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  106 ات:صفح تعداد             27/11/94 :دفاع تاریخ          و منابع طبیعی کشاورزي :دانشکده 

  :چکیده

تـرین منبـع فیبـري و    عنوان غنـی ترین محصوالت اقتصادي جهان است که بهاز مهمیکی ) Gossypium hirsutum(پنبه 

شود. اگرچه پنبـه گیـاهی نسـبتاً مقـاوم بـه شـرایط تـنش اسـت، امـا هماننـد دیگـر            پایه اصلی صنعت نساجی محسوب می

هـاي  با اسـتفاده از روش  گران پنبهگیرد. اصالحهاي زیستی و غیرزیستی مختلفی قرار میمحصوالت زراعی، تحت تأثیر تنش

هـاي زیسـتی خصوصـاً    اما دستاوردهاي محدودي در رابطه با تنش؛ اندپالسم پنبه را بهبود بخشیدهاصالح نباتات سنتی، ژرم

هـاي  پالسم ضعیف پنبه و دسترسی محدود بـه ژن تواند ناشی از ژرمها گزارش شده است. این امر میمقابله با آفات و بیماري

هاي مهندسی ژنتیـک و اصـالح نباتـات سـنتی و     تلفیق روش ،پالسم پنبه باشد. بنابراینها در ژرمفات و بیماريمقاومت به آ

با کشـت گیاهـان    ،چنینهمتواند باعث بهبود کمیت و کیفیت محصول شود. ها میهاي مقاومت به آفات و بیماريانباشت ژن

هـاي زیسـت   هاي تولیـد کـاهش یافتـه و از آلـودگی    وم شیمیایی و هزینهها، استفاده از سمتراریخته مقاوم به آفات و بیماري

 کیتینـاز (مقاومت در برابر آفت کرم غوزه پنبه) و  cry1Abهاي منظور انتقال ژنشود. در این تحقیق بهمحیطی جلوگیري می

هـاي  سـاحل و بختگـان)، الیـن    (مقاومت در برابر پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه) به ارقام تجاري پنبه ایران (ورامـین، خـرداد،  

انباشت  برايچنین، هم. (با منشأ رقم کوکر) و ارقام تجاري ایرانی تالقی داده شدند chiو  cry1Abهاي تراریخته حاوي تراژن

در پس از تأیید حضور هر دو تـراژن  ، هاي تراریخته با هم تالقی داده شدندهر دو تراژن در ارقام تجاري پنبه ایران، ابتدا الین

یک گیاه، بین نتاج حاصل و ارقام تجاري ایرانی تالقی جنسی انجام شد و براي بازیابی ژنوتیپ ارقام تجـاري، نتـاج حاصـل از    

هـاي حاصـل از   در نسل chiو  cry1Abهاي تالقی جنسی با والد تجاري خود تالقی برگشتی داده شدند. پایداري انتقال تراژن

ها با اسـتفاده از واکـنش   ردیابی غیرمستقیم تراژن چنین،همشد. بررسی  PCRوسیله واکنش هاي جنسی و برگشتی بهتالقی

PCR  براي ژنnptII گیاهان نسل در عنوان ژن نشانگر انتخابی) انجام شد. (بهF1 و BC1 ها در سطح پروتئینـی بـا   تراژن بیان

 هیـ عل سـنجی سـت یز شیدر آزماهایی با وزن مولکولی مورد انتظار مشاهده گردید. آزمون وسترن بالت ارزیابی شد و پروتئین

 Verticilliumشاهد، کاهش رشـد قـارچ    اهینسبت به گ BC1نسل  ختهیترار اهانیخام در گ نیبا عصاره پروتئ یقارچ يماریب

dahliae نسـل   ختهیترار اهانیبرگ گ يحاو هايحشره نمونه سنجیستیز شیمشاهده شد. در آزماBC1   در  يمقاومـت بـاال

نتـایج حاصـل،   بود. دیشاهد شـد  اهیکه خسارت وارد شده به برگ گ یغوزه پنبه نشان دادند. در حال رمک يالروها هیبرابر تغذ

 زراعی تراریختـه  گیاهان ،در ارقام تجاري ایرانی را نشان داد. در این پژوهش chiو  cry1Abهاي انتقال و انباشت موفق تراژن

منظور ردیـابی همزمـان ژن   پیش رفتند. به BC2و گیاهان حاوي یک تراژن تا نسل  BC1شده حاوي دو تراژن تا نسل انباشته

دو  PCRچنـین در واکـنش   دوگانه با چهار نمونه کنترلی بهینـه شـد. هـم    PCRواکنش  کیتینازو تراژن  (sad1)داخلی پنبه 

