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  ٢٠٠١/٢٣٨لتقرير النهائي للبحث رقم ا

 .إحداث تضاعف كروموزومي لنبات الجاردينيا و االنتخاب المبكر للنباتات المضاعفة

Polyploidisation and early screening of Gardenia 
  الدكتور غسان بن رشيد عبد اهللا  و    بن صالح الغامدياألستاذ الدكتور عبد اهللا

   جامعة الملك فيصل– كلية العلوم الزراعية واألغذية –قسم البساتين 

  

ات                :ملخص البحث   ى رباعي ة التضاعف الكروموسومي للحصول عل ة لتطوير طريق ذه المحاول تهدف ه

ضرية    ة والخ صفات الزهري سين ال صبغية وتح صيغة ال ن   ال وعين م االن  G.jasminoides ,(لجارديني

G.thunbergia (   داخلي سيق ال ي التن ستخدمين ف زالين   .  الم سين أو األوري ة بالكولشي ت المعالج آان

ى الوسط    عقل ورقية وسالميات ، عقل جذرية ، على عقل ساقية   آمعيقات لالنقسام الخلوي   ا عل  قبل زراعته

 العقل الساقية   زراعة.  إلعادة النمو من الكدب    وآذلك ضمن الوسط المغذي خالل المرحلة األخيرة      ، المغذي

ة التي أعطت    IAAلتر / ملجرام0.5 وBAPلتر /ملجرام1  مضافا له MSعلى   وآذلك الزراعات الثانوي

ى       ذيرها عل م تج ي ت وات الت ن النم ع م ردود مرتف ه  MSم ضافا ل رام 1 م ر / ملج م   . IAAلت دب ت الك

والي BAP وNAAلترمن /رامملج0.25  و 2 مضافا له MSالحصول عليها على  ذه الكدب   ،  على الت وه

ى الظالم في وسط                دة عل اتين و    / ملجرام  0.5 و   2 مع    MSأعطت بدورها نموات جدي رمن الزي  NAAلت

والي   ى الت ة الرابع  عل ة الثانوي د الزراع دبةبع ساقية   . للك ل ال سام للعق ات االنق ة بمعيق ذلك إن المعالج وآ

 أعطى نموات رباعية الصيغة الصبغية وآذلك        من الكدب  عادة النمو لمرحلة األخيرة إل  إضافتها للوسط في ا   

ك                          دبالمقابل لم تؤ  ، نموات شيميرية  وع من تل ى إعطاء أي ن اج الكدب إل ل إنت ا قب ة م المعالجات في مرحل

وات ة .النم وات الرباعي سبة للنم ى ن ة    أعل ي المرحل سام ف ات االنق ة بمعيق د المعالج ا بع م الحصول عليه  ت

رة إلع  ة       األخي ساقية المعالج ل ال ن العق ة م ك الناتج ة بتل دب مقارن ن الك و م إن   .  ادة النم ام ف شكل ع وب

شيميرا                        ى إحداث ال درة عل ر ق سين وأآث ة من الكولشي ات النباتي ر سمية للعين ا إن   ، األوريزالين آان أآث آم

  . إحداثهاإمكانية الحصول على النموات المضاعفة آان أقل والتي لعب الكولشيسين الدور األآبر في

  

، التـضاعف ، الكروموسـوم ، التعضي، الكدبإنتاج  ، أإلكثار المخبري ،  الجاردينيا :الكلمات المفتاحيه 

   ).FCM( قياس التدفق الخلوي ،األوريزالين، الكولشيسين، ا الشيمير
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  مقدمةال

ة في         ات الهام داخلي      تعتبر الجاردينيا من النبات سيق ال ازل    التن داخل         للمن زرع في ال ى  حيث ت وعل

س ال ألنالشرفات وفي الحدائق المنزلية المظللة       ب حساسيتها  بقليل من األصناف قادر على العيش خارجيا ب

شمس المباشرة        يلحرارة الص  ة وأشعة ال صادية      . ف العالي ة اقت ضاً  وهي ذات أهمي  نظرا الستخدامها في        أي

. تخدمة آصباغ أصفر للحرير    المس (γ-Crocetin) األصبغة لوجود مادة ألفا آروسيتين       وصناعة العطور   

ين    ادة الكروس ر م سدة        (crocin)وتعتب ضادات األآ ن م ا م ار الجارديني ن ثم صة م  (Thanh المستخل

د تمكن        ،  )2000وآخرون   ذلك فق ه    Paikإضافة ل اء من             (2001) وفريق ى أصبغه زرق  من الحصول عل

لذلك أهمية آبيرة في مجاالت صناعة        ثمار الجاردينيا باستعمال بعض المعالجات الكيميائية البسيطة وآان         

  .األصبغة الطبيعية المنشأ

ة       ة الروبي ا للعائل ذي   Gardenia لجنس  ا   وRubiaceaeتنتمي أشجار وشجيرات الجارديني  ال

واع  يضم ا  ،  العديد من األن  G. jasminoides  ،G. thunbergia ،     G. rothmannia  ومن أهمه

ات المتحدة     G. jasminoides   . ويعتبر النوع G.augustaو   واحد من أآثر األنواع شعبية في الوالي

صين  ثوال ى   حي شجيرة إل اع ال صل ارتف معية 1.5 ي ة ش ة الخضرة وبرائح ي دائم ن و  ، م  وه ر م تزه

بتمبر         يونيومنتصف مايو وحتى     ى س ستمر حت ون أبيض ورائحة            ،  ويمكن أن ي ار مضاعفة بل ة أزه معطي

  . إلى إضاءة قوية غير مباشرة لإلزهارت الجاردينيا شجيراتحتاج. عطرية قوية

وع   ا الن صل   G.thunbergiaأم ث ي ا حي جرة الجارديني ام ش مه الع ا فاس ى ارتفاعه  م 3 حت

ى   رض إل ة   1.2والع اطق المالئم ي المن توائية( م ف صوبة     ). االس طة الخ ة المتوس ة الرملي ا الترب يالئمه

ذه األشجار نصف       .  واإلضاءة العالية  يةالحمضآما تحب األراضي    ، والطينية الخصبة    ة ه  تزهر في     ظليل

خشبها القاسي يستخدم لصنع بعض  .  طويل أنبوب ذات   أقحوانيالخريف معطية أزهار بيضاء اللون بشكل       

ه مث                        ا علي يم شجيرات الجارديني ستخدم آأصل لتطع ا ت ا آم وب أمريك  ل الصنف  األدوات الزراعية في جن

Veitchii  ،تودا فهي مقاومة للنيما ) Dumanois 1984  وآخرون( .  

  



  ٤

ة                      صادية الهام ات االقت د من النبات ار العدي وتلعب تقنيات زراعة األنسجة دورا آبيرا وهاما في إآث

الطرق الخضرية          ار ب ا       وآذلك األشجار والشجيرات الصعبة اإلآث ا الجارديني ة ومن بينه ان  . التقليدي د آ   ولق

Dumanois    م تقنيات زراعة األنسجة إلآثار الجاردينيا حيث نجح في            أول من استخد   (1984)وزمالئه

ة  ة الناتج وات الحديث ذير النم يتج سبة ف اح % 75 األنابيب وبن ى نج ذير عل أثير وقت التج ن ت صًا م متخل

   . المنخفضة لطرق اإلآثار التقليديةةاإلآثار وأيضا من المردودي

م يقتصر استخدام     ة  ل ذا     تقني ار ه ى إآث سجة عل ل   زراعة األن ات فقط ب  اتجهت األبحاث نحو  النب

ة     و Shen (1990 (دراسة تغير أنزيم البيروآسيدز أثناء مراحل التشكل النباتي        الحصول على المادة النباتي

ة اج الالزم ي  إلنت بغة    نالكروس ي األص ستخدمة ف ا  والم ن الجارديني رونGeorge (  م  ، )1993   وآخ

 .yang (1999 و Lai ( (callus)اج الكروسين من الكدب       ودراسة تأثير مكونات الوسط الغذائي على إنت      

ل طبيب صيني آمضاد                    ابقا من قب ا س وي و  هذا وقد استخدمت ثمار الجارديني ديء عصبي      حي در   و مه  م

  . 1992)   وآخرونHayashi ( للبول ومسكن للحمى

ات ي بأن النب1997,1996) (وآخرون  Serret  فقد بين ، ومن أجل تحسين آفاءة اإلآثار  الناتجة  ت

أخوذة من أنابيب محك                  ك الم سية من تل ة اإلغالق آانت أنجح بالتق ر محكم   مع  ة اإلغالق م من أنابيب غي

تالف ستخدم   اخ سكروز الم ز ال سب ترآي ات ح ذه النبيت ضوئية له تجابة ال اوب .  االس ا أدى تن تخدام آم اس

ة الم         في  مصادر نتروجينية مختلفة     ة العقل ادة إنتاجي ة في          الوسط المغذي إلى زي ة من النموات المورق خبري

  .  Ravishankar (1996 و George  (زآل من الجاردينيا والمو

ة في                لقد أصبح التضاعف الكروموزومي من اهتمامات           ه من أهمي ا ل ات لم ي النب  تحسين    مرب

ادة ن         ة وزي سميكة ذات الخضرة الداآن رة واألوراق ال ار الكبي ة سبالصفات البستانية لبعض النباتات آاألزه

أخيره        العرض للطول في المسطح الورقي        وآخرون   Gao(و   ) Kehr 1996(أو إطالة فترة اإلزهار أو ت

ادة الخصوبة                       ). 1996 ستانية من أجل إع ات الب ستخدم التضاعف الكروموزومي في النبات إضافة لذلك ي

 Frzier و Pryot(بغية  وآذلك الهجن ثالثية الصيغة الص     ، للهجن العقيمة الناتجة عن التهجين بين األجناس      

ومضاعفة النباتات أحادية الصيغة الصبغية للحصول على سالالت         ) 1996 وآخرون   Goldy(و ) 1968
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صبة   دة وخ ة جدي رون Zamani( و ) Sari 2003 و Yetisir(نقي ن     ).2000 وآخ ضا م ستفاد أي ا ي آم

وزوم    دد الكروم ة الع ات ثالثي اج نبات ي إنت صبغي ف ضاعف ال ةيالت ك ،  عقيم صيغة  وذل ائي ال ين ثن بتهج

صبغية  صيغة ال اعي ال ع رب صبغية م ن  ،  ال ث م دائق حي ي الح ة ف ات المزروع ي النبات د ف ذا مفي روه   غي

   ).Hancock 1997(المرغوب  إنتاج الثمار عليها 

صيغة       ة ال ات أحادي ي النبات ي وخاصة ف شكل طبيع دث ب وزومي أن يح ضاعف الكروم ن للت يمك

ر  ذه األخي ر ه ث تعتب صبغية حي ة ال ر طبيعي ة غي واد   ، ة حال ن الم د م تخدام العدي شكل اصطناعي باس أو ب

واد التي تلعب           ) Oryzaline(واألوريزالين  ) Colchicine(الكيميائية مثل الكولشيسين     ا من الم وغيره

ق الطور اال            ) Endomitos(دورا هامًا في حدوث االندوميتوز       وي بحيث تعي سام الخل نفصالي  أثناء االنق

ن ح   الرغم م ضاعف للب ة    دوث تت س الخلي من نف ى ض ي تبق ات الت دد   ، كروموزوم ضاعف الع ذلك يت وب

 وأزمنة مختلفة  ) 1998 وآخرون   Redha(تستخدم هذه المواد بتراآيز مختلفة      . الكروموزومي لهذه الخلية  

)Anderson رون ضاعفته     ) 1991 وآخ راد م اتي الم زء النب سب الج ة ح رق مختلف  Petersen(وط

   ).2002وآخرون 

ة           ت ات التربي ة في عملي ر فعالي ى أدوات أآث د إل شكل متزاي ا وب اتي دائم رامج التحسين النب اج ب ، حت

   (  وهذا ذو أهمية بقدر أهمية إنتاج األحاديات المضاعفة لتسريع إنتاج السالالت النقية وبأقل وقت ممكن 

Dickson و Wallace 1986 (  ادة ا في تحسين األصناف      وزي  ). Sibi 1989 وDemarly( فعاليته

ين  د ب رونDelaatوق ستخدمةأ ب )1987 ( وآخ ة الم رق التقليدي رةن الط دد   مباش دير الع ي تق  ف

ضاعف    ستوى الت د م وزومي وتحدي دة      الكروم ابر جي ى مخ اج إل دا و تحت دة ج ة ومعق ات طويل ي النبات ف

ى    الطريقة التقليدية  تعتمد و.التجهيز وآادر مدرب وذو خبرة     و     عل دد الكروم مباشرة في    زومي  إحصاء الع

