
!! !! !!!Œ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !! !!! !!!!!! !!!!!!!!! !7!4!!2010!

1322

اكثار الحمص خارج الجسم الحي
  

* اطیاف فؤاد عبد اللطیف *            محمد عبد الخالق الحمداني*          مھا شعبان الراوي
*مصطفى محمد فوزي عبد الرحمن

  
  2009، نیسان، 12تاریخ استالم البحث 

  2009، أیلول، 7تاریخ قبول النشر     
  

  
  :الخالصة

ناضجة  لنبات  الحمص  امیة وبراعم إبطیھ ومتوك إزھار غیر متفتحة  واجنة  غیرقمم نزرعت                    
.)Cicer arietinum L (وسط  فيMS  ساعة  16و  ەم 27-25مختلفة تحت ظروف  بتولیفات ھرمونیة

  .لساأسابیع لغرض تحفیز إنتاج الك  6 یوم ولمدة/ إضاءة
لتحفیز إنتاج الكالس وإدامتھ من القمم   BAو  D-2,4المستخدمة من كیزاأشارت النتائج إلى إن أفضل التر            

لتر عند استخدام / ملغم  0.5و  2بینما كانت  لتر على التوالي، / ملغم    0.1و 1ھية النامیة والبراعم االبطی
   . االجنة غیر الناضجة

ضروریا لتحفیز كان توالي على ال IAAو 2iPلترمن / ملغم   0.25و  1اما في حالة المتوك فان وجود 
كان مناسبا لتحفیز انتاج  D-2,4و BAلترمن / ملغم  3و 1لوحظ ان الوسط الحاوي على . وانتاج الكالس 

   .الكالس من البراعم االبطیة ومتوك اإلزھار واالجنة غیر الناضجة
 NAAلتر من / ملغم  0.1أو   Kinetinلترمن / ملغم   2.5الى  2و   IAAلترمن / ملغم  3الى  2ان وجود              

  .لتمایز الكالس في الحمص ي ضرور Kinetin من ) لتر/ ملغم ( 2و 
/ ملغم   2.5و 2الوسط الحاوي على   وللحصول على نباتات ذات تجذیر جید مع مجموع خضري طبیعي في             

األفضل الخالف  BAو NAA لترمن/ ملغم  0.05-0.005على التوالي او  Kinetinو     IAAلترمن 
 منفي االكثار  ةتكمن اھمیة ھذه الطریق . وإدامة نباتات الحمص على ان تستخدم األمالح الباقیة بنصف القوة

  .من الحمص لمرض الذبول الفیوزارمياستعمالھا في غربلة وتحسین مقاومة سالالت 
  

براعم ابطیة، متوك ازھار غیر متفتحة، ، قمم نامیة، )Cicer arietinum L(.الحمص : الكلمات المفتاحیة
  . اجنة غیر ناضجة

  
  :المقدمة

تمثل زراعة األنسجة النباتیة  أداة جیده لحل        
مربي النبات ومنھا  ن المشاكل التي تواجھالكثیر م

فقد وضفت  بنجاح  على  ، اإلكثار السریع
المستوى التجاري بإنتاج إعداد كبیرة من النباتات 

والمتشابھة أو نباتات خالیة من المتجانسة 
  .[2,1]المسببات المرضیة وخاصة الفایروسیة

یعتمد استخدام  ھذه التقنیة من اجل اإلنتاج الكثیر 
والسریع على زراعة األجزاء النباتیة خارج الجسم 

وتحفیزھا على تكوین أفرع )  In vitro(الحي 
وأجنة )  adventitious shoots(عرضیة  

مباشرة على ) asexual embryos( خضریة 
األجزاء النباتیة او بتحسین نمو األفرع الجانبیة 

)axillary shoots  ([4,3] . وعلى الرغم من
ھناك  فأنالمدیات الواسعة في توظیف ھذه التقنیة 

محاصیل البقول، الخاصة ب في الدراسات ًانقص
 0.45و  0.35لوحظ ان وجود    ففي الحمص

مھما في عملیة كان BAو  IAAلتر من / ملغم 
استحداث الكالس عند زراعة األوراق الفلقیة 

،  كما ادى [1]أیام   7لبادرات  حمص بعمر

بنصف القوة إلى تجذیر  MSاستخدام الوسط 
األفرع التي تكونت على خالیا الكالس بشكل 

  .IBAلترمن / ملغم  0.2عرضي عند إضافة 
كالس الحمص من زراعة   واأنتج [7,6,5]

