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    چکیده
شناخت کافی از تنوع . باشندروند که در تعیین کیفیت بذور نیز موثر میاي بذر یک منبع غذایی مهم بشمار میهاي ذخیرهپروتئین   

 17اي جو، ذخیره هاي ینپروتئژنتیکی براي اهداف به نژادي الزم و ضروري است در همین راستا به منظور مطالعه ارتباط الگوي نواربندي 
و تحلیل قرار  مورد تجزیه SDS-PAGEهاي مذکور توسط الکتروفورز ژل پلی آکریالمید نوتیپ جو از نظر بررسی الگوي نواربندي پروتئینژ   

نوار پروتئینی مشاهده گردید  11اي در ژل پلی آکریالمید، تعداد هاي ذخیرهبا توجه به الگوي نواربندي حاصل از الکتروفورز پروتئین. گرفت
ینی نه تنها از نظر باندهاي پروتئ. تعداد نوار را دارا بودند) یک نوار(کمترین  16و  6و الین شماره ) نوار 10(بیشترین  17و  2هاي که الین

هاي اي براي الینتجزیه خوشه. محل قرار گرفتن روي ژل و وزن مولکولی، بلکه از لحاظ تراکم و شدت نیز با یکدیگر اختالف نشان دادند
ارد، بر اساس ضریب شباهت به روش ژاک. ها به سه گروه تقسیم شدندمورد استفاده انجام و بر طبق دندروگرام حاصل و محل برش، الین

بیشترین (و کمترین شباهت ) 9/0( 2و11، )9/0( 17و11، ) 1( 17و 2، ) 1( 10و 8هاي بین الین) کمترین اختالف(بیشترین شباهت 
 16و 6، )صفر( 10و 6، )صفر( 8و 6، )صفر( 6و4، )صفر( 16و 3، )صفر( 10و 3، )صفر( 8و 3، )صفر(6و  3،)صفر( 3و1هاي بین الین) اختالف

محلول در آب و نمک توسط پنج مولفه هماهنگ اول  اي یرهذخ هاي ینپروتئدرصد از کل واریانس در خصوص  9/80چنین هم. بود) صفر(
  .توجیه گردید

  
  آکریالمیدالکتروفورز ژل پلی ، پروتئینی بذر، جو، نشانگر ايهاي ذخیرهپروتئین  :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه

 این). 15( شودمی محسوب ذرت و برنج گندم، از بعد غله چهارمین جهانی تولید نظر از و تاس زراعی گیاهان ترینقدیمی از جمله جو   
-نمی رشد خوبی به هوا گرماي و سرما خاك، شوري کم، بارندگی دلیل به دیگر غالت که مناطقی در و داشته وسیعی سازگاري دامنه گیاه

جو در مقایسه با  ).9( شودمی استفاده بشري مصارف سایر و مالت تهیه انات،حیو براي علوفه عنوان به گیاه این). 10( شودمی کشت کنند،
تري از شرایط آب و هوایی و ي وسیعسایر غالت، داراي سازگاري اکولوژیکی متمایزي است و نسبت به سایر گیاهان زراعی در محدوده

 بر عالوه آن دانه گذشته خیلی هاياز زمان و دارد طوالنی یاربس سابقه آن تولید کننده کشورهاي اکثر جو در زراعت. نمایدمحیطی رشد می
 .شودمی استفاده و داروسازي در صنعت نیز آن مالت از و استفاده مورد صنعت پخت شیرینی در داشته، مورد مصرف انسان تغذیه در که آن
برابر  2005میلیون تن و در ایران در سال  137بالغ بر میلیون هکتار و عملکرد آن  56بالغ بر  2006سطح زیر کشت جو در دنیا در سال    
 طیور، و دام تغذیه و غذایی رژیم در جو روزافزون اهمیت به توجه با ).5(میلیون تن گزارش شده است  9/2میلیون هکتار و عملکرد آن  7/1

 ژنتیکی تنوع دانستن. گردد یم احساس حیاصال و ژنتیکی نظر از ویژه به گیاه این شناسایی جهت در پیاپی و گسترده تحقیقات لزوم
  تر و بررسی هاي مولکولی امکان بررسی ژنتیکی دقیقتکنیک .است برخوردار گران اصالح براي ايمالحظه قابل اهمیت از نظر مورد محصول
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هاي مولکولی، از میان تکنیک. گرددگیري و ارزیابی تنوع ژنتیکی میسازد و سبب دقت بیشتر در اندازهپذیر میعوامل محیطی تنوع را امکان

