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  ملخصال

الكحول االثيلي وهايبو كلورات الصوديوم     ( تضمنت الدراسة تأثير معامالت مختلفة من المعقمات          

بلـسم الليمـون او    ( Melissa officinalisعلى حيوية قطع السيقان لنبـات المليـسا   ) كلوريد الزئبق / 

عن  تـأثير   "  ، فضال  الستخدامها في الزراعة النسيجية   ) مايسمى الترنجان وهو االسم الشائع في العراق        

  بالتراكيز D Dichlorophenoxyacetic acid - 2,4 و BA  Benzyl Adenineمنـظمات النمو  الـ  
 موالر كل على انفراد وتداخالتهما في تحفيز عقد نبات الترنجان للنمو علـى               10 -7  ،  10 -5   , 10 -3

وبينت النتائج ان عقد نبـات  . الزراعة يوماً من 50 و 25بعد   ) MS  )Murashige & Skoog أوساط 

  الترنجان المزروعة أبدت حيوية جيدة في مزارع خالية من الملوثات عند استخدام كلوريد الزئبق بتركيـز             

 دقيقة وعدت هذه المعاملة على انها االفضل للتعقيم ، كمـا            1.5وبفترة زمنية   )  مل   100/  غم   0.025( 

 كان لها تأثيرات متباينة MS  الى الوسط الغذائي D-2,4 و BAة من بينت النتائج ان إضافة تراكيز مختلف

أدت الـى   )  D) 3- 10  , 5- 10 – 2,4 و  BA النباتية المزروعة ، فالتراكيز العالية مـن  األجزاءعلى 

بان أفضل األوسـاط    , "يوما) 50(يوماً من الزراعة ، وتبين بعد مرور        ) 25( النباتية بعد      األجزاءموت  

 - 2,4 موالر من  10 -7ة لتكوين األفرع الخضرية من القطع المزروعة هي األوساط المجهزة بـ المحفز

D موالر من 10 -7 لوحده او مع  BA سـم علـى   3.9 و 3.7، حيث بلغ معدل طول األفرع الخضرية 

 النباتية  جزاءاألفي كلتا الحالتين ، كما لوحظ نمو قليل للجذور من            ) 9.0( التوالي وعدد األوراق النامية     

بعد مرور  BA   موالر من 10 -5 مع D - 2,4 موالر من 10 -7المزروعة  على األوساط المجهزة بـ   

   . D - 2,4 موالر من  10 -5 أفضل نمو للكالس فكان على األوساط المجهزة أماعلى النمو،  يوماً) 50(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

  Melissa officinalis L. has been used for in vitro culture to study the effect of 
ethanol,sodium hypochlorite and Mercury Chloride ( with  different concentrations ) on the 
viability of explant , controlling contamination and effect of addition 10 -3 , 10-5 , 10-7 molar 
BA and 2,4 – D to MS medium , each was added to the culture medium alone or with 
interaction between them. The results showed that using Mercury Chloride as sterilant at 
0.025 g/100ml for 1.5 min was the most effective , also the results showed that addition of 
BA and 2,4 – D to MS medium at different concentrations , affect variably the response of 
explants to initiate callus or to regenerate shoots , which was noticed at 25 and 50 days 
after culture . It was shown that 10-3  and 10 -5 Molar of both BA and    2,4–D causes death 
of explants after 25 days of culture . Addition of 10 -7  Molar of  2,4–D to the culture 
medium alone or with 10-7 Molar BA was effective in stimulating the explants to 
regenerate shoots with wellgrown leaves , shoots reached to 3.7 and 3.9 cm respectively 
represented by the mean of length, number of leaves grown were 9.0 on both treatments , It 
was observed that explants grown on medium with 10-7 and 10-5 Molar of 2,4 – D and BA 
respectively were able to regenerate few roots after 50 days of culture . The optimum 
treatment for callus production was 10-5  Molar of  2,4 – D . 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة 

نبات طبي يعود تـاريخ   ) Lemon Balmبلسم الليمون   (  L. Melissa officinalis الترنجان

ة ، وهـو نبات عـشبي ورقـي دائـمي مــن الــعائلة الــشفوية                سن 2000استعمالـه الـى قبل    

Lamiaceae)                     وله عدة أسماء شائعة منها  بلسم الليمون ، بلسم الكمون ، بلسم حلو ، مليسة ترنجـان و

