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  انتقال ژن به گياه کلزا با استفاده از روشهای غيرمبتنی بر کشت بافت
  3 و نيازعلی سپهوند2، مختار جاللی جواران1محمد قربانی مشکين

  عضوهيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس-2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت مدرس -1 
  عضو هيئت علمی موسسه تحقيقات و اصالح نهال و بذر-3

  :چکيده
اين روش ابتدا به طور موفقيت آميز در گياه . باشدانتقال ژن بدون کشت بافت توسط اگروباکتريوم روشی جديد، آسان و ارزان برای تراريخت نمودن گياهان می

در اين تحقيق از دو روش انتقال ژن . دگيرهای گياهی انجام میآرابيدوپسيس به کار رفته است و در حال حاضر تالشهای زيادی برای کاربرد آن در ديگر گونه
برای .  استفاده شده است308رقم هيوال  برای تراريخت نمودن گياه کلزای) 2 و تلقيح با استفاده از خالء نسبی1غوطه ورسازی گل آذين(غيرمبتنی بر کشت بافت 

 حامل ژنهای نئوماسين فسفوترانسفراز pVW295سميد  که حاوی پالC58(pGV3101) و EHA101تراريخت نمودن گياهان از دو نژاد اگروباکتريوم 
NPTII و گلوکرونيداز GUSهمچنين از يک رقم آرابيدوپسيس تاليانا نيز به عنوان شاهد مراحل آزمايش استفاده شد و تراريختهای بدست . ، استفاده شده است

ور سازی گل آذين  توسط اگروباکتريوم با روشهای تيمار توسط خأل نسبی و غوطهدر اين آزمايش گياهان در مرحله گلدهی. آمده در دو گياه با هم مقايسه شدند
 30 و 50های کشت انتخابی حاوی سپس نتاج تراريخت به وسيله کشت بذور حاصل از گياهان تيمار شده کلزا و آرابيدوپسيس به ترتيب در محيط. تيمار شدند

های بدست آمده از گياهان تيمار شده با روش خأل نسبی بيشتر از دهد که فراوانی   تراريختحاصل نشان مینتايج . ميلی گرم در ليتر کانامايسين انتخاب شدند
های بدست آمده همچنين نتايج نشان داد که فراوانی تراريخت.  کارايی بااليی در انتقال ژن داردEHA101باشد و نيز باکتری ور سازی گل آذين میروش غوطه

  . باشدس در هر دو روش بيشتر از گياه کلزا میاز گياه آرابيدوپسي
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Abstract  
In Planta Transformatin by Agrobactrium is a new, simple and low cost method for plant transformation. This method applies 
successfully in Arabidopsis taliana and great attempts are done in applying this method in other speciecs. In this research, 
two kinds of In planta transformation methods (Floral dip and vacuum infiltration) were used for transformation of Rapseed 
and Arabidopsis plants.Two Agobacterium strains, EHA101 and C58 (pGV 3101) containing pVW295 having NPTII and 
GUS genes were used in this investigation. One Arabidopsis inbered line was used as a witness to steps of experiment and the 
frequencies of transgenic plants were compared. In vacuum infiltration methods, flowering Rapseed and Arabidpsis plants 
were inverted in to Agrobactrium culture in vacuum chamber and in Floral dip infiltration method flowering plant dipped in 
the Agrobactrium culture. Seeds From infltrated Rapeseed and Arabidopsis plants were planted in ortder to select 
transformants in media containig 50 and 30 myl-1 Kanamycin.  
The evaluation of the infiltrated plant seeds revealed that the frequncy of trangenic Arabidopsis was more than Rapseed. Also 
Frequncy of transformant gained in infilrtated plant by vacuum infiltration method was more than what was obtained in 
Floral dip  method. The Agrobactrium strain EHA101 was more efficient than C58 (pGV3101) in gene transformation.  

