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   تکنیک نجات جنین در انگور موفقیتها بر آمینبررسی اثر برخی از پلی
  رقم فلیم سیدلس دانه  بی

  3مقدم، محمدرضا فتاحی2، علی عبادي1فرمصطفی عالی*
  استاد پردیس کشاورزي و 2 بیوتکنولوژي دانشگاه تهران، ارشد رشته آموخته کارشناسیدانش1

  س کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهراندانشیار پردی3منابع طبیعی دانشگاه تهران، 
  چکیده

پالسم بسیار غنی از ایران داراي ژرم. شوندطور گسترده در سراسر جهان کشت میهبدانه بیانگورهاي 
دست آوردن هخوري، بالحی انگورهاي تازهیکی از مهمترین اهداف اص. باشد میدانهدار و بیانگورهاي دانه

استفاده بی دانه جدید ترین روش براي تولید نتاج  مهم.باشدجدید و با کیفیت مطلوب میدانه بی انگورهاي
ه از ست آمددبه پایین نتاج به نسبتمنظور بهبود راندمان  به در این پژوهش. باشداز تکنیک نجات جنین می

در ) هر کدام در سه غلظت(هاي مختلف پوتریسین، کاداورین، اسپرمیدین و اسپرمین این تکنیک، از غلظت
 روز پس از 45. س استفاده شدرقم فلیم سیدلانگور افشانی آزاد هاي حاصل از گردهمحیط کشت تخمک

 زغال  درصد2/0 ساکارز،  درصد3 حاوي نیچ و نیچجدا و در محیط کشت   بهها از ح تخمک،افشانیگرده
محیط   بهها خارج و ها از تخمک هفته، جنین10پس از گذشت .  آگار کشت شدند درصد6/0فعال و 
 آگار منتقل  درصد7/0 درصد زغال فعال و 2/0 درصد ساکارز، 5/2حاوي  موراشیگ و اسکوگکشت 
ترتیب با غلظت  بهاسپرمیدین و اسپرمین  نشان داد که پوتریسین، پژوهش از این دست آمدهبهنتایج  .شدند

حاصل هاي ها و گیاهچهزنی جنین جوانهودار درصد رشد و نمو موالر سبب افزایش معنی  میلی1 و 5/0 ،1
ها سبب افزایش درصد رشد جنین) موالر  میلی5/0غلظت (استفاده از کاداورین در بهترین حالت .  شداز آن

  .دار نبودن افزایش معنیها شد اما ایزنی جنینو جوانه
  *. انگورجنین،نجات ، هاپلی آمین:  کلیديهاي واژه

                                                             
 m.aalifar65@yahoo.com: مسئول مکاتبه*
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  مقدمه 
خوري و تهیه کشمش در آسیا، اروپا و آمریکا طور گسترده براي مصارف تازه بهدانه بیانگورهاي 

کنندگان انگور براي مصارف تازه خوري و امروزه مصرف). 2009تانگ و همکاران، ( شوندکشت می
 یکی از 1رقم فلیم سیدلس). 2008تیان و همکاران، ( دهندرا ترجیح میدانه  بیمشی، انگورهاي کش

دلیل خصوصیات خاص میوه و تولید محصول زیاد  ارقام مهم و تجاري انگورهاي رومیزي است که به
دلیل هدانگی در انگور رقم فلیم سیدلس ببی. شودهاي اصالحی محسوب میاز ارقام مهم در برنامه

-طور طبیعی انجام میهافشانی و لقاح بشود که در این حالت گرده ایجاد می2پدیده استنواسپرموکارپی

منظور افزایش  کنندگان بهاصالح .)2005بهاراتی و همکارن، (شود گیرد اما جنین پس از مدتی سقط می
باشند دانه  بی والد مادري و پدري که در آنها هر دوهایی پذیر ساختن تالقی و امکاندانه بیتعداد نتاج 

 بر مشکالت حاصل از  استاستفاده از این تکنیک توانسته کهکنند  استفاده می3از تکنیک نجات جنین
؛ بوکوات 1985روي و همکاران، -؛ اسپیگل1983کین و همکاران،  (کندبه غلنژادي  بههاي سنتی روش

هاي زیادي  تالشبنابراینک در سطح مطلوب نیست که راندمان این تکنی یی از آنجا.)1990و داویز، 
هایی در بررسی .منظور ارتقا و بهبود این تکنیک توسط محققین انجام گرفته است بهدر جهات مختلف 

