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 Prosopisاز تیره حبوبات زیر تیره ابریشم با چهاار ووهاخ داودر

زراعی با اهمیت دوراکی علوفخای در ایران حضاور دارد داهاخ هاای
این ویاه دارای مقادیر زیادی ترکیبات قندی پر تئینای اتات در ایان
پژ هش با جما و ری با ر از احادهای جمیی ای از  5ر یشاااه ایان

ویاهااااانژ یژواااای هااااای اوف ر فااااورزی پاااار تئینهااااای باا ا ر

در  4ووهاااخی جااان

 Prosopisموجاااود در ایاااران مشااا م بااار

 P. koelziana P. cineraria, P. farcta, P. julifloraماورد

مطاویخ قارار ورف ناد هادز از ایان مطاویاخ اتا ااده تاککاوهومیفی از
یژوی های اوف ر فورزی پر تئینی ذدیره در ب ر این ویاه برای تافیک
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این ووهخ ها در ایران بود با ات ااده از ر ش  SDS- PAGEدر مجموع

 22باهد بخ دتت ومد اطالعات حاص با ر شهای وماری چند م غیاره
مورد ارزیابی اق شدهد در ایان پاژ هش بارای ا واین باار در ایاران

(برای  4ووهخ) در جهان برای ووهخهای  ( P. farctaهر د

اری خ)

 P.koelzianaپر فیاا هااای حاصاا از اوف ر فااورز پاار تئین هااای

ذدیرهای ب ر مطاویخ شده جدایی تاککون های ماورد بررتای تادیاد
شااااد باااارای هرکاااا ین بااااار ووبااااومین ذدیااااره ای باااا ر در

Prosopis farcta var. farcta

P. farcta var. glabra

مطاویخ شد تاا ت اواوی اوف ر فورزی در د

P. juliflora

اری خ مشاهده شد ووهخ

 P. julifloraازتااایر ووهااخ هااای مااورد بررتاای جاادا بااود ووهااخ

 P. koelzianaدر اواوی اوف ر فورزی پر تئین ب ر بیش رین شاباهت

را بخ  P. julifloraهشان داد ارزش تافیفی یاف خ های پر تئینی ماورد
بحث اق شده اتت

واژههای کلیدیProsopis :ژ اوف ر فورزژ پر تئین ذدیره ب ر
مقدمه
جن

 Prosopis L.یا کهور یفی از جن های

مهم قبیلخ  Mimoseaم یلق بخ داهواده بازر

هیاز ووهاخ زراعای  P. juliflora D.C.جاود

دارهد

در دهااخهااای ادیاار اواوهااای اوف ر فااورزی

دارای اهمیاات

پر تئینهای ذدیرهای در مطاویات طبقخ بندی

دار یاای مر لااای باارای ون ذکاار شااده اتاات

مااوارد پاار تئین موجااود در ب ا ر بااخ عنااوان

 Fabaceaeاتاات ایاان جاان

دااوراکی علوفااخای بااوده کاربردهااای

(Pasiecznik, ،Mwangi and Swallow, 2005
 .)et al. 2001تیدادی از ووهخهای این جن با

دشااک تاارین مناااطق جهااان تااازواری دارد

( )Catalano, et al. 2008در ایاران تاخ ووهاخ
بومزاد (هر تاخ در برشاخ  )Prosopisشاام

 P. cineraria Druceژ P. farcta J. F. Macbr.
P. koelziana Burkartژ ()Mottura, 2006

مااورد ات ا ااده قاارار ورف ااخ اتاات در اکثاار

توویااادات مکااا قیم ن باااخ کاااار مااایر د

پر تئینهای افاراد جمییاتهاا یاا ووهاخهاای
مر لف در صورت داش ن حرکت یفکاان در

دادا ا یاااک ه مشاااابخ هکا ا ند پا ا

رهگومیزی تووید باهدهایی با عار

از

شادت

یفکان مایهمایناد هریاک از ایان باهادها باخ
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عنااوان صااا ی مجاازا مااورد بررتاای قاارار

ذدیره ب ر در داهواده هاای راتا خ حبوباات

پر تئینهای ذدیارهای با ر کاخ منبا اا ایی

صورت تخ زیر داهواده مجزا مورد حمایات

در طی همو ویاه بخ طاور وکا ردهای تااد خ

باهاادینگ پاار تئین هااای ذدیاارهای ب ا ر در 9

میویرهد

ارزشمندی برای اهکانها محکوب میشوهدژ
شده

تجم مییابند در طاوه ر یاش با رژ

این پر تئین ها تغییر ماهیت داده منجار باخ
اتیدهای ومینخ مای شاوهد کاخ منبا اا ایی

