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Abstract
Objective
Galega (Galega officinalis L.) from the leguminous family is used to treat diabetes. Hairy root
culture is a valuable system for the production of secondary metabolites on a large scale. The use
of elicitors in plant tissue and cell culture is one of the most efficient biotechnological tools for
inducing biosynthesis and accumulation of secondary metabolites. This study aimed to investigate
the effect of iron, silver, and silicon nanoparticles on growth and galegine content in hairy roots
of G. officinalis.

Materials and methods
In this study, induction of hairy roots in leaf, cotyledon, and hypocotyl explants of G. officinalis
was performed using the A4 strain of Rhizobium rhizogenes, and the effect of different

concentrations of silver, silicon, and iron oxide nano-elicitors on growth and galegine, phenol,
and flavonoids content of hairy roots was investigated.

Results
The highest rate of root induction was obtained in leaf explants with an average of 5 roots per
explant. The highest root growth rate belonged to the treatments with 50 and 100 mg l -1 silicon
nanoparticles for 72 h. Application of all levels of silver, iron, and silicon elicitors for 36 h resulted
in a significant increase in the total phenol content of hairy roots. Thus that the highest amount of
total phenol was obtained in 36 h treatment of roots with a concentration of 100 mg l-1 of silicon
nanoparticles without significant difference with 10 and 20 mg l-1 silver nanoparticles. Also, the
highest amount of total flavonoids was obtained at 200 mg l-1 iron nanoparticles for 36 h; and the
highest content of galegine was obtained in the treatment of roots with 10 and 20 mg l-1 silver,
and 100 mg l-1 silicon nanoparticles for 36 h.

Conclusions
The appropriate type and concentration of elicitors is an effective factor in the response of hairy
roots to nano-elicitors. The highest yield of galegine (17.55 mg) was obtained in the treatment of
roots with 50 mg l-1 of silicon nanoparticles for 72 h. This can be attributed to both better growth
of hairy roots and high galegine content at this treatment.
Keywords: Galegine, Hairy roots, Nano-elicitors, Secondary metabolites
Paper Type: Research Paper.
Citation: Ghanbari Namin P, Asghari Zakaria R, Zare N, Khezri M (2022) Effect of nanoelicitors on the production of some secondary metabolites in hairy roots of Galega (Galega
officinalis L.). Agricultural Biotechnology Journal 14 (3), 171-192.

Agricultural Biotechnology Journal 14 (3), 171-192

DOI: 10.22103/jab.2022.18713.1363

Received: May 8, 2022.

Received in revised form: June 19, 2022.

Accepted: June 20, 2022.

Published online: August 10, 2022

Publisher: Faculty of Agriculture and Technology Institute of Plant
Production,

Shahid

Bahonar

University

of

Kerman-Iranian

Biotechnology Society.
© the authors

172
Agricultural Biotechnology Journal;

Print ISSN: 2228-6705,

Electronic ISSN: 2228-6500

تأثیر محرکهای نانو فلزی بر تولید برخی متابولیتهای ثانویه در کشت ریشههای مویین
گیاه دارویی شیرینبیانسا ()Galega officinalis L.
پریسا قنبری نمین
دانشآموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی ،گروه تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق
اردبیلی ،اردبیل ،ایران .رایانامهparisaghanbari.6217@gmail.com :

رسول اصغری زکریا
*نویسنده مسئول :استاد ،گروه تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
رایانامهr-asghari@uma.ac.ir :

ناصر زارع
استاد ،گروه تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران .رایانامه:
Zarenasser@yahoo.com

مریم خضری
دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی ،گروه تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی،
اردبیل ،ایران .رایانامهm.khezri09@ymail.com :

تاریخ دریافت1401/02/18 :

تاریخ دریافت فایل اصالح شده نهایی1401/03/29 :

تاریخ پذیرش1401/03/30 :

چکیده
هدف :گیاه شیرینبیانسا ( )Galega officinalis L.از خانواده لگومینوز است که در درمان دیابت از آن استفاده میشود .کشت
ریشههای مویین سیستم ارزشمندی جهت تولید متابولیتهای ثانویه در مقیاس وسیع است .کاربرد محرکها در کشت بافت و سلول
گیاهی ،یکی از ابزارهای زیستفناورانه کارآمد برای القاء بیوسنتز و تجمع متابولیتهای ثانویه است .این تحقیق با هدف بررسی تاثیر
نانو ذرات آهن ،نقره و سیلیکون بر محتوای گالگین در کشت ریشههای مویین گیاه  G. officinalisانجام شد.
مواد و روشها :در این تحقیق القای ریشههای مویین در ریزنمونههای برگ ،کوتیلدون و هیپوکوتیل  G. officinalisبا استفاده
از سویه  A4باکتری  Rhizobium rhizogenesانجام و تأثیر غلظتهای مختلف نانو محرکهای نقره ،سیلیکون و اکسید آهن
بر رشد ریشه و محتوای گالگین ،فنول و فالونوئید کل ریشههای مویین بررسی شد.
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نتایج :نتایج حاصل از تلقیح ریزنمونههای مختلف گیاه  G. officinalisبا سویه  A4نشان داد که بیشترین میزان القای ریشه در
ریزنمونههای برگ با میانگین پنج ریشه در هر ریزنمونه به دست آمد .در بین ریشههای مویین تیمار شده با محرک ،بیشترین میزان
رشد ریشه متعلق به تیمار  50و  100میلیگرم در لیتر نانو ذرات سیلیکون به مدت  72ساعت بود .کاربرد تمامی سطوح محرکهای
نقره ،آهن و سیلیکون به مدت  36ساعت منجر به افزایش معنیدار میزان فنول کل ریشههای مویین شد به طوری که بیشترین
میزان فنل کل در تیمار ریشهها با غلظت  100میلیگرم در لیتر نانو ذرات سیلیکون به مدت  36ساعت و با میانگین  3/09میلیگرم
بر گرم به دست آمد .همچنین بر اساس نتایج ،بیشترین میزان فالونوئید کل در غلظت  200میلیگرم در لیتر نانو اکسید آهن به مدت
 36ساعت و بیشترین میزان محتوای گالگین در تیمار ریشهها با  10و  20میلیگرم در لیتر نانو ذرات نقره و  100میلیگرم در لیتر
نانو ذرات سیلیکون به مدت  36ساعت بهدست آمد.
نتیجهگیری :نوع و غلظت مناسب نانو محرک عامل مؤثری در میزان پاسخ ریشههای مویین به نانو محرکها است .بیشترین
عملکرد گالگین ( 17/55میلیگرم) در تیمار ریشهها با غلظت  50میلیگرم در لیتر نانو ذرات سیلیکون به مدت  72ساعت بهدست
آمد .این امر را میتوان هم به رشد بهتر ریشههای مویین و هم به محتوای باالی گالگین در این غلظت نسبت داد.
کلیدواژهها :ریشههای مویین ،گالگین ،متابولیتهای ثانویه ،نانو محرکها
نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :قنبری نمین پریسا ،اصغری زکریا رسول ،زارع ناصر ،خضری مریم ( )1401تأثیر محرکهای نانو فلزی بر تولید برخی

