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  پروتئین هاي )، به عنوانLOC109219975و  LOC105974023( دو پروتئین يتفسیر عملکرد

  in silico مطالعهدر پاسخ به شوري: یک  درگیر 
  

  4، سید سعید موسوي4، مریم نظري3، فواد فاتحی*2، فرزانه امیرماهانی1گهرریزي کیارش جمشیدي

  گروه اصالح نباتات، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، ایران1
  بخش ژنتیک، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران2

  گروه کشاورزي، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران3
  روه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانگ4

 

  چکیده

 هاي اي شناسایی روشسبب افزایش تقاض ساختاري، ژنومی رویکردهاي و ژنوم توالی توسط ها پروتئین ساختار و ها توالی شناسایی گسترش

 UCB-1 پایه از فرضی هاي پروتئین عملکرد شناسایی ما هدف مطالعه، این در .استشده  ها پروتئین عملکرد تعریف براي معتبر بیوانفورماتیک

 پروفایل در اپروتئین فرضی ر 5 ،قبلی مطالعات دربا توجه به اینکه  .است بیوانفورماتیک ابزارهاي از استفاده با آنها بندي طبقه تعیین پسته و

به ترتیب داراي  LOC109219975و  LOC105974023ها پروتئیناز این  ات دوشدند، که شناسایی  شوري تنش تحت UCB-1 پروتئومیک

 و ها روش از استفاده با ن هاپروتئی این احتمالی خصوصیات و عملکرد مطالعه، این در. داشتند شوري تنش تحتبرابري  29/2و  95/2 فزایش بیانا

 نزیمآ همچنین و معکوس اررونوشت برد آنزیم با هایی وتئین ها شباهتاین پر حاصل، آنالیزهاي براساس. شد شناخته مختلف آماري هاي برنامه

 پاسخ و ها آنزیم این دح از بیش بیان بین نزدیکی ارتباط از حاکی مشاهدات این .دارند شوري تنش به پاسخگو هاي پروتئین برخی و هلیکاز

  .کنند فراهم شوري هب پاسخ در گیاه دفاع جدید استراتژي یک توانند می استرس به پاسخگو هاي پروتئین این. است شوري تنش به گیاهان

  

  آنزیم رونوشت بردار معکوس ؛پاسخ به شوري ؛UCB-1 ؛: پروتئین هاي فرضیکلیديواژگان 
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  هاي بنگالدشی لوبیاي اي ژرم پالسمهاي تغذیهتنوع ژنتیکی و بررسی مؤلفه

  (.Phaseolus vulgaris L)قرمز 

  

 4، کانیز فاطیما3، محمد نزرل2، حبیب الشزیب*1، جمیل الرحمن1ریمانا فاطیما
 گروه ژنتیک و اصالح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزي شر بانگال، داکا، بنگالدش1

   دانشگاه علوم کشاورزي شر بانگال، داکا، بنگالدش، گروه زراعت2

  بخش کیفیت بذر و تغذیه، انستیتو تحقیقات برنج بنگالدش، گازیپور، بنگالدش3
  سیلهت، بنگالدش، اي، انستیتو تحقیقات کشاورزي بنگالدشهاي مزرعهبخش پژوهش4

  

  چکیده

ي پرمحصول، غنی از پروتئین و مقاوم به بیماري، در این مطالعه تنوع ژنتیکی و هابا توجه به تمرکز اساسی روي گسترش گیاهان به عنوان گونه

اي مورد بررسی قرار گرفته هاي لوبیا قرمز موجود در بنگالدش بر اساس هفده ویژگی کمّی و شش ویژگی تغذیهپالسم صفات تغذیه اي ژرم

داد که شرایط زیست محیطی در وزن هزار دانه و عملکرد دانه/بوته نسبت به است. تجزیه واریانس ژنوتیپ، واریانس فنوتیپی و کوواریانس نشان 

 80/88( یبرگ 5درصد) ، روز تا مرحله  88/96درصد) ، سطح برگ ( 59/94سایر صفات تاثیر بیشتري داشت. وراثت پذیري باال در وزن خشک (

