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چکـیده
گل تجلیبخش زیبایی و لطافت است و همواره به ما متذکر میشود که زیبا زندگی کنیم هرچند کوتاه .در القای گل،
عواملی مانند بهارهسازی ،دوره نوری و سن گیاه مؤثرند .به نظر میرسد به کار بردن دماهای پایین قبل از رویش دوباره در
طول فصل رشد ،بر شکستن خواب ،وادارسازی و همچنین تعیین زمان گلدهی در گیاهان اثر مثبت دارد .عالوهبر وجود
دوره سرمایی ،تعیین مدت زمان سرمادهی نیز یکی از عوامل مهم در گلدهی است .در طول سرمادهی باید عواملی مانند
دمای بهینه سرمادهی ،مدت زمان سرمادهی و همچنین نیاز نوری برای گیاه در نظر گرفته شود .بنابراین برای گیاهان ،دما
یک نشانه اصلی محیطی است که تأثیر زیادی بر زمان گلدهی دارد .در بسیاری از گونهها FLC ،که فاکتور رونویسی
 MADS-BOXرا کد میکند ،ژن اصلی در بهارهسازی است که از طریق مهار چندین فعالکننده گل ،از جمله  FTو
 SOC1از گلدهی جلوگیری میکند.
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بیشک گل ،زیباترین شاهکار خلقت است که تماشای آن آرامش خاطر و لذت زایدالوصفی به ما انسانها میدهد .ایرانیان جزو
نخستین ملتی بودند که گل را به یکدیگر هدیه میدادند .نقوش به جای مانده از دوران گذشته که در آن عدهای شاخه گلی در
دست دارند مستند است .روایات گل و گیاه در ایران به ویژه در طراحی فضای سبز از سه هزار سال پیش اهمیت داشته و توسعه آن
در این سرزمین به صورت یک حرفه عمر  35ساله دارد .نخستین بار یک هلندی مقیم تهران به نام پرتیوا به اتفاق چند نفر از
هموطنان در باغ خود در تهران با وارد کردن بذر گل از هلند اقدام به پرورش گل در ایران کرد (ابراهیمی سیاهخلکی.)1414 ،
در صنعت گلکاری ،تاریخ کاشت و زمان گلدهی نقش حیاتی در برآوردن نیاز گل دارد ( Fragoso-Jimenez et al.,
 .)2020عالوهبر گلهای متداول ،عالقه به گلهای وحشی تقاضای جدیدی در بازار گل ایجاد کرده است و محصوالت زینتی
جدید به طور مداوم در سراسر جهان در حال توسعه هستند ( .)Cave and Johnston, 2010با این حال ،از آنجایی که
واکنشهای گلدهی در بسیاری از گونههای وحشی هنوز ناشناخته است ،تولیدکنندگان در توسعه محصوالت زینتی جدید و
برنامهریزی کشت آنها با مشکالتی مواجه هستند ( .)Fausey and Cameron, 2005بنابراین ،بررسی الزامات محیطی برای
دستکاری زمان گلدهی در گونه های وحشی ضروری است ()Hyun Im et al., 2020؛ زیرا رشد باید تنظیم شود تا تولید گلهای
با کیفیت در طول سال تضمین گردد (.)Fragoso-Jimenez et al., 2020
گلدهی ،شامل رویدادهای مهم و پیچیدهای در انتقال از مرحله رویشی به زایشی در چرخه زندگی گیاه است ( Luoa et al.,
 )2019که توسط فرایندهای درونزا و عوامل محیطی برونزا کنترل میشود .نور و دما به عنوان دو عامل محیطی برونزا نقش
حیاتی در انگیزش ،آغازش و بلوغ دارند .البته چگونگی گلدهی تحت تاثیر نور و دما بسته به گونههای مختلف متفاوت است
(ناصری .)1411 ،ناصری و ابراهیمی گروی ( )14۳1گزارش کردند اعمال تیمار سرمایی پس از تمایزیابی گل ،موجب طویل
شدن ساقه گلدهنده و در نهایت تسریع گلدهی نرگس میشود .اکبری و تهرانیفر ( )14۳۳اثر تیمارهای دمایی را بر روی زمان
ظهور ،ارتفاع ،تعداد ،قطر ساقه گل دهنده ،تعداد گرههای موجود در هر ساقه گلدهنده ،قطر اولین گلچه ،طول گل آذین و زمان
برداشت در گل مریم را بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که تیمارهای دمایی پایین موجب کوتاه تر شدن دوره رشد و گلدهی شد
و گیاهچهها سریعتر به رشد و گلدهی رسیدند .ژو و همکاران ( )244۲بیان کردند دمای  4درجه سلسیوس باعث میشود سوخ
گل سوسن در زمان کوتاهی پس از کشت ،رشد خود را آغاز نمایند و توسعه و نمو آن در مراحل بعدی با سرعت بیشتری صورت
