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  چکیده
 اندتشکیل شدهادین و گلوتنین به نام گلی ايذخیره هاياز دو گروه پروتئین ي آندوسپرم گندم به طور عمدههاپروتئین

تنوع زیرواحدهاي گلوتنین با  وزن در این تحقیق . که نقش این دو پروتئین در خاصیت نانوایی بسیار حائز اهمیت است
. مورد مطالعه قرار گرفت PAGE-SDSبا روش  ژنوتیپ گندم پاییزه 7ژنوتیپ گندم بهاره مکزیکی و  26مولکولی باال در 
-که با وجود این تنوع باال می مشخص گردیدآلل  16 امتیازدهی شدند و) 0(و عدم حضور باند ) 1(ضور باندها براساس ح

و روش  دایسنمودار درختی بر اساس ضریب تشابه  .ها براي تشخیص اختالف بین ارقام استفاده کردتوان از این نشانگر
UPGM ،تجزیه به مولفه بندي با نتایج حاصل ازاین گرویج نتا و بندي شدندها در سه گروه طبقهکه ژنوتیپ ترسیم شد-

ها بین گروهدرون و نوع ژنتیکی مطلوبی نتایج تجزیه واریانس مولکولی ت همچنین .خوانی داشتهاي هماهنگ اصلی هم
   .بردنژادي و گزینشی بهره هاي بهدر برنامهتوان میاز این تنوع که  نشان داد

  
   SDS-PAGE، نگلوتنی، نان گندم : کلید واژه

 
  مقدمه

نان غذاي بیشتر جامعه بشري را تشکیل داده است و در اشکال گوناگون . گندم اولین و مهمترین گیاه زراعی دنیاست     
هاي ي اول تابع ویژگیکیفیت نان در درجه. گیردقرار میبه عنوان یک کاالي اساسی و استراتژیک در سبد غذاي مردم 

روش سریعی که بتواند  در مطالعات ژنتیکی جهت اصالح گندم معموالً). 2( باشده براي تهیه آن میکیفی گندم مورداستفاد
هاي مولکولی و بیوشیمیایی استفاده از نشانگر. رسد، ضروري به نظر میندارزیابی کبا احتمال خطاي کم هاي گندم را نمونه
هاي هاي ژنتیکی ارقام و گونهارزشمندي براي بررسی تفاوت و نشانگرهاي پروتئینی ابزار مفید و DNA هاينشانگر مانند

ي ژنتیک، شناسایی موجودات، مطالعات فیلوژنتیکی و دستورزي براي تعیین نقشه  DNAنشانگرهاي. مختلف گیاهی است
ها ریتهها، وابراي شناسایی گونه 1SDS-PAGEبکارگیري نشانگرهاي پروتئینی با استفاده از . شودژنتیکی استفاده می

هاي مختلف ي پروفایل پروتئینی ژنوتیپاین روش براي مقایسه. هاي زراعی در گیاهان موردتوجه قرار گرفته استوژنوتیپ
مطلوبیت آرد براي تهیه نان بستگی به کیفیت و . )3(باشد میسریع و ارزان  است همچنین معتبر و قابل تکرار ،گیاهی

  گلوتن و (ي گندم ي دانهاي عمدههاي ذخیرههاي پروتئیني آن یعنی زیرواحدهدهندکمیت گلوتن و اجزاي مهم تشکیل
  

                                                             
1. Sodium dodecyl suphat 
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اي دانه گندم مثل گلیادین و هاي ذخیرهکه خواص کشسانی خمیر نانوائی به شدت تحت تاثیر پروتئین) 2( دارد) گلیادین

   ).4(گلوتنین است 
  

هامواد و روش          
، استخراج گردیدپیشرفته گندم نانوایی  ژنوتیپ 33 هاياز دانه) 12(از روش الملی  اي با استفادههاي ذخیرهپروتئین

هاي پروتئینی بر تفکیک زیرواحد .مکزیکی بود يرقم مربوط به ارقام بهاره 26ایرانی و ي رقم مربوط به ارقام پاییزه 7که 
نوارهاي حاصل به صورت  .ورت گرفتصآبی کوماسی آمیزي ژل با و رنگ شدانجام  تک بعدي SDS-PAGEاساس روش 

بر اساس  UPGMAاي به روش سپس، تجزیه خوشه. دهی شدنددر هر نمونه امتیاز) صفر(و عدم حضور ) یک(حضور 
هاي هماهنگ اصلی نمودار تجزیه به مولفه. صورت گرفت NTSYS 2.2افزار ضریب تشابه دایس و با استفاده از نرم

انجام  Genealex 6.3از نرم افزار  با استفادهبندي افراد صله و روابط ژنتیکی به منظور گروهتعیین فانشانگرهاي پروتئینی، 
  . گرفت

  
  نتایج و بحث

تنوع باالیی در ها داراي ژنوتیپهاي گلوتنین با وزن مولکولی باال نشان داد که زیر واحد SDS-PAGEنتایج حاصل از       
زیادي در تک شکل هاي پروتئینی اگرچه نوار ،مشاهده شد چند شکل پروتئینی نوار 16در مجموع . هستنداین مکان ژنی 

