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Abstract  
We achieved an economical conclusion for Laboratory propagation 

of gladiolus bulbs Gladiolus grandiflorus using tissue culture techniques. 

This method include the use of corm slices with 8-10 millimeters 

thickness which were lied in contact with Murashige and Skoog solid 

medium supported with 0.25, 0.5, 1.0 and 2.0 mg/L of NAA or 2,4-D 

interaction with different concentrations (0.5, 1.0, 2.0 and 4.0 mg/L) of 

BA and Kinetin. The number of shoots obtained at the level of 4.0 mg/L 

BA combined with 1.0 mg/L of NAA was 5.1 folds while the largest 

number of shoots 4.9 folds were found with the kin at 4.0 mg/L with 1.0 

mg/L of NAA. The later has more impact on vegetative growth and the 

number of shoots formed than 2,4-D.  

The sucrose and NAA had a great effect on the rooting of shoots 

and formation of corms, through the best periods of time for each of 

them. Rooting were 100% when used 60 g/L sucrose within 14 days, and 

took  56  days to produce corms.  

When 90 g/L of sucrose were used with 10 mg/L NAA for rooting, 

shoots were rooted within 11 days and corm formation 7.0 corm/shoot 

were accomplished after 42 days. The corms were ready for planting in 

the filed.  

 
 الخالصة 

 ال الكالسيلللول لالمختبلللرب ابصلللال  بللل لإلكثلللار اقتصلللاسيةطريقلللة  إلللل توصللللل السراسلللة 
Gladiolus Grandiflorus   8ال بسلللم  لل الكورمللللللللالزراعلللة ال سللليجيةط إ  قطعا لللة بتق-

ملغم/لتلللر مللل   2.0ط  1.0ط  0.5ط  0.25بلللل الصللللل الملللسعم  MSوضلللعل وللل  وسلللط مللللم و /10
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NAA 2,4و أ-D   مللللل  ( ملغلللللم/ لتلللللر 4.0ط  2.0ط  1.0 ط 0.5متساخللللللة مللللل  تراكيلللللزBA وأ  
Kinملغلم /لتلر مل   4.0الخضلرية ع لس اسلتخسام تركيلز ورع . تم الحصول عل  عسس كبير م  اا
BA   ملغم / لتر م   1.0مNAA ع لس  4.9بي ملا كلا  العلسس خضرب/شريحة  ورع 5.1غ والبال

ملل  حيللو تكللوي  ااوللرع  D-2,4 اكبللر ملل   NAA سور كللا و  NAAط  Kin فلل  التركيللز ملل  
بال سبة للتج ير وتكوي  الكورمال م  ااولرع الخضلرية المتكو لة وكلا  للسلكروز و  أماالخضريةط 

NAA  الزم يلة الالزملة لتكوي املا إ   لمسة اتأثير واضح عل  التج ير وتكوي  الكورمال وتقصير
غم/لتلللر مللل   60مللل  تلللاريا الزراعلللة ع لللس التركيلللز يوملللا   14 خلللالل% 100بلغلللل  سلللبة التجللل ير 

ول  الزم ية الالزمة لتكلوي  الكورملال  المسةيوما  كا ل  56و NAAملغم / لتر  10السكروز م  
ع س التركيز  42 إل ي  الكورمال يوم وتكو  11 إل حي  أختصرل الفترة الزم ية الالزمة للتج ير 

جيلسة مل  الكورملال  أعساسالحصول عل   وأمك  NAAملغم / لتر  10غم / لتر سكروز و  90
 NAAملغلم / لتلر  0.5سلكروز و غلم / لتلر  90ع س المعاملة كورمة / ورع خضرب  8.7بلغل 

 زراعة. صالح للالمكثرة با ه الطريقة  ال حجم وكا ل الكورمال . يوما   46بعس مسة 

 
 ةـمقدمال

تسللم   إ الزي للة عللل  المسللتول العللالم   أبصللالملل  أ للم Gladiolus   س الكالسيللول يع لل
 بقائالا  رللرة ولل  المز ريللالمللسة ل وطللو  ألوا الاالمز للرة و لل  لجمللال أز ار للا وت للوع  اابصللالملكلة 