ایندول استیک اسید، ایندول بوتریک اسید و ( هاي متفاوتکه تاکنون انجام گرفته اضافه کردن اکسین
ها را زنی جنینمانی و جوانه محیط کشت نتوانسته میزان زنده بهیک و اسیدجیبرل) اسید نفتالین استیک

  ).2002، تیزیوپونس و ( افزایش دهد
کننده رشد گیاهی در محدوده وسیعی از فرآیندهاي رشد و نمو   عنوان مواد تنظیم هها بآمینپلی

خیر پیري، پایداري  تاها، رشد و گسترش ریشه،زایی، گلدهی، رسیدن میوهجنینتقسیم سلولی، : شامل
ساوهنی و - کائور( هاي مختلف مشارکت دارندهاي فعال و تحمل تنشآوري رادیکالغشاها، جمع

فاکتورها ترین و مهمجزها آمینپلی. )2005؛ تانگ و نیوتن، 2004؛ کویی و همکاران، 2003همکاران، 
ناکاراجو و ). 1991 اران،فائوري و همک؛ 1990فائوري، ( باشند در انگور میزاییریختدر دوره 
و نوع   بهداري  طور معنی به در انگور ها زنی جنینگزارش کردند که رشد و جوانه) 2008(همکاران 

ها طی نمو آمینمتابولیسم فعال پلی. آمین استفاده شده در محیط کشت وابسته استپلیمدت زمان 

                                                             
1- Flame Seedless 

2- Stenospermocarpy 
3- embryo rescue 
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 هاآمین آن است که پلیبیانگر نوئلج و کا در صنوبر نروژي جنسیهاي  و بلوغ جنینبدنی هايجنین
مینوچا و ( کنند، ولی مکانیسم عمل آنها تاکنون مشخص نشده استجنین را تنظیم میزنی و جوانهنمو 

گزارش ) 2007(کاکار و ساوهنی  ).2009ماال و همکاران،  ؛2000، سیموالسانتانن و ؛ 1999همکاران، 
باشد و در راي فرآیندهاي رشد و توسعه بسیار ضروري میهاي آزاد بآمینکردند که تعادل بین پلی

پایین پوتریسین و اسپرمیدین در خیلی باال و خیلی  هايغلظت گزارش شده است که همین راستا
 و لی؛ 1990، گاشپاندیت و ( شودها میتوسعه و باززایی بافتاز رشد، محیط کشت سبب جلوگیري 

  .)2004مینوچا و همکاران، ؛ 2003، بورلیت
هاي هاي رشد یافته، جنین جنیندرصدها بر آمینتاثیر برخی پلی بررسی، پژوهشهدف از این 

محیط   به ها آمین کردن پلیپس از اضافه يهاي تولید گیاهچهدرصدو زده جوانه يها جنیناژدري،
  .بودفلیم سیدلس افشانی آزاد انگور رقم هاي حاصل از گردهکشت تخمک

  
  هامواد و روش

رقم فلیم سیدلس در کلکسیون انگور ایستگاه تحقیقاتی و دانه  بی در مورد انگور پژوهشاین 
 انجام 1389طبیعی دانشگاه تهران در سال   هاي گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزي و منابعآزمایشگاه

سیدلس هاي انگور رقم فلیم طور تصادفی روي بوته بهآذین ماه چند گل در اواخر اردیبهشت. شد
هاي ، گلها منظور هم سن سازي آن بهها در هر خوشه باز شدند، پس از اینکه اولین گل. انتخاب شد
 بهافشانی تعدادي ح روز پس از گرده45در زمان . هاي ریز نوك خوشه حذف شدند غنچهباز شده و

مدت یک دقیقه در  بهمایع شستشو و صابون ها با در ابتدا حبه. آزمایشگاه منتقل شدند  بهو برداشت  
مدت  به و در مرحله بعد شدند با آب مقطر شستشو داده بار  دو درصد قرار گرفتند و سپس70اتانول 

مقطر دو بار با آب  به قرار گرفتند و در نهایت سه مرت درصد5/2یقه در محلول هیپوکلریت سدیم  دق20
ستریل زیر المینار فلو برش داده شده در شرایط اي ضدعفونی شده ها حبه. استریل شستشو داده شدند

ها جدا شده و در پتري متر یا بیشتر بود، از حبه میلی4هایی که اندازه آنها و آن دسته از تخمک
طور مشترك هها بپتري دیشهمه . متر در محیط کشت قرار گرفتندمیلی100×15ابعاد   بههایی  دیش
 7/0رصد زغال فعال و  د درصد2/0 ساکارز،صد در2حاوي ) 1969 (1نیچ و نیچ محیط کشت داراي

