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 الملخص
الكاملة من تمايز كالس السيقان تحت   Lupinus albus األبيضنجحت الدراسة الحالية في الحصول على نباتات الترمس 

ملغم  1.0( الصلب والمدعم بإضافة MS) Murashige and Skoogوضحت النتائج تفوق وسط أالفلقية لبادراتها المعقمة، و 
معدل قيم  وأعطىيومًا من الزراعة على غيره من االوساط المنتخبة.  20% بعد 90في استحداثه للكالس بنسبة  NAA 1-لتر

يومًا من النمو داللة على حيوية الكالس ونشاطه. وادت ادامة الكالس على ذات الوسط الى  40غم بعد  3.3الوزن الطري للكالس 
% 50بكامل قوته التركيبية وبنسبة  MSOفي وسط  غرسهاُجذرت عند  األفرع. هذه 22التكوين التلقائي لألفرع الخضرية وبعدد 

 يومًا، منتجة نباتات الترمس االبيض الكاملة في الوسط الزرعي. 26بعد 
 

 .: نباتات الترمس االبيض، تمايز الكالس، الوزن الطريدالةالكلمات ال
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ABSTRACT 
This study succeeded in regenerating the white lupin, Lupinus albus, plants from 

differentiated the hypocotyl stems callus of its sterilized seedlings. The results indicated to superior 

the solid Murashige and Skoog (MS) medium provided with 1.0 mg L
-1

 NAA in callus initiation 

with 90% after 20 days of culture from the other  of selected media. The rate of the value of the 

callus fresh weight was 3.3 gm after 40 days of growth, which gives indication on the viability and 

activity of callus. The continued of callus subculture on the same its initiated medium led to 

spontaneous production of 22 shoots. These regenerated shoots rooted when cultivated in MSO 

with its full strength at ratio 50% after 26 days, producing the whole lupin plants in the culture 

media. 

        

Keywords : White lupin plants, callus differentiation, fresh weight. 
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 المقدمة

المستويين  على مميزة لما قدمته وال زالت من فوائد ،ذات االهمية البالغةالتقانات الحيوية  منتعد زراعة االنسجة النباتية 
لدراسة سلوك الخاليا )انسجة  مميزاً  اً نظام ايضاً  وتوفر .والبيئية والصيدالنيةة يالصناعو ة يالزراع تمجاالالالعلمي والتطبيقي في 
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 ,.Neumann et alكاملة ) تانقساماتها وتخصصها الى نباتا من حيث منظمات النموب تهاعالقفهم مفردة( و  خاليا كاملة او

نوع وتركيز منظمات النمو  عدة اهمها تركيب الوسط الغذائي فضال عن بشكل اساسي على عواملهذه التقانة تعتمد  (. و2009
وافضل دليل هو فشل محاوالت العالم  ،نجاح استمرار نمو الجزء النباتي المزروع على الوسط الغذائيوعليها يعتمد المضافة اليه، 
Haberlandt ( في انقسام الخاليا واستحداث الكالس منهاHaberlandt, 1902 .)الذي لتوازن بين منظمات النمو فضال عن ا

-Mohammed and Alمنها ) الكاملة النباتات تمايزلكالس من االجزاء النباتية المختلفة و في استحداث ا اً بارز  اً دور  يملك

Mallah, 2013 .) 
جنوب شرق اوربا وغرب تعود الى  هانشأتوأصل ، Fabaceae الى العائلة البقولية Lupinus albus تنتمي نباتات الترمس

 الرمليةمن المحاصيل الشتوية ويوجد في جميع االراضي خاصة  دويع ،مختلفة من العالم اماكنفي  اومن ثم انتشرت زراعته اسيا
 ,.Von Baer et al)       واألزرق األصفر، األبيضوهي الترمس  أزهارهوجد عدة اصناف تعتمد على لون تو  (.2000)برهام، 

2009.)  
سم وله جذور قوية تمتد 120-100يصل الترمس االبيض وهو نبات حولي، ويتميز بارتفاعه الذي صنف تناولت الدراسة و        

ازهاره بيضاء اللون وهي الصفة المميزة للنبات و ، ينتج عدد من النوراتمتبادلة وكل نبات  وأوراقهعميقًا في التربة، 
(Jansen,2006 .) دي تعيتفاوت طعم بذوره ما بين الحلو والمر اعتمادًا على محتوياتها من المركبات القلويدية المرة والسامة التو 

وانواعها القلويدات  quinolizidine، وتشكل مركبات عند تناولها االنسان والماشية من السلبيات الخطيرة للترمس على صحة
اما النوع  ،%1%. ويتميز النوع الحلو باحتوائها على اقل من 4-1نسبتهاتتراوح و  ،الخضرية ئهجزاالنبات وا المتواجدة في بذور

