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 گيری از خالء نسبی  به گياهان آرابيدوپسيس و کلزا با بهرهبررسی انتقال ژن
 و نيازعلی سپهوند** محمد قربانی مشکين، مختار جاللی جواران

عضوهيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس -٢ کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت مدرس  دانش آموخته-١ 
 ل و بذر عضو هيئت علمی موسسه تحقيقات و اصالح نها-٣

 
 : چكيده

 تراريخت شده یبافت و باززايي گياه از سلولها ها مبتني بر آشت  شود آه اآثر اين روش هاي مختلفي استفاده مي براي انتقال ژن به گياهان از روش
تنوع باالي  ،تنی بر کشت بافتگير و پرهزينه بودن روشهای انتقال ژن مب ه بر وقتوعال. می باشد وقت و هزينه زيادي صرف مند بهباشد، آه نياز مي

از  بهره گرفتن  براي حل اين مشكالت امروزه عالقه زيادي به. باشد  مي استفاده اين روشهامشكالتاز ديگر  تراريخت گياهان در 1سوماآلونال
فت، انتقال ژن با بهره گيری از  که يکی از روشهای انتقال ژن غيرمبتنی بر کشت با وجود دارد2بافت  آشت  استفاده ازهاي انتقال ژن بدون روش

هاي مختلف آه سيستم آشت بافت در آنها  براي گونهاين روش عالوه بر سادگی، کم هزينه بودن و عدم وجود تنوع سوماکلونال   می باشد٣خالء نسبی
آميز آن در چند  برده شد و اخيرًا آاربرد موفقيت به آار ٤ اولين بار در گياه آرابيدوپسيساين روش  با استفاده ازانتقال ژن. توسعه نيافته آاربرد دارد

در اين پروژه تحقيقاتي براي اولين بار اقدام به انتقال ژن با روش تلقيح با ايجاد خالء نسبي به .  گياهي محدود مانند تربچه گزارش شده است ديگرگونه
 گياه مقايسه  اينهاي بدست آمده از گياه آلزا با ده شد و فراواني تراريختهمچنين از يك رقم آرابيدوپسيس نيز به عنوان شاهد استفا.  گرديد٥گياه آلزا

 مقاومت به  حامل ژنهايبوده و  pVW295حاوي پالسميد که  C58(pGV3101) و EHA101در اين بررسي از دو نژاد اگروباآتريوم . شدند
مرحله گلدهي در داخل دسيكاتور در سوسپانسيون حاوي اگروباآتريوم گياهان آلزا و آرابيدوپسيس در . استفاده شد) GUS (و) NPT II(کانامايسين 

 بذور حاصل از گياهان تيمار شده با استفاده از محيط آشت .شدندمتر جيوه تيمار   ميلي۴٠٠ تا ٣۵٠ خالء در ثانيه ٣٠-٤٠ور و به مدت  غوطه
 از انتخاب گياهان پس. استفاده شد  تراريخت گياهان آلزا و آرابيدوپسيس برای انتخاب آانامايسين به ترتيب در ليترگرم  ميلي٣٠ و ٥٠حاویانتخابي 

 بر روي نتاج انتخاب شده انجام GUSصحت انتقال ژن   بررسي ه منظور سنجش هسيتوشيميايي بتراريخت بر سطح محيط کشت حاوی کانامايسين
 بذرهاي حاصل از گياهان تلقيح شده بررسی نتايج حاصل از . داد را مورد تأييد قرارGUSنتيجه آزمايش هسيتوشيميايي صحت انتقال ژن . گرفت

