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  مفید بسیار روش این و است رویشي زایي جنین طریق از گیاھان ازدیاد است، نموده پیدا زیادي گسترش آن توجھ قابل منافع دلیل بھ كھ بافت كشت ھاي تكنیك مھمترین از یكي
 اھداف، از اي     گسترده دامنھ بھ یابي دست براي ارزشمند است ابزاری رویشي زایي جنین .باشد مي اندك بسیار ھزینھ با و ارزشمند گیاھان زیاد مقیاس در باززایي و تولید جھت

  و گیاھان ازدیادي ریز براي است مفیدی ابزار ھمچنین .فراوان عملي كاربردھاي با ھایي تكنیك توسعھ تا گرفتھ مورفولوژیكي و فیزیولوژیكي بیوشیمیایي، اي پایھ مطالعات از
.ژن انتقال تکنیک ھای در کاربرد و گیاه باززایی برای کارآمد روشی
 بھ را روش این از حاصلھ گیاھان توان مي .است ماده یا نر جنسي تك گیاھان یا ارزش با مادري گیاه یك از مشخص ژنتیك با گیاھان از زیادي تعداد سریع تولید تكنیك این ھدف
 .كرد استفاده اي پایھ و ژنتیكي مطالعات یا اصالحي اھداف براي اینكھ یا و رساند فروش بھ مستقیم طور
 تولید جنین ١۵٠٠ بر بالغ شده یاد دستگاه کمک با بود خواھند قادر ھورمونھا و ماکروالمانھا میکروالمانھا، شامل غذایی عناصر حاوی مایع محیط در گیاه ھای بافت از یک ھر
  خاکھای و آگار بترتیب محیطھای در آنھا کاشت و کرده خارج ھا بالن داخل از را ھا جنین دستگاه، کار ماه ٢ تقریبًا از بعد .شد خواھند تبدیل نھال بھ بعدًا ھا جنین این کھ کند
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  خاکھای و آگار بترتیب محیطھای در آنھا کاشت و کرده خارج ھا بالن داخل از را ھا جنین دستگاه، کار ماه ٢ تقریبًا از بعد .شد خواھند تبدیل نھال بھ بعدًا ھا جنین این کھ کند
  .گردند    می منتقل )باغ یا مزرعھ( اصلی محل بھ آمده بدست ھای نھال سپس .شود می انجام ھم از ماه ٢ تقریبًا فاصلھ بھ پاستوریزه

 روی عدد ٣۶ آزمایشگاھی حد در دستگاه روی ھای بالن تعداد .دھند می قرار را گیاھی بافت از تکھ ۵ تعداد شوند، می داده قرار دستگاه روی کھ ای شیشھ بالنھای از یک ھر در
  سلولی سوسپانسیون یا جنین ١۵٠٠× ٧٢×۵  ۵۴٠٠٠٠ دستگاه این کار ماه ٢ حدود مدت در توان می بنابراین .تاست ٧٢ تا افزایش قابل و است چوبی دوار صفحھ سھ

  برای فلورسنت المپھای .گردد می مایع محیط در گیاھی بافت یا سلول بھ ھوا و غذا آب، دادن بھ منجر دارد کھ آرامی دورانی حرکت با کھ است آن دستگاه این کار .نمود تولید
  مھندسی و فنی علوم از استفاده با و روز، آوری فن و محلی امکانات از استفاده با .شود می تعبیھ دستگاه روی )نیاز صورت در( گرما تأمین برای ھم برقی ھیتر و نور تأمین

  .کرد تولید گیاه وفور حد در بسیارکم ھزینھ با باالخره و نمود؛ سازی بومی و ساخت را دستگاه این توان می
 سخت گیاھان تکثیر ناچیز، بسیار نگھداری یا نگھداری فاقد دستگاه، طوالنی عمر و دوام کم، مصرفی انرژی :کرد اشاره زیر موارد بھ توان می دستگاه این بارز ویژگیھای از

  افزایش و تولید ھزینھ کاھش ژنتیکی، نظر از خاص ویژگی ھر با گیاھان تھیھ وقفھ، بدون )سال چندین( مدت طوالنی کار وفور، حد در دیکر گیاه ھر و انقراض حال در تکثیر،
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