، وزن هزار دانه )46/59در سطح برگ (، در حالی که شاهده شددرصد) م 32/87در بوته ( درصد) و تعداد غالف 38/87درصد) ، تعداد برگ (

طبقه بندي  )D2ع (تنو آنالیزبا استفاده از  گروه ومشاهده شد. ژنوتیپ ها در چهار پیشرفت ژنتیکی باالیی ) 89/39بوته ( /) ، عملکرد دانه 80/52(

به ترتیب بین  درون خوشه،ست. عالوه بر این ، بیشترین فاصله بین و هفت و یک ژنوتیپ تشکیل شده ا از به ترتیب III و I شدند که در آن خوشه

، برگی 5تا مرحله  تعداد روزمشاهده شد. تجزیه و تحلیل مؤلفه هاي اصلی نشان داد که  )009/0( IV و خوشه)III  )742/23و خوشه Iخوشه 

هستند. تجزیه و تحلیل صفات  لوبیاي قرمزدرصد) در  8/74تیکی (درصد گلدهی از مهمترین عوامل موثر در تنوع ژن 50 دهی واولین گلروزها تا 

-31/2( خاکستر و) درصد 46/2-08/2، فیبر ()درصد 03/64-24/60حاوي کربوهیدرات ( Sylhet منطقه هاي ژرم پالسمتغذیه اي نشان داد که 

 11/23 -05/23پروتئین بیشتري داشتند (هاي کنترل، نسبت به نمونه Bandarbanhadهاي ژرم پالسمبودند، در حالی که بیشتر ) درصد 95/2

تن در هکتار)  49/2( G4تن در هکتار) و  56/2( G5 تن در هکتار)، 68/2(  G6 به عنوان مثال Sylhet عالوه بر این، ژنوتیپ هاي منطقه درصد)

- می Bandarbanhad و Sylhetهاي ند، که ژرم پالسمکاین پژوهش پیشنهاد مینتایج  بیشترین میزان بازدهی بدذر در هر هکتار را نشان دادند.

  .با عملکرد باال و با کیفیت عالی عمل کنند لوبیاي قرمز هايواریتهبراي تولید  د به عنوان منابع ژنتیکی با ارزشتوانن

 
 اي؛ لوبیا قرمزهاي تغذیه: تنوع؛ وراثت پذیري؛ مولفهکلیديواژگان 
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  )Nitraria schoberiدر گیاه قره داغ ( بهینه سازي شرایط تراریختی با آگروباکتریوم 

  

  *4، نسیم زرین پنجه3، حمیدرضا ناصري2، محمد علی ابراهیمی1فاطمه اسکندري

  گروه بیوتکنولوژي کشاورزي، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران1
  ن، ایرانگروه بیوتکنولوژي کشاورزي، دانشگاه پیام نور، تهرا2

  مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران، ایران3
  مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران4

  

 چکیده
اعث تثبیت یافته که ب توسعه وقره داغ گیاه چند ساله بومی ومتحمل به شوري  و خشکی می باشد. این گیاه عالوه بر دارا بودن ریشه هاي عمیق 

نیز حائز  تولید دارو زمینه شن هاي روان  و جلوگیري از فرسایش خاك در مناطق بیابانی می گردد، به دلیل دارا بودن آلکالوئید هاي خاص در

زمینه  یاهان چه درگ دفمندهاهمیت است. با توجه به اهمیت مهندسی ژنتیک به عنوان روشی نوین با هدف تولید تنوع ژنتیکی در اصالح دقیق و 

از هر نوان پیش نیعضر به افزایش مقاومت نسبت به تنش هاي زیستی و غیر زیستی و چه درزمینه افزایش متابولیت هاي ثانویه خاص، تحقیق حا

 و غلظت نگونستوسریگونه تراریختی در مورد این گیاه ارزشمند انجام گرفت. در این تحقیق، زمان  پیش کشتی، زمان هم کشتی، غلظت ا

گون در ظت استوسرینی و غلکانامایسین مورد بررسی واقع شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که اثر متقابل زمان هاي پیش کشتی، هم کشت

