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   چکیده

به منظور ارزيابي صفات زراعي مرتبط با کیفیت در برخي از ارقام بهاره با استفاده از صفات زراعي و     

ژنوتیپ  29نشانگرهای پروتئیني، آزمايشي در مزرعه تحقیقاتي آموزشکده کشاورزی پارس آباد مغان با استفاده از 

اجرا  1388-1389های کامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعي بینابین به صورت طرح بلوک گندم نان بهاره و

گرديد. صفات زراعي شامل: عملکرد بیولوژيك ) کیلوگرم در هکتار(، تعداد بوته ) متر مربع(، تعداد پنجه بارور ) 

له بارور ) متر مربع(، تعداد سنبلچه در متر مربع(، ارتفاع بوته ) سانتي متر(، طول سنبله ) سانتي متر(، تعداد سنب

سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه ) گرم(، عملکرد دانه ) کیلوگرم در هکتار(، عملکرد تك بوته ) گرم(، 

شاخص برداشت، مساحت برگ پرچم ) سانتي متر مربع(، میزان کلروفیل برگ پرچم، زمان سبز شدن، زمان پنجه 

ي، زمان آبستني، زمان گلدهي، زمان شیری شدن، زمان خمیری شدن و زمان رسیدگي کامل زني، زمان ساقه ده

گیری و ياداشت شد. نتايج تجزيه واريانس از نظر صفات عملکرد بیولوژيك، عملکرد دانه، شاخص ها اندازهدانه

د سنبلچه در سنبله، تعداد دانه برداشت، تعداد بوته، تعداد پنجه بارور، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد سنبله، تعدا

در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد تك بوته، میزان کلروفیل برگ پرچم و زمان پنجه زني تفاوت 

ها نشان داد. از میان صفات مورفولوژيك، عملکرد بیولوژيك بیشترين همبستگي مثبت و داری میان ژنوتیپمعني

داری مالحظه شد. نتايج نشان داد. بین اکثر صفات فنولوژيك روابط مثبت و معني دار با عملکرد دانه نشانمعني

دادند که ارقام شیرودی، نیك نژاد و البرز از نظر صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژيك، شاخص برداشت و 

ر جز ارقام با عملکرد تك بوته جز ارقام برتر بودند در حالي که، ارقام بیات، توس و روشن از نظر صفات مذکو

گیری شده و برخي از میانگین پايین بودند. نتايج تجزيه رگرسیون، ارتباط خوبي را بین تعدادی از صفات اندازه

ای های ذخیرهکننده پروتئینهای رمزتوان چنین بیان کرد که برخي از مکاننوارهای پروتئیني نشان داد و مي

توانند ای ميهای ذخیرهعه  نیز مشارکت دارند و بنابراين، پروتئیندرمورد سازوکارهای تنظیمي صفات مورد مطال

 .      به عنوان نشانگرهای  بیوشیمیايي در ارزيابي تنوع ژنتیکي ارقام گندم نان استفاده شوند
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 مقدمه   

ابراين با اين روند رشد جمعیت، میلیارد نفر خواهد رسید. بن 5/8تقريبا به  2025جمعیت جهان در سال     

های زراعي با عملکرد باال و پايدار مورد درصد فعلي ضروری است و واريته 50تولید غذا با بیش از افزايش 

شوند و گندم در بین غالت به صورت يك غالت به عنوان مهمترين گیاهان زراعي محسوب مي .نیاز است

در ايران گندم و نان حاصل از آن مهمترين منبع غذايي محصول استراتژيك در جهان مورد توجه است. 

