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  الملخص

ستحداث ونمو كالس قطع سـيقان واألوراق الفلقيـة         ال الظروف المثلى    من ايجاد تمكنت الدراسة الحالية    

لوحدها أو    NAA، IBA، Zeatine،BA منظمات النمو النباتية باستخدام Prosopis farcta الخرنوبلنبات 

وكانت أفضل األوساط المشجعة الستحداث الكـالس مـن قطـع            . الصلب MSمتداخلة مع بعضها في وسط      

 + IBAلتـر  / ملغـم BA ، 2.0لتر / ملغمNAA+  0.5لتر / ملغم3.0 مدعماً بإضافة MSالسيقان هي وسط    

لتـر  / ملغـم  IBA + 2.0لتر  / ملغم Zeatine، 3.0لتر  / ملغم NAA + 2.0لتر  / ملغم BA، 0.5لتر  / ملغم 1.0

Zeatine .  0.9 ،2.17 ،2.1 ،1.44 وبلوغ وزنه الطـري   % 60 ،%90 ،%90 ،%90 بداللة نسبة استحداثه 

في حين كان أفضل األوساط المشجعة الستحداث الكالس من قطـع األوراق الفلقيـة هـي                . غم على التوالي  

لتـر  / ملغم IBA + 1.0لتر  / ملغم BA ,3.0لتر  / ملغم NAA + 0.5لتر  / ملغم 0.5 بإضافةاط المجهزة   األوس

BA ,0.5 لتر  / ملغمNAA + 2.0 لتر  / ملغمZeatine، 2.0 لتر  / ملغمIBA + 2.0 لتر  / ملغمZeatine   إذ بلغت 

 ،1.89وبمعـدل وزن طـري       ،%100 ،%100 ،%100 ،%100نسبة استحداث الكالس في هذه األوسـاط        

الدور الواضـح فـي      NAAلتر  / ملغم 0.5 للتركيز    الدراسة ان  ظهرتوأ . على التوالي  2.67 و 2.47 ،2.42

مـن خـالل نـسبة        Zeatine و BA مـع    متداخالً  أو  الصلب MS في وسط     لوحده سواءاستحداث الكالس   

  .استحداث الكالس والوزن الطري

  . الصلبMSO زراعتها على وسط  عندحية في بقائها  جميعهافي حين فشلت القطع النباتية
  

  .، مزارع الكالس النباتية، منظمات النموالخرنوبنبات  :الكلمات الدالة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Induction of Callus Cultures from Stems and Cotyledonary Leaves of 
Prosopis farcta L. by Using some Plant Growth Regulators 

 

Rana T. Yahya                                Hanaa S. Al-Salih 
Department of Biology 

College of Science 
University of Mosul 

 

ABSTRACT 
This study was capable to find the optimal conditions for callus initiation and growth 

from stems and cotyledonary leaves segments of Prosopis farcta, by using different 
concentrations of plant growth regulators NAA, IBA, Zeatine and BA alone or in an 
interaction between them in agar-solidified MS medium. The better media that encouraged 
callus induction from stem segments were those supplemented with 3.0 mg/L NAA + 0.5 
mg/L BA, 2.0 mg/L IBA + 1.0 mg/L BA, 0.5 mg/L NAA + 2.0 mg/L Zeatine, 3.0 mg/L IBA 
+ 2.0 mg/L Zeatine in which the induction percent reached 90%, 90%, 90%, 60% and fresh 
weight that reached up 1.44, 2.1, 2.17, 0.9 gm respectively. Whereas the better media that 
encouraged callus induction from cotyledonary leaves segments were those supplemented 
with 0.5 mg/L NAA + 0.5 mg/L BA, 3.0 mg/L IBA + 0.1 mg/L BA, 0.5 mg/L NAA + 2.0 
mg/L Zeatine, 2.0 mg/L IBA + 2.0 mg/L Zeatine with callus induction percent reached to 
100%, 100%, 100%, 100% and fresh weight average 1.89, 2.42, 2.47, 2.67 gm respectively. 
It is clear that 0.5  mg/L NAA has an important role in callus initiation alone or with BA 
and Zeatine dependent on callus induction percent and its fresh weight. 

On the other hand, the explants failed to continue in its viability when cultured on 
agar-solidified MSO medium. 

