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 3 ،2 ،1و  .4دانشآموختۀ کارشناسی ارشد ،استاد ،استادیار و دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،گروه زراعت و
اصالح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1333/6/23 :تاریخ تصویب)1334/2/13 :

چکیده
جوانهزنی یکی از مهمترین مراحل رشدی در گیاهان است که بهشدت از تنشهای محیطی بهویژه
تنشخشکی آسیب میپذیرد .جوانهزنی از سه مرحلۀ (فاز) مهم تشکیل شده است که بسیاری از
فعالیتها پیش از مرحلۀ سوم آن (خروج ریشهچه) آغاز میشود .محور جنین بذر نیز با توجه به
زنده بودن آن ،فعالیتهای بسیاری از نظر سوختوساز (متابولیکی) بهویژه در مرحلۀ اول آن رخ
میدهد که از مهمترین این تغییرات میتوان به تغییر در الگوی پروتیینگان (پروتئوم) آن اشاره
کرد .برای بررسی تغییرات پروتیینی محور جنین گندم (سرداری و قدس بهترتیب متحمل و
حساس) تحت تنشخشکی ( -12بار) آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل
تصادفی در سه تکرار بررسی شد .نتایج تحقیق گویای تأثیر منفی تنشخشکی بر درصد جوانهزنی
بود و سبب کاهش چشمگیری در آن شد .در تجزیۀ ژلهای الکتروفورزی دوبعدی در محور جنین
گندم  1111لکۀ تکرارپذیر مشاهده شد که تعداد  34لکه با تفاوت معنیدار در سطح  5درصد
گزارش شد .در مقایسۀ رقم متحمل نسبت به حساس از  34لکه با تفاوت معنیدار ،شمار  22و 6
لکه در شرایط شاهد 21 ،و  11لکه در شرایط تنش ،افزایش و کاهش بیان را نشان دادند .نتایج
این آزمایش گویای آن بود که فراوانی لکهها به میزان زیادی از زمان ،شدت و میزان تنش بستگی
دارد.
واژههای کلیدی :پروتیینگانشناسی(پروتئومیکس) ،جوانهزنی ،گندم نان ،محور جنین بذر.
مقدمه
گندم از مهمترین غالت است بهگونهای که در حدود 41
درصد تولید دانۀ گندم بهطور مستقیم بهعنوان غذای بشر،
 24درصد بهعنوان غذای دام 8 ،درصد به عنوان بذر و 4
درصد بهمنظور هدفهای دیگر مانند مواد خام صنعتی
استفاده میشوند (.)Orth & Shellenberger, 1988
جوانهزنی بذر اساسیترین مرحلۀ تعیینکنندة رشد
گیاه است که با فرایندی پیچیده و چندمرحلهای توسط
ژنهای زیادی کنترل میشود ،اگرچه شایان یادآوری
* تلفن03414824203 :

است که این مراحل خود نیز از محیط تأثیر میپذیرند
( .)Kumar et al., 2006بذر بالغ خشک ،اندامی در حال
سکون است که رطوبت اندکی را در خود دارد و
فعالیتهای سوختوسازی آن در حال سکون است .از
این رو برای اینکه جوانهزنی در آن رخ دهد نیاز دارد تا
در معرض محرکهای فعالیتهای سوختوسازی مانند
دمای مطلوب ،اکسیژن و آب کافی قرار گیرد تا بتواند
آبگیری کند و جوانهزنی رخ دهد ( Gallardo et al.,
 .)2001جوانهزنی از سه مرحلۀ مهم تشکیل شده است
E-mail: tavakkol@ut.ac.ir
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که پس از جذب آب حالت سیگموئیدی را نشان
میدهد که در مرحلۀ اول بذر بهسرعت آبنوشی

میکند (در بذر زنده و مرده رخ میدهد) ،سپس یک

مرحلۀ پایا رخ میدهد و با شیب اندکی آب جذب
میشود ،در مرحلۀ سوم نیز سرعت جذب آب بهصورت

