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 ء الورقة والعقد الساقية لنباتاألجنة الجسمية واألفرع العرضية من اجزأتكوين 
 Lilium longiflorium    

 بشار زكً قصاب باشً
 قسم البستنة /كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل /العراق

 
 الخالصة

لبستنة فيً كلٌية الزراعية أجرٌت هذه الدراسة فً مختبر زراعة الخالٌا واألنسجة النباتٌة التابع لقسم ا
ذو األزهيار  Aster lilyصين     Lilium longifloriumجامعية الموصيل ثكريار نبيات اللٌليٌم  –والغابات 

بعد إزهار النباتات وزراعتها على وسيط  اٌار 5البٌضاء عن طرٌق تضاع  العقد المأخوذة من الحقل بتارٌخ 
MS  المزود بتراكٌز مختلفة من الكياٌنتٌن أوBA م تجيذٌر النميوات الناتجية مين التضياع  ض باثضيافة إليى ري

دراسة تأرٌر السكروز على البصٌالت المتكونة على األفرع المجذرة ض كميا زرعيت أجيزاء وسيطٌة أو قاعدٌية 
الميزود بي   MSأو عليى وسيط   D-2,4 متداخلية ميع   BAالمزود بتراكٌيز مين   MSمن األوراق على وسط

NAA   ميع BA تميوز قبيل دخيول النباتيات فيً السيكون عليى وسيط  04د بتيارٌخ ض كميا زرعيت عقيMS  
فيرع  0,8. تشيٌر النتيا إ إليى الحصيول عليى أعليى معيدل لعيدد األفيرع   D-2,4المزود بتراكٌيز مختلفية مين 

 بعيد رمانٌية أسيابٌع مين الزراعية ض BAملغم/لتير  5,4/جزء نبياتً  مين زراعية العقيد عليى الوسيط الميزود بي  
جذر/جزء نباتً من الزراعة عليى  8,00% وأعلى معدل لعدد الجذور 044لى نسبة تجذٌر الحصول على أع
ض وتم الحصول على أعلى معدل لوزن وحجيم البصيٌالت المتكونية عليى  IBAملغم/لتر  5,4الوسط المزود ب  
كروز غم/لتر سي 024على التوالً من الزراعة عند الوسط المزود ب   3سم 43,4غم و 99,4األفرع المجذرة 

تكونيت علٌي    D-2,4ملغم/لتير 2,4المزود بي    MSالكالس الناتإ من زراعة العقد لرالث مرات على وسط  .
خييالً ميين من مييات النمييو ال MSوسييط علييى فرع/جييزء نبيياتً ميين زراعتيي   5% وبمعييدل 54األفييرع بنسييبة 

تكونت األفيرع  .س المتكون ولوح ت األطوار الرالرة لألجنة الجسمٌة الكروي والقلبً والطوربٌدي على الكال
ض فيً  D-2,4ملغم/لتير  0,4الميزود بي   MSعلى األجزاء القاعدٌية للورقية مباشيرة مين زراعتهيا عليى وسيط 

  BAملغم/لتير  5,4الميزود بي   MSحٌن تكون الكالس على األجزاء القاعدٌة للورقة من زراعتها على وسيط 
ون لوح يت علٌي  األطيوار الرالرية لألجنية الجسيمٌة وبإعيادة زراعية الكيالس المتكي  NAAملغم/لتير  0,4ميع 

الكروي والقلبً والطوربٌدي وتكونت علٌ  األفرع الحقا ض جمٌع النبٌتات الناتجة مين الزراعية النسيٌجٌة تميت 
 % . 044أقلمتها فً المختبر ونقلت إلى البٌت البالستٌكً رم إلى الحقل وبنسبة بقاء 

 
 المقدمة                                                

العا ليية   إلييىميين نباتييات االبصييال الحقٌقٌيية المزهييرة ٌنتمييً    Lilium longifloriumنبييات اللٌلييٌم 
Liliaceae   وٌضم الجنسLilium  044  نوع تقرٌبا نشأ مع مها فيً المنياطق الشيمالٌة المعتدلية فيً أوربيا

األليوان وقيد واره صيالحة للقطي  متعيددة األشيكال أزهيوأوراقي  شيرٌطٌة  وشمال امرٌكا ووسط وشيرق اسيٌاض
سمض تزرع نباتيات اللٌليٌم فيً الحيدا ق العامية  94 -34تكون عطرٌة او عدٌمة الرا حةض ٌتراوح ارتفاع النبات 

ٌن الشيرفات ٌوالخاصة كما تزرع داخل أحواض الزهور او على حوافها وتزرع فً سنادٌن وتسيتعمل فيً تيز
مين االزهيار الصيالحة للقطي  لجميال أزهارهيا ولبقا هيا فيً  اقتصيادٌة عالٌية ألنهياقٌمة وتعد نباتات اللٌلٌم ذو 

المزهرٌييات مييدة البيياس بهييا باالضييافة إلييى حاصييل األبصييال والبصييٌالتض تتكييارر نباتييات اللٌلييٌم باألبصييال 
 (. بييٌن2442وخضييرض  0992)السييلطان ورخييرونض لنبييات بالبييذورٌالت واالوراق الحرشييفٌة وٌتكارراوالبصيي

العدٌد من الباحرٌن اليدور اليذي تلعبي  من ميات النميو فيً تضياع  األجيزاء النباتٌية المختلفية وتكيوٌن الجيذور 
او تكيوٌن األجنيية الجسييمٌة علييى األجييزاء  ث الكيالس وتميياٌزه إلييى أفييرع وجييذورعلٌهياض باثضييافة إلييى اسييتحدا