  
  : مقدمه

با توجه به ). 1380شريعتی، (باشد باشد که از نظر توليد جهانی رتبه دوم را دارا میهای روغنی جهان میکلزا از مهمترين دانه
های روغنی از جمله کلزا به منظور گردد، توسعه کشت دانه درصد روغن خوراکی کشور از طريق واردات تأمين می90اينکه 

های همراه با افزايش سطح زير کشت بايستی تالش. ردات روغن از اهميت بسيار بااليی برخوردار استقطع وابستگی کشور به وا
اصالحی برای بهبود کيفيت، کميت، مقاومت به استرسهای زنده و غيرزنده و باال بردن عملکرد آن نيز انجام گيرد در اين راستا 

  .  در وقت و هزينه غيرقابل اجتناب استجويیاستفاده از تکنيکهای مهندسی ژنتيک به منظور صرفه
انتقال ژن به گياه کلزا يکی از اهداف اصلی در اصالح نباتات است برای انتقال ژن به خانواده براسيکا معموًال از روشهای انتقال 

نتقال ژن مبتنی بر يکی از مشکالت عمده روشهای ا. شود که نياز به وقت و هزينه زيادی دارندژن مبتنی بر کشت بافت استفاده می
آميز گياهان باشد اگر چه روشهای زيادی برای بارزايی موفقيتکشت بافت باززايی گياهان سالم از سلولهای تراريخت شده می

مشکل عمده ديگر اين است که . باشندتوسعه يافته است اما اغلب اين روشها بر پايه يک پروتکل بزرگ ضدعفونی و شستشو می
کنند که يک سری تغييرات پايه تا تغييرات کوچک ده از تک سلولهای تراريخت شده اغلب توليد موتاسيونهايی میگياهان باززايی ش

مانند متيالسيون (به عالوه تغييرات محيطی مهم . شونددر ترتيب کروموزومی و يا از بين رفتن همه کروموزومها را موجب می
DNA ( نيز ممکن است اتفاق افتد)philips et  al., 1994 .( برای حل اين مشکالت امروزه عالقه زيادی به استفاده از روشهای

                                                 
1- Floral Dip Infiltration 
2- Vacuum Infiltration 



 

 

ترين روشهای انتقال ژن بدون کشت بافت با استفاده از اگروباکتريوم انتقال ژن که نياز به کشت بافت ندارند، وجود دارد که از مهم
 ,.Bechtold et al., 1998 . Bent et al(باشد  ور سازی گل آذين و روش تلقيح با استفاده از خالء نسبی ميروشهای غوطه

همچنين اين . آيدها بسيار پايين میاين روشهای انتقال ژن بسيار ساده، کم هزينه بوده و تنوع سومالکونال در اين روش). 1998
 ,.Bechtold et al(های مختلف که سيستم کشت بافت در آنها توسعه نيافته است کاربرد دارد روشهای انتقال ژن برای گونه

ور سازی گياهان در داخل سوسپانسيون حاوی   روش انتقال ژن تلقيح با استفاده از خالء نسبی بسيار آسان بوده و با غوطه). 1993
اين روش انتقال ژن ابتدا در آرابيدوپسيس به کار برده شده است . گيرد اگروباکتريوم حامل ژن در شرايط خالء انجام مي

)Bechtold et al., 1993 ( و اخيرًا در چند گونه گياهی ديگر مانند تربچه و شلغم روغنی استفاده شده است)Curtis and Nam 
, 2001 , Qiny et al., 2000(.ور سازی آسان گل آذين گياهان در   روش انتقال ژن تلقيح با استفاده از خالء نسبی با غوطه

تر شده است در اين روش مشکالت ايجاد خالء نيز برطرف  يوم بسيار سادهمرحله گلدهی در داخل سوسپانسيون حاوی اگروباکتر
و اخيرًا از اين روش ). Bent et al., , 1998(اين روش انتقال ژن نيز اولين بار در گياه آرابيدوپسيس به کار رفته است . گردد مي

