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 نام  اننم گندم بررسی ارتباط الگوی نواربندی پروتئین های ذخیره ای و تیپ رشدی برخی ارقا : عنوان طرح پژوهشی

 دکتر امید سفالیان : طرح مجری

 کتر مجید شکرپور و دکتر رسول اصغری زکریا  د -علی اصغری  : دکتر همکاران طرح

       1389مستانز: تاریخ      دانشکده کشاورزی            گروه زراعت و اصالح نباتات: محقق اردبیلی   دانشگاه

   SDS-PAGE  گندم نان،  ،: تیپ رشدی، پروتئین های ذخیره ایهاواژه كليد 

    چکيده

-یان نیز موورر مونروند که در تعیین کیفیت نانوایی گندم ای بذر گندم یک منبع غذایی مهم بشمار میذخیرههای پروتئین

اط طالعوه ارتبوباشند شناخت کافی از تنوع ژنتیکی برای اهداف به نژادی الزم و ضروری است در همین راستا به منظور م

، رقم 20دم )ن ها با تیپ رشدی گندم نان ارقام مختلف گنالگوی نواربندی پروتئین های محلول در آب و نمک و گلیادی

ریالمید ز ژل پلی آکهای مذکور الکتروفوربهاره و پاییزه( به همراه چند رقم شاهد از نظر بررسی الگوی نواربندی پروتئین

 SDS-PAGE ی گلیادینیهافورز پروتئینمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقایسه الگوی نواربندی حاصل  از الکترو 

بوا توهوه  تشخیص داده شد. نوار پروتئین های محلول در آب و نمک 16تعداد نوار در صفحه ژل پلی آکریالمید و  11

لوول در آب و گروه و پوروتئین هوای مح 3ها در ای از نظر گلیادین ها این ژنوتیپبه دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه

از  گلیوادین هوا بطوریکه اکثر ارقام از لحاظ بهاره و پواییزه بوودن بور مبنواینمک در نیز دز سه گروه تقسیم بندی شدند 

( بوا 2/6، 6( و )2،  1های )همدیگر تفکیک شدند. بر اساس ضریب شباهت به روش هاکارد بیشترین شباهت بین الین

هنگ اصولی ه های همابین ) دریا، گاسپارد( دیده شدند. در تجزیه به مولف 18/0و کمترین شباهت  00/1ضریب  تشابه 

ای درصد از کل واریانس در خصوص پروتئین هو 36/91درصد از کل توسط پنج مولفه هماهنگ اول و  58/88توهیه 

وتئینوی بررسی همبستگی نشانگر هوای پر ذخیره ای محلول در آب و نمک توسط پنج مولفه هماهنگ اول توهیه گردید.

د پوروتئین اری را با الگوی تیپ رشدی نشان داد در حالی که در موورحاصل در مورد گلیادین ها همبستگی های معنی د

از وهوود  های محلول در آب و نمک همبستگی معنی داری مالحظه نشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عالوه

روتئینوی انگر هوای پتنوع در هر دو پروتئین مورد مطالعه تنها گلیادین ها در ارتباط با تیپ رشدی می توانند به عنوان نشو

وتئین هوای مثبت ارزیابی شوند. همچنین نتایج این پژوهش تائیید کننوده آن اسوت کوه اسوتفاده از الگووی نواربنودی پور

 اختصاصی در برنامه های گزینش صفات مفید تر از پروتئین های محلول در آب و نمک است. 
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 مقدمه

کند. تامین میرا انسان رد نیاز ومکالری  از درصد 20حدود  مورد استفاده در تغذیه انسان است که درگندم مهمترین گیاه 

)یزدی  را دو صد چندان کرده استصفات کمی و کیفی در راستای اصالح روزافزون مطالعه  اهمیتگندم  نقش غذایی

 هستند اعم از ارقام هدید ،هستجوی منابع ژنتیکی هدیدت دائماً در حال تاگران نبااصالح (.1386 صمدی و ولی زاده،

های مدرن اصالحی، کیفیت از اولویت باالئی برخوردار است. تقریبًا در همه برنامه .(2002)دی رو بینستین و هیسی، 

 دم، کیفیت پروتئینیکی از خصوصیات کیفی مورد توهه در اصالح گن باشد.خصوصیات کیفی گندم بیشمار و پیچیده می

، بیناین  در. (1377گذارد )عبد میشانی و شاه نجات بوشهری، است که بر ارزش نانوایی تاریر می های ذخیره ای

گردند محسوب می و تنوع ژنتیکی های ذخیره بذر از مهمترین عوامل مورر در ایجاد تفاوت کیفیت ارقام گندمپروتئین

تنوع ژنتیکی پایه و  (.2001؛ رودریگز کویجانو و همکاران، 1998د و همکاران، ؛ احم1989دا، ر؛  کاسا1987)پاین، 

گزینش گیاهان با صفات و خصوصیات مطلوب، یا انتقال صفات به گیاهان را  کهاساس اصالح گیاهان محسوب شده 

-وش الکتروفورز پروتئین، استفاده از ردر راستای اصالح کیفیت سازد. یکی از راههای مطالعه وهود تنوع ژنتیکیممکن می

بسیار با ربات  ،های ذخیره ضمن چند شکلی زیادپروتئین (.1388باشد )صفاریان و حسام زاده، ای بذر میهای ذخیره

تاریر یا گذارند ولی بر حضور آنها در بذور رسیده بیپروتئین ذخیره تاریر می کمیتهستند. عوامل محیطی هر چند بر 

معیار عالوه بر شناسایی و تخمین کیفیت، های بذور رسیده این، الگوهای الکتروفورزی پروتئینتاریرشان کم است. بنابر

باشد )عبدمیشانی و شاه نجات ارقام میشناسایی برای شناسایی هوامع مختلف گیاهی و  ، ارزان و تقریبا آسانمناسب

