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  دهیچک
 

با این حال صنعت رو به تجاری شده اند چند قرن گذشته از چند گونه جنس ویتیس در طول  ،انگور بسیاری از ارقام       
و  های سنتی اصالح به دلیل زمان تکثیر طوالنیباشند روشرشد انگور نیازمند ارقام جدید با مقاومت و بهره وری باال می

های درون های بیوتکنولوژی گیاهی منجر به کاربرد تکنیکتوسعه روش .ین محصول محدود هستندماهیت هتروزیگوتی ا
-می های گیاهی است کهای برای بهبود این محصول شده است تنوع سوماکلونی به عنوان یک منبع جدید از ژنوتیپشیشه

ها و علف کش ها و ... قبیل مقاومت به آفات، بیماریهایی از در بهبود و اصالح ویژگیتواند به عنوان ابزاری برای القا تنوع 
با این وجود، اطالعات در مورد تنوع گیاهان باززایی شده نسبتا کمیاب هستند و تنها چند نمونه از مطالعه  به کار گرفته شود

مل اثرگذار بر آن و معرفی تنوع سوماکلونال، عوا ،تنوع سوماکلونال در انگور گزارش شده است هدف ما در این مقاله مروری
   .روی انگور استر نهایت بررسی کارهای صورت گرفته مرتبط با آن بر ن و دهای تشخیص آروش

  
  ژنتیک  تنوع سوماکلونال، نشانگرهای ملکولی،انگور ، تغییرات ژنتیک و اپی کلیدی: کلمات

 
 
  مقدمه .1
 

فت گیاهی است این تنوع که توسط استفاده از چرخه کشت بافت تنوع ژنتیکی یک پدیده ی شایع در ارتباط با کشت با       
گر چه مکانیزم تنوع سوماکلونی هنوز ا .[19]نامیده شد 1تنوع سوماکلونال (1891)شود توسط الرکین و اسکوکرافتایجاد می

ها به کار گرفته ح میوهار کارآمد برای القا تنوع ، بهبود و اصالتواند به عنوان یک ابزبه طور کامل درک نشده است اما می
رشد  .[18]ع سوماکلونال استورویان زایی بدنی یک ابزار کارآمد برای ریزافزایی سریع، هیبریداسیون بدنی و تن. [11]شود

ای و باززایی آنها به گیاه کامل فرآیندی غیرجنسی است که تنها شامل تقسیمات  گیاهی در محیط درون شیشه هایسلول
این انتظار اساس صنعت رود که گیاهانی یکنواختی از لحاظ ژنتیکی داشته باشیم میتوزی است و در نتیجه انتظار می

امری نامطلوب محسوب   1های برتربا هدف تکثیر ژنوتیپ . وقوع این تنوع در طی فرآیند کشت بافت[11]ریزافزایی است
ها و یا شوری و هایی مقاوم به پاتوژنهای قدیمی و کمیاب که ژنوتیپکلون موجب تغییر در صفات برای مثال شودمی

چه این مسئله با کاربرد ریزنمونه مریستم حل شده است زیرا که سازماندهی مریستم در طی  اگر .[1]شودمی هستندخشکی 
عالقه به این پدیده با  .[11]گذاردکند و در واقع چیزی از تنوع سوماکلونال به نمایش نمیمراحل کشت بافت تغییر نمی

در صفات زراعی باعث توجه به آن به عنوان یک منبع جدید از تنوع برای اصالح نباتات شد های متعدد از تغییرات گزارش
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دو  .[11]گردیده است هستند کش هاها، آفات و علفبه بیماری هایی که مقاومتنوع سوماکلونال منجر به گزینش نمونه. [11]
ژنتیک. تنوع وراثتی هم از طریق سیکل جنسی و هم سیکل غیر جنسی اپی نوع تنوع سوماکلونی وجود دارد: وراثتی)ژنتیک( و

بهترین  گیرد ناپایدار باشدژنتیکی ممکن است حتی وقتی که تکثیر به صورت غیر جنسی صورت میپایدار است اما تنوع اپی
 .[11]ها توسط کالوس استاز دست رفتن نیاز به اکسین سیتوکینین یا ویتامین ژنتیکیمثال شناخته شده از تنوع اپی

