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 هانقش بیوتکنولوژی در تولیدات گیاهی: مزایا و محدودیت 

 

 بهمن خسروی پور

 

 

 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستاندانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، 
 

 

 

 

نوترکیب و  DNA یوتکنولوژی کشاورزی، علمی است که از طریق تکنیک هایب: چکيده

تولیدات بیولوژیکی خاص، موجبات تولید هدفمند گیاهان و احشام را با صفات مورد نظر و مطلوب 

های اخیر باعث افزایش قابل توجهی در تولید محصوالت سازد. این علم در سالفراهم می بشر

های مختلف علم بیوتکنولوژی )کشت بافت، . هدف این مقاله بررسی شاخهکشاورزی شده است

-متابولومیکس، مهندسی ژنتیک و پروتئومیکس( در تولیدات کشاورزی به همراه مزایا و محدودیت

هایی که در این مقاله آمده حاکی از آن است باشد. نتیجه بررسیها میز این شاخههای هر کدام ا

جهان های اخیر موجب شد تا رشد فزآینده جمعیت و افزایش تقاضا برای مواد غذایی در دههکه 

علوم کشاورزی و مواد غذایی شاهد یک گذر جدی و اجتناب ناپذیر از کشاورزی سنتی به ه در زمین

باشد. های نوین زیست فناوری در تولید محصوالت زراعی شرفته و بکارگیری روشکشاورزی پی

گیاهان، اصلی ترین و مهمترین منابع تجدید شونده جهان هستند که عالوه بر تأمین غذای آدمی 

گردد. به همین و حیوانات، نیازهای غیرتغذیه ای، شیمیایی و صنعتی هم توسط آنها مرتفع می

برای افزایش کمی و کیفی محصوالت از یک سو و کاهش  بیوتکنولوژیهای  دلیل، کاربرد روش

های گوناگون کشاورزی بسیار ها در شاخهها و زمان تولید از سوی دیگر، استفاده از این روشهزینه

این مقاله که به روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و  .ارزشمند کرده است

ایا و زاینترنتی تدوین شده تالش دارد نقش بیوتکنولوژی در تولیدات گیاهی را به لحاظ م

 محدودیت ها بررسی نماید.

 بیوتکنولوژی، کشت بافت، متابولومیکس، مهندسی ژنتیک، پروتئومیکس :يديکل واژگان

 

 :مقدمه

یابد و سازمان خواروبار جهانی پیش بینی کرده برای از بین بردن گرسنگی در میلیون نفر افزایش می 08جمعیت جهان در سال 

(. نیاز بشر به منابع غذایی 00و  08افزایش یابد) %08دهه آینده  2جهان الزم است میزان تولیدات محصوالت کشاورزی در طی 

 ی نوین برای افزایش تولیدات کشاورزی سوق داده است.هامحققان را به سوی تکنیک

را کمی مشکل و متنوع ساخته است. برخی آن را مترادف  گستردگی و تنوع کاربردهای بیوتکنولوژی، تعریف و توصیف آن

اما به طور  .کنندرا معادل مهندسی ژنتیک تعریف می دانند و برخی آنها میارگانیسم میکروبیولوژی صنعتی و استفاده از میکرو

ه داد. کاربرد روشهای علمی و فنی در تبدیل بعضی مواد به کمک عوامل ئتوان تعریف زیر را برای بیوتکنولوژی اراکلی می
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میکروارگانیسمها، یاخته های گیاهی و جانوری و آنزیمها و... ( برای تولید کاال و خدمات در کشاورزی، صنایع غذایی، )بیولوژیک 

 (.01) کی و سایر صنایعدارویی، پزش

نوترکیب و تولیدات بیولوژیکی خاص، موجبات تولید هدفمند  DNA یوتکنولوژی کشاورزی، علمی است که از طریق تکنیک هایب

های اخیر باعث افزایش قابل توجهی در سازد. این علم در سالگیاهان و احشام را با صفات مورد نظر و مطلوب بشر فراهم می