 مان پیش کشتی، در غلظتزساعت  48درصد معنی دار می باشد. مقایسات میانگین نیز نشان داد که  بیشترین نرخ تراریختی در  1سطح احتمال 

ریخته با استفاده از  ترا در گیاهان GUS همچنین  تایید نهایی حضور ژن  .ساعت زمان هم کشتی بوده است 72میکروموالر استوسرینگون و  100

  . شیمیایی انجام شدو آنالیز هیستو) RT-PCRس (، رونوشت برداري معکو) PCRز (اي پلیمراواکنش زنجیره

  

  هم کشتی ؛پیش کشتی ؛استوسرینگون ؛اگروباکتریوم ؛سازي تراریختی بهینه ؛قره داغگیاه : کلیديواژگان 
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  سیس در تیمار ترهالوز پیدوگیاه آراب از iclیافته هاي عملکردي جهششناسایی و ویژگی

 در شرایط نور و تاریکی

 
  ، حمیدرضا صادقی پور*پور، مهناز اقدسیانیسه نوروزي

  ، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایرانگروه زیست شناسی

  

  چکیده

 وها سم چربیر متابولیدنقش ترهالوز کند. جهت مطالعه هاي مهمی را در رشد و نمو گیاهان بازي میترهالور قند غیراحیایی است که نقش

ز و یا ترهالوز در نور و میلی موالر ساکار 100حاوي و یا بدون  MSروي محیط کشت  TreFتراریخت  سویه، گیاه آرابیدوپسیس و گلوکونئوژنز

کوتیل شدن هیپویلاز طو وز شده هاي آرابیدوپسیس با ترهالوز سبب وقوع اسکوتومورفوژنتاریکی مداوم کشت شدند. در تاریکی، تیمار گیاهچه

جداسازي  SALKلکسیون که در ژن ایزوسیترات لیاز معیوب است) از ک( iclجلوگیري کرده اما بر رشد ریشه اثري نداشت. سپس جهش یافته 

ز در شرایط نور نشان هالوحاوي و یا بدون تر MSشد. در مقایسه با گیاه وحشی آرابیدوپسیس، الین جهش یافته نیز تفاوتی را در محیط کشت 

رست انهده تیمار ترهالوز استقرار دهد کهاي حاضر نشان میتر از گیاه وحشی بود. دادهکوتاه iclنداد. اما طول هیپوکوتیل در گیاهان جهش یافته 

د که الگوي تغییرات در تمام دانشان  )ICLز (گیري فعالیت آنزیم ایزوسیترات لیادهد. اندازهتغییر میرا  iclیافته هر دو گیاه وحشی و جهش

هاي تیمار شده با ترهالوز اهچهدهد. در گیرا کاهش می ICLتیمارها شبیه به یکدیگر بوده است. همچنین تیمار ترهالوز فعالیت آنزیم و بیان ژن 

مقایسه با  اریکی درتفته در یاهاي رشدهاي کل در تاریکی مشاهده شد. همچنین میزان اسیدهاي چرب در دانه رستانباشتگی باالي چربی

فعالیت آنزیمی آن از مصرف  و یا ممانعت از ICLهاي رشد یافته در نور باالتر بود. بنابراین ترهالور ممکن است با سرکوب بیان ژن گیاهچه

بولیسم ترهالوز متا دهد کهیرست را محدود کند. مشاهدات حاضر نشان مها جلوگیري کرده و تهیه منابع کربنی مورد نیاز براي رشد دانهچربی

  کند. گیاه را در نور و نیز در تاریکی کنترل می

 
  ترهالوز ؛نور ؛iclرشد، جهش یافته  ؛گلوکونئوژنز ؛تاریکی  :کلیديواژگان 
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  به روش  (.Crocus spp)ارزیابی فیلوژنتیک برخی از گونه هاي زعفران ایران 

 DNAبارکد گذاري 

 
  فاطمه عقیقی روان، مجید شکرپور، وحیده ناظري، محمدرضا نقوي

  گروه باغبانی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

 
  

  

