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  پرلترقم پاشی پوترسین بر نجات جنین انگور تأثیر مرحله نموی تخمک و محلول
(Vitis vinifera L.) 

*اندامخوش لعیا
 3زادهرضا درویش و2بانهدولتی حامد ،1

 ارومیه دانشگاه ،دانشکده کشاورزی ،باغبانی علوم گروه ،کاریمیوه ارشد کارشناسی دانشجوی سابق -5

سازمان  غربی،آذربایجاناستان  طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکزبانی، باغ قیقاتتح بخشپژوهشی،  دانشیار -2

 ارومیهتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 

 ارومیه دانشگاه ،دانشکده کشاورزی ،نباتات اصالح و زراعت گروه استاد -9

 

 (55/8/5931 تاریخ پذیرش: - 9/6/5931 )تاریخ دریافت:  

 چکیده

کیفیت باال اشاره کرد.  با بیدانه و زودرسهای جدید، واریته یتوان به توسعههای اصالحی انگور میاف برنامهاز اهد

های اصالحی انگور افزایش یافته است. در پژوهش حاضر سرعت موفقیت در برنامه ،کشت جنینتکنیک امروزه با توسعه 

و  92، 22پاشی پوترسین )صفر، محلولغلظت افشانی( و از گردهروز پس  61و  11، 41، 91، 21تأثیر مرحله نموی تخمک )

 یپاشمحلول بررسی شد. انگور رقم پرلت جنین ایزنی درون شیشهو جوانهحبه  ،تخمک اندازهر لیتر( روی دگرم میلی 42

 ،مراحل نموی مختلفها انجام شد. در گل (روز بعد از باز شدن 7ها و روز قبل از باز شدن گل 54)پوترسین در دو نوبت 

د یتر اسیل گرم دریلیم 91/2 یچ حاوین اند چیها جدا و در محیط کشت ن، تخمکیها به صورت تصادفی جمع آورحبه

د کشت شدند. نتایج نشان داد مرحله نموی تخمک و پیش تیمار یک اسیندول استیتر ایگرم در لیلیم 5ک و یبرلیج

. باالترین طول و ردداها زنی تخمکحبه و درصد جوانهجمله طول و قطر تخمک، وی صفاتی از داری رپوترسین اثر معنی

روز پس از  61در لیتر پوترسین  گرم درمیلی 92 با پاشیمحلول در زنیو همچنین باالترین درصد جوانه قطر تخمک و حبه

 .افشانی مشاهده شدگرده

 جنین کشت های رشد،م کنندهیب، تنظبکرباری کاذ ،بیدانه انگور :کلمات کلیدی
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 مقدمه

