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  ي موردي گیاه انگور زایی بدنی و عوامل مؤثر بر آن، مطالعه جنین

  

3، یاور شرفی2، آیت اله رضایی*1زادیوسف فرخ
4الهی و ایمان روح 

  

 farrokhzadyusuf@gmail.com. وه علوم باغبانی، دانشگاه شاهد، تهراننویسنده مسئول و دانشجوي کارشناسی ارشد، گر - *و  1

  .عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شاهد، تهران: 4و 2،3

  

یگوتی خود ها همانند همتایان زي نزدیکی این جنینشود که به گونههاي بدنی تعریف میعنوان القا جنین از بافت زایی بدنی بهجنین

تواند توسط زایی بدنی میجنین  .ها همانند تولید مثل جنسی استدر طبیعت نیز یک روش غیرجنسی است که در بسیاري از جنبه. هستند

د از با بع طور مستقیم از ریز نمونه و یا غال طور مصنوعی و تقریباً از هر بخشی از گیاه و به ها بهها و سلولاي بافتکاري درون شیشه دست

دیگر . شودترین عامل در نظر گرفته می عنوان مهم زایی بدنی، ژنوتیب بهاز میان عوامل مؤثر بر جنین. مرحله تشکیل کالوس، القا شود

اي در طور گسترده زایی بدنی بههاي اخیر، جنیندر سال.  نمونه و شرایط کشت هستند هاي رشد، نوع ریز کننده عوامل مهم شامل تنظیم

اي جنس ویتیس به کار ورزي درون شیشه ها براي دستترین ابزارعنوان یکی از مناسب رود، امروزه بههاي اصالحی به کار میبرنامه

پالسم توسط عنوان راهکاري با هدف القا تنوع سوماکلونال، حذف ویروس، نگهداري ژرم زایی بدنی بهافزون بر این،  جنین. رودمی

 .شودیص شیمریسم در انگور محسوب میفنّاوري بذر مصنوعی و تشخ

  زنی جنینزایی بدنی، ژنوتیپ، محیط کشت، انگور، جوانهجنین: ها کلیدواژه

  

   :همقدم

شود که به گیاه تعریف می) هاهاي بدنی بجز گامتي سلولاستفاده از همه(هاي بدنیها از بافتزایی بدنی به عنوان انگیزش جنینجنین

هاي هاي زیگوتی است این رخداد مورفولوژیکی به طور خود به خودي در طبیعت در برخی از گونهنجنی ي نزدیکی همانندگونه

 تواند القا شودهاي گیاهی و به طور بالقوه از هر بخش گیاه میافتد با این وجود، این پدیده معموال در کشت بافتگیاهی اتفاق می

تواند ایجاد زایی در گیاهان مختلف میطور مستقیم از ریزنمونه و هم بعد از مرحله کالوسزایی هم به نجنی. )2001مارتینلی و گریبادو، (

زایی مشابه توانند منشا تک سلولی و یا چند سلولی داشته باشند جنینهاي بدنی مینجنیدر هر دو این حاالت  .)2007، کیم و مون(شود 

د با این وجود، در مطالعات از گیاهان مدل جهت بررسی این موضوع استفاده شوافتد تعریف میزایی زیگوتی اتفاق میآنچه در جنین

رسد که هاي زیادي با هم دارند در هر حالت به نظر میهاي ملکولی و مورفولوژیکی تفاوتدهد که این دو از جنبهشده است و نشان می

زایی بدنی در محیط درون شیشه براي نخستین بار در ننیج. هاي رویانی، جهت تمایز و تمایز جنین، رویدادي ضروري باشدتشکیل قطب

هاي مختلف شرح اي در گونهها به صورت گستردهو سپس در بسیاري از گونه) Daucus carota(در کشت بافت هویج  40اواخر دهه 

  ).2008کاتاندا و همکاران، (داده شده است 

صورت زمایشی براي بررسی توانمندي سلولی در مطالعات نموي و همچنین بهزایی بدنی بیشتر به صورت ابزاري آدر گیاهان مدل، جنین

-نجنیدر طی  .)2008کاتاندا و همکاران، (رود هاي گیاهی مهم در کشاورزي به کار میتکنیک قدرتمندي براي اصالح ژنتیکی گونه

تواند یافت شود همچنین در زایی زیگوتی مینجنی زایی بدنی در گیاهان دولپه مراحلی مانند کروي، قلبی و اژدر و غیره معادل مراحل

نمو سازمان یافته در  ،کلیطوربه. شودهاي بدنی گیاهان تک لپه مراحلی مانند کروي، کلئوپتیل و سپرچه مشاهده مینجنیمراحل نموي 
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هاي مایه کوبی شده، انتخاب ورزي بافتآمیزي از طریق گزینش یا دستزایی بدنی به طور موفقیتهاي کشت شده شامل رویانبافت

باشد با این وجود، عدم موفقیت و کارآمدي متعادل در تمایز کشت، مواد فعال کشت و کنترل محیط فیزیکی کشت میمناسب محیط

هاي بدنی ممکن است در کشت کالوس تولید شوند یا به طور نجنیهاي مهم گیاهی وجود داشت هاي بدنی در برخی از گونهرویان

  ).2001تورپ و استازوال، ( هاي تعلیقی سلولی به وجود آیندتر، از کشت معمول

  

  زایی بدنینزایی جنیي ریختهاجنبه

 .پردازدانجامد، میها میاین قسمت به شرح و ارزیابی عواملی که به کنترل کشت 

  

