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Abstract
Study of stress tolerance in barley can help for a better
understanding of the genetic basis of drought stress
tolerance mechanisms and lead to improve the genetic
properties associated with drought tolerance through
modern molecular genetic techniques. To this end,
microRNAs associated with drought stress in barley
leaf and root ESTs were analyzed in Nimruz and
spantaneum
barley
genotypes.
Bioinformatics
databases were mined for relevant EST libraries and
bioinformatics services were used for pre-processing
and identify genes with different expressions among
libraries. The expression profile of candidate genes was
studied, by using Real time-PCR in a factorial-split plot
design, including Nimruz as tolerant and Spontaneum
as a drought sensitive in pots with three replications.
Sampling time was also considered at 0, 24 and 72
hours after drought stress as sub factor. Results of this
study led to identification of three highly-expressed
miRNAs (ath-miR414, os-miR2102-5p and osamiR414). The expression analysis showed that miR414
and miR2102 expression was significantly (P< 0.05)
increased in both genotypes in response to drought
stress. After 72h in Nimruz and Spontaneum, the
expression of miR414 reached 2.61 and 2-fold and the
expression of miR2102 was 2.4 and 2.8-fold of that of
control (Spontaneum at control condition at 0 times),
respectively.
Keywords: Bioinformatics, Drought stress, Gene
expression, miRNA.

E-mail: nazarian.f@lu.ac.ir

چکیده
 به درک بهتر اساس ژنتیکی،مطالعه سازوکارهای تحمل تنش در گیاه جو
تحمل تنش خشکی و در نهایت بهبود خصوصیات ژنتیکی مرتبط با تحمل
، در این پژوهش.تنش به کمک روشهای نوین ژنتیک مولکولی میانجامد
های درگیر در تحملRNA بهمنظور شناسایی و بررسی بیان برخی میکرو
 های برگ و ریشه در گیاه جوEST  واکاوی،تنش خشکی گیاه جو
 دریافتNCBI  اطالعات اولیه کتابخانهها از پایگاه.صورت گرفت
 پیشپردازش دادهها و، سپس با کمک نرم افزارهای بیوانفورماتیکی،گردید
همچنین شناسایی ژنهای با میزان بیان متفاوت در بین کتابخانهها انجام
Real  به منظور بررسی بیان ژنهای منتخب با استفاده از روش.گرفت
 یک آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پالت در قالب،time-PCR
طرح کامالً تصادفی در گلدان روی رقم زراعی نیمروز (متحمل در برابر
Hordeum ( تنش خشکی) و اکوتیپ جو وحشی اسپانتانئوم
 ساعت پس از اعمال تنش24  و42 ،) در سه سطح صفرspontaneum
 سه، با جستجو در بین کانتیگهای بهدستآمده.خشکی صورت گرفت
osa- ،osa-miR2102-5p ،ath-miR414(  با بیان باالmiRNA