گیرد .شواهد اخیر در گیاه آرابیدوپسیس نشان میدهد تیمارهایی که سبب شکستن خواب میشوند ،بیان ژنهای بیوسنتزی اسید
جیبرلیک را تحریک میکنند .قرارگیری گیاه در معرض سرمای مرطوب به کاهش سطوح اسید آبسیزیک منجر شده و در نتیجه
جوانه زنی اندام ذخیرهای افزایش مییابد .به دنبال کاتابولیسم اسید آبسیزیک و تضعیف پیامرسانی اسید آبسیزیکِ وابسته به خواب،
در طول سرمای مرطوب ،سنتز جیبرلین تحریک میشود (.)Yamauchi et al., 2004

 -2دوره خفتگی گیاه (خواب)
خواب یک وقفه موقت در رشد مریستم گیاهان است که در بسترها و افزونههای رویشی برخی از گیاهان گل دهنده ایجاد
میشود (ناصری )1335 ،و به صورت خواب درونی ،1خواب مکانیکی 2و خواب بیرونی 3دیده میشود .خواب درونی توقف رشد در
مریستمها به دلیل ویژگیهای فیزیولوژیکی است که در داخل گیاه اتفاق میافتد .در خواب مکانیکی ویژگیهای فیزیکی گیاه (مانند
وجود پوسته سخت در بذرها) و در خواب بیرونی شرایط محیطی گیاه سبب توقف رشد در مریستمها میشود).(Suttle, 2007
از لحاظ زیست شناسی خواب به عنوان یک مکانیزم ذخیرهای برای اطمینان از زنده ماندن گیاه در طول شرایط نامناسب
محیطی مانند دماهای باال ،دماهای پایین و نیز تنش خشکی است (ناصری .)1411 ،به عبارت دیگر خواب زمستانه و تابستانه
یک استراتژی است که به گیاهان پایا و دائمی اجازه میدهدکه در شرایط سخت محیطی ناشی از خشکی ،گرما و یخ زدگی دوام
آورند ( .)Anderson et al., 2010با توجه به این که افزایش یا کاهش دما و یا تغییر در شرایط محیطی روی فنولوژی گیاه اثر
میگذارد ،بنابراین خواب یک استراتژی و پاسخ به موقع و طبیعی گیاهان در برابر شرایط نامساعد است ( Campoy et al.,
 .)2011در علوم باغبانی ،وجود خواب سبب محدود شدن فصل گلدهی میشود .بنابراین دوره خواب دارای فوایدی برای تولیدهای
تجاری برخی از محصوالت است؛ زیرا اجازه مدیریت ،انبار و جابجایی اندامهای در حال خواب را میدهد (ناصری .)1411 ،در
مناطقی که دارای زمستان سخت و طاقت فرسا هستند ،خواب زمستانه یک راهکار رایج برای گیاهان چوبی و دائمی بهمنظور حفظ
بقا است .به عنوان مثال گیاهانی مانند یونجه ،سیبزمینی ،سوسن ،الله و توتفرنگی برای حفظ بقا ،به خواب زمستانه میروند
1 Endo-Dormancy
2 Para-Dormancy
3 Eco-Dormancy
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( .)Muthoni et al., 2014ن کته مهم در خواب زمستانه این است که از رشد و گلدهی گیاه در شرایط نامساعد جلوگیری میشود
تا دوباره شرایط محیطی مناسب برای رشد و گلدهی فراهم گردد ) .(Chao et al., 2007خواب تابستانه در گیاهان دائمی و در
ژئوفیتهایی وجود دارد که در مناطق خشک و نیمه خشک مدیترانهای با زمستانهای معتدل و تابستانهای طوالنی و گرم و
خشک رشد میکنند .گیاهان زینتی مانند سنبل ( )Hyacintus spp.و گالیول ( )Gladiolus spp.دارای خواب تابستانه هستند
( .)Norton et al,. 2009بنابراین فهم و کنترل خواب در گیاهان برای یک مدیریت مؤثر در تولید محصوالت ،جابجایی و استفاده
از آن ها ضروری است (.)Okubo, 2013
خواب در گونههای مختلف گیاهی ،دارای مکانیزم پیچیدهای میباشد .همچنین خواب توسط پژوهشگران مختلف دارای
تعاریف متفاوتی است (ناصری .)1411 ،یکی از تعریفهای کامل در مورد خواب در گیاهان توسط دی هرتاق و لی نارد
( )1114ارائه شد .آنها عنوان کردند که خواب یک حالت دینامیک و پیچیده فیزیولوژیکی ،مورفولوژی و بیوشیمیایی در گیاه است
که در آن دوره هیچ تغییر مورفولوژی قابل مشاهده و یا هیچگونه رشدی به چشم نمیخورد؛ اما بهطور درونی برخی حوادث
فیزیولوژیکی در حال رخداد هستند و به محض مشاهده تغییرات بیرونی مانند رشد ریشه یا رشد شاخساره ،خواب رفع شده است.