جنین در حاه همو اتت پر فی های پر تئین

ذدیره ب ر یفای از ابزارهاای تییاین هزدیفای
حا مشافالت

ه یفی در تاط مووفاووی

تاککااوهومیفی تبارشااناد ی اتاات از ایاان
اطالعات تاکنون برای تافیک رقم های زراعیژ

حصوه اطمینان از تشاری

صاحی ووهاخژ

کمااک بااخ تااتاایر بیوتیک ا ماتیفیژ مطاویااخ

ر ابط تبارشناد ی ووهخ هاا

تناوع ه یفای

ویاهان مر لف بهره ورف خ شده اتت

مشر

تاد ند کخ تییین حد د داهواده باخ

اتت  Emreدر تاه  2011با بررتی اوااوی
تاککون از جن

 Vicia L.باخ ارزیاابی تناوع

در ن بین ووهخ ای این ویاهان پردادت
هدز از این مطاویخ تشری

داص

محاد یت هاای

تییین میزان قرابت های ووهاخ هاای

دارای شباهت ریر ی باال در جان

Prosopis

در ایران بوده اتت در این بررتی اواوهاای

اوف ر فورزی پر تیئن ب ر بخ منظور حصاوه
ر ابااط تباااری مااورد تجزیااخ تحلی ا قاارار

ورف خ اتت

مواد و روشها

بااخ منظااور بررتاای پاار تئین هااای ب ا ر در

 Ertugrul Arslanدر تاه  2010با بررتای

ووهخهاای مر لاف کهاور از هاواحی مر لاف

ذدیرهای ب ر در ووهخ هایی از ویاهاان قبیلاخ

ورفاات کلیااخ هموهااخهااای مااورد بررتاای در

اواوهااای حاصاا از اوف ر فااورز پاار تیئن

 Hedysareaeدریاف نااد اواااوی دوشااخبناادی
حاصاا از تاکاایر ه ااایز از وااز

اه قاااه

 Sartoria hedysaroides Boiss. Helderبااخ

پراکنش این ویاهاان هموهاخ بارداری صاورت

هرباریو داهشااه اوزهرا هااهداری میشاوهد

(جااد ه  )1جهاات ات ا ررار پاار تئین اب اادا

ب رها را از االز دارر کرده  1ور از ب ر

 Hedysarum L.حمایت می کند این محققان

هر هموهخ در ها ن چینی تااییده شاد ق ای

ذدیااااره باا ا ر را هشاااااهارهایی مایااااد در

Tris -HClژ  )pH=7.5( 0.1 Mبخ ب رها اضاافخ

اواوهااای حاصاا از اوف ر فااورز پاار تئین

بررتیهای تنوع ه یفی تشری

دادهد

 )2011( Mondal Mondalدر بررتاااااااای
اواوهااای حاصاا از اوف ر فااورز پاار تئین

ب ر کمی حاوت پودری پیدا کرد بخ تدریز بافر
همزمان تاییده شد عصاره بخ دتت ومده

را در وووخ اپندر ز تمیزی ریر خ باخ مادت
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هکبی یا  Rfهر باهد پر تئینی براتاس رابطاخ

زیر بخ دتت میوید:

زمااااان اتاا ا ااده در دمااااای  -20درجااااخ

فاصلهای که هر باند روی ژل حرکت میکند

هموهخ ها در حجم میینی از باافر هموهاخ حا

فاصلهای که بروموفنول بلو طی میکند

تاه یوراد هاهداری شدهد (.)Emre, 2011

شده برر ی ه وکری ومیاد قارار ورف ناد

= Rf

اوف ر فااورز در و ااا اباات  120واات بااا

برای رتم هماودار اتا اهدارد زن مووفاووی

ه بخ مدت  30دقیقخ در رهگ کوماتی

مووفااااووی شااااام ب ااااا واالک وزیااااداز

جریان م غیر بخ مادت  2تااعت اهجاا شاد

تپ

بلو  0.1% R250رهاگومیازی باخ مادت 24
تاعت رهگ بری شد ()Laemmli, 1970

پااار تئینهاااا از پااار تئین مارکرهاااای زن
( 116 )ß-galactosidaseکیلااو داو ااونژ تاار

