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 الملخص

 Silybumالتحري عن افضل طريقةة لتعقةيم بة ور تبةاك اةوم الجمةل  تضمن البحث

marianum  بيةةةةةةةةان  ور متممةةةةةةةةاك التمةةةةةةةةو التباتيةةةةةةةةةوالحصةةةةةةةةول علةةةةةةةةو بةةةةةةةةا راك سةةةةةةةةليمة  و 
(BA)Benzyl adenine  (2,4و-D )2,4-Dichlorophenoxy acetic acid    وتةو

باإلضةةةافة الةةةو قيةةةا  حيويةةةة   فةةةس اسةةةتح اث وتمةةةو الكةةةال  تبةةةاكالالقطعةةةة التباتيةةةة لبةةةا راك 
هةس تقعهةا بالمةا   معاملةة لتعقةيم البة ور أفضةلان  تتةاج الامهةرك الكال  ومسةتو  البةروتين  

  قةاج،  بعة ها بمحلةول (3) مة ةل %70 يلسثاالحول بالكثم  ساعة  (24) لم ةالمعقم المقطر 
  ثةةةةةم بةةةةةةة  قةةةةةةاج، (10)مةةةةة ة ل 2.5%( NaOCl هةةةةةايبوكلوراك الصةةةةةةو يومالتجةةةةةةاري ) القاصةةةةةر

Tween 20  اورا،  سةيقان  ج ور قطع البا راك ) (  قاج،  زرعك10% لم ة )0.1بتركيز 
( 1.0  1.0  5 0  0.1)الحاويةةةة علةةةو تراكيةةةز م تل ةةةة و الصةةةلبة  (MS)أوسةةةاط عقةةة ( علةةةو 
االوسةةةةةةةةةةاط    تجحةةةةةةةةةةك(D-2,4)( ملغم/لتةةةةةةةةةةر 1.0  0.5  0.5  0.25)  و(BA)ملغم/لتةةةةةةةةةةر 
فس تح يز الكال  حيث بلة  الةوزن الرطة   ((D-2,4و (BA)ملغم/ لتر من  1.0 الم عمة بة

 ( يةةةوم  اكةةة ك التتةةةاج  ان قطةةةع120  80  40 ةةة)ل ) م( غةةة4.1 3.1 2.4لكةةةال  الجةةة ور )
 واضةحةاه ك حيوية الكال  زيةا ة كثر استجابة الستح اث الكال   االالج ور والعق  كاتك 

ومةةع بلةةوك الكةةال   % لكةةال  كةةل مةةن الجةة ور واالورا، والعقةة 87( يةةوم لتبلةة  80عمةةر ) فةةس
بيتةةةك %  95( يةةةوم امهةةةرك الجةةة ور ت ةةةو، مةةةن حيةةةث حيويةةةة الكةةةال  ا  بلغةةةك 120عمةةةر )

  ف مصةةة ر الكةةةال  وعمةةةر      بلةةة التتةةاج  تبةةةاين مسةةةتو  البةةةروتين فةةةس مةةةزار  الكةةةال  بةةةا ت)
( يوم كان اعلو مستو  للبةروتين لكةال  120و 80اعلو مستوياته لكال  العق   وفس عمر )

 الج ور  
تباك اوم الجمل  استح اث الكال   متمماك التمو التباتية  تعقيم الب ور  الكلمات الدالة: 

 البروتين  
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 المقدمة
محليةةا و (  (Zahoor,2014(Milk Thistle) عةةا ة باةةوم الحليةة  يعةةر ف Silybum marianum اةةوم الجمةةلتبةةاك 

 والهتةةةةة  والصةةةةةين واةةةةةمال امريكةةةةةا وافريقيةةةةةا واسةةةةةتراليا  فةةةةةس متةةةةةاط، البحةةةةةر المتوسةةةةةط يتمةةةةةو   (Bijak, 2017)ال راةةةةةو  البةةةةةري 
(Nemati et al., 2017)  يعةةةةةةةو  الةةةةةةةو عاجلةةةةةةةة التجميةةةةةةةاك حةةةةةةةولس او اةةةةةةةبه  حةةةةةةةولس وهةةةةةةةو تبةةةةةةةاك(Asteraceae) 

 (Ekmekci and Karaman, 2012)  متةةر مةةع اورا،  ضةةرا  غامقةةة  اك حافةةاك ابريةةة وعةةرو،  2الةةو  تبةةاكال يصةةل طةةول
سةتة ومضةا اك االكسة ة  2000 يعةو  تاري ةه الع)جةس الةووطبيةا    (Zahra, 2017)بيضا  وااوام علو السيقان وازهار بت سجية 

 مةةةةةن  ةةةةة)ل الع يةةةةة  مةةةةةن التجةةةةةار  وال راسةةةةةاك السةةةةةريرية  ال اصةةةةةة بةةةةةه تعتبةةةةةر عامةةةةةل حمايةةةةةة غيةةةةةر عةةةةةا ي للكبةةةةة  وقةةةةة  اثبةةةةةك  لةةةةةم
(Bahmani et al., 2015  ) السةةلمارين ويعةةSilymarin    مةةا ل  عالةةةة اليةةالبايولوج لتأثيراتةةهالمركةة  ال عةةال لهةة ا التبةةاك تمةةرا

ليةةةةةة ف ( وقوتةةةةةةه المضةةةةةةا ة للت(Anti-Inflammatory كااللتهابةةةةةةاومضةةةةةةا اك  (Anti-Oxidant)يحتويةةةةةةه مةةةةةةن مضةةةةةةا اك اكسةةةةةة ة 
(Antifiabrotic)  وتع يل تمام المتاعةFederico et al., 2017))  المضةا ة للسةرطان  تأثيراتةهالةو  باإلضةافةAnti-Cancer 

(Ozturk et al., 2015)  وحمايةةةة الكلةةةوSoto et al., 2010)ال )يةةةا  البةةةروتين وتج يةةة  (  و ور  فةةةس زيةةةا ة تكةةةوين 
Kropacopa et al.,1998) Santosh, 2004; )  ايةةا الكالسةةيوم كمةةا ياةةارم فةةس  ويبطةة ويقلةةل مةةن فعاليةةة مسةبباك االورام

سا سا من بين المكم)ك الغ اجية  2014كما صت ف عام  ( Rodriguez et al., 2018) الح ي  ست ) استقرار معمم ال )يا وا
 ( Smith et al., 2014العابية العارين االكثر مبيعا فس سو، االغ ية الطبيعية والعابية )

 بتربيةةةة   ور مهةةةم فةةةس تسةةةهيل معمةةةم البحةةةوث ال اصةةةة (Plant Tissue Culture)ان لتقتيةةةة زراعةةةة االتسةةةجة التباتيةةةة  
 التباتةةةاك والتغلةةة  علةةةو الع يةةة  مةةةن الماةةةاكل المرتبطةةةة بتقلبةةةاك الطقةةةة  وكةةة لم االمةةةراا وماةةةاكل التربةةةة كمةةةا تعةةة  مصةةة ر مهةةةةم 

