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مطالعه و بررسی الگوی بیان ژن AUX1

و تأثیر آن در ایجاد ریشههای نابجا
در قلمههای زیتون )(Olea europaea L.
وحيده هدايتي  ،3امير موسوی  ،*3فيامتا آالگنا  ،2ساوريو پاندولفي  ،2خديجه رضوی  ،3لوسيانا بالدوني  2و سيد مهدی حسيني مزيناني *3
 3گروه زيست فناوری مولكولي گياهي ،پژوهشكده زيست فناوری کشاورزی ،پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوری ،تهران ،ايران
 2مؤسسه تحقيقات علوم زيستي و منابع زيستي ) ،(CNR-IBBRپروجا ،ايتاليا

چکیده
زيتون ) (Olea europaea L.از مهمترين محصوالت حوزه مديترانه است که صرفا باا قلماه تكثيار مايشاود .اگرچاه
ظرفيت ريشه دهي پايين در برخي از ارقام کارآيي تكثير غيرجنسي زيتون را به شدت تحات تاثیير قارار مايدهاد اماا
رشد ريشه های نابجا مرحله کليدی در تكثير رويشي اين گياه است .ژن ناقل بارون شاارش اکساين  (AUX1) 3نقا
کليدی را در تشكيل ريشه جانبي در بسياری از گونههای گياه ايفا ميکند .ايان ژن صادور  IAAاز بار هاای تاازه
نمويافته به پريمورديای ريشه جانبي را تحريك ميکند .همولو

پاي

فار

ايان ژن در زيتاون باا روش طراحاي

آغازگر چندحالتي از مناطق حفاظتشده رونوشتهای  AUX1در گياهان ديگر جداساازی شاد .تاوالي رونوشات و
آمينو اسيد اين ژن در ريشه ) (OeAUX1Rو انتهای قلمه ) (OeAUX1Bبا هم تفاوت داشت .احتماال اين چندشكلي ها
ميتواند مربوط به نق

کليدی ژن در بافت های مختلف باشد .به منظور بررسي حالت هاای بيااني ايان ژن ،آزمااي

 PCRدر زمان واقعي روی قلمههای جمعآوری شده طي ريشهدهي از ژنوتيپهايي باا تاوان ريشاهدهاي بااال و پاايين
انجام شد .همچنين ،بيان ژن در بافتهای مختلف زيتون نيز بررسي گرديد .نتايج مقدماتي نشان داد که بياان ژن هاای
 OeAUX1Rو  OeAUX1Bدر انتهای قلمه و ريشه ژنوتيپهای با ريشهدهي باال افزاي

مييابد و پيشنهاد ميشود کاه

 OeAUX1در ريشهدهي زيتون دخالت دارد .همچنين بررسيهای بيوانفورماتيك نشاان داد کاه ژن  AUX1در زيتاون
دارای  0اگزون است که توالي آن طي تكامل گياهان حفاظت شده است.
واژههای کلیدی :زيتون ) ،(Olea europaea L.بيان ژن ،ريشهدهي زيتون ،ژن AUX1

مقدمه.
زيتون ) (Olea europaea L.يكاي از فاراوانتارين

محصوالت ميوهدار در حوزه مديترانه و از قاديميتارين
محصوالت باغي است که عموما برای اساتخرا روغان
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کشت مايشاده اسات ) .(Wu et al., 2004ايان گوناه

هورمونها در القای ريشه زاياي قلماه هاای زيتاون اسات

متعلااااق بااااه تيااااره  ،Oleaceaeديپلوئيااااد )،(2n=46

).(Sebastiani and Tognetti, 2004

هتروزيگوت و تكپايه است ) .(Johnson, 1957تكثير

پرس

های بي پاسخ متعددی در زمينه تنظيم ژنتيكي

زيتون با روشهای جنسي و غيرجنسي صورت ميگيرد.

صاافت ريشااهزايااي در زيتااون وجااود دارد و باار اساااس

از کشت بذر برای دستيابي به تنوع ژنتيكاي و از ازديااد

بررسي های انجام شده ،اهداف مطالعه حاضر تاکنون در

غيرجنسااي باارای توليااد گياهااان مشااابه بااا گياااه مااادری

طرحهای مشابه انجام نشده است.