ويكثر تواجـده فـي     ,  واالجزاء المزهرة    ، تستخدم اجزاؤه الخضرية العليا طبياً     ) حشيشة النحل وغيرها    

يـستخدم  )  2004  قبيني ،;2004 حسين ، ;1993, اودي ( نطقة المتوسط  من العالم  جنوب اوربا وم

كمهدئ ومسكن للتشنجات في حاالت عسر الهضم والطمث ووجع الـرأس ويوصـف كعـالج لـألرق                 

وهو اضـافة لــذلك يــثبط   ) .  Wolbling and Leonhardt , 1994 ; Grieve, 1976(واللوكيميا  

حول تشخيص المركبات الفعالة    " كتريا والـفايروسات ، وقد توجهت الدراسات حديثا      نـمو الفطريات والب  

حيث ان لهذا النبـات فعاليـة مميـزة كمـضاد فايروسـي             , المسؤولة عن الفعالية التثبيطية للفايروسات      

فقد جاء فـي دراسـات ان    ) . Koytchev et al. , 1999   ; Anicic etal ., 2005( لإلصابات الجلدية

 والتـي تـم     rosmarinic و   ferulicتأثير المضاد للفايروسات لهذا النبات يعود الحتوائه على حامضي          ال
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وكــذلك احتوائــه علــى تانينــات وفينــوالت           ) TLC( فــصلها باســتخدام تقنيــة الطبقــة الرقيقــة 

)( Boyadzhiev and Dimitrova ,2006;  Dimitrova et al., 1993  . اخرى تـسعى بعـض   من جهة

المختبرات المهتمة بصناعة األدوية االستفادة من التقنيات المختلفة لزراعة األنسجة النباتية  وخـاصة في              

 مجـال الـهندسة الـوراثية في الـحصول عــلى بــعض الــمركبات الكيماويـة النباتيـة التـي                

  لمــا تقدمــهتــدخل فــي الـــصناعات الـــدوائية مـــن الـــنباتات الـــمحورة وراثيــاً وذلــك

 هـذه التقنية من فوائد عديدة مقترنة بالنبات الطبي  خاصة الحصول على هذه المركبات بنقـاوة عاليـة                 

 واستناداً الى ما معروف مسبقاً من ان الوسط الغذائي وتركيبه  Koroch et al. , 2002)  1988 ;سلمان ،(

ب االهتمام جدياً بتحديد األوساط الغذائية      وطبيعته من أهم عوامل نجاح زراعة األنسجة الي نبات لذلك يج          

  ) . 1990محمد وعمر، ( ومكوناتها لما لذلك من تأثير مباشر في نجاح برنامج زراعة األنسجة 

 اغلب الدراسات ركزت على استخالص وتنقية المركبات الكيمائية التي لها فعالية بايولوجيـة              إن

لكالس لذا جاء هدف الدراسة الحالية الى اإلفـادة مـن            الخضري او تكوين ا    اإلكثارفي النبات وليس على     

للزراعـة  Melissa officinalis تقنية زراعة األنسجة في معرفة استجابة قطع السيقان لنبات الترنجـان  

  .  D - 2,4 و  BA بتراكيز مختلفة من الـ ةخارج الجسم الحي باالستعان

  

  المواد وطرائق العمل

  التعقيم : اوالً  

 بعد عزلها من الحقـل واختيـار    L. Melissa officinalisخدمت قطع السيقان لنبات الترنجان       است

سم  تحوي كل منها عقدة ، غـسلت        ) 1.5ـ  1( األفرع ذات النمو الجيد وقطعت الى قطع مناسبة بطول          

   :بالماء الجاري عدة مرات ثم عقمت بطريقتين 

  :لصوديوم التعقيم باستخدام الكحول وهايبوكلورات ا/ أ 

هايبوكلورات ( دقيقة ، ثم غمرت بالمحلول القاصر        1.5لمدة   % 96        غمرت القطع بالكحول االثيلي     

وبـالفترات       % 6من المحلول االصلي المركـز    ) قاصر: ماء   ) ( 1 : 2( المخفف بتركيز   ) الصوديوم  

ي المحلول ، غسلت القطع بعدها بالماء       دقيقة مع مراعاة ان القطع تغمر بالكامل ف        ) 5 ،   4 ،   3 ،   2 ،   1( 