، رنگ شفاف و بزرگ حبه قبیلهایی از ویژگیداشتن 

دارند مطلوب خوری تازه مصرفانگورهایی که گی در بیدان

. در رابطه با اصالح ارقام (5338، 5نگ و تارایلو)رامی است

بیدانه مشکلی که وجود دارد سقط جنین و یا توقف رشد 

به پشتوانه امروزه  .باشدنمو بذر می یآن در مراحل اولیه

پذیر امکان تکنیک نجات جنین تالقی بین ارقام بیدانه

 افزایش تالقی و درصد نتاج بیدانه در نسل اول شده 

گی در انگور نبیدا .(5331و همکاران،  2)آگوئرا ابدیمی

( یباری کاذب )استنواسپرموکارپبکررقم پرلت از نوع 

و لقاح رخ داده اما  یافشانشد که در این حالت گردهبامی

ن سقط یجن یل مختلفیاز توسعه به دال یمراحل یدر ط

 .(2228، 4: تیان9،2222)مجیا و هینریشسن کندیم

ی در انگور به درستی شناخته نشده دلیل اصلی بیدانگ

توان از دالیل این موضوع می. (2221، 1)کرکوتالاست 

، 6)پیرسونها اشاره کرد به باال بودن سطح هورمون

نجات جنین عوامل مختلفی بر موفقیت تکنیک  .(5392

محیط کشت،  توان به ترکیباز آنها می ند کهمؤثر

 اشاره کرد تهای رشد و زمان کشکنندهژنوتیپ، تنظیم

های رشد از جمله پلی کنندهتنظیم .(2221، 7)ساندرا

                                                 
1. Ramming and Tarailo 

2. Aguero et al. 
3. Mejia and Hinrishsen  

4. Tian 

5. Korkutal 

6. Perarson 

7. Sandra 

موفقیت نجات ها و سنتز پروتئینها نقش مهمی در آمین

  ها نقش مهمی در سنتز جنین دارند. پلی آمین

. از جمله (2222)آگوئرا و همکاران،  ها دارندپروتئین

ین توان به پوترسهای مورد استفاده در انگور میآمینپلی

ها در توسعه آمین و اسپرمیدین اشاره کرد. نقش پلی

جمله وظایف  جنین به درستی مشخص نشده است اما از

اشاره کرد. زنی بذر جوانه و ان به شکستن رکودتوآن می

که محلول پاشی پوترسین در توسعه  گزارش شده است

تخمک و نجات جنین ارقام استنواسپرموکارپ انگور مؤثر 

، 3: تانگ و همکاران2221، 8اراتی و همکاران)باه باشدمی

زمان کشت نیز از لحاظ تأثیر آن روی طول و . (2223

قطر تخمک و حبه اهمیت داشته و باید کشت تخمک 

از  هدف .(2221)ساندرا،  قبل از سقط جنین انجام شود

تخمک و  ینمو مراحل ریتحقیق بررسی تأث انجام این

تخمک و حبه و  ن بر طول و قطریپوترس پیش تیمار

 باشد.می پرلترقم ن یک نجات جنیت تکنیزان موفقیم

های متراکم از جمله ارقام رقم پرلت به علت وجود خوشه

 باشدهای اصالحی انگور میمورد استفاده در برنامه

 .(2221)باهاراتی و همکاران، 

 

 هامواد و روش

                                                 
8. Bharathy et al. 
9. Tang et al. 
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 (پرلت) آزمایشرقم مورد استفاده در  یهابوته سن

