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Background and Objectives: Silybum marianum as a member of the 
Asteraceae family, commonly acknowledged as a weed. Nevertheless, 
silymarin as one of the major secondary metabolites in this plant proved to 
have possitive effects on liver, heart and cancer diseases. The aim of this 
study was to induce hairy roots using elicitors towards elevate silymarin 
production in milk tistle plants. 
 

Materials and Methods: The objective of this study was to induce hairy 
roots in milk thistle using salicylic acid and phenylalanine as elicitors to 
enhance silymarin production. Current research was conducted as two 
distinct experiments at University of Zanjan. The first trail was performed 
in a completely randomized design with nine replications to evaluate the 
production of hairy using three strains of Agrobacterium rhizogenesis 
including A7, R1000 and ATCC. Morphological traits, root number and 
root length were measured. The second experiment was conducted as a 
completely randomized design with three replicates to evaluate the impact 
of salicylic acid (0, 50 and 100 μM) and phenylalanine (0, 100 and 200 
μM) on hairy roots induction, and total phenol, flavonoids, antioxidants 
and silymarin production. 
 

Results: Larger and higher number of hairy roots were induced by ATCC 
strain. The results showed that all physiological and biochemical attributes 
were significant (P>0.01). The highest content of total phenols was 
recorded in 200 μM phenylalanine while hairy roots induced by ATCC. 
The highest silymarin was induced following the treatment of 200 μM 
phenylalanine in roots were induced by R1000 and ATCC. 
 

Conclusion: Due to high potential of Agrobacterium rhizogenesis to induce 
hairy roots in diverse range of host plants, it considers as a robust approach 
for production of secondary metabolites. On the other hand, elicitors 
alongside hairy roots improved the biochemical and physiological traits of 
marigold. The amount of silymarin in hairy roots transfected with R1000 and 
ATCC alongside 200 μM phenylalanine was significantly higher. 
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  های کلیدی: واژه

 آگروباکتریوم رایزوژنز، 

 موئین،  ریشه

  سیلیمارین،

  فنیل آالنین

 

عضوی از خانواده ( .Silybum marianum L) گیاه خار مریم یا ماریتیغال سابقه و هدف:

وجود سیلیمارین  اما شود،می شناخته علف هرز عنوان به ( است که معموالAsteraceaeًکاسنی )

کبد، قلب و  هایبیماری های ثانویه اصلی این گیاه اثرات مثبتی بربه عنوان یکی از متابولیت

منظور افزایش  ماریتیغال به گیاه در ریشه موئین تولید با هدف پژوهشدارد. این  سرطان

های تراریخت شده و استفاده از الیسیتورها در راستای تسریع تولید این ماده  سیلیمارین در ریشه

 صورت گرفت.
 

با استفاده از اسید سالیسیلیک و  ماریتیغال گیاه به منظور القای ریشه موئین در ها: مواد و روش

به صورت دو  ها پژوهشسیلیمارین بود.  فنیل آالنین به عنوان الیسیتور در راستای افزایش تولید

 تکرار 9 با تصادفی کامالً طرح قالب آزمایش مجزا در دانشگاه زنجان انجام شد. آزمایش اول در

 شامل آگروباکتریوم رایزوژنز باکتری سویه برای ارزیابی تولید ریشه مویین با استفاده از سه

A7 ، R1000و ATCC  شامل تعداد ریشه و طول ریشه ی شناس ریختصورت گرفت. صفات

تیمار اسید سالیسیلیک در سه  باگیری شد. آزمایش دوم نیز به صورت طرح کامالً تصادفی اندازه

میکروموالر( در  200و  100، 0موالر( و فنیل آالنین در سه سطح )میکرو 100و  50، 0سطح )

ین بدون تلقیح باکتری و های موئروی ریشه منظور بررسی اثرات این تیمارها سه تکرار، به

گیری صفات میزان فنل کل،  به منظور اندازه R1000و  A7و  ATCCهای حاصل از باکتری

 اکسیدان و میزان سیلیمارین انجام شد. فالونوئید، آنتی
 

 به نسبت  ATCCسویه نسبت به شاهد توسط موئین هایریشه تعداد و ترین طول : بیشها یافته

شیمیایی  -زیستچنین نتایج نشان داد که تمامی صفات فیزیولوژی و  بود. هم دیگر هایسویه
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های موئین در دار شد. میزان فنل کل ریشهدر سطح احتمال یک درصد معنیشده اندازه گرفته 

ترین میزان فنل کل را نشان  بیش ATCCمیکروموالر به همراه باکتری  200تیمار فنیل آالنین 

با  ATCCو  R1000های موئین تراریخت شده با باکتری داد. میزان سیلیمارین در ریشه

 ترین میزان را نشان داد.  میکروموالر بیش 200های آالنین با غلظت فنیل
 

ای  های موئین در گسترهجایی که توانایی آگروباکتریوم رایزوژنز در القاء ریشه از آن گیری: نتیجه

های مناسبی را جهت مطالعه تولید متابولیت روشها از گیاهان میزبان، نسبت به سایر سویه

های مویین و قابلیت سنتز مداوم دست آوردن ریشه چنین سهولت به ثانویه فراهم آورد. هم

 ها ترکیبات شیمیایی مختلف را ایجاد نمود. این عوامل سبب برتری آن نسبت به سابر روش

 ست. از طرفی اضافه کردن الیسیتور های ثانویه در ریشه گردیده ادر راستای افزایش متابولیت

شیمیایی و  -زیستعنوان عامل تراریختگی سبب بهبود در صفات  ها به در کنار حضور باکتری

های موئین فیزیولوژیکی ماریتیغال شد. از جمله میزان متابولیت ثانویه سیلیمارین که در ریشه

 200آالنین در غلظت همراه با تیمار فنیل ATCCو  R1000تراریخت شده با باکتری 

  ترین میزان را نشان داد. میکروموالر بیش
 

  س ییی  یثیر الیس یترراا  فیی آ آین ین و اس ید سال    أت  (. 1401) فهیمه، صالحی، میترا اعالیی،، سیده آرزو میربابائیان،، محسن خانی، ثانی: استناد

، اا  ترلی د گی اای   پژواشنشریه . ا  شیشه شرایط دروناا  ثانریه در ریشه مرئین گیاه ماریتیغال تحت  بر ترلید متابرلیت

29 (3 ،)34-17. 