متابولیتهای ثانویه در کشت ریشههای مویین گیاه دارویی شیرینبیانسا ( .)Galega officinalis L.مجله بیوتکنولوژی
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مقدمه
گیاه شیرینبیانسا ( )G. officinalis L.از زیر خانواده  Faboideaو از خانواده بقوالت است که به طور گسترده به عنوان
یک محصول علوفهای ،زینتی ،دارویی و کود سبز کشت میشود G. officinalis .یک گیاه چند ساله با گلهای سفید ،آبی ،بنفش
و ریشه های بلند است و در مناطق معتدل از جنوب شرقی اروپا ،خاورمیانه ،آسیای غربی و بخشی از ایاالت متحده آمریکا یافت
میشود ( .)Bailey and Day, 2004حدود  20ماده فعال بیولوژیکی از قبیل آلکالوئیدها ،فالونوئیدها ،گلوکوزیدها و ساپونینها از
 G. officinalisاستخراج شدهاند ( .)Atanasov, 2016متفورمین یکی از داروهای مهم بیگوانیدینی است که بر اساس مشتقات
گوانیدینی جدا شده از  G. officinalisتهیه شده است ( .)Chan et al., 2010گیاهان انواع مختلفی از متابولیتهای ثانویه از
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جمله ترپنوئیدها ،فنولها ،تاننها و آلکالوئیدها را تولید میکنند که به عنوان واسطههای حیاتی برای تعامل با سایر عوامل زنده یا غیر
زنده در شرایط تنش عمل میکنند ( .)Hatami et al., 2019تولید متابولیتهای ثانویه با ارزش از طریق کشت بافت یا سلول
گیاهی  ،جایگزین مناسبی برای استخراج مواد از کل گیاه است زیرا بسیاری از گیاهان که محصوالت با ارزش دارویی تولید میکنند
به سختی در سطح انبوه قابل کشت هستند ،همچنین در مواردی ،میزان متابولیتهای موجود در کشتهای درونشیشهای بسیار
بیشتر از میزان آن در گیاه کامل است ( .)Vakil and Mendhulkar, 2013رشد سریع ،سهولت نگهداری ،توانایی سنتز طیف
وسیعی از ترکیبات شیمیایی ،و عدم نیاز به کاربرد تنظیمکننده رشد خارجی ،کشت ریشههای مویین را به منبعی پایدار برای تولید
متابولیتهای ثانویه با ارزش دارویی ،محصوالت آرایشی و افزودنیهای مواد غذایی تبدیل کرده است (.)Kastell et al., 2013
ریشه مویین در واقع یک بیماری است که به وسیله باکتری گرم منفی خاکزی با نام ( Rhizobium rhizogenesکه پیشتر با
نام  Agrobactrium rhizogenesشناخته میشد) ایجاد میشود ( .)Gutierrez-Valdes et al., 2020انتخاب ریزنمونه،
سویه باکتری ،محیط کشت مناسب و استفاده از آنتیبیوتیک مناسب برای حذف باکتری عامل مهمی در ایجاد سیستم کشت ریشه
مویین است ( .)Malik et al., 2016استفاده از محرکها یکی از ابزارهای مؤثر و پرکاربرد برای القای بیوسنتز و تجمع متابولیتهای
ثانویه در کشت بافت گیاهی است (.)Akula and Ravishankar, 2011; Halder et al., 2019; Wang and Wu, 2013
محرکها ،ترکیباتی زیستی و یا غیر زیستی هستند که سنتز متابولیتهای ثانویه را تحریک میکنند ( Omidi and Abdollahi,

 .)2015در واقع محرکها ممکن است فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان را القا و سازوکارهای دفاعی را فعال کنند.
استفاده از مولکولهای پیامرسان بهعنوان محرک ،روشی کارآمد برای تولید ترکیبات فعال دارویی در گیاهان محسوب میشود
( .)Hatami et al., 2019محرکها بسته به منشأ و ساختار مولکولی آنها ،به محرکهای فیزیکی یا شیمیایی تقسیمبندی میشوند
( .)Radman et al., 2003از این بین ،نانوذرات از جمله محرکهای شیمیایی و غیر زنده هستند که به دلیل اثرات خاص و ویژگی
منحصربه فرد خود ورود گستردهای به دنیای بیولوژی و کشاورزی داشتهاند ( .)Oberdörster et al., 2005این ذرات در مقیاس
بین  1-100نانومتر به دلیل نسبت سطح به حجم باال و انرژی سطحی زیاد واکنشپذیری باالیی دارند ( .)Ma et al., 2010از
طرفی ،نانوتکنولوژی یک حوزه علمی چندرشتهای است که مجموعهای از ابزارها و تکنیکهای برگرفته از مهندسی ،فیزیک ،شیمی
و زیستشناسی را به کار میگیرد ( Heidarpour et al., 2011; Mohammadabadi et al., 2009; Mohammadabadi

 .)and Mozafari, 2018پیشرفتهای علم و فناوری نانو ،ساخت و شناسایی حاملهای زیست فعال زیر میکرونی را به صورت
معمول امکانپذیر کرده است .تحویل مواد فعال زیستی به نقاط هدف و رفتار آزادسازی آنها مستقیماً تحت تأثیر اندازه ذرات است
( .)Mortazavi et al., 2005; Zarrabi et al., 2020در مقایسه با حاملهای میکرونی ،نانوحاملها نسبت سطح به حجم
بیشتری را فراهم میکنند و پتانسیل افزایش حاللیت ،بهبود رهاسازی کنترلشده و امکان هدفگیری دقیق مواد محبوسشده را به
میزان بیشتری دارند ( .)Heidarpour et al., 2011; Mohammadabadi and Mozafari, 2019نانو ذرات نقره را میتوان
به عنوان یک محرک مؤثر برای تولید متابولیتهای ثانویه در گیاهان استفاده کرد ( .)Zhang et al., 2013این ذرات همچنین
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عاملی قوی در برابر بسیاری از عوامل بیماریزا هستند ( .)Ahmadi et al. 2012; Tadayon et al. 2016نانو ذرات نقره ذراتی
آبدوست با خواص ویژه و قطری در حدود یک تا  100نانومتر هستند که هسته آنها را اکسید نقره در بر گرفته است ( Park et al.