( عقيد نبيات اللٌليٌم 0998)  Nhutالمزروعة مباشرة أو من خالل مرورها بمرحلة تكيوٌن الكيالسض إذ زرع  
وحصيل عليى أعليى معيدل   BAالميزود بتراكٌيز مختلفية مين  MS الناتجة من الزراعة النسٌجٌة على  وسط 

( إن  2444ورخيرون  )  Chang. وبيٌن BAمليً ميول   0 للبصيٌالت مين الزراعية عليى الوسيط الميزود بي 
 MSعلى وسيط   Gloviosoides الصن    Lilium speciosumزراعة الزهٌرات الصغٌرة لنبات اللٌلٌم  

ملغييم  3 أدت إلييى تكييوٌن الكييالس ميين الزراعيية عنييد الوسييط المييزود بيي   -D 2,4المييزود بتراكٌييز مختلفيية ميين 
خالل رالرة اشهر وتكونيت البصيٌالت بعيد شيهر مين الزراعية عليى   BAملغم /لتر   25,4مع    D -2,4/لتر

غيم /لتير فحيم نشيط ض البصيٌالت المتكونية كونيت النبٌتيات  0ميع    NAAملغيم /لتير   0,4الوسيط الميزود بي  

  2400/  6/ 22وقبول   2400/  4/  24تارٌخ تسلم البحث  
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( أطيرا  أفيرع نبيات 2440ورخيرون )  Wawroschسيم بعيد رالرية أشيهر مين الزراعية . وزرع   5بطيول 
  المزود بتراكٌز مختلفة من الزٌاتٌن متداخلة مع تراكٌيز مين  MSعلى وسط   Lilium nepalenseاللٌلٌم  
IAAض IBA ض NAA   فيرع /جيزء نبياتً مين الزراعية عنيد   22,2وا على أعلى معدل لعيدد األفيرع وحصل

ملً مول زٌياتٌن بعيد أربعية أسيابٌع مين الزراعية ض األفيرع الناتجية مين الزراعية النسيٌجٌة  24الوسط المزود 
الميدعم بتراكٌيز مختلفية  كامل أو نص  تركٌز األمالح MS % من زراعتها  على وسط  044جذرت بنسبة 

( زرعوا األجزاء الطرفٌية والقاعدٌية مين ورقية نبيات 2443ورخرون )  IAA   .Bacchetta أو   IBAمن 
نصي  أو   MSألربعية أصينا  ناتجية مين الزراعية النسيٌجٌة عليى وسيط    Lilium longifloriumاللٌليٌم 

داخلية كيل عليى انفيراد أو مت  IAA ,IBA , BA , TDZكامل تركٌيز األميالح الميدعم بتراكٌيز مختلفية مين  
% وبعيدد   3,83والح وا تكون األفيرع عليى األجيزاء القاعدٌية للورقية مباشيرة دون تكيوٌن الكيالس وبنسيبة 

نصي  تركٌيز األميالح   MSعليى وسيط Star Gazerفرع / جزء نباتً من زراعية أوراق الصين     3,02
أعليى نسيبة   Eliteن  فً حٌن أعطت أوراق الص IAA ملغم /لتر   0مع   BAملغم / لتر   0,4والمدعم ب  
فيرع / جيزء نبياتً مين زراعتهيا عليى نفيس الوسيط السيابق ض فيً حيٌن   3,8% وبعيدد أفيرع  3,33اسيتجابة 

فرع من زراعتها عليى الوسيط الميزود بي   2,4و  8,4أعلى عدد لألفرع   Pollyannaأعطت أوراق الصن  
إن زراعية عقيد نبيات اللٌليٌم الصين  عليى التيوالً ض وذكير نفيس البياحرٌن  TDZ أو   IBA ملغيم / لتير  0

Pollyanna  ناتجية مين زراعية األنسيجة عليى وسيط الMS    ميزود بتراكٌيز مينBA   وTDZ     كونيت
  2 وبمعيدل  TDZملغيم / لتير  2,4أو   0,4و   BAملغيم /لتير   0,4األفرع من الزراعة عند الوسط المزود 

كانييت   TDZفييرع المتكونيية علييى الوسييط المييزود بيي  فييرع / جييزء نبيياتً علييى التييوالً إال أن األ 8,2و 8,6و
( أن زراعيية السييوٌقة الجنٌنٌيية أو أجييزاء  طولٌيية ميين البصييٌالت أو 2445) Bachو  Kedra. وبييٌن مشييوهة

ميزود   MSلنبٌتات ناتجة من الزراعة النسٌجٌة على وسط     Lilium martagonأجزاء من الجذور لنبات 
% ميين زراعيية السييوٌقة الجنٌنٌيية علييى 044 -84وء الكييالس بنسييبة أدت إلييى نشيي BAو  Picloramبكييل ميين 

  BAمليى ميول   5ميع  Picloramمليً ميول  5و    Picloramمليً ميول  4,5 – 5,4الوسيط الميزود بي  

والح وا تكيون األجنية الجسيمٌة عليى أجيزاء البصيٌالت والسيوٌقة الجنٌنٌية وليم تالحي  األجنية الجسيمٌة عليى 
( قواعييد األوراق الحرشييفٌة لنبييات اللٌلييٌم 2442)  Khosh –Khuiو    Azadiأجييزاء الجييذور. وزرع 
Lilium ledebourii     عليى وسيطMS    لتير  ملغيم  0,4خيالً مين من ميات النميو أو ميزود بي/BA   ميع

