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التربیةكلیة جامعة الموصل/ 

١٧/٤/٢٠٠٨تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٠/١٢/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
فلق ، سیقان ، أوراق وجذور) (ي هذه الدراسة اختبار قابلیة تكوین الكالس من أجزاء تم ف

Cucumisبادرات الخیار  sativus. L في وسطMS المضاف الیه تراكیز متباینة من

NAA 2,4و أ-D ومتداخلة مع تراكیز مختلفة منBA وكان لقطع الفلق قابلیة جیدة على ،

الجذور في ذلك ، فشلت ألوساط المختبرة تلیها السیقان ثم األوراق و استحداث الكالس في معظم ا

D-2,4و  NAAملغم / لتر  ١.٠و  BAملغم / لتر  ٢.٠المحتوي MSوكان الوسط 

ملغم  ١.٠%) ، بینما كان الوسط الحاوي على ١٠٠مالئمًا الستحداث الكالس من أجزاء الفلق (

%) ، اظهر الكالس المزروع في ٥٧(السیقان مناسبًا في حالة NAAو  BA/ لتر لكل من 

- ١.٠ومتداخلة مع تراكیز (NAA) ملغم / لتر ١.٠ – ٠.٠المدعم  بتراكیز (MSالوسط 

قابلیة على التمایز وتكوین األفرع الخضریة ، وامتاز كالس الفلق بكفاءته BA) ملغم / لتر ٤.٠

 ٠.١المحتوي MSالوسط في تكوین المجامیع الخضریة مقارنة بكالس السیقان وكان 

افضل وسط لتمایز كال نوعي الكالس، وتمكنت BAملغم/لتر من  ٤.٠و  NAAملغم/لتر

الخالي من منظمات النمو وتمكنت MSاالفرع الخضریة الناتجة من تكوین الجذور في وسط 

مجموعة من النباتات الناتجة من تحمل الظروف البیئیة والتكیف عند نقلها إلى التربة .

Plant Formation from Callus of Cotyledons and Stems of
Cucumis sativus. L var Beita-Alpha-Fi-Hybrid

Adnan M. Abulla Ansam A. Sa’doon
University of Mosul / College of Education

Abstract:
This study included the formation of callus from the explants

(cotyledons, stems, leaves and roots) of Cucumis sativus. L seedlings .

MS medium supplemented with various concentration of (NAA or 2,4-D)

البحث مستل من رسالة ماجستیر الباحث الثاني . )*(
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in combination with different concentration of BA were used . The

response of cotyledons explants for callus induction was the best,

followed by stems and leaves. MS medium containing 2.0 mg/L BA and

1.0 mg/L NAA or 2,4-D was favorable for callus induction from

cotyledon (100%), while the medium containing 1.0 mg/L of NAA and

BA was best in sustaining callus formation for stem (57%). The ability of

callus for regeneration was tested, in MS medium containing different

concentrations (0.0-1.0) mg/L of NAA combining with various

concentrations (0.0- 4.0) mg/L of BA, callus of cotyledons showed the

best response in comparison with the callus of stems. The best

regeneration medium for cotyledons and stems was MS medium with 0.1

mg/L of NAA and 4.0 mg/L of BA . The regenerated stems could form

roots in MS free medium ,and the plant which formed were adapted to the

environmental conditions .

Women recently has been paid a considerable deal of attention by

researchers and writers particularly after the increased arguments about

her role in the society; her importance and her equality with man; and to

what extent woman should exist in the sectors of everyday work. The

Islamic movements paid attention to woman depending on the Islamic

concepts of the Glorious Quran and sunna which urge Moslems to take

care of woman and to respect her rights and position in the society.

The importance of this research lies in focusing on the stand of the

Islamic movements towards woman issues represented by her right in

learning and saharing man in politics and public positions. The research

includes an introduction and three chapters.

Chapter one deals with the case of woman in the Glorious Quran

and sunna, while chapter two deals with woman in the ideologies of

modern Islamic pioneers. Chapter three is devoted to shed light on the

attitude of the Islamic movements towards issues woman through
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teaching her and allowing her to participate in politics represented in her

right to take part in the elections, her membership in parlaments in

addition to her participation in public positions. The research reached at

several findings. The most important of which is that the Islamic

movements deals with the issues of woman in terms of their

understanding of the Glorious Quran and sunna, and it is agreed that

woman must gain her rights in learning and participating in elections. At

the same time, Islamic movements have different stands towards her

participation in parlaments membership and public positions.