ستاده کوردون طرفه یستم ایبود که به صورت س هالس 52

کسان یت یوضعبوته با قدرت رشد و  1ت شده بودند. یترب

روز قبل از باز شدن  54 یدر دو مرحله .انتخاب شدند

با پاشی ها محلولروز پس از باز شدن گل 7ها و گل

 ر لیتردگرم میلی 42و  92، 22صفر، به میزان  پوترسین

پاشی انجام گرفت. برای محلول یماربسته به نوع ت

های شاهد از آب مقطر استفاده شد. برای تهیه خوشه

مورد نظر  ییایمیش بیق از ترکیمقدار دقها محلول

ن و در حالل مناسب )آب( حل و با آب مقطر به یتوز

به عنوان  22ن یتر رسانده شد. چند قطره تویک لیحجم 

 11، 41، 91 ،21 هایها در زمانحبه .ان  اضافه شدیمو

برداشته  تصادفی به صورت یافشانروز پس از گرده 61و 

شگاه منتقل شدند. سپس توسط محلول یشده به آزما

درصد  22 )محلول سفیدکننده تجاری( مید سدیپوکلریه

به ها تخمکشدند.  گندزداییقه یدق 51به مدت  یمحج

ها جدا شده و در ل از حبهیوسیله پنس و اسکالپل استر

کشت چ ین اندچ یط کشت نیمححاوی ش یدیپتر خلدا

تر یگرم در ل 92 یچ حاوین اندچ یط کشت نیمح .شدند

گار، آتر یگرم در ل 7تر زغال فعال، یگرم در ل 2ساکارز، 

گرم در یلیم 5ک و یبرلید جیتر اسیگرم در لیلیم 91/2

 ید بود. پس از کشت، اطراف پتریک اسیندول استیتر ایل

با رشد  یهالم بسته شد و در اتاقیارافها توسط پشید

 22±2 روز و یگراد دمادرجه سانتی 27±2شرایط 

د فلورسنت و یشب، نور سف یدماگراد درجه سانتی

با شدت  یکیساعت تار 8و  ییساعت روشنا 56ود یفتوپر

. قرار گرفتند میکرومول بر مترمربع در ثانیه 42 نور

تعداد  گرفت و روز یکبار صورت 51یادداشت برداری هر 

 ند.شد برداری زده یادداشتهای جوانهجنین

ها و تخمک داخل آنها نیز همزمان تعدا کافی از حبه

با کشت جنین به منظور تعیین ابعاد فیزیکی آنها از 

با دستگاه و  تهیهجمله قطر و طول حبه و تخمک 

ل یه و تحلیتجز گیری شدند.کولیس دیجیتالی اندازه

 یمدل خط هیبا استفاده از رو (ANOVA)انس یوار

انجام  3.2نسخه SAS  نرم افزاردر  (GLM) یعموم

 ند.با آزمون دانکن انجام شد میانگینمقایسات . شد

 

 و بحث نتایج

تأثیر مرحله نموی تخمک و محلول پاشی پوترسین 

 طول حبهبر 

( طول حبه 5انس )جدول یه واریج تجزیبراساس نتا

تخمک  یو مرحله نمو پوترسین ماریش تیر پیتحت تأث

و مرحله  پوترسینمار یش تیاثر متقابل پ گرفت.قرار 

 5طول حبه در سطح احتمال  یز رویتخمک ن ینمو

ش سن یمارها با افزایت ی. در تمامبود داریدرصد معن

 طول بیشترین. افزایش یافتتخمک طول حبه  ینمو

 تریل گرم دریلیم 92 به میزان پوترسینمار یحبه در ت
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(. 5)نمودار مشاهده شد یافشانوز پس از گردهر 61