مرات ثم جففت بوضعها على أوراق ترشيح معقمة ونقلت الى قناني الـزرع حاويـة               ) 5( المقطر المعقم   

 . D – 2,4 و BAالمدعم بتراكيز مختلفة من ) MS ) )( Murashige and Skoog , 1962على وسط 

   :التعقيم باستخدام كلوريد الزئبق / ب 

 100/ غـم    ) 0.025 ،   0.05 ،   0.1(  غمرت القطع النباتية بتراكيز مختلفة من كلوريد الزئبق                  

مرات وجففـت بوضـعها      ) 7 - 5( دقيقة ، غسلت بالماء المقطر المعقم        ) 2.0 و   1.5( مل وبالفترات   

 .على أوراق ترشيح معقمة ونقلت الى قناني الزرع 
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    Melissa officinalisترنجان الزراعة النسيجية لنبات ال: ثانياً  

  10 -7 ،    10 -5,  10 -3 الصلب المجهز بـالتراكيز      MS       زرعت القطع النباتية المعقمة على وسط       

  لوحدها وتداخالتها ، نقلت الدوارق الزجاجية الحاوية على القطع النباتية D - 2,4 و  BA موالر من كل 

سـاعة  ) 16( لوكس وبتعاقب يـومي      1500هزة بشدة إضاءة    المزروعة بعد ذلك الى حاضنة النمو المج      

كما تم تحديد استجابة القطع النباتية لتكوين الكـالس         .  م   0 22ساعات ظالم وبدرجة حرارة     ) 8(ضوء و   

يوماً من بدء الزراعة واستخدمت خمسة مكـررات         ) 50 - 25( واألفرع الخضرية والجذور بعد مرور      

  .   لكل معاملة

  النتائج 

  :لتعقيم  ا-1

  :التعقيم باستخدام الكحول االثيلي وهايبوكلورات الصوديوم / أ 

) 24(         بينت نتائج التعقيم باستخدام الكحول االثيلي اسوداد وموت جميع القطع المعقمة بعد مـرور               

  .أيام من الزراعة ) 7 - 5( ساعة كما لوحظ نمو الفطريات على القطع بعد مرور 

   

  :خدام كلوريد الزئبق التعقيم باست/ ب

ساعة اسوداد قليل في بعض جوانب القطع المزروعة مع احتفـاظ معظـم             ) 24(        لوحظ بعد مرور    

ـُسجل أية حالة تلوث وحدث          ) 25(القطع بلونها األخضر و حيويتها ، وبعد مرور          يوماً من الزراعة لم ت

يوماً من الزراعة لـوحظ ان      ) 30(بعد مرور   اما  ) . 1(جدول  النمو العقد في جميع المعامالت بشكل جيد        

لم تستمر بالنمو حيث بدأت بالذبول ومـوت الكـالس          )  مل   100/  غم   0.1( القطع في المعاملة األولى     

 مـل   100/ غـم    ) 0.025 و   0.05( القليل المتكون في نهايات القطع ، اما القطع المعاملة بـالتراكيز            

)  مـل    100/  غم   0.025( هذا استخدم كلوريد الزئبق بتركيز      استمرت بالنمو وحافظت على حيويتها ، ل      

 . دقيقة الختزال الوقت والتركيز المستخدم  ) 1.5( ولمدة 

  

  : استجابة قطع سيقان نبات الترنجان  للتراكيز المستخدمة من منظمات النمو -2

  : يوماً من الزراعة 25بعد مرور / أ 

  ان التركيـز  D - 2,4 و  BA ستويات مختلفة من منظمي النمو         بينت النتائج من خالل استخدام م

 مـوالر   10 -7 و  10 -5موالر سبب موت للقطع النباتية المزوعة اما التراكيز  BA   3- 10العالي من 

وكـذلك بالنـسبة   .  حفزت القطع النباتية لتكوين افرع تحمل اوراق خضرية بشكل متوسط  BA من الـ 

  امـا التركيـز  ,  موالر  حيث سبب موت للقطع النباتية المزوعة  D   3- 10 - 2,4للتركيز العالي من  

وفـي  ,  فانه حفز نمو افرع تحمل اوراق بشكل متوسط مع بداية لنمو الكـالس  D – 2,4من الـ   10 -5 

