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 چکیده

های موئین از پایداری هباشد زیرا ریشی گیاهی میری برای تولید متابولیت ثانویههای موئین روش مؤثکشت ریشه

یاهان گجمله از  کاسنیباشند. ژنتیکی و بیولوژیکی برخوردارند و قادر به تولید متابولیت بدون نیاز به هورمون می

ها، فنل، یتامینهمی از جمله اینولین، اسکولین، کومارین، وشامل ترکیبات دارویی مبوده و دارویی ارزشمند 

، 4Aی هزوژنز سویهای موئین توسط اگروباکتریوم رایباشد. در این تحقیق، القای ریشهفالونوئید و ترکیبات فرار می

ATCC11325  وATCC15834 از  دهاستفا با مویین های ریشه برگ و دمبرگ بررسی شد. تائید هایمونهدر ریزن

القا  مویینیشهرانجام شد. در آزمایش دوم تأثیر چهار نوع الین  rolBهای  ژن اختصاصی تکثیر برای PCRواکنش 

توده بررسی شد. در آزمایش سوم تأثیر نانو ذرات های مختلف بر میزان رشد و تولید زیستشده توسط سویه

د شان داتوده و محتوای فنول کل بررسی شد. نتایج بدست آمده ناکسید روی و آهن بر میزان تجمع زیست

( و طول ریشه در هر ریزنمونه 78/8) درصد(، میانگین تعداد ریشه 60های موئین )بیشترین درصد القای ریشه

ی های حاصل از سویهدر ریشه 4های برگی بدست آمد. الین در ریزنمونه 4Aی متر( با سویهسانتی 66/8)

ATCC15834 های شهبیشترین میزان رشد را نشان داد همچنین نتایج نشان داد نانوذرات اکسید آهن و ری

 26/4و  53/4بهترین تأثیر را در افزایش وزن تر ) ATCC11325 و ATCC15834ی هامویین حاصل از سویه

 87/3و  65/4( و محتوای فنول کل )84/22و  41/24گرم( و شاخص رشدی ) 38/0و  4/0گرم(، خشک )

 گرم برگرم وزن خشک ریشه( داشتند.میلی

 روی.های ثانویه، نانوذرات اکسید آهن و ، ،متابولیتrolBژن ، تودهزیست کلمات کلیدی:
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 گیاهان دارویی -1-1

درصد مردم جهان به صورت سنتی و یا مدرن  80است که بیش از سازمان بهداشت جهانی تخمین زده

باشند که این ثانویه می هایاز متابولیت منبع غنی . گیاهان داروییکنندگیاهان دارویی استفاده میاز 

را برای اهداف خاص از جمله دفاع در برابر عوامل بیماریزا و شکارچیان، حفاظت از آسیب نور  هامتابولیت

 معموالً(. 2002، 1راویشانکارکنند )راماچاندرا و افشان و غیره تولید میو جذب حشرات گردهفرابنفش 

ها خیلی مشکل شوند، زیرا تولید شیمیایی آنثانویه از گیاهان وحشی یا کشت شده استخراج می هایمتابولیت

است و یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست، چون اغلب این ترکیبات ساختار پیچیده و آرایش خاصی 

ی های گیاهان وحشی یا کشت شده به وسیلهدارویی از عصاره(. تولید ترکیبات 2001، 2دارند )راتس

توان به گیاهان با کشت دشوار، خطر انقراض برای می های آنشود که از جملهمشکالت گوناگون محدود می

برداری بی رویه و مشکالت جغرافیایی و تغییرات آب و هوا و سایر عوامل اشاره کرد گیاهان در اثر بهره

تواند بر این می هابرای تقویت تولید این متابولیت گیاه ای(. کشت درون شیشه2002، 3کاران)ورپورت و هم

تراریخته به  مویینهای های گیاهی تغییر ژنتیکی داده شده و کشت ریشهمشکالت غلبه کند. کشت بافت

ثانویه  هایید متابولیتای برای تولگام مهمی در استفاده از کشت درون شیشه 4ی اگروباکتریوم رایزوژنزوسیله

رشد سریع، پایداری ژنتیکی باال در محیط کشت  دلیلبه مویینهای (. ریشه2002، 5باشد )کیم و همکارانمی

 (. 2007، 6های رشد گیاهی، از اهمیت زیادی برخوردار هستند )سریواستاوا و سریواستاوابدون تنظیم کننده

 گیاهشناسی کاسنی -1-2

باشد که بسته به مناطق می 7ی آستراسهایی از تیرهگونه L intybus Cichorium.کاسنی با نام علمی 

ای و ی آن باریک و استوانه(. ساقه1367کند )زرگری، ساله رشد میساله و چندمختلف، به صورت یکساله، دو

ای دارد دار و سرنیزههای بلند و دندانهی ساقه، برگباشد. در قاعدههای متناوب میدارای انشعابات کم و برگ

ی گیاه به رنگ (. ریشه1373ها کوچک و ساده و ساقه آغوش هستند )قهرمان، و نزدیک به نوک ساقه برگ
                                                 
1- Ramachandra & Ravishancar 
2- Rates 
3- Verporte et al. 
4- Agrobacterium rhizogenes  
5- Kim et al. 
6- Srivastava & Srivastava 
7- Asteraceae 
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ای شیری باشد و در داخل آن شیرابهمتر می 1تا  5/0ای با مغزی سفید و طعمی گس و ترش به طول قهوه

رنگ دارد که در تابستان از تیرماه تا شهریور ای آبی ه(. کاسنی گل1391رنگ جریان دارد )عماد و همکاران، 

باشد. هایی به رنگ سفید یا صورتی میشود. برخی گیاهان به تناسب شرایط محیط زندگی دارای گلظاهر می

باشد که در مقابل نور آفتاب ای منتهی به دندانه میگل زبانه 18-20گل آذین به شکل کالپرک و مرکب از 

گیرد در حالی که هنگام غروب آفتاب یا در هوای مه آلود، به هم نزدیک شده و به خود میحالت شکفته به 

ای از رنگ دارد که منتهی به مجموعه وجهی خاکستریی چهاری فندقهآید. میوهصورت ناشکفته درمی

 (. 1367باشد )زرگری، ی بذر میهای بسیار کوچک است. تکثیر کاسنی به وسیلهفلس

 پراکنش کاسنی در ایران و جهان -1-3

 و از سیستان روپا،ای منشأ گرفته و بومی آسیا و اروپاست. از مراکش تا شمال اکاسنی از نواحی مدیترانه

ارد وسیعی د راکنشپروید. در ایران نیز و بلوچستان تا سیبری، هندوستان، شمال آمریکا و استرالیا و مصر می

ن، جان، گیالذربایآالبرز، راه قزوین به رشت، اطراف رودبار، اطراف تهران،  های کم ارتفاعکه در دامنهچنان

 کند. فارس، سیستان و بلوچستان، آبادان و خراسان رشد می

 ترکیبات و خواص دارویی کاسنی -1-4

(. از جمله 1992، 1گیرد )بائرت و وان بوکستالهای گیاه کاسنی مورد استفاده قرارمیتقریباً تمام قسمت

های سدیم، منیزیم، پتاسیم و نیترات پتاسیم است. ریشه کیبات برگ کاسنی شیکورین، سولفات و فسفاتتر

، 4، لوولین3پکتینهای مختلف از قبیل گلوکز، فروکتوز و ساکارز، شیکورین، ، قند2درصد اینولین11-15دارای 

باشد )ریس ین و ترکیبات فنولی می(، اسید تارتاریک، ویتام2001، 6)کیزیل و زلینسکا 5الکتونترپنسسکویی

های کاسنی حاوی گل(. 2011، 9؛ جایسوال و همکاران2006، 8؛ والیوتام و همکاران1985، 7و هاربورن