در نتیجه اصالح وجود داشته باشد تا حد زیادی بستگی به نوع انگور دارد که  1در مناطق سنتی تاک کاری باید یک اصالت
. راه دور زدن این مشکل [11]بیعی ارقام در محدوده صفت دلخواه محدود استانگور دشوار است زیرا که در تغییرپذیری ط

 .[11]شودای منجر به تنوعات ژنوتیپی و فنوتیپی میزایی بدنی درون شیشهزایی و رویاناستفاده از تنوع بدنی است اندام
 
 
 اساس ژنتیکی تنوع سوماکلونال. 2
 

اگر چه مکانیزم تنوع سوماکلونال به میزان زیادی مورد مطالعه قرار گرفته است اما تا حد زیادی در سطح تئوری و        
 با این حال،ال پرداخته اند . مطالعات کمی به اساس ملکولی و ماهیت تنوع سوماکلون[9]حدس وگمان باقی مانده است 

( برای 1891رخ میدهد ممکن است در آن نقش داشته باشند .قبل از کارهای ایوانز و شارپ) DNAتغیراتی که در متیالسیون 
توصیف تنوع سوماکلونی بر روی گیاه گوجه فرنگی اساس ژنتیکی تنوع سوماکلون به صورت غیرجنسی مشخص نشده بود. 

زمینی و نیشکر انجام شده است زیرا که هر دن اساس تنوع سوماکلونی روی سیبفته برای روشن شتر کارهای صورت گربیش
توانند تغییرات پلوئیدی و تنوع در تعداد کروموزم ها را تحمل شوند و همچنین میدو محصول به صورت غیرجنسی تکثیر می

خاص حتی نیشکر دستکاری نشده یک موزائیک کنند بدون آنکه اختاللی در صفات زراعی آنها به وجود آید .به طور 
ها مشاهده شده است: ( تغییرات زیر در سوماکلون1111کروموزومی است. با این وجود بر طبق گفته های لوا و همکاران)

 ای و تغییراتژن تک هستههای باشد افزون بر این جهشپلوئیدی شایع میها و ساختار آنها در پلیتغییر در تعداد کروموزم
های ها و ساختارها و بی نظمیای در آنها مشاهده شده است. تنوع در تعداد کروموزمژنتیکی کمتر تعریف شده

ها( در طول تمایز در شرایط ها و وارونگیای، حذفهای حلقهکروموزمی)شکستگی، قطعات محوری و غیر محوری، کروموزوم
ها ممکن است در این قبیل بازآرایی در کروموزوم .[11]است ه شدههای باززایی شده مشاهدآزمایشگاهی در میان سوماکلون

های مغلوب وقتی و بیان ژن هایی که قبال خاموش بوده اندها یا عملکردشان باشد و یا فعال شدن ژننتیجه از دست دادن ژن
ها ممکن است در طول باززایی گیاه از دست برود و در نتیجه تولید گیاهان بی نظمی در کروموزوم .[11]شوندکه هاپلوئید می

ها معموال مرتبط با کاهش طبیعی و معمولی نماید و یا به صورت تنوع سوماکلونی بازیابی شوند تغییر در تعداد کروموزوم
. تنوع سوماکلونی همچنین ممکن است به دلیل نوترکیبی ژنتیکی میتوزی باشد [11]ت ژنتیکی استباروری و تغییر نسب

ها باشد. های ژنتیکی بین گیاه مادری و ریزنمونهتواند به عنوان نتیجه تفاوتکلروپالستی همچنین می DNAها در جهش
هستند و در داخل و بین  DNAتی از جابجایی رویدادهایی از قبیل فعال شدن عناصر قابل جابجایی که قطعاها، افزون بر این

. فراوانی [11]میتواند بر این تنوع اثر بگذارد شوند نیزها خاموش قلمدادا میکنند و به صورت ژنها حرکت میکروموزوم
سطوح  .[11]بروز این تنوع است کپی دلیل دیگری از-های تکباالیی از لحاظ تنوع الگوی متیالسیون در میان توالی

ثابت شده است تغییرات اپی ژنتیک و ص در چندین محصول از جمله انگور متیالسیون سرتاسری و متیالسیون نقاط خا
 .[11]ای باشندشیشه های گیاهی به شرایط درونهای فیزیولوژیکی سلولها ممکن است مرتبط با پاسختغییرات در هیستون

