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nana.cvاستخدام بعض منظمات النمو في استحداث وتمایز الكالس إلعادة تكوین نباتات القدیفة القزمیة
Tagetes patula

ریةضتمایز الكالس وتكوین األفرع الخ-٢
قاسم محمود الحمداني

جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/قسم المحاصیل

الخالصة
على التمایز وتكوین nana.cvT. patulaنباتات القدیفة القزمیة أظھرت ھذه الدراسة قابلیة كالس 

,بمرحلة واحدة وبمرحلتینالنباتات على األوساط المعقمة خارج الجسم الحي 
MS, العضوي لألفرع الخضریة بطریقتین 

, یوم من الزراعة ٢٣بعد IAAو BAلتر لكل من \ملغم ٥ب
, لتر \ملغم BANAA٠,٥/٣بMSعلى وسط 

األولى )٦-٤(الخضریة بعد  لة  مرح ل ا لوسط أو ٢١من  ا
MS محتوي ل لغم ٥ا لغم٠,١معBAلتر \م . D-2,4لتر/م

وي على MSوسط  ت لمح لغم ٠,٥ا . NAA/م
نسبة  , % ٨٧ب

.مراحل نموھا األولى 

المقدمة
أن)١٩٨٦(Ketelعدد من الباحثین منھمذكر

أوضحأنواع .TوT. patulaوT.erecta:ألنواعأن و
minuta األوساط الزراعیة فيHoaglandوBMN)Bretelerووسط )١٩٧٩نوواخرSteiner

لمذكورةاألنواعمعنویة في قابلیة تمایز الكالس المشتق من فروقاً  فوقاً T.erecta.ا ت
Hoagland األخرىاألنواع%٦٣بلغ

أكثركان Tagetes erectaالنوع أن) ٢٠٠١(DattaوMisra.ختبرةالماألوساط
اأوراقاألخرىباألنواعلإلكثاراستجابة األنواع

٤,٤٤ڊMSل
لمدعمMSوسط وكذلك في IAAمن٢,٨٥muMمع muM(BA(مایكرومولر BAا
, ) لتر\ملغم٥(١٤,٤٣muMبتركیز )GA3(مع الجبرلین

ة 
.لتحفیز األفرع الخضریة بصورة مباشرة 

IAAو BAأن) ١٩٩٢(وآخرونDeberghو) ١٩٩١(Zivفیما أشار 
كن بدون embryogenesisيالجنینكوینالتشجعتBAكان مھما لتحفیز نشوء األفرع وان زیادة تركیز ل و

.Tإنتاج)٢٠٠٠( ن واخروMohamedواستطاع . 
minuta الفلقیة في وسط األوراقمن تمایز كالسMSلغم٣ ١٠وIAAلتر /م

Tagetes patula)٢٠٠٥(.BA/ملغم
BAلتر لكل من/ملغم٥المحتوي علىMSالفلقیة على وسط التمایز المباشر لكالس قطع األوراق واألوراق

. IAAو
لصنف  nana.cvTagetes patulaا

.سم واألزھار بنیة اللون تظھر مبكرة٣٠ت أطوال قصیرة ال تتجاوز التي تمتاز بأنھا ذاو

٢٠٠٩/ ٣/ ١٨وقبولھ ٢٠٠٧/ ١٢/ ١٧تاریخ تسلم البحث 
ھوطرائقالبحث مواد 

لة في بإذابة) ١٩٦٢,SkoogوMS )Murashigeوسطحضر: أوساط الزراعة تحضیر  اخ لد ات ا لمكون ا
مقطر إذابة ال وخفض /غم٧ء 

, ٥,٩-٥,٨في حدود pHلوضبط ا) ١٩٨٦, Ketel(لتر /غم٢٠/غم٣٠من السكروز
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Autoclave .تمد اع وقد 
لكھذا الوسط حضر, في زراعة ا نصف MSوسط و ب

.المعقمةالبادراتوإنتاجالستخدامھ في زراعة البذور سكروز لتر/غرام١٠الحاویة ة یقوتھ التركیب
% Fas٦خدمتا: 

NaOClذور القدیفةبقیم في تع(Tagetes patula cv.nana) Marigold)Ed
Hume Seed, Inc. Puyallup. U.S.A(.

