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Abstract

چکیده

Flour and dough properties are influenced by gluten
protein and starch content during bread baking process.
Gluten,

the

most

important

protein

of

Wheat

کیفیت گندم نان تحت تاثیر محتوای پروتئین و نشاسته دانه است که
 ترکیب کلیدی.خواص آرد و خمیر را در فرایند پخت نان تعیین میکنند

endosperm, is composed of glutenin and gliadin.

 با توجه به اینکه یکی از.آندوسپرم شامل پروتئینهای گلوتن است

Identification of the cultivars genetic structure is one of

 اطالع از ساختار ژنتیکی منابع،ملزومات بهنژادی و تولید ارقام پرمحصول

the plant breeding requirements. So HMW-GS gene

 توالی نوکلئوتیدی نواحی کدکننده زیر واحد گلوتنین با،گیاهی میباشد

was sequenced for two varieties namely Khazar 1,

 آنها مورد بررسیF1  خزر یک و نسل،وزن مولکولی باال در ارقام گلستان

Golestan and F1 progenies. Amino acid sequence of
parental varieties and F1 progenies started with EGEAS

قرار گرفت و تفاوتها و شباهتهایی در توالی نوکلئوتیدی نمونههای

sequence (these five amino acid well known as start

 حاصلF1  توالی آمینو اسیدی ارقام والدینی و.مورد مطاللعه آشکار گردید

amino acid sequences for HMW-GS). Results show

 این پنج آمینواسید به عنوان پنج. شروع میشودEGEAS از آنها با توالی

that the number of amino acids in N-terminal and C-

- نتایج نشان می.گلوتنین شناخته شدهاند-HMW آمینواسید آغازین ژن

terminal of HMW-GS were equal in parents and F1

 در ارقام والدینی وC  وN دهد که تعداد آمینو اسیدها در نواحی انتهایی

progenies (with 104 and 42 amino acids respectively).
Results also showed that the cysteine amino acid

 عدد رزیدو در42  عدد رزیدو و104  باهم برابر و به ترتیب دارایF1 نسل

numbers in C-terminal for all three cases were the

 هستند ولی در تعداد سیستئینهای موجود درC  وN نواحی انتهایی

same, whereas the number of cysteines was different in

 تعداد سیستئینهای موجود در ناحیهی. تفاوت وجود داردN ناحیهی

N-terminal of HMW-GS. Phylogenetic tree was

 درخت. عدد میباشد1  در هر سه مورد باهم برابر بوده وC انتهایی

constructed based on amino acid sequence data of
HMW-GS between parents and F1 progenies as well as

گلوتنین بین ارقام-HMW فیلوژنتیکی بر اساس توالی آمینواسیدی ژن

the number of HMW-GS amino acid sequences in

 و تعدادی از توالیهای موجود در پایگاههای داده رسمF1  نسل،والدینی

NCBI database. Considering differences observed for

 باF1  با توجه به اینکه تفاوتهایی در توالی آمینواسیدی نسل.گردید

Amino acid sequence of parental varieties and F1, it can

 امید است که در نسلهای بعدی به تنوع بیشتری.والدین مشاهده گردید

be concluded that the more variation in later

در رابطه با این پروتئین دست یابیم که در برنامههای اصالحی گندم با

generations could potentially be used in bread wheat

.هدف بهبود کیفیت نانوایی مورد استفاده قرار گیرد

breeding programs to improve bread- baking quality.
Keywords: Amino acid, cysteines, wheat, HMWGlutenin, sequence.
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-HMW

