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 لنبات الكالدیولس من زراعة أجزاء الورقةالكالس وتكوین األجنة الجسمیة  استحداث
Gladiolus hybrida  

  بشار زكي قصاب باشي                             عالء ھاشم یونس الطائي 
  العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات /  قسم البستنة

  

  الخالصة
 ٢٠٠٨ أب مqن الخالیqا واألنسqجة النباتیqة خqالل المqدة تبqر زراعqةأجریت ھذه الدراسqة فqي مخ

أجqزاء وسqطیة زرعت  إذ ،"White  prosperity"  على نبات الكالدیولس صنف ٢٠٠٩ شباط لغایة
 : التالیqqة النمqqو المجھqqز بمنظمqqات  MSمqqن الزراعqqة النسqqیجیة علqqى وسqqط  ناتجqqة أوراق مqqن أو قاعدیqqة

NAA  التراكیزqqفر  بqqم  ٦.٠و ٤.٠و ٢.٠و ١.٠وصqqر/ ملغqq2,4 و لت-D التراكیزqqفر  بqqو ٠.٠١ وص 
كqل علqى  لتر/ ملغم  ٤.٠و ٣.٠و ٢.٠و ١.٠ وبالتراكیز صفر  TDZلتر و/  ملغم ٠.٢و ٠.١ و ٠.٠٢
 ٩٠الكqالس لتكqوین أعلqى نسqبة الحصول علqىالنتائج إلى  تشیر.  وتمایزه بھدف استحداث الكالس انفراد

وھqذه المعاملqة أعطqت  D-2,4لتqر/ ملغqم٠.٢ بqـ المqزود MSوسط  ىعلأجزاء األوراق  من زراعة %
المتكqون  الكqالس  زرع ، یوم ٣٠ تكوین الكالس لبدء  عدد أیام أقل إلىمن الكالس واحتاجت  كمیة أعلى

نسqبة  أفضqل لغqرض تمqایزه وأعطqى BA لتqر / ملغqم ٠.٢ و ٠.١ و صqفر  ـالمزود بMS q على وسط
 ١٠أفqرع  وبعqدد % ٨٠بنسqبة BA لتqر/ ملغqم  ٠.١ـ بq المqزود الوسqط الزراعqة علqى من مایز لألفرعت

 عدد الجqذورل وأعلى معدل سم  ٦.٥ فرع أطول لطول معدل أعطى أعلى بدوره جزء نباتي وھذا/ فرع 
تqqم  كمqqا  . الزراعqqة  أسqqابیع مqqن ٨  بعqqد سqqم ٤.٣ جqqذر ألطqqولطqqول  وبمعqqدل جqqزء نبqqاتي / جqqذر ١٧

مqن  النqاتج زراعqة الكqالس خqالل مqن )(Somatic embryogenesis الجسqمیة  األجنqة على الحصول
ثqم أسابیع من الزراعqة  ٨بعد  D-2,4 لتر / ملغم٠.٢ بـ المزود MS على وسط األوراق قواعد  زراعة

 األجنqةالثالثqة لتكqوین   تشqخیص المراحqل  تqم  إذمنظمqات النمqو   خqالي مqن   MSوسط على الزراعة
مqqن خqqالل إلqqى نبیتqqات  تطqqورت الناتجqqة األجنqqة ، )والطوربیqqدي  لقلبqqيوا الطqqور الكqqروي ( الجسqqمیة

 فqي المختبqر وبنسqبة بقqاء أقلمتھqا تqم بعqدھا   IAA لتqر/ ملغqم  ٠.٢ المزود بـ MS زراعتھا على وسط
النباتات الناتجqة مqن و من زراعة الكالس  ومن حساب عدد الكروموسومات للنباتات الناتجة  . % ١٠٠
ممqqا یqqدل علqqى عqqدم حqqدوث )  كروموسqqوم ٦٠ (عqqدد الكروموسqqومات فqqي   متشqqابھة  اتبqqین أنھqq  الحقqqل

  .تغایرات وراثیة فیما بینھا 
  المقدمة                                        

جنqqوب إفریقیqqا  تعتبqqر  ،  ) Iridaceae ( إلqqى العائلqqة السوسqqنیة   جqqنس الكالدیqqولس یعqqود                  
ویعد من أجود أزھار  ،)  ١٩٩٨ ، Manning و Goldblatt و ١٩٨٨ ، رسول ( لھ الموطن األصلي

 ، العqام من السqنة وإنتqاج أزھqاره علqى مqدار وقت القطف التي تزرع تجاریا حیث یمكن زراعتھ في أي
  الكالدیqqولس یتكqqاثر  ،  سqqیفیة  ذات أوراق  الفلقqqة الواحqqدة  مqqن ذوات يحqqول وھqqو نبqqات عشqqبي مزھqqر

 و ١٩٨٧،  طqqواجنو ١٩٨٥ ،الرسqqون   ( الكریمqqات أو لبqqذور وخضqqریا بزراعqqة الكورمqqاتبا جنسqqیا
النمqو التqي تبلqغ فqي المتوسqط  مدةوترجqع أھمیqة الكالدیqولس إلqى قصqر.  )١٩٨٨ ،  وصqفي و  خطاب

