
 

) ١(العدد ) ٣٣(مجلة زراعة الرافدین                                                                                المجلد 
٢٠٠٥  

   (.Gossypium hirsutum L)تأثیر بعض منظمات النمو على استحداث ونمو كالس نبات القطن 
  عبد المطلب سید محمد         ساجدة عزیز عبود

  العراق/ جامعة الموصل / كلیة العلوم / لوم الحیاة قسم ع
  

  الخالصة 
شiمل البحiث دراسiة تiأثیر بعiض منظمiات النمiiو علiى اسiتحداث ونمiو الكiالس مiن قطiع السiiیقان 

تشiیر النتiائج أن أفضiل وسiط حقiق أفضiل نمiو للكiالس وسiط . تحت الفلقیة لنبiات القطiن صiنف اشiور 
اعتماداً علiى الiوزن الطiري  NAAلتر / ملغم  ١و  BAلتر / ملغم  ٠.٥موراشیج وسكوك مضافاً الیھ 

یوماً من النمiو وكiون الكiالس افرعiاً  ٩٠غم بعد مرور  ٣.٩٩للكالس النامي على ھذا الوسط والذي بلغ 
 NAAلتiر / ملغiم  ٠.٥و  BAلتiر / ملغiم  ١یوماً من النمو على الوسط الحاوي  ٨٠خضریة بعد فترة 

لتiر / ملغiم  ٠.١یوماً مiن النمiو علiى الوسiط المضiاف الیiھ  ٦٠ور بعد مرور وتمایز الكالس الى الجذ. 
K  لتر  / ملغم  ١وIAA  . ونقلت النباتات بعد عملیة التقسیة الى التربة.  

  
  المقدمة

یعد نبات القطن من المحاصiیل الزراعیiة المھمiة جiداً المسiتخدمة فiي الصiناعة عالمیiاً والمصiدر 
مiiن أھiiم الصiiفات النوعیiiة للقطiiن ھiiي صiiالحیة التیلiiة للصiiناعات . عمومiiاً الرئیسiiي لاللیiiاف النباتیiiة 

النسیجیة ویؤثر بشكل ملحوظ على الصفات النوعیة لمحصول القطن وخاصة المواصiفات الجیiدة وغیiر 
 ، و ١٩٥٧،   Shelby(الجیدة للتیلة الظروف البیئیة وكذلك التنافس بین النباتات داخل الصiنف الواحiد 

Keely  وThallen  ،ا ) ١٩٨١iدة إمiة جیiفات نوعیiلذلك یعد مھماً اقتصادیاً إنتاج نباتات ذات مواص ،
بالطرق التقلیدیة او بطریقة زراعة االنسجة النباتیة وتعد طریقة زراعة االنسجة في إكثار نباتات القطiن 

بiiود ، محمiiد وع(مھمiiة جiiداً فiiي إنتiiاج نباتiiات ذات مواصiiفات محiiددة كمiiا فiiي إنتiiاج النباتiiات االخiiرى 
وتقنیiiة زراعiiة االنسiiجة تعتمiiد بصiiورة رئیسiiیة علiiى الموازنiiة بiiین منظمiiات النمiiو المختلفiiة ) . ١٩٩٥

وتشiiiیر بعiiiض المصiiiادر الiiiى ) . ١٩٨٦وآخiiiرون ،  Mohammad(كاالوكسiiiینات والسiiiایتوكاینینات 
ة امكانیiiة إنتiiاج نبiiات القطiiن مiiن قطiiع السiiیقان بعiiد تكوینھiiا للكiiالس بإسiiتخدام اوسiiاط غذائیiiة محiiدد

)Hemphill ، و  ١٩٩٨وآخرونBao ،٢٠٠١ . ( نiن القطiد مiنف جدیiلقد استنبط ص)ورiنف اشiص (
بعد اجراء تضریبات معینة وذو مواصفات جیدة مiن قبiل وزارة الزراعiة العراقیiة وقiد نجحiت زراعتiھ 
علiiى مسiiتوى القطiiر وخاصiiة فiiي حقiiول ومiiزارع محافظiiة نینiiوى ، لiiذلك یعiiد باالھمیiiة بمكiiان معرفiiة 