 بيشتری آارايي EHA101 همچنين باآتري نژاد . برابر گياه آلزا است۴۴/١نشان داد آه فراواني گياهان تراريخت بدست آمده از گياه آرابيدوپسيس 
.  دارد و کلزا به گياهان آرابيدوپسيس در انتقال ژن C58(pGV3101)نسبت به باآتري نژاد
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Abstract  
Different gene transfer strategies are used into plants such as Rapeseed based on tissue culture. This strategy has 
constraints like; transgenic cells regeneration, somaclonal variation, costly and time consuming. To avoid the 
constraints researchers are interested in applying In Planta Transformation. This strategy in addition to simplicity, 
cheaper, non somaclonal variation could be applied for species that tissue culture application haven’t been developed 
for them. Vacuum infultration primarily was applied in Arabidopsis thaliana L., it has been used in several species 
like radish. This investigation explains gene transfer in to Rapeseed using Vacuum infiltration for the first time, one 
Arabidopsis inbred line was used as a check and the frequency of transgenic plants were compared. Two 
Agrobacterium strains, EHA101 and C58(pGV3101) containing pVW295 having NPT II and GUS genes were used 
in this investrgation. The flowering Rapeseed and Arabidopsis plants were inverted into the Agrobacterium culture in 
a vacuum chamber 30-40 mmHg vacuum pressure was applied for 30-40 second. seeds from Infiltrated Rapeseed and 
Arabidopsis plants were selected in media containing 50 and 30 mgL-1 Kanamycin. To confirm the GUS gene transfer 
into the selected progenies histochemical evaluation was performed. The histochemical assay confirmed the GUS 
gene transfer. The evaluation of the infiltrated plants seeds revealed that the frequency of transgenic Arabidopsis was 
more that Rapeseed. The Agrobacterium strain EHA101 was more efficient that C58 (pGV3101) in gene transfer into 
both Arabidosis and Rapeseed.  
 

 
 
 

 
1. Somaclonal variation 
2. In Planta transformation 
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 : مقدمه
  توسعه. و سطح زير آشت آن در آشور رو به افزايش استگردد ترين گياهان روغني جهان محسوب مي آلزا يكي از مهم

 با افزايش سطح زير .آشت اين نبات روغني به منظور قطع وابستگي آشور به واردات روغن بسيار حائز اهميت است
 عملكرد آن نيز افزايشهاي زنده و غيرزنده و  هاي اصالحي براي بهبود آيفيت، آميت و مقاومت به استرس آشت تالش

هاي  هاي مهندسي ژنتيك به عنوان مكمل روش هاي اصالحي آالسيك استفاده از تكنيك  روشعالوه بر. رت داردضرو
 .  استضروریمذآور امري 

انتقال ژن به سلولهاي گياهي معموًال با استفاده از . هاي خاص به گياهان هستند  قادر به انتقال ژن١٩٨٠دانشمندان از دهه 
، اند  پوشش داده شدهDNA آه توسط  يا طال ذرات ريز تنگستن تفنگ ژنی و و يا به وسيله1اگروباآتريوم تومفاسينس

 و يا معرفي ژن 3 الكتروپوريشن2 ميكروانجكشنبه گياهان روشهایهاي ديگر انتقال ژن  روشاز ). ۴,٧(گيرد  انجام مي
گيرد آه نياز   تراريخت انجام ميسلولهای بافت و باززايي گياه از ها بر پايه آشت  اآثر اين روش. می باشدتوسط ويروس 

 بافت  هاي انتقال ژن مبتني بر آشت  به عالوه در روش.)٢( و آزمايشگاه مجهز دارند گزافهزينه صرف ،  زيادبه وقت
ن اي آه انتقال ژ هاي قابل تيمار قابليت باززايي داشته باشند و اين توانايي را در طول دوره بايستي تعداد زيادي از سلول

هاي انتقال ژن، تنوع باالي سوماتيكي در نتاج تراريخت  از ديگر مشكالت اين روش). ١١( گيرد نيز حفظ آنند صورت مي
بافت هستند،   آشت  غير مبتنی برهاي انتقال ژن آه براي حل اين مشكل عالقه زيادي به استفاده از روش. )٣(باشد  مي

اين . بتنی بر کشت بافت، انتقال ژن با بهره گيری از خالء نسبی می باشد که يکی از روشهای انتقال ژن غيرموجود دارد
 جلوگيري از های انتقال ژن بدون کشت بافتيكي از فوايد عمده روش. )١(باشد   ساده و آسان مي  انتقال ژن نسبتًا روش

هاي مختلفي آه سيستم آشت  ونهها وگ تيپ تواند براي ژنو اين روش همچنين مي. باشد هاي سوماآلونال مي ايجاد موتاسيون
 می تواند باشد ممكن مي  غير مشکل ياورزي شده هاي دست بافت در آنها توسعه نيافته و باززايي گياه تراريخت از سلول

 .)۵( مورد استفاده قرار گيرد
سازي  سعه و بهينه آشت بافت باعث شده است آه تحقيقات زيادي براي تو استفاده ازبنابراين مزاياي روش انتقال ژن بدون

آميزي در آرابيدوپسيس داشته و  اين روش انتقال ژن آاربرد موفقيت. )٣ (هاي گياهي انجام گيرد  گونهسايراين روش در 
) ٩( شلغم روغني،)١١( آلزا ،)۵ (توان به تربچه اخيرًا در چند گونه گياهي ديگر نيز گزارش شده است آه از آن جمله مي

