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تجزیه و تحلیل ترنسکریپتوم با رهیافت شبکه در ژنوتیپهای متحمل و حساس به تنش شوری
ذرت )(Zea mays L.
Network-based transcriptome analysis in salt tolerant and salt sensitive maize
(Zea mays L. ( genotypes
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درويش زاده3

چکیده
محصلللي ، ، ،س دژاللتان و ر درویللش زاده  1041تجزي ه و تحلیههت ترکرههتري تا ههها رهیاهههر ژههتت در ژکاتی ه هههام متح ههت و رههان ه ه تههتش ژههارم ر
) (Zea mays L.نشریه علوم زراعي ایران 92- 24:)1( 40

شنااایي ژن های دخیل در تنش شوری ،درک عمیقي از اازوکار تحمل به شوری در گیاه ذرت فراهم ميکند آزمایش حاضلر

انجام و نتایج بیان ژن با شبکهها ی برهمکنش ژني ادغام شد ابتدا با ااتفاده از غربالگری فنوتیپي دو ژنوتیپ با تفاوتهلای فنلوتیپي
بارز در تحمل به تنش شوری شنااایي شدند برای دو ژنوتیپ منتخب ( :T9متحمل به تنش شوری؛  :S46حساس بله تلنش شلوری)،
بیان ژن ها با کمک تواليیابي  RNAبرای آشکاراازی اازوکارهای مولکولي زمینهااز تفاوت در تحمل به شلوری ماالهله شلد بلا
هستيشنااي ژن ( )GO enrichmentو تجزیه و تحلیل شبکههای برهمکنش روی ژنهای با افتراق بیان ،مسیرهای انتقال پیام وابسته
به فسفوریالایون ،انتقال یون ،فرآیندهای اکسیداایون ،متابولیسم گلوتاتیون و تریپتوفان بین ژنوتیپهای متحمل و حساس شنااایي
شدند در نتایج آنالیز شبکه ،در ناحیه راهانداز ژن های متهلق به خوشه با فهالیت فسفوریالالیون و کینلازی ،یلک بلنمایله (موتیل )
بهعنوان عنصر تنظیمي ( )Cis-regulatory elementمشترک یافت شد این بنمایه با یلک عنصلر تنظیملي شلناخته شلده در گیلاه
آرابیدوپسیس که محل اتصال یک فاکتور رونویسي با نقش شناخته شده در پااخ به تنش شلوری االت ،ماابقلت داشلت بلا ادغلام
داده های بیان ژن و شبکه برهمکنش ،مسیرها و ژن های متمایزکننده که در دو ژنوتیپ متحمل و حساس بله تلنش شلوری شناالایي
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مقدمه

ر

ژو و ه

تههاران )et al., 2016

 (Zhouهههرام ژتاسههايي

 (Zeaهه عتههاان يتههي از مهه تههرين

سازوكارهام ژکتیتي -مالتالي د یت در تح هت تهتش

گیاهان زراعي و محصهات ذهذايي در جههان کقهش و

ژارم در هرکج و شهي ) ،(Oryza rufipogonاز پلتدهار

)mays L.

ماقعیههر قاهههت تههاجهي را در میههان گیاهههان ههه
ا تصها

ههاد

HiSeq 2000

داده اسهر ) .(Nawaz et al., 2020ر هعهد

هیهان روکاژههر ژنههها در هههر

از گتد و جها ،هیشهترين سهه را در تالیهد محصهات
ذههذايي در هههین ذههخ ه ه

ههاد ا تصهها

 Illuminaجههر تجزيه و تحلیهت الگهام
و ريشه گیاهچه ههها در

ژرايط طتیعي (ههدون تهتش) و ژهارم اسهتداده كردکهد.
کتايج اين تحقیق کشان داد ك  8681روکاژهر در ههر

داده اسههر

و  0066روکاژههر در ريشهه ه ه ههار متدههاو هیههان

).(Naseem et al., 2020

ژدکد .در میان ژنهايي ك ه

اسههتداده هههيرويه اکرههان از متههاهع طتیعههي و ت ییههرا

ار اهتراقي هیهان ژهده

ژرايط آب و ههاايي ،اکهاام مختلدهي از تهتشههام ذیهر

هادکد ،عاامت روکايرهي ماکتهد  NACو  MYBژتاسهايي

زيرتي را هه دکتهال داژهت اسهر .ژهارم يتهي از اکهاام

ژدکد ك کشان دهتده د یت هادن ژتت هام تتظی ي چتد

تهههتشههههام ذیهههر زيرهههتي و يتهههي از عاامهههت ا هههلي

هُعدم در تتش ژارم هرتتد .ه عخوه تعهداد ديگهرم از

محدودكتتده رژد و ههره ورم محصهات كشهاورزم،

ژنها ماکتهد  ZFP182 ،ZFP179و  ZFP252در پاسهخ هه

ه ويژه در متاطق شک و کی

) .(Abdelaal et al., 2020يتهي از مهه تهرين پیامهدهام

ترکرتري تا  ،ژنهايي را ژتاسايي ميكتد ك میزان هیان

تتش ژارم تالیهد گاکه ههام اكرهیژن هعهال ) (ROSدر

آنها در مقاير هین ژهرايط و يها ژکاتیه ههام مختلهف

گیاه اسر ك ه دکتال آن آسیبههام اكرهیداتیا ايجهاد

ه طار قاهتتاجهي ت ییر کشان مهيدهتهد .اگرچه ملالعه

مههيژههاد .تخريههب پههروت ینههها ،لی یههدها ،رکگداکهه ههها

ترکرتري تا هرام ژتاسايي هرآيتدهام زيرتي ك تحر

و  DNAا لي تهرين پیامهدهام تهتش اكرهیداتیا هرهتتد

ژرايط مارد ملالع هعال يا مهار ميژاکد كارآمد اسر،

).(Das and Roychoudhury, 2014

امهها سههازوكارهام هاتدسههتي ك ه ت ییههرا پههايیندسههتي
تههااليي هاهي RNA

کاژتا ت هاقي ماکدهاکد ) .(Li et al., 2020عخوه ههر ايهن،

) (RNA-seqههههرام مقايرههه الگهههام هیهههان ژنهههها و

از لحاظ آمارم تجزي و تحلیت ترکرهتري تا هها لهام

ژتاسايي ژنهام مهثرر در تح هت ژهارم ههرام تشهري

کام يک (کتايج مثتر كا ب) و لام کهام دو (کتهايج

سههازوكار مالتههالي تح ههت در گیاهههان ارائه كههردهاکههد

متدي كا ب) ه راه مي هاژهد .ايهن ماضهام از يهکسها

تهاران )(Li et al., 2017

هاعث ژتاسايي ژنهايي ميژاد كه در واقهع در هرآيتهد

الگام روکايري ژنها را در گیاه كتف در ژرايط تهتش

مارد ملالع درگیر کیرتتد ( لام کام يک) و از سهام

ژارم ها استداده از هتهاورم  RNA-seqهررسهي كردکهد.

