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 الخالصة

كليةة  / في مختبر زراعة الخاليا واالنسجه النباتيه التابع لقسم البستنه وهندسة الحدائق ةاجريت هذه الدراس
 صةةةةن  .Calendula officinalis Lإلكثةةةةار نبةةةةات االقحةةةةوان  ,الزراعةةةةه والغابةةةةات/ جامعةةةةة الموصةةةةل

 Lemon Queen  خارج الجسم الحي من تضاع  اطرا  االفةر  والعقةد المةاخوذه مةن الحقةل وزراعتىةا علةى
االفةر  الناتجةه مةن الزراعةه النسةيجيه  ,BA( ملغم/لتةر0.0 ,0.5 ,1.0 ,1.5 ,2.0المجىز بةالتراكيز ) MSوسط 

كمةا تمةت زراعةة اجةزا   IBA(  ملغم/لتةر0.0 ,0.5 ,1.0 ,1.5 ,2.0جىز بالتراكيز )الم MSزرعت على وسط 
 MSالستحداث الكالس,  الكالس الناتج زر  على وسةط  D-2,4ملغم/لتر 0.1المجىز بـ MSاالوراق على وسط 

( 0.0 ,0.1 ,0.5 ,1.0) بةالتراكيز IBAمتةداخال مةع  BA( ملغم/لتةر 0.0 ,0.1 ,0.5 ,1.0جىةز بةالتراكيز)مال
تشير النتائج ان افضةل اسةتجابه للتضةاع  تةم الحصةول عليىةا مةن زراعةة اطةرا  االفةر  علةى وسةط  .ملغم/لتر

MS  ملغم/لتر 1.5المجىز بـBA  سةم مقارنةة بالعقةده التةي اعطةت 2.7 فةر  /جةز  نبةاتي وبطةول7.8 اذ اعطةت
المجىةةز  MSعتىةةا علةى وسةةط سةةم وذلةن مةةن زرا 2.8فةةر  /جةةز  نبةاتي وبطةةول  3.6اعلةى معةةدل لعةةدد االفةر  

% وبعةدد جةذور  70كما تم الحصول على نسبة تجةذير  ,وذلن بعد ثمانية اسابيع من الزراعه BAملغم/لتر 1.0بـ
المجىةز MS جذر /جز  نباتي وذلن من زراعة اطةرا  االفةر  الناتجةه مةن الزراعةه النسةيجيه علةى وسةط  8.8
 MSغةةم مةةن زراعتةةه علةةى وسةةط  15.9طةةب للكةةالس , وتةةم الحصةةول علةةى اعلةةى وزن رIBAملغم/لتةةر 0.5بةةـ

وتةم  IBAملغم/لتةر 1.0متةداخال مةع  BAملغم/لتةر 0.5وكةذلن الوسةط المجىةز بةـ IBAملغم/لتةر  1.0المجىز بةـ 
 0.5فةر  /جةز  نبةاتي مةن زراعةة الكةالس علةى الوسةط المجىةز بةـ  4.0الحصول على اعلى معدل لعةدد االفةر  

جةذر/ جةز  نبةاتي مةن 10.2وكةان اعلةى معةدل لعةدد الجةذور  , IBAملغم/لتةر  0.5متةداخال  مةع   BAملغم/لتةر
وذلةن بعةةد ثمانيةة اسةةابيع مةةن  IBAملغم/لتةةر  0.1 مةع BAملغم/لتةةر  0.1زراعةة الكةةالس عنةد الوسةةط المجىةز ب

 الزراعه.

 ..Calendula officinalis L ,, االقحوانBA, IBA , تضاع , كالس: ةدالالكلمات ال

 .14/11/7117: وقبوله،  75/6/7117 :ثتاريخ تسلم البح

 المقذمة

التةةةابع للعائلةةةة المركبةةةة مةةةن الحوليةةةات الشةةةتويه  .Calendula officinalis Lيعةةةد نبةةةات االقحةةةوان 
Asteraceae موطنةةه  .(1999 عرمةةو  ,1986تالشةةحا) طبيةةةوال قتصةةاديةالهميةةة ااال اتذ مةةن النباتةةات وهةةو

بريةا فةي جنةوب ووسةط اوروبةا وشةمال افريقيةا وكنةدا ويةزر  فةي  مويناالصلي حوض البحر االبيض المتوسط و
أحمةةد  ,1986سةةعد الةةدين )معظةةم انحةةا  الةةوطن العربةةي واسةةبانيا والمانيةةا والواليةةات المتحةةد  وهولنةةدا والمجةةر 

 Balla orangو  Plamen . لالقحةةةوان اصةةةنا  عديةةةد  منىةةةا(Blumenthal, 1998و 1993 ,واخةةةرون
وغيرهةا  Moenchو Mullifora orbiculatuو  Font Queenو  Pacificو  Gelber Rieseو Eifflevو

 وفةةةةي العةةةةراق يوجةةةةد صةةةةن ان همةةةةا  ,(Laflamme , 2000و 1999, و اخةةةةرون  Novak)  مةةةةن االصةةةةنا 
Orange King  وذو االزهةةار البرتقاليةةةLemon Queen  رسةةولموضةةو  الدراسةةه  ذو االزهةةار الصةة را(, 

سةةم 20 -10االوراق بسةةيطة ملعقيةةة الشةةكل مسةةتطيلة طولىةةا  ,سةةم75-45 بةةين. يتةةراوا ارت ةةا  النبةةات ( 1984
االوراق ذات وضةةع  ,سةةم لونىةةا اخضةةر ذات شةةعيرات دقيقةةة وكثي ةةة منتشةةر  علةةى سةةطحيىا3-5 وعرضةةىا نحةةو

الثمةار  ,سةم3-7 األزهار نور  هامية ذات محور رئيسي ينتىي بقرص زهةر  مسةتدير قطةره, متبادل على الساق
  نبةةةات بالبةةةذورر اليتكةةةاث رمةةةاد  رملةةةم لونىةةةا اصةةة  1-2ملةةةم وعرضةةةىا  8معقوفةةةة تحتةةةو  علةةةى بةةةذور طولىةةةا 