                                                 
1- Baert & Van Bockstaele 
2- Inulin 
3- Pectin 
4- Levuline 
5- Seskuiterpen lakton 
6- Kisiel & Zielińska 
7- Rees & Harborne 
8- Velayutham et al. 
9- Jaiswal et al. 
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های کبدی و ی این گیاه در درمان بیماری(. از ریشه1391باشد )عماد و همکاران، ی شیکورین میماده

کننده (، محرک صفرا و کمک2002، 1اشتهاآور )ماالس و همکارانصفراوی و التیام زخم همچنین به عنوان 

ه دلیل توانایی در مهار بشیکوریک اسید (. 2009، 2شود )یانگبر استفاده میبه عمل هضم غذا، مدر و تب

ترکیب برگ و ریشه برای (. 1999، 3دارد )لین و همکاران HIVویروسفعالیت ضد integrase HIV آنزیم

(. با توجه به 1373شود )قهرمان، های عفونی استفاده میی خون به ویژه در بیماریصفیهتقویت بنیه و ت

ی کاسنی در درمان های کبدی در کشور، اهمیت ریشهی بدن از سموم و کمبود دارواهمیت کبد در تصفیه

فنولی (. ترکیبات 1391های کبدی و صفراوی بیش از پیش مورد توجه است )عماد و همکاران، بیماری

 (.  2009، 4کنند )هیملر و همکارانهای قوی عمل میاکسیدانموجود در کاسنی به عنوان آنتی

 اگروباکتریوم رایزوژنز -1-5

های های مؤثر برای افزایش تولید متابولیت ثانویه در سیستم کشت بافت و تراریخته نمودن گونهیکی از روش

، 6؛ بورگاد و همکاران 2001، 5باشد )گیری و ناراسومی زاگروباکتریوم رایزوژنگیاهی، استفاده از سیستم ناقل 

ای را لپهای و گاهی گیاهان تکهای گرم منفی بوده و معموالً گیاهان دولپه(. این باکتری جزو باکتری2001

ختلف گیاهی های مشود. گونهمی مویینهای ( و منجر به تشکیل ریشه199، 7کند )شنکس و مرگانآلوده می

 مویینهای های ریشه(. سلول2005، 8حساسیت متفاوتی به آلودگی با اگروباکتروم رایزوژنز دارند )بروسرتز

(. عوامل 1982، 9باشند )چیلتون و همکارانای میدر درون ژنوم هسته Riپالسمید  DNA-Tی حامل قطعه

متعددی در فرآیند تراریختی با اگروباکتریوم رایزوژنز مؤثر است. این عوامل شامل ژنوتیپ گیاه، زخمی شدن 

ی اگروباکتریوم رایزوژنز، شرایط تلقیح، نوع توسط گیاه، سویه virهای فنولی ژن بافت گیاهی، سنتز القاکننده

توانایی  مویینهای (. ریشه2000، 10باشند )گلوینکشت می ی گیاهی، نوع و ترکیبات محیطو سن ریزنمونه

                                                 
1- Malarz et al. 
2- Yang 
3- Lin et al. 
4- Heimler et al. 
5- Giri & Narasu 
6- Bourgaud et al. 
7- Shanks & Morgan 
8- Broothaerts et al. 
9- Chilton et al. 
10- Gelvin 
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های رشد گیاهی دارند )راماچاندرا و ای در غیاب تنظیم کنندهشیشهرشد در شرایط درون براینظیری بی

ی گیاهی و بررسی نقش توان برای تولید متابولیت ثانویه(. از این خصوصیات رشدی می2007راویشانکار، 

 (. 2007، 1رد )وینا و تیلورها استفاده کژن

خود فاقد  T-DNAکند. در واقع را کد می T-DNAهای ژنی دخیل در انتقال فراورده virهای ژن

محیط، درجه حرارت و  pHبه عوامل مختلفی از جمله  virباشد. فعالیت سیستم های الزم برای انتقال میژن

به علت تغییر در شکل  virهای درجه، بیان ژن 33ر از نوع قند مورد استفاده بستگی دارد. در دماهای باالت

های به گیاه باعث بیان ژن T-DNAی شود. انتقال ناحیهغیرفعال می virAهای مربوط به فضایی پروتین

شود )رودس و مربوط به سنتز اکسین و سایتوکینین و همچنین ترکیبات فنولی خاصی بنام اوپین می

های شود. سویهی باکتری میباعث هدایت متابولیسم گیاهی به سمت تغذیهها (. اوپین1990، 2همکاران

، 4Aهای اگروپین )اند که شامل سویهبندی شدهاگروباکتریوم رایزوژنز بر اساس نوع اوپین سنتز شده، طبقه

ATCC15834 ،ATCC11325  باشند )پتیت و می 4و میکیموپین 3(، کوکوموپین8196(، مانوپین )1855و

 مویینهای شود و باعث القای ریشهمنتقل می DNA-TL(. در نوع مانوپین فقط قسمت 1983، 5همکاران

باشد که می A, B, C, Drolدارای چهار ژن  Riپالسمید  DNA-T(. 1989، 6شود )پترسن و همکارانمی

های ها برای القای ریشهو انتقال تمام آنشود می مویینهای ها به گیاه باعث ظهور فنوتیپ ریشهانتقال آن

های اگروباکتریوم برای ژنوتیپ های(. اختصاصی بودن سویه2007الزم است )پارک و همکاران ،  مویین

گیاهی متفاوت و انواع مختلف ریزنمونه و سنین مختلف گیاهچه به خوبی به اثبات رسیده است )کوزوکینا و 

 (. 2006، 7همکاران

 توسط اگروباکتریوم رایزوژنز انتقال ژن روش -1-6

 تند از: مرحله است که عبار چهاراز اگروباکتریوم به سلول گیاهی شامل  T-DNAانتقال 

                                                 
1- Vina & Taylor 
2- Rhodes et al. 
3- Cucumopin 
4- Mikimopin 
5- Petit et al.  
6- Petersen et al. 
7- Kuzovkina et al. 
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 در اثر مواد فنولی آزاد شده از محل زخم گیاه. virهای فعال شدن ژن (1

 .T-DNAو تولید یک نسخه از  virهای های مربوط از ژنتولید پروتئین (2

 ی سلول گیاهی.و عبور کمپلکس از عرض غشا و انتقال به درون هسته T-DNAتشکیل کمپلکس  (3

 های گیاهی. به درون ژنوم سلول T-DNAتلفیق  (4

های بیوسنتز اکسین و سایتوکینین است که ی آنزیمهای کد کنندهحامل یکسری ژن T-DNAی ناحیه

ها ی این ژناز جمله rolD, rolC, rolB, rolAهای تأثیر گذار است. ژن مویینهای بر روی شکل ظاهری ریشه

از طریق افزایش حساسیت به اکسین در بافت گیاهی در القای  Arol(. ژن 2003، 1هستند )گلوین و همکاران

نقش دارد همچنین موجب تغییراتی از جمله تولید برگ چروکیده به رنگ سبز تیره و کوتاه  مویینهای ریشه

باعث افزایش  rolB(. ژن 2007شود )وینا و تیلور، ها و کوتولگی و تاخیر پیری گیاه میشدن میانگره

(. بیان بیش از 2006، 2دهد )کیسلفشود اگرچه محتوای واقعی اکسین را تغییر نمیحساسیت به اکسین می

شود )وینا و گیاه می های جوانو نکروز شدن برگ مویینهای باعث متوقف شدن القای ریشه rolBحد ژن 

های نیزه مانند، گلدهی زودتر از موعد، باعث کوتاه قد شدن گیاه، برگ rolC(. بیان ژن 2007همکاران، 

فقط در  Drol(. ژن 2006، 3همکارانو شود )گورپنچکو کاهش غالبیت انتهایی و تشکیل مریستم ساقه می

