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در مزارع توليد ريشه چغندرقند ،ساقهدهی در سال اول باعث نقصان محصول ريشه و در نهايت
کاهش عملکرد شکر میشود که اين پديده بولتينگ ناميده میشود .شناخت کنترل ژنتيکی گلدهی
در چغندرقند میتواند در توليد ارقام مقاوم به بولتينگ راهگشا باشد .مکانيسم ملکولی کنترل
گلدهی در گياهان مشابه است .در اين تحقيق توالی نوکلئوتيدي چغندرقند موجود در پايگاه

واژههای کلیدی


داده  Genbankکه با توالیهاي پروتئينهاي  FRIGIDAو VERNALIZATION

بهارهسازی

 INSENSITIVE 3گياه آرابيدوپسيس مشابه بودند با استفاده از نرمافزار  tblastnجستجو شد .از

بولتینگ

دو توالی مشابه شناسايی شده آغازگرهايی طراحی و در واکنش  PCRاستفاده شد .از گياهان

چغندرقند
ژنهای گلدهی

کشت شده در مزرعه قبل از شروع سرما نمونههاي برگی تهيه و استخراج  RNAانجام شد .سپس
 cDNAحاصل بهعنوان الگو در واکنش  PCRاستفاده شد .با انجام توالی يابی  9111جفتباز از
توالی رونوشت ژن  FRIو  618جفتباز از توالی رونوشت ژن  VIN3تعيين و در پايگاه داده
 Genbankثبت شد .نتايج نشان داد که پروتئين  FRIبا افزايش سطح بيان ژن  FLCباعث تأخير
در گلدهی میشود .پروتئين  VIN3داراي دومين  PHD fingerاست که با متيالسيون هيستون
سه ژن  FLCدر طی سرما سبب سرکوب بيان  FLCمیشود.
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طوالنی ،کروماتین  FLCدر حالت فعال است که به موجب آن

مقدمه

9

2

چغندرقند ( )Beta vulgaris ssp . vulgarisگیاهی دولپهای ،علفی

هیستونهای مشخص لیزین 9هیستون 3و لیزین 32هیستون3

و عضوی از خانواده  Amaranthaceaeاست و دارای گونههای

فعال و استیالسیون هیستون 3انجام میشود (

یکساله ،دوساله و چندساله میباشد .چغندرقند زراعی دوساله

 .)Kim et al. 2005; Zhao et al. 2005بر اساس مطالعات ژنتیکی

بوده ،در سال اول رشد رویشی داشته و برگهای روزتی همراه با

بر روی تنوع در نیاز بهاره سازی در آرابیدوپسیس اثبات شده

ریشهی ذخیرهای حاوی مواد غذایی (مقدار قند در محدوده  19و

است که این نیاز عالوه بر فعالیت ژن غالب  FLCناشی از ژن

Boudry et

غالب  frigidaنیز میباشد .ژن  FRIرمزکننده یک پروتئین حاوی

 .)al. 2002بعد از زمستان ،چغندرقند شروع به ساقهدهی

دو دمین مارپیچ کویل ( به ترتیب ،بین اسیدهای آمینه  99-111و

(بولتینگ )1کرده و در شرایط روزبلند به گل میرود .بنابراین ،به

 )919-991است که سبب افزایش بیان  FLCدر آرابیدوپسیس

مدت  11-19هفته به دمایی در حدود چهار درجه سانتیگراد

یکساله زمستانه میشود (Johanson et al. 2000؛

 12درصد) برای رشد در سال دوم را تولید میکند (

;He et al. 2003

Ding et al.

( Boudry

 .)2013در غیاب آلل فعالی از  FRIسطح بیان  FLCکاهش یافته

 .)et al. 2002سرمای نابههنگام موجب القای بولتینگ زود هنگام

و گیاهان نیازی به بهارهسازی برای تسریع در گلدهی ندارند.