  گزینش ریز نمونه 

هاي نمونههاي جوان نسبت به ریز ریزنمونه. نمونه استو ریزي صحیح نمي مرحلهزا، تعیین کنندهپیشرفت در انگیزش کالوس جنین

هاي جوان در حال تقسیم و احتماال به طور کلی، سلول). 2001وود وارد و پونتی، (زایی بدنی دارندتر عملکرد بیشتري در جنینمسن

ژنوتیپ نیز نقش مهمی در تعیین  ، ماهیت ریز نمونهجدا از . دارند تر ارجحیتهاي مسنزایی، نسبت به سلولنجنیکمتر تمایز یافته براي 

زایی بدنی بررسی شد تنها در دو رقم جنین) Rosa hybrida(براي مثال، در پنج رقم رز هیبرید چاي . زایی بدنی داردنجنینصالحیت 

  ).2001تورپ و استازوال، ( زایی بدنی القا شدجنین

هاي جدا شده در گیاه سویا لپه. زایی موثر هستندنجنینوتیپ نشان داده شده است که بر عالوه بر سن، حالت فیزیولوژیکی ریزنمونه و ژ

هاي مختلف، شامل تنش گرما، تنش کادمیوم، تنش. انددر مواجهه با محیط کشت مناسب، بیشترین تعداد رویان بدنی را تولید کرده

  ).2001تورپ و استازوال، (کنند ی را القا میزایی بدننجنیهیپوکلریت، تنش عدم تهویه نشان داده شده است که 

کنند بنابراین اختالل در یکپارچگی بافت، جداسازي زایی بدنی نقش بازي مینجنیتعدیل فعل و انفعاالت بین سلولی نیز در 

، خشک شدن ها، افزایش خاصیت شکنندگی کالوسکالوز یا کوتیکول، جداسازي سلول، جدا سازي سلولپالسمودسماتا، تشکیل الیه

  ).1995مرکل و همکاران، (زایی بدنی هستند نجنیو پالسمولیز از عوامل اثر گذار افزایش 

  

  هاي کشتگزینش محیط

ترکیبات ). 3(مواد آلی و ). 2(هاي معدنی نمک). 1: (توان به سه گروه عمده تقسیم کردکشت را میي محیطاجزاي تشکیل دهنده

گزارش شده  .ها هستندها و پالپ میوهیده شامل پروتئین هیدرولیز شده، آبجو، آندوسپرم مایع، عصارهاین ترکیبات پیچ. طبیعی پیچیده

زایی بدنی ها جهت جنیندر برخی از گونه) زمینی، عصاره ذرت و پاپایاآب نارگیل، عصاره سیب(است که کاربرد این ترکیبات پیچیده 

اند که کاربرد این عالوه بر این، برخی از محققان پیشنهاد کرده ).1999و اسالم، ایشیها  ؛2003اسالم و همکاران، ( ضروري هستند

ها در محیط کشت هاي رشد معمولی گنجاندن این عصارهشوند و در مقابل تنظیم کنندهنمی) و یا جهش کمتر(ها باعث جهش عصاره

با این حال باید توجه داشت که ترکیب این  ).2004رحمان و همکاران، (ممکن است سبب کاهش تغییرات تنوع سوماکلونی شود 

پذیر نیست بنابراین جهت این کاربرد خاص باید زایی بدنی امکاننجنیهاي اثرگذار آن بر هاي آلی ناشناخته است و تعیین مولفهعصاره

شود آب اي که استفاده مییچیدهمهمترین ترکیب پ ).2015بهاتیا و برا، (ي طبیعی استفاده کرد از ترکیب تازه این ترکیبات پیچیده

. آ: اي ازبا این وجود، محیط کشت به طور عمده. باشدکه آندوسپرم مایع نارگیل است، می) حجمی/درصد حجمی 2-15( نارگیل

منبع نیتروژن .ت Bهاي گروه ویتامین. پ) حجمی/حجمیدرصد  2-4معموال ساکارز (کربن و منبع انرژي. عناصر میکرو و ماکرو ب
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مدتا بیشترین محیط ع. هاي رشد گیاهی، ساخته شده استتنظیم کننده/ هافیتوهورمون. ث) هاي آمینه و یا آدنینمعموال اسید(شی کاه

هاي پیشنهادي توسط درصد موفقیت آمیز بوده است فرموالسیون با نمک 70شود و تا زایی بدنی استفاده مینکشتی که براي جنی

باشد ترین منبع انرژي و کربن میاگر چه ساکارز به عنوان معمول. باشدا با کمی تغییر در آن میو ی) 1962(موراشیگ و اسکوك 

همچنین، مشخص . داشته استPhaseolus coccineus زا هاي جنینگزارش شده است که گلوکز عملکرد بهتري در انگیزش سلول

هاي ساکارز و اکسین رز منبع بهتري در کشت بافت خورش مرکبات بودند و غلظتگردیده است که گاالکتوز و الکتوز نسبت به ساکا

  ).2015بهاتیا و برا، (در ارتباط با هم هستند و غلظت بهینه هر یک از این دو مرتبط با غلظت دیگري است 

هاي زا است و این به تودههاي جنینسلول زا، نیاز مطلق براي القايها کاربرد اکسین برونمطالعات اولیه نشان داد که در بسیاري از گونه

/ زا اغلب با انتقال به یک محیط کشت بدون وهاي رویاناین سلول. روبانی و غیره نیز اشاره داردهاي پیشها، بافتزا، پیش رویانرویان