برای انتقال ژن به ساير   تکنيکدر حال حاضر براي رفع مشكالت و موانع آاربرد اين. ه آرد اشار)١٠(فرنگی  و گوجه
 .)٣٩(باشد  انجام مي در حال  اين روش استفاده ازتحقيقاتي بر روي عوامل موثر در انتقال ژن باها  گونه
باشد   با ايجاد خالء مياگروباکتريوم وانتقال ژن با استفاده از بافت روش   آشت غير مبتنی برهاي انتقال ژن   از روشيکی

 ديگراين روش انتقال ژن ابتدا در گياه آرابيدوپسيس به آار رفت و سپس در چند گونه . باشد هزينه مي آه نسبتًا ساده و آم
 ژن هاي انتقال ترين روش اين تكنيك به عنوان يكي از ساده.  استفاده شده است)١٠ (فرنگي  و گوجه)٩ (مانند شلغم روغني

هاي انتقال ژن بدون آشت   انتقال ژن با ايجاد خالء نسبي و ديگر روش.بافت توسعه يافته است   آشتگيری از   بهرهبدون
نتاج تراريخت شده با اين روش براي مكان ژني وارد شده . باشند بيشتر نتاج تراريخت شده يكنواخت گردد تا  باعث ميبافت 

مزيت اصلی ). ١,۶( گردد دهد آه انتقال ژن بعد از تقسيمات گرده و تخمك ايجاد مي د و اين نشان مينباش زيگوت مي همي
 بدست تکنيک کشت بافت بدون نياز به  آنروش انتقال ژن با ايجاد خالء نسبي سادگي و قابل اعتماد بودن و موفقيت

 ).  ١,٢ (باشد مي
. گياه آرابيدوپسيس و چندگونه محدود گزارش شده استآميز آن در  اين روش انتقال ژن آاربرد موفقيتدر ترين مشكل  مهم

در اين . گيرد  انجام ميی گياهیها  گونهسايرهاي زيادي براي آاربرد اين روش در  براي حل اين مشكل امروزه تالش
ژن به انتقال . گرديدتحقيق براي اولين بار اقدام به انتقال ژن با ايجاد خالء نسبي توسط اگروباآتريوم به گياه آلزا 

 .انجام گرفت و بهينه سازی روش انتقال ژن با استفاده از اين تکنيک آرابيدوپسيس نيز  به منظور بررسي شرايط آزمايشي
 : ها مواد و روش

 2 آه يك رقم بهاره است و گياه آرابيدوپسيس تاليانا٣٠٨1 استفاده شده در اين تحقيق شامل گياه آلزا رقم هيوال انگياه
بذور گياه آلزا در گلدانهايي  . باشد مي) 4  و نيدِرزنز3حاصل از تالقي بين والدين ارقام آلمبيا( HRI 3792الين درباين

 
1 Agrobacterium tumefasience 
2 Microinjection 
3 Electroporation 
1 Hyola 308 
2 Arabidopsis taliana  
3 Columbia 
4 Niederzenz 



 

  

1 1 2
ºC ي آشت شدند و سپس در گلخانه با دما)  ماسه با ترآيب  (١٠ خاك مزرعه،  آود دامي و  ×١٠cm بعاد

4 4 4
 

بعاد (cm و ١٥ بذور آرابيدوپسيس در گلدانهايي به ا.  ند  شرايط ساعت تاريكي قرار گرفت٨ ساعت روشنايي و ١٦ نوري 
٧

1 1 1
(آه از خاك با ترآيب  خاك زراعي،  خاك برگ و  ماسه نرم پر شده بودند) ٧ ( ×

3 3 3
بعد از آشت . ند آشت شد

.سازي قرار داده شدند به منظور بهاره) ٤  با دماي (ها به مدت يك هفته در سردخانه  بذور آرابيدوپسيس گلدان ºC سپس
بعد از .  ساعت تاريكي انتقال داده شدند١٤ ساعت روشنايي و ١٠ و دوره نوري ١٥  ºCها به گلخانه با ميانگين دماي گلدان

 دوره روشنايي گلخانه  به منظور تحريک گلدهی در گياهانها به اندازه آافي رشد آردند آه جوانهچهار تا پنج هفته زماني 
) ساعت روشنايی١۴ ( .   افزايش يافتهاي بخار سديم توسط المپ  به مدت چهار ساعت

 pVW295 که حاوي پالسميد C58(pGV3101) و EHA101 بودند و در اين بررسي از دو نژاد اگروباآتريوم
NPT IIميد مذکور پالس GUS براي تيمار گياهان با اگروباآتريوم به منظور . باشند، استفاده گرديد  ميحامل ژنهاي  و