ها و موسسات فعال در این زمینه فراهم کرده کشاورزی شده است و سودآوری قابل مالحظه ای را برای شرکتتولید محصوالت 

 .است

 یا فناوری زیست. است کرده پیدا نمود ژنتیک مهندسی در خود اوج در امروزه مولکولی و سلولی بیولوژی در علمی های پیشرفت

 ... و صنعت غذائی، صنایع پزشکی، کشاورزی، در عظیم تحولی ژنتیک مهندسی نوین هایروش از استفاده با مدرن فناوری زیست

 قبال در که شودمی فناوری این صرف دالر میلیاردها ساالنه توسعه حال در کشورهای و پیشرفته کشورهای در .است کرده فراهم

 موسسات و مراکز ها،دانشگاه در ای گسترده تحقیقات هم ما کشور در .شودمی کشورها این نصیب فراوانی سود گذاری سرمایه این

 (.9) است داشته نظیری کم و چشمگیر هایپیشرفت موارد برخی در که است انجام حال در زمینه این در تحقیقاتی

علمی همچون بیوتکنولوژی است که می تواند نقش اثرگذاری در تامین غذای نسل حاضر و آینده کشورها داشته باشد. اگر 

وجود یک امنیت غذایی سالم، ارزان و کافی باشیم و نگران خرابی منابع غذایی از طریق خشکسالی، سیل، سرمای خواهان 

زودرس، بیماریها و غیره هستیم و همچنین اگر خواستار همگامی بخش کشاورزی با رشد جمعیت کنونی هستیم درحالی که 

-باشند، بیوتکنولوژی به کمک ما میشاورزی در حال استفاده میهای مورد مصرف کاغلب زمین های کشاورزی و تقریبا همه آب

گویند که با این علم می توان راهکارهایی را برای نگهداری منابع غذایی، حذف آلودگیهای ها میآید. چرا که بیوتکنولوژیست

یه بهترین روند تولید مواد زیست محیطی، افزایش و بهبود تولیدات کشاورزی، کاهش وابستگی به مواد شیمیایی کشاورزی، ارا

 (. 01) ها، تولید مواد غذایی سالم، بهداشتی، کافی و ارزان و با کیفیت تغذیه ای باال تامین کردغذایی، کاهش هزینه

از  که تراریخته گیاهان ، به طوری کهاست نیز مؤثر بوده زراعی گیاهان کیفی در افزایش زراعی گیاهان از بیوتکنولوژی استفاده

 عواملی دلیل به وریبهره افزایش این اند کهداشته تولید بیشتری قدیمی ارقام به اند نسبتآمده دست به بیوتکنولوژیطریق 

 . همچنیناست هرز بودههای بیشتر با علف رقابت ها و قدرت، بیماریحشرات به ، مقاومتخشکیبه تحمل چون

 شود را با استفادهمی فرنگی گوجه چون هاییو فساد میوه شدگینرمموجب  که اند مکانیسمیشده ها موفقژیستبیوتکنولو

از  بیش رسیدگی موجب شوند کهمی موادی شیمیاییحذف و موجب خود در آورده کنترل تحت ژنتیک مهندسی هایازروش

 و پس رسیده طبیعی حالت ها بهمیوه را تولید نمودند که Flavrsavr فرنگی ، گوجهتکنیک ایناز  شود. با استفادهمیحد محصول

 (.01بودند ) حمل دور قابل هایمسافت فساد قرار گیرند به ها در معرضمیوه اینکه ، بدوناز برداشت

از دیگر اهداف  و مواد کانی موجود در اتمسفر، نمک رما، ازن، گرما،سمانند خشکسالی محیطی هایتنش در مقابل ایجاد مقاومت

 مهندسی از طریق که یخبندان به مقاوم فرنگی وتوت زمینیتولید سیب به توانمورد می . در ایناست ها بودهبیوتکنولوژیست