، گندم، سیستئینها.، توالی، آمینواسید:واژههای کلیدی
.گلوتنین

 بهرام ملکی زنجانی:* نویسنده مسئول
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مقدمه
غالت میزان قابل توجهی از پروتئینها و انرژی مورد
نیاز انسان را تامین میکنند .غالت به طور مستقیم و
غیر مستقیم در تغذیه انسان نقش دارند .متجاوز از
یك سوم غله تولید شده در دنیا را گندم تشکیل
میدهد که رایجترین قوت غذایی بشر است .برخالف
سایر غالت ،تنها گندم دارای ترکیب مناسبی از
پروتئینهای ذخیرهای برای تولید خمیر نان میباشد
(.)Weibo et al., 2009
گندم نان  Triticum aestivum L.یکی از مهم
ترین غالت جهان میباشد و نیز به عنوان یك منبع
بزرگ انرژی ،پروتئین و فیبر غذایی در رژیم غذایی
انسان به شمار میرود و در اکثر نقاط دنیا کشت
میشود .این گیاه به علت دارا بودن قابلیت سازگاری
باال با دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی و بهبود
کیفیت دانه برای تولید آرد نان به یك محصول پایدار
جهانی تبدیل شده است و همچنین به دلیل سهولت
کشت ،امکان نگهداری طوالنی مدت ،ارزش غذایی
باال و قابلیت مصرف در اشکال مختلف از جایگاه
ویژه ای برخوردار است ( .)Jia et al., 2013کیفیت
گندم به میزان زیادی تحت تاثیر محتوای پروتئین و
نشاسته دانه است که خواص آرد و خمیر را تعیین
میکنند .ترکیب کلیدی آندوسپرم شامل پروتئینهای
گلوتن است که از گلوتنین و گلیادین تشکیل شده
است (.)Deng et al., 2013
گلوتن عامل کشش پذیری و توسعه پذیری خمیر
گندم است و این خصوصیات پروتئین گلوتن را به
عنوان یك عامل کلیدی در تعیین کیفیت نانوایی
تبدیل کرده است .پروتئینهای گلوتن در سه دههی
گذشته جهت تعیین ساختارشان و ارتباط این
ساختارها برای خصوصیات کاربردی در انواع
محصوالت مطالعه شده اند .ترکیب آمینواسیدی
پروتئینهای گلوتن غنی از گلوتامین و پرولین است
از اینرو این پروتئینها منحصر به فرد هستند
(.)Gianibelli et al., 2001

دیدگاه مهم دیگر در مورد گلوتن حضور مقدار
زیادی آمینواسید سیستئین است که خصوصیات
کاربردی و ساختاری مهمی از طریق تشکیل
پیوندهای دیسولفید درونمولکولی و بینمولکولی
ایجاد میکند ) .(Wieser, 2007زیر واحد گلوتنین
با وزن مولکولی باال ( )HMW-GSمهمترین
پروتئین ذخیرهای دانه گندم است که کیفیت نانوایی
آرد گندم را تعیین میکند .این پروتئین تقریبا  %10از
کل پروتئین دانه گندم و  %1از وزن دانه گندم
معمولی را شامل میشود (.)Jiang et al., 2010
HMW-GSها بر اساس اثرات ساختاریشان به
عنوان تعیینکنندهای بزرگ در رابطه با کششپذیری
و چسبندگی خمیر و متعاقباً کیفیت فرآوری گندم نان
و ماکارونی به شمارمیروند ،به همین دلیل این
خانوادهی ژنی اشکال اللی مختلف را که با خواص
قوی یا ضعیف بودن خمیر مرتبط هستند کد میکنند
(.)Jiang et al., 2010
توانایی دستیابی سریع و دقیق به دانش ترکیب
اسید نوکلئیك برای بسیاری از علوم زیستی ضروری
میباشد ( .)Pettersson et al., 2009تکنولوژیهای
توالییابی  DNAابزاری ضروری در بسیاری از
رشتهها میباشند .تعداد زیادی از علوم مختلف از
مزایای این تکنولوژیها استفاده میکنند مانند
باستانشناسی ،ژنتیك ،بیوتکنولوژی ،بیولوژی
مولکولی ،پزشکی قانونی و  ....توالییابی DNA
منجر به کشفهای جدیدی شده است که تغییرات
اساسی را در پایههای ادراکی بسیاری از زمینهها
ایجاد میکند و یك تحول قابل مالحظهای را به
وجود آورده است (.)Franca et al., 2002
امروزه تعیین توالی ژنوم و مطالعات بیوانفورماتیك
به عنوان یك ابزار تحقیقاتی قابل قبول برای افزایش
سرعت تحقیقات ژنتیکی و تجزیه و تحلیل ساختار و

1. High molecular weight glutenin subunit

یوسف موسوی و همکاران :توالی آمینواسیدی -HMWگلوتنین ارقام گلستان ،خزر ...

