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SUMMARY 

The current study evaluated the effect of some growth regulators 

on initiation, growth and differentiation of (Dianthus caryophyllus L.) 

callus.The results showed that callus could be initiated  when (BA,IAA) 

and (BA,NAA) added to MS medium. Variation in callus initiation were   

recorded according to the source from which the explants took which 

were (stem, leaves, cotyledons, roots and hypocotyls) it was shown that 

the best initiation of  callus took place  on  MS1 (MS +BA 0.1mg/L+ 0.5 

2,4-D mg/L) and MS2 (MS+BA 0.1mg/L + IAA0.1mg/L).                                                                                                                                             

Callus derived  from cotyledons and leaves exhibit differentiation  

the best ratios for shoot formation from cotyledons leaves was MS(BA 

1.0 mg/l +IAA 0.05mg/l) and (MS + BA 3.0mg/l + IAA0.1mg/l) for 

callus derived from leaves. results showed that use the auxins IBA, NAA, 

and IBA enhanced rooting of the regenerated shoots. Rooting percentage 

reached 100%. when 1.0 mg/l of IBA added to MS medium. the rooted 

plants were successfully acclimatized and transferred  to the soil. 

 
 -:الخالصة

توصلت الدراسة الحالية إلى معرفة تأثير بعض منظمات النمو النباتية في استحداث 
. إذ أظهرت النتائج حدوث  .Dianthus caryophyllus Lونمو وتمايز كالس نبات القرنفل 

  ، األوراق, األوراق الفلقية  ،تباين في استحداث الكالس من األجزاء النباتية المختلفة )السيقان
    , IAA,BA)) و (D,BA-2,4السيقان تحت الفلقية( عند إضافة تراكيز مختلفة من ) ،ورالجذ 



 ...لتأثير بعض منظمات النمو النباتية في استحداث ونمو وتمايز كالس نبات القرنف

75 

   MS1اذ وجد ان أفضل وسطين الستحداث الكالس و بنسبة عالية وبمدة زمنية قصيرة هما وسط
+MS)  0.1 BA + 2,4ملغم/لتر-D   0.5  ملغم/لتر( ووسطMS2 + MS) BA 0.1 

كما تم الحصول على نباتات القرنفل الكاملة من كالس   .ملغم/لتر( IAA 0.1 ملغم/لتر + 
ملغم/لتر   BA 1.0) الحاوي على  MSاألوراق واألوراق الفلقية وكان أفضل وسط للتمايز وسط

+IAA  0.05  ملغم/لتر( بالنسبة لألوراق الفلقية ووسط MS 3.0الحاوي على BA)   ملغم/لتر
 +IAA  0.1 ان استخدام االوكسينات  أيضا  ملغم/لتر( لألوراق. وأوضحت النتائجIAA, 

NAA, IBA)   بتراكيز مختلفة أعطت تباينا في نسبة تحذير األفرع الخضرية واتضح ان )
IBA  في  100هو أفضل االوكسينات المستخدمة لغرض التجذير اذ بلغت نسبة التجذير %
جة من  وقد نجحت نباتات القرنفل النات .ملغم/لتر 1.0بتركيز  IBAمضافا اليه   MSوسط

ولوحظ تفوق   .الزراعة النسيجية عند اقلمتها وزراعتها في التربة من الوصول إلى مرحلة التزهير
النباتات الناتجة من الكالس على النباتات البذرية من حيث طول الساق ومساحة األوراق وعددها  

 الخضرية. والعقد وعدد االفرع
 

 -المقدمة:
موطنة    Dianthusجنس  Caryophyllaceaeالقرنفل نبات عشبي معمر من عائلة 

يعد واحدا من أهم أزهار القطف المهمة اقتصاديا   .(1األصلي منطقة البحر األبيض المتوسط )
( في 2004. إذ بلغت مبيعات كندا في عام ) (2) في العالم وذلك لجمال ألوانها ورائحتها المميزة

اقي لوحظ في السنوات األخيرة اقبال  وفي قطرنا العر  .(3( مليون دوالر) 38عيد األم أكثر من )
متزايد في اقتناء اإلزهار الطبيعة ومنها أزهار القرنفل بسبب التطور االجتماعي والثقافي  

حديثا إلغراض طبية  بسبب رائحته العطرية النفاذة   Dianthusوقد استعمل القرنفل  والحضاري.
والمضاد للغثيان والتقيؤ ومسكن ألالم  المحفزة للشهية فضال عن تأثيره الهاضم والطارد للغازات 

(. 4األسنان ومطهر عام كما ان للزيت العطري تأثير  مضاد لبعض أنواع الجراثيم والفطريات )
استخدمت تقنية الزراعة النسيجية في هذه النباتات لغرض االكثار الخضري و التخلص من  