استفاده ميشود .سيساتم ريشاهدهاي زيتاون بسايار قاوی

با توجه به طاوالني باودن مرحلاه نونهاالي زيتاون (0

است .با توجه به اين که  11تا  31درصد تكثير اين گياه

سال و زمانبر بودن روشهای اصالح سنتي و ناکارآمد

بااه ريشااهدهااي موفااق قلمااهه اا بسااتگي دارد (Santos

بودن اين روشها و با توجاه باه ايان کاه کيفيات پاايين

) ،Macedo et al., 2009شناسايي عوامل تنظايمکنناده

ريشه زايي از عوامل محدودکننده باغات زيتون به شامار

توليد ريشاه اعام از عوامال ژنتيكاي ،وضاعيت غاذايي،

کارآيي آن

مرحله فنولاوژيكي ،فيزيولاوژی گيااه ماادری و شاراي

ميرود ،اصالح ضعف ريشه زايي و افزاي
موج افزاي

مزيتهای اقتصادی قلماه هاای زيتاون و

ماادت زمااان ايجاااد باغسااتانهااای آن ماايشااود

محيطااي ضااروری اساات (Santos Macedo et al.,

کاااه

) .2009يكي از مهم ترين عوامل مؤیر در کارآيي گيااه،

) .(Sebastiani and Tognetti, 2004از ديگار مزاياای
تحماال گياااه در براباار تاان هااای

تن های زيستي و غيرزيستي (شوری ،خشكي و سارما

ريشااهزايااي ،افاازاي

هستند که بر سرعت رشد و نمو و القای اندامهايي نظيار

غيرزيستي است ).(Santos Macedo et al., 2009

بخ های هوايي ،ريشه و ريشاههاای ماويين تثیيرگاذار

هدف از مطالعاه حاضار ،شناساايي و بررساي ژن ياا

هسااتند ) .(Santos Macedo et al., 2009همچنااين،

ژن های تثیيرگذار در فرآيناد ريشاه زاياي در قلماه هاای

عوامل ژنتيكي نيز تثیير بهسازايي بار قابليات ريشاه زاياي

زيتون اسات .از آنجاا کاه قابليات ريشاه زاياي از جملاه

زيتون دارند ).(Wu et al., 2004

مشااكالت مطاارح در توليااد و تكثياار پايااههااای مطلااو

با توجه به اهميت اين گياه روغني در ايران و جهان،

زيتون در ايران است ،با شناسايي ژن ياا ژن هاای دخيال

الزم است تا ژن های مهم دخيال در فرآيناد ريشاه زاياي

در ريشه زايي ميتوان درختان زيتون با توان ريشاه دهاي

شناسايي و همسانهساازی شاود تاا بتاوان در فرآينادهای

باال را در مراحل نونهالي شناسايي نمود و از اين ويژگي

بااهگزينااي از آن بهااره باارد و بااه انتخااا گياهاااني بااا

در برنامههای اصالح و باهناژادی زيتاون اساتفاده کارد،

ريشهدهي باال در مراحل نونهالي کمك نمود.

ضمن اين که تكثير غيرجنسي ارقام ارزشامند ايراناي باا

تاکنون مطالعات اندکي پيراماون ژن هاای دخيال در

درک سازوکار ژنتيكاي بهباود خواهاد يافات .باه طاور

ريشااهزايااي زيتااون انجااام شااده اساات و تنهااا Santos

کلي ،نتايج اين تحقيق پاسخگوی مشاكالت اساساي در

 Macedoو همكاران ( 2113و  2132اين موضوع را به

مطالعات ژنوميك و برنامههای بهنژادی مولكولي زيتون

صورت محدود در سطح مولكولي بررسي نمودهاناد در

در جهت بهبود و ارتقای ريشه زايي در ارقام کنسروی و

حالي که اغلا مطالعاات بياانگر تاثیير ترکيبااتي نظيار

روغني زيتون ايران خواهد بود.