برای شروع بولتینگ و ورود به مرحله زایشی نیاز دارد

در برخی ارقام میشود که نیاز سرمایی کمتری به بهارهسازی

مجموعهای از ژنها که توسط  FRIموجب فعال شدن  FLCمی-

دارند .ریشهی گیاهان به ساقه رفته ،خشبی شده و مقدار ساکارز

شوند ،اغلب در مسیر ویژه  FRIعمل میکنند .این ژنها شامل

در آنها کاهش مییابد ( .)Abou-Elwafa et al. 2010کنترل
بولتینگ ممکن است با تغییرات ژنتیکی حاصل شود که توانایی
ساقهدهی و گلدهی برای تولید بذر را هم فراهم نماید.
گونههای یکساله زمستانه آرابیدوپسیس نیز همانند چغندرقند ،نیاز
به بهارهسازی برای گلدهی دارند .مطالعات گسترده بر روی انتقال
به گلدهی در گونه مدل آرابیدوپسیس ()Arabidopsis thaliana
نشان میدهد که گلدهی از طریق کامل شدن نتایج حاصل از ژن-
های چهار مسیر تنظیمی گلدهی شامل تناوب نوری ،بهارهسازی،
جیبرلین و مسیر خود انگیزی القا میشود

(Kim et al. 2008؛ et

Adrian al. 2009؛ Gregis et al. 2009؛ Jung and Muller et al.

 .)2009در آرابیدوپسیس ژن  FLC2بهعنوان مانع اصلی گلدهی در
این گیاه به شمار میرود .ژن  ،FLCعضوی از خانوادهی

MADS-

 boxمیباشد که عمدتاً مسئول نیاز بهارهسازی در آرابیدوپسیس
محسوب میشود ()Michaels and Amasino 1999, 2001
پروتئین  FLCاز طریق پیوند با توالی تنظیم کننده سیس در ژن-
های گلدهی  FT3و SOC19گلدهی را سرکوب میکند (

et al.

Helliwell 2006؛  .)Searle et al. 2006قبل از اعمال سرمای
1
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 FRL1 , FRL2 , SUF4 , FLX , FLL4و  FES1میباشند

( Michaels and Amasino 2004; Schmitz et al. 2005; Kim et
al. 2006; Andersson et al. 2008; Ding et al. 2013; Lee and
 .)Amasino 2013بهنظر میرسد که این ژنها برای عملکرد FRI

الزم هستند .آنالیزهای ژنتیکی در هر دو آلل غالب و مغلوب از
 FRL1 ،FRIو  FES1نشان میدهد که این ژنها در یک مسیر
خطی برای القای بیان  FLCعمل نمیکنند ،بلکه موازی با هم
فعالیت کرده که شاید در یک مجموعهی پروتئینی قرار داشته
باشند ( Choi et al. )2011( .)Schmitz et al. 2005ساختاری را
برای اشکال پروتئینی مجموعه فعالکننده رونویسی )FRI-C( FRI
پیشبینی کردند که در این ساختار  FRIبهعنوان چارچوبی برای
برهمکنش با سایر پروتئینهای تنظیمکنندگان ویژه  FLCعمل
میکند .هر کدام از این مجموعه دارای نقش متمایزی بوده به
نحوی که پروتئین  FLXو FES1پروتئین انگشت روی هستند و
عامل فعالکننده رونویسی میباشند .پروتئین  SUF4در این
5
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مجموعه دارای دمین لوسین زیپر است و از طریق توالی  19جفت

مغلوب  flcاست ،گلدهی را بهطور معنیدار به تاخیر میاندازد

FLC

( ،)Reeves et al. 2007بنابراین حفاظت تکاملی از نظر عملکرد

متصل میشود (  .)Choi et al. 2011جهش در این ژنها عموماً

بین آرابیدوپسیس و چغندر مشاهده میشود .شناسایی ژنهای

گلدهی زود هنگام را حتی در حضور آلل فعال  FRIدر پی دارد،

کنترلکننده گلدهی در چغندرقند میتواند در شناخت و کنترل

Kim and

مولکولی پدیده بولتینگ کمک کند .در این تحقیق توالی دو ژن

بازی ( )-CCAAATTTTAAGTTT-به ناحیه پروموتور

بنابراین این ژنها برای عملکرد  FRIالزم هستند (
.)Sung 2014

مهم گلدهی در چغندرقند بر اساس مشابهت با توالی گیاه مدل

در آرابیدوپسیس اعمال دوره طوالنی دمای پایین سرکوب اپی-

آرابیدوپسیس شناسایی شدهاست.