  والتةةةةةةةس يمكةةةةةةةن الحصةةةةةةةول عليهةةةةةةةا مةةةةةةةن مةةةةةةةزار  الكةةةةةةةال  والمعلقةةةةةةةاك ال لويةةةةةةةةجيةةةةةةةة للع يةةةةةةة  مةةةةةةةن التةةةةةةةوات  الطبيعيةةةةةةةة  اك القيمةةةةةةةة ال وا
((John and Koperuncholan, 2012   ويعتمة  تمةو الكةال  ب رجةة كبيةرة علةةو مكوتةاك الوسةط الغة اجس وتسةبها  وان لتوعيةةة

كما يع  البةروتين مةن  ( Sania and Iram Liaqat, 2017متمماك التمو وتركيزها  ور مهم فس عملية استح اث الكال  وتمو  )
  ( Elhaak et al., 2016المكوتاك ال لوية االساسية وان قيا  كمياته يعتم  عليها فس تح ي  تمو الكال  )

 

 المواد وطرائق العمل
 مصدر البذور المستخدمة في البحث

 المست  مة فس البحث من مص رين: Silybum marianumتباك اوم الجمل زو ك ب ور 
الولو تم الحصول عليها من مركز البحوث الزراعيةة فةس جمهوريةة مصةر العربيةة  والمجموعةة الثاتيةة أ  ة ك مةن المجموعة ا

 االسوا، المحلية لم يتة الموصل 
 اختبار حيوية البذور

مةن ( بة ور 10حاويةة علةو أورا، تراةيح و لةم بوضةع ) (Petir dishes) فةس أطبةا، بتةريبوضةعها حيوية الب ور  ا تبرك 
لحين حصول األتباك فيها مع مراعاة ترطيبهةا بصةورة  وريةة لمة ة اربعةة ايةام   مo 25ب رجة حرارة  كوح موعة علو ح   كل مجم

 وبع ها تم حسا  التسبة المجوية لإلتباك باست  ام القاتون التالس:
  x 100التسبة المجوية لإلتباك = ع   الب ور التابتة / ع   الب ور المزروعة                

 التعقيم السطحي للبذور وزراعتها
 :طر، م تل ة فس تعقيم الب ور وكاتك است  ام بع  التأك  من حيوية الب ور تم 
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 طريقة التعقيم االولى:
 مةة ة ث)ثةةة  قةةاج، مةةع التحريةةم المسةةتمر  ثةةم تقلةةك الةةو محلةةول %99 االيثةةاتول بتركيةةزبغمرهةةا فةةس محلةةول عقمةةك البةة ور  
مةةا  )قاصةةر:  (2:1)الم  ةة ف مةةع المةةا  المقطةةر مةةن المحلةةول الرجيسةةس المركةةز وبتسةةبة  (NaOClصةةو يوم )هةةايبوكلوراك الالقاصةةر 

    (  قيقةةة مةةةع التحريةةم لبيةةان أفضةةل وقةةةك لمعاملةةة البةة ور بمحلةةول القاصةةةر15  10  5( )حجةةم: حجةةةم( ل تةةراك زمتيةةة )مقطةةر معقةةم
ثةم ج  ةك  ر المعقةم ثة)ث مةراك إلزالةة أثةار مةوا  التعقةيم المسةت  مة التعقيم غسلك الب ور بالما  المقط اتتها   بع  (2002  )البكر

وزرعك فس قتاتس زجاجية حاوية علو أوساط غ اجية معقمة  اصة إلتباك الب ور  علو اورا، ترايح معقمة إلزالة الما  العال، بها 
 وتتمية البا راك  

 طريقة التعقيم الثانية:
 قةةاج، مةةع التحريةةم المسةةتمر   (3)مةة ة ل %70عقمةةك بااليثةةاتول و سةةاعة   (24) ة تقعةةك البةة ور بالمةةا  المقطةةر المعقةةم مةة 

 قيقةة مةع التحريةم  (20)مة ة ل %2.5 بتركيز NaOCl))هايبوكلوراك الصو يوم القاصر  بع ها تقلك الو  ور، حاوي علو محلول
المعقةم إلزالةة اثةار المةوا  المعقمةة  ج  ةك وا يةرا غسةلك البة ور ثة)ث مةراك بالمةا  المقطةر   ((Pourjabar et al.,2012 المسةتمر

 الب ور علو أورا، ترايح معقمة وزرعك فس قتاتس زجاجية حاوية علو أوساط غ اجية معقمة  اصة إلتباك الب ور وتتمية البا راك 
 طريقة التعقيم الثالثة:

 بتركيةزااليثةاتول حةاوي علةو ووضةعك فةس  ور، زجةاجس معقةم  سةاعة فةس المةا  المقطةر المعقةم  (24)تقعةك البة ور لمة ة  

 بتركيةز (NaOClهايبوكلوراك الصو يوم )القاصر محلول  باست  ام كبع ها عقم  مع التحريم المستمر اج، ق( 3) ولم ة (%70)
 قةاج، مةع التحريةم  (10)مة ة  0.1% بتركيةز Tween 20التعقةيم باسةت  ام  أكمةل  قاج، مع التحريم المستمر  (10)لم ة  %2.5
وج  ةك علةو اورا،  مةراك  (3-5)البة ور جية ا باسةت  ام المةا  المقطةر المعقةم مةن  غسةلك ( Pourjabar et al., 2018) المسةتمر
 ك  فس قتاتس زجاجية حاوية علو اوساط غ اجية معقمة  اصة إلتباك الب ور وتتمية البا را وزرعك معقمة ترايح 

 البذور إلنباتالمستخدمة  االوساط الغذائية
 ث)ث أتوا  من االوساط ال اصة وهس: است  مكلب ور وتتمية البا راك لغرا زراعة ا

o  وسطMS  ته التركيبية كامل قو ب(Murashige and Skoog,1962)  

o  وسطMS قوته التركيبيةتص ف ب 

o  وسطArnon وHogland (Arnon and Hogland, 1940,1944)  

 Growth Chamberوالب ور المزروعة فيها فس حاضتة التمو  ح مك القتاتس الزجاجية الحاوية علو االوساط الغ اجية       
( ساعاك (8ساعة ضو  و (16)وبع  أتباك الب ور تقلك الو الضو  وبتعاق  يومس   م°(24±1) بمرو ف الم)م و رجة حرارة

 الب ور إلتباك وال ترة الزمتية م)م  وح  ك افضل طريقة للتعقيم عن طري، حسا  التسبة المجوية 
 الكالس  استحداثو لقطع النباتية زراعة ا
ماةرط معقةم حيةث أسةت  م فةس هة   ال راسةة أجةزا  م تل ةة مةن البةا رة  باسةتعمالوقطعةك   يةوم (20) بعمةرأ ة ك البةا راك  

المجهةز بمسةتوياك م تل ةة  MSوزرعةك بعة   لةم علةو وسةط يبةا  سةم تقر  (1 -1.5)( بلة  طةول القطعةة عقة  سةيقان  اورا،  جة ور )
المزروعةة الةو Explants) لتمو المست  مة فةس ال راسةة  بعة ها تقلةك القتةاتس الزجاجيةة الحاويةة علةو القطةع التباتيةة )من متمماك ا

 وح مك ب رجة حرارة  الحاضتة
( 24)
 oساعاك م)م  (8)ساعة ضو  و (16)والمجهزة ب ترة ضوجية وتعاق  يومس   م 