وألqوان  تعqدد أشqكالھ  عن  األزھار فضال حتى الحصول على ثالثة أشھر من بدایة زراعة الكورمات و
وجqqqود بعqqqض األنqqqواع التqqqي تكqqqون  المقطوفqqqة فqqqي المزھریqqqة وكqqqذلك وطqqqول حیqqqاة األزھqqqار أزھqqqاره 

 یعqqد إكثqqار النبqqات خضqqریا مqqن أھqqم التطبیقqqات العملیqqة) .  ١٩٨٨ ،خطqqاب ووصqqفي  (أزھارھاعطریqqة 
إذ أمكن وباستخدام التقنیات المختلفة  للزراعة النسqیجیة الحصqول  ،الحاضر  الوقت لزراعة األنسجة في

وذلqك مqن تضqاعف األفqرع أو اسqqتحداث  المالیqین مqqن النباتqات المتجانسqة إلqى عqداد كبیqرة تصqلعلqى أ
محمqد ( فترة قصیرة مقارنة بqالطرق التقلیدیqة   األجنة الجسمیة وفي تكوین من خالل أو هوتمایزالكالس 
 مqن اسqqتحداث الكqالس مqن زراعqة أجqزاء مqqن) ١٩٨٣(وآخqرون   Bajajإذ تمكqن ) .  ١٩٩٠ ،وعمqر 

  وحصqqqل.  Kinو  NAA  بqqqـ  المجھqqqز  MS وسqqqط  علqqqى  أوراق نبqqqات الكالدیqqqولس مqqqن الزراعqqqة
Emek  وErdage  ) ن )  ٢٠٠٧qة مqولس ناتجqات الكالدیqة نبqن ورقqعلى الكالس من زراعة أجزاء م

وسqط   فوجدا أن أفضqل  BAو NAA المجھز بتراكیز مختلفة من  MSالزراعة النسیجیة على وسط  
لألجqزاء التqي أخqذت   BA لتqر/ ملغqم  ١+  NAA  لتر/ ملغم  ٥المجھز بـ  س ھو الوسط لتكوین الكال

  من 
  
   .البحث مستل من أطروحة دكتوراه  للباحث األول  ·
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     ٤/١٠/٢٠١٠تم قبولھ في    ٣٠/٦/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث  
 مqqع  BA لتqqر/ م ملغqq ٠.١المجھqqز بqqـ   MS  زراعqqة ھqqذا الكqqالس علqqى وسqqط وعنqqد  ،الورقqqة قاعqqدة  
فیمqا أمqا .  كونqت نباتqات كاملqة فیمqا بعqد التqي على األفرع تم الحصول  % ٢٠ السكر إلى نسبة خفض
األجنqة الجسqمیة  إلqى أن) ١٩٩٢ ( Han و Kim أشqار فقqد ) الجسqمیة (الالجنسیة  تكون األجنةب یتعلق

 عqن  بشqكل غیqر مباشqر  ورمات أوعلى األجزاء النباتیة المأخوذة من أنسجة الك مباشربشكل إما  حفزت
تكqوین األجنqة  قابلیqة   ذكر الباحثان أن و ، ھذه األجنة من   نبیتات ومن ثم تكوین طریق تكوین الكالس

  تكqqوین األجنqqة تحفیqqز  الكqqالس تqqأثیر علqqى عمqqرلكqqن ی  فqqي حqqین لqqمبqqین األصqqناف   تختلqqف  الجسqqمیة
  طریqق  شqھرا عqن  ٢٨ من أكثر ألجنة الجسمیة لمدةحیث أمكن حفظ قابلیة تكون ا  الجسمیة من خالیاه

الباحثان إلى أن كفاءة تكوین األجنqة الجسqمیة كانqت  وأشار ، بالزراعة  الثانویة بمدد شھریة  االستمرار
بتركیqqز   NAAلتqqر و / ملغqqم  ١ – ٠.٠٧٥بتركیqqز   D-2,4المحتqqوي علqqى   MS  أفضqqل علqqى وسqqط

 بوجqود  مقارنqة  D-4 ,2ألجنqة الجسqمیة كqان ضqعیفا بوجqود تطqور احظqا أن لتqر وال/ ملغم  ١ –٠.١
NAA   .ل وqqحصKasumi رونqqة) ١٩٩٩( وآخqqى األجنqqمیة علqqن الجسqqالل مqqة خqqع زراعqqن قطqqم 

  علqى " Hector " و " Topaz، " Traveler" " ھqي من الكالدیqولس أصناف لثالثة النوریة  السیقان
 مالحظqة مqع % ٥١نسqبة تكqوین األجنqة الجسqمیةوكانqت   NAAلتر / ملغم  ٥المجھز بـ   MS  وسط

 (وآخqرون  Kasumiوتمكqن . Traveler"و "Topaz "فqي الصqنفین أن األجنة الجسqمیة تكونqت أكثqر
  نبqqات الكالدیqqولس  مqqن جqqذور قطqqع زراعqqة خqqالل مqqن الجسqqمیة علqqى األجنqqة مqqن الحصqqول)  ٢٠٠٤