  . یم القمي واألوراق والعقد والفلقاتالمرست
و المتوك ألنتاج اجنة ثنائیة ستخدما [10,9,8]

المجموعة الكروموسومیة وقد استأصلوا المتوك 
  .ملم4من براعم زھریة طولھا 

فقد استخدموا الكالس لتحسین  [13,12,11]اما  
اصناف مختلفة من الحمص والعدس عن طریق 

لمطلوب عند حدوثھ فرز واختیار التغایر الجسمي ا
الذي مكنھم من الحصول على اصناف مقاومة 

  . للجفاف واالمراض والحشرات
فقد استخدما الكالس بوصفھ مصدرًا  [15,14]

ألستحداث االجنة واالعضاء ألصناف مختلفة من 
   . ةحمص كامل اتإخالف نباتالحمص ومن ثم 

تثبیت تقنیة إكثار الحمص  بزراعة  :ھدف البحث 
لتوظیفھا مستقبال في برنامج تربیة  األنسجة

  .لمقاومة مرض  الذبول االفیوزارمي

  .والتكنولوجیا وزارة العلوم/ دائرة البحوث الزراعیة *
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   :المواد وطرائق العمل 
:األجزاء النباتیة

والبراعم ) ملم 1(قطعت  إطراف القمم النامیة     
* االبطیة من نباتات حمص صنف محلي دیالى

سم،تحت ظروف  30- 25عندما بلغت أطوالھا 
االزھار في ثالث  معقمة، بینما استؤصلت متوك

  .مراحل تطوریة لالزھار
  وھي 

متوك صفراء من ازھار صغیرة غیر -1            
  .ملم 4متفتحة طول االوراق التویجیة فیھا 

متوك صفراء من ازھار كبیرة غیر -2            
  .ملم 9متفتحة طول االوراق التویجیة فیھا 

ء متوك غابرة اللون من ازھار بیضا-3            
  .ملم 14قبل تفتحھا طول االوراق التویجیة فیھا 

زرعت المتوك على االوساط الغذائیة بعد تعقیم 
 .الكاسیة والتویجیة االوراق وازالة االزھار

استؤصلت االجنة في مرحلة تكون القرنات وبدایة 
  . تكون الحبوب سواء مع ام من دون الفلقات 

  
  

  :تعقیم األجزاء النباتیة
النباتیة المستأصلة من نباتات غسلت األجزاء 

الحمص بالماء المقطر لمدة عشر دقائق ثم 
مع مراعاة نسجة  %85بالكحول االثیلي تركیز  

االجزاء المستخدمة إذ استخدمت دقیقة واحدة للقمم 
النامیة واالزھار غیر المتفتحة وثالث دقائق 
للبراعم االبطیة واالجنة غیر الناضجة عقمت 

سطحیا باستعمال نوعین من األجزاء النباتیة 
  .محالیل التعقیم كل على حده

%   6محلول ھایبوكلورات الصودیوم تركیز   -أ
  .دقیقة 20و  15و  10و  7للمدة 

للمدة  % 0.1محلول كلورید الزئبق بتركیز  - ب
  .دقیقة  14و  12و  10

ثم غسلت بعد ذلك ثالث الى اربع مرات بالماء 
ق قبل زراعتھا في دقائ10-5المقطر المعقم ولمدة 

      . األوساط الغذائیة
  

  :االوساط الغذائیة الستحداث الكالس
  MSاستعمل الوسط الغذائي موراشك وسكوك  

واضیفت تراكیز مختلفة  من منظمات . [16]
  االنمو

  (IAA) 3-indoleacetic acidوadenine  
(2ip)N--6 -   isopenten و(BA) 6-

benzyladenine و  
acid   (2,4-D ) 2,4-

dichlorophenoxyacetic و
naphthalenacetic acid   -1  (NAA)  

-   N—6 (Kinetin)و furfurylamino 
purine  لیتكون لدینا اثني عشرة تولیفة غذائیة

عدل األس  .)1جدول (إلنتاج كالس الحمص 
ووزع في قناني   5.8الھیدروجیني  لألوساط الى 

قنینة / مل  30سم بواقع  14سم وارتفاع  6بقطر 
زرعت االجزاء النباتیة المعقمة في األوساط 

جزء نباتي / قناني لكل تولیفة الغذائیة بواقع عشر
حضنت . قطع في القنینة الواحدة 4مع  وجود 

م °27- 25الزروعات في غرفة نمو وعلى درجة 
لوكس  1000یوم  بشدة / ساعة إضاءة  16و 

  .أسابیع  6وجددت األوساط كل  
   

  
  