ها از جمله تغییرات اپی ژنتیک تنوع در صفات موفولوژیکی مانند رنگ گل، شکل و رنگ برگ، ارتفاع بوته، مقاومت به بیماری
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ها و حتی ارقام یک یان گونهوتاریخ بلوغ هستند میزان این تغییرات نه تنها در پاسخ به شرایط کشت بافت بلکه همچنین در م
ترین این گونه نیز متفاوت هستند .تغییرات ژنتیکی سیتوپالسمی نیز توسط تنوع سوماکلونی تشخیص داده شده است دقیق

( است با ارزیابی گیاهان برای دو صفت سیتوپالسمی حساسیت میزبان به سم 1811ها توسط گنگ باخ و همکاران)بررسی
های نر عقیم مرتبط با همه ژنوتیپانجام شد که های ذرت عامل بالیت برگ .Drechslera maydis race Tخاص 

در این مطالعه گزینش . [11]و مشخصه شدیدا با هم مرتبط هستندسیتوپالسمی است. در بذرهای مشتق شده از گیاهان این د
مقاوم انجام شد اما مقاومت همزمان مرتبط با بازگشت مجدد نر عقیمی بود با این حال  برای مقاومت به سم و باززایی گیاهان

میتوکندریایی گیاهان  DNAمیتوکندریایی ارزیابی شد شواهد حاکی از تغییرات معنادار در  DNAزمانی که الگوی اندونوکلئاز
اور میتوزی نیز دلیل برخی تنوعات مشاهده شده در گیاهان است  کراسینگ .[11]مشتق شده از کشت سلولی همراه بود

-های تک مغلوب هموزیگوتی در برخی گیاهان شود از آنجا که اصالحکراسینگ اور میتوزی ممکن است سبب جهش در ژن
از کراسینگ اور میتوزی  شود بهبود محصوالتگران قبال تنها به تنوعی دسترسی داشتند که به طور معمول از میوز منتقل می

ژنوم گیاهی انعطاف پذیر نیستند  .[11]ممکن است به عنوان یک منبع تنوع جدید و منحصر به فرد در اصالح گیاهان باشد
 .[19]بلکه تابع شرایط محیطی هستند و توانایی تغییرات سریع را دارند
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های تمایز یافته های گیاهی است.در طی باززایی سلولسلول1ی توانمندیهای بدنی به دلیل مسئلهباززایی از سلول       
این تغییرات در طی کشت . [11]شوندشوند و متعاقبا دوباره در طی یک مسیر تکاملی بازتمایزیابی میواتمایز یابی می

های تنوع سوماکلونال اغلب مرتبط با مسائل درونی و بیرونی در کشت بافت تر است علل و ریشهها طوالنیپروتوپالست
رد از فاکتور های بیرونی از جمله فاکتورهای درونی گیاه ژنوتیب وجود بافت شیمر و منشا ریز نمونه و... را نام ب .[11]است
ی رشد . بعد از مرحله[4]توان نام بردهای کشت بافت، توالی محیط کشت و انواع مواد رشد وغلظت آنهارا میتوان پروتکلمی

یک مطالعه توسط لوپز و  شود. درنامنظم و بی سازمان کالوس احتمال باالیی برای وقوع تنوع سوماکلونال فراهم می
نشان داده شد که افزایش قابل مالحظه  Theobroma  cacao( بر روی گیاهان باززایی شده از کشت کالوس 1111همکاران)

تنوع در منشا بافت،  .[11]ژنتیک در مقایسه با گیاهان حاصل از اندام زایی مشاهده شدای از تنوع هم در ژنتیک و هم در اپی
-های رشد گیاهی، سه دلیل عمده رخدادن تنوع سوماکلونال میای و تنظیم کنندهناهنجاری در تقسیم سلولی درون شیشه

 باشند.
 

