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nana.cvاستخدام بعض منظمات النمو في استحداث وتمایز الكالس إلعادة تكوین نباتات القدیفة القزمیة
Tagetes patulaاستحداث الكالس-١

يقاسم محمود الحمدان
جامعة الموصل/ تكلیة الزراعة والغابا/قسم المحاصیل

الخالصة
لوحده و)BA(البنزایل أدنینشملتتناولت الدراسة الحالیة استخدام عدد من منظمات النمو

,)D-2,4(يو) NAA(نفثالین حامضات، مع االوكسین
) األوراق، السیقان والجذور(أمكن الحصول على الكالس من األجزاء النباتیة المختلفة 

MSوسطفيD-2,4معBAتداخل استخدام خاصة بكالساألجزاء النباتیة استحداثا لل
١٠٠ %

٨٥% .BANAAنسبة استحداثأعطىف
على یوم من الزراعة٣٠قطعة بعد \غم٩,٨٤٧بلغ األوراقلكالسأعلى وزنمع الجذورواألوراقلكالس
لغم ٠.١مع BAلتر/ملغم٥المحتويMSوسط وحدهBAاستطاعو.NAAلتر/م لس في ل الكا من حث 

ل منفي ك%١٠٠بلغ ااستحداثلتر/ملغم ٥و ٤ظھر بالتراكیز أكافة األجزاء النباتیة بالتراكیز المستعملة و
قطعة\غم٣,٨٧و٤,٧٨بلغإذلتر/ملغم ٥وشجع بالتركیز, والجذوراألوراق

.   یوم من الزراعة٣٠بعد على التوالي

المقدمة
التيھو احد أنواع nana.cvTagetes  patulaنوعإن ال

مركبة  ل سم و٣٠, Asteraceaeا
تكون ألوانسم ذات ٥واأل بني أومحمر بني قد 

ىلبااغو).١٩٩٩,Gilman(م٣٠-٢٠مطرز باالصفر
Frenchالقدیفة الفرنسیةموعة مجبTagetes  patulaنوع ال Marigold ماھمجوھنالك:

African MarigoldTagetes erectaو ،
Triploid Marigold تات في النبا

تعلقة باتركزت غلقد.)٢٠٠٤,Kessler(أطوالھا ولون األزھار وقطرھا  لم في ا
مجاالت االیض الثانوي

)Nivsarkar,٢٠٠١ ()Vasudevan,و١٩٩٧,
Insunzaوأالن.)٢٠٠١

)Sureshالحمدان؛٢٠٠١, نووآخر ن وواخرMarglوحصل , ٢٠٠٨, نوو
درة على كالس الجذور مزارعوخارج الجسم الحيمزارع الجذوروالحظ انكالس الجذور على)٢٠٠٢( ا ق

تمكن,بكفاءة مركبات الثایوفینجاأنت حصول على المن)١٩٨٥(آخرونمع Ketelو) ١٩٨٦(Ketelو
لى وسط أیام٧-٥خالل T. erectaو T. minutaو T. patulaالقدیفة أنواعأوراقمزارع الكالس من  ع

MSأدنینلتر من البنزایل /ملغم٥المدعم بـ(BA) لغم٠.٥مع أنNAA/م
تأفضلاألوراق

Morphogenic potencyو.مختلف
لذلك أنواعاألنواعا زالت بعض مالنسیجیة ف

ا
.nana.cvTagetes patulaنباتات القدیفة القزمیةكوین إلعادة ت

٢٠٠٩/ ٣/ ١٨وقبولھ ٢٠٠٨/ ١٢/ ١٧تاریخ تسلم البحث  

بحثالمواد وطرائق ال
من% ٦خدمتسا:

)NaOCl (بMarigold لصنف Tagetes patula)ا
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cv.nana)بل شركة نتجة من ق لم استعمال . )Ed Hume Seed, Inc. Puyallup. U.S.A(وا ب
٢٠٥و٢١٥و١: ١منھ بحجم 