  ). Meyer and Mlopez , 2003(نيز استفاده شده است  برای انتقال ژن به گياه گوجه فرنگی
در اين تحقيق سعی . گيرد های گياهی انجام مي در حال حاضر تالشهای زيادی برای کاربرد اين روشهای انتقال ژن در ديگر گونه

 . ور سازی گل آذين و تلقيح توسط خالء نسبی به گياه کلزا مورد بررسی قرار گيرد شده است روشهای انتقال ژن غوطه
  

  مواد و روشها 
ورسازی گل آذين و تلقيح با استفاده از خالء نسبی برای انتقال ژنهای نئومايسن  قيق از دو روش انتقال ژن غوطهدر اين تح
 HRI 3792 و آرابيدوپسيس تاليانا اينبردالين 308به گياهان کلزای رقم هيوال ) GUS(و گلوکرونيد از ) NPTII(ترانسفراز 

  . باشد ه بوده و دوره رشد کوتاهی دارد و يکی از ارقام تجاری و پربازده کشور می بهار308کلزای رقم هيوال . استفاده شده است
با ترکيب  (cm 15×15 بذور گياه کلزا در گلدانهايی به اندازه 

3
1

 خاک رس، 
3
1

 خاک برگ و 
3
1

کشت شدند و سپس در )  ماسه

بذور آرابيدوپسيس در گلدانهايی به .  ساعت تاريکی قرار گرفتند8 ساعت روشنايی و 16 و شرايط نوری c15°با دمای گلخانه 
 که از خاک با ترکيب  cm 7×7ابعاد 

3
1

 خاک مزرعه و  
3
1

 خاک برگ و 
3
1

بعد از کشت .  شدند ماسه نرم پر شده بود، کشت

سپس گلدانها به .  قرار داده شدندc7°بذرهای آرابيدوپسيس گلدانها به منظور بهاره سازی به مدت يک هفته در سردخانه با دمای 
بعد از سه تا چهار هفته وقتی .  ساعت تاريکی انتقال يافتند14 ساعت روشنايی و 10 و دوره نوری c15°گلخانه با ميانگين دمای 

های بخار سديم به مدت چهار ساعت   به اندازه کافی رشد کردند به منظور تحريک گلدهی دوره روشنايی گلخانه توسط المپجوانه 
های گل دهنده اوليه اصلی از محل روزت قطع  شروع به گلدهی کردند ساقه زمانيکه گياهان. افزايش يافت)  ساعت روشنايی14(

های گل دهنده ثانويه ظاهر شدند قبل از باز شدن غنچه   وقتی که غنچه. تعداد بيشتر توليد شوندهای گل دهنده ثانويه به   شدند تا ساقه
  .شدند ها گياهان با اگروباکتريوم تيمار 

 و GUS حامل ژنهای pVW295 حاوی پالسميد pGV3101(C58( و EHA101در اين تحقيق از دو نژاد اگروباکتريوم 
NPTIIور سازی گل آذين از دستورالعمل ارائه شده توسط کلوی و بنت در   گياهان با روش غوطهبرای تيمار.  استفاده شده است

و برای تيمار گياهان به روش تلقيح با استفاده از خالء از دستورالعمل ) Glough and Bent 1998( استفاده شده است 1998سال 
  ) Bechtold et al., 1993(گرديد  با تغييراتی استفاده 1993ارائه شده توسط بکتلد و همکاران در سال 

برای تيمار گياهان به روش تلقيح با استفاده از خالء نژادهای اگروباکتريوم حامل پالسميد مورد نظر ابتدا در حجم يک ليتر محيط 
  ساعت وقتی تراکم باکتری24-48 رشد داده شد و بعد از LBکشت 

) OD600 ( ژ با سرعت  رسيد باکتريها توسط سانتريفيو8/1 و 1بين)از محيط کشت جدا شده و در )  دور در دقيقه3500-4000