ظر ننوارهاي پروتئینی نه تنها از . مشاهده شدهاي اختصاصی نواررقم  براي هر همچنین. داخل ارقام مذکور وجود داشت
  ).1شکل ( محل قرار گرفتن بلکه از نظر تراکم و شدت نیز با یکدیگر اختالف نشان دادند

  
  ي مکزیکی، مربوط به ارقام بهاره)HMW( اي با وزن مولکولی باالهاي ذخیرهپروتئین الگوي باندي از اينمونه -1شکل 

هاي گندم ژنوتیپبرش نمودار درختی ). 2شکل(ترسیم شد  UPGMروش و بر اساس ضریب تشابه ژاکارد نمودار درختی 
بندي روهگمطابق این که گردید انجام  واحدضریب  63/0در فاصله  )HMW(هاي با وزن مولکولی باال براساس پروتئین

  .  ندبندي شدگروه تقسیم 3 هاي بهاره و پاییزه بهژنوتیپ
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 UPGMAروش و بر اساس ضریب تشابه ژاکارد  نمودار درختی - 2شکل 
زار محاسباتی موثر براي اصالح تواند به عنوان یک ابباشد که میاصلی روش قدرتمندي میهاي هماهنگ تجزیه به مولفه

هاي هماهنگ اصلی از تجزیه به مولفه .شوددست دادن وقت و هزینه استفاده میبندي مطالعات گسترده ژنوم بدون از طبقه
نتایج این  با توجه به). 3 شکل ( دوشمیها استفاده بندي ژنوتیپاي براي تایید گروههي خوشتجزیه به عنوان روش مکمل با

در نمودار درختی . ها در سه گروه انجام گرفت که با نتایج حاصل از تجزیه درختی مطابقت داشتبندي ژنوتیپگروه،هتجزی
ارقام بهاره مکزیکی و پاییزه ایرانی  2ارقام بهاره مکزیکی و در گروه  3و  1هاي هماهنگ اصلی در گروه و تجزیه به مولفه

  .قرار گرفت

  
  هاي دو جمعیت بهاره و پاییزهژنوتیپاصلی براي  هماهنگ هاينمودار تجزیه به مولفه -3شکل 

  
  

رهبها  

 پاییزه
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  ) (AMOVA تجزیه واریانس مولکولی

ها نسبت نسبت واریانس بین گروه. ارایه شد) 1(در جدول  AMOVA، نتایج بندي به وسیله دو روشبا توجه به تایید گروه
نتایج تجزیه واریانس مولکولی تنوع ژنتیکی مطلوبی بین و درون . دار بودک درصد معنیبه واریانس کل در سطح احتمال ی

  .هاي به نژادي و گزینشی بهره جستتوان در برنامهنشان داد که از این تنوع می هاگروه
  

%  P<α Est.Var منابع تغییرات درجه آزادي مجموع مربعات میانگین مربعات 

  گروهبین   1  620/13  620/13  960/0  01/0  24%
  گروهدرون   31  077/94  035/3  035/3    76%

  کل  32  697/107    994/3    100%
  بهاره و پاییزه معیتجهاي دو براي ژنوتیپ تجزیه واریانس مولکولی - 1جدول 

  
  نتیجه گیري کلی

ذرها و دیگر تکیه روي ترکیبات پروتئینی و آنزیمی در بمعموالً  SDS-PAGE بوسیلهدر شناسایی و مقایسه ارقام 
اي  اي از اهمیت ویژههاي ذخیرهها پروتئینباشند ولی در میان آن هاي بذر متنوع میپروتئین. هاي گیاهی است بافت

همچنین، ). 5(دهند هاي گیاهی از خود چندشکلی قابل توجهی نشان میها و گونهدر تمام جنس تقریباً و برخوردار هستند
به میزان کافی بوده و استخراج آن نیز به راحتی صورت  در بافت مورد نظر آنها و مقدار دنشوتوسط چندین ژن کنترل می

اي در جهت تشخیص و شناسایی اي بطور گستردههاي ذخیرهپروتئین SDS-PAGEدر حال حاضر از روش . پذیردمی
هاي هاي رمزکننده زیر واحدي بین تنوع آللی در ژنمحققین زیادي رابطه). 1و  7 ،6( شده استارقام گندم استفاده 

این پژوهش در راستاي بررسی تنوع ژنتیکی زیر  ).11و 10، 9 ،8( اند در گندم را بررسی کردهنانوایی را گلوتنین و کیفیت 
با استفاده از نشانگر پروتئینی با وزن  بومی ایران و مکزیک اي ارقام مختلف گندم نانهاي ذخیرهپروتئینواحدهاي 

شود یتوصیه م هاجهت دستیابی به اطالعات جامع در رابطه با این ژنوتیپ .مورد مطالعه قرار گرفت  HMWمولکولی باال
-اندازهنیز میزان گلوتنین و گلیادین  همچنین .نیز مورد بررسی قرار بگیرند )LMW(هایی با وزن مولکولی پایینپروتئین

دستیابی به اطالعات تنوع  .دنشو تعیینمثبت  ينگرهانشاو  ها مشخص گرددتا خاصیت نانوایی ژنوتیپ گیري شود
  .هاي اصالحی استگامی اولیه براي طراحی برنامهاي بذر هاي ذخیرهپروتئین
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