    فقط لوحظ نمو افرع خضرية تحمـل االوراق بـشكل   D – 2,4من الـ  10 -7االوساط الحاوية على  
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 فـي الوسـط   D – 2,4 و  BA ان تداخالت الـ  وبينت النتائج ايضاً.  القطع النباتية المزروعة جيد من

حيث لوحظ  ذلك على االوساط الحاويـة علـى              , الغذائي وبتراكيز عالية ادت الى اسوداد القطع النباتية         

لك األوساط الحاوية   وكـذ  D – 2,4 موالر 10 -3  مـع  BAموالر من  )  10 -7 ،  10 -5,  10 -3(  
اما القطع النباتية المزروعة على  االوسـاط     .  D - 2,4  موالر من 10 -5 مع   BA  موالر من 10 -3

  فقد لوحظ فيها تـضخم وتكـوين   D – 2,4من الـ   10 -5   مع BA 10 -7 و  10 -5المضاف  اليها   

 مــوالر   10 -3 أوراق صغيرة بـوجود     كالس قليل في مناطق العقد ، في حين لوحظ تكوين افرع تحمل           

   BA  مـوالر مـن   10 -5وفي األوساط الحاوية على   .  D - 2,4 موالر    من  10 -7 مع    BA من 

  لوحظ تكوين كالس قليل في بعض القطع مع ظهور بدايات لنمو افـرع   D - 2,4 موالر من  10 -7مع 

 موالر لكل من    10- 7اما األوساط الحاوية    . لقطع  كما لوحظ ظهور اسوداد قليل في بعض ا       , تحمل أوراق 

 BA 2,4و- D 2جدول ال(  فانها حفزت تكوين افرع خضرية تحمل أوراق صغيرة ذات نمو جيد. (  
 
تأثير المعاملة بتراكيز مختلفة من كلوريد الزئبق على نسبة التلوث في قطع سيقان نبات  : 1جدول ال

 MS يوماً من بدء الزراعة على وسط 25 بعد مرور      Melissa officinalis الترنجان

  D – 2,4 و  BAبوجود تراكيز مختلفة من 

  التركيز

   مل100/ غم 
0.1  0.05  0.025  

  مدة التعقيم

  )دقيقة( 
1.5  2.0  1.5  2.0  1.5  2.0  

  نسبة التلوث

%  
0.0*   0.0*   0.0  0.0  0.0  0.0  

   يوماً 30حصل موت واسوداد القطع بعد مرور * 

   . القيم الموجودة في الجدول تمثل معدل عشرة مكررات: حظة مال   

  

  : يوماً من الزراعة 50بعد مرور / ب

 يوماً من زراعةالقطع النباتية على األوساط الغذائية لوحظ موت االجزاء النباتية 50بعد مرور    

  موالر 10 -5 الحاوية اما االوساط,  BA  موالر من 10 -7النامية على األوساط الزراعية الحاوية على  

BA مـوالر          10 -5اما األوساط الحاوية .   استمر نمو االوراق الخضرية فيها وبشكل متوسط  

وبالنسبة ,   لـوحده لوحظ استمرار نمو الكالس وبشكل جيد ولم يستمر نمو االوراق فيها  D - 2,4من 
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 لم يالحظ أي تحفيز لنمو الكالس فقط نمو االفرع  D – 2,4 موالر من 10 -7لالوساط المضاف اليها   

  ) . 3جدول ال)   (  ج– 1صورة ال( الخضرية وبشكل جيد  

 استمر نمو الكالس فيهـا   D - 2,4 و  BA  موالر من10 -5وبينت النتائج ان األوساط الحاوية على 

 مع  BA  موالر من10 -7كذلك األوساط الحاوية على)  أ – 1صورة ال( بشكل جيد وبلون اخضر داكن  
واستمر نمـو االفـرع الخـضرية      .  ولكن بشكل اقل من األوساط السابقة  D - 2,4 موالر من    10 -5

  10 -7 ،  10 -5,  10 -3   مع كل مـن    D - 2,4 موالر من 10 -7بشكل جيد في األوساط الحاوية على 

ـ   10 -7 وكان أفضلها الوسط الحاوي علـى BAموالر من      مـع ظهـور  D – 2,4 وBAن  مـوالر م

