
  

  

  

  

  

  

 و منابع طبیعی کشاورزي يدانشکده

  زراعت و اصالح نباتاتگروه آموزشی 

  

  

  دکتراي تخصصیي براي دریافت درجه رساله

  ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیکگرایش  اصالح نباتاتي در رشته

  

  عنوان:

  در جو WRKYان خانواده ژنی عوامل رونویسی بندي و بررسی بی شناسایی، طبقه

  

  

   :راهنمااساتید 

  دکتر رسول اصغري زکریا

  دکتر زهرا سادات شبر

  

 :مشاوراساتید 

  دکتر امیر حیدري

  دکتر ابوالفضل مطهري

  

  

 :پژوهشگر

 بنیامین یزدانی

  

  1394 زمستان

 



2 
 

  

  

  بنیامین              :نام                      یزدانی     :  دانشجو دگیخانوا نام

  در جو WRKYبندي و بررسی بیان خانواده ژنی عوامل رونویسی  شناسایی، طبقه :رساله عنوان
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  139 ات:صفح تعداد        12/12/1394  دفاع: تاریخ  و منابع طبیعی يکشاورز :دانشکده 

  :چکیده

از مهمتـرین   WRKYخانواده ژنـی   هستند.نده عملکرد گیاهان زراعی کن هاي زیستی و غیر زیستی از مهمترین عوامل محدود تنش

ـ   گیاهان عالی بوده که در ژنوم قارچعوامل رونویسی در   96در پـژوهش حاضـر، اطالعـات مربـوط بـه       دارد.ها و جانوران وجـود ن

به صورت چندگانه همردیف شده و درخـت   Clustalx با استفاده از نرم افزار ها  توالیآوري شد.  جو جمع WRKYخانواده  پروتئین

هـاي   توالیم شد. رس  MEGA6بار توسط نرم افزار 1000اندازي با تکرار  فیلوژنتیک آنها با روش اتصال همسایه و با انجام خودراه

پـروتئین  13بندي شدند. بر ایـن اسـاس    گروه دسته  3و ساختار انگشت روي موجود در  WRKYهاي  بر مبناي تعداد پهنه موجود

 Cx7Cx23HxCبا ساختار انگشـت روي   WRKYداراي یک دمین   پروتئین I،30در گروه  WRKYدمین حفاظت شده  2داراي 

گانـه   هاي پـنج  گروه در زیر Cx4-5Cx22-23HxHبا ساختار انگشت روي  WRKYداراي یک دمین هاي  و بقیه پروتئین IIIدر گروه 

کنـار یکـدیگر قـرار گرفتنـد.      cو  Iو همچنین  dو  b ،IIIو  aهاي  شده، کالسترهاي زیرگروه در درخت رسم قرار گرفتند. IIگروه 

عضـو   62 اطالعات موجـود امکـان ترسـیم سـاختار ژنـی      براساس هاي کروموزومی پیدا شد و ژن از این خانواده مکان 71براي 

ها سـاختارهاي مـورد انتظـار    انداز راهها و UTRنالیز آبود.  UTR-’3تر از متوسط طول  کوتاهUTR-’5 متوسط طول  .فراهم شد

اتصـال   جایگـاه  3745. هاي غیرزیسـتی صـحه گذاشـت    هاي این خانواده در پاسخ به تنش ژنی را تایید کرد و بر دخیل بودن ژن

انـدازهاي ایـن    تـرین جایگـاه اتصـال در راه    فـراوان  ABRERATCALها پیدا شد. جایگاه اتصال  عوامل تنظیمی سیس در توالی

ها در پاسخ بـه   مربوطه براي آنالیزهاي بیانی پیدا شد که تاییدي بر دخیل بودن این ژن Probe Set IDژن  22براي خانواده بود. 