وي   سام الخل اء االنق واة أثن ل    الن ن المراح د م ام بالعدي د القي ر بع ار وتحت المجه ن النه ين م ت مع ي وق ف

د مستوى التضاعف                      ،  الطويلة التحضيرية ة في تحدي ر مباشرة وفعال اد طرق غي لذلك فالحاجة ماسة إليج

د   سية وع ور التنف م الثغ د حج ل تحدي ا  مث ي الخالي رون Sari (ةالحارسد الكلوروبالست ف ،  )1999 وآخ

ة   ن فعالي الرغم م ة وب ذه الطريق ستوى        ،  ه ون م دما يك االت عن ي بعض الح ق ف ة للتطبي ر قابل ا غي فإنه
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ضًا  ضاعف منخف رونDelaatالت ل   ) 1987 ( وآخ رى مث ة أخ تخدام تقني ب اس ذا يتوج  Flow( له

Cytometry .(  تخدم د أس رون Brownلق د) 1991( وآخ ة لتحدي رق مختلف ات ط دد الكروموزوم  ع

وا     ة واقترح واع النباتي ن األن د م ي العدي ضاعف ف ستوى الت د م تخداموتحدي ـ اس  Flow Cytometry ال

ذلك     دهم    ،آطريقة ناجحة وفعالة ل ة المباشرة       )1999( وآخرون  Sariوبع ة الطريق اموا بمقارن إحصاء  (ق

ا      عدد الكلور  ،تنفسيةحجم الثغور ال  :  بالطرق غير المباشرة بتقدير    )العدد الكروموزومي  وبالست في الخالي

ـ  ، ةالحارس تخدام جهازال شكلية  واس ات ال ي   Flow Cytometry االختالف ضاعف ف ة الت د درج لتحدي

ان        استخدام حيث بينوا إمكانية ، البطيخ األحمر ذآر في حين آ سابقة ال ة الطرق ال از استخدام  آاف ـ    جه  ال

Flow  Cytometry  عملي ومكثفأآثر قابلية للتطبيق بشكل.  

ات  DNAمتكاملة لتقدير الـ  هي طريقة Flow Cytometry الـ  جهاز استخدام إن   النووي للنبات

واني                  ة خالل ث وى الملون رة من الن داد آبي ضوئية ألع ة الحزم ال    ألنها تسمح بتقديرات حساسة ودقيقة لكثاف

) Arumuganat  و Earle 1991 ( ة ذه الطريق تخدمته ى الباس اح عل فر بنج يخ األص  Cuny(ط

رون  رون Abak، 1992وآخ ر   )Sari 2003 و Yetisir، 1996 وآخ يخ األحم ى البط   Sari( وعل

آشف  آما أستخدم أيضًا في     ،) 2003وآخرون   Saito (Hemerocallis وعلى النوع    )  1999وآخرون  

  ).2001وآخرون   Roux(ن تربية الموز داخل األنابيب في النباتات الناتجة  م ) Chimiras(الشيميرا 

ا         سيجي للجارديني ار الن اءة اإلآث ة مناسبة    ،  يهدف هذا البحث إلى تطوير وتحسين آف اد طريق وإيج

ساعد في         وفعالة إلحداث تضاعف آروموزومي في     صفات      النبات الناتجة والتي ت ى بعض ال الحصول عل

ات األم       ي النبات ابقا ف ودة س ن موج م تك ي ل دة الت ضرية الجدي ة و الخ صبغية   حيالزهري صيغة ال ث أن ال

(Ploidy)     2 ( آروموزوم٢٢ للجاردينيا هي ثنائية وفيهاn=22( ) Ma  ى   ،)1984 وآخرون  باإلضافة إل

ات الناتجة عن استخدام              استخدام طرق حديثة في الكشف المبكر عن         دد الكروموزومي للنبات التغير في الع

  .وتحديد درجة هذا التغيرالمواد المعيقة لالنقسام الخلوي 
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  مواد وطرق البحث
  

ا     بنفذ هذا البحث   رة م قسم البساتين في آلية العلوم الزراعية واألغذية بجامعة الملك فيصل في الفت

  حيث  ، G.thunbergia  و  G.jasminoides:   وذلك على نوعين من الجاردينيا      م 2003و   2001 بين

ى  فياجي آأمهات   في البيت الزج   زروعة م  من آل نوع   استخدم لهذه الغاية عشر نباتات      أصص تحتوي عل

ول غذائي مخفف        وتم 1:1:1  بتموس وتربة زراعية بنسبة    وخلطة زراعية مؤلفة من رمل        من    ريها بمحل

ة الح المعدني رة وأخرى   Skoogٍ(1962 و Murashige (األم ين فت وات  ،ب ى نم دف الحصول عل  به

  .  الالزمةحديثة بشكل مستمر إلمداد الزراعة النسيجية باألجزاء النباتية

  

  : إنتاج النبيتات مخبريا

م غسلها بالم              ات األم وت الكحول اإلي          فصلت النموات الحديثة من النبات م مسحها ب ادي ث ي  ثاء الع يل

دة  3-2وتقطيعها إلى أجزاء بطول      % 70ترآيز   اقية   سم ويحتوي آل منها على عق واحدة فقط   لتكون    س

وروآس التجاري           طهرت ه   . جزء المستخدم في الزراعة األولية    ال ول من الكل ا في محل ذه األجزاء بغمره

دة  آمادة ناشرة   (Tween –20)والمضاف له عدة نقاط من التوين % 30بترآيز  م غسلت    35 لم ة ث  دقيق

  . األجزاء النباتية ثالث مرات بالماء المقطر والمعقم لمدة ثالث دقائق في آل مرة

د تعقيم   األجزاء النباتية المختارة تزرع ا بع ة         ه دل عقل شكل رأسي بمع ار ب اقية  في أنابيب اختب س

ة     ثم  ،  آزراعة أولية  (Hood)واحدة في آل أنبوب تحت جهاز العزل الجرثومي            حضانة  وضعت في غرف

درجة   2 ± 24  ساعة يوميا وعلى درجة حرارة  16 لوآس لمدة 5000مكيفة وتحت شدة ضوئية مقدارها     

   .درجة مئوية ليًال 2 ± 22   ومئوية نهارًا

ة  ي مرحل ا ف ة  أم ةالزراع ة      ،الثانوي ة األولي ن الزراع ة ع ة الناتج وات المخبري ذ النم م أخ د ت  فق

ة             ساقية  وتجزئتها إلى عقل     ل الغذائي دة من المحالي التي نجحت   مخبرية دقيقة وزراعتها ضمن أوساط جدي

ل        تفي حين تم    ، عليها الزراعة األولية   ادة زراعة العق ساقية    إع د أخذ       األولال ة بع ا      ي ة منه النموات الحديث
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قواعد هذه النموات عليها وذلك لعدة زراعات بمعدل مرة واحدة آل             تجذير أو إآثارها من جديد بعد ترك        لل

ار   جزء استزراع      أسابيع بهدف الحصول على      6 ة   أمهات   (لإلآث ار مخبري تخلص من       في ) إآث  األنابيب لل

ة        أآبر آمية م   في توفير تساعد  لو في آل مرة     مشكلة التعقيم  ة المورق ى    بهدف   ن النموات الحديث الوصول إل

ة       اإلنتاج   صادية العالي ا في   .التجاري ذو الجدوى االقت ة التج    أم د استخدم    ،يرذ مرحل ة      ت فق   النموات الحديث

 ألن النموات ، سم 3 بطول حوالي النسيجية  اإلآثارمهاتالناتجة عن الزراعات األولية أو الثانوية أو عن أ

  . التجذير و تقسيتها أصعب وأقل نجاحا األصغر من ذلك ضعيفة

ى            تم تنفيذ لقد  و وي عل ة لموراشج    المعدني  األمالح  الزراعات األولية والثانوية في وسط مغذي يحت

ى  Skoog (1962 و  (Murashigeوسكوج  اميني   باإلضافة إل ول الفيت   و1975)وآخرون  Navarro  (  المحل

ورين      تراآيز مختلفة من     و ب ل امين ر /ملجرام   2 و 1.5 و 1.0  و 0.5  و  0.25   و  0.0 ( (BAP) بنزي أو  ) ليت

ك  دول حمض الخلي رام1.0  و 0.75 و 0.5  و 0.25و 0.0 (  (IAA)أن ر / ملج ضل   )ليت ع أف شارآة م بالم

دروجيني  ضبط  و أجار-لتر آجار/ جرام 7.5لتر سكروز و / جرام30و  BAP ترآيز من  رقم الهي لوسط   ل ال

ى  ل 5.5عل ـ  آجار  إضافة اآلقب ة اآلجار. جار د إذاب ا-وبع ار حراري ي أنابيب غ وزع الوسط الم آج ذي ف

اس   دل  x 25 150اختبار قي م بمع وب  / ل م  15  م فافة     األنابيب   أغلقت  و أنب تيكية ش بواسطة سدادات بالس

  . دقيقة15 درجة مئوية ولمدة 121 على درجة حرارة (Autoclave) معقم رطبوعقمت بواسطة 

ة الت ا مرحل ا  أم ذت مخبري د نف ذير فق يج ن العناصر   ف ة م ة مؤلف ة مغذي ى بيئ وي عل ب تحت  أنابي

ة من األوآسين     (MS) لـالمخففة إلى النصف والعناصر الصغرى المعدنية الكبرى  ز مختلف     IAA و تراآي

  قبل المستخدم منمضافا له المحلول الفيتاميني  ) ليتر/ ملجرام1.5 و 1.0 و 0.75  و 0.5 و  0.25 و  0.0( 

Navarro رون رام 20 و 1975) ( وآخ كروز و  /ج ر س رام  7.5لت ار /ج ر آج بط -لت ار وض ـرقم أج  ال

دروجيني ى  ل الهي ط  عل ل 5.5لوس ار  قب ـ  آج افة اآلجار م ال و إض شطم الفح يف  ن ذي أض ز  وال  2 بترآي

  . للحد من ظاهرة تضخم الجذور  التي تظهر أحيانالتر /جرام

ات ة للنبات ة األقلم شكل عملي اً ت ر حرج ة األآث ان المرحل م األحي ي معظ ا ف ة مخبري ار  الناتج  لإلآث

اً في هذه المرحلة    تم  فقد    .الدقيق باستخدام تقنيات زراعة األنسجة     ى أصص   نقل النبيتات المجذرة مخبري  إل
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ة                  ى خلطة زراعي ة عل ل والحاوي ل للتحل ًا و     صغيرة من البيتموس المضغوط القاب ة حراري ة من     معقم مؤلف

وس سبة    وبتم ت بن ات .  ١:٣فيرميكوالي ت النبيت ف روي ذي مخف ول مغ ة   بمحل الح المعدني ن األم  م

Murashige and Skoog)   (1962  يحتوي على مضاد فطري ) تغطيتها بطبقة تمت و، )%١بنسبة بناليت

ة و         ناقوسيلين األبيض الشفاف وذلك بشكل      ثرقيقة من البولي إ    ة الجوي  في  هي  لتأمين قدر عال من الرطوب

سميد                     تم فتح الغطاء      .البيت الزجاجي  دة من ري وت ات الجدي ة بالنبات ة العناي د شهر من الزراعة ومتابع بع

  . إلى أصص بالستيكية أآبر حجمًاتومكافحة ثم نقل

ارب   ذه التج ي ه تخدم ف صميم االأس شوائية لت ل الع ضم بكام ررات ي ا أربع مك ل منه وب 20آ أنب

ار ول ،اختب راءات ح م أخذت الق أثير ث ة  ت راعم الجانبي تح الب ة لتف سبة المئوي ى الن امالت عل دد و ، المع  ع

ة  وات المورق ة/النم ةالعقل د ، العقدي وات بع ة 6 ومتوسط طول النم ة أو الثانوي ة األولي ن الزراع ابيع م  أس

ابيع               ة أس د أربع راءات بع د أخذت الق م   . ماعدا مرحلة التجذير فق ى الحاسوب          ث ات إحصائيا عل حللت البيان

ين متوسطات   (.L.S.D)    لحساب أقل فرق معنوي         ANOVA تحليل التباين    و Costatم البرنامج   باستخدا  ب

  .Gomez  (1984 و (Gomez %) 5(الصفات المدروسة على المستوى تأثير المعامالت على 

  

  )Regeneration( وإعادة النمو)Callus(دب إنتاج الك

زاء ا ن األج د م تخدام العدي ة اس ذه المرحل ي ه م ف الت ة مخبري ة الناتج الميات( نباتي أوراق ، س

دني                  ). جذورو ول المع ى المحل وي عل ة تحت ة زراعي ه     (MS)حيث زرعت المادة النباتية على بيئ  مضافا ل

