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چکيده
 بدين منظور الگوي. روند برنامههاي اصالحي آن را بهبود ميبخشد،درک درست از الگوي بيان ژنهاي کنترلکنندۀ گلدهي در نژادگان (ژنوتيپ)هاي زاياي سير
 بيشترين بيان نسبي. نيمه گلده و غير گلده سير ايراني بررسي شد، در اندامهاي رويشي و زايشي سه همگروه گلدهgaLFY  وAsFT 1,2,4 بيان ژنهاي
 همچنين در گلآذينgaLFY  بيان. برابر غير گلده بود20  هشت هفته پس از کشت در مريستم هر سه همگروه مشاهده شد و بيان آن در نوع گلدهgaLFY
 در مقادير بسيار کم در گلآذين وAsFT1  در سوخ همۀ همگروهها وAsFT4 . برگي سير غير گلده) افزايش يافت8 همگروه گلده نسبت به شاهد (مرحلۀ
 برابر بيشتر از3/2  هفته پس از کشت در برگ هر سه همگروه مشاهده شد و در همگروه گلده12 AsFT2  بيشترين بيان نسبي.گل همگروه گلده بيان شدند
 يک ژن محرک زمان گلدهي وgaLFY  درمجموع به نظر ميرسد. تنها در مريستم همگروه گلده و نيمه گلده مشاهده شدAsFT2  بيان.غير گلده بود
 ميزان پايين بيان اين دو ژن در همگروه نيمه گلده و غير گلده منجر به. يک ژن محرک زمان گلدهي در همگروه گلده هستندAsFT2 هويت مريستم گل و
 بهطوريکه در سير غير گلده ساقۀ گلدهنده تشکيل نشده و در سير نيمهگلده ساقۀ. اما از تشکيل کامل ساقۀ گلدهنده جلوگيري ميکند،القا گلدهي ميشود
.گلدهندۀ بسيار کوتاه در ميانبرگها تشکيل ميشود
.Real-Time PCR ،LEAFY ،FLOWERING LOCUS T ، گلدهي:واژههاي کليدي
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ABSTRACT
A true understanding of the temporal and spatial expression patterns of the genetic coding of florogenesis in fertile
garlic genotypes will facilitate garlic breeding. Herein we studied the expression patterns of gaLFY and AsFT 1, 2, 4
during reproductive development in different organs of bolting, semi-bolting and non-bolting Iranian garlic clones.
The highest relative expression of the gaLFY was observed in the meristem of all clones eight weeks after planting,
which was 20 fold more in bolting than in non-bolting clone. gaLFY expression was also increased in the
inflorescence of bolting clone in comparison to control (eight leaves of non-bolting clone). AsFT4 and AsFT1 were
expressed in the bulbs of all clones and at low amount in inflorescence and flowers of bolting clone, respectively. The
highest relative expression of the AsFT2 was observed in the leaves of all clones 12 weeks after culture, which was
3.2 times more in bolting than in non-bolting clones. AsFT2 was also expressed in the meristem of bolting and semibolting clones. It is suggested that gaLFY plays its role in flowering integration and floral identity and AsFT2 could
be a flowering integrator gene in bolting clone. Low expression of gaLFY and AsFT2 in semi- and non-bolting clones
causes vegetative to reproductive transition but inhibits complete scape elongation. So that in the non-bolting garlic
scape aborts and in the semi-bolting garlic a very short scape forms among the leaves.
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مقدمه
سير ( )Allium sativum L.پس از پياز دومين گونۀ
مهم از جنس آليوم است .همۀ رقمهاي تجاري سير
بهکلی عقيم بوده و بهصورت غيرجنسی افزونش
میشوند ( .)Brewster, 2008از محدودیتهاي افزونش
غيرجنسی ،محدودیت در برنامههاي اصالحی و
بررسیهاي ژنتيکی است .شناسایی همگروههاي
مختلف سير ،درک درست از ژنهاي کنترلکنندة
گلدهی و رابطۀ متقابل آنها با محيط میتواند دانش
ما را درزمينۀ فرایند گلدهی و بازگرداندن قابليت
گلدهی به سير افزایش دهد ( Kamenetsky et al.,
 .)2004bنژادگانهاي سير به سه گروه غير گلده،
نيمه گلده و گلده طبقهبندي میشوند .در
همگروههاي غير گلده ساقۀ گلدهنده تشکيل نشده و
یا در مراحل اوليه سقط میشود .در همگروههاي
نيــمه گلده یا به عبارتی نژادگانهایی با گلدهی
ناقص ،توقف نمو ساقۀ گلدهنده اغلب باعث ایجاد
ساقۀ گلدهندة بسيار کوتاه در ميانبرگها میشود .در
همگروههاي گلدهنده ساقۀ گلدهنده با اندازة
مناسب ،حاوي گل و سيرچههاي هوایی تشکيل
میشود (.)Takagi, 1990; Kamenetsky et al., 2004
انتقال از مرحلۀ (فاز) رویشی به زایشی و تشکيل
گلآذین و گل در گياهان شامل چندین مرحلۀ پيوسته
است .درمجموع چندین گروه ژنی مسير گلدهی را در
گياهان کنترل میکنند .ژنهاي محرک زمان گلدهی،
ژنهاي هویت مریستم گل و ژنهاي هویت اندام گل در
گياه آرابيدوبسيس و گياهان مدل شناسایی شدهاند
( .)Glover, 2007عاملهاي محيطی و درونی مؤثر بر
گلدهی با تحریک ژنهاي محرک زمان گلدهی منجر به
انتقال گياه از مرحلۀ رویشی به زایشی میشوند .این
ژنها در مریستم انتهایی بيان ژنهاي هویت مریستم گل
را افزایش داده و منجر به حفظ و پایداري مریستم گل و
گلآذین میشوند (.)Blazquez et al., 2006
 (FT) FLOWERING LOCUS Tبهعنوان یک ژن
محرک زمان گلدهی در گياه آرابيدوبسيس و برخی از
گونههاي گياهی شناسایی و تأثير بهارهسازي
(ورناليزاسيون) بر بيان آن در برخی از گونههاي
گياهی بررسی شده است .در همۀ گونههاي مورد