اآثارإلزالةمرة /دقائق
.عنھا

MS)MurashigeوSkoog,١٩٦٢(:
قطر إذابةالمكونات الداخلة في تركیبھ  لم اء ا لم من ا في حجم  امة  بمقدار ت ار  /غم٧االك

.)١٩٨٦,Ketel(لتر /غم٢٠لتر إلى تركیز/غم٣٠من السكروزوخفض طالوس
, ٥,٩-٥,٨في حدود pHلضبط اثم ,حسب التداخالت والتراكیز المطلوبة للوسط 

Autoclave٢سم/مكغ١,٠٤وضغط م١٢١

غرام سكروز١٠الحاویة ة یبنصف قوتھ التركیبMSوسط وحضر. دقیقة ٢٠لمدة 
فيMSالبادرات

.تمایزهواستحداث الكالس ونموه
مل ١٠٠اختبار سعة أنابیبقلت البذور المعقمة بملقط معقم إلى ن:المعقمةالبارداتوإنتاجزراعة البذور 

١٥MS٣/ .
٢٥٢البادرات

ة ضوء١٦ اع ٨٢٠٠٠/ س
Culture room.

لصلب MS: وإدامتھا مزارع الكالس إنشاء نصف ا ب
قطعت أخذت األوراق، حیث المختلفة النباتیةاألجزاءللحصول على أسابیع٦-٤وھي بعمرقوتھ التركیبیة و

مساحة  آخذت٢سم١.٠ب آخذت١,٥و
. سم٤-٢جذور لیفیة بطول ٥-٤یحتوي على 

١٠٠٥٠MSأت)BA(
:وكما یلياآلتیةاالوكسینات 

لغم ٥,٠و٤,٠، ٣,٠، ٢,٠، صفر:NAA:BAوBAتداخل  ،٠,١،صفر:NAAمعلتر/ م
.لتر/ ،ملغم ٠,٥
٠,٥، ٠,١،صفر: D-2,4مع لتر/ ملغم ٥,٠و٤,٠، ٣,٠، ٢,٠، صفر:D:BA-2,4وBAتداخل 

.لتر/ ملغم 
.لتر/ ملغم ١٠و٥,٠، ٤,٠، ٣,٠، ٢,٠، ١,٠،صفر:بالتراكیزلوحدةBAستخدم كما ا

اضاءة ٢٥٢في ظروف غرفة الزرع بدرجة حرارة األوساطت العینات المزروعة على ھذه ضنح م وشدة 
.ساعة ظالم٨/ ساعة ضوء١٦لوكس وبتعاقب ١٠٠٠
اجة إدامةتمت  لح الس عند ا أوساط٣كل مزارع الك

على كل منھا غم تقریباً ووضع ١البنیة المیتة وقسم إلى قطع بوزن جزاء األمنھ وأزیلتاالستحداث المالئمة 
.المناسباإلدامةمل من وسط ٥٠سطح 

ت: حساب األوزان الطریة للكالس
, Laminar airflow cabinetمنضدة الزراعة

١٥
fresh٣٠

ئجالبحث تجارب تنفیذفي(CRD)التصمیم العشوائي الكامل واعتمد. المرحلة الثانیة نت نتا قور بموجب ھو
.)١٩٨٠, خلف هللا والراوي(% ٥اختبار دنكن تحت مستوى احتمالیة 

والمناقشةالنتائج
أ: 

٢٠لمدة ) حجم ماء٢: حجم معقم ١(ھایبوكلورایت الصودیوم 
لتر /غم١٠بنصف قوتھ التركیبیة الحاوي علىالصلب MSعلى وسط % ٩٥بادرات سلیمة بنسبة إنتاجمن 
.من 

.الدراسة
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األجزاء:كالساستحداث ال
فوقت وقد ) األوراق و(بادرات القدیفة المعقمة المستأصلة من النباتیة المختلفة في األوراقت

).١الجدول(استحداثھا للكالس 

MSفي وسط nanaT. patulaالقزمیةنباتات القدیفةأجزاء قابلیة استحداث الكالس من : ) ١(الجدول
.المدعم بتداخالت مختلفة من منظمات النموالصلب 

