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Abstract
Objective
Due to the low chilling requirement of almond, this plant encounters yearly with irreparable
damages by late spring frost. The introduction of tolerant cultivars using genetic engineering
methods, depends on the identification of molecular mechanisms involved in cold stress response.
In recent studies the important role of small RNAs especially miRNAs have been confirmed in
the response and adaptation of plants to biotic and abiotic stresses. Therefore, based on the sRNA
sequencing results of almond, among identified cold-responsive miRNAs, in this study, the
expression pattern of Pdu-miR319a and Pdu-miR398a-3p along with their targets were compared
between two cold tolerant and sensitive genotypes of almond.

Materials and methods
The reproductive tissues of almond (anther and ovary) from H as tolerant genotype and Sh12 as
sensitive variety were treated under 0 and -2 ᵒC. After RNA extraction and cDNA synthesis Real
Time PCR was performed and expression data were analyzed by 2- ΔΔct method.
Results
MiR319a was identified with a positive regulatory effect in response to both cold stress levels in
two genotypes. The downregulation of GAMYB-like was observed in both tissues of H under 0ᵒC
and also in the ovary of Sh12 under 0 and -2 ᵒC. The expression of TCP4 was significantly
increased in H under both stress levels. MiR398a-3p was detected with a negative regulatory
effect in the H but the induction of CTR6 was observed in both tissues under -2ᵒC. In Sh12 the
upregulation of miR398a-3p and the downregulation of CTR6 was observed.
Conclusions
Regarding to the differential expression of studied genes between two genotypes, in order to
complete the molecular information about their function, it is recommended to examine their
expression among other tolerant and sensitive varieties under different cold stress treatments, and
followed by their function should be assessed using methods such as over expression, amiRNA
technology and target mimicry.
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چکیده
هدف :درخت بادام به دلیل نیاز سرمایی کم ،به سرمای دیررس بهاره ح ساس بوده و همه ساله متحمل خ سارات جبرانناپذیری
توسط این تنش می شود .الزمه توسعه ارقام متحمل با استفاده از روشهای مهندسی ژنتیک ،شناخت مکانیسمهای مولکولی دخیل
در پا سخگیاه به تنش سرما میبا شد .در مطالعات اخیر نقش مهم RNAهای کوچک به ویژه میکروRNAها در پا سخ و سازگاری
گیاهان به تنشهای زیستتتتی و غیرزیستتتتی اثبات شتتتده استتتت .از اینرو بر استتتاس نتایج توالییابی sRNAهای بادام از میان
میکروRNAهای پاستتخ دهنده به تنش ستترما ،در این مطالعه  Pdu-miR319aو  Pdu-miR398a-3pانتخاب و الگوی بیان
آنها به همراه ژن هدفشان در بین دو ژنوتیپ متحمل و حساس به سرمای بادام تحت تنش سرما مورد مقایسه قرار گرفتند.
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مواد و روشها :در این آزمایش بافتهای زای شی ب ساک و تخمدان ژنوتیپ متحمل  Hو رقم ح ساس به سرمای  Sh12تحت
تیمارهای صفر و  -2درجه سانتیگراد قرار گرفتند .پس از ا ستخراج  RNAو سنتز  ،cDNAواکنش  Real time PCRانجام و
تجزیه و تحلیل دادههای بیان نیز با استفاده از روش  2- ΔΔctصورت گرفت.
نتایج :ژن  miR319aبا اثر تنظیمی مثبت در پا سخ به هر دو سطح تنش سرما در هر دو ژنوتیپ شنا سایی گردید .کاهش بیان
 GAMYB-likeدر هر دو بافت زایشی ژنوتیپ  Hدر پاسخ به تنش صفر درجه سانتیگراد و نیز در بافت تخمدان  Sh12در پاسخ
به هر دو ستتطح تنش مشتتاهده شتتد .ژن  TCP4در ژنوتیپ  Hدر پاستتخ به هر دو ستتطح تنش افزایش معنیداری را نشتتان داد.
 MiR398a-3pبا اثر تنظیمی منفی در ژنوتیپ  Hشناسایی شد .اما افزایش بیان ژن  CTR6در هر دو بافت در پاسخ به تنش -2
درجه سانتیگراد م شاهده گردید .در رقم  Sh12افزایش بیان  miR398a-3pو کاهش بیان CTR6در بافت تخمدان  Sh12در
پاسخ به تنش  -2درجه سانتیگراد مشاهده شد.
نتیجهگیری :با توجه به مشاهده افتراق بیان ژنهای مورد مطالعه در بین دو ژنوتیپ متحمل و حساس ،به منظور تکمیل اطالعات
مولکولی در رابطه با عملکرد آنها ،توصتتیه میشتتود بیان آنها در ستتایر ارقام متحمل و حستتاس و تحت تیمارهای مختلف تنش
سرمایی نیز سنجیده شود و به دنبال آن عملکرد آنها با استفاده از روشهایی نظیر بیش بیان کردن ژنها ،تکنولوژی amiRNA

