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على اصتحداث الكالش من أجزاء نباتية يف  D-2,4تأثري اوكضني 
 Eucalyptus Camaldulensisاليوكاليبتوس 
 صمود حسين عمي  .أ.م.د                 سالم يونس محمد 

 جامعة الموصل / كمية الزراعة والغابات
salmauk88@gmail.com 

 الممخص:
اجريت ىذه الدراسة في مختبر زراعة االنسجة في قسم الغابات , كمية الزراعة والغابات , جامعة 

( ورقة , عقدة ,سالمية) من اليوكاليبتوس الموصل وتضمنت استحداث الكالس من ثالثة اجزاء نباتية
,  MSمزروعة عمى وسط  0-( ممغم لتر0.0 ,0.0  ,0.0  ,0.0) D-2,4وبتراكيز مختمفة من 

-2,4لجميع التراكيز  اتاستجابة السالمي اذ , وبنسب متفاوتة D-2,4استجابت جميع األجزاء لتراكيز
D   2,4 0-( ممغم لتر0.0, 0.0ين )% بينما اعطى التركيز 000بنسبة-D  والتركيز000نسبة % 

نسبة  -ممغم لتر (0.0, 0.0, بينما اعطى التركيزين )% لمعقد  00نسبة  D-2,4 0-ممغم لتر 0.0
بوزن الكالس  فروقات معنويةكانت ىنالك %  لألوراق , 00نسبة   0-ممغم لتر 0.0لتركيز %  وا000

)سالمية, عقدة , بوزن الكالس لجميع األجزاء  0-ممغم لتر 0.0وتفوق معنويًا التركيز المستحدث 
تفوق التركيز  .عمى باقي المعامالت ( غم عمى التوالي  0.3212,  0.7107, 0.02.0)ورقة( 

MS  +0.0 0-ممغم  BA +0 2,4 0-ممغم لتر-D  +.0 ( 0..00معنويًأ بوزن كالس ) غم سكروز
 .غم

 استحداث الكالس، اليوكاليبتوس(. ،D-2,4اوكسين الكممات المفتاحية: )
Effect of 2,4-D auxin on callus development from plant parts of 

Eucalyptus camaldulensis 

Salam Younes Mohamed               Dr. steadfastness of Hussein Ali 

Mosul University / College of Agriculture and Forestry 

Abstract: 

This study was conducted in the tissue culture laboratory in the Department 

of Forestry, Faculty of Agriculture and Forestry, University of Mosul and 

included the induction of Callus from three explant (leaf, node, stem) and 

different concentrations of 2, 4-D (0.5, 1.0, 2.0) mg L
-1

 planted on MS 

medium, All explant responded to concentrations in varying proportions 

where the stem response to all concentrations was 100% while the 

concentrations (1.0, 2.0) mg L
-1

 2,4-D gave at 100% and the concentration 

0.5 mg L
-1

 at 2,4-D at 60% for the nodes, the concentrations (0.5, 2.0) mg L
-
1 
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gave at 100% and 1.0 mg L
-1

 80% for leaves. There were differences in the 

weight of the induced callus, and the concentration of 2.0 mg L
-1

 was 

significantly superior to the weight of the Callus for all explant (leaf, node, 

stem) (0.3212, 0.7107, 1.2431)gm. respectively, on other of the treatments. 

Growing Callus was significantly superior  at Callus weight (16.35) gm. at 

MS+1 mg L
-1

 2,4-D+ 0.1 mg L
-1 

BA+ 32 gm. sucrose. 

 Key words: (auxin 2,4-D, callus development, eucalyptus). 

 :المقدمة
الى جنس اليوكاليبتوس   Eucalyptus Camaldulensisيعود نوع اليوكاليبتوس 
Eucalyptus spp.  عمى العديد من األنواع الميمة تجارًيا التي تنتج يحتوي  الذي

ويعد    (1994واخرون,  Eldridgeاألخشاب الصناعية وخشب الوقود والزيوت  )
خاصة في البمدان االستوائية وان  ةمن اكثر المحاصيل الغاباتية انتاجي اليوكاليبتوس

زيادة الطمب عمى منتجات الخشب والورق ينذر ىذا النوع بالخطر يتكاثر اليوكاليبتوس 
يع ر ذور وان الصفات كاالستقامة الجذوع ومقاومة االمراض واالفات والنمو السببال