 الف. تنوع در منشاء بافت
 

1تنوع ژنتیکی شامل اندو پلی پلوئیدی و پلیتن       
ل تمایز توانند در طومی است که DNAو افزایش و کاهش توالی   

بنابراین هیچ جای تعجب نیست که تفاوت در فراوانی و ماهیت تنوع . [11]سوماتیکی در رشد و نمو گیاهان رخ دهند
-ژنومافزون بر این روند تمایز و واتمایزیابی نیز ممکن است هم در کیفیت و هم در کمیت تنوع تواند رخ دهد سوماکلونال می

توانند حذف شوند، دخالت توانند گسترش یابند و هم میکه در طول تغییرات سلولی هم می DNAهای مختلف ها و توالی
های خاصی در ها و سیستم باززایی هستند و ممکن است توضیح دهند که چرا کشتنماید این تغییرات مرتبط با منشا بافت
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.  [11]در تنباکو DNAهایدر غالت وگسترش توالی 1رای مثال فراوانی باالی زالیارتباط با انواع خاصی از تغییرات هستند ب
که در آن هر سوماکلون و گیاه منشا آن مشخص هستند و با مقایسه گیاهان باززایی شده ها روی تنوع سوماکلونال آزمایش

ه اگر چه بسیاری از تنوعات ریشه در فاز کشت دارند شماری از این تنوعات دهد کخاص از همان کشت به وضوح نشان می
شوند این نشان میدهد که تنوع سوماکلونال ممکن است ریشه در موتاسیون بدنی داشته باشد که در بافت دهنده پدیدار می

 .[14]قبال در گیاه دهنده وجود داشته است
 

 ای ها در تقسیم سلولی درون شیشهناهنجاری ب.
 

های تمایز یافته جدا شده و در شرایط درون شیشه ای کشت شوند در حضور تنظیم کننده ها یا بافتوقتی که سلول       
ی رخ هایی ممکن است در طی تقسیم سلولاند که ناهنجاریشناسی نشان دادهشود مطالعات بافتهای رشد میتوز انگیخته می

آید پیشنهاد میشود که های در تعداد و ساختار کروموزوم در گیاهان باززایی شده به وجود میدهد که در نتیجه آن ناهنجاری
در کنترل ناکافی چرخه سلولی در محیط آزمایشگاهی یکی از دالیل رخ دادن تنوع سوماکلونال است وقتی که دیواره سلولی 

ها رخ های مشتق شده از پروتوپالستشود و تقسیم در سلولواره جدید تشکیل میشود و دیکشت پروتوپالست حذف می
گیری دوک و تفکیک ها، تشکیل و سمتدهد بیشترین خطاهایی که طی آن اتفاق افتاده است در طی سنتز میکروتوبولمی

افزایش سن کالوس  .[11]دهدروی می هادهد و در نتیجه تغییرات گسترده ای در ساختار و تعداد کروموزومها رخ میکروماتید
های سلولی شده و در نتیجه کالوس و کشتای سبب افزایش زمان رشد بی سازمان و طوالنی شدن چرخه رشد درون شیشه

 یابند.ها افزایش میاین ناهنجاری
 

 های رشد گیاهیپ. اهمیت تنظیم کننده
 

در  D-2,4های رشد گیاهی بر چرخه سلولی و متعاقبا در تنوع سوماکلونال دخیل هستند غلظت باالی کنندهتنظیم        
-غلظت های زیاد اکسین/ و یا سیتوکینین در محیط کشت می. [11]ی کروموزومی دخیل شناخته شده استثباتافزایش بی

یی شده انحراف مورفولوژیکی از حالت نرمال ایجاد کنند پدیدار شدن تنوع سوماکلونال در گیاهان توانند در گیاهان باززا
ها میوههای رشد در محیط کشت ریزافزایی ریزای به میزان زیادی با کاهش سطوح تنظیم کنندهباززایی شده درون شیشه

های رشد بر تنوعات مشاهده شده در گیاهان باززایی شده از تحریک گزینشی غلظت تنظیم کنندهوع و ن. [4]یابدکاهش می
توانند باعث تغییرات گذرا های رشد همچنین میهای در معرض سطوح پلوئیدی خاص اثر گذار بوده است تنظیم کنندهسلول

شوند در نتیجه اپی ژنتیک هستند. تبادل رده نمیدر فنوتیپ شوند هرچند این تغییرات میتوزی در طول رشد گیاه به ارث ب
ژنتیک ی کشت ممکن است باعث تجمع اتیلن شود و متعاقب اتیلن بر تغییرات اپیهای دربستهها در فالسکناکافی گاز

