
 علوان..                                                                          (0227) ,  47-44(: 4) 1 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 

44 
ISSN 2072-3875 

باستخدام مستويات مختلفة من   Marie Chabudتكوين االفرع العرضية من كالس نبات القرنفل صنف 

 االوكسينات والسايتوكاينينات خارج الجسم الحي

 

 عباس فاضل علوان

 المعهد التقني المسيب 

 : الخالصة

باتي واضافة مستويات مختلفة من  االوسسني  نفذ البحث في مختبر زراعة االنسجة لدراسة  تأثير موعد زراعة الجزء الن         

NAA  مع او بدون اضافة الـBA   في تكنوي  الكنالل لنبنات الفرنفنف  ننMarie Chabud    وتكنوي  االفنرا الضرضنية من

الكنالل انارا الجسنل الحني   اذ نفنذت ثجثننة تجنارل ج فني التجربنة االولنت والاانينة تننل زراعنة االلنزاء النباتينة ال ختلفنة لنبننات 

باسنتخدا    M.Sعلت الوسن  الذنذا ي   1/6/0222وال وعد الااني   1/4/0222لفرنفف ) الورقة   الضفدة ( وب وعدي  مختلفي   ا

ملذل / لتر (ج وفي التجربة الاالاة تل دراسة تاثير مستويات مختلفة من    2 , 1.5 , 1 , 0.5 , 0)     NAAمستويات مختلفة م  

 (BA في عدد الن وات واطوا )( 0, 0.5 ,1 , 1.5 , 2لها الناتجة م  الكالل وال تكون م  االوراق والضفدة وبخ سنة مسنتويات 

 لهذه التجارل وبضشرة مكررات لكف تجربةج   C.R.Dملذل/لتر( ج استخدا  التص يل الضشوا ي الكامف  

ونوا الجزء النباتي  NAAال ختلفة م  الـ  اظهرت النتا ج م  التجربة االولت والاانية ولود فروقات مضنوية بي  التراسيز       

قد تفوق مضنويا عند زراعة الورقة مسنجج اعلنت وزن   NAAملذل /لتر م   1.5ال ستخد  وموعد ااذه حيث تبي  بان الترسيز 

 1.5ترسينز غلج اما في التجربة الاالاة ففد تفوق ال 2.231غل في حي  سجلت الضفدة عند الترسيز نفسه  2.449للكالل والذي بلغ 

سنل وقند  6.67 واعلنت مضندم من  االطنوام بلنغ   7.12مسجج اعلت عدد م  الن وات الناشئة وقد بلغ عندداا   (BA)ملذل / لتر 

 تفوقت مضنويا علت بفية ال ضامجت ج

 

Abstract : 

           This research was carried out in plant tissue culture laboratory to investigate the effect of 

date of explant and addition of different levels of auxin NAA with or whithout addition of BA on 

callus formation of Dianthus var. Marie chabaud on Shoots Proliferation formation from callus 

In vitro. Three experiments were conducted . In the first and second experiment , the explants 

(leaf and nod) planted for two different dates 1/4/2008 and 1/6/2008 using different levels of 

NAA ( 0 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2 mg/l ) . In second experiment studied the effect different levels of (BA) 

on the number of shoots produced from calus that resulted from leaves and nods with five levels 

( 0 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2 mg/l ) using CRD design with 10 replicates of each experiment. Results 

showed the significant differences between the concenrations of NAA and the kind of explant 

and the planting date which the concentration of 1.5 mg/l of NAA surpassed significantly in leaf 

planting  wich gave the highest weight of callus by 2.449g. while the nods gave 2.231g. at the 

same concentration , while in the third Experiment, the concentration 1.5 mg/l BA gave the 

highest numbers of vegetative shoots  wich were 7.12 , and higher average of length was 6.67 cm 

which is significantly surpassed on other treatments .  

