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بررسی اثر پیشتیمار پوتریسین و سایکوسل بر میزان موفقیت تکنیک نجات جنین در
تالقیهای دایآلل ارقام بیدانۀ انگور فلیمسیدلس ،پرلت و یاقوتی
مصطفی عالیفر ،1علی عبادی *2و محمدرضا فتاحی مقدم
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 2 ،1و  .3دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،استاد و دانشیار ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1331/11/11 :تاریخ تصویب)1331/3/21 :

چکیده
انگورهای بیدانه بهطور گسترده در سراسر جهان کشت میشوند .استفاده از تکنیک نجات جنین
در برنامههای بهنژادی انگورهای بیدانه ،توانسته است بر مشکالت حاصل از روشهای بهنژادی
سنتی غلبه کند .ازآنجاکه کارایی این تکنیک در سطح مطلوب نیست بنابراین ،تالشهای زیادی
در جهات مختلف بهمنظور ارتقا و بهبود این تکنیک توسط پژوهشگران انجام گرفته است .این
پژوهش بهصورت دو آزمایش جداگانه انجام گرفت و در هر دو آزمایش از سه رقم یاقوتی،
فلیمسیدلس و پرلت بهمنزلۀ والدین مادری و پدری استفاده شد .خوشهها در زمان دو هفته قبل از
شکوفایی با غلظتهای مختلف سایکوسل و پوتریسین محلولپاشی شدند .تخمکها  54روز پس
از گردهافشانی از حبهها خارج و در محیط کشت  NNتکمیلشده با  3درصد ساکارز 1/2 ،درصد
زغال فعال و  1/6درصد آگار کشت شدند .پس از گذشت  11هفته ،جنینها از تخمکها خارج و
به محیط کشت  MSتکمیلشده با  2/4درصد ساکارز 1/2 ،درصد زغال فعال و  1/7درصد آگار
منتقل شدند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نوع ژنوتیپ والد مادری و پدری و نیز
استفاده از پیشتیمار پوتریسین و سایکوسل تأثیر مثبت و معناداری بر درصد تکامل آندوسپرم،
رشد و جوانهزنی جنینها و درصد گیاهچههای تولیدی داشت .استفاده از رقم پرلت بهمنزلۀ والد
مادری و رقم یاقوتی بهمنزلۀ والد پدری و پیشتیمارهای سایکوسل و پوتریسین بهترتیب با غلظت
 111و  31میلیگرم در لیتر سبب افزایش درصد صفات مورد بررسی شد.
واژههای کلیدی :آندوسپرم و جنین ،تخمک ،محیط کشت.
مقدمه
انگورهای بیدانه بهطور گسترده برای مصارف
تازهخوری و تهیۀ کشمش در آسیا ،اروپا و آمریکا کشت
میشوند ( .)Tang et al., 2009امروزه مصرفکنندگان
انگور برای مصارف تازهخوری و کشمشی ،انگورهای
بیدانه را ترجیح میدهند ( .)Tian et al., 2008ارقام
فلیمسیدلس ( )Flame seedlessو پرلت ( )Perletteاز
ارقام مهم و تجاری انگورهای رومیزی هستند که
* تلفن13421477124 :

بهدلیل ویژگیهای خاص میوه و تولید محصول زیاد از
ارقام مهم در برنامههای بهنژادی محسوب میشوند.
همچنین رقم یاقوتی یکی از ارقام مهم و بیدانۀ ایرانی
است که عالوه بر داشتن خصوصیات کیفی مطلوب،
جزء ارقام بسیار زودرس به حساب میآید .در
برنامههای بهنژادی انگور ،دستیابی به ارقام بیدانۀ
جدید با کمّیت و کیفیت باال و همچنین داشتن
حبههای درشت از اهداف مهم بهمنظور پاسخگویی به
E-mail: aebadi@ut.ac.ir
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نیاز روزافزون بازار به انگورهای بیدانه است
(Emershad & Ramming, 1984, 1989; Spiegel-
.)Roy et al., 1985; Ebadi et al., 2000
بیدانگی در انگور (ارقام فلیمسیدلس ،پرلت،
یاقوتی) بهدلیل پدیدة استنواسپرموکارپی ایجاد میشود
که در این حالت گردهافشانی و لقاح بهطور طبیعی
انجام میگیرد اما جنین پس از مدتی سقط میشود
( .)Bharathy et al., 2005انجام کارهای بهنژادی برای
ایجاد ارقام جدید بیدانه از دیرباز مورد توجه
بهنژادگران قرار داشته است اما در روشهای معمول
بهنژادی بهدلیل سقط جنین ،بهنژادگران بهاجبار رقم
بیدانه را بهمنزلۀ والد پدری استفاده میکنند که این
امر سبب تولید درصد پایینی از نتاج بیدانه میشود
( Ramming et al., 1990; Loomis & Weinberger,
 .)1979بهنژادگران بهمنظور افزایش تعداد نتاج بیدانه و
امکانپذیر ساختن تالقیهایی که در حالت طبیعی
نتاجی از آنها به دست نمیآید از تکنیک نجات جنین
استفاده میکنند .علت ایجاد پدیدة استنواسپرموکارپی
هنوز بهطور دقیق مشخص نیست؛ اما کاهش سطح
هورمونها (سیتوکینینها) ،مواد غذایی و نیز بههم
خوردن تعادل هورمونی (افزایش میزان جیبرلین) در
طول رشد بذور ارقام استنواسپرموکارپ میتواند از علل
این امر باشد ( Aguero et al., 2000; Bharathy et al.,
.)2005
از تنظیمکنندههای رشد گیاهی میتوان بهمنزلۀ
ابزاری مفید ،در برنامههای بهنژادی انگور استفاده کرد
( .)Bordelon et al., 1994تنظیمکنندهای رشد گیاهی
یکی از فاکتورهای مهم و مؤثر در موفقیت تکنیک
نجات جنین هستند و بهطور گستردهای توسط
پژوهشگران برای نجات جنین استفاده میشوند
( Emershad & Ramming, 1984; Spiegle-roy et al.,