  چکیده
ژوهش ت. در این پژنوم اس ناسایی گونه ها با استفاده از یک توالی کوتاه ژنتیکی از یک بخش استانداردروشی ساده براي ش DNA بارکدگذاري

ا بنه پائیزگل پنج گو وشامل چهار گونه بهارگل سعی شد تا با بررسی تنوع کلروپالستی و هسته اي و روابط فیلوژنتیک هشت گونه زعفران 

با  PCR اگیرد. ابتد ی قراراستفاده از ژنهاي بارکد هسته اي و کلروپالستی، مسیر تکاملی آن ها شناسایی و قرابت ژنتیکی آن ها مورد بررس

 PCR تانجام شد. سپس محصوال ITS و بارکد هسته اي rbcL و matK، trnLآغازگرهاي طراحی شده بر اساس بارکدهاي کلروپالستی

، ITSاي الی هاي بارکد هگونه هاي مورد مطالعه بر اساس تو نتایج حاصل از درخت فیلوژنی نشان داد که .خالص سازي و تعیین توالی گردید

matK  وtrnL .در بارکد از دیگر گونه ها تفکیک شدند rbcL بی ن مکان ژنی به خوای روابط تعدادي از گونه ها بصورت حل نشده باقی ماند و

ر گونه ها، به عنوان بهترین بارکد باال و جامعیت در اکث SNPبه دلیل قدرت تفکیک و  تعداد  ITSنتوانست تمایز بین گونه ها را ایجاد کند. ارکد 

گونه  ژنی موجب جدا شدن ، به عنوان بارکدهاي مکمل شناسایی شدند. استفاده از چهار مکانtrnLو  matKمعرفی شد. با وجود این، بارکدهاي 

بیشترین شباهت را به  C. pallasii-subsp.-hausskenechtiiگونه هاي مورد مطالعه از یکدیگر شد. در مجموع فیلوگرام حاصل نشان داد که

 زعفران زراعی نشان داد.
 
 

  

  مارکر ؛آنالیز کالستر ؛PCR ؛گونه هاي وحشی ؛زعفرانکلیدي: واژگان 
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 ر هستندید دیسموتاز در فرایند ترمیم زخم با استفاده از الرو درمانی، درگیو سوپراکس 1گالکتین 

 
  1، مجید مومنی مقدم1، تکتم حجار2، محمد علی سبک خیز1شادي ریکی

  م، دانشگاه حکیم سبزواري، سبزوار، ایرانگروه زیست شناسی، دانشکده علو1
  گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران2

  

  

   چکیده
ودي زخــم باعــث بهبــ و سوپراکسید دیسموتاز دو مولکول شناخته شده در روند بهبود زخم هستند که با مکانیسم هــاي مختلــف در محــل 1گالکتین 

د که امــروزه بــه استفاده می شو Lucilia sericata درمانی یکی از روش هاي درمان زخم است که در آن از الرو مگس هايزخم می شوند. الرو 

مــا  مطالعــه، هــدف دلیل افزایش زخم هاي دیابتی مزمن و مقاومت آنتی بیوتیکی بــاکتري هــا بــه لیســت روش هــاي درمــانی بازگشــته اســت. در ایــن

ید دیســموتاز ســلولهاي و ســوپر اکســ 1-ولهاي فیبروبالســت و بررســی اثــر آن بــر میــزان تغییــرات پــروتئین گــالکتینبررسی تأثیر عصاره الرو بــر ســل

 3T3روبالســت ســلولهاي فیب با عصاره الرو تحت تیمار قرار گرفتنــد ،  3T3براي تعیین تغییرات پروتئین ، سلولهاي فیبروبالست . فیبروبالست است

یکروگــرم م 5/12ا غلظــت ناسب به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول به عنوان شاهد و گروه دوم با عصــاره الرو بــکشت داده شدند و پس از تراکم م

بــراي مطالعــات بیــان  یکمــ PCRساعت ، از روش الکتروفورز ژل دو بعدي براي ســطح پــروتئین و   24بر میلی لیتر تحت تیمار قرار گرفتند. پس از 