 

 :المقدمة 

 ( Dianthus caryophyllus.l )       الضا لة نبات عشبي يضود إلتcaryophllaceous  سنل وو وسانر 02يصنف ارتفاعنه إلنت

( ج تشنكف   1992وحسب الصنن  ووراقنه ضنيفة وطويلنة ووزاناره مختلفنة اوحجنا  واوشنكام واولنوان ) السنل ان و انرون   

 FAO   2003مليار يورو)  3   331  122وقد بلذت  2003وزاار الفرنفف اعلت  ادرات الف   في اوسواق الهولندية لضا 

( انتشرت زراعته في ووربا في الفرن السادس عشر وانتفلت زراعته إلت ومريكا في الفرن التاسع عشر وانتشرت زراعته علنت 

( ج وت لن   1986ن اق واسع في الحدا ق ال نزلية والضامة ل نظره الج يف ورا حته الض رية التي تت يز بها إزااره ) الربيضني   

( والفتننرة  1986وذليننا فنني انتنناا االزاننار الصننالحة للف نن  وعلننت منندار السنننة ) مراديننان والضباسنني   امانننة بذننداد مشننتج ن 

( ج يتكناثر بنال ريفتي  الجنسنية )  2006اسنابيع بضند الف ن  ) الحيصنة و انرون    2-3التخزينية الزاار بضض اضافة تتراوح 
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(استخدمت تفنية زراعة  2004علت الصن  وال وسل )  افي  البذور ( والخضرية بواس ة الضفف واسار ال رق الشا ضة تضت د 

االنسجة النباتية في اسااره اال ان اذه التفانة تتأثر بضدة عوامف منها ما يتضلق بالوس  الذذا ي واارى تتضلق بالضامنف الفسنيولولي 

فتح الخشب في الضديد من  النباتنات للنبات و تتفاوت نسبة النجاح م  موسل الت اار وحسب طبيضة وع ر الجزء النباتي ودرلة ت

(  Zacarias1990و Reid  وتلضننب منظ ننات الن ننو دورا مه ننا فنني ن ننو وت ننور الجننزء النبنناتي ال ننزروا وان الزيننادة او )

( وقند الرينت محناوالت عديندة  Black , 1983النفصان ع  الحد ال االي ينثثر علنت اسنتجابة الفرنفنف عنند زراعتنة نسنيجيا ) 

 Onamu  2003ولند )  من  انجم تنشنئة الكنالل اذ  Orgagenesisنبات الفرنفف عبر تشجيع تكوي  االعضاء نالحة الساار 

( عنند  Salehi 2006ان زراعة الضفند والف نة النامينة بض نر سننة وع نت وفضنف النتنا ج فني ن نو االفنرا الخضنرية وذسنر )  ج (

(عند زراعة الف ة النامية Rupali (2001 ع ت نباتات ليدة جولد  نفا  مستخدما الضفده ال فرده لنبات الفرنفف و 13زراعته لـ

 و Kin ملذل/لتنر لكنف من  2ال جهنز بنـ  M.Sللحصوم علت وفرا ع  طرينق تنشنئة الكنالل ان افضنف توليفنة للوسن  الذنذا ي 

NAA  (ملذل/لتنر  0.2قد وع ت نسبة عالية م  الكالل وسونت وفرعا عندما نفلت علت وسن  مجهنزBA ,   0.5  ملذل/لتنر من

NAA(                 واسننتخد )2002 Archara , Kothari  ملذل/لتننر  0.5( لتكننوي  الكننالل BAملذننل/0.5وNAA   

 – 2و  BAملذل /لتنر لكنف من  0.5 – 2مضافا اليه  .M( م  استحداث سالل علت وس  ء  2004 (و ارون  Winartoت ك 

مضاف الينه  M.Sزراعتها في وس  عند سالل نبات الفرنفف م  الضفدة  ( م  تنشئة  (2007ووارون Mehataولفد ت ك   4.0

ملذنل / لتننر 0.5و  BAملذنل / لتنر 2واعلنت نسنبة ت نايز سانننت علنت وسن  سامنف مجهننز  Kinملذنل / لتننر NAA 2ملذنل / لتنر 2

NAA لناشنئة من  الكنالل ج ويهدف البحث الت دراسة تنشئة الكالل لنبنات الفرنفنف للحصنوم علنت وعلنت نسنبة ت نايز للن نوات ا

 والتي تح ف نفل الصفات الوراثية للنبات او فج 

 المواد وطرائق للعمل : 

لدراسنة تنأثير موعند اانذ  0224/0222نفذ البحث في ظلة ومختبر زراعة االنسجة في ال ضهد التفنني / ال سنيب لل وسنل          