المقدمة 
Cucumisوالتي تضم نبات الخیارCucurbitaceaeرعیةقتعد العائلة ال sativus. L

على نباتات هذه أجریت من العوائل النباتیة المنتشرة في العالم ألهمیتها االقتصادیة والغذائیة . 

Sultana) والرقي (٢٠٠٧وآخرون ،Palوالقرع ( )١٩٩٠وآخرون ، Punja(العائلة كالخیار 

مدى استجابتها للزراعة النسیجیة ،  إلى) العدید من الدراسات بهدف التعرف ٢٠٠٤آخرون ، و 

فقد اشارت عدد من الدراسات إلى مالءمة اجزاء الفلق لمعظم نباتات العائلة ومنها الخیار 

الستحداث الكالس في اوساط تحتوي تراكیز متباینة من منظمات النمو ، وان زیادة تراكیز 

Dolezelovaو  Novak،  ١٩٨٨وآخرون ، Kimنینات ادى إلى تمایز الكالس (السایتوكای

) ،١٩٨٣(Orczyk–Nadolskyو  Malepszyدراسات  ـتاوضح. )١٩٨٢، 

MalepszyوEl-kazzaz)،ان إضافة ١٩٩٠ (NAA  2,4أو-D إلى الوسطMS شجع

ملغم / لتر من  ١.٠افة اوراق الخیار على تكوین الكالس واستحث الكالس على التمایز عند إض

BA 2,4. كما استحدث الكالس من البراعم الساقیة للخیار بوجود-D)Halder  وGadgll ،

في حین تكون الكالس من العقد الساقیة لنبات الخیار وتمایز إلى أفرع خضریة عند  )١٩٨٢

، أشارت دراسة أخرى إلى  )٢٠٠٥، Anisو  Ahmadإلى الوسط الغذائي (BAإضافة 

تحفیز المتوك ألصناف مختلفة من الخیار والتي لوحظ فیها التباین في قابلیة متوك االصناف 

، كما تمكنت دراسة أخرى من  )٢٠٠٣وآخرون ، Kumarعلى استحداث الكالس والتمایز (

عزل البروتوبالست من أوراق الخیار ونجح هذا البروتوبالست من تكوین الكالس والتمایز 

)Punja  وRaharjo ،قابلیة أجزاء نبات الخیار معرفة ) . تهدف الدراسة الحالیة إلى ١٩٩٢

على التمایز المتكون على تكوین الكالس خارج الجسم الحي ، واختبار قدرة الكالس المختلفة 

للحصول على نباتات خیار كاملة .  

المواد وطرائق العمل
) الحصول على فلق وبادرات الخیار المعقمة ١(
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Beitaر الخیار الصنف (عقمت بذو  – Alpha – Fi-Hybrid( ذات االنتاجیة الجیدة

والتي تم الحصول علیها من السوق المحلي بغمرها في والتي تم إدخالها الى العراق حدیثًا 

تركیز )NaOCl(% لمدة دقیقتین تبعها في محلول هایبوكلورات الصودیوم ٧٠الكحول االثیلي 

دقائق / ٣دقائق بعدها غسلت بالماء المعقم ثالث مرات ( ١٠ لمدة %)٦(القاصر التجاري % ٣

 ٢٠مل احتوت  ١٠٠زرعت البذور المعقمة في دوارق زجاجیة حجم  )١٩٧٦، I.S.T.A()مرة

الصلب الخالي من منظمات النمو  )١٩٦٢،MS)Murashige ،Skoogمل من وسط 

م لمدة أربعة ٢ْ ± ٢٥حرارة بذور / دورق، حفظت العینات في غرفة النمو عند درجة ٤بمعدل 