ووباااومین واااا ی ()albumin Bovine serum

در بیضی هموهخ ها از رهگ ومیزی با هی ارات

66/2کیلو داو ونژ ا ووبومین (45 )Ovalbumin

تاعت در محلوه تثبیت کننده قارار ورفات

( 35 )Lactate dehydrogenaseکیلااو داو ااونژ

هقااره اتا ااده شااد بااخ ایاان منظااور ه یااک

تخ بار با اتاهوه  50درصد هربار بخ مدت 20

دقیقخ شک شو داده شد تپ

یاک دقیقاخ در

محلاااوه تیوتاااوواات تااادیم ()Pre-treating

اوطخ ر

تخ بار بخ مادت  20اهیاخ باا وب

شک خ در محلوه رهگ ومیزی قرار ورفت

کیلااااو داو ااااونژ الک ااااات دهیاااادر ها

اهد هوکلئاز محد داال ر Restriction ( Bsp981

 25 )endonucleaseکیلوداو اااااااونژ ب اااااااا
الک وولوبااووین (18/4 )ß -lactoglobulinکیلااو
داو اااااااااون

ویاااااااااز زیم ()Lysozyme

14/4کیلوداو ونژ اتا ااده شاد مرلاوط ایان

مجددا تخ باار هار باار 20اهیاخ توتاط وب

پر تئینها بار ر ی ه بارده شاد  Rfوههاا

وشفارکننده جهت ظهاور باهادهای پر تئینای

 Rfوههاا هماودار

مقطااار شکااا خ شاااد تاااپ

از محلاااوه

ات ااده شد

محاتاابخ وردیااد رابطااخ بااین وااااری م زن

مووفووی ایان پار تئینهاا

ات اهدارد زن مووفاووی را باخ جاود و رد

 Rfپار تئینهاای ماورد بررتای هیاز

قب از اینفخ عصارههای حاصا از اتا ررار

تپ

ر ش براد -فورد اهجا ورفت زن مووفووی

ات اهداردژ زن مووفووی وهها تییین شد

ر ی ه باارده شااوهد تاانجش پاار تئین بااخ

پاار تئین هااای مااورد مطاویااخ بااا تییااین
 )Relative factor( Rfمقایکااخ بااا همااودار

ات اهدارد زن مووفووی تییاین شاد حرکات

محاتاابخ وردیااد بااا اتاا ااده از همااودار
بخ منظاور تجزیاخ

تحلیا ومااری باهادهای

پر تئینیژ اب دا تیداد باهدها مشار

وردیاد

مقااادیر  Rfیااا حرکاات هکاابی باارای باهاادهای
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پر تئینی بخ دتت ومد

زن مووفاووی وههاا

محاتبخ شد بخ منظور وهاویزهای وماری چند

م غیره در هر هموهخ بر اتاس جود(کد )1یاا

فقدان (کد )0هر باهد پر تئینی کد دهی شادهد

در وهااااویز هاااای ومااااری چناااد م غیاااره از

ر شهااای تجزیااخ دوشااخ ای ات ا ااده شااد

( .)Ingrouille, 1986برای تییین موقییات هار

باهااد پر تئیناای در  SDS-PAGEعااال ه باار
ات ااده از داهکای وم رژ از مطاویاات چشامی

هیز می توان ات ااده کرد برای تییین میازان

شااباهت میااان ووهااخهااای بررتاای شااده از
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ضریب تشابخ جاکاارد )(Jaccard Coefficient

ات ااده شد:

𝑎𝑎

𝑐𝑐𝑎𝑎+𝑏𝑏+

=J

اور Pتیداد باهد هاای پر تئینای باشاد کاخ در

ووهااااخهااااای مااااورد بررتاااای جااااود

داردژ  P=a+b+c+dوهاااه  aتیاداد باهادهای
موجاود در هار د هموهااخژ  bتیاداد باهاادهای

اهحصااااری ووهاااخ ا هژ  cتیاااداد باهااادهای
اهحصااااری ووهاااخ د

اتااات باااخ منظاااور

وهاویزهااای وماااری چنااد م غیاارهژ باهاادهای
پر تئینی باهدهای پر تئینی بخ عناوان صااات

کیای در هظر ورف خ شدهد

جدول  :1نام تاکسون ،محل جمعآوری و شماره هرباریومی گیاهان مطالعه شده در این پژوهش

محل جمعآوری و شماره هرباریومی

نام تاکسون

دزفوهژ صای وبادژ باغ ویاهشناتی فدکژ ردیکی ولریژ 902ژ

P. cineraria Druce

جزیره دارکژ کشا رزیژ 904

P. juliflora D.C.

هرمزوانژ بوشهرژحاجی وبادژ عکفریژ 901

P. koelziana Burkart
P. farcta var farcta J.F.Macbr
P. farcta var glabra Burkart

نتایج

پر فی حاص از اوف ر فاورز پار تئینهاای
ذدیره ای ب ر در ووهاخ هاای کهاور میارز
جااود  22باهااد ماایباشااد (شااف  )1در ایاان