فنني تكننوي  الكننالل ج زرعننت بننذور الفرنفننف  ننن   NAAالنـالجنزء النبنناتي ) االوراق والضفنند ( وإضننافة مسننتويات مختلفننة منن  

Marie chaboud  م  انتاا شرسةRoyaltlewr  (الفرنسيةAngers  France  في )في الظلة الخشنبية وذلن   0224/ 10/7

نادي  ( اليننه مليئننة بنالبيت وسج  نفلننت النباتننات الناميننة بضنند و نولها الننت ارتفنناا مناسننب إلننت سنن 022فني  ننناديق فلينيننة ذات ) 

ثل نفلت بضد شهري  النت سننادي  بجسنتيكية  10/11/0224( في  1:1سل ( مليئة بالزمبج النهري + بيت وس ) 12 ذيرة ق ر) 

( وقد ش لت الدراسة ثجثة تجارل فني مختبنر زراعنة اونسنجة  1سل ( لتكون مهيئة واذ الن اذا منها )  ورة 00اسبر ق ر ) 

 وساالتي :               

 بة األولى: التجر

 1/4/0222( وماف الضامف اووم موعدي  واذ الجزء النباتي ) الورقة(   ال وعد االوم في  0×0نفذت تجربة عامليه )           

 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2 بخس ه مسنتويات اني )  NAA      وما الضامف الااني فكان اضافة االوسسي   1/6/0222وال وعد الااني 

النت الوسن  الذنذا ي  BAاضنافة النـ ( منع او بندون  1962 , Skoag , Marashag)  MSالنت الوسن  الذنذا ي ملذل / لتر (  0

MS جلكف ال ضامجت 

 25% ول ندة 1بترسينز  Naoclو بضد الراء ع لية تضفيل الجزء النباتي ) الورقنة( ب ضاملتهنا ب حلنوم انايبوسلورات الصنوديو   

( بواقع ) لزء واحد  MSاء النباتية في ونابيب الزراعة الحاوية علت الوس  الذذا ي ) اولز زرعت. ( salehi , 2006دقيفة ) 

سناعة ضنوء يومينا  16لنوسل ل ندة  1222/ انبوبة وبضشرة مكررات ثل حضنت الزروعات في غرفنة الن نو تحنت شندة اضناءة 

 06سنناعات ظنج  تحننت درلنة حننرارة ال ختبنر ) 2يضفبهنا 
_+
اسنابيع ااننذت الفنراءات لننوزن الكننالل    ( وبضنند حنوالي ث انيننة  1ْ

 ال تكونج 

  التجربة الثانية
 في اذه التجربة استخد  الجزء النباتي الضفدة بدال م  الورقة والريت عليها نفل ا وات التجربة االولتج

 التجربة الثالثة 
عندد مضندم ( فني MSالوس  الذنذا ي)( الت  BAنفذت اذه التجربة لدراسة تأثير اضافة مستويات مختلفة م  السايتوساين  )     

الن نوات الخضنرية ال تكونننة من  زراعنة الكننالل ال تكنون من  االوراق فنني التجربنة السنابفة   حيننث تنل نفنف الكننالل النت انابيننب 

جملذل/لتننرج اسننتخدا  التصنن يل  0 ,0.5 ,2,1.5,1( وانني MSبخ سننة مسننتويات الننت الوسنن  ) BAاالاتبننار وقنند تننل إضننافة الننـ

 LSDامف لكج التجربتي  ولضشرة مكررات ) ونابيب ( بواقنع ) سنالل/ ونبوبنة ( واسنتخد  ااتبنار اقنف فنرق مضننوي الضشوا ي الك

 (ج1722ل فارنة ال توس ات )الراوي وال  هللا    0.05تحت مستوى 

  

 النتائج والمناقشة      
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  التجربة االولى/ الجزء النباتي / الورقة -1

تننأثيرا مضنويننا فنني انتنناا الكننالل منن   MSالننت الوسنن  الذننذا ي  NAA( ان الضننافة اووسسنني  1يتضننح منن  نتننا ج لنندوم)       

