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Abstract 

This research was carried out at the Plant Tissue Culture Laboratory – Center of 

Desert Studies – Anbar of University to study the effect of some growth regulators on 

the induction of callus from the hypocotyl of plant Cucurbita pepo var.styriaca. These 

regulators included 2,4-D (Dichlorophenoxyacetic acid) at a concentration of (0.0, 

1.0, 2.0 and 3.0) mg l-1 and cytokinin BA (Benzyl adenine) at a concentration of (0.0, 

0.5, 1.0 and 2.0) mg l-1. Cytokinin TDZ (Thidiazuron) with a concentration of (0.00, 

0.01, 0.05 and 0.10) mg l-1 was used and interfered with by the 2,4-D. The results 

showed that the medium MS supplemented with a concentration of 1.0 mg 2,4-D l-1 

gave the highest response rate for callus induction from the hypocotyl at 87.5%, while 

the concentration gave 1.0 mg BA l-1 the highest induction rate of 92.5%,the 

interaction between 2.0 mg 2,4-D l-1 and 1.0 mg BA l-1 recorded the fresh weight and 

dry weight of 225.80 and 23.34 mg respectively. As for the effect of 2,4-D with TDZ, 

the interaction between concentration 0.0 mg 2,4-D l-1 and 0.10 mg TDZ l-1 gave the 

highest induction ratio, fresh and dry weight of callus 100%, 306.64 and 30.0 mg, 

respectively. 

Keywords: Growth Regulators, Callus Induction, Cucurbita pepo var.styriaca, 2,4-D, 

BA, TDZ. 

 المقدمة

, أحد أنواع الخضر التابعة للعائلة القرعية Cucurbita pepo var. Styriacaيعتبر نبات القرع الطبي 
(Cucurbitaceae)  والذي يمتاز بخصائصه التغذوية والعالجية على حٍد سواء, إذ يتصف باحتوائه على الكثير

(. يستخدم القرع الطبي على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم كعالج 16من المركبات الفينولية والكاروتينات )
على العديد من المكونات النباتية التي تنتمي إلى فئات القلويدات والفالفونويد واحماض باألعشاب, يحتوي 

بالماتيك واوليك واللينوليك. لقد أثبتت العديد من الدراسات الدوائية نشاطه في حماية الكبد وتثبيط تضخم 
(. زراعة 21ت وااللتهابات )البروستاتا الحميد ومضاد لسكر الدم ومضاد لألكسدة والقرحة والسرطان والميكروبا

لنمو الخاليا أو األنسجة أو األعضاء  تقانةاألنسجة النباتية والمعروفة أيضًا بالزراعة خارج الجسم الحي هي 
النباتية في اوساط غذائية تحتوي على العناصر المغذية والفيتامينات ومنظمات نمو النبات في ظل ظروف 

اليا برنكيمية غير متمايزة تنشأ من مناطق القطع أو الجرح لألجزاء . والكالس هو عبارة عن خ (24معقمة )
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النباتية المزروعة في الوسط الغذائي, وبذلك يتم الحصول على مظاهر مختلفة للكالس اعتمادا على مكونات 
ج (. لمنظمات النمو دورًا كبيرًا في تحفيز نشوء ونمو نسي13الوسط الغذائي ونوع الجزء النباتي المستخدم )

الكالس, فقد وجد أن للتوازن بين األوكسينات والسايتوكينينات الدور األكبر في هذا المجال, إذ يتطلب إضافتها 
بتراكيز محددة اعتمادًا على التركيب الوراثي للنبات ونوع الجزء النباتي المزروع ومحتواه الداخلي من الهرمونات 

من أكثر وأفضل األوكسينات فعالية في  Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)-2,4ويعد الـ  (.11)
احد هذه السايتوكينينات ويستخدم بشكل  (Benzyl adenine)(. كما يعد البنزيل ادنين 25إستحثات الكالس )

أما مركب الـ  (.17واسع في هذا المجال نتيجة تأثيره الفعال الحتوائه على أكثر من آصرة مزدوجة )
Thidiazuron (TDZ)  مجموعة الـ فهو منPhenyl urea  وله فعالية عالية تستمر لفترة طويلة نتيجة عدم

 D-2,4اختبار تأثير األوكسن  (. تهدف هذه الدراسة الى 23تمثيله بواسطة أنزيم أكسدة السايتوكاينينات )
ة من في استحثاث أنسجة الكالس من السويقة الجنينية المستأصل TDZو  BAوتداخله مع كل من السايتوكينين 

 بادرات نبات القرع الطبي والمزروعة خارج الجسم الحي.