(. وللترمس فوائد غذائية لألنسان Kurlovich et al., 2005 ; Bhardwaj and Hamama, 2012)المر فيكون اكثر من ذلك 
وكذلك يملك فوائد صحية حيث  .من المحاصيل الزيتية كما يعد ،وكعلف للماشية الحتوائه على نسبة عالية من البروتينات والدهون

غرامين/كيلوغرام من الوزن الجاف( من المركبات االيزوفالفونيدية تحوي تراكيز عالية )اكثر من  ان البقوليات ومن ضمنها الترمس
الواليات المتحدة كسماد  في ةوفي المجال الزراعي استخدم لمدة طويل (.Sirtori et al., 2004التي لها تأثير مضاد للسرطان )

تعمل على تحسين نسجة التربة )  بذلكو مصدرًا غنيًا للفسفور  دايضًا يعوجين و قابلية مميزة في تثبيت النايتر  المتالكهاخضر 
Agniszka et al., 2006 ; Joseph et al., 2007).  عزل  في، فقد نجح الباحثون في مجال الزراعة النسيجية للنباتو

 Sinhaاالنزيمية وتميز البروتوبالست المعزول بكثافة وحيوية عالية ) ةقيباستخدام الطر  المختلفة البروتوبالست من اجزاء البادرات

et al., 2003 وفي دراسة اخرى تم استحداث الكالس وتكوين المزارع الخلوية للترمس من االجزاء النباتية تحت الفلقية على وسط .)
 LS(Linsmaier and Skoog مع تحوير في بعض مكوناته العضوية ومضافا اليه )2,4-D  وKin (Sroga, 1983 .)

وبعد الحصول على  Kinو  D-2,4ومدعما بإضافة منظمات النمو  B5وكذلك استحدثت االجنة الجسمية للترمس على وسط 
 GA3بوجود  MSع زيادة تراكيز النترات، نقلت الى وسط الى الوسط الغذائي م ABAبإضافة  المحفزةالمراحل المتطورة لألجنة 

 (.        Nadolska-Orczyk, 1992النباتات الكاملة منها ) إنتاجاو الحامض االميني الكلوتامين من اجل 
لس تسعى الدراسة الحالية الى ايجاد بروتوكول كفوء الستحداث الكاولندرة الدراسات على هذا النوع النباتي في مختبراتنا 

يجادالمعقمة وقياس نموه بداللة الوزن الطري،  Lupinus albusمن بادرات نباتات الترمس  الظروف المثلى لتمايز الكالس الى  وا 
 االفرع الخضرية وتجذيرها إلنتاج نباتات كاملة باستخدام منظمات النمو النباتية.

 
 المواد و طرائق العمل 

تعقيم البذور ، وأنجزت عمليات بع لقسم علوم الحياة/كلية العلومسجة النباتية التامختبر زراعة األنفي أجريت كافة التجارب 
% 70بعد رشها بالكحول  (Laminar air flow cabinet) واستحداث الكالس وتمايزه داخل كابينة النقل ذات الجو المعقم
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عقمت ف واالدوات والماء المقطر ساط الغذائيةو الاما ا ،قبل البدء بالعمل ة قطن معقمة وتشغيل الجهاز لنصف ساعةعومسحها بقط
 دقيقة. 20لمدة  2كغم /سم1.02 سيليزية وضغط درجة  121( في ظروف Autoclave, Gallenkamp, U.Kالمعقام ) بجهاز

 بادرات الترمس المعقمةنتاج إ
أربيل. وحددت نسبة ة مدين)النوع الحلو( من االسواق المحلية /  Lupinus albus الترمس االبيضنباتات جهزت بذور 

 االثيلي محلول الكحولفي ، وعقمت سطحيًا بغمرها واألوساخ األتربة، ثم غسلت بالماء الجاري للتخلص من %100أنباتها وبلغت 
قاصر :  المعقم، الماء المقطرمع والمخفف  )القاصر التجاري( NaOCl لصوديومرايت امحلول هايبوكلو في ثم  دقيقتين /96 %

 Sinha etالمواد المعقمة ) ألزالهقة / دقيبالماء المقطر المعقم ثالث مرات دقيقة ثم غسلت 20حجم لمدة  : حجم، 2:1 ،ماء مقطر

al., 2003)قناني تحوي وسط لترشيح المعقم نقلت البذور الى . وبعد تجفيفها باستخدام ورق اMS (Murashige and Skoog, 

