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  چکیده

هاي خارجی به گیاهان با کمک اگروباکتریوم بر اساس ناقل نیاز به اطالعات تخصصی در روابط بین انتقال ژن
بعد . انجام شده بود LBA4404س گونه انتقال ژن به سیب زمینی با کمک اگروباکتریوم تومه فاشین. اگروباکتریوم و میزبان دارد

آنالیز مولکولی . از تلقیح با اگروباکتري، طویل شدن، تشکیل شاخه ها و ریشه زایی، سیب زمینی هاي تراریخته حاصل شدند
   .انجام شده بود PCRگیاهان تراریخته سیب زمینی با روش 

  
  ، کشاورزي ارگانیک PCR، انتقال ژن با اگروباکتریوم، سیب زمینی تراریخته: کلمات کلیدي

  
  مقدمه

براي آوردن اطالعات ژنتیکی خارجی به ژنوم گیاه که . تولید گیاهان با صفات مفید مطلوب یکی از اهداف مهندسی ژنتیک است
لهاي منجر به تولید گیاهان تراریخته می شود روش ترانسفورماسیون اگروباکتریایی با توجه به توانایی این باکتري براي تبدیل سلو

این باکتري، ناقلهاي تخصصی با حذف ژنهاي  Tiبر اساس پالزمید . )3(گیاهی بخصوص دو لپه ایها کاربرد وسیعی پیدا کرده است
ند که قادرند اطالعات ژنتیکی خارجی را به ژنوم گیاه به منظور تولید گیاهان با صفات ه افیتوهورمونها و اپین ها توسعه پیدا کرد

گیاهان تراریخته بطور وسیعی در پژوهشهاي اساسی در زیست شناسی بخصوص زیست مولکولی و . )7(دهندمفید مطلوب انتقال 
 پزشکی و دیگر رشته ها پیدا کردندگیاهان تغییر شکل یافته ژنی کاربرد وسیعی در کشاورزي، . ژنتیک مولکولی استفاده می شوند

تمایزي با تولید موجودات بارور و نرمال یکی از مهمترین خواص گیاهان  توانایی باززایی در این ویترو از بافتهاي سوماتیکی غیر
مراحل تولید . این خاصیت اجازه می دهد که گیاهان تغییر شکل یافته ژنی از طریق کشت بافت دریافت شوند. محسوب می شود

وم گیاه وارد می شود و آماده سازي ناقل انتخاب ناقلی که به ژن: گیاهان تغییر شکل یافته پایدار از چندین مرحله تشکیل شده است
براي انتقال یه ژنوم گیاه، معرفی ناقل به سلولهاي گیاهی با مناسبترین روش براي شکل مشخص گیاه یا ریز کشت انتخابی، تایید 

ین کشت غیر غله سیب زمینی مهمتر. )4و  5(حضور و بیان ژنهاي وارد شده به ژنوم گیاه و بررسی وراثت ژن وارد شده به ژنوم گیاه
. اي کشاورزي دنیا محسوب می شود و جایگاه چهارم را در بر اساس اهمیت بعد از برنج، گندم و ذرت به خود اختصاص داده است

در صد بعد  11-10بالروس در تولید سیب زمینی با . سیب زمینی به عنوان یک سبزیجات پرمصرف در بالروس به حساب می اید
کشاورزي ارگانیک یا کشاورزي زیستی، به معنی ). 1(ر صد تولید جهانی را به خود اختصاص داده استد 22از چین و هند سهم 

استفاده از اطالعات سنتی و علمی براي کاهش استفاده از سموم و مواد شیمیایی در تولید محصوالت کشاورزي و در راستاي تعامل 
باشد که این امر به ایجاد تعادل پایدار در منابع  عادل و منطقی از آن میهاي انسانی با چرخه طبیعیت و استفاده مت سازگار فعالیت
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هاي  افزایش نیاز جوامع بشري به امنیت غذایی، رشد روزافزون جمعیت جهان، توسعه علم و فناوري .آب و خاك منجر خواهد شد
منجر به ایجاد تحول عظیمی در ...) لوژي و آالت کشاورزي، بیوتکنو تولید ارقام پرمحصول، کودها و سموم شیمیایی، ماشین( نوین

ها، خاك و  ها مثل آلودگی آب اما بموازات آن مشکالت جدیدي در عرصه اکوسیستم. کشاورزي و ارتقاي آن شده استعرضه 
مجموعه این عوامل سبب گردیده است تا حفظ محیط زیست و امنیت و بهداشت . خوردن تعادل بیولوژیک بوجود آمده است بهم

