
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789
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  ژنتيك شده
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  :چکيده
ه    . آب در چندين درجه زير صفر يخ می زند ولی در حضور مواد بخصوصی يخ زدگی سريعتر صورت می گيرد              ا از جمل بعضی از ميکروارگانيزمه

برای جلوگيری از سرمازدگی در . ميان اين باکتريها بعضا سبب صدمه و سرمازدگی در گياهان می شونداز . باکتريها قادرند که اين مواد را توليد کنند     
ای                        گياهان و يا به عبارت ديگر حفاظت گياهان در برابر سرمازدگی که از طريق اين گونه باکتريها با توليد پروتئين های هسته يخ ايجاد می شود راهه

ه در       . ه از باکتريوسايدها و باکتريهای رقيبمختلفی وجود دارد از قبيل استفاد    ده ک ای مهندسی ژنتيک ش يکی از اين باکتريهای رقيب ميکروارگانيزمه
ه دخالت           . آن ژن مربوط به ايجاد سرمازدگی در ان حذف شده است     ن زمين ه در اي اد سرمازدگی و عوامل مختلفی ک ه نحوه ايج در اين تحقيق ابتدائا  ب

ده است                       دارند پرداخته شده است      ه گردي ر سرمازدگی ارائ اه در براب ی گي رل و ايمن رای کنت ايی ب تفاده از     . و سپس راهکاره ا اس ن راهکاره يکی از اي
ا       ارايی  وميکروارگانيزمهای مهندسی ژنتيک شده می باشد که در کاربرد آن بايد مسائل متعدد از قبيل بق ورد نظر    ک انيزم م ستی    ميکروارگ ی زي  و ايمن

  . نظر گرفتمحيط را نيز در 
 ايمنی زيستی ، ميکروارگانيزمهای مهندسی ژنتيک شده، سرمازدگی در گياهان ، هسته يخی باکتريايی: کلمات کليدی

 
Biosafety issues and resistance to plant frost damage using genetically engineered 

microorganisms 
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Abstract: 
Water in the liquid state can be supercooled to several degrees below the melting point (0°C) however, in the 
presence of suitable catalysts (ice nucleation-active substances), the liquid-to solid phase transition (freezing) will 
occur at temperatures only slightly below 0°C. Certain bacterial species produce ice nucleation-active substances 
with relatively high threshold nucleation temperatures. In the presence of these ice nucleation-active bacteria, plant 
tissues cannot reach their normal supercooling point and thus cannot avoid freezing injury. The biological control of 
frost injury and plant biosafety can be achieved by the application of several methods such as bacteriocides and also 
non-ice nucleation active bacteria to the plant surfaces before they become colonized by Ice+ species. Ice genes have 
been cloned from Pseudomonas and isogenic Ice- derivatives constructed via genetic manipulations. These 
genetically engineered microorganisms (GEMs) have been released into the environment to control the frost damage. 
In this study the different aspects of GEMs application for plant biosafety aginst frost damage has been discussed.  
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  مقدمه

ده      ای مهندسی ژنتيک ش کاربردهای مختلفی در   ) Genetically Engingeered Microorganisms(ميکروارگانيزمه
د           ستی دارن ی زي ده در محيط زيست و ايمن اد ش ع خطرات ايج  & Mashreghi & Prosser 2005, Mashreghi(رف

Hashemi Tabar 2005 (      ودگی های محيطی ردن آل ين ب ه سرمازدگی در      که از آن ميان از ب اد مقاومت ب ين ايج و همچن
ه       در اين حالت  در  . گياهان را می توان اشاره نمود  سبت ب وه دار ن ان مي ای گياه بعضی از گياهان مانند گياهان علفی و گله

ستالهای يخی           . سرما حساس بوده و در سرما به سبب تشكيل آريستالهای يخی از بين می روند               ن آري شكيل اي يكی از داليل ت
)Ice nucleation (      اه می باشد ا در سطح گي  در سلولهای گياهی وجود جمعيت های ميكروبی خصوصا بعضی از باآتريه
)Lindow et al.1982, Wolber 1993, Cochet & Wideham 2000 ( .     ام ه بن ند آ اين باآتريها دارای ژنی می باش

