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 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،استاد ،مربی و استاد ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1322/6/11 :تاریخ تصویب)1322/11/31 :

چکیده
بهمنظور تولید کالوس جنینزا در چهار رقم انگور شامل یاقوتی ،بیدانۀ سفید ،شاهرودی و فلیم
سیدلس ،ریزنمونههای تخمدان در دو مرحلۀ  IIIو  Vجمعآوری و در محیط کشت  MSبا غلظتهای
متفاوت  2,4-Dو  BAPکشت شدند .برای تمایزیابی جنین از محیط کشت  MSبا غلظتهای مختلف
 IAAو  BAPاستفاده شد .نتایج نشان داد که جمعآوری ریزنمونههای تخمدان در مرحلۀ  Vباالترین
درصد تولید جنین سوماتیکی را در همۀ ارقام ایجاد میکند .محیط کشت  MSبه همراه 4/5
میکروموالر  2,4-Dو  1/1میکروموالر  BAPدر تولید کالوس جنینزا و همچنین محیط کشت  MSبه
همراه  2میلیگرم در لیتر  IAAو  1میلیگرم در لیتر  BAPدر مرحلۀ تمایز جنین بهتر از بقیۀ تیمارهای
هورمونی بودند .بیشترین تولید جنین سوماتیکی در ارقام یاقوتی و بیدانۀ سفید در زمان دوم
جمعآوری ) (vو کمترین درصد تولید جنین سوماتیکی در ارقام شاهرودی و فلیم سیدلس در زمان
اول جمعآوری ) (IIIریزنمونه به دست آمد .بهمنظور تولید گیاهچه و باززایی گیاه ،جنینهای
تولیدشده در مرحلۀ اژدری به محیط کشت  MSحاوی  1میلیگرم در لیتر  BAPمنتقل شدند .در این
محیط کشت بیشتر جنینها جوانه زدند.
واژههای کلیدی :انگور ،باززایی ،جنینزایی سوماتیکی ،ریزنمونۀ تخمدان.
مقدمه
جنینزایی سوماتیکی فرایندی است که در آن سلولهای
سوماتیکی به جنینی که از لحاظ مورفولوژی مشابه با
جنین حاصل از تلقیح است ،تبدیل میشوند
( .)Ammirato et al., 1983جنینزایی سوماتیکی
کاربردهای زیادی دارد که میتوان به حفاظت از منابع
ژنتیکی ( ،)Gary & Compton, 1993انتقال ژن برای
بهبود کمّیت و کیفیت میوة انگور ( Scorza et al.,
 )1995و بررسی تنوع سوماکلونال ( Greshoff & Doy,
 )1974اشاره کرد .تولید جنین سوماتیکی تحتتأثیر
فاکتورهای مختلف مانند ژنوتیپ ،نوع ریزنمونه ،زمان
جمعآوری ریزنمونه ،محیط کشت و هورمونهای
* تلفن13334622433 :

