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 1گروه زيست شناسی ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران.
 2گروه زيست شناسی ،دانشکده علوم زيستی ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ايران
 3گروه ميکروبيولوژی ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،قم ،ايران

چکيده
موز يکی از گياهان استراتژيک و اقتصادی است .در تغذيه انسان و دام و اقتصاد کشورهای گرمسيری اهميت دارد .رقم مورد
آزمايش Valleryمتعلق به گونههای Musa balbisana Collaو Musa acuminate Colla

و بخش  Eumusaو

جنس  Musaمی باشد .هدف پروژه بررسی روند تکوينی گياهان موز باززايی شده از رويان های پيکری رقم والری است .قطعات
حاوی مريستم های انتهايی و جانبی برای رويان زايی پيکری استفاده شدند و سه محيط کشت از محيط پايه  MSشامل (MS1,
) ( (MS3, BAP 0.4 mg/l , IAA 2 mg/l) ، (MS2, BAP 22.5 mg/l) ،BAP 3 mg/l, IAA 2 mg/lمتفاوت
برای رويان زايی تهيه شدند .در تيمارهای  MS1و  MS3کالوس مشاهده نشد و ساقه ها از جوانه های انتهايی و جانبی رشد
کردند .گياهچه های تيمار  MS1نسبت به  MS3طول ساقه بلندتر و ريشه کوتاهتر داشتند .در تيمار  MS2روند تکوينی رويان
زايی با تشکيل کالوس کرم رنگ ودر بعضی قسمتها قهوه ای با ميکروسکوپ استريو قابل مشاهده است ،توده های کروی رويان ی
تشکيل شده و بتدريج افزايش يافته ،با تمايز بافتی رنگ سبز در رويانها ظاهر شدند سپس گياهچه های سبز رنگ کوچک بوجود
آمدند .ميانگين طول ساقه گياهچه ها 3و ريشه نوپديد  1/5سانتی متر ،تعداد ساقه  0/33و تعداد ريشه  0/3بودند .در تيمار MS4
کالوس های قهوه ايی رنگ غير متراکم ايجاد شدند .گياهچه ها از بخشهای مريستمی باززايی کرده ،طول ساقه ،ريشه نسبت به
ساير تيمارها کوتاهتر و تعداد ساقه بيشتر توليد کردند.
کلمات کليدی  :رويان زايی سوماتيک ،رقم والری ،روند تکوينی
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مقدمه
موز يکی از گياهان استراتژيک و اقتصادی است که نقش بسيار مﺆثری در تغذيه انسان و دام و اقتصاد در کشورهای گرمسيری
بازی میکند .که مصرف ساالنه کشور  000000هزار تن می باشد و ساالنه بطور تصاعدی مصرف آن افزايش می يابد ( Nica et
 .)al., 2005برخی از گونه های اين تيره ارزش زينتی دارند و برخی گياهان زراعی با اهميت اقتصادی هستند .گونه های اين تيره
علفی بزرگ با پهنک های گسترده در ساقه های کاذب می باشند .برگ های جديد از مريستم نزديک سطح خاک رشد کرده و از
ميان سا قه کاذب از يک حلقه بيرون می آيند.
بخش  Eumusaدارای گونه های  Musa balbisana Collaو  Musa acuminate Collaکه اجداد بسياری از ارقام
موزهای خوراکی ) (Bananaمی باشند.
زير گروه  :Cavandishدر گروه ژنومی  AAAقرار دارند 30 ،درصد موز دنيا را توليد می کنند .اين زير گروه را بر اساس ارتفاع
گياه به چهار کلون اصلی طبقه بندی کردند :تيپ های (Dwarf Cavandishکوتاه ترين ) ،تيپ های (Grand Nainمتوسط)،
تيپ های (Giant Cavandishبلند تر) و تيپ های (Hijau Pisang Masakبلند ترين ) هستند .بر حسب صفات ريخت
شناسی مانند طول دمبرگ ،وجود براکته ،درجه بندی خوشه و رنگ ساقه کاذب و نيز ساير صفات مانند سرعت خروج برگها و طول
