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ا َألَم   عَ  اّلَله  َخلََق  َكي َف  تََرو  ب  تٍۢ  س َ َوَٰ مَٰ  ﴾51﴿ ِطَباقًاَسَ

هوًرا هِينَ فِ  ال َقَمرَ  َوَجَعلَ  َس  َوَجَعلَ  ه اًجا الَشم   ﴾6١﴿ ِِسَ

نَ  َأهبَتَكه  َواّلَله  ِض  م ِ َر    ﴾7١﴿ هََباتً  اْل 

 
    

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء

 يف يزنبول َدٌ رثٍ وخبنمٍ .............اهلل )جم وػال(  ءإىل يٍ خهمين واوجدٍَ وجؼم كم شٍ

 حمًد )صهً اهلل ػهُه وسهى(.....................اىل احلجُت املصطفً يؼهى اإلَسبَُخ وخري انجشزَخ...

 ( .... اىل روح )اثٍ انغبنُخنهًضٍ يف احلُبح ثه انذٌ اسزههًذ ينه لُى اإلَسبَُخ، و كبٌ يثبالً حيزذياىل انمًز 

 دروس احلُبح يف أٌ حلظخ يٍ حلظبد بإىل يٍ اسزمُذ ينه, وثفُض حنبهنب غًزرين انيت ثدفئهب حضنزين إىل

 ....ايٍ.................................................................ٌ...ػًز

 اىل يٍ كبٌ َضٍء يل انطزَك وَسبَدٍَ ............. اىل روح )اخٍ طبرق( انشهُد وهى حٍ َزسق

ة واألرواح ىولهيب انكجري ػنديب أفمد كم انمهو ثغ احلنبٌ ػنديب رمسى األَببوين ,ىاطٍء انيت  ارسى ا انُهبشانىل إ

أخىرٍ  .......................................................جلسدٌ، واملبء نصحزائٍ...

 وأخىارٍ

 ..............أصدلبئٍ…..……أللطف مثزح جهدٌإىل انذٍَ سبػدوٍَ 

  ....أسبرذرٍ األفبضم..…إىل أػًدح انؼهى واملؼزفخ انذٍَ خطىا يل ونآلخزٍَ صفحبد اإلثداع

 ........إىل كم ثبحث ػٍ فكزح يضُئخ رنري نه انطزَك...     

 ...........بملجبدرحنحارواويٍ سرع يفّ  ,وإىل أصحبة انؼمىل اننريح، وانجصبئز املسزنريح

  غى مجُؼبً أهدٌ هذا انجحث املزىاضكإنُ

 سنربا



 شكر وتقدير

ذانحًذ هلل تاسظ األسع ٔانسًاء ٔان       نظالج ٔانسالو خم فٙ سحًرّ  يٍ ٚشاء، ٔاًُ

نٗ ششع ستّ تانكهى اسٛذ انُظحاء ٔانذاعٙ  عهٗ انًظطفٗ )يحًذ طهٗ هللا عهّٛ ٔسهى(

نّ ٔطحثّ ٔيٍ ذثعٓى تأحساٌ انٗ ٕٚو انذٍٚ، انشكش هلل عض ٔجم انز٘ اَاس آ انسٕاء ٔعهٗ

ٔفرح نٙ أتٕاب انعهى ٔايذَٙ تانظثش ٔاإلسادج ،حرٗ ذًكُد يٍ إذًاو ْزِ ب، نٙ انذس

 .انشسانح

انذكرٕس يثُٗ يحًذ إتشاْٛى  األسرار انًساعذ انٗ اسرار٘ انفاضمٔفائق شكش٘ ٔذقذٚش٘ 

ششاف عهٗ ْزِ انشسانح  يٍ خالل ذٕجٛٓاذّ انقًٛح ٔيراتعرّ نًا تزنّ يٍ جٕٓد كثٛشج تاإل

ٔانذعاء نّ اجذٖ يٍ كم كهًاخ  ،انذائًح خالل يشحهح اعذادْا فال ٚسعُٙ اال اٌ ادعٕ نّ

 هللا ذًكُٛا ٔاسثغ عهّٛ افضال انعفٕ  ٔانعافٛح ٔطفاء انزٍْ َٔقاء انُفس ياانشكش ٔصادِ 

 ِ هللا عُٙ خٛش جضاء.ااطال هللا فٙ عًشِ ٔجض ،ٚؤَسّ ٔٚقشتّ عُٛا

عًهٙ ْزا اٌ أذقذو تانشكش ٔااليرُاٌ انٗ سئاسح جايعح ْزا انجضء يٍ ٚسعذَٙ ٔاَا اخرى 

ذاحرٓى انفشطح ألكًم دساسرٙ انعهٛا دٚانٗ ٔعًادج كهٛح انرشتٛح نهعهٕو انظشفح إل

 .ٔانحظٕل عهٗ انشٓادج

ٔيٍ دٔاعٙ االحرشاو ٔانعشفاٌ اٌ أذقذو تانثُاء ٔانرقذٚش انٗ قسى عهٕو انحٛاج سئٛسا 

 ٔأساذزج  ٔيُرسثٍٛ نًا قذيِٕ يٍ ذسٓٛالخ فٙ يٕاطهح إذًاو ْزا انعًم.

نًا قذيّ  اطال هللا فٙ عًشِ كًا أذقذو تخانض شكش٘ ٔايرُاَٙ نهذكرٕس حسٍٛ عهٙ انثٛاذٙ

ٔيساَذج ٔذضٔٚذ٘ تانًظادس، ٔاسٖ يٍ انٕفاء اٌ اشكش انذكرٕس ذهفاٌ نٙ يٍ يساعذج 

              نًا قذيّ نٙ يٍ يساعذج فهّ جضٚم انشكش ٔانرقذٚش.احًذ عُاد 

كًا ٚسشَٙ اٌ اشكش صيالئٙ ٔصيٛالذٙ طهثح انذساساخ انعهٛا ٔاخض تانزكش يُٓى )ترٕل 

عهٕاٌ ٔساسج يطشش حاذى ٔإخالص يرعة(، ٔعشفاَا تانجًٛم اٌ اشكش خانٙ اكشو  يحًذ

 ٔخانٙ يحًذ نرعأَٓى خالل فرشج انذساسح.

ٔأخٛشا ٔنٛس اخشا شكش٘ ٔحثٙ ٔايرُاَٙ انٗ اسشذٙ انغانٛح نًا ذحًهِٕ يعٙ يٍ أعثاء 

د ايال نكم يٍ صٔدَٙ ٔنٕ تُظٛحح أ تكهًح طٛثح كاَيٕطٕل ٔشكش٘  فٙ ْزا انطشٚق.

                                                          نٙ طٕال سحهح انثحث.                             

 سنربا                                                                                                 

 



 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ    

 شرؼإقرار الم   

 
 Conocarpus )االكثار الدقيؽ لنبات الككنككاربسإعداد ىذه الرسالة المكسكمة بػ افه نشيد      

erectus L. )التي قدمتيا  في الكسط الزرعي كدكر بعض المركبات في اكسدة المكاد الفينكلية
جامعة  - شرافنا في كمية التربية لمعمكـ الصرفةبأ( قد جرت نبراس ميدم صالح البياتيالطالبة )

 ديالى كىي جزء مف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير في عمـك الحياة.                                                                

 

التكقيع:                                                                  

  أ. م. د مثنى محمد ابراهيم المشرؼ :   

ـ 2017خ :     /        / التاري     

 

 إقرار رئيس قسم عموم الحياة

 
التكقيع                                بناء عمى التكصيات المتكافرة  أرشح ىذه الرسالة لممناقشة  
: 

عمار احمد سمطان د  م. أ.االسـ:  

رئيس قسـ عمـك الحياة   

ـ 2017التاريخ :       /     /   

 

 

 



الرحيـبسـ اهلل الرحمف   

  إقرار المقـك المغكم       
 

 Conocarpusاالكثار الدقيؽ لنبات الككنككاربس )ىذه الرسالة المكسكمة بػ  افه أشيد     
erectus L. يا تالتي قدم (في الكسط الزرعي كدكر بعض المركبات في اكسدة المكاد الفينكلية

تيا مف الناحية المغكية كُصّحَح ما ( قد تمت مراجعنبراس ميدم صالح البياتي) الماجستير ةطالب
 .                                            المغة كرد فييا مف أخطاء لغكية كبذلؾ أصبحت الرسالة مؤىمة لممناقشة بقدر تعمؽ األمر بسالمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكقيع :                                        

: أ.م.د نوافل يونس سالمسـاال                            

ـ  2017التاريخ :      /      /                             

 

 



يـبسـ اهلل الرحمف الرح  

 إقرار الخبير العممي
 

    Conocarpusاالكثار الدقيؽ لنبات الككنككاربس ) ىذه الرسالة المكسكمة بػ بأنهناأشيد      
erectus L.يا تالتي قدم لمركبات في اكسدة المكاد الفينكلية(في الكسط الزرعي كدكر بعض ا

( قسـ عمكـ الحياة قد تـ مراجعتيا مف الناحية ير )نبراس ميدم صالح البياتيالماجست ةطالب
            العممية كبذلؾ أصبحت الرسالة مؤىمة لممناقشة.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التكقيع :                      

أ.م.د أياد عاصي عبيد االسـ :                                                  

ـ 2017التاريخ :      /      /                                                



 اقرار لجنة المناقشة
االكثار الدقيؽ لنبات المناقشة ، اطمعنا عمى ىذه الرسالة المكسكمة بػ )نشيد باننا اعضاء لجنة        

في الكسط الزرعي كدكر بعض المركبات في اكسدة المكاد  L. Conocarpus erectusالككنككاربس
كقد ناقشنا الطالبة )نبراس ميدم صالح البياتي( في محتكياتيا كفيما ليا عالقة بيا، كنعتقد  الفينكلية(
 يرة بالقبكؿ لنيؿ درجة ماجستير في عمـك الحياة بتقدير)أمتياز(.       بانيا جد

 رئيس المجنة                             

 التكقيع :                             
  عبد الجاسم محيسن جاسم االسـ :                             

 . دأالمرتبة العممية :                              

  2017/  /  التاريخ :                              

 عضو المجنة      عضو المجنة                                   

 التكقيع :      التكقيع :                                       
                شروق محمد كاظماالسـ :                               وسام مالك داوداالسـ : 

 أ. م. دالمرتبة العممية :                                   أ. دالمرتبة العممية : 

 2017التاريخ :   /  /                               2017التاريخ :   /  /
                                        عضو مشرف

               التكقيع :                              

                                            مثنى محمد ابراهيم  االسـ :

                                     أ. م. د  المرتبة العممية:

                               2017/  /  التاريخ : 
 مصادقة عمادة كمية التربية لمعموم الصرفة             

 التكقيع :                             
                 غالب ادريس عطيةاالسـ :                               

 أ. م. د المرتبة العممية :                               
    



 خالصةال

الحيػاة فػي كميػة  أجريت ىذه الدراسة في مختبر زراعة الخاليا كاالنسجة النباتية التابع لقسـ عمكـ        

بيػػدؼ التكصػػؿ الػػى  2/6/5116كلغايػػة  1/9/5112التربيػػة لمعمػػـك الصػػرفة، بجامعػػة ديػػالى لمفتػػرة مػػف 

باسػػػتعماؿ تقنيػػػة الزراعػػػة   Conocarpus erectusككنككػػػاربس الافضػػػؿ الظػػػركؼ ألكثػػػار نبػػػات 

 ي.النسيجية كذلؾ مف خالؿ تنفيذ عدة تجارب خالؿ مراحؿ االكثار المختمفة ككما يأت

كتمكث األجزاء النباتية في معدؿ بقاء التعقيـ : تـ خالليا اختبار تأثير معامالت مرحمة التعقيـأكال: 

 )القاصػػػػػػػػػػػػػر التجػػػػػػػػػػػػػارم( المسػػػػػػػػػػػػػتخدمة فػػػػػػػػػػػػػي الزراعػػػػػػػػػػػػػة، باسػػػػػػػػػػػػػتعماؿ ىػػػػػػػػػػػػػايبككمكرات الصػػػػػػػػػػػػػكديكـ

% 01تركيزالمحمػػػكؿ الكحػػػكؿ االثيمػػػي بػػػ ؿدقيقػػػة، كػػػذلؾ اسػػػتعم 12% كلمػػػدة 21,51,11كيزاتر البػػػ

دقيقة كاسػتعماؿ كمكريػد  01% لمدة 50ك 20يفتركيز ال( دقيقة+ ىايبككمكرات الصكديـك ب5،1كلمدة)

كاف مف النتائج اف استخداـ كمكريد الزئبؽ أظيرت دقيقة.  01,12% كلمدة 1.1، 1.2الزئبؽ بتركيز

% كلمػدة 1.2% عػف التركيػز 5.2كبمغػت  ،اقؿ نسػبة تمػكث ىاألفضؿ في الحد مف التمكث إذ أعط

 .دقيقة 12

الدراسػة تضػمنت إذ  ،االفػرازات الفينكليػة: أجريػت عػدة تجػارب لمحػد مػف تػأثير المػكاد الفينكليػة ثانيا:

ك السػػػػػتريؾ  1-رتػػػػػممغـ.ل 111االسػػػػػككربيؾ بتركيػػػػػز يحامضػػػػػمثػػػػػؿ اسػػػػػتعماؿ مضػػػػػادات االكسػػػػػدة 

كػؿ عمػى  1-لتػر غػـ. 0بتركيز Poly vinyl pyrolidon (PVP )كمادة  1-ممغـ.لتر 121بتركيز

كالتػػداخؿ فيمػػا بينيػػا. أظيػػرت النتػػائج اف معاممػػة التػػداخؿ الثالثػػي ىػػي األفضػػؿ فػػي معالجػػة  انفػػراد

ظػػػاىرة االسػػػمرار إذ بمغػػػت نسػػػبتيا صػػػفر%، كذلػػػؾ عنػػػد غمػػػر األجػػػزاء النباتيػػػة بمحمػػػكؿ حػػػامض 

لمػػػدة سػػػاعة قبػػػؿ اجػػػراء  1-ممغـ.لتػػػر 121+حػػػامض السػػػتريؾ1-ممغـ.لتػػػر 111االسػػػككربيؾ بتركيػػػز

 Poly vinyl pyrolidon (PVP)مػادة بالمػدعـ  الكسػط الغػذائي زراعتيا عمػى ثـ عممية التعقيـ 

% . كتمتيػػػػا 91بمغػػػػتافضػػػػؿ اسػػػػتجابة لحجػػػػزاء الحيػػػػة  أعطػػػػت ىػػػػذه المعاممػػػػة ،1-غـ.لتػػػػر0بتركيػػػػز

 .التداخؿ الثنائي تمعامال

 



 ثالثا: االكثار الدقيؽ

الػػى كسػػط  Furfurl amino purine (Kin)-6كBenzyl adenine (BA  )-6 تػػأثير إضػػافةأ: 

Murashige and Skoog MS))1965 في نشكء كتضاعؼ العقد المفردة  

تػـ خالليػا اختبػار مػدل اسػتجابة العقػد المفػردة لمنمػك عنػد زراعتيػا عمػى أكسػاط مرحمة النشػكء:  -1

(MSكالمجيػػػػػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػػػػػػ )BA ك 1-ممغـ.لتػػػػػػػػػػػػػر 5.1 ، 1.2 ،1.1 ، 1.2، 1.1تراكيز البػػػػػػػػػػػػػKin 

أسػػابيع مػػف الزراعػػة.  4كبعػػد مػػركر ،كػػؿ عمػػى انفػػراد 1-غـ.لتػػرمم 0.1,5.1,1.1، 1.1تراكيزالبػػ

المػػدعـ  MS% عمػػى كسػػط 61أظيػػرت النتػػائج اف اعمػػى نسػػبة اسػػتجابة لحجػػزاء الحيػػة بمغػػت 

 . BAمف  1-ممغـ.لتر 5.1بتركيز 

متكسػط فػي  BAمػف  1-ممغـ.لتػر 5.1تركيز ملالمعنكم  فرؽالبينت النتائج التضاعؼ: مرحمة   -5

جميػع المعػامالت ك معاممػة  متفكقػا عمػى1-فرع. جزء نبػاتي 1.22إذ سجمت  ،يعدد االفرع الكم

سػػػـ عنػػػد  2.50لطػػػكؿ الفػػػرع بمػػػ   تكسػػػطم اعمػػػىسػػػجمت ك  ،المقارنػػػة التػػػي لػػػـ تبػػػد أم اسػػػتجابة

فػػي إعطػػاء معنكيػػا  BA 1-ممغـ.لتػػر 1.1كتفػػكؽ المعاممػػة  ، 1-ممغـ.لتػػر 1.2ك 1.1 يفالتركيػػز 

ممغػـ  1.2كلـ تختمؼ معنكيػا عػف المعاممػة  ،1-فرع.كرقة 14.1عدد لحكراؽ بم  اعمى متكسط ل

 .1-.لتر

المضػافة  Furfurl amino purine(Kin)-6مػع  ((Benzyl adenine BA-6 تػأثير تػداخؿ ب:

 تضاعؼ العقد المفردة.نشكء ك عمى  MS))كسط الى 

% عنػػػد 01افضػػػؿ اسػػػتجابة حصػػػمت لمعقػػػد المفػػػردة بمغػػػت  اظيػػػرت النتػػػائج افمرحمػػػة النشػػػكء:  -1

بعد أربعة أسابيع مف  Kin 1-ممغـ.لتر 1.0+ 1-ممغـ.لتر 5,0بتركيز BAمعاممة التداخؿ بيف 

 الزراعة.

لعػػػدد االفػػػرع الناتجػػػة مػػػف زراعػػػة العقػػػد  تكسػػػطالحصػػػكؿ عمػػػى اعمػػػى ممرحمػػػة التضػػػاعؼ: تػػػـ   -5

كرقػػة. جػػػزء  10.21عػػػدد مػػف األكراؽ كبمغػػػت  اكثػػرك  1-فػػػرع. جػػزء نبػػػاتي 4.11 البػػال المفػػردة ك 

1-ممغـ.لتػػر 4.0عنػػد التركيػػز1-نبػػاتي
BA+1.0 1-ممغـ.لتػػر

Kin،  تكسػػطاعمػػى مفػػي حػػيف كػػاف 



1-لتػػػػػر ممغػػػػػـ. 0.0الكسػػػػػط المػػػػػدعـ بػػػػػػتركيزسػػػػػجؿ عمػػػػػى  ،سػػػػػـ 5.11فػػػػػرع الطػػػػػكؿ ل
BA+1.2 

1-ممغـ.لتر
Kin. 

طػػكؿ  تكسػطبكامػػؿ قػكة االمػػالح فػي صػػفة م MSكسػط البينػػت النتػائج تفػػكؽ  مرحمػة التجػذير:  -0

، عمى التكالي سـ 5.01سـ ك 0.20 تافقيمالسجمت  ك ،ك الخضرمارتفاع النمكمتكسط الجذر 

تكسػط % كبم02حصكؿ اعمى نسبة تجذير بمغت  1-ممغـ.لتر 1.2بتركيز IBAكأدل استخداـ 

نتػائج التػداخؿ  كتشػيرسػـ،  4.50طػكؿ جػذر بمػ   متكسػطك  1-جذرا. فػرع 5.65عدد جذكر بم  

بكامػػؿ قػػكة االمػػالح مػػع  MSلكسػػط % مػػف تػػداخؿ ا02الثنػػائي اف اعمػػى نسػػبة تجػػذير بمغػػت 

 1-لتػػرممغـ. 1.2,1.1,1.2تراكيزالبػػ التالمعػػام
IBA 5.02عػػدد الجػػذكر بمػػ  ل، كاعمػػى متكسػػط 

،  IBA 1-ممغـ.لتػر 1.2بنصؼ قكة االمػالح مػع المعاممػة  MSجذرا سجؿ مف تداخؿ الكسط 

المػالح بكامؿ قػكة ا MSسجؿ مف تداخؿ الكسط ك  ،سـ 2.11جذر بم  الطكؿ لمتكسط  كاعمى

1-ممغـ.لتػػر 1.2عنػػد التركيػػز
IBA سػػـ  5.21لنمػػك الخضػػرم بمػػ  ا ارتفػػاع فػػي تكسػػط، كاعمػػى م

1-ممغـ.لتر 1.2عند التركيز
IBA  في كسطMS .بكامؿ قكة االمالح 

مرحمػػة االقممػػة : نجحػػت عمميػػة اقممػػة االفػػرع المجػػذرة  بالبقػػاء عمػػى قيػػد الحيػػاة كالنمػػك بنسػػبة   -4

 يتككف مف البتمكس.عي زراالزراعة عمى كسط عند % 91
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 المقدمة .1

األنكاع التابعة الى الجنس  احد.Conocarpu erectus L يعد نبات الداماس 
Conocarpus  مف ذكات الفمقتيف يعكد لمعائمةCombertacea  كتعكد تسميتو في األصؿ الى

كتعني ثمرة  Carpكتعني مخركطي ككممة  Conoاسـ الجنس مف  فأشتؽ ،االشكاؿ المخركطية لمثمرة
-Mangrove   Abdelاك buttonwoodيعرؼ بالمغة اإلنكميزية  (.5114كآخركف، )التحافي

Hameed) ،كيعرؼ في المنطقة العربية بأسماء منيا داماس في السكداف كاليمف (. 5115كآخركف
ك كثيرة (. أشجاره دائمة الخضرة سريعة النم5115،كالغالب في الصكماؿ كدمس في دكؿ الخميج )قاسـ

قمؼ سيقانيا خشف، كأكراؽ النبات بسيطة  ـ طكال، 6 بشدة كقد يصؿ ارتفاعيا الى كءالتفرع محبة لمض
ريشية التعرؽ، كالعرؽ الكسطي بارز كالسطح مغطى بشعيرات مع كجكد غدد  ،معنقة ومتبادلة رمحي

خضراء مصفرة المكف  الكرقة، أما النكرات رأسية تتككف مف عدة أزىار مكتظةعنؽ رحيقية عمى جانبي 
 Abdl-Hameedتنتشر زراعتو في المناطؽ االستكائية كشبو االستكائية ) .(5115،)العيداني كالربيعي

(. المكطف األصمي ألشجار الداماس ىك شكاطئ كانيار الصكماؿ كجيبكتي كاليمف 5115كآخركف، 
 .( Venema  ،2009كشرؽ أفريقيا كأرتيريا )

ة النباتيػة مػف التقنيػات الحياتيػة الميمػة ، كالسػيما فػي اكثػار أنػكاع عديػدة مػف تعد تقنية زراعة األنسج  
النباتات لما تمتاز بو ىذه الطريقة مف مميزات لعؿ مف اىميما الحصكؿ عمى أعداد ىائمة مف النباتات 