حاوی (محيط تلقيح 
2
حل شدند در روش ) 180 توين µll-1 50ساکارز و % B5،  5های   ويتامينMS ، 1x نمکهای محيط کشت 1

حاوی ( جداسازی از محيط کشت در محيط تلقيح شوند و پس ازسازی گل آذين باکتريها مانند روش قبل رشد داده می ورغوطه
های ارائه شده برای هر دو روش انتقال ژن به جای  حل شدند الزم به ذکر است در دستورالعمل) 80 توينµll-1 50  ساکارز و% 10

استفاده نموديم و  80 استفاده شده است که در اين تحقيق ما به علت عدم دسترسی به اين ماده از توين 772 از سيلوت ال 80توين 
 kuvalchuk and hritsch( انجام گرفت2000اين انتخاب بر اساس دستورالعمل ارائه شده توسط کوالچوک و فريتچ در سال 

گردند در روش  ها گياهان با اگروباکتريوم تيمار مي های ثانويه شروع به گلدهی نمودند قبل از باز شدن غنچه  زمانی که ساقه). 2000
تفاده خالء گياهان به صورت وارونه طوری در داخل ديسکاتور قرار داده شدند که تمام گل آذين گياه در داخل تلقيح با اس

                                                 
1- Tween 80 
2-silwet L-77 



 

 

تا ) -350(ور گشتند سپس درب ديسکاتور را بسته و توسط پمپ خالء فشاری معادل  سوسپانسيون حاوی اگروباکتريوم غوطه
سپس فشار خالء با باز کردن شير ). B1شکل( ثانيه در داخل دسيکاتور ايجاد شد 20-30ميلی متر جيوه به مدت ) -400(

مخصوص يکباره حذف شد و گلدانها را از داخل دسيکاتور خارج گرديد و روی آنها توسط يک کيسه نايلونی سياه پوشانده شد تا 
گيرد تا باکتری فرصت کافی برای نفوذ به سلولهای گياهی و آلوده سازی آنها ضمن جلوگيری از نفوذ نور حفظ رطوبت نيز انجام 

ور سازی گل آذين گلدانها  طوری وارونه گرديدند تا تمام گل آذين گياه در داخل سوسپانسيون  داشته باشد در روش غوطه
سپانسيون نگه داشته و برای آغشته شدن  ثانيه در اين حالت در داخل سو30-40اگروباکتريوم قرار گيرد سپس گياهان را به مدت 

بهتر گياهان را در داخل سوسپانسيون تکان داده شدند تا تمام سطح گل آذين گياه آغشته گردد سپس روی گياهان مشابه روش تلقيح با 
ان داده است که تحقيقات نش). A1شکل ( ساعت پوشانده شدند 12-24های پالستيکی سياه به مدت   استفاده از خالء نسبی توسط کيسه

  ). Bent et al., 2000(دهد  داری افزايش مي اين عمل ميزان انتقال ژن را به طوری معني
  
  
  
  
  

  و تلقيح با استفاده از خالء نسبی ) A(ور سازی گل آذين   روش انتقال ژن به روش غوطه): 1شکل (
)B (را در گياه کلزا  نشان می دهد  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ساعت پوشش نايلونی گياهان تيمار شده با هر دو روش برداشته شده و گياهان به گلخانه منتقل شدند بعد از 12-24بعد از گذشت 
  . آوری گرديدرشد کامل و رسيدن گياهان بذرهای آنها جمع

کشت  حاوی نصف نمکهای محيط(برای انتخاب نتايج تراريخت بذرهای حاصل از گياهان تيمار شده کلزا در محيط کشت انتخابی 
MS ،gl-18 آگار و mgl-150هايی به اندازه   در شيشه)  کانامايسين  
mm)150×100 ( کشت شدند و سپس به اتاق کشت با دمای°c25 ساعت تاريکی انتقال 10 ساعت روشنايی و 14 و دوره نوری 

