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 در شرایط تنش شوری به روش (Cicer arietinum L).های نخود آنالیز پروتئوم ژنوتیپ
 SDS- PAGE 

 3، عبوالرضا بارری8رضا وصال ، سعیو*7محمو عارفیان

 دانشجوی دکتری رشت  بیوتكنولو ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهو  -7

 ب  ترتیب اعضای ایأت علمی پژواشكوه علوم گیاای و دانشكوه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهو - 3، 8

* arefian.m@gmail.com 

 

 چکید 

ل و در اای فعاباع  افاایش تولیو و تجمع رادیكال ی غیر زیسررتی در حال گسررتر  بوده ک ااترین تنشمهک شرروری یكی از

رد آن گیاه نخود جایگاه سوم در میان حبوبات را داشت  ک  عملك .شوداا و نهایتاً مرگ سلول میاا و لی یونتیج  اکسیو شون پروتئین

. تحقیق جاری با اوف بررسی رونو ت ییرات پروتئینی در دو  نوتیپ یابویمکااش  %76تا  2ب  دلی  حسراسریت باال ب  تنش شوری 

اا پس از ت  است. گیااچ صرورت گرف SDS-PAGEالكتروفورز ی  بعوی با اسرتفاده از  MCC806و حسرا   MCC544متحم  

اای ار رگو در سرر  فواصرر  زمانی پس از تنش، پروتئین اای ب ررارگرفت  mM766دو افت ، تحت تنش شرروری با غلرت نم  

بوده ماننو عوم  شناساییاای تیمار و شرااو ب  روشنی راب   نوتیپ اسرتخراج گردیوه و الكتروفورز شرونو. ایتالف در بیان پروتئین

راب   78، 1، 3ی پروتئینی بانوااکیلو دالتون و امچنین  08تا  83حضررور چنو بانو در  نوتیپ حسررا  در محووده با وزن مولكولی 

)مقایس  و مشرخب شوسراعت پس از تنش  30 ،ااترین زمان ارزیابی بر اسرا  پروفی  پروتئیندر مجموا مناسربتشرخیب اسرت. 

توان ب  ب  شوری را می MCC806از سوی دیگر دلی  حساسیت  نوتیپ  پروفی  اای بوسرت آموه و آنالیا کالسرتر وبیان چنو داده(

 با وزن مولكولی بیشتر دانست. سایت یشای پااا یا میاان کمتر پروتئینتأییر در بیان پروتئین

   .SDS-PAGEپروتئوم، شوری، نخود و  وا ه اای کلیوی:

 

 مقدمه

( با دارا بودن سررومین رتب  از نرر تولیو در میان ک  حبوبات در آسرریا، اروپا، اسررترالیا و شررمال Cicer arietinum Lنخود ).

 ( بسیار کمتر از توان بالقوه تولیو آنKg.ha266-1 حووداً متوس  عملكرد نخود ) .(8676و امكاران، روی ) شرودامریكا کشرت می

(1-Kg.ha0666)  اای مختلف توان ب  تنشعوام  آن می ینتر( ک  از مهک%76و ضرررریب ت ییرات  آن پایوار نیسرررت )بیش از  بوده

اای بسیار . نخود از گون (8660میالن، ) را ب  دنبال دارد یتوجهرت راب زیسرتی و غیر زیستی اشاره کرد ک  از لحا  ارتصادی یسا

اای متحم  در غلرت بیشتر از و  نوتیپ mM 85اای حسا  آن در غلرت  نوتیپک   یب  طور شود،شنایت  میحسا  ب  شوری 

mM 766 (.8663فلورز و امكاران، و ))در شرای  ایوروپونی ( رادر ب  ادام  رشو نیستن 

شرررناسرررایی مكانیام تحم  نخود ب  شررروری، با توج  ب  پیچیوگی جنب  اای فیایولو ی  پاسررر  ب  تنش، نیازمنو جوا سرررازی، 

ی باشو. تاکنون ا متشرخیب و توصریف تعواد راب  مالحر  ای از پروتئین اای مؤرر در این فراینو و بررسری کارکرد بیولو یكی آنه

