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  نمو وتمايزفيتأثير تراكيز مختلفة من نترات االمونيوم ونترات البوتاسيوم 

  ومحتواه البروتيني.Lactuca sativa L  )  (  كالس نبات الخس
  

  امجد عبد الهادي محمد

  قسم علوم الحياة 
  كلية العلوم

   جامعة الموصل

  
   )1/10/2007 تاريخ القبول ، 23/7/2007تاريخ االستالم (

  

  الملخص

تضمنت الدراسة تأثير نترات االمونيوم ونترات البوتاسيوم مقارنة بتراكيزها في الوسط الغذائي 

  ).Lactuca sativa L. cv. Longiflora( في نمو وتمايز كالس نبات الخسMSالقياسي 

 على التوالي الى KNO3 و  NH4NO3لتر/غم) 95 و82.5(نتائج هذه الدراسة ان اضافة  تشير

وان استخدام . يوما من النمو) 60( حفزت بدرجة كبيرة تكوين االفرع الخضرية بعد الوسط الغذائي

وان افضل االوساط .  تكوين الجذور على التوالي شجعKNO3 و NH4NO3 لتر/غم) 19 و 16.5(

على التوالي  KNO3 و  NH4NO3لتر /غم) 285و  16.5( الحاوي على  الوسطتشجيعا لنمو الكالس هو

غم للوسط القياسي ، وزيادة في محتوى البروتين ) 15.33(غم مقارنة بـ ) 18.76( طري  وزنوبمعدل

. يوما من النمو) 60(بعد  غم للوسط القياسي/ ملغم0.520 مقارنة بـ غم/ ملغم0.550الكلي وبمعدل 

 ويبدو واضحا ان اضافة نترات البوتاسيوم الى الوسط القياسي الغذائي وبتراكيز مختلفة شجع نمو وتمايز

  .كالس نبات الخس مقارنة بوجود نترات االمونيوم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The results indicated that addition of (82.5 and 95) g/L NH4NO3 and KNO3 
respectively to MS medium enhanced greatly shoot formation after (60) days of growth. 
The MS medium supplemented with (16.5 and 19) g/L NH4NO3 and KNO3 respectively 
greatly promote the formation of large number of roots. The best medium sustained 
callus growth was MS medium supplemented with (16.5 and 285)g/L NH4NO3 and 
KNO3 respectively. Moreover fresh weight reached (18.76)g compared with (15.33)g that 
on standard medium, with increase in protein in the latter medium reach 0.550 mg/g as 
compared with 0.520 mg/g on standard medium after (60) days of growth. It can be 
concluded that the addition of potassium nitrate to standard nutrient medium at different 
concentrations enhanced the growth and differentiation of lettuce plant callus compared 
with ammonium nitrate. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة 

اصبح معروفا بالوقت الحاضر ان تقانة زراعة االنسجة النباتية اسهمت بدرجة كبيرة في التقانات 

المعتمدة في العديد من الدراسات العلمية التي لها تطبيقات مهمة في مختلف مجاالت علوم الحياة معتمدة 

ل عدة منها واهمها الوسط الغذائي وطبيعته وتركيبه، ذلك الن الجزء النباتي او النسيج على عوام

ويعتمد نجاح ). 1990 محمد وعمر، ; Street, 1977(المزروع ال يستطيع صنع غذائه بصورة ذاتية 

 سلمان، ; Pierik, 1987(استمرار القطعة النباتية وديمومتها على العناصر الغذائية الموجودة في الوسط 

1988.(  

  يحتاج كل نوع من انواع النباتات الى وسط غذائي معين الستحداث الكالس ونموه 

اال ان معظم النباتات تحتاج الى . عليه ، وليس بالضرورة وجود وسط غذائي واحد مالئم لجميع النباتات

مينية، منظمات النمو الكاربوهيدرات، الفيتامينات، االحماض اال(مكونات اساسية في الوسط الغذائي وهي 