متداخلة مع تراكٌز مين السيكروز   NAAملغم/لتر   5,4مع  BA ملغم/لتر  5,4أو    NAAملغم /لتر   0,4
% مين الزراعية عنيد الوسيط الميزود بي   3,83صلوا عليى أعليى نسيبة لتكيوٌن البصيٌالت % ض وح 9 و6 و3
بصيٌلة /جيزء   40,5وأعليى معيدل لعيدد البصيٌالت كيان   NAA ملغيم /لتير  5,4ميع   BAملغيم /لتير  5,4

والح يوا إن زٌيادة   NAA/ لتر  ملغم  0,4مع   BA ملغم /لتر   0,4نباتً من الزراعة عند الوسط المزود 
 0,4% ميع وجيود 6ركٌز السكروز تقليل مين عيدد البصيٌالت ض كميا وجيدوا إن زٌيادة تركٌيز السيكروز إليى ت

  Khosraviأدى إليى زٌيادة اليوزن الرطيب للبصيٌالت . وذكير   NAAملغيم / لتير   0,4مع   BAملغم /لتر 
 Liliumات اللٌليٌم ( إن زراعة األجزاء القاعدٌة والوسطٌة والعلوٌة ليألوراق الحرشيفٌة لنبي2442واخرون )

longiflorium    عليى وسيطMS    الميزود بيPicloram    2,4 و-D عيدد  عليىادت إليى الحصيول عليى ا
ملغيم /  2 جنٌن /جزء نباتً من زراعة األجزاء الوسيطٌة عليى الوسيط الميزود بي    6,34من األجنة الجسمٌة 

قياطع العرضيٌة ألبصيال نبيات اللٌليٌم ( إن زراعية الم2448)   Siqueiraو  Ault. وبيٌن   Picloramلتير 
Lilium michiganense    الناتجية مين الزراعية النسيٌجٌة عليى وسيطMS    الميزود  بيDicamba  ,  

Picloram , NAA , 2,4-D    فرع / جزء نبياتً مين  9,2أدت إلى الحصول على اعلً معدل لعدد األفرع
فيً حيٌن أعطيى    Dicambaملغيم /لتير 0 ومعاملية  NAAملغيم /لتير   4,4الزراعة عند الوسط المزود ب   

2,4-D   اقل عدد من األفرع مقارنة مع باقً المن مياتض وتكيون الكيالس مين الزراعية عنيد األوسياط الميزودة
 . D-2,4 وبفارق معنوي عن معامالت   NAAو  Picloramو  Dicambaبكل من 

وبإعيداد    Aster lilyالصين    Lilium longifloriumتهد  هذه الدراسة إلى إكرار نبيات اللٌليٌم 

زاء عن طرٌق استغالل بقاٌا النباتات المزهرة المتمرلة بالسٌقان ألخذ العقد واألوراق منها كمصيدر لألجي كبٌرة
باستخدام تقنٌة الزراعة النسٌجٌة عن طرٌق تضياع  العقيد الميأخوذة مين الحقيل و  النباتٌة الداخلة فً الدراسة
وتجييذٌر النمييوات الناتجيية ميين   BAالمييزودة بتراكٌييز مختلفيية ميين الكيياٌنتٌن و  MSزراعتهييا علييى أوسيياط 

التضاع  ض باثضافة إلى دراسة تأرٌر السكروز عليى البصيٌالت المتكونية مين األفيرع المجيذرة ض كميا تهيد  
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الس الدراسة إلى متابعة  تكوٌن األجنة الجسمٌة إما مباشرة على األوراق والعقيد  أو عين طرٌيق اسيتحداث الكي
 ٌتات الناتجة وزراعتها فً الحقل.علٌهما ومن رم تماٌز الكالس الناتإ إلى أفرع وجذور رم أقلمة النب

 
 مواد البحث وطرائقه

أجرٌت هذه الدراسة فً مختبر زراعة  الخالٌا و االنسجة النباتٌة التيابع لقسيم البسيتنة بكلٌية الزراعية 
  الصيين    Lilium longifloriumن نباتييات اللٌلييٌم  والغابييات فييً جامعيية الموصييل ض اخييذت عقييد سيياقٌة ميي

Aster lily   التابعة لقسيم البسيتنة بتيارٌخ  سم من امهات نامٌة فً ال لة الخشبٌة 3ذو االزهار البٌضاء بطول

ا االوراق ووضيعت تحيت نقليت اليى المختبير وازٌليت منهيض  النتهياء مين مرحلية االزهيار مباشيرةبعد ا اٌار 5
 04بنسيبة   NaOCl% 6الحياوي عليى  دقٌقة بعدها عقمت بمحلول القاصر التجياري  24دة لم الماء الجاري

والمعقيم  رم غسلت بالماء المقطر   Tween – 20دقٌقة مع اضافة المادة الناشرة    24%  حجم : حجم  لمدة 
د بي  الميزو  MSسيطسم ض رم زرعيت عليى و 0لكل مرة بعدها قطعت لتصبح بطول دقا ق  5 -3لرالث مرات 