تکثیـري نشـان داد ایـن دو قطعـه     یابی قطعـات  توالیی قرار گرفتند و نتایج قطعه براي ژن داخلی تکثیرشدند که مورد بررس

در ناحیـه اینتـرون دوم وجـود دارد.     bp 79ها یک حـذف  هستند که در یکی از نسخه sad1مربوط به دو نسخه مختلف ژن 

  گردد.بنابراین این حذف منجر به تفاوت بیانی در این دو نسخه نمی

  دوگانه PCR، به بیماري مقاومتبه آفت،  مقاومتها، : انباشت ژنهاواژه کلید
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  مقدمه 1- 1

ترین منبع فیبري و پایـه اصـلی صـنعت نسـاجی     عنوان غنیاست که بهترین محصوالت اقتصادي جهان پنبه یکی از مهم

دانـه، مغـز   ي پنبـه مختلف بذر آن از جمله الیاف پنبه، پوسـته  هايقسمت ،چنین). همBakhsh et al., 2012( شودمحسوب می

درصد کشت پنبـه   90. حدود )90شود (مدیرروستا، هاي مختلف تجاري استفاده میوردهآدانه و الیاف کوتاه (کرك) در فرپنبه

یک گونه تتراپلوئید بوده و مبدأ اولیه آن جنوب  Rios, 2015 .(G. hirsutumاست ( Gossypium hirsutumدنیا مربوط به گونه 

- (یزدانـی  شـود ساله مدیریت مـی صورت یکولی به ،است چندسالهکه این گیاه ). با اینAbdalla et al., 2001مکزیک است (

  ).1386باي، خوراسگانی و حسینی

ها قـرار  هاي زیستی و غیرزیستی مختلفی از جمله آفات و بیماريپنبه همانند دیگر محصوالت زراعی، تحت تأثیر تنش

) و بیمـاري پژمردگـی   Helicoverpa armigeraهـاي مختلـف پنبـه، آفـت کـرم غـوزه پنبـه (       گیرد. از بین آفات و بیماريمی

پور، کنند (خواجهاله خسارت زیادي در مزارع پنبه ایجاد میس هاي پنبه بوده و هرترین آفات و بیماريجزء مهم 1ورتیسیلیومی

ند ذرت، سورگوم، توتون، کنجد، سویا و ... نیز تغذیه بر گیاه پنبه، از سایر محصوالت زراعی مان). کرم غوزه پنبه عالوه1386

ایـن   خـوب، باعـث تبـدیل    کند. طیف میزبانی وسیع و قدرت پروازکرده و خسارت زیادي به محصوالت کشاورزي وارد می

 ). بیماري پژمردگـی ورتیسـیلیومی پنبـه نیـز    1386پور، حشره به یک آفت مهم در دامنه جغرافیاي وسیعی شده است (خواجه

گردد. این قارچ ایجاد می Verticillium dahliae klebahn، که توسط قارچ استکاري هاي مناطق پنبهترین بیماريیکی از شایع

اند براي مدت طوالنی توو می )Hanson, 2000کند (است که گیاهان را از طریق ریشه آلوده می خاکزيزاي یک عامل بیماري

پاشـی بـا سـموم    هاي مختلفـی ماننـد سـم   ). براي کنترل این آفت و بیماري از روشMiao et al., 2010بماند ( زندهدر خاك 

). اسـتفاده از  1386بـاي،  ی و حسینیخوراسگانشود (یزدانیارقام مقاوم و ... استفاده می هاي زراعی، کشت، عملیاتیشیمیای

زیسـت مخـرب  بر غیراختصاصی بودن و تأثیر بر طیف وسیعی از حشرات و موجـودات دیگـر، اثـرات    سموم شیمیایی عالوه

  .)1389محیطی فراوانی دارد (فارسی و باقري، 

                                                
1- Verticillium wilt 
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هاي مقاوم هاي مقاوم است. با کشت واریتهها، تولید واریتههاي مبارزه با آفات و بیماريترین و مؤثرترین راهیکی از مهم

هاي هاي تولید کاهش یافته و از آلودگیاستفاده از سموم شیمیایی، هزینهعلت عدمیابد، بلکه بهتنها میزان عملکرد افزایش مینه

 هاي اصالحگران پنبه با استفاده از روش). در طوالنی مدت اصالح1389ارسی و باقري، شود (فزیست نیز جلوگیري میمحیط

هاي زیستی خصوصـاً مقابلـه بـا    اما دستاوردهاي محدودي در رابطه با تنش؛ اندپالسم پنبه را بهبود بخشیدهنباتات سنتی، ژرم