مل   كثلرأوالل ب يضلم   Iridaceaeية  العائللة السوسل إلل بعلس القطل ط ي تمل  جل   الكالسيلول  
(. ال بلللال عبلللارة عللل  كورملللة 1 المتوسلللط  اابلللي  وعلللا ط موط لللي ااصلللل  حلللو  البحلللر  180

 خسللل ويا  مللل  الم لللاطق القاعسيلللة للشلللمراال لحرشلللفيةط تتكلللو  الكورمللل أوراققرصلللية الشلللكل تغلفالللا 
الز للرب بعلس اكتملال  مللو الورقلة الرابعلة ملل   خالتز يلرط يبللسأ تكلوي  الشلمراملسة الز لرب قبلل وخللالل 

( ز لرة علل  الشلمرال الواحلسط يتكلاثر الكالسيلول  30ال بالط الز لرة قمعيلة الشلكل وت لترم حلوال   
( تصال الكورمال بالعسيلس 1،2والكريمال  خضريا  وتستخسم الكورمال  أماج سيا  بوساطة الب ور 

  مجلال   ولو علاملطويللة ول  التربلة لل ا لجلأ الملسة طرية والفايروسية بسبل بقائاا فال اامرا م  
 جي لة  أصل ا وضلال  عل  الحصلول علل   إكثارهاستخسام تقا ة الزراعة ال سيجية و   إل  اإلكثار

 ( .3المختلفة   ااص ا عبر التضريل بي  
المختلفللة  ااجلزا اسلتحساو وتمللايز الكلال  ملل   إمكا يللة إلل العسيللس مل  السراسللال  لأشلار 

( وشلللللرائح 5والبلللللراعم الجا بيلللللة للكورملللللة   (5( والمرسلللللتيم القمللللل   4لل بلللللال كالشلللللمرال الز لللللرب  
ملغللم /لتللر  0.5و  NAAملغللم /لتللر  1.5 إضللاوةا  ال سراسللال إحللسل. أراللرل ( 7الكورمللال  

Kinetin  وسلللط  إللللMS  اسلللتحساو و ملللو الكلللال  مللل  البلللراعم القميلللة والجا بيلللة حفلللز الصللللل
 1.0ط 0.5 ةضاوإية ع س الخضر  ااورع  واس حو الكال  عل  التمايز وتكويوأجزا  م  الكورمة 

 . (8 الوسط  إل  BAPملغم / لتر م  
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 لو  NAAملغم / لتر  0.01م   BAملغم لتر  0.5ا  الوسط الحاوب عل  ك ل  وجس 
سراسللال  أشللارلط ولل  حللي  (Ice gold  9ولل  تمللايز كللال  شللرائح الكالسيللول  صلل    اامثللل
الخضرية  ااورعلجا بية عل  تكوي    ا ال بال ع  طريق حو البراعم ا إكثار أوضلية إل  أخرل

( ملغللم / لتللر  10-7  إضللاوة  ا  أوضللحل سراسللة أخللرل و ( 10(ط  5ملل  سو  تكللوي  الكللال   
BA    وأمكللل  ط (11البلللراعم الجا بيلللة للكورملللال   ية مللل الخضلللر  ااولللرعكلللا  م اسلللبا  وللل  تكلللوي

 س لل بال الكالسيول  ع م  أجزا  قاعسة الورقة ا  خضري ا  ورعورعا  خضريا   20-15 الحصول عل 
ملغللم /لتللر ملل   0.9و  NAAملغللم / لتللر ملل   0.2الصلللل المللسعم بللل  MSوضللعي عللل  وسللط 

BA  12 ) . لملسة  0.1ا  تعقليم شلرائح الكورملال بكلوريلس الزئبلق  إلل  أخرلسراسة وتوصلل %
مل   NAAملغلم / لتلر  2 إليليالصللل المضلا   MSسقائق وم  ثم وضعاا عل  وسلط  8-10
 .(13 لتكوي  ال موال الخضرية م  حيو العسس والطول  اامثلكا  الوسط  GA3/لتر  ملغم 2