 
 منظمات النمو المستخدمة في الدراسة 

لتبةاك الم تل ةة  وتمةو مةزار  الكةال  مةن قطةع البةا راك اسةتح اثمةن متممةاك التمةو فةس  متت بةتأثير مستوياك  ا تبارتم  
 ملغةم/( 1.0  1.0  0.5  0.1)بةالتراكيز  Benzyl Adenine (BA)ُأسةت  م مةتمم التمةو   Silybum marianum اةوم الجمةل
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 لتةر /مملغة (1.0  0.5  0.5  0.25) بةالتراكيز -Dichlorophenoxy acetic acid 2,4 (D-2,4) مةع مةتمم التمةو وت ا لةه لتةر
 علو التوالس 
  لكالس )االدامة الدورية لمزارع الكالس(ل الرطبتقدير الوزن 

تةةم حسةةا  الةةوزن الرطةة  للكةةال  مةةن  ةة)ل االعتمةةا  علةةو تح يةة  ال ةةر، فةةس وزن القتةةاتس الزجاجيةةة الحاويةةة علةةو الوسةةط  
 يوم من الزراعة  (120  80  40) الكال  و )ل فترة تمو زراعة بل وبع  اعا ةالصل  ق MSالغ اجس 

 حيوية الكالس 
( يةةةوم ولجميةةةع 120  80  40تةةةم قيةةةا  حيويةةةة الكةةةال  للقطةةةع التباتيةةةة الم تل ةةةة مةةةن تبةةةاك اةةةوم الجمةةةل وبث)ثةةةة اعمةةةار ) 

الةةةو  Triphenyltetrazolium Chloroide مةةةا ة ا تةةةزالالمعةةةام)ك باالعتمةةةا  علةةةو مةةة   قةةة رة  )يةةةا الكةةةال  الحيةةةة علةةةو 
Formazan الحمةةةةرا   وحسةةةة  طريقةةةةة  (Towill and Mazur, 1975)    مةةةةن محلةةةةول كااةةةة ف 3سةةةةم3   تةةةةم  ضةةةةافة 

 2,3,5 Triphenyltetrazolium Chloroide  يةوم(   120  80  40غةم مةن كةال  األجةزا  التباتيةة الم تل ةة بعمةر ) 0.5الةو
% 95مةن االيثةاتول  3سةم3سةاعة  واكمةل بعةزل الراسة  وغسةله بالمةا  المصة و ثةم  ضةافة  18لمة ة م °22وح مك العيتةاك ب رجةة 

 تاتوميتر  482 قيقة  بع ها تم قيا  االمتصاصية عت  طول موجس  30وترم لم ة 

 لمزارع الكالستقدير كمية البروتين الكلية 
وسةاط أوالتةامس علةو  تبةاك اةوم الجمةللتباتيةة الم تل ةة ق رك كمية البروتين الكلس لعيتاك الكال  المستح ث من القطةع ال 

MS ( ملغةةةةةةةم/1.0الحاويةةةةةةةة علةةةةةةةو )  لتةةةةةةةر مةةةةةةةنBA 2,4و-D يةةةةةةةوم حسةةةةةةة  طريقةةةةةةةة( 120  80  40) وبث)ثةةةةةةةة اعمةةةةةةةار Lowry                                 
(Lowry et al., 1951 )  وباالعتما  علو المتحتس القياسس المحضر من مصل البقرBSA  

  
 نتائج والمناقشةال

 اختبار حيوية البذور 
تميزك الب ور التس تم الحصول عليها من مركز البحوث الزراعية فس جمهورية مصر العربية بحيوية أعلو من  )ل تسبة  

ايةام  7 واسةتغرقك%( 70)حيةث كاتةك تسةبة أتباتهةا   بالمقارتةة مةع البة ور المحليةة ايةام 4  ترة اتباكب %( 80) االتباك والتس كاتك
 ( 1) الاكلفس جميع التجار  الم تبرية   من المص ر االول الب ور است  مك  ل لم لإلتباك

البيجةةة المحيطةةة لتمةةو التبةةاك  ومةةرو ف الحصةةا  والتج يةة ف والتقةةةل  الةةوالبةة ور مةةن المصةة رين  التبةةاين فةةس حيويةةة قةة  يعةةو  
  (Hamza, 2008) وال زن والتس تؤثر وباكل كبير علو جو ة الب ور واتباتها مستقب)

 

 
  على اوراق الترشيحوضعها  ايام من (4) بعد مرور Silybum marianumبذور نبات شوك الجمل إنبات : 1 الشكل
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 تعقيم البذور وانبات البادرات 
بالمعةام)ك الةث)ث الم تل ةة  Silybum marianumاارك التتاج  المستحصل عليها من تعقيم ب ور تباك اوم الجمةل أ 

ايام  5%  )ل  88تباك ألبلغك تسبة ا   ضل معاملة للحصول علو با راك سليمة وتامية باكل جي  كاتك الطريقة الثالثة  فأان 
الاةةكل  بعةة  مةةرور اسةةبوعان ( سةةم10 -7وطةةول المجمةو  الجةة ري )  ( سةةم7.5 - 6.0تةةراوح طةةول البةةا راك )   94%وك ةا ة التمةةو 

(2 – (A,B  مقارتةة مةع تتةاج  ( % علو التةوالس 14  26)تباك الب ور ضعي ة ج ا  ألثاتية فكاتك تسبة اما طريقة التعقيم االولو وا
  ( 1)الج ول    أن أغل  البا راك لم تستكمل التمو باكل جي ا ( % علو التوالس 40  44)ك ا ة التمو  بلغككما الطريقة الثالثة  

ل المعقمةةة وتركيزهةا والمةة ة الزمتيةةة للتعقةيم والتةةوازن بيتهةةا للح ةةام تةةوا  المحاليةةأكة ك التتةةاج  علةةو الة ور الكبيةةر الةة ي تلعبةه أ 
ن تقةع أ التتةاج  ثبتةككمةا أ  (Street,1977 Neumann, 2009 ;) علو حيوية الجز  التباتس والت لص من الملوثاك بةت   الوقةك

  فالبة ور الجافةة تقةوم بامتصةاص تبةاكلإلتيةة تباك وتقليل ال تةرة الزمإلساهم فس زيا ة تسبة اساعة  ((24بالما  المقطر لم ة  الب ور
المةةا  بسةةرعة  لةةو حةة  التاةةبع واالتت ةةال ممةةا يةةؤ ي الةةو زيةةا ة التاةةاط االتزيمةةس وعمليةةاك الهةة م والبتةةا  للمةةوا  الغ اجيةةة والتةةس تتطلةة  

التقةةع مةةن التقتيةةاك  ر  يعتبةةا ( Hartmann, et al., 2002وسةةطا  ماجيةةا  وبالتةةالس تمةةز، غةة ا  البةة رة ومهةةور الجةة ير ) إلتمامهةةا
  ) (Qaoud and Alkoni,1995 المستعملة فس تح يز تمو الب ور

تبةةاك أن االوسةةاط الغ اجيةةة الم تل ةة المسةةت  مة فةةس زراعةةة البة ور لةةم يكةةن لهةةا اي تةأثير علةةو تسةةبة أ ايضةا بيتةك التتةةاج و  
فةس مةرو ف تغ يةة مت اوتةة وبيجةاك  التمةو مةل علةوحيةث كاتةك بةت   الك ةا ة  وقة  يعةو   لةم الةو قة رة بة ور تبةاك اةوم الج البة ور 