;.1985; Aguero et al., 1995 ; Ponce et al., 2002a
 .)2005 .Bharathy et al.,در بیشتر پژوهشهای
انجامشده ،بهمنظور افزایش تعداد جنینهای بزرگتر و
در پی آن افزایش تعداد بیشتر گیاهان بازیابیشده،
تنظیمکنندههای رشد گیاهی به محیطهای کشت
اضافه شده است ( ;Emershad & Ramming, 1984
.)Spiegle-Roy et al., 1985; Ponce et al., 2002b

پژوهشگران مختلف ترکیبات ضد جیبرلینی مختلفی را
بهمنظور افزایش تشکیل حبه در واریتههای بذردار و
بیبذر انگور و نیز تحریک توسعۀ بذر در انگورهای
استنواسپرموکارپ به کار بردهاند ( ;Pool et al., 1982
;Ledbetter & Shonnard, 1991; Bordelon et al., 1994
.)Tang et al., 2009

سایکوسل با نام شیمیایی کلرمکوات کلراید یکی از
مشتقات کولین است که از واکنش تری متیلـ آمین و
یک آلفاتیک هالید به نام  4و -2کلرواتان ،تولید
میشود ( .)Emam et al., 1996سایکوسل ترکیبی ضد
جیبرلین است که از چرخۀ ترانسـ ژرانیل پیروفسفات
در مسیر موالونیک اسید جلوگیری میکند و از این
طریق منجر به کاهش میزان پیشمادة کورن برای
سنتز اسید جیبرلیک میشود و درنهایت موجبات
کاهش میزان تولید جیبرلین در گیاه را فراهم میکند
(.)De et al., 1982; Davis & Curry, 1991
پلیآمینها 4فاکتورهای کلیدی در دورة ریختزایی
در انگور هستند .پوتریسین 2یکی از انواع پلیآمینهای
آلفاتیک است که هم در یوکاریوتها و هم در
پروکاریوتها وجود دارد و برای تقسیم سلولی ضروری
است و در فرایندهای نموی در گیاهان مانند رشد،
اندامزایی و تمایز نقش دارد(1991) Faurr et al. .
گزارش دادند که فراهمشدن نسبت مناسب پوتریسین
به اسپرمیدین شاخص خوبی برای ادامۀ مراحل تکامل
جنینهای جنسی و بدنی است و ناتوانی جنینهای
انگور برای تولید گیاهان نرمال ممکن است بهدلیل
ناکافیبودن پلیآمینهای درونی باشد .در این رابطه
 (1998) Colin et al.گزارش دادند که کاربرد خارجی
پوتریسین روی خوشههای انگور ،بلوغ آن را به تأخیر
انداخت ،درحالیکه کاربرد بازدارندههای سنتز
پلیآمینها بلوغ خوشهها را شتاب بخشید .کاربرد
تنظیمکنندههای رشد روی خوشههای انگور قبل از
شکوفایی آنها تأثیرات سودمندی روی توسعه و رشد
تخمکها و تعداد جنینهای نجاتیافته در ارقام
بررسیشده داشت ( Aguero et al., 1995; Ponce et
al., 2002; Bharathy et al., 2005; Tang et al.,
.)2009
1. Polyamine
2. Putrescine
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از آنجاکه بیدانگی در انگور توسط عوامل ژنتیکی
کنترل میشود ،درنتیجه یکی از عوامل بسیار مهم و
تأثیرگذار در میزان موفقیت در فرایند نجات جنین
انگورهای استنواسپرموکارپ نوع ژنوتیپ والدین مادری،
پدری و حتی سطح پلوئیدی آنهاست ( & Emershad
.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
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر والدین مادری،
پدری و غلظتهای مختلف پوتریسین و سایکوسل بر
میزان تکامل آندوسپرم تخمکها ،میزان رشد و نمو
جنینها (جنینهای کروی ،قلبی ،اژدری و
چندجنینی) ،درصد جوانهزنی جنینها و درصد
گیاهچههای تولیدی حاصل از تالقی دایآلل بین ارقام
خارجی فلیمسیدلس و پرلت و رقم ایرانی یاقوتی بود.
مواد و روشها
این پژوهش روی انگورهای بیدانۀ فلیمسیدلس ،پرلت
و یاقوتی ،در کلکسیون انگور ایستگاه تحقیقاتی و
آزمایشگاه های گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران در سالهای  4983و