 درmiR2102  وmiR414  بررسی بیان.) شناسایی شدندmiR414
 در هر دوmiRNA  نشان داد که میزان بیان این دو،نمونههای گیاهی جو
) افزایشP>5/59( ژنوتیپ در پاسخ به تنش خشکی بهطور معنیداری
 در ژنوتیپ نیمروزmiR414  ساعت بیان ژن24  بهطوریکه بعد از،یافت
 به ترتیبmiR2102  برابر و بیان ژن4  و4/88 و اسپانتانئوم به ترتیب
 برابر نسبت به اسپانتئوم (شاهد) در شرایط عدم تنش4/1  و4/2 به میزان
.(صفر ساعت پس از اعمال تنش) افزایش یافتند
، تنش خشکی، واکاوی بیوانفورماتیکی، بیان ژن:واژههای کلیدی
.miRNA
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مقدمه
تنش خشکی یکی از مشکالت جهانی برای تولید
محصوالت كشاورزی است و خشکی از ویژگیهای
بارز جغرافیایی كشور ایران بوده و برخورد حداقل
یکی از مراحل مهم چرخه زندگی گیاهان با تنش
خشکی ،اجتنابناپذیر است (.)Barati et al., 2017
جو یکی از گیاهان مهم بهخصوص در مناطق دیم
است .براساس آمار فائو در سال  4581سطح
زیركشت جو  28میلیون هکتار و میزان تولید آن
 828میلیون تن بوده است (.)Faostat, 2018
سطح زیركشت جو بهعلت افزایش مصرف در صنعت
و دامداری بهویژه در كشورهای اروپایی در حال
افزایش است .همچنین گیاه جو یکی از غالت مهم
در كشورهای در حال توسعه ،بهویژه در مناطقی است
كه خشکی شدید یکی از عوامل مؤثر بر تولید گیاهان
میباشد ( .)Barati et al., 2017بنابراین بررسی
واكنشهای فیزیولوژیکی و مولکولی گیاه در مقابله با
تنش ،شناسایی و انتقال ژنهای دخیل در مقاومت به
ارقام پر محصول ،امکان توسعه هرچه بیشتر كشت
گیاهان بهخصوص گیاه جو را در مناطق خشک
فراهم میآورد (.)Soleimani et al., 2017
مطالعات یک دهه اخیر نشان داده است كه دستهای
از RNAها در فرآیندهای مختلف بیولوژیکی و
متابولیکی شامل پیامرسانی اكسین ،نمو برگ،
تشکیل ریشههای جانبی ،انتقال از مرحله رشد
گیاهچهای به رویشی و از رویشی به زایشی و
همچنین در تنظیم پاسخ گیاه به تنشهای زیستی و
غیر زیستی نقش دارند (.)Khraiwesh et al. 2012
میکرو RNAها در واقع مولکولهای اسید نوكلئیک
كوچکی هستند كه  81-49نوكلئوتید طول دارند.
این نوع از RNAها از  DNAرونویسی میشوند ،اما
1. microRNA

به پروتئین ترجمه نمیشوند ،بلکه عملکرد دیگر ژن-
ها را كنترل میكنند .بنابراین miRNA ،ژنهایی
هستند كه دیگر ژنهای كدكننده پروتئینی را تنظیم
میكنند ( )Kim 2005و با نقش تنظیمكنندگی
مثبت و منفی در شرایط تنش ،در سازگاری گیاه به
تنش نقش دارند .اغلب miRNAها ،ژنهایی را
كنترل میكنند كه فاكتورهای نسخهبرداری را كد
میكنند و این ویژگی  miRNAها را در مركز
شبکههای تنظیم بیان ژن قرار میدهد ( Ding et
 .)al. 2013چندین برنامه محاسباتی مانند
 )Lim et al., 2003( MIRscanو MiRAlign
( )Wang et al., 2004برای شناسایی همولوگ-
های miRNAهای شناختهشده در ارگانیسمهایی با
توالی ژنومی در دسترس ،طراحی شدهاند .به كمک
این برنامهها ،بسیاری از miRNAهای حفاظتشده
در گیاهان و جانوران با موفقیت پیشبینی شدهاند
( Jones-Rhoades and Bartel, 2006; Wang et
al., 2018; Jaiswal et .al., 2004; Hsieh et
 .)al., 2019مطالعات گستردهای بهمنظور بررسی
تغییر بیان برخی از miRNAها در شرایط تنشهای
مختلف از جمله خشکی صورت گرفته است كه از
جمله میتوان به miRNAها مانند miR159
،miR168 ،miR169 ،miR171 ،miR393 ،
 miR167اشاره كرد ( Covarrubias and Reyes
 .)2010بعضی از miRNAها از جمله miR169
تغییر بیان متفاوتی را در اثر تنش خشکی در گیاهان
نشان دادهاند .بهطور مثال)2008( Liu et al. ،
كاهش بیان  miR169را در Arabidopsis
 thalianaولی  )2007( Zhao et al.افزایش بیان
 miR169را در برنج در شرایط تنش خشکی گزارش
كردهاند .با توجه به اهمیت تنش خشکی و همچنین
نقش  miRNAدر القای تحمل این تنش ،این
تحقیق با هدف بررسی شناسایی برخی
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miRNAهای دخیل در تحمل تنش خشکی انجام
گرفت.
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گذاشتن توالیهای اندامکی ،كتابخانه توالیهای
پالستیدی گیاه جو مورد توجه قرار گرفتند.
دستهبندی و همگذاری ESTها بهمنظور بررسی