 ( Cwalina-Ambroziak et al., 2012; Qavami et al., 2013) م تل ة كوته ا ي  التحمل وقابل للتكي ف
 

والمزروعة  Silybum marianumشوك الجمل  النسبة المئوية لالنبات وكفاءة النمو في طرق تعقيم بذور نبات :1 جدولال
 خالية من منظمات النموال MSعلى أوساط 

 نسبة االنبات طريقة التعقيم المستخدمة
% 

 فترة االنبات 
 (يوم)

 كفاءة النمو
% 

 44 17 26 االولو

 40 10 14 الثاتية

 94 5 88 الثالثة
 
 
 
 

 
 

 
 
 

A       B 

 يوم 14بعمر  Silybum marianumبادرات نبات شوك الجمل  :2 الشكل
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المجهزة  MSالمزروعة على اوساط  Silybum marianumباتية المختلفة لنبات شوك الجمل الكالس من القطع الن استحداث
 يوم: 40بعد مرور  (D-2,4)و (BA)بتراكيز مختلفة من 

الكةال  مةن القطةع التباتيةة لتبةاك اةوم الجمةل حسة  تراكيةز متممةاك التمةو المضةافة الةو  السةتح اثتبايتك ال ترة الزمتيةة  
ملغم/لتةر  1.0مضةافا اليهةا  MSا  استغرقك القطةع التباتيةة المزروعةة علةو أوسةاط  ( 2عة التباتية )الج ول الوسط وك لم تو  القط

يةوم للكةال  المسةتح ث  12أيةام للكةال  المسةتح ث مةن الجة ور والعقة  و 10أقةل فتةرة زمتيةة ل)سةتح اث وكاتةك  D-2,4و BAمةن 
الكةةال  حسةة  تةةو  القطةةع  السةةتح اثاالوسةةاط فقةة  تبايتةةك ال تةةرة الزمتيةةة  يومةةا لكةةال  االورا،  أمةةا بالتسةةبة لبقيةةة 20مةةن السةةا، و

( يةوم للجة ور 17-10( يةوم للعقة  و)15-10حيةث تراوحةك بةين ) للوسةط التباتية المزروعة عليهةا وتركيةز متممةاك التمةو المضةافة 
 ( 2وبا ت) ف متمماك التمو المضافة للوسط )الج ول  لألورا،( 25-18( للسيقان و)20-12و)

اال ان قطع االورا، استغرقك فترة زمتيةة  يوم ( 15-12ي)حم من ه   التتاج  ان قطع العق  كاتك االسر  فس االستجابة ) 
( يوم  ا  كاتك 25-18الكال  فس جميع االوساط المست  مة مقارتة مع باقس القطع التباتية  حيث تراوحك بين ) الستح اثاطول 

فةس  علةو التةوالس  D-2,4و BAلتةر لكةل مةن  ( ملغةم/0.1،025المجهةزة بتراكيةز ) األوسةاط( يةوم فةس 18ال ترة الزمتية األقل وهةس )
   علةةو التةةوالس وهةةس  لتةةر ( ملغةةم /0.5  1.0بتركيةةز ) D-2,4و BAفةةس األوسةةاط الحاويةةة علةةو  ل)سةةتح اثحةةين كاتةةك أطةةول فتةةرة 

 يوم  25
 

يةوم مةن  40بعةد  Silybum marianum شةوك الجمةل لنبةات النباتيةة من االجزاءالفترة الزمنية الستحداث الكالس  :2 جدولال
 الزراعة

 

 2,4-D/ BA   نبات شوك الجمل / يوم من أجزاءالستحداث الكالس الالزمة الفترة الزمنية 

 عق    سيقان أورا،  ج ور  لتر /ملغم  
0.25 / 0.1 17 18 20 10 

0.5  /0.5 13 20 15 12 

0.5 / 1.0 12 25 12 15 

1.0  /1.0 10 20 12 10 

 
العقةة (  السةةيقان  االورا،  الجةة ور ) Silybum marianumبيتةةك التتةةاج  المستحصةةل عليهةةا ان قطةةع تبةةاك اةةوم الجمةةل 

  كاتةةك أ الكةةال   السةةتح اثوباةةكل مت ةةاوك  اسةةتجابك D-2,4و BAالمجهةةزة بتراكيةةز م تل ةةة مةةن  MSالمزروعةةة علةةو أوسةةاط 
 الكال  ولكن ب رجاك م تل ة حس  التراكيز المضافة الو الوسط  الستح اثجميع االوساط مح زة 

حيةةث  D-2,4و BA( ملغم/لتةةر مةةن 1.0فةةس االوسةةاط الحاويةةة علةةو ) اسةةتجابة( ان أفضةةل 3الجةة ول )برهتةةك التتةةاج  فةةس  
أمةا بقيةك   والعقة  % فةس حالةة الجة ور90بلغةك التسةبة المجويةة السةتح اث الكةال  مةن القطةع التباتيةة المزروعةة علةو هة   االوسةاط 

الكال  عليها متبايتة بحس  تو  القطعة  الستح اث االستجابةالتراكيز من متمماك التمو المضافة الو الوسط الغ اجس فكاتك تسبة 
علةةةو التةةةوالس ح ةةةزك اسةةةتح اث  D-2,4و BAلتةةةر مةةةن  ( ملغةةةم/0.5  1.0ا  لةةةوحم ان االوسةةةاط الم عمةةةة بةةةة )  التباتيةةةة المزروعةةةة

قطةةةع االورا، والسةةةيقان المزروعةةة علةةةو ت ةةة   اسةةتجابةبيتمةةةا كاتةةةك   ( % علةةةو التةةوالس80-90جةةة ور والعقةة  بتسةةةبة )الكةةال  مةةةن ال
فقةة  كاتةةك التسةةبة   D-2,4و BA( ملغم/لتةةر مةةن 0.5تليهةةا االوسةةاط الم عمةةة بةةة )  % لكةةل متهةةا40االوسةةاط ضةةعي ة حيةةث بلغةةك 

% لكل من االورا، والعقة  فةس حةين 70% للج ور و80عق  جي ة تسبيا وهس المجوية الستح اث الكال  فس حالة الج ور واالورا، وال
 % 40تراجعك ه   التسبة لتكون األضع ف فس الكال  المستح ث من قطع السيقان وكاتك 
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( ملغم/لتةر مةن 0.25  0.1المت  ضةة حصةلك فةس االوسةاط المجهةزة بتراكيةز ) االسةتجابةيضةا الةو أن أكما أاارك التتاج   
BA 2,4و-Dأمةةا بالتسةةبة للعقةة  فقةة  كاتةةك التسةةبة المجويةةة  والسةةيقان % لكةةل مةةن قطةةع الجةة ور واالورا، 40لةةو التةةوالس ا  كاتةةك ع

 ( 3 )الج ول% 60الكال   الستح اث
 

   بعد مرور Silybum marianum شوك الجمل بادراتل النسبة المئوية الستحداث الكالس من االجزاء المختلفة: 3جدول ال
  راعةمن الز  يوما 40

2,4-D/ BA 

 / لتر ملغم

 جذور 
)%( 

 اوراق 
(%) 

 سيقان 
(%) 

 عقد 
(%) 

0.25/ 0.1 40 40 40 60 

0.5 /0.5 80 70 40 70 

0.5/ 1.0 90 40 40 80 

1.0 / 1.0 90 80 60 90 

 
وتةاك الوسةط الكال  وتمو  يعتم  بصورة  اصة علو تو  الجز  التبةاتس المةزرو  ومك استح اث  نوباكل عام يمكن القول  

