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 الممخص 

 Lavandulaنجحت الدراسة الحالية في إنتاج نبات الالفندر

angustifolia   المستحدثة من كالس أوراق بادراتيا، وأظيرت من أجنتو الجسمية
، 0.13، 0.2، 0نتائج نقع بذوره الساكنة في محمول حامض الجبرليك بتراكيز )

في تحفيز نسبة  2-غم لتر 0.3ساعة تفوق التركيز  12لمدة  2-( غم لتر2.0، 0.3
 أيام عند مقارنتيا مع باقي المعامالت والمقارنة 4% بعد 53إنباتيا التي بمغت 

. وتمكنت الدراسة من استحداث ايوم 21% بعمر 10التي كانت نسبة إنباتيا 
الصمب المدعم بإضافة  MSالكالس من أوراق بادراتيا التي وضعت عمى وسط 

 2-ممغم لتر 20و NAA 2-ممغم لتر 1.0
BA   تميز بمونو األخضر  ايوم 10بعد

لوسط أنتجت المصفر وقوامو اليش وعند استئصال كتميا ووضعيا عمى ذات ا
يوم. وبعد إعادة الزراعة الثانية ظيرت  23مزارع جيدة النمو والتي أديمت كل 

الطور الكروي والتي تطورت الحقًا الى مع ىي أولى مراحل األجنة الجسمية 
عند وضعيا بشكل مفرد عمى وسط  التي الفمقوبعدىا الطوربيدي  ثم القمبيألطور 
MSO  يوم امتازت بنموىا الجيد وكثافة  10نباتات الفندر كاممة بعد كونت
 أوراقيا. 

 

 .الجسمية: نبات الالفندر، حامض الجبرليك، األجنة دالةالكممات ال
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 المقدمة

المعقمة وحتى النبات الكامل عمى  األعضاء، األنسجة، من الخاليا تمكنت زراعة أالنسجة النباتية من الحصول عمى مزارع
. وتؤدي ىذه التقانة دورًا (Al-Gburi،1012) واإلضاءةأوساط غذائية مناسبة وتحت ظروف مسيطر عمييا من الحرارة والرطوبة 

نتاج المركبات الصيدالنية والقضاء عمى  (. 1023الصميدعي، وغيرىا ) مراضاألميمًا في مجال إكثار النباتات وتحسين نوعو، وا 
بغض النظر عن  (explantمن النبات ) قطعة صغيرة باستغاللوكذلك تتيح إمكانية إنتاج أعداد كبيرة من النباتات المرغوبة 

إحدى    Somatic embryogenesisالجسمية األجنة(. وتعد Devasigamani et al., 2020الموسم وعمى مدار السنة ) 
( وتتميز بسرعة تكوينيا وغزارة أعدادىا وذات كفاءة Guan et al., 2016ية في إنتاج النباتات وتحسينيا وراثيًا )وسائميا الحيو 

       من الكالس  من النبات أو بشكل غير مباشر (. والتي تتكون إما بشكل مباشرPais, 2019عالية ومستقرة نسبيًا )
(Razdan, 2003 ويعد استحداث الكالس من الخطو .) الجسمية وكذلك تؤدي طبيعة ومكونات الوسط  األجنةات الميمة في تكوين

حو المستخدمة في الوسط الغذائي ومستواىا الداخمي في ألنسيج النباتي دورًا ميمًا في نسب نجا الغذائي، تراكيز منظمات النمو
(Hisano et al., 2016) جسمية في المزارع النسيجية وباألخص ال األجنة. ولالوكسينات الدور المتميز في تحفيز استحداث-

D1,2 (Mahendran and Bai, 2016 ; Keshvari et al., 2018) الجسمية بسمسمة من التغيرات الشكمية ىي  األجنة وتمر
(. ونجحت تقانة نشوء األجنة الجسمية Zimmerman, 1993) torpedoثم الطوربيدية  heartوالقمبية  sphericalالكروية 

          والكستناء والجوز  (Liu et al., 2020)  (، ونبات االلكيناBarbara et al., 2018د من النباتات منيا نبات الخردل )وعمى العدي
(Lu et al., 2017غالبًا ما ترتبط الدراسات عمى نبات الالفن .)درـ (Lavandula angustifolia) رق التكاثرـبتحسين ط   

         ابو لمنبات أالمــمية ومن ثًم إنتاج النبات الكامل المشـــــالجس األجنةر وتكوين ــالدقيق عن طريق التشكل المباش
(Mokhtarzadeh et al., 2019 يعود نبات الالفندر .)Lavandula angustifolia  الى العائمة النعناعيةLamiaceae  وىو