با تغييراتی انتقال ژن از  در اين بررسي ). ٦(استفاده شددستورالعمل ١٩٩٣ ارائه شده توسط بكتلد و همكاران در سال 
٢۴-۴٨هاي حاوي پالسميد  اگروباآتريوم LB رشد داده شد بعد از مدت    حامل ابتدا در حجم يك ليتر محيط  ژن مورد نظر

)(ساعت وقتي آه تراآم باآتري  ها توسط سانتريفيوژ باآتري ( دور در دقيقه٣٥٠٠-٤٠٠٠ رسيد  OD600 ( ٨/١ و ١بين  
ساآاروز% ٥،  و µll-1هاي محيط   نمك٢/١حاوي (از محيط آشت جدا شده در محيط تلقيح  B5 هاي  ، ويتامين MS ٥٠ 

٨٠٢ توين  ٨٠  پيشنهادي توسط بكتلد و همكاران از توين٧٧ در اين تحقيق به علت عدم دسترسي به سيلوت ال. حل شدند) ١
٧استفاده شده است و اين انتخاب بر اساس  ( انجام گرفت ٢٠٠٠ ارائه شده توسط آوالچوك و فريتچ در سال  ، )دستورالعمل

٨٠ توضيح اينكه مواد سيلوت برند و با اين عمل نفوذ مايع و در نتيجه   آشش سطحي آب را از بين مي٧٧ ال  و توين
 را . آنند  تسهيل ميباآتري را به درون فضاي بين سلولي

صلی از محل طوقه پايين روزت قطع گرديدزمانيکه هاي   تا ساقهدهنده ا هاي گل رسيدند ساقه  گياهان به مرحله گلدهي 
ها  قبل از باز شدن غنچهدهي آردند هاي ثانويه شروع به گل زماني آه ساقه. ليد شونددهنده ثانويه به تعداد بيشتر تو گل . 

ور شدند و سپس   غوطه در داخل دسيكاتور حاوي سوسپانسيون اگروباآتريوم که حامل پالسميد ژن موردنظر بودگياهان
 ثانيه در داخل ٣٠-٤٠متر جيوه به مدت   ميلي٤٠٠ تا ٣٥٠ معادلدرب دسيكاتور را بسته و توسط پمپ خالء فشاري 

يسپس . دسيكاتور ايجاد گرديد ها را از داخل دس گلدان آاتور خارج با بازکردن شير مخصوص فشار خالء حذف گرديد و 
د تا گير  انجام پوشش نايلونی سياه پوشانده شد تا ضمن جلوگيری از نفوذ نور حفظ رطوبت نيزها توسط  و روي گلدان

سازي و آلوده آنها راباآتري فرصت آافي براي نفوذ تحقيقات نشان .  داشته باشدهای های مولد اندام  در داخل سلول زايشی 
١۴(دهد  داري افزايش مي داده است آه اين عمل فراواني نتاج تراريخت بدست آمده را به طور معني بعد از گذشت ).  ٢-

بعد از. ها به گلخانه منتقل شدند لدان گ رشد کامل و رسيدن گياهان، بذرهای آنها ساعت پ١٢  وشش نايلونی را برداشته و
.  آانامايسين آشت شدندmgL-1٣٠  آوري شد و سپس به منظور انتخاب نتاج تراريخت در محيط آشت انتخابي حاوي جمع

B5 ، بذور آرابيدوپسيس  هاي   ويتامين١ x ، MS حاوی نصف نمكهاي محيط ( در محيط آشت انتخابي  پس از استريل دقيق
mgL-1 grL-1 × )١٥ mm هاي به اندازه  در داخل پتري ديش)  آانامايسين٣٠ همچنين بذور . آشت شدند) ١٥٠ اگار و ٨

mgL-1آلزاي حاصل از گياهان تيمار شده  gL-1اگار و ٨  ،MS  ٥٠پس از استريل دقيق محيط ٢/١( در محيط انتخابي
ºCهاي به اندازه  در شيشه) آانامايسين هاي آشت شده به اتاق آشت با دماي  شيشه سپس  آشت شدند ) ١٠٠ × )١٥٠ mm 

