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تأثير بعض هرمونات النمو النباتية في تشكل البراعم وتحريض تشكل الكالس مخبريًا 
  Nasturtium Officinale R.Brعند نبات الجرجير المائي

 ( 1)*ريم ابراهيمو  (1)ميساء يازجيو  ( 1)دانيال العوض

 سورية. ،الالذقية ،جامعة تشرين ، كلية العلوم ،قسم علم الحياة النباتية(. 1)
 .(ribraheem66@yahoo.comلة: ريم ابراهيم، البريد االلكتروني: راسللم*)

 19/06/2018تاريخ القبول:    02/04/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
وذلك  ،ينفي جامعة تشمر  كلية العلومب نفذ هذا البحث في مخبر البحث العلمي في قسمم علم الحياة النباتية

، بهمد  رراسممممممممممممممة تم اير بعا هرمونماف النمو النبماتيمة في 2017و  2016 الممتمدة بين عماميخالل الفترة 
ي. تمت تنمية بارراف الررجير وتحريا تشممممكب الكالول )ال(فنة( عند نباف الررجير الما  ،تشممممكب البراعم

لى سمم ع  1-0.5ل يتراوح بين زراعة العقد السماقية بوو ومن ام  ،MSالما ي مخبريًا على الوسم  المذذ  
 BAP(Benzyl( مغ /ل من السمممممميتوكينين 4، 2،  1،  0.5،  0.1)  المضمممممما   لي  MSالوسمممممم  المذذ  

Amino Purine)عقد السممممممممممممماقية لتلك البارراف على وال ،ومعاليق األوراق ،. كما زرعت قوع من األوراق
مغ/ل  (  1،2شمممتراع مع )االب BAP( مغ/ل من السممميتوكينين 1، 0.5،  0.1المضممما   لي  )  MSالوسممم  

س. بهد  الحصممممممممممول على الكال  D  (2,4-dichlorophenoxy acetic acid)-2,4من األوكسممممممممممين 
سمممماعاف  8نناوب مع سمممماعة بالت 16بإامممما ة   ºم2±25حضممممنت الاراعاف في حااممممنة النمو في الدرجة  

لمكاارة  بينت الترارب أن أفضمممممممب األوسممممممما   لوكس.  3000-2500ظالم وبشمممممممدة امممممممو ية تراوحت بين 
حيث  BAPمغ/ل من السمميتوكينين  0.5مغ/ل أو    0.1المضمما   لي    MSذ  البراعم هو الوسمم  المذ

البراعم الناترة. برعمًا، ولوحظ تشمممممممكب  الرذور على بعا كتب   15و14تراوح متوسممممممم  عدر البراعم بين 
مغ/ل من   0.5باالشممممتراع مع  D-2,4مغ/ ل من األوكسممممين  1المضمممما   لي     MSكان الوسمممم  المذذ  

وكانت العقد النباتية أفضممب األجاا  النباتية المسممتخدمة،  ،سأفضممب وسمم  لتشممكب الكال BAPنين السمميتوكي
%، تليها 83.75ذلك الوسممممم     س التي نترت من زراعة العقد النباتية علىحيث بلذت نسمممممبة تشمممممكب الكال

 % من زراعة القوع الورقية. 66.75و ،% من زراعة معالق الورقة75النسبة 
 س.الكال ،السيتوكينين ،األوكسين  ،زراعة األنسرة ،الررجيرالكلمات المفتاحية: 

 : المقدمة
التي تضم مرموعة واسعة من الخضار البرية والماروعة   (Brassicaceae) Cruciferaeينتمي الررجير  لى الفصيلة الصليبية 

(Uphof, 1959; Facciola, 1990يمتلك الررجير فوا دًا غذا ية كب ،)من نباف الررجير لتقدم   يرة حيث ترنى األوراق واألفرع الذضة
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األجاا   وهذهالسلواف    ، ويمكن استخدام البارراف الصذيرة أيضًا عند باوغها في(Kloot, 1984; Warwick, 2011)نيئة    موبوخة أو
 وكمياف قليلة من الكربوهيدراف ،واألليا  ،صة الحديد، والفيتاميناف الهامةجميعها تحتو  على كمياف كبيرة من العناصر المعدنية خا

(Abbet, 2014 .) 
 لى   myrosinالتي يحولها أنايم الميروزين  Sinigrinج عن احتوا   الذلوكوزيداف يتميا نباف الررجير بوعم  الخررلي الالذع النات 