 Bailey),(1975. تعد النباتات الطبية عةالج شةا  الكثةر مةن حالةة مرضةية تصةيب االنسةان لكثةر  المركبةات و

الج التىابةات ال ةم والقةروا المعويةة والجةروا والمعادن وال يتامينات التي تحتويىا اذ تستعمل ازهةار االقحةوان لعة
اوضةةحت الدراسةةات الكيميائيةةة وجةةود عةةد  مجةةاميع فعالةةة فةةي نبةةات  .(1992 ,جةةاد)ولتنقيةةة الةةدم وادرار البةةول 

باالضةافه الةى  ,واحمةاض امينيةة االقحوان منىا التربينات وال الفونات والكومةارين وزيةوت عطريةة وكاروتينةات
تل  اجزا  النبات والمستخدمة في البحوث الصيدالنية الحتوائىا على مضةادات سةرطانية المستخلصات النقية لمخ
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تزايةد االهتمةام بالزراعةة النسةيجية . (2009,واخةرون  (Muley ومضةادات بكتيريةة وفطريةة ومضةادات للتسةمم

النباتيةة بعيةداع عةن  واعتمادها بةديل عةن الزراعةة التقليديةة فةي اكثةار النباتةات وانتةاج المةواد الطبيةة مةن مصةادرها
 الزراعيةة لمخاطر االفةات و تعرض هذه النباتات في الحقل الم توا التأثيرات البيئية والمحددات الموسمية لالنتاج

( كمةا أتاحةت تقنيةة Bhalsing and Maheshwari)  ,1991 ونوعةاع  كمةاع   الطبةي  مةا يةرثر سةلباع علةى المنةتج

لمركبات الطبية بدرجة عالية مةن النقةاو  ودور  انتةاج سةريعة مةع تةوفر الزراعة النسيجية امكانية الحصول على ا
  Giridhar اذ اشةار كةل مةن Purohit),(1999الدوائيةة امكانية الةتحكم فةي المسةارات االيضةية النتةاج المركبةات

 المةدعم  MSعلةى وسةط Vanilla planifolia( إلةى أن زراعةة اطةرا  افةر  نبةات (Ravishankar 2004و 
  Archanaوفةةةي دراسةةةة لكةةةل مةةةن  .فةةةر  / جةةةز  نبةةةاتي 17ادى الةةةى الحصةةةول علةةةى BAلغةةةم / لتةةةرم2.0بةةةـ 
المجىةز بةـ  MSعلةى وسةط  Eclipta alba Hasskوجدا ان زراعة اطرا  افر  نبات  ( Paratkar (2004و

BA ملغم / لتر ان التراكيةز المنخ ضةة مةن الةـ  0.1 – 0.5 بتراكيز تراوحت ما بينBA (0.1 ملغةم / لتةر)  ادت
ملغةم /  BA (0.5الى الحصول على تضاع  وتجةذير لالجةزا  المزروعةة فةي حةين ان التراكيةز العاليةة مةن الةـ 

ان افضةل تضةاع   (2004واخةرون) Benniamin وفةي دراسةه وجةد .لتةر( اعطةت افضةل اسةتجابة للتضةاع 
 MSعلةى وسةط .Crataeva magna Lجز  نباتي تم الحصول عليه من زراعة العقد  لنبات /فر  4.4 لالفر 

ملةةم وان زراعةةة اطةةرا  االفةةر  الناتجةةة مةةن  63.2وبمعةةدل طةةول افةةر  بلةة   BAملغةةم / لتةةر  2.0المجىةةز بةةـ 
اعطةى نسةبة تجةذير  IBAملغةم / لتةر  2.0بنص  تركيز االمالا والمجىةز ب MSعلى وسط  الزراعة النسيجية

( 2006)واخةرون  Bertoniعد أقلمتىا. وذكةر % من النبيتات الناتجه نجحت بالوصول الى الحقل ب64جيد  وأن 
ملغةم 1.0 مزود بـ MSفي دراسة الكثار نبات االقحوان بالزراعة النسيجية ان زراعة اطرا  االفر  على وسط 

فةةر  / جةةز  نبةةاتي Kin  1.4ملغةةم / لتةةر 1.0فةةر  / جةةز  نبةةاتي بينمةةا اعطةةى التركيةةز 2.03اعطةةى BA/ لتةةر 
وان زراعة اطةرا  االفةر  الناتجةه  ادى الى زياد  ملحوظة في طول االفر  Kinولوحظ ان هذا التركيز من الـ 

جةذرت بنسةبة  IBAملغةم / لتةر  1.0بنصة  تركيةز االمةالا والمةزود بةـ  MSمن الزراعة النسيجية علةى وسةط 
 أن زراعةةةةةةةة أجةةةةةةةزا  مةةةةةةةن ورقةةةةةةةة الجيربيةةةةةةةرا  ((Kanwar 2007و  Kumar%. وذكةةةةةةةر كةةةةةةةل مةةةةةةةن 80

Gerbera jamesonii  علةى وسةطMS 2,4( ملغةم / لتةر1.0 ,1.5 ,2.0بةالتراكيز) المجىةز-D  كونةت افضةل
فةر  /  9.0وان اعلةى عةدد افةر   D-2,4 ملغةم / لتةر 1.5 ,2.0كمية كالس من الزراعة على الوسةط المجىةز بةـ 

 .BA ملغم / لتر 3.0المجىز بـ  MSجز  نباتي تم الحصول عليىا من زراعة الكالس على وسط 

 Lemon Queenوعقةةد نبةةات االقحةةوان صةةن  الدراسةةه بىةةد  تضةةاع  اطةةرا  افةةر اجريةةت هةةذه 
ثم تجذير االفر  الناتجه من التضاع  باالضافه الى اسةتحداث الكةالس وتمةايزه  BAباستخدام تراكيز مختل ه من 