  

  مجموع اوزان القطع التي كونت الكالس                             
  _________________________    تم حساب معدل الوزن الرطب للكالس لكل تركیز 

  عدد القطع التي كونت الكالس                                                     
  
  
  

الس اما عند اعادة الزراعة فیتم تقطیع الك
ملغرام  100المتكون الى قطع وزن الواحدة منھا 

 6وتتم زراعتھا على الوسط الغذائي وبعد مرور 

اسابیع یتم تطبیق المعادلة اآلتیة لحساب معدل 
  .  الوزن الرطب للكالس لكل معاملة

  
  

  مجموع اوزان القطع االبتدائي –الس مجموع اوزان القطع التي كونت الك                                                     
  ___________________________________________    تم حساب معدل الوزن الرطب للكالس لكل تركیز 

  عدد القطع التي كونت الكالس                                                                             
  

  
  

  
  
  

  .  عاما 30صنف محلي متداول بین مزارعي محافظة دیالى منذ اكثر من *
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النمو المضافة الى الوسط منظمات )  1( جدول
موراشك وسكوك  المستخدمة في انتاج  الزرعي

  كالس الحمص
  )لتر/ ملغم (التراكیز المضافة   منظمات النمو

1AA:2iP
2,4-D:BA

NAA:Kinetin

1:3        0.5:2      0.25:1     0.0
3:1         2:0.5       1:0.1      0.0
3:1       2:0.5       1:0.1     0.0  

  
  :االوساط الغذائیة لتمایز خالیا الكالس

المدعوم   MSمجموع الوسط    تاستخدم       
بتراكیز مختلفة من المواد ومنظمات النمو 

  : ي أتی والحوامض  االمینیة  وكما
PO42H2O2170  NaH  0.5و لتر / ملغم 

(GA3)  لتر/ملغم 40و ادنین سلفیت  لتر/ملغم 
لتر /ملغم 100انسیتول ولتر /ملغم 2وكالیسین 

وبریدوكسین  لتر /ملغم 1وحامض النیوكتین 
ملغم  0.4وثایمین لتر /ملغم 1حامض الھیدرولیك 

 وسكروز لتر /ملغم 300 وفحم منشط  لتر/
أضیف    .لتر/ملغم 6000واجار لتر /ملغم 20000

لھذا الوسط تراكیز مختلفة من منظمات النمو
IAAوKinetin  وNAA و  ( IBA)3-

Indolebutyric acid   وBA  ) لتر / ملغم (
    . اآلتیةلتكوین التولیفات 

IAA2+Kinetin2-أ    
3IAA +Kinetin2.5- ب    

NAA-ج     0.1+Kinetin2
IAA2+NAA0.5+Kinetin2-د    
IBA 0.5+Kinetin2-ھ   
  IBA 1+Kinetin2-و    
  BA 2 -ز     
  بدون ھرمونات  -ي   
  

المنتج في األوساط الزرعیة الى قطع قطع الكالس 
. ملغرام 100الواحده  ةصغیرة وزن القطع

وزرعت  في قناني األوساط الغذائیة الخاصة 
قطع في القنینة الواحدة  4بتمایز الكالس وبواقع  

التي كان قطرھا  مل من الوسط  30على  ةألحاوی
عشر قناني لكل سم وبواقع  14سم وطولھا 6

ات في غرفة النمو تحت حضنت الزر وع. وسط
 2000(نفسھا ماعدا شدة االضاءة الظروف 

  .ین تكون األجنة الجسمیة واألعضاءحالى  )لوكس
  

  :تجذیر واخالف النباتات
زراعة األجنة  في MSاستخدم الوسط      

ألعضاء المتطورة من خالیا الكالس الجسمیة وا
  :بالتولیفات اآلتیة

  

منشط و  فحم 100مع  MSنصف  قوه امالح  -1
Kinetin3 2و IAA سكروز ملغم  20000و /

  .لتر على التوالي 

بإضافة ثالث تولیفات  ةج  المحور  تولیفةال-2
كلوتامین  ةمن االحماض االمینی) لتر/ ملغم (

و   5:0.5:0.50.واسباراجین وارجنین وھي 
  .2:2:2و  1:1:1

فحم منشط و   100مع  MSنصف قوة امالح -3
0.05 BA   0.005و   NAA  20000و 

  .لتر على التوالي/ ملغم سكروز 
إذ امكن مشاھدة نقلت االجنة الجسمیھ 

الشكل الكروي والشكل الطوربیدي بالعین المجردة 
وھي نامیة في التولیفة ج، فضًال عن  [11]

