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Elettaria cardamomumانتاج نباتات الھیل  Maton. بمرحلة واحدة من االجنة المحفزة خارج الجسم
الحي

عبد هللا نجم النعیمي                                                     وجدان عباس سلیمان النائب
العراق/وزارة العلوم والتكنولوجیا جامعة الموصل                    / قسم علوم الحیاة / كلیة التربیة

الخالصة
Elettaria cardamomumبذور الھیلأُستخدمت Maton. المحفزة اجنتھا باوساط تحفیز

اذ كونت یوماً ٢٠لفترةلتر/ملغمMS+2,4-D٥.٠وسط التحفیزمختلفة، وكان أفضلھا في اإلكثار الدقیق
لتر والذي تمایز إلى نباتات /ملغمNAA١.٠+لتر/ملغمBA+MS٤.٠وسط االستحداثكالس عند نقلھا الى

یوماً من ٢١٠قطعة كالس بعد /نباتاً ١٨نباتاً بمعدل ٥٤وبلغ عددھا %٧٥كاملة بمرحلة واحدة بنسبة 
یوماً ٢٠لتر لفترة/ملغمMS+2,4-D٢٥.٠في وسط التحفیزكذلك اظھرت البذور المحفزة اجنتھا. الزراعة

كالس االجنةلتكوین قابلیة لتر /ملغمNAA١.٠+لتر/ملغمMS+BA٢.٥داث والنامیة على وسط االستح
٤٥السابق، بلغ عددھا وسطر مقارنة بالكیّ بیزت بالتمتالى نباتات كاملة بمرحلة واحدةھو االخر الذي تمایز 

.%٦٠مایز وبلغت نسبة استجابة قطع الكالس للتیوماً من الزراعة٢١٠قطعة كالس بعد/اً نبات١٥بمعدل اً نبات
یوماً ٢٠لفترة لتر/ملغمMS+2,4-D٢٠.٠وانتجت مزارع كالس اجنة بذور الھیل المحفزة بوسط التحفیز

یوماً من الزراعة ٥٢لتر بعد /ملغمD١.٠-2,4+لتر/ملغمMS+BA١.٥والنامیة على وسط االستحداث 
وتم اقلمة جمیع ،الزراعةنیوماً م١٢٠بعد غم٢.٧٦وقد اعطى اعلى معدل للوزن الطري %٥٠وبنسبة 

.النباتات الناتجة من كالس االجنة وبنجاح بعد تقسیتھا

المقدمة
Elettaria cardamomumالھیل Maton. نبات عشبي معمر)Ağaoğluمن ) ٢٠٠٦ون،واخر

واخرون، (ZingiberaceaeJamalالزنجبیلیة ینتمي الى العائلة) ٢٠٠٤،Islam(ذوات الفلقة الواحـدة 
ویتضررفي درجات الحرارة م ٢٢ْینمو في الظل ویحتاج رطوبة ثابتة وحرارة بحدود )٢٠٠٦

،Stuchey(ینمو في غابات االمطاراالستوائیة ویحتاج مدارات دافئة لتكوین البذور،مْ ١٠المنخفضة
Sarathkumara(،تحوي بذوره زیوتاً طیارة وھي المادة المرغوبة جداً تجاریاً )٢٠٠٦،Christmaو١٩٩٩

,،١٩٨٥واخرون Parthasarathy٢٠٠٥ (ثمنھا باھض وھي التي تسبب الرائحة الممیزة للھیلGrieve)،
العائلة الزنجبیلیةلنباتاتالدقیقواإلكثارالنسیجیةالزراعةمجالفيقلیلةدراساتوقد جرت)٢٠٠٦

الحصول على افرع ، وتمكنت احدى الدراسات من واالقتصادیةالطبیةتھاھمیمنرغمخاصة الھیل بال
وسطعند زراعتھا على Aframomum corrorimaخضریة من براعم رایزومات نباتات الھیل الحبشي

)MS) (MurashigeوSkoog،(الصلب المجھز بتراكیز من) ١٩٦٢TDZ (Thidiazuron ًمتداخال
Tefera(Paclobutraz (PBZ)أوImazalil(IMA)أوBenzyl adenine) BA(مع
). ٢٠٠٦،Wannakrairojو

ان ھدف ھذه الدراسة الحصول على نباتات كاملة وباعداد كبیرة مشابھة لالم باستخدام تقنیة 
.جیة لالجنة واختصار الزمنیالزراعة النس

مواد البحث وطرائقھ
ضر الوسط الغذائي :االوساط الغذائیة غم سكروز، وعُدل االس ٣٠الصلب مختبریاً وأُضیف الیھ MSحُ

لب الوسط بإضافة ٥.٧في حدودpHدروجیني الھی قم بجھاز المعقام /غم من اآلكار٨صُ لتر، ثم عُ
Autoclave دقیقة،واستخدم اما باضافة تراكیز مختلفة من منظمات النمو او بدون منظمات نمو٢٠لفترة .
.Eتم الحصول على بذور نباتات الھیل :تعقیم البذور cardamomum M. في مدینة من السوق المحلیة