ژنتیک  FLCرا در پی دارد که این سرکوب توسط بهارهسازی با
مواد و روشها

تغییرات هیستونی این ژن همراه است .از جمله ژنهای درگیر در
تغییرات هیستونی ژن  VIN31و VRN22میباشد .پروتئین ،VIN3

بذر گیاه چغندرقند در مرداد سال  1342در مزرعه مرکز تحقیقات

یک پروتئین حاوی موتیف  PHD3است (Sung et al. 2006؛

کشاورزی همدان کشت شد و در معرض سرمای طبیعی قرار

 .)Greb et al. 2007موتیفهای  PHDعمدتاً در محدودهای از

گرفت .نمونهبرداری اول در اوایل پاییز قبل از سرما در مرحله

پروتئینهایی میباشند که در تغییرات کروماتین و تشخیص برخی

چهار برگی انجام شد .نمونهبرداری دوم در اوایل زمستان چهار

تغییرات هیستونها درگیرند ( .)Mellor 2006سطح mRNAی

ماه بعد از کشت صورت گرفت.

 VIN3بهطور مستقیم با پاسخ بهارهسازی در ارتباط است

( Sung

جهت شناسایی ژنهای  FRIو  ،VIN3استخراج  RNAاز نمونه-

 .)and Amasino 2004بیان  VIN3فقط زمانی صورت میگیرد که

های جمعآوری شده با استفاده از محلول  RNX-plusصورت

گیاه تحت دوره طوالنی از دمای پایین نگهداری شود .زمانی که

گرفت .کمیت  RNAبر اساس جذب نوری با دستگاه

گیاه به رشد در دمای گرم باز میگردد ،رونویسی از  VIN3به

اسپکتروفوتومتر و کیفیت آن با مشاهده نوارهای مربوطه در ژل

Sung and Amasino 2004; Kim and

الکتروفورز بررسی شد .اولین رشته  cDNAبا استفاده از کیت

سرعت کاهش مییابد (

 .)Sung 2014بنابراین  VIN3یک ترکیب ویژه سرما در مسیر
بهارهسازی در آرابیدوپسیس محسوب میشود (

Kim and Sung
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 AccuPower RocketScript RT PreMixشرکت بایونیر و
آغازگر  Oligo dTاز روی  RNAاستخراج شده ،ساخته شد.

 .)2014پروتئین  VIN3برای متیالسیون هر دو لیزین  4هیستون 3

توالیهای نوکلئوتیدی چغندرقند موجود در پایگاه داده

و لیزین  2هیستون  ( 3هر دو حالت مشخصهی کروماتین

با توالیهای پروتئینهای  FRIGIDAو

غیرفعال میباشند) درکروماتین  FLCالزم بوده که از طریق

 INSENSITIVE 3گیاه آرابیدوپسیس با نرمافزار  tblastnمورد

موتیف  PHDبه پپتیدهای لیزین  4هیستون  3متصل شده و نهایتاً

جستجو قرار گرفت .دو توالی با شباهت معنی دار شناسایی شد.

Bastow et al. 2004; Sung and

برای ژن  FRIاز نواحی شناسایی شده توالی  DNAچغندرقند به

FLC

شماره  AYZW01032897دو آغازگر  FR2Fبا توالی

آرابیدوپسیس که با عنوان ژن  BvFL19در چغندرقند شناسایی

TACTCAGTCCGTTGGTGTGC

توالی

شدهاست ( )Reeves et al. 2007در طی اعمال طوالنی سرما

 ACGTTTTGCCAGAGTGTCCAطراحی شد و در واکنش

تحت شرایط نور بهتدریج بیانش کاهش مییابد .بیان ترکیبی از

زنجیرهای پلیمراز بر روی  cDNAنمونه گیاهان قبل از سرما

 BvFL1در آرابیدوپسیس تراریخت که در اثر جهش دارای ژن

استفاده شد .برای ژن  VIN3از نواحی شناسایی شده توالی

منجر به سرکوب آن میشود (

 .)Amasino 2004; Kim and Sung 2014همولوگ ژن

به
1

VERNALIZATION INSENSITIVE 3
VERNALIZATION 2
3
plant homeodomain
4
B. vulgaris FLC-LIKE 1
2

شماره

AYZW01053336

و

دو

Genbank

VERNALIZATION

FR2R

آغازگر

با

DNA

V3F

با

توالی  CGGTGCTGCAGAAATGCTACو  V3Rبا توالی
Bioneer
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 CTGCTCTGAGAGGGATGCTGطراحی و در واکنش