ي مشػػابيو لمنبػػات االـ كفػػ فضػػال عػػف اف النباتػػات المكثػػرة بيػػذه الطريقػػةالخاليػػة مػػف المسػػببات المرضػػية 
كبيػػذا كػػاف لركثػػار خػػارج الجسػػـ الحػػي الػػدكر الميػػـ فػػي االكثػػار السػػاللي  ، أم كقػػت مػػف أكقػػات السػػنة

البػػراعـ العرضػػية أك تحفيػػز نمػػك البػػراعـ  كءالسػػريع بأتبػػاع طرائػػؽ مختمفػػة لمتمػػايز كالتكػػكيف الشػػكمي كنشػػ
سػػػػتخداـ اـ بمػػػف خػػػالؿ الػػػتحك. (Ibarakl ،2006ك Guptaسػػػتحداث االجنػػػة الجسػػػمية )ااإلبطيػػػة أك 

كقػػػد كظػػػؼ . (5115كآخػػػركف ،  Hartmannبعػػػض منظمػػػات النمػػػك كاألككسػػػينات كالسػػػايتككاينينات )
 اتكاسع في اكثار نباتات الغابات كنباتبشكؿ  وماستخدكااالكثار الدقيؽ بنجاح عمى المستكل التجارم 

 .(Ahmed  ،2010الزينة المختمفة )
لمجاميع لمركبات االيض الثانكم التي تحتكييا النباتات مف اكبر ا ان تعد المركبات الفينكلية كاحد 

كتشمؿ الفالفكنيدات كالتانينات كالكاركتينات كالحكامض الفينكلية كتكجد تقريبا في جميع األجزاء النباتية 
بخصػػائص كظيفيػػة متعػػددة عمػػى مسػػتكل النبػػات  المػػكاد الفينكليػػة كتتميػػز. (5111، المكسػػكم كآخػػركف)



نمػك فػي النباتػات ، ال(. أك تعمؿ عمى تنشػيط  5116كآخركف ،  Veronecaاء )كالحيكاف عمى حد سك 
كما تعمؿ عمى جذب الحشرات الى النباتات المزىرة لزيػادة عمميػة التمقػيح باإلضػافة الػى ذلػؾ تسػيـ فػي 
زيػػػػػػػػػادة صػػػػػػػػػالبة األنسػػػػػػػػػجة الدعاميػػػػػػػػػة لمنباتػػػػػػػػػات نتيجػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػكيف مركبػػػػػػػػػات المكنػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف كحػػػػػػػػػدات 

Phenylproponoid يكجػد مػدل كاسػع مػف المػكاد الفينكليػة . (5111ممية البممرة )الشػحات ، خالؿ ع
يا في زراعة األنسجة في العديد مف النباتات كأشػجار المػانجك عمالالتي تفرزىا األجزاء النباتية عند است

مػػف أكسػػدة المركبػػات المػػكف تػػؤدم الػػى تمػػكف الكسػػط الزرعػػي بػػالمكف البنػػي كينػػتج ىػػذا ك كالمػػكز كالنخيػػؿ 
ممكنػػػة ذات لػػػكف بنػػػي أك أرجػػػكاني نتيجػػػة األكسػػػدة كتكػػػكيف مركػػػب  مركبػػػات كليػػػة غيػػػر الممكنػػػة الػػػىالفين

Quinones  الػػذم يعتبػػر مػػف المػػكاد السػػامة لحنسػػجة . كيعتقػػد بعػػض البػػاحثيف أف التثبػػيط النػػاتج عػػف
يػا تعمػؿ المكف البني يرجع الى ربػط الفينػكالت مػع البػركتيف كبػذلؾ تفقػد األنسػجة بعػض االنزيمػات أك أن

كالكتػاليز كالبيراككسػديز  IAA oxidaseلػبعض انزيمػات األكسػدة مثػؿ  Co-enzymeكمحفز إنزيمي 
كالتي تعمؿ عمى ىدـ االككسينات ، كلمتقميؿ مػف تػأثير المػكاد الفينكليػة يعامػؿ الجػزء النبػاتي بمضػادات 

( الػػى PVP)Poly vinyl pyrolidonاضػافة لحكسػدة كحػامض االسػػككربيؾ  ك حػامض السػػتريؾ ك 
(. كمػف أىػػـ العكائػػؿ التػي تنػػتج المركبػات الفينكليػػة العائمػػة 5115الكسػط الزرعػػي )الرفػاعي كالشػػكبكي ، 

نبػات  Lauraceaeالعائمة الغاريػة أك القرفيػة  .(2012 ،كالعنب )إبراىيـ ك آخركف Vitaceaeالعنبية 
عائمػة ك  .(5110 كمحمد،يدم نبات اكميؿ الجبؿ )الزبك Lamiaceaeالعائمة  .(5115الغار )عجينة ، 

 Ericaceaeكالعائمػػػػة  .(5112 ،ك آخػػػػركف Nezamiكنبػػػػات الفسػػػػتؽ )  Anacardiaceaeالمػػػػانجك 
 الى: تيدؼ ىذه الدراسة .(Jikia، 5114ك Bagratishviliكنبات الركدكدندريكف )

 تحديد برنامج متكامؿ إلكثار النبات نسيجيا عمى مدار السنة. -1

 رة مف النباتات المتجانسة خالؿ كقت قصير.إمكانية انتاج اعداد كبي -5

 معرفة تأثير بعض المركبات في اكسدة المكاد الفينكلية. -0

 

 
 
 



 .استعراض المراجع2

 Conocarpus erectusنبات كونوكاربس : 2-1

يقارب مػف  جنسا كما 10التي تضـ حكالي  Combretaceaeالى العائمة يعكد نبات الككنككاربس     
اال اف  .(IPNI ،5112نكعا ) Conocarpus 51جار كالشجيرات ، كيضـ جنس نكعا مف األش 611

الػذم ينتشػر نمػكه  C. ererctusاكثرىا انتشارا األنكاع النامية فػي المنػاطؽ االسػتكائية كالمتمثمػة بػالنكع 
الػذم ينحصػر تكاجػده الطبيعػي بمنطقػة  C. Lancifoliusفػي الغابػات السػاحمية )المػانغركؼ(، كالنػكع 

 (.IUCN  ،5115قرب السكاحؿ الجنكبية لمبحر األحمر ) صغيرة

 في المممكة النباتية بحسب التصنيؼ االتي Conocarpus erectus  L.يصنؼ نبات    
Kingdom                –     Plantae- Plant 

Sub kingdom         _       Tracheobionta – Vascular  Plan 

Magnoliophyta-Flowering Plant    _ Divison 

Superdivision           _   Spermatophta- Seed Plants        

Class                      –    Equisetopsida C. Agardh  Dicolyledons 

Sub class               –    Rosidae 

Order                     –    Myrtales Juss . ex Bercht . & J . Presl 

Family                   –    Combretaceae R. Br Indion almod 

Genus                    –     Conocarpus  mangrove 

Species                  –     erectus  

(Bashir  ، 5112كآخركف.) 

 

قطػػر سػػاقيا طػكال كقػػد يصػػؿ  ـ 6كاشػجاره زاىيػػة الخضػػرة مسػػتديمة سػريعة النمػػك يصػػؿ ارتفاعيػػا       
كتتميػػػز بطػػػراكة اغصػػػانيا ذات المػػػكف األخضػػػر (. 5110كآخػػػركف ،  Hegazyسػػػـ ) 51الػػػرئيس الػػػى 



 ، ذات حافػات الشػكؿ كتتصؼ اكراقيا بأنيا طكيمة رمحيو اىميجية ،كالمشرب بالحمرة في بعض األحياف
متجمعػػة فػػي  ةفتتشػػكؿ بنػػكرات زىريػػ ، كالتعػػرؽ ريشػػي، امػػا االزىػػارفػػي حػػيف تكػػكف قمتيػػا حػػادةممسػػاء، 

كيككف القمؼ بني بػو شػقكؽ عميقػة  ،عناقيد خضراء المكف مائمو الى البياض كذات مكقع ابطي كطرفي
مػف النػكع الكتػدم كالجػذكر  جػذكرىاامػا  ،( 5111ك البيضاني ،  Allen ،1990في األشجار المسنة )

امتػار  11الجانبية كثيفة كقكية كمتشعبة غامقة المكف يمكنيا اف تنمك بشػكؿ عمػكدم لتصػؿ الػى عمػؽ 
(Abdel – Hameed  ، 5115كآخركف )،  اما بذكر النبات فتككف صغيرة بيضكية اك مقكسة الشػكؿ

 (.Mahoney  ،1994) يصعب فصميا مف اغطيتيا

ـ فػػكؽ 1551 –صػػفر  شػػماال كعمػػى ارتفػػاع 11ᵒ-11ᵒعػػرضبػػيف خطػػي ينمػػك النبػػات طبيعيػػا 
 فػي جميػع التػرب الطينيػة كالرمميػة كالمزيجيػة(. كيمكػف زراعتػو Baumer،1900 (مستكل سػطح البحػر

رارة تحمػػػؿ ارتفػػػاع درجػػػات الحػػػكي pHكيعػػػيش فػػػي التػػػرب القاعديػػػة عاليػػػة  ككػػػذلؾ فػػػي التػػػرب الضػػػحمة 
كيعد النبات مف نباتات المناطؽ الجافة (.  5116كآخركف ،  Shirazi) كمستكل الماء األرضي العالي

 El-Juhany) فػػػػي تحمػػػػؿ الجفػػػػاؼ كتحمػػػػؿ ممكحػػػػة التربػػػػة كشػػػػبو الجافػػػػة بسػػػػبب قػػػػدرة النبػػػػات الفائقػػػػة
 كجنػػكب كاليػػة فمكريػػدالػػذا ينتشػػر فػػي منػػاطؽ كثيػػرة منيػػا أمريكػػا الكسػػطى كالجنكبيػػة  (.5110،كآخػػركف

النبػػات عمػػى تحمػػؿ الظػػركؼ  ةكلقابميػػ .( IUCN  ،5115) كباكسػػتاف كالينػػد كغػػرب افريقيػػا االسػػتكائية
أدخمػػػت زراعتػػػو الػػػى المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية كدكلػػػة  ةالبيئيػػػة القاسػػػية لممنػػػاطؽ الجافػػػة كشػػػبو الجافػػػ
 كقػػد  (. 5110،آخػػركفك  Hammerك  TERC ،5110االمػػارات المتحػػدة كعمػػاف كالككيػػت كالعػػراؽ )

منػػو خمػػيج كعمػػؼ اخضػػر لمماشػػية كالجمػػاؿ خاصػػة االغصػػاف الطريػػة اسػػتعمؿ النبػػات فػػي بعػػض دكؿ ال
(Al- koaik  ، 5114كآخركف.) 

كاف انباتيػػا بػػاألجكاء  كثػػاره امػػا جنسػػيا بكاسػػطة البػػذكر اك خضػػريا بكاسػػطة العقػػؿ الطرفيػػةيػػتـ ا
ـ فػي معظػ حيػث تػزرع فػي شػيرم شػباط كاذار كعنػد تػكفر الظػركؼ المالئمػة يمكػف اكثػارهُ  العراقية قميمػة

 (.5111اسـ السنة )البيضاني ، مك 

يحتػػكم نبػػات الػػداماس عمػػى العديػػد مػػف المركبػػات الفعالػػة حيكيػػا، مػػا أضػػفى عميػػو أىميػػة طبيػػة        
كصػػػػيدالنية ميمػػػػة، إذ اظيػػػػر النبػػػػات خاصػػػػية التثبػػػػيط لممايكركبػػػػات لكجػػػػكد المركبػػػػات الفينكليػػػػة مثػػػػؿ 

(.  5110كآخػػركف،  Hameedء المجيريػػة األخػػرل )الفالفكنيػػدات كالتاينينػػات المضػػادة لمبكتريػػا كاالحيػػا



كالحتكائيا العالي مف مضادات االكسدة أظيرت فعاليتيا بشكؿ كبير في تثبيط نمك خاليا سرطاف الكبد 
(. كاسػػػتخدـ فػػػي الطػػػب البػػػديؿ 5110كخاليػػػا سػػػرطاف الثػػػدم فػػػي االنسػػػجة االصػػػمية )الزبيػػػدم كمحمػػػد، 

كالتيػػاب الممتحمػػػة كالسػػيالف كمػػرض السػػكرم كاالسػػػياؿ  )الطػػب الشػػعبي( فػػي عػػالج فقػػػر الػػدـ كالزكػػاـ
 (.5112كآخركف،  Bashirكالحمى كالصداع كالنزيؼ كاالكراـ كالزىرم )

كألجػزاء النبػات أىميػة اقتصػػادية ميمػة إذ تسػتخدـ أكراقػػو الغنيػة بػالمكاد التاينينػػة فػي معامػؿ دباغػػة      
في صناعة السػفف ك القػكارب  شب النباتفي حيف يستخدـ خ (. 5110كآخركف ،  Hegazyالجمكد ) 

  Conocarpus erectusكتػزرع نباتػات  .( Morton ،1901كفػي بنػاء المنػازؿ كفػي انتػاج الفحػـ )
فػػي بعػػض التػػرب لتحسػػيف خكاصػػيا إذ يمتػػاز النبػػات بػػأف لػػو القابميػػة عمػػى امتصػػاص العناصػػر السػػامة 

النبػات األخػرل كػالكرـك كالفانػديـك كااللمنيػـك  كالثقيمة بمستكيات عالية كتركيزىػا فػي األكراؽ كفػي أجػزاء
Shirazi)  ،5116  كAl –Surrayai  ،5119كآخركف.) 

يككف احػد أشػجار نباتػات ألف  اكتظير نباتات الداماس العديد مف المكاصفات الجمالية التي أىمتي     
فػػي معظػػـ دكؿ  اراالشػػج تػػزرع كلسػػرعة نمػػكه ،الزينػػة التػػي تضػػفي الركعػػة كالجمػػاؿ عمػػى مكػػاف تكاجػػدىا

 .( 5116) عبػد الغفػار ، كالحػدائؽ ألكسػاء الخضػرةالخميج حكؿ مكاقؼ السيارات كعمػى طػكؿ الشػكارع 
ككػػذلؾ يػػزرع النبػػات كمصػػدات لمريػػاح بسػػبب تشػػابؾ فركعػػو الكثيفػػة كاكراقػػو التػػي تغطييػػا زكائػػد البشػػرة 

عمػػػى القػػػص   از بقابيمتػػػو، كتمتػػػككأشػػػجار ظػػػؿ فػػػي كاجيػػػات المنػػػازؿ كالمجمعػػػات السػػػكنية )الشػػػعيرات(
فضػال عػف زيػارة نحػؿ (.  5111،  يعد مف نباتات االسيجة الخضػراء الميمػة ) البيضػاني لذا كالتشكيؿ

(.  Satti  ،5110لككنيا مصدرا طبيعيا ميمػا لحبػكب المقػاح كالرحيػؽ ) الكفيرة  العسؿ ألزىار النبات

طؽ الصػحراكية القاحمػة بطريقػة فعالػة فػي صػد يمكػف زراعتيػا فػي المنػاكبالرغـ مف مزايػا النبػات الكثيػرة 
الزحؼ الصحراكم، كبالتالي مساىمتيا في تشجير الكثباف لمتخفيؼ مف التغيرات المناخية في األراضػي 

 .( 5111البيضاني، )الصحراكية، ككذلؾ في المساحات العامة كالجزرات الكسطية كمداخؿ المدف 

 Plant Tissue Cultuer زراعة االنسجة النباتية   :2-2

فصػػػؿ أك عػػػزؿ خميػػػة أك عضػػػك أك جػػػزء مػػػف عضػػػك كتعقيمػػػو   يقصػػػد بزراعػػػة االنسػػػجة النباتيػػػة
كزراعتو عمى أكساط غذائية اصطناعية كمػف ثػـ تحضػيف الجػزء المػزركع فػي ظػركؼ بيئيػة محػددة مػف 



ركف ، كآخػ George)الحرارة  كالرطكبة  كالضكء بيدؼ تكجيو الجزء النباتي باالتجاه المطمكب زراعتػو 
5110.) 

تقنية زراعة االنسجة النباتية بالظيكر معتمػدة عمػى مفيػكـ الطاقػة الكامنػة الذاتيػة لمخاليػا  تبدأ
Totipotency  الػػػذم اطمقػػػو العػػػالـHaberlandt  لكػػػؿ خميػػػة حيػػػة مػػػف خاليػػػا  "عمػػػى أف 1915عػػػاـ

ؿ اذا مػػا تػػكفرت ليػػا النبػػات القػػدرة عمػػى االنقسػػاـ كالنمػػك كالتطػػكر الػػى نبػػات كامػػؿ مطابقػػا لنبػػات األصػػ
 "الظػػػركؼ المالئمػػػة مػػػف حيػػػث الحػػػرارة كالضػػػكء كالرطكبػػػة فضػػػال عػػػف المػػػكاد الغذائيػػػة كمنظمػػػات النمػػػك

(Smith  ،5111(. 

أصػػػبحت اليػػػـك تقنيػػػة زراعػػػة االنسػػػجة النباتيػػػة مػػػف أىػػػـ التقنيػػػات المسػػػتخدمة فػػػي العديػػػد مػػػف 
فقد اختصػرت ىػذه التقنيػة  (.Haq  ،5110المجاالت الزراعية كالصناعية كالتجارية كالصحية كغيرىا )

فضػال عػف الكراثيػة،  تطػكير كتحسػيف النبػات كفػي حفػظ األصػكؿل النبػاتالميتميف بزراعة الكقت اماـ 

انتاج نباتات مطابقة في صفاتيا الكراثية لمنبات االـ مف خالؿ االكثار الساللي السريع لمدل كاسع مف 
 Branك 1991ف النباتػػػات االقتصػػػادية ) الخفػػػاجي ، النباتػػػات خصكصػػػا اليجػػػف كاالصػػػناؼ الجيػػػدة مػػػ

. كاسػػػػتخداميا عمػػػػى المسػػػػتكل ( 5119كآخػػػػركف ،  Neumannك Zaid  ،5115ك  Jain  ،1990ك
(. كذلػؾ مػف خػالؿ  Amin ،5111التجارم مف قبؿ عدة شركات عالمية متخصصػة فػي ىػذا المجػاؿ )

أحػػػداث التػػػأثير الفسػػػمجي المطمػػػكب  عمػػػى تعمػػػؿ التػػػي منظمػػػات النمػػػك النباتيػػػةالتالعػػػب بػػػأنكاع كتركيػػػز 
 (.5110كد مف استعماليا ) بإصالح ، لتكجيو األجزاء النباتية نحك اليدؼ المقص

(، يمكف تقسيـ مراحؿ االكثار الػدقيؽ الػى خمسػة 5115كآخركف ) Hartmannككفقا لما ذكره 
 مراحؿ رئيسة تشمؿ عمى:

 لنسيجية:أوال: تأثير منظمات النمو المستخدمة في الزراعة ا

تعرؼ منظمات النمك عمى انيا مركبات عضكية غير غذائية يتـ بناؤىا طبيعيا في داخؿ النبات،     
أك انيا تصنع تجاريان في مختبرات، مؤسسات مخصصة كالتي بتراكيز قميمة تؤثر في عمميات النمك 

الفسمجية في أنسجة  كالتطكر لمنبات مف خالؿ تثبيطيا، أك تحفيزىا، أك تحكيرىا لمعمميات الحيكية



(. يعد استعماؿ منظمات النمك مف المتطمبات األساسية لنجاح الزراعة خارج Davies ،1992النبات)
  .كمنيا الجسـ الحي

السايتككاينينات كىي عبارة عف قكاعد نتركجينية ذات أكزاف جزيئية عالية ليا تأثيرات فسيكلكجية     
الخاليا النباتية كتمايزىا كنمك البراعـ االبطية كتعمؿ عمى  عديدة في النبات، أذ انيا تشجع انقساـ

لتعطي فركع جديدة بعد القضاء عمى ظاىرة السيادة   تحكيؿ الخاليا البرنكيمية الى خاليا مرستيمية
(. كقد أشارت الدراسات العممية الى اف السايتككاينينات تنتج في النبات Ramawat ،5114القمية )

N     كالتي تتألؼ مف  Zeatinطبيعيان مثؿ 
6 
-D-ribos Phosphoric substitused Adenine 

 Benzelلمسايتكبالـز كالكمكركبالست أك تصنع مختبريان مثؿ  t-RNAكتككف اما حرة أك مرتبطة مع 

adinin كThidiazuron(TDZ()George  ،5110كآخركف.) 

اف الجزيئيػة العاليػة، تحػدث تػأثيران االككسينات عبارة عف مجمكعػة مػف االحمػاض العضػكية ذات األكز   
كبيران في العمميػات الفسػمجية فػي النبػات عنػد اسػتخداميا بتراكيػز قميمػة جػدان كذلػؾ عػف طريػؽ تشػجيع اك 
تثبػػػيط اك تحػػػكير احػػػدل العمميػػػات الفسػػػمجية فػػػي النبػػػات، كتعػػػد المرسػػػتيمات القميػػػة كالبػػػراعـ الجانبيػػػة 

 (.Ahmed ،5110ك Hayatات)كاألكراؽ الفتية أىـ مراكز بناء االككسين

( كالصػناعية IAA) Indole acetic acidتشتمؿ االككسينات عمى أنكاع عدة، منيا الطبيعيػة مثػؿ   
 -2,4( كIBA) Indole Butric acid( كNAA) Naphthalene acetic acidمثػػػؿ 

Dichlorophenoxy acetic acid(Smith ،5111( كليػػا عمػػؿ فػػي تحفيػػز األنزيمػػات المسػػؤكلة .
. )Zeiger ،5111ك Taizعػػف بنػػاء الجػػدار الخمػػكم كتحممػػو كمػػف التػػأثير فػػي الخصػػائص الميكانيكيػػة)

كتحفيػػز ليكنػػػة الجػػػدار الخمػػػكم عػػػف طريػػػؽ كسػػػر ركابػػط الجػػػدار الخمػػػكم كاعادتيػػػا تحػػػت تػػػأثير الضػػػغط 
 .)Hiiner ،5119ك Hopkinsاالنتفاخي مما يسيـ في زيادة حجـ الخمية كاتساعيا)

 

 

 



 تأسيس وانشاء مزارع نسيجية معقمة وتشمل : ثانيا: مرحمة

 انتخاب وتعقيم األجزاء النباتية: ( أ

تعد ىذه المرحمة مف اىـ مراحػؿ زراعػة االنسػجة حيػث تؤخػذ أجػزاء نباتيػة صػغيرة تعػرؼ بػالجزء        
(. إذ تسػػػتخدـ 5110كآخػػػركف،  Ahloowatiaباعتبػػػاره مصػػػدرا لنشػػػكء الزركعػػػات ) Explantالنبػػػاتي 

نباتية لمزراعة خارج الجسـ الحي مثؿ عقػدة، نصػؿ اك عنػؽ االكراؽ، اطػراؼ االفػرع كغيرىػا عدة أجزاء 
كتختمػػػؼ ىػػػذه األجػػػزاء فػػػي اسػػػتجابتيا لمنمػػػك كتكػػػكيف  Micropropagationلغػػػرض االكثػػػار الػػػدقيؽ 

 (.     5114كآخركف،  Salhiك 5110كمحسف ،  Jasim  ،5115مبادئ البراعـ أك تككيف الكالس )

عتمػد عمييػا نجػاح يعممية تعقيـ الجزء النباتي المستخدـ في الزراعة مف اىػـ الخطػكات التػي  تعدك     

زراعة االنسجة إذ يتـ خالليا ازالة الممكثات الخارجية العالقة بػاألجزاء النباتيػة كالفطريػات كالبكتريػا قبػؿ 
 مػا بفعػؿ أك كائنػات الدقيقػةتمؼ كمكت األجػزاء النباتيػة الػى تمكثيػا بال كيعزل ،زراعتيا بالكسط الغذائي

كآخػركف، ك المياحي  5119المعمارم ،  أك المركبات السامة أك االنزيمات)النكاتج االيضية  تفرزه مف 
5111.) 