الخضللرية وتكللوي  الكريمللال والكورمللال خللارح الجسللم الحلل  وقللس  ااوللرعأمللا بشللأ  تجلل ير 
تجلل ير أسل إللل   غم/لتللر 120 إللل وصلللل عاليللة ملل  السللكروز تراكيللز  إضللاوة  أأشللارل لللوحر 

 .(9( و  8  وتكوي  الكورمال
التجلللللارب  اإلكثلللللار  توريللللل  تقا لللللة الزراعلللللة ال سللللليجية وللللل إلللللل تالللللس  السراسلللللة الحاليلللللة 

 للكالسيول .
 

 المواد وطرائق العمل
جامعلة  مل   Gladiolus grandiflorusتم الحصول عل  كورمال الكالسيول  صل  

ا  يومل 60م لملسة 5ºاورية مصر العربيةط وضعل الكورمال و  الثالجة ع س سرجلة جم اإلسك سرية
لكسر طور السكو  بعلس ا أزيللل ااوراق الحرشلفية المحيطلة بالكورملةط غلفلل الكورملال بالشلا  
بعلس ترطيباللا بالملا  المعقللم ول  إ للا  زجلاج  واسللتمر الترطيلل لحللي  ا تفلاخ البللراعم وتحفز لا عللل  

 45رب لملسة يوما ط بعس ا غسلل الكورمال والبراعم الجا بيلة ال اميلة بالملا  الجلا 15ال مو والبالغة 
سقيقلللة ووضلللعل علللل  أوراق الترشللليح المعقملللة لغلللر  اللللتخل، مللل  الملللا  العلللالق بالللاط قطعلللل 

بوسللاطة مشللرط حللاس معقللم ملللم  10-8الللساخل وبسللم   إللل الكورمللال بشللكل شللرائح ملل  الخللارح 
الشللللرائح بمحلللللول  للللايبوكلورال  عقملللللبللللرعم جللللا ب ط  2 -1بحيللللو احتللللول كللللل شللللريحة عللللل  

الشللللرائح  غمللللرسقللللائق تبعاللللا  5لمللللسة ( %6القاصللللر التجللللارب  % 3ز تركيلللل NaOCl الصللللوسيوم
سقائق ثم غسلل علسة ملرال بالملا  المقطلر  5% لمسة 0.2تركيز  2lCHg يس الزئبق بمحلول كلور 

بقايلا الملا  العالقلة  إلزاللةالملاسة السلامة جففلل الشلرائح بلأوراق الترشليح المعقملة  أثلار إلزاللةالمعقم 
 .(8 باتية للزراعة ال  ااجزا باا و يأل 

 الخضرية من الشرائح المعقمة تكوين النموات 
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ملغللللم/ لتللللر ملللل   2.0ط  1.0ط  0.5ط  0.1ط  0.0ل م بلللللللللل( المسعMS  16ر وسللللط للللللاختب
NAA ( Naphthalene acetic acid)   2,4او-D (2.4 Dichloro phenoxy Acetic 

Acid)   لتر  م  /ملغم 4.0 ط 2.0 ط 1.0 ط 0.5 ط 0.0والمتساخلة م( Benzyl Adenine) 

BA   و الل( Kiniten) Kin   وكلا  علسس لغر   تشجي  تكوي  ال موال الخضلرية مل  الشلرائح
 100سوارق زجاجية سعة  إل المعقمة  حط  قلل الشرائمعاملة /5الشرائح المستخسمة او المزروعة 

( شللرائح 5ة وبمعللسل  تللساخالل الوسللط الغلل ائ  المختبللر  إحللسلمللتللر ملل   25احتللول عللل  مللتللر 
 1500 إضلللا ةم وشلللسة º 2 ± 25العي لللال ولل  غرولللة ال ملللو ع للس سرجلللة حلللرارة  حضلل ل سورق /