خطی افزایش مییابد و بافتهای احاطهکنندة بذر
درنتیجۀ فشار ناشی از رشد محورجنین حذف شده و
جوانهزنی به پایان میرسد ( .)Bewley et al., 2013
فعالیتهای سوختوسازی برای رشد یاختههای ناحیۀ
محور جنین پس از آبنوشی نیاز است .محور جنین
هورمون جیبرلین را از آغاز بهصورت آنزیمهای آبکافتی
(هیدرولیزی) در الیۀ آلئورون که مقادیری زیادی از آنزیم
آلفاآمیالز را در خود دارد ،سنتز میکند ( Zentella et al.,
 .)2002این آنزیمها انتقال دوبارة مواد ذخیرهای در
داندرون (آندوسپرم) را برای رشد محورجنین فراهم
میکنند (.)Fincher, 1989; Jones & Jacobsen, 1991
بررسی پروتیینها از طریق جداسازی پروتیینها با
روشنی باال توسط الکتروفورز دوبعدی و درنهایت تعیین
آنها توسط طیفسنجی (اسپکترومتری) جرمی با بانک
اطالعات موجود ،ابزاری توانمند برای تحلیل و شناسایی
پروتیینها در بسیاری از زمینههای بیولوژی گیاهی و
بذر است ( .)Kersten et al., 2002پس از بررسی الگوی
پروتیینگان محورجنین و داندرون گوجه طی جوانهزنی
گزارش شده است که از مهمترین پروتیینهای
تغییریافته میتوان به لگومینها ،ویسیلینها ،آلبومینها،
آنزیمهای خانهدار ،پروفیلین متصل به آکتین ،پروتیین
کیناز مرتبط با فعالیتهای دفاعی و پروتیین ناقل لیپید
غیراختصاصی و مرتبط با سوختوسازهای عمومی اشاره
کرد ( .)Sheoran et al., 2005در بررسی خود بر روی
الگوی پروتئوم بذر علفتال (آرابیدوپسیس) در 26
ساعت پس از آبنوشی و پیش از خروج ریشهچه
مشخص شده است که  93پروتیین تفاوت معنیداری را
نشان دادند که بیشتر این پروتیینها مرتبط با
فعالیتهای دیوارة یاختهای و انتقال دوبارة پروتیینها و
لیپیدهای ذخیرهای بود (.)Gallardo et al., 2001
تحلیلهای ریزآرایه ( )microarrayنیز تغییرات
ترانسکریپتومی طی جوانهزنی در بذرهای گندم در
اوایل جوانهزنی نشان دادند ( Wilson et al., 2005; Li

 .)Pook-than et al., 2004طی جوانهزنی بذر برنج در
دو مرحلۀ اول جوانهزنی شمار  43و  49پروتیین
افزایش (مانند الفاامیالزها ،فروکتوکیناز و پیرووات
دکربوکسیالز) و کاهش (پروتیینهای ذخیرهای،
پروتیینهای مرتبط با بلوغ و پسابش بذر) بیان یافتند
( .)Agrawal et al., 2009تجمع پروتیینها در
جنینهای بالغ بهطور مستقیم با تحمل به از دست
دادن آب مرتبط بود ،بهگونهای که در موارد همسان
مشاهده شده است که بسیاری از پروتیینها در دو
ناحیۀ جنین و اندامهای رویشی گیاه در رویارویی با
تنشهای خشکی ،سرما و شوری تجمع مییابند
( .)Gomez et al., 1988خشکی تجمع بسیاری از
ترکیب (کمپلکس)های پروتیینی مانند چپرونها،
LEAها ،بازدارندههای پروتیینازی را سبب میشود که
ممکن است یاختهها را در برابر آسیبهای ناشی از
کاهش پتانسیل آب بهویژه در محور جنین حفظ کنند
( .)Wang et al., 2004با تعیین تفاوت در بیان ژنهای
تخصصی و تجمع پروتیینها بین گیاهان متحمل و
حساس میتوان به چگونگی سازوکارهای ژنتیکی تحمل
به پسابش پی برد.
درک فعالیتهای سوختوسازی و سازوکارهای تحمل
و آبشار پیامرسانی به تنشخشکی برای مهندسی ژننمون
(ژنوتیپ)های محلی برای دستیابی به گیاهان متحملتر
به تنشها ضرورت دارد .برای رسیدن به این هدف بررسی
پاسخهای مولکولی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان به
تنش اهمیت دارد .در این تحقیق با توجه به اهمیت
مرحلۀ اول جوانهزنی که بسیاری از فعالیتهای
سوختوسازی در آن رخ میدهد ،الگوی پروتیینی