يػػايبككمكرات الصػػكديـك ك ةء النباتيػػاجػػز االلقػػد اسػػتعممت العديػػد مػػف المػػكاد الكيمائيػػة فػػي تعقػػيـ 
(NaOCl ، ) ك( ىػايبككمكرات الكالسػيكـCaOCl2 ك )كمكريػد الزئبػؽ HgCl2) )  كالكحػكؿ االثيمػي كمػاء

كيختمػػؼ تركيػػز المػػادة الفعالػػة عمػػى مػػدل نظافػػة H2O2) )كبيرككسػػيد الييػػدركجيف  C2H5OH))ـك البػػر 
الجػػزء النبػػاتي المػػراد زراعتػػو كظػػركؼ نمػػكه كغالبػػا مػػا تكػػكف النباتػػات الناميػػة فػػي البيػػت الزجػػاجي أقػػؿ 

لحقؿ فأف عممية التعقيـ تككف أسيؿ كأكثر نجاحا )الحديػدم ، عرضة لمممكثات مف تمؾ التي تنمك في ا
اف  أشػػػار الػػػى (1990) كآخػػػركف Arene. ففػػػي دراسػػػة ( 5119كآخػػػركف ،  Neumann، ك  5115

لمػدة % 01كانت بالنقع فػي الكحػكؿ االثيمػي بتركيػز   Rosa hybridالتعقيـ األمثؿ لبراعـ نبات الكرد 
 الغسػؿ ثػـدقيقػة  12كلمػدة % 12بتركيػز  كؿ ىػايبككمكرات الصػكديكـالنقع في محمػ يتبعيادقيقة كاحدة ك 

( أف التعقػيـ األفضػؿ ألطػراؼ االفػرع 5111كآخػركف ) Hanبالماء المقطر المعقـ ثالث مرات . ككجػد 
% 51بتركيػػز  Chloroxباسػػتخداـ محمػػكؿ كػػاف   Cottonwood hybridsكاألكراؽ لنبػػات القػػكغ 

عند AbouDahab (5116 )المقطر كالمعقـ خمس مرات . كحصؿ  بالماء الغسؿ دقيقة ثـ 51كلمدة 



عمػى اعمػى نسػبة بقػاء  Hydrangea macrophylla Thunbتعقػيـ اطػراؼ افػرع نبػات الييػدرانجيا 
% . كتكصػػؿ 1.5% ثػػـ النقػػع فػػي محمػػكؿ كمكريػػد الزئبػػؽ بتركيػػز 21بتركيػػز   Chloroxعنػػد اسػػتخداـ

Jarrar  كBayerly (5111 اف تعقػػػيـ ) الكاردينييػػػا  ف نبػػػاتعقػػػؿ مػػػGardenia jasminoides 
% 1.2دقػػائؽ ثػػـ النقػػع بكمكريػػد الزئبػػؽ بتركيػػز  11% لمػػدة 12بمحمػػكؿ ىػػايبككمكرات الصػػكديـك بتركيػػز 

% تالىا غسؿ األجزاء النباتية ثالث مػرات 1.1بتركيز   Tween 20دقيقة بإضافة مادة ناشرة  1لمدة 
. كتمكػػف  لحجػػزاء النباتيػػة س دقػػائؽ أعطػػى اعمػػى معػػدؿ بقػػاءمتتاليػػة بالمػػاء المقطػػر المعقػػـ كلمػػدة خمػػ

( مػػػف الحصػػػكؿ عمػػػى مػػػزارع نسػػػيجية خاليػػػة مػػػف الممكثػػػات ألصػػػناؼ العنػػػب 5115أبػػػراىيـ كآخػػػركف )
الصػػػػػكديـك عنػػػػػد تعقػػػػػيـ األجػػػػػزاء النباتيػػػػػة باسػػػػػتعماؿ مػػػػػادة ىػػػػػايبككمكرات  Vitis viniferaاألكربػػػػػي 

 ( مف الحصكؿ عمى اطػراؼ افػرع كعقػد مفػردة5114رم )دقيقة . كتمكنت الشم 12% كلمدة 11بتركيز
مػػػف خػػػالؿ معاممتيػػػا بمحمػػػكؿ ىػػػايبككمكرات  Prunus marriannaلنبػػػات االجػػػاص ماريانػػػا  معقمػػػة

بالمػػاء دقيقػػة اعقبػػو الغسػػؿ  52% كلمػػدة 1.2الصػػكديـك المجيػػز مػػف محمػػكؿ القاصػػر التجػػارم بتركيػػز 
 المقطر المعقـ خمس مرات .

 وتنشئة المزارع النسيجية المعقمة : انتخاب الوسط الزرعي ( ب

عكامػػؿ منيػػا مػػا متعمػػؽ  كتعقيمػػو تعتمػػد عمػػى اف نسػػبة نجػػاح الزراعػػة بعػػد اختيػػار الجػػزء النبػػاتي      
مػػا متعمػػؽ بالحالػػة الصػػحية كالحالػػة الفسػػيكلكجية لمنبػػات االـ كالتػػي  ، كمنيػػااألكسػػاط الغذائيػػة بتركيػػب 
بالحيكية كالنشاط فضال عف نمكىا في ظركؼ  كتتصؼ ،تككف خالية مف اإلصابات المرضيةيجب اف 

كمػف خػالؿ الدراسػات التػي اجراىػا البػاحثكف عمػى العديػد مػف  . (El-Sabrout  ،5115)بيئية مالئمة 
ل زراعة اطراؼ االفرع كالعقػد المفػردة إلكثػار اصػمي الكمثػر عند ( 5111الحسيني )فقد الحظ  النباتات.

مدعـ بتراكيز  MSىما الميككنت ك منتخب الزعفرانية عمى كسط  لر كالسفرجؿ كنكعيف مف طعـك الكمث
 1-ممغـ . لتر 1.2ك 1.0. اف األكساط المجيزة بالتركيزيف  BA 1-ممغـ .لتر 1، 1.2 ، 1.0، 1.5 ،1

% ألصػػػمي الكمثػػػرم 91أعطػػػت افضػػػؿ اسػػػتجابة ألطػػػراؼ االفػػػرع المزركعػػػة اذ بمغػػػت نسػػػبة االسػػػتجابة 
أسػابيع  أربعػة % لمطعميف الميككنت كمنتخب الزعفرانية كذلؾ بعد مػركر01كالسفرجؿ ، في حيف بمغت 

 الزراعة . مف



 Lxoraالقمػػـ الناميػػة ألحػػدل شػػجيرات الزينػػة  عنػػد زراعػػة (5115كآخػػركف ) Amin الحػػظك     

fulgena  عمى كسط مػزكد بتراكيػز مختمفػة مػفBA 1.1 ،1.5 ،1.2 ،1.1 ،5.1 ،0.1 1-ممغػـ .لتػر 
 .1-فرع . جزءنباتي 4ى اعمى تضاعؼ كبم  اعط 1-ممغـ . لتر 1.2اف الكسط المدعـ 

 صػنؼ( عند زراعتيـ إطراؼ االفرع كالعقػد ألصػؿ الخػكخ 5110كآخركف ) Silvaككذلؾ أكضح      

Capdedaseq  امػػالح عمػػى كسػػط ((Lepoivera   6المػػزكد بتراكيػػز مختمفػػة مػػف السػػايتككاينينات-

Benzyl adenine(BAك )N-isopentenyl amino purine(2ipك )6-Furfurl amino 

purine(Kin)  عمػػى  قػد تفكقػت العقػػد، اف لكػؿ مػنيـ 1-ممغػـ . لتػػر  5 ، 1 ، 1.2 ، 1.1. كبػالتراكيز
 اطراؼ االفرع في استجابتيا لمنمك . 

  .Zizyhus mauritiana L( مػف تجربتػو عمػى نبػات السػدر5116ك تكصػؿ النعيمػي كمحمػد )     
 ك Kinك  BAبتراكيػز مختمفػة مػف مدعمة   MSاالفرع كالعقد المفردة عمى أكساطزراعة اطراؼ عند 
2ip فػػي اطػػراؼ االفػػرع عنػػد 111االفػػرع بمغػػت  كءفكجػػد اف اعمػػى نسػػبة اسػػتجابة لتحفيػػز كنمػػك نشػػ %

 1-ممغػػـ . لتػػر 0.1التركيػػز كسػػجؿ ، BA 1-ممغـ.لتػػر 0.1 بتركيػػز المػػدعـ MSزراعتيػػا عمػػى الكسػػط 
Kin ألطراؼ االفػرع 01في حيف بمغت نسبة االستجابة % ألطراؼ االفرع 91مغت نسبة استجابة ب %

، كلـ تكف ىناؾ استجابة ألجزاء العقد 2ipمف  1-ممغـ.لتر 1.2عند زراعتيا عمى أكساط مدعمة بتركيز
 .أسابيع مف الزراعة 6في كؿ األكساط المدعمة بمنظمات النمك المذككرة أعاله بعد مركر 

( تكرنيػػؿ كىػػك P3116( دراسػػة إلكثػػار أصػػؿ الخػػكخ ريػػف كمػػكد )5110ة كآخػػركف )كاجػػرل القضػػا      
اك  BAمػػدعـ بػػػ  MSفػػي كسػػط  54ك ريػػف كمػػكد  Xpgg4ىجػػيف بػػيف سػػاللتيف مػػف الخػػكخ ريػػف كمػػكد 

TDZ n-phenyl-N-1,2,3-thiadiazol-5-urea  اكKin  1,5 ، 1.2 ،1كؿ عمى حػدل بتراكيػز 
 1المػزكد بػػ  MSابة حػدثت عنػد زراعػة القمػـ الناميػة عمػى كسػط ككجدكا أف أفضػؿ اسػتج 1-ممغـ . لتر

 . 1-. جزء نباتيفرع  1.66كالتي أعطت  BA 1-ممغـ . لتر

 BA( تػأثير تكاجػد منظمػات النمػك المختمفػة مػف 5119كمف جية أخرل درس القضاة كآخركف )      
عمػػى حػػدة فػػي اكثػػار  كػػؿ 1-ممغػػـ . لتػػر 5 ،1 ، 1.2 ،1بػػالتراكيز  MSلكسػػط  المػػدعـ Kinك TDZك

حيػث أعطػت  Kinك TDZكػاف األفضػؿ مػف  BAفكجػدكا اف  الخضػرية المشمش العجمي مف البراعـ



كاعمػى معػدؿ  1-ممغػـ . لتػر 5فرعانعنػد الكسػط المػزكد بػػ  2.4اعمى معدؿ مف النمكات الخضرية بمغػت 
 سـ.  0.9الذم كصؿ الى 1-ممغـ .لتر 1.2استطالة عند التركيز 

 Prunus( عنػػػد زراعتػػػو اطػػػراؼ االفػػػرع كالعقػػػد المفػػػردة األصػػػؿ الخػػػكخ 5119يػػػد )كأشػػػار عب      

persica  صنؼ محمي بيضاكم عمى كسطMS  ممغـ .  2،  4، 0، 5، 1، 1الصمب المزكد بتراكيز
1-ممغـ . لتر 5اف أفضؿ استجابة حدثت لمعقدة المفردة عند التركيز 2ipاك BAلكؿ مف  1-لتر

  .BA 

( اف زراعػػػة افػػػرع كعقػػػد كبػػػراعـ نكريػػػة غيػػػر ناضػػػجة 5111كقصػػػاب باشػػػي ) كأكضػػػحت المػػػزكرم    
عمى كسػط  .Cestrum nocturnum Lكنصؿ الكرقة كحامؿ الكرقة كالسالمية لنبات الشبك الشجيرم 

MS  1-ممغػػـ . لتػػر 4، 0، 5، 1، 1الصػػمب المػػزكد بػػػ  BA  بػػأف افضػػؿ اسػػتجابة حصػػمت مػػف العقػػدة
 5اعـ النكريػػة غيػػر الناضػجة عمػػى التتػػابع كخاصػػة فػػي الكسػػط المػػزكد بػػػ المفػردة ثػػـ اطػػراؼ االفػػرع فػػالبر 

 أسابيع مف الزراعة في حيف لـ تستجب باقي األجزاء النباتية . 4بعد مركر 1-ممغـ . لتر

صػػنؼ عثمػػاني  Pyrus commnis( مػػف اكثػػار نبػػات الكمثػػرل 5111فػػي حػػيف تكصػػؿ احمػػد )      
، 1احتػػكت تراكيػز مختمفػػة مػػف  MSدة مػػف زراعتيػا عمػػى أكسػاط باسػتخداـ اطػػراؼ االفػرع كالعقػػدة المفػر 

كػؿ عمػى انفػراد كأتضػح مػف النتػائج اف  Kin 1-ممغػـ . لتػر 6، 4، 5، 1ك BA 1-ممغـ .لتػر 0، 5، 1
كبمغػػت  BA 1-ممغػػـ . لتػػر 1اعمػػى نسػػبة اسػػتجابة لنمػػك اطػػراؼ االفػػرع حصػػمت عمػػى كسػػط مػػدعـ بػػػ 

 1-ممغػػـ . لتػػر 5لمعقػػدة المفػػردة فػػي الكسػػط المجيػػز بػػػ %، فػػي حػػيف سػػجمت أعمػػى نسػػبة اسػػتجابة 111
Kin   أسابيع مف الزراعة . 4% كذلؾ بعد مركر01كبمغت 

 : Multiplication stage: مرحمة التضاعف الخضري ثالثا

تعد ىذه المرحمة مف مراحػؿ االكثػار الميمػة، كىػي مرحمػة حرجػة إذ يتقػرر فػي ضػكئيا نجػاح أك        
، اذ يػػػتـ خالليػػػا اختيػػػار أكسػػػاط زراعيػػػة مختمفػػػة مػػػف اجػػػؿ تحفيػػػز الجػػػزء النبػػػاتي فشػػػؿ عمميػػػة االكثػػػار

عػادة تكػػكيف لمفػركع الحديثػػة  (. كالتػػي Razdan)  ،5110لمكصػكؿ الػػى أقصػى درجػػة مػف التضػػاعؼ كاي
يمكف تحقيقيا مػف خػالؿ تشػجيع نمػك البػراعـ الجانبيػة أك العرضػية ثػـ تجزئػة النباتػات الصػغيرة الناتجػة 

تيا بيدؼ زيادة اعدادىا كتختمؼ استجابة األجزاء النباتية لمتضاعؼ اعتمادا عمى منظمػات عنيا كزراع
 (.5110)الرفاعي كالشكبكي،  النمك المجيزة لمكسط الغذائي كنكع الجزء النباتي المستخدـ



كتعد السايتككاينينات مف اىـ مككنات الكسط الغذائي المؤثرة فػي نجػاح عمميػة التضػاعؼ إذ تمعػب     
كرا كبيػػػرا فػػػي تحفيػػػز الخاليػػػػا عمػػػى االنقسػػػاـ كالتمػػػػايز ، ككسػػػر السػػػيادة القميػػػػة لحفػػػرع كنمػػػك البػػػػراعـ د

 (. 5110كآخركف ،  Georgeالعرضية مف نسيج الكالس كاألعضاء النباتية األخرل ) 

لقػػػد أثبتػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات بػػػأف لمسػػػايتككاينينات تػػػأثيرا ميمػػػا فػػػي نشػػػكء كتضػػػاعؼ المػػػزارع       
 لنسيجية .ا

( كجػػػػػدا أف زراعػػػػػة اطػػػػػراؼ األفػػػػػرع لشػػػػػجرة النبػػػػػؽ 5111كآخػػػػػركف ) Sudhersonففػػػػػي دراسػػػػػة لػػػػػػ     
Zizyphus mauritiona  عمى كسطMS  الصمب الحاكم عمػى تراكيػز مختمفػة مػفBA 1 ،1.11 ،

% في 05سـ كنسبة تفرع بمغت  0.0قد اعطت اعمى معدؿ لطكؿ االفرع بم   1-ممغـ . لتر 1.1، 1.1
 1-ممغـ .لتر1.1كساط المزكدة بػ األ

BA . بعد ثالثيف يكما مف الزراعة 

( اف زراعػػة اطػػراؼ الفػػركع المػػأخكذة مػػف أشػػجار بالغػػة كشػػتالت 5111كأكضػػح حميػػد كآخػػركف )     
مػف  1-ممغػـ . لتػر 4،  5،  1،  1.2، 1المجيز بتراكيز  MSبعمر سنة كاحدة مف الفستؽ عمى كسط 

2ip كBA
فرعا لحجزاء المأخكذة مف األشػجار  4.00أعطت  BA 1-ممغـ . لتر 5 كؿ عمى انفراد اف 

الػى اسػتحثاث الكػالس  2ipفركع لحجزاء المأخكذة مف الشػتالت، فػي حػيف حفػزه تراكيػز  2.49البالغة ك
 عمى األجزاء النباتية.

( عمػػػػى أفضػػػػؿ تضػػػػاعؼ عنػػػػد زراعػػػػة 5111كآخػػػػركف ) Chuenboonngarmككػػػػذلؾ حصػػػػؿ       
المجيػز بتراكيػز  MSعمػى كسػط  Gardenia jasminoides Ellisلنبػات الكاردينيػا  اطػراؼ االفػرع
فػػػرع جػػػزء.  2.0، اذ بمػػػ  عػػػدد االفػػػرع  1-ممغػػػـ . لتػػػر 11.1، 0.2، 5.2,2.1، 1ىػػػي BAمختمفػػػة مػػػف 

 .BA 1-ممغـ . لتر 5.2سـ في الكسط الغذائي المدعـ بػ  1.6نباتي ك متكسط طكؿ الفرع 

( اف زراعػػػػػػػػػػػة اطػػػػػػػػػػػراؼ االفػػػػػػػػػػػرع كالعقػػػػػػػػػػػد ألصػػػػػػػػػػػؿ الخػػػػػػػػػػػكخ 5110ف )كآخػػػػػػػػػػػرك  Silvaكأشػػػػػػػػػػػار       
((

Capdedoseq
المػػزكد بتراكيػػز مختمفػػة مػػف السػػايتككاينينات  Lepoivreعمػػى كسػػط يحتػػكم امػػالح  ((

BA 2كip كKin  كؿ عمى انفراد اف أفضؿ استجابة لمتضػاعؼ  1-ممغـ .لتر 5، 1،  1.2،  1.1ىي
1-ممغػػـ. لتػػر1كانػػت فػػي األكسػػاط التػػي احتػػكت 

BA  فػػي حػػيف  1-فػػرع عقػػدة 54.0اذ بمػػ  عػػدد الفػػركع ،



 1-ممغػـ . لتػر 1.1سـ سجؿ في األكساط المزكدة بالتركيز 9.9اعمى معدؿ لمزيادة في طكؿ االفرع بم  
Kin  أسابيع مف الزراعة. 4بعد مركر 

 Bombax( عند زراعتيـ القمـ النامية كالعقد لشجرة الديباج 5110كآخركف ) Atta-Allaكتمكف      

malabricum  فػػي كسػػط مجيػػز بتراكيػػز مختمفػػة مػػفBA  1-ممغػػـ . لتػػر 0.1،  5.1،  1.1،  1ىػػي 
، إذ اعطػػى اكبػػر BA 1-ممغػػـ . لتػػر 5.1مػػف الحصػػكؿ عمػػى افضػػؿ تضػػاعؼ عنػػد الكسػػط المجيػػز بػػػ 

فػػي حػػيف سػػجمت اكبػػر اسػػتطالة  1-فػػرع . عقػػدة 0.4ك  1-فػػرع . قمػػة ناميػػة 5.5عػػدد مػػف االفػػرع بمغػػت 
 سـ. 0.4,4ك بمغت  BA 1-ممغـ . لتر 1.1مى الكسط المزكد بػ لحفرع ع

حػاكم تراكيػز  MSعمػى كسػط  Rosa sp( اف زراعة عقد نبات الكرد 5114كآخركف) Royكذكر     
1-ممغػػـ . لتػػر 1.2، أذ اف التركيػػز 1-ممغػػـ . لتػػر 5.1،  1.2، 1.1كىػػي  BAمختمفػػة مػػف 

BA  أعطػػى
 أسابيع مف الزراعة. 0بعد مركر  1-فرع . جزء نباتي 0.1أعمى تضاعؼ بم  

 Zizphus spinachrisiti(عنػػد زراعػػة اطػػراؼ االفػػرع لشػػجرة السػػدر 5112كأشػػار الجػػكارم )     

willd  مف صنفي المالسي ك البمباكم اف الكسطMS  1-ممغـ . لتر 5.1المزكد بػ Kin  أعطى اكبر
 5.60حيف حصمت اكبر استطالة لحفػرع بالتتابع، في  1-فرع . جزء نباتي 1.2ك  1.9عدد لحفرع بم  

 عند الصنفيف عمى التكالي. 1-ممغـ .لتر1.1بتركيز Kinفي الكسط المدعـ بػ  سـ 5.09ك

( عنػػد زراعتيمػػا أجػػزاء نباتيػػة ألصػػؿ الخػػكخ Sotiropulos5112 (ك Fotopoulosكتكصػؿ         
 Prunus persica x prunus) النػػػاتج عػػػف تيجػػػيف الخػػػكخ كالمػػػكز PP2041/84اليجػػػيف 

amygdalus)  عمػى كسػطMS  1-ممغػـ . لتػػر 5، 1،  1.2،  1.1، 1مضػافا اليػو  BA  1.12، اك 
1-ممغـ . لتر 1،  1.2، 1.5، 