                   DOI: 10.22069/JOPP.2022.19220.2836 
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 مقدمه

و نام  Milk thistleگیاه ماریتیغال با نام انگلیسی 

ای، گیاهی دولپه( .Silybum marianum Lعلمی )

است. این گیاه،  Asteraceaeعلفی و از خانواده 

آن  أشود. منشصورت یکساله یا دو ساله کشت می به

شرق مدیترانه گزارش شده است و بومی جنوب 

(. این 1باشد )اروپا، شمال آفریقا، آسیا و استرالیا می

ثر ؤهای کبدی، قلبی و سرطان مگیاه در درمان بیماری

ها (. ارزش گیاهان دارویی به دلیل توانایی آن2است )

باشد. های ثانویه میدر تولید انواع زیادی از متابولیت

 1این گیاه نیز به دلیل حضور گروهی از فالونولیگنان

که ترکیبی از انواع فالونوئیدها  2به نام سیلیمارین

های (. روش3اهمیت است ) دارایباشد بسیار  می

های ثانویه در لیتمختلفی به منظور افزایش تولید متابو

شود که شامل استفاده کشت سلول گیاهی استفاده می

سازی محیط سازها، بهینهاز الیسیتورها، افزودن پیش

های موئین و مهندسی متابولیت کشت، کشت ریشه

(. با توجه به دالیل مختلفی مانند وحشی و 4باشد )می

یاهان دارویی، وجود مشکالت مرتبط نادر بودن اکثر گ

ها، غلظت پایین با اهلی نمودن و کشت زراعی آن

ثره دارویی در برخی گیاهان، اهمیت ؤترکیبات م

های ثانویه گیاهی و کندی در سرعت تولید متابولیت

شود که در این راستا های ثانویه سبب میمتابولیت

و مواد  های ثانویهبرای تولید سریع و انبوه متابولیت

(. 5استفاده گردد ) فناوری زیستهای دارویی از روش

های ثانویه های متداول تولید متابولیتیکی از روش

های موئین، تلقیح ریشه با ها و تولید ریشهدر ریشه

(. از جمله طی 6است ) 3آگروباکتریوم رایزوژنز

های ریشه Plumbago indicaمایشی در گونه آز

حاصل از تلقیح با آگروباکتریوم رایزوژنز در مقایسه با 

                                                
1- Flavonolignans 

2- Silymarins 

3- Agrobacterium rhizogenesis 

 4تری از پالمباگین گیاهان غیرتراریخته مقادیر بیش

تولید نشان داد که  ها تولید کردند. در نتیجه آزمایش

های ثانویه در ریشه موئین تلقیح شده با متابولیت

طور معمول نسبت به گیاهان بدون  آگروباکتریوم که به

ی پژوهشدر  (.7)تلقیح عملکرد باالتری نشان داد 

های  میزان رشد و تولید متابولیت ثانویه در ریشه

مویین حاصل از اثر آگروباکتریوم رایزوژنز، سویه 

LMG 150 ( در گیاه کاسنیCichorium intybus )

یج به دست آمده نشان داد که این بررسی شد و نتا

ریشه تراریخته  برابری رشد 57/1تیمار باعث افزایش 

(. طی آزمایشی 8تراریخته شد )نسبت به ریشه غیر

های مویین تراریخته نسبت به گیاه کامل درمنه ریشه

(Artemisia annuaمقدار سزکویی ترپن بیش )  تری

های انجام گرفته توسط (. در بررسی9را تولید کردند )

 ای مالحظه ( تفاوت رشد قابل1989سوون و همکاران )

های ریشه موئین بذرالبنج مصری حاصل در بین کلون

های مختلف اگروباکتریوم رایزوژنز و نیز از سویه

های مختلف مقدار آلکالوئیدهای تولیدی توسط کلون

های (. طبق بررسی10با شاهد گزارش شد )در مقایسه 

سطح ( 2015انجام شده توسط اسکاال و همکاران )

های تراریخته در در ریشه caffeoylquinicتولید 

از تیره  Rhaponticum carthamoidesگیاه 

خصوص در معرض نور به مقدار باالیی  بهکاسنیان، 

امروزه استفاده از الیسیتورها برای (. 11) افزایش یافت

های ثانویه کاربرد فراوانی دارد که فعال کردن متابولیت

های دخیل این فعالیت، با اثرگذاری بر فعالیت آنزیم

دهند. در نتیجه های ثانویه انجام میدر مسیر متابولیت

تولید  یکی از راهبردهای مفید در راستای افزایش

تفاده از الیسیتورهای زنده و های ثانویه اسمتابولیت

سالیسیلیک اسید زنده است. یکی از این الیسیتورها غیر

باشد. اسید سالیسیلیک یا اسید اورتوهیدروکسی می

                                                
4- Plumbagin 
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بنزوئیک از ترکیبات فنلی است که دارای یک حلقه 

باشد. این آروماتیک متصل به یک گروه هیدروکسیل می

های  داد زیادی از گیاهان به وسیله سلولماده در تع

ریشه تولید و نقش مهمی در رشد و نمو گیاهان ایفا 

(. الیسیتور دیگر فنیل آالنین است که یک 12کند )می

به صورت  های آمینهباشد. اسیداسید آمینه معطر می

 های فیزیولوژیک، رشدمستقیم بر فعالیتمستقیم و غیر

( در نتیجه این 13شوند )ثر واقع میؤو نمو گیاهان م

 اختماده در گیاهان نه تنها از اجزای ضروری برای س

ساز در تولید ها است، بلکه به عنوان پیشپروتئین

اهمیت  دارایهای ثانویه ای از متابولیتطیف گسترده

نشان داد که اثر فنیل  ها چنین آزمایش باشد. هممی

ثیر بر هورمون أآالنین بر رشد و نمو گیاهان از طریق ت

طی آزمایشی که  (.14گیرد )جیبرلین نیز صورت می

سالیسیلیک اسید ثیر أ( انجام شد ت1395توسط رجبی )

های ثانویه گل راعی باعث افزایش تولید متابولیت

چنین نتایج مطالعه پارسا و زینالی  (. هم15گردید )

تواند تیمار سالیسیلیک میاسید ( نشان داد که 1395)

های ثانویه در ریشه مناسبی برای افزایش متابولیت

( باشد .Hyoscyamus niger L) موئین گیاه بذرالبنج

، اسید سالیسیلیکانجام شده  های پژوهش(. طی 16)

و ترکیبات  (PAL) آالنین آمونیاز فعالیت آنزیم فنیل

( و مقدار 17فنلی و فالونوئیدی را در گیاه سیاهدانه )

(. در 18فالونوئید را در گل همیشه بهار افزایش داد )

ثیر أت اندکی در خصوص تو مقاال ها مجموع گزارش

آالنین و اسید سالیسیلیک در شرایط تیمار فنیل

ای بر روی گیاهان دارویی ماریتیغال وجود شیشه درون

دارد. در نتیجه در این راستا آزمایشی با هدف بررسی 

بر افزایش  یمارهای فنیل آالنین و اسید سالیسیلیکت

در شرایط های ثانویه در گیاه ماریتیغال تولید متابولیت

 های موئین باچنین القای ریشه ای و همشیشه درون

 استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز طراحی و اجرا شد.

