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لنباتمن زراعة البراعم الطرفیة الساكنة والجذور وتمایزه استحداث الكالس 
Gladiolus hybridaالكالدیولس 
بشار زكي قصاب باشيعالء ھاشم یونس الطائي

العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم البستنة 

الخالصة
)٢٠٠٩()٢٠٠٨ (

White  prosperity"الكالدیولس صنف لى وسط ٠.٥بطولزرعت براعم طرفیة ساكنةإذ , " سم ع
MS فة من نظماتمختل نموم استحداث BAوTDZوD-2,4وNAA:ال

سم  لنباتات ١وسطیة كما أخذت أجزاء .الكالس وتمایزه 
,بمنظمات النمولمجھزاMSوزرعت على وسط 

اعة البرعلیھاتم الحصول%٨٠لتكوین الكالسأن أعلى نسبة لساكنةةامن زر MSوسط لىعا
املة NAAلتر / ملغم ٦بـالمزود  لمع ٣٥كالس اكبرأعطت ا

لى وسط زرع‘متكونالكالس ال,استحداث الكالس نمو منخاليMSع ات ال نظم أو ) (م
لمزود بـ لغ٢أو NAAلتر/ ملغم ٠.١+Kinلتر/ملغم١ا NAA/ملغم٠.٢+ Kinلتر /مم

لغم٠.٢+Kinلتر/ملغم٢معاملة بین أنوت فوقتNAAلتر/م لمعامالت علىت قي ا منبا
لعددوأعلى%٨٠الكالسمایزنسبة لتعلى أعلىالحصولحیث دل  بمعدلوجزء نباتي /فرع٩ألفرعامع

سم ٤.٥طول ألطول جذر وبمعدلنباتيجزء/جذر١٥الجذورعددلوأعلى معدل٥.٥فرع طول ألطول
-٧٠تراوحتبنسبةوتم الحصول على الكالس ,مایزتبقى بدون في معاملة المقارنةالكالس المزروعأما 
لغم٢معامالت منكالسأكبر كمیةوتم الحصول علىمن زراعة األجزاء الوسطیة للجذور % ٩٠ لتر /م

2,4-D +لتر/ ملغم ٠.٦Kin ,2,4لتر /ملغم٥-D +لتر/ملغم٢Kinلتر/ ملغم ١وNAA+لغم ١ م
تكون عندالكالس .Kinلتر/  لم لغم ٥ا لغم ٢+ D-2,4لتر/ م MSوسطعلىزرع Kinلتر/ م

أعلىBAلتر/ ملغم٢وKinلتر /ملغم١والمزود بـ صفر استجابة أعطى  بة  تكنس لغت ل ب
لغم ٢بـمن الزراعة على الوسط المزود %٨٠ وسم٥معدلأعلىوBAلتر/ م

لكالسسم مع مالحظة٥.٥أطول جذرطول لمعدل وأعلىجزء نباتي / جذر١٦الجذورلعدد أعلى قیمة أن ا
لمزودMSالناتجة مناألفرع.مایزفي معاملة المقارنة لم یت لغم١بـا /م

% .١٠٠وبنسبة بقاء طبیعي بشكل إلى المختبر لتنموتجذیرھا بعدھا نقلت بھدف IBAلتر 

المقدمة
)Iridaceae. (

, ) ١٩٩٨, ManningوGoldblattو١٩٨٨, رسول ( 
منيحولعشبي , إذتزرع تجاریا 

لكورماتبالبذورجنسیایتكاثر الكالدیولس,سیفیةذات أوراق ,ون الرس( ا
الالزمة فترةالأھمیة الكالدیولس إلى قصر وترجع) . ١٩٨٨, وصفي وخطاب و١٩٨٧، وطواجن١٩٨٥
فضال عن,مرحلة إلىحین الوصول إلىلنموه 

خطاب (وجود بعض األنواع الالمزھریة وكذلكاألزھارالمقطوفة فيوطول حیاة
) . ١٩٨٨, ووصفي 

إلى , 
Gooاستحدث فقداستحداث أوتضاعف األفرعمنالمالیین من النباتات المتجانسة وذلك

لغم ١بـ المجھز MSوسطعلى لنبات الكالدیولسالقمة النامیة ةزراعالكالس من)٢٠٠٣( وآخرون  م
 /NAAMS

