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  فهرست مطالب

  ، چارلز اینزورثبعلی محمد شکی
  

  1  پایه ترشک  در گیاه دوMADS- boxبررسی بیان چهار همسانه ژنی عضو خانواده 

 هوشـنگ   ، نبـی آبـاد    حیـدر سـیفی    ،اسد معصومی اصل  الدینی،   مهدي محب مختار جاللی جواران،    

خدیجه  ،حسین هنري  معینی، ، احمد اسماعیلی، حمید رجبی معماري، احمد       فریدون مهبودي  ،علیزاده

فاطمه رهبـري   علی محمد شکیب، ، علیرضا زبرجدي، محمد جواد رسایی، محمد مهدي یعقوبی   ،باقري

سـید احمـد سـادات      ،   سبا دیمیاد   مهدي فروزنده مقدم، رضا شریفی سیرچی،       حسین معصومی،  زاده،

،  بابک لطیـف   ، رحیمی فر  ویا، پ  شهال رزمی  ، طاهري جوان   نازنین  اکبر حسینی پور،   ، ندا ویشلقی،  نوري

  هادي کاظمی ، آرش رزمی، حسین خسروي،حامد اژدري، مسلم پورخالقی، مریم عبدلی نسب

  

  19  در ایران) Molecular farming(موفقیت هاي کشاورزي مولکولی 

  علی ایزدي دربندي، مارك کینکما، پیتر گرشوف، بهمن یزدي صمدي، منصور امیدي 
  

  49  ناقل کلسیم و بررسی الگوي بیانی آن در سویا  )GmNARK(ژن جداسازي 

    آذري، جواد مظفرينیازعلی سپهوند، فرزاد حیدري، عبدالحسین طوطیایی، میترا سراج

  63  ارزیابی مزرعه اي و ملکولی  مقاومت گندم هاي ایرانی به فوزاریوم سنبله گندم

حسین صـبوري، محمـد     کومار سینگ،   راکش  ،  عبدالمجید رضایی نژاد، احمد ارزانی،    قاسم محمدي 

  گلن گریگوریو مهدي مجیدي، محمدحسین فتوکیان، علی مومنی، و

  

  81  کننده  میزان سدیم و پتاسیم در برنج تحت تنش شوري هاي کمی کنترلیابی ژنمکان

مرتـضی مهـدوي، بـالل       ،تبی طهمورث پور، محمـد دوسـتی      محمد رضا نصیري، شاهرخ قوتی، مج     

    رضا آرمینصادقی و محمد

  

  و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز(CVM)بیماري ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات مطالعه 

 (DUMPS)با تکنیک سرابی  در گاوهايPCR-SSCP  وPCR-RFLP   

103  

    ، محمدرضا محمدآباديعلی اسماعیلی زاده کشکوئیه

  117  مرتبط با وزن الشه جایگاه هاي ژنیکاوش مولکولی ژنوم گاو براي نقشه یابی 
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  بسمه تعالی

  سخن سردبیر

را  عزیزمان، کشور متخصصان و محققان تحقیقات از بخشی نشر توفیقخداوند منان را سپاسگزاریم که 
با توجه به اهمیت روزافزون بیوتکنولوژي و مهندسی ژنتیک در توسعه و پیشرفت کشور  .به ما عنایت فرمود

 رفیق راه شد توفیق .ود منابع علمی در این حوزه از فناوري نوین احساس می شدعزیزمان، مدتی بود که کمب
  عالوه بر این امکان را فراهم نمود تا از این طریق مجله مجله به دست اندرکاران این تهیه، تدوین و انتشارو

با عنایت به  .یند نماداگسترش فناوري مهم و ارزشمند بیوتکنولوژي کشارزي بخشی از وظیفه ملی خود را ا
...) غذایی، بهداشتی، درمانی، محیطی، دفاعی و ( نقش مهم بیوتکنولوژي ازجنبه هاي مختلف در امنیت ملی 

 و مهندسی ژنتیک امري مسلم و محرز است، به ویژه با توجه به وجود تکنولوژياهمیت و ارزش بیو
تولید گیاهان و دامهاي تراریخت، : استفاده از ابزارهاي بیوتکنولوژي کشاورزي، مانندپتانسیل باال آن در 

. هاي ژنتیکی است نشانگرروشهاي کشت سلول و اندامهاي گیاهی، ریزازدیادي، استفاده در صنایع غذایی و

می توان با  ،دهد زمان و هزینه تولید انواع فراورده هاي کشاورزي را کاهش می  عالوه بر اینکهبیوتکنولوژي،
 افزایش کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزي، ایجاد مقاومت به با اهدافژنهایی را هاي آن، استفاده از ابزار

از هر ...)  خشکی، شوري، سرما، گرما و(و غیر زیستی ...) آفات، بیماریها، علفهاي هرز و (تنشهاي زیستی 
 پژوهشی –یم که کلیه مقاالت علمی ه اه سعی نموددر این مجل. موجود به موجود زنده دیگر منتقل نمود

بیوتکنولوژي کشاورزي را مورد ارزیابی و پس از تایید هیات محترم تحریریه   زمینه هاي مختلفدردریافتی 
ارسال گردید   دانشگاهها و مراکز تحقیقاتیانادت هر مقاله حداقل براي سه داور محترم از اس.به چاپ رسانیم
راي چاپ پس از طی مراحل اصالحی، منوط به تایید حداقل دو داور و تصویب نهایی در و انتخاب مقاله ب

 حفظ عالوه بر گسترش علم بیوتکنولوژي کشاورزي، مجله  برنامه هاي وفاهدا. بوده است تحریریههیات 

 دنوی را روشن آیندهاي  می باشد کهالزم المللی بین و ملی استانداردهاي کسب و کیفی سطح ارتقاء و
 کمیسیون بررسی 1/7/1388در جلسه مورخ  از اولین شماره پژوهشی این مجله -علمی رتبه  اخذ.دهد می

 کلیه دست اندرکاران مجله بویژه هیات محترم از است الزم اینجا در.  تأیید شدنشریات علمی کشور
که امکان انتشار این مجله تحریریه، داوران ارجمند، انجمن بیوتکنولوژي ایران و دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 تا دریافت  ازمختلف مراحل در که مقاالت محترم مولفان از. را فراهم نموده اند کمال سپاسگزاري را بنمایم

 ،نموده اند تحمل را بوجود آمده احتمالی تاخیرهاي و داشته  صمیمانه و همکاريهمراهی ما با  مقالهچاپ
  .می نمائیم تشکر

 که در نماییماران محترم دانشگاهی و دانش پژوهان گرامی صمیمانه دعوت می در خاتمه از کلیه همک
. فرمایند یاري  ما را داور مقاالتهمچنین  و پژوهشی خود-ت علمی مقاالبا ارسال  ارزشمند،این راه

 ارائه براي تالشمان را همه می دهیم که دقت هاي الزم در انتخاب مقاالت به عمل خواهد آمد و اطمینان

 شما صمیمانه همفکري و همکاري با ...امیدواریم انشاا. فراهم نمائیم عزیزان تالیفات درخور و کیفی ريکا

  .برسانیم اعالء حد به را آن سازي نمایه و مجله آمده بتوانیم اعتبار علمی عمل به تمهیدات بزرگواران و

  

  با آرزوي توفیقات الهی

  مختار جاللی

 رسردبی
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 ).Rumex acetosa L( در گیاه دوپایه ترشک MADS- boxبررسی بیان چهار همسانه ژنی عضو خانواده 

علی محمد شکیب
، چارلز اینزورث∗1

2

 
  

   کرج- پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایران1

   انگلستان دانشگاه لندن، آزمایشگاه بیولوژي ملکولی گیاهی، امپریال کالج،2

  

  چکیده

  تعیین هايتوانند ما را در فهم بیشتر مکانیسمه در تشکیل گل دخالت دارند میهایی کبررسی ژن

 RaA2 شامل MADS- boxبیان چهار ژن از اعضاي خانواده ژنی الگوي در این تحقیق، . جنسیت کمک نماید

 ،RaB17 ، RaG24 و RaK16 جداسازي شده از گیاه دو پایه ترشک ) Rumex acetosa L. (ار مورد مطالعه قر

گیاهان نر و ماده براي ) گل آذین، ساقه، برگ و ریشه(هاي مختلف  از بافتRNAبراي استخراج . گرفتند

هاي شوند اما ژن در اعضاي زایشی گیاه بیان میRaB17 و RaA2هاي ژن. آزمون نورترن بالت استفاده گردید

RaG24 و RaK16هم ردیفی توالی پروتئینی . دشون هم در اعضاي رویشی و هم در اعضاي زایشی بیان می
 شناخته شده سایر گیاهان نشان داد که آنها متعلق به زیر MADS- boxهاي هاي ژنی با پروتئیناین همسانه

 بیشترین تشابه را به ترتیب با RaB17 و RaA2هاي توالی پروتئینی ژن. هاي مجزایی هستندخانواده

.  نشان دادندDiantus caryophyllus  گیاه CMB1و ) Malus domestica( سیب MADS- boxهاي  پروتئین

 گوجه فرنگی TDR3 بیشترین تشابه را به ترتیب با پروتئین RaK16و RaG24 هايتوالی پروتئینی ژن

)Lycopersicon esculentum ( و پروتئینMADS5 گیاه  Betula pendula و پروتئین POTM1 سیب زمینی 

)Solanum tuberosum (در آزمون سادرن . شوند هر دو در مراحل رویشی و زایشی بیان مینشان داد که

الگوي دورگه سازي سادرن بالت نشان می . بالت الگوي دورگه سازي متفاوتی بین نر و ماده وجود داشت

  .هاي ژنی کوچک در ژنوم قرار دارندها به حالت تک کپی و به صورت خانوادهدهد که این ژن

   MADS- box ،Rumex acetosa L ، بیان ژن  شناسایی ژن، تمایز جنسی،،ایهگیاه دو پ :کلمات کلیدي

                                                        

∗
  E-mail: a_shakib@abrii.ac.ir             ٠٢۶١ -٢٧٠٣۵٣۶: علي محمد شكیب           تلفن:  نویسنده مسئول 
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  مقدمه

 خانواده ژنی MADS- boxهاي ژن

بزرگی هستند که تقریبا در تمام موجودات پر 

 ;Krogan et al., 2000(شوند سلولی یافت می

Martinez et al., 2003; Singer et al., 2007; 
Svensson and Engstron, 2002; Tanabe et al., 

2005; Tanabe et al., 2003 .( ،در بازدانگان

 در MADS- boxهاي خانواده خیلی از ژن

مراحل مختلف نمو گل، به ویژه در تعیین 

هویت مریستم گل و اعضاء گل نقش دارند 

)Davies et al., 1996; Parenicova et al., 2003; 

Reiechman and Meyerowitz, 1997 .(  بیشتر

عضاي این خانواده داراي بخش مشترك بنام ا

MADS- box هستند )Schwarz-Sommer et al., 

 Huang et( شوند متصل میDNAکه به ) 1990

al., 1995; Shiraishi et al., 1993; Shore and 

Sharrocks, 1995 .( جداسازي و تعیین نقش

هاي این خانواده در موجودات مختلف در ژن

 ;Henschel et al., 2002( حال بررسی است

Singer et al., 2007; Sevensson and 

Engestron, 2002 .(هاي بخش مشترك بین ژن

MADS- box به عنوان ابزاري براي جداسازي 

هاي مختلف هاي این خانواده در گونهژن

 ,.Kater et al( گیردگیاهی مورد استفاده قرار می

1998; Puneli et al., 1991 .(ویژه این روش به 

هاي فنوتیپی در آنها در گیاهانی که جهش یافته

یکی از . مشاهده نشده است، ارزشمند است

موضوعات مورد عالقه محققین، مطالعه 

هاي تظاهر جنسیت و نحوه تکامل آن مکانیزم

 ,Charlesworth(هاي گیاهی است در گونه

2002; Singer et al., 2007; Tanurdzic and 

Banks, 2004 .( گیاه دو پایهدوSilene latifolia  

به عنوان گیاهان مدل در Rumex acetosa و

- مطالعات تظاهر جنسیت مورد استفاده قرار می

در گیاه دو ). Ainsworth et al., 2005(گیرند 

، که در آن  ).Rumex acetosa L(پایه ترشک 

هاي نر و ماده به صورت جدا گانه روي گل

هاي  مطالعه ژنشود،گیاهان منفرد تشکیل می

تواند در فهم دخیل در تمایز اعضاي گل می

. هاي تعیین جنسیت گیاهان کمک نمایدمکانیزم

، MADS- boxهاي قبال با هدف جداسازي ژن

هاي  ساخته شده از گل آذینcDNAیک خزانه 

نر و ماده ترشک با استفاده از دو ژن 

DEFICIENS و PLENA به عنوان کاوشگر 

). Ainsworth et al., 1995(غربال گردیدند 

هفت همسانه با طول کامل انتخاب شدند که 

 1RADهاي ها به نامسه مورد از این همسانه

)like-EFICIENSD cetosaa umexR(، 2RAD و 

1RAP )like-LENAP cetosaaumex R( مورد 

 ,.Ainsworth et al(بررسی تفصیلی قرار گرفته 

وردیاهاي اند که در پریمو نشان داده) 1995

هاي نر و ماده اعضاي جنسی گل در پایه

با اینکه تا به حال چندین . شوندترشک بیان می

ژن از ترشک جداسازي و مشخصات مولکولی 

آنها تعیین شده اما نقش آنها بدلیل نبود روش 

تعدادي . انتقال ژن به ترشک تعیین نشده است
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هاي گیاهی دیگر هاي این خانواده از گونهاز ژن

اسازي شده و نقش آنها تعیین گردیده جد

هم اکنون تعداد بسیار زیادي توالی ژنی . است

توان  وجود دارد که میDNAدر بانک اطالعات 

در حد امکان، از آنها براي کسب اطالعات 

بیشتر در باره تشابه توالی و پیش بینی کارکرد 

هایی که هاي جدیداً جداسازي شده یا ژنژن

این . ارند، استفاده کردکارکرد ناشناخته د

هاي تکاملی و تواند در بحثاطالعات می

. هاي مهندسی ژنتیک کاربرد داشته باشندجنبه

در اینجا خصوصیات چهار همسانه ژنی جدا 

، )2RaA(:  شاملcetosaa umexRشده از 

(RaB17) ،(RaG24) و  (RaK16) از نظر تشابه
  .  توالی و بررسی بیان تشریح شده است

  

  هاو روشمواد 

 Rumex نر و ماده ترشک گیاهان

acetosa L.) ( به عنوان مواد گیاهی مورد

ها در آزمایشگاه بررسی. استفاده قرار گرفتند

، امپریال کالج مستقر زیست شناسی مولکولی
    .در واي، انگلستان صورت گرفت

برگی از : DNA، RNAاستخراج 

 ریشه، ساقه، برگ  ازو DNAگیاهان نر و ماده 

به طور  کل RNAو گل آذین گیاهان نر و ماده 

هاي توصیه شده توسط جداگانه مطابق روش

 ;Ainsworth et al., 1995(اینزورث و همکاران 

Ainsworth, 1994  (جداسازي گردیدند .  

 هايتوالی کاوشگر: تهیه کاوشگر

 بدون ناحیه ،ها همسانه3´مورد استفاده از بخش

MADS ،نه براي همسا. تهیه شدندRaA2 یک 

 جفت بازي با استفاده از برش 480قطعه 

 Ra17براي همسانه .  بکار رفتSst1آنزیمی 

هاي  جفت بازي با برش آنزیم780یک قطعه 

Kpn1/ EcoR1 و براي همسانه RaG24 و 

 جفت 740 به ترتیب یک قطعه RaK16همسانه 

 530و یک قطعه HindIII بازي با برش آنزیم 

 Kpn1/ Xba1هاي مجفت بازي با برش آنزی

 باال DNAقطعات . مورد استفاده قرار گرفت

32سپس با 
Pنشاندار شدند .  

 دورگه سازي سادرن و نوردرن

 هاي مختلفتهیه شده از بافت RNAکل : بالت

 درصد 2/1 فرمالدهید آگارز ژل روي

 به غشاء RNA  سپس .جداسازي گردید

نایلونی منتقل و با کاوشگر نشاندار شده دورگه 

 x 0.2(ها با بافر شستشو با شدت باال غشاء. دش

SSC ( و دماي o
C65 شستشو و مجاور فیلم X-

ray قرار داده شدند  .  

  

  نتایج و بحث

 بینی شده اي پیشهاي اسید آمینهتوالی

 ترشک با MADS- boxبراي چهار همسانه 

 براي تعیین اینکه  BLASTاستفاده از جستجوي

موجود در بانک هاي آیا شباهتی با توالی

پیدا . اطالعاتی دارند، مورد مقایسه قرار گرفتند
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ها براي همردیفی توالی، ترین توالیکردن شبیه

 انجام و درخت MegAlignبا استفاده از برنامه 

فیلوژنتیک با استفاده از روش کالستال 

)Clustal (بر اساس این بررسی، . تهیه گردید

 ترشک در MADS- boxهاي پروتئین

، SQUA/AP1هاي اصلی  وهگر

MdMADS1/CMB1 ، TDR3/SaMADSA  و

POTM1/SLM5 همسانه ). 1شکل( قرار گرفتند

RaA2 شامل یک cDNA جفت 1113 به طول 

 اسید امینه به 243باز است که یک پروتئین با 

مقایسه . کند کیلو دالتون رمز می2/28وزن 

انجام گرفته با استفاده از بانک اطالعات 

ان داد که ژن رمز کننده این پروتئین نش

 SQUA/AP1 به گروه RaA2 پروتئین، یعنی

 9/61و تشابه توالی ) 1شکل(نزدیک بوده 

 از سیب MADS- boxدرصدي با پروتئین 

)Malus domestica) ( شماره بازیابی

(AJ000759 درصدي با 3/61 و تشابه توالی 

 از گل میمون SQUA (SQUAMOSA(پروتئین 

)Antirrhinum majus) (Huijser et al., 1992 ( و

 Arabidopsis ازAP1 (APETALA1(پروتئین 

thaliana ) Martinez et al., 2003 (دارد .

 درصدي با 1/60همچنین تشابه توالی 

SaMADS C هومولوگ ، AP1 از ،Sinapis 

alba) Menzel et al., 1995 (تشابه توالی و 

 Brassica ازBoiAP1 درصدي با پروتئین3/59

oleracea )  شماره بازیابیU67451) (Car and 

Irish, 1997 (در این گروه، باالترین . نشان داد

بین )  درصد5/94 درصد و 3/95(تشابه 

 با شماره بازیابی  B. oleraceaپروتئینی از

U67451هاي  و پروتئینAP1 از  S. alba وA. 

thalianaتشابه  میزان.  مشاهده گردید SQUA 

.  باشد  می درصد5/64ر با همدیگAP1 و

اعضاي این گروه عموما در تعیین هویت 

 به 3 و 2هاي شکل. مریستم گل دخالت دارند

ترتیب همردیفی و درصد تشابه توالی پروتئین 

RaA2هاي این گروه را نشان  با دیگر پروتئین

 جفت باز 1140 داراي  RaB17همسانه. دهدمی

 251ا شود یک پروتئین باست که پیش بینی می

 کیلو دالتون با کدون 8/28اسید آمینه به وزن 

، از آن 159در موقعیت ) ATG(آغاز ترجمه 

 با دیگر RaB17مقایسه پروتئین . رمز شود

-  می RaB17 نشان داد کهMADSهاي پروتئین

  قرار گیرد MdMADS1/CMB1تواند در گروه 

 تشابه توالی RaB17در این گروه، ). 1شکل(

 Dianthus از CMB1وتئین  درصدي با پر9/63

caryophyllus  با شماره بازیابی Q39685 و 

 از  PrMADS1  درصدي با7/54تشابه توالی 

Pinus radiata با شماره بازیابی U42399 ،

 -MADS درصدي با پروتئین 2/52تشابه توالی 

box گل میمون با شماره بازیابی X95467 و 

 درصدي با پروتئین 6/51تشابه توالی 

MdMADS1 سیب )Malus domestica) (Sung 

and An, 1997 (همردیفی توالی پروتئین . دارد
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هاي  با سایر پروتئینRaB17پیش بینی شده 

MADSمانند .  نشان داده شده است4 در شکل

گیاهی تشابه باالیی MADS هاي دیگر پروتئین

با سایر B17  بین پروتئین MADSدر بخش 

کمی در  و تشابه MADS اعضاي خانواده

 وجود MADSهاي پائین دست بخش توالی

در این گروه دو پروتئین از سیب . دارد
)MdMADS8 و MdMADS1 ( باالترین تشابه

 از گل MADSپروتئین . را دارند)  درصد6/99(

به ترتیب ) X9546با شماره بازیابی (میمون 

 درصدي با 3/66 درصدي و 7/66داراي تشابه 

 CMB1وتئین پر. هاي سیب هستدپروتئین

ژن .  داردPrMADS1 درصدي با 9/63تشابه 

MdMADS1 در اعضاي گل و میوه هاي جوان 

با اینحال، ). Sung and An, 1997(شود بیان می

اطالعات زیادي در باره الگوي بیان یا کارکرد 

  .هاي این گروه وجود نداردژن

 به طول cDNA داراي یک  RaG24 همسانه

شود ش بینی می جفت باز است که پی1122

 4/32اي با وزن  اسید آمینه214یک پروتئین 

 آغاز و 5کیلو دالتون رمز کند که از نوکلئوتید 

مقایسه توالی .  خاتمه یابد646در نوکلئوتید 

 MADSهاي  با دیگر پروتئین RaG24پروتئین

نشان داد که این پروتئین متعلق به گروه 
TDR3/SaMADS Aاعضاي ). 1شکل(باشد  می

ین گروه عموما در هر دو اعضاي رویشی و ا

هاي مختلفی شوند و کارکردزایشی بیان می

مانند دخالت در تشکیل مریستم گل آذین و 

 2/64 داراي تشابه RaG24پروتئین . گل دارند

 از گوجه فرنگی TDR3درصدي با 

(Lycopersicun esculentum)) Pnueli et al., 

از AGL20  درصدي با 6/62، تشابه )1991

Arabidopsis thaliana)  با شماره بازیابی

AC003680( درصدي با 9/61، تشابه 

TobMADS1 از توتون )Mandel et al., 1994 (

 از SaMADS A درصدي با 5/61و تشابه 

Sinapis alba) Menzel et al., 1996 (باشدمی .

  درصدي با 4/94 تشابه AGL20در این گروه، 

SaMADS A وTRD3 درصدي با 5/95 تشابه  

TobMADS1ترین درصد تشابه پائین. دارند

 از PrMADS9بین پروتئین )  درصد3/43(

Pinus radiate)  با شماره بازیابیU90344 ( و

با  (Arabidopsis thaliana از AGL14پروتئین 

بررسی . باشدمی) U20184شماره بازیابی 

هاي  با سایر پروتئینRaG24همردیفی پروتئین 

MADSنشان داده شده است5هی در شکل گیا  .  
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S. tuberosum POTM1
N.tabacum NAP1 
B. pendula MADS5 
S. latifolia SLM5
R. acetosa K16 
M. domestica MdMADS8
M. domestica MdMADS1
A. majus X95467
P. radiata PrMADS1
D. caryophyllus CMB1
R. acetosa B17 
L. esculentum TDR3
N. tabacum TobMADS1
P. brachycarpa MADS
A. thaliana AGL20
S. alba SaMADSA
R. acetosa G24
A. thaliana AGL14 
P. radiata PrMADS9
R. acetosa RAP1
R. acetosa RAD1 

SQUA/AP1

POTM1/SLM5

TDR3/SaMADSA

 
هـاي  تـرین پـروتئین  با شبیه) به صورت برجسته  ( ترشک   MADSهاي   درخت فیلوژنی بر اساس همردیفی پروتئین      -1شکل  

MADS با استفاده از روش کالستال )Clustal .(BoiAP1 از Brassica oleracea)  شماره بازیابیU67451) (Car 

and Irish, 1997( ،SaMADS Cاز  Sinapis alba  )  شماره بازیـابیX81480) (Menzel et al., 1995(،AP1  

 Antirrhinum  ازS27109) (Mendel et al., 1992( ،SQUAشـماره بازیـابی    ( Arabidopsis thalianaاز

majus )    شـماره بازیـابیS20886) (Huijser et al., 1992(، پـروتئین MADS  از Malus domestica)   شـماره

شماره بازیـابی  ( Solanum commersonii  از AGL8 همسان، Rumex acetosaاز ;RaA2، )AJ000759یابی باز

AF002666(،POTM1 از Solanum tuberosum  ) شماره بازیابیQ42429) (Kang and Hannapel, 1995(، 

NAP1از  Nicotiana tabacum  ) شماره بازیابیAF009126(،MADS5 از  Betula pendula  )   شـماره بازیـابی

X99655(،NAP1 از  Nicotiana tabacum ) شماره بازیابیAF009126(، SLM5  از Silene latifolia  ) شماره

 Malus از Rumex acetosa ،MdMADS8  از X80492( ،)Hardenack et al., 1994(،RaK16بازیـابی  

domestica )    شـماره بازیـابیAJ001681(،MdMADS1 از  Malus domestica   )   شـماره بازیـابیU78947 (

)Sung and An, 1997(،پروتئین MADS از  Antirrhinum majus  )  شماره بازیـابیX95467(، MdMADS1  

 ،)U42399شـماره بازیـابی   (  Pinus radiata  از PrMADS1،)U78947شماره بازیـابی  ( Malus domestica از

CMB1از Dianthus caryophyllus)    شـماره بازیـابیQ39685( ،RaB17; از Rumex acetosa ، TDR3از  

Lycopersicon esculentum  ) شماره بازیابیX60756)( (Pnueli et al., 1991(، TobMADS1 از Nicotiana 

tabacum )  شماره بازیابیX76188)( (Mandel et al., 1994(، پروتئین  MADS ازPimpinella brachycarpa  

  AC003680(، SaMADS Aشماره بازیابی  ( Arabidopsis thaliana  از AGL20،)AF082531شماره بازیابی (

  Rumex acetosa ،AGL14 از  U25696) (Menzel et al., 1996(، RaG24شماره بازیـابی   ( Sinapis alba از

 Pinus از  U20184) (Rounsley et al., 1995(، PrMADS9شـماره بازیـابی    ( Arabidopsis thaliana از

radiata)  شماره بازیابیU90344(، RAP1 از Rumex acetosa )  شماره بازیابیX89107 )(Ainsworth et al., 

1995(، RAD1  از Rumex acetosa )  شماره بازیابیX89113) (Ainsworth et al., 1995.(    

Figure 1- Phylogenetic tree produced from an alignment of sorrel MADS-box proteins (in 

bold) with the most similar MADS-box proteins using Clustal method. 
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M G R G R V E L K R I D N K I N R Q V T F S K R R G G L V K K A H E I S V L C D A E V A L I V F S N R G K L F E Y S T D 1 R. acetosa A2

M G R G K V Q L K R I E N K I N R Q V T F S K R R G G L L K K A H E L S V L C D A E V A L I V F S N K G K L F E Y S T D 1 A. majus  SQUA

M G R G R V Q L K R I E N K I N R Q V T F S K R R A G L L K K A H E I S V L C D A E V A L V V F S H K G K L F E Y S T D 1 A. thaliana AP1

M G R G R V Q L K R I E N K I N R Q V T F S K R R A G L L K K A H E I S V L C D A E V A L V V F S H K G K L F E Y S T D 1 S. alba MADSC

M G R G R V Q L K R I E N K I N R Q V T F S K R R A G L F K K A H E I S V L C D A E V A L V V F S H K G K L F E Y S T D 1 B. oleracea BoiAP1

M G R G R V Q L K R I E N K I N R Q V T F S K R R T G L L K K A H E I S V L C D A Q V A L I V F S N K G K L F E Y A T D 1

S C M E K I F E R Y E R Y S Y A E R Q L T A N E A D T Q L H W T F E Y A K L K S K I E L L Q R N H R H Y L G Q D L G T L 61 R. acetosa A2

S C M D R I L E K Y E R Y S F A E R Q L V S N E P Q S P A N W T L E Y S K L K A R I E L L Q R N H R H Y M G E D L D S M 61 A. majus  SQUA

S C M E K I L E R Y E R Y S Y A E R Q L I A P E S D V N T N W S M E Y N R L K A K I E L L E R N Q R H Y L G E D L Q A M 61 A. thaliana AP1

S C M E K I L E R Y E R Y S Y A E R Q L I A P E S D V N T N W S M E Y N R L K A K I E L L E R N Q R H Y L G E D L Q A M 61 S. alba MADSC

S C M E K I L E R Y E R Y S Y A E R Q L I A P E S D V N T N W S M E Y N R L K A K I E L L E R N Q R H Y L G E D L Q A M 61 B. oleracea BoiAP1

S C M E Q I L E R Y E R Y S Y A E R Q L V E P D F E S Q G N W T F E Y S R L K A K A E V L Q R N H R H Y L G E D L D S L 61

S M K E I Q S L E Q Q I D I A L K H V R T R K T K L F S D S I T E L Q K K - - - - - E Q N N S I A K K I K E K E K E L - 121 R. acetosa A2

S L K E I Q S L E Q Q L D T A L K N I R T R K N Q L L Y D S I S E L Q H K E K A I Q E Q N T M L A K K I K E K E K E I A 121 A. majus  SQUA

S P K E L Q N L E Q Q L D T A L K H I R T R K N Q L M Y E S I N E L Q K K E K A I Q E Q N S M L S K Q I K E R E K - I L 121 A. thaliana AP1

S S K E L Q N L E Q Q L D T A L K H I R S R K N Q L M H D S I N E L Q R K E K A I Q E Q N S M L S K Q I K E R E K - I L 121 S. alba MADSC

S P K E L Q N L E Q Q L D T A L K H I R S R K N Q L M Y D S V N E L Q R K E K A I Q E Q N S M L S K Q I K E R E K - V L 121 B. oleracea BoiAP1

T L K E I Q N L E Q Q L D T A L K Q I R L R K N Q L M N E S I S E L Q R K R K A I Q E E N N L L A K K I K E K E K A A A 121

- A Q E M Q W H Q Q N Q Q C S - - - - - - - H E N Q D P S S F L L S P T L A S - L N I G G G Y Q G D M S G D V R R T N E 175 R. acetosa A2

Q Q P - - Q W E H H R H H T N A S I M P P P P Q Y S M A P Q F - - - - - - - P C I N V G N T Y E G E G A N E D R R - N E 181 A. majus  SQUA

R A Q Q E Q W D Q Q N Q G H N M P P P L P P Q Q H Q I Q H P Y M L S H Q P S P F L N M G G L Y Q E D D P M A M R R - N D 180 A. thaliana AP1

R A Q Q E Q W D Q Q N H G H N M P P P P P P Q Q - - I Q H P Y M L S H Q P S P F L N M G G L Y Q E E D P M E M R R - N D 180 S. alba MADSC

M A Q Q E Q W D Q Q N H G Q N M P S P P P P Q Q H Q I Q H P Y M L S H Q P S P F L N M G G L Y Q E E D P M A M R R - N D 180 B. oleracea BoiAP1

Q P Q V Q N W E Q Q N H G L D - - L L P Q P - - - - - - - - L - - - - - - - P C L N N G G T - Q Q D E F L Q V R R - N Q 181

L A L T L E P L Y P C H L G C F E T                                                                                     226 R. acetosa A2

L D L T L D S L Y S C H L G C F A A                                                                                     231 A. majus  SQUA

L E L T L E P V Y N C N L G C F A A                                                                                     239 A. thaliana AP1

L D L S L E P V Y N C N L G C F A A                                                                                     237 S. alba MADSC

L D L S L E P V Y N C N L G C F A A                                                                                     239 B. oleracea BoiAP1

L D L T L E P L Y E C H L G C F A A                                                                                     222 M. domestica AJ000759

M. domestica AJ000759

M. domestica AJ000759

M. domestica AJ000759

M. domestica AJ000759

 
  از  MADS .SQUAهـاي   ترشـک بـا سـایر پـروتئن    RaA2هاي اسید امینـه همـسانه ژنـی     همردیفی توالی– 2شکل 

Antirrhinum majus)   شـماره بازیـابیS20886) (Huijser et al., 1992( ،AP1از  Arabidopsis thaliana 

، )X81480) (Menzel et al., 1995شـماره بازیـابی    (Sinapis albas از  SaMADS،)S27109شـماره بازیـابی   (

شـماره   (Brassica oleracea از  BoiAP1 ،)AJ000759شماره بازیـابی  ( Malus domestica  ازMADSپروتئین 

 ). U67451) (Car and Irish, 1997بازیابی 

Figure 2- Alignment of amino acid sequence of the sorrel RaA2 clone and other MADS-box 

proteins. 

 

  

   ،SQUA ، AP1هـاي  ترشـک بـا پـروتئن   RaA2همـسانه ژنـی    درصـد تـشابه پـروتئین    -3شـکل  

SaMADS ، MADSC،پروتئین MADS  از M. domestica  وBoiAP1 .   

Figure 3- Sequence similarity percentage of the sorrel RaA2 clone with other MADS 

proteins. 
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M G R G R V E L K R I E N K I N R Q V T F A K R R  G G L L K K A Y E L S V L C D A E  I A L I I F S N R G K L Y E F  S S I 1

M G R G R V E L K R I E N K I N R Q V T F A K R R N G L L K K A Y E L S V L C D A E V A L I I F S N R G K L Y E F C S S  1

M G R G R V E L K R I E N K I N R Q V T F A K R R N G L L K K A Y E L S V L C D A E V A L I  V F S N R G K L Y E F C S  T 1
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 . MADSهاي  ترشک با سایر پروتئنRaB17هاي اسید امینه همسانه ژنی  همردیفی توالی– 4شکل 

CMB1  از Dianthus caryophyllus )   شـماره بازیـابیQ39685(،PrMADS1 از  Pinus radiata  

ــابی  ( ــماره بازی ــابی  ( Malus domestica  ازMdMADS8 ،)U42399ش ــماره بازی ) AJ001681ش

MdMADS1از  Malus domestica ) شماره بازیابیU78947) (Sung and An, 1997(،پروتئین MADS 

  ). X95467شماره بازیابی ( Antirrhinum majus  از

Figure 4- Alignment of amino acid sequence of the sorrel RaB17 clone and other MADS-

box proteins. 
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 MADS . TDR3هـاي   ترشـک بـا سـایر پـروتئن    RaG24هـاي اسـید امینـه همـسانه ژنـی       همردیفی توالی– 5شکل 

  از AGL20، پـروتئین )X60756) (Penueli et al., 1991شـماره بازیـابی    ( Lycopersicon esculentumاز

Arabidopsis thaliana ) شماره بازیابیAC003680(،TobMADS1  از Nicotiana tabacum )  شماره بازیابی 

X76188) (Mandel et al., 1994( ،SaMADS Aاز  Sinapis alba  )   شـماره بازیـابیU25696) (Menzel et 

al., 1996(پــروتئین ،MADS از  Pimpinella brachycarpa  )  شــماره بازیــابیAF082531( ،PrMADS9 

) U20184شـماره بازیـابی   ( Arabidopsis thaliana  ازAGL14، )U90344شـماره بازیـابی    ( Pinus radiataاز

)Rounsley et al., 1995.(  

Figure 5- Alignment of amino acid sequence of the sorrel RaG24 clone and other MADS-

box proteins. 

  

 969 ترشک داراي RaK16همسانه 

 225تواند پروتئینی با جفت باز است که می

 کیلودالتون را رمز 8/25اسید آمینه با وزن 

 با سایر RaK16 مقایسه پروتئین . نماید

  گیاهی نشان داد که این MADSهاي پروتئین

   POTM1/SLM5هاي گروهپروتئین به پروتئین

 تشابه RaK16). 1شکل(خیلی نزدیک است 

 Betula از MADS5 درصدي با 1/63توالی

pendula)  با شماره بازیابیX99655 ( و

POTM1 از Solanum tuberosum) Kang and 
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Hannapel, 1995 (پروتئین . داردRaK16 تشابه 

 Nicotiana از توتون NAP1 درصدي با 2/62

tabacum)  با شماره بازیابیAF009126 ( و

 Solanum commersonii از AGL8هومولوگ 

. نیز نشان داد) AF002666با شماره بازیابی (

دي با   درص2/60این پروتئین همچنین تشابه 

SLM5 از Silene latifolia) Hardenack et al., 

 POTM1در بین اعضاي این گروه، . دارد) 1994

را با پروتئینی از )  درصد96(باالترین تشابه 
Solanum commersonii 3/76 و نیز تشابه  

.  داردN. tabacum از NAP1درصدي با 

MADS5 درصدي با 3/69 تشابه POTM1 و 

  .  داردSLM5درصدي با  9/66نیز تشابه 

هاي براي بررسی الگوي بیان همسانه

هاي مختلف شامل  از بافتRNAژنی ترشک، 

ریشه، ساقه، برگ و گل آذین گیاهان نر و ماده 

استخراج و پس از جداسازي روي ژل به غشاء 

ها با کاوشگر مربوطه نایلونی منتقل و غشاء

 و RaA2هاي همسانه. دورگه سازي شدند

RaB17هاي ر نمونه دRNA ي بافت گل آذین

هر دو گیاه نر و ماده بیان باالیی نشان دادند 

ولی بیان آنها در سایر ) B6 و A6هاي شکل(

با اینحال، در همسانه . ها دیده نشدبافت

RaB17هاي  عالیم بیان خیلی ضعیفی در بافت

تواند ناشی از تشابه رویشی دیده شد، که می

- همسانه. باشدها mRNAتوالی با دیگر 

ها بیان  در همه بافت RaK16 و RaG24هاي

اگرچه بسته به ). D6 و C6هاي شکل(شدند 

هایی ها تفاوتنوع بافت، سطح بیان همسانه

 در بافت گل آذین ماده RaG24بیان . نشان داد

هاي همه بافت. نسبت به گیاهان نر شدیدتر بود

هاي مشابه در گیاهان نر در مقایسه با بافت

سطح . یاهان ماده سطح بیان پائین نشان دادندگ

 در ساقه باالتر از میزان آن در  RaG24بیان

ها کمترین ها بود و میزان بیان آن در ریشهبرگ

در بافت ساقه و RaK16 بیان . مقدار را داشت

ها گل آذین گیاهان ماده باالتر از سایر بافت

  . بود

ها، به منظور تعیین تعداد کپی این ژن

الیز سادرن بالت پس از هضم با آنزیم آن

HindIII یا EcoRI 7شکل( انجام گرفت .(

الگوهاي دورگه سازي بین گیاهان نر و ماده 

ها ممکن است مربوط این تفاوت. تفاوت دارند

هایی باشد که معموال در یک به چند شکلی

الگوي دورگه . رودگونه دگرگشن انتظار می

فرد و خانواده سازي نشان از وجود یک کپی من

- ها در ژنوم میژنی کوچک از هر یک از ژن

.  دهد
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Inflorescence Leaf Stem Root

F M F M F F

1.1 Kb

1.1 Kb

1.1 Kb

0.9 Kb
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B
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هاي گل آذین، برگ، ساقه و ریشه  از بافتRNA میکروگرم 20مقدار . نوردرن بالت – 6شکل 

هاي الکتروفورز شده وسپس به غشاء نایلونی منتقل شدند و با کاوشگر) F(و ماده ) M(گیاهان نر 

RaA2 (A) ، RaB17 (B) ، RaG24 (C) و RaK16 (D)دورگه سازي گردید  . 

Figure 6- Northern blot. 20 µg RNA from inflorescence, leaf, stem and root tissues of male 

(M) and female (F) plants after electrophoresis were transferred to membrane. 