 المواد وطرائق العمل

 تعقيم البذور:
% مادة فعالة 2( ذي التركيز NaOClاجريت عملية تعقيم بذور القرع الطبي بمحلول هايبوكلورات الصوديوم )

(. تركت البذور في محلول التعقيم لمدة 3% )6واستخدم لهذا الغرض المحلول التجاري )القاصر( ذي التركيز 
ير دقائق مع التحريك المستمر, بعدها جرى غسل البذور بالماء المقطر المعّقم لثالث مرات للتخلص من التأث 10

ات خاٍل من منظم (MS)الضار للمادة المعّقمة, وبعد اكمال عملية التعقيم تم زراعة البذور في الوسط الغذائي 
 ـال جهاز في الغذائي الوسط على الحاوية الزجاجية القناني عقمت مث (vialsانابيب الزراعة )( في 18)النمو 

Autoclave ومن الجدير بالذكر ان عملية التعقيم والزراعة تمت داخل كابينة انسياب الهواء الطبقي .
Laminar air flow hood  25±2ووضعت القناني داخل الحاضنة على درجة حرارةº   م وتحت شدة إضاءة

 ساعات ظالم يوميًا. 8ساعة ضوء و  16لوكس ومدة  1000
 في استحثاث الكالس: BAوالـ  D-2,4تأثير الـ 
جزاء بعد انبات البذور والحصول على البادرات بطول مالئم, اخذت السويقة الجنينية السفلى وقِطعت الى ا       
( ملغم 3.0و  0.0 ,1.0 ,2.0) D-2,4مجهز بتراكيز مختلفة من الـ  MSسم وزرعت على وسط 1بطول 

وبواقع  )x 4 4(ضمن تجربة عاملية بعاملين  1-( ملغم لتر2.0و  0.0 ,0.5 ,1.0) BAوبالتداخل مع  1-لتر
 º ±2م25( على درجة حرارة growth roomمكررات لكل معاملة وحضنت الزروعات في غرفة النمو ) 10

 يوم من الزراعة. 28اخذت القياسات بعد  وظالم تام, ثم
 في استحثاث الكالس: TDZوالـ  D-2,4تأثير الـ 

 D-2,4, اذ تضمن العامل األول األوكسين (x 4 4)تم تنفيذ تجربة عاملية بعاملين وأربعة تراكيز لكل عامل 

بأربعة تراكيز  TDZوالعامل الثاني هو السايتوكاينين  1-( ملغم لتر3.0و  2.0, 1.0, 0.0بأربعة تراكيز هي )
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وشملت ظروف تنفيذ التجربة كما هو مذكور في الفقرة  1-( ملغم لتر0.10و  0.05, 0.01, 0.00هي )
 السابقة.

 الصفات المدروسة:
 يلي: شملت الصفات المدروسة للتجربتين أعاله ما

 نسبة االستجابة لتكوين الكالس:
   تم احتساب نسبة استجابة األجزاء النباتية المزروعة لتكوين الكالس وفقًا للمعادلة اآلتية:             

   تي كونت كالسعدد االجزاء ال                        
    100×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االستجابة )%( =  ـــــــــــــــ

 العدد الكلي لألجزاء المزروعة                        
 والجاف للكالس: رطبحساب الوزن ال

بميزان حساس بعد التخلص من بقايا الوسط الغذائي الملتصقة به وتم تسجيل الوزن. ثم  رطبتم حساب الوزن ال
(. 7م وحتى ثبات الوزن وتم تسجيل الوزن الجاف )°70على درجة حرارة  Ovenجفف الكالس في فرن كهربائي 

للكالس المستحث تم اختيار أفضل معاملة من منظمي النمو واعتمادها في  الرطبوبناًء على معيار الوزن 
 التجارب الالحقة.