لنسبةباستعمال ٢٠و١٥لمدة %) ٣(معقم:١: ١ا
المادة الآثارإلزالةمرة /دقائق٥البذور بالماء المعقم ثالث مرات 

مل ١٠٠ن.
نبوبة/بذور٣الصلب ١٥MSتحتوي  أغلقت . أ

٢٥٢البادرات
.نمولوكس في غرفة ال٢٠٠٠إضاءةساعة ظالم وفي شدة ٨/ ساعة ضوء١٦الناتجة إلى ظروف 

.Laminar airflow cabinetالمعقمة باستخدام كابینة الزرع ذات األجواء 
ال: تكوین لتمایز الكالس

لساق(من أجزاء النبات وضع قطعوكذلكقطعة،/غم١ اق وا وساطعلى ) األور MSأ
ثنائي و)NAA(االوكمعBAتداخالتالالمدعم ب

:تالیة بالتراكیز ال) IAA( واندول حامض ألخلیك) D-2,4(حامض ألخلیك يكلورو فینوكس
NAAمع/ملغم٥,٠، ٤,٠، ٣,٠، ٢,٠، ١,٠،:BAتداخل 

لتر/ ملغم ٥و٣،٤:بالتراكیزIAAومع االوكسین.لتر/ لغمم٠,٠٥،٠,١،٠,٥, صفر: بالتراكیزD-2,4و
إضاءةم وشدة ٢٥٢بدرجة حرارة نموفي ظروف غرفة الاألوساطحفظت العینات المزروعة على ھذه .

.ساعة ظالم٨/ ساعة ضوء١٦یوميلوكس وبتعاقب١٥٠٠
ؤصلت:الخضریةاألفرعتجذیر  ت ٣-٢بعداألفرعاس

لمكون من بوضع قائم ثم غرست األوراقعلى عدد من سم وتحتوي٤-٢بطولو وسط ا
MS إضافة دعم ب لم لب وا لص وتم ,NAAا

لجذوراألفرععدد, المناألفرععدد : متابعة نمو األفرع وتسجیل القیاسات التالیة نة ل لمكو , , ا
) .یوم( التجذیرمدةاألفرع وتجذیرنسبة 
-٣سم واحتوائھا على٥-٤طولد بلوغ النبیتات المتكونةعن:النباتات الناتجة من الكالس ونقلھا للتربةأقلمة

٣-٢أوراق٥
، ورست في تربةغللتخلـص من بقایا الوسط الغذائي ثم 

األكیاس، بعدئذ رفعتأیام٧نایلون مثقبة لمدة 
٢٥٢ ٣وبعد لوكس، ٢٠٠٠وإضاءةم

.النباتات المتأقلمة ونسبة تات المتأقلمةادد النبـع,عدد النبیتات المنقولة إلى التربة:القیاسات التالیة
 :

اع النباتات : مع صفات النباتات الناتجة من البذور وقد شملت القیاسات كل من الكالس ومقارنتھا  , ) سم(ارتف
)  سم(, نبات \, , نبات / األوراق

) ١٩٨٠, الراوي(واستخدم التصمیم العشوائي الكامل في تحلیل النتائج ). یوم(
والمناقشةالنتائج 

:ل
Tagetes patula cv.nana

 ,
٢٣

لغمIAA٥معBAلاالمدعم بتداخلMSوالتمایز المكون من وسط  /م
بمعدل %  ٦٥والذي أعطى أعلى استجابة لتكوین األفرع ال ٣و
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,قطعة مستجیبة ١٣فرع  من ٣٦وتم الحصول على 
)١لجدولا(%) .١٠(الساق حیث انخفضت االستجابة إلى أقصاھا 

T. patulaقا:)١(لجدولا nanaوسطىعلMS

%.٥المعدالت المشتركة بنفس األحرف في كل عمود ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمالیة 
. المدعم بتداخالت مختلفة من منظمات النموالصلب 