وقد اشارت العديد من البحوث الى دور هذه المواد وتأثيرها على النمو وايض ) واالمالح الالعضوية

  ).Campbell et al., 2000 ; Linkohr et al., 2002(الخلية 

وتحتاج األنسجة النباتية لنموها الى تجهيز متواصل من بعض المواد الكيمياوية الالعضوية ومنها 

تروجين يويعد ألن.  )Macronutrient(لنترات التي تضاف بكميات كبيرة نسبيا وتدعى بالمغذيات الكبرى ا
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)N ( من العناصر المهمة النه يدخل في تركيب البروتينات والحوامض االمينية والقواعد العضوية مثل

 في عمليتي  المهمة Coenzymes و Porphyrins كذلك مركبات الـ Purines و Pyrimidinesالـ 

NH4بشكل ايونات االمونيوم ) N( وعادة يأخذ النبات الـ  ).1977 محمد،(النمو والبناء 
 او النترات +

NO3
NO2والنتريت ا -

 وبعض المركبات العضوية مثل اليوريا واغلبها يجب ان تختزل بتأثير انزيم -

Nitrate Reductaseوامض امينية وبروتين  مجرى التمثيل الى حل داخل جسم النبات قبل ان تدخ

  ).Raven et al., 1986 ;  Taiz and Zeiger, 1998(ومركبات عضوية اخرى 

تهدف الدراسة الى تحديد دور النترات سواء االمونيوم او البوتاسيوم لوحدها او مع بعض وبتراكيز 

المثلى لنترات مختلفة في نمو وتمايز كالس نبات الخس وايجاد افضل االوساط الغذائية بوجود التراكيز 

  .االمونيوم او البوتاسيوم كل على حدى او مع بعض في نمو وتمايز كالس نبات الخس

  

  المواد وطرائق العمل

النقية وراثيا وحددت نسبة انباتها مسبقا وكانت ) .Lactuca sativa L(استخدمت بذور نبات الخس 

ثم في محلول هايبوكلورايت لمدة دقيقتين % 96عقمت البذور بغمرها بالكحول %.95-90بمقدار 

والمخفف بالماء المقطر المعقم بنسبة حجم واحد من محلول  %) 6.4القاصر التجاري (الصوديوم 

احمد، (دقائق مع التحريك المستمر ) 10(هايبوكلورايت الصوديوم الى حجمين من الماء المقطر لمدة 

 ذلك لعدة مرات الزالة تأثير المواد غسلت البذور بالماء المقطر المعقم بعد). 2004 بولص، ; 2001

المعقمة، وضعت البذور بعد اكتمال عمليتي التعقيم والغسل على ورقة الترشيح المعقم لغرض التخلص من 

 ,Arnon and Hoagland(زرعت بعدها في دوارق زجاجية حاوية على وسط تنمية البادرات . الماء

ولغرض . وفي ظروف الظالم°  م2±20جة حرارة حفظت الدوارق في حاضنة النمو بدر ).1944 :1940

 يوما من انباتها وبطول) 21(استحداث الكالس استخدمت قطع سيقان بادرات نبات الخس النامية بعد 

 الغذائي المعقمة لغرض استحداث الكالس MSزرعت القطع في دوارق تحوي وسط . سم تقريبا) 1-1.5(

)Murashige and Skoog, 1962 (مضافا اليها (BA) Benzyladenine موالر و 4×10-6 بتركيز 

(NAA) Naphthaleneacetic acidالستحداث الكالس ) الوسط القياسي( موالر 3×10-6 بتركيز

)Mohammad and Abood, 1989  (  وفي °  م2±20وحفظت الدوارق في حاضنة النمو بدرجة حرارة 

  .ساعات ظالم) 8(قريبا يعقبها ساعة ت) 16(لوكس لمدة ) 1500(ظروف االضاءة بشدة أضاءة 

  