 لتqqر/ ملغqqم  ٥المجھqqز بqqـ  MSسqqط علqqى و " " Grandifloraصqqنف  الناتجqqة مqqن الزراعqqة النسqqیجیة 
NAA  +لتر / ملغم  ٥BA  .وقام كل من  Emek   وErdage  )ن أوراق )  ٢٠٠٧qع مqة قطqبزراع

بتراكیqز  مجھز MS ناتجة من الزراعة النسیجیة على وسط " Anatolicus " نبات الكالدیولس صنف
لتqqر / ملغqqم  ٥بqqـ  المجھqqز MSكqqالس تكqqون علqqى وسqqط  كمیqqة فوجqqدوا أن أفضqqل  NAA مختلفqqة مqqن

NAA  ذا على األجنة الجسمیة  تم الحصولوqن ھqالس مqد  الكqابیع ٨بعqة  أسqن الزراعqى  مqط   علqوس
MS   لتر / ملغم  ٠.١المجھز بـBA   .  
 ورقqة نبqات مqنوسqطیة آو قاعدیqة  الكالس من زراعة أجqزاء استحداثتھدف ھذه الدراسة إلى           

المجھqز بتراكیqز  MSمن خالل زراعتھqا علqى وسqط وتمایزه  ة النسیجیةالكالدیولس الناتجة من الزراع
وتطورھqا   المختلفqة  ھqااألجنة الجسمیة وتحدیqد مراحل باإلضافة إلى تكوین  النمو من منظمات  مختلفة 

   . ومعرفة مدى الثبات الوراثي للنباتات الناتجة من الكالس نبیتات ثم اقلمتھا في المختبر إلى
                           

  مواد البحث وطرائقھ                                  
أجریت ھذه الدراسة في مختبر زراعة الخالیا واألنسجة النباتیة التابع لقسم البستنة وھندسة 

على  ٢٠٠٩لغایة شباط  ٢٠٠٨جامعة الموصل خالل المدة من أب  / كلیة الزراعة والغابات/الحدائق
أخذت إذ .  وھو احد األصناف األوربیة التجاریة " White prosperity "صنف نبات الكالدیولس 

 MSألفرع نامیة على وسط  سم ٠.٥  بطولمن أوراق ناتجة من زراعة نسیجیة وسطیة أجزاء 
و  Murasshigeالمستخدم من قبل  الصلب MS  وسط زرعت علىو BA لتر/ ملغم  ٠.٥المزود بـ 

Skoog  ،التالیةالنمو نظمات مالمجھز بو ) ١الجدول  ( )لتر/ غم  ٦( المدعم باالكار ١٩٦٢ NAA : 
 ٠.٠٢ و ٠.٠١ وصفر  بالتراكیز D-2,4  ،لتر / ملغم  ٦.٠و  ٤.٠و ٢.٠ و ١.٠ وصفر   بالتراكیز 
كل على  لتر/ ملغم  ٤.٠و ٣.٠ و ٢.٠ و ، ١.٠ و صفر بالتراكیز TDZ ،لتر / ملغم  ٠.٢ و ٠.١ و

 MSزراعتھ على وسط  أعیدت الكالس الناتج من أفضل معاملة . لى الكالسبھدف الحصول ع انفراد
 التمایز  بھدف ٣ ملم ٥ أجزاء بحجمبعد تجزئتھ إلى   BAلتر/ ملغم   ٠.٢ و ٠.١ والمزود بـ  صفر 

  MSاألفرع الناتجة بعد فصلھا على وسطزرعت  . وأخذت بیاناتھا بعد ثمانیة أسابیع من الزراعة
الناتجة من  ةورقلمن االقاعدیة جزاء األ ةعازر كما تم  .بھدف تجذیرھا  IBAلتر / غم مل ١المجھز بـ 

 ٠.٠١ وصفر  D-2,4مختلفة من  المجھز بتراكیزMS سم على وسط   ٠.٥بطول  الزراعة النسیجیة
خالي من MS نقل إلى وسط  المتكونالكالس  ،الكالس   لتر لتكوین / ملغم ٠.٥٠ و ٠.١٠ و ٠.٠٢ و

زراعتھا على  أعیدتالجسمیة  األجنةوبعد ظھور النمو بھدف الحصول على األجنة الجسمیة  منظمات
استعملت لزراعة األجزاء النباتیة قناني زجاجیة حجم  ٠ IAAلتر / ملغم  ٠.٢ المزود بـ MSوسط 
یت فوھة القنینة بورق األلمنیوم ، بعدھا ت ٣سم ٢٠وضع بھا  ٣سم ٢٠٠ م من الوسط الغذائي ، وُغطِّ

/ كغم  ١.٠٤ْم وتحت ضغط ١٢١بدرجة حرارة ) Autoclave(تعقیم الوسط الغذائي بجھاز المؤصدة 
 – Laminar – air(وأجریت عملیة الزراعة في منضدة انسیاب الھواء الطبقي  دقیقة ٢٠لمدة  ٢سم

