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 چکیده

شوند. استفاده از تکنیک نجات جنین  طور گسترده در سراسر جهان کشت می هدانه ب انگورهای بی

 نژادی بههای  دانه، توانسته است بر مشکالت حاصل از روش انگورهای بی نژادی بههای  در برنامه

های زیادی  تالش بنابراین،این تکنیک در سطح مطلوب نیست  کاراییکه  انجآ سنتی غلبه کند. از

این  .انجام گرفته است پژوهشگرانمنظور ارتقا و بهبود این تکنیک توسط  در جهات مختلف به

قوتی، و در هر دو آزمایش از سه رقم یا صورت دو آزمایش جداگانه انجام گرفت هبپژوهش 

ها در زمان دو هفته قبل از  منزلۀ والدین مادری و پدری استفاده شد. خوشه سیدلس و پرلت به فلیم

روز پس  54ها  پاشی شدند. تخمک های مختلف سایکوسل و پوتریسین محلول شکوفایی با غلظت

درصد  2/1درصد ساکارز،  3شده با  تکمیل NNخارج و در محیط کشت   ها افشانی از حبه از گرده

ها خارج و  ها از تخمک هفته، جنین 11درصد آگار کشت شدند. پس از گذشت  6/1زغال فعال و 

درصد آگار  7/1درصد زغال فعال و  2/1درصد ساکارز،  4/2شده با  تکمیل MSبه محیط کشت 

نشان داد که نوع ژنوتیپ والد مادری و پدری و نیز  پژوهشنتایج حاصل از این  منتقل شدند.

داری بر درصد تکامل آندوسپرم،  تیمار پوتریسین و سایکوسل تأثیر مثبت و معنا ه از پیشاستفاد

منزلۀ والد  های تولیدی داشت. استفاده از رقم پرلت به ها و درصد گیاهچه زنی جنین رشد و جوانه

ظت ترتیب با غل تیمارهای سایکوسل و پوتریسین به منزلۀ والد پدری و پیش مادری و رقم یاقوتی به

 گرم در لیتر سبب افزایش درصد صفات مورد بررسی شد.  میلی 31و  111

 

  . آندوسپرم و جنین، تخمک، محیط کشت :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

ف طور گسترده برای مصار هدانه ب انگورهای بی

، اروپا و آمریکا کشت خوری و تهیۀ کشمش در آسیا تازه

کنندگان  مصرفامروزه  (.Tang et al., 2009) شوند   می

خوری و کشمشی، انگورهای  تازهبرای مصارف انگور 

م ارقا(. Tian et al., 2008) دهند دانه را ترجیح می بی

از  (Perletteو پرلت ) (Flame seedless) سیدلس فلیم

 که هستندتجاری انگورهای رومیزی  ارقام مهم و

میوه و تولید محصول زیاد از  خاص های ویژگیدلیل  به

 د.نشو محسوب می نژادی بههای  در برنامه مهم ارقام

دانۀ ایرانی  رقم یاقوتی یکی از ارقام مهم و بی همچنین

است که عالوه بر داشتن خصوصیات کیفی مطلوب، 

آید. در  جزء ارقام بسیار زودرس به حساب می

دانۀ  یابی به ارقام بی انگور، دست نژادی بههای  برنامه

 و همچنین داشتن جدید با کمّیت و کیفیت باال

گویی به  منظور پاسخ های درشت از اهداف مهم به حبه
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دانه است  افزون بازار به انگورهای بی نیاز روز

(Emershad & Ramming, 1984, 1989; Spiegel-

Roy et al., 1985; Ebadi et al., 2000.) 

سیدلس، پرلت،  فلیمانگور )ارقام دانگی در  بی   

شود  استنواسپرموکارپی ایجاد می ةدلیل پدید هب یاقوتی(

طور طبیعی  هافشانی و لقاح ب که در این حالت گرده

 شود گیرد اما جنین پس از مدتی سقط می انجام می

(Bharathy et al., 2005.)  برای  نژادی بهانجام کارهای

باز مورد توجه  دانه از دیر ایجاد ارقام جدید بی

معمول  های روشقرار داشته است اما در  نژادگران به

رقم  اجبار به نژادگران بهدلیل سقط جنین،  هب نژادی به

که این  کنند میاستفاده  والد پدری منزلۀ هدانه را ب بی

 شود دانه می امر سبب تولید درصد پایینی از نتاج بی

(Ramming et al., 1990; Loomis & Weinberger, 

و دانه  ج بینتا افزایش تعداد منظور به نژادگران به .(1979

هایی که در حالت طبیعی  پذیر ساختن تالقی امکان

از تکنیک نجات جنین آید  ها به دست نمی نتاجی از آن

علت ایجاد پدیدة استنواسپرموکارپی  .کنند استفاده می

طور دقیق مشخص نیست؛ اما کاهش سطح  هنوز به

هم  ها(، مواد غذایی و نیز به ها )سیتوکینین هورمون

ل هورمونی )افزایش میزان جیبرلین( در خوردن تعاد

تواند از علل  طول رشد بذور ارقام استنواسپرموکارپ می

 ,.Aguero et al., 2000; Bharathy et alاین امر باشد )

2005.) 

منزلۀ  توان به های رشد گیاهی می کننده از تنظیم 

انگور استفاده کرد نژادی  بههای  ابزاری مفید، در برنامه

(Bordelon et al., 1994تنظیم .)  کنندهای رشد گیاهی

یکی از فاکتورهای مهم و مؤثر در موفقیت تکنیک 

ای توسط  طور گسترده نجات جنین هستند و به

 ندشو میپژوهشگران برای نجات جنین استفاده 

(Emershad & Ramming, 1984; Spiegle-roy et al., 

1985; Aguero et al., 1995 ; Ponce et al., 2002a;. 