. للباحث األول مستل من أطروحة دكتوراه  
٢٠/٩/٢٠١٠قبولھ و٢١/٦/٢٠١٠البحث   لمتاریخ تس
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لغم١ لغم٠.٠١+Kinلتر / م وضح.NAAلتر /م أ آخرون Darvishiو عند) ٢٠٠٦(و
وNAAمنمختلفةبتراكیزالمجھزLSوسطعلىCrocus sativusالزعفرانالقمي لنباتالمرستیم
2,4-DأنواعثوثالBA ,Kin ,2ipلغم ٢ لغم ٢+ NAAلتر / م / م

اعةالدراسات التي أجریت إلنشاء مزارعومن. إلى الحصول على الكالسأدتBAلتر من زر لس  لكا أجزاءا
اعةقام ) ٢٠٠٠(Yasseenالجذور صنفالكالنباتجذورمن أجزاءبزر

Eurovision ""MSلغم ٢ ٠.٧+ D-2,4لتر / م
وعند إعادة,أسابیع من الزراعة ٨-٦الجذور كونت كالس بعد  قطعأن, Kinلتر/ ملغم 

وف الظالمفي ظرKinلتر / ملغم ١السائل المجھز بـMSعلى وسط
) ٢٠٠٤(Kasumi. أفرع 

Grandiflora"" لى وسط لحصول علىأدىBAبدونمع آوMSNAAع وان , ا
. الكالس إلى أفرع ھذا مایزتإلى أدىBAلتر / ملغم ٢مجھز بـ MSزراعة ھذا الكالس على وسط  

استحداثھذهتھدف لى  اسة إ در ل ةاجذور ا
.في المختبر وأقلمتھاالناتجة ثم تجذیر األفرعر لنبات الكالدیولس والجذمن وأجزاءةالساكن

مواد البحث وطرائقھ
لقسمالتابعواألنسجة 

( ) ٢٠٠٨(من/كلیة الزراعة والغابات/الحدائق
White  prosperity"الكالنباتعلى) ٢٠٠٩ بطولإذ,"

محورMSعلى وسط سم ٠.٥ ل لب ا لجدول (الص لوسط إلى ) pH( )١ا ل
لغم٦.٠و٤.٠و٢.٠و١.٠وصفرNAA:النموبمنظماتالمجھزو٥.٧ -2,4, لتر/م

Dلتر/ ملغم ٠.٢و٠.١و٠.٠٢و٠.٠١وتراكیز صفربال ,TDZ٣.٠و٢.٠و١.٠و
لغم ٢.٥و٢وBA١.٥, لتر / ملغم ٤.٠و لس الناتج./ م من الكا

نموMSأعیدت زراعتھ على وسطمعاملةأفضل لغم ١وصفر:ال +Kinلتر/ م
لغم ٢وNAAلتر / ملغم ٠.١ لغم ٠.٢+ Kinلتر/ م ملمNAA٥لتر / م

تم  كما . منوأخذت) ٢٠٠٣, Goo(إلى أفرعت
MSنالنباتاتسم١الجذور بطول وسطیة منأجزاءزراعة 

لنمو ٢+ D-2,4لتر /ملغم٥وKin/ملغم٠.٦+ D-2,4/ملغم٢: ا
لغم لغم١وKinلتر /م لغم١+ NAAلتر/م لغم١وKinلتر /م لغم٠.٥+ NAAلتر /م لتر /م
Kinلتر /ملغم١وIBAملغم٥و/BA +ملغم ٠.٥ /NAAلتر / ملغم ٤وBA

)Yasseen,١٠وأخذت البیانات بعد . )٢٠٠٠.
لغم١والمجھز بالتراكیز التالیة من منظمات النمو  صفرMSعلى وسط لغم ٢وKinلتر /م BAلتر / م

لزراعة منوأخذت٥٣ , Yasseen(ا
MS١األفرع) .٢٠٠٤, آخرون وKasumiو٢٠٠٠
لى إناءاألجزاءنقلت.IBAلتر / ملغم  تر في معقم سعةزجاجيإ احد ل و