 2±25 حرارة بظروف الظالم وبدرجةو  حاضنة النموفظت القناني في ، وحين/ قنينةبذرت بواقعو الصلب لوحده  ، )الملحق((1962
 8/ضوء ساعة 16الى ظروف التعاقب الضوئي ايام( نقلت القناني  7 التي استغرقت. وبعد البدء بظهور الجذير والرويشة )سيليزية

 ,Toshiba lighting and technology corporationباستخدام انابيب فلورسنت )لوكس  1500ساعات ظالم وبشدة 

Tokyo, Japan). 
 مزارع الكالس تكوين

على  وضعت بمعدل قطعتين/قنينةيوما و  20سم تقريبا من قطع السيقان تحت الفلقية لبادرات الترمس وبعمر  1.0اخذت 
 :ادناه المنتخبة في هذه الدراسةبمنظمات النمو  مجهزاً ثم  الصلب لوحده )المقارنة(MS مل من وسط  30سطح 

MS+1.0 1-ملغم لتر
NAA   

MS+2.0 1-ملغم لتر
NAA   

MS+1.0 1-ملغم لتر
BA   

MS+2.0 1-ملغم لتر
BA   

MS +1.0  1-ملغم لتر
NAA  +  1.0 1-ملغم لتر

BA  
MS + 1.0 1-ملغم لتر

NAA  +  2.0 1-ملغم لتر
BA  

عيدت العملية االى ذات الوسط و  المتكونة ونقلت كتل الكالس تالتقطاختفاء معالم القطعة النباتية، وبعد استحداث الكالس و 
 .ظروف تنمية البادراتوحفظت العينات كافة في يوم لتجنب نفاذ مكونات الوسط.  20كل 

 تكوين االفرع الخضرية من كالس السيقان
 بإضافةم دعالمو الصلب  MS يوما على سطح وسط 20وبعمر غم تقريبا  1.0بوزن  وضعت قطعة من كالس السيقان

 .كال على حدى BA 1-ملغم لتر (0.5،1.0،2.0)
 

 تجذير االفرع الخضرية
. وغرست قائمة اوراق بواسطة مشرط معقم 3-2على  سم حاوية 2.0 -1.5 االفرع الخضرية المتمايزة وبطول استؤصلت

 .ذكر انفاً وحفظت العينات كما  (2013، العنزي) كال على حدى قوته التركيبيةاو نصف بكامل  MSOفي وسط 
 الطري الوزن

 )وسط استحداث الكالس نفسه( الغذائي الوسط على وهي حاوية القناني وزن بين الفرق بأخذ النامي للكالس الطري الوزن حدد

 يومًا. 40،20النمو  مراحل عليها خالل الكالس نقل بعد ووزنها فقط
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 النتائج و المناقشة
 انتاج البادرات المعقمة
مكتملة  بداللة الحصول على بادرات سليمة ،اكفاءته ةي لبذور نباتات الترمس المستخدمالسطحالتعقيم  طريقة اظهرت نتائج

ان مالئمة طريقة التعقيم السطحي  .(A-1،سيقانها )الشكل باستطالة تتميز و  ايام من الزراعة 7بعد  طبيعية النموو  الجذير والرويشة
قد اظهرت مالمحها من خالل الحصول على بادرات سليمة وذات المستخدمة في هذه الدراسة  Lupinus albus لبذور الترمس

حيوية جيدة. ويعتمد استخدام المواد المعقمة المختلفة على وقت تعريض البذور لها فضال عن تراكيزها والتي تعد من االساسيات 
 (.Sen et al., 2013قيم )الحرجة الستخدام تلك البذور الحقا ألنتاج بادرات معقمة وسليمة وغير متضررة من عمليات التع

 مزارع كالس السيقان تحت الفلقية: تكوين
المستخدمة منظمات النمو نوع وتركيز الكالس استنادا الى التباين في  هافي استحداث تبايناً ابدت قطع السيقان تحت الفلقية 

 . (1 الجدول)
 

الصلب  MSعلى وسط  Lupinus albusرمس : نسبة استحداث كالس السيقان تحت الفلقية لبادرات نباتات الت1الجدول 
 BAو  NAA مدعمًا بإضافات من منظمات النمو

 

 اوساط االستحداث
 (1-)ملغم لتر

استحداث 
 الكالس )%(

مدة االستحداث 
 )يوم(

MSO  )0 0 )مقارنة 

MS  +1.0 NAA 90 20 

MS  +2.0 NAA 30 33 

MS +1.0   NAA + 1.0   BA 50 28 

MS   +1.0 NAA + 2.0   BA 60 30 

 لكل معاملة 20عدد القطع المزروعة                    
 

 1-ملغم لتر 1.0ضافة إم بدعالم MS وسطوتظهر النتائج الدور المميز ل
NAA بعد 90 بلغت ستحداث الكالس بنسبةال %

