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وانتخاب وسط  Cucurbita maxima الزراعة الشديجية لشبات القرع الجبمي 
 مالئم الستحثاث مزارع الكالس من أعزاء بادراته

 عبدهللا نجم الشعيسي           اسالم ياسر عبدهللا                  

 قدم عمهم الحياة     كمية التربية لمعمهم الررفةجامعة السهصل  

 ( 2021/3/18قبل لمشذر في  2021/2/1)قدم لمشذر في 

 الخالصة:

تعرفتتالدراسد تتحلدرة رلتتحلتجتتةلد تتاق وحلديقسد لقدررتتلا فلقديقسد لدراج لتتحلقدررتتلا فلتةتتالدراج لتتحلرظ تت  لدراتتتر ل    
درصجبلدرطاتؼلباردكيزلمخاجاحلمتؽلل MSدرك رسلتجةلدرؾ طلدرغذدئيللث ثي اةلCucurbita maximaدرقبجيل

،لققتتالدبتا لقظتترلديقسد لقدررتتلا فلل (Kin, BA)ظيظ  لوقدررتت واؾك ل(D , IAA , NAA-2,4)ديقكرتيظ  ل
لل MSIد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاق وحلت رلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحلفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيلدرؾ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطلدرطظاختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبل

%لقيجيهت ل100درك رسلفيه للث ث(ل،لإذلبجغالنر حلد اةNAAمجغؼل/رارلل0.5+للBAمجغؼل/لرارلل1.0+للMS)ل
ل5.2%لدراتيلدتظتةلك ررته لدتجتةلقرفلطتر لتجتةلوتذدلدرؾ تطل77ل%لثؼلديقسد لدراج لح88دررلا فلتةالدراج لحل

غتتؼلقتجلتتتلدتاطتتالوتتذدلدرؾ تتطلفتتيلوتتذتلدراسد تتحليلدماتتتلدرقيتتاالركتت رسل طلتترلدي تتزد لدرظ  تلتتحلل4.3غتتؼلثتتؼلدررتتلا فل
ل0.5+للKinمجغتتؼل/راتترل3.0+للMS ثلدرع رلتتحل،لكطتت لدفلدرؾ تتطلدرثتت نيل)ثدرطرتتاخامحل،لفضتت لتتتؽلنرتت حلدي تتاة

 ثلت رلتتحلكتتذرػلر  تتزد لدرظ  تلتتحلنارتته لركظتتتلد تتا عالينتتتلرتتؼل ةتت ف لتجتتةلث(لحاتتنلنرتت حلد تتاةD-2,4لمجغؼ/راتتر
لحيؾيحلدرك رسلتظالديلدمحلرطاالطؾيجح.

للن   لدرار لدرقبجي،لرسدتحلدينرقحلدرظ  تلح،لمظغط  لدرظطؾلالكمسات السفتاحية:
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Histological culture of Cucurbita maxima and selection of 
suitable media for induction of callus cultures from 

seedling members 

slam Yasser Abdullah                              Abdullah Najm Al-Nuaimi 

  University of Mosul, College of Education for Pure Sciences, Department of 
Life Sciences 

Abstract  

The present study found out the response of leaves, stems , cotyledons and 

hypocotyls of Cucurbita maxima to produce callus on Solid MS medium enriched 

with different concentrations of auxins such as 2,4-D ,IAA and NAA, and cytokinins 

such as Kin and BA. 

The explant of leaves and stems showed high response in the selected medium 

MSI MS +1.0 mg/L BA +0.5 mg /L NAA) where callus Production from leaves and 

stems reached 100% in hypocotyls 88% and cotyledons 77% whose calls had the 

highest fresh weight in this medium 5.2 gm and stems 4.3 gm therefore, the study 

adopted this medium for its good sustenance of the calls of explants in addition to the 

high rate of production . The medium MS + 3.0 mg/L Kin + 0.5 mg/L 2,4-D achieved 

a high production rate for the same explants . However it was excluded since it did 

not keep the vitality of calls when maintained for along time. 