)چند اثری( شامل القای زودتر گلدهی و  5لیوتروپیکشود و بیان آن موجب اثرات پیافت می 4ی آگروپینسویه

های گیاهی هنوز به طور افزایش تعداد گل را به همراه دارد. ماهیت برهم کنش میان اگروباکتریوم و سلول

ی باکتری، محیط کشت، شرایط تلقیح، نوع و سن و کامل مشخص نیست و عواملی چون ژنوتیپ گیاه، سویه

در فعالیت گیاه تداخل  T-DNAهای ونه برکیفیت آن تأثیر گذار است. بیان ژنشرایط فیزیولوژیکی ریزنم

-Tی اگروپین دارای دو کپی از شود. پالسمید سویههای مورفولوژیکی را باعث میایجاد کرده و برخی پاسخ

DNA باشد که شامل میTR-DNA  وTL-DNA شودهستند و هر کپی مستقل از دیگری به گیاه منتقل می 

(. ژن 2009، 1؛ کریستنسن و همکاران2003، 6)بتینی و همکاران شوندمویین میهای ریشه و موجب تولید

                                                 
1- Gelvin et al. 
2- Kiselev et al. 
3- Gorpenckenko et al. 
4- Agropin 
5- Pleiotropic  
 

6- Bettini et al. 
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rolA  در پالسمیدRi گیاه  وئیکتواند با اسید نوکلرایزوژنز وجود دارد و می های اگروباکتریومتمام سویه

(. 1988، 2)لوسکو و همکاران باشدنقش داشته واکنش دهد و ممکن است در تنظیم بیان ژن در گیاهان 

(. بیان ژن 1993، 3ها تشخیص داده شده است )کارنیرو و همکاراندر ساقه و برگ و ریشه Arolمحصوالت 

rolA های آوندی شده و موجب کوتاه شدن های پارانشیمی دستهباعث جلوگیری از افزایش رشد سلول

موجب کاهش میزان برخی همچنین  (1996، 4ارانشود )گویوارک و همکها میها و چروکیدگی برگمیانگره

ی پروموتر، سه (. آنالیز ناحیه1993، 5شود )دهیو و همکارانها از جمله اکسین و سایتوکینین میهورمون

موجب کاهش محصوالت ژنی تا حذف کامل در  دامنهرا نشان داد که حذف هر  Cو  A ،Bفرعی  یدامنه

 A یدامنهمشارکت دارند. در گیاهان تراریخته که  rolAدر تنظیم بیان  نهدامشود بنابراین هر سه ها میبرگ

ها مشاهده شده و در ریشه و ساقه دیده نشده است ماهیت در برگ rolAاند بیان پروموتر را دریافت کرده

ها در بیان شدن یا خاموشی رونوشت مولکولی این اثر هنوز شناخته نشده است. بیان شده است که این توالی

rolA  یدامنهدخیل هستند همچنین گزارش شده که فعالیت A  کند. جلوگیری می هادامنهاز فعالیت سایر

شود در حالی ها میهای چروکیده و میانگره کوتاه در برگباهم منجر به ایجاد برگ Cو  B یدامنهعملکرد دو 

موجب  rolAب میانگره کوتاه در گیاه شده است همچنین وجود پروتئین به تنهایی موج C یدامنهکه حضور 

از روش ژن  rolهای (. برای تشخیص محل پروتئین1996، 6کوتاهی میانگره شده است )گویوارک و همکاران

GUS ( گزارش کردند که در گوجه 2015(. بتینی و همکاران )1998، 7شود )ویالین و همکاراناستفاده می

ی مستقیمی رابطه rolAاست، تعداد  انتقال داده شده rolAتراریخت که به تعداد متفاوتی به آنها های فرنگی

با تراریخت شدن گیاه، سطح باالی بیان ژن در گیاه و مقاومت گیاه به آلودگی مستقیم فوزاریومی دارد. تا 

،  8دارد )نیلسون و اولسون مویینهای نقش اصلی را در القای ریشه Brolها تصور بر این بود که ژن مدت

هایی از تغییرات مورفولوژیک شود زیرا مثالتنها به تشکیل ریشه محدود نمی rolB( با این حال نقش 1997

                                                                                                                                               
1- Christensen et al. 
2- Levesque et al. 
3- Carneiro et al. 
4- Guivarch et al. 
5- Dehio et al. 
6- Guivarch et al. 
7- Vilaine et al. 
8- Nilsson & Olsson  



11 

 

( گزارش کردند که 2012) 1در منابع مختلفی ذکر شده است. تاکر و همکاران Brolگیاه در اثر انتقال ژن 

در خارج از محل اصلی خود در کشت بافت و در گیاه کامل  های گلدهیباعث ایجاد مریستم rolBبیان ژن 

باعث القای  rolBدر انواع مریستم در سیستم آوندی معلوم شده است همچنین بیان ژن  rolBشود. بیان می

از نمو پرچم و بساک نیز  Brol(. بیان ژن 2003، 2ی پارتنوکارپ شده است )کارمی و همکارانتولید میوه

های در حال تکثیر به ها از طریق تغییر نسبت سلولبر تمایز آوند چوبی طی نمو پرچم کند وجلوگیری می

 Brol(. همچنین بیان ژن 3،2004گذارد )سچتی و همکارانهای تماییز یافته در پیش کامبیوم تأثیر میسلول

(. در آزمایشی در روی 2008، 4باعث تغییر متابولیسم ثانویه در گیاه شده است )شکریل و همکاران Crolو 

های وابسته به پاتوژن را فعال در کالوس تراریخته، بیان ژن Brolگزارش شده است که  5روناس هندیگیاه 

تواند به عدم تعادل کلسیمی در کالوس می Brol(. همچنین ژن 2012، 6کند )ورمچوک و همکارانمی

، A ،Bتشکیل شده است:  دامنهاز پنج  Brolروموتر ژن (. پ2003، 7تراریخته منجر شود )بولگاکو و همکاران

C ،D  وE یدامنه. حذف A یدامنهکند. حذف بیان ژن را در کالهک ریشه خاموش می B  وC  فعالیت ژن را

هم برای بیان ژن در مریستم کورتکس نیاز است و  D یدامنهکند. های مریستمی مختل میدر تمام سلول

در  Brol(. بیان ژن 1994، 8های درونی نقش دارد )کاپون و همکاراندر بیان ژن در مریستم C یدامنه

های کوتاه، موجب ایجاد میانگره rolCشود. ژن در گیاه می مویینهای گیاهان تراریخته موجب تشکیل ریشه

شود. ژن گرده میهای کوچک، کاهش باروری کاهش غالبیت انتهایی و ایجاد برگ نوک تیز، زود گلدهی، گل

rolB  به تنهایی در تشکیل ریشه دخالت کمتری دارد اما در ترکیب باrolA  وrolB  فعاالنه این فرآیند را القاء

در ریشه در بیشترین مقدار است و به ترتیب در ساقه، برگ  Crol(. بیان ژن 1990، 9کند )اونو و همکارانمی

شود ها( بیان میی اندامدر آوند آبکش )همه rolCافت، رسد. در سطح بها به کمترین مقدار میو گل

کنند. گیاهانی که فعاالنه نشاسته انباشته می rolCگیاهان تراریخت شده با در (. 1996)گویوارک و همکاران، 

                                                 
1- Tucker et al. 
2- Carmi et al. 
3- Cecchtti et al. 
4- Shkryl et al. 
5 - Rubia cardifolia 
6- Veremeichik et al. 
7- Bulgakov et al. 
8- Capone et al. 
9- Oono et al. 
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آمیزی با ید شود که نتایج رنگها ایجاد میای در برگهایی زرد رنگ برجستهاند زایدهتراریخت شده rolCبا 