و روش  target mimicryبررسی گردد.
کلیدواژهها :بادام ،تنش سرما ،بافت زایشی ،بیان ژن ،میکرو.RNA
نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :کریمی مرضیه ،شیران بهروز ،ربیعی محمد ،فالحی حسین ( )۱۴00مطالعه تغییرات بیان Pdu- ،Pdu-miR319a
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مقدمه
تنشهای غیرزی ستی به شکل منفی ،ر شد ،تولید و بقای گیاهان را تحت تأثیر قرار میدهند و از اینرو به عنوان عوامل تعیین
کننده و کلیدی در کاهش محصوالت در سراسر جهان به حساب میآیند .تنش سرما بیشترین تهدید را برای رشد و نمو محصوالت
کشاورزی در میان سایر تنشهای غیرزیستی دارد و از اینرو سبب کاهش پراکنش گونههای گیاهی می شود .تنش سرما بر اساس
شدت به دو دسته کلی تنش سرما و یخزدگی تقسیم می شود .تنش سرما در دامنه دمایی صفر تا  20درجه سانتیگراد اتفاق میافتد،
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در حالی که تنش یخزدگی در دماهای کمتر از صتفر درجه ستانتیگراد به وقوع میپیوندد ( .)Sinha et al .2015عالیم صتدمه
ناشی از تنش سرما شامل جوانهزنی ضعیف ،باز ماندن گیاهچه از رشد ،آسیبهای سطحی ،ظاهر آبکی ،خشکی ،تغییر رنگ ،تجزیه
بافت و ت سریع پیری میبا شد .تنش سرما از طریق عقیم شدن گل ،به شکل منفی بر ر شد زای شی گیاه اثر میگذارد .خ سارتهای
اصتتلی که توستتط تنش ستترما ایجاد میشتتود ،شتتامل تغییرات غشتتای ستتلولی ،نشتتت یونی و تغییر در فعالیت آنزیمی میباشتتد
( .)Dhanapal & Crisosto 2013هر چند بسیاری از درختان میوه به منظور تو سعه جوانههای گل دهنده نیاز به گذراندن دوره
م شخ صی از سرما در ف صل زم ستان را دارند ،اما وقوع سرمای اواخر زم ستان و اوایل بهار سبب آ سیب زدن به جوانهها ،گلها و
میوه های در حال نمو و در نتی جه کاهش میزان باروری آن ها میگردد .در م یان خانواده های گوناگون گ یاهی ،جنس های مختلف
خانواده گل ستترخیان ۱به ویژه میوههای هستتتهدار نظیر هلو ،بادام ،آلو و زردآلو به دلیل جوانهزنی زود هنگام دچار خستتارت ستترمای
بهاره بیشتری میگردند .در ایران در طی سالیان متمادی کشت و توسعه ارقام مختلف بادام از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است و
باغداران با تجربه با کاشت ،داشت و برداشت این محصول آشنا شدهاند و با شناخت ویژگیهای این درخت از قبیل تحملپذیری آن
به تنشهای محیطی (کمآبی) ،مقاومت به خاکهای آهکی (کلرور آهن) و زمینهای ستتتنگالخی ،کاشتتتت آن را توستتتعه دادهاند
( .)Sorkhe 2011خاصیت انباری بسیار باال ،سهولت نگهداری و حمل و نقل ،ضایعات کم ،قابلیت باالی صادرات و ارزآوری و نیز
ظرفیت قابل توجه کشتتت بادام در کشتتور ستتبب شتتد که ستیاستتت افزایش ستتطح زیر کشتتت آن در طول برنامههای توستتعه جزء
اصلیترین اهداف زیربخش باغبانی قرار گیرد ( .)Imani 2000با وجود سازگاری باالی این محصول با اقلیم ایران ،هر ساله سرما
و یخزدگی بهاره در مراحل فنولوژیکی مختلف گلدهی در بادام خستارت جبران ناپذیری را وارد نموده و ستبب کاهش محصتول به
میزان  ۶0تا  ۱00درصد شده است ( .)Afshari & Parvane 2013در استان چهارمحال و بختیاری نیز که رتبه اول تولید بادام
را در ایران به خود اخت صاص داده ا ست ،خ سارت سرما در برخی از سالها ،سبب از بین رفتن  ۷0در صد مح صوالت شده ا ست.
تکنیکهای متداول و مرسوم نظیر آبپاشی ،کاهش میزان کودهی نیتروژن ،سیستمهای نگهداری خاک و تجهیزات گرمایشی اغلب
در باغهای تجاری به منظور محدود ساختن اثرات زیانبار سرمای دیررس بهاره استفاده میشود ( Imani & Mahamadkhani

 .)2011در کنار استفاده از روشهای سنتی و مرسوم ،استفاده از دانش مبتنی بر ژنتیک مولکولی میتواند به بهبود و توسعه گیاهان
متحمل به تنش ستترما کمک شتتایانی کند .الزمه کاربردی شتتدن روشهای نوین مولکولی در راستتتای این اهداف ،بدستتت آوردن
اطالعات در زمینه مکانیستتمهای تنظیمی گیاه در مواجه با تنشهای مختلف به ویژه تنش ستترماستتت .بهعالوه ،در اواخر دهه ۸0
میالدی مطالعات و بررسیهای به عمل آمده روشن نمود که مکانیسمهای مولکولی در زمره مهمترین فرایندهای ژنتیکی (مشتمل
بر همانندستتازی  ،DNAرونویستتی ،ترجمه و حتی نحوه تنظیم ژنها) هستتتند ( Mohammadabadi and Tohidinejad

 .)2017ماده ژنتیکی 2یک سلول دارای تعداد زیادی ژن میبا شد که هیچگاه به طور همزمان بیان نمی شوند و در یک زمان خاص

Rosacea
DNA
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فقط تعداد کمی از آنها بیان شده و پروتئین یا آنزیم مورد نیاز سلول را تولید مینمایند ( .)Tohidi nezhad et al. 2015نیاز به
بیان ژن تو سط محیطی که در آن ر شد میکند کنترل می شود و در صورت عدم نیاز به فرآورده ژن ،آن ژن به صورت خاموش و
غیرفعال باقی خواهد ماند .ستتاز و کار بیان ژن اولین بار در باکتری  E.coliکشتتف شتتد ( .)Ahsani et al. 2019aبیان ژنهای
یوکاریوتی تحت کنترل موقت و چندبعدی می باشتتد .تنها یک مجموعه نستتبتاچ کوچک از تمام ژنوم در هر یک از انواع بافتها بیان
می شتتود و نیز بیان ژنها به مرحله نمو بستتتگی دارد ( .)Mohammadabadi et al. 2018بنابراین ،بیان ژن در یوکاریوتها
برای هر بافت اختصتتاصتتی استتت ( .)Ahsani et al. 2019bهمچنین مقدار محصتتوالت ژن که در همان بافت و نیز در ستتایر
بافتهایی که آن محصول را میسازند ،ساخته شده سبب تنظیم بیان آن ژن میشود ( .)Mohammadabadi et al. 2017یکی
از اقدامات استتاستتی مطالعه ژنها و پروتئینهای مرتبط با صتتفات اقتصتتادی و مطالعه آنها در ستتطح ستتلولی یا کروموزومی استتت
( .)Jafari Darehdor et al. 2016در زمانی که گیاهان با تنشهای مختلف به ویژه تنش سرما روبرو می شوند ،مکانی سمهای
تنظیمی تکامل یافته در ستته ستتطح بعد از رونویس تی ،ترجمه و پس از ترجمه القا شتتده و به دنبال آن ستترماستتازگاری و تحمل به
یخزدگی در این گیاهان بروز مییابد .تاکنون شناسایی برخی از مکانیسمهای پس از رونویسی تحت تنش سرما از طریق شناسایی و
نمایش الگوی بیان میکروRNAها ۳با استفاده از تکنولوژی توالییابی با توان باال فراهم شده است و نقش اجزای مولکولی مختلف
در درک تنش سرما ،انتقال سیگنال سرما و نیز تنظیم بیان ژنها در پاسخ به تنش سرما مشخص شده است ( Alisoltani et al.