 نسبة المادة الجافة:
 تم حساب نسبة المادة الجافة في الكالس المستحث وفقًا للمعادلة التالية:

  الوزن الجاف                                     

    100× نسبة المادة الجافة )%( =  ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الرطبالوزن                                      
 التحليل االحصائي:

كتجارب   Complete Randomized Design (CRD)الكاملتصميم العشوائي الُصممت التجارب باستخدام 
 Genstat) عاملية وبواقع عشرة مكررات لكل معاملة وحللت البيانات باستخدام برنامج التحليل االحصائي

Discovery, Edition 3) وقورنت  المتوسطات حسب اختبار اقل فرق معنوي ,L.S.D  مستوى احتمال على
0.05 (6.) 

 والمناقشة النتائج

لسفلى لبادرات القرع افي النسبة المئوية )%( الستحثاث الكالس من السويقة الجنينية  BAوالـ  D-2,4تأثير الـ 
 : Cucurbita pepo var. Styriaca الطبي

قد اثرت معنويا في النسبة المئوية الستحثاث الكالس من   D-2,4المختلفة من الـ التراكيز ان 1يبين الجدول  
اعلى نسبة استحثاث للكالس بلغت  1-ملغم لتر 1.0السويقة الجنينية السفلى لبادرات القرع الطبي, اذ اعطى التركيز 

%. كما يظهر من نتائج 55.0اقل نسبة استحثاث وقدرها  1-ملغم لتر )0.0(سجلت معاملة المقارنة  %  بينما87.5
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ملغم  1.0, اذ اعطى التركيز BAالجدول نفسه وجود فروق معنوية في نسبة استحثاث الكالس تبعًا لزيادة تراكيز الـ
( اقل نسبة استحثاث للكالس 1-ملغم لتر 0.0) معاملة المقارنة% وسجلت 92.5اعلى نسبة استحثاث وقدرها  1-لتر

بعدم وجود فروقات معنوية في النسبة المئوية  BAوالـ  D-2,4لتداخل بين الـ %. بينما اظهرت نتائج ا40.0بلغت 
 إلستحثاث الكالس بين المعامالت المختلفة.

في النسبة المئوية )%( الستحثاث الكالس من السويقة  BAوالـ  D-2,4تأثير تراكيز مختلفة من الـ  (1)جدول 
 .Cucurbita pepo var. Styriaca الجنينية السفلى لبادرات القرع الطبي

)ملغم( للكالس المستحث من السويقة الجنينية السفلى لبادرات القرع  رطبفي الوزن ال BAوالـ  D-2,4تأثير الـ 
 الطبي :

)ملغم( للكالس المستحث  رطبفي الوزن ال D-2,4المختلفة من الـ  وجود تأثير معنوي للتراكيز 2يظهر الجدول  
بتحقيقِه ألعلى معدل  1-ملغم لتر 2.0من السويقة الجنينية السفلى لبادرات القرع الطبي, اذ تظهر النتائج التركيز 

. كما يبين الجدول ملغم119.10معاملة المقارنة اقل معدل والذي بلغ بينما سجلت  ملغم 192.65بلغ  رطبللوزن ال
للكالس المستحث  رطباعلى وزن  1-ملغم لتر 1.0, اذ سجل التركيز BAبزيادة تراكيز الـ  الرطبزيادة الوزن  2

ملغم. اظهر التداخل وجود  143.25وقدره  رطبملغم, وسجلت معاملة المقارنة اقل وزن  188.10وبمعدل قدره 
من  1-ملغم لتر 1.0مع  D-2,4من الـ  1-ملغم لتر 2.0, اذ اعطى التركيز BAوالـ  D-2,4فروق معنوية بين الـ 

-2,4ملغم, بينما اعطت معاملة المقارنة لكل من  225.80للكالس المستحث وبمعدل قدره  رطباعلى وزن  BAالـ 
D وBA  ملغم.  23.60قدره  رطباقل وزن 

 

 

 