اميني  ول الفيت رون Navarro(المحل رام 30، )1975 وآخ ر /ج كارولت رام  8 و زس ارل/ج ر آج ار  -ت آج

ن      ة م ز مختلف ى تراآي افة إل رامNAA) 0 ، 0.25 ، 0.5 ، 1 ، 2باإلض ر/ ملج  0.25  (BAPو ) لت

رامم ر/لج ي الظالم و) لت دووضعت الزراعات ف ة بع سبة المئوي د الن راءات لتحدي ذ الق م أخ ابيع ت تة أس   س

  .لتشكل الكدب

ابقا بمختلف    )Callus(دب  فقد تم زراعة الك      (Regeneration) عادة النمو ومن أجل إ    الناتجة س

ف ع  ذي يختل ى وسط مغ ا عل ذي نأنواعه هن ال ى ، تجت في سكر إل سبة ال ع ن اتين %4برف تخدام الزي  واس
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)Zeatine (     ة ر /رام ملج  2 ، 1  ، 0.5(بتراآيز مختلف ر /رام ملج  0.5 ( NAAو  )  لت ى الظالم أو     ) لت عل

رة ضوئية مزدوجة            شهر من الزراعة  وبعد    ساعة ضوء يوميا   16بوجود   ساعدة مكب يتم فحص العينات بم

(Stereomicroscope)ية  ل راعم العرض دد الب ية وع راعم عرض ت ب ي أعط ات الت دد العين د ع تحدي

ة أشهر حيث          . المتشكلة في آل عينة    ة أربع ة للكدب          أجريت  وقد استمرت هذه المرحل دة زراعات ثانوي  ع

  .نموات ساقية متطورة جنيني إعطاء براعم عرضية و الدب الك حيث استطاعبمعدل واحدة آل شهر

ذه التجارب    ي ه شوائية   أستخدم ف املي آامل الع  Completely Randomized)التصميم الع

Factorial (خمسة مكررات آل منها طبق بتري       ب)15 x 100 م ى سبع      ) م وي عل ة لكل       يحت ات نباتي  عين

اين             ل التب وي             ANOVAمعاملة ويتم مقارنة المتوسطات باستخدام تحلي رق معن ل ف  (.L.S.D)    لحساب أق

  . %)5(المستوى بين متوسطات المعامالت على 

  

 Antimitoticsالنقسام الخلوي معامالت وقف ا

 من نوعين من (In vitro)ناتجة ضمن األنابيب  استخدام أجزاء نباتية مختلفةتم في هذه المرحلة 

 عقل ،البراعم الجانبيةفيها اثنين من  عقل ساقية: G.jasminoides, G. thunbergia)(الجاردينيا 

 ةاد معيقومل  بتراآيز مختلفة هذه األجزاء النباتيةحيث تم معاملة ،قيةسا ياتسالمو عقل جذرية ،ورقية

أو اوريزالين )  لتر/ملجرام 1000 و Colchicine) ( 125 ، 250 ،500(الكولشيسين  : الخلويلالنقسام

)(Oryzalin) 5 ، 10 ،20 يوم8، 4، 2( مختلفة لمدة زمنيةو ) لتر/ملجرام   40 و  (. 

 مضافا له MS الوسط في وسط سائل يحتوي على عت العقل الساقيةومن أجل ذلك وض

 Dimethylsulfoxideمن % 1.5 بوجود Orizaline)(أو اوريزالين  ) Colchicine(آولشيسين 

DMSO )  ( أما شاهد التجربة  ، الذي يساعد على دخول مادة التضاعف إلى داخل األنسجة النباتية

 على جهاز ( Erlenmeyer)  في دورقوذلك  ، فقطDMSO% 1.5فيحتوى على الوسط الغذائي و

درجة  2 ± 24 وعلى درجة حرارةبعيدا عن الضوء  مكيفة  حضانةغرفةفي )  rpm 60 (هزاز بسرعة

   .درجة مئوية ليال 2 ± 22  مئوية نهارا و
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بعد انتهاء زمن المعالجة يتم غسل األجزاء النباتية ثالث مرات بماء مقطر ومعقم ثم تعاد و

 من لتر/ ملجرام 1و 0.5 مضافا له MS مؤلفة من ي أطباق بتري تحتوي على بيئة صلبهراعتها فز

IAA و  BAP 6 وذلك بمعدل ، إلى نموات جديدة الجانبيةتشجيع نمو وتطور البراعمعلى التوالي ل 

 (ةيتم فصل بعض البراعم الجانبي آما . عقل ساقية5أطباق بتري لكل معاملة ويحتوي آل منها على 

adjacent buds (تأثير البراعم تحتلموت  المكبرة لتحديد النسبة المئوية  من األنسجة وفحصها تحت 

 أسابيع من الزراعة تخضع النموات الناتجة إلى 8 وبعد . لوقف االنقسام الخلويترآيز المواد المستخدمة

  .اختبار التضاعف

، أوراق( معالجة بعض األجزاء النباتية فقد تم دبوفي المرحلة األولية إلنتاج الكإضافة لذلك  

 20، 10(واألوريزالين ) رلت/ ملجرام500، 250(الكولشيسين ب) سالميات ساقية وعقل جذرية

لتر لكل /ملجرام 0.25 و 2 مضافا له  MS قبل زراعتها على وسط  يوم8 و 4 ، 2ولمدة ) لتر/ملجرام

 مكررات ممثلة 6ستخدم لكل معاملة  حيث أ على التوالي لتحريض تشكل الكدبBAP و  NAAمن 

 أسابيع من الزراعة يتم فحص العينات 6وبعد ، بأطباق بتري يحتوي آل منها على سبع عينات نباتية

  . وتحديد النسبة المئوية لتشكل الكدب

 ثانوية ولعدة زراعات  عن السالميات الساقية الناتجةدب تم زراعة الكومن أجل إعادة النمو فقد

 على التوالي وذلك  NAA و Zeatineلتر لكل من / ملجرام  0.5و  2 مضافا له  MSعلى وسط 

  الجنينية بعمر ثالثة أشهر على نفس الوسط مضافا له الكدبنقلت وبعد ذلك ،بمعدل زراعة آل شهر

 ) يوم8 ، 4 ،2(ولمدة ) لتر/ ملجرام20 ، 10(األوريزالين  وأ) لتر/ ملجرام500 ، 250(الكولشيسين 

 7 يحتوي آل منها  أطباق بتري 5 بمعدل  إعادة النمو وقبلعة الثانوية  المرة األخيرة للزراوذلك في

    . لكل معاملةدبآ

لتر /جرام  2 قبل إضافة (pH= 5.5) هيدروجيني رقمألوساط المستخدمة على اآل ضبطت 

 المعقمسطة  بوا مئوية121 دقيقة على الدرجة20 وعقمت لمدة (Sigma) مارآة (Phytagel)فيتاجيل 
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، %٧٠أما الكولشيسين فقد ذوب في ماء مقطر واألوريزالين في آحول ترآيز ، ) (Autoclaveالرطب 

  . وإضافتهما للوسط بعد تعقيمه المحلولين تم تعقيمهما بالفلترهوآال

التغيرات الناتجة في النموات  أو (Ploidy level) مستوى الصيغة الصبغية  تحديدتملقد    

 Flow  جهازبواسطة ) ن واألوريزالينيالكولشيس( معيقات االنقسام الخلوي استخدامالمخبرية عن 

Cytometry )PA(  من شرآة Partec  وباستخدام محاليل عالية التوضيح للـDNA في نواة الخلية 

)High Resolution DNA Kit Type P (    إنتاج شرآة بارتك أيضا )Partec 05-5002 (، حيث

لعزل محلول   مل من0.4 ضمن  حالقة وتقطع بواسطة شفرة٢سم1 – 0.5ة بمساحة من ورقجزء يؤخذ 

 من  مل1.6ق ثم تلون األنوية بإضافة  دقائ5 وتترك لمدة   )Nucleic extraction buffer (األنوية

ثم يمرر ،  داخل النواةDNAالذي يوضح بشكل عالي لمجموع الـ  ) Staining buffer(محلول ملون 

 DNA النسبي لمجموع  الضوئياإلشعاعأما . مول ميكرو50النايلون بقطر خيوط فلتر من  المحلول عبر

 النواة فيتم تحليله بواسطة جهاز قياس التدفق الضوئي الخلوي عبر فلتر ضوئي متوافق مع الملون 

  .  نوية5000  لحوالي DNAفي آل مرة يتم فحص الـ و، )Partec 05-5002( المستخدم 

 واحدة أو قمتين أو أآثر حسب حالة (Peak) لى شكل خطوط بيانية موضحة بقمةتظهر النتائج ع

لى عدد الخاليا المختبرة  باإلضافة إ من جهة ثانيةالتضاعفاالنقسام الخلوي من جهة ودرجة التغير أو 

(Total Count) والمتوسط (Mean) ومعامل التباين (CV%).  

   )Callus(ة عن البراعم الجانبية أو الناتجة من الكدب الناتجعندما يكون عدد النموات المختبرة و   

تباين بحساب أقل فرق معنوي على اللتحديد ) SAS/STAT  )   SAS 1989آافية يتم استخدام 

  ).%5(المستوى 
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  النتائج والمناقشة
  اإلآثار المخبري -أوًال

ا           لدى ار الجارديني ي  دراسة الشروط المخبرية والبيئات الالزمة إلآث ى        ن  تب ة المثل سبة المئوي أن الن ب

تح  راعملتف ةالب ة الجانبي ة األولي ي الزراع ت  ف ود آان ز بوج ة التراآي ن العالي  2 وBAP ) 1،  1.5 م

ا   لتر في حين يت   /جرام مل 1.5 و   1 نالترآيز ي بين تأثير     ال يوجد فرق معنوي    حيث  )لتر/ملجرام فوق عليهم

ز   في حين أن   .ين في آال النوعين المدروس   لتر/ ملجرام 2الترآيز   ر  / ملجرام 2الترآي وق ملت ة   تف ى آاف  عل

ز  دا الترآي ز ع ر / ملجرام 1.5التراآي ثلت أثي من حي وات الناتجة برهت دد النم ى متوسط ع ة عل ا . العقل أم

وق          بالنسبة د تف شاهد و       إلى طول النموات فق ى        آل من ال ز المنخفضة عل ز التراآي ة    التراآي  2 و 1.5 العالي

  .  )1(وضح في الجدول رقمآما هو ملتر/ملجرام

  . الوسط المغذي على نجاح الزراعة األوليةفي)  (BAPالسيتوآينين ترآيز  تأثير ):١ (رقم جدول
%  
   البراعملتفتح

  متوسط
  العقلة /النموات عدد

  متوسط
  سم /النمو طول

ترآيز
BAP  

)mg/l(  
  

Gardenia 
jasminoides 

 

Gardenia 
thunbergia

Gardenia 
jasminoides 

 

Gardenia 
thunbergia

Gardenia 
jasminoides 

 

Gardenia 
thunbergia 

0.00 25.3 d 19.1 d 1.2 e 1.1 d 2.4   a 1.9 a 
0.25 33.8 d 22.5 d 1.7 d 1.6 c 2.1 ba 1.7 a 
0.50 60.4 c 58.4 c 2.1 c 2.3 b 2.0 ba      1.7 a  
1.00 86.7 b 80.1 b   2.3 cb   2.6 ba 1.7 bc    1.3 ba 
1.50   93.3 ba    86.2  ba 2.4 b 2.9 a 1.5   c    1.1 bc 
2.00 100.0   a 89.9 a 2.7 a 3.1 a 0.8   d   0.5 c 

شابهة  ود الواحد   المعامالت التي تحمل أحرف مت ار       في العم ى اختب وي عل رق معن ا أي ف يس بينه ى     L.S.D ل عل
    %.5المستوى 

  

 نتيجة  تفتح البراعم الجانبية الثانوية حسب ، عادة العديد من النموات المورقة ساقيةال  تعطي العقدة  

 1983) ( وآخرونNozeran مشاهدة  الثانوي حسب أو نتيجة التفرعGoren (1978 ) و   Altman  ما ذآره 

أثير   ن  فإ) (Gaspar 1988حسب  و.  ساقية من                    ت ة ال ة النامي ى مستوى القم دا عل ل ج سيتوآينين قلي ز ال ترآي

ار ضمن األنابيب     ه ،أجل اإلآث أن   Okazawa (1978)   و Koda  أوضح  وقبل تم في    تكون ب سيتوآينين ي  ال

ى                   لذل، مستوى القمة النامية الجذرية    سيتوآينين المضاف إل ين من ال ز مع ساقية تتطلب ترآي ك فإن العقلة ال