ژناز بــا موفقیــت فسفات دهیدرو-3-لدهیدآ، سوپراکسید دیسموتاز و گلیسر 1-لکه پروتئینی یعنی گالکتین سه ،2Dدر آزمایش ژل . ژن استفاده شد

افــت. اري افــزایش یدشناسایی شد. بیان این سه پروتئین در سلولهاي تحــت تیمــار بــا عصــاره الرو نســبت بــه ســلولهاي گــروه کنتــرل بــه طــور معنــی 

ست بــا عصــاره الرو باعــث در نهایت، مشخص شد که تیمار سلولهاي فیبروبال. ی تأیید شدکمّ  PCRاز روش همچنین، بیان کمی این ژنها با استفاده

  شود که اثر مثبت آنها در بهبود زخم ها مشخص است.فسفات دهیدروژناز می-3-، سوپراکسید دیسموتاز و گلیسیرالدئید  1-افزایش بیان گالکتین

  

  Lucilia sericata ؛هاي فیبروبالستسلول ؛ترمیم زخم ؛دیسموتازید سوپراکس ؛1گالکتین کلیدي: واژگان 
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  گونه شبدر در استان فارس 10کاریولوژي   مطالعه

  

  مهرناز ریاست، سارا صادقیان

قات، آموزش ن تحقیبع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، سازمابخش تحقیقات منا

   و ترویج کشاورزي، شیراز، ایران

  

  

  چکیده

، T. hirtm، T. tomentosum هاي مختلف جنس شبدر از لحاظ خصوصیات کاریوتایپی ده گونه شبدر به نــام هــايبه منظور بررسی تنوع در گونه

T. campestre ،T. dasyurum ،T. resupinatum ،T. grandiflorum ،T. repens ،T. stellatum ،T. lappaceum  وT. scabrum  از

دار کــردن بــذرها بــه ترتیــب مراحــل پــیش تیمــار (آلفــا آوري و مورد مطالعه سیتوژنتیکی قرار گرفت. پس از جوانــهمناطق مختلف استان فارس جمع

ــه نســبت برومونف ــد ب ــري اکســید و فرمالدئی ــوم ت ــول کرومی ــالین)، تثبیــت (محل ــدرولیز (هیدروکســید ســدیم 1:1ت ــال)  1)، هی ــزي  ونرم ــگ آمی رن

اي پایــه در گونــه د کروموزوم هــ(هماتوکسیلین) انجام شد.  براي بررسی تنوع سیتوژنتیکی از سیستم آنالیز تصویري استفاده شد. نتایج نشان داد تعدا

یپلوییــد بودنــد. ) بقیــه گونــه هــا د(2n=4x=32کــه تتراپلوییــد بــود،  T. repensمتغیر است. به جز گونــه  x=8و  x=7, x=5 رسی بینهاي مورد بر

  .وجود دارد بررسی مورد هاي گونه کلیه بین داري معنی تفاوت که داد نشان دانکن آزمون

  

  Papilionaceae ؛کروموزوم ؛کاریولوژي ؛شبدر ؛ایرانکلیدي: واژگان 
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  تواند مسئول ناشنوایی مادرزادي با نفوذ ناقصمی TJP2در ژن  c.G1012Aجهش 

  در یک شجره نامه ایرانی باشد

  

  ،2، المیرا آقازاده4، علی افتخاریان3، محمد حسن دهقان2، رومینا دستمالچی1صادق رجبی

  *2سید محمد حسین قادریان 

  گروه بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران1
  گروه ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران2

  گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران3
  ، ایرانگروه گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران4

  

  چکیده

، که TJP2 ت. جهش در ژننیمی از ناشنوایی هاي مادرزادي را تشکیل می دهد که عموما ناشی از جهش هاي ژنتیکی اس HHLناشنوایی ارثی یا 

توزوم غالب این می اواست که منجر به یک شکل غیر سندر HHLکند، یکی از تغییرات ژنی در را رمزگذاري می 2پروتئین اتصال محکم 