Bharathy et al., .2005های  (. در بیشتر پژوهش

تر و  های بزرگ افزایش تعداد جنین منظور شده، به انجام

شده،  در پی آن افزایش تعداد بیشتر گیاهان بازیابی

  های کشت های رشد گیاهی به محیط کننده تنظیم

 ;Emershad & Ramming, 1984) اضافه شده است

Spiegle-Roy et al., 1985; Ponce et al., 2002b .)

جیبرلینی مختلفی را  ترکیبات ضد پژوهشگران مختلف

دار و  بذرهای  همنظور افزایش تشکیل حبه در واریت به

بذر انگور و نیز تحریک توسعۀ بذر در انگورهای  بی

 ;Pool et al., 1982)اند  استنواسپرموکارپ به کار برده

Ledbetter & Shonnard, 1991; Bordelon et al., 1994; 

Tang et al., 2009.)  

سایکوسل با نام شیمیایی کلرمکوات کلراید یکی از 

ـ آمین و  مشتقات کولین است که از واکنش تری متیل

کلرواتان، تولید -2و  4یک آلفاتیک هالید به نام 

ترکیبی ضد سایکوسل (. Emam et al., 1996شود ) می

نیل پیروفسفات ـ ژرا از چرخۀ ترانس است که جیبرلین

و از این کند  جلوگیری می در مسیر موالونیک اسید

کورن برای  ةماد طریق منجر به کاهش میزان پیش

نهایت موجبات  و در شود میسنتز اسید جیبرلیک 

کند  کاهش میزان تولید جیبرلین در گیاه را فراهم می

(De et al., 1982; Davis & Curry, 1991.)  

 زایی ریخت ةای کلیدی در دورفاکتوره 4ها آمین پلی

های  آمین یکی از انواع پلی 2پوتریسین ند.هستدر انگور 

ها و هم در  آلفاتیک است که هم در یوکاریوت

ها وجود دارد و برای تقسیم سلولی ضروری  پروکاریوت

یندهای نموی در گیاهان مانند رشد، او در فر است

 Faurr et al. (1991). د زایی و تمایز نقش دار اندام

شدن نسبت مناسب پوتریسین  دند که فراهمداگزارش 

مراحل تکامل  ۀبه اسپرمیدین شاخص خوبی برای ادام

های  است و ناتوانی جنین بدنیو  جنسیهای  جنین

دلیل  هانگور برای تولید گیاهان نرمال ممکن است ب

در این رابطه  .های درونی باشد آمین بودن پلی ناکافی

Colin et al. (1998)  کاربرد خارجی که دند داگزارش

خیر أبلوغ آن را به ت ،های انگور پوتریسین روی خوشه

های سنتز  که کاربرد بازدارنده حالی انداخت، در

کاربرد  .را شتاب بخشید ها ها بلوغ خوشه آمین پلی

های انگور قبل از  روی خوشههای رشد  کننده تنظیم

ه و رشد ها تأثیرات سودمندی روی توسع شکوفایی آن

یافته در ارقام  های نجات ها و تعداد جنین تخمک

 Aguero et al., 1995; Ponce et)داشت  شده بررسی

al., 2002; Bharathy et al., 2005; Tang et al., 

2009). 

                                                                                
1. Polyamine 

2. Putrescine 
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نتیکی ژدانگی در انگور توسط عوامل  که بی آنجا  از

نتیجه یکی از عوامل بسیار مهم و  درشود،  کنترل می

جنین  در فرایند نجاتمیزان موفقیت  ذار درگ تأثیر

والدین مادری، ژنوتیپ  انگورهای استنواسپرموکارپ نوع

 & Emershadهاست ) پدری و حتی سطح پلوئیدی آن

Ramming, 1989; Goldy et al.,1987; Gribaudo et. 

al., 1993; Yang et al., 2006; Bharathy et al.,. 

2005; Gary et al., 1987; Ponce et al., 2002b.) 

ثیر والدین مادری، أ، بررسی تپژوهشهدف از این 

بر  های مختلف پوتریسین و سایکوسل پدری و غلظت

ها، میزان رشد و نمو  میزان تکامل آندوسپرم تخمک

های کروی، قلبی، اژدری و  )جنین ها جنین

 درصد و ها جنین زنی جوانه درصدجنینی(،  چند

آلل بین ارقام  ز تالقی دایحاصل اهای تولیدی  گیاهچه

 سیدلس و پرلت و رقم ایرانی یاقوتی بود.  خارجی فلیم

 

 ها مواد و روش

، پرلت سیدلس فلیمدانۀ  انگورهای بی روی پژوهشاین 

و تحقیقاتی ایستگاه  انگوردر کلکسیون  و یاقوتی،

های گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و  آزمایشگاه

و  4983های  ان در سالمنابع طبیعی دانشگاه تهر

 آذین گلماه چند  . در اواخر اردیبهشتشدانجام  4931

 شده یادم ارقهای انگور در ا بوتهطور تصادفی روی  هب

ها،  روز قبل از شکوفایی گل 46در زمان  انتخاب شد.