                                                             
1-  Nitsch and Nitsch  
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 و2، 1  پوتریسین با سه غلظتطور جداگانه بهنظر،  موردآزمایش  به بودند و با توجه  درصد آگاردرصد
موالر  میلی1 و 5/0، 25/0  کاداورین، اسپیرمیدین و اسپرمین هر کدام با سه غلظتوموالر   میلی4

فاقد  نیچ و نیچ محیط کشت ، تیمار شاهد ونداضافه شدیط کشت مح  به ) میکرومتر22/0(توسط فیلتر 
 ساعت 8 ساعت روشنایی و 16ها در اتاقک رشد تحت شرایط فتوپریود  دیشپتري .آمین بود پلی

. گراد قرار داده شدند  درجه سانتی25±1 میکرومول بر ثانیه بر متر مربع و دماي 50 با شدت نورتاریکی
ی که در یهاها را شکافته و جنینکشت، در زیر استریو میکروسکوپ تخمک هفته از 10پس از گذشت 

هاي خارج شده داراي جنین). 1 شکل( داخل کیسه جنینی در سمت سفت قرار داشتند، خارج شدند
ها حالت چند  پس از شکافتن تخمکموارد برخیدر . )1 شکل (قلبی و اژدري بودند اشکال کروي،

ه وجود آمده بودند که بجنسیهاي یا سلول هاي بدنیها از سلولنینجنینی مشاهده شد که این ج
موراشیگ محیط کشت   بهها از آندوسپرم و تخمک جدا شده و جنین. تعداد آنها یک در نظر گرفته شد

 آگار منتقل  درصد7/0 درصد درصد زغال فعال و 2/0 درصد ساکارز، 2ي دارا) 1962 (1و اسکوگ
  .همان شرایط قبلی در اتاق رشد قرار داده شدند و تحت )الف- 2شکل (هشد

 و در طی دو )ب-2شکل( زدن کردندجوانه  بهها شروع بعد از گذشت دو هفته از کشت، جنین
شش . )ج-2شکل( هاي اولیه ظاهر شدندو نیز ریشه هاي اولیه که فاقد کلروفیل بودندهفته بعدي، برگ

 از مرحله گیاهان کوچکدر این  .)د-2شکل( بزي گراییدس  بهها ها، رنگ برگهفته پس از کشت جنین
الف -3شکل( داشتند برگ 8 تا 4 هاگیاهچهدر هفته هشتم  .اي منتقل شدندظروف شیشه  بهدیش پتري 
 شفاف هاي حاوي پرالیت منتقل شدند و روي آنها با پالستیکگلدان  به که در این مرحله )و ب

 پس .)ج-3شکل (وراشیگ و اسکوگ آبیاري و تغذیه شدندچهارم مپوشیده شد و توسط محلول یک
 هاي حاوي پرالیت،گلدان  بهها پس از انتقال چههها برداشته شد و گیاسه هفته پالستیکگذشت از 

در نهایت ). د- 3شکل (ندخانه منتقل شدگل  بهاز اتاق رشد ) مقدار مساوي بههر یک (ماسه و خاك 
 . زمین اصلی منتقل شدند  بهار شده پس از گذشت دو هفته گیاهان سازگ

                                                             
1- Murashige and Skoog  
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  پدیده چند چنینی در تخمک انگور رقم فلیم -  جنین هاي اژدري، ج–  ب و د ، جنین قلبی شکل–الف: 1 شکل

  .سیدلس

  
  تغییر رنگ - جنین جوانه زده دو هفته پس از کشت، ج و د– ب ، جنین کشت شده در محیط کشت–الف: 2شکل 
  .شت شش هفته از کشتهاي اولیه پس از گذبرگ
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گیاهان رشد یافته در  -ها، ج و دهاي رشد یافته پس از هشت هفته از جوانه زنی جنین گیاهچه–الف و ب : 3شکل 

  .طی مراحل سازگاري
  

در هر . شدساده انجام صورت طرح کامال تصادفی  به در چهار آزمایش جداگانه و پژوهشاین 
با  ومختلف چهار غلظت شامل   که هر تیمار،انتخاب شدندن تیمار عنوا بهها آمینآزمایش یکی از پلی