 ها مواد و روش

 های موئین با به منظور بررسی القای ریشه

استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز و اثرات تیمارهای 

یسیلیک بر افزایش تولید سالاسید فنیل آالنین و 

ای  شیشه های ثانویه ماریتیغال در شرایط درون متابولیت

دو آزمایش مجزا در آزمایشگاه کشت بافت و 

 بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان انجام شد. 

این آزمایش در قالب طرح کامالً آزمایش اول: 

ثیر أتصادفی با سه تکرار به منظور بررسی ت

بر صفاتی مانند  A7و  R1000 ،ATCCهای  باکتری

طول و تعداد ریشه موئین انجام گرفت. محیط کشت 

بود.  MS 2/1و  MS پژوهشمورد استفاده برای این 

های ذخیره این محیط کشت، از محلول برای تهیه

مغذی، غذی، عناصر ریزشامل عناصر درشت م

ها، آهن، ساکارز و آگار استفاده شد. به منظور ویتامین

ی، بذور گیاه ماریتیغال از شرکت تهیه ریز نمونه گیاه

عت قبل از سا 5پاکان بذر اصفهان تهیه شد. حدود 

خواب، بذرها در محلول  کشت، برای شکستن دوره

ساعت خیسانده و سپس با  24جیبرلین به مدت 

دقیقه و الکل  10به مدت  درصد 5هیپوکلریت سدیم 

ثانیه ضدعفونی شد و با آب  90به مدت  درصد 70

و شو شد. در مرحله آخر هفت ل شستمقطر استری

درصد قرار  5دقیقه بذرها را در محلول کلرید جیوه 

بار آبکشی با آب مقطر استریل  3دهیم و در نهایت می

های انجام شد. پس از ضدعفونی بذرها در شیشه

کشت و سپس به اتاقک  MS 2/1حاوی محیط کشت 

گراد و درجه سانتی 25 ±2رشد با شرایط دمایی 

ساعت تاریکی  8ساعت روشنایی و  16وب نوری تنا

زنی روز جوانه 7-5داری شدند. بعد از گذشت نگه

ای هفته 4های بذرها آغاز و پس از دستیابی به گیاهچه

 های های مختلف گیاه برای آزمایشاز قسمت

 بعدی استفاده شد. از باکتری آگروباکتریوم 

های ه( سویAgrobacterium rhizogenesرایزوژنز )
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R1000 ،ATCC  وA7  در محیط کشتLB 

ه شد و پس از تلقیح ها استفادتکثیر باکتریمنظور  به

مایع  MSگیاهی به محیط کشت  باکتری و ریزنمونه

عبارتی  . بههای موئین منتقل گردیدایجاد ریشهبرای 

پس از برداشتن تک کلونی باکتری از محیط کشت 

LB  جامد، به منظور ایجاد شرایط محیطی رشد

لیتر میلی 100هایی به حجم ها را در ارلنباکتری، آن

هستند برای  LBلیتر محیط کشت میلی 20که حاوی 

درجه  28ها را در دمای تسهیل تهویه قرار داده و آن

 rpm 120گراد در شیکر انکوباتور با دور سانتی

زنی عد از جوانهب ساعت قرار داده شد. 48مدت  به

ها )هفته سوم کشت( بذور و سپس رشد گیاهچه

های برگ گیاه ماریتیغال به قطعاتی به اندازه ریزنمونه

متر به وسیله اسکالپل استریل در زیر هود سانتی 1-2

دیش منتقل گردیدند. برش داده شده و به ظروف پتری

های تهیه شده در سوسپانسیون تلقیح که نمونه ریز

 1نانومتر به غلظتی معادل  600ها در طول موج باکتری

ور شدند. تنظیم دقیقه غوطه 15رسیدند به مدت 

غلظت باکتری از طریق سانتریفیوژ باکتری و افزودن 

برای رسیدن به  LBمقادیر مناسبی از محیط کشت 

( صورت گرفت. پس از =1ODغلظت مورد نظر )

 حذف محیط کشت اضافی با کاغذ صافی استریل به

عاری از هورمون منتقل گردیدند و  MSمحیط کشت 

گراد درجه سانتی 25ساعت، در دمای  48به مدت 

حاوی  MSها به محیط قرار داده شد. سپس ریزنمونه

گرم در لیتر تیمنتین جهت جلوگیری از رشد میلی 300

گرم در لیتر کانامایسین جهت  میلی 100باکتری و 

 8دند. پس از های تراریخت منتقل شگزینش ریشه

های موئین هفته از تلقیح باکتری و رشد ریشه

گیری صفات طول ریشه و تعداد ریشه انجام  اندازه

های جدا شده به محیط شد. تعدادی از ریزنمونه

مایع بدون هورمون منتقل شدند. این  MSکشت 

دور در دقیقه و شرایط  120ها روی شیکر با کشت

داده شده و در  گراد قراردرجه سانتی 25دمایی 

 داری شدند. تاریکی به منظور آزمایش دوم نگه

 آزمایش: ژن تظاهر ارزیابی منظور به گاس آزمون

 شده تراریخت هاینمونه برای گاس هیستوشیمیایی

  مربوط روی سوبسترای گاس آنزیم اثر .شد انجام

(x-gluc) در آبی رنگ به واکنش فرآورده تبدیل سبب 

 هاریشه ابتدا اساس این بر .شودمی تراریخته هاینمونه

 سپس شده و جدا هاگیاهچه از مترسانتی 1 طول به

 9/8) گاس محلول ml  1حاوی هایتیوب درون

ت نیم فسفا لیتر بافرمیلی 1 استریل، آب لیترمیلی

 200 و tween 20 میکرولیتر NaPo4  ،10 موالر میلی

 .شدند منتقل(  x-gluc 2 Mmبافر از میکرولیتر

 دقیقه تحت 5به مدت  بار هر و بار سه را هاتیوب

 طور به را محلول ها،ریزنمونه تا داده قرار ءخال شرایط

 تا هر بار کار شوند. این رنگ تیره و کرده کامل جذب

 هایابد. تیوبمی ادامه تیوپ داخل محلول آمدن جوش

 37 دمای با انکوباتور داخل در ساعت 24 مدت را به

این مدت  گذشت از بعد و داده قرار گرادسانتی درجه

ها با و شوی نمونهمحلول گاس حذف و شست

درصد انجام شد. در نهایت  100استفاده از اتانول 

 (.19) ها برای مشاهده رنگ آبی، بررسی شدندنمونه

صورت طرح کامالً  این آزمایش بهآزمایش دوم: 

