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  ونمو الكالس لنباتاستحداث وتداخالتهما مع السلفانيل أمايد في  Kin و D-2,4 تأثير  

   .Nigella sativa Lالحبة السوداء 
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  ملخصال

 في استحداث ونمو وتمايز الكالس لنبـات الحبـة   Kin وD,2,4التداخل بين تناولت الدراسة بيان دور

 موالر لكل منهـا علـى انفـراد    (3-10 ,5-10 ,7-10 ,9-10 ,11-10)كيز ابالتر   وL. Nigella sativa السوداء

  D,2,4 مـوالر    5-10  اضافة ديوما عن  75غم بعمر   12.49الوزن الطري للكالس    وبلغ  . وتداخالتها مع بعض  

بلغ الوزن الطري للكالس النامي     ف لوحده   D,2,4 موالر من    5-10 المضاف إليه    سط في الو  أما ،Kin 7-10مع  

 11-10 تمايز لألفرع الخضرية على األوساط المجهزة بــ  أفضل وحصل يوما، 75 غم وبعمر  10.96عليه

، علـى التـوالي     Kin و   D,2,4 موالر لكل من     11-9,10-10 إضافة   أن في حين    Kin و D,2,4موالر لكل من    

  . نمو للجذورفضلأحققت 

في استحداث ونمو الكالس لنبات الحبـة        اسة دور مركب السلفانيل أمايد     الدر أوضحت جانب ذلك    إلى

 D-2,4 موالر لكل من   9-10 و 5-10 مع    مركب السلفانيل أمايد   من  مايكرو موالر  75 إضافة أنالسوداء وتبين   

 موالر 7-10 و5-10ن السلفانيل أمايد  مع  مايكروموالر م100 كذلك األوساط المدعمة بـ، حفز النمو Kin و

 100أما تمايز األفرع الخضرية فكانت األوسـاط الحاويـة علـى    .  على التوالي Kin  وD,2,4من كل من 

 فـي تحفيـز   األفـضل  هي ،كل على حدى  Kin موالر من 11-10و9-10مايكروموالر من السلفانيل أمايد مع

 تمـايز لتكـوين   أفضلأعطى   Kin موالر من 11-10و9-10 معز نفس التركيأن كما  الخضريةتكوين األفرع

منظم النمو المستخدم   أثبتت نتائج الدراسة وجود تباين في محتوى الكالس اعتمادا على تركيز ونوع             و. الجذور
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ABSTRACT    

The study deals with the role 2,4-D and Kin and their interaction in callus induction , 
growth and differentiation from Nigella sativa L. ,which were used in (10-3, 10-5 ,10-7, l0-9, 
l0-11 ) molar for each and by their interaction with each other. The results showed the best 
enhancement media are that contain 10-5 M of 2,4-D with 10-7 M of the Kin in which the 
fresh weight of the growing callus 12.49 g ,by the age that lasts 75 days , followed by the 
medium containing 10-5 M of 2,4-D alone in which the fresh weight of the callus reached to 
10.96 g in 75 days. 

The results showed also the best differentiation of the shoots happened in  the media 
supplemented with 10-11 for each 2,4-D and Kin,While addition of  10-11,  10-9 of both 2,4-D 
and Kin had achieved the best growth for the roots. 

The study induced knowing the role of ( Sulphanilamide ) a chemical compound in 
initiation, growth and differentiation of Nigella sativa. It was clear that the best 
enhancement media for callus initiation and growth are that containing suphanilamide by 75 
micromollar with  10-5 , 10-9 M for 2,4-D and Kin, also the media fortified by 100 
micromollar of sulphanilamide alterating with 10-5, 10-7 M for 2,4-D and Kin, as for shoots 
enhancement the best results were obtained after using the media containing 100 
micromollar of sulphanilamide with l0-9, l0-11 Mr of Kin . 

Results also showed variation of  the callus content of thymol  comparing them by the 
thymol extract (control sample). The variation depended on the type and concentration of 
the growth regulators used. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

  

  

Department of Biology  
College of Science 
Mosul University 