محورجنین بذر گیاه گندم تحت تنشخشکی بررسی
میشود تا درک مناسبی از آن در گیاه گندم هگزاپلوئید
ایجاد کند.
مواد و روشها
مواد ژنتیکی

در این تحقیق از بذرهای دو رقم بذر گندم نان متحمل
و حساس بهترتیب رقم سرداری ( Tritium aestivum
 ،)L. cv sardariرقم قدس ( Triticum aestivum L. cv
( )Qodsمنبع) برای بررسی الگوی پروتیینگان

شایانفر و همکاران :بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم ) (Triticum aestivumتحت ...

محورجنین بذر استفاده شد که از مؤسسۀ تحقیقات
ثبت و گواهی بذر و نهال تهیه شد .همۀ آزمایشها در
آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر و پروتئومیکس گروه
زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تهران انجام شد.
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گندم (قدس و سرداری) ،تنشخشکی (صفر (شاهد)-42 ،
بار) 42 ،ساعت آبنوشی در سه تکرار بود.
آمادهسازی نمونهها و استخراج جنین

آزمون جوانهزنی در پتریدیشهایی با یک الیه کاغذ
صافی به روش روی کاغذ با چهار تکرار پنجاه بذری
درون کابینرشد (انکوباتور) دارای دمای  ،20°Cدر
محیط تاریک برای هر دو رقم انجام شد .بذرهایی
جوانهزده بهشمار آمد که دارای ریشهچههایی با اندازة 4
تا  2میلیمتر بودند .شایان یادآوری است که مدت زمان
الزم تا پیش از خروج ریشهچه (مرحلۀ دوم آبنوشی
بذر) محاسبه شد ،لذا نصف این مدت زمان بهعنوان
مرحلۀ اول جوانهزنی محاسبه شد.

بذرهای هر دو رقم در تکرارهای پنجاهتایی در
دیشهای دارای یک الیه کاغذ صافی قرار داده
پتری 
شدند ،سپس  1میلیلیتر آب مقطر یا محلول پلیاتیلن
گلیکول بسته به تیمار مورد نظر ،به پتریدیشها اضافه
شد و به کابینرشد با دمای  20درجه سلسیوس انتقال
یافتند و پس از گذشت  42ساعت از آبنوشی بذرها
(معادل مرحلۀ اول آبنوشی یا پیش از خروج ریشهچه)
بذرها از پتریدیش خارج و بهسرعت برای توقف
فعالیتهای سوختوسازی به فریزر  -80درجه
سلسیوس انتقال یافتند و سپس جنینها با اسکالپل
خارج شدند.

آزمون تنشخشکی

استخراج پروتیین

برای بررسی حساس و یا متحمل بودن دو رقم قدس و
سرداری آزمون تنش خشکی در پتریدیشهایی با یک
کاغذ صافی به روش رویکاغذ با چهار تکرار در شانزده
سطح خشکی از پتانسیل  -4تا  -44بار و یک سطح
شاهد (صفر) بهوسیلۀ پلیاتیلن گلیکول 4000انجام
شد .شایان یادآوری است که میزان  1میلیلیتر از آب
مقطر یا محلول پلیاتیلن گلیکول 4000به هر
پتریدیش اضافه شد .پس از آمادهسازی بستر رشد

بذرها ،آنها در دمای  20°Cدر کابینرشد قرار داده
شدند .در نهایت پتانسیل بحرانی برای جوانهزنی بذرها
نیز محاسبه شد .فرمول محاسبۀ غلظتهای مختلف
پلیاتیلن به شرح زیر است ( Michel & Kaufmann,
:)1973
ѱ s= (1/18 * 10-2) C – (1/18 * 10-4) C2 + (2/67
*10-4) CT + (8/39 * 10-7) C2T.