بررسي کينتيك و ايزوترم حذف يون نيكل از محلول آبي توس جلبك قهوهای )... Cystoseira indica (Thivy & Doshi

مواد و روشها.
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ژن تاااکنون در زيتااون گاازارش نشااده بااود ،بااا ناارمافاازار

مووواد گیوواهی :در پااژوه

حاضاار ،از جمعياات

3-0.40.

3- Primer

(http://bioinfo.ut.ee/primer

ژنتيكي حاصال از تالقاي دو رقام زيتاون ( Leccinoباه

) 0.4.0از مناطق حفاظت شده در ساير گوناههاای زيتاون

عنوان پايه مادری با ريشهدهاي قاوی و Dolce Agogia

يك آغازگر چندحالتي برای اين ژن طراحاي گردياد .از

به عنوان پايه پدری با ريشاه دهاي ضاعيف و  330نتاا

ريشه و انتهای قلمه يكي از نتا با ريشاه دهاي بااال RNA

حاصله دارای تفرق برتر در صفت ريشه زاياي نسابت باه

اساتخرا شاد ) (QIAGEN, Cat No: 74904پاس از

والدين استفاده شد .از هرکدام از نتا حاصل از تالقي،

تيمار با ) DNase (Ambion, Cat No: 1011015جهات

 2قلمه با دو تكرار تهيه شد .از هورمون  IBAباا غلظات

حذف آلودگي  ،DNAسنتز (Invitrogen, Cat cDNA

 2111 ppmبه منظاور ريشاه دار شادن اساتفاده گردياد.

) No: 18080-093صورت گرفت .همسانهساازی ژن در

قلمه ها در اتاقك رشد حاوی پرليت استريل باا رطوبات

حامل  pGEM T-easy vector 2.1و تاواليياابي توسا

 311درصااد و دمااای  21درجااه سااانتيگراد نگهااداری

دسااتگاه ( Genetic Analyzerماادل ABI PRISM

شدند .پس از دو ماه ،صفات ريشه زايي از جملاه :تعاداد

 ،3130شرکت  ،Life Technologiesآمريكا انجام شد.

قلمه های ريشه دار شده ،درصد ريشه زايي ،طول و تعداد

بررسووی کم وی بیووان ژن PCR :در زمااان واقعااي

ريشه ها اندازهگيری شد .بر اساس ايان صافات ،گياهاان

) (Real-Time PCRبا ساايبرگرين ®(Power SYBR

با قابليت ريشه دهي بااال و پاايين انتخاا شادند .از ايان

Green, Applied Biosystem (AB) Lot: .

گياهان در زماانهاای  11 ،21 ،31 ،1و  01روز پاس از

) 1208368به صورت تك مرحله ای و در حجم نهاايي

 T3 ،T2 ،T1 ،T0و  T4قلمه تهيه

شااامل 0

قلمه گيری (به ترتي

 31ميكروليتاار انجااام شااد .مخلااوط واکاان

شد .در فواصل زماني ياد شده ،از ناحيه پاايين قلماه هار

ميكروليتر از سايبرگرين و  3ميكروموالر از آغازگرهای

گياه (يك ساانتيمتار انتهاای قلماه زيار نخساتين گاره

اختصاصي طراحي شده از تاوالي ژن  AUX1در انتهاای

نمونهبرداری انجام و نمونهها جهت اساتخرا  RNAباه

قلمااه و ريشااه ،بااا غلظاات  2پيكومااول بااود .واکاان

در

سرعت در نيتروژن مايع فريز شد .همچنين ،برای بررسي

دستگاه  ABIطبق اين شراي انجام شد :يك چرخاه باا

بيان ژن ها در اندامهای مختلف ،از گل ،بار  ،ريشاه و

 30درجه سانتيگراد باه مادت  31دقيقاه و  01چرخاه باا

انتهااای قلمااه يكااي از نتااا بااا ريشااهدهااي باااال نيااز

دماااای  30درجاااه ساااانتيگراد 31 ،یانياااه و  21درجاااه

نمونهبرداری انجام گرفت.

سااانتيگراد 3 ،دقيقااه .منحنااي ذو در دمااای  30درجااه

انتخاب و جداسازی ژن کاندید.