پالسم ضعیف پنبه و دسترسی محـدود بـه   تواند ناشی از ژرماین امر می). James, 2014( ها گزارش شده استآفات و بیماري

ژنتیـک و  امروزه با استفاده از مهندسـی  ). Bakhsh et al., 2015( باشد در گیاه پنبه هاهاي مقاومت در برابر آفات و بیماريژن

پـذیر شـده   ها امکانهاي دیگر، ایجاد مقاومت به آفات و بیماريادهها از خانوسازي و انتقال ژنهاي همسانهدسترسی به روش

هـاي  ژن از جملـه هـاي مختلفـی   ژن توان بـا انتقـال  با استفاده از این فناوري، می ،). بنابراینSharma and Ortiz, 2000است (

 کیتینـاز هاي ضدقارچی مانند ) و ژنWang et al., 2014؛ cry1Ac )Tohidfar et al., 2008و  cry1Abضدآفت کرم غوزه مانند 

هـا  ) به گیاهان، ارقام مقاوم به آفات و بیمـاري Chan et al., 2015؛ Amian et al., 2011؛ Tohidfar et al., 2005( وکونازگلو 

  .لید کردتو

هاي مختلف، عملکرد و کیفیت محصول تولیدي نیـز بسـیار مهـم    بر مقاومت به تنشبراي تولید گیاهان تراریخته عالوه

باشد ر تولید گیاهان تراریخته میم تجاري و با کیفیت کشور یک اتفاق مهم دارقاهاي مورد نظر به است. بنابراین، انتقال تراژن

اي در شیشهعدم وجود فنون مناسب جهت تکثیر درون هاي جدي در انتقال ژن به گیاه پنبه ومحدودیتتوجه به وجود  ولی با

هاي باززایی در گیاه پنبـه  بیشتر پروتکل ،چنینهم بر است.ریخته بسیار مشکل و هزینهاهاي تراین گیاه، انتقال ژن و تولید الین

 Smith et(هاي تراریختـه را ندارنـد   رقام پنبه پتانسیل کافی براي توسعه الینو نوع ریزنمونه بوده و بیشتر اوابسته به ژنوتیپ 

al., 1990(.  هـاي ایـن رقـم    رقم کوکر تمایل بیشتري به دریافت تراژن داشـته و ریزنمونـه  در بین ارقام پنبه، که توجه به اینبا

اسـت  انتقال ژن به این رقـم انجـام شـده    اي طور گستردهدهند، بهاي پاسخ مناسبی میشیشهدر شرایط دروننسبت به باززایی 

)Katageri et al., 2007ي هـا بـا اسـتفاده از روش  پالسم رقـم کـوکر   اي مطلوب به ژرمه). به این صورت پس از انتقال تراژن

سپس بـراي بازیـابی ژنوتیـپ ارقـام      .ها را به ارقام تجاري منتقل کردتراژن توانمی و انجام تالقی جنسی نباتات سنتی اصالح

تـوان بـا   ژنـی، مـی   بر تولید گیاهان تراریخته تک. عالوهها تالقی برگشتی انجام دادبین نتاج حاصل و والد تجاري آنتجاري، 

انتقـال  هاي زیستی مختلف تولید کـرد.  تنش در برابر هاي زیستی مختلف، گیاهانی مقاومتنش بهانتقال دو یا چند ژن مقاومت 
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1به یک گیاه را انباشت مختلف دو یا چند ژن
). انباشـت صـفات مختلـف در گیاهـان     Taverniers et al., 2008نامنـد ( ژن می 

اي براي مقاومت در برابر آفـات،  بالقوه پتانسیلبا  گیاهان حاوي صفات انباشته. یک اتفاق مهم و در حال رشد استتراریخته 

چند ژن  انباشت براي ).Halpin, 2005( اندتولید شدهچنین تحمل شرایط محیطی نامساعد ها و همکشزا و علفعوامل بیماري

هاي والدي حاوي ژن خـارجی، تراریخـت دوبـاره و    تالقی جنسی بین الین هاي مختلفی از جملهروشاز توان گیاهان می در

 ,.Yi et alکـرد (  اسـتفاده درپی گیاهان تراریخته، تراریخت همزمان گیاه با یک پالسمید حامل دو یا چند ژن مختلف و ... پی

یک روش مؤثر بوده  ،گیري بین گیاهان تراریخته حاصل از انتقال ژنو دورگجنسی انجام تالقی  ها،این روشاز بین  ).2013

  ).Zhao et al., 2015شود (طور گسترده استفاده میو به

محصوالت تراریخته یک چالش همیشگی براي شناسایی این محصوالت وجود دارد. بسیاري از محققان با افزایش تعداد 