ملذنل 1.5علت مضاملة ال فارنة التي لل تض ي سالل   وحفق الترسينز  NAAزراعة لزء م  الورقة   اذ تفوقت ل يع تراسيز الـ

NAA  ت سافة مضنويا ج ورب ا يضنود ذلن  النت ان ترسينز غل وبذل  تفوق علت ال ضامج3.136/لتر اعلت مضدم لوزن الكالل بلغ

و انرون )  A-Iantcheva/لتر او االنسب في تحفيز اجيا الورقة علت انتاا الكالل   وتتفق اذه النتا ج منع  NAAملذل 1.5

ن الكنالل اعلنت مضندم لنوز 1/4( ج ويجحظ ان ل وعد ااذ الجزء النباتي تأثيرا مضنويا في انذه الصنفة اذ وع نت ال وعند  2005

غنل ج ورب نا يضنود سنبب ذلن  النت ان درلنات 1.322الذي لنل يض ني سنوى  1/6غل وبذل  تفوق مضنويا علت ال وعد 2.050بلغ 

الحرارة في شهر نيسان)بداية الربيع ( تكون مناسبة لدا للن و وانفسا  الخجيا م ا شجع علت تكنوي  الكناللج وتتفنق انذه النتنا ج 

 ( ج 2005و ارون )  A-Iantchevaمع  

 

 ( وموعد اخذ الجزء النباتي MSللوسط الغذائي )  NAA( تأثيراضافة تراكيز مختلفة من الـ1جدول )

  marie chaubed) الورقة ( في انتاج الكالس )غم( لنبات القرنفل صنف 

 

 

تركيز 

NAAملغم/لتر 

 

 موعد اخذ الجز النباتي

متوسط تأثير 

 NAAالـ

4 / 1 6 / 1 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

0 

1.080 

1.809 

3.376 

2.982 

0 

0.496 

1.034 

2.896 

2.185 

0 

0.788 

1.422 

3.136 

2.584 

  1.322 2.050 متوس  ال وعد 

 

 0.05اجفج  

 التدااف  ال وعد NAAترسيز 

0.783 0.718 1.674 
     

 

يرا مضنوينا فني انتناا الكنالل اذ منع موعند اانذ الجنزء النبناتي ( تنأث NAAس ا ظهر ان للتدااف بي  الضاملي  ) ترسيز اووسسي  

غل بين ا لل تض ي مضاملنة ال فارننة 3.376( اعلت مضدم لوزن الكالل بلغ  1/4/لتر لل وعد اووم ) NAAملذل 1.5حفق تدااف 

 سالل ج

للوس  الذذا ي ولكف ال ضامجت فان انتاا الكالل سل  نفنل السنلو   BA( يجحظ ان بالرغل م  إضافة الـ0وم  نتا ج لدوم ) 

 0جNAA1 ( واسننتجابة لج يننع ال ضننامجتج فننيجحظ ان ترسيننز اووسسنني   BAس ننا فنني ال ضننامجت التنني قبلهننا ) بنندون إضننافة 

ج س نا ان ال وعند اووم )  غل  في حي  لل تض ي مضاملنة ال فارننه الكنالل194 .2ملذل/لتر قد حفق وعلت مضدم لوزن الكالل بلغ 

غنل لل وعند الاناني ) 0.851غنل مفابنف 1.437( قد تفوق مضنويا علت ال وعد الااني باع اءه وعلت مضدم لنوزن الكنالل بلنغ  1/4

غننل فنني حنني  لننل تض نني مضادلننة 2.890لل وعنند اووم قنند حفننق وعلننت مضنندم بلننغ  NAAملذننل 1.5( ج س ننا ظهننر بننان تنندااف  1/6

 ( 2003 (و ارون  Omama ق اذه النتا ج مع ال فارنة ساللج تتف

 

 

 

 

 

 

ملغم / لتر ( وموعد اخذ الجزء  1بتركيز     BA)بثبات الـMS ( للوسط الغذائي  NAA( ( تأثير إضافة الـ )2جدول ) 

 marie chabaud النباتي )الورقه ( في انتاج الكالس )غم( لنبات القرنفل صنف
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         ج 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانية / الجزء النباتي / العقدة  التجربة