2ip اف افضؿ معدؿ لتضاعؼ االفرع تػـ الحصػكؿ عميػو فػي األكسػاط ،
 أسابيع مف الزراعة. 0، بعد مركر BA 1-ممغـ . لتر 1ك 1.2الحاكية عمى 

باسػتخداـ العقػدة المزركعػة  Fournated( مػف اكثػار المػكز صػنؼ 5110باشػي ) كتمكف قصػاب      
ككجػد اف اعمػى  BAمػف  1-ممغػـ . لتػر 4،  0،  5،  1،  1الصػمب المجيػز بتراكيػز  MSعمى كسط 

،  1-فرعا . عقدة  0.2، إذ بمغت 1-ممغـ . لتر 4عدد لحفرع الناتجة مف التضاعؼ كانت في المعاممة 
 .1-ممغـ . لتر 1سـ في المعاممة  5.06فرع  في حيف بم  أطكؿ



 Cestrum( عنػػػػد زراعػػػػة اطػػػػراؼ االفػػػػرع لنبػػػػات الشػػػػبك الشػػػػجيرم 5110كبينػػػػت المػػػػزكرم )     

nocturnum  عمى كسطMS مف    1-ممغـ . لتر 5.2،  5.1،  1.2،  1المدعـ بتراكيزBA إذ اف ،
سـ بعد  1.04ك بمعدؿ طكؿ  1-نباتيفرع . جزء  5.2أعطى  BA 1-ممغـ . لتر 5.1الكسط المزكد بػ 

 أسابيع مف الزراعة.  4مركر 

( اف اسػػػتخداـ البػػػراعـ الزىريػػػة لغػػػرض التضػػػاعؼ كػػػاف أفضػػػؿ مػػػف 5110ككػػػذلؾ أكضػػػحت النػػػكح )   
عنػد زراعتيػا عمػى كسػط  Gardenia jasminoidesاسػتخداـ العقػد كاطػراؼ االفػرع لنبػات الكاردينيػا 

MS  المدعـ بتراكيز مختمفة مػفBA  ك 1-ممغػـ . لتػر 1.2،  1.1،  1.2،  1كانػتKin  1بتركيػز  ،
فػرع . جػزء  16.9اذ تـ الحصكؿ عمى اعمى متكسط لعدد االفػرع بمػ   1-ممغـ . لتر 0.2،  2.1،  5.2
ممغـ  0.2، في حيف اعطى الكسط المدعـ بتركيز BA 1-ممغـ . لتر 4.2عمى كسط مجيز بػ  1-نباتي
 . 1-فرع . جزء نباتي 9.5رع لمتضاعؼ بم  تضاعؼ لعدد اف Kinمف  1-. لتر

( لتضػػػػػاعؼ أشػػػػػجار الكمثػػػػػرل البريػػػػػة 5110) Kanwarك Anirdudhكفػػػػػي دراسػػػػػة لمبػػػػػاحثيف       
Pyrus pyrifolia (Burn F.) Nakai  عمى كسطMS  المحتكم عمى تراكيز مختمفة مػفBA  ىػي

عؼ كػػػػاف فػػػػي األكسػػػػاط . اسػػػػتنتج بػػػػأف أفضػػػػؿ تضػػػػا 1-ممغػػػػـ . لتػػػػر 5.2،  5،  1.2،  1،  1.2،  1
لكف لـ تكف اطكاؿ ىذه االفرع مالئمة لعممية التجذير لككف أطكاليا أقؿ مف  1-ممغـ . لتر 5المدعمة بػ 

 أسابيع مف الزراعة. 6سـ كذلؾ بعد مركر  5

( خػػالؿ دراسػػتيـ لتػػأثير منظمػػات النمػػك فػػي تضػػاعؼ فػػركع 5119كآخػػركف ) Akbasكأكضػػح         
 Kinالصمب المدعـ بتراكيز مختمفة مف  MSعمى كسط  Yaltisinkiؼ صن Prunus dulcisالمكز
لكؿ منيما . اف اعمى متكسط لمتضػاعؼ حصػؿ فػي 1-ممغـ . لتر 4،  5،  1،  1.2،  1ىي  BAاك 

1-ممغػػـ . لتػػر 1األكسػػاط الحاكيػػة عمػػى 
Kin   اكBA  1-فػػرع . جػػزء نبػػاتي 5.52ك 16.11إذ بمغػػت 

أسابيع مف الزراعة  6سـ بعد مركر 5.00سـ ك  5.15طكؿ الفرع  عمى التكالي، كبمغت اعمى زيادة في
 لكؿ مف منظمات النمك عمى التكالي.

 Prunus persica( عند زراعتو القمـ النامية كالعقد المفردة ألصػؿ الخػكخ 5119كالحظ عبيد )      
لكػػؿ  1-ممغػػـ . لتػػر 2،  4،  0،  5،  1،  1المجيػػز بتراكيػػز  MSصػػنؼ محمػػي بيضػػاكم عمػػى كسػػط 



إذ سػػببت  BA 1-ممغػـ . لتػر 5، أف أفضػؿ اسػتجابة حػدثت فػي األكسػاط المػزكدة بػػ  2ipاك  BAمػف 
كذلػػؾ بعػػد  BAفػػي معاممػػة المقارنػػة التػػي خمػػت مػػف  1-فػػرع . عقػػدة 1مقابػػؿ  1-فػػرع . عقػػدة 5.6تفػػتح 
 أسابيع مف الزراعة لمعقدة المفردة.  4مركر

 Pruns dulcisراعة العقػدة المفػردة لنبػات المػكز ( عند ز 5111كآخركف ) Abou Rayyaككجد      
لكػػؿ  1-ممغػػـ . لتػر 4،  5،  1، 1.2،  1بػالتراكيز Kinاك Zeatinك  BAالمػزكد بػػػ  MSعمػى كسػػط 

 06.00بمػ   BA 1-ممغػـ . لتػر 4منيـ ، الى اف افضؿ استجابة حدثت عمى األكساط المزكدة بتركيز 
  0.00كبم   Zeatinك Kin 1-ممغـ . لتر 4ط المزكدة بػ ، بيمنا أنخفض في األكسا 1-فرع. جزء نباتي

 أسابيع مف الزراعة.  6عمى التتابع كذلؾ بعد مركر  1-فرع . جزء نباتي 50.00اك 

 Veitchiiصػػنؼ  Gardenia thunbergia( بزراعػػة افػػرع كعقػػد 5111كقػػاـ قصػػاب باشػػي )     
،  BA 1.1  ،1.2  ،1.1  ،1.2ف أضػيفت اليػو تراكيػز مختمفػة مػ MSخارج الجسـ الحي عمى كسط 

كأظيػرت النتػائج  1-ممغـ . لتر 12.1،  11.1،  2.1،  5.2،  1.1بتركيز  Kinاك  1-ممغـ . لتر 5.1
فػرع . جػزء  11.5أعطػت أعمػى متكسػط لعػدد االفػرع بمػ   BA 1-ممغـ . لتػر 1.1اف الكسط المجيز بػ 

 0.6أعطت اعمػى متكسػط لعػدد االفػرع بمػ   Kin 1-ممغـ . لتر11.1في حيف الكسط المزكد بػ  1-نباتي
 .1-فرع .جزءنباتي

 Prunus( عند زراعة اطراؼ االفرع كالعقػدة المفػردة ألصػؿ االجػاص 5114كتكصمت الشمرم )     

marrianna  عمى كسطMS  الصػمب ك المػدعـ بتراكيػز مختمفػة مػفBA 0، 5،  1،  1.2،  1ىػي 
 BAمػف  1-ممغػـ . لتػر 1، اف إضػافة  1-ممغـ . لتر 0.6،  4،  5،  1بتركيز  Kinاك  1-ممغـ . لتر

كبمتكسط  1-فرع . عقدة 0.44أعطت اكبر متكسط لعدد االفرع الناتجة مف زراعة العقدة المفردة اذ بم  
فػرع  1.11ممـ مقارنة مع معاممة المقارنة التي أعطت متكسػط عػدد لحفػرع بمػ   0.09طكؿ لحفرع بم  

الى ازديػاد  1-ممغـ . لتر 4بتركيز Kinممـ، في حيف أدت أضافة  2.00كبمتكسط طكؿ بم   1-. عقدة
 ممـ.  6.10كبمتكسط طكؿ لحفرع بم   1-فرع . عقدة 0.10عدد االفرع الى 

 : Rooting stage: مرحمة التجذير رابعا



تيدؼ ىذه المرحمة الى تككيف الجذكر عمى االفرع الخضػرية التػي تككنػت فػي مرحمػة التضػاعؼ ،     
خػػالؿ نقػؿ االفػػرع الخضػػرية مػف بيئػػة التضػاعؼ التػػي تحتػػكم غالبػا عمػػى احػد السػػايتككاينينات الػػى مػف 

بيئػة تكػكيف الجػذكر التػي تحتػكم غالبػا عمػى األككسػينات اك قػد تخمػك مػف منظمػات النمػك لتحفيػز نشػػكء 
 (. 5115كآخركف ،  Hartmannالجذكر العرضية مف قكاعد االفرع ) 

ف نسػػبة كسػػرعة التجػػذير فضػػال عػػف طػػكؿ كقطػػر كعػػدد الجػػذكر عمػػى االفػػرع كبينػػت الدراسػػات بػػأ      
 (.5110الخضرية تختمؼ باختالؼ نكع كتركيز االككسيف المستخدـ ) القضاة كآخركف، 

عمػى  Pyrus calleryana( عنػد زراعػة أفػرع الكمثػرم كالريانػا 5111فقػد الحػظ بػدر كآخػركف )     
 5،  1.2، 1، 1.1ىػي  NAAاك  IBAكيز مختمفػة مػف بنصؼ تركيز االمالح مدعـ بترا MSكسط 

قػد  NAA 1-ممغػـ . لتػر 5.1ك 1.2أف األجػزاء النباتيػة المزركعػة عمػى أكسػاط مػزكدة بػػ  1-ممغـ . لتر
% بعد اربعة أسابيع مف الزراعة، بينما بم  اعمى متكسػط 111أعطت اعمى نسبة مئكية لمتجذير بمغت 

 1.2سػػػـ فػػػي المعاممػػػة المجيػػػزة بػػػالتركيز  5.9متكسػػػط طػػػكؿ كاعمػػػى  1-جػػػذر. فػػػرع 5.0لعػػػدد الجػػػذكر 
 1-جػػذر. فػػرع 1.1فقػػد سػػجؿ متكسػػط لعػػدد الجػػذكر بمػػ   IBA 1-ممغػػـ .لتػػر 1، امػػا التركيػػز1-ممغـ.لتػػر

 سـ مع تككيف الكالس عند قاعدة االفرع. 1.0كبمتكسط طكؿ جذر بم  

لتػأثير تكاجػد تراكيػز مختمفػة ( عنػد دراسػتيـ 5110كآخركف ) Atta-Allaكمف جية أخرل أكضح      
 Bombaaxفػػي تجػػذير افػػرع شػػجرة الػػديباج  MSكػػال عمػػى حػػدل فػػي الكسػػط  NAAك  IBAمػػف 

malaricum  اف جميع المعامالت جذرت بغض النظر عف كجكد االككسيف اك عدمو اال اف المعاممػة
جػذر.  9.0د الجػذكر أدت الى زيادة عدد الجذكر كاطكاليا إذ بمػ  عػد IBA 1-ممغـ . لتر 1.1بالتركيز 
 سـ. 0.5كبمتكسط طكؿ  1-جزء نباتي

بتركيػز   IBA  ،IAA  ،NAA( تػأثير تكاجػد تراكيػز مختمفػة مػف 5114كآخركف ) Royكدرس       
 Rosa spكػؿ عمػى انفػراد اك تػداخالتيـ فػي تجػذير افػرع نبػات الػكرد  1-ممغػـ . لتػر 1.2،  1.1،  1.2

+  IBA 1-ممغػػـ . لتػػػر 1.1اف األكسػػاط المحتكيػػػة عمػػى  MSالناتجػػة بالزراعػػة النسػػيجية عمػػػى كسػػط 
أسػػػابيع مػػػف  4% كذلػػػؾ بعػػػد مػػػركر02أعطػػػت اعمػػػى نسػػػبة تجػػػذير بمغػػػت  NAA 1-ممغػػػـ . لتػػػر 1.2

 الزراعة.



 Prunus serotina( فػػي تجػػذير افػػرع مػػف الكػػرز األسػػكد 5116) Michlerك Pijutكنجػػح      

Ehrh  بزراعػػػة االفػػػرع عمػػػى كسػػػطMS  مػػػف 1-ممغػػػـ . لتػػػر 5،  1.2،  1.2،  1مػػػدعـ بتراكيػػػزIBA 
% فػػػي 50أعطػػػت اعمػػػى نسػػػبة تجػػػذير بمغػػػت  1-ممغػػػـ . لتػػػر 1.2كأشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة اف المعاممػػػة 

 .1-جذران. نباتيان  5.0ظركؼ الظالـ كاكبر عدد لمجذكر إذ بمغت 

ؼ ( عند زراعة افرع نبات المشمش صن5116) Vasilakakisك Kouburisككذلؾ كجد كؿ مف     
Bebecou  عمػػػى كسػػػطMS  المػػػدعـ بتراكيػػػز مختمفػػػة مػػػفIBA ك  1-ممغػػػـ . لتػػػر 6،  4، 5، 1ىػػػي

NAA  1-ممغػػػـ . لتػػػر 4، اف التركيػػػز 1-ممغػػػـ . لتػػػر 1،  1.2،  1بتركيػػػز IBA  أدت الػػػى الحصػػػكؿ
الػػى  NAA 1-ممغػػـ . لتػػر 1فػػي حػػيف أدل التركيػػز  1-عمػػى اعمػػى متكسػػط لعػػدد الجػػذكر . جػػزء نبػػاتي

 %. 111عمى نسبة تجذير بمغت الحصكؿ عمى ا

 Hebe( مػػف تجػػذير افػػرع نبػػات كػػؿ مػػف 5110) Parzymiesك  Dabskiكاسػػتطاع كػػؿ مػػف       

buchananii  كHebe canterbariensis  كىػػك مػػف الشػػجيرات الدائمػػة الخضػػرة عنػػد زراعتيػػاعمى
اممػػة بػػالتركيز كلػػكحظ اف المع 1-ممغػػـ . لتػػر 2،  5.2،  1،  1بػػالتراكيز IBAمضػػافا اليػػو  MSكسػػط 

 2% في حيف سجمت المعاممة بػالتركيز 92أعطت افضؿ نسبة تجذير بمغت  IBA 1-ممغـ . لتر 5.2
 ممـ عمى التكالي. 55.9جذر لكؿ فرع  6.1عمى اكبر عدد كطكؿ لمجذكر بم   1-ممغـ . لتر

 Ceratonia siliqua( مػف تجػذير افػرع شػجرة الخػركب 5110كآخركف )  Naghmouchكتمكف    
كقػد اعطػى  1-ممغـ . لتر IBA 1  ،1.2  ،1  ،5ند زراعتيا عمى أكساط مزكدة بتراكيز مختمفة مف ع

افضؿ نسبة مئكية لمتجذير كافضؿ عدد مف الجذكر كاعمى طكؿ ليا كذلؾ بعد  1-ممغـ . لتر 5التركيز 
ى كسػػط التجػػذير مػػركر أسػػبكع مػػف الزراعػػة كىػػذه النسػػبة ازدادت مػػع زيػػادة فتػػرة بقػػاء األجػػزاء النباتيػػة عمػػ

 كذلؾ ازداد معيا عدد الجذكر المتككنة.

( اف افضؿ نسبة تجذير تـ الحصكؿ عميو مف زراعة اطراؼ االفرع مختبريا 5110كذكرت النكح )     
مجيػز بنصػؼ تركيػز امػالح العناصػر  MSعمػى كسػط  Gardenia Jasminoidesلنبات الكاردينيا 

% كبمتكسػط 111، بمغػت  1-ممغػـ . لتػر IBA 1 ،1.2  ،1.1  ،5.1الغذائية مػع تراكيػز مختمفػة مػف 



سـ عنػد الكسػط المػدعـ بػػ  1.02، كبمتكسط طكؿ ألطكؿ جذر بم  1-جذر. جزء نباتي 2.6عدد جذكر 
 . IBA 1-ممغـ . لتر 1.1

 Brownصنؼ  Ficus carica( عند دراستو تجذير افرع نبات التيف 5110كتكصؿ الخيبرم )      

Turkey  عمى كسطMS  بتركيز كامؿ االمالح اك نصؼ كمجيز بتراكيز مختمفة مفIBA  كIAA 
 IBA 1-ممغػػػـ .لتػػػر 1.52اف الكسػػػط المجيػػػز بتركيػػػز  1-ممغػػػـ . لتػػػر 1،  1.02،   1.2،  1.52،  1

% ، في حيف سجؿ 02كبنسبة تجذير بمغت 1-جذران رئيسا .جزءن نباتيان  4.4سجؿ متكسط عدد جذكر بم 
 % . 01كبنسبة تجذير  1-سجؿ جذران رئيسا. جزءن نباتيان  IAA4.4 مف  1-ممغـ . لتر 1.2التركيز 

الناتجػة  .Crataegus japan L( اف زراعػة االفػرع الخضػرية لمزعػركر 5111كأسػتنتج العبيػدم )    
 IBA 1  ،1  ،5  ،0  ،4بنصػػؼ قػػكة االمػػالح مجيػػزة بتراكيػػز مػػف  MSمختبريػػا عمػػى كسػػط غػػذائي 

1-ممغـ . لتر 5مزكد بػ اف الكسط ال 1-ممغـ . لتر
IBA  21سػجمت اعمػى كاسػرع نسػبة تجػذير بمغػت %

 أسابيع مف الزراعة . 6بعد 

( مػػف تجػػذير االفػػرع الناتجػػة مػػف زراعػػة العقػػد السػػاقية ألشػػجار البيمسػػاف 5110) Laureneكتمكػػف     
،  IBA 1  ،1.2  ،1مجيػػز بتراكيػػز مختمفػػة مػػف  MSعمػػى كسػػط  Viburnum tinus Lالينػػدم 

ممغػػـ .  1.2% كانػػت عنػػد التركيػػز 04.44إذ كجػػد اف اعمػػى نسػػبة تجػػذير حصػػمت  1-ممغػػـ . لتػػر 1.2
 جذر كعمى التتابع . 0.05سـ ،  5.0كافضؿ متكسط لطكؿ كعدد الجذكر كاف  IBA 1-لتر

الناتجػة مػف  Prunus Marrianna( مػف تجػذير افػرع نبػات االجػاص 5114كتمكنػت الشػمرم )     
إذ  IBAمػػف 1-ممغػػـ . لتػػر 5،  1،  1.2،  1مضػػافا اليػػو التركيػػز  MSكسػػط الزراعػػة النسػػيجية عمػػى 

% كبمتكسط عدد الجذكر بم  01أعطت نسبة تجذير بم   IBA 1-ممغـ . لتر 1.2لكحظت اف التركيز 
 .1-جذران. فرعان  5.52

 : Acclimatization  stageخامسا: مرحمة االقممة 

بيتػػػػات الناتجػػػػة عػػػػف الزراعػػػػة النسػػػػيجية  لمتغيػػػػرات البيئيػػػػة تعػػػػرؼ األقممػػػػة بأنيػػػػا تييئػػػػة أك تكييػػػػؼ الن   
رتفػػػاع شػػػدة اإلضػػػاءة كقمػػػة المػػػاء فػػػي التربػػػة الجافػػػة،، إذ تحػػػدث  الخارجيػػػة التػػػي تتمثػػػؿ بقمػػػة الرطكبػػػة كاي
تغيػػرات كبيػػرة اثنػػاء عمميػػة االقممػػة  منيػػا زيػػادة طبقػػة الكيكتكػػؿ فػػي الكرقػػة كانتظػػاـ عمػػؿ الثغػػكر كزيػػادة 



م كزيادة تحكؿ بعض البركتينات الى احماض امينية مما يؤدم الى زيادة المحتكل نسبة المجمكع الجذر 
 5110كآخػركف ،  Johnاالزمكزم لمخاليا الذم بدكره يساعد في امتصػاص المػاء كالعناصػر الغذائيػة )

 . ) 

تمػػر االقممػػة بعػػدة مراحػػؿ كلػػيس مرحمػػة كاحػػدة اذ تجػػرم بصػػكرة تدريجيػػة عمػػى النبػػات كىنػػاؾ عػػدة     
ليب كطػػػرؽ مختمفػػػة ألجػػػراء االقممػػػة ، اذ تعتبػػػر المرحمػػػة األكلػػػى ألقممػػػة النبيتػػػات المنتجػػػة بالزراعػػػة أسػػػا

لككس لزيادة كفاءة عممية التمثيػؿ  11111 -0111النسيجية تتـ مف خالؿ زيادة شدة اإلضاءة بحدكد 
االختبػػار الػػى  الضػػكئي ، كمػػف ثػػـ تقميػػؿ الرطكبػػة النسػػبية تػػدريجيا، فضػػال عػػف نقػػؿ النبيتػػات مػػف انابيػػب

أصص حاكية عمى خميط مف األكساط الزرعية كىذه المخاليط تككف ذات حمكضة مالئمة كقػدرة عاليػة 
لتحتفظ بالماء كذات صرؼ كتيكية جيديف كبعدىا يتـ تعريض النبتات الى اشعة الشمس غير المباشػر 

(Meerow  ،5110   كJohn  ، 5110كآخركف . ) 

كذلػػػؾ  Prunus Serotina( بأقممػػػة نبيتػػػات الكػػػرز األسػػػكد 5110) Pijutك Liuكقػػػاـ كػػػؿ مػػػف     
% سػػكركز 5مػػع  MSمدعمػػة بنصػػؼ قػػكة امػػالح الكسػػط  GV-0بزراعػػة النبيتػػات المجػػذرة فػػي أقػػراص
-01أيػػاـ قبػػؿ نقميػػا الػػى نظػػاـ اإلضػػاءة االعتياديػػة ، أذ تبػػيف اف  4بػػدكف إضػػافة منظمػػات النمػػك لمػػدة 

 د اقممتيا في البيت الزجاجي .% مف النبتات المجذرة بقت حية بع06

 Cestrum( مػػػػف أقممػػػػة النبتػػػػات المجػػػػذرة لمشػػػػبك الشػػػػجيرم 5110كآخػػػػركف ) Amarكتمكػػػػف      

nocturnum L.   الناتجػة مػف الزراعػة النسػيجية كذلػؾ بزراعػة النبتػات المجػذرة فػي خمػيط بيػت مػكس
 . ي% تحت ظركؼ البيت الزجاج111، أذ بمغت نسبة بقائيا )حجـ 1:1كالرمؿ )