ر اسید سالیسیلیک در سه سطح تصادفی بر روی تیما

موالر( و فنیل آالنین در سه میکرو 100و  50، 0)

میکروموالر( در سه تکرار،  200و  100، 0سطح )

های منظور بررسی اثرات این تیمارها بر روی ریشه به

، R1000و  A7و  ATCCموئین بدون تلقیح باکتری، 

و متر برش زده سانتی 2های موئین را به قطعات ریشه

گیری صفات فیزیولوژی و ها به منظور اندازهاز آن

های شیمیایی استفاده شد. بعد از تکثیر ریشه -زیست

 50های مویین در روز پانزدهم بعد از واکشتی، غلظت

 200و  100میکروموالر اسید سالیسیلیک و  100و 

ها اعمال گردید. میکروموالر فنیل آالنین به این کشت
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روز از اعمال تیمار، اقدام به  14در دوره زمانی 

برداری  ها گردید. هدف از نمونهبرداری از ریشه نمونه

 های موئین بررسی صفات فیزیولوژی و ریشه

اکسیدان فنول، فالونوئید، آنتی مانندشیمیایی  -زیست

 باشد. و سنجش میزان متابولیت ثانویه سیلیمارین می

پودر  گرم 10 ابتدا هاعصاره تهیه جهت: عصاره تهیه

 هایحالل در خیساندن روش از سپس و گیاه تهیه

  هگزان، هایحالل از قطبیت به ترتیب و مختلف

 و شد استفاده متانول اتیل استات، کلرومتان، دی

خالء  در تقطیر دستگاه استفاده از با حاصل هایعصاره

محتوای فنل کل با روش فولین سپس  شدند. تغلیظ

 -(، فالونوئید کل با روش آلومینیوم20سیکالچو )

( Uplabکلراید )دستگاه اسپکتوفتومتری مدل 

 (. 21گیری شد ) اندازه

جهت تعیین درصد فعالیت اکسیدانی:  فعالیت آنتی

های کشت بافتی ماریتیغال از اکسیدانی نمونهآنتی

گیری کاهش ظرفیت رادیکالی و با روش اندازه

دی فنیل پیکریل هیدرازیل  -2، 2استفاده از 

(DPPH انجام شد. برای سنجش طرفیت )

 5/1لیتر از هر عصاره میلی 5/1اکسیدانی به  آنتی

درصد  03/0لیتر محلول متانولی با غلظت  میلی

DPPH  دقیقه در  30اضافه شد. محلول به مدت

داری شدند. جذب گهتاریکی و در دمای اتاق ن

نانومتر در مقابل شاهد توسط  517ها در  نمونه

(. درصد رادیکال آزاد 22اسپکتروفتومتر خوانده شد )

 زیر محاسبه گردید:  رابطههر عصاره به کمک 

 

(1                                                                      )(Abs control - Abs sample/Abs control) ×100 
 

، جذب طول موج شاهد Abs controlکه در آن، 

Abs sample ها جذب طول موج نمونه. 

 عصاره، تهیه از پسگیری میزان سیلیمارین:  اندازه

 بالن یک داخل به را حاصل محلول از لیترمیلی یک

 لیترمیلی 2سپس  و کرده لیتری منتقلمیلی 10 ژوژه

اضافه  آن به نیتروفنیل هیدرازیندی 4 و 2 معرف

  دقیقه 50 به مدت بالن درب بستن از نموده و پس

 حرارت گراددرجه سانتی 50 دمای با ماریبن روی بر

 توسط آن بالن، حجم شدن سرد از بعدداده شد. 

 رسانده لیترمیلی 10 به درصد 10 الکلی پتاس محلول

 تیره قرمز رنگ محلولی با کامل، شدن حل از پس شد.

 لیترمیلی یک دقیقه چند از پس شد. ایجاد سیاه به مایل

 به و ریخته سانتریفیوژ لوله به داخل حاصل محلول از

دقیقه  5به مدت  و افزوده متانول لیترمیلی 10 آن

سانتریفیوژ شد. سپس محلول رویی جدا و به داخل 

مانده حاصل یک لوله آزمایش منتقل و به محلول باقی

متر متانول اضافه شد و مجدداً میلی 10از سانتریفیوژ، 

دقیقه سانتریفیوژ شد. سپس قسمت رویی جدا  5برای 

نهایت  و به محتویات لوله آزمایش قبلی اضافه شد. در

جذب نهایی محلول در دستگاه اسپکتروفتومتر در 

گیری شد و درصد نانومتری اندازه 490طول موج 

 (.23) زیر محاسبه گشت های رابطه سیلیمارین طبق
 

(2                                   )(100E × 50 × 100) / (E%1 × 100 × b) = 2500 E/ 537 b  =درصد سیلیمارین 
 

وزن نمونه  bجذب محلول نمونه و  Eکه در آن، 

 باشد.گیاهی مورد آزمایش می

 

دست آمده از این پژوهش توسط  های به ه دادههم

ها شدند و مقایسه میانگین تجزیه SASافزار  نرم

 دانکن انجام گردید. ای اساس آزمون چند دامنهبر
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 نتايج و بحث

دست  طبق نتایج بهنتایج آزمون هیستوشیمیایی گاس: 

های موئین تراریخت از آمده به منظور تعیین ریشه

های حاصل طریق آزمون گاس مشخص شد که ریشه

در نتیجه  A7و  ATCC ،R1000های از سویه

دهنده تراریخته سنجش، رنگ آبی گرفتند که نشان

 های های موئین تولید شده توسط سویهبودن ریشه

(. طی 2و  1 های )شکل ذکر شده باکتری است

صورت گرفته در قطعات برگ گیاه  های آزمایش

Rubia tinctorum  در بحث تراریختگی توسط سویه

های درصد ایجاد ریشهباکتری آگروباکتریوم رایزوژنز 

متفاوت بود که حداکثر  موئین بسته به سویه باکتری

با هفتاد و  AR15843درصد ایجاد ریشه در سویه 

( 1391وند )(. سپه24پنج درصد افزایش گزارش شد )

های مختلف از نظر میزان نشان داد که بین سویه

داری تراریختگی در گیاه شیرین بیان اختالف معنی

 (. 25وجود داشت )

 

 
 )الف(                                     )ب(                                                                  

                                                       (A)                                                                  (B)     
 

 .الف( تظاهر رنگ آبی در بافت تراریخته ب( گیاه شاهد GUSتست هیستوشیمیایی  -1شکل 
Fig. 1. GUS Histochemical Test. A) The appearance of blue in transgenic tissue, B) Control plant. 