لية والقلويدية ذات القيمة الصيدالنية  الفايروسات والفطريات وفي انتاج العديد من المركبات الفينو 
بزراعة القمة   1963عام  Stoneاذ بدات الزراعة النسيجية لهذا النبات من قبل العالم  .((5

 و Earle كما تمكن  6)النامية على اوساط غذائية وحصل منها على نبات قرنفل كامل )

Langhams  (7)   ستيم ألقمي على وسط  من الحصول على كالس نبات القرنفل عند زراعة المر 

MS ملغم/لتر من0.5 بالمزود (2,4-D .) 
الى استحداث الكالس من سيقان نبات القرنفل في  (8وآخرون ) Thakurوأشار الباحث 

( وتمايز  D-2,4) ملغم/لتر 0.5( و NAAملغم/لتر )  0.5( المدعم بمنظمات نمو MSوسط )
وقد   ،Kinetinملغم/لتر  2.0و  NAA)ملغم/لتر ) 0.5هذا الكالس على الوسط الحاوي على 
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مشجع في تكوين االفرع   تأثيرله  GA3و ABA ( ان 9)Murashige  وShabde   وجد 
في حين تمكنت أحدى الدراسات من زراعة الخاليا المعلقة لكالس   .الخضرية لنبات القرنفل

في انتاج  وقد استخدمت تقنية التحول الوراثي  (.10) هالقرنفل و الحصول على أفرع خضرية من
  . )11،12) نباتات قرنفل محولة وراثيا وامتازت هذه النباتات بمقاومتها العالية للمسببات المرضية

تهدف الدراسة الحالية الى استخدام عدد من منظمات النمو النباتية ومعرفة التركيز األمثل   
ستخدام عدد من الستحداث ونمو وتمايز الكالس من األجزاء المختلفة لنبات القرنفل فضال عن ا

 .االوكسينات لتجذير األفرع الخضرية واختيار أفضلها
 

 -المواد وطرائق العمل:
 -لبذور:امصدر   -1

التي تم   Dianthus caryophyllus Lاستخدم في هذه الدراسة بذور نبات القرنفل 
 المحلية. األسواق الحصول عليها من 

 
 -الوسط الغذائي وتعقيمة: -2

البذور  إنبات ( في 13)Murushige and Skoog.1962 ( MS استخدم وسط )
غرام/لتر   30غرام/لتر من االكار و 8.0 إضافةواستخدم الوسط بعد  ،واستحداث الكالس وتمايزه

( وتم التعقيم باستخدام جهاز المؤصدة 6.0-5.8بحدود ) pHوضبط الرقم الهيدروجيني  سكروز.
((Autoclave  دقيقة 20لمدة  2كغم/سم 1.04وضغط  ◦ م121بدرجة حرارة.   

 
نتاج زراعة البذور -3  -:البادرات المعقمة وا 

( باستخدام محلول Dianthus caryophyllus Lتمت عملية التعقيم السطحي لبذور القرنفل )
و   (1:1)القاصر التجاري( مع الماء المقطر وبنسب مختلفة )  NaOClهايبوكلورات الصوديوم 

م غسلت البذور بالماء المقطر عدة مرات إلزالة اثار ث ،( دقيقه15،10) ة( ولمدد زمني2:1)
المعقم منها ونقلت إلى طبق بتري حاوي على أوراق ترشيح معقمة لغرض تجفيفها من الماء 

خالي من منظمات النمو ونقلت  MSالعالق بها ثم زراعتها في أنابيب زجاجية حاوية على وسط 
وبعد  ◦ م  2± 25ايام في درجة حرارة   3مدة الى غرفة الزرع ووضعت تحت ظروف الظالم التام ل

ساعة ظالم(  وشدة إضاءة  8ساعة ضوء / 16اإلنبات نقلت الى ظروف الحاضنة االعتيادية )
 لوكس. 2000

 
استخدمت البادرات المعقمة الناتجة من تنمية   -:النباتية واستحداث الكالس األجزاءزراعة  -4

  ، النباتية المختلفة )االوراق  األجزاءللحصول على  كمصدر أسابيع 4-3( بعمر 3البذور الفقرة )
ونقلت الى  2سم 1الجذور، السيقان تحت الفلقية( والتي قطعت بطول  ،االوراق الفلقية ،السيقان
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( الصلب المدعم بتداخالت متباينة  MSمل من وسط ) 25مل تحتوي  100دوارق زجاجية سعة 
  BAحيث تضمنت استخدام  تراكيز المختلفة،مختارة من االوكسينات والسايتوكاينينات ذات ال