Flow cabinet(  غرفة ، بعد زراعة جمیع األجزاء النباتیة وللتجارب المختلفة نقلت الزروعات إلى
مجھزة من ساعات ظالم  ٨ساعة ضوء و ١٦بتعاقب ضوئي لوكس  ٣٠٠٠النمو تحت شدة إضاءة 
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تم تحلیل البیانات باستخدام التصمیم العشوائي . ْم ٢±  ٢٥أنابیب الفلورسنت البیضاء وبدرجة حرارة
  مكرر احتوى على جزء نباتي واحد مكررات كل وكل معاملة تكونت من عشرة CRDالكامل 

وتم مقارنة المتوسطات حسب  لتحلیل البیانات) ١٩٩٦(  Anonymousالجاھز البرنامج ملواستع
   ) .١٩٩٠ داؤود وعبد الیاس ، (%  ٥ تحت مستوى احتمال  اختبار دنكن متعدد الحدود

 من الكالس الكروموسومات للنباتات الناتجة عددلحساب  خلویةتم عمل مقاطع   : خلویةال ةالدراس
  :د الكروموسومات للنبات الناتج من الحقل ومقارنتھ مع عد

  ملqqم ١٠بطqqول  ثبتqqت نھایqqات الجqqذور بعqqد استئصqqالھا مqqن النباتqqات  ) : Fixation (التثبیللت   – ١
والمتكqون مqن ثالثqة حجqوم مqن الكحqول  )  ( Carnoys  flouid)  ١( أول باسqتخدام محلqول كqارنوي 

 Glacial( واحqد مqن حqامض الخلیqك الثلجqي  وحجqم) ( Absolute Alcohole االثیلqي  المطلqق  
acetic acid  (د و المحضرqي تزیqن أنیا لتجنب تكون خالت االثیل التqطباغ مqة اصqایتوبالزم  درجqالس

)Sharma وSharma ، دة ) ١٩٨٠qqت لمqqلت  ٢٤وتركqqك غسqqد  ذلqqة وبعqqرارة الغرفqqة حqqاعة بدرجqqس
ثqالث سqاعات مqع تبqدیل الكحqول كqل   مqدةمع الرج بین فتqرة وأخqرى ل%  ٧٠بالكحول االثیلي بتركیز 

  . في التركیز الكحولي نفسھ داخل الثالجة لحین االستعمال  بعدھا حفظت  ساعة 
%   ٢الحامضqqیة بتركیqqز ) Carmen(اسqqتخدمت صqqبغة الكqqارمین  :التصللبیغ وتحضللیر الشللرائح  – ٢

)  Dehydration (المqاء سqحب   بعملیqة ساعة وبعدھا أزیل المqاء  ٢٤في تصبیغ نھایات الجذور لمدة 
علqى )  % ٧٠ و ٥٠ و ٣٠ (مqن الكحqول االثیلqي  تصqاعدي الجqذور فqي سلسqلة متدرجqة وذلك بإمرار

 حیqث وضqع طqرف تحضqیر الشqرائح فqي) ( Squash method التqوالي واسqتخدمت طریقqة الھqرس 
 Rootقلنسqqوة إبرتqي التشqqریح الqدقیقتین أزیلqت ال الجqذر المصqبوغ علqqى الشqریحة الزجاجیqة وبوسqqاطة

cap) (ذqqض  ٢-١وأخqqتخدام بعqqدا باسqqا جیqqة ھرسqqریحة زجاجیqqى شqqرس علqqذر وھqqرف الجqqن طqqم مqqمل
تكqون الفقاعqات  لمنع الشریحة بدقة ثم وضع غطاء%  ٤٥ حامض الخلیك الثلجي بتركیز  القطرات من

تمرة علqى ضربات سریعة ومس  یضرب باعتناء عدة بوساطة النھایة العریضة إلبرة التشریح الھوائیة و
غطاء الشریحة لتوزیqع الخالیqا بشqكل متسqاوي ولطqرد الفقاعqات الھوائیqة المتكونqة ثqم مqررت الشqریحة 

مqqرات متتالیqqة وبعqqد ذلqqك وضqqعت الشqqریحة بqqین طیqqات ورقتqqي )  ٥ -٤ (كحqqولي  علqqى  لھqqب مصqqباح 
التqي تحتqوي ثم فحصqت تحqت المجھqر واختیqرت الخالیqا  ،الترشیح  وضغط علیھا بقوة بواسطة اإلبھام 

الرقمیqة  الكqامیرا بوسqاطة ثم صورت ،على أطوارانقسام واضحة والتي یسھل عد الكروموسومات فیھا 
( Digital ) نوعSony )   ( من خالل المجھر الضوئيOlympic  ) ٢٠٠٨ ،عمر . (  

  

  . بكامل قوتھ الصلب  MSمكونات الوسط الغذائي:  )١(الجدول 

  )لتر / ملغم(التركیز   المركب  )لتر/ ملغم  (التركیز   المركب

MS salts قوة كاملة  Pyridoxine-HCl  ٠.٥  

Inositol  ١٠٠  Nicotinic acid ٠.٥  

Sucrose ٣٠٠٠٠  Glycine  ٢.٠  

Thiamine-HCl  ٠.١  Agar-Agar ٦٠٠٠  
                          

  النتائج والمناقشة
 مqqن الزراعqqة علqqى الوسqqط لتحصqq%  ٩٠الكqqالس لتكqqوینأن أعلqqى نسqqبة ) ٢(یبqqین الجqqدول     

