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 :چکید

-های محیطی متداول است که به طور جدی رشد و نمو گیاه را در سراسر جهان تحت تااییر رارار مای   تنش سرما یکی از تنش

رود اما شارای  ب  و هاوایی در اک ار    اش به شمار میدار به خاطر میوه با هسته خوراکیدهد. بادام مهمترین گونه تجاری هسته

رسامتی از سااختمان جدیاد تن ای  ژن هساتند کاه در        هاا MicroRNA گردد.سبب بروز سرمای دیر رس بهاره می هاسال

 Hدر دو رر   miR394bباشند. در این مطالعه جهت تشخیص نحوه بیان های غیر زیستی فعال میگیاهان تحت شرای  تنش

 miRNAگراد مورد تجزیه و تحلیل ررار گرفت. بررسای بیاان   بادام تحت تنش سرمای صفر و منفی دو درجه سانتی Sh12و 

تحت تنش سرمای صافر و منفای دو درجاه در هار دو بافات بساا  و        miR394bنشان داد که  stem-loop PCRبوسیله 

باه دلیال    F-boxکااهش بیاان نشاان داد. همنناین ژن هادب بن باه ناام         Hافزایش بیان و در رر   sh12تخمدان در رر  

 RACE ′5با استفاده از روش  miRNAنفی کاهش بیان نشان داد. برای تعیین نقشه مکان برش ژن هدب این همبستگی م

PCR تایید می( کند که این ژنf-box بوسیله )miR394b شود. ورتی که الگوی بیان اینتن ی  می miRNA   و ژن هادب

ژن هدب بن کااهش   miR394bشود که با افزایش بیان شود، مشاهده میبن در هر دو رر  بادام تحت هر دو تنش مقایسه می

-و ژن هادب بن مای   miR394bکند به این موضوع که تنوع در زمان و سطح بیان بیان میابد و بر عکس. این نتایج اشاره می

 تواند به عنوان مارکری برای انتخا  اررام بادام مقاوم به سرما، بزمایش شود.

 

 

 , qRT-PCR ،miR394b RLM-RACEتنش سرما،  بادام،واژگان كلیدی:          
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 مقدمه  

گشن بوده و کروموزومی و غیر خود 61، گیاهی دیپلوئید، Rosaceaeمتعلق به خانواده  (Prunus dulcisبادام با نام علمی)

اش با هسته خوراکیدار به خاطر میوه بادام مهمترین گونه تجاری هسته (.Kester et al, 1991) خالص استاز ن ر ژنتیکی نا

گردد به طوری که ها سبب بروز سرمای دیر رس بهاره میرود. در مناطق معتدله شرای  ب  و هوایی در اک ر سالبه شمار می

گردد )امیرراسمی، صد وارد میدرافتد خسارت عمده به محصول بادام حتی صدهایی که سرمای دیر رس بهاره اتفاق میدر سال

زنی یکنواخت در بهار به سرمای زمستانه متوسطی نیاز رین فاکتور ارلیمی برای بادام است. بادام برای جوانهدما مهمت (.6836

تحمل کمی نسبت  ;های بنکند. ولی به علت زود باز شدن گلدارد. درخت بادام سرمای زمستان را در حد متوسطی تحمل می

رس بهاره بیشتر سرمای دیر باشد.ها بسته به نوع رر  متفاوت میی جوانهبه سرمای بهاره دارد. نیاز سرمایی برای باز شدن عاد

های تازه تشکیل شده موجب از بین رفتن های زایشی گل و میوهاز طریق انجماد ب  میان بافتی و انهدام غشای سلولی در اندام

شکیل میوه و رشد محصول را به شدت افشانی و رشد لوله گرده درصد تگردد، همننین از طریق اختالل در گردهمحصول می

بینند. ترین درختان میوه هستند که در بهار از سرما بسیب میترین و حساساررام بادام از زودگلدهد. بعضی از کاهش می

باشد که تولید این نوسانات باردهی و نداشتن عملکرد یابت در برخی از اررام بادام از جمله عوارض سرمای دیررس بهاره می

 .(6836پور،دژم) های جدی روبرو ساخته استحصول را با چالشم

ها و فاکتورهای رونویسی در کنترل RNAدهند. میکروها پاسخ میگیاهان با تغییرات در سطح بیان ژن به بسیاری از تنش