مركباف كبريتية عند  اافة الما  البارر، ويخف هذا الوعم بالما  الفاتر أو الخب أو بإاافة الملح حيث ي(ب  ذلك عمب هذا األنايم. 
وااوراب  ،وفقر الدم ،والب(ور ،وال(آليب ،ستخدم لمعالرة األكايماث يحي ،يمتلك الررجير أهمية طبية كبيرة  لى جانب أهميت  الذذا ية

 . Kloot, 1984; Brown, 1995))  (Riboflavin)ة الحتوا   الريبوفالفين(وهو مضار لنايف اللوالكلية،  ،الكبد
 ،ى محصمممممممممولها االقتصمممممممممار يؤار عل وهذا ما  ،والتبدالف الرذرافية ،تتعرض النباتاف الوبية للرني العشممممممممموا ي وتت ار بالرا حاف البيئية

أو وسممممما ب بديلة   ،وبالتالي كان البد من  يرار وسممممما ب بديلة للاراعاف التقليدية التي تسمممممتخدم لتنمية وتوفير المحاصممممميب ل نواع الماروعة
 . نباتاف البرية، لذلك اترهت العديد من األبحاث الستخدام تقانة زراعة األنسرة النباتيةلتنمية وحفظ ال

(JayaSree et al., 2001; Kalidass et al., 2010; El-Nour et al., 2013; Kumlay and Ercisli, 2015; Elaleem 
et al., 2014.) 

للتذلب على الك(ير من الصمممممممعوباف التي تعترض تنمية و ك(ار  (Plant tissue culture)يتم اسمممممممتخدام تقانة زراعة األنسمممممممرة النباتية 
وخاصممًة النباتاف ذاف األهمية   (Anish et al., 2008; Ivanova and Van Staden, 2011; Bejoy et al., 2012)النباتاف 

رون  وصممميدالنياً  تيرة جمعها باسمممتمرار لالسمممتفارة من منتراتها طبياً الوبية واالقتصمممارية، حيث أصمممبح التنوع الورااي للعديد منها مهدرًا ن
اهتم العلما    .(Barthakur and Bordoloi, 1992; Malabadi et al., 2011a; Wang et al., 2011)التنب  لخور اختفا ها 

ة بسممممممرعة وبنوعية وكمية جيدة على مدار بتقانة زراعة األنسممممممرة لعدر من األنواع النباتية الوبية لت مين مركباف طبية وصمممممميدالنية طبيعي
تحتب الهرموناف النباتية المسمممممتخدمة في .  (Bejoy et al., 2010; Malabadi et al., 2011b)العام رون الت ار بفصمممممول السمممممنة  

الفعمالمة في كونهما تحرض على تشممممممممممممممكمب وتركيمب الموار   ،س األهميمة األكبر من بين العواممب المؤارة ك(مار البراعم وعمليماف تشممممممممممممممكمب الكمال
لنباف في الوبيعة بكمياف قليلة ( كمية جيدة من المركباف التي ينترها اcallusesحيث تتشمممممممممممكب  في البراعم الرديدة وال(فناف ) ،النباف
تعد أوروبا .  (Kim et al., 2016; Khafagi, 2007 )لهذا رور مهم في  مكانية عال وتحديد المارة الفعالة في مسممتخلصمماتها جدُا، و 

وفي شممممال أفريقيا، ويارع كنباف  ،الدول المشمممتركة بين أوروبا واسمممياو  ،وينتشمممر بشمممكب واسمممع في تركيا ،الموطن األصممملي لنباف الررجير
في  ويوجدورية،  والسمممع  ،والعراق ،(، كما ينتشمممر بك(رة في الوطن العربي في بالر الشمممامDavis, 1965مدخب في العديد من رول العالم )

أك(ر األنواع  (، ويعد هذا النوع1995؛ الكويفي، 1999)غالب،   Nasturtium Officinale R.Brأشممممهرها  ؛االاة أنواعسممممورية ولبنان 
اممممفا  بررف( وفي المناطق الرنوبية من سممممورية أيضممممًا،  و  ،اهحمو   ،انتشممممارًا في السمممماحب السممممور ، ويوجد في المناطق الداخلية )حم 

 . Mouttarde, 1946; Cartier, 1971)ويمكن جمع اماره بين منتصف أيار حتى أواخر حايران ) ،ونيسان ن اذاراهر بييو 
نباتاف هذا وتتميا  Nasturtiumوجنس الررجير  (Brassicaceae) Cruciferae لى الفصمممممممممممممميلة الصممممممممممممممليبية  ينتمي نباف الررجير