بررسی بهارهسازي بازدارندة بيان ژنهاي بازدارندة
گلدهی شده و به دنبال آن بيان ژن  FTافزایش یافته
است .در گياه آرابيدوبسيس بهارهسازي منجر به
خاموشی ژن(FLC) FLOWERING LOCUS C
میشود .ژن  FLCیک عامل نسخهبرداري مرتبط با
تکامل را کد کرده و بازدارندة بيان ژن  FTمیشود
( .)Song et al., 2012در چــغندر دو نسخه از ژن FT
( FT1و  )FT2شناسایی شده است .در فرایند
بهارهسازي با توقف بيان ژن  ،FT1بيان ژن FT2
افزایش یافته و گلـدهی صورت میگيرد ( Pin et al.,
 .)2010در پياز  8رونوشت از ژن  FTبه نامهاي
 AcFT1-8شناسایی شده که هر یک عملکردي
متفاوت در رشد رویشی و زایشی پياز دارند .در ارتباط
با گلدهی بيان ژن  AcFT2پس از رفع نياز سرمایی در
جوانۀ مرکزي (محل طویل شدن ساقۀ گلآذین)
افزایش یافته و منجر به انـــتقال گياه از مرحلۀ
رویشی به زایشی میشود .این ژن در برگ پياز در
حال گلدهی نيز همچنان بيان میشود ( Lee et al.,
 .)2013نقش  FTدر تکامل زایشی سير بهطور کامل
مشخص نشده است بااینحال نتایج بهدستآمده از
توالییابی  RNAو تجزیههاي بيوانفورماتيکی حضور
توالیهایی از رونوشت ژن  FTرا در اندامهاي رویشی و
زایشی یک نژادگان گلدة سير نشان داده است
( .)Kamenetsky et al., 2015همچنين بيان
رونوشتهاي  AsFT1,2,4در سوخ و جوانۀ مرکزي پس
از انباردهی در دماي  2و  33درجه تغير میکند
(.)Shalom et al., 2015
ژن  (LFY) LEAFYبراي نخستين بار در گياه
آرابيدوبسيس شناسایی شده است .این ژن نقش
دوگانه داشته و هم بهعنوان یک ژن محرک زمان
گلدهی و هم بهعنوان ژن هویت مریستم گل عمل
میکند ( .)Jack, 2004در گياه آرابيدوبسيس LFY
بهعنوان یک ژن هویت مریستم گل نقش مهمتري
داشته و تحت تأثير  FTدر مریستم انتهایی بيان
میشود .این ژن در گياه علف تالدر مقادیر کمتر
بهعنوان یک ژن محـرک زمان گلدهی نيز عمل
میکند ( .)Jack, 2004همسان (همولوگ)  LFYبه نام
 AcLFYدر پياز شناسایی و بيشترین ميزان بيان این
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ژن در مریستم زایشی مشاهده شده است (
 .)2016در سير نيز همسان  LFYبه نام gaLFY
شناسایی و نقش آن بهعنوان یک ژن محرک زمان
گلدهی و ژن هویت مریستم گل در یک نژادگان گلده
مشخص شده است (.)Rotem et al., 2011
درمجموع تاکنون هيچ پژوهشی در ارتباط با الگوي
زمانی و مـکانی بيان  AsFTدر فرایند تکامل زایشی در
همگروههاي سير گلده ،نيمه گلده و غير گلده انجام
نشده است .همچنين ،روند زمانی و مکانی بيان ژن
 gaLFYدر همگروههاي سير گلدة ایرانی و مقایسۀ آنها
با همگروههاي سير نيمه گلده و غيره گلده مشخص
نشده است .این تحقيق براي نخستين بار با هدف بررسی
الگوي بيان زمانی و مکانی و درک درست از بيان
ژن  gaLFYو سه رونوشت از ژن ) AsFT (AsFT1,2,4در
فرایند تکامل زایشی در هم گروهاي سير گلده ،نيمه
گلده و غير گلدة ایرانی انجام شده است.
Yang,