و  SCARو  ALP ،RAPD ،DAFو  RFLP ،PBR ،SSCP ،DGGE،  ARMS ،AFLP ،STSشامل  DNAانواع نشانگرهاي 
هاي نیازمند به این نشانگرها اغلب پیچیده بوده و در مقایسه با نشانگرهاي پروتئینی مستلزم البته استفاده از روش. باشندها میریزماهواره

به طور وسیع براي بررسی تنوع پروتئینی دانه در  SDS-PAGEتکنیک الکتروفورز . باشدهاي بسیار زیادي میرف وقت و هزینهص
هاي زراعی تواند به عنوان یک ابزار مفید و مورد اطمینان براي تشخیص رقماین روش همچنین می. محصوالت زراعی استفاده شده است

اي دانه به دلیل اینکه به میزان زیادي مستقل از نوسانات محیطی هستند براي مطالعات تنوعات اي ذخیرههپروتئین. خاص استفاده گردد
اي ضمن داشتن پلی مورفیسم زیاد بسیار هاي ذخیرهپروتئین .باشندمی )vegetative proteins(هاي رویشی ژنتیکی ارزشمندتر از پروتئین

  .ها در بذور رسیده کم استثیر آنگذارند، ولی تااي تاثیر میقدار پروتئین ذخیرهعوامل محیطی هر چند بر م. هستند باثبات
 

  هامواد و روش
ها از مرکز تحقیقات بذر این الین ).1جدول( موجود در ایران بود الین و رقم جو 17مواد گیاهی مورد استفاده در این آزمایش شامل    

  .کشاورزي مغان تهیه گردید
  هاي جو مورد استفاده در تحقیقنشاء الیناسامی و م. 1جدول

  شماره الین  اسم الین شجره الین
F-A1-1  1 20الین  
F-A1-2   2 21الین 
F-A2-11   3 22الین 

F-GRB-84-11   4 27الین 
F-GRB-85-5   5 30الین 

PETUNIA1/CHINIA(a)  3 6 لخت 
CONGONA/BORR  7 7 لخت 

STIPA/PETUNIA1//KOLLA/BBSC(b)  8 8 لخت 
PETUNIA1/CHINA (c)  9 9 لخت 

STIPA/PETUNIA1//KOLLA/BBSC (c)  10 10 لخت 
GLORIA-BAR/COPAL//BEN.4D/3/S.P-B/4/DC-B/SEN/5/CONGONA 11 11 لخت 

STIPA/PETUNIA1//KOLLA/BBSC (a) 4 12 لخت 
CHAMICO/TOCTE//CONGONA (a) 14 13 لخت 

PALLIDUM48//NORDIC/563.6.5/3/CEL-B…2/MZQ//CEL-
B/5/LINO/6/CONGONA 15 14 لخت 

CHAMICO/TOCTE//CONGONA (d) 19 15 لخت 
 16 لیسیوي  لیسیوي
 17 صحرا  صحرا
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گرم  75/0(آمیزي با محلول رنگ 3به  1عصاره پروتئینی استخراج شده به نسبت . انجام گرفت) 7(استخراج پروتئین به روش الیملی    

لیتر آب مقطر که بعد از حل شدن و تنظیم میلی 30گرم آبی بروموفنول،  06/0م سدیم دودسیل سولفات، گر 2گرم ساکاروز،  8تریس، 
پس از خاتمه . ها بارگذاري گردیدمیکرولیتر داخل چاهک 30مخلوط و ) رسدلیتر میمیلی 100، حجم نهایی به  8/6اسیدیته روي 

گرم، میلی 144بلو، متانول، اسید استیک و آب دوبار تقطیر به ترتیب به میزان  مخلوط کوماسی(آمیزي درون محلول رنگ ژلالکتروفورز، 
قرار ) لیتر آب دوبار تقطیرمیلی 120لیتر اسید استیک، میلی 20لیتر متانول، میلی 60مخلوط (بري و سپس رنگ) لیترمیلی 60و  24، 60