إذ يستخدم في الصناعات الغذائية والعطور ومستحضرات التجميل  من أكثر نباتات الزيوت العطرية انتشارًا وفي جميع أنحاء العالم،
 Lavandula) (. ىدفت الدراسة الحالية إلى استحداث كالس أوراق نبات الالفندرAl-Garallaa،1012وفي مختمف فروع الطب )

angustifolia  وقدرتو عمى تكوين أالجنة الجسمية مختبريًا )in vitro باتات الكاممة منيا.ومن ثم إمكانية إنتاج الن 

 
 مواد العمل وطرائقه

نتاج بادرات معقمة Lavandula angustifolia  تعقيم بذور الالفندر   سطحيًا وا 

من أالسواق المحمية لمدينة أربيل/ العراق وأخذت خمس مجاميع لكل  Lavandula angustifoliaُجيزت بذور الالفندر 
 12لكل منيا عمى حده ولمدة  2-( غم لتر2.0، 0.3، 0.13، 0.2، 0ك بتراكيز )بذرة وغمرت في محمول حامض الجبرلي 40منيا 

ساعة لغرض التغمب عمى سكونيا، ثَم ُعقمت جميع المعامالت بشكل مستقل سطحيًا بغمرىا في محمول الكحول أالثيمي بتركيز 
)القاصر التجاري(  NaOClالصوديوم % من محمول ىايبوكمورات 1% مع التحريك المستمر لمدة دقيقتين اتبعيا غمرىا في 50

المعقم ثالث مرات/ دقيقة، ووضعت عمى ورقة ترشيح  (. ثم غسمت بالماء المقطرAlwash et al., 2020دقيقة ) 23ولمدة 
في قناني سعة  .( Murashige and Skoog, 1962الصمب ) MSمل من وسط  10معقمة لمتجفيف، ونقمت البذور عمى سطح 

 0 1± 12بذور/ قنينة ثم ُحفظت جميع القناني في غرفة النمو في ظروف الظالم التامة وبدرجة حرارة  4-3مل وبواقع  200

 ساعة ظالم. 6لوكس/ 1000بشدة  ساعة ضوء 24سيميزية. وبعد ظيور الجذير والرويشة ُنقمت الى ظروف التعاقب الضوئي 
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                Lavandula angustifolia إستحداث الكالس من أوراق بادرات نبات الالفندر

يوم  23السميمة النامية بعد  Lavandula angustifolia االوراق كاممة )لصغر حجميا( من بادرات الالفندر استؤصمت
-ممغم لتر 20و  NAA 2-ممغم لتر 1.0 ومدعمًا بإضافة MSمل من وسط  10عمى سطح وقصت حوافيا ووضعت  اإلنباتمن 

2 BA  20منيا /  2-1بمعدل  ( قنانيAlwash et al., 2020ثَم ُنقمت العينات الى حاضنة النمو )  اإلضاءةبذات ظروف 
 أعاله.

دامتها   تكوين مزارع الكالس وا 
نقمت كتل الكالس المتكونة من األوراق أعاله كل منيا عمى حدى الى ذات الوسط لغرض إنتاج مزارعو وتمت إدامتيا دوريًا 

 الكالس. استحداثس وتقطيعو إلى أجزاء ووضع كل جزء عمى سطح وسط جديد بذات مكونات وسط يومًا وذلك بأخذ الكال 23كل 

 تكوين أالجنة الجسمية ومتابعتها

تمت مالحظتيا بانتظام لمراقبة ، مع متابعة الكالس المعاد زراعتو ولممرة الثانية لوحظ ظيور تراكيب صغيرة خضراء المون
 ,.Al-Mahdawe et alلألجنة الجسمية وتوثيق أطوارىا تحت المجير الضوئي أالعتيادي )تطورىا ومتابعة العمميات التنموية 

2013 .) 

 إنتاج نباتات الالفندر من أالجنة الجسمية

 الصمب لغرض تطورىا الى نبات كامل. MSOاستؤصمت وُنقمت الى وسط  األخيرةالمتطورة في مرحمتيا  األجنة

 

 النتائج والمناقشة
 ونمو بادراتها  Lavandula angustifolia الالفندرانبات بذور نبات 

بتباين تراكيز حامض الجبرليك المستخدمة في Lavandula angustifolia اظيرت النتائج تباين نسب انبات بذور الالفندر
غم  0.3تركيز( وتفوقت معاممة غمر البذور في محمول حامض الجبرليك ب2 تحفيز إنباتيا مقارنة مع البذور غير معاممة )الجدول

-2)الشكل أيام فقط وكانت البادرات الناتجة جيدة النمو وذات حيوية عالية 4% بعد 53عمى غيرىا إذ بمغت نسبة االنبات  2-لتر
B لمبذور غير معاممة 10%، مقارنة مع 10تحفيزًا بنسبة بمغت  األقل 2-غم لتر 2.0(. في حين كان غمر البذور في تركيز %