ن با یمار پوترسیکه تدهد نشان میج حاصل ینتا یبررس

مار یسه با تیش طول حبه در مقایگذشت زمان باعث افزا

 .می شودشاهد 

ن یپوترس یپاشتخمک و محلول یر مرحله نمویتأث

 قطر حبهبر 

ش ی(  نشان داد پ5انس )جدول یه واریج تجزینتا

داری یتخمک اثر معن یپوترسین و مرحله نمومار یت

مار و مرحله یش تی. اثر متقابل پردقطر حبه دا یرو

 5قطر حبه در سطح احتمال  یرونیز تخمک  ینمو

بیشترین همچون طول حبه  باشد.میدار یدرصد معن

گرم در یلیم 92به میزان ن یپوترسمار یقطر حبه در ت

ن طول حبه در یمترک و یافشانروز پس از گرده 61تر یل

 یافشانروز پس از گرده 21 یمار شاهد در مرحله نمویت

 (.2مشاهده شد )نمودار

ن یپوترس یپاشتخمک و محلول یر مرحله نمویتأث

 طول تخمکبر 

 ی( مرحله نمو5انس )جدول یه واریج تجزیطبق نتا

طول  یداری رویمار پوترسین اثر معنیش تیتخمک و پ

ج نشان دادند که اثر متقابل ین نتای. همچنرندتخمک دا

طول  یتخمک رو یمار پوترسین و مرحله نمویش تیپ

. با باشدمیدار یدرصد معن 5تخمک در سطح احتمال 

 یش مرحله نموین با افزایانگیسات میتوجه به مقا

 یشیمارها روند افزایت یتخمک، طول تخمک در تمام

تر یل گرم دریلیم 92ن تفاوت که غلظت یداشت با ا

تر در یل گرم دریلیم 42سه با غلظت ین در مقایوترسپ

داری در یر معنیتأث یافشانروز پس از گرده 61زمان 

ن طول ی(. کمتر9ش طول تخمک داشت )نمودار یافزا

روز پس از  21شاهد در مرحله  یمارهایتخمک در ت

 مشاهده شد. یافشانگرده

ن یپوترس یپاشتخمک و محلول یر مرحله نمویتأث

 ر تخمکقطبر 

 ی( محلول پاش5انس )جدولیه واریج تجزیطبق نتا

قطر  یرو یداریتخمک اثر معن ین و مرحله نمویپوترس

مرحله ش یج نشان دادند که با افزای. نتاارندتخمک د

. ابدیمی شیمارها افزایت یقطر تخمک در تمام ،نموی

ش قطر ین سبب افزایش غلظت پوترسیافزاهمچنین 

ش ین افزایاو  می شودمار شاهد یسه با تیتخمک در مقا

روز پس از  61پوتریسین  گرم در لیتریلیم 92مار یدر ت

 (.4)نمودار  می باشدمارها یر تیشتر از سایب یافشانگرده

ن یپوترس یپاشتخمک و محلول یر مرحله نمویتأث

 زنیدرصد جوانهبر 

( نشان داد که درصد 5انس )جدول یه واریج تجزینتا

تخمک و  یر مرحله نمویزده تحت تأثهای جوانهنیجن

ن درصد جوانهیشتریب .گیردمیقرار ن یپوترسمار یش تیپ
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 به میزان نیپوترس محلول پاشیدرصد( در  99/99) یزن

روز پس از گرده  61تر در زمان یگرم در لیلیم 92

زنی ن درصد جوانهی(. کمتر1 مشاهده شد )نمودار یافشان

ن در مراحل یپوترس یمارهایت یدرصد( در تمام 22)

 مشاهده شد.  یافشانروز پس از گرده 21 ،هیاول ینمو

مار یش تیتخمک و پ یمرحله نمو بر اساس نتایج حاصله

 همچنین  قطر حبه و تخمک و و طول یپوترسین رو

. اثر متقابل مرحله ردداداری یر معنیزنی تأثدرصد جوانه

قطر  ،طول یروپوترسین مار یش تیتخمک و پ ینمو

ش یبا افزادار بود. یمعنزنی و درصد جوانه به و تخمکح

ن طول و یش غلظت پوترسیتخمک و افزا یمرحله نمو

ش یافزا زنیو در نتیجه درصد جوانه قطر حبه و تخمک

 گرم دریلیم 92 و این افزایش در تیمار پوترسینافت ی

 گرم در لیتر بود.میلی 42بیشتر از تیمار پوترسین  تریل

 هاسقط بذر و کوچک بودن اندازه تخمک یت احتمالعل

    یبودن پل یناکاف ناشی از تواندیم دانهبی ارقام در

. از (5332، 5)فائور و همکاران باشد یدرون هاینیآم

 نهیگروه آم 4 یدر ساختمان خود دارا نیآمیپل کهیآنجائ

 یندهایفرا رمسی در هاگروه نیاست، ازت موجود در ا

در  یتروژنیبه عنوان منبع ن و دهیدآزاد گر یسمیمتابول

 نیو باعث رشد و نمو بهتر جن ردگییقرار م نیجن اریاخت

پونس و   .(5935فر و همکاران، )عالی شودیو تخمک م

                                                 
1. Faure et al. 

 نیبهبود جن یبرا نیاستفاده از پوترس (2222) 2تیزیو

نارس انگور را مورد مطالعه  یکشت بذرها طیدر مح ییزا

 یمنبع قو کی نید که، پوترسقرار دادند و گزارش کردن

باشد.  یم نینجات جن کیعملکرد در تکن شیافزا یبرا

 میتنظ( گزارش کردند که 5983و همکاران )معصومی 

های رشد از جمله پوترسین سبب افزایش اندازه کننده

ها آن شوند که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.حبه می

 92و  22، 2کاربرد سه سطح  انیکه منشان دادند 

 دانهیو ب یدر دو رقم عسکر نیپوترس تریدر ل گرمیلیم

 نیباالتر نیپوترس تریدر ل گرمیلیم 92غلظت  د،یسف

درصد در رقم  81/58) را باعث شد یزنجوانه زانیم

که با  (دیسف دانهیدرصد در رقم ب 19/52و  یعسکر

ن مورد یغلظت پوترس نتایج این تحقیق همخوانی دارد.