 مناطق واهددر  ذخایر توارریآوری همع این روش ممکن است به منظور (.1997؛ متاکوفسکی و برنالرد، 1377بوشهری،

پورسدو و رود، مورد استفاده قرار گیرد )یا مناطقی که تنوع پذیری زیادی در آنجا انتظار می تنوع ژنتیکی قابل مالحظه

نشان داده است  که یکی از دالئل عمده در تمایز ارقام   سال گذشته 30مطالعات گسترده طی تقریباً  (.1998همکاران، 

پروتئین های  (.1907های مختلف است )اوسبورن، های آن بر حسب قابلیت حل آنها در حاللندم، تفکیک پروتئینگ

ذخیره ایی بذر به عنوان هزء بیان شونده ژنوم، در توده های بومی گندم دارای تنوع ژنتیکی وسیعی هستند )چیافی و 

ا خواص تغذیه ایی گندم زراعی داشته و می توانند به عنوان ( . این اهزاء پروتئینی ارتباط مستقیمی ب1998همکاران، 
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نشانگرهایی کار آمد در این زمینه به کار روند. از آنجائیکه این پروتئین ها فرآورده های مستقیم ژن هستند تقریبا توسط 

صورت مستقل و چه به برای تخمین تنوع ژنتیکی چه به  هامعیاربه عنوان یکی از عوامل محیطی تحت تاریر قرار نگرفته و 

صورت مکمل با سایر روش های تجزیه ایی می باشند و در گستره وسیعی از تحقیقات از همله شناسایی واریته ایی، 

فاصله ژنتیکی، تجانس ژنومی و ساختار ژنتیکی ذخایر بررسی ارتباط با صفات فنولوژیک، ارزیابی روابط خویشاوندی، 

 (.1998ند )پورسدو و همکاران، ژنتیکی مورد استفاده  قرار می گیر

درصد از اراضی دیم و آبی در مناطق سردسیر و کوهستانی واقع شده است. در این مناطق تنش سرما و  66در ایران 

( است. با وهود این،  .x6  =n2Triticum aestivum L=  42یخزدگی عامل محدود کننده افزایش تولید گندم نان  )

( 1380؛ دشتی و همکاران، 1378درصدی )فرشادفر و فرشادفر،  40ه، افزایش عملکرد تا پاییز گندممزیت اصلی کاشت 

 آنها نسبت به کشت بهاره و نیز استفاده از آب زمستانه و اهتناب از تنش خشکی تابستان است. 

دید بذر کافی با توهه به این که تعیین تیپ رشدی گندم در مزرعه زمان بر بوده و گاها در بین الین های امید بخش ه

برای آزمایشات مزرعه ای وهود ندارد لذا در راستای گزینش تیپ های رشدی دلخواه بسته به شرایط آب و هوایی استفاده 

از نشانگر های مولکولی می تواند کارایی زمانی برنامه گزینش مذکور را بیافزاید. عالوه اینکه چنانچه نشانگری مانند 

ن قابلیت را داشته باشند که به عنوان نشانگر بیوشیمیایی مرتبط با الگوی تیپ رشدی به کار پروتئین های ذخیره ای بذر ای

روند به طور همزمان اصالح گران نبات هم گزینش در راستای صفت الگوی تیپ رشد را به همراه گزینش کیفیت نانوایی 

اند هالب توهه باشد. الزم به توضیح است که هم می توبا ارقام و الین های گندم را انجام می دهند که تلفیق این دو  

 .حائز اهمیت خواهد بود مناطق سردسیر تعیین سریع تیپ رشدی و حصول اطمینان از آن به ویژه در زراعت گندم نان
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 تيپ های رشدی -1-1

 ل سرد استاز فص زمند بهاره سازی یا گذردو نوع تیپ رشدی در گندم وهود دارد. تیپ رشدی پاییزه که برای گلدهی نیا

 ونبال نمو له به ددر تیپ رشدی بهاره نمو زایشی بالفاصو تیپ فاقد نیاز مذکور که بیشتر تحت عنوان بهاره می باشد. 

ز امال بهاره)فاقد نیاکتعیین تیپ رشدی از نیاز بهاره سازی عامل  (.2003تکوین رویشی دنبال می شود )لئونوا و همکاران، 

 (.1375بهاره سازی( ، بینابینی)نیاز کم بهاره سازی( و پاییزه می باشد)سرمدنیا، 

 روی ردر کنترل تیپ رشدی گیاهان دخالت دارند. وهود مکان هایی ب 5در گروه هومیولوگ  Vrnمکان های ژنی 

ه و زودرسی ب فتوپریود حساسیت بهنیز در سازوکارهای منتج به تعیین تیپ رشدی اعم از  A 1و  A 7  ،B 2کروموزوم 

ه شرایط بتیپ رشد یکی از اصلی ترین سازوکارهای سازگاری باال  (.2006رسیده است )کواری و همکاران،  تاربا

 رالند،محیطی بوده و موهب می شود که گلدهی در زمان مناسب و مطابق با شرایط محیطی منطقه صورت پذیرد )و

1996.) 