( 8661مطالع  ای با اسررتفاده از رو  اای پروتئومیكس در مورد تنش شرروری نخود گاار  نشرروه اسررت اما بوشرران و امكاران )
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نخود را در واکنش ب  تنش یشرركی بررسرری کردنو. جهت انتخاب متحم  ترین واریت ، ابتوا  3پروتئینهای ماتریكس یارج سررلولی

، مقوار کاروتنوئیو و bو  a، مقوار کلروفی  0، نشت الكترولیتMIDA(، پرولین، RWCدرصو آب نسبی ) آنها پارامتر اایی نریر

پروتئین با بیان متفاوت گاینش  730مقوار ک  پروتئین اا را  مورد بررسری ررار دادنو. سر س توسر  رو  پرتئومیكس مقایس  ای، 

ت تقال پیام و ت ییرات دیواره سلول در ماتریكس یارج سلولی نخود جهگردیو و چنو مسریر متابولیكی نریر دفاا سرلول، سریسرتک ان

 مقابل  با تنش یشكی پیشنهاد شو ک  می توانو برای پیشرفت اای بعوی در زمین  اصالح نخود مورد استفاده ررار گیرد. 

ورز دو بعوی از ر الكتروفت ییرات پروتئین اای اسرت  ای در گیاه نخود تحت تنش یشركی نیا مورد برسری ررار گرفت  اسرت. د

 MS/MSلك  پروتئین توس  تكنی   01لك  متفاوت تشخیب داده شوه و از میان آنها  865پروتئین اای  گیاه شااو و تیمار شوه، 

شرناسرایی شرو ک  شام  پروتئین اای دیی  در رونویسی و اماننوسازی  نها، چاپرون اا، پروتئین اای انتقال پیام سلولی و پروتئین 

ی ت ییر شرك  دانوه کروماتین بودنو. ت ییرات پروتئوم اسرت  طی تنش یشركی، بیانگر پاسخی اماانح ب  این تنش بود. در این اا

مطالع  مسریر اای تنریمی و کارکردی فعال شروه در اسرت  سرلول گیاه نخود در پاسر  ب  تنش یشركی نیا تا حوودی مشخب شو 

 (.8661)پانوی و امكاران، 

اای متحم  و حسررا  نخود تحت تنش شرروری تعیین نحوه ت ییرات کمی پروفی  پروتئینی در  نوتیپبا اوف تحقیق جاری از 

در طول زمران و امچنین تعیین بهترین زمان پس از اعمال تنش جهت ارزیابی اای دریق تر پروتئومیكسررری در بُعو دوم انجام گرفت  

رونو بیان  ن در سطح پروتئین و نیا تبیین مكانیام تحم  ب  شوری یوااو اسرت نتایا این مطالع  زمین  سراز شرناسرایی و درك بهتر 

 بود.

 

  هاروشمواد و 

اا ب  شرروری با ترین  نوتیپترین و حسررا ، ب  عنوان متحم MCC806و  MCC544اای بر اسررا  مطالعات پیشررین،  نوتیپ

درصو ضو عفونی و در  16درصو و اتانول  3کلریو سویک با ای واین دو  نوتیپ ابتوا ب ور شناسایی شونو.   mM766غلرت کلیوی 

اای ی  لیتری حاوی ماس  و یاك مارع  )با دار شرونو. س س در گلوانسراعت جوان  02دیش حاوی کاغ  صرافی ب  موت پتری

روشنایی )شوت ساعت  70تحت شرای  نوری  %56±5درج  سلسیو ، رطوبت نسبی  85±8( کشرت و در دمای w/w، 8:7نسربت 

 در اتار  رشو نگهواری و ی  روز در میان ب  صورت کامالً یكسان آبیاری شونو.( s2-mol mµ816-2نور 

 730و  30، 02و در فواصرر  زمانی  ررارگرفت  mM766اا تحت تنش شرروری با غلرت نم  دو افت  پس از کاشررت، گیااچ 

  از اسررتخراج پروتئین کگیری و فریا شررو. رار نمون اای ار  نوتیپ ب  صررورت جواگان  در چهار تكسرراعت پس از تنش، از برگ