بهکاررفته قرار میگیرد .در انگور برای اولینبار از
ریزنمونۀ پرچم جنین سوماتیکی ایجاد شد ( Srinivasan
 .)& Mullins, 1976از آن زمان تا امروز ریزنمونههای
مختلفی مانند برگ ( ،)Das et al., 2002تخمک
( ،)Srinivasan & Mullins, 1980دمبرگ ( Martinelly
 ،)et al., 1993پیچک ( ،)Salunkhe et al., 1997پرچم
( Salunkhe et al., 1999; Perl et al., 1995 Mauro et
; ،)al., 1986گرههای ساقه (،)Maillot et al., 2006
بافت پوشش بذر ( ،)Xu & Lu, 2009پروتوپالست ( Zhu
 )et al., 1997و تخمدان ( ;Carimi et al., 2005
 )Gambino et al., 2007برای تولید جنین سوماتیکی
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یکی از بهترین ریزنمونهها ،ریزنمونۀ تخمدان بود .در
بیشتر گزارشها ریزنمونۀ تخمدان با سایر ریزنمونهها
مقایسه شده و این ریزنمونه تولید جنین سوماتیکی
باالتری را داشته است ( Gambino et al., 2007; Carimi
.)et al., 2005; Lopez-perez et al., 2005
مطابق گزارشها ،زمان جمعآوری ریزنمونه برای تولید
جنین سوماتیکی یکی از فاکتورهای تعیینکننده است.
بهطورکلی ،فاکتور زمان جمعآوری ریزنمونه بیشتر در مورد
ریزنمونههای زایشی مانند پرچم و تخمدان کاربرد دارد.
 (2004) Gribaudo et al.مراحل مورفولوژیکی رشد
گلآذین انگور را به شش مرحله تقسیم کردند که این
مراحل مورفولوژیکی مطابق با مرحلۀ میکروسپوری در
پرچم است .در بیشتر گزارشها از این مراحل برای
تعیین زمان مناسب برای جمعآوری ریزنمونۀ پرچم و
تخمدان استفاده کردهاند .در مورد زمان جمعآوری
ریزنمونۀ تخمدان فقط یک گزارش ( Vidal et al.,
 )2009وجود دارد که بیان کرده است که جمعآوری
ریزنمونۀ تخمدان در مراحل چهارم و پنجم مطابق
پروتکل  (2004) Gribaudo et al.سبب تولید درصد
باالیی جنین سوماتیکی نسبت به مراحل دوم و سوم
شده است .تنها استثنا رقم سلطانینا بوده است که
مرحلۀ دوم برای این رقم نتیجۀ بهتری را ایجاد کرده
است .از آنجا که عامل زمان جمعآوری تحتتأثیر
ژنوتیپ قرار میگیرد به نظر میرسد که الزم است برای

تولید بیشترین جنین سوماتیکی از این ریزنمونه زمان
مناسب برای جمعآوری ریزنمونه در هر رقم مشخص
شود .از دیگر عوامل مهم برای تولید جنین سوماتیکی
نوع و نسبت هورمونهای بهکاررفته در محیط کشت
است که بهدلیل شرایط فیزیولوژیکی خاص هر رقم،
غلظت ویژهای از هورمونها الزم است .بنابراین ،ضروری
است برای هر رقم سطح مناسب این عوامل تعیین شوند.
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر دو زمان مختلف
جمعآوری ریزنمونۀ تخمدان ،نوع و غلظتهای مختلف
هورمون بر روند تولید کالوس جنینزا و همچنین تولید
جنین سوماتیکی در ارقام انگور بیدانۀ سفید ،یاقوتی،
شاهرودی و فلیم سیدلس انجام شد.
مواد و روشها
گلآذینها از مرکز تحقیقات گروه علوم باغبانی پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی کرج جمعآوری شدند .مطابق
پروتکل  (2004) Gribaudo et al.ریزنمونهها در دو
مرحلۀ  IIIو  Vاز باغ تهیه شدند (شکل .)3از لحاظ
زمانی مرحلۀ  ،IIIحدود  33روز و مرحلۀ  ،Vهشت روز
قبل از زمان بازشدن گلها بود .پس از جمعآوری
گلآذینها ،در کیسۀ پالستیکی قرار داده شده و به مدت
سه الی پنج روز در یخچال (دمای  5درجۀ سانتیگراد)
نگهداری شدند .سپس بهتدریج نمونهها از این دما خارج
و کشت داده شدند.