 : المركبات الفينولية وظاهرة االسمرار:2-3

تعػػد المركبػػات الفينكليػػة مػػف المركبػػات الفعالػػة ذات االكزاف الجزيئيػػة المنخفضػػة التػػي تمتمػػؾ حمقػػة      
تحمؿ معيا مجمكعػة ىيدرككسػيمية كاحػدة اك اكثػر كتكجػد تقريبػا فػي جميػع  Aromatic ringاركماتيو 

( . إذ تعد مف ابرز مضادات االكسدة الطبيعيػة التػي 5112خركف ، كآ Jogan-Royاألجزاء النباتية )
( . كىػػي 5111تشػػمؿ الفالفكنيػػدات كالكاركتينػػات كالتاينينػػات كالحػػكامض الفينكليػػة )الغػػانمي كآخػػركف ، 



تكجػػػػػػػػد مرتبطػػػػػػػػة مػػػػػػػػع السػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػى ىيئػػػػػػػػة كاليككسػػػػػػػػيدات كأغمػػػػػػػػب الفينػػػػػػػػكالت تكػػػػػػػػكف ذائبػػػػػػػػة فػػػػػػػػي 
  .   (Silins  ،5115ك Devasagayamالماء)

كتػػؤدم المركبػػػات الفينكليػػػة دكرا ىامػػػا فػػي نمػػػك كتطػػػكر كتكػػػاثر النباتػػات فيػػػي ضػػػركرية فػػػي البنػػػاء     
الذم يعد مف اىـ مككنات جدار الخمية النباتية، لذا تككف مسؤكلة عػف إعطػاء  Ligninالحيكم لمكنيف 

عيػػة كالكيمائيػػة لرصػػػابة صػػفة الصػػالبة لمنباتػػات كبالتػػالي تزيػػد مػػف قابميػػة النبػػات عمػػى المقاكمػػة الطبي
(. كمػف 5110كآخػركف ،  Georgeك Butler  ،1995باألمراض كالحشرات كالفطريػات كالفيركسػات )

ىػي كاليككسػيدات كقمكيػدات كمركبػات فينكليػة  C erectusاىػـ المركبػات الثانكيػة المكجػكدة فػي نبػات 
 ( .5115كالتاينيف )المكسكم، 

مػػف الظػػكاىر التػػي تنػػتج فػػي بعػػض المػػزارع النسػػيجية نتيجػػة  (Browningكتعػػد ظػػاىرة االسػػمرار)     
لمجػػركح التػػي تحػػدث عنػػد تحضػػير كقطػػع الجػػزء النبػػاتي ، إذ اف النبػػات يفػػرز مػػكاد فينكليػػة داخػػؿ كسػػط 

 ( .Fay ،1994الزراعة فتتأكسد بكجكد الضكء مما يؤدم الى ظيكر المكف البني كعرقمة النمك )

  Poly(PPOف ظػػاىرة االسػػمرار انػػزيـ البػػكلي فينػػكؿ أككسػػيديز )كمػػف االنزيمػػات المسػػؤكلة عػػ       

Oxides   Phenol الػذم يتفاعػؿ مػع المركبػات الفينكليػة بكجػكد االككسػجيف الجػكم فتتحػكؿ الفينػكالت
كالماء كتتجمع  Quinonesتككف الكينكف  Di phenolالى فينكالت ثنائية  Mono phenolاألحادية 
ركبػات ذات لػكف محمػر مائػؿ لمبنػي إذ تحتػكم جميػع االنسػجة النباتيػة لتعطي مPolymerize كتتبممر 

كلكف فعاليتيا تختمؼ مػف نبػات ألخػر الػى جانػب اخػتالؼ تركيػز المركبػات الفينكليػة  PPOتقريبا عمى 
(.  كيعػػػػػػػزل أغمػػػػػػػب  Newton  ،5110ك  Sherrington  ،1990ك Georgeمػػػػػػػف جػػػػػػػزء ألخػػػػػػػر )

كـ مػػكاد سػػامة ناتجػػة مػػف اكسػػدة المركبػػات الفينكليػػة فػػي مػػزارع البػػاحثيف سػػبب اسػػمرار االنسػػجة الػػى تػػرا
االنسػػجة النباتيػػة كتكػػكف ىػػذه المػػكاد بتمػػاس مػػع بعػػض انزيمػػات االكسػػدة مثػػؿ انػػزيـ البيرككسػػيديز التػػي 
تتحكؿ فييا الى الككينينػات ذات سػمية عاليػة لمنبػات الػذم يػؤدم الػى التثبػيط الحيكيػة لمجػزء النبػاتي ثػـ 

 ( . Beckman  ،5111ك  1990كالغامدم ، مكتو ) المعرم 



كتتػػػأثر ظػػػاىرة االسػػػمرار بعػػػدة عكامػػػؿ منيػػػا مػػػا ىػػػك متعمػػػؽ بالنبػػػات نفسػػػو كعمػػػر الجػػػزء النبػػػاتي       
  Zaid،5115المزركع كمكعد زراعتو كشدة اإلضاءة كتركيز منظمات النمك النباتية كالمػكاد الفينكليػة )

 (. 5110كعبدالصمد،

بعدة طرائؽ منيا نقؿ االنسجة الى  )االسمرار(ك التقميؿ مف ظاىرة التمكف البني كيمكف التخمص ا      
 Activated Choreoalأكساط غذائية جديػدة بعػد فتػرة مػف الحضػانة ، ككػذلؾ إضػافة الفحػـ المنشػط 

(AC الى الكسط الزرعي إذ يقـك بامتصاص المكاد الفينكلية عمى سطحو كيقمؿ مف نشكء المكف البنػي )
 ( .Anthouy،5111ك Browning ( ، )Daveyار ) االسمر 

( اف سػػبب ظيػػكر المػػكف األسػػمر فػػي الكسػػط الغػػذائي عنػػد اكثػػار 1990كآخػػركف ) Mentellأكضػػح   
يعكد الػى اكسػدة المػكاد الفينكليػة كالتػي تككنػت نتيجػة قطػع النبػات اثنػاء عمميػة  Cashewنبات الكاجك 

ة بػػزرع النبػػات فػػي الظػػالـ لمػػدة أسػػبكع ، ممػػا أدل الػػى إكثػػاره ، إذ تمكػػف مػػف التغمػػب عمػػى ىػػذه الظػػاىر 
 Awopetuك Aliyu% ، فػػػي حػػػيف تمكػػػف الباحثػػػاف 91تقميػػػؿ ىػػػذه المػػػكاد كزيػػػادة نسػػػبة بقاءىػػػا الػػػى 

بصػػكرة متسمسػػمة الػػى كسػػط  Cashew( مػػف التغمػػب عمػػى ظػػاىرة االسػػمرار بنقػػؿ نبػػات الكػػاجك 5112)
 غذائي جديد. 

البنػػي فػػي الكسػػط الغػػذائي مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ األجػػزاء الفتيػػة مػػف كمػػا يمكػػف تجنػػب ظيػػكر المػػكف      
 ( . Sherrington  ،1904ك Georgeاألكراؽ كالبراعـ ) 

كمف أىـ الطرؽ التي استخدمت لمعالجة ظاىرة االسمرار ىك مف خالؿ استخداـ مضادات االكسدة     
 (. 1999) البحر كآخركف، Citric acidكالستريؾ  Ascorbic acidكالتي منيا حامض االسككربيؾ 

لػدكرىا األساسػػي الػػذم تؤديػػو داخػػؿ النبػػات بأنيػػا تػؤثر فػػي اكسػػدة كنشػػاط االنزيمػػات داخػػؿ النبػػات كتعػػد 
 ( . 5111منظمة لحاالت التأكسد كاالختزاؿ لمبركتكبالـز ) عبد الحافظ ، 

مػػف  Gardenia Jasminoides( بمعاممػة األجػػزاء النباتيػة ألشػػجار الكاردينيػا 5110قامػت نػػكح )   
دقيقػة  12لمػدة  1-ممغـ.لتػر 121بتركيػز  Ascorbic acidخالؿ غمرىا بمحمكؿ حػامض االسػككربيؾ 

 قبؿ اجراء التعقيـ لمتخمص مف االفرازات الفينكلية لحجزاء النباتية كسط الزراعة . 



مفػة لنخيػؿ التمػر ( بينكا اف افضؿ معاممة لحجزاء النباتيػة المخت5110كفي دراسة الخميفة كآخركف )    
Phoenix dactyifera  صنؼ الساير لمتخمص مف ظاىرة االسمرار كانت مف معاممة األجزاء النباتية

مػف حػامض  1-ممغـ.لتػر 121الذم يتككف مػف  Antioxidant Solutionفي محمكؿ مضاد لحكسدة 
حفظيػا فػي كتػـ   Ascorbic acidمػف حػامض االسػككربيؾ 1-ممغـ.لتر 111ك Citric acidالستريؾ 

 ساعة قبؿ تعقيميا كزراعتيا . 54ـْ كلمدة 2الثالجة عمى درجة 

( اف المعاممػػػػة األكليػػػػة لمجػػػػزء النبػػػػاتي بمػػػػكاد مانعػػػػة لحكسػػػػدة 5119كآخػػػػركف ) Othmaniكأثبػػػػت     
كانت اكثر فعاليػة فػي تقميػؿ المػكف البنػي مقارنػة  1-ممغـ.لتر 121حامض الستريؾ كاالسككربيؾ بتركيز 

أيػػاـ  11( كنقػػؿ الجػػزء النبػػاتي الػػى الكسػػط الزراعػػي كػػؿ PVP)Poly vinyl pyrolidonباسػػتخداـ 
 لنخيؿ التمر.

( مػكاد مانعػة لحكسػدة مثػؿ حػامض االسػككربيؾ 5115كمف جية أخرل استخدـ إبراىيـ كآخػركف )     
معػػػا إذ كانػػػت كفػػػكءه لمحػػػد مػػػف  1-ممغـ.لتػػػر 121كحػػػامض السػػػتريؾ بتركيػػػز  1-ممغـ.لتػػػر 111بتركيػػػز 

 . Vitis vinifera Lيكر االسمرار في الكسط الغذائي لنبات العنب األكربي ظ

( داخؿ الكسط الغذائي إذ تعمؿ عمى أحداث تكازف PVPكما يمكف إضافة بكلي فينايؿ بايركديف )     
لمنظمػػػات النمػػػك كالمػػػكاد األخػػػرل المسػػػتخدمة فػػػي االكثػػػار النسػػػيجي ككػػػذلؾ تسػػػاىـ فػػػي تحفيػػػز كامػػػداد 

 .)Zaid  ،1990تحكير كالتمايز )االنسجة كال

( مػػػػػف الػػػػػتخمص مػػػػػف االفػػػػػرازات الفينكليػػػػػة لشػػػػػجرة السػػػػػدر 5116كمػػػػػا اسػػػػػتطاع النعيمػػػػػي كمحمػػػػػد )   
Zizyphus mautitaral 1-ممغـ.لتر 111باستخداـ مكاد مضادة لحكسدة حامض االسككربيؾ بتركيز 
بتركيػز  Activated Charcoalكاستخداـ الفحـ المنشػط  1-ممغـ.لتر 121اك حامض الستريؾ بتركيز 

% كاظيػػرت النتػػائج اف 1.0بتركيػػز  Poly Vinyl Pyrolidon PVP% فضػػال عػػف مػػادة  1.0
 كاف األكثر كفاءة لمحد مف مشكمة التمكف البني. PVPاستخداـ 

   
     

 



 . المواد وطرائق العمل3
لقسػػـ عمػػكـ الحيػػاة فػػي كميػػة  أجريػػت ىػػذه الدراسػػة فػػي مختبػػر زراعػػة الخاليػػا كاالنسػػجة النباتيػػة التػػابع   

 . 5/6/2016كلغاية  1/9/2015التربية لمعمـك الصرفة . بجامعة ديالى لمفترة مف 
 
  Preparation of nutrient media: تحضير األوساط الغذائية : 3-1

( بػػػيف مككنػػػات الكسػػػط الغػػذائي  كالمجيػػػز فػػػي المختبػػػر 1الجػػدكؿ)  MSاسػػتخدـ الكسػػػط الغػػػذائي      
مػػؿ مػػف المػػاء المقطػػر عنػػد  500فػػي  Agar-agarغػػـ 7تػػر كاحػػد مػػف الكسػػط تمػػت اذابػػة كلتحضػػير ل

 Hot plat magneticدرجػة الغميػػاف باسػػتعماؿ جيػػاز اليػػزاز المغناطيسػػي ذم الصػػفيحة السػػاخنة 
stirrer ثػػػـ أضػػػيفت العناصػػػر الغذائيػػػة الكبػػػرل كالسػػػكركز كالمايكاينكسػػػيتكؿ ،myo-inosetol  بشػػػكؿ

كحسب االكزاف المطمكبة لكؿ منيا . اما العناصر الغذائيػة الصػغرل كالفيتامينػات  مسحكؽ الى المحمكؿ
كمنظمػػػات النمػػػك فقػػػد أضػػػيفت مػػػف محاليػػػؿ قياسػػػية تػػػـ تحضػػػيرىا مسػػػبقا بعػػػد اف خففػػػت الػػػى التراكيػػػز 

لتػػر  1لتػػر مػػف الكسػػط الغػػذائي. بعػػدىا اكمػػؿ حجػػـ محمػػكؿ الكسػػط الغػػذائي الػػى  1المطمكبػػة لتحضػػير
 5.8-5.7مػػػا بػػػيف  pHر الػػػى خمػػػيط مككنػػػات الكسػػػط ، تػػػـ ضػػػبط الدالػػػة الحامضػػػيةبإضػػافة مػػػاء مقطػػػ
اك حػػػػامض الييػػػػدرككمكريؾ المخفػػػػؼ  NaOHعيػػػػارم مػػػػف ىيدرككسػػػػيد الصػػػػكديـك  1بكاسػػػػطة محمػػػػكؿ 

HCl مػؿ كبكاقػع  125. بعد االنتياء مػف تحضػير الكسػط الغػذائي تػـ تكزيعػو عمػى قنػاني زجاجيػة سػعة
عمػى   Autoclaveاني بػكرؽ االلمنيػـك كعقمػت فػي جيػاز المؤصػدة مػؿ لكػؿ قنينػة . غطيػت القنػ 20

 دقيقة . 20لمدة  2كغـ/سـ 1.04ـْ كضغط  121درجة حرارة 
أضػيفت مضػادات األكسػدة كمنظمػات النمػػك بشػكؿ مفػرد اك متداخمػة كذلػػؾ تماشػيا مػع اليػدؼ مػػف      

 الدراسة ككما سيرد الحقا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :MS( مكونات الوسط الغذائي 1جدول)

 1-التركيز ممغم. لتر الصيغة المادة ت

 العناصر الغذائية الكبرى -أ
 NH4NO3 1621 نترات األمكنيـك -1
 KNO3 1911 نترات البكتاسيـك -5
 CaCl2.2H2O 441 كمكريد الكالسيـك المائي  -0
 KH2PO4 101 فكسفات البكتاسيـك ثنائية الييدركجيف -4
 MgSO4.7H2O 001 كبريتات المغنسيـك المائية -2
 العناصر الغذائية الصغرى -ب
 H3BO3 6.5 حامض البكريؾ -1
 MnSO4.4H2O 55.0 كبريتات المنغنيز المائية -5
 ZnSO4.7H2O 0.6 كبريتات الخارصيف المائية -0
 KI 1.00 أيكديد البكتاسيـك -4
 Na2MoO4.2H2O 1.52 مكلبيدات الصكديـك المائية -2
 CuSO4.5H2O 1.152 المائيةكبريتات النحاس  -6
 CoCl2.6H2O 1.152 كمكريد الككبالت المائي -0
 FeSO4.7H2O 50.0 كبريتات الحديدكز المائية -0
 Na2EDTA 00.6 امالح الصكديـكالخميؾ ثنائي  أثميف ثنائي االميف رباعي حامض -9
   الفيتامينات واألحماض األمينية -ج
 Nicotinic acid 1.2   حامض النيككتينيؾ -1
 ثايميف حامض الييدرككمكريؾ -5

Thiamine – 

HCl 1.1 

 - Pyridoxine بايركدكسيف حامض الييدرككمكريؾ -0

HCl 1.2 
 Glycine 5 كاليسيف  -4
 Myo – Inositol 111 مايكانكسيتكؿ  -2
 Sucrose 01111 سكروز  -د
 Agar- Agar 0111   آكار -ه
  BA, Kin, IBA ( .هداف الدراسةبما يتوافق وامنظمات النمو ) -و
   ماء مقطر )واحد لتر( -ز
  PH 2.0-6.1 -ح



 Tools  Sterilization of: تعقيم األدوات المستعممة :3-2
عقمػػػػت جميػػػػع أدكات كلػػػػكاـز الزراعػػػػة ) مػػػػف مالقػػػػط كمشػػػػارط بتغميفيػػػػا بػػػػكرؽ االلمنيػػػػـك كالماصػػػػات    

كف ( باسػػػتخداـ جيػػػاز المعقػػػاـ الحػػػرارم بالبخػػػار كالبيكػػػرات كأطبػػػاؽ بتػػػرم بكضػػػعيا داخػػػؿ أكيػػػاس نػػػايم
Autoclave  مػع الحػرؽ فػي تعقػيـ 95دقيقة، فضال عف اسػتخداـ الكحػكؿ االثيمػي بتركيػز  25لمدة %

 Laminar-Air flow% لتعقػػيـ االيػػدم كمنضػػدة انسػػياب اليػػكاء الطبقػػي 70الشػػفرات كالمالقػػط ك
cabinet  .خالؿ العمؿ 

 Sterilization of explantsية : : تعقيم األجزاء النبات 3-3
أخػػػػذت أجػػػػػزاء نباتيػػػػػة متمثمػػػػة بعقػػػػػد مفػػػػػردة مػػػػف افػػػػػرع غضػػػػػة حديثػػػػة النمػػػػػك لنباتػػػػػات ككنككػػػػػاربس      

Conocarpus erectus  مزركعػػة فػػي حػػدائؽ كميػػة التربيػػة لمعمػػـك الصػػرفة ، ذات نمػػكات خاليػػة مػػف
جميع األكراؽ ثـ غسمت بمسحكؽ  اإلصابات الحشرية كالمرضية كنقمت الى المختبر، حيث ازيمت منيا

دقيقة لضماف التخمص مػف االتربػة كالمػكاد   20-15الغسيؿ العادم، كتركت تحت الماء الجارم لمدة  
ساعة كتـ حفظيا في الثالجة ثـ استخرجت األجزاء النباتية  24العالقة ثـ نقعت بماء مقطر معقـ لمدة 

الػػػػذم يتكػػػػكف مػػػػف حػػػػامض  Antioxidant Solutionكتػػػػـ كضػػػػعيا فػػػػي محمػػػػكؿ مضػػػػاد لحكسػػػػدة 
بتركيػػػػز  Citric-Acidكحػػػػامض السػػػػتريؾ  1-ممغـ.لتػػػػر 100بتركيػػػػز  Ascorbic-Acidاالسػػػػككربيؾ 

لمدة ساعة بعدىا اخرجت مف المحمكؿ المضاد لحكسدة ثـ نقمت الى منضدة انسياب  1-ممغـ.لتر 150
 ية :اليكاء الطبقي . حيث أجريت عمييا معامالت التعقيـ المنتخبة االت

  ىايبككمكرات الصكديـكNaOCl   دقيقة . 15%  لمدة 50 ,% 20 ,% 10بالتراكيز 
  المعاممػػػػة بػػػػالكحكؿ االثيمػػػػيC2H5OH  مػػػػدة دقيقػػػػة + ىػػػػايبككمكرات الصػػػػكديـك 70بتركيػػػػز %

 دقيقة . 30% مدة 20بتركيز 
  المعاممػػػة بػػػالكحكؿ االثيمػػػيC2H5OH  مػػػدة دقيقتػػػيف + ىػػػايبككمكرات الصػػػكديـك 70بتركيػػػز %

 دقيقة . 30% لمدة 50بتركيز 
  المعاممة بكمكريد الزئبؽHgCl2   دقيقة . 30ك 15%  لمدة 0.5 ,% 0.1بالتركيزيف 

 
مع التحريؾ المستمر إلزالة الفقاعات اليكائية في األجزاء النباتية ، ثـ غسمت بالماء المقطر كالمعقـ    

التػأثير الضػار لمػادة التعقػيـ كالمحافظػة  دقائؽ مع التحريؾ المستمر بيدؼ إزالة 5-3ثالث مرات لمدة 
عمػى حيكيػة األجػػزاء النباتيػة سػجمت البيانػػات لصػفة نسػػبة التمػكث)%( كنسػبة بقػػاء)%( لحجػزاء النباتيػػة 

 يكما مف الزراعة.  30بعد مركر
     
 



 : االفرازات الفينولية. 4-3
استعماؿ محاليؿ مضادات نفذت عدة تجارب لمحد مف تأثير المكاد الفينكلية ، اشتممت عمى     

 100بتركيز Ascorbic acid التي شممت حامض االسككربيؾ  Antioxidants Solutionاألكسدة  
 PVP-30اك باستخداـ مادة  1-لتر.ممغـ 150بتركيز  Citric acidكحامض الستريؾ  1-ممغـ.لتر

(Poly Vinyl Pyrolidon بتركيز )ككما يأتي:  كؿ عمى انفراد كالتداخؿ بينيما 1-غـ.لتر3 
 )معاممة المقارنة ) عدـ استخداـ أم مف مضادات االكسدة  (1
 1-ممغـ. لتر 150حامض الستريؾ لكحده في الكسط بتركيز  (2
 1-ممغـ. لتر 100حامض االسككربيؾ لكحده في الكسط بتركيز  (3
4) PVP  1-غـ. لتر 3لكحده في الكسط بتركيز 

 التداخؿ بيف الستريؾ + االسككربيؾ في داخؿ الكسط (5
 في داخؿ الكسط PVPالتداخؿ بيف الستريؾ +  (6
 في داخؿ الكسط PVPالتداخؿ بيف االسككربيؾ +  (7
 في الكسط PVPالنقع لمدة ساعة قبؿ التعقيـ بالستريؾ + االسككربيؾ +  (8
% كحضػػنت الزركعػػات فػػي غرفػػة النمػػك 0.7المصػػمب باألكػػار بنسػػبة  MSاسػػتعمؿ الكسػػط الغػػذائي    

سػاعات ظػالـ كشػدة 8 سػاعة ضػكء/ 16اـ الضػكء كالظػالـ المتعاقػب كفػي نظػ ᵒـ 1±25بدرجػة حػرارة 
مكررات كبمعدؿ كعاء زراعي )قنينة( لكػؿ مكػرر كحسػبت النسػبة  10لككس. استعممت  2000اضاءة 

 لالسمرار كظيكر المكاد الفينكلية في الكسط الزرعي كما يأتي :

 100 × النسبة المئكية لالسمرار= 

 ة لحجزاء النباتية الميتةالنسبة المئكي
 النسبة المئكية لحجزاء النباتية الحية غير المستجيبة

 النسبة المئكية لحجزاء النباتية الحية المستجيبة
     : تهيئة األجزاء النباتية لمزراعة  3-5
يػػػا بعػػػد االنتيػػػاء مػػػف عمميػػػة التعقػػػيـ نقمػػػت األجػػػزاء النباتيػػػة الػػػى اطبػػػاؽ بتػػػرم معقمػػػة كقطعػػػت نيايات   

 إخذت: لمتخمص مف األجزاء المتضررة كثـ
سػـ كػأجزاء نباتيػة  1.25 – 1.0بطػكؿ   Single nodeالعقدة المفػردة الثالثػة التػي تمػي القمػة الناميػة 

 مستخدمة في التجارب.
 