اا از گیری غلرت پروتئینصررورت گرفت. برای انوازه (8677گاگین و امكاران ) شرروهاصررالحاای برگ با اسررتفاده از رو  بافت

                                                 
3  Extra Cellular Matrix (ECM) 
4  Electrolyt lacage 
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 0 اسررتكینح  لدرصررو اکریالمیو  و  78 تفكی  الكتروفورز ی  بعوی توسرر   ل( اسررتفاده شررو. 7310رو  سررنجش برادفورد )

با توج  ب  غلرت پروتئین محاسب  شوه توس  رو  برادفورد، از ار نمون  پروتئینی استخراج شوه، ب   درصو اکریالمیو انجام گرفت.

حلول حاوی و جهت رنح بری از م R-250یای با استفاده از کوماسی بلو آمرنحپروتئین در ار چاا  ررار داده شو.  gµ76میاان 

 گلیسرول استفاده گردیو.   (v/v)درصو 3اسیواستی  و   (v/v)درصو 76متانول،  (v/v)درصو  06

اای ب  دست آموه، از انجام شو. جهت آنالیا بانو dpi066و با کیفیت  G2710مول  HPیربرداری از  ل با استفاده از اسكنر تصو

 استفاده شو. 12.1نسخ   GelQuant Proو  4.6.3نسخ   Quantity Oneی افااراانرم

 

 نتایج و بحث

ت اا ک  ب  صوراا متفاوت بود ایتالف در پروفی  پروتئیناا زمان و  نوتیپک  در آن SDS-PAGEدر ار چهار  ل حاص  از 

الی این دو اوجود یا عوم وجود و نیا ت ییر در شررروت بانواا بین دو  نوتیپ در طول زمان ب  یوبی نمایان شرررو ک  بیانگر ایتالف ب

 (.7 نوتیپ در سطح پروتئینی بود )شك  

باشو، ب  طوری در ستون دوم( می 5ی )بانو شماره دالتون یلوک 05بیشرترین ایتالف در شروت بانواای دو  نوتیپ مربو( ب  بانو 

یااای بر اسررا  آنال گیری، بسرریار بیشررتر از  نوتیپ حسررا  بیان شرروه اسررت.اای نمون اای متحم  و در تمام زمانک  در  نوتیپ

برابر بانو امتای یود  3ساعت پس از تنش  02اای مختلف و منفرد است، ای از پروتئین، شوت بیان این بانو ک  مجموع شروهانجام

ساعت  702و  30( بود. با افاایش موت زمان تنش، این ایتالف کااش یافت ب  طوری ک  در S – 48hدر  نوتیپ حسرا  )سرتون 

 (.8و  7ی ااشك تقلی  یافت ) 2/6و  0/7ین نسبت ب  پس از تنش، ا

بیان  اای مختلف، الگویچنوین بانو با وزن مولكولی بیشررتر نیا ب  صررورت افتراری مشررااوه شررو ک  در دو  نوتیپ و در زمان

ر  نوتیپ حسا  انو دشناسایی است ماننو عوم حضور چنو باای دیگر نیا ب  وضروح راب متفاوتی داشرتنو. ایتالف در بیان پروتئین

 78، 1، 3ی پروتئینی بانوااشرررام   7کیلو دالتون  و نیا برانروارای دیگری کر  در شررركر   08ترا  83در محرووده برا وزن مولكولی 

  نقش توانو در مكانیام تحمتشرخیب اسرت. حضور چنین بانواایی در  نوتیپ متحم  و عوم آن در  نوتیپ دیگر احتماالً میراب 

 (.8661( )بوشان و امكاران، 8و  7ی اا شكداشت  باشو )
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مارکر مولكولی سررتون نخسررت از سررمت چپ . R-250ی شرروه با کوماسرری بلو ایآمرنح SDS-PAGE ل الكتروفورز ( 7شررك  

با واحو کیلو دالتون می باشرو ک  وزن مولكولی ار بانو در سرمت چپ آن نشرران داده شوه است. نام ار ستون  اسرتانوارد

