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 شكميًا، وتقييمو والسوق، األوراق من الكالوس واستحداث ،النبات ليذا األمثل االستزراع وسط لتحديد ،(C. rosuse) لنبات الدقيق اإلكثار بيدف البحث ُنفذ
 إنتاج في امتأثيرىو  ،الكالوس في والممحي الحمولي، اإلجيادين تأثير دراسة إلى باإلضافة ،(ISSR) تقنية باستعمال الجسمية التباينات ودراسة وكيميائيًا،
 .لألكسدة المضادة األنزيمات ونشاط والفيزيولوجية، ،البيوكيميائية اآلليات وتقييم ،(والفنبالستين الفنكرستين) اإلندولية القمويدات

 القسم النظري
 إلى باإلضافة ،الونكا لنبات إكثار معدل أعمى عمى لمحصول (NAA، BA) والسيتوكينيات األوكسينات من األفضل اليرموني التوافق تحديد بيدف البحث ُنفذ

 والحمولي الممحي يناإلجياد تأثير ُدرس ،(NAA، Kin) النمو بمنظمات المدعم MS المغذي الوسط باستعمال الونكا نبات وسوق أوراق من الكالوس استحداث
 لمعوامل الكالوس استجابة قويمت م  وت ،(PEG-6000) غاليكول اتيمين البولي ومركب ،(NaCl) الصوديوم كمور ممح من متزايدة لمستويات   الكالوس بتعريض
 والكالوس الشاىد، الكالوس من القمويدات استخالص تم   كما لألكسدة، المضادة واألنزيمات والبيوكيمائية، الفيزيولوجية، المعايير بعض عمى اعتماداً  المجيدة
 .مرئسة 21 باستعمال (ISSR) تقنية خالل من المدروسة العينات بين الجسمية التباينات ُدرستو  األم، والنبات المحمي النبات مع بالمقارنة وحمولياً  ممحياً  المجيد
 :اآلتية الصفات وُدرست

 .(سم) الجذور طول ،(1-نبات.جذر) النبات في الجذور عدد ،(1- نبات.ورقة) النبات في األوراق عدد ،(1-نبات.فرع) النبات في الفروع عدد ،(سم) النبات ارتفاع :الشكمية الصفات
 .لمكالوس والجاف الرطب الوزن ،الكالوس لون ،الكالوس قوام التشكل، نسبة ،الكالوس شكل التشكل، بدء ،التحفيز بدء :الكالوس صفات

 .الخموية األغشية سالمة :الفيزيولوجية الصفات
 .(رطب وزن .1-غ ميكرومول) الكالوس في ألدهيد المالوندي محتوى ،(رطب وزن 1-غ. مػ) الكالوس في البرولين محتوى :البيوكيميائية الصفات
  ،A1، B2، C3، D4، E5، F6، G7،H8، I9،J10 ، K11، L12، M13) المرئساث باستعمال الوراثيت القرابت شجرة ورسم ،الجسميت التبايناث دراست :الجزيئية الدراسة

N14،  P15، Q16، R17، S18، T19، U20، V21). 

 النتائج والمناقشة
المغذي الوسط يسمح MS11 (1 1-ل . مغ NAA، 2 1-ل . مغ BA)  واألوراق األفرع، من عدد   أعمى عمى الحصول في. 
المغذية األوساط ُتعد (MS8، MS4) إعطاء في األسرع األوراق دون ،(السوق) النباتي الجزء ُيعد كما ،الكالوس وتشكل التحفيز  سرعة حيث من األفضل  

 .الكالوس
المغذي الوسط ُيعد MS8 (1 1-ل . مغ NAA، 2 1-ل . مغ Kin) (واألوراق السوق،) النباتيين الجزأين كال من تشكل نسبة أعمى عمى بالحصول األفضل، 

   .األوراق زراعة عند معنوياً  األعمى لمكالوس والجاف الرطب الوزن كان ولكن
البرولين، تصنيع معد ل وزيادة الحيوية، األغشية عبر الذائبات تسرب معد ل زيادة إلى الالأحيائية اإلجيادات من متزايدة مستويات   إلى الكالوس تعر ض يؤدي 

   .الونكا نبات كالوس في لألكسدة المضادة األنزيمات ونشاط ألدىيد، المالوندي مركب وتركيز
السيني التابع شكل الونكا نبات في الكالوس لخاليا النمو تابع اتخذ Sigmoid، الخطي، الطور المتسارع، الطورو  الفتور، طور) رئيسة أطوار أربعة من المؤلف 

   .(التحمل وطور
75 التركيز باستعمال معنوياً  األعمى والفنبالستين الفنكرستين تركيز كان حيث المستيدفة، القمويدات تركيز في والحمولي الممحي اإلجياد تأثير اختالف mM من 

 .تركيزىما في كبيراً  انخفاضاً  غاليكول إتيمين البولي مركب إضافة سب بت بينما الصوديوم، كمور ممح
تقنية أظيرت ISSR حيث حزمة، (140) عنيا نتج مرئسة (21) نتائج عمى باالعتماد المدروسة العينات بين الموجودة الوراثية التباينات عن الكشف في فع الية 

 .%91.82 قرابة الشكمية التعددية نسبة كانت
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