 .(A-2) ضعيفة بطيئة النمو الشكلوالتي انتجت بادرات 
 

  Lavandula angustifolia  : تأثير تراكيز مختمفة من حامض الجبرليك عمى كسر سكون بذور نبات الالفندر1 الجدول
  الصمب MSساعة ونسبة إنباتها عند زراعتها عمى وسط  24المغمور بها لمدة 

 
 النسبة المئوية لإلنبات االيام

(%) 

 تةعدد البذور الناب

 

 تراكيز حامض الجبرليك

 (   1-)غم لتر
23 20 12 0 

14 43.3 26 0.1 

13 58.3 35 0.25 

6 75 45 0.5 

13 30 18 1.0 

 40معاممة عدد البذور لكل *    

 

والنمو الخضري لمبادرات، ودوره في  اإلنباتوقد يعزى إنبات بذور الالفندر إلى دور حامض الجبرليك في زيادة نسبة 
 ,.Al-Zuhairi et alالميم في بناء البروتينات الضرورية ) mRNA لصفات الفسمجية من خالل تأثيره في عممية نقلتحسين ا
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( عند معاممة بذور الالفندر مع حامض Miclea and Chifor, 2018 ; Chaimae et al., 2020(. وىذا يتفق مع )2017
ع عمى زيادة نسبة   .اإلنباتالجبرليك إذ شجَّ

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

الصمب وناتجة من البذور المعاممة بالغمر  MSنامية عمى وسط   Lavandula angustifolia: بادرات نبات الالفندر1 الشكل
 في محمول حامض الجبرليك بتركيز:

A- يوما من الزراعة            30% بعد  0 ))المقارنةB- 0.5يوم من الزراعة 15بعد  1-غم لتر 

 

 مزارعه وتكوين األوراقاستحداث كالس 

  2-ممغم لتر 1.0المدعم بإضافة  MSأظيرت النتائج قدرة االوراق الكاممة عمى استحداث الكالس عند زراعتيا عمى وسط 
NAA  2-ممغم لتر 20و BA  وفشل وسط 74يومًا من الزراعة بنسبة بمغت  10بعد .%MSO  الكالس.  ثلالستحدافي تشجيعو

يومًا أعطت مزارع  23كل  األوساط(. عند زراعة الكالس عمى نفس A-1ة )الشكلالمقطوع األوراقتكون الكالس عند أطراف 
 .(B-2) الشكل كفوءة تميز الكالس المستحدث بمونِو االخضر المصفر وقوامو اليش

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 وتكوين مزارعها.  Lavandula angustifolia: استحداث الكالس من أوراق بادرات نبات الالفندر  2 الشكل
A- أيام 7بعد ل من الكالس المستحدث من االوراق عند اطرافها تكوين كت 

B- ( مزرعة كالس المتكونة منA بعمر )يومًا  20 

 

A B 

A B 
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        ان التباين في استجابة االجزاء النباتية لنبات الالفندر في استحداث الكالس يعود الى تباين انواعيا وخالياىا 
ات النمو المتواجدة في الوسط الغذائي وتوازنو مع محتواىا من اليرمونات (، فضاًل عن استجابتيا لمنظم1021)يحيى والصالح، 

(. وأشارت احدى الدراسات الى ان لون الكالس قد يحفز منظمات النمو Du et al., 2017 ;  Juan et al., 2010الداخمية )
 (. Logana et al., 2020المتواجدة في الوسط الغذائي )

 
 الجسمية األجنةتكوين 

الحظات المميزة في ىذه الدراسة ىو ظيور تراكيب صغيرة خضراء المون بعد اعادة الزراعة الثانية لكالس االوراق من الم
أيام  2 دأيام ثم تحولت بع 4بعد  (A-3)الشكل  spherical stageوثم نتج عنيا تراكيب جنينية عديدة تطورت الى الطور الكروي 

 torpedo الطوربيدي طورال تطاولت لتعطي ( وبعدىاB-3) الشكل heart stage القمبي الطورمن ظيور الطور الكروي الى 

stage الشكل (C,D-3 بعد )تكوين الفمق أيام من الطور القمبي ومنيا انتيت ب 3cotyledon stages  الشكل(E-3 جميعيا ،)
 (.1الجدول )ما مبين في قطعة كالس ك 10كانت بمون أخضر وتميزت بكثرة اعدادىا المتكونة تمَّ حصر اعدادىا في 

 

النامية عمى   Lavandula  angustifoliaالالفندر: اعداد مراحل تكوين أالجنة الجسمية من كالس اوراق نبات 2الجدول 
1-ممغم لتر 3.0المدعم بإضافة  MSوسط 