الت الوس  الذذا ي تأثيرا مضنويا في انتاا الكالل م  الضفندة اذ  NAA( الت ان إلضافة اووسسي  3نشير النتا ج في لدوم )     

مضندم  /لتنر وعلنتNAAملذنل  0ج1.علت مضاملة ال فارنة التي لل تض ي سالل ج  وقد حفق الترسيز NAAتفوقت ل يع تراسيز الـ

غل وبذل  تفوق علت ل يع ال ضامجت مضنويا في اذه الصفة ج س ا سان ل وعد ااذ الضفندة تنأثيرا مضنوينا 2.194لوزن الكالل بلغ 

( وقد يرلنع  1/4غل لل وعد اووم ) 0.776غل مفابف 1.274بتحفيفه وعلت مضدم بلغ  1/6في اذه الصفة اذ تفوق ال وعد الااني 

رارة ال ناسنبة فني ال وعند اووم تشنجع علنت ن نو البنراعل وسانر م نا تندفع الجنزء النبناتي النت تكنوي  السبب الت ان درلنات الحن

(ج وظهر ان للتدااف بي  الضاملي  تأثيرا مضنويا في وزن الكالل ال تكون  2008و ارون )  Aamirالكالل تتفق اذه النتا ج مع 

غنل وبنذل  تفنوق علنت 2.841اني وعلنت مضندم لنوزن الكنالل بلنغ /لتنر فني ال وعند الانNAAملذنل 1.5م  الضفدة اذ حفق تدااف 

/لتنر قند NAAملذنل 1.5( يتضنح إن للترسينز 4/لتر لذات ال وعد ج وم  نتا ج لندوم )NAAملذل 2ال ضامجت سافة عدا تدااف 

 في حي  لل تض ي مضاملة ال فارنة الكالل ج  2.231وع ت وعلت مضدم لوزن الكالل بلغ 

ملذل/لتنر ( قند وع نت وعلنت نسنبة لن نو البنراعل 1بترسينز  BAارة انا الت ان مضاملة ال فارنة ) ال ضاف لها وتجدر االش        

لل تحفق الن و وال تكنوي  الكنالل ج س نا سنان ل وعند  BAم  الضفد ) التكش  ( في حي  في ال ضامجت السابفة التي لل يض  لها 

  1/6ل وعد الااني ااذ الضفدة تأثير مضنوي في اذه الصفة اذ تفوق ا

( وموعد اخذ الجزء النباتي )العقدة ( في انتاج الكالس )غم( MS ( للوسط الغذائي ) NAA( تأثير إضافة الـ )3جدول )

 marie chabaud لنبات القرنفل صنف 

 

تركيز 

NAAملغم/لتر 

 

 موعد اخذ الجز النباتي

متوسط تأثير 

 NAAالـ

4 / 1 6 / 1 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

0 

0.352 

0.905 

1.547 

1.075 

0 

0.499 

1.012 

1.841 

1.019 

0 

0.426 

0.959 

2.194 

1.547 

  1.274 0.776 متوس  ال وعد 

 

 0.05اجفج  

 التدااف  ال وعد NAAترسيز 

0.501 0.411 1.226 

   

اج الكالس )غم( ( وموعد اخذ الجزء النباتي )العقدة ( في انتMS ( للوسط الغذائي ) NAA( ( تأثير إضافة الـ )4جدول )

 marie chabaud لنبات القرنفل صنف 

 

تركيز 

NAAملغم/لتر 

 

 النباتي موعد اخذ الجز

متوسط تأثير 

 NAAالـ

4 / 1 6 / 1 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

0 

1.052 

2.321 

3.033 

2.422 

0 

0.640 

1.431 

1.864 

1.310 

0 

0.846 

1.876 

2.449 

1.866 

  1.049 1.766 متوس  ال وعد 

 

 0.05اجفج  

 التدااف  ال وعد NAAترسيز 

1.071 0.708 2.180 
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تركيز 

NAAملغم/لتر 

 

 موعد اخذ الجز النباتي

متوسط تأثير 

 NAAالـ

4 / 1 6 / 1 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

0 

0.561 

0.860 

1.572 

1.260 

0 

0.672 

1.564 

2.890 

2.057 

0 

0.617 

1.212 

2.231 

1.659 

  1.437 0.851 متوس  ال وعد 

 