ی اای آبیلوزباشو. و ی  عود بوده ک  بیانگر  نوتیپ حسا   یا متحم   و موت زمان تنش )ساعت( می Tیا  Sشرام  

 در ستون دوم مالك مقایس  ررار گرفت  است. 83رنح ب  ترتیب از باال ب  پایین از شماره ی  تا 

ساعت پس از  702و  30، 02باشو، در میکیلو دالتون  70اا در حوود ک  وزن آن 88الف بانو شماره -8و  7اای بر مبنای شك 

برابر در مقادیر نرمال سررازی شرروه  7و  0/7، 0/7اای امردیف یود در  نوتیپ حسررا  ب  ترتیب ب  میاان تنش نسرربت ب  پروتئین

ک  ت ییرات ، ب  یوبی آشكار است 8اای دیگر در شك  تفاوت دارد. با توج  ب  الگوی ت ییر این بانو و رونو ت ییرات در شوت بانو

ک  در  نوتیپ حسا  از این زمان ساعت ب  بعو ب  صورت کااشی ادام  داشت  است. درحالی 30بیان پروتئینی در  نوتیپ متحم  از 

ر توان این زمان را ب  عنوان نقط  عطفی برای ار دو  نوتیپ دبنابراین می شود؛اای آن آغاز میب  بعو اسرت ک  افاایش بیان پروتئین

 فت. نرر گر

ب  دلی  پاسرر  سررریع تر ب  تنش شرروری بوده و با بیان بیشررتر و یا تخریب کمتر  MCC544رسررو تحم  بیشررتر  نوتیپ ب  نرر می

اای با وزن مولكولی بیشرتر، رابلیت تحم  بیشرتری ب  تنش شوری از یود نشان داده است. از سوی ویژه پروتئین اا ب بریی پروتئین

توانو از جمل  دالی  احتمالی حسرراسرریت آن ب  تنش اا با تأییر بیشررتری انجام شررو ک  میان پروتئینبی MCC806دیگر در  نوتیپ 
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، درك اااای مربوط  و نیا آنالیا کارکردی آنشررروری باشرررو ک  در آزمایش بعوی و با آنالیا  ل دو بعوی و شرررناسرررایی پروتئین

 (.8662احتمالی مكانیام تحم  مقوور یوااو شو )پانوی و امكاران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اای متحم  )سبا( و حسا  زمین   ل جهت مقایسر  شوت بیان ار بانو در  نوتیپسپ( منحنی نرمال شروه ب  امراه ح ف 8شرك 

 ساعت پس از تنش شوری. 702ساعت و )ج(  30ساعت، )ب(  02)ررما( نخود در )الف( 

مشررخب و در  3توان با دنوروگرام شررك  نوتیپ و تیمار تنش را می میاان تشرراب  یا تفاوت در ت ییر الگوی بانوی مربو( ب  ار

 Tیا  (MCC806) نوتیپ حسررا ؛  Sاای متنوا تفكی  نمود. ب  این ترتیب ار پروفی  پروتئینی در ار  نوتیپ با اا یا گروهیوشرر 

(. تیمار 3باشو )شك  نش می( مشرخب شوه و عود امراه با ار ی  از این حروف بیانگر موت زمان تMCC544) نوتیپ متحم ؛ 

 )الف(

 )ب(

 )ج(
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تفاوت  کنو ک  تأییوکننوه مباح  پیشین می باشو. میاانساعت تنش بر روی  نوتیپ متحم  کمترین ت ییرات را ایجاد می 30و  02

نشان داده شوه است از   S – 48hو  T – 168hپروفی  پروتئین اا در دو  نوتیپ متحم  و حسرا  ک  ب  ترتیب توسر  سرتون اای  

سرراعت ت ییرات کمتری در پروفی   30و  02سرراعت تنش نسرربت ب   702و  30(. تیمار 3ایش راب  توجهی بریوردار بود )شررك  افا

شباات بیشتری دارنو. بیشترین ت ییر مشااوه شوه  S – 168hو  S – 96hپروتئینی  نوتیپ حسا  در طول زمان ایجاد کرد چرا ک  

ساعت پس از تنش می باشو، زیرا در دنوروگرام شك   30م از س  زمان، مربو( ب  تیمار بین دو  نوتیپ متحم  و حسا  در ار کوا

 این دو پروفی  بیشترین ایتالف فاصل  را نشان داده و در یوش  اای مجاایی ررار گرفت  انو.  3

 

) نوتیپ حسا ( و موت  S، ) نوتیپ متحم ( Tی اانامی مربو( ب  ار تیمار و  نوتیپ نخود ک  با ااستون( دنوروگرام 3شك  

 زمان تیمار تنش شوری مشخب شوه است.