مواد و روشها
مواد گياهی و نمونهگيري

براي انجام این پژوهش از سه همگروه غير گلده
(همدان) ،گلده (مازند زابل) و نيمه گلده (لنگرود)
گياه سير ( )Allium sativum L.استفاده شد.
سيرچهها از محل اصلی رویش گردآوري و در اواسط
آبان ماه سال  1394در ایستگاه تحقيقاتی گروه علوم
باغبانی دانشکدة کشاورزي دانشگاه بوعلی سينا کشت
شدند .نمونهگيري از مریستم انتهایی بهصورت ماهيانه
از آذر  1394تا فروردین  ،1395برگ و سوخ بهصورت
ماهيانه از آذر  1394تا تير  ،1395گلآذین در
اردیبهشت  1395و غنچههاي گل در دو مرحله (سبز
تيره و ارغوانی) در ماههاي خرداد و تير  1395در دو
تکرار بيولوژیکی صورت گرفت (درمجموع  48تکرار).
استخراج  RNAو ساخت cDNA

 RNAکل از بافت گياهی با استفاده از کيت تجاري
 ،analytikjena( innuPREPآلمان) استخراج شد .غلظت
 RNAبرحسب نانوگرم در ميکروليتر پس از هر استخراج،
با استفاده از دستگاه نانودرآپ Thermo scientific
(مدل ،2300آمریکا) و در طولموج  260نانومتر تعيين
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شد .براي ارزیابی کيفی  RNAاستخراجشده از روش
الکتروفورز  RNAروي ژل آگاروز  1درصد استفاده شد.
پس از اطمينان از کيفيت  ،RNAساخت  cDNAبا
استفاده از کيت تجاري ( 2step-RT-PCRسيناژن ،ایران)
و با استفاده از آغازگر ) oligod(Tانجام و غلظت
سنجی ( cDNAبراي یکسانسازي غلظت نمونهها) با
استفاده نانودرآپ صورت گرفت.
بررسی بيان نسبی ژن  gaLFYو  AsFTبا روش
..Real-Time PCR