Hybridizations were carried out using RaA2 (A), RaB17 (B), RaG24 (C) and RaK16 (D) as 

probes. 
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پس از هضم با ) F(و ماده ) M( از گیاهان نر DNA میکروگرم 10مقدار . سادرن بالت – 7شکل 

HindIII) A ،B و C ( یاEcoRI) D (هاي کاوشگر. براي دورگه سازي مورد استفاده قرار گرفت

 . بودندRaK16 (D) و RaA2 (A) ،RaB17 (B) ،RaG24 (C)مورد استفاده شامل 

 
Figure 7- Southern blot. 10 µg DNA from male (M) and female (F) plants after digestion 

with HindIII (A, B and C) or EcoRI (D) were used for hybridization. RaA2 (A), RaB17 (B), 

RaG24 (C). and RaK16 (D) were used as probes. 
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  بحث

هاي ترشک و مقایسه الگوي بیان ژن

هاي شناخته شده از سایر توالی پروتئینی آنها با ژن

بر اساس مقایسه توالی . گیاهان بررسی گردید

، ترشک تشابه توالی باالیی با pRaA2پروتئین 

، )Malus domestica(سیب MADS پروتئین 

) Antirrhinum majus( گل میمون SQUAپروتئین 

در .  دارد(Arabidopsis)  علف تالAP1و پروتئین 

هاي گل در مریستم SQUA گل میمون، پروتئین

به میزان باالیی بیان می شود و بیان آن تا مراحل 

بعدي ریخت زایی اعضاي گل بجز در تمایز 

). Huijser et al., 1992(یابد پرچم تداوم می

هایی با  باعث ایجاد گلSQUAجهش در ژن 

هاي تغییر شکل یافته و و گلتعداد زیاد براکت 
در علف ). Huijser et al., 1992(شود ناقص می

 در پریموردیاهاي گل  AP1، ژن(Arabidopsis)تال

ها بیان ها و گلبرگو اعضاي گل مانند کاسبرگ

بیان این ژن براي تبدیل مریستم گل . شودمی

آذین به مریستم گل و نیز تعیین هویت کاسبرگ 
). Mandel et al., 1992 (و گلبرگ الزم است

 نیز با پروتئین  RaA2محصول ژن

   Brassica oleracea  کلم BoiAP1هومیوتیک

)Shiraishi et al., 1993 (و پروتئین SaMADS C  

مشابهت ) Sinapis alba ) Menzel et al., 1995گیاه

ها،  در کاسبرگ BoiAP1در کلم، ژن. دهدنشان می

. شود پرچم بیان میها و در پریموردیاهايگلبرگ

 S. alba  گیاه  AP1 نیز همانند ژنSaMADS Cژن 

 Menzel(شود  در پریموردیاهاي گل بیان میابتدا

et al., 1995 .(هاي نوردرن بالت نشان آزمون

 ترشک به میزان باالیی در گل  A2دادند که ژن

 mRNAشود چرا که هاي نر و ماده بیان میآذین

ها ها و برگها، ساقههدر ریش A2 مربوط به ژن

بر اساس الگوي بیان و تشابه . قابل ردیابی نبود

 در مرحله RaA2رسد که ژن توالی، به نظر می

 SQUAزایشی بیان و احتماالً کارکردي همانند ژن 

 تشابه توالی باالیی با RaB17پروتئین . داشته باشد

، Dianthus caryophyllus از  CMB1هايپروتئین

PrMADS1 از Pinus radiate یک پروتئین ،

MADSهاي گل میمون و پروتئین MdMADS1 

نشان ) M. domestica( از سیب  MdMADS8و

 در همه اعضاي گل و  MdMADS1ژن. داده است

شود ها بیان میهاي جوان بجز در برگمیوه

)Sung and An, 1997 .( بیان باالتر این ژن در

آن دارد که مراحل اولیه نمو گل و میوه داللت بر 

- این ژن در شروع نمو اعضاي زایشی نقش عمده

آنالیز نوردرن بالت نشان داد که . کنداي ایفا می

شود  در زمان نمو گل به شدت بیان می RaB17ژن

و بیان آن در هر دو گیاه نر و ماده بیانگر آن است 

که این ژن در نمو گل گیاهان نر و ماده نقش 

  MADSهاي ی از ژن با بعض RaB17پروتئین. دارد

که کارکرد آنها روشن نشده است، تشابه توالی 

  TDR3هاي با پروتئینRaG24پروتئین . دارد

) Lycopersicon esculentum(گوجه فرنگی 

)Pnueli et al., 1991(،AGL20  علف 

) Mandel et al., 1994( توتون  TobMADS1تال،

 Sinapis alba ) Menzel etگیاه SaMADS A و 
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al., 1996 (ژن. بیشترین تشابه را داردTDR3   در

هاي گل اما نه در اعضاي گل ها و مریستمبرگ

). Pnueli et al., 1991(شود گوجه فرنگی بیان می

دو اعضاي رویشی و   در هر TobMADS1ژن

- بیان آن در برگشود ولی زایشی توتون بیان می

 Mandel(ها نسبتا پائین است هاي بالغ و گلبرگ

et al., 1994 .( بیان ژن SaMADS A پس از القا

هاي هاي انتهایی و در مریستمگلدهی در مریستم

گل پس از نمو پریموردیاهاي کاسبرگ، مشاهده 

 با RaG24ژن ). Menzel et al., 1996(شده است 

.  فوقالذکر نیز تشابه باالیی دارد TobMADS1ژن

 AGLپروتئین این ژن همچنین مشابه پروتئین 

باشد که تشابه باالیی  می (Arabidopsis) العلف ت

 داشته و به طور اختصاصی در AGL14با پروتئین 

). Rounsley et al., 1995(شود ریشه بیان می

 در RaG24آزمون نوردرن بالت نشان داد که ژن 

هاي مختلف اعضاي رویشی و زایشی بیان بافت

هاي در بافتRaG24 معموال، بیان ژن . شودمی

هاي گیاه نر بوده و ماده شدیدتر از بافتگیاه 

برداري را در ساقه و گل باالترین میزان نسخه

 White)در گیاه سیلن . دهدآذین نشان می

Campion) بیان هر دو ژن  SLM4 وSLM5 در 

هاي گیاه ماده نسبت به گیاه نر بیشتر بود اما گل

هاي نر  در گل SLM3 و SLM2هايمیزان بیان ژن

 ,.Hardenack et al(ماده باالتر بوده است نسبت به 

 در اعضاي  RaG24الگوي بیانی ژن). 1994

- رویشی و زایشی و تشابه توالی با بعضی از ژن

 بیانگر آن است که این ژن MADSهاي خانواده 

در هر دو مرحله رویشی و مرحله نمو گل نقش 

، AGL8، همانند پروتئین RaK16پروتئین . دارد

از سیب  POTM1 را با پروتئین باالترین تشابه

دارد که بیان آن در ) Solanum tuberosum(زمینی 

 ,Kang and Hannapel(اعضاي رویشی باال است 

 با SQUA/AP1 نیز همانندRaK16پروتئین ). 1995

، Betula pendula گیاه MADS5پروتئین 

 Silene( سیلن SLM5توتون و  NAP1پروتئین

latifolia (ژن.تشابه نشان داد SLM5 مشابه ژن  -

 بوده و در تمام مریستم گل، و AP1و SQUA هاي 

شود ها بیان میها و گلبرگدر ادامه در کاسبرگ

)Kempin et al., 1993 .(ژنبیان   RaK16 در

هاي گل آذین، اعضاي گل دیده نشد و در بافت
این نتایج . برگ، ساقه و ریشه مشاهده گردید

هاي  کارکرددهد که این ژن احتماالنشان می

آنالیز . مختلفی طی نمو رویشی و زایشی دارد

 ژن عضو خانواده 4هاي بیان و تشابه توالی الگو

MADS- box جدا شده از ترشک نشان داد که 

 در نمو گل نقش داشته و RaB17 و RaA2هاي ژن

 در هر دو مرحله RaK16 و RaG24هاي ژن

ل، حا رویشی و زایشی کارکردهایی دارند، با این

ها توان با آنالیز این ژننقش واقعی آنها را فقط می

در گیاهان جهش یافته یا گیاهان تراریخته تعیین 

  .دنمو
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Abstract. 

 

Study of genes involved in flower formation could help to increase our understanding of floral 

organ identity mechanisms. In this research, the expression pattern of four MADS- box gene 

family including RaA2, RaB17, RaG24 and RaK17 isolated from the dioecious plant Rumex 

acetosa was studied. RNA extracted from different tissues (inflorescence, stem, leaf and root) 

of male and female plants, was used for Northern blot analysis. RaA2 and RaB17 genes are 

expressed in reproductive organs but RaG24 and Ra K17 genes were shown to be expressed 

in both vegetative and reproductive organs. Alignment of their deduced proteins with other 
known MADS box proteins showed that they are belongs to distinct subfamily groups. The 

proteins of RaA2 and RaB17 genes showed the highest similarity to MADS proteins from 
Malus domestica and CMB1 from Diantus caryophyllus, respectively. The proteins of RaG24 

and Ra K17 genes have the highest similarity to TDR3 protein from Lycopersicon esculentum 
and MADS5 protein from Betula pendula and POTM1 protein from Solanum tuberosum 

which are expressed in both vegetative and reproductive phases. In Southern blot analysis, 
there is a difference in hybridisation pattern between male and female. The simple pattern of 

hybridisation indicated that there is a single copy and small gene family of each gene in the 
genome 

 

Key words: MADS- box, Rumex acetosa L., dioecious  plant, gene expression 
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  در ایران) Molecular farming(موفقیت هاي کشاورزي مولکولی 

 

∗1مختار جاللی جواران
1الدینی مهدي محب، 

 ،4 هوشنگ علیزاده،1 نبی آباد حیدر سیفی،1اسد معصومی اصل، 
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مریم عبدلی ، 
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  1هادي کاظمی ،1سین خسروي، ح1، آرش رزمی7، مسلم پورخالقی1حامد اژدري، 

  

1
   دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزي،گروه اصالح نباتات 

2
   دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی،گروه بیوتکنولوژي 

   انستیتو پاستور ایران،گروه بیوتکنولوژي پزشکی 3

4
  تهران دانشگاه و منابع طبیعی يکشاورزپردیس  ، اصالح نباتات زراعت وگروه 

5
  مرکز بین المللی علوم، تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی کرمان 

   پژوهشگاه بیوتکنولوژي کشاورزي کرج6

7 
  دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید باهنر کرمان 

   پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران8

9
  دانشکده کشاورزي، دانشگاه رازي کرمانشاه 

  

  چکیده

 را بـه  گیاهـان ایـم    توانـسته (Molecular farming) با بهره گیـري از تکنولـوژي زراعـت ملکـولی    

ایـن تکنولـوژي    . تبدیل کنـیم  ، با ارزش افزوده باال       قیمت هاي نوترکیب ارزان    براي تولید پروتئین   بیوراکتور،

سازي چند محصول اولیه بدست آورده و محصوالت نوترکیب متعدد دیگـري             ی در زمینه تجاري   یها موفقیت

  در گیاهـان تراریخـت   پروتئین نوترکیب 100طی ده سال گذشته بیش از       . گذرانند میفازهاي نهایی تولید را     

 بویژه از ،هاي بیانی گیاهان داراي مزایاي زیادي نسبت به سایر سیستم. باشد تولید شده و یا در حال تولید می
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ـ  دراما به هر حـال مـشکالتی هـم       . باشند نظر اقتصادي، ایمنی، عملیات اجرایی و تولید می          جهـت رو یش پ

 :از جمله این عوامل مهـم    . استفاده از گیاهان به عنوان رآکتورهاي زیستی وجود دارد که باید بر طرف شوند             

کیفیت محصول نهایی، تخلیص و فرآوري ماکرومولکول هـاي دارویـی مـشتق شـده از گیاهـان و همچنـین           

 بـه مـواردي از      ،لکولی در جهـان   مو زراعت عالوه بر مرور     هسعی شد  بررسیدر این   . باشد ایمنی زیستی می  

 سال تحقیق در زمینـه کـشاورزي   8  بیش ازطی . در ایران اشاره گردد در این زمینههاي حاصل شده موفقیت

 کـه   موفقیت هـا اشـاره نمـود    بخشی از این می توان به،در ایران به ویژه در دانشگاه تربیت مدرس       ملکولی  

 tPA تولید پـروتئین نوترکیـب   -2 در گیاهان توتون و کلزا VHH تولید آنتی بادي تک دومینی -1: عبارتند از 

،  کلـزا بـه   کرم شبتابژن لوسیفراز انتقال -4  در کلزا و توتون بیان ژن اینترفرون گاماي انسانی-3در توتون 

 در زمینـه  د دیگـري هـاي ارزشـمن   پـروژه . هاي حاصل اسـت   مواردي از موفقیت...توتون، بنفشه آقریقایی و  

بـه موفقیتهـاي اولیـه    ...  که بحمـدا استا  در حال اجر    مانند توتون و کاهو    ین به کلروپالست گیاهان   انتقال ژ 

 در پروژه انتقال ژن پروانسولین به کلروپالست، پس از تهیه سازه کلروپالسـتی حـاوي ژن       .اندخوبی رسیده   

سـلولهاي  . تقـل گردیـد   پروانسولین، با استفاده از روش بیولستیک ژن هدف به کلروپالست گیـاه توتـون من              

گیاهـان حاصـله بـا اسـتفاده از     . تراریخت روي محیط اسپکتینومایسین بـاززایی و گیـاه کامـل بدسـت آمـد        

   . تراریخت بودند باززایی شده بررسی شدند که اکثر گیاهانPCRآغازگرهاي اختصاصی و روش 

  . بیوراکتورمولکولی، گیاهان تراریخت، پروتئین هاي نوترکیب، کشاورزي: کلمات کلیدي

  

 مقدمه

هزاران سال است که بـشر از گیاهـان بـه              

عنوان یک منبع مواد خام و انواع داروهاي گیاهی         

همزمـان بـا شـکل گیـري اولـین          . کند استفاده می 

تمدن ها بشر از عصاره هاي گیاهی جهت درمـان          

از . بیماري ها و تسکین دردها استفاده کرده است        

 پـروتئین هـاي   اواخر قرن هفـدهم تعـداد زیـادي      

ــست    ــات زی ــق تحقیق ــی ارزشــمند از طری داروی

شناســی مولکــولی و پزشــکی مولکــولی کــشف  

اما تاکنون تولید این مولکول ها بـه علـت          . شدند

عوامل متعددي مانند عملکرد پایین تولید، کیفیت        

گـسترش  ... نامناسب تولید، ظرفیت پایین تولید و     

ـ   80در اواخر دهه    . نیافته است  وژي  میالدي تکنول

ــروتئین و ــد پ ــب در گیاهــان،  DNAتولی  نوترکی

باعث کشف سیستم هاي بیان گیاهی شد که قادر         

تـر   به تولید پروتئین هاي دارویی ارزان تر و ایمن        

تولید زیست داروها و پروتئین هـاي مهـم         . بودند

 زراعـت  کاربردي از طریـق گیاهـان را اصـطالحاً        
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ــولی  ــد"Molecular farming "مولکـ .  گوینـ

زي مولکولی داراي پتانسیل باالیی در تولید کشاور

نامحدود آنتی بادي هاي نوترکیـب، واکـسن هـا،          

ی، فاکتورهاي رشد و آنزیم ها   بجایگزین هاي خو  

هـم  ). Schillberg & Fischer, 1999(باشـد   مـی 

اکنون با رشد شدید تقاضـا بـراي پـروتئین هـاي            

 دارویی و تشخیصی مواجه هستیم امـا ظرفیـت و         

وجود جوابگـوي نیازهـاي مـورد نظـر         امکانات م 

رسد کـه در سـال هـاي آینـده           به نظر می  . نیست

جایگزینی بیوراکتورهاي گیـاهی بـه جـاي سـایر          

 ضـروري   تولیـد پروتئینهـاي نوترکیـب     سیستم ها 

 . گردد

گیاهان تراریخت به عنوان بیورآکتورهـاي        

مفید و جالـب بـراي تولیـد ارزان و فـراوان یـک        

1درشت مولکول 
 و فعال مثـل ترکیبـات        نوترکیب 

خونی، واکسن ها، فاکتور هاي رشد، آنتـی بـادي          

 ,.Fischer et al)باشـند   ها و آنزیم ها مطرح می

تا بحـال   چندین پروتئین دارویی مختلف     . (2004

 از طریق گیاهان تراریخت تولیـد و تجـاري شـده       

 ,Fischer & Emans, 2000; Giddings( اسـت 

 پتانـسیل  کـه  کرد هتوج باید وجود این با). 2001

 فقـط  گیاهان در دارویی هاي پروتئین تولید باالي

محـصوالت بدسـت    که شود می محقق در صورتی

 تـا  باشـند  داشته را الزم کیفی استانداردهاي آمده،

                                                        

3
 Macro molecule 

 کسب را الزم هاي مجوز نظارتی از مراجع بتواند

 اسـتفاده  مـورد  درمـان  و بالینی هاي آزمایش در و

 بایـد  اهـداف  ایـن  بـه  رسـیدن  بـراي  .گیرند قرار

 نظـر  از عملکـرد را  بهبـود  به مربوط هاي فناوري

 محصوالت پایداري و از کیفیت داده، توسعه کمی

 پـردازش  و تخلـیص  مراحـل  و گردیـده  مطمـئن 

ــز  ــراورده را نیـ ــه فـ ــام داد  بـ ــوبی انجـ   خـ

.(Strasser et al., 2004)   

  

  مولکولی کشاورزيمختصري از تاریخچه 

ی مطرح گردیـد    مولکولی از زمان   رزاعت

که اولین بار گیاهان عالی بـا موفقیـت تراریخـت           

اولین گـزارش از  ). Fraley et al.,1983(شدند   

تولید آنتی بـادي هـاي انـسانی در گیـاه در سـال            

 T4 و توسط دورینگ با عنوان بیان لیزوزیم    1988

و آنتی بادي مونوکلونال در گیاهان توتون گزارش     

 هیات و همکاران داًکه بع) During 1988(گردید 

این آنتی بادي را به صورت ترشحی بیـان کردنـد           

)Hiatt et al., 1989 .(    اولـین پـروتئین دارویـی

ــاه    ــسانی در گی ــومین ان ــرم آلب ــز س ــب نی نوترکی

). Stoger et al., 2002(تراریخـت توتـون بـود    

البته امروزه تعـداد بـسیاري از آنتـی بـادي هـا و              

ر گیاهـان بیـان   پروتئین هاي نوترکیـب دارویـی د      

شده اند که برخی به مرحله تجاري سازي رسـیده   

تولیـد  ) یـک و دو (و برخی دیگر در مراحل اولیه    

از جملـه آویـدین کـه در ذرت هـاي           . باشـند  می
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تراریخت بیان و توسط شرکت سیگما به فـروش         

ــی ــد  مـــ ــروتئین ). A8706:sigma(رســـ   پـــ

β-  گلوکورونیداز)Gus (    در ذرت تراریخت تولید

 ,.Witcher et al)  وG 2035: sigmaشــده 

 و تریپسین نیز در بذر ذرت تولید شـده و           (1998

 ,.Woodard et al(رسند  هم اکنون به فروش می

2005.(  

از مهمتــرین فعالیتهــاي انجــام گرفتــه در 

توان بـه بیـان    مولکولی در ایران می   رزاعتزمینه  

 در توتــون و کلــزا VHHآنتــی بــادي منوکلونــال 

)Rajabi-Memari et al., 2006; Ismaili et al., 

2006; Dymyad, 2007(  بیان اینترفرون گامـاي ،

 ;Bagheri, 2009(انسانی در بـرگ و بـذر کلـزا    

Taheri javan, 2008; Rahimi Far, 2008( بیان ،

 انـــسانی در توتـــون t-PAپـــروتئین نوترکیـــب 

)Masoumi Asl, 2009 (  استخراج و تخلـیصt-

PA   گیاهان تراریخـت توتـون    نوترکیب انسانی از

)Seifi Nabi Abad, 2009( اشاره کرد.  

  

  اهمیت کشاورزي مولکولی 

کشاورزي مولکولی پتانسیل باالیی در تولیـد         

آنتی بـادي هـا،     (نامحدود پروتئین هاي نوترکیب     

واکسن هـا، جـایگزین هـاي خـونی، فاکتورهـاي       

در حال حاضـر در جهـان       . دارد) رشد و آنزیم ها   

بـراي تولیـد پـروتئین هـاي         مییک پذیرش عمو  

ــت   ــده اسـ ــود آمـ ــان بوجـ ــب در گیاهـ   نوترکیـ

)Julian et al., 2003 .( ــت ــون در ایال هــم اکن

هـاي    کنتاکی آمریکا، گیاهـان توتـون بـه کارخانـه         

ــد  تولیــد داروهــاي ضــد ســرطان تبــدیل شــده  ان

)Julian et al., 2003 .( در ایالت ویرجینیا، ذرت

 برداشـت  Cystic Fibrosisبراي معالجه بیمـاري  

شود و در نبراسکا محققـین امیدوارنـد کـه در             می

مزارع، محـصوالتی جهـت درمـان بیمـاري ایـدز           

ایـن  ). Fischer & Stoger, 2004(تولیـد کننـد   

فعالیت هـا بـیش از یـک دهـه اسـت کـه انجـام                

شود، اما محصوالت ذکر شـده مراحـل نهـایی            می

 و وارد  فـرآوري خـود را بـه پـشت سـر گذاشـته      

ــ ــدن   آزمای ــاري ش ــد تج ــی و فراین شات کلینیک

در حـال حاضـر، تعـدادي از بیمـاران          . اند  گردیده

مقادیري از این گیاهان را به عنـوان دارو اسـتفاده          

امـروزه آنتـی   ). Gidding et al., 2000(کننـد   می

از تولیـــد % 30هـــاي نوترکیـــب حـــدود  بـــادي

هـاي بیولوژیـک را بـه خـود اختـصاص             پروتئین

فـروش جهـانی   ). Joosten et al., 2003(اند  داده

 بـالغ   1995هاي داروئی نوترکیب در سال        پروتئین

 16 ایـن رقـم      2005 میلیارد دالر و در سال       10بر  

 ,Fischer & Stoger(میلیـارد دالر بـوده اسـت    

 پــروتئین 20در حــال حاضــر حــدود   ). 2004

فروش آنهـا  % 60نوترکیب در بازار وجود دارد که    

 & Ma(روئـی اسـت   مربوط به شش پـروتئین دا 
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Hiatt, 1996 .(  ــب ــروتئین نوترکی ــش پ ــن ش ای

اریتروپـویتین، عامـل محـرك     : داروئی عبارتنـد از   

، هورمـون   Bکلونی گرانولوسیت، واکسن هپاتیت     

   .رشد انسانی، انسولین و اینترفرون آلفا

 10تواننـد تــا   بیوراکتورهـاي گیـاهی مـی   

قیمـت  .  بادي در هکتار تولیـد کننـد    کیلوگرم آنتی 

بادي در گیاهان در مقایسه با تولیـد   مام شده آنتی  ت

آن در بیوراکتورهاي دیگر حدود یک دهم تا یک         

 ,Gidding et al., 2000; Daniel(هـزارم اسـت   

2003  .(  

  

مزایا و معایب تولید پروتئین هاي نوترکیـب در         

 گیاهان تراریخت

مزیـت عمـده گیاهـان      : هزینه هاي تولید  

 بـا   ن هاي نوترکیبپروتئی جهت تولید تراریخت

هزینه پایین، تولید در حجـم بـاال در مقیایـسه بـا             

هزینـه هـاي   . باشـد  سایر سیستمهاي تولیدي مـی    

ثابت و متغیر تولید در گیاهان بـه صـورت معنـی            

داري پایین تر از سیستم هاي تولیـد محـصول از           

طریق میکروارگانیسم هـا و کـشت سـلول هـاي            

ي بیـانی   باشـد، زیـرا در سیـستم هـا         حیوانی می 

گیــاهی بــه فرمــانتور و اشــخاص بــا تخــصص و 

مهارت باال براي کـار بـا ایـن فرمانتورهـا نیـازي             

تخمــین زده ). Twyman et al., 2003(نیـست  

شود که هزینه تولید پـروتئین هـاي نوترکیـب        می

ــان  ــاي  2-10در گیاه ــستم ه ــه سی  درصــد هزین

ــی و  ــلولی   1/0میکروب ــاي س ــشت ه ــد ک  درص

بــه طــور ). (Giddings 2001پــستانداران باشــد 

 درصــد از پــروتئین هــاي 1/0-1متوســط حــدود 

محلول کل گیاهی مربوط بـه پـروتئین نوترکیـب           

براي تولیـد و  ). Hood, 2002(باشد  مورد نظر می

-t(تخلیص فعال کننده پالسمینوژن بافتی انـسانی     

PA (       از گیاهان تراریخت توتون، نتایج تحقیقـات

ان داد کـه حـدود   ما در دانشگاه تربیت مدرس نش   

 t-PA درصد از پروتئین هاي کـل برگـی را           16/0

 ,Seifi Nabi Abad(دهـد   نوترکیب تشکیل مـی 

در هر سیستم بیانی، مقیاس پـذیري یـک     ). 2009

سیـستم  . شـود  مزیت تجاري مهم محـسوب مـی      

هاي فرمنتاسیون و حیوانات تراریخت از این نظر        

لیـد  پتانسیل محدودي دارند، در حالی که میزان تو    

تواند به راحتی و با توجـه      از طریق گیاهان را می    

کم و زیاد کـردن سـطح زیـر     به تقاضاي بازار، با 

کشت محـصوالت تراریخـت بـه سـادگی تنظـیم           

سرعت باال بردن ). Twyman et al., 2003(نمود 

 10مقیاس تولید نیز مهم است، مثال براي افزایش         

ــه هــاي گوســفند    ــد در گل ــاس تولی ــري مقی براب

بـا اسـتفاده از چرخـه هـاي اصـالحی        (اریخت  تر

زمان زیادي الزم است، در حالیکه سـطح    ) مرسوم

تـوان در یـک      زیر کشت گیاهان تراریخت را مـی      
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برابـر افـزایش داد     1000فصل زراعی تا بیـشتر از       

)Schillberg et al., 2002.(  

هزینه هاي تولید پروتئین هاي نوترکیـب       

ر زمــان بــا میــزان درجــه خلــوص آن پــروتئین د

 85٪مصرف ارتباط معنی داري دارد، زیرا بیش از      

هزینــه هــاي تولیــد پــروتئین هــاي نوترکیــب در 

گیاهان به تخلیص و فعالیت هاي پایین دستی آن          

البتـه  ). Twyman et al., 2003(اختـصاص دارد  

براي پـروتئین هـاي دارویـی کـه نیـاز بـه درجـه          

خلوص باالیی دارند، بـراي کـاهش هزینـه هـاي           

تـوان راهکارهـاي زیـادي اعمـال         ین دستی می  پای

تـوان بـه هـدف       از جمله این روش ها مـی      . کرد

گیري یا بیـان پـروتئین نوترکیـب در یـک بافـت             

). Bagheri, 2009(خاص مانند بـذر اشـاره کـرد    

هزینه هاي تخلیص با غلظت پـروتئین نوترکیـب         

 Ziegelhoffer(در مواد خام رابطه معکوس دارد 

et al., 2001; Stoger et al., 2000 .(   بـه عنـوان

مثال اگر پروتئین نوترکیب به عنوان یک سـاختار         

همجوش داراي دامین داخل غشایی گیرنده سلول    

T       انسانی، در گیاه بیان شود، پروتئین نوترکیب در 

توانـد در یـک      غشاء پالسمایی تجمع یافته و مـی      

حجم کوچک و بـا اسـتفاده از بافرهـا و شـوینده            

 ,.Twyman et al(اسـتخراج شـود   هاي مناسب 

راهکار دیگر شامل به کـارگیري قابلیـت        ). 2003

برخی از بافت ها مثل ریشه و برگ بـراي ترشـح            

باشــد  پــروتئین نوترکیــب در ترشــحات آنهــا مــی

)Borisjuk et al., 1999; Komarnytsky, 2000; 

Drake et al., 2003.(  

  

  کیفیت پروتئین نوترکیب تولید شده در گیاهان

اســــتفاده از گیاهــــان بــــراي تولیــــد 

هـاي دارویـی نـسبت بـه سیـستم هـاي             پروتئین

 Jalali (باشـد  میکروبی و حیـوانی ایمـن تـر مـی    

Javaran et al., 2008( . زیرا معموالً گیاهان فاقد

ــوالی هــاي   ــسانی، ت ــل بیمــاریزاي ان  DNAعوام

ــی    ــا مـ ــسین هـ ــوژن و اندوتوکـ ــند  انکـ باشـ

)Commandeur et al., 2003 .( هر حـال الزم  به

است که ایمنی ذاتی پروتئین هـاي انـسانی تولیـد     

شده از طریق گیاهان مورد توجه قرار گیرد، زیـرا          

صحت ساختاري این پروتئین هـا بـراي فعالیـت           

باشد  بسیار مهم می) in vivo(هاي درون سلولی 

)Strasser et al., 2004 .(  مسیر سنتز پـروتئین در

شـد طـوري کـه    با گیاهان و حیوانات مـشابه مـی    

ــدي ــسته بن ــت ب 2 و ســرهم کــردن1گیاهــان قابلی
 

باشـند   پروتئین هاي نوترکیب انسانی را دارا مـی        

)Twyman et al., 2003(  اما در باکتري ها ایـن ،

فعالیت ها به خـوبی صـورت نگرفتـه و موجـب            

. شـود  تشکیل انکلوژن بادي هاي غیر محلول می      

 این قابلیت گیاهان زمانی مشخص شد که گیاهان       

                                                        

1
 Follding 

2
 Assembling 
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تراریخت قادر به تولید آنتی بادي هاي سرم فعال         

شامل چهار زنجیر پلی پپتیـدي کـه بـه صـورت            (

ــه هــم وصــل   ــسی دي ســولفیدي ب ــد کواالن پیون

 ;Stoger et al., 2002(گردیدنــد ) انــد شــده

Schillberg et al., 2005 .(    گرچـه مـسیر سـنتز

پروتئین ها در حیوانات و گیاهان یکسان است اما   

باشد،   از ترجمه مقداري متفاوت می     تغییرات پس 

کــه عمــده ایــن تفــاوت هــا در ســاختار زنجیــره 

1گلیکان
پروتئین هاي نوترکیـب تولیـد      . باشد  می 

شده از طریق گیاهـان معمـوالً داراي گـروه هـاي        

 α(1-3)-Fucose و β(1-2)Xylaseکربوهیدرات   

باشند کـه ایـن نـوع زنجیـره هـاي قنـدي در               می

ــدا ــستانداران وجــود ن  ,.Twyman et al(رد پ

بعالوه پروتئین هاي نوترکیب تولید شـده    ). 2003

از طریق گیاهان فاقد گـاالکتوز و اسـید سـیالیک           

کـه در گلیکـوپروتئین هـاي انـسانی بـه           (انتهایی  

تفـاوت هـاي خیلـی      . باشـند  می) صورت طبیعی 

ــد در  کوچــک در ســاختارهاي گلیکــان مــی توان

ه و حتی اگر    فعالیت و پایداري پروتئین اثر گذاشت     

شـود بـه     پروتئین نوترکیبی که در گیاه تولید مـی       

آن گلیکوزیلـه   ) شـکل انـسانی   (صورت صـحیح    

ــه صــورت  نــشود، بعــد از مــصرف مــی ــد ب توان

ایمونوژنیک عمل کـرده و اثـرات مخربـی داشـته           

  .باشد

                                                        

1
 Glycan 

راهکارهاي مناسب براي دستکاري مسیر     

گلیکوزیالسیون بـه منظـور تولیـد پـروتئین هـاي       

مشابه با انواع انسانی در گیاهـان وجـود   نوترکیب  

مهمتـرین ایـن روش هـا    ). Warner, 2000(دارد 

 استفاده از آنزیم هاي تخلیص شده     -1: عبارتند از 

β(1-4)ــسفراز ــل ترانــ 2 گاالکتوزیــ
ــیالیل   و ســ

3ترانسفراز
 in( براي ایجاد تغییرات درون شیـشه  

vitro (   ــب حاصــله از ــاي نوترکی ــروتئین ه در پ

 بیـان  -Blixt et al., 2002 .(2(خت گیاهان تراری

 گاالکتوزیل ترانسفراز انـسانی بـا       β(1-4)همزمان  

تراریختــی مــورد نظــر در گیاهــان تراریخــت     

)Twyman et al., 2003 .(    افـزودن برخـی گـروه

ــید ســـیالیک     ــدراتی داراي اسـ ــاي کربوهیـ هـ

ــراي  ) سیالیالســیون( ــلولی ب ــرایط درون س در ش

یاهـان پـیش   باشـد، زیـرا گ    گیاهان سخت تر مـی    

سازهاي متابولیکی که قادر بـه تولیـد ایـن گـروه            

براي حل این   . هاي کربوهیدراتی باشند، را ندارند    

مشکل معموالً گروه هاي کربوهیدراتی را مـستقیم   

ــی ــد اضـــافه مـ ــشکل برداشـــتن . کننـ ــه مـ البتـ

هاي ویـژه گیـاهی همچنـان وجـود          کربوهیدرات

 ها و یـا     با استفاده از آنتی بادي ها، ریبوزیم      . دارد

RNAi)  توان مشکل بازدارنـدگی     می) مداخله گر

                                                        

2
 Galactosyltransferase 

3
 Sialyltransferase 
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1آنـــزیم هـــاي فکوزیـــل ترانـــسفراز
 و زایلیـــل 

2ترانسفراز
  ).Twyman et al., 2003( را حل کرد 

راهکارهاي مناسب دیگر بـراي دسـتکاري مـسیر         

 - Nگلیکوزیالسیون و جلوگیري از اضافه شـدن        

گلیکان هاي ایمنی زا بـه پـروتئین هـاي داروئـی            

ید شده در گیاه،  ذخیره پروتئین داروئـی درون   تول

کـارائی ایـن اسـتراتژي      . است شبکه آندوپالسمی 

اخیــرا اثبــات شــده اســت کــه از طریــق افــزودن 

 بـه انتهـاي کربوکـسی ژن بــوده    KDELسـیگنال  

  ).  Masoumi Asl et al., 2009(است 

  

افزایش میزان بیان پـروتئین هـاي نوترکیـب در       

 گیاهان

کتورهایی که تجاري بـودن     از مهمترین فا  

کنند، رسیدن بـه     کشاورزي مولکولی را تعیین می    

یک عملکرد مناسب جهت تولیـد پـروتئین هـاي          

 ;Jalali Javaran et al., 2008 (باشد نوترکیب می

Jalali Javaran et al., 2009(    بـراي بـاال بـردن ،

عملکرد تولید پروتئین هاي نوترکیـب در گیاهـان         

  :زیر استفاده کردتوان از روشهاي  می

براي باال بردن بیان ژن منتقل شده       -الف

شـود از    رسیدن به این هدف معمـوالً سـعی مـی         

براي گیاهان دو   . برنده هاي قوي استفاده شود    پیش

                                                        

1
 Fucosyltransferase 

2
 Xylyltransferase 

 ویروس موزاییک   35Sلپه ي اغلب از پیش برنده       

ــم  ــی) CaMv 35s(گــل کل  شــود  اســتفاده م

Christensen & Quail, 1996) .( در غــالت

  فعالیت کمتري دارد، بنـابر CaMv 35Sرنده پیشب

1-این از پیـشبرنده یـوبی کـویتین    
3

)ubi-1 ( ذرت

ــی  ,Christensen & Quail(شــود  اســتفاده م

همچنین میـزان رونویـسی در غـالت بـا          ). 1996

افزودن یک اینترون بـه ژن منتقـل شـده افـزایش            

 –ایـن پدیـده، افـزایش بیـان بواسـطه           . یابـد  می

 ).Vain et al., 1996(شـود   اینتـرون نامیـده مـی   

نسبت به انـواع پیوسـته از        پیشبرنده هاي تنظیمی  

بـه  . لحاظ عملکـردي و ایمنـی ارجحیـت دارنـد         

عنوان مثال اگر چه پیشبرنده هاي بـا بیـان مـداوم     

موجب ذخیره پروتئین هاي نوترکیـب زیـادي در         

حال پروتئین در همـه بخـش    شود، با این  بذر می 

یـشه و گـرده نیـز بیـان     هاي گیاهی شامل برگ، ر   

در این حالت ممکن است گیاهخواران،       . شود می

حشرات گرده افشان و میکروارگانیسم هاي تحت      

. تاثیر ایـن پـروتئین هـاي نوترکیـب قـرار گیرنـد            

محدود کـردن ایـن پـروتئین هـا در بـذر از ایـن               

 ;Commandeur et al., 2003(کاهد  خطرات می

Stoger et al., 2002   Bagheri, 2009; .( همچنین

توان پیشبرنده هاي القایی را به کار گرفت تـا           می

ــروتئین فقــط بعــد از برداشــت محــصول   ــان پ بی

                                                        

3
 Ubiquitin-1 
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 Zuo & Chua, 2000; Cramer et(صورت گیرد 

al., 1999.(  

هدف گیري پروتئین نوترکیـب بـه       -ب

  بافت مشخص

چه از هدف گیري پروتئین بیشتر بـه       گر 

ــروتئین   ــیص پ ــده تخل ــسهیل کنن ــوان ت هــاي عن

شود، امـا تکنیـک هـدف گیـري      نوترکیب یاد می  

تواند براي افزایش عملکـرد   پروتئین نوترکیب می  

در ایـن   . پروتئین هاي نوترکیب هم استفاده شـود      

روش با ذخیره شدن پروتئین نوترکیب در اجزاي         

سلولی فرایند هاي بـسته بنـدي، سـرهم شـدن و            

تغییرات پس از ترجمه آنها هم تحت تـاثیر قـرار            

گیرد که در نهایت همه این فاکتورها پایـداري      می

پروتئین و در نتیجه عملکرد را تحـت تـاثیر قـرار            

 ;Schillberg et al., Bagheri, 2009(دهـد   مـی 

آزمایشات هدفگیري به صـورت مقایـسه       ). 2002

 Fvایمونوگلوبولین هاي با اندازه کامل و قطعـات   

تک زنجیره اي نشان داد که مسیر ترشحی نـسبت      

 ذخیره سیتوزولی براي بسته بندي پـروتئین هـا          به

مناسب تر بوده و براي ذخیره پـروتئین در سـطح           

 ,.Zimmermann et al(باال مزایاي بیشتري دارد 

1998; Schillberg et al., 1999  .(  بـسیاري از

پروتئین هاي نوترکیب تولیدي از طریـق گیاهـان         

و باشند  تراریخت از نوع پروتئین هاي انسانی می     

این پروتئین هـا در بـدن خـود انـسان معمـوالً از          

کنند، از ایـن اصـل    سیستم غشاء داخلی عبور می    

بــراي تولیــد پــروتئین هــاي نوترکیــب از طریــق 

ــی   ــتفاده مـ ــم اسـ ــان هـ ــود گیاهـ ــبکه . شـ شـ

ــمی ــده  ) ER( اندوپالسـ ــسید کننـ ــی اکـ محیطـ

)Oxidizing (          با مقـدار زیـادي از پـروتئین هـاي

ن پروتئازها در آن پایین    باشد که میزا   چاپرونی می 

آنتی بادي هایی که از سیـستم ترشـحی         . باشد می

کنند با چـاپرون هـاي       گیاهان تراریخت عبور می   

دهنـد    عکـس العمـل نـشان مـی        Bipمثل انـواع    

)Nuttall et al., 2002 .( بنابراین توالی اسیدآمینه

ــاي H/KDELاي  ــه انته ــب C ب ــروتئین نوترکی  پ

 با داشتن ایـن سـیگنال   شود تا پروتئین  افزوده می 

ایـن  . بـاقی بمانـد    پپتیدي در شبکه اندوپالسـمی    

 برابـري پـروتئین در      2-10روش موجب انباشت    

مقایسه با زمانی که ایـن سـیگنال اسـتفاده نـشده            

از ). Conrad & Fiedler, 1998(اسـت، گردیـد   

مزایاي دیگر سیگنال پپتیدي و انباشت پروتئین ها   

ن است کـه پـروتئین   ای ER در شبکه اندوپالسمی 

کنـد   نوترکیب در اجسام گلژي تغییري پیدا نمـی       

)Conrad & Fiedler, 1998.( 

 بیان ژن پروتئین هاي نوترکیـب در        -ج

  کلروپالست گیاهان

ن به کلروپالست         یکی از اهداف انتقال ژِ

باشـد   افزایش بیان پـروتئین هـاي نوترکیـب مـی         

)Daniell et al., 2002 .(  ــه ــال ژن بـ انتقـ
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الست در مقایـسه بـا انتقـال ژن بـه هـسته             کلروپ

توتون مشاهده گردید که میزان تولید بسیار بـاالتر      

به منظور تولید هورمون رشـد انـسانی،        . باشد می

انتقـال ژن بـه کلروپالسـت،        مشاهده گردید که با   

 پروتئین هاي محلـول کـل را   8٪هورمون رشد تا    

در گـزارش دیگـري، توکـسین       . دهـد  تشکیل می 

Tetanus     پروتئین هاي  محلـول را       25٪بیشتر از 

 ;Daniell et al., 2001(داد  تــشکیل مــی 

Tregoning et al., 2003  .( اما باید توجه کرد که

استفاده از کلروپالست و یا در کل انـدامک هـاي           

پالستیدي براي کـشاورزي مولکـولی محـدودیت        

هایی دارد، ازجمله اینکـه کلروپالسـت قـادر بـه            

 Daniell et(س از ترجمه نیست انجام تغییرات پ

al., 2002 .(   همچنین نگرانی هاي ایمنـی زیـستی

مثل انتقال افقی ژن از کلروپالست به باکتریها نیـز   

 ,.Kay et al(در شرایط آزمایشگاهی وجود دارد 

تـوان   به همین علـت راهکـاري کـه مـی        ). 2002

اعمال کـرد ایـن اسـت کـه انتقـال ژن بـه هـسته              

ـ      ک تـوالی سـیگنالی جهـت       صورت گیرد اما از ی

هدف گیري پروتئین به کلروپالست استفاده شـود      

)Jobling et al., 2003.(  

  

ایمنی زیستی کشاورزي مولکولی در مقایسه بـا        

  سیستم هاي سنتی 

خطري که معموالً هنگام تولید محـصول       

در سایر سیستم هـا از قبیـل بـاکتري و حیوانـات        

شترك تراریخت وجود دارد، عوامل بیمـاریزاي مـ       

  .بین انسان و گیاه وجود ندارد

معموالً خطرات گیاهان تراریخـت را بـه        

 ,.Commanderur et al(کنند  دو دسته تقسیم می

اول خطراتی که متوجه محـیط زیـست و       ). 2003

دوم خطراتی است که . باشد سایر ارگانیسم ها می 

خود انـسان را بطـور مـستقیم تحـت تـاثیر قـرار              

  .دهند می

آلودگی تراریخـت هـا     مشکالت   -الف

آلودگی تراریختی به معنی گسترش تراریخت هـا        

به خارج از میزبان هـاي بواسـطه مکانیـسم هـاي       

 (Gene folwe)طبیعی است که به آن، جریـان ژن 

توانـد بـه اعـضاء       شود این جریان می    اطالق می 

غیر تراریخت همان گونه و یـا حتـی گونـه هـاي        

یلـی  ایـن پدیـده خ   . وابسته وحشی صورت گیـرد    

باشد چون از طرفی با ورود تراریختی به         مهم می 

توانـد اثـرات مخربـی روي        سایر موجودات مـی   

محیط زیست داشته باشد و از طرف دیگر باعـث          

بـویژه بهـم   (به هم خوردن ژنوم گونه هاي آلـوده   

همچنــین . شـود ) زدن ژنـوم گونـه هـاي وحـشی    

احتمال گسترش ژن هاي نشانگر انتخـابی وجـود         

 ژن هاي انتخابگر مقاومت به علف کش    مثالً. دارد

از گیاهان تراریخت به گونه هاي علف هـرز وارد         
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شـود و یــا ژن هــاي انتخـابی مقاومــت بــه آنتــی   

بیوتیک ها وارد پـاتوژن هـاي انـسانی و حیـوانی         

بــراي ). Commanderur et al., 2003(شــوند 

کاهش این مشکالت یکی از راه هاي پیـشنهادي؛         

 جایگـاه    - اختصاصی استفاده از نوترکیبی  
1

 بـراي   

باشد تا بعد از     حذف ژن هاي نشانگر انتخابی می     

مکانیسم .  این ژن ها حذف شوند     ریختیانجام ترا 

ساده آن هم بدین صـورت اسـت کـه از سیـستم             

Cre-loxP   در ایـن روش  . شـود   استفاده مـیCre  

باشـد کـه یـک تـوالی      یک آنـزیم نوترکیـب مـی    

ــام   ــه ن ــاه ب ــدي کوت ــشخیص رloxP نوکلئوتی ا ت

 یک جهـت داشـته      loxPاگر دو جایگاه    . دهد می

 هر نوع توالی بین آنها را خارج         Creباشند، آنزیم   

بنابراین اگر هنگام انتقـال ژن، سـاختار        . سازد می

2ژنی
 به گونه اي طراحی شود که ژنهاي انتخابگر         

 همسو قرار گیرند و نیز خود   loxPبین دو جایگاه    

تواند ژن هـاي     کنیم، می  را نیز وارد گیاه      Creژن  

  ).Gleave et al., 1999(انتخابگر را حذف کند 

پروتئین هاي انسانی نوترکیب که از طریق گیاهان        

توانند اثرات منفی روي سایر      شوند، می  تولید می 

ــات و   ــشرات، حیوانـ ــل حـ ــا مثـ ــسم هـ ارگانیـ

ــسم هــا داشــته باشــند  ــرات . میکروارگانی ــن اث ای

 اینکـه ایـن     توانـد سـمیت مـستقیم باشـد یـا          می

پــروتئین هــا در زنجیــره غــذایی انباشــته شــده و 
                                                        

1
 Site -specific recombination 

2
 Construct  

موجوداتی را هم که تماس غیر مستقیم با گیاهـان        

 Commanderur(تراریخت دارند را آلوده سـازد  

et al., 2003 .(    راه کارهاي غلبه بـر ایـن مـشکل

ــد از ــان ژن-1: عبارتن ــرل بی ــال از :  کنت ــراي مث ب

تفاده شـود  پیشبرندهاي اختصاصی بذر یا میوه اسـ  

تا از مـصرف پـروتئین توسـط موجـوداتی کـه از            

کنند جلوگیري کنـد و      بافت هاي سبز استفاده می    

یا استفاده از تراریختها القایی به گونه ي که فقـط           

وقتی تراریخت تحت یک مـاده شـیمیایی خـاص       

 -Zuo & Chua, 2000 .(2(قرار گرفت بیان شود 

منظـور  بـه ایـن     : کنترل فعالیت پروتئین نوترکیب   

شود که پـروتئین هـاي نوترکیـب بـه           پیشنهاد می 

در . صورت پیش سازهاي غیر فعال تولیـد شـوند        

این روش بعد از تخلیص، پروتئین هاي نوترکیب        

تولید شده با تغییراتـی مثـل هـضم پروتئولیتیـک            

  .توانند فعال شوند می

  ایمنی محصول نوترکیب -ب

بیـشتر بـر اثـرات مخـرب         قبـل مطالب   

ي نوترکیب بر میزبان هاي غیـر هـدف      پروتئین ها 

اما زمانی که ایـن پـروتئین هـا         . آنها اشاره داشت  

شوند ممکن  مصرف می) بویژه انواع دارویی آنها  (

بـه  . است بر خود انسان اثرات سوئی داشته باشند   

عنوان مثال پروتئین تخلیص شـده داراي آلـودگی      

هایی مثـل توکـسین هـا و مـواد حـساسیت زاي             

همچنـین خـود پـروتئین بـه دلیـل          . گیاهی باشـد  
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زیـرا  . تواند مـضر باشـد     ویژگی هاي ذاتی آن می    