 
Keywords: Prosopis farcta, plant growth regulators, callus cultures.   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 Kumer( نوعـاً  50التي تضم   Leguminaceae أحد نباتات العائلة البقولية Prosopis farctaنباتات 

and Singh, 2009 (    يكثر في البيئات الصحراوية لتحمله العالي للجفاف والملوحة ومـديات المـاء القليلـة

لترب مـن خـالل النمـو العمـودي لمجموعـه الجـذري             لر البيئي المهم في حماية وتحسين       لدوويمتلك ا 

)Humberto et al., 2010; Asadollahi et al., 2010 (   وهو نبات حولي ينمو بـشكل شـجيرات قـصيرة 

ونظـراً   ).Omidi et al., 2012 ; 2011 ،المالكي وآخرون( م 3-2 سم أو أشجار قصيرة 80 – 30 اطوالها

ومـن  ). 2009 ،أمـين (دوره البيئي في تحسين وحماية التربة فهو يستخدم في برامج المعالجـة النباتيـة               ل

بدوره يعتمـد علـى     سجة النباتات هي استحداث الكالس  الذي        الخطوات األولى واألساس في تقانة زراعة أن      

افة إلـى الوسـط الغـذائي        منظمات النمو النباتية المض    ومن اهمها ) 1990 ،محمد وعمر (العديد من العوامل    

 المختلفـة ممـا يـدفعها السـتحداث الكـالس            النباتية هرموني  داخل األنسجة   التوازن  اللدورها في إحداث    
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)Neumann et al., 2009(    فنجاح استمرار نمو الجزء النباتي يعتمد على تركيز ونـوع منظمـات النمـو 

)Sultana and Bari, 2003.(جزاء النباتية المختلفة على الظروف المتبعـة  د استحداث الكالس من األتم ويع

الوسط الغذائي  ,  حجم وشكل الجزء النباتي    ، الظروف النامية بها   ، نوع القطعة النباتية ومصدرها    ،في الزراعة 

وقد أشارت الدراسات إلى امكانية استحداث الكالس من  ).Razdan, 2003(وعلى منظمات النمو المستخدمة 

وأشارت دراسة حديثة في    ). 2004 ،الجواري(العائلة البقولية ومنها نباتات الباقالء      قطع سيقان بعض نباتات     

 Prosopis cinerariaهذا المضمار إلى إمكانية استحداث كالس من قطع نباتات هذا الجنس ولنـوع آخـر   

 Kumer and( الصلب المدعم بتداخالت مختلفة من منظمات النمو MSوإنتاج نباتات كاملة منها على وسط 

Singh, 2009.(  

 لندرة الدراسات عليه فـي  Prosopis farctaاستحداث الكالس من قطع نبات   الىهدفت الدراسة الحالية

 وتحديـد   ونمـوه  عمدت الدراسة إلى استنباط الظروف المثلى الستحداث الكالس   لذا ،مجال الزراعة النسيجية  

  .  لذلكالئمةتراكيز منظمات النمو الم
  

  ملمواد وطرائق الع

 من الثمار الناضجة للنباتات الناميـة طبيعيـاً فـي    Prosopis  farcta الخرنوب نباتاتبذور جمعت 

   نـسبة  دت تم التأكد من تشخيص النبات ثم حـد        ،)1 الشكل (الموصل قرب معمل األلبان   /منطقة حي العربي  

  %. 95بلغت و إنبات بذوره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   النامي في البيئةProsopis farcta الخرنوبنموذج من نباتات : 1الشكل 

)www. alsirhan.com, 2002(  
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  :إنبات البذور

حدث خدوش فـي    ُأ غسلت البذور بالماء الجاري لمدة خمس دقائق للتخلص من األتربة واألوساخ بعدئذٍ           

تشرب الماء ومـن     يعيق   بغالف سميك  لكونها تحاط ( الخرنوبغالف بذور نباتات    سطح  مناطق مختلفة على    

% 96 بتركيـز     االثيلـي  الكحولبوعقمت بغمرها   . أوراق الصقل أو مبرد مسنن     باستعمال )الجنينثم انبات   

 حجـم مـن     2:  حجم منه  1 بنسبة   NaOCl  غمرها في محلول هايبوكلورايت الصوديوم التجاري      ثملدقيقتين  