واکنش  Real-Time PCRبا استفاده از کيت تجاري
( SYBR green YTAیکتا تجهيز آزما ،ایران) و با
دستگاه تشخيص Light-Cycler 98 Real-Time PCR
( ،Rocheآلمان) انجام شد .در این تحقيق ،از جفت
آغـازگر  ،)Rotem et al., 2011( gaLFYجفت
آغازگرهاي  AsFT2 ،AsFT1و  AsFT4و نيز از ژن
رمزکننده  )Shalom et al, 2015( Actinبهعنوان ژن
مرجع استفاده شد .منحنی استاندارد براي ژنهاي
مورد نظر در غلظتهاي مختلف  cDNAرسم شد.
کارایی جفت آغازگر با استفاده از رابطۀ E=10(1/slope)-1
محاسبه شد .مخلوط واکـنش شامل مسـتر ميکس
(( SYBR green )1xیکتا تجهيز آزما ،ایران)100 ،
نانوگرم 0/5 ،cDNAميکروموالر از هر یک از
آغازگرهاي مستقيم و معکوس در حجم نهایی 20
ميکروليتر در نظر گرفتـه شد .برنامۀ دمایی شامل 5
دقيقه واسرشتهسازي اوليه در دماي  94درجۀ
سلسيوس و به دنبال آن 40چرخه شامل  5ثانيه دماي
 94درجۀ سلسيوس 20 ،ثانيه دماي 60درجۀ
سلسيوس و  20ثانيه دماي  72درجۀ سلسيوس در
نظر گرفته شد .همۀ واکنشها در دو تکرار بيولوژیکی
و دو تکرار فنی انجام و براي هر ژن در هر آزمایش
یک کنترل منفی (بدون  )cDNAدر نظر گرفته شد.
پس از استخراج نتایج خام از دستگاه ،Real-Time PCR
تکرارهایی که افزونش غيراختصاصی (بيش از یک
پيک در منحنی ذوب) داشتند از دادههاي آزمایش
حذف شدند .در نهایت ميزان بيان نسبی ژنها با روش
 ∆∆CTو نرمافزار ® RESTمحاسبه شد ( & Livak
.)Schmittgen, 2001; Pfaffl et al., 2002
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نتایج و بحث
تفاوت ریختشناختی

در سه همگروه گلده ،نيمه گلده و غير گلده الگوي
متفاوتی از گلدهی مشاهده شد .در همگروه گلده
ساقۀ گلدهنده در اردیبهشتماه ظاهر شد .گلچه و
سيرچههاي هوایی نيز در خرداد تا اواسط تيرماه روي
گلآذین تشکيل شدند (شکل  .)1در همگروه نيمه
گلده یک ساقۀ گلدهندة بسيار کوتاه و ناقص بدون
پيازچۀ هوایی و گلچه تشکيل شد .هيچ اثري از ساقۀ
گلدهنده در همگروه غير گلده مشاهده نشد .این
روند گلدهی در همگروههاي سير ایرانی با یافتههاي
 )2014( Abbasifarهمخوانی داشت .دامنۀ گستردهاي
از تنوع ریختشناختی (مورفولوژیکی) از نظر توانایی
گلدهی در سير مشاهده شده است .نژادگانهاي سير
در تواناییشان براي توليد ساقۀ گلدهنده ،طول ساقۀ
گلدهنده ،تشکيل چتر و صفات گل (زمان ،شمار،
اندازه ،رنگ و باروري) بسيار متفاوت هستند .این تنوع
چشمگير در ميان همگروههاي سير از نظر توانایی
گلدهی به دليل انتقال از فرایند توليدمثل جنسی به
غيرجنسی است .عاملهاي اقليمی نيز در تنوع

مشاهده شده و صفات ریختشناختی مؤثر است
بهطوريکه شرایط آب و هوایی میتواند در تشکيل
ساقۀ گلدهندة سير مؤثر باشند ( Ethoh & Simon,
.)2002; Kamenetsky et al., 2004b
نتایج تغيير بيان ژن  gaLFYدر همگروهها

بنابر نتایج بهدستآمده بيان نسبی ژن  gaLFYدر هر
سه همگروه هشت هفته پس از کشت (ديماه) به
بيشترین ميزان خود رسيد .بيان نسبی این ژن در هر
سه همگروه با افزایش زمان بهتدریج کاهش و در
همگروه گلده و نيمه گلده  24هفته پس از کشت
(در گلآذین) دوباره افزایش یافت .بيان آن در همگروه
گلده تا پایان گلدهی در گلها با مقادیر کمتر یافت
شد (شکل  .)2مقایسۀ بيان نسبی ژن  gaLFYدر
همگروهها نشان داد ،بيشترین ميزان بيان نسبی ژن
به ترتيب در همگروه گلده ،نيمه گلده ،و غير گلده
وجود دارد .روند بيان نسبی ژن  gaLFYو مقایسۀ آن
در همگروهها در شکل  2آورده شده است .منحنی
استاندارد ،شيبخط و کارایی جفت آغازگر براي ژن
 gaLFYدر شکل  3آورده شده است.

