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ریشههه های موی ن  ه  ه وسهه له آگرو ا تریوم رایزوانز ایماد می شههوند، ویژگ های مشههسرههی مد  سههرعت رشههد  ا ، ایماد 

ین ریشههه ها  رای ایماد و رشههد ن ازی  ه اسههت اده انشههبا اف فراواو و اتاف   وشهه ی ایی و انت کی از نود نشههاو می دهند  ا

ه قا    ت اانوینارجی از تنظ م  ننده های رشهد ندارند و  رای مدف وو نی  دوو از دسهت دادو توانایی رشد و تود د متا ود

وانز در این پژوهش رشههد ریشههه های موی ن ادهاشههده توسههه سههه سههویه از  ا تری آگرو ا تریوم رایزنگهداری هسههتند  

(Agrobacterium rhizogenes)  در مح ه  شهتMS ½  روزه  54گ اهچه های  درصهد سها ارز  ررسی شد  3حاوی

( تله ح شهدند  ریشه R1000و  ATCC15834  ،TR105توسهه سهه سهویه از آگرو ا تریوم   P. abrotanoides  ی

  ر روی ، سهها ارزدرصههد  3تر  ب قندی  مایع  ا ½ MSسههانتی متر در مح ه  شههت   2وول تهریتی   ا های موی ن حاصه 

روز وزو تر، وزو  49  پس از در تاریکی نگهداری شهههدند  rpm 09درجه سهههانت گراد و دور  24شههه کر انکو اتور  ا دمای 

یشه ر و وول   شترین وزو تر و نش ر هر سانتی متر اندازه گ ری شد  دوول ریشهه ها و ترا م ریشه های جانتی   ،نشه 

در   دسههت آمد ه ATCCسههویه ی  پس از آدودگی  ا (سههانتی متر  54/35وگرم  150/9گرم و  009/1ه ترت ب های موی ن  

در  ن ز ترا م ریشه های جانتی و سهانت یتر( را  ه نود انترهاد داد 54/29 یترین وول ریشهه   R1000حاد که سهویه ی 

نتایج    را ر شاهد( 59/5سویه ها  ود   شتر از سایر (  p˂0.05 ه ورز مبنی داری   R1000گ اهاو تله ح شهده  ا سهویه ی 

   ودوا سته  نوع سویه ی  ا تری  رشد و مورفودوای ریشه های موی ن  درجه انشبا اف(  ه ورز مبنی داری  ه نشاو داد  ه

 

 ریشه موی نرشد آگرو ا تریوم رایزوانز، ، Perovskia abrotanoidesوااه های  ل دی: 
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Hairy roots, caused by Agrobacterium rhizogenes, show distinctive features such as high 

growth rate, unlimited branching, and biochemical and genetic stability. These roots do not 

need to growth regulators and are stored for a long time without losing the ability of growth 

and producing of secondary metabolites. Hairy roots of Perovskia abrotanoides Karel., induced 

by three strains of Agrobacterium rhizogenes, were compared based on different growth 

parameters. 45 days old seedlings of P.abrotanoides were inoculated by three strains of A. 

rhizogenes (ATCC15834, TR105 and R1000). After 6 days, the emerging roots (2 cm length) 

were transferred to ½MS culture medium containing 3% sucrose, on a shaker incubator at 25 ° 

C and 90 rpm in the dark. After 50 days root fresh weight, root dry weight, root length and 

lateral root density were measured. Root’s fresh and dry weights, and the length of hairy roots 

were at the highest  level after inoculation with ATCC strain (1.996 gr, 0.149 gr and 34.45 

centimeters respectively). While the lowest root length (26.85 cm) and the maximum density 

of lateral root (4.46-fold compared to the control) were found in R1000 strain (p˂0.05). The 

results showed that the growth and morphology of hairy roots was significantly dependent on 

the type of bacteria strain. 
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