MiRNA .)2015; Yang et al. 2017; Abla et al. 2019; Zhou et al. 2019ها به عنوان مهمترین تنظیم کنندههای
ژن در سطح پس از رونوی سی مح سوب می شوند و عملکرد اکثر آنها از طریق افزایش و یا کاهش بیان شان آ شکار شده ا ست
( .)Zhang et al. 2006این مولکول های  2۱-2۴نوکلئوت یدی فرای ند های نموی و فیزیولوژیکی مختلفی را کنترل میکن ند و
ک شف آنها رویکرد جدیدی را به سمت درک شبکههای تنظیمی پیچیده ژنی ایجاد کرده ا ست .)He & Hannon 2004( .در
م طال عه  )2016( Karimi et al.تجز یه و تحل یل های بیوانفور ماتیکی داده های مربوط به توالی یابی  sRNAهای بادام،
miRNAهای پاسخ دهنده و ژن هدفشان را در اندامهای زایشی تحت تنش سرما مشخص نمود .با توجه به نتایج بدست آمده ،دو
ژن  Pdu-miR319aو  Pdu-miR398a-3pبه عنوان  miRNAهای پاسخ دهنده به تنش سرما معرفی شدند .از طرف دیگر
در مطالعات متعددی نقش تنظیمی این دو  miRNAدر پا سخ سازگاری به تنش سرما آ شکار شده ا ست ( Thiebaut et al.

 ، )2012; Wang et al. 2014; Song et al. 2017; Abla et al., 2019از اینرو در این مطالعه به منظور تأیید نتایج
مطالعه پیشتتتین ،الگوی ب یان دو ژن  Pdu-miR319aو  Pdu-miR398a-3pدر بین دو ژنوت یپ حستتتاس و متحمل تحت
تیمارهای مختلف تنش سرما با ا ستفاده از روش  Real time PCR۴مورد مقای سه قرار گرفت .همچنین اثر تنظیمی بیان این دو

miRNAs
RT-qPCR
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ژن بر روی ژنهای هدفشان نیز بررسی گردید .این مطالعه که با هدف شناسایی و تأیید miRNAهای پاسخ دهنده به تنش سرما
صورت گرفته ا ست ،تنها مقدمهای در را ستای بهبود هدف ا صالحی افزایش تحمل در بادام از طریق به کارگیری ا ستراتژیهای
جدید از جمله مهند سی miRNAهای پا سخ دهنده به تنش با هدف افزایش بیان یا سرکوب ژنهای هدف مرتبط با شبکههای
تنظیمی تنش میباشد.

مواد و روشها
در این آزمایش از ژنوتیپ ن سبتاچ متحمل به سرما و دیرگل  Hو رقم ح ساس به سرمای و دیرگل  Sh12ا ستفاده گردید .در
مرحله غنچه صورتی ،5بر اساس تکنیک شاخه بریده ( ، )Imani et al. 2012شاخههای یکساله نمونهبرداری و بعد از جدا سازی،
به مدت  2۴ساعت در آب حاوی ساکارز  5در صد قرار داده شدند .برنامه اعمال تنش سرما بر ا ساس مطالعه Mousavi et al.

( )2014طراحی گردید و دو دمای 0درجه ستتانتیگراد(به مدت  ۳ستتاعت) و  -2درجه ستتانتیگراد (به مدت  2ستتاعت) به عنوان
تیمارهای تنش در نظر گرفته شد .نمونههای شاهد نیز در دمای  ۱0درجه سانتیگراد نمونهبرداری شدند .پس از اعمال تیمار دمایی،
بافتهای بستتاک و تخمدان در حداقل ستته تکرار بیولوژیکی نمونهبرداری و بالفاصتتله به نیتروژن مایع منتقل و در نهایت در فریزر
 -۸0درجه سانتیگراد تا زمان ا ستخراج  RNAنگهداری شدند .ا ستخراج  RNAکل تو سط روش تغییر یافته & Rubio-Piña
 )2011( Zapata-Pérezانجام پذیرفت .به منظور حذف آلودگی  ،DNAنمونههای  RNAاستتتخراج شتتده ،با آنزیم DNaseI

 RNase Freeتیمار شدند .غلظت  RNAا ستخراج شده با ا ستفاده از د ستگاه ا سپکتروفتومتر ( ساخت شرکت اپندورف آلمان) در
طول موج  2۶0نانومتر بر حسب نانوگرم بر میکرولیتر اندازهگیری شد .کیفیت  RNAاستخراج شده نیز توسط الکتروفورز ژل آگارز
 ۱/2در صد (رنگآمیزی شده با  )safe stainمورد برر سی قرار گرفت .در این برر سی ژنهای هدف miRNAهای مورد مطالعه
توسط سایت  )Dai & Zhao 2011( psRNATargetو با استفاده از کانتیگهای حاصل از توالییابی  RNAبادام در مطالعه
 )2014( Mousavi et al.پیشبینی شتتدند (شتتکل  . )۱انتخاب توالیهای پیشبینی شتتده با در نظرگرفتن پارامترهای ،حداکثر
انتظار ( ،)Maximum expectationطول ناحیه برای امتیازدهی جفت شدگی ( ،)hspsizeتعداد بهترین ژنهای هدف برای هر
 ،sRNAد ستر سی ژن هدف ،حداکثر انرژی الزم به منظور د ستر سی به محل جفت شدن ژن هدف با  ،)sRNA (UPEطول
ناحیه مجاور با ناحیه هدف به منظور آنالیز میزان دستتترس تی ،دامنه ناجور جفت باز مرکزی که منجر به بازدارندگی در مرحله ترجمه
می شود و نیز تعدد در ناحیه هدف ( )multiplicityتعیین شد .ژنهای هدف انتخاب شده بر ا ساس پارامترهای ذکر شده دارای
باالترین امتیاز بودند .به منظور بررستتی بیان هر  cDNA ،miRNAآن با استتتفاده از روش  stem-loop RT PCRمطابق با
پروتکل  )2005( Chen et al.و )2007( Varkonyi-Gasic et al.سنتز شد .آغازگر اختصاصی  stem-loop RTبه منظور