هـاي   به عنـوان ژن بیشترین افزایش بیان  با (HvWRKY8, 29, 56, 90)ژن کاندیدا  چهاردر نهایت هاي غیرزیستی بودند و  تنش

هاي غیرزیستی بودنـد   در پاسخ به تنش IIIکننده بیشترین تاثیر گذاري گروه  که تایید دخیل در پاسخ به تنش خشکی معرفی شدند

ترتیـب دربرابـر    هـاي غیرزیسـتی بـه    تـنش  در پاسخ بـه  WRKYسی هاي خانواده عوامل رونوی نشان دادند که بیشترین تاثیر ژنو 

  .باشد هاي خشکی، سرما و شوري می تنش

  :  هاواژه کلید

  .مدل مخفی مارکوف درخت فیلوژنتیک، عوامل رونویسی،، WRKYخانواده ژنی جو، 
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  مقدمه  - 1- 1

هاي محیطی هستند که  از جمله تنش دسترس، بارندگی زیاد، تغییرات دما و کمبود مواد غذایی کمبود آب قابل

ترین عامل محدودکننده رشد گیاهان در سرتاسر جهان و  اما خشکی مهم. قرار دارندگیاهان همواره در معرض آنها 

خشکی در کشاورزي به مفهوم کمبود آب در  .)Abedi and Pakniyat, 2010( باشد میترین تنش محیطی  شایع

ر گیاه، کاهش در نتیجه تأخیر یا عدم استقرا نی. اگردد ناحیه ریشه است که منجر به کاهش محصول زراعی می

هاي گیاهی، تغییرات  تضعیف یا از بین رفتن گیاهان استقراریافته، مستعد شدن گیاه نسبت به حمله آفات و بیماري

وساز گیاه، تغییرات در کیفیت دانه، علوفه، الیاف، روغن و دیگر محصوالت  سوختفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در 

خشک  از اراضی کره زمین در مناطق خشک و نیمه ٪40حدود  رد ).Allen, 1995( آید اقتصادي گیاه به وجود می

ترین عوامل القاکننده تنش در گیاهان به حساب  قرار دارند. در این مناطق، آب محدودیت اصلی بوده و خشکی از مهم

و  خشک قرار دارد (خوانقاه متر، در زمره مناطق خشک و نیمه میلی 250با متوسط نزوالت آسمانی  رانیاآید.  می

نژادي گیاهان  اي از مطالعات به تنش خشکی بخش عمده ،در این مناطق به علت کمبود آب ).1383 همکاران،

ایجاد ارقام مقاوم به خشکی شده زراعی را به خود اختصاص داده است و باعث توجه بیشتر به مطالعه اثرات خشکی و 

جو یکی از چهار غله مهم  . )Mangelsen et al., 2008( کننده غذاي بشر است ترین منبع تامین غالت مهم است.

میلیون تن جو از جمله کشورهاي  سهایران با تولید ساالنه گیرد.  در دنیا بوده و در کنار گندم، برنج و ذرت قرار می

میلیون هکتار زمین  48میلیون تن جو، هر ساله از حدود  123جهان بیش از باشد . در  کننده این محصول می تولید

 ).FAO1, 2010( باشد میلیون هکتار می 88/1شود، در ایران نیز سطح زیر کشت جو حدود  رزي برداشت میکشاو

طوري که در شرایط  کند به جو آب کمتري براي تولید در هر واحد وزن خشک نسبت به غالت دیگر مصرف می اهیگ

                                                
1- Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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ر برابر خشکی از طریق افزایش در مقایسه با غالت دیگر به خوبی د جو .دهد محدودیت آب سازگاري نشان می

کند. با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به مواد گوشتی و پروتئینی حیوانی، تولید جو  کارایی در مصرف آب مقابله می

دهنده جیره  ترین ماده تشکیل یزین بوده و در حال حاضر مهماز پروتئین و اسیدآمینه ضروري ل که داراي میزان باالیی

آبی،  یکی از راهکارهاي مقابله با شرایط کم اي برخوردار است. از اهمیت ویژه ،دهد ا را تشکیل میه غذایی دامداري

سازگار نمودن گیاهان به شرایط محیطی است. بنابراین، هدف اصلی در علوم گیاهی براي سازگار نمودن گیاهان به 