ام   شناخته شد) Ice nucleation gene(ريستال يخی کژن تشكيل دهنده  ه ن ه است و باآتری آه دارای اين ژن می باشد را ب
Ice+ bacteriaند ی شناس ين   . )Gurian-Sherman & Lindow 1993 ( م اطی ب ه ارتب شان داده است آ ات ن تحقيق

ان مشخصی وجود دارد       اط       . حضور، تعداد و نوع اين باآتريها و سرمازدگی در گياه دا ارتب ه در ابت ه سعی دارد آ ن مقال اي
ه روشهای               بين باآ  شان داده و سپس ب ان مختلف را ن تريهای آد آننده ژن تشكيل دهنده آريستال يخی و سرمازدگی در گياه

ا          وع باآتريه ن ن رل اي وان در آنت ه می ت ه سرمازدگی      مختلفی آ ان برعلي ستی در گياه ی زي اد ايمن ه شود   و ايج ن  .  پرداخت اي
ا ج        ا ي ن باآتريه ردن  اي ين ب ا از ب امل ي دتا ش ها عم ر     روش ی ديگ ای ميكروب ت ه ط جمعي ا توس ردن آنه د ايگزين آ  مانن

  . می باشد)GEMs(ميکروارگانيزمهای مهندسی ژنتيک شده 
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   در سرمازدگی در گياهان+Iceنقش باآتريهای 
ستقيم                ه سرما رابطه م ان حساس ب ای در سطح گياه مطالعات نشان داده است آه بين سرمازدگی در گياهان و تعداد باآتريه

ان می شود                لگاريتمی رات سرمازدگی در گياه زايش اث ا سبب اف ه رشد تصاعدی باآتريه ال ( می باشد بدين معنی آ در : مث
اه در    Pseudomonas syringae عدد باآتری  ١٠٠٠برگهای گياه لوبيا تعداد  ه گي د   -٥/٣° C سبب می شود آ   سرما بزن

د -٢ C°ه و درجه سرمازدگی را به عدد از اين باآتری سبب سرما زدگی زودرستری شد      ١٠٦در صورتيكه    .  ) آاهش می ده
اآتری                         ان از رشد ب وع گياه ن ن وگيری ا ز سرمازدگی اي رای جل بعلت همين رشد لگاريتمی است آه ترجيح داده می شود ب

ای  البته بايد توجه داشت آه تعداد باآتري.  جلوگيری شود تا از راههای استفاده شود آه جمعيت آنها را آاهش دهد+Iceهای   ه
Ice + عوامل مختلفی بر تعداد باآتريهای .   در انواع مختلف گياهان حساس به سرما مختلف استIce + بر روی سطح گياه 

ود         تاثير دارند آه   وايی اشاره نم رات آب و ه ان و تغيي ه عامل زم وان ب د       . از اين عوامل می ت ه سرما مانن ان حساس ب گياه
ا گذشت                +Iceهورشان يا فاقد باآتريهای     گياهان علفی و گلدار در اويل رشد و ظ         وده است و ب م ب سيار آ ا ب  بودند يا تعداد آنه

ين در     .  برابر رسيده است   ١٠٠٠زمان تعداد باآتريهای تا      ات  همچن ده      تحقيق ای          ی مشخص ش ه جمعيت باآتريه  +Ice است آ
د   سبت ب     Erwinia herbicola و Pseudomonas syringaeمانن وده ن ر ب ستان آمت ار بصورتيكه     در تاب ستان و به ه زم

  .)Lindow 1983( برابر رسيده است١٠٠٠ تا ١٠٠جمعيت اين باآتريها در زمستان به 
  راههای آنترل سرمازدگی در گياهان