نوارهاي آشکار شده . دهی آن بوداسید استیک، اسکن ژل و نمره% 7ل محلو یلهوس بهمراحل بعدي به ترتیب شامل تثبیت باندها . گرفت
 Microsoft Excelو  NTSYSpc 2.0افزارهاي  هاي الزم با استفاده از نرمدهی و آنالیزژل به صورت وجود و عدم وجود نوار نمره یلهوس به

  .صورت گرفت 2007
  

 نتایج و بحث
نوار پروتئینی مشاهده گردید  11الین مورد مطالعه  17دهی باندهاي پروتئینی، در مجموع براي با توجه به اطالعات بدست آمده از نمره   

اگرچه باندهاي پروتئینی مشترك . تعداد نوار را دارا بودند) یک نوار(کمترین  16و  6و الین شماره ) نوار 10(بیشترین  17و  2هاي که الین
باندهاي پروتئینی نه تنها از نظر محل قرار گرفتن روي ژل و وزن . اي اختصاصی نیز مشاهده شدها وجود داشت، اما باندهنیز در داخل الین

و پروتئینی به منظور  DNAاز نشانگرهاي ) 1(اصغري و همکاران . مولکولی، بلکه از لحاظ تراکم و شدت نیز با یکدیگر اختالف نشان دادند
طبق نتایج ایشان، در درخت فیلوژنی براساس نشانگرهاي پروتئینی، . استفاده کردند) .Vicia spp(هاي ماشک ارزیابی فیلوژنی برخی گونه

ها در یک شاخه بزرگ قرار گرفتند که در در تجزیه رپید نیز این نمونه. در یک شاخه قرار گرفتند sativaهاي گونه ها و اکوتیپزیرگونه
هاي دو سري نشانگر، نتایج بهتري را ارائه خت فیلوژنی با استفاده از ترکیب دادهترسیم در. هاي دیگر نیز قرار داشتندهاي آن گونهزیرشاخه

هاي هماهنگ اصلی، با نتایج حاصل از درخت فیلوژنی در هر ها با استفاده از روش تجزیه به مولفهبندي نمونهدر تحقیق مذکور گروه. کرد
  .خوانی داشتسه حالت تا حدودي هم

و نتیجه گرفت  قرارداداي بذر و مشخصات سیتوژنتیکی آنها مورد بررسی هاي ذخیرهپنبه را از لحاظ پروتئین رقم 16) 3( سیدمعصومی   
هاي با وزن مولکولی متوسط و سنگین تنوع هاي سبک بوده و از نظر پروتئینکه قسمت عمده تنوع ارقام از نظر نوارهاي مربوط به پروتئین

 .Gو  G. hirsutumهاي آلوتتراپلوئید هاي دیپلوئید دنیاي قدیم و گونهاي براي این ارقام، گونهتجزیه خوشه. کمتري مشاهده گردید

barbadense ژنوتیپ جو را از  64ع ژنتیکی تنو) 2(هاي جو، حاج منصور و همکارانبه منظور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ .را از هم جدا کرد
براساس فاصله  UPGMAاي با رسم دندروگرام در تجزیه خوشه. اي بذر مورد بررسی قرار دادندهاي ذخیرهلحاظ صفات زراعی و پروتئین

بیانگر تنوع این موضوع . گروه تفکیک شدند 11پپتیدي به صفات زراعی به شش گروه و براساس ضریب تشابه جاکارد نوارهاي پلی یدسیاقل
 نشان رابطه پپتیدينوارهاي پلی برخی با زراعی صفات از که تعدادي شد مشخص همبستگی محاسبه در. هاي مورد بررسی بودباال در ژنوتیپ

 طیار و وینز. داشت 47/0به میزان ریشک طول صفت با را مثبت بیشترین همبستگی)C-Hordeinنوار هفدهم (C17 نوار بین این در. دادند
را با استفاده  يا خوشهآنها تجزیه . را با استفاده از الکتروفورز ژل نشاسته بررسی کردند Cicer اي گونه ینبالگوي تنوع ژنتیکی درون و ) 13(

 هایی که قبالً از طریق مطالعات سیتوژنتیک و قدرتها با گونهنتایج چهار گروه ژنتیکی را نشان داد که این گروه. انجام دادند UPGMAاز 
  . تالقی متمایز شده بودند، تطابق نسبی داشت