 4931انجام شد .در اواخر اردیبهشتماه چند گلآذین
بهطور تصادفی روی بوتههای انگور در ارقام یادشده
انتخاب شد .در زمان  46روز قبل از شکوفایی گلها،
خوشهها با محلولهای سایکوسل (غلظت  411و 611
میلیگرم در لیتر) و پوتریسین (غلظتهای  21و 91
میلیگرم در لیتر) محلولپاشی شدند .پس از اینکه
اولین گلها در هر خوشه باز شدند ،بهمنظور
همسنسازی آنها ،گلهای بازشده و غنچههای ریز
نوک خوشهها حذف و باقیماندة گلها اخته شدند .بعد
از گذشت  26و  72ساعت ،گلهای اختهشده با گردة
مورد نظر گردهافشانی شدند .پس از گذشت  61روز از
گردهافشانی ،تعدادی حبه از خوشهها برداشت شدند.
ابتدا حبهها با مایع دستشویی شستوشو شدند و
بهمدت یک دقیقه در اتانول  71درصد قرار گرفتند و در
ادامه دوباره با آبمقطر شستوشو داده شدند و در
مرحلۀ بعد بهمدت  21دقیقه در محلول هیپوکلریت
سدیم  2/1درصد قرار گرفتند و درنهایت سه مرتبه با
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آبمقطر دوبار استریل شستوشو داده شدند .حبههای
ضدعفونی شده در شرایط استریل زیر المینار فلو برش
داده شدند و آن دسته از تخمکهایی که اندازة آنها 6
میلیمتر یا بیشتر بود ،از حبهها جدا شدند و در پتری-
دیشهایی به ابعاد 411×41میلیمتر در محیط کشت
قرار گرفتند .محیط کشت استفادهشدة محیط کشت
 )Nitsch & Nitsch, 1969( NNتکمیلشده با  2درصد
ساکارز 1/9 ،درصد زغال فعال و  1/4درصد آگار بود.
پتری دیشها در اتاقک رشد تحت شرایط فتوپریود 44
ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی با شدت نور11
میکرومول بر ثانیه بر مترمربع و دمای  21±4درجۀ
سانتیگراد قرار داده شدند .پس از گذشت  41هفته از
کشت ،در زیر استریو میکروسکوپ تخمکها را شکافته
و جنینهایی که داخل کیسۀ جنینی در سمت سفت
قرار داشتند ،خارج شدند .جنینهای خارجشده اشکال
کروی ،قلبی و اژدری و بعضی مواقع چندین جنین
داشتند (شکل -4الف و ب) .همچنین پس از
خارجکردن جنین ،میزان آندوسپرم تخمکها به سه
صورت تخمک با آندوسپرم کامل ،نیمه و عاری از
آندوسپرم ثبت شد .جنینها از آندوسپرم و تخمک جدا
و به محیط کشت )Murashige & Skoog, 1962( MS
با  2درصد ساکارز 1/2 ،درصد زغال فعال و  1/7آگار
منتقل و تحت همان شرایط قبلی در اتاق رشد قرار
داده شدند (شکل -4ج) .بعد از گذشت دو هفته از
کشت ،جنینها شروع به جوانهزدن کردند و طی دو
هفتۀ بعدی ،برگهای اولیه که فاقد کلروفیل بودند و
نیز ریشههای اولیه ظاهر شدند (شکل4ـ د) .شش هفته
پس از کشت جنین ،رنگ برگها به سبزی گرایید و
گیاهان به رشد ادامه دادند و به گیاهچه (دارای 6تا 8
برگ) تبدیل شدند (شکل -4م) .پس از گذشت 42
هفته از زمان کشت و انجام مراحل سازگاری (شکل4ـ
ی) ،گیاهان توسعهیافته به خاک منتقل شدند.
این پژوهش بهصورت دو آزمایش جدا از هم انجام
گرفت و هر دو آزمایش در قالب طرح فاکتوریل کامالً
تصادفی انجام شدند .آزمایش اول شامل سه فاکتور والد
مادری با سه سطح (فلیمسیدلس ،پرلت و یاقوتی) ،والد
پدری با سه سطح (فلیمسیدلس ،پرلت و یاقوتی) و
پیشتیمار پوتریسین با سه سطح ( 21 ،1و 91
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میلیگرم در لیتر) بود .آزمایش دوم نیز شامل سه
فاکتور والد مادری با سه سطح (فلیمسیدلس ،پرلت و
یاقوتی) ،والد پدری با سه سطح (فلیمسیدلس ،پرلت و
یاقوتی) و پیشتیمار سایکوسل با سه سطح ( 411 ،1و
 611میلیگرم در لیتر) بود .هر آزمایش شامل 27