پروتئین احتماالً هستهای بوده و برای تنظیم زمان گلدهی در

زنجیرهای پلیمراز بر روی  cDNAنمونه گیاهان سرمادهی شده

فنوتیپهای دیر گلدهنده ضروری میباشد (.)Chao et al. 2013

استفاده شد .واکنش  PCRدر حجم  29میکرولیتری تهیه شد که

قطعه توالییابی شده در پایگاه داده (Reference protein )RefSeq

بافر PCRبا غلظت  dNTPmix ،1Xبا غلظت  1/2میلیموالر،

مربوط به پایگاه  NCBIمورد بررسی قرار گرفت و میزان شباهت

 MgCl2با غلظت  1/9میلیموالر ،آغازگرهای پیشرو و پسرو هر

آن با ژنهای سایر گیاهان مشخص شد (جدول  .)1نتایج نشان

کدام با غلظت  1/11نانومول cDNA ،الگو با غلظت  21نانوگرم و

داد که بیشترین شباهت با ژن شبه  frigidaدر گیاهان مختلف

آنزیم  Taqبه مقدار دو واحد در این واکنش استفاده شد .در

است .ژن شبه  FRIدر آرابیدوپسیس پروتئینی با  992اسیدآمینه را

دستگاه ترموسایکلر دمای  49درجه سانتیگراد به مدت سه دقیقه

رمز میکند و دارای دمین  Frigida superfamilyمیباشد .در این

برای واسرشتهسازی اولیه و همچنین  39چرخه شامل دمای 49

تحقیق امکان شناسایی  1111جفتباز از توالی ژن  frigidaدر

درجه سانتیگراد واسرشتهسازی ثانویه ،دمای  92درجه سانتیگراد

چغندرقند فراهم شد که این قطعه پروتئینی با  333اسیدآمینه را

دمای اتصال آغازگرها و  2درجه سانتیگراد جهت گسترش

رمز میکند .در نهایت قطعه مورد نظر بهعنوان ژن شبه

توالی و در نهایت دمای  2درجه برای گسترش نهایی اعمال شد.

در ژنوتیپ جیادای چغندرقند با شماره دسترسی  KJ755196.1و

محصول  PCRتوسط الکتروفورز روی ژل یک درصد آگارز

پروتئین آن با شماره دسترسی  AIG88464.1در پایگاه

بررسی شد .قطعات تکثیری توسط آغازگرها برای تعیین توالی به

ثبت شد .رخداد جهشهای طبیعی در  FRIباعث گلدهی زود

روش مستقیم به شرکت بایونیر کره ارسال شد.

هنگام ،بدون اعمال بهارهسازی در بسیاری از گیاهان

Frigida

NCBI

آرابیدوپسیس میشود.
نتایج و بحث
شناسایی ژن

FRI

از توالی ژنومی چغندرقند مشابه با توالی ژن  FRIدر
آرابیدوپسیس ،آغازگرهایی طراحی شده و بر روی  cDNAنمونه-
ی قبل از سرما آزمون  PCRصورت گرفت .طول ناحیهی حاصل
از تکثیر برای  FRIدر محدوده مورد انتظار حدود  1311جفت باز
بود (شکل  .)1قطعه تکثیر شده توسط آغازگر پیشرو مورد توالی-
یابی قرار گرفت و توالی بدست آمده در بانک دادههای توالی با
سایر گیاهان با استفاده از نرمافزار  blastxدر پایگاه

Reference

 proteinمورد جستجو قرار گرفت .نتایج نشان داد میزان شباهت
این توالی با پروتئین شبه  FRIGIDAگیاه مدل آرابیدوپسیس
تالیانا 22 ،درصد با ارزش  Eبرابر  2e-122میباشد (شکل.)2
ترجمه پروتئینی قطعهی توالییابی شده در پایگاه داده
) (Translateصورت گرفت .این پروتئین دارای دمین

ExPACy
Frigida

 superfamilyبا ارزش  Eبرابر با  3/92e-22است .خانواده شبه
 frigidaترکیبی از پروتئینهای گیاهی است که مشابه پروتئین
 FRIGIDAمیباشد ،که در آرابیدوپسیس بیان میشود .این
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شکل  -1الگوی الکتروفورزی رونوشت ژن شبه -1 .frigida
 -2 .Ladderنوار محصول  PCRژن شبه  frigidaچغندرقند

شناسايی ژنهاي  frigidaو ...vernalization insensitive3

اصغر میرزایی اصل و همکاران

شکل  -2نتیجه  tblastnقطعه توالییابی شده با پروتئین شبه  FRIGIDAآرابیدوپسیس تالیانا

جدول  -1میزان شباهت توالی شناسایی شده در چغندرقند با ژنهای شبه  frigidaدر آرابیدوپسیس و سایر گیاهان
ارزش E