قمت بغمرھا بمحلول الكحول االثیلي تركیز ®Del-Tropicoالموصل والمستوردة من شركة  ، والتي عٌ
)ھایبوكلورایت الصودیوم(لفترة دقیقتین مع التحریك المستمر ثم نُقلت الى محلول القاصر التجاري % ٩٦

٢٠٠٨الثاني مستل من رسالة ماجستیر للباحث
٤/١٠/٢٠١٠وقبولھ ٢٠/٦/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث  
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NaOClلفترة خمس دقائق، ثم غُسلت بالماء ) حجم:حجم(١:١المخفف بالماء المقطر بنسبة%٦بتركیز
.، تمت كافة عملیات الزراعة تحت ظروف معقمة)مرة/دقائق٥(المقطر المعقم ثالث مرات 

تحفیز االجنة واستحداث الكالس منھا وتمایزه
رعت البذورالمعقمة: ةتحفیز االجن- أ الصلبة المجھزة بتراكیز عالیة MSسطحیاً على اوساط تحفیز االجنة زُ

ضنت في غرفة /ملغم٥٠و٤٠وdichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)٣٠,٢٠-2,4من لتر، وحُ
قلت یوماً لكل منھا، ثم نُ ٥٠و٢٠و٣٠و٤٠م، لفترة ْ ٢±٢٥التنمیة في ظروف الظالم التام بدرجة حرارة 

ضنت في الظروف السابقة نفسھاMSبعدھا الى وسط  .الصلب الخالي من منظمات النمو، وحُ
استحداث كالس االجنة وتمایزه-ب

:D-2,4مع BAب 
/٢٠و٣٠یزD-2,4ب ) أ(

ضنت العینات في غرفة التنمیة في الظروف السابقة المذكورة في الفقرة  ولنفس ) أ(البذور المعقمة سطحیاً وحُ
MSBA

لغم٤.٠و٣.٥و٣.٠و٢.٥و٢.٠و١.٥ لغم٤.٠و٣.٠وكذلك D-2,4لتر/١.٠/م /م
BA 2,4لتر / ملغم١.٥متداخل مع-Dضنت العینات في غرفة التنمیة في الظروف السابقة نفسھا . وحُ

:NAAمعBAب 
MS2,4-D٣٠و٢٥و١٠و٥

فس الفترات ) أ(/ملغم ولن
MSBAو٢.٥و٢.٠و١.٥

لغم٤.٠و٣.٠، كذلك NAAلتر /ملغم١.٠لتر متداخلة مع /ملغم٤.٠و٣.٥و٣.٠ اخل مع BA/م متد
NAAلتر /ملغم١.٥

.ساعات٨ساعة والظالم ١٦الخضریة نقلت الى ظروف الضوء 
١٢٠و٩٠:االجنة المحفزة تقدیـر الوزن الطـري لكالس 

.من الزراعة، وتم الوزن في جو تام التعقیم بوضع قطع الكالس في اطباق بتري معقمة

النتائج والمناقشة
االجنة واستحداث الكالس منھا وتمایزهتحفیز

یوماً ٢٠فضل فترة زمنیة لتحفیز اجنة بذور الھیل ھي ااظھرت نتائج الدراسة الحالیة ان :تحفیز االجنة-أ

یوماً من١٢٠بعد MSOب والنامیة على وسط المحفزة باوساط التحفیز أ،اجنة بذور الھیل) ١(الشكل 
.الزراعة

لتر/ ملغمMS+2,4-D٢٠.٠وسط  –أ 
لتر/ ملغمMS+2,4-D٣٠.٠وسط -ب 

الذي شجع استحداث الكالس بعد نقل االجنة لتر/ملغمMS+2,4-D٢٠.٠تحفیز وافضل وسط ھو وسط ال
أكثر االوكسینات فعالیة في استحداث ونمو الكالس D-2,4یعتبر اذ الصلب،MSOالمحفزة الى وسط 

بأ
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)RoyوDe،٥٨.٣یوماً من الزراعة وكانت نسبة االستحداث٤٩بعد وقد بدأ استحداث الكالس ،)١٩٩٠ %
غم ٠.٤كمیتھ القلیلة اذ بلغ معدل الوزن الطري ضعیف والهنمووبقوامھ الھش ولونھ االبیضوالذي تمیز

لتر أستحداث/ملغمMS+2,4-D٣٠.٠شجع وسط التحفیزكذلك، )أ. ١الشكل(یوماً من الزراعة ١٢٠بعد
الصلبMSOغم مقارنة بالوسط السابق بعد نقل االجنة المحفزة الى وسط ٠.٢كالس االجنة ولكن بكمیة اقل 