 و صيفر بيالتراكٌز والمزود إما بالكياٌنتٌن  pH2,5  عند    Agarغم /لتر  6سكروز والمدعم ب   غم /لتر 34
لناتجييية مييين ملغيييم /لتييير ض االفيييرع ا 4و 2و 0و 5,4 و بيييالتراكٌٌز صيييفر BAملغيييم /لتييير أو  6 و 4و 2و 0

بهيد   IBA /لتيرملغم 4و 2و 0و 5,4 و صيفر الصلب الميزود بيالتراكٌز  MSالتضاع  زرعت على وسط
غم/لتير و  3المدعم باالكار  MSالتجذٌر ض النبٌتات الناتجة من التجذٌر بعمر اربعة اسابٌع زرعت على وسط 

/لتيير لمعرفيية تييارٌر السييكروز فييً تكييوٌن البصييٌالت ض  كمييا  غييم 024 و 94 و 64 و 34المييزود بالسييكروز 
وزرعت عليى نفيس الوسيط  بات بمرحلة  السكون قبل دخول الن تموز 04 اخذت عقد من نفس االمهات بتارٌخ

اعٌييدت بعييد تكييون الكييالس علٌهييا و لتييرملغم/  2 و5,0 و 0و 5,4 و صييفر عنييد التراكٌييز  D-2,4المييزود بيي  

حجيم مناسيب وصيول الكيالس وبعيد  أربعة اسابٌع لكيل زراعية زراعتها لرالث مرات متتالٌة على نفس الوسط
نمييوض كمييا زرعييت أجييزاء وسييطٌة وقاعدٌيية ميين اوراق نباتييات خييالً ميين من مييات ال  MSنقلييت الييى وسييط 

تمييوز  قبييل دخييول النبييات بمرحليية السييكون علييى نفييس الوسييط  والمييزود   -2االمهييات النامٌيية بالحقييل بتييارٌخ 
واعٌيدت   D-2,4 لتيرملغم/ 2,4 و 0,4 و صيفرمتداخلية ميع      BAملغم /لتير  0 و 5,4 و صفربال تراكٌز 

ض  فيرع مباشيرة عليى االجيزاء المزروعيةالوسط  بهد  تكوٌن الكالس أو تكيوٌن اال زراعتها مرتٌن على نفس
  NAA متييداخل مييع BA/لتيير ملغم 5,4 المييزود بيي    MSزرعييت اجييزاء قاعدٌيية ميين االوراق علييى وسييط 

هيا عليى نفيس ٌيوم وبعيد تكيون الكيالس اعٌيدت زراعت 24ملغم/لتير ونمٌيت بيال الم لميدة  3و 2و 0بيالتراكٌز 
وضيع  مل 244استعملت لزراعة االجزاء النباتٌة قنانً زجاجٌة حجم ض ربعة اسابٌع لكل مرةأ رتٌناالوساط م

 الوسيييط بجهييياز الم صيييدة عقييمض طٌيييت فوهييية القنٌنيية بيييورق االلمنٌيييومميييل مييين الوسييط الغيييذا ً وغ 24فٌهييا 
Autoclave  بعييد زراعيية جمٌييع ضدقٌقيية24لمييدة  2كغم/سييم 44,0وتحييت ضييغط  ˚م 020عنييد درجيية حييرارة 

وكس وطيول لي 3444جزاء النباتٌة للتجارب المختلفة نقلت الزروعيات اليى غرفية النميو تحيت شيدة اضياءة األ
ض  ˚م 2 ± 25ٌوم مجهييزة ميين انابٌييب الفلورسيينت البٌضيياء ودرجيية حييرارة سيياعة ضييوء/ 06فتييرة ضييو ٌة 

 Complete Randomizedكامييلاسييتخدم فييً تنفٌييذ تجييارب التضيياع  والتجييذٌر التصييمٌم العشييوا ً ال

Design   دا ود 5ض تميت مقارنية المتوسيطات حسيب اختبيار دنكين متعيدد الحيدود عنيد مسيتوى احتميال ( %

احتيوى عليى جيزء نبياتً واحيد ض تيم  كيل مكيرر( ض كل معاملة ضمت عشرة مكررات و 0994وعبد الٌاس ض 
لحيرة بواسيطة شيفرة خذ نماذج تشيرٌحٌة بالٌيد ابأ عمل مقاطع عرضٌة فً قاعدة الورقة والجزء الوسطً منها

نمييوذج علييى الشييرٌحة الزجاجٌيية ووضييع غطيياء الشييرٌحة فوق ضاسييتخدمت الكييامٌرا وضييع اثالحالقيية العادٌيية 
   . 284بقوة تكبٌر  و للتصوٌرالرقمٌة بوضعها على عدسة المجهرالضو ً 

  
 النتائج والمناقشة

الحصيول عليى اعليى معيدل  تيم إذفً نشوء وتضاع  عقد نبيات اللٌليٌم  Kinرٌر ( تأ0ٌبٌن الجدول )
بعد اربعة اسلبٌع مين  Kinلترملغم/ 4فرع /جزء نباتً من زراعة العقد على الوسط المزود  9,0لعدد االفرع 

الزراعة ) مرحلة نشوء ( وٌالح  بشكل عام اني  التوجيد فروقيات معنوٌية فيً معيدل عيدد االفيرع للمعيامالت 
معيدالت طيول اطيول االفيرع وكيذلا الحيال فيً معيدل عيدد المختلفة كما ٌبٌن الجدول عدم وجود اختال  فيً 