( و  0.0،0.1,0.5بتركيز ) D-2,4 ( متداخال مع3. 0.05,0.0,0.1,0.5.0,1،2.0،0) بتركيز
معاملة بعدها   جزء نباتي/ قطع/ 5وتمت الزراعة بواقع  IAA  (0.05,0.00.1,.)متداخال  مع 

ساعة   8ساعة ضوء/  16 ْم وبتعاقب ضوئي2±25حفظت العينات في غرفة الزرع بدرجة حرارة 
تم تقدير الوزن الطري للكالس النامي على افضل وسطين   لوكس. 2000ظالم وشدة اضاءة 

يوما من بدء    30غم منه بعد مرور  1غذائيين منتخبين من االوساط المستخدمة سابقا وذلك باخذ 
  .الزراعة

 
   تمايز الكالس وتكوين نباتات كاملة -5

 : يتضمن مرحلتين هما
 االفرع الخضرية من الكالس  نتاجإ -1.5

  ، السيقان تحت الفلقية ،األوراق، األوراق الفلقية ،نقلت قطع الكالس المستحدث من )السيقان
  BAالصلب الحاوي على تراكيز مختلفة من  MSغم/قطعة الى وسط 1بوزن  ،الجذور(

ملغم/لتر   (IAA (3.0,1.0,0.1,0.06,0.05(ملغم/لتر متداخلة مع3.0,1.0,0.1,0.06,0.05)
 .مكررات/معاملة 3وبواقع  (.4ثم حضنت العينات في الظروف المشار اليها في الفقرة) 

 
 تجذير االفرع الخضرية   -2.5

 ، اخذت االفرع الخضرية الناتجة من  تمايز الكالس وازيلت عنها بقايا الكالس من القاعدة
،  0.05اكيز مختلفة )الصلب الحاوي على تر  MSثم نقلت الى قناني زجاجية حاوية على وسط 

 ، ( كال على انفراد IBA,NAA,IAA(ملغم/لتر من االوكسينات ) 3.0 ،.01 ،0.5 ،.10
 وحضنت في نفس الظروف المذكورة اعاله. 

بعدها تم نقل النباتات الكاملة المتكونة من الزراعة النسيجية الى سنادين حاوية على  
اعقبها   ،ايام 4-3كياس نايلون مثقبة لمدة تربة مزيجية معقمة. غطيت هذة السنادين بعد الزرع با

 االغطية ونقلها الى البيت الزجاجي لالعتناء بها ومتابعة نموها.  هذهرفع 
يوما في   30تمت المقارنة بين النباتات الناتجة من الكالس والنباتات الناتجة من البذور بعمر 
العقد واالفرع بعض من الصفات المدروسة شملت طول الساق ومساحة وعدد األوراق و 

 .الخضرية
 

 -النتائج:
 -كفاءة التعقيم السطحي لبذور القرنفل وانتاج نباتات سليمة: -1

( ان افضل فترة زمنية لتعقيم لبذور بمحلول 1الواردة في الجدول) بينت النتائج
حجم من محلول   :( حجم1:1دقيقة عند استخدام التخفيف ) 15 هايبوكلورايت الصوديوم كانت 
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النسبة   هذه% لذلك اعتمدت 92اذ بلغت كفاءة التعقيم  ،بالماء الصوديوم المخففهايبوكلورات 
 .في التعقيم خالل الدراسة

 
في محلول هايبوكلورات   .Dianthus caryophyllus L  كفاءة تعقيم بذور نباتات القرنفل :(1الجدول)

 الصوديوم

 
اسابيع كمصدر لالجزاء النباتية المختلفة لغرض  4-3وقد اعتمدت نباتات القرنفل التي بعمر 

 (1)الشكل استحداث الكالس منها
 

 
 

وسط  علىيوم الناتج من زراعة البذور  15بعمر  Dianthus caryophyllus نبات القرنفل :(1الشكل )
MS الخالي من منظمات النمو الصلب 

 
 مزارع الكالس  إنشاء  -2

النباتية   األجزاءفي استحداث الكالس من D-2,4) وBA منظمي النمو ) إضافة تأثير -1.2
في استحداث ونمو الكالس من   D-2,4و    BA كل من تأثيران  إلىالنتائج  أشارت  -:المختلفة

تباينا في نسبة االستحداث باختالف تراكيزها وبفترات زمنية   أظهرت النباتية لنبات القرنفل  األجزاء
ان زراعة القطع النباتية المختلفة اعطت اعلى استجابة في استحداث  2 مختلفة ويوضح الجدول