وتمیز كذلك بقوامھ الھش ولونھ االبیض ، یوماً من الزراعة٥٨بعد مرور ،%٢٥استحداث بلغتبنسبةو
االوساط المجھزةفي حین لوحظ ان،)ب.١الشكل(یوماً من الزراعة ١٢٠حتى بعد مرورضعیفالونموه 

ربما یعزى اذ ،منھاالس كالعلى استحداث تحفز االجنة لم لتر /ملغم٥٠وD٤٠-2,4تراكیز عالیة من ب
).١٩٨٢،Staba(الكالسبقوة تكوینثبطخاصة في التراكیز العالیة منھ یD-2,4أنإلىالسبب في ذلك 

استحداث كالس االجنة وتمایزه-ب
الجدولظھرت نتائجأ:D-2,4معBAبزراعة البذور المحفزة اجنتھا على اوساط االستحداث المجھزة 

بشجع استحداث الكالس من االجنة المحفزة في الوسط المجھز D-2,4عمBAان تداخل )١(
في لتر/ملغمD١.٠-2,4+لتر/ملغمBA+MS١.٥االستحداثوسطعند نقلھا الى D-2,4لتر /ملغم٢٠.٠

]لتر/ملغم) ٣٠.٠او٢٠.٠([ D + MS-2,4الھیل على وسطي التحفیزتحفیز نمو اجنة بذور:)١(جدولال
مع BAمن ة بتراكیز متباینةالمجھزةلصلباMSاالستحداث طاوسسھا على اواستحداث كال

2,4-Dوماً من الزراعةی١٢٠و٩٠بعد مرور.
اوساط 
التحفیز

2,4-D)لتر/ملغم(
٢٠٣٠

اوساط 
االستحداث

)یــوم(فترة الزراعـة 
٩٠١٢٠٩٠١٢٠

2,4-DBA
دء ـب

الستحداث ا
)ومـی(

االستحداث
)%*(

معدل
الوزن 
الطري 
للكالس 

)غم(

معدل 
الوزن 
الطري 
للكالس 

)غم(

دء ـب
الستحداث ا

)ومـی(

االستحداث
)%*(

معدل 
الوزن 
الطري 
للكالس 

)غم(

معدل 
الوزن 
الطري 
للكالس 

)غم( )لتر/ ملغم (

٠.٠٠.٠٦٩٢٥٠.١٨٠.٢٠٥٧١٦.٦٠.١٦٠.٢٠
١.٠١.٥٥٢٥٠٠.٩٥٢.٧٦٥٠٤١.٧٠.٣٤٠.٣٨
١.٠٢.٠٧٢٢٥٠.٣٣٠.٤١٥٩٣٣.٣٠.١٧٠.٢٥
١.٠٢.٥٥٣١٦.٦٠.١٢٠.١٧٣٣٣٣.٣٠.١١٠.١٦
١.٠٣.٠٥٣٣٣.٣٠.٢٥٠.٣٩٨٨٤١.٧٠.٢٩٠.٨١
١.٠٣.٥٥٥١٦.٦٠.٣٠٠.٤١٥١٤١.٧١.٣٤١.٤٩
١.٠٤.٠٥٤٤١.٧٠.٠٨٠.١٦٤٥٢٥٠.٦٦٠.٩٥
١.٥٣.٥٦١٣٣.٣٠.١١٠.١٩٦٠٢٥٠.٨٤٠.٣٨
١.٥٤.٠٨٧٤١.٧٠.٠٣٠.١٠٥٩٣٣.٣٠.٢٠٠.٧٨

وسط/ بذرة١٢عدد المكررات* 

بنسبة٥٢اقل  %٥٠و
في ذلك ـرالزراعةنیوماً م١٢٠بعدغم٢.٧٦ ة ـإلىبب 

الكالسوتمیز)٢٠٠٤،Acquaah(المضافةالنمومنظماتنوع وتركیزو
. ومن الجدیر بالذكر استمرار نمو ھذا الكالس الكثر من سنة, )ب. ٢الشكل (الزاھي 

ثم نقلھا الى اوساط D-2,4لتر/ملغم٣٠ب ان تحفیز االجنة )١(الجدولاظھرت نتائجكذلك 
BA+MSوسطعلىماً من الزراعة یو٥١بعد% ٤١.٧تحداثـة اسـبـاالستحداث، اعطت اعلى نس
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نیوماً م١٢٠بعد غم ١.٤٩افضل نمو اذ بلغ معدل الوزن الطري و، لتر/ملغمD١.٠-2,4+ لتر/ملغم٣.٥
تمایز ھذا تشجع ھذه االوساط على لم).ب. ٢الشكل(وتمیز بقوامھ المتماسك ولونھ الكریمي الفاتحالزراعة 
بالمجھزة الغذائیة األوساططول فترة بقاء الكالس على مل أنمن المحت،جذورأو افرع خضریةإلىالكالس 