بررتی د ووهخ P. cineraria

P. koelziana

الظاات پر تئیناای کم ااری هکاابت بااخ تااایر

ووهخها داش ند بخ همین علت این د هموهخ باخ

طور جداواهخ ر ی ه بارده شاد باخ ر ش

دوزت انژ و وهدژ ردیکی ولریژ 919
فارسژ دارابژ ردیکی ولریژ 922

رهگ ومیزی هی رات هقاره رهاگومیازی شادهد

(شف )2

زن مووفووی مربوط بخ باهدها با

اتا ااده از پاار تئین اتا اهدارد (جااد ه )2

ضریب تشابخ جاکارد محاتبخ شد (جد ه )3

همودار دوشخ بندی بخ ر ش  Wardبر اتاس
صاات جود یا فقدان باهدهای پر تئینی رتم

شد (شف )3
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شکل  :1تصویر الگوی باندی بر روی ژل الکتروفورزی ( %12رنگ آمیزی شده با کوماسی بلو)

( )Farc. g: P. farcta var. glabra, Juli: P. juliflora, M: marker, Farc.f: P. farcta var. farcta

شکل  :2تصویر الگوی باندی بر روی ژل الکتروفورزی ( %12رنگ آمیزی شده با نیترات نقره)
()Koel: P. koelziana, Cin: P. cineraria, M: marker
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شکل :3نمودار خوشه بندی به روش  Wardبر اساس ویژگی های الکتروفورزی در گونه های کهور مورد بررسی

از  22باهد مشاهده شدهژ یک باهد در بین هار

ووهاخهاایP. cineraria

 P. julifloraباخ صاورت اهحصااری جاود

 4 var. farctaباهد مش رک دیده شد بین P.

در  P. farcta var. glabraهیااز د باهااد

بیش رین تیاداد باهادهاای مشا رک (  6باهاد)

 3 P. farcta var.glabraباهد مش رک بین

 3 P. koelzianaباهااد مشاا رک جااود

مش رک جود داشت باین P.julifloraژ P.

 glabraهیز 3باهد مش رک بود بر این اتاس

چهاااار ووهاااخ مشااا رک باااود  4باهاااد در

داشت در  P. farcta var. farctaیک باهد

اهحصاری جود داشت بین P. juliflora

ایان ووهاخ  4 P. farcta var farctaباهاد
koelziana

 3 P.cinerariaباهد مشا رک

در هر مورد جود داشت باین د

اری اخ ی

 5 P. farctaباهااد مشا رک دیااده شااد بااین

P. koelziana

3باهاد باین P. cineraria
glabra cineraria

var.

داشت بین P. koelziana
ووهاخهاای P. cineraria

112/2
104/71
100
97/72
81/28
85/75

1
0
0
1
0
1

Farc.g Koel

0
0
0
0
0
1

P.farcta var.

P. farcta var.

 glabraبیش رین هزدیفی را داش ند

(عالئم اختصاری گونهها مطابق شکلهای  2و )3

MW

P.farcta

جود داشات باین P. farcta var. farcta

جدول :2حضور و فقدان باندهای پروتئینی در گونههای کهور مورد بررسی
Juli

P. farcta

0
1
0
0
0
0

Cin

0
0
0
0
0
0

Farc.f

0
0
1
0
1
0

 86بررسی پروتئینهای بذر در گونههای  Prosopisاز تیره حبوبات در ایران

MW

70/79
67/8
64/56
63/09
58/88
46/77
41/68
39/81
38
34
29/51
23/98
19/9
17/78
16/21
13/8

Juli

0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0

مریم کشاورزی و همکاران

Farc.g Koel

1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0

Cin

1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0

Farc.f

0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1

جدول  :3ضریب تشابه جاکارد براساس ویژگی های الکتروفورزی پروتیئن بذر در گونه های Prosopis
P. farcta var. farcta