 ی،تعيين كننده تيپ رشد 1فتوپریود  -2-1

؛ میچالز و آماسینو، 2004عنوان دو عامل مهم محیطی در تعیین زمان گلدهی گیاهان )سانگ و آماسینو، فتوپریود و دما به   

کننده گلدهی در عنوان عامل تسریع بلند بهکنند. طول روز( و انتقال از مرحله رویشی به زایشی نقش مهمی ایفا می2000

-عبارتی(. به1985؛ گریفیتس و همکاران، 2001؛ محفوظی و همکاران، 1996اران، شود )فاولر و همکگندم محسوب می

رود شمار میدیگر، پاسخ به فتوپریود به عنوان تضمینی برای عدم گلدهی گیاه در اواخر پاییز که طول روزها کوتاه است، به

تاریر سازی دارند، القای گلدهی تحتهروز که نیاز بیشتری به بهار(. در ارقام حساس به طول2004)سانگ و آماسینو، 

سازی با (. بهاره1988؛ روبرتس و همکاران، 1970باشد )تاکاهاشی و یاسودا، روزهای بلند از نقش مهمی برخوردار می

روزهای های پایین در بهاره کردن گندم کمتر از طولحرارتروزهای کوتاه، تاریر درههروز ارر متقابل داشته و در طولطول

شوند و که گیاهان در فصل پاییز کشت می این(. در شرایط مزرعه با توهه به1998باشد )اورتیز فرارا و همکاران، لند میب

روزهای بلند دارند، نشان نداده و تا یابد، گیاهان حساسیتی را که نسبت به طولطول روزها در طی این فصل کاهش می

                                                 
2-Photoperiod 
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م نشود، زمستان را در مزرعه به حالت رویشی باقی خواهند ماند. با فرا رسیدن بهار، سازی در این گیاهان انجاکه بهارهزمانی

انتهایی ساقه در دهند که این امر موهب تسریع توسعه نمو زایشی مریستمروزهای بلند واکنش نشان میاین گیاهان به طول

سازی و فتوپریود، آنجا که پاسخ به بهاره(. از a2001؛ ترواسکیس و همکاران، 2006شود )محفوظی و همکاران، بهار می

-رسد که طولنظر می(، چنین به1998توسط دو ژن مختلف کنترل شده و مستقل از هم هستند )اورتیز فرارا و همکاران، 

تر روز کوتاه(. هر چه طول1992سازی را کاهش دهد )والن و همکاران، تواند نیاز سرمایی الزم ههت بهارهروز کوتاه می

-کلی، طولطور(. به2001؛ محفوظی و همکاران، 1996بیشتر خواهد بود )فاولر و همکاران،  2برگشد، تعداد نهاییبا

دلیل تسریع نمو از مرحله خروج شوند. این امر در درهه اول بهروزهای بلند موهب کاهش مدت زمان بروز گلدهی می

شود( و یا گاهی اوقات تا دوگانه ارزیابی میهایت برهستگیطور غیر مستقیم به صور)که به 3گیاهچه تا آغازش گلدهی

(. اغلب نتایج مقاالت بر این نکته اشاره دارند که تسریع نمو با کاهش 1993باشد )راوسون، انتهایی می آغازش سنبلچه

ودهای طوالنی مدت (. قرارگیری در معرض فتوپری1993باشد )راوسون،های سنبلچه در ارتباط میبرگ و آغازهتعداد نهایی

(، با استفاده از ارقام گندمی که 1997(. اسالفر و راوسون )2004دهد )پراسیل و همکاران، دهی را کاهش میزمان تا سنبله

 های پاییزه مورد بررسی بیشتر ازروز در گندمروز بودند، نشان دادند که حساسیت به طولدارای حساسیت متفاوتی به طول

باشد. لوی و پترسون تر از مراحل اولیه میت و این تفاوت حتی برای مراحل آخر نمو محسوسهای بهاره اسگندم

سازی و فتوپریود مورد مطالعه قرار دادند. آنها بیان کردند که های بهاره را از نظر واکنش به بهاره(، برخی از گندم1972)

روند. در این آزمایش ارقام دیررس در مقایسه با ارقام یروز زودتر به سنبله متمامی ارقام مورد مطالعه با افزایش طول

حساس به فتوپریود در فصل (، بیان کرد که ارقام غیر1996زودرس، واکنش بیشتری نسبت به فتوپریود داشتند. ورالند )

زایشی تا  که در ارقام حساس به فتوپریود رشدحالیبرند، دربهار به سرعت رشد زایشی خود را تا بروز گلدهی پیش می

 10تا  4افتد. مدت زمان این تاخیر در شرایط اروپا بین روز به تاخیر میطویل شدن روزها و اطمینان از رفع نیاز به طول

 10طور متوسط روزهای فراتر از یک حد آستانه که به(، بیان کردند که طول1988باشد. روبرتس و همکاران )روز می

توانند بر شتاب روزهای بلندتر از این حد میلو انداختن زمان گلدهی مورر است. طولشود، بر هساعت در نظر گرفته می

                                                 
1-Final leaf number (FLN) 

2-Floral initiation 
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ساعت در  18تا  13روزهای بین طور عمده طولای است که بهاین رویداد تاریر داشته باشند. البته این تاریر دارای محدوده

بلندتر از این حد بر هلو انداختن موعد گلدهی  روزهاینهایی این تسریع در القای گلدهی را دارند و طولروز حدشبانه

ساعت( و  21تا  15گیری برخوردار است )بین روز بهینه در ارقام مختلف از تفاوت چشمتاریر خواهند بود. طولبی

ساعت  16ساعت تا بیش از  12( میزان آن را از 1993های راوسون )محاسبات فتوپریود بهینه برای گندم بر اساس داده

های (، با تجزیه و تحلیل مجدد داده1997مرحله رویشی و نیز آغازش سنبلچه نشان داد. اسالفر و راوسون ) برای

ژنوتیپ گندم پرداخته بودند،  117سازی در به بررسی اررات فتوپریود و بهاره 1985داویدسون و همکاران که در سال 

شدن واکنش نشان ندادند. وتاه روییده بودند نسبت به بهارهروزهای کنشان دادند که برخی از ارقام هنگامی که تحت طول

سازی آنها و یا حداقل بخشی از نیازشان تامین اینکه نیازهای بهارهاین ارقام به فتوپریود نیز هیچ واکنشی نشان ندادند، مگر