تعني التمایز بخطوة : 2SRو 1SR.السیقانواألوراقلم تستجیب فیھ)ت النموخالي من منظماMSوسط (المقارنة* 
One and Two Step Regenerationواحدة وبخطوتین

One Step Regeneration
, أوراق نباتات القدیفة القزمیة لوحظ أیضا من قبل بعض البا

)٢٠٠١(DattaوMisraفقد الحظ 
Tagetes erectaMSمدعم بتداخ ل ١(BAالا

لضعف BAللتر/غممل٠,٥بتركیزIAAاالوكسینمع)لتر/ملغم لى ا شجع إ
, األفرع لكنھ لم یغیر عددالجنیني

لغم٥/ملغم١بتركیزBAبحیث انھ كون األفرع الخضریة  بوجود  تر وبدون أي /م ل
. لكن الباحثان ذكرا أن الجبرلین یمكن أن یعمل كبدیل عن االوكسین,أوكسین

في نبات لوحظو, ) ٢٠٠٠(ن ووآخرEcheverrigarayمن قبل Roman chamomileفي نبات البابونج 
ChrysanthemumChakrabarty)٢٠٠٠ (

Asteraceae أیضا.
Two Step

RegenerationBA
تر مع\ملغم٣بتركیز لغم NAA٠,٥ل لغم ٥بتBA, لتر\م \م

یوم على ھذه األوساط عندما أعیدت ٢٣-٢١فقد لوحظ أن الكالس الفتي والمتكون بعد, D-2,4لتر /ملغم ٠,١
لغم ٠,١وBAلتر\ملغم٥على نفس األوساط وخاصة الوسط المكون من Recultureزراعتھ D-2,4لتر\م

اق على , لكل قطعة مستجیبةأفرع٣-٢أیام وبمعدل٧-٤بدأ بتكوین األفرع الخضریة بعد  األور وق  ف لوحظ ت و

لBAلإال أن ا,
\ملغم٤بتركیزلوحدهخاصة عند استخدامھالخضریة من قطع الساق

ھذه النتائج .)١(لجدولا,D-2,4لتر\ملغم ٠,٠٥مضافا إلیھ ) لتر\ملغم٤(یوم إلى نفس الوسط٢١المتكون بعد

الجزء
النباتي

يالنمو فمنظمات تداخل 
)لتر/ملغم(MSوسط 

عدد ال
الكلي 

لقطعل
المختبرة

الكلي عدد ال
لقطع ل

المستجیبة

لقطعا
المستجیبة

%

العدد الكلي 
لألفرع

المتكونة

معدل عدد 
قطعة/األفرع 

ومرحلة مدة نشوء األفرع
)یوم(تكونھا 

األوراق

٣+BA٠,٥NAA2جب ٢٦أ٣ب٣٦,٠ب٦٠أب٢٠١٢SR)٥+٢١(
٤+BA٠,٠٥2,4-Dو٠,٠ج٠,٠ز٠,٠ح٠,٠و٢٠٠,٠

٥+BA٠.١2,4-D2د ج٢٥ب٢ج٢٢,٠ج٥٥ب٢٠١١SR)٤+٢١(
٥+BA٥IAA1ھ٢٣أ٣أ٣٩,٠أ٦٥أ٢٠١٣SR)٢٣(

السیقان

٣+BA٠,٥NAA2أ ٢٨ب٢ھ٨,٠و٢٠د٢٠٤SR)٧+٢١(
٤+BA٠,٠٥2,4-D2أ٢٨أ٣ج٢١,٠د٣٥ج٢٠٧SR)٧+٢١(
٥+BA٠,١2,4-D2بأ ٢٧ب٢,٣د١٣,٨ھ٣٠ج٢٠٦SR)٦+٢١(
٥+BA٥IAA1ھ د٢٤ب٢و٤,٠ز١٠ھ٢٠٢SR)٢٤(

النباتیة

أ١٨,٥أ٢,٠أ٢٤,٢أ٤٥,٠أ٢٠٩,٠٠األوراق

ب٢٦,٥أ٢,٣ب١١,٢ب٢٣.٧ب٢٠٤,٧٥السیقان
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 ,
, ومستوى منظمات النمو  في الوسط الغذائي دور فعال في حث التمایز المورفولوجي والجنیني لتوالد األفرع 