 NAA  1-ممغم لتر 10و
 BA  

 
اعداد قطع الكالس  الوسط الغذائي المكون لألجنة الجسمية

 المزروعة 

 اعداد الطور اعداد الطور القمبي عداد الطور الكرويا

 الطوربيدي

 اعداد الفمق

MS  1-ممغم لتر 3.0المدعم بإضافة
 

NAA  1-لتر ممغم 10و
 BA 

20 48 43 21 20 

MSO 20 0 0 0 0 

 

لمتكاثر الدقيق في مختمف أنواع النباتات ومنيا نبات  االستخداماتالجسمية اسموب متعدد  األجنةتعد 
غالبًا ما ترتبط الدراسات عمى  Lavandula angustifolia  (Rana et al., 2018 ;Yegorova et al., 2019 .)الالفندر

الجسمية ومن  األجنةطرق التكاثر الدقيق عن طريق التشكل المباشر وتكوين  بتحسين Lavandula angustifolia نبات الالفندر
 (.Tikkinen et al., 2019ثًم إنتاج النبات الكامل المشابو لمنبات أالم )

 
 الكاممة من أالجنة الجسمية Lavandula angustifolia انتاج نباتات الالفندر

 وتطورىا الى نبات الفندر كامل لكل MSOالجسمية عند الطور الفمقي كاممة الى وسط  األجنةاظيرت نتائج نقل كتل 
 .(F-3يومًا )الشكل 10داد اوراقو بعد اعسم وكثرة  4-2بين  منيا بشكل منفرد وتميز كل نبات بطول سيقانو التي تراوحت تقريبًا ما
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 . Lavandula angustifolia : مراحل تطور أالجنة الجسمية وتكوين نبات الالفندر3الشكل 

A نية )المؤشرة بسهم(.أيام من اعادة الزراعة الثا 6: الطور الكروي بعد 
B 4: الطور القمبي بعد ( ايام منA) .)المؤشرة بسهم( 

C 5: الطور الطوربيدي بعد ( ايام منB) .)المؤشرة بسهم( 

D.طور طوربيدي منفرد  : 

E 3: الشكل الفمقي بعد ( ايام منC.) 
F يوم. 30: نبات كامل ومتميز بكثافة اوراقه بعد  

 

سدي تتم عمى أساس خطوتين، الخطوة أالولى تشمل تحريض الكفاءة الجنينية )يشار إلييا إن ظاىرة التطور الجنيني الج
فيما تضمنت الخطوة الثانية تطوير الخاليا الجنينية إلى أجنة في  أالوكسينات.بأسم التكتالت الجنينية( في وجود تركيز عاٍل من 
(. تنمو Al- Mahdawe et al., 2013فييا أالوكسين ) ديوجال حيث  استثنائيةوجود أقل تركيز من أالوكسينات وىناك حاالت 

نتاج أجنة جسدية في  تاحة إمكانية طرق التوسيع وا  أالجنة الجسمية بشكل فردي مما يجعل النظام سيل التالعب ويمكن تطويره وا 
 (.Almeamary, 2020مزارع الخاليا ويصف العمل الحالي بروتوكول لمتكوين الجسدي )

 

 شكر وتقدير
دم الباحثين بالشكر واالمتنان لجامعة الموصل/ كمية العموم عمى التسييالت التي قدموىا لنا والتي ساعدت عمى انجاز يتق
 ىذا البحث.

 العربيةالمصادر 
. استحداث ونمو مزارع الكالس من قطع االوراق والسيقان الفمقية لنبات الخرنوب (1021الصالح، ىناء سعيد ) طارق؛يحيى، رنا 

s farcta Prosopi  ،72-60 ،24المحفز باستخدام بعض منظمات النمو النباتية. مجمة عموم الرافدين. 
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ABSTRACT 

         The current study succeeded in producing the lavender (Lavandula angustifolia) plant from 

somatic embryos induced by the leaves callus of its seedlings, The results of soaking its dormant 

seeds in a solution of gibberellic acid at concentrations (0, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0) gm l
-1

 for 24 hours 

showed the superiority of the concentration 0.5 g L
-1

 in stimulation the germination rate that 

reached 75% after 6 days comparing with other treatments and control that had 20% germination 

after 13 days. This study was able to initiated callus from seedling leaves when were placed on MS 

solid medium supplemented with by added 3.0 mg L
-1

 NAA and 10 mg L
-1

 BA after 20 days, 

Initiated callus was characterized by its yellowish-green color and friable texture, and when its 

masses were removed and placed on the same media, it produced well-growth cultures that were 

perpetuated every 15 days. After the second sub-culturing, the first stages of somatic embryos 

appeared, the spherical stage, which later developed into the heart,then torpedo and cotyledon 

stages and produced when placed individually on MSO medium, Intact lavender plants after 30 

days were characterized by their good growth and density of leaves. 
  
Keywords: lavender plant, gibberellic acid, somatic embryos. 