Key words: Cucurbita maxima, plant tissue culture, growth regulator. 
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ضتؾلن ت تيلتةتالعترقللة رلتحل اصالبزسدتحلدينرتقحلدرظ  تلتحلتتزللةجلتحلدقلنرتلعلدقلت
متتؽلدرطرتتب   لدرطروتتلحلقتع لطتتتلقرسدتاتتتلفتتيلدق تت علغذدئلتتحلدنتتظظ طلحلمعاطتتحلقمتتؽلثتتؼلتظتتؾسل

(،لAina et al , 2012درقتز لدرطتزسق لتةتتالعترقللمةتالال،لمتتؽلحيت لدرةتردسالقدرضتتؾ ،ل) ل
نتتتتظطلمغظتتتت الدربتتتتذقسللSpermatophytaتظاطتتتتيلدرع ئجتتتتحلدرارطلتتتتحلدرتتتتةلبتتتت  حلدرظ  تتتتت  لدربذسيتتتتحل

Angiospermaeقرتتتتتتتتتتؼلذقد لدراجااتتتتتتتتتتيؽللDicotyledonsست تتتتتتتتتتحلدرارطلتتتتتتتتتت  للCucurbitalesل
 Citrullus تتظسل،لقمتتؽلن  ت تهتت لدررقتتيلل100نتتؾ لفتتيلل800(،لتضتتؼلدرع ئجتتحل2000)درك تتتب،ل
lanatusقدرخل سللcucumis sativusقدر ظتل للCucumis meloققتر لدركؾ ت للCucurbita 

pepoل)درعرتتجي(لقدرقبجتتيلCucurbita maxima(،للققتتال2009قلدرعرقتت ق ل،لل2014دمحمل،)ل
د ريتتتالتتتتااللسد تتت  لفتتتيلمقتتت للدرزسدتتتتحلدرظرتتتلقلحلرظ  تتتت  لوتتتذتلدرع ئجتتتحلإذلنقتتت لد تتتاخاد لمتتتزدس ل

درصتتتتجبلدرطتتتزقللباردكيتتتتزلت رلتتتحلمتتتتؽللMSفتتتيلق تتتطللC.pepoدرطاتتتؾيلفتتتيلدرزوتتتترالراتتتر لدركؾ تتتت ل
ل12.5،ل10.0،لل7.5،لل5.0لD-2,4غؼ/راتتتتتتترلقدسكعتتتتتتتحلتردكيتتتتتتتزلمتتتتتتتتؽلل150،لل120دررتتتتتتت رقرل
كط لد رىلتاللمتؽلدر ت حثيؽللسد تحلرطعرفتحلتت ثيرلل(Kurtar et al, 1999)تجةلدراؾدريمجغؼ/رارل

س لفتتتيلدرطتتتزدل Somatic embryogenesisمظغطتتت  لدرظطتتتؾلتجتتتةلتكتتتؾيؽلدي ظتتتحلدرقرتتتطلحل
إذلد تاخامالتردكيتزللCucumis meloقدر ظتل للC. pepoدرظرتلقلحليقسد لن ت  لقتر لدركؾ ت ل

هط ل،لققالتؼلدرةصؾللتجةلدي ظحلدرقرتطلحلدراتيلتظتؾس لتدقلتادة لKinقللD-2,4مخاجاحلفيل
قفتيللسد تحلل(Kintzios et al, 2002)درةلمرحجحلدرظؾسلدرظؾسكيتا لقنتؾيلدرتةلدرظ ت  لدرك مت ل

 ثلدرك رسلمؽلدراجنل،لدررلا فلقديقسد لث(لتط ظالفيه لمؽلد اة2006درةطادنيلت  ل)ق مالبه ل
كطتت لد ريتتاللسد تت  لتجتتةلن تت  لدر ظتتل لرغتتركلتكتتؾيؽلمتتزدس لكتت رسللCucumberرظ تت  لدرخلتت سل

قمتؽلدي ظتحلقديقسد لدراج لتحلل(Everson et al, 2006)ديقسد لدراج لحلقتط وزتلراكؾيؽلدرظ  تت  ل
ل.(Bordastal, 2006)دراج لحللقدررلا فلتةا

 :مهاد العسل وطرائقه

 زراعة البذور السعقسة وانتاج البادرات الدميسة:  
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بتتتاد لتطجلتتتحلدناتتت تلدر تتت لسد لدررتتتجلطحلباع تتتلؼلدربتتتذقسل تتتظةل لو  تتتاخاد لمةجتتتؾللدرا نتتترل
لقدرط  لدرطاظرلتجةلدرظةؾلدرا ري:للNaOClدراق س ل)و وبؾكجؾسدوالدرصؾلوؾ (ل