  0.5 بتركيز D-2,4ملغم/لتر مع  0.1بتركيز   BAالحاوي على MSالكالس في وسط 

المادة المعقمة   
 )حجم:حجم(

 مدة التعقيم
 ()دقيقة

عدد البذور 
 لمستخدمة ا

عدد النباتات السليمة  
 )غير ملوثة(

كفاءة 
 التعقيم)%(

2:1 10 50 42 84 

2:1 15 50 45 90 

1:1 10 50 45 90 

1:1 15 50 46 92 
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من قطع السيقان واألوراق واألوراق الفلقية   %100اذ بلغت نسبة استحداث الكالس  ،ملغم/لتر
لذلك اعتمد  ،% 86.6والسيقان تحت الفلقية في حين انخفضت نسبة االستحداث في الجذور الى 

ذة الدراسة ورمز له بوسط هذا الوسط الدامة الكالس وحساب وزنه الطري وكوسط للمقارنة في ه
(1MS.)  

 
 Dianthus caryophyllusاستحداث الكالس من األجزاء النباتية المختلفة لنباتات القرنفل  :(2) الجدول

L.  في وسطMS   الصلب المزود بتراكيز متباينةBA  2,4و-D 

 معاملة جزء نباتي/ قطع نباتية/5 معدل  *
 لم يحدث استحداث للكالس   -
 

 األجزاء الستحداث الكالس من MSوسط  إلى( BA, IAAمنظمي النمو ) إضافة تأثير -2.2
 األجررزاء( تباينررا فرري اسررتحداث ونمررو كررالس 3النتررائج فرري الجرردول ) أظهرررت  -:المختلفةةة للقرنفةةل

وبمردد زمنيرة مختلفرة ويالحرظ مرن خرالل    IAAوBA النباتية المختلفة باختالف تركيرز كرل مرن 
اسرتجابة فري اسرتحداث الكرالس فري وسرط  أفضرل أعطرت لنباتيرة المختلفرة النتائج ان زراعة القطع ا

MS ( الحررررررررراوي علرررررررررىBA0.1 +IAA 0.1ملغم/لترررررررررر ).  اذ بلغرررررررررت فيررررررررره نسررررررررربة اسرررررررررتحداث
% مررن قطررع السرريقان واألوراق الفلقيررة والسرريقان تحررت الفلقيررة مررع اخررتالف فرري الفترررات 100الكررالس

% فررري حرررين 93.3كرررالس فررري قطرررع الجرررذور بينمرررا كانرررت نسررربة اسرررتحداث ال ،الالزمرررة لالسرررتحداث 
% لذلك اعتمد هذا  الوسط اساسا في استحداث الكرالس 86.6األوراق استجابة اقل بلغت  أظهرت 

 .(2MSوادامته وحساب وزنه الطري وبوصفه وسط للمقارنة في هذة الدراسة ورمز له بوسط )

 )%(  استحداث الكالس منظمات النمو

2,4-D   BA 
 )ملغم /لتر(* 

 السيقان تحت الفلفية الجذور  وراق الفلقيةاأل األوراق السيقان

0.0 0.0 -- - - - - 

0.05 0.1 100 86.6 86.6 733 80.0 

0.1 0.1 100 93.3 100 66.6 93.3 

0.5 0.1 86.6 100 100 40.0 33.3 

1.0 0.1 53.3 46.6 46.6 33.3 40.0 

2.0 0.1 60.0 53.3 66.6 - - 

3.0 0.1 - - - - - 

0.05 0.5 93.3 100 73.3 80.0 86.6 

0.1 0.5 100 100 100 86.6 100 

0.5 0.5 100 93.3 93.3 66.6 86.6 

1.0 0.5 60.0 53.3 73.3 26.6 60.0 

2.0 0.5 40.0 20.0 40.0 6.60 40.0 

3.0 0.5 13.3 6.60 - 6.60 20.0 
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 Dianthus caryophyllusات القرنفل النباتية المختلفة لنبات األجزاءاستحداث الكالس من  :(3) الجدول

L.   في وسطMS المزود بتراكيز متباينه من  الصلبBA  وIAA 

 قطع نباتية/جزء نباتي/معاملة 5معدل   *
 لم يحدث استحداث للكالس    -
 
 ن الطري للكالسزتقدير الو  -3

الى ان نمو الكالس كان متفاوتا بين االجزاء النباتية   (4أشارت النتائج في الجدول )
على كالس بقية االجزاء عند زراعته على وسط   اذ لوحظ تفوق قطع كالس الجذور ،المختلفة

1MS الشكل (A.2). ( 1.779(غم يليه كالس السيقان تحت الفلقية ) 2.179اذ بلغ وزنه الطري  )
في حين كان الوزن الطري لكالس السيقان تحت الفلقية افضل من بقية كالس   .(B.2غم الشكل)

يلية   (.2Cالشكل)  2MS غم في وسط  2.100اذ بلغ وزنه الطري  ،االجزاء النباتية األخرى
 .(.2Dالشكل) . غم( 1.462كالس الجذور )