لتجاري  منضدة NaOClا
الغة و بعد, / حجم %١٠بنسبة  ١٠الب

لمادةرمرة إلزالةلكل دقائقثالثةلمدة المقطر والمعقم ثالث مرات متتالیة  قمةل لمع . ا
لتر / غم HgCl2٢كلورید الزئبقواحد وأضیف إلیھا محلوللترسعةزجاجي معقموضعت في إناء

دقیقة بعدھا١٥لمدة التعقیمفي محلولوتركت
قطعتمعقمةبتري أطباقإلى ل مرة نقلت بعد ذلك دقائق لك و

مؤصدة ، تمسم٠.٥ ل مْ ١٢١)Autoclave(ا
منضدة٢٠لمدة٢سم/١.٠٤وضغط  (لطبقي افي 

Laminar – air – flow cabinet (، اعةبعد تجاربزر مختلفةولل ل نقلت ا
٣٠٠٠١٦إضاءة )Growth room(غرفة النمو الزروعات إلى

لورسنتمن/ ساعة  ف ة حال . مْ ٢± ٢٥رارةوبدرج
ات كلمن عشرة موكل معاملة تكونتCRDباستخدام التصمیم العشوائي الكامل كرر
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ارنةوتم) ١٩٩٦(SASواستعمل البرنامج الجاھزواحدنباتيجزء توسطاتمق لم حسبا
) .١٩٩٠الیاس ،  داؤود وعبد% ( ٥احتمالىتحت مستوالحدوداختبار دنكن متعدد

.المحوربكامل قوتھالصلبMSمكونات الوسط الغذائي) : ١(الجدول 
)لتر/ملغم (التركیز المركب)لتر/ ملغم (التركیز المركب

MS saltsقوة كاملةPyridoxine-HCl٠.٥
Inositol١٠٠Nicotinic acid٠.٥
Sucrose٣٠٠٠٠Glycine٢.٠

Thiamine-HCl٠.١Agar-Agar٦٠٠٠

النتائج والمناقشة
)٢(NAA 2,4و-D وTDZ زراعة

prosperityالطرفي الساكن "" White ,أع
لكالس ) %  ٨٠( نت ا تي كو اء ال لساكنةعماوحصتم اللألجز وسط علىة ا

MSلتر/ ملغم ٦المزود بـNAAلبدء یوما٣٥واحتاجت إلى كالسكمیة اكبرأعطتبدورھاھذهو
قارنة (خالي MSزرع‘متكونالكالس ال, الم أو ) معاملة 

مزود بـ NAAلتر/ ملغم ٠.١+ Kinلتر/ ملغم ١بـالمزود ل لغم ٢أو ا لغم ٠.٢+ Kinلتر / م لتر/ م
NAA)ملغم ٢أن معاملةالذي)٣ /Kin +ملغم ٠.٢ /NAA
تفوقت معنویا على معاملة واألخیرةNAAلتر/ ملغم ٠.١+ Kinلتر / م ملغ١معاملة على معنویا تفوقت

لمزروع نسبة لتمایزتم الحصول على أعلى إذ ,المدروسةالصفات جمیعالمقارنة ل لس ا لكا أعلى %  ٨٠ا و
لجذورعددلوأعلى معدل٥.٥فرعألطولطولوبمعدلنباتيجزء / فرع ٩معدل لعدد األفرع  جذر ١٥ا

بمعدل/  اتي و ٤.٥نب
/ جذر١١وسم٤.٤وجزء نباتي / فرع ٤مایز إلى أفرع أو جذور في حین تم الحصول علىالمقارنة لم یت

اعةمنسم ٣.٢نباتي وجزء لزر مزود بـوسطالعندا لغم ١ال لغم ٠.١+Kinلتر / م . NAAلتر/م
فسرقد,) B-١( ) A-١( یبین )١(والشكل  أساس ت لى  ائج ع حصول حالة النت

,) ١٩٨٨, (حا
آخرون Gooمعوافقتتالنتیجة أما. نباتكالسلتفي)٢٠٠٣( و

لملتر/ ملغم )٢.٥و٢و١.٥( بالتراكیزBAبـ المزودMSوسط علىالساكنة الطرفیةزراعة البراعم
ومناألجزاءلھذه انتفاخاتحصولإلىوإنما أدىالكالستكوینإلىيیؤد