برخی از پژوهشگران تغییر شکلهایی را که در فعالیت آنزیمی یا در متابولیسم اسیدهای نوکلئیک و یا در ساختار کلوئیدی با
افزایش آبدوستی و غیره روی میدهند را عامل این امر دانستهاند (هلر .)1434 ،دی هرتاق و لی نارد ( )1114گزارش کردند
دماهای باال باعث ایجاد خواب میشوند در حالی که دماهای پایین آن را برطرف میکند و اگر هیچ دوره سرمایی برای مدت در
طول سال وجود نداشته باشد رشد گیاهی خیلی کند شده و گلها انگیخته نمیشوند و یا بدریخت میشوند.
دال ( )2444اعتقاد دارد خروج از خواب یک فرایند مهم در تولید تجاری گلها بوده اما روشهای شکستن خواب پیچیده
میباشند و امکان انتقال آن از یک گونه به گونهای دیگر مشکل است .بر اساس پژوهشهای مختلف گزارش شده که کاربرد دمای
پایین به مدت دو هفته در سوخ یک گونه سوسن موجب افزایش میزان ساکاروز و کاهش سایر قندهای احیا میشود که این پدیده
در سوخ گلهای دیگر همانند سنبل و الله نیز مشاهده شده است .بنابراین با تحریک تجمع قندهای محلول در سوخها ،میتوان
گلدهی را در آنها به تاخیر انداخت .کریستین و همکاران ( )2412گزارش کردند در میان گروه وسیعی از گیاهان چندساله گل
دهنده بهاره و زمستانه ،به طور معمول گلها در اواخر تابستان یا پاییز در جوانه جدید آغازیده میشوند .تمایزیابی سرآغازههای گل
درهفتههای پس از آغازش ،رخ میدهد .این شیوه آغازش و تمایزیابی و نیز دوره خواب به طور کلی در درختان میوه معتدله ،گیاهان
چوبی زینتی مانند آزالیا ،سوخوارها مانند الله و نیز گیاهان چند ساله علفی مانند گل صدتومانی دیده میشود.
مریستم انتهایی شاخه گیاهان نونهال به عوامل تحریک کننده گلدهی بی پاسخ هستند .این دوره نونهالی با یک فاز بلوغ
دنبال می شود که در این مرحله مریستم انتهایی تحت شرایط انگیزش گلدهی مستعد گلدهی میشود (ناصری .)1411 ،فرایند
گلدهی شامل پنج مرحلهی پی در پی است .القای گل (گل انگیزی) ،شروع گلدهی (گل آغازی) ،اندام زایی اجزای گل (تمایز
یابی) ،رشد و کامل شدن اجزای گل (توسعه) و شکوفایی گل (گلدهی) (ناصری و ابراهیمی گروی .)14۳1 ،دمای معین سبب
انگیزش تشکیل گل و یا سوخ در گیاهان میشود (ناصری.)1411 ،

 -3دما
نقش دماهای پایین در چرخه زندگی گیاهان متفاوت است و از این نظر گیاهان به سه گروه تقسیم می شوند:
 .1گیاهانی که برای رشد و نمو (خواب درونی) نیاز به دمای پایین دارند و چرخه رشدی گیاه بدون سرما تکمیل نمیشود.