   :KNO3 ونترات البوتاسيوم NH4NO3تأثير نترات االمونيوم 

 بتراكيز KNO3لتر وامالح /غم) 248 ، 82.5 ، 16.5 ، 0( بتراكيز NH4NO3استخدمت أمالح 

كبديل عن تركيز ) 1الجدول(لتر كل منهما على حدى وتداخالتهما مع بعض  /غم) 285 ، 95 ، 19 ، 0(
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مع دراسة .  يوما من الزراعة60 ، 40 ، 20ترات في الوسط القياسي لدراسة مدى تاثيرها بعد مرور الن

   . يوما من الزراعة ومقارنة النتائج مع الوسط القياسي60 ، 40محتوى البروتين لخاليا الكالس بعد 

  

  لدراسةالمستخدمة في ا) لتر/غم(تراكيز نترات االمونيوم ونترات البوتاسيوم : 1الجدول 
KNO3 

لتر/غم  
                 

NH4NO3 
لتر  /غم  

0  19  95  285  

0  2  3  4  5  
16.5  6  7  8  9  
82.5  10  11  12  13  
248  14  15  16  17  

  .لتر نترات البوتاسيوم/ غم 190لتر نترات االمونيوم و/ غم 165يمثل الوسط القياسي الحاوي ) 1(رقم 

  . نترات االمونيوم ونترات البوتاسيوم تشير الى التداخالت بين17-2االرقام من 

  

  :الوزن الطري 

حدد الوزن الطري للكالس النامي على االوساط الغذائية المختلفة باخذ الفرق بين وزن الدوارق وهي 

  حاوية على الوسط الغذائي فقط ووزنها بعد زرع الكالس على الوسط خالل مراحل النمو المختلفة 

 )20 ، 40 ، 60.(   

  

  :وتقدير البروتين الكلي استخالص 

 يوما 60 ،40استخلص البروتين الكلي من الكالس النامي على األوساط الغذائية المختلفة بعد مرور

 بتركيز Trichloroacetic acid (TCA)في محلول غم تقريبا من الكالس وسحق )1(واستخدم . من النمو

.  دقائق2000g /5المركزي وبسرعة رسب المحلول باستخدام جهاز الطرد . ° م4وبدرجة حرارة % 5

  اخذ الراسب فقط %) TCA 5(احتفظ بالراسب فقط وغسل الراسب اربع مرات بمحلول 

  واضيف اليه محلول هيدروكسيد الصوديوم ). بعد الطرد المركزي في كل مرة وبنفس الطريقة السابقة(

)1N  NaOH ( اجري . مال ذوبان البروتين ساعة في الثالجة الستك48ألعياري ومزج جيدا وترك لمدة

، ثم حددت كمية البروتين )1N NaOH(طرد مركزي واخذ الراشح واكمل الى الحجم القياسي بمحلول 

قدرت كمية البروتين في المستخلصات المختلفة ). Lowry) Lowry et al., 1951الكلي باستخدام طريقة 

 باستخدام تراكيز مختلفة من البومين المصل والمحضر) 1الشكل(بمقارنتها مع المنحني القياسي للبروتين 

  .ألبقري
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  Lowry  المنحني القياسي لتقدير كمية البروتين بطريقة  : 1الشكل 

  

  النتائج

   :KNO3 و NH4NO3تأثير تراكيز مختلفة من 

  : تمايز كالس نبات الخس -أ

وبمعدل ) 11(بعدد ) 1-الصورة(اظهرت النتائج ان الوسط القياسي شجع تكوين افرع خضرية 

، ويبدو ) 2 الجدول(يوما من الزراعة ) 60(بعد ) 17(سم فضال عن تكوينه اوراق بعدد ) 2.3(طول 

 على التوالي الى الوسط الغذائي تميز KNO3و  NH4NO3لتر /غم) 95 و 82.5(واضحا ان اضافة 