سانتيگراد 30 ،یانيه؛  21درجه ساانتيگراد 3 ،دقيقاه و 30

بر اسااس پاژوه هاای  Shenو همكااران ( 2131و

درجه سانتيگراد 30 ،یانيه رسم شد .دادهها بار اسااس دو

 Corinneو همكااااران ( 2132چنااادين ژن دخيااال در

تكرار زيستي و سه تكرار تكنيكي بودند .تحليل نتايج با

ريشه زايي انتخا شد و از ميان آنها ژن ناقل برون شارش

روش  Livakو  (2-ΔΔCt) 2113( Schmittgenانجاااااام

اکسين  (AUX1) 3انتخا گرديد .با توجه به اين که ايان

شد و با آزمون چند دامنهای دانكن در سطح معنيداری
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طوری که توالي ژن  AUX1جداساازی شاده از انتهاای

 P<0.01بررسي شد.
بررسیهای بیوانفورماتیک :با استفاده از دادههای
توالي يابي ژنوم والد مادری ) ،(Leccinoتاوالي هاايي باا
تشابه باي

از  31درصاد باا تاوالي ژن  AUX1گازارش

قلمه و ريشه در سطح رونوشت و آمينو اسيد باه ترتيا
 00و  00درصد با يكديگر تشابه داشتند .بر ايان اسااس،
ژن جداسااازی شااده از ريشااه و انتهااای قلمااه بااه ترتيا

شده در ساير گياهاان انتخاا شاد .ساپس باا نارم افازار

 OeAUX1Rو  OeAUX1Bنامگذاری شد .احتماال ايان

(http://linux1.softberry.com) Softberry

چندشكلي نشان دهنده وجود دو آلل برای اين ژن است

بااااارخ

توالي mRNAهايي به دست آمد ،هر کدام از تاوالي هاا

که بر مبنای تفاوت بافت عمل مينمايند .با توجاه نقا

بااه طااور جداگانااه در پايگاااه اطالعاااتي  NCBIبالساات

عمده اکسينها در تشكيل ريشه هاای نابجاا باه وياژه در

شدند تا تاوالي منطباق باا ژن  AUX1مشاخ

شاود .باا

آغاز تشكيل و نمو پريمورديای ريشه های نابجا ،افزاي

همرديفي توالي پاي گاويي شاده ،ژن  AUX1و تاوالي

تعداد ريشه های نابجا در ایر استفاده از اکسين خارجي و

نوکلئوتيااادی ژناااوم والاااد ماااادری ،تعاااداد اگااازون و

تعداد ريشه های نابجاا در ایار ممانعات از انتقاال

اينترونهاای ايان ژن مشاخ
برخ

کاه

شاد .ساپس باا نارمافازار

اکسين ) ،(Fukaki and Tasaka, 2009بررسي الگاوی

(http://web.expasy.org/translate) ExPASy

بيان نسبي اين ژن ها در بافاتهاا در زماانهاای مختلاف

و برای توالي مذکور در

ضروری به نظر ميرسد .به اين منظاور از آزماون کماي

توالي پروتئيني اين ژن مشخ

پايگاه اطالعاتي  NCBIبالست انجام شد.
تحلیل آمواری :آنااليز وارياانس دادههاا و مقايساه

 PCRدر زمان واقعي با دقت بسايار بااال جهات بررساي
بيان استفاده گرديد.

ميانگين بيان ژن در زماانهاای مختلاف بارای نتاايج باه

نتاااايج در زماااان واقعاااي  PCRباااا آغازگرهاااای

دست آمده از  PCRبا آزمون چناد دامناهای دانكان در

اختصاصااااي ژنهااااای  OeAUX1Rو  OeAUX1Bدر

سطح خطای  1/13با نرمافزار  R Consoleنساخه 1/1/2

زمانهای  11 ،21 ،31 ،1و  01روز پاس از قلماه گياری

انجام شد.

برای نتا با ريشهدهي باال و پايين نشان داد کاه در نتاا
با ريشه دهي بااال بياان هار دو ژن در زماان  1افازاي

نتایج و بحث.