pop corn
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سنتز  cDNAو نیز آغازگرهای اختصاصی رفت ( )Forwardو عمومی برگشت ( )Universal/ Reverse primerتوسط نرم
افزار  MiRNA Primer Designerطراحی شتتدند .به منظور بررستتی بیان ژنهای هدف نیز  cDNAهر نمونه با استتتفاده از
آغازگر عمومی الیگو dTستتنتز گردید .آغازگرهای اختصتتاصتتی هر ژن هدف نیز با استتتفاده از ابزار  primer blastطراحی گردید.
لی ست آغازگرهای طراحی شده به منظور برر سی بیان miRNAها و ژنهای هدف پیشبینی شده در جدول  ۱ن شان داده شده
ا ست .پس از اطمینان از تکثیر صحیح  cDNAو طراحی آغازگرها تو سط واکنش  ،End point PCRواکنش  RT-qPCRبا
استفاده از  ۶ μL ،cDNA 2 μLمخلوط واکنش  )Cat. #RR820A( Takaraحاوی  SYBR Greenو  ۱0 μMآغازگرهای
اختصتتاصتتی برای هر ژن در حجم نهایی  ۱2 μLبا برنامه دمایی  ۳0( ۹5 °Cثانیه) به دنبال چرخه دمایی دو مرحلهای 5( ۹5 °C
ثانیه) و  ۳0( ۶0 °Cثانیه) با  ۴0سیکل صورت پذیرفت .دو ژن  )Mallory et al. 2004( 18S rRNAو اکتین ( Gao et al.

 )2009نیز به عنوان ژن کنترل داخلی به ترتیب برای  miRNAو ژن هدف استتتفاده شتتدند .واکنش برای هر نمونه با ستته تکرار
تکنیکی انجام شد .میزان  cycling thresholdبرای هر نمونه توسط نرمافزار Rotor-Gene Q Series Softwareبه دست
آمد و مقای سه نتایج با ژن کنترل داخلی ،با ا ستفاده از روش  )Livak & Schmittgen 2001( 2-ΔΔctانجام شد .برای مقای سه
میزان بیان نمونه کنترل و تنش از آزمون  tبا در نظر گرفتن حداقل سطح معنیدار  0/05استفاده گردید.

شککک  .1نتایج پیشبینی ژنهای هدف miRNAهای مورد مطالعه توسکک سککایت . psRNATargetمح
جفتشدگی مرکزی در بین بازهای  9تا  11در شک نشان داده شده است.
Figure1. The prediction results of studied miRNA’s target genes by psRNATarget. The
central base pairing is shown between the nucleotides of 9-11.
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ها و ژنهای هدف مورد مطالعهmiRNA  لیست آغازگرهای طراحی شده مربوط به.1 جدول
Table1. Designed primers list of studied miRNAs and target genes
نام آغازگر

)5ʹ-<3ʹ( توالی آغازگر

Primer

Primer sequence

Pdu-miR319a-RT
Pdu-miR319a-F
Pdu-miR398a-3p-RT

TM(ᵒC)

GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATA
CGACGGGAGC
GCGGCGGTTGGACTGAAGGGAG
GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATA
CGACCAGGGG

87.1
69.6
87.1

Pdu-miR398a-3p-F

GCGGCGGTGTGTTCTCAGGTCG

69.6

Universal

ATCCAGTGCAGGGTCCGAGG

64.6

PduGAMYB-like-F

TTCTAAGCCCACCTCAAGGG

60.5

PduGAMYB-like -R

TGGGGGAGATTGGATAAAAGCA

60.3

PduTCP4-F

TCATATGCTCATGCTCAGGGG

57.3

PduTCP4-R

AGCGGGTGCCAAAGATTGA

57.3

PduCTR6-F

TGTCTATGACTCCCCCTGC

59.5

PduCTR6-R

AGACGTACATGGGAACGCT

58.0

نتایج و بحث
 در صد تأیید شد۱/2  ا ستخراج شده از طریق برر سی الگوی الکتروفورزی آنها بر روی ژل آگارزRNA کیفیت نمونههای
 نانومتر برای اغلب نمونههای مورد مطالعه در محدوده اعداد2۸0  به2۶0  در طول موجRNA  ن سبت جذب نوری نمونه.)2 ( شکل
 با استتتتفاده ازEnd point PCR  واکنش. بود که این میزان نشتتتان دهنده خلوص و کیفیت مناستتتب آنها میباشتتتد2  تا۱/۸
 صحت تکثیر آنها را در تمام نمونهها نشان داد ( شکل،ها و ژنهای هدفmiRNA آغازگرهای اختصاصی رفت و برگشت برای
.)۳
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شککک  .2الگوی الکتروفورزی RNAهای اسککتاراش شککده از بافتهای زایشککی بادام بر روی ژل آگارز 1/2
درصد .شک باال مربوط به نمونههای  RNAاستاراش شده در ژنوتیپ  Hو شک پایین رقم  Sh12میباشد.
عالئم اختصککاری H :ژنوتیپ  S ،Hرقم  C ،Sh12کنترل 0 ،تنش صککفر درجه سککانتیگراد 2 ،تنش  -2درجه
سانتیگراد A ،بافت بساک و  Oبافت تامدان.
Figure 2. The electrophoresis pattern of extracted RNAs from reproductive tissue cultures
on 1.2% agarose gel. The figure above is related to the extracted RNA samples in the H
genotype and the figure below is for the Sh12. Abbreviations: H: H Genotype, S: Sh12, C:
control, 0: 0 ᵒC, 2: -2ᵒC, A: Anther tissue and O: ovary tissue.