األزهار صممذيرة ذاف بتالف بيضمما   و األوراق ريشممية، و متباعدة على السمماق،   أو ذاف شممعيراف ناعمة ،الرنس ب نها أعشمماب معمرة ملسمما 
  .N(. ينتمي  لى هممممذا الرنس أنواع عممممديممممدة أهمهمممما: النوع Davis, 1965عممممديمممممة القنممممابمممماف )اللون تترمع في نوراف عنقوريممممة 
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Macrocarpum Boiss  ،لنوع  واN. Officinale R.Br وهو نوع بر  يتميا ب هميت  الوبية وا( لذذا يةMuttarde, 1946 ولهذا )
 Rorippa Nasturtium aquaticum L. (AL-Shehbaz and   و  .Nasturtium aquaticum L النوع مرارفاف أخرف هي:

Price, 1998; AL-Shehbaz, bilstein and Kellogg, 2006)  .  تتميا نباتاف النوعN .Officinale    ( ب نها 1)الشمممممممممممممكب
األوراق ريشممممية و سممممم،   90 لى    80يتراوح طول سمممماقها بين و ،  تشممممكيب جذور في العقد الورقيةسمممماق الرياومية بتمتلك خاصممممية ال ،عشممممبية

والبتالف بيضممممما   ،رة عنقوريةالنو ة، و هوالوريقة الورفية  هليلري ،زوجًا من الوريقاف جميعها مسمممممننة بشمممممكب غير منت م  17-3تت لف من 
 1  وهي بيضماوية الشمكب طولها حوالي ،تتوامع هذه األخيرة في صمفين، صمف في كب مسمكنو ال(مرة خررل  ملسما  عديدة البذور  و اللون،  

مدة اإلزهار و ،  2n= 32العدر الصمبذي  و (،  2 حررة مضملعة على كب وج ( )الشمكب  25مم، تحو  تاييناف شمبكية على سموحها )حوالي  
  (.   Davis, 1965;  Ali and Jafari 1977) ار من نيسان حتى تموزونضج ال(م

  
 N. Officinale R.Br الشكل العام لنبات الجرجير .1الشكل 

 
 N. Officinale R.Br)القرون( والبذور لنبات الجرجير  الثمار  .2الشكل 

 توفير الممارة النبماتيمة مخبريمًا فيوكمذلمك من  مكمانيمة تم تي أهميمة همذا البحمث من كون النبماف يمتلمك أهميمة طبيمة  لى جمانمب أهميتم  الذمذا يمة،  
س كمصممممممدر بديب إلنتاا مركباف االسممممممتقالب ال(انو  العقد النباتية. باإلاممممممافة  لى الحصممممممول على الكال بإك(ارأ  وقت من العام وذلك 

 لة حيويًا.الفعا
 :إلى البحث يهدف
ت اير   ورراسمممممممة ،وذلك باراعة العقد السممممممماقية الم خوذة من بارراف ماروعة مخبرياً  N. officinale R.Br ك(ار نباف الررجير  .1

 ( في  ك(ار البراعم.BAP, 2,4-Dبعا الهرموناف النباتية )
 ر.أقلمة النباتاف الناترة من اإلك(اتنمية البراعم المكاارة في الاجاا و  .2
 س. زراعة العقد الساقية والقوع الورقية ومعاليق األوراق للبارراف الفتية للحصول على الكال .3
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 مواد البحث وطرائقه:
 جامعة تشرين في الالذقية.، في كلية العلومب سم علم الحياة النباتيةبر البحث العلمي في قُأجريت الترارب في مخ
 تعقيم البذور وزراعتها:

وتم تعقيم البذور سممممممموحيًا باسمممممممتخدام الكحول   حاف ة الالذقية،بم جمعت البذور من النباتاف البرية النامية من نبع ما ي قرب مدينة جبلة
رقيقة، ام تم غسمممممممملها   15دة % لم10ت بالما  المقور المعقم ونقلت  لى محلول هيبوكلوريت الصمممممممموريوم  % لمدة رقيقتين، ام غسممممممممل70

وسممممممممممقيت فق   ،وزرعت البذور في أطباق بتر  ماورة بورق ترشمممممممممميح ،عقم االث مراف متتالية إلزالة ااار الهيبوكلوريتبالما  المقور الم
سممماعاف ظالم وبشمممدة   8سممماعة بالتناوب مع   16بإاممما ة  ºم  2±25درجة حرارة نت األطباق في حاامممنة النمو بُحضممم  و بما  الصمممنبور.  