فر و مسعودی آيد )شود و قسمت عمده کالری و پروتئین مورد نیاز از اين طريق به دست ميمحسوب مي

های در بین محصوالت کشاورزی به لحاظ ويژگي Triticum aestivum))گندم نان  (.1384محمدخاني، 

ز اهمیت زيادی برخوردار است. تا جايي که کشورهای صادر کننده گندم را با استراتژيکي که در دنیا دارد ا

فاضلي نسب  ) رودميها به شمار های غذايي نیز حربه اين ابر قدرتشناسند و تحريمنام ابر قدرت سبز مي

درصد  30 ( و غذای اصلي بیش از 1992کريمي، ) مهمترين گیاه زراعي است  گندم (.1385و همکاران، 

ترين بخش مصرف گندم در عمده (.1387و همکاران، قورت تپه  زادهحسن ) کندردم جهان را تامین ميم

) نیکوسرشت  شوددرصد آن در اين جهت مصرف مي 90ايران مربوط به تولید نان است و هر ساله بیش از 

یت است. در اين میان، ز اهمسان به جهت تامین انرژی بسیار حاينقش غالت در تغذيه ان (.1388و همکاران، 

درصد پروتئین مورد نیاز، در جیره غذايي جامعه  50درصد کالری و  40محصول گندم با تامین بیش از 

سزايي برخوردار است. تولید گیاهان زراعي يك پديده پیچیده است که برای هماهنگي با هايراني از اهمیت ب

دهي ضروری ي و محیطي، حفظ و افزايش بهرهراعاين پیچیدگي و شناخت عمیق عوامل فیزيولوژيکي، ز

های مختلف محیط ها بهواکنش بسیاری از آن بررسي اصالح شده بسیار زيادی دارد وارقام است. گندم 

 رسدجديد و پر محصول و سازگار به مناطق مختلف کشور ضروری به نظر مي نیاز به ارقامتوجه به  کشت با

ای از نیاز غذايي انسان را م به دلیل حجم باالی مصرف، بخش عمدهپروتئین دانه گند (.1999) کاظمي، 
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های زراعي نظیر میزان، زمان و میزان پروتئین دانه گندم تحت تاثیر مديريت (.2007، لمون ) کندتامین مي

، افشاني و همچنینچگونگي مصرف نیتروژن، نوع ژنوتیپ و شرايط محیطي در مراحل قبل و پس از گرده

هايي با عملکرد نوع ژنوتیپ قرار دارد. در حال حاضر اصالح و معرفي ژنوتیپ عوامل محیطي بابرهمکنش 

به  وليرود، نژادی گندم به شمار ميی بههادانه باال و درصد پروتئین مناسب از جمله اهداف اصلي برنامه

دانه، معرفي ژنوتیپ يا  تئین(پرو ) دار میان وزن و عملکرد دانه با درصد نیتروژندلیل همبستگي منفي و معني

يك  (.1388)مدحج و همکاران،  استهای مذکور تا کنون کمتر موفقیت آمیز بوده هايي با ويژگيژنوتیپ

رقم موفق گندم عالوه بر عملکرد باال و صفات مطلوب بايد در دامنه وسیعي از شرايط محیطي از برتری 

ها، در مناطق دار ايستگاههای تکراری انتخابي از آزمايشهاعملکرد برخوردار باشد. برای اين منظور الين

شوند. ارقامي که بتوانند در مناطق مختلف مختلف برای تعیین عملکرد و اثر متقابل رقم در محیط کاشته مي

بتوانند پايداری عملکرد خود را در  ،دارای تنش خشکي آخر فصل، عملکرد باالتری تولید کنند و همچنین

ها در لف و در مناطق گوناگون حفظ کنند، جزو ارقام موفق خواهند بود. اين گونه بررسيهای مختسال

با توجه به افزايش روز افزون جمعیت  (. 1388 ) محفوظي و همکاران، های اصالحي متداول استبرنامه

جهان از يك طرف و افزايش محدود سطح کشت محصوالت کشاورزی از طرف ديگر، بشر در تامین غذای 

والت خود با مشکالت جديدی روبرو گرديده است و رفع چنین مشکلي مستلزم افزايش عملکرد محص

ك اعمال روش قابل حصول است. ي افزايش عمکلرد در واحد سطح به سه .کشاورزی در واحد سطح است

مل به ها و تحبیماری اظ عملکرد باال، مقاومت به آفات،تولید ارقام برتر از لح های زراعي پیشرفته، دومروش