شکل  .1مراحل تشکيل ساقۀ گلدهنده و گل در همگروه سير گلده (مازند زابل)
 )aتشکيل ساقۀ گلدهنده )b ،تشکيل گل و سيرچههاي هوایی )c ،گلها  28هفته پس از کشت و  )dگلها 32هفته پس از
کشت ،در مراحل  cو  )dسيرچههاي هوایی حذف شدهاند.
Figure 1. Stages of scape elongation and flower formation in bolting garlic clone (Mazand Zabol), a Scape
elongation, b Flower and bulbil formation, c and d Flowers 28 and 32 weeks after planting, respectively. Bulbils were
removed in c and d.
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همسان  LFY/FLOبه نام  NFLدر گياه پيازي
 Narcissus tazetlaشناسایی شده است ( Noy-Porat
 .)et al., 2010در سير نيز همانند دیگر گياهان پيازي
همسان  LFYدر انتقال به مرحلۀ زایشی ،تشکيل ساقۀ
گلدهنده و تکامل گلها دخالت دارد ( Rotem et al.,
 .)2007بنابر نتایج  )2011( Rotem et al.بيشترین ميزان
بيان ژن  gaLFYدر نژادگان گلده  7 ،#3028هفته پس
از کشت (در بهمنماه) در مرحلۀ انتقال از مرحلۀ رویشی
به زایشی صورت میگيرد .همچنين بيان آن در دیگر
مراحل گلدهی مانند تشکيل گلآذین و گلها افزایش
یافت .یافتههاي بهدستآمده از این پژوهش نيز نشان داد،
بيان  gaLFYنهتنها  8هفته پس از کشت به بيشترین
ميزان خود میرسد بلکه در تشکيل گلآذین مؤثر بوده و
در گلها نيز یافت میشود.
همگروههاي گلده ،نيمه گلده و غير گلده از
لحاظ نمو زایشی با یکدیگر متفاوت هستند
( .)Abbasifar, 2014تفاوت در روند نمو زایشی در این
همگروهها میتواند به دليل تفاوت در الگوي بيان ژنها
باشد .بنابر نتایج این تحقـيق بيان  gaLFYدر
همگروههاي غير گلده و نيمه گلده  8هفته پس از
کشت افزایش یافت اما از همگروههاي گلده بسيار
کمتر بود .بر پایۀ این نتایج به نظر میرسد که در
همگروههاي غير گلده انتقال از مرحلۀ رویشی به
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زایشی صورت میگيرد اما در مراحل بعدي تشکيل
ساقۀ گلدهنده (بولتينگ) صورت نگرفته و ساقۀ
گلدهنده تشکيل نمیشود .در همگروههاي نيمه گلده
بيان ژن کمی بيشتر از همگروههاي غير گلده بود .در
این همگروه نيز به نظر میرسد انتقال از مرحلۀ رویشی
به زایشی صورت گرفته اما در مراحل بعدي بولتينگ
بهصورت ناقص رخ داده و ساقۀ گلدهنده بهصورت
درست تشکيل نمیشود .در نهایت با توجه به نتایج این
تحقيق میتوان  gaLFYرا بهعنوان یک ژن القاکنندة
زمان گلدهی در همگروههاي گلده ،نيمه گلده و غير
گلده در نظر گرفت .نکتۀ قابل توجه در این پژوهش
افزایش دوبارة بيان نسبی  gaLFYدر گلآذین ( 24هفته
پس از کشت) و گلهاي همگروه گلده است .افزایش
بيان نسبی  gaLFYدر مریستم و گلآذین همگروه
گلده ،نشان از نقش آن بهعنوان یک ژن هویت مریستم
گل میتواند باشد ،چراکه روند گلدهی در این همگروه
بهطور کامل صورت گرفت .این یافته با نتایج تحقيقات
 )2011( Rotem et al.نيز همخوانی دارد .ژن  gaLFYدر
گلآذین و ساقۀ گلدة سير نيمه گلده که بهصورت ناقص
تشکيل شده بود نيز بيان شد .اما با توجه به تشکيل ساقۀ
گلدهنده ناقص همگروه نيمه گلده ،تحقيقات تکميلی
مبنی بر تأیيد نقش  gaLFYبهعنوان ژن هویت مریستم
در این همگروه نياز است.