)ملغم  BAتركيز الـ 
  (1-)ملغم لتر D-2,4تركيز الـ  (1-لتر

 BAمعدل الـ 

 0.0 1.0 2.0 3.0  
0.0 10.0 60.0 50.0 40.0 40.0 
0.5 40.0 90.0 100.0 80.0 77.5 
1.0 80.0 100.0 90.0 100.0 92.5 
2.0 90.0 100.0 80.0 80.0 87.5 

  D 55.0 87.5 80.0 75.0-2,4معدل الـ 
L.S.D 2,4-D BA 2,4-D × BA   

 16.35** 16.35** N.S   
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حث من السويقة )ملغم( للكالس المست الرطبفي الوزن  BAوالـ  D-2,4تأثير تراكيز مختلفة من الـ  2 جدول
 الجنينية السفلى لبادرات القرع الطبي.

في الوزن الجاف )ملغم( للكالس المستحث من السويقة الجنينية السفلى لبادرات القرع  BAوالـ  D-2,4تأثير الـ 
في الوزن الجاف )ملغم( للكالس  D-2,4المختلفة من الـ  وجود تأثير معنوي للتراكيز 3يوضح الجدول  الطبي :

اعلى وزن جاف  1-غم لترمل 2.0المستحث من السويقة الجنينية السفلى لبادرات القرع الطبي, اذ اعطى التركيز 
 3 ملغم. ويبين الجدول10.91ملغم بينما سجلت معاملة المقارنة اقل وزن جاف وقدره 18.11للكالس المستحث قدره 

وزن جاف قدره  1-ملغم لتر 1.0, اذ اعطى التركيز BAزيادة الوزن الجاف للكالس المستحث بزيادة تراكيز الـ 
ملغم.  كما يظهر من الجدول نفسه وجود  8.86ملغم بينما سجلت معاملة المقارنة اقل وزن جاف وقدره  18.92

ملغم  1.0مع  D-2,4 من الـ 1-ملغم لتر 2.0, اذ اعطى التركيز BAوالـ  D-2,4فروق معنوية للتداخل بين الـ 
ملغم والذي اختلف معنويا عن باقي التراكيز, بينما  23.34اعلى وزن جاف للكالس المستحث قدره  BAمن الـ  1-لتر

 ملغم. 2.50اقل وزن جاف قدره  BAو D-2,4اعطت معاملة المقارنة لكل من 

حث من السويقة في الوزن الجاف )ملغم( للكالس المست BAوالـ  D-2,4تأثير تراكيز مختلفة من الـ  3جدول 
 .Cucurbita pepo var. Styriaca الجنينية السفلى لبادرات القرع الطبي

 

)ملغم  BAتركيز الـ 
 (1-)ملغم لتر D-2,4تركيز الـ  (1-لتر

 
 BAمعدل الـ 

 0.0 1.0 2.0 3.0  
0.0 23.60 176.60 180.00 192.80 143.25 
0.5 156.40 140.80 156.20 179.80 158.30 
1.0 161.00 166.00 225.80 199.60 188.10 
2.0 135.40 176.20 208.60 196.00 179.05 

  D 119.10 164.90 192.65 192.05-2,4معدل الـ 
L.S.D 2,4-D BA 2,4-D × BA   

 31.64** 31.64** 63.27**   

 )ملغم BAتركيز الـ 
 (1-لتر

 BAمعدل الـ  (1-)ملغم لتر D-2,4تركيز الـ 

 0.0 1.0 2.0 3.0  
0.0 2.50 12.50 12.12 8.34 8.86 
0.5 17.10 10.84 17.14 18.80 15.97 
1.0 13.66 19.16 23.34 19.52 18.92 
2.0 10.36 18.68 19.84 18.80 16.92 

  D 10.91 15.29 18.11 16.36-2,4معدل الـ 
L.S.D 2,4-D BA 2,4-D × BA   

 2.26** 2.26** 4.51**   
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ية السفلى لبادرات في نسبة المادة الجافة )%( للكالس المستحث من السويقة الجنين BAوالـ  D-2,4تأثير الـ 
 القرع الطبي :