زا براي نخستین بار توسط نجنیهاي نیاز به اکسین براي انگیزش سلول. یابندهاي بدنی نمو مینجنییا با یک کاهش در سطوح اکسین به 

 6/27تا  5/0در محدوده ) D-2,4(دي کلرو فنوکسی استیک اسید  4-2. با کار بر روي هویج تشخیص داده شد) 1964(هالپرین و وترال 

ن کمتري دیگر اکسینی است که به میزا) NAA(نفتالین استیک اسید . ترین اکسینی است که استفاده شده استمیکرو موالر معمول

دهد و از تمایزیابی کاربرد اکسین پرآوري کالوس را افزایش می ).2001تورپ و استازوال، (زایی استفاده شده است جهت جنبن

ها همچنین مسئول ایجاد اکسین. شودهاي بدنی مینجنیکند در حالی که حذف یا کاهش اکسین موجب توسعه نمو جلوگیري می

در ) ریشه و شاخساره(هاي کروي، جهت ایجاد دو قطب نجنیدر مرحله تشکیل  شده است که اکسینگزارش .قطبیت در سلول هستند

زا ممکن است درون) IAA(سطوح نسبتا باالیی از ایندول استیک اسید  ).1993لیو و همکاران، (زایی بدنی مورد نیاز است طی جنین

بایستی کاهش یابد تا  IAAوجود، هنگامی که القا رخ دهد سطوح باالي  براي القاي فرآیند منجر به قطبیت، مورد نیاز باشد با این

تواند ایجاد اگر این سطوح بیش از حد باال یا پایین باشند و یا بعد از القا کاسته نشوند گرادیان اکسین نمی. گرادیان اکسین ایجاد شود

ممکن است با ایجاد ) D-2,4(خیرا پیشنهاد شده است که اکسین ا .)2001جیمینز، ( زایی بدنی پیشرفت نخواهد کردنجنیشود و بنابراین 

زایی هاي مرتبط با تنش طی مراحل اولیه جنینزایی بدنی شود بیان ژننجنیهاي گیاهی، باعث انگیزش یک پاسخ به استرس در سلول

پسترناك و همکاران، (هاي گیاهی است شود که این یک پاسخ شدید به تنش در کشت سلولافتد بنابراین، پیشنهاد میبدنی اتفاق می

2002.(  

 50حدود (ها ندارند، تعداد کمی از گونه) مراحل نخست(زا هاي جنینهاي بسیاري نیاز به هیچ فیتوهورمونی در القاي سلولاگر چه گونه

هاي زراعی نیاز به هیچ تنظیم گونه درصد از 46در حالی که . نیاز دارند) میکروموالر 5تا  5/0(هابه سطوح پایینی از سیتوکینین) درصد

هاي به همراه سیتوکینین در غلظت NAAیا ) IAA(استیک اسید-3-ها نیازمند ایندولدرصد از گونه 38ي رشدي نیاز ندارند، کننده

زایی انگیزش جنینها و مشتقات آنها همچنین براي سیتوکینین ).2001، .تورپ و استازوال(هاي بدنی هستند نجنیتر در طی القاي پایین

. شودزایی بدنی مینجنیاي شاخه و باعث باززایی درون شیشه)  TDZ(ون ربراي مثال، در برخی حاالت تیدیاز. بدنی مناسب هستند

-دیگر تنظیم کننده ).2015بهاتیا و برا، (تر است زایی بدنی کارآمدنجنیها در نسبت به دیگر سیتوکینین TDZهمچنین پیشنهاد شده که 

یک تعادل بین آبسزیک اسید، ) Carum carvi(براي مثال، در زیره سیاه . است مورد نیاز باشند هاي رشد در طول نمو جنین ممکن

بر تعداد  GA3در هویج . اندبدنی استفاده شده جنیندر طی القاي  GA3و  2ipدر انگور . مورد نیاز است) GA3(زاتین و جیبرلیک اسید

هاي بدنی را دهد در نتیجه تعداد جنینها را در مرحله قلبی و اژدر کاهش مینجنیگذارد اما ي کروي اثر نمیهها در تشکیل مرحلنجنی

  ).2001تورپ و استازوال، (دهد کاهش می
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NH4کاهشی در فرم زایی بدنی دارند نیتروژن غیرآلی است اهمیت نیتروژننجنیاز دیگر اجزاي کشت که نقش مهمی در 
نخستین بار  +

به همراه نیترات  NH4Clموالر میلی 1/0نشان دادند که افزودن مقدار ) 1976(وترال و دوگال. تشخیص داده شد) 1966(توسط هالپرین

تواند به عنوان تنها منبع میلی موالر می 10در غلظت  NH4Cl. دهدزایی بدنی را در هویج افزایش میبه طور قابل مالحظه اي جنین

- براي القاي جنین NH4Clموالر میلی 5-5/12رسد که حداقل در کل به نظر می. تنظیم شود 4/5روي  pHن شود و تامی KClنیتروژن از 

NH4با این وجود، سطوح باالي . زایی بدنی مورد نیاز است
تورپ و (کند مهار می Cercis canadensisزایی بدنی را در نجنی +

  ).2001استازوال، 

 Pseudomonasبراي مثال، کشت مشترك کالوس سویا با . اندزایی بدنی را افزایش دادهیز جنینترکیبات با منشا باکتریایی ن

maltophilia  هاي نابالغ به دست آمده هاي بدنی به صورت مستقیم از لپهقبل از آن رویان. انگیزاندهاي بدنی را بر مینجنیتشکیل