 .[11]گذار باشدتاثیر
 
 لونالکاربرد نشانگرهای ملکولی در تشخیص تنوع سوماک .4
 

ممکن است به دلیل تغییرات مورفولوژیکی، تغییرات فیزیولوژیکی، یا تغییرات ملکولی باشد که متعاقب  تنوع سوماکلون       
آید. الزم به تاکید است که فرآیند تکثیر از طریق کشت بافت ممکن است باعث نیز به وجود می DNAآن امکان تغییر در

. برای مثال گوناگونی شامل تنوع در ساختار برگ، الگوی [1]ا کننده تنوع سوماکلونال شودتغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیک الق
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های بدون بذر پارتنوکارپ تولید کرده اند. اند و یا درختانی که میوه رشد و به طور کلی درختانی که گل آذین تشکیل نداده
چندین سال بعد از ها ا در مرحله نخست رشد گیاه تشخیص داده شده اند در حالی که برخی تفاوتهبسیاری از این فنوتیپ

های توانند با استفاده از نشانگرها میان افراد و یا جمعیت میشوند. درجه این تفاوتکشت و فقط در مزرعه تشخیص داده می
میت محدودی دارند زیرا که توسط فاکتورهای محیطی تحت های فنوتیپی اهشوند. ویژگیمورفولوژیکی و ملکولی تعیین می

های ملکولی نشانگربه کار گرفته شوند  DNAتوانند براساس چندریختی توالی. نشانگرهای ملکولی می[1]گیرندتاثیر قرار می
آل هستند هر سیستم نشانگر ها ایدهسوماکلون ژنتیکیها برای شناسایی ژنتیک و اپو ریزماهواره RAPD, AFLPمانند 

های ها به دلیل سهولت کاربرد و استعداد تشخیص تنوع ژنتیکی در میان ژنوتیپ RADPدارای مزایا و معایبی ذاتی است.
لونال با دقت توانند برای توصیف تنوع سوماکهای مولکولی میروند. نشانگرها به کار میبسیار نزدیک در تعدادی از گونه

روند و امکان استفاده به عنوان ابزاری برای های فنوتیپی و کاریولوژیکی به کار میبیشتر و تالش کمتری نسبت به بررسی
یی شده از دو کشت . برای مثال تنوع سوماکلونی در هلوی باززا[1]ارزیابی پایداری ژتیکی گیاهان از طریق کشت بافت باشند

به  همچنین این نشانگر قادر ارزیابی شدکه حکایت از تغییرات ژنتیکی طی کشت داشت RADPزا با استفاده ازکالوس جنین
های کنیک. با این وجود ت[1]های کشت سوسپانسیون گندم بودبین گیاهان باززایی شده از الین تشخیص تنوع ژنتیکی

برای بررسی  RADP( از 1881گیج کننده اند و یا در برخی موارد بی نتیجه بوده اند. ایرابل و همکاران) RADPملکولی مانند
استفاده کردند اما نتوانستند  Picea mariana(Mill)هی بدنی به دست آمده از سه الین سلولی متفاوت از ژنتیکی رویان

بررسی  .Picea abies L ( تنوع سوماکلونی را در1881. فور و همکاران)تشخیص دهند تنوعات درون یک الین سلولی را
با وجود استفاده از چندین پرایمر های سیتوژنتیک و مورفوژنتیک تشخیص داده شده است کردند. اگرچه تنوع توسط تحلیل

را  DNAاجازه تجزیه و تحلیل ژنومی  AFLPنشانگر .[1]مشاهده نشده است RADPهایها توسط تحلیلهیچ یک از این
در  PCRترکیبی از تحلیل تکرار پذیری قطعات محدود و  AFLPدهند روشباستفاده از یک مولتی لوکز با حساسیت باال می

. در گیاه [1]دنی مفید استزایی بسوماکلونی در طی رویان باشد این نشانگر در تشخیص تنوعیک تکنیک ساده می
E.guineensis تکنیکRAPD های سوماکلونی را مشخص کند اما نشانگر نتوانست تنوع بین گروهAFLP  به طور موفقیت