ها، کشاورزي  براي حل این معضل یکی از کارآمدترین راهبرد. هاي بشر در عصر حاصر تبدیل شود ذایی به مهمترین چالشغ
  .)1381کامکار (ارگانیک است

  
  هامواد و روش
ژن  حاوي 501و  485پالزمید ( ، پالزمیدها و گونه  اگروباکتري)ریز کشت هاي ساقه اي ارقام بالروسی سیب زمینی(مواد گیاهی

aroA  گونه اگروباکتري ،LBA4404  ( نشان داده  1و محیط هاي گوناگون استفاده شده در آزمایشات انتقال ژن که در جدول
  .شده است

  
   ) PH=5.7(گارگرم در لیتر آ 8+م در لیتر ساکارزگر 25+اسکوگ - موراشیگ( BMترکیب محیط هاي آزمایشی،. 1جدول 

1محیط هاي سري   

 CIM1=BM+BAP (1 mg l−1)+NAA (0.1 mg l−1)+GA3 (0.1 mg l−1) 
SIM1=BM+BAP (1 mg l−1)+GA3 (0.1 mg l−1)+kanamycin (25 mg l−1)+timentin (150 mg l−1) 
RIM=BM+IAA (0.1 mg l−1)+kanamycin (25 mg l−1)+timentin (150 mg l−1) 

2محیط هاي سري   

CIM2=BM+ZR (0.8 mg l−1)+2.4-D (2 mg l−1) 
 SIM2=BM+ZR (0.8 mg l−1)+GA3 (2 mg l−1)+kanamycin (25 mg l−1)+timentin (150 mg l−1) 
 RIM=BM+IAA (0.1 mg l−1)+kanamycin (25 mg l−1)+timentin (150 mg l−1) 
 

 ساعت 8 و نور شدت (-μmol m-2 s 250) با روشنایی ساعت 16 شرایط تحت ،بافتریز کشت هاي ساقه اي در اتاقک کشت 
پالسمید هاي مورد استفاده با روش انجماد و ذوب با استفاده از کلرید کلسیم . شدند نگهداري سانتیگراد درجه 25 دماي و یکیتار

  ). 6و  2(منتقل شدند  Agrobacterium tumefaciensباکتري ت مایع به سویه هاي و از) میلی موالر 20(
درجه، انجام  28ساعت در دماي  16-14دون آنتی بیوتیکها در مدت ب LB  کشت شبانه آگروباکتریوم تراریخت شده در محیط 

دقیقه در محیط  15ریز کشت هاي ساقه اي به مدت . به حالت سوسپانسیون در آورده شدند MSسپس باکتریها در محلول .  شد
پس ریز کشت ها روي س. و  سوسپانسیون آگروباکتریایی قرار داده شدند MSمحلول  1:10سوسپانسیون آگروباکتري با نسبت 

بعد از . انتقال داده شدند CIM1 به محیط سپس ریز کشت هاي تلقیح شده،. کاغذ استریل قرار داده شدند تا نسبتا خشک شوند
ریزکشت ها به محیط  روز کشت، 7بعد از . کشت داده شدند SIM1دو روز تلقیح در شرایط تاریکی، ریز کشت ها در محیط جدید 

SIM1 به محیط جدید  تا زمان ایجاد شاخه ها ریزکشت ها هر دو هفته یک بار. انتقال داده شدند ین و تیمنتینسشامل کانامای
بعد از چهار هفته باززایی، نوساقه هاي متعددي در سطح فوقانی برخی از ریز . شامل محتویاتی که در باال ذکر شد انتقال داده شدند

نمونه ها بوجود آمدند تعدادي از آنها روي محیط انتخابی فوق سبز و زنده باقی ماندند بقیه به علت عدم دریافت ژن مقاومت به 
بنظر می رسد که نوساقه هاي زنده مانده، پالسمید را دریافت نموده تراریخت . سین سفید و یا ارغوانی شده و از بین رفتندکانامای

الزم به ذکر است که بعضی ازنمونه ها در همان . جهت ریشه زایی انتقال داده شدند RIM1به محیط  ریزکشت ها . شده اند
هفته ریشه زایی، باززایی شده ها جهت بعد از دو . ده و نیازي به ریشه دار شدن نداشتندمحیط طویل شدن  نوساقه ها  ریشه دار ش
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کل گیاهان تراریخت شده  aroA  (DNA(براي تایید ژن وارد شده. )2(قل شدندرشد و سازگاري با شرایط محیطی به خاك منت
 GGA ATT CAT GAG CGGAGA ATT AAG_′5به همراه نمونه کنترل که پالسمید موردنظر بود با پرایمرهاي 