عنوان یک تکرار در نظر گرفته شد و در هر  به هر پتري دیش هادر این آزمایش.  شدسه تکرار انجام
 براي . صورت گرفتSASها با استفاده از نرم افزار  آنالیز داده.گردید تخمک کشت 15پتري دیش 

  .اي دانکن استفاده شددامنه آزمون چندها ازمقایسه میانگین
  

  نتایج
هر چهار آزمایش مشخص نمود که استفاده از ) 1 جدول( از تجزیه واریانس  آمدهدستبهنتایج 

- داري بر درصد جنیناسپرمین، اسپرمیدین، پوتریسین و کادآورین در محیط کشت داراي اثرات معنی

   .هاي تولید شده بودها و درصد گیاهچه جنینهاي اژدري، جوانه زنیهاي رشد یافته، جنین
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هاي اژدري، درصد هاي رشد یافته، درصد جنینها بر درصد جنینآمین  تجزیه واریانس اثر کاربرد پلی-1جدول 
  .هاي تولید شدهها و درصد گیاهچهزنی جنینجوانه

  )MS(میانگین مربعات
  )DF(درجه آزادي   منابع تغییر

  د  ج  ب  الف
            یش اولآزما

  76/227**  33/339**  57/29**  56/217**  3  اسپرمین
  648/19  54/8  69/3  42/7  8  خطا

  23/10  83/10  23/16  11/2  -  (cv)ضریب تغییرات 
            آزمایش دوم
  33/190**  81/309**  69/72**  67/191**  3  اسپرمیدین

  39/7  122/11  089/11  089/11  8  خطا

  96/13  69/20  37/19  12/20  -  (cv)ضریب تغییرات 
            آزمایش سوم
  78/255**  7/239**  18/272**  69/261**  3  پوتریسین

  508/8  709/8  39/7  122/11  8  خطا

  67/17  59/18  27/25  95/25  -  (cv)ضریب تغییرات 
            آزمایش چهارم

  14/128**  78/177**  568/115**  067/133**  3  کاداورین
  62/9  92/5  50/8  089/11  8  خطا

  20  70/25  56/21  40/31  -  (cv)ضریب تغییرات 
درصد : هاي اژدري جدرصد جنین: ب) کروي، قلبی و اژدري(هاي رشد یافتهدرصد جنین: ، الف%1دار در سطح معنی** 

  .هاي تولیديدرصد گیاهچه: ها دجوانه زنی جنین
  

رمین و پوتریسین با ه از اسپها نشان داد که استفاد از مقایسه میانگیندست آمده ازهاي بهنتیجه
هاي دار درصد جنینوالر سبب افزایش معنیم میلی5/0موالر و اسپرمیدین با غلظت غلظت یک میلی

 1/31ترتیب  به(ها زنی جنینجوانه ،) درصد55/35 درصد و 1/31،  درصد77/37ترتیب  به(یافته رشد
 2/22،  درصد65/26ترتیب  به(دي هاي تولیو درصد گیاهچه)  درصد1/31 و  درصد2/22، درصد
هاي اژدري مشاهده نشد شاهد گردید اما این افزایش در درصد جنین  بهنسبت )  درصد2/22 و درصد
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داراي بر افزایش درصد صفات ذکر شده  استفاده از کاداورین ثاثیر معنیهمچنین،). 6 و 5، 4شکل (
  ).7شکل(نداشت 

 

  
  

  هاي تولیديها و گیاهچههاي اژدري، جوانه زنی جنینجنین هاي رشد یافته، اثر اسپرمین بر درصد جنین-4شکل 
  .در نمودار فوق هر صفت  به طور جداگانه و مستقل از سایر صفات مورد مقایسه قرار گرفته است

 

 
  

 ولیدي هاي تها و گیاهچههاي اژدري، جوانه زنی جنینجنین هاي رشد یافته، اثر اسپرمیدین بر درصد جنین-5 شکل

 .در نمودار فوق هر صفت  به طور جداگانه و مستقل از سایر صفات مورد مقایسه قرار گرفته است
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 هاي تولیديها و گیاهچهزنی جنین هاي اژدري، جوانهجنین هاي رشد یافته، اثر پوتریسین بر درصد جنین-6 شکل

 . مورد مقایسه قرار گرفته استطور جداگانه و مستقل از سایر صفات در نمودار فوق هر صفت  به

  
 هاي تولیدي ها و گیاهچهزنی جنین هاي اژدري، جوانهجنین هاي رشد یافته، اثر کاداورین بر درصد جنین-7 شکل