 Sankara Rao)والمواد الفعالة المخزونة تكون منخفضة بسبب التمقيح الخمطي 
الكالس من التمرير المستأصل إلى ثالث مراحل  استحداثبشكل عام ، يتم  (1988

توافر  االستحداث. تتطمب مرحمة تطور ، وىي االستحداث وانقسام الخاليا والتمايز
تفاعل معقد بين المادة  لمستأصل المجروحة ىناكالتغيرات اليرمونية الذاتية في خاليا ا

والظروف البيئية خالل فترة الحضانة التي تحكم تحريض  MSوتركيب وسط  النباتية
ىناك العديد من العوامل التي تؤثر عمى (. Roberts  ،0800 و  Doddsالكالس )

،  االوساطالنامي مختبريًا ، نوع  وتيرة تكون الكالس وتمايزه الى النبات من الكالس
، حالة النبات ، التركيب الوراثي وظروف نمو النباتات المانحة المعالجة المسبقة 

(Shahnewaz  و Bari  ،0000 في اوساط استحداث الكالس قد تؤثر كل من .)
 والنواتج االيضيةالنيتروجين والسكروز بشكل كبير عمى تكاثر الخاليا النباتية والنمو 

(Zhang  0000،  واخرون.)  تم استخدام السكروز كمصدر رئيسي لمكربوىيدرات في
 .، وجد أن زيادة مستويات السكروز من  رز، عمى سبيل المثال ، في ال التنميةوسط 
٪ كان مناسبًا  تعزيز تحريض ونمو الكالس. لكن الكالس نمت في وسط يحتوي 2إلى 
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أكثر من تمك المنتجة من انخفاض  إلى نباتات تمايز ٪ من السكروز 0عمى أكثر من 
Sundram (0000 )(. وتوصل Bari ,0002 و   Shahnewazتركيز السكروز  )

 النبات Shoot tipsالى عممية تحفيز الكالس االولي من زراعة البراعم اطراف االفرع 
،  0.0بتركيز   D-0,2مزود بالـ   MS في وسط   Curcuma manga الكركم
اث لمكالس عند داذ سجل اعمى نسبة استح 0 -ممغم. لتر 0.0،  0.0،  0.0،  2.0

اث الكالس د( عممية استح0000) El-Nabarawyوبين   .0-ممغم. لتر0.0التركيز 
عـــــمى وسط  Zingiber officinale من زراعة البراعم الطرفية   النبات الزنجبيل  

 ، 0.0بتراكيز   D-0,2ومجيــــز باالوكسين   MS وسط غـــــذائي مــــكون مــــن 
وقد اعطى التركيز   0 -ممغم.لتر BA 0.0، 0.0،  0.0، 0.0و 0 -ممغم.لتر0.0
اما في دراسة قم بيا . أعمى وزن لمكالــــس BA  0.5 + 2,4-D 1 -ممغم. لتر0.0
Guo  وJeong (0000 )التنوب نباتاث الكالس من أوراق وسيقان دباستح Abies 

koreana وباستخدام منظمات نموNAA) BA , 2,4-D2,4كسين و ( تفوق اال-D 
 واعطت السيقان كالس افضل من األوراق. 0-ممغم. لتر .عند التركيز 

 مواد  العمل وطرائقه
 في نينوى بة نينوى / دائرة الغابات والتصحرتم الحصول عمى الشتالت من مشتل غا

وبعمر سنة ونامية في ظروف الظمة الخشبية تم استئصال األوراق والعقد والسيقان ) 
، ثم نقعت   لعدة دقائقوالزاىي غسمت  بماء الصنبور السالميات ( وبحالة سميمة . 

دقيقة , ثم غسمت بالماء  00لمدة  %00الصوديوم بتركيز  في المحمول ىايبوكمورات
  Długosz) لضمان ازالة المواد المعقمة دقائق خمسالمقطر المعقم ثالث مرات لمدة 

لتخمص ة . تم وضع األجزاء النباتية المعقمة عمى ورق ترشيح معقم (2018واخرون , 
 0سم 0ثم نقميا إلى اطباق بتري وقطعيا بطول سم واألوراق بمساحة  العالق،من الماء 

 ( 0-)شكل سم 0والعقد والسالميات بطول 
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 ( أجزاء يٍ شجرج انُىيانُثتىس انًضتخذيح فٍ اصحثاث انكانش 1انشكم )

 أ : صاليُح

 ٌ : عقذج

 جـ : أجزاء يٍ انىرقح

 
  