درصد همپوشانی

درصد شباهت

مشخصات توالی

شماره دسترسی

2e-122

%22

%22

پروتئین شبه  FRIGIDAآرابیدوپسیس تالیانا

NP_850923.1

صفر

%44

%24

پروتئین شبه  FRIGIDAایزوفرم  1در درخت کاکائو

XP_007049532.1

صفر

%44

%22

پروتئین شبه  FRIGIDA 3در انگور

XP_003634846.1

صفر

%44

%2

پروتئین شبه FRIGIDA 3در گوجه سبز

XP_008235869.1

در غیاب آلل فعالی از  FRIسطح بیان  FLCکاهشیافته و گیاهان
نیازی به بهارهسازی برای تسریع در گلدهی

ندارند ( Johanson et

 MsFRI-L1در آرابیدوپسیس تراریخت باعث تأخیر در گلدهی
حتی در شرایط روز بلند میشود (.)Chao et al. 2013

 .)al. 2000; Strong et al. 2011دو پروتئین شبه  ،frigidaدر گیاه

شناسایی ژن

کلم ( )Brassica oleraceaبهعنوان تنظیم کننده گلدهی شناسایی

از توالی  DNAچغندرقند که شباهت معنیداری با توالی ژن

شدهاند ( .)Irwin et al. 2012در تحقیقی ژن شبه  FRIاز گیاه شاه

 VIN3در گیاه آرابیدوپسیس داشت ،آغازگرهای پیشرو و پسرو

نمکی ( )Thellungiella halophilaجداسازی و به گیاه

طراحی شد .بر روی  cDNAنمونهی در معرض سرما آزمون

آرابیدوپسیس دارای ژن مغلوب  friمنتقل شد ،بیان  ThFRIباعث

 PCRصورت گرفت (شکل  .)3نوار به دست آمده در محدوده

تاخیر در گلدهی آرابیدوپسیس شد که نشاندهنده عملکرد مشابه

قابل انتظارحدود  2111جفتباز بود و با آغازگر پیشرو توالییابی

 FRIدر هر دو گیاه است ( .)Fang et al. 2008همچنین بیان

شد.

VIN3

Medicaco sativa FRIGIDA-LIKE
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شناسايی ژنهاي  frigidaو ...vernalization insensitive3

اصغر میرزایی اصل و همکاران

شکل  -3الگوی الکتروفورزی رونوشت ژن شبه  -2 .Ladder -1 .VIN3نوار محصول  PCRژن شبه VIN3

شکل  -9نتیجه  tblastnقطعه رونوشت توالییابی شده با پروتئین شبه  vernalization5/VIN3در آرابیدوپسیس تالیانا
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شناسايی ژنهاي  frigidaو ...vernalization insensitive3

اصغر میرزایی اصل و همکاران
(Reference )RefSeq

قطعه توالییابی شده مربوط به ژن  VIN3در این تحقیق در پایگاه

توالی بدست آمده در بانک دادههای توالی

 proteinبا سایر گیاهان با استفاده از نرمافزار  blastxدر پایگاه

داده ( Reference protein )RefSeqمربوط به پایگاه  NCBIمورد

پروتئینی مورد جستجو قرار گرفت.

بررسی قرار گرفت و میزان شباهت آن با ژنهای سایر گیاهان

نتایج نشان داد میزان شباهت این توالی با پروتئین شبه

مشخص شد (جدول  .)2نتایج نشان داد که این قطعه شباهت

 vernalization5/VIN3در آرابیدوپسیس تالیانا  9درصد با ارزش

باالیی با پروتئین دوم شبه  VIN3در سایر گیاهان دولپهای دارد.