لدرطعاطحدرط لال
لمعاؼ:لم  
لحقؼ:لحقؼ

لماالدراع لؼ
ل()لقلاح

ل5ل2:ل1
ل10ل2:ل1
ل5ل1:ل1
ل10ل1:ل1

ل3قكعتتالديناهتت  لمتتؽلدراع تتلؼلغرتتجالدربتتذقسل يتتادلو رطتت  لدرطاظتترلدرطعاتتؼلثتت ثلمتترد لقكطعتتالل    
دراخجصلمؽلدث سلدرط لالدركلطل ئلتحل)درطعاتؼ(لثتؼلناجتالدربتذقسلو  تاخاد لمجاتطلللق ئنلرك لمرالي  

معاؼلدرتةلطبتنلباتر لمعاتؼل ةاتؾ لقس لتربتل لمعاتؼلرغتركلتقللاهت لقدرتاخجصلمتؽلدرطت  لدرعت رنل
لبه .

درصتتجبلدرختت ريلمتتؽلمظغطتت  للMSOققتتالرستتتالبتتذقسلدراتتر لدرقبجتتيلدرطعاطتتحلتجتتةلق تتطل      
بتذسال/لقظيظتح(لفتيل تؾلل2ل-1مت لمتؽلدرؾ تطلقكطعتالل)ل20مجتؼلتةتؾ ل100درظطؾلفيلقظ نيلحقتؼل

د ت  لديقرتةلفتيلغرفتحلدرظطتؾلباس تحلحتردسالل5ل-4معاؼلثؼلحاغالدراظ نيلفيلعرقللمغجطتحلرطتاال
 ت تحلل16ْ ل،لوعالدرشرق لو ين   لناجالدرعيظ  لدرةلدرغرقللديتال ل تحلرغرفتحلدرظطتؾلل2±لل25

لرؾكس.ل2000ردسالناره لقكشاالدو  ال  ت  لع  لقكاس   لدرةل8وؾ ل/

 اث مزارع الكالس: ثاستح

لMSمتتؽلدر تت لسد لدررتتجلطحلدرظ ملتتحلفتتيلدرؾ تتطلدرغتتذدئيللExplantsدةتتذ لدي تتزد لدرظ  تلتتحل       
 ؼلطؾللرك لمؽلدررلا فلقدررلا فلتةالدراج لحلقدرقذقسل1وؾم لقك نالوطعاللل15درصجبلوعطرل

 لحل،لرستالوتذتلدي تزد لفتيلقظت نيلر   لتحلقلقدس لح قيتحلتجتةل ؼلر قسد لقديقسد لدراجل0.5قل
لدرطاتؼلباردكيزلقدنؾد لماادةجحلقمخاجاحلمؽلمظغط  لدرظطؾلقتجةلدرظةؾلدآلتي:للMSق طل
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 مظغط  لدرظطؾل)مجغؼ/لرار(ل*
2,4-D + Kin IAA + Kin NAA + BA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.5 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 
0.5 2.0 0.5 1.0 0.1 1.0 
0.5 3.0 0.5 1.5 0.5 1.0 
1.0 1.0 0.5 2.0 0.5 1.5 
1.0 2.0 

 
1.0 3.0 

لدرخ ريلمؽلمظغط  لدرظطؾل عال)مع مجحلدرطا سنحل(لفيلوذتلدراسد حلل.لMS*لق طلل

 ادامة مزارع الكالس وتقدير الهزن الطري: 

غؼ/قظعتحل/ تز لل1دركت رسلوةتاقلل(لد  بلرلدذلناجالقظترل4-3تطالدلدمحلمزدس لدرك رسلك ل)    
ن  تيل/لمع مجحلدرةلدق  عل اوتاالوعتالدردرتحلدراظترلدربظلتحلدرجتؾفلدراتيلوتيلفتيلديغجتبلة  ت لمياتحل

وؾم لوةر بلدرار لبيؽلقرفلدراظيظحلتظالرس لل30ققاسلدرؾرفلدرظر لرك رسلدي زد لدرظ  تلحلوعطرل
وؾمتت لمتتؽلبتتا لرسدتاتتتلتجتتةلق تتطلل30غتتؼ/لقظعتتحلكتت رسل/ل تتز لن تت تيل/لمع مجتتحلقكعتتالمتترقسللل1