شکل  .3مورفولوژی خوشه ،گل ،تخمدان و پرچم در دو زمان مختلف جمعآوری ریزنمونه
الف) وضعیت خوشه در زمان اول جمعآوری ریزنمونه ،ب) وضعیت گل در زمان اول جمعآوری ،ج) وضعیت تخمدان در زمان اول
جمعآوری ،د) وضعیت پرچم در زمان اول جمعآوری ،چ) مورفولوژی خوشه در زمان دوم جمعآوری ریزنمونه ،ت) وضعیت گل در
زمان دوم جمعآوری ،ن) وضعیت تخمدان در زمان دوم جمعآوری ،و) وضعیت پرچم در زمان دوم جمعآوری
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برای ضدعفونی ابتدا گلآذینها کامالً شسته شدند،
سپس به مدت  61ثانیه داخل الکل  21درصد قرار داده
شدند .بعد از این کار ،گلآذینها سه بار با آبمقطر استریل
شستوشو داده شده و سپس به محلول هیپوکلریت سدیم
 31درصد به مدت  31دقیقه منتقل شدند .در نهایت سه
بار با آبمقطر استریل شستوشو داده شدند.
جداسازی ریزنمونههای تخمدان در زیر استریو
میکروسکوپ که توسط الکل و نور  UVاستریل شده بود و
داخل هود کامالً استریل قرار داشت ،با دقت باال
بهطوریکه به ریزنمونه آسیبی نرسد انجام شد .این کار
با حذف پوشش گل و پرچمها و سپس جداسازی
تخمدان از کالله و خامه انجام شد (شکل .)3محیط
کشت انتخابی برای القای کالوس محیط کشت  MSبود.
محیطهای کشت در دمای  333درجۀ سانتیگراد به
مدت  34دقیقه اتوکالو شدند و سپس داخل پتریهای
شیشهای با قطر  31سانتیمتر توزیع شدند .در مرحلۀ
تولید کالوس جنینزا فاکتورهای ژنوتیپ (چهار رقم
یاقوتی ،بیدانۀ سفید ،شاهرودی و فلیم سیدلس)،
هورمون  2,4-Dدر دو غلظت  5/4و  3میکروموالر و
هورمون  BAPدر دو غلظت  3/3و  3/3میکروموالر ارزیابی
شدند .در این مرحله  36تیمار مختلف با چهار تکرار روی
ریزنمونههای تخمدان اعمال شد .در مرحلۀ تمایز جنین
سوماتیکی  1فاکتور ژنوتیپ در چهار سطح ،هورمون BAP
در سه غلظت صفر 3 ،و  3میلیگرم در لیتر و هورمون
 IAAدر سه غلظت صفر 3 ،و  3میلیگرم در لیتر بررسی
شد .این مرحله شامل  16تیمار مختلف با چهار تکرار بود.
برای القای کالوس از  2,4-Dدر دو غلظت  5/4و 3
میکروموالر و  BAPدر دو غلظت  3/3و  3/3میکروموالر
استفاده شد .در داخل هر پتریدیش  31ریزنمونه کشت
داده شد و هر پتریدیش بهمنزلۀ یک تکرار در نظر
گرفته شد .کالوسهای بهدستآمده پس از گذشت چهار
هفته به محیط تمایزیابی جنین منتقل شدند .محیط
کشت پایه  MSبرای تمایز جنینها استفاده شد .برای
تمایز جنینها  IAAدر غلظتهای صفر 3 ،و  3میلیگرم
در لیتر (بعد از اتوکالو فیلتر شد و به محیط کشت تمایز
جنین اضافه شد) و  BAPدر غلظتهای صفر 3 ،و 1
میلیگرم در لیتر استفاده شدند .در هر پتریدیش 31
عدد کالوس حاصل از  31ریزنمونه تخمدان کشت و هر
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پتری بهمنزلۀ یک تکرار در نظر گرفته شد .جنینهای
تولیدشده پس از گذشت یک ماه بهآرامی با پنس از
کالوسها جدا شدند و به محیط جوانهزنی و تولید گیاه
که شامل محیط کشت  MSبه همراه  3میلیگرم در
لیتر  BAPبود ،منتقل شدند .در مراحل تولید کالوس و
تولید جنین ،نمونهها در دمای  34درجۀ سانتیگراد و
تاریکی کامل قرار داده شدند .بااینحال جنینها پس از
جداشدن از بافت تولیدکننده در شرایط نور  3هزار
لوکس و دمای  34درجۀ سانتیگراد و داخل شیشۀ
مربایی در محیط کشت  MSبا یک میلیگرم در لیتر
 BAPقرار داده شدند .دادهبرداری از مرحلۀ القای کالوس
یک ماه بعد از کشت ریزنمونه و دادهبرداری از میزان
کالوسهای دارای جنین دو ماه بعد از انتقال به محیط
جنینزایی انجام شد .دادهبرداری از گیاهان تولیدشده از
جنینهای رویشی شش هفته پس از انتقال به محیط
کشت انجام شد .این آزمایش بهصورت فاکتوریل بر پایۀ
طرح کامالً تصادفی با  5تکرار انجام شد .هر واحد
پتریدیش بهمنزلۀ یک تکرار در نظر گرفته شد و بهازای
هر تیمار  01ریزنمونه کشت داده شد .دادهها بهصورت
درصد محاسبه شدند .برای محاسبۀ درصد تولید جنین
سوماتیکی تعداد کالوسهایی که جنین سوماتیکی تولید
کرده بودند بر تعداد کل کالوسهای کشتشده تقسیم و
حاصل در عدد  311ضرب شد .دادهها (درصد) قبل از
آنالیز نرمال شدند و آنالیز دادهها توسط نرمافزارهای
 SAS 9.1.3و  MSTATCانجام شد.
نتایج و بحث
مرحلۀ القای کالوس