سازی و رکیبی از یک دوره بهارهحساس بودند به تهایی که تنها به یکی از این عوامل غیرکه اکثر ژنوتیپحالیشده بود. در

 (. 1388روزهای بلند به شدت حساس بودند )ساسانی، طول

 

 های دانهپروتئين -3-1

گیرند )بیتز و وال، دانه گندم از نظر حاللیت در چهار گروه آلبومین، گلوبولین، گلیادین و گلوتنین قرار می هایپروتئین   

نجات بوشهری، ای آندوسپرم هستند )عبدمیشانی و شاههای ذخیرهپروتئین(. دو گروه گلیادین و گلوتنین مهمترین 1980

ها در الکل اتیلیک، که گلیادینحالیطعام قابل حل هستند، درها در محلول نمکها در آب و گلوبولین(. آلبومین1376

های غیر (. پروتئین1996کاران، شود )وگلس و هماستیک و بخش باقیمانده آن در مرکاپتواتانول حل میها در اسیدگلوتنین

ها، اغلب در گیاهک و پوسته دانه وهود دارند. مجموعه گلوتن که شامل گلیادین و ها و گلوبولینای یعنی آلبومینذخیره

درصد گلوتنین( از  50درصد گلیادین و  30درصد ) 80شود. گلوتن گلوتنین است در شبکه آندوپالسمی ساخته می

ها طور که ذکر شد، گلوتن و اهزای سازنده آن به مجموعه بزرگی از پروتئیندهد و همانا تشکیل میپروتئین آندوسپرم ر

ها بر بندی دیگر پروتئین(. طبقه1376نجات بوشهری، ؛ عبدمیشانی و شاه1372ها تعلق دارند )گرامی، یعنی پروالمین

 – 80( حاوی وزن مولکولی بین HMWلکولی باال )های با وزن مومبنای وزن مولکولی است و بر این اساس، گلوتنین
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های با وزن مولکولی کم هزار و حاوی گوگرد کم، گلوتنین 75-45های امگا با وزن مولکولی هزار، گلیادین 120

(LMW در حدود )هزار و حاوی گوگرد  45-25های گاما، بتا و آلفا با وزن مولکولی در حدود هزار، گلیادین 55 -30

و امگا  HMWهای بندی دیگری، گلوتنینهزار کیلو دالتون هستند. در گروه 25تا  5 ها با وزن مولکولیومینزیاد و آلب

ها، در یک های غنی از گوگرد یعنی آلفا، بتا و گاما گلیادینها که دارای گوگرد کمی هستند، در یک گروه، پروالمینگلیادین

 (.1372امی، گرگیرند )نیز در یک گروه قرار می LMWگروه و 

 

 ( LMW-GS( و پایين )HMW-GSزیر واحدهای با وزن مولکولی باال ) -4-1

% کل 10تا 8ها هستند و با اینکه تنها (، ترکیبات چند شکلی از گلوتنینHMWزیر واحدهایی با وزن باالی گلوتنین )   

دلیل ایجاد ویژگی کشسانی در خمیر دهند، اما نقش مهمی را در کیفیت آرد، به پروتئین قابل استخراج آرد را تشکیل می

تا  30(، با اندازه LMW(. زیر واحدهایی با وزن پایین گلوتنین )2008؛ زانگ و همکاران، 2005کنند )گال، گندم ایفا می

های کل گندم را % گلوتنین60% بخش پروالمین، در حدود یک سوم پروتئین کل بذر و 40کیلو دالتون، درحدود  50

؛  گال، 1973در استحکام ساختار پلیمرهای گلوتنین نقش دارند )بیتز و وال،  HMW-GSو همراه با دهند تشکیل می

2005.) 

 

 های گليادین پروتئين -5-1

شوند. مطابق با تحرک آنها % حل می70ای هستند که در الکل های تک رشتهپپتیدها، ترکیبات غیر یکنواخت پلیگلیادین   

شوند. وزن گروه، آلفا ) با تحرک باال(، بتا، گاما و امگا )با تحرک کند( تقسیم می 4 ها بهاین پروتئین A-PAGEدر 

ها در دانه باشد. با استفاده از الکتروفورز تک بعدی، گلیادیندالتون می 75000تا  30000ها بین مولکولی در این پروتئین

 50ها به بیش از وفورز دو بعدی این پروتئینشوند، ولی توسط الکترتایی هدا می 25تا 20صورت ترکیبات گندم به

(. اختالف 1992کوسکی و همکاران، ا؛ مت1982؛ رایگلی و همکاران، 1978شوند )باشوک و زیلمن، ترکیب تفکیک می

است )بیتز آالنین و تریپتوفان ها، در مقادیر اسید آسپارتیک، پرولین، متیونین، تیروزین، فنیلگاما گلیادین با آلفا و بتا گلیادین
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ها اسیدی آنها است و این گلیادینها، در ترکیبات آمینوچنین، اختالف امگا گلیادین با سایر گلیادین(. هم1977و همکاران، 

ها به میزان زیادی از گلوتامین و پرولین و به مقدار (. امگا گلیادین2001باشند )هیانیبلی و همکاران، فاقد سیستئین می

درصد و از نظر سیستئین  1/0طور تقریبی کمتر از ها بهها دارند. مقدار متیونین در این گلیادینید سولفورکمتری از آمینو اس

های آالنین در مقایسه با سایر گروهآمینه و میزان بیشتر از فنیلها دارای مقدار کمتر اسیدچنین، این پروتئینکمبود دارند. هم

ها دارای مقدار زیادی از (. آلفا، بتا و امگا گلیادین1995؛ تاتام و شوری، 1984هستند )کاساردا و همکاران،  گلیادین

ها از نظر سولفور اسیدها هستند. آلفا، بتا و امگا گلیادینگلوتامین و پرولین، تا حدود زیادی لیزین و مقدار کمی سایر آمینو