بررسککی الگوی ب یان  Pdu-miR319aو ژن های هدف  PduGAMYB-likeو PduTCP4ت حت تنش
سرما در بادام :به منظور برر سی و مقای سه الگوی بیان miRNAهای  Pdu-miR319aو  Pdu-miR398a-3pبه همراه
ژنهای هدفشان بیان آنها دربافتهای زایشی ( بساک و تخمدان) ژنوتیپ دیرگل و متحمل  Hو نیز رقم دیرگل و حساس Sh12

بادام تحت شرایط تنش و کنترل از طریق  RT-qPCRمورد ارزیابی قرار گرفت .در این برر سی دو ژن هدف  GAMYB-likeو
 TCP4برای  miR319aپیشبینی گردید که بیان هر کدام درشرایط تنش و کنترل در بافتهای زایشی ژنوتیپ  Hو رقم Sh12

مورد برر سی قرار گرفت .مطالعه بر روی الگوی بیان  miR319aدر ژنوتیپ متحمل  ،Hتغییر بیان معنیداری را در پا سخ به تنش
سرما نشان نداد ،در حالی که ژن هدف  PduGAMYB-likeتنها کاهش بیان معنیدار را در پاسخ به تنش صفر درجه سانتیگراد
در بافت بساک ژنوتیپ متحمل  Hنشان داد.
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شک  .3شک باال الکتروفورز فراورده  end point PCRمربوط به نمونهای از miRNAهای Pdu-miR319a

و  Pdu-miR398a-3pبر روی ژل آگارز  1/2در صد میبا شد .نوار تکثیر شده در محدوده  60 bpتا  70 bpرا
نشکککان مید هد .شکک ک

پایین ،الکتروفورز فراورده های  End point PCRمربوط به ژن های هدف

 )157bp( PduTCP4 ،)136bp( PduGAMYB-likeو  )138bp( PduCTR6بر روی ژل آگارز  1/2درصککد
میباشد.
Figure 3. The figure above is related to the electrophoresis of some end point PCR products
of Pdu-miR319a, Pdu-miR398a-3p on 1.2% agarose gel. The amplified band is around 6070bp. The figure below is related to the electrophoresis of end point PCR products of
PduGAMYB-like (136bp), PduTCP4 (157bp) and PduCTR6 (138bp) on 1.2% agarose gel.

بررستی الگوی تغییر بیان این  miRNAو ژن  ، PduGAMYB-likeدر رقم حستتاس به ستترمای  Sh12نتایج متفاوتی را
نستتبت به پاستتخ ژنوتیپ  Hدر پاستتخ به تنش ستترما نشتتان داد .بر خالف ژنوتیپ  Hکه تغییرات معنیداری در بیان miR319a

مشتتتاهده نشتتتد ،اما در رقم  Sh12در مراحل اولیه تنش (تنش صتتتفر درجه ستتتانتیگراد) افزایش بیان معنیدار ( )FC= ۱/5این
 miRNAدر بافت بستتتاک مشتتتاهده گردید .همچنین در رقم  ،Sh12ژن  PduGAMYB-likeکاهش بیان معنی دار -۳/۱5
برابری(در سطح  5درصد) و  -2/5۱برابری (در سطح  ۱درصد) را به ترتیب در دو سطح تنش صفر و  -2درجه سانتیگراد در بافت
تخمدان نشان داد (شکل  .)۴تغییر الگوی بیان ژن  PduTCP4به عنوان ژن هدف دوم  Pdu-miR319aدر برابر تنش سرما نیز
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مورد مطالعه قرار گرفت .بر خالف ژن هدف اول یعنی ژن  PduGAMYB-likeکه در پاسخ به مراحل اولیه تنش در بافت بساک
ژنوتیپ متحمل  Hکاهش بیان معنیداری را نشتتان داد ،ژن  ،PduTCP4افزایش بیان معنیدار را در پاستتخ به تنش صتتفر درجه
سانتیگراد ( ) FC= ۳/۳۳و هم تنش  -2درجه سانتیگراد ( ) FC= ۶/۴۳نشان داد .بررسی الگوی بیان ژن  PduTCP4در بافت
تخمدان ژنوتیپ  Hو نیز در هر دو بافت زایشی رقم  ،Sh12تغییر بیان معنیداری را نسبت به شاهد نشان نداد (شکل .)5

شک  .4مقای سه الگوی بیان  Pdu-miR319aو ژن هدف آن  PduGAMYB-likeدر بافت ب ساک و تامدان
بادام دو ژنوتیپ  Hو  Sh12تحت دو سطح تنش صفر و  -2درجه سانتیگراد.
Figure 4. The comparison of Pdu-miR319a expression pattern and its target gene
PduGAMYB-like in anther and ovary tissues of two H and Sh12 genotypes under 0 and -2
ᵒC.
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شککک  .5مقایسککه الگوی بیان  Pdu-miR319aو ژن هدف آن  PduTCP4در بافت بسککاک و تامدان دو
ژنوتیپ  Hو  Sh12تحت دو سطح تنش صفر و  -2درجه سانتیگراد
Figure 5. The comparison of Pdu-miR319a expression pattern and its target gene PduTCP4
in anther and ovary tissues of two H and Sh12 genotypes under 0 and -2 ᵒC

 MiR319به عنوان اولین  miRNAشناخته شده با نام  miRJAWدر آرابیدوپ سیس میبا شد .نقش این  miRNAدر
ب سیاری از فرایندهای بیولوژیکی نظیر تنظیم بیو سنتز هورمون اتیلن ،سیگنالینگ  ABAو  ،GAریختزایی برگ ،ت شکیل گامت،
انتقال از فاز روی شی به مرحله گلدهی و نیز پا سخ به تنش شوری و سرما م شاهده شده ا ست ( Jones-Rhoades & Bartel
Rhoades et al. ;2004; Sunkar & zhu 2004; Reyes et al. 2005; Schwab et al. 2005; Liu et al. 2008

 )2002چندین مطالعه نقش تنظیمی  miR319را در پاستتخ به تنش ستترما نشتتان دادهاند .برای مثال در نیشتتکر افزایش بیان این
 miRNAدر هر دو اندام هوایی و ریشه ( )Thiebaut et al. 2012و یا افزایش بیان آن در آرابیدوپسیس تحت تنش چهار درجه
سانتیگراد ( )Liu et al. 2008گزارش شده است .این در حالی است که در مطالعه بر روی برنج ( )Lv et al. 2010و نیز شلغم
روغنی ( )Zeng et al. 2018نتایج متفاوتی ارائه گردید و کاهش بیان این  miRNAتحت تنش سرما گزارش شد .در برر سی
دیگر بر روی برنج بیش بیان  miR319bو ستترکوب  OsPCF8و  OsPCF5منجر به افزایش تحمل به ستترما در برنج شتتده
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استتت ( .)Yang et al. 2013در مطالعه دیگر نیز بیش بیان  miR319منجر به افزایش بیان ژنهای مرتبط با تنش ستترما و در
نتیجه افزایش تحمل به سرما گردیده ا ست ( .)Wang et al. 2014در مطالعه حا ضر الگوی بیان  miR319ب سته به ژنوتیپ،
بافت و نیز تیمار سرمایی متغیر بود .افزایش بیان مشاهده شده در بافت بساک رقم  Sh12تحت تنش صفردرجه سانتیگراد با نتایج
 )2014( Thiebaut et al.و  )2008( Liu et al.مطابقت داشته است.
ژن  GAMYB-likeمتعلق به خانواده فاکتورهای رونویستتتی MYBها می باشتتتند .از جمله عملکردهای ذکر شتتتده برای
فاکتورهای رونویسی  GAMYBمی توان به نمو پرچم ،طویل شدن ساقه ،گلدهی زود هنگام و نمو بذر اشاره نمود ( Thiebaut