ديگر ژنهام واقعهي درگیهر كه در سهل هیهاکي تتظهی

در ايههن تحقیههق  319روکاژههر از  11ههاکااده عامههت

ک ي ژاکد و يا ت ییرا هیان هرهیار کامحرهان امها هرهیار

روکايري مرتتط ها پاسخ ه تتش ژارم ژتاسايي ژهدکد.

تأریرگذار دارکد ،کاژتا ت ههاقي مهي ماکتهد ( لهام کهام

هههات ،محققههان روش جديهدم هه کهها

) .(Wang et al., 2009لهي و ه

) )and Martínez, 2015

آکالیز هرتيژتاسي ژن کشان داد ك ژن ههام رمهزكتتهده

دو

آکزي هام آکتياكرهیداکي ماکتهد پراكرهیداز ،گلاتهاتیان

اطخعهها مالتههالي در دسههترن در قالههب ژههتت هههام

تراکردراز ،ساپراكرید دير اتاز ،كاتهاتز و گلاتهاتیان

هههره تتش مالتههالي ههها دادههههام هیههاکي ،مههيتههاان از

ردوكتاز هتگا اع ال تتش ژارم در گیاه هعهال ژهدکد.

داقت

اطخعا
08

 .(García-Ortegaهها ادذها

ماجاد و کتايج ملالعا پیشین هرام ه
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ها گرترش هتاورمهام تاالييهاهي هها تهاان ع لیهاتي

مشاهده ژده را ه ار سیرت ي تتظی ميكتتد ،اذلب
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شک محراب ميژهاد

تتش ژارم ژتاسايي و گزارش ژدکد .تجزيه و تحلیهت

"تجزي و تحلیت ترکرتري تا ها رهیاهر ،...محصلي وه تاران"10-02 ،1091 ،

رسههاکي لههام کههام اول و دو اسههتداده كههرد .تجزيهه

تتظی ک ي ژاکد (ماکتد هریارم از عاامهت روکايرهي) ،از

و تحلیت ژتت  ،روژهي كارآمهد ههرام ادذها دادهههام

طريههق ارتتهها ههها ژنهههام واقعههي درگیههر در يتههي از

تجرهي ا ت از کتايج ملالع سلاح مختلف مالتهالي

اژ هام اسهتخراج ژهده ،هه طهار ذیرمرهتقی هازيهاهي

هههها كلیههه اطخعههها مالتهههالي ماجهههاد مهههيهاژهههد
)2016

al.,

et

ژده و ه ههرسر کتايج اضاه

 .(Suravajhalaههه ه عتههههاان ک اکهه ه

ااهتد ژد .چتین تجزيه

و تحلیت ادذامي ايهن امتهان را ههراه مهيكتهد تها ديهد

در يک تحقیهق هها اسهتداده از آکهالیز ژهتت ههره تتش،

جههامعتههرم در مههارد هرايتههد مههارد کظههر هه دسههر آيههد

ژنههههام كاکديهههدايي در پاسهههخ هههه تهههتش شهههتي

).(Suravajhala et al., 2016
تحقیههق اضههر ههها هههدن ژتاسههايي سههازوكارهام

در سههههارگا ژتاسههههايي ژههههدکد كهههه در هیاسههههتتز
اسههید آهرههزيک و اکتقههال پیهها درگیههر هههاده و کقههش

مالتالي مت ايزكتتده دو ژکاتی

كلیدم در ههتاد تح ت ه تتش در اين گیاه ايدا ميكتتد

تههتش ژههارم ،ههها اسههتداده از تجزيه و تحلیههت متتتههي هههر

)2018

Ntwasa,

 .(Woldesemayatتجزيهههه

and

ر از کظر تح ت هه

ژتت اکجا ژد.

و تحلی هت ژههتت ه ه هی هاکي در ر کیههز هههرام ژتاسههايي
مواد و روشها

مهههاژولههههام (گهههروهههههام ژکههي) ههه هیههان و تعیهههین
ايتت چگاک هها ژها

در ايههن آزمههايش كهه در سههال  1301در داکشههتده

ههام هیزيالهاژيتي مهرتتط هها

) .(Virlouvet et al., 2018در آزمايش ديگهرم در گیهاه

ك از چتدين مركز تحقیقاتي (داکشگاه رازم كرماکشهاه،

آراهیدوپریس ها استداده از تجزي و تحلیت ژهتت  ،يهک

مركز تحقیقها كشهاورزم مشههد و مثسره تحقیقها

ژتت روکايري كتترلكتتده مهار رژد هر

ا خح و تهی کهال و هذر كرج) تهی ژده هادکد ،از کظهر

تههتش اسه زم ژتاسههايي ژههد .ايهن ژههتت از  29هههاكتار

تح ههت ه ه تههتش ژههارم در گلههدانهههام آزمايشههي در

روکايرههي تشههتیت ژههده اسههر كهه الگاهههام پیچیههده

ژرايط مزرع مارد ارزياهي قرار گرهتتد .تجزيه تح هت

سازگارم هها ت ییهرا محیلهي را امتهانپهذير مهيكتهد

ه تهتش ژهارم ههر اسهان هدا محتهاام آب کرهتي

 .(Vanدر تجزيه و تحلیهت

و

)den Broeck et al., 2017

هههر

ژتت  ،ميتاان ژنهام كاکديدام ژتاساييژهده ا هت

) ،(RWCکرههتر پتاسههی ههه سههدي در هههر

ع لترد داک در هات اکجها ژهد .هراسهان کتهايج تجزيه

از ملالع ترکرتري تا را در ژتت هره تتش مالتهالي

اژ ه ام اکجهها گرهت ه هههرام ههدا مههارد ملالع ه و

مهارد هررسهي قهرارداد .در ه هین راسهتا اژه هههايي از

ه چتین ها در کظر گرهتن ها ل ژکتیتي هین ژکاتیه هها،
( T9متح ههت) و  ( S46رههان) ههه تههتش