س المستحث من المختلفة في نسبة المادة الجافة )%( للكال D-2,4الـ  التأثير المعنوي بين تراكيز 4يبين الجدول 
 2.0ن التركيز ااذ  D-2,4السويقة الجنينية السفلى لبادرات القرع الطبي, ويتضح وجود فروق معنوية بين تراكيز الـ 

 % وبذلك يتفوق معنويا على معاملة9.63اعطى اعلى نسبة مادة جافة من الكالس المستحث قدرها  1-ملغم لتر
وجود فروق  4%. كما يوضح الجدول  6.82والتي اعطت اقل نسبة مادة جافة قدرها  1-( ملغم لتر0.0المقارنة )

لس والذي اعطى اعلى نسبة مادة جافة من الكا 1-ملغم لتر 1.0, اذ تفوق معنويا التركيز BAمعنوية بين تراكيز الـ 
%. وبالنسبة للتداخل 5.01اقل نسبة مادة جافة قدرها % على معاملة المقارنة والتي اعطت 10.17المستحث قدرها 

ملغم  1.0مع  D-2,4من  1-ملغم لتر 1.0فقد اظهر وجود فروق معنوية, اذ تفوق التركيز  BAوالـ  D-2,4بين الـ 
%, بينما اعطت معاملة 11.57في اعطائه اعلى نسبة مادة جافة من الكالس المستحث قدرها  BAمن  1-لتر

 %.2.12اقل نسبة مادة جافة وقدرها  BAو D-2,4المقارنة لكل من 

س المستحث من في نسبة المادة الجافة )%( في الكال BAوالـ  D-2,4تأثير تراكيز مختلفة من الـ  4جدول 
 .Cucurbita pepo var. Styriaca السويقة الجنينية السفلى لبادرات القرع الطبي

في النسبة المئوية )%( الستحثاث الكالس من السويقة الجنينية السفلى لبادرات  TDZوالـ  D-2,4تأثير الـ 
 القرع الطبي :

في النسبة المئوية )%( الستحثاث  D-2,4المختلفة من الـ  وجود تأثير معنوي للتراكيز 5يتضح من نتائج الجدول 
اذ ان  D-2,4الكالس من السويقة الجنينية السفلى لبادرات القرع الطبي, ويتضح وجود فروق معنوية بين تراكيز الـ 

 3.0تركيز  ال% على 60.0تفوقت معنويا في اعطاء اعلى نسبة استحثاث قدرها  1-( ملغم لتر0.0معاملة المقارنة )
كما يبين الجدول نفسه عدم وجود فروق معنوية بين تراكيز  %.17.5نسبة استحثاث قدرها  ىاعط ذيوال 1-ملغم لتر

فقد اظهر وجود فروق معنوية, اذ اعطى التداخل بين معاملة  TDZوالـ  D-2,4اما التداخل بين الـ  .TDZالـ 
%, 100.0اعلى نسبة استحثاث قدرها  TDZمن  1-ملغم لتر 0.10مع  D-2,4من  1-( ملغم لتر0.0المقارنة )

)ملغم  BAتركيز الـ 
 (1-لتر

 BAمعدل الـ  (1-)ملغم لتر D-2,4تركيز الـ 

 0.0 1.0 2.0 3.0  
0.0 2.12 7.20 6.97 3.76 5.01 
0.5 8.83 7.75 11.24 11.46 9.82 
1.0 8.63 11.57 10.36 10.11 10.17 
2.0 7.71 11.15 9.94 10.38 9.80 

  D 6.82 9.42 9.63 8.93-2,4معدل الـ 
L.S.D 2,4-D BA 2,4-D × BA   

 1.79** 1.79** N.S   
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2,4-من  1-ملغم لتر 3.0والتداخل بين التركيز  TDZو D-2,4بينما اعطى التداخل بين معاملة المقارنة لكل من 
D  من  1-ملغم لتر 0.05و 0.01والتركيزTDZ  0.0اقل نسبة استحثاث وقدرها.% 