استخراج پروتیینها براساس روش
) (1986با اندکی تغییر انجام شد 9 .میلیلیتر بافر
استخراجی  TCAبه  900میلیگرم پودر جنین درون
فالکون اضافه شد .محلول حاصل بهخوبی بهوسیلۀ
ورتکس هم زده شد تا همگن (هموژنیزه) شد ،پس از
اتمام یک ساعت در دمای  -20درجه سلسیوس ،دمای
سانتریفیوژ را به  6درجه سلسیوس رسانیده شد و
سانتریفیوژ در  46000دور در دقیقه ،دمای  6درجۀ
سلسیوس ،بیست دقیقه تنظیم شد .پس از اتمام بیست
دقیقه به آرامی فالکون را بیرون آورده و محلول رویی
بیرون ریخته شد در ادامه میزان  9میلیلیتر از بافر
شستشو طی دو نوبت به آن اضافه شد و پس از یک
ساعت ،سانتریفوژ و محلول رویی بیرون ریخته شد.
سپس برای مدت دو ساعت در دستگاه لئوفالیز قرار
داده شد تا بهطورکامل آب سوسپانسیون موجود در
فالکون خارج شود .پس از اینکه پودر آردمانندی حاصل
شد ،میزان  20میلیگرم از پودر نهایی را در لولۀ
آزمایشی(تیوپ)  4/1ریخته و حدود  900میکرولیتر از
الیزیزبافر به درون آن ریخته و به مدت یک دقیقه
ورتکس شد تا بهطورکامل بهصورت محلول درآید.
سپس تیوپ موجود را به همزنگرمایی (ترمومیکسر) با

آزمون جوانهزنی

در معادلۀ باال  Cو  Tبهترتیب بیانگر میزان
پلیاتیلن گلیکول  4000در گرم بر کیلوگرم آب و دما

برحسب درجۀ سلسیوس است.
پس از اطمینان از متحمل و حساس بودن ارقام مورد
بررسی و تعیین توان بالقوة بحرانی ،تیمارها مشخص شد
که بهترتیب شامل دو رقم حساس و متحمل به خشکی

Damerval et al.
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دمای  92درجۀ سلسیوس برای مدت دو ساعت انتقال
داده شد .پس از دو ساعت لولهها را بیرون آورده و به
سانتریفیوژ با  ،42000gدمای  2درجۀ سلسیوس و
برای مدت پانزده دقیقه انتقال داده شد و محلول رویی
برداشته و در لولههای کوچکتر  0/2تقسیم شدند و به
فریزر -80درجۀ سلسیوس انتقال داده شدند.
سنجش میزان پروتیین

سنجش میزان پروتیین با استفاده از روش
) (1976و توسط دستگاه پلیت ریدر در طول موج 131
نانومتر انجام شد.
Bradford

الکتروفورز بعد اول و دوم
بعد اول (جداسازی براساس بار الکتریکی)

برای انجام بعد اول ،پروتیینها در محلول پایه (استوک)
بازجذب حل شدند .این محلول شامل اوره  8موالر2 ،
درصد چپس 0/002 ،درصد برموفنل بلو 9 ،میلیگرم
دی تیوتریتول برای  4میلیلیتر محلول پایه بازجذب و
 910میکرولیتر بافر  IPGبرای غلظت  0/1درصد بود.
در این آزمایش از نوارهای  IPGشرکت 48 Pharmacia
سانتیمتری با اسیدیته  6تا  2استفاده شد .این مرحله
پس از شانزده ساعت به پایان رسید ،سپس نوار  IPGبه
دستگاه الکتروفورز بعد اول شرکت Amersham
 Bioscienceانتقال یافت .مدت زمان قرارگیری در این
دستگاه دوازده ساعت بود که دمای خنککنندة دستگاه
روی  20درجۀ سلسیوس و با  62کیلوولت ساعت انجام
شد.