على التوالي وبمعدل طول )α(،)40+α+20(بتكوينه اكثر عدد من االفرع الخضرية واالوراق وصل الى 

لتر /غم) 285(يليه الوسط الغذائي المجهز بـ ). 2-الصورة(يوما من الزراعة ) 60(سم بعد ) 3.5(

KNO3 يوما من ) 60(بعد ) 15(سم واوراق بعدد ) 2(افرع خضرية بمعدل طول ) 9( فقط بتحفيزه

 NH4NO3كيز العالي لـ ، ومن الجدول نجد ان التر) 3-الصورة  (-2-الزراعة كما في الجدول

 اعطى افرع خضرية بدرجة قليلة جدا مقارنة ببقية االوساط الغذائية KNO3وتداخالته مع تراكيز 

 .المستخدمة

  

  : تكوين الجذور -ب

 على التوالي KNO3و  NH4NO3لتر /غم) 19 و 82.5 ،  95 و 0 ،  0 و 0(شجعت إضافة كل من 

وان . على التوالي) 0.3 ، 0.5 ، 0.4(وبمعدل طول ) 2 ،2 ،1(الى الوسط الغذائي تكوين الجذور بعدد 

على التوالي شجعت بدرجة كبيرة تكوين الجذور مقارنة  KNO3و  NH4NO3لتر /غم) 19و 16.5(إضافة 

75
0

  

 )3سم/مايكروغرام( تركيز البروتين 
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يوما من الزراعة كما ) 60(سم بعد ) 3.5(وبمعدل طول ) 9(بباقي االوساط المستخدمة وبلغ عددها 

  ).4-الصورة (- 2-موضح في الجدول
 

  : الوزن الطري -جـ

 او مع بعض الى الوسط الغذائي القياسي KNO3 او NH4NO3وجد ان اضافة تراكيز مختلفة من 

اذ . يوما من الزراعة) 60(كبديل عن تراكيز النترات فيه شجعت نمو الكالس بدرجات متباينة بعد مرور

 1-2-غم كما في الشكل) 15.33(ي بلغ معدل الوزن الطري للكالس النامي على الوسط الغذائي القياس

وعموما ازداد الوزن الطري للكالس النامي على االوساط الغذائية المختلفة بصورة اقل ) . 1-الصورة(

على  KNO3و  NH4NO3لتر /غم) 285 و 16.5(من الوسط القياسي باستثناء الوسط المستخدم الحاوي 

 يليه الوسط). 5-الصورة(، 9-2- الشكلغم كما في)18.76(التوالي أذ بلغ معدل الوزن الطري 

واخذت ). 6-الصورة( ، 8-2-على التوالي كما في الشكل KNO3و  NH4NO3لتر /غم) 95 و 16.5(

 مع بقاء تركيز KNO3الزيادة في نمو كالس نبات الخس بمرور الوقت باتجاه الزيادة في تراكيز 

NH4NO3 لتر /غم) 0 و 248 ،0 و 0(لمزودين بـ في حين ان الوسطين الغذائيين ا). -2-الشكل( ثابت

NH4NO3  وKNO3  يوما من الزراعة ، وبلغ معدل الوزن ) 60(على التوالي ثبطا نمو الكالس  بعد

 ).14 - 2 و2 -2 -الشكل(غم على التوالي ) 4.98-5.1(الطري 

  

  : كمية البروتين -د

لخس قد اتخذت انماطا مشابهة الى ان الزيادة في محتوى البروتين لكالس نبات ا) 3(يشير الشكل 

وبلغ اعلى محتوى للبروتين الكلي للكالس . يوما من النمو) 60(لتلك الزيادة في الوزن الطري بعد مرور 

 ملغم 0.550بمعدل  KNO3 و NH4NO3لتر /غم) 285و16.5( الحاوي MSالنامي على الوسط الغذائي 

ارنة بكمية البروتين الكلية للكالس النامي على مق) 9-3-الشكل(يوما من النمو ) 60(بعد  غم وزن طري /