كالس من السويقة في النسبة المئوية )%( الستحثاث ال TDZوالـ  D-2,4تأثير تراكيز مختلفة من الـ  5جدول 
 .Cucurbita pepo var. Styriaca الجنينية السفلى لبادرات القرع الطبي

)ملغم( للكالس المستحث من السويقة الجنينية السفلى لبادرات  الرطبفي الوزن  TDZوالـ  D-2,4تأثير الـ 
 القرع الطبي :

)ملغم( للكالس المستحث من  الرطبفي الوزن  D-2,4المختلفة من الـ  وجود تأثير معنوي للتراكيز 6يبين الجدول 
, اذ اعطت معاملة D-2,4السويقة الجنينية السفلى لبادرات القرع الطبي, ويظهر فروق معنوية بين تراكيز الـ 

ملغم وبذلك يتفوق معنويا على باقي  202.60للكالس المستحث وقدره  رطباعلى وزن  1-( ملغم لتر0.0المقارنة )
 و 143.34و 130.40قدره  رطبوالتي اعطت وزن  1-( ملغم لتر1.0 ,2.0 ,3.0) D-2,4تراكيز الـ 

 ملغم على التوالي.73.03

اعلى وزن  1-ملغم لتر 0.10, اذ اعطى التركيز TDZبزيادة تراكيز الـ  الرطبزيادة الوزن  6وتبين نتائج الجدول 
وعلى  1-( ملغم لتر0.0ملغم وبذلك يتفوق معنويا على معاملة المقارنة ) 166.32للكالس المستحث قدره  رطب

ملغم على التوالي. وبالنسبة  115.01و 117.31قدره  رطباذ اعطى كل منهما وزن  1-ملغم لتر 0.01التركيز 
 D-2,4نة للـ , اذ اعطى التداخل بين معاملة المقار TDZوالـ  D-2,4للتداخل فقد اظهر وجود فروق معنوية بين الـ 

ملغم, بينما سجل  306.64للكالس المستحث وقدره  رطباعلى وزن  TDZمن الـ  1-ملغم لتر 0.10والتركيز 
 0.01و D-2,4من  1-ملغم لتر 3.0والتداخل بين التركيز  TDZوالـ  D-2,4 التداخل بين معاملة المقارنة للـ

 ملغم. 0.0وقدره  رطباقل وزن  TDZمن  0.05و

 

 TDZتركيز الـ 
 TDZمعدل الـ  (1-)ملغم لتر D-2,4تركيز الـ  (1-)ملغم لتر

 0.0 1.0 2.0 3.0  
0.00 0.0 50.0 40.0 40.0 32.5 
0.01 60.0 40.0 60.0 0.0 40.0 
0.05 80.0 70.0 40.0 0.0 47.5 
0.10 100.0 30.0 40.0 30.0 50.0 

  D 60.0 47.5 45.0 17.5-2,4معدل الـ 
L.S.D 2,4-D TDZ 2,4-D × TDZ  

 19.21** N.S. 38.42**   
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تحث من السويقة )ملغم( للكالس المس الرطبفي الوزن  TDZوالـ  D-2,4تأثير تراكيز مختلفة من الـ  6جدول 
 .Cucurbita pepo var. Styriaca الجنينية السفلى لبادرات القرع الطبي

في الوزن الجاف )ملغم( للكالس المستحث من السويقة الجنينية السفلى لبادرات  TDZوالـ  D-2,4تأثير الـ 
 القرع الطبي :

لمستحث من افي الوزن الجاف )ملغم( للكالس  D-2,4المختلفة من الـ  وجود تأثير معنوي للتراكيز 7يوضح الجدول 
اعطت معاملة  , اذD-2,4السويقة الجنينية السفلى لبادرات القرع الطبي, ويظهر وجود فروق معنوية بين تراكيز الـ 

ملغم وبذلك تفوقت معنويا على باقي  18.37اعلى وزن جاف للكالس المستحث وقدره  1-( ملغم لتر0.0المقارنة )
ملغم  5.54و 11.03و 10.52والتي اعطت وزن جاف قدره  1-( ملغم لتر1.0 ,2.0 ,3.0) D-2,4تراكيز الـ 