تولید ارقام برتر که به  (.1379 ،کامراني) های محیطي و راه سوم، افزايش تولید در واحد زمان است تنش

ها امکان پذير نبوده است. تنوع ژنتیکي افزايش تولید گندم کمك کرده است، بدون شناسايي تنوع ژنتیکي آن

-وتیپکه ژن طوری و حفظ شده است، به ايجاد های متمادیحشي طي سالهای وهای بومي و گونهدر توده

 اند و ژرم پالسم مناسب به منظورمنطقه تحت گزينش طبیعي قرار گرفته های بومي در شرايط محیطي ويژه

اند که تنوع طبیعي به لحاظ . دانشمندان علوم گیاهي به اين نتیجه رسیدهیکي گیاهان زراعي دارنداصالح ژنت

. برآورد تر از تنوع مصنوعي استا ارزشب ، به مراتبطلوب و اقتصادیهای مار و ژنهای پايددارا بودن فرم

ز اهمیت ادی و محافظت از منابع ژنتیکي حاينژهای بهتنوع ژنتیکي در ارقام زراعي از جنبه کاربرد در برنامه
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ی گلوتنین با وزن اهای بومي گندم برای اجزورزی تودهتجزيه الکتروف (.1389زاده و همکاران، ) زکي است

 تا کنون به دو منظور زير صورت گرفته است:  1(GS-HMW)  مولکولي باال

  Glu-1های بررسي پلي مورفیسم و پراکندگي جهاني آلل (1

 آرد گندم کیفیت نانوايي و باال جزای گلوتنین با وزن مولکوليبررسي رابطه بین ا (2

برای  ای غالت روش مناسبيهای ذخیرهئینپروترای ب 2(PAGE)  ژل پلي اکريل آمید در الکتروفورز کاربرد

است. اين روش ممکن است به منظور جمع در بعضي از جوامع بومي گندم  ارزيابي تنوع شیمیايي در ارقام و

ای دارند يا در مناطقي که تنوع پذيری زيادی در که تنوع ژنتیکي قابل مالحظه پالسم در مناطقيژرمآوری 

ها، پيکي از ابزارهای مفید برای گزينش ژنوتی(. 1375بابايي، )  گیردمورد استفاده قرار  ،رودآنجا انتظار مي

ها شکلي آن های اخیر با استفاده از نشانگرهای مولکولي و بررسي چند. در سالنشانگرهای مولکولي هستند

 های مربوطوموزومروی کربر های کنترل کننده صفات کمي و کیفي در گیاهان مختلف، تعداد زيادی از ژن

-است. يکي از جنبه های مطلوب اقدام شدهنش ژنوتیپاز طريق اين نشانگرها برای گزي ،شناسايي و سپس

. در گندم با استفاده از تکنیك والت کشاورزی استتعیین کیفیت محص اربرد نشانگرهای مولکولي،های ک

های مختلف گندم نانوايي ژنوتیپ هايي را در مورد کیفیتتوان قضاوتمي 3PAGE-SDSالکتروفورزی 

 های مطلوب را شناسايي کرده و درتیپها، ژنوهای مفید در بین اين تودهانجام داد و در صورت وجود ژن

ها هستند، بازتابي از ژنوتیپ ها فرآورده ژنکه پروتئینمورد استفاده قرار داد. به دلیل اين های پژوهشيبرنامه

ها در کنترل کننده آنهای وان نشانگر برای صفاتي که ژنتوانند به عندهند و ميرا در اختیار ما قرار مي

تحقیقات مربوط به  .( 1994ايناگاکي و اگاوا، )  ا هستند، بکار روندهکننده اين پروتئین های رمزمجاورت ژن

بهینه کردن اين محصول دارای اهمیت به سزايي است، چرا که  پژوهشي وايي گندم در کارهایکیفیت نان

وری تولید گندم است. اهمیت کلي اين محصول های افزايش بهرهکیفیت نانوايي گندم يکي از روش

های ارزيابي گیرد و روشهای دقیق صورت کند تا در تمام جوانب تولید آن کاوشاستراتژيك ايجاب مي