 رالم. ةساع 8ساعة ضو  / 16لوك  و رام تعاقب  
 

 الخضرية وتكوين الكريمات األفرعتجذير 
غللللم /لتللللر سللللكروز  90ط  60ط  30الصلللللل الحللللاوب عللللل  تراكيللللز  MSاسللللتخسم وسللللط 

الخضلرية  ااولرعلغر  حو  NAAملغم / لتر  10ط  1.0ط 0.5ط  0.25اكيز تر الومتساخل م  
 100سوارق زجاجيللة سللعة  إللل عللل  التجلل ير وتكللوي  الكريمللالط  قلللل ااوللرع الخضللرية المتكو للة 

سورق  / أولللرع 5الغ ائيلللة المختبلللرة وبمعلللسل  ااوسلللاط إحلللسلمللتلللر مللل   25لللل  مللتلللر والحاويلللة ع
 ير الوارسة أعاله.العي ال و  ررو  التحض حض ل

 
 النتائج والمناقشة

 

 كفاءة التعقيم السطحي لشرائح الكورمات 
أراللرل  تللائع العمليللة المتبعللة ولل  التعقلليم السللطح  لشللرائح الكورمللال كفللا ة عاليللة ولل  

 %.90الحصول عل  شرائح معقمة ب سبة 
 

 الخضرية من الشرائح المعقمة  األفرعتكوين 
ة شلللرائح الكورملللال الحاويلللة علللل  البلللراعم الجا بيلللة وللل  ( كفلللا 1 تلللائع الجلللسول  أرالللرل 

او  NAAو    BAتراكيلز إليليالمضلا   MSالخضلرية ع لس زراعتالا ول  الوسللط  ااولرعتكلوي  
2,4-D   الوسللط الغلل ائ  الحاويللة عللل   ي  الجللسول ا  تللأثير مجمللل تللساخالليبللوNAA  وBA  
 BAو D-2,4ة بلل لالمسعمل ااوسلاط  تلل  لالخضلرية مل ااولرع  حثاا عل   شلو  مالئمة وكا ل 

ولللرع  5.1الخضلللرية والبالغلللة  ااولللرعاكبلللر علللسس مللل   إعطائللليوسلللط بس للللة  أوضللللط ويالحلللر ا  
 NAA ملغلم / لتلر BA  +1.0ملغلم / لتلر  C )  MS  +4.0و  B شلكل  خضرب / شلريحة 

ملل   (18(ط  17(ط  16 (ط 15(ط  9(ط  8( و لل ه ال تيجللة تتفللق ملل  سراسللة كللل ملل   1شللكل  ( 
 ااولرعتكلوي   ال باتية ول  ااجزا و  تشجي  حو  BAو  NAAحيو التأثير ا يجاب  لكل م  

الخضللرية مباشللرة سو  المللرور ولل  مرحلللة الكللال ط ولل  حللي  كا للل أوضللل  تيجللة ملل  حيللو عللسس 
+  BAملغللم / لتللر   MS  +4.0   ع للس الوسللط( وللرع خضللرب / شللريحة  3.3الخضللرية  ااوللرع

 D-2,4اللل  إضلاوة ع لسالخضلرية  ااولرع أعلساسا خفا   لوقس يعز ط ( D-2,4ملغم / لتر    0.1
التلللأثير التثبيطللل  للللي ولل  م للل  تكلللوي  الصلللفيحة الوسلللط  وعرقللللة ا  قسلللام  إلللل  MSالوسلللط  إللل 
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و  عمليلة  شلو  المرستمية القمية  اا سجةراكيز عالية مما يعيق ا قسام الخلوب ع س استخساماا بت
 (.20 و (19 السراستا  إليي لالخضرية و  ا ما أشار  ااورع

  
الصلب الحاوي على تراكيز  MSتكوين األفرع الخضرية من شرائح كورمات الكالديولس في وسط  :(1جدول )

 D-2,4و أ NAAوالمتداخلة مع تراكيز من  BAمن 
 

BA  ملغم/لتر NAA  2,4 ملغم / لتر-D  ملغم / لتر 
0.0 0.1 0.5 1.0 2.0 0.0 0.1 0.5 1.0 2.0 