تیمار و در هر تیمار  9پتری دیش بهمنزلۀ تکرار در نظر
گرفته شد و در هر پتری دیش  41تخمک کشت شد.
تجزیه و تحلیل دادهها براساس رویۀ  GLMنرمافزار SAS
) (Ver9.2انجام شد و برای مقایسۀ میانگینها از آزمون
چنددامنهای دانکن در سطح  1درصد استفاده شد.

شکل .4الف) جنین اژدری؛ ب) پدیدة چندجنینی؛ ج) جنین کشتشده در محیط کشت MS؛ د) جنین جوانهزده با برگ و ریشۀ
اولیه؛ م) گیاهچۀ رشدیافته شش هفته پس از جوانهزنی جنین؛ ی) گیاهان رشدیافته طی مراحل سازگاری

نتایج و بحث
نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس دادهها (جدولهای
 4و  )2بیانگر آن بود که والد مادری ،والد پدری،
پیشتیمار پوتریسین و پیشتیمار سایکوسل تأثیر

معناداری بر درصد رشد جنینها (جنینهای کروی،
قلبی ،اژدری و جنینهای چندگانه) ،درصد جنینهای
اژدری ،درصد جنینهای جوانهزده و درصد گیاهچههای
تولیدشده داشت.

جدول  .4تجزیۀ واریانس اثر والد مادری ،والد پدری ،پیشتیمار پوتریسین بر درصد جنینهای رشدیافته ،درصد جنینهای اژدری،
درصد جوانهزنی جنینها و درصد گیاهچههای تولیدشده
منابع تغییر

درجۀ
آزادی
()df

والد مادری
والد پدری
پوتریسین
والد مادری × پوتریسین
والد مادری × والد پدری
والد پدری × پوتریسین
والد مادری × والد پدری × پوتریسین
خطا
ضریب تغییرات

2
2
2
6
6
6
8
12
-

جنینهای رشدیافته
**164/87
**961/19
**713/44
71/21
**426/41
44/13
*421/62
27/41
49/16

میانگین مربعات
جنینهای
جنینهای
جوانهزده
اژدری
**
4234/77
**419/44
**
84/48
**722/14
**4149/31
**614/67
**
441/74
12/72
**
293/24
**4964/14
**
43/71
42/17
**
471/39
**34/96
41/11
91/92
41/76
48/31

درصد گیاهچههای
تولیدشده
**814/16
*99/63
**718/13
**66/33
*24/88
*94/81
**18/14
8/37
41/29

** معنادار در سطح  4درصد * معنادار در سطح  1درصد.

در آزمایش اول و دوم پس از برش تخمکها مشخص
شد تخمکهایی که والد مادری آنها پرلت بود ،جنینهای
اژدری و رشدیافتهتر بیشتری نسبت به دو والد دیگر
داشتند .همچنین میزان جوانهزنی جنینها و گیاهچههای

تولیدشده در رقم پرلت نسبت به دو رقم دیگر معنادار بود.
نتایج مقایسۀ میانگینها نشان داد که استفاده از والد
مادری پرلت اثر سودمندتری بر روی صفات یادشده که
نسبت به ارقام فلیمسیدلس و یاقوتی داشت (شکلهای 2

عالیفر و همکاران :بررسی اثر پیشتیمار پوتریسین و سایکوسل بر میزان ...

و  .)9ازآنجاکه بیدانگی در انگور توسط عوامل ژنتیکی
کنترل میشود ،پس میزان موفقیت در این تکنیک
میتواند بهشدت تحتتأثیر ژنوتیپ قرار گیرد .در این راستا
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
جداسازی تخمک باشد برتری دارد .اثر ژنوتیپ بر میزان
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موفقیت در تکنیک نجات جنین قبالً توسط
 (1996) Goussardو  (2003) Liu et al.گزارش شده بود.
نتایج بهدستآمده از این آزمایش نتایجی را که پیشتر
توسط دیگر پژوهشگران ( ;Spiegel-Roy et al., 1985
;.Ramming et al., 1990; Zhang et al., 1990
 )Gribaudo et al., 1993; Valdez et al., 2005گزارش
شده بود را تأیید میکند.
& Burger

جدول  .2تجزیۀ واریانس اثر والد مادری ،والد پدری ،پیشتیمار سایکوسل بر درصد جنینهای رشدیافته ،درصد جنینهای اژدری،
درصد جوانهزنی جنینها و درصد گیاهچههای تولیدشده
درجۀ آزادی
()df

منابع تغییر
والد مادری
والد پدری
سایکوسل
والد مادری × سایکوسل
والد مادری × والد پدری
والد پدری × سایکوسل
والد مادری × والد پدری × سایکوسل
خطا
ضریب تغییرات

میانگین مربعات
جنینهای
جنینهای اژدری
جوانهزده
**333/92
**999/44
46/89
**169/37
**432/16
**668/94
**
31/64
**221/24
**
249/64
**874/64
**44/74
98/93
**
83/91
**421/26
43/63
98/38
46/78
29/96

جنینهای
رشدیافته
**486/87
8/89
** 677/92
**249/31
**814/27
*411/17
84/28
66/38
46/11

2
2
2
6
6
6
8
12
-

درصد گیاهچههای
تولیدشده
**412/14
*44/64
**963/71
26/64
**494/67
42/83
97/47
21/76
91/18

** معنادار در سطح  4درصد * معنادار در سطح  1درصد.
a
پرلت

b

فلیم سیدلس

60

b

50

a

یاقوتی

b

40

a

c

a

b b

30

b b

20
10
0

گیاهچه های تولید شده

جنین های جوانه زده

جنین های اژدری

جنین های رشد یافته

شکل  .2اثر والد مادری بر درصد جنینهای رشدیافته ،درصد جنینهای اژدری ،درصد جنینهای جوانهزده و
درصد گیاهچههای تولیدشده با کاربرد پوتریسین دو هفته قبل از شکوفایی
60
پرلت

b

فلیم سیدلس

a

یاقوتی

b

40

a

a
c

a

b a

50

30

b

a

20

b

10
0
گیاهچه های تولید شده

جنین های جوانه زده

جنین های اژدری

جنین های رشد یافته

شکل  .9اثر والد مادری بر درصد جنینهای رشدیافته ،درصد جنینهای اژدری ،درصد جنینهای جوانهزده و
درصد گیاهچههای تولیدشده با کاربرد سایکوسل دو هفته قبل از شکوفایی
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گردة ارقام مختلف انگور سرعت جوانهزنی و قدرت
تولید لولهگردة متفاوتی دارند .به نظر میرسد والد پدری
که گردة آن سرعت جوانهزنی بیشتری داشته باشد و بتواند
لولهگردة قویتری تولید کند ،میتواند درنهایت لقاح
مناسبی انجام دهد و نیز بر اثر لقاح مضاعف در برخی
ترکیبها جنینهای قویتری تولید میشود که دلیل آن
ساختار ژنتیکی جنین است که این امر در برخی ترکیبها
(تالقیها) موجب افزایش قدرت و توانایی زندهماندن جنین
میشود و در ادامه تولید گیاهچۀ قویتر را به همراه
دارد .تا کنون گزارشهای مختلفی مبنی بر تأثیر نوع
والد پدری بر میزان رشد و توسعۀ جنینها ،درصد
جوانهزنی جنینها و زندهمانی گیاهچههای حاصله شده