اكثار نبات القطن صنف اشور بطریقة زراعة االنسiجة النباتیiة واسiتنباط افضiلھا النتiاج نباتiات  امكانیة
انطالقاً مiن مبiدأ البحiث عiن تقنیiة نافعiة وسiھلة فiي اكثiار نبiات القطiن لiذلك . ذات صفات نوعیة جیدة 

لس الiى افiرع استھدفت الدراسة امكانیة استحداث الكالس مiن سiیقان بiادرات القطiن ومiن ثiم تمiایز الكiا
  .خضریة وجذور بطریقة زراعة االنسجة النباتیة باستخدام تراكیز مختلفة لمنظمات النمو المختلفة 

  
  مواد وطرق البحث

صنف اشور النقیة وراثیاً خالل  .Gossypium hirsutum Lاستخدمت بذور القطن : مصدر النبات 
/ تابعة لوزارة الزراعة في الموصل الدراسة وتم الحصول علیھا من مركز فحص وتنقیة البذور ال

  .محافظة نینوى 
، ثم بمحلiول %  ٩٦عقمت بذور القطن بمعاملتھا لمدة دقیقتین بالكحول االثیلي وبتركیز : تعقیم البذور 

لمiiدة خمiiس دقiiائق وغسiiلت ) مiiاء مقطiiر معقiiم ٢: قاصiiر  ١( ٢: ١بنسiiبة %)  ٦.٤(القاصiiر المركiiز 
لiى االقiل وذلiك الزالiة اثiار المعقمiات التiي ربمiا تiؤثر علiى عملیiة بالماء المقطر المعقم ثالث مiرات ع

  .إنبات البذور
 Arnonزرعiت بiذور القطiن بعiد عملیiة التعقiیم والغسiل علiى وسiط : زراعة البذور وتنمیة البشادرات 

)Arnon  وHogland  ،و  ١/٥وبتركیز ) ١٩٤٤و  ١٩٤٠iي جiار فiلب باالكiاس والمصiالتركیز االس
نمیت بعiد ذلiك تحiت الظiروف . م لحین بزوغ الجذیر  ْ ١ + ٢٧لوثات وبدرجة حرارة خال من الم معقم

  . ساعة  ١٦لوكس وبتعاقب یومي للضوء لمدة  ٢٠٠٠نفسھا بشدة إضاءة 



   

اسiiتحدث الكiiالس مiiن قطiiع االجiiزاء المختلفiiة لبiiادرات نبiiات القطiiن : اسششتحداث الكششالس وقیششاس نمششوه 
 Skoogو  Murashige(المحiور  (MS)راشیج وسiكوك الخالیة من الملوثات ، زرعت على وسط مو

    اويـوالح) ١٩٦٢، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٤/  ١٢/ ١٩وقبولھ      ٢٠٠٤/  ٧/ ٥تاریخ تسلم البحث 
  

والسایتوكاینینات البنزیiل ادنiین  (IAA)واندول حامض الخلیك  (D-2.4)كلورفینوكسي حامض الخلیك 
(BA) والكاینتین (K)  لتر لكل منھما / ملغم  ٥.٠الى  ٠.١وبتراكیز تراوحت مابین .  