 10 و 8هاي بین الین) کمترین اختالف(بر طبق این ماتریس بیشترین شباهت . ماتریس شباهت بر مبناي ضریب ژاکارد محاسبه گردید   
 8 و 3، )صفر( 6و  3،)صفر( 3 و 1هاي بین الین) بیشترین اختالف(و کمترین شباهت ) 9/0( 2 و 11، )9/0( 17 و 11، ) 1( 17 و 2، ) 1(
   UPGMAنمودار درختی بر مبناي . بود) صفر( 16 و 6، )صفر( 10 و 6، )صفر( 8 و 6، )صفر( 6 و 4، )صفر( 16 و 3، )صفر( 10 و 3، )صفر(
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، گروه دوم )16و  10، 8، 1( در گروه اول شامل چهار الین). 1شکل (گردد ، چهار گروه حاصل می3/0ترسیم و با برش نمودار در فاصله 

میزان شباهت . بود 6و گروه چهارم شامل الین  3، گروه سوم شامل الین )9و  7، 5، 4، 15، 14، 13، 12، 11، 17، 2(الین  11شامل 
درصد و دو  78داراي  15و  14، دو الین 1 به عنوان مثال براساس شکل. شودها به همدیگر با ترسیم نمودار دندروگرام مشخص میالین
تواند نشانگر این موضوع باشد که آنها درصد تعیین شد که می 100، 17و 2، 10و 8تشابه دو الین . انددرصد به هم شبیه 87 13و  12الین 

ها در تفکیک تعداد البته در آزمایش حاضر، علت این امر را باید در تعداد کم نشانگرهاي پروتئینی و ضعف آن. در واقع با هم یکی هستند
شود و ارتباطات ژنتیکی بین پالسم توجه زیادي میهاي مرتبط با ژرمامروزه به میزان تنوع ژنتیکی در بررسی. ا نیز جستجو کردهالین

در زمینه اصالح گیاهان، این اطالعات در ). 11و  8 ،4(پالسم بسیار با اهمیت است ها براي استفاده و نگهداري موثر از منابع ژرمژنوتیپ
اطالعات در . شودهاي بین والدین اهمیت زیادي دارد و موجب به حداکثر رساندن کارایی انتخاب و نگهداري تنوع ژنتیکی میانتخاب تالقی

ها مفید باشد پالسم و تحقیقات مرتبط با کشف ژنتواند براي نگهداري ژرمزمینه میزان تنوع ژنتیکی و مکان عوامل موثر ژنتیک در تنوع می
  ).14 و 12 ،6(

هاي کوفنتیک و شباهت انجام و اي، آزمون مانتل بین ماتریسبه منظور اطمینان از مناسب بودن روش مورد استفاده در تجزیه خوشه    
هاي تجزیه به مؤلفه. باشددهنده مناسب بودن روش تعیین ماتریس فاصله میدرصد بدست آمد که نشان 85/89همبستگی به میزان 

باشد، که اطالعات مفیدتري ها میضریب تشابه در بین داده ماتریس بندي بر پایهچند متغیره براي گروه ياه روشکی از ی 1هماهنگ اصلی
این  .کندبندي افراد در نمودار پراکنش دو یا سه بعدي کمک میاین تجزیه در واقع به تقسیم .کندهاي اصلی ارائه میدرباره تمایز گروه

 مولفه هماهنگ اصلی اول سه. ها انجام شدبندي و بررسی روابط ژنتیکی بین ژنوتیپاي براي گروهخوشهعنوان روش مکمل تجزیه هروش ب
به  نیز هاي دوم و سوممولفه. از تنوع کل را تبیین نمود% 18/63مولفه اول . کردند توجیه ها راتنوع موجود در بین داده% 82 در مجموع

ها ژنوتیپ و میرستها و بررسی روابط بین نمونه يبند گروهجهت  PCoAنمودار دو بعدي . تغییرات را تبیین کردند% 6/6 و% 22/12ترتیب 
 .داشتشباهت زیادي ) 1ل شک(ي اخوشهبندي با نتایج حاصل از تجزیه این گروه). 2 شکل(بندي نمود گروه اصلی تقسیم چهاررا به 

 
  هاي مورد مطالعه جور الیناي بذر دهاي ذخیرهنمودار درختی الکتروفورز پروتئین. 1شکل

  
  
  
  
  

                                                
1 Principle Coordinate Analysis 
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  جو مورد مطالعه هايهاي هماهنگ اصلی الیننمودار دو بعدي حاصل از تجزیه به مولفه.  2شکل 

  
  کلی يریگ جهینت
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