 .لتقدير بعض المواد ال عاله في الكالس الناتج او زياد  كميته الستخدامه في دراسات الحقه

 وطرائقه البحث مواد

من نباتةات االقحةوان الناميةة فةي الحقةل التةابع  اخذت اجزا  نباتية متمثلة باطرا  االفر  والعقد والورقة
دقيقةة بعةدها غسةلت 15لقسم البستنة وهندسة الحدائق واجريت عليىا عملية التعقيم باستخدام مسحوق الغسةيل لمةد  

دقيقة مةع التحريةن المسةتمر ثةم غسةلت االجةزا  15 لمد  % 0.05بالما  الجار  ثم عقمت بكلوريد الزئبق تركيز 

بعةةدها قطعةةت كةةل مةةن اطةةرا  االفةةر  والعقةةد ليصةةب   بالمةةا  المقطةةر المعقةةم ثةةالث مةةرات دقيقتةةان لكةةل مةةر 
غةم / لتةر أكةار  6 غةرام / لتةر سةكروز و 30الصلب المةزود بةـ  MSسم وزرعت على وسط  1.0 - 1.25طولىا

 BA واسةةتخدم الةةـ ,, وتمةةت اضةةافة منظمةةات النمةةو حسةةب الىةةد  مةةن كةةل تجربةةة1±5.7عنةةد  pHوثبةةت الةةـ 
فةي حةين اضةي  حةامض انةدول  والتضةاع  ملغم / لتر لمرحلتةي النشةو  ( 0.0 ,0.5 ,1.0 ,1.5 ,2.0بالتراكيز)
لتجةذير االفةر  الناتجةة عةن  MSملغةم / لتةر الةى وسةط  (0.0 ,0.5 ,1.0 ,1.5 ,2.0)( بالتراكيز IBAبيوتيرن )

سةم حاويةة علةى العةرق  0.5سةم وعةرض  2.0 -1.5التضاع  باالضةافة الةى زراعةة اجةزا  مةن االوراق بطةول
ملغم / لتةر بىةد  اسةتحداث كةالس,  ( 0.0 ,0.1 ,0.2 ,0.5بالتراكيز) D-2,4المزود بـ  MSالوسطي على وسط 

 المةزود بةالتراكيز MSاسةابيع أعيةدت زراعتةه علةى وسةط الكالس الناتج من زراعةة اجةزا  الورقةة بعمةر اربعةة 
ملغةم / لتةر واعيةدت  (0.0 ,0.1 ,0.5 ,1.0)بةالتراكيز IBAمتداخال مةع  BA( ملغم / لتر (0.0 ,0.1 ,0.5 ,1.0

مل احتةوت  100تمت الزراعة في قناني سعة  ,زراعته مرتين على ن س االوساط السابقه ألربعة أسابيع لكل مر 
كغةم /  1.04ْم وضغط  121وسط الزراعة وتم تعقيم الوسط بجىاز المرصد  على درجة حرار   مل من 20على 
سةاعة ضةو   16ْم واضةا    1±25ح ظت الزروعات في غرفة التنمية على درجة حةرار   ,دقيقة 20ولمد   7سم
لةوكس ن ةذت  1000ساعات ظالم بالتعاقب يوميةاع مجىةزه مةن انابيةب فلورسةنت البيضةا  عنةد شةد  اضةا ه  8الى 

فةةي حةةين ن ةةذت تجةةارب  C R Dتجةةارب النشةةو  والتضةةاع  والتجةةذير باسةةتخدام التصةةميم العشةةوائي الكامةةل 

تخصص الكالس باستخدام التصةميم العشةوائي الكامةل للتجةارب العامليةه وكةل معاملةه كةررت عشةر  مةرات وكةل 
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% للمقارنةةه بةةين 5توى احتمةةال مكةةرر احتةةوى جةةز  نبةةاتي واحةةد واسةةتخدم اختبةةار دنكةةن متعةةدد الحةةدود عنةةد مسةة
 (.1990)دارد وعبد الياس, .المعامالت المختل ه لكل تجربه

 والمناقشة النتائج

 فةةي نشةةو  وتضةةاع  اطةةرا  افةةر  نبةةات االقحةةوان اذ ان جميةةع معةةامالت BA( تةةاثير 1يبةةين الجةةدول )
BA  معنويةا فيمةا بينىةا وتةم الحصةول استجابت للتضاع  وب ارق معنو  عةن نباتةات المقارنةة اال انىةا لةم تختلة

 BA ملغةم/ لتةر2.0 فر  / جز  نباتي من زراعة اطرا  االفر  عنةد المعاملةة4.9 على أعلى معدل لعدد االفر 
سةم وت وقةت معنويةا علةى معةدالت بةاقي  2.15في حةين أعطةت معاملةة المقارنةة أعلةى معةدل لطةول أطةول فةر  

ورقةةة / جةةز  نبةةاتي  5.4أعلةةى معةةدل لعةةدد االوراق  BAلتةةر  ملغةةم /1.0 المعةةامالت المدروسةةة وأعطةةت معاملةةة

أسةةابيع اخةةرى )مرحلةةة  ومةةن اعةةاد  الزراعةةة الربعةةة ,وذلةةن بعةةد أربعةةة أسةةابيع مةةن الزراعةةة )مرحلةةة النشةةو (
فر /جةز  نبةاتي وت وقةت معنويةا  7.8أعلةى معةدل لعةدد االفةر   BAملغةم / لتةر  1.5اعطت معاملة  (التضاع 

وتةم الحصةول اعلةى معةدل  ,ت وقةت معنويةا علةى معاملةة المقارنةة BAة وان جميع معةامالت على معاملة المقارن
ورقةةة/جز  نبةةاتي علةةى التةةوالي مةةن االجةةزا   10.6سةةم و5.2لطةةول أطةةول فةةر  وأعلةةى معةةدل لعةةدد االوراق 

 المزروعة عند معاملة المقارنه.