ههههین ژنههههام كاکديهههدا هرقهههرار اسهههر ،هههه عتهههاان

ژههارم اکتخههاب ژههده و ترکرههتري تا آنههها در ژههرايط

ا ههليتههرين هرايتههدهام هیالههاژيتي درگیههر اسههتخراج

هدون تهتش و تهتش ژهارم مهارد ملالعه قهرار گرههر

ميژهاکد ) .(Jiang et al., 2020عهخوه ههر ايهن ،ژنههام

(ژتت .)1

كاکديههدايي كهه جزئههي از هههی كههدا از اژهه هههام

ه متظار ژتاسايي ژنهام كاکديدا در تح ت ه تهتش

ژتاسايي ژده کتاژتد ،ه ا ت ال زياد کقشهي را در هرآيتهد

ژارم ،دو ژکاتی

ر متتخب كر ژهده ،در اتاقهک

مارد هررسي (ههرام ايهن ملالعه تهتش ژهارم) کداژهت

رژد در قالب طرح كامخً تصادهي ها ژش تترار زيرهتي

و از ههرسههر کتههايج ههذن ااهتههد ژههد .ه چتههین،

كشههههر ژههههدکد .كشههههر گیاهههههان ههههه ههههار

ژنهام درگیر در هرآيتد مارد کظهر كه در سهل هیهان،

کی  -هیهدروپاکیک و در گلهدان ههام هاوم پرلیهر و
08
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ايههن ژههتت هههره تتش ك ه در آنههها هیشههترين ارتتهها

دو ژکاتیهه
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تههتش شههتي ه ترههتگي دارکههد ،اسههتداده ژههده اسههر

كشاورزم داکشگاه ارومی اکجا ژهد 03 ،ژکاتیه

در پاسخ ه

ر
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ژتت  -1هررسي ژنهام كاکديدا ا ت از کتايج هیان ژن در ژتت هره تتش ه متظار استخراج اژ هام درگیر در
تتش ژارم

Fig. 1. Evaluation of candidate genes obtained from the results of gene expression in the interaction network in
order to identify sub-networks involved in salinity stress
Phenotypic screening: Two genotypes were selected out of 93 maize genotypes, which showed extremely different
phenotypic response against salinity stress (T9: Tolerant, S46: Sensitive). Gene expression profiling: gene expression of T9
and S46 genotypes was investigated under normal and salinity conditions. Candidate gene selection: The genes responded
differently to salinity stress between two genotypes were selected as candidate genes (red genes on the right hand side of the
Heatmap). Network Analysis: an integrated interaction network was compiled from different molecular layers (regulatory
networks, protein-protein interaction networks, metabolic networks and co-expression networks) and was subsequently
converted to a probabilistic interaction network. Candidate genes were mapped on this probabilistic interaction network.
Significant sub-networks were extracted using PheNetic. The Red nodes are candidate genes (which were identified by
differential expression in one of the genotypes) and the grey nodes indicate connector genes that are not candidate but
provide a link between the candidate genes in the interaction network that have been recovered by network analysis.

در دمههام  22تهها  28درجهه سههاکتيگههراد و  18سههاعر

زي تس هر متر هاعث از دسر رهتن هیش از  19در هد از

روژتايي اکجا گرهر .در طهال دوره رژهد ،از محلهال

ع لترد ر و وارد آمدن دما ذیر قاههت هرگشهر

ذذايي هاگلتد هرام ت ذي و آهیارم هات ها استداده ژهد.

ه گیاه ميژاد ) .(Hussain et al., 2019ک اک ههردارم از

در مر ل هشر هرگي ه کصف تعهداد گلهدانههام ههر

ک اکه هها در دو زمهان ( 1و  12روز هعهد از اع هال

ژکاتی

هر

تتش) اکجا ژد .ک اک هام زمان هام ک اک هردارم ههرام

(س تترار) تتش ژارم (هشهر دسهي زي هتس

هر متر) اع ال ژده و کصف ديگر گلدانهام هر ژکاتی

سل هدون تتش و هرام سهل تهتش ههرام ههر يهک از

(س تترار) در ژرايط هدون تتش ( در دسي زي تس هر

ژکاتی هام متح ت و ران در تترارههام اول و دو
08
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پیرمان ها کرتر دو ه س اکجا ژد .جااکه زکهي ههذرها

متر) ه رژد اد ادام دادکد .ژارم ههیش از  6/8دسهي
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ذرهالگرم هتاتی ي :از  03ژکاتی ر  ،دو ژکاتی ها رهتار هتاتی ي هریار متداو از کظر تتش ژارم ( :T9متح ت :S46 ،ران) اکتخاب ژدکد .پروهايت هیان ژن :هیان ژنهام
ژکاتی  T9و  S46در ژرايط عادم و تتش ژارم مارد هررسي قرار گرهر .اکتخاب ژنهام كاکديدا :ژنهايي ك هین دو ژکاتی ه تهتش ژهارم واكهتش متدهاوتي داژهتتد،
ه عتاان ژنهام كاکديد (ژنهام قرمز رکگ در س ر راسر کقش رارتي) اکتخاب ژدکد .تجزي و تحلیت ژتت  :ژتت هره تتش ادذامي از تي هام مختلف مالتالي تهی ژد
(ژتت هام تتظی ي ،ژتت هام هره تتش پروت ین-پروت ین ،ژتت هام متاهالیتي و ژتت هام ه هیان) و متعاقتاً ه يک ژتت هره تتش وزندار تتديت ژد .ژنهام كاکديهدا ههر
روم اين ژتت هره تتش وزن دار مارد هررسي قرار گرهتتد .اژ هام معتيدار ها استداده از  PheNeticاستخراج ژدکد .گرههام قرمز ژنهام كاکديهدا هرهتتد كه هها هیهان
اهتراقي در يتي از ژکاتی ها ژتاسايي ژدکد و گرههام اكرترم کشاندهتده ژنهام راهلهي هرهتتد كه هاد كاکديهدا کتهاده ،امها ارتتها ههین ژنههام كاکديهدا را در ژهتت
هره تتش هراه ميكتتد و تاسط تجزي و تحلیت ژتت هازياهي ژدهاکد.
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هاه مخلها و از آنهها ههرام اسهتخراج  RNAاسهتداده

ژدکد .هرام ژتاسايي ژنهام كاکديدا هها اسهتداده از ايهن

ژهد .اسهتخراج RNAم كهت از هههر ک اکه هها اسههتداده از

مدل از هرت آمهارم  edgeRاسهتداده ژهد .کقهش زيرهتي

( RNX-Plusسهیتاكلان ،ايهران)،

 (GOهههههر ژن از سههههاير maizegdb.org

محلهال اسهتخراج TM

)annotation

طتق تا ی ژركر سازکده اکجها ژهد .پهس از اط یتهان

درياهههر ژههده و ک ههادار  GOههها اسههتداده از هرکام ه  Rو

از هات هادن ك یر و كیدیر RNAههام اسهتخراجژهده

ساير  Plazaرس ژد.

