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Abstract  

The present study include callus initiation from leaves and stems 

explants of Vigna radiata seedlings by using solidified Murashige and 

Skoog (MS) medium supplemented with different concentrations of 

Naphthalene acetic acide NAA (0.5,1.0,2.0)mg/L and benzyl adenin BA 

(0.1,0.2,0.3,0.5,1.0,2.0)mg/L. The results showed that Ms medium which 

contains 2.0 mg/l of NAA was the best one for callus initiation from 

leaves while solidified MS medium containing 0.5 mg/L NAA and 2.0 

mg/L BA was superior for callus induction from stem. The callus 

produced from stems and leaves has been maintained on solidified MS 

medium supplemented with 0.2 mg/L Kin and 0.2 mg/L 2,4-D for shoot 

regeneration, MS media containing 0.5mg/L NAA and different 

concentration of BA (0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, and 5.0)mg/L  were used. The 

results indicated that MS medium with 5.0 mg/L BA was the best one for 

shoot regeneration. Moreover, ther was a difficulty in rooting the 

regenerated shoots, Since they failed to produce roots in the rooting 

media which were used except solidified MS medium supplemented with 

2mg/L NAA. 

 
 الخالصة

 Vigna تناولت الدراسة الحالية استحداث الكالس من قطع سيقان وأوراق بادرات الماش

radiata  باستخدام وسط موراشيج وسكوكMS  نفثالين الصمب المجيز بتراكيز مختمفة من
لتر /ممغم Naphthalene acetic acid NAA (0.0،0.5 ،1.0 ،2.0)حامض الخميك 
ان  أشارت النتائج. لتر/ممغمBA (0.0، 0.1 ،0.2،0.3  ،0.5 ،1.0،2.0  ) والبنزايل ادنين
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المستخدمة الستحداث كالس  األوساط أفضلكان  NAAلتر /ممغم 2.0الحاوي عمى  MSوسط 
 BAلتر /ممغم 2.0و NAAلتر /ممغم0.5 الصمب الحاوي عمى  MSاالوراق بينما تفوق وسط 

ستحداث كالس السيقان، تمت ادامة الكالس عمى بقية االوساط المستخدمة بمقدرتو المتميزة ال
 0.2مع  Kinلتر /ممغم0.2 الصمب الحاوي  MSالناتج من السيقان واالوراق عمى وسط 

 NAAاالفرع الخضرية استخدمت االوساط الحاوية عمى إنتاج ولغرضD-2,4 رلت/ممغم
 MSان وسط  لتر وتبين/ممغمBA (0.5،1.0 ،2.0  ،3.0،4.0 ،5.0  )و( لتر/ممغم0.5)

 الخضرية األفرع إلنتاجكان أفضل األوساط المستخدمة  BAلتر /ممغم5.0الصمب الحاوي عمى 
 أوساطلوحظ صعوبة واضحة في تجذير االفرع الخضرية عند نقميا الى  كما .من كالس السيقان

. التجذير أوساط أفضلكان  NAA لتر /ممغم 2الصمب الحاوي عمى  MSان وسط  اال التجذير
 

 المقدمة
ويعد  ]Leguminocae ]1الى العائمة البقولية   Vigna radiataتمي نبات الماش ين

بروتين اضافة الى استخدامو % 29من المحاصيل الميمة الرتفاع قيمتو الغذائية واحتواءه عمى 
بالرغم من كثرة الدراسات حول استحداث الكالس من اجزاء بادرات الماش  ]2[ كأعالف حيوانية

يعاني انخفاضا في معدل نموه وقد اكدت  أحياناً باحثين ان كالس الماش اشار بعض ال ]3[
 [4]ز الكالس المستحدث من نبات الماش بعض الدراسات وجود صعوبة واضحة في تماي

وتمكنت احدى الدراسات من التغمب عمى صعوبة الحصول عمى مزارع الكالس من االجزاء 
والمجوء في احيان اخرى الستخدام االجزاء الفتية  ]6، 5[ إستحداثو من االجنة الجسميةالنباتية ب

اخرى تأثير وسطي وتناولت دراسة  ]7[لنبات الماش الستحداث الكالس وتكوين االفرع الخضرية 
B5  وMS  الحاويين عمى تراكيز متباينة من منظمات النمو لتكوين المزارع النسيجية واالفرع