د از هر جهت مناسب و مورد پسند شونمعرفي مي های پژوهشيه در برنامهارتقا يابد تا ارقام گندمي ک اصالح

                                                 
1 - High Molecular Weight Glutenin Subunits                     
2 - Polyacrylamide Gel Electrophoresis                                           
3 - Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis           
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مصرف کننده باشند. کیفیت نانوايي اين محصول يکي از اين جوانب است که مشخص کردن قواعد پیچیده 

 (. 1380است ) نجفیان، دارای اهمیت زيادی  اظ اين صفت برای محققانآن و داليل تنوع ارقام از لح

 

 

 

 طبقه بندی ژنتیکی گندم -1-1

اساس اين تقسیم  ژنتیکي تقسیم بندی کرد. بر هایند روسي، گندم را بر اساس ويژگيدانشم 1فواويلو   

)  کروموزوم( و هگزاپلوئید28)  تتراپلوئیدکروموزوم(، 14 ) های گندم به سه دسته ديپلوئیدبندی تمام گونه

  اند.کروموزوم( تقسم شده42

 دیپلوئید( ) 2های تک دانهگندم -1-1-1

که  طوریه ب ) دوپر( هستند، ( شبیه جوهای دو رديفهAA  کروموزوم با ژنوم 14n=2) ئیدهای ديپلوگندم   

  aegilopoides. های ديپلوئید تك دانه ماننددر هر سنبلچه در محور سنبله فقط يك دانه وجود دارد. گندم

Tهايي از آسیای متتوان امروزه در يونان و قسها را مياند. اين گندمبوجود آمده از يك علف باريك برگ

های اند. پوشینهگندم شناخته شده نوع تنوع ژنتیکي ايناين مناطق از دنیا به عنوان مرکز اولیه  .صغیر پیدا کرد

(. دارهای پوشینكدانه آن چسبیده هستند) بهکوبي  خرمنپس از  دانه اغلبتك های گندم

است و وزن  T. aegilopoidesبه گونه  کیفیت آردی بهتری نسبت وضوح دارایه بmonococcum   T.گونه

مورد کشت و  انند به عنوان يك گیاه زراعيتومي های تك دانه به احتمال زيادهزار دانه بیشتری دارد. گندم

)  ع زراعي و سخت آنگردد. تا امروز نوکار قرار گیرند، ولي در زراعت جو به عنوان علف هرز محسوب مي

 .( شناخته نشده استبدون پوشینك

 )تتراپلوئید( 3های جفت دانهگندم -2-1-1

                                                 
1 -Vavilov 
2 - Einkorn 
3 - Emmer   
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 .T جفت دانه  با Emmerهستند. نوع وحشي  AABBکروموزوم با ژنوم  28n=2 های تتراپلوئیدگندم   

dicoccoides خودی ه ب نتیجه تالقي خودT. aegilopoides  باAegilops speltoides که مراکز اولیه  است

. نوع زراعي است T. timopheev از خويشاوندان  T. dicoccoidesر تکاملي دانند. از نظها را آسیا ميژن آن

شود. است. در مصر اين گندم در سطح وسیعي به عنوان گندم نان کشت و کار مي T. dicoccumاين گندم 

 وجود آمده است.ه ب T.durum(، ) بدون پوشینك پس از جهش يا موتاسیون نوع زراعي و سخت آن

 

 

 

 ) هگزاپلوئید( 1های معمولیگندم -3-1-1

برگ وحشي به باريك با يك گیاه  T. dicoccum  يا Emmerاز طريق يك تالقي خود به خودی  اين گندم   

کروموزوم با  42دارای  است که ه وجود آمده( بDDکروموزوم با ژنوم  14n=2 ) Aegilops squrrosaنام 

-نه در پژوهش نون نه در مرکز ژن آسیای مرکزی و. نوع وحشي و پوستدار آن تا کهستند AABBDDژنوم 

و با  دارکه گندم هگزاپلوئید پوشینك  T. machaکه  هده شده است، ولي اين مطلبهای باستان شناسي مشا