دها بالمـاء  وغسلت بع) Kumar and Singh, 2009( دقائق مع التحريك المستمر 5مدة ل  المقطر المعقمالماء

غمرت البذور المعقمة بعد ذلك بمحلـول مكـون مـن           ،  المقطر المعقم ثالث مرات لمدة دقيقتين في كل مرة        

 100 بتركيـز  Citric acidلتر وحامض الـستريك  / ملغم501 بتركيز Ascorbic acidحامض االسكوربك 

وتحد مـن   والتي تتراكم في الوسط     ر  الناتجة من البذو  ولية  الث دقائق للتخلص من المواد الفين     ثلتر لمدة   /ملغم

 MS زرعت علـى وسـط        ثم ,جففت البذور المعقمة بوضعها على ورق ترشيح معقم        .إنبات ونمو البادرات  

Murashige and Skoog, 1962) ( 4 بمعـدل  غم من االكـار 8بإضافة المصلب الخالي من منظمات النمو 

 المتصاص المواد الفينولية Activated Charcoalط لتر من الفحم المنش/ غم5 والحاوي على بذور لكل قنينة

 الظالم التام    ظروف  حفظت القناني بعدها في حاضنة النمو وفي       من البذور المعقمة،  المتوقع انتاجها فيما بعد     

ظهـور الجـذير    ببداللـة انباتهـا     % 100 تعقيم    وأظهرت هذه الطريقة كفاءة    .º م 2 ± 25وبدرجة حرارة   

نابتـة إلـى    نقلت البادرات ال   .م من الزراعة والحصول على بادرات سليمة غير ملوثة         بعد سبعة ايا   والرويشة

 لوكس وبذات درجة الحـرارة      2000 ساعات ظالم بشدة إضاءة      8/ ساعة ضوء  16ظروف التعاقب الضوئي    

  .أعاله

  :الخرنوبسيقان واألوراق الفلقية لبادرات نبات الاستحداث الكالس من قطع 

 سم السـتحداث  2 يوم المستأصلة بطول     21 بعمر   الخرنوبتحت الفلقية لبادرات    استخدمت قطع السيقان    

الصلب المدعم بإضافة تراكيز مختلفة من منظمات النمو لوحـدها أو            MS على وسط     وذلك بزراعتها  الكالس

 بعد قطـع    2 سم 1.0 – 0.5لبادرات وبمساحة   مماثلة استخدمت األوراق الفلقية ل     وبطريقة   متداخلة مع بعضها  

  .وافها لغرض استحداث الكالس منها واستخدمت نفس األوساط الغذائية المزروعة عليها قطع السيقانح

وبتعاقب  في حاضنة النمو     الخرنوبوضعت القناني الحاوية على قطع السيقان واألوراق الفلقية لنباتات          

 وتم مالحظة   º م 2 ± 25 حرارةبدرجة   لوكس و  2000 ساعات ظالم وبشدة إضاءة      8/ ساعة ضوء  16ضوئي  

 مـن  يومـاً  60  من حيث استجابة القطع النباتية الستحداث الكالس والوزن الطري للكالس على مـدى    نموها

  .النمو
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  :منظمات النمو المستخدمة

 متـضمنة  في استحداث الكـالس ونمـوه         كفائتها مختلفة لبيان النمو  ال منظمات    تراكيز من  استخدمت

Naphthaleneacetic acid NAA و)IBA( Indole butyric acid من األوكسينات بتراكيز )3 ،2 ،1 ،0.5 

 )Z (Zeatine وBenzyl adenine) BA(كل منها على انفراد وتـداخالتها مـع الـسايتوكاينينات    ) لتر/ملغم

 الى معاملـة    باإلضافة  لوحدها وتداخالتها مع التراكيز أعاله من األوكسينات       )لتر/ ملغم 2،  1،  0.5(بالتراكيز  

  .نة بدون اضافة منظمات النموالمقار

  

  :تقديرات الوزن الطري للكالس

  . يوما60ًالمزروعة بعد مرور حدد الوزن الطري للكالس المستحدث من االجزاء النباتية 
 

  والمناقشةالنتائج 

 كان له أثر واضح في تـشجيع        ،النمو المختلفة في هذه الدراسة    أشارت النتائج إلى أن استخدام منظمات       