ان العقيد  (0) اسيابٌع مين الزراعية ( ٌبيٌن الجيدول  8االوراق ض ومن مراجعة بٌانات مرحلة التضاع  ) بعد 
جيزء نبياتً ) فرع/  6,5اعطت اعلى معيدل لعيدد االفيرع   Kinلتر ملغم/ 6المزروعة على الوسط المزود ب  

ض وتيم الحصيول عليى اعليى   Kinلتير ملغم/  4 ا على باقً المعامالت عدا معامليةمعنوٌض أ ( متفوقة 0الشكل 
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لتر والتً بدورها تفوقيت عليى جمٌيع المعيامالت وهيذه ملغم/  6سم من معاملة  53,0معدل لطول اطول فرع 
دد ورقيية وتفوقييت معنوٌييا علييى بيياقً المعييدالت لعيي 2,00المعامليية بييدورها اعطييت اعلييى معييدل لعييدد االوراق 

 االوراق .
 

الصيين     Lilium grandifloriumفييً نشييوء و تضيياع  عقييد  نبييات  اللٌلييٌم    Kinتييارٌر  :(0الجييدول )
Aster Lily   المزروعة على وسطMS  .الصلب 

 

Kin  

 ملغم / لتر

 أسابٌع 8بعد  أسابٌع 4بعد 

 فرععدد األ
 طول أطول
 فرع )سم(

 عدد
 وراقاأل

 عدد
 فرعاأل

طول أطول 
 فرع )سم(

 وراقعدد األ

 د 4,5 د   34,0 ب  0,2 أ 5,3 أ    63,4 أ  5,0 4,4

 ج د  9,5 ه   28,0 ب  6,2 أ    9,2 أ   ,63 أ   6,0 4,0

 ب ج 6,2 ب  54,0 ب  9,2 أ   6,2 أ  66,4 أ   6,0 4,2

 ب  0,9 ج  32,0 أ   6,4 أ   3,3 أ 66,4 أ   9,0 4,4

 أ 2,00 أ   53,0 أ  6,5 أ  3, 3 أ  68,4 أ 4,0 4,6

  األرقام ذات األحر  المتشابهة ضمن العمود الواحد التختل  معنوٌاً فٌما بٌنها حسب اختبار دنكن متعدد المدى 
 % . 5مستوى احتمال  عند      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فييً نشييوء وتضيياع  عقييد نبييات اللٌلييٌم اذ تييم الحصييول علييى اعلييى   BA(  تييارٌر 2وٌبييٌن الجييدول )
اسيابٌع  4بعيد  لتير وذلياملغم/ 4جزء نباتً من الزراعة عليى الوسيط الميزود بي  فرع/ 2,3االفرع معدل لعدد 

ميين الزراعيية )مرحليية نشييوء ( وهييذا المعييدل تفييوق معنوٌييا علييى معامليية المقارنيية اال انيي  لييم ٌختليي  عيين بيياقً 
 2الميزود بي   اعية عنيد الوسيط سم مين الزر 59,4المعدالت وتم الحصول على اعلى معدل لطول اطول فرع 

ورقة /جزء نباتً من الزراعية عنيد المعاملية  6,3وتم الحصول على اعلى معدل لعدد االوراق  BAلتر ملغم/
اسابٌع مين الزراعية ( ٌبيٌن الجيدول الحصيول   8لتر ض ومن مراجعة بٌانات مرحلة التضاع  )بعد ملغم/ 5,4

  BAملغيم /لتير 5,4عليى الوسيط الميزود بي  /جزء نباتً مين الزراعية فرع 0,8على اعلى معدل لعدد االفرع 
معاملية المقارنية والتيً ليم  مين سيم 20,0ض ب ( وتم الحصول عليى اعليى معيدل لطيول اطيول فيرع 0)الشكل 

لتير ملغم/ 5,4لتير وٌبيٌن الجيدول ان الزراعية عنيد المعاملية  ملغم/  2و 0و 5,4 المعامالتتختل  معنوٌا مع 
ا على معاملة تفوقت معنوٌ  BAورقة/جزء نباتً وان جمٌع معامالت 9,06اعطت اعلى معدل لعدد االوراق 

 الكاٌنتٌن ( نالح  ان كل من2 و0) ن  ات الجدولٌ من مراجعة بٌان ضالمقارنة لذات الص  
 
الصيين      Lilium  grandifloriumاللٌلييٌم  فييً نشييوء وتضيياع  عقييد نبييات   BAتييارٌر  :(2الجييدول )

Aster Lily   وسط المزروعة علىMS    .الصلب 

سابٌع من أملغم/لتركاٌنتٌن بعد رمانٌة  6 المزود ب   MSاع  عقدة على وسط تض -(: أ 0الشكل )
 -ض ج   أسابٌعبعد رمانٌة  BAملغم/لتر 5,4المزود ب    MSتضاع  عقدة على وسط -ض ب  الزراعة 

 بعد أربعة أسابٌع . IBA  ملغم /لتر 5,4مزود ب  لا MS تجذٌر أألفرع على وسط

 
 
 

 