 Colinاند )شناخته شدههای بیان ژن در گیاهان و حیوانات ها به عنوان تن ی  کنندهmiRNAها نقش اساسی دارند. بیان ژن

et al, 2012) .MicroRNA( هاmiRNAخانواده ) ای کوچک ازRNA ( غیر کد شوندهnon coding RNA هستند )

 ;هاstRNAبا نام  Caenorhabditis elegansها برای اولین بار در کنند بنکه بیان ژن را طی یک مسیر خاص تن ی  می

های ها پروتوتایپstRNAهای کمی مشخص شد ته شدند. بعد از گذشت سالشناخ ;بعنوان تن ی  کننده مراحل الروی

 ,He and Hannonنوکلءوتید طول دارند ) 12-16ها هستند که miRNAها به نام small RNAخانواده بزرگی از 

2004 .)MicroRNA ن ی  میهای رشدی و فیزیولوژیکی را تدارای الگوی بیان متفاوت هستند و احتماال بسیاری از جنبه-

 کنند.

ها نشان داده است که در توسعه و رشد گیاه درگیر هستند و به طور رابل توجهی در طول miRNAپروفایل بیان بسیاری از 

ها، به این معنی است که کاهش رشد و نمو گیاه تحت تنش ممکن است، تحت کنترل یابند. این یافتهاسترس تغییر می

miRNAدهنده به استرس های پاسخ( باشدSunkar et al, 2012).miRNA های مهمی از جمله: ها در گیاهان نقش

کنند زا وتن ی  بیوژنز خود را ایفا میهای محیطی و هجوم عوامل بیماریرشد، هدایت سیگنال، تجزیه پروتئین، پاسخ به تنش

(Zhang et al, 2006.)  سطح بیانmiRNAتوانند با کند و میاند تغییر میتهها در گیاهانی که در معرض تنش ررار گرف

 (.Sunkar et al, 2007کاهش و افزایش بیان به سازش گیاه در شرای  تنش کمک کنند )
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دهد. در در پاسخ به تنش سرما بیان متفاوت نشان می miR394bمشخص کرد که  RNA-seqهای انجام شده توس  بررسی

در پاسخ به تنش سرما در  هدب بن و ژن RNAبه بررسی الگوی بیان این میکرو qRT-PCRاین تحقیق با استفاده از روش 

 miRNAبه من ور تایید محل برش  Real time PCRپس از انجام همننین شود. های بسا  و تخمدان پرداخته میبافت

 استفاده شد. RLM-RACEروی ژن هدب ار روش 

 روش تحقیق 
وحساس به سرما  Hدرجه سانتی گراد و شرای  کنترل در دو ژنوتیپ مقاوم به سرما  -1در این مطالعه دو سطح تنش صفر و 

SH12 گرادسانتی درجه صفر دمای در ساعت 3 به مدت را هانمونه ابتدا تنش اعمال من ور بهگیرند. مورد بررسی ررار می 

 مرحله در. گرفتند ررار دما این در هانمونه ساعت 2 مدت به و کاهش دادی  گرادسانتی درجه 1- به را دما سپس داده، ررار

این  در نمونه برداری سپس و ررار گرفتند این دما در ها نمونه ساعت 1 مدت به و رسانده گرادسانتی درجه -1 به را دما بخر

گراد برای مراحل بعدی منتقل شدند. بزمایش به صورت فاکتوریل درجه سانتی -38و درون ازت مایع به فریزر  مرحله انجام شد

ی اسنخراج شده با RNA( استفاده شد. 1866از روش روبیوپینا و زاپاتا ) RNAبا دو تکرار بیولوژیکی اجرا شد. برای استخراج 

دورب بلمان سنجیده شد. سنتز استفاده از ژل بگارز و روش اسپکتروفتومتری با استفاده از دستگاه بیوفتومتر ساخت شرکت اپن

cDNA  به روشReverse transcription Stem-loop  با استفاده از کیتTakara  و بر اساس دستور العمل کارخانه