(  ا  ان اسةةتجابة ;Rapbie et al.,2010 Pourjabar et al.,2012)الغة اجس و اصةةة متممةةاك التمةةو التباتيةةة المضةةافة اليةةه 
 مةةةةةةةةةةن حيةةةةةةةةةةث ان اضةةةةةةةةةةافة كةةةةةةةةةةل  والسةةةةةةةةةةايتوكايتيتاك القطةةةةةةةةةةع التباتيةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةتح اث الكةةةةةةةةةةال  يعةةةةةةةةةةو  الةةةةةةةةةةو فعاليةةةةةةةةةةة االوكسةةةةةةةةةةيتاك 

BA 2,4 و-Dالكةةةةةةةال  مةةةةةةةن القطةةةةةةةع التباتيةةةةةةةة  اسةةةةةةةتح اثت ةةةةةةةر  أثبةةةةةةةك فعاليةةةةةةةة فةةةةةةةس الةةةةةةةو الوسةةةةةةةط الغةةةةةةة اجس معةةةةةةةا أو باةةةةةةةكل م 
(Sania and Iram Liaqat, 2017)    

 ح ةةةةةزك اسةةةةةتح اث الكةةةةةال  بتسةةةةة   D-2,4و BAكمةةةةةا بيتةةةةةك التتةةةةةاج  المستحصةةةةةل عليهةةةةةا أيضةةةةةا ان التراكيةةةةةز العاليةةةةةة مةةةةةن 
 القطةةةةع التباتيةةةةة السةةةةتح اث  ةاسةةةةتجابومةةةةن جهةةةةة أ ةةةةر  فةةةةأن  ( Elhaak et al.,2016جيةةةة ة وهةةةة ا مةةةةا ااةةةةار اليةةةةه كةةةةل مةةةةن )

كاتةك األفضةل  قة  يعةو   لةم الةو أن فعاليةة األوكسةيتاك فةس  D-2,4و BAالكال  فس االوساط الحاوية علةو تراكيةز متسةاوية مةن 
 تح يةةةز األتقسةةةةام ال لةةةةوي وتاةةةةو  الكةةةةال  يمهةةةةر بوضةةةةوح عتةةةة ما تصةةةةل الةةةةو مسةةةةتو  مةةةةن التةةةةوازن فةةةةس عملهةةةةا مةةةةع السةةةةايتوكايتيتاك 

(Hartman et al., 2002 ) 
برهتةةك التتةةاج  علةةو ان قطةةع الجةة ور والعقةة  كاتةةك االفضةةل فةةس االسةةتجابة السةةتح اث الكةةال  علةةو التراكيةةز الم تل ةةة مةةن 
متمماك التمو المضافة الو الوسط أ ا ما قورتةك مةع قطةع االورا، والسةا، المزروعةة علةو ت ة  األوسةاط وهة ا مةا اك تةه  راسةة كةل 

 ( Cimino et al.,2006; Hasanloo et al.,2008; Jabeen et al.,2019من )
 MSالمزروعةة علةى اوسةةاط  Silybum marianumللكةالس المسةتحدث مةن قطةةع بةادرات نبةات شةوك الجمةل  الرطةبالةوزن 
  يوم 40بعد مرور  D-2,4و BAتراكيز مختلفة من ب المدعمة
  تةو  القطةع التباتيةة المزروعةة وتركيةز متممةاك ( تبةاين الةوزن الرطة  للكةال  بحسة4 الجة ول)امهرك التتاج  المثبتة فةس  

 BAلتةةر مةةةن  ملغةةم/ 0.5المجهةةزة بةةة  MSفضةةل الةةوزن الرطةة  للكةةةال  التةةامس علةةو أوسةةاط أوكاتةةك   التمةةو المضةةافة الةةو الوسةةط
تسةةبة بال D-2,4و BAملغم/لتةةر مةةن  1تليهةةا االوسةةاط المجهةةزة بةةة   غةةم 2.5بالتسةةبة لقطةةع العقةة  حيةةث بلةة  الةةوزن الرطةة   D-2,4و

( 2.1كة لم بلةة  الةوزن الرطةة  )  ( غةم لكةةل متهةا علةةو التةوالس 2.2  2.2  2.4لقطةع الجة ور واالورا، والعقةة  ا  بلة  الةةوزن الرطة  )
مةةن جهةةة   D-2,4و BA( ملغم/لتةةر 0.5  0.5لتةةر مةةع ) ( ملغةةم/0.25   0.1غةةم لكةةال  الجةة ور التةةامس علةةو اوسةةاط مجهةةزة بةةة ) 

  علةو التةوالسD-2,4  و BA( مةن 0.5  1.0( غم علو االوساط المجهةزة بةة )1.8لج ور واالورا، )أ ر  بل  الوزن الرط  لكال  ا
  BAملغم/لتةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةن  0.5غةةةةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةةةةس االوسةةةةةةةةةةةةاط الحاويةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةو  0.9فةةةةةةةةةةةةس حةةةةةةةةةةةةين كةةةةةةةةةةةةان أعلةةةةةةةةةةةةو وزن لكةةةةةةةةةةةةال  السةةةةةةةةةةةةيقان 

 ( 4)الج ول  D-2,4و
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الصةلبة  MSالنةامي علةى اوسةاط  Silybum marianumالوزن الرطب لكالس القطع النباتية لنبات شةوك الجمةل  :4جدول ال
 يوما من بدء الزراعة 40بعد مرور  D-2,4و BAمختلفة من منظمات النمو  بتراكيز المجهزة
2,4-D/BA غم/ الوزن الرطب للكالس 

 عقد سيقان أوراق جذور لتر /ملغم 
0.25/0.1 2.1 0.8 0.4 1.4 

0.5/0.5 2.1 1.8 0.9 2.5 

0.5/1.0 1.8 0.3 0.7 1.5 

1.0/1.0 2.4 2.2 0.3 2.2 

  ع   المكرراك  مسة لكل معاملة
امتةةاز الكةةال  المسةةتح ث مةةن قطةةع الجةة ور فةةس االوسةةاط الحاويةةة علةةو تراكيةةز م تل ةةة مةةن متممةةاك التمةةو بقةةوام هةة  ولةةون 

وقة  ات قةك مةع   ( D-3أمةا كةال  العقة  فكةان بلةون بتةس اةاح  وقةوام هة  الاةكل )  (A-3الاةكل ) ل)صة رارأبيا حليبس ماجل 
( والتةس حصة) عليهةا مةن زراعةة قطةع بةا راك اةوم الجمةل علةو اوسةاط John and Koperuncholan, 2012تتةاج  كةل مةن )

MS  2,4مع تراكيز م تل ة من-D  ( 3وبالتسبة لكال  السا، فق  كان بلون بتس وقوام متراص الاكل-(C ،وأمهر كةال  االورا  
ا  تميةز بلةون أ ضةر فةاتح ماجةل الةو االصة رار   راكيةز متممةاك التمةو فةس االوسةاط المزروعةة عليهةاتباين باللون والقوام مع تبةاين ت