كيز , اذ تفوق التر TDZعلى التوالي. ومن نفس الجدول يتضح زيادة الوزن الجاف للكالس المستحث بزيادة تراكيز الـ 
 1-( ملغم لتر0.01, 0.0ملغم على التركيز ) 14.04يا في اعطائه اعلى وزن جاف قدره معنو  1-ملغم لتر 0.10

ملغم على التوالي. كما يظهر وجود فروق معنوية للتداخل بين الـ  10.68و 9.74والذي اعطى وزن جاف قدره 
D-2,4  والـTDZ اذ اعطى التداخل بين معاملة المقارنة للـ ,D-2,4  من الـ  1-رتملغم ل 0.10والتركيزTDZ  اعلى

 TDZـ وال D-2,4للـ  1-( ملغم لتر0.0ملغم, بينما سجل التداخل بين معاملة المقارنة ) 30.00وزن جاف قدره 
ف اقل وزن جا TDZمن  1-ملغم لتر 0.05و 0.01والتركيز  D-2,4من  1-ملغم لتر 3.0والتداخل بين التركيز 

 ملغم. 0.0وقدره 

 

 

 

 

 TDZتركيز الـ 
 TDZمعدل الـ  (1-)ملغم لتر D-2,4تركيز الـ  (1-)ملغم لتر

 0.0 1.0 2.0 3.0  
0.00 0.00 161.34 140.44 167.46 117.31 
0.01 228.96 105.84 125.24 0.00 115.01 
0.05 274.80 146.12 181.94 0.00 150.71 
0.10 306.64 108.30 125.72 124.64 166.32 

  D 202.60 130.40 143.34 73.03-2,4معدل الـ 
L.S.D 2,4-D TDZ 2,4-D × TDZ  

 38.61** 38.61** 77.23**   
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تحث من السويقة في الوزن الجاف )ملغم( للكالس المس TDZوالـ  D-2,4تأثير تراكيز مختلفة من الـ  7 جدول
 .Cucurbita pepo var. Styriaca الجنينية السفلى لبادرات القرع الطبي

في نسبة المادة الجافة )%( للكالس المستحث من السويقة الجنينية السفلى لبادرات  TDZوالـ  D-2,4تأثير الـ 
في نسبة المادة الجافة )%(  D-2,4التأثير المعنوي بين تراكيز مختلفة من الـ  8يبين الجدول  القرع الطبي :

, اذ D-2,4للكالس المستحث من السويقة الجنينية السفلى لبادرات القرع الطبي, ويظهر فروق معنوية بين تراكيز الـ 
% وبذلك يتفوق معنويا على 7.17اعلى نسبة مادة جافة للكالس المستحث قدرها  1-ملغم لتر 1.0اعطى التركيز 

%. ويبين نفس الجدول عدم وجود فروق 3.90لذي اعطى اقل نسبة مادة جافة قدرها وا 1-ملغم لتر 3.0التركيز 
, اذ اعطى TDZوالـ  D-2,4وجود فروق معنوية للتداخل بين الـ  8كما يظهر الجدول  .TDZمعنوية بين تراكيز الـ 
ادة جافة للكالس اعلى نسبة م TDZمع معاملة المقارنة للـ  D-2,4من  1-ملغم لتر 1.0التداخل بين التركيز 

 TDZوالـ  D-2,4للـ  1-( ملغم لتر0.0%, بينما سجل التداخل بين معاملة المقارنة )11.74المستحث وقدرها 
اقل نسبة مادة جافة وقدرها  1-ملغم لتر 0.05و 0.01والتركيز  D-2,4من  1-ملغم لتر 3.0والتداخل بين التركيز 

0.0.% 

لمستحث من افي نسبة المادة الجافة )%( للكالس  TDZوالـ  D-2,4تأثير تراكيز مختلفة من الـ  8 جدول
 .Cucurbita pepo var. Styriaca السويقة الجنينية السفلى لبادرات القرع الطبي