 و طول صفات بروز یرو گذارمله موارد تأثیراز ج استفاده

باشد یمزنی تخمک و درصد جوانههمچنین قطر حبه و 

باعث بهبود  گرم در لیترمیلی 2به طوریکه پوترسین 

دلس شد اما در مقابل یم سیصفات مورد نظر در رقم فل

سبب کاهش صفات مورد  لیتر گرم درمیلی 4ن یپوترس

)پونس قیق مطابقت دارد د که با نتایج این تحش یبررس

 نیپوترس تریگرم در ل یلیم 22غلظت  .(2222و تیزیو، 

را  زنیجوانه درصد Centennial Seedless 6 در رقم

درصد 6/3 دلسیسنسبت به شاهد و در رقم تامسون

                                                 
2. Ponce and Tizio 
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    دهنده تفاوت  مقایسات میانگین پیش تیمار پوترسین در مرحله نموی تخمک روی طول حبه. حروف غیرمشابه نشان  -5 نمودار

 ها در آزمون دانکن است.  درصد در بین میانگین 5دار در سطح احتمال معنی

 DAP: Days After Pollinationافشانی( پس از گرده های)روز 

 

)تانگ و  داد شیافزا هدرا نسبت به شا یزنجوانه

ها باعث تنظیم رشد هورمون .(2223، 5همکاران

ش طول و قطر حبه یبدون بذر شده و باعث افزا یانگورها

براساس مشاهدات اندازه حبه  (.5362، 2)کومب دنشویم

باشد به یم دهنده ر نوع والد گردهیماً تحت تأثیمستق

دهنده بار کاذب پرلت بهترین گردهکه انگور بکریطور

ص داده شده یش اندازه و وزن حبه انگور تشخیبرای افزا

والد  بنابراین .(5986عشری و همکاران، )اثنی است

   پدری نیز یکی از عوامل مؤثر در اندازه و وزن حبه 

های نتایج تحقیقات نشان داده است که تخمک باشد.می

)پارک  باشندمی ر بارور یمتر غیلیم 2با طول کوچکتر از 

ن یزنی در اکمترین درصد جوانهو  (5333، 9رانو همکا

                                                 
1. Tang et al. 
2. Coombe 

3. Park et al. 

ق ین تحقیکه با نتایج ا می شودها مشاهده تخمک

طبق نتایج ارتباط مستقیمی بین طول  دارد. همخوانی

ن یدر ا زنی مشاهده شد به طوریکهتخمک و درصد جوانه

با طول   ییهاتخمک در یزنن درصد جوانهیشتریق بیتحق

تخمک  اندازهش یبا افزا یعنی بودمتر یلیم 4-51/4ن یب

که این اثر  افت.یش یزنی افزابا گذشت زمان درصد جوانه

 نیبهبود وضعیت جن درها هورمون میتواند ناشی از تأثیر

درصد  افزایشو  جنینرشد و نمو بهتر  در نتیجه  و

  .باشدزنی جوانه
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 در انگور رقم پرلت یزنبر طول و قطر حبه و تخمک و درصد جوانه نیتخمک و پوترس یمرحله نمو ریتأث انسیوار هیجدول تجز -5 جدول

 داریمعن ریدرصد و غ 5درصد، 1دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی ns*، **و 

 

 

 
دار دهنده تفاوت معنی ف غیرمشابه نشانمقایسات میانگین پیش تیمار پوترسین در مرحله نموی تخمک روی قطر حبه. حرو -2 نمودار