 
 

   الغذائي وسطال
Murashige and Skoog (MS) (0800 )( من انتاج شركةCaisson Lab. و )

تم تعديل األس  .سكروز  0-غم / لتر 0.و agar-agar 0-غم / لتر 7يحتوي عمى 
مل  000مل في اواني ذات حجم  00تم وضع . 0.0الييدروجيني لموسط إلى 

جو  0.02وضغط ° 000وتم تعقيميا باالوتوكمف بدرجة حرارة  بورق المنيوموتغطيتيا 
 دقيقة . 00لمدة 

 الستحداث الكالس استخدمت  التي التراكيز
MS  +0 2,4 0-ممغم لتر-D 
MS  +0 2,4 0-ممغم لتر-D 
MS  + 0.52,4 0-ممغم لتر-D 

 لتنمية الكالس استخدمت  يالت التراكيز
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MS  +0 2,4 0-ممغم لتر-D  +.0  غم سكروز 
MS  +0.0 0-ممغم BA  +0 2,4 0-ممغم لتر-D  +.0 غم سكروز 
MS  +0.0 0-ممغم  BA +0 2,4 0-ممغم لتر-D  +.0 غم سكروز 

عمى األوساط ذات التراكيز المذكورة مسبقًا بواقع جزئين لكل  تم زراعة األجزاء النباتية
ودرجة  °0°±00معاممة وبعشر مكرارت وحفظيا في غرفة التنمية تحت ظروف حرارة 

، CRDلوكس ,صممت الدراسة عمى وفق التصميم العشوائي الكامل  0000اضاءة 
لمتوسطات وفق ، وتمت مقارنة ا(SAS 2001)وتم تحميل البيانات باستخدام برنامج 

تحت مستوى احتمال  Duncan Multiple Range Testاختبار دنكن متعدد الحدود 
مكررات وكل مكرر  00( تضمنت كل معاممة 0000٪  ) الراوي و عبدالعزيز , 0

 احتوى عمى جزئي نباتيين.
   النتائج

 اث الكالسد. استح1
أوراق وعقد وسيقان من  تحريض الكالسل إلى وجود استجابة مختمفة أظيرت النتائج 

اث الكالس من دواختمفت فترة استح MSالشجار اليوكاليبتوس المزروعة عمى وسط 
( ان ىناك اختالفات في استجابة قطو االوراق 0تشير نتائج جدول ) , يوم 02الى  00

وتم  D-2,4حاوي عمى تراكيز مختمفة من  MSبتكوين كالس عند زراعتيا عمو وسط 
وتفوق معنوياً   0-( ممغم لتر0.0, 0.0% عند التركيز )000بت الحصول عمى استجا

عمى باقي المعامالت, وكما يشير الجدول نفسو الى ان قطع  الساق المزروعة عمى 
اعطى اكبر معدل وزن لمكالس وبدوره تفوق معنوياً   0-ممغم لتر  0وسط مزود بتركيز 

 عمى باقي التراكيز . 
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 َىو يٍ انزراعح  30تعذ  D-2,4 حاوٌ عهً  MSعهً وصط انُىكانُثتىس االوراق  يٍ ( اجزاء2شكم )

 D-2,4 1-يهغى. نتر 0.5حاوٌ عهً  MSأ : جزء يٍ انىرقح عهً وصط  

 D-2,4 1-يهغى. نتر1حاوٌ عهً  MSب : جزء يٍ انىرقح عهً وصط 

 D-2,4 1-يهغى. نتر 2حاوٌ عهً  MSجـ : جزء يٍ انىرقح عهً وصط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نسبة استجابة  1-ممغم. لتر التركيز
 وزن الكالس )غم( الكالس)%(

 د 0 ج 0 0
 ب 0.2784 أ 100 0.5
 ج 0.2082 ب 80 1
 أ 0.3212 أ 100 2

ال تختهف يعُىًَا فًُا تُُها حضة اختثار دَكٍ  نهعىايماألرقاو راخ األحرف انًتشاتهح 
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 اليكاليبتوسلنبات  العقدفي اصتحداث الكالش  D-2,4تأثير ( 2جدول )

. Eucalyptus Camaldulensis   المزروعة على وصطMS أصابيع مه الزراعة 4بعد 

 

( ان ىناك اختالفات في استجابة العقد بتكوين كالس عند زراعتيا 0ويبين  جدول )
وتم الحصول عمى استجابت  D-2,4حاوي عمى تراكيز مختمفة من  MSعمو وسط 