هفت روز پس از کشت ،ریزنمونههای تخمدان کالوسزایی
را شروع کردند .منطقۀ شروع تولید کالوس از قسمت
اتصال تخمدان به نهنج بود .پس از یک ماه بیشتر
ریزنمونهها کالوس داشتند .در این مدت چهار نوع بافت
به دست آمد :کالوسهایی با بافت فشرده که غیرجنینزا
بودند ،کالوسهای نرم و آبکی که جنینزا نبودند،
کالوسهای ترد با ظاهری سفید و یا زردرنگ که در این
نوع کالوسها بعد از گذشت یک ماه جنینهای ریز
کروی به تعداد کم بر روی آنها قابل مشاهده بود و در
مرحلۀ تمایز ،جنین روی آنها نمو کرد و باالخره
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اثر متقابل ژنوتیپ ،زمان و هورمونهای استفادهشده
بر تولید کالوس جنینزا در سطح یکدرصد معنادار شد.
در تمام تیمارهای هورمونی تعریفشده در این آزمایش
کالوس جنینزا ایجاد شد ،اما در ارقام مطالعهشده دو
تیمار از هورمونهای بهکاررفته بیشترین تولید کالوس
جنین زا را نسبت به بقیۀ تیمارها ایجاد کردند .تیمارهای
هورمونی  5/4میکروموالر  2,4-Dو  3/3میکروموالر
 BAPو همچنین  3میکروموالر  2,4-Dو 3/3
میکروموالر  BAPباالترین تولید کالوس جنینزا را در
همۀ ارقام و در دو زمان جمعآوری ریزنمونه نشان دادند
(جدول.)3

ریزنمونههایی که در مراحل اولیه سیاهرنگ شدند و در
آنها کالوسی تا انتهای این مرحله تولید نشد که احتماالً
دلیل آن از بین رفتن سلولها بود.
اثر متقابل ژنوتیپ و زمان نمونهبرداری بر تولید کالوس
جنینزا در سطح پنجدرصد معنادار بود .بیشترین تولید
کالوس جنینزا در ارقام یاقوتی ( 12عدد) و بیدانۀ سفید
( 15عدد) در زمان دوم جمعآوری و کمترین تولید کالوس
جنینزا در رقم فلیم سیدلس (یک عدد) در زمان اول
جمعآوری ریزنمونه به دست آمد .همچنین در تمام ارقام
مطالعۀ زمان دوم جمعآوری نسبت به زمان اول جمعآوری
تولید کالوس جنینزای باالتری را داشت.