 .)et al. 2012این دستته از ژنها به عنوان ژنهای هدف  miR159محستوب میشتوند ( ،)Millar et al. 2019اما به دلیل
شباهت ب سیار زیاد با  ،miR319برخی از آنها میتوانند مورد برش و تنظیم  miR319نیز قرار بگیرند .در مطالعه Gubler et

 )1995( al.برای اولین بار ،نقش تنظیم کنندگی مثبت  ،HvGAMYBدر انتقال ستتیگنال  GAدر الیه آلورون جو و فعال نمودن
آنزیم آلفا آمیالز مشتتتخص گردید .این نقش محدود به جو و ستتتایر غالت نشتتتده و در ستتتایر گیاهان نقش همه جانبه ژنهای
 GAMYBدر آبشار سیگنالینگ  GAکه منتهی به حرکت ذخایر آندوسپرم به سمت گیاهچه در حال رشد میگردد ،مشخص شده
استتت ( .)Millar& Gubler 2005در بررستتی انجام شتتده توستتط  )2008( Achard et al.شتتواهد نشتتان داد که یکی
مکانیسمهای تنظیمی گیاه در پاسخ به تنش سرما محدود کردن رشد از طریق جلوگیری از القای  GAاست .بنابراین کاهش القای
 GAمنجر به فعال نشتتدن رونویستتی از ژنهای  GAMYBو بازدارندگی رشتتد میگردد )2012( Thiebaut et al. .نیز همین
نتیجه را تأیید کرده و بیان داشتند که کاهش در میزان  GAMYBدر گیاه نیشکر تحت تنش سرما منجر به بازدارندگی رشد و نمو
میشتتتود .از آن جایی که تغییر بیان معنیداری در  miR319در ژنوتیپ  Hو نیز در تنش  -2درجه ستتتانتیگراد در رقم Sh12

م شاهده ن شد ،میتوان کاهش بیان  PduGAMYB-likeرا در ب ساک ژنوتیپ ( Hدر مراحل اولیه تنش) و نیز کاهش بیان آن در
تخمدان رقم  Sh12را بیشتتتر از آن که به دلیل اثر تنظیمی منفی  miR319بر  PduGAMYB-likeدانستتت ،به دلیل کاهش
القای  GAو در نتیجه فعال نشدن رونویسی از این ژن تحت تنش سرما قلمداد نمود.
TCP۶ها از جمله فاکتورهای رونویستتی مخصتتوص گیاهان هستتتند که در عملکردهای مختلفی نقش دارند ،که میتوان به
کنترل تقسیم سلولی ،گسترش ،تمایز و نمو برگ ،کنترل شاخهدهی ،بیوژنز میتوکندریایی ،پیر شدن برگ ،نمو گامتوفیت نر و ماده و
دخالت در سیگنالینگ اکسینها و جاسمونیک اسید ( )GAاشاره نمود ( .)Wang et al. 2014نقش فاکتورهای رونوی سی TCP
به تنظیم شاخصهای ر شد و نمو محدود نمی شود و این فاکتورها در پا سخ گیاه به تنشهای مختلف اعم از زی ستی ( Wang et

 )al. 2015و غیرزیستتتی ( Mukhopadhyay & Tyagi 2015؛ ) Danisman 2016از طریق اثر متقابل با شتتبکههای
ستتتیگنالینگ مختلف نیز نقش دارد .به عنوان مثال در مطالعه  )2014( Wang et al.بر روی برنج به نقش تنظیمی مثبت ژن
TEOSINTE BRANCHED CYCLOIDEA/PCF
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 TCP2در تنش سرما ا شاره شده ا ست .در این برر سی م شخص شد این ژن به صورت منفی تولید ROSها را تنظیم کرده و در
سمزدایی آنها تأثیر دارد .به طور کلی میتوان گفت فاکتورهای رونوی سی  ،TCPبه عنوان ابزار مفیدی در بهینه سازی ساختار گیاه
و سازگار کردن گیاه نسبت به تنشهای محیطی میبا شند TCP4 .به عنوان اصلیترین ژن هدف  miR319شناخته شده است.
در تحقیق جدیدی م شخص شده ا ست که  TCP4تنظیم شده تو سط  ،miR319ت شکیل دیواره سلولی را از طریق فعال کردن
بیان شبکه رونویسی  VND7در آرابیدوپسیس کنترل میکند .افزایش بیان  ،TCP4سبب افزایش معنیدار ضخامت دیواره سلولی،
افزایش رسوب سلولز و لیگنین و ارتقای تشکیل آوند چوبی می شود .افزایش ضخامت سلولی و لیگنینی شدن آن میتواند تحمل به
سرما در آرابیدوپسیس را افزایش دهد ( .)Zeng et al. 2018افزایش بیان  TCP4تحت تنش سرما در آرابیدوپسیس با نتایج این
برر سی از نظر افزایش بیان ژن  TCP4در بافت ب ساک ژنوتیپ  Hتحت هر دو تیمار تنش صفر و  -2درجه سانتیگراد مطابقت
دارد .بر خالف ژنوتیپ  Hکه افزایش معنیدار بیان ژن  TCP4را ن شان داد ،در رقم  Sh12تغییرات بیان معنیداری م شاهده ن شد.
از اینرو میتوان به شکل یه فرضیه چنین استباط نمود که یکی از دالیل تفاوت در میزان تحمل به سرمای این دو ژنوتیپ ،مربوط
به عملکرد این فاکتور رونوی سی مهم با شد که افزایش بیان آن سبب افزایش ضخامت دیواره سلولی و لیگنینی شدن و در نهایت
افزایش تحمل به تنش سرما میشود.
بررس کی الگوی بیان  Pdu-miR398a-3pو ژن هدف آن  PduCTR6تحت تنش سککرما در بادام :نتایج
حاصل از بررسی الگوی بیان  Pdu-miR398a-3pدر بافت بساک و تخمدان ژنوتیپ  ،Hکاهش بیان معنیدار ( )FC= ۱/0۴این
ژن را در بافت تخمدان در پا سخ به تنش صفر درجه سانتیگراد ن شان داد ( شکل  ۶و  .)۷بر خالف ژنوتیپ  ،Hرقم  Sh12تغییر
بیان معنیداری را در پاسخ به تنش سرما در دمای صفر درجه سانتی گراد ( )FC= ۳/2۴در بافت بساک نشان داد .در بافت تخمدان
این رقم نیز افزایش معنیدار ( )FC=۱/25در پاستتتخ به تنش  -2درجه ستتتانتیگراد مشتتتاهده گرد ید .تغییر ب یان ژن هدف این
 miRNAدر پاسخ به تنش سرما در هر دو ژنوتیپ  Hو  Sh12مورد مطالعه قرار گرفت .در دو بافت زایشی ژنوتیپ  ،Hتغییر بیان
معنیداری در هر دو سطح تنش سرما مشاهده نشد ،اما در رقم  Sh12این ژن پاسخ متفاوتی را نشان داد و در بافت بساک افزایش
بیان  ۶/0۸برابری (معنیدار در سطح یک درصد) را در سطح تنش  -2درجه سانتیگراد و کاهش معنیدار  -۸/۸۹و  -5/۷۶برابری
(در سطح یک در صد) را به ترتیب در پا سخ به هر دو سطح تنش صفر و  -2درجه سانتیگراد در بافت تخمدان این ژنوتیپ ن شان
داد .همچنین الگوی ارتباطی بیان این  miRNAو ژن هدفش ،اثر تنظیمی منفی را در تیمار  -2درجه سانتیگراد در بافت بساک و
تیمار صفر درجه سانتیگراد در تخمدان ژنوتیپ  Hو نیز در تیمار  -2درجه سانتیگراد بافت تخمدان رقم  Sh12ن شان داد ( شکل
.)۶
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شک  .6مقایسه بیان نسبی  Pdu-miR398a-3pو ژن هدف آن  PduCTR6در بافت بساک و تامدان بادام
دو ژنوتیپ  Hو  Sh12تحت دو سطح تنش صفر و  -2درجه سانتیگراد
Figure 6. The comparison of Pdu-miR398a-3p expression pattern and its target gene
PduCTR6 in anther and ovary tissues of two H and Sh12 genotypes under 0 and -2 ᵒC