         : تأثير السايتوكاينينات المنفردة في نشوء وتضاعف العقدة المفردة: 3-6



مكػػررات لكػػؿ  10كػػؿ عمػػى انفػػراد كبكاقػػع  Kinاك  BAرفػػة تػػأثير إضػػافة أجريػػت ىػػذه التجربػػة لمع      
 معاممة كجزء نباتي كاحد لكؿ مكرر.

 :        Establishment Stage: مرحمة النشوء  3-6-1
عدت المرحمة األكلى أربعة أسابيع بعد الزراعة مرحمة نشكء كالتي تـ فييا زراعة األجزاء النباتية     

،  BA  0.0  ،0.5  ،1.0المدعـ بمنظمات النمك بتراكيز مختمفة مف  MSكسط بعد تعقيميا عمى 
بحيث ثبت الثمث السفمي منيا في  1-ممغـ . لتر 3.0، 2.0، 1.0، 0.0بتركيز  Kinاك   2.0،  1.5

الكسط الغذائي بعدىا سدت قناني الزراعة بكرؽ األلمنيكـ كمف ثـ حضنت الزركعات في غرفة النمك 
ساعات ظالـ/يـك ،   8ساعة ضكء ك 16لككس لمدة  2000ـْ كشدة اضاءة  1± 25ة عند درجة حرار 

 كشممت الدراسة الصفات التالية:
 النسبة المئكية لحجزاء النباتية الحية غير المستجيبة لمنمك . -1
 النسبة المئكية لحجزاء النباتية الحية المستجيبة لمنمك . -2

 :  Multiplication Stage: مرحمة التضاعف  3-6-2
عدت األربعة اسابيع التي تمت مرحمة النشكء ىي مرحمة لتضاعؼ األجزاء النباتية بعد إعادة      

، BA 0.0 ،0.5  ،1.0  ،1.5المدعـ بمنظمات النمك بتراكيز مختمفة مف  MSزراعتيا عمى كسط 
نفس  كحفظت الزركعات تحت 1-ممغـ.لتر 3.0، 2.0، 1.0، 0.0بتركيز Kinاك  1-ممغـ . لتر 2.0

الظركؼ كسجمت البيانات التي شممت قياس متكسط عدد االفرع الكمي،  متكسط االفرع األطكؿ مف 
 كمتكسط اطكاؿ االفرع )سـ(. 1-سـ ، متكسط عدد األكراؽ. جزء نباتي 0.5

 : تأثير التداخل بين السايتوكانينيات في نشوء وتضاعف العقدة المفردة: 3-7
 BAباعتماد تراكيز منتخبة مف  Kinك BAتأثير التداخؿ بيف أجريت ىذه التجربة لمعرفة     

عمى ضكء نتائج التجارب تأثير 1-ممغـ.لتر Kin 0.5,0.3,0.2ك  1-ممغـ.لتر 4.0,3.0,2.0
 مكررات لكؿ معاممة كجزء نباتي كاحد لكؿ مكرر. 10السايتككاينينات منفردة كبكاقع 

 : مرحمة النشوء: 3-7-1
في التداخؿ انتخبت عمى ضكء نتائج تأثير السايتككاينينات كؿ عمى انفراد في اف التراكيز المعتمدة    

المدعـ بمنظمات  MSنشكء العقد المفردة كالتي تـ فييا زراعة األجزاء النباتية بعد تعقيميا عمى كسط 
 0.5،0.3،0.2بتركيز Kinمتداخالن مع  1-ممغـ.لتر BA 2.0 ،3.0 ،4.0النمك بتراكيز مختمفة مف 

لككس  2000ـْ كشدة اضاءة  1±25في غرفة النمك عند درجة حرارة  حضنت الزركعات 1-لترممغـ.
. 8ساعة ضكء ك 16لمدة     ساعات ظالـ/يـك

 : مرحمة التضاعف.3-7-2



عدت األربعة اسابيع التي تمت مرحمة النشكء مرحمة لتضاعؼ األجزاء النباتية بعد إعادة زراعتيا   
مع  1-ممغـ.لتر BA 2.0 ،3.0 ،0.4لنمك بتراكيز مختمفة مف المدعـ بمنظمات ا MSعمى كسط 

Kin  كحفظت الزركعات تحت نفس الظركؼ كسجمت بياناتيا إذ  1-ممغـ.لتر 0.5، 0.3، 0.2بتركيز
سـ، متكسط عدد األكراؽ/ كرقة.  0.5تـ قياس متكسط عدد االفرع الكمي، متكسط االفرع األطكؿ مف 

 أسابيع مف الزراعة. 8الفرع )سـ( بعد مركرنبيتة كمعدؿ اطكاؿ ا1-جزء نباتي
 : Rooting Stage: مرحمة التجذير  3-8

سـ تقريبا كعدد اكراقيا التي تراكحت ما بيف  2االفرع الناتجة مف مرحمة التضاعؼ اخذت بطكؿ       
بنصؼ قكة االمالح كالمدعمة  MSبكامؿ قكة االمالح ككسط  MSكرقة كزرعت عمى كسط  1-5

بيدؼ التجذير كاخذت بيانات الصفات كالتي   IBA 1-ممغـ . لتر 1.5، 1.0،  0.5،  0.0بتراكيز 
 اشتممت عمى:

 النسبة المئكية لمتجذير، عدد الجذكر، طكؿ أطكؿ جذر)سـ(، ارتفاع النمك الخضرم)سـ(.
 : Acclimatization Stage: مرحمة االقممة  3-9

مرحمة التجذير مف خالؿ غسؿ جذكرىا بشكؿ جيد ( الناتجة مف Plantletأجريت أقممة النبتات )   
-غـ .لتر 1بماء الحنفية الجارم إلزالة بقايا االكار الممتصقة بيا ثـ غمرت في محمكؿ المبيد الفطرم)

دقائؽ ثـ زرعت في الكسط الزراعي البتمكس المعقـ كغطيت االصص بأكياس نايمكف  5( لمدة 1
تدريجيا كازيمت االكياس تدريجيا بالكامؿ كتـ تغذية النبتات  لمحفاظ عمى الرطكبة ثـ ثقبت ىذه االكياس

أسابيع مف االقممة اخذت  8( بحالتو السائمة كسقي النباتات بالماء المقطر كبعد MSبالكسط الغذائي )
 الصفات التي شممت عمى ما يأتي:

  نسبة البقاء % ، ارتفاع النمك الخضرم، عدد األكراؽ/نبات، عدد العقد/نبات.
 : التحميل االحصائي    3-10

( في تنفيذ Completely Randomized Design،)CRDاستخدـ التصميـ العشكائي الكامؿ    
%  لكافة 5التجارب كتـ المقارنة بيف المتكسطات كفؽ اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتماؿ 

ي باستخداـ الحاسكب عف (.كأجرم التحميؿ االحصائ1980المعامالت قيد الدراسة )الراكم كخمؼ، 
 SAS (1999 )طريؽ تحميميا ببرنامج الػ 

  
 

 

 



 .النتائج والمناقشة 4

 : تأثير معامالت التعقيم في معدل بقاء وتموث األجزاء النباتية:4-1

( التي استعممت لمتخمص مف الممكثات السطحية لنبات 5أظيرت نتائج التعقيـ )جدكؿ   
Conocarpus erectus  ىايبكككرات  الصكديكـ عدـ فعاليةNaOCl  بالتراكيز المستخدمة إذ بمغت
 12% كلمدة 21% ك51% عند التركيز01% كنسبة 11% عند التركيز91اعمى نسبة مئكية لمتمكث 

 (A:1دقيقة كقد اثرت المعاممة في تأخير استجابة العقد لتفتح البراعـ االبطية. شكؿ)
ؿ التداخؿ بيف الكحكؿ االثيمي كىايبككمكرات الصكديكـ في حيف أشارت نتائج التعقيـ عند استعما    

 5% لمدتي التعقيـ 21% +01% عند التعقيـ لتركيز51الى انخفاض النسبة المئكية لمتمكث إذ بمغت 
دقيقة كعمى التكالي، كانعكس تأثير المعاممة بالتراكيز كاألكقات المدركسة الى تفتح البراعـ بشكؿ  01ك

% مف الكحكؿ االثيمي 51% +01% بالمقارنة بالمعاممة 01ء بمغت جيد فقد سجمت نسبة بقا
% 21دقيقة عمى التكالي إذ بمغت نسبة التمكث فييا الى  01+1كىايبككمكرات الصكديكـ لمدتي التعقيـ 

 (. B:1% شكؿ)21كنسبة  بقاء 
ف تمكث األجزاء في الحد م HgCl2اما تجربة التعقيـ الثالثة أظيرت النتائج فعالية كمكريد الزئبؽ    

دقيقة كسجمت اعمى نسبة بقاء  12% لمدة 1.2% عند التركيز5.2النباتية فقد بمغت نسبة التمكث
% اذ اعتبرت ذات كفاءة اعمى مف باقي التراكيز المستخدمة كلـ يظير 90.2لحجزاء النباتية الحية 

ت نسبة تمكث األجزاء ( عند تعقيميا في حيف بمغC:1أم تأثير سمبي عمى األجزاء النباتية شكؿ)
دقيقة كسجمت  01% كلمدة 1.1ك 1.2% عند معاممتيا بتركيز 10.2ك10.0النباتية لمعقد المفردة 

 %عمى التكالي.05.2% ك06.6نسبة بقاء لحجزاء الحية بمغت 
 
 
 

 
 



 المختمفة من التعقيم  في نسبة بقاء وتموث مزارع العقد المفردة لنبات (: تأثير المعامالت2الجدول)
C. erectus 

 نسبة البقاء )%( نسبة التموث )%( المدة )دقيقة( التركيز)%( المعامالت

 11 91 12 10 هايبوكمورات الصوديوم
 01 01 12 20 هايبوكمورات الصوديوم
 01 01 12 50 هايبوكمورات الصوديوم 

 21 21 01+1 20+01 الكحول االثيمي+هايبوكمورات الصوديوم

 01 51 01+5 50+01 بوكمورات الصوديومالكحول االثيمي +هاي

 90.2 5.2 12 1.2 كموريد الزئبق
 06.6 10.0 01 1.2 كموريد الزئبق
 05.2 10.2 01 1.1 كموريد الزئبق

 

 
(:هايبوكمورات الصوديوم A) C.erectus(: تأثير مواد التعقيم عمى تفتح البراعم االبطية ألجزاء العقد المفردة لنبات 1شكل)
(:كموريد Cدقيقة. )37+1%لمدة 20%+77(:الكحول االثيمي+هايبوكمورات الصوديوم بتركيزBدقيقة. ) 15% لمدة20بتركيز

 .دقيقة 15% ولمدة 7.5الزئبق بتركيز



 .Cالػ   أبدت أجزاء العقد صعكبة في تعقيميا كذلؾ ألحتكاء سطح البشرة لمساؽ كاكراؽ نبات   

erectus يب شعرية كشعرية غدية عديدة الخاليا قريبة مف القمة ال غدية بسيطة الترك زكائد شعرية
(. كبالرغـ مف اف العديد مف البحكث اشارت الى اىمية استعماؿ 5115النامية)العيداني كالربيعي ، 

محمكؿ ىايبككمكرات الصكديكـ في تعقيـ اغمب األجزاء النباتية المزركعة خارج الجسـ الحي، لمتطيير 
ال عف تكاجده كرخص ثمنو كلسيكلة إزالة اثاره مف األجزاء السطحي لمجزء النباتي، فض

(. اال اف استخداـ محمكؿ ىايبككمكرات الصكديكـ في ىذه الدراسة لكحده Panhwer ،5112النباتية)
كاف غير كفكء في التعقيـ كادت التراكيز المرتفعة منيا الى تمؼ االنسجة مقارنة بالكحكؿ االثيمي كقد 

ره الضار لحجزاء النباتية الى تمفيا كاذابة الطبقة الدىنية كبالتالي مكت الخمية يعزل السبب الى تأثي
(Parter  ،5116كآخركف.) 
% عند التعقيـ بمحمكؿ كمكريد الزئبؽ، اال 111كعمى الرغـ مف صعكبة الحصكؿ عمى نسبة تعقيـ   

نباتات حية، إذ لـ اف النتائج أظيرت انو األكثر كفاءة في التخمص مف الممكثات كالحصكؿ عمى 
تحدث اضرار لحجزاء النباتية المعاممة بيا سكاء بالتركيز المرتفع اك المنخفض، كبمغت اعمى نسبة 

 % مقارنة ببقية التراكيز. 90.2بقاء لحجزاء النباتية الحية 

 .: تأثير مضادات االكسدة في ظاهرة االسمرار4-2

ع األجزاء النباتية بمضادات االكسدة لممركبات ( اف نق5تظير نتائج التحميؿ االحصائي)الشكؿ   
 121+ حامض الستريؾ بتركيز 1-ممغـ.لتر 111الفينكلية كالمتمثمة بتداخؿ حامض االسككربيؾ بتركيز

كانت  PVPمف ماده  1-غـ.لتر 0لمدة ساعة كزراعتيا عمى الكسط الغذائي المدعـ بتركيز  1-ممغـ.لتر
( B:0مرار في الكسط الغذائي إذ بمغت نسبتيا صفر%)الشكؿاألكثر كفاءة في الحد مف ظيكر االس

كالتي تفكقت معنكيا عمى معاممة المقارنة إذ سجمت اعمى نسبة اسمرار كصمت الى 
(، كذلؾ بينت نتائج اف تدعيـ الكسط الغذائي بالتداخالت الثنائية الممكنة بيف A:0%)الشكؿ111

لنسبة المئكية لالسمرار فقد تراكحت قيميا بيف عكامؿ الدراسة مف مضادات االكسدة قد خفضت مف ا
% متفكقة بذلؾ عمى معامالت تدعيـ الكسط بمضادات االكسدة المعتمدة كؿ عمى انفراد 51-11%

 %.01-%41حيث سجمت قيـ تراكحت بيف 
    



شك
 لنبات السمرار ألجزاء العقد المفردةفي النسبة المئوية لظاهرة ا PVP(:تأثير مضادات االكسدة ومادة 2ل)

C.erectus L. 

( فقد أظيرت النتائج اف 0كعند تسجيؿ بيانات صفة نسبة األجزاء الميتة ألجزاء العقد المفردة )جدكؿ 
لتداخؿ مضادات االكسدة مجتمعة اك لتداخالتيا الثنائية تأثيرا كاضحا في نسبة االجزاء الميتة، إذ 

ة بذلؾ عمى جميع معامالت لمضادات االكسدة منفردة التي سجمت نسبة % متفكق1سجمت نسبة بمغت 
%، فضال عف معاممة المقارنة التي سجمت اعمى نسبة لحجزاء الميتة كالبالغة 61-%41تراكحت بيف 

 0% جدكؿ 111
كتفاكتت نتائج صفة النسبة المئكية لحجزاء الحية غير المستجيبة، فقد سجمت معاممة النقع بحامض    
 PVPلمدة ساعة +  1-ممغـ.لتر 121+ حامض الستريؾ بػ 1-ممغـ.لتر 111السككربيؾ بػا

% بالمقارنة بالمعامالت األخرل 11اقؿ النسب كالبالغة  MSكمادة مدعمة لمكسط  1-غـ.لتر0بتركيز
 %.61-%51التي تراكحت نسبة األجزاء الحية غير المستجيبة فييا بيف 

ئكية لحجزاء الحية المستجيبة لتأكد مرة أخرل تفكؽ معاممة التداخؿ كجاءت نتائج صفة النسبة الم    
%، كالتي 91الثالثي بيف مضادات االكسدة المعتمدة في ىذه التجربة بتسجيميا اعمى النسب كالبالغة 

+  1-ممغـ.لتر 111لـ تختمؼ معنكيا عف معاممة التداخؿ الثنائي بيف حامض االسككربيؾ بػتركيز
1-غـ.لتر0ػ

PVP  الشكؿ01البالغة ك(%0:Cكمعاممة التداخؿ بيف حامض الستريؾ بتركيز .)121 



(. في حيف سجمت معاممة التداخؿ بيف   D:0%)الشكؿ61كالبالغة  PVP 1-غـ.لتر 0+ 1-ممغـ.لتر
قيمة بمغت  1-ممغـ.لتر 121+حامض الستريؾ بتركيز  1-ممغـ.لتر 111حامض االسككربيؾ بتركيز

ختمؼ معنكيا عف معامالت العكامؿ منفردة كالتي تراكحت نسبة األجزاء (. كالتي لـ تE:0%)شكؿ41
 % .01-%11الحية المستجيبة فييا قيمة بمغت 

 لالسمرار (: تأثير مضادات االكسدة المنفردة والتداخل بينها في صفات النسبة المئوية3جدول)

  C. erectus   واالجزاء الميتة والحية غير المستجيبة والحية المستجيبة لعقد نبات

% لألجزاء الحية  % لألجزاء الميتة % االسمرار مضادات االكسدة

 غير المستجيبة

% لألجزاء الحية 

 المستجيبة

 ج 1 ج  1 أ 111 أ  111 (Controlالمقارنة )
 ج 11 أب  01 ب 61 ب ج 41 1-ممغم.لتر177حامض االسكوربيك
 ب ج 01 أب  51 ب 21 أب 01 1-ممغم.لتر157حامض الستريك

 ب ج 01 أب 01 ب 41 ب ج 41 1-غم.لترPVP 3مادة 
 ب ج 41 أ 61 ج 1 ج د 51 1-ممغم.لتر157+177االسكوربيك +الستريك 

 أ 01 أب  51 ج 1 ج د 51 1-غم.لترPVP 3ممغم/لتر+ 177االسكوربيك 
 أب 61 أب  41 ج 1 ج د 11 1-غم.لترPVP 3ممغم/لتر + 157الستريك

الستريك النقع بـ االسكوربيك + 

لمدة ساعة  1-ممغم.لتر177+157

+PVP31-غم.لتر 
 أ 91 ب 11 ج 1 د 1

    . 1.12األرقاـ التي تحمؿ أحرؼ متشابية ال تختمؼ فيما بينيا معنكيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتماؿ *

 



 

(:حـامض B(:معاممـة المقارنـة. )Aالغـذائي)(: تأثير استعمال مضادات االكسدة فـي ظهـور ظـاهرة االسـمرار فـي الوسـط 3شكل)
 1-ممغم.لتــر 177(:حــامض االســكوربيك C.)1-غم.لتــرPVP 3+1-ممغم.لتــر157+حــامض الســتريك1-ممغم.لتــر177االســكوربيك

+PVP 31-غم.لتــــر (.Dحــــامض الســــتريك:)1-ممغم.لتــــر157+PVP31-غم.لتــــر (.Eحــــامض االســــكوربيك:)ممغم.لتــــر177-

 .1-ممغم.لتر157+حامض الستريك 1

يختمؼ محتكل االنسجة النباتية مف المركبات الفينكلية حسب نكع كعمر الجزء النباتي كمكقعػو عمػى    
(. كيعزل معظـ الباحثيف سبب حدكث االسمرار في االنسجة 1909كآخركف،  Al-Bakirالنبات االـ )

ؿ الػػػى الككينينػػػات النباتيػػػة الػػػى اكسػػػدة المركبػػػات الفينكليػػػة المكجػػػكدة فػػػي االنسػػػجة النباتيػػػة كالتػػػي تتحػػػك 
(Quinones( ذات سػػمية عاليػػة تحػػت تػػأثير أنزيمػػات االكسػػدة بػػاألخص أنػػزيـ البرككسػػيديز )Booij 

(. كاف التثبػيط فػي النمػك النػاتج عػف المػكف البنػي يرجػع الػػى 1990كالمعػرم كالغامػدم،  1990كآخػركف،
عالياتيا داخؿ االنسػجة، اك قػد تعمػؿ ارتباط المكاد الفينكلية مع البركتيف كبذلؾ تفقد األنزيمات الميمة لف

 IAA Oxidaseلػػػػبعض انزيمػػػػات االكسػػػػدة مثػػػػؿ  Co-enzymeالمػػػػكاد الفينكليػػػػة كمحفػػػػز أنزيمػػػػي 
 (.5115كالكتاليز كالبيرككسديز التي تعمؿ عمى ىدـ االككسينات )الرفاعي كالشكبكي، 

( نجد اف ليا أىمية 0دكؿكعند مقارنة نتائج استخداـ مضادات االكسدة اك التداخؿ فيما بينيا )ج  
كفعالية عالية في معالجة ظاىرة االسمرار كزيادة نسبة األجزاء الحية المستجيبة بالمقارنة مع معاممة 

+ حامض الستريؾ 1-ممغـ.لتر 111المقارنة، ككاف لمتداخؿ الثالثي )النقع بحامض االسككربيؾ بتركيز



مضافا الى الكسط الغذائي( األفضمية،  1-لترغـ. 0بتركيز PVPلمدة ساعة +  1-ممغـ.لتر 121بتركيز
تمتيا معامالت التداخؿ الثنائي بيف العكامؿ الدراسية. كقد تعزل الحصكؿ عمى ىذه النتائج الى دكر 
كؿ مف حامض االسككربيؾ كالستريؾ ككنيا مكاد طبيعية مضادة لحكسدة، إذ يعد حامض االسككربيؾ 

أجزاء النبات بمستكيات عالية كخاصة في األكراؽ  احد مضادات االكسدة التي تكجد في جميع
الخضراء يعمؿ كمنظـ لمعديد مف الكظائؼ داخؿ االنسجة النباتية منيا المقاكمة لالجياد مف خالؿ 

 Smirnoffالذم يعمؿ عمى تنشيط الحماية الحيكية ) hydroxyprolineدكره الميـ في بناء 
 (.Wheeler  ،5111ك

االسككربيؾ خارجيا تزيد مف عممية بنائو داخؿ االنسجة االمر الذم  قد كلكحظ اف إضافة حامض    
يعكس عمى دكره في تحفيز كتشجيع النمك الخضرم مف خالؿ تأخير شيخكخة االنسجة النباتية كتأثيره 
المشابو لتأثير المنظمات المشجعة لمنمك كحصكؿ عممية انقساـ كتكسع كنمك الخاليا النباتية 

Smirnoff) كWheeler،5111  كAhmed كMorsy،5111 .) 