من الكالس واحتاجت إلqى   كمیة  وھذه المعاملة بدورھا أعطت أعلى  D-2,4لتر / ملغم  ٠.٢ المزود بـ
  و ٠.١ وصqفر  المqزود بqـ MS   الكqالس المتكqون علqى وسqط زرع ،لبدء تكوین الكالس  أقل عدد أیام 

مqqن  علیھqqا الحصqqول مqqایز تqqمتنسqqبة فضqqل یبqqین أن أ الqqذي\ )٣( الجqqدول فqqي كمqqا BA لتqqر/ ملغqqم  ٠.٢
  لتqر/ ملغqم  ٠.٢  والذي تفوق معنویا على معاملة BA لتر/ ملغم  ٠.١الزراعة على الوسط المزود بـ 

BA   ط من   % ٢٠مع  مقارنة  % ٨٠بنسبة وكانت وألغلب الصفات المدروسةqى الوسqة علqالزراع  
 نبqاتي  جqزء /فqرع  ٦ نبqاتي مقارنqة مqع  جqزء/  فqرع ١٠وبعدد أفرع  BA لتر/ ملغم  ٠.٢بـ   المزود

 سqم  ٦.٥ فqرع  وھذا التركیز بدوره أعطى أعلى معqدل لطqول أطqول  BA لتر/ ملغم  ٠.٢من المعاملة 
فqqي حqqین كانqqت ھqqذه   سqqم ٤.٣طqqول   وبمعqqدل جqqزء نبqqاتي/ جqqذر  ١٧ الجqqذور  عqqددل  معqqدل وأعلqqى

 لتqر/ ملغqم  ٠.٢الزراعة على الوسط المزود بqـ  من سم ٤نباتي و  جزء/ جذر ١٢و سم ٤.٥ المعدالت 
BA واليqqى التqqدول ، علqqین الجqqالس أن ویبqqد الكqqزروع عنqqة المqqة المقارنqqم معاملqqایزیت لqqرع أو  مqqى أفqqإل
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األوراق  أجqزاء  نجqاح  یكqون سqبب  قد ، مایزه إلى أفرعالكالس المتكون وت یبین  )١(الشكل و.  جذور
 الخالیqا قqدرة إلqى TDZأو  D-2,4أو  NAA ألوساط المحتویة علqىفي ا سیما الالكالس  استحداث في

 بالتركیqqب المتعلقqqة الداخلیqqة العوامqqل بوجqqود مقترنqqة  للخالیqqا )  ( Totipotencyعلqqى إعqqادة التكqqوین
 واإلضqافة توافqق الوسqط الغqذائي عqن الفیتامینqات فضqال و النباتیة ومسqتوى الھرمونqات للخالیا الوراثي

قqد  التqي تعزز انقسام خالیا األجزاء النباتیة المختلفqة قد المالئمة التي ت النمو بالتراكیزالخارجیة لمنظما
فqي بنqاء العدیqد  لكونھا مواقع رئیسة  ربما الكالس أعطت األوراقف مصدرھا باین قابلیتھا اعتمادا علىتت

 و بالغqذاء المصqنع   تتجھیqز النبqامراكqز  تعتبqر والتqي النباتیqة مqن المركبqات الضqروریة كالھرمونqات
 ( Dedifferentiation فقqدان التمqایز النباتیqة   األجزاء  ھذه  في الموجودة   الخالیا  ھذه  مثل  تمتاز

 ) ٢٠٠٢ ،وآخqرون  Margl ( الجqروح یحدث في التئqام كما أخرى مرة مرستیمیة فتتحول إلى خالیا) 
.  
  

 اسqتحداث الكqالسفqي الصqلب  MSوسط في  TDZ أو  D-2,4 أو  NAAتأثیر إضافة  : )٢(الجدول 
 Gladiolus   نبqqqات الكالدیqqqولس ورقqqqة   مqqqن  الوسqqqطیة  جqqqزاءاألزراعqqqة   مqqqن

hybridaللصنف "prosperity White  "من الزراعة أسابیع  ٨ بعد.  

  منظمات
  النمو

  التراكیز
  )لتر/ ملغم (

  بدء استحداث
  )یوم ( الكالس 

  األجزاء التي
 كونت كالس

(%)  

  كمیة الكالس
  المتكون

NAA 

  صفر  صفر  صفر  ٠.٠٠
٢٠  ٤٥  ١.٠٠  +  
٣٠  ٣٩  ٢.٠٠  +  
٣٠  ٤٠  ٤.٠٠  +  
٨٠  ٣٢  ٦.٠٠  ++  

2,4-D  

  صفر  صفر  صفر  ٠.٠٠
  صفر  صفر  صفر  ٠.٠١
٢٠  ٤٢  ٠.٠٢  +  
٥٠  ٣٨  ٠.١  +  
٩٠  ٣٠  ٠.٢  +++  

TDZ  

  صفر  صفر  صفر  ٠.٠٠
١٠  ٤٨  ١.٠٠  +  
٢٠  ٤٠  ٢.٠٠  +  
٦٠  ٣٢  ٣.٠٠  +  
٤٠  ٣٧  ٤.٠٠  ++  

  سم  ٢ -١.٥كالس بقطر ++ +       سم ١متوسط بقطر  ++    سم   ٠.٥كالس قلیل بقطر  +         صفر  لم یتكون كالس    
  قطع  ١٠عدد القطع المزروعة     

  

 " prosperity "صنف  Gladiolus hybrida تمایز كالس أوراق الكالدیولس : )  ٣(الجدول 
White                    وسط ي فMS   بتراكیز من المزود BA   أسابیع من  الزراعة ٨بعد .  