 تأمین منبع عنوان ، بهدر محیط کشت رشد یافته هیگیا هایسلول آن طی که سلولی کشت .نمود ، اشارهآمده بدست ژنتیک

وانیال  معموال از بذرگیاه ، وانیلنمونه باشد. برایمی بیوتکنولوژی گردند، ازدیگر کاربردهایمی محسوب مواد ارزشمندی کننده

از  بر این شود. عالوه تمام سنتی هایاز روش ترتواند ارزانمیشده  کشت گیاهی هایاز سلول وانیل آید. استخراجمی بدست

 جهش دلیل توانند بهها میاندام از این برخیتولید کرد که  و ریشه ساقه توان، می در محیط کشت گیاهی هایسلولکشت

های مختلف علم بیوتکنولوژی بررسی شاخههدف این مقاله (. 01) خواهند بود برداریبهره  قابل باشند کهمتفاوتی  صفات دارای
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های هر کدام از )کشت بافت، متابولومیکس، مهندسی ژنتیک و پروتئومیکس(  در تولیدات کشاورزی به همراه مزایا و محدودیت

 شود.ها پرداخته میباشد که در ادامه به تفکیک به آنها میاین شاخه

 

 :نقش کشت بافت درتوليدات گياهی

 شده ضدعفونی محیط در عالی گیاهان پرتوپالست و سلول بافت، جنین، بذر، از اعم میکروب از عاری گیاهی مواد کشت به

 گیاه منظور به گیاهی ای شیشه درون کشت از.شودمی گفته گیاهی ای شیشه درون کشت آزمایش، لوله مانند استریل ظروف درون

-پژوهش گیاهی، های بافت کردن انبار و نگهداری گیاهی، شناسی بیماری بیوشیمیایی، هایفراورده تولید گیاهی، نژادی به افزایی،

 .(0شود )می استفاده غیره و علمی های

 .(0است ) سوماتیکی زاییجنین و کالوس طریق از زاییاندام ریزازدیادی، گیاهان ایشیشه درون تکثیر هایروش مهمترین

 ازدیاد متداول های روش به نسبت زیادی مزایای و است ای شیشه درون کشت از استفاده تجاری های جنبه از یکی ریزازدیادی

 کمترین با و زمان کمترین در طبیعی، نمو و رشد با ژنتیکی نظر از همسان هایگیاهچه انبوه تولید ریزازدیادی هدف .دارد رویشی

 .(0است ) گسترش حال در جنگلدارای و کشاورزی باغبانی، در ریزازدیادی کاربرد اکنون هم .است هزینه

 سلولهای از معموال که باشدمی نازك سلولی دیواره با نیافته، سازمان بیش و کم سلولی توده یک کالوس زایی از طریق کالوس:اندام

 که دارد بستگی متعددی عوامل به گیاهچه هزایی ریش و کالوس باززایی قابلیت کالوس، تولید است. آمده بوجود پارانشیمی

فیزیکی و شرایط محیطی از  عوامل غذایی، عناصر و کشت محیط نوع آن، فیزیولوژیک شرایط و نمونه ریز ژنوتیپ، آنها مهمترین

 (.02باشد )ها میهای رشد و ویتامین کننده تنظیم، pHقبیل: نور، دما، 

 به سوماتیک هایبافت یا سلولها از گروهی آن طی که است فرآیندی سوماتیک زاییجنین سوماتیکی: زاییجنین طریق از باززایی

 شوند. تبدیل گیاه به توانندمی مناسب کشت محیط در و هستند زیگوتی هایجنین شبیه هاجنین این شوند.می تبدیل جنین

 .(0شود )می سوماتیکی هایجنین زاییجوانه و رشد سبب کشت محیط روی رشد هایکننده تنظیم غلظت کاهش

 (:11، 6، 5، 4، 2کشت بافت در توليدات گياهی به شرح زیر است )مزایاي 

 واکشت  و شاخه انتهای کشت با کنندمی باززائی آسانی به که هاییگونه در در این تکنیک بسیار باالست. تکثیر سرعت

 .شودمی حاصل کم، زمان مدت در گیاهچه زیادی بسیار تعداد شده، باززائی جدید هایجوانه

 دارد کاربرد ایگلخانه گیاهان برای ویژه به مورد این گیاه در این تکنیک وجود ندارد، تولید برای فصلی محدودیت. 