في منظمات النموتداخل 
)لتر/ملغم(MSوسط

BANAA

الجذورالسیقاناألوراق

)%(المستجیبة

لقطع ا
ةبالمستجی

)%(المستجیبة)%(

N
A

A
 +

  B
A

ھ٢٢٠ح٥٢٥ج٨٥*٢,٠٠,١١٧
أ١٠١٠٠ب١٨٩٠أ٣,٠٠,١٢٠١٠٠
د٧٧٠أ٢٠١٠٠أ٣,٠٠,٥٢٠١٠٠
أ١٠١٠٠د١٤٧٠أ٤,٠٠,١٢٠١٠٠
ب٩٩٠و١٠٥٠أ٤,٠٠,٥٢٠١٠٠
أ١٠١٠٠أ٢٠١٠٠أ٥,٠٠,١٢٠١٠٠
أ١٠١٠٠و١٠٥٠أ٥,٠٠,٥٢٠١٠٠

B
A

 +
2,

4-
D

BAD-2,4
ھ٢٢٠ب١٨٩٠أ٢,٠٠,١٢٠١٠٠
أ١٠١٠٠أ٢٠١٠٠أ ٣,٠٠,١٢٠١٠٠
ج٨٨٠أ٢٠١٠٠أ٣,٠٠,٥٢٠١٠٠
أ١٠١٠٠أ٢٠١٠٠أ٤,٠٠,١٢٠١٠٠
ج٨٨٠ھ١٢٦٠أ٤,٠٠,٥٢٠١٠٠
أ١٠١٠٠أ٢٠١٠٠أ٥,٠٠,١٢٠١٠٠
ھ٢٢٠ز٩٤٥أ٥,٠٠,٥٢٠١٠٠

B
A

حده
لو

BAلوحده
و٠,٠٠.٠ح٥٢٥ھ١.٠١٢٦٠
ھ٢٢٠ز٩٤٥ب٢.٠١٨٩٠
أ١٠١٠٠و١٠٥٠د٣.٠١٦٨٠
أ١٠١٠٠و١٠٥٠أ٤.٠٢٠١٠٠
أ١٠١٠٠ج١٦٨٠أ٥.٠٢٠١٠٠

أ١٠١٠٠ط٠,٠٠.٠ج١٠.٠١٧٨٥

لتداخالتا

NAA+ BAأ٨٢,٨٦أ٦٩,٢٨أ٩٧,٨٦
BA2,4-D+أ٧١,٤٣أ٨٥,٠٠أ١٠٠,٠
BA٨٥,٨٣لوحده

أ٧٠,٠٠ب٤١,٦٦ب
% .٥مستوى احتمالیة المعدالت المشتركة بنفس األحرف في كل عمود ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن عند

برة كانت . MSوسطتمثل المقارنة * لمخت ا قطع  ال كل من ٢٠عدد  قطعة ل
.خصل للجذور ١٠األوراق والساق و

األوراققطع أنالنتائج 
لمدعم MSوالجذورالسیقانكاألخرى لب ا NAAكل من معBAبتداخل الص

ولوحظ %١٠٠نسبة الستحداث الكالس بلغت أعلىتحصلفقد D-2,4مع BAبوجود خاصة D-2,4او
لغم٥إلى٢منةBAأنالنتائجمن لجدول (لتر/م ا
س خالل مدة األوراققطع تمن الزراعة وتحولأیام٧وقد لوحظ ابتداء التحفیز بعد . )١

لشكل(ثالثة أسابیعثم ازداد حجمھ بعد أسبوعین لوسط أنالنتائج و. )DوA-٤ا MSا
لغم٠,١مع BAلتر/ملغم٥الصلب المحتوي على اسباً D-2,4منلتر/م ان من امةك قد ، وإلد
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وراق.ثالثةإعادةإلى تھ حاجتبین
وى على MSهرووظھ،لتر/ملغم٥إلى ٣من BAمستوى  ت لمح ا
NAA2,4وازداد اصفراراً بوجود الـ-D.