 لوكس. 3000 -2500او ية 
 إكثار البراعم:زراعة العقد الساقية و  

لتنميتها لمدة شممممهر  MS (Murashige and Skoog, 1962) ُنقلت البارراف الناترة من  نباف البذور  لى الوسمممم  المعدني المذذ  
سمممم، زرعت هذه العقد في أنابيب زجاجية أو أطباق   0.5-1تم تقويع البارراف للحصمممول على العقد السممماقية بوول م ا بالشمممرو  نفسمممها،

( مغ/ل بهد  اإلك(ار والحصممممممممممممول على   4،  2، 1،  0.5،  0.1)  بتراكيا BAPمع أو بدون   MSعلى الوسمممممممممممم  المذذ  بتر  تحتو  
مكرراف من  ةقوع في كب طبق وتحضممممير خمسمممم   6عقدة سمممماقية وذلك باراعة   30براعم جديدة. بلغ عدر القوع المسممممتخدمة في اإلك(ار 

. أخذف البراعم المتشمممكلة على العقد بعد شمممهر من زراعتها ونقلت ب تركياأنبوب لك  15كب تركيا، أو قوعتين في كب أنبوب وبتحضمممير 
تحو  تورب مذذ  وتمت تذويتها ب كيال   لتنميتها لمدة شمهر، ومن ام نقلت  لى أصم  أو أحواض بالسمتيكيةاألسماسمي    MS لى وسم  

 الررجير مخبريًا.دة أسبوع فق  وذلك ألقلمتها ) تقسيتها( والحصول على نباتاف نايلون شفافة م(قبة لم
 س:زراعة القطع النباتية للحصول على الكال

ومن سمممم،   1  –  0.5بوول  ليق ورقيةوقوع معا ،وقوع ورقية  ،تم تقويع بعا البارراف التي حصممملنا عليها في الاجاا  لى عقد سممماقية 
( مغ/ل 2،1) بالتراكيا  D-2,4المضممممممممممممما   لي  األوكسمممممممممممممين   MSعلى الوسممممممممممممم  المذذ  في أنابيب زجاجية أو أطباق بتر  ام ُزرعت 

وذلك قوعة لكب تركيا   36، حيث بلغ متوسممممم  عدر القوع الماروعة  ( مغ/ل1،  0.5،  0.1يا )بالتراك  BAPباالشمممممتراع مع السممممميتوكين 
نت الاراعاف في حاامممممممنة ُحضممممممم  أنبوب لكب تركيا.   18في كب أنبوب وقوعتين أطباق لكب تركيا، أو  9قوع في كب طبق و 4عة  بارا 

 النمو وفقا للشرو  السابقة.
 التحليل اإلحصائي:

باسمممتخدام   0.01ة  واالنحرا  المعيار  للقيم الناترة ومن ام تحليب التباين عند مسمممتوف رالل ة وحسممماب المتوسممم تمت الدراسمممة اإلحصممما ي
 IBM SPSS Statisticsوذلك باسممممتخدام البرنامج اإلحصمممما ي   Tow way Anovaأو   One Way Anovaالتحليب اإلحصمممما ي 

20.. 
  النتائج والمناقشة:

المضمما   MSوكان الوسمم  المذذ    BAPسمم  المذذ  المضمما   لي  تراكيا مختلفة من السمميتوكينين تم تحريا تشممكب البراعم على الو 
أفضمممممب األوسممممما  إلك(ار البراعم حيث لم تسمممممرب فروق معنوية بين متوسممممم  عدر  BAPمغ/ من السممممميتوكينين  0.5أو  مغ/ل   0.1ي    ل
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بينما كانت الفروق معنوية مع الشمممممممماهد وباقي التراكيا، كما    ،ة السممممممممابقةالبراعم المتشممممممممكلة من زراعة العقد النباتية على التراكيا الهرموني
، 3  الشممممممكبو ،  1) الردول BAP( مغ/ل  1،0.5لى كتلة البراعم الناترة من  ك(ار العقد السمممممماقية في التركياين )لوحظ تشممممممكب  الرذور ع

 (. 4 الشكبو 
أهمية اسممممممتخدام السمممممميتوكينين  N. officinale R.Brمن فصمممممميلة النوع المدرول   Brassica napusبينت رراسممممممة أجريت على النوع 