 
   2MS و    1MSيوما في وسطي  45بعد  نباتات القرنفل أجزاءمعدالت األوزان الطرية لكالس  :(4الجدول)

 
 
 
 
 
 
 

  

 غم/جزءنباتي/معاملة وبثالث مكررات 1*

 )%(  استحداث الكالس منظمات النمو

IAA           BA 

 )ملغم /لتر(* 
 السيقان تحت الفلقية الجذور  األوراق الفلقية األوراق السيقان

0.0 0.0 - - - - - 

0.05 0.05 100.0 66.6 86.6 86.6 93.3 
0.1 0.05 80.0 60.0 80.0 100.0 100.0 
0.5 0.05 93.3 66.6 60.0 46.6 100.0 
1.0 0.05 60.0 40.0 73.3 60.0 80.0 

2.0 0.05 - - 46.6 40.0 - 

3.0 0.05 - - - - - 

0.05 0.1 80.0 73.3 100.0 100.0 73.3 
0.1 0.1 100.0 86.6 100.0 93.3 100.0 
0.5 0.1 100.0 66.6 46.6 80.0 60.0 

1.0 0.1 60.0 46.6 - 60.0 53.3 

2.0 0.1 - - - 40.0 - 

3.0 0.1 - - - 60.0 - 

 
 مصدر الكالس 

 معدل الوزن الطري / )غم( 

MS1 MS2 

 1.255 1.285 السيقان

 1.335 1.402 األوراق

 1.375 1.692 األوراق الفلقية

 1.462 2.179 الجذور 

تحت الفلقية السيقان  1.779 2.100 
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 المزروعة على كل من الوسطين المنتخبينيوم  45بعمر المختلفة لنباتات القرنفل   األجزاءمزارع كالس : (2الشكل)
(MS1 من جهة اليمين )(MS2 من جهة اليسار)  -A كالس الجذور -Bيةكالس السيقان تحت الفلق 

 

 
الصلب الحةاوي  MSوسط نشوء االفرع الخضرية من كالس األوراق واألوراق الفلقية لنبات القرنفل  :(4الشكل)

 IAA  و BAعلى تراكيز مختلفة من ل

B,A-  ايةام علةى التةوالي فةي وسةط  4،10نشوء االفرع الخضرية من كالس األوراق بعمةرMS ( المةزودBA 
ايةام  4،11نشوء االفرع الخضةرية مةن كةالس األوراق الفلقيةة بعةد  D,C- ملغم/لتر(  IAA0.1ملغم/لتر+ 3.0

 IAA0.05ملغم/لتةةةر+ BA 1.0المةةةزود ) MSعلةةةى التةةةوالي مةةةن زراعةةةة كةةةالس األوراق الفلقيةةةة  فةةةي سةةةط 
المةزود  MSايام مةن زراعةة  فةي وسةط  7نشوء االفرع الخضرية من كالس األوراق الفلقية بعد  E-ملغم/لتر(:

(BA 2.0 /لتةر+ملغمIAA0.05 :)ملغم/لتةر-F  ايةةام  6نشةوء االفةةرع لخضةرية مةن كةةالس األوراق الفلقيةة بعةد
 ملغم/لتر(  IAA0.06ملغم/لتر+ BA 1.0المزود ) MSمن الزراعة  في وسط 

B B

b 

A A 

A 

D E F 

B C 
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 تمايز الكالس وتكوين نباتات كاملة  -4
 : يتطلب تكوين النباتات من الكالس المرور بمرحلتين

 

( ان الكالس المستحدث له قدرة 5النتائج في الجدول ) رت أظه-:تكوين االفرع الخضرية -1.4
متباينة على تكوين االفرع الخضرية مع تباين اعدادها اعتمادا على مصدر الكالس المستخدم  

المضاف الى الوسط الغذائي. فبينما لوحظ عدم قدرة قطع كالس   IAAو BAوتركيز كل من 
  BAالحاوي على )  MSالجذور والسيقان و السيقان تحت الفلقية على التمايز فقد وجد ان وسط 

% وبمدة 100ملغم/لتر( كان له تاثير في تمايز كالس األوراق بنسبة  I AA0.1ملغم/لتر+ 3.0
وقد لوحظ من جهة اخرى التفوق البارز لكالس   .(A.B.4الشكلايام ) 8-7زمنية ترواحت 

  BA 1.0الحاوي على )  MSاألوراق الفلقية في نشوء االفرع الخضرية في وسط
% وبمدد زمنية  200ملغم/لتر( اذ بلغت نسبة انتاج االفرع الخضرية  IAA 0.05ملغم/لتر+