هههها اسهههتداده از دسهههتگاه کهههاکادرا و اسه ه تتروهتامتر،

ژهههتت ههههره تتش پروت یتهههي ر از پايگهههاه داده

Berry

 PPIMدرياههر ژههد .ههها تاجه هه ايتته در پايگههاه داده

 Genomicsدر چین ارسال ژهدکد .در ژهركر كرژهده

 PPIMاز کرخ قدي ي ژکها مرجهع (ژکها

مرجهع B73-

هعههد از تهیهه كتاهخاکهه  cDNAاز ک اکهه هههام ارسههالي،

 )v3اسهتداده ژهده اسهر ،ژتاسه ژنهها هه ژتاسه ژکها

تااليياهي ها استداده از دستگاه Illumina Novaseq 6000

مرجههع  B73-v4تتههديت ژههد .ژههتت هههره تتش پههروت ین

) (150 bp paired-endاکجا ژد.

هدسر آمهده ژهامت  19686گهره (پهروت ین) و 111030

ک اک ههام  RNAجههر تهاالييهاهي هه ژهركر

 Fastqcاکجهههههها ژههههههد .هعههههههد از ايههههههن مر لههههه ،

ر از  KEGGدرياههههههر ژهههههد و هههههها اسهههههتداده از

هههههذن کاكل اتیهههههدهام كههه ه كیدیهههههر اهتهههههدا و

 (Zhang and Wiemann, 2009) KEGGgraphهه ژهتت

اکتههههام هههااکشهههها ،هههااکشههههام هه هيكیدیه هر و

تتديت ژهد كه متشهتت از  10691يهال ههین  0912گهره

هازماکهههدهههههام آذازگرهههها هههها اسهههتداده از کهههر اههههزار

از PlantRegMap

 Trimmomaticاکجههها
در ادام ه

ژهههد )et al., 2014

مهههيهاژههههد .ژههههتت تتظی ههههي ر

) (http://plantregmap.cbi.pku.edu.cn/هههها  12110يهههال

.(Bolger

هین  1211ژن درياهر ژد .س ژتت ه دسرآمده ادذها

ههااکشهههام هدسههر آمههده ههها ژکهها مرجههع

ه رديف ژدکد تا ماقعیر متاکي ااکشها روم ژکها
مرجههع مشههخ

ژههاد )et al., 2019

ژدکد .يالهام تترارم (دو يا س يهال ههین دو گهره) هه
اين ار

.(Amirbakhtiar

ذن ژدکد ك اگر يال تتهرارم جزئهي از

ههههه رديدههههي ههههااکشههههها ههههها ژکهههها مرجههههع

ژههتت  KEGGهاژههد (ه ه عتههاان متتههع معتتههر) ،ايههن يههال

) (Zea_mays.B73_RefGen_v4.dna.toplevel.fa.gzههههها

ه عتاان يال متاهالیک دظ ژده و ت ا يالهام اضهاهي

اسههتداده از کههر اهههزار  Hisat2اکجهها ژههد

ديگر ذن مي ژاکد .در ذیاب يال  ،KEGGيال ژهتت

(Kim et al.,

) .2019هرام تجزي و تحلیت هیان اهتراقهي ژنهها از هرهت

تتظی ي ه يال ژتت پروت یتي ترجی داده ژد كه کتیجه

آمههارم  edgeRدر سههل اط یتههان  01در ههد و در کظههر

آن ذن يال ژتت ههره تتش پروت یتهي و دهظ يهال

گرهتن آزمانهام چتدگاک ) (FDR < 0.05و کرتر هیان

تتظی ي اسر.

هههیش از > 1.5) 1/1

 (Fold-changeههه عتههاان معیههار
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كتتههرل كیدیههر دادهههها ههها اسههتداده از کههر اهههزار

هره تتش ه عتاان يال اسر .هره تتشهام متاهالیتي

ها وجاد در دسترن هادن کرهخ ارتقهای ياهته ژکها

كاکديدا (ژنهايي ك تداو رهتار هتاتی ي ههین ژکاتیه

هههر اسههان کرههخ قههدي ي ) (v3هههاده و ههه روزرسههاکي

رهان و متح هت در پاسهخ هه تهتش ژهارم را تاجیه

کشدهاکد .ها تاج ه ايتت کرخ  v4ژهامت تعهداد زيهادم

كتتد) مارد کظر هاده و هرام ژتاسايي اين ژنها از مهدل

ژن جديد ژتاساييژده اسر ك در کرهخ ههام قهدي ي

آمهارم  ANCOVAاسهتداده ژههد .در ايتجها هیهان هههر ژن

وجههاد کدارکههد ،تتههديت ژتاس ه هههین کرههخ هههام قههدي ي

هه عتههاان مت یههر پاسههخ و "تی ههار ژههارم" و "ژکاتیه "

و کرخ  v4كاهي ه کظر ک يرسد .هرام رهع اين اژهتال

ه ه عتههاان مت یرهههام تاضههیحي در مههدل در کظههر گرهت ه

از دادههههام هیههاکي هرگرهت ه از هاهههرههها و محههیطهههام
08
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معتيدارم ،استداده ژد .در اين تحقیق ژتاسايي ژنههام

 ،(AGPv4) B73اكثر ژتت ههام ههره تتش ر هتهاز

"کشري علا زراعي ايران" ،جلد هیرر و چهار  ،ژ اره  ،1ههار 1091

رژد مختلف هها  210ک اکه اسهتداده ژهد .هشهر ک اکه
RNA-seq

ژارم دارکد .ها اين ال ،اين کتايج تتهها هها پاژهش دادن
 12ژن كاکديدا ا ت ژد (ژتت  )2و  191ژن ديگر ه

ا ت از تحقیق اضر کیز ه مج اعه هیهاکي

كرژده اضاه ژد و ژتت ه هیاکي ملاهق دستار سا ت

مریرهام هیالاژيتي ديگهرم تعلهق داژهتتد .ايهن کتهايج

ژد .هرام محاست ه ترتگي پیرسان هین هردارهام هیاکي

کشان مي دهد ك هخش قاهتتاجهي از سهازوكار تح هت
ه ژارم ها تجزي

دو ژن از لگاريت مقادير  FPKMاستداده ژد.
در تجزيههه و تحلیهههت ژهههتت  ،از وزن يهههالهههها در

وتحلیت GO

قاهت ژتاسايي ک يهاژد.