حiiدد نمiiو الكiiالس بقیiiاس وزنiiھ الطiiري والنiiامي علiiى االوسiiاط الغذائیiiة الحاویiiة علiiى التراكیiiز 
اعیدت زراعiة الكiالس بھiدف . یوماً من النمو  ٩٠المختلفة من االوكسینات والسایتوكاینینات بعد مرور 

ل ثالثة اسابیع استخدمت عشرة مكررات للمعاملة الواحiدة فiي تقiدیر الiوزن الطiري ادامتھ مرة واحدة ك
  . للكالس واستخدم الخطا القیاسي لمقارنة الفروقات بین مكررات المعاملة الواحدة 

  
  النتائج والمناق艾ة 

تشیر النتائج أن درجة استحداث الكالس مiن السiیقان تحiت الفلقیiة كانiت أفضiل مiن اسiتحداثھ مiن 
، الن استحداث الكiالس یعتمiد بدرجiة كبیiرة علiى مصiدر القطعiة ) ١الجدول (فلق والجذور واالوراق ال

وعلiiى المسiiتوى الiiداخلي وكمیiiة االمتصiiاص لالوكسiiینات ) ١٩٧٤،  Murashige(النباتیiiة وحیویتھiiا 
  ) .١٩٧٧،  Street(والسایتوكاینینات المستخدمة في الوسط 

  
  لكالس من االجزاء النباتیة المختلفة لنبات القطناستحداث ا :)١(الجدول          

  الجذور  الفلق  االوراق  السیقان  مصدر الجزء النباتي
  +  ++  +++  ++++  درجة االستحداث

استحداث + استحداث متوسط   ،   ++ استحداث جید  ،   +++ استحداث جید جداً     ،  ++++                  
  ضعیف

  
لمستحدث من السیقان تحت الفلقیة لنبiات القطiن والنiامي علiى الوسiط حدد الوزن الطري للكالس ا

یوماً من الزراعة ، حیث ازداد الوزن الطري للكالس في جمیع االوسiاط  ٩٠الغذائي الخاص بعد مرور 
وصiiل الiiوزن الطiiري . الغذائیiiة معتمiiداً علiiى تركیiiز ونوعیiiة منظمiiات النمiiو المضiiافة للوسiiط الغiiذائي 

/ ملغiم ٠.٥یوماً من النمو في الوسط الغiذائي الحiاوي علiى  ٩٠غم بعد مدة  ٣.٩٩ھ للكالس أعلى قیمة ل
یبiدو الكiالس علiى ھiذا الوسiط صiلباً متماسiكاً غiامق ) . ٢الجiدول ( NAAلتiر / ملغم  ١.٠و  BAلتر 

سببت انخفاض الوزن الطري ، بینما التراكیiز  NAAو BAاما باقي التراكیز من ) . ١الصورة (اللون 
أدت الى موت القطع النباتیiة والكiالس ) لتر/ ملغم  ٥.٠و ١.٠( BAو) لتر/ملغم٠.٥( NAAة من العالی

المستحدث بعد مدة مiن الزراعiة ، وھiذا یتفiق مiع نتiائج بحiوث اخiرى علiى اصiناف اخiرى مiن القطiن 
)Zhang  وLin  ،٢٠٠٠ ( رىiiiات اخiiiن نباتiiiواع مiiiى انiiiوعل)Mohammad  ، رونiiiو  ١٩٨٩وآخ

ادى الiiى إنخفiiاض الiiوزن  BAمiiع  NAAبiiدالً مiiن  D- 2.4ان اسiiتخدام ) . ١٩٩٥محمiiد وعبiiود ، 
أدى الى انخفiاض  NAAبدالً من  IAA، إال أن إستخدام ) ٣الجدول ( NAAالطري للكالس مقارنة بـ 

ان ) . ١٩٧٩،  Moor(بالضiوء اثنiاء النمiو  IAAكبیر في الوزن الطري للكالس ،وذلك ربمiا لتحطiیم 
لiiم یعiiط ایiiة اسiiتجابة السiiتحداث وتكiiوین الكiiالس ) لتiiر/ملغiiم ٠.٥( BAو  IAAالتركیiiز العiiالي مiiن 