کی بیماري ت بررسی ژنتیرفته بود، جهساله مبتال به ناشنوایی مادرزادي که بیماري او از نظر بالینی مورد تأیید قرار گ 11یک پسر  یماري می شود.ب

 در اگزون c.1012G > C, p.G338Rبه آزمایشگاه ما ارجاع داده شد. آنالیزهاي ژنتیکی مولکولی، یک واریانت هتروزیگوت غیرمعمول  

ر جهش مشابهی در نشانگ  والدین وي،) را نشان داد. آنالیز تفکیک براي GRch37( 71836379موقعیت  9در کروموزوم  TJP2ژن  5 هشمار

را  TJP2ن مذکور در ژ امل جهشاین گزارش براي اولین بار شواهدي از نفوذ ناک مادر بیمار بود، اما مادرش هیچ گونه فنوتیپ ناشنوایی نداشت.

  در یک شجره ایرانی  معرفی می کند. "احتماال بیماري زا  "ین جهش را به عنوان یک جهش نشان داد و ا

  

  TJP2 ؛ناکامل نفوذ ؛ بدمعنی جهش ؛ارثی ناشنواییکلیدي:  واژگان
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  )Sylviidaeدر ایران (پرندگان، خانواده  Sylviaارزیابی مولکولی آرایه شناسی جنس 

  

  4، 3، اوربان اولسون2 ،1، منصور علی آبادیان1راضیه عبدیل زاده
 ، مشهد، ایرانگروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد 1

  جانورشناسی کاربردي، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران پژوهشیمرکز  2

 3 گروه زیست شناسی و علوم محیطی، دانشگاه گوتنبرگ، سوئد
  مرکز تنوع زیستی جهانی گوتنبرگ، گوتنبرگ، سوئد 4

  

  

  چکیده

 28نس شامل می باشد که نمونه شاخص براي سسک ها می باشد. این ج Sylvia، جنس )Sylviidaeسسک ها ( بزرگترین جنس در خانواده

مولکولی سیتوکروم  و نشانگردبا  در ایران  Sylviaجنسریخت گونه هاي گونه می باشد که پراکنش آن در دنیاي قدیم می باشد. در این مطالعه، 

 و رده شناسایی، نک ژنهاي موجود در باضمن مقایسه با توالی  تعیین توالی شده و )cytbسیتوکروم بی( و) cox1اکسیداز سی زیر واحد یک(

تایج مطالعات قبلی که ننشان دادند.  توپولوژي یکسانی را cytbو  cox1ین براي هر دو نشانگر زبیتبارشناختی  . درخت هايبندي گردیدند

دو  ایه شدهارج همچنین نتای ز هم جدا می کرد، تایید شد.را به دو کالد اصلی با پشتیبانی زیاد ا Sylvia curruca سسک نقابدار همتافت گونه

ک یدر  Lioptilus nigricapillusو  Pseudoalcippe atricepsرا با S. borin  سسک باغی و S. atricapilla  سسک سرسیاه کالد اصلی

: لیمولکولی قب ز مطالعاتااستنباط شده  اییجغرافیهاي ، گروه حاضرکالد اصلی و سایر گونه ها را در کالد جداگانه نشان می دهد. مطالعه 

را تایید  سیایی و گونه هاي مدیترانه اي آ- ه هاي آفریقاییاروپایی، گون-ونه هاي آفریقاییگمدیترانه یا -شرق، دیترانهم- مدیترانه، مرکزي-غرب

ریخت لی مطالعه مولکو براساس این می باشد. به سه کالد مجزا تقسیم می شودکه تایید کننده مطالعات قبلی S. cantillansآرایه  .نمی کند

ران ای در S. nisoriaو  S. curruca halimodendri ،S. atricapilla ،S. borin، S. althaea ،S. crassirostris ،S. mystaceaهاي گونه

  د گردید.ها تاییآن هاي ایران در سطح گونه شناسایی شدند و سطح آرایه شناختیهاي سسکتمام ریخت گونه نمود. شناسایی 

  

   پرندگان سبک بال ، فیلوژنی،cox1 ،cytbواژگان کلیدي: 
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