مواد و روشها
جمعآوری داده EST

یک كتابخانه  9' ESTمربوط به برگ گیاه جو با
شناسه  Lib.13887از پایگاه داده  NCBIدریافت
گردید .این كتابخانه شامل  4588توالی  ESTبود.
الزم به ذكر است كه جستجوی كتابخانهها بین
كتابخانههایی با حداقل  8555توالی  ESTصورت
گرفت .همچنین دو كتابخانه  9' ESTمربوط به
ریشه گیاه جو نیز از پایگاه یاد شده دریافت گردیدند.
كتابخانه اول با شناسه  Lib.9798شامل 8283
توالی در شرایط بدون تنش (شاهد) و كتابخانه دوم
با شناسه  Lib.9796شامل  9189توالی در شرایط
تنش خشکی بود .كتابخانهها مربوط به گیاهان جو
رقم  Opticبودند كه در مرحله سه هفتگی ،تنش
خشکی روی گیاه جو با قطع آبیاری برای تیمارهای
تنش در شرایط گلخانه اعمال شده بود.
پیشپردازش ،دستهبندی و همگذاری توالیهای
.EST

برای انجام مرحله پیشپردازش از سرویس
بیوانفورماتیک  EGassemblerاستفاده شد
( .)Masoudi-Nejad et al., 2006خروجی این
سرویس شامل كانتیگها ،سینگلتونها و فایل
صفبندی توالیهای  ESTبود .پارامترهای مربوطه
به شرح زیر در نظر گرفته شد )8( :حداقل درصد
همانندی برای صفبندی در مقابل توالیهای
آلودهكننده 38 :درصد ( )4از كتابخانه توالیهای
تکرارشونده گیاه جو برای پوشش توالیهای
تکرارشونده و حذف آنها از ESTها استفاده شد)9( .
از دادههای كتابخانه مركزی توالیهای ناقل سایت
 NCBIبرای حذف توالی ناقلها استفاده گردید)2( .
كتابخانه توالیهای مربوط به اندامکها با هدف كنار

بیان ژنها در کتابخانهها

ازآنجاییكه در رابطه با برگ در این مرحله رشدی فقط
كتابخانه در شرایط تنش وجود داشت ،پس از تشکیل
كانتیگها ،كانتیگهایی با حداقل  85توالی ،EST
بهعنوان ژنهایی با بیان باال مدنظر قرار گرفتند .چون
برای بافت ریشه كتابخانه شاهد و تنش در یک مرحله
رشدی وجود داشت ،امکان مقایسه بین دو وضعیت
فراهم بود .به همین خاطر توالیهای  ESTدو كتابخانه
با بهكارگیری مجدد سرویس ،EGassembler
همزمان باهم و با در نظر گرفتن حداقل  15درصد
همانندی ،دستهبندی و همگذاری شدند.
شناسایی miRNAهای پاسخدهنده به تنش
خشکی

كانتیگهای حاصل در واكاوی دادههای بافت برگ و
ریشه بهصورت جداگانه و با استفاده از نرمافزار C-mii
( )Numnark et al., 2012مورد واكاوی قرار
گرفتند تا miRNAهای احتمالی در بین آنها
شناسایی گردد .برای شناسایی miRNAها توالیهایی
1
مدنظر قرار گرفتند كه شاخص انرژی آزاد ()MFEI
مساوی یا بزرگتر از  5/8كیلوكالری بر مول باشد
(.)Zhang et al., 2006
پیشبینی ژنهای هدف میکرو RNAها