در  rolCنشان داد که نشاسته در محل زردی تجمع یافته است. همچنین این احتمال وجود دارد که 

فرآیندهای وابسته به برگ از جمله فتوسنتز هم تأثیر بگذارد و در نتیجه بطور غیر مستقیم فرآیند نمو ریشه را 

یابد و ممکن است تشکیل و رشد د افزایش مینیز تحت تأثیر قرار دهد. در انتقال با اگروباکتریوم جذب قن

( در آوند آبکش قند زیاد با جریان فرآورده های فتوسنتزی 2011، 1ریشه را تحریک کند )موهاجل و همکاران

، 2در گیاه عمل کند )یوکویاما و همکاران Crolتواند به عنوان نشانگر بیان ژن شود پس قند میفراهم می

و تولیدات متابولیک حاصل  هکرد عمل rolCقند به عنوان سوبسترای پروتئین  (. همچنین امکان دارد1994

های دیگر را نیز مقدار هورمون rolCهای جدید استفاده شود. صرف نظر از اینکه از قند هم برای ساخت اندام

مقاومت طور مثال در گیاهان تراریخته کند بهدهد ، حساسیت به آنها را نیز دستخوش تغییر میتغییر می

سازهای اتیلن نیز شود همچنین حساسیت به سایتوکینین و پیشباالیی به اکسین و آبسیزیک اسید ایجاد می

های ی سویههای دیگر در همهبرخالف ژن rolDهای (. ژن1997مشاهده شده است )نیلسون و اولسون، 

 rolDگزارش شده که مهمترین اثر  شود. در ترانسفورماسیون گیاه تنباکواگروباکتریوم رایزوژنز دیده نمی

ی رویشی به مقدار کمتر های زایشی و گلدهی زودتر در مقایسه با شاهد است در حالی که جوانهتشکیل جوانه

از شاهد  ترکوتاهشود و در نتیجه گیاه تراریخته از نظر ارتفاع شود که منجر به تولید کمتر شاخه میتولید می

های گلدهنده موجب افزایش تعداد مریستم Drolهای (. در کشت بافت ژن6199، 3است )مارو و همکاران

های محوری تشکیل مریستم پساجنینی مخصوصًا جوانه Drol(. اثر اصلی 2013، 4شود )شارما و همکارانمی

هایی با شوند و تعدادشان در مقایسه با شاهد زیادتر است و گل آذینها زودتر ظاهر میاست این مریستم

 (.  2010، 5شود )فاالسکاعابات زیاد تولید میانش

                                                 
1- Mohajjel et al. 
2- Yokoyama et al. 
3- Mauro et al. 
4- Sharma et al.  
5- Falasca 
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 سازی گیاه با اگروباکتریوم رایزوژنز های آلودهروش -1-7

ور سازی تواند به روش غوطههای گیاهی با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز میسازی سلولآلوده

( و یا تزریق مستقیم 2007، 1ی گیاهی زخم شده در سوسپانسیون باکتری )تومیلو و همکارانریزنمونه

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

 2004، 4)لی فلم و همکاران 3( یا سونیکاسیون1989، 2توان از روش الکتروپوراسیون )ماتسوکی و همکارانمی

 ( استفاده کرد.

 مویینهای عوامل مؤثر بر القای ریشه -1-8

 ی گیاهینوع ریزنمونه -1-8-1

ممکن است  مویینهای ی مناسب برای القای ریشههای گیاهی مختلف، نوع ریزنمونهبسته به گونه

های مختلف گیاه از جمله کوتیلدون، هیپوکوتیل، برگ، دمبرگ، گره ساقه، ساقه و متفاوت باشد. انواع قسمت

ی گیاهی استفاده کرد تا بهترین ریزنمونه را گزینش کرد )گیری ریزنمونهتوان به عنوان ی کامل را میگیاهچه

 (.2002، 5؛ آزالن و همکاران2001و ناراسو، 

 ی گیاهیسن ریزنمونه -1-8-2

د تر کارآیی بیشتری در تولیهای جوانهای گیاهی، بافتتحقیقات نشان داده است در بیشتر گونه

یی ه و تواناها تأثیر گذاشتیزنمونه بر خصوصیات فیزیولوژیکی ریزنمونهدارند. در واقع سن ر مویینهای ریشه

ر تحت تأثی تریوم رایزوژنز راهای منتقل شده از اگروباکتراریخت شدن و بیان شدن ژن ایهای گیاهی برسلول

 دهد.قرار می

                                                 
1- Tomilov et al. 
2- Matsuki et al. 
3- Sonication  
4- Le Flem et al. 
5- Azlan et al. 
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 های مختلف اگروباکتریوم رایزوژنزسویه -1-8-3

، بسیار مهم است زیرا توانایی مویینهای و تولید ریشه ی مناسب برای تلقیح گیاهانتخاب سویه

(. باندیوپادهای و 1997باشد )گیری و همکاران، های مختلف گیاهی متفاوت میهای مختلف در گونهسویه

ی باکتری و با نوع سویه DNA-Tی های ناحیه( نشان دادند که انتقال و بیان ژن2007) 1همکاران

 فته مرتبط است. های انتقال یاتعدادنسخه

 نوع و ترکیبات محیط کشت -1-8-4

به اثبات رسیده است.  مویینهای سازی القا و رشد ریشههای مختلف بر بهینهتأثیر محیط کشت

سازی را بر بهینه Nitschو  3MS،4B5 ،Whiteمختلفهای ( تأثیر محیط کشت2012) 2آهالوات و همکاران

بهترین محیط  B5بررسی کرده و گزارش کردند که محیط کشت  5خزریی تولید آرتمیسین در گیاه درمنه

 ی آرتمیسین است.ی مؤثرهکشت برای رشد و تولید ماده

 

 کشتی گیاه با باکتریطول مدت تلقیح و هم -1-8-5

کشتی از عوامل تأثیرگذار در القاء و سازی مدت تماس بافت گیاهی با باکتری در طی تلقیح و همبهینه

)پنج دقیقه، هفت دقیقه،  تلقیح( تأثیر مدت 2000) 6باشد. یونگ هوم و همکارانمی مویینهای رشد ریشه

 مویینهای ا برای القای ریشهکشتی )دو، سه، چهار و پنج روز( ردقیقه، هشت ساعت و دو روز( و مدت هم 25

زمانی بدست آمد که  مویینهای بررسی کرده و گزارش کردند که بهترین درصد القای ریشه 7در گیاه شابیزک

 8روز در نظر گرفته شد. همچنین در گیاه بادام زمینی 2کشتی پنج دقیقه و مدت هم تلقیح مدتترکیب 

                                                 
1- Bandyopadhyay et al. 
2- Ahlawat & Saxena 
3- Murashige and Skoog 
4- Gamborg  
5- Artemisia annua L. 
6- Young-Am et al. 
7- Atropa belladonna 
8- Arachis hypogaea 
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، 1کشتی گزارش شده است )کارتیکیان و همکارانمدت هم ساعت 48بهترین مدت زمان تلقیح، پنج دقیقه و 

2007.) 