 .)2006به دلیل داشتن سطح ویژه باال و فرکانس زیاد اتمهای سطحی ،نانو ذرات نقره نسبت به نقره دارای خواص ضد میکروبی
بیشتری هستند ( .)Abdi et al. 2008با استفاده از نانو ذرات نقره و دیاکسید تیتانیوم میزان آلوئین در کشت سوسپانسیون سلولی
آلوئهورا افزایش یافت ( .)Raee et al. 2016آهن جزء عناصر ریزمغذی محسوب میشود اما از آنجایی که این عنصر به عنوان
کوفاکتور بسیاری از آنزیمها عمل میکند و در فعالیت اکسیداسیون و احیا نقش اصلی را دارد ،بسیار حائز اهمیت است ( Sharafi

 .)et al. 2013تیمار با نانو ذرات اکسید آهن باعث ایجاد تنش اکسایشی در گیاهان میشود ( ،)Kamali et al. 2017از سوی
دیگر تأثیر کاربرد نانو ذرات اکسید آهن در کشت درونشیشهای گیاهان بر افزایش محتوای متابولیتهای ثانویه گزارش شده است.
با کاربرد نانو ذرات اکسید آهن در کشت ریشههای مویین  Dracocephalum kotschyiبیشترین مقدار فالونوئید و فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدان به دست آمد ( .)Nourozi et al., 2019سیلیکون ( ،)Siدومین عنصر فراوان در پوسته زمین ،اثرات مفیدی
بر رشد و بهرهوری انواع گونههای گیاهی دارد .بخشی از اثرات مفید  Siبر گیاهان با اثرات مستقیم یا غیر مستقیم آن بر دیواره
سلولی مرتبط است ( .)Wang et al., 2021مطالعات نشان دادهاند که افزودن  Siبه محیط کشت ،آسیب اکسیداتیو و قهوهای
شدن فنولی را کاهش میدهد و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان ،تولید متابولیتهای ثانویه و تحمل به تنشهای زیستی و غیرزیستی
را افزایش میدهد ( .)Wang et al., 2021کاربرد سیلیکون همچنین فعالیت  H+-ATPaseغشای پالسمایی را افزایش میدهد،
که ممکن است با کاهش آسیب اکسیداتیو پروتئینها به واسطه سیلیکون مرتبط باشد ( Gheisary et al., 2018; Liang et

 .)al., 2007; Sivanesan and Jeong, 2014بر اساس بررسی منابع انجام شده ،مطالعات زیادی در مورد القای ریشههای
مویین در گیاه  G. officinalisو اثر تیمارهای الیسیتور بر آن انجام نشده است .بنابراین ،با توجه به اهمیت این گیاه و تولید
ریشههای مویین آن ،این تحقیق با هدف بررسی تأثیر نانو محرکها بر برخی از ویژگیهای بیوشیمیایی و تولید برخی متابولیتهای
ثانویه در کشت ریشههای مویین آن انجام شد.

مواد و روشها
مواد گیاهی :به منظور شکستن خواب بذر ،بذور  G. officinalisبه مدت نیم ساعت با اسید سولفوریک  98درصد تیمار
شدند ،سپس ضدعفونی سطحی آنها زیر هود المینار انجام شد ،بدین صورت که بذور به مدت  1دقیقه در اتانول  70درصد و به مدت
 10دقیقه در هیپوکلریت سدیم  2/5درصد غوطهور شدند .سپس  4الی  5بار و هر بار به مدت  1دقیقه با آب مقطر استریل شستشو
شدند .بذور ضدعفونی شده ،به منظور جوانهزنی به مدت  5روز در آب آگار در دمای  25درجه و شرایط تاریکی قرار گرفتند .پس از
گذشت  5روز ،بذور جوانهزده به محیط کشت ( MSحاوی  30گرم در لیتر ساکارز و  8گرم در لیتر آگار) منتقل شده و در اتاقک رشد
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با دمای  25درجه سانتیگراد و دوره نوری  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی نگهداری شدند .برای تهیه ریزنمونه جهت القای
ریشه مویین ،از گیاهچههای  3هفتهای استفاده شد.
تلقیح با باکتری :به منظور آمادهسازی باکتری ،تک کلونی از سویه  A4باکتری  R. rhizogenesدر محیط کشت MYA