هرام درک ههتر سازوكارهام درگیهر در تح هت هه

جرتجام اژ ها استداده ميژاد .هرام وزندار كردن

ژارم ك ها ژنهام كاکديهدا میهاکجيگهرم مهيژهاکد،

يالها ،از الگاريت  Random Walkهها راهاکهدازم مجهدد

تجزيه ه و تحلیهههت متتتهههي ههههر ژهههتت اکجههها ژهههد .در

)Random Walk with Restart

کتیج

( (RWR:راهاکههدازم

مجدد =  )9/91استداده ژد .استخراج اژ هها از ژهتت

اژ ههايي ) (Sub-networkژتاسهايي ژهدکد كه

هیشترين ژن كاکديهدا را هها ك تهرين تعهداد يهال پاژهش

هره تتش وزن دار ژده ها استداده از هرکام ""PheNetic

دهتد ) .(De Maeyer et al., 2013مزير ايهن روش ايهن

) (De Maeyer et al., 2013و ژتاسايي هنمايه (ماتیهف)

اسههر كه كلیه اطخعهها مالتههالي در دسههترن هههرام

(Bailey

ر و ه چتین اطخعا مشتق ژده از دادهههام هیهاکي

) .et al., 2015کاا ي هزار کاكل اتید هاتدسر روکايري

ساير ملالعا ميتااکد در قالب ژتت ههره تتش ههرام

 de novoها استداده از هرکام  MEMEاکجا ژهد

(Rombauts

) .et al., 2003تهااليههام راهاکهداز ههرام ههنمايه ههايي

اين ترتیب ،ژنهام هها اهتهراب هیهان ك تهر ژهتا ت ژهده

 8تها  11تتهها هها در کظرگهرهتن

(ژنهايي ك هتاز ه هی كهدا از مرهیرهام  GOکرهتر

(ماتیفهايي) هها عهر

داده کشدهاکد) را ميتاان ه يک مرهیر زيرهتي مشهترک

تاالي رژت مثتر جرتجا ژد.

کرتر داد ك اكثرير ژنهام ماجهاد در اژه هه آن
نتایج و بحث

تعلق دارکهد .از كهت  113ژن كاکديهدا 12 ،ژن ژتاسهايي

متح ت ( )T9و ران ( )S46ه ژارم ،پروهايهت

تحلیت ژهتت  ،هه مرهیرهام زيرهتي مهرتتط کرهتر داده

در ژهرايط ههدون

ژههدکد .تجزيهه و تحلیههت ژههتت عههخوه هههر ايههن  36ژن

تههتش و تههتش ژههارم ههها اسههتداده از دو تتههرار زيرههتي

كاکديههدام هازيههاهي ژههده 26 ،ژن اتصههالدهتههده را کیههز

مقايره ژههد .در مج ههام ،ههرسههر ژنهههام كاکديههدام

ژتاسايي كهرد .ايهن ژنهها تدهاو هیهاکي معتهيدارم در

ژتاسههايي ژههده ژههامت  113ژن هههاد ك ه ه ه طههار هههالقاه

پاسههخ ه ه تههتش ژههارم کداژههتتد ،امهها متعلههق ه ه ه ههان

متح هت د یهت

اژ هايي هادکد ك ژنهام كاکديدا ضهار داژهتتد و

هاژتد .تجزي و تحلیت  GOکشان داد ك اين ژنها ه طار

اين ماضام کشان ميدههد كه آنهها کیهز مهيتااکتهد در

معتهههيدارم در هرايتهههدهام زيرهههتي پاسهههخ هه ه تهههتش

سازوكار تح ت ژارم کقش داژت هاژتد.

ر

هیاکي گیاهان متعلق ه اين دو ژکاتیه

مي تااکتد در پاسهخ ا تصا هي ژکاتیه

ژهههتت آکدوپخسه ه ي (" ،)ERمقاومهههر سیرهههت اتیک

اژ هام هرعي کشهاندهتهده مرهیرهايي هرهتتد كه

اكترههههاهي"" ،متاهالیرهههه تري تاهههههان"" ،متاهالیرهههه

ميتااکتد تداو رهتار هیهاکي دو ژکاتیه مهارد ملالعه را

دمكرهاكریلیکاسید" و " داظر پروت ین در دسهتگاه

تاجی كتتد .ژش اژ ها اکدازههام متداو ك ژنهام

گلههژم" مشههاركر دارکههد (ژههتت  .)2هر ههي از ايههن

كاکديههدا را ههه ههه ارتتهها مههيدهتههد ،ژتاسههايي ژههدکد

مریرهام ژتاسايي ژده کقهش قاههت تهاجهي را در تهتش

(ژتت .)3اژ اول ( اژ  )1ژنهام هیشترم را در هر
08
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هرام ژتاسايي تداو هام مالتالي هین ژکاتی هام

ژههده ههها ذت هيسههازم  GOو  36ژن مرههها ه ه تجزي ه و
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هر ژن ه عتاان کاا ي راهاکداز تعريف ژهد

استخراج کتايج و کتیج گیرم ههتر ه كار گرهت ژهاد .هه

"تجزي و تحلیت ترکرتري تا ها رهیاهر ،...محصلي وه تاران"10-02 ،1091 ،

ژتت  -2تجزي و تحلیت  GOهرام ژنهام كاکديدا .مریرهام زيرتي و ژنهام كاکديدا ه

ترتیب در محار  xو محار y

کشان داده ژدهاکد.