اجرا شد. به من ور تایید و همننین بررسی تغییرات بروز  end pointبرنامه  cDNAانجام شدو جهت اطمینان از وجود 

miR394b ای پلیبن تحت تنش سرما از واکنش زنجیره هدب مرتی  با و ژن( مراز در زمان وارعیReal-time PCR )

و بغازگر  SYBR Green، حاوی Takaraدر زمان وارعی با استفاده از مخلوط واکنش  PCRاستفاده شد. واکنش 

ژن هدب بن انجام  و microRNAاختصاصی در دستگاه روترژن بلمان صورت گرفت. این واکنش با سه تکرار تکنیکی برای 

-استفاده شد. بنالیز داده qRT-PCRبه عنوان کنترل داخلی در نرمال سازی نتایج  s63 rRNAشد. همننین از ژن خانگی 

 .(Schmittgen and Livak, 2008انجام شد )( ) CTبر اساس روش  Real time PCRهای 

استفاده شد.  RLM-RACEروی ژن هدب ار روش  miRNAبه من ور تایید محل برش  Real time PCRپس از انجام 

ساعت در دمای صفر درجه به منطور اتصال به  8را به مدت  Hتخمدان بادام رر   RNAمیکرو گرم از  1به طور خالصه مقدار 

5′ RACE DNA adaptor  ررار دادی . برای سنتزcDNA  از پرایمرRandom nine-mer ده شد. برای افزایش استفا

اول از پرایمر  PCRبشیانه ای استفاده شد. برای واکنش  PCRی حاوی مناطق برش ژن هدب از cDNAرطعات 

5′RACE outer  و پرایمرgene-specific outer (. برای 6 استفاده شد ) جدولPCR  دوم از واکنشouter PCR  به

با استفاده  PCR(. محصول 6 استفاده شد )جدول gene-specific innerو پرایمر  RACE inner′5عنوان نمونه و پرایمر 

خالص سازی شد و توس  شرکت ماکروژن کره به روش  توالی یابی سنگر، توالی  Gel Extraction TMGene JETاز کیت 

 یابی شد.
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 RLM-RACEو  f-boxهای طراحی شده مربوط به توالی پرایمر :1جدول 

TM 
5´->3´The sequence of 

primer 
Primer- Adaptor 

60.5 
TTCAAGCCACAGCAGTC

A 
Pd-Fox- RACE Outer Primer 

62.5 
CCACACAACCAGGGACC

TTC 
Pd-Fox- RACE Inner Primer 

60.3 
TGGAAAGCACGTAAGGA

TGACT 

Pd-Fox- RACE Forward 

Primer 

68.5 
CATGGCTACATGCTGAC

AGCCTA 
5'-RACE-Outer 

82.6 

                

CGCGGATCCACAGCCTA

CTGATGATCAGTCGATG 

5'-RACE-Inner 

- 
CATCGACTGATCATCAG

TAGGCTGTGGATCCGCG 

5'-RACE-DNA Adaptor 

 

 

  یافته ها

تحت تنش سرمای  Sh12در رر   miR394bنشان داد که  tها به روش بزمون و بنالیز بن qRT-PCRنتایج حاصل از روش 

افزایش بیان معنی دار پیدا کرد و در تنش سرمای صفر درجه در تخمدان افزایش بیان پیدا کرد  بافتدرجه در هر دو  1منفی 

تحت تنش سرمای صفر و منفی دو درجه در هر دو بافت  Hدر رر  . که معنی دار نبود و در بسا  تغییری در بیان نشان نداد

به  miRNAهمننین تغییرات بیان ژن هدب این  .(6)شکل  این کاهش در تخمدان معنی دار بود کاهش بیان نشان داد که

برای تخریب وابسته به  Aux/IAAهای که یک واسطه کنترل رونویسی با هدب ررار دادن برخی از پروتئین F-boxنام 

مشخص شد  Real time PCR(. مورد بررسی ررار گرفت. باتوجه به نتایج حاصل از et al, 2012 Songباشد )کوییتین می

تحت هر دو تنش و در هر دو  Hدر رر  به شدت کاهش پیدا کرد و   SH12در رر    miRNAکه سطح بیان ژن هدب این 

باشد )شکل هدب بن می و ژن miR394bکه این نتایج تایید کننده وجود همبستگی منفی بین  بافت افزایش بیان نشان داد