كما يعد حامض الستريؾ احد الحكامض العضكية الطبيعية التي تحتكم عمى ثالثة مجاميع   
كاربككسيمية يعمؿ كمضاد لحكسدة مف خالؿ تسييؿ انتاج الطاقة داخؿ الخاليا كلو القدرة عمى خفض 

 (.5116كالنجدم كآخركف ، 1991السمية داخؿ الخاليا)جرار،

كاف لو دكر في تقميؿ نسبة االسمرار الى درجات كبيرة كقد يعكد السبب الى  PVPكاف إضافة مادة   
صغر حجـ دقائؽ المركب كقابميتيا عمى امتصاص المكاد السامة المتككنة مف األجزاء النباتية 

 الى الكسط PVP( الى اف إضافة 1990) Zaid(. كقد أشار 5116المزركعة فييا)النعيمي كمحمد، 
الغذائي يحدث حالة مف التكازف اليرمكني بيف منظمات النمك النباتية كمككنات الكسط الغذائي األخرل 

 كالتي تساعد األجزاء النباتية عمى االمتصاص األفضؿ كبالتالي تحفيز كامداد االنسجة كتمايزىا   

 : تأثير السايتوكاينينات المفردة في نشوء وتضاعف العقد المفردة : 3-4

 في نشوء وتضاعف العقد المفردة : BA: تأثير  4-3-1

( بعػػػد أربعػػة أسػػابيع مػػػف الزراعػػة  ظيػػػكر 4فػػي نشػػكء العقػػػد المفردة،)جػػدكؿ BAتشػػير نتػػائج تػػػأثير    
كمعاممػػة المقارنػػة إذ تراكحػػت بػػيف  BAحػػاالت مػػكت لحجػػزاء النباتيػػة المزركعػػة فػػي بعػػض معػػامالت 



% فػي أجػزاء العقػد المزركعػة عمػى 61الحيػة بمغػت  %    كاف اعمى نسبة اسػتجابة لحجػزاء01-51%
BAمػػف  1-ممغـ.لتػػر 5.1المػػدعـ بتركيػػز MSكسػػط 

عمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ اختالفيػػا معنكيػػا عػػف بقيػػة  
% عنػػد 11ك 1-ممغـ.لتػػر 1.1ك 1.2% فػػي األكسػػاط المجيػػزة بػػالتراكيز51المعػػامالت. فػػي حػػيف بمغػػت 

 %.41نسبة استجابة بمغت  1-ترممغـ.ل 1.2معاممة المقارنة بينما أعطت المعاممة 

% 51كباالتجاه ذاتو نالحظ اف النسبة المئكية لحجزاء الحية غير المستجيبة قد سجمت قيمة بمغت    
كاف ىذه القيمة لـ  BAمف  1-ممغـ.لتر 5.1المدعـ بتركيز MSعند أجزاء العقد المزركعة عمى كسط 

 .BA تختمؼ عف قيـ ىذه الصفة عند التراكيز المستخدمة مف

 .Cفي النسبة المئوية الستجابة العقد المزروعة لنبات  BA(: تأثير تراكيز مختمفة من 4جدول)

erectus أسابيع عمى الزراعة. 4بعد مرور 

 BAتراكيز  

 (1-)ممغم . لتر

 الصفات المدروسة

 األجزاء الحية غير المستجيبة% األجزاء الحية المستجيبة% األجزاء الميتة %

 أ 61 أ 11 أ 01 7.7

 أ 61 أ 51 أ 51 7.5

 أ 61 أ 51 أ 51 1.7

 أ 41 أ 41 أ 51 1.5

 أ 51 أ  61 أ 51 2.7

 .1.12*األرقاـ التي تحمؿ احرفا متشابية ال تختمؼ فيما بينيا معنكيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتماؿ 

ية مف العقد كالتي تعرؼ بزراعة أشارت العديد مف البحكث الى اف تككيف التفرعات الجانب   
( ىي مف االستراتيجيات األفضؿ لممحافظة عمى الثبات الكراثي لمنباتات الناتجة nodal cultureالعقد)

 (.Curry ،5111ك George ،1990 ،Cassellsمف االكثار الدقيؽ )

معاممة السيطرة في إعطاء االستجابة األفضؿ مقارنة مع  BAكقد يعزل تأثير التراكيز العالية مف   
كالبركتينات كاالنزيمات  RNAالى حصكلو عمى التراكيز المثمى كالذم قد ينعكس عمى الزيادة في بناء 



داخؿ الخمية مما يشجع انقساـ الخاليا النباتية فضال عف دكره في تحفيز التفرعات الجانبية)الرفاعي 
 (.5115كالشكبكي، 

(، أذ اف 2العقد المفردة بعد مركر ثمانية أسابيع )جدكؿفي تضاعؼ  BAكتشير البيانات الى تأثير   
كانت ىي األفضؿ في متكسط عدد االفرع الناتجة مف العقد المفردة إذ  1-ممغـ.لتر 5.1إضافة 
متفكقة معنكيا عمى جميع المعامالت كعف معاممة المقارنة التي لـ  1-فرعان. جزءان نباتيان  1.22سجمت

 تحدث أم استجابة.

ؼ نتائج المعامالت لصفة متكسط طكؿ الفرع عف بعضيا البعض كاف اعمى متكسط لطكؿ لـ تختم   
 1.1المدعـ بتركيز MSسـ سجؿ في االفرع النامية مف العقد النامية عمى كسط  5.21االفرع كالبال  

 .BAمف  1-ممغـ.لتر 1.2ك

اؽ تبيف النتائج تفكؽ في متكسط عدد األكر  BAاما فيما يخص تأثير المعاممة بتراكيز مختمفة مف   
كرقة/فرع. كلـ تختمؼ معنكيا  14.1معنكيا في إعطاء اكبر عدد لحكراؽ بم   1-ممغـ.لتر 1.1المعاممة 

 1.2كرقة/فرع. في حيف سجمت معاممتي  10.1التي سجمت متكسط  1-ممغـ.لتر 1.2عف المعاممة 
ى التكالي. كلـ يختمفا معنكيا كرقة/فرع عم 0.11ك 9.11متكسط عدد لحكراؽ بم   1-ممغـ.لتر 5.1ك

 فيما بينيا.

 

 

 

 

 

 

 



أسابيع من الزراعة عمى  8بعد مرور  C. erectusفي تضاعف عقد نبات  BA(: تأثير 5الجدول)
 الصمب. MSوسط 

 BAتراكيز 

 (1-)ملغم.لتر

 الصفات المدروسة

 متوسط عدد االفرع

 (1-فرع. جزء نباتي(

 متوسط طول الفرع

 )سم(

 راقمتوسط عدد األو

 (1-)ورقة.فرع

 ج 0000 أ 0000 ج 0000 0.0

 ب 0000 أ 0000 ب 0000 0.5

 أ 0.00 أ 00.0 ب 0000 1.0

 أ 0.00 أ 00.0 ب 0000 1.5

 ب 0000 أ 0000 أ ..00 2..

 .1.12*األرقاـ التي تحمؿ احرؼ متشابية ال تختمؼ فيما بينيا معنكيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتماؿ 

( لصفة عدد االفػرع ربمػا يعػكد الػى الػدكر 2في مرحمة التضاعؼ )جدكؿ BAأف التأثير اإليجابي لػ    
الػػػػػذم تمعبػػػػػو السػػػػػايتككاينينات فػػػػػي التمػػػػػايز الكعػػػػػائي لمبػػػػػراعـ الجانبيػػػػػة ممػػػػػا سػػػػػيؿ نمػػػػػك ىػػػػػذه البػػػػػراعـ 

ذب كتجمػػع (. فضػال عػف دكرىػػا فػي تحفيػز نمػػك البػراعـ الجانبيػة مػػف خػالؿ جػ5110 كتفرعيا)جنديػة ،
كالبػػػػػػركتيف  RNAالمػػػػػػكاد االيضػػػػػػية عنػػػػػػد مكضػػػػػػع البػػػػػػراعـ الجانبيػػػػػػة، ككػػػػػػذلؾ فػػػػػػي تحفيػػػػػػز بنػػػػػػاء الػػػػػػػ 

(. اك قد يعكد السبب الى حصكؿ حالة مف التكازف اليرمكني Witham،1900ك Devlinكالكمكركفيؿ)
كبػػػػػػيف المحتػػػػػػكل الػػػػػػداخمي ألنسػػػػػػجة النبػػػػػػات الػػػػػػذم أدل الػػػػػػى تضػػػػػػاعؼ  BAبػػػػػػيف مػػػػػػا اضػػػػػػيؼ مػػػػػػف 

( الى اف تفريع النبات ميػزة تعكػس التػكازف بػيف 5112)Throopك Fay(. إذ أشار 5111د،االفرع)احم
 نمك المرستيمات القمية كالجانبية، كىذا التكازف تتحكـ بو عدة عكامؿ مكرفكلكجية كفسمجية كبيئية.   

لتػػالي كيالحػػظ اف قمػػة عػػدد االفػػرع عمػػى الجػػزء النبػػاتي أدل الػػى زيػػادة متكسػػط طػػكؿ ىػػذه االفػػرع كبا   
(. 5114زيادة   فرصة حصكليا عمػى المػكاد الغذائيػة كاليرمكنػات الالزمػة لمنمػك مػف الكسػط )الشػمرم، 

كىػػػذا بػػػدكره يعػػػكد الػػػى تػػػأثير السػػػايتككاينينات فػػػي تحفيػػػز االنقسػػػاـ الخمػػػكم كاسػػػتطالة الخاليػػػا كاتسػػػاعيا 
تزلة. كاالمر الػذم انعكػس كالمدعمة بنشاط االككسيف الداخمي فضال عف دكرىا في بناء السكريات المخ

أيضا عمى زيادة عدد األكراؽ الذم ربما يعكد الى فعالية السايتككاينينات المحفزة فػي تفػتح البػراعـ كقػكة 



نمكىا إذ اف التركيز المثالي مف السايتككاينينات في االفرع النشػطة فسػيكلكجيا يػؤدم الػى تنظػيـ سػرياف 
 (.5110كجندية،  Witham،1900ك Devlinالمغذيات الى القمة النامية)

 في نشوء وتضاعف العقدة المفردة . Kin: تأثير  4-3-2

في نشكء العقدة المفردة، بعد اربعة أسابيع مف الزراعة، إذ أظيرت  Kin( تأثير 6يبيف الجدكؿ)    
-%51كالمقارنة إذ تراكحت بيف  Kinالنتائج حاالت مكت في بعض األجزاء النباتية لمعامالت 

01 .% 

في حيف  1-ممغـ.لتر 1.1% في معاممة 51كاف نسبة االستجابة لحجزاء الحية لمعقدة المفردة بمغت    
 . 1-ممغـ.لتر 0.1ك 5.1لـ تحدث أم استجابة لمعقد المفردة عند معاممة المقارنة كعند التركيز 

معاممة المقارنة ك  اما فيما يخص النسبة المئكية لحجزاء الحية غير المستجيبة، فقد بينت النتائج اف   
سجمت اعمى النسبة لحجزاء الحية غير المستجيبة إذ بمغت  1-ممغـ.لتر 0.1ك 5.1ك 1.1المعاممة 

 %.51% كلـ تختمؼ معنكيا عف معاممة المقارنة  البالغة 61

 .Cفي النسبة المئوية الستجابة العقد المزروعة لنبات  Kin(: تأثير تراكيز مختمفة من 6جدول)

erectus أسابيع عمى الزراعة. 4عد مرورب 
 KINتراكيز 

 )1-ممغم.لتر(

 الصفات المدروسة

 األجزاء الحية غير المستجيبة% األجزاء الحية المستجيبة% األجزاء الميتة %

 أ 00 أ  0 أ 00 0.0

 أ 00 أ  00 أ 00 1.0

 أ 00 أ  0 أ 0. 2.0

 أ 00 أ  0 أ 0. 3.0

 .1.12بينيا معنكيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد  عند مستكل احتماؿ *األرقاـ المتشابية ال تختمؼ فيما

( لجميع الصػفات 0أسابيع )جدكؿ 0في تضاعؼ العقد المفردة بعد مركر Kinكتشير بيانات تأثير     
فقد  Kin 1-لتر ممغـ. 1المدركسة عدـ حدكث استجابة لمتراكيز المستخدمة اال استجابة ضعيفة لمتركيز



لصػفة  1-كرقػة.فرع 0.11سػـ ك 1.11كبمعدؿ طكؿ لمفرع بم   1-فرع. جزء نباتي 1.11غت سجؿ قيـ بم
 متكسط عدد األكراؽ. 

 

أسابيع من الزراعة عمى  8بعد مرور C.erectusفي تضاعف عقد نبات  Kin(: تأثير7جدول)
 الصمب. MSوسط 

  Kinتراكيز

 (1-)ممغم.لتر

 الصفات المدروسة

 متوسط عدد االفرع

 (1-ء نباتي)فرع. جز 

 متوسط طول االفرع

 )سم(

 متوسط عدد األوراق

 (1-)ورقة.فرع

 ب 1.11 ب 1.11 ب 1.11 7.7

 أ 0.11 أ 1.11 أ 1.11 1.7

 ب 1.11 ب 1.11 ب 1.11 2.7

 ب 1.11 ب 1.11 ب 1.11 3.7

 1.12عند مستكل احتماؿ  *األرقاـ التي تحمؿ احرؼ متشابية ال تختمؼ فيما بينيا معنكيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد

( ربما 0في احداث استجابة ضعيفة لمعقد المفردة  في مرحمة التضاعؼ)الجدكؿ Kinاف تأثير    
المضافة الى الكسط  Kinيعزل الى اختالؿ التكازف اليرمكني لمجزء النباتي بسبب ارتفاع تراكيز 

يكية لخاليا النسيج النباتي، إذ اف الغذائي كبالتالي أدت نتيجتو الى احداث اضطراب في العمميات الح
مدل االستجابة لمسايتككاينيف تعتمد عمى التراكيز المستخدمة كالحالة الفسيكلكجية لمخاليا المستممة إذ 
تزداد االستجابة بزيادة التراكيز حتى تصؿ الى الحد األمثؿ لحدكث التكازف اليرمكني الذم أدل الى 

فأف بزيادة التراكيز سببت تناقصا في معدؿ االستجابة لمنمك كىذا  تنشيط عممية الخاليا كنمكىا، كبيذا
 (.5112ال يعني مكت الخمية دائما كانما يككف ناتجا مف التثبيط اليرمكني )الجكارم، 

بتراكيز قميمة أحدثت  Kinالالحقة إذ استخدـ  Kinك BAكىذا ما تعززه نتائج تجارب تداخؿ   
 .BAكيز العالية مف استجابة كاضحة بتداخميا مع الترا

 : تأثير التداخل بين السايتوكاينينات في نشوء وتضاعف العقد المفردة: 4-4



 في نشوء العقد المفردة: Kinمع  BA: تأثير تداخل  4-4-1

اف التراكيز المعتمدة في التداخؿ انتخبت عمى ضكء نتائج تجربة تأثير السايتككاينينات كؿ عمى    
أسابيع مف الزراعة  4في نشكء العقد المفردة بعد  Kinك BAأثير تداخؿ انفراد إذ أظيرت نتائج ت

-%51( ظيكر حاالت مكت في بعض األجزاء النباتية لمعامالت التداخؿ إذ تراكحت بيف 0)جدكؿ
61.% 

% إذ سجمت اعمى 01-%51كاف نسبة استجابة األجزاء الحية لمعامالت التداخؿ تراكحت بيف    
 BA+1.0 1-ممغـ.لتر 5المدعـ بتركيز MS% عمى كسط 01المفردة كالبالغة قيمة لالستجابة لمعقد 

 MS% عمى كسط 51في حيف سجمت اقؿ نسبة استجابة لمعقد المفردة كبمغت  Kin 1-ممغـ. لتر
 .Kin 1-ممغـ. لتر  BA  +1.5 1-ممغـ. لتر 0المدعـ بتركيز

تجيبة لمعقد المفردة إذ أكضحت نتائج اما فيما يخص صفة النسبة المئكية لحجزاء الحية غير المس   
 1.2أك BA  +1.5 1-ممغـ.لتر 0% كانت في الكسط المدعـ بتركيز41بأف اعمى نسبة سجمت كالبالغة

1-ممغـ.لتر BA+1.2 1-ممغـ.لتر 5كالمعاممة  Kin 1-ممغـ.لتر
Kin  اما اقؿ نسبة عدـ استجابة

1-. لترممغـ BA  +1.5 1-ممغـ. لتر 4حصمت في الكسط المزكد بػ 
Kin  اما بقية 51كبمغت %

 المعامالت لـ يالحظ أم استجابة فييا.

 في النسبة المئوية لألجزاء الحية المستجيبة وغير  Kinمع  BA(: تأثير تداخل 8جدول )

 الصمب. MSعمى وسط  C. erectusالمستجيبة واالجزاء الميتة لنبات 

 BAتركيز
 1-ممغـ.لتر

 KINتركيز

 1-ممغـ.لتر

 دروسةالصفات الم

 األجزاء الحية المستجيبة% الميتة% االجزاء
 األجزاء الحية غير

 المستجيبة%

2 
 أ 1 أ  61 أ 41 7.2

 أ 1 أ 01 أ 51 7.3
 أ 41 أ 41 أ 51 7.5

3 
 أ 41 أ 51 أ 41 7.2
 أ 1 أ 41 أ 61 7.3
 أ 41 أ 41 أ 51 7.5



 1.12األرقاـ المتشابية ال تختمؼ معنكيا فيما بينيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتمالية *

في إعطاء االستجابة األفضؿ لعقد نبات  Kinمع  BAاف التأثير اإليجابي لتداخؿ السايتككاينينات   
C. erectus ( قد يعكد السبب الى التراكيز المستخدمة مف السايتككاينيف 0ة النشكء)جدكؿفي مرحم

كالحالة الفسيكلكجية لمجزء النباتي مف حيث محتكاه مف المكاد الغذائية كاليرمكنات، فضال عف دكر 
تداخؿ السايتككاينينات في تشجيع نمك البراعـ األبطية عمى االنسجة المزركعة نتيجة الى حصكؿ حالة 

 (.1900التكازف اليرمكني لحجزاء النباتية )عبدكؿ،مف 

 في تضاعف العقد المفردة.  Kinمع  BA: تأثير تداخل 4-4-2 

في الصفات المدركسة  Kinك BA( تأثير التداخؿ بيف 9أظيرت نتائج تحميؿ البيانات )الجدكؿ   
جة مف تضاعؼ العقد أسابيع مف الزراعة، إذ سجؿ اعمى عدد لحفرع النات 0لمرحمة التضاعؼ بعد 

 BA  +1.0 1-ممغـ.لتر 4. سجؿ في الكسط المدعـ بتركيز1-فرع .جزء نباتي 4.11المفردة كالبال  
( كالتي لـ تختمؼ معنكيا عف معامالت التداخؿ األخرل، اال انيا تفكقت A:4)شكؿ Kin 1-ممغـ. لتر

 BA  +1.5 1-ـ.لترممغ 0ك Kin 1-ممغـ.لتر BA  +1.2 1-ممغـ.لتر 5معنكيا عمى معاممتي 
 ( عمى التتابع. Cك B:4فرعا)شكؿ 1.11المتيف اعطتا اقؿ عدد مف االفرع كبمغت  Kin 1-ممغـ.لتر

كتشػػػير نتػػػائج التحميػػػؿ االحصػػػائي لصػػػفة متكسػػػط طػػػكؿ الفػػػرع الػػػى عػػػدـ كجػػػكد فركقػػػا معنكيػػػة بػػػيف    
فػي الكسػط المػػدعـ  سػـ سػجمت 5.11المعػامالت الػى اف اعمػى القػيـ لصػفة متكسػط طػػكؿ الفػرع البالغػة 

( كانحػػػػدرت ىػػػػذه القيمػػػػة الػػػػى ادناىػػػػا D:4)شػػػػكؿKin 1-ممغـ.لتػػػػر BA  +1.2 1-ممغـ.لتػػػػر 0بتركيػػػػز 
 (.B:4)شكؿKin 1-ممغـ.لتر BA  +1.2 1-ممغـ.لتر 5سـ في الكسط المدعـ  1.02كالبالغة

 4زامػػػػا عػػػػف صػػػػفة متكسػػػػط عػػػػدد األكراؽ فقػػػػد أكضػػػػحت النتػػػػائج اف الكسػػػػط الغػػػػذائي المػػػػزكد بتركيػػػػ   
كرقػػة. جػػزء  10.21سػػجمت اكبػػر عػدد مػػف األكراؽ إذ بمغػػت  Kin 1-ممغـ.لتػػر BA  +1.0 1-ممغـ.لتػر

 5عنػد الكسػط المضػاؼ اليػو  1-كرقػة. جػزء نبػاتي 6.11كسجمت اقؿ القيـ ليذه الصفة كالبالغة  1-نباتي
 .Kin 1-ممغـ.لتر BA  +1.2 1-ممغـ.لتر

4 
 أ 1 أ 41  أ 61 7.2
 أ 51 أ 61  أ 51 7.3
 أ 1 أ 41 أ 61 7.5



 

 

عمى وسط  C. erectusف العقد المفردة لنبات في تضاع Kinمع  BA(: تأثير تداخل 9الجدول)
MS .الصمب 

 BAتركيز
 1-ممغم.لتر

 Kinتركيز

 1-ممغم.لتر

 الصفات المدروسة
 متوسط عدد االفرع 

 متوسط طول الفرع)سم( (1-)فرع .جزء نباتي
 متوسط عدد األوراق

 (1-)ورقة. فرع

2 
 ب ج ..00 أ 00.0 أب ..00 0.2
 ب ج 00000 أ 0000 أب .000 0.3
 ج  0000 أ ..00 ب 0000 0.5

3 
 ب ج 0000 أ 00.0 ب 0000 0.2
 ب ج 0000 أ .000 أب 00.0 0.3
 ب ج 00000 أ 0000 أب 00.0 0.5

4 
 أج  00000 أ 00.0 أب 00.0 0.2
 أ 0.0.0   أ 0000 أ 000. 0.3
 ب 0.0.0    أ 0000 أب 0000 0.5

 1.12ما بينيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتمالية * األرقاـ المتشابية ال تختمؼ معنكيا في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1-ممغم.لتر C. erectus (A:) 4.0في تضاعف العقد المفردة لنبات  Kinو BA(: تأثير تداخل 4شكل) 
BA+0.3  .ممغم

 kinلتر
-1(.B:).02 1-ممغم.لتر

BA+ 0.51-ممغم.لتر
Kin(.C :)3.0 1-ممغم.لتر

BA + 7.2 1-ممغم.لتر
Kin(D): 

 1-ممغم.لتر3.0
BA +7.51-ممغم.لتر

Kin. 