ا      وهكذا   .الوسط المغذي لتطورها   ار الجارديني سبة  ولكن  األوآسين بمعزل عن استخدام     يمكن إآث  نجاح  بن
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ورين       أن استخدام   حيث منخفضة   و ب ل آمين رده  )(BAP  بنزي ؤمن  بمف ة       ي راعم الجانبي ة للب تح عالي سبة تف  ن

ة النموات             ولكن مع و   دني في نوعي د من استخدام األوآسين        الناتجة جود بعض الت ان الب ذلك آ ا ل  وطوله

ؤازرة دور  شارآة لم سيتوآينينبالم ة ال وات الناتج ة النم سين نوعي ذلك تح ار وآ ي اإلآث يم وتوضح . ف  الق

ي الجدول  ة ف دم) 2(المدون ود ع ود وج دم وج أثير ع ين ت ة ب روق معنوي سين ف وده بت  وأ األوآ ز وج راآي

يتيك   منخفضة  يد أس دول أس ر /ملجرام 0.5 و  IAA( ) 0.25( من أن ي)  لت ز  حين لعبت  ف ة التراآي  العالي

ى  ) لتر /ملجرام 1  و0.75( تح دورًا سلبيًا عل شكل الك    تف راعم مع ت ل   دب الب ى قواعد العق ا متوسط   .  عل أم

ة ال      وجود عدد النموات فقد تناقص مع     ى آاف شاهد عل وق ال ز  األوآسين حيث تف لكن متوسط طول    ، تراآي

د ازداد    ضلها       األوآس بوجود النموات ق ان أف ى ين في الوسط المغذي وآ ر   /ملجرام    0.75 و  0.5 عل لت

ا ومن هن  . لتر  /ملجرام 0.25حيث ال يوجد فرق معنوي بينهما في حين تفوقا معنويا على آل من الشاهد و                

ضلها    حيث، وسط المغذي  معا في ال   األوآسين و نستنتج ضرورة وجود السيتوآينين    ان أف د   آ شارآة   عن  ( م

BAP  و IAA  ( ى ز عل ى   / ملجرام 0.5 و    1 التراآي ر عل والي اللت ائج في      ، ت ى أفضل النت للحصول عل

  .  والصالحة للتجذير الناتجةمرحلة اإلآثار وعلى األخص نوعية النموات 

   األولية نجاح الزراعة الوسط المغذي علىفي  (IAA) ترآيز األوآسين تأثير  ):٢ (رقم جدول
   .BAPلتر من /ملغ١ بوجود                     

%  
   البراعملتفتح

  متوسط
  العقلة /النموات عدد

  متوسط
  سم /النمو طول

ترآيز
IAA 

)mg/l(  
  

Gardenia 
jasminoides 

 

Gardenia 
thunbergia

Gardenia 
jasminoides 

 

Gardenia 
thunbergia

Gardenia 
jasminoides 

 

Gardenia 
thunbergia 

0.00 86.7 a 73.3 b 2.3 a 2.6 a 1.7 d 1.3 c 
0.25 88.3 a 80.1 a 1.8 b  2.5 ab 3.0 c 1.8 c 
0.50 93.3 a 86.3 a 1.8 b     2.3 b 4.1 a 3.5 a 
0.75 75.0 b 84.3 a    1.7 cb     1.6 c  3.8 ab   3.1 ab 
1.00 63.3 c 77.2 ab  1.6 c     1.5 c  3.4 bc 2.6 b 

شابهة        ود الواحد      المعامالت التي تحمل أحرف مت ار           في العم ى اختب وي عل رق معن ا أي ف يس بينه ى  L.S.D ل  عل
   %. 5المستوى 

  

ا    النموات المورقة الناتجة هي أآثر       قاعدة هنا بأن    ونذآر ذلك  ، حيوية من المناطق الوسطى والعلي ل

تخدمت د اس رك قواع د ت وات بع ذه النم ة بقص ه ى العقل التقني ة ها عل ة ( ة األولي دت ) األمالعقل ي أعي والت

ذي سمح   ، ) IAA (لتر/ ملجرام 0.5 و   )(BAPلتر  / ملجرام 1زراعتها على وسط جديد يحتوي على        وال
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والتي قادت إلى تحقيق زراعة      ،  هذه القواعد  علىبتطور جيل جديد من البراعم الجانبية إلى نموات مورقة          

ط    ى وس ة األم عل ررة للعقل دمتك ل  جدي ابيع 6  آ ة( أس ى  ) دورة زراعي تمرت حت ذه .  دورات9واس وه

 العقلة من   إلى رفع مردودباإلضافة الدورة الثالثة من يسمى أرومة إآثار حقيقية ماسمحت بالحصول على  

 وتترك قواعدها على العقلة التي يعاد زراعتها آل          للتجذيرحيث تقطع النموات الصالحة     ، النموات المورقة 

  . أسابيع6

صالحة للتجذير حوالي            متوسطفإن   وهكذا ة ال و  22 ما تنتجة العقلة الواحدة من النموات المورق  نم

وع  سبة للن وع 22.6 و  G. jasminoidesبالن ي  G.thunbergia للن دورةف د  ال ث ال يوج سابعة حي  ال

رة             ة األخي دورات الثالث ين ال ة ب ين            في ). 9 و 8 و 7(فروقات معنوي ة واضحة ب ات معنوي   حين توجد فروق

سابعة ى ال ى وحت دورات من األول ذلك ،ال دنصح ي ل ة بتجدي د الزراعة المخبري سابعة أي بع دورة ال د ال  بع

  .)1( الشكل رقم  أشهر من الزراعة األولية10حوالي 

  

الشكل(١) تأثير عدد دورات االآثار على مردودية العقلة األولية من 
النموات  الحديثة المورقة
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 على الجذور    على نباتات قادرة على الحياة خارج األنابيب من جهة والحصول          ومن اجل الحصول  

ى الكدب       في  مستستخدالمخبرية التي    ة   الحصول عل اً   التضاعف  إلجراء  الالزم ة       الحق ة ثاني د  ، من جه  فق

ة       ) سم 3بطول   (زرعت النموات     ار الناتجة عن مرحل د    اإلآث ة  بع ى          إزال سفلية عن قاعدتها عل  األوراق ال

رى            السابقوسط للتجذير يختلف عن الوسط       ز العناصر الكب ه بتخفيض ترآي ى النصف      الذي نتجت علي  إل

  .  تراآيز مختلفةعلى (IAA) األوآسين ووجودلتر  /جرام 20وآذلك السكاروز إلى 

ح   ا يوض شكل لن أثير تر) 2 (ال سين  ات ز األوآ ى IAAآي ذير  عل ة للتج سبة المئوي وق   . الن د تف لق

سين ة األوآ زه بكاف ا تراآي شاهد آم ى ال اك عل ن هن م يك رق ل زين ف ين الترآي وي ب   0.75 و  0.5 معن

ز في حين  ، لتر/ملجرام  0.25 على الترآيز اا تفوقملكنه و. لتر/جراممل ة  التراآي  ملجرام   1.5 و 1( العالي

ا      متفوقة على التراآيز ا   ) لتر/ ز       ، ألخرى دون وجود فرق معنوي بينهم ذلك يكون الترآي ر  / ملجرام    1وب لت

ذير    سبة التج ث ن ضل حي و األف سين ه ن األوآ وع  %. 98.3م وع  % 88.9 وG.jasminoides للن للن

G.thunbergia . ة            حظول  وقد ز العالي ى التراآي غ  1.5و    1( تضخم الجذور عل ر / مل ذلك  ،)لت استخدام    ل

  .الثانوية الجذور تطور والذي قلل من عدد الجذور ومن تضخمها مع ،رلت/جرام مل 2 بترآيز النشطالفحم 

الشكل (٢) تأثير ترآيز األوآسين IAA على النسبة المئوية 
للتجذير
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  )Callus(إنتاج الكدب -ثانيا

ى الك                ت ة للحصول عل شروط الالزم ة دراسة ال ة و       من    دبم في هذا المرحل ة مختلف  الناتجة   أجزاء نباتي

ري      حيث زرعت المادة النباتية      ،ضمن األنابيب  دني         في أطباق بت ول المع ى المحل وي عل  مضافا   (MS)تحت

و ب      /ملجرام 0.25و   (NAA)تراآيز مختلفة من نفتالين حمض الخليك     له   ل آمين  .(BAP)رين ولتر من بنزي

شير  ي الجدول وت ة ف ائج المدون شكيل ) 3(النت تجابتها لت ي اس ة ف ستخدمة متفاوت ة الم ى أن األجزاء النباتي إل

و    ، ور على السالميات في آال النوعين فقد تفوقت آل من األوراق والجذ  دبالك أثير منظمات النم ا إن ت  آم

ة لأل   ف ، تناسب طرديا مع زيادة الترآيز     ر ل/ ملجرام    2 و 1 (وآسين التراآيز العالي أعطى أفضل    هي من     ) ت

د آانت   .(BAP)تر من  ل/ ملجرام  0.25النتائج بوجود    ر  دب آ وق اثر والتطور      األوراق أآث ى التك درة عل ق

دب  ن آ سالميات م ذور وال و    و . الج ات النم شارآة منظم زتر ب(BAP, NAA)إن م  0.25 و 2(آي

د  واليعلى الت ) ترل/ملجرام ى      ق سبة  أعطى أعل شكل ا   ل ن ذه الك    شكلوست . لكدب ت ة        ه ادة النباتي دب الناتجة الم

ة  ا الالزم اتالحق ى نبات ضاعف والحصول عل داث الت وزوميإلح دد الكروم ضاعفة الع ن  م وعين م ي ن  ف

ا  ذلك ف  .الجارديني دور           وب ه ال ان ل سيتوآينين في الوسط آ ر من ال ى بكثي ز أعل سين بتراآي شارآة األوآ إن م

  .على الجاردينيا ) Ohtani) 1992  و Nawaذا متفق مع آل من وه، الكبير في تشكل الكدب

  

لترمن / ملجرام٠٫٢٥ بوجود Callus)(على تشكل الكدب (NAA) تأثير ترآيز ): ٣( رقمجدول
(BAP) .  

  (%)النسبة المئوية لتشكل  الكدب  
Gardenia jasminoides Gardenia thunbergia 

 ترآيز
(NAA)  

mg/L  جذور أوراق سالميات جذور وراقأ سالميات 
  المتوسط

0.00 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
0.25 18.2 21.5 20.5 19.5 25.6 30.2 22.6 
0.50 38.9 52.5 50.1 42.5 57.3 55.6 49.5 
1.00 60.2 78.9 88.5 79.6 84.2 86.3 79.6 
2.00 97.6 100.0 100.0 89.1 98.4 96.7 97.0 
  67.2 66.4 57.7 59.9 58.7 45.8 المتوسط

L.S.D.5%   03.2 04.5 03.4 05.6 06.6 04.5  
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 Regeneration) ( إعادة النمو من الكدب-ثالثا

 على وسط مغذي مختلف عن       أجزاء نباتية مختلفة    الناتجة سابقا من     زراعة الكدب    هذه المرحلة في   مت

 زراعات  أربعة بعدو .NAAزياتين و    ال وجود آل من   و )%4 (وزنسبة السكر  الناتجة عنه ب    السابق الوسط

راعم و       ا أمكن ، ساعة ضوء يوميا   16على الظالم أو بوجود      بمعدل واحدة آل شهر      ثانوية ى ب لحصول عل

وات  ن الك نم دة م ز    جدي ستخدمة وترآي دب الم وع الك سب ن ة ح اح مختلف سبة نج ودب وبن ات النم  منظم

   .وطريقة الزراعة

دول  و ي الج ائج ف ين النت أن إع) 4(تب د ب ن الك و م سالميات بادة النم ن ال اتج ع ود  الن أثر بوج  يت

سبة   أمكن الحصول فقدحيث من الضروري وجود السيتوآينين      ، منظمات النمو في الوسط الزراعي      على ن

ة    فقط تر زياتينل/ ملجرام 2بوجود  % )54 (لى إعطاء براعم  القادرة عمئوية مرتفعة من الكدب   بالمقارن

اتين    ل/ ملجرام0.5 بترآيز (NAA)ارآة األوآسين   ولكن عند مش   ،مع الشاهد  ر مع الزي ر ل/ ملجرام 2(ت ) ت

ى  سبة إل ي %  67.7وصلت الن وع ف ل G.jasminoidesالن وع %  55.8 مقاب ي الن  G.thunbergiaف

راعم 4(  في الكدب وآذلك زادت من متوسط عدد البراعمعلى الظالم شارآة   ، )دبآ / ب ا إن لم   NAAآم