الحد الالزمقد یعود السبب في ذلك إلى أن ھذه التراكیز كانت اكبر من. وموت النسیج النباتي ثم اضمحاللھا 
لى حدوثدت األمثل أالحدعنفي التركیزھذه الزیادةوانلتكوین الكالس إ

) .٢٠٠٣، Fscgو Razdan(النباتیة الخالیا
prosperity"White"صنفمنأن) ٤(

نسبةلكالس امنالمزود بتراكیز مختلفة MSعلى وسط  ب
لغم ٠.٦+ D-2,4لتر/ ملغم ٢األجزاء على األوساط المزودة بـ زراعةمن% ٩٠-٧٠بین تراوحت / م

لغم ٢+ D-2,4لتر / ملغم ٥و Kinلتر لغم ١و Kinلتر/ م لغم ١+ NAAلتر/ م ١وKinلتر/ م
لغم ٠.٥+ NAAلتر/ ملغم  األجزاء Kinلتر/ م مزروعةأن  ل األوساطا لى  لمزودةع ١بـا
لغم ٤وNAAلتر/ ملغم ٠.٥+ BAلتر/ ملغم ٥و IBAلتر / ملغم  BAلتر/ م

/ملغم ٠.٦+D-2,4لتر / ملغم ٢حصلَ ‘كالسأكبروأن, الكالسنشوء  
2,4لتر/ ملغم ٥و Kinلتر -D +لتر/ ملغم٢Kin لتر/ ملغم ١وNAA+لتر/ ملغم ١Kin,  كما

)  .٢( في  الشكل 

اعةمن في MSفي وسط TDZأوD-2,4أوNAAتأثیر إضافة: ) ٢(الجدول  زر
Gladiolus hybridaللصنف"White

prosperity" من الزراعة أسابیع٨بعد.
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منظمات
النمو

التراكیز
)لتر/ ملغم ( 

بدء استحداث
)یوم ( الكالس 

األجزاء التي
(%)كونت كالس

كمیة الكالس
المتكون

NAA

صفرصفرصفر٠.٠٠
١.٠٠٤٥٢٠+
٢.٠٠٤٧٢٠+
٤.٠٠٤٠٣٠+
٦.٠٠٣٥٨٠+++

2,4-D

صفرصفرصفر٠.٠٠
صفرصفرصفر٠.٠١
٠.٠٢٤٣٢٠+
٠.١٤٠٤٠+
٠.٢٣٥٧٠++

TDZ

صفرصفرصفر٠.٠٠
١.٠٠٤٢٣٠+
٢.٠٠٤٨٢٠+
٣.٠٠٤٥٢٠+
٤.٠٠٤٠٨٠++

سم   ٢- ١.٥كالس بقطر ++ سم  ١متوسط بقطر ++سم ٠.٥كالس قلیل بقطر +صفر  لم یتكون كالس 

ةعم االبر: )٣(
Gladiolus hybridaصنف"White prosperity"٨بعد بعض أوساطعلى

.الزراعة منأسابیع
أوساط التمایز

)لتر/ ملغم (
مایزت

)%(الكالس
األفرععدد

جزء نباتي/ 
طول أطول

)سم( فرع
عدد

الجذور
طول أطول

)سم ( جذر

صفر جصفر جصفر جصفر جصفر ج)المقارنة ( صفر
+Kinلتر / ا ملغم 

ب٣.٢ب١١ب٤.٤ب٤بNAA٤٠لتر / ملغم ٠.١

+Kinلتر / ملغم ٢
أ٤.٥أ١٥أ٥.٥أ٩أNAA٨٠لتر / ملغم ٠.٢

دنكن متعدد الحدود عند مستوى حد ال تختلف معنویا فیما بینھا حسب اختباراألرقام ذات األحرف المتشابھة ضمن العمود الوا*
.%٥احتمال 

المزود MSوسطعلىزرع Kinلتر/ ملغم ٢+ D-2,4لتر/ ملغم ٥المتكون عند  التركیز الكالس 
على نسبة استجابة إذ أعطى أ)٥(في الجدول كماBAلتر/ ملغم ٢, Kinلتر / ملغم ١, بـ  صفر 