 611و  411های سایکوسل )غلظت  ها با محلول خوشه

 91 و 21های  در لیتر( و پوتریسین )غلظت گرم میلی

پس از اینکه پاشی شدند.  گرم در لیتر( محلول میلی

منظور  به ند،ها در هر خوشه باز شد گل اولین

های ریز  شده و غنچه های باز ها، گل سازی آن همسن

ها اخته شدند. بعد  ماندة گل ها حذف و باقی نوک خوشه

شده با گردة  های اخته ساعت، گل 72و  26گذشت  از

از روز  61 شدند. پس از گذشت افشانی مورد نظر گرده

 .برداشت شدند ها خوشهاز تعدادی حبه  ،افشانی گرده

و  ندشو شدو شست با مایع دستشوییها  ابتدا حبه

در و  نددرصد قرار گرفت 71دقیقه در اتانول  یکمدت  به

در و  ندشو داده شدو مقطر شست دوباره با آب ادامه

وکلریت محلول هیپ دردقیقه  21مدت  هبمرحلۀ بعد 

نهایت سه مرتبه با  و درقرار گرفتند  درصد 1/2سدیم 

های  . حبهشو داده شدندو بار استریل شست مقطر دو آب

برش زیر المینار فلو در شرایط استریل فونی شده عضد

 6 ها ة آنانداز یی کهها تخمک آن دسته از و ندداده شد

-پتریو در  شدندها جدا  از حبهبود،  ترمتر یا بیش میلی

متر در محیط کشت  میلی411×41هایی به ابعاد  دیش

شدة محیط کشت  کشت استفاده قرار گرفتند. محیط

NN (Nitsch & Nitsch, 1969تکمیل )  درصد  2شده با

درصد آگار بود.  4/1درصد زغال فعال و  9/1 ساکارز،

 44تحت شرایط فتوپریود ها در اتاقک رشد  دیش  پتری

 11با شدت نور یکیساعت تار 8و  ساعت روشنایی

درجۀ  21±4مربع و دمای  مترمیکرومول بر ثانیه بر 

هفته از  41گذشت  شدند. پس از گراد قرار داده سانتی

ها را شکافته  میکروسکوپ تخمکاستریو کشت، در زیر 

که داخل کیسۀ جنینی در سمت سفت  هایی و جنین

شده اشکال  های خارج شدند. جنینخارج قرار داشتند، 

قلبی و اژدری و بعضی مواقع چندین جنین  کروی،

الف و ب(. همچنین پس از  -4داشتند )شکل

ها به سه  کردن جنین، میزان آندوسپرم تخمک خارج

صورت تخمک با آندوسپرم کامل، نیمه و عاری از 

تخمک جدا از آندوسپرم و  ها جنینآندوسپرم ثبت شد. 

MS (Murashige & Skoog, 1962 )و به محیط کشت 

آگار  7/1فعال و  درصد زغال 2/1درصد ساکارز،  2با 

در اتاق رشد قرار  قبلیمنتقل و تحت همان شرایط 

هفته از  دوبعد از گذشت  .ج( -4)شکل داده شدند

 دوطی  زدن کردند و ها شروع به جوانه کشت، جنین

فیل بودند و وهای اولیه که فاقد کلر بعدی، برگ ۀهفت

شش هفته . ـ د( 4)شکل های اولیه ظاهر شدند نیز ریشه

و  ها به سبزی گرایید کشت جنین، رنگ برگ پس از

 8تا  6و به گیاهچه )دارای ادامه دادندرشد گیاهان به 

 42 گذشت پس از م(. -4برگ( تبدیل شدند )شکل

 ـ 4هفته از زمان کشت و انجام مراحل سازگاری )شکل

  .یافته به خاک منتقل شدند سعهگیاهان توی(، 

صورت دو آزمایش جدا از هم انجام  به پژوهشاین 

طرح فاکتوریل کامالً  در قالب  آزمایشگرفت و هر دو 

آزمایش اول شامل سه فاکتور والد  انجام شدند.تصادفی 

سیدلس، پرلت و یاقوتی(، والد  مادری با سه سطح )فلیم

سیدلس، پرلت و یاقوتی( و  با سه سطح )فلیم پدری

 91و  21، 1ح )تیمار پوتریسین با سه سط پیش
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گرم در لیتر( بود. آزمایش دوم نیز شامل سه  میلی

سیدلس، پرلت و   فاکتور والد مادری با سه سطح )فلیم

سیدلس، پرلت و  با سه سطح )فلیم یاقوتی(، والد پدری

و  411، 1تیمار سایکوسل با سه سطح ) یاقوتی( و پیش

 27گرم در لیتر( بود. هر آزمایش شامل  میلی 611

در نظر تکرار  منزلۀ هپتری دیش ب 9هر تیمار و در  تیمار

 .شدتخمک کشت  41و در هر پتری دیش  گرفته شد

 SAS افزار نرم GLM ۀاساس روی ها بر تجزیه و تحلیل داده

(Ver9.2)  ها از آزمون  میانگین ۀد و برای مقایسشانجام

 شد.درصد استفاده  1سطح  ای دانکن در دامنه چند

 

 
زده با برگ و ریشۀ  ؛ د( جنین جوانهMSشده در محیط کشت  جنینی؛ ج( جنین کشت جنین اژدری؛ ب( پدیدة چند . الف( 4 شکل

 یافته طی مراحل سازگاری گیاهان رشدی(  زنی جنین؛ یافته شش هفته پس از جوانه گیاهچۀ رشداولیه؛ م( 

 

  و بحث نتایج

ای ه )جدول ها واریانس داده ۀآمده از تجزی دست هنتایج ب

آن بود که والد مادری، والد پدری،  بیانگر (2 و  4

ثیر أتیمار سایکوسل ت تیمار پوتریسین و پیش پیش

 های کروی، )جنین ها رشد جنین درصدداری بر  امعن

های  جنین درصدهای چندگانه(،  اژدری و جنین قلبی،

های  گیاهچه درصدزده و  های جوانه جنین درصداژدری، 

 شده داشت. تولید

 
های اژدری،  جنین درصد یافته، های رشد تیمار پوتریسین بر درصد جنین تجزیۀ واریانس اثر والد مادری، والد پدری، پیش .4 جدول

 شده های تولید ها و درصد گیاهچه زنی جنین درصد جوانه

 منابع تغییر
 درجۀ 
 آزادی

(df) 

 میانگین مربعات

 یافته های رشد جنین
 های  جنین

 اژدری
 ای ه جنین
 زده جوانه

 های  درصد گیاهچه
 تولیدشده

 16/814** 77/4234** 44/419** 87/164** 2 والد مادری
 63/99* 48/84** 14/722** 19/961** 2 والد پدری
 13/718** 31/4149** 67/614** 44/713** 2 پوتریسین