في    Thidiazuronو   فة منظمات النموتأثير اضادراسة اخرى ناولت وت ]8[الخضرية 
الماش ومن ثم تمايز الكالس الناتج  استحداث الكالس من قطع النباتات المستأصمة من بادرات

الحداث التحول الوراثي لنبات الماش وانتاج  Agrobacteriumىذا وقد استخدمت بكتريا  ]9[
ات الماش والحصول عمى ونظرا لصعوبة تمايز كالس نب ]10[نباتات ذات صفات مرغوبة 

نباتات كاممة ىدفت الدراسة الحالية الى التوصل الى االوساط المالئمة النتاج االفرع الخضرية 
. يرىا لمحصول عمى نباتات كاممةالنبات ومن ثم تجذ اذمن كالس ه

  
 المواد وطرائق العمل

  تنمية البادرات السميمة الخالية من المموثات  
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والتي تم الحصول عمييا من االسواق   Vigna radiataماش استخدمت بذور نبات ال
% 1بتركيز  HgCl2يك المحمية وعقمت بغمرىا في محمول من الماء المقطر وكموريد الزئبق

زرعت البذور عمى وسط  ]9[دقائق  5حجم ماء مقطر ولمدة  1: حجم مادة معقمة 1وبمعدل 
MS [11] بذور لكل قنينة  5جاجة وبمعدل الصمب الخالي من منظمات النمو في قناني ز

± 25  حرارةذور في غرفة الزرع بدرجة ببعد ان حفظت ال%  100 وكانت نسبة انبات البذور
2º 16م وظروف ظالم في الثالثة ايام االولى من الزراعة بعد انباتيا نقمت الى ظروف إضاءة 

 .لوكس وبدرجة الحرارة ذاتيا 2000ساعات ظالم وبشدة  8ساعة ضوء و 
 

 استحداث الكالس
الشكل )الصمب  MSاستخدمت البادرات السميمة الخالية من المموثات النامية عمى وسط 

1:A ) و السيقان بطول اسم لكل منيا  األوراقالنباتية اذ قطعت  لألجزاءكمصدر  أيام 7بعمر
كل منيا مل تحتوي  100بإستخدام مشرط معقم وزرعت ىذه القطع في قناني زجاجية بحجم 

بالتراكيز   BAالصمب المدعم بالبنزايل ادنين  MSمل من وسط  25 عمى
تراكيز  الوب NAAلتر مع نفثالين حامض الخميك /ممغم (2.0,1.0,0.5,0.3,0.2,0.1,0.0)

فظت معاممة ثم ح/ جزء نباتي/ قطعة 10لتر وزرعت القطع بمعدل /ممغم ((2.0,1.0,0.5,0.0
  .مذكورة سابقاالظروف ال العينات في غرفة الزرع في نفس

 
 تكوين األفرع الخضرية

 4-2اتج دوريا كل يوما تمت ادامة الكالس الن 30بعد اكتمال استحداث الكالس بمرور 
 D-2,4و  Kinتراكيز متساوية من كل من  عمى ةالحاوي األوساط واستخدمت أسابيع

يقان واالوراق ثم نقل الكالس المستحدث من قطع الس، ط ادامةاوساكلتر /ممغم( 0.5,0.2,0.0)
 BAمع  NAAلتر /ممغم 0.5الصمب المجيز ب  MSقطعة وزرعت عمى وسط /غم 1بوزن 

معاممة ثم حفظت العينات في /قطع 6 لتر وبمعدل/ممغم( 5.0,4.0,3.0,2.0,1.0,0.5)بتراكيز 
 .روف المذكورة سابقاظغرفة الزرع في نفس ال

 
 الخضرية األفرعتجذير 

كونة وازيمت عنيا بقايا الكالس وغرست قواعد االفرع استؤصمت االفرع الخضرية المت
الحاوي الصمب  MSكذلك الصمب الخالي من منظمات النمو و MSمل من  25المقطوعة في 
 6لتر بمعدل /ممغم( 2.0,1.0,0.5,0.4,0.3,0.2,0.1)وبتراكيز  NAAعمى اوكسين 

 .سابقا لغرض تجذيرىا وحفظت العينات في نفس الظروف المذكورة معاممة/افرع
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 والمناقشةالنتائج 
اظيرت اجزاء السيقان و االوراق المستأصمة من نبات الماش استجابة متباينة الستحداث         