 ب أ
 

 ج
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BA 

 لترملغم/

 أسابٌع 8بعد  أسابٌع 4بعد 

 عدد
 االفرع

 طول أطول
 فرع )سم(

عدد 
 االوراق

عدد 
 االفرع

طول أطول 
 فرع )سم(

 عدد االوراق

 ب 4,45 أ  20,0 ب  9,0 ج  6,0 أ  50,4 ب 5,0 صفر

 أ  9,06 أ   05,0 أ  0,8 أ   6,3 أ  52,4 أب    3,2 5,4

 أ 4,03 أ   02,0 أ  0,2 ب ج 4,2 أ  56,4 أب 3,2 4,0

 أ 5,02 أ  42,0 أ  2,6 أب  2,3 أ  59,4 أ  4,3 4,2

 أ 8,02 ب  52,4 أ  2,5 أب  4,3 ب  38,4 أ  2,3 4,4
 الاألرقام ذات األحر  المتشابهة ضمن العمود الواحد التختل  معنوٌاً فٌما بٌنها حسب اختبار دنكن متعدد المدى عند مستوى احتم* 

      5 . % 

 
ادى الى زٌادة معدل االفرع لالجزاء النباتٌة المزروعة عند مرحلة التضاع  قيد ٌعيود السيبب اليى ان   BAو

ٌعدان من الساٌتوكاٌنٌنات التً تحفيز نميو البيراعم الجانبٌية السياكنة الموجيودة فيً ابياط   BA و  Kinكل من 
كان اكرير فاعلٌية فيً تضياع    BAض وتبٌن النتا إ ان  االوراق وذلا عن طرٌق القضاء على السٌادة القمٌة 

ٌحتيوي فيً سلسيلت  الجانبٌية عليى حلقية   BAاالفرع مقارنة  ميع الكياٌنتٌن قيد ٌعيود السيبب فيً ذليا اليى ان  

علييى تٌن الييذي تحتييوي سلسييلت  الجانبٌيية بنزاٌييل والتييً تحتييوي علييى رييالث اواصيير مزدوجيية مقارنيية مييع الكيياٌن
ض  Weaverجة فً المركيب تزٌيد مين فاعلٌتي   )المعرو  ان زٌادة االواصر المزدواصرتٌن مزدوجة اذ من 

تيم الحصيول عليى  ذإفيً  تجيذٌر االفيرع  الناتجية مين التضياع     IBA( تيارٌر3وٌبيٌن الجيدول ) . (0922
ملغم/لتير  5,4 وان معاملية  IBAلتير ملغم/  5,4 ومعاملية % مين معاملية المقارنية  044 اعليى نسيبة تجيذٌر

( وهييذه بييدورها تفوقييت معنوٌييا علييى ض ج0جزء نبيياتً )الشييكلجييذر/ 8,00اعلييى معييدل لعييدد الجييذور  طييتاع
 42,0وان نفس المعاملة اعطت  اعلى معدل لطيول اطيول جيذر  IBAلتر /ملغم 4معاملة المقارنة ومعاملة  

هيو  IBAان  نتيا إذور قد تفسير هيذه السم وٌالح  عدم وجود فروق معنوٌة بٌن المعدالت المختلفة لطول الج

لعبي  فييً تحسييٌن نوعٌيية الجيذور ميين حٌييث عييددها عة للتجيذٌر باالضييافة للييدور الييذي ٌاحيد االوكسييٌنات المشييج
( تيارٌر السيكروز فيً مواصيفات البصيٌالت 4وٌبيٌن الجيدول ) ( .2442واخيرون ض   Hartmannواطوالها )

 غيم مين معاملية992,4عليى وزن للبصيٌالت المتكونة على االفرع المجذرة لنبات اللٌلٌم اذ تم الحصول عليى ا

معاملية المقارنية اال انهيا ليم تختلي  معنوٌيا  وزن ه بدورها تفوقت معنوٌا عليى معيدلغم/لتر سكروز وهذ024
 المعامالت ض كما ٌبٌن الجدول الحصول على اكبر حجم لالبصال  باقً معدالت مع

   Aster Lilyالصين    Lilium grandiflorium فً  تجذٌر افرع نبيات اللٌليٌم   IBA(: تارٌر 3الجدول )
 اسابٌع من الزراعة. 4بعد   MSمن زراعتها على وسط 

IBA  (ملغم/لتر) % عدد الجذور التجذٌر 
معدل اطوال 
 الجذور)سم(

 أ     22,0 ب    9,6 أ   044 4,4

 أ     42,0 أ   8,00 أ   044 5,4

 أ     04,0 أ   2,00 أ     84 4,0

 أ     02,0 أ   2,00 أ     84 4,2

 أ     05,0 ب   2,6 أ     24 4,4
 %.  5األرقام ذات األحر  المتشابهة ضمن العمود الواحد التختل  معنوٌاً فٌما بٌنها حسب اختبار دنكن متعدد المدى عند مستوى احتمال * 

 
ت  قيد بياقً المعيامال تمعيدال لتر سكروز وهذه بدورها تفوقيت معنوٌيا عليى/غم 024من معاملة  3سم 43,4

ان السيييكروز ٌعتبييير مصيييدر للطاقييية وان أي زٌيييادة فيييً كمٌييية السيييكروز تزٌيييد فيييً كمٌييية  تفسييير هيييذه النتيييا إ
الكاربوهٌييدرات الييى كمٌيية االمييالح فييً الوسييط وبالتييالً تحفييز نمييو المجمييوع الخضييري والجييذري وتحسيين 

 و   Dantuا ٌتماشى مع ميا وجيده ( وهذ2442ض والرفاعً والشوبكً 0999ض مواصفاتها ) البحر واخرون 
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Bhojwani  (0982  اذ بٌنييوا ان التراكٌييز العالٌيية ميين السييكروز اسييرعت فييً تكييوٌن الكرٌمييات لنبييات )

 الكالدٌولس وزادت من وزنها  وحجمها.
 

