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 چکیده

مکانیسم تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد و نمو گیاهان است. در این تحقیق به منظور شناسایی 
بر پایه ژل الکتروفورز دوبعدی انجام برگ تجزیه پروتئوم ، توت آمریکایی های پاسخ دهنده به خشکیپروتئینسازگاری و 

ظرفیت  %25تیمار آبیاری )شرایط کنترل،  2ساله توت آمریکایی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با  4گرفت. گلدانهای 
یص بودند، انتخاب، که دارای تغییرات قابل تشخ لکه پروتئینی 25با انجام الکتروفورز ژل دو بعدی، زراعی( مرتب شدند. 

های پاسخ دهنده به تنش و سیستم از لحاظ عملکرد قرار گرفتند. پروتئین در سه گروه مجزاشدند و و شناسایی جداسازی 
های ویسیلین و پیش ماده لگومین؛ پروتئین، آلرژن، کاندو نوع پروتئین شوک حرارتی، پروتئین لیپوکسیژنازدفاعی گیاه، شامل 

شامل کاتاالز، آسکوربات پراکسیداز کلروپالستی، آسکوربات پراکسیداز سیتوزولی، سوپراکسید  اکسیداتیو هایدر تنشمسئول 
 های دخیل در متابولیسم و انرژی سلولپروتئین و (SOD-Mnمنیزیم )-( و سوپراکسیداز دیسموتازSOD-Feآهن )-دیسموتاز

بیس فسفات -5، 1-یر واحد بزرگ، آنزیم ریبولوزبیس فسفات کربوکسیالز/اکسیژناز ز-5، 1-شامل آنزیم ریبولوز
اسید اکسیداز، ایزوپنتیل -کربوکسیالز/اکسیژناز زیر واحد کوچک، فاکتور طویل شدن ترجمه، آلدوالز پالستیدی، هیدروکسی

های نتایج حاضر حاکی از آن است که عمده پروتئین .اکسیالزد دهیدروژناز و گلیهیدرو لیپوآمیفسفات ایزومراز، دیدی
که این ای به گونهشناسایی شده و تغییرات آنها در جهت افزایش مقاومت و سازگاری توت آمریکایی به تنش خشکی است 

های فعال اکسیژن و همچنین حفظ دستگاه باعث حفظ روابط آبی گیاه، کاهش صدمات ناشی از افزایش سطح گونهتغییرات 
 گردد.میفتوسنتزی و تنفسی در شرایط تنش شدید 

 های آنزیمی.کلمات کلیدی: توت آمریکایی، تنش خشکی، تنش اکسیداتیو، پروتئوم، آنتی اکسیدانت

 

 مقدمه

های مدل گردد.ها باعث کاهش رشد و نمو گیاه میهای محیطی است که بیش از سایر تنشترین تنشبخشکی یکی از مخر
عالوه بر افزایش دما در همچنین،  (.7ت )است که شدت و تعداد وقوع خشکی در حال افزایش اس آنآب و هوایی حاکی از 

ای گراد با اثرات گستردهدرجه سانتی 9تا  3دمای کرة زمین  اخیر اند که تا پایان قرنبینی کردهدانشمندان پیش های گذشته،دهه
قابل کشت و محدودیت در استفاده های خشکی زمینیاهان، افزایش نیاز آبی گتواند افزایش یابد و خصوصاً باعث افزایش می
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 یاز منابع آب موجود صرف مصارف شهر یشتریحجم ب ،تیجمع شیافزا لیبه دل گرید سویاز  (.14) دگردمیاز منابع آب 
 .گرددیاحساس م یدر کشاورز از منابع آب موجود خصوصاً نهیاستفاده به یبرا قیدق یزیربه برنامه ازینلذا  ،شودیم یو صنعت

ها، لیپیدها، موجب صدمه به پروتئینکه  هستند های فعال اکسیژنگونههای محیطی از جمله خشکی مسئول تولید تنش
تولید شده تحت شرایط  های فعال اکسیژنگونه .را در پی داردشوند که در نهایت مرگ سلول میو ...  DNA ،هاکربوهیدرات

گیاهان (. 4) شوندهای ملکولی غیرآنزیمی خنثی میمتابولیت یا و های آنزیمیتآنتی اکسیدان هایتنش خشکی توسط سیستم
های کنند. تنظیم اسمزی، سیستمهای خود با پتانسیل آب پائین حفظ میهای متابولیکی را در بافتمقاوم به خشکی فعالیت

های فیزیولوژیکی گیاهان ها از مهمترین سازگارینوو تغییرات دینامیک فیتوهورمآنزیمی و غیر آنزیمی انت دفاعی آنتی اکسید
 درگیاهان تنش اثرات راهکارهای کاهش تریناصلی از یکی هاژن بیان الگوی تغییر(. در واقع 8) خشکی هستندتنش تحت 

(. توت 3دهنده به تنش است )های پاسخبرای مطالعه جامع بیان ژنپروتئومیکس ابزار قدرتمندی در این بین، (. 6باشد )می
سازگاری و تحمل  ارزیابیلذا پژوهش حاضر به منظور  د.های محیطی داررای مقاومت به تنشآمریکایی پتانسیل باالیی ب

شدید صورت خشکی غییرات پروتئوم برگهای آن تحت شرایط تنش با مطالعه تخشکی تنش درخت توت آمریکایی به شرایط 
 گرفت.

 
 هامواد و روش

ای بر ( به تنش خشکی، مطالعهMaclura pomiferaبه منظور ارزیابی میزان تحمل و توانایی سازگاری گیاهان توت آمریکایی )
عه تحقیقاتی گروه علوم و مهندسی باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی چهار ساله این گونه گیاهی در مزر روی گیاهان

های در گلدان 1391به اجرا در آمد. گیاهان چهار ساله توت آمریکایی در نیمه دوم اسفند سال  1392دانشگاه تهران در سال 
ها ترکیبی از رس، متر کشت شدند. خاک گلدانسانتی 23و  27سانتیمتر و قطر دهانه و کف به ترتیب  30پالستیکی با ارتفاع 

ظرفیت  %25ظرفیت زراعی و  %100تیمارهای آزمایشی شامل  93سال  داداواسط خر بود. 4:2:1ماسه و خاکبرگ به نسبت 
گیری از برگها به منظور با رسیدن رطوبت گلدانها به سطوح ذکر شده نمونه زراعی )تنش شدید( به روش وزنی انجام شد.

های کامل تصادفی در لوکآزمایش بر پایه طرح باین  سنجش تغییرات پروتئوم برگ تحت تنش خشکی شدید صورت گرفت.
 ظرفیت زراعی )تنش شدید( انجام شد.  %25و ظرفیت زراعی )شاهد، بدون تنش(  %100تیمار  2سه تکرار، با 

ورد با فبردهای استخراج شده مطابق با روش سنجش غلظت پروتئین و TCA/Phenol‒SDS (13)به روش  استخراج پروتئین
غیر  pHبا شیب  متریهفت سانتی IPGهای نواری از ژلابتدا  ،الکتروفورز دو بعدیجهت انجام  صورت گرفت.اندکی تغییر 

ها در این مرحله بر حسب نقطه ایزوالکتریک آنها از استفاده شد تا پروتئین 1برای ایزوالکتریک فوکوسینگ 3-10خطی 
درجه  22( در دمای v50ساعت در مُد فعال ) 6ساعت در ُمد خنثی و  6به مدت  IPGیکدیگر تفکیک شوند. نوارهای 

گرم پروتئین استخراج شده توت آمریکایی آبگیری شدند. میلی 150میکرولیتر بافر بازجذب حاوی حدود  125گراد و سانتی
مرحله اول:  لعمل زیر انجام شد:طبق دستورا PROTEAN IEF (BioRad)( با استفاده از دستگاهIEFایزوالکتریک فوکوسینگ )

، ولت به مدت چهار ساعت 1000مرحله سوم: ، دقیقه 120ولت به مدت  500مرحله دوم: ، دقیقه 60ولت به مدت  250
دقیقه در محلول  15، نوارها ابتدا به مدت 2سپس به منظور متعادل سازی. ولت به مدت چهار ساعت 8000مرحله چهارم: 

متعادل شده در قسمت باالیی  IPGقرار داده شدند. پس از آن نوارهای   4ه در محلول آلکیله کنندهدقیق 15و سپس  3کاهنده

                                                           
1 Isoelectric focusing 
2 Equilibration 
3 Reducing 
4 Alkylating solution 
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گرم ثابت شدند. جداسازی  %5/0قرار داده شدند و با استفاده از آگارز  %12سدیم دودسیل سولفات -آمیداکریلهای پلیژل
تر هایی که پیشانجام شد. در این مرحله پروتئین PROTEAN XL Cell (BioRad)ها در بعد دوم با استفاده از دستگاه پروتئین

های پروتئینی توسط کهبر حسب بارالکتریکی جدا شده بودند بر حسب جرم مولکولی تفکیک شدند. در پایان رنگ آمیزی ل
 dpi600( با وضوح BioRad, USA) GS-800زدایی با استفاده از دنسیتومتر پس از رنگها آنگاه ژل انجام شد.بلو کوماسی

برای مقایسه بین تیمار تنش  Quantity One (BioRad)ها توسط نرم افزار اسکن شدند. تجزیه و تحلیل کامپیوتری تصاویر ژل
مبتنی بر وب  NIA Assayبرای مشخص کردن اختالف بیان باندها از نرم افزار . خشکی در مقابل تیمار شاهد صورت گرفت

های های مورد نظر، جهت مقایسه میانگین پروتئینها و تجزیه واریانس دادهاستفاده شد. پس از استخراج درصد حجمی لکه
داری هایی که مقادیر کمی بیان آنها تفاوت معنیبیان شده در شرایط تنش و نرمال رطوبتی آزمون دانِت انجام شد و لکه

(01/0>Pبا شاهد نشان داد ) به منظور  برابری و یا بیشتر داشتند به عنوان لکه کاندید انتخاب شدند. ±5/1ند و تغییرات بیان
-واقع در شهر پیزا 1CNRها جدا و به موسسه های انتخاب شده از روی ژل، لکه LC ̶ MS/MSها به روش شناسایی پروتئین

 ایتالیا فرستاده شد.
 

 نتایج و بحث
لکه پروتئینی که دارای تغییرات قابل تشخیص بودند، انتخاب و جداسازی شدند. به  25با انجام الکتروفورز ژل دو بعدی، 

ها شناسایی شدند. از بین عدد از این پروتئین 19و با استفاده از جستجوی بانک اطالعات تعداد  LS-MS/MSکمک آنالیز 
( در حالیکه تنها یک 1ایش بیان و چهار پروتئین کاهش بیان داشتند )جدول پروتئین افز 14های شناسایی شده، پروتئین

 ها در سه گروه مجزا از لحاظ عملکرد قرار گرفتند که شامل موارد ذیل بودند:پروتئین تغییری نشان نداد. این پروتئین

های شناسایی شده در این گروه که به طور مستقیم کلیه پروتئین :های پاسخ دهنده به تنش و سیستم دفاعی گیاهپروتئین -1گروه 
مسئول دفاع از سلول در مقابل تنش هستند، افزایش حدود دو الی سه برابری را در گیاهان تحت تنش شدید نسبت به گیاهان 

از  هااین پروتئین باشد.های شوک حرارتی میهای این گروه پروتئین(. از مهمترین پروتئین1شاهد نشان دادند )جدول 
های اختصاصی تنش رطوبتی هستند. نشان داده شده است که تنش خشکی باعث دناتوره شدن و مهمترین دستجات پروتئین

ها در برابر دناتوره شدن جلوگیری های شوک حرارتی از سایر پروتئینگردد. پروتئینها میسلب عملکرد بسیاری از پروتئین
(. دو نوع 15های شوک حرارتی گزارش شده است )بین مقاومت به تنش و سطح بیان پروتئینکنند. همبستگی مثبت می

و  5/2شوک حرارتی کلروپالستی و میتوکندریایی شناسایی شده در این آنالیز تحت تنش خشکی شدید نیز افزایش  پروتئین
های شوک ( گزارش کردند که پروتئین9200و همکاران ) 2برابری نسبت به گیاهان فاقد تنش نشان دادند.  بانهوم 5/1

های شوک حرارتی کنند. عالوه بر این پروتئینحرارتی نقش مهمی در مقاومت یا سازگاری صنوبرها به تنش خشکی بازی می
های لیپوکسیژناز برابری آنزیم 2/3همچنین نتایج افزایش  کند.شده را مجددًا فعال می های دناتورهکیلودالتون، پروتئین 70

ها تحت شرایط تنش شدید نسبت به گیاهان شاهد را نشان داد. لیپوکسیژناز از آنزیمهای مؤثر در متابولیسم لیپیدها و هورمون
به عنوان بازدارنده رشد هستند و در باشد که ها مییر بیوسنتز جاسموناتهای کلیدی در مسباشد. به عنوان مثال از آنزیممی

(. افزایش فعالیت آنزیم 9ها و ایجاد مقاومت سیستمیک گیاهان نقش دارند )غیرزنده و پاتوژن هایهای دفاعی علیه تنشپاسخ
 (.10لیپوکسیژناز در برگ و ریشه گیاه زیتون تحت تنش خشکی مشاهده شده است )

  

                                                           
1 National Research Council 
2 Bonhomme 
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نشان نداد. در حالیکه  های شناسایی شده کاتاالز تغییریدر این گروه از پروتئین: های مسئول در تنش اکسیداتیوپروتئین -2گروه 
برابری در گیاهان تحت تنش شدید داشتند. در مطالعات پروتئومیکس مربوط به  9/2آسکوربات پراکسیداز سیتوزولی افزایش 

همچنین نتایج حاصل پروتئومیکس نشان داد که  .افزایش در سطح بیان این آنزیم گزارش شده است( 5تنش خشکی )
در تنش شدید نسبت به گیاهان است های اکسیداتیو های مسئول در تنشمهمترین آنزیم یکی ازکه سوپراکسید دیسموتاز 

های مختلف سوپراکسید دیسموتاز تحت تنش شوری در گیاه شاهد میزان بیان بیشتری دارد. افزایش سطوح ایزوفورم
 (.11)آرابیدوپسیس گزارش شده است

های های این گروه آنزیم روبیسکو است، چراکه از آنزیماز مهمترین پروتئین :های دخیل در متابولیسم و انرژیپروتئین -3گروه 
به ترتیب زیر واحد بزرگ و . شودهای برگی را شامل میاز پروتئین %50مهم در فعالیت فتوسنتزی گیاه بوده که حدود 

به گیاهان شاهد نشان  برابری نسبت 5/1و  7/1در گیاهان تحت تنش به ترتیب افزایش  هکوچک روبیسکو شناسایی شد
( تغییرات بیان پروتئینی هشت گونه صنوبر مرتبط با مقاومت به خشکی را مورد آنالیز قرار 2009بانهوم و همکاران ) دادند.

پروتئین وجود دارد که بیشتر آنها متعلق  45داری بین مقاومت به خشکی و فراوانی دادند. آنها دریافتند که ارتباط خطی معنی
تواند ناشی از های تثبیت کربن از جمله روبیسکو اکتیواز هستند. افزایش زیر واحدهای بزرگ و کوچک روبیسکو میبه آنزیم

های محیطی از عوامل اصلی غیرفعال شدن قابل افزایش آنزیم روبیسکو اکتیواز باشد که نقش چپرونی دارد. همچنین تنش
شود. عنوان های جدید جایگزین میغیرفعال شده بوسیله سنتز نسخه روبیسکو باشند.برگشت یا غیرقابل برگشت روبیسکو می

 (.1کنند )شده است که گیاهان متحمل با افزایش بیان کدکننده آن ناپایدار بودن زیرواحدهای روبیسکو را جبران می

. این آنزیم نشان دادری نسبت به گیاهان شاهد براب 8/1در گیاهان تحت تنش شدید افزایش  هیدرولیپوآمید دِهیدروژنازدی
 NADHیکی از سه جزء اصلی کمپلکس آنزیمی پیروات دِهیدروژناز است که دِکربوکسیالسیون پیروات به استیل کوآنزیم آ و 

کند. بنابراین نقش حیاتی در متابولیسم انرژی یوکاریوتها دارد. نشان داده شده است که کاهش متابولیسم انرژی کاتالیزور می
(. در دو گونه 16شود )دِهیدروژناز منجر به افزایش صدمات اکسیداتیو می هیدرولیپوآمیدفعالیت آنزیم دیناشی از کاهش 

هیدرولیپوآمید دِهیدروژناز در گونه مقاوم در طی حساس و مقاوم به خشکی سیب زمینی نیز نشان داده شد که بیان آنزیم دی
اکساالز در گیاهان همچنین نتایج نشان داد که گلی (.12شود )تنش خشکی شدید افزایش، اما در گونه حساس سرکوب می

گلیوکسال، یکی از برابری دارد. این آنزیم در سمیت زدایی متیل 9/1تحت تنش شدید نسبت به گیاهان شاهد افزایش 
 (.2است ) های جانبی گلیکولیز نقش دارد. افزایش بیان این پروتئین در افزایش تحمل به خشکی جو گزارش شدهفرآورده

 به گیاه پاسخ هنگام در برگی پروتئوم الگوی که دهدمی نشان توت آمریکایی بعدی دو هایژل از حاصل به طور کلی نتایج
 هایپروتئین وسیع طیف از حاکی تغییرات این. است کرده تغییر قابل توجهی طور به شاهد با مقایسه شدید در خشکی تنش
از مهمترین این تغییرات در جهت افزایش  .است محیطی تنش این اعمال از پس اولیه ساعات درخشکی  تنش به دهنده پاسخ

های شوک حرارتی، آنزیمهای توان به افزایش بیان پروتئینمقاومت و سازگاری توت آمریکایی به تنش خشکی، می
های دخیل در متابولیسم انرژی سلول از جمله اکسیدانت آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز، آنزیمآنتی
ای باعث حفظ اشاره کرد. همگی این تغییرات به گونههایی همچون لیپوکسیژناز دِهیدروژناز و همچنین آنزیمهیدرولیپوآمید دی

های فعال اکسیژن و همچنین حفظ دستگاه فتوسنتزی و تنفسی در روابط آبی گیاه، کاهش صدمات ناشی از افزایش سطح گونه
های مقاوم به خشکی بوده و ختانی است که به احتمال از گونهلذا توت آمریکایی از جمله در گردد.شرایط تنش شدید می

 باشد.های تکمیلی میتوان از آن در فضای سبز شهری و مناطق کم آب بکار برد که این نیاز به پژوهشمی
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 های توت آمریکاییهای با بیان متمایز به عنوان اثرات تنش شناسایی شده در برگپروتئین -1جدول 