ظالم وشدة إضاءة ساعة  ٨ساعة ضوء /  ١٦(أیام في ظروف الظالم اعقبها ظروف اإلضاءة 

قطع (یومًا كمصدر لألجزاء النباتیة  ١٥ة بعمر ملوكس) وقد اعتمدت البادرات المعق ١٥٠٠

الفلق المعقمة ، . ولتهیئة أجزاء )٢سم ٠.٥سم وقطع االوراق بمساحة  ١السیقان والجذور بطول 

ساعات بعدها أزیل غالف البذور  ٣نقعت البذور المعقمة سطحیًا بالماء المعقم مع التحریك لمدة 

وفصلت الفلق عن بعضها وأزیل الجنین بعنایة مع أجزاء صغیرة من حواف الفلق ، بعدها غمرت 

غسلت ثالث مرات % لمدة عشرة دقائق ثم ٣أجزاء الفلق بمحلول هایبوكلورات الصودیوم تركیز 

بالماء المعقم ونشرت على اوراق ترشیح معقمة في ظروف معقمة للتخلص من الماء العالق بها 

)Novak  وDolezelova ،١٩٨٢( .  

) أختبار قابلیة االجزاء النباتیة على استحداث الكالس. ٢(
الخیــــار مـــن بــــادراتوالمــــأخوذة )الســــیقان ، األوراق ، الجـــذور(زرعـــت األجــــزاء  النباتیـــة 

الصـلب المـدعم بتراكیـز MSمـل مـن وسـط  ٢٥مل أحتـوت١٠٠رق زجاجیة سعـة االمعقمة في دو 

ملغم/لتــر) ومتداخلــة مــع  ٢.٠،  ١.٥،  ١.٠،  ٠.٥،  ٠.٠(BAالســایتوكاینین مختلفـــة مـــن 

MSوبـالتراكیز ذاتهـا ، فـي حـین زرعـت أجـزاء الفلـق فـي وسـط D-2,4أو NAAاالوكسـینات 

ــــى الصــــلب المحتــــو  ملغــــم /  ٣.٠، ٢.٠،  ١.٠،  ٠.٥،  ٠.٠(بتراكیــــز D-2,4او  NAAي عل

ـــز ذاتهـــا مـــن )لتـــر ـــة مـــع التراكی لكـــل مكـــررات)٥( قطعـــة / دورق وبواقـــع ٢بمعـــدل BAومتداخل

 ١.٠+  MSمعاملــة ولجمیــع المعــامالت . أدیــم الكــالس المتكــون مــن أجــزاء الســیقان فــي وســط (

ملغـم  ٢.٠+  MS(وأدیم كـالس الفلـق فـي الوسـط )NAAملغم / لتر  ١.٠+   BAملغم / لتر 

یومًا .  ٣٥كل )NAAملغم / لتر  ١.٠+  BA/ لتر 



تكوین النباتات من كالس الفلق والسیقان لصنف الخیار

٣٥٨

Factorialبطریقة التجارب العاملیة C.R.Dصمیم العشوائي الكامل تأستخدم ال

)) (خمسة مستویات من العامل األول وخمسة مستویات من العامل الثاني٥×٥(بعاملین 

باستخدام الحاسوب SASت التجربة احصائیًا باالعتماد على برنامج كرارات وحللموبخمسة 

وأختبر الفرق المعنوي بین المتوسطات باستعمال اختبار دنكن . ) ١٩٩٤البطش ، ( االلي 

  ) . ١٩٥٥، Duncanمتعدد الحدود (

تكوین النباتات الجدیدة من تمایز الكالس ونقلھا إلى التربة واقلمتھا. 
تاج النباتات الكاملة مرحلتین ، األولى تكوین األفرع الخضریة من تمایز تتضمن عملیة ان

الكالس والثانیة تجذیر األفرع الخضریة المتكونة ، وعلیه فقد اختبرت قدرة الكالس المستحدث من 

یومًا في  ٣٠وبعمر  )غم / قطعة ١(أجزاء الفلق والسیقان على التمایز بزراعة قطع الكالس 