 MS ، 1xحاوی نصف نمکها محيط (داده شدند برای انتخاب نتايج تراريخت گياه آرابيدوپسيس بذور آن را در محيط کشت انتخابی 
کشت شدند و مدت يک هفته به ) 150 × 15( cmهايی به اندازه در پتری ديش)  کانامايسينmgl-130 اگار و B5 ،gl-18های  ويتامين

  و دوره نوریc25°  سپس گياهان به اتاق رشد با دمای.  قرار داده شدندc7°منظور انجام بهاره سازی در داخل يخچال با دمای 
های کشت شده به اتاق  ها و شيشه  روز بعد از انتقال پتري15 تا 10بعد از .  ساعت تاريکی انتقال داده شدند10 ساعت روشنايی و 14

های غير تراريخت که زرد شده بودند قابل  های تراريخت احتمالی که در محيط سبز مانده بودند بخوبی از جوانه     رشد، جوانه
های سبز تراريخت احتمالی در شرايط استريل به يک محيط کشت انتخابی جديد با همان ترکيب  جوانه). 2شکل (شناسايی بودند 

های سبز  جوانه. ها که غير تراريخت بودند زرد شده و از بين رفتند محيط قبلی انتقال داده شدند، در محيط جديد نيز تعدادی از جوانه
  )3شکل(ارش شدند و بعد از رشد کافی به گلدان منتقل شدند های تراريخت شمباقی مانده به عنوان جوانه



 

 

  های غير تراريخت حاصل از گياه کلزا  های تراريخت احتمالی با جوانه مقايسه رشد جوانه): 2شکل (
)A ( و گياه آرابيدوپسيس)B (15روز بعد از کشت در محيط انتخابی حاوی کانامايسين   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  
  
  
  
  
  های غير تراريخت حاصل از گياه کلزا  های تراريخت احتمالی با جوانه د جوانهمقايسه رش): 3شکل (
)A ( و گياه آرابيدوپسيس)B (10روز بعد از واکشت در محيط انتخابی جديد حاوی کانامايسين   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در گياهان تراريخت GUSسنجش ميزان بيان ژن گاس 
های گياهان تراريخت انتخاب شده سنجش هيستوشيميايی گاس بر  آن دربافت و بيانGUS به منظور بررسی صحت انتقال ژن 

های انتخاب شده قطع شده و به   های سبز تراريخت انتخاب شده، انجام گرفت برای اين منظور برگهای کوتيلدونی جوانهروی جوانه
حذف % 98وفيل برگها توسط الکل  قرار داده شدند و سپس کلرx-glu در داخل محلول حاوی c30° ساعت در دمای 24مدت 

  ). 4شکل ( به صورت رنگ آبی در بافتهای گياهان تراريخت مشخص گرديد GUSگرديد و بيان ژن 
  

جوانه 
ا

جوانه 
ا

A B 

جوانه 
تراريخت

جوانه 
تراريخت

B A 



 

 

  
  

و گياهان ) 2B(و آرابيدوپسيس ) 1A(در کوتيلدونهای گياهان تراريخت کلزا ) GUS(مقايسه بيان ژن گاس ): 4شكل (
  . 2B و 2A) شاهد(غيرتراريخت 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : نتايج بحث
های سبز تراريخت  روز بعد از کشت بذر گياهان تيمار شده در محيط کشت انتخابی    جوانه15-20همچنان که گفته شد بعد از 