ولوحظ على وسطي  ).1-3-الشكل(غم وزن طري /  ملغم 0.520الوسط القياسي والتي كانت بمقدار 

MS لتر /غم) 248( الخالية من النترات والمزودة بـ NH4NO3 فقط الى انخفاض قيمة المحتوى

يوما  ) 60( غم وزن طري على التوالي بعد مرور/  ملغم0.131-0.201البروتيني الكلي للكالس بمعدل 

  ).14-3 و 2-3-الشكل(النمو من
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 الحاوي على  MSتكوين السيقان واالوراق والجذور من كالس نبات الخس النامي على وسط  : 2الجدول

-4x10 بتركيز  BA موالر و3x10-6 بتركيز NAA ومضاف اليه  KNO3 وNH4NO3تراكيز مختلفة من 

  . يوما من الزراعة20, 40 , 60موالر بعد مرور  6

 مدة النمو   يوما 40   يوما20

          الوسط الغذائي

الجذور  السيقان   الجذور  السيقان
NH4NO3

  

  لتر/غم
KNO3 

 العدد لتر/غم
معدل 

  الطول

 االوراق

 العدد  العدد 
معدل 

  ولالط
العدد 

معدل 

  الطول

االوراق 

 العدد  العدد
م

الط

165  190 4 0.2±1 9 - - 7 0.15±1.9 11 - 
0 0 3 0.08±0.415 - - 4 0.12±0.9 19 - 
0 19 2 0.32±0.75 - - 3 0.4±1.2 7 1 2 
0 95 2 0.15±0.34 - - 4 0.09±1 4 2 ±0.3 
0 285 7 0.11±1.1α+6 - - 7 0.15±1.2 α+10 - 

16.5 0 5 0.09±0.211 - - 5 0.02±1.3 18 - 
16.5 19 α - - 7 0.09±1.9 α+50.31±1.2 α+8 8 ±2 
16.5 95 2 0.05±0.65 - - 3 0.6±1.2 α+8 - 
16.5 285 1 1.5 α - - 2 0.09±2 α+2 - 
82.5 0 - - α - - 3 0.22±1.5 α - 
82.5 19 - - - - - 1 0.6 3 1 2 
82.5 95 α+40.32±1.8α+9 - - α+90.61±2.8 α+22 - 
82.5 285 2 0.16±0.4α+2 - - 2 0.3±0.9 α+3 - 
248 0 1 0.6 α - - 1 0.9 α+3 - 
248 19 1 0.1 2 - - 1 0.3 2 - 
248 95 1 0.2 α - - 1 0.4 α+2 - 
248 285 1 0.1 1 - - 2 0.1 3 - 

تعني ال  ) - ( .يمثل الخطأ القياسي لمتوسط المعامالت ±  . مكررات5كل قراءة تمثل معدل  •

 في حقل السيقان أو األوراق تعني وجود سيقان أو أوراق كثيفة وصغيرة ال α  .يوجد استجابة

  .يمكن عدها 
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 االوساط المستخدمة

  

يوما من  (   ) 60،  (   ) 40،  (   )20لكالس نبات الخس بعد  ) غم(معدل الوزن الطري  : 2الشكل 

 NAA مضافا إليه KNO3 و NH4NO3 المزود بـتراكيز مختلفة من  MSالزراعة على وسط

  .  موالر والوسط القياسي4x10-6  بتركيز BA موالر و3x10-6بتركيز 

  مكررات  ) 5(  قيمة تمثل معدل كل_  ) 1( موضحة في الجدول 17-1تراكيز االوساط الغذائية من _ 

 _I الخط العمودي يمثل الخطأ القياسي لمتوسط المعامالت  .  
 