حاوی آنتیبیوتیک ریفامپسین ( 50میلیگرم بر لیتر) کشت گردید و روی شیکرانکوباتور با دمای  28 °Cو  120دور در دقیقه به مدت
 48ساعت نگهداری شد .سپس سوسپانسیون باکتری سانتریفیوژ ( 3500دور در دقیقه به مدت  10دقیقه) شده و مایع رویی دور ریخته
شد .سپس مقدار  30میلیلیتر محیط کشت القاء (محیط  1/2 B5مایع ،با  )pH=5/5به رسوب باکتری اضافه گردیده و به مدت -4
 3ساعت روی شیکر انکوباتور قرار داده شدند .ریزنمونههای برگ ،کوتیلدون و هیپوکوتیل استریل از گیاهچههای سه هفتهای گیاه
 G. officinalisجدا شده و پس از ایجاد زخم سطحی روی آنها ،به مدت  15دقیقه در سوسپانسیون باکتری غوطهور شدند.
ریزنمونههای تلقیح شده بر روی محیط همکشتی (شامل  1/2 B5جامد ،pH=5/8 ،حاوی استوسرینگون  150میکروموالر) کشت
شدند و در اتاق رشد در شرایط تاریکی قرار گرفتند .الزم به ذکر است ریزنمونههای تلقیح شده با محیط کشت بدون باکتری به عنوان
شاهد در نظر گرفته شدند 48 .ساعت پس از تلقیح ،جهت حذف باکتریهای اضافی ،ریزنمونههای تلقیح شده در محیط شستشو
شامل  1/2 B5حاوی سفوتاکسیم ( 500میلیگرم در لیتر) شستشو و آب اضافی ریزنمونهها با استفاده از کاغذ صافی استریل گرفته
شده و روی محیط کشت جامد حاوی سفوتاکسیم  300میلیگرم در لیتر قرار داده شدند و در اتاق رشد در شرایط تاریکی قرار گرفتند.
ریشههای القاء شده  3-4سانتیمتری از روی ریزنمونه جدا شدند و در محیط  1/2 B5حاوی سفوتاکسیم  250میلیگرم در لیتر کشت
شدند .پس از رشد بیشتر ،قسمتی از ریشهها جدا شده و در ارلنهایی در محیط کشت  1/2 B5مایع حاوی سفوتاکسیم  250میلیگرم
در لیتر کشت شدند و روی دستگاه شیکر با دور  110دور در دقیقه قرار گرفتند .ریشههای موجود در محیط جامد و مایع هر هفته یک
بار واکشت شدند .در هر بار واکشت مقدار سفوتاکسیم کاهش داده شده و نهایتاً حذف گردید .وزن تر ریشهها در محیط مایع هر پنج
روز در شرایط استریل اندازهگیری و یادداشت گردید.
آنالیز  PCRبرای تأیید تراریختی :استخراج  DNAاز ریشههای مویین به روش  CTABانجام شد .سپس واکنش
زنجیرهای پلیمراز ( )PCRبه منظور تأیید حضور ژنهای  rolBو  )Matvieieva et al., 2020( rolCو همچنین اطمینان از
عدم حضور ژن  )El-Esawi et al., 2017( virGدر دستگاه ترموسایکلر انجام گرفت .توالی مربوط به آغازگر ژنهای مذکور در
جدول  1ذکر شده است .برنامه  PCRشامل یک چرخه واسرشتهسازی اولیه در دمای  95 °Cبه مدت  5دقیقه و سپس  35چرخه
شامل واسرشتهسازی در دمای  95 °Cبه مدت  60ثانیه ،اتصال آغازگرها در دمای  59 °Cبه مدت  60ثانیه و بسط در دمای °C
 72به مدت  90ثانیه و یک چرخه بسط نهایی در دمای  72 °Cبه مدت  5دقیقه بود .محصوالت  PCRپس از الکتروفورز روی ژل
آگارز  1درصد و رنگآمیزی با اتیدیوم بروماید ،توسط دستگاه ژل داک مورد مشاهده و بررسی قرار گرفتند.
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اعمال تیمارهای محرک در کشت ریشههای مویین :برای اعمال محرکها در کشت ریشههای مویین محرکهای نانو
ذرات نقره (با ابعاد ذره کمتر از  100نانومتر) ،نانو ذرات اکسید آهن (با ابعاد ذره زیر  60نانومتر) و نانو ذرات سیلیکون (با اندازه ذره
 10نانومتر) (آرمینانو ،ایران) استفاده شد .به این صورت که به منظور تهیه محلول مادری نانو ذرات ،پودر هر کدام از آنها با غلظت
 1000میلیگرم در لیتر تهیه شده و به مدت  1دقیقه سونیکه شده و سپس به مدت  30دقیقه در دستگاه التراسونیک قرار گرفتند.
پس از آن به مدت  20دقیقه در  121 °Cاتوکالو شد و در غلظتهای مورد نیاز استفاده گردید .برای تحریک ریشههای مویین از
غلظتهای مختلف نانو ذرات اکسید آهن ( 100 ،50و  200میلیگرم در لیتر) ،نقره ( 10 ،5و  20میلیگرم در لیتر) و سیلیکون (،25
 50و  100میلیگرم در لیتر) استفاده شد به طوری که حدود  800میلیگرم از ریشههای مویین وزن شده و در شیشههای حاوی 30
میلیلیتر محیط کشت  1/2 B5حاوی غلظتهای مختلف محرک کشت شده و روی شیکر با دور  110دور در دقیقه قرار گرفتند.
اولین برداشت  36ساعت و برداشت دوم  72ساعت پس از اعمال محرکها در سه تکرار صورت گرفت.
اندازهگیری پروتئین و آنزیمهای آنتیاکسیدان :جهت استخراج پروتئین محلول از روش علیپور و همکاران ()2015
با اندکی تغییر استفاده شد ،به این ترتیب که ابتدا ریشههای برداشت شده توسط ازت مایع پودر شده و به  100میلیگرم از پودر ،بافر
سدیم فسفات ( )pH=7حاوی پلیوینیل پیرولیدون ) 1 (PVPدرصد و  EDTAیک میلیموالر اضافه شد و سپس نمونهها به خوبی
ورتکس شده و به مدت  20دقیقه با دور  10000 rpmدر  4 °Cسانتریفیوژ شدند ،در نهایت فاز رویی برداشته شده و مورد استفاده
قرار گرفت .میزان پروتئین محلول کل به روش برادفورد اندازهگیری شد ( .)Bradford, 1976جهت ترسیم منحنی استاندارد از
آلبومین سرم گاوی ( )BSAبا ضریب تبیین باالی  98درصد استفاده شد.

جدول  .1مشخصات آغازگرهای مورد استفاده در  PCRبرای تکثیر ژنهای  rolC ،rolBو virG
Table 1. Specifications of primers used in PCR for amplification of rolB, rolC and virG genes
ژن Gene
rolB
rolC
virG

توالی آغازگر Primer sequence
ˊ5ˊ- CTCACTCCAGCATGGAGCCA -3
ˊ5ˊ- ATTGTGTGGTGCCGCAAGCTA -3
ˊ5ˊ- TGGAGGATGTGACAAGCAGC -3
ˊ5ˊ- ATGCCTCACCAACTCACCAGG -3
ˊ5ˊ- AGTTCAATCGTGTACTTTCCT -3
ˊ5ˊ- CTGATATTCAGTGTCCAGTCT -3

اندازه محصول (جفت باز) )Product size (bp
592
473
319

برای اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز 950 ،میکرولیتر بافر فسفات سدیم  50میلیموالر حاوی گایاکول با  50میکرولیتر
عصاره ریشه مویین و  1میکرولیتر 30( H2O2درصد) در کووت ترکیب و مقدار عددی نمونه با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج
 470نانومتر به مدت  1دقیقه با فاصله  15ثانیه قرائت گردید .برای محاسبه واحد آنزیمی از ضریب خاموشی معادل mM-1 cm-1
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 26/6استفاده شد .برای اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز نیز 2/5 ،میلیلیتر بافر فسفات  50میلیموالر با ،pH=7
 200میکرولیتر پیروگالول ( 0/02موالر) ،و  100میکرولیتر عصاره آنزیمی مخلوط و در طول موج  420نانومتر قرائت شد .برای محاسبه
واحد آنزیمی از ضریب خاموشی معادل  24/7 mM-1 cm-1استفاده شد (.)Alipour et al. 2015
اندازهگیری محتوای فنول ،فالونوئید کل و گالگین عصاره متانولی ریشههای مویین :برای اندازهگیری میزان
فنول و فالونوئید کل و محتوای گالگین ،عصاره متانولی ریشههای مویین تهیه شد ( .)Dorling et al., 2004ریشهها با ازت مایع
پودر شده و به  300میلیگرم از هر نمونه  10میلیلیتر متانول خالص اضافه شد .سپس نمونهها به مدت  30دقیقه روی شیکر (100
دور در دقیقه ،دمای  )25 °Cو پس از آن به مدت  40دقیقه در دستگاه اولتراسونیک تحت امواج فراصوت قرار گرفتند .سپس
عصارههای حاصل با کمک پمپ خأل از کاغذ صافی واتمن عبور داده شده و در آون تغلیظ شد .سپس عصارههای به دست آمده از
فیلتر سرسرنگی  0/45میکرون عبور داده شدند و تا زمان استفاده در فریزر نگهداری شدند .میزان ترکیبات فنولی گیاه معادل گالیک
اسید بر اساس جذب در  760نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر ( )SP -UV 200به صورت  ppmدر  200میکرولیتر عصاره
متانولی اندازهگیری گردید ( .)Singleton et al., 1999اندازهگیری محتوای فالونوئید معادل کوئرستین نیز در طول موج 415
نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد ( .)Chang et al., 2002اندازهگیری میزان گالگین ،با استفاده از یک ستون فاز
معکوس ( )250 mm × 4.6 mm, 5 μmدر سیستم  )YoungLin Clarity, South Korea( YL9100 HPLCانجام
شد .در فاز متحرک ( 0/05 KH2PO4موالر و استونیتریل  100درصد به ترتیب به نسبت  70به  )30استفاده شد pH .دیهیدروژن
پتاسیم فسفات با کمک ارتو فسفریک اسید (مرک) روی  3/5تنظیم شد .میزان جریان فاز متحرک  1میلیلیتر در دقیقه و حجم
تزریق  20میکرولیتر بود .غلظت گالگین در نمونهها به روش کمیسازی و رسم منحنی استاندارد آن ( Akos GmbH, Germany