الصمب المدعم بتراكيز مختمفة من منظمات النمو اذ اعطت قطع السيقان  MSالكالس في وسط 
ت نتائج زراعة نيلتوالي وبيوما عمى ا( 20-15)ة اعمى استجابة تمتيا قطع االوراق وبمدة زمني

و لتر/ممغم 0.5 بتركيز NAAالحاوي عمى الصمب  MSوسط  انقطع سيقان نبات الماش 
BA 100وبنسبة استحداث بمغت  كان أفضل االوساط المستخدمة لتر/ممغم 2.0بتركيز  %

 عمى حين( B:1الشكل )المائل الى الخضرة  لونو االبيضوامتاز الكالس الناتج بقوامو اليش و
كما ( 1جدول )المعامالت نسب استحداث مختمفة باختالف التركيز المستخدم  اظيرت بقية

الحاوي  MSاظيرت النتائج ان نسبة استحداث الكالس من قطع االوراق المزروعة عمى وسط 
وامتاز الكالس الناتج بقوامو الصمب ولونو % 100لتر كانت /ممغم 2.0بتركيز  NAAعمى 

عند زراعتيا عمى االوساط  قطع االوراق ابدت استجابة اقل وأبدت (C:1 الشكل)االخضر البراق 
 .BAو  NAA منالحاوية عمى تداخالت 

 
 MSفي وسط   Vigna radiataاستحداث الكالس من قطع السيقان واالوراق لنبات الماش (: 1)الجدول 

. الصمب المدعم بتراكيز متباينة من منظمات النمو
%  االستحداث عدد القطع المنتجة لمكالس لتر / منظمات النمو ممغم 

NAA BA  اوراق سيقان اوراق سيقان
0.5 0.0 3 8 30 80 
1.0 0.0 5 9 50 90 
2.0 0.0 2 10 20 100 
0.5 0.1 5 8 50 80 
0.5 0.2 6 7 60 70 
0.5 0.3 7 6 70 60 
0.5 0.5 7 5 70 50 
0.5 1.0 9 4 90 40 
0.5 2.0 10 1 100 10 
0.0 0.0 0 0 0 0 

  قطع 10عدد القطع المزروعة 

 
لنظام الزراعة النسيجية   Vigna radiataان االستجابة التي ابدتيا نباتات الماش 

الستحداث الكالس اال انو لوحظ ان استجابة  األوراقتمثمت بصعوبة استجابة قطع السيقان و 
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داث الكالس من وىذا يوضح ان استح ]12,13[قطع السيقان كانت افضل من قطع االوراق 
نبات الماش يعتمد عمى نوع الجزء النباتي وعمى التوافق بين المحتوى الداخمي لمخاليا من 

 راكيز المضافة من منظمات النمو الى االوساط الغذائية المستخدمةتاليرمونات النباتية مع ال
. ]14,15[تأثيرا واضحا في حيوية الخاليا وزيادة عددىا  ويؤثر

 D4,2-و  Kinمن كل من  0.2الصمب الحاوي عمى  MSان الوسط واظيرت النتائج 
. اوساط االدامة س في بقيةمعا انتخب كأفضل وسط لالدامة في حين لوحظ بطء نمو الكال

ان كالس السيقان اظير افضل قابمية عمى تكوين االفرع ( 2جدول )واوضحت النتائج 
 األوساط لتر مقارنة ببقية/ممغم 5.0ركيز وبت BAالصمب الحاوي عمى  MSالخضرية في وسط 

. (E:D  1 :الشكل)المستخدمة 
الكبيرة من  األعدادربما يعود السبب في الحصول عمى االفرع الخضرية من ىذا الجزء الى 

عمى مستويات عالية  الحتوائياالخاليا المرستيمية ذات النشاط المتميز بالنمو واالنقسام وكذلك 
نمو في وسط التمايز موجود من منظمات  ة والتي بتوازنيا مع مامن اليرمونات النباتية الداخمي

فضال عن ان الطاقة الكامنة لمخاليا و  ]16[ادت الى حث الكالس عمى تكوين االفرع الخضرية 
كما لوحظ عدم استجابة  .]17,18[ عددىا مما يدعم معدالت انقساميا وتكون الكالس وتمايزه