  BA  
  )لتر /ملغم (

  مایزت
  )%( الكالس

/  األفرع عدد
  جزء نباتي

  طول أطول
  )سم (  فرع

  عدد
  الجذور

  طول أطول
)سم ( ر جذ  

  صفر ج   صفر ج  صفر ج   صفر ج  صفر ج   صفر
  أ ٤.٣  أ ١٧  أ ٦.٥  أ ١٠  أ  ٨٠  ٠.١
  أ ٤.٠  ب ١٢     ب ٤.٥  ب ٦  ب ٢٠  ٠.٢

  
الحدود عند  األرقام ذات األحرف المتشابھة ضمن العمود الواحد ال تختلف معنویا فیما بینھا حسب اختبار دنكن متعدد

  مستوى
   % . ٥احتمال    
  
  

  
  B  A 
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 Gladiolus ورقqqة نبqqات الكالدیqqولسل األجqqزاء الوسqqطیة الكqqالس النqqاتج مqqن زراعqqة = A : )١(الشqqكل 
hybrida  

  تمایزه   =D  .  B-2,4لتر  / ملغم ٠.٢بـ   المزود  MSعلى وسط   " White prosperity  " صنف 
  .  BAلتر / ملغم )   ٠.١( مجھز  بـ     MSمن زراعتھ على وسط أفرع  إلى

  

  أجزاء قواعد األوراق إذ زراعة في تكوین الكالس من  D-2,4إضافة   تأثیر) ٤(یبین الجدول           
 إلqى احتاجqتواألخqرى  مع باقي المعامالت كالس مقارنة كمیة أعطت أفضل لتر/ ملغم  ٠.٢ أن معاملة

ھqqش تمیqqز الكqqالس بكونqqھ  ، % ٩٠اسqqتجابةبنسqqبة الكqqالس و سqqتحداثال یومqqا )٣٢( األیqqاماقqqل عqqدد مqqن 
  منظمqات مqن  يخqالMS   وسqط  مqن المرحلqة السqابقة فqيالنqاتج  زراعة الكالس عندو  ، كریمي اللون

والتqqي یqqوم مqqن الزراعqqة   ٣٥ - ٣٠ الكqqروي بعqqد الطqqور فqqي مرحلqqة جسqqمیة أجنqqة تطqqور إلqqى  النمqqو
  یqqوم ١٥  - ١٠بعqqد  الطqqور الطوربیqqدي  إلqqى ثqqم یqqوم تقریبqqا  ١٥ -١٠ إلqqى الطqqور القلبqqي بعqqد تطqqورت

 (المحیطیqqة  ھqqو بqqدء االنقسqqام فqqي الطبقqqات  الكqqالس  تكqqوین  قqqد یكqqون سqqبب . ) ٢ (  الشqqكل  تقریبqqا
لألنسqqجة أو األجqqزاء المزروعqqة والqqذي یعqqود إلqqى عqqدة عوامqqل  متداخلqqة منھqqا تqqأثیر المqqواد )  الخارجیqqة

 وسqرعة تحqرر بكمیqات كبیqرة   المجروحة إلى مناطق القطع وتوفر األوكسجین  المتحررة من األنسجة
بسqبب التمqاس المباشqر مqع  یqةووفqرة العناصqر الغذائ  الخqارجي المحqیط   إلqى  الكqاربون  ثاني اوكسید

     مqع  ماشqىیت ھqذا  ، ) ١٩٨٨ ،سqلمان (المثبطqة المتطqایرة بسqرعة اكبqر   وتحqرر المqواد الوسqط 
Emekو    Erdage، ) ن   لتكوین  ادراستھم  في  ) ٢٠٠٧qة  الكالس من زراعة أجزاء مqات  ورقqنب

ومqن ثqم  تمqایز    BAلتqر/ ملغqم  ١  +NAA     لتqر/ ملغqم   ٥بqـ  الوسqط المجھqز  علqىالكالدیqولس 
  . BA لتر / ملغم  ٠.١المجھز بـ   MS  أفرع من خالل الزراعة على الوسط إلى  الناتج كالسال
  

 فqqي  اسqqتحداث  الكqqالس مqqن  قواعqqد  أوراق  MSإلqqى  وسqqط      D-2,4تqqأثیر إضqqافة  :) ٤(الجqqدول 
 ٨بعqد مqرور "  White prosperity "صqنف  Gladiolus hybridaالكالدیولس  نبات

  .أسابیع من الزراعة 
  

2,4-D       
  )لتر/ ملغم (

  استحداث
  )یوم(الكالس 

  استجابة
  )%( األجزاء

  كمیة الكالس
  المتكون

  قوام ولون
  الكالس

 صفر صفر صفر صفر صفر
 صلب ابیض + ٣٠ ٤٤ ٠.٠٢
 الصالبة أبیض متوسط + ٤٠ ٤٢ ٠.١
 اللونھش كریمي  +++ ٩٠  ٣٢ ٠.٢
 صلب ابیض + ٢٠ ٤٢ ٠.٥

   سم ٢ -١.٥جید بقطر  +++          سم  ١متوسط بقطر  ++           سم٠.٥كالس قلیل بقطر  +          لم یتكون كالس صفر
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: ) ٢( الشكل    
 س الكالدیول لنبات)  ( Somatic embryogenesisالمراحل المختلفة لنشوء األجنة الجسمیة 

Gladiolus hybrida                     صنف   " " White prosperity  
 A                 –     الطور الكرويB –     الطور القلبيC – يالطور الطوربید   .  
  