كان -D2,4معBAو
بوجود ٦٩.٢٨% ٨٥الكلي وبلغت نسبة االستحداث السیقانمن الكالسفي حث األفضل

BAمعNAAبوجود ٤١,٦٦وإلىBAتضمنة.لوحدة لم مالت ا ا لمع الواطيالاستخداما
٠,٥إلى أدىD-2,4وNAAیننلتر /ملغم٠,١

اسكبقوام بنمو جید وواتصف كالس السیقان ، BAمنھ خاصة عند رفع مستوى لتر/غممل تم م
استخدام BAمستوالخاصة عند  ثل  لغم٥م لشكل(BAمن لتر/م تمت ).EوB-٤ا امةو إد

فساألوراقكالس إدامةكالس السیقان على وسط  ذي حفز األولبعد ھن ل ا
.فیھ

MSأوساطأنالجذورنتائجأوضحت
BANAA2,4او-D

لتر/ملغم٥و٤و٣یزالتركبBAمن االوكسینین مع لتر/ملغم٠,١المنخفض التركیز تداخل دخاصة عن
ىكیزراالتBAولوحظ ان %١٠٠بلغت نسبة استحداث الكالس 

-٤الشكل(لوحده BAموقد امتاز كالس الجذور بقوامھ الھش ولونھ األصفر باستخدا)١الجدول ()%١٠٠(
CوF(بوجود تح  ادي الفا الرم للون  ا اعة وNAAوكان مائل إلى  لزر بفي وسط ا

2,4-D  .
:األجزاء المختلفةالوزن الطري لكالس

MSعلى وسط كالسالنمو والستحدثاألوراق: 
اضحا تBAالصلب و

NAA2,4أو-DاوBA لوحده فقط ,
لغم ٠,١متداخال مع BAلتر من /ملغم ٥و٤استخدام ھوNAAمعBAمن تداخل  في NAA/م
مرحلة  ل وفي , غم٣,٠٤٢و ١٥٣,٣٦٩بعد األولىا

غم ٩,٨٤٧أعلى٣٠المرحلة الثانیة بعد 
استخدام أما ).١شكل(NAAلتر من /ملغم ٠,١معBAلتر/ملغم ٥تداخلباستخدام  -2,4معBAتداخلب

D2,4-D2,4-D
٥و٤(BAنمو الكالس)لتر/ملغم ٠,١(

١٥بعد)  لتر/ملغم 
على التوالي D-2,4/ملغم ٠,١معBA/ملغم ٥و٤تداخل٤,٨١و٣,٨٢

) .٢شكل(
األوراقBAاستخدام أما 

لغم٥-٣ لغم ٢/م /م
BA٩,٣٧٧
٣(٣٠.(

وان األجزا, األجزاء النباتیة إلنتاج الكالس وأنھا تستجیب لمدى واسع من منظمات النمو 
.عقمة والجذور ال تقل أھمیة عن األوراق في إنتاجھا للكالس عند أخذھا من بادرات نامیة في ظروف م

لفترتي  nana.T.patulaالوزن الطري لكالس أوراق نباتات القدیفة القزمیة)١(الشكل
.NAAوBAالصلب المدعم بتداخالت مختلفة من MSعلى وسط ) یوم٣٠و١٥(نمو

0
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.% ٥مستوى احتمالیة ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن عند) یوم٣٠وا١٥(لكل مرحلةنفسھااألحرفبالمعدالت المشتركة 
استحدالقزمیةنباتات القدیفةسیقانقابلیةالنتائجأظھرت:لوزن الطري لكالس الساقا لى  كالسالنمو وثاع

BANAAلاتداخلشجعالصلبMSعلى وسط 
لغم٥و٣قد ویوم من الزراعة١٥نشوء ونمو الكالس خالل  BAلتر/م

لغم٠,١و٠,٥مع على ٣٠بعد قطعة /غم٣,٧٨و٤,٤١لىإھوزنNAAلتر/م
نشوء كالس األخرفقد شجعD-2,4االوكسینمع BAتداخل أما . التوالي