 Eبرابر  9e-42است (شکل.)9

ژن  VIN3از گیاه گوجه فرنگی همسانهسازی شده و درصد باالیی

پروتئینهای خانواده  VIN3دارای سه دمین مجزا  FN3 ،PHDو

از مناطق حفاظت شده بین توالی پروتئینی  SIVIN3و پروتئین

Kim and Sung

انگور و سایر پروتئینهای گیاهان دولپهای یافت شدهاست

 .)2010موتیفهای PHDعمدتاً در برخی از پروتئینهایی می-

( .)Almutairi and Sadder 2014ژن  VIN3در آرابیدوپسیس

باشند که در تغییرات کروماتین و تشخیص برخی تغییرات

پروتئینی با  221اسیدآمینه را کد میکند .در این پژوهش امکان

هیستونها درگیرند ( .)Mellor 2006انگشتان  PHDمیتوانند

شناسایی  242جفتباز از توالی VIN3ی چغندرقند فراهم شد که

دنبالهی هیستونی تغییر یافته و تغییر نیافته را تشخیص دهند و

این قطعه پروتئینی با  242اسیدآمینه را رمزمیکند .بنابراین قطعه

بیان ژن را از طریق به کارگیری چند مجموعه پروتئینی از تنظیم

مورد نظر بهعنوان ژن شبه  vernalization insensitive 3در

کنندگان کروماتینی و فاکتورهای رونویسی کنترل نمایند .1دمین

ژنوتیپ سوپریمای چغندرقند با شماره  KJ755197.1و پروتئین

دمین برهمکنش با  )VID( VIN3هستند (

FN3عملکرد ساختار پیمانهای را نشان میدهد .مکانهای

آن با شماره دستیابی  AIG88465.1در پایگاه  NCBIثبت شد .با

برهمکنش با مولکولهای دیگر ،توالی اسیدهایآمینه آرژنین-

توجه به درصد باالی شباهت بین قطعات تکثیر شده در

گلوتامات-آسپارتات ( )RGDاست که در دمینهای مختلف

چغندرقند با توالی پروتئینی  FRIو  VIN3در آرابیدوپسیس و

FN3یافت میشود .در پروتیئنهای گیاهی ،دمین  FN3برای اولین

سایر گیاهان دولپهای ،ژنهای  FRIو  VIN3در چغندرقند دارای

بار از توالی یک گلیکو پروتئین گیاهی PAP2در لوبیا قرمز از

عملکردی مشابه با ژنهای مذکور در این گیاهان میباشند .ژن

Tsyguelnaia and

 FRIاز طریق افزایش بیان  FLCگلدهی را سرکوب میکند و ژن

Strater

 VIN3که در طی اعمال سرمای زمستانه بیان شده و از بیان ژن

 .)et al. 1995این ساختار موتیف در سایر PAPها شامل  PPD1و

 FLCجلوگیری میکند امکان گلدهی را فراهم میکند .شناسایی

طریق مدل ماکو شناسایی شده است (

 )Doolittle, 1998و توسط ساختار کریستالی تایید شد (
 PAPسیبزمینی شیرین حضور

توالی نوکلئوتیدی و پروتئینی این ژنها و عملکرد آن در

دارد (.)Antonyuk et al. 2014

http://.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=275373

1

purple acid phosphatase
)hidden Markov model (HMM

2
3

چغندرقند ممکن است در شناخت کنترل ژنتیکی بولتینگ کمک
نماید.

جدول  -2میزان شباهت توالی شناسایی شده در چغندرقند با ژنهای  VIN3در آرابیدوپسیس و سایر گیاهان
ارزش E

درصد

درصد

شباهت

همپوشانی

%9

%41

پروتئین شبه vernalization5/VIN3

صفر

%92

%44

پروتئین  VERNALIZATION INSENSITIVE 3درتوت سفید

XP_010094225.1

صفر

%91

%44

پروتئین دوم شبه  VIN3در انگور

XP_002270335.1

صفر

%91

%44

پروتئین دوم شبه  VIN3در درخت کاکائو

XP_007014247.1

9e-42

مشخصات توالی

شماره دستیابی
NP_849471.1
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ABSTRACT

I

n sugar beet fields, shoot elongation in the first year called "Bolting"causes reduction of the root yield
and white sugar yield. Identification of genetic control of flowering can be useful in development of
bolting-resistant cultivars in sugar beet. A similar molecular mechanism for flowering control has
been found in the most plants". In this study, sugar beet nucleotide sequences were searched in the
Genbank database against protein sequences of FRIGIDA and VERNALIZATION INSENSITIVE 3 in
Arabidopsis by tblastn software. Primers were designed from two similar founded records and used in
PCR reactions. Two leaf samples were prepared from the field plants before and after vernalization.
cDNA synthesized from extracted RNA of the samples and used as template in PCR reactions. cDNA
fragments 896 bp and 1000 bp of VIN3 and FRI genes respectively were obtained from sequencing
procedure and for the first time, these sequences were recorded in the Genbank database. FRIGIDA-like
protein causes late flowering by increasing RNA levels of FLC gene.VIN3 protein containing a PHDfinger domain that acts as binding modules of methylated histone H3 in FLC gene and repressed
expression of FLC gene in during vernalization.
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