ساپس کااه

و

معنايداری داشات و در زماانهاای بعااد

نتا با ريشاه دهاي بااال ( 311درصاد و ريشاه دهاي

ميزان بيان تقريبا یابت باود (شاكل  A-3و  . Bاز ساوی

پايين ( 1درصد بر مبنای صافات ريشاه زاياي از جملاه:

ديگر ،بيان ژن  OeAUX1Bدر نتا با ريشاه دهاي پاايين

تعداد قلمه های ريشه دار شده ،درصد ريشه زايي ،طول و

در زمان هاای  1و  01روز پاس از قلماه گياری اخاتالف

تعداد ريشهها شناسايي شادند .باه دنباال آن ،ژن AUX1

معني داری با بيان همين ژن در سه زمان ديگر داشت ،اما

در انتهای قلمه و ريشه در يكي از نتا حاصل از تالقاي

در مقايسه با نتا با ريشهدهي باال بيان اين ژن در زمان 1

با ريشه دهي باال همسانهسازی شد و نتايج نشاان داد کاه

تقريبا  2برابر بيشتر از بيان در نتا با ريشه دهي پايين بود

توالي ژن در اين دو منطقاه دارای چندشاكلي اسات باه

ضمن اين که تفاوتي در ميزان بيان ژن  OeAUX1Rطي
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مدت زماني معين در نتا باا ريشاه دهاي پاايين مشااهده

اکسااين را مشاااهده کردنااد کااه ماايتوانااد در بهبااود

نشد .اين نتايج نشان داد که با توجه به اين که قلمه هاا از

ريشه زايي مؤیر باشد .همچنين گازارش شاده اسات کاه

شاخههای جديد گرفته شدند و بر اساس اين که سطوح

محتوای اوليه و ترکيبات فنلي منتقل شده از گياه مادری

اکسيني که باه صاورت طبيعاي در بافاتهاای قلماهزده

به قلماه هاا ،ممانعات از تجزياه اکساين در انتهاای قلماه

وجود دارد باه گيااه ماادری بساتگي دارد (George et

توساا ترکيبااات فنلااي و نيااز ميااانکاان

بااين اياان

) ،al., 2008بنابراين ساطوح بااالی بياان ژن در زماان 1

متابوليتها ،اکساينهاا و پراکسايدها مايتواناد تشاكيل

ميتواند به علت توان باالی گياه مادری در ايجاد ريشاه

ريشههای نابجا را تحت تثیير قارار دهاد (De Klerk et

باشد Costa .و همكاران در سال  2131نشان داده اند که

) .al., 1999با توجه به اين شواهد ميتاوان احتماال داد

طاااي سااااعات اولياااه پاااس از جداساااازی قلمااه گيااااه

که ژن  AUX1در گياهان با توان ريشه دهي بااال از ابتادا

جاسمونات ،ترکيبات فنلي و اکسين در انتهاای قلماه باه

بيان بااليي داشته است به همين دليال مايتواناد پاس از

مااييابنااد و بالفاصااله پااس از

قلمه گيری ،اکسين بيشتری به انتهای قلمه منتقال کناد و

صااورت محلااي افاازاي

جداسازی قلماه هاا از گيااه ماادری ،محتاوای باااليي از

به ايجاد ريشه در اين منطقه منجر شود.

شكل  -3الگوی بيان نسبي ژنهای  OeAUX1Bو  A .OeAUX1Rو  :Bبياان ژنهاا در زماانهاای  11 ،21 ،31 ،1و  01روز پاس از قلماهگياری (باه
ترتي  T3 ،T2 ،T1 ،T0و  T4در يكي از نتا با ريشهدهي باال (ساياه و يكاي از نتاا باا ريشاهدهاي پاايين (سافيد ؛  Cو  :Dنحاوه بياان ژنهاا در
بافتهای گوناگون يكي از نتا با ريشهدهي باال .حروف يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار با استفاده از آزمون دانكن در سطح  1/13است.
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مطالعات نشان داده است که نيمه عمر پروتئين کاد
شده توس

ژن  AUX1بسيار کوتاه است (Corinne et

) al., 2012و احتماااال طااي ساااعات اوليااه پااس از

همين ژن در گياهان ديگر همرديف شدند و مشاخ
شد که توالي ژن  AUX1در بين گياهاان ،طاي تكامال
حفاظت شده است.