P. cineraria

P. farcta var. glabra

P. koelziana

P. juliflora

0/21
0/2
0/35
0/3
-

0/17
0/27
0/6
0/3

0/15
0/21
0/6
0/35

0/5
0/21
0/27
0/2

0/5
0/15
0/17
0/21

بحث

در ایاان پااژ هش باارای ا وااین بااار در ایااران

P. juliflora
P. koelziana
P. farcta var.
P. glabra
cineraria
P. farcta var.
farcta

 P. farcta var. glabraبیش رین هزدیفی را

داش ند این بررتی امفاان جادایی 4ووهاخ

اری خ  P.farctaرا فاراهم کارد پایش از

(برای  4ووهاخ) در جهاان بارای ووهاخهاای

د

پر فیاااا هااااای حاصاااا از اوف ر فااااورز

 1997تواهک خ بودهد براتااس اوف ار فاورز

مقایکااخ شاادهد باار اتاااس اواااوی باهاادینگ

این ووهخها را از هم جدا کنند

( P.farctaهاار د

اری ااخ) P.koelziana

پر تئینهای ذدیرهای با ر مطاویاخ

باا هام

پااار تئینژ ووهاااخهاااای P. cineraria

ایاان  Burghardt and Palaciosدر تاااه
پر تئین ب ر در دیاار ووهاخهاای Prosopis

دورة بیست و هشتم ،شمارة ،1بهار و تابستان 87 1394

مجلة علمی -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیستشناسی کاربردی

در ایاان پااژ هش باارای ا وااین بااار در دهیااا

 P.cinerariaدویشاااا هدی هشاااان دادهاااد

 Prosopisیینی ووهاخی Prosopis farcta

از هم تافیاک مای شاوهد در

ووبااومین ذدیااره ای باا ر در ووهااخهااایی از
P. farcta var. glabra var. farcta

 P. julifloraمطاویااخ شااد شااباهت هکااب ا

زیادی در جود یا فقدان باهد هاای ووباومینی

در این تخ ووهخ دیده شد از  18باهد مشاهده
شدهژ 11باهد بین P. juliflora

P. farcta

 10 var. glabraباهاااد باااین د

اری خ ها ااوبا بر اتاس جود یا فقدان کرک

در شاخ

بر

تحقیق حاضر مشر

شد کخ د

اری خ فوق

از هظر اواوی اوف ر فورزی پر تئین هیز جادا
هک ند

ووهخ  P. julifloraاز تایر ووهخ ها جدا اق
شد

هزدیفای کم اری باا تاایر ووهاخ هاای

اری اااخ

مورد بررتای هشاان مایدهاد  Burkartدر

 P. farcta var.farctaمشا ا رک اتااات

ریر ی در برشخ جدا واهخ ( )Algarobiaقرار

یااک باهااد در  P. julifloraبااخ صااورت

حاضاار د رتاار اتاات ایاان جاادایی در ایاان

اری اخ  P. farctaکم ارین تشاابخ باین

در دصاوص  P. koelzianaدر تااه 1976

مشاهده شد  Vazدر تاه  2004ووهخ هاای

 )P. cineraria P. farctaرا مطار هماود

 8 P. farctaباهاد باین

P. juliflora

همچنین تخ باهد در P.farcta var glabra

اهحصاری جود داشت بیش رین تشابخ باین

د

P. juliflora

P. farcrta var. farcta

تاه  1976این ووهخ را بخ علات تااا ت هاای
داد کخ هکبت بخ تخ ووهاخ دیاار در بررتای
بررتی هیز تادید میشود

Burkartژ اح مااااه منشاااا د رواااخ (باااین

 Lathyrusرا از هظرووبومین بررتای وههاا

اما در ایان پاژ هش باا جاود هزدیفای ایان

تافیفی بررتی ووباومین در بررتای حاضار

ون مشااااهده هشاااد باااخ عاااال ه اواااااوی

را بخ این تایلخ از هام تافیاک هماود ارزش

هیز ا بات شده اتت

بر اتاس مطاویات تشریحیژ ریرتشناتی
وااااااردهشناتاااااای cineraria

P.

ووهخها بخ همژ شواهدی مبنی بر د روخ بودن
اوف ر فورزی پار تئین هاای با ر ایان ووهاخ

بیش ربخ ووهخ  P. julifloraشاباهت داشات

هظر بخ تازش این ویاهان باخ زیکا ااههاای

 P. koelzianaبخ هم هزدیاک هک ند(ردیکای

دشاک ارزش وههاا در حااا دااک مناااطق

مااایدهناااد اری اااخهاااای  P. farctaباااا

ایران جهت پژ هشهای وتی توصیخ میشود

ولااریژ  )1391بیشا رین شااباهت را هشااان

ور

دشکژ بررتی تناوع ه یفای وههاا در

مریم کشاورزی و همکاران
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