 D-2.4و  NAAمiع  BAبiدالً مiن  Kتباینت ایضاً االوزان الطریة للكالس عند استخدم ) . ٤الجدول (
كانiiiت افضiiiل اسiiiتجابة لقطiiiع سiiiیقان بiiiادرات القطiiiن ) . علiiiى التiiiوالي ٧و  ٦و  ٥الجiiiداول ( IAAو 

   MSس في وسط الستحداث وتكوین الكال
  
 MSمعدل الوزن الطري بالغرام لكالس سiیقان بiادرات القطiن النامیiة علiى وسiط ) : ٢(الجدول 

  یوم من الزراعة ٩٠بعد مرور  NAAو  BAالمدعم بتراكیز مختلفة من 
التركیز 

  )غرام(معدل الوزن الطري للكالس   )لتر/ملغم(



   

BA 
 

NAA 
٠.١  

الخطا 
  ٠.٥  القیاسي

الخطا 
  ١.٠  يالقیاس

الخطا 
  ٥.٠  القیاسي

الخطا 
  القیاسي

٠.٠٢ +  ٠.٣٨  ٠.١١ +  ٠.٩١٢  ٠.١٥ +  ٠.٧٢١    ٠.٠٩ +  ٠.٦٢١ ٠.١  

٠.٠٠٣ +  ٠.٠٦  ٠.١٧ +  ١.٣١  ٠.٦٢ +  ١.٢٨٠  ٠.٢١ +  ٠.٧١١ ٠.٥  
٠.٠٠١ +  ٠.٠٨  ٠.١٢٠ +  ٢.٠٠  ٠.٠٢ +  ٣.٩٩٠  ٠.١٢ +  ١.٣٢ ١.٠  

٠.٠١ +  ٠.٠٥١  ٠.٠٩ +  ٠.٢٠١ ٥.٠  *  *  *  *  
  كل قیمة تمثل معدل عشرة مكررات*                                         موت الكالس* 
  

المدعم  MSمعدل الوزن الطري بالغرام لكالس سیقان بادرات القطن النامیة على وسط ) : ٣(الجدول
  یوم من الزراعة ٩٠بعد مرور  D- 2.4و  BAبتراكیز مختلفة من 

 التركیز
  )غرام(معدل الوزن الطري للكالس   )لتر/ملغم(

BA 
 

2.4 –D 
الخطا   ٠.١

  القیاسي
الخطا   ٠.٥

  القیاسي
الخطا   ١.٠

  القیاسي
الخطا   ٥.٠

  القیاسي

٠.٠٠٣ +  ٠.٠٨  ٠.٢٠ +  ١.١  ٠.١١ +  ٠.٧١٠    ٠.٠٤ +  ٠.٦٢ ٠.١  
٠.٠٥ +  ٠.٢٠  ٠.١٥ +  ٢.٤٢  ٠.٢ +  ٠.٣١١    ٠.٠٣ +  ٠.٢٠٠ ٠.٥  
٠.٠٢ +  ٠.٢٠١  ٠.٢١ +  ١.٩٩  ٠.٠١ +  ٠.٣٨  ٠.٠٢ +  ٠.٢٠١ ١.٠  
٠.٠٠٢ +  ٠.٠٢٢  ٠.٠٦ +  ٠.٤٢١  ٠.٠٠١ +  ٠.١٩٩  ٠.٠٠٣ +  ٠.٠٨ ٥.٠  

  كل قیمة تمثل معدل عشرة مكررات* 
  

المدعم  MSمعدل الوزن الطري بالغرام لكالس سیقان بادرات القطن النامیة على وسط ) : ٤(الجدول
  یوم من الزراعة ٩٠بعد مرور  IBAو  BAبتراكیز مختلفة من 