 33/66** 74/441** 72/12 21/71 6 پوتریسین×  والد مادری
 88/24* 24/293** 14/4964** 41/426** 6 لد پدریوا×  والد مادری
 81/94* 71/43** 17/42 13/44 6 پوتریسین×  والد پدری
 14/18** 39/471** 96/34** 62/421* 8 پوتریسین×  والد پدری×  والد مادری

 37/8 11/41 92/91 41/27 12 خطا
 29/41 76/41 31/48 16/49 - ضریب تغییرات

 درصد.  1دار در سطح  درصد * معنا 4 دار در سطح ** معنا
 

ها مشخص  تخمک در آزمایش اول و دوم پس از برش 

های  جنین ها پرلت بود،  هایی که والد مادری آن شد تخمک

تر بیشتری نسبت به دو والد دیگر  یافته اژدری و رشد

های   ها و گیاهچه  زنی جنین همچنین میزان جوانهداشتند. 

دار بود.  لت نسبت به دو رقم دیگر معناشده در رقم پر تولید

ها نشان داد که استفاده از والد  نتایج مقایسۀ میانگین

شده که  مادری پرلت اثر سودمندتری بر روی صفات یاد

 2های  سیدلس و یاقوتی داشت )شکل نسبت به ارقام فلیم
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دانگی در انگور توسط عوامل ژنتیکی  که بی آنجا از (.9و 

میزان موفقیت در این تکنیک  شود، پس کنترل می

تأثیر ژنوتیپ قرار گیرد. در این راستا  شدت تحت تواند به می

اگر جداسازی تخمک در بین والدین مادری در یک زمان 

صورت گیرد، آن والدی که جنین خود را دیرتر سقط کند 

و یا حداقل زمان سقط جنین آن والد بعد از تاریخ 

اثر ژنوتیپ بر میزان  جداسازی تخمک باشد برتری دارد.

 & Burgerنجات جنین قبالً توسط موفقیت در تکنیک 

Goussard (1996) و Liu et al. (2003)  .گزارش شده بود

تر  آمده از این آزمایش نتایجی را که پیش دست بهنتایج 

 ;Spiegel-Roy et al., 1985پژوهشگران )دیگر  توسط

Ramming et al., 1990; Zhang et al., 1990;. 

Gribaudo et al., 1993; Valdez et al., 2005)  گزارش

  کند. می شده بود را تأیید

 
های اژدری،  درصد جنین یافته، های رشد تیمار سایکوسل بر درصد جنین تجزیۀ واریانس اثر والد مادری، والد پدری، پیش .2 جدول 

 شده های تولید ها و درصد گیاهچه جنین  زنی درصد جوانه

 تغییر منابع
 درجۀ آزادی

(df) 

 میانگین مربعات
های  جنین
 یافته رشد

 های اژدری جنین
های  جنین
 زده جوانه

های  درصد گیاهچه
 تولیدشده

 14/412** 92/333** 44/999** 87/486** 2 والد مادری
 64/44* 89/46 37/169** 89/8 2 والد پدری
 71/963** 16/432** 94/668** 92/677**  2 سایکوسل

 64/26 64/31** 24/221** 31/249** 6 سایکوسل×  والد مادری
 67/494** 64/249** 64/874** 27/814** 6 والد پدری×  والد مادری
 83/42 74/44** 93/98 17/411* 6 سایکوسل×  والد پدری
 47/97 91/83** 26/421** 28/84 8 سایکوسل× والد پدری ×  والد مادری

 76/21 63/43 38/98 38/66 12 خطا
 18/91 78/46 96/29 11/46 - ضریب تغییرات

 .درصد 1دار در سطح  درصد * معنا 4دار در سطح  ** معنا
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جنین های رشد یافته جنین های اژدری جنین های جوانه زده گیاهچه های تولید شده

پرلت

فلیم سیدلس

یاقوتی

 
 زده و  های جوانه جنین درصدهای اژدری،  جنین درصد یافته، های رشد جنین درصداثر والد مادری بر  .2شکل 

 شده با کاربرد پوتریسین دو هفته قبل از شکوفایی های تولید گیاهچه درصد
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جنین های رشد یافته جنین های اژدری جنین های جوانه زده گیاهچه های تولید شده

پرلت

فلیم سیدلس

یاقوتی

 
 زده و  های جوانه جنین درصدهای اژدری،  جنین درصد یافته، های رشد جنین درصدبر . اثر والد مادری 9شکل 

 قبل از شکوفایی شده با کاربرد سایکوسل دو هفته های تولید گیاهچه درصد
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زنی و قدرت  سرعت جوانه ارقام مختلف انگور ةگرد

رسد والد پدری  به نظر میند. دارتی متفاو ةگرد تولید لوله

و بتواند  داشته باشدزنی بیشتری  سرعت جوانه آن ةکه گرد

نهایت لقاح  تواند در تولید کند، می تری قوی ةگرد لوله

ر اثر لقاح مضاعف در برخی بمناسبی انجام دهد و نیز 

دلیل آن شود که  تری تولید می های قوی ها جنین ترکیب

ها  است که این امر در برخی ترکیب ساختار ژنتیکی جنین

ماندن جنین  ها( موجب افزایش قدرت و توانایی زنده )تالقی

تر را به همراه  تولید گیاهچۀ قوی شود و در ادامه می

های مختلفی مبنی بر تأثیر نوع  دارد. تا کنون گزارش

ها، درصد  والد پدری بر میزان رشد و توسعۀ جنین

های حاصله شده  مانی گیاهچه ها و زنده زنی جنین جوانه

 ;Gray et al., 1990; Bharathy et al., 2005)است 

Yang et al., 2006; Tian et al., 2008) . در بررسی ما

د که والد پدری یاقوتی نسبت به دو والد شمشخص 

. اما در داشتداری ارات سودمندتر و معنیثتأ دیگر

ه مشخص شد ی تولید ها مانی گیاهچه بررسی میزان زنده

 دهنده والد گرده منزلۀ هد هنگامی که رقم پرلت بش

های حاصل از آن نسبت به  تعداد گیاهچه شد،استفاده 

تر بودند که این یافته نیز  دو والد دیگر بیشتر و قوی

(. نتایج 1و  6های  شکل) یید شدأتوسط آزمون دانکن ت

والد پدری در بودن  ثرؤآمده از این آزمایش، م دست هب

تر توسط دیگر  که پیش  را یت تکنیک نجات جنینموفق

  د.کریید أدست آمده بود، ته ب پژوهشگران
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جنین های رشد یافته جنین های اژدری جنین های جوانه زده گیاهچه های تولید شده