عملکرد ژنوم گندم محسوب میشوند
( .)Moolhuijzen et al., 2007تجزیه توالی
ناحیهی کدکنندهی  HMW-GSآشکار کرده است
که ساختار اولیهی HMW-GSهای بالغ شامل یك
ناحیهی تکراری مرکزی است که بوسیله نواحی
حفاظت شدهی انتهای  Nو انتهای  Cاحاطه شده
است ( .)Shewry et al., 1995نواحی تکراری
بهطور عمده از موتیفهای تکراری تریپپتیدی،
هگزاپپتیدی و نانوپپتیدی تشکیل شدهاند
(.)Gianibelli and Solomon, 2003
باندهای دیسولفید که مابین رزیدوهای
سیستئین در پروتئینهای ذخیرهای گندم ایجاد
میشوند در ایجاد خصوصیات رئولوژیکی خمیر نان
بحرانی هستند .تعیین تعداد رزیدوهای سیستئین در
پروتئین خاص بهویژه در زیرواحدهای -HMW
گلوتنین ،یك کار مهم در ارزیابی اثرات گلوتنین
گندم در کیفیت محصول نهایی به شمار میرود
(.)Wang et al., 2015
با توجه به توالی آمینواسیدی یك پروتئین
میتوان نواحی آنتیژنی و آبگریزی پروتئینی را
شناسایی کرد .نرم افزار ژنومیکی  CLCمیتواند با
روشهای مختلف و با استفاده از الگوریتمهای
متفاوت به شناسایی نواحی آنتیژنی در توالیهای
پروتئینی کمك کند .الگوریتم ارائه شده در نرمافزار
صرفا به عنوان طرح شاخصی از آنتیژنی در توالی
است .همچنین این نرمافزار میتواند با روشهای
مختلف و با استفاده از الگوریتمهای متفاوت،
آبگریزی توالیهای پروتئینی را محاسبه کند .بنابراین
آبگریزی توالیها را نیز میتوان به صورت طرحها و
نمودارهای آبگریزی در طول توالیها نشان داد
(.)Swain et al., 2015
به ظرفیت یك ساختار شیمیایی برای اتصال ویژه
به یك گروه از محصوالت خاص که دارای ایمنی
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اکتسابی است مانند گیرندههای سلولی  Tیا
آنتیبادیها آنتیژنسیتی گفته میشود .آنتیژنسیتی
معموال در گذشته برای اشاره به آنچه که در حال
حاضر به عنوان ایمنی شناخته شده است ،مورد
استفاده قرار میگرفت و این دو هنوز هم اغلب به
جای یکدیگر استفاده میشوند .با این حال ،به بیان
دقیقتر ،ایمنی به توانایی یك آنتی ژن برای القای
پاسخ ایمنی تطبیقی اشاره دارد .بنابراین آنتیژن
ممکن است به طور خاص به یك گیرنده سلول  Tو
 Bمتصل شود ،اما پاسخ ایمنی تطبیقی القا نمیکند.
اگر آنتی ژن ایجاد واکنش کند ،یك آنتیژن ایمنی
است که بهعنوان یك ایمونوژن معرفی شده است
(.)Bianco et al., 2005
همچنین در نرمافزار  CLCمیتوان بر اساس توالی
آمینواسیدی یك نمودار برای بار الکتریکی یك پروتئین
به صورت تابعی از  pHایجاد کرد .این امر بهصورت
منحصر به فرد برای یافتن بار الکتریکی ویژهی پروتئین
در  pHخاص مفید است .به عنوان مثال این دانش و
آگاهی میتواند در ارتباط با فوکوس ایزوالکتریك در بعد
اول ژل الکتروفورز دو بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
نقطه ایزوالکتریك ) (pIزمانی پیدا میشود که بار
الکتریکی ویژهی پروتئین صفر باشد .محاسبهی شارژ
الکتریکی هر گونه تغییرات پس از ترجمه را که ممکن
است در پروتئین صورت بگیرد ،شامل نمیشود
(.)Doyle et al., 2011
در پژوهش حاضر دو رقم گلستان و خزر به عنوان
ارقام والدینی در یك تالقی مورداستفاده قرار گرفتند.
 Akbari Radو همکاران ( )2010بیان کردند که
رقم گلستان دارای بیشترین میزان درصد پروتئین
( )%13و رقم خزر یك دارای کمترین میزان پروتئین
( )%11میباشد .جهت بررسی توالی نوکلئوتیدی و
آمینواسیدی ژن -HMWگلوتنین دو رقم گلستان