چرخه توليد متفاوت هستند Grand Nain .با طول متوسط در مقابل وزش باد مقاوم است ،اما نسبت به ساير ارقام
 Cavandishبه خشکی حساس می باشد اين رقم به تدريج با ( Valeryتيپ  )Giant Cavandishجايگزين می شود .به طوری
که  Valeryعمده ترين رقم در جمعيت برای تجارت بين المللی مناطق گرمسيری است (.)Bairu et al., 2006
رويان پيکری از لحاظ ريخت شناسی شبيه رويان های تخمی می باشند ،رويان زايی پيکری اساس چند توانی سلولی است که
مختص گياهان عالی است .اين ويزگی باعث شده است که ،رويان زايی پيکری يک مدل برای بررسی حوادث ريختی ،
فيزيولوژيکی  ،مولکولی و بيوشيميايی طی شروع ونمو رويان زايی گياهان عالی باشد.
مواد و روش ها
جهت انجام آزمايش ،گياهان موز ( )Musa acuminate L.رقم ( )Valleryازگلخانه شرکت کشت بافت زرينه روز تأمين شدند .
گياهان مورد استفاده در اين آزمايش دارای رشد طبيعی بوده وعالئم آلودگی و بيماری در آنها مشاهده نشد .قطعات حاوی جوانه
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های انتهايی و جانبی جهت ضدعفونی سطحی بافتهای گياهی در محلول هيپوکلريت سديم به همراه  5تا  6قطره توئين  20قرار
داده شدند .سپس به منظورحذف اثرات هيپوکلريت سديم  3مرتبه با آب مقطر استريل شستشو شدند.
محيط های کشت دارای محيط پايه )MS (Murashige and Skoog, 1962حاوی تيمار هورمون با  pH= 5/7آماده شدند.
تيمارها شامل :
MS1 (BAP 3 mg/l, IAA 2 mg/l) (Uma et al., 2011),,
MS2 (BAP 22.5 mg/l) (Schoofs et al., 2005)،
)MS3 (BAP 0.4 mg/l , IAA 2 mg/l) (Badawy et al., 2005
ري زنمونه های استريل پس از کشت در تيمارهای مختلف طی  9هفته در اتاق رشد تحت دمای 25درجه سانتيگراد وفتوپريود
16/8نگهداری شدند .ابتدا ريزنمونه ها از نظر توليد کالوس و رويان های پيکری در هفته پنجم بررسی شدند و سپس صفات
مورفولوژيک تعداد ساقه نوپديد ،ريشه نوپديد و طول ساقه و ريشه طی  4هفته نهايی اندازه گيری شدند .بررسه های تکوينی
گياهچه های باززايی شده با برش گيری و رنگ آميزی در زير ميکروسکوپ نوری مطالعه شدند .تجزيه و تحليل داده ها با استفاده
از نرم افزار  SPSSانجام شدند.
نتايج وبحث
بررسی رويان زايی و باززايی طی مدت  9هفته کشت
برای کشت نمونه های موز رقم والری برگهای ساقه نما از اطراف آنها جدا شدند و مريستم انتهايی و جانبی نمونه ها بر روی محيط
های کشت  MS2 ،MS1و  MS3قرار داده شدند.
مريستم ها از نظر توليد کالوس رويان زا پس از گذشت  9هفته در اتاق کشت مورد بررسی قرار گرفتند .در تيمارهای  MS1و
 MS3کالوس مشاهده نشد و ساقه های نوپديد از جوانه های انتهايی و جانبی بوجود آمدند .در تيمار  MS2کالوس های کرم رنگ
و متراکم برروی ريزنمونه های مريستمی ظاهر شدند و فرآيند رويان زايی کالوسها ،صفات مورفولوژيک و روند سلولی تکوينی
گياهچه های باززايی شده مورد بررسی قرار گرفتند .طبق نظر  Albanyو همکارانش ( )2005صفات مورفولوژيک طول ساقه،
ريشه و تعداد ساقه و ريشه بررسی شده است.
در تيمارهای  MS1و  MS3کالوس تشکيل نشد و گياهچه های نوپديد از مريستم ها باززايی کردند و صفات مورفولوژيک گياهچه
های باززايی شده در پايان هفته نهم بدين صورت بودند (جدول  .)1در تيمار  MS1ميانگين طول ساقه نوپديد 12/3سانتی متر،
ساقه و ريشه نوپديد تشکيل نشدند.