شکل  .2بيان نسبی  gaLFYدر سير گلده ،نيمهگلده و غيرگلده .نمونهها طی چهار تا  20هفته پس از کشت از مریستم هر سه
همگروه 24 ،هفته پس از کشت از گلآذین سير گلده و نيمه گلده و  28تا  32هفته پس از کشت از گل سير گلده تهيه شدهاند.
شاهد ) (Cمریستم سير غيرگلده  20هفته پس از کشت و در مرحله  8برگی میباشد ،خط تيره ( )-نشاندهنده عدم وجود
مریستم در زمان نمونه برداري است (* معنیدار در سطح 0/05و ** معنیدار در سطح .)0/01
Figure 2. Relative expression of gaLFY in the bolting, semi-bolting and non-bolting garlic clones. Samples were
collected 4 to 20 weeks after planting are meristem of all clones, 24 weeks after planting are inflorescence of bolting
and semi-bolting clones and 28-32 weeks after planting are flowers of bolting clone. (Control: Meristem of nonbolting clone, 16 weeks after planting at the time of eighth leaf (C), (-) shows the absence of meristem at the
sampling time, ** and * show that results are significant at the 0.01 and 0.05 levels respectively).
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نتایج تغيير بيان ژن  AsFT2 ،AsFT1و  AsFT4در
همگروهها

بيان  AsFT1در همگروه گلده  32هفته پس از کشت
(در گلها) به بيشترین ميزان خود رسيد (شکل .)4
نشانهاي از بيان این ژن در مریستم ،برگ و سوخ
همگروهها ( 4تا  32هفته پس از کشت) مشاهده نشد.
بيشترین ميزان بيان  AsFT4در سوخهاي هر سه
همگروه  16هفته پس از کشت صورت گرفت اما در
مریستم ،برگ ،گلآذین و گل طی زمانهاي مورد
بررسی در هيچیک از همگروهها بيان نشد (شکل .)5

بيان  AsFT2در برگ (هر سه همگروه) ،مریستم و
گلآذین (همگروه گلده و نيمه گلده) و گلها
(همگروه گلده) افزایش معنیداري نسبت به شاهد
نشان داد .بيشترین ميزان بيان این ژن در برگ
همگروه گلده 12 ،هفته پس از کشت مشاهده شد.
هيچ اثري از بيان این ژن در و سوخ در زمانهاي مورد
بررسی در هيچیک از همگروهها مشاهده نشد (شکل
 .)6منحنی استاندارد ،شيبخط و کارایی جفت آغازگر
براي ژنهاي  AsFT2 ،AsFT1و  AsFT4در شکل 7
آورده شده است.

شکل  .3منحنی استاندارد ،شيبخط و کارایی جفت آغازگر ( )Eبراي ژن

gaLFY

Figure 3. Standard curve, slope and primer efficiency (E) for gaLFY

شکل  .4بيان نسبی AsFT1در گلچههاي سير گلده ایرانی ،نمونهگيري از گلچه سبز  28هفته پس از کشت و از گلچه ارغوانی 32
هفته پس از کشت صورت گرفت .شاهد گلآذین سير گلده  24هفته پس از کشت میباشد **( ،معنیدار در سطح .)0/01
Figure 4. Relative expression of AsFT1 in the flowers of bolting garlic clone, Green and purple flowers were
** collected 28 and 32 weeks after planting respectively. Inflorescence at 24 weeks after planting is as a control,
shows that results are significant at the 0.01 level).
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شکل  .5بيان نسبی  AsFT4در سوخ همگروههاي گلده ،نيمه گلده و غير گلده سير ایرانی( ،شاهد :سوخ  8هفته پس از کشت در همگروه
گلده ( ne ،)cعدم بيان ژن در اندام مورد بررسی ns ،غيرمعنیدار * ،معنیدار در سطح 0/05و ** معنیدار در سطح .)0/01
Figure 5. Relative expression of AsFT4 in the bulbs of bolting, semi-bolting and none-bolting garlic clones (Control:
bulb of bolting clone eight weeks after planting (c) , ne: shows that gene didn’t express in the organ, ** and *show
that results are significant at the 0.01 and 0.05 level respectively and ns shows that results aren’t significant