قلمه گيری بيان اين ژن تغيير خواهاد يافات .بار اسااس

باا توجااه بااه ايان کااه خااانواده ژنااي  AUX/LAXاز

مطالعات موجود اکسين ميتواند در مراحل اوليه ايجاد

انتقال دهنده های اکسين برون شاارش بارای اساتقرار و

ياباد کاه

سااازماندهي ساالولهااای ريشااه جنينااي آرابيدوپساايس

ميتواند بر بيان ژنهای وابسته هم ایر بگذارد (Costa

هساتند ) (Shen et al., 2010و پاژوه هاای ديگار

) .et al., 2013به منظور درک بيشاتر الزم اسات بياان

نشان داد که معموال انتقال اکسين از بر

و تجمع آن

ژن طي ساعات مختلف پس از قلمه گياری در نتاا باا

در انتهای قلمه برای ايجااد ريشاه هاای نابجاا در ارقاام

ريشاهدهاي بااال و پاايين بررساي گاردد ،همچناين ایاار

سهلريشهزا کافي است ) (Costa et al., 2013و ايان

اکسااين خااارجي باار بيااان ژن  AUX1در آزمايشااي بااا

امر ميتواند توس

ژن های ناقال اکساين نظيار AUX1

حضور اکسين و بدون آن در زمانهای 11 ،21 ،31 ،1

صورت گيرد ،بنابراين انتظار ميرود اين ژن در زيتون

و  01روز پس از قلمهگيری در حال بررسي است.

نيااز بااه عنااوان يكااي از ژنهااای کانديااد دخياال در

پريمورديای ريشه پس از قلمه گيری افازاي

نتايج بررسي بيان اين ژنها در بافتهای مختلف از

ريشهزايي باشد.

جملااه :باار  ،گاال ،ريشااه و انتهااای قلمااه در نتااا بااا
ريشه دهي باال نشان داد که بيشترين بيان ژن ها در ناحيه
انتهای قلمه و ريشه است (شكل  C-3و . D

سپاسگزاری.
نگارندگان از پژوهشاگاه ملاي مهندساي ژنتياك و

تحليل بيوانفورماتيك نشاان داد کاه ژن  AUX1در

زيست فناوری بابت تاثمين هزيناههاا (طارح پژوهشاي

زيتون دارای  0اگزون و طول کامل ژن حادود 0111

شااماره  011و فااراهم نمااودن امكانااات و همچنااين

جفت باز است .توالي نوکلئوتيدی و پروتئيني ايان ژن

مؤسسه تحقيقات علوم زيستي و منابع زيستي پروجا در

با تشابه باالی  01درصد با توالي نوکلئوتيد و پاروتئين

ايتاليا در ايتاليا سپاسگزاری مينمايند.
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Abstract
Olive is one of the most important fruit crops throughout the Mediterranean Basin, mainly
propagated by cuttings. The adventitious root development is a key stage in vegetative
propagation; however the low rooting capacity of some cultivars severely affects the efficiency
of olive clonal propagation. Auxin Influx Carrier gene (AUX1), plays a key role in lateral root
formation in many plant species promoting the export of IAA from newly developing leaves to
lateral root primordia. Putative olive homologues were amplified by using degenerate primers
designed on the conserved regions of AUX1 transcripts identified in other plants. Transcript and
amino acid sequences in root (OeAUX1R) and base of cutting (OeAUX1B) were different causes
of polymorphisms relating to possible distinct roles in these tissues. In order to investigate the
gene expression patterns, Real-time PCR was performed on cuttings during the rooting stage
collected from genotypes characterized by high and low rooting ability. Moreover, the gene
expression was investigated on different olive tissues. Preliminary results showed that the
expression of OeAUX1B and OeAUX1R in base of cuttings and roots of the high-rooting
genotype were higher which suggests the hypothesis of the involvement of OeAUX1 in olive
rooting. Bioinformatics analysis revealed that AUX1 gene had 8 exons in olive and the
sequence of this gene in plant was conserved during evolution.
Key words: Olea europaea L., Gene expression, Olive rooting, AUX1 gene
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