1. Antigenecity
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) ،(P1خزر یك ) (P2و نسل  F1آنها مورد بررسی
قرار گرفتند و گروهبندی ارقام والدینی و نسل  F1و
توالیهای نوکلئوتیدی موجود در پایگاه  NCBIبا
استفاده از تجزیه خوشهای انجام شد.
مواد و روشها
زمان و محل انجام آزمایش

این بخش از پژوهش در بهار سال 1394تا تابستان
 1395به منظور مطالعه توالی نوکلئوتیدی و
آمینواسیدی ژن -HMWگلوتنین در ارقام گلستان و
خزر یك و نسل اول حاصل از تالقی این دو رقم در
آزمایشگاه مهندسی ژنتیك پژوهشکدهی فناوریهای
نوین زیستی دانشگاه زنجان انجام شد.
استخراج و طراحی پرایمرها

به دلیل طول نسبتا بزرگ ژن -HMWگلوتنین به
کمك همترازی توالیهایی از این ژن که در
پایگاههای داده قابل دستیابی هستند ،دو منطقه
حفاظت شده در این ژن شناسایی گردید و با استفاده
از نرمافزار  CLC main workbench 5.5برای
این مناطق حفاظت شده طراحی پرایمر انجام شد.
جدول ( )1توالی و دمای اتصال این دو جفت پرایمر
را نشان می دهد.
واکنش زنجیرهای پلیمراز)(PCR
واکنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از دستگاه Biorad

در حجم واکنش  25میکرولیتر صورت گرفت .مواد
تشکیلدهنده هر واکنش شامل موارد زیر بود:
) 12/5 Master mix PCR red (2xمیکرولیتر،

پرایمر  1 Forwardمیکرولیتر ،پرایمر 1 Revers
میکرولیتر ،نمونه  400( DNAنانوگرم)  1میکرولیتر و
آب تزریقی (آب دو بار تقطیر)  9/5میکرولیتر .واکنش
زنجیرهای پلیمراز نیز طی یك مرحله واسرشتسازی
اولیه در دمای  95به مدت  5دقیقه ،مرحله دوم به
صورت  35دوره شامل واسرشتسازی در دمای  94به
مدت  45ثانیه ،اتصال آغازگرها در دمای  60به مدت
 45ثانیه و طویل شدن در دمای  72به مدت  1دقیقه و
 50ثانیه و مرحله سوم طویل شدن نهایی در دمای 72
به مدت  8دقیقه انجام گردید.
تکثیر ناحیهی کد کنندهی ژن -HMWگلوتنین
در ارقام والدینی و نسل  F1با استفاده از فرایند PCR
انجام گرفت و محصول  PCRبرای توالییابی به
شرکت ماکروژن ()Macrogen.Co/South Korea
ارسال گردید .نتایج تعیین توالی  P2 ،P1و  F1با
کمك نرمافزار  CLCمورد مقایسه قرار گرفت و رسم
درخت فیلوژنتیکی ،نمودار آبگریزی و شارژ الکتریکی
نیز توسط این نرمافزار صورت گرفت.
نتایج و بحث
همانند سایر پروتئینهای ذخیرهای ،فعالیت زیرواحد
گلوتنین با وزن مولکولی باال نیز تهیهی کربن ،نیتروژن
و منبع انرژی برای جوانهزنی و رشد گیاهچه میباشد.
جهش خاموشی در چنین ژنهایی برای گیاهان
مرگآور نیست ،از این رو فشار گزینشی بر روی این
ژنها خیلی کمتر از سایر ژنهای عملکردی در حین
تکامل است ( )Liu and Xia, 2008در نتیجه در این
ژنها جهشهای بیشتری میتواند تجمع یابد و
رخدادهای بیشتری در حین تکامل ثبت شود.