د را می          : استفاده از باآتريسايدها   ين ببرن ا را از ب ا آنه د ي ا ممانعت نماين بعضی از مواد شيميايی آه قادرند از رشد باآتريه
رد    توان برای ار ب ان حساس بك تفاده از  . )Holt 2003 ( آنترل تاثير عمل اين باآتريها در ايجاد  سرما زدگی در گياه در اس

سايد را            باآتريسايدها ر باکتري د  عواملی نظير نوع باکتريسايد، نحوه کاربرد باکتريسيايد و چگونگی و نحوه اث ورد نظر    باي  م
ا        اينكه يونهای فلزی      توجه به   با .رار بگيريد ق و آنتی بيوتيكهای مختلفی برای آنترل اين نوع از باآتريها وجود دارند ولی تنه

تاندارد              استرپتومايسين و آنتی بيوتيك     ترآيبات مس  ی اس ين الملل ق سازمان های ب ای    ) EPA( از طري رل باآتريه رای آنت ب
Ice+ را  . توصييه شده اند ر عوامل مختلف      باآتريسايد را بايد به دفعات در سطح گياه پخش نمود زي سايد در اث  غلظت باآتري

د              ر الزم خود را از دست می ده ين   .مانند بارندگی، باد، نور خورشيد و غيره تغيير نموده و لذا اث وع   همچن سايد دو ن باآتري
د  ته باش اآتری داش ر روی ب د ب ی توان ر م ی اث دگی    يک ت آنن ش ممانع ا نق ا  ي اد باآتريه ده از ازدي رل آنن وان آنت بعن

)Preventive(      ا        و اثر ديگر آن کشندگی يا ردن باآتريه ای   . می باشد  )Eradicative(از بين ب رل باآتريه ر  +Ice در آنت  اث
  بايد   +Iceبرای ازبين بردن باآتريهای     . ممانعت آنندگی باآتريسايد از اهميت بيشتری برخوردار است تا اثر از بين برندگی            

رده و در   از وقوع سرما اطالع داشته و يك روز قبل از            ين ب وقوع سرما باآتريسايد مربوطه را بكار برده و باآتريها را از ب
رد وگيری آ شكل است. نتيجه از سرمازدگی جل سيار م ا ب وده وي شگويی سرما ممكن نب ی پي ن عمل يعن ی اي ر . ول ذا از اث ل

 ايجاد سرما باآتريسايد بكار     ممانعت آنندگی باآتريسايد استفاده می شود به اينصورت آه در فواصل زمانی مشخصی قبل از              
سايد می         روز ٧ تا   ٢ فواصل زمانی    تحقيقات نشان داده است آه بكار بردن      . می رود  اربرد باآتري رای آ اوب ب بترين تن  مناس
د سين  . )Lindow 1995(باش اربرد استرپتوماي ال آ رای مث را ب ون  ١٠زي ته چ ر الزم را نداش رما اث اد س ل از ايج  روز قب

ده است                   استرپتومايسين در    شين ش اره جان اآتری دوب ده و جمعيت ب ه گردي ا تجزي ده و ي مطالعات   .طول اين مدت مصرف ش
دار    P. syringaeنشان داده است آه در جمعيت باآتريايی  ه سرعت پدي  استرين های مقاوم به آنتی بيوتيك استرپتومايسين ب

د           همچنين گونه های مختلفی از اين نوع باآتريها مشاهده شده         . ميگردند وده ان اوم ب ه      .  آه به ترآيبات مس مق اد مقاومت ب ايج
ار می                           داول بك اهی بطور مت ات گي واع ديگری از آف ر ان ترآيبات مس به اين علت ممكن است باشد آه اين ترآيبات در براب

رات                     .رفته است  وده و اث ن روش مناسب نب انبی   به علت همين مشكل يعنی ايجاد سوش های مقاوم به باآتريسايد، آاربرد اي  ج
  .بعدی خواهد داشت

  )competitve bacteria(استفاده از باآتريها  رقيب 
د       ستال نمی دهن شكيل آري ه ت ايی آ ر روی سطوح   ) non-ice nucleation active bacteria(باآتريه بطور معمول ب

