاغیرزندهسایرتنشمقابل

موئینیهاریشهکشت انواع از شاملاستفاده استاینموارد شده ترکیباتهامحرکاتخاذ جمله از

تنش سیگنالیو زنده اینترکیباتانجامباشدمیهایغیر افزایشتولید منظور به اخیراً مطالعاتیکه .

:عبارتندازشودمی

گیاهیبرایافزایشتولیدترکیباتموردنظرازطریقتغییراتوتحریکمسیرهایکشتدستکاری(1

بیوسنتزیبابکارگیریعواملمحرک.

ثانویهشود.متابولیتتزمسیرانتقالسیگنالکهمنجربهبیوسنیمطالعه(4

تنظیمکنندهبرایهایژنفاکتورهایرونویسیومکانیسمتنظیمآنشاملدستورزیژنتیکییمطالعه(3

موردنظر.متابولیتافزایشتولید

1 ) نمودن هایژنکلون متابولیتبیوسنتز ژنتیکی تغیییر جریاهایژنو مهندسی جهت نکلیدی

تهدف.متابولیکیبهسمتترکیبا

.شودمیموردنظریمادهمسیرهایبیوشیمیاییکهمنجربهتولیدیمطالعه(5

9 رونوشتیمطالعه( یا هژنها متابولیسم سطحگیرندهگیاهیجهتبررسییثانویهای در که هایی

(.1342غشایپالسمایییاغشاهایدرونیوجوددارد)حسنلووهمکاران،

 گیاه پاالیی -2 -6-66

زیرزمینیبااستفادهازگیاهانراگیههایهایآلیموجوددرخاکوآبجداسازیفلزاتیاآالینده

کشتپاالییمی یکمدلارزشمندجهتتوضیحفرآیندتراریختیوسرنوشتموئینیهاریشهنامند.

بخاطرخاصیتتجمعکنندگیشدیدبرایموئینیهاریشه.باشدمیهاهابدوندخالتمیکروبآالینده
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(گزارشکردندکه1662)1.کاسوهمکارانگیرندمیجذبفلزاتسنگینمورداستفادهقراریمطالعه

حاموئینیهاریشه گیاه از 4ریزیتاجصل  کشت محیط از سنگین فلزات جذب به باشندمیقادر

یکنندهجملهپراکسیدازوبرخیترکیباتکالتییازهاآنزیمترشحبهعلتموئینیهاریشههمچنین

 خاصیتسمیتزداییدارند که دتوانمیفلزات، آلیاستفادههایکنندهبرایحذفآلوده غیر و آلی

آلدریتوهمکاران.شوند ییزیادیدرآتوتونکارموئینیهاریشهگزارشکردندکه(4011)3سوسا

هایآنزیمیدخیلدردفرآینتأثیراینتحقیقاتمنجربهآشکارشدنیدارندنتایجفنولهایحذفآلودگی

بهعنوانسیستمارزانقیمتبرایهاآنیحاصلازهاآنزیمیاموئینیهاریشهگیاهپاالییشدهونقش

.باشدمیرفعآلودگیمحیطی

 باززایی گیاه کامل -9 -6-66

باززاییگیاهانتراریختدرچندینگونهگزارششدهاست.موئینیهاریشهباززاییگیاهکاملاز

(4004)1ویلدهمویگیاهیوشرایطکشتممکناستمستقیمیاغیرمستقیمباشد.چوبستهبهگونه

 AstragalusموجبتولیدجنینسوماتیکیدرگیاهD-2,4درلیترگرممیلی10تا5/2گزارشکردند

sinicusموئینیهاریشهشد.همچنین میکروموالردرلیتر10درحضورRubia pseudoacaciaگیاه

میکرموالربنزیلآمینوپورینتولیدساقهکردند.5آلفانفتالیناستیکاسیدو

 موئین یها ریشهثانویه در کشت  متابولیتافزایش تولید  های روش -6-62

 از استفاده نمودن تجاری منظور موئینیهاریشهبه استاز، شده پیشنهاد مختلفی راهکارهای

جمله:

                                                
1- Kas et al. 

2- Solanum nigrum 

3- Sosa Alderete et al. 