سولفیدی درون سلولی برای آنها یافت پیوند دی 4و  3نتیجه، است. در 8و  6ترتیب غنی و باقی مانده سیستئین در آنها به

 (.1997؛ مولر و ویسر، 1989شده است )کاساردا ، 

 

 های دانه سایر پروتئين -6-1

پپتیدی دیگر شامل های اصلی دانه گندم گلیادین و گلوتنین هستند، ولی چندین گروه پلیطور که گفته شد، پروتئینهمان   

توانند نقش های پیوند دهنده ذرات چربی در آندوسپرم نیز میا آمیالز، تریتیسین و پروتئینهای آمیالز و بتمهار کننده

توانند در تثبیت فاز گازی در حین مخلوط کردن ها که میهای پیوند دهنده چربیویژه پروتئینای را ایفا کنند. بهذخیره

های محلول در کلروفورم، ها، شامل پروتئینین پروتئینچنین تثبیت خمیر نان نقش داشته باشند. چند نوع از اخمیر و هم

های غنی از سیستئین و مورر بر پیوند بین که هزو پروتئین 63هاچنین، پوروایندولینبوده و هم 52هاو تیونین 41هالیگونین

  (.1997مولر و ویسر، شوند )ها محسوب میها هستند، از این نوع پروتئینلیپید

 الکتروفورز -7-1

وفورز یکی از روشهایی است که در آن، مولکولهای متفاوت و مخلوط با هم ، پس از قرار گرفتن در میدان الکتریکی الکتر

. در شوند( در فواصل متفاوت نسبت به الکترود حرکت و تجمع یافته و از یکدیگر هدا میBandsبه صورت نوارها )

ها به های آگارز، نشاسته و پلی اکریالمید از همله این محیطشود ژلهای هامد متعددی استفاده میالکتروفورز از محیط

                                                 
1 .  Ligunin 
2 .  Tiunin 
3 .  Pouroindolin 
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کنند به طوری که اندازه خلل فرج آنها با اندازه مولکولهای های متخلخل عمل میروند این ژلها همانند محیطشمار می

  .گردندپروتئینی تناسب داشته و مانند غربال و بر اساس اندازه مولکولها هدا شدن آنها را سبب می

های های موهود در پروتئینچند شکلی A-PAGEو  SDS-PAGEدر گندم با استفاده از دو تکنیک الکتروفورزی 

در بین این ارقام ، آنها را شناسایی کرده و های مفید توان مطالعه کرد. و در صورت وهود ژنوتیپمیای آندوسپرم را ذخیره

ها فرآورده مستقیم ژنها هستند، بازتابی از ژنوتیپ را در از آنجایی که پروتئیننژادی مورد استفاده قرار داد. های بهدر برنامه

توانند به عنوان نشانگر برای صفاتی که ژنهای کنترل کننده آنها در مجاورت ژنهای رمز کننده دهند و میاختیار ما قرار می

ها و صفات زراعی در چندین پژوهش روتئینهای این پها هستند، بکار روند. وهود روابطی بین چند شکلیاین پروتئین

  (.1994 ایناگاکی و ایگاوا،گزارش شده است )

 

 (SDS-PAGE) الکتروفورز ژل اکریالمید -8-1

استفاده شد. اغلب ژل های آکریالمید به صورت  1959ژل پلی آکریالمید اولین بار توسط رویمن و وینتورپ در سال 

اکریالمید یکسان است بنابرین ارر غربال سازی حاصل از این خاصیت باعث صفحه ای تهیه می شوند. اندازه منافذ ژل 

درصد باشد که با تغییرات غلظت،  5-30افزایش قدرت وضوح در این نوع ژل می شود. غلظت اکریالمید می تواند بین 

گ تر خواهد شد. این خاصیّت اندازه منافذ نیز تغییر  می کند. به طور مثال غلظت پایین تر آکریالمید باعث ایجاد منافذ بزر

اهازه می دهد که ژل هایی با اررات غربال سازی متفاوت ایجاد شود. این خاصیت در ژل نشاسته نیز وهود دارد. ولی دامنه 

تغییرات در اندازه منافذ نشاسته کمتر از آکریالمید است. ژل های آکریالمید مانند ژل های نشاسته خرد و شکننده نیستند 

شفاف بوده، و امکان سنجش های کمی از طریق دانسیتومتری را می دهند. نگهداری ژل های اکریالمید راحت  این ژل ها

تر از ژل های نشاسته است. از معایب ژل های آکریالمید این می باشد که نمی توان آن را مانند ژل نشاسته به چندین الیه 

زمان  5/6پایین تر از  pHرا یک ها مورد مطالعه قرار داد. در  برش داد. و از این رو با این روش نمی توان چند سیستم

بستن ژل بسیار طوالنی است. در ضمن سمّی بودن اکریالمید نیز استفاده از آن را محدود می کند. )عبدمشیانی و شاه نجات 

های ذخیره ای ،پروتئین( با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی و الکتروفورز1990الفیندرا و همکاران )  (.1377بوشهری، 
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دانه گندم را ههت مطالعه ساختمان ژنتیکی ژرم پالسم موهود در بانک ژن و بررسی روابط تکامل گندم مورد بررسی قرار 

های نان و دوروم و ای در اصالح خواص تکنولوژی گندمهای ذخیرهدادند. آنها پیشنهاد کردند که استفاده از تنوع پروتئین

های کیفیت نیز در ها در کیفیت آرد و پخت نان بعنوان شاخصبا توهه به نقش این پروتئین .مفید است ارزش غذایی آنها