 

 صن  L Calendula officinalisنبات االقحوان اطرا  افر  نشو  وتضاع في  BAتأثير :(1جدول )ال

lemon Queen  المأخوذ  من الحقل من زراعتىا على وسطMS الصلب. 

Table(1): Effect of BA on initiation and multiplication of Calendula officinalis L. 

cv.lemon Queen shoot tips drived from field cultured on solid MS media. 

 %.5االرقام ذات الحرو  المتشابىة ضمن العمود الواحد ال تختل  معنويا فيما بينىا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

 

نبات االقحوان اذ تم الحصول على ( تأثير المعامالت المختل ة في نشو  وتضاع  عقد 2ويبين الجدول )
و هذه بدورها  BAملغم / لتر  1.0فر  / جز  نباتي من الزراعة عند المعاملة  2.9 اعلى معدل لعدد االفر 

سم 2.69 أعلى معدل لطول أطول فر  BAملغم / لتر 1.5ت وقت معنويا على باقي المعامالت, وأعطت معاملة 
وذلن بعد اربعة اسابيع من   ورقة / جز  نباتي 7.2عدل لعدد االوراق في حين أعطت معاملة المقارنة أعلى م

اعطت اعلى عدد  BAملغم / لتر  1.0ومن مراجعة بيانات مرحلة التضاع  يبين الجدول ان معاملة  ,الزراعه
سم وأعلى  3.04في حين تم الحصول على أعلى معدل لطول أطول فر   فر  / جز  نباتي3.6  من االفر 
 .BAملغم/ لتر 1.5 ورقة / جز  نباتي من الزراعة على الوسط المزود بـ 8.4د االوراقمعدل لعد

هةةةةو  BA ( فةةةةي تضةةةةاع  االجةةةةزا  المزروعةةةةه علةةةةى اسةةةةاس ان2( و)1قةةةةد ت سةةةةر نتةةةةائج الجةةةةدولين )

أحةةةد السةةةايتوكاينينات التةةةي تلعةةةب دورا فةةةي القضةةةا  علةةةى السةةةياد  القميةةةة وبالتةةةالي زيةةةاد  عةةةدد االفةةةر  ونتيجةةةة 
حالةةةة التةةةوازن مةةةا بةةةين الىرمونةةةات الداخليةةةة ومنظمةةةات النمةةةو المضةةةافة تةةةم الحصةةةول علةةةى اعلةةةى  لحصةةةول

 القةةةةةةةيم وان زيةةةةةةةاد  التركيةةةةةةةز تةةةةةةةرد  الةةةةةةةى تقليةةةةةةةل القةةةةةةةيم لعةةةةةةةدد االفةةةةةةةر  الن تةةةةةةةأثيره يصةةةةةةةب  عكسةةةةةةةيا 
(Smith, 2000). كمةةةةا يبةةةةين الجةةةةدولين ان اطةةةةرا  االفةةةةر  اسةةةةتجابت للتضةةةةاع  بشةةةةكل اكبةةةةر مقارنةةةةة مةةةةع

BA 

 ملغم / لتر
BA mg/l 

 بعد اربعة اسابيع )مرحلة النشو (
After four weeks (initiation) 

 مرحلة التضاع ()بعد ثمانية اسابيع 
After eight weeks (Multiplication) 

عدد البراعم 
 المت تحة
Shoots 

number 

طول اطول فر  
 )سم(

Shoot length 

  (cm) 

 عدد االوراق
 على اطول فر 

Number 

Of leaves 

 عدد االفر 
Shoots 

number 

طول اطول فر  
 )سم(

Shoot length 

  (cm) 

 عدد االوراق
 على اطول فر 

Number 

Of leaves 

0.0 1.5 b 2.15 a 4.5 ab 2.1 b 5.2 a 10.6 a 

0.5 3.7 a 1.26 b 4.0 b 5.5 a 2.25 b 7.1 b 

1.0 3.9 a 1.48 b 5.4 a 6.7 a 2.43 b 9.1 ab 

1.5 4.4 a 1.09 b 4.6 ab 7.8 a 2.7 b 7.7 b 

2.0 4.9 a 1.39 b 5.2 ab 6.0 a 2.4 b 7.3 b 
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يعةةةود السةةةبب الةةةى ان اطةةةرا  االفةةةر  كانةةةت تحتةةةو  بةةةراعم ابطيةةةه بعةةةدد اكبةةةر ممةةةا موجةةةود فةةةي العقةةةد ربمةةةا 
 العقد.

 

 lemonصن   L Calendula officinalisفي نشو  وتضاع  عقد نبات االقحوان BAتأثير  :(2الجدول )

Queen  المأخوذ  من الحقل من زراعتىا على وسطMS الصلب. 

Table(2): Effect of BA on initiation and multiplication of Calendula officinalis L cv. 

lemon Queen nod derived from field cultured on solid MS media. 

BA 

 ملغم / لتر
BA mg/l 

 بعد اربعة اسابيع )مرحلة النشو (
After four weeks(initiation) 

 مرحلة التضاع ()بعد ثمانية اسابيع 
After eight weeks(Multiplication) 

 عدد االفر 
Shoots 

number 

طول اطول فر  
 )سم(

Shoot length 

  (cm) 

 عدد االوراق
 على اطول فر 

Number 

Of leaves 

  عدد االفر 
Shoots 

number 

 

طول اطول فر  
 )سم(

Shoot length 

  (cm) 

 عدد االوراق
 على اطول فر 

Number 

Of leaves 

0.0 1.0 b 1.57 bc 7.2 a 3.0 a 2.96 a 7.5 a 

0.5 1.5 b 1.59 bc 3.6 b 2.2 ab 2.7 a 7.2 a 

1.0 2.9 a 2.09 b 5.9 a 3.6 a 2.8 a 7.9 a 

1.5 1.6 b 2.69 a 5.9 a 3.2 a 3.04 a 8.4 a 

2.0 1.8 b 1.17 c 2.6 b 2.2 b 1.43 b 3.7 b 

 %.5االرقام ذات الحرو  المتشابىة ضمن العمود الواحد ال تختل  معنويا فيما بينىا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