الحاوي على الفحم الصلب  MS على وسط النامية Prosopis farctaونمو الكالس من قطع بادرات استحداث 

  ).A.2شكل (المنشط 

 النامية علـى وسـط   الخرنوب ألوراق الفلقية لنبات  سيقان وا ال في استحداث ونمو كالس      BA و NAAر  يتأث

MSالصلب   

 الخرنوبسيقان واألوراق الفلقية لنبات     ال  تباين استحداث الكالس من قطع     )1(الجدول  في  نتائج  الأظهرت  

) تكاد معدومة ( لوحده حفز بدرجة قليلة      NAA و BA وأن إضافة كل من      ،مع تباين منظمات النمو المستخدمة    

 الصلب كان له MS معاً الى وسط NAAو    BA اال ان اضافة . يوماً من الزراعة60استحداث الكالس بعد 

 BAلتـر  / ملغمNAA + 0.5لتر / ملغم3.0 كالس وبينت النتائج ان اضافة    تاثير واضح في تحفيز استحداث ال     

% 90في استحداث ونمو الكالس من قطع السيقان بداللة نسبة اسـتحداثة البالغـة               هو االمثل    MSالى وسط   

لتر / ملغم 0.5 المدعم بإضافة    MS يليه وسط    ، يوماً من الزراعة   60 غم بعد مرور     1.44وبمعدل وزن طري    

NAA + 0.5 لتر  / ملغمBA     في حين ارتقى هذا الوسط في تشجيعه السـتحداث         % 70 وبلغت نسبة استحداثه

والوزن الطري  % 100ونمو كالس قطع األوراق الفلقية عن باقي األوساط المستخدمة وبلغت نسبة االستجابة             

 2 إليـه     مضافاً MSتاله وسط   ) B.2الشكل  ( غم واتصف الكالس بقوامه الهش ولونه األخضر         1.89للكالس  

  .BAلتر / ملغمNAA + 0.5لتر /ملغم

 الخالي من   MS وسط    وهي وتباينت نسب االستحداث في المعامالت األخرى ولم تظهر معاملة المقارنة         

ي رافقه تغـاير قـوام       أن تباين نسب استحداث الكالس والذ      . تحفيز الستحداث الكالس   MSOمنظمات النمو   

  ).2009 ،الزيدي (ت النمو وتراكيزها ونوع الجزء النباتي السبب الى دور منظمايعزىولون الكالس 
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في استحداث ونمو الكالس مـن زراعـة الـسيقان واالوراق    BA  وNAA  منظمات النموتأثير: 1الجدول 

    يوما60ً بعد MSعلى وسط  Prosopis farcta الفلقية لنبات الخرنوب

  
  الوسط الغذائي  لقيةقطع االوراق الف  قطع السيقان

الوزن الطري   1-ملغم لتر

  )غم(

نسبة استحداث 

  (%)الكالس 

الوزن الطري 

  )غم(

نسبة استحداث 

  (%)الكالس 

) control (MSO  0.42 10  0.4 20  

MS+0.5 NAA 0.6  15  0.5  20  
MS+1.0 NAA *  -  *  -  
MS+2.0 NAA *  -  *  -  
MS+3.0 NAA 0.4  15  *  -  
MS+0.5 BA *  -  *  -  
MS+1.0 BA *  -  *  -  
MS+2.0 BA *  -  0.7  25  

MS+0.5 NAA +0.5 BA 1.2  70  1.89  100  
MS+0.5 NAA +1.0 BA *  -  0.9  50  

MS+0.5 NAA +2.0 BA *  -  *  -  
MS+1.0 NAA +0.5 BA 0.7  20  1.2  90  
MS+1.0 NAA +1.0 BA 0.5  15  1.2  90  
MS+1.0 NAA +2.0 BA 0.6  15  0.8  40  
MS+2.0 NAA +0.5 BA 0.92  50  1.75  90  
MS+2.0 NAA +1.0 BA *  -  0.8  30  

MS+2.0 NAA +2.0 BA 0.4  20  0.4  20  
MS+3.0 NAA +0.5 BA 1.44  90  1.62  90  
MS+3.0 NAA +1.0 BA  0.4  20  0.4  10  
MS+3.0 NAA +2.0 BA *  -  *  -  