به این منظور از نرمافزارهای آنالین
 2Targetو  3PMTEDاستفاده شد .این نرمافزارها
توالی میکروRNAی مورد نظر را با توالیهای
 mRNAثبتشده برای گیاه انتخابی  BLASTكرده و
توالیهایی را معرفی میكنند كه پتانسیل یک ژن هدف
را دارند .این نرمافزارها بر اساس (الف) محاسبه میزان
psRNA

1. Minimum free energy index

2. http://plantgrn.noble.org/psRNAtarget
3. http://pmted.agrinome.org/by_gene.jsp
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جفتشوندگی توالی miRNAها و توالی هدف و (ب)
آنالیز ساختار ثانویه این دو توالی و محاسبه اینكه آیا
این دو توالی قابلیت اتصال به هم را دارند یا خیر ،توالی
ژنهای هدف را پیشبینی میكنند .همچنین این
نرمافزارها قابلیت پیشبینی نوع بازدارندگی miRNAها
برای ژن هدف به شکل جلوگیری از ترجمه یا
قطعهقطعهكردن  mRNAرا دارند .در این مرحله چند
پارامتر در نظر گرفته میشود )8( :تعداد نوكلئوتیدهای
غیرمکمل بین توالی miRNAها و ژن هدف نباید
بیش از  2باشد )4( .نوكلئوتیدهای غیر مکمل در ناحیه
بازهای  85و  88از  miRNAبا توالی هدف نباید
وجود داشته باشد ،زیرا گمان میرود این ناحیه همان
ناحیهایی باشد كه در آن شکستگی اتفاق میافتد و
توالی  miRNAاز آن ناحیه بریده و در نهایت منجر به
تجزیه  mRNAهدف میشود .با این حال ،تا سه
نوكلئوتید غیرمکمل بین بازهای  84تا  49از
 miRNAمجاز میباشد )9( .نباید بیش از سه
نوكلئوتید غیرمکمل بهصورت متوالی و پشت سر هم
بین توالی میکرو  RNAو ژن هدفش دیده شود.
تنظیمات نرمافزار طبق حالت پیشفرض بود و بر این
اساس جستجو برای یافتن ژنهای هدف انجام شد و
در نهایت برای هر  miRNAتعدادی ژن هدف معرفی
گردید.
کشت گیاه و اعمال تنش

آزمایش بهصورت فاكتوریل اسپلیت در قالب طرح كام ً
ال
تصادفی در گلدان روی رقم زراعی نیمروز (متحمل در
برابر تنش خشکی) ( )Kuhkan et al., 2011و
اكوتیپ جو وحشی اسپانتانئوم ( Hordeum
( )spontaneumبا شماره دسترسی  02TN220از
بانک ژن ملی ایران تهیه شد) اجرا شد .تركیب دو عامل
آبیاری (شاهد و آبیاری در  95درصد  )FCو ژنوتیپ
(رقم نیمروز و گونه اسپانتانئوم) بهعنوان عامل اصلی و
زمان نمونهبرداری در سه سطح صفر 42 ،و  24ساعت

پس از اعمال تنش خشکی به عنوان عامل فرعی لحاظ
گردیدند .پس از كاشت ،سپس گلدانها در شرایط
گلخانه با  84ساعت روشنایی به میزانμ mol m-2 S-
 8151در دمای  49درجه سانتیگراد و  84ساعت
تاریکی در دمای  45درجه سانتیگراد قرار گرفتند .در
مرحله  4برگی گیاهچهها ،تمام گلدانها برای ایجاد
شرایط یکسان تنک شدند و بذوری كه قوه نامیه آنها
از دست رفته بود یا گیاهانی كه كاهش رشد داشتند
خارج شدند و تعداد كل گیاهان در هر گلدان به  9عدد
رسانده شد .همه گیاهان تا مرحله  9برگی به میزان
 FC 855درصد آبیاری شدند و بعد از مرحله  9برگی
تیمارهای مورد نظر به مدت دو هفته (آبیاری در 95
درصد  )FCاعمال گردید ،سپس نمونهبرداری بر اساس
تیمارهای زمانی انجام شد.
بررسی بیان miRNAهای شناساییشده