  المناقشة
دورا مهما في حياة النبات، ويعد من اهم العناصر الغذائية الكبرى ، النه مكون ) N(أن للنيتروجين 

الحماض النووية وغيرها اساسي للمركبات العضوية ويدخل في تركيب االحماض االمينية واالنزيمات وا

  من المركبات العضوية التي يحتاجها النبات بشكل رئيسي خالل فترات نموه المختلفة 

 )Taiz and Zeiger , 1998 .(  لذا عمدت الدراسة الى استخدام تراكيز مختلفة من نترات االمونيوم

NH4NO3 ونترات البوتاسيوم KNO3ياسي لنبات الخس ، وبيان  كبديل للتراكيز المستخدمة في الوسط الق

. تأثيرها على نمو كالس نبات الخس وتمايزه ومحتواه من البروتين ومقارنة ذلك مع الوسط  القياسي

استخدم الوسط القياسي الستحداث ونمو كالس نبات الخس لكونه معلوم االحتياجات القياسية من منظمات 

   وNAA موالر 3×10-6 الغذائي الحاوي على MSالنمو وظروف الزراعة والحرارة وهو وسط 
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بولص ( وذلك الستخدامه اساسا للمقارنة باالوساط الغذائية المستخدمة في الدراسة BA موالر 4×6-10 

تشير النتائج في هذا المضمار الى ان االوساط الغذائية المستخدمة قد  ).2000 الوتار، ; 1999ومحمد ، 

لتر /غم) 95 و 82.5( ووجد ان الوسط الغذائي المزود بـ .اعطت مجموع خضري بصورة متباينة

NH4NO3  وKNO3  على التوالي هو االفضل تشجيعا لتكوين االفرع الخضرية يليه الوسط الغذائي

اذ ان انخفاض تراكيز النترات تحفز . على التوالي KNO3و  NH4NO3لتر /غم) 285 و 0( المجهز بـ 

، ومن جهة اخرى يحصل النبات )2002الحديدي ، (رية واالوراق تكوين البراعم ومن ثم االفرع الخض

NH4على النيتروجين على هيئة 
NO3 او +

NH4 والنبات ال يستفاد منها اال بعد اختزال -
NO3 و +

- 

وبما ان الزيادة في  ). Hopkins , 1995(واالنزيم المسؤول عن اختزال النترات يوجد في االوراق الفتية 

NH4تركيز االمونيوم 
NO3 على حساب تركيز +

 Cardwell(  تثبط تكوين االفرع الخضرية واالوراق -

and Okonkwo, 1996 ; Palaniswamy et al., 2002 (  وهذا ينطبق على االوساط الغذائية التي تحوي

ففي  .تراكيز عالية من نترات االمونيوم فانها حفزت بشكل قليل جدا تكوين االفرع الخضرية واالوراق

لحالة تكون كمية االنزيم قليلة والنبات بالتالي ال يحصل على النيتروجين الكافي الستخدامه في تكوين هذه ا

  ).Bellaloui and Pilbeam, 1990 ; Vessey et al., 1990(المركبات العضوية التي يحتاجها النبات 

عة اوساط غذائية فقط ان االوساط الغذائية المستخدمة لم تحفز تكوين الجذور بشكل جيد ما عدا ارب

اذ ان . على التوالي KNO3و  NH4NO3لتر /غم)19و 16.5( حفزت ذلك، و افضلها هو المزود بـ

 من التركيز االصلي المستخدم في 10:1 المضافة الى الوسط كان بنسبة KNO3و  NH4NO3تركيز 

كوين الجذور من كالس نبات وهذا يشير الى ان التراكيز الواطئة لها القدرة على تحفيز ت. الوسط القياسي

   ; Vessey et al., 1990( الخس وهو ما ينطبق على االوساط الغذائية المشجعة االخرى 

Hopkins , 1995.(   

وتم في الدراسة قياس نمو الكالس وكان افضل االوساط تشجيعا لنمو الكالس هو الحاوي     

يوما من النمو، يليه الوسط ) 60( على التوالي بعد مرورKNO3و NH4NO3 لتر /غم) 285و16.5(