١عاملةللم%٣٠مقارنة مع BAلتر / ملغم ٢من الزراعة على الوسط المزود بـ % ٨٠لتكوین األفرع
لتر/ ملغم ١معاملةللجزء نباتي / فرع ٥جزء نباتي مقارنة مع / فرع ٨وبعدد أفرعKinلتر/ ملغم 
Kin, لتر / ملغم ٢التركیز كما أنBAوأعلى قیمة لعددسم٥لطول أطول فرع معدل أعلىأعطى

جزء/ جذر ٦وسم٣.٥مقارنة مع سم٥.٥أطول  جذر طول لمعدل وأعلى  جزء نباتي / جذر ١٦الجذور 
١معاملةاللألجزاء  المزروعة عندسم٣نباتي و 

أن الكالسمع مالحظةعلى التواليKinلتر / ملغم 
.مایزتیلم في معاملة المقارنة

الكالس

AB
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اعةمن الناتجالكالسمایزت:)١( الشكل  لساكنةعماالبرزر "ةا
White prosperity"  على الوسطMS  لتر / ملغم ٦بـالمزودNAAثمMS

.NAAلتر /   ملغم  ٠.٢+Kinلتر/ ملغم  ٢مجھز بـ   

قد. ) B-٣( ) A-٣( )٣(و
نظمات وباألخص الغذائيتبعا لمكونات الوسطالكالسلتكوینالنباتیةاألجزاءاستجابةاختالف نموم .ال

) ٢٠٠٤(Kasumiو) ٢٠٠٠(Yasseenقیت
لس الناتج ومن ثم تخصص  النبات الكالدیولسمن زراعة أجزاء من جذرللحصول على الكالس لى أفرع كا إ

 .

:)٤(الجدول 
Gladiolus  hybrida" White prosperity "

.الزراعةمنأسابیع ١٠بعد الصلب MSوسطعلىالمزروعة

أوساط استحداث الكالس
من الزراعةأسابیع١٠بعد 

استحداثبدء
)یوم(الكالس

نسبة االستحداث
)%(

كمیة
الكالس

++أ٨٠أKin٢٥لتر / ملغم ٠.٦+D-2,4لتر / ملغم ٢
+++أ٩٠أKin٢١لتر / ملغم ٢+D-2,4لتر / ملغم ٥
+أ ٨٠أKin٢٣لتر / ملغم ١+ NAAلتر / ملغم ١
+أ٧٠أ Kin٢٧لتر / ملغم ٠.٥+NAAلتر / ملغم ١
صفربرصفبصفرIBAلتر / ملغم ١
صفربصفربصفرNAAلتر/ملغم٠.٥+BAلتر / ملغم ٥
صفربصفربصفرBAلتر / ملغم ٤

بینھا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى ال تختلف معنویا فیما ضمن العمود الواحداألرقام ذات األحرف المتشابھة*
+++سم ١كالس متوسط بقطر ++ سم ٠.٥كالس قلیل بقطر+لم یتكون كالسصفر.   %٥احتمال 

سم٢-١.٥كالس جید بقطر 
الالفي

NAA 2,4أو-DأوTDZا)Totipotency (
بوجود
لغذائيعنفضال لوسط ا فق ا إلضافةتوا ا قسام و لتي قد تعزز ان ا
نموفالبراعم مراكزمصدرھا باین قابلیتھا اعتمادا علىتتقدالتيء النباتیة المختلفةاألجزاخالیا
وتمتازلتصنیع السایتوكاینیناتوالجذور مناطقIAAللـمصنعةوھيالنمومواد

)Dedifferentiation(
)٢٠٠٢, وآخرون Margl( التئام الجروحفيیحدث كمامرة أخرىمرستیمیة 

تمایز  الكالس
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White prosperityالكالدیولس صنفلنباتMSأوساطمن زراعة الجذرعلى الكالس المتكون:)٢(الشكل  ""
Kinلتر / ملغم ٢+D-2,4لتر / ملغم ٥= Kin ,Bلتر / ملغم ٠.٦+D-2,4لتر / ملغم ٢= A:د بـ المزو

,C=لتر / ملغم ١NAA +لتر / ملغم ١Kin,D =لتر/ ملغم ١NAA+لتر / ملغم ٠.٥Kin
,= G + F  + Eلم یتكون كالس.