دار نیز يك گندم هگزاپلوئید پوست T.vavilovi. ها استاز اين نوع گندم رودبه شمار مي محور سنبله شکننده

 .T يعني و از نوع سخت آن است وجود آمدهه ر اثر يك موتاسیون ساده بکه ب رسدنظر مي است و به

aestivum  وT. spltiformae گیرد، گندم نان به نام که امروزه مورد کشت و کار قرار مي T.aestivum 

های سخت شناخته شده است و نوع گندم نرم ها به عنوان گندم. نوع بهاره اين نوع گندمحاصل شده است

های هگزاپلوئید های نرم بهاره تشکیل يافته است. انواع گندمهای نرم پايیزه و گندمنیز از دو نوع گندم آن

ايران نژاد و  ) گیرندهای دنیا مورد کشت و کار قرار ميدارای ارقام بسیاری هستند که در تمام قسمت

  .(1384شهبازيان، 

 های دانه گندمپروتئین  -1-2

درصد پروتئین دارند که دامنه  8-16 تجاری بین درصد پروتئین دارد. با وجود اين ارقام 6-27دانه گندم    

اولین مطالعه در مورد  .(1994، گوپتا و مك ريچي ) توام محیط و ژنوتیپ است زياد تغییرات، نتیجه اثر

                                                 
1 - Dinkel 
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های پروتئین بندی ویام گرفت. در تقسیممیالدی انج 1907در سال اوسبورن های بذر گندم توسط پروتئین

)  های متابولیکي. دو گروه محلول و دارای فعالیتانداللیت به چهار گروه تقسیم شدهاساس ح بذر گندم بر

ها و پروالمین يا ) گلوتلین يا گلوتنین محلول هستنداها( و دو گروه ديگر غیر فعال و نها و گلوبولینآلبومین

و  درصد 70ادين محلول در الکل اتیلیك محلول در نمك، گلی آلبومین محلول در آب، گلوبولینها(. گلیادين

یدی بین سولفکه توسط پیوندهای دی هستند 2نو پايی 1های با وزن مولکولي باالها ترکیبي از پروتئینگلوتنین

 درصد 85ها ها و گلیادينشوند. گلوتنینحل مي اند و در اسید و قلیای ضعیفمولکولي به هم متصل شده

های مشخص شده در از چهار دسته پروتئین (.1373 آراسته،)  دهندای را تشکیل ميهای ذخیرهئینکل پروت

روند که هر کدام در حدود ه شمار ميای دانه بهای ذخیرهها پروتئینها و گلیاديندانه گندم، دو دسته گلوتنین

از کل پروتئین آرد مربوط به درصد  10دهند و تنها حدودا کل پروتئین آرد را تشکیل مياز درصد  40

اليه های آلبومین و گلوبولین در سلول (.1983اسچوفیلد و بوث، ؛1907آسبورن،  ) آلبومین و گلوبولین است

است که  سپرم نیز وجود دارند. تحقیقات نشان دادهودر آند زند و به مقدار اندکيآلورن، پوسته و جنین متمرک

 (.1373، ) آراسته ا تعلق دارنده، به اين دو گروه از پروتئینفعال هستند ه از لحاظ متابولیکيهايي کپروتئین

ه دهند و سهم بگلوتن را تشکیل مياز درصد  10 تنیني با وزن مولکولي باال در حدودواحدهای گلو زير

 yو  xبه دو تیپ  های تحرک پذيری و تواليزشاساس ار ها برسزايي در کیفیت مطلوب نانوايي دارند. آن

-39)  درصد(، گلوتامین 14-19)  واحدها شامل گاليسین ای اين زيرشوند. اجزای اسید آمینهبندی ميرتبه

ويژه ه واحدهای گلوتنیني ب های زيرکه پروتئین با توجه به اين. درصد( است 12-14)  درصد( و پرولین 37

-بود توالي غني از اين اسید آمینها بیش، حذف و ين و گاليسین هستندبا وزن مولکولي باال سرشار از گلوتامی