جعت هام رکگ ستز کشان مي دهد ك ژن مرهاط در مریر زيرتي مرهاط د الر دارد .مقیان  DEکشاندهتده درج اهتراب هیان ژن كاکديدا ( )Log fold changeميهاژد.
رکگهام زرد و آهي کشان مي دهتد ك میزان هیان ژن مرهاط در ژرايط تتش ژارم در ژکاتی

ر  ( S46ران) کرتر ه ژکاتی

متح ت ( T9متح ت) (پس از تصحی

Fig. 2. GO enrichment analysis for the candidate genes. The overrepresented GO term and the candidate
genes are shown on the x-axis and y-axis, respectively.
The green boxes indicate the presence of the corresponding gene in the GO class. The DE score reflects the degree of
differentiation of candidate gene expression (log fold change). Blue and yellow colors indicate whether the gene was upregulated (blue) or down- regulated (yellow) under salinity stress in S46 (sensitive) compared to T9 (tolerant) maize
genotype (after correcting for differences in expression under normal conditions).

کشده اسر كه دلیهت آن مهيتااکهد کرهتر كه يهالههام

ميگیرد و هاتترين يال را ههین گهرهههام ماجهاد در ايهن
اژ داژر .اژ ههام  1و  2هیشهتر ژهامت ههره تتش

تتظی هي در ژههتت سهها ت ژههده هههاده و ك تههاد اطخعهها

پروت یتي هادکد و اژ هام  3تا  1هقط دارام ههره تتش

تتظی ي در اين کتايج کیز ا ران ميژاد .ها تاج ه ايتته

متاهالیتي هادکد .اين ماضام کشان ميدههد كه ههر تيه

 13ژن ماجههاد در اژ ه اول در هرآيتههدهام مههرتتط ههها

مالتالي در ژتت هره تتش ،اطخعا متحصهره ههردم

"هرداريخسیان" (6.6e-6

را داژههت و ه اژههاکي ك ههي هههین تيهه هههام مالتههالي

ميرسد ك هرداريخسیان کقش قاههت تهاجهي در تح هت

مختلف در ژتت وجاد دارد .اين ماضام در کتهايج سهاير

ه تتش ژارم داژت هاژد .ه اسهتازم پتاسهی در سهلال

) .2009کتت قاهت تاج

ژههده اسههر )and Tester, 2008

ضار ك تعداد يالهام ه هیهاکي

 .(Munnsتههتش ژههارم

در اژ ها هرام هرقهرارم ارتتها ههین ژنههام كاکديهدا

سیرههت

اسر ك کشان ميدهد اههزودن يهالههام هه هیهاکي کقهش

ه استازم ياکي هعال مهيكتهد .سیرهت  SOSپیها تهتش

کههاچیزم در کتههايج داژههت اسههر .هههی يههال تتظی ههي هههرام

ژههارم را از طريههق اهههزايش محتههاام كلرههی سههیتازولي

ارتتا ژنههام كاکديهدا در اژه ههام ا هل اسهتداده

آزاد درياهر ميكتهد ( .)Knight et al., 1997پیها رسهاکي
08

راسههیر هه ژههارم هههات ) (SOSرا هههرام دههظ
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ملالعها کیههز مشهاهده ژههده اسهر

 )FDR:مشاركر دارکد ،ه کظر

ه عتاان يتي از عاامت ا لي تح هت هه ژهارم ژهتا ت

(Fukushima et al.,

] [ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2022-08-18

تداو هیان در ژرايط هدون تتش) ،اهزايش (آهي) يا كاهش (زرد) کشان داده اسر.

"کشري علا زراعي ايران" ،جلد هیرر و چهار  ،ژ اره  ،1ههار 1091

كلرههی هاعههث هعههال ژههدن كیتازههها و س ه س آهشههارهام

کشان مهيدههد كه در ژهرايط تهتش ژهارم ،آهشهارهام

هرداريخسههیان متههاالي ژههده و هاعههث تتظههی هیههان ژن در

تتظی ي هرداريخسیان ه

دظ ه استازم و جذب ههتهر

پاسخ هه تهتش ژهارم مهيژهاد .کتهايج کشهان داد كه در

پتاسی در ژکاتی متح ت ) (T9ك ک ميكتتد .تجزيه و

اژ اول در كتار ژنهايي ك تحر تتش ژارم اهتهراب

تحلیهههت ژهههتت عهههخوه ههههر اژههه ذتهههي از هعالیهههر

(Zm00001d051915, Zm00001d018799,

هرداريخسیان ،هاعث ژتاسايي چتدين اژ ذتهي ديگهر

Zm00001d029258, Zm00001d011573, Zm00001d019411,

مرتتط ها مریرها و هرآيتدهام مرتتط ها تهتش ژهارم ژهد

) Zm00001d022166و در هرآيتههههههدهام مههههههرتتط ههههههها

(اکتقهههال يهههان ،اكریداسهههیان ،گلاتهههاتیان و متاهالیره ه

هیههههان داژههههت

هرداريخسههههههیان د الههههههر دارکههههههد ،چتههههههدين ژن

تري تاهههان) )and Rodriguez-Navarro, 2001

(Zm00001d010234, Zm00001d020355, Zm00001d043562,

ژنههههههام  Zm00001d020355و  Zm00001d017525در

)Zm00001d017525

.(Serrano

مریر "پیا رساکي پروت ین كیتاز هعالژده هها تهتش" کقهش

 Zm00001d005135,هازياهي ژهدکد كه

آنها کیز در هرآيتدهام مهرتتط هها هرداريخسهیان درگیهر

دارکد .ها تاج ه کتايج و ها تاج ه ايتت

هرتتد (ژتت  .)3اين ژنهها ،تدهاو هیهان معتهيدارم در

ژهههامت ههههره تتشههههام پهههروت ین-پهههروت ین اسهههر،

ر کداژتتد ،اما ه دلیت ارتتا هاتم

مهيتهاان تدهاو در سههازوكار تح هت تهتش ژهارم هههین

مقاير دو ژکاتی

اژ اول هیشهتر

آنها ها ژنهام كاکديدا ،ه عتاان ژنهام "اتصالدهتهده"

ژکاتی

( )Linkerدر کتههايج ژههتت مههارد تاجهه قههرار گرهتتههد

از ترج پروت ین و پیا رساکي هه واسهل پهروت ین ارتتها

(ژتت  ،3اژ  ،1گهرهههام اكرهترم) .ايهن ماضهام

داد.