ى الضوء          دة النسبة المئوية إلعادة النمو      دور فعال في زيا   والزياتين في الوسط     شكلة عل راعم المت وعدد الب

ى الظ          ولكن بشك  ،أيضا وفي آال النوعين    ة عل و         إذا  . الم  ل أقل مما هو علي أثير لمنظمات النم اك ت ى  هن عل

  .بوجود الضوء ولكن بشكل محدود جداتشكل الكدب 

ر من استجابتها               إلعطاء  الكدب استجابةآما وجدنا أيضا بأن      ل بكثي ان أق البراعم تحت تأثير الضوء آ

دب عل سبة للك ى ن ث أن أعل الم حي راعمى الظ شكلة للب ضوء  الم ى ال اوز عل م يتج دد متوسط و%  9 ل ع

وع   .G.jasminoides هذا بالنسبة للنوع     )برعم 2( في الكدب لم يتجاوز      البراعم سبة للن  وأقل من ذلك بالن

G.thunbergia.   
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  .  من آدب السالميات(Regeneration) على إعادة النمو(Zeatine , NAA)تأثير ترآيز ): ٤(جدول 
  ظالم  )ساعة١٦(ضوء 

  لتشكل البراعم%  دبالك/ عدد البراعم لتشكل البراعم%  دبالك/ عدد البراعم
Zeat+ NAA  

 mg/l  
        G.jasminoides 

0.0 0.0 0.0 00.0  0.0 + 0.0  
0.0 0.0 1.1 03.6 0.5 + 0.0 
1.2 6.2 1.6 32.6 1.0 + 0.0 
2.0 8.5 2.4 54.5 2 .0+ 0.0 
0.0 0.0 2.0 23.8 0.5 + 0.5 
0.0 0.0 3.1 59.8 1.0 + 0.5 
1.8 6.6 4.0 67.7 2 .0+ 0.5 
1.6 5.1 2.1 9.23 L.S.D. 0.05  

        G.thunbergia 
0.0 0.0 0.0 00.0 0.0 + 0.0 
0.0 0.0 1.8 01.9 0.5 + 0.0 
1.6 2.6 1.9 21.3 1.0 + 0.0 
1.9 7.9 2.6 25.1 2 .0+ 0.0 
0.0 0.0 2.8 20.1 0.5 + 0.5 
2.0 1.2 3.7 22.5 1.0 + 0.5 
2.1 1.6 4.2 55.8 2 .0+ 0.5 
1.4 4.2 1.9 08.3 L.S.D. 0.05 

  

  

ت فقد آان  على الظالم    الناتجة عن آل من األوراق والجذور لتشكل البراعم          أما عن استجابة الكدب   

م            حيث    السالميات ضعيفة جدا مقارنة باستجابة آدب     ائج في الجدول رق شير النت سبة ا    ) 5(ت أن الن ة  ب لمئوي

اتين من   لكل  تر  ل/ملجرام 0.5و   2 بوجود   هال أفض  الورقي آان  لتشكل البراعم على الكدب     (NAA)  و الزي

ى    ،التواليعلى  راعم   متوسط  و% 27.7  حيث وصلت إل رعم 2.9(عدد الب ل  ) ب من الكدب   %  7.6 مقاب

دل         رعم    1.6الجذرية القادرة على إعطاء البراعم بمع وع       / ب روق   ، G.jasminoidesآدب في الن ذه الف  ه

وع             ضا في الن وحظ أي ادة       حيث آانت استجابة ا       G.thunbergiaمابين أصل الكدب ل ة إلع لكدب الجذري

ذلك         د نقلت     و .النمو أقل بكثير من استجابة الكدب الورقية ل راعم         ق ى الكدب التي أعطت الب دة     إل  إضاءة لم

  .  ساعة يوميا من أجل تطور هذه البراعم إلى نموات مورقة ضمن األنابيب١٦
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دول  ز  ):٥(ج أثير ترآي دب األو  (NAA)  و (Zeatine) ت ن آ و م ادة النم ى إع ى   عل ذور عل راق والج

  .الظالم
  آدب ورقية  آدب جذرية

  لتشكل البراعم%  دبالك/ عدد البراعم لتشكل البراعم%  دبالك/ عدد البراعم
Zeat+ NAA  

 mg/l  
    G.jasminoides 

0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 + 0.0 
0.00 0.0 0.00 0.00 0.5 + 0.0 
1.10 3.2 1.10 12.60 1.0 + 0.0 
1.30 2..5 1.40 14.50 2.0 + 0.0 
0.00 0.0 1.20 11.60 0.5 + 0.5 
1.00 3.1 2.10 13.80 1.0 + 0.5 
1.60 8.6 2.90 27.70 2.0 + 0.5 
0.48 1.2 0.96 03.23 L.S.D. 0.05 

    G.thunbergia 
0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 + 0.0 
0.00 0.0 0.00 0.0 0.5 + 0.0 
1.00 3.6 1.20 10.3 1.0 + 0.0 
1.20 4.9 1.60 14.1 2.0 + 0.0 
0.00 0.0 1.90 10.1 0.5 + 0.5 
1.00 2.1 1.70 12.5 1.0 + 0.5 
2.20 6.4 2.20 25.8       2.0+ 0.5 
0.26 2.1 0.68 0.43 L.S.D. 0.05 
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  وقف االنقسام معامالت -رابعا

  لعقل الساقيةالبراعم الجانبية ل في  -١

د عوملت     ة آانت ق اقية مخبري ل س سين ب عق زالين الكولشي ة واألوري ز مختلف ة بتراآي رات زمني فت

ة               ثم  مختلفة   راعم الجانبي ى   زرعت ضمن أطباق بتري تحتوي على أوساط غذائية صلبة مالئمة لتطور الب  إل

سين              ،نموات مورقة  ة من الكولشي ز العالي أن التراآي د وجد ب ر /ملجرام    1000(وق زالين    و) لت   40 (األوري

ل للمعالجة       ) لتر/ ملجرام زمن الطوي وم  8( وال ى موت       )  ي ؤدي إل ى            ت ة وعل سجة النباتي ة من األن سبة عالي ن

ة راعم الجانبي ص الب ن  % ) 46.7  و %53 ( األخ ل م ى   علG.thunbergiaو  G.jasminoidesلك

لكل من     % )56.7و%   63.3( في حين آان التأثير أآثر بوجود األوريزالين لكولشيسين التوالي بوجود ا

G.jasminoides و G.thunbergia 7 و 6 ينهذا ما يوضحه الجدولو  على التوالي.  

  
سين      ):٦(جدول   ز الكولشي ة لموت الع      Colchicine)( تأثير ترآي سبة المئوي ى الن ل   وزمن المعالجة عل ق

  .للجاردينيا الساقية المخبرية
زمن المعالجة    )mg/l(ترآيز الكولشيسين  

 1000 500 250 125 0.0  )يوم(
  المتوسط

G.jasmioides            15.6a 
2 0.0 0.0 03.3 06.7 40.0 10.0 
4 0.0 0.0 10.1 16.7 46.7 14.7 
8  0.0 6.7 20.0 30.0 53.3 22.0 

G.thunbergia       12.2a 
2 0.0 0.0 00.0 03.3 36.7 08.0 
4 0.0 0.0 03.3 13.3 40.0 11.3 
8 0.0 3.3 13.3 23.3 46.7 17.3 

  0.0a    1.7a    08.3b   15.6c   43.9d     المتوسط
  L.S.D(  P= 0.05(أقل فرق معنوي 

 5.49  بين التراآيز
  4.25  بين األزمنة

  3.47  األنواعبين 
ود الواحد     المعامالت التي تحمل أحرف متشابهة     ار                أو الصف الواحد      في العم ى اختب وي عل رق معن ا أي ف يس بينه  L.S.D ل

   %.5على المستوى 
  

ادة زمن المعالجة           سمي لمعيقات االنقسام تجلى بوضوح    الترآيز ال إن       ز وزي ادة الترآي ا   ، مع زي  آم

ر / ملجرام  125(سين  ي إن التراآيز المنخفضة للكولش    زالين    ) لت ر / ملجرام  5( واألوري ا      ) لت م يختلف تأثيره ل

ذه    4 و   2 أيام على آل من      8 أما بالنسبة لزمن المعالجة فقد تفوقت المعالجة لمدة          .عن الشاهد   أيام حيث أن ه



  ٢٢

س             ة الكولشي ا في حال ة                 ياألخيرة ال يوجد فروق معنوية بينه ين األزمن ة ب روق معنوي اك ف ان هن ن في حين آ

 لم توجد أي فروق معنوية بين النوعين المدروسين في مدى        و ). 7جدول  ( استخدام األوريزالين    الثالثة عند 

  . آل على حده لهذه المواد المستخدمةالتحمل

  

دول  زالين ):٧(ج ز األوري أثير ترآي ل  Orizaline)( ت وت العق ة لم سبة المئوي ى الن ة عل ن المعالج  وزم
  .للجاردينيا الساقية المخبرية

جة زمن المعال   )mg/l(ترآيز األوريزالين  
 40 20 10 5 0.0  )يوم(

  المتوسط

G.jasmioides         17.33a 
2 0.0 00.0 06.7 13.3 23.3 08.67 
4 0.0 03.3 16.6 20.0 50.0     18.00 
8 0.0 16.6 20.0 26.7 63.3 25.33 

G.thunbergia         15.33a 
2 0.0 00.0 3.3 13.3 20.0  07.33 
4 0.0 03.3 13.3 16.7 46.7 16.00 
8 0.0 13.3 16.7 26.7 56.7 22.67 

  0.0a 6.11ab 12.77bc 19.44c 43.33d  المتوسط
  L.S.D)(  P= 0.05أقل فرق معنوي 

 7.62  بين التراآيز
 5.9  بين األزمنة

 4.82  األنواعبين 
 L.S.D ليس بينها أي فرق معنوي على اختبار حد أو الصف الوا في العمود الواحدالمعامالت التي تحمل أحرف متشابهة

   %.5على المستوى 
  

  

ا          مردود لذلك فقد آان لهذه المواد تأثير على         باإلضافة     ة للحي ة القابل  ة هذه العقل من النموات المورق

ا  لذينوال 9 و   8 ينالجدولآما هو موضح في      ادة             أن   بين د أنخفض مع زي ة من النموات ق رود العقل ز م  ترآي

سام                ، د المستخدمة الموا ة لالنق واد المعيق ، فقد تفوق الشاهد معنويا على آافة التراآيز عند استخدام أي من الم

ة           ز المرتفع ى التراآي زمن المعالجة         . آما تفوقت التراآيز المنخفضة عل سبة ل ا بالن زمن       أم ان لل د آ ام   8فق  أي

ة  في حين، ليه أيام حيث تفوقا ع4 و 2تأثير سلبي على المردود مقارنة باألزمنة   روق معنوي ى    ال توجد ف عل

ستوى  ة % 5الم ين األزمن ام4 و 2ب ا . أي ستخدمة بغض آم واع الم ردود األن ين م ة ب ات معنوي د فروق  توج

على ) عقلة/ نمو 3.94  و    G.thunbergia) 4.21 مستخدمة وترآيزها حيث تفوق النوع    النظر عن المادة ال   

  .بوجود الكولشيسين أو األوريزالين على التوالي) لةعق/ نمو3.1  و G.jasminoides) 3.25النوع 
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سين       ):٨(جدول   ز الكولشي ساقية               Colchicine)( تأثير ترآي ل ال ردود العق ى متوسط م  وزمن المعالجة عل

  ).العقلة/نمو (للجاردينيا من النموات المورقة  المخبرية
زمن المعالجة    )mg/l(ترآيز الكولشيسين  

 1000 500 250 125 0.0  )يوم(
  المتوسط

G.jasmioides              3.25a 
2 4.28 4.22 3.58 2.62 2.55 3.45 
4 4.98 4.10 2.92 2.42 2.15 3.32 
8  4.23 3.57 2.75 2.28 2.03 2.97 

G.thunbergia        4.21b 
2 5.43 4.93 4.30 4.22 3.57 4.49 
4 5.20 4.80 4.10 4.12 3.42 4.33 
8 4.63 4.37 4.07 3.33 2.67 3.81 

  4.79e 4.33d 3.62c 3.16b 2.73a  المتوسط
  L.S.D  P= 0.05أقل فرق معنوي 

 0.41  بين التراآيز
 0.32  بين األزمنة

 0.26  األنواعبين 
ار       أو الصف الواحد في العمود الواحد  المعامالت التي تحمل أحرف متشابهة      ى اختب وي عل رق معن ا أي ف  L.S.D ليس بينه

 . %5على المستوى 
  
  
  
  