 
 

 
 )الف(                                     )ب(                                                                  

                                                       (A)                                                                  (B)     
 

 .الف( تظاهر رنگ آبی در بافت تراریخته ب( گیاه شاهد GUSتست هیستوشیمیایی  -2شکل 
Fig. 2. GUS Histochemical Test. A) The appearance of blue in transgenic tissue, B) Control plant. 
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براساس جدول تجزیه واریانس تعداد و طول ریشه: 

تعداد ریشه و اندازه آن در سطح یک ( 1)جدول 

های صورت گیریباشد. طبق اندازهدار می درصد معنی

های موئین ایجاد شده در گرفته مشخص شد ریشه

های شاهد انشعابات مطالعه حاضر در مقایسه با ریشه

ها نیز نسبت به شاهد تری داشتند و اندازه آن بیش

نمودار  (. به طوری که طبق3باشد )شکل تر می بیش

های ترین تعداد ریشه ( بیش4مقایسه میانگین )شکل 

 ATCCهای تراریخت با باکتری موئین در نمونه

ترین تعداد ریشه نیز  طور بیشمشاهده شد. همین

بود که اختالف زیادی با  ATCCمربوط به باکتری 

های موئین از (. ریشه4سایر تیمارها داشت )شکل 

(. 26رخوردارند )سرعت رشد نامحدود و زیادی ب

 ( 1397مده از مطالعات شعبانی )نتایج به دست آ

ترین درصد القای  روی گیاه خرفه نشان داد که بیش بر

های های موئین در محیط کشت حاوی سویهریشه

K599  وATCC11325 ترین طول  بوده است و بیش

و  K599ی هاریشه و تعداد آن به ترتیب در سویه

A13 ( طی مطالعاتی که پناهی 27مشاهده شد .)

( بر روی گیاه انگور وحشی انجام داد مشخص 1395)

با  W16شد که تلقیح ریز نمونه میانگره ژنوتیپ 

های موئین منجر به تولید ریشه ATCC15834سویه 

تراریختگی و  ترین زمان و باالترین درصددر کوتاه

ترین طول و تعداد ریشه موئین در هر ریزنمونه  بیش

های موئین در گردید. دلیل اختالف بین ریشه

 های مختلف به دلیل حذف یا تکرار توالی  سویه

T-DNA ها که همه باکتری گزارش شده است و این

های موئین از کارایی یکسانی برخوردار در ایجاد ریشه

 اطر تصادفی بودن محل درج نیستند در واقع به خ

T-DNA  در ژنوم گیاه میزبان اغلب نتایج کشت

ای را در رشد و مالحظه های موئین تنوع قابلریشه

دهد. های ثانویه نشان میالگوهای تجمع متابولیت

فرآیند تراریختی با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز 

 ژنوتیپ، ساختار قطعه مانندثیر عواملی أت تحت

های باکتری و عوامل اکشت، سن قطعه، نوع سویهجد

(. 28گیرد )فیزیکی و شیمیایی محیط کشت قرار می

 داد که القای ریشه موئین در گونهنتایج مطالعه نشان 

های آگروباکتریوم مورد ثیر سویهأت مورد بررسی تحت

که در اثر آلودگی های موئین استفاده قرار گرفت. ریشه

شود گیاه با باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز تولید می

دارای سرعت رشد باال و پایداری ژنتیکی زیادی بوده 

های ثانویه و به عنوان منبعی برای تولید متابولیت

 (.29گیرد )گیاهان مورد استفاده قرار می

 

 
 )الف(                                     )ب(                                                                  

                                                       (A)                                                                  (B)     
 

 .های القاء شده توسط باکتری اگروباکتریوم رایزوژنرهای شاهد ب( ریشهالف( ریشه -3شکل 
Fig. 3. A) The root of the control. B) Roots induced by Agrobacterium rhizogenes. 
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 .نتایج تجزیه واریانس تیمارهای آزمایشی بر تعداد ریشه و طول ریشه -1جدول 
Table 1. Results of analysis of variance of experimental treatments on root number and root length. 

 منابع تغییرات

SOV 
 درجه آزادی

DF 

 میانگین مربعات
Mean squares 

 تعداد ریشه
Number of roots 

 طول ریشه
Root length 

 تیمارهای آزمایشی 
Experimental treatments 

3 73.42
** 4.03

** 

 خطا 
Error 

8 1.75 0.45 

 (درصد)ضریب تغییرات 
CV (%) 

- 7.67 9.61 

 داریو عدم معنی 05/0، 01/0داری در سطح به ترتیب معنی nsو  *، **
ns, ** and * Non-significant and significant at the 0.01 and 0.05 probability levels, respectively. 

 

 .صفات فیزیولوژیکی ماریتیغال نتایج تجزیه واریانس تیمارهای آزمایشی بر -2جدول 
Table 2. Results of analysis of variance of experimental treatments on physiological characteristics  

of Silybum marianum L. 

 منابع تغییرات

S.O.V 
 درجه آزادی

df 

 میانگین مربعات
Mean squares 

 فنل کل

Total phenol 
 فالونوئید

Phlavonoid 
 آنتی اکسیدان

Anti-oxidan 
 سیلیمارین

Silimarin 
 تیمارهای آزمایشی 

Experimental treatments 
14 31.87

** 
3.68

** 
133.37

** 
1.05

** 

 خطا 
Error 

30 0.99 0.013 0.34 0.001 

 (درصد)ضریب تغییرات 
CV (%) 

- 2.21 5.03 0.74 2.12 

 داریو عدم معنی 05/0، 01/0داری در سطح به ترتیب معنی nsو  *، **
ns, ** and * Non-significant and significant at the 0.01 and 0.05 probability levels, respectively. 

 

 
 .های مختلف باکتری آگروباکتریوم طول ریشه توسط سویه -4شکل 

Fig. 4. Root length by different strains of Agrobacterium.  
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 .های مختلف باکتری آگروباکتریومتعداد ریشه توسط سویه -5شکل 

Fig. 5. Number of roots by different strains of Agrobacterium.  