پرلت

فلیم سیدلس

یاقوتی

 
 زده و  های جوانه جنین درصدهای اژدری،  جنین درصد یافته، های رشد جنین درصدبر اثر والد پدری . 6شکل 

 شده با کاربرد پوتریسین دو هفته قبل از شکوفایی های تولید گیاهچه درصد
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جنین های رشد یافته جنین های اژدری جنین های جوانه زده گیاهچه های تولید شده

پرلت

فلیم سیدلس

یاقوتی

 
 زده و  های جوانه جنین درصدهای اژدری،  جنین درصد یافته، های رشد جنین درصدبر . اثر والد پدری 1 لشک

 شده با کاربرد سایکوسل دو هفته قبل از شکوفایی های تولید گیاهچه درصد
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جنین های رشد یافته جنین های اژدری جنین های جوانه زده گیاهچه های تولید شده

شاهد

21mg/Lپوتریسین 

91mg/Lپوتریسین 

 
 زده و  جوانه های های اژدری، درصد جنین درصد جنین یافته، های رشد تیمار پوتریسین بر درصد جنین . اثر پیش4شکل 

 شده با کاربرد پوتریسین دو هفته قبل از شکوفایی های تولید درصد گیاهچه

 

( 4)جدول واریانس ۀنتایج حاصل از جدول تجزی

تیمار پوتریسین اثر  د که استفاده از پیشکرمشخص 

نتایج حاصل از  داشت. شده بررسی داری بر صفاتامعن

از پوتریسین با استفاده  ها نشان داد که مقایسۀ میانگین

گرم در لیتر توانست درصد  میلی 21و  91غلظت 

های اژدری، میزان  جنین یافته، های رشد جنین

شده را در  های تولید ها و تعداد گیاهچه زنی جنین جوانه

سیدلس( نسبت به  )پرلت، یاقوتی و فلیم هر سه رقم

بیشترین (. 4شکل) داری افزایش دهد اطور معن هشاهد ب

توسط پوتریسین با  شده بررسی ایش در صفاتمیزان افز

وجود آمد. همچنین در ه بگرم در لیتر  میلی 91غلظت 

هایی که با پوتریسین  این آزمایش مشاهده شد خوشه

های شاهد دیرتر  نسبت به خوشه تیمار شده بودند

های این  گل ةشکوفا شدند و این در حالی بود که انداز

هایی بود که تیمار  لگ تر از مراتب بزرگ بهها  خوشه

 نشده بودند.

ها نشان داد  بررسی میزان آندوسپرم تخمک 

شده با پوتریسین در مقایسه با شاهد  های تیمار خوشه

هایی با بیشترین درصد آندوسپرم را داشتند  تخمک

 (. 9)جدول

 
 حسب درصد رشده با پوتریسین ب های تیمار بررسی درصد آندوسپرم درون کیسۀ جنینی در خوشه .9 جدول

 شاهد  گرم بر لیتر( میلی 21پوتریسین )  گرم بر لیتر( میلی 91پوتریسین )

+E E½ -E 
 

+E E½ -E 
 

+E E½ -E 

18/66 47/21 21/91 26/64 91/21 64/99 47/91 64/44 62/68 

+E  آندوسپرم کامل؛ :E :½آندسپرم نیمه و -E بدون آندوسپرم : 
 

)کروی، قلبی،  ها در بررسی انواع اشکال جنین

بیشترین درصد  مشخص شد که جنینی( اژدری و چند

بیشترین (. 6 )جدول  صورت اژدری بودند هها ب جنین

 شده با پوتریسین با های تیمار ها از خوشه تعداد جنین

همچنین در  به دست آمد.گرم در لیتر  میلی 91غلظت 

جنینی  چند ةن پدیدیشده با پوتریس های تیمار خوشه

 .Ponce et alشد که این یافته، گزارش مشاهده 

 را تأیید کرد. (2002)
 

 شده توسط پوتریسین با شاهد آمده از انگورهای تیمار دست های به . مقایسۀ درصد و نوع جنین6 جدول
 شکل کروی  شکل قلبی  شکل اژدری  چندجنینی

 تیمار والد مادری و پیش ها تعداد کل جنین
 تعداد (%) عدادت (%) تعداد (%) تعداد (%)

 شاهد  476 41 49/8 43 41/93 31 72/14 1 1

 گرم در لیتر( میلی 21پوتریسین ) 243 8 41/9 82 66/97 428 66/18 4 61/1

 گرم در لیتر( میلی 91پوتریسین ) 222 8 41/9 81 28/98 424 74/14 9 91/4
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 ةورهای کلیدی در دورفاکت منزلۀ هها ب آمین پلی

شدن نسبت  ند. فراهمهستدر انگور زایی  ختریمورفو

مناسب پوتریسین به اسپرمیدین شاخص خوبی برای 

است و  بدنیو  جنسیهای  مراحل تکامل جنین ۀادام

های انگور برای تولید گیاهان  احتماالً ناتوانی جنین

های  آمین بودن پلین دلیل کافی هنرمال ممکن است ب

ها مشخص  پژوهش (.Faure et al., 1991باشد )درونی 

 ها برای آمین کرده است که وجود مقادیر باالیی از پلی

است گرده ضروری  گرده و رشد لوله زنی نرمال دانه جوانه

(Song et al., 2001; Wolukau et al., 2004.) 