اوت است            اهی مختلف متف ه های گي ا در گون داد آنه ی تع د ول د می آنن ته و رش ان وجود داش . )Lundheim 2002 (گياه
ين دو         +Ice می توانند جايگزين جمعيتی بزرگی از باآتريهای         non-iceجمعيت زيادی از باآتريهای       شوند در اين رقابت ب

ستند  وثر ه واملی م ايی ع ت باآتري وزيز جمعي ی بي د آنت واد  )Antibiosis( مانن ب و م اکتری رقي شگرفتن،نوع ب دم وپي ، تق
ده    اگر چه بعضی ا).Lindow 1985(غذائی  د ش يدين تولي ز مطالعات نشان داده است آه مواد ضدميكروبی مانند باآتريوس
وع       Erwinia herbicolaتوسط  يله يك ن ك بوس ی بيوتي د آنت  سبب ممانعت از رشد استرين های حساس شده است ولی تولي

شينی ب                         ده ای در جان ين آنن د نقش تعي ای نمی توان ای   از باآتری بر عليه جمعيت ديگری از باآتريه  بجای   non-iceاآتريه
ای   ته باشد  +iceباآتريه ات .)Lindow et al.1983, Rogers et al.1987 ( داش ين تحقيق ه اگر      همچن شان داده است آ  ن
ای ایnon-ice باآتريه ل از باآتريه ت   +Ice  قب ردن جمعي دود آ شتری در مح اثير بي وند ت اهر ش اه ظ ر روی سطح گي  ب

ای  ت +Iceباآتريه د داش ت     در حال.  خواهن د داش ری خواه ر آمت اخيری اث ا ت ان ي ضور همزم ه ح ب  .يك اآتری رقي ب
)competitive bacteria (         اآتری ه ب ه گون ه از نظر خصوصيات مختلف نزديك ب ر است آ د  +Iceبهت ورد نظر باش .  م

اآتری  -Iceمطالعات نشان داده است آه موتانت   ايی      P. syringae ب ادر است جمعيت باآتري ر ق ان گون   +Ice بهت ه را  هم



 

 

ی    . آنترل آند تا گونه ديگر     مواد غذايی آه از گياه ترشح شده و به سطح گياه می رسد نقش مهمی در اندازه جمعيت ميكروب
زايش رشد جمعيت                               اآتری سبب اف ه سطح ب ده ب يح ش اآتری تلق در سطح گياه دارد بطوريكه افزودن مواد غذايی همراه با ب

ابر ا  . باآتری در سطح آن گياه شده است       ايی در                         بن ين دو جمعيت باآتري د نقش مهمی در رقابت ب ا می توانن ن نوترينت ه ي
اآتری د در انتخابباي .)Nemecek-Marshall et al. 1993 (سطح گياه داشته باشند ه  ب وان  آ اآتري  بعن تفاده    ب  رقيب اس

وا           . ميشود دقت آرد   ه بعن ايی آ شتر باآتريه ه بي رد آ ن مطلب اشاره آ ه اي وان ب تفاده می شوند     برای مثال می ت ن رقيب اس
د                   ين می برن شگاه            . آنهايی هستند آه توليد آنتی بيوتيك نموده و باآتری ديگر را از ب ك ممكن است در آزماي ی بيوتي ی آنت ول

اآتری              . جواب بدهد ولی در محيط شبيه به آزمايشگاه عمل نكند          ه طی آن ب ل از    non-iceهمچنين با استفاده از روشی آ  قب
  . فه می گردد می توان باآتری مناسب رقيبی آه قادر است باآتری وحشی اوليه را حذف آند اضا+iceباآتری 

  )Ice-) Recombinant Ice- mutantاستفاده از موتانت نوترآيب 
لولهای          kD 180 تا kD 120 پروتئينی به وزن Ice ژن خ در داخل س ستالی ي بكه های آري شكيل ش ه در ت د آ  را آد می آن