پروتئینی که از طریق گیاه تولید شده چون شرایط         

کنـد،   تولید آن مقداري با بـدن انـسان فـرق مـی           

پروتئین ممکن است ویژگی هاي اصـلی خـودش      

مـثالً اگـر پـروتئین بـه درسـتی          . را نداشته باشـد   

ند سیـستم ایمنـی فـرد را       توا گلیکوزیله نشود می  

  ). chargelegue et al., 2000(تحریک کند 

  

فرایندهاي استخراج و استحصال پروتئین هـاي       

  نوترکیب

ایـن فراینـدها عمـدتاً شـامل تخلـیص و      

. باشـد  فرآوري پروتئین نوترکیب تولید شـده مـی     

چه همه پروتئین هاي نوترکیب تولیـد شـده در    گر

 ندارنـد، امـا   گیاهان تراریخـت بـه تخلـیص نیـاز        

آنهایی هم که باید تخلیص شـوند بـسته بـه نـوع          

کاربرد، حداقل درصد متفاوتی از خلوص را بایـد        

در مورد ). Schillberg et al., 2005(داشته باشند 

پروتئین هایی که به صورت تزریـق داخـل رگـی           

این خلوص حتـی    ) t-PAمثل  (شوند   مصرف می 

گرچـه بیـان    .  درصد هـم ضـروري اسـت       100تا  

ــراي عملکــرد مناســب  پــروتئین در ســطح بــاال ب

سیستم هـاي بیـانی گیـاهی ضـروري اسـت، امـا            

تخلیص پروتئین هاي نوترکیب نیز بایـستی بهینـه      

روش هاي مختلفی ). Ficher et al., 2004(شود 

براي تخلیص وجود دارد که عمدتاً بر پایه تکنیک    

ــی ــاتوگرافی م ــان . باشــند هــاي کروم ــن می در ای

1رومــاتوگرافی تمــایلیاســتفاده از ک
 اختــصاصیت 

به همین علت باید با مطالعـه دقیـق       . بیشتري دارد 

بیوشیمیایی پروتئین مورد نظر لیگاندهاي تمـایلی       

بـه عنـوان مثـال بــراي    . مناسـب را طراحـی کـرد   

بـا توجـه بـه     ( نوترکیب از توتـون      t-PAتخلیص  

از )  بـه اسـید آمینـه لیـزین       t-PAخاصیت تمایلی   

گرافی لیـزین سـفارز اسـتفاده       ستون هاي کروماتو  

 Seifi(کردیم که کارایی خیلی خوبی را نشان داد 

Nabi Abad, 2009 .(    البته امـروزه بـراي راحتـی

گیرنــد  کــار از روش هــاي همجوشــی بهــره مــی

)Schillberg et al., 2005 .(  ،عمده این روش هـا

2 اسیدآمینه هیـستیدینی   6استفاده از همجوشی    
 بـا   

باشـد کـه     گام انتقال ژن می   پروتئین مورد نظر هن   

در نهایت از کرومـاتوگرافی نیکـل سـفارز بـراي           

 ,.Schillberg et al(شـود   تخلیص اسـتفاده مـی  

2005 .(  

  

برخی از مهمترین فعالیت هاي انجـام شـده در          

  زمینه کشاورزي مولکولی در ایران

 VHHبیان آنتی بادي مونوکلونـال    -الف

   در گیاهان توتونMUC1علیه آنتی ژن 

                                                        

1
 Affinity chromatography 

2
 His-tag 
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تولید آنتی بادي و یا قطعات آنتی بـادي          

از طریق گیاهان تراریخت توسط آزمایشگاه هـاي       

 ,.Larich et al( متعـددي گـزارش شـده اسـت    

2001; Hood et al.,2002; Schilberg et al., 

2002; Srogert et al., 2002b; Rajabi-

Memari et al., 2006; Ismaili et al., 2006 .( با

هاي گسترده تشخیـصی و درمـانی    توجه به کاربرد  

آنتی بادیهـاي مونوکلونـال، تولیـد آنهـا از منـابع            

از . باشـد  دائمی، ایمن و ارزان حائز اهمیـت مـی        

توان به آنتـی بـادي مونوکلونـال تـک           جمله، می 

با منشاء شتري اشاره نمـود کـه بـه          ) VHH(دومنی

 تشابه بسیار: دلیل دارا بودن ویژگی هایی از جمله      

یــره ســنگین آنتــی بادیهــاي انــسانی،  بــا زنجبــاال

،  اتصال اختصاصی بـه آنتـی ژن    وحاللیت، تمایل   

. شـود  آنتی بادیها تـرجیح داده مـی       بر دیگر انواع  

 در  MUC1آنتی بادي مونوکلونال علیـه آنتـی ژن         

 از منشأ شـتر یـک و دو کوهانـه تهیـه        2004سال  

ــد  ــن  .)Rahbarizadeh et al., 2004(گردی ای

دومنـی داراي خـواص حاللیـت،     تـک    بادي آنتی

) Affinity(تمایـل   ژن و     اتصال اختصاصی به آنتی   

با توجه به اهمیت آنتی بادي تک   . باشد میخوبی  

تــشخیص و درمــان بــسیاري از  در  VHHدومنــی 

بیماري هاي سرطانی و هزینه بسیار بـاالي تولیـد          

از جملـه حیوانـات     (آن با استفاده از سایر روشها       

، تولیـد آن در     ...)ي هیبریدوما و    تراریخته، سلولها 

گیاهان مورد توجه قرار گرفت و در گیـاه توتـون           

 ,.Rajabi-Memari et al(با موفقیت انجـام شـد   

2006; Ismaili et al., 2006.(  

 بـر   VHHدر این مطالعه، آنتی بـادي تـک دومنـی           

 در گیاهان توتون به عنـوان    MUC1علیه آنتی ژن    

. صادي تولیـد شـد    یک سیستم بیانی مناسب و اقت     

 و CaMV 35Sایـن ژن تحـت کنتــرل پیـشبرنده    

تـوالی افـزایش   .  قـرار گرفـت    NOSخاتمه دهنده   

 5'براي باال بردن بیان به انتهاي         ) Kozak(دهنده  

 Camelus( با منشاء شـتر یـک کوهانـه     VHHژن 

dromdarius (  سـازه سـاخته شـده     . اضافه شـد) 

(pBIVHH  ــل و ســپس ژ ــاکتریوم منتق ــه اگروب ن ب

VHH   ــون ــوم توت ــاکتریوم وارد ژن ــطه اگروب  بواس

، االیـزا و    PCRآنالیز گیاهان تراریخت بـا      . گردید

وسترن بالت صورت پذیرفت و مشخص گردیـد        

 در گیاهان تراریخت توتـون در حـال         VHHکه ژن 

ــت  ــان اس ــان  . بی ــزان بی ــل 12/1-63/1٪می  از ک

ایـن  . پروتئین هاي محلـول را تـشکیل مـی دهـد         

زارش از تولید این آنتی بـادي در        مطالعه، اولین گ  

  ). Rajabi-Memari et al., 2006(توتون بود 

ــین ژن  ــتر دو   VHHهمچن ــشاء ش ــا من  ب

به گیاهان توتون ) Camelus bactrianus(کوهانه 

 ، االیزا   PCRآنالیز گیاهان تراریخت با     . منتقل شد 

ــشان مــی  ــالت ن ــه ژن و وســترن ب  در VHHداد ک

عالوه نتایج االیـزا بـا      ب. گیاهان در حال بیان است    

با الین    و ایمونوسیتوشیمی  MUC1آنتی ژن هاي    
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هاي سلولی سرطانی فعالیت آنتی بادي تولید شده 

نتایج همچنین نشان داد کـه فعالیـت   . را تایید کرد  

 بیـان شـده در گیاهـان     VHHو تمایل آنتـی بـادي       

نسبت به آنتی بادي تولید شده در باکتري و مخمر    

  ).Ismaili et al., 2006(باشد  باالتر می

 VHHبیان آنتی بـادي مونوکلونـال        -ب

ــی ژن   ــه آنتـ ــزا   در MUC1علیـ ــاه کلـ   گیـ

)Brassica napus L.(  

با  VHHدر این پژوهش، سازه حاوي ژن        

به گیاهان  LBA4404 گروباکتریوم نژاداستفاده از آ

کلزا منتقل گردیـد و گیاهـان تراریخـت بـر روي            

ـ        هـاي    بیوتیـک   یمحیط کشت انتخـابی حـاوي آنت

آنالیز ملکولی بر روي    .  کانامایسین باززایی شدند  

DNAــومی ــا اســتفاده از   ژن گیاهــان تراریخــت ب

 PCR و تکنیـک    VHHآغازگرهاي اختـصاصی ژن     

 ایـن پـژوهش اولـین گـزارش از        . صورت گرفت 

و فـراهم   بـه کلـزا  نوترکیـب   بـادي  آنتی انتقال ژن

ــد ســایر    ــت تولی ــه مناســب در جه ــودن زمین نم

 باشــد ئینهــاي نوترکیــب در ایــن گیــاه مــیپروت

)Dymyad, 2007(.   

 بیـــان ژن اینترفـــرون گامـــاي   -ج

   در بذر کلزاي تراریخت)IFNγ(انسانی

 براي درمـان بیمـاران بـا        IFNγپروتئین   

همچنین عوامـل عفـونی درون      و  نقص مادرزادي   

و )  Assreury1994, .et al(سلولی مانند لیشمانیا 

-Nauciel & Espinasse(سـالمونال تیفوموریـوم   

Maes, 1992 (ــاربرد دارد ــان ا. کـ ز آن در درمـ

ــه نوروبالســتوما   ــف از جمل ســرطان هــاي مختل

و مالنومـا  ) Seeger et al., 1998(استفاده گردید 

)Abdel-Wahab et al., 1997 (  ــاربرد ــز ک نی

همان طـور کـه قـبالً       . گسترده اي پیدا کرده است    

اشاره شد هدف گیري پروتئین به بافت یا اندامک      

ــارای    ــزایش ک ــرد و اف ــود عملک ــاص در بهب ی خ

در همـین راسـتا     . باشد می تخلیص راهکار مهمی  

 به اجسام روغنی بذر گیاهان کلزا  IFNγانتقال ژن   

زیرا بـا توجـه   ). Bagheri, 2009( صورت گرفت

در ) TAGs(اسیل گلیسروئید     به مقدار باالي تري     

اجسام روغنی، این بخش به راحتی با اسـتفاده از          

زاي سانتریفوژ از دیگر پـروتئین هـاي بـذر و اجـ           

ــی در ). Murphy, 1990( شــود ســلولی جــدا م

ارزیابی کارآیی این روش مشخص شده که بـیش         

بـه  . شوند از پروتئین هاي بذري حذف می % 90از  

سـازي پـروتئین نوترکیـب بـا          این ترتیب خـالص   

گیـرد    هزینه کمتر و سهولت بیشتري صـورت مـی        

)Boothe, 1997 .(   ــروتئین ــد پ ــور تولی ــه منظ ب

 گاما در کلـزا و ذخیـره آن در          نوترکیب اینترفرون 

  ):Bagheri, 2009(بذر سه نوع سازه ساخته شد

 طراحـی و سـاخت سـازه ترکیبـی      -الف

 اینترفرون گاما و انتقال آن به بذر گیاه  -اولئوسین  

استفاده از ژن اولئوسـین گیـاهی یـک روش       : کلزا
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مطلوب بـه منظـور اسـتخراج راحـت تـر تولیـد             

ــاس زیــا ــر پــروتئین نوترکیــب در مقی د و ارزان ت

اتـصال اولئوسـین بـه ژن مـورد نظـر و       . باشد می

ــذر    ــصاصی ب ــشبرنده اخت ــتفاده از پی ، Napinاس

موجب هدف گیري پروتئین نوترکیب بـه اجـسام        

در ایـن تحقیـق، سـازه    . شـود  روغنی در بذر مـی   

 اولئوسـین بـراي تولیـد       -ترکیبی اینترفـرون گامـا    

ه کلـزا  پروتئین اینترفرون گاماي انسانی در بذر گیا 

براي این منظـور ابتـدا ژن       .  طراحی و ساخته شد   

اولئوسین با استفاده از آغازگرهـاي اختـصاصی از       

ژنوم گیاه کلزا جداسازي شـده و در ناقـل بیـانی            

سـپس ژن  .  همـسانه سـازي شـد   pBI121 گیاهی

اینترفرون گاما در پائین دست ژن اولئوسین قـرار         

ــی   ــوالی برشـ ــن دو ژن تـ ــین ایـ داده شـــد و بـ

تئوالیتیکی جهت جداسازي دو پـروتئین بعـد        پرو

مجموعـه ایـن دو   . از مراحل تخلیص تعبیه گردید 

ــذري   قــرار Napinژن تحــت کنتــرل پیــشبرنده ب

 حاوي سازه مـورد نظـر بـا         pBI121ناقل  . گرفت

 بـراي   LBA4404استفاده از  اگروبـاکتریوم سـویه        

تراریختی گیاه کلزا با بهره گیري از ریزنمونه هاي         

گــزینش نوســاقه هــاي . ن اســتفاده شــدکوتیلــدو

باززایی شده در محیط انتخابی حاوي کانامایـسین     

بـا  ) T0(آنالیز بذور تراریخته نسل اول      . انجام شد 

PCR ــال ژن ــانگر انتق ــون IFN γ بی -RT و آزم

PCR (ــشان دهنــده رونویــسی ژن ــود IFN γ ن ب

)Bagheri, 2009.(  

 طراحی و تهیـه سـازه حـاوي ژن          -ب

 و بیـان آن در      KDEL و تـوالی     اینترفرون گاما 

 در این سـازه ژن اینترفـرون گامـا          :بذر گیاه کلزا  

 بـه   Napinبدون اولئوسین و فقط تحت پیشبرنده       

در این تحقیق بـراي بیـان       . گیاهان کلزا منتقل شد   

اینترفرون گاماي انسانی در بذر گیاه کلـزا و قـرار           

ــبکه آندوپالســمی  ــرفتن آن در ش ــشبرنده  گ از پی

ــذ  ــصاصی ب ــوالی (Napin)ر اخت  در KDEL و ت

انتهاي کربوکسیلی ژن اینترفـرون گامـاي انـسانی         

ژن اینترفــرون گامـا ابتـدا در ناقــل   . اسـتفاده شـد  

pGEM®-T Easy   کلون و پس از تاییـد صـحت 

ــا اســتفاده از روش  و  ، هــضم آنزیمــیPCRآن ب

توالی یابی، قطعه مورد نظر در ناقل بیانی گیـاهی          

pBI121ناقل نوترکیب. ساب کلون گردید  pBI 

IFNγ    با روش انجماد و ذوب بـه اگروبـاکتریوم 

ــویه  ــراي   LBA4404س ــاکتري ب ــن ب ــال و ای  انتق

ــه هــاي   ــی گیــاه کلــزا از طریــق ریزنمون تراریخت

گـزینش  . کوتیلدونی مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت        

نوساقه هاي باززائی شده در محیط انتخابی حاوي   

 آنالیز گیاهان  .انجام شد ) کانامایسین(آنتی بیوتیک   

 و  PCR بـا اسـتفاده از       DNAتراریخت در سطح    

، SDS-PAGEدر ســطح پــروتئین بــا اســتفاده از 

دات بالت و وسترن بالت  بیانگر انتقال موفقیت         
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ــود و بیــان پــروتئین نوترکیــب IFNγآمیــز ژن  . ب

همچنین حضور  پروتئین اینترفرون تولید شده در        

 ,Bagheri( تائیـد شـد   ELISAگیاهان با تـست  

2009 .(  

 بیان ژن اینترفرون گاماي انسانی در       -ج

در این سازه ژن اینترفرون گامـا بـدون         : گیاه کلزا 

ــشبرنده   ــط تحــت پی ــه Napinاولئوســین و فق  ب

ژن اینترفرون گاما ابتدا در     . گیاهان کلزا منتقل شد   

pGEMناقــل 
®
-T Easy کلــون و پــس از تاییــد 

ــتفاده از روش    ــا اس ــحت آن ب ــضم PCRص ، ه

و تـوالی یـابی، قطعـه مـوردنظر در ناقـل             یمیآنز

ناقـل  .  ساب کلـون گردیـد     pBI121بیانی گیاهی   

 با روش انجمـاد و ذوب بـه    pBI IFNγنوترکیب

 انتقال و این باکتري     LBA4404اگروباکتریوم سویه   

براي تراریختی گیاه کلزا از طریق ریزنمونـه هـاي     

گـزینش  . کوتیلدونی مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت        

 هاي باززائی شده در محیط انتخابی حاوي   نوساقه

آنالیز گیاهان  . انجام شد ) کانامایسین(آنتی بیوتیک   

 و  PCR بـا اسـتفاده از       DNAتراریخت در سطح    

ــا اســتفاده از   ــروتئین ب  SDS-PAGEدر ســطح پ

ــز ژن   ــت آمی ــال موفقی ــانگر انتق ــان IFNγبی  و بی

  ). Taheri Javan, 2008(بود پروتئین نوترکیب 

ل ژن اینترفرون گامـاي انـسانی        انتقا -د

در ایـن سـازه     : در گیاه کلزا   )Kozakبه همراه   (

ژن اینترفرون گاما بدون اولئوسین و فقـط تحـت          

 بـه گیـاه     Kozak به همراه توالی     Napinپیشبرنده  

در این تحقیق براي افـزایش بیـان   . کلزا منتقل شد  

ــسانی در گیــاه کلــزا تــوالی   ــرون گامــاي ان اینترف

Kozak  ورت ژن اینترفرون گاماي انـسانی       در مجا

ژن اینترفـرون گامـا ابتـدا در ناقـل          . قرار داده شد  

pGEM
®
-T Easy   کلون و پس از تاییـد صـحت 

ــا اســتفاده از روش  و  ، هــضم آنزیمــیPCRآن ب

توالی یابی، قطعه موردنظر در ناقل بیـانی گیـاهی          

pBI121ناقل نوترکیـب .  ساب کلون گردیدpBI 

IFNγ ذوب بـه اگروبـاکتریوم    با روش انجماد و 

ــویه  ــراي   LBA4404س ــاکتري ب ــن ب ــال و ای  انتق

ــه هــاي   ــی گیــاه کلــزا از طریــق ریزنمون تراریخت

گـزینش  . کوتیلدونی مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت        

نوساقه هاي باززائی شده در محیط انتخابی حاوي   

آنالیز گیاهان  . انجام شد ) کانامایسین(آنتی بیوتیک   

ــا اســDNAتراریخــت در ســطح   PCRتفاده از  ب

 بــود IFNγبیــانگر انتقــال موفقیــت آمیــز ژن    

)Rahimi Far, 2008 .(  

 انتقال ژن اینترفرون گامـاي انـسانی        -ر

در این سـازه ژن اینترفـرون گامـا         : به گیاه توتون  

 CaMVبدون اولئوسین و فقط تحـت پیـشبرنده   

35S         به همراه توالی افزایش دهنده بیـانیKozak 

در این  . ه توتون منتقل شد    به گیا  HisTagو توالی   

تحقیق براي افـزایش بیـان ژن اینترفـرون گامـاي           

 و بـراي    Kozakانسانی در گیاه توتـون از تـوالی         
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.  اسـتفاده شـد  HisTag راحتی تخلـیص از تـوالی  

ــاهی     ــانی گیــ ــل بیــ ــوق در ناقــ ــازه فــ ســ

pCAMBIA1304        همسانه سازي شـده و سـپس 

ــتفاده از روش    ــا اس ــحت آن ب ــضم PCRص ، ه

. توالی یابی قطعه موردنظر تایید گردیـد      و   آنزیمی

 بـا روش   pCAMBIA1304 IFNγناقل نوترکیب

 LBA4404انجماد و ذوب به اگروبـاکتریوم سـویه         

انتقال و این باکتري براي تراریختی گیاه توتون از         

طریق ریزنمونه هـاي برگـی مـورد اسـتفاده قـرار           

گـزینش نوسـاقه هـاي بـاززائی شـده در           . گرفت

حــــاوي آنتــــی بیوتیــــک محــــیط انتخــــابی 

آنالیز گیاهان تراریخت   . انجام شد ) هیگرومایسین(

 بیـانگر انتقـال   PCR با استفاده از  DNAدر سطح   

  ). Azhdari, 2009( بود IFNγموفقیت آمیز ژن 

  

بیان ژن انسانی فعال کننده پالسـمینوژن بـافتی         

(tPA)در گیاه توتون   

 عروقـی مثـل سـکته،      -بیماري هاي قلبی  

دیال حاد و ترومبوامبولیـسم وریـدي     حمله میوکار 

احتماال اصلی ترین عامل مرگ و میر در جمعیـت      

مهمتـرین عامـل مـوثر در ایـن         . باشند انسانی می 

شرایط، اغلب انسداد لخته اي در رگ هاي خونی        

باشد که موجب نرسیدن خـون بـه انـدام        مهم می 

یـک  . گـردد  هاي حیاتی ماننـد قلـب و مغـز مـی         

ز، تزریـق داخـل وریـدي     دیدگاه درمـانی ترومبـو    

فعال کننده هاي پالسمینوژن به عنوان داروي حل        

 ,Collen & Lijnen(باشـد   کننده لخته خون مـی 

مشخص شده است که فعال کننـده هـاي      ). 1991

در سیـستم فیبرینولیتیـک     پالسمینوژن نقش مهمی  

این آنزیم ها قادر به تبدیل پالسمینوژن بـه         . دارند

باشـند کـه     می) پالسمین(فرم فعال کاتالیتیک آن     

شــبکه فیبرینــی همــراه بــا لختــه هــاي خــونی را 

 ;Brown & Tyrell, 1985(کنـد  تخریـب مـی  

Mosher, 1990 .( ــروتئین ــده  tPAپ ــال کنن ، فع

باشد کـه موجـب      اصلی پالسمینوژن در خون می    

شـود و    میهاباز شدن لخته هاي خونی داخل رگ      

. باشـد  مـی  به همین علت یکی از داروهاي مهمی   

ـ  ایــن دارو در بـود  دلیل قیمـت بــسیار بـاال و کم  ب

ایران، تصمیم گرفته شـد تـا امکـان تولیـد آن در             

گیاهـان بـا همکـاري دانـشگاه تربیـت مــدرس و      

در یـک پـروژه   . انستیتو پاستور ایران بررسی شود   

 انسانی تحـت کنتـرل      t-PA ژن   cDNAتحقیقاتی  

 قرار NOS و خاتمه دهنده CaMV 35Sپیشبرنده 

 و ترادف رمز   Kozakی افزایش دهنده    توال. گرفت

، بـه ترتیـب بـه دو        )KDEL(کننده پپتیـد نـشانه      

.  اضافه شدند  tPAانتهاي آمینی و کربوکسیلی ژن      

 بــه روش انتقــال ژن pBI(tPA(ســازه تهیــه شــده

مبتنی بر اگروباکتریوم به ژنوم گیاه توتون منتقل و         

گیاهان تراریخت روي محیط حـاوي کانامایـسین        

ــا . دانتخــاب شــدن ــابی گیاهــان تراریخــت ب ارزی
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،  RT-PCR ،SDS-PAGEاستفاده از روش هاي 

زیموگرافی  و وسترن بـالت انجـام شـده و کلیـه      

این آزمایش ها نشان داد کـه نـه تنهـا ژن هـدف              

(tPA)          به گیاهان توتون منتقل شده، بلکه به نحـو 

ــان     ــت بی ــان تراریخ ــالی در گیاه ــوب و فع مطل

پـس از  ). Masoumi Asl et al., 2007(شود  می

 در گیاهان تراریخـت نـسل       t-PAاطمینان از بیان    

T0         در مطالعه دیگري گیاهان تراریخت نـسل ،T1 

ــالیز شــدند ــت بعــد از مطالعــات . هــم آن در نهای

، اقدام به تخلـیص     t-PAخصوصیات بیوشیمیایی   

 از گیاهان توتون تراریخت      tPAپروتئین نوترکیب   

تون هـاي   فرایند تخلـیص بـا طراحـی سـ        . گردید

کروماتوگرافی تمایلی لیزین سفارز و در ادامـه بـا          

استفاده از کروماتوگرافی فیلتراسیون ژلی صـورت       

بیان اولیـه     SDS-PAGEبا استفاده از ژل     . گرفت

 و بــا اســتفاده از آزمــون زیمــوگرافی فعالیــت ژن

tPA    تخلـیص شــده از گیاهـان تراریخــت توتــون

  tPAاسـب   نتایج بیانگر تخلـیص من    . تعیین گردید 

فعال از گیاهان توتون تراریخـت بـود کـه اولـین            

 از طریق گیاهـان   tPAگزارش از تولید و تخلیص  

  ). Seifi Nabi Abad, 2009(باشد  تراریخت می

  

ــاهر ژن   در Bacillus antracis از PAتظــ

  کاهوي ایرانی

مشترك بین دام    سیاه زخم بیماري مهلک   

 PA (Protective Antigene)و انسان بـوده و ژن  

ــسیل  Bacillus antracisاز  ــشترین پتان  داراي بی

گیـاه  . باشـد  براي تهیه واکسن علیه سیاه زخم می      

کاهو بـا توجـه بـه نـوع مـصرف و وزن تـازه آن             

داراي پتانسیل مطلوب براي تبدیل شدن بـه یـک        

بیوراکتور جهت تولید پروتئین هـاي نوترکیـب و         

هدف از این تحقیـق     . واکسن هاي خوراکی است   

ایجاد بستر الزم براي تولید واکسن در گیاه کـاهو          

بود که ابتدا شرایط بهینه کشت بافـت و بـاززایی           

این گیاه را بدست آورده و سـپس بـا اسـتفاده از             

اگروباکتریوم و تفنگ ژنـی ژن هـاي گزارشـگر و       

سازه هاي هسته اي و کلروپالستی بـه ایـن گیـاه            

 هاي و ژن Gus بیان ژن گزارشگر . انتقال داده شد  

 PA    وnptII          در گیاهان نسل هاي اول و دوم بـا 

ــشان RT-PCR و  PCRاســتفاده از   بررســی و ن

 و Gusداده شد که حداقل یک نسخه از ژن هاي  

 PAبیان ژن .  به ژنوم گیاه کاهو منتقل شده است 

PA   با اسـتفاده از تکنیـک االیـزا(ELISA)   مـورد 

  ).Honari, 2008(تایید قرار گرفت 

ان از تراریختی در گیـاه کـاهو از         با اطمین 

 و پــیش برنــده (rbcL-accD)قطعــات همولــوگ 

Prrn     و خاتمه دهنده psbA براي ژن Gus  همـراه 

 مقاومت به اسپکتینومایـسین بـه       aadAقطعه ژنی   

 psbA  و خاتمـه دهنـده    16Srrn همراه پیشبرنده
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ــل     ــاخت ناق ــراي س ــون ب ــاه توت  pcL96-39گی

 کـاهوي   TN-96-39پالسمید کلروپالستی رقـم     (

 ژن هدف با استفاده تفنگ      .استفاده گردید ) ایرانی

ژنـی بـه گیـاه کـاهو منتقـل و بـه وسـیله آزمـون         

با توجه به   . هیستوشیمیایی مورد تایید قرار گرفت    

-pcL96 طراحی و ساخت ناقل پالستیدي بـومی      

 همـراه بـا قطعـه ژنـی     PA  دو تا از چهار ژن 39

aadA 16 بــه همــراه پــیش برنــدهSrrn  و خاتمــه

 بوسیله تفنـگ ژنـی بـه گیـاه کـاهو            psbAدهنده  

 از کـل    PAمیزان پـروتئین محلـول      . منتقل گردید 

بدست آمد   % 7 در برگ هاي تازه      (TSP)موجود  

و با استفاده از تکنیک وسترن بـالت مـورد تاییـد      

  ).Honari, 2008(قرار گرفت 

  تولید پروانسولین انسانی در گیاه کاهو

ا به صورت تزریقـی     استفاده از واکسن ه   

معموالً پاسخ ایمنی مناسبی در بافت هاي مخاطی        

)Mucosal (  ــاد ــسن ایجـ ــده واکـ ــت کننـ دریافـ

سطوح مخاطی از جمله دهان و مجاري       . کند نمی

تناسلی ورودي هاي اصلی ارگانیسم هاي بیماریزا       

به همین علت به تولید واکـسن       . باشند به بدن می  

اده شـد   هاي خـوراکی روي آوردنـد کـه نـشان د          

پاسخ ایمنی این بافت هـا را بـه خـوبی تحریـک             

ــی ــد م  ;Carter & Langridge, 2002.(کنن

Streatfield & Howard, 2003 .(   واکـسن هـاي

خوراکی مزایاي خیلی زیادي از نظر تولید دارنـد          

که به عنوان مثال از آنجایی کـه دیگـر نیـازي بـه              

تخلیص وجود ندارد بنابراین هزینـه هـاي تولیـد          

یابد و فـرد بـا مـصرف روزانـه           کاهش می خیلی  

مقداري میوه یـا سـبزیجات داروي مـورد نیـاز را         

از جمله این گـزارش هـا تولیـد        . کند دریافت می 

در ذرت ) HIV(واکــسن علیــه ویــروس ایــدز    

  ).Horn et al., 2004(بود

دانـشگاه تربیـت     در قالب پروژه دیگـري    

 تولید پروانـسولین در گیاهـان بـه عنـوان            مدرس

 بــه عنــوان واکــسن  همچنــین تزریقــی وواکــسن

انسولین یک پلی پپتید    . باشد خوراکی مد نظر می   

 اسید آمینه اي است که داراي دو زنجیره مجزا          51

(α , β)اما در سلول هاي بتاي پانکراس . باشد  می

انـسان، انـسولین بـه صــورت یـک زنجیـره پلــی      

شود که بـه ایـن زنجیـره     پپتیدي منفرد ساخته می   

پیشـساز  . شـود  ي پروانسولین گفته مـی    پلی پپتید 

باشـد کـه بـه       پروانسولین، پري پروانـسولین مـی     

عنوان ماده اولیه تولید پروانسولین در ایـن سـلول     

). Farinas et al., 2007(شـود  هـا سـاخته مـی   

استفاده اصلی پروانسولین جهـت درمـان بیمـاري         

دو . باشد که شیوع بـسیار بـاالیی دارد        دیابت می 

ـ   ه در همـین راسـتا در حـال انجـام           پروژه جداگان

 :باشد می

ــف ــسانه -ال ــال ژن   هم ــازي و انتق س

اي کـاهو     پروانسولین انـسانی بـه ژنـوم هـسته        
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)Lactuca sativa L. (  و توتـون(Nicotiana 

tabacum)ــسانه ــل   و همـ ــازي آن در ناقـ سـ

 انتقــال بــه کلروپالســت و pKCZکلرپالســتی 

در ایـن تحقیـق   : (Nicotiana tabacum)توتون 

ژن پروانسولین انسانی توسط آغازگرهاي مناسب       

که در دو انتهاي خود داراي محل برشـی مناسـب      

براي آنزیمهاي برشی بـود بـا اسـتفاده از تکنیـک         

PCR ــد ــازي شـ ــل جداسـ ــه .  از روي ناقـ قطعـ

جداسازي شده در معرض آنزیمهاي برشـی قـرار         

قطعه برش یافته بوسیله آنزیم لیگـاز بـه        . داده شد 

 متــصل و  pCAMBIA1304یــاهیناقــل بیــانی گ

بـا اسـتفاده از     .  سـاخته شـد    pCAMINSسازواره  

، هـضم  PCR  ،PCRکلـونی (تکنیکهاي مختلـف  

همـــسانه ســـازي ژن  )یـــابی و تـــوالی آنزیمـــی

ــل  ــسانی در ناق ــسولین ان  pCAMBIA1304پروان

در مرحله بعـد بـا اسـتفاده از بافتهـاي           . تایید شد 

رگی گیاه  کوتیلدونی گیاه کاهو و ریز نمونه هاي ب       

توتون، ژن پروانسولین با استفاده از اگروبـاکتریوم     

 منتقـل شـد و گیاهـان         توتـون و کـاهو     به گیاهان 

تراریخت حاصل از کـشت بافـت بـا اسـتفاده از             

PCRتایید شد  )Mohebodini et al., 2009( .  

منظور انتقال ژن پروانـسولین بـه کلروپالسـت         ه  ب

لروپالستی  سازي این ژن در ناقل ک     توتون، همسانه 

pKCZ   ناقـل مـورد اسـتفاده در ایـن     . انجـام شـد

ــسانه  ــراي هم ــه ب ــسولین،  مطالع ســازي ژن پروان

pKCZ)  به طول تقریبی kb5/6 (    بـود کـه داراي

سـیلین    هـاي آمپـی     بیوتیـک   ژنهاي مقاومت به آنتی   

براي ایجاد مقاومت در باکتري و اسپکتینومایسین       

 توجه بـه  با. باشد جهت ایجاد مقاومت در گیاه می  

اي  هـاي هـسته   mRNAاینکه در حالـت معمـولی     

باشـند و در مقابـل اکثـر          گیاه تک سیسترونی مـی    

ــصورت   ــتی بـ ــاي کلروپالسـ ــاي RNAژنهـ هـ

شوند و بعداً براي      برداري می   سیسترونی نسخه   پلی

. شـوند  هاي قابل ترجمه پردازش می  تشکیل نسخه 

در پروژه کلرپالستی، ژن پروانسولین انسانی براي       

ن به صورت دي سیسترونی با ژن مقاومـت بـه        بیا

بیوتیک اسپکتینومایـسین در ابتـداي ایـن ژن           آنتی

بـراي  . سازي شـد    بیوتیک همسانه   مقاومت به آنتی  

 قطعـه  NcoIاین منظور با استفاده از آنزیم برشـی     

ــود داراي    ــاي خ ــه در دو انته ــسولین ک ژن پروان

سایت برشی براي این آنزیم بود برش داده شد و          

مابین  (NcoI در محل برش آنزیم      pKCZناقل  در  

ــسین   ــه اسپکتینومای ــت ب ــشبرنده و ژن مقاوم ) پی

) pKCZINS(ناقل ساخته شده    . سازي شد   همسانه

. یابی تایید شـد  و توالی  با استفاده از هضم آنزیمی    

)Mohebodini et al., 2010 (   در حـال حاضـر

انتقال این ژن با اسـتفاده از روش بیولـستیک بـه            

وجـود ژن پروانـسولین      شده و    ست انجام کلروپال

 با استفاده از    PCR در سطح    در ژنوم کلروپالستی  

  . اختصاصی نایید شد آغازگرهاي
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 همسانه سازي ژن اینترفرون گامـا      -ب

ژن اینترفرون گامـا    : pKCZدر ناقل کلروپالستی    

سـپس ژن   .  دریافـت شـد    pRsetداخل پالسـمید    

ــش  نای ــک پی ــتفاده از ی ــا اس ــا ب ــرون گام برنده ترف

 و NcoIاختصاصی که حاوي سایت برشی آنـزیم        

His Tag  بود تکثیر و سپس این ژن در ناقـل TA 

بـا اسـتفاده از آنـزیم برشـی         . همسانه سازي شـد   

NcoI         قطعه ژن پروانسولین که در دو انتهاي خود 

داراي سایت برشی براي این آنزیم بود بریده شده 

ین ب (NcoI در محل برش آنزیم  pKCZو در ناقل    

ناقـل  . سازي شد   همسانه)  و ژن مقاومت   پیشبرنده

با استفاده از روشـهاي     ) pKCZINF(ساخته شده   

 Razmi et(یابی تاییـد شـد   و توالی هضم آنزیمی

al., 2009 .( در حال حاضر مراحل انتقال این ژن

با استفاده از روش بیولستیک به کلروپالست گیاه        

   .در حال انجام است

  بحث

یادي براي تولید پروتئین    گیاهان مزایاي ز  

ــوه و قیمــت ارزان   ــب در حجــم انب هــاي نوترکی

دارند، اما هنوز هم چالش ها و مشکالت زیـادي          

ــشاورزي مولکــولی   ــیش روي ک  Molecular)پ

farming)          وجود دارد که باید براي تولید بهینـه و 

ــاال از میــان برداشــته شــوند  تعــداد . بــا کیفیــت ب

 شده در گیاهـان     معدودي از مواد بیولوژیک تولید    

 Ficher(تراریخت به صورت تجاري در آمده اند 

et al., 2004 (       کـه بـا توجـه بـه پتانـسیل هـاي

 این میزان ناچیز بوده و باید تـالش         ،بیوتکنولوژي

  .هاي بیشتري صورت پذیرد

امروزه با رشد روز افزون تقاضـاي بـراي    

باشیم، اما ظرفیت  پروتئین هاي دارویی مواجه می    

 پاسخ به این تقاضا بویژه در کشورهاي   کافی براي 

به گونه ي که    . فقیر و در حال توسعه وجود ندارد      

برخی از داروهاي مهم یا در ایـن کـشورها اصـالً       

وجــود نــدارد و یــا بــا هزینــه هــاي گــزاف وارد 

شود که فقط اقشار ثروتمنـد قـادر بـه تهیـه و         می

سیستم هاي تولید سنتی    . باشند استفاده از آنها می   

تئین هاي نوترکیب داروئی کـه از فرمنتاسـیون     پرو

هاي میکروبـی، کـشت سـلول هـاي حـشرات و            

کنند،   میاستفادهپستانداران و حیوانات تراریخت     

لحــاظ  هزینــه، ســطح تولیــد، ایمنــی تولیــد و از 

ــد   ــکاالتی دارن ــصول اش ــتی مح  & Ma(درس

Jevnikar, 1999 .(  پژوهش هایی در دست انجـام

 سیـستم گیـاهی بجـاي    است تا امکان جـایگزینی  

. دهنـد   سایر سیستمها را مـورد بررسـی قـرار مـی          

بنابراین استفاده از بیورآکتورهاي گیـاهی در طـی         

چند سال خیر بویژه سال هاي آتی جهـت تولیـد           

این داروها با کیفیت و کمیـت مناسـب ضـروري           

باشد تا با باال بردن حجم تولید موجب کاهش  می

ـ . قیمت این پروتئین ها شود     ه مطالعـات آتـی     البت

عالوه بر بیـان پـروتئین هـاي مختلـف و آزمـون             
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ــد    ــف، بای ــانی مختل ــانی و بی ــستم هــاي میزب سی

مطالعات بیشتر روي مسائل تخلـیص و فـرآوري         

همچنین باید بـا    . محصوالت نوترکیب تمرکز یابد   

مثـل  (استفاده از تکنیک هـاي مهندسـی پـروتئین          

لی با دستکاري توا) جهش زایی مستقیم جایگاه ها

ــب،   ــه اي پــروتئین هــاي نوترکی هــاي اســید آمین

ــت و    ــداري، فعالیـ ــل پایـ ــصوصیاتی از قبیـ خـ

اختــصاصیت کــه در کــاربرد ایــن پــروتئین هــاي 

چـالش  . باشـد بهینـه شـود    دارویی بسیار مهم می  

جدید کشاورزي مولکولی در زمینه تولید      اصلی و   

زیست داروها، ترکیب روشهاي مهندسـی ژنتیـک        

 روشهاي تخلیص اقتـصادي     جهت افزایش بیان با   

و در نهایت رسیدن به یک روش تولیدي مناسب          

 عملیـات تخلـیص    باید توجه داشت که   . باشد می

 پروتئین هاي نوترکیب تحت شرایط آزمایشگاهی     

 با استفاده از بافرها و افزودنی هاي گرانقیمـت          که

 ممکـن اسـت کـه در مقیـاس          ،گیـرد  میصورت  

در مقیـاس   آزمایشگاهی توجیـه پـذیر باشـد امـا          

وسیع نیاز به تحقیق و کار بیشتر در زمینه تخلیص    

 ،مـشکالت این  براي حل   . پروتئین نوترکیب دارد  

 بکـارگیري روش هـاي جدیـد بـراي        ضـمن اید  ب

 روش هـاي    ،افزایش بیان پروتئین هاي نوترکیـب     

تخلیص جدید که عالوه بر ارزان بـودن، مقیـاس          

ح پذیري داشته باشند نیز مـورد ارزیـابی و اصـال          

 بـا کمـال خوشـبختی طـی یـک دهـه             .قرار گیرد 

ــه کــشاورزي   ــدامات مطلــوبی در زمین گذشــته اق

ــت  ــده اسـ ــران شـ ــولی در ایـ ــرین . ملکـ مهمتـ

ــران کــه   دســتاوردهاي کــشاورزي ملکــولی در ای

عمــدتا در دانــشکده کــشاورزي دانــشگاه تربیــت 

تولیـد آنتـی    : مدرس حاصل شده است عبارتند از     

کلـزا، پـروتئین     در توتون و     VHHبادي تک دمنی    

ــب  ــرون  tPAنوترکی ــان ژن اینترف ــون، بی  در توت

گاماي انسانی در کلـزا و پروانـسولین در کـاهو و       

: ماننــد(در زمینــه انتقــال ژنهــاي انــسانی . توتـون 

بـــه  ) ، اینترفـــرون گامـــا  tPAپروانـــسولین،  

کلروپالست، سازه هاي آنهـا تهیـه شـده، مراحـل        

ا در حـال    انتقال به کلروپالست و بررسی بیان آنه      

  .انجام است

  سپاسگزاري

که بیشتر پـروژه هـاي انجـام         نظر به این    

 Molecular)گرفته در زمینه کشاورزي مولکولی 

farming)         در ایران به صورت همکـاري مـشترك 

 و سایر مراکز پژوهشی   بین دانشگاه تربیت مدرس   

پاسـتور ایـران، سـازمان صـنایع          انـستیتو  :مانند( 

 ...) و    دانـشگاه تهـران     دانشکده کـشاورزي   ،نوین

صورت گرفته است لذا از کلیـه عزیزانـی کـه در            

انجام پروژه هاي تحقیقاتی بـه هـر نحـوي مـا را             

 .آیـد  یاري نموده اند تشکر و قدر دانی بعمل مـی  
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Abstract 

By using molecular farming, plants are used as a bio-reactor for producing low cost 

recombinant proteins. This technology had been successful in the production of primary 

products in the commercial field. Other recombinant products are in final steps of production. 