و کاربرد آنها در  Xenococcusو Nostoc، Anabaena، Syriechococcusمانند  هاي دریاییهمچنین، تهیه عصاره از سیانوباکتر. بودند

مسئله که این ترکیبات به عنوان سیگنال ملکولی  این. دهند، تشکیل جنین را افزایش میD-2,4 زاي هویج تحت تیمار با هاي جنینکشت

  ).2001تورپ و استازوال، (ت هاي فعال رشدي دارند، همچنان روشن نیسکنند و یا اینکه ویژگیعمل می

گذار زایی تاثیرهاي آمینه به عنوان مدوالتور رشد و تمایز سلولی هستند که ممکن است بر متابولیسم کلی و به تبع آن بر ریختاسید

موجود کمتر هاي هاي باززایی پرتکلهاي آمینه به صورت اگزوژن نقش مهمی در کشت بافت گیاهی دارد اما محیطافزودن اسید. باشند

هاي هاي آمینه به عنوان منبع نیتروژن آلی در کشتاسید ).2009اسد و همکاران، (هاي آمینه وجود دارند به صورت تکمیل شده با اسید

ش زایی بدنی و بازایی متعاقب آن را افزاینجنیاند و استفاده شده... هاي گیاهی مانند آناناس، یونجه و اي بسیاري از گونهدون شیشه

پیشنهاد شده که دلیل اثر مثبت این منبع آلی از نیتروژن نسبت به منبع ). 2006گریول و همکاران،  ؛2005هاماساکی و همکاران، ( اندداده

تکمیل محیط کشت خرما با نیتروژن آلی  ).2007کیم و مون، (معدنی نیتروژن افزایش پویایی در زمانی است که میزان انرژي پایین است 

اي که در زایی را به گونهکند و همچنین جنینهاي باال رشد کالوس را تحریک میبه خصوص گلوتامین در غلظت) آمینه اسیدهاي(

است باعث تحریک رشد سلولی و آسان ساختن افزودن اسیدهاي آمینه ممکن. )1989ابو اي، (نماید دهد القا میگیاهان دیگر نیز رخ می

گلوتامین فاز . شوداي توسط اسیدهاي آمینه به ویژه گلوتامین انگیخته میمالحظهس گیاه به طور قابلرشد کالو. زایی گیاه باشدباز

-ها قرار میتري در دسترس سلولدهد که گلوتامین نسبت به نیتروژن غیر آلی به طور آساندهد و این نشان میتاخیري را کاهش می

المیر، (هاي آمینه است دارد به این صورت که واسطه در انتقال آمونیوم به اسید یتروژندر آسیمیالسیون  گلوتامین نقش مهمی. گیرد

فراوانی ) مولمیکرو 5-10(یافتند که آالنین) 1979( کامادا و هارادا. آالنین و گلوتامین نیز به عنوان منبع نیتروژن استفاده شوند. )2013

. تاثیر استن در هویج بیجنیمورد نیاز است و در مرحله القا  جنینفقط طی نمو دهند و یافتند که نیتروژن کاهشی ها را افزایش میجنین

 برهمکنش پرولین و سرین در علف باغ
)Orchard grass(

 
ن جنیموالر از این دو براي افزایش تعداد میلی 5/12مورد مطالعه قرار گرفت 

NH4زایش دادند تا زمانی کهچنین تعداد رویان را در یونجه افپرولین و همتاهایش هم. بهینه بود
اهمیت . در محیط کشت وجود داشت +

به . اي باشدهاي نوکلئیک و مواد ذخیرهزایی شاید بازتابی از نیاز به نیتروژن جهت ادامه سنتز پروتئین، اسیدکاربرد نیتروژن در طی رویان

تریپتوفان وقتی که به در  ).2001تورپ و استازوال، (در سطح مناسب باشد  pHعالوه، برخی از اثراتش ممکن است در ارتباط با حفظ 

زایی بدنی جنین. به محیط کشت چند رقم برنج اضافه شد به میزان قابل توجهی سبب افزایش باززایی شد) میکرومول 100(سطح مناسبی

  ).1992ظفر و همکاران، ( به محیط کشت برنج اضافه شد افزایش یافت D-2,4و باززایی زمانی که پرولین یا تریپتوفان به همراه 
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ها را در برخی گونهزایی نجنیکند و نشان داده است که در نهایت باید ذغال فعال را ذکر کرد که به عنوان یک جاذب عمل می

شود اینگونه ایجاد می) فنل اکسیدازهامانند پلی(اي شدن بافت گیاه به دلیل اکسیداسیون ترکیبات خاصیقهوه .کندتحریک می

در نتیجه، ممکن است .هاي مختلف جلوگیري نمایندشود ممکن است از از فعالیت پروتئینیداسیونی که باعث تیرگی بافت میاکس

زایی بدنی هویج تحت شرایط نور مداوم تایید شد این مسئله با تایید مهار جنین). 1983ایوانز و همکاران، (زایی بدنی را مهار کند نجنی

نور سفید تولید ترکیبات فنلی و سطوح آبسزیک اسید . )1983اسمیت و همکاران، (ز فیلتر ذغال فعال استفاده شود هایی امگر اینکه ورقه

فنیل استیک اسید، مشتقات بنزویک (زایی نجنیي ذغال فعال با جذب ترکیبات بازدارنده). 1983ایوانز و همکاران، (دهد را افزایش می

همچنین ذغال فعال توان حذف . شوددر حال رشد میو باعث حذف کارآمد آنها از محیط کشت ) رنگاسید و دیگر ترکیبات سمی بی