صـرفه، سـاده و سـریع بـراي ردیـابی و شناسـایی موجـودات         بـه  ي یک روش پرتوان، کارآمد، مقروندر تالش براي توسعه

 تأییدژن داخلی و  تأییدو در دو مرحله  PCRش ) هستند. عموماً ردیابی موجودات تراریخته با واکنGMOsتغییریافته ژنتیکی (

راحتی ایـن دو  توان بهمی 2مراز چندگانهاي پلیز روش واکنش زنجیرها). با استفاده Park et al., 2015گیرد (تراژن صورت می

  جویی کرد.مرحله را همزمان انجام داد و در وقت و هزینه صرفه

براي تولید گیاهان مقـاوم بـه    chiو  cry1Abهاي و تالقی برگشتی ژن جنسی در این پژوهش با استفاده از روش تالقی

آفت کرم غوزه پنبه و بیماري پژمردگی ورتیسیلیومی به ارقام تجاري پنبه کشور شامل ورامین، خرداد، ساحل و بختگان انتقال 

  سازي شد.گانه برادي ردیابی همزمان تراژن و ژن داخلی بهینهدو PCRچنین یک سیستم یافت. هم

  پنبه منشأ - 2- 1

 و داراي رشد نامحـدود  چندساله. پایه وحشی پنبه استداراي قدمت زیادي در بین محصوالت زراعی شده اصالحپنبه 

فریقا، استرالیا و آمریکاي مرکزي وجود دارد. در طول چند سده، مردم بومی ایـن  آاست و در مناطق جغرافیایی مشخصی نظیر 

را پرورش دادنـد کـه    )G. hirsutumو  G. herbaceum، G. arboreum، G. barbadenseپنبه (مناطق، چهار گونه مشخص از 

  .)1388باي، خوراسگانی و حسینییزدانی(باشد یافته در ایاالت متحده میاولین گونه پرورش .Gossypium hirsutum Lگونه 

                                                
1- Stacking 
2- Multiplex PCR 
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 شناسی پنبهگیاه - 3- 1

این گیاه فیبري که منبـع ارزان پـروتئین و روغـن     .است Gossypiumو از جنس  Mulvaceae تیرهاز  لپه دوگیاهی پنبه 

- معتدلـه (یزدانـی  ) و مناطق Rios, 2015( ویژه در مناطق استواییبه، خاك و هوا و از آب ياگستردهخوراکی است، در طیف 

ي اهلـی  هاي مختلف، چهـار گونـه  . از بین گونهشودکشت میهاي کشت مختلف و شیوه )1388باي، خوراسگانی و حسینی

هسـتند.  متعلق به دنیاي قـدیم  ) x2 =n2= 26با تعداد کروموزوم ( G. arboreumو  G. herbaceumدیپلوئید ي دارد. دو گونه

باشـند.  دنیاي جدیـد مـی  متعلق به ) x4 =n2= 52با تعداد کروموزوم ( G. hirsutumو  G. barbadense تتراپلوئیدي دو گونه

اسـاس خصوصـیات ژنـومی و انـدازه     هاي دیپلوئید بر. گونهاست G. hirsutum% از کشت پنبه دنیا مربوط به گونه 90حدود 

  .)Rios, 2015( هستند )استرالیا( Kو  C ،G(آمریکا)،  D )،آفریقا و آسیا( Fو  A ،B ،E شاملشوند که تعیین می هاکروموزوم

G. hirsutum ي آمریکایی یا پنبه آپلند و یا پنبـه الیـاف متوسـط معـروف اسـت.      ي تتراپلوئید است که به پنبهیک گونه

گونـه از  ایـن  ).Abdalla et al., 2001( یافتـه اسـت  آنجا به سایر نقاط دنیا انتقـال  گونه است و ازجنوب مکزیک خاستگاه این

  ).Paterson et al., 2012( وجود آمده استبه Aو  Dللی دو ژنوم اجدادي آترکیب 

اي درختچـه صـورت نیمـه  بوتـه بـه   . در بسیاري از ارقـام شودکشت میساله صورت یکبودن، به چندسالهرغم پنبه علی

، ي رشد گیـاه در شـرایط زراعـی   کند. طول دورهکروي رشد می شکل و غالباً به است مترسانتی 200تا  60کوچک به ارتفاع 

سرعت در اوایل دوره وده و بهاست. ریشه این گیاه مستقیم و طویل ب ریمتغروز  200تا  130بسته به رقم و شرایط محیطی از 