بيتمةةا كةةان بلةةون أ ضةةر   D-2,4و  BAلتةةر مةةن  ملغةةم/ 0.5و D-2,4و BAلتةةر مةةن  ملغةةم/ 1فةةس االوسةةاط الحاويةةة علةةو تراكيةةز 
 ( وهةةةةةةس ت ةةةةةة  التتيجةةةةةةة التةةةةةةس حصةةةةةةل عليهةةةةةةا B-3ماجةةةةةةل الةةةةةةو البتةةةةةةس ال ةةةةةةاتح فةةةةةةس االوسةةةةةةاط اال ةةةةةةر  مةةةةةةع قةةةةةةوام متةةةةةةراص الاةةةةةةكل )

(Jabeen et al.,2019 عتة  زراعتةه للقطةع التباتيةة ت سةها مةن بةا راك اةوم الجمةل علةو اوسةاط حاويةة علةو تراكيةز م تل ةة مةن )
BA 2,4و-Dمضةافة   ا  تاير الع ي  من ال راساك ان الوان الكال  وقوامه له ع)قةة وثيقةة بتسةبة االوكسةيتاك والسةايتوكايتيتاك ال

 ( Danya et al.,2012للوسط )
 
 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 
 

 BAالصلب المدعم بتراكيز مختلفة من  MSالمزروعة على وسط  Silybum marianum قطع نبات شوك الجمل :3 الشكل
 يوما 40بعد مرور  D-2,4وال 

A-  كال  الج ور علو وسطMS + 1.0 /من  لترملغمBA 2,4و-D 
B-  كال  االورا، علو وسطMS +1.0 من  ملغم/لترBA 2,4و-D 

C-  كال  السيقان علو وسطMS + 0.5  ملغم/لتر منBA 2,4و-D 

D-  كال  العق  علو وسطMS + 0.5  ملغم/لتر منBA 2,4و-D 

 

A 

 

 

B 

 

 

C 

 

D 
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 يوم من الزراعة: 80الوزن الرطب لكالس القطع النباتية لنبات شوك الجمل بعد 
ح ةزك تمةةو الكةال  متة  االيةةام االولةو مةن الزراعةةة قة  تحولةةك يومةا مةن بةة   الزراعةة أن االوسةاط التةةس  80تبةين بعة  مةةرور  

 السةتح اث( أن أفضةل االوسةاط الماةجعة 5الجة ول)بيتةك التتةاج  المثبتةة فةس  القطع المزروعة عليها وباةكل كامةل الةو كةال   كمةا
حيةث  D-2,4و BAمةن ر لتة ملغةم/ 1وتمو الكال  من قطع الج ور والعق  لبةا راك تبةاك اةوم الجمةل هةس االوسةاط الحاويةة علةو 

-2,4و BAمةةن لتةةر  ملغةةم/ (0.5  1.0) وكةة لم االوسةةاط الحاويةةة علةةو  ( غةةم علةةو التةةوالس3.0  3.1بلةة  الةةوزن الرطةة  للكةةال  )

D(  غةةم لكةةال  الجةة ور  تليهةةةا االوسةةاط المجهةةزة بةةة 2.9حيةةث بلةة  الةةوزن الرطةةة )لتةةر مةةن مةةن  ملغةةةم/ 1.0BA 2,4و-D  بالتسةةةبة
ا   D-2,4و BA( ملغم/لتةةر 0.5  0.5( ملغم/لتةةر مةةع )0.25  0.1وكةة لم االوسةةاط المجهةةزة بةةة ) غةةم  7 2بلةة     لكةةال  االورا، 

( غم علو التوالس  أما بالتسبة لبقيةة التراكيةز المضةافة الةو االوسةاط الغ اجيةة فقة  2.6  2.5بل  الوزن الرط  لكال  الج ور عت ها )
 القطع التباتية قياسا بالتراكيز الم كورة أع)   ح زك تمو الكال  لكن بأوزان أقل لمعمم 

امةةا مةةن تاحيةةة الاةةكل والقةةوام فقةة  احةةت م كةةال  الجةة ور والسةةا، بةةالقوام الهةة  مةةع تغيةةر فةةس اللةةون الةةو البتةةس  اصةةة عتةة   
، الةةو بتةةس بيتمةةا تميةز كةةال  االورا، بقةوام متةةراص ولةون ا ضةةر غةام هةة  امةةا كةال  العقةة  فكةان بلةةون بتةس فةةاتح وقةوام  االطةرا ف 
  .(4الاكل )
ويمكةةةن القةةةول وباةةةكل عةةةام ان قطةةةع الجةةة ور والعقةةة  للبةةةا راك كاتةةةك االفضةةةل فةةةس اسةةةتح اث وتمةةةو مةةةزار  الكةةةال  لم تلةةة ف  

كمةا عة ك قطةع السةيقان االقةل فةس االسةتجابة لتمةو الكةال  باالعتمةا  علةو  التات  التراكيز المست  مة باالعتما  علو الوزن الرط  
 ( Eari et al.,2017وه ا ما اك ك عليه  راسة ) ات  التالوزن الرط  

 
الصلبة  MSالنامي على اوساط  Silybum marianumالوزن الرطب لكالس القطع النباتية لنبات شوك الجمل  :5جدول ال

 يوم  80بعد مرور  D-2,4و BAمختلفة من منظمات النمو  بتراكيز المجهزة
 

2,4-D/ BA  غم/الوزن الرطب للكالس 

 عق  سيقان أورا، ج ور لتر /غم مل
0.25/0.1 2.5 1.2 0.8 1.8 

0.5/0.5 2.6 1.3 1.3 2.3 

0.5/1.0 2.9 2.3 1.0 1.8 

1.0/1.0 3.1 2.7 0.6 3.0 

 ع   المكرراك  مسة لكل معاملة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ب  الجبار حام  البكررحا  ع و  صباح عب  اهلل صالح الب راتس
 

30 

 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 
 
 

 BAب المدعم بتراكيز مختلفة من الصل MSالمزروعة على وسط  Silybum marianumقطع نبات شوك الجمل :4 الشكل
 يوما 80بعد مرور  D-2,4وال 

A-  كال  الج ور علو وسطMS + 1.0 /من  لترملغمBA 2,4و-D 
B-  كال  االورا، علو وسطMS +1.0 من  ملغم/لترBA 2,4و-D 

C-  كال  السيقان علو وسطMS + 0.5  ملغم/لتر منBA 2,4و-D 

D-  كال  العق  علو وسطMS + 1.0  ملغم/لتر منBA 2,4و-D 
  

 يوم من بدء الزراعة 120الوزن الرطب لكالس القطع النباتية لنبات شوك الجمل بعد 
لةةوحم زيةةا ة فةةس الةةوزن  ( 6الجةة ول )والمثبتةةة فةةس  يومةةا  120لكةةال  القطةةع التباتيةةة بعةة  مةةرور  عتةة  حسةةا  الةةوزن الرطةة  

المجهةزة  MSفضةلها اوسةاط أاالولةو للزراعةة وكاتةك  وتمو  فس المراحةل استح اثهالرط  للكال  التامس علو االوساط التس اجعك 
غةم (3.7  1.8  3.0  1 4) العقة و االورا،  السةيقان  الجة ور  ال الةوزن الرطة  لكة بلغكحيث   D-2,4 و BAملغم/لترمن  1.0 ةب

