
 
 

 

 Perovskia abrotanoides  )برازمبل گیاه در مویین ریشه القای در استوسیرینگون تاثیر بررسی

Karel.) 
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 آن ریشه و روید می ایران مختلف نواحی در  نعناعیان، تیره از (karel Perovskia abrotanoides.) برازمبل دارویی گیاه

 برای کارآمد زیستی آوری فن یک مویین ریشه کشت. هستند اهمیت حائز پزشکی نظر از که است تانشینونی ترکیبات از غنی

 از تر سریع ها آن رشد میزان اغلب و بوده سریع رشد دارای حاصل، های ریشه. است گیاهی ثانویه های متابولیت تولید

 و قرارگرفت مطالعه مورد برازمبل گیاه در مویین ریشه تولید بار اولین برای تحقیق، این در. است گیاهی های سلول کشت

 هیپوکلریت با ضدعفونی از پس رسیده بذرهای. شد بررسی مویین های ریشه تولید افزایش در استوسیرینگون ترکیب تاثیر

 آگروباکتریوم از سویه 3 توسط روزه 54 های گیاهچه. شدند داده کشت MS2/1  جامد کشت محیط در ، درصد 22 سدیم

 با همراه و ازاستوسیرینگون استفاده بدون مختلف، حالت دو در (R1000 و ATCC15834، TR105) رایزوژنز

 آزمون. گردید مقایسه و ثبت تلقیح، از پس ماه دو طی مویین های ریشه تولید میزان سپس. شدند تلقیح استوسیرینگون،

PCR ی سویه با آلودگی از پس مویین ریشه تولید میزان بیشترین. قرارگرفت استفاده مورد تراریختی تایید برای نیز ATCC 

 مویین ریشه القای موجب درصد 99/23 و 61/33 با ترتیب به TR و R1000 های سویه(. درصد 33/54) آمد بدست

 (P˂0.05) داری معنی طرز به را مویین ریشه تولید ، ATCC ی سویه در استوسیرینگون از استفاده .(P˂0.05) گردیدند

 مویین ریشه تولید تقویت موجب استوسیرینگون از استفاده نیز TR و R1000 های سویه در(. درصد 99/12) داد افزایش

 ریشه القای به موفق استفاده مورد باکتری سویه سه هر آمده بدست نتایج اساس بر(. درصد 33/31 و 59/59 ترتیب به) گردید

  .داشت مویین ریشه تولید بهبود و تقویت در داری معنی تاثیر ATCC ی سویه در استوسیرینگون و شدند مویین

 مویین ریشه استوسیرینگون، رایزوژنز، آگروباکتریوم ،Perovskia abrotanoides  :کلیدی های واژه
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Medicinal plant Perovskia abrotanoides Karel. of the Lamiaceae family, grows in various 

parts of Iran and its root is an important source for medically valuable compounds, 

Tanshinones. Hairy root culture is a powerfull approach in biotechnology for the efficient 

production of secondary metabolites in plants. These roots  have rapid growth and often grow 

much faster than plant cells. In this study, for the first time, production of hairy roots in P. 

abrotanoides has studied and  acetosyringone efficiency in  increasing the production of hairy 

roots was studied. Mature seeds after disinfection with sodium hypochlorite 20%, were 

cultured in solid medium 1/2 MS. After 45 days, seedlings inoculated by 3 strain of 

Agrobacterium rhizogenes (ATCC15834, TR105 and R1000) in two methodes, with and 

without acetosyringone. Then, frequency of hairy roots production was  recorded during two 

months after inoculation. The PCR assay was performed to confirm transformation. The 

highest production of hairy roots were obtained after infection with ATCC strain (47.33 

percent). Hairy root production indices for the R1000 and TR  strains were 38.16 and 28.99 

percent, respectively (P˂0.05). application of acetosyringone for ATCC strain, increased the 

production of hairy roots significantly (60.99 percent). also using of acetosyringone for the 

R1000 and TR strains enhanced the  hairy root production up to 49.49 percent and 36.33 

percent, respectively. The results showed that all three strains of bacteria were able to induce 

hairy roots in P. abrotanoides seedlings and acetosyringone in ATCC strain had a significant 

impact on strengthening and improving the production of hairy roots. 
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