 MiR398به عنوان یک  miRNAحفاظتشتتتده استتتت که از طریق پیشبینی بیوانفورماتیکی و آنالیز توالیهای کتابخانه
 sRNAدر آرابیدوپ سیس تحت تنش سرما شنا سایی شده ا ست ( Jones-Rhoades & Bartel 2004; Sunkar & Zhu

 .)2004این  miRNAدر پاستخ به تنشهای مختلف زیستتی و غیرزیستتی نظیر تنش اکستیداتیو ،همئوستتازی مس ،فستفات و
کل سیم ،تنش  ،UVشوری ،ABA ،کمبود آب ،تنش ازن و پاتوژنهای گیاهی نقش دارد ( .)Zhu et al. 2011مطالعات مختلف
نشان دادهاند که تعدادی از miRNAها تحت شرایط تنش ،افزایش بیان و کاهش بیان نشان میدهند و پاسخ این miRNAها به
108
Electronic ISSN: 2228-6500

Print ISSN: 2228-6705,

;Agricultural Biotechnology Journal

کریمی و همکاران1400 ،
تنشهای غیرزی ستی ،متغیر و پویا ست .برای مثال در این مطالعه نیز تغییرات بیان مختلفی از  miR398در دو ژنوتیپ متحمل H

و رقم حستتاس  Sh12تحت تنش ستترما مشتتاهده گردید .این متغیر بودن و یکنواخت نبودن بیان  miR398تحت تنش ستترما در
مطالعات مختلف نظیر  )2008( Zhou et al. ،)2004( Sunkar & Zhuو  )2014( Wang et al.نیز م شاهده شده ا ست.
تفاوت در بیان  miR398در میان مطالعات مختلف ممکن استتتت به علت تفاوت در گونه ،ژنوت یپ ،دوره و مدت تنش ستتترما در
مطالعات مختلف با شد ( .)Zeng et al. 2018کاهش بیان  miR398به تغییرات دمای محیط در مطالعات مختلفی گزارش شده
استتت ( .)Chen et al. 2013; Jia et al. 2009; Yu et al. 2012گزارش شتتده استتت .مکانیستتم مولکولی کاهش بیان
 miR398در تنش سترما در مطالعه  )2013( Chen et al.در گیاه  Chrysanthemum dichrumمورد بررستی قرار گرفت.
در این مطالعه ،برر سی توالی پروموتر  miR398b/cوجود عناصر سیس  WRKY ،MYBو  bHLHرا آ شکار نمود که هر سه
توسط ژن کلیدی پاسخ دهنده به تنش سرما ،یعنی  ICE1کنترل میشوند .از اینرو مشخص گردید ،بیان  miR398b/cدر هنگام
تنش ستترما از طریق ژن  ICE1صتتورت میگیرد .در این بررس تی ،در گیاهان تراریخت شتتده که ژن  ICE1بیشبیان شتتده بود،
کاهش بیان ژن  miR398و افزایش بیان ژنهای  CSD1و  CSD2و در نهایت افزایش تحمل به ستترما مشتتاهده شتتد .در این
گ یاهان افزایش محتوای  ROSدر مراحل ابتدایی تنش به عنوان ستتتیگنالی برای کاهش ب یان  miR398و در نتی جه افزایش
ژنهای  CSDبه منظور پایش و ستمزدایی ROSهای تولید شتده بوده استت .ستوپراکستید دستموتازها از طریق تبدیل  -O2به
 H2O2در سمزدایی  ROSنقش دارند ( .)Yamasaki 2007به طور کلی در این بررسی مشخص شد تحمل به سرما به شکل
منفی تو سط  miR398و به شکل مثبت تو سط CSDها تنظیم می شود .کمپلکس پروتئین  CTR6۷در غ شای اندامک واکوئل
سلول واقع شده ا ست و نقش مهمی را در تنظیم میزان مس در سلول دارد .این پروتئین به شکل هوموتریمر ۸ا ست و مس ذخیره
شده در واکوئل را به سیتوپال سم و ه سته انتقال میدهد .در زمانی که میزان یون مس افزایش یافته ا ست ،به منظور سمزدایی در
ابتدا درون خود واکوئل یونهای اضافه از طریق پلیفسفاتها و سایر مولکولها به فرم غیرفعال زیستی در آمده و سپس حامل یون
مس یعنی  CTR6آن را به سیتوپالسم و هسته انتقال داده و سبب غیرفعال شدن فاکتور رونوی سی  CUF1و در نتیجه عدم بیان
ژنهای  CTR4و  CTR5که انتقال دهندههای یون مس به داخل سلول هستند میگردد .همچنین در زمان کمبود مس در سلول،
این یون را به آنزیمهای واب سته به مس نظیر  SOD1میر ساند ( .)Bellemare et al. 2002از آنجایی که در مطالعه Chen