باشـد. در هـر گـره    هاي جانبی است و غالباً فاقد گل مـی ها و شاخهکند. ساقه اصلی داراي برگرشد در خاك عمقی نفوذ می

بافت ساقه  صورت شاخه رویشی یا زایشی رشد نماید.تواند بهي هر برگ یک جوانه وجود دارد که میساقه اصلی و در زاویه

 يا پنبـه  چوب با رشد بیشتر، اما سخت نیست. رنگ پوست ساقه در جوانی مایل به سبز یا مایل به قرمز است، اما استچوبی 

تـا   100و گلبرگ  5هم چسبیده و  کاسبرگ به 5هاي پنبه کامل بوده و از گل .آید اي مایل به زرد در می شده و به رنگ قهوه

 نـام برگچـه احاطـه   اندام برگ مانند بـه   3توسط  وست شده اتشکیلاند، هاي به هم متصل شدپرچم که در ناحیه قاعده 150

پـور،  (خواجه تخمک وجود دارد 12تا  8در هر برچه  و شده لیتشکتخمدان از سه تا پنج برچه به هم جوش خورده . اندشده

افشـان اسـت. ولـی    بنابراین گیاهی خودگرده ،کندپنبه سنگین بوده و مستقیماً روي کالله خودي سقوط می گرده . دانه)1386

 ,Zehr( دهـد افشانی نیز نشـان مـی  درصد دگرگرده 30 - 5افشان موجود در مزرعه حدود بسته به نوع و تعداد حشرات گرده

ي مرحلـه  افشـانی بـه  از گـرده  هفته بعد 4تا  3غوزه . استمرغی شکل میوه یا غوزه پنبه نوعی کپسول کروي یا تخم .)2010
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- دانه تخـم گردد. پنبهي برداشت میو آماده شده خشکافشانی از گرده هفته بعد 8تا  6رسیدگی فیزیولوژیکی رسیده و حدود 

  ).1386پور، (خواجه استاي تا سیاه متر و به رنگ قهوهمیلی 15تا  7طول  مرغی شکل بوده و به

  اقتصادي پنبه اهمیت - 4- 1

اسلپر و ( باشدلحاظ تولید روغن نیز می از از سویا دومین گیاه مهم ترین گیاه لیفی دنیاست، بعدکه مهماین برپنبه عالوه

 250قاره هنـد و  سال قبل از میالد در شبه 3000اي مربوط به هاي پنبهترین استفاده از پنبه در لباسقدیمی ).2006، 1پولمن

کـه حتـی در دوره    طـوري اي طـوالنی دارد بـه  کشور پرو کشف گردیده است. در کشور ما نیز کشت پنبه سـابقه سال قبل در 

 1302شده از سال طور رسمی و با استفاده از بذور اصالحشد. کشت پنبه در ایران بههخامنشیان لباس سربازان از پنبه تهیه می

. تا اواخر قرن نوزدهم، تولید الیاف تنها هـدف کشـت   )1386باي، خوراسگانی و حسینی(یزدانیهجري شمسی شروع گردید 

مورد نیز  یروغن يدانهعنوان یک دانه، این گیاه بهگیري از پنبههاي اقتصادي روغنگردید که با پیدایش روشپنبه محسوب می

  ).1386پور، قرار گرفت (خواجه استفاده

کشـور جهـان متـداول بـوده و      79شود که تولید آن در محصوالت صنعتی و بازرگانی جهان محسوب می از جملهپنبه 

کنی، نسـاجی و ...) و  پاكکشی، پنبهها خانوار به تولید (بخش کشاورزي)، تبدیل (صنایع روغنو تأمین معیشت میلیون اشتغال

دانـه و الیـاف   دانه، مغـز پنبـه  ي پنبهجمله الیاف پنبه، پوسته زهاي مختلف بذر آن اهاي آن وابسته است. قسمتوردهآتوزیع فر

دانه استفاده در خوراك دام اسـت.  باشند. از دیگر کاربردهاي پنبهوري میآکدام منشأ چندین محصول قابل فر کوتاه (کرك) هر

داراي  کـدام  هـر : کنجاله، لینتر و پوسته کـه  از اندعبارتشوند کشی تولید میدانه که در واحدهاي روغنسایر محصوالت پنبه

اسـت و در   باشـد حـاوي درصـد بـاالیی سـلولز     که از ضایعات کارخانجات پنبه می مثال لینتر عنوان. بهندهستاي ارزش ویژه

  ).90رود (مدیرروستا، کار میهاي حاوي مواد فیبري بهداروسازي جهت رژیم

درصد از کل سطح  7/0هزار هکتار برآورد شد که معادل  81ر حدود سطح برداشت پنبه کشو 92- 91در سال زراعی 