 )AKOS 543-83-9تعیین شد (.)Raigond et al., 2018
آنالیز آماری :دادههای حاصل از بررسی تفاوت بین ریزنمونههای مختلف از نظر پاسخ به القای ریشه توسط سویه  A4به
صورت طرح کامالً تصادفی در سه تکرار تجزیه و تحلیل شدند ،مقایسات میانگین دادهها بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن
( )p<0/01با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16/0انجام گرفت .به منظور ارزیابی اثر نانوذرات مختلف بر فاکتورهای رشدی و
صفات بیوشیمیایی ،تجزیه دادههای حاصل در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی با سه تکرار و مقایسه میانگین
دادهها بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن ( )p<0/05با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16انجام گرفت.

نتایج و بحث
القای ریشه مویین :القای ریشههای مویین در گیاه  ،G. officinalisبا استفاده از تلقیح ریزنمونههای برگ ،کوتیلدون و
هیپوکوتیل این گیاه با سویه  A4باکتری  R. rhizogenesانجام شد (شکل  .)1بین ریزنمونههای مختلف از نظر میانگین تعداد
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ریشه القا شده اختالف معنیداری وجود داشت و بیشترین میزان القای ریشه بعد از  5تا  10روز مربوط به ریزنمونه برگ با میانگین
 5ریشه القا شده در هر ریزنمونه بود ،و کمترین میزان آن مربوط به ریزنمونه هیپوکوتیل با میانگین  0/8ریشه بود (شکل .)2
تأیید تراریختی ریشهها :نتایج آنالیز  PCRبرای ریشههای تراریخته احتمالی ،حضور قطعهای به طول  592جفت باز
مربوط به ژن  rolBو قطعهای با طول  473جفت باز مربوط به ژن  rolCرا در ریشههای حاصل از تلقیح با باکتری R. rhizogenes

نشان داد (شکل  )3که هم اندازه قطعه تکثیر شده در نمونه کنترل مثبت (باکتری  )R. rhizogenesبود ،در صورتی که در ریشههای
شاهد ،هیچ باندی مشاهده نشد .همچنین همانطور که در شکل  4نشان داده شده است ژن  virGبا طول قطعه  319جفت باز تنها
در حضور باکتری تکثیر شد و در  PCRمربوط به ریشههای تراریخته ،تکثیری صورت نگرفت.
انتقال پالسمید  Riاز  R. rhizogenesبه ژنوم گیاهی فرآیند پیچیدهای است که تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر سویه
باکتری ( ،)Crane et al., 2006نوع و سن ریزنمونه گیاهی و دوره همکشتی ( )Barik et al., 2005قرار میگیرد .بنابراین،
بهبود بیماریزایی باکتری و آمادگی سلول گیاهی ،در افزایش احتمال القای ریشه مویین نقش بسزایی دارد .بر اساس نتایج به دست
آمده از این تحقیق بیشترین میزان ریشه القایی از ریزنمونههای برگ تلقیح شده با سویه  A4بهدست آمد .نتایج مشابهی در تلقیح
ریزنمونههای مختلف گیاه گل مکزیکی ( )Agastache foeniculumبا سویههای  A4 ،A7و  9435مشاهده شد که در آن
سویه  A4بهترین سویه و ریزنمونه برگ بهترین ریزنمونه به منظور القاء ریشههای مویین بود ( .)Nourozi et al. 2014پاسخ
متفاوت بافتهای گیاهی به تراریختی توسط سویههای گوناگون  R. rhizogenesدر مطالعات مختلف گزارش شده است.

شکل  .1ریشههای موئین به دست آمده از ریزنمونه برگ تلقیح شده با سویه  A4باکتری به مدت  15دقیقه
( ،)Aریشههای برداشت شده پس از  5روز از بازکشت ()B
Figure 1. Hairy roots induced from leaf explants inoculated with A4 strain of R. rhizogenes
)for 15 min (A), Hairy roots 5 days after subculture (B
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 حروف غیر مشابه.G. officinalis  میانگین تعداد ریشههای مویین القایی تحت تأثیر نوع ریزنمونه در.2 شکل
) را نشان میدهدP >0/01( تفاوت معنیدار
Figure 2. Mean number of induced hairy roots under the influence of explant type in G.
officinalis. Different letters show a significant difference (P <0.01)

 با استفادهR. rhizogenes  باکتریA4  ریشههای موئین به دست آمده از تلقیح با سویهPCR  آنالیز.3 شکل
R.  باکتری:2 ،) (سینا کلون50 bp DNA Ladder :8  و1 .(B) rolC ( و ژنA) rolB از آغازگر اختصاصی ژن
PCR  واکنش:7 ، ریشههای موئین به دست آمده از تلقیح:6  و5 ،4 ،3 . به عنوان کنترل مثبتrhizogenes

 به عنوان کنترل منفیDNA بدون
Figure 3. PCR analysis of hairy roots obtained from inoculation with A4 strain of R.
rhizogenes using specific primer of rolB (A) and rolC (B) genes. 1 and 8: 50 bp DNA Ladder
(Sina clone), 2: R. rhizogenes as positive control. 3, 4, 5 and 6: hairy roots obtained from
inoculation, 7: DNA-free PCR reaction as a negative control
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شکل  .4آنالیز  PCRبرای تایید تراریختی ریشههای موئین با استفاده از آغازگر اختصاصی ژن 50 :1 .virG

( bp DNA Ladderسینا کلون) :2 ،پالسمید  Riاز باکتری  R. rhizogenesبه عنوان کنترل مثبت :3 .واکنش
 PCRبدون  DNAبه عنوان کنترل منفی 6 ،5 ،4 .و  :7ریشههای موئین به دست آمده از تلقیح
Figure 4. PCR analysis of hairy roots using virG specific gene primer. 1: 50 bp DNA Ladder
(Sinaclone), 2: Ri plasmid of R. rhizogenes as positive control. 3: DNA-free PCR reaction as
a negative control. 4, 5, 6 and 7: hairy roots obtained from inoculation