In the last 10 years, up to 100 different recombinant proteins are produced in transgenic 

plants. Plants have many advantages in comparison with other expression systems, especially 

in economic, safety, operations and production aspects. However, there are some problems 

for using plants as a bio-reactor with the goal of recombinant proteins production that should 

be considered. Some of these problems are: the quality of final product, extraction and the 

processing of plant derived pharmaceutical macromolecules and bio-safety.  In this study, we 

will review the global view of molecular farming and some successful cases in Iran. During 8 

years of research in the field of molecular farming in Iran, especially in Tarbiat Modarres 

University, different kinds of recombinant proteins such as VHH single domain antibody in 

tobacco and canola and tPA protein in tobacco were expressed. The human gamma interferon 

in canola and tobacco and also the luciferase enzyme in tobacco, African violet and canola 

were produced. Also, useful projects are executed in the field of transplastomic plants in 

order to express the mentioned genes in the chloroplast. In transferring the human pro-insulin 

gene to chloroplast genome, this gene was bombarded onto tobacco leaf ex-plants using a 

particle delivery system. Leaf ex-plants produced adventitious shoots when cultured on 

shoot-inducing medium containing spectinomycin. The results of PCR confirmed that the 

pro-insulin gene was present in the chloroplast genome. 

 

Keyword: Molecular farming, transgenic plant, recombinant protein, bioreactor. 
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  ناقل کلسیم و بررسی الگوي بیانی آن در سویا  )GmNARK(ژن جداسازي  

3، بهمن یزدي صمدي2تر گرشوف، پی2، مارك کینکما1∗علی ایزدي دربندي
  3، منصور امیدي 

   عضو هیأت علمی گروه علوم زراعی و اصالح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران1

2
   استرالیا دانشگاه کوینزلند،(CILR)موسسه عالی تحقیقات تلفیقی حبوبات  اعضاي هیأت علمی 

3
کرج، دانشگاه تهران اعضاي هیأت علمی گروه زراعت و اصالح نباتات، پردیس 

  

  

  چکیده

هاي تثبیت در سویا گره.  قادر به استفاده از نیتروژن هوا هستندزیستیبرخی گیاهان از طریق تثبیت 
از این .   استگیاه و ریشه  Bradyrhizobium japonicumباکترينیتروژن حاصل از اثر متقابل بین 

 خود. آورد  نیتروژن احیاء شده به دست میبرند باکتري قند و گیاه، همزیستی هر دو موجود سود می

تنظیم این فرایند  ژنتیکی سازوکارمهمترین در برگ سویا،  GmNARK حاصل از بیان ژن  گره زاییتنظیمی
زایی از حالت بیش افزایی باشد که پس از آغاز گره رسانی دوردست می این سازوکار یک شبکه پیام.است

و   وحشیانواعبرگ   رويReal time RT-PCRافیمتریکس و  زآرایههاي ری آزمایش.شودآن جلوگیري می

 ژن با شناسه افیمتریکس یانبنشان داد که  ، سویازایییا فوق گره  GmNARK یافتهجهش

GmaAffx.32318.1 رفتاري مستقل از آلودگی با نسبت به جهش یافته در بافت برگی  در تیپ وحشی

رمز کننده یک این ژن نامزد سازي و تعیین توالی نشان داد که انهنتایج همس. یافته استکاهش  ریزوبیومی

 از نواحی باالدست و قسمتی رمز کننده و بخششامل  جفت باز 2460توالی حاصل با  .است ناقل کلسیمی

 دومین بین غشایی 5داراي  اسید آمینه و 202شامل بینی شده  پروتئین پیش.  ژن بوده  استپایین دست 

ا  بهمسانی درصد 70ي دارا  کهند نقش گیرنده سلولی یا ناقل مولکولی را داشته باشدتوا که میاست

  .است آرابیدوپسیس خود در یکلسیم ناقل وسگهترولو

  .کمی PCR و، ناقل کلسیم، همسانه سازي، ژنهاي تثبت ازت زاییگره تنظیمی سویا، خود: کلمات کلیدي

                                                        

∗
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  مقدمه

ودیت  بیشترین محد،نیاز گیاهان به نیتروژن

مین این عنصر از ات. شود ذایی آنها محسوب میغ

هاي طریق کودهاي شیمیایی عالوه بر هزینه

 زیست محیطی جبران ناپذیري منفیهنگفت، آثار 

 ستی یکی همزتثبیت زیستی نیتروژن به روش. دارد

نام ریزوبیوم و ریشه ه هاي خاك ب از باکتريسري

...) بدر ومانند سویا، نخود، لوبیا، ش(گیاهان این 

ه  بي اندام جدید، همزیستی در این.گیردصورت می

 هر دو موجود از و شود  تشکیل مینام گره

 باکتري قند و گیاه نیتروژن ؛برندهمدیگر سود می

این همیاري . آوردرا به دست میاتمسفر احیا شده 

 حبوبات از تامنحصر به فرد، موجب شده است 

، نیتروژنه  زیستیدجنبه کشاورزي پایدار با تامین کو

 بر افزون. العاده مفید و مورد توجه قرار گیرندفوق

 .باشد مهم می نیز تشکیل گره از جنبه نموي،این

)Gresshoff, 2004(.  برخالف اطالعات موجود

از حوادث مولکولی  درباره تشکیل گره، آگاهی کمی

تنظیم گره .  وجود داردگره زایی در تنظیم درگیر
 براي برقراري توازن بین فواید زایی در حبوبات

تثبیت نیتروژن با رشد و نمو گیاه الزم است 
)Gresshoff et al., 1986; Caetano-Anollés et 

al., 1991 .( مسیر اصلی کنترل گره زایی تحت

AON یا  گره زاییتنظیمیعنوان خود 
1

خوانده  

شامل پیام رسانی   گره زاییتنظیمیخود . شود می

                                                             

1 Autoregulation of Nodulation 

که  طوريه ه و ساقه است، ب بین ریش2دوردست

 گره زایی حالت بازدارنده براي آغازین رخدادهاي

 ,Gresshoff(مراحل بعدي تشکیل گره دارد 

داراي که  AON هاي جهش یافته بیشتر). 2003

 از نظر ، هستندگرهزایی یا بیش گرهزاییرافنوتیپ ف
 ,.Carroll  et al( متحمل به نیترات هستندگره زایی 

1985a & b .(هاي  همسانه کردن یکی از ژن

نام ه  در سویا ب3 فنوتیپ فوق گرهزاییمسئول
4
GmNARK کنترلی  یا گیرنده کینازي خود

 Lotus  ، در)Searle et al., 2003(گرهزایی 

  گرهزایی و ریشه هاي غیر نرمال یارامعروف به ف

HAR1
5

) Krusell et al., 2002; Nishimura et 

al., 2002  (نام به یونجه  درو SUNN
 تعداد   یا6

 نشان داد که یک پروتئین شبه ،گره فوق العاده

گیرنده کینازي غنی از لوسین و بین غشایی، نقش 

 . بر عهده داردAONکلیدي را در مسیر پیام رسانی 

ها عامل فنوتیپ یک جهش نقطه اي در این ژن
چه رونوشت هاي   اگر.جهش یافته است

GmNARK ،HAR1 و SUNNت ریشه  در دو باف

 Yamamoto (شود صورت فعال دیده میه و ساقه ب

et al., 2000; Schnabel et al., 2005( ،

ن نشان داده است که فنوتیپ د پیوند زهاي آزمایش

ار وکدر ساز. شود گرهزایی توسط ساقه کنترل می

                                                             

2 Long-Distance Signaling 
2 Supernodulation 
3
 Glycine max nodule autoregulation receptor kinase 

4 Hypernodulation and abnormal roots 
5 Super nodule number 
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AONاي حاصل از تحریک ریزوبیومی،  ، پیام ریشه

 در LRRبه فعال شدن گیرنده شبه کینازي غنی از 

 ;Caetano-Anollés et al., 1991 (انجامد شاخه می

Delves et al., 1986 .( فعالیت این گیرنده در ادامه

شبه کینازي منجر به تولید یک بازدارنده از ساقه 

. کند گردیده که تعداد گره در ریشه را تنظیم می

 هاي ریشه و ساقه شناخته نشده پیامتاکنون ماهیت 

ه چگونه گیرنده شبه کینازي است و معلوم نیست ک

LRRشود  پیام رسانی دوردست را موجب می .

، با تغییرات دیگري در رشد AON هاي جهش یافته
 ;Day et al., 1986; Schnabel et al., 2005(ریشه 

Szczyglowski et al., 1998( ،میکوریزاافزایش    

)Solaiman et al., 2000; Meixner et al., 2005 (

همراه ) Mitra et al., 2004a(اتدي و مقاومت نم

 در sunn و Gmnark،har1اي هجهش یافته. است

 تیپ وحشی نسبت به ،شرایط عدم تلقیح ریزوبیومی
داراي ریشه هاي کوتاهتر و یا تعداد ریشه هاي 

 Lotusپیوند بین تیپ وحشی . جانبی بیشتر هستند

japonicus و جهش یافته فوق گره زایی har1 

تواند فوق گره زایی   ژنوتیپ ساقه مینشان داد که
 افزایش ریشه یا ریشه کوتاه انگیزشو همچنین 

که  مشخص شده . هاي جانبی را باعث گردد

اي  غییر در فنوتیپ ریشهتژنوتیپ ریشه، موجب 

 گردد  نیز میhar1 جهش یافتهغیر همزیست 

)Buzas et al., 2006; Day et al., 1986; Jiang & 

 Gressoff, 2002; Schnabel et al., 

2005;Szczyglowski, 1998  .(یافتهجهش har1 به 

 بنابراینآلودگی نماتد ریشه نیز بسیار حساس است، 

ر دفاعی علیه وکا در سازHAR1توان گفت که  می

پیوند ساقه .  استدرگیر  نیز گیاهیعوامل بیماریزاي

گیاه فوق گره زایی سویا به ریشه تیپ وحشی 
 گرهزایی گردید، درراتیپ فب پیدایش فنوجمو

 موجب پیدایش حالت نرمال وارونهکه پیوند  حالی

چه این  اگر). Delves et al., 1986( گرهزایی شد

گیرنده هاي شبه کینازي در مسیرهاي همزیستی و 

 با این ،باشند غیرهمزیستی داراي نقش مشخص می

حال سازوکار هاي پایین دست آنها شناسایی نشده 

 ).Lohar et al., 2003(است 

زیادي با روش ژنتیک مستقیم هاي بررسی

زایی انجام  در گرهرگیرهاي دجهت شناسایی ژن

 ,.Kinkema et al., 2006; Stacey et al(است شده 

 پیام آغازینهاي عنوان گیرندهه ها باین ژن ).2006

 یک توانند میاند کهبینی شده ریزوبیومی، پیش

 LysM- )Nakamura etنگیرنده شبه کینازي، دومی

al.,  2003; Lohar et al., 2003( گیرنده شبه ،

 ,.LRR) Nishimura et al کینازي غنی از لوسین

 هاي کاتیونی غشاي پالسمایی، کانال)2002

)Kanamori et al., 2006( کیناز کالمادولین وابسته ،

 ,.Lévy et al., 2004; Mitra et al( به کلسیم

2004a  (رونویسیهايامل، ع  )Smit et al.,2005 (

. باشند) Krusell et al., 2002(هاي سولفاتی و ناقل

هاي کینازي نوع زایی توسط گیرندههاي گرهعامل

LysMشوند  در غشاي پالسمایی دریافت می

)Radutoiu et al., 2003( .هاي در سویا ژنNRF1 
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 & Lohar( این نقش را بر عهده دارند NRF5و 

Bird, 2003( که جهش در اینها یا همسانه هاي آنها 

-  موجب عدم گرهM.trancatulaدر نخود فرنگی و 

، به NBS-LRRدر ادامه یک گیرنده . شودزایی می

، GmNORK ،LjNORK ،MsSYMRKهاي  نام

MtDM12 و PsSYM19 ،به ترتیب از سویا 

لوتوس، یونجه، شبدر و نخود اثر نموده و موجب 

ایی، نوکلئوپروتئین ها و هاي یونی غشتحریک کانال
پروتئین کینازهاي کالمادولین وابسته به کلسیم 

 ,.Capoenet al., 2005; Endr´e et al(گردند می

2002  Mitra et al., 2004a; .( نشانه ناشناخته

شود که در رسانی برگ می، موجب پیامQاي ریشه

 در برگ سرانجام عالمت  GmNARKاثر بیان
آید که اثر به ریشه می) SDI(بازدارندگی برگی 
  .زایی داردبازدارندگی بر گره

 بانک اطالعاتی تجزیه و تحلیل هاي

مشخص کرد که پروتئین هاي پیش بینی شده براي 

GmNARK ،HAR1 ،SyM29 و SUNN بسیار 

  آرابیدوپسیسLRRمشابه گیرنده شبه کینازي 

CLAVATA1(At CLV1) سلول  است، که تکثیر

کند   ساقه را کنترل میریشه و مریستمیهاي 

)Clark et al., 1997 .( پیام رسانیAtCLA1 ،

همانند دیگر مسیرهاي انتقال پیام وابسته به گیرنده، 

گردد   میویژه ايهاي  منجر به تنظیم رونویسی ژن

)Dievart & Clark 2004; Schoof et al., 2000.( 

بررسی الگوي بیانی همراه با همسانه سازي و تعیین 

هاي ژن هاي موثر در سازوکار ویژگی

تواند بینش درستی از زایی، میگره خودتنظیمی

ورزي ژنتیکی را فراهم فرایند گره زایی و دست

هاي مهم از پیام رسان ژن ناقل کلسیمی. نماید

شود اهمیت ویژه اي در باشد و تصور میزیستی می

  .   کنترل گره زایی داشته باشد

  

  هامواد و روش

بــذور : RNA و اســتخراج رشــد گیاهــان
درون اتاقــک (  سـاعت 24 بــه مـدت   سـویا گیاهـان 

 5/3بـا    میلـی لیترمحلـول      100: محتوي گاز کلـرین   

ــک 32 میلــی لیتــر از  2/4 و درصــد اســید هیپوکلری

ــت  ، ضــدعفونی ســطحی )درصــد ســدیم هیپوکلری

ی دمایاتاقک هاي رشد داراي شرایط ثابت  . گردیدند
o
C28  روز و o

C25 16 درصـد و  80 شب با رطوبت 

 RNAبـه منظـور اسـتخراج      . بودند روشناییساعت  

 سه روز پس از کشت ریـشه هـاي گیاهچـه هـا بـا               

ــاکتري ــویه Bradyrhizobium japonicum بـ  سـ

CB1809  جهش  رقمهاي گیاهان    برگ.  تیمار شدند

شـامل  (آن   Braggی  وحش ایزوژن و   nts1007 یافته
یح دو و پنج روز پـس از تلقـ        ) مریستم انتهایی سویا  

برگ و ریشه نمونه هـاي تلقـیح        . جمع آوري شدند  
ایجاد آلودگی در گیاهچـه     (زیستی  شده در دو تیمار     

 جمــع آوري )هــاي متفــاوت و در زمــان متفــاوت 

بـه دلیـل نبـود    گردید و نمونه هاي غیر تلقیح شـده       
فقـط از یـک   تغییرات ناشـی از تلقـیح ریزوبیـومی،        

  بــرايRNA اســتخراج . جــدا شــدندزیــستیتیمــار 

شـرکت   (ینپ ریزآرایه با کیت نوکلئـوز      هاي آزمایش
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Macherey-Nagel( و غلظت آنها با بیوآنـالیزر      انجام  

  . شدتعیین 2001

QRT-PCR  هاي آزمایش
1

  هـاي  آزمایش: 

 از QRT-PCRبــا روش  بیــان ژن تجزیــه و تحلیــل

 ریـشه    بـراي   و زیستینمونه هاي برگی با سه تیمار       
و )  کـشت بـذر    ده روز پس از   (در دو شرایط تلقیح     

oعدم تلقیح با ریزوبیوم درون گلخانه بـا شـرایط           
C 

ریـشه و   . صورت گرفـت   ساعت روشنایی    16 و   28
 روز  7 و   5،  3،  2،  1،  0برگ گیاهـان مـورد نظـر در         

 بــا ریزوبیــوم جمــع آوري شــدند و تلقــیحپــس از 
 صورت  (Trizol) به روش ترایزول     RNAاستخراج  

 Realرونویـسی معکـوس   با  PCR  واکنش.گرفت

time        دو مرحله اي شامل سـنتز cDNA    در مرحلـه 
ــنش   ــیPCRاول و انجــام واک  در Real time  کم

  .مرحله دوم به شرح ذیل انجام شد

هـــر یـــک از  RNAیـــک میکروگـــرم از 
 تیمـار گردیــد و  DNase بـا  هـاي آزمایـشی   نمونـه 

ورده هضم در دو واکنش مجزا یکی بـراي سـنتز       آفر

cDNA با آنزیم Superscript III  بـراي   و دیگـري
ــودگی   ــرل حــذف آل ــا DNAکنت ــه ه ــق ، نمون  طب

بـا   (Invitrogen)مل شـرکت اینـویتروژن      عدستورال
  cDNAنمونه هاي . انجام گردیدیک سري تغییرات    

ــ ــدند 1:10صــورت ه ب ــق ش ــر از 5.  رقی  میکرولیت
cDNA    میکـرو لیتـر از   20 هاي رقیق شده به همراه 

از  µM 25/0 و SYBR green PCRمحلـول پایـه   

                                                             

1 Quantitative Reverse Transcription-PCR 

PCRكمي با رونویسي معكوس  

 تـایی بـا اسـتفاده از        96 در چاهک هاي     آغازگرهر  
ABI PRISM 7000برنامـه  .  وارد واکنش گردیدند

oواکنش،  
C95     40 دقیقـه و سـپس بـا         10 به مـدت 

oچرخه از   
C95   ثانیـه و     10 براي o

C60     بـراي یـک 
 تـا   60 منحنـی ذوب از      الگویـابی . دقیقه ادامه یافت  

o
C95   ــر ــراي ه ــنش ب ــان واک ــت PCR در پای  جه

بـراي  . یص اختصاصیت واکنش انجـام گردیـد      تشخ
 تفاوت  "داشت که عموما  وجود  هر نمونه دو تکرار     

.  بود 5/0 آنها کمتر از     ctیا   ،2 آستانه چرخهدر مقدار   

بیـان    وارد محاسبات ارزیابی کمی   ctمتوسط مقادیر   
 داده هـا بـا روش       تجزیه و تحلیل  . نسبی ژن گردید  

در ایـن   . سنجی نسبی بیان ژن هـا انجـام شـد          کمی
 بــه (WTU) روش یکــی از نمونــه هــاي آزمایــشی

3عنوان کالیبراتور 
مقـادیر  . شـد  انتخاب   x1 یا نمونه    

 کردن  ژن نرمال  ct (  هر یک از نمونه ها     نرمال شده 

 ct  ژن هدفct= Δ (  به ctΔ-2    تبدیل گردیـد تـا
برآوردي از میزان فرآورده حاصل و مقدار اولیـه آن          

 یک از این مقادیر پـس  در نمونه آزمایشی باشد، هر    

نمونـه    بر اندازه برآوردي   از تبدیل به درصد، تقسیم    
 محاسـبه شـد    تـا میـزان بیـان نـسبی          شدکالیبراتور  

)Marisa et al., 2005 .( طراحی آغازگر براي انجام

 P بــــــا نرمــــــافزارReal Timeواکــــــنش 

rimer Express    با رعایت پـیش فـرض هـاي آن و 
                                                             

2 Threshold Cycle  

رخھ آستانھ معادل چرخھ ای از چ PCR در فاز لگاریتمی کھ نقطھ 
 عطف عالمت فلئورسانسی واکنش نسبت بھ سطح مبنی است
3 Calibrator 

نمونھ کالیبراتور معموال سطح بیان مبنی را دارد و تیمارھای مورد . 
مقادیر بیان . مطالعھ بر روی نمونھ ھای آزمایشی انجام می شود

ن تغییرات نسبت بھ آن سنجیده می شودنسبی بر اساس میزا  
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هـاي نـامزد در     ن ژ cDNAاستفاده از توالی جزیـی      
بانک اطالعاتی و یا توالی جدید حاصل از همـسانه       

آغازگرهـاي مـورد اسـتفاده      . سازي آنها انجـام شـد     
 . هستند 1 هاي مورد مطالعه به شرح جدول     براي ژن 

یــد درســتی داده هــاي ریزآرایــه و یــافتن أیبــراي ت
تجزیه و  ،  نامزدات بیشتر از ژن     ئیبا جز الگوي بیانی   

ــل ــاتحلی ــان ژن ب ــدین دوره QRT-PCR  بی  در چن

 ریزآرایـه   هـاي  شرایط متفاوت از آزمـایش   وزمانی  
 اول اینکه گیاهان برخالف آزمـایش    . صورت گرفت 

هاي رشد درون جاي رشد در کیسه  ه   ریزآرایه ب  هاي

 در گلدان هاي محتوي      و درون گلخانه  اتاقک رشد، 

همچنـین تیمـار گیاهچـه بـا        . یدنـد یورمیکولیت رو 
 10سه روز پـس از کـشت بـذر،          جاي  ه  ریزوبیوم ب 

 ژن زیـرا  ،روز پس از کـشت بـذر صـورت گرفـت         

 ،گیرنـد  قـرار مـی  GmNARKهایی که تحت تـاثیر     

بایستی داراي بیان مشابه در شرایط رشدي متفاوت        

 10 و 3 در هـر دو زمـان   AONکـه    از آنجـا  . باشند

 ,.Solaiman et al(گردد روز پس از کشت القاء می

هاي نامزد بایستی بیان متفاوت   ژنبنابراین،، )2000

ــد  ــشان دهنـ ــرایط نـ ــر دو شـ ــه . در هـ دوم اینکـ
 6 مربوط به هر نمونه در        QRT-PCR هاي آزمایش

 صورت  زیستیمقطع زمانی متفاوت و در سه تکرار        

 دو جهش یافته بـا آلـل هـاي          ،عالوه بر این   .گرفت

دو  (زیــستی را در تیمارهــاي GmNARKمتفــاوت 

 وارد شد ) nts382یمار با    و یک ت   nts1007 تیمار با 

 که تغییرات در بیان ژن تحت تـاثیر        شویم مطمئنتا  

ــه درون ) Searle et al., 2003( موتاســیون ثانوی

  .هاي نامزد قرار نگرفته است ژن بخش تنظیمی

PCR نقــشه :  و تعیــین تــوالی1معکــوس
ژن موجـود از   ) نوکلئوتیـد 564 (توالی جزییبرشی  

، تعیین  ESTطالعاتی   بر اساس بانک ا    ،مورد مطالعه 

بـا آنـزیم هـاي      ژنـومی DNA هـضم   شد و سـپس   
 بـراي امکـان     ، تـوالی هـدف    3'برشی نزدیک دنباله    
. صـورت گرفـت    و بر عکس     5'تکثیر آن در جهت     

 واحـد  5/10 بـا   ژنومیDNA از   µg10 بدین منظور 
  حجـم  بـا  بـافر مناسـب      و  مورد نظر   آنزیم برشی  از

o دمـاي  ودر طـول شـب    µl100 نهایی
C37   هـضم

ــد ــوط واکــنش . گردی ــه مخل  µl100 آب و µl100ب

 دقیقـه در    5 و بـه مـدت        شـد  کلروفرم افـزوده  /فنل
ــانتریفوژ 13000 ــد، دور س ــایع  گردی ــه م ــپس ب  س

و ) M3) 2/5=pH یک حجم استات سـدیم       ،فوقانی

  دمـاي  و در شـد   درصد افـزوده   96دو حجم اتانول    

o
C20-   قـرار داده شـدند و در    سـاعت  2 بـه مـدت

o دقیقه در    20دت  به م ادامه  
C4    گردیـد سـانتریفوژ .

 70  حاصل پس از شستشو با اتـانول       DNAرسوب  

. گردیـد ظـت  ل آب حـل و تعیـین غ  µl50 در  درصد

 5/10 توسـط    هضم شده   ژنومی DNAخود الحاقی   

  کـل   حجـم  و بـافر الزم     در T4  لیگـاز  DNAواحد  

µl100 دماي  در  o
C16     انجـام   سـاعت    18 به مـدت

 با تیمـار  صول واکنش   مح  حذف آنزیمی  شد و براي  

o مایید
C75      صـورت گرفـت    دقیقـه    15 بـه مـدت .

                                                             

1 Inverse PCR (IPCR) 
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 با استفاده از آغازگرهاي آشیانه      ،PCR  هاي آزمایش

1اي
الحاقی یا محصول DNA  از µl 5 تا 1 با مقادیر 

ژن نامزد پـس از  . شدند اولیه انجام    PCRحاصل از   
، IPCR  مکرر فراورده هاي حاصل از     همسانه سازي 

5́RACE) ــر دنب ــاي تکثی ــه ه ــت (cDNAال ــا کی  ب
RLM-RACE(، شدندتعیین توالی .  

 تجزیـه و تحلیـل      :تجزیه و تحلیل تـوالی       
 Clone توسط نرم افزار cDNAو  هاي ژنومیتوالی

Manager        صورت گرفت و چارچوب قرائـت آزاد 

هاي مورد مطالعـه تعیـین      اي ژن  و توالی اسید آمینه   
هـاي  جستجو در سـطح پـروتئین بـراي تـوالی         . شد

ــم  ــود و ه ــوالی موج ــی ت ــتفاده از  ردیف ــا اس ــا ب   ه

ClustalW (EMBL-EBI)   هـاي  بخـش .  انجام شـد
بـا مقایـسه الگـوي     اگزون و اینترون تـوالی ژنـومی   

ــه  ــید آمین ــم اس ــوالی  اي حاصــل و ه ــا ت ــی ب ردیف
الگوهـا و  . هاي شناخته شده، تعیین گردیـد   پروتئین
 ScanPrositها توسط   هاي پروتئین بینی موتیف پیش

ــ ــروتئین  سیـ ــل پـ ــه و تحلیـ ــشرفته تجزیـ ستم پیـ
)ExPASY (   تعیـین محـل احتمـالی      . به دست آمـد

هاي حاصـل توسـط نـرم افـزار         قرار گرفتن پروتئین  

Target1.1          مرکز تجزیـه و تحلیـل زیـستی )CBI (

 یـا   Cis صورت گرفت و پیش بینی عناصر تنظیمـی       
انـداز بـا برنامـه تعیـین عالمـت        همسو در توالی راه   

2 گیـاهی  DNA در   Cis عناصر تنظیمـی  
 (PLACE) 

  . انجام گرفت

                                                             

1  Nested PCR 
2 Plant cis-acting Regulatory DNA Elements 

  نتایج و بحث

در تجزیه و تحلیل : نتایج آرایه ژنی) الف

 نرم بادو تایی ه هاي مقایساز طریق  آرایه هاي ژنی 

 شدند، روش سري غیر متغیر نرمال  وDchipافزار 

  که با  ژن در برگ شناسایی شدندتعداد معدودي

 توسط ،ومیآلودگی ریزوبی مستقل ازرفتاري 
GmNARKبا بیان ژن نامزد . گردند  تنظیم می

3 در )ناقل کلسیم (GmaAffx.32318.1شناسه 
WT 

هاي  آزمایشدر بیان این ژن .بود  کمترnts نسبت به

در   مستقل از آلودگی ریزوبیومیی حالتریزآرایه با

WT 2جدول تیپ جهش یافته، مطابق  نسبت به 

  .کاهش داشت

 

                                                             

2 Wild type 
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  . کمیPCRزگرهاي مورد استفاده در آزمایشات  توالی آغا-1 جدول

 توالی آغازگر   

Primer Sequence  

 نام ژن

Gene name 
  

با پوشش (مستقیم 
1اینترونی

(Forward  

  Reverseمعکوس

5'-GGTCGCACAACTGGTATTGTATTG-3' 
  

5'-CTCAGCAGAGGTGGTGAACA-3' 

اکتین با شناسه بانک اطالعاتی 
V00450  

 )ژن نرمالیزر(

Actin (Normalizer Gene) 

با پوشش (مستقیم 
  Forward)اینترونی

  Reverse معکوس

5'-GAGCAAGTGTTTAAGGCAGC-3'  
  

5'-AGTATGCCCATGACTGCCATTG-3' 
 

کلسیم ناقل 
GmaAffx.32318.1 

Ca Transporter 

Table 1- The sequences of primers used in QRT-PCR experiments.  

  

 در تیپ وحشی نسبت GmNARK تحت کنترل ژن  ناقل کلسیمی) کاهش( تغییرات میزان بیان -2جدول 

 .هاي ریزآرایه افیمتریکسیافته در آزمایشبه جهش

 شناسه افیمتریکس

Affymetrix 
identity 

نام پیش 
بینی شده 

  ژن

Predicted 
name 

  تیپ وحشی تلقیح شده علیه جهش یافته تلقیح

 شده

inoculated wild type/inoculated mutant 

تیپ وحشی تلقیح نشده 
علیه جهش یافته تلقیح 

 شده

Uninoculated wild 
type/inoculated 

mutant 

2 دوم روز  
th
 day

5 روز پنجم 
th
 day 

 روز دوم

2
th 

day 

 روز پنجم

5
th
 day 

  

  تکرار

 اول

1
th 

Rep 

  تکرار

 دوم

2
th 

Rep 

  تکرار

 اول

1
th 

Rep 

تکرار 
 دوم

2
th
 Rep 

 یک
 تکرار

one 
Replication

 

GmaAffx.32318.1 
 ناقل کلسیم

Ca 
transporter 

-3.18 -9.43 -2.65 -4.38 -11.52 -2.57 

 .عالمت منفی بیانگر کاهش در بیان ژن و اعداد الزم معرف چند برابر مورد نظر است* 

Table 2- The expression changes (decreasing rate) of Ca transporter that is under the 

control of GmNARK gene, in wild type related to mutant in affymetrix microarray 

experiments. 

 

                                                             

1  Intron spanning 
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هاي تلقیح  سویا در حالت(M)و جهش یافته (WT)  بیان نسبی ژن ناقل کلسیم در تیپ وحشی -1شکل 

 . و تلقیح نشده با ریزوبیوم(I)شده 

Figure 1- The relative expression of Ca transporter gene in wild type and mutant soybeans 

at inoculated and uninoculated condition with Rhizobium.  

  

  ید نتایج آرایه ژنی ئتا) ب

ژن با شناسه   کمیPCRآنالیز 

GmaAffx.32318.1  کهنشان دادیا ناقل کلسیم  

بیان این ژن از روز دوم به بعد در برگ تیپ 
WTIوبیوم یا وحشی تلقیح شده با ریز

1
 نسبت به 

2  یاتیپ وحشی قبل از آلودگی (کالیبراتور
WTU 

افزایش یافت،  برابر 4 تا 2) در روز صفر آلودگی

در روزهاي  WTU این روند افزایشی براي خود

 برابر 10 تا 2بعدي نسبت به پیش از آلودگی آن، 

 جهش یافتهبیان نسبی این ژن در . )1 شکل(گردید 

MIتلقیح شده یا 
3

 7 و تا  بوده روند افزایشیداراي 

                                                             

3 Wild type inoculated 
4 Wild type uninoculated 
5 Mutant inoculated  

 تلقیح جهش یافته بیان نسبی در .رسید شاهد برابر 

ها  نمونه در سطحی باالتر از همه ،MUنشده یا 

 مشاهده . شاهد رسید برابر12 تا قرار گرفت و

 نسبت WTIشود که بیان نسبی این ژن در تیپ  می

داشته  ریزآرایه کاهش  هاي آزمایشمشابه ،MIبه 

 از روز پنجم WTUدر   بیان نسبی آنلیو ،است

ناشی از اثر یک (گردید   بیشترMI از آلودگی بعد
روند افزایشی بیان این ژن در . )تیمار زیستی

تواند ناشی از رابطه  روزهاي پس از آلودگی، می

گمان . باشدمستقیم آن با جریان نمو گرهزایی 

سازوکار  القاي ،تلقیح ریزوبیومی پس از رود می

وحشی موجب شده است تا در تیپ  تنظیمیخود

ر بیان این ژن در این تیپ نسبت به جهش یافته د

قرار گیرد و نبود این سازوکار در تر  پائینسطحی 
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تیپ جهش یافته موجب حذف ویژگی بازدارندگی 
در هر یک از این ژن یان متوسط ب .آن شده است

تیپ هاي گیاهی تلقیح نشده باالتر از حالت تلقیح 
 زیستیاین روند حداقل در دو تیمار ( آن است شده

  ).دیده شد

  

  همسانه سازي و تعیین توالی) ج

 RACE'5  و معکوسPCRفرآورده هاي 

 پس از همسانه سازي با روش کلسیمناقل ژن 
1
TA براي این ژن از همسانه . شدندتوالی ، تعیین

 معکوس، حاصل از PCRهاي سازي فرآورده

 و Hind III ،Dra Iجداگانه  هاي آنزیمی هضم

Nco Iجفت باز 2460به طول    یک توالی ژنومی 

این توالی داراي سه ). 2شکل (به دست آمد 

 82چارچوب قرائت آزاد یک اینترون به طول 

، درون چارچوب قرائت GT..AGنوکلئوتید از نوع 

آزاد دوم تا قبل از چارچوب قرائت آزاد اول 

عاتی، این دو چارچوب در بانک اطال. باشد می

بودند و براي توالی  مشابه ژن ناقل کلسیمی

 چارچوب قرائت سوم هیچ مشابهت کارکردي

 توالیاین . پروتئینی در بانک اطالعات یافت نشد

  از نواحی باالقسمتی رمز کننده و بخششامل 

 تعیین توالی فرآورده .ین دست ژن استئدست و پا

 یا شروع cDNA '5، انتهايRACE'5حاصل از 

توالی ). 3شکل (مز کننده را تعیین نمود بخش ر

                                                             

1 TA-Cloning  

cDNA فاقد بخش اینترونی ذکر شده بود و شامل 

تمام چارچوب قرائت آزاد اول بخش پایین دست 

و جزیی از توالی حدواسط ناحیه اینترونی با 

چارچوب اول  و بخش عمده اي از چارچوب دوم 

 جفت بازي 6باشد، اما حضور یک توالی  می

)ATGAAA (اي این در انتهcDNA که متفاوت از 

تواند از وقوع یک  این ژن است می توالی ژنومی

2ویرایش
 و جایگزینی توالی مکمل آن یعنی 

UACUUU ،باشد که از ویژگی هاي ویرایش 

  باشد  می جایگزینی قطعات غنی از اوراسیل

)Gott  and Emerson, 2000 .( با مقایسه توالی

والی شده  بخش باالدست تعیین تcDNAو  ژنومی

 جفت باز که باالتر از کدون شروع 1136به طول 

محسوب گردید و  انداز ژن است به عنوان جزء راه

 یا همسو در توالی Cis پیش بینی عناصر تنظیمی

 انداز تعداد زیادي جعبه توالی مورد توافق مانند راه

CAATBOX13 مخصوص ژن لگ هموگلوبین
 ،

ان و  دخیل در تداخل میزبWRKY71OSجعبه 

 مربوط به مقاومت در BIHD1OS میکروب، جعبه

 ویژه NODCON2GMها، جعبه برابر بیماري

زایی سویا و تعدادي خانواده ژن هاي دخیل در گره

رود بنابراین، انتظار می. باشد میTATAجعبه 

هاي سلولی و انداز این ژن در دریافت پیام راه

 نقش زایی و پاسخ به بیماري هاگره عالیم تنظیمی

 بینی شده آنپروتئین پیش. کارکردي داشته باشد

                                                             

2 Editing  
3 Leghemoglobin 
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 دومین بین غشایی بوده که 5 داراي )4شکل(

تواند نقش گیرنده سلولی یا ناقل مولکولی را  می

 ,.Lévy et al., 2004; Sanders et al( داشته باشند

2004(.  

  

  

 
سویا با مشخص کردن  یممربوط به ژن همسانه سازي شده ناقل کلس  ژنومیDNA نقشه برشی -2شکل 

دست و پایین دست تکثیر  آنزیم هاي برشی هدف، توالی اولیه موجود در بانک اطالعات، بخش هاي باال

  . و اینترون و چارچوب هاي قرائت آزاد آنIPCRشده با 

Figure 2- The genomic DNA restriction map of soybean Ca transporter gene that has been 

cloned using IPCR, containing of its up/downstreams, Introns and ORFs.  

  

 با RACE’5سویا از طریق   مربوط به ژن همسانه سازي شده ناقل کلسیمcDNA نقشه برشی -3شکل 

 . یابی شده آننمایش محل آغازگرهاي درونی استفاده شده بر روي توالی اولیه و بخش باالدستی توالی

Figure 3- The cDNA restriction map of soybean Ca transporter gene that has been cloned 

using 5’RACE, containing of its Outer/inner primers on initial sequence with its sequenced 

upstream part. 
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 ExPASY)ارکردي آن بـا  هاي کین دومین پروتئین ژن ناقل کلسیم سویا و تعیبینی شده توالی پیش-4شکل

PredictProtein) ، M : ،غشاییi : ،درون حفره سلولیT : ،بین غشاییO :ايبیرون حفره.  

Figure 4- the protein predicted sequence for soybean Ca transporter gene and detection of 

its functional domains using ExPASY PredictProtein. M: membranal, i: inner lumen, T: 

Trans membranal, O:outer lumen.   

 

 جستجوي بانک اطالعاتی نشان داد که

 مشابهت با درصد 70پروتئین حدود این توالی 

این پروتئین نسبت  .آرابیدوپسیس داردکلسیم ناقل 
 اسید 150به ناقل کلسیمی آرابیدوپسیس حدود 

رود پدیده آمینه از ابتدا کمبود دارد که احتمال می

ویرایش به عنوان یک عامل تغییرات پس از 

. رونویسی، عامل این کمبود در سطح پروتئین باشد

در کل الگوي بیانی ژن نامزد در این بررسی در 

رفتار واحدي   کمیPCRاي ریزآرایه و ه آزمایش

را نشان دادند و همسانه سازي این ژن با کاربرد دو 

هاي گی با تعیین ویژRACE’5 و IPCRروش 

تواند  ساختاري و پیش بینی کارکردهاي آن می

  .مقدمه مناسبی براي مطالعات ژنتیک برگشتی باشد

  سپاسگذاري

دینوسیله از دانشگاه تهران، دانشگاه ب

کوینزلند و موسسه عالی تحقیقات تلفیقی حبوبات 

(CILR)مین هزینه هاي ا به دلیل ت،  کشور استرالیا

ه ویژه دکتر آتیال  بCILRپژوهشی و همه اعضاي 

کرست به دلیل راهنمایی هاي ارزشمندشان در 

  .شود سپاسگزاري میانجام این طرح 
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ABSTRACT 

Some plants are naturally able to acquire nitrogen from the air through a process called 
symbiotic nitrogen fixation. In soybean, a close interaction between the root and Bradyrhizobium 

japonica, results in the formation of nitrogen-fixing nodules.  Both partners benefit from this 

interaction: the bacterium gains sugar from the plant, and the plant obtains reduced nitrogen. 

Autoregulation of Nodulation (AON) through the expression of GmNARK in soybean leave is 

the main genetically-controlled mechanism that regulates nodulation. Autoregulation of 

nodulation (AON), is a long-distance signaling network which acts to limit the proliferation of 

nodules which operates to limit the proliferation of nodules Affymetrix microarray and 

quantitative real-time reverse-transcriptase (QRT) PCR in wild type and the GmNARK AON 

mutant confirmed that the expression of GmaAffx.32318.1 has been decreased in wild type 

related to mutant and regulated in the leaf by GmNARK in a rhizobia-independent manner. This 

gene (GmaAffx.32318.1) that was cloned and sequenced is predicted to encode a Ca-transporter. 

It has 2460 bp with the coding sequence, upstream and downstream of gene. The predicted 

protein included 202 amino acids and contains 5 transmembrane domains that can be act as cell 

receptor or carrier with 70% similarity to a heterologous gene in Arabidopsis.  

 

Key Words: Autoregulation of Nodulation (AON), QRT-PCR, Soybean. Gene isolation, Gene 

expression 
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  ارزیابی مزرعه اي و ملکولی  مقاومت گندم هاي ایرانی به فوزاریوم سنبله گندم

1نیازعلی سپهوند
 

1، جواد مظفري3آذري، میترا سراج3، عبدالحسین طوطیایی2، فرزاد حیدري∗
  

  اعضاي هیأت علمی پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر1

 حد کرج دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی، وا2

  عضو هیأت علمی پیشین مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر3

 

  چکیده

 گلستان، ،هاي مازندران هاي مهم گندم در ایران است که در استان سنبله گندم یکی از بیماري بیماري فوزاریومی

 Fusarium مهمترین عامل این بیماري قارچ. و فارس از اهمیت باالیی برخوردار است) مغان(اردبیل 

graminearum نسبت به  هاي نان بانک ژن گیاهی ملی ایران نمونه از گندم3350ارزیابی اولیه، . باشد می

مقاوم به همراه یک شاهد مقاوم و یک بیست و دو نمونه .  نشان داندتفوزاریوم سنبله، تعدادي از آنها مقاوم

صادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات  در قالب طرح بلوك هاي کامل ت1381شاهد حساس، در پاییز 

- براي ارزیابی مقاومت به پنج جدایه قارچ فوزاریم که بیماري. کشاورزي قراخیل ساري ارزیابی پیشرفته شدند

10اي پیش از غروب آفتاب با غلظت زایی شدیدتري داشتند، در پنج مرحله مایه زنی افشانه
 ماکروکنیدي 3×4

براي ارزیابی مقاومت نمونه ها در سه مرحله . ات مهم زراعی یاداشت برداري شدندصف. در میلی لیتر انجام شد

ها  شاخص آلودگی سنبله، شدت بیماري و درصد آلودگی دانه براي نمونه، روز پس از آلودگی18 و 14، 10

ها  هکه تعدادي از نموننتایج نشان داد .  محاسبه شد(AUPDC) سطح زیر منحنی پیشرفت آلودگی .تعیین شد

ها نیز در یک نمونه) کالستر بندي(با گروهبندي . در مقایسه با شاهد مقاوم از مقاومت مطلوبی برخوردار بودند

پیوسته با ) (SSR Simple Sequence Repeatsهاي  براي به دست آوردن نشانگر. گروه قرار گرفتند

هاي  آمده آزمایشگاهی نشان داد که نمونهنتایج به دست . شدها، از ده جفت آغازگر استفاده مقاومت در نمونه

  وGWM234، GWM340ذکر شده داراي تک باند اختصاصی مقاومت به بیماري بوده و آغازگرهاي 

GWM251هاي مقاوم را از حساس  توانند نمونههاي بیشتر می با بهینه سازي شرایط آزمایش و تعداد نمونه

  .تفکیک کنند

  ، ارزیابی ملکولیSSRهاي ایران، ، نشانگر ، گندمفوزاریوم سنبله :هاي کلیديواژه
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  مقدمه

با توجه به افزایش رشد جمعیت و نیـاز بـه         

 واحـد سـطح    ی، افزایش تولید در   یتأمین امنیت غذا  

به عنـوان یـک راهبـرد        تواند  میمحصوالت زراعی   
در . شـمار آیـد   ه   ب  تامین غذا  اساسی در حل مشکل   

دن مـواد غـذایی   بو  گندم با دارا   ،میان گیاهان زراعی  
هـا و مـواد      ها، ویتامین  باارزش مانند انواع پروتئین   

 جهـان را     مـردم   کالري غـذایی   %25معدنی، حدود   

  ). Salunkhe et al., 1985 (نماید تأمین می

هـاي افـزایش سـطح        توجه به محدودیت   با
و پـایین بـودن میـانگین عملکـرد         زیرکشت گنـدم    
 کـی از  یتوانـد     افزایش عملکرد مـی   گندم در کشور    

کارهاي عملـی بـراي پاسـخگویی بـه نیازهـاي        راه
از عواملی که باعـث کـاهش عملکـرد         . کشور باشد 

 غیـر  هايتوان به تنش  گردند، می   سطح می  در واحد 
ها   زیستی مانند آفات و بیماري     هايزیستی و تنش  

بیماري بالیـت   هاي زنده،   یکی از تنش  . اشاره نمود 
FHBسنبله گندم یا      فوزاریومی

1
 عمومـاً تحـت     کـه  

 2عنوان اسکب 
هاي  یکی از بیماري   شود،    نامیده می 

مخرب در مناطق گرم و مرطوب کـشت گنـدم در           
 بیمـاري  (Bai and Shaner, 1994). باشد جهان می

هـاي مهـم گنـدم        یکی از بیماري   فوزاریومی سنبله 
هاي مازندران، گلستان، زنجان، فـارس و        در استان 
ــل  ــان(اردبیـ ــت مغـ ــی) دشـ ــمار مـ ــه شـ    رود بـ

)Malihipoor et al., 2000(.گذشته  در چند سال 

منابع آلودگی، کشت ارقام حـساس       به علت وجود  

                                                        

1
 Fusarium Head Blight   

2
 Scab, White head, Pink scab, Head Scab, Wheat 

scab   

ي در منـاطق   وبه بیماري و مهیـا بـودن شـرایط جـ          
شمالی کشور، خسارت ناشی از این بیماري بـسیار         

 ;Malihipoor et al., 2000 (چشمگیر بوده اسـت 

Golzar, 1989; Foroutan et al., 1993 (.  