است (

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

 .)Yang et al., 2006; Tian et al., 2008در بررسی ما
مشخص شد که والد پدری یاقوتی نسبت به دو والد
دیگر تأثیرات سودمندتر و معناداری داشت .اما در
بررسی میزان زندهمانی گیاهچههای تولیدشده مشخص
شد هنگامی که رقم پرلت بهمنزلۀ والد گردهدهنده
استفاده شد ،تعداد گیاهچههای حاصل از آن نسبت به
دو والد دیگر بیشتر و قویتر بودند که این یافته نیز
توسط آزمون دانکن تأیید شد (شکلهای  6و  .)1نتایج
بهدستآمده از این آزمایش ،مؤثربودن والد پدری در
موفقیت تکنیک نجات جنین را که پیشتر توسط دیگر
پژوهشگران به دست آمده بود ،تأیید کرد.
a

پرلت

60
b b

فلیم سیدلس

50

یاقوتی

a

b b

40

a

b
30

c

a ab
b

20
10
0

گیاهچه های تولید شده

جنین های جوانه زده

جنین های اژدری

جنین های رشد یافته

شکل  .6اثر والد پدری بر درصد جنینهای رشدیافته ،درصد جنینهای اژدری ،درصد جنینهای جوانهزده و
درصد گیاهچههای تولیدشده با کاربرد پوتریسین دو هفته قبل از شکوفایی

a a a

پرلت
فلیم سیدلس

50
40

یاقوتی

a a a

a

a

30

b
ab b

20

a

10
0
گیاهچه های تولید شده

جنین های جوانه زده

جنین های اژدری

جنین های رشد یافته

شکل  .1اثر والد پدری بر درصد جنینهای رشدیافته ،درصد جنینهای اژدری ،درصد جنینهای جوانهزده و
درصد گیاهچههای تولیدشده با کاربرد سایکوسل دو هفته قبل از شکوفایی
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a a

شاهد
پوتریسین 21mg/L

a

پوتریسین 91mg/L

60
b

b

40

a

c

50

a

b

a a

30
20

b

10
0
گیاهچه های تولید شده

جنین های اژدری

جنین های جوانه زده

جنین های رشد یافته

شکل  .4اثر پیشتیمار پوتریسین بر درصد جنینهای رشدیافته ،درصد جنینهای اژدری ،درصد جنینهای جوانهزده و
درصد گیاهچههای تولیدشده با کاربرد پوتریسین دو هفته قبل از شکوفایی

غلظت  91میلیگرم در لیتر به وجود آمد .همچنین در
این آزمایش مشاهده شد خوشههایی که با پوتریسین
تیمار شده بودند نسبت به خوشههای شاهد دیرتر
شکوفا شدند و این در حالی بود که اندازة گلهای این
خوشهها بهمراتب بزرگتر از گلهایی بود که تیمار
نشده بودند.
بررسی میزان آندوسپرم تخمکها نشان داد
خوشههای تیمارشده با پوتریسین در مقایسه با شاهد
تخمکهایی با بیشترین درصد آندوسپرم را داشتند
(جدول.)9

نتایج حاصل از جدول تجزیۀ واریانس (جدول)4
مشخص کرد که استفاده از پیشتیمار پوتریسین اثر
معناداری بر صفات بررسیشده داشت .نتایج حاصل از
مقایسۀ میانگینها نشان داد که استفاده از پوتریسین با
غلظت  91و  21میلیگرم در لیتر توانست درصد
جنینهای رشدیافته ،جنینهای اژدری ،میزان
جوانهزنی جنینها و تعداد گیاهچههای تولیدشده را در
هر سه رقم (پرلت ،یاقوتی و فلیمسیدلس) نسبت به
شاهد بهطور معناداری افزایش دهد (شکل .)4بیشترین
میزان افزایش در صفات بررسیشده توسط پوتریسین با

جدول  .9بررسی درصد آندوسپرم درون کیسۀ جنینی در خوشههای تیمارشده با پوتریسین برحسب درصد
پوتریسین ( 91میلیگرم بر لیتر)

شاهد

پوتریسین ( 21میلیگرم بر لیتر)

+E

½E

-E

+E

½E

-E

+E

½E

-E

66/18

21/47

91/21

64/26

21/91

99/64

91/47

44/64

68/62

 : +Eآندوسپرم کامل؛  :½Eآندسپرم نیمه و  : -Eبدون آندوسپرم

در بررسی انواع اشکال جنینها (کروی ،قلبی،
اژدری و چندجنینی) مشخص شد که بیشترین درصد
جنینها بهصورت اژدری بودند (جدول .)6بیشترین
تعداد جنینها از خوشههای تیمارشده با پوتریسین با

غلظت  91میلیگرم در لیتر به دست آمد .همچنین در
خوشههای تیمارشده با پوتریسین پدیدة چندجنینی
مشاهده شد که این یافته ،گزارش Ponce et al.
) (2002را تأیید کرد.

جدول  .6مقایسۀ درصد و نوع جنینهای بهدستآمده از انگورهای تیمارشده توسط پوتریسین با شاهد
چندجنینی
( )%تعداد
1
1
4
1/61
9
4/91