نرخ رشد ریشههای مویین :بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2اثرات اصلی و متقابل غلظتهای مختلف و مدت
زمان اعمال محرکها بر وزن تر و نرخ رشد (درصد افزایش وزن نسبت به وزن اولیه) ریشههای مویین در سطح احتمال  1درصد
معنیدار بود .نتایج مقایسه میانگین نشان داد که در تیمار  36ساعته ،به جز در غلظت  25میلیگرم در لیتر نانو ذرات سیلیکون تفاوت
معنیداری بین تیمارهای محرک و تیمار شاهد از لحاظ وزن تر و نرخ رشد ریشههای مویین وجود نداشت ،ولی در تیمار  72ساعته،
با افزایش غلظت نانو محرکهای نقره و آهن در محیط کشت ،وزن تر و نرخ رشد ریشههای مویین کاهش یافت .به طوری که با
کاربرد نانومحرکهای مذکور در دو غلظت پایین آنها ،وزن تر و نرخ رشد ریشهها اختالف معنیداری با شاهد نشان نداد اما کاربرد
غلظت باالتر این نانو ذرات به طور معنیداری موجب کاهش وزن تر ریشه نسبت به شاهد شد (جدول  .)2در حالی که استفاده از
محرکهای نانو ذرات سیلیکون در کشت ریشههای مویین در تیمار  72ساعته منجر به افزایش معنیدار وزن تر و نرخ رشد ریشهها
نسبت به شاهد شد .بر اساس این نتایج ،بیشترین میزان وزن تر ریشه متعلق به ریشههای تیمار شده با غلظت  50و  100میلیگرم
در لیتر نانو ذرات سیلیکون به مدت  72ساعت و کمترین وزن تر مربوط به تیمار با غلظت  20میلیگرم در لیتر نانو ذرات نقره به
مدت  36ساعت بود .همچنین بیشترین میزان نرخ رشد مربوط به تیمار با غلظت  50میلیگرم در لیتر نانو ذرات سیلیکون به مدت
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 72ساعت بود (جدول  .)2استفاده از الیسیتورها از جمله اقدامات مؤثر برای افزایش زیست توده و تولید متابولیتهای ثانویه در شرایط
درون شیشه است ( .)Soleimani et al., 2012در گزارشهای مختلف نتایج مختلفی از تأثیر نانو ذرات بر رشد بافت و سلولهای
گیاهی در کشت درون شیشهای ارائه شده است ( .)Jasim et al. 2017به طور مثال ،گزارش شده است که رشد ریشههای مویین
 Artemisia annuaدر تیمار با نانو ذرات نقره افزایش داشت (.)Zhang et al., 2013

محتوای پروتئین کل و فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز :بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول
 )2اثر مدت زمان اعمال محرکهای مورد استفاده بر میزان پروتئین کل ،فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز معنیدار
نبود ،اما اثر تیمارهای محرک و نیز اثرات متقابل آن با مدت زمان اعمال بر صفات مذکور معنیدار بهدست آمد .نتایج مقایسه میانگین
نشان داد کاربرد نانو محرکهای مورد استفاده در کشت ریشه مویین در اکثر سطوح ،موجب افزایش قابل توجه میزان پروتئین کل
شد و این افزایش در بیشتر سطوح (غیر از غلظت  200میلیگرم در لیتر نانو ذرات آهن در هر دو زمان تیمار و غلظت  5میلیگرم در
لیتر نانو ذرات نقره در تیمار  36ساعته) نسبت به شاهد معنیدار بود .همچنین ،در باالترین سطوح مورد استفاده از هر یک از نانو
محرکهای مورد استفاده فعالیت آنزیم پراکسیداز به طور معنیداری کاهش یافت .بیشترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز نیز مربوط
به غلظت  100میلیگرم در لیتر نانو اکسید آهن در تیمار  36ساعته و غلظت  25میلیگرم در لیتر نانو ذرات سیلیکون در تیمار 72
ساعته بود (جدول .)2
میزان فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز در بیشتر سطوح تیمار با نانومحرکها تفاوت معنیداری با تیمار شاهد نداشت .به طوری
که در تیمار  36ساعته تنها کاربرد غلظتهای  50میلیگرم در لیتر نانو ذرات آهن منجر به کاهش معنیدار میزان آنزیم پلیفنل
اکسیداز شد و در تیمار  72ساعته نیز کاربرد غلظت  100میلیگرم در لیتر نانو ذرات آهن 5 ،میلیگرم در لیتر نانو ذرات نقره و 25
میلیگرم در لیتر نانو ذرات سیلیکون موجب افزایش معنیدار در میزان فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز گردید (جدول  .)2گزارش شده
است که تیمار با محرک نانو نقره ،باعث افزایش مقدار پروتئین کل و فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاهچههای Cuminum

 cyminum L.نسبت به گروه شاهد شد ( Aminizadeh .)Yousefi et al. 2015و همکاران ( )2016هم با اعمال دو نانو ذره
آهن و روی در غلظتهای  20 ،10 ،5 ،1 ،0و  40میلیگرم در لیتر در گیاه  Lepidium drabaنشان دادند که فعالیت پراکسیداز
پس از  8ساعت به طور قابل توجهی در تیمار با این دو نانو ذره (به ویژه در غلظتهای باالتر) افزایش یافت ولی پس از  16ساعت
به شدت کاهش پیدا کرد .این نشان میدهد که نانو ذره آهن در غلظتهای پایین باعث افزایش میزان پراکسیداز میشود ولی در
غلظتهای باال احتماالً به دلیل سمی بودن منجر به کاهش تولید پروتئین کلی و میزان پراکسیداز میشود ( Aminizadeh et