3

در تيمار  MS2کالوس های رويان زا و متراکم تشکيل شدند و طی مدت  5هفته انتهايی مراحل رويان زايی انجام شده و گياهچه
های نوپديد بوجود آمدند بخشهای سطحی مريستم ها ابتدا متورم شده ،کالوسهای کرم رنگ بر روی قسمتهای سطحی مريستم ها
تشکيل شدند و رويان کروی شکل متصل به بافت مشاهده شدند (شکل  ،) 1تعداد رويانها بتدريج افزايش يافته و رويان های پيکری
نقاط گسترده تری از بافت مريستمی را در برگرفتند .مراحل رو يانی با شکل های مشخص تقريبا کروی ،کروی کشيده مشاهده
شدند .توده های کروی رويانی بر روی کالوسها تشکيل شده است .بتدريج آثاری از تمايز بافتی ظاهر شده و رنگ سبز در رويانها
ظاهر شدند .رشد بخشهای سبز رنگ همراه با تمايز ادامه داشت و گياهچه های سبز رنگ کوچک رشد کردند .صفات مورفولوژيک
آنها اندازه گيری شدند (شکل  .)1ميانگين طول ساقه نوپديد  5سانتی متر و ميانگين تعداد ساقه  0/2و ساقه و ريشه نوپديد
تشکيل نشدند Georget .و همکارانش ( )2000توده های سلولی رويان زا را بر روی کالوس موز رقم  Grand naineمشاهده
کردند.
در تيمار  MS3ميانگين طول ساقه نوپديد  2/1سانتی متر و ريشه و ساقه نوپديد باززايی نشدند.
 Chungو همکارانش ( ) 2000با مطلعه اثر  pHبر روی رويان زايی ارقام تری پلوييد  Robusta ،Pei-Chiaoو  Rajaاز گل
آذين نر موثر تشخيص دادند.
در اين تحقيق اولين بار از بافت مريستمی و محيط کشت جامد استفاده شده و نتايج مطلوبی بدست آمده است Khalil .و
همکارانش ( ) 2004با استفاده از گلهای نر موز باززايی رويان های پيکری را در محيط کشت مايع و جامد بررسی کرده و محيط
کشت مايع را مناسب معرفی کردند.
 Umaو همکارانش ( )2011از رويان زيگوتی گونه وحشی  Pisang Jajeeبرای رويان زايی استفاده کرده و رويان های پيکری
بدست آورده است .هورمون های  BAPو  IAAاستفاده شده و سن و شرايط توليد کالوس را در رويان زا بررسی کرده است.
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 مراحل تشکيل رويان های پيکری از بافت مريستم و تمايز آنها-1 شکل
) استفاده شده است10 (مراحل رويان زايی با ميکروسکوپ استريو و بزرگنمايی
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جدول  -1تغييرات ميانگين و انحراف از معيار طول ساقه و ريشه و تعداد ساقه و ريشه در گياه موز رقم والری

ميانگين تعداد

ميانگين طول

ميانگين تعداد

ميانگين طول

ريشه

ريشه

ساقه

ساقه

تيمارها

هفته

.00± 00

.00± 00

.00 ± 00

12.30 ± 0.6

1.00

MS1

.00± 00

.00± 00

.20 ± .002

5.00 ± 0.5

2.00

MS2

.00± 00

.00± 00

.00 ± 00

2.10 ± 0.2

3.00

MS3

Research developmental phases of somatic embryogenesis banana (Musa acumiata L.) cv.
Vallery
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Abstract
Banana is one of strategic and economical plant. It is important in nutrition of humans and
animals and economic in tropical countries. The Vallery belong to Musa balbisiana Colla and
Musa acuminate Colla species and Eumusa and musa genus. The subject of project is
developmental phases somatic embryogenesis and regeneration of banana from terminal and
axillary buds in cv. Vallery. The meristematic tissue of terminal and axillary used for somatic
embryogenesis. Four media culture were contain : (MS1, BAP 3 mg/l, IAA 2 mg/l) ،(MS2, BAP
22.5 mg/l) ، (MS3, BAP 0.4 mg/l , IAA 2 mg/l) prepared. MS1 and MS3 treatments did not
observed callus, shoot grown from terminal and axillary meristem. The length of shoot plantlets
was longer in MS1 than MS3 but roots was shorter. The cream color and compact of callus
(some of part brown color) in observed in MS2 treatment by Stereo Microscope. The circular
aggregated embryo raised and increased gradually. The embryo differentiated and green color
showed in embryos, after that plantlets regenerated from embryos. Mean length of shoot and root
were (3 cm, 1.5 cm) respectively, and number of shoot and root were (0.3) .MS4 treatment
produced brown callus and non-compact. The plantlets regenerated from meristematic tissue,
length of shoot and root were smaller and number of shoot was higher than other treatment.
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