( بينما بلغت C.D.4)الشكل يوم من زراعة قطع الكالس على وسط التمايز  15-10ترواحت بين 
ايام من زراعة   8-5% وبمدد زمنية تراوحت بين 75النسبة في كالس األوراق على نفس الوسط 

  IAA 0.05 ملغم/لتر+ BA 2.0 الحاوي على ) MSاما الوسط  .(D.4قطع الكالس )الشكل
%  150على تكوين االفرع الخضرية في كالس األوراق الفلقية بنسبة  فقد حفز ملغم/لتر(

 (.F.4% )الشكل25ملغم/لتر(بنسبة  IAA  0.06ملغم/لتر+  BA)  1.0 ( وE.4ل)الشك
 

 Dianthusتكوين االفرع الخضرية من كالس األوراق واألوراق الفلقية لنباتات القرنفل :(5الجدول)

caryophyllus L.  في وسط التمايزMS الصلب المدعم بتراكيز مختلفة منBA   وIAA 
 

 جزء نباتي / معاملة مكررات / 3* 
 

 تجذير االفرع الخضرية  -2.4
اظهرت النتائج ان نسبة تجذير االفرع الخضرية ومعدل عدد الجذور واطوالها اختلفت 

اذ لوحظ ان  .(6جدولوبمدد زمنية مختلفة )ال  NAA,IAA,IBAمن المتباينةباختالف التراكيز 

 
IAA+BA+MS 

 )ملغم/لتر(*
 

 كالس األوراق لس األوراق الفلقيةكا

العد الكلي 
 لألفرع

 الخضرية

 األفرع إنتاج
 الخضرية
)%( 

المدة  
 الزمنية 
 )يوم(

العدد  
لالفرع 
 الخضرية

 األفرع إنتاج
 الخضرية
)%( 

المدة 
 الزمنية 
 )يوم(

0.0+0.0+MS - - - - - - 

0.05 +1.0 40 200 10-15 15 75 8-5 

0.06 +1.0 5 25 7-5 - - - 

0.05 +2.0 30 150 9-8 - - - 

0.1 +3.0 - - - 20 100 8-7 
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  . ملغم/لتر 1.0بتركيز  IBAالحاوي على  MS% عند استخدام وسط 100نسبة التجذير بلغت 
سم وخالل مدة  4.8جذر وبمعدل طول جذر بلغ  6.6كما لوحظ زيادة في معدل عدد الجذور 

كما لوحظ ايضا ان  .(A,D .5)الشكل ايام من بدء زراعة االفرع الخضرية 9زمنية  بلغت 
الى زيادة في نسبة التجذير ولكن بنسبة   أيضا  ملغم/لتر ادى  1.0بنفس التركيز  IAAخدام است
  NAAملغم/لتر من  0.05( ونفس النسبة عند استخدام التركيز الواطئ E,B .5)الشكل 83%

نقلت بعد  .(F,C .5)الشكل ايام 10سم وبمدة زمنية استغرقت 1.7جذر وبطول  2.0وبمعدل 
لقرنفل على  ا    النتائج قدرة نبات  وأظهرت  .سنادين حاوية على تربة معقمةذلك النباتات الى 

التأقلم لظروف التربة في المختبر وكذلك عند نقلها الى البيت الزجاجي والوصول إلى مرحلة  
 .(6التزهير )الشكل

 
في    Dianthus caryophllus(: تجذير االفرع الخضرية الناتجة من كالس اوراق نبات القرنفل 6الجدول)
من زراعة االفرع   أسابيع 4بعد  IBA.IAA.NAAالصلب المضاف اليه تراكيز متباينة من  MSوسط 

 الخضرية

 *معدل ستة مكررات /معاملة 

نوع منظم 
 النمو

 تركيز منظمات
 النمو النباتية
 )ملغم/لتر(*

 التجذير
)%( 

معدل عدد 
 الجذور

معدل طول 
 )سم( الجذر

 المدة الزمنية 
 )يوم(

IAA 

0.0 - - - - 

0.05 33.3 0.3 0.2 20 

0.1 50.0 0.6 0.3 12 

0.5 66.6 1.0 0.6 17 

1.0 83.3 2.6 3.0 11 

3.0 66.6 1.0 1.1 16 

NAA 

0.05 83.3 2.0 1.7 10 

0.1 66.6 1.8 1.5 11 

0.5 33.3 1.3 0.2 15 

1.0 50.0 1.0 1.4 12 

3.0 33.3 0.6 0.3 16 

IBA 

0.05 33.3 0.3 1.1 17 

0.1 33.3 0.6 0.9 20 

0.5 50.0 2.6 1.2 11 

1.0 100 6.6 4.8 9 

3.0 66.6 1.6 1.1 18 
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علةى  Dianthus caryophyllus تجذير االفرع الخضرية الناتجة من تمايز كةالس نبةات القرنفةل :(5شكل )ال
 زراعة االفرع الخضريةمن  أسابيع أربعةبعد IBA,IAA,NAA) )الصلب الحاوي على اوكسينات  MS وسط