Ponce et al. (2002)  وTang et al. (2009)  گزارش

ته در زمان دو هف های انگور پاشی خوشه دادند که محلول

قبل از شکوفایی با پوتریسین سبب افزایش رشد و 

با توجه به ها نسبت به شاهد شد.  زنی جنین جوانه

که رسد  میبه نظر شده در این زمینه  های انجام پژوهش

از چند طریق توانسته است صفات پوتریسین استفاده از 

لقاح از طریق  . بهبود4شده را افزایش دهد:  بررسی

گرده  زنی نرمال دانه کردن شرایط مناسب برای جوانه فراهم

های  رشد و تکامل جنین ادامۀ. 2گرده؛  و رشد لوله

نسبت مناسب پوتریسین به شدن  فراهماز طریق  زایگوتیک

های انگور برای تولید گیاهان  ناتوانی جنین. 9 ؛اسپرمیدین

های درونی  آمین لیبودن پ دلیل ناکافی هب احتماالًنرمال 

را این کمبود  احتماالً پوتریسینکاربرد  بنابراین، است

در  شده است. ها و سبب افزایش رشد و نمو جنینجبران 

ها در بلوغ  آمین پلیمثبت همین این راستا نقش 

های زایگوتی در صنوبر نروژی گزارش شده است  جنین

(Santanen et al., 2000)در ین پوتریسکه   آنجا  از. 6 ؛

پس ممکن است  داردگروه آمونیومی  دو ساختمان خود

ها بعد از تجزیه در مسیر  ازت موجود در این گروه

منبع نیتروژنی  منرلۀ ده و بهشیندهای متابولیسمی آزاد افر

در دسترس جنین قرار گرفته و در این راستا منجر به 

نتایج حاصل از این . ها شده باشد جنینتحریک رشد 

 .Tang et alو  Ponce et al. (2002)های  تهپژوهش یاف

 را تأیید کرد. (2009)

( 4)جدول واریانس ۀنتایج حاصل از جدول تجزی

اثر  سایکوسلتیمار  د که استفاده از پیشکرمشخص 

نتایج حاصل از داشت.  شده بررسی داری بر صفاتامعن

استفاده از سایکوسل با  ها نشان داد که میانگین ۀمقایس

دار اگرم در لیتر موجب افزایش معن میلی 411غلظت 

های اژدری، درصد  جنین یافته، های رشد درصد جنین

شده در هر  های تولید ها و تعداد گیاهچه زنی جنین جوانه

سیدلس نسبت به شاهد  سه رقم پرلت، یاقوتی و فلیم

 611استفاده از سایکوسل با غلظت همچنین د. ش

دار درصد  اگرم در لیتر سبب افزایش معن میلی

های تولیدی شد. استفاده از  های اژدری و گیاهچه جنین

گرم در لیتر از سایکوسل درصد  میلی 611غلظت 

ها را نسبت به شاهد افزایش داد اما این  زنی جنین جوانه

  (.7شکل) دار نبود اافزایش از نظر آزمون دانکن معن
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جنین های رشد یافته جنین های اژدری جنین های جوانه زده گیاهچه های تولید شده

  
  

  
 

شاهد

411mg/Lسایکوسل 

611mg/Lسایکوسل 

 
 زده و  های جوانه های اژدری، تعداد جنین تعداد جنین یافته، شدهای ر تیمار سایکوسل بر تعداد جنین . اثر پیش7شکل 

 شده در آزمایش کاربرد سایکوسل دو هفته قبل از شکوفایی های تولید تعداد گیاهچه
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ها نشان داد  بررسی میزان آندوسپرم تخمک

شده با سایکوسل در مقایسه با شاهد  های تیمار خوشه

صد آندوسپرم داشتند هایی با بیشترین در تخمک

ها،  بیشترین درصد آندوسپرم در تخمک (.1)جدول

شده توسط سایکوسل با  های تیمار متعلق به خوشه

 (.1  )جدولگرم بر لیتر بود  میلی 611غلظت 

 
 حسب درصد بر شده با سایکوسل های تیمار . بررسی میزان آندوسپرم درون کیسۀ جنینی در خوشه1 جدول

 شاهد  گرم بر لیتر( میلی 411سایکوسل )  گرم بر لیتر( میلی 611سایکوسل )

+E E½ -E 
 

+E E½ -E 
 

+E E½ -E 

97/14 47/47 64/94 93/63 21/24 64/23 47/91 64/44 62/68 

     +E آندوسپرم کامل؛ :E :½ آندسپرم نیمه و–E بدون آندوسپرم : 
 

)کروی، قلبی،  ها در بررسی انواع اشکال جنین

بیشترین درصد  مشخص شد که جنینی( داژدری و چن

شده با  های تیمار به خوشههای اژدری متعلق  جنین

کمترین  در لیتر وگرم  میلی 411سایکوسل به غلظت 

های اژدری متعلق  آمده و جنین دست های به تعداد جنین

 (.4  به تیمار شاهد بود )جدول

 
 شده توسط سایکوسل با شاهد انگورهای تیمارآمده از  دست های به مقایسۀ درصد و نوع جنین .4 جدول

 شکل کروی  شکل قلبی  شکل اژدری  چندجنینی 
 تیمار والد مادری و پیش ها تعداد کل جنین

 تعداد (%) تعداد (%) تعداد (%) تعداد (%)

 شاهد  476 41 49/8 43 41/93 31 72/14 1 1

 گرم در ليتر( يليم 011سايكوسل ) 241 8 81/9 46 67/91 496 81/49 6 3/4

 گرم در ليتر( ميلي  011سايكوسل ) 484 6 21/2 13 13/92 449 69/42 1 74/2

 