0.0 *1.2 2.1 3.2 3.8 2.6 1.0 1.2 1.7 1.0 1.0 
0.5 1.7 3.2 3.8 4.1 4.0 1.5 2.1 1.8 2.2 2.3 
1.0 2.5 4.2 3.6 4.4 4.0 1.8 3.1 3.0 2.8 2.2 
2.0 2.6 4.0 3.8 4.8 3.6 2.2 2.8 2.6 2.2 2.1 
4.0 2.4 4.4 4.0 5.1 3.9 2.5 3.3 2.4 2.0 1.1 
 فرع الخضرية المتكونة من شريحة * معدل األ

 
ول  تكلوي   D-2,4وأ NAAتي  وكل مل   ( وال ب يوضح تأثير الكاي2الجسول رقم   أما

 ااوللرعواضللحة ول  عللسس المعقملةط ا  بللي  زيلاسة كورملال الكالسيللول  الخضللرية مل  شللرائح  ااولرع
ولل  الوسللط الغلل ائ ط مللا  إللل  حللستي  لوحللسه ي الخضللرية المتكو للة والمت اسللبة ملل  زيللاسة تركيللز الكللا

مل   كا ل أوضل بشلكل علام  NAAو تي  ل الحاوية عل  الكايلتساخالاالجسول ا  ويالحر م  
/ شلريحة ول   ةولرع خضلري 5 تيجلة  ل  وكا ل أوضل  D-2,4ي  وتالحاوية عل  الكاي  ااوساط

ول علل  كملا أمكل  الحصل NAAملغلم / لتلر  0.5مل  ي   تملغم / لتلر كلاي 4.0الوسط المسعم بل 
لل ا  NAAملغلم / لتلر  2مل    Kinملغم /لتر  4 ف  العسس م  ال موال الخضرية ع س استخسام 

  ستطي  ا   قول با  الكاي تي  لي السور ااكبر و  تكوي  ال موال الخضرية لوحس ا. 
الخضللرية مباشللر ة ملل  شللرائح الكورمللال المعقمللة سو   ااوللرعوبصللورة عامللة وللي  تكللوي  

ال يكفايلللة م رملللال ال ملللو مللل  ااوكسلللي ال والسلللايتوكاي  إلللل الكلللال  قلللس يعلللوس  مرور لللا بمرحللللة
الوسلط الغل ائ   إلل  اإلضلاوةكفا تالا ع لس  إل  أولا ه القط  ال باتية  (Endogenous)الساخلية 

 (.21 أوضحي و  ا يتفق م  
 

الحاوي على تراكيز الصلب  MSالخضرية من شرائح كورمات الكالديولس في وسط  األفرعتكوين  :(2جدول )
 D-2,4و أ NAAوالمتداخلة مع تراكيز من  Kinمن ال 

 

BA  ملغم/لتر NAA  2,4 ملغم / لتر-D ملغم / لتر 
0.0 0.1 0.5 1.0 2.0 0.0 0.1 0.5 1.0 2.0 

0.0  *- 2.1 2.8 3.1 2.3 - 2.0 2.0 2.8 1.0 
0.5 3.2 3.8 3.2 3.6 3.6 2.1 2.0 2.1 2.8 1.2 
1.0 3.6 3.4 4.1 3.7 3.8 2.2 3.1 2.4 2.1 1.4 
2.0 4.1 4.2 4.4 4.5 5.0 3.0 3.0 2.7 2.4 2.0 
4.0 4.0 4.8 5.0 4.9 5.0 3.4 3.4 3.0 2.6 2.6 
 الخضرية المتكونة من كل شريحة / كورمة  األفرع* معدل 

 

 الخضرية وتكوين الكورمات : األفرعتجذير 
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الوسلللط الغللل ائ  وتساخللللي مللل  تراكيلللز  السلللكروز وللل  زتركيلللزيلللاسة ل( ا  3يبلللي  الجلللسول  
NAA   يوم  11زم ية مسة كا ل أقصر  إ الزم ية الالزمة للتج ير  المسةتأثير واضح و  اختزال
ط كما يشير NAAملغم/لتر  10المزوس بل  MSالوسط  إل غم/لتر م  السكروز  90 إضاوةع س 