مانند :گل الله که برای تشکیل شاخساره و گلها ،نیاز به فرمان دارد.
 .2در گروه دوم گیاهان در صورتی که خواب (خواب درونی) در آنها انگیخته شده باشد ،برای ادامه رشد به سرما نیاز دارند اما
در این گروه گیاه میتواند گل بدهد و چرخه زندگی را تکمیل کند به شرطی که خواب نداشته باشد .به عنوان مثال در بگونیا طول
روز  12ساعت و کمتر سبب بزرگ شدن محور زیر لپه و خواب میشود و چندین هفته دمای  1تا  5درجه سیلسیوس برای برطرف
شدن خواب نیاز دارند اما اگر چنانچه در طول روز  14ساعت بدون در معرض قرار گرفتن سرما کشت شوند بدون وجود خواب گل
میدهند.
 .3این گروه از گیاهان به فرمان نیاز ندارند و سرما از رشد و نمو آنها جلوگیری میکند و خشک شدن (خواب اکولوژیکی) را
کاهش می دهد .به عنوان نمونه در گل نسرین ،سوخها به تیمار نیاز دارند؛ اما اگر چنانچه در دمای  5تا  3درجه سیلسیوس انبار
شوند سبب تأخیر در گلدهی و پدیدار شدن برگها میشود که اجازه انبار کردن و انتقال سوخ ها را میدهد (.)Dole, 2003
در دوره خفتگی ،بر خالف عدم رشد ظاهری ،کنش و واکنشهای فراوانی در درون بافت زایشی گیاه رخ میدهد .در طول انبار
سرد ذخیره کربوهیدراتی موجود در بافت زایشی به قندهای ساده مانند ساکاروز و گلوکز تبدیل شده و توانایی جابجایی پیدا
مینماید .افزون بر تجمع قندها در پایان تیمار سرمادهی ،میزان اسید آبسیزیک نیز کاهش می یابد (.)Rhie and Hong, 2007
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بنابراین تیمار سرمایی تاثیر مهمی در انتقال قندها دارد .سرمادهی سبب انتقال مواد مغذی از ارگانهای ذخیرهای به سمت جوانه
میشود .در واقع در دمای پایین ،مسیر آپوپالست برای جابجایی کربوهیدراتها از سلولهای پارانشیمی ذخیرهای به سوی منطقه
آپوپالست فعال میشود .قندهای آپوپالست پس از ورود به آوند آبکش به جوانههای در حال توسعه منتقل میشوند .عدم حضور
سرما مانعی برای جریان قند به درون آپوپالست میشود و سبب بلوکه شدن تحویل قند به جوانه میشود .در واقع در زمان
گلدهی محتوی قند ساقه یا پیازی که سرمادهی شده تا  10برابر بیشتر است .از طرفی در دمای پایین ،مقدار اکسیژن محلول در
آب افزایش یافته و در نتیجه نیاز جنین به اکسیژن بهتر تامین میشود .تاثیر این تیمار با توجه به گونههای گیاهی میتواند متغیر
باشد .گیاه با دریافت سرما ،فرصت کافی برای توسعه اندامهای تمایز یافته پیدا میکند (.)Gracie et al., 2000
در ژئوفیت ها ،جلوگیری از عدم گلدهی به عوامل زیادی مانند اندازه پیاز ،دمای بهینه ،رطوبت ،غلظت هورمون و تغذیه بستگی
دارد که برداشت هماهنگ را دشوار میکند ( .)Kamenetsky and Okubo, 2013یکی از روشهای رایج برای به دست آوردن
گل ،تحت فشار قرار دادن پیازها با دمای پایین در مدت زمان معین است که با موفقیت در ژئوفیتهایی مانند گل الله و گل نرگس
استفاده شده است ( .)Noy-Porat et al., 2013در کورم گل مریم نیز برای به دست آوردن تعداد بیشتر گل و هماهنگی
برداشت در طول سال این عمل انجام میشود ( .)Wang et al., 2019واتاکو و نگاماو ( )2414گزارش کردند که طول دوره
رشد و چرخه گلدهی گیاه  A. amicaبا استفاده از تیمارهای حرارتی در سرمای ( 4تا  10درجه سانتیگراد) نسبت به دماهای گرم
( 20تا  30درجه سانتیگراد) افزایش مییابد؛ اما در برخی موارد ،دمای باالی محیط از طریق افزایش بیان  FTفعال شده توسط
فعل و انفعاالت فیتوکروم ،باعث گلدهی میشود ) .(Kumar et al., 2012مثالً در گونههایی از ژئوفیتها ،مانند Narcissus