گردیده و از این واکنش براي تغییر ها درك  هاي مقاومت گیاهان به تنش شرایط محیطی، این است که سازوکار

گیاهان به  ).Basra, 1997( برداري گردد ها بهره تنشمنظور افزایش مقاومت به  ژنتیکی گیاهان زراعی و حتی به

د. این نده بافت و در سطح کل گیاه پاسخ می هاي آبی از طریق سازوکارهاي چندگانه فیزیولوژیکی در سلول،تنش

ي گسترش پارامترهاي مورفولوژیکی و آناتومی  د، بلکه به مرحلهنره و سختی آن بستگی ندارها تنها به طول دوپاسخ

ها هستند.  هاي اصلی بیان ژن عوامل رونویسی، تنظیم کننده .)Guo et al., 2009( دنباش گیاه نیز مرتبط می

یستی از جمله پاسخ به هاي تنظیمی نقش کلیدي در تنظیم فرآیندهاي ز کنش بین عوامل رونویسی و توالی برهم

جو یکی از مهمترین گیاهان زراعی است که به خوبی با شرایط محیطی  ).Eulgem, 2005( هاي محیطی دارد تنش

. )1390(عابدینی و همکاران،  شودترین محسوب می سازگار شده و در میان غالت با ارزش اقتصادي باال متحمل

هاي به پایان رسیده و فرصت بسیار خوبی را براي پیشبرد پژوهش 2012یابی ژنوم جو در سال  مرحله اول توالی

از بزرگترین  WRKYعوامل رونویسی  .)Mayer, 2012( هاي آن فراهم نموده استمرتبط و بهبود شناخت ژن

کنند.  یباشند و در تنظیم بسیاري از فرآیندهاي زیستی شرکت مي تنظیم کننده رونویسی در گیاهان میهاخانواده

باشند که در تکامل سلسله گیاهی  هاي ژنی عوامل رونویسی می ترین خانوادهیکی از قدیمی WRKYل رونویسی عوام

گروه بزرگی از  WRKYنظر به اینکه خانواده  .)Rushton et al., 1996( اند شدگی گسترده شده دچار مضاعف

هاي زیستی و غیرزیستی  در تحمل به تنشي دخیل  ها دهند که در تنظیم بیان ژن فاکتورهاي رونویسی را تشکیل می

هاي  کنند، مطالعه این گروه در جو راهکاري براي اصالح مولکولی این محصول براي مقاومت به تنش فعالیت می

   است.زیستی و غیرزیستی 
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  جو -2-1

 شده و در هند نیز  شده گرفته پهلوي به این گیاه اطالق می که در زبان "Jav" نام جو در ایران از کلمه جاو     

"Jau"  نام دارد. جو با نام علمی.)Hordeum vulgare L(  یکی از گیاهان مهم تیره غالت)Gramineae(  یا

(Poaceae) از جنس ،  Hordeum و گونه  Sativum یا  Vulgare استداراي انواع زراعی و وحشی  باشد و می. 

هاي جو باریک و به رنگ  دار است. برگ اي و گره د سایر غالت افشان و سطحی است. ساقه جو ماشورهریشه جو مانن

هر برگ قسمتی از  1شده و نیام  سبز روشن و داراي انتهاي گرد (مدور) است، از محل هر گره ساقه یک برگ خارج

رنگ و نیمه  و یک زائده بی 2گوشواركگیرد. در محل برخورد برگ به ساقه دو زائده بزرگ بنام  بر می برگ را در

شوند و با آرایش  هر گره ساقه خارج می هاي منفرد از برگوجود دارد.  3متر بنام زبانک میلی 3تا  2کروي به طول 

وشوارك و پهنک تشکیل شده است. در گ هر برگ از یک غالف، زبانک، کنند. در دو سوي مخالف رشد می متناوب

کند. غالف برگ که ساقه را  که این به تشخیص جو از گندم کمک می دارند وشانیمپهها  جو بخشی از گوشوارك

جو نیز مانند گندم  .دارند وشانیمپهگیرد، در سمت مخالف پهنک تا پایین شکاف خورده است و دو لبه آن  برمی در