مكونة و  االوساط الغذائية المستخدمة متفوقا على باقيو  (B-1،C،بمراحل االستحداث واالنقسام )الشكل اً يوما من الزراعة مرور  20
 يليه الوسط عديدة من الكالس اتسمت ببنيتها الهشة ولونها االخضر ونشاط انقساماتها مكونة مزارع منه بعد اعادة زراعتها. كتالً 
MS  ً1-ملغم لتر 1.0ضافة إب مدعما NAA 1-ملغم لتر 2.0و BA جحلم تن في حين .يوم 30بعد استحداث الكالس ، اذ شجع 
ان التباين الواضح في استحداث الكالس من قطع  في استحداثه. اخرى فشلت واستحداث الكالس بشكل جيد  فياالوساط  بعض

(. وقد يرجح تفوق 2013 السيقان تحت الفلقية لبادرات الترمس يفسر بتباين منظمات النمو المنتخبة وتراكيزها )يحيى والصالح،
NAA ستحداثه الكالس الى دور االوكسينات في توسع الخلية من خالل تأثيره على ليونة الجدار لوحده في الوسط الغذائي في ا

. فضال عن دوره في تحرير (Du et al., 2017)بزيادة النشاط االنزيمي وبناء البروتينات وبالتالي زيادة االنقسامات المتتالية 
Hايونات البروتونات )

هذا يتفق مع ما توصل اليه الباحثون من استحداث الكالس ( المهمة في عمليات االنقسام الخلوي، و +
 ,.Tan et al(. ونباتات سرة االرض )Mansure et al., 2018لوحده في نباتات الحمص ) NAAالحاوي  MSباستخدام وسط 
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بين وجود تركيز  (. وكما هو معلوم بان استجابة االجزاء النباتية للزراعة النسيجية الستحداث الكالس تعتمد على التوافق2010
الخالي من منظمات النمو في   MS. وهذا يفسر فشل وسط(Juan et al., 2010)معين من منظم النمو ومستواه الداخلي 

 استحداثه للكالس. 
 الخضرية من كالس السيقان: لألفرعالتكوين التلقائي 

فرعًا خالل  22ايز كالس السيقان وبأعداد بلغت ومن النتائج المميزة في هذا الدراسة تكوين االفرع الخضرية تلقائيًا من تم
بدأت و . (NAA 1-ملغم لتر 1.0المدعم بإضافة MS وعلى ذات وسط استحداثه )وسط  مرات( 5-2) االدامة الدورية للكالس

باقي  ط. ولم تع(D-1،الشكلوحاملة لعدد من االوراق ) ،حيوية تاالفرع بتكوين تراكيب خضرية تكشفت بعدها الى افرع كاملة ذا
ان سهولة استحداث الكالس من عدد من االنواع النباتية ال تعني بالضرورة  االوساط المنتخبة دورا في تكوين االفرع الخضرية.

-Alومن ثم انتاج النباتات الكاملة منه، كما هو الحال في نباتات الفلفل ) ،كبيرة من االفرع الخضرية اً سهولة انتاجه اعداد

Mallah and Al-Yozbaki, 2001 ،وان قابلية تمايز كالس السيقان وتكوينه التلقائي (. 2001( ونباتات البنجر السكري )النعمة
لألفرع الخضرية وعلى نفس وسط نمو الكالس قد يعود الى التركيب الوراثي للصنف النباتي المستخدم ودلياًل على القدرة الكامنة 

الوسط  مكوناتال عن مستويات منظمات النمو الداخلية لنسيج الكالس وتداخلها مع الذاتية لخالياه في تكوينها لألفرع الخضرية فض
 ; Parray et al., 2018الغذائي، وايضا من المعروف ان انتاج االوكسينات في القمم النامية قد يحدد طبيعة التمايز )

., 2018et al Rajoriya .) 
 لة :تجذير االفرع الخضرية للترمس وانتاج نباتاتها الكام

 26بكامل قوته التركيبية بعد  MSOاشارت النتائج الى قدرة االفرع الخضرية على تكوين جذور عند زراعتها في وسط 
(. E-1سم )الشكل، 1.1يوم من نقلها. وبعد استمرار نموها اتصفت بأشكالها السميكة ولونها االبيض واطوالها التي بلغت معدالتها 

 (.2بنصف قوته التركيبية تكوين الجذور )الجدول  MSOوسط في حين حفز وبنسبة ضئيلة جدًا 
 

 الصلب MSOفي وسط  Lupinus albus : تجذير االفرع الخضرية المتمايزة للترمس2الجدول 
 

  