 FTبهعنوان یک ژن کليدي در بسياري از مراحل
نموي گياهان مانند گلدهی در پياز و گياه علف تال،
تشکيل غده در گياهان تيرة سيبزمينی ()Solanaceae
و تشکيل سوخ در پياز شناسایی شده است ( & Andre´s
 .)Coupland, 2012; Abelenda et al., 2013در
ارتباط با گلدهی FT ،بهعنوان یک ژن محرک زمان
گلدهی نقش کليدي در انتقال گياه از مرحلۀ رویشی
به زایشی دارد .بيان این ژن تحت تأثير سيگنالهاي
محيطی مانند طول روز ،سرما ،هورمون و سازوکار
خودگردان صورت گرفته و منجر به گلدهی میشود.
بااینحال زمان و مکان بيان  FTمتناسب با نوع و
سازوکار توليد آن در گياهان مختلف متفاوت است
( .)Glover, 2007بهطور مثال در گياه علف تالبيان FT
در طول روز بلند با بيان ( (CO) Constantیک ژن
حساس به تغييرپذیري طول روز) در برگ اما در
فرایند بهارهسازي با کاهش بيان  FLCدر برگ صورت
میگيرد ( .)Song et al., 2012درحالیکه در پياز
بهارهسازيشده باعث بيان  AcFT2در جوانۀ مرکزي و
انتقال گياه به مرحلۀ زایشی میشود ( Lee et al.,
 .)2013در این تحقيق ،بيان ژن  12 AsFT2هفته پس
از کشت در برگهاي بالغ سير پس از بهارهسازي
افزایش یافت .این نتيجه با یافتههاي Lee et al.
) (2013مبنی بر بيان  AcFT2در جوانۀ مرکزي پياز
مغایرت داشت اما همسان با نتایج (2012) Song et al.

در ارتباط با بيان  FTدر برگ آرابيدوبسيس پس از
بهارهسازي بود .بيان  FT2در برگ چغندر ورناليزه
شده نيز افزایش ميابد که با یافتههاي این پژوهش
همخوانی دارد ) .(Pin et al., 2010لذا به نظر میرسد
 AsFT2بهعنوان یک ژن محرک زمان گلدهی در سير
پس از بهارهسازي در برگ بيان شده و به مریستم
انتهایی منتقل میشود .در گياه علف تال نيز محصول
 FTپس از بيان در برگ از طریق پروتئين
 (FD) FLOWERING LOCUS Dبه مریستم انتهایی
منتقل میشود ( .)Song et al., 2012حضور AcFT2
در مریستم انتهایی همگروه گلده و نيمه گلده
نشاندهندة انتقال این ژن به مریستم انتهایی است.
 AcFT2در مریستم انتهایی منجر بهبياندیگر ژنهاي
هویت مریستم گل شده و روند گلدهی ادامه مییابد.
در همگروه گلده و نيمـه گلده بقایاي ژن در
گلآذین و در همگروه نيمه گلده در گلها باقی
میماند .این نتيجه با یافتههاي Kamenetsky et al.
( )2015مبنی بر بيان ژن  FTدر گل و گلآذین سير
همخوانی دارد.
در این پژوهش ،بيان ژن  AsFT4در سوخ سير
سرما دیده هر سه همگروه (طی  8تا  20هفته پس از
کشت) بهطور قابل توجهی افزایش یافت اما اثري از
بيان این ژن در اندامهاي زایشی مانند گلآذین و
گلها دیده نشد .در پياز نيز بيان ژن  AcFT4تنها در
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اندام رویشی (سوخ) صورت میگيرد (
 .)2013درمجموع به نظر میرسد  AsFT4نقشی در
تکامل زایشی سير نداشته باشد AsFT1 .نيز در
Lee et al.,

مقادیر پایين در گلآذین و گلها بيان شد ،اما
اثري از بيان این ژن در دیگر اندامهاي مورد بررسی
دیده نشد.