وان الوزن الطري ازداد بزيادة . على التوالي KNO3 و NH4NO3لتر /غم) 95و16.5(المجهز بـ 

NO3 و +Kحيث ان نترات البوتاسيوم تتحلل الى .  ثابتNH4NO3 وبقاء تركيز KNO3تركيز 
 وان -

د على تصنيع الكاربوهيدرات  يكون ضروريا جدا ومحفز النقسام الخاليا حيث يساع+Kعنصر الـ 

كما . والبروتينات وبذلك يشجع انقسام الخاليا بسرعة وهذا يزيد اعداد الخاليا وبالتالي زيادة الوزن الطري

ان البوتاسيوم يحافظ على التوازن االزموزي وااليوني للخاليا في تفاعالت نقل الطاقة لقيام الخاليا 

NO3وان وجود الـ ) 2002 الحديدي ، ; Taiz and Zeiger, 1998(بالفعاليات الحيوية 
 لها دور في -

الذي يعد اساسا مكون رئيسي لكثير من المركبات العضوية وفي بناء البروتينات ) N(تجهيز النبات بالـ 

 وتشترك في تنشيط عمل االنزيمات بذلك RNA و DNAالضرورية النقسام الخاليا وفي تكوين الـ 

ة عددها فضال عن زيادة المحتوى البروتيني للخاليا والذي اتخذ تركيزه الكلي تحفز انقسام الخاليا وزياد
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   ; Palaniswamy et al., 2002 ; 1977محمد ، (شكال مماثال لزيادة الوزن الطري للكالس 

 ).2005الطائي ، 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 االوساط المستخدمة
 
 
 
 

يوما  (   ) 60،  (   )40لكالس نبات الخس بعد  ) غرام وزن طري /ملغم(كمية البروتين  : 3الشكل 

 مضافا إليه KNO3 و NH4NO3 المزود بـتراكيز مختلفة من  MSمن الزراعة على وسط 

NAA 3 بتركيزx10-6موالر و BA 4  بتركيزx10-6موالر والوسط القياسي  .  

  مكررات  ) 5( كل قيمة تمثل معدل _  )  1( موضحة في الجدول 17-1تراكيز االوساط الغذائية من _ 

 _Iالخط العمودي يمثل الخطأ القياسي لمتوسط المعامالت  .  
 

 على KNO3و  NH4NO3لتر /غم) 0 و248 ، 0 و0(فضال عن ان الوسطين الغذائيين المزودين بـ

مهم في التوالي ثبطا نمو الكالس مع انخفاض في محتوى البروتين وهذا يعود الى فقدان النيتروجين ال

NH4(عمليات بناء المركبات العضوية المهمة في االنقسام وان وجود التركيز العالي االمونيوم 
لوحده ) +

  في الوسط ثبط نمو الكالس حيث عمل على تقليل حامض االوكزاليك مؤثراُ على نمو الكالس

 ) Ahmed and Johnson , 2000 ; Palaniswamy et al. , 2002. ( وجود منظمات وهذا يدل على ان 

النمو لوحدها في الوسط ال يمكنها ان تحفز انقسام ونمو الخاليا بدون وجود مكونات االوساط الغذائية 

، وهذا ما اكدته نتائج )1998 الوصفي، Dodds and Roberts, 1985 ;(االساسية االخرى ومنها النترات 

  .هذه الدراسة
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 تراكيز مختلفة من نترات االمونيوم ونترات البوتاسيوم على تكوين األفرع تأثير إضافة : الصورة

  مضافاMSالخضرية والجذور والوزن الطري لكالس نبات الخس النامي على وسط 

 يوما من 60 موالر بعد مرور 4x10-6 بتركيز BA موالر و3x10-6 بتركيز NAAاليه 

 .الزراعة
 
 
 
  