آغازگرهای اختصاصی  Stem-Loopو آغازگرهای
اختصاصی برای تکثیر در  qRT-PCRبرای هر
 miRNAمطابق با دستورالعمل ارائهشده توسط
 )2007( Varkonyi-Gasica et al.طراحی گردید.
استخراج  RNAبا استفاده از محلول ترایزول صورت
پذیرفت .برای انجام واكنش  qRT-PCRمقدار 95
نانوگرم از  RNAبه  5/9میکرولیتر از 85 dNTP
میلیموالر اضافه شد و به مدت  9دقیقه در دمای 89
درجه سانتیگراد قرار داده شد .سپس مخلوط حاصل
بهمدت دو دقیقه روی یخ گذاشته شد .یک میکرولیتر از
 5/8 DTTموالر و  5/9میکرولیتر آنزیم نسخهبرداری
معکوس به مخلوط اضافه شد و در ادامه یک میکرولیتر
از  Stem-loop RT PCR primerاضافه گردید.
مراحل واكنش نسخهبرداری معکوس (ساخت )cDNA
به شرح جدول  8بود.
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نتایج و بحث
شناسایی miRNAهای پاسخدهنده به تنش
خشکی در جو

با جستجو در بین كانتیگها و با نظر گرفتن شاخص
انرژی آزاد ( 1)MFEIمساوی یا بزرگتر از 5/8
كیلوكالری بر مول E-value ،برابر با  85و تعداد
نوكلئوتید اشتباه حداكثر  2عدد ،دو miRNA
شناسایی شدند كه یکی از آنها ( )miR414دارای
بیان افتراقی معنیدار ( )P≤5/59بین كتابخانههای
شاهد و تنش خشکی در ریشه جو بود .توالی
miRNAهای شناساییشده در جدول  9آورده شده
است.
تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل آماری با كمک نرمافزار SAS 9.1

انجام گرفت و مقایسات میانگین با آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح احتمال  9درصد صورت
پذیرفت.
آزمون  )AC(Audic and Claverieدقیقترین
آزمون برای شناسایی تغییرات بیان ژن در مقایسات
جفتی است و بر پایه محاسبه احتمال شرطی و با این
فرض كه بیان ژنهای مورد بررسی یکسان است
مقایسه میكند ).(Audic and Claverie 1997
برای مثال ،بیان افتراقی miRNAها توسط
محققین بسیاری گزارش شده است ،اما براساس
نتایج گزارشهای مختلف ،بیان یک  miRNAدر
شرایط تنش در گیاهان مختلف میتواند متفاوت باشد
بهطور مثال ،در گیاه آرابیدوپسیس در شرایط تنش
خشکی  miR169با كاهش بیان همراه است ،با این
حال در برنج و در شرایط تنش خشکی ،این
 miRNAافزایش بیان نشان میدهد
( .)Hackenberg et al., 2015مطالعات نشان
میدهند كه تغییر در بیان miRNAها در گیاه جو،
1. Minimum Free Energy Index

بهشدت تحت تأثیر افزایش بیان  2DREB3میباشد
( .)Hackenberg et al., 2015در جریان تنش
خشکی در گیاه جو ،ژنهای مورد هدف miRNAها،
بیشتر در فرایندهای مانند رشدونمو گیاه و
سیگنالهای هورمونی نقش دارند ( Mohseni Fard
 .)et al., 2017بر اساس مطالعه Mohseni Fard
 ،)2017( et al.تعداد  829ژن تحت كنترل
تنظیمی مثبت miRNAها در رقم مقاوم به تنش
خشکی جو قرار داشتند )2010( Kantar et al. .نیز
به شناسایی miRNAهای جو در شرایط تنش
خشکی نشان دادند كه تعداد  miRNA 41متعلق
به  81خانواده در جریان تنش تغییر بیان پیدا كردهاند
كه حدود  229ژن را هدف قرار میدادند .بررسی
miRNAهای نابالغ جو نشان میدهد كه طول آنها
بین  28تا  889نوكلئوتید با متوسط  22نوكلئوتید
میباشد ( .)Kantar et al., 2010بررسی الگوی
تغییرات بیان  miRNAدر جو در شرایط سایر
تنشهای غیرزیستی نشان میدهد كه در هر مرحله
رشد ،بافت و نوع تنش متفاوت میباشند ،بهطور مثال،
در پاسخ گیاه جو به تنش عنصر بُر مشخص شده است
كه میزان بیان miRNAهایی كه در ریشه افزایش
بیان دارند (مانند  miR2004و  )miR5051پایینتر از
miRNAهایی است كه در برگ (مانند  miR171و
 )miR444aافزایش بیان داشتند ( Ozhuner et al.,
.)2013
جدول  .8مراحل واكنش نسخهبرداری معکوس
مرحله
8
4
9
2
9