 ٠.٢علqى  الحqاوي MS  علqى وسqط زراعتھqا عنqد األجنqةتكوین وتطور ) ٥(الجدول  یبین و           
 أجنqة  وبعدد یوم   ٣٥-٣٠ تكونت بمدة تراوحت بینإذ  ثمانیة أسابیع من الزراعةبعد  IAAلتر / ملغم 

  بعqد  سqم١١ - ٨بqین  أصqبحت بqأطوال تراوحqت تطqورت وو )قطعة كالس ( جزء نباتي / جنین  ٧ -٥
لتكqوین   قواعqد األوراق جابةیفسqر سqبب اسqت قqد . ) ٣ (الشqكل  موضqح فqي كما أسابیع من الزراعة ٨

األجqqزاء  كqqونت  ، نبqqات الكالدیqqولس ضqqمنھا   ومqqن  إلqqى أن نباتqqات الفلقqqة الواحqqدةجنqqة واأل الكqqالس
 أن  لqqذا یجqqب (القاعدیqqة  الصqqفیحة   تqqرتبط  حیqqث القاعqqدة  عنqqد أو الحرشqqفة  الورقqqة  فqqي  المرسqqتیمیة

تحqوي قqد  أو) انسجھ الصqفیحة القاعدیqة   من جزء الحراشف على  قواعد  أو  األوراق  قواعد  تحتوي
التqي   األوراققواعqد  أجqزاءوالتqي تواجqدت مqع  األوراقمرستیمات بینیة عند قواعqد العقqد التqي تحمqل 

  ) . ١٩٨٠ ،  Hussey( فرصة اكبر لتكوین الكالس وتمایزه   أعطى استخدمت للزراعة مما 
  

 لي مqن منظمqاتخا  MS على  وسط  زراعة الكالساألجنة الجسمیة من  وتطور تكوین) : ٥ (الجدول 
 بعqد  ثمانیqة  IAA  لتqر/ ملغqم  ٠.٢بqـ   المqدعم MS تنمیتھ علqى وسqط  من ثم  النمو و

  .الزراعة  أسابیع من

  عینات الكالس
  المزروعة

  استحداث األجنة
  بعد) سم ( طول الجنین   عینة/ عدد األجنة  )یوم(

  أسابیع من الزراعة ٨
  ١٠  ٦  ٣٠  )١(العینة 
  ٩  ٧  ٣٥  )٢(العینة 

  ٨  ٥  ٣٢  )٣(ینة الع
  ١٠  ٦  ٣١  )٤(العینة 

  ١١  ٥  ٣٢  ) ٥( العینة 

C 

A B 



 ٢٠١١ )٣(العدد ) ٣٩(المجلد               )        ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین                        
 

 ٢٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .األجنة الجسمیة قبل فصلھا =  A            ) :٣(الشكل   

                           B  = األجنة الجسمیة بعد ثمانیة أسابیع من الزراعة  على وسطMS  
   IAAلتر / ملغم  ٠.٢م بـ المدع                                  
  

فqي )   2N = 60(كروموسqوم  ٦٠كروموسqومات   الحصqول علqى عqدد)  ٦ (یبqین الجqدول            
نبqqات   جqqذور فحqqص خالیqqا قمqqم  مqqن اكروموسqqوم ٦١قلیلqqة  وفqqي عینqqات  المختبqqرة أغلqqب العینqqات

زراعqqة   مqqن ناتجqqة   مqqن نباتqqات وللعینqqات المqqأخوذةWhite prosperity "   " الكالدیqqولس صqqنف
وھذا یدل على عدم وجود تغqایرات  ،) ٤(الشكل كما في الكالس أو من عینات نباتات مأخوذة من الحقل 

السqبب   یعqود ربمqا)  النباتqات النامیqة فqي الحقqل (والنباتqات األم  وراثیة بین النباتات الناتجة مqن الكqالس
 الدقة فqي إلى عدم اكروموسوم  ) ٦١ – ٦٠ ( الكروموسومات  عدد في بسیط   اختالف  حصول  إلى

. تكبیر العدسqات  بقوة تتعلق ألمور الصورة وضوح وعدم  حجمھا لصغر  حساب عدد الكروموسومات
 2N = 60 (بین أن األصناف األوربیة عدیدة التضqاعف  الذي) ١٩٨٥( الرسون مع تتفق النتیجة ھذه 

 عدیqqدة أن الكالدیqqولس مqqن النباتqqات بqqین الqqذي ) ٢٠٠٢( Ozhatoy   مqqع  تتفqqق  وكqqذلك ، )  120 –
  . األصناف األوربیة وخاصة )   2N =  60 – 120(تحتوي على   التي التضاعف

  
 Whiteللصqqqنف  عqqqدد الكروموسqqqومات فqqqي خالیqqqا قمqqqم جqqqذور نباتqqqات الكالدیqqqولس:) ٦(الجqqqدول 

prosperity  للنباتات الناتجة من الكالس والحقل.  
  