التركیز 
  )غرام(لطري للكالس معدل الوزن ا  )لتر/ملغم(

BA 
IBA ٠.١  

الخطا 
  ٠.٥  القیاسي

الخطا 
  ١.٠  القیاسي

الخطا 
  ٥.٠  القیاسي

الخطا 
  القیاسي

٠.٠٢ +  ٠.٠٦٢  ٠.٠١٠ +  ٠.٦٢١  ٠.٠٢١ +  ٠.٨١١  ٠.٢١ +  ٠.٦٢١ ٠.١  
٠.٠٤ +  ٠.٠٤٢  ٠.٠٨٠ +  ٠.٣٣٢  ٠.١٢٠ +  ٠.٥٢١  ٠.١٢ +  ٠.٧١١ ٠.٥  
٠.٠٠٢ +  ٠.٠٦  ٠.١١٠ +  ٠.٤٢٢  ٠.١٢٠ +  ٠.٣٢٠  ٠.١١ +  ١.٢١ ١.٠  
  لم یعط أي استجابة الستحداث الكالس ٥.٠

  كل قیمة تمثل معدل عشرة مكررات* 
  

المدعم  MSمعدل الوزن الطري بالغرام لكالس سیقان بادرات القطن النامیة على وسط ) : ٥(الجدول
  یوم من الزراعة ٩٠بعد مرور  NAAو  Kبتراكیز مختلفة من 

التركیز 
  )لتر/ملغم(

  )غرام(عدل الوزن الطري للكالس م

K 
 

NAA 
الخطا   ٠.١

الخطا   ٠.٥  القیاسي
الخطا   ١.٠  القیاسي

الخطا   ٥.٠  القیاسي
  القیاسي

٠.٠٠٢ +  ٠.٠٨  ٠.٢١ +  ٠.٩٩٢  ٠.٠٣ +  ٠.٤٢٠  ٠.٠١ +  ٠.٠٩ ٠.١  
٠.٠٠٢ +  ٠.١٢١  ٠.٠٢١ +  ٠.٩٩١  ٠.٠٣ +  ٠.٩٩١  ٠.٠١ +  ٠.٦٢١ ٠.٥  



   

٠.٠٠٤ +  ٠.٠٩  ٠.٠٢١ +  ١.٨٨  ٠.١٢ +  ٢.٩٩  ٠.١٣ +  ٠.٩٩٢ ١.٠  
٠.٠٠٣ +  ٠.٠١٦  ٠.٠٠١ +  ٠.٠٦٦  ٠.٠٠٢ +  ٠.٠٤٤  ٠.٠٠١ +  ٠.١٠٨ ٥.٠  

  كل قیمة تمثل معدل عشرة مكررات* 
  

لتiر ، بلiغ الiوزن الطiري مقiدار / ملغiم  ١.٠بتركیiز  NAAلتر و / ملغم  ٠.٥بتركیز  Kالمضاف الیھ 
عموماً یمكiن القiول بiان كiالس القطiن اعتمiد فiي ) . ٥الجدول (زراعة یوم من ال ٩٠غم بعد مدة  ٢.٩٩

، وھiذا  IAAو   D– 2.4اكثiر مiن  NAAوعلى االوكسiین  Kامثر من  BAنموه على السایتوكاینین 
و  Mok(، حیiiث یعمiiل علiiى تحفیiiز الخالیiiا المتصiiاص االوكسiiین  BAیiiدل علiiى الiiدور التحفیiiزي للiiـ 

Mok  ،١٩٩٤ (ز الiiiالي تحفیiiiن وبالتiiiر مiiiو اكثiiiنمK  )Fonuesbech  ،و  ١٩٧٢Mohammad 
یتضiiح ممiiا سiiبق ان اسiiتحداث وتكiiوین الكiiالس یعتمiiد بدرجiiة كبیiiرة علiiى نسiiبة ) . ١٩٨٦وآخiiرون ، 

) ١٩٩٥وآخiرون ،  Jeong؛  ١٩٩٥محمiد وعبiود ، (االوكسینات والسایتوكاینینات في الوسط الغذائي 
 ٨٠الكiالس قiد تمیiزت الiى االفiرع الخضiریة بعiد مضiي  ومما یجدر االشارة الیھ ان قسiماً مiن خالیiا. 