سنبلک یک گل دارد سانتیمتر است. هر  15تا  7آذین سنبله است. طول سنبله یا محور اصلی آن حدود  داراي گل

یک گل که و یک گلچه است. به هر گره محور سنبله سه سنبلک چسبیده است. هر سنبله از  4که داراي دو پوشه

گل وجود  6اتصال دارند تشکیل شده است. پس بر روي هر بند سه گل و در دو طرف سنبله  ها مستقیماً بر روي گره

هایی که سه  شود که به  آنها جوهاي دو پر (دو ردیفه) و به آن بارور میدارد. در برخی از انواع جو تنها گلچه میانی 

                                                
1- Legume 
2- Stipel 
3- Ligule 
4- Glume 
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 25شود از  هایی که در هر سنبله تشکیل می گویند. تعداد دانه شوند جوهاي شش پر (شش ردیفه) می گلچه بارور می

که به  در انواع دو پر متغیر است. هر سنبلک داراي دو پوشه است 30تا  15در انواع شش پر و از  60تا 

خارجی نیز داراي  2ها باشند. پوشینه تر یا چند برابر بلندتر از خود پوشه شود که ممکن است کوتاه هایی ختم می  1ریشک

دهی از  باشند. جو گیاهی است خودگشن یا اتوگام، گل ها در جو داراي سه پرچم و یک مادگی می گل. ریشک است

است. در بیشتر  3دانه جو متشکل از میوه گندمه روز است. 8تا  5شده و مدت آن حدود  قسمت تحتانی سنبله شروع

باشند. وزن هزار دانه در  دار می باشد. بیشتر انواع جو ریشک اي از انواع لخت می انواع همراه با پوشه و پوشینه و در پاره

  ).1377، سرمدنیاگرم متفاوت است ( 75تا  35انواع مختلف بین 

  بندي جو طبقه -2-1-1

  شوند. بندي می از نظر زراعی به انواع بهاره و پائیزه تقسیمشوند  کشت میوهایی که در مناطق مختلف جهان ج    

روز است و به  120تا  100جوهاي بهاره: طول دوره زندگی جوهاي بهاره کمتر از انواع پائیزه بوده و حدود -   

تر، مقدار محصول آنها نیز  بوده، ریشه آنها ضعیف مواد غذایی کمتر و همان نسبت احتیاجات آنها از نظر گرما، نور

هاي بهاره اغلب از نوع دو رسند. جو می یدنیبه مصارف صنعتی و تهیه نوش اباشد و اکثر کمتر از جوهاي پاییزه می

  .هستندردیفه 

وره زندگی آنها تر از انواع بهاره، مقدار محصول آنها بیشتر، طول د تر و طویل هاي پائیزه: ریشه آنها قطور جو-     

  باشند. روز بوده و اغلب از نوع شش ردیفه می 270تا  240زیادتر و حدود 

  موارد استفاده جو -2-1-2

هاي خیلی گذشته دانه آن عالوه  زراعت جو در اکثر کشورهاي تولیدکننده آن سابقه بسیار طوالنی دارد و از زمان     

شده و از مالت آن نیز در صنعت و ها نیز از آن استفاده می قناديبر آنکه در تغذیه انسان مورد مصرف داشته، در 

شده است. در حال حاضر در اغلب  آمده و در کارخانجات نشاسته سازي نیز استفاده می داروسازي استفاده به عمل می

  شود. این گیاه  هاي الکلی و غیرالکلی بدست آورده و از ساقه آن نیز در کاغذسازي استفاده می یدنیکشورها از آن نوش

                                                
1- Awn 
2- Glumelle 
3- Caryopsis 
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relationship of group I and IIc are close and because of high sequence similarity of 

subgroup IIc with carboxyl WDs in group I, it concluded that subgroup IIc has been 

derived from group I by losing its amino terminal WD during the evolution. Phylogenetic 

analysis confirms the hypothesis of group I as being the true ancestor of WRKY genes and 

other groups of the family have been evolved from the group I. Group III had the most 
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regulated genes in drought treatment samples. 
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