 )2013( et al.افزایش بیان ژنهای  CSDدر زمان تنش سرما گزارش شده است و با توجه به نقش  CTR6در انتقال یون مس
به چپرون های مس نظیر  ( CCS1به عنوان رستتتان نده کوفاکتور مس به  Cu/Zn-SODsها ( CSD2 ،CSD1و ،))CSD3
میتوان به صتتورت یک فرضتتیه چنین نتیجهگیری نمود ،همبستتتگی نزدیکی بین ژن  CTR6و ژنهای  CSDدر تنش ستترما و
انتظار افزایش بیان ژنهای  CTR6به منظور انتقال بیشتتتر یونهای مس به چپرون مس برای ستتوپراکستتیددستتموتاز و در نهایت

Copper Transporter 6
Homotrimer

109
Electronic ISSN: 2228-6500

Print ISSN: 2228-6705,

;Agricultural Biotechnology Journal

7
8

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دوره  ،13شماره  ،1بهار )1400
انتقال به CSDها وجود دارد ،در این مطالعه همانند  miR398الگوی بیانی یکنواخت افزایش و یا کاهش م شاهده ن شد و ب سته به
ژنوتیپ ،بافت ،میزان و مدت تنش سرما نتایج متغیری مشاهده گردید.
نتیجهگیری :با توجه به نقش مهم تنظیمی miRNAها در مواجه با تنش ستتترما در بادام ،در این مطالعه دو miRNA

پاسخ دهنده به تنش سرما انتخاب و تغییرات الگوی بیان آنها در بین دو ژنوتیپ متحمل و حساس و نیز اثر تنظیمی منفی آنها بر
روی ژنهای هدف شان مورد برر سی قرار گرفت .در این برر سی الگوی بیان ژنهای مورد نظر از طریق روش  RT-qPCRدر دو
سطح تنش صفر و  -2درجه سانتیگراد و نیز شرایط کنترل در بافتهای زای شی بساک و تخمدان ژنوتیپ متحمل به سرمای  Hو
نیز رقم حستتتاس به ستتترمای  ،Sh12مورد مقایستتته قرار گرفت و الگوی بیان متفاوت miRNAها و ژنهای هدف بین دو رقم
متحمل و ح ساس به سرما بد ست آمد و این مقای سه امکان شنا سایی miRNAهای پا سخ دهنده به تنش سرما را فراهم کرد .با
توجه به مشتتتاهده افتراق بیان آنها در بین دو ژنوتیپ متحمل و حستتتاس به منظور تکمیل اطالعات مولکولی در رابطه با عملکرد
آنها و نیز امکان به کارگیری آنها در تو سعه ارقام متحمل با ا ستفاده از روشهای نوین مهند سی ژنتیک ،پی شنهاد میگردد بیان
آنها در سایر ارقام متحمل و حساس و تحت دامنه گستردهتری از تیمارهای مختلف تنش سرمایی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
سپا سگزاری :بدینوستیله نگارندگان برخود الزم میدارند از حمایتهای مادی و معنوی دانشتکده کشتاورزی دانشتگاه
شهرکرد و نیز از مؤ س سه نهال و بذر کرج و همچنین دکترعلی ایمانی که در تهیه مواد گیاهی همکاری و م ساعدت الزم را فراهم
آوردند ،کمال تشکر را بجا آورند.

منابع
احستتنی محمدرضتتا؛ محمدآبادی محمدرضتتا؛ استتدی فوزی و همکاران ( )۱۳۹۸بیان ژن لپتین در بافت چربی زیرپوستتتی گاوهای
هلشتاین با استفاده از  .Real Time PCRمجله بیوتکنولوژی کشاورزی .۱۳5-۱50 ،)۱(۱۱
ایمانی علی ( .)۱۳۷۹اصالح بادام (ترجمه) .نشر آموزش کشاورزی ۱2۸ .صفحه.

توحیدی نژاد فاطمه؛ محمدآبادی محمدر ضا؛ ا سمعیلی زاده ک شکوئیه علی؛ نجمی نوری عذرا ( )۱۳۹۳مقای سه سطوح مختلف بیان
ژن  Rhebدر بافتهای مختلف بز کرکی راینی .مجله بیوتکنولوژی کشاورزی .۳5-50 ،)۴(۶
جعفری دره در امیر حسین؛ محمدآبادی محمدرضا؛ اسمعیلی زاده کشکوئیه علی؛ ریاحی مدوار علی ( )۱۳۹5بررسی بیان ژن CIB4

در بافتهای مختلف گو سفند کرمانی با ا ستفاده از  .Real Time qPCRمجله پژوهش در نشخوارکنندگان -۱۳2 ،)۴(۴
.۱۱۹
سرخه کریم ( )۱۳۹0بررسی فیزیوبیو شیمیایی و مولکولی گونههای وحشی و ژنوتیپهای اهلی بادام ایران .پایاننامه دکتری اصالح
نباتات .دانشکده کشاورزی .دانشگاه شهرکرد .ایران.
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) مطالعه بیان ژن لپتین در بافتهای مختلف گو سفند کرمانی با ا ستفاده۱۳۹۷( محمدآبادی محمدر ضا؛ کرد محبوبه؛ نظری محمود
.۱۱۱-۱22 ،)۳(۱0  مجله بیوتکنولوژی کشاورزی.Real Time PCR از
 برر سی برخی شاخصهای فیزیولوژیکی.)۱۳۹۳( مو سوی صادق؛ شیران بهروز؛ ایمانی علی؛ هو شمند سعداله؛ ابراهیمی ا سماعیل
-2۳5 :۱2  مجله تولید و فرآوری محصتتوالت زراعی و باغی.مرتبط با ستترمازدگی در ارقام بادام با زمان گلدهی متفاوت
.2۴۶
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