اژدریشکل
تعداد
()%
31 14/72
428 18/66
424 14/74

قلبیشکل
تعداد
()%
43 93/41
82 97/66
81 98/28

کرویشکل
( )%تعداد
41 8/49
8
9/41
8
9/41

تعداد کل جنینها

والد مادری و پیشتیمار

476
243
222

شاهد
پوتریسین ( 21میلیگرم در لیتر)
پوتریسین ( 91میلیگرم در لیتر)
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پلیآمینها بهمنزلۀ فاکتورهای کلیدی در دورة
مورفوریختزایی در انگور هستند .فراهمشدن نسبت
مناسب پوتریسین به اسپرمیدین شاخص خوبی برای
ادامۀ مراحل تکامل جنینهای جنسی و بدنی است و
احتماالً ناتوانی جنینهای انگور برای تولید گیاهان
نرمال ممکن است بهدلیل کافینبودن پلیآمینهای
درونی باشد ( .)Faure et al., 1991پژوهشها مشخص
کرده است که وجود مقادیر باالیی از پلیآمینها برای
جوانهزنی نرمال دانهگرده و رشد لولهگرده ضروری است
(.)Song et al., 2001; Wolukau et al., 2004
 (2002) Ponce et al.و  (2009) Tang et al.گزارش
دادند که محلولپاشی خوشههای انگور در زمان دو هفته
قبل از شکوفایی با پوتریسین سبب افزایش رشد و
جوانهزنی جنینها نسبت به شاهد شد .با توجه به
پژوهشهای انجامشده در این زمینه به نظر میرسد که
استفاده از پوتریسین از چند طریق توانسته است صفات
بررسیشده را افزایش دهد .4 :بهبود لقاح از طریق
فراهمکردن شرایط مناسب برای جوانهزنی نرمال دانهگرده
و رشد لولهگرده؛  .2ادامۀ رشد و تکامل جنینهای
زایگوتیک از طریق فراهمشدن نسبت مناسب پوتریسین به
اسپرمیدین؛  .9ناتوانی جنینهای انگور برای تولید گیاهان
نرمال احتماالً بهدلیل ناکافیبودن پلیآمینهای درونی
است ،بنابراین کاربرد پوتریسین احتماالً این کمبود را
جبران و سبب افزایش رشد و نمو جنینها شده است .در

همین این راستا نقش مثبت پلیآمینها در بلوغ
جنینهای زایگوتی در صنوبر نروژی گزارش شده است
()Santanen et al., 2000؛  .6از آنجا که پوتریسین در
ساختمان خود دو گروه آمونیومی دارد پس ممکن است
ازت موجود در این گروهها بعد از تجزیه در مسیر
فرایندهای متابولیسمی آزاد شده و بهمنرلۀ منبع نیتروژنی
در دسترس جنین قرار گرفته و در این راستا منجر به
تحریک رشد جنینها شده باشد .نتایج حاصل از این
پژوهش یافتههای  (2002) Ponce et al.و Tang et al.
) (2009را تأیید کرد.
نتایج حاصل از جدول تجزیۀ واریانس (جدول)4
مشخص کرد که استفاده از پیشتیمار سایکوسل اثر
معناداری بر صفات بررسیشده داشت .نتایج حاصل از
مقایسۀ میانگینها نشان داد که استفاده از سایکوسل با
غلظت  411میلیگرم در لیتر موجب افزایش معنادار
درصد جنینهای رشدیافته ،جنینهای اژدری ،درصد
جوانهزنی جنینها و تعداد گیاهچههای تولیدشده در هر
سه رقم پرلت ،یاقوتی و فلیمسیدلس نسبت به شاهد
شد .همچنین استفاده از سایکوسل با غلظت 611
میلیگرم در لیتر سبب افزایش معنادار درصد
جنینهای اژدری و گیاهچههای تولیدی شد .استفاده از
غلظت  611میلیگرم در لیتر از سایکوسل درصد
جوانهزنی جنینها را نسبت به شاهد افزایش داد اما این
افزایش از نظر آزمون دانکن معنادار نبود (شکل.)7

60
a

شاهد
b

سایکوسل 411mg/L
سایکوسل 611mg/L
b

b

40

a
b

a

b

30

c
b

50

a

20
c
10
0

گیاهچه های تولید شده

جنین های جوانه زده

جنین های اژدری

جنین های رشد یافته

شکل  .7اثر پیشتیمار سایکوسل بر تعداد جنینهای رشدیافته ،تعداد جنینهای اژدری ،تعداد جنینهای جوانهزده و
تعداد گیاهچههای تولیدشده در آزمایش کاربرد سایکوسل دو هفته قبل از شکوفایی
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بررسی میزان آندوسپرم تخمکها نشان داد
خوشههای تیمارشده با سایکوسل در مقایسه با شاهد
تخمکهایی با بیشترین درصد آندوسپرم داشتند
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(جدول .)1بیشترین درصد آندوسپرم در تخمکها،
متعلق به خوشههای تیمارشده توسط سایکوسل با
غلظت  611میلیگرم بر لیتر بود (جدول .)1

جدول  .1بررسی میزان آندوسپرم درون کیسۀ جنینی در خوشههای تیمارشده با سایکوسل برحسب درصد
سایکوسل ( 611میلیگرم بر لیتر)

شاهد

سایکوسل ( 411میلیگرم بر لیتر)

+E

½E

-E

+E

½E

-E

+E

½E

-E

14/97

47/47

94/64

63/93

24/21

23/64

91/47

44/64

68/62

 :+Eآندوسپرم کامل؛  :½Eآندسپرم نیمه و  : –Eبدون آندوسپرم

در بررسی انواع اشکال جنینها (کروی ،قلبی،
اژدری و چندجنینی) مشخص شد که بیشترین درصد
جنینهای اژدری متعلق به خوشههای تیمارشده با

سایکوسل به غلظت  411میلیگرم در لیتر و کمترین
تعداد جنینهای بهدستآمده و جنینهای اژدری متعلق
به تیمار شاهد بود (جدول .)4

جدول  .4مقایسۀ درصد و نوع جنینهای بهدستآمده از انگورهای تیمارشده توسط سایکوسل با شاهد
چندجنینی
( )%تعداد
1
1
6
4/3
1
2/74