هاي پتري ديش حاوی.  ساعت تاريكي انتقال داده شدند١٠ ساعت روشنايي و ١٤ و دوره نوري ٢٥  آرابيدوپسيس بعد البته 
ºCاز آشت براي انجام  اتاق آشت انتقال  قرار داده شدند و سپس به ٧ بهاره سازی روز در يخچال با دماي ٧ به مدت 

هاي تراريخت آه سبز مانده و بخوبي توليد   جوانه،هاي آشت شده به اتاق رشد  روز از انتقال محيط٢٠ تا ١٥بعد از . يافتند
 از بين رفتند و تعدادي زنی هاي غيرتراريخت اآثرًا در مراحل اوليه جوانه جوانه. ريشه آرده بودند در محيط شناسايي شدند

) GUS(به منظور بررسي صحت انتقال ژن. عدي رشد زرد شده و نتوانستند رشد آنندنيز در مراحل ب و بيان آن در  گاس 
) GUS(هاي گياهان تراريخت سنجش هيستوشيميايي بافت براي اين . هاي تراريخت انجام گرفت بر روي جوانه بيان گاس 

X-gluمحلول حاوی هاي آوتيلدوني انتخاب شده    منظور برگ .  قرار داده شدند و در داخل ٣٠ ساعت در دماي ٢٤ به مدت 
ه به صورت رنگ آبي در بافت) GUS(گاس % ٩٨ها توسط الكل  سپس آلروفيل برگ ای گياهان حذف شد و بيان ژن 

. مشخص گرديدتراريخت
 : نتايج و بحث

جوانه بذور ) يسينحاوی کاناما( انتخابی ١٥-٢٠بعد از  روز پس از آشت بذرهای گياهان تيمار شده در محيط آشت
هاي  جوانه کامٌال سبز و رشد آرده در غيرتراريخت بعلت حساسيت به کانامايسين به تدريج زرد شده و از بين رفتند ولی

                                                 
1. Tween80 
2. Silwet L-77 



 

  

هاي تراريخت  به عنوان جوانه که مقاوم به کانامايسين بودند نتايج حاصل از شمارش ). ١شكل( شمارش شدند ،
 . شود اهده مي مش١هاي تراريخت در جدول  جوانه

 و قدرت بر اساس نتايج بدست آمده از اين تحقيق مشاهده گرديد آه بين نژادهاي اگروباآتريوم از نظر ميزان آلوده سازي
گردد نسبت فراواني همچنان آه در جدول مشاهده مي.  اختالف وجود دارد گياهان تراريختانتقال ژن به  بدست آمده  گياهان

EHA101  نسبت به تراريختهاي بدست آمده از گياهان تيمار شده با باآتري نژاد آتري از آلزاي تيمار شده با با
برابر است همچنين در آرابيدوپسيس نيز نسبت گياهان ۴۴/١  C58(pGV3101) تراريخت بدست آمده از گياهان تيمار 

EHA101 ). ١نمودار ( بيشتر بودند شده توسط باآتري نژاد 
س يس تيمار هاي بدست آمده از گياهان آرابيدوپ  بر روي ميزان تراريخت١٩٩٨ در سال هاي بنت و همكاران در بررسي

1ور سازي گل هاي انتقال توسط خالء و غوطه شده توسط نژادهاي اگروباآتريوم با روش  دريافتند آه بين نژادهاي  آذين
٣و٢اگروباآتريوم از نظر ميزان نفوذ وجود دارد و توليد نتاج تراريخت تفاوت  ( همچنين يانگ سئوك ). ، قدرت انتقال ژن

ور سازي گل آذين مشاهده آردند آه بين نژادهاي   در بررسي انتقال ژن به آلزا به روش غوطه)٢٠٠٣ (و همكاران
شدهاگروباآتريوم از نظر ميزان انتقال ژن تفاوت وجود دارد هاي انجام  ج اين تحقيق و بررسي ي بر اساس نتا).   در  (١١

، بين نژادهاي اگروباآتريوم از نظر ميزان نفوذ و قدرتنين نتيجهتوان چ گذشته مي نظر از نوع گياه  آه صرف  گيری  کرد
با مقايسه ميزان تراريختهاي بدست آمده از گياه آرابيدوپسيس و آلزا مشاهده گرديد آه نسبت . سازي تفاوت وجود دارد آلوده

با توجه به . بنابراين )٢نمودار(به گياه آرابيدوپسيس خيلي آمتر است انتقال ژن در آلزا با هر دو نژاد اگروباآتريوم نسبت 
 تفاوت وجود هاي مختلف  نتيجه گرفت آه بين گونه گياهی از نظر ميزان انتقال ژن با روش يکسان نيزتوان نتايج فوق مي

ميزان انتقال ژن تفاوت وجود  بين ارقام مختلف يك گونه گياهي نيز از نظر تحقيقات گذشته نشان داده است  آه حتی. دارد
هاي مختلف  اختالف بين ارقام و گونه گياهی از نظر ميزان انتقال ژن ممكن است داليل گوناگوني دارد داشته باشد آه از .