بتركیiز  NAAلتiر و /ملغiم ١.٠بتركیiز  BAیوماً مiن الزراعiة عنiد اسiتخدام الوسiط الغiذائي الحiاوي 
الصiورة (فرع لكل مiن المكiررات المسiتخدمة  ٣-١لتر وكان عدد االفرع الخضریة بمعدل / ملغم  ٠.٥

 Kیومiiاً مiiن الزراعiiة علiiى الوسiiط الغiiذائي الحiiاوي علiiى  ٦٠تمیiiز الكiiالس الiiى الجiiذور بعiiد مiiدة ) . ٢
  ) .٣الصورة (لتر /ملغم ١.٠بتركیز  IAAلتر و /ملغم ١.٠بتركیز 

  
المدعم  MSمعدل الوزن الطري بالغرام لكالس سیقان بادرات القطن النامیة على وسط ) : ٦(الجدول

  یوم من الزراعة ٩٠بعد مرور  D- 2.4و  Kبتراكیز مختلفة من 
التركیز 

  )لتر/ملغم(
  )غرام(معدل الوزن الطري للكالس 

K 
2.4 –D الخطا   ٠.١

الخطا   ٠.٥  القیاسي
الخطا   ١.٠  القیاسي

الخطا   ٥.٠  القیاسي
  القیاسي

٠.٠٠٢ +  ٠.٠٦٦  ٠.٠٢١ +  ٠.٩٩  ٠.١٣ +  ٠.٨٠  ٠.٠٥ +  ٠.٧٢٠ ٠.١  
٠.٠١ +  ٠.٣١  ٠.٠٥ +  ٢.٢٠  ٠.٠٨ +  ٠.٣٠١  ٠.٠٠٩ +  ٠.١٩ ٠.٥  
٠.٠٠١ +  ٠.٢٠  ٠.٠٢١ +  ١.٥٢  ٠.٠٠٩ +  ٠.٣٥٢  ٠.٠٢ +  ٠.٣٩ ١.٠  
٠.٠٠٢ +  ٠.٢٩٢  ٠.٠٨ +  ٠.١٨١  ٠.٠١ +  ٠.٠٢ ٥.٠  *  *  

  كل قیمة تمثل معدل عشرة مكررات*                                      موت الكالس * 
  

المدعم  MSمعدل الوزن الطري بالغرام لكالس سیقان بادرات القطن النامیة على وسط ) : ٧(الجدول
  یوم من الزراعة ٩٠بعد مرور  IAAو  Kبتراكیز مختلفة من 

التركیز 
  )لتر/ملغم(

  )غرام(معدل الوزن الطري للكالس 

K 
IAA ٠.١  

الخطا 
  ٠.٥  القیاسي

الخطا 
  ١.٠  القیاسي

الخطا 
  ٥.٠  القیاسي

الخطا 
  القیاسي

٠.٠٠٣ +  ٠.٠٨١  ٠.٠١٢ +  ٠.٧٢١  ٠.٠٠٢ +  ٠.٨٠١  ٠.٠٦ +  ٠.٨١ ٠.١  
٠.١١ +  ٠.٤٨٠  ٠.٠٢ +  ٠.٣٤٥  ٠.٠١٢ +  ٠.٤٩٩  ٠.٠٣ +  ٠.٧٠١ ٠.٥  
٠.٠٠١ +  ٠.٠١٩  ٠.٠١ +  ٠.٤٠٠  ٠.٠٢ +  ١.٢١  ٠.٠٩ +  ١.٠١١ ١.٠  
٠.٠٠٢ +  ٠.٠٧  *  *  ٠.٠٠١ +  ٠.٠٢ ٥.٠  *  *  