زالين        ):٩(جدول   ز األوري أثير ترآي ساقية               Oryzalin)( ت ل ال ردود العق ى متوسط م  وزمن المعالجة عل
  ).العقلة/نمو(للجاردينيا من النموات المورقة  المخبرية

زمن المعالجة    )mg/l(ترآيز األوريزالين  
 40 20 10 5 0.0  )يوم(

  المتوسط

G.jasmioides          3.10a 
2 4.28 3.85 3.17 2.55 2.35 3.24 
4 4.98 3.70 2.80 2.47 2.07 3.20 
8 4.23 3.57 2.55 2.12 1.88 2.87 

G.thunbergia         3.94b 
2 5.43 4.83 4.23 3.65 3.22 4.27 
4 5.20 4.70 4.13 3.48 3.05 4.11 
8 4.63 3.90 3.37 2.88 2.33 3.42 

  4.79d 4.09c 3.38b 2.86a 2.48a  المتوسط
  L.S.D  P= 0.05أقل فرق معنوي 

 0.45  بين التراآيز
 0.35  بين األزمنة
 0.28  بين األنواع

ار        أو الصف الواحد  في العمود الواحد  المعامالت التي تحمل أحرف متشابهة     ى اختب وي عل رق معن ا أي ف يس بينه  L.S.D ل
   %.5على المستوى 
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شكل ل خطوط بي) ٣(ال ه لتحلي ا DNA اني ي الجارديني واة ف ـ  ، الن ة ال ل آمي ي يمث ور األفق  DNAالمح

ه       ) RFI( النووي   ات األم  ) A (: والمحور العمودي يوضح عدد األنوي شيمير  ) 2n) Bالنب ، Chimerال
)C  ( مضاعف العدد الصبغي )Tetraploid.(   
  
  
  

C  

B 

A 
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تم فحص النموات الناتجة بواسطة جهاز       االنقسام أسابيع من زراعة العقل المعالجة بمعيقات        8بعد  

 )Flow Cytometry (    واع من لتحديد مستوى الصيغة الصبغية لهذه النموات وقد تبين بأن هناك ثالث أن

اني                 )A (األولى:  )3( آما هو موضح في الشكل       النموات ة واحدة في الخط البي ا  تمثلت بظهور قم  موقعه

ـ       مماثل لموقع قمة النبات األم على المح       ووي  DNAور األفقي الممثل لكمية ال م يحدث      ،  )RFI ( الن ذه ل وه

ة  ، بها أي تغير على مستوى التضاعف       ة          ) B(الثاني ع قم ا مطابق لموق ى موقعه ين األول تمثلت بوجود قمت

ى المحور                   سافة مضاعفة عل ى م ع عل يميريه            RFIالنبات األم والثانية في موق ارة عن نموات ش ذه  عب  وه

)Chimers (   ة  ،حدث تغير أو تضاعف العدد الكروموزومي  في عدد محدد من الخاليا           أي  C( والفئة الثالث

ى             )  تمثلت بظهور قمة واحدة في الخط البياني لكن موقعها على مسافة مضاعفة من موقع قمة النبات األم عل

صيغ        ) RFI( النووي   DNAالمحور األفقي الممثل لكمية الـ       صبغية   وهذه عبارة عن نموات مضاعفة ال ة ال

)Tetraploid.(   

ك مع                        ا ذل لقد لعب الكولشيسين دورا فعاًال في إحداث تضاعف في العدد الكروموزومي إذا ما قارن

ا       ل تأثيره الشاهد حيث تفوقت آافة التراآيز على الشاهد في عدد النموات المضاعفة غير أن هذه التراآيز يق

ة   / ملجرام250 في حين تفوق الترآيز )لتر/ ملجرام1000 , 500(على التراآيز العالية  ى آاف لتر معنويا عل

ز األخرى  رام1000 ، 500 ، 125(التراآي ر/ ملج ا ) لت ة بينه روق معنوي م تالحظ أي ف ي ل ا والت ذا م  وه

   ). 10(يوضحه الجدول رقم

ساقية                       ل ال آذلك لعب األوريزالين دورًا واضحا في إحداث التضاعف في النموات الناتجة عن العق

ةال م ،  معالج د وضح الجدول رق روق ) 11(وق ذلك وجود ف شاهد وآ ستخدمة وال ز الم ين التراآي ة ب  معنوي

ر /ملجرام 10 و   5(تفوق التراآيز المنخفضة     ة       ) لت ز المرتفع ى التراآي ر / ملجرام  40(عل وق      ) لت في حين تف

سبة للتض        ) لتر/ ملجرام10(الترآيز ى ن ز األخرى وأعطى أعل ة التراآي ى آاف )  % 7.86  (اعفمعنويا عل

   .على مستوى النوعين وآافة األزمنة المستخدمة معًا

ضاعفة        وات الم ن النم سب م داث ن ي إح دور الواضح ف ه ال ان ل سام آ ات االنق تخدام معيق إن اس

بين التحليل اإلحصائي عدم وجود       في حين     ،في آال النوعين المستخدمين   تتفاوت فيما بينها حسب التراآيز      
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اتيين                       ب أي فروق معنوية   وعين النب ة للتضاعف في آال الن سبة المئوي ى الن ا عل ين أزمنة المعالجة في تأثيره

أثير                         معًا ستخدمة في استجابتها للتضاعف تحت ت واع الم ين األن وي ب رق معن   آل من   وآذلك عدم وجود ف

  . أو األوريزالينالكولشيسين

دول  سين  ):١٠(ج ز الكولشي أثير ترآي ن المعالجColchicine)( ت وات   وزم ة للنم سبة المئوي ى الن ة عل
   ).Tetraploids(الرباعية الصيغة الصبغية 

زمن المعالجة    )mg/l(ترآيز الكولشيسين  
 1000 500 250 125 0.0  )يوم(

  المتوسط

G.jasmioides            5.10a 
2 0.0 3.96 7.76 6.75 4.34 4.56 
4 0.0 8.13 7.59 4.91 5.71 5.27 
8  0.0 6.00 13.63 4.16 3.57 5.47 

G.thunbergia       3.50a 
2 0.0 3.37 6.20 4.09 2.94 3.32 
4 0.0 6.94 5.04 2.80 3.22 3.60 
8 0.0 4.76 8.49 2.59 2.12 3.59 

  a 5.53 b 8.12 c 4.22 b 3.65 b 0.0  المتوسط
  L.S.D  P= 0.05أقل فرق معنوي 

 2.36  بين التراآيز
 1.83  بين األزمنة

  1.61  األنواعبين 
ار       أو الصف الواحد في العمود الواحد  المعامالت التي تحمل أحرف متشابهة      ى اختب وي عل رق معن ا أي ف  L.S.D ليس بينه

  %.5على المستوى 
  
  
  

دول  زالين   ):١١(ج ز األوري أثير ترآي وات      Orizaline)( ت ة للنم سبة المئوي ى الن ة عل ن المعالج  وزم
   ).Tetraploids(الرباعية الصيغة الصبغية 

زمن المعالجة    )mg/l(ترآيز األوريزالين  
 40 20 10 5 0.0  )يوم(

  المتوسط

G.jasmioides           4.04 a 
2 0.0 3.45 06.59 7.58 3.70 4.26 
4 0.0 8.26 06.58 3.39 0.00 3.64 
8 0.0 5.61 11.29 4.26 0.00 4.23 

G.thunbergia          3.56 a 
2 0.0 3.45 06.56 5.21 2.27 3.50 
4 0.0 7.35 05.56 3.41 0.00 3.26 
8 0.0 5.94 10.59 3.13 0.00 3.93 

  a 5.68 b 7.86 c   4.49 b    1.00 a 0.0      المتوسط
  L.S.D  P= 0.05أقل فرق معنوي 

 1.99  بين التراآيز
 1.54  بين األزمنة
 1.26  بين األنواع

ار        أو الصف الواحد د الواحد في العمو  المعامالت التي تحمل أحرف متشابهة     ى اختب وي عل رق معن ا أي ف يس بينه  L.S.D ل
   %.5على المستوى 
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ا                  ان له ل آ لم يقتصر تأثير ترآيز معيقات االنقسام على إعطاء نموات مضاعفة الصيغة الصبغية ب

ا                 ستخدمة وترآيزه ادة الم سبتها حسب الم   والتي ظهرت    ،دور أخر تجلى بإعطاء نموات شيميرية اختلفت ن

شكل            م          ). 3(بشكل قمتين على محور حساب العدد الكروموزومي في ال ا الجدول رق ان   ) 12(ويوضح لن ب

ستخدم             يللكولش ز الم شيميرية حسب الترآي ة للنموات ال ة    ، سين تأثير مختلف على النسبة المئوي د أخذ آاف فعن

ا ب امالت مع زالمع أن الترآي د ب ار نح ين االعتب رام1000(ع ر/ ملج وق ع) لت د تف شاهد ق ن ال ل م ى آ ل

ر / ملجرام 125(والترآيز اج                         ) لت ى إنت ا عل ة بتأثيره ز العالي ين التراآي ة ب ا معنوي ة فروق في حين ال توجد أي

شيميرية  وات ال وع        ، النم وق الن د تف سام فق ات االنق تجابتها لمعيق ي اس واع ف ين األن رق ب ن الف ا ع أم

G.thunbergia   وع ى الن ط ال G.jasminoides عل ث وصل متوس وع األول   حي شيميرية للن وات ال نم

ة المعالجة         في حين ال  ، للنوع الثاني    %) 6.43(مقابل   %) 9.54( ة   توجد أي فروق معنوية بين أزمن  الثالث

ستخدمة شيميرية   . الم وات ال اج النم ى إنت زالين عل أثير األوري دا لت شابهة ج ت م ائج آان ذه النت وق ، ه د تف فق

ى       معنوي) لتر/ ملجرام 40(الترآيز العالي    سبة إل  % )  15.79(ا على آافة التراآيز األخرى حيث وصلت الن

ل  ز    %) 8.23(مقاب د الترآي وع   ،   %)5(عن وق الن ذلك تف وع   G.thunbergiaوآ ى الن ا عل  معنوي

G.jasminoides    ة المعا   ، في إنتاج النموات الشيميرية ة   ل في حين لم يتفوق أي من أزمن  ، 4 ، 2(جة الثالث

   ).13(لى إنتاج هذا النوع من النموات آما هو موضح في الجدول رقم  في تأثيرها ع) يوم8

ة                         سبة النموات الرباعي ى ن ا عل ا دور واضح بتأثيره ان له سام آ وبشكل عام نجد بأن معيقات االنق

شيميرية         سبة النموات ال دور            ، الصيغة الصبغية وآذلك ن ا ال ان له ة آ ز العالي ا إن الترآي ا في       آم ر تفوق األآث

دنيا               إنتاج الن  ز ال ا  ، موات الشيميرية وعلى العكس من ذلك في إنتاج النموات الرباعية حيث تفوقت التراآي آم

ظ أي دور   م نلح ضاع    ل تجابته للت ي اس اتي ف وع النب ي     للن دور ف ذا ال ى ه ين تجل ي ح اجف ف وات إنت  النم

  .يرية أو المضاعفةوات الشيممعلى إنتاج النلها أما عن أزمنة المعالجة فلم نلحظ أي تأثير ، الشيميرية
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دول  سين  ):١٢(ج ز الكولشي أثير ترآي وات   Colchicine)( ت ة للنم سبة المئوي ى الن ة عل ن المعالج  وزم
   ).Chimeric(الشيميرية 

زمن المعالجة    )mg/l(ترآيز الكولشيسين  
 1000 500 250 125 0.0  )يوم(

  المتوسط

G.jasmioides               0 9.45b 
2 0.0 08.70 12.16 13.59 10.32 08.95 
4 0.0 11.43 13.11 12.66 14.63 10.37 
8  0.0 07.14 10.42 10.61 17.00 09.03 

G.thunbergia         06.43a 
2 0.0 05.88 07.38 10.85 08.11 06.44 
4 0.0 06.54 07.48 08.40 11.81 06.83 
8 0.0 04.26 06.49 06.60 12.70 06.01 

  0.0a 7.31b 9.51bc 10.45bc 12.43c     المتوسط
  L.S.D  P= 0.05أقل فرق معنوي 

 3.41  بين التراآيز
 2.62  بين األزمنة

 2.16  األنواعبين 
ار       أو الصف الواحد في العمود الواحد  المعامالت التي تحمل أحرف متشابهة      ى اختب وي عل رق معن ا أي ف  L.S.D ليس بينه

  %.5على المستوى 
  
  
  
  
  

دول  أثير ترآ):١٣(ج زالين  ت ز األوري وات Oryzalin)(ي ة للنم سبة المئوي ى الن ة عل ن المعالج  وزم
   ).Chimeric(الشيميرية 