  انتفاخ القطعة النباتية دون تكوين كالس وادت فيما بعد الى  موت القطعة النباتية *

   القيم الواردة في الجدول جميعها تمثل معدل عشرة مكررات 

    

يفسر تفوق قطع األوراق الفلقية على السيقان في استحداث الكالس إلى احتواء أنسجة األوراق الفلقية               قد  

وإن ). Razdan, 2003( البرنكيمية التي يعتمد عليها اساسا في استحداث الكالس على نسبة عالية من الخاليا

لتر في الوسط هو ضروري الستحداث الكالس بداللة احتواء معظـم األوسـاط             / ملغم 0.5 بتركيز   BAوجود  

كيـز  ان توافق اضافة تر  . المثلى الستحداث ونمو الكالس من قطع السيقان واألوراق الفلقية على ذات التركيز           

معين من منظم نمو مع مستواه داخل القطعة النباتية المزروعة يعد اهم اسباب نجاح القطعة فـي اسـتجابتها                   

  ).Vijay et al., 2010(للزراعة النسيجية 
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 في استحداث ونمو كالس السيقان واألوراق الفلقية لنبات الخرنوب النامية على وسط BA وIBAتأثير 

MSالصلب   

شجع بـصورة    الصلب   MS بصورة منفردة إلى وسط      BA و IBAن إضافة تراكيز     أ )2(يبين الجدول   

  . يوماً من الزراعة60 استحداث الكالس من قطع السيقان واألوراق الفلقية بعد مرور قليلة

 المـدعم   MSفي حين كشفت النتائج عن استحداث الكالس في تلك األنسجة عند وضعها علـى وسـط                 

 BAلتـر   / ملغم IBA + 0.5لتر  / ملغم MS + 1.0واحتل وسط    .فيما بينها  المتداخلة   BA و IBAبتراكيز من   

% 90 يوماً بداللة نسبة االسـتجابة البالغـة         60المرتبة األولى الستحداثه للكالس من قطع السيقان بعد مرور          

 IBA + 1.0لتـر   / ملغـم  2.0 الصلب المزود بـ     MS غم، وشجع وسط     1.44ومعدل الوزن الطري للكالس     

لتـر  / ملغم3.0 الصلب الحاوي على MSوشجع وسط .  غم 2.1 نمو الكالس بشكل جيد وبلوغه       BAلتر  /ملغم

IBA + 1.0 لتر  / ملغمBA        من قطـع األوراق الفلقيـة      % 100 بدرجة كبيرة استحداث الكالس بنسبة استجابة

). C.2 الـشكل ( يوماً من الزراعة     60وتميز الكالس بكونه متماسك القوام وذو لون أخضر مصفر بعد مرور            

ان االستجابة العالية للقطع النباتية الستحداث الكالس تعكس كون التراكيز المستخدمة من منظمات النمو كانت               

ولـوحظ أن لـون   ). Tan et al., 2010; Baskaran et al., 2006(محفزة لعمليات االنقسام السريع للخاليا 

 ذلك بسبب حدوث انخفاض في معدل نمـو          وكان IBA + BAالكالس يميل إلى االسوداد في أغلب تداخالت        

أنسجة هذا النبات مما يترتب عليه ضعف في نمو الكالس كما هو الحال في العديد من نباتات العائلة البقوليـة                

); Barriobero et al., 19952004 ، الجواري.(  
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كالس من زراعة السيقان واالوراق الفلقية      في استحداث ونمو ال    BA و IBA منظمات النمو  تأثير: 2الجدول  