  كل قیمة تمثل معدل عشرة مكررات*                                      موت الكالس * 
  

س الiiى السiiیقان والجiiذور فiiي نبiiات القطiiن تبiiدو معتمiiدة بدرجiiة كبیiiرة علiiى ان قابلیiiة تمiiایز الكiiال
) . ١٩٩٨، وآخiرون  Hemphill(منظمات النمو المستخدمة ، كما وجد في اصناف اخرى مiن القطiن 



   

بوجiود عالقiة بiین ) ١٩٥٧( Millerو  Skoogیتضح مما سiبق بiان النتiائج تتفiق مiع مiاذكر مiن قبiل 
كاینینات في الوسط الغذائي من جھة وبین طبیعة نمو وتخصص الكiالس فiي تركیز االوكسینات والسایتو
اذ وجiد ان زیiادة نسiبة االوكسiینات الiى السiایتوكاینینات یiؤدي الiى جعiل . ذلك الوسط من جھة اخiرى 

ذلك الوسط محفiزاً لتكiوین المجمiوع الخضiري مiن الكiالس ، فiي حiین ان زیiادة نسiبة االوكسiینات الiى 
یجعل الوسط الغذائي مھیأً لتحفیز الكالس على تكوین الجذور اال انھ التوجد نسiب معینiة السایتوكاینینات 

فیما یخص كل نوع من النباتات وكل جزء نباتي ضمن النوع النباتي الواحiد وعلiى ھiذا فiان تحدیiد ھiذه 
ر النتiائج تشiی. النسب یكون مختلفاً بiاختالف االنiواع النباتیiة ویiتم معرفتھiا مiن خiالل البحiث والتجربiة 
) لتiر/ملغم ٢.٠(ایضاً الى امكانیة تجذیر االفرع الخضریة النامیة من كالس القطن باستخدام تركیز عال 

یعiiود ھiiذا الiiى دور االوكسiiجین فiiي تطiiور وتخصiiص الخالیiiا لتكiiوین الجiiذور اضiiافة الiiى .  IAAمiiن 
عملیiة التقسiیة الiى  نقلiت ھiذه النباتiات بعiد) . ١٩٧٤،  Murshige(دوره في اسiتحداث ونمiو الكiالس 

وبصورة عامة یمكن القول بان االوكسینات والسایتوكاینینات لھا دور بارز ومھiم فiي اسiتحداث . الحقل 
كالس القطن صiنف اشiور ونمiوه فضiالً عiن دورھiا الرئیسiي فiي اسiتحداث االفiرع الخضiریة وتكiوین 

و  ١٩٩٥،  Nandeshwar(الجiiiذور ، كمiiiا وجiiiد فiiiي دراسiiiات سiiiابقة الصiiiناف اخiiiرى مiiiن القطiiiن 
Hemphill  رونiiة ) ١٩٩٨، وآخiiیة لزراعiiل االساسiiن العوامiiد مiiو تعiiات النمiiان منظمiiد بiiا یؤكiiمم ،

  ) .١٩٩٨،  Gulsenو  Gurelو  ١٩٩٠،  Venisو  Napier(االنسجة النباتیة 
EFFECT OF SOME GROWTH REGULATORS ON THE INITATION 

AND GROWTH OF COTTON (Gossypium hirsutun L.) CALLUS 
Abdul-Mutallib S. Mohammad                     Sajida A. Abood 

Biology Dept., College of Science, Mosul Univ. , Iraq.                    
 

ABST RACT 
The effect of some growth regulators on the initiation , growth of  

(Gossypium hirsutun L.) callus and root / shoot formation was studied . The 
results showed that best medium callus for growth contain 0.5 mg/l BA with 
1.0 mg/l NAA depending on callus fresh weight . The fresh weight reached 
3.99g after 90 days of growth on their medium . Shoots formation occurred on 
medium containing 1.0 mg/l BA and 0.5 mg/l NAA after 80 days . However 
roots proliferation take place on medium containing 0.1 mg/l K and 1.0 mg/l 
IAA . The plants regenerated on particular medium was transferred to the soil 
after harding .  
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