. انطباق و سازگاری گیاهان مشتق شده به منزله معیار اصلی برای آمیزی برای تشخیص تنوعات سلولی به کار گرفته شد
رود. بنابراین صدور گواهی جهت گیاهان باززایی شده د مزارع جدید به کار میاستفاده در مقیاس بزرگ به ویژه برای ایجا

برای تشخیص راحت ژنتیکی  ISSRو  RAPDنشانگرهای ملکولی مانند برای این هدف از تکنیک کامال مورد نیاز است.
ها ریز ماهواره و ISSR, RAPD, RFIPدر مقایسه با  AFLPافزایی استفاده شده است. ی ریزگیاهان تولید شده به وسیله

ای برای مطالعات تغییرات ژنومی در به طور گسترده AFLP. نشانگرهای[11]سیستم نشانگر مطمئن و کارآمدتری است
 .[11]های مختلف گیاهی به دلیل تکثیرپذیری باالیشان و نسبت چندگانه استفاده شده استگونه
 
 
 تنوع سوماکلونال در گیاه انگور. 5
 

 (.1تواند یک رویکرد به هدف انگیزش تنوع سوماکلونی باشد)ربی زایی بدنی میپیشنهاد شده است که رویان در انگور        
ده شده است این تغییرات شامل کاهش کلروفیل در های بدنی مشاهبین گیاهان باززایی شده از رویانتغییراتی معموال در 

های نر داشتند همراه بود این تغییرات برای نخستین بار ای که گلهای پایهگیاهان باززایی شده و تغییراتی در نوع گل واریته
نیز   Vitis rupestrisمشاهده شده است همچنین در چندین پایه مشتق شده از Aramon x Rupestris Ganzinدر هیبرید 

مشاهده نشده است.این گونه تنوعات ممکن است  rupestris cv du lotاست که این تغییرات هرگز در دیده شده است جالب 
های سوماتیکی ای که برای باززایی جنینها ناشی از شرایط درون شیشهزای سیتوکینینمرتبط با اصالح متابولیسم درون
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تواند توسط کاربرد سیتوکینین ه است که بیان تعیین جنسیت از نر به گل کامل میالزم است باشند. به خوبی شناخته شد
گیری از آنها دهند و بهره. تنوعات برآمده از کشت بافت اساسا در طبیعت به صورت تصادفی رخ می[19]خارجی اصالح شود

ها راهی نسبتا آسان برای پیدا . توسعه این روش[19]دقیق غربالگری دارد هایبستگی به دسترسی سریع به آن و روش
های میکرو پاتوژنی برای گزینش درون شیشه ای جهت مقاومت هاست. آزمونهایی از قبیل مقاومت به بیماریکردن ویژگی

سرخشکیدگی، بیماری گال طوقه و نکروز  (،Powdry mildew)سفیدک پودری (،Downy mildew)به سفیدک داخلی
کشت دو منظوره را برای آفت فیلوکسرا گسترش دادند آنها با  ( یک1889ر و گزراگورشک). والکروندباکتریایی به کار می

ت به این ای مقاومها تایید کردند که مشاهدات درون شیشهها و پایهبررسی مقاومت درون شیشه ای طیف وسیعی از گونه
ای جهت هایی برای توسعه غربالگری در شرایط درون شیشهتالش .با شرایط مزرعه انطباق دارد های مقاوم()سوماکلوآفت

-انجام شده است نمونه هایی که در درون شیشه با این آفت مقاومت داشتند در آزمایش 1مقاومت در برابر کپک خاکستری
و   Botrytis cinereaهایی از انگور در زمینه افزایش مقاومت به.سوماکلون[19]ای به آن حساس بودندهای مزرعه

Plasmopara viticola ( تنوع سوماکلونال و القا موتاژن در انگور رقم 1881کوکساوا و همکاران ). [11]پیدا شده اند
Podarok magaracha  های برگ تعداد کروموزوم های نوک ریشه گیاهان باززایی شده از ریز نمونهرا مورد مطالعه قرار دادند

. [1]درصد گیاهان باززایی شده تتراپلوئید و بقیه دیپلوئید شناخته شدند 1/1برای غربالگری گیاهان مورد استفاده قرار گرفتند 
در ارزیابی های آزمایشگاهی  .[19]تواند امکان جالبی برای تحقیقات آینده باشدها میگزینش در سطح تولید فیتوآلکسین