 TDZتركيز الـ 
 TDZمعدل الـ  (1-)ملغم لتر D-2,4تركيز الـ  (1-)ملغم لتر

 0.0 1.0 2.0 3.0  
0.00 0.00 17.36 10.18 11.40 9.74 
0.01 22.20 8.74 11.76 0.00 10.68 
0.05 21.26 10.46 12.26 0.0 11.00 
0.10 30.00 5.50 9.90 10.74 14.04 

  D 18.37 10.52 11.03 5.54-2,4معدل الـ 
L.S.D 2,4-D TDZ 2,4-D × TDZ  

 3.07** 3.07* 6.13**   

 TDZتركيز الـ 
 (1-)ملغم لتر

 TDZمعدل الـ  (1-)ملغم لتر D-2,4تركيز الـ 

 0.0 1.0 2.0 3.0  
0.00 0.00 11.74 5.71 6.91 6.09 
0.01 10.30 6.63 9.66 0.00 6.65 
0.05 7.86 7.26 5.38 0.00 5.13 
0.10 9.93 3.04 6.30 8.68 6.99 

  D 7.02 7.17 6.76 3.90-2,4معدل الـ 
L.S.D 2,4-D TDZ 2,4-D × TDZ  

 1.86** N.S 3.73**   
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من  D-2,4, اذ يعد الـ D-2,4الى استحثاث الكالس باستخدام تراكيز مختلفة من الـ  5و 1تشير نتائج الجدول 
بيط أكثر األوكسينات الفعالة التي تستعمل في مجال استحثاث الكالس بسبب عمله في انقسام الخاليا واستطالتها وتث

في استحثاث   BAإن تأثير تراكيز الـ 1(. كما يبين الجدول 22و 15وتتفق النتائج مع ) (.12تكوين األعضاء )
لك ذالكالس يعزى الى الفعل التحفيزي للسايتوكينين في استحثاث خاليا االجزاء المزروعة على االنقسام, فضاًل عن 

(. 26) اشار الكثير من الباحثين الى دور السايتوكينين في استحثاث الكالس بالتراكيز المالئمة في الزراعة النسيجية
في استحثاث الكالس من السويقة الجنينية السفلى  TDZتأثير الـ  5الجدول ويظهر  .(4و 8وتتفق النتائج مع )

لبادرات القرع الطبي بتراكيز مختلفة. وتفسير ذلك ان الدراسات اظهرت ضرورة توافر او وجود االوكسين بتركيز 
 19و (20ه (. وهذه النتائج تتفق مع ما توصل الي2معين مع السايتوكينين لحصول االنقسام وتكوين الكالس )

 . 10)و

ول والجاف ونسبة المادة الجافة فيوضح الجد الرطبوبالنسبة لتأثير االوكسينات والسايتوكينينات على صفات الوزن 
, TDZوالـ  BAوالـ  D-2,4والجاف ونسبة المادة الجافة بزيادة تراكيز الـ  الرطبزيادة الوزن  8 و7 و 6و 4و 3و 2

من خالل زيادة نشاط بعض  وانقسامها االوكسينات تؤثر بصورة مباشرة في توسع الخالياان وقد يعود السبب الى 
ض النووية اإلنزيمات أو بنائها والمسؤولة عن زيادة ليونة الجدران الخلوية وزيادة نفاذيتها أو قد تؤثر في ايض الحوام

 TDZلـ وا BA(. اما تأثير الـ 9ونة الجدار )وبالتالي تؤثر على بناء بعض البروتينات الهامة التي تشترك في زيادة لي
تشجع في  BAوالجاف ونسبة المادة الجافة قد يعود الى ان السايتوكينينات وخاصة البنزل ادنين  الرطبفي الوزن 

يمات استقطاب المغذيات الى الخاليا المعاملة بها وتحفيز انقسام الخاليا فضال عن اعاقة هدم البروتين وتحفيز انز 
الضوئي الذي ينعكس اثاره في زيادة حجم الخلية وتشجيع عملية االنقسام خاصة عندما تصل حالة التوازن  البناء

ائج مع ما (. وتتفق هذه النت5والبروتينات واالنزيمات داخل الخلية ) RNAالمثالية, كما يؤدي ايضا الى زيادة بناء الـ 
 (.1و 4و14 توصل اليه )
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