زمن المعالجة    )mg/l(ترآيز األوريزالين  
 40 20 10 5 0.0  )يوم(

  المتوسط

G.jasmioides       10.58b 
2 0.0 09.41 13.64 15.38 16.21 10.93 
4 0.0 12.12 13.56 13.16 16.51 11.07 
8 0.0 7.69 10.64 11.29 19.1 09.74 

G.thunbergia       07.89a 
2 0.0 06.55 09.38 11.48 12.97 08.04 
4 0.0 07.14 09.09 09.26 13.24 07.75 
8 0.0 06.45 07.81 08.24 16.83 07.87 

  0.0a 8.23b 10.7b 11.47b 15.79c  المتوسط
  L.S.D  P= 0.05أقل فرق معنوي 

 3.65  راآيزبين الت
 2.83  بين األزمنة
 2.31  بين األنواع

ار        أو الصف الواحد  في العمود الواحد  المعامالت التي تحمل أحرف متشابهة     ى اختب وي عل رق معن ا أي ف يس بينه  L.S.D ل
   %.5على المستوى 
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  :النموات الناتجة عنها  الكدب وفي -٢

شكلين    لقد استخدمت معيقات االنقسام في هذا الجزء من البح            ات       : ث ب شكل األول بمعالجة العين ال

ات        ، النباتية بمعيقات االنقسام قبل زراعتها على الوسط المشجع لتشكل الكدب           اني بإضافة معيق شكل الث وال

و    ادة النم ن إع ة م ل النهائي ا قب ة م ي المرحل ة ف سام لوسط الزراع ذا.االنق د لعبو  ه سام ق ات االنق ت معيق

ستخدمة ة الم ل الزراع لبيًا دورقب سالميات ًا س سبة ال دب حيث آانت ن شكل الك ي ت ا و ف ة به ي  المعالج  الت

اء           أقل من تلك السالميات التي     MSأعطت الكدب بعد الزراعة على       ى الم ا عل  أقتصر محلول المعالجة فيه

ا الجدول        وي .1.5 بنسبة   DMSO المقطر و  ين لن د              ) 14(ب ز ق ان الترآي ا آ أن المعالجة بالكولشسين مهم ب

ز                 انخفاض أدت إلى  وق الترآي شاهد حيث تف ة بال شكلة مقارن ى آل من     / ملجرام  0 نسبة الكدب المت ر عل لت

ا     لتر والتي ال توج   / ملجرام 500 و   250الترآيزين   ى          ، د أي فروق معنوية بينه ضا عل ق أي وق انطب ذا التف ه

ذلك متوسط عدد النموات في الكدب الوا                 التي أعطت   لكدب   المئوية ل  نسبةال دة وآ حد في آال       نموات جدي

 حيث يقل المتوسط مع   G.thunbergia النوعين المدروسين ما عدا متوسط عدد النموات في آدب النوع

شاهد و وق آل من ال د تف ز فق ادة الترآي ر/ ملجرام250زي ز لت ى الترآي ر/ ملجرام500عل سبة .  لت ا بالن أم

سبة  ألزمنة المعالجة فلم نجد أي فروق معنوية بينها من حيث تأثيرها على ا     لنسبة المئوية لتشكل الكدب والن

وات  دد النم وات وال متوسط ع ة للنم دب المعطي ة للك واع  ،المئوي ين األن ة ب روق معنوي د ف ذلك ال توج  وآ

وع   ا الن وق معنوي ين تف ي ح وات ف دد النم ط ع ذلك متوس دب وآ شكل الك تجابتها لت ي اس ة ف   المدروس

G.jasminoides على النوع G.thunbergiaفقطمئوية للكدب القادرة على إعطاء نموات بالنسبة ال .  

شكل الكدب   والذي  تأثيره بازدياد الترآيز  أما األوريزالين فقد ازداد       تجلى بتناقص النسبة المئوية لت

وات ة للنم سبة الكدب المنتج ذلك ن ي الكدب وآ وات ف دد النم ز ،ومتوسط ع ا الترآي وق معنوي  20حيث تف

سبة         / ملجرام10الترآيزلتر على الشاهد وآذلك على  /ملجرام ضا بالن شاهد أي ى ال دوره عل وق ب ذي تف ر ال لت

ز    لهذا با ، ات وعلى مستوى النوعين المدروسين    لكافة الدراس  أثير ترآي سبة لت زالين  ن أثير    ، األوري ا عن ت أم

ة الدراسات                 زمن المعالجة  ى آاف ،  فال توجد أي فروق معنوية بين األزمنة الثالثة المستخدمة في تأثيرها عل

ذلك ال توجد فروق أيضا بين األنواع النباتية المستخدمة في استجابتها لألوريزالين إال فقط على مستوى           وآ
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وع   G.jasminoidesالنسبة المئوية لتشكل الكدب حيث تفوق النوع     ى الن ا    ، G.thunbergia عل ذا م وه

ى األن             ) 14(الجدول رقم    يوضحه زالين عل أن سمية األوري ضا ب ا أي ستخدمة   والذي يبن لن ة الم سجة النباتي

ة حيث انخفضت ال              ز العالي ى التراآي ز             آانت عالية وخاصة عل د الترآي ر من النصف عن ى أآث ائج إل  20نت

شاهد       / ملجرام 10لتر مقارنة بالترآيز  /ملجرام ا قورنت بال ر / ملجرام  0(لتر وأآثر من ذلك بكثير إذا م  ).لت

از ال      م   Flow Cytometryـ ولكن نتيجة فحص النموات الناتجة باستخدام جه ر في     ل ين وجود أي تغي تب

ات األم      DNAهذه النموات فقد ظهرت آلها بقمة واحدة على محور آمية الـ             و ،  في موقع مماثل لموقع النب

ذه                     ر وخاصة وإن ه ا تغي م يحدث فيه يعزى ذلك إلى أن هذه النموات ناتجة عن مجموعة من الخاليا التي ل

  .انوية للكدب وصلت إلى أربعة بمعدل واحدة آل شهرالنموات نتجت بعد عدة زراعات ث

  ) Regeneration(السالميات وإعادة النمو )Callus(تشكل آدب  تأثير معيقات االنقسام على): ١٤(جدول رقم 
 سام في المراحل األولى لتشكل الكدبقعند إضافة معيقات االن                       

   G.jasminoides   G.thunbergia 
 متوسط عددنسبة الكدب  نسبة تشكل  متوسط عددنسبة الكدب  نسبة تشكلالزمن  الترآيز  المادة

  mg/l النموات مع نموات الكدب   النموات مع نموات الكدب يوم 
 92.4b 62.2b 4b  89.1b 55.2b 4.1b - - بدون

colchicine250 2 87.3 60.6 3.9  81.3 51.2 4.2 
  4 80.5 56.3 3.6  78.6 49.9 4.0 
  8 74.9 53.8 3.5  69.9 46.3 3.8 

 80.9a 56.9a 3.7a  76.6a 49.1a 4b   متوسط
 500 2 88.2 60.3 3.9  82.2 55.3 3.6 
  4 82.2 59.1 3.7  78.2 50.1 3.4 
  8 67.8 48.3 3.7  65.8 41.3 3.8 

 79.4a 55.9a 3.8a  75.4a 48.9a 3.6a   متوسط
تراآيزبين ال        L.S.D. 5%1.96 3.83 0.2     

     0.37 6.22 10.6 بين أزمنة المعالجة
     0.08 6.66 13.9 بين األنواع

 92.4c 62.2c 4c  89.1c 55.2c 4.1c   بدون
Oryzalin 10 2 76.9 53.9 3.2  51.2 50.0 3.5 

  4 79.6 53.8 3.1  66.8 49.5 3.2 
  8 76.5 50.2 3.4  70.1 44.2 2.8 

 77.7b 52.6b 3.2b  62.7b 47.9b 3.2b   متوسط
 20 2 34.5 29.5 2.5  32.6 25.4 2.3 
  4 32.5 18.5 1.2  29.5 0.0 0.0 
  8 32.8 0.0 0.0  30.1 0.0 0.0 

 33.3a 16a 1.2a  30.7a 8.5a 0.8a   متوسط
بين التراآيز         L.S.D. 5%2.21 2.9 0.195     

جةبين أزمنة المعال  38.25 35.86 2.09     
     1.149 12.63 3.8 بين األنواع

   %.5 على المستوى L.S.Dليس بينها أي فرق معنوي على اختبار   العمودنفس  في المعامالت التي تحمل أحرف متشابهة* 
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سام للوسط الزراعيإن ات االنق و )MS ( إضافة معيق ادة النم رة إلع ة األخي ي المرحل ه ،  ف ان ل آ

ة للنموات المضاعفة و                  تأثير   على النسبة المئوية للكدب المعطية للنموات من جهة وآذلك على النسبة المئوي

م             . الشيميرية من جهة ثانية    ائج في الجدول رق د وضحت النت وق   ) 15(لق ا  تف شاهد معنوي ى   ال امالت  عل المع

زي        توجد ف   ولكن ال ،  في إنتاج الكدب المعطي للنموات     التي تحتوي على الكولشيسين    ين ترآي ة ب ا معنوي روق

،  بتأثيرهما على النسبة المئوية للكدب المنتجة للنموات        المستخدمين) لتر/ ملجرام   500 و   250(الكولشيسين  

ز    وق الترآي ين تف ي ح رام500ف ز / ملج ى الترآي ر عل رام250لت ر/ ملج شاهد لت ى ال وات   وعل اج النم  بإنت

م     ، المضاعفة الصيغة و النموات الشيميرية     ا               في حين ل ة المعالجة بتأثيره ين أزمن ة ب روق معنوي تلحظ أي ف

   .على آافة المعايير المدروسة

ة للكدب المنتجة تناقصت        سبة المئوي لقد أبدى األوريزالين فاعلية أقوى من الكولشيسين حيث أن الن

ز  دآثيرا عن   ى         / ملجرام    20 الترآي ر والتي وصلت إل ل % 16لت ز      % 67.7 و   63 مقاب د الترآي  0 و  10عن

زين           ) لتر/ ملجرام 0(وبذلك فقد تفوق الشاهد   ، لتر على التوالي  /لجرامم ى آل من الترآي ا عل  20 و   10معنوي

النسبة للكدب المنتجة    بلتر/ ملجرام20معنويا على الترآيز لتر/ملجرام 10لتر وآذلك تفوق الترآيز   /ملجرام

شاهد      / ملجرام 10الترآيز  تفوق  أما بالنسبة إلنتاج النموات المضاعفة فقد       . للنموات لتر معنويا على آل من ال

شاهد           / ملجرام    20والترآيز   ى ال دوره عل وق ب ذي تف ر ال زي               ، لت ين ترآي ة ب روق معنوي في حين ال توجد ف

شيميرية  وات ال اج النم شاهد بإنت ى ال ا عل ا معنوي ذين تفوق ستخدمين والل زالين الم د أي ، األوري ذلك ال توج آ

ا  ة بتأثيره ة المعالج ين أزمن روق ب ة  ف سبة المئوي وات والن ة للنم ة للكدب المنتج سبة المئوي ن الن ل م ى آ عل

   .للنموات الشيميرية وآذلك المضاعفة
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  G.jasminoidesمن آدب سالميات  ) Regeneration(تأثير معيقات االنقسام على إعادة النمو): ١٥(جدول رقم 

 األخيرة إلعادة النموسام في المراحل قعند إضافة معيقات االنية ونسبة النموات المضاعفة  الصيغة والشيمير                

 % عدد النموات % عدد النموات عدد النمواتنسبة الكدب  زمن ال الترآيز المادة
  mg/l يةالشيمير   الرباعية المختبرة مع نموات يوم   

 67.7b 100 0 0a 0 0a - - بدون
colchicine 250 2 60.6 92 16  20  

  4 55.2 88 20  19  
  8 50.1 72 15  18  
   55.6a 252 51 20.2b 57 22.6b 
 500 2 61.2 77 11  14  
  4 55.6 65 29  22  
  8 49.8 59 25  16  
   55.5a 201 65 32.3c 52 25.9c 

L.S.D. 5%        
 1.16  1.05   2.39   بين التراآيز
 29.38  36.7   13.46   بين األزمنة

 67.7c 100 0 0a 0 0a - - دونب
Oryzalin 10 2 50.1 61 06  09  

  4 72.3 45 18  22  
  8 68.7 38 12  14  
   63.7b 144 36 25c 45 31.3b 
 20 2 29.5 22 03  06  
  4 18.5 25 04  09  
  8 00.0 00 00  00  

 16a 47 7 14.9b 15 31.9b   متوسط
L.S.D. 5%               

 1.35  1.44   1.55   ين التراآيزب
 40.62  32.11   42.46   بين األزمنة
   علىL.S.Dالمعامالت التي تحمل أحرف متشابهة في نفس العمود ليس بينها أي فرق معنوي على اختبار          ** 

   %.5               المستوى 
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  االستنتاج والخالصة

اج                 لقد لعب اإلآثار الخضري للجارديني     ادة إنت اال في زي سجة دورا فع ات زراعة األن ا باستخدام تقني

ة للتجذير        ة و القابل ساقية من النموات الخضرية المورق ك بوجود   ، العقلة ال ر من   / ملجرام  0.5  و 1وذل لت

BAP و IAA ي وسط والي ف ى الت ار  عل انو . MSاإلآث اك دور واضح آ ي  هن ة والت  للزراعات الثانوي

 MSفي زيادة مردود هذه العقل من النموات المورقة التي تم تجذيرها مخبريا في وسط                9وصل عددها إلى    

ى       ،  IAAلتر من   / ملجرام 1مضافا له    وعين       % 88و    % 98.3حيث وصلت نسبة التجذير إل لكل من الن

G.jasminoides و G.thunbergiaعلى التوالي .   