زياسة  سلبة  إل أسل  NAAر ملغم/لت 10سكروز وتساخلي م  غم/لتر  60ا  تركيز  إل الجسول 
ط ويرالللر ( Dكل  شللليوملللا  مللل  المعامللللة  14% بعلللس 100بلغلللل إ  وتكلللوي  الكورملللال التجللل ير 
والمت اسلللبة مللل  زيلللاسة تركيلللز الالزملللة لتكلللوي  الكورملللال الزم يلللة ملللسة اختلللزال وللل  ال أيضلللا  الجلللسول 
  ElGendy يإليلل أشللارلتللر ملل  السللكروز و لل ا مللا  /غللم 90ولل  الوسللط الحللاوب عللل  السللكروز 
ويمللا يتعلللق بصللفة تكللوي  الكورمللال يالحللر ملل   أمللا. (9وآخللرو     Nagarajuو( 8وآخللرو   

ول  علسس الكورملال واضلح تلأثير   NAAكيز السكروز المستخسمة وتساخالتاا مل  االجسول ا  لتر 
بلللاق  التراكيلللز وامتلللاز الوسلللط   مالئملللة مللل أكثلللرغلللم / لتلللر سلللكروز  60المتكو لللة وكلللا  التركيلللز 

علسس مل   أوضللأعطل  إ  بكفا تلي  NAAملغلم / لتلر  0.5غم /لتر سكروز و  60اوب عل  الح
م  السراسال م اا و  ا أيستي العسيس  فسي  (Dشكل  كورمة / ورع خضرب  9.6الكورمال والبالغ 

بأ للي يمكلل  الحصللول عللل  ويمك  للا أ   وصلل   Priyakumari (23)و ( 22الحيللاوب وآخللرو   
المامللة ولل  اإل جللازال مل   يعللسالزراعللة ال سليجية و لل ا تقا للة ملال باسللتخسام كبيللرة ملل  الكور  أعلساس
 الزي ة.  أبصال إكثارمجال 

 
 في تجذير األفرع الخضرية وتكوين الكورمات لنبات الكالديولس NAAتأثير السكروز و  :(3جدول )

 

 تراكيز السكروز
 غم/لتر

NAA  
 ملغم/لتر

الزمن الالزم 
 (وم)يللتجذير

ر نسبة التجذي
% 

الزمن الالزم لتكوين 
 (يوم)الكورمات 

عدد 
 الكورمات

30 0.0 25 30 - - 
0.25 18 70 75 5.8 
0.5 16 71.4 74 5.3 
1.0 15 70.5 72 5.4 
10 16 75.2 70 4.4 

60 0.25 17 92.6 65 9.2 
0.5 17 92.8 62 9.6 
1.0 15 94.2 57 8.5 
10 14 100 56 8.4 

90 0.25 13 80.3 50 8.2 
0.5 12 81.6 46 8.7 
1.0 11 78.3 45 7.8 

10.0 11 79.3 42 7.0 
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 (: يوضح مراحل نشوء األفرع الخضرية وتكوين الكورمات من شرائح كورمة الكالديولس1شكل )
 
 

A) .الكورمة الكاملة الت  اعتمسل كمصسر للشرائح 

B)  بسايللللة تكللللوي  البللللراعم الخضللللرية ملللل  شللللرائح الكورمللللة عللللل  الوسللللطMS  2المجاللللز بللللل 
 يوما .  15وبعمر  BAملغم / لتر  4.0م   NAAملغم/لتر  

C) وعللل   ال الوسللط   - 2 –ل خضللرية ملل  الشللكل 1تطللوير البللراعم الخضللرية إللل   مللو
 يوما .  30وبعمر 

D)   وعلللل  وسلللط 3الكورملللة او الكريملللال  التأشلللير( مللل  ال ملللوال الخضلللرية للشلللكل   شلللو )
MS  يوما  للزراعة 56غم / سكروز بعس  60المجاز بل . 

  

 
 

A B 

D 
C 
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