 کرد. عرضه بازار را به شرایط این با هایگونه و جدید ارقام توانمی روش این با است. مشکل آنها ازدیاد که گیاهانی تولید 

 مزرعه  گیاهان با گزینش بنابراین شوند.می تکثیر بذر با فقط و مزرعه در که ممتازی فرد به منحصر گیاهان ازدیادی ریز

 کافی بذر آوردن دست به امکان تا کرد رویشی تکثیر فرم به و ازدیادی ریز با را آنها توانمی مطلوب، تولیدات و فرمها با ای

 .باشد داشته وجود گیاهان این از

 خالص، نگهداری الینهای برای ازدیادی ریز هیبرید. بذر تولید در استفاده برای ناسازگار خود خالص الینهای نگهداری 

 مرحله که کنندمی پیدا بلوغ زمانی اجازه فقط هاگیاهچه ندارد. دستی افشانی گرده به نیاز که کندمی فراهم را روشی

 .باشد الزم بذر تولید برای آنها گلدهی
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 (:11، 6، 5، 4، 2شرح زیر است )هاي کشت بافت در توليدات گياهی به محدودیت

 های تولید شده از طریق این هایی نیز هست. گیاهچهکشت بافت علی رغم داشتن مزایای فراوان دارای محدودیت

 های موئین کمی هستند. تکنیک ظریف، دارای کوتیکول نازك و ریشه

 یک هزینه باالی آن است و در مقیاس وسیع ها نیاز به افراد ماهر دارد. محدودیت دیگر این تکنجابجایی این گیاهچه

 برای تولید نیاز به ابزار گران قیمت است. 

 های محافظت نمود.در این تکنیک باید گیاه مادری را از  آلودگی به حشرات و پاتوژن 

 

 :نقش متابولوميکس در توليدات گياهی

 بیولوژی دانش عرصه درون به بیشتر ورود برای قدرتمند و جدید ابزاری، سلولی متابولیتهای تمامی آنالیز یا متابولومیکس

 درون در کوچک هایمولکول از زیادی تعداد به سریع نگرش امکان همزمان طور به، بیولوژیک علوم از شاخه این. است مولکولی

 دهه در متابولومیکس واژه. دهدمی نشان مختلف شرایط در را هامولکول این تغییرات و آورده فراهم را زیستی سیال یک یا سلول

 در استفاده مورد بیولوژیکی تجزیه روشهای از بسیار. شد تشکیل علم این توسعه منظور به انجمنی 288۲ سال در .شد اختراع 98

(. از جمله کاربردهای 9) اندشده سازگار جانوری و گیاهی مطالعات برای و استخراج بیوشیمیایی هایتکنیک از قبال، متابولومیکس

 (:9توان به موارد زیر اشاره کرد )متابولومیکس می

، از این سم معرض در گرفتن قرار از پس زنده موجود فیزیولوژیکی تغییرات شناسایی برای توانمی متابولیکی نمایه ازسم شناسی: 

 .نمود استفاده تکنیک

. اندشده ژنتیکی دستورزی که باشد هاییفنوتیپ شناسایی برای ابزارها بهترین ی ازیک تواندمی متابولومیکس: کاربردی ژنومیکس

-یهتغذ مقاصد برای که گیاهانی در فنوتیپی تغییرات شناسایی، مثال بطور. باشد تحقیق یک اصلی هدف تواندمی خود امر این گاهی

 بوسیله ،ناشناخته ژنهای وظیفه و عمل بینی پیش تواندمی مطالعات این جنبه جالبترین. اندشده ژنتیکی دستورزی دام یا انسان ای

 .باشد، ژن یک شدن اضافه یا حذف از پس متابولیتها در شده ایجاد اختالالت مقایسه

به  توان می مثال برای که است شده منشعب این علم از جدیدی های شاخه متابولومیکس دانش سریع گسترش به توجه با امروزه

 گالیکومیکس و لیپیدومیکس اشاره کرد.