 ها در آزمون دانکن است.  درصد در بین میانگین 5در سطح احتمال 

 DAP: Days After Pollinationافشانی( پس از گرده های)روز 

درجه  میانگین مربعات

 آزادی

 منابع تغییرات

های جوانه جنین

هزد  

 طول حبه قطر حبه طول تخمک قطر تخمک

**59/99  56/2 ns
 52/2 ns

 29/2 ns
 25/2 ns

  A) ) تکرار 4 
**33/525  25/2 ns

 76/2 ns
 

**64/2  
**62/2  (B)غلظت پوترسین  9 

24/8 ns
 

**27/2  
*95/2  22/2 ns

 27/2 ns
 (A×B)اثر متقابل  52 

**53/5511  
**62/2  

*45/2  
**1/29  

** 73/24  (C)زمان  4 
**61/74  

**57/2  
**17/2  

**14/2  
** 52/5  (B×C)اثرمتقابل  52 

79/1 ns
 29/2 ns

 56/2 ns
 

*99/2  26/2 ns
 (C×A)اثر متقابل  56 

74/6  29/2  51/2 ns
 58/2  55/2  اشتباه آزمایشی 48 

 (B×C)برش دهی اثر متقابل       
**84/594  

**29/2  
**84/2  

**73/7  
**9/9  B1 )تیمار شاهد( 4 

**86/211  
**23/2  

**36/2  
**94/3  

**2/4  4 B2 (22  میلیگرم در لیترPut) 
**43/782  

**24/2  
**52/2  

**56/22  
**15/55  4 B3 (92  میلیگرم در لیترPut) 

**31/227  
**58/2  

**92/2  
**75/59  

**88/8  4 B4 (42  میلیگرم در لیتر(Put 

87/24  52/7  59/3  81/9  24/9  ضریب تغییرات )%(  
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ه تفاوت دهند مقایسات میانگین پیش تیمار پوترسین در مرحله نموی تخمک روی طول تخمک. حروف غیرمشابه نشان  -9 نمودار

 ها در آزمون دانکن است.  درصد در بین میانگین 5دار در سطح احتمال معنی

 DAP: Days After Pollination افشانی(پس از گرده های)روز 

 

 دهنده تفاوت  مقایسات میانگین پیش تیمار پوترسین در مرحله نموی تخمک روی قطر تخمک. حروف غیرمشابه نشان -4 نمودار

 ها در آزمون دانکن است.  درصد در بین میانگین 5ح احتمال دار در سطمعنی

 DAP: Days After Pollinationافشانی( پس از گرده های)روز 
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دهنده تفاوت  مقایسات میانگین پیش تیمار پوترسین در مرحله نموی تخمک روی درصد جوانه زنی. حروف غیرمشابه نشان -1 نمودار

 ها در آزمون دانکن است. در بین میانگیندرصد  5دار در سطح احتمال معنی

 DAP: Days After Pollinationافشانی( پس از گرده های)روز  

 

 گیری کلینتیجه

از جمله پوترسین باعث بهبود وضعیت حبه و بذر 

باعث شده و از این طریق  تخمک و حبه طول و قطر

ن یشتریب به طوریکه دشوزنی میافزایش درصد جوانه

تیمار پوترسین با  ییهامربوط به تخمک یزندرصد جوانه

روز پس از گرده  61زمان  درلیتر  گرم درمیلی 92

. غلظت مؤثر پوترسین روی صفات مورد بود افشانی

های باالتر گرم در لیتر بود و غلظتمیلی 92 ،بررسی

  اثری روی صفات مورد بررسی نداشت.
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Abstract 

Developing new, seedless, early ripening and high quality cultivars are important goals 

in grape breeding programs. Nowadays, producing high percentage of seedless progeny has 

been possible. This study was aimed to examine the effects of ovule development stage (25, 

35, 45, 55 and 65 days after pollination) and putrescine spraying (0, 20, 30 and 40 mg l
-1

) 

on size of the ovule and berry in grape Perletet cultivar during embryo rescue. Putrescine 

was applied at two different stages including 14 days before and 7 days after full bloom, 

respectively. After random collection of berries at above mentioned stages of ovule 

development, the ovules were removed and cultured on Nitsch and Nitsch medium 

containing 0.35 mg l
-1

 gibberllic acid and 1 mg l
-1

 indol acetic acid. Results showed that the 

effect of ovule developmental stage and putrescine pre-treating were significant on length 

and diameter of ovule and berry, as well as the percentage of ovule germination. The 

highest levels of studied traits were observed in 30 mg l
-1

 putrescine treatment at 65 days 

after pollination. 
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