ل.وؾم (ل60ديلدمحل)تطرلدرك رس

 

 الشتائج والسشاقذة: 

 ة:سكفاءة التعقيم الدطحي لمبذور وانتاج البادرات الدمي

للدرصتتتتؾلوؾ لطةجتتتتؾللو وبؾكجؾسدوتتتتاولدعهتتتر لناتتتت ئعلدةا تتتت سد لدراع تتتتلؼلدررتتتتظةيلربتتتتذقسلدراتتتتر      
NaOCLحقتتؼلمتت  لماظتترلل1حقتتؼلمعاتتؼ:لل1(لدفلدرطع مجتتحلبظرتت حل1دراقتت س لدرقتتاقلل)درا نتترلل

%لققالت  وظال100حلبجغالنرباه لطلق ئنلدتظالدفض لنر حلتع لؼلقدنا تلو لسد ل جلل10قرطاال
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كاتتت  الدراع تتتلؼلدتاطتتت لدلتجتتتةلدراردكيتتتزلدرطرتتتاخامحلمتتتؽلدرطةجتتتؾللدرطعاتتتؼلقدرطتتتاالدرزمظلتتتحلرجطع مجتتتح،ل
وؾم لكطصاسلرجةصتؾللتجتةلدي تزد لدرظ  تلتح،لقيعتالتع تلؼلدرقتز لل15وعطرلدتاطا لوذتلدر  لسد ل

درظ  تيلدرطراخا لقدةالت سلنتؾ لتركيتزلم ئتؼلمتؽلدرطعاطت  لد   ت ل عاطتالتجلتتلفتيلرسدتتحلدينرتقحل
ل.(للAlonso and Stepanova, 2014ق)لل(Rivero, 2014درظ  تلحل)

 (: 1الجدول )

 في محمهل هايبهكمهرايت الرهديهم. C.maximaكفاءة التعقيم الدطحي لبذور القرع الجبمي 

لدرط لالدرطعاطح
لمعاؼ:لم  
لحقؼ:لحقؼ

 كا  الدراع لؼلماالدراع لؼل)لقلاح(
ل%

ل96ل5ل2:1
ل80ل10ل2:1
ل98ل5ل1:1
ل100ل10ل1:1

 

 استحداث مزارع الكالس:

 ثلدركتت رسلفتتيل طلتترلدي تتزد لدرظ  تلتتحلث(لد تتاق وحل يتتاالي تتاة2دعهتتر لناتت ئعلدرقتتاقلل)       
لMSدرطراخامحلفتيلوتذتلدراسد تحلم تتادلدرقتذقسلرتؼلترتاة لنه ئلت .لققتالرتؾح لدفلد تاخاد لق تطل

%لقكتتادل81 ثلفتتيلديقسد لثدتظتتةلدتجتتةلنرتت حلد تتاةلNAAقللBAدرةتت ق لتجتتةلمظغطتت  لدرظطتتؾل
د ت  لثتؼلل5%لةت للمتاالدقصترل78د   لوجيه لقظرلدررلا فلتةالدراج لتحلل9ة للماالل ثثدي اة

%لقةت لل60د   .لبيظط لدعهر لقظترلدررتلا فلدقت لد تاق وحلل6%لقكطاال75قظرلديقسد لدرااجلحل
%لقكطتاال56-12رؾحغتالد تاق وحلدقت للIAA, Kinد ت  ،للقتظتالد تاخاد لمظغطت  لدرظطتؾلل8ماال

،لكطت لدعهتر لدرظاتت ئعلدفللNAA, BAمت لما سنتحلو يق تت علدرة قيتحلتجتةلوؾلل12-7رمظلتحلدطتؾلل
لدرةتتتت ق لتجتتتتةلMSقظتتتترلديقسد لدراج لتتتتحلرتتتتؼلترتتتتاة لدركتتتت رسلقدعهتتتتر لدرظاتتتت ئعلكتتتتذرػلدفلق تتتتطل
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2,4-D, Kinثلدركت رسلفتيلوتذتلثبتقرلقظترلدررتلا فلتةتالدراج لتحليتظت  لدتجتةلنرت حلي تاةل 
د تت  لقدكاطتت للتكتتؾيؽلل5 ثلثمتتؽلحيتت لبتتادلدي تتاة%لقةتت للدقصتترلمتتاالرمظلتتحل87دراسد تتحلبجغتتال