 مویینهای مزایای کشت ریشه -1-9

دارای مزایای زیادی نسبت به کشت سوسپانسیون سلولی، از لحاظ پتانسیل  مویینهای کشت ریشه

سرعت رشد زیاد در توان به پایداری باال و ی این مزایا میباشد از جملهی گیاهی میتولید متابولیت ثانویه

دارای یک فاز  مویینهای (. منحنی رشد ریشه1991، 2محیط بدون هورمون اشاره کرد )پاین و همکاران

 مویینهای (. اپیدرم اکثر ریشه2006باشد )کوزوکینا و همکاران، تأخیری کوتاه و بعد از آن افزایش نمایی می

معموالً متابولیت ثانویه را در  مویینهای است ریشهای پوشده های ریشهتراریخت با تعداد زیادی از کرک

توانند از مواد ها هم میکنند. فضاهای بین سلولی این ریشههای لیپوفیلیک یا در واکوئل ذخیره میکیسه

 (. 1991های پوستی پر شوند )پاین و همکاران، مترشحه سلول

 مویینهای کاربردهای ریشه -1-10

( 2003) 3باشد. کوماگایی و همکارانها میآنالیز کارکردی ژن مویینهای یکی از کاربردهای ریشه

باشند را مورد که تحت کنترل دو پروموتر دایمی و پروموتر القای گره می GUSهای تراریخت حاوی ژن الین

سنجاق  RNAsی ژنی برای بیان حاوی سازه اگروباکتریوم رایزوژنز با 4بررسی قرار دادند. گیاه آهوماش ژاپنی

تراریخته شدند. نتایج حاصل نشان داد که فعالیت  GUSی ی کد کنندههای مکمل برای ناحیهسری با توالی

GUS درصد کاهش یافته است. که به علت خاموشی موقت  60ها بیشتر از در این الینRNA ی به وسیله

توان برای کنترل بیان ژن استفاده کرد. همچنین از باشد و از این روش میمی مویینهای تراریخت شدن ریشه

در معرض  مویینهای . ریشهنمودتوان برای باززایی گیاه کامل استفاده می مویینهای سیستم کشت ریشه

های تواند تولید جنین سوماتیکی نماید. تحقیقات نشان داده است کشتهای گیاهی مناسب میهورمون

ی گیاهی که به طور معمول در ثانویه های، قادر به سنتز و تجمع بسیاری از متابولیتمویینهای شهری

                                                 
1- Karthikeyan et al. 
2- Payne et al. 
3- Kumagai & Kouchi 
4- Lotus japonica 
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باشند. شوند نیز میهای هوایی گیاه تولید میکه فقط در اندام ییهاشوند و متابولیتهای گیاه سنتز میریشه

تی و دارویی و همچنین متابولیتی های صنعتوان برای تولید پروتئینمی مویینهای همچنین از کشت ریشه

حاصل از گیاه  مویینهای شوند نیز استفاده کرد. به طور مثال، ریشههای غیرتراریخت تولید نمیکه در ریشه

های غیر تراریخت این گیاه تولید میشد، قادر شد به جای مشتقات گلوکز که در ریشه 1عرقچین چینی

 (. 2006، 2و دوفالونوئیدهای گلوکوزیدی تولید کند )هو 

 تولید متابولیت ثانویه -1-10-1

های باشد. ریشهی گیاهی میدارای قدرت رشد زیاد و تولید و تجمع متابولیت ثانویه مویینهای ریشه

تولید  های رشد گیاهی بوده و همچنین میزان رشد ونابجای غیرتراریخت برای رشد نیازمند تنظیم کننده

ر تولید وشت بافت گیاهی به منظکانقالبی در  مویینهای د. بنابراین کشت ریشهی کمی دارنمتابولیت ثانویه

رار ی تحت تأثیر تغذیه و فاکتورهای محیطی قشود. سنتز متابولیت ثانویهمتابولیت گیاهی محسوب می

د وجود موا وساکارز، نور، دما، میزان اکسیژن در دسترس  ، میزانبیرونیهای گیرد. منبع نیتروژن، هورمونمی

ید متابولیت (. تول2001باشد )گیری و ناراسو، شیمیایی از عوامل مؤثر بر میزان رشد و تولید متابولیت می

 ه یکی ازکاست  لوژیکی و بیوتکنولوژیکی مواجهوهای بیثانویه با استفاده از کشت بافت گیاهی با محدودیت

ی واکنش تیجهناست. تولید متابولیت ثانویه در این موارد درصد پایین متابولیت تولید شده در این روش 

باشد ییر زنده مهای زنده و یا غی حشرات، عوامل بیماریزا و یا در مقابل سایر تنشدفاعی گیاه در مقابل حمله

ن موارد ای که اتخاذ شده است مویینهای در کشت ریشه های متعددی برای افزایش تولید متابولیتاستراتژی

یراً باشد. مطالعاتی که اخهای غیر زنده مینالی و تنشها از جمله ترکیبات سیگاز انواع محرک شامل استفاده

 شود عبارتند از:به منظور افزایش تولید این ترکیبات انجام می

یر های گیاهی برای افزایش تولید ترکیبات مورد نظر از طریق تغییرات و تحریک مس( دستکاری کشت1

 ی عوامل محرک.بیوسنتزی با بکارگیر

 ی مسیر انتقال سیگنال که منجر به بیوسنتز متابولیت ثانویه شود.( مطالعه2

                                                 
1- Scutellaria baicalensis 
2- Hu & Du 
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های تنظیم کننده برای ی فاکتورهای رونویسی و مکانیسم تنظیم آن شامل دستورزی ژنتیکی ژن( مطالعه3

 افزایش تولید متابولیت مورد نظر.

های کلیدی جهت مهندسی جریان متابولیکی ژن ژنتیکی های بیوسنتز متابولیت و تغیییر( کلون نمودن ژن4

 به سمت ترکیبات هدف.

 شود.ی مورد نظر میی مسیرهای بیوشیمیایی که منجر به تولید ماده( مطالعه5

شای هایی که در سطح غی گیاهی جهت بررسی گیرندههای متابولیسم ثانویهها یا ژنی رونوشت( مطالعه6

 (. 1387نی وجود دارد )حسنلو و همکاران، پالسمایی یا غشاهای درو

 گیاه پاالیی -2 -1-10

ه اهای زیرزمینی با استفاده از گیاهان را گیهای آلی موجود در خاک و آبجداسازی فلزات یا آالینده

یک مدل ارزشمند جهت توضیح فرآیند تراریختی و سرنوشت  مویینهای نامند. کشت ریشهپاالیی می

بخاطر خاصیت تجمع کنندگی شدید برای  مویینهای باشد. ریشهها میدخالت میکروبها بدون آالینده

( گزارش کردند که 1997) 1گیرند. کاس و همکارانی جذب فلزات سنگین مورد استفاده قرار میمطالعه

باشند همچنین قادر به جذب فلزات سنگین از محیط کشت می  2ریزیحاصل از گیاه تاج مویینهای ریشه

ی فلزات، که هایی از جمله پراکسیداز و برخی ترکیبات کالت کنندهبه علت ترشح آنزیم مویینهای یشهر

های آلی و غیر آلی استفاده شوند. سوسا آلدریت تواند برای حذف آلوده کنندهخاصیت سمیت زدایی دارند می

های فنولی در حذف آلودگی توتون کارآیی زیادی مویینهای ( گزارش کردند که ریشه2011) 3و همکاران

دارند نتایج این تحقیقات منجر به آشکارشدن تأثیر فرآیندهای آنزیمی دخیل در گیاه پاالیی شده و نقش 

 باشد.ها به عنوان سیستم ارزان قیمت برای رفع آلودگی محیطی میهای حاصل از آنیا آنزیم مویینهای ریشه

                                                 
1- Kas et al. 
2- Solanum nigrum 
3- Sosa Alderete et al. 
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 باززایی گیاه کامل -3 -1-10

در چندین گونه گزارش شده است. باززایی گیاهان تراریخت بسته  مویینهای باززایی گیاه کامل از ریشه

( گزارش 2002) 1ی گیاهی و شرایط کشت ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد. چو و ویلدهمبه گونه

 شد.  2نگو موجب تولید جنین سوماتیکی در گیاه D-2,4گرم در لیتر میلی 10تا  5/7کردند 

 مویینهای های افزایش تولید متابولیت ثانویه در کشت ریشهروش -1-11

 مله:ده است از ج، راهکارهای مختلفی پیشنهاد شمویینهای به منظور تجاری نمودن استفاده از ریشه