دب        ى الك صول عل ة للح ة مختلف زاء نباتي تخدمت أج د اس ي     ، لق ت ف زاء اختلف ذه األج ر أن ه غي

د تفوقت األوراق      ،نجاح آانت مختلفة  الحيث أن نسبة    ،  ضمن النوع الواحد    حتى استجابتها لتشكيل الكدب    وق

شكيل الكدب            ا    .على آل من السالميات والجذور في قدرتها على ت ستخدمة      اختلفت  آم ز األوآسين الم  تراآي

سبة           الكدب على تشكل    تأثيرهاضمن الوسط الزراعي في       حيث آان للتراآيز العالية الدور األآبر في زيادة ن

الترآيز   BAP و  NAAوقد آان للمشارآة ما بين  ،النجاح ر  / ملجرام 0.25 و 2 في وسط إنتاج الكدب ب لت

ا                   ى أعاله في  %) 100(لكل منها على التوالي الدور األآبر في نجاح الحصول على الكدب والتي وصلت إل

  .G.jasminoidesع جذور وأوراق النو

و           ادة النم م إلع ط مالئ ي وس ة ف ات ثانوي دة زراع ابقا ولع ة س دب الناتج ة الك إن زراع

)Regeneration (         وقد بينت النتائج بأن آدب     ، ساعد في الحصول على نموات جديدة بعد الزراعة الرابعة

ا إن الوسط      ، السالميات آانت أآثر قدرة من آدب األوراق والجذور على إعادة النمو من جديد              الزراعي آم

MSاتين و ه الزي زNAA المضاف ل رام0.5 و2 بترآي ر/ ملج والي  لت ى الت ن عل سبة م ضل ن د أعطى أف ق

   وG.thunbergiaفي النوعين  % 67.5و  %  55.8والتي وصلت إلى ، الكدب القادرة على إعادة النمو

G.jasminoides والي ى الت ي ذ   .  عل اتي دورا ف وع النب ر الن د أظه وع    وق تجابة الن ت اس د آان ك فق ل

G.jasminoides         إلعادة النمو من الكدب أعلى من النوع G.thunbergia، ان     آذلك  الشروط الفيزيائية آ
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ة أفضل    ، لها دور في ذلك  دل     من الزراعة  فقد آان للزراعة على الظالم فعالي اوب ضوئي بمع  16 تحت تن

  .لمعطية للنموات ومتوسط عدد البراعم فيهاوذلك على مستوى النسبة المئوية للكدب ا، ساعة يوميا

ة             ام      Almeidaلقد آانت هذه النتائج متفقة مع ما توصل إلي ى        2003 وآخرون ع اثهم عل  م في أبح

ستخدم                     ى األوآسين في الوسط الم سيتوآينين عل الحمضيات حيث بينوا بنتائجهم الدور البارز لزيادة نسبة ال

 التناوب الضوئي    تحتآثر فعالية للزراعة على الظالم من الزراعة        إلعادة النمو من الكدب وآذلك الدور األ      

  . ساعة يوميا16بمعدل 

إن لمعيقات االنقسام تأثير واضح على االنقسام الخلوي والذي يمنع تشكل الجدار الخلوي في الطور               

واد   وقد تنوع ، االنفصالي وهذا ما يؤثر بدوره على العدد الكروموسومي في نواة الخلية الجديدة         ذه الم دور ه

ا       ك   و. في هذا البحث حسب المادة المستخدمة وترآيزها وزمن المعالجة به ى ذل د تجل راعم    ق ادة موت الب  بزي

ة                         ادة زمن المعالجة من جه ة وزي ستخدمة من جه الجانبية للعقل الساقية المعالجة مع زيادة ترآيز المادة الم

ك     . ثانية وق األ  آذلك آان لنوع المادة المستخدمة دور في ذل د تف أثيره     فق سين بت ى الكولشي زالين عل ى  وري عل

سبة  سجة ن وت األن ي م ة والت ى   المعالج لت إل ن   % 46.7و  % 53 وص ل م  و G.jasminoidesلك

G.thunbergia  والي ى الت ى    عل سين وإل ة بالكولشي د المعالج ن    % 56.7و   %  63.3عن ل م لك

G.jasminoides   و G.thunbergia    زمن            على التوالي عند المع د استخدام ال ك عن األوريزالين وذل الجة ب

ذه الموات والتي                    ، ) أيام 8(األطول من المعالجة     سمية ه ا ب في حين لم تظهر األنواع النباتية فرقا في تأثره

سام دورا         . تجلت بموت البراعم الجانبية في العقل الساقية       ات االنق ة لمعيق التراآيز العالي آما لعبت المعالجة ب

ة مع                سلبيا على مر   را بالمقارن ردود آثي ذا الم ل المعالجة    دود العقل الساقية من النموات حيث انخفض ه   العق

  .)ةبدون معالج(ضة ومع الشاهدالتراآيز المنخفب

ى                د ساعد في الحصول عل ا سبق فق سام إضافة لم ات االنق إن معالجة العقل الساقية المخبرية بمعيق

شيميرية وبنسب             ذات تغير في العدد الكروموسومي الخل      نموات ا ال صبغية ومن صيغة ال وي فمنها الرباعية ال

ا    ستخدمة وترآيزه ادة الم سب الم ة ح ة  ، مختلف ت المعالج د أعط نخفض    فق ز م سين بترآي  250(بالكولشي

الي                      ) لتر/ملجرام الترآيز الع صبغية في حين أعطت المعالجة ب صيغة ال ة ال أعلى نسبة من النموات الرباعي
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رام1000( ر/ ملج ى) لت شيميرية أعل وات ال ن النم سبة م ة   ،  ن سبة المرتفع ت الن د آان زالين فق ذلك األوري آ

نخفض          الترآيز الم ر / ملجرام  10(للنموات المضاعفة عند المعالجة ب شيميرية     ) لت ة للنموات ال سبة العالي والن

ر / ملجرام 40(رآيز المرتفع   التعند المعالجة ب   ة              . )لت ر فاعلي زالين دور أآث ام لعب األوري شكل ع بإعطاء  وب

س       ب الكولشي ذي لع ضاعفة ال النموات الم ة ب شيميرية مقارن وات ال ل    يالنم ي العق ا ف ر بإعطائه ن دورا أآب

ين النموات                           ، الساقية شيميرية ب سبة النموات ال ل من ن ة للنموات المضاعفة آانت أق سبة العام إن الن آذلك ف

ة الناتجة ي حصل آل من . الكلي ائج الت ع النت ة م ائج متقارب ذه النت ام Petersenه ى 2002 وآخرون ع  عل

سام مع  ما  واللذين نصحوا باستخدMiscanthus sinensisالنوع  سجة للحصول     معيقات االنق  زراعة األن

  .على تضاعف آروموسومي

ى                   لم يقتصر استخدام معيقات االنقسام على معالجة العقل الساقية قبل زراعتها في الوسط المغذي بل

اج الكدب        تعدى ذلك إلى معالجة األجزا     و      ) Callus(ء النباتية المعدة إلنت ادة النم ا وإع ل الزراعة أو      منه  قب

ن الكدب و م ادة النم ستخدم إلع ي الوسط الزراعي الم ة . ف واد لمعالجة األجزاء النباتي ذه الم تخدام ه إن اس

شيميرية  خارج الوسط الزراعي وقبل الزراعة لم يكن له أي دور في إنتاج النموات المضاعفة أو النموات      ال

ى                     ،حيث لم نحصل على أي منها      شكل الكدب تجل ة لت سبة المئوي ى الن  في حين آان له تأثير سلبي واضح عل

ر المعالجة              األجزاء غي ة ب سلبي       ، بانخفاض آبير عند األجزاء النباتية المعالجة مقارن أثير ال ذا الت د طال ه وق

  . ات ومتوسط عدد النموات في الكدبأيضا آل من النسبة المئوية للكدب القادرة على إعطاء النمو

ة     ي المرحل دب ف ن الك و م ادة النم ستخدم إلع ذي الم ي الوسط المغ سام ف ات االنق تخدام معيق إن اس

ضاعفة            وات الم ى النم صول عل ي الح ابي ف ح واإليج دور الواض ه ال ان ل رة آ ة(األخي ذلك  )الرباعي  وآ

سين في الوسط           500وجود  ب % 32فقد وصلت نسبة النموات الرباعية إلى       ، الشيميرية  ملجرام من الكولشي

ة       ، من النموات الشيميرية على نفس الترآيز    % 25.9المغذي مقابل    سبة النموات الرباعي في حين وصلت ن

ى  ل  % 25إل ود   % 31.3مقاب شيميرية بوج وات ال ن النم رام10م ط   / ملج ي الوس زالين ف ن األوري ر م لت

زال     وى لألوري دور األق ح ال ذا يوض ذي وه شيميرا   المغ داث ال ي إح داث    )Chimeras(ين ف ي إح ه ف  عن
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ى          . التضاعف ادرة عل آما آان لمعيقات االنقسام في الوسط المغذي تأثير سلبي على النسبة المئوية للكدب الق

  .حيث انخفضت نسبتها مع زيادة ترآيز المادة المستخدمة،  وإعطاء النمواتإعادة النمو

ات االن       ى                   وبشكل عام فإن استخدام معيق سلبي عل دور ال ه ال ان ل زالين آ سين و أوري سام من آولشي ق

شكل الكدب   ة لت سبة المئوي ى الن وات وعل ساقية من النم ل ال ردود العق ى م ذلك عل ة وآ اة األجزاء النباتي حي

ة              ز العالي ى التراآي و خاصة عل ادة النم ى من               ، وقدرتها على إع ه درجة سمية أعل زالين آانت ل وإن األوري

سين ش، الكولشي ين     وب سين ب ز الكولشي إن ترآي الف ف امة µM 1250 و25كل مخ ت س ات    آان ى العين عل

في ،  ),Chalak 1996  و µM ) Legave 30 و  5 األوريزالين بين الورقية في الكيوي بدرجة أآبر من

ع   ق م ا تتف ين أن نتائجن رون Wanح و    ) 1991( وآخ سبة نم ن ن ل م زالين يقل أن األوري ذين وضحوا ب الل

ذلك في هجن الجنس     ، ك القادرة على إعطاء النموات في الذرةالكالس وتل ان إلستخدام     Alliumوآ د آ  فق

   ).1997،  وآخرون Song( الكدب وقدرتها على إعادة النمو الكولشيسين التأثير السلبي على حياة

ستخدمة فل  أما فيما يخص مدة المعالجة بمعيقات االنقسام على مختلف أنواعها ومختلف الطرق     م  الم

يكن لها أي تأثير على النسبة المئوية للنموات الشيميرية أو الرباعية الناتجة حيث لم تسجل أي فروقا معنوية                  

ا شيميرية أو      ، بينه وات ال اج النم ي إنت ستخدمة ف ة الم واع النباتي وي لألن أثير معن اك أي ت ن هن م تك ذلك ل آ

  .تجابتها للتضاعف أو الشيميراالمضاعفة من الكدب حيث لم تسجل أي فروق معنوية بينها في اس
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  نبات الجاردينيا مزهر): ٤(الشكل رقم

  

  

  
  

  )تحت( أطباق بتري و) فوق(طرق الزراعة النسيجية ضمن األنابيب ): ٥(الشكل رقم 
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   ضمن أطباق بتري اإلآثار بالعقلة الساقية المخبرية): ٦(الشكل رقم 
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 (Regeneration) من السالميات وإعادة النمو (callus)الحصول على الكدب ): ٧(الشكل رقم 
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