،  ٠.٠بتراكیز (NAAالصلب المضاف الیه MSمل من وسط  ٣٠وت دوراق زجاجیة احت

ملغم /  ٤.٠،  ٣.٠،  ٢.٠،  ١.٠(بتراكیز BAومتداخلة مع )ملغم / لتر ١.٠،  ٠.٥،  ٠.١

) ٤×٤(ئج هذه التجربة العاملیة لعاملینقطع كالس لكل معاملة . وقد تم تحلیل نتا ٨وبواقع )لتر

.ته لمعرفة التداخل بین المعامالتي ذاباالعتماد على البرنامج االحصائ

الخالي من منظمات النمو لحث األفرع الخضریة المتمایزة على MSكما استخدم الوسط 

سم) ونقلت  ٤- ٢تكوین الجذور . إذ استأصلت األفرع الخضریة المتكونة ذات األطوال المناسبة (

 ٢٥ت في غرفة النمو عند مل من الوسط . حضنت جمیع العینا ٣٠إلى دوراق زجاجیة احتوت 

، بعدها أخذت النباتات ذات المجموعة  )ظالم ٨ساعة ضوء /  ١٦م وظروف اإلضاءة (٢ْ ±

الجذریة الجیدة من الوسط الغذائي بعنایة وغسلت جذورها بالماء الجاري لتخلیصها من الوسط 

ربة كغم احتوت على مزیج الت ١سم وسعة  ١٥وغرست في سنادین بالستیكیة معقمة قطر 

حجم : حجم . غطیت النباتات بأغطیة بالستیكیة  )٢:١والبتموس المعقمتین بالموصدة بنسبة (

أیام ، بعدها نقلت الى منطقة مضاءة جیدًا  ٧شفافة ومثقبة وتركت في ظروف غرفة النمو لمدة 

.أیام ثم أزیلت األغطیة عنها واستمرت العنایة بالنباتات ٥وعند درجة حرارة المختبر ولمدة 
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النتائج 
تكوین مزارع الكالس من أجزاء بادرات الخیار 

الفلق ، السیقان ، (أتضح من النتائج التباین في قابلیة استجابة األجزاء النباتیة 

الستحداث الكالس في الوسط الزرعي ، تبین أن أجزاء الفلق كانت )األوراق والجذور

% في مجمل األوساط المختبرة ، ٦٨.٤األفضل في استحداثها للكالس إذ بلغت النسبة 

% في حین كانت أجزاء االوراق ضعیفة في ٥٧تلتها أجزاء السیقان بنسبة استحداث 

% وفشلت جمیع أجزاء الجذور في تكوین الكالس.  ١٧.١استجابتها لالستحداث 

استحداث الكالس من أجزاء الفلق 
ة لتكوین الكالس من الفلق . أظهرت النتائج ان معظم االوساط المستخدمة كانت مالئم

في  D-2,4أو  NAAكما لوحظ زیادة اعداد أجزاء الفلق المستحدثة للكالس مع زیادة تراكیز 

-BA ،NAA ،2,4. یبین التحلیل االحصائي ان تأثیر العوامل  )١الجدول (الوسط الغذائي 

D مستقلة كانت معنویة،وكذلك تأثیر التداخل بین مستویاتBAمعNAA 2,4 أو-D  كان

 ١.٠و  BAملغم/ لتر  ٢.٠المدعم بـ MSط وكان الوس.  ٠.٠٥عند مستوى احتمال معنویًا .

نسبة استحداث في سرعة استحداثه للكالس واعطائه من االوساط الجیدة NAAملغم / لتر 

یومًا وامتاز الكالس بلونه األصفر  ٢٥تحولت أجزاء الفلق إلى كالس بعد مرور ، إذ % ١٠٠

 -١(الشكل وعدم تكوین الجذور من الكالس المستحدث على هذا الوسط تح وبنیته الهشة الفا

A( 2,4. لم یؤِد إضافة-D بدًال منNAA وتداخله معBA  في نسبة واضحة فروقات إلى

، اذ D-2,4استحداث الكالس ، اال أن نشوء الكالس ونموه كان أسرع في االوساط الحاویة على 

یومًا وامتاز الكالس ببنیته المتماسكة . وعلى الرغم  ٢٠كلیًا إلى كالس خالل تحولت أجزاء الفلق 

اعطت  D-2,4أو  NAAملغم/ لتر  ٣.٠و  ٢.٠االوساط الحاویة على تراكیز معظم من أن 

% من أجزاء الفلق ، اال أنها اهملت بسبب تكون الجذور وبشكل غزیر من ١٠٠نسبة استحداث 

الكالس المتكون . 