که در اثر فعالیت قارچ به  Eutypineبه سم  Vitis vinifera cv. Ugni-Blankهای مقاوم برای انتخاب سوماکلون
های تولید شده از رویان بدنی آید انجام گرفته است. پروتوپالستبه وجود می (Eutypa)آوردنده سرخشکیدگی شاخه وجود

این  داشتند Eutypa lata به قارچکه قبال حساسیت کمتری  cabement sauvignonمشتق شده از بساک انگور رقم 
 .  [19]قارچ نشان ندادندای هیچ مقاومتی به این های گلخانهها در آزمونسوماکلون

رقم  Rupestrisی های سوماتیکی مشتق شده از بساک پایهدر میان رویان NACLای برای تحمل به گزینش درون شیشه
du Lot میلی موالر  111های گزینشی در محیط مایع که حاوی تا های باززایی شده از جنینانجام شد برخی از گیاهچه
NACL ها تحت کشت در محیط بدون نمک قرار گرفتند هنگامی که با رقم بودند میکروافزونهsyrah  ریز پیوند شدند آنها

های غیرگزینشی های نشات گرفته از رویانگیاهچهای باالتر از نشان دادند که تحمل به نمک در آنها به طور قابل مالحظه
( مطابق 1899ای بعد از چندین چرخه واکشت ناپدید شد این نتایج با نتایج اسکین و بارالس)است اما این تحمل درون شیشه

مشاهده کردند تحمل آشکار و سازگاری فیزیولوژیکی آشکاری به سطوح باالی کلراید و شرایط کشت در محیط آنها  بود
با این وجود  .[19]ده از کشت وجود نداردی بازیابی شهادرون شیشه ای وجود دارد اگر چه این سازگاری در همه گیاهچه

( 1888های ترونکوزو و همکاران)های مقاوم بر طبق گفتهتوانند برای گزینش سریع واریتهای میهای درون شیشهآزمون
های پایه مقاوم به شوری در آزمایش 11ر مشاهده کردند یک ارتباط نزدیک در تحمل به نمک دمورد استفاده قرار گیرد آنها 

های درون .شاید دلیل این عدم هماهنگی نتایج در آزمایش[19]های گلدانی مشاهده شده استای و آزمایشدرون شیشه
. [1]ای باشدهای درون شیشهینشهای مکانیزم تحمل به شوری در گیاه کامل نسبت به گزپیچیدگی ای،ای و مزرعهشیشه

زایی بدنی تحت شرایت کلروز ناشی را طی رویان du Lotرقم  Rupestrisهای( رفتار چهار گروه از پایه1881)نترز و همکاران
ای مطابق بود اما آنها ا نتایج مزرعهقرار دادند نتایج درون شیشه ای ب KHCO3های متفاوتی از از آهک توسط افزودن غلظت

به دلیل سازگاری فیزیولوژیکی بوده است یا به دلیل  KHCO3نتوانستند ثابت کنند که تحمل مشاهده شده به سطوح باالی 
 .[19]تنوع ژنتیکی سوماکلونی
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 Malegue 53-44ی م به کمبود منیزیم انجام شده است پایههای مقاوهای مشابهی برای گزینش بین سوماکلونتالش
در شرایط مزرعه وجود نداشت. این نتایج ناامید کننده روشن کرد که ای مشاهده شده بسیارمستعد بودند تحمل درون شیشه

ماکلون در ع سوگیری درست از تنوی جهت بهرهیز قبل از پذیرش نتایج آزمایشگاههایی در شرایط مزرعه ن نیاز به آزمون
تواند نادیده گرفته شود که کشت درون شیشه ای تغییراتی این امکان نمیها، افزون بر این این .[19]اصالح انگور وجود دارد

به دست آمده از های کند. بوکوت گزارش کرده است که سوماکلونا و آفات ایجاد میهدر جهت حساسیت به برخی بیماری
های بدنی حساسیت باالیی به فیلوکسر بعد از سازگاری ( نشات گرفته از رویان V.vinifera  x V.berlandier) Fercalی پایه