جدول  .1آغاز گر های مورد استفاده برای تکثیر ژن گلوتنین
دمای اتصال

توالی آغازگر

آغازگر

66
68
64
60

ATGGCTAAGCGGC/TTRGTCCTCTTTG
CTTGTTGCCCTTGTCCTGAT
GGCAACAGATAGGACAAGGACAACA
CTATCACTGGCTA/GGCCGACAATGCG

GLU1-fwd
GLU1-rev
GLU2-fwd
GLU2-rev
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توالیهای نوکلئوتیدی به دست آمده با توالیهای
نوکلئوتیدی موجود در پایگاه  NCBIمورد مقایسه
قرار گرفت و توسط نرمافزار  CLCهمترازی بین این
دو رقم و نسل  F1حاصل از آنها انجام گردید و
تفاوتهایی در توالی نوکلئوتیدی نمونههای مورد
مطالعه مشاهده گردید و در نهایت درخت فیلوژنتیکی
بر اساس توالی نوکلئوتیدی  HMW-GSدر ارقام
گلستان ،خزر یك ،نسل  F1و توالیهای مربوط به
این ژن که در پایگاه  NCBIثبت گردیدهاند ،رسم
گردید (شکل  .)1بر اساس این گروهبندی ارقام
والدینی و نسل  F1در یك گروه قرار میگیرند و با
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توجه به این گروهبندی  F1در فاصلهی کمتری نسبت
به  P1قرار دارد و از این رو شباهت بیشتری با هم
دارند.
توالی آمینو اسیدی ژن -HMWگلوتنین در ارقام
والدینی و  F1با توجه به توالی نوکلئوتیدی بدست آمده
و با استفاده از نرمافزار  CLCتعیین گردید .توالیهای
آمینواسیدی بهدست آمده با یکسری از توالیهای
آمینواسیدی این ژن در پایگاههای داده مورد مقایسه و
بررسی قرار گرفت و االین گردید (شکل )2که بخشی از
همترازی مربوط به  F1 ،P2 ،P1و توالیهای موجود در
پایگاههای داده را نشان میدهد.

شکل  .1درخت فیلوژنتیکی مابین دو رقم والدینی و  F1بر اساس توالی نوکلئوتیدی که  HMW-GSP2 ،HMW-GSP1و
 HMWGSF1به ترتیب نشانگر ارقام والدینی گلستان ،خزر یك و  F1میباشند.