 

 (:9مزایاي متابولوميکس شامل موارد زیر است )

 های گیاهیهای مشخص شده و نامشخص در نمونهمطالعه در رابطه با متابولیت 

 ها در شرایط تنش و عادیمطالعه در رابطه با متابولیت 

 )تحولی جدید در شناسایی لیپیدها )گسترش لیپیدومیکس 

 جدید در علم گالیکومیکس تحولی 

 مکمل مهم و انکارناپذیر ژنومیکس و پروتئومیکس 
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 (:9هاي متابولوميکس شامل موارد زیر است )محدودیت

 تجزیه روش یک با بیولوژیک نمونه یک در موجود متابولیتهای تمامی شناسایی و تحلیل و تجزیه حاضر حال در 

 در خاص متابولیت یک( متابولیکی نگاری انگشت) ردیابی برای سیستماتیک مطالعات و است ممکن غیر متابولومیکسی

 روند فعالیت بیولوژیکی سلول الزامی است.

  جهت داشتن اطالعات کامل بیولوژیک این شاخه از علم باید با پروتئومیکس و ژنومیکس اختالط پیدا کند و تنها از

 یک موجود دست یافت.توان به تمام اطالعات بیولوژیک طریق این تکنیک نمی

 

 :نقش مهندسی ژنتيک در توليدات گياهی

سال پیش و آشکار شدن این که هر صفت  008دانش مهندسی ژنتیک در واقع با کشف قوانین وراثت صفات در حدود 

ی ها روشود. در اوایل قرن بیستم میالدی مشخص شد که ژنشود، آغاز میقابل توارث توسط عاملی به نام ژن کنترل می

ماده اصلی ژنتیکی جانداران است و هر ژن در واقع  DNAثابت شد که  0992ها و در هسته سلول قرار دارند. در سال کروموزم

ساختار مارپیچ مضاعف این ماده و نحوه  0900تا  0992های سال یعنی بین سال 0۲توالی خاصی از این مولکول است. در طی 

و  DNAروش برش دادن و تکثیر قطعات مولکول  0908شناخته شدند. در خالل دهه  همانندسازی، نسخه برداری و ترجمه آن

ها و تولید گیاهان تراریخته، ابداع شدند. با های انتقال ژنهای مطلوب در شرایط آزمایشگاهی ابداع شد. سپس روششناسایی ژن

ژن نامطلوبی، به گیاهان میسر شده است. اکنون های مطلوب، بدون همراهی با هیچ آوری امکان انتقال ژناستفاده از این فن

ها، هستند. در کشورهای مختلف جهان، های مطلوب، از جمله مقاومت به بیماریها رقم گیاهان تراریخته که دارای ژنسالیانه ده

های نوین ی از روش(. تولید و کاشت گیاهان تراریخته به عنوان یک1،08شوند )در طی مراحل زیر تولید و به کشاورزان عرضه می

های هرز های محیطی، آفات و علفهای قارچی، ویروسی، باکتریایی، نماتدی، تنشو امید بخش برای مدیریت بهینه بیماری

است، تا تولید محصوالت کشاورزی برای تامین نیازهای غذایی جمعیت روز افزون انسان، افزایش یابد و کشاورزی پایدار برقرار 

 (.00،08گردد )

 (:9توان موارد زیر را نام برد )می کشاورزی در ژنتیک مهندسی کاربردهایز ا 

 در که شودمی بینیپیش و است نموده پیدا فراوانی کاربردی های جنبه و یافته زیادی گسترش امروزه کشاورزی ژنتیک مهندسی