BAP  ة من األوكسميناف لتحريا تشمكب أكبر كتلة من البراعم وحده أو باالشمتراع مع تراكيا مختلفمغ/ل ل 3  -0.5بتراكيا تراوحت بين
مغ/ل من   4أن  اسممممتخدام   Yin- Xin et al., (2004)(. بينما أابت Lone et al., 2016الرديدة من زراعة العقد السمممماقية للنباف )

ويمكن تفسير ذلك باختال  مصدر   N. officinale R.Brلمدرول  كان األفضب لتحريا تشكب البراعم عند النوع ا BAPالسيتوكينين 
وبمالتمالي تبماين النتما ج بين  ،النوع الممدرول واختال  ال رو  البيئيمة المحيومة بم  والتي قمد تؤار على المحتوف الهرموني المداخلي للنبماف

 منوقة وأخرف في بعا الحاالف. 
 ،بالشمممماهد مقارنةً  وأقب طوالً   ر عدراً ية بمختلف تراكيا السمممميتوكينيناف أك(ر اخانة وأك(كانت أوراق البراعم المتشممممكلة على األوسمممما  المذذ 

(. بدأف البراعم الرديدة بال هور 5الشممممممممكب  و  3  كب) الشمممممممم  كما زارف اخانة األوراق وحرمها  ،وتناق  طول البراعم بايارة تركيا الهرمون 
ع األول بعد زراعتها. كانت كتلة البراعم المتشمممكلة من  ك(ار العقد السممماقية على الوسممم  المذذ  في جميع التراكيا المسمممتخدمة من األسمممبو 

بالنباتاف النامية على الشممممماهد؛ حيث  نةً وكان حرم وسمممممماكة األوراق المتشمممممكلة على األفرع جيدةً مقار  ،جيدة وك(يفةللبارراف حدي(ة النمو 
بينت رراسممممممممماف عدة  أن نراح  .لمتشمممممممممكلة على العقدة بوجور الهرمونافلوحظ ازريار طول البرعم في الشممممممممماهد، بينما زيارة عدر البراعم ا

 ;Bhalla and Singh, 2008) الفصمممممممممممممميلة الصممممممممممممممليبية اعتمد على عمر الرا  النباتي منعملية المكاارة في الاجاا ألنواع مختلفة 
Cogbill et al., 2010 وكذلك على اسممممممممتخدام الهرموناف ومنها ،)BAP  و NAA (Gerszberg et al., 2015 وكانت النتا ج ،)

هذا ( كما تم في Ovesna et al., 1993أفضممممممممممممممب عندما أخذف القوع النباتية المسممممممممممممممتخدمة في المكاارة من البارراف حدي(ة النمو )
ويختلف ت ايرها    ،(Jain and Ochatt, 2010نمو البراعم الرانبية )ف في وسممم  اإلك(ار لتنشمممي   ك(ار و تسمممتخدم السممميتوكينينا. البحث

ب  ض وبشممممكب جيد تشممممك  حر   BAPتوكينين يحيث تبين في البحث المدرول أن اسممممتخدام تراكيا منخفضممممة من السمممم  ،ن نوع نباتي آلخرم
ض حيث حر   عديدة،وتوافقت هذه النتا ج مع رراسماف  N. officinale R.Brبراعم جانبية جديدة على العقد السماقية الماروعة عند النوع  

والم  Thymus hyemailsب البراعم عنمد العمديمد من النبماتماف ومنهما بتراكيا منخفضممممممممممممممة تشممممممممممممممكم   Kinetinو BA كمب من السمممممممممممممميتوكينين
Ocimum kilimandscharicum (Faisal et al., 2006.) 
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 . BAPبوجود تراكيز مختلفة   MS: متوسط عدد البراعم الناتجة من زراعة العقد الساقية على الوسط المغذي 1الجدول 

   BAPتركيز هرمون 

ضاف إلى الوسط المغذي  لما

MS 

عدد البراعم  

 المتشكلة 
 تشكل الجذور وعددها   طول البراعم  مظهر األوراق المتشكلة  

0 a2.66±0.82   سم  3 -2 لكل برعم  2وعدد أوراق رقيقة -   

0.1 b15±0.71 
أوراق ثخينة بلون أخضر غامق  

 لكل برعم 4عدد 
 2-1بعض الجذور  سم  2

0.5 b14±0.71 
غامق  بلون أخضر  أوراق ثخينة

 لكل برعم 4عدد 
 5 -4بعض الجذور من  سم  1

1 
c11.33±0.82 

 