 .طور جداگانه و مستقل از سایر صفات مورد مقایسه قرار گرفته است در نمودار فوق هر صفت به
  

  بحث
هاي انگور براي تولید گیاهان نرمال دند که ناتوانی جنینگزارش کر )1991(فائوري و همکاران 

کاربرد اسپرمین، رسد نظر می به اینبنابرهاي درونی باشد، آمیندلیل ناکافی بودن پلیهاحتماالً ب
اسپرمیدین و پوتریسین در محیط کشت احتماال این کمبود را جبران و سبب افزایش رشد و نمو 
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-در همین راستا نقش مثبت پلی. هاي تولیدي شدها و درصد گیاهچهزنی جنینها، افزایش جوانهجنین

، سیموالسانتانن و (گزارش شده است و کاج نوئل  در صنوبر نروژي جنسیهاي ها در بلوغ جنینآمین
  ). 2009؛ ماال و همکاران، 2000

اسپرمیدین   بهشدن نسبت مناسب پوتریسین گزارش کردند که فراهم) 1991(فائوري و همکاران 
- انجام هايپژوهشهمچنین . هاي جنسی و بدنی استشاخص خوبی براي ادامه مراحل تکامل جنین

 در مرحله بدنیهاي جنین که مشخص نمود) 3یونجهو  2کائوچو، 1لوبیا(روي گیاهان مختلف شده 
 و )2004مکاران، ؛ مینوچا و ه1990، گاشپاندیت و  ( مقادیر باالیی از اسپرمیدین هستندداراياژدري 

با در کاج هاي جنسی و بدنی نمو جنینگزارش کردند که ) 1999(در همین راستا، مینوچا و همکاران 
هاي بدنی، سطوح افزایش باالي غلظت اسپرمیدین همراه بوده است و در طی دوره تقسیم سلولی جنین

گزارش کردند ) 2008(و همکاران ناکاراجو  .شدت افزایش یافت به و باند شده اسپرمیدین آزاد، اتصالی
زنی سبب افزایش جوانههاي مناسب در غلظت پوتریسین، اسپرمیدین و اسپرمین ازکه استفاده 

دست آمده از این هنتایج ب. شاهد شد  به نسبت 4 در انگور رقم کریمسون سیدلسي بدنیها جنین
 1 و 5/0 ،1 هايترتیب در غلظت بهاسپرمیدین و پوتریسین اسپرمین،  استفاده از نشان داد کهپژوهش 

ها و زنی جنیندرصد رشد، نمو و جوانهطور موثري  بهموالر در محیط کشت توانسته است  میلی
دست آمده توسط ناکاراجو و همکاران ه که این نتایج با نتایج بهاي تولیدي را افزایش دهد گیاهچه

ترتیب  بهین و پوتریسین در ساختمان خود ی که اسپرمین و اسپرمیدیاز آنجا .مطابقت داشت) 2008(
ها بعد از داراي چهار، سه و یک گروه آمونیومی هستند، پس ممکن است ازت موجود در این گروه

عنوان منبع نیتروژنی در دسترس جنین قرار  بهتجزیه در مسیر فرآیندهاي متابولیسمی آزاد گردیده و 
  .ها شده باشدوانه زنی جنینو جتحریک رشد  بهگرفته و در این راستا منجر 

موالر در محیط کشت   میلی2میزان   بهگزارش کردند کاربرد پوتریسین ) 2002( تیزیوپونس و 
 از تالقی ارقام دست آمدهبههاي زنی جنینداري بر افزایش درصد جوانه، تاثیر معنیتخمک
موالر سبب کاهش تمام   میلی4یزان م  بهپوتریسین  داشت اما استفاده از G.C×پرلون و پرلون×آرژانتینا

                                                             
1- Vigna aconitifolia 
2- Hevea brasiliensis  
3- Medicago sativa 
4- Crimson Seedless 
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موالر  نتایج نشان داد که استفاده از هر دو غلظت دو و چهار میلی. صفات مورد بررسی شده بود
رسد این تفاوت ناشی از نظر می بهپوتریسین تاثیر منفی بر صفات مورد ارزیابی گذاشته است و 

موالر در رقم فلیم   از غلظت دو و چهار میلی استفادهاحتماالً. اختالف بین ارقام مورد استفاده باشد
 داشته و در نهایت کاهش صفات مورد بررسی هاسیدلس ایجاد سمیت نموده و تاثیر منفی روي جنین