شکل  .2همترازی آمینواسیدی مابین دو رقم والدینی و  F1که  P1و  P2به ترتیب نشانگر ارقام والدینی گلستان و خزر یك میباشند.
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توالی آمینو اسیدی ارقام والدینی و نسل  F1آنها با
توالی  EGEASشروع میشود این پنج آمینواسید به
عنوان پنج آمینواسید آغازین -HMWگلوتنین شناخته
شدهاند ( .)Jiang et al., 2010که در مطالعهی
توالیآمینواسیدی ژن -HMWگلوتنین در واریتههای
گندم و آژیلوپس ( ،)Aegilops tauschiناحیهی
انتهایی  Nدر واریتههای گندم نیز با توالی EGEAS
آغاز میشود ( .)Yan et al., 2002مطالعات نشان
دادهاند که ساختار اولیهی -HMWگلوتنین از سه ناحیه
تشکیل شده است که عبارتند از ناحیهی غیر تکراری
انتهایی  ،Nناحیهی تکراری مرکزی و ناحیهی غیر
تکراری انتهایی  .)Shewry et al., 1995( Cتوزیع و
تعداد رزیدوهای سیستئین در نواحی انتهایی  Nو C
حفاظتشده هستند و ترکیب آمینواسیدهای سیستئین بر
توانایی زیرواحد -HMWگلوتنین در ارتباط با یکدیگر
یا با دیگر پروتنئینهای ذخیرهای جهت تشکیل
پلیمرهای بزرگ گلوتن تاثیر میگذارند .چنین ترکیبی
مقدار گلوتن گندم و متعاقب آن خصوصیات کاربردی
خمیر را تعیین میکنند ( ;Payne et al., 1987
.)Shewry et al., 1995
تعداد آمینواسیدها در نواحی حفاظت شدهی انتهای
 Nو انتهای  Cو همچنین سیستئینهای موجود در هر
کدام از نواحی حفاظتشده در ارقام والدینی و نسل F1
حاصل از آنها در جدول ( )2آورده شده است .نتایج
نشان میدهد که تعداد آمینو اسیدها در نواحی انتهایی
 Nو  Cدر ارقام والدینی و نسل  F1باهم برابر و به
ترتیب دارای  104رزیدو و  42رزیدو در نواحی انتهایی
 Nو  Cهستند ولی در تعداد سیستئینهای موجود در
ناحیهی  Nتفاوت وجود دارد و تعداد سیستئینهای
موجود در ناحیهی انتهایی  Cدر هر سه مورد با هم برابر
بوده و  1عدد میباشد .در مطالعاتی که بر روی توالی-
آمینواسیدی ژن -HMWگلوتنین در واریتههای گندم و
آژیلوپس ( )Aegilops tauschiانجام گرفت ،تعداد
آمینواسیدهای ناحیهی انتهایی  Nرا  104و تعداد
آمینواسیدهای ناحیهی انتهایی  Cرا  42عدد به دست

آوردند ( .)Yan et al., 2002در مطالعهای دیگر تعداد
آمینواسیدهای ناحیهی حفاظت شدهی انتهایی  Cدر
گندم ( ،)Triticum aestivumآژیلوپس ( Aegilops
Secale ،Aegilops caudate L. ،)tauschii
 cereal L.و  42 Aegilops umbellutaعدد گزارش
شده است ولی تعداد آمینواسیدهای ناحیهی  Nمتفاوت
بود ( .)Feng et al., 2004در بررسی دیگری نیز در
نتایج مشابهی تعداد آمینواسیدها در نواحی انتهایی  Nو
 Cبه ترتیب  104و  42بهدست آمد ( Mihalik et al.,
.)2012
جدول  .2تعداد آمینواسیدها در دو رقم والدینی و F1
تعداد سیستئینها

تعداد آمینواسیدها

ناحیهی

ناحیهی

ناحیهی

ناحیهی

انتهایی C

انتهایی N

انتهایی C

انتهایی N

1
1
1

5
4
5

42
42
42

104
104
104

P1
P2
F1

 P1و  P2به ترتیب نشانگر ارقام والدینی گلستان و خزر یك میباشند.