اعة١٥بعد األولى   لزر اصة من ا لغم٥إلى BA٣بوجود خ ٣٠بعد و,لتر/م
بلغ أفضلیة في زیادة وزن الكالسD-2,4لتر/ملغم٠,٥و٠,١مع لتر/ملغم٣التركیزبBAالزراعة أظھرت

لغم٠,١مع BAلتر\ملغم٥ىالمستومثل ھذا التأثیروكذلك اظھرعلى التوالي٣,٥٠و٣,٦١ D-2,4لتر/م
.)٢جدول (
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.%٥احتمالیة مستوىدنكن عندراختبا

وسط يالنمو فمنظماتتداخل 
MS)لتر/ملغم(BANAA السیقان)بعد)قطعة/غم

یوم٣٠یوم١٥

N
A

A
+ 

B
A

ي٠,٠ط٠,٠٠,٠٠,٠
ح ط١,٣٩ح٢,٠٠,١٠,١١
ھد ٢,٧٢ز ح٣,٠٠,١٠,١٦
أ٤,٤١ھد ٣,٠٠,٥٠,٤٣
و ز٢,١٠ز ح٤,٠٠,١٠,١٧
زح١,٧٥ز ح٤,٠٠,٥٠,١٤
ب٣,٧٨ب٥,٠٠,١٠,٨٠
وھ ٢,٥١ھد ٥,٠٠,٥٠,٣٥

B
A

+
2,

4-
D

BAD-2,4
ي٠,٠ط٠,٠٠,٠٠,٠
ط١,٠٢ح٢,٠٠,١٠,١٢
ب ج٣,٦١ھد ٣,٠٠,١٠,٣٥
ب ج٣,٥٠ھد ٣,٠٠,٥٠,٣٤
ھد٢,٧٦ھ د ٤,٠٠,١٠,٣٤
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T. patula) ٤(ل  nanaىعل
:المدعم بتداخالت مختلفة من منظمات النموالصلبMSوسط

A-وسطىعلتكوین كالس األوراقMS لتر من /ملغم٥(حتوي المالصلبBA+لتر/ملغم٠,١NAA( ,بعمر اسبوعین,
B-وسطىعلانتكوین كالس السیقMS لتر من /ملغم٥(حتوي المالصلبBA +لتر/ملغم٠,١NAA .بعمر اسبوعین.
C-وسطىعلتكوین كالس الجذورMS لتر من /ملغم٥(حتويالمالصلبBAبعمر اسبوعین) فقط.
D-وسطىعلتكوین كالس األوراقMS لتر من /ملغم٥(حتوي المالصلبBA +2,4لتر/ملغم٠,١-D.(أربعة أسابیعبعمر.
E-وسطىعلتكوین كالس السیقانMS لتر من /ملغم٥(حتوي المالصلبBA +2,4لتر/ملغم٠,١-D .بعمر أربعة أسابیع.
F-وسطىعلتكوین كالس الجذورMS لتر من /ملغم٥(حتويالمالصلبBA بعمر أربعة  أسابیع.)فقط.

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

MARIGOLD (Tagetes patula cv. Nana) plants
1- CALLUS INITATION

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

ABSTRACT
The current study applied many of growth regulators involved: 6-benzyladenine

(BA) alone and  interacted with the two auxin each of ; naphthalene acetic acid (NAA) and
2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D). The callus was obtained from different explants
(leaves, stem, and roots).The results showed that  leaves were the best explants for callus
initiation specially by application of BA with 2,4-D in solidified MS medium which gave
100%  initiation percentage of callus in all interaction was used ,this interaction of BA and
2,4-D also was active in initiation of stem callus (85%) . The interaction of BA with NAA
also gave higher initiation percentage of leaves and roots callus with height weight of
leaves callus reached 9.847g/explants after 30 days of growth on MS medium
supplemented with 5mgL-1 of BA and 0.1mgL-1of NAA. BA alone by the used
concentrations was able to induce the callus in all explants , and showed 100% initiation
percentage of leaves and roots callus at  4 and 5 mgL-1 concentrations and prompt ,on MS
medium with5 mgL-1 BA, the growth of stem and roots callus reached to 4.78 and 3.87gm
respectively after 30 days of culture .
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