 Aو D   وسطMS  الحاوي علىIBA  ملغم/لتر:   1.0بتركيز 
E و  B  وسطMS  الحاوي علىIAA  ملغم/لتر  1.0بتركيز 
F و  C  وسطMS  الحاوي علىNAA  ملغم/لتر 0.05بتركيز 
F و E و  D .تمثل المقارنة بين عدد الجذور واطوالها باستخدام اوكسينات مختلفة 

 

 
 اقلمة النباتات القرنفل الناتجة من مزارع كالس :(6) الشكل

A اشهر من نقله الى التربة والوصول الى مرحلة البراعم الزهرية    6نبات متمايز من كالس ا بعمر -
B اشهر من نقله الى التربة والوصول الى مرحلة التزهير  7نبات متمايز من كالس األوراق بعمر -

 وتكوين ازهار

A 

D E 

B C 

F 

B A C 

D E F 

G H I 
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 -الصفات المظهرية بين النباتات البذرية و النباتات الناتجة من الكالس:مقارنة  -5
  30لوحظ من خالل المقارنة بين النباتات الناتجة من الكالس والنباتات  الناتجة من البذور بعمر 

( ان هناك  7) اذ اظهرت النتائج في الجدول .يوما ان هناك فروقا واضحة في الصفات المظهرية
الناتجة من الكالس مقارنة بالنباتات الناتجة من البذور في بعض من الصفات   تفوقا للنباتات 

المدروسة وشملت طول الساق ومساحة الورقة وعدد األوراق والعقد واالفرع، بينما لم يالحظ اية  
فروقات تذكر في طول السالمية لكال النوعين من النباتات علما ان النباتات الناتجة من الكالس  

 من زراعة النبات في السنادين.  أسبوعا 28زهرت بعد 
 

 يوم 30مقارنة عدد من الصفات المظهرية بين نباتات القرنفل الناتجة من البذور والكالس بعمر :(7الجدول)
 النباتات الناتجة من الكالس  النباتات الناتجة من البذور  الصفات

 4.5 2.0 )سم(  طول الساق

 2.8 1.3 ( 2)سم  مساحة الورقة

 1.0 1.0 سالميةطول ال

 6.0 3.0 )زوج( عدد األوراق

 4.6 2.0 عدد العقد

 2.0 1.0 عدد االفرع )زوج( 

  ( نباتات 3معدل ) أعالهتمثل القيم المذكورة       
 

 -:المناقشة
ان نجاح استحداث الكالس من االجزاء النباتية يعود الى استجابتها السريعة لظروف 

( اال ان نسبة استحداث ونمو 14) ى لنشوء الكالس كمنظمات النموالنمو والعوامل المحفزة االخر 
الكالس في االجزاء النباتية المختلفة قد تباينت مع اختالف انواع وتراكيز منظمات النمو المضافة  
الى الوسط الغذائي والسبب يعود الى نوع القطع النباتية المزورعة ومحتواها من الهرمونات 

 . (15مع منظمات النمو المضافة الى الوسط  الغذائى )الداخلية ومدى توافقها 
انخفاض نسب  إلى أدت ( D-2,4مع  BAو ) (IAAمع  BAان زيادة تراكيز )

 إليه شار  المضافة الى الوسط الغذائي وهذا يتفق مع ما (BAاستحداث الكالس مع زيادة تراكيز )
معينة من االوكسينات  وربما يعزى ذلك الى ان استحداث الكالس يعتمد على نسبة ،(16)

( او  15والسايتوكاينينات في الوسط الغذائي وان اختالف التوازن بينهما يؤثر في نشوء الكالس )
( وعدم توافقها مع المحتوى الداخلي من الهرمونات النباتية للقطع BAبسبب التراكيزالعالية من )

مات المتكررة مما يترتب عليها  النباتية المستخدمة مسببا تاخير او احيانا توقف حدوث االنقسا
( مضافا اليه  MSان استخدام وسط ) (.17انخفاض في قابليتها في استحداث الكالس)
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(BA3.02,4م/لتر+ غمل-D 0.1 )وسط ) وأيضاملغم/لترBA3.0+ملعم/لترIAA  
ملغم/لتر( لم يعطي إي استجابة في  IAA 0.1م/لتر+غملBA3.0ملغم/لتر( ووسط )0.05