الكالدیولس نبات كالستخصصالنمو  في منظماتمن مختلفةاكیزترتأثیر: ) ٥(الجدول 
Gladiolus hybridaصنف"White prosperity"علىمن زراعة الجذرالناتج

.أسابیع من الزراعة٨بعد Kinلتر/ ملغم ٢+ D-2,4لتر / ملغم ٥بـ الوسط المزود
والنممنظمات

)لتر/ملغم(
الكالسمایزت

)%(
/األفرععدد

جزء نباتي
طول أطول

)سم ( فرع
عدد

الجذور
طول أطول

)سم ( جذر
صفر جصفر جصفر جصفر جصفر ج)مقارنة(صفر

١Kinب٣.٠ب٦ب٣.٥ب٥ب٣٠
٢BAأ٥.٥أ١٦أ٥.٠أ٨أ٨٠

متعدد الحدود عند بینھا حسب اختبار دنكن ضمن العمود الواحد ال تختلف معنویا فیماة المتشابھذات األحرفاألرقام*
.%٥مستوى احتمال 

G

A

D E
A

F
٠.١

ملغم 
 /

لتر

B C

E

الكالستمایزالكالس

AB
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Gladiolus hybridaوت: )٣(
"White prosperity" لوسط لى ا لمزود MSع لغم ٥بـا لغم ٢+D-2,4لتر / م من Kinلتر / م

.BAلتر / ملغم ) ٢(  مجھز بـ MSزراعتھ على وسط 

MSوسطوزرعت علىفصلتالمختلفةجمیع األفرع  الناتجة من تمایز الكالس لألجزاء
المختبرفينبیتات الناتجةالأقلمةتمبعدھا%  ١٠٠بنسبة وجذرتIBAلتر/ ملغم ١المزود بــ

.) ٤(الشكل طبیعيبشكللتنموالحقلإلىنقلھاتم النباتات ھذه% ١٠٠بقاء بنسبة 

نباتات  ) ٤(الشكل 
الساكنالكالدیولس الناتجة من تمایز الكالس الناتج من زراعة الجذر والبرعم الطرفي

.في الحقلوھي مزروعة 

INDUCTION AND DIFFERENTIATION OF CALLUS FROM TERMINAL
DORMANT BUDS AND ROOTS OF Gladiolus hybrida

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

ABSTRACT
The present study was carried out in October . ( 2008 ) to April ( 2009 ),  of

Gladiolus plants " White prosperity " cv. terminal dormant buds length 0.5cm
cultured on MS medium supplemented with NAA , 2,4-D , TDZ , BA . or 1cm part of
root produced in vitro cultured in MS medium supplemented with different growth
regulator for callus induction and differentiation , data taken after 10 weeks . Data
refers , highest percentage for callus formation was obtained from culture dormant
terminal buds on MS medium supplemented with 6 mg/L NAA and this gave large
amount of callus which need 35 days for induction , these callus cultured on MS
medium free from hormones as control or  supplemented with ( 1 mg/L kin + 0.1
mg/L NAA ) or (2 mg/L kin + 0.2 mg/L NAA ) the treatment at (2 mg/L kin + 0.2
mg/L NAA ) gave significant effect for all parameter , high percentage 80% for callus
differentiation and highest number of shoot 9 shoot / explant with highest shoot
length 5.5 cm and highest number of root 15 root / explant with longer root 4.5 cm ,
callus cultured on control treatment did not differentiation . Callus obtained with
percentage 70-90 from  cultured parts of root on MS medium supplemented with (2
mg/L 2,4-D + o.6 mg/L NAA ) , (5 mg/L 2,4-D + 2 mg/L kin ) , (1 mg/L NAA + 1
mg/L kin ) . Callus produced from (5 mg/L 2,4-D + o.6 mg/L kin ) treatment
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cultured on MS medium supplemented with ( 0.0 , 1 mg/L kin , 2 mg/L BA ) and
this callus gave highest percentage 80% of shoots production from cultured on MS
medium supplemented with 2 mg/L BA and highest shoot lengths 5 cm and highest
number of root 16 root / explant and 5.5 cm length . shoots produced from Callus ,
cultured on MS medium with 1 mg/L IBA to rooting after that transport to laboratory
to grow normally with survival 100%.
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