جدول  .3تأثیر زمان جمعآوری ریزنمونۀ تخمدان ،غلظتهای هورمونی مختلف و
ژنوتیپ بر تعداد کالوس جنینزا در برخی ارقام انگور
ژنوتیپ و غلظت
2,4-D

زمان جمعآوری اول

زمان جمعآوری دوم

غلظت ( BAPمیکروموالر)

غلظت ( BAPمیکروموالر)

(میکروموالر)

3/3

3/3

3/3

3/3

5/4
3

31k
30ij

32efg
33k

32j
34g

33e
32j

بیدانۀ سفید
5/4

شاهرودی

3

36j

15d

31hi

51b

32ef

31hi

11d

34fg

یاقوتی
5/4
3

33h
13d

15bc
33h

33e
12c

53a
32ef

فلیم سیدلس
5/4
3

3no
1mn

4zm
3o

5mn
2l

31k
5mn

* هر تیمار شامل  01ریزنمونۀ تخمدان بود و اعداد جدول نشاندهندة تعداد کالوس جنینزا هستند.

نتایج آزمایش در این مرحله نشان داد که تولید کالوس
جنینزا در انگور به ژنوتیپ ،زمان جمعآوری ریزنمونه و
نسبتهای هورمونی بهکاررفته در محیط کشت بستگی
دارد .در بین تیمارهای هورمونی ،تیمار  5/4میکروموالر
 2,4-Dو  3/3میکروموالر  BAPدر همۀ ارقام مطالعهشده
بیشترین تعداد کالوس جنینزا را ایجاد کردند (جدول.)3
بنابراین ،تولید کالوس جنینزا در انگور به ژنوتیپ و زمان
جمعآوری ریزنمونه بستگی داشت و بهطورکل در همۀ ارقام
مطالعهشده زمان دوم جمعآوری نسبت به زمان اول
کالوسهای جنینزای بیشتری تولید کرد.

مرحلۀ تمایز جنین

کالوسهای ایجادشده به محیط تمایزیابی منتقل شدند و
یک هفته پس از کشت ،جنینها بر روی آنها مشاهده
شدند .جنینهای تولیدشده مراحل کروی ،قلبی و اژدری
شکل داشتند (شکل .)3جنینهای کروی طی دو هفته
به جنین قلبی و درنهایت با گذشت یک ماه به مرحلۀ
اژدریشکل رسیدند .جنینهای اژدری برای تولید گیاه
به محیط جوانهزنی منتقل شدند.
نتایج تجزیۀ واریانس در این مرحله نشان داد که اثر
متقابل زمان با ژنوتیپ بر درصد کالوسهایی که جنین
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تولید کردند معنادار بود ،بهطوریکه غیر از رقم فلیم
سیدلس که تفاوت معناداری بین زمانهای جمعآوری
ریزنمونه نشان نداد ،در بقیۀ ارقام مطالعهشده زمان دوم
جمعآوری نسبت به زمان اول درصد تولید جنین
سوماتیکی باالتری داشت .تعداد کالوسهایی که جنین
سوماتیکی تولید کردند در رقم یاقوتی در زمان دوم
جمعآوری ریزنمونه ( 34عدد) و کمترین درصد آن در
رقم فلیم سیدلس در زمان اول جمعآوری ( 3عدد) به
دست آمد .نتایج آزمایش در این مرحله نشان داد که
ارقام یاقوتی و بیدانۀ سفید قابلیت تولید جنین
سوماتیکی باالتری را نسبت به ارقام شاهرودی و فلیم
سیدلس داشتند.
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ژنوتیپ بودند ،بهطوریکه بیشترین درصد تولید جنین
سوماتیکی در رقم یاقوتی در تیمار هورمونی  3میلیگرم
در لیتر  IAAو  3میلیگرم در لیتر  BAPبه دست آمد.
در رقم بیدانۀ سفید تیمار یک میلیگرم در لیتر BAP
بدون کاربرد  IAAبیشترین جنین سوماتیکی را نسبت
به بقیۀ تیمارها ایجاد کرد (32درصد) .در رقم شاهرودی
در سه تیمار هورمونی  3میلیگرم در لیتر 3 + IAA
میلیگرم در لیتر  3 ،BAPمیلیگرم در لیتر  IAAو
تیمار بدون هورمون بیشترین جنین سوماتیکی به دست
آمد (جدول .)3در رقم فلیم سیدلس تفاوت معناداری در
بین تیمارهای هورمونی که جنین تولید کردند ،مشاهده
نشد .در این رقم سه تیمار هورمونی  3میلیگرم در لیتر
 3 + IAAمیلیگرم در لیتر  1 ،BAPمیلیگرم در لیتر
 3 + BAPمیلیگرم در لیتر  IAAو  1میلیگرم در لیتر
 BAPجنینی ایجاد نشد .بیشتر کالوسهایی که در تیمار
سه میلیگرم در لیتر  BAPقرار داشتند ،حالت
آبکیشدن را در انتهای آزمایش نشان دادند.
جدول  .3درصد کالوسهای دارای جنین سوماتیکی در ارقام
انگور فلیم سیدلس ،یاقوتی ،شاهرودی و بیدانۀ سفید در
محیط کشتهای مختلف