متح ت ( )T9و ران ( )S46را ه ت ییرا پهس

Fig. 3. Results of the network analysis of tolerant and sensitive maize genotypes
Red nodes represent candidate genes obtained from the transcriptome analysis. Grey nodes did not show a significant
difference in gene expression between two genotypes, but were recovered by the network analysis as connector genes (genes
required for connection of the candidate genes). Edge colors; Red: metabolic interaction, grey: protein-protein interaction,
and blue: co-expression derived interaction. No regulatory interactions were recovered in any of the sub-networks.
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] [ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2022-08-18

گرههام قرمز ک اياکگر ژنهام كاکديدا ه دسرآمده از تجزي و تحلیت ترکرتري تا ميهاژتد .گرههام اكرترم تداو هیان معتهيدارم در مقايره دو ژکاتیه کداژهتتد ،امها
تاسط تجزي و تحلیت ژتت ه عتاان ژنهام اتصالدهتده (ژنهام ماردکیاز هرام ارتتا ژنهام كاکديدا) هازياهي ژدکد .رکگ يالها :قرمهز کشهاندهتهده ههره تتش متاهالیهک،
اكرترم کشاندهتده هره تتش پروت ین -پروت ین ،و رکگ آهي کشاندهتده هره تتش مشتق ژده از ژتت ه هیاکي هرتتد .هی هره تتش تتظی ي در اژ ها مشاهده کشد.

] [ DOR: 20.1001.1.15625540.1401.24.1.6.7

ژتت  -3کتايج تجزي و تحلیت ژتت در ژکاتی هام متح ت و ران ه تتش ژارم ر
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وجاد دارد ) Zm00001d011474 ،Zm00001d039091و

ژنههههام اژه ه دو هه ه هههار معتهههيدارم در

هرآيتدهام مرتتط ها "كهاهش اكریداسهیان" مشهاركر

 .(Zm00001d039090کتههايج ملالعهها قتلههي کشههان داده

دارکههد ،هتههاهراين ژنهههام كاکديههدا در ايههن اژهه در

اسههر ك ه هعالیههر ژنهههام دارام هعالیههر  GTPaseدر

ه استازم و تتظی گاک هام هعهال اكرهیژن ) (ROSدر

ه اسههتازم يههان ،ههه ويههژه هههرام دههظ ه اسههتازم

طال تتش ژارم د الر دارکهد كه ايهن هاهته هها کتهايج

يههانهههام سههدي و پتاسههی در ژههرايط تههتش ژههارم

.(Singh

ضهرورم اسهر ) .(Ngara et al., 2012هه عتهاان ک اکه ،

سههاير محققههان سههازگار اسههر )et al., 2013

هازياهي هرآيتدهام مرها هه "اكریداسهیان" ،هها کتهايج

اههههزايش هیهههان يتهههي از ژنهههها هههها هعالیهههر

تحقیقا قتلي متتهي ههر ايتته ژکاتیه ههام متح هت هه

) ،(PtRabE1bهاعههث تح ههت ه ه ژههارم در ههتاهر ژههد

ژارم ها تتظهی سهازوكارهام دههاعي آکتهي اكرهیداکي،

).(Zhang et al., 2018

واكتش هام متاستي در هراههر مالتهالههام  ROSکشهان
مههيدهتههد )and Tyagi, 2004

در کتايج تحلیت ژهتت  ،پهتج اژه

GTPase

هاوم ژنههام

ROSههها در كتههار ارههرا متدهي هه عتههاان مالتههالهههام

اين اژ ها ه ا ت ال زياد مهتعتسكتتهده هرآيتهدهام

درياهههر پیهها هههرام تحريههک آهشههارهايي از مرههیرهام

د یت در تح ت تتش ژارم هرهتتد .هها تاجه هه کقهش

پیا رساکي ع ت ميكتتد ك متجر ه درک و هعال ژهدن

مشاه ژنهام ماجهاد در ايهن اژه هها در طهال تهتش

پاسخهام متتاسب و هه ماقهع هه تهتش ژهارم مهيژهاد

ژد ك اين ژنها تحهر كتتهرل سهازوكار

ژارم ،هر

 .(Choudhuryژنهههام كاکديههدا در ايههن

روکايري مشاههي در پاسخ ه تتش ژارم تتظهی ژهاکد.

اژ (گره هام قرمز) ارتتها مرهتقی کدارکهد ،هلته از

ها تاج ه ك تاد اطخعا تتظی ي و تعداد ك يالههام

طريق چتد ژن اتصالدهتهده متصهت مهيژهاکد (ژهتت 3

تتظی ي در ژتت هره تتش ،سازوكار تتظهی روکايرهي

،ژتت هرعهي  .)2اژه ههام كاچهکتهر ( )8 ،1 ،0هه

ژنهام كاکديدا از طريق تجزي و تحلیهت ژهتت هازيهاهي

)et al., 2013

ترتیب در متاهالیر "گلاتاتیان"" ،هیاسهتتز تري تاههان"

کشههد ،هتههاهراين از روش جرههتجام novo

و "هیاستتز لیگتین" مشاركر دارکد .اه یر و کقش ايهن

 deهههنمايهه

(ماتیف) ههرام هازيهاهي ايهن سهازوكار تتظی هي اسهتداده
ژد .ه ه ین جهر هزر

مرههیرهام زيرههتي در تههتش ژههارم در ملالعهها قتلههي

تهرين اژه ( اژه  )1كه

آژتار ژده اسر .گهزارش ژهده اسهر كه گلاتهاتیان

ههاوم ژنهههام د یههت در هعالیههر هرداريخسههیان و

گیاه را در هراهر آسیب اكریداتیا کاژهي از تهتش ژهارم

ايتته ژنههام ايهن

كیتازم اسر ،اکتخاب ژد .ها ههر

تري تاهان پیشساز ا لي ايتدول اسهتیک اسهید ( )IAAو

کا ی راهاکداز اين ژنها هرام ياهتن هنماي محاهظرژهده

پیشساز چتدين امخح سازگار اسر ك در ه اسهتازم

جرتجا ژد .ها تاج ه ايتت ژتاسهايي  de novoههنمايه

ياکي و اسه زم در ژهرايط تهتش ژهارم د یهت هرهتتد

مرتعد لام کام اول هات اسر ،از اژ  ،1گهرهههايي

 .(Zahirهه عهخوه تتظهی هیاسهتتز لیگتهین

(ژن هايي) ك تتها يک يال مشترک ها يهک گهره ديگهر

ه عتهاان عامهت ا هلي اههزايش تح هت تهتش ژهارم در

داژتتد ،هرام جرهتجام ههنمايه درکظهر گرهته کشهدکد.