 های پررشدانتخاب الین -1-11-1

های افتد به همین دلیل ریشهبه داخل ژنوم گیاهی بصورت تصادفی اتفاق می T-DNAی اتصال ناحیه

های الین ریشه 45دهند. در پژوهشی تولید شده معموالً الگوهای مختلف تجمع متابولیت ثانویه را نشان می

آنالیز شد و دریافتند که تغییرات قابل توجهی در سرعت رشد،  .Daboisia leichhardtii Fاز گیاه  مویین

-T. بسته به جایگاه ورود (1998)مانو و همکاران،  ف وجود داردهای مختلمحتوای آلکالوئید در بین الین

DNA باشد. مشخص شده که در تولید متابولیت ثانویه متفاوت می مویینهای در ژنوم گیاه، توان ریشه

های مختلف آن دارای باشد. اما الینها آسان میاز نظر ژتیکی پایدار بوده و زیرکشت آن مویینهای ریشه

ی بیشتری های برتر که دارای قدرت رشد و تولید متابولیت ثانویهباشد و برای دستیابی به الینناهمگنی می

 (. 2007؛ جورجیو، 2006ها انجام شود )هو و دو، باشند الزم است عمل گزینش بین الینمی

 ی مناسبگزینش سویه -1-11-2

است بر میزان رشد و تولید  مویینهای عالوه بر اینکه از عوامل مؤثر بر القای ریشهباکتری ی سویه

های نسبت سویه 4Aی متابولیت گیاهی نیز تأثیر دارد. در تعدادی از تحقیقات گزارش شده است که سویه

سرعت  Valeriana wallichiiحاصل از تلقیح گیاه  مویینهای مؤثرتر بوده و ریشه 9402LBAدیگر از جمله 

 (. 1998، 3اند )بانرجی و همکارانرشد بیشتری نشان داده

                                                 
1- Cho & Widholm 
2- Astragalus sinicus 
3- Banerjee et al. 
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 فاز رشدی -1-11-3

 مویینهای برای تولید تجاری متابولیت ثانویه الزم است زمان تولید متابولیت مورد نظر در ریشه

 مویینهای در کشت ریشه 2( گزارش کردند که تولید هیوسیامین1987) 1مشخص شود. ویلسون و همکاران

( نشان 1999) 4یابد همچنین نتایج تحقیق بادرا و همکارانی سکون رشد افزایش میدر مرحله 3گیاه تاتوره

ی رشد در مرحله 5حاصل از گیاه پروانش مویینهای ی اجمالیسین و نابرسونین در ریشهداد تولید مواد مؤثره

 باشد. ها در بیشترین میزان میتصاعدی ریشه

 ترکیب محیط کشتنوع و  -1-11-4

تولید متابولیت ثانویه دارد. یون آمونیوم الگوی ترشح در ترکیبات موجود در محیط کشت تأثیر بسزایی 

را تغییر داد )فوکوی و  Lithospermum erythrorhizomحاصل از گیاه  مویینهای مواد مؤثره از کشت ریشه

رکیبات نیتروژنه به ویژه یون آمونیم نقش ( گزارش کردند ت1391(. اکبری و همکاران )1998، 6همکاران

 .گیاه شنبلیله دارد مویینهای ی ترگونلین در ریشهبسزایی در تولید ماده

 نور -1-11-5

و تولید متابولیت ثانویه نقش دارد. تحقیقات نشان داده که  مویینهای نوع و میزان نور نیز در رشد ریشه

ه ویژه هنگامی که این ترکیبات در اندام هوایی گیاه تولید شود بنور موجب افزایش ترکیبات ثانویه می

 7نیز تأثیر مثبت نوردهی به اثبات رسیده است. تایا و همکاران مویینهای شوند گرچه در کشت ریشهمی

اند میزان که تحت نور رشد کرده 8حاصل از گیاه اسفناج آبی مویینهای ( گزارش کردند که ریشه1994)

 اند. ها در تاریکی رشد کردهپراکسیداز چهاربرابر زمانیست که ریشه

                                                 
1- Wilson et al. 
2- Hyosyamine 
3- Datura stramonium L. 
4- Bhadra et al. 
5- Catharanthus roseus 
6- Fukui et al. 
7- Taya et al. 
8- Ipomoea aquatic 
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 هوادهی -1-11-6

( 1999، 1میزان اکسیژن و دی اکسید کربن بر تولید متابولیت ثانویه گیاهی تأثیر دارد )ویلیامز و دوران

یاه شابیزک در بیوراکتور دریافتند که میزان رشد گ مویینهای با تغییر دادن اکسیژن محلول در کشت ریشه

( 2001درصد به حداکثر رسید در حالی که گیری و ناراسو ) 150ها و تولید آتروپین در هوای اشباع ریشه

در شرایط با میزان  2حاصل از گیاه چغندر مویینهای ی بتاسیانین در ریشهگزارش کردند که تولید ماده

مؤثر  مویینهای تواند در رشد رشد ریشهش یافت. میزان دی اکسید کربن نیز میاکسیژن کم به شدت افزای

 (. 1992، 3باشد )دیلوریو و همکاران

 قند -1-11-7

کند. های ریشه عمل میقندها به عنوان ترکیبات ایجاد سیگنال در تولید آلکالوئیدهای تروپانی در کشت

های گیاهی و نور دارند. مسیر سیگنالی قندی با تأثیر هورمونهگزوکیناز و کلسیم نیز در انتقال سیگنال نقش 

گیاه  مویینهای اند که ریشه(. برخی محققین گزارش نموده2002، 4برهم کنش دارند )گریتوس و دراگر

Hyoscyamus muticus  گرم در لیتر ساکارز، حداکثر مقدار تولید هیوسیامین را دارد )اوکسمن  30در غلظت

های مایع با غلظت MS2/1( محیط کشت 2009) 6(. باسکاران و جایاباالن1986، 5راوسکالدنتی و است

 Psoralea coryfoliaگیاه  مویینهای ی ساکارز برای رشد ریشهمختلف ساکارز را برای تعیین غلظت بهینه

گرم در لیتر ساکارز حاکثر بود این نتایج تأیید کرد که  40در غلظت  مویینهای استفاده کردند. تولید ریشه

 (. 1995، 7نوع و غلظت منبع کربن برای تولید متابولیت مهم است )کیزیل و همکاران

                                                 
1- Williams & Doran 
2- Beta vulgaris 
3- Dilorio et al. 
4- Gritothe & Drager 
5- Oksman-caldenty & Strauss 
6- Baskaran & Jayabalan 
7- Kisiel et al. 
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 هامحرک -1-11-8

کنند. همچنین مشاهده ها تولید میی پاتوژنگیاهان متابولیت ثانویه را برای دفاع از خود در برابر حمله

گیرند پاسخی مشابه با پاسخی که با منشأ پاتوژنی قرار می یگیاهان هنگامی که در معرض ترکیبات استه شد

ها برای تحریک سیستم دفاعی گیاه یکی از دهند دارند. استفاده از محرکدر مقابل خود پاتوزن نشان می

ها عوامل زنده یا (. محرک1997، 1راهکارهای مؤثر برای افزایش تولید متابولیت ثانویه است )رابرتس و شولر

(. 2008، 2شوند )ژاو و همکارانای هستند که موجب تغییرات فیزیولوژیکی در موجود زنده میغیر زنده

اصطالح محرک اشاره به مواد شیمیایی حاصل از منابع مختلف زنده و غیر زنده بخصوص عوامل فیزیکی دارد 

های با منشأ قارچی، باکتریایی و مخمری برای نویه شود. محرکتواند موجب تحریک تجمع متابولیت ثاکه می

ها براساس منشأ و ساختار مولکولی طبقه بندی ی مختلف استفاده شده است. محرکتولید متابولیت ثانویه