دما )(°C

88
95
24
95
19

زمان
 95دقیقه
 95ثانیه
 95ثانیه
 8ثانیه،
 9دقیقه

چرخه
8
8
8
85
8

2. Dehydration-responsive element-binding protein 3
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جدول  .4آغازگرهای مورد استفاده برای  miRNAهای مورد بررسی
آغازگر برگشتی (')9'-9

آغازگر رو به جلو (')9'-9

Stem -loop RT PCR primer

CTCGACCCTGGG
AC GT
AGAGTTGAGGCC
AG GATTGAA

CTCGCTTTCGGAAAGGAG
ATTT
CTCGCTTTCTCTTGTGAGC
TGA

GTGCTATCCACTGCAGGGTCCGACCTATTCG
CACTG GATACGACCAGGGC
GTGCTATGGAGTGCACCCTGGCAGGTATTCG
CACTG GATACGACCAGGGG

miRNA
miR414
miR210
2-5p

جدول miRNA .9های شناساییشده در بین كانتیگهای بهدستآمده از كتابخانههای  ESTریشه جو ()P≤5/59
توالی miRNA

)MFEI(kcal/mol

نام كانتیگ

 miRNAبالغ شناسایی شده

'5':UUUUCAUCAUCAUCAUCGUCA:3
'5':CGGCUCGCCGCCGCCGCCAA:3

-0.774
-0.648

Contig 377
Contig 219

ath-miR414
osa-miR2102-5p

بررسی بیان  miR414تجزیه واریانس بیان این
 miRNAنشان داد كه تأثیر تنش ،ژنوتیپ و زمان
بهترتیب در سطح  8 ،9و  9درصد بر بیان آن
معنیدار میباشد (جدول  .)2با توجه به نتایج حاصل

مشخص شد كه در شرایط تنش ،بیان این ژن
افزایش مییابد و  42ساعت پس از تنش باالترین
میزان بیان در هر دو ژنوتیپ مشاهده شد (شکل .)8
بعد از  24ساعت بیان این ژن در ژنوتیپ نیمروز و
اسپانتانئوم بهترتیب  4/88و  4برابر نسبت به شاهد
(اسپانتانئوم در شرایط عدم تنش و زمان صفر)
افزایش یافت .در همین رابطه و براساس نتایج
 )2011( Guleria & Yadavبیان این ژن در
برگهای جوان باالتر از برگهای مسن بود و با
گذشت زمان بیان این ژن كاهش نشان داد .مشخص
شده است كه تقریباً  92درصد از ژنهای مورد هدف
این ژن در فرایند نسخهبرداری دخیل هستند و  82و
 3درصد به ترتیب در تغییرات پروتئین و ترمیم
 DNAدخالت دارند ( Guleria and Yadav,
 .)2011به عالوه ،ژنهای هدف این ژن نقش مهمی

1

در تنظیم رونویسی  ، SNF2پروتئین C2H2 zinc
 fingerو پروتئینهای خانواده  F-Boxدارند ( Yin et