  ولـوحظ اسـوداد  , افرع خضرية تحمـل اوراق جديـدة وتكـوين كـالس قليـل فـي منـاطق العقـد            

كما لوحظ تكوين جذور صغيرة في عمر       )  د ، هـ ، و       – 1صورة  ال( بعض المناطق في القطع النباتية        

 على التوالي D - 2,4     وBA موالر من  10 -7 و   10 -5 يوماً في األوساط الحاوية على التراكيز 40

  ). 3جدول ال) (  ب – 1صورة ال( 

  

 - 2,4و  BA  لتراكيز مختلفة من Melissa officinalisاستجابة قطع سيقان نبات الترنجان  : 2الجدول 

D على وسط يوماً على زراعة القطع) 25( بعد مرور MS  
                   BA      

  

2,4 – D  

  

 3- 10  

  ــــ

5- 10  

+  

7- 10  

+  

10-3 

  ــــ
  ـــــ ـــــ  ـــــ

5- 10  

* +  

  * *  ـــــ

7- 10  

+ +  

  

+  

  

* +  

  

+ +  
ــشكل متوســط             ( * )   ــالس ب ــو الك ــشكل متوســط                      ( + )  نم ــل اوراق ب ــرع خــضرية تحم ــو اف نم

  رع خضرية تحمل اوراق بشكل جيد                   نمو اف    (++)              موت القطع                       ) ـــ(

  . مكررات ) 5(القيم الموجودة في الجدول تمثل معدل :  مالحظة 
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 - 2,4 و  BA  لتراكيز مختلفة من  Melissa officinalisاستجابة قطع سيقان نبات الترنجان  : 3الجدول 

D يوماً على زراعة القطع على وسط ) 50(  بعد مرورMS    
                 BA  

  2,4 – D   
 3- 10  

  ـــ

5- 10  

+  

7- 10  

  ـــ
 3- 10  

  ـــ

  

  ـــ

  

 ـــ

  

  ـــ
5- 10  

* *  

  

  ـــ

  

** 

  

*  
7- 10  

+ +  

  

* +  

  

 +◊*   

  

* + +  
  نمو االفرع بشكل جيد   (++) نمو االفرع بشكل متوسط      (  + )    موت القطع             )   ـــ (

  نمو الكالس بشكل جيد              (**) نمو الكالس بشكل متوسط                         ( * )  جذور       )  ◊ ( 

  .مكررات ) 5(القيم الموجودة في الجدول تمثل معدل :  مالحظة 
  

  :تكوين األفرع الخضرية / جـ 

فز نمو األفرع    لوحده ح  BAموالر من       10 -5 يوماً على بدء الزراعة تبين ان إضافة         50بعد مرور    

  ) . 4جدول ال ) . ( 3.0( سم وعدد األوراق 1.3الخضرية بشكل بسيط اذ بلغ معدل أطوالها 

 لوحده الى تحفيز القطع النباتية المزروعة لتكـوين   D - 2,4  موالر من 10 -7 إضافة في حين أدت

وبلغ معدل أطوالهـا     يوماً من بدء الزراعة ،       50أفرع خضرية حيث استمر نموها بشكل جيد بعد مرور          

  حفـز   D - 2,4 و  BA  موالر من كـل مـن   10 -7كذلك إضافة  , 9.0 سم ومعدل عدد األوراق 3.7

 سم ومعـدل عـدد األوراق       3.9تكوين ونمو األفرع الخضرية من القطع المزروعة وبلغ معدل اطوالها           

 -3  مع كل من    D - 2,4ر من  موال10 -7كما بينت النتائج ان األوساط الحاوية على ).  9.0( المتكونة 

 حفز نمو األفرع الخضرية لكن بدرجة اقل حيث بلغ معدل اطـوال األفـرع               BA  موالر من     10 -5 , 10

ــوالي وعــدد األوراق ) 3.5ـــ3.6(الخــضرية  ــى الت ــاملتين  )  8.0( ســم عل .  لكــل مــن المع
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  على استجابة قطع الـسيقان لنبـات الترنجـان   D – 2,4 و  BAتاثير تراكيز مختلفة من  : 1صورة 

Melissa officinalis  يوماً من الزراعة 50  بعد  مرور .  
  . الحظ نمو الكالس وبلون اخضر داكن   :   BA موالر D  + 5- 10 – 2,4 موالر من  MS  + 5- 10وسط / أ