مقدار قابل . آید را داردکه طی اتوکالو به دلیل تخریب ساختار ساکارز به وجود می) هیدروکسی متیل فورفورال -5(یک بازدارنده 

ر از عمل جذب ترکیبات سمی بازدارنده،که ممکن است مانع رشد به غی. کندتوجهی از اکسین و سیتوکینین را نیز به خود جذب می

هاي رشد را به خود جذب کند و در نتیجه سطح مورد نیاز جهت انگیزش همچنین ممکن است تنظیم کننده. اي باشنددرون شیشه

هاي نور پایین و یا حت شدتها تشود که کشتدر نتیجه این است که همیشه ترجیح داده می. کالوس، رشد و پرآوري کاهش پیدا کند

بنابراین، ذغال فعال در  ). 1983ایوانز و همکاران، (در تاریکی قرار داده شوند براي این که تولید ترکیبات سمی و فنلی کاهش پیدا کند 

ي رشد به مخاطره هامحیط کشت باید کاهش یابد یا مداخله آن در ترکیبات کشت باید بی اثر گردد تا مطمئن شویم که اثر تنظیم کننده

  ).2015بهاتیا و برا، ( افتدنمی

  

  محیط پیرامون کشت

هاي کشت شده اثر بگذارند این توانند بر رشد و نمو سازمان یافته بافتهاي زیادي در محیط پیرامون کشت وجود دارند که میجنبه

دما و . نور، ث. رطوبت نسبی ت. ، پpH. ب. استخاصیت فیزیکی محیط کشت به معنی مایع یا نیمه جامد بودن آن . آ: ها شاملجنبه

-بررسی. زایی بدنی وجود داردنجنیهاي گوناگون اثرگذار بر روي اطالعات محدودي در مورد فاکتور. گازهاي اتمسفر کشت است.ج

-شیشهدر شرایط درون  یابی به موفقیتکوبی و محیط کشت گسترش یافته است زیرا که آنها با میزان مشکل بودن دستها در مورد مایع

هاي کشت هاي بدنی در محیطنجنی. زایی بدنی شناخته شده استعوامل بر روي جنین با این وجود، اثر برخی از این. اي مرتبط هستند

گهداري هاي بدنی تحت شرایط نیمه جامد ننجنیاغلب  ،با این وجود. اندهاي گیاهی ارزیابی شدهجامد در بسیاري از گونهمایع و نیمه

زایی بدنی را افزایش نجنیتواند تنش اسمزي می. باشدهاي کمتري نیاز میتر است و واکشتشوند زیرا که رشد در این محیط آهستهمی

یک ارتباط مستقیم بین تراکم . ها در محیط کشت باشدکه میتواند دلیل آن غلظت باالي کربوهیدرات).1989کامادا و همکاران، ( دهد 

بر اثر آمینه، هاي رشد و اسیدهاي کنندهزا در کشت سوسپانسیون و میزان بلوغ رویان مشاهده شده است اما افزودن تنظیمرویانهاي سلول

داري نگه) 4حدود (پایین pHتوانند در محیط کشت بدون اکسین و در هاي سلولی هویج میخوشه. کندکمبود تراکم اولیه غلبه می

  ).1991اسمیت و کریکوریان، (افتد اتفاق می جنیننمو ) 6-7(باالتر pHشوند ولی در 

نور در محیط کشت فاکتور مهمی است و نیاز به آن شامل در نظر گرفتن چندین ویژگی مهم شامل شدت نور، فتوپریود و کیفیت نور 

-نجنیدر بادمجان جهت القا . ندزایی مهم هستشدت نور بسیار مهم است زیرا که براي ریخت/است از این گذشته، عمل متقابل فتوپریود

هاي بدنی نجنیدر نخل خرما . بدنی در سپیدار به طور قطعی به تاریکی نیاز دارد جنیندر مقابل القا . زایی نیاز قطعی به نور وجود دارد

هاي بدنی در هویج نجنینور سبز، نور قرمز و تاریکی اثر یکسانی در القا . جهت القا نیازمند افزایش نور قرمز و کاهش نور آبی هستند
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- (ها فلورسنت تاریکی یا نور سفید از المپ. شودهاي بدنی مهار مینجنیهاي باالتر نور آبی و یا سفید القا داشتند، در حالی که در شدت

1-
s

2-
μEm75 ( تر هاي نوري پایینزایی را نشان داد در حالی که در شدتدر سویا تمایل به جنین)1-

s
2-

μEm10 ( لیل تولید نور بیشتر به د

 ).1987الذیري و همکاران، (زایی را افزایش داد نجنیدر طیف قرمز، 

باشد همچنین ها میکند و آن جزیی از فاز گازي در باالي کشتزایی گیاه بازي میهورمون گازي اتیلن نقش مهمی در ریختفیتو

CO2 ،O22,4ن اگزوژن یا اترل و اتیل. ، اتانول و استالدهید نیز در این فاز وجود دارد-D  هاي بدنی در هویج را سرکوب نجنیتشکیل

- زایی را در هویج افزایش مینجنیالقا ) ي عمل اتیلنبازدارنده(هاي بیوسنتز اتیلن مانند کبالت، نیکل و نیترات نقره بازدارنده. کنندمی

هاي کشت استفاده از ظرف .گزارش شده است) Rubber(ئوچو هاي عمل و بیوسنتز اتیلن در کادهند نتایج مشابهی در مورد بازدارنده