های های خاصی شود. محرکتواند موجب واکنشهایی که دارد میشوند. هر نوع محرک با توجه به ویژگیمی

های غیر زنده منشأ شوند. محرکیا از پاتوژن یا از خود گیاه استنتاج می که یولوژیکی داردزنده منشأ ب

(. طبقه بندی ذکر شده تنها با توجه به طبیعت محرک صورت 2009، 3شیمیایی دارند )کومار و شکاوات

الف( وند. شگرفته است اما این ترکیبات با توجه به اثرمتقابل محرک و میزبان به دو دسته تقسیم می

های دفاعی گیاه میزبان و غیر میزبان را دارد. ها توانایی تحریک واکنشاین نوع محرک های عمومی:محرک

های مربوط به مقاومت به بیماری را فقط در میزبان ها واکنشاین نوع محرک های اختصاصی:ب( محرک

مقاومت در گیاه بستگی دارد )واسکون سلو های کنند که به وجود پاتوژن غیر بیماریزا و ژنخاص تحریک می

(. میزان تأثیر محرک به عنوان ابزاری برای افزایش تولید 2011، 5؛ شارما و همکاران2007، 4و بوالند

قرار  ی دارد که تحت تأثیر عوامل متعدد ذیلمتابولیت ثانویه به اثر متقابل بین محرک و سلول گیاهی بستگ

 دارد.

                                                 
1- Roberts & Shuler 
2- Gao et al. 
3- Kumar & Shekhawat 
4- Vasconsuelo & Boland 
5- Sharma et al. 
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های مختلف تحریک کند. تواند تولید متابولیت ثانویه را در کشتمحرک می :الف( اختصاصی بودن محرک

های زنده و غیرزنده توسط محرک Brugmansia candidaگیاه  مویینهای های ریشهتحریک کشت

 . (2007اند )واسکون سلو و یوالند، هایی را در تجمع هیوسیامین و اسکوپوالمین نشان دادهتفاوت

کند. غلظت محرک شدت واکنش و مقدار واکنش را تعیین می ی زمانی تیمار:فاصلهغلظت محرک و  ب(

آید برای مثال در کشت سلول گیاه ی گیاهی متفاوت است و بصورت تجربی بدست میو با توجه به گونه

Rubia akane Nakai  کند گرم در لیتر القا میمیلی 20کیتوزان حداکثر تولید آنتراکوئینون را در غلظت

(. کینتین کاربردهای گوناگونی در بیولوژی، شیمی، پزشکی و دارویی دارد. کیتوزان 1999، 1)جین و همکاران

های با بار منفی لتواند مولکویک پلی ساکارید مشتق شده از کینتین است که دارای بار مثبت قوی بوده و می

(. نتایج تحقیقی نشان داد کیتوزان با ایجاد پاسخ ضد قارچی خود باعث تجمع 1991، 2را جذب کند )فریپونز

دهد )واسیوکوا و های بیشتر را افزایش میشود و حفاظت در برابر آلرژیی فیتوآلکسین در سلول میماده

 Hyoscyamusحاصل از گیاه  مویینهای ه کشت ریشه(. افزودن غلظت معینی از کیتوزان ب2001، 3همکاران

cardifolia  باعث افزایش در محتوای آلکالوئیدهای هیوسیامین، اسکوپوالمین و تروپین گردید که به عنوان

(. از سایر 1994، 4های حرکتی کاربرد دارد )یامادا و همکارانکند و در درمان بیماریضد اسپاسم عمل می

و مشتقات آن نظیر متیل جاسمونات  5اسید جاسمونیک اشاره کرد. اسید جاسمونیکتوان به ها میمحرک

(. 2004، 6ی پاتوژن دخالت دارد )پوزومولکول ترارسان سیگنال بسیار مهمی است که در پاسخ گیاه به حمله

های گیاهی هستند که در پاسخ دفاعی فیزیکی و در واقع اسید جاسمونیک و ترکیبات نظیر آن هورمون

ها تولید محصوالت ثانویه را در کشت (. این مولکول2010، 7شیمیایی گیاه دخالت دارند )فریتز و همکاران

 کنند.  سلولی تحریک می

                                                 
1- Jin et al.  
2- Freepons 
3- Vasyukova et al. 
4- Yamada 
5- Jasmonic acid 
6- Pozo et al. 
7 -Fritz et al. 
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 هاتراوش پذیر کردن سلول -1-11-9

گیرند و بنابراین تولید بسیاری از های درون سلولی و در واکوئل قرار میآلکالوئیدها معموالً در بخش

گیری منافذ در ها از طریق شکلشده است. نفوذپذیر کردن سلول کمها به علت ظرفیت محدود واکوئل آن

کند. به منظور های مختلف به داخل و خارج سلول را فراهم میسیستم غشایی سلول گیاهی عبور مولکول

کار رفته ها و آزادسازی متابولیت بهش آلکالوئیدهای مطلوب چندین روش برای تراوش پذیر کردن سلولافزای

ی سرفکتانت گیاه داتوره ماده مویینی های ریشه(. گزارش شده که در کشت2007، 1است )میلن و همکاران

به محیط کشت بوده است.  ی مؤثری در آزادسازی آلکالوئیدهای تروپانیپذیر کنندهعامل تراوش 20-توین

باعث منتقل شدن مقادیر زیادی از آلکالوئیدها از  220-این گیاه با توین مویینهای طوری که تیمار ریشهبه

برابر بیشتر  8تا  3های ریشه به داخل محیط کشت شد همچنین مشاهده شد که آلکالوئیدهای تولیدی سلول

 (.1996، 3کانتی و همکاران -یوتلبدون اعمال تیمار بود )ب مویینهای از ریشه

 کاربرد نانوذرات در کشت گیاهان -1-12

 نانومتر 100 یرز در مقیاس ها آن ابعاد از یکی حداقل که شوند می اطالق موادی به ساختار، مواد نانو

پذیری  اکنشو جمله از مواد توجه قابل و جالب رفتارهای و اتمی، خصوصیات و کوچک مقیاس این در .باشد

 این در البا ویژه سطح آن اصلی دلیل شود که می مشاهده هوشمندی و خودکنترلی خصوصیات باال، تحرک و

 مقادیر ده دراستفا بودن، کوچک و سبک مواد، نانو دیگر توجه جالب های جمله ویژگی از . باشد می مقیاس

 فناوری امروزه( به همین دلیل 1384نژاد و گلی، )علی است مصرفی مواد در صرفه و بودن کاربردی چند کم،

 ذرات ونان .باشد می گسترش حال در کشاورزی های مختلف بخش جمله از علمی های عرصه کلیه در نانو

 آنها عملکرد هنحو بر تواند می خصوصیات این که هستند اولیه خود فرم به نسبت متفاوتی های ویژگی دارای

 مورد گیاهان نمو و رشد بر ذرات شکل نانو به نیاز مورد عناصر تغذیه تاثیر نحوه اخیر های سال در موثر باشد

 . (2009)محمودی و همکاران،  است شده گزارش رابطه این مثبتی در نتایج و گرفته قرار توجه

                                                 
1- Milen et al. 
2- Tween 20 
3- Boitel-Conti et al. 