من ) اوراق وسیقان(االعضاء المتكونة مباشرًة 
خالیا الكالس بعد تفریدھا مع اجزاء خضراء 

) ج 2شكل(ا الى االوساط الغذائیة الثالثة متصلة بھ
ثم حضنت في غرفة النمو تحت الظروف نفسھا 

المجموع (لغرض الحصول على نباتات كاملة 
  ).      الخضري والجذري

  :ج والمناقشةـالنتائ
  :االجـزاء النباتیة

تفاوتت استجابة االجزاء النباتیة النتاج        
طیة والمتوك اذ أظھرت البراعم االب, الكالس 

 ))أ 1(شكل ( الصفراء واالجنة غیر الناضجة
 ،)2جدول ( لقمم النامیةبااستجابات عالیة مقارنة 

ي الحالة فوقد یعزى ذلك الى كبر االجزاء النباتیة 
احتمالیة نجاحھ في الوسط  في زاد االولى مما

) ملم1(الغذائي مقارنة بصغر حجم القمة النامیة
[15,13]  .  

تاج الكالس  من زراعة المتوك یعزى نجاح ان
الصفراء وفشلھ في حالة زراعة المتوك 

الى    )3جدول ( صلة من االزھار البیضاءأالمست
ان المتوك الصفراء في حالة انقسام مستمر لتكوین 
حبوب اللقاح بینما تكون حبوب اللقاح قد تكونت 

یؤكد أھمیة أختیار في متوك االزھار البیضاء مما
فضًال والمرحلة المناسبة لكل نبات  الجزء النباتي

إن انتاج  .[8]عن اختیار الوسط الغذائي المناسب 
الكالس من زراعة المتوك في ھذه الدراسة سوف 

یمكن  إذیخدم برنامج تحسین ھذا المحصول 
موسومي  والحصول على نباتات احادیة العدد الكر

بوقت قصیر ویستطیع مربي النبات ان یحصل 
ولكن ھذه النتائج  Pure Line  على ساللة نقیة

تحتاج الى دراسات خلویة مكملة لمعرفة عدد 
  .  المجموعات الكروموسومیة في الجیل الناتج

ویمكن زیادة كفاءة المتوك في انتاج الكالس عند 
تحدید الطور االمثل الذي یعتمد على طول 

ومن الجدیربالذكر ان . [10]االوراق التویجیة
في تقنیات زراعة االنسجة االتجاھات الحالیة 

غالبا ماتركز على انتاج االجنة مباشرة من زراعة 
المتوك دون المرور بمرحلة الكالس وخاصة في 

  .[9] بقولمحاصیل ال
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ومنظمات النمو في انتاج الكالس)صنف محلي دیالى (تاثیر االجزاءالنباتیة للحمص :)  2(  جدول
  

  ة غیر الناضجةاالجن  البراعم االبطیة  القمم النامیة    

  التسلسل
االوساط 
  الغذائیھ

  لتر/ ملغم 

  االستجابة
%  

الوزن الرطب للكالس 
mg

االستجابھ 
%  

الوزن الرطب 
  mgللكالس

االستجابھ 
%  

الوزن الرطب 
  mgللكالس

1  IAA+2iP              
A  0+0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  
B  0.25+1  36  110  60  139  0  0.0  
C  0.5+2  40  125  66  150  0  0.0  
D  1+3  48  234  75  300  0  0.0  
2  2,4-D+BA              
A  0+0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  
B  1+0.1  65  375  87  441  50  تضخم  
C  2+0.545  400  80  290  90  678  
D  3+1  0  0.0  85  360  80  480  
3  NAA+K              
A  0+0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  
B1+0.1  0  0.0  0  0.0  0  0.0  
C2+0.5  0  0.0  0  0.0  0  0.0  
D3+1  0  0.0  0  0.0  0  0.0  

  
  

  أسابیع من الزراعة   6اخذت المالحظات بعد مرور * 
  

  ي انتاج الكالسفومنظمات النمو  ) دیالى صنف محلي(تاثیر متوك نبات  الحمص   ):3( جدول
  

  التسلسل
االوساط 
  الغذائیھ

  لتر/ ملغم 

  زھار كبیرةمتوك غابرة  من ا  متوك صفراء من ازھار كبیرة  متوك صفراء من ازھار صغیرة
االستجابھ 