د تت  لدمتتت لل7%لقةتتت لل63وؾمتت ،لوجتتيلذرتتتػلقظتترلدررتتلا فلل25دركتت رسلفتتيلدقتتت لمتتاالرمظلتتحلك نتتتال
%لةتت للدرطتتاالنارتته لبيظطتت ل تتقجالديقسد لدراج لتتحلدقتت لنرتت حل50 ثه لثديقسد لفك نتتالنرتت حلد تتاة

ل%.35 ثلثد اة
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  :(2) جدول

 الرمب الحاوي عمى تداخالت مشظسات الشسه السختمفة  MSفي وسط  C. maximaاث الكالس من االجزاء الشباتية لشبات القرع الجبمي ثاستح

لدي زد لدرظ  تلح

NAA+BAلIAA + Kin2,4ل-D + Kinل

نر حل
ل ثثدي اة
ل%

با ل
ل ثثدي اة

دكاط لل
لدرك رس

نر حل
ل ثثدي اة
ل%

با ل
ل ثثدي اة

دكاط لل
لدرك رس

نر حل
ل ثثدي اة
ل%

با ل
ل ثثدي اة
ل

دكاط لل
لدرك رس

ل)وؾ (ل)وؾ (ل)وؾ (
ل35ل7ل50ل37ل12ل12ل31ل9ل81لديقسد 
ل29ل7ل63ل39ل9ل56ل32ل8ل60لدررلا ف

ل29ل7ل35ل0.0ل0.0ل0.0ل37ل6ل75لديقسد لدراج لح
ل25ل5ل87ل30ل7ل50ل32ل5ل78لدررلا فلتةالدراج لح

ل0.0ل0.0ل0.0ل0.0ل0.0ل0.0ل0.0ل0.0ل0.0لدرقذقس
ل*لمعاللث ثلقظرل/ل ز لن  تيل/لمع مجحلقكث ثحلم رسد 
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 ثلكت رسلديقسد لك نتالث(لدفلدفضت لدرطعت م  لي تاة3فيلحتيؽلدعهتر لنات ئعلدرقتاقلل)      
لMSمجغتتتتؼ/لراتتتترلتجتتتتةلدراتتتتؾدريلدقلل0.5،ل1.0باركيتتتتزللNAA,BAدرةتتتت ق لتجتتتتةللMSفتتتتيلق تتتتطل

وؾمت لقلل13مجغتؼل/لراترلتجتةلدراتؾدريلقةت للمتاالل0.5،ل3.0باركيزللD, Kin-2,4درة ق لتجةل
لBAمجغؼل/لرارلمؽلل1.0%لفيلدراردكيزل100هر لقظرلدررلا فلدفض لد اق وحلعد   لكذرػلدل9

%،ل100قكظرت حللD, Kin-2,4د   لفتيلغ ربلتحلتردكيتزلل9لة للماالNAAمجغؼل/لرارلمؽلل0.5
 ثلدركتت رسلفتتيلدتجتتةلدراردكيتتزلرجرتت واؾلك وظيظتت  لثدمتت  لديقسد لدراج لتتحلفك نتتالدفضتت لنرتت حلي تتاة

Kin, BAدرطاتطتتحلو يقكرتتيظ  للNAA2,4دقلل-Dفتتيلق تتطللMSد تت  لل6،لل10قةتت للمتتاالل
يل%لكت فلفت100كت رسلدررتلا فلتةتالدراج لتحلر ثلثتجةلدراؾدري.لفيلحتيؽلرتؾح لدفلدفضت لد تاة

مجغتتتؼل/لراتتترلبؾ تتتؾللل3.0دقلل2.0دقلل1.0وتتت راردكيزللKinدرطاتطتتتحلوطظغطتتت  لدرظطتتتؾللMSدق تتت عل
ة لللNAAمجغؼل/لرارللBA +0.1مجغؼل/لرارللMS+1.0فض لتؽللD-2,4مجغؼل/لرارلل0.5

لل2.0درةتتتتتتت ق لتجتتتتتتتةللMSفتتتتتتتيلق تتتتتتتطلل%100د تتتتتتت  لكتتتتتتت  لرؾحغتتتتتتتالدي تتتتتتتاق وحلنارتتتتتته لل5متتتتتتاال
قركتتتؽلمتتتاالدطتتتؾللما سنتتتحلوطتتت لتاتتتا لرهتتتذلدرقتتتز لدرظ تتت تيللIAAمجغتتتؼل/لراتتترلل0.5قللkin/لراتتترلمجغتتتؼ

ل(.1)درش  ل
دعهر لدرظات ئعلدفلدفضت لد تاق وحلك نتالفتيلقظترلدررتلا فلتةتالدراج لتحلثتؼلدررتلا فلقدقجهت ل      

فتتيلديقسد لدراج لتتحلق تتقجالكتتذرػلدقصتترلدرطتتاللدرزمظلتتحلفتتيلدررتتلا فلقدررتتلا فلتةتتالدراج لتتحلتجتتةل
مظغطت  لدرظطتؾلدرطرتاخامحلفاتالرتؾح لدفلدفضت لدرطعت م  لك نتال لقتردكيتزلدراؾدريلدم لنا ئعلدنؾدل

مجغؼل/لرارلدرذ لحازل طلرلدي زد لدرظ  تلحلل0.5لD-2,4مجغؼل/لرارل+للkin + MS 3.0ق طل
ك نتالل%لر قسد لقدررلا فلقدررلا فلتةالدراج لتحلو  تاثظ  لديقسد لدراج لتح100درطراق وحلقكظر حل

ل0.5لNAA مجغتؼل/لراترل+لل1.0لBA+MSد   لوجلتلق طلل9-7%لقة للماالتردقحالبيؽل71
مجغتتؼل/لراتترلدرتتذ لحاتتزل طلتترلقظتترلدي تتزد لدرظ  تلتتحلقكظرتت حلت رلتتحلقركتتؽلوطتتاللرمظلتتحلدطتتؾللمتتؽل
درؾ طلدررت بنلقسكطت ل عتؾللدررتببلفتيلذرتػلدرتةللقسلدرهرمؾنت  لدرظ  تلتحلدرادةجلتحلقمظغطت  لدرظطتؾل

تجتتتةلد تتتاق وحلدراظتتترلدرظ  تتتتحلي تتتاةادثللفحلقمرتتتاؾىلدراؾدفتتتنلبيظهطتتت لدذلوتتت ثرلذرتتتػلكثيتتتردرطضتتت 
معتت لكثيتتردللIAA, kinقرتتؼل شتتقرلد تتاخاد ل(للIsmail,2017قلل(Acquaah,2004 دركتت رسل

ل. ثلدرك رسثتطجلحلد اة
زىلدرتتتتةلدفلعتتتتدفلدي تتتتاق وحلدرع رلتتتتحلدراتتتتيلدبتتتتاته لن  تتتتت  لدراتتتتر لدرقبجتتتتيلفتتتتيلوتتتتذتلدراسد تتتتحلتللللل

 ثلمتتتزدس لدركتتت رسلواؾقتتتطلتجتتتةلدنتتتؾد لقمرتتتاؾي  لمظغطتتت  لدرظطتتتؾلدرطضتتت فحلدرتتتةلدق تتت علثد تتتاةا
قة نتتحلدررتت واؾك وظيظ  لل(Yah et al ,2013 and Yah et al 2010) ثلثدي تتاة

قديقكريظ  لبؾناه لم ثرد لكلطل قيحلتظغؼلمؽلنش علدرظ  ت  لقتةاثلتكت م لبتيؽلدنتؾد لدرظشت عل
درجذدفل عادفلدكثرلدرر واؾك وظيظ  لبيؾت لقد اخادم لفتيلدراسد ت  لل(kin, BA)مظه لدراريؾرؾ يلقل

درخ نحلو را ثيرد لدرارتيؾرؾ لح(،لكطت لدعهتر لدرظات ئعلدرا ت وؽلدرؾدوت لفتيلنات ئعلو لتحلدرطعت م  ل
قرلد لمتتتتؽلشتتتتمتتتترلدةتتتتا للدنتتتتؾد لقتردكيتتتتزلمظغطتتتت  لدرظطتتتتؾلدرطرتتتتاخامحلفتتتتيلوتتتتذتلدراسد تتتتحلقرتتتتؼل 
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درخت ريلمتؽلمظغطت  للMSO ثلدركت رسلكطت لرتؼل غهترلق تطلثدرقذقسلتجةلد اةلدرطع م  لقظر
لدرظطؾلد لتةازلرظشؾ لدرك رسلقتكؾنت