2,4-Dقدرتھ على التمایزأضعف)ReinertوBacks،2,4أنویعتقد ،)١٩٦٨-D من األجنةیثبط بلوغ
أنزیمزیادة فعالیة إلىاالثیلین تؤدي التراكیز العالیة منأنإذاألنسجةاالثیلین داخل إنتاجخالل 

األجنةتنشأ القطبیة في أنینیة قبل ناو كالھما مما یسبب تحطم الكتل الجPectinaseالـوأCellulaseالـ
.)١٩٨٨،سلمان(لألجنةھذه القطبیة ضروریة لكي یحدث التطور الالحق واألولیة،

واسـتحداثD-2,4مع BAب المحفزة اجنتھا على اوساط مجھزة  زراعة بذور الھیل) ٢(الشكل 
.یوماً من الزراعة١٢٠الكالس منھا بعد 

لتر والنامیة على وسـط/ ملغمMS +2,4-D٢٠.٠اجنة البذور المحفزة بالوسط -أ 
MS+BA2,4+ لتر /ملغم١.٥-Dلتر/ملغم١.٠.

لتر والنامیة على وسـط/ ملغمMS+2,4-D٣٠.٠أجنة البذور المحفزة بالوسط -ب
MS+BA2,4+ لتر/ملغم٣.٥-Dلتر/ملغم١.٠.

:NAAمعBAب زراعة البذور المحفزة اجنتھا على اوساط االستحداث المجھزة 
لوسط ب-1 ٥.٠) ٢(:/ ملغمMS +2,4-D٥.٠ا

ب D-2,4لتر/ ملغم
BA معNAA وخاصة وسطMS+BAلغم٤.٠ لغمNAA١.٥+لتر/م بعد /م تر  ٤٨ل

١.٣٢٩٠والذي اعطى افضل نمو اذ بلغ معدل الوزن الطري %٣٣.٣وبنسبة استحداث بلغت 
یو١٠٨یوما من الزراعة وتمیز الكالس بقوامھ الھش ولونھ الكریمي ولكن بعد مرور 

١٢٠١.٠١فترة 
لغمBA٤.٠ب الصلب المجھز MSغامق، كذلك لوحظ ان وسط  لغمNAA١.٠+لتر/م أعطى نفس /م لتر 

١.٠٠١٢٠یوماً من الزراعة وبلغ معدل وزن٤٠بعد نسبة االستحداث للوسط السابق

٣٣.٣–%٨.٣%MS بBAملغم٣.٥/+NAA
قارنة ان وسط/ملغم١.٠ MSOالم

نسبة  االجنة ب لس  اث كا تحد ٤٩بعد % ٣٣.٣اس
.یوماً من الزراعة١٢٠ونموه الضعیف بعد مرور 

باتات عند القدرة العالیة لكالس االجنة للتمایز الى ن) ٣(اظھرت نتائج الجدول) ٢(على ضوء نتائج الجدول
خضریة ومن ثم أفرعإلىلتمایز اشجعت وبنسب متباینة على اذ NAAمعBAب زة ـاط مجھـنقلھا الى اوس

(على الوسط نفسھ ربما یرجح سبب ذلك الى نوع وتركیزمنظمات النمو المستخدمة نباتات بمرحلة واحدة 
Bretagne،خاصة وسط االستحداث ) ١٩٩٤واخرونMS+BAلتر/ملغم٤.٠+NAAلتر إذ /ملغم١.٠

یوماً من بدء الزراعة على ٥٨(یوماً من بدء استحداثھ ١٨من قطع الكالس افرعاً خضریة بعد % ٧٥كونت 
، والتي جذرت على الوسط نفسھ لتُكون نباتات كاملة بمرحلة واحدة عندما اصبح معدل )وسط االستحداث

لیة التمایز مستمرة وعدد النباتات بتزاید یوماً من الزراعة، ومع زیادة فترة النمو كانت عم١١٢عمرھا 
قطعة كالس مستجیبة للتمایز ومن الجدیر بالذكر /نباتاً ١٨یوماً من الزراعة بمعدل ٢١٠نباتاً بعد٥٤لیصل 

بأ
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ان قطع الكالس استمرت بتكوین االفرع الخضریة التي تحولت الى نباتات كاملة على الوسط نفسھ لیصل 
قطعة/ نباتاً ٤٧نباتـاً بمعدل ١٤١وماً من الزراعة ی٢٧٠عددھا الكلي بعد مرور 

على والنامیةلتر/ملغمMS +2,4-D٥.٠ط الھیل المحفزة بالوسذوراجنة بالسكاستحداث :)٢(جدولال
٩٠مروربعـدNAAمعBAمن ة بتراكیز متباینةالمجھزةالصلبMSاالستحداث طاوسا
.یوماً من الزراعة١٢٠و