شکل  .6بيان نسبی  AsFT2در اندامهاي مختلف سه همگروه گلده ،نيمه گلده و غير گلده سير ایرانی( ،شاهد :برگ همگروه گلده
 28هفته پس از کشت) ne ،(cعدم بيان ژن در اندام مورد بررسی ،خط تيره ( )-نشاندهنده عدم تشکيل اندام مورد نظر در زمان
نمونه برداريns ،غيرمعنیدار * ،معنیدار در سطح 0/05و ** معنیدار در سطح .(0/01
Figure 6. Relative expression of AsFT2 in the different organs of bolting, semi-bolting and none-bolting garlic clones
(Control: leaf of bolting clone 28 weeks after planting (c), ne: shows that gene didn’t express in the organ, - shows
the absence of organ at the time of sampling, ** and * show that results are significant at the 0.01 and 0.05 level
respectively and ns shows that results aren’t significant).
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ژنهاي  (b) AsFT2 ،(a) AsFT1و (c) AsFT4

Figure 7. Standard curve, slope and primer efficiency (E) for AsFT1 (a), AsFT2 (b) and AsFT4 (c).

در مقایسه سه همگروه روند همسانی از بيان ژنها
مشاهده شد با این تفاوت که بيان  AsFT2در همگروه
گلده بيشترین ميزان خود را داشت .در همگروه نيمه
گلده در مقایسه با همگروه گلده بيان ژن کاهش
یافت و در همگروه غير گلده به کمترین ميزان خود
رسيد .بنابراین همسان به آنچه در ارتباط با gaLFY
گفته شد ،انتقال از مرحلۀ رویشی به زایشی در
همگروه نيمه گلده رخ میدهد اما با توجه به سطوح
پایين بيان  AsFT2و یا بدون بيان دیگر ژنهاي
مرتبط با گلدهی ،تشکيل ساقۀ گلدهنده بهصورت
ناقص انجام میشود .در ارتباط با همگروه غير گلده
اثري از  AsFT2در مریستم انتهایی  20هفته پس از
کشت مشاهده نشد .لذا ،به نظر میرسد با وجود بيان
 AsFT2در برگ ،انتقال محصول ژن به مریستم
انتهایی انجام نشده است .بررسی بيان  FDبهعنوان
منتقلکنندة  FTبه مریستم انتهایی در درک بهتر
نقش این ژن در همگروه غير گلده مؤثر است.
نتيجهگيري کلی

در این پژوهش براي نخستين بار الگوي زمانی و مکانی
بيان  AsFT2در سير گلده ،نيمهگلده و غيرگلده
مشخص شد .نتایج نشان داد AsFT2 ،در آغاز ،در برگ

سير گلده و نيمه گلده و پس از آن در مریستم انتهایی
این دو همگروه بيان میشود .بنابراین به نظر میرسد
 AsFT2بهعنوان یک محرک زمان گلدهی در سير گلده
و نيمه گلده است اما به دليل بيان پایين آن در سير
نيمه گلده ،تشکيل ساقۀ گلدهنده بهصورت ناقص
صورت میگيرد .در ارتباط با ميزان بيان  gaLFYدر
همگروههاي مختلف سير نيز ،براي نخستين بار نتایج
قابل توجهی به دست آمد .نتایج نشان داد  gaLFYدر
آغاز ،در مریستم سير گلده و نيمه گلده بيان میشود
اما به دليل سطوح پایين بيان آن در سير نيمه گلده
تشکيل ساقۀ گلدهنده بهصورت ناقص صـورت گرفته و
باعث ایجاد یک ساقۀ گلدهندة بســيار کوتـاه در
ميانبرگها میشود .همچنين به نظر میرسد ،بيان
 gaLFYدر مریستم و گلآذین سير گلده میتواند در
تعيين هویت مریستم گل نيز مؤثر باشد .در سير غير
گلده AsFT2 ،در مقادیر بسيار کم در برگ بيان شد اما
اثري از بيان آن در مریستم انتهایی دیده نشد .لذا به نظر
میرسد این ژن تأثيري در القاي گلدهی ندارد؛ اما به
دليل بيان  gaLFYدر مریستم انتهایی ،بهاحتمال القاي
گلدهی و انتقال به مرحلۀ زایشی در این همگروه صورت
گرفته هرچند که سطوح پایين بيان آن بازدارندة تشکيل
ساقۀ گلدهنده میشود.

...  در فرایند تکامل زایشیgaLFY  وAsFT  بررسی الگوي بيان ژنهاي:قائمیزاده و همکاران
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