4- Cho & Widholm 
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 پررشد های الینانتخاب  -6-62-6

 میT-DNAیناحیهاتصال اتفاق تصادفی بصورت گیاهی ژنوم داخل دلیلبه همین به افتد

الگوهایمختلفتجمعیهاریشه نشانمتابولیتتولیدشدهمعموالً درپژوهشیدهندمیثانویهرا .15

آنالیزشدودریافتندکهتغییراتقابلتوجهی.Daboisia leichhardtii Fازگیاهموئینیهاریشهالین

T-DNAمختلفوجوددارد.بستهبهجایگاهورودهایالیندرسرعترشد،محتوایآلکالوئیددربین

 توان گیاه، ژنوم موئینیهاریشهدر متفاوت ثانویه متابولیت تولید کهباشدمیدر مشخصشده .

مختلفآندارایهایالین.اماباشدمیآسانهاآنتیکیپایداربودهوزیرکشتژازنظرموئینیهاریشه

 باشدمیناهمگنی به دستیابی برای متابولیتهایالینو تولید و قدرترشد دارای که یثانویهبرتر

(.4002،جورجیو؛4009شود)هوودو،انجامهاالینالزماستعملگزینشبینباشندمیبیشتری

 مناسب ی سویهگزینش  -6-62-2

یسویه عوامل از اینکه بر مؤثرعالوه القای برموئینیهاریشهبر تولیداست و رشد میزان

متابولیت نیز تأثیرگیاهی که است شده گزارش تحقیقات از تعدادی در نسبتA4یسویهدارد.

 Valerianaحاصلازتلقیحگیاهموئینیهاریشهتربودهومؤثر6104LBAدیگرازجملههایسویه

wallichii(1،1664)بانرجیوهمکارانانددادهسرعترشدبیشترینشان.

 فاز رشدی -6-62-9

متابولیتبرایتولیدتجاری نظردر موئینیهاریشهثانویهالزماستزمانتولیدمتابولیتمورد

همکاران ویلسونو تولیدهیوسیامین1642)4مشخصشود. گزارشکردندکه کشت3( یهاریشهدر

موئین مرحله1تاتورهگیاه افزایشمیدر رشد یسکون و بادرا تحقیق نتایج همچنین 5همکارانیابد

                                                
1- Banerjee et al. 

2- Wilson et al. 

3- Hyosyamine 

4- Datura stramonium L. 

5- Bhadra et al. 
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1پروانشحاصلازگیاهموئینیهاریشهدراجمالیسینونابرسونینیهمؤثرنشاندادتولیدمواد(1666)

.باشدمیدربیشترینمیزانهاریشهیرشدتصاعدیدرمرحله

 نوع و ترکیب محیط کشت -6-62-4

ثانویهدارد.یونآمونیومالگویترشحمتابولیتبسزاییتولیدتأثیرترکیباتموجوددرمحیطکشت

 مؤثرمواد کشت از موئینیهاریشهه گیاه از دادLithospermum erythrorhizomحاصل تغییر را

4)فوکویوهمکاران اکبریوهمکاران1664، گزارشکردندترکیباتنیتروژنهبهویژهیون(1361)(.

.همچنینگزارشاتیگیاهشنبلیلهداردموئینیهاریشهترگونلیندریمادهآمونیمنقشبسزاییدرتولید

گزارششدههاگونهثانویهدربرخیمتابولیتمثبتمنابعکربنمختلفبهجایساکارزدرتولیدتأثیراز

است.

 نور -6-62-5

نیزدررشد تحقیقاتنشانمتابولیتوتولیدموئینیهاریشهنوعومیزاننور ثانویهنقشدارد.

کهاینترکیباتدراندامهواییگیاهبهویژههنگامیشودمیدادهکهنورموجبافزایشترکیباتثانویه

کشتشوندمیتولید در موئینیهاریشهگرچه تأثیرنیز است. اثباترسیده وتمثبتنوردهیبه ایا

1661)3همکاران ) موئینیهاریشهگزارشکردندکه گیاه رشد1اسفناجآبیحاصلاز تحتنور که

.اندکردهدرتاریکیرشدهاریشهمیزانپراکسیدازچهاربرابرزمانیستکهاندکرده

 هوادهی -6-62-1

 تولید بر کربن اکسید دی و اکسیژن متابولیتمیزان گیاهی دورانتأثیرثانویه و )ویلیامز ،5دارد

تغییردادناکسیژنمحلولدرکشت(1666 بیوراکتوردریافتندکهشابیزکگیاهموئینیهاریشهبا در

درحالیکهگیریودرصدبهحداکثررسید150وتولیدآتروپیندرهوایاشباعهاریشهمیزانرشد

                                                
1- Catharanthus roseus 

2- Fukui et al. 