٩٠١٢٠)یوم(لزراعة فترة ا
منظمات النمو

)لتر/ ملغم (
دءـب

االستحداث
)ومـی(

االستحداث
)%*(

معدل الوزن
الطري للكالس

)غم(

معدل الوزن
الطري للكالس

)غم( NAABA
٠.٠٠.٠٤٩٣٣.٣٠.٠٨٠.١١
١.٠١.٥٤٦١٦.٦٠.١٤٠.٢٩
١.٠٢.٠٥١٢٥٠.٢٢٠.٣٠
١.٠٢.٥٤٨٨.٣٠.٢٧٠.٤٤
١.٠٣.٠٥٨١٦.٦٠.٠٧٠.٣٧
١.٠٣.٥----
١.٠٤.٠٤٠٣٣.٣٠.٨٠١.٠٠
١.٥٣.٥٥٤٣٣.٣٠.٠٧٠.٠٩
١.٥٤.٠٤٨٣٣.٣١.٣٢١.٠١

عدم االستجابة- وسط/ بذرة١٢عدد المكررات* 

MS+2,4-D٥.٠اجنة بذورالھیـل المحفزة بالوسط نشوء نباتات بمرحلة واحدة من كالس:)٣(جدولال
بعدلتر/ملغمNAA١.٠+لتر/ملغمMS+BA٤.٠لتر والنامیة على وسط االستحداث /ملغم
.یوماً من الزراعة٢٧٠و٢١٠و١٥٠و١٢٠و٦٠رمرو

عدد االجنة
المستجیبة المحفزة

الكالـسالستحداث

النسبة المئویة
*(%)

عدد قطع
كالس االجنة

لمستجیبة للتمایزا
)یوم(الفترة الزمنیة

العدد الكلي 
للنباتات المتكونة

فترة زمنیة / 
4٦٠٣)%٧٥( ٣٣.٣٣

١٢٠١٢
١٥٠١٨
٢١٠٢١

نباتاً ٥٤یوماً من الزراعة٢١٠مجموع النباتات المتكونة بمرحلة واحدة بعد 
نباتاً ١٨یوماً من الزراعة ٢١٠لكل قطعة كالس بعدمعدل عدد النباتات المتكونة بمرحلة واحدة

نباتاً ١٤١یوماً من الزراعة ٢٧٠مجموع النباتات المتكونة بمرحلة واحدة بعد 
وسط/ بذرة ١٢عدد المكررات  *

الخضریة األفرعنمووھذا یؤكد دور االوكسینات والسایتوكاینینات في اخالف وكالس مستجیبة للتمایز 
والتمایز ووالموازنة بینھم ضروریة من اجل تحدید اتجاه النم) ١٩٩٦واخرون،Centeno(والجذور 

)BryantوChiatante،باستحداث ت االجزاءخالل مراحل عملیات الزراعة النسیجیة ابتدأ، ف)١٩٩٨
مستوى الھرمونات تغیرمن خالل التوافق في ھعلى الوسط نفساملةالكالس ولغایة الحصول على نباتات ك

المحتوى الداخلي من أن، إذمع تغیر مستوى منظمات النمو في الوسطالنباتیة الداخلیة بمرورالوقت
بنفس المستوى بمرور الوقت وھذا فظاالھرمونات النباتیة التي كانت مناسبة الستحداث الكالس الیبقى محت
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في عملیات NAAبمرحلة واحدة وقد یعزى تاثیرالتمایز وتكوین نباتات كاملةإلىأدىالتغیر في النسب 
تمایز الكالس الى ظاھرة، وتعد )٢٠٠٢،الحدیدي(التمایز الى سرعة تحللھ في الوسط فیحصل تمایز للكالس

والجھد من حیث توفیر الوقتاألنسجةزراعة تقنیةفيمرغوبة نباتات كاملة على الوسط نفسھ ظاھرة
التـبـغ على )١٩٩٧(النعیـمي اتـمع ما توصلت الیھ بعض الدراسفقـة وھذا یتـوالكلفة االقتصادی

tabacumNicotiana ،١٩٩٧(ویونس( داتورةالعلىDatura innoxid حیاويوكذلك)على )٢٠٠١
Nicotiana tabacumالتبغ  L..

و٦٠مراحل تمایز كالس االجنة على الوسط السابق بعد) ھـو دو جو بو أ.٣الشكل(ویمثل 
یوماً من الزراعة، كما بینت نتائج الدراسة الحالیة ان بقیة اوساط االستحداث ٢٧٠و٢١٠و١٥٠و١٢٠

لم تشجع تمایز الكالس وكذلك وسط ) ٢(المذكورة في الجدولNAAمع BAتراكیز متباینة منبالمجھزة 
.الصلبMSOالمقارنة 
MSلتر والنامیة على وسط االستحداث/غمملMS+2,4-D٥.٠أجنة البذور المحفزة بالوسط) ٣(الشكل 

+BAلتر /لغمم٤.٠+NAAلتر/لغمم١.٠.
یوماً من١٥٠بعد -ج یوماً من الزراعة،١٢٠بعد -یوماً من الزراعة، ب٦٠بعد - أ