%  
الوزن الرطب 

mgللكالس 
االستجابھ 

%  
الوزن الرطب 

  mgللكالس
االستجابھ 

%  
الوزن الرطب 

  mgللكالس
1  IAA+2iP              
A  0+0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  
B  0.25+1  60  340  68  251  0  0.0  
C  2+0.561  381  70  273  0  0.0  
D  1+3  25  136  20  328  0  0.0  
2  2,4-D+BA              
A  0+0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  
B  1+0.1  0  0.0  0  0.0  0  0.0  
C  2+0.5  0  0.0  0  0.0  0  0.0  
D  3+1  57  311  50  364  0  0.0  
3  NAA+K              
A  0+0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  
B1+0.1  0  0.0  0  0.0  0  0.0  
C2+0.5  0  0.0  0  0.0  0  0.0  
D3+1  0  0.0  0  0.0  0  0.0  

  

  .أسابیع من الزراعة 6اخذت المالحظات بعد مرور*

                      
لمنظمات النمو من الیمین إلى )صنف محلي دیالى(استجابة األجنة غیر الناضجة لنبات الحمص  ):1(شكل

تحول كل الجنین والفلقات إلى خالیا الكالس  -أسابیع من الزراعة ب 6الجنین مع الفلقات بعد مرور  -الیسار أ
  . ع أخرىأسابی 6بعد مرور 

  
  

بأ
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   :تعقیم االجزاءالنباتیة
تمثل مرحلة التعقیم في الزراعة النسیجیة اھم      

العوامل المحددة لنجاح او فشل ھذه التقنیة، لذلك 
اولت ھذه الدراسة اھتماما بالغا في وضع برنامج 
محكم لتعقیم االجزاءالنباتیة للحمص یتضمن المواد 

فعلى  .)5جدول(و) 4جدول ( والتركیز والمدة
 فإنالرغم من سلبیات استعمال كلورید الزئبق 

 ةالزروعات الحاویة على األجزاء النباتیة المعقم
بتركیز  بھ قد خلت من أي نوع من التلوث مقارنة

دیوم بغض وھایبو كلورات الصمن محلول % 6
دقیقة  20التي بلغت  الغمر بالمادة ةالنظر عن مد

لورید الزئیق وعلى الرغم من كفاءة ك .كأقصى مدة
 0.1كیز لترفي التعقیم فان غمر االجزاء النباتیة با

منع للمدة اقل من عشر دقائق لم یكن كافیا  %
لتعقیم القمم النامیة  10ث، لذلك فقد استخدمت التلو

عم االبطیة دقیقة لتعقیم البرا 14 و12  واالزھار و
  . والقرنات على التوالي

 فضًال عنقیم التع ةاحدثت بعض مواد التعقیم ومد
لغسل بالماء تاثیرا سلبیا في استجابة  بعض ا

  .تیة وخاصة القمم النامیة والمتوكاالجزاء النبا
  

تأثیر محلول ھایبوكلورات الصودیوم ) : 4(جدول
NaOCl  في منع حصول التلوث في %  6تركیز

صنف محلي (االجزاء النباتیة المختلفة للحمص 
  مختلفةة خالل مد) دیالى

  التسلسل
الجزء 
  النباتي

  %نسبة التلوث 

7 
  دقیقھ

10 
  دقیقھ

  دقیقھ20  دقیقھ15

  90  95  100  100  القمم النامیھ  1

2  
االزھار غیر 

  المتفتحھ
100  100  98  95  

3  
البراعم 
  االبطیھ

100  100  100  100  

4  
االجنھ 

  غیرالناضجھ
100  100  100  100  

  
 HgCl2تأثیر محلول كلورید الزئبق : ) 5(جدول 
في منع حصول التلوث في االجزاء %  0.1تركیز 

) صنف محلي دیالى(النباتیة المختلفة للحمص 
مختلفة   ةخالل مد

  

  التسلسل
الجزء 
  النباتي

  %نسبة التلوث 

  دقیقھ10
12 

  دقیقھ
  دقیقھ14

1  
القمم 
  النامیھ

0  0  0  

2  
االزھار 

غیر 
  المتفتحھ

0  0  0  

3  
البراعم 
  االبطیھ

9  0  0  

4  
االجنھ 

یر غ
  الناضجھ

10  8  0  

  
  
  
  

  :االوساط الغذائیة الخاصة بانتاج الكالس 
سجلت  ھذه الدراسة تاثر استجابة االجزاء     

في )  دیالى صنف محلي(النباتیة في نبات الحمص 
تحفیز انتاج الكالس بمكونات الوسط الغذائي من 