هاي مختلف هویج مرتبط با ظرفیت تولید زایی بدنی در الیننجنیتوانایی . دهند موثر بوده استدربسته که امکان تبادل گازها را می

یابی ن در مراحل القا و اواخر مرحله تمایزاتیل. استاخیرا یک مرحله خاص در ارتباط با پاسخ به اتیلن یافت شده. هاستاتیلن در کشت

در مقابل بیوسنتز اتیلن طی مراحل القا و نمو با مهار . شودن میجنین باعث مهار تشکیل جنیاثر ندارد اما کاربرد آن در آغاز مرحله نمو 

TDZتنظیم کننده 
  ).2001تورپ و استازوال، (کند مهار می هاي بدنی را در شمعدانیتشکیل جنین 

ي سنتز اتیلن یابد هنگامی که بازدارندهبرابر افزایش می 10تا  3هاي بالغ نجنیزا از نجنیاندازي کالوس هایی مانند ذرت راهر تک لپهد

AVG هاي عمل اتیلن مانند و باز دارندهAgNO3  وSTS )برابر  3توانایی باززایی نیز تا . شد در محیط کشت گنجانیده) تیوسولفات نقره

اخیرا نشان داده شده است که اتیلن هم نقش . افزایش یافت AgNO3یا  AVGزا بر روي محیط کشت حاوي هاي جنینهداري سلولبا نگ

  ).1998کومار و همکاران، (اي در آندروژنز دارد افزاینده و هم مهارکننده

  

  ها و تبدیل آنها به گیاهچهزنی جنینجوانه

هاي اي گیاهچهباشد تبدیل شدن به گیاهچه به بقاي برون شیشههاي جنینی میش اولیه در طول ریشهزنی مرتبط با افزایدر حالی که جوانه

زنی ضعیف و یا ناهنجاري شوند اغلب جوانههاي بدنی از شرایط بلوغ برداشته مینجنیهنگامی که . بدنی و رشد متعاقب آنها اشاره دارد

است  روشن. باشدزنی آنها با مشکل رو برو میهاي بدنی را تولید کنند جوانهتوانند رویانمیمتاسفانه، با اینکه بسیاري از گیاهان . دارند

 هاي کشت در طی بلوغ ممکن است خوابباقیمانده باشد و همچنین رژیم ABAتواند مرتبط با که آن می
بنابراین، براي . را القا کنند 

-هاي بدنی را در انگور، جو و کلزا افزایش مینجنیمثال، تیمارهاي شکستن خواب مانند سرما و یا کاربرد جیبرلیک اسید جوانه زنی 

 است  ابت شدهزنی را افزایش دهند که این در جو و نیشکر ثها ممکن است جوانههاي رشد دیگري مانند سیتوکینینکننده تنظیم. دهند

  ).2001تورپ و استازوال، (

است نیاز به یک مرحله خشکی در طی نمو عادي بذر داشته باشند ها ممکنهاي بدنی در برخی گونهنجنیهاي زیگوتی، نجنیهمانند 

. دهدها افزایش میهاي بدنی را  در برخی گونهنجنیزنی و رشد متعاقب بنابراین اعمال تیمار خشکی یا یک تیمار جزئی خشکی جوانه

. هاي حرارتی و پرولین در یونجه و کرفس جایگزین شود، تنشABAتواند توسط هاي بدنی همچنین مینجنیتحمل خشکی در 

خشک کردن ممکن است براي  ،با این وجود. باشندهمچنین آشکار شده است که این تیمارها بهتر از اعمال خشک کردن سریع می

  ).2001تورپ و استازوال، (زنی بدون این تیمارها به خوبی انجام شود از نباشد و جوانهها مورد نیي گونههمه
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  زایی و باززایی در انگورجنین

هاي اصالح ژنتیکی هاپلوئید براي برنامهدر ابتدا، با هدف باززایی گیاهان دي 1970زایی بدنی در انگور براي نخستین بار در دهه نجنی

با . ها براي تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت بساك ناموفق بود و به ندرت گزارش شده استزمان بیشتر تالش از آن. توسعه داده شد

مارتینلی و ( هاي اصالحی انگور به کار گرفته شده استاي در برنامهزایی بدنی به طور گستردهنجنیهاي اخیر این وجود، در سال

 کیکرت و همکاران،(باشد زایی بدنی میرویان Vitisاي ژنوم ها در دستورزي درون شیشهبزارترین ایکی از مناسب. )2001گریبادو، 

زاد، ، رضایی و فرخ 2001توریگروسا و همکاران، (زایی بدنی به عنوان یک راهکار جهت تنوع سوماکلونیافزون بر این، رویان ).2001

 ؛2006داس و همکاران، ( رم پالسم توسط تکنولوژي بذر مصنوعیذخیره ژ، )2006گامبینو و همکاران، ( ، حذف ویروس)1394

   .شودمحسوب می) 2002فرانک و همکاران، ( ، و تشخیص شیمریسم )2005جایاسانکار و همکاران، 

زنی بودند از هیبرید هاي بدنی که قادر به جوانهنجنیهاي کشت شده به دست آمد و نخستین زایی موفق از بساكنخستین جنین

Gloryvine (V. vinifera×V. rupestris)  هاي تجاري به ، نخستین نهال1977در بهار . به دست آمد) 1979(توسط راجاسکاران و مولینز

از . زایی بدنی به ثبت رسیدنجنییک پروتکل براي  1985در بهار . هاي بدنی در ایالت مریلند آمریکا مستقر شدندنجنیدست آمده از 