 ،tazettaشروع گل و رشد زایشی توسط دماهای باال ( 30-25درجه سانتیگراد) ترویج میشود ،در حالی که دمای پایین (12
درجه سانتیگراد) گلدهی را به تاخیر میاندازد ( .)Noy-Porat et al., 2013عالوه بر این ،در  Allium sativumدماهای باالتر
( C◦ 25یا  ) C◦ 30به طور قابل توجهی باعث افزایش قطر پیاز ،ارتفاع ،تعداد پیازها و کوتاه ترین دوره رشد شد ( Atif et al.,
.)2019
الزم به ذکر است که گونهها و رقمهای مختلف هم رفتار متفاوتی
نسبت به تنشهای سرمایی نشان میدهند .به عنوان مثال با پژوهش
ونگ و همکاران ( )2411مشخص شد که در پیازهای گل الله که در
دمای  5درجه سانتیگراد به مدت دو هفته نگهداری شدند ،رقم ‘ Dow
 ’Jonesاندامهای زایشی طبیعی و دست نخورده را حفظ کرده است ،در
حالی که رقم  Orange Emperorگل نمیدهد و در این شرایط
اندامهای زایشی را به تدریج تخریب میکند .نتایج فراگوسو-خیمنز و
همکاران  2020نشان میدهد که با دمای ثابت  12درجه سانتیگراد،
تمایز در مریستم به تعویق میافتد و قرار گرفتن ثابت در معرض دمای
پایینتر از  4درجه سانتیگراد یا باالتر از  28درجه سانتیگراد تمایز
مریستم را تحریک میکند .بر اساس دادههای حاصل 45 ،روز رشد در
دمای طبیعی ثابت (متوسط دمای بیشتر از  30درجه سانتیگراد) با
شکل  :1تمایز مریستم در Agave amica
تغییرات دمای روز و شب برای القای گل در اکثر تیمارها کافی بود
’ ‘Doubleتحت تیمارهای دمایی مختلف.
(شکل .)1
حتی در برخی موارد ،نتایج بدست آمده از تحقیقات انجام شده روی یک رقم نیز چندان همخوانی نداشتهاند .مانند تحقیقات
واتاکو و نگاماو ( )2414که دمای پایین را برای گلدهی زودتر در گل مریم ،توصیه کردند .نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد
که در دمای  10درجه سانتیگراد گلدهی زودتر از  4درجه سانتیگراد اتفاق میافتد .در حالیکه سالها قبل ،هوانگ و همکاران
( )1111و هوانگ و اکوبو ( )1111پیشنهاد کردند که نگهداری کورم گل مریم در دمای  10درجه سانتیگراد در مقایسه با
نگهداری در دمای  25درجه سانتیگراد بر کیفیت گل تأثیر میگذارد .عالوه بر این ،نگهداری کورم گل در دمای  5درجه سانتیگراد
و  25درجه سانتیگراد برای بیش از  11هفته زمان جوانه زدن و گلدهی را به تاخیر انداخت .بعالوه ،کورمهای نگهداری شده در
دمای  5درجه سانتیگراد به مدت  11هفته ،جوانههای گل کمتری داشتند و کیفیت گل کاهش یافت .در مطالعه توما و همکاران
( )2411در کورمهای گل مریم یک جوانه مرکزی با رشد بیشتر در دمای گرم ( 20-22درجه سانتیگراد) ذخیره شده بود ،در حالی
که جوانه مرکزی کورمها در انبار سرد ( 10-3درجه سانتیگراد) هنوز خواب بودند .به طور مشابه ،ما دریافتیم که دماهای پایین
ذخیرهسازی ( 4و  12درجه سانتیگراد) زمان گلدهی را نسبت به شاهد طوالنی میکند .نتایج نشان داد که نگهداری کورمهای
مریم در دمای  10درجه سانتیگراد به مدت  30روز باعث تاخیر در گلدهی میشود .در  'A. amica 'Doubleما میتوانیم

مشاهده کنیم که چگونه تاریخ گلدهی و رشد مریستم با استفاده از تیمارهای دمایی مختلف در طی  2سال کشت ،تحت تاثیر قرار
گرفتند .تغییرات مریستمی در طول ذخیره سازی قابل مشاهده نبود ،تنها امکان تشخیص انتقال گل در طول استقرار وجود داشت
که در  30روز رخ داد کیفیت گل ها در تیمارهای دمایی مختلف در طول دو سال استقرار در مطالعه ما تحت تأثیر قرار نگرفت ،که
اصالح روزهای برداشت بدون تأثیر بر کیفیت گل مفید است .بنابراین ،این تیمارها روشی مناسب برای کنترل گلدهی مریم بدون
تأثیر بر کیفیت گل هستند.