هاي متداول اصالح نباتات مبتنـی بـر          روش
انتخاب گیاهان در مزرعه یا شـرایط محـیط کنتـرل          

  امـا در کنـار روش      ،باشد  می بر اساس فنوتیپ     شده

ایـن   هـاي جدیـد مولکـولی      هاي متداول، تکنیـک   
سـازد کـه انتخـاب مـستقیماً در           امکان را فراهم می   

  باعث بنابراینانجام گیرد و    ) ژنوتیپ (DNAسطح  

زمـان   جـویی در    صرفه یش دقت بیشتر گزینش،   افزا
گــردد  مــی هــاي پرهزینــه    و احتمــاالً ارزیــابی  

)Buerstmayer et al., 2002(.   

هــدف از ایــن پــژوهش مــشخص نمــودن 
هاي مقاوم و متحمل گندم ایرانی به بیماري        ژنوتیپ

فوزاریـوم سـنبله گنـدم بــه نحـو پیـشرفته در بــین      
اي  مـشاهده هایی بود که از پیش به صـورت         نمونه

ــابی و انتخــاب شــده  ــین امکــان   ارزی ــد و همچن ان
 مولکولی چند شکلی تـوالی     دستیابی به نشانگرهاي  

3تکراري ساده 
  که مرتبط بـا مقاومـت بـه بیمـاري            
 .فوزاریوم سنبله درگندم هـاي مـورد ارزیـابی بـود          

استفاده و بهره گیـري از ذخـایر تـوارثی داخلـی از             
کـشاورزي    کـم هـاي مح  هاي اساسی و پایـه     برنامه

از آنجا که ایـران     . شود  پایدار هرکشور محسوب می   
از کشورهاي غنی از نظر ذخایر تـوارثی تعـدادي از    
محصوالت مهم از جمله گندم است، ارزیابی اولیـه         

ــا   ــدم در ارتبــاط ب و پیــشرفته ذخــایر ارزشــمند گن
                                                        

3
 Simple Sequence Repeats (Microsatellite) 
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اهداف اصالحی این محصول که بـر طـرف کننـده           
بـه ارقـام و   مشکالت تولید اسـت بایـستی نـسبت         

از سـال  . هاي وارداتی در اولویت قـرار گیـرد      تالقی

 نمونـه  3350هاي ارزیابی حدود     با روش  81-1376
ــه   ــک ژن در منطق ــدم از ذخــایر موجــود در بان گن

 در ایستگاه قراخیـل مازنـدران،       FHB مساعد اپیدمی 
 نمونه به عنوان نمونه هاي مقاوم غربـال شـدند           55

(Totiaei, 2003)،  که تاکنون ارقام مقـاوم   در حالی
 در بین گندم هاي ایرانی شناسـایی نـشده          FHBبه  

  هـایی گـامی     دستیابی به چنین نمونه یا نمونه     . است

مهم و نوین براي پیشگیري از این بیمـاري خواهـد       
از سوي دیگر، بهره گیري از بیوتکنولـوژي در         . بود

هاي پیشرفته بـه عنـوان        تحقیقات و به ویژه ارزیابی    
ت بـراي کـشاورزي کـامالً محـسوس         یک ضـرور  

تـالش در جهـت دسـتیابی بـه نـشانگرهاي           . است
1اطالعاتی

 و سرانجام پیدا کردن نـشانگر مولکـولی         

-هاي پایه   پیوسته با مقاومت حرکتی نوین در برنامه      

  .آید اي اصالح نباتات به حساب می

  

   هامواد و روش

بـا بررســی مقاومــت  : گیــاهی مـواد 

هاي موجـود در بانـک    انتخابی گندم هاي  هودت
ژن گیاهی ملـی ایـران بـه بیمـاري فوزاریـوم          

ــنبله گنــدم  ــال،س ــابی 1376-81  از س  ارزی
ــدود   ــشاهده اي ح ــدم از  3350م ــه گن  نمون

ذخایر موجود در بانک ژن در منطقـه مـساعد    

                                                        

1
 Informative markers 

اپیدمی طبیعی در ایـستگاه قراخیـل مازنـدران       

  نمونـه بــه عنـوان مقــاوم غربـال شــده و    55
خـالل آزمـایش هـاي      ر  د  . مشخص گردیدند 

هـاي ارزیـابی    هاي گندم از میان تـوده     بیماري
 موجـود در بانـک ژن       شده از کلکسیون گندم   

 توده یکنواخـت و رقـم      22 گیاهی ملی ایران،  
ــا شــاهد حــساس  ــالت ب ــاوم ف  و شــاهد مق

SUMAI3   ــدند ــزینش شـ ــدول (گـ ). 1جـ

 شناسایی شده در مزرعـه آزمایـشی        هاي  هتود

 تحقیقــات زمرک ،اخیــل ســاري رقایــستگاه 

 کـه بـراي     مازندرانکشاورزي و منابع طبیعی     
ارزیابی، شرایط بـسیار مطلـوبی بـراي شـیوع         

. )1شـــکل (شـــدند  ارزیـــابی بیمــاري دارد 

با شـاهدهاي حـساس    مورد ارزیابی هاي  هودت

 در قالـب    1381در دهم آذرماه سـال      و مقاوم   
  کامل تصادفی بـا سـه تکـرار        هايطرح بلوك 

یـشی شـامل سـه      هر واحد آزما  . کشت شدند 
 5بـه عمـق کاشـت    بـذور   .خط دو متري بود  

 30 فاصــلۀهــاي بــا ردیــف  درمتــر و ســانتی

 عملیـات   .ند کاشته شـد   از همدیگر متر    سانتی
  کیلـوگرم در هکتـار     90به نـسبت    کود پاشی   

 14  و پتـــاسکیلـــوگرم در هکتـــار 23، اوره

.  صــورت گرفــت فــسفرکیلــوگرم در هکتــار

انیکی و هاي هرز به صـورت مکـ        کنترل علف 

 در انتهـاي مرحلـه       بـه دفعـات الزم     شیمیایی
  . انجام شد به بعددهی پنجه
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 توده هاي کشت شده براي ارزیابی مقاومت به فوزاریوم سنبله گندم در ایـستگاه تحقیقـات    -1شکل  

  .کشاورزي قراخیل ساري

Figure 1- Accessions cultivated for resistance evaluation to wheat Fusarium head 

blight in research station of Gharakhil, Sari.  

  

و شـماره ثبـت آنهـا در     هاي گندم مورد ارزیابی پیشرفته مقاومت به فوزاریوم سنبله  توده-1جدول 

  .ساري در ایستگاه قراخیل بانک ژن گیاهی ملی ایران

 ردیف

No. 

 توده/رقم

Accession 

 منشاء

Origin 

 ردیف

No. 

 توده/رقم

Accession 

  منشاء

Origin 

1  FALAT IRAN 13 KC6267 RUSSIA 

2 KC2131 IRAN 14 KC6273 RUSSIA 

3 KC6158 CHINA 15 KC6301 CHINA 

4 KC6430 RUSSIA 16 KC6303 CHINA 

5 SUMAI3 CHINA 17 KC6343 CHINA 

6 KC6390 CHINA 18 KC6349 AMERICA 

7 KC6518 CHINA 19 KC6351 CHINA 

8 KC6570 CHINA 20 KC6356 CHINA 

9   KC6002 AMERICA 21 KC6266 RUSSIA 

10 KC6104 RUSSIA 22 KC6362 GERMANY 
11 KC6143 RUSSIA 23 KC6667 RUSSIA 

12 KC6246 RUSSIA 24  KC6364 RUSSIA 

 

Table 1- Accessions cultivated for resistance evaluation to wheat Fusarium head 

blight in Gharakhil research station, Sari. Their origin and accession number in 

National Plant Gene Bank of Iran is shown.      
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: ویژگی جدایه هاي قارچ فوزاریوم

 Fusariumپنج جدایه قارچ فوزاریوم 

graminearum مورد استفاده در این پژوهش از 

هاي بخش تحقیقات غالت،  واحد بیماري

تهیه مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 

  ).2جدول (شد 

  

 Alizadeh et) مع آوري آنها مشخصات جدایه هاي فوزاریوم، رقم گندم میزبان  و محل ج-2جدول 

al., 1998). 

 Fusarium گونه  

Isolates  Species     

 رقم گندم

Cultivar 

 محل جمع آوري

Collection Area 

 شماره نمونه

Sample No. 

F. graminearum   162 )ساري(دشت ناز  گلستان 

F. graminearum   163 )ساري(دشت ناز   گلستان 

F. graminearum 170 )گرگان(نکالته سرخ فالت 

F. graminearum  Kauz  174 )گرگان(عراقی محله 

F. graminearum  178 )گرگان(عراقی محله  یاوارس 

   Table 1- Fusarium isolates characteristics; their wheat host cultivar, the area of 

collection and the sample no. (Alizadeh et al., 1998). 

 

 نمونه مبتال به 50دایه هاي باال در بین ج 

 نمونه از مناطق مختلف گرگان، 30بیماري که 

مازندران، جیرفت و بندر عباس جمع آوري و 

 جدایه دیگر 20مورد شناسایی قرار گرفتند و 

ها بخش تحقیقات غالت  در واحد بیماري"قبال

شناسایی شده بودند، بر اساس شدت بیماریزایی 

قارچ . (Alizadeh et al., 1998) انتخاب شدند 
هاي گندم آلوده ارقام عامل بیماري از سنبله

  PDAمختلف گندم با استفاده از محیط کشت 

پس از جدا سازي، خالص . جداسازي شد

سازي جدایه ها با روش تک اسپور و با استفاده 

از تکنیک مخطط کردن روي محیط آب و آگار 

استفاده از ها با تشخیص جدایه. انجام شد% 2

 Nelson)هاي فوزاریوم کلیدهاي تشخیص گونه

et al., 1983) انجام شد  .  

تهیه مایه تلقیح، آلودگی مصنوعی و 

 از روش مایه تلقیحبراي تهیه : ارزیابی بیماري

در این . )Wegener, 1992 (وگنر استفاده شد

مقدار لیتر میلی 250هاي به حجم  روش در ارلن

 گرم کاه جو 5/2 اضافه  گرم کاه گندم به5/2

 آب مقطر لیترمیلی 125 همراه ه بهآسیاب شد

 استریل شدند، عمل ه و در اتوکالوریخته شد

قطعه . تکرار گردیدسه مرتبه استریل کردن 

از میلی متر  3-5کوچکی به قطر حدود 

هاي جدایه مورد نظر به همراه محیط  لیومسمی

 ریختهها ارلن داخل  درکشت برداشته شده و
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 درجه 25-30 ها در دماي سپس ارلن. شد

 پس . گذاشته شد دورانیر روي شیکگراد سانتی

ورهاي فراوانی پ ساعت اس96از گذشت حدود 

تهیه مایه تلقیح  .دست آمده از جدایه مورد نظر ب

 تا زمان استفاده گراد درجه سانتی4 در دمايو 

ي به  د کنی سوسپانسیونغلظت. نگهداري شد

10
. لیتر تنظیم گردید ر هر میلیور دپاس 5×4

گیري قدرت تهاجم مایه تلقیح طبق روش  اندازه

 در (Lemmens et al., 1993)لمن و همکاران 

 توانایی دوره آلودگی نشان داد که پایان و آغاز

 .تهاجم در طول دوره آلودگی ثابت بوده است

که   آلودگی مصنوعی در زمانی1382  خرداددر

کرت به مرحله   هر درصد گیاهان50بیش از 

 از دو پسدهی رسیده بودند، انجام شد و گل

 آلودگی توسط یک .شد تکرار دوبارهروز 
 پشتی و افشانه کردن يموتورسمپاشی دستگاه 

  یک روز درکنیديلیتر از سوسپانسیون   میلی50

  هنگام عصر، پیش از غروب آفتابمیان و در

پاش رطوبت مورد نیاز را  سیستم مه. انجام شد

.  ساعت پس از آلودگی فراهم نمود20به مدت 

در همان سال درصد پیشرفت بیماري، توسط 

تا ) بدون بیماري(شاخصی بر مبناي صفر درصد 

 روز 18و  14، 10) آلودگی کامل( درصد 100

  .پس از آلودگی ارزیابی شد

اگرچه محاسبه : سنبلهدرصد آلودگی 

تنهایی نشان دهنده ه بسنبله درصد آلودگی 

 مقاومت یا حساسیت ژنوتیپ مورد نظر سطح

 براي. دهد را نشان می نیست ولی شدت اپیدمی

ه  خوشه را ب50تعیین این پارامتر از هر کرت 

 آلوده يها طور تصادفی انتخاب و تعداد خوشه

را شمارش و درصد آن را نسبت به کل 

 دو روش .نمودیممحاسبه )  عدد50(ها  خوشه

 )الف.  داردبراي ارزیابی در مزرعه وجود

المللی  مرکز تحقیقات بینگیري به روش اندازه

 ,.Ireta and Gilchrist)) سیمیت(گندم و ذرت 

ه روش تغییر یافته ژاپنی در مزرع) ب .(1994

)Wilcoxon, et al., 1992 .(  

 مورد استفاده قرار پژوهشروشی که در این 

 یاد شدههاي  گرفت در حقیقت تلفیقی از روش

 از فرمول زیر شاخص بیماري است که در آن

البته در این محاسبه . گیرد مورد محاسبه قرار می

  . خوشه استفاده گردید50

505×
×= آلودگيتیپتیپھرسنبلچھتعداد

DIX

نشانه حداکثر تیپ آلودگی بوده و تقسیم  5 عدد  

  5×50سطح آلودگی هر تیمار بر حاصلضرب 

DIX درصد آلودگی سنبلچه یا شاخص بیماري 
1

 را 

% 20 =1تیپ آلودگی :  در آن کهدهدنشان می

 خوشه آلوده% 40 =2تیپ آلودگی ، خوشه آلوده

 تیپ آلودگی و ، لوده خوشه آ% 60 =3تیپ آلودگی 
  .است خوشه آلوده% 80 =4

 ها با نشانگرهايارزیابی نمونه

 20هایی به قطر  ها در گلدان بذور نمونه: مولکولی

 متر کشت و در گلخانه بانک ژن گیاهی ملی سانتی

 مورد  درجه سانتی گراد20±2 ایران در دماي 

                                                        

1
 Disease Index  
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هاي گیاهچههاي جوان  برگ. ندمراقبت قرار گرفت

 برداشت و براي استخراج  هفته3 پس از هر نمونه

DNAاستخراج  . استفاده شدندDNAهاي   از برگ

. صورت گرفت  تغییر یافتهCTABجوان به روش 

  بهDNAهاي الزم و مراحل استخراج  تهیه محلول

. انجام شد) Saghai maroof et al., 1994( روش

هاي   با استفاده از دستگاهDNAکیفیت و کمیت 

 به این ترتیپ که .شدگیري  اسپکتروفتومتري اندازه
 260 و280هاي  میزان جذب نور در طول موج

 براي 280/260گیري و از نسبت  نانومتر اندازه

واکنش .  استفاده شدDNAبررسی کیفیت 

با استفاده از دستگاه  (PCR)مراز  یاي پل زنجیره

BioRad صورت میکرولیتر  25 در حجم واکنش

ریزي دستگاه با توجه به تفاوت دماي  برنامه .گرفت

 ده سیکل اول . آغازگر صورت گرفتلاتصا

1کاهش نزولی حرارتحرارتی به صورت 
 

آغازگرهاي . (Don et al., 1999)ریزي گردید رنامهب

 روي   پس از بررسیژوهشپمورد استفاده در این 

م هاي اطالعاتی گند پایگاه تحقیقات انجام شده و

  مقاالتمیزان چند شکلی آنها بر اساس انتخاب و

Roder  و )1998( و همکاران Plasche  و 

 نمونه هاي ).3جدول  ( شدانجام) 1996(همکاران 

PCR به همراه یک نشانگر پلکانی  شده)Lader 

VIII ( بافر مخلوط و نمونه هاي  با8:2که به نسبت 

در بافر  درصد 2 آگارزژل  هاي مورد نظر در چاهک

TAEقطر ژل مورد استفاده در این .رگذاري  شد با 

                                                        

1
 Touch down 

 

توجه به ابعاد بدنه  سانتیمتر بود که با 6/0سیستم 

  توان) سانتی متري25×30 (بعاد ژلا اصلی دستگاه

 آمیزي رنگوات انتخاب شد و  80-85جریان برق 

  . انجام گرفتتیدیوم بروماید با ا ژل

تجزیه واریانس : ها هتجزیه آماري داد

 هاي صفات کمی با استفاده از نرم افزار هداد

SPSS ها  بر اساس و براي گروهبندي نمونه

UPGMAروش 
2

 استفاده  Winboot  از برنامه 

 ها و هودت مطالعه روابط بین براي. شد

ه د مطالعه بهاي مور  تمام ژنوتیپ،هاي آن پارامتر

 و  مورد استفاده و تجزیهردصورت یک توده منف

  .  قرار گرفتندتحلیل

  

   و بحث نتایج

 در آزمایش هاي مزرعه اي، :اي ارزیابی مزرعه

 صفت که احتمال همبستگی آنها با بیماري 8

اسکب وجود داشت از میان صفات موجود در 

دستورالعمل ارزیابی صفات موجود در گندم 

)IPGRI (چنین بر اساس نتایج پژوهشو هم-

. شدند یادداشت برداري هاي مرتبط، ارزیابی و

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی در 
  . نشان داده شده است6جدول 

 

                                                        

2
- Unweighted Pair Group Method Arithmetic 

Average 



 1388سپهوند و همکاران، 

 ٧٠

، توالی، تعداد تکرار توالی ساده و دماي    PCR لیست آغازگرهاي مورد استفاده در آزمون        -3جدول  

  .اتصال آنها

An. 

Temp

. 

Repeat Right primer Left primer Designation 

50OC (CA)17GA(TA)4 GGTTGCTGAAGAACCTTATTTAGG TGGCGCCATGATTGCATTATCTTC GWM18 
60OC (CT)11(CA)18 GATTATACTGGTGCCGAAAC GATCCACCTTCCTCTCTCTC GWM120 

60oc (GA)35imp GGGGTCCGAGTCCACAAC GATGAGCGACACCTAGCCTC GWM219 
55OC (CT)16(CA)20 CTCATTGGGGTGTGTACGTG GAGTCCTGATGTGAAGCTGTTG GWM234 

55OC (CA)28 GGGATGTCTGTTCCATCTTAG CAACTGGTTGCTACACAAGCA GWM251 
60OC (GA)26 ACGAGGCAAGAACACACATG GCAATCTTTTTTCTGACCACG GWM340 

60OC (CT)14(GT)16 TGCCATGCACATTAGCAGAT ATCATGTCGATCTCCTTGACG GWM389 

60OC (CA)21 TGTAGGCACTGCTTGGGAG GTGCTGCCACCACTTGC GWM400 
55OC (CA)>22(TA)(CA)7(TA)9 GTATAATTCGTTCACAGCACGC TCGATTTATTTGGGCCACTG GWM408 

55OC (CA)14(TA)6 TGTTTCAAGCCCAACTTCTATT ATGGCATAATTTGGTGAAATTG GWM577 

Table 3- Applied primers for PCR multiplication, their sequence, the number of simple 

sequence repeats and annealing temperature. 

 

خیلی  صفت تفاوت 6میانگین 

صفات . ددادن  نشان % )1در سطح  (داري معنی

هاي آلوده، سنبلچه هاي آلوده و  بذور خوشه

- آلوده از صفاتی هستند که اختالف خیلی معنی

این صفات که مرتبط با واکنش . داري داشتند

ها در برابر قارچ فوزاریوم هستند نشان نمونه
ها مقاومت نمونهدهنده اختالف در حساسیت و 

در . و مؤثر بودن این صفات در ارزیابی است

 تراکم خوشهبین صفات یادداشت برداري شده 

 در بین نمونه تعداد روزهاي به خوشه رفتنو 

صفات وزن . ها، اختالف معنی داري نداشتند

هزار دانه، وضعیت ریشک و ارتفاع بوته از 

صفاتی بودند که در این تحقیق اختالف خیلی 

 . نی داري نشان دادندمع

  

  آزمایش مزرعه مقایسه اجزاي مقاومت در

ــراي : دوره کمــون بیمــاري تنــوع ب

 نـسبت بـه تمـام نژادهـاي       گنـدم دوره کمون در    
 مختلف قـارچ فـوزاریم گـزارش شـده اسـت و           

 براي  گلخانه گیري در مزرعه و    صفتی قابل اندازه  

سـن   مرحلـه رشـد گیـاه و    . باشـد   گیاه کامل مـی   
تنـوع ایـن صـفت نقـش         اننـد در  تو  هـا مـی    برگ
 طوالنی تـرین دوره کمـون در      . داشته باشد   مهمی

  بـه ترتیـب قـرار گـرفتن        باشـد و    برگ پرچم می  

 ایـن دوره کـاهش   ،پایین سـاقه از باال به    ها   برگ
ــی ــد م ــم   .یاب ــه رق ــشان داد ک ــابی ن ــایج ارزی  نت

Sumai#3 ــودگی را ــرین درصــد آل ــین در  کمت ب
،  KC6667يهــا تــودهو د رهــا داهتــود ارقــام و

KC2131، KC6430   وKC6246   کمترین میزان

ورپاشـی از خـود     پهر مرحله از اس    آلودگی را در  
 هـاي   بر اساس آزمـایش    .)4جدول  (نشان دادند   
Miedanerنمونه هاي مقاوم ) 1998(  و همکاران

 با داشتن ژنهاي     کمتر بوده و   میزان آلودگی داراي  

ــاوم ــان   از،مق ــریع میزب ــودگی س ــوگیري  آل جل
 یاد شده که کمتـرین میـزان     هاي  ژنوتیپ .ندنک  می

ي هـا نمونـه جزء  توانآلودگی را نشان دادند، می

سـنبله گنـدم     ومی  مقاوم نسبت به بیماري فوزاری    
 بررسی سطح زیر منحنی پیشرفت      .محسوب کرد 
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 و پور پاشـی سـ نوبـت ا  آلودگی در مزرعه در سه      

هاي ارزیابی  نشان داد که پیشرفت آلودگی نمونه       

سطح زیر منحنی کمی داشته و  نـسبت بـه           فوق  
و با نتیجه درصد    ) 5جدول  (بیماري مقاوم بودند    

ــت  ــت داشـ ــنبله مطابقـ ــودگی سـ ــط . آلـ توسـ
Mesterhazy) 1989 (ــدم در ــپ گن ــازده ژنوتی  ب

 وسـی   رهـاي مختلـف بر      مکان مراحل مختلف و  

نشان داد که میـزان سـرعت رشـد بیمـاري روي         
 مختلـف   مراحـل  عالوه بر نوع رقـم و      یک رقم، 
 تحت شـرایط محیطـی بـه ویـژه دمـا و            رشدي،

  .گیرد طول روز قرار میرطوبت و 

تـوان گفـت کـه        مـی   نتایجبراساس  
از نظـر سـرعت     عالوه بر شاهد حـساس فـالت        

  و  KC6349،KC6390 هاي توده رشد آلودگی،

KC6158  هاي مـورد   ترین ژنوتیپحساس جزء
 پـس از گذشـت     زیـرا  ،)4 جدول(ند  ارزیابی بود 

  بیشترین درصـد   ،ارزیابی پورپاشی و سنوبت ا ه  س

این نتایج بـا    . ندآلودگی را به خود اختصاص داد     
یافته هاي به دست آمده براي سطح زیر منحنـی           

پیشرفت آلودگی در مزرعه در سه دوره ارزیـابی         

نیز همخوانی دارد و اهمیـت انجـام        )  5جدول  (
اي ارزیابی پیـشرفته را پـس از ارزیـابی مـشاهده          

  . دهد مینشان

 نتیجـه  ،تیپ آلـودگی  : تیپ آلودگی 

 اسـت و    عامل بیماري     نهایی اثر متقابل میزبان و    

تیپ آلـودگی   معموالً تیپ آلودگی صفر مصون و 
بـا  . باشـد    مـی   کامل و حساسیت گیـاه     آلودگی 5

 در ) 4جـدول   (توجه به نتـایج بـه دسـت آمـده           

ــ  ــت بـ ــی مقاومـ ــاري هبررسـ ــکب  بیمـ  دراسـ

 ،مورد ارزیابی  هاي نمونهز  هاي انتخابی ا    ژنوتیپ

ا داراي  هـ  درصد از توده25 :درمرحله گیاه کامل

 درصد از نمونـه هـا داراي        5/12 ،5تیپ آلودگی   
 درصد داراي تیپ آلـودگی  3/33،  4تیپ آلودگی   

 8/20 و بقیه یعنـی      2 درصد تیپ آلودگی     3/8 ،3

هاي  که نمونه   بودند 1 داراي تیپ آلودگی     درصد

  . قرار داشتندمقاوم در این گروه 

 اي براي صـفات   نتایج تجزیه خوشه  

تعیـین فواصـل     به منظور اندازه گیري و    : زراعی
اء مقاومت  زنیز الگو پذیري تنوع در اج     و  ژنتیکی  

ــه فوز ــاب ــدم وری ــنبله گن ــه   از،م س روش تجزی

ــرآورد. اي اســتفاده شــد خوشــه ــراي ب  فاصــله ب
 اسـتفاده  یسـ  ضـریب اقلید ازهـا  ژنتیکی ژنوتیپ 

ه فاصله ژنتیکی بـین دو دسـته بیـشتر          چ هر. شد
ــد آن دو ــته از باش ــم دور دس ــدتره ــن . ن در ای
اسـاس شـدت بیمـاري سـطح زیـر           آزمایش بـر  

کـه خـود    ) 5جـدول   (گـسترش بیمـاري     منحنی  
درصد آلودگی  دوره نهان و   تحت تاثیر آلودگی و   

ــته   خوشــچه و ــد، در دس ــرار دارن ــه ق ــا ودان  ه

کـه    هنگـامی . هاي مختلـف قـرار گرفتنـد        خوشه
1 کوفنتیـک  فاصله

 در  گیـرد  قـرار    10 روي عـدد     

  ایــن گــروه ایجــاد گردیــد کــه در4مرحلــه اول 

  مشابه با یکدیگر قرار داشـتند   هاينمونهها   هگرو

هاي مقاوم و حـساس در  ولی در عین حال نمونه  

 ، در ایـن بررسـی   .هاي متمایز قرار نگرفتنـد    گروه

                                                        

1
 Cofenetic Value 
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 صـورت   9 کوفنتیـک هـا در فاصـله      ه گـرو  تمایز

 گـروه   پـنج بندي ارقام در که موجب گروهگرفت  
بین   درون گروهی مشابه و    ویژگی هاي جدید، با   

متفاوت از نظر واکـنش بـه قـارچ عامـل       گروهی  
در   ژنوتیـپ،  هفتخوشه اول    در . گردید بیماري

چهـار  در خوشـه سـوم     ژنوتیپ،پنجخوشه دوم   
و ژنوتیـپ    نیز چهار    در خوشه چهارم   ژنوتیپ و 

با توجه  .  قرار گرفت  مونهدر خوشه پنجم چهار ن    

  و دو  ارقـام گـروه یـک     ،  )2شکل  (به دندروگرام   

هـم   ر شباهت بیشتري با   دیگ هاي  نسبت به گروه  
 در عین حال این گروهبندي نیز تفکیـک و         دارند

با  .تمایز خوبی را در بین نمونه ها نشان می دهد        

نیـز   اي مقاوم و  ه  ه  تود ،توجه به شکل دندروگرام   
 ،مزرعـه  بیمـاري در    رشـد  نظر سـرعت   مقاوم از 

تـوان    مـی  انـد و    یک دسته قرار گرفتـه     همگی در 
هـاي     انجام آزمـایش   براي راآزمایشی مقاوم    مواد

هـا    هاي اصالحی از بین این تـوده      بعدي و برنامه  
  . انتخاب نمود

ــایش ــایج آزم ــاينت ــولیه :  مولک

هاي مولکولی به دلیـل ماهیـت         استفاده از نشانگر  
اي از رشـد و        هـر مرحلـه    توانـد در     آنها می  ویژه

بدون تخریب کامل بافت هاي مفید گیاه صورت        

 بـا ایـن هـدف و بـا          گسترده اي تحقیقات  . گیرد
، RAPD، آیـزوزایم  :هاي مختلـف   نشانگرکاربرد

AFLP   و SSR  ي متعدد انجـام شـده      هادر گونه
 مشخص  ،هاي گیاهی   در مورد برخی گونه   . است

ع شــده اســت کــه نــشانگرهاي ریزمــاهواره تنــو

هاي مولکـولی     بیشتري در مقایسه با سایر نشانگر     

 Roder et al., 1998; Hang et)دهنـد  نشان می

al., 2002) . روشـن شـده اسـت کـه     ،به عالوه 
هـا    ها در ارتباط با آن بخـش از ژنـوم         هریزماهوار

  شـوند    باشند که نواحی کم نسخه نامیـده مـی          می

)Morgante et al., 2002 .(    ایـن نـشانگرها بـه
هـا از      جهت تمایز ژنوتیـپ    توانمندوان ابزاري   عن

ی در ژرم پالسم    سیکدیگر و مطالعه تنوع ژنومیک    

ــده  ــناخته ش ــد ش  ;Donini et al., 1999)ان

Chebotal et al;., 2001). ــسه ــه ايدرمقای  ک
ــط ــاران Jones توس ــه  ،)1998( و همک ــین س  ب
 از نظـر قابلیـت   SSR و  RAPD  ،AFLPنشانگر  

تایج انجام دادند  مشخص  اعتماد و تکرارپذیري ن   
 بـاالترین تکـرار     SSRهـاي     نمودند کـه نـشانگر    

هـاي دیگـر بـه خـود          پذیري را در میان نـشانگر     
در این آزمایش بـراي تمـایز       . دهند  اختصاص می 

چند شکلی قطعات ریزماهواره با توجـه بـه         بهتر  

ــن کــه ژل آگــارز  ــابراین ،اســتفاده شــد% 2ای  بن

 بـوده اسـت    توانایی تفکیک در حد قابـل قبـولی       
انتخاب آغازگرهـاي مـورد اسـتفاده در         ).3شکل  (

هـاي گونـاگون روي        پـس از بررسـی     پژوهشاین  
هـاي اطالعـاتی      انجام شـده و پایگـاه      پژوهش هاي 

میزان چند شکلی آنها    م و در نهایت با توجه به        گند

انجام ) 1998( و همکاران Roder مقاالت  بر اساس 

 جفـت   10د  تجزیه و تحلیـل اسـتفاده از تعـدا        . شد

نشانگر ریز مـاهواره روي نمونـه    آغازگر مربوط به
. هاي مـورد بررسـی، نتـایج متفـاوتی را نـشان داد            

ها بانـد در چهـار       در تمام نمونه   GWM18نشانگر  
 نمونـه داراي بانـد    13تولید کرد کـه      اندازه متفاوت 
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ــد    ــدازه بودن ــر ان ــسان از نظ ــشانگر  .یک ــه ن  البت
GWM577     نگر پیـشین    نیز باندهایی مشابه نـشا

تولید کرد، اگرچه از نظر توالی و تعـداد بازهـاي        
تکرارهــاي ســاده تفـــاوت دارنــد و نـــشانگر    

GWM18    باند کمی بزرگتر تولید می کنـد، بـه 
نظر می رسد که در بازهاي غیر تکراري تفـاوت          

جـدول  (داشته که آن اختالف را جبران می کنـد         
 این دو نـشانگر ریـز مـاهواره در ارتبـاط بـا              .)3
مایز بین نمونه هاي مقـاوم و حـساس در ایـن             ت

ــد   ــدي ندادن ــات مفی ــژوهش اطالع ــشانگر . پ ن
GWM120   در عین تولید باند در همه نمونه هـا 

.  نمونه باند با انـدازه یکـسان تولیـد کـرد           19در  

 نمونه دیگـر دو نـوع بانـد بـا           5فرآیند تکثیر در    
اندازه هاي متفاوت بود که اطالعـات مفیـدي در          

ــه دســت نیامــدمــورد مقاومــت .  و حــساسیت ب

 در همه نمونه ها تولید بانـد        GWM219نشانگر  
 نمونـه مـساوي   20نمود که انـدازه آن در تعـداد      

 نمونه دیگر که متفاوت از      4باند تولیدي در    . بود

نمونه هاي یاد شده بودند اندازه باند نیز یکـسان          

در یـک گـروه مقـاوم و یـا      هـا بود که این نمونه
 در یـک  GWM234 نـشانگر    بـا . حساس نبودند 

نمونه تولید باند نشد و در سایر نمونه ها تولیـد            

 نمونه داراي باند مشابه که شاهد       16باند کرد که    

 نمونـه نیـز     7حساس نیز جزء این گروه است و        
داراي باند یکسان و بزرگتر از بانـد نمونـه هـاي         
قبلی است و شاهد مقاوم نیز در این گـروه قـرار           

  GWM251انگر ریز مـاهواره  نش). 3شکل (دارد  

نیز فقط در یک نمونه فرآورده در واکـنش چنـد           

البته این نـشانگر از نظـر       . زنجیره اي تولید نکرد   
نحوه تمایز نمونه ها ماننـد نـشانگر قبلـی اسـت       
ولی از نظر تعداد بازهاي توالی تکرار سـاده ایـن       

.  کـوچکتر از نـشانگر قبلـی اسـت      bp16نشانگر  

 نمونـه تولیــد  23عـداد   در تGWM340نـشانگر  
باندهاي به دسـت آمـده بـه دو انـدازه           . باند کرد 

 6مختلف تولید و نمونه ها را تفکیک نمـود کـه          

نمونه و شاهد مقاوم داراي بانـد بزرگتـر از بانـد            

البته نتایج تجزیـه  .  نمونه دیگر بود17تولید شده   
و تحلیل فـرآورده حاصـل از سـه نـشانگر ریـز             

 GWM340 و   GWM234  ،GWM251ماهواره  

هاي متفـاوت از نظـر انـدازه داشـتند          که فرآورده 
البتـه  . توانند اطالعات مفیدي را ارائـه دهنـد        می

ــراي تمــایز    ــشانگرها ب ــن ن ــراي اســتفاده از ای ب
هاي مقاوم و حساس نیاز به آزمایش هاي         نمونه

بیشتري از نظـر ارزیـابی فنـوتیپی و ژنـوتیپی بـه       
ل هـاي در  ویژه تعداد نمونه هـاي زیـادتر و نـس       

 .          حال تفرق است

ــشانگر  ــتفاده از نـ  در GWM389اسـ

ها تمام نمونه ها تولید باند کرد، البته این فرآورده      

ها یکسان و هـیچ تفـاوتی از نظـر          در تمام نمونه  
بنابراین، اسـتفاده از ایـن نـشانگر        . اندازه نداشتند 

اطالعات مفیـدي در تمـایز بـین نمونـه را ارائـه             
 بـراي   GWM400انگر ریزماهواره   نش. دهد نمی

تمام نمونه ها تولید باند نمـود و بانـدها از نظـر             
 نمونه یک نوع باند     12اندازه دو نوع بودند و هر       

تولید کردند، ولی در عین حال شاهدهاي مقـاوم         

  . و حساس تفاوتی نشان ندادند



 و درصـد  ساس تیپ آلـودگی   نتایج ارزیابی مقاومت به فوزاریم سنبله توده هاي گندم بر ا     -4جدول  

  .آلودگی سنبله

 ردیف

No. 

 شماره ثبت شده در بانک ژن

Gene Bank accession number  

 تیپ آلودگی

Infection type 

 درصد آلودگی سنبله
spike Infection percent 

1 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19 
20 
21  

22  

23  

24 

Falat 
KC2131  

KC6158  

KC6430  

Sumai#3  

KC6390  

KC6518  

KC6570  

KC6002  

KC6104  

KC6143  

KC6246  

KC6266  

KC6267  

KC6273  

KC6301  

KC6303  

KC6343  

KC6349 
KC6351 
KC6356  

KC6362  

KC6667  

KC6364 

5 
1  

5  

1  

1  

5  

5  

4  

3  

5  

3 
1  

3  

3  

3  

3  

3  

2  

5 
2 
4  

4  

1  

3 

98 
4  

96  

3  

2  

85  

80  

54  

30  

81  

27  

6  

48  

39  

33  

37  

40  

12  

90 
20 
58  

58  

5  

57 

Table 4- The evaluation results of accessions cultivated for resistance to wheat 

Fusarium head blight on the basis of infected Rachis percent and Infection type in 

Gharakhil research station, Sari. 
  

 نمونه تولید 23 در GWM408نشانگر 

این نشانگر .  نوع باند با اندازه متفاوت نمود4

اگرچه از نظر تنوع، باندهاي گوناگون و 
- متمایزي تولید کرد ولی در مورد تمایز نمونه

هاي حساس و مقاوم در این تحقیق زیاد مفید 

 نشان داد که  SSRهاياستفاده از نشانگر. نبود

زمایش داراي تنوع خوبی بوده نمونه هاي مورد آ

و منابع ارزشمندي براي استفاده در اصالح گندم 
 و Roderطی تحقیقی . در کشور وجود دارد

 آغازگر 230 با استفاده از )1998(همکاران 

 مکان ژنی شدند که از 279 موفق به شناسایی

جایگاه ریز ماهواره به عنوان  214 میان

  .هاي مفید شناسایی گردیدند نشانگر
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هاي مورد ارزیابی در مزرعه در سه زمان مختلف          سطح زیر منحنی پیشرفت آلودگی گندم      - 5جدول  

10 (T1)  ،14 (T2) روز 18 و  (T3)هاي مختلف فوزاریومپس از افشانه کردن جدایه.  

Number KC T1 T2 T3 AUDPC 

1 Falat 30 60 95 1900 

2 KC2131 3 4 4 65 

3 KC6158 39 74 90 1890 

4 KC6430 0 2 2 40 
5 Sumai#3 0 2 3 60 

6 KC6390 30 41 59 1355 

7 KC6518 29 45 59 867 
8 KC6570 43 65 78 1530 

9 KC6002 16 21 39 785 

10 KC6104 8 24 37 770 
11 KC6143 7 12 20 710 

12 KC6246 2 2 3 50 

13 KC6266 24 40 59 1530 

14 KC6267 12 18 29 620 
15 KC6273 6 12 25 460 

16 KC6301 13 15 27 560 

17 KC6303 13 24 34 767 
18 KC6343 8 10 16 250 

19 KC6349 44 62 80 1950 

20 KC6351 9 51 25 505 

21 KC6356 16 28 37 870 
22 KC6362 18 31 36 915 

23 KC6667 1 0 1 15 

24 KC6364 13 21 47 850 

Table 5- AUPDC of wheat accessions evaluated in the field in 3 periods of 10 (T1), 14 (T2) and 

18 (T3) days after spraying of different isolates of Fusarium. 
 

 

ــین تحقیقــات   ــوع ب ــسه ســطوح تن مقای
هـاي   مختلف مشکل است زیـرا هـم تعـداد الـل         

  میزان تنوع ژنتیکی   ،هر جایگاه  شناسایی شده در  

هـاي مـورد     تعـداد ژنوتیـپ   و هـم بـه      ها  نمونه
 بــا ایــن حــال .بررســی در تحقیــق بــستگی دارد

هاي انتخاب شده عـالوه بـر نـشان دادن            آغازگر

 )1998(همکاران  و Roderتنوع آللی در تحقیق     

تعـداد   هاي مورد بررسی و    در تحقیق با ژنوتیپ   
ــشانگر  ــز مــاهواره مــشابه ن ــایج  مــیری ــوان نت ت

 کـه   ایسه قـرار داد     تحقیقات مختلف را مورد مق    
در این آزمایش نیز نتایج مفیدي از نظـر تنـوع و            

ــساسیت    ــت و ح ــه مقاوم ــشانگر ب ــستگی ن واب
  .ها به دست آمدژنوتیپ

 



 

Label                Num         +-- --- - - -- - - -- -+- - --- -- -- - -+- -- - -- - - - --+- - - --- - - - - -- -+     - - - -  

                                                                 5                10           15               20              25 

6343  kc    10  

6430  kc     17  

sumai# 3    9 

6246   kc    12  

6158  kc     21   

6667  kc     24  

2131  kc      22  

Falat   kc   15   

6390  kc    20 

6518  kc    2   

6104  kc    14   

6349  kc    16   

6267   kc    5   

6273  kc    23   

6301  kc    3   

6303  kc    18   

6570  kc    11   

6364  kc    19   

6362    kc  1 

6356  kc    4   

6002  kc    7   

6143  kc    13   

6266  kc    19   

6351  kc    8   

 

  .گیري شده در مزرعه اي براي صفات اندازه  تجزیه خوشه- 2شکل 

Figure 2- Cluster analysis of wheat for different traits evaluated in the field. 

  

  



.هاي  مورد ارزیابی براي صفات بررسی شده در مزرعه گندمتجزیه واریانس  -6 جدول  

  میانگین مربعات

(MS)  

  

منابع 

 تغییرات

(S.O.V)  

  

درجه 

  آزادي

Df  

خوشه هاي 

 آلوده

spikes 

Infection  

 آلودگی سنبلچه

Infection 

Spikelet   

  بذرآلودگی

Grain 

Infection  

وزن هزار 

 دانه

1000 

kernel 
weight 

 ارتفاع بوته

Plant 

height  

وضعیت 

 ریشک

Awn/Awn 

less   

تراکم 

 خوشه

Spike 

Density  

تعداد روز به 

 رفتن خوشه

Days to 

heading  

  تکرار

repeat 
2  4.5  0.1  6.7  0.976  4.75 75.4 4.76 4.55 

  تیمار

treatment 
23  2075.5**  1164.5** 276.2** 76.01** 327.36** 17199** 0.035

ns  
17.2

 
 

  اشتباه

error 
46  3.9  1.6 103 0.361 3.39  3.22 0.276 3.85 

  کل

total 
71                  

ns
 )   درصد1در سطح (اختالف خیلی معنی دار  ** اختالف غیر معنی دار و 

       Table 6. Analysis of variance evaluated wheat accessions for different traits in the field of Gharakhil station, Sari. 
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 حاصـل از  حاوي باندهاي ریز مـاهواره  وماید،ر با استفاده از رنگ آمیزي اتیدیوم ب  2% ژل آگارز    -3شکل  

 1 :بترتیـب  هاي گندم مورد ارزیـابی  نمونهDNAبا استفاده از  PCR در تکثیر 234GWMبه کارگیري آغازگر 

)Falat( ،2 )KC2131( ، 3)KC6158( ،4 )KC6430( ،5)Sumai3( ،6 )KC6390( ،7)KC6518( ،8 )KC6570(، 9 

)KC6002(،10 )KC6104(،11)KC6143(، 12)KC6246(، 13)KC6266(، 14)KC6267(، 15)KC6273(، 

16)KC6301(، 17)KC6303(، 18)KC6343(، 19)KC6349(، 20 )KC6351(، 21 )KC6356(، 22 )KC6362(، 23 

)KC6667(، 24 )KC6264( .  