 )al., 2016که با نتایج این آزمایش همخوانی داشت.
فنول و فالونوئید کل :بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،اثر غلظتهای مختلف نانو ذرات ،زمان برداشت و اثر متقابل آنها بر
میزان فنول و فالونوئید کل ریشههای مویین معنیدار بود (جدول  .)2نتایج مقایسه میانگین نشان داد که کاربرد تمامی سطوح
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محرکهای نقره ،آهن و سیلیکون به مدت  36ساعت منجر به افزایش معنیدار میزان فنول کل کشت ریشه مویین شد .در تیمار
ریشهها با غلظت  100و  200میلیگرم در لیتر نانو ذرات آهن به مدت  72ساعت ،میزان فنول کل تفاوت معنیداری با شاهد نداشت
و میزان تنها در تیمار  50میلیگرم در لیتر نسبت به شاهد افزایش معنیدار نشان داد (جدول  .)2در مورد نانو ذرات نقره در تیمار 36
ساعته غلظت  10و  20میلیگرم در لیتر آن بدون اختالف معنیدار با یکدیگر منجر به تولید مقدار فنول بیشتری شدند .در حالی که
در تیمار  72ساعته با نانو ذرات نقره بیشترین میزان فنول کل مربوط به غلظت  10میلیگرم در لیتر بود و با افزیش غلظت آن به 20
میلیگرم در لیتر مقدار فنول کل به طور معنیداری کاهش یافت .در مورد تیمار با نانو ذرات سیلیکون نیز مشاهده شد که بیشترین
میزان فنول کل در تیمار  72ساعته مربوط به غلظت  50میلیگرم در لیتر و در تیمار  36ساعته مربوط به غلظت  100میلیگرم در
لیتر این نانو ذره بود .این امر نشان میدهد که تأثیر نانو ذرات مورد استفاده در این آزمایش بر فنول کل تابعی از غلظت و زمان تیمار
است و با افزایش زمان تیمار غلظتهای پایینتر تأثیر مشابه با غلظتهای باال در زمان تیمار کمتر دارند (جدول  .)2هر چه میزان
ترکیبات فنولی در گیاه بیشتر باشد فعالیت آنتیاکسیدانی آن بیشتر میشود .ترکیبات فنولی بهعنوان دهنده هیدروژن با حذف
رادیکالهای آزاد نقش آنتیاکسیدانی دارند ( .)Golluce et al. 2007گزارش شده است که نانو ذرات اکسید آهن منجر به افزایش
محتوای فنول و فالونوئید و توان آنتیاکسیدانی در کشت ریشههای مویین گیاه خرفه ( )Portulaca oleracea L.داشت
( .)Mohebodini and Fathi 2021همچنین بر اساس نتایج مقایسه میانگین ،در تیمار  36ساعته تمامی سطوح محرکهای
مورد استفاده نسبت به شاهد منجر به افزایش معنیدار میزان فالونوئید کل در ریشههای مویین شد ،اما تیمار  72ساعته کاربرد تمامی
سطوح نانو ذرات اکسید آهن و  25میلیگرم در لیتر نانو ذرات سیلیکون موجب افزایش معنیدار در میزان فالونوئید کل شد و سایر
تیمارهای مورد استفاده در کشت ریشههای مویین تفاوت معنیداری در میزان فالونوئید کل با شاهد نداشتند .در تیمار  36ساعته با
افزایش غلظت نانو ذرات اکسید آهن مقدار فالونوئید کل افزایش نشان داد ولی در مورد دو نانوذره دیگر با افزایش غلظت نانو ذرات
مقدار فالونوئید کل ابتدا افزایش و سپس کاهش یافته یا تغییر معنیداری ایجاد نشد .در مجموع ،بیشترین میزان فالونوئید کل مربوط
به تیمار با غلظت  200میلیگرم در لیتر نانو اکسید آهن به مدت  36ساعت به دست آمد (جدول  .)2مشابه با نتایج ما ،مقدار فنول،
فالونوئید و فعالیت آنتیاکسیدانی در سلولهای تیمار شده با نانو ذرات آهن ،نقره و مولیبدن در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه G.

 officinalisبه دوز و مدت زمان اعمال نانو محرک وابسته بود (.)Minaei et al. 2021
محتوا و عملکرد گالگین :نتایج حاصل از کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال ) (HPLCنشان داد که تیمار ریشهها با تمامی
سطوح نانو ذرات نقره و سطوح  50و  100میلیگرم در لیتر نانو ذرات سیلیکون در هر دو زمان برداشت موجب افزایش معنیدار
محتوای گالگین نسبت به شاهد شد ،اما کاربرد هیچ کدام از غلظتهای مورد استفاده نانو ذرات اکسید آهن در هر دو زمان برداشت
افزایش معنیداری در میزان گالگین نسبت به شاهد ایجاد نکرد .در مجموع بیشترین میزان محتوای گالگین در تیمار ریشهها با غلظت
 10و  20میلیگرم در لیتر نانو ذرات نقره و  100میلیگرم در لیتر نانو ذرات سیلیکون به مدت  36ساعت بهدست آمد (جدول .)2
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 نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین تأثیر نانو محرکهای مختلف بر برخی فاکتورهای رشدی و.2 جدول
 ساعته72  و36  در دو زمان برداشتG. officinalis بیوشیمیایی در کشت ریشه مویین گیاه
Table 2. Results of variance analysis and mean comparison of the effects of different
nanoelicitors on some growth and biochemical properties in hairy root culture of G.
officinalis at 36 and 72 hours
زمان

غلظت

وزن تر

محرک
Fresh
Time
Concentration
Elicitor
weight
-1
(h)
(mg l )
(g)
شاهد

Growth
rate (%)

پلی فنل
پراکسیداز

اکسیداز

فالونوئید فنل کل
کل
Total

عملکرد
گالگین

گالگین

Total
Peroxidase Polyphenol phenol Total Galegine Galegine
protein
(mg g-1)
(mg g- flavonoid (mg g-1) yield
oxidase
(mg g-1)
1
)
(mg/g)
(mg g-1)
(mg)

0.87b

19.26bc

0.05c

13.41f

363.43ab

2.04e

0.44g

6.56c

5.71c

نانو ذرات

50

0.92ab

28.60abc

0.25a

39.57b

306.15c

2.38d

1.05f

6.70c

6.17c

اکسید آهن

100

0.96ab

35.01ab

0.28a

60.31a

338.034bc

2.75b

2.35cd

6.80c

6.58c

200

b

14.06

bc

0.09

c

e

c

a

c

5.54c

34.72

ab

0.08

c

b

9.24b

Fe NP

نانونقره
Ag NP

نانو
سیلیکون

0.83

ab

323.80

4.37

6.64

18.82bc

0.17b

37.58bc

393.84a

3.00a

3.48b

12.22a

20

0.80

c

b

d

ab

a

c

ab

25

1.03a

3.03

2.76

9.79

10.36

10.51a
8.32b

0.19b

38.21bc

355.34ab

2.60c

1.18f

7.19bc

7.46bc

30.41
25.66bc

a

0.27
0.16b

b

45.23
28.96cd

ab

359.27
357.41ab

b

2.74
3.09a

d

2.11
1.85de

b

8.91
10.88ab

8.26b
10.52a

1.32D

83.82D

0.07E

17.02E

319.43D

2.64EF

1.25EF

7.34C

9.72C

50

1.4CD

95.27CD

0.20BC

45.26B

335.54CD

2.80CD

2.02BCD

6.80CD

9.53C

100

1.44CD

100.22BCD

0.19CD

45.60B

394.69AB

2.54FG

2.73A

7.11C

10.26C

Si NP

0.92
0.96ab

شاهد

0

نانوذرات
اکسید آهن

E

47.30a

355.87

1.41

ef

b

25.22

2.79

b

0.86b

0.19

395.70

2.56

a

10

12.62

25.79

d

0.94

50
100

Fe NP

13.89

bc

5

ab

control

72 h

)(درصد

پروتئین کل

0

control

36 h

نرخ رشد

abc

E

E

E

D

6.28D

55.66

0.10

17.46

300.40

5

1.36D

90.31CD

0.18CD

33.39CD

421.01A

2.71DE

1.25EF

8.27B

11.28BC

10

1.12E

52.17E

0.2BC

41.26BC

332.39CD

2.92B

1.35EF

8.63AB

9.73C

20

E

1.01

E

44.03

AB

8.79C

نانو

25

1.53BC

106.02BC

0.27AB

54.07A

368.22BC

2.74DE

2.19ABC

7.73BC

11.87BC

سیلیکون

50

1.77A

139.90A

0.16CD

40.34BC

346.8CD

3.05A

1.74CDE

8.89A

17.55A

DEF

B

14.05B

Si NP

AB

334.25

2.47

CD

2.88

G

BC

1.17

1.61

F

8.67

Elicitor )E( محرک

F(9, 40)