NAAوD-2,4(ت) \٢-١(BAمنة
لغم٥-٣(ة بالتراكیز المستخدمة في ھذا البحث على العكس من التراكیز العالی) IAAو وقد ذكر , BA)لتر\م

embryogenesisTagetes erecta )Ketel ,
١٩٨٥ (T. minutaتجت األوراقT.minutaأن

لغم٦٠٣المحتوي علىMSمن النمو في وسط أشھرخالل ستة  ١٠وIAAلتر/م
/BA)Mohamed٢٠٠٠نو.(Ziv)و)١٩٩١Debergh

)١٩٩٢ (BA وIAA
ةوان التراكیز العالیيیشجع التمایز الجنینBAتركیز

.األفرع 
-٦خالل مدة تجذیرالعلىالناتجة من الكالسالخضریةقابلیة األفرعالنتائج بینت :الخضریةاألفرعتجذیر 

لجذور،الصلبMSوسط علىأیام٨ ٦بعد ا
لحاوي MSوسط إلى األفرعنقل  لغم٠.٥ا إلى بدوره أدىوالذي NAA/م

ارتفاع ) c-١الشكل (زیادة عدد الجذور من كالس النالألفرع٩١,٦و% ١٠٠مسببا  تجة 
.) ٢الجدول (األوراق والسیقان على التوالي 

)٢ (:MS
T.patulaنبیتات القدیفةوأقلمة, NAAلتر/ملغم٠.٥اويالح nana. التربةللنمو في

%.٥ركة بنفس األحرف في كل عمود ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمالیة المعدالت المشت

إنتاج الھورمونات النباتیة المناسبة خاصة االوكسینات لتكوین الجذور و
).٢٠٠٢,Margl(األیض الثانوي كالثایوفین الذي تمتاز بتكوینھ ھذه النباتات

:النباتات الناتجة من الكالس ونقلھا للتربةأقلمة
أوراق٥-٣توائھا علىسم واح٥-٤طولوبأسابیع من تاریخ تجذیرھا٤-٣بعمر 

لوكس،٢٠٠٠وإضاءةم ٢٥٢غرفة الزرع بدرجة حرارة في التربة تحت ظروف 
رملیة معقمة ومغسولة بالماء المعقمتربةكغم  تحتوي٢بحجم 

لمدة نایلونبأكیاسة النباتاتغطیت بة  فعت٧مثق بعدئذ ر  ،
% ٧٥و%  ٨٧وقد بلغت نسبة االقلمة , بالنمو

) .٢الجدول (على التوالي
ظا: 

الحقلخاصة في األسابیع األولى بعد نقلھا إلى تربة
لحقل , ا

٤٨, النباتات مع زیادة في عدد األوراق والسالمیات
كما , ٥٦

لوحظ ارتفا
).٣جدول (الناتجة منھا 

منشأ الكالس 
لألفرعالمكون

عاألفرعدد 
المنقولة للتجذیر

األفرععدد
المكونة 
للجذور

تجذیر
األفرع

)%(

مدة 
التجذیر

)یوم(

عدد النبیتات 
المنقولة إلى 

التربة
تات ادد النبـع

المتأقلمة
النباتات 
المتأقلمة 

)%(

أ٨٧أ٨٧أ٦أ١٠٠أ١٤١٤األوراق

ب٧٥ب٨٦أ٦ب٩١.٦ب١٢١١السیقان
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T. patulaالخصائص المظھریة لنباتات: ) ٣(الجدول nana
.لالحقظروف نامیة في, أسابیع ١٠من البذور بعمر

%.٥ت المشتركة بنفس األحرف في كل عمود ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمالیة المعدال

نحنخاصة االوكسیناتإضافة إلى قابلیتھا في تصنیع الھورمونات النباتیة  لوحظ ا وقد 
, )D-١شكل(