های رشد از طریق تغییر در مواد فتوسنتزی  کننده کند

افزایش عملکرد  سببها به سمت مقصد  و هدایت آن

استفاده  کلی، طور به (.Khandewal et al., 2002) ندشو می

میزان کلروفیل در افزایش  سببد های رش کننده کنداز 

 ,.Dole et al., 2005 ; Rossini et alشود ) گیاهان می

افزایش  سببتیمار سایکوسل (. از سوی دیگر 2005

سلولی، افزایش تعداد  ةسلولی، تغلیظ شیر ةضخامت دیوار

 ,.shekoofa et alشود ) جات آوندی و قطر ساقه می هدست

2008b; Zhou et al., 1999 .)Okamoto & Miura 

کاربرد جیبرلین در زمان گلدهی  گزارش کردند (2005)

 .دار سبب جلوگیری از لقاح شد دانهانگورهای 

شده در این زمینه و  های انجام با توجه به بررسی

رسد  آمده از این پژوهش به نظر می دست همچنین نتایج به

که استفاده از سایکوسل از چند طریق توانسته است رشد، 

خوردن  بهم. 4 ها را افزایش دهد: زنی جنین و جوانه نمو

ها و افزایش میزان جیبرلین در زمان  تعادل هورمون

گلدهی و شکوفایی در ارقام استنواسپرموکارپ موجب 

 ;Bharathy et al., 2005)شود  هنگام جنین می سقط زود

Aguero et al., 2000ًاستفاده از  ( بنابراین، احتماال

 ار ضد جیبرلینی دارد، توانسته است اثرسایکوسل که آث

 ۀافزایش اندازه و توسعسبب و را خنثی  جیبرلینمنفی 

ساختار . 2؛ شود  هنگام جنین و جلوگیری از سقط زودبذور 

 ها در زمان ای است که تخمدان گل در انگور به گونه

و د نگیر سهولت در معرض نور قرار می شکوفایی به

استفاده رسد  به نظر می نابراین،توانند فتوسنتز کنند ب می

ها  از سایکوسل سبب افزایش میزان کلروفیل در تخمدان

شود که این امر افزایش محصوالت حاصل از فتوسنتز  می

ای  نتیجۀ آن شرایط تغذیه  را به دنبال داشته است که در

طور مستقیم روند رشد و نمو جنین  جنین بهبود یافته و به

. 9 تأثیر قرار گرفته است؛ ت تحتطور مثب و آندوسپرم به

مواد  در مسیر حرکتاستفاده از سایکوسل سبب تغییر 

و نیز افزایش  ها به سمت مقصد فتوسنتزی و هدایت آن

شود که این امر سبب افزایش  جات آوندی می تعداد دسته

ها  ها و در نزدیکی جنین میزان شیرة پرورده در خوشه

ای جنین و  ت تغذیهتواند وضعی نتیجه می شود و در می

که سایکوسل در  آنجا  از. 6را بهبود بخشد؛  آندوسپرم 
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ساختمان خود یک گروه آمونیومی دارد پس ممکن است 

ازت موجود در گروه آمونیومی بعد از تجزیه در مسیر 

منزلۀ منبع نیتروژنی  فرایندهای متابولیسمی آزاد شده و به

رشد و ک در دسترس گیاه قرار گیرد و منجر به تحری

و  (Ma & Smith, 1992های وابسته به آن شود ) شاخص

مستقیم بر  غیر صورت مستقیم و یا تواند به نتیجه می در

 رشد و نمو جنین و آندوسپرم تأثیر گذارد.

Bordelon & Moore (1994)  گزارش دادند که

گرم  میلی 4111و  411استفاده از سایکوسل با غلظت 

 Venusتر در رقم  بذور بزرگ بر لیتر سبب افزایش تعداد

Seedless  .شدTang et al. (2009) پاشی  با محلول

، کریمسون 4های ارقام تامپسون سیدلس خوشه

 411های  توسط غلظت 9و سنتنیال سیدلس 2سیدلس

سایکوسل نتیجه گرفتند  میلی گرم بر لیتر از 4111و 

گرم در  میلی 411غلظت سایکوسل با  استفاده ازکه 

اما  ها شد جنین نمورشد و  میزانافزایش  لیتر سبب

های تولیدی حاصل از این دو تیمار فرقی  درصد گیاهچه

 Tangهای  یافتهبا یکدیگر نداشتند. نتایج این آزمایش 

et al. (2009)  .را تأیید کرد 

هر دو متقابل والد مادری با پدری در  آثاردر بررسی 

س با رقم سیدل زمانی که رقم فلیم  آزمایش مشخص شد

بیشترین  ،افشانی شدند یاقوتی و رقم پرلت با پرلت گرده

دند. بیشترین کریافته را تولید  های رشد درصد جنین

های اژدری متعلق به زمانی بود که رقم  میزان جنین

افشانی  پرلت گرده ةرقم یاقوتی و گرد ةپرلت با گرد

زنی زمانی  شده بودند. همچنین بیشترین درصد جوانه

یاقوتی و رقم یاقوتی با  ةد که رقم پرلت با گردرخ دا

افشانی شده بودند. بیشترین درصد  پرلت، گرده ةگرد

شده متعلق به زمانی بود که رقم  های تولید گیاهچه

  (.3و  8های  شکل) افشانی شده بود پرلت خود گرده

متقابل بین والد مادری  آثاربررسی در آزمایش الف 

زمانی که والد مادری  شان دادتیمار پوتریسین ن با پیش

 91و  21های  تیمار پوتریسین با غلظت پرلت و پیش

ها و  زنی جنین گرم در لیتر اعمال شد، درصد جوانه میلی

شده نسبت به سایر تیمارها بیشتر  های تولید گیاهچه

                                                                                
1. Thompson Seedless 

2. Crimson Seedless 

3. Centennial Seedless 

دار اها معن بوده و آزمون دانکن نشان داد که این تفاوت

 آثارنشان داد که  نتایج همچنین (.41شکل) بوده است

داری بین والد پدری و پوتریسین وجود دارد  امتقابل معن

دهد، استفاده از والد پدری یاقوتی و  که نشان می

زنی این  تیمار پوتریسین سبب افزایش درصد جوانه پیش

بیشترین درصد  تیمار نسبت به سایر تیمارها شده بود.