ئي الغذا الوسطمنظمات النمو وعلى الرغم من ان 
قد حفز القمم النامیة  2iPو  IAAعلى  الحاوي

 6والبراعم االبطیة على انتاج الكالس خالل 
اال ان االجنة غیر الناضجة لم ). 2جدول (اسابیع 

اعادة زراعة  وعند.  تتأثر بمكونات ھذا الوسط
نفسھ  ذائيغالط على الوسخالیا الكالس المنتجة 
االنقسام الذي ینعكس  علىتفقد الخالیا قابلیتھا 

قف النمو مع تلون وموت الكالس واضحًا في تو
اما الوسط الحاوي على منظم النمو ). 6جدول(

2,4-D وBA  فقد سبب في تحفیز انتاج الكالس
للقمم النامیة والبراعم االبطیة واالجنة غیر 

، وعند اعادة زراعة ھذه )2جدول(الناضجة 
الخالیا على الوسط نفسھ تستمر بالنمو و 

، مما یؤكد )6ول جد(التضاعف لمدة زمنیة اطول 
في تحفیز انقسام خالیا D-2,4كفاءة منظم النمو 

  . IAA [17]الكالس مقارنة مع منظم النمو 
انحصر اعلى انتاج لخالیا الكالس من االجنة غیر 

لتر /مغلم  0.5و 2الناضجة بالوسط الحاوي 
لتر من منظمي /ملغم 1و  3والوسط الحاوي على 

اذ وصل معدل على التوالي،  BAو D-2,4 النمو 
على  mg 480و mg678الوزن الرطب للكالس 

بینما حصل تضخم لألجنة فقط ) ب1شكل (التوالي 
. لتر من منظمي النمو/ملغم 0.1و 1عند وجود 

عدم وجود أي اختالف في نسب  3یوضح الجدول 
سواء اخذت من ازھار االستجابة للمتوك الصفراء 

كالس كبیرة بلغت االوزان الرطبة لل مصغیرة ا
 1و  3المنتج في الوسط الغذائي الحاوي على  

  BAو D-2,4 منظمي النمولتر من/ ملغم 
mg311364 وmg  بینما لم یتكون , على التوالي

التراكیز الواطئة الكالس في االوساط الحاویة على 
  .من منظمي النمو
للكالس في  معدل الوزن الرطبوصل 
 0.25مع  2iPلتر من /ملغم 2-1االوساط الحاویة 

-340mg الى    IAAلتر من /ملغم 0.5 –
381mg  للمتوك الصفراء من االزھار الصغیرة و
273mg – 251mg  للمتوك الصفراء من

االزھار الكبیرة في حین ارتفاع تركیز ھذه 
المنظمات في الوسط الغذائي أعطي معدل للوزن 

لمتوك االزھار الصغیرة  136mgالرطب مقداره 
االزھار الكبیرة ولكن لمتوك  328mgو 

االستجابة لكلتا المرحلتین كانت واطئة قیاسًا 
بالتراكیز القلیلة لھذه المنظمات، ولم تستمر خالیا 
الكالس الناتجة من المتوك بالنمو والتضاعف عند 
اعادة زراعتھا على الوسط الغذائي نفسھ الذي 

اما الوسط الغذائي الحاوي ). 7جدول(تكونت فیھ 
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لم تتأثر  Kو NAAمختلفة من على تراكیز 
  . االجزاء النباتیة المختلفة للحمص بمكوناتھ

یفضل استخدام األوساط الحاویة على 
النتاج 2iPمع السایتوكاینین  IAAاألوكسین 

من القمم النامیة والبراعم االبطیة والمتوك  الكالس
وذلك لوجود  D-2,4 ـعن استخدام الواالبتعاد 

تخصص الخالیا أو قد  محاذیر كثیرة منھا منعھ

یسبب بعض التغیرات الوراثیة في ھذه الخالیا 
استعمل لمدة طویلة ولتالفي توقف نمو  اخاصة اذ

یفضل  D-2,4 ـوانقسام الخالیا عند عدم وجود ال
 IAAط ة تراكیز منخفضة جدا منھ الى وساضاف
 )7,6جدول(لتر / ملغم  0.001بتركیز  2iPمع 

[17].  