1 .) 
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 درجه و شرایط كنترل – 2تحت تنش سرمای صفر و miRNA394: میزان بیان 1شکل 

 

 

 
 درجه و شرایط كنترل – 2: میزان بیان ژن هدف تحت تنش سرمای صفر و2شکل 

 

 miR394b( مستقیما بوسیله برش با f-boxی ژن هدب )mRNAکند ایبات می RLM-RACEنتایج حاصل از روش 

گیاهی را به  RNAاستفاده کردی . به این صورت که  RACE ′5شود. ما برای تعیین نقشه مکان برش از روش سرکو  می

 کو  ژن هدب مشاهده می شود. برش ژنساعت در دمای صفر درجه انکوبه کردی ، زیرا در این نقطه بیشترین سر 3مدت 

بن خالص سازی و توالی یابی  PCRتایید شد. سپس محصول  RACE ′5بوسیله روش  miR394bمربوط به  f-boxهدب 

 (.8 می باشد )شکل RNAمیکرو  ′5نشان داد که مکان برش روی نوکلئوتید دوم از انتهای  f-boxشد. توالی 
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دهد. تطابق با رانشان می miR394bو رشته باال توالی  f-boxهدف  mRNA: رشته زیرین توالی miRNAآزمایش تایید هدف :3شکل

 .دهدنشان می RACE ′5نقطه نشان داده شده. پیکان منطقه برش را بوسیله روش 

 

  گیریبحث و نتیجه

miRNAهای گیاهی و جانوری ایفا میها نقش تن ی  کنندگی منفی را در بیان ژن( کنندEldem et al, 2012.)  گیاه به

-ها میmiRNAکند، ازجمله این تغییرات بیان محض ررار گرفتن در شرای  تنش تغییراتی در سطح مولکولی خود ایجاد می

در  miR394bها، miRNAاز میان انواع . (Zhang et al, 2012کند )ها تغییر میباشد که در شرای  تنش میزان بیان بن

اند که در گیاه ب بن شناسایی شدههای هدهلو, سیب و سپیدار بررسی شده و ژنبرخی از گیاهان م ل برابیدوپسیس، 

( و در درخت سپیدار این Zhang et al, 2012افزایش بیان داشته ) miR394برابیدوپسیس در پاسخ به تنش سرما 

miRNA ( تحت تنش سرما کاهش بیان نشان دادNi et al, 2012.) ( در گیاه 1861در مطالعه کروسکا و همکاران )

های در یک سری از گونه miR394، تن ی  خفیف و گذرا دارند. miR394 ،miR398برابیدوپسیس تحت تنش سرما 

و کلزا  )al. etZhang, 2007((، برنج و پنبه Bartel,and  Rhoades-Jones 2004گیاهی مانند برابیدوپسیس )

)2012 ,al. et Zhao( های مختلف درگیر بوده و در وارع این سترسدر پاسخ به اmiRNA های غیر زیستی نسبت به تنش

در مطالعه زای و همکاران  .)al, et Huang 2010(دهد از جمله تنش سولفات، کادمیوم و کمبود بهن افزایش بیان نشان می

های افزایش بیان پیدا کرد. همننین بررسی داده miR394a,dروی گیاه کتان در پاسخ به تنش خشکی و شوری،  1862

های متفاوتی در برابیدوپسیس و تنباکو دارد. این تن ی  miR394دهد که و میکرواری نشان می qRT-PCRحاصل از 

miRNA  در پاسخ به استرس سرما، خشکی و شوری در برابیدوپسیس، تنباکو، برنج و سپیدار افزایش بیان نشان داد

(Figueroa et al,2012. Lee et al,2010. Zhang et al, 2012. Ni et al, 2012. Ren et al, 2012  و با توجه )

در برابیدوپسیس و  miRNAیان بدست بمده از این مشابه الگوی ب miR394bبه نتایج بدست بمده در این مطالعه، بیان 

 باشد. همننین با توجه به وجود همبستگی منفی بین ( می1868( و لی و همکاران )1861برنج در بررسی نی و همکاران )
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miRNA  و ژن هدب، با افزایش بیانmiRNA( ژن هدب بن ،f-box کاهش بیان نشان داد که این نتایج تایید کننده )

باشد می scf ubqutin-ligase (E3)به عنوان یکی از اجزای کمپلکس  f-boxباشد. پروتئین این همبستگی میوجود 

(Skowyra et al, 1997. Feldman et al, 1997  کمپلکس .)scf باشد: شامل چهار بخش می,skp1 ،کولین 

pbx1/roc1/hit1  وf-box protein (Tyers et al, 2000. Deshaies et al, 1999. Craig et al, 1999) .