همچنين در مورد گياهان آلزا و . توان به ساختار ژنتيكي گياه و اثر متقابل گياه و باآتري اشاره آرد آن جمله مي
تر کلزا  نسبت به ژنوم بزرگ امكان انتقال و پيوستن بهتر T-DNAتمال دارد ژنوم آوچكآرابيدوپسيس اح  تر  آرابيدوپسيس

. گردد به ژنوم آن را موجب مي
سنجش   :در گياهان تراريخت GUSميزان بيان ژن گاس 

هاي  ي جوانه تراريخت بر روسنجش هيستوشيميايي گاس به منظور بررسي ميزان بيان ژن گاس در بافتهاي گياهان
انتخاب شده در محيط سلکسيون در محلول حاویانتخاب شده انجام گرفت  هاي   منظور برگهاي آوتيلدوني جوانه  در بدين

-Xتوليد شده با ماده شيميايی   نگهداری در انکوباتور برای چند ساعت آنزيم گاسx-glu قرار داده شدند. پس ازمحيط 
gluبيان ژن در بافتها به صورت تظاهر رنگ آبي % ٩٨ها توسط الكل  نگ بري نمونه ر رنگ آبی توليد نمودند و پس از

صحت انتقال ژن .  آزمايش هيستوشيميايي گاس(هاي  در بافتها مشخص گرديد شكل بر اساس نتايج).  حاصل از  و بيان ٢،٣
. يس مورد تأييد قرار گرفتآن در بافتهاي  گياهان تراريخت آلزا و آرابيدوپس

 
)B ( در محيط آشت انتخابي که بترتيب حاوي )A ( و آرابيدوپسيس  و ۵٠ هاي تراريخت آلزا جوانه

گرم در ليتر  ميلي٣٠
: ١شكل  وه انتخاب نح

 آانامايسين باشند  مي
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1 Floral dip infiltration 



 

  

 
 

نتايج حاصل از ): ١جدول ( استفاده از   کلزا و آرابيدوپسيس بوسيله از گياهان تيمار شدهبدست آمده بذور تجزيه و تحليل
روش خالء نسبي گيری دو نژاد اگروباکتريوم   و بهره  
تعداد 
ها جوانه

 تعداد 
گياهان درصد 

تراريخت بدست 
 بذور تست آمده از

 شده

 
زنده مانده

هاي  جوانه
سبز بعد از 

 روز ١٠
انتقال به 
گلخانه

تعداد 
تعداد بذور 

گياهان 
تراريخت

 
پس  نژاد اگروباآتريوم از نوع گياه آزمايش 

واآشت 
شدن

شده

٧۵/٣٠ %٠ ٣٠ ٨٣ ٤٠٠٠ EHA101 آرابيدوپسيس

۶٢٥ %٣/٠ ٢٥ ٥٠ ٤٠٠٠ C58(pGV3101) آرابيدوپسيس

۵۴/٩ %٠ ٩ ٢٠ ١٦٦٨ EHA101 آلزا

٢۴/٦ %٠ ٦ ١٠ ٢٥٠٠ C58(pGV3101) آلزا

 
 
 

سيس از گياهان کلزا و آرابيدوپ  با استفاده از نژادهاي  بدست آمده  فراواني گياهان تراريخت
اگروباآتريوم 

مقايسه): ١نمودار ( مجموع
C58(pGV3101) EHA101 و 
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 روش خالء نسبیمقا): ٢نمودار (
 
 

 با استفاده از  در دو گياه آلزا و آرابيدوپسيس يسه فراواني گياهان تراريخت
 

  .B) شاهد(و گياه غيرتراريخت ) A( کوتيلدونهای گياه تراريخت آرابيدوپسيس در) GUS(مقايسه بيان ژن گاس : ٢شكل 
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شكل ٣:  .B) شاهد(و گياه غيرتراريخت ) A(در کوتيلدونهای گياه تراريخت آرابيدوپسيس ) GUS( مقايسه بيان ژن گاس 
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