نحناء )٢٠٠١,MisraDattaو١٩٨٥,محمد(اال

, لذلك بمرور الوقت تحسن أداء النباتات النخفاض محتوى االوكسین. لالثلین
اعة تالنمو لمالئمة المحتوى الداخل من زر تجة  نا ال

. )E-١شكل(
امل عدة تغایرات جسمیة في النباتات الناتجة من زراعة األنسجة وذكروا  عو

وو
المضافة ووسط الزراعة خاصة منظمات النمو اإلدامةوعدد مرات 

Embryogenic potentialی
وھاوعدداألفرعطول والنبات عارتفاومنھا, )١٩٩٤وآخرون،Ivanova(تغایرات مظھریة مختلفة

منو. )١٩٩٢، Hammerschlag(ووولونھا األزھار
Mohamed(استطاع وإنتاج الاألمراضمظھریة مقاومة التغایرات ال

األوراقمتحملة للجفاف من تمایز كالس T. minutaالقدیفة إنتاج نباتات من)٢٠٠٠ن ووآخر
١٠وIAAلتر /ملغم٣مایكروموالر من المانیتول مع ٦٠المحتوي على MSستة اشھر من النمو في وسط 

.BAلتر من /ملغم

طول النباتمنشأ النباتات
)سم(

األوراقعدد
نبات\

د سالمیاتعد
النبات

عدد األفرع
نبات\

طول األفرع
)سم(

فترة ظھور أول 
)یوم(فرع

أ٤٨أ٧أ٣,٣أ١٥أ٣٠أ٢٥الناتجة من الكالسالنباتات

ب٥٦ب٣ب١,٦ب١٣ب٢٦ب٢٢الناتجة من البذورالنباتات



٢٠٠٩) ٤(العدد ) ٣٧(المجلد )                      ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین           

T. patulaالقزمیةنباتات القدیفةتمایز الكالس من أوراق ) ١(الشكل nanaوسطىعلMSلصلب لمدعم ا ا
:وأقلمة النباتات الناتجة للنمو في ظروف الحقل , بتداخالت مختلفة من منظمات النمو

A-وسطىMS لصلب لغم٣حتويالما /م
BA لتر /ملغم٠,٥معNAAوسطMSلغم٥حتوي الم لتر /م
BA٠,١/2,4-D  .B-ى

MS م٥حتوي المالصلب/BA وIAA٢٣ .C-
لصلب MSوسطى لغم٠.٥حتوي الما ٧-NAA.Dلتر /م

بعمر -E. أسابیع نامي تحت ظروف األقلمة في غرفة التنمیة ٩س 
.أسابیع نامي في ظروف الحقل١٠ناتج من البذور بعمر نبات القدیفةF.أسابیع نامي في ظروف تربة الحقل

APPLYING SOME GROWTH  REGULATORS IN THE INITATION AND
DIFFERENTIATION OF CALLUS TO REGENERATION OF DWARF

MARIGOLD (Tagetes patula cv. nana) plants
2- CALLUS DIFFERENTIATION AND SHOOT REGENERATION

Kasim Mahmoud Al-Hamdani
Dept. of Crop/ College of Agric. and Forestry, Univ. of Mosul, Iraq

ABSTRACT
This study showed the differentiation capability of dwarf Tagetes patula cv.

nana callus to regenerated of plants directly and indirectly on  in vitro  aseptic
medium, whereas was  obtained of shoot organogenesis by two methods. The first
by direct differentiation of callus which initiated on solidified MS medium
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containing 5mgL-1 of each of BA and IAA after 23 days of culture ,the second
method was from indirect differentiation of callus on MS medium supplemented
with 3mgL-1 BA with 0.5 mgL-1 NAA .The shoot arise after four days of
transplanting of callus (21 days age) to same medium or to MS medium containing
5mgL-1 of BA with 0.1mgL-1 2,4-D. The producing shoots were readily rooted on
MS medium containing 0.5mgL-1 of NAA. , and subsequently the plantlet
producing from leaves callus were adapted(77.8%) to the environmental conditions
through transplanting them in soil. they were showed faster growth in the first
vegetative growth stage compared with seed plants.
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