(Jeromea and Vivekanandan ,2015  and Lashin and Diaa,2014).ل
ل
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 :( 3الجدول )
 .متداخمة  مختمفة من مشظسات الشسهالرمب الحاوي عمى انهاع وتراكيز   MSفي وسط  C. maximaاث الكالس من اجزاء نبات القرع الجبمي ثاستح

 MSالوسط الغذائي 

 هلغن/لتز
 السيقاى تحت الفلقية االوراق الفلقية السيقاى االوراق

BA NAA 

نسبة 

 اثثاالستح

% 

بدء 

 اثثاالستح

اكتوال 

 الكالس

نسبة 

 اثثاالستح

% 

بدء 

 اثثاالستح

اكتوال 

 الكالس

نسبة 

 اثثاالستح

% 

بدء 

 ثثااالستح

اكتوال 

 الكالس

نسبة 

 اثثاالستح

% 

بدء 

 اثثاالستح

اكتوال 

 الكالس

 )يوم( )يوم( )يوم( )يوم(

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.6 0.0 60 : 54 94 7 34 60 00 50 86 7 50 

0.0 0.0 73 00 38 97 6 49 0.0 0.0 000 6 45 

1.0 0.5 100 13 32 100 9 26 77 11 32 88 9 28 

1.5 0.5 0.0 0.0 36 10 37 100 10 38 60 7 37 

Kin IAA  

0.5 0.5 0.0 0.0 62 12 37 0.0 0.0 67 7 27 

1.0 0.5 40 12 39 71 7 37 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33 4 28 

2.0 0.5 0.0 0.0 75 8 41 0.0 0.0 100 10 25 

Kin 2,4-D  

1.0 0.5 0.0 0.0 100 6 35 0.0 0.0 100 4 30 

2.0 0.5 60 6 36 100 11 27 0.0 0.0 100 4 24 

3.0 0.5 100 9 28 100 7 27 71 7 25 100 7 23 

1.0 1.0 60 8 28 0.0 0.0 17 10 29 83 6 21 

2.0 1.0 60 8 29 33 3 26 33 7 27 100 6 26 

3.0 1.0 50 7 46 100 7 26 100 6 34 17 5 46 
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لل
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اث الكككككالس مككككن االجكككككزاء الشباتيككككة السختمفككككة لشباتككككات القككككرع الجبمكككككي ث(: اسككككتح1الذكككك ل )
C.maxima  في وسطMS. 

A.  يهما. 15االجزاء الشباتية السختمفة بعسر 
 ديقسد  .1
 دررلا ف .2
 ديقسد لدراج لح .3
 دررلا فلتةالدراج لح .4
B.  يهما: 66االجزاء الشباتية السختمفة بعسر  كالس 
 ك رسلديقسد ل)دبلضلمخضرلنصطلماط  ػ( .1
 ك رسلدررلا فل)دةضرلماط  ػ( .2
 ك رسلديقسد لدراج لحل)دبلضلمخضرلنصطلماط  ػ(. .3
 ك رسلدررلا فلتةالدراج لحل)دةضرلمصارلماط  ػ( .4
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 ادامة مزارع الكالس وتقدير وزنه الطري 

(لقدتاطتتتت لدللتجتتتتةلحيؾيتتتتحلدركتتتت رسلقمغهتتتترتلدرختتتت س يل3،لل2فتتتتيلوتتتتؾ لناتتتت ئعلدرقتتتتاقريؽل)      
 ثلدركتت رسلقرقطلتترلدي تتزد لدرظ  تلتتحلوتتيلثقد تاطردسلنطتتؾتلوشتت  ل يتتالحتتال لدفضتت لمع مجتحلي تتاة

ل درتتذلMSIمجغتتؼل/لراتترلقسمتتزلرتتتلل0.5لNAAمجغتتؼل/لراتترلقلل1.0لBAدرةتت ق لتجتتةللMSق تتطل
قرنتتتلدرظتتر لبؾنتتاتلدفضتت لق تتطلدتظتتةلكتت رسل يتتالمتتؽلحيتت للدتاطتتالفتتيلدلدمتتحلدركتت رسلقحرتت ب

مجغؼل/لرارلل0.5ل+D-2,4مجغؼل/لرارلل3.0لKinنطؾتلققؾدمتلقب جتلما سنحلو رؾ طلدرقيالدرث نيل
لدرذ لرؾح لتجلتلوعطلدرك رسلتظالديلدمحلرطاالطؾيجحلقتغيرلفيلدرجؾفلقجل لقتجلتلد ا عا.