 0.05اجفج  

 التدااف  ال وعد NAAترسيز 

0.862 0.510 1.753 

   

وانا تجدر اإلشارة إلت ان اغلب ن اذا ال وعد اووم  1/6لل وعد اووم  0.851غل مفابف 1.437باع اءه وعلت مضدم بلغ 

 اتجهت الت ن و البرعل م  الضفدة ل ج  ة درلات الحرارة في اذا ال وعد ج 

 

 الكالس وتوليد االفرع العرضية :   التجربة الثالثة / زراعة 

( تأثيرا مضنويا في عدد الن وات ال تكونة فني نسنيج MSالت الوس  الذذا ي ) BA( ان الضافة الـ0تشير النتا ج في لدوم )      

ل علنت سن6.67ن و و  7.12/لتر اعلت مضدم لضدد الن وات الناتجة ووطوالها بلغ BAملذل 1.5الكالل ووطوالها اذ حفق ال ستوى 

ن و  1.70/لتر وعلت مضاملة ال فارنة التي وع ت اقف مضدم للصفتي  بلغ BAملذل 0.5التوالي وبذل  تفوق مضنويا علت مستوى 

/لتر او اونسنب فني إحنداث التنأثير االيجنابي فني انفسنا  BAملذل 1.5سل علت التوالي ج وقد يضود ذل  الت ان ال ستوى 2.13و 

 ج الخجيا وت ايزاا الت وفرا 

يستنتج  م  اذه الدراسة وحسب ظروف اذه التجربة انه اذا اريند الحصنوم علنت نسنبة ليندة من  الكنالل السنتخدامه فني         

( فني ك   maerie chabaudتجارل اارى تك يلية سواء للت ايز او دراسة بضض ال رسبات ال ه ة فني نبنات الفرنفنف  نن  ) 

  وذلن  الع اءانا NAAملذنل 1.5ال جهنز بنـ  MSستث ف في الربيع وتزرا فني وسن  استخدا  الجزء النباتي ) الورقة ( اذ ت

 ملذل/لتر لتحفيز نشوء اوفرا الضرضيةج1.5بترسيز  BAالـ ال جهز بـ MSوعلت إنتاا للكالل ثل نفله في وس  

 

 

 في عدد النموات BA( تأثير إضافة مستويات مختلفة من الـ5جدول )

 والها .الناتجة من نسيج الكالس وأط

  ملغم/لتر BAتركيز 

 عدد النموات الناتجة 

طول النموات الناتجة 

 )سم( 

0 

0.5 

1.0 

1.5 

2 

1.70 

2.60 

4.20 

7.12 

6.10 

2.13 

3.52 

4.73 

6.67 

5.48 

 3.62 3.84 0.05اجفج  

 

 

 المصادر

 غراض التصدير  الدليف الفني النتاا الفرنفف و 0226الحيصة   االد   منام الحياري   يزيد حوامده   
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ج وزارة التضليل الضالي والبحث الضل ي ,  تص يل وتحليف التجارل الزراعية .الراوي ,ااشع مح ود وعبد الضزيز مح د ال  هللا 

 ج1980 م بضة ال و ف   الضراق ج

وزانار الفرنفنف     تأثير الس اد النتروليني وعدد االفرا علنت اإلنتناا الك ني والننوعي  1726الربيضي   ثا ر ياسي  اضير   

 رسالة مالستير   سلية الزراعة   لامضة بذداد ج

  الزيننة   وزارة التضلنيل الضنالي والبحنث الضل ني    1770السل ان   سالل مح د   طجم مح ود الجلبي   مح د داود الصواف   

 لامضة ال و ف ج

  ال رسز الوطني للبحوث الزراعينة ونفنف التكنولولينا      الفرنفف اإلساار والزراعة   الضناية واإلنتاا 0224 افي   مح ود   

   اوردن ج  0224   140نشرة رقل   

  دراسننة بضننض و ننناف الفرنفننف منن  حيننث إنتاليتهننا ل زاننار فنني  1726مرادينان   نوبننار اوانننيل    ننبري حسنن  الضباسنني   

 ج  1722(   1)17مواسل زراعة مختلفة   مجلة الضلو  الزراعية الضراقية ال جلد 
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