 ان اضافة منظمات النمو الى وسط الزراعة يعتمد على الغاية من الدراسة وعلى الجزء النباتي والنوع النباتي المستخدم
 نمو سلبا على ان تؤثر الكميات التي تحتاجها من تلك المنظمات وال تحتاج الى اضافات منها اذ من المحتملطبيعيًا تنتج التي 

 .(Hartmann et al., 2002النباتية وتمايزها ) االنسجة
   
 

 

 

 

 

 

 
 

االفرع الخضرية  الوسط الغذائي
 المزروعة/المجذرة

النسبة المئوية لتكوين الجذور  المدة الزمنية للتجذير )يوم(
)%( 

MSO 10/5 26 50 

1/2 MSO 10/1 36 10 

B A 

C D 

E 
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الى نباتات كاملة في  اوتمايزه Lupinus albus لبادرات نباتات الترمس لفلقية: تكوين مزارع كالس السيقان تحت ا1الشكل 
   الوسط الزرعي

(A بادرة نبات الترمس معزولة عن وسطها الغذائي :)MSO  يوماً  20بعمر و 

(B :)نموذج للكالس المستحدث على وسط أMS 1-ملغم لتر 1.0حاويًا  الصلب 
NAA  يوم )السهم يشير الى  20بعمر

 ة اختفاء معالم القطعة النباتية(بداي
(C :)على وسط  المستحدثنموذج أخر للكالس أMS  1-ملغم لتر 1.0حاويًا الصلب 

NAA  يومًا )السهم يشير  30بعمر
 (ومتجهًا لتكوين مزارعه الى اختفاء معالم القطعة النباتية بالكامل وازدياد نمو الكالس

(Dالتكوين التلقائي لألفرع الخضرية بتم :)( ايزها من الكالس النامي على ذات الوسط فيC وبعمر )يومًا )السهم المفرد  25
د وعد حيوية نمو الفرع الخضري المزدوج يشير الى م، والسهالكالس وتكوينها مزارع منهانمو كتل يشير الى زيادة 

 (االوراق
(E( تجذير الفرع الخضري المستأصل من :)D وبعمر )يومًا    18 

 لكالس:الوزن الطري ل
م دعالم  MSللكالس النامي على وسط غم 3.3والتي بلغت  اظهرت النتائج زيادة واضحة في معدالت الوزن الطري

المقاييس البايولوجية المهمة لنمو  ىويعد الوزن الطري احد. (2) الشكل من النمو يوماً  40 بعد NAA 1-لترملغم  1.0 بإضافة
في هذا المسار بتأثيرها المباشر في بناء البروتينات والحوامض النووية من خالل تحفيزها  منظمات النمو دورا مميزا وتؤديالكالس، 

 ,.Du et al)         من النمو يوما   40  الطرية بعد  االنزيمات المهمة في بنائها وهذا ما وجد من زيادة في معدالت االوزان

2017). 
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يومًا من الزراعة على  40،20بعد   Lupinus albus: الوزن الطري لكالس السيقان تحت الفلقية لنباتات الترمس 2الشكل 

 NAA 1-ملغم لتر 1.0 بإضافةالصلب والمدعم  MSوسط 
 مكررات 4قراءة تمثل معدل ** كل 

 العربية المصادر
الناتجة من  rol-genesبمجموعة  .Daucus carota L(. احتفاظ نباتات الجزر 2013العنزي، امجد عبد الهادي محمد )

. اطروحة دكتوراه، كلية العلوم، جامعة Agrobacterium rhizogenes R1601 المحولة وراثيًا ببكتريا أنسجته
 الموصل.

(. التحفيةةز الكهربةةائي فةةي تكةةوين الجةةذور الشةةعرية المحولةةة وراثيةةًا وزراعةةة انسةةجة نباتةةات 2001) ، قتيبةةة شةةعيب محمةةد صةةالحالنعمةةة
 جامعة الموصل.، كلية التربية ،(. رسالة ماجستير.Beta vulgaris Lالبنجر السكري )

لقرى للترجمة والنشر والتوزيع، جمهورية مصر (. القيمة الغذائية والطبية للنباتات، مؤسسة ام ا2000برهام، زغلول صديق )
  العربية.

(. استحداث ونمو مزارع الكالس من قطع السيقان واالوراق الفلقية لنبات الخرنوب 2013الصالح، هناء سعيد )؛ يحيى، رنا طارق
Prosopis farcta L. 94-80 ،24الرافدين،  علوم المحفز باستخدام بعض منظمات النمو النباتية. مجلة. 
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