  

في تجذير أطرا  االفر  الناتجة من الزراعة النسيجية من زراعتىةا علةى  IBA( تأثير 3ويبين الجدول ) 
 % وهةذه المعاملةة70اعلةى نسةبة تجةذير  IBAملغةم / لتةر0.5 كامل تركيز االمالا اذ أعطةت معاملةة MSوسط 

سةم وذلةن 4.14 جذر /جةز  نبةاتي وأعلةى معةدل لطةول أطةول جةذر 8.8بدورها اعطت أعلى معدل لعدد الجذور 
هةو أحةد االوكسةينات التةي تلعةب دورا  IBAقد ت سر هةذه النتةائج علةى أسةاس ان  ,بعد أربعة أسابيع من الزراعة

في انقسام واستطالة الخاليا وتكوين مبةادى الجةذور وبالتةالي تحسةين النسةبة المئويةة للتجةذير وزيةاد  عةدد الجةذور 
 .(2002 ,واخرون Hartmann )وأطوالىا 

رطةةب فةةي تمةةايز كةةالس نبةةات االقحةةوان اذ تةةم الحصةةول علةةى اعلةةى معةةدل وزن  BA( تةةاثير 4يبةةين الجةةدول )
 % 15اعلةةى نسةةبه مئويةةه BAملغم/لتةةر1.0اعطةةت معاملةةة  ,فةةي حةةينBAملغم/لتةةر 0.5غةةم مةةن معاملةةة  5.4للكةةالس 

فةر   1.0اعطةى اعلةى معةدل عةدد افةر   BAملغم/لتةر 0.5لالجزا  التي اعطت افر  وهذا التركيز بدوره مع معاملة 
وتةم الحصةول اعلةى  ,سةم1.05طةول فةر  اعلةى معةدل لطةول ا BAملغم/لتةر 1.0في حين اعطت معاملةة ,/جز  نباتي

جةذر /جةز  نبةاتي 5.07 اعطت اعلى معدل لعةدد الجةذور والتي بدورها %47.5نسبه مئويه لالجزا  التي كونت جذور
وذلةن بعةد اربعةة  BAملغم/لتةر 0.1سةم مةن معاملةة  3.87في حين تةم الحصةول علةى اعلةى معةدل لطةول اطةول جةذر 

ادت الةى زيةاد  الةوزن الرطةب للكةالس اذ  كما يبين الجدول ان اعاد  الزراعه الربعة اسابيع اخرى ,اسابيع من الزراعه
, واعطةت معاملةةة BAملغم/لتةر 0.5غةم مةةن زراعةة الكةالس عنةد معاملةة 10.25تةم الحصةول علةى اعلةى وزن رطةب 

اعلى معةدل لعةدد االفةر   BAملغم/لتر 0.5% لتكوين االفر  و اعطت معاملة 15اعلى نسبه مئويه  BAملغم/لتر 1.0
اعلةى  BAملغم/لتةر 1.0واعطةت معاملةة  ,فر  /جز  نباتي والتي ت وقت معنويا على بةاقي المعةامالت المدروسةه 2.0

اعلةةى نسةةبه مئويةةه لتكةةوين  BAملغم/لتةةر 1.0ومعاملةةة  0.1سةةم, واعطةةت معاملةةة  1.42معةةدل لطةةول اطةةول فةةر  
 واعطةةت ,جةةذر /جةةز  نبةةاتي 6.17اعلةةى معةةدل لعةةدد الجةةذور  BAملغم/لتةةر 0.1%, واعطةةت معاملةةة 47.5الجةةذور
 .سم 4.75اعلى معدل لطول اطول جذر  BAملغم/لتر 1.0معاملة 
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  فةةةةي تجةةةةذير اطةةةةرا  االفةةةةر  الناتجةةةةة مةةةةن الزراعةةةةة النسةةةةيجية لنبةةةةات االقحةةةةوان IBAتةةةةأثير: ( 3الجةةةةدول )
L Calendula officinalis  صنLemon Queen  بعد اربعة اسابيع من الزراعه على وسط

MS الصلب. 
Table (3) : Effect of IBA on rooting of shoot tips of Calendula officinalis L cv.lemon 

Queen derived in vitro after four weeks cultured in solid MS medium.  

IBA ملغم / لتر 
IBA mg/l 

 التجذير %
Rooting % 

ورعدد الجذ  
Root number 

 طول اطول جذر )سم(
Root length (cm) 

0.0 % 50 0.9 b 2.59  ab 

0.5 % 70 8.8 a 4.14  a 

1.0 % 60 3.4 b 1.04  b 

1.5 % 40 1.8 b 0.9   b 

2.0 % 40 1.6 b 0.79  b 

 %.5االرقام ذات الحرو  المتشابىة ضمن العمود الواحد ال تختل  معنويا فيما بينىا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

 

فةي تمةايز كةالس نبةات االقحةوان اذ تةم الحصةول علةى اعلةى وزن رطةب للكةالس  IBA( تةاثير 5) يبين الجةدول
افةر   % لالجةزا  التةي كونةت12.5معاملةة المقارنةه اعلةى نسةبه مئويةهواعطت IBA ملغم /لتر1.0معاملة  غم من7.5

واعطةت  ,سةم 0.67فر  /جةز  نبةاتي وبمعةدل طةول الطةول فةر  1.25وهذه بدورها اعطت اعلى معدل لعدد االفر  
% وهذه بدورها اعطةت اعلةى معةدل لعةدد الجةذور 52.5اعلى نسبه مئويه لتكوين الجذور  IBA ملغم /لتر 0.1معاملة 
ومةن اعةاد  الزراعةه  ,سةم وذلةن مةن زراعةة الكةالس لمةد  اربعةة اسةابيع 2.93جذر /جةز  نبةاتي وبمعةدل طةول  6.85