Figure 3- Agarose Gel 2% Stained in Ethidium Bromide, the produced bands of 

microsatellites by application of primers GWM234 in PCR using extracted DNA of wheat 

accessions respectively; 1) Falat ( ،2  )KC2131 ( ،  3) KC6158 ( ،4  )KC6430 ( ،5) Sumai3 ( ،6  

)KC6390 ( ،7) KC6518 ( ،8) KC6570 (،  9)KC6002 (، 10 )KC6104 (، 11)KC6143 (،  12)KC6246 (،  

13)KC6266 (،  14)KC6264 (،  15 )KC6273 (،  16)KC6301 (،  17)KC6303 (،  18)KC6343 (،  

19)KC6349 (،  20)KC6351 (،  21 )KC6366 (،  22 )KC6362 (،  23 )KC6667 (،  24 )KC6264(.  

 . 
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Abstract 

Fusarium Head Blight is a critical wheat disease in Iran, particularly in the provinces of; 

Mazandaran, Golestan, Ardabil (Moghan) and Fars. The main casual agent of this disease is the 

fungus Fusarium graminearum. Primary evaluation of 3350 bread wheat accessions of National 

Plant Gene Bank of Iran to FHB, revealed that some of them were resistant. Twenty two resistant 

samples along with 1 resistant check and 1 susceptible check derived from primary selection 

were evaluated using RCBD with 3 replications surrounded by the spreader in Gharakhil 

Research Station, Sari in autumn 2002. Five severe casual isolates of Fusarium were used for the 

resistance evaluation. Five times of spray inoculation were applied on the samples just before 

sunset, in which the concentration of inocula was 3×10
4 

macro conidia/ml. The main agronomic 

traits were evaluated. The plant pathogen interaction characters, disease index, disease incidence 

and Fusarium damaged kernels were evaluated three times 10, 14 and 18 days after inoculation. 

Disease intensity area under the disease progress curve (AUDPC) was also calculated. The 

results revealed that several samples were resistant to disease compared to resistant check. 

Cluster analysis showed that the resistant accessions were grouped in the same cluster with the 

resistant check, Sumai#3. For achievement of markers linked to resistance, ten SSR primer pairs 

were applied. The samples produced different band patterns; however the primers GWM234, 

GWM251 and GWM340 were informative. They may be able to discriminate resistant samples 

through optimizing lab conditions and further trials.   

   

Key words: Fusarium Head Blight, Iranian Wheats, Resistant Wheat to Fusarium, SSR Marker.  
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  کننده  میزان سدیم و پتاسیم در برنج تحت تنش شوري هاي کمی کنترلیابی ژنمکان

2، عبدالمجید رضایی2، احمد ارزانی1∗نژادقاسم محمدي
3راکش کومار سینگ، 

2، محمد مهدي مجیدي4حسین صبوري، 
 ،

  2، وگلن گریگوریو6، علی مومنی5محمدحسین فتوکیان

1
   دانشگاه شهید باهنر کرمان،کشاورزي دهدانشک بخش زراعت و اصالح نباتات، 

2
   دانشگاه صنعتی اصفهان کشاورزي دانشکدهبخش زراعت و اصالح نباتات،  
3

   لوسبانیوس، فیلیپین،)IRRI(مرکز تحقیقات بین المللی برنج  
4

   مجتمع آموزش عالی گنبدکاووسکشاورزي دانشکده بخش زراعت و اصالح نباتات، 
   دانشگاه شاهد، تهرانکشاورزي دانشکدهباتات،  بخش زراعت و اصالح ن5
   مرکز تحقیقات برنج ایران، رشت6

  

  چکیده

کننده تحمل به شوري با استفاده از الین بسیار متحمل  کنترلهاي QTLیابی این بررسی با هدف نقشه
FL478در موسسه تحقیقات بین المللی برنج IRRI زیابی فنوتیپی ار . اجرا گردید1386 تا 1384هاي، در سال
، در مرحله گیاهچه  در شرایط کنترل شده براي IR29 ×FL478هاي  حاصل از تالقی ژنوتیپBC3F4 الین 2350

ها، میزان انباشت سدیم و پتاسیم در برگ چهارم و نسبت آنها، بر وجود صفات امتیاز تحمل به شوري ژنوتیپ
+نتایج نشان داد که پایین بودن  نسبت . شتهاي تالقی برگشتی داللت دادار بین فامیلتفاوت معنی

Na
+
/K

 
در 

یابی انتخابی ها با  ژنوتیپ  QTLنتایج مکان یابی. دهد، عمدتاً از طریق جذب کمتر سدیم رخ میFL478الین 
 به QTLاي با استفاده از نشانگرهاي ریزماهواره، بیانگر وجود بیشترین و کمترین تعداد  تک بوته کرانه500

Naهاي اي غلظتترتیب، بر
+

K و 
، 1اي مرکب نشان داد که عالوه بر کروموزوم یابی فاصلهمکان. بود +

براي . باشند مهم و تأثیرگذار بر تحمل به شوري در مرحله گیاهچه میهاي QTL داراي 10 و  8، 6هاي کروموزم
راي امتیاز تحمل به شوري، که بیابی شد، در حالیمکان Saltol در ناحیه QTLغلظت سدیم در برگ چهارم  یک 

براي امتیاز . شناسائی شد Saltol تأثیرگذاري در ناحیه فوقانی QTLغلظت پتاسیم و نسبت سدیم به پتاسیم 
براي غلظت سدیم . یابی شدند مکان6 و 3، 1هاي  اثري روي کروموزومهاي ژنی بزرگتحمل به شوري، مکان

ها اثر بودند که منشاء اکثر آن بزرگهاي QTL داراي 12 و 10 ،6، 1هاي و نسبت سدیم به پتاسیم، کروموزوم
FL478  داري نیز بینگونه اپیستازي معنیهمچنین، هیچ. بودQTL بنابراین، در اصالح به کمک .  دیده نشدها

سازي هاي اصالحی، الزم است هرمترین الین به عنوان یکی از متحملFL478نشانگر و با استفاده از الین 
QTL و ادغام همزمان چند ها QTLبزرگ اثر به  ارقام مدنظر قرار گیرد. 

، نشانگر FL478  ،QTL، نسبت سدیم به پتاسیم،  متحمل برنج، تحمل به شوري،  ژنوتیپ:کلمات کلیدي
  . ملکولی، مکان یابی ژن
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  مقدمه 

 از مردم  برنج غذاي اصلی بیش از نیمی

کشت دهد و از نظر سطح زیر  دنیا را تشکیل می

 153پس از گندم، در رتبه دوم قرار دارد و حدود 

هاي دنیا زیر کشت برنج میلیون هکتار از زمین

از مردم % 90این محصول غذاي اصلی . است

 ,Tanji( می باشد جنوب و جنوب شرق آسیا

 برنج پس از گندم، غذاي اصلی مردم ایران .)1990

 هزار هکتار زراعت 600است و در سطحی معادل 

 تن 5 تا 4میانگین عملکرد برنج در ایران . ودش می

). آمارنامه وزارت کشاورزي(در هکتار است 

شوري خاك یکی از عوامل محدود کننده توسعه 

 میلیون 165 از کل کشاورزي است، به طوري که

میلیون  5/23 هکتار مساحت کشور، در حدود

کشور به مساحت درصد کل  2/14هکتار معادل 

-قلیایی(مسائل شوري، سدیمیدرجات متفاوت با 

). Pazira, 1986 (ست اماندابی روبرو  و)بودن

گرچه شوري مشکل جدي تولید محصول در 

 درصد 80هاي گیالن و مازندران که بیش از استان

ها قرار دارد نیست، ولی هاي کشور در آن شالیزار

ها به ویژه در زمین هاي مشکل آینده در این استان

 نیز مشکل فعلی در نزدیک دریاي خزر و

شالیزارهاي جنوب کشور به ویژه در استان 

عالوه بر این، ). Fotokian, 2005(خوزستان است 

یکی از موانع توسعه کشت برنج در مناطق دیگر 

طور به. به شرط وجود آب، چالش شوري است

کلی، برنج را جزو گیاهان حساس و نیمه حساس 

شوري در تحمل به . کنندبندي میبه شوري طبقه

 مسیر و برآیند تعداديگیاهان صفت پیچیده 

فیزیولوژیک و صفت مختلف است که هر کدام 

-می ت تحت تأثیر محیط قراربه شد نوبه خود  به

 برنج به شوري در مراحل مختلف واکنش .گیرند

 عدم وجود به دلیل همچنین .رشد متغیر است

هاي روش نبودتنوع ژنتیکی کافی و از طرفی 

هاي زیادي که براي  تالشبا وجود، آرگزینش کا

افزایش تحمل به شوري در برنج صورت گرفته 

با  متداولهاي   روشبااصالح این صفت  است،

 در این  حاصلت هاموفقی  ومشکل روبرو بوده

هاي روش . نبوده استچشمگیرزمینه چندان 

ها و گزینش به  مولکولی با نشانمند کردن ژن

 اصالحی را سرعت هاي کمک نشانگر، برنامه

). Flowers and Yeo, 1995(بخشیده است 

شناسایی نشانگرهاي مولکولی کامالً پیوسته با ژن 

یابی آن، یک هدف مهم در  مورد نظر و مکان

توان بر  میبه این روش اصالح برنج است که

 غلبه اصالحی متداولهاي هاي روشپیچیدگی
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ظیم که در تناثر  بزرگمکان کروموزومییک . کرد

جذب سدیم، جذب پتاسیم و نسبت سدیم به 

در پتاسیم و تحمل به شوري در مرحله گیاهچه 

 1997  در سالGregorio توسط  مؤثر است،برنج

 Pokkali×IR29حاصل از تالقی  8F نسل در

ک با یاین ناحیه در کروموزوم . شناسائی شد

با  وهاي اینبرد نوترکیب  الیناستفاده از جمعیت

SSR( ریزماهواره نشانگرهاياستفاده از 
42

و  

43(SSLP تحت نام Saltol شناسائی شد 

)Gregorio, 1997 .( در پژوهش گریگوریو یکی از

هاي اینبرد نوترکیب حاصل از الین

 IR66946-3R-178-1-1 ، الین Pokkali×IR29تالقی

شود و تحمل باالتري از نامیده می FL478 بود که

عنوان اکنون بهداشت و همPokkali)  (والد متحمل

هاي ارزیابی شوري   در آزمایش)شاهد(والد متحمل 

این ). Gregorio, 1997(در برنج به کار می رود 

پژوهش در راستاي دستیابی به اهداف زیر انجام 

یابی جوامع ارزیابی فنوتیپی و ژنوتیپی و نقشه. شد

 جهت درك بهتر مکانیسم  FL478 حاصل از الین

 در ایجاد Saltolتر نقش تحمل، شناسائی دقیق

هاي ژنی مؤثر در تحمل تحمل، بررسی سایر مکان

                                                             

42 Simple Sequence Repeat 
43 Simple Sequence Length Polymorphism 

به شوري و آثار متقابل ژنی و سرانجام فراهم 

تر انتخاب به کمک نشانگر و یا نمودن مسیر دقیق

هاي سازي ژنی با هدف گرد هم آوردن مکان هرم

هاي مختلف تحمل به ژنی مرتبط با مکانیسم

  . شوري بود

  

  هامواد و روش

 از  الین تصادفی2350 ،در این پژوهش

 دو  حاصل از تالقیF4 BC3  الین10000بین 

 مورد ارزیابی  FL478 و IR29 الین برنج ایندیکا 

هاي  از الین،IR29الین . فنوتیپی قرار گرفتند

المللی موسسه تحقیقات بین محصول رپاصالحی 

 حساسیت بسیار باالیی به  ولیباشد،  میبرنج

 و به و زایشی دارده  مراحل گیاهچشوري در

عنوان شاهد حساس به شوري در مطالعات 

که نام FL478  الین. اصالحی استفاده می شود

 از ،باشد می IR66946-3R-178-1-1 آن  کامل

 به دست آمده است و Pokkali×IR29تالقی 

خود  والد متحمل بیشتري نسبت بهتحمل 

)Pokkali (لد  و به عنوان وابه شوري دارد

استاندارد تحمل به شوري، استفاده می شود 

)Gregorio, 1997.(  
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این آزمایش در مؤسسه تحقیقات 

در فیلیپین از فروردین تا ) IRRI(المللی برنج  بین

به روش گریگوریو و همکاران   1385خرداد 

)Gregorio et al., 1997 (در شرایط کنترل شده 

ه در بذور قبل از استفاد. اجرا شد) اتاقک رشد(

 به مدت یک هفته در دماي ،هاي شوري آزمایش

احتمالی خواب گراد قرارگرفتند تا  درجه سانتی50

 بذور در دستگاه جوانه سپس. در بذر شکسته شود

دار گراد جوانه درجه سانتی35زنی در دماي 

هاي ایجاد حفرهزده در درون  بذور جوانه.شدند

44لیتو یونشده در
آن  زیر یک شبکه نایلونی درکه 

 به محیط کشت. ته بود،  کشت شدندقرار گرف

  سپس محلول غذایی و روز آب مقطر 2مدت 

45داییوش
 هدایت کلرید سدیمبا افزودن  بود که 

متر  بر زیمنس  دسی12 آن به الکتریکی

)EC=12dSm
محلول غذایی به  اسیدیته .رسید) 1-

 HCl و NaOHبا استفاده از  تنظیم و طور روزانه 

  .داشته شد ثابت نگه 2/5رابر با  ب pHدر

، ابتدا با  روز تیمار شوري14پس از 

ها،  ریشه گیاهچه ارزیابی ظاهري وضعیت ساقه و

اساس  بر  تحمل به شوريامتیاز ژنوتیپی براي

                                                             

44 Styrofoam 
45 Yoshida 

) 1997( و همکاران  Gregorioروش تغییریافته 

 سدیم و غلظت براي هر بوته تعیین شد و سپس

و ) در گرم برگموالر برحسب میلی (پتاسیم

فتومتري نسبت آنها در برگ چهارم به روش فلیم

  . گردیدتعیین )شعله سنجی(

شکلی در والدین براي مطالعه چند

المللی ژنوم یابی بین بانک اطالعاتی توالیبراساس

  و با تأکید بر کاربرد بیشترین نشانگر براي برنج

  و همچنین  یک در کروموزومSaltol ناحیه

 1125 تعداد ،هاي ژنتیکی موجودشهبراساس نق

 که تمام گزینش شدندطوري  ریزماهواره نشانگر

پس از انجام واکنش  .ژنوم را پوشش دهند

اي پلیمراز، براي هر کدام از نشانگرها  زنجیره

پس از وضوح نوارها در   انجام شد والکتروفورز

 تعداد آمیزي شده با اتیدیوم بروماید،هاي رنگژل

  .تعیین شدچندشکل  نشانگر 312

 تک بوته کرانه باال 100یابی پژنوتی

با  BC3F4 در جمعیت  پایین تک بوته کرانه100و

. انجام شد چند شکل نشانگر 312استفاده از 

داري مرتبط  نشانگر، چند شکلی معنی107تعداد 

 BC3F4با صفات اندازه گیري شده در بین نتاج 

وته از  تک ب 150یابی سپس ژنوتیپ .نشان دادند

ي پایین توده  تک بوته از کرانه150 باال و يکرانه
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 نشانگر مورد استفاده قرار 107مورد مطالعه با 

  .گرفت

IM(اي یابی فاصلهنقشه
یابی و نقشه) 46

(اي مرکب فاصله
47

CIM(،براساس مدل کامل  

Xu, 2000) ( تک  2350هاي فنوتیپی دادهبراي

صورت وته تک ب 500هاي ژنوتیپی  داده وبوته 

-نرم  با استفاده ازQTLپیمایش براي . گرفت

 در سطح QGene و QTL Cartographer افزارهاي

  .  شدانجام  درصد 1 احتمال

  

  نتایج و بحث

  نتایج ارزیابی فنوتیپی

براي تمام صفات مورد بررسی اختالف 

جدول ( ها مشاهده شدداري بین فامیلبسیار معنی

 همه ین از نظر بین والدهمچنین، تفاوت). 1

جدول (بود دار  پتاسیم معنیغلظت  جزصفات به

 غلظت پتاسیم تفرق بین نتاج براي بنابراین،). 2

48 متجاوزتفکیکپدیده  ناشی از ممکن است
 

 در  به شوريمکانیسم تحملرسد به نظر می. باشد

Na جذب کمتر هط ببو بیشتر مرFL478الین 
+

و  

                                                             

46 Interval Mapping  
47  Composite Interval Mapping 
48 Transgressive segregation  

این امکان هم  البته . باشد پتاسیمبیشترجذب نه 

  گیاههايپتاسیم در سایر بخشوجود دارد که 

    باشد بوده زیادغالف برگنظیر 

)Mitsuya et al., 2002(، مطالعهاین  ولی در 

گیري  برگ چهارم اندازه در پتاسیم فقطغلظت

Na و نسبت شدهب میزان سدیم جذ. شد
+
/K

+
 

امتیاز تحمل داري با همبستگی بسیار معنی

نشان  در مرحله گیاهچه  شوريها بهژنوتیپ

پتاسیم ارتباط  غلظت  در حالی کهدادند،

و امتیاز تحمل به سدیم  غلظت داري با معنی

  ).3جدول  ( نداد  نشانشوري

این نتایج و همچنین وجود با توجه به 

 Mohammadi-Nejad et(هاي متعدد نظیر  گزارش

al. , 2008; Mohammadi-Nejad et al., 2010) در 

 اهمیت نسبت سدیم به پتاسیم در تحمل به زمینه

-شوري، کاربرد این معیار در ارزیابی تحمل به

ر این مطالعه د. شوري مورد تاکید قرار گرفت

امتیاز هاي داري بین میانگینرابطه خطی معنی

به  نسبت سدیم به پتاسیم  وتحمل به شوري

 به X و Yکه   مشاهده شد،Y= 2.747Xصورت 

نسبت سدیم به   ومل به شوريامتیاز تح ترتیب 

  .باشندپتاسیم می
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  ها QTLیابینقشه پیوستگی و مکان

پیوستگی تهیه شده براساس نقشه 

 تک 500 نشانگر ریزماهواره روي 107اطالعات 

نشانگرهاي ، نشان داد که BC3F4  از جمعیتبوته

م برنج را پوشش و کروموز12شده همه گزینش

مورگان سانتی 68/1403 این پوشش برابر با. ندددا

 سانتی مورگان بین دو 12/13 فاصله میانگینبا 

 312از بین که این نشانگرها  .نشانگر مجاور بود

 براساس اطالعات  و بین دو والدچندشکلنشانگر 

 يامتفاوتی برتراکم ، اندژنتیکی گزینش شده

طوري که   بهداشتند،هاي مختلف کروموزوم

را عداد نشانگر  کمترین ت11 و 9هاي کروموزوم

 ،طول گروه پیوستگیمیانگین  بیشترین .داشتند

 6/21 و برابر با 8مربوط به کروموزوم 

 و 1 کروموزوم بود و کمترین آن بهمورگان  سانتی

.)1شکل (مورگان بود سانتی 95/6 با طول

  

  . تجزیه واریانس صفات مختلف تحت شرایط شوري-1جدول 

 صفت

Trait 

امیل هامیانگین مربعات بین ف  

Mean of Squares among families 

 میانگین مربعات درون فامیل ها
Mean of Squares within families 

 امتیاز تحمل به شوري
Standard Evaluation Score 

77.98** 5.74 

 غلظت سدیم
Na+ Concentration 

65.16** 17.45 

 غلظت پتاسیم
K+ Concentration 

1.77** 0.31 

به پتاسیمنسبت سدیم   

Na+/K+ Ratio 
85.78** 18.84 

 . باشد می53درصد می باشد و درجه آزادي فامیل 1 معنی دار در سطح احتمال **

** Highly significant (P<0.01), degree of freedom  is 53. 

Table 1- Analysis of variance for the studied traits under salt treatment. 

  

  . و میانگین جامعهFL478 و  IR29هاي صفات مختلف در والدین تالقی برگشتی  سه میانگین مقای-2جدول 

  نسبت سدیم به پتاسیم

Na+/K+ Ratio 

  mM/g غلظت  پتاسیم

K+ Concentration 
 

  mM/g  غلظت سدیم

Na+ Concentration 

  امتیار تحمل به شوري

Standard Evaluation 
Score 

  والدین جامعه

Population parents  

0.72 1.29 0.9 1.43 FL478 

8.1 1.1 8.24 8.56 IR29 

4.51 0.99 4.138 4.82 
میانگین جامعه 

Population  Mean 

Table 2- Mean comparison of different traits for the Parent of Back cross, IR29 and FL478 as 

well as population mean. 
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  .هاي تالقی برگشتیصفات مورد مطالعه در فامیل همبستگی فنوتیپی بین -3جدول 

 صفت

 

Trait 

امتیاز تحمل به 
 شوري

Standard 
Evaluation 

Score 

 غلظت
 سدیم

Na
+
 Concentration 

 غلظت
 پتاسیم

K
+
 

Concentration 

 نسبت
 سدیم به پتاسیم

Na
+
/K

+
 Ratio 

 امتیاز تحمل به شوري
Standard Evaluation 

score 

1 
**

- 0.687 ns0.267 **-0.364 

 غلظت سدیم
Na

+
 Concentration 

 1 0.158ns **0.836 

 غلظت پتاسیم
K

+
 Concentration 

  1 -0.275* 

 نسبت سدیم به پتاسیم
Na

+
/K

+
 Ratio 

   1 

  . درصد1 و 5دار در سطوح احتمال معنی *,**  

•  ** : significant and highly significant ( P<0.05 and P<0.01), respectively. 

Table3 – Phenotypic correlation among studied traits in Backcross families. 

 

 

  حاصل از تالقی4BC3F فرد نسبتاً ایزوژن 500 نشانگر با استفاده از اطالعات ژنوتیپی 107 نقشه پیوستگی -1شکل 

IR29× FL478.  

Figure 1- Linkage map of 107 Markers using 500 NIL, (BC3F4) derived from IR29×FL478. 
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 .  کنترل کننده صفات مختلف تحت تنش شوري به روش تجزیه تک نشانگريهاي QTL  نشانگرهاي پیوسته با -4جدول 

 صفت

Trait 

 نشانگر

Marker 

 کروموزوم

 Chromosome 

*
B0

 B1 LRT  سطح 

 معنی داري

Probability 

Level 

RM1 1 4.93 -0.396 6.25 
**

0.007 

RM243 1 4.97 0.8 8.15 
**

0.005 

RM8094 1 4.92 -1.4 20.15 
****

0.000 

RM157A 3 5.23 -0.51 5.84 
**

0.009 

RM203 3 4.28 -1.02 19.86 
****

0.000 

RM570 3 4.95 -0.76 7.46 
**

0.007 

RM186 3 5.02 -0.42 8.96 
**

0.003 

RM571 3 4.71 -0.69 19.37 
**

0.001 

RM508 6 5.06 -0.37 7.37 
**

0.006 

RM170 6 4.89 -0.76 10.82 
**

0.001 

RM589 6 4.91 -0.17 7.69 
**

0.006 

RM549 6 4.89 -0.96 12.96 
****

0.000 

RM7193 6 4.73 -1.2 15.89 
****

0.000 

RM346 7 5.04 0.82 11.46 
****

0.000 

RM18 7 5.07 0.68 9.68 
**

0.001 

RM6369 8 5.03 -0.41 8.74 
**

0.001 

RM223 8 4.93 -0.72 6.42 
**

0.009 

RM458 8 5.33 -0.42 9.49 
**

0.003 

RM264 8 5.19 -0.53 5.89 
**

0.007 

RM7003 12 4.94 -0.48 9.69 
**

0.001 

RM27877 12 4.89 0.49 10.65 
**

0.001 

RM27993 12 4.35 -0.42 6.43 
**

0.009 

 

 

 

متیاز تحمل به شوريا  

Standard evaluation Score 

 

 

 

 

RM163 12 4.4 -0.61 6.49 
**

0.005 

RM3412 1 5.0 0.64 12.24 
**

0.001 

RM10752 1 5.05 1.13 24.34 
****

0.000 

RM10701 1 4.97 -0.22 76.7 
**

0.006 

RM493 1 5 -1.03 13.24 
****

0.000 

RM11570 1 4.93 -0.96 17.33 
****

0.000 

RM543 1 4.76 -086 7.48 
**

0.007 

RM157A 3 4.8 -0.13 6.61 
**

0.009 

 

 

 غلظت سدیم در برگ چهارم

Sodium Content in 4th leaf 

 RM203 3 4.86 -0.85 8.46 
**

0.005 

  

Table 4- Correlated markers with QTLs controlling different traits under salt stress by Single 

marker analysis. 
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  . کنترل کننده صفات مختلف تحت تنش شوري با روش تجزیه تک نشانگريهاي QTLشانگرهاي پیوسته با   ن-4ادامه جدول 

 صفت

Trait 

 نشانگر
Marker 

 کروموزوم
Chromosome 

*
B0 

*
B1 LRT داري سطح معنی  

Probability Level 

RM570 3 5.07 -0.47 7.4 
**

0.007 

RM186 3 4.66 -0.11 10.47 
**

0.001 

RM571 3 4.99 -0.50 6.91 
**

0.009 

RM508 6 4.89 0.49 8.15 
**

0.005 

RM170 6 5.04 0.34 9.48 
**

0.001 

RM170 6 5.02 -0.74 7.2 
**

0.005 

RM589 6 4.91 -0.83 8.75 
**

0.001 

RM549 6 4.89 -1.11 15.15 
****

0.000 

RM7193 6 5.19 -0.99 14.28 
****

0.000 

RM6369 8 5.13 -0.87 8.46 
**

0.001 

RM223 8 5.02 -0.215 7.67 
**

0.009 

RM458 8 4.97 -0.41 7.66 
**

0.007 

RM264 8 5.22 -0.61 9.24 
**

0.001 

RM25271 10 5.2 -0.93 6.01 
****

0.000 

RM271 10 4.66 -0.87 9.04 
****

0.000 

RM258 10 4.63 -0.76 8.98 
**

0.001 

RM25022 10 5.23 -0.41 6.05 
**

0.007 

RM7003 12 5.01 -0.33 9.21 
**

0.006 

RM27877 12 5.18 0.49 7.32 
**

0.003 

RM27993 12 5.17 0.76 12.59 
**

0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غلظت سدیم در برگ چهارم
Sodium Content in 4th leaf 

 

RM27877 12 4.88 -0.81 19.60 
****

0.000 

RM1 1 1.07 0.08 7.77 
**

0.006 

RM243 1 1.08 0.07 7.09 
**

0.008 

RM6349 3 1.05 0.08 6.72 
**

0.002 

RM14298 3 0.98 0.11 6.02 
**

0.006 

RM508 6 1.11 0.01 7.77 
**

0.007 

RM170 6 1.06 0.03 8.62 
**

0.005 

RM549 6 1.09 -0.12 14.78 
****

0.000 

RM7193 6 1.13 0.04 10.43 
**

0.001 

RM6369 8 0.94 0.11 7.95 
**

0.006 

RMRM223 8 1.05 0.09 9.49 
**

0.003 

RM27993 12 1.09 -0.11 7.01 
**

0.002 

 

 

 

 

 

 غلظت پتاسیم در برگ چهارم
Pottasium Content in 4th leaf 

 
RM163 12 1.03 -0.06 4.79 

*
0.01 

RM243 1 5.3 -0.82 7.09 
**

0.001 

RM8094 1 5.17 -1.09 7.55 
****

0.000 

RM508 6 5.84 -0.39 7.76 
**

0.006 

RM170 6 6.19 -0.46 7.29 
**

0.005 

RM589 6 6.38 -0.49 7.38 
**

0.007 

RM7193 6 5.44 -0.28 7.20 
**

0.008 

RM346 7 5.69 -0.32 8.01 
**

0.007 

RM18 7 5.53 -0.17 9.74 
**

0.005 

RM458 8 5.47 -1.17 13.49 
****

0.000 

RM264 8 5.65 -0.92 6.12 
**

0.009 

RM6369 8 5.53 -1.12 10.41 
****

0.000 

RM223 8 4.74 -0.72 7.51 
**

0.007 

RM25022 10 4.7 -0.38 9.28 
**

0.003 

RM25181 10 5.57 -0.2 10.04 
**

0.001 

RM25271 10 5.14 -0.33 8.25 
**

0.005 

RM271 10 5.29 -0.43 9.58 
**

0.001 

RM6100 10 5.63 -0.69 10.54 
**

0.007 

RM333 10 5.18 -0.86 9.72 
**

0.001 

RM7003 12 5.02 -0.65 5.90 
**

0.009 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبت سدیم به پتاسیم
Na+/K+ ratio in 4th leaf 

RM27877 12 5.63 -0.71 7.43 0.005
**

 

Cont. Table 4- Correlated markers with QTLs controlling different traits under salt stress by 

single marker analysis. 
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 فاصله بین میانگینکه  با توجه به این

این توان ، میمورگان بود سانتی12/13نشانگرها 

نقشه . به کار بردها  QTLیابی براي مکانرا نقشه 

ارائه شده  فواصل نشانگري حاضر با پیوستگی

 مطابقت خوبی ، ژنوم برنجیابی توسط پروژه توالی

  ). IRGSP, 2005 (نشان داد

امتیاز تحمل به براي : نتایج تجزیه تک نشانگري

نشانگر پیوستگی  23 گی، در مرحله گیاهچشوري

از ). 4جدول ( داشتند ها QTLداري با بسیارمعنی

 RM8094 تنها ،Saltol در ناحیه مستقرنشانگرهاي 

. پیوستگی داشت QTL ي بادارمعنی بسیار طور به

-معنیوستگی ، پیRM493 و RM3412نشانگرهاي 

 ،Saltolبه جز ناحیه .  نشان ندادندQTLي با دار

  بسیارQTL بیشترین 12 و 6 ،3 هايکروموزوم

 غلظتبراي . داشتنددار را براي این صفت معنی

 Saltol فوقانی هاي برگ چهارم، نشانگردرپتاسیم 

 و RM6349 و نشانگرهاي RM1 و RM243شامل 

RM14298 4 و همچنین 3 روي کروموزوم 

  نشانگر رويدو و 6نشانگر روي کروموزوم 

ها  QTLپیوستگی باالئی با 12 و 8 هايکروموزوم

دار و بسیار نشان دادند و جزو نشانگرهاي معنی

هاي  حضور مکان.شمار آمدنددار به معنی

ر حالی  براي این صفت دQTLپیوسته با نشانگري 

، ناشی از نداشتندداري که والدین اختالف معنی

 سدیم غلظتبراي . در نتاج استکیک متجاوز تف

 به  یافت شدQTL  تعداد بیشترین، برگ چهارمدر

هاي  نشانگر روي کروموزوم29تعداد  کهطوري  

 . پیوستگی داشتندها QTL با 12و  10 ،8 ،6 ،3 ،1

 نسبت يها QTL با نشانگر پیوسته 20تعداد 

 روي که ند شدیابیمکانسدیم و پتاسیم 

 .داشتند قرار 12 و 8،10، 7، 6 ،1هاي کروموزوم

ترین نشانگرهاي  که از مهمRM8094 نشانگر

-، پیوستگی بسیار معنیباشد میSaltolپیوسته به 

 نسبت سدیم به پتاسیم در ناحیه QTLداري با 

Saltolشانگري ن ه تکزیبا تجترتیب  بدین . داشت

 کلی از نحوه کنترل ژنتیکی صفات دیدگاه

  .دست آمد به

 ،در مجموع :یابی فاصله اي مرکبکانم

مورد  صفت 4 که کنترل ند شناسایی شدمکان 25

هاي  QTLاکثر .  را بر عهده داشتندبررسی

 . در کنترل چند صفت دخالت داشتندشدهشناسائی

  عدد6 ، امتیازتحمل به شوري براي QTLچهارده 

  سدیم وغلظتبراي  عدد 16 ، پتاسیمغلظتبراي 

 شناسائیت سدیم به پتاسیم براي نسب  عدد12

 یکی از ها QTL اثر پلیوتروپی). 5جدول (ند شد

دار بین صفات  معنیهايهمبستگیدالیل مشاهده 
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 هاي بزرگ QTLگرفتن موقعیت   با در نظر.است

اثري که عمدتاً براي چند صفت در یک مکان 

توان چنین عنوان کرد که عالوه بر  شدند، میدیده

- کروموزومروي ،1روموزوم ک روي  Saltolناحیه

هاي تأثیرگذار بر  نیز مکان12و  10، 8 ،6 ،3هاي 

 FL478 در هتحمل به شوري در مرحله گیاهچ

 در این الین  بسیار باال که سبب تحمل،وجود دارد

 هاي بزرگ QTLبیشترین تعداد . گردندمیمتحمل 

Kاثر براي 
+/Na

+ 
Na  غلظتپسس، ) عدد4 (

 و +

سرانجام و )  عدد3 (وريامتیاز تحمل به ش

مشاهده ) عدد2(پتاسیم کمترین آن براي غلظت 

 12 و 10 ،6 ، 3 ،1هاي شد که روي کروموزوم

 تحمل به شوري در مرحله امتیاز. داشتندقرار 

 براي این صفت روي QTLه چهارده گیاهچ

 یابیمکان 12 و 8 ،7 ،6 ،3 ،1هاي کروموزوم

 و LODترین  بیشqscor3aها ند، که از بین آنشد

  ).2شکل ( داشترا) 20%(بیشترین ضریب تبیین 

  

   



  1388 محمدي نژاد و همکاران،

 ٩٢

  .اي مرکب یابی فاصله شناسایی شده براي صفات مرتبط با تحمل به شوري به روش مکانهاي QTL  -5جدول

 صفت

Trait 

QTL کروموزوم 

Chromosom

e 

 نشانگرهاي مجاور

Flanking Markers 

 موقعیت

Position 

LR اثر افزایشی 

Additive 

effect 

 درصد واریانس

Variance 

Percentage 

qscor1a 1 RM1-RM243 24 34 2.84 3 

qscor1b 1 RM243-RM8094 41 54 -3.18 15 

qscor3a 3 RM157-RM203 90 75 -7.66 20 

qscore3b 3 RM570-RM186 227 48 -2.68 4 

qscore3c 3 RM186-RM571 256 59 -4.25 7 

qscore6a 6 RM508-RM170 5 52 -3.42 8 

qscore6b 6 RM170-RM589 13 51 -1.97 6 

qscore6c 6 RM549-RM7193 99 86 -6.52 12 

qscore7 7 RM346-RM18 120 55 -2.35 5 

qscore8a 8 RM6369-RM223 60 58 -3.2 5 

qscore8b 8 RM458-RM264 123 43 -2.76 5 

qscore12a 12 RM7003-RM27877 27 62 -4.26 6 

qscore12b 12 RM27877-M27993 58 31 -1.17 3 

 

 

 

 

امتیاز تحمل 

 به شوري

Standard 

evaluation 

Score 

qscore12c 12 RM27993-RM163 74 43 -3.27 7 

qNa1a 1 RM3412-RM10752 71 34 1.40 15 

qNa1b 1 RM10701-RM493 90 23 -0.86 9 

qNa1c 1 RM11570-RM543 99 22 -1.7 9 

qNa3a 3 RM157-RM203 90 17 -0.84 4 

qNa3b 3 RM570-RM186 225 15 1.12 7 

qNa3c 3 RM186-RM571 258 15 -0.75 3 

qNa6a 6 RM508-RM170 5 17 -0.64 5 

qNa6b 6 RM549-RM7193 12 16 -0.12 7 

qNa6c 6 RM508-RM170 105 23 -1.7 13 

qNa8a 8 RM6369-RM223 60 23 -0.02 6 

qNa8b 8 RM458-RM264 125 20 -1.05 7 

qNa10a 10 RM25271-RM271 15 17 -1.58 14 

qNa10b 10 RM271-RM258 53 15 -1.40 5 

qNa12a 12 RM7003-RM27877 27 17 -0.78 4 

qNa12b 12 RM27877-RM27993 43 24 0.20 3 

 

 

 

 

 

 

غلظت سدیم 

در برگ 

 چهارم

Sodium 

Content in 

4th leaf 

 

qNa12c 12 RM7003-RM27877 61 16 -1.31 15 

Table 5- Identified QTLs for traits attributed to salinity tolerance by Composite Interval 

Mapping. 
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  .اي مرکب یابی فاصله شناسایی شده براي صفات مرتبط به تحمل به شوري به روش مکانهاي QTL -5ادامه جدول

qK1 1 RM1-RM243 24 15 0.46 6 

qK3 3 RM6349-RM14298 15 15.2 0.65 7 

qK6a 6 RM508-RM170 5 19 0.12 5 

qK6b 6 RM549-RM7193 39 17 -0.82 15 

qK8 8 RM6369-RM223 26 28 1.20 16 

غلظت پتاسیم 

در برگ 

هارمچ  

Potassium 

Content in 

4th leaf 

qK2 12 RM27993-RM163 74 11.5 -0.42 10 

qNaK1a 1 RM243-RM8094 46 40 -2.3 15 

qNaK1b 1 RM3412-RM10752 70 64 -0.85 5 

qNaK1c 1 RM11570-RM543 110 30 -0.42 4 

qNaK6a 6 RM508-RM170 5 37 -1.87 5 

qNaK6b 6 RM170-RM589 12 36 -1.20 3 

qNaK6c 6 RM549-RM7193 105 34 -0.70 14 

qNaK7 7 RM346-RM18 120 28 -1.21 4 

qNaK8a 8 RM458-RM264 42 45 -1.7 5 

qNaK8b 8 RM6369-RM223 125 21 -2.44 3 

qNaK10a 10 RM25022-RM25181 5 31 -1.7 2 

qNaK10b 10 RM25181-RM25271 15 40 -2.33 5 

qNaK10c 10 RM25271-RM271 46 43 -1.2 16 

qNaK10d 10 RM6100-RM333 76 34 -0.75 3 

 

 

 

سدیم نسبت 

 به پتاسیم

Na+/K+ 

ratio in 4th 

leaf 

qNaK12 12 RM7003-RM27877 43 46 1.31 17 

Cont. Table 5- Identified QTLs for traits attributed to salinity tolerance by Composite Interval 

Mapping. 

 
  .یابی شده براي امتیاز تحمل به شوري در  مرحله گیاهچه هاي مکانQTL -2شکل 

Figure 2- Identified QTLs for Standard Evaluation scoring at seedling stage. 



  1388 محمدي نژاد و همکاران،

 ٩٤

  

1b qscor در ناحیـــه فوقـــانی Saltol روي 

 نیـز بـه عنـوان    15%ضریب تبیـین   با   1کروموزوم  

QTL میزان  . اثر شناخته شد   بزرگLOD    باال بـراي 

تواند ناشی از انحراف تفکیکی باشد که       صفات می 

انتخـابی و اسـتفاده از افـراد        یـابی   تیپعلت ژنو  به

بـا   اعمال شـده اسـت و        یابی کرانه اي در ژنوتیپ   

 ی استفاده شـد،   هاي فنوتیپ کل داده  که از وجود این 

 بـراي ایـن   .پذیر اسـت امکان اریبی وجود هنوز  اما

 متغیـر   -66/7تـا   + 84/2 بـین    ی اثر افزایش  ،صفت

 سـایر  منـشاء  اي و والـد دوره  qsco1a منـشاء  .بـود 

QTL دهنده بود  والدها.  