الكالس من أجزاء السیقان استحداث
الصلب المضاف الیه MSبینت نتائج زراعة أجزاء  سیقان بادرات الخیار على وسط 

، ان معظم االوساط BAومتداخلة مع تراكیز من D-2,4او  NAAتراكیز مختلفة من 

المختبرة كانت مناسبة الستحداث الكالس من السیقان ، وان اعلى نسبة استحداث اظهرتها 

أظهر التحلیل االحصائي ان تأثیر العوامل ) . ٢الجدول (% ١٠% وأقلها ١٠٠قان بلغت السی

BA ،NAA ،2,4-D مستقلة كانت معنویة وكذلك التداخالت بینBA معNAA  أو
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2,4-D لوحظ من النتائج زیادة في نسبة االستحداث  ٠.٠٥مستوى احتمال كانت معنویة عند .

تراكیز منظمات النمو في الوسط ، وقد استغرقت قطعة الساق والتي كانت متناسبة مع زیادة

أربعة أسابیع لتتحول BA)و  NAAملغم / لتر لكل من  ١.٠+  MS(المزروعة على وسط 

، في حین كانت المدة )B -  ١الشكل (كلیًا إلى كالس والذي امتاز بلونه الكریمي وبنیته الهشة 

، وكان الكالس بلون أصفر وبنیة D-2,4ها یومًا في االوساط المضاف الی ٢٠الالزمة 

في نمو )BAملغم / لتر  ١.٠و  NAAملغم / لتر  ١.٠+  MS(متماسكة . اعتمد الوسط 

وٕادامة كالس السیقان بسبب حث أجزاء السیقان على استحداث الكالس السریع والنمو الجید 

فضًال عن عدم تكون الجذور في الكالس . 

من كالس الفلق والسیقان تكوین األفرع الخضریة 
ان كالس الفلق والسیقان المزروع على أوساط التمایز ) ٣الجدول (أظهرت نتائج 

و  NAA(المدعم بمستویات متباینة ومتداخلة من منظمات النمو MSالمتكونة من الوسط 

BA( في حالة  ١٣٨، له القابلیة الجیدة على تكوین األفرع الخضریة والتي بلغت نسبتها %

الس الفلق في حین كانت كفاءة كالس السیقان على التمایز أقل . وبلغت نسبتها في مجمل ك

  % . ٦٨.٧االوساط المختبرة 

زیادة في اعداد األفرع الخضریة المتكونة والتي تناسبت مع زیادة كما یالحظ من الجدول

BAمن ملغم / لتر  ٤.٠و  ٣.٠في الوسط ، وكانت االوساط المحتویة على BAتراكیز 

 ٠.١و BAملغم / لتر  ٤.٠+  MS(في حثها الكالس على التمایز . وأمتاز الوسط األفضل 

بأفضلیة في تكوین األفرع الخضریة في كال نوعي الكالس ، إذ بلغت النسبة NAAملغم / لتر 

واستطاعت عدد من قطع الكالس المزروعة على هذا الوسط من تكوین % في حالة الفلق ٣٥٠

. كما لوحظ تكون جذور سمیكة وبیضاء في عدد من االفرع )C -١الشكل (ریة أفرع خض ٥-٤

% من كالس ١٣٧في حین كانت النسبة یومًاَ◌ على التمایز .  ٢٥الخضریة بعد مرور اكثر من 

- ١(الشكل ولم تستطع أي من قطع كالس السیقان أن تكون أكثر من فرعین خضریین السیقان 

D(تباعدت یومًا بینما  ٣٠مة لتكوین األفرع الخضریة في كالس الفلق لمدة الزمنیة الالز وكانت ا

بشكل منفرد NAAیومًا في حالة السیقان. أظهر التحلیل االحصائي ان تأثیر العامل  ٤٠الى 

، بینما كانت بقیة التداخالت ٠.٠٥وفي حالة السیقان فقط كان غیر معنوي عند مستوى احتمال 