 اگر چه که این حساسیت گذرا بود و به احتمال زیاد انه به نمایش گذاشته استدر گلخانه و یک سال بعد از رشد در خز
های انگوری که به میزان زیادی در تنوع سوماکلونال در درجه نخست در ژنوتیپ .[19] زی می شودمربوط به پدیده جوان سا
هایی مانند پاکوتاهی، آلبینیسم، ناهنجاری Gloryvine(V.vinifera ˟ V. rupestris) اند مانند هیبرید درون شیشه باززایی شده

 .[11]رگ و بیان جنسیت به نمایش گذاشته استتنوع در شکل ب
تغییرات چشمگیری بین  seyvalهای خوشه هیبرید بدنی نشات گرفته از گلهای رویاننخستین دوره آزمایشی سوماکلون

زایی بدنی داده است آنهایی که توسط رویانهای تکثیر شده با استفاده از روشهای رویشی استاندارد مانند قلمه نشان انگور
( 1891اند تنوعاتی به ویژه در اندازه حبه و غلظت سطوح قند در بین آنها وجود داشته است مولینز و همکاران)تکثیر شده

از نظر رشد و محصول دهی  Cabernet Sauvignonسوماکلون منشا گرفته از رویان بدنی تخمک رقم  11گزارش کردند که 
سوماکلون نشات  111اوت بودند اما با افزایش سن بیشتر یکنواخت شدند. تنوعات قابل توجهی در شکل برگ از میان متف

ها در گزارش شده است در هر محیطی دندانه های برگ .Grenache noirهای بدنی مشتق شده از بساک گرفته از رویان
ها در تر بود این مسئله در خصوص میکرو قلمهکاشت عمیق سال بعد از 11های اصلی حتی ها نسبت به کلونسوماکلون

سازی است با این وجود، تنوع در قدرت، سطح است که بیشتر مربوط به پدیده باز جوان ای نیز دیده شدهمحیط درون شیشه
سطوح پایین توده ها،غلظت قند و اسیدیته کل قابل توجه بوده است پنج سوماکلون به خاطر اندازه خوشه، توده حبهمحصول،

 .[19]ای قرار دارندهای مزرعهها انتخاب شده و تحت آزمایشحبه
( گزارش کردند که هیچ گونه 1899رسد که تشویق کننده باشند اما آلیولت و پاسینگام)اگر چه چنین بررسی هایی به نظر می
-ن میاند. جذابیت آنتیکی انگور نیافتهسوماکلونال به عنوان ابزاری قدرتمند در بهبود ژمدرک قابل اعتنایی برای عمل تنوع 

زا اد رشد درونتحت کنترل شرایط مو انگور که به احتمال زیادصفات مرتبط با کیفیت و عملکرد بهبود تواند شواهدی برای 
تواند به عنوان آفات. در بلند مدت تنوع سوماکلونی میها و د نسبت به تحمل و مقاوت در برابر بیماریآورهستند به وجود می

های اخیرا کشت و بهداشتی ارائه گردد.ناشی از گزینش کلونی  Vitis viniferaبرای کاهش تنوع ژنتیکی ارقام یک راه حل 
به منظور اجتناب شود با این حال، یک نیاز به کنترل وقوع تنوع سوماکلونی زا برای اصالح ژنتیکی استفاده میکالوس جنین

 [19]ها وجود دارداز سردر گمی بین اثرات تنوع سوماکلون و اثرات ژن
 
 
 گیرينتیجه. 6  

 
های بلند مدت استفاده از تنوع ایجاد شده به وسیله کشت بافت یا به اصطالح تنوع سوماکلونی به فراوانی در کشت       

های درونی گیاه)ژنوتیپ، ها از قبیل فاکتورثبات ژنتیکی در طی ریزافزایی توسط تعدادی از فاکتور. [4]شودا دیده میهریزمیوه
اد های کشت بافت، توالی محیط کشت و انواع موو منشا ریز نمونه و...( و فاکتورهای بیرونی)مانند پروتکلوجود بافت شیمر 

اما امکان استفاده ها در ریزافزایی با هدف تکثیر نامطلوب هستند . تنوع ژنتیکی یا سوماکلونشود آنها تعیین می رشد وغلظت
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و مطالعات بیشتری جهت شناسایی مکانیزم بهتر تنوع سوماکلونال  وجود دارد با این وجود، ح صفات زراعیاز آنها جهت اصال
 الزامی است.ن این پدیده امکان قابل کنترل بودن رخ داد
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