قد يعكد الى ككف  Kinالمتداخمة مع  BAاف الزيادة في عدد االفرع عند التراكيز المالئمة مف    
(، 1992احد السايتككاينينات األكثر نشاطا لكجكد حمقة البنزيف في تركيبو الكميائي )كصفي، BAالػ

في إعاقة ىدـ البركتيف، كدكرىما في تحفيز االنزيمات في عممية   Kin فضال عف الدكر الميـ لمػ
البناء الضكئي كالذم تنعكس اثاره في تشجيع عممية االنقساـ كالتمايز الشكمي كزيادة حجـ الخمية، 
ككصكليما الى حالة مف التكازف المثالية بيف ما مكجكد في النسيج النباتي كبيف ما اضيؼ الى الكسط 



(. اك قد يعزل الى دكر السايتككاينينات في تشجيع نمك البراعـ الجانبية 5115)البياتي،الغذائي 
 (.5110كالتأثير المانع لحككسينات )جندية،

( فنالحظ اف اضافتيما في 9في متكسط طكؿ االفرع )جدكؿ Kinمع  BAاما عف تأثير تداخؿ   
انخفاض النمك الطكلي لحفرع قد يعزل الى التراكيز المثالية زاد مف نسبة عدد االفرع الخضرية كاف 

 (.5114تنافسيا فيما بينيا عمى المكاد الغذائية كاليرمكنية الالزمة لمنمك في الكسط )الشمرم،

( ربما 9في  زيادة متكسط عدد األكراؽ)جدكؿ Kinمع  BAكفيما يخص التأثير اإليجابي لتداخؿ    
ـ الخمية التي أدت الى زيادة التفريع لمجزء النباتي يعكد سببو الى دكر السايتككاينينات في انقسا

 (.Rasheed ،5119ك Duhokyكبالتالي تزيد مف معدؿ االمتصاص كدعـ األكراؽ النامية )

 .مرحمة التجذير :4-5
 وامالح الوسط الغذائي في النسبة المئوية لمتجذير. IBA: تأثير 4-5-1

( اف اعمى نسبة تجذير حصمت في كسط 11دكؿ)اشارت نتائج تحميؿ البيانات المكضحة في الج   
MS  بالرغـ مف عدـ تفكقيا المعنكم عف نسبة التجذير التي حصمت 65بكامؿ قكة االمالح كبمغت %

 %.40كالبالغة  MSفي كسط نصؼ تركيز امالح 
 1.2المستخدمة، بالرغـ مف تسجيؿ التركيز IBAكلـ تظير النتائج أم فركؽ معنكية بيف تراكيز   
% في معاممة 52% ككانت ىذه النسبة في ادناىا 02اعمى نسبة تجذير لحفرع كبمغت  1-.لترممغـ

 المقارنة.
 MS% سجمت مف تداخؿ الكسط 02كتشير نتائج التداخؿ الثنائي الى اف اعمى نسبة تجذير بمغت    

ؼ تركيز قيد الدراسة فضال عف التداخؿ بيف كسط نص IBAبكامؿ قكة االمالح مع المعاممة بتراكيز
 .IBAمف  1-ممغـ.لتر 1.2المدعـ بتركيز MSاالمالح 

وامالح الوسط الغذائي والتداخل بينهما في النسبة  IBA(: تأثير تراكيز مختمفة من 10جدول)
 C. erectusالمئوية لمتجذير لنبات 

 تأثير المتوسط 1-ممغم.لتر IBAتراكيز المتوسط
7.7 7.5 1.7 1.5 

MS أ 65 أ 02 أ 02 أ 02 أ 52  كامل القوة 
MS أ 40 أ 02  أ 21 أ 52 أ 52 نصف القوة 



  أ 02  أ 65 أ 21 أ 52 تأثير منظم النمو

 1.12* األرقاـ المتشابية ال تختمؼ معنكيا فيما بينيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتمالية 

ر، كتشجع نشكء الجذكر كاستطالتيا، يعد كجكد االككسيف ميـ جدا في تحفيز النمكات عمى التجذي   
إذ تؤدم التراكيز المنخفضة منيا الى استطالة الجذكر في حيف تسبب التراكيز العالية منيا الى تشكؿ 

(. كتتأثر عممية نشكء الجذكر بالنكع George ،1996ك Edwinالكالس عمى األجزاء النباتية )
 Harbageة في التجذير مف األنكاع العشبية )النباتي، إذ تعد األنكاع الخشبية عمكما اكثر صعكب

(. اف التأثير اإليجابي في إضافة االككسينات الى الكسط الغذائي ربما يعكد سببو الى 1990كآخركف،
دكرىا بشكؿ ممحكظ في تككيف الجذكر، إذ تؤدم االككسينات دكرا ميما في تنشيط االنقساـ الخمكم 

يد مف تككيف الجذكر كتككيف البادئات الجذرية )شالىي كآخركف، لمطبقة المكلدة لمكاميبكـ كبالتالي تز 
(. كبشكؿ عاـ تعمؿ االككسينات بزيادة معدؿ التبادؿ االيكني كالنشاط االنزيمي كالنفاذية 5110

الخمكية كمعدؿ نقؿ الشكارد التي تزيد مف معدؿ تككف الجذكر لحفرع المزركعة نتيجة لدكره األىـ 
 (.5114دفع الجذرم )جرار كآخركف، كالمباشر في مرحمة ال

كاف سبب االنخفاض في معدؿ نسبة التجذير في الكسط الخالي مف منظمات النمك عدـ كجكد التركيز  
المالئـ مف االككسيف لدفع الخاليا باتجاه االستطالة كالنمك الى بادئات بسبب افتقار االفرع الخضرية 

 (.1900الى تككيف الجذكر)سمماف،
بة االفرع لمتجذير في بعض األكساط كتداخميا مع االككسيف ربما يعكد الى الظركؼ اف استجا   

المثالية التي ىيأتيا تداخؿ امالح تمؾ األكساط مع نكع االككسيف المستخدـ لمتجذير كالذم أدل الى 
 تشجيع نشكء الجذكر كاستطالتيا.  

 .: التأثير في متوسط عدد الجذور 4-5-2
بكامؿ قكة  MS( اف اعمى قيمة سجمت في كسط 11دد الجذكر في جدكؿ)تشير بيانات صفة ع   

جذرا بالرغـ مف عدـ تفكقيا المعنكم عف معدؿ عدد الجذكر التي ظيرت في 1.90االمالح كالبالغة 
 جذرا. 1.15كالبالغة MSكسط نصؼ قكة تركيز امالح 

 1-ممغـ.لتر 1.2جؿ التركيزالمستخدمة، إذ س IBAكقد أظيرت النتائج فركقان معنكية بيف تراكيز  
جذرا في  1.00جذرا، كانحدرت ىذه النسبة الى ادناىا  5.65اعمى قيمة لمتكسط عدد الجذر بمغت 

 معاممة المقارنة.



 
جذرا سجمت مف  5.02كتشير نتائج التداخؿ الثنائي الى اف اعمى قيمة لمتكسط عدد الجذكر بمغت   

كانحدرت ىذه القيمة  IBAمف  1-ممغـ.لتر 1.2عاممة بنصؼ قكة االمالح مع الم MSالكسط   تداخؿ
بنصؼ قكة  MSجذرا في افرع معاممة المقارنة في كسط   1.52الى ادناىا كبفارؽ معنكم إذ بمغت

 االمالح. 
وامالح الوسط الغذائي في متوسط عدد الجذور لعقد  IBA(: تأثير تراكيز مختمفة من 11جدول)

 C. erectusنبات 

 تأثير الوسط 1-ممغم.لتر IBAتراكيز الوسط
7.7 7.5 1.7 1.5 

MS أ 1.90 أ 5.21 أب 5.52 أ 5.21 ب ج 1.21 كامل القوة 
MS أ 1.15 أ 5.02 أج 1.11 ب ج 1.21 ج 1.52 نصف القوة 

  أ 5.65 أب 1.65 أب 1.21 ب 1.00 تأثير منظم النمو

 1.12دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتمالية * األرقاـ المتشابية ال تختمؼ معنكيا فيما بينيا حسب اختبار 

( ربما يعكد 11بكامؿ قكة االمالح )جدكؿ MSاف السبب في زيادة معدؿ عدد الجذكر في كسط     
سببو الى احتكائو عمى المغذيات األساسية لمعناصر الكبرل كالصغرل بالكمية المثالية 

(Naraynswamy ،1900.) 
قد يعكد  IBAلجذكر بيف التراكيز المستخدمة مف منظـ النمك كاف االختالؼ في معدؿ عدد ا   

في استجابتيا لمتجذير كفقا لمتراكيز المختمفة  Conocarpus erectusالسبب الى اختالؼ افرع نبات 
، كالى التبايف في محتكاىا الداخمي اليرمكني كدكرىا في دفع النبات IBAالمستعممة مف االككسيف 
( التي تعتمد عمى تركيز Root intial cellـ خاليا مناشىء الجذكر)لمتجذير، فضال عف انقسا

االككسيف الداخمي اك المضاؼ الى الكسط الغذائي التي تحفز تككف الجذكر العرضية مف خالؿ تأثيرىا 
الفسيكلكجي في الخاليا البارنكيمية المتخصصة لتجعميا تفقد تمايزىا كتعيدىا الى حالتيا المرستيمية 

التي تستمر  Root initialثـ انقساميا مككنة منشأ الجذر De-differentiationاف التمايزبعممية فقد
( التي تشؽ طريقيا خالؿ خاليا الساؽ Root primordiumبالنمك كالتطكر الى بادئات الجذكر)

كالبك غرباف كعبد  Adventitous Root ()Hartmann،5115مككنة الجذر العرضي)
 (.5115الحسيف،



يادة في متكسط عدد الجذكر ربما يعكد الى الفعؿ اإليجابي لالككسيف الذم يعمؿ عمى زيادة كاف الز   
عدد مكاقع المناطؽ المرستيمية في قاعدة الفرع المعاممة بيا بعممية فقداف التمايز لحنسجة المتخصصة 

 (.5115د الحسيف،كتحكيميا الى خاليا مرستيمية التي تزيد مف اعداد الجذكر المتككنة )البك غرباف كعب
 : التأثير في متوسط طول الجذر)سم(. 4-5-3
بكامؿ قكة  MS( لصفة متكسط طكؿ الجذر تفكؽ كسط 15تبيف النتائج المكضحة في الجدكؿ)  

بنصؼ قكة  MSسـ بالمقارنة بكسط 0.20االمالح في معدؿ متكسط طكؿ الجذر إذ سجؿ قيمة بمغت 
 سـ. 1.29 بم   االمالح الذم سجؿ معدؿ متكسط طكؿ الجذر

كقد سجؿ  IBAكقد اختمفت قيـ ىذه الصفة معنكيا تحت تأثير التراكيز المختمفة لمنظـ النمك   
1-ممغـ.لتر 1.5التركيز

IBA  سـ بالمقارنة مع معاممة المقارنة التي سجمت  4.50اعمى القيـ البالغة
 سـ. 1.16اقؿ قيمة بمغت 

سـ سجمت مف  2.11دؿ لمتكسط طكؿ الجذر بمغت كتشير بيانات التداخؿ الثنائي اف اعمى مع  
1-ممغـ.لتر 1.2بكامؿ قكة االمالح عند التركيز MSتداخؿ الكسط 

IBA  كانحدرت ىذه القيمة الى
 IBA 1-ممغـ.لتر 1.2بنصؼ قكة االمالح المدعـ بتركيز MSسـ في كسط  1.15ادناىا إذ بمغت 

سـ عند  0.26في حيف سجمت قيمة بمغت (. A:2كامتازت ىذه الجذكر بطكليا كقمة تفرعيا )شكؿ
. كامتازت الجذكر  1-ممغـ.لتر 1.2بتركيز IBAبنصؼ قكة االمالح متداخالن مع  MSتداخؿ الكسط 

 (.B:2بكامؿ قكة االمالح ككثرة تفرعاتيا الجانبية )شكؿ MSالمتككنة بقصرىا عف سابقتيا عمى كسط 
 
 

 

الوسط الغذائي في متوسط طول الجذر)سم( لعقد  وامالح IBA(: تأثير تراكيز مختمفة من 12جدول)
 C. erectusنبات 

 تأثير الوسط 1-ممغم.لتر IBAتراكيز الوسط 
7.7 7.5 1.7 1.5 

MS  أ 0.20 أ 2.11 أب 0.02 أ 4.01 ب ج 1.52 كامل القوة 
MS ب 1.59 أب 0.26 ج 1.02 ج 1.15 ج 1.02 نصف القوة 

  أ 4.50 ب 5.25 ب 5.51 ب 1.11 تأثير منظم النمو 



 1.12* األرقاـ المتشابية ال تختمؼ معنكيا فيما بينيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتمالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
في  C. erectusفي تجذير االفرع الناتجة من تضاعف أجزاء العقد المفردة لنبات  IBA(:تأثير تراكيز مختمفة من 5شكل)
 (.B( وبنصف قوة االمالح )Aبكامل قوة االمالح ) MSوسط 

( ربما يعكد الى 15اف التأثير اإليجابي لمكسط كامؿ قكة االمالح في زيادة معدؿ اطكاؿ الجذر)جدكؿ  
تفكقو في محتكاه مف العناصر الغذائية الكبرل كالصغرل كبالتالي ما يزيد مف قدرتو عمى تشجيع تككف 

 (.5110األعضاء)الصالحي، 
اما بخصكص تأثير إضافة االككسيف الى الكسط الغذائي في إعطاء افضؿ معدؿ ألطكاؿ الجذكر قد   

كبطيء انتقالو خالؿ األجزاء النباتية كتثبيتو العالي نسبيا لعدـ تأثره  IBAيعكد سببو الى كفاءة 
كزيع المكاد (. كلدكر االككسينات في إعادة ت1900باألنزيمات المسؤكلة عف ىدـ االككسينات )سمماف،

A 

B 



الغذائية مف األجزاء الخضرية الى األجزاء النامية كدكرىا الميـ بالعمميات الحيكية المرتبطة بتككيف 
 (.1909كآخركف،  Wiesmanمبادئ الجذكر)

بكامؿ قكة االمالح  MSكيالحظ مف نتائج التداخؿ بيف االككسيف كامالح الكسط الغذائي كسط 
لظركؼ المناسبة الستطالة الجذكر مف خالؿ تحفيزىا كتككيف قد كفر لالفرع ا IBAكالمدعـ بػ 

 Leeمناشىء الجذكر العرضية كالحصكؿ عمى انقساـ اكبر لخاليا الكاميبكـ كزيادة استطالتيا)
(. كادل انخفاض تركيز االمالح الى النصؼ الى زيادة طكؿ 1902كمحمد، Hackett ،1906ك

ى ظاىرة االنتحاء الغذائي قياسيا بكامؿ تراكيزىا الجذر بنسبة قميمة  االمر الذم قد يعكد ال
 (.5112)المفرجي،

 التأثير في ارتفاع النمو الخضري. : 4-5-4  
بكامؿ قكة االمالح إذ  MS( لصفة ارتفاع النمك الخضرم تفكؽ كسط 10تبيف النتائج الجدكؿ)   

ارتفاع لمنمك بنصؼ قكة االمالح الذم سجؿ معدؿ  MSسـ  بالمقارنة بكسط 5.01سجؿ قيمة 
 سـ. 1.00الخضرم بم  

كقد سجؿ  IBAكلـ تختمؼ قيـ ىذه الصفة معنكيا تحت تأثير التراكيز المختمفة لمنظـ النمك  
سـ المسجمة لبقية  1.01سـ بالمقارنة بقيمة 1.90اعمى القيـ البالغة  1-ممغـ.لتر 1.2التركيز

 المعامالت.
 1.2سـ عند التركيز  5.21تفاع النمك الخضرم بمغت كتشير بيانات التداخؿ الثنائي اف اعمى ار    

 1-ممغـ،لتر
IBA  في كسطMS  1.52بكامؿ قكة االمالح كانخفضت ىذه القيمة الى ادناىا إذ بمغت 

 .IBAبنصؼ قكة االمالح كالذم لـ يدعـ بأم تركيز مف  MSسـ في كسط 
 

ارتفاع النمو الخضري)سم(  وامالح الوسط الغذائي في IBA(: تأثير تراكيز مختمفة من 13جدول)
 C. erectusلعقد نبات 

 الوسط تأثير 1-ممغم.لتر IBAتراكيز الوسط
7.7 7.5 1.7 1.5 

MS أ 5.01 أ 5.52 أ 5.15 أ 5.21 أ 5.00 كامل القوة 
MS ب 1.00 أ 1.00 أ 1.21 أ 1.00 أ 1.52 نصف القوة 



  أ 1.01 أ 1.01 أ 1.90 أ 1.01 تأثير منظم النمو

 1.12رقاـ المتشابية ال تختمؼ معنكيا فيما بينيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتمالية * األ

( ربما قد يعزل الى احتكاء 10اف التأثير اإليجابي في زيادة معدؿ ارتفاع النمك الخضرم)جدكؿ  
، Laureneالكبرل )الكسط الغذائي بكامؿ قكة االمالح عمى كافة تراكيز العناصر المعدنية الصغرل ك 

5110.)     

مف االككسينات الثابتة نسبيا التي ال تتأثر  IBAفضال عف تأثير إضافة االككسيف كذلؾ لككف   
كآخركف  Roy( لذا تبقى مستكياتو جيدة داخؿ النبات )IAA-peroxidaesباألنزيمات المحطمة)

،5111.) 

    :Acclimatization Stage: مرحمة االقممة  4-6

تمت المرحمة األكلى مف عممية االقممة داخؿ المختبر إذ اخذت النبيتات المجذرة جيدة النمك      
كالمتجانسة قدر اإلمكاف كغسمت جذكرىا بشكؿ جيد بالماء الجارم مف اجؿ إزالة االكار الممتصؽ بيا 

جحت عممية دقائؽ لكقايتيا مف اإلصابة الفطرية، إذ ن 2كمف ثـ غمرت بمحمكؿ المبيد الفطرم كلمدة 
اقممة االفرع المجذرة بعد نقميا الى اصص حاكية عمى الكسط الزرعي المتككف مف البيتمكس المعقـ 

% كالتي استمرت بالنمك بعد نقميا 91( كبمغت نسبة النباتات التي اجتازت مرحمة االقممة A:6)شكؿ
النيرية الغريف اك  الى الحقؿ كتدكيرىا في اصص حاكية عمى تربة نيرية تربة تككنت مف الركاسب

سـ كبمعدؿ عدد  51.9( فقد بم  معدؿ ارتفاعيا B:6الطمي الناعمة كىي مف افضؿ الترب )شكؿ
 (C:6عقدة )شكؿ 9.2كرقة كمعدؿ عدد عقد لمفرع الرئيسي بمغت  54.0أكراؽ 



 
(: النباتات المؤقممه B.)(: تغطية النباتات بأكياس البولي ايثمينA) Conocarpus erectus(: مراحل اقممه نباتات 6شكل)

 أسابيع من نقمها الى الحقل. 8(: نباتات بعد مرورCعند نقمها الى الحقل بعد اقممتها. )

 

 

 

 

       

 

 

 .النتائج والمناقشة 4

 : تأثير معامالت التعقيم في معدل بقاء وتموث األجزاء النباتية:4-1



ف الممكثات السطحية لنبات ( التي استعممت لمتخمص م5أظيرت نتائج التعقيـ )جدكؿ   
Conocarpus erectus  عدـ فعالية ىايبكككرات  الصكديكـNaOCl  بالتراكيز المستخدمة إذ بمغت
 12% كلمدة 21% ك51% عند التركيز01% كنسبة 11% عند التركيز91اعمى نسبة مئكية لمتمكث 

 (A:1طية. شكؿ)دقيقة كقد اثرت المعاممة في تأخير استجابة العقد لتفتح البراعـ االب
في حيف أشارت نتائج التعقيـ عند استعماؿ التداخؿ بيف الكحكؿ االثيمي كىايبككمكرات الصكديكـ     

 5% لمدتي التعقيـ 21% +01% عند التعقيـ لتركيز51الى انخفاض النسبة المئكية لمتمكث إذ بمغت 
ات المدركسة الى تفتح البراعـ بشكؿ دقيقة كعمى التكالي، كانعكس تأثير المعاممة بالتراكيز كاألكق 01ك

% مف الكحكؿ االثيمي 51% +01% بالمقارنة بالمعاممة 01جيد فقد سجمت نسبة بقاء بمغت 
% 21دقيقة عمى التكالي إذ بمغت نسبة التمكث فييا الى  01+1كىايبككمكرات الصكديكـ لمدتي التعقيـ 

 (. B:1% شكؿ)21كنسبة  بقاء 
في الحد مف تمكث األجزاء  HgCl2الثة أظيرت النتائج فعالية كمكريد الزئبؽ اما تجربة التعقيـ الث   

دقيقة كسجمت اعمى نسبة بقاء  12% لمدة 1.2% عند التركيز5.2النباتية فقد بمغت نسبة التمكث
% اذ اعتبرت ذات كفاءة اعمى مف باقي التراكيز المستخدمة كلـ يظير 90.2لحجزاء النباتية الحية 

( عند تعقيميا في حيف بمغت نسبة تمكث األجزاء C:1بي عمى األجزاء النباتية شكؿ)أم تأثير سم
دقيقة كسجمت  01% كلمدة 1.1ك 1.2% عند معاممتيا بتركيز 10.2ك10.0النباتية لمعقد المفردة 

 %عمى التكالي.05.2% ك06.6نسبة بقاء لحجزاء الحية بمغت 
 
 
 

 
 

ن التعقيم  في نسبة بقاء وتموث مزارع العقد المفردة لنبات المختمفة م (: تأثير المعامالت2الجدول)
C. erectus 

 نسبة البقاء )%( نسبة التموث )%( المدة )دقيقة( التركيز)%( المعامالت



 11 91 12 10 هايبوكمورات الصوديوم
 01 01 12 20 هايبوكمورات الصوديوم
 01 01 12 50 هايبوكمورات الصوديوم 

 21 21 01+1 20+01 بوكمورات الصوديومالكحول االثيمي+هاي

 01 51 01+5 50+01 الكحول االثيمي +هايبوكمورات الصوديوم

 90.2 5.2 12 1.2 كموريد الزئبق
 06.6 10.0 01 1.2 كموريد الