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Abstract
Salt stress is considered as one of the most important
constraints in wheat production worldwide, thus for,
research toward development of tolerant varieties is of
great importance. Discovering genes and molecular
mechanisms involved in salt tolerance are the primary
steps in molecular breeding for salinity. In this study,
taking advantage of the data deposited in NCBI Gene
Bank, two salinity-related microarray data sets of bread
wheat were analyzed to identify salt responsive genes.
Bioinformatics’ analyses indicated that 3096 and 2060
genes were salt responsive genes in root and shoot,
respectively. Gene ontology analysis of salt responsive
genes showed that these genes were enriched for response
to chemical stimulus, response to oxidative stress,
transport, regulation of transcription and carbohydrate
metabolic process in biological process category in both
tissues. Furthermore, the differentially expressed genes in
metabolic process category were enriched for catalytic
activity, binding and oxidoreductase activity in both
tissues. In order to determine the key genes involved in salt
tolerance, hub analysis was performed on the salt
responsive genes identified in the root. Based on the
achieved results, the role of regulatory genes including
protein kinases, protein phosphatases and transcription
factors such as MYB and WRKY, was highlighted in
inducing salt tolerance.
Keywords: Triticum aestivum, Salt stress, Microarray
data, Hub analysis.
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چکیده
تنش شوری یکی از مهمترین عوامل محدودکننده محیطی در تولید گندم
میباشد و تحقیقات در راستای ایجاد ارقام متحمل به تنش شوری از اهمیت
 شناسایی ژنها و سازوکارهای دخیل در تحمل به.فوقالعادهای برخوردار است
شوری در راستای اصالح مولکولی این گیاه برای تحمل به شوری ضروری
 در این تحقیق به منظور شناسایی ژنهای پاسخدهنده به تنش شوری در.است
NCBI  دو سری داده ریزآرایه مرتبط با تنش شوری گندم از پایگاه داده،گندم
 ژن2060  و3096  شناسایی، نتیجه این تجزیه و تحلیل.مورد آنالیز قرار گرفتند
 نتایج.پاسخدهنده به تنش شوری به ترتیب در ریشه و اندام هوایی بود
) ژنهای افتراقی در هر دو بافت نشان داد که اینOntology( هستیشناسی
 پاسخ به،ژنها در بخش فرایندهای زیستی برای پاسخ به محرکهای شیمیایی
 تنظیم رونویسی و پردازش متالبولیکی کربوهیدراتها و، انتقال،تنش اکسیداتیو
 فعالیت اتصال و فعالیت،در بخش عملکرد مولکولی برای فعالیت کاتالیتیکی
 به منظور، همچنین.اکسیدوردوکتازی دارای فراوانی باالی معنیداری بودند
 ژنهای پاسخ دهنده در ریشه،تعیین ژنهای کلیدی در ایجاد تحمل به شوری
 نقش ژنهای، بر اساس نتایج بهدست آمده.تحت آنالیز هاب قرار گرفتند
 پروتئین فسفاتازها و عوامل رونویسی،تنظیمکنندهای مانند پروتئین کینازها
 در ایجاد تحمل به تنش شوری مورد تاکید قرارWRKY  وMYB همانند
.گرفت
. آنالیز هاب، دادههای ریزآرایه، تنش شوری، گندم نان:واژههای کلیدی

 زهرا سادات شبّر:* نویسنده مسئول
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مقدمه
گندم یکی از گیاهان مهم زراعی دنیا از حیث سطح
زیر کشت ،تولید و تغذیه میباشد ،به طوری که 19
درصد کالری و  21درصد پروتئین جمعیت جهان را
تامین مینماید ( .)FAO, 2011باوجودیکه گندم
دارای دامنه سازگاری گستردهای به شرایط آب و
هوایی است ولی عوامل زیستی و غیرزیستی متعددی
رشد و نمو و در نهایت عملکرد گندم را کاهش
میدهند .تنش شوری یکی از مهمترین عوامل
محدودکننده محیطی در تولید گندم است .گندم از
نظر تحمل به شوری ،گیاهی نیمهمتحمل است به
طوریکه حد آستانه تحمل به شوری در گندم 100
میلی موالر است به این معنا که در غلظتهای
شوری باالتر ازین مقدار ،افت عملکرد مشاهده
میگردد ( .)Munns et al., 2006براساس اطالعات
موجود ،حدود  6درصد از زمینهای دنیا ( Munns
 )and Tester, 2008و  20درصد از زمینهای ایران
( )Amini et al., 1394با مشکل شوری مواجه
هستند.
در دهه گذشته مطالعات مولکولی در پاسخ به
تنشهای محیطی مختلف و فرآیند تحمل گیاهان به
تنشهای محیطی مورد توجه محققان قرار گرفته
است .نتایج این مطالعات حاکی از آن است که
سیستمهای منظم و پیچیدهای در پاسخ به تنش
شوری در گیاهان درگیر هستند .در مواجهه با
تنشها ،الگوی ترانسکریپتوم گیاه تغییر مییابد .این
تغییر الگوی بیان ژنها ،برآیند سیگنالهای مختلفی
است که توسط محیط بیرون سلول به داخل آن
انتقال مییابد ( .)Moore et al., 2011ملکولهای
مختلفی همچون سیتوکنینها ،اکسینها ،اتیلن،
اسیدجیبرلیک ،اسید سالسیلیک و غیره میتوانند در
امر ایجاد سیگنال ،تغییر الگوی رونوشت ژنها و
بهدنبال آن ،بروز واکنشهای مختلف سلول گیاهی

نقش داشته باشند ( & Achuo et al., 2004; To

 .)Kieber, 2008صرفنظر از اینکه چه
ریزفاکتورهایی (شامل هورمونهای گیاهی ،کلسیم و
غیره) در انتقال محركهای محیطی نقش واسطهایی
ایفا میکنند ،این ژنها هستند که با تغییر الگوی
بیان ،سرنوشت گیاه را در برابر تنشها تعیین
میکنند .اگر چه در پاسخ به یک تنش ،الگوی بیان
تعداد بیشماری از ژنها تغییر میکند ولی برخی از
این ژنها در پاسخ به تنش و ایجاد گیاه متحمل یا
حساس نقشی کلیدیتری ایفا میکنند .پیدا کردن
این ژنهای کلیدی میتواند به درك محققان از
مکانیسمهای تحمل و نیز انتقال ژن و ایجاد گیاهان
تراریخت متحمل کمک شایانی کند .محققان با
انتقال این ژنها به گیاهان حساس به تنشهای
محیطی توانستهاند گیاهان متحمل تولید نمایند
( .)Jung et al., 2008; Li et al., 2011با ادامه
این روند شاید فرآیند طوالنی تولید الینهای
متحمل ،کاهش یافته و دستیابی به ارقام و الینها
با پتانسیل عملکرد مطلوب راحتتر باشد.
فنآوریهای امیکس عالوه بر ایجاد تصویری
کامل و واضح از نحوه پاسخ گیاه به تنش ،راه را
برای دستورزی ژنتیکی و مهندسی گیاهان به
منظور بهبود تحمل به تنش هموارتر میسازند
( .)Urano et al., 2010برای مثال تولید و تجزیه
تحلیل توالیهای  ،ESTتکنولوژی ریزآرایه و توالی
یابی  RNAامکان شناسایی ،ارزیابی بیان و مطالعه
ژنهای دخیل در شبکههای پاسخ به تنش را فرآهم
آوردهاند (.)Moreno-Risueno et al., 2010
چندین مطالعه برای شناسایی ژنهای پاسخدهنده به
تنش شوری در گندم انجام شده است .در پژوهش
انجام شده توسط  Goyalو همکاران ( )2016به
1. Expressed Sequence Tags
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منظور تعیین شبکههای ژنی پاسخدهنده به شوری در
رقم گندم متحمل به شوری کارچیا ،ترانسکریپتوم
ریشه این رقم تحت شرایط نرمال و تنش شوری
توالییابی شد .همردیفی رونوشتهای مربوط به
کتابخانه نرمال و تنش با ژنوم و مقایسه فراوانیها
نشان داد که  2495ژن دارای تفاوت بیان معنیدار
بودند .آنالیز هستیشناسی ژنهای دارای تفاوت بیان
معنیدار آشکار کرد که این ژنها عمدتاً دارای فعالیت
اکسیدوردوکتازی ،فعالیت هیدروالزی ،فعالیت اتصال
به کاتیونها و یونها ،فعالیت فسفاتازی و فعالیت
تنظیم رشد بودند .در تحقیق دیگری نیز برای تعیین
ژنهای پاسخدهنده به شوری در گندم از یک
ریزآرایه شامل  32000ژن منحصر به فرد گندم
استفاده شد که  5996ژن ،تغییرات بیش از  2برابر در
بیان در پاسخ به تنش شوری نشان دادند .نتایج
حاصل از این مطالعه نشان داد که مسیرهای انتقال
سیگنال چندگانه در پاسخ به شوری در گندم وجود دارد
( .)Kawaura et al., 2008با وجود پیشرفتهای
حاصل شده در تعیین ژنها و مکانیزمهای دخیل در
تحمل به تنش شوری ،پیچیدگی برهمکنشهای درگیر
در مکانیزمهای تحمل به تنش شوری در گیاهان،
آنالیزهای عمیقتر و گستردهتر را ضروری میسازد
( .)Goyal et al., 2016این مطالعه با هدف
شناسایی ژنهای پاسخدهنده به تنش شوری با
استفاده از آنالیز دادههای ریزآرایه مربوطه موجود در
پایگاه داده  NCBIو تعیین ژنهای کلیدی دخیل در
تحمل به تنش شوری با استفاده از آنالیز هاب انجام
شد.
مواد و روش
مشخصات دادههای ریزآرایه مورد بررسی
1. Hub analysis
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در این تحقیق ،دو سری داده ریزآرایه گندم موجود در
 NCBIبا شمارههای  GSE8060و GSE8064
مورد بررسی قرار گرفتند .این نتایج از دو آزمایش
جداگانه به دست امده بودند .در هر دو آزمایش،
گیاهچههای دو هفتهای واریتهای از گندم نان با نام
 Chinese springتحت تنش شوری  150میلیموالر
کلرید سدیم قرار گرفته بودند و نمونهگیری در
زمانهای  1ساعت 6 ،ساعت و  24ساعت پس از
اعمال تنش شوری از بافتهای ریشه و اندام هوایی
به صورت جداگانه انجام شده بود .در هردو آزمایش از
تکنولوژی  Agilentاستفاده شده بود .آزمایش
 GSE8060شامل  21939کاوشگر (پروب) و
آزمایش  GSE8064شامل 10263کاوشگر بود و
هیچ کاوشگر مشترکی بین این دو آزمایش وجود
نداشت .هر دو آزمایش دوکاناله بوده و یک کانال به
نمونه کنترل وکانال دیگر به نمونه تیمار تنش تعلق
داشت .در هر دو سری آزمایش ،جهت از بین بردن
اریبی که نوع رنگ ایجاد میکند ،برای هر بافت در
هر تیمار زمانی دو آزمایش انجام شده بود بهطوری
که در یک آزمایش ،برای کنترل رنگ  CY3و برای
تنش رنگ  CY5به کار برده شده بود و در آزمایش
دیگر ،شرایط بالعکس بود.
نحوه تعیین ژنهای دارای بیان افتراقی

کاوشگرهایی که بهطور متوسط در هر دو آزمایش،
 Pvalueکمتر از  0/01و تغییر بیان بیش از دو برابر
داشتند ،به عنوان ژنهای دخیل در پاسخ به شوری
انتخاب شدند .کاوشگرهای مذکور فاقد Annotation
بودند ،لذا برای کاوشگرهای دارای تفاوت بیان معنیدار
در مقابل بانک پروتئینی گندم در ،Ensembl plants
 Blastانجام شد تا مشخص شود که این کاوشگرها به
چه ژنهایی در گندم مربوط میشوند.
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تعیین هستیشناسی ژنهای دارای بیان افتراقی

آنالیز هستیشناسی ژنهای پاسخدهنده در ریشه و
اندام هوایی با استفاده از نرمافزار تحت وب
(http://systemsbiology.cau.edu.cn/agriGOv2/) Agri GO

انجام شد .برای شناسایی گروههای عملکردی مربوط
به ژنهای دارای بیان افتراقی از روش SEA
استفاده شد .محاسبه  p-valueبا استفاده از Fisher
 exact testو برای محاسبه  adjusted p-valueاز
) Yekutieli (FDR under dependencyاستفاده
شد ( .)Du et al., 2010ژنهای افتراقی بر اساس
هر سه گروه اصلی فرایندهای زیستی ،اجزای سلولی
و عملکرد مولکولی گروهبندی شدند.
تعیین ژنهای هاب در پاسخ به تنش شوری

با توجه به اینکه ریشه اولین اندامی است که با تنش
شوری در محیط مواجه میشود ،آنالیز هاب برروی
ژنهای پاسخدهنده به تنش شوری در ریشه انجام
شد .چون هدف از این تحقیق ،شناسایی ژنهای
هاب دخیل در تحمل به شوری در گندم میباشد و از
طرفی نرمافزارهایی همچون  Stringکه برای این
منظور و نیز فراهم نمودن برهم کنشهای پروتئینی
در دسترس هستند ،قادر به شناسایی ژنهای گندم
نمیباشند ،بنابراین به سبب وجود قرابت باال ،از
ژنهای گیاه برنج به عنوان مدل استفاده شد .به این
منظور ،ابتدا کاوشگرهای دارای تفاوت معنیدار در
بیان برای ریشه در هر زمان نمونهگیری خاص در دو
سری آزمایش  GSE8060و  GSE8064به صورت
جداگانه تعیین و سپس نتایج دو سری آزمایش ادغام
شد .فایلهای حاوی توالی کاوشگرهای افتراقی در
هر زمان نمونهگیری خاص با استفاده از نرمافزار  Rاز
فرمت  CSVبه فرمت  FASTAتبدیل شدند.

1. Singular enrichment analysis

فایلهای  FASTAمربوط به توالیها با استفاده از
نرمافزار  CLC MainWorkbenchو با در نظر
گرفتن  evalueکمتر و مساوی  10-30بهصورت
موضعی در مقابل بانک توالیهای پروتئینی گیاه برنج
(ftp://ftp.plantbiology.msu.edu/pub/data/
_Eukaryotic_Projects/o_sativa/annotation
dbs/pseudomolecules/version_7.0/all.dir/
 )all.pepو پایگاه داده فاکتورهای رونویسی برنج

()planttfdb.cbi.pku.edu.cn/download/seq/Osj_pep.fas.gz
 BlastشدندMSU (LOC_Os ID) .های حاصل
از  Blastجهت ترسیم شبکه برهمکنش پروتئینی با
استفاده از نرمافزار آنالین http://string-( String
 )/db.orgمورد استفاده قرار گرفتند .برای ریشه در
هر زمان ،میانکنشهای پروتئینی حاصل از String
به نرمافزار  CYTOSCAPE 2.8.0وارد شده و با
4
استفاده از  4الگوریتم محاسباتی (،MNC 3،MCC
)Chin et al., 2014( ) Closeness ،Degree
ژنهای با بیشترین برهمکنش بهعنوان ژنهای هاب
انتخاب شدند.
نتایج و بحث
شناسایی ژنهای پاسخدهنده به شوری و تعیین
هستیشناسی آنها

در بافت ریشه در زمانهای نمونهگیری  6 ،1و 24
ساعت پس از اعمال تنش به ترتیب  1584 ،1309و
 2497کاوشگر تفاوت بیان معنیدار نشان دادند و
وقتی که توالی کاوشگرهای مذکور با بانک پروتئینی
گندم در  Ensembl plantsبا آستانه  10-3برای
 Blast ،evalueشد ،بهترتیب  1340 ،1098و 2237
ژن گندم دارای تفاوت بیان معنیدار برای زمانهای
2. Local
3. Mathews Correlation Coefficient
4. Maximum Neighborhood Component
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 6 ،1و  24ساعت پس از نمونهگیری شناسایی شد.
 10ژن دارای بیشترین افزایش بیان در هر زمان
نمونهگیری در ریشه در جدول  1ذکر شدند .در
مجموع سه زمان نمونهگیری مورد بررسی در ریشه،
 3096ژن پاسخدهنده به شوری شناسایی شد .آنالیز
هستیشناسی مربوط به این ژنها نشان داد که در
بخش فرایندهای زیستی ،گروههای مهمی چون
پاسخ به محركهای شیمیایی ( ،)2.3E-14پاسخ به
تنش اکسیداتیو ( ،)1E-12پردازش متابولیکی
کربوهیدراتها ( ،)2.4E-9انتقال ( )5.4E-9و تنظیم
رونویسی ( )1.4E-7دارای فراوانی باالی معنیدار
بودند .در بخش اجزای سلولی ،غشا (،)7.4E-09
ناحیه خارج سلولی ( )2.9E-05و هسته ()2.9E-05
دارای فراوانی باالی معنیدار بودند .وجود فراوانی
باالی معنیدار برای ژنهای کدکننده پروتئینهای
عملکننده در هسته و غشا به ترتیب به وجود عوامل
رونویسی ( )Singh et al., 2002و ترانسپورترها
( )Assaha et al., 2017و نقش مهم آنها در پاسخ
به تنش شوری مربوط میشود .از میان گروههای
مهم غنیشده در بخش عملکرد مولکولی میتوان به
فعالیت کاتالیتیکی ( ،)1.2E-46اتصال ( )1.8E-28و
فعالیت اکسیدوردوکتازی ( )1E-25اشاره نمود
(شکل .)1در یک پژوهش که ترانسکریپتوم پاسخدهنده
به تنش شوری در ریشه یک رقم گندم نان با استفاده
از تکنیک توالییابی RNAمورد بررسی قرار گرفته
بود در بخش عملکرد مولکولی ،فعالیت
اکسیدوردوکتازی ،فعالیت هیدروالزی و اتصال به
یون آهن جز مهمترین گروههای غنیشده برای
ژنهای دارای تفاوت بیان معنیدار بودند ( Goyal et
 .)al., 2016وجود فراوانی باالی معنیدار برای
ژنهای دخیل در فعالیت اکسیدوردوکتازی به افزایش
تولید انواع اکسیژن فعال ( )ROSتحت تنشهای
غیرزنده و تخریب پروتئینها ،لیپیدها ،کربوهیدراتها
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و  DNAتوسط آنها مربوط میشود .تحت چنین
شرایطی ،ماشین دفاع آنتیاکسیدانی که دارای فعالیت
اکسیدوردوکتازی میباشد ،گیاه را در مقابل تخریب
حاصل از تنش اکسیداتیو حفظ مینماید ( & Gill
.)Tuteja, 2010
در پژوهش حاضر ،در اندام هوایی به ترتیب،
 1100 ،1381و  620کاوشگر در زمانهای
نمونهگیری  6 ،1و  24ساعت پس از اعمال تنش
کاهش یا افزایش بیان معنیدار نشان دادند و پس از
 Blastتوالی کاوشگرهای مذکور با بانک پروتئینی
گندم در  Ensembl plantsبا آستانه  10-3برای
 evalueبه ترتیب 941 ،1149 ،و  527ژن گندم
دارای تفاوت بیان معنیدار برای زمانهای  6 ،1و 24
ساعت پس از نمونهگیری شناسایی شد 10 .ژن
دارای بیشترین افزایش بیان در هر زمان نمونهگیری
در اندام هوایی در جدول  2ذکر شدند .در اندام هوایی
در مجموع سه زمان نمونهگیری مورد بررسی2060 ،
ژن پاسخدهنده به شوری شناسایی شد .آنالیز
هستیشناسی مربوط به این ژنها نشان داد که در
بخش فرایندهای زیستی118 ،دسته ژنی دارای
فراوانی باالی معنیداری بودند .از میان مهمترین
گروههای دارای فراوانی باالی معنیدار در بخش
فرایندهای زیستی میتوان به پرازش متابولیکی
کربوهیدراتها ( ،)9.4E-15پردازش متابولیکی
لیپیدها ( ،)2.1E-08پاسخ به محركهای شیمیایی
1
( ،)3.5E-06اانتقال ( )3.5E-05و مکانیابی
( )3.5E-05اشاره نمود (شکل  .)2آشکار است که
تغییر در بیان چندین ژن که در فرایندهای زیستی
مختلف نقش دارند ،پاسخ گیاه به تنش شوری را
تنظیم میکنند .در پژوهشی که ترانسکریپتوم برگ
یک واریته گندم موتانت متحمل به شوری را تحت
1. Localization
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شرایط تنش شوری و نرمال مقایسه کرده بودند،
پاسخ به محركهای غیر زنده ،پاسخ به محركهای
شیمیایی ،فرایند متابولیکی ساکارز و فرایند بیوسنتز
لیپیدها در بخش فرایندهای زیستی واجد فراوانی
معنیدار باالتری در بین سایر اجزای دخیل در
فرایندهای زیستی بودند (.)Xiong et al., 2017
در بخش اجزای سلولی نیز غشا ( )4.4E-11و
نوکلئوزوم ( )0.0099فراوانی معنیدار باالتری نسبت به
سایر اجزای سلولی نشان دادند .آنالیز هستیشناسی
انجام شده برای ژنهای پاسخدهنده در اندام هوایی در
بخش عملکرد مولکولی ،فعالیت کاتالیتیکی (6.4E-
 ،)45فعالیت اکسیدوردوکتازی ( )3.8E-20و اتصال به
یون آهن ( )7E-11را به عنوان مهمترین گروههای
غنیشده تعیین نمود (شکل .)2
مقایسه تعداد ژنهای پاسخدهنده به تنش شوری
در ریشه و اندام هوایی نشان داد که با افزایش مدت

زمان قرار گرفتن در معرض تنش ،تعداد ژنهای
پاسخدهنده در ریشه افزایش مییابد ،در حالیکه در
اندام هوایی با افزایش مدت زمان قرار گرفتن در
معرض تنش ،تعداد این ژنها کاهش مییابد .تحت
تنش شوری ،ریشه دركکننده شرایط محیطی و
تولید کننده سیگنالهای متناسب با انواع تغییرات
محیطی است و از آنجا که شرایط محیطی ریشه با
گذشت زمان دچار تغییرات میشود بهنظر میرسد که
ریشه مرتباً بایستی با مدیریت بیان ژنهای مختلف و
متعدد و ارسال سیگنالهای مناسب ،اندامهای هوایی
را از وضعیت حادث شده در ریشه مطلع سازد ( Ko
 ،)& Helariutta, 2017شاید این دلیلی بر افزایش
تعداد ژنهای پاسخدهنده در ریشه در مقایسه با برگ
با افزایش مدت زمان قرار گرفتن در معرض تنش
شوری باشد.

جدول  .1ژنهای با بیشترین افزایش بیان در زمانهای  6 ،1و  24ساعت پس از اعمال تنش شوری در ریشه
ردیف

Wheat probe Id

Wheat ensembl Id

Annotation

1
2
3
4
5

MUGEST2003_23lib_Contig16206
MUGEST2003_23lib_Contig4286
MUGEST2003_23lib_Contig15680
wheat0130Contig2532
wheat0130Contig10613

TRIAE_CS42_3AL_TGACv1_194953_AA0642620
TRIAE_CS42_U_TGACv1_645082_AA2142930
TRIAE_CS42_2AL_TGACv1_093272_AA0276390
TRIAE_CS42_4AS_TGACv1_307652_AA1022380
TRIAE_CS42_3DS_TGACv1_274198_AA0935020

6

MUGEST2003_23lib_Contig18223

TRIAE_CS42_2DL_TGACv1_158329_AA0515810

7

wheat0130Contig906

TRIAE_CS42_U_TGACv1_642201_AA2113250

8

whsh_allContig109

TRIAE_CS42_3DL_TGACv1_249532_AA0850990

9

MUGEST2003_23lib_Contig18120

TRIAE_CS42_2BL_TGACv1_130527_AA0412950

10

MUGEST2003_23lib_Contig3959

TRIAE_CS42_1DL_TGACv1_062162_AA0209730

11

MUGEST2003_23lib_Contig11950

TRIAE_CS42_2BL_TGACv1_129640_AA0391310

12
13
14

wheat0130Contig3543
rwhca6l20
wheat0130Contig12965

TRIAE_CS42_3DL_TGACv1_252938_AA0892670
TRIAE_CS42_1AS_TGACv1_019507_AA0067450
TRIAE_CS42_2BL_TGACv1_129886_AA0398750

15
16
17
18
19
20

wheat0130Contig2730
wheat0130Contig2499
wheat0130Contig2532
wheat0130Contig10552
wheat0130Contig10453
wheat0130Contig2532

TRIAE_CS42_5DL_TGACv1_432941_AA1395460
TRIAE_CS42_U_TGACv1_641024_AA2082530
TRIAE_CS42_4AS_TGACv1_307652_AA1022380
TRIAE_CS42_2DL_TGACv1_159104_AA0532470
TRIAE_CS42_5BS_TGACv1_424783_AA1391730
TRIAE_CS42_4AS_TGACv1_307652_AA1022380

Oxidoreductase
Kinase
Oxidoreductase
Sugar transporter
late
embryogenesis
abundant protein
sulfotransferase
activity
metal ion binding,
metal ion
transport
Glutathione Stransferase
calcium ion
binding
Glycosidase,
Hydrolase
protein
dimerization
activity
Dehydrin
DNA binding
structural
constituent of
ribosome
Dehydrin
Dehydrin
Sugar transporter
chitin binding
catalytic activity
Sugar transporter

Log10
(Fold
)Change
1.6
1.4
1.36
1.3
1.3

Root 1h
Root 1h
Root 1h
Root 1h
Root 1h

1.2

Root 1h

1.2

Root 1h

1.2

Root 1h

1.2

Root 1h

1.2

Root 1h

1.7

Root 6h

1.7
1.5
1.5

Root 6h
Root 6h
Root 6h

1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3

Root 6h
Root 6h
Root 6h
Root 6h
Root 6h
Root 6h

& Tissue
Time point
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Root 24h
Root 24h

1.9
1.8

Root 24h

1.8

Root 24h
Root 24h
Root 24h
Root 24h
Root 24h

1.78
1.7
16
1.6
1.6

Root 24h
Root 24h

1.6
1.3

Oxidoreductase
protein
dimerization
activity
Glycosidase
,Hydrolase
ABC transporter
ABC transporter
ATP binding
metal ion binding
regulation of
transcription
Sugar transporter
structural
constituent of
ribosome

TRIAE_CS42_5DS_TGACv1_457426_AA1486400.1
TRIAE_CS42_2BL_TGACv1_129640_AA0391310.7

MUGEST2003_23lib_Contig9860
MUGEST2003_23lib_Contig11950

21
22

TRIAE_CS42_U_TGACv1_640781_AA2073960.1

MUGEST2003_23lib_Contig16264

23

TRIAE_CS42_3B_TGACv1_222340_AA0762490.2
TRIAE_CS42_3DL_TGACv1_250315_AA0866010.1
TRIAE_CS42_1DL_TGACv1_061644_AA0200730.1
TRIAE_CS42_2AL_TGACv1_092986_AA0268690.1
TRIAE_CS42_3B_TGACv1_223174_AA0777390.1

rwhe1o16
ncbi_gi_19032274
wheat0130Contig4997
wheat0130Contig7563
wheat0130Contig5896

24
25
26
27
28

TRIAE_CS42_4AS_TGACv1_307652_AA1022380.1
TRIAE_CS42_5AL_TGACv1_374481_AA1201270.1

wheat0130Contig2532
wheat0130Contig3770

29
30

 ساعت پس از اعمال تنش شوری در اندام هوایی24  و6 ،1  ژنهای با بیشترین افزایش بیان در زمانهای.2 جدول
Tissue
& Time
point
Shoot
1h

Log10
(Fold
Change)
1.4

Shoot
1h
Shoot
1h
Shoot
1h
Shoot
1h

1.2

Shoot
1h
Shoot
1h
Shoot
1h
Shoot
1h

1.1

Shoot
1h
Shoot
6h

1.0

Shoot
6h
Shoot
6h
Shoot
6h

1.4

Shoot
6h
Shoot
6h

1.0

Shoot
6h

0.9

Shoot
6h

0.9

Shoot
6h
Shoot
6h
Shoot
24h
Shoot

0.9

Annotation

Wheat ensembl Id

Wheat probe Id

ردیف

Oxidoreductase TRIAE_CS42_3AL_TGACv1_194953_AA0642620 MUGEST2003_23lib_Contig16206

1

2

1.2

Transcription TRIAE_CS42_6DL_TGACv1_526953_AA1695920
rwhsd8b24
factor activity
Oxidoreductase TRIAE_CS42_5DS_TGACv1_457426_AA1486400 MUGEST2003_23lib_Contig9860

1.2

Oxidoreductase TRIAE_CS42_2AL_TGACv1_093272_AA0276390 MUGEST2003_23lib_Contig15680

4

1.2

1.0
1.0
1.0

1.5

1.3
1.2

0.9

0.9
1.2
1.2

magnesium ion
binding, terpene
synthase activity
cellulose
synthase activity
cellulose
synthase activity
Monooxygenase,
Oxidoreductase
serine/threonine
phosphatase
activity
Glutathione Stransferase
Senescenceassociated
protein
Auxin-repressed
protein
Auxin-repressed
protein
Serine/threonineprotein
phosphatase
regulation of
transcription
protein
serine/threonine
phosphatase
activity
ATP binding,
protein kinase
activity
Late
embryogenesis
abundant protein
protein kinase
activity
Beta-glucanase
regulation of
transcription
sodium ion

3

TRIAE_CS42_5BS_TGACv1_423547_AA1379240

rwhf24h06

5

TRIAE_CS42_2DS_TGACv1_177641_AA0581710

rwhr9b21

6

TRIAE_CS42_2DS_TGACv1_178985_AA0603230 MUGEST2003_23lib_Contig3082

7

TRIAE_CS42_3DS_TGACv1_271997_AA0912700 MUGEST2003_23lib_Contig11979

8

TRIAE_CS42_4DL_TGACv1_343127_AA1130270 MUGEST2003_23lib_Contig20238

9

TRIAE_CS42_7DL_TGACv1_603080_AA1975400

10

ncbi_gi_32128768

TRIAE_CS42_7DL_TGACv1_604017_AA1992400 MUGEST2003_23lib_Contig2476

11

TRIAE_CS42_4AL_TGACv1_289420_AA0970770

whsh_allContig1196

12

TRIAE_CS42_4DS_TGACv1_361072_AA1160380

whsh_allContig1110

13

TRIAE_CS42_3B_TGACv1_221851_AA0751720

whsh_allContig1108

14

TRIAE_CS42_7BL_TGACv1_577264_AA1870500 MUGEST2003_23lib_Contig4076_p

15

TRIAE_CS42_4DL_TGACv1_343127_AA1130270 MUGEST2003_23lib_Contig20238

16

TRIAE_CS42_5BL_TGACv1_406590_AA1347490 MUGEST2003_23lib_Contig5261

17

TRIAE_CS42_3DS_TGACv1_272166_AA0915970

18

wheat0130Contig6318

TRIAE_CS42_5AL_TGACv1_374184_AA1192720 MUGEST2003_23lib_Contig8276

19

TRIAE_CS42_1BL_TGACv1_032476_AA0130290

20

whsh_allContig1059

TRIAE_CS42_7BL_TGACv1_577264_AA1870500 MUGEST2003_23lib_Contig4076_p

21

TRIAE_CS42_3AS_TGACv1_211011_AA0683000

22

ncbi_gi_32128974
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24h
Shoot
24h
Shoot
24h
Shoot
24h
Shoot
24h
Shoot
24h
Shoot
24h
Shoot
24h
Shoot
24h

1.1
1.0
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7

transporter
Monooxygenase,
Oxidoreductase
Monooxygenase,
Oxidoreductase
Transcription
regulation
serine/threonine
phosphatase
activity
Glutamate
dehydrogenase
ABC transporter
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TRIAE_CS42_2DS_TGACv1_177333_AA0573920 MUGEST2003_23lib_Contig12181

23

TRIAE_CS42_3DS_TGACv1_271997_AA0912700 MUGEST2003_23lib_Contig11979

24

TRIAE_CS42_2DS_TGACv1_180216_AA0610470 MUGEST2003_23lib_Contig9230

25

TRIAE_CS42_4DL_TGACv1_343127_AA1130270 MUGEST2003_23lib_Contig20238

26

TRIAE_CS42_2BL_TGACv1_129728_AA0393950

27

wheat0130Contig10646

TRIAE_CS42_7DL_TGACv1_603165_AA1977410 MUGEST2003_23lib_Contig4051

28

Glutathione S- TRIAE_CS42_1AL_TGACv1_000725_AA0017970 MUGEST2003_23lib_Contig5075
transferase,
Late
TRIAE_CS42_3DS_TGACv1_272166_AA0915970
wheat0130Contig6318
embryogenesis
abundant protein

29

Biological Process

Cellular Component

Molecular Function
FUNCTION
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90

تعیین ژنهای هاب در پاسخ به تنش شوری

با توجه به اینکه ریشه اولین اندامی است که با تنش
شوری مواجه میشود ،آنالیز هاب بر روی ژنهای
پاسخدهنده به تنش شوری در ریشه انجام شد .پس
از انجام  Blastxدر مقابل بانک پروتئینی برنج و
پایگاه داده فاکتورهای رونویسی برنج باevalue
کوچکتر یا مساوی  10-3به ترتیب  1128 ،789و
 1755ژن برنج در زمانهای  6 ،1و  24ساعت پس
از اعمال تنش شوری شناسایی شد که این ژنها
بهعنوان ورودی به نرمافزار  Stringداده شدند.
نرمافزار  Stringاز میان این ژنهای برنج (به صورت
 )MSU IDدر زمانهای  6 ،1و  24ساعت به ترتیب
 1097 ،769و  1720ژن را شناسایی نمود .خروجی
نرم افزار( stringمیانکنشهای پروتئینی مربوطه)
وارد فضای نرمافزاری  2.8.0 Cytoscapeگردید .در
نهایت ،در مجموع سه زمان مورد بررسی در ریشه،
ژنهای هاب در پاسخ به تنش شوری در ریشه
شناسایی و  10ژن مهم انتخاب شدند (جدول .)3
گیاهان از طریق القای ژنهای پاسخدهنده به تنش
با شرایط نامساعد محیطی سازگار میشوند که این
فرایند با حضور و راهبری عوامل رونویسی اتفاق
میافتد .عوامل رونویسی از طریق تنظیم بیان ژنهای
درگیر در مسیرهای انتقال سیگنال تنش و پاسخهای

فیزیولوژیک گیاه ،در پاسخهای تحملی گیاه ایفای
نقش مینمایند ( & Budak et al., 2013; Chen
;.Zhu, 2004; Shinozaki & Dennis, 2003
.)Yamaguchi-Shinozaki & Shinozaki, 2005
در این مطالعه نیز دو عامل رونویسی از خانوادههای
 MYBو  WRKYبهعنوان ژن هاب شناسایی
شدند .پروتئینهای دارای دومین  ،MYBیک دسته
بزرگ از فعالکنندهها و بازدارندههای رونویسی را
شامل میشوند که چرخه سلولی ،متابولیسم و پاسخ
به تنشهای زنده و غیر زنده را تنظیم میکنند
( ;Deluc et al., 2008; Nilsson et al., 2007
.)Stracke et al., 2001; Yoo et al., 2005
عامل رونویسی  MYBشناسایی شده در این
پژوهش به عنوان ژن هاب یک شبکه ژنی پیچیده را
که در تحمل به تنش و نمو خوشه نقش دارد در برنج
فعال میکند ( .)PARK et al., 2010انتقال این
ژن به آرابیدوپسیس ،تنباکو ،سیب و مریمگلی و بیان
آن ،از طریق بیوسنتز اسمولیتهای سازگاری مانند
پرولین ،ساکارز و گلوکز ،افزایش بیوسنتز
فنیلپروپانوئیدها و فالوونوئیدهای آنتیاکسیدان سبب
افزایش تحمل به تنشهای خشکی و سرما شده است
( ;Docimo et al., 2008; Mattana et al., 2005
.)Pasquali et al., 2008; Vannini et al., 2004

جدول  .3ژنهای هاب دخیل در پاسخ به تنش شوری در بافت ریشه گندم
ردیف

Wheat probe Id
wheat0130Contig10425

2

wheat0130Contig10100

3

wheat0130Contig12908

4

rwh28o12

5

_MUGEST2003_23lib
Contig18545
wheat0130Contig10227

1

6

Rice MSU Id
Wheat ensembl Id
LOC_Os04g43680.1 TRIAE_CS42_2DL_TGA
Cv1_159712_AA0541890
LOC_Os02g08440.1 TRIAE_CS42_6BS_TGA
Cv1_513502_AA1643690
LOC_Os01g53920.1 TRIAE_CS42_3B_TGAC
v1_226158_AA0814320
LOC_Os06g38340.1 TRIAE_CS42_5BL_TGA
Cv1_405586_AA1330960
LOC_Os08g34790.1 TRIAE_CS42_2DS_TGA
Cv1_178855_AA0601830
LOC_Os03g18150.1 TRIAE_CS42_4AS_TGA
Cv1_307328_AA1019520

Descrription
OsMyb4
OsWRKY71
receptor-like protein
kinase 5 precursor
receptor-like protein
kinase precursor
4-coumarate--CoA
ligase 5
protein phosphatase
2C 32

Algorithm
Mcc

Annotation
Transcriptional
regulator
Transcriptional
regulator
kinase

closeness

kinase

closeness

Phenylpropanoid
metabolism
Protein
phosphatase

degree&mcc

Mcc

degree&mnc

7

protein phosphatase LOC_Os04g25570.1 TRIAE_CS42_2AL_TGA wheat0130Contig11575
2C 38
Cv1_093400_AA0279320

Protein
phosphatase

degree&mnc

8

_protein phosphatase LOC_Os03g16170.2 TRIAE_CS42_4DL_TGA MUGEST2003_23lib
2C 30
Cv1_343127_AA1130270
Contig20238

Protein
phosphatase

degree&mnc
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9
10

_protein phosphatase LOC_Os05g46040.1 TRIAE_CS42_1DL_TGA MUGEST2003_23lib
2C 50
Cv1_061434_AA0195270
Contig16336
protein phosphatase LOC_Os01g40094.1 TRIAE_CS42_U_TGACv MUG018B08R990527
2C 6
1_641350_AA2092650

عوامل رونویسی  WRKYدر تنظیم رشد و نمو
گیاه و پاسخ گیاه به تنشهای زنده و غیر زنده نقش
بسیار مهمی ایفا میکنند (.)Mingyu et al., 2012
انتقال ژن  GmWRKY54سویا به آرابیدوپسیس از
طریق تنظیم بیان ژنهای پاسخدهنده به تنش
 RD29B ،DREB2Aو  STZسبب افزایش تحمل به
خشکی و شوری شده است (.)Zhou et al., 2008
گیاهان تراریخت  Nicotiana benthamianaکه
در آنها ژن  GhWRKY17پنبه افزایش بیان
( )overexpressداده شده است به علت کاهش بیان
ژنهای از بین برنده  ،ROSکاهش تحمل به خشکی و
شوری نشان میدهند ( .)Yan et al., 2014در
مطالعه دیگری نیز نشان داده شد که افزایش بیان
ژن  AtWRKY25از طریق افزایش بیان ژنهای القا
شونده با گرما ،سبب افزایش تحمل به گرما در
آرابیدوپسیس میشود ( .)Li et al., 2009در
پژوهش حاضر نیز یک عامل رونویسی  WRKYبه
عنوان ژن هاب شناسایی شد که افزایش بیان این
ژن تحت تنشهای سرما ،خشکی و شوری در برنج
نیز گزارش شده است (.)Rabbani et al., 2003
نتایج حاصل از مطالعات نشان داده است که
)RLKs( Receptor-like protein kinases
عالوه بر تنظیم فرایندهای نموی گیاه ،شبکههای
سیگنالدهی و مقاومت به بیماری در پاسخ به
تنشهای غیر زنده شامل پاسخ به آبسیزیک اسید،
سیگنالدهی کلسیم و دفاع آنتیاکسیدان نیز دخالت
دارند ( .)Ye et al., 2017انتقال ژن LecRLK
نخود فرنگی به تنباکو از طریق افزایش فعالیت
آنزیمهای از بینبرنده انواع اکسیژن فعال ( )ROSو
در نتیجه کاهش تجمع انواع اکسیژن فعال و افزایش
جذب آب به علت فعال کردن کانالهای آبی سبب
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Protein
phosphatase
Protein
phosphatase

degree&mnc
Mnc

افزایش تحمل به تنش شوری میشود ( Vaid et

 .)al., 2015در پژوهش حاضر دو ژن  RLKبه
عنوان ژنهای کلیدی دخیل در پاسخ گندم به تنش
شوری شناسایی شدند.
فنیلپروپانوئیدها و فالوونوئیدها دو دسته مهم از
متابولیتهای فنلی گیاهی هستند .این ترکیبات در
حفاظت گیاهان در مقابل تنشهای زنده و غیرزنده
نقش بسیار کلیدی ایفا میکنند و این وظیفه اغلب از
طریق جلوگیری از تشکیل انواع اکسیژن فعال انجام
میگیرد ( .)Mierziak et al., 2014ژن
 )4CL5( 4-coumarate-CoA ligase 5که نقش
مهمی در متابولیسم فنیلپروپانوئیدها دارد در مطالعه
حاضر به عنوان ژن کلیدی دخیل در پاسخ گندم به
تنش شوری شناسایی شد.
در پژوهش حاضر 5 ،ژن کدکننده پروتئین
فسفاتاز  2Cبهعنوان ژنهای کلیدی در تحمل به
تنش شوری در گندم شناسایی شدند .فسفوریالسیون
برگشتپذیر پروتئینها به عنوان یکی از وقایع کلیدی
در شبکههای انتقال سیگنال شناخته شده است که
فرایندهای زیستی متعددی را در یوکاریوتها تنظیم
میکند ( )Uhrig et al., 2013و پروتئین کینازها و
فسفاتازها ایفا کننده نقش اصلی در این فرایند می-
باشند ( .)Singh and Pandey, 2012فسفاتازهای2C
در گیاهان مدلی مانند آرابیدوپسیس و برنج بین  60تا
 65درصد کل فسفاتازها را تشکیل می دهندKerk ( .
 .)et al., 2008; Singh et al., 2010نسبت باالی
پروتئین فسفاتازهای  ،2Cنشاندهنده اهمیت و
دخالت آنها در فرایندهای مختلف سلولی است.
پروتئین فسفاتازهای  2Cبهعنوان تنظیمگرهای مهم
در مسیر سیگنالدهی  ABAشناخته شدهاند .به
دنبال درك محركهای نموی یا تنش ،در داخل
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جایگاه این ژنها در شبکههای پاسخ به تنش در
باالدست سایر ژنها بوده و بیان ژنهای پاییندست
را تنظیم مینمایند و بنابراین از اهمیت بهسزایی در
 نتایج حاصل.ایجاد تحمل به تنش برخوردار میباشند
از این پژوهش در خصوص شناسایی ژنهای کلیدی
دخیل در تحمل گیاه گندم میتوانند در برنامههای
اصالح برای تحمل به تنش شوری در گندم مورد
 به این منظور طراحی نشانگرهای.استفاده قرار گیرند
 اولین گام،مبتنی بر حضور و یا بیان ژنهای کلیدی
.برای کاربردی شدن نتایج این پژوهش میباشد
سپاسگزاری
این پژوهش بخشی از پروژه تحقیقاتی مصوب
69000095 صندوق حمایت از پژوهشگران به شماره
میباشد و در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
انجام شده است که بدینوسیله مورد تشکر و قدردانی
.قرار میگیرند

92

ABA  تولید میشود و به گیرندهABA سلول
ABAR .) متصل و آنرا فعال میکندABAR(

. میانکنش میدهد2Cفعال شده با پروتئینفسفاتاز
 اثر بازدارندگی،به دنبال این میانکنش
SnRk2  بر روی پروتئین2C پروتئینفسفاتاز
)Sucrose nonfermenting related kinase2(
. میشودSnRk2 برداشته شده و منجر به فعال شدن
این کیناز فعال شده نیز به نوبه خود اجزا پایین دست
 راABF/AREB/ABI5 مانند فاکتورهای رونویسی
 را القاABA فعال کرده و بیان ژنهای پاسخدهنده به
 این وقایع در نهایت به پاسخهای فیزیولوژیکی.میکند
سازگاری شامل تنظیم رشد و نمو و تحمل به تنش
.)Singh et al., 2016( منجر میشوند
،بر اساس نتایج بهدست آمده در تحقیق حاضر
بسیاری از ژنهای کلیدی دخیل در تحمل به تنش
، ژنهای تنظیمی مانند پروتئینکینازها،شوری
پروتئینفسفاتازها و عوامل رونویسی میباشند که
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