بکويت و  (. 1386خیاباني، ناصريان ) حالجیان و  سزايي دارده ها نقش بها در عملکرد بیولوژيکي آن

های محلول در اتانول توانستند بخش کوچکي از پروتئین هاالکتروفورز پروتئین( از طريق 1966 ) همکاران

با ( 1983 ) جکسون و همکاران . نامیده شدندوزن مولکولي باال های بانرا کشف کنند که اين گروه گلیادي

 شبیه زير هاواحدهای تشکیل دهنده اين پروتئین ه زيرنشان دادند ک استفاده از الکتروفورز دو بعدی

 -1( با استفاده از 1983 ) همکاران و . فیلدها هستندنيپپتیدهای گلیادو متفاوت از پلي  LMWواحدهای 

                                                 
1 - High molecular wight ( HMW)                                     
2- Low molecular wight ( LMW)       
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واحدهای  زير با را همراه HMWواحدهای  زير از بعضي درصد 70جای اتانوله ب درصد 50وپانول پر

LMW موارد، بعد از حذف پیوندهای دی های محلول در الکل شناسايي کردند. در تمامپروتئین در بخش-

ه و ب حل هستندپروپانول قابل -nها مثل و ديگر الکل درصد 70های گلوتن در اتانول سولفید همه پروتئین

را  ها( اين پروتئین1986 ) شوری و همکارانآيند، به همین دلیل پپتیدی منفرد در ميهای پليصورت زنجیره

ها و گلیادين LMWوجود شباهت بسیار زياد بین ساختار ،بندی کردند. به عالوه به عنوان پروالمین طبقه

. در داخل اين گروه اختالفاتي از ها استوه پروالمینها در گرپروتئین بندی اين دلیل ديگری برای گروه

های به سه دسته غني از گوگرد، فقیر از گوگرد و پروالمین لحاظ صفات بیوشیمیايي وجود دارد و اين گروه

-زيرا گلوتنین دی شوری را مورد انتقاد قرار داد،بن ( طبقه1990) رتاوا .شوندبا وزن مولکولي باال تقسیم مي

 های منومريكاز گلیادين بنابراين ،سولفیدی بین مولکولي دارندمريك قدرت تشکیل پیوندهای دیهای پلي

ها ای زماني مشخص شد که وظايف آنهستند. اختالف اساسي بین اين دو گروه پروتئین ذخیره متفاوت

ها ساختار چند ننی، در حالي که گلوتدی منفرد هستندپپتیها زنجیره پلي. گلیادينمورد بررسي قرار گرفت

 واحدهای با وزن مولکولي خیلي . زيراندشدهسولفید به هم وصل وندهای دیای دارند که توسط پیزنجیره

ها در کیفیت گندم ول نامحلولي نسبي و مشارکت مشخص گلوتنینمری مسوباالی اين ساختارهای پلي

 مريك روش مناسبيشکل مونومريك و پليها به طبقه بندی اين پروتئین ،ها هستند. بنابرايننسبت به گلیادين

های تمام پروتئینآيند. به طور کلي، اب ميدر کیفیت خمیر به حسها پروتئین ای نشان دادن وظايف اينبر

ها را گلوتامین هستند و به همین دلیل آنها( غني از اسید آمینه پرولین و ها و گلیادين) گلوتنین گلوتن

رنس، ين و الوا) پ آيدبه دست مي ینه مذکوردو اسید آم کلمه پروالمین از ترکیب اسم .نامندپروالمین مي

1983 .) 