GGA GT_3′ и 5′_CAG ATC TCGGTG ACG GGC AGG AC_3  750آنالیز شدند که در نهایت قطعه اي با 
میکرو لیتر  PCR  ،1براي واکنش . هاي باززایی شده داشتجفت نوکلئوتید سنتز شد که نشان از تراریخته بودن سیب زمینی 

DNA الر میکرومو(ژنومی به همراه پرایمرها( ، dNTP )2 میلی موالر( ،Taq پلیمراز)10و ) واحد در میکرولیتر 5x  بافرPCR 
 94به این شرح که دناتوره شدن در دماي  PCRبرنامه تکثیر در . میکرولیتر تهیه شد 15کلی مخلوط به اندازه حجم . استفاده شد

 30درجه به مدت  94ثانیه،  1.30درجه به مدت  72 دقیقه، 1درجه به مدت  55سیکل که هر مرحله شامل  30دقیفه،  4به مدت 
در صد در  1روي ژل آگارز  PCRسرانجام محصول . دقیقه سازماندهی شد 7درجه به مدت  72ثانیه و یک سیکل نهایی شامل 

  .بافر تریس استات رونمایی شد
  

  نتایج و بحث
جفت  750تراریخت ها به اندازه  PCR محصول و قطعه سنتز شده aroAتصویري از سیب زمینی هاي تراریخت شده با ژن  

  .نشان داده می شود 1نوکلئوتید در شکل 
 

 
 
 

دریافت شده از  aroAبا پرایمرهاي  PCRتصویر الکتروفورز محصول . B. گیاه تراریخته سیب زمینی رشد کرده در کانامایسین. A. )1شکل
DNA پالسمید (نمونه کنترل 5سیب زمینی هاي تراریخته،  4، 3، 2،  1.جدا شده از سیب زمینی هاي تراریخته چاهکP485 ( ،6 .مارکر .

  . جفت نوکلئوتید را نشان می دهد 750ژن تکثیر شده قطعه اي حدود  PCRمحصول 
  

، روش ترانسفورماسیون  DNAبدلیل پایداري ژن انتقال یافته در ژنوم، افزایش کارایی انتقال ژن و انتقال قطعات بزرگ 
بدلیل آفات و بیماریهاي  .ایی یکی از موثرترین روشها در انتقال ژن گیاهی بخصوص براي دو لپه ایها محسوب می شوداگروباکتری

زیاد سیب زمینی و از طرف دیگربه دلیل اهمیت آن به عنوان یک محصول پایه غذایی، تولید سیب زمینی هاي مقاوم به علف کش 
کشاورزي ارگانیک یا . یک محسوب می شود در پژوهش حال بررسی شده استو پاتوژنها که یکی از اهداف کشاورزي ارگان

کشاورزي زیستی، به معنی استفاده از اطالعات سنتی و علمی براي کاهش استفاده از سموم و مواد شیمیایی در تولید محصوالت 
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باشد که این امر به  ل و منطقی از آن میهاي انسانی با چرخه طبیعیت و استفاده متعاد کشاورزي و در راستاي تعامل سازگار فعالیت
افزایش نیاز جوامع بشري به امنیت غذایی، رشد روزافزون جمعیت جهان،  .ایجاد تعادل پایدار در منابع آب و خاك منجر خواهد شد

منجر به ...) ي و آالت کشاورزي، بیوتکنولوژ تولید ارقام پرمحصول، کودها و سموم شیمیایی، ماشین( هاي نوین توسعه علم و فناوري
ها مثل  اما بموازات آن مشکالت جدیدي در عرصه اکوسیستم. ایجاد تحول عظیمی در عرضه کشاورزي و ارتقاي آن شده است

مجموعه این عوامل سبب گردیده است تا حفظ محیط زیست . خوردن تعادل بیولوژیک بوجود آمده است ها، خاك و بهم آلودگی آب
  هاي بشر در عصر حاصر  به مهمترین چالشو امنیت و بهداشت غذایی 

  
بعد از استفاده موفقیت آمیز این روش، . ها، کشاورزي ارگانیک است براي حل این معضل یکی از کارآمدترین راهبرد. تبدیل شود

م مرغوب سیب از این توانایی می توان براي انتقال ژنهاي دلخواه دیگري به این ارقا. سیب زمینی هاي تراریخت شده دریافت شدند
  .زمینی بالروسی استفاده کرد
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