 (.2001 برنالرد و همکاران، های اصالحی این محصول کاربرد مفید دارد)برنامه

ازی رات اپیستک و اریژنتیک گندم بعلت پلی پلوئید بودن آن پیچیده است چرا که در ارر تکرار ژنها، الگوهای تفکمطالعه 

ها که مورفیسم پروتئین پلی(. 1996ند ، باشند )ورالتر هستند و تجزیه آنها به اررات ژنهای تشکیل دهنده دشوار میپیچیده

-ن پروتئیند. در بیقابل شناسایی گرد توان توسط روش الکتروفورز نمایان وتحت کنترل اللی ایجاد شده است به خوبی می

جزیه خراج و تها با سطح باالی تنوع ،سهولت استهای ذخیره بذر و در بین این گروه گلیادینئینهای مختلف، پروت

 ها ووتیپخیص بیالکتروفورزی به اهزاء تشکیل دهنده خود به عنوان بهترین نشانگر پروتئین برای شناسایی ارقام، تش

 (.1998همکاران، کینزویک و  ؛1992اند ) کوک، خلوص در درون ارقام گندم شناخته شده

های الین و رقم از گندم 43بر روی  A-PAGEها با استفاده از روش ( با هداسازی الکتروفورزی گلیادین1382)بحرائی 

های نان مورد بررسی دارای الکتروفورگرام گلیادینی متمایز هز پروتئین را تشخیص دادند که کلیه گندم 58زراعی مجموعًا 

هر رقم در شناسایی، تشخیص  71توان از نتایج این بررسی به عنوان ارر انگشتباشد. و میمیو قابل تفکیک از یکدیگر 

 (.1382، ها در ارقام گندم مورد استفاده قرار داد )بحرائیخلوص و وهود بیوتیپ

کشور  مال غربشرقم بومی گندم بهاره  61های کیفی، تعداد ( ارتباط ترکیبات گلیادینی و شاخص1380همچنین فرساد )

یادینی در ارقام گندم مورد ارهای گلتجزیه کردند و کلیه نو A-PAGEرقم اصالح شده بهاره به روش الکتروفورز  16و 

 چند شکلی یا پلی مورفیسم نشان دادند.مطالعه ، 

استفاده  باتریتیکوم بوئتیکوم ای توده 60یادین را در یک مجموعه های گل( چند شکلی الل1992) بابویمتاکوفسکی و    

الگوی الکتروفورزی را تشخیص دادند. آنالیز  50مورد بررسی قرار دادند و بیش از  A-PAGEاز الکتروفورز اسیدی 

                                                 
1 . Fingerprint 
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( را در هر ژنوتیپ A2b1-Gliو  A1b1-Gliای، دو مکان ژنی ناپیوسته رمز کننده گلیادین )دو تالقی درون گونه 2Fبذور 

 آشکار ساخت.

   گلیادینها بوسیله ژنهای مکان یابی شده بر روی بازوی کوتاه کروموزومهای متعلق به گروه همیولوگی18،  1 و 6 کنترل 

های ژنی آنها شوند و مکانمی Gli-1 (و 1های گروه)کروموزوم  Gli-2 هکسون شوند )( نامیده می6های گروه)کروموزوم 

ای بذر ه ژنهای کنترل کننده پروتئین ذخیره( نشان دادند که خانواد1987متاکوفسکی و سوزینف ) .(1983و همکاران، 

در صورت وهود ارتباط  باشند.ها که دارای چند شکلی باالیی هستند نشانگرهای ژنتیکی بسیار سودمندی میگلیادین یعنی

گزینش استفاده نمود. در تحقیق  رهایتوان از این نشانگرها بعنوان معیاقوی بویژه در مورد صفات مورر بر عملکرد می

ارزیابی قرار  مورد تنوع ژنتیکی های محلول در آب و نمکوتئینبررسی نوارهای گلیادینی و پر  تا باحاضر سعی شده 

   گیرد. 

 

 هدف ها -9-1

ش این پروتئین نق A1با بررسی پروتئین های ذخیره ای رمز شده توسط کروموزوم  2004نتسوتائو و نتسوتائوا، در سال 

ز رموموزومی کراحی زمستان گذرانی بیان کردند. لذا این احتمال وهود دارد که بین نو ها را در سازوکار های مرتبط با

 کننده مرتبط با کیفیت نانوایی و تعیین تیپ رشدی ارتباط های احتمالی وهود داشته باشد.

عنوان  بهبذر  تا کنون تحقیقی در خصوص وهود ارتباط بین الگوی نواربندی پروتئین های ذخیره ایبا توهه به آنکه 

ر مهم د مهمترین شاخص تعیین کننده ارزش نانوایی و مالک های کیفی گندم نان، و تیپ رشدی به عنوان یک صفت

اهرا  ه مرحلهبطرح ریزی و  زیرتصمیم گیری زراعت پاییزه و بهاره در دست نیست تحقیق حاضر برای رسیدن به اهداف 

 در آمد:

 عهه ای بذر در ارقام و الین های امید بخش مورد مطالبررسی الگوی نواربندی پروتئین های ذخیر -1

                                                 
1 . Homeologous groups 
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ای  بررسی وهود ارتباط احتمالی بین الگوی تیپ رشدی گندم نان با الگوی نواربندی برخی پروتئین های ذخیره -2

 بذر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

 

  

 

 مواد و روش ها
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 هامواد و روش -2

الی زیر واحد های پروتئینی موورد مطالعوه و الگووی تیوپ ارتباط احتمدر این تحقیق به منظور بررسی رابطه ژنتیکی و       

انجام و زیور واحود هوای  (SDS-PAGEبه روش ) پروتئین های ذخیره ای ، الکتروفورزالین ها و ارقام گندم نان رشدی 

از طریوق بودنود کوه گنودم  و الیون امیود بخوش رقوم 20موواد گیواهی شوامل  .مورد ارزیابی قرار گرفتندپروتئینی حاصل 

عوالوه از ارقوام فوور در راسوتای . موورد بررسوی قورار گرفوت های محلول در آب و نمکو پروتئین کتروفورز گلیادینیال

و امیود بوا تیوپ رشودی بهواره و انوزا  ،اینیوا ،مانند موارکوئیس شاهدی ارقام ،مورد مطالعه شناسایی زیر واحدهای پروتئینی

رقوم  30بدین ترتیب مجموع  رشدی پاییزه مورد استفاده قرار گرفت. با تیپسن تورک و البانیا  CDCمورگان و  ،نورستار

نشوان موی گنودم موورد مطالعوه را  هوایو تیپ رشدی ژنوتیوپاسامی  زیر هدول در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت.