شکل  .3الف) تولید کالوس جنینزا ،ب) تولید جنین
سوماتیکی (جنین کروی ،قلبی و اژدری با پیکان نشان داده
شدهاند) ،ج) تولید جنینهای ثانویه ،د) تولید گیاه حاصل از
کشت جنین سوماتیکی

ارقام یاقوتی و بیدانۀ سفید که بیشترین تولید
کالوس جنینزا را داشتند ،بیشترین تولید جنین
سوماتیکی را نیز نشان دادند و ارقام شاهرودی و فلیم
سیدلس که تولید کالوس جنینزای کمتری داشتند،
جنین سوماتیکی کمتری را نیز تولید کردند.
نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد که اثر متقابل ژنوتیپ
و هورمونهای بهکاررفته در سطح  3درصد معنادار بود.
از مجموع نه تیمار هورمونی بهکاررفته شش تیمار منجر
به تولید جنین سوماتیکی در همۀ ارقام شدند (جدول.)3
نتایج آزمایش نشان داد که تیمارهای هورمونی
بهکاررفته برای تولید جنین سوماتیکی تحتتأثیر

ارقام و IAA
(میلیگرم در لیتر)

فلیم سیدلس
1
3
3
شاهرودی
1
3
3
بیدانۀ سفید
1
3
3
یاقوتی
1
3
3

( BAPمیلیگرم در لیتر)
1

3

1

1k
3/4j
1k

3/36j
1k
5/34j

1j
1/53j
1/6j

1k
3/1i
1k

2/01i
1k
31/01h

31/6h
3/4i
35h

1k
36/62g
1k

32/36c
1k
35d

31/66ef
35/4h
33e

1k
33ef
1k

33/01b
1k
11/62a

35/01d
33/3f
32/36c

* حروف متفاوت در کلیۀ ستونها و ردیفها نشاندهندة اختالف معنادار
بین تیمارها در سطح 3درصد است .هر تیمار حاوی  01کالوس بود و
دادهها بهصورت درصد بیان شدهاند.
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مرحلۀ جوانهزنی و تولید گیاه

موقعی که جنینها به مرحلۀ اژدری رسیدند ،به محیط
جوانهزنی و تولید گیاه که محیط کشت  MSبه همراه 3
میلیگرم در لیتر  BAPبود ،منتقل شدند .نتایج نشان داد
که بیشتر جنینهای منتقلشده در مدتزمان دو هفته
جوانه زدند و در مدت زمان یک ماه گیاه تولید کردند.
تعداد گیاهان تولیدشده نسبت به جنینهای جوانهزده
پایین بود که احتماالً به این دلیل بود که بعضی از جنینها

ساختار طبیعی نداشتند .این جنینها در بعضی مواقع از
لحاظ تولید ساقه و گاهی از لحاظ تولید ریشه دچار مشکل
بودند و نتوانستند گیاه کاملی را به وجود آورند .نتایج در
این مرحله نشان داد که ارقام یاقوتی ،و بیدانۀ سفید
بیشترین میزان جوانهزنی و تولید گیاه و رقم فلیم سیدلس
کمترین میزان را نشان دادند .همچنین در رقم فلیم
سیدلس بیشترین و در ارقام یاقوتی و بیدانۀ سفید کمترین
تولید گیاهچههای غیرطبیعی مشاهده شد (جدول.)1