   القياسيMS كالس نبات الخس النامي على وسط تكوين األفرع الخضرية واالوراق من -1
   المزود MSتكوين األفرع الخضرية واألوراق من كالس نبات الخس النامي على وسط  -2

  . على التواليKNO3 و  NH4NO3لتر/غم) 95 و82.5 (بـ
 المزود بـ MSتكوين األفرع الخضرية واالوراق من لكالس نبات الخس النامي على وسط  -3

 .KNO3  لتر/غم) 285(
) 19 و16.5( المزود بـ MSتكوين الجذور من كالس نبات الخس النامي على وسط  -4

 . على التواليKNO3 و  NH4NO3لتر/غم
 على KNO3 و NH4NO3لتر/غم) 285 و16.5( المزود بـ MSالكالس النامي على وسط  -5

 . التوالي
 على KNO3 و  NH4NO3لتر/غم )95 و16.5( المزود بـ MSالكالس النامي على وسط  -6

  .التوالي

12

34

56
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وبناء على ما تقدم يمكن االستنتاج بان وجود كل من نترات االمونيوم ونترات البوتاسيوم في الوسط 

الغذائي لنمو كالس نبات الخس مهم جدا في تمايزه وان اختالف التركيز لهذه االمالح ادى الى  تغير في 

  .لبروتيننمو الكالس اعتمادا على الوزن الطري و محتوى خالياه من ا
 

 المصادر العربية

استخدام ثمانية مركبات من مشتقات الترايازوالت محضرة مختبريا بدال من . 2001احمد، اميرة اسماعيل 

.  ونموه وتمايزه.Lactuca sativa Lالسايتوكاينينات القياسية في استحداث كالس نبات الخس 

  .اطروحة دكتوراه، كلية العلوم، جامعة الموصل، العراق 

مشتقات مركبات الجالكون كمنظمات نمو بديلة عن السايتوكاينينات في . 2004ولص، مناهل فوزي ب

اطروحة دكتوراه، كلية .  ونموه وتمايزه.Lactuca sativa Lاستحداث الكالس لنبات الخس 

  .العلوم، جامعة الموصل، العراق

 PDA,Petadienoic(اينويك تأثير حامض بنتاد. 1999بولص، مناهل فوزي ومحمد، عبد المطلب سيد 

Acid (مجلة علوم . كمنظم نمو جديد على كالس نبات الخس، الجزء االول، االستحداث والنمو

  .12-1  ص):2 (10الرافدين، 

). باالنسجة النباتية(نباتات من انابيب االختبار مقدمة لالكثار الدقيق . 2002الحديدي، محمد علي حسين 

  .االردن عمان، والنشر والتوزيع،دار الفكر للطباعة ). ترجمة(

  .مطبعة جامعة الموصل، العراق. اساسيات زراعة الخاليا واالنسجة النباتية. 1988سلمان، محمد عباس 

التقنية الجزئية ألنزيم الكلوتاميت ديهايدروجينيز من كالس سيقان نبات . 2005الطائي، نهال عزت جمعة 

.  في الوسط الغذائيPDA او D-2,4د منظم النمو بوجو) .Nigella sativa L(الحبة السوداء 

  .رسالة ماجستير، كلية العلوم، جامعة الموصل، العراق

دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، . مبادئ تغذية النبات. 1977محمد، عبد العظيم كاظم 

  .العراق

اعة الخاليا واالنسجة المفاهيم الرئيسة في زر. 1990محمد، عبد المطلب سيد و عمر، مبشر صالح 

  .مطبعة جامعة الموصل، العراق. واالعضاء للنبات

نجاح احد مشتقات الترايازوالت في نمو وتمايز كالس نبات الخس . 2000الوتار، مي طه حامد 

Lactuca sativa L. . رسالة ماجستير ، كلية العلوم، جامعة الموصل، العراق.  

  .جيا النبات، المكتبة االكاديمية، القاهرةعماد فسيولو. 1998الوصفي، عماد الدين 
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