وزن مولکولی 
 ظری/تجربین

شماره اکشن 
 بانک اطالعات

 *میزان
 تغییرات

شماره لکه روی  نام پروتئین
 ژل دوبعدی

100/97 
Q1SCS9 

2/3 Plant lipoxygenase; Lipase/lipooxygenase, PLAT/LH2,- Medicago 

truncatula (Barrel medic) 
1 

75/75 
T10248 

5/2 heat shock protein, 70K, chloroplast - cucumis sativa 2 
75/71 

Q8GTB0 
9/1 Putative heat shock 70 KD protein, mitochondrial- Oryza sativa 

(japonica cultivar-group) 
3 

58/48 
Q84UI1 

3/2 Allergen Len c 1,0101 (Fragment)- Lens culinaris (Lentil) 4 
58/60 

Q9M3X8 
6/2 Convicilin (Fragment)- Lens culinaris (Lentil) 5 

58/57 
A24942 

9/1 legumin A2 precursor - fava bean 6 
56/55 

Q8S568 
 Catalase- Vitis vinifera (Grape) 7 بدون تغییر

33/45 
Q5QHW6 

5/1- Chloroplast stromal ascorbate peroxidase- Vigna unguiculata 
(Cowpea) 

8 

33/38 
Q4ZJK2 

9/2 Cytosolic ascorbate peroxidase- Capsicum annuum (Bell pepper) 9 
28/18 

Q6TA12 
5/2 Iron superoxide dismutase (Fragment),- Pisum sativum (Garden pea) 10 

28/25 
Q9FY33 

9/2 Manganese superoxide dismutase (EC 1,15,1,1) (Fragment)- 
Digitalis lanata (Foxglove) 

11 

58/57 
Q5DRH1 

7/1 Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit 

(Fragment)- Remijia ulei, 
12 

22/22 
Q9TJZ5 

5/1 Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase small subunit 

(Fragment)-Alseis lugonis  
13 

45/49 
Q9AVT7 

8/1 Translation elongation factor-1 alpha (Fragment)- Picea abies 

(Norway spruce) (Picea excelsa) 
14 

40/43 
Q8LL68 

9/1- Latex plastidic aldolase-like protein- Hevea brasiliensis (Para rubber 

tree) 
15 

40 /40 
T10242 

9/1- (S)-2-hydroxy-acid oxidase (EC 1,1,3,15) – cucurbit 16 
25/27 

Q9AVG7 
4/2- Isopentenyl diphosphate isomerase 2- Nicotiana tabacum (Common 

tobacco) 
17 

 64/54 
Q93WQ1 

8/1 Dihydrolipoamide dehydrogenase    Bruguiera gymnorrhiza 18 
33  /29 

Q75GB0 
9/1 Putative glyoxalase Oriza sativa 19 

 ( 100ظرفیت زراعی( نسبت به گیاهان شاهد ) %25میزان تغییرات در گیاهان تحت تنش شدید% )ظرفیت زراعی 
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Abstract 

Drought stress is the most important environmental factors which limit the growth of plants. In this study we 

analyzed the proteome changes of Maclura pommifera leaf in response to drought. 4-years old Maclura 

pommifera trees were exposed to 100% and 25% field capacity in a randomized complete block design. After 

doing two-dimensional gel electrophoresis, 25 protein spots that showed significant protein level changes were 

selected and identified and divided in three groups. First group were stress and defense proteins including 

lipoxygenase, two types of heat shock protein, Allergen, Convicilin and legumin A2 precursorm; second group 

were oxidative stress proteins including Catalase, Chloroplast stromal ascorbate Peroxidase, Cytosolic ascorbate 

peroxidase, Iron superoxide dismutase and Manganese superoxide dismutase; third group were Energy and 

metabolism proteins including Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit, Ribulose -1,5- 

bisphosphate carboxylase /oxygenase small subuni, Translation elongation factor, Aldolase, Hydroxy-acid 

oxidase, Isopentenyl diphosphate isomerase, Dihydrolipoamide dehydrogenase and glyoxalase. The present 

results indicate that most proteins have been identified and their changes caused increasing of tolerance and 

adaptation of Maclura pommifera to drought stress. 

Keywords: Osage orange, drought stress, oxidative stress, proteom, antioxidant enzymes.  
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