   يوما60 بعد MSعلى وسط  Prosopis farcta لنبات الخرنوب

ً  
  الوسط الغذائي  قطع االوراق الفلقية  قطع السيقان

الوزن الطري   1-ملغم لتر

  )غم(

نسبة استحداث 

  (%)الكالس 

الوزن الطري 

  )غم(

نسبة استحداث 

  (%)الكالس 

) control (MSO  0.42 15  0.4 10  

MS+0.5 IBA 0.83  10  *  _  
MS+1.0 IBA  0.4  10  *  -  
MS+2.0 IBA *  -  0.14  10  

MS+3.0 IBA 0.5  20  0.17  10  
MS+0.5 BA 0.6  01  *  -  
MS+1.0 BA 0.4  15  0.4  15  
MS+2.0 BA 0.9  15  0.8  30  

MS+0.5 IBA +0.5 BA 1.57  30  1.12  60  
MS+0.5 IBA +1.0 BA 1.02  80  1.48  60  
MS+0.5 IBA +2.0 BA 1.0  70  1.61  70  
MS+1.0 IBA +0.5 BA 1.44  90  2.12  90  
MS+1.0 IBA +1.0 BA 1.28  90  1.42  80  
MS+1.0 IBA +2.0 BA 1.73  80  1.2  70  
MS+2.0 IBA +0.5 BA 1.0  80  0.8  40  
MS+2.0 IBA +1.0 BA 2.1  90  1.7  70  
MS+2.0 IBA +2.0 BA 0.6  20  0.7  15  
MS+3.0 IBA +0.5 BA 0.84  50  1.1  80  
MS+3.0 IBA +1.0 BA  1.02  70  2.42  100  
MS+3.0 IBA +2.0 BA 0.7  30  0. 76  15  

   انتفاخ القطعة النباتية دون تكوين كالس وادت فيما بعد الى  موت القطعة النباتية*

    القيم الواردة في الجدول جميعها تمثل معدل عشرة مكررات

  

السيقان  الصلب في استحداث ونمو كالس MS إلى وسط Zeatine وNAAن تأثير إضافة تراكيز مختلفة م

   الصلبMS النامية على وسط الخرنوب واألوراق الفلقية لنبات

 شجع بصورة    الصلب MS إلى وسط    NAA أن إضافة تراكيز منفردة من       )3(يتضح من نتائج الجدول     

 MSوسـط    لوحده في    Zeatine استحداث الكالس من قطع السيقان واألوراق الفلقية في حين أن وجود             قليلة

لتر منه األفضل في استحداث الكالس من قطع الـسيقان          / ملغم 1.0حفز استحداثه للكالس بنسب متباينة وكان       

 بتراكيـز متداخلـة     Zeatine مع   NAAبينما حفز وجود    . على التوالي % 60و% 50بنسبة  واألوراق الفلقية   

وكـان أفـضلها    . استحداث الكالس من قطع السيقان واألوراق الفلقية المستخدمة وبجميع التراكيز المستخدمة          

 إذ كانـت نـسبة اسـتحداث        Zeatineلتر  / ملغم NAA + 2لتر  / ملغم 0.5 الصلب مزود بإضافة     MSوسط  
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 60مـرور     غم بعـد   2.17لوزن الطري   وبذات الوقت وهو األكفأ في دعم نموه إذ بلغ معدل ا          % 90الكالس  

 ,.Juan et al(يوماً حيث ذكر أن األوكسينات تعمل على تحفيز االنقسام السريع للخاليـا بتراكيـز واطئـة    

  .وبسبب تداخل االوكسين مع السايتوكاينين) 2010

فلقيـة   قطـع األوراق ال  فإن استحداث الكالس من2و1 وبصورة مماثلة للتداخالت السابقة في الجدولين 

 MS على استحداثه من قطع السيقان من حيث نسبة االستحداث والوزن الطري لنموه إذ شـجع وسـط                   تفوق

 استحداث الكالس ونموه بدرجة كبيرة بداللـة  Zeatineلتر / ملغمNAA + 2.0لتر / ملغم 0.5مدعماً بإضافة

 NAAعلـى تـداخالت      الحاوية   MS غم على باقي أوساط      2.47وبوزن طري   % 100بلوغ نسبة استحداثه    

تاله وسط  ) D.2الشكل  ( يوماً وامتاز هذا الكالس ببنيته الهشة ولونه األخضر الفاتح           60 بعد مرور    Zeatineو

MS    لتر  / ملغم 1.0 المدعم بإضافةNAA + 2.0 لتر  / ملغمZeatine      وفـي  % 90 في استحداثه للكالس بنسبة

  .غم 2.32دعمه لنمو الكالس إذ بلغ معدل وزنه الطري 

 التركيز الواطئ من األوكسين بوجود التركيز العالي من السايتوكاينين حفز استحداث الكالس بنـسبة               إن

 أن من متطلبات االستجابة الجيدة الستحداث الكـالس للقطـع           .Zeatine و NAAعالية مقارنة ببقية تداخالت     

 التركيـز    ذكر ان   بينما .توكاينينالنباتية هو تداخل التركيز الواطئ من األوكسين مع التركيز العالي من الساي           