24 

 

از جمله  های مویین در گیاه کاسنی توسط برخی پژوهشگران بیان شده استهایی از القای ریشهگزارش

 ای باهفته 4ی ی گیاهچهساقهدر کاسنی انجام گرفت،  مویینی در تحقیقی که با هدف تولید ریشه

تولید شده در معرض تیمار مقادیر  مویینی تلقیح شد و ریشه LMG 150 یسویه اگروباکتریوم رایزوژنز

باعث افزایش رشد  1نیپوترسمیلی موالر  5/1آمده نشان داد که  مختلف پوتریسین قرار گرفت و نتایج بدست

در  3و اسکولتین 2ی اسکولینتولید متابولیت ثانویه افزایش همین امر موجبو  هکاسنی شد مویین یریشه

 (.1999، 4مکارانکاسنی گردید )بایس و ه مویینی ریشه

ی تراریخت و غیرتراریخت کاسنی تأثیر محرک قارچی بر میزان رشد ریشه و تولید کومارین در ریشه 

 Phytophtora( بررسی شد و نتایج به دست آمده نشان داد که قارچ 2000توسط بایس و همکاران )

parasitica var. nicotianae ه وی غیرتراریخت شدنسبت به ریشه تراریخت یباعث افزایش رشد ریشه 

 .متابولیت ثانویه نیز افزایش یافت.همچنین تولید 

 تولید و رشد رشد را بر روی هایکننده ( تأثیر تنظیم2001بایس و همکاران ) ی دیگریدر مطالعه

 5/0 ظتغل در لینجیبر کاسنی بررسی کردند. نتایج بدست آمده نشان داد مویین هایریشه ثانویه متابولیت

 است.  ثانویه متابولیت و هاریشه رشد افزایش برای کننده تنظیم بهترین لیتر در گرممیلی

با استفاده از اگروباکتریوم  مویینی ( در مورد القای ریشه2005) 5نهمکارا و سورش قیتحق یجهینت 

 ینشان داد که ریشهدر زدودن ترکیبات سمی  مویینی و بررسی نقش ریشه LBA 9402ی رایزوژنز سویه

 DDTکه  ید به طورنکنمی هیرا جذب و تجز DDT7کش قادرند آفت 6یو خردل هند یکاسن اهیگ مویین

کشت بدون  طیکه در مح ستیدر حال نی. اافتی% کاهش  61% به  77از  مویین یجذب شده در ریشه

 .فتادیاتفاق ن DDTدر  یغلظت رییتغ چیه مویینی ریشه

                                                 
1- Putrescine 
2- Esculin 
3- Aesculetin 
4- Bais et al  
5- Suresh et al 
6- Brassica juncea L. 
7- Dichlorodiphenyltrichloroethane 
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کاسنی وقتی در معرض متیل  مویینهای ( نشان داد ریشه2007 (ماالس و همکاراننتایج تحقیق 

قرار گرفت رشد ریشه افزایش نیافت اما افزایش قابل توجهی در بیوسنتز  2و سالیسیلیک اسید 1جاسمونات

 نسبت به تیمار شاهد اتفاق افتاد.ها الکتونترپنسسکویی

کاسنی  مویینی فعال در تولید متابولیت ثانویه در ریشهزغالی دیگری که برای بررسی تأثیر در مطالعه

فعال مایع حاوی زغال MS2/1جامد و  MSچهار الین کاسنی را در محیط کشت  مویینی انجام شد، ریشه

در  3فروکتانفعال باعث افزایش قابل توجهی در تولید پلیقرار دادند. نتایج به دست آمده نشان داد زغال

فعال، به ترتیب موجب میکرولیتر زغال 10میکرولیتر و  5/2کاسنی شد، همچنین میزان  مویینی ریشه

فعال روی افزایش زیست برابری زیست توده در مقایسه با تیمار شاهد گردید. تأثیر زغال 54و  39افزایش 

، 4و همکاران اسید گزارش شد )تیگانکوابوتیریک، مشابه عمل اکسین به خصوص ایندولمویینی ی ریشهتوده

2012.) 

در گیاه کاسنی و  مویینی ی اگروباکتریوم رایزوژنز برای ایجاد ریشهبرای تعیین بهترین سویه

های مختلف ی کوتیلدونی را با سویه( ریزنمونه1391نتاج و همکاران )سازی محیط کشت، کبیربهینه

به عنوان محیط  B5و MS5 ،LS6 ت مختلفاگروباکتریوم رایزوژنز تلقیح کردند. همچنین از سه نوع محیط کش

ی موفق به القای ریشه 15834و  4A ،13Aهای کشتی استفاده کردند. نتایج به دست آمده نشان داد سویههم

به  DNA-T در انتقال آیی راکار نیباالتر MSکشت  طیدر مح  13Aی ها سویهشدند و در بین آن مویین

 .نشان داد یلدونیهای کوتریزنمونه

در  7اسید( به بررسی میزان بیوسنتز ترکیبات فنولی و کلروژنیک1392نتاج و همکاران )کبیرهمچنین 

 یهای گیاه کاسنی با اگروباکتریوم رایزوژنز سویهروزه 8ی کوتیلدونی حاصل از تلقیح ریزنمونه مویینی ریشه

 ،13A های القا شده توسط ت فنولی در کلونپرداختند. نتایج بدست آمده نشان داد، میزان ترکیبا 15834 و

13A و تولید متابولیت در تا به حال تاثیر نانوذرات بر رشد اما  .استداری نسبت به شاهد داشتهافزایش معنی

                                                 
1- Methyl jasmonate 
2- Salicylic acid 
3- Poly fructan 
4- Tsygankova et al. 
5- Murashige and Skoog  
6- Linsmaier and Skoog  
7- Chlorogenic acid 
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های مختلف سویه این پژوهش اثراتدر مورد بررسی قرار نگرفته است لذا های مویین گیاه کاسنی ریشه

طور بهکاربرد نانو ذرات اکسید روی و اکسید آهن  های مختلف گیاهی واگروباکتریوم رایزوژنز، ریزنمونه

به عنوان یکی از گیاهان  های مویین کاسنیرشد و تولید متابولیت ثانویه در ریشهبر میزان مستقل و ترکیبی 

 .دارویی مهم مورد بررسی قرار گرفته است

 هداف پژوهشا -1-13

ی القا سازینهیبهی گیاهی در های مختلف اگروباکتریوم رایزوژنز و نوع ریزنمونهتأثیر سویه یبررس -1

 .مویینهای ریشه

 . مویینهای شد ریشهرهای مختلف ریشه بر نوع سویه و الین تأثیر یبررس -2

 . مویینهای متابولیت ثانویه در ریشهررسی تأثیر نانوذرات اکسید آهن و روی بر القا، رشد و تولید ب -3
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Effects of Nanoparticle on Optimization of Hairy Roots Culture 

Resulted from Agrobacterium rhizogenes in Medicinal Plant Chicory 

(Cichorium intybus L.) 

 

Mehdi Mohebodini, Roghayeh Fathi and Narges Mehri 

 

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 including inulin, scoline, coumarin, vitamins, phenol, flavonoids 

and aromatics. In this research, hairy roots were induced by using of A4, ATCC11325 and 

ATCC15834 strains of Agrobacterium rhizogenes in leaf and petiole explants. Molecular 

confirmation of hairy root clones was performed through specific amplification of rolB genes in 

PCR reactions. In the second experiment, the effect of four different hairy roots lines that 

induced by different strains evaluated on growth rate and biomass accumulation in hairy roots. 

In the third experiment, the effect of magnetic and zinc oxide nanoparticles was studied in hairy 

roots biomass accumulation and total phenolic content. The results of experiments showed that 

the highest hairy root induction (60 percent), roots number (8.78 per explant) and root length 

(8.66 cm) were observed in the A4 strain and leaf explants. Line 4 of hairy roots induced by 

ATCC15834 showed highest growth rate, also the results revealed that Iron oxide nanoparticles 

and ATCC15834 and ATCC11325 strains were superior for high fresh (4.53 and 4.26 g) and dry 

weight (0.4 and 0.38 g) and growth index (24.41and 22.84) and total phenolic content (4.65 and 

3.87 mg/g DW) in hairy roots. 

Keywords: Biomass, Iron and Zinc oxide nanoparticles, RolB gene, Secondary metabolites.  
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