متعلق به اراضی بـا کشـت    ندرصد آ 97و  استدرصد از کل سطح برداشت محصوالت صنعتی  4/14محصوالت زراعی و 

رد. میزان کاري پنبه وجود داهاي گلستان و مازندران دیمدرصد است و فقط در استان 3آبی است. سهم اراضی کشت دیم پنبه 

درصد از کل میزان تولید محصـوالت زراعـی و    3/0هزار تن برآورد شده است که معادل  6/189تولید پنبه در کشور حدود 

                                                
1- Sleper and Poehlman 
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درصد و فارس  2/40هاي خراسان رضوي با سهم کشور استان در باشد.درصد از میزان تولید کل محصوالت صنعتی می 8/1

  ).1392، نامبی( اند هقرار گرفتدر جایگاه اول و دوم تولید پنبه  درصد 14

هزار هکتار اراضی  70نزدیک به  1394در سال  ،از وزارت جهاد کشاورزي )ILNA( 1به گزارش خبرگزاري کار ایران

  هزار تن وش پنبه در کشور تولید شد. 150پنبه رفت و نزدیک به  کشتریزاستان  17در 

  پنبههاي بیماريآفات و  - 5- 1

هـاي  به تریپس پنبه، کـرم  توانترین آفات پنبه میگیرد. از مهمهاي مختلفی قرار میآفات و بیماري حمله موردگیاه پنبه 

 س مینـوز پنبـه و ... اشـاره   گـ خوار مصري، مهاي پنبه، شته پنبه، عسلک پنبه، کنه تارتن، کرم برگبر، کرم غوزه پنبه، سنطوقه

میري پنبه، سفیدك ورتیسیلیومی پنبه، پژمردگی فوزاریومی یا بوته یپژمردگتوان هاي پنبه میترین بیمارياز مهمچنین هم کرد.

  ).1386پور، سیاه پنبه و پوسیدگی غوزه پنبه را نام برد (خواجهاي، ساق هچهسطحی، مرگ گیا

- يمـار یبترین آفات و ء مهمتیسیلیومی پنبه جزها، آفت کرم غوزه پنبه و بیماري پژمردگی وراز بین این آفات و بیماري

  کنند.بوده و خسارت زیادي در مزارع پنبه ایجاد می پنبه يها

  کرم غوزه پنبه -1- 1-5

شـود. اغلـب اوقـات شـمار     یکی از آفات کلیدي پنبه محسوب می Helicoverpa armigeraکرم غوزه پنبه با نام علمی 

طرف مـزارع پنبـه پـرواز    ها بهرهپحد مطلوب رسید، شبپنبه به رشدکه این از پسزیادي از این آفت روي ذرت رشد کرده و 

اي، علفی، ذرت و سـورگوم بـه   لپهتواند روي گیاهان تکواز و طیف میزبانی وسیعی دارد و میکنند. حشره کامل قدرت پرمی

  خود ادامه دهد. رشد

هـا،  کند ولی خسارت حاصـل از تغذیـه روي غـوزه   تغذیه میالرو این آفت در طول فصل زراعی از غنچه و غوزه پنبه 

گذارد. سپس ها را باقی میاز خروج از تخم، ابتدا از پارانشیم برگ تغذیه نموده و رگبرگ تر است. الرو جوان بعدبسیار جدي

مانـده،  هاي باقیکند. غوزهها از الیاف پنبه تغذیه میها و ورود به داخل آنسوراخ کردن غوزه و با به غنچه، گل و غوزه حمله

                                                
1- Iranian Labour News Agency 
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و  مهرمـاه ها، اواسط تیر تا اواسط کاريدهند. شدت صدمات در پنبهالیافشان کوتاه و کثیف بوده و ارزش خود را از دست می

  .استهاي جوان مزرعه پنبه مصادف با ظهور حداکثر غنچه، گل و غوزه

 نیچنهم شود تا شفیره از بین برود.دفن بقایاي گیاهی استفاده می و از شخم عمیق، یخ آب زمستانه یکیزیفبراي کنترل 

ی یکنتـرل شـیمیا   در توان براي کنترل این آفت استفاده کرد.وسیله زنبورهاي تریکودرما و براکون نیز میاز کنترل بیولوژیکی به

  ).1386باي، خوراسگانی و حسینیزدانی(یشود نیز از سموم تیودیکارب، کارباریل، ایندوکسیکارب و اندوسولفان استفاده می

و ... حشرات خانواده  cry1Ac ،cry1Ab ،cry1Fهاي حاوي ژن Btهاي امروزه با استفاده از مهندسی ژنتیک و تولید پنبه