3- Taya et al. 

4- Ipomoea aquatic 

5  - Williams & Doran 
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در1اهچغندرحاصلازگیموئینهایبتاسیانیندرریشهیمادهتولید(گزارشکردندکه4001ناراسو)

میشرایط اکسیژنکمبهشدتافزایشیافت. میزان با رشدرشدتواندمیزاندیاکسیدکربننیز در

(.4،1664باشد)دیلوریووهمکارانمؤثرموئینیهاریشه

 قند -6-62-7

 آلکالوئیدهایتروپانیدر تولید در سیگنال ترکیباتایجاد عنوان به عملهایکشتقندها ریشه

یهاهورمونتأثیر.هگزوکینازوکلسیمنیزدرانتقالسیگنالنقشدارند.مسیرسیگنالیقندیباکندمی

دراگر و )گریتوس دارند کنش برهم نور و 3گیاهی نموده4004، گزارش محققین برخی که(. اند

موئینیهاریشه مقدار30درغلظتHyoscyamus muticusگیاه حداکثر لیترساکارز، تولیدگرمدر

(محیطکشت4006)5باسکارانوجایاباالن.(1،1649هیوسیامینرادارد)اوکسمنکالدنتیواستراوس

MS4/1 برایتعیینغلظتبهینههاغلظتمایعبا برایرشدیمختلفساکارزرا یهاریشهیساکارز

گرمدرلیترساکارز10درغلظتموئینیهاریشهاستفادهکردند.تولیدPsoralea coryfoliaگیاهموئین

ایننتایج بود غلظتمنبعکربنبرایتولیدمتابولیتمهماست)کیزیلوتأییدحاکثر نوعو که کرد

.(9،1665همکاران

 ها محرک -6-62-6

 حملهمتابولیتگیاهان برابر در خود از دفاع برای را پاتوثانویه میهاژنی همچنینتولید کنند.

پاسخیمشابهباگیرندمیپاتوژنیقرارمنشأهکهگیاهانهنگامیکهدرمعرضترکیباتبامشاهدهشد

استفادهازدهندمیپاسخیکهدرمقابلخودپاتوزننشان برایتحریکسیستمدفاعیهامحرکدارند.

(.2،1662ثانویهاست)رابرتسوشولرمتابولیتبرایافزایشتولیدمؤثرگیاهیکیازراهکارهای

                                                
1- Beta vulgaris 

2- Dilorio et al. 

3- Gritothe & Drager 

4- Oksman-caldenty & Strauss 

5- Baskaran & Jayabalan 

6- Kisiel et al. 

7- Roberts & Shuler 
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Abstract 

Hairy root cultures are an effective method to produce secondary metabolites. In fact, 

hairy roots are genetically and biologically stable and also they are able to produce 

metabolite without hormones. Chicory (Cichorium intybus L.) is one of the most 

important medicinal plants with valuable medicinal compounds. In this research, hairy 

roots were induced by using of A4 and ATCC11325 strains of Agrobacterium 

rhizogenes. Five different experiments were conducted to evaluate the effects of explant 

types (cotyledon, hypocotyl, leaf and petiole), co-culture times (24, 48 and 72 hours), 

different media (Murashige and Skoog solid, liquid and liquid half strength), various 

concentrations of NAA (0, 0.5, 1 and 1.5 mg/l), sucrose (3, 4, 5 and 6%), modified MS 

medium, also different concentrations of NAA and IAA on induction and growth rate 

and biomass accumulation in hairy roots and adventitious root. The results of 

experiments showed that the highest hairy root induction (100 percent) was observed in 

media containing A4 strain with 5-day-old cotyledons and 72 hours co-cultivation, While 

the highest content of phenol was obtained in hairy roots which induced from leave 

explants. The resulted that 1/2 MS medium was suitable for hairy root growth. Also 

culture media supplemented with 0.5 mg/l NAA and 3% sucrose significantly (P ≤ 0.01) 

produced the highest biomass accumulation. Mean comparison showed that deleting of 

KNO3 from co-culture media was effective in increasing hairy root induction by A4 

strain. Also, in experiment for root induction by Auxin, NAA at rate 1.5 mg/l and 

combination of 0.5 mg/l NAA and 0.5 mg/l IAA significantly (P ≤0.01) increased root 

production; root growth and phenolic content in adventitious roots respectively.  
Keywords: Co-culture, NAA, rolB gene, Secondary metabolites. 
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