    :BA موالر D  + 5- 10 – 2,4 موالر من  MS  + 7- 10وسط / ب

  . الحظ نمو االفرع الخضرية والكالس مع نمو الجذور من القطع النباتية    

  .الحظ نمو االفرع الخضرية فقط   :    D – 2,4 موالر من  MS  + 7- 10وسط / جـ

  . الحظ نمو االفرع الخضرية مع نمو الكالس   : BA موالر D  + 3- 10 – 2,4 موالر من  MS  + 7- 10وسط / د

  .الحظ نمو الكالس واالفرع الخضرية    :   BA موالر D  + 5- 10 – 2,4 موالر من  MS  + 7- 10وسط / هـ

                     نمـو االفـرع الخـضرية بـشكل جيـد        : BA مـوالر  D  + 7- 10 – 2,4 مـوالر مـن    MS  + 7- 10وسـط  / و

 .ونمو قليل للكالس 
 
  

 

 

ج ب  أ

ه و  د
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معدل طول األفرع الخضرية النامية  وعدد االوراق المتكونة من القطع النباتية لنبات  : 4 الجدول

  .يوماً من الزراعة ) 50( بعد مرور  Melissa officinalis الترنجان 
3- 10  5- 10  7- 10                     BA 

2,4-D                   
  رموال

  العدد  )سم(الطول  العدد  )سم(الطول  العدد  )سم(الطول

الطول   التركيز

  )سم(

  _____  _____  3.0  1.3  _____  _____  العدد

  
3- 10  

_____ _____ _____  _____ _____ _____ _____ _____ 

5- 10  _____ _____ _____  _____ _____ _____ _____ _____ 

7- 10  

  

3.7  9.0  3.6  8.0  3.5  8.0  3.9 9.0 

  موت القطع)   ـــ       (

  . القيم الموجودة في الجدول تمثل معدل خمسة مكررات :        مالحظة 

  

  المناقشة 

 باعتباره مـن النباتـات الطبيـة    Melissa officinalis  الترنجان استخدم في هذه الدراسة نبات   

 ,Huichao  ;2004 حسين ، ; Wolbling and Leonhardt ,1994(وائده الطبية العديدة  المهمة وذلك لف

وتبين ان استجابته متميزة لظروف الزراعة النسيجية من حيث التعقيم واستحداث الكالس وتكوين             ) 2006

/ غـم   ) 0.025( وتبين ان تعقيم القطع النباتية باستخدام كلوريـد الزئبـق بتركيـز       . األفرع الخضرية   

دقيقة أفضل من باقي المعامالت الختزال الوقت والتركيز المستخدم وللحفاظ على            ) 1.5( مل ولمدة   100

حيوية القطعة النباتية والتخلص من الملوثات ويعد اساساً في زراعة األنسجة النباتية تعقيم الجزء النبـاتي                

  ) .1990 محمد وعمر ،  ; Street , 1977( المستخدم واختيار نوع وتركيز مالئم من المعقمات 

تعد منظمات النمو من المكونات الحرجة لألوساط الغذائية التي لها تـأثير مباشـر علـى نمـو                    

وهذا ماظهر بـشكل   ) 1988, سلمان   ، Chand and Roy ,1980 ;(وتضاعف الجزء النباتي المزروع 

نمو المدروسة اذ أثرت بـشكل سـلبي         موالر من منظمات ال      10 -3واضح عند استخدام التراكيز العالية      

وهــذا يتفــق مــع مــا اشــار لــه           ) 2 و1جــدول ال( علــى نمــو االجــزاء النباتيــة المزروعــة 

)Raven et al. , 1986 ; ، من حيث ان زيادة تركيز منظم  ) 1996 البيومي وجماعته ،  ; 1990 العاني

كما ظهر من النتائج بان أفضل األوسـاط المحفـزة          . دالً من تحفيزه    النمو عن الحد األقصى يثبط النمو ب      
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 مـوالر مـن   5-10 لوحده او مـع   D - 2,4 موالر من  10 -5الستحداث الكالس هو الوسط المجهز بـ 

BA,  وهـذا يتفق مع ما اشار له )Skoog and Miller , 1957 ;   وصـفي  ; 1990,  محمـد وعمـر ,