  . شودمشاهده می) 1(های تراريخت در جدول نتايج حاصل از شمارش جوانه. انتخاب شدند

 نژاد اگروباکتريوم نوع گياه روش انتقال ژن
اد بذور تعد

آزمايش 
 شده

هاي  تعداد جوانه
 10سبز بعد از 

روز انتقال به 
 گلخانه

ها  تعداد جوانه
زنده مانده پس 

از واآشت 
 شدن

درصد گياهان 
تراريخت بدست آمده 
 از بذور تست شده

EHA101 2550  18  8  3/0  کلزا  
C58(pGV3101) 1400 5 3 21/0 

EHA101 4000 40 20 5/0 
روش غوطه ور 
  سازی گل آذين

آرابيدوسپيس
C58(pGV3101) 4000  80  16  4/0  

EHA101 1668  20  9  5/0  کلزا  
C58(pGV3101) 2500 10 6 24/0 

EHA101 4000  83  30  75/0  

روش تلقيح با 
استفاده از خالء 

 آرابيدوسپيس  نسبی
C58(pGV3101) 4000 50 25 63/0 

  
های بدست آمده از گياهان تيمار شده با دو روش شود که بين فراوانی تراريخته میبر اساس نتايج بدست آمده از اين تحقيق مشاهد

سازی گل آذين تفاوت زيادی وجود دارد بنابراين استفاده از خالء برای کمک به نفوذ  ورتلقيح با استفاده از خالء و روش غوطه
 بر روی پارامترهای مؤثر در ايجاد 1998کاران در سال های گياه مفيد بوده است در تحقيقی که توسط بنت و هم باکتری به بافت

ور سازی گل آذين انجام دادند نتيجه گرفتند که استفاده از خالء برای  گياهان تراريخت با روشهای تلقيح با استفاده از خالء و غوطه
تفاده از يک سورفاکتانت مناسب مانند سيلوت ال باشد همچنين آنها دريافتند که اس های بدست آمده مفيد می باال بردن فراوانی تراريخت

 ,.Bent et al(تواند تأثير خالء را جبران نمايد يعنی استفاده از خالء همراه با سورفاکتانت مناسب تأثير چندانی ندارد   مي77
 کمتر 80ت که شايد تأثير توين توان چنين نتيجه گرف   در مقايسه نتايج بدست آمده از آزمايشات ما با نتايج بنت و همکاران مي.)1998

2A1A

1 B 2 B



 

 

در روش غوطه ور ( به تنهايی 80 و خالء نسبت به استفاده از توين 80 به طوری که استفاده توأم توين  باشد می77از سيلوت ال 
  . دهد دار نشان مياختالف معنی) سازی گل آذين

های بدست آمده تفاوت وجود  کلزا از نظر ميزان تراريختشود که بين دو گياه آرابيدوپسيس و بر اساس نتايج بدست آمده مشاهده می
البته تحقيقات بنت و . باشدهای بدست آمده از گياه آرابيدوپسيس بسيار بيشتر از گياه کلزا می دارد به طوری که فراوانی تراريخت

  های بدست آمده تفاوت وجود دارد تهمکاران نشان داده است که حتی بين ارقام مختلف گياه آرابيدوپسيس نيز از نظر ميزان تراريخ
 )Bent et al., 1998 .(بين نژادهای . باشد  بنابراين ژنوتيپ گياه و نوع گياه در ميزان فراوانی تراريختهای بدست آمده مؤثر مي

شود که   مشاهده مي سازی گياه تفاوت وجود دارد زيرا بر اساس نتايج بدست آمده اگروباکتريوم نيز از نظر نفوذ به داخل گياه و آلوده
 بيشتر از EHA101های بدست آمده از گياهان تيمار شده توسط باکتری  در هر دو گياه کلزا و آرابيدوپسيس فراوانی تراريخت

نظر از نوع گياه و روش  باشد بنابراين صرف میC58(pGV3101)های بدست آمده از گياهان تيمار شده توسط باکتری  تراريخت
تحقيقات بنت و همکاران نيز نشان داده . دهای اگروباکتريوم از نظر نفوذ به داخل بافت گياه تفاوت وجود داردانتقال ژن بين نژا

  . است که بين نژادهای اگروباکتريوم از نظر انتقال ژن به گياهان تفاوت وجود دارد
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