به کمپلکس  skp1بوده که به سوبسترای اختصاصی متصل شده و به وسیله اتصال  scfزیر واحد کمپلکس  f-boxپروتئین 

-caFبه نام  f-boxهای (، روی یک نوع از ژن1862(. در بررسی چن و همکاران )Kipreos et al, 2000شود )متصل می

BOX ( در گیاه فلفلcapsicum annuua مشخص شد که این ژن در پاسخ به تنش سرما ، ببسزیک اسید و سالیسیلیک )

کند. همننین بیان این پن تحت تنش شوری تحت اسید تن ی  م بت و در تنش اسمزی و فلزات سنگین کاهش بیان پیدا می

یابد. در تحقیقی دیگر مشخص شد که از بن به شدن کاهش می گیرد به طوری که در ساعات اولیه افزایش و پستاییر ررار می

های بیولوژیکی مانند جنین، توسعه گل، تواند به طور وسیعی بسترهای تشخیص و تن ی  بسیاری از فعالیتمی f-boxپروتئین 

در نخود بر اساس  f-boxژن  132کند. در مجموع های هورمونی و پیری را فراه  میرشد و نمو، تنش زنده و غیر زنده و پاسخ

 real-time PCRهای حاصل از خود به ده زیر تیره طبقه بندی شده اند. تجزیه و تحلیل داده c-terminalساختار دمین 

 کندبه طور خاص در هر بافت تایید می f-boxهای غی زیستی بیان چندین ژن های مختلف نخود تحت شرای  تنشروی بافت

(Gupta et al. 2015( جین و همکاران .)با مطالعه روی گیاه برنج نشان دادند که پروتئین 1883 )f-box  به عنوان گیرنده

 کنند.های غیر زیستی عمل میاکسین در پاسخ به تنش

miRNA ها مشابهRNA( های کوچک مداخله کننده هستندsiRNAمی ،) توانند مستقیماmRNA های هدب را برش

-RLM-5′  RACE (5′  RNA ligaseهای برش دهنده را میتوان بوسیله miRNA(. این Llave  et al. 2002دهند )

mediated RACE فسفات، شکل مناسبی  ′5انتهای  -6برش دو ویژگی تشخیصی دارد:  ′3( تشخیص داد، زیرا محصول

های دریقی از که نقشه ′5انتهای  -1می سازد.  T4 RNA ligaseمورد استفاده در  RNA adaptorبرای اتصال به  

 .Llave  et al. 2002,Kasschau et alدهند )نشان می miRNAشوند با دهمین نوکلئوتید ندکلئوتیدهایی که جفت می

های هدب برای تن ی  ژن pd-miRNAو مطالعه چگونگی روش  pd-miRNAهای هدب (. تحقیق درباره انواع ژن2003

 miRNAهای برش اختصاصی متناظر با توالی مکمل هدب که مکان انجام شد و دو ژن RLM-5′  RACEها، بزمایش بن

نتایج حاصل از روش  (.Kasschau et al. 2003ها پیدا شد )miRNAی هدب با مکمل mRNAو برش دهنده مستقی  

RLM-RACE کند ایبات می در این مطالعهmRNA( ی ژن هدبf-box مستقیما بوسیله برش با )miR394b   سرکو

نشان داد را  miRNA( بوسیله F-BOXبن، مکان برش ژن هدب ) PCRتوالی یابی محصول وارع نتایج حاصل ازدر شود. می

، f-boxاین نتایج نشان می دهد که ژن هدب  (.8 می باشد )شکل RNAمیکرو  ′5روی نوکلئوتید دوم از انتهای  که این مکان

 است. miR394bژن هدفی برای برش بوسیله 
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