 و گیاهی علوم زمینه در ژنتیک مهندسی کاربردی های جنبه از برخی ادامه در .کند پیدا هم جدیدی های کاربرد آینده های سال

 .شود می معرفی اختصار به کشاورزی

 مختلف ژنتیکی منابع از بیماریها و آفات به مقاومت هایژن ژنتیک، مهندسی از استفاده با امروزه: بیماریها و آفات به مقاوم گیاهان

 زیست خطرات از بیماریها و آفات مقابل در گیاهان مقاومت افزایش ضمن ترتیب بدین .اندشده لمنتق گیاهان به و شده جدا

 ذرت و پنبه به توانمی محصوالت این مهمترین جمله از .است شده کاسته هم شیمیائی سموم رویه بی مصرف از ناشی محیطی

 .نمود اشاره آفات به مقاوم

 نابودی بر عالوه زیادی موارد در کشهاعلف و نیست انتخابی چندان هرز هایعلف با مبارزه رایج هایروش: کشعلف به مقاوم گیاهان

 که گیاهانی تواندمی باالست، کارایی با کشعلف یک که تگلیفوسی مثال، عنوان به .رسانندمی آسیب نیز زراعی گیاهان به علفها

 به مقاومت ژن کردن وارد با ژنتیک مهندسی دانشمندان منظور همین به. کند نابود نیز را هستند شیکیمات متابولیکی مسیر دارای

 .اندکرده مقاوم هاکشعلف برابر در را آنها تنباکو و فرنگی گوجه پنبه، سویا، چغندرقند، مانند گیاهانی به (سنتتاز EPSP) گلیفوسیت
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 (:11مزایاي مهندسی ژنتيک در توليدات گياهی )

 شناخت ساختمان و کارآیی ژن 

 اولیه دیگر بوسیله روش های نوظهور متداول تولید پروتیین های مفید و مواد 

 تولید گیاهان تراریخته با ویژگی های مطلوب 

  مهندسی ژنتیک امکان ایجاد واریته ها و گیاهانی را فراهم می کند که دارای صفاتی هستند که دسترسی به آنها از

 .روش های معمول غیرممکن است

 عملکرد، محیط زیست سالم تر برای انسان، دام و آبزیان و به  کاهش مصرف سموم، کاهش هزینه های تولید، افزایش

ویژه انطباق کامل این فناوری با روش های مبارزه تلفیقی از معدود مزایای کاربرد گیاهان تراریخته مقاوم به آفات و 

 بیماری است.

 

 (:15،16هاي مهندسی ژنتيک در توليدات گياهی )محدودیت

 گروه بین المللی ETC آوری های مهندسی برای تولید مجموعه ای از فنگیاهان تراریخت آوری فناند که اشتهاظهار د

ارائه  "ایمنی زیستی"های استریل در نسل دوم می باشند و توسط صنعت بیوتکنولوژی به عنوان یک پاسخ به  دانه

ها به  آوریفته می شوند. این فنشده است، اما در حقیقت آنها تنها برای جلوگیری کشاورزان از تکثیر بذر، به کار گر

 .انددلیل خطرات آنها برای تنوع زیستی، جوامع بومی و محلی، در کنوانسیون تنوع زیستی متوقف شده

 هایی را در مورد احتمال نوترکیبی ویروسی و ایجاد ویروسنیاهای مقاومت منشاء گرفته از ویروسها نگراستفاده از ژن-

 .نی و شدت عالئم تغییر یافته بوجود آورده استهای جدیدی با دامنه میزبا

 استفاده از مقاومت به حشرات ناشی ار Bt هایی را در مورد تکامل سریع مقاومت در حشرات مهندسی شده، نگرانی

 .ایجاد نموده است

 ترین های تجاری به اصلیشوند، این احتمال وجود دارد که محدودیتهای تکنیکی برداشته میهمچنان که محدودیت