% في العدید من أوساط ١٠٠نسبة تكوین األفرع الخضریة معنویة . وعلى الرغم من تجاوز

ولكال نوعي BAملغم / لتر  ٤.٠و  ٣.٠التمایز المختبرة وبالذات تلك الحاویة على تراكیز 

فرع خضریة مقارنة اتكوین التمایز و الكالس ، اال ان النتائج تشیر إلى أفضلیة كالس الفلق على 

بكالس السیقان . 
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الصلبة MS) تكوین األفرع الخضریة من كالس الفلق والسیقان في أوساط ٣الجدول (

BAو NAAة من فالمضاف إلیها تراكیز مختل

BA

ملغم / (

)لتر

العدد الكلي لألفرع الخضریة المتكونة

األفرع الخضریة %

السیقانالفلق

NAA)ملغم / لتر(
المعدل

NAA)ملغم / لتر(
المعدل 

٠.١٠.٥١.٠٠.٠٠.١٠.٥١.٠ ٠.٠

١.٠

١  

١٢  

e

٤  

٥٠  

E

٣  

٣٧  

e

١  

١٢  

e

٢.٢٥  

d

٠  

٠  

e

٠  

٠  

e

١  

١٢  

de

٠  

٠  

e

٠.٢٥  

d

٢.٠
6
75
e

٥  

٦٢  

E

5

٦2

e

٢  

٢٥  

e

٤.٥٠  

c

٣  

٣٧  

b-e

٣  

٣٧  

b-e

٧  

٨٧  

abc

٢  

٢٥  

cde

٣.٧٥  

c

٣.٠

١١  

١٣٧  

d

١٩  

٢٣٧  
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١٧  

٢١٢  

c

١٦  

٢٠٠  

c

١٥.٧٥

b

8

١٠٠  

ab

10

١٢٥  

a

9

١١٢  

a

٦  

٧٥  

a-d

8.25

b

٤.٠

17

٢١٢  

c

28

٣٥٠  

A

٢٣  

٢٨٧  

b

١٩  

٢٣٧  

bc

١٩.٢٥

a

١٠  

١٢٥  

a

١١  

١٣٧  

a

٩  

١١٢  

a

٩  

١١٢  

a

٩.٧٥ 

a

المعدل 
٨.٧٥  

d

١٤.٠  

A
12
b

٩.٥  

c
٥.٢٥٦٦.٥٤.٢٥

   ٠.٠٥) مستقل كان معنویًا عند مستوى احتمال BA* تأثیر العامل (

  .  ٠.٠٥ل في حالة الفلق معنویًا عند مستوى احتمال مستق)NAA* تأثیر العامل (

مستقل في حالة السیقان غیر معنوي )NAAتأثیر العامل (

  .  ٠.٠٥ًا عند مستوى احتمال في كال الحالتین معنوی)NAAو  BA(تأثیر التداخل بین *
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تجذیر وأقلمة األفرع الخضریة المتكونة من الكالس وصفاتھا المظھریة  
أبدت األفرع الخضریة الناتجة من كالس الفلق والسیقان كفاءة وسهولة في تكوین الجذور 

وبلغت نسبة التجذیر في األفرع )E-١الشكل (الصلب الخالي من منظمات النمو MSفي وسط 

). ولم تظهر األفرع ٤% في كالس السیقان (الجدول٧٨% في حین كانت ٩٠من الفلق تجة النا

ي الكالس أیة فروقات في عدد الجذور وسرعة تكوینها . واستطاعت عدد من الخضریة لكال نوع

. كما لم )F-١النباتات المتكونة من تحمل ظروف البیئة والتأقلم عند نقلها إلى التربة (الشكل 

تالحظ فروقات واضحة عند مقارنة النباتات الناتجة من الكالس وتلك الناتجة من البذور في 

في حین كان الفرق واضحًا في صفة )وراق ، عدد األفرع ، عدد األزهارعدد األ(صفات معدل 

 ٢٩سم بینما كانت  ١٦.٥نباتات ناتجة من الكالس  ٦ارتفاع النبات ، حیث كان معدل أطوال  

سم في النباتات الناتجة من البذور . 