ملغةم  1.0غةم مةن الزراعةه علةى الوسةط المةزود ب 14.8الربعة اسةابيع اخةرى تةم الحصةول علةى اعلةى وزن للكةالس 
%, واعطةةت 10ئويةةه لتكةةوين االفةةر  اعلةةى نسةةبه م IBAملغم/لتةةر  0.1واعطةةت معاملةةة المقارنةةه ومعاملةةة  IBA/لتةةر

وبلغةت النسةبه مئويةه لالجةزا   ,سةم1.2فةر  /جةز  نبةاتي وبمعةدل طةول  1.5معاملة المقارنه اعلى معدل لعدد االفةر  
وهةذه المعاملةه بةدورها اعطةت  IBAملغم/لتر  0.1% من زراعة الكالس عند الوسط المجىز ب 55التي كونت جذور 

سةم  4.65في حين تم الحصول على اعلةى معةدل لطةول اطةول جةذر  ,جذر /جز  نباتي 8.25اعلى معدل لعدد الجذور 
 IBA1ملغم/لتر  0.5من معاملة المقارنه ومعاملة 

فةةي تمةةايز كةةالس نبةةات االقحةةوان )النةةاتج مةةن مةةزار  IBA وBA ( التةةأثير المشةةترن لكةةل مةةن6يبةةين الجةةدول )
غةم مةن الزراعةة علةى 8.5 الحصةول علةى أعلةى وزن كةالس(, اذ تةم D-2,4ملغةم/ لتةر  0.1اجزا  الورقه عنةد معاملةة

% من االجةزا  المزروعةة كونةت افةر  وذلةن 30وان  IBA ملغم / لتر1.0 مع BAملغم / لتر  0.5الوسط المجىز بـ 
وهةةذه  IBAملغةةم / لتةةر  0.1مةةع  BAملغةةم / لتةةر  1.0معاملةةة  او BAملغةةم / لتةةر  1.0مةةن الزراعةةة عنةةد المعةةاملتين 

فةر  / جةز  نبةاتي والتةي ت وقةت معنويةا علةى بةاقي المعةامالت  2ورها اعطةت اعلةى معةدل لعةدد االفةر  المعاملتين بد
ملغةم / لتةر  1.0من الزراعة على الوسط المزود بـة سم 3.0المدروسه وتم الحصول على اعلى معدل لطول أطول فر  

BA  ملغةةم /لتةةر  0.1مةةعIBA مةةن االجةةزا  70 ,ت المدروسةةهوالتةةي ت وقةةت معنويةةا علةةى بةةاقي المعةةدالت للمعةةامال %
 وت وقةت IBAملغةم / لتةر  0.1مةع  BAملغةم / لتةر  0.5المةزود بـة  MS النباتية كونت جذور من الزراعة على وسةط

معنويةا علةى بةاقي معةدالت المعةامالت المدروسةه لصة ة معةدل  IBAملغةم / لتةر  0.1مةع  BAملغةم / لتةر 0.1معاملة 
 أعلةى معةدل لطةول أطةول جةذر BAملغةم / لتةر 0.1نبةاتي بينمةا اعطةت معاملةةجةز  /جذر9.0  عدد الجذور اذ اعطت

ومةن اعةاد   ,سم والتةي ت وقةت معنويةا علةى بةاقي المعةامالت المدروسةه وهةذا كةان بعةد أربعةة اسةابيع مةن الزراعةة6.9
م / لتةةر ملغة0.5 لوحةده ومعاملةةIBA  ملغةم / لتةر1.0 الربعةة أسةابيع اخةرى أعطةت معاملةة reculturالكةالس  زراعةة

BA ملغم / لتر  1.0 معIBA  غرام لكال المعاملتين 15.9 اعلى وزن رطب للكالس حيث بل. 

زياد  معدالت عدد االفةر  والجةذور المتكونةة علةى المعةامالت التةي كونةت  كما تبين ان اعاد  الزراعة ادت الى
لزراعةة علةى الوسةط المكةون مةن فةر  / جةز  نبةاتي مةن ا4 افر  وجذور وتم الحصول على اعلى معةدل لعةدد االفةر 

وتةم الحصةول علةى  والتي ت وقت معنويا على باقي المعامالت المدروسةه IBAملغم/ لتر  0.5مع  BAملغم / لتر  0.5
وتةم الحصةول علةى  IBAملغم / لتةر  0.1مع  BA ملغم / لتر 1.00سم من معاملة  3.5 اعلى معدل لطول اطول فر 

 0.1مةع  BA 0.5وذلةن مةن زراعةة كةالس عنةد الوسةط المةزود  70%نةت الجةذوراعلى نسبة مئويةة لالجةزا  التةي كو
 ملغم /  0.1جز  نباتي من معاملة / جذر10.2  في حين تم الحصول على اعلى معدل لعدد الجذور IBAملغم / لتر 
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 .D-2,4ملغم/لتر 0.1 المزود ب MSوالناتج من زراعة اجزا  الورقه على وسط  Lemon Queen صن  L. Calendula officinalisفي تمايز كالس نبات االقحوان  BAتاثير  :(4جدول )ال
 Table (4): Effect of BA on callus differentiation of Calendula officinalis cv.lemon Queen produced from leaves cultured on MS medium 

supplemented with 0.1 mg/ l 2,4-D.   