  
المزروعھ ) دیالى صنف محلي(عادة الزراعھ في نمو وانتاج كالس االجزاءالنباتیة للحمص تاثیر ا ):6 (جدول

  في منظمات النمو  
  

  التسلسل
  االوساط الغذائیھ

  لتر/ ملغم 
  ا الجنة غیر الناضجة       البراعم االبطیة  القمم النامیة

  mgالوزن الرطب للكالس  mgالوزن الرطب للكالسmgالوزن الرطب للكالس 
1  IAA+2iP        
B  0.25+1  98  107    

B*  D 0.001 +0.25+1  139  145    
C  0.5+2  103  100    

C*  D 0.001  +0.5+2  143  150    
D  1+3  105  110    

D*D 0.001+    1+3  152  161    
2  2,4-D+BA        
B1+ 0.1157165    
C  2+0.5182  200  298  
D  3+1  194  217  250  

ملغرام  100كل المعامالت الوزن االبتدائي للكالس ل  
  أسابیع على الزراعھ  6اخذت المالحظات بعد مرور  

  D-2,4لتر من الـ /ملغم 0.001الوسط نفسھ مع اضافة * 
  

المزروعھ في ) دیالى صنف محلي(الحمص  تاثیر اعادة الزراعھ في نمو وانتاج كالس متوك): 7(جدول 
  منظمات النمو

  

  لتر/ االوساط الغذائیھ ملغم   التسلسل
  متوك صفراء

  من ازھار صغیرة
  متوك صفراء

  من ازھار كبیرة
  mgالوزن الرطب للكالسmgالوزن الرطب للكالس 

1  IAA+2iP      
B  0.25+1  106  100  

B*  D 0.001 +0.25+1  160  154  
C  2+0.599  108  

C*  D 0.001 +2+0.5  158  165  
D  1+3107  102  

D*D 0.001 +1+3  166  169  
2  2,4-D+BA      
D  3+1  180  179  

  ملغرام  100الوزن االبتدائي للكالس لكل المعامالت.  
  أسابیع على الزراعھ  6اخذت المالحظات بعد مرور  

  D-2,4لتر من الـ /ملغم 0.001الوسط نفسھ مع اضافة * 

  
  : تمایز وتجذیر واخالف النباتات

تولیفات الوسط الغذائي تفاوت تاثیر 
كالس الى اعضاء واجنة تمایز الالخاصة  ب

فاالوساط  ف تراكیز الھرمونات المضافة،باختال
لتر من / ملغم  3او  2الغذائیة الحاویة على تركیز 

IAA  لترمن الكاینتین سببت / ملغم  2.5او  2و
تمایز خالیا الكالس الى سیقان وأفرع ذات اوراق 

بینما لوحظ تكون   .[4]) د،ھـ 2شكل (بیعیة ط
ج الذي  ةالغذائی التولیفةفقط في  لالجنة الجسمیة

  والكاینتین،NAAلترمن / ملغم  2و 0.1یحوي 
عند اعادة زراعتھا على بینما لم تتطور ھذه االجنة 

سببت االحماض االمینیة من   .الوسط نفسھ
ین المضافة لھذا نالكلوتامین االسبرجین واالرج

الوسط تاثیرا واضحا في تحفیز النمو الجنیني 

وتكون االفرع واالوراق وكان افضل وتحسن نمو 
ومما ، [11] 0.5:0.5:0.5تركیز لھذه الحوامض  

تجدر االشارة الیھ ان عملیة تمایز او اخالف 
  .الحظ في االوساط الغذائیة االخرىالكالس لم ت

اثر فقد  تجذیر االفرع واالجنة النامیةاما 
في  الى نصف القوة MSتقلیل امالح الوسط 

 لتكوین الجذور جنة النامیةواال تحفیز االفرع
المضافة الذي  تراكیز الھرموناتفضًال عن تقلیل 

سبب نموًا لألجنة والقمم واالعضاء المتكونة من 
الكالس الى نباتات كاملة جاھزة للنقل الى تخصص 

  .[11,8] )ي 2شكل(التربة 
ان النباتات التي تم الحصول علیھا في 

ذا اختلفت ھذه االوساط كانت مختلفة المصدر ولھ
ھا وتطورھا الى نباتات كاملة وھذه وئفي نش
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االوساط المتعددة تحل المشاكل التي 
تظھر على النباتات فاذا كانت النباتات ابریة 
االوراق واالفرع رھیفھ فاالوساط الحاویة على 

فرع واالوراق بشكل ال ًاالكاینتین تعطي نمو
اما اذا كانت الجذور قلیلة وغیر سمیكة  طبیعي،