لخیار ) تجذیر األفرع الخضریة الناتجة من كالس الفلق والسیقان لبادرات ا٤الجدول (

الخالي من منظمات النمو MSفي وسط 

فرع مصدر األ

الخضریة

عدد األفرع  الخضریة 

المنقولة للتجذیر

عدد األفرع الخضریة 

المجذرة
التجذیر  (%)

٥٢٤٧٩٠كالس الفلق

٣٧٢٩٧٨كالس السیقان

المناقشة 
في نباتات العائلة أهتمت معظم الدراسات التي استخدمت فیها تقنیات الزراعة النسیجیة 

القرعیة على االكثار الساللي وتكوین المجامیع الخضریة من االجزاء المختلفة للنبات بمرحلة 

 )٢٠٠١وآخرون Stippواحدة دون المرور بمرحلة الكالس كما حدث في فلق نبات البطیخ (

، Anisو  Ahmadومن العقد الساقیة للخیار ( )٢٠٠٤وآخرون Sultana(وأوراق الرقي 

) . في حین تبین قلة الدراسات التي تشیر الى تكوین الكالس من نباتات هذه العائلة . فقد ٢٠٠٥

Compton) وفلق الرقي (٢٠٠٧وآخرون ،Palأشیر الى تكون الكالس من سیقان القرع (

) ، ١٩٨٢، Gadgllو  Halder) وكذلك من البراعم الطرفیة لنبات الخیار (٢٠٠٤وآخرون ، 

أهتمت الدراسة الحالیة بمحاولة استحداث الكالس من االجزاء المختلفة لنبات الخیار وعلیه فقد

وامكانیة تمایزه للحصول على نباتات كاملة . 
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بینت نتائج الدراسة أن اجزاء الفلق والسیقان كانت كفوءة في استجابتها لتكوین الكالس 

الحاوي على MS% في وسط ١٠٠مقارن  بأجزاء االوراق والجذور. إذ اعطت نسبة استحداث 

. اال ان  D-2,4أو  NAAوالمتداخلة مع التراكیز ذاتها من BAملغم / لتر من  ٣.٠- ٠.٥

، NAAكان أسرع من تلك الحاویة على D-2,4استحداث الكالس في االوساط الحاویة على 

المستخدم وهذا یؤكد ان استحداث الكالس من نبات الخیار ال یعتمد على نوع الجزء النباتي 

مقترنة بمحتواه الداخلي من منظمات النمو فحسب وأنما على المضاف منها الى الوسط الغذائي 

. فقد اشارت عدد من الدراسات الى التباین في استحداث الكالس من اجزاء نبات الخیار حیث 

ملغم/ لتر  ٠.١المحتوي على MS) مالئمة الوسط ١٩٨٣وآخرون (Ragiaselcaranذكر 

NAA ملغم /لتر  ٢.٠ وBA في تكوین الكالس من السیقان تحت الفلقیة، في حین كان الوسط

ملغم / لتر مناسبًا الستحداث  ١.٠مع D-2,4أو   NAAملغم / لتر  ٢.٥ذاته المدعم بـ 

) . وقد یكون سبب ١٩٨٣، Naddsky-Orczykو  Malepszy(الكالس من االوراق 

سیقان الى احتوائها على مجامیع معینة من الخالیا التي لها االستجابة العالیة الجزاء الفلق وال

القدرة على االنقسام بمعدالت عالیة وتكوین الكالس . لوحظ تكون الكالس الهش وبالذات في 

و  Sekioka، فقد أشارت دراسة D-2,4والمتماسك في حالة NAAحالة الفلق عند إضافة 

Tanaka )حالة ، وقد یكون سبب االختالف في بنیة ) على نبات الخیار الى هذه ال١٩٨١

الكالس الى انواع منظمات النمو المضافة وتراكیزها ، حیث أشیر الى أن نمو وشكل وبنیة 

و  Novakالكالس یتأثران بمكونات الوسط وأنواع وتراكیز منظمات النمو المضافة (

Dolezelova ،١٩٨٢ . (  

وة اساسیة في تكامل نظام انتاج ان تكوین المجامیع الخضریة من الكالس یعد خط

نباتات جدیدة بتقنیة الزراعة النسیجیة ، بینت النتائج القابلیة العالیة لكالس الفلق على تكوین 

االفرع الخضریة مقارنة بكالس السیقان ، كما لوحظ ان تمایز كال نوعي الكالس تطلب إضافة 

 ٠.١و  BAملغم/لتر  ٤.٠ى المحتوي علMS، وكان الوسط BAتراكیز عالیة نسبیًا من 

% لكل من  ١٣٧و  ٣٥٠االفضل في حث الكالس على التمایز باعطائه نسبة NAAملغم/لتر 

في  NAAو  BAومنظمات النمو MSالفلق والسیقان على التوالي وهذا یؤكد مالئمة الوسط 

نظمات في تمایز كالس الخیار . وقد أشارت العدید من الدراسات الى التأثیر المحفز لهذه الم

) وكالس سیقان ٢٠٠٧وآخرون ، Pal) والقرع (١٩٩١،Chee(تمایز كالس فلق البطیخ 

، Raharjoو  Punja(وفي بروتوبالست أوراق الخیار  )١٩٩٠،Doodو  Gambleyالخیار(

في  NAAو  Kinetin) الى مالئمة١٩٨١( Tanakaو  Sekioka) . في حین اشار ١٩٩٢

الس أوراق الخیار . وقد یعزى التباین في قابلیة تمایز كالس تكوین المجامیع الخضریة من ك

الفلق والسیقان الى نوعیة الكالس ومصدره وأنواع وتراكیز منظمات النمو المستخدمة وتداخلها مع 
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). تبین ان الوسط ١٩٨٢، Delezelovaو  Novakمستواها الداخلي في خالیا الجزء النباتي (

MSن مناسبًا في حث االفرع الخضریة المتكونة على التجذیر فقد الخالي من منظمات النمو كا

في نبات البطیخ الى نتائج مشابهة . في حین ذكر  )٢٠٠١وآخرون (Stippأشارت دراسة 

Ahmad  وAnis )ملغم / لتر  ١.٠) ضرورة إضافة ٢٠٠٥NAA لتجذیر االفرع الخضریة

الوسط الخالي من منظمات النمو الى للخیار . وقد تعود قابلیة التجذیر لألفرع الخضریة في

المحتوى الداخلي العالي من االوكسین في األفرع الناتجة مما حفزها على تكوین الجذور . 

ویكتمل نجاح الزراعة النسیجیة عادة بنقل النباتات الناتجة الى التربة ، فقد أبدت نباتات الخیار 

یة أسوة بالعدید من نباتات هذه العائلة الناتجة المتكونة كفاءة على التأقلم للظروف البیئیة الطبیع

وآخرون ، Urbanek،  ٢٠٠٤وآخرون ،Sultana(من الزراعة النسیجیة كالرقي والقرع 

) . وعلیه تعتبر  الدراسة المتحققة والنتائج التي توصلت الیها خطوة إضافیة في مجال ٢٠٠٥

الزراعة النسیجیة لهذا النبات .
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) تكوین نباتات الخیار من كالس الفلق والسیقان ١الشكل (

A یوماً في وسط ٣٠. الكالس المتكون من أجزاء فلق الخیار بعمرMS+ملغم / لتر ٢.٠
BA+ملغم / لتر ١.٠NAA.

B  وسط یوماً في٣٠. الكالس المتكون من اجزاء السیقان بعمرMS+ملغم / لتر ١.٠BA
.NAAملغم / لتر ١.٠+

C��ρѧѧγϭ�ϲѧѧϓ�ϕѧѧϠϔϟ�α ϟΎѧѧϛ�ί ϳΎѧѧϣΗ��MS+٤.٠�έѧѧΗϟ���ϡѧѧϐϠϣBA+٠.١�έѧѧΗϟ���ϡѧѧϐϠϣNAA(.
تالحظ الجذور السمیكة المتعمقة .  

D . تمایز كالس السیقان في وسط التمایز ذاتھ .

E تجذیر األفرع الخضریة الناتجة في وسط .MSلخالي من منظمات النمو. الصلب ا

F. نبات الخیار الكامل بعد نقله إلى التربة .