 .موانع تبدیل گردند

 

 نقش پروتئوميکس در توليدات گياهی 

پروتئومیکس علم مطالعه گسترده پروتئوم شامل  .ها در مقیاس بزرگ استپروتئومیکس دانش بررسی ساختار و عملکرد پروتئین

ها با هدف یز جامع پروتئینها است. آنالها با سایر ملکولمطالعه بیان، تغییرات پس از ترجمه و مطالعه برهمکنش پروتئین

ای پروتئومیکس است. پروتئومیکس ها موضوع اصلی علم بین رشتهها و مطالعه پاسخ به تنشبررسی تنوع ژنتیکی، مطالعه تفاوت

شناسی به شناسایی، کمیت سنجی، مطالعه تغییرات پس از ها، بیوانفورماتیک و زیستبا بهره گیری از علوم شیمی پروتئین

های جدید بر اساس نقش، وظیفه و مطالعه می پردازد. هدف پروتئومیکس شناسایی پروتئین هاهای پروتئینبرهمکنشترجمه و 

 (.0۲) های تنظیمی استنحوه بیان آنها در سیستم
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 (:9توان به موارد زیر اشاره کرد )از جمله کاربردهاي پروتئوميکس می

 در پروتئین بیان ارزیابی برای ارزشمند بسیار روشی تواندمی بعدی دو روفورزالکتپروتئومیکس گیاهان جهش یافته و تراریخته: 

 بدین. نمود بررسی را ژنها سایر بیان بر آن تاثیر و ژن پلیوتروپی اثرات توان می آن در که باشد تراریخته و یافته جهش گیاهان

  .یافت دست نظر مورد های فنوتیپ به مرتبط هایمکانیسم به که دارد وجود امکان این ترتیب

 زمینه این در .است برخوردار خاصی اهمیت از محصول کیفیت در آن نقش به توجه با بذر پروتئوم مطالعه: میوه و بذر پروتئومیکس

 شناسایی زمینه در دنیا در مختلفی هایپروژه حاضر حال در نمود اشاره گندم بذر پروتئوم روی بر شده انجام مطالعات به توانمی

 .است جریان در هاهمیو بوی و طعم کیفیت، کننده کنترل هایمکانیسم

 انواع که سازدمی فراهم را امکان این هاپروتئین تفکیک در باالی توان: خشکی و شوری های تنش تحت گیاهان یکس درپروتئوم

 و مقاوم گیاه در و تنش بدون و تنش شرایط در پروتئین بیان کاهش یا افزایش کمی و مکان تغییر یا و نبودن یا بودن کیفی تغییرات

 .شود مطالعه حساس

 شناسایی در مهمی نقش تواندمی، باشندمی آلرژی ایجاد عامل که باغی غذایی مواد پروتئوم مطالعه: باغی محصوالت پروتئومیکس

 محصوالت بیان مولکولی هایمکانیسم شناسایی برای ابزاری عنوان به تواندمی پروتئومیکس همچنین .باشد داشته زاآلرژی عوامل

-فعالیت بخش مهمترین احتماال کیفیت بررسی ،میوه پروتئومیکس که رسدمی نظر به کل در .رود کار به محیطی هایتنش به باغی

 .باشد باغی محصوالت پروتئومیکس کاربردی های

 (:1مزایای پروتئومیکس شامل موارد زیر است )

 پروفایل  تعیین mRNA که حالی در دارد. نامطلوبی اعتماد و دقت پروتئین، بیان میزان از مستقیمی غیر مقیاس عنوان به 

 .است موثق و صحیح مستقیم طور به پروتئومیکس

 تعیین  با تواننمی را تغییرات این گذارد.می تاثیر ها پروتئین فعالیت روی بر موثر طور به که ترجمه از بعد تغییرات

 است. ممکن پروتئومیکس با فقط و کرد بررسی  mRNA پروفایل

 شود می پروتئین یک از بیش تولید به منجر متفاوت از ترجمه پس تغییرات یا اسپالیسینگ طریق از ها رونوشت اکثر. 