أوراق ثخينة بلون أخضر غامق   

 لكل برعم 4عدد 
 5 -4الجذور من بعض  سم  0.5

2 d6.33±0.42 
أوراق ثخينة بلون أخضر غامق  

 لكل برعم 4عدد 
 - سم 0.5

4 e4.66±0.82 
أوراق ثخينة بلون أخضر غامق  

 رعملكل ب  4عدد 
 - سم  0.3

 0.01القيم التي تشترك بحرف أبجدي أو اكثر ال يوجد بينها فرق معنوي عند مستوى ثقة 

حيث تعد العامب األسممماسمممي الذ  يعاز التشمممكب في زراعة   ،بالعورة  لى رور من ماف النمو في وسممم  الاراعة نتا ج البحثيمكن تفسمممير 
 ,BAP ذ تؤر  السممممممممممميتوكينيناف ومنها   ،(Hunter, 1979البراعم اإلبوية ) ويايد من معدل تكاار ،ويسممممممممممماعد على النمو ،األنسمممممممممممرة
Kinetin   الدقيق وزيارة عدر التفرعاف ألنها تساهم في تنشي  انقسام الخاليا الميرستيمية  مهمًا في تكوين الفروع في عملياف اإلك(اررورًا

 .Gray and Fischer, (1986) لي   التكون نمواف جديدة على النباف، وهذا ما أشار 

 
 . BAPمغ/ل من  1و   0.5البراعم الناتجة من الزراعة على التركيزين  .3 الشكل 

 
 . BAPمغ من  0.1  المضاف إليه MSتقطيع البراعم الناتجة من الزراعة على الوسط  .4الشكل 
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 موجودة في وسط الشكل. لالبراعم المتشكلة على الوسط المغذي بوجود األوكسين مقارنة بعينة الشاهد ا .5الشكل 

(، وقد 6وأعوت بارراف بمرموع جذر  جيد )الشمكب  بدون هرمون بشمكب جيد   MSنمت البراعم الناترة عن اإلك(ار على الوسم  المذذ  
وبإامما ة  ،% عند زراعتها على التورب المذذ  في حوض زجاجي بدرجة حرارة المخبر80نرحت عملية أقلمة )تقسممية( البارراف بنسممبة 

في أقلمة نباف الكرمة وقد توافقت هذه النتا ج مع عدر من  الباح(ين الذين نرحوا    ،(7سمماعاف ظالم )الشممكب    8 عة بالتناوب معاسمم   16
(Baydar, 2000; Gök and Ergenoglu, 1996   تشمممممير هذه التقانة  لى أن  يمكننا اسمممممتخدام تقانة زراعة األنسمممممرة في الاجاا .)

 وحف ها الستخدامها في أبحاث الحقة رون الحاجة  لى انت ار عملياف الرمع الموسمي. ،ت قصيرقللحصول على نباتاف الررجير بو 

 
 نباتات الجرجير بعد األقلمة. .7وتكون المجموع الجذري.         الشكل  MSالبادرات بعد نموها على  .6الشكل                  

مغ/ مب من األوكسمين   1المضما   لي    MSس هو الوسم  المذذ  شمكب الكالتأن أفضمب وسم  ل  (2)  تبين النتا ج الموامحة في الردول
2,4-D   نين مغ/ل من السميتوكي  0.5باالشمتراع معBAP83.75 ناترة من زراعة العقد النباتيةالس  ، حيث بلذت  نسمبة تشمكب الكال% ،

 هذه الدراسمةسم  ذات . تشمابهت الورقية على الو  من زراعة القوعالناترة %  66.75% الناترة من زراعة معالق الورقة و75تليها النسمبة  
مع   D-2,4مغ من   1المضمما   لي     MS  س على الوسمم حيث نرح تشممكب الكال  Ocimum sanctumللنوع   مع رراسممة أجريت على

BAP  0.5-0.1بتراكيا تراوحت بين  ( مغ/لJan et al., 2016كان  .)  بنية  من العقد النباتية ومعالق الورقة ذا س المتشمممممممممكبالكال
بنية مفككة   القوع الورقية ذاعن زراعة    س الناتجلالكا  س معالق الورقة، بينما كانوأبيا )بيج( لكال  ،ولون أخضمر فاتح للعقد ،متماسمكة