اکتساب تصاویر

پس از رنگآمیزی ،ژلها با استفاده از چگالیسنج
(دنسیتومتر)  GS800ساخت بیورد اسکن شدند و بهوسیلۀ
نرمافزار  PDQuestبه فرمت  TIEFتبدیل شدند.
تجزیه و تحلیل ژلها با نرمافزار

برای بررسی کمّی لکهها در تیمارهای مختلف از نرمافزار
) Melanie 6 (GeneBio, Geneva, Switzerlandاستفاده
شد بهاین ترتیب که در آغاز لکهها شناسایی شدند و
سپس لکههای متناظر در تیمارهای مختلف عالمتزده
شده و پس از تعیین درصد حجمی همۀ لکهها ،آنها
براساس آزمون تی استیودنت مورد مقایسه قرار گرفته و
لکههایی که مقادیر آنها در سطح آماری  1درصد تفاوت
معنیداری را نشان دادند ،بهعنوان لکههای نامزد
(کاندیدا) شناخته شدند.
نتایج و بحث
نتایج آزمون جوانهزنی تفاوت معنیداری را از نظر تأثیر
متقابل رقم و تنشخشکی بر درصد جوانهزنی در سطح
یک درصد نشان داد (جدول  .)4بیشتر گیاهان حتی
گیاهان شورپسند ،مرحلۀ جوانهزنی آنها به خشکی
حساستر از دیگر مراحل رشدی است ( & Meyers
 .)Cuper, 1989نتایج آزمون تنشخشکی نشان داد که
بحرانیترین پتانسیل که بهخوبی تأثیر تنشخشکی را
نشان میدهد ،پتانسیل  -42بار بود ،زیرا در این پتانسیل
میزان جوانهزنی در رقم حساس بسیار کاهش یافت و به
زیر  40درصد رسید ،اما در رقم متحمل درصد جوانهزنی
معادل نصف حالت شاهد گزارش شد (شکل .)4

بعد دوم (جداسازی براساس وزن)

نوار  IPGپس از قرارگیری در بعد اول در  2میلیلیتر
محلول متعادلکننده ( 10میلیموالر  Tris-Hclبا اسیدیتۀ
 ،8/8اورة  4موالر 90 ،درصد گلیسرول 2 ،درصد سدیم
دودسیل سولفات 0/002 ،درصد بروموفنل بلو) به مدت
بیستوپنج دقیقه شناور شد .سپس الکتروفورز بعد دوم
انجام شد .برای انجام بعد دوم از دستگاه ProteinII Xi
 Cellساخت  Bioradاستفاده شد .پس از پایان بعد دوم
ژل از دستگاه خارج و براساس شیوهنامۀ (پروتکل) Blum
 )1987( et al.رنگآمیزی انجام شد.

جدول  .4تجزیۀ واریانس تیمارهای تنشخشکی بر درصد
جوانهزنی در دو رقم گندم سرداری (متحمل) و قدس
(حساس) گندم
منابع تغییرات
بلوک
رقم
تنشخشکی
رقم × تنشخشکی
خطای آزمایشی
کل

درجۀآزادی
9
4
44
44
33
491

میانگین مربعات
*241/344
**4964/364
**40012/434
**4082/664
20/264

* ** ،و  n.sبهترتیب ،تأثیر معنیدار تیمار در سطح 1درصد و 4درصد و
غیرمعنیدار.
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بیشترین میزان درصد جوانهزنی در تیمار شاهد در
هر دو رقم مشاهده شد که بهتدریج با افزایش سطح
تنشخشکی (بار) از میزان این شاخص کاسته شد ،تا
پتانسیل  -3بار تفاوت معنیداری بین دو رقم حساس و
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متحمل گندم از نظر درصد جوانهزنی مشاهده نشد ،اما
در باالتر از این پتانسیل ،درصد جوانهزنی در رقم
حساس (قدس) به شدت کاسته شد که بیانگر حساس
بودن این رقم به تنشخشکی است (شکل .)4

شکل  .4مقایسۀ میانگین درصد جوانهزنی دو رقم حساس (قدس) و سرداری (متحمل) در سطوح مختلف تنشخشکی برای تعیین
پتانسیل بحرانی .با توجه به اینکه در پتانسیل  -42بار درصد جوانهزنی در رقم حساس بسیار پایین و در رقم متحمل برابر با نصف
بیشینه بود ،این پتانسیل گزینش شد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ژلها

پس از شناسایی لکهها توسط نرمافزار در حدود 4000
لکه بهطور تکرارپذیر در بین همۀ تیمارهای اعمالشده

مشاهده شد (شکل  .)2دربین همۀ تیمارهای مورد
بررسی شمار  96لکه تفاوت معنیداری را با یکدیگر در
سطح 1درصد نشان دادند (شکل .)9