سوف یزید  NAAو  BAفالو سط الحاوي على 

كثرة االوساط الغذائیة  ان.من نمو الجذور وسمكھا
الخاصة بتمیز  منتاج الكالس اعلى اسواء المحفزه 

ونشوء النباتات سوف ترفد برنامج التربیة لمقاومة 
مرض الذبول الفیوزارمي بكثیر من الحلول لكثیر 

  .تقنیة من المشاكل التي تواجھ المربي بھذه ال

  

    
  

صنف (تمایز أنسجة الكالس إلى أعضاء وأجنة من الیمین إلى الیسار وتطورھا  إلى نباتات حمص  ):2(شكل
  )محلي دیالى

  ).        ( ملغم من كالس االجنة غیر الناضجة الى اعضاء واجنة  100إذ ج  تمثل تمایز 
  . زت لتكوین قمة نامیة وافرعد   تمثل كتلة خضراء وقد تمای               
  . ھـ   تمثل بدایة تكون االوراق الطبیعیة على االفرع              
     .ي   تمثل تكون الجذور وزیادة االفرع واخالف النبات الكامل              

  
  :االستنتاجات

ان الحصول على اكثار خضري 
سریع للحمص خارج الجسم الحي ) الجنسي(

یمكن ان یتم عن طریق تخصص  وبأعداد كبیرة
الكالس الناتج من زراعة االجزاء النباتیة المختلفة 

  : اآلتیةبالتولیفات  MSفي الوسط الغذائي 
زراعة قمم نامیة وبراعم ابطیة وسیقان  -1

ملغم 0.1و   1بوجود  MSواوراق في وسط 
  .BAو D-2,4لتر من / 
دون من زراعة االجنة غیرالناضجة مع او -2

/ ملغم 0.5و  2بوجود  MSفي وسط  الفلقات
  .BAو D-2,4لتر من 

زراعة المتوك الصفراء المستاصلة من -3
یحتوي  MSمتفتحة في وسط الاالزھار غیر 

/ ملغم  1-0.25مع   2iPلتر من / ملغم 1-3
  . IAAلتر من 

بوجود  MSادامة خالیا الكالس في وسط -4
  .BAو D-2,4لتر من / ملغم 0.1و 1
الى افرع واجنة في وسط  تمایز الكالس-5

MS  لتر من / ملغم  3-2یحتويIAA 2و-
یحتوي  MSسط ولتر كاینتین او / ملغم 2.5
  .والكاینتین NAAلترمن / ملغم  2و  0.1

تجذیرالنباتات واالفرع في وسط یحتوي -6
 2كاینتین مع  3وMSنصف قوة امالح 

IAA لتر على التوالي او نصف قوة / ملغم
/ ملغم  0.1لتركاینتین مع / ملغم  2االمالح و

ي ھـ

ج
د
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لترلكل من / ملغم  0.5مع إضافة  NAAلتر
جین مین واالسبارتااالحماض االمینیة كلو

او نصف قوة االمالح مع تقلیل  واالرجنین، 
و NAAمن 0.005تركیز الھرمونات الى 

.لتر على التوالي / ملغم  BAمن  0.05
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Abstract:
      Apical meristems, lateral buds, 
anthers of immature flowers and 
immature embryos of chickpea ( Cicer 
arietinum  L.) were cultured on MS 
media with different growth regulators 
and incubated for 6 weeks at 25-27▫C 
with 16 hrs photoperiod for callus 
initiation. Results indicated that 1 and 
0.1 mg/l of 2,4-D and BA were 
suitable for callus initiation when 
apical meristems and lateral buds 
were used. While 2 and 0.5 mg/l  of 
both growth regulators were essential 
for immature embryos. It was noticed 
that using chickpea anthers of the MS 
medium must contain 1mg/l 2ip and 
0.5 mg/l IAA. However, MS medium 
supplemented with 1-3 mg/l of BA 
and 2,4-D  respectively was good for 
callus initiation from lateral buds, 
anther and immature embryos.   

However, callus 
differentiations in chickpea were
successfully obtained when 2-3 mg/l 
of IAA, 2-2.5mg/l of kinetin or 0.1 
mg/l of NAA and 2 mg/l of kinetin 
were used. Data of regeneration and 
culture maintenance revealed that half 
strength of MS medium supplemented
with 2, 2.5 mg/l of IAA and kinetin 
respectively or 0.005mg/l and 0.05 
mg/l of NAA and BA respectively 
was the best. The importance of this 
method in propagation were used for 
improving and screening resistant 
chickpea germplasm aginst Fusarium 
wilt disease.

  