بسیاری از گونه های علفی به چند هفته سرما ( 1تا  8درجه سانتیگراد) به بذر یا گیاهان جوان برای تقویت گلدهی نیاز دارند
( )Hyun Im et al. 2020اما در اکثر گونههای گیاهی با تحمل یک تا سه ماه دمای پایین ( 1تا  8درجه سانتیگراد) ،بهارهسازی
رخ میدهد ( .)Khokhar, 2014بنابراین مدت زمان قرار گرفتن در معرض سرما میتواند از چند روز تا چند ماه متغیر باشد.
گیاهان مونوکارپ و دوساله معموالً نیاز اجباری در مواجه با سرما برای القای گل دارند ( .)Amasino, 2004گیاه Lysimachia.
 Mauritiana Lam.گیاهی دو ساله است که در بهار و اوایل تابستان پس از زنده ماندن در زمستان شکوفا میشود و برای
تحمل شرایط دمایی به منظور تحریک گلدهی ،به یک مرحله رشد رویشی کافی نیاز دارد .درواقع این گونه ،یک گیاه روز بلند
اجباری است که به بهارهسازی نیاز دارد ( .)Hyun Im et al. 2020بهارهسازی شامل دو مرحله مجزا است .اول این که گیاه باید
مدت طوالنی در معرض دمای پایین قرار گیرد سپس بتواند آن تیمار سرمایی را به منظور القای گلدهی در بهار یا تابستان حفظ
کند .گیاهان بسیار کمی بالفاصله پس از تیمار سرمایی گل میدهند .به وضوح روشن است که این تیمار سرمایی هفتهها و ماهها
حفظ میشود ( )Glover, 2007و بهارهسازی با تأثیر دما روی مریستم انتهایی موثر واقع میشود (.)Harding, 2004

زمان گلدهی عمدتاً توسط چهار مسیر ژنتیکی تنظیم می شود :دوره نوری ،بهارهسازی ،بیوسنتز جیبرلین 1و سن (مرحله جوانی)
( .)Luoa et al., 2019زمان و ماهیت مستعد شدن برای گلدهی با توجه به هر گونه و نیز شرایط محیطی که گیاه در آن قرار
گرفته وابسته است .اگر گیاهان دو و چند ساله مستعد در معرض دمای خنک قرار گیرند ،گلدهی افزایش پیدا میکند .در برخی
شرایط دمای خنک سبب تحریک گلدهی میشود .در حالی که در برخی شرایط این دما سبب برطرف شدن خواب شده و گیاه رشد
رویشی خود را از سر میگیرد (ناصری .)1335 ،گیاهانی که در دما و شرایط نوری مناسب قرار میگیرند ،اگر به اندازه کافی بالغ
نباشند تا به سیگنالهای محیطی پاسخ دهند ،ممکن است گل ندهند .مرحله جوانی گیاهان معموالً به طول عمر گیاه مربوط می
شود ( . )Erwin, 2006جوانی یک نکته مهم برای تولید تجاری است .زیرا اجبار در مرحله جوانی ممکن است منجر به کاهش
کیفیت محصول مانند گلدهی و یکنواختی شود (.)Cavins and Dole, 2001
سیگنالهای چهار مسیر فوق ،از طریق جایگاه گلدهی  Tو سرکوب کننده بیان بیش از حد  Co1دریافت میشوند که سطوح
بیان آنها زمان گلدهی را تعیین میکند ( .)Song et al., 2013عالوه بر چهار مسیر فوق ،زمان گلدهی توسط تنشهای زیستی
و غیرزیستی نیز تنظیم میشود و گیاهان مکانیسمهای مختلفی را برای تنظیم گلدهی به منظور مقابله با اثرات عوامل مختلف
تنش ،به کار میگیرند .از اینرو اخیراً ،ارتباط بین گلدهی و تحمل استرس توسط گیاه ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ( Kazan
 .)and Lyons, 2016گیاهان مسیرهای مختلفی را برای تنظیم گلدهی در پاسخ به سطوح مختلف تنش سرما ایجاد کردهاند.
برخی با خاموش کردن  FLCمهارکننده گل از طریق ورنالیزاسیون (بهارهسازی) در زمانی که در معرض دماهای سرد طوالنی
مدت بدون یخ قرار می گیرند ،گلدهی را تسریع میکنند ( )Amasino, 2004اما در مقابل ،با فعال کردن  FLCزمانی که در
معرض سرمای کوتاه مدت قرار میگیرند ،گلدهی به تأخیر میافتد ( .)Seo et al., 2009بنابراین دمای پایین کوتاه مدت ،باعث
تأخیر در گلدهی از طریق مسیر حرارتی میشود اما بر رشد و نمو طبیعی گیاه تاثیر نمیگذارد ).(Lee et al.,2007
گیاهان با بیان ژنهای پاسخدهنده به سرما ،تحمل خود را در برابر تنش سرما بهبود میبخشند .بیان ژن سرمایی
 AtCRAP2در گل داودی باعث افزایش گلدهی در شرایط روز کوتاه با دمای پایین  15درجه سانتیگراد در شب شد .تعیین توالی
 RNAسنجشهای  rd29A: AtCRAP2و  qRT-PCRاز ژنهای مربوط به زمان گلدهی و  AtCRAP2بیان شده در
دمای محیط ،نشان داد که  AtCRAP2به طور مثبت  SOC1و  FTL3را تحت تأثیر قرار میدهد و در نتیجه باعث افزایش
گلدهی در شرایط استرس دمای پایین و شرایط روز کوتاه میشود .به عبارتی اثرات متقابل بین مسیرهای تنظیم کننده زمان
گلدهی و پاسخ به سرما در گیاهان اتفاق می افتد .البته  FLC ،BFsو  SOC1یک حلقه بازخورد را برای تنظیم زمان گلدهی
آرابیدوپسیس بر اساس نوسانات دما تشکیل می دهند .در این حلقه ،گلدهی با افزایش  FLCدر دمای بسیار پایین محیط به تعویق
میافتد که باعث سرکوب ژنهای القایی سرد از طریق  SOC1در هنگام القای گل میشود CBFs .باالدست و تنظیم کننده
مثبت  ،ICE1به طور مشابه از سیگنالهای سرد در مسیرهای گلدهی با القای مستقیم ژن کد کننده  FLCبرای به تاخیر انداختن
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گلدهی استفاده میکنند که توسط  SOC1تحت شرایط افزایش گلدهی مهار شد و با کاهش تحمل انجماد همراه گردید (Seo et

) .al., 2009در مطالعهای مشابه ،لوو و همکاران ( )2411ژن  AtCRAP2را شناسایی کردند و نشان دادند که بیان بیش از
حد آن در آرابیدوپسیس تراریخته باعث تحمل سرما میشود .در مقایسه با گیاهان حاوی  ،35S::CBF3گیاهان حاوی
 35S::AtCRAP2دچار تأخیر رشد یا تأخیر در گلدهی نشدند .عالوهبراین ،مشخص شد که ژن  AtCRAP2تحت کنترل یک
پروموتر القاکننده سرما در " "Jimbaتراریخته میتواند تحمل دمای پایین مربوط به تشکیل جوانه گل را با تنظیم مثبت سطوح
بیان  SOC1و  FTL3افزایش دهد.
در این رابطه ،بسیاری از مطالعات به مکانیسمهای واکنش سویا به فوتوپریودیسم پرداختهاند .دمای پایین میتواند گلدهی سویا
را به تأخیر اندازد ،اما اطالعات کمی درباره جزییات مکانیسم چگونگی تأثیر دما بر روی گلدهی سویا وجود دارد .در این پژوهش ما
 GmFLC-likeرا از سویا جدا کردیم که به جایگاه گلدهی  C cladeاز خانواده  MADS-boxتعلق دارد و به شدت در
برگهای سویا بیان میشود .بیان هترولوگ  GmFLC-likeمنجر به یک فنوتیپ با تأخیر در گلدهی در گیاه آرابیدوپسیس
میشود .آرابیدوبسیس اولین گیاهی بود که تمام ژنوم آن توالییابی شد .آزمایشهای تکمیلی نشان میدهند که GmFLC-like
در طوالنیمدت با مهار بیان ژن  FTدر گلدهی دیررس ناشی از دمای پایین نقش دارد .خوشبختانه ،ما تأیید کردیم که ژن مسیر
بهارهسازی  Glyma11g13220نقش مهمی در تنظیم زمان گلدهی دارد ( .)Lü et al., 2015لیو و همکاران ()2411
 Glyma05g28130را از سویا جدا کردیم ،که به شدت در برگهای سویا بیان میشود و در طوالنیمدت با دمای پایین در
گلدهی دیرهنگام نقش دارد .در مطالعه فراگوسو-خیمنز و همکاران ( )2424مشخص شد که دماهای مختلف انبارداری ،بر
متغیرهای روز تا جوانهزنی و روز تا گلدهی تأثیر گذاشت بدون اینکه بر کیفیت گل تأثیر داشته باشد.
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ارزش و اهمیت گل و گیاهان زینتی و در کنار آن گیاهانی که پتانسیل استفاده به عنوان گیاه دارویی دارند ،در جوامع شهری و
صنعتی بر کسی پوشیده نیست و انسانها از آغاز تمدن و شهرنشینی همواره از گل و گیاهان به شکلهای گوناگون بهره بردند.
زمان گلدهی ،یک صفت مهم کشاورزی است که تولید و عملکرد موفق را تعیین می کند .دما در بین عوامل طبیعی تأثیرگذار بر
رشد و نمو گیاهان مهمترین نقش را دارا میباشد .به خوبی مشخص شده است دما فرآیندهای گلدهی بیشتر گیاهان را کنترل
میکند .نمو جوانه گل با سرعت کم در طول دوره پائیز و زمستان آغازمیشود؛ درحالی که رشد برگها و گلدهی در بهار اتفاق
میافتد .همهی این فرایندها نیازمند ذخیرهسازی انرژی هستند که فراهم کردن این انرژی ممکن است همراه با افزایش تنفس در
گیاه باشد .پیش تیمار سرمایی به طور معنیداری سبب افزایش تنفس و تولید انرژی نسبت به گیاهانی میشود که در دمای باالی
13درجه سلسیوس محیط نگهداری شدهاند .نقش دمای پائین در طول دوره نگهداری به خاطر افزایش بیان ژن ،فعالیتهای
آنزیمهای دخیل در رشد اندام هوایی و افزایش تولید قندهای شش کربنی است.
تقریب ًا تمام مراحل رشد و نمو گیاهان توسط ترموپریود فصلی کنترل میشود .مطالعات بسیاری در مورد اثر درجه حرارت بر
تنظیم چرخه رشدی گیاهان پیازی انجام شده است .اطالعات بدست آمده از این مطالعات برای تمامی گونهها قابل مقایسه نیست.
علیرغم این گزارشها ،هیچ آزمایشی برای تشخیص اینکه کدام روش اجباری بهترین است ،انجام نشده ،زیرا آنها به صورت
جداگانه تجزیه و تحلیل شدند .بنابراین ،مشخص نیست که کدام روش اجباری گلدهی را به تأخیر میاندازد یا افزایش میدهد.
واضح است که درمانهای دمایی بیشتر از تنظیمکنندههای رشد برای ایجاد فشار کورمهای گل مریم اعمال میشوند .اما هیچ
درک درستی از تغییرات فیزیولوژیکی در داخل کورمها با استفاده از روش های اجباری وجود ندارد .بنابراین تحقیقات کاملتری در
ارتباط با درک بهتر دوره دمایی فصلی و چرخه رشد ساالنه مورد نیاز است .از لحاظ ژنتیکی بهاره سازی ،بیان  FLCرا که یک
مهارکننده گلدهی است ،سرکوب میکند .مطالعات نشان دادهاند که ژنهای مسیر بهارهسازی ) FRIGIDA (FRIو
) VERNALIZATION INSENSITIVE 3 (VIN3ژنهای کلیدی مسئول تنظیم بیان  FLCهستند .در حالی که
جهشهای از دست دادن عملکرد در  FRIیک فنوتیپ گلدهی زود هنگام را در آرابیدوپسیس نشان می دهد .این فنوتیپ در حال
تکامل نیازی به مسیر بهارهسازی ندارد ،VIN3 .که به طور موقت توسط دمای پایین القا میشود ،برای سرکوب  FLCضروری
است.
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