 گلوتن -1-2-1

و از  لوتن شامل گلوتنین و گلیادين استآيد. گگلوتن از آبشويي خمیر توسط محلول نمك به دست مي   

 75-85حاوی شده است. گلوتن  ندم شناختهها قبل به عنوان عامل تعیین کننده ارزش نانوايي در گمدت

نشاسته و  درصد( که بیشتر 16-17)  هامواد غیر پروتئیني گلوتن شامل کربوهیدرات درصد پروتئین است و

 5/0-9/0)  درصد( و مواد معدني 5/3-8/6)  هاای است، چربيهای غیر نشاستهپنتوزاناز مقدار کمي 
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 های رئولوژيکي خمیر، به طور مستقیمژکياست که وين (. شواهد بیانگر آ2005، دربورت) واندرصد( است 

 1(. گلیادين در ويسکوزيته1384پور و همکاران، ) فیضي گرددهای تشکیل دهنده گلوتن ناشي مياز بخش

های ها پروتئین(. گلیادين1980ريچي، ) مك ای دارندخمیر و گلوتنین در قوام خمیر نقش برجسته

و  ) داويديو گیرندسولفیدی داخل مولکولي شکل ميتوسط پیوندهای دیمونومريك هستند که فقط 

و  ) لي گلیادين نقش دارند مريك در پايدار شدن شکل مارپیچيهای مونوپروتئین(. 2004، همکاران

تقسیم  ω و γني مشابه دارند(، های ساختما) که ويژگي α، βها به چهار گروه گلیادين(. 2004 همکاران،

) محدوده وزن  واحدهای با وزن مولکولي زياد ها از زيرگلوتنین(. 2004 داويديو و همکاران،)  اندشده

همکاران،  کلیدون و)  انددالتون( تشکیل شده 20،000 - 45،000) محدوده  دالتون( و کم 70،000 - 90،000

 هایمسوول ويژگيها که گلوتنین (.2004و همکاران،  اسلیوينسکي ; 2004داويديو و همکاران،  ;2003

ها توسط واحدهای آن که زير روندهای پلیمريکي به شمار ميد، پروتئینخمیر هستن 2ويسکواالستیك

ها پیوندهای برون مولکولي نیز چه در آن اند، اگرهم اتصال يافتهه مولکولي ب سولفیدی درونپیوندهای دی

های با گلوتنیناز درصد  2غلظت حداقل  ،وتن(. برای تشکیل گل2004داويديو و همکاران،  ) دشوديده مي

(. ساختار يك شبکه گلوتني متشکل از 2004و همکاران،  ) اسلیوينسکي وزن مولکولي باال الزم است

آرد مثل  کند. حضور ترکیبات موثر بریین ميتکنولوژيکي گلوتن را تعهای ها است که ويژگيماکروفیبريل

يا به  بگذارد. اين تاثیر اغلبروی تشکیل شبکه گلوتني تاثیر بر تواند مي هاترکیبات ديواره سلول و افزودني

های گلوتن و تغییر شبکه گلوتني است و يا به طور غیر مستقیم به ها با مولکولعلت واکنش مستقیم پنتوزان

دهد ن( روی مي) آرابینوگزيال هاپنتوزان ها و به ويژهو ديگر ماکرومولکول وسیله تغییر توزيع آب بین گلوتن

( يك آنزيم هیدرولیز کننده است که به طور EC 3.2.1.8) (. آنزيم گزيالناز 2003، وانگ مینگ وی) 

) گیرد عي در صنايع پخت مورد استفاده قرار ميکند و به طور وسیاختصاصي آرابینوگزيالن را هیدرولیز مي

آرابینوگزيالن محلول  گزيالنازها برای تجزيه ددر صنعت تولید نشاسته و گلوتن با کاربر. (2006، ین هیموسل

ها در آرد و ايجاد ويسکوزيته کمتر در خمیر، هدف نهايي افزايش بازده تولید نشاسته و گلوتن است. پنتوزان

در روی تشکیل شبکه گلوتني بر درصد(، به صورت مستقیم و غیر مستقیم  2-3)  گندم با وجود مقدار کم

                                                 
1 -Viscosity 
2 -Viscoelastisity 
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قابت در جذب آب و ها با ر(. پنتوزان2003) وانگ مینگ وی،  گلوتن موثر هستندحین جداسازی نشاسته از 

 (.  2003، ) وانگ شوندتشکیل شبکه گلوتني مياز با گلوتنین، مانع  سيکوواالن هم چنین پیوندهای

 هاگلوتنین -1 -1-2-1

 ها در طبیعت هستندولکولترين مبزرگ ن جزومیلیون دالتو20مرهای گلوتنین با وزن مولکولي بیش از پلي   