كـالس  الالعالي لألوكسين بوجود تركيز عالي للسايتوكاينين يعطي استجابة قليلة الستحداث الكالس وأن تكون              

  ).Chaudhry et al., 2007( يتكون ذو لون بني او غامق
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السيقان واالوراق  في استحداث ونمو الكالس من زراعة        Zeatine و NAA منظمات النمو  تأثير: 3الجدول  

   يوما60ً بعد MSعلى وسط  Prosopis farcta الفلقية لنبات الخرنوب
  

  الوسط الغذائي  قطع االوراق الفلقية  قطع السيقان

الوزن الطري   1-ملغم لتر

  )غم(

نسبة استحداث 

  (%)الكالس 

الوزن الطري 

  )غم(

نسبة استحداث 

  (%)الكالس 

) control (MSO  0.46 10  0.42 15  

MS+0.5 NAA 0.57  10 0.52  20  
MS+1.0 NAA *  -  *  -  
MS+2.0 NAA 0.4  10  0.41  20  
MS+3.0 NAA *  -  *  -  

MS+0.5 Z 0.69  15  0.91  50  
MS+1.0 Z 0.66  50  0.69  60  
MS+2.0 Z 0.15  10  *  -  

MS+0.5 NAA +0.5 Z 1.27  70  1.49  70  
MS+0.5 NAA +1.0 Z 0.7  30  1.37  70  
MS+0.5 NAA +2.0 Z 2.17  90  2.47  100  
MS+1.0 NAA +0.5 Z 1.31  70  1.42  80  
MS+1.0 NAA +1.0 Z 1.3  80  2.14  90  
MS+1.0 NAA +2.0 Z 1.74  70  2.32  90  
MS+2.0 NAA +0.5 Z 1.53  70  1.78  80  
MS+2.0 NAA +1.0 Z 0.63  30  1.1  80  
MS+2.0 NAA +2.0 Z 0.61  70  1.7  70  
MS+3.0 NAA +0.5 Z 1.3  70  1.7  90  
MS+3.0 NAA +1.0 Z  1.42  70  2.1  90  
MS+3.0 NAA +2.0 Z 1.47  70  1.28  80  

   انتفاخ القطعة النباتية دون تكوين كالس وادت فيما بعد الى  موت القطعة النباتية*

   القيم الواردة في الجدول جميعها تمثل معدل عشرة مكررات 

  

 الصلب في استحداث ونمو كالس MSط  إلى وسZeatine وIBAتأثير إضافة التراكيز المختلفة من 

   الصلبMS النامية على وسط الخرنوب السيقان واألوراق الفلقية لنبات

 الصلب لم يشجع استحداث الكالس      MS لوحده إلى وسط     IBAأن إضافة   ) 4(لوحظ من البيانات الجدول     

س النمط المـذكور فـي       أخذت نف  Zeatine الفلقية وأن وجود تراكيز مختلفة من        واألوراقمن قطع السيقان    

 الصلب استحداث الكـالس مـن قطـع         MS في وسط    Zeatine و IBAوثبطت تداخل تراكيز    ). 3الجدول  (

 + MS تداخالت كان أفضلها في وسـط        اربعالسيقان ولم يتضح دوره التحفيزي في استحداث الكالس إال في           

 لم يشجع هذا النوع من التداخل       وبصورة مماثلة % 60 وبلغت   Zeatineلتر  / ملغم IBA + 2.0لتر  / ملغم 3.0

قد يحدث اختالل في التوازن الهرموني بين ما موجـود داخـل الخاليـا              . نمو الكالس المستحدث بشكل جيد    

 Plant Cell Cycleهذا يفسر عدم اكتمال متطلبات الدورة الخلوية النباتيـة  ) Gubi et al., 2004(وخارجها 
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مات النمو االوكـسينات والـسايتوكاينينات فـي الوسـط الغـذائي            التي تتأثر غالباً بوجود النوعين من منظ      

)George, 2008.(  

 استحداث الكـالس مـن      Zeatine و IBAوعلى عكس ذلك شجع هذا التداخل بين التراكيز المختلفة للـ           

 علـى   Zeatineلتر  / ملغم IBA + 2.0لتر  / ملغم MS + 2.0قطع األوراق الفلقية بشكل كبير وارتقى الوسط        