شکل  .2تصویر ژل بعد دوم رنگآمیزیشده با کوماسی بلو .نقاط با تفاوت معنیدار نشان داده شده است.
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شکل  .9مقایسۀ میانگین درصد حجمی لکههای پروتیینی مختلف با تفاوت معنیدار (گزینششده) در هر نمودار (بهترتیب از
سمت چپ به راست ،متحمل (سرداری) شاهد  -متحمل  -42بار  -حساس (قدس) شاهد  -حساس  -42بار)

در مقایسه از نظر تنشخشکی ،شمار  96لکه تفاوتی
در بیان آنها مشاهده شد .در تیمار شاهد شمار  4و  22لکه
در متحمل نسبت به حساس کاهش و افزایش بیان یافتند
و  4لکه نیز تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشتند و شمار
 40و  24لکه در متحمل نسبت به حساس کاهش و
افزایش بیان داشتند و  9لکه نیز تفاوت معنیداری با
یکدیگر نداشتند (شکل  .)6همانگونه که مشاهده
میشود شمار افزایش بیان لکهها در هر دو تیمار (صفر
و  -42بار) با یکدیگر تقریباً برابر بود ،اما میزان کاهش
بیان در رقم متحمل نسبت به حساس در شرایط شاهد
کمتر از تنش گزارش شد که بیانگر کاهش فعالیت
چندی از پروتیینها در شرایط تنش است .مشخص
شده است که در بذرهای خیار ،ارزن ایتالیایی و گندم
فراوانی پروتیینهای سوختوسازی در شرایط تنش
کاهش بیان یافتند ( ;Todaka et al., 2000
Veeranagamallaiah et al., 2008; Jiang et al.,

 .)2012; Mak et al., 2006پروتیینهای مرتبط با
مسیرهای انرژی طی تنش نیز در بذرهای علفتال
کاهش بیان یافتند که بیانگر نقش آنها در فرآیند
جوانهزنی است ( .)Gallardo et al., 2001پروتیینهای
مرتبط با هومئوستازی و سوختوساز نیتروژن نیز طی
تنشخشکی در بذرهای گندم و نخود در رقم حساس
نسبت به متحمل کاهش بیان یافتند ( Pandey et al.,
 .)2008; Altenbach, 2012پروتیینهای مرتبط با
پسابش نیز دارای تجمع باالیی در بذرهای اسفناج و
علفتال بودند ( Kazuaka & Oeda, 1994; Figueras
 .)et al., 2004چندی از پروتیینهای پاالینده نیز وجود
دارند که در شرایط تنش با تولید گونههای فعال
اکسیژن ،میزان آنها افزایش مییابد ( Lee et al.,
 .)2007این نتایج نشان میدهد که با افزایش میزان
تنش بر فعالیت چندی از پروتیینها افزوده میشود از
جملۀ این پروتیینها با توجه به بررسیهای مختلف،
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پروتیینهای مرتبط با تنشها هستند .یکی از مهمترین
پروتیینها بازدارندههای جوانهزنی هستند که مشخص
شده است که درفرآیند جوانهزنی تحت تنش در
محورجنین بذر گندم دوروم افزایش بیان مییابند و
سبب کاهش در جوانهزنی بذر میشوند .از دیگر
پروتیینهای مرتبط با تنش میتوان به پروتیینهای
مقاومتی اشاره کرد که از مهمترین آنها پروتیینهای
تکانۀ (شوک) گرمایی هستند که ماکرومولکولهای
بزرگ را در برابر آسیبهای ناشی از تنش و گونههای
فعال اکسیژن حفظ میکنند که افزایش بیان آنها در
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تنشخشکی در محورجنین بذرهای گندم گزارش شده
است (.)Irar et al., 2010; Bartels & Sunkar, 2004
در بررسی الگوی پروتیینی بذر جو نیز میزان فراوانی
باالیی از این پروتیینهای بازدارنده مشاهده شده است
( .)Finnie et al., 2002در شکل  1نیز پنج لکۀ
گزینشی با تفاوت معنیدار از نظر درصد حجمی لکه
نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود با
افزایش تنش در شماری از لکهها از درصد حجمی لکه
کاسته میشود و برعکس ،که بیانگر کارایی پروتیینها
در فرآیند جوانهزنی است.