  .باستثناء قطع الجذور األجزاءجميع  استحداث الكالس من 
النباتية   األجزاء ( وفي جميع MS2و  MS1) ان التفاوت بين وزن الكالس في وسطي

( اكثر فعالية من  D-2,4المختلفة ماعدا كالس السيقان تحت الفلقية ربما يعزى السبب الى ان )
(IAA( في تحفيز نمو الكالس )( وذلك الن )18IAAيتحلل ضوئيا بانزي )( مoxidaseIAA )

( يتلف  D-2,4( او قد يكون السبب ان )19) تأثيرهفضال عن دخوله في تفاعالت جانبية تلغي 
ويمنع تكوين الصفيحة الوسطى مما يساعد على اتساع الجدار الخلوي وهذا يوضح السبب الذي 

        بان ال  (21( وهذا يتفق مع ما اشار اليه ) 20( يزيد من تكوين الكالس )D-2,4يجعل )
–D 2,4  وBA  حفز انتاج كالس نبات القرنفل بنسبة كبيرة. ان تشجيع وسطMS  الصلب

( لكالس األوراق واألوراق الفلقية على تكوين  IAAو BAالحاوي على التراكيز مختلفة من )
االفرع الخضرية في نبات القرنفل وعدم قدرتها على التمايز في قطع كالس الجذور والسيقان  

قد يعزى الى نوع القطعة النباتية وتوازن منظمات النمو النباتية وتوفر   .حت الفلقيةوالسيقان ت
  22المستويات المثلى من منظمات النمو للتمايز فضال عن كفاءة وقدرة الخاليا المؤهلة للتمايز ) 

( او ربما يعود الى محتواها من الهرمونات الداخلية ومستوى منظمات النمو المضافة الى  23 و
( في تمايز  IAA و TDZدراسات اخرى الى فاعلية كل من )  أشارت وقد  .(24سط الغذائي )الو 

  NAAو BA رفي حين اشارت دراسات اخرى الى التاثير المحفز لل ،(21كالس نبات القرنفل )
( وكالس السيقان لنبات القرنفل  25المجاميع الخضرية من كالس األوراق والقمم النامية ) إنتاجفي 

( في تمايز كالس نبات  NAAو  BAPا اشارت دراسات اخرى الى فاعلية)بينم26) )
 .(27القرنفل)

( الخالي من منظمات النمو على التجذير تم استخدام MSوبالنظر لعدم تشحيع وسط )
( كال على حدى  IBAأو NAA أوIAA ( المزود بتراكيز مختلفة من االوكسينات )MSوسط)

الفرع الخضرية لكالس األوراق وربما يعود السبب في ذلك والتي جميعها كانت مشجعة لتجذير ا 
الى ان االوكسينات تعمل على تنشيط انقسام الخاليا وزيادة حجمها وتكوين مبادىء الجذور 

وهذا ما   (28وتعمل على سرعة تجمع المركبات المساعدة للتجذير في قواعد الفرع الخضري ) 
( القرنفل الصيني  29ع الخضرية لنبات القرنفل )اشارت له دراسات اخرى الى نجاح تجذير االفر 

وقد اشارت النتائج الى ان نسبة التجذير واطوال  .( باستخدام االوكسينات الثالثة اعاله30)
الجذور والمدة الزمنية الالزمة للتجذير كانت متباينة باختالف نوع وتركيز االوكسينات المضافة 

ستوى المحتوى الداخلي من االوكسينات المضاقة  الى الوسط وربما يعزى ذلك التباين الى م
 .( من حيت نسبة االستحداث IAAاو  NAA( كان افضل من ) IBA(. وعموما نجد ان )19)
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( يتحلل ببطء نسبيا بواسطة االنزيمات التي تحطم االوكسينات وهي صفة  IBAوالسبب هو ان )
( بان  32فق مع ما توصل اليه )وهذا يت ( 31)  مرغوبة لبقاء االوكسينات فترة اطول في االنسجة

(IBA.يعد االفضل في تجذير االفرع الخضرية لكالس نبات القرنفل ) 
ان نجاح عملية تجذير النباتات الناتجة من كالس القرنفل واقلمتها تفسر بقدرة النباتات 
  المتكونة من الكالس على تحمل الظروف البيئية وهذا يعززه نتائج دراسات اخرى في نجاح اقلمة 

ان تفوق النباتات الناتجة من الكالس على النباتات   (.30) القرنفل الصيني ،(33نبات القرنفل )
البذرية من حيث الطول الساق ومساحة الورقة وعدد االفرع والعقد واألوراق قد يعزى الى وجود 
اختالفات وراثية تؤدي الى حدوث انشطار قسم من الكروموسومات او بسبب اعادة انتظامها  

 (.34) غذائية مختلفة  أوساطسبب مرورها على ب
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