تنوع در مقدار و اندازهی پروتئینهای پلیمری با
توجه به نوع رقم ممکن است ناشی از تفاوت در ساختار،
تعداد سیستئین و آبگریزی بین زیرواحدهای
پروتئینهای مختلف باشد ( ;Shewry et al., 1992
 .)Lindsay and Skerritt, 1998نمودارهای شکل
( )3نمودار آبگریزی مربوط به توالیآمینواسیدی ناحیهی
انتهایی  Nرا در دو رقم والدینی و نسل  F1نشان
میدهند .طبق نمودار آبگریزی هر دو رقم والدینی
گلستان ،خزر یك و نسل اول آنها ،در بخش ابتدایی
دارای میزان آبگریزی مشابهی هستند و در هر سه مورد
در حدود اسید آمینهی  60دارای بیشترین آبگریزی
هستند و آبگریزی نسل  F1نسبت به دو رقم والدینی
بیشتر نشان داده شده است .البته  P2در بخش انتهایی
توالی اسیدآمینهای نیز میزان آبگریزی باال و برابر نشان
میدهد که در دو مورد دیگر در بخش انتهایی توالی
میزان آبگریزی متوسط و در حدود  1نشان داده شده
است.
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شکل  .3نمودار آبگریزی مربوط به ناحیهی انتهایی  Nدر ارقام والدینی و نسل  F1که  b ، aو  cبه ترتیب نشانگر ارقام
والدینی گلستان ،خزر یك و نسل  F1میباشند.

نمودار بار الکتریکی یك پروتئین را میتوان به
صورت تابعی از  pHایجاد کرد .این امر به صورت
منحصر به فرد برای یافتن بار الکتریکی ویژهی
پروتئین در  pHخاص مفید است .به عنوان مثال
میتواند در ارتباط با فوکوس ایزوالکتریك در بعد اول
ژل الکتروفورز دو بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
نقطه ایزوالکتریك ) (pIزمانی پیدا میشود که بار
الکتریکی ویژهی پروتئین صفر باشد ( Doyle et al.,
.)2011
در شکل ( )4نمودار بار الکتریکی ویژه مربوط به
دو رقم والدینی و نسل  F1نشان داده شده است.

طبق این نمودار ،بار الکتریکی ویژه در رقم خزر یك در
محدودهی  pH =5/5برابر صفر میباشد و بار الکتریکی
ویژه در رقم گلستان و  F1در محدودهی  pH=9برابر
صفر میباشد ،از اینرو نتیجه میگیریم که نقطهی ایزو
الکتریك در رقم خزر یك در  pH =5/5بهدست میآید
و در رقم گلستان و نسل  F1نقطهی ایزوالکتریك در
 pH=9بهدست میآید .همچنین با توجه به شکل ()4
هرچه  pHباالتر میرود بار الکتریکی ویژه در هر دو
رقم والدینی و همچنین نسل  F1حاصل منفیتر
میشود و بالعکس در pHهای پایین بار الکتریکی
ویژه در هر سه مورد باالتر میرود.
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شکل  .4نمودار شارژالکتریکی یا بار الکتریکی ویژهی دو رقم والدینی و نسل  F1حاصل که  P1و  P2به ترتیب نشانگر ارقام والدینی
گلستان و خزر یك میباشند.

بهطور کلی مطالعهی توالی نوکلئوتیدی ارقام
گلستان ،خزر یك و نسل  F1آنها نشان داد که
تفاوتهایی در توالینوکلئوتیدی نمونههای مورد
مطالعه وجود دارد و متعاقباً تفاوتهایی نیز در توالی
آمینواسیدی نسل  F1با والدین مشاهده گردید.
همچنین در نسلهای بعدی با دستیابی به میزان بذر
بیشتر میتوان مقدار گلوتن گندم و کیفیت آرد گندم
را تعیین کرد و میزان تنوع در این خصوصیات را نیز
بررسی کرده و ارتباط آن را با میزان تنوع حاصل از
تغییر در توالی آمینواسیدی بررسی کرد و از آنجایی

که تنوع ژنتیکی مبنای همه گزینشهاست ،امید
است در نسلهای بعدی تنوع بیشتری در رابطه با
این پروتئین دست یابیم تا در برنامههای اصالحی
گندم با هدف بهبود کیفیت نانوایی مورد استفاده قرار
گیرد.
سپاسگزاری
این پژوهش در پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی
دانشگاه زنجان انجام گرفت که بدین وسیله تشکر و
قدردانی میگردد.
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