 (: تييييييارٌر السييييييكروز فييييييً تكييييييوٌن البصييييييٌالت علييييييى االفييييييرع المجييييييذرة لنبييييييات اللٌلييييييٌم4الجييييييدول )
  grandiflorium  Lilium      صنAster Lily     من زراعتهيا عليى وسيطMS   الصيلب

 بعد رمانٌة اسابٌع من الزراعة .

 %.  5بهة ضمن العمود الواحد التختل  معنوٌاً فٌما بٌنها حسب اختبار دنكن متعدد المدى عند مستوى احتمال األرقام ذات األحر  المتشا* 

تميوز ض اذ  -04فً اسيتحداث وتمياٌز الكيالس مين زراعية العقيد بتيارٌخ   D-2,4( تارٌر 5وٌبٌن الجدول )

وازداد حجميي  مييع اعييادة  وذلييا ميين الزراعيية االولييى % 044جمٌييع المعييامالت وبنسييبة  فييًالكييالس تكييون 
الزراعة على نفس الوسط لرالث مرات وكان ذات لون اخضركرٌمً المع ومن النيوع الحبٌبيً قيد تفسير هيذه 
النتيا إ عليى اسياس ان عملٌية اسيتحداث الكيالس عليى االجيزاء النباتٌية ٌتيارر بعيدة عواميل منهيا نيوع النسيٌإ ض 

لعواميل او مجتمعية ادت اليى االسيتجابة ل هيور الكيالس الوسط الغذا ً و  رو  الزراعية اذ ربميا احيد هيذه ا
( ض ومن اعادة زراعة الكالس على الوسط الخالً من من مات النمو تكونت االفيرع علٌي   0994)سٌد محمد ض

 2 % من الكالس الناتإ من الزراعة على الوسيط الميزود بي  54وتم الحصول على اعلى نسبة تكوٌن لالفرع 
الكيالس حيث  ضفرع/جيزء 4,5وره اعطيى اعليى معيدل لعيدد االفيرع ( واليذي بيدض أ2)الشكل   D-2,4لترملغم/

السييتحداث االجنيية الجسييمٌة بطييرق مختلفيية معتمييدة بشييكل ر ٌسييً علييى مكونييات الوسييط الغييذا ً المسييتخدم 
وتتضمن العملٌة استحداث االجنة مين خيالل خالٌيا خاصية مين الكيالس لهيا القابلٌية عليى تكيوٌن االجنية تيدعى  

Embryonic cell ض أ( 3)وذات ساٌتوبالزم كرٌ  كما مبٌن فيً الشيكل والتً تمتاز بوجود حبٌبات النشا فٌها

وعميرض  الكروي والقلبيً والطوربٌيدي )سيٌد محميدلتكوٌن االجنة والمتمرلية بيالطور طوار م هرٌةأوتمر بعدة 
 متيداخل ميع   BAميزود بي  وراق عليى الوسيط ال(ض ومن نتا إ زراعة األجزاء الوسطٌة والقاعدٌة ليأل0994

2,4-Dض 3جيزاء الوسيطٌة كميا موضيح بالشيكل )عدٌة فقط ولم تتكون عليى األتكونت االفرع على االجزاء القا

ض 3الشيكل ) وراق تحتيوي عليى خالٌيا مرسيتٌمٌةأن األجيزاء القاعدٌية مين األب ( قد ٌعود السبب فً ذلا الى 
   وهذه بدورها (أ ض5)الشكلوراق ج(  غٌر موجودة فً األجزاء الوسطٌة من األ

 
 فييييييً اسييييييتحداث وتميييييياٌز الكييييييالس  ميييييين زراعيييييية عقييييييد نبييييييات اللٌلييييييٌم  D-2,4( : تييييييارٌر 5الجييييييدول )

 grandiflorium Lilium   للصين   المياخوذة مين الحقيلAster Liliy    عليى وسيطMS  

   الصلب لرالث مرات متتالٌة رم زراعتها على الوسط الخالً من من مات النمو .

 D-2,4ز تركٌ

 كمٌة الكالس كالس %ال تكوٌن (ملغم/لتر)
فرع ألن اٌكوت

% 
 /قطعة كالسفرععدد األ

4,4 044 ++ - - 

5,4 044 ++ 24 4,0 

4,0 044 +++ 24 4,3 

5,0 044 +++ 34 4,3 

4,2 044 +++ 54 4,5 

الكالس المتكيون مميا  االطوار الرالرة لالجنة الجسمٌة ) الطور الكروي والقلبً والطوربٌدي ( على  لوح تو
 ض ج ( تفسر هذه النتا إ على ضوء ض ب2فرع الناتجة كانت من اجنة جسمٌة كما بالشكل )ٌدل ان اال

 (3لة )سمٌحجم البص لة )غم(ٌوزن البص (لترتركٌز السكروز )غم/

 ج   06,4 ب 648,4 34

 ب 29,4 أب  629,4 64

 ب 35,4 أ ب   825,4 94

 أ   43,4   أ  992,4 024

 أ
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االفيرع عليى االجيزاء القاعدٌية ليالوراق المزروعية عليى  تكيون لوح ت فً هيذه الدراسية .تطورت الى افرع
  5و  2افيرع    %  وبعيدد  24و  34وبنسيبة اسيتجابة    D– 2,4ر ملغيم /لتي  2,4أو   0,4الوسط المزود ب  