جدول  .1تعداد جنینهای جوانهزده و تعداد گیاهچههای تولیدشدة حاصل از کشت جنینهای سوماتیکی ارقام انگور یاقوتی ،بیدانۀ
سفید ،شاهرودی و فلیم سیدلس
ارقام
یاقوتی
بیدانۀ سفید
شاهرودی
فلیم سیدلس

تعداد جنین
کشتشده

تعداد جنینهای
جوانهزده

درصد جنینهای
جوانهزده

تعداد گیاه
تولیدشده

درصد گیاه
تولیدشده

011
241
411
341

231
631
141
331

31
03
21
50

401
501
331
44

23/4
65
55
33

* جنینها در مرحلۀ اژدری جدا و در محیط کشت جوانهزنی و تولید گیاهچه قرار داده شدند.

بحث
گزارش حاضر اولین گزارش تولید جنین سوماتیکی و
باززایی گیاه با استفاده از ریزنمونۀ تخمدان در ارقام
انگور یاقوتی ،بیدانۀ سفید ،شاهرودی و فلیم سیدلس
است (2004) Gribaudo et al. .برای باالبردن بازدهی
تولید جنین سوماتیکی از ریزنمونۀ پرچم در انگور ،شش
مرحلۀ رشدی را که در هر یک از این مراحل ،گلآذین،
گل و پرچم مورفولوژی خاص خود را داشتند ،تعیین
کردند .آنها بیان کردند که بیشترین درصد جنینزایی
در مراحل اول تا سوم در ارقام مطالعهشدة آنها به دست
آمد .در نتایج  (2009) Vidal et al.بیشترین درصد
تولید جنین سوماتیکی در مراحل چهارم و پنجم
جمعآوری ریزنمونۀ تخمدان به دست آمد .نتایج آزمایش
نشان داد که فاکتور زمان جمعآوری ریزنمونۀ تخمدان
یکی از عوامل مهم در موفقیت تولید کالوس جنینزا و
جنین سوماتیکی و باالبردن بازدهی تولید جنین در
انگور است .نتایج آزمایش این پژوهش نتایج آزمایش
) Vidal et al. (2009را که بیان کردند جمعآوری
ریزنمونۀ تخمدان در مراحل رشدی چهارم و پنجم
بیشترین تولید جنین سوماتیکی را ایجاد کرد ،تأیید
میکند .نتایج این پژوهش نشان داد که ریزنمونۀ