، ) رايگلي شودرد برآورد مياستانداهای به کمك پروتئین SDS-PAGEدر ژل  اهکه وزن مولکولي آن

-سولفیدی بین پليکه توسط پیوندهای دی مرهای مختلف هستندا مخلوطي از پليه. اين پروتئین(1996

بر اساس حرکت  سولفیدی وپیوندهای دیز حذف ا بعدها یناند. اين پروتئپپتیدها به هم وصل شده

ها در محدوده که وزن مولکولي آن A. گروه شوندبه چهار گروه تقسیم مي  SDS-PAGEالکتروفورزی در 

و  42-51به ترتیب با وزن مولکولي  C و  B. گروه شودنامیده مي HMW-GS باشد، هزار دالتون 120-80

، تامپسون و همکاران ) ها پیوستگي دارندگلیادين αو  γبا که  دننام دار LMW-GS ،هزار دالتون 40-30

)  ها پیوسته هستندگلیادين-ωو با  میزان اسیديته بااليي دارند و هستند LMW-GSنیز   Dگروه  (.1994

 دهد.واحدهای گلوتنین با وزن مولکولي باال را نشان مي زير 1-1شکل. (1993، و همکاران ماسکي
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را  y و نوع  xواحدهای نوع  که زير HMWواحدهای گلوتنین  : زيرA، گندم های گلوتنپروتئین SDS-PAGE -1-1شکل

اقتباس از ) جاينیبلي و همکاران، دهد. را نشان مي D واحد . فلش زيرLMWواحدهای گلوتنین  : زيرDو ِ C-Bدهد. نشان مي

2001 .) 
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  Abstract  

   In order to evaluate some of agronomic traits correlated with quality in some 

bread wheat cultivars,we use agronomic traits and protein markers,in this way an 

experiment was designated at Researcher farm of Pars-Abad of Moghan 

Juniorcollege of Agriculture using 29 Spring and Facultative bread wheat 

genotypes based on randomized complete block design with 3 repetitions in 

2010. Agronomic traits consist of biological yield( Kg.h-1), number of plant ( 

m2), number of tiller ( m2), plant height ( cm), spike length ( cm), number of 

spike ( m2), number of spikel in spike, number of grain in spike, 1000 grain 

weight (gr), grain yield ( kg.m2), single plant yield ( gr), harvest index, flag leaf 

area ( cm2), flag leaf chlorophyll scale, emergencing time, tillering time, estem 

elongation time, booting time, flowering time, milking time, doughing time and 

complete ripening grain time measurement and was recoreded. The results 

showed significant differ of traits biological yield, grain yield, harvest index, 

plant no, number of tiller, number of grain in spike, 100 grain weight, grain 

yield, single plant yield and flag leaf chlorophyll and tillering time between 

genotypes. Between morphological traits, Biological yield, had positive and 

significant correlation with grain yield. The phenologic between most traits was 

observed positive and significant relationships. Shiroodi, Nick-Nejad and Alborz 

cultivars for traits grain yield, biological yield, harvest index and one plant yield 

were cultivars paramount whereas, Bayat, Toos and Roshan cultivars for said 

traits were sector cultivars with low means. The results of regression coefficients 

showed the good relation between some characters and proteins band and could 

be represented that some of coding loci of storage proteins are involved in 

regulation mechanisms of studied characters and so, storage proteins could be 

used as biochemical markers in assessment of quality in bread wheat.  

 



 

 

20 

 

 

Faculty of Agriculture 

Department of Agronomy and Plant Breeding 

 

Evaluation of quality related traits  in some spring wheat 

cultivars  using agronomic traits and protein markers 
 

 

Supervisors: 

Dr. Mohammad Sedghi  

Dr. Omid Sofalian 

 

Advisors: 

Dr. Majid Shokrpour 

MSc. Esmail Zad-Hassan 

 

By: 

Saeid Barani 

University of Mohaghegh Ardabili 

Febroury 2010 

 