)al., 2010؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه
miRNAها در تنظیم بیان ژنهای متعدد درگیر در
مقاومت به تنش خشکی نقش دارند .شناسایی ژن-
های هدف با استفاده از روشهای بیوانفورماتیکی
توسط  )2014( Bakhshi et al.نشان داد كه
فاكتورهای نسخهبرداری  2TCPو  4ARF ،3SBPو
همچنین ژن كدكننده پروتئین آرگونات  8بیشتر از
سایر ژنهای هدف توسط miRNAهای پاسخگو به
تنشهای غیرزیستی كنترل میشوند.
جدول .2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) بیان نسبی
miRNAهای مورد مطالعه
منابع تغییر
تنش
رقم
تنش × رقم
خطا
زمان

درجه آزادی

miR414

miR2102

8
8
8
1
4

3/232
**8/839
5/558
5/9444
*8/519

89/52
5/582
5/598
5/59
5/898

*

**

1. SWItch/Sucrose Non-Fermentable
2. Teosinte Branched 1, Cycloidea, PCF1
3. SQUAMOSA promoter binding protein-like
4. Auxin response factors
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تنش× زمان
رقم× زمان
تنش× رقم× زمان
خطا
ضریب تغییرات

4
4
4
88

5/232
5/821
5/828
9/534
1/8

89

5/512
5/882
5/588
5/458
8/9

* و ** :نشاندهنده معنیداری در سطح  9و  8درصد.

شکل  .8مقایسه بررسی اثرات متقابل تیمارهای آزمایش بر بیان نسبی  miR414نسبت به گونه اسپانتانئوم در شرایط شاهد و زمان
صفر (آزمون دانکن در سطح  9درصد)
بررسی بیان miR2102-5p

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد كه اثر تنش در
سطح احتمال  8درصد بر بیان این  ،miRNAمعنی-
دار بود (جدول  .)2در شرایط تنش بیان ژن
 miR2102-5pبا افزایش همراه شد بهطوریكه بعد
از  24ساعت بیان این ژن در ژنوتیپ نیمروز و
اسپانتانئوم به ترتیب  4/2و  4/1برابر نسبت به
شاهد (اسپانتانئوم در شرایط عدم تنش) افزایش
یافت ،اما بین تیمارها در شرایط شاهد با یکدیگر و در

شرایط تنش با یکدیگر اختالف معنیداری مشاهده
نگردید (شکل  .)4پیشتر )2015( Sharma et al.
به افزایش بیان این ژن در گیاه برنج در پاسخ به
تنش آرسنات و آرسنیت اشاره نموده بودند .اگرچه
میکروRNAها از نظر تعداد اندک هستند ،اما نقش
تنظیمكنندگی آنها در بیان ژنهای گیاهان را
نمیتوان نادیده گرفت ،زیرا اغلب mRNAهای مورد
هدف miRNAها ،عوامل رونویسی هستند (Jones-
.)Rhoades et al., 2006
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 نسبت به گونه اسپانتانئوم در شرایط شاهد وmiR2102-5p  مقایسه بررسی اثرات متقابل تیمارهای آزمایش بر بیان نسبی.4 شکل
) درصد9 زمان صفر (آزمون دانکن در سطح

،تنش به تأثیر آنها بر فاكتورهای رونویسی میباشد
هاmiRNA بیشتر فاكتورهای رونویسی كه توسط
 در بسیاری از فرایندهای پاسخ به،كنترل میشوند
تنشهای زیستی و غیر زیستی نقش دارند
 الزم به ذكر است كه.)Khraiwesh et al., 2012(
 بلکه در،ها نهتنها در شرایط مختلفmiRNA بیان
Kong et al., ( گیاهان مختلف نیز متفاوت است
.)2010

ها وRNA ارتباط مستقیم بین میکرو،همچنین
پاسخ به تنشهای محیطی نیز شناختهشده است
 در این تحقیق نیز بیان.)Allen et al., 2005(
های مورد بررسی در ژنوتیپ مقاوم بهmiRNA
خشکی از میزان باالتری برخوردار بود كه مهر
ها توسطmiRNA تأییدی بر بهكارگیری این
.ژنوتیپهای مقاوم در برابر تنش خشکی میباشد
ها در مواجهه باmiRNA یکی از نقشهای این
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