تخمدان قابلیت تولید جنین سوماتیکی به میزان باال در
بیشتر ارقام مطالعهشده (غیر از فلیم سیدلس) را داشت که
مطابق با یافتههای  (2005) Lopez et al.و Gambino et
 (2007) al.که بیان کردند ریزنمونۀ تخمدان توانایی تولید
جنین سوماتیکی بیشتری را دارد ،است.
یکی از فاکتورهای مهم در تولید جنین سوماتیکی
نوع و غلظت هورمونهای بهکاررفته در محیط کشت
است .در این پژوهش مؤثربودن هورمونهای  2,4-Dو
 BAPدر تولید کالوسهای جنینزا تأیید شد که مطابق
یافتههای  (2009) Olahe et al.بود .همچنین نتایج
نشان داد که تیمار هورمونی  3میلیگرم در لیتر + IAA
 3میلیگرم در لیتر  BAPدر بیشتر ارقام مطالعهشده
درصد تولید جنین سوماتیکی بیشتری را ایجاد کرد .این
نسبت هورمونی احتماالً یک نسبت هورمونی مناسب
برای تولید جنین سوماتیکی از ریزنمونۀ تخمدان در
سایر ارقام انگور نیز است .از سوی دیگر مشخص شد که
محیط کشت  MSبهمنزلۀ محیط کشت مناسب برای
تولید جنین سوماتیکی در بیشتر ارقام انگور میتواند مد
نظر قرار گیرد .برای تولید جنین ثانویه در انگور از
محیط کشتهای ویژهای استفاده شده است ( Das et
 ،)al., 2002اما در این پژوهش محیط کشت  MSبه
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همراه دو میلیگرم در لیتر  IAAو یک میلیگرم در لیتر
 BAPنهتنها سبب تولید جنین سوماتیکی اولیه شد،
بلکه سبب تولید جنینهای ثانویه نیز شد ،بهطوریکه
بعد از گذشت شش هفته جنینهای ثانویه در این
محیط کشت مشاهده شدند.
تولید جنین سوماتیکی در انگور تحتتأثیر عامل
ژنوتیپ نیز قرار گرفت ،بهطوریکه ارقام یاقوتی و بیدانۀ
سفید بیشترین درصد تولید جنین سوماتیکی و ارقام
شاهرودی و فلیم سیدلس کمترین درصد تولید را
داشتند .پاسخهای متفاوت ارقام انگور به تولید جنین
سوماتیکی ممکن است مربوط به هورمونهای متفاوت
داخلی ریزنمونهها در ارقام مطالعهشده باشد ،بهطوریکه
این هورمونها با هورمونهای بهکاررفته در محیط کشت
عکسالعمل نشان میدهند و منجر به بروز پاسخهای
متفاوت میشوند و یا اینکه ممکن است عامل ژنتیکی
علت آن باشد .یافتههای این پژوهش ،با نتایج Olahe et
 (2009) al.که بیان کردند تولید جنین سوماتیکی در
انگور به ژنوتیپ بستگی دارد ،مطابقت دارد .تولید جنین
سوماتیکی در این پژوهش نسبت به سایر گزارشهای
تولید جنین سوماتیکی از ریزنمونۀ تخمدان ( Gambino
 )et al., 2007; Lopez et al., 2005نسبتاً در زمان
کمتری انجام شد ،که احتماالً بهدلیل ژنوتیپ متفاوت و
یا مناسببودن شرایط کشت است .در برخی گزارشها
برای جوانهزدن جنین سوماتیکی و تولید گیاه در انگور از
تیمارهای سرمایی و جیبرلین استفاده کردهاند ( Das et
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 ،)al., 2002; Lopez et al., 2005اما در آزمایش ما
محیط کشت  MSبه همراه یک میلیگرم در لیتر BAP
بدون سرمادهی جنینها نشان داد که یک تیمار مناسب
برای این منظور است.
این پروتکل احتماالً میتواند برای تولید جنین
سوماتیکی در سایر ارقام انگور برای تولید جنین
سوماتیکی به کار رود .همچنین پروتکل حاضر میتواند
برای اهداف مختلفی مانند تولید کالوس جنینزا
بهمنظور اصالح ارقام انگور به روش انتقال ژن ،بررسی
تنوع سوماکلونال ،و ...استفاده شود.
نتیجهگیری کلی

در این پژوهش تولید جنین سوماتیکی از ریزنمونۀ
تخمدان تحتتأثیر زمان جمعآوری ریزنمونه قرار گرفت.
بهطوریکه جمعآوری ریزنمونۀ تخمدان در زمان دوم
جمعآوری نسبت به زمان اول در همۀ ارقام جنین
سوماتیکی بیشتری را ایجاد کرد .از سوی دیگر تیمار
هورمونی  5/4میکروموالر  2,4-Dو  3/3میکروموالر
 BAPبیشترین تولید کالوس جنینزا را در همۀ ارقام
مطالعهشده نشان داد .در مرحلۀ تمایزیابی تیمار
هورمونی  3میلیگرم در لیتر  IAAو یک میلیگرم در
لیتر  BAPدر تمایز جنینها بسیار مؤثر بود .از سوی
دیگر مشخص شد که محیط کشت  MSبه همراه یک
میلیگرم در لیتر  BAPبرای جوانهزنی و تولید گیاه در
انگور تیماری مناسب است.
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