 MSخضرية في كافة االوساط المستخدمة اال ان الوسط كالس االوراق عمى تكوين االفرع ال
 إلنتاجكان مشجعا فقط  BAلتر /ممغم 1.0و  NAAلتر /ممغم 0.5الصمب الحاوي عمى 

. الجذور
ربما تعزى قابمية التمايز واعادة تكوين االفرع الخضرية الى عدة عوامل منيا مصدر الجزء 

ودور منظمات النمو في الوسط الغذائي .  ]20 , 19[النباتي ونمطو الجيني والوسط الغذائي 
 .]21[ومصدر الجزء النباتي و نوع النبات في تحفيز عممية التمايز 

 
في وسط    Vigna radiataتكوين االفرع الخضرية من تمايز كالس سيقان نبات الماش ( : 2)الجدول 

MS م بتراكيز متباينة من المدع NAA  وBA 
معاممة / المتكونة الخضرية دد االفرع علتر / منظمات النمو   ممغم 

NAA BA  راق كالس االوكالس السيقان
0.0 0.5 0 0 
0.0 0.1 0 0 
0.0 2.0 0 0 
0.0 3.0 12 0 
0.0 4.0 36 0 
0.0 5.0 48 0 
0.5 1.0 0 0 
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0.5 2.0 0 0 
0.5 3.0 0 0 

  معاممة /  6عدد قطع الكالس 

  غم 1وزن القطعة الواحدة 

 NAAالصمب الخالي من منظمات النمو والحاوي عمى  MSلخضرية الى وسط نقمت االفرع او
لتر لغرض التجذير اال انو لوحظ صعوبة /ممغم( 2.0,1.0,0.5,0.4,0.3,0.2,0.1,0.0)بتراكيز 

 2.0الصمب الحاوي عمى  MSوسط االن  (3جدول ) واضحة في تجذير تمك االفرع الخضرية
يوم من نقل االفرع الخضرية  15المجموع الجذري بعد  ساط في تكوينلتر كان أفضل االو/ممغم

  (F:1الشكل )مقارنة ببقية االوساط المستخدمة 
 

في وسط   Vigna radiata الفرع الخضرية المتكونة من سيقان نبات الماشتجذير ا: (3) الجدول
MSوي تراكيز متباينة من االصمب الح.NAA 

 NAAمنظمات النمو 

( لتر/ممغم)
لخضرية عدد االفرع ا

المكونةلمجذور 
المدة الزمنية 

( يوم)
0.0 0  _

0.1 0  _

0.2 0  _

0.3 0  _

0.4 1 20 
0.5 3 20 
1.0 4 20 
2.0 6 15 

  معاممة/6المستخدمة الخضرية عدد االفرع 
 

الصمب  MSالنتائج الى صعوبة امكانية تجذير االفرع الخضرية عمى وسط  وأشارت
 بتراكيز مختمفة NAAا احتاج الى اضافة االوكسينات مثل الخالي من منظمات النمو و انم

فرع الخضرية من االوكسينات اولعدم ىذه الل يعزى ذلك الى قمة المحتوى الداخمي ربما ]22[
. ]8[ الى الوسط الغذائي توافق المضاف من االوكسينات بيذه التراكيز

 

  Vigna radiataانتاج نباتات من كالس سيقان نبات الماش (: 1)الشكل 
A  : ايام نامية عمى وسط  7بادرات نبات الماش بعمرMS لي من منظمات النموالصمب الخا. 

B  : يوما 15الكالس المستحدث من قطع السيقان بعد مرور .
C  : يوما 20الكالس المستحدث من قطع االوراق بعد مرور .
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D : ط متكونة من كالس السيقان عمى وسالخضرية الفرع بداية نشوء االMS  الصمب الحاوي
. يوما 15بعد مرور  BAلتر /ممغم 5.0 عمى

E  :متكونة من كالس السيقان عمى وسط  االفرع الخضريةMS 5.0 الصمب الحاوي عمى 

 .يوم  30بعد مرور BAلتر /ممغم

F  : االفرع الخضرية المكونة لمجذور عمى وسطMS  لتر /ممغم 2الصمب الحاوي NAA  بعد
. ايوم من نقمو 15مرور 

                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C D 

B A 
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