از طریق کاهش مصرف سموم شیمیایی و  زیستاند و براي کشاورزان و محیطاي کنترل شدهمالحظهطور قابلبه پولکدارانبال

  ).Dong and Li, 2007( حفظ جمعیت حشرات مفید بسیار سودمند بوده است

  پنبه ورتیسیلیومیپژمردگی  -2- 1-5

گـردد، از  ایجـاد مـی   Verticillium dahliae klebahnکه توسط قـارچ   )Verticillium wilt(پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه 

ق ریشه آلـوده  است که گیاهان را از طری خاکزي زايعامل بیماري. این قارچ یک استکاري هاي مناطق پنبهترین بیماريشایع

 Miao( میکرواسکلروت باقی بماند به شکلتواند براي مدت طوالنی در خاك، عامل این بیماري می ).Hanson, 2000( کندمی

et al., 2010 .(هسـتند  هاي سنگین و مرطوب کـه داراي ازت زیـاد  هاي قلیایی و زمینخسارت این قارچ در خاك فعالیت و، 

طور مستقیم از قارچ مولد بیماري به ق جریان آب، خاك، بقایاي آلوده و یا توسط باد است.تر است. انتشار بیماري از طریشایع

شود. این قارچ سـبب پژمردگـی و   هاي دیگر گیاه منتقل میآوندهاي چوبی رفته و به قسمت سويراه ریشه وارد گیاه شده، به

جهـت بوتـه   کندي جریان تغذیه گیاه شـده و بـدین   ها موجبهاي چوبی و انسداد آندشود. اشغال آونها میخشکیدگی بوته

شـد  رکند و در هواي سرد و مرطوب، بهتر به این قارچ در تمام مراحل رشد پنبه به آن حمله می ماند.کوتاه و ضعیف باقی می

  ).1386باي، خوراسگانی و حسینی(یزدانی استدهد. شدت بیماري در اوایل و اواخر فصل کمتر خود ادامه می

ها نیز چنین تغییـر رنگـی   هاست که در فواصل رگبرگترین نشانه این بیماري، تغییر رنگ و زردي حاشیه برگمشخص

ها ممکن است شود و اگر هوا سرد باشد برگها، گیاه دچار پژمردگی میعلت عدم رسیدن آب به برگوجود خواهد آمد. بههب

ریزد و بوته هاي آلوده میبوته هايهو غوزها برگ شود.و پیرتر ظاهر می هاي پایینیریزش کنند. نشانه بیماري، ابتدا روي برگ

هـا،  شـده و بـین رگبـرگ    رهیـ آن تهـاي  مانـده و بـرگ  هاي چند برگه، کوتاه باقینماید. گیاهچهاز محل طوقه رشد مجدد می
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با پیشـرفت   ممکن استخصوص در قسمت مغزي ههاي چوبی ریشه و ساقه، بشود. قسمتچروکیدگی مختصري حاصل می

توان در گیاهـان جـوان بیشـتر    عالئم بیماري را می). 1386باي، خوراسگانی و حسینی(یزدانی آید اي دربیماري به رنگ قهوه

  ).Bakhsh et al., 2015( شودبیان بیماري پس از گلدهی خیلی بیشتر می هرچندمشاهده کرد، 

- بر آن تناوب زراعی، استفاده کافی از کودهاي پتاسه و کنترل علفبهترین راه کنترل، استفاده از ارقام مقاوم است. عالوه

  ).1386باي، خوراسگانی و حسینی(یزدانیشود می ، مفید واقعهاي هرز زمستانه نیز

اي وسیله دستکاري ژنتیکی از اهمیت ویژهمیزبان به در بین راهکارهاي متنوع ایجاد مقاومت، تقویت سیستم دفاعی گیاه

هـاي  صورت زودهنگام میزان بـاالیی از پـروتئین  اي که به. تولید گیاهان تراریخته)1391(رئوفی و همکاران،  برخوردار است

 اسـت اي قـارچی  هـ کنند، راهبرد مناسبی جهـت مبـارزه بـا بیمـاري    گلوکوناز را بیان میهاي کیتیناز و ضدقارچی مانند آنزیم

  .)1390(اصفهانی و همکاران، 

  تولید گیاهان مقاوم به آفت و بیماري - 6- 1

 در .هسـتند و حیوانـات   هـا، حشـرات  ، قـارچ هـا هـا، بـاکتري  گیاهان در معرض حمله انواع موجودات از قبیل ویروس