0.13**

2252.86**

0.023**

1341.01**

4337.56**

0.23**

3.19**

4.66**

47.27**

)T( زمان برداشت

F(1, 40)

3.19** 57604.83**

0.000ns

90.72ns

871.34ns

0.02*

1.46**

2.79*

*9.12*

0.05**
7.64

0.007*
15.22

95.85*
16.53

2081.63**
7.15

0.18**
2.37

2.06**
10.47

1.17*
4.63

3.89**
7.02

914.38**
19.16

31.90

CD

320.20

D

1.65

F(9, 40)

0.14

D

29.46

D

100

Harvest time
E× T
CV (%)

118.77

B

0.24

AB

5.65

D

1.11

Ag NP

2.57

AB

200

نانونقره

2.57

FG

8.48

 حروف غیر مشابه کوچک و. درصد و اختالف غیر معنیدار1  و5  به ترتیب نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمالns  ** و،*
 ساعته هستند72  و36  درصد بین تیمارهای محرک به ترتیب در زمان اعمال5 بزرگ نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال
*

,** and

ns

show significant differences at the 5 and 1% probability levels and non-significant

differences, respectively. Different uppercase and lowercase letters indicate significant differences in
the 5% probability level among elicitation treatments at 36 and 72 h, respectively
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در شکل  5نمونهای از کروماتوگرام به دست آمده از  HPLCنمونه ریشه مویین تحت تاثیر غلظت  10میلیگرم در لیتر نانوذرات
نقره به عنوان بهترین تیمار در مقایسه با نمونه ریشه مویین بدون اعمال محرک (شاهد) آورده شده است.

شکل  .5کروماتوگرام  HPLCحاصل از استاندارد گالگین ( ،)Aریشه مویین بدون اعمال محرک به عنوان شاهد (،)B
و ریشه مویین تحت تأثیر غلظت  10میلیگرم در لیتر نانو محرک نقره ()C
)Figure 5. Chromatogram HPLC of Galegine standard (A), Non elicited Hairy root (control
(B), and hairy root elicited by 10 mg/L Ag nano-particles (C).

در خصوص عملکرد گالگین نیز اختالف معنیداری بین تیمارهای محرک وجود داشت .به طوری که در زمان برداشت 36
ساعت اختالف معنی داری بین سطوح نانو ذرات اکسید آهن مورد استفاده با یکدیگر و با شاهد وجود نداشت ولی در زمان برداشت
 72ساعت افزایش غلظت نانو ذرات اکسید آهن به  200میلیگرم در لیتر باعث کاهش معنیدار عملکرد گالگین نسبت به شاهد
گردید .در حالی که استفاده از نانو ذرات نقره به مدت  36ساعت در هر سه سطح باعث افزایش عملکرد گالگین نسبت به شاهد شد.
با این حال ،در تیمار  72ساعت با توجه به کاهش رشد ریشهها عملکرد گالگین نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنیداری نشان نداد .از
سوی دیگر استفاده از نانو ذرات سیلیکون در تیمار  36ساعته باعث افزایش عملکرد گالگین در غلظتهای  50و  100میلیگرم در
لیتر شد .به طور کلی در زمان برداشت  36ساعت ،غلظت  100میلیگرم در لیتر نانو ذرات سیلیکون به همراه غلظت  10میلیگرم
در لیتر نانو ذرات نقره بیشترین عملکرد گالگین (با میانگین  10/5میلیگرم) را در مقایسه با تیمارهای دیگر محرک به خود اختصاص
دادند .در تیمار  72ساعته استفاده از نانو ذرات سیلیکون در غلظت  50میلیگرم در لیتر باعث بیشترین افزایش عملکرد گالگین (با
میانگین  17/5میلیگرم) نسبت به شاهد شد .در حالت کلی بیشترین عملکرد گالگین در تیمار ریشهها با غلظت  50میلیگرم در لیتر
نانو ذرات سیلیکون به مدت  72ساعت بهدست آمد (جدول  .)2این امر را میتوان هم به رشد بهتر ریشههای مویین و هم به محتوای
گالگین باالتر در این غلظت نسبت داد .تیمار ریشههای مویین گیاه  Silybum marianum (L.) Gaertn.با غلظتهای مختلف
نانو نقره نشان داد که کاربرد نانو نقره در کشت ریشه مویین این گیاه منجر به افزایش میزان تجمع سیلیمارین ( )Silymarinشد
( .)Khalili et al., 2010همچنین استفاده از سه نانو ذره مس ،آهن و سیلیکون ،منجر به افزایش متابولیتهای پاپاورین ،تبائین
و کدئین در سوسپانسیون سلولی خشخاش شد ( .)Bondarian et al. 2013با بررسی اثر نانو ذرات اکسید آهن و روی بر میزان
186
Electronic ISSN: 2228-6500

Print ISSN: 2228-6705,

;Agricultural Biotechnology Journal

قنبری نمین و همکاران1401 ،
تولید هایپرسین و هایپرفورین در کشت سوسپانسیون سلولی گل راعی ( )Hypericum perforatum L.مشاهده شد که نانو ذرات
اکسید روی در غلظت  100 ppmبر میزان متابولیتهای ثانویه دارای اثرات مثبت بود در حالی که نانو ذرات اکسید آهن در همان
غلظت ،دارای اثرات منفی بود (.)Sharafi et al. 2013
نتیجهگیری :در این تحقیق پروتکل مناسبی برای تولید ریشههای موئین در گیاه  G. officinalisبا استفاده از باکتری R.

 rhizogenesبه دست آمد ،و مشخص شد که ریزنمونه برگ بهترین ریزنمونه برای القای ریشههای مویین در این گیاه با استفاده
از سویه  A4است .همچنین با اعمال محرکهای مختلف در محیط کشت ریشههای موئین مشاهده شد که برخی از نانو محرکهای
مورد استفاده موجب کاهش رشد ریشه و افزایش صفات بیوشیمیایی نسبت به شاهد شدند .بیشترین میزان گالگین در تیمار با غلظت
 10و  20میلیگرم در لیتر نانو ذرات نقره و  100میلیگرم در لیتر نانو ذرات سیلیکون به مدت  36ساعت حاصل شد که حدود 1/85
برابر بیشتر از شاهد بود .هر چند بیشترین عملکرد گالگین در تیمار ریشهها با غلظت  50میلیگرم در لیتر نانو ذرات سیلیکون به مدت
 72ساعت بهدست آمد .بر این اساس پیشنهاد میشود با شناسایی ژنهای مسیر بیوسنتز گالگین در این گیاه ،تأثیر اعمال محرکهای
مختلف بر بیان این ژنها نیز مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوان با دستکاری و تنظیم دقیق این ژنها امکان افزایش تولید گالگین را در
شرایط درون شیشهای فراهم کرد.
سپاسگزاری :از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی به خاطر حمایت مالی این پژوهش سپاسگزاری میشود.
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