ه شامل يكسری از          نوترکيبموتانت.). Wolber et al.1986 (گياهی نقش دارد ده آ ه ش ك تهي  به روشهای مهندسی ژنتي
ن  . )Orser et al. 1985, Dar et al. 1993 (می باشد همراه است) +Ice(عمليات آه سبب حذف ژن از نمونه وحشی  اي

ه ای از                 ه حاوی قطع ه وحش    DNAسری عمليات عبارتند از ايجاد پالسميدی آ ه ژن        نمون ده      Iceی باشد آ  از آن حذف ش
د       تفاده می آنن دار اس ين پالسميد و         سپس . باشد معموال از پالسميد ناپاي ادل قطعات ب ه استرين وحشی و تب  ورود پالسميد ب

وگ    وترآيبی همول ق ن ان از طري اآتری ميزب وزوم ب ه . ) Homologus recombination(آروم ای  و در ادام ی ه آلن
ه وحشی            -Ice خصوصيات موتانت های نوترآيب      همچننی. ی شوند انتخاب م   -Iceباآتری   ا نمون  بدست آمده و مقايسه آن ب

ه موتانت های نوترآيب        . مورد بررسی قرار می گيرد شان داده است آ ه های   -Ice مطالعات ن  .P و P. syringae گون
flourescence              د       با نمونه های والد آنها از نظر رشد و ديگر خصوصيات اختالف مع ته ان ين    .نی داری نداش شه   همچن همي
ين  ت ب ن non-ice strain و Ice- strainدر رقاب رل  Ice- strain اي بب آنت ه س ست آ ودIce+ strain ني ی ش ه .  م البت
تفاده از     .  در سطح گياه مشاهده شده استIce+ strain و Ice- strainهمزيستی بين  رای اس اه ب اين سه استرين در سطح گي
ه       مواد غذايی رق شان داده است آ ات ن وده و تحقيق ه دو   Ice- strainابت می آنند ولی اين رقابت بطور نا مساوی ب سبت ب  ن

  .استرين ديگر توانسته است بيشتر در محل استقرار پيدا نمايد
ای       :آدام روش موثر تر است رل باآتريه اال در آنت داميك از روشهای ب تفاده از آ وثرتر می باشد   +Ice در اينكه اس ه     م و ب

ايج          ) باآتريسايد، باآتريهای رقيب  (عبارت ديگر آداميك از روشهای باال        نهايتا سرمازدگی در گياهان را بهتر آنترل نمايد نت
ده است  ی بدست آم وا    . مختلف داقل ه رارت ح ه ح اآتور درج ت دو ف ه عل د ب ی توان ايج مختلف م ن نت دن اي ت بدست آم عل

)minimum air temperature ( خ زدگی   طول مدت دو ا حضور   ) subfreezing temperature(رجه حرارت زير ي ي
دليلی آه اين دو فاآتور می توانند در اختالف ايجاد شده . ی می باشدرطوبت آزاد برسطح گياه در طول درجه حرات يخ زدگ       

اين فعاليتهای داخل  نقش زيادی نداشته و  +Ice و سردتر از آن باآتريهای       -٥نقش داشته باشد اين است آه در درجه حرارت          
خ نقش دارد                ستال ي اد آري ا           . سيتوپالسمی خود سلول گياهی است آه در ايج وا مرتب ين اگرچه درجه حرارت حداقل ه همچن

  .)Blondeaus et al., 1999 (اندازه گيری می شود ولی درجه حرارت سطح گياه ممكن است متفاوت باشد
تفاده      ):Ice-) Ice- recombinant strainآاربرد عملی باآتری نوترآيب  ه منظور اس اآتری نوترآيب ب  بعد از ساخت ب

رد    رار بگي ای ). Mashreghi 2000 (اين باآتری بطور عملی در گياه بايد مواردی مورد نظر ق ری نوترآيب          بق ا آت  ب
Ice-        هوا، آب و خاك محلی آه      بدين منظور بايد از     .   بايد مورد بررسی قرار بگيرد        بعد از پاشيدن اين باآتری بر روی گياه