گیاهان ژتاسايي ژده اسهر ) .(Liu et al., 2018ژنههام

کا ی هاتدستي ژروم روکايري ) (TSSههرام جرهتجام

اکتقههالدهتههده ) (Transporterههها کقههش ژههتا ت ژههده در

هنماي اکتخهاب ژهد .ههرام مهااردم كه ژن روم رژهت

ه استازم يهان در اژه ههام  1و  3ژتاسهايي ژهدکد

متدي قرار گرهت هاژهد ،مت هت معتهان تهاالي در کظهر

در میهههان آنهههها ژنههههايي هههها هعالیهههر GTPase

داظهرژهده در کا یه راهاکهداز

)et al., 2010

كه ه

گرهت ژد .يک هنماي
09

] [ DOR: 20.1001.1.15625540.1401.24.1.6.7

محاهظر ميكتد ) .(Nazar et al., 2015از طرن ديگهر،

اژ تاسط عامت روکايري يتراکي تتظهی مهيژهاکد،

] [ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2022-08-18

 (Sairamملاهقههر دارد.

كاکديدا ه ه راه ژنهام اتصالدهتهده ژتاسهايي ژهدکد.
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در پاسخ ه تهتش ژهارم اهتهراب هیهان کشهان داده اسهر

ژنهام اکتخاب ژده اژ اول ياهر ژهد .ايهن ههنمايه
در  11سههتاکس از  21دکتال ه در کظههر گرهت ه ژههده قههرار

) FUF1 .(Ma et al., 2006دارام يک ه الا

داژت و در اكثر تااليها ماقعیر متهاکي ههنمايه هرهیار

ه هرد در ر ه کا  Zm00001d048991ههاده و ماکتهد

کزديک ه  TSSاسر (ژتت  .)0هن مايه ژتاسهايي ژهده

آراهیدوپریس ،هیان آن متحصر ه هاهر اسر و هیشتر در

ژتاهر هریار هاتيي ها يک هنماي ژتا ت ژهده در گیهاه

ريش هیان ميژاد ) .(Walley et al., 2016تتهام ژکتیتهي

آراهیدوپرههیس دارد كه محههت اتصههال عامههت روکايرههي

در اين عامت روکايري ميتااکهد هخشهي از تدهاو ههام

) FUF1 (AT1G71450اسر FUF1 .يتي از زير هاکااده

پاسخ ه تتش ژارم هین ژکاتی هام متح هت و رهان

A-4

 DREBاز عامههت روکايرههي  ERF/AP2اسههر كهه

متحصر

را تاجی كتد ك ميتااکد هدن متاستي هرام هرکام هام
ه کژادم هاژد.

هیان آن در ريش گیاه آراهیدوپریس هه طهار معتهيدارم

ماقعیر متاکي هنماي ژتاسايي ژده مت ايت ه کا ی هاتدستي ژروم روکايري ) (TSSهاده و ژتاهر زيادم ها هنماي ژتاسايي ژده در گیاه آراهیدوپریس كه محهت اتصهال
عامت روکايرهي  )Q-value 2.32e-04) FuF1اسهر ،دارد .لاگهام اول ههنمايه آراهیدوپرهیس اسهر كه از داده  DAP-sequencingهدسهر آمهده و لاگهام دو
کشاندهتده هنماي  de novoژتاسايي ژده در اژ اول ميهاژد
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ژتت – 0هنماي (ماتیف) محاهظرژده ژتاسايي ژده در تاالي راهاکداز ژنهام ماجاد در اژ اول در ژکاتی هام ر

Fig. 4. The protected motif overrepresented in the promoter sequences of the genes in sub-network 1 in maize genotypes.

نتیجهگیری

تجزي و تحلیت متتتي هر ژتت در دو ژکاتیه

ميدههد كه مهيتااکهد در ارتتها ههین تتظهی در سهل
روکايري و هعد از روکايري در تح ت هه ژهارم کقهش

ر ،

داژت هاژد.

مریرهام مالتالي مرتتط ها تداو در تح ت ه ژهارم

دادههام  RNA-seqتالیدژهده در پايگهاه اطخعهاتي

را ژتاسايي كرد و يک هنماي و عامت روکايري را کشان
00
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The identified motif shows a strong bias towards upstream of the transcription start site (TSS) and is very similar to the
known Arabidopsis motif representative for FuF1 transcription factor binding site (q-value 2.32e-04). The first logo is the
Arabidopsis motif obtained from DAP-sequencing data and the second one represents the de novo motif identified in subnetwork 1
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Network-based transcriptome analysis in salt tolerant and salt sensitive maize
(Zea mays L.) genotypes
Mohasseli, T.1, S. Dezhsetan 2 and R. Darvishzadeh 3

ABSTRACT
Mohasseli, T., S. Dezhsetan and R. Darvishzadeh. 2022. Network-based transcriptome analysis in salt tolerant and salt
sensitive maize (Zea mays L.) genotypes. Iranian Journal of Crop Sciences. 24(1): 79-92. (In Persian).

Identification of genes involved in salinity stress tolerance provides deeper insight into molecular
mechanisms underlying salinity tolerance in maize. The present study was conducted in the faculty of agriculture
of Urmia university, Iran, in 2018, with the aim of identifying genetic differences between two maize genotypes
in tolerance to salinity stress, and the results of gene expression were integrated with gene interaction networks.
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First, two maize genotypes with extreme phenotypic differences in salinity tolerance were identified using
phenotypic screening data. Gene expression was studied by RNA-sequencing to unveil molecular mechanisms
underlying salinity tolerance differences in two selected maize genotypes (T9: salinity-tolerant; S46: salinitysensitive). Phosphorylation-dependent signaling processes, ion transportation, oxidation-reduction, glutathione
metabolism, and tryptophan metabolism between tolerant and sensitive genotypes were identified as different
biological pathways by gene ontology and interaction network analysis on the genes with differential expression.
Network analysis identified a motif as a common regulatory element (cis-regulatory element) in the promoter
region of genes belonging to the sub-network with phosphorylation and kinase activity. This motif corresponds
to a regulatory element known in Arabidopsis which binds a transcription factor with a known role in responding
to salinity-stress. By integrating gene expression and interaction network data obtained from different molecular
layers, pathways and genes distinguishing in two salinity-tolerant and salinity-sensitive genotypes were
identified, These findings can be used in maize breeding and biotechnology programs to improve maize grain
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yield under salinity stress conditions.
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