حيث كانت العقد أك(ر  ،اإلك(ار وقد يرجع السممبب في ذلك لبنية الرا  النباتي األصممب المسممتخدم في عملية  ،(8  ولون بني فاتح ) الشممكب
 بينما األوراق كانت رقيقة طرية.  ،وكذلك معالق األوراق ،وصالبةً  تماسكاً 
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السميتوكينيناف في تحريا الخاليا لذ  يلعب  اسمتخدام تراكيا مشمتركة من األوكسميناف و س  لى الدور الهام اب الكالا تشمك  يقد يعور تحر 
نت  حيث بي    ،ونوع الرا  النباتي الماروع ،للتراكيا المسممممتخدمة  الفصمممميلة الصممممليبية وفقاً   ع آلخر فيعلى االنقسممممام، ويختلف ت ايرها من نو 

كان  BAPمع السمممممميتوكينين  NAAاكيا متسمممممماوية من األوكسممممممين أن اسممممممتخدام تر  .Brassica oleraces Lرراسممممممة أجريت على النوع 
 Ahmad andتحت الفلقاف للبارراف المسمممممممممممتخدمة )  عة المحورس عند هذا النوع وذلك بد ًا من زرا األفضمممممممممممب لتحريا تشمممممممممممكب الكال

Spoor, 1999 نخفضممممممممممممة من ن اسممممممممممممتخدام تراكيا مرتفعة من األوكسمممممممممممميناف باالشممممممممممممتراع مع تراكيا مأ  ا ج الدراسممممممممممممةنت(، بينما أابتت
سة أجريت مع ررا  الدراسةنتا د ، وتشابهت N. officinal R.Brس عند النوع المدرول  ا تشكب الكاليكان األفضب لتحر السيتوكينيناف 

ض على تشممممكب حر   BAPباالشممممتراع مع السمممميتوكينين  D-2,4ن اسممممتخدام األوكسممممين أأابتت  ،على االاة أنواع من الفصمممميلة الصممممليبية
(. بينما  Dubey and Gupta, 2014را  النباتي المستخدم )لل  المدروسة وبنسب اختلفت من نوع آلخر وفقاً  س عند جميع األنواعالكال
س هو المحور تحت ريت على االاة أنواع تابعة للفصميلة نفسمها للنباف المدرول أن الرا  النباتي األفضمب لتشمكيب الكالرف رراسمة أجأشما

 ,.D  (AL-Naggar et al-2,4مغ/ل من  1، أو القوع الفلقية عند اسممممممممممممتخدام  D-2,4مغ/ ل من   0.5الفلقاف عندما اسممممممممممممتخدم  
 Indol-3 acetic acid , Naphthalene acetic acid  نوعين من االوكسمينافأن اسمتخدام  (. كما أشمارف رراسمة أخرف  لى  2010

(NAA, IAA   ( باالشممممتراع مع نوعين من السمممميتوكينيناف(BAP – Kinetin) س عند أنما   ضممممب لتحريا تشممممكب الكالأعوى نتا ج أف
 (.(Bano et al., 2010من الفصيلة الصليبية  Brassica Junecaمن 

مغ/ل من السميتوكينين  0.5س الناترة من زراعة العقد السماقية أو معالق الورقة على الوسم  المذذ  المضما   لي   كالقوع ال بدأ تشمكب 
BAP س على مختلف القوع انخفضممت نسممبة تشممكب الكالو يومًا. 14س الورقة بالتشممكب  ال بعد بدأ كاليم  منذ اليوم السممابع للاراعة، بينما ل

تشابهت هذه النتا ج مع رراسة أجريت  .ركيا السيتوكينين أو األوكسين، وزارف المدة الامنية الالزمة لبد  تشكل رة تالنباتية الماروعة بايا
ر  وبينت أن النسمممممب األفضمممممب لتشمممممكب الكال Brassicaعلى سمممممتة أنما  مختلفة من الرنس   لت منذ اليوم السمممممارل أو السمممممابع من س سمممممُ

 ,.Khan et al) باالشممممممممتراع مع تراكيا مختلفة من األوكسمممممممميناف BAPا مختلفة من يالمضمممممممما   لي  تراك MSعلى الوسمممممممم  الاراعة  
مع وجور  ،وتراكيا الهرموناف ،س اختلفت وفقًا لنوع الرا  النباتي المسمتخدمأن نسمبة تشمكب الكال. وقد أشمار التحليب اإلحصما ي (2010

من الاراعة في الحااممممممنة  س الناتجنوع المدرول. تم حفظ الكالد الس عنب الكال  في تحريا تشممممممك   ارتبا  بين هذه العاملين ورورهما معاً 
 في أبحاث استخالص الحقة. الستخدام   MS على الوس  المذذ 
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 مقدرة بالـ مغ/ل.  BAPو  D-2,4المضاف إليه تراكيز مختلفة من   MSس الجرجير على الوسط : تشكل كال 2الجدول 