اآتری در                         ه ب ا در محدوده ای آ ه تنه رداری ن باآتری نوترآيب در آن بكار برده شده است نمونه برداری شود و اين نمونه ب
ز در نظر گرفت                           شتری را ني د شعاع بي شتر باي ان بي اکتری     .آن استفاده شده است بايد صورت بگيريد بلكه برای اطمين ن ب  اي

د راینباي اك ب د   خطرن سان باش ده خصوصا ان ودات زن ر موج ين. ديگ ان  همچن رمازدگی در گياه د از س وده و بتوان وثر ب  م
  .فرآانس انتقال ژن آن به ديگر باآتريها پايين باشد. جلوگيری نمايد

  
  :نتيجه گيری

ادی می              ان زي ه از نظر اقتصادی ضرر و زي ده ای است آ اند  از آنجائيكه سرمازدگی در گياهان يكی از مشكالت عدي  رس
ه نظر می رسد                   ان وجود            . بررسی و تحقيق در باره عوامل ايجاد آننده آن ضروری ب يكی از عوامل سرمازدگی در گياه

د در ممانعت از سرمازدگی           .  می باشند  +Iceباآتريهای   ا از جوانب مختلف می توان ن باآتريه بنابر اين مطالعه بر روی اي
د    ادی نماي ا       . )Margaritis & Bassi, 1991 (آمك زي ن باآتريه ه اي اثيری آ اد   ) +Ice(عوامل مختلفی در ت ر روی ايج ب

اه                      ر روی سطح گي ا ب ن باآتريه داد اي وع و تع ين ن ان و همچن . سرمازدگی ميگذارند نقش دارند از جمله شرايط محيطی، زم
سايدها              تفاده از باآتري ه اس رد از جمل د صورت بگي ا و     آنترل اين باآتريها به روشهای مختلفی می توان ك ه ی بيوتي د آنت مانن

ه      . ترآيبات فلزی آه اشكال عمده استفاده از اين روش ايجاد سوش های مقاوم می باشد       ای آ د باآتريه ای رقيب مانن باآتريه
ای نوترآيب                د           -Iceبطور طبيعی فاقد ژن تشكيل آريستال يخی هستند و باآتريه رار بگيرن تفاده ق ورد اس د م ز می توانن .  ني

ه های      .  از جنبه های مختلف مناسب بوده اند-Iceان داده است آه  موتانت های مطالعات مختلف نش   ا نمون ا ب اين موتانت ه



 

 

ه در                     ه ای آ والدشان از نظر رشد و ديگر خصوصيات تفاوتی نداشته و از نظر آاربردی مثبت بوده اند بصورتيكه در نمون
انب  رات ج ه اث ده است هيچگون اربرده ش ی بك ين آشت سيب زمين ك زم اآتری  ي ه ب ی آ دين معن ده است ب شاهده نگردي ی م

ده است                           -Iceنوترآيب   اقی نمان ه ب يش از دو هفت ه مدت ب ين های    .  آب و هوا را آلوده نكرده است و در خاك ب ين زم همچن
وجهی از                                   ل ت دار قاب ه مق سته است ب ور توان اآتری مزب ه ب ر اينك د و مهمت وده ان اطراف  مصون از آلودگی به اين باآتری ب

د مراحل           -Iceاما برای استفاده از هر باآتری نوترآيب        . مازدگی گياهان مزبور جلوگيری آند    سر اه باي  در محل بر روی گي
انيزم  آزمايشی اوليه انجام شود تا دستور اجازه از سازمان های استاندارد بين المللی برای آاربرد آن             بعنوان يک ميکروارگ

ده       ردد  مهندسی ژنتيک ش ه  .  صادر گ انيزم در          از جمل ن ميکروارگ ابی اي رای ردي ايی ب ستم ه تفاده از سي شات اس ن آزماي اي
   ). Mashreghi 2005(محيط می باشد تا از خطرات زيست محيطی آن جلوگيری گردد
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