اژدریشکل
تعداد
()%
31 14/72
496 49/81
449 42/69

قلبیشکل
تعداد
()%
43 93/41
46 91/67
13 92/13

کرویشکل
( )%تعداد
41 8/49
8
9/81
6
2/21

کندکنندههای رشد از طریق تغییر در مواد فتوسنتزی
و هدایت آنها به سمت مقصد سبب افزایش عملکرد
میشوند ( .)Khandewal et al., 2002بهطورکلی ،استفاده
از کندکنندههای رشد سبب افزایش میزان کلروفیل در
گیاهان میشود ( Dole et al., 2005 ; Rossini et al.,
 .)2005از سوی دیگر تیمار سایکوسل سبب افزایش
ضخامت دیوارة سلولی ،تغلیظ شیرة سلولی ،افزایش تعداد
دستهجات آوندی و قطر ساقه میشود ( shekoofa et al.,
Okamoto & Miura .)2008b; Zhou et al., 1999
) (2005گزارش کردند کاربرد جیبرلین در زمان گلدهی
انگورهای دانهدار سبب جلوگیری از لقاح شد.
با توجه به بررسیهای انجامشده در این زمینه و
همچنین نتایج بهدستآمده از این پژوهش به نظر میرسد
که استفاده از سایکوسل از چند طریق توانسته است رشد،
نمو و جوانهزنی جنینها را افزایش دهد .4 :بهمخوردن
تعادل هورمونها و افزایش میزان جیبرلین در زمان
گلدهی و شکوفایی در ارقام استنواسپرموکارپ موجب
سقط زودهنگام جنین میشود ( ;Bharathy et al., 2005

تعداد کل جنینها

والد مادری و پیشتیمار

476
241
484

شاهد
سايكوسل ( 011ميليگرم در ليتر)
سايكوسل ( 011ميليگرم در ليتر)

 )Aguero et al., 2000بنابراین ،احتماالً استفاده از
سایکوسل که آثار ضد جیبرلینی دارد ،توانسته است اثر
منفی جیبرلین را خنثی و سبب افزایش اندازه و توسعۀ
بذور و جلوگیری از سقط زودهنگام جنین شود؛  .2ساختار
گل در انگور به گونهای است که تخمدانها در زمان
شکوفایی بهسهولت در معرض نور قرار میگیرند و
میتوانند فتوسنتز کنند بنابراین ،به نظر میرسد استفاده
از سایکوسل سبب افزایش میزان کلروفیل در تخمدانها
میشود که این امر افزایش محصوالت حاصل از فتوسنتز
را به دنبال داشته است که در نتیجۀ آن شرایط تغذیهای
جنین بهبود یافته و بهطور مستقیم روند رشد و نمو جنین
و آندوسپرم بهطور مثبت تحتتأثیر قرار گرفته است؛ .9
استفاده از سایکوسل سبب تغییر در مسیر حرکت مواد
فتوسنتزی و هدایت آنها به سمت مقصد و نیز افزایش
تعداد دستهجات آوندی میشود که این امر سبب افزایش
میزان شیرة پرورده در خوشهها و در نزدیکی جنینها
میشود و درنتیجه میتواند وضعیت تغذیهای جنین و
آندوسپرم را بهبود بخشد؛  .6از آنجاکه سایکوسل در
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ساختمان خود یک گروه آمونیومی دارد پس ممکن است
ازت موجود در گروه آمونیومی بعد از تجزیه در مسیر
فرایندهای متابولیسمی آزاد شده و بهمنزلۀ منبع نیتروژنی
در دسترس گیاه قرار گیرد و منجر به تحریک رشد و
شاخصهای وابسته به آن شود ( )Ma & Smith, 1992و
درنتیجه میتواند بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر
رشد و نمو جنین و آندوسپرم تأثیر گذارد.
 (1994) Bordelon & Mooreگزارش دادند که
استفاده از سایکوسل با غلظت  411و  4111میلیگرم
بر لیتر سبب افزایش تعداد بذور بزرگتر در رقم Venus
 Seedlessشد (2009) Tang et al. .با محلولپاشی
خوشههای ارقام تامپسون سیدلس ،4کریمسون
سیدلس 2و سنتنیال سیدلس 9توسط غلظتهای 411
و  4111میلی گرم بر لیتر از سایکوسل نتیجه گرفتند
که استفاده از سایکوسل با غلظت  411میلیگرم در
لیتر سبب افزایش میزان رشد و نمو جنینها شد اما
درصد گیاهچههای تولیدی حاصل از این دو تیمار فرقی
با یکدیگر نداشتند .نتایج این آزمایش یافتههای Tang
 (2009) et al.را تأیید کرد.
در بررسی آثار متقابل والد مادری با پدری در هر دو
آزمایش مشخص شد زمانی که رقم فلیمسیدلس با رقم
یاقوتی و رقم پرلت با پرلت گردهافشانی شدند ،بیشترین
درصد جنینهای رشدیافته را تولید کردند .بیشترین
میزان جنینهای اژدری متعلق به زمانی بود که رقم
پرلت با گردة رقم یاقوتی و گردة پرلت گردهافشانی
شده بودند .همچنین بیشترین درصد جوانهزنی زمانی
رخ داد که رقم پرلت با گردة یاقوتی و رقم یاقوتی با
گردة پرلت ،گردهافشانی شده بودند .بیشترین درصد
گیاهچههای تولیدشده متعلق به زمانی بود که رقم
پرلت خود گردهافشانی شده بود (شکلهای  8و .)3
در آزمایش الف بررسی آثار متقابل بین والد مادری
با پیشتیمار پوتریسین نشان داد زمانی که والد مادری
پرلت و پیشتیمار پوتریسین با غلظتهای  21و 91
میلیگرم در لیتر اعمال شد ،درصد جوانهزنی جنینها و
گیاهچههای تولیدشده نسبت به سایر تیمارها بیشتر
1. Thompson Seedless
2. Crimson Seedless
3. Centennial Seedless