وهو نفس الوسط األمثل لنمو هذا      % 100 األوساط في استحداثه للكالس بداللة نسبة استحداثه البالغة          غيره من 

هذا النوع مـن الكـالس ببنيتـه    امتاز .  يوماً من الزراعة 60 وبعد مرور    2.67النوع من الكالس عند بلوغه      

التراكيـز العاليـة مـن    وقد يعزى تفوق هـذا الوسـط إلـى أن    ). E.2الشكل  (الهشة ولونه األخضر البني     

وكذلك اعتمـاداً علـى   ). George, 2008(السايتوكاينينات تعمل على زيادة نمو الكالس بداللة وزنه الطري 

الموازنة بين منظمات النمو في الوسط الغذائي مما يتسبب عن زيادة امتصاص منظمات النمو باالعتماد على                

ي الغشاء الخلوي وبالتالي زيادة امتصاص منظمات النمـو         الموازنة بين الشحنات الموجبة والسالبة على طرف      

األخرى واالرتفاع بمستوى البناء الحيوي مما يؤدي إلى زيادة في بناء البروتين واالنقسام الخلوي وبالتـالي                

  ).Juan et al., 2010; Gubi et al., 2004(زيادة الوزن الطري 
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ي استحداث ونمو الكالس من زراعة السيقان واالوراق ف  Zeatine وIBA منظمات النمو  تأثير: 4لجدول ا

   يوما60ً بعد MSعلى وسط  Prosopis farcta الفلقية لنبات الخرنوب

 
  الوسط الغذائي  قطع االوراق الفلقية  قطع السيقان

الوزن الطري   1-ملغم لتر

  )غم(

نسبة استحداث 

  (%)الكالس 

الوزن الطري 

  )غم(

نسبة استحداث 

  (%)الكالس 

) control (MSO  0.5 15  0.4 15  

MS+0.5 IBA 0.57  20  *  -  
MS+1.0 IBA  *  -  *  -  
MS+2.0 IBA 0.41  20  *  -  
MS+3.0 IBA *  -  *  -  

MS+0.5 Z 0.63  30  0.8  50  
MS+1.0 Z 0.65  50  0.67  50  
MS+2.0 Z *  -  *  -  

MS+0.5 IBA +0.5 Z *  -  1.07  40  

MS+0.5 IBA +1.0 Z 0.56  15  1.1  60  
MS+0.5 IBA +2.0 Z *  -  0.88  30  

MS+1.0 IBA +0.5 Z 0.76  20  1.48  70  
MS+1.0 IBA +1.0 Z *  -  2.31  80  

MS+1.0 IBA +2.0 Z 0.7  20  2.1  90  
MS+2.0 IBA +0.5 Z *  -  0.85  40  

MS+2.0 IBA +1.0 Z *  -  2.34  90  

MS+2.0 IBA +2.0 Z 0.65  30  2.67  100  
MS+3.0 IBA +0.5 Z 0.49  15  2.13  90  
MS+3.0 IBA +1.0 Z  0.48  15  1.11  80  
MS+3.0 IBA +2.0 Z 0.9  60  1. 86  90  

   انتفاخ القطعة النباتية دون تكوين كالس وادت فيما بعد الى  موت القطعة النباتية*

   القيم الواردة في الجدول جميعها تمثل معدل عشرة مكررات 
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علـى   Prosopis farcta الخرنـوب  االوراق الفلقية لنبـات  السيقان و قطعاستحداث ونمو كالس: 2الشكل 

   يوماً 60 الصلب مدعماً بتراكيز من منظمات النمو المختلفة بعمر MSوسط 

  

  

  

A 

B 

D 

C 

E 

  يوما21ً الصلب بعمر MS وسط ىالبادرات نامية عل

    IBA لتر / ملغم MS + 3.0الكالس النامي على وسط 

  BAلتر/ ملغم1.0و

 NAAلتر /  ملغم MS + 0.5الكالس النامي على وسط 

   Zeatineلتر /  ملغم2.0و 

  لكل منلتر/  ملغم MS + 2.0الكالس النامي على وسط 

IBAو Zeatine  

 لكل من لتر/  ملغمMS + 0.5الكالس النامي على وسط 

NAAو BA 
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