 .(1-2)هدول دهد

 

 ، مورد مطالعهو تیپ رشدی گندم هایژنوتیپاسامی  -1-2هدول 

 تیپ رشدی نام ژنوتیپ ردیف رشدیتیپ  نام ژنوتیپ ردیف

 پاییزه پیشگام 11 پاییزه 1 1

 پاییزه بزوستایا 12 پاییزه 2 2
 بهاره دریا 13 پاییزه 3 3
 پاییزه زسایسون 14 پاییزه 4 4
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 بهاره کوهدشت 15 پاییزه 5 5
 پاییزه گاسکوژن 16 پاییزه 6 6

 بهاره N-80-19 17 پاییزه 7 7
 رهبها آرتا 18 پاییزه 8 8

 پاییزه گاسپارد 19 پاییزه 2/6 9
 بهاره شیرودی 20 بهاره 10 10

 

 

 آزمایش های گلخانه ای -1-2

به منظور حصول اطمینان از تیپ رشدی ارقام و تعیین تیپ رشدی الین های امیود بخوش گنودم نوان آزمایشوی در گلخانوه 

اهرا شد. در این آزموایش الیون درهه سانتیگراد  27با دمای  ،دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی 1تحقیقاتی شماره 

ها و ارقام گندم بدون اعمال تیمار بهاره سازی مورد کاشت قرار گرفته و آزمایش تا ظهور سنبله ادامه یافوت. ارقوام و الیون 

 در حالی که تیپ های بهاره به سنبله رفتند. ماندند باقی رزتهای پاییزه در حالت 

 های ذخیره ای آزمایش های بررسی پروتئین -2-2

 پروتئین های محلول در آب ونمکاستخراج  -3-2

هوا انودازه هرکدام از نمونوهگرم آرد از  04/0حدود  ،برای این منظور پس از هدا کردن ناحیه هنین از بذر گندم و تهیه آرد

هنگوام اسوتفاده   میلی لیتری به آن افوزوده شود. 5/1در درون تیوب های  میکرولیتر تامپون استخراج 1500 گیری کرده و 

داخول فریوزر قورار  نمونه هوادقیقه  15سپس برای و و آنها را ورتکس  شدهمرکاپتواتانول به آن اضافه -2میکرو لیتر  100

. نهایتواً گرفتبار انجام  3و این  عمل ورتکس و فریز کردن  داده ردقیقه نیز آنها را دردمای اتار قرا 15برای گرفت. سپس 

پواین ) انتقال داده شودو مایع شفاف رویی به تیوب های هدید دقیقه سانتریفوژ کرده  10رای دور ب 10000نمونه ها را در 

 . (1983و الورنس، 

 تامپون استخراج
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  pH  ،کاسوید کلریودریمیلی لیتر آب مقطر. بعد از شیک شدن با استفاده از  NaCl   +30گرم  93/2گرم تریس + 61/0

 .گردید تنظیممیلی لیتر  100را به آن  نهایی و حجم  5/7 به مقداررا 

 محلول رنگ آمیزی نمونه های پروتئینی -4-2

دن شومیلی لیتر آب مقطر. پس از حول  30گرم آبی برموفنول +  SDS  +06/0گرم 2گرم ساکاروز+  8گرم تریس+ 75/0

pH   ه شدرساند میلی لیتر 100به نهایی محلول تنظیم و سپس حجم  8/6 به مقدار اسید کلریدریکرا توسط. 

 

 از بذر گلیادین استخراج پروتئین -5-2

بوه آن % 70میکرولیتور اتوانول  200 را برداشوته و )پس از هدا کردن بخش هنوین بوذر(شده از بذور آردگرم نمونه  03/0

 صوورت دور سوانتریفوژ10000دقیقه با  5و سپس برای  دادهقرار  درهه 60ساعت در بن ماری  1به مدت  اضافه کرده و

. ه موی شوودداددرهوه قورار  60دقیقه در بن مواری  60کرولیتر از محلول شفاف باالیی برداشته و به مدت می 100. گرفت

 60دقیقه در بن ماری  30به مدت و میکرولیتر از بافر استخراج را به آن اضافه نموده، ورتکس مختصری انجام  100سپس 

، )سوینگ و همکواران گردیودتزریوق  هواول داخول چاهوکمیکرولیتر از محلو 15، 91بار گذاری . برای دهیمار میدرهه قر

1991). 

 بافر استخراج -6-2

سوانده ر میلوی لیتور 100حجم کلوی  را به تریسگرم  4گرم آبی بروموفنول +  1میلی لیتر گلیسرول +  SDS  +40گرم 2

 شد.

 طرز تهیه ژل -7-2

مقطر بوه  و گیره ها، با الکل و سپس با آب ، فاصله اندازهاصفحات شیشه ژلقبل از تهیه ژل، ابتدا بایستی پایه عمودی ژل،  

بوا  ژل درزگیور را محلوول خود ابتدا پایهبعد از تمیز کردن وقرار دادن در خوبی تمیز و سپس با دستمال مناسب پاک شوند.