ة االجيزاء القاعدٌية ليالوراق عليى ض ومين زراعي)النتا إ لم تعرض فً جداول( ًعلى التوالفرع / جزء نباتً 
تكيون الكيالس عليى جمٌيع    NAAمتيداخل ميع تراكٌيز مختلفية مين   BAملغيم /لتير   5,4الوسيط الميزود بي  

المرحلة االولى مين الزراعية وباعيادة زراعتهيا عليى نفيس االوسياط  لوح يت علٌهيا االشيكال المعامالت  فً 
ملغم/لتيير  0,4مييع  BAملغم/لتيير  5,4الرالريية لمراحييل االجنيية الجسييمٌة ميين الزراعيية عنييد الوسييط المييزود بيي  

NAA ( ض جمٌيع النباتيات -4والتً تطورت فٌما بعد الى افرع  كميا موضيح فيً الشيكل ) الناتجية  أ ض ب ض ج

من الزراعية النسيٌجٌة تميت اقلمتهيا فيً المختبير بعيدها نقليت اليى البٌيت البالسيتٌكً ريم اليى الحقيل واسيتمرت 
 (.5) الشكل %044بالنمو بشكل اعتٌادي وبنسبة بقاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4,2  الوسط المزود زراعة على  مرات 3تخصص كالس العقدة الى افرع بعد  -أ  :(2الشكل )
طور الكروي ال -ض ب على وسط خالً من من مات النمو بعدها زرعت   D-2,4ملغم/لتر

 الطور الطوربٌدي . -ج ض  والقلبً
 
 

 

 أ

 
 ج ب

 

 أ
 

 ب
 

 ج
 

كييالس قاعييدة الورقيية علييى  زراعيية ميين لقلبييً والطوربٌييديالطييور ا -ب ض الطييور الكييروي  -أ :(4الشييكل )
 -ج  بعييد رمانٌيية اسييابٌع NAA ملغم/لتيير  0,4مييع   BAملغم/لتيير  5,4  المييزود بيي وسييط ال

 ب

 
 أ

 
 ج

 

زت الخالٌيا بوجيود حبٌبيات تشرٌح لخالٌا كالس العقدة ٌبٌن خالٌا الكيالس الجنٌنيً إذ امتيا -: أ(3الشكل )
ملغيم /  4و0المزود بي   MSتخصص قاعدة الورقة من زراعتها على وسط  -بض النشا فٌها 

        ة الورقة ٌوضح الخالٌا المرستٌمٌة.دمقطع عرضً فً قاع -ج  D-2,4لتر

 مقطع عرضً للجزء القاعدي من الورقة ٌوضح تواجد الخالٌا المرستٌمٌة علٌها .     –ج 
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SOMATIC EMBRYOGENESIS AND ADVENTITIOUS SHOOT 

REGENERATION FROM LEAF EXPLANTS AND STEM NODES OF 

Lilium longiflorium  PLANT 
Bashar Z.A.Kassab Bashy 

Hort. Dept. College of Agriculture & Forestry , Mosul Univ. Iraq . 
 

ABSTRACT 
      The present study was carried out in Plant Tissue Culture Laboratory 

Department of Horticulture , College of Agriculture & Forestry , Mosul University 

to propagate lilium plants Lilium longiflorium  cv. Aster lily a white flowers in vitro 

by using nodes from plants growing in field in 5 May after flowering and cultured 

in MS medium supplemented with  different concentrations of Kinetin or BA  and 

rooting the shoots produced in vitro , as well as to explain the effect of sucrose on 

bulblet produced on rooted shoots , also medium or basal parts of leaves were 

cultured on MS medium supplemented with different concentrations of BA 

interacted with different concentrations of 2,4-D  or on  MS medium supplemented 

with BA and NAA , nodes taken from plants grown in field also cultured in 10 July 

before plant dormancy on MS medium supplemented with different concentrations 

of 2,4-D . Data refers that highest number of shoots 8.1 shoot/explant obtained from 

nodes cultured on MS medium supplemented with 0.5 mg/l  BA after eight weeks 

مقطع عرضً فً الجزء الوسطً للورقة ٌوضح عدم وجود الخالٌا  -أ :(5الشكل )
بعد االقلمة  نباتات لٌلٌم ناتجة من زراعة األنسجة نامٌة بالحقل -المرستٌمٌة ض ب و ج

. 
 

 أ
 

 ب
 

 ج
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from planting date , 100% rooting and highest number of roots 11.8 root/explant 

was obtained from cultured shoots produced in vitro on MS medium supplemented 

with 0.5 mg/l IBA , highest weight and volume 0.997gm , 0.43 cm3 for bulblet were 

obtained from cultured rooted shoots on MS medium supplemented with 120 gm/l 

sucrose , callus produced from culturing nodes three time on MS medium with 0.2 

mg/l 2,4-D produced 50% shoots with average  5 shoot /explant after cultured on 

MS medium without growth regulators and stages of somatic embryogenesis were 

observed (globular, heart, torpedo) on callus, shoots initiated directly on basal leaf 

parts cultured on medium supplemented with 0.1 mg/l 2,4-D , otherwise callus 

initiated on basal leaf parts cultured on medium supplemented with 0.5 mg/l BA 

and 0.1mg/l NAA and when recultured these callus somatic embryogenesis were 

observed on it , all plantlets produced in vitro acclimated in laboratory and 

transferred to plastic house and then to field with 100% survival. 
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