الحظ تحول بعض األفرع الخضریة إلى نباتات(یوماً من الزراعة ٢١٠بعد - الزراعة د
.یوماً من الزراعة٢٧٠بعد - ھـ، )بمرحلة واحدة

لوسط ب-٢ لغمMS +2,4-D١٠.٠ا : لتر/ م
لتر، لم یشجعھا الستحداث الكالس في معظم /ملغمMS +2,4-D١٠.٠وسط التحفیـز باجنتھا المحفزة الھیل

استثناء االوNAAمع BAب اوساط االستحداث المجھزة  لغم٤.٠و٣.٠و٢.٠ب ب BAلتر /م
لغم١.٥مع BAلتر /ملغم٤.٠وكذلك NAAلتر /ملغم١.٠مع NAAلتر /م

یوماً وبكمیات١٠١-٤٨وبفترات زمنیة تراوحت ما بین %١٦.٦-%٨.٣قلیلة تراوحت مابین 
ارنة یستمر بالنمو ولم یتمایز، كما اظھرت ا لمق MSOن وسط ا

٤٤بعد %٢٥
.الضعیف

فضل نسبة ان أ)٤(الجدولاظھرت نتائج:لتر/ ملغمMS +2,4-D٢٥.٠الوسطاجنة البذور المحفزة ب-٣
كانت لتر، /ملغمMS+2,4-D٢٥.٠منكالسالالستحداث 

االستحداث %٤١.٧ لى وسط  لغمMS+BA٢.٥ع لغمNAA١.٠+لتر/م لتر /م
من الزراعة، ویوماً ٩٠غم بعد٣.١٢وبلغ معدل وزنھ الطري یوماً من الزراعة، ٢٤بعد 

١٢٠٢.٩٩وبعد لونھ االبیضو

د ج بأ

هـ
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NAA/ملغم٣.٠الى BAائج الى ان ـ
اعةاً یوم٣٤وفترة اطول%٣٣.٣نسبة اقل بكالس ولكن الھو االخر استحداث لتر شجع/ملغم١.٠ لزر ، من ا

بعد١.٣٩و اعة و١٢٠غم  لزر ما البمن ا
لس كااالوساطكذلك اظھرت النتائج ان بقیة ، االبیض واالخضر الفاتح

استث%٣٣.٣-%٨.٣ فة، ب ٤.٠و١.٥بناءمختل
ذيالوسطالیلم ،،NAAمع BAلتر/ ملغم١.٥و١.٠مع

لجدولكمیة كالساكبر ووافضل نمىاعط احدة إذ كذلك ) ٤(ا لة و مرح ب تات  للنبا
مستحدث ل ل نة ا االج الس  بة قطع ك بة استجا غت نس لجدول% (٦٠لبل تكونة مجموعوبلغ)٥ا لم ات ا النبا

٢١٠بعدمستجیبة للتمایزقطعة كالس/نباتاً ١٥بمعدلنباتاً ٤٥
جذرت و) یوماً من الزراعة على وسط االستحداث٥٦بعد (من بدء استحداث الكالسیوماً ٣٢بعد تكون

ولوحظ الزیادة في طول ،یوماً ٧٨ھا عمرمعدل ، عندما اصبح بمرحلة واحدةكونة نباتات ماالفرع الخضریة
لشكل(النباتات المتكونة واعدادھا مع زیادة فترة النمو ) ، دج أ ، ب ، . ٤ا

٢١٠و١٥٠و١٢٠و٦٠
لصلبMS/ملغم٣.٠الىBAالدراسة ان زیادة مستوى  NAA١.٠مع بقاء ا

/

لتر والنامیة/ملغمMS +2,4-D٢٥.٠الھیـل المحفزة بالوسط اجنة بذورالسكاستحداث :)٤(جدولال
بعد مرورNAAمعBAمن ة بتراكیز متباینةالمجھزةالصلبMSاالستحداثطاوسى اعل

.یوماً من الزراعة١٢٠و٩٠
فترة الزراعة 

٩٠١٢٠)یوم(

منظمات النمو
)لتر/ ملغم (

دء ـب
االستحداث 

)ومـی(

االستحداث
)%*(

معدل الوزن الطري
)غم(للكالس 

معدل الوزن الطري 
)غم(للكالس  NAABA

٠.٠٠.٠٢٧٣٣.٣٠.٢٩٠.٤٤
١.٠١.٥----
١.٠٢.٠٣٤٨.٣٠.١٥٠.٢١
١.٠٢.٥٢٤٤١.٧٣.١٢٢.٩٩
١.٠٣.٠٣٤٣٣.٣٠.٨٩١.٣٩
١.٠٣.٥٢٢٢٥٠.٣٧٠.٩٩
١.٠٤.٠٢٤١٦.٦٠.٤٣٠.٤٥
١.٥٣.٥٤٦٨.٣٠.١٦٠.١٩
١.٥٤.٠----

عدم االستجابة- وسط/ بذرة١٢عدد المكررات* 
MS +2,4-D٢٥.٠بالوسط  المحفزةالھیلبذورمن كالس اجنة بمرحلة واحدةنشوء نباتات): ٥(الجدول 

مع BAة من ـز متباینـتراكیبةالمجھزالصلبة MSـاط االستحداثوساوالنامیة على لتر / ملغم
NAAعةیوماً من الزرا٢١٠و١٥٠و١٢٠و٦٠رمروبعد.