 
سالیسیلیک اسید ثیر تیمارهای أت فنل کل تحتمیزان 

نتایج تجزیه واریانس به دست آمده آالنین: و فنیل

نشان داد که میزان فنل کل در سطح یک درصد 

(. میزان فنل کل 2دار بوده است )جدول  معنی

میکروموالر  200های موئین در تیمار فنیل آالنین  ریشه

فنل کل را ترین میزان  بیش ATCCبه همراه باکتری 

اسید چنین میزان فنل کل در تیمارهای  نشان داد. هم

 ،ATCCموالر به همراه باکتری میکرو 100سیلیک یسال

و  ATCCموالر و باکتری میکرو 100فنیل آالنین 

 R1000موالر به همراه باکتری میکرو 200آالنین  فنیل

 A7نیز میزان باالیی از فنل را نشان داد. در باکتری 

میکروموالر  100های فنل کل در غلظتمیزان 

نتایج  موالر اسید سالیسیلیکمیکرو 50نین و آال فنیل

 (. در مطالعه جوکار6مشابهی را ارائه دادند )شکل 

وزک مشخص شد با افزایش ( بر روی گیاه نور1396)

اسید مقدار محتوای فنل، فالونوئید،  اسید سالیسیلیک

اسید افت. افزایش ی و اسید کافئیکرزمارینیک 

های ثانویه از سالیسیلیک بیوسنتز بسیاری از متابولیت

ها را ها و فنلسزکوئی ترپن جمله اندول آلکالوئیدها ،

کند و سبب افزایش فعالیت آنزیم تحریک می

و نیز چالکون سینتتاز  (PAL) آمونیالیازآالنین  فنیل

(CHS )فعال کردن مسیر فنیل ( و سبب 30شود )می

پروپانوئیدی و افزایش تولید ترکیبات فنلی را سبب 

. در مطالعات انجام شده بر روی بابونه (31)شوند می

ثیرات مثبت فنیل آالنین مشاهده شد أآلمانی نیز ت

آروماتیک  آمینه(. در واقع فنیل آالنین، یک اسید 32)

فنیل آالنین آمینولیاز است که  است که پیش ماده

سینامیک اسید به ترس  L-pheکاهش دآمیناسیون 

(. 33نخستین گام از بیوسنتز ترکیبات فنلی گیاه است )

های مختلف فنیل آالنین به محیط  اضتفه کردن غلظت

سبب  (.Verbascum thapsus Lکشت گل ماهور )

 (.34افزایش ترکیبات فنلی در بافت کالوس شد )

 

0

5

10

15

20

25

30

 R1000باکتر   A7باکتر   ATCCباکتر   شااد

شه
 ری
داد
تع

 
N

u
m

b
er

 o
f 

 r
o
o
t

 

 bacteria (  باکتر) 

a 

b 
c 

c 



 1401، 3، شماره 29 های تولید گیاهی، دوره نشريه پژوهش

 

28 

 
: فنیل R1000 ،2 + باکتری : شاهد1) ثیر تیمار اسید سالیسیلیک و فنیل آالنینأت غلظت فنل کل ریشه موئین ماریتیغال تحت -6شکل 

اسید سالیسیلیک : R1000 ،5+ باکتری 50اسید سالیسیلیک : R1000 ،4+ باکتری 200: فنیل آالنین R1000 ،3+ باکتری 100آالنین 

 ، ATCC+ باکتری 200: فنیل آالنین ATCC ،8+ باکتری 100: فنیل آالنین ATCC ،7: شاهد+ باکتری R1000 ،6+ باکتری 100

+ 100: فنیل آالنین A7 ،12: شاهد+ باکتری ATCC ،11+ باکتری 50 اسید سالیسیلیک: ATCC ،10+ باکتری 50اسید سالیسیلیک : 9

 .(A7+ باکتری 100 اسید سالیسیلیک: A7 ،15+ باکتری 50 اسید سالیسیلیک: A7 ،14+ باکتری 200: فنیل آالنین A7 ،13باکتری 
Fig. 6. Total phenol concentration of marigold capillary root under the influence of salicylic acid and 

phenylalanine treatment. (1: control + bacterium R1000, 2: phenylalanine 100+ bacterium R1000,  

3: phenylalanine 200+ bacterium R1000, 4: salicylic acid 50+ bacterium R1000, 5: salicylic acid 100+ 

bacterium R1000, 6: control + bacterium ATCC , 7: phenylalanine + 100 ATCC bacteria, 8: phenylalanine 

200+ ATCC bacteria, 9: salicylic acid + 50 ATCC bacteria, 10: salicylic acid 50+ ATCC bacteria, 11: control + 

A7 bacteria, 12: phenylalanine + 100 Bacteria A7, 13: Phenylalanine + 200 Bacteria A7, 14: Salicylic 50+ 

Bacteria A7, 15: Salicylic + 100 Bacteria A7). 

 

اسید ثیر تیمارهای أت فالونوئید کل تحتمیزان 

نتایج تجزیه واریانس نشان : آالنینسالیسیلیک و فنیل

داد که میزان فالنوئید کل در سطح یک درصد 

(. میزان فالونوئید در 2دار بوده است )جدول  معنی

همراه  به ATCCهای موئین تیمار شده با باکتری ریشه

طور موالر و همینمیکرو 200آالنین با غلظت فنیل

ترین میزان فالونوئید کل  موالر بیشمیکرو 100غلظت 

چنین در باکتری  (. هم7باشند )شکل را دارا می

R1000 موالر مقدار میکرو 200آالنین در تیمار با فنیل

(. کوهساری و 7باالیی فالونوئید حاصل شد )شکل 

های مختلف ( بیان داشتند غلظت1399همکاران )

ها در محیط کشت سبب افزایش میزان الیسیتور

(. در 35گردد )های ثانویه در گیاه کاسنی میمتابولیت

بر  روی اثر اسید سالیسیلیک ( که1392) مطالعه قربانی

خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه بنفشه 

ئید در انجام داد مشخص شد که محتوای فالونو

یابند افزایش می های باالی اسید سالیسیلیکغلظت

سالیسیلیک فعالیت آنزیم آمونیالیاز اسید (. القا با 36)

را افزایش داده است، که روند افزایش آن کم و بیش 

موازی با الگوی تجمع ترکیبات فنولیک و فالونوئید 

د کند اسینتایج پیشنهاد می باشد که اینکل می

کننده تجمع ترکیبات فنولیک کل  القا سالیسیلیک

آالنین آمونیالیاز واسطه افزایش فعالیت آنزیم فنیل به

سالیسیلیک نقش مهمی را در اسید باشد. بنابراین  می

ترکیبات  تولیدکنند که رسان ایفا می فرآیند انتقال پیام

های دفاعی در گیاه را القا فنولیک کل و بیان ژن

ساز تشکیل  چنین فنیل آالنین پیش مکنند. ه می

آالنین  ها می باشد، بنابراین افزایش فنیلفالونوئید

ای میزان فالونوئیدها مالحظه تواند به صورت قابل می

هایی که در نتیجه (. متابولیت27را افزایش دهد )
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عنوان مشتقات آید به فعالیت فنیل االنین به وجود می