 النباتات الناتجة من الكالس                                      

  النباتات    
 المختبرة  

 خلیة/ عدد الكر وموسومات                      
 SD±المعدل 

  الخامس النبات  الرابعالنبات   النبات الثالث  النبات الثاني  النبات األول

  ١ ± ٦٠ ٦٠ ٦٠      ٦٠ ٦١      ٦٠ العینة األولى

 ١ ± ٦٠ ٦٠ ٦١      ٦٠ ٦٠      ٦٠ ثانیةالعینة ال

 ١ ± ٦٠ ٦٠ ٦٠      ٦١ ٦٠      ٦٠ العینة الثالثة

 ١ ± ٦٠ ٦٠ ٦١      ٦٠ ٦٠      ٦٠ العینة الرابعة

 ١ ± ٦٠ ٦٠ ٦٠      ٦٠ ٦٠      ٦١ العینةالخامسة

   
  النباتات الناتجة من الحقل                    

A
  

B  
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  الصqqنف  Gladiolus hybrida لنباتqqات الكالدیqqولس   یبqqین عqqدد الكروموسqqومات  : )٤(الشqqكل 
  "White prosperity   "= A     الناتجة  من  الزراعة النسیجیة،   =  B النامیة في الحقل.  

  ) .   X ٢٨٠قوة التكبیر ( 
  

CALLUS INITIATION AND SOMATIC EMBRYOGENESIS FROM 
CULTURED LEAF EXPLANTS OF Gladiolus hybrida 

Bashar. Z. Kassab bashi        Alaa Hashem. Y. Altaee    
               College of Agriculture and Forestry – Mosul. Univ. Iraq.  

  
ABSTRACT  

            The present study was carried out in Plant Tissue Culture laboratory, 
from August . ( 2008 ) to February ( 2009 ),  of Gladiolus plants " White 
prosperity " cv. Medium and base parts of leaves produced in vitro cultured on 
MS medium supplemented with NAA at ( 0.0 , 1.0 , 2.0 , 4.0 , 6.0 ) mg/l , 2,4-
D at ( 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.1 , 0.2) mg/l  , TDZ at ( 0.0 , 1.0 , 2.0 , 3.0 , 4.0 ) mg/l 
for callus initiation and differentiation , The Results indicated that highest 
percentage 90 % for callus formation were obtained from culture parts of leaf 
on MS medium supplemented with 0.2 mg/l 2,4-D . and this treatment gave 
highest amount of callus and needed only (30) days to callus formation , callus 
culture on MS medium supplemented with BA at ( 0.0 , 0.1 , 0.2) mg/l for  
differentiation , gave 80 % of callus differentiation to shoots and gave 10 shoot 
/ explant with longest shoot 6.5 cm and highest root number 17 root / explant 
with longest root 4.3 cm after 8 weeks . Somatic embryogenesis obtained from 
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 ١ ± ٦٠ ٦١ ٦٠ ٦١ ٦٠ ٦٠ العینةالخامسة

A  B  



 ٢٠١١ )٣(العدد ) ٣٩(المجلد               )        ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین                        
 

 ٢٧

culture callus produced from culture base of leaf on MS medium supplemented 
with 0.2 mg/l 2,4-D for 8 weeks and then culture on MS medium free from 
hormones , three stage of Somatic embryogenesis observed ( globular, heart , 
terbenoid ) embryos were development from culture on MS medium 
supplemented with 0.2 mg/l IAA and acclimated in laboratory with survival 
100 % , plants produced from tissue culture or from feiled had the same 
number of chromosome (60) and this indicate that there are no somaclonal 
variations between them .                                                                       

         
  

  المصادر

 للطباعqqqqة  فجqqqqر اإلسqqqqالم دار . أبصqqqqال الزینqqqqة ) .  ١٩٨٨ (وعمqqqqاد الqqqqدین  وصqqqqفي  محمqqqqود   ،خطqqqqاب 
   .اإلسكندریة /والنشر

العالي  التعلیم مطابع. الزراعیة   لألبحاث الطرق اإلحصائیة   ،) ١٩٩٠(ؤود ، خالد محمد و زكي عبدالیاس دا
  جامعة الموصل / 

  .صفحة  ٢٢١مطبعة جامعة الموصل ، . ھندسة الحدائق  ) .  ١٩٨٨( رسول ،  طاھر نجم 
النبات  لتحسین  ٢١تقنیات  القرن .    ) ٢٠٠٢( عبد الرحیم توفیق  و سمیر عبد الرزاق  الشوبكي   ،الرفاعي 
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  العراق –جامعة بغداد . عة والنشردار الكتب للطباوالبحث العلمي 
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  العراق –جامعة الموصل / والغابات 
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