 مرتبط با امتیاز تحمل بـه       QTLوجود یک   

مورگــان از ابتــداي  ســانتی9/9شــوري در فاصــله 

، در )Gong et al., 1999(  گزارش شد7کروموزوم 

 بـراي ایـن   QTLکه در مطالعه  حاضـر یـک       حالی

ــوزوم  ــفت روي کرومــ ــله 7صــ  120 در فاصــ

ـ      سانتی ده شـد کـه   مورگان از ابتداي کروموزوم دی

همچنین در پژوهـشی    . منشاء آن والد دهنده است    

 مرتبط با امتیاز تحمـل بـه شـوري     QTLدیگر یک

مورگـان   سانتی3/6 در فاصله 8بر روي کروموزوم  

ــی    ــوزوم و در نزدیکـ ــداي کرومـ  RM223از ابتـ

ــد  ــزارش گردی ــن .)Lang et al., 2001(گ  در ای

 LOD براي این صفت با مقادیر       QTLپژوهش، دو   

هـاي   در موقعیـت 34/9 و  5/12 ترتیب برابر بـا      به

 8مورگـان از ابتـداي کرومـوزوم        سانتی 123 و   60

  .شناسائی شدند که منشاء هر دو والد دهنده بود

 QTL عـدد  3هـا،   براي درصد بقاء گیاهچه   

 گزارش شده اسـت     7 و   6،  1هاي  روي کروموزوم 

 درصد از تغییرات این 9/13 و 17،  18ترتیب  که به 

در ایـن  ). Lin et al., 2004(ا توجیه کردند صفت ر

ــه دو  ــتQTLمطالعـ ــاي  در موقعیـ  41 و 24هـ

 و تعــداد ســه 1مورگــان روي کرومــوزوم  ســانتی

QTL    و 13، 5هـاي   در موقعیت 6 روي کروموزوم 

مورگان از ابتـداي کرومـوزوم شناسـائی         سانتی 99

 براي بنیه گیـاه در مرحلـه        QTLوجود یک   . شدند

 Flowers andشوري نیـز توسـط   گیاهچه در تنش 

Yeo ) 1995 ( و با ضریب تبیین 6روي کروموزوم 

  بـزرگ  QTL وجـود دو  .  گزارش شده است   8/15

 و 1هاي   به شوري روي کروموزوم    تحملبراي   ثرا

ــط  7 ــاران Gongتوس ــزارش ) 1999( و همک ــده گ ش

ــن . اســت  در هــا QTLتفــاوت در محــل دقیــق ای

مع مختلـف   مطالعات مختلف، ناشی از وجود جوا     

براي نقشه یابی، نشانگرهاي متفاوت و تفـاوت در      

  . فنوتیپ یابی است
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   چهارمبرگ در  پتاسیمغلظت

 ،1هـاي    روي کروموزوم  QTL مکان   شش

و  qK6b  از این بـین     که ند یافت شد  12و   8 ،6 ،3

qK8 نوان   ع  بهQTL اثر شناسائی شـدند    بزرگ يها

 ،qK8  منشاءاي ووالد دوره  ،qK6bمنشاء  ). 3شکل(

 بـراي   هـا  QTLیمیزان اثر افزایش  . والد دهنده است  

ــین   ــن صــفت ب ــا 82/0ای ــد 2/1 ت ــرآورد گردی  .ب

Gregorio) 1997( QTL  غلظـت کننـده   کنتـرل يهـا 

 شناسائی 12 و  4 ،1هاي  پتاسیم را روي کروموزوم   

 در 1مـستقر روي کرومـوزوم     QTL  در نتیجـه   .نمود

زوم بـا   مورگان از ابتداي کرومو    سانتی 7/14فاصله  

 23/17برابر بـا     LOD درصد و    2/80ضریب تبیین   

 در  4مـستقر روي کرومـوزوم       QTLقرار داشت و    

یـک  . ابتداي بازوي کوتاه کروموزوم قـرار داشـت       

QTL   مورگـان از ابتـداي    سانتی21/2نیز در فاصله

 و ضـریب    26/3برابـر بـا      LOD بـا    12کروموزوم  

له در این پژوهش در فاص    .  گزارش شد  2/21تبیین  

، 1مورگـــان از ابتـــداي کرومـــوزوم   ســـانتی24

ــا ضــریب تبیــین  QTLیــک  QTL درصــد و 6 ب

- سـانتی  74 در فاصله    12دیگري روي کروموزوم    

 5/11مورگان از ابتداي کروموزوم با ضریب تبیین        

یکی از دالیل عدم انطبـاق      . درصد شناسائی شدند  

این نتایج از لحاظ موقعیت کرومـوزومی بـا نتـایج      

استفاده از نشانگرها و جمعیت مختلف      گریگوریو  

  ).Gregorio, 1997(باشد می

  

 

 .یابی شده  براي غلظت پتاسیم در برگ چهارم هاي مکانQTL -3شکل

Figure 3- Identified QTLs for Potassium Content in 4
th

 leaf. 
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) Flowers and Yeo) 1995در مطالعـــه 

هـاي   براي غلظت پتاسیم روي کروموزوم QTLدو

 مشاهده شد، ولی مکان دقیق آن را گـزارش  9و  6

 روي QTLدر پــژوهش حاضــر نیــز دو . ننمودنــد

مورگـان از   سـانتی 39 و 5 در فواصل   6کروموزوم  

 و 5ترتیـب  ابتداي کروموزوم شناسائی شدند که به   

   Koyama.  درصد از تغییرات را توجیه کردنـد 15

)2001( ، QTL   ــن صــفت روي ــراي ای هــائی ب

ــ ــله 1وزوم کرومـ ــانتی74 در فاصـ ــان،  سـ مورگـ

ــوزم  ــوزوم 9/24 در فاصــله 4کروم  در 6 و کروم

. مورگــان گــزارش کــرد ســانتی96 و 30فواصــل 

Ammar ) 2004( ،QTLکننده این صـفت را   کنترل

مورگـان از    سـانتی  1 در فاصـله     1روي کروموزوم   

 درصــد 5/7بــاالي کرومــوزوم بــا ضــریب تبیــین 

ــابی نمــودمکــان  روي QTLین ســه وي همچنــ. ی

 99/14 و 99/10، 01/6 در فواصــل 4کرومــوزوم 

ــائیســانتی ــان شناس ــردمورگ ــاران Lin. ک  و همک

 براي غلظـت پتاسـیم روي   QTL، نیز یک    )2004(

 درصد شناسـائی    1/4 با ضریب تبیین     1کروموزوم  

  . کردند

   سدیم برگ چهارمغلظت

غلظـت سـدیم،     براي   QTLبیشترین تعداد   

  عـدد  16 کـه طـوري ، بـه  د یافت ش  در برگ چهارم  

QTL 12 و 8،10 ،6 ،3 ،1هـاي   روي کرومـوزوم 

  ).4شکل (شتند کنترل این صفت را برعهده دا

 

  .یابی شده براي غلظت سدیم در برگ چهارم هاي مکانQTL -4شکل

Figure 4- Identified QTLs for Sodium Content in 4
th

 leaf. 



 )1388، پاییز 1، شماره 1دوره (مجله بیوتکنولوژي کشاورزي 

٩٧ 

هـاي  کرومـوزوم از این بین    که  ضمن این  

ـ  بیشترین توج  12و   6 ،10 ه تغییـرات فنـوتیپی را    ی

 ، Saltol در ناحیـه  qNa1a .براي این صفت داشتند   

qNa12c  ،qNa10a  و qNa6c 14 ،15 ،15 به ترتیب 

و بـا    غلظت سدیم را تبیین نموده       تغییرات% 13و  

 يهــا QTLعنــوان  بـاال بــه LODتوجـه بــه میــزان  

 Saltolدر ناحیـه     QTLدو  . ندداثر شناخته ش  بزرگ

اي و  والــد دوره،qNa1a  منــشاء کــهدندیافــت شــ

 مستقر QTLدومی والد دهنده بود، همچنین      منشاء  

 از کرومـوزوم یـک  در  Saltol روي بـازوي مقابـل  

جــز ه بــهــا QTL ســایرمنــشاء . بــودوالــد دهنــده 

qNa12b،  هـا ی آن میـزان اثـر افزایـش   و والد دهنده 

  .متغیر بود + 14/1تا  -7/1بین 

 بـراي کنتـرل غلظـت       QTLده  تعداد شانز 

هاي بـرنج بـا     هاي سدیم و پتاسیم در گیاهچه     یون

 و جمعیــت اینبــرد AFLPاســتفاده از نــشانگرهاي 

هــاي نوترکیــب حاصــل از تالقــی دو الیــن الیــن

والدي متفاوت از نظر انتقال سدیم، گزارش گردید     

)Flowers and Teo, 1995 .(  ــشگران ــن پژوه ای

ــا QTLدوازده  ــازوي کوت ــوزوم روي ب  و 6ه کروم

 کامال واضح براي جـذب سـدیم بـاال     QTLچهار

 Lin.  گـزارش کردنـد    2 و   1هـاي   روي کروموزوم 

 QTLبراي غلظت سدیم اندام هـوایی دو        ) 2004(

ــوزوم   99/30 و 1/36 در فواصـــل 1روي کرومـ

ــائی  ســانتی ــوزوم شناس ــداي کروم ــان از ابت مورگ

 QTLنیز دو   ) 2001(  و همکاران     Koyama. کردند

 در فواصـل  1راي غلظت سدیم روي کرومـوزوم       ب

 و  6/10مورگان با ضـرایب تبیـین        سانتی 74 و   56

در مطالعـه حاضـر     . یابی نمودنـد   درصد مکان  9/8

مورگـان    سانتی 99 و   90،  71در فواصل    QTLسه  

 تـشخیص داده شـدند کـه        1از ابتداي کرومـوزوم     

qNa1b    در ناحیه Saltol   بـراي غلظـت    .  قـرار دارد

نیز یک ) 2004( و همکاران  Linم هوایی   سدیم اندا 

QTL  ــین ــریب تبیـ ــا ضـ ــد روي 1/16 بـ  درصـ

که در مطالعـه  کردند، در حالی گزارش 7کروموزوم  

حاضر چنین مکانی براي کنترل ایـن صـفت روي          

، دو  )Gregorio) 1997.  مشاهده نشد  7کروموزوم  

QTL  6/0 و 1/4 در فواصـــل 3 روي کرومــوزوم 

کروموزوم با ضرایب تبیین    مورگان از ابتداي    سانتی

کـه در    درصد گزارش کـرد، در حـالی       1/17 و   16

 و 225، 90 در فواصــل QTLمطالعـه حاضـر سـه    

 بـراي   3مورگان از ابتـداي کرومـوزوم        سانتی 258

در ایـن پـژوهش   . غلظت سـدیم شناسـائی شـدند    

 15 براي غلظت سدیم برگ در فواصـل    QTLدو

 بــا 10ممورگــان از ابتــداي کرومــوزو ســانتی53و 

  .  درصد شناسائی شدند5 و 14ضرایب تبیین 



  1388 محمدي نژاد و همکاران،

 ٩٨

  نسبت سدیم به پتاسیم

 نـسبت سـدیم بـه       براي ژنی   مکاندوازده  

 12 و 10 ،8 ،7 ،6 ،1هـاي   روي کروموزومپتاسیم

 ،% 15 با ضریب تبیـین   qNaK1 که   ند شد شناسائی

qNaK10c16 % ضــریب بــا، qNaK3c ضــریببــا  

ــا qNaK12 و %14 ــراي  17 % ضــریبب ــب ه توجی

اثــر بــزرگ QTL صــفت بــه عنــوان  ایــنتغییـرات 

  ).5شکل  ( شناخته شدند

  

 

  .ها براي نسبت سدیم به پتاسیمیابی شده در برخی کروموزوم هاي مکانQTL -5شکل 

Figure 5- Identified QTLs for Na
+
/K

+
 ratio content in 4

th
 leaf. 

  

 اثر افزایشی براي ایـن صـفت بـین          مقدار

ي هـا  QTL منشاء همـه     .متغیر بود + 2/0 تا   -44/2

. دهنـده بـود    والـد ،  qNaK12 به استثناي    ثرا بزرگ

 و ارد قـرار د Saltol ناحیه فوقانی   در qNaK1مکان  

بـراي نـسبت سـدیم بـه        . اسـت  FL478منشاء آن   

 1 اثري روي کروموزوم   هاي بزرگ  QTLپتاسیم  

(Saltol) در ترتیـب    بـه  12و   10 هاي  کروموزوم و

مورگان  سانتی 2/21 ومورگان  انتی س 6/65 فواصل

ــوزوم   ــداي کروم ــط از ابت ) Gregorio) 1997توس

 روي QTL در ایــن پــژوهش ســه .شناســائی شــد

- سـانتی  110 و   70،  46کروموزوم یک در فواصل     

مورگان از ابتداي کرومـوزوم مـشاهده شـدند کـه           

qNaK1b بـــا نتیجـــه Gregorio) 1997 ( مطابقـــت

 10کرومـوزوم  همچنین در پژوهش حاضر   . داشت
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 براي نسبت سدیم به پتاسیم در       QTLحاوي چهار   

مورگـان از ابتـداي      سانتی 76 و   46،  15،  5فواصل  

MIMدر نهایت بـا اسـتفاده   . این کروموزوم بود 
49

 ،

 مـورد بررسـی     هاي QTLاپیستازي معنی داري بین     

 هـاي  QTLمشاهده نگردید که بیانگر استقالل آللی       

 کننده بیان مستقل    باشد و توجیه   شناسائی شده می  

-هاي یاد شده در القاء تحمل بـه شـوري مـی            ژن

 و  Langبــراي نــسبت ســدیم بــه پتاســیم . باشــد

ــاران  ــک) 2001(همک ــله  QTLی  3/12 در فاص

 بـا ضـریب   12مورگان از ابتداي کروموزوم    سانتی

 درصد شناسائی کردند، ولی در پژوهش       8/8تبیین  

یـن   مستقر در این کرومـوزوم بـراي ا        QTLحاضر  

ــداي  ســانتی43صــفت در فاصــله  ــان از ابت مورگ

 درصد از تغییـرات آن  17کروموزوم قرار داشت و    

همچنـین ایـن پژوهـشگران، یـک        . را توجیه کـرد   

QTL       مورگان  سانتی 33 براي این صفت در فاصله

ــداي کرومــوزوم  ــین 1از ابت ــا ضــریب تبی  14/9 ب

 7/37 دیگــــري در فاصــــله  QTLدرصــــد و

 گــزارش 7داي کرومــوزوم مورگــان از ابتــ ســانتی

ــد ــک . نمودن ــط  QTLی ــن صــفت توس ــراي ای  ب

Koyama  ــاران ــله ) 2001( و همکـ  74در فاصـ
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 شناســائی 1مورگـان از ابتــداي کرومـوزوم   سـانتی 

 درصـد از تغییـرات آن را توجیـه          1/9نمودند کـه    

 70 در فاصــله QTLدر ایــن پــژوهش یــک . کــرد

بر  برا LOD با   1مورگان از ابتداي کروموزوم     سانتی

 شناسائی شد کـه منـشاء آن والـد دهنـده            8/15با  

بـه دلیـل کـاربرد مـواد ژنتیکـی متفـاوت و              .است

 پـژوهش هـاي    نتـایج    هاي پیوستگی مختلف  نقشه

 .دهنـد تطـابق دقیقـی بـا هـم نـشان نمـی          مختلف  

 مختلفـی در ژنـوم      هـاي مکـان  ،براساس این نتایج  

 به شـوري در مرحلـه       واکنشبرنج با اثر باال براي      

تـا حـدي بـر    ایـن مـسأله    .اشـتند ه وجود د گیاهچ

تاکیـد  پیچیدگی فرآیند اصالح بـه کمـک نـشانگر       

 ،FL478تحمـل بـاالي     به نظر می رسـد کـه         .دارد

. باشـد  مـی  Saltol از ی غیر ئها QTL ناشی از    عمدتاً

ـ     روش در بنـابراین،   ا اصـالح بـه کمـک نـشانگر ب

تـرین   به عنوان یکـی از متحمـل    FL478استفاده از   

 هـرم سـازي   والدي، بهتر است     اصالحی   هايالین

  .گیرد مدنظر قرار هاژن
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Abstract 
To identify the QTLs responsible for salinity tolerance in tolerant line (FL478), 2350 BC3F4 

lines derived from IR29×FL478 were used at IRRI during 2005-2007. Significant differences among back 

cross families were found for salinity tolerance scoring, sodium and potassium concentration and their 

ratio. The results showed that the low ratio for Na
+
/K

+
 in FL478 is mainly through lower amount of Na

+
 

uptake rather than high amount of K
+
.  Selective Genotyping with 500 extreme individuals indicated that 

the highest and lowest number of QTLs for Na
+
 and K

+
, respectively. The result of QTL mapping by SSR 

markers using 500 extremes individuals showed the highest and lowest number of QTLs for Na
+
 and K

+
 

respectively. Composite interval mapping analysis revealed that in addition to chromosome 1, there are 

major QTLs on chromosomes 6, 8, 10 and 12 for salinity tolerance at seedling stage in rice. In the Saltol 

region, one QTL was found for Na
+
 concentration while for the other traits the QTLs were found in the 

upper part of Saltol region.  Major QTLs responsible for salinity tolerance scoring were located on 

chromosomes 1, 3 and 6. For Na
+
 concentration and Na

+
/K

+
 ratio, chromosomes 1, 3, 6, 10 and 12 

contained the major QTLs which mainly originated tolerant parent. The epistatic effects were not found 

for any of detected major QTLs. Based on the present results, breeding methods for QTLs pyramiding 

using marker-assisted selection could be very useful for the development of new varieties with a high 

level of salt tolerance by targeting several major QTLs for salt-tolerance using FL478. 

 

Key words: FL478, Na
+
/ K

+
 ratio, QTL, Rice, Salinity tolerance, Selective genotyping  

 

 

 

                                                             

∗  Corresponding author: Ghasem Mmohammadi-Nejad               Email: Mohammadinejad@uk.ac.ir  





  )1388، پاییز 1، شماره 1دوره (مجله بیوتکنولوژي کشاورزي 

١٠٣ 

 و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات (CVM)بیماري ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات مطالعه 

   PCR-RFLPو  PCR-SSCPبا تکنیک   سرابی در گاوهاي  (DUMPS)زسنتا

1، بالل صادقی1، مرتضی مهدوي1∗، محمد دوستی2و1، مجتبی طهمورث پور1، شاهرخ قوتی2و1محمد رضا نصیري
 و محمد 

3رضا آرمین
  

   گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فرودوسی مشهد1

   زیستی دانشگاه فردوسی مشهد پژوهشکده بیوتکنولوژي و فناوري2

3
  ، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فرودوسی مشهدبهنژادي گیاهان زراعی بیوتکنولوژي و گروه 

   چکیده

. هاي ژنتیکی در جوامع انسانی و حیوانی از اهمیت خاصی برخوردار است بررسی و تشخیص بیماري

 از DNAاستخراج . انجام شد) ذربایجان شرقیاستان آ( گاو سرابی ایستگاه تحقیقاتی سراب 162گیري از  خون

هدف از این مطالعه، شناسایی حاملین بیماري .  صورت گرفتلسیلیکاژ-ها به روش گوانیدین تیو سینات نمونه

 در گاوهاي بومی )DUMPS (نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتازو  )CVM (پیچیدگی ستون فقرات

 ژن 4جفت بازي از اگزون  108و  177 اتپلیمراز براي تکثیر قطعواکنش زنجیره اي  .سرابی ایران بود

SLC35A3  ژن 5اگزون و UMPsمحصوالت واکنش .  اختصاصی انجام شدهاي با استفاده از جفت آغازگر

هاي منفرد روي ژل   براي بررسی تفاوت فرم فضایی رشتهSSCP روش به SLC35A3اي پلیمراز ژن  زنجیره

الگوي   براي به دست آوردنAvaIبا استفاده ازآنزیم ) RFLP( عمل هضم آنزیمی .شدنداکریل آمید الکتروفورز 

محصوالت واکنش زنجیره اي  روي DUMPSهضمی مناسب به منظور تشخیص و شناسایی حاملین بیماري 

 ژن 4 اگزون 559در موقعیت ) G→T( که جهش دنتایج این بررسی نشان دا . انجام شدUMPsپلیمراز ژن 

SLC35A3  جهش و همچنین)C→T ( ژن 5 اگزون 405در موقعیت UMPs ووجود نداشتند در گاوهاي سرابی  

   .هیچ دام ناقلی مشاهده نشدبنابراین 

 ، CVM ،DUMPSگاو سرابی،  ، پیچیدگی ستون فقرات، مارکرمولکولی، بیماري ژنتیکی اتوزومال:کلمات کلیدي

 PCR-RFLP ،PCR-SSCP.  

                                                             

 ir.ac.um.mail-stu@mohammad.Doosti:Email         ۵١١٠-٨٧٩۶٨۴۵: محمد دوستی              تلفن: نویسنده مسئول∗ 
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   مقدمه

کنترل، حذف آلل هاي بی شک شناسایی، 

مغلوب نهفته اتوزومال در افراد هتروزیگوت و 

جلوگیري از انتشار آنها در گله و بهنژادي و 

ها از مهمترین اهداف اصالحی هر  سودآوري گله

 یافتن ،بنابراین ).Herzog, 1992(باشد  کشوري می

هاي دقیق تشخیصی در این راه، کمک  روش

ها و   این بیماريشایانی به شناسایی، حذف ناقلین

 بیشتر. نماید حفظ ذخایر ژنتیکی مطلوب می

هاي ژنتیکی به صورت مغلوب به ارث  نقص

 تشخیص دقیق حیواناتی که از ،بنابراین. رسند می

نظر ژن عامل بیماري، هتروزیگوت هستند بسیار 

طور ه مشکل است، زیرا این حیوانات اغلب ب

 ،راین بناب.دهند طبیعی به زندگی خود ادامه می

 در جمعیت ،توانند این ژن را با تولید مثل می

پخش کنند و باعث افزایش فراوانی آلل مغلوب 

 ).Herzog, 1992(گردند 

تشخیص مولکولی ناهنجاري ژنتیکی 

)CVM(پیچیدگی ستون فقرات 
  نخستین بار،1

 در جمعیت) 2000 (و همکاران Agerholmتوسط 

 گزارشو گاوهاي هلشتاین دانمارك تشخیص 

                                                             

1 Complex Vertebral Malformation 

پیچیدگی ستون فقرات یک بیماري مادرزادي  .شد

کشنده در گاوهاي هلشتاین است و به صورت 

  این بیماري عامل سقط،. کند آتوزوم نهفته بروز می

به صورت مرگ و میر جنین و زایمان گوساله 

 ,.Agerholm et al (باشد  می و زودتر از موئدمرده

2001, Rusc et al., 2007 .(ی  از مدت کوتاهپس

مریکا، انگلستان، هلند و ژاپن آدر ) CVM(ظهور 

 Duncan et al., 2001, Nagahata( گزارش شدنیز

et al., 2002.( جهش G→T 559 در موقعیت 

SLC35A3 ژن 4اگزون 
2
 3روي کروموزوم شماره  

  . عامل بیماري شناخته شده است

مسئول عملکرد  SLC35A3ژن 

transporter UDP-N-acetylglucosamine باشد  می

دهنده قندهاي نوکلئوتیدي از سیتوزول  که انتقال 

  باشد به درون دستگاه گلژي می

 )Ishida & Kawakita, 2004, Ishida et al., 2005( .

در این موضع قندهاي نوکلئوتیدي به وسیله 

گلیکوزیل ترانسفرازها براي سنتز زنجیره قندي در 

ها، گلیکولیپیدها و  گلیکوپروتئین

گیرند که  ها مورد استفاده قرار می هیدراتکربو پلی

 محوري و بخش باعث رشد و توسعه سرانجام

                                                             

2 Solute Carrier family 35, memberA3 
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 جهش در موقعیت .شود مرکزي اسکلت بدن می

 بازگوانینشود که  سبب می SLC35A3 ژن 559

  .)1 شکل(د وتبدیل به تیمین ش

  

 

  

 گـاو  3 در کروموزوم شماره 4 اگزون 559قعیت  در موSLC35A3مربوط به ژن  ) G→T( جهش   -1شکل

 این جایگزینی باعث اخـتالل  ).Kanae et al., 2005 (آالنین شود و در نتیجه اسیدآمینه والین تبدیل به فنیل

  می شود UDP-N-acetylglucosamine transporter نقص در عمل سرانجام و SLC35A3در عملکرد ژن 

)Muraoka et al., 2001, Thomsen et al., 2000.(  

Figure 1- G→T mutation in the SLC35A3 gene at position 559 in exon 4 of chromosome 3 cows 

and thus amino acid valine is converted to Phenylalanine (Kanae et al., 2005). The replacement 

in the SLC35A3 gene is cause dysfunction and finally failure in practice UDP-N-

acetylglucosamine transporter (Muraoka et al., 2001; Thomsen et al., 2000). 

بیماري نقص در آنزیم اوریدین 

 به صورت آتوزوم ،)DUMPS(مونوفسفات سنتاز 

 در آفریقاي 1985نهفته است که اولین بار در سال 

هاي تحت پوشش تلقیح مصنوعی  جنوبی در گله

 این عارضه مختص گاوهاي .مشاهده گردید

باشد و در نژادهاي دیگر مشاهده آن  هلشتاین می

 3461، 1991در اواخر سال . رسد نادر به نظر می

نمونه از گاو هلشتاین آمریکایی مورد بررسی قرار 

  گاو287 گاو نر و 307گرفتند که از این تعداد 

دت در این م.  به عنوان ناقل شناسایی شدند،ماده

 حیوان مورد آزمون قرار گرفتند 1226در اروپا نیز 

 گاو ماده ناقل این بیماري 245 گاو نر و 169که 

9795                                                                                                                   

AGTCACCGGGAGTCTAAGAGTTCTCGAATTAAGATTCCTTGAAAGTCGACCGAGTGTTA     

TCAGTGGCCCTCAGATTCTCAAGAGCTTAATTCTAA GGAACTTTCAGCTGGCTCACAAT                                     

 

       AACATCCAGAGTA CCGTCAAGAGTGTCGTACAAAAAGGTCACCGAAACGACCCCAAAT  
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 ,.Harlizius et al., 1996, Freeman et al( بودند

2004.( 

 داراي مرگ DUMPSهاي مبتال به  گوساله

باشند  زود هنگام حدوداً در روز چهلم بارداري می

شوند  لد میو به صورت نارس و مرده متو

)Agerholm et al., 1997 .(از لحاظ تولید شیر، 

گاوهاي ماده ناقل این نقص داراي تولید شیر 

 ترکیبات شیر در نظر از ،اما. باشند طبیعی می

 برابر 5-10 گاوهاي ناقل مقدار اسید اروتیک

  بیشتر از حد طبیعی است 

)Shanks & Robinson, 1990 .( بیماري نقص در

 بر اثر جهش در ،ن مونوفسفات سنتازآنزیم اوریدی

 5 ژن اوریدین 5 اگزون 405موقعیت کدون 

که روي کروموزوم ) UMPs(منوفسفات سنتاز 

باز . افتد  گاو واقع شده است اتفاق می1شماره 

سیتوزین در این موقعیت در اثر جهش تبدیل به 

تیمین شده که این جهش باعث ایجاد نابهنگام 

 ).Harlizius et al., 1996(شود  کدون توقف می

هدف از انجام این پژوهش، بررسی وجود 

 و CVMهاي  هاي مرتبط با بیماري جهش

DUMPS در گاوهاي سرابی ایران و بهینه نمودن 

 PCR-RFLP و PCR-SSCPآزمون هاي مبتنی بر 

هاي یاد شده در  براي تشخیص و شناسایی بیماري

  . گاوهاي حامل بود

  

  ها مواد و روش

 28( راس گاو سرابی 162از تعداد خونگیري 

ایستگاه تحقیقاتی )  راس ماده134راس نر و 

 میکرو 100 از DNAاستخراج . سراب انجام شد

-لیتر نمونه خون، به روش گوانیدین تیو سینات

 Isogeneسیلیکاژل با کیت دیاتوم محصول شرکت 

 DNAکمیت و کیفیت . انجام شد) مسکو(

ستگاه نانودروپ استخراج شده با استفاده از د

(Thermo Wilmington, USA) به روش طیف 

اي پلیمراز با  واکنش زنجیره.  تعیین شد1سنجی

 SLC35A3استفاده از جفت آغازگر اختصاصی ژن 

 براي تکثیر UMPsو جفت آغازگر اختصاصی ژن 

-T(قطعات مورد نظر توسط دستگاه ترموسایکلر 

Personal, Biometra, Germany (بر اساس روش 

اجزاي واکنش ). 1جدول (استاندارد انجام شد 

PCR میکرولیتر و غلظت 25 در حجم نهایی 

  :نهایی مواد به صورت زیر بود

 pH (mM Tris-HCl  100 ،U1 8/8(مواد و مقادیر 

                                                             

1 Spectrophotometric method 
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 ,Invitrogen, California) پلیمراز Taqآنزیم 

USA) ،1/01 میلی گرم بر میلی لیتر
(BSA) ،mM 

 (Pharmacia, Uppsala, Sweden) از هر 2/0

dNTP ،mM 5/1 از MgCl2 نانوگرم از 100 و 

DNA هدف که با استفاده از برنامه دمایی زیر و 

گراد   درجه سانتی95:  سیکل تکثیر شدند35در 

گراد به مدت   درجه سانتی94 دقیقه، 3به مدت 

 ثانیه، 30گراد به مدت   درجه سانتی60 ثانیه، 30

 درجه 72 ثانیه و 30ت گراد به مد  درجه سانتی72

برنامه دمایی و چرخه .  دقیقه5گراد به مدت  سانتی

 با دماي SLC35A3 مشابه UMPsتکثیر براي ژن 

.  بود ثانیه30 به مدتگراد   درجه سانتی61اتصال 

 براي بررسی PCRالکتروفورز محصوالت 

 درصد با 2اختصاصیت و راندمان روي ژل آگارز 

انجام شد و ژل توسط  دقیقه 40 به مدت 90ولتاژ 

اتیدیوم بروماید رنگ آمیزي و محصوالت توسط 

  .پرتو فرا بنفش عکسبرداري بررسی شدند

 SSCP و   RFLP: براي آزمون 

(SSCP) با روش  PCRمحصوالت
2

 جهت آزمون 

 PCR میکرو لیتر از محصوالت CVM ،4بیماري 

 میکرولیتر SSCP dye  ) 10 میکرولیتر از12با 

                                                             

1 Bovine Serum Albumin 
2 Single Strand Conformation Polymorphism 

 نیم EDTA میکرولیتر 2+ رصد  د10بروموفنل 

 800+  میکرولیتر گلیسرول 190+ موالر 

 5سپس به مدت . مخلوط شد) میکرولیتر فرم آمید

 قرار داده PCR در دستگاه C°95دقیقه در دماي 

بالفاصله پس از این مرحله، میکروتیوب ها . شد

ها روي ژل  سپس نمونه. در داخل یخ قرار گرفتند

، Cº7اسرشته با دماي  درصد و10اکریل آمید 

 دقیقه جهت مشاهده 150 و مدت زمان 320ولتاژ 

. هاي تک نوکلوئیدي الکتروفورز گردیدند تفاوت

رنگ آمیزي ژل اکریل آمید به روش نیترات نقره 

 .صورت گرفت

(RFLP)هضم آنزیمی 
3

 جفت بازي ژن 108 قطعه 

UMPsالگوي هضمی مناسب   براي بدست آوردن

الگوي باند هاي حاصله .  شد انجامAvaIبا آنزیم 

 درصد، 10از هضم آنزیمی روي ژل اکریل آمید 

الگوي باندي دام سالم . مورد بررسی قرار گرفت

و دام  ) جفت بازي53، 36، 19(شامل سه باند 

 جفت 89 و 53، 36، 19(ناقل شامل چهار باند 

  ).2شکل (بود ) بازي

                                                             

3 Restriction Fragment Length Polymorphism 
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  .UMPsو  SLC35A3 آغازگرهاي اختصاصی ناحیه ژنی -1جدول 

Table 1 – Locus-specific-primers of SLC35A3 & UMPs gene. 

 

  

 

  .UMPs روي ژن AvaI تصویر شماتیک سایت برشی آنزیم -2شکل 

Figure 2- Schematic diagram of AvaI restriction site on the UMPs gene. 

  

به منظور بررسی عملکرد صحت آنزیم 

AvaI فعالیت این آنزیم روي محصوالت ،PCR به 

1دست آمده از دو ژن لپتین گاوي
FGFR3 و 

2
 

 به ترتیب بر AvaIبطوریکه آنزیم . آزمایش شد

                                                             

1 Bovine Leptin gene 
2 Fibroblast Growth Factor Receptor 3 

روي این دو ژن فاقد جایگاه برشی و داراي یک 

 .جایگاه برشی بود

 منبع
  قطعات تولیدي

 )جفت باز (
 ناحیه ژنی  توالی آغازگر ها

Rusc, & 

Kaminski, 2007 
177 F: 5'-TCA GTG GCC CTC AGA TTC TC-3' 

R: 5'-CCA AGT TGA ATG TTT CTT ATC CA-3' 
SLC35A3 

Schwenger et. al. 

1993 

108 F: 5'-GCA AAT GGC TGA AGA ACA TTC TG-3' 

R: 5'-GCT TCT AAC TGA ACT CCT CGA GT-3' 
UMPs 
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  نتایج و بحث

   و واکنش زنجیره اي پلیمرازDNAاستخراج 

 هاي DNA که نتایج طیف سنجی نشان داد  

 PCRاستخراج شده از کیفیت مناسبی براي انجام 

 بر PCRنتایج بررسی محصوالت . برخوردار بودند

روي ژل آگارز نشان دادند که الگوي باندي 

 جفت بازي ژن 177مربوط به تکثیر قطعه 

SLC35A3 جفت بازي ژن 108 و UMPs فاقد 

باند غیر اختصاصی، دایمر و اسمیر بود که موید 

 3شکل (باشد  صاصی بودن جفت آغازگرها میاخت

  ). 4و شکل 

CVM : نتایج بررسی الگوي تفاوت فرم

روي ژل اکریل ) SSCP(هاي منفرد  فضایی رشته

 درصد واسرشته، نشان داد که هیچ یک از 10آمید 

هاي موجود در ایستگاه گاو سرابی حامل ژن  دام

جهش یافته نبودند و این بدین معنی است که در 

هاي سرابی مورد بررسی، هیچ ناقلی از بیماري  دام

CVM در مطالعه ). 5شکل ( وجود ندارد

Nagahata گاو نر 40در ژاپن، ) 2002( و همکاران 

در این پژوهش، . را مورد بررسی قرار دادند

هاي گوناگونی از قبیل توجه در عالئم  بررسی

ماکروسکوپی، عالئم کالبد شکافی و عالئم 

 انجام CVMهاي مبتال به  وسالهرادیوگرافی در گ

 از CVM مورد ناقل 13شد که نهایتاً از این تعداد، 

 همچنین .هاي مولکولی شناسایی شد طریق تکنیک

در کشور لهستان براي تعیین فراوانی ناقلین 

CVM ،Rusc گاو 202تعداد ) 2007( و همکاران 

 در تلقیح 2004 تا 2001هاي  نر را که در سال

 گاو نري که تحت 403ند و شد استفاده می

ارزیابی براي استفاده آینده در تلقیح بودند را 

آزمون نمودند که همگی از نژاد هلشتاین ـ فرزین 

از تعداد . بودند) لهستانی سیاه و سفید(لهستانی 

 CVM مورد ناقل 150 گاو نر بیان شده، 605

  .شناسایی شد

  



 1388 و همکاران،نصیري 

 ١١٠

 
، )کنترل منفی (10، شماره ) جفت بازي177قطعه  (1-9 شماره .SLC35A ژن PCR الکتروفورز محصوالت -3شکل 

M : نشانگر وزنی مورد استفاده براي تعیین اندازه محصوالتPCR . اندازه باندهاي نشانگر وزنیM50 از باال به پایین 

  ).50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-800-900-1000( به قرار زیر می باشد bpبرحسب 

Figure 3- Agarose gel electrophoresis of SLC35A3 gene PCR products. Lanes (1-9), 177 bp 

fragment; Lane 10, Negative control, M, 50 bp ladder.  

 

 
:  M جفت بازي،108 قطعه 2-7 کنترل منفی، شماره 1شماره . UMPs ژن PCR  الکتروفورز محصوالت -4شکل 

 از باال به پایین M50اندازه باندهاي نشانگر وزنی  PCR. ي تعیین اندازه محصوالتنشانگر وزنی مورد استفاده برا

  ).50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-800-900-1000(به قرار زیر می باشد  bp برحسب

Figure 4- Agarose gel electrophoresis of UMPs gene PCR products. Lane 1, Negative control, 

Lanes (2-7), 108 bp fragment; M, 100 bp ladder.  
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  .SSCP براي بررسی به روش SLC35A3 ژن PCR الکتروفورز اکریل آمید محصوالت -5شکل 

Figure 5- SLC35A3 gene PCR products on polyacrylamid gel electrophoresis for detecting of 

SSCP patterns. 

  

DUMPS 

 جفت 108قطعه  (RFLP)هضم آنزیمی 

هاي   نشان داد هیچ یک از دامUMPsبازي ژن 

موجود در ایستگاه گاو سرابی حامل ژن جهش 

ها الگوي سه باندي را نشان  یافته نبودند و همه دام

 هاي سرابی داماین بدین معنی است که در  ودادند 

 DUMPSسی هیچ ناقلی از بیماري رمورد بر

  ).6-شکل (وجود ندارد

  

 2-5، شماره )قطعه هضم نشده (1شماره . AvaIکتروفورز اکریل آمید محصوالت هضمی آنزیم برشی  ال-6شکل 

اندازه . PCR مورد استفاده براي تعیین اندازه محصوالت pUC19/MspI نشانگر وزنی M، ) محصوالت هضم شده(

-111-147-190-242-331-404-489-501( به قرار زیر می باشد bpباندهاي نشانگر وزنی از باال به پایین برحسب 

110-67-34 .(M50 : نشانگر وزنی، اندازه باندهاي نشانگر وزنی از باال به پایین برحسبbpبه قرار زیر می باشد  

)450-400-350-300-250-200-150-100-50.(  

Figure 6- Restriction profiles of the 108 bp PCR fragments obtained after treatment with AvaI 

on polyacrylamid gel, Lane 1, undigested PCR product; Lanes (2-7), digested PCR products,  M, 

pUC19/MspI ladder; M50, 50 bp ladder.  
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با توجه به اینکه در این مطالعه براي 

 UMPs براي کاوش ژن AvaIاولین بار از آنزیم 

 نمونه گاو نژاد سرابی استفاده گردید و عدم وجود

کنترل مثبت امکان حصول نتایج فرعی نیز وجود 

بر . طلبید داشت که این خود دقت ویژه اي را می

 آنزیم همین اساس، براي بررسی صحت عملکرد

AvaI، این آنزیم روي محصوالت PCR بدست 

 و لپتین گاوي مورد آزمون  FGFR3آمده از دو ژن

نتایج این آزمون فعالیت برشی . قرار گرفت

).8 و 7شکل ( را تائید نمود AvaI آنزیم صحیح

  

  

شماره . AvaI و محصوالت هضمی با آنزیم برشی FGFR3 ژن PCR الکتروفورز محصوالت -7شکل 

 مورد 50bp نشانگر وزنی FGFR3( ،M ژن PCRمحصوالت  (3-4، شماره )قطعه هضم شده (2-1

 به bpانگر وزنی از باال به پایین برحسب اندازه باندهاي نش. PCRاستفاده براي تعیین اندازه محصوالت 

  ).50-100-150-200-250-300-350-400-450-500(قرار زیر می باشد 

Figure 7- Agarose gel electrophoresis of FGFR3 gene PCR products & restriction profiles of this 

PCR fragments obtained after treatment with AvaI. Lanes (1-2), digested PCR products, Lanes 

(3-4), FGFR3 gene PCR products, M, 50 bp ladder. 
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شماره . AvaI ژن لپتین گاوي و محصوالت هضمی با آنزیم برشی PCR الکتروفورز محصوالت -8شکل 

 نشانگر وزنی M، ) ژن لپتین گاويPCRمحصوالت  (4-6، شماره ) هضم نشدهPCRمحصوالت  (3-1

50bpرد استفاده براي تعیین اندازه محصوالت  موPCR . اندازه باندهاي نشانگر وزنی از باال به پایین

  ).50-100-150-200-250-300-350-400-450-500( به قرار زیر می باشد bpبرحسب 

Figure 8- Agarose gel electrophoresis of bovine leptin gene PCR products & restriction profiles 

of this PCR fragments obtained after treatment with AvaI. Lanes (1-3), undigested PCR 

products, Lanes (4-6), bovine leptin gene PCR products, M, 50 bp ladder. 

 

همچنین نتایج حاصله تایید کننده این 

 محصولی DUMPSباشد که بیماري  فرضیه می

ح نژادي بوده و منشا ناخواسته از یک برنامه اصال

 Happy herd beauticianآن اسپرم گاوهاي مرتبط با 

این پژوهش و پژوهش هاي باشد، چرا که در  می

 این ، روي نژادهاي بومی مناطق دیگر دنیامشابه

و   Kaminskiمطالعه . است بیماري شناسایی نشده

روي گاوهاي هلشتاین لهستانی ) 2005( همکاران 

)  راس2209( وجود جامعه بزرگی انجام دادند و با

که مورد بررسی قرار دادند هیچ اثري از ناقلین 

DUMPSاي  در مطالعه.  مشاهده نکردندPatel   و

روي گاوهاي بومی هند و ) 2006(همکاران 

گاوهاي زبو را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت 

. ناقلی از این بیماري را مشاهده نکردند

در پژوهشی ) 2008(اران و همک  Akyuzهمچنین

گاوهاي بومی ترکیه و گاوهاي براون سوئیس منطقه 

را آزمایش کردند و نتایج آنها نشان داد که هیچ دام 

هاي مورد بررسی وجود  ناقلی از این بیماري در گله

نتایج این پژوهش، یافته هاي گزارش شده . ندارد

  .توسط افراد ذکر شده را تائید نمود
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 نتیجه گیري کلی

عدم مشاهده آلل مغلوب جهش یافته 

نقص  و پیچیدگی ستون فقراتهاي ژنتیکی  بیماري

 در گاوهاي در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز

 استان مرکز اصالح نژاد سراب بومی سرابی

هاي  آذربایجان شرقی نیز عدم استفاه از اسپرم

هاي این ایستگاه  خارجی پرتولید و اصیل بودن دام

خاص این دام، نوید  ویژگی هاي. ودرا تایید نم

بخش یک منبع ژنتیکی مناسب براي آن منطقه 

براي حفظ خلوص ژنتیکی باید تمهیدات . باشد می

زیرا . صورت گیرد گسترده تري از سوي مسئولین

ها براي داشتن ذخایر ژنی  سازي این گله خالص

خالص و مطلوب به منظور انجام کارهاي اصالحی 

 نمودن راهبرد هاي اصالحی هیچ و بهنژادي و اجرا

مشکلی به لحاظ انتشار آلل مغلوب و همچنین 

آورد و با  کاهش راندمان اقتصادي بوجود نمی

توان از اسپرم  اطمینان و ضریب دقت باال می

هاي  گاوهاي برتر این نژاد، براي اصالح نژاد دام

هاي اصالح نژادي  منطقه و اجرا نمودن راهبرد

یج این پژوهش نشان دادند که نتا. استفاده نمود

 PCR-SSCP(هاي مولکولی  لزوم استفاده از تکنیک

به منظور شناسایی ناقلین ) PCR-RFLP و

هاي پایه  هاي ژنتیکی اتوزومال در سطح گله بیماري

هاي وارداتی و  و تجاري و همچنین در سطح اسپرم

تولیدي مراکز اصالحی داخل کشور امري غیر قابل 

ها به آسانی توانایی بهینه  ن روشانکار است و ای

هاي  هاي حامل و آلل شدن، تفکیک و شناسایی دام

همچنین روش ارائه شده در . جهش یافته را دارند

براي شناسایی و غربالگري تواند  این پژوهش می

هاي گاوهاي مراکز  هاي بومی و اسپرم دامسایر 

 استفادهاصالح نژاد کشور براي تشخیص حاملین 

  .شود

  

  کر و قدردانیتش

از معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزي و 

آزمایشگاه بیوتکنولوژي حیوانی دانشگاه فردوسی 

مشهد به سبب فراهم نمودن امکانات و تجهیزات 

پژوهشی، همکاران مرکز اصالح نژاد دام ایستگاه 

و ) استان آذربایجان شرقی(تحقیقاتی سراب 

 الهمکاران پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي شم

غرب و غرب ایران صمیمانه تشکر و قدردانی 

   .شود می
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Investigation of Iranian native Sarabi Cows for Complex Vertebral Malformation (CVM) 

and Deficiency in Uridine Mono Phosphate Syntase Enzyme (DUMPS) Genetic Disorders 

by Using PCR-SSCP and PCR-RFLP Technique 
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Abstract 

Evaluating and detection of genetic disorders is very important in both human and animal communities. 

Blood samples were prepared from 162 cows from Sarabi cows’ research station in Sarab, East 

Azerbaijan province, Iran. DNA extraction was done based on guanidine thiocyanate – silica gel method. 

The aim of this study was to identify the CVM and DUMPS carriers in Sarabi native cows of Iran. 

Standard polymerase chain reaction was applied to amplify a 177 bp and a 108 bp fragments from exon 4 

in SLAC35A3 gene and exon 5 in UMPs gene using specific primers pair. The SLC35A3 gene PCR 

products were analyzed using single stranded conformation polymorphism (SSCP) to reveal their 

mutations on polyacrylamide gel. In order to identify DUMPS carrier animals, a RFLP assay was 

conducted and the UMPs PCR products were digested by AvaI restriction enzyme. Results indicated that 

no G→T mutation at position 559 in exon 4 of SLAC35A3 gene and C→T mutation at position 405 in 

exon 5 of UMPs gene in examined cows respectively and subsequently no carrier was identified. 