ها، شوند که شامل کومارینبندی میفنلی طبقه

(. 37باشند )ها، فالونوئیدها، لیگنین و تانن می اسانس

( 2014ی که توسط ماتور و گوسوامی )های پژوهشطی 

چون  ای از فنیل آالنین، همصورت گرفت، مقادیر ویژه

تواند جهت لیتر، میمیلی 100بر  گرممیلی 75غلظت 

تری از فالونوئید در محیط  به دست آمدن میزان بیش

 (.32کشت استفاده شود )

 

 
: فنیل R1000 ،2 : شاهد+ باکتری1)ثیر تیمار اسید سالیسیلیک و فنیل آالنین. أت غلظت فالونوئید ریشه موئین ماریتیغال تحت -7شکل 

اسید سالیسیلیک : R1000 ،5+ باکتری 50اسید سالیسیلیک : R1000 ،4+ باکتری 200: فنیل آالنین R1000 ،3+ باکتری 100آالنین 

 ، ATCC+ باکتری 200: فنیل آالنین ATCC ،8+ باکتری 100: فنیل آالنین ATCC ،7: شاهد+ باکتری R1000 ،6+ باکتری 100

+ 100: فنیل آالنین A7 ،12: شاهد+ باکتری ATCC ،11+ باکتری 50اسید سالیسیلیک : ATCC ،10+ باکتری 50اسید سالیسیلیک  :9

 . (A7+ باکتری 100 اسید سالیسیلیک: A7 ،15+ باکتری 50 اسید سالیسیلیک: A7 ،14+ باکتری 200: فنیل آالنین A7 ،13باکتری 
Fig. 7. Flavonoid concentration of marigold capillary root under the influence of salicylic acid and 

phenylalanine treatment. (1: control + bacterium R1000, 2: phenylalanine 100+ bacterium R1000,  

3: phenylalanine 200+ bacterium R1000, 4: salicylic acid 50+ bacterium R1000, 5: salicylic acid 100+ 

bacterium R1000, 6: control + bacterium ATCC , 7: phenylalanine + 100 ATCC bacteria, 8: phenylalanine 

200+ ATCC bacteria, 9: salicylic acid + 50 ATCC bacteria, 10: salicylic acid 50+ ATCC bacteria, 11: control + 

A7 bacteria, 12: phenylalanine + 100 Bacteria A7, 13: Phenylalanine + 200 Bacteria A7, 14: Salicylic 50+ 

Bacteria A7, 15: Salicylic + 100 Bacteria A7).  
 

اسید ثیر تیمارهای أت تحتاکسیدانی فعالیت آنتی

نتایج تجزیه واریانس نشان : آالنینسالیسیلیک و فنیل

اکسیدان در سطح یک درصد ( میزان آنتی2داد )جدول 

دار بوده است. طبق نتایج حاصل از آزمایش در معنی

آالنین با تیمار شده با فنیل R1000های موئین ریشه

های حاصل از موالر و در ریشهمیکرو 200غلظت 

 200به همراه تیمار فنیل آالنین  ATCCباکتری 

اکسیدان را مشاهده ترین میزان آنتی موالر بیشکرومی

 100های های حاصل از غلظت(. ریشه8شد )شکل 

آالنین در باکتری سالیسیلیک و فنیلاسید موالر میکرو

ATCC  پژوهشنتایج مشابهی را نشان داد. طبق نتایج 

رسد افزایش ( به نظر می1395) عبدخانی و سلوکی

آنتوسیانین و فعالیت  محتوی فنل کل، فالونوئید،

اکسیدانی در گیاهان ریحان تحت تیمار های آنتیآنزیم

به دلیل القای سنتز  زیاد احتمالبه سالیسیلیک اسید با 

ROS باشد  دفاعی می امانههای درگیر در سو ژن ها

ها نشان دادند که ارتباط چنین پژوهش (. هم38)

اکسیدانی با میزان ترکیبات فعالیت آنتیمستقیمی بین 

که گیاهان  طوری فنلی و فالونوئیدی وجود دارد. به

فعالیت ضد رادیکالی آزاد  دارای ترکیبات فنلی باالتر،

( 1393(. در مطالعه عسکری )39تری نیز دارند ) بیش

سالیسیلیک بر گیاه رازیانه سبب افزایش اسید کاربرد 
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اکسیدان و بهبود های رشدی، میزان آنتیشاخص

(. با توجه به افزایش میزان 40صفات ریشه گردید )

که ارتباط  جایی فنل و فالونوئید در این آزمایش، از آن

اکسیدانی با میزان ترکیبات  مستقیمی بین فعالیت آنتی

( در نتیجه 41و  5نلی و فالونوئیدی وجود دارد )ف

 اکسیدان نیز نسبت به شاهد افزایش یافت.  میزان آنتی

 

 
: فنیل آالنین R1000 ،2 : شاهد+ باکتری1آالنین. )و فنیلثیر تیمار اسید سالیسیلیک أت اکسیدانی ریشه موئین تحتفعالیت آنتی -8شکل 

+ 100اسید سالیسیلیک : R1000 ،5+ باکتری 50اسید سالیسیلیک : R1000 ،4+ باکتری 200: فنیل آالنین R1000 ،3+ باکتری 100

اسید : ATCC ،9اکتری + ب200: فنیل آالنین ATCC ،8+ باکتری 100: فنیل آالنین ATCC ،7: شاهد+ باکتری R1000 ،6باکتری 

+ باکتری 100: فنیل آالنین A7 ،12: شاهد+ باکتری ATCC ،11+ باکتری 50 اسید سالیسیلیک: ATCC ،10+ باکتری 50سالیسیلیک 

A7 ،13 باکتری 200: فنیل آالنین +A7 ،14 :باکتری 50 اسید سالیسیلیک +A7 ،15 :باکتری 100 اسید سالیسیلیک +A7) . 
Fig. 8. Antioxidant activity of capillary root under the influence of salicylic acid and phenylalanine treatment.  

(1: control + bacterium R1000, 2: phenylalanine 100+ bacterium R1000, 3: phenylalanine 200+ bacterium R1000, 

4: salicylic acid 50+ bacterium R1000, 5: salicylic acid 100+ bacterium R1000, 6: control + bacterium ATCC,  

7: phenylalanine + 100 ATCC bacteria, 8: phenylalanine 200+ ATCC bacteria, 9: salicylic acid + 50 ATCC 

bacteria, 10: salicylic acid 50+ ATCC bacteria, 11: control + A7 bacteria, 12: phenylalanine + 100 Bacteria A7, 

13: Phenylalanine + 200 Bacteria A7, 14: Salicylic 50+ Bacteria A7, 15: Salicylic + 100 Bacteria A7).  