منظمات النمو
)لتر/ ملغم (

المحفزةاالجنةعدد 
الستحداثالمستجیبة 

)*بذرة١٢من(الكالس

النسبة 
المئویة
*(%)

عدد قطع كالس
االجنة

المستجیبة
للتمایز

الزمنیةالفترة
)یوم(

الكليعددال
للنباتات
الناتجة

فترة زمنیة/ NAABA

٦٠٣)%٦٠(١.٠٢.٥٥٤١.٧٣
١٢٠٦
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١٥٠٢١
٢١٠١٥

٤٥یوماً من الزراعة٢١٠مجموع النباتات المتكونة بمرحلة واحدة بعد 
١٥یوماً من الزراعة٢١٠بعدكالسقطعة/المتكونة بمرحلة واحدةعدد النباتاتمعدل

٦٠٠.٠%)٥٠(١.٠٣.٠٤٣٣.٣٢
١٢٠٦
١٥٠٠.٠
٢١٠٢

٨یوماً من الزراعة٢١٠نباتات المتكونة بمرحلة واحدة بعد مجموع ال
٤یوماً من الزراعة٢١٠بعدكالسقطعة/المتكونة بمرحلة واحدةعدد النباتاتمعدل

٦٠٠.٠%)٢٥(١.٠٣.٥٣٣٣.٣١
١٢٠٢
١٥٠١
٢١٠٠.٠

٣اً یوم٢١٠بعد الناتجةاالفرع مجموع
٣یوماً من الزراعة٢١٠بعد كالسقطعةناتجة لكلالمعدل عدد االفرع

وسط/ بذرة ١٢عدد المكررات * 

االستحداثلتر والنامیة على وسط/ ملغمMS+2,4-D٢٥.٠أجنة البـذور المحفزة بالوسـط ) ٤(الشكل 
MS+BAلتر /ملغم٢.٥ +NAAلتر/ملغم١.٠

،یوماً من الزراعة١٥٠بعد -ج یوماً من الزراعة، ١٢٠بعد -یوماً من الزراعة، ب٦٠بعد - أ
.یوماً من الزراعة٢١٠بعد -د

قطعة كالس /% ٥٠
٢١٠٣٣

٩٩BA
اذ بلغ % NAA٣٣.٣لتر مع بقاء /ملغم ٣.٥الى 

.لى نباتاتمجموعھا ثالثة افرع خضریة لم تجذر على الوسط نفسھ ولم تتحول ا
محفزة :لتر/ ملغمMS +2,4-D٣٠.٠الوسطالبذور المحفزة باجنة -٤ ل نة ا االج لتجربة ان  ل مالحظة  ل ا من 
بدتلتر، أ/ملغمMS+2,4-D٣٠.٠وسط التحفیزب

BANAAالمستخدمة في
٦٣-٣١وخالل% ٣٣.٣%٨.٣

إ، اذ الناتج وتمیز الكالس ، االستحداث
BA٣.٠بMSوتغیر لونھ الى البني بعد ان كان ذا قوام ھ

دبأ ج
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تر وكذلك /ملغمNAA١.٠+لتر /ملغم  ارنة وسطل لمق MSOا
.وكذلك بینت نتائج ھذه الدراسة عدم قدرة ھذا الكالس على التمایز، استحداثھبدء یوما من 30مرور 

PRODUCTION OF CARDAMOM PLANTS ( Elettaria cardamomum Maton.)
IN ONE – STEP REGENERATION OF

EMBRYOS STIMULATED IN VITRO
Abdullah Najim Alniemi

Biology Dept.,College of Education
University of Mosul - IRAQ

Wijdan  Abbas Sulaiman Alnieb
Ministry of Science and Technology

IRAQ

ABSTRACT
stimulated embryos were excised from Elettaria cardamomum Maton. Seeds.