حاکی از آن بود ک  ت ییرات رخ داده در پروفی   GelQuant Pro افاارنرمب  طور کلی آنالیا کالسرررتر صرررورت گرفت  توسررر  

ودنو تری بریوردار بی مشررااوه شرروه از شررباات و ربات نسرربی بیشررااتفاوترغک یعلپروتئینی در  نوتیپ متحم  در طول زمان 

(. حال آن ک  رفتار  نوتیپ حسا  3( و جمعاً در ی  یوش  ررار گرفتنو )شك  T – 168h باT – 96h و   T – 48h)شباات یوش  

ناتوانی یا عوم  نوهدانشررانتوانو تا حوی ی پراکنوه ررار گرفتنو ک  میاایوشرر اا نسرربتاً متفاوت و در از لحا  بیان پروفی  پروتئین

 (.8663مادگی این  نوتیپ )عوم وجود استراتژی مشخب( در مواج  با شرای  تنش شوری باشو )وانح و امكاران، آ

 منابع
Bhushan, D., Pandey, A., Choudhary, M.K., Datta, A., Chakraborty, S., and Chakraborty, N. 2007. Comparative proteomics 

analysis of differentially expressed proteins in chickpea extracellular matrix during dehydration stress. Molecular & 

Cellular Proteomics : MCP, 6: 1868-1884. 

Bradford, M.M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the 

principle of protein-dye binding. Analytical biochemistry, 72: 248-254. 

Flowers, T.J., Gaur, P.M., Gowda, C.L.L., Krishnamurthy, L., Samineni, S., Siddique, K.H.M., Turner, N.C., Vadez, V., 

Varshney, R.K., and Colmer, T.D. 2009. Salt sensitivity in chickpea. Plant, Cell and Environment, 33: 490-509. 

Goggin, D.E., Powles, S.B., and Steadman, K.J. 2011. Selection for low or high primary dormancy in Lolium rigidum Gaud 

seeds results in constitutive differences in stress protein expression and peroxidase activity. Journal of Experimental 

Botany, 62: 1037-1047. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

112 
 

 

Millan, T., Clarke, H.J., Siddique, K.H.M., Buhariwalla, H.K., Gaur, P.M., Kumar, J., Gil, J., Kahl, G., and Winter, P. 2006. 

Chickpea molecular breeding: New tools and concepts. Euphytica, 147: 81-103. 

Molassiotis, A., Sotiropoulos, T., Tanou, G., Diamantidis, G., and Therios, I. 2006. Boron-induced oxidative damage and 

antioxidant and nucleolytic responses in shoot tips culture of the apple rootstock EM 9 (Malus domestica Borkh). 

Environmental and Experimental Botany, 56: 54-62. 

Pandey, A., Chakraborty, S., Datta, A., and Chakraborty, N. 2008. Proteomics approach to identify dehydration responsive 

nuclear proteins from chickpea (Cicer arietinum L.). Mol Cell Proteomics, 7: 88-107. 

Roy, F., Boye, J.I. and Simpson, B.K. 2009. Bioactive proteins and peptides in pulse crops: Pea, chickpea and lentil. Food 

Research International, 43:432–442. 

Salvi, S., and Tuberosa, R. 2005. To clone or not to clone plant QTLs: Present and future challenges. Trends in Plant Science, 

10: 297-304. 

Wang X, Fan P, Song H, Chen X, Li X, Li Y. 2009. Comparative proteomic analysis of differentially expressed proteins in 

shoots of Salicornia europaea under different salinity. Journal of Proteome Research, 8: 3331-3345. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