 
 ثیر تیمارهای اسید سالیسیلیکأت تحتمیزان سیلیمارین 

تجزیه واریانس  2با توجه به جدول : آالنینو فنیل

تیمارهای آزایشی بر میزان سیلیمارین مشخص شد که 

دار بود. میزان سیلیمارین در سطح یک درصد معنی

( 9ها )شکل چنین بر اساس نمودار مقایسه میانگین هم

های مختلف باکتری آگروباکتریوم با توجه به سویه

های مویین با هر رایزوژنز مشخص شد تیمار ریشه

های باکتری نتایج متفاوتی را در پی سویهکدام از 

های انجام شده میزان داشته است. با توجه به بررسی

های موئین آلوده به باکتری سیلیمارین در ریشه

R1000  وATCC 200های آالنین با غلظتبا فنیل 

ترین میزان سیلیمارین مشاهده شد  میکروموالر بیش

مار شده با تی R1000های موئین (. در ریشه9)شکل 

ترین میزان سیلیمارین مربوط به  بیش لیکیسالیس اسید

های موئین باشد. ریشهموالر میمیکرو 100غلظت 

های شده با غلظتو تیمار  A7آلوده شده به باکتری 

آالنین نشان دادند که و فنیل مختلف اسید سالیسیلیک

آالنین مربوط به ترین میزان سیلیمارین در اثر فنیل بیش

رین در موالر و میزان سیلیما میکرو 200ظت غل

یکسان بوده  های مختلف اسید سالیسیلیکغلظت

(. نتایج مطالعه حسنلو و همکاران 9است )شکل 

های موئین گیاه خار مریم ( نشان داد که ریشه1391)
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ها از جمله حاوی مقادیر باالیی از فالونولیگنان

ن این گیاه های موئیباشد و تیمار ریشهسیلیمارین می

و در  صاره قارچی باعث تولید اسید سالیسیلیکبا ع

بررسی  .(6نتیجه افزایش تولید سیلیمارین گردید )

های موئین حاضر افزایش تولید سیلیمارین در ریشه

تیمار شده با  ATCCتوجهی را در ریشه موئین  قابل

نقش  بیانگرمیکرو موالر نشان داد که  200آالنین فنیل

باشد. این پیش ماده در افزایش تولید سیلیمارین می

( انجام 2016طی آزمایشی که دیانت و همکاران )

پاشی به لیمو با اسید سالیسیلیک سبب دادند محلول

تیجه (. در ن42) افزایش میزان اسانس گیاه در برگ شد

سالیسیلیک اسید  مانندگاهی با افزودن الیسیتورهایی 

های ثانویه کننده تولید متابولیتبه عنوان عامل تحریک

توان کرد. زیرا الیسیتورها سبب کمک شایانی می

های ثانویه و کاهش زمان تسریع در تشکیل متابولیت

حاک شوند. الها میفرآیند دستیابی به مقادیر باالی آن

دارویی سیلیمارین را  ( تجمع ماده2016ان )و همکار

در کشت بافت ماریتیغال طی کاربرد فنیل آالنین 

بررسی نمودند و نشان داد که فنیل آالنین به عنوان 

ساز فالونوئیدها موجب انباشت سیلیمارین شد و  پیش

میکروموالر، تجمع این ماده را به میزان  25در غلظت 

 (.43درصد افزایش داد ) 4/31

 

 
: فنیل R1000 ،2 : شاهد+ باکتری1آالنین. )ثیر تیمار اسید سالیسیلیک و فنیلأت میزان غلظت سیلیمارین ریشه موئین تحت -9 شکل

اسید سالیسیلیک : R1000 ،5+ باکتری 50اسید سالیسیلیک : R1000 ،4+ باکتری 200: فنیل آالنین R1000 ،3+ باکتری 100آالنین 

 ، ATCC+ باکتری 200: فنیل آالنین ATCC ،8+ باکتری 100: فنیل آالنین ATCC ،7: شاهد+ باکتری R1000 ،6+ باکتری 100

+ 100: فنیل آالنین A7 ،12: شاهد+ باکتری ATCC ،11+ باکتری 50اسید سالیسیلیک : ATCC ،10+ باکتری 50اسید سالیسیلیک : 9

 . (A7+ باکتری 100 اسید سالیسیلیک: A7 ،15+ باکتری 50 اسید سالیسیلیک: A7 ،14+ باکتری 200: فنیل آالنین A7 ،13باکتری 
Fig. 9. Capillary root silymarin concentration under the influence of salicylic acid and phenylalanine treatment. 

(1: control + bacterium R1000, 2: phenylalanine 100+ bacterium R1000, 3: phenylalanine 200+ bacterium R1000, 

4: salicylic acid 50+ bacterium R1000, 5: salicylic acid 100+ bacterium R1000, 6: control + bacterium ATCC,  

7: phenylalanine + 100 ATCC bacteria, 8: phenylalanine 200+ ATCC bacteria, 9: salicylic acid + 50 ATCC 

bacteria, 10: salicylic acid 50+ ATCC bacteria, 11: control + A7 bacteria, 12: phenylalanine + 100 Bacteria A7, 

13: Phenylalanine + 200 Bacteria A7, 14: Salicylic 50+ Bacteria A7, 15: Salicylic + 100 Bacteria A7). 
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 گیری کلی نتیجه

با توجه به نتایج این آزمایش مشخص شد که 

سزایی روی  هثیر بأتیمار آگروباکتریوم رایزوژنز ت

زایی دارد به عبارتی این باکتری طی تراریختگی ریشه

زایی و افزایش طول و تعداد ثیر مثبتی بر روی ریشهأت

 ATCCخصوص سویه  هریشه موئین در گیاه دارد. ب

که اختالف بسیار زیادی را در تعداد و طول ریشه با 

ها و شاهد نشان داد. از طرفی اضافه کردن سایر سویه

ها به عنوان عامل الیسیتور در کنار حضور باکتری

شیمیایی و  -زیستتراریختگی سبب بهبود در صفات 

از جمله میزان متابولیت فیزیولوژیکی ماریتیغال شد. 

های موئین تراریخت ثانویه سیلیمارین که در ریشه

همراه با تیمار  ATCCو  R1000شده با باکتری 

ترین میزان  میکروموالر بیش 200آالنین در غلظت فنیل

را نشان داد. در نتیجه کاربرد باکتری آگروباکتریوم 

ظور من چنین الیسیتورها روش مناسبی به رایزوژنز و هم

ای  شیشه نوهای ثانویه در شرایط درافزایش متابولیت

 باشد.می
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