 منظمات النمو 

  
 الجزء النباتي 

أيام  

شكل   ت

 س الكال

س  نسبة تشكل  الكال 

% 

 بنية

 س الكال

 متماسكة أو مفتتة 

 لون الكالوس 

2,4-D BAP      

 أخضر فاتح متماسكة 51.25d 20 -7 عقدة  0.1 1

 بني فاتح مفتتة 33.50c 21 -14 ورقة  0.1 1

 أبيض كريستالي متماسكة 42d 20 -7 معالق الورقة  0.1 1

 أخضر فاتح سكةمتما 83.75a 20-7 عقدة  0.5 1

 بني فاتح  مفتتة 66.75b 30-14 ورقة  0.5 1

 أبيض كريستالي متماسكة 75b 30 -7 الورقة معالق  0.5 1

 أخضر فاتح متماسكة c31 30-20 عقدة  1 1

 بني فاتح مفتتة e28 45-30 ورقة  1 1

 أبيض كريستالي متماسكة 30.50c 30-20 معالق الورقة  1 1

 أخضر غامق  ماسكةمت  27.25e 45 -30 عقدة  1 2

 بني مفتتة f20 45-30 ورقة  1 2

 بني فاتح متماسكة e25.27  الورقة معالق  1 2

 0.01القيم التي تشترك بحرف أبجدي أو اكثر ال يوجد بينها فرق معنوي عند مستوى ثقة      

  
 ن اليمين إلى اليسار.يب مس المتشكلة على العقد الساقية والقطع الورقية ومعالق الورقة بالترتالكال .8 الشكل

  االستنتاجات: 
من العقد  في مكاارة نباف الررجير الما ي اعتباراً  BAPالماور بتراكيا مختلفة من السمممممممميتوكينين  MSيمكن اسممممممممتخدام الوسمممممممم  المذذ  

م زراعتها وتوفرها ب   وقت اومن  ،  الحفاظ على النباتاف مخبرياً دومن ام حفظ البارراف الناترة من المكاارة وأقلمتها وذلك به ،النباتية
على الوس   س الررجير باراعت أو توفيرها كمارة غذا ية أو طبية. كما يمكن الحصول على كال  ،خدامها في أبحاث علميةمن العام الست

MS  الماور بتراكيا مختلفة منBAP, 2,4-D. 
 المراجع: 
 .، سوريةتشرين، الالذقية. جامعة Nasturtium R.Brالررجير . رراسة التوزع البيئي والتنوع الورااي لرنس )1999غالب ) ،طيوب
 صفحة. 152ق، سورية. (. رمش(. النباتاف الوبية وفوا دها )الوبعة ال(انية1995)  عمار ،الكويفي
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Abstract 

This study investigated the effect of some plant growth hormones on the shoots 

formation and callus induction of Nasturtium officinale R.Br, in vitro. All 

experiments were carried out at the laboratory of Department of Plant Biology, 

Faculty of Science, Tishreen University during 2016 and 2017. Seedlings were 

grown on MS medium, then 0.5-1 cm of stem nodes were planted on the MS 

nutrient medium with 0.1, 0.5, 1, 2 and 4 mg/l of the cytokinin Benzyl Amino 

Purine (BAP). Stem nodes, leaves and petioles of leaves were planted on MS 

medium with various concentrations (1, 2) mg/l of the auxin 2,4-dichlorophenoxy 

acetic acid (2,4-D) in combination with various concentrations (0.1, 0.5, 1) mg/l 

of BAP. The cultures were maintained in growth incubator at temperature 25±2 

°C with a photoperiod of 16 hours light (2500-3000 lux) and 8 hours dark. The 

results showed that MS medium with 0.1 mg/l or 0.5 mg/l BAP was the best to 

propagate buds, where the average number of shoots ranged between 14-15, and 

some shoots formed roots. The MS medium supplement with 1mg/l of 2,4-D in 

combination with 0.5 mg/l BAP was  the best medium for callus induction from 

all parts of the plant, and the stem nodes were the best plant parts used to form 

callus on MS medium in most of hormone concentrations; stem nodes recorded 

best rates of callus formation 83.75% then the petioles of leaves was 75% and 

the leaves was 66.75%, on the best medium.   

Keywords: Nasturtium officinal R.Br, Tissue culture, Auxin, Cytokinin, Callus. 
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