بوده و آزمون دانکن نشان داد که این تفاوتها معنادار
بوده است (شکل .)41نتایج همچنین نشان داد که آثار
متقابل معناداری بین والد پدری و پوتریسین وجود دارد
که نشان میدهد ،استفاده از والد پدری یاقوتی و
پیشتیمار پوتریسین سبب افزایش درصد جوانهزنی این
تیمار نسبت به سایر تیمارها شده بود .بیشترین درصد
جنینهای جوانهزده مربوط به استفاده از رقم یاقوتی
بهمنزلۀ والد مادری و پیشتیمار پوتریسین با غلظت 91
میلیگرم در لیتر میشد .بیشترین میزان گیاهچههای
تولیدشده متعلق به زمانی بود که رقم پرلت توسط
پوتریسین با غلظت  21و  91میلیگرم در لیتر
پیشتیمار شد (شکل .)44در بررسی آثار متقابل
سهگانه بین والد مادری ،والد پدری و پیشتیمار
پوتریسین ،تیماری که در آن والد مادری فلیمسیدلس و
والد پدری یاقوتی و پیشتیمار پوتریسین با غلظت 91
میلیگرم در لیتر استفاده شد بیشترین میزان در هر
چهار صفت بررسیشده داشت.
در آزمایش ب ،بررسی آثار متقابل بین والد مادری
با پیشتیمار سایکوسل نشان داد زمانی که والد مادری
یاقوتی و پیشتیمار  411میلیگرم در لیتر سایکوسل
اعمال شد ،درصد جنینهای رشدیافته و جوانهزنی
جنینها نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود و براساس
آزمون دانکن این تفاوتها معنادار بود .اما در رقم
فلیمسیدلس استفاده از سایکوسل با غلظت 611
میلیگرم در لیتر سبب کاهش در درصد جنینهای
اژدری ،جنینهای رشدیافته و جنینهای جوانهزده شد.
بیشترین درصد به جنینهای اژدری در ارقام
فلیمسیدلس و پرلت هنگامی که از پیشتیمار
سایکوسل با غلظت  411میلیگرم در لیتر استفاده شده
بود ،تعلق داشت (شکل.)42
در آزمایش ب در بررسی اثر متقابل بین والدهای
پدری و پیشتیمار سایکوسل مشخص شد که والدهای
پدری پرلت و یاقوتی همراه با تیمار  411میلیگرم در
لیتر سایکوسل بیشترین درصد گیاهچههای رشدیافته
بودند و هر سه والد با پیشتیمار سایکوسل با غلظت
 411میلیگرم در لیتر بیشترین درصد جوانهزنی
جنینها نسبت به سایر تیمارها را داشتند .رقم پرلت و
فلیم با پیشتیمار سایکوسل با غلظت  611میلیگرم در
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لیتر برتری نسبت به شاهد داشتند .اما والد پدری
یاقوتی همراه با تیمار سایکوسل با غلظت 611

میلیگرم در لیتر سبب کاهش درصد جوانهزنی و
کاهش درصد جنینهای رشدیافته شدند (شکل.)49
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شکل  .8اثر متقابل والد مادری و پدری بر درصد جنینهای رشدیافته ،درصد جنینهای اژدری ،درصد جنینهای جوانهزده و
درصد گیاهچههای تولیدشده با کاربرد پوتریسین دو هفته قبل از شکوفایی
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شکل  .3اثر متقابل والد مادری و والد بر درصد جنینهای رشدیافته ،درصد جنینهای اژدری ،درصد جنینهای جوانهزده و درصد
گیاهچههای تولیدشده با کاربرد سایکوسل دو هفته قبل از شکوفایی
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شکل  .44اثر متقابل والد پدری و پیشتیمار پوتریسین بر درصد جوانهزنی جنینها و درصد گیاهچههای تولیدشده
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شکل  .42اثر متقابل والد مادری و پیشتیمار سایکوسل بر درصد جنینهای رشدیافته ،درصد جنینهای اژدری،
درصد جنینهای جوانهزده
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شکل  .49اثر متقابل والد پدری و سایکوسل بر درصد جنینهای رشدیافته و درصد جوانهزنی جنینها
حروف  P ،Fو  Yمتعلق به والدین مادری فلیمسیدلس ،پرلت و یاقوتی است .حروف  p ،fو  yمتعلق به والدین پدری فلیمسیدلس ،پرلت و یاقوتی است :ccc .پیشتیمار
سایکوسل با غلظتهای  411 ،1و  611میلیگرم در لیتر :Put .پیشتیمار پوتریسین با غلظتهای  21 ،1و  91میلیگرم در لیتر .هر صفت در هر نمودار بهطور جداگانه
مقایسه شده است.

نتیجهگیری کلی

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد استفاده از رقم
پرلت بهمنزلۀ والد مادری و رقم یاقوتی بهمنزلۀ والد
پدری در برنامۀ بهنژادی انگورهای بیدانه از طریق
تکنیک نجات جنین میتواند بیشترین درصد جوانهزنی
جنینها و گیاهچههای تولیدی را به همراه داشته باشد.

استفاده از پیشتیمار پوتریسین و سایکوسل بهترتیب با
غلظت  91و  411میلیگرم در لیتر از نابودی آندوسپرم
در بذور جلوگیری کرد و سبب بهبود تغذیۀ جنین شد
که به نوبۀ خود موجب افزایش رشد جنین و جوانهزنی
بهتر جنینها و در نهایت افزایش تعداد گیاهچههای
تولیدی شد.
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