وتفوق معنوياً  عمى باقي المعامالت,  0-( ممغم لتر0.0, 0.0% عند التركيز )000
 0وكما يشير الجدول نفسو الى ان قطع  الساق المزروعة عمى وسط مزود بتركيز 

 وبدوره تفوق معنوياً  عمى باقي التراكيز .  اعطى اكبر معدل وزن لمكالس 0-ممغم لتر 

 

 
 

 وزن الكالس )غم( نسبة استجابة الكالس)%( 1-ممغم. لتر التركيز

 د 0 ج 0 0
 ج 0.282 ب  00 0.5
 ب 0.6362 أ  100 1
 أ   0.7107 أ  100 2

ال تختهف يعُىًَا فًُا تُُها حضة  نهعىايماألرقاو راخ األحرف انًتشاتهح 

 0.05 اختثار دَكٍ يتعذد انحذود عُذ يضتىي احتًال
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 اليكاليبتوسلنبات  الضيقان )الضالمية(في اصتحداث الكالش مه  D-2,4تأثير ( 3جدول )

. Eucalyptus Camaldulensis   المزروعة على وصطMS أصابيع مه الزراعة 4بعد 

 

 
 
 
 
 

( انو ال توجد اي اختالفات في استجابة السالميات .يتبين من جدول )          
وتم  D-2,4حاوي عمى تراكيز مختمفة من  MSبتكوين كالس عند زراعتيا عمو وسط 

وال يوجد  0-( ممغم لتر0.0, 0.0% عند جميع التراكيز )000الحصول عمى استجابت 
اي اختالف معنوياً  بين المعامالت, وكما يشير الجدول نفسو الى ان قطع  الساق 

 اعطت اكبر معدل وزن لمكالس 0-ممغم لتر  0المزروعة عمى وسط مزود بتركيز 
 وبدوره تفوق معنوياً  عمى باقي التراكيز .

 

نسبة استجابة  1-ممغم. لتر التركيز
 الكالس)%(

 وزن الكالس )غم(

 د 0 ب 0 0
 ج 0.1185 أ  100 0.5
 ب 0.5277 أ  100 1
 أ 1.2431 أ 100 2

 َىو يٍ انزراعح  30تعذ  D-2,4 حاوٌ عهً  MSعهً وصط  عقذ انُىكانُثتىس( 3شكم )

 D-2,4 1-يهغى. نتر 0.5حاوٌ عهً  MSأ : عقذج عهً وصط  

 D-2,4 1-يهغى. نتر1حاوٌ عهً  MSب : عقذج عهً وصط 

 D-2,4 1-يهغى. نتر 2حاوٌ عهً  MSجـ : عقذج عهً وصط 
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َىو  30تعذ  D-2,4 حاوٌ عهً  MSعهً وصط  قاٌ )انضاليُاخ( انُىكانُثتىسُص( 3شكم )

 يٍ انزراعح 

 D-2,4 1-يهغى. نتر 0.5حاوٌ عهً  MSانضاليُاخ عهً وصط  أ : 

 D-2,4 1-يهغى. نتر 1حاوٌ عهً  MSب : انضاليُاخ عهً وصط 

 D-2,4 1-يهغى. نتر 2حاوٌ عهً  MSجـ : انضاليُاخ عهً وصط 

 . تنمية الكالس  2
غم عمى اوساط التنمية  0.0±0.0بعد زراعة الكالس الناتج من السيقان وبوزن 

 MS+1.0mg-L2,4-D + 0.1BAالنامي عمى وسط )الكالس  المذكورة سابقا اتصف
+ 32g sucroseوسجل اوزان تو المتماسكة بنيو  ( بمون اصفر مخضر وسرعة نموه

 0..00ب رطبة الانو ز وقدرت او النامية عمى األوسط األخرى  اعمى من انواع الكالس
من الزراعة وتفوق معنويًا عن باقي التراكيز مع إعادة زراعتو عمى   يوم 20 بعدغم 

  (0كما في الجدول ) يوم. 00نفس الوسط كل 
 

ال تختهف يعُىًَا فًُا تُُها حضة  نهعىايماألرقاو راخ األحرف انًتشاتهح 

 0.05 اختثار دَكٍ يتعذد انحذود عُذ يضتىي احتًال
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تراكيز  عمى مي عمى أوساط حاويةالناالمستحدث من السيقان  الكالس وزن (1)  الجدول
 يوم 51خالل  مختمفة من االوكسينات والسايتوكاينينات وسكروز