سينات والسايتوكاينيات بـنسب مـتوازنـة في الــوسط الــغذائي         من حيث ان وجود االوك     ) 1998

امـا أفضل األوساط المشجعة لنمو األفرع الخضرية وتكـوين األوراق هـي            .  تـحفز نشوء الــكالس  

 يـشجع نمـو المجمـوع    BAفكما هو معـروف ان  ,  لوحده BA موالر  10 -5األوساط  الحاوية على 

لمستخدمة منه مع نوع النبات المستخدم والجـزء النبـاتي المنتخـب                   الـخضري عندما تتالئم التراكيز ا    

) Wareing and Philips, 1978; Skoog and Miller, 1957   .(                   ــافة ــسبة إلض ــا بالن ام

2,4 - D مع تراكيـز   موالر منه لوحده او 10 -7  فأشارت النتائج الى ان التركيز الواطئ  BA 3- 10   ,
 موالر كان محفزاً لنمو األفرع الخضرية وتكوين األوراق ، وهذا يؤكد ما أشـير اليـه                  10 -7 ،    10 -5

  يكون مثبط للنمو في تراكيزه العالية وانه عادة يستخدم بتراكيز واطئة ليكون محفـزاً  D - 2,4سابقاً بان 

كما بينت النتائج فـي األوسـاط    ) . Hooykass et al. , 1999 ; Bowes , 1999(في المزارع النسيجية 

 كانت محفزة لتكوين الجذور ، حيث BA موالر  10 -5  مع D - 2,4 موالر   10 -7الحاوية على كل من 

ان حجم القطعة النباتية المأخوذة وحيويتها وما تحتويه من منظمات نمـو داخليـاً يعـد عـامالً محـدداً                    

فرع الخضرية والجذوركما ان تالئم النبات مع نوع االوكسين المضاف وتركيـزه            الستجابتها في تمايز األ   

   ) . Bowes , 1999 و Skoog and Miller , 1957(  يحد االستجابة لتكوين الجذور

   هناك دراسات عديدة في الزراعة النسيجية على نباتات العائلة الشفوية اال ان الدراسات على هذا النبات                

وعلى ضـوء النتـائج التـي تـم         , يما يتعلق باالكثار خارج الجسم الحي او تكوين الكالس          قليلة خاصة ف  

 من النباتات التي لها اسـتجابة  Melissa officinalis الحصول عليها في هذا البحث يعتبر نبات الترنجان 

اسـات  رفـي الد  جيدة لنظام الزراعة النسيجية وعند اقتران ذلك بكون النبات من النباتات الطبية المهمـة               

 كمضاد لالصابات الفايروسية الجلدية لذلك تعتبر هذه الدراسة هي بداية بسيطة            الحديثة كونه يستخدم حالياً   

لدراسات مستقبلية يسلط فيها الضوء على استخالص المركبات الفعالة لهذا النبات باستخدام نظام الزراعة              

  .النسيجية

  

  المصادر العربية

  . انكلترا. جمعية اطباء االعشاب . كامل في االعشاب والنباتات الطبيةال. 1993بنيلوب , اودي

 سيد ، اسامة هنـداوي وتركـي ، عائـشة عبـد اهللا        ; صالح ، يسرى السيد      ;البيومي، عبد العزيز سعيد     

 . قطر –دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع ، الدوحة . بيولوجيا النبات . 1996

  . دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان . سوعة االعشاب في حياة المرأة مو . 2004حسين، وفاء هاشم 

  

  .مطبعة جامعة الموصل، العراق . اساسيات زراعة الخاليا واالنسجة النباتية. 1988سلمان، محمد عباس 
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        .             دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد . فسلجة نمو النبات وتكوينه . 1990العاني، طارق علي 

 منشورات محمد علي بيـضون ، دار الكتـب        . معجم االعشاب والنباتات الطبية      . 2004قبيني، حسان     

  .لبنان . العلمية ، بيروت

المفاهيم الرئيسة في زراعة الخاليا واالنـسجة           . 1990محمد، عبد المطلب سيد و عمر ، مبشر صالح            

  . مطبعة جامعة الموصل ، العراق . للنباتواالعضاء  

  .عماد فسيولوجيا النبات ، المكتبة االكاديمية ، القاهرة ، مصر . 1998وصفي ، عماد الدين 
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