The best of these were obtained from micropropagation MS + 2,4-D 5.0 mg/L for
20 days, and grown on the initiation medium MS+ BA 4.0 mg/L+NAA 1.0
mg/L.They were differentiated to form plants in one–step regeneration with a
number of 54 plants in an average of 18 plants/callus piece after 210 days of culture
and in a response percentage of 75%.Cardamom seed embryos, stimulated on the
medium MS+2,4-D 25.0 mg/L for 20 days and subsequently cultured on initiation
medium MS+BA 2.5 mg/L + NAA 1.0 mg/L.They showed an ability to produce
callus which were differentiated to plants in one–step regeneration earlier in
comparision with a number of 45 plants, at an average of 15 plants/callus piece after
210 days of culture and in a response percentage of 60%.This study succeeded in
obtaining callus from immature embryos,  removed from cardamom seeds,
stimulated by the medium MS+2,4-D 20.0 mg/L and then grown on initiation
medium MS+BA 1.5 mg/L +2,4-D 1.0 mg/L after 52 days post- culture in a
percentage of 50%.The best of average fresh weight of callus was 2.76 gm after
120days of culture. The regenerated plants from tissue culture were successfully
acclimatized after being hardened.
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)٢٠٠١ .(

Nicotiana tabacum L.رسالة . س والنباتات المتكونة منھ البذریة والكال
.العراق. جامعة الموصل. كلیة التربیة. ستیرماج

.العراق. أساسیات زراعة الخالیا واألنسجة النباتیة، مطبعة جامعة الموصل).١٩٨٨(سلمان، محمد عباس
. ). ١٩٩٧(النعیمي، عبد هللا نجم 

٤٦-٢٦:٤٢.
ـــ).١٩٩٧(

Datura innoxid Mill .العراق. جامعة الموصل. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر.
Acquaah, G. (2004). Understanding Biotechnology. Pearson Education Inc., U.S.A.
Ağaoğlu, S.; N. Dostbil and S.Alemdar (2006). Antimicrobial effect of seedextract of

cardamom (Elettaria cardamomum Maton). YYÜ Vet. Fak., Derg ,16 (2): 99 - 101.
Bretagne, B.; Mch.Chupeau; Y. Chupeau, and G.  Fouilloux (1994). Improved flax

regeneration from hypocotyls using thidiazuron as a cytokinin source. Plant Cell
Repts., 14 : 120.

Bryant, J. A. and D. Chiatante (1998). Plant Cell Proliferation and its Regulation in Growth
and Development, John Wiley and Sons Ltd., pp. 45 - 48.



ISSN 1815(مجلة زراعة الرافدین                  - 316X               ( المجلد)٢٠١٠) ١ملحق(العدد ) ٣٨

١٠

Centeno, M.L.; A.Rodriguez ; I. Fetio and B. Fresnadez (1996). Relationship between
endogenous auxin and cytokinin levels and morphogenic responses in Actinidia
deliciosa tissue cultures.Plant Cell Repts.,16:58-62.

Christman, S. (2006). Floridata: Elettaria cardamomum. Floridata. com. Lc. Tallahassee.
Florida, U.S.A. , pp. 2-3.

Grieve, M. (2006). Cardamons, Botanical: Elettaria cardamomum Maton. A Modern
Herbal, Ind., 1- 4.

Islam, A. (2004). Genetic diversity of the genus Curcuma in Bangladesh and further
biotechnological approaches for in vitro regeneration and long-term

conservation of C. longa germplasm. Ph. D., Biol. Univ. Hannover, Dhaka, Bangladesh.
Jamal, A.; K. Javed; M. Aslam and M.A. Jafri (2006). Gastroprotective effect of cardamom,

(Elettaria cardamomum Maton). fruits in rats. J. Ethnopharmacol.,  103 (2): 149-153.
Murashige, T. and F. Skoog (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with

tobacco tissue culture. Physiol. Plant. 15: 473 - 497.
Parthasarathy, V.A. (2005). Biochemical characterization of cardamom (Elettaria

cardamomum) accessions and database of chemical compounds and metabolic
pathways in cardamom volatatile oil (Abstracts of M.Sc. and Ph.D. Dissertations on
Spice Crops) IISR., 8: 23.

Reinert, J. and D. Backs (1968). Control of totipotency in plant cells growing in vitro.
Nature, 220: 1340 - 1341.

Roy, A.T. and D.N. De (1990). Tissue culture and plant regeneration from immature
embryo explant of (Calotropis gigantea L.) Plant Cell, Tiss. Org. Cult., 20: 223 - 229.

Sarathkumara, S.J.; E.V. Paciasothy and E.R. Jansz (1985). Some studies on the effect of
maturity and storage on the chlorophyll content and essential

oils of the cardamom fruit (Elettaria cardamomum Maton). J. Sci. Food and Agricu., 36
(6): 491-198.

Staba, E.J. (1982). Plant Tissue Culture As a Source of Biochemicals. CRC press, Inc.,
Florida U.S.A.

Stuchey, M. (1999). The Complete Spice Book Paper Back. Mountain Vally Growess. Inc.
Tefera, W. and S.T. Wannakrairoj (2006). Synergistic effects of some plant growth

regulators on in vitro shoot proliferation of korarima(Aframomum
corrorima (Braun) Jansen). African J. Biotechnol.,5 (10): 1894 -1901.