شکل  .6مقایسۀ افزایش و کاهش بیان لکههای پروتیینی محورجنین بذر گندم رقم متحمل نسبت به حساس

شکل  .1پنج لکۀ تصادفی با تفاوت معنیدار از نظر درصد حجمی لکهها .هر ردیف معرف یک لکه که بهترتیب از باال به پایین،
لکههای  998 ،926 ،433 ،44و  4421است .چهار شکل موجود در هر ردیف بیانگر تیمارهای بهترتیب متحمل (سرداری) شاهد،
متحمل  -42بار ،حساس (قدس) شاهد ،حساس  -42بار از سمت چپ به راست است.
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نتیجهگیری کلی

همانگونه که مشاهده شد با افزایش میزان تنشخشکی از
درصد جوانهزنی بذرهای گندم کاسته شد که این موضوع
بیانگر تغییرات در فعالیتهای مولکولی ،بیوشیمیایی و
فیزیولوژیکی آن است .از جمله تغییرات مهم تغییرات در
فعالیتهای مولکولی بود که میتواند در بعد رونویسی و
ترجمهای و پسترجمهای تغییراتی را در محصول نهایی
یاختههای محور جنین ایجاد کند .الگوی پروتیینی موجود
بیانگر تغییرات اندکی بود که نشاندهندة آغاز و از
سرگیری فعالیتهای ساختوسازی برای آغاز جوانهزنی
است .پس از جوانهزنی بذر در شرایط تنشخشکی ،کاهش
در فعالیت پروتیینهای مرتبط با چرخۀ یاختهای منطقی
به نظر میرسد .براساس نتایج پروتیینهای زیادی در
شرایط تنش در رقم مقاوم نسبت به حساس در حالت
تنش افزایش یافتند که این بیانگر کارایی باالتر این رقم در
مقاومت به تنشخشکی با تولید پروتیینهای مرتبط با
تنش ،فعالیت دفاعی است .بهاحتمال افزایش در فراوانی
چندی از پروتیینها در رقم حساس نسبت به مقاوم در
فرآیند تنش به پروتیینهای بازدارنده و تولید گونههای
اکسیژن فعال نسبت داده میشود .نکتۀ مهم اینکه این
گونههای اکسیژن فعال در کنار اثرگذاریهای مثبت خود
درفر آیند جوانهزنی اثرگذاریهای منفی نیز دارند که
توسط چندی از پروتیینهای دفاعی از بین میروند .در
مجموع فراوانی پروتیینهای مختلف در مرحلۀ اول

جوانهزنی ،به شدت ،زمان رخداد و میزان تنش بستگی
دارد که هر کدام از این عاملها تأثیر بسزایی را بر میزان
تولید و کارایی پروتیینها اعمال میکند .با توجه به
شناسایی پروتیینهای دخیل در جوانهزنی بهویژه در
شرایط تنش ،میتوان در اصالح این پروتیینها،
فعالیتهایی را راهاندازی کرد و جوانهزنی گونههای مهم
زراعی را در شرایط تنش ،بهویژه تنشخشکی که از
تنشهای مهم کشور ایران است ،بهبود بخشید و استقرار و
یکنواختی مناسبتری در امر سبزشدن گیاهچهها در
گندمزار را شاهد بود .در کنار تحقیقات
پروتیینگانشناسی (پروتئومیکس) بایستی آزمایشهای
ژنگانشناسی (ژنومیکس) ،رونویسیشناسی (ترانس-
کریپتومیکس) و متابولومیکس نیز انجام شود و ارتباطات
آنها بررسی شود و در نهایت با تغییر در بیان ژنهای
دخیل در ساخت (سنتز) رونوشتهای  mRNAو در
نهایت پروتیینهای مهم در شرایط تنش ،جوانهزنی را
بهبود بخشید.
سپاسگزاری
از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برای
حمایتهای مالی آنها در انجام این پروژه با شمارة
گرنت  88004933و همچنین از دانشگاه تهران در امر
تهیۀ امکانات و لوازم آزمایشگاهی ،تشکر و قدردانی
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