كتت رسلديقسد لدراج لتتحلكتت فلديفضتت لفتتيلقرنتتتلدرظتتر ل(لدرتتةلدفل4دبتت س لناتت ئعلدرقتتاقلل)        
غتتؼ،لوجلتتتلل4.2ما سنتتحلوتت نؾد لكتت رسلدي تتزد لدرظ  تلتتحلدرطرتتاخامحلدذلبجغتتالدرزيتت لالفتتيلقرنتتتلدرظتتر ل

غتتؼ،لقرتتؾح لدفلدقتت لريتت لالفتتيلدرتتؾرفلدرظتتر لك نتتالفتتيلكتت رسلدررتتلا فلتةتتالل3.3كتت رسلدررتتلا فل
 لالدرتتؾرفلدرتتةلدةتتا للمرتتاؾي  لدرطتتؾدللدي   تتلحلغتتؼلققتتال عتتزىلوتتذدلدرا تت وؽلفتتيلريتتل0.6دراج لتتحل
درخجلحلك ربرقتيظ  لقديحط كلدقلدرةلت ثيرلم ؾن  لدرؾ طلدرغذدئيلمؽلحي لتردكيزلدرطؾدلللدة ل

ل.(Muhammad et al ,2011 and Hamed,2016)قدرغرقللدرطراخامحلفيلرسدتاتل

 (: 4الجدول )

 MSIالشكامي فكي وسكط  C. maximaاجكزاء نبكات القكرع الجبمكي  حداب الهزن الطري لككالس
 يهما. 66السشتخب بعسر 

 معدل الهزن الطري )غم( * مردر الكالس
ل2.3لديقسد 
ل4.3لدررلا ف

ل5.2لديقسد لدراج لح
ل1.6لدررلا فلتةالدراج لح

 غؼلك رسل/لقظعحل/ل ز لن  تيلقكث ثلم رسد ل1.0معالل 
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 أوال: السرادر العربية: 

ل.Cucumis sativus L(.لدناخت بلن  تت  لةلت سل2006ةطتادني،لدنرت  لدحطتال تعاقفلدحطتال)در
بااظلتتحللPhizoctonia solaniما قمتتحلدرتتاعاؽلقمتتؾ لدر تت لسد لدرطارتتببلتتتؽلدراظتترل

لدرزسدتحلدرظرلقلحل.لس  رحلم  رايرل.لكجلحلدراركلحل.ل  معحلدرطؾن .

(.لمؾ تتؾتحلدرظ  تتت  لدرظبلتتحلدرطصتتؾسال.دتةتت للدرظ بتتريؽلدررتتؾسييؽل.لدرظ عتتحل2009درعرق ق ،نبيتت ل)
لدألقرة.

(.لتصتتتظلللدرظ  تتتتت  لدربذسيتتتتحل.للدسلدركاتتتبلرجظ  تتتتتحلقدرظشتتتترل.ل2000درك تتتتب،لوؾ تتتتطلمظصتتتتؾسل)
لدرطؾن .

(ل.لماامتتحلقنبتتذالت سيخلتتحلتتتؽلدرظ  تتت  لدرظبلتتحلقدرعظريتتحل.لسئتتلسلقحتتاال2014دمحمل تت  التتتؾلال)
لدرظبلحلقدرعظريحل.لقرؼلدر راظحلقوظا حلدرةادئنل.لدرعرد .وغادل.درظ  ت  ل

 ثانيا: السرادر االجشبية: 

Acquaah, G.(2004). Understanding Biotechnology Pearson Education. 

Inc. USA. 

Aina.O,Quesenbrry.K,Gallo.M.(2012).In vitro induction to tetraploids in 

Arachis paraguariensis .Plant Cell Tissue and Organ 

Culture(PCTOC).111(2):231-238. 

Alonso.J and Stepanova.A.(2014).Arabidopsis transformation with large 

bacterial artificial chromosomes.Methods Mol.Bio1062,271-283. 

 Bordastal, M.; Moreno, V. and Roig L. A. (2006). Orgonogenic and 

embryogenic Potential of several commercial lines (Cucumis melo 

L. Universidad Politecnica. Valencia . Spain. 
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