 شوداز طرفی سوعی  ای ریخته ومخلوط کرده و محلول حاصله را به آرامی در محفظه شیشه (3-2و  2-2) توهه به هدول

                                                 
1 . Loading 
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 مقداری آب مقطور ل هداگر را اضافه کرده و بالفاصله بایدز اینکه ژل درزگیر خودش را گرفت ژبعد ا تشکیل نشود حبابی

  گرفت:اضافه نمودن آب مقطر به دو منظور انجام . ای که سطح ژل به هم نخورداضافه کرد به گونهروی آن 

 منظور هلوگیری از پلیمریزاسیون ژل(با هوا ) به هلوگیری از تماس سطح ژل  -2صاف نمودن سطح ژل  -1

سوطح ژل را  آب  پوس از اطمینوان داد وب مقطر دو فاز کامالً مشوخص را نشوان آبا  ،سطح ژل بستهنگامی که ژل کامال 

 داده شد.کرده و ژل باالیی را ریخته و بالفاصله شانه در داخل قالب قرار  خالی

ا از پایه هدا کرده و انتهای آن را که با وازلین پوشانده سوپس آن را روی بعد ازاینکه ژل باالیی کامال شکل گرفت شیشه ر  

سوپس شوانه را از درون ژل  قورار داده. تامپون الکترود را هم در قسمت پایینی و هم در قسمت باالیی کردیمدستگاه فیکس 

تزریق محلول بافر بواال شستشوو ها را توسط سرنگ با و برای تمیز کردن درون چاهک ها از بقایای ژل چاهک آوردهبیرون 

 . گرفتانجام  بارگذاری و بعد از آن می توانیم عمل داده

ها خارج کرده و قسمت باالیی ژل را بوه آراموی هودا بعد از اتمام الکتروفورز، به دقت و به آرامی ژل را از حد فاصل شیشه

و سپس درون محلول رنگ آمیزی ههت دیودن ن ژل انجام داده یکرده و برای عالمت گذاری روی ژل برش کوچکی در پای

ساعت ژل را از محلول رنگ آمیزی خارج کرده وچند بار با آب مقطر شستشوو  4تا  3پس از  دادیم.های پروتئینی قرار نوار

  ساعت طول خواهید کشید. 4الی  3که این کار نیز  گرفتداده و سپس در محلول رنگ زدا به منظور ظهور نوارها قرار 

 مراحل ژل گذاری -2-2هدول            
 

 ژل باالیی   ژل هداگر ژل درزگیر   محلول ها     

 1/  68/21 میلی لیترA 16/1محلول      

 ----------- 23/17 میلی لیترB 77/0محلول      

 C ------------ ------------- 6/0محلول      

 5/3 ------------- ------------ آب مقطر      

        SDS 3/21 60 500 ر میکرو لی 

        APS 110 350 680 میکرو لیتر 

          TEMED     1111 17 میکرو لیتر 
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 های مورد نیاز برای ژل گذاریمحلول -3-2هدول  

 رسانده شد.میلی لیتر  100گرم بیس آکریل آمید، حجم را به  78/0گرم آکریل آمید +  A 42/15محلول 

میلوی لیتور  100حجم نهایی را بوه  تنظیم و 8/8نرمال به  5آن را با استفاده از اسید کلریدریک   pH گرم تریس، B 17/20محلول 

 رسانده شد.

 رسانده شد.میلی لیتر  100برسد حجم را به  8/6باید به  pHگرم تریس اما  C 17/20محلول 

APS 02/0  رسانده شد. لیتر میلی 5/1گرم آمونیوم پر سولفات، حجم آن را به 

 گردید.حل  "میلی لیتر آب مقطر، شیک شود تا کامال 100گرم  سدیم دو دسیل سولفات +  SDS 10% 10محلول 

 رسانده شد.میلی لیتر  1050گرم گلیسین. حجم نهایی را به  SDS  +12/15گرم  05/1گرم تریس +  15/3 تامپون الکترود:

 

 

 

 ه:نرم افزار های آماری مورد استفاد

هوای ها در نمونوهنوارهای مورد مقایسه است. تفاوت در الگوی پروتئینی، نماینگر اختالف ورارتی معنی دار در بین همعیت

های الکتروفورزی، با اسوتفاده از نورم افوزار ای دادهمورد آزمایش تفاوتهایی از خود نشان دادند، بطوریکه برای تجزیه خوشه

NTSyS.V.2.2, POPGEN.V.2   بوا اسوتفاده از  های محلول در آب و نمکگلیادین و پروتئینبراساس زیر واحدهای

 .انجام شد UPGMAبه روش ( Nei)( و نی Jaccard) هاکارد ضریب تشابه
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Abstract: 

Seed storage protein of wheat is one of the major food reservoirs for human being. 

These proteins play as important factor in breed making quality. Knowledge about 

genetic diversity is very important factor in any plant breeding project. In order to 

assessment of relation between growth type and storage protein banding pattern about 

20 improved wheat cultivar together with some check variety of breed wheats were 

used. Comparison of banding pattern of gliadins and total proteins showed that there 

were 11 polymorphic gliadin band and 16 total protein bands. Cluster analysis of both 

studding proteins results three groups that in the case of gliadins these groups 

corresponding with growth type of studding breed wheat genotypes. Principal 

coordinated analysis showed that in both two kinds of studding proteins first 5 

components determined 88.58 and 91.36 percent of total variance. Also, correlation 

analysis showed significant correlations between gliadins and growth type characters 

and there was no significant correlation between total proteins and growth type. Thus 

it could resulted that gliadins could served as informative protein markers in relation 

with growth type and could be used as determinant in this respect. Also, these results 

showed the specific proteins could be more useful than total proteins in plant breeding 

selection programs.    

 

 

 

 

 

 

 