یاقوتی  زده مربوط به استفاده از رقم های جوانه جنین

 91تیمار پوتریسین با غلظت  والد مادری و پیش منزلۀ هب

های  شد. بیشترین میزان گیاهچه گرم در لیتر می میلی

شده متعلق به زمانی بود که رقم پرلت توسط  تولید

گرم در لیتر  میلی 91و  21پوتریسین با غلظت 

متقابل  آثاربررسی در  (.44شکل) تیمار شد پیش

تیمار  مادری، والد پدری و پیش گانه بین والد سه

سیدلس و  پوتریسین، تیماری که در آن والد مادری فلیم

 91تیمار پوتریسین با غلظت  والد پدری یاقوتی و پیش

در هر  میزانبیشترین  گرم در لیتر استفاده شد میلی

 .داشت شده بررسی چهار صفت

در آزمایش ب، بررسی آثار متقابل بین والد مادری  

تیمار سایکوسل نشان داد زمانی که والد مادری  با پیش

گرم در لیتر سایکوسل  میلی 411تیمار  یاقوتی و پیش

زنی  یافته و جوانه های رشد اعمال شد، درصد جنین

ها نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود و براساس  جنین

دار بود. اما در رقم  ها معنا آزمون دانکن این تفاوت

 611سایکوسل با غلظت  سیدلس استفاده از فلیم

های  گرم در لیتر سبب کاهش در درصد جنین میلی

زده شد.  های جوانه یافته و جنین های رشد اژدری، جنین

های اژدری در ارقام  بیشترین درصد به جنین

تیمار   سیدلس و پرلت هنگامی که از پیش فلیم

گرم در لیتر استفاده شده  میلی 411سایکوسل با غلظت 

 (. 42داشت )شکلبود، تعلق 

در بررسی اثر متقابل بین والدهای در آزمایش ب 

والدهای  مشخص شد که تیمار سایکوسل پدری و پیش

گرم در  میلی 411با تیمار همراه پدری پرلت و یاقوتی 

یافته  های رشد لیتر سایکوسل بیشترین درصد گیاهچه

با غلظت  تیمار سایکوسل بودند و هر سه والد با پیش

زنی  بیشترین درصد جوانه گرم در لیتر میلی 411

ند. رقم پرلت و را داشتها نسبت به سایر تیمارها  جنین

گرم در  میلی 611تیمار سایکوسل با غلظت  فلیم با پیش
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ند. اما والد پدری داشتبرتری نسبت به شاهد  لیتر

 611تیمار سایکوسل با غلظت  همراه بایاقوتی 

زنی و  جوانهگرم در لیتر سبب کاهش درصد  میلی

 (. 49شکل)ند یافته شد های رشد کاهش درصد جنین
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زده و  های جوانه جنین درصدهای اژدری،  جنین درصد یافته، های رشد جنین درصدبر والد مادری و پدری  . اثر متقابل8شکل 

 شده با کاربرد پوتریسین دو هفته قبل از شکوفایی های تولید گیاهچه درصد
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 درصدزده و  های جوانه جنین درصدهای اژدری،  جنین درصد یافته، های رشد جنین درصدابل والد مادری و والد بر . اثر متق3شکل 

 شده با کاربرد سایکوسل دو هفته قبل از شکوفایی های تولید گیاهچه
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 شده های تولید هها و درصد گیاهچ زنی جنین بر درصد جوانهتیمار پوتریسین  والد مادری و پیش . اثر متقابل41شکل 
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 های اژدری،  جنین درصد یافته، های رشد جنین درصدبر تیمار سایکوسل  والد مادری و پیش . اثر متقابل42شکل 

 زده های جوانه جنین درصد
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 ها زنی جنین یافته و درصد جوانه های رشد . اثر متقابل والد پدری و سایکوسل بر درصد جنین49شکل 

تیمار  پیش: ccc سیدلس، پرلت و یاقوتی است. متعلق به والدین پدری فلیم yو  f ،pسیدلس، پرلت و یاقوتی است. حروف  متعلق به والدین مادری فلیم Yو  F ،Pحروف 

طور جداگانه  گرم در لیتر. هر صفت در هر نمودار به میلی 91و  21، 1های  تیمار پوتریسین با غلظت : پیشPutگرم در لیتر.  میلی 611و  411، 1های  سایکوسل با غلظت

 مقایسه شده است.

 

  گیری کلی هنتیج

ز رقم نشان داد استفاده ا پژوهشنتایج حاصل از این 

والد  منزلۀ هبیاقوتی والد مادری و رقم  منزلۀ هبپرلت 

دانه از طریق  انگورهای بی نژادی به  ۀپدری در برنام

زنی  جوانهتواند بیشترین درصد  میتکنیک نجات جنین 

. را به همراه داشته باشدهای تولیدی  ها و گیاهچه جنین

با  ترتیب تیمار پوتریسین و سایکوسل به استفاده از پیش

 از نابودی آندوسپرمر لیتر دگرم  میلی 411و  91غلظت 

و سبب بهبود تغذیۀ جنین شد   در بذور جلوگیری کرد

زنی  جوانه جنین و افزایش رشدکه به نوبۀ خود موجب 

های  نهایت افزایش تعداد گیاهچه  و در ها جنینبهتر 

 د.تولیدی ش
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