 های  مولکول یا ها پروتئین دیگر با ها پروتئین اکثر RNA که است عملکرد به قادر زمانی و تنها دهدمی کمپلکس تشکیل 

-می بازی پروتئین، محتوای در مهمی نقش پروتئین تجزیه سرعت باشد. سرانجام کمپلکس صورت به هامولکول این با

 کند.

 (:1های پروتئومیکس شامل موارد زیر است )محدودیت

 خالف بر نیست. بینی پیش قابل همیشه آمینه اسیدهای توالی روی از نیز هاپروتیئن بعدی سه ساختمان DNA که 

 .است ممکن غیر بعدی سه ساختار تعیین که کندمی پیدا خوردگی تا چنان گاه هاپروتئین ساختار است خطی همیشه

 که دهدمی تغییر ای گونه به را ها مولکول این ها، پروتئین به چربی و قند مانند دیگری های مولکول کردن اضافه با سلول 

 پذیر امکان آمینه اسیدهای توالی دانستن با تنها تغییرات این بینیپیش که گیردمی قرار تاثیر تحت آنها عمل و ساختمان

 .کنند توجه تغییرات این به هامطالعه پروتئین هنگام مجبورند دانشمندان و نیست

 بعضی آنکه حال محلولند. آب در هاپروتئین از بعضی زیرا مختلف وجود دارد، هایمحیط در هاپروتئین اختالف در رفتار 

 .گیرند قرار چرب محیط یک در که کنندمی عادی عمل طور به زمانی تنها
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 نتيجه گيري:

علوم کشاورزی و مواد ه رشد فزآینده جمعیت جهان و افزایش تقاضا برای مواد غذایی در دهه های اخیر موجب شد تا در زمین

های نوین زیست فناوری بکارگیری روش غذایی شاهد یک گذر جدی و اجتناب ناپذیر از کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته و

دانیم، گیاهان، اصلی ترین و مهمترین منابع تجدید شونده جهان هستند که همانگونه که می باشیم.در تولید محصوالت زراعی 

دلیل، گردد. به همین عالوه بر تأمین غذای آدمی و حیوانات، نیازهای غیرتغذیه ای، شیمیایی و صنعتی هم توسط آنها مرتفع می

ها و زمان تولید از سوی دیگر، برای افزایش کمی و کیفی محصوالت از یک سو و کاهش هزینه بیوتکنولوژیکاربرد روش های 

 .های گوناگون کشاورزی بسیار ارزشمند کرده استها در شاخهاستفاده از این روش

 :نمود بیان ذیل درکشاورزی را بصورت کاربرد بیوتکنولوژی اهمیت توانذکر شده، می مسائل بهبا توجه 

 گردد. تولید می افزایش موجب در کشاورزی کاربرد بیوتکنولوژی 

 آفات به مقاوم گردد. )مانند ایجاد گیاهانمی کشاورزیهایهزینه کاهش ، موجبدر کشاورزی بیوتکنولوژی کارگیریبه 

 دهد(می اهشک حداقل ها را بهکشاز آفت استفاده که

 بیشتر و  افزوده با ارزش هاییباال، فرآورده باکیفیت تولید غذاهایی برای بالقوه امکان تکنولوژی این کارگیری به

تغییر  با مقدار چربی روغنی )بذرهای است وجود آورده را به غذایی تبدیلی و صنایع کننده مصرف با انتظارات متناسب

 مورد هستند(. از این هاییتر، نمونهطوالنی با انبارگی هایی، سبزییافته

 و  مقابله را برای هاییو روش آنو امثال آفات به مقاوم گیاهانی محققان در پی این هستند که بوسیله علم بیوتکنولوژی

 باشد. نداشته زیانی محیط زیست برای در اختیار قرار دهند، که های هرز و آفاتعلف کنترل
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