 V. rotundifolia و   V. vinifera ، V. labruscanaهاي مختلف  زایی بدنی از ژنوتیپنجنیهاي موفقی براي روتکلآن زمان تا کنون، پ

   .)2001مارتینلی و گریبادو، ( ها هنوز نیازمند بهبود و اصالح هستندبا این وجود، این روش. منتشر شد

ها در انحصار ایاالت متحده هستند بیشتر این پروتکل. نتشر شده استهاي انگور مچندین پروتکل براي رویان زایی بدنی از ژنوتیپ

ژنوتیپ . باشدها عمدتا وابسته به ژنوتیپ گیاه و نوع ریز نمونه کشت شده میهاي مهم بین پروتکلتفاوت). 2002گري و همکاران، (

ي آغازگر براي کشت و راه اندازي ه را به عنوان نمونهها بیشترین استفادبساك. زایی استترین عامل در تعیین موفقیت برنامه جنینمهم

 هاي انگور به دست آمده استهاي بساك تعدادي از ژنوتیپزاي قابل بازیابی از میلههاي کالوس جنیناند و بیشترین تودهموفق داشته

. نیز در بیشتر موارد موفقیت آمیز بوده استهاي دیگر گیاه افزون بر این، بخش). 2003ناکاجیما و ماتسودا، ؛  2004پرین و همکاران، (

. نیز استفاده شده است زایی بدنی و در مطالعات بعديجنیننخستین بار براي ) 1976(کشت تخمک نابالغ توسط مولینز و سرینیواسان

یی بدنی در چندین زاجنینترین ماده گیاهی براي به دست آوردن ها مناسبکه تخمدان گزارش کردند) 2009(مارتینلی و گریبادو 

ها، نتایج در انطباق با این یافته. دها ظاهر شدندر بیشتر موارد آنها بسیار بهتر از بساك. هستند  Vitisهاي و پایه Vitis viniferaکلتیوار 

ید به عنوان ها بادهد که تخمداننشان می نتایج این. گزارش شده است Vitis viniferaمشابهی در مقاالت مختلف از ارقام مختلف 

-ها میها و خامههمچنین روشن شده است که کالله). 2005، .کیکرت و همکاران(ها مورد بازـ ارزیابی قرار بگیرند بهترین ریزنمونه

ها نیز در گذشته به صورت موفقیت برگ. زایی با کارآیی باال داشته باشندنجنیها جهت القاي توانند جایگزین مناسبی براي بساك

 برگ زایی خوبی از قطعاتنجنیاخیرا پتانسیل . انداستفاده شده آمیزي
داس (در برخی از ارقام هندي ویتیس وینیفرا به دست آمده است 

آشکار شده است که . اندهاي گرهی به میزان کمتري به عنوان ریزنمونه استفاده شدهها و بخشها، پیچکدمبرگ ).2002و همکاران، 

زایی بدنی هستند هاي مشتق شده از برگ به دست آیند، مناسب جنینزا یا رویانهاي کالوس جنینکه از تودهها هنگامی پروتوپالست

  ).2009مارتینلی و گریبادو، (

به عنوان . زایی بدنی همچنین مرحله نمو ریزنمونه به عنوان یک پیش شرط خود ممکن است از اهمیت زیادي برخوردار باشدنجنیدر 

در یک آزمایش با هدف تعیین بهترین مرحله بساك براي ) ايمرحله میکروسپور تک هسته( بساك در مراحل نخستینمثال جمع آوري 

). 2004گریبادو وهمکاران، ( ها شش مرحله تعیین شدها و گلزا در ارتباط با میکروسپورزایی و ظاهر بساكنجنیهاي اندازي کشتراه
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ها سبز و بساك رندآذین حالت جمع شده دامیوزي قرار دارند و گل -مادري در مرحله پیشهاي گرده این مراحل از زمانی که سلول

در ویتیس وینیفرا . دنشورا شامل می گردد،میاي تشکیل هاي یک هستهو گرده شوندمیها زرد مات تا زمانی که بساك هستند  شفاف

آوري شدند در حالی که ها در مراحل نخستین جمعمد که ریزنمونهزایی بهینه زمانی به دست آنجنی Barberaو  Chardonnayارقام 

گریبادو وهمکاران، (رخ داد ) آخر(ها در مراحل بعدينهدر فراوانی بیشتر زمانی روي داد که ریزنمو 110Rزایی بدنی در پایه نجنی

بهترین  V. labruscanaدر ) 2000(اجیما و همکارانبراي مثال، ناک. باشدوابسته به ژنوتیپ می ،رسد مرحله نمو بهینهبه نظر می ).2004

مرحله ) 2007( اما و همکاراندر حالی که بو. ن گل قرار داشتندروز قبل از مرحله باز شد 20ها نتایج را زمانی به دست آوردند که بساك

درجه سانتیگراد براي  4ریزنمونه گل در سرمادهی . را به عنوان مرحله بهینه معرفی کردند Vitis viniferaتتراد را در هشت رقم تونسی 

   ).2009مارتینلی و گریبادو، ( دانندشود اگر چه که برخی پژوهشگران این مرحله را غیر ضروري میچند روز معموال پیشنهاد می

زایی نجنی هایی هستند که اغلب براي القايمحیط) 1969(و نیچ و نیچ) 1962(ترکیبات پایه فرموله شده توسط موراشیگ و اسکوك

اکسین، مانند  -هاي کشت، ترکیبات مختلفی از یک فنوکسیهاي رشد در محیطکنندهبا توجه به تعادل تنظیم. شوندبدنی استفاده می