لرطةةة  لقطةةةع حيةةث بلغةةةك الةةوزن اعلةةو التةةةوالس  D-2,4و BAملغم/لتةةةرمن  (0.5 1.0)علةةو التةةةوالس  تليهةةا االوسةةةاط الحاويةةة علةةةو 
القطةع التاميةة فةس كةال  لقةل وزن طةري لأ بيتمةا كةانغةم علةو التةوالس   (3.4  1.2  2.9  3.7)الج ور  واالورا،  والسيقان  والعقة  

( غةم لكةل 2.1  1.3  2.0  2.9)حيةث كةان  علةو التةوالس BAو D-2,4مةن  ( ملغم/لتر0.1و 0.25)المجهزة بة  MSعلو اوساط 
 علو التوالس   سيقان  والعق االورا،  ال من الج ور 
( يمكن القول ان الج ور قة  ت وقةك علةو بةاقس قطةع البةا راك المسةت  مة فةس 6الج ول )ومن التتاج  المستحصل عليها فس  

( 4.1ا  بلة  الةوزن الرطة  للكةال  التةامس عليهةا ) D-2,4و BAمةن لتةر  ملغم/ 1.0اتتاج مزار  الكال  وعلو االوساط الم عمة بة 
اال ان قطةةع السةةيقان كاتةةك اقةةل اسةةتجابة لتكةةوين الكةةال  مقارتةةة ببةةاقس القطةةع  االسةةتجابة السةةتح اث   هةةا قطةةع العقةة  واالورا،غةةم تلي

الكال  تتأثر ب رجة كبيرة بوسط التمو وتركيز متمماك التمو المضافة للوسط  ك لم فإن استجابة القطع التباتية علو وسط الزراعة 
للهرموتاك التباتية الموجو ة فس القطعة التباتية  ل ا فإن االستجابة الستح اث الكال  تتغاير باالعتما   يعتم  علو المحتو  ال ا لس

 ( Neumann et al., 2009; Bekheet, 2015علو تو  القطعة التباتية المست  مة )
كتلةة الكةال  علةو الوسةط  يع  قيا  الوزن الرط  فس الكال  مؤارا واضحا وسةريعا لمعة ل تمةو الكةال  بعة  م)حمةة زيةا ة

 ا  ان الزيةةةا ة فةةةس الةةةوزن الرطةةة  للكةةةال  تتتاسةةة  وباةةةكل طةةةر ي مةةةع تق مةةةه بةةةالعمر (  Hartmann et al., 2002الغةةة اجس )
(Rabia et al.,2015)   كما ان لتو  القطع التباتية وتراكيز متمماك التمو المضافة للوسط الغ اجس  ور كبير فس اسةتح اث وتمةو

B 
 

 

D 

A 

 

C 
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(  وان التغةةاير فةةس الةةوزن الرطةة  فةةس الكةةال  يعةةو  ا ةةت) ف تراكيةةز متممةةاك التمةةو Lv et al.,2017الجمةةل ) كةةال  تبةةاك اةةوم
فاالوكسةةيتاك والسةايتوكايتيتاك لهةةم  ورا  اساسةةيا  فةةس تح يةز اسةةتح اث وتمةةو الكةةال   ويبة و  ورهةةا جليةةا  عتةة ما المضةافة الةةو الوسةةط  

 ( Razdan, 2003; Jain and Häggman, 2007المست  م )يحق، توازن بيتهما وبما يت ، مع تو  التباك 
كما لوحم تغير فس بعا الص اك الاكلية لكةال  القطةع التباتيةة مةن حيةث اللةون والقةوام مةع زيةا ة عمةر الكةال  أ  أصةبح  

م، مةع الح ةام أما بالتسبة لكةال  االورا، فقة  أصةبح بلةون أ ضةر غةا هاااة كال  الج ور بلون بتس الو بتس غام، مع قوام أقل 
  ( وهةةةس تطةةةاب، التتيجةةةة التةةةس حصةةةل عليهةةةا 5وتميةةةز كةةةال  السةةةا، بقةةةوام هةةة  مةةةع لةةةون بتةةةس غةةةام، الاةةةكل ) المتةةةراص علةةةو قوامةةةه 

(Khan et al.,2014 عت  است  ام قطع با راك اوم الجمل علو اوساط )MS  مضا ف لهاTDZ  بتراكيز م تل ة 
 

الصةلبة  MSالنةامي علةى اوسةاط  Silybum marianumلنبات شةوك الجمةل  الوزن الرطب لكالس القطع النباتية :6 جدولال
 يوما من بدء الزراعة 120بعد مرور  2,4Dو BAمختلفة من منظمات النمو  بتراكيز المجهزة

 

2,4-D /BA غم/ الوزن الرطب للكالس 

 عق  سيقان أورا، ج ور لتر /ملغم 
0.25/0.1 2.9 2.0 1.3 2.1 

0.5/0.5 3.1 1.8 1.6 2.6 

0.5/1.0 3.7 2.9 1.2 3.4 

1.0/1.0 4.1 3.0 1.8 3.7 

 ع   المكرراك  مسة لكل معاملة
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  MSعلى وسط  Silybum marianumالكالس المتكون من قطع نبات شوك الجمل  :5الشكل 
 يوم من بدء الزراعة 120بعد مرور  D-2,4و BAملغم/لتر لكل من  1.0مضافا له 

 -A     ور كال  الجB- ،كال  االورا 
 -C     كال  السيقانD-  كال  العق 

B 

 

 

D 

A 

 

 

C 
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                     الم عمةةةةةةة  MS( يةةةةةةوم يمكةةةةةةن القةةةةةةول ان اوسةةةةةةاط 120 80  40وبعةةةةةة  متابعةةةةةةة الةةةةةةوزن الرطةةةةةة  للكةةةةةةال   ةةةةةة)ل االعمةةةةةةار ) 
تة ريجس وزيةا ة مسةةتمرة  قةة  ت وقةك علةو بقيةةة االوسةاط فةس تح يزهةةا لتمةو الكةال  وباةةكل D-2,4و  BAمةن لتةةر لكةل  ملغةم/ 1.0بةة 

(  لة ا عة ك هة   األوسةاط المثلةو لتح يةز اسةتح اث وتمةو الكةال  مةن 6وهة ا واضةح فةس الاةكل )  هة   االعمةار الطري  ة)لللوزن 
 القطع التباتية الم تل ة لبا راك تباك اوم الجمل اعتما ا علو تتاج  البحث الحالس  

 

 
 MSالنامي على اوساط  Silybum marianumالوزن الرطب لكالس القطع النباتية لنبات شوك الجمل ادة في الزي: 6 شكلال

  ( يوم120، 80، 40بعد ) 2,4Dو  BAمن ملغم/لتر  1.0 ة بةالصلبة المجهز 

  وم( ي120  80 ،40قياس حيوية الكالس المستحدث من القطع النباتية لنبات شوك الجمل في االعمار المختلفة )
  تراوحةك ان حيويةة الكةال   (7بالجة ول ) والمثبتةة اعمارالم تل ة وبث)ثة  مهرك تتاج  قيا  حيوية كال  القطع التباتيةأ 
 كةال المةع بلةوك  (%87) زا ك باةكل ملحةوم حتةو وصةلك الةو تسة  متسةاوية تقريبةاوقة    ( يةوم40(% فس عمةر )75 -50بين )
( يوم لوحم ت و، كةال  الجة ور علةو بةاقس 120اال اته مع تق م عمر الكال  الو )  والج ور والعق  لألورا،ما بالتسبة ( يو 80عمر)