). 1389، يو باقرشود (فارسی استفاده می ها و افزایش تولید، اکثراً از سموم شیمیاییبیماريکشاورزي براي مبارزه با آفات و 

، طیف وسیعی از موجودات و حتی گیاهـان را  مورد نظربر حشره یا آفت هستند و عالوه یراختصاصیغولی این سموم معموالً 

- دلیل سمیت باال عوارض جانبی مضري براي دیگر اعضـاي زیسـت  برخی از این سموم به ،چنین. همدهندقرار می ریتأثتحت 

شدن امکان شسته ،زیرا .پاشی بر سطح گیاهان افزایش یافته استاین مشکالت با توجه به انجام سم انسان دارند. از جملهکره، 

بـا  هاي مبـارزه  ترین و مؤثرین راه). یکی از مهم2010، 1براونی به اکوسیستم، خارج از کنترل است (یو ورود این مواد شیمیا

علـت  یابد، بلکه بـه تنها میزان عملکرد افزایش میهاي مقاوم نهاست. با کشت واریتههاي مقاوم واریتهها تولید و بیماري آفات

بـاقري،   شـود (فارسـی و  زیست نیز جلوگیري میعدم استفاده از سموم شیمیایی، هزینه تولید کاهش یافته و از آلودگی محیط

1389.(  

این  ،وجود این هاي چشمگیري داشته است. بااصالح نباتات، پیشرفت هاي مرسومایجاد ارقام مقاوم با استفاده از روش

  و دسترسی به روش نتیکژها کمتر است. امروزه با استفاده از مهندسی گیر بوده و احتمال موفقیت در آنها بسیار وقتروش

                                                
1- Brown 
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Abstract: 

Cotton (Gossypium hirsutum) is one of the most important economic crops in the world which is 

most enriched source of fiber and main foundation of textile industry. Although, cotton is relatively 

resistant to stress conditions, but like other crops is influenced by different biotic and abiotic stresses. 

Cotton breeders improved cotton germplasm using conventional plant breeding methods, but limited 

achievements have been reported in relation to biotic stresses especially against pests and diseases. 

This may be due to the weak germplasm of cotton and limit access to genes for resistance to pests and 

diseases in cotton germplasm. Therefore, combination of genetic engineering and conventional plant 

breeding methods and stacking of resistance genes against pests and diseases can improve the 

quantity and quality of the crop. Also, cultivation of transgenic plants resistant to pests and diseases, 

is reduced application of chemical pesticides and production costs and prevent environmental 

pollution. In this study, to transfer cry1Ab (resistance to cotton boll worm) and chitinase (resistance to 

cotton Verticillium wilt) genes to Iranian cotton commercial cultivars (Varamin, Khordad, Sahel and 

Bakhtegan), transgenic lines containing of cry1Ab and chi transgenes (with origin of Coker cultivar) 

and Iranian commercial cultivars were crossed. Also, for stacking of both transgenes in Iranian cotton 

commercial cultivars, at the first transgenic lines were crossed together, after confirmation the 

presence of both transgene in one plant, obtained progenies and Iranian commercial cultivars were 

sexually crossed and to recover genotypes of commercial cultivars, progenies obtained sexual 

crossing were backcrossed with own commercial parents. The transferring stability of cry1Ab and chi 

transgenes were evaluated in generations derived from sexual and backcrossed crosses by PCR. Also, 

indirect detection of transgenes was performed by PCR reaction for nptII gene (as selectable marker 

gene). In F1 and BC1 generation plants, expressions of transgenes in protein level were assessed by 

western blot analysis and proteins were observed with expected molecular weight. In Bio-assay 

against fungal disease with crude protein extract, BC1 generation of transgenic plants reduced growth 

of Verticillium dahliae rather to control plants. In insect Bio-assay samples containing BC1 generation 

of transgenic plants leaves showed high resistance to cotton bollworm larvae feeding. Whereas 

damage to the control plant leaves was severe. The results showed successful transfering and stacking 

of cry1Ab and chi transgenes in Iranian commercial cultivars. In this study, stacked trait transgenic 

crops containing two transgenes and plants including one transgene were proceed to BC1 and BC2 

generations, respectively. In order to simultaneously detect cotton reference gene (sad1) and chitinase 

transgene, duplex PCR were optimized with four control samples. Also, two fragments amplified in 

the PCR reaction for reference gene that were analyzed and sequenced. The sequencing results 

showed that the two fragments are related to two different copies of sad1 gene that in one of copies a 

79 bp deletion in region of second intron is happened. So, this deletion causes no expression variation 

between these two copies. 

Keywords: Genes stacking, Pest resistance, Disease resistance, duplex PCR. 
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