به صورت  -، یا )BA(بنزیل آدنین -6همراه با ) NOA(نفتوکسی استیک اسید  -2و یا ) D-2,4(دي کلروفنوکسی استیک اسید -4،2

هاي کالوس براي کشت بیشتر توده. شوندزا به کار گرفته میهاي کالوس جنینها براي القاي تودهدیگر سایتوکنینبا  -کمتر معمول

در برخی . شوندمییابد و یا با دیگر ترکیبات اکسینی جایگزین شوند و یا مقدار آنها کاهش میها به طورکامل حذف میزا اکسینجنین

زایی بدنی در مطالعات نخستین بر روي جنین. آیندهاي رشدي به دست میکننده با همان ترکیب تنظیم موارد، این دو گام مورفولوژیکی

ي انگیزش کشت براي القاي کشت مایع در مرحلههاي متعاقب، از محیطدر پژوهش. در انگور از محیط کشت مایع استفاده شده است

اي بر نوع عامل جامد کننده همچنین به طور قابل مالحظه). 2003، .اتسوداناکاجیما و م( زا استفاده شده استتشکیل کالوس جنین

توریگروسا، (پلیمرهاي جدید ژله کننده نسبت به آگار ارجحیت دارند . زایی اثر گذار استهاي جنینانگیزش کالوس و تشکیل ساختار

پریز -لوپز( ضروري است Vitisو بلوغ در چندین رقم فزودن ذغال فعال به محیط کشت براي تمایزیابی همچنین آشکارشد که ا  ).1998

  ). 2005و همکاران، 

هاي زیگوتی بالغ و نجنی. زایی بدنی کارآیی باالیی دارندهاي رویانهاي بدنی و زیگوتی در پروتکلجنیننشان داده شده است که 

- هاي زیگوتی براي برنامهنجنیبا این وجود، . انداده شدهزایی بدنی در هر دو زیر جنس اوتیس و موسکادینه استفنجنینابالغ براي القاي 

در حقیقت ماهیت ژنتیکی آنها نامشخص است و آنها . هاي اصالحی نامناسب هستند زیرا که در آنها باید یکپارچگی رقم حفظ شود

از طرف دیگر، . باشدزیگوتی بسیار باال میتوانند کامال با ارقام والد خود از نظر ژنتیکی متفاوت باشند به این دلیل که در انگور هترومی

   ).1988استمپ و مردیت، (  شوندآنها به عنوان یک سیستم مدل براي مطالعات درگیر در باززایی و انتقال اگزوژن استفاده می

. شودها استفاده میکشت زایینجنیبراي حفظ توانایی ) زایی ثانویهنجنی(هاي بدنینجنیزا از هاي کالوس جنیندوباره راه اندازي توده

که در  )2001کیکرت و همکاران، ( آمیزي در آزمایشات بر روي انتقال ژن خارجی به کار گرفته شده است این روش به طور موفقیت

 Agrobacteriumزایی بدنی ثانویه در طی کشت همراه با نجنیها براي نجنیهاي بدنی و زیگوتی هاي بدنی کامل یا بخشنجنیآن 

tumefaciens 2001مارتینلی و همکاران، ( استفاده شده است.(  

  

  گیري کلی نتیجه

هاي متعدد هاي اصالحی به کار گرفته شده است همچنین طبق گزارشاي در برنامهزایی بدنی به صورت گستردههاي اخیر جنیندر سال

راین شناخت آن و عوامل اثرگذار بر آن جهت موفقیت در بناب. ترین ابزار دستورزي در ژنوم انگور معرفی شده استبه عنوان مناسب
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سال  40زایی بدنی در انگور شروع شد بعد از گذشت حدود هاي جنینبرنامه 1970از سال . اصالح ژنتیکی انگور امري ضروري است

این  ،با این وجود .ه استرائه شدها و ارقام ازایی بدنی و باززایی آنها به گیاه کامل براي برخی گونههاي موفقی براي جنینپروتکل

مطالعات اخیر بیانگر بیان برخی  .ها نیاز به بهبود دارندتکنیک در  بیشتر ارقام زراعی هنوز معمول نیست و جهت کارآمدي هنوز پروتکل

هاي و برنامهزایی بدنی زایی بدنی است که شناخت آنها نویدي براي موفقیت بیشتر در جنینهاي مربوط به تنش در طی جنینژن

 . بیوتکنولوژي وابسته به آن است
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Abstract 
Somatic embryogenesis has been defined as the initiation of embryos from plant somatic tissues closely resembling 

their zygotic counterparts. In nature, it is an asexual method of plant propagation that mimics many of the events of 

sexual reproduction. Somatic embryogenesis can be induced artificially by the manipulation of tissues and cells in 

vitro potentially from almost any part of the plant body, directly from the explant or more frequently after a callus 

stage. Among the many factors involved in somatic embryogenesis, genotype is commonly considered as one of the 
most relevant. Other important factors include growth regulators, explant type and culture conditions. in recent years 

somatic embryogenesis has been widely applied in different breeding programs, and today it is one of the most 

suitable tools for the application of in vitro manipulation in the Vitis genus. In particular, embryo tissues are the best 

sources for regeneration of genetically modified plants. In addition, somatic embryogenesis has been proposed as a 

strategy aimed at inducing somaclonal variation, virus elimination, germplasm storage by synthetic seed technology 

and chimerism detection in grape. 
Keywords: Somatic embryogenesis, Genotype, Medium, Grape, Embryo germination 

 