الكالس المستحدث من السيقان النامي عمى أوساط حاوية تراكيز مختمفة من ( 4شكم )
 يوم 20االوكسينات والسايتوكاينينات وسكروز خالل 

 D-2,4 1-يهغى. نتر 0.5حاوٌ عهً  MSأ : انضاليُاخ عهً وصط  

 D-2,4 1-يهغى. نتر 1حاوٌ عهً  MSب : انضاليُاخ عهً وصط 

 D-2,4 1-يهغى. نتر 2حاوٌ عهً  MSجـ : انضاليُاخ عهً وصط 

 
 يوم 02وزن الكالس بعد  االوساط

 / غم
MS  +0 2,4 0-ممغم لتر-D  +.0  جـ 0.00 غم سكروز 

MS  +0.0 0-ممغم BA  +0 2,4 0-ممغم لتر-D  +.0 
 غم سكروز

 ب 8.08

MS  +0.0 0-ممغم  BA +0 2,4 0-ممغم لتر-D  +.0 
 غم سكروز

 أ 0..00
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 المناقشة

, قد يكون ىذا  اث الكالسدكانت ىنالك اختالفات في قدرة األجزاء النباتية عمى استح
بسبب عدد ونوع الخاليا في ىذه األجزاء عالوة عمى ذلك ربما يختمفون في كمية 

(, كذلك من المحتمل ىناك عوامل Anthony 2010و  Daveyاليرمونات وانواعيا )
محددة في انتاج الكالس مثل حدوث توافق بين أجزاء النباتية وتركيب الوسط الزراعي 

. وتعتبر اليرمونات ( Khan  ,2014و  Nikamو النباتية )ونوع وكمية منظمات النم
اث الكالس لمنباتات في دحستم العوامل الفسيولوجية التي تؤثر عمى اىالنباتية من ا

والعديد من الدراسات ذكرت فيما يتعمق بتأثير منظمات نمو النبات في  المختبر
( . تكمن 2009واخرون   Neummanتحريض الكالس من النباتات المختمفة )

االختالفات الرئيسية في استجابة أجزاء النبات في نسبة المحتوى الداخمي لألوكسينات 
وتمر القطعة النباتية بتغيرات معينة  (Khan  ,2014 و Nikamإلى السيتوكينينات )

عند استحداث الكالس مثل التغير في الحجم والتركيب، فضاًل عن الزيادة في بعض 
ميمة، مثل بناء البروتين والحوامض النووية ففي مرحمة التحفيز العمميات البنائية ال

تحدث تغيرات ميمة وأساسية في الخاليا لتعدىا لعممية االنقسام، وتحدث فييا العمميات 
، ومدة انجاز ىذه المرحمة DNAالبنائية مثل بناء البروتين وانقسام الحامض النووي 

يعتمد بصورة رئيسة عمى عدة عوامل منيا نوع النسيج لمقطعة النباتية ، الوسط 
الغذائي، الظروف البيئية، يتبع ىذه المرحمة تغير متتابع في الفعاليات الحيوية ليذه 
الخاليا تنتيي بانقساميا، وتكوين كتمة من خاليا الكالس تغطي معظم أجزاء القطعة 

اما تاثير السكروز عمى نمو الكالس فينالك تفسير بان  (.0880باتية )محمد و عمر الن
السكروز في الوسط الزراعي يكون مصدر لمكربون ومنظم ازموزي فكال الدورين ميمين 

( .السكروز سريع التحمل الى جموكوز Brettell  ,1990 و  Lastلنمو الكالس )
 . (Zeiger  ,0000 و  Taizوفركتوز مما يضاعف االزموزية لموسط )
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 االستنتاجات والتوصيات 
اثر معنويًا عمى  D-2,4االوكسين  ان ل عمييا يتبينصو الحمن النتائج التي تم 

لالجزاء النباتية التراكيز العالية منو افضل كالس واستجابة  تواعطنباتية االجزاء ال
وان  زيادة السكروز واضافة السايتوكانين  وكانت السالميات افضميا من حيث الوزن

BA  ادى الى زيادة وزن الكالس , لذا اوصي باستخدام سالميات نبات في وسط التنمية
 اليوكاليبتوس الستحداث الكالس . 

 
 المصادر
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