BA 

 ملغم / لتر
BAmg/l 

 After eight weeks))( بعد ثمانية اسابيع من الزراعة)  After four weeks))( بعد اربعة اسابيع من الزراعة)

الوزن الرطب 
 للكالس )غم(

Callus 

F.W. (mg) 

االجزا  التي 
 افر %كونت 

Explants 

produced 

shoots(%) 

 عدد االفر 
Shoots 

number 

طول اطول 
 فر  )سم(
Shoot 

length   

(cm) 

االجزا  التي 
 جذور%كونت 

rooted 

explants (%) 

عدد 
 الجذور

number 

of roots 

طول اطول 
 جذر)سم(
Root 

Length 

(cm) 

الوزن 
الرطب 
 للكالس )غم(

Callus 

F.W. (mg) 

االجزا  التي 
 افر %كونت 

Explants 

produced 

shoots(%) 

 عدد االفر 
Shoots 

number 

طول اطول 
 )سم( فر 

Shoot 

length   

(cm) 

االجزا  التي 
 جذور%كونت 

rooted 

explants 

(%) 

 عدد الجذور
 

number 

of roots 

طول اطول 
 جذر)سم(
Root 

Length 

(cm) 

0.0 4.67ab 0.0% 0.0c 0.0d 32.5% 3.82c 2.6c 9.8a 0.0% 0.0d 0.0d 32.5% 5.23c 3.57b 

0.1 4.73ab 2.5% 0.25b 0.25c 42.5% 5.05b 3.87a 9.67a 0.25 % 0.25c 0.37c 47.5% 6.17a 4.7a 

0.5 5.4a 7.5% 1.0a 0.7b 42.5% 3.82c 1.85d 10.25a 7.5% 2.0a 1.3b 42.5% 4.52d 3.37c 

1.0 4.55b 15% 1.0a 1.05a 47.5% 5.07a 3.06b 9.92a 15% 1.0b 1.42a 47.5% 5.72b 4.75a 
 .1 %5االرقام ذات االحر  المتشابىه ضمن العمود الواحد التختل  معنويا فيما بينىا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

 

 D-2,4ملغم/لتر 0.1المزود ب MSوالناتج من زراعة اجزا  الورقه على وسط  Lemon Queenصن  L. Calendula officinalisفي تمايز كالس نبات االقحوان IBA تاثير: ( 5جدول )ال
Table (5): Effect of IBA on callus differentiation of Calendula officinalis L. cv. Lemon Queen produced from leaves cultured on MS medium 

supplemented with 0.1 mg/l 2,4-D. 

IBA 

 ملغم/لتر
IBA 

Mg/l 

 (After eight weeks)( بعد ثمانية اسابيع من الزراعة) (After four weeks) ( بعد اربعة اسابيع من الزراعة)

الوزن 
الرطب 
 للكالس )غم(

Callus 

F.W.(mg) 

االجزا  التي 
كونت 
 افر %

Explants 

produced 

shoots(%) 

عدد 
 االفر 

Shoots 

number 

طول اطول 
 فر  )سم(
Shoot 

length(cm) 

االجزا  
التي كونت 
 جذور%
rooted 

explants 

(%) 

عدد 
 الجذور

number 

of roots 

طول 
اطول 
 جذر)سم(
Root 

Length 

(cm) 

الوزن 
الرطب 
 للكالس )غم(

Callus 

F.W.(mg) 

االجزا  التي 
 كونت افر  %

Explants 

produced 

shoots 
(%) 

عدد 
 االفر 

Shoots 

number 

طول اطول 
 فر  )سم(
Shoot 

length   

(cm) 

االجزا  
 التي كونت
 جذور%
rooted 

explants 

(%) 

عدد 
 الجذور

number 

of roots 

طول 
اطول 
 جذر)سم(
Root 

Length 

(cm) 

0.0 2.39d 12.5% 1.25a 0.67b 45% 3.75c 3.28a 4.8d 10% 1.5a 1.2b 45% 4.7b 4.65a 

0.1 3.5c 10% 0.75a 0.87a 52.5 % 6.85a 2.93b 7.9c 10% 0.75c 1.25a 55% 8.25a 3.95b 

0.5 5.95b 2.5% 0.25b 0.45c 45  % 4.2b 2.92b 12.07b 2.5% 1.0b 0.62c 45% 4.0c 4.65a 

1.0 7.5a 0.0% 0.0c 0.0d 22.5 % 3.12d 2.32c 14.8a 0.0% 0.0d 0.0d 25% 3.75c 3.17c 
 1 %5فيما بينىا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال  ن العمود الواحد التختل  معنويااالحر  المتشابىه ضماالرقام ذات 
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  .  D-2,4ملغم / لتر  0.1بـ المزودMS الناتج من زراعة اجزا  الورقة على وسط Calendula officinalisفي تمايز كالس نبات االقحوان  IBAو BAتأثير  :(6جدول )ال
Table(6): Effects of BA and IBA on callus differentiation of Calendula officinalis cv.lemon Queen produced from leaves cultured on MS 

medium supplemented with 0.1 mg/ l 2,4-D.   

BA 

 ملغم / لتر
BAmg/l 

IBA 

 ملغم / لتر
IBAmg/l 

 After eight weeks)) (بعد ثمانية اسابيع من الزراعة) After four weeks)) ( بعد اربعة اسابيع من الزراعة)

الوزن 
الرطب 
للكالس 
 )غم(

Callus 

F.W. 

(mg) 

االجزا  التي 
 كونت افر 
)%( 

Explants 

produced 

shoots(%) 

عدد 
 االفر 

shoots 

number 

طول 
اطول 
فر  
 )سم(

Shoot 

length 

  (cm) 

االجزا  
التي كونت 
 جذور
)%( 

rooted 

explants 

(%) 

عدد 
 الجذور

number 

of 

roots 

طول 
اطول 
 جذر)سم(
Root 

Length 

(cm) 

الوزن 
الرطب 
للكالس 
 )غم(

Callus 

F.W. 