باال و پایین پوتریسین و استفاده از مقادیر در همین راستا گزارش شده است که  . استدنبال داشته بهرا 
لی و بوریت،  (شدها  توسعه و باززایی بافت،ي از رشداسپرمیدین در محیط کشت سبب جلوگیر

اسپرمین و اسپرمیدین هاي پایین از غلظتاستفاده  پژوهشدر این  .)2004؛ مینوچا و همکاران، 2003
 در محیط کشت سبب کاهش کلیه صفات مورد بررسی شد و این کاهش در صفات )موالر  میلی25/0(

گرفته در این زمینه،  صورتهايبه پژوهشبا توجه . دار بودهاي تولیدي معنیزنی و گیاهچهجوانه
نام  بهشوند، موجب تحریک پروتئین خاصی محیط کشت اضافه و جذب می  بهها آمین که پلیهنگامی

کند که این  عمل می2عنوان بازدارنده آنزیم اورنیتین دکربوکسیالز بهشوند که این پروتئین  می1زیمآنتی
شود و سبب جلوگیري از متصل شده و مانع از فعالیت آن مییم اورنیتین دکربوکسیالز آنز  بهپروتئین 

پس ) 1990، گاشپاندیت و (شود ها میآمینها و کاهش غلظت درون سلولی پلیآمینبیوسنتز پلی
 هاآمینموالر استفاده شد، تولید پلی  میلی25/0که غلظت  در زمانیتوان نتیجه گرفت که احتماالًمی

موالر   میلی25/0ها مواجه شده و استفاده از غلظت آمینزیم متوقف و جنین با کمبود پلیتوسط آنتی
موالر در لیتر استفاده شد  میلی1که از غلظت اما هنگامی. بران کندتواند این کمبود ایجاد شده را ج نمی

لظت اولیه گردید که در غ  بهآمین نسبت عالوه بر جبران این کمبود، سبب افزایش غلظت این پلی
لی و بوریت  این نتایج با نتایج که شدگیري نتیجه سبب بهبود رشد و نمو جنین و سایر صفات اندازه

   .مطابقت دارد )2004(مینوچا و همکاران و ) 2003(
در محیط کشت تاثیر سودمندي  کاداورین کاربرد ،چهاردست آمده از آزمایش هنتایج ب  بهبا توجه 

 و یک 5/0بین غلظت هایی که مااستفاده از غلظترسد مینظر  به نداشت و شدهت بررسی صفاروي
. موالر از کاداورین باشد شاید بتواند در افزایش درصد صفات مورد بررسی سودمند واقع شود میلی

پرالیت مشاهده شد گیاهانی که در محیط کشت   بهها از محیط کشت در مرحله انتقال گیاهچههمچنین 
  . تري بودندتر و ضخیمهاي بسیار کوتاهگیاهان شاهد داراي ریشه بهآنها کاداورین وجود داشت نسبت 

                                                             
1- AZ 
2- ODC 
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  گیري کلی نتیجه
ترتیب  به، استفاده از پوتریسین، اسپرمیدین و اسپرمین پژوهشدست آمده در این هنتایج ب بهبا توجه 

ها و زنی جنینجوانهها،  نمو جنینموالر سبب افزایش درصد رشد و میلی1 و 5/0، 1هاي با غلظت
 مستقیمطور  بهیاد شده صفات ش  افزایدر نهایت و شددر رقم فلیم سیدلس هاي تولیدي گیاهچه
   .گردیدموفقیت و کارایی تکنیک نجات جنین افزایش  موجب
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Abstract 
Seedless grapes are widely grown all over the world. Iran has very rich 

germplasm of seeded as well as seedless grape genotypes. One of the most 
important grape breeding purposes is to obtain high quality and seedless grapes. 
The embryo rescue technique is one of the main methods for producing seedless 
grapevines. In this study putrescine, cadaverine, spermidine and spermine (each 
with three concentrations) were added to media to rescue embryos of grape cv. 
Flame Seedless. In order to improve this technique, ovules were excised from 
berries 45 days after pollination and cultured in NN medium supplemented with 
3.0% sucrose, 0.2% activated charcoal and 0.6% agar. Embryos were removed 
from the ovules after 10 weeks and transferred onto MS medium supplemented 
with 3.0% sucrose, 0.2% activated charcoal and 0.7% agar. Results showed that 
putrescine, spermidine and spermine at 1, 0.5 and 1 mm could increase growth and 
development of embryos, percentage of embryo germination and plant production, 
respectively. Application of cadaverine only at 0.5 mm could increase development 
and germination of embryos. However, it was not significant. 
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