بالمقابةل   (% علةو التةوالس89 -90(% يليةه كةال  العقة  واالورا، حيةث بلغةك عتة ها )95حيةث بلغةك )  المزار  من حيث الحيويةة
وق  ات قك ه   التتاج  مع تتاج  ال راسة التس قام   ( يوم120( فس عمر )80كاتك حيوية كال  السيقان هس االقل من بين المزار  )

 ( Chiavegatto et al.,2015بها )
يوما لكافة  80( أن حيوية الكال  زا ك باكل واضح فس العمر 7الج ول )وباكل عام تؤك  التتاج  المستحصل عليها فس  

 ( يوم 120اقس مزار  الكال  بزيا ة الحيوية الو العمر )كما اك ك التتاج  ت و، كال  الج ور عن ب التباتية اتوا  المزار  
  

 0 1المدعمة  MSالنامي على اوساط  مختلفة بأعمارحيوية كالس القطع النباتية المختلفة من نبات شوك الجمل  :7 جدولال
 D-2,4و BAمن لتر  ملغم/

 Explantsنوع الجزء النباتي
 وية )%(يالح

 يوم 120بعد  يوم 80بعد  يوم 40بعد 
 95 87 69 ج ور

 89 87 75 اورا،

 80 77 50 يقانس

 90 87 74 عق 
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      ( يوم120  80  40قياس كمية البروتين في الكالس المستحدث من القطع النباتية لنبات شوك الجمل في االعمار المختلفة )
بعمر  الم تل ة مستح ث من القطع التباتية( تبين ان تركيز البروتين فس الكال  ال8 ج ولال) بحس  التتاج  المستحصل عليها

كما ان   ملغم/غم 0.90حيث بل   قيمة فس كال  العق  مقارتة بتركيز البروتين فس كال  القطع اال ر  بأعلو( يوم كان 40)
الكال   اما  ( ملغم/غم علو التوالس0.84  0.86حيث بل  ) متقاربا ج ا كان ورا،تركيز البروتين فس كال  كل من الج ور واال

ا  كبير فس ارت  لوحم يوما 80  بع  مرور ( ملغم/غرام0.56) فق  كان تركيز البروتين فيه هو االقل سيقانالمستح ث من ال
وفس عمر  غم  ( ملغم/1.26عام و اصة فس كال  الج ور حيث بل  اعلو قيمة ) البروتين لكال  القطع التباتية باكلمستو  

يليه كال  العق   غم  ( ملغم/1.64حيث بل  ) المزار  بروتين فس كال  الج ور عن باقس ( يوم لوحم ت و، مستو  ال120)
  (7) والاكل( 8غم فس مزار  السيقان )الج ول  ( ملغم/1.26وسجلك اقل قيمة ) غم  ( ملغم/1.35 -1.42واالورا، حيث بل  )
  يع  البروتين من المؤاراك الحيوية المهمة التس (Abbasi et al., 2016مع ما حصل عليه كل من ) التتاج وق  تطابقك ه   

تعبر عن تمو الكال  فس الع ي  من التباتاك فالزيا ة فس الوزن الرط  او الجا ف الي  لية من تسي  تباتس حس يج  ان يرافقه 
فس تمو الكال  بتح ي  مق ار  زيا ة فس المكوتاك األساسية ال لوية ومن أهمها المركباك البروتيتية  وتبعا ل لم يمكن تح ي  الزيا ة

 ( Neumann et al., 2009الزيا ة فس كمية البروتيتاك )
فةةس تركيةةز البةةروتين يعتمةة  علةةو تةةو  القطعةةة التباتيةةة المزروعةةة ومةةا تحتويةةه مةةن اتزيمةةاك وهرموتةةاك  واالت  ةةااان الزيةةا ة  

علةو المحتةو  البروتيتةس  تةأثيرمضةافة الةو الوسةط الغة اجس ولمتممةاك التمةو التباتيةة ال  تباتية والتس ت تل ف من جز  تباتس الةو ا ةر
 ( Elhaak et al.,2016لمزار  الكال  )

  
النةامي علةى اوسةاط  Silybum marianumشةوك الجمةل  نبةاتلتركيز البروتين في كالس القطع النباتية المختلفة  :8جدول ال

MS  من ملغم/لتر  1.0المدعمة بةBA 2,4و-D  مختلفة بأعمار 
 

  )ملغم/غم( وزن طرييز البروتين ترك

 نوع الجزء النباتي
Explant 

 /يوم40 /يوم80 /يوم120

 ج ور 0.86 1.26 1.64

 اورا، 0.84 1.20 1.35

 سيقان 0.56 1.18 1.26

 عق  0.90 1.24 1.42

 



 ب  الجبار حام  البكررحا  ع و  صباح عب  اهلل صالح الب راتس
 

34 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

40 80 120

  
  

  
  
  
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
  

  
 

 

           

      

     

     

   

 
النامي على اوساط  Silybum marianumشوك الجمل  باتالقطع النباتية المختلفة لن كالسالمحتوى البروتيني ل: 7 الشكل

MS  من  ملغم/لتر 1.0المجهزة بةBA 2,4و-D 
 

 شكر وتقدير
لةو كةل مةن سةاهم فةس اتمةام  يتق م الباحثان بالاكر والتق ير  لو قسم علوم الحياة وعما ة كلية العلوم  فس جامعة الموصل  وا 

 ه ا البحث 
 العربية المصادر

 Corylus avellana L(  تتمية واستح اث مزار  الكال  من البراعم لتباك البتة ، 2011الجبار حام  عب اهلل )رحا  عب    البكر
 العرا،   الموصل جامعة  العلوم كلية  الحياة قسم علوم   كتورا  مع عزل مرك  التاكسون  اطروحة 
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ABSTRACT 

 The present research investigates the best Method for sterilization the Silybum marianum 

Plant seeds for getting best seedlings and the roles of plant growth regulators the (BA) Benzyl 

adenine and (2,4-D) 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid, as well the type of the explants of the 

seedlings to induce and grow callus. In addition, determined the callus viability and its protein 

content. The results showed the best treatment seeds is to soak them with water for (24) hours and 

then with Ethanol 70% for (3) minutes, immerse them with Sodium hypochlorite) NaOCl) 2.5% for 

(10) minutes, and with 0.1% Tween 20 for (10) minutes. The explants of seedlings (roots, leaves, 

shoots, nodes) have been cultured on solid MS medium contain different concentrations 

(0.1,0.5,1.0,1.0) mg/L of BA and (0.25,0.5,0.5,1.0) mg/ L of 2,4-D. The medium which 

supplemented with (1) mg/l of (BA) and (2,4-D) had succeeded to induction of calls growth, which 

produce (2.4,3.1,4.1) gm. fresh weight respectively. The results showed that roots and nodes have 

more response than others to initiate and induce callus. The viability of callus showed a noticeable 

increase in age (80) day to reach (87%) for roots, leaves, and nodes callus. The callus of roots 

showed best increase in viability which reaches (95%) in (120) day. The results explained variation 

in protein level in callus culture with different in callus source and age, it reaches the highest level 

in nodes callus, and in (80, 120) days was the highest level of protein where in roots callus. 

 

Keywords: Silybum marianum, Callus induction, Plant growth regulators, Seeds sterilization, 

Protein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