(mg) 

االجزا  التي 
كونت افر  

)%( 
Explants 

produced 

shoots(%) 

عدد 
 االفر 

Shoots 

number 

طول 
اطول 
فر  
 )سم(

Shoot 

length 

(cm) 

االجزا  
التي كونت 
جذور)%( 

rooted 

explants 

(%) 

عدد 
 الجذور

number 

of 

roots 

طول 
اطول 
 جذر)سم(
Root 

Length 

(cm) 

 

0.0 

0.0 1.09f %0.0 0.0c 0.0f %40 2.75k 2.15gh 1.9g %0.0 0.0e 0.0f %40 4.25i 3.1L 

0.1 3.9ef %0.0 0.0c 0.0f %50 7.6b 3.2e 7.7de %0.0 0.0e 0.0f %50 9.6b 4.4g 

0.5 6.5c %0.0 0.0c 0.0f %30 4.0g 3.9d 13.7a-c %0.0 0.0e 0.0f %30 4.6h 4.5f 

1.0 7.2a-c %0.0 0.0c 0.0f %10 1.0n 1.5ij 15.9a %0.0 0.0e 0.0f %10 2.5n 2.3o 

0.1 

0.0 2.3f %10 1.0b 1.0ce %40 6.0d 6.9a 4.6fg %10 1.0d 1.5d %40 6.4d 7.5a 

0.1 3.05ef %0.0 0.0c 0.0f %40 9.0a 4.6c 7.8de %0.0 0.0e 0.0f %50 10.2a 5.3d 

0.5 6.9a-c %0.0 0.0c 0.0f %50 3.6j 2.3g 11.8bc %0.0 0.0e 0.0f %50 5.3g 3.6i 

1.0 6.7bc %0.0 0.0c 0.0f %40 2.2m 1.7ij 14.5ab %0.0 0.0e 0.0f %50 2.8m 2.5m 

0.5 

0.0 3.5ef %10 2a 0.5e %40 3.7i 2.8f 5.2fe %10 3b 1.2e %40 4.6h 4.8e 

0.1 3.9ef %10 1b 0.5e %70 3.8h 1.8hi 7.8de %10 1d 1.5d %70 5.7f 3.7h 

0.5 5.7cd %10 1b 1.8b %50 3.8h 2.3g 12.1bc %10 4a 2.5b %50 3.8k 3.5j 

1.0 8.5a %0.0 0.0c 0.0f %10 4.0g 0.5k 15.9a %0.0 0.0e 0.0f %10 4.0j 1.5p 

1.0 

0.0 2.7f %30 2.0a 1.2c %60 2.6L 1.3j 7.5f %30 2.0c 2.2c %60 3.6l 3.2k 

0.1 3.2ef %30 2.0a 3.0a %50 7.0c 2.14gh 8.5de %30 2.0c 3.5a %50 7.5c 2.4n 

0.5 4.7de %0.0 0.0c 0.0f %50 5.4e 3.2e 10.7cd %0.0 0.0e 0.0f %50 6.1e 7.0b 

1.0 7.6ab %0.0 0.0c 0.0f %30 5.3f 5.6b 13.0a-c %0.0 0.0e 0.0f %30 5.7f 6.4c 
 1 %5عند مستوى احتمال  فيما بينىا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود ن العمود الواحد التختل  معنويااالرقام ذات االحر  المتشابىه ضم
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قد ت سر هذه النتةائج علةى اسةاس  .والتي ت وقت معنويا على باقي المعامالت المدروسه IBAملغم / لتر  0.1مع BAلتر

عملية تمايز الكالس من العمليات التي تلعب منظمةات النمةو دورا رئيسةيا فيىةا اذ ان زيةاد  نسةبة السةايتوكاينينات الةى  ان
 االوكسينات ترد  الى تكوين االفر  في حين ان زياد  نسبة االوكسينات الى السةايتوكاينينات تةرد  الةى تكةوين الجةذور

(.وقةد 1990 ,التوازن بين االوكسةينات والسةايتوكانينات تةرد  الةى تكةوين الجةذور واالفةر  معةا )سةيد محمةد وان حالة

ت سر نتائج اعطا  معاملة المقارنه للجذور على اساس ان القطعه النباتيه كانةت تحتةو  علةى اوكسةين داخلةي ممةا شةجع 
 .IBAوالخاليه من  BAللمعامالت المزوده بالبنزايل ادنينتكوين الجذور على الجز  النباتي كذلن الحال بالنسبه 

 

SHOOT TIPS AND NODES MULTIPLICATION, CALLUS INTIATION AND 

DIFFERENTIATION OF CALENDULA OFFICINALIS L. CULTURE IN 

VITRO 
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Horticulture Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq 

E-mail: Bashybashar@yahoo.com 
 

ABSTRACT 

This investigation was carried out in the laboratory of cells and plant tissue 

culture at department of Horticulture and Landscape Design,College of Agriculture 

and Forestry,Mosul university,to propagate Calendula officinalis L. cv. Lemon Queen 

in vitro by multiplication shoot tips and nodes taken from field culture on MS medium 

supplemented with (0.0,0.5, 1.0, 1.5, 2.0) mg /l BA,shoot produced in vitro cultured on 

MS medium supplemented with (0.0,0.5, 1.0, 1.5, 2.0) mg/l IBA,moreover parts of 

leaves had been cultured on MS medium supplemented with 0.1 mg /l 2,4-D for callus 

initiation, callus cultured on MS medium supplemented with (0.0, 0.1, 0.5, 1.0) mg/l 

BA interacted with(0.0, 0.1, 0.5, 1.0) mg/l IBA for differentiation. Data refer that best 

multiplication 7.8 shoots/explants with 2.7 cm length were obtained from cultured 

shoot tip drived from field cultured on MS medium supplemented with 1.5 mg/l BA 

after eight weeks compared with nodes which gave 3.6 shoots / explants with 2.8 cm 

length from cultured on MS medium supplemented with 1.0 mg/l BA after eight 

weeks, highest rooting 70% with highest roots number 8.8 obtained from shoot tips 

produced in vitro cultured on MS medium supplemented with 0.5 mg /l IBA, highest 

fresh weight of callus 15.9 gm was initiated from callus cultured on MS medium 

supplemented with 1.0 mg /l IBA or from callus cultured on medium supplemented 

with 0.5 mg/l BA and 1.0 mg /l IBA, 4.0 shoot /explant regenerated from callus 

cultured on MS medium supplemented with 0.5 mg/l BA and 0.5 mg/l IBA, 10.2 root 

/explant obtained from callus cultured on MS medium supplemented with 0.1 mg  

/l BA after eight weeks.  

Keywords: multiplication,callus, BA, IBA, Calendula, Calendula officinalis L.. 
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