 

Keywords: Autosomal Genetic Diseases, CVM, DUMPS, Sarabi cow, PCR-RFLP, PCR-SSCP. 
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  مرتبط با وزن الشهجایگاه هاي ژنی کاوش مولکولی ژنوم گاو براي نقشه یابی 

1، محمدرضا محمدآبادي1* علی اسماعیلی زاده کشکوئیه
  

  اعضاي هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

  چکیده

یکی از ) QTL(محتمل ترین نقاط ژنومی کنترل کننده صفات کمی پویش کل ژنوم با هدف یافتن 

، اولین QTLمکان یابی . استراتژیهاي کارآمد براي تحلیل مولکولی صفات داراي مکانیسم توارثی پیچیده است

 هاي QTLناسایی جام این پژوهش شهدف از ان.  شناسایی ژن هاي مسئول تنوع در صفات کمی استبرايگام 

لیموزین با گاوهاي ماده جرسی و لیموزین تالقی ×  گاو نر آمیخته جرسی 6تعداد . الشه گاو بودموثر بر وزن 

و وزن الشه بالفاصله تمام نتاج کشتار شده .  نتاج تشکیل شد784داده شدند و شش خانواده ناتنی پدري شامل 

وزن .  تعیین ژنوتیپ شدند نشانگر ریزماهواره189شش والد نر و تمامی نتاج براي . پس از کشتار ثبت  شد

 سال، گله، نژاد مادر، تیپ تولد، سن مادر و اثر ژن میوستاتین جنس،الشه براي اثرات ثابت گروه کشتار، 

یابی درون  روش نقشه.  استاندارد شدند،هاي مدل با تقسیم بر انحراف معیار فنوتیپی دهنباقیما. تصحیح گردیدند

 بر در سطح معنی دار ژنومی واقع QTLتعداد سه .  استفاده شدQTLلیز فاصله اي مبتنی بر رگرسیون براي آنا

 شناسایی 17 و 10 در سطح معنی دار کروموزومی روي کروموزوم هاي QTL و دو 14 و 5، 3کروموزوم هاي 

تا 4/0 بین QTLاثرات . نشان داد در تمام خانواده ها تفرق 14 شناسایی شده روي کروموزوم QTLفقط . شدند

  . واحد انحراف معیار فنوتیپی بودبه 8/0

  QTLگاو، وزن الشه،  ،  ژنوم:واژه هاي کلیدي

                                                             

1  ∗    Email: aliesmaili@uk.ac.ir                   ٠٩١٣٣٩۵٨٠۴١: علی اسمعیلی زاده کشکوئیھ    تلفن:  نویسنده مسئول 
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  مقدمه

هدف اصلی از نقشه یابی ژنومی در 

 شناسایی ژن هاي مرتبط با تنوع ،هاي اهلیدام

وزن الشه در . فنوتیپی در صفات اقتصادي است

 یکی از صفات مهم اقتصادي است که ،دام

ده و استفاده از داراي الگوي توارث کمی بو

هاي بهنژادي براي بهبود آن به دلیل لزوم روش

برداري صفت، هزینه دکشتار حیوان براي رکور

 رتبه بندي مستقیم حیوانات "عموما. زیادي دارد

زنده یا انتخاب گاوهاي نر با استفاده از آزمون 

 یکی از ،هاي اولتراسوند نتاج بر اساس داده

تبط با الشه هاي بهبود صفات مختلف مر راه
 که پژوهش از یک به دست آمدهاست، اما نتایج 

روي گله هاي گاو در ایاالت متحده آمریکا 

 قابلیت با وجودصورت گرفته نشان داده که 

  توارث متوسط این صفات

)Koch et al., 1982( سال گذشته 30، در طی 

بهبودي براي این صفات حاصل نشده است 

)Van Vleck et al., 2007( . استفاده از

 اوزان زنده دام که اساسبر هاي گزینش  روش

همبستگی ژنتیکی باالیی با وزن الشه دارند، 

ییر ژنتیکی این صفت شود، تواند منجر به تغ می

اما به دلیل همبستگی ژنتیکی مثبت این صفات 
 امکان افزایش ،)MacNeil, 2003(با وزن تولد 

 از حد بهینه وزن تولد و در نتیجه افزایش فراتر

در صورت . سخت زایی در گله وجود دارد

شناسایی نواحی ژنومی اختصاصی کنترل کننده 

ش انتخاب به وزن الشه دام، امکان استفاده از رو

 & MAS ()Spelman(کمک نشانگر 

Bovenhuis, 1998( براي این صفت بدون 

. تغییر در صفات دیگر وجود خواهد داشت

شناسی  فناوري هاي نوین در عرصه زیست

مولکولی و روشهاي محاسباتی توسعه یافته در 

 حوزه ژنتیک آماري، امکان مطالعه عوامل ایجاد

نده تنوع ژنتیکی صفات داراي مکانیسم کن

توارثی پیچیده را در سطح مولکولی با استفاده از 
هاي پیوستگی نشانگرهاي مولکولی  نقشه

DNA،فراهم نموده است .  

جدیدترین نقشه پیوستگی در گاو 

1 نشانگر ریزماهواره3802شامل 
 30 روي 

 جفت 29هاي جنسی  و  کروموزوم(کروموزوم 

گاو از . )Ihara et al., 2004( می باشد) اتوزوم

 بوده و اکثر نژادهاي گاو گوشتی از Bosجنس 
 بنابراین ، می باشندBos taurusگونه 

 تا BTA1صورت مخفف ه هاي گاو ب اتوزوم

BTA29 کروموزوم هاي . گذاري شده اند نام

 و BTX به ترتیب بصورت Y و Xجنسی 

BTYتعداد نشانگرهاي .  نام گذاري شده اند

2چند شکلی تک نوکلوتیدي
) SNPs ( در گاو به

هاي ژنتیکی  این نقشه. رسد چندین هزار می

نشانگرها، زمینه الزم براي شناسایی نواحی 

در هاي مرتبط با تنوع  ژنومی حامل چند شکلی

پویش . را فراهم نموده اند) QTL(صفات کمی 

ترین نقاط  کل ژنوم با هدف یافتن محتمل

                                                        

1
 Microsatellite  

2
 Single nucleotide polymorphisms  
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ژنومی کنترل کننده صفات کمی یکی از 

هاي کاندیدا   یافتن ژنبراي کارآمد راهبردهاي

و نشانگرهاي مرتبط با صفات کمی براي 
مطالعات .  استMASاستفاده در برنامه هاي 

 تاثیر زیادي در MASشبیه سازي نشان داده که 
پیشرفت ژنتیکی صفات الشه دارد 

)Meuwissen & Goddard, 1996( . مکان یابی

QTL هت شناسایی نشانگرهاي ج، اولین گام در

جام این مرتبط با صفات کمی است و هدف از ان

 هاي موثر بر  وزن QTL شناسایی پژوهش،
  .الشه گاو بود

  

  مواد و روشها

  طرح آزمایشی و تعیین فنوتیپ

طرح آزمایشی مورد استفاده یـک طـرح    
تـه هـاي نـسل اول     از بین آمیخ  . ناتنی پدري بود  

حاصل از تالقـی دو نـژاد لیمـوزین و جرسـی،            
ــر بــا گاوهــاي مــاده جرســی و 6تعــداد   گــاو ن

لیموزین تالقی داده شدند و شش خانواده نـاتنی   

 حیوان در اسـترالیا     366( نتاج   784پدري شامل   

در . تـشکیل گردیـد  )  حیوان در نیوزیلنـد 418و  

د و در ها فقط از مرتع تغذیه نمودن      نیوزیلند، دام 

در اسـترالیا،   .  ماهگی کـشتار شـدند     22-28سن  
دام هـا تـا یکــسالگی از مرتـع اسـتفاده نمودنــد     

 34-40 روز پروار و در سن    180سپس به مدت    

تمام نتاج حاصل از تالقـی    . ماهگی کشتار شدند  

برگشتی شش گاو نر با ماده گاوهاي لیموزین و         

و وزن الشه بالفاصله پس از      جرسی کشتار شده    

. ر بــه عنــوان وزن الشــه گــرم ثبــت  شــدکـشتا 

 1دول جـ میانگین و انحراف معیار وزن الشه در    

  . آمده است

  

 ترکیب نژادي، میانگین و انحراف معیار وزن الشه نتاج و تعداد نتـاج مربـوط بـه شـش                    -1دول  ج 

 .خانواده مورد مطالعه

Family N. of 

Progeny 

Mean  

  

SD  Grand sire 

breed 

Grand dam 

breed  

1 125 (121)1 
  343.9 63.2 Jersey  Limousin 

2 128 (127) 335.6 59.0 Limousin Jersey  
3 140 (140) 223.6 44.4 Jersey  Limousin   
4 113 (108) 323.4 61.8 Limousin Jersey  
5 156 (152) 239.2 47.0 Jersey  Limousin 
6 122 (121) 217.9 35.5 Jersey  Limousin 

Total 784 (769) 277.2 75.1 - - 

  . اعداد داخل پرانتز بیانگر تعداد نتاج داراي رکورد هستند1

Table 1- Breed composition, mean and standard deviation of carcass weight and the 

number of progeny per family. 
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   و تعیین ژنوتیپ DNAاستخراج 

نمونه خون دام ها در طول اولین سـال          

 از  DNAدگی جمـع آوري شـد و اسـتخراج          زن

 & Montgomery(ها  لوکوسیت هاي خون دام

Sise, 1990(تعـداد انـدکی از   . رت گرفـت  صو
براي این دسـته    . نتاج، حاصل انتقال جنین بودند    

ــا DNAاز دامهــا اســتخراج  ــه گــوش و ب  از الل

1استفاده از کیت کیاژن   
اسـتخراج  که یـک کیـت    

DNA ،ــت اســت ــار  از باف ــر اســاس روش ک  ب

از آنجا که احتمال تبادل     . سازنده کیت انجام شد   

 طریـق   خون جنین هاي مختلف در رحم گاو از       

 براي جلـوگیري از اخـتالط       ،  جفت وجود دارد  

DNA   از  ایـــن روش ، ایــن دســته از دام هــا 
  .  استفاده شدDNAاستخراج 

موقعیت نشانگرها بر اساس نقشه 

ژنتیکی بین المللی ارائه شده براي گونه گاو 

)Ihara et al., 2004(این نقشه پیوستگی .  بود

در واقع متوسط نقشه جنس نر و ماده بوده و 
 29 سانتی مورگان شامل 3160طول آن برابر 

 یک کروموزوم جنسی ،گروه پیوستگی اتوزومی

X و یک کروموزوم جنسی Yتعداد .  است

ل نشانگرهاي ریزماهواره در این نقشه شام

تعدادي ( جایگاه 2389 نشانگر متعلق به 3960

. است) از نشانگرها موقعیت مشابه داشته اند

 4/1 متوسط فاصله هر نشانگر ،بنابراین

به  این نقشه ژنتیکی،. مورگان می باشد سانتی

                                                        

1
 Qiagen DNeasy Tissue Kit 

روش تحلیل پیوستگی چند نقطه اي و با 

2افزار کراي مپ استفاده از نرم
   

)Green et al., 1990(شده است تشکیل  .

 )Visscher et al., 1996(مطالعات شبیه سازي 

طور متوسط فاصله بهینه بین ه نشان داده که ب
 در QTLنشانگرها براي مطالعات اولیه شناسایی 

 سانتی 15جوامع ناخالصی همچون گاو، 

بر این اساس،  با توجه به طول . مورگان است

ر نظر گرفتن این موضوع که ژنوم گاو و با د
 تعدادي از والدین نر فاقد اطالعات "معموال

مفید براي برخی از نشانگرها هستند، انتخاب 

، بر اساس سرانجام. نشانگرها صورت گرفت

  اطالعات مربوط به نقشه ژنتیکی گاو 

)Ihara et al., 2004( که در سامانه اینترنتی 

 حیوانات گوشتی ایاالت هاي پژوهشمرکز 

  متحده آمریکا قرار دارد

)/gov.usda.marc.www://http(،  284تعداد 

نشانگر با توجه به محتواي چندشکلی، فاصله 

 استفاده از آسانیانگرها، تعداد آلل ها و بین نش

 284شش والد نر براي تمام . آنها انتخاب شدند

والدین . نشانگر مورد نظر تعیین ژنوتیپ شدند

طور متوسط ه  جایگاه و ب206 تا 178نر در 
 بنابراین نشانگر هتروزیگوت بودند، 189براي 

 ، نشانگر189تمامی نتاج بطور متوسط براي 

). 2دول ج (پ شدندتعیین ژنوتی

                                                        

2
 CRIMAP 
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  . تعداد نشانگرهاي داراي اطالعات مفید به ازاء هر خانواده به تفکیک گروه پیوستگی-2دول ج

  Family    

Chromosome 1 2 3 4 5 6 Min Max Mean 

1 7  7  8 8 7  8 7  8 8.5 

2 8 7  12 8 14 10 7  14 9.8 

3 9 7  10  8 8 7  7  10 8.2 

4 10  9 9 8 8 10  8 9 9.0 

5 8 6  5 6  8 7  5 8 6.7 

6 8 5 4 5 5 6  4 8 5.5 

7 9 6  8 9 7  8 6  9 7.8 

8  9 6  7  7  8 7  6  9 7.3 

9 9 8 9 8 9 8 8 9 8.5 

10 7  6  6  7  7  7  6  7  6.7 

11 9 7  13 12 6  9 6  13 9.3 

12 4 7  6  6  5 6 4 7  5.7 

13 8 9 7  6  6  9 6  9 7.5 

14 6  5 6  7  8 8 5 8 6.7 

15 8 7  9 8 8 8 7  9 8.0 

16 8 8 9 6  5 11  5 11  7.8 

17 9 8 8 7  4  8 4  9  7.3 

18 7  6  7  7  8 8 6  8  7.2 

19 5  3  6  8 5 6  3  8 5.5 

20 5  8  6  7  4  7  4  8  6.2 

21 5  8  6  7  3  6  3  8  5.8 

22 6  6  4  4  6  8  4  8  5.7 

23 4  3  7  3  4  6  3  7  4.5 

24 3  4  2  3  4  4  2  4  3.3 

25 2  3  4  4  5  3  2  5  3.5  

26 4  4  5  2  4  6  2  6  4.2 

27 3  4  5  5  3  3  3  5  3.8 

28 4  4  4  5  4  5  4  5  4.3 

29 3  7  6  6  5  7  3  7  5.7 

Total 187  178 198 187 178 206 178 206 189 

 

Table 2- Number of informative markers per family in each linkage group. 
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  آنالیز آماري داده ها

وزن الشه هاي بدست آمده در کشور 

نیوزیلند با استفاده از یک مدل آماري شامل 

 سال، گله، نژاد جنس،اثرات ثابت گروه کشتار، 

مادر، تیپ تولد و اثر ژن میوستاتین تصحیح 
دست آمده در استرالیا ه وزن الشه هاي ب. شدند

نیز با استفاده از  یک مدل آماري شامل اثرات 

، ) و سال جنسشش ترکیب(ثابت گروه کشتار 

. ر و اثر ژن میوستاتین تصحیح گردیدندنژاد ماد

نتایج یک مطالعه قبلی بیانگر اثرات معنی دار 
یک جهش در ژن میوستاتین گاو بر صفات 

 لذا ژنوتیپ حیوانات براي ،مختلف الشه بود
 باالصورت اثر ثابت در مدل هاي ه این ژن نیز ب

براي برازش مدل هاي آماري فوق از . وارد شد

1یملاس ر نرم افزار اي
   

)Gilmour et al., 2006(استفاده شد  .

مدل هاي آماري فوق با تقسیم بر  باقیمانده
 ،انحراف معیار فنوتیپی داخل هر کشور

اط هاپلوتیپ هاي پس از استنب. استاندارد شدند
به ارث رسیده از هر نژاد از طریق والد نر، 

یابی درون فاصله اي مبتنی بر رگرسیون  نقشه

 ;QTL )Esmailizadeh et al., 2008براي آنالیز 

Knott et al., 1996( روي صفت  استاندارد 

و آنالیز پولد آنالیز درون فامیلی .  انجام شد،شده

 در بین خانواده هاي مختلف QTLشده 

                                                        

1
 ASReml 

)Esmailizadeh et al., 2008( با استفاده از نرم 

2افزار گراید کیو تی ال
 )Seaton et al., 2006( 

دار با استفاده از  هاي معنی آستانه. انجام شد

3روش آزمون تبدیل
 )Churchill & Doerge, 

این آزمون تبدیل، امکان .  تعیین شدند)1994

تعیین آستانه هاي تجربی را در سطح کروموزوم 

 بر این، از افزون. نماید  یا کل ژنوم فراهم می

است،  آنجا که آزمون تبدیل یک آزمون تجربی

وابسته به فرض استقالل آزمونها یا مفروضات 

براي انجام . ه توزیع آزمون نمی باشدمربوط ب

ه آزمون تبدیل، داده هاي ژنوتیپی نشانگرها ب

طور تصادفی به داده هاي فنوتیپی اختصاص 

 با استفاده از مدل نقشه QTLداده شدند و آنالیز 

هاي جدید  یابی درون فاصله اي روي داده

 بدست آمده، ثبت Fانجام شده و حداکثرآماره 

داد ده هزار مرتبه تکرار این عمل به تع. شد

 Fگردید و در نهایت توزیعی از آماره هاي 

 مربوط به سطح Fحداکثر بدست آمد و آماره 

 به عنوان مرز Fاز این توزیع % 1یا % 5احتمال 

نتیجه یک . آستانه معنی دار در نظر گرفته شد

ها روي  آنالیز تبدیل براي تمام خانواده

. شده است نشان داده1 در شکل 14کروموزوم 

                                                        

2
 GridQTL 

3
 Permutation test 
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 براي تعیین آستانه هاي 14 نتیجه یک آنالیز تبدیل براي تمام خانواده ها روي کروموزوم -1شکل 

  .دار معنی

Figure 1- Result of a permutation analysis across all the families on chromosome 14 

for determining the significant threshold values. 

  

ي اطمینان موقعیت  ورد فاصلهبراي برآ

QTL1، از روش بوت استراپ
 )Visscher et 

al., 1996( گیري به تعداد  نمونه. شد استفاده

 مرتبه تکرار شد و پس از آنالیز هر 10000

نمونه بوت استراپ، بهترین برآورد موقعیت 

QTL ثبت گردید تا توزیع برآوردهاي موقعیت 
QTLبدست آید، در طول کروموزوم .  

  نتایج و بحث

 مـرتبط   QTL کروموزوم حامل    5تعداد  
هـاي شناسـایی شـده      QTL. ه بودنـد  با وزن الش  

ــاي    ــوزوم هـ ــس از 14 و 5، 3روي کرومـ  پـ
تصحیح براي آزمون هاي چندگانه با اسـتفاده از         

                                                        

1
 Bootstrap 

. آزمون تبدیل در سطح کل ژنوم معنی دار بودند        

) BTA5 (5در همه موارد، به غیر از کرومـوزوم        

 در جهـت مـورد انتظـار بـود،          QTLعالمت اثر   

ایش وزن الشـه    یعنی آلل لیموزین منجر بـه افـز       

 68 در موقعیـت   QTLیـک    ).3جدول  (شد   می

ــوزوم    ــان روي کروم ــانتی مورگ ) BTA3 (3س

با اثر بـسیار معنـی دار       ) cM 28فاصله اطمینان   (
در ایـن نقطـه از      .  شناسـایی شـد    ،بر وزن الشـه   

 مـوثر بـر     QTL مدارکی مبنـی بـر وجـود         ،ژنوم
ــه   ــروش الشــــ ــل فــــ ــت قابــــ   گوشــــ

 )Casas et al., 2003; Casas et al., 2001( و 

ــه   ــی الش ــزان چرب  )Casas et al., 2001(می

  . گزارش شده است

α=5% 
α=1% 



  1388 و همکاران، اسمعیلی زاده

 ١٢٤ 

 

  .هاي شناسایی شده براي وزن الشه گاوQTL محتمل ترین موقعیت و اندازه اثر -3دول ج

Chromosome Location 
1

 Marker 
2

 Family  QTL effect
 2

  F statistic 

3 68 HUJ246 3 6.3 15.1
 **

 

5 52 BL37 2 -8.0 
**

 17.0 

10 97 TGLA272 3 5.8 
**

 12.4 
14 40 BM302 1 6.6 **

 14.2 

14 40 BM302 2 6.6 6.2 
*

 
14 40 BM302 3 4.1 6.1 * 

14 40 BM302 4 4.5 6.0 
*

 
14 40 BM302 5 3.3 5.9 * 

14 40 BM302 6 4.4 6.4 
*

 
17 92 BM1233 2 5.7 7.3 * 

17 92 BM1233 4 5.2 6.3 
*

 
1

ترین نشانگر به  نزدیکIhara et al., 2004( ،2( اساس نقشه ژنتیکی ریزماهواره ها بر) سانتی مورگان (QTLموقعیت 

*، صورت درصدي از میانگین صفته  بQTL اثر QTL،3موقعیت 
** و 

% 1 و %5 در سطح QTL به ترتیب اثر معنی دار 

  .پس از تصحیح براي آزمون هاي چندگانه در طول کروموزوم

Table 3- Most probable location and the size of effect of the identified QTL for bovine 

carcass weight. 

 

 مـوثر بـر    QTLگزارش هایی در مـورد      
ــه روي   ــفات الشــ ــود دارد BTA5صــ    وجــ

)Casas et al., 2000; Mizoshita et al., 

2004; Stone et al., 1999( .  ه گزارش شـده کـ

 با درصد استخوان و بـازده الشـه       BL37نشانگر  
این نشانگر . )Stone et al., 1999(مرتبط است 

ــت  ــه   52در موقعی ــسبت ب ــانی ن ــانتی مورگ  س

واقع شده و در مطالعه حاضـر  BTA5 سانترومر 

 ،شـه گـرم  مشخص شد که این نشانگر با وزن ال       

 موثر بر سطح مقطع عـضله       QTL.  مرتبط است 
راسته،  ماربلینگ و تولید چربی روي کرومـوزم         

 و در موقعیت ژنومی شناسـایی شـده در ایـن            5

ــژوهش ــت  پــ ــده اســ ــزارش شــ ــز گــ   ، نیــ

)Casas et al., 2003( .  ــا وجــود ــابراین، ب بن
یـک نــژاد  (اسـتفاده از ترکیــب نـژادي متفــاوت   

 حاضـر  پـژوهش در ) گوشتی و یک نژاد شـیري     

، این آزمایش قادر بـه  باال هاي پژوهشنسبت به   

 بــراي وزن الشــه روي QTLتائیــد تفــرق ایــن 
BTA5 چـه ایـن      اگـر .  بودQTL      در اکثـر ایـن 
 در یک ناحیـه ژنـومی واقـع شـده       هاي پژوهش

 زیـاد   "ا به دلیل فاصـله اطمینـان نـسبتا        است، ام 
 ممکـــن اســـت ،)QTL) cM40-25موقعیـــت 

هاي مختلفی در بروز صفات مختلـف الشـه      ژن

. موثر باشند که در این ناحیه ژنومی قـرار دارنـد          

یابی دقیـق   بنابراین، مطالعات بیشتري براي نقشه 
هاي  شناسایی ژن یا ژن و سرانجام   QTLتر این   
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 ، صفات مختلف الشـه     براي QTLمسبب اثرات   

  .ضروري است

هـاي کاندیـدا بـر       اگر چه پیـشنهاد ژن       
 به دلیل فاصله اطمینان     پژوهشاساس نتایج این    

، ) QTL) cM 35 زیاد برآورد موقعیـت      "نسبتا

چندان صحیح نمی باشد، به هرحـال ایـن نکتـه          

 IGF-1 و   MYF-5هاي   قابل توجه است که ژن    

ــت BTA5روي  ــی موقعیــ  QTL و در نزدیکــ

 قـرار دارنـد و      پـژوهش شناسایی شـده در ایـن       
 بـر   QTLممکن است عامل اثرات مشاهده شده       

داري  براي مثال، ارتباط معنـی    . وزن الشه باشند  

 و صفات الشه در IGF-1بین یک جهش در ژن      

 Curi et(گاوهاي گوشتی گزارش شـده اسـت   

al., 2005( .  

دار روي   با اثر بسیار  معنـی    QTLیک    

 شناسایی شد که در همه خـانواده        14کروموزوم  

نمود، امـا میـزان اثـر آن در          ها تفرق حاصل می   
). 3جـدول   (فاوت بـود    خانواده هاي مختلف مت   

 بـر   QTLموقعیت نقشه یـابی شـده بـراي ایـن           
، در  آنـالیز تـوام       F آمـاره    بیـشینه اساس مقـدار    

ــله     ــه در فاص ــورد مطالع ــانواده م ــش خ  40ش

مورگان نسبت به ابتداي کرومـوزوم بـود         سانتی

  ).2شکل (

 QTLنکتــه قابــل توجــه در مــورد     

بـا   این است کـه      BTA14یابی شده روي     مکان
تفاوت بودن شرایط محیطی و پرورشـی        م وجود

 QTLحیوانات در استرالیا و نیوزیلند، اثرات این   

 مـوثر بـر     QTL. در هر دو محیط مـشاهده شـد       

ــت  ــه در موقعیــــــــ      cM44وزن الشــــــــ

)Kim et al., 2003( ــت   cM49-32 و موقعی

)Mizoshita et al., 2004( روي این کروموزوم 

 بـر ایـن، در یـک        افـزون . شناسایی شـده اسـت    
 نقـشه  )Takasuga et al., 2007( دیگر پژوهش

  نیز انجام شده و فاصله       QTLیابی دقیق تر این     

.  کـاهش یافتـه اسـت   Mb1/1   بهQTLاطمینان 

QTL مــوثر بــر صــفات رشــد نیــز در گاوهــاي 
 گـزارش شـده    BTA14گوشتی در این ناحیه از      

تـاکنون بـیش از   . )Miyata et al., 2007(اسـت  
 موثر بر صفات    QTL حضور   ، مطالعه مستقل  40

اقتصادي مختلف در گاوهاي شـیري و گوشـتی         

 گزارش نمـوده انـد و در        14را روي کروموزوم    

 )Wibowo et al., 2008(یـک مطالعـه مـروري    

 بیـشترین  ،مشخص شده که در گاوهـاي شـیري      
 BTA14هـاي گـزارش شـده روي       QTLتراکم  

ــه  0-10در فاصــله  ــسبت ب ــانی ن  ســانتی مورگ

 بـر صـفات مـرتبط بـا         "سانترومر بوده و عمدتا   
ي از طرفـی در گاوهـا     . تولید شیر مـوثر هـستند     

ــر ،گوشــتی  هــاي شناســایی شــده در QTL اکث
 سانتی مورگان نسبت به سانترومر 15-45فاصله  

BTA14  بوده اند )Wibowo et al., 2008( . از

آنجا که با استفاده از جمعیـت مـورد مطالعـه در        

 موثر بـر وزن تولـد نیـز در         QTL،  پژوهشاین  
ــد   ــایی شــ ــوم شناســ ــه از ژنــ ــن نقطــ   ایــ

)Esmailizadeh et al., 2006(    و بـا توجـه بـه 
 بـر وزن تولـد و وزن        QTLاثرات مـشابه ایـن      

 استفاده از این نشانگر در انتخاب      "شه، احتماال ال
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براي بهبود وزن الشه منجر به افزایش وزن تولد         

 هـاي  پـژوهش بـا ایـن حـال،       . نیز خواهد شـد   

بیشتري با هدف شناسـایی جهـش هـاي عامـل           

 در ایــن نقطــه از ژنــوم ضــروري QTLاثــرات 

تعـداد زیـادي ژن هـاي کاندیـدا در ایـن            . است
 است که   mycی از آنها ژن     یک. ناحیه قرار دارند  

یک ژن تحریک کننده سـایر ژن هـاي مـوثر بـر        

  . رشد می باشد
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خطوط متقاطع افقی پایین و باال به ترتیب آستانه هاي معنی دار کروموزومی در . گاو 14شماره 

  .هستند% 1و % 5سطح 

Figure 2. Information content (IC) and F-profile (pooled across the six families) on 

bovine chromosome 14. The dotted lower and upper horizontal lines show the 

chromosome-wide significant 5% and 1% thresholds, respectively.  

 

 

ــاي  ــوزوم ه ــل 17و 10کروم ــز حام  نی
QTL     موثر بر وزن الشه بودند  .QTL   شناسـایی 

 در دو خانواده از شـش  17شده روي کروموزوم   

.  تفرق حاصـل مـی نمـود       ،خانواده مورد مطالعه  

 دست آمـده روي کرومـوزوم     ه   ب Fحداکثر آماره   

ــت 17 ــان  92، در موقعی ــانتی مورگ فاصــله ( س
شـکل  (نسبت به سانترومر بود  ) cM 32اطمینان  

 مـوثر بـر وزن      QTLاین اولـین گـزارش از       ). 3
در مـورد    . اسـت  17الشه گاو روي کرومـوزوم      

ه است که ج این نکته قابل تو   ،QTLمیزان اثرات   
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بدون در نظر گرفتن منـشاء   (اثرات مشاهده شده    
 بـه واحـد درصـد       0/8 تـا    3/3بـین ) نژادي آلـل  
بـه واحـد انحـراف معیـار        8/0تـا   4/0میانگین یا   

بنابراین، این آزمایش فقـط توانـایی       . فنوتیپی بود 

 متوسـط تـا زیـاد اثـر را داشـته            QTLتشخیص  
  .است
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خطوط متقاطع افقی پایین و باال به ترتیب آستانه هاي معنی دار کروموزومی در .  گاو17شماره 
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Figure 3. Information content (IC) and F-profile (pooled across the six families) on 

bovine chromosome 17. The dotted lower and upper horizontal lines show the 

chromosome-wide significant 5% and 1% thresholds, respectively.  
 

ماهیت جوامع غیـر خـالص  از جملـه           

 ممکن است یک    "انسان و دام این است که اوال      

QTL      در تمام خانواده ها تفرق حاصـل ننمایـد  .

 در خانواده QTL ممکن است که میزان اثر       "انیاث

هاي مختلف به دلیل متفـاوت بـودن نـوع آلـل             

الزم . تفرق یافته در خانواده هـا، متفـاوت باشـد        

 چنـین   ویژگی هاي  است که یکی از      یادآوريبه  

جوامعی این است که در یک جایگاه ژنی ممکن        

سـوي  از  . است چندین آلل تفرق حاصل نمایند     
 و نشانگر   QTLت فاز پیوستگی     ممکن اس  دیگر

بنابراین، . در خانواده هاي مختلف متفاوت باشد     

هــاي شناســایی شــده در ایــن  QTLاســتفاده از 
  براي وزن الشـه  MAS  در برنامه هاي  پژوهش

 ،بنـابراین .  بسیار مشکل خواهد بود   "گاو احتماال 
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ــا اســتفاده از   ــود ژنتیکــی وزن الشــه گــاو ب بهب
ي متـصل بـه ایـن    انتخاب بـه کمـک نـشانگرها      

QTL          ها نیازمند نقـشه یـابی دقیـق تـر QTL و 

همچنین بررسی اثرات آنهـا در داخـل هـر نـژاد      
 کارآمد، اسـتفاده    راهبرد در این راستا یک      .است

از  تعداد بیشتري نتاج و افزایش تراکم نشانگرها    

ــن   ــشخص شــده در ای ــداي م ــواحی کاندی در ن
 ، با هدف کاهش فاصله اطمینان موقعیت پژوهش

QTLخواهد بود .  

   سپاسگزاري

 سـازمان   پـژوهش را  ام ایـن    جـ هزینه ان 

تحقیقات، علـوم و فنـاوري نیوزیلنـد، دانـشگاه          
و وزارت علـوم، تحقیقــات و  ) اســترالیا(آدالیـد  

تامین ) دانشگاه شهید باهنر کرمان   (فناوري ایران   

بخش هایی از ایـن مقالـه در شـشمین       . کرده اند 

صورت سـخنرانی  ه همایش بیوتکنولوژي ایران ب 

  .ارائه شده است
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A molecular genome scan to map quantitative trait loci affecting bovine carcass 

weight 
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Kerman, Iran 

 

Abstract 
Genome scan to map quantitative trait loci (QTL) is one of the efficient strategies 

for molecular dissection of complex traits. QTL mapping is the first step toward the 

detection of genes responsible for quantitative traits variation. The objective of the present 

research was to identify QTL influencing carcass weight in cattle. Six Limousin × Jersey 
crossbred sires were mated to both Jersey and Limousin dams producing 782 backcross 

progeny. Six sires and all the progeny were genotyped for 189 microsattelite markers. 
Carcass weight (CWT) was pre-adjusted to account for known fixed effects including, 

slaughter group, sex, year, herd, dam breed, birth type and age of dam. Residuals were 
stored after standardization by dividing by the phenotypic standard deviation (σP). Linkage 

with standardized CWT was tested, using interval-mapping regression procedure. Three 
genome-wide significant QTL located on BTA3, 5 and 14 and two chromosome-wide 

significant QTL resided on BTA10 and 17 were identified for CWT. QTL located on 

BTA14 was segregating in all the six families. The QTL effects raged from 0.4 to 0.8 in 

units of phenotypic standard deviation, thus the experiment had only a power to detect 

medium to large QTL.   

 

Key words: Carcass weight, Cattle, Genome, QTL.  
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  ت مجله بیوتکنولوژي کشاورزيتدوین مقاالنگارش و راهنماي 

مقالـه کوتـاه و مقالـه       را به شکل مقاله،     پژوهشی -علمی  مقاالت "بیوتکنولوژي کشاورزي "مجله  
 هـاي   کـه حاصـل تحقیقـات در زمینـه    )به دعوت هیأت تحریریه از متخصصین و صـاحبنظران     (مروري  

م و طیور، آبزیان و در رابطه با کشت بافت، مهندسـی ژنتیـک،             اعم از گیاهی، دا   (بیوتکنولوژي کشاورزي   

یـا  اي چـاپ شـده و     در هیچ مجلـه یـا نـشریه   مقاالت ارسالی نباید . باشند منتشر می کند   ...) نشانگرها و 
مـسئولیت صـحت علمـی       ، مجله فارسی اسـت    اصلیزبان  . ارسال شده باشند  همزمان به مجله دیگري     

ـ  در ) Corresponding Author( نویـسنده مـسئول مکاتبـات    دهمطالب درج شده در مقاله بر عه

بـر عهـده   رعایت کلیه جوانـب حقـوقی مقالـه    .  است در درجه بعدي  ) گان(ه نویسند درجه اول و سایر   
 مجلـه   طبق ضـوابط هیأت تحریریه در پذیرش و یا رد مقاالت ارسالی. باشد  می  مکاتبات نویسنده مسئول 

نـام فایـل مقالـه بایـد بـا حـروف       .  آماده شـود doc و با پسوند Wordفزار مقاله باید با نرم ا. مخیر هستند 
ــسی ــات  انگلیـ ــسئول مکاتبـ ــسنده مـ ــل نویـ ــد و فامیـ ــه  و باشـ ــی   بـ ــشانی الکترونیکـ ــه نـ مجلـ

)com.gmail@bio.agri.jou ( سـال خواهـد   ارتأییدیه دریافـت مقالـه بـه نویـسنده مـسئول            . ارسال شود 

  .باشد  می MojBioKes/ir.ac.uk.www://h pسایت فعلی مجله . شود می

 سانتی متر از چهار طـرف  5/2 حاشیه با) Double space(، یک خط در میان A4 در ابعاد کاغذمقاله 

 B  نوشـته هـاي فارسـی بایـد    قلم.  تایپ شود صفحه20 حداکثر در با رعایت کامل اصول آیین نگارش

lotus  نوشته هاي انگلیسی قلمو  14با اندازه Times New Romanبراي عنـاوین و  . باشد12 قلمازه  و اند 
  . در نظر گرفته شود) Bold (قلم سیاه به صورت همان قلم و اندازه،نویسندگان 

هـا،    صفحه مشخصات، چکیده فارسی، واژه هاي کلیدي فارسی، مقدمه، مـواد و روش             :مقاله شامل 
  . ی باشدنتایج و بحث، سپاسگزاري، منابع، چکیده انگلیسی و واژه هاي کلیدي انگلیسی م

 ی، رتبه علم)گان(، نام نویسنده)فارسی و انگلیسی( مقاله باید شامل عنوان مقاله      :مشخصاتصفحه  

، تلفـن و دورنگـار آورده   )E-mail( پست الکترونیـک  نشانی پستی و نشانیبه همراه نام موسسه مربوطه،      
. باشـد ص محتواي مقالـه  و کامال رسا در خصوکوتاه الزم است عنوان ). هم فارسی و هم انگلیسی (شود  

آدرس، تلفن و دورنگار نویسنده مسئول مکاتبـات جهـت پیگیـري فرآینـد           مشخصات،  در انتهاي صفحه    

  . بررسی مقاله آورده شود

 را بـازگو  پژوهشنتایج  و روش هااهمیت موضوع،   تجاوز نکند و با تأکید بر        کلمه 250  از :چکیده
و شـامل  چکیده انگلیسی ترجمـه کامـل چکیـده فارسـی         . نماید و تمام آن در یک پاراگراف نوشته شود        

مـی آیـد و در بـاالي آن عنـوان انگلیـسی مقالـه، نـام         در انتهاي مقالـه بعـد از منـابع       وده و بعنوان مقاله   
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 از .و آدرس آنها و در انتهاي چکیده واژه هاي کلیدي به زبان انگلیـسی نوشـته مـی شـود             ) گان(نویسنده

  . ه جدول یا شکل و ذکر منبع در چکیده خودداري شودآوردن کلمات اختصاري، شمار

حالت واژه .  واژه بالفاصله بعد از چکیده فارسی و انگلیسی نوشته شود   5 تا   3 از   :ديیواژه هاي کل  

  . تایپ شود) Bold (قلم سیاه به صورت "واژه هاي کلیدي" اصطالحو وده  بکجهاي کلیدي 

ـ از انجام تحقیـق   و هدف     اهمیت تحقیق  شریح، ت پیشینه پژوهش له،  أ مس بیان شامل   :مقدمه طـور  ه ب
  .، مفید و مختصر باشدشفاف

 آمـاري، شـیوه      و روش تجزیـه    وسایل کار، طـرح   مواد مورد استفاده،     دربرگیرنده   :مواد و روش ها   
 محل انجام آزمایش، نـوع  . و نحوه اجراي پژوهش به صورت مشخص و روشن باشدهاداده جمع آوري  

  .ذکر شود) با ذکر نام محل تولید آنها(ي مورد استفاده و مواد شیمیایی ها و مشخصات دستگاه

بـه  ، بحـث مـستدل    هاي علمی بدست آمده از تحقیق       اي از یافته     خالصه  شامل  نتایج :نتایج و بحث  
شـکل هـا و   . باشـد  مـی  و نتیجـه گیـري   صورت مقایسه نتایج تحقیق با یافته هاي دیگران در این رابطه          

 بـه  "ول نبایـد مجـددا  ابحث نباید داراي اطالعات مشابه یا تکراري باشند و اعداد جد    جداول در نتایج و     
هـر یـک از جـداول و نمودارهـا در صـفحه              .تکـرار شـوند   ) به استثناي نقشه  (صورت منحنی یا نمودار     

هـا و مـتن داخـل      و شکل  هاي جداول   الزم است ترجمه انگلیسی عنوان    . جداگانه بعد از منابع ذکر شوند     
   . و اعداد جداول نیز فقط انگلیسی آورده شوندها درج شود  فارسی آني در زیر نوشته جداول

نیـاز   در صورت  اندی که به نحوي در انجام تحقیق مشارکت داشته        از افراد یا موسسات    سپاسگزاري
  . قبل از منابع آورده شود

ترتیـب    باشد که همگـی بـه  گذاري شده از منابع منابع مورد استفاده باید شامل فهرست شماره  :منابع
و تاریخ انتـشار  ) گان(صورت اسم نویسنده همنابع در متن ب به  ع  ارجانحوه  . حروف الفبا تنظیم شده باشند    

 و منابع در انتهـاي جملـه و در           گردد  نام بردن افراد در شروع جمله خودداري       االمکان از   تیح .منبع باشد 
انتهـاي جملـه از    براي جداسازي منـابع در ). Mohammad Abadi, 2007(مانند  ،پرانتز ارائه شوند

. )Smith, 1999; Samuel et al., 2008; Smith & Samuel, 2009(  استفاده شود ماننـد ";"

نوشته شود و اسامی فارسی نیـز بایـد   ) سال(چنانچه در شروع جمله به منبعی استناد شود به صورت نام   

 . برگردان شوند به التین و سال شمسی به میالدي

 در 12  انـدازه Times New Romanقلـم  بـا  و انگلیـسی  زبـان  به انگلیسی، و فارسی منابع کلیه

 از. در قسمت منابع اسم مجله به صورت کامل آورده شود و مخفـف نباشـد  . شوند نوشته منابع فهرست
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 آمـده  زیردر  منابع فهرست نوشتن نحوه از هایی مثال. شود خودداري دسترس غیرقابل و نام بی منابع ذکر
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  :مجالت
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Small Ruminant Research 81: 146–151. 

  :کتاب تألیف شده

Tourte Y (2005) Genetic Engineering and Biotechnology: concepts, methods 

and agronomic Applications. Science Publishers, INC. USA. 

 : (Edited book)شده تدوین کتاب از یک فصل مقاله یا

Mettam GR, Adams LB (1999) How to prepare an electronic version of your 

article, In: Jones BS, Smith RZ (Eds.), Introduction to the Electronic Age. 

E-Publishing Inc., New York, pp. 281-304. 

  : (On-line)برخط مجله در مقاله

Finn CE, Swartz HJ, Moore PP, Ballington JR, Kempler C (2002b) Breeders 

experience with Rubus species. Retrieved May 10, 2009, from 

http://www.ars-grin.gov/cor/rubus/rubus.uses.html 

  :نگارنده نام با همراه دولتی اداره یا دانشگاه یک به مربوط اینترنت از نوشته یا مقاله

Hummer K (2006) Ribes genetic resources. Retrieved May, 15, 2009, national 

clonal germplasm repository, Corvallis, Oregan, from 

http://www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=11353. 

  :نگارنده نام بدون دولتی اداره یا دانشگاه یک به مربوط اینترنت از نوشته یا مقاله
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  :تحصیلی هاي رساله

Malboobi MA (1996) Identification of genes and DNA regulatory sequences 

involved in the plant response to phosphate starvation. Ph.D. Thesis. 

Queen’s University, South Australia. Kingston, Ont., Canada. 
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عنوان جدول در باال و عنوان شکل در زیر     . اسامی علمی باید در تمام مقاله با حروف ایتالیک تایپ شوند          

ه  اسـتفاد فقط از کلمه شـکل از عنوان هایی مثل نمودار، عکس و نقشه استفاده نـشوند و  . آن نوشته شود  

همه اعداد، واحدها و مقیاس ها در تمام قسمت هاي مقاله به فارسی و بر مبناي واحدهاي سیـستم   . گردد

الزم اسـت ترجمـه     . بعد از جدول یا شـکل خـودداري شـود          ))شماره((از ذکر کلمه    . متریک استفاده گردد  

 و اعداد ها درج شود  فارسی آني در زیر نوشتهها و متن داخل جداول   و شکلهاي جداول انگلیسی عنوان

  .جداول نیز فقط انگلیسی آورده شوند

 به dpi300 و با کیفیت حداقل    JPGفایل هر شکل، عالوه بر آمدن در متن به صورت جداگانه و با پسوند               

براي چاپ ممکن است شکل ها کوچکتر شوند، لـذا  . همراه مقاله به آدرس الکترونیکی مجله ارسال شود     

عکس ها بایـد داراي مقیـاس باشـند و در     .  خوانا باشند  "شکل ها درشت و کامال    نوشته ها و اعداد روي      

  .صورت اقتباس از منبع دیگر به آن اشاره شود

 صفحه براي 8با شرایط مقاله کامل و با تدوین حداکثر در : دستور نگارش مقاالت کوتاه و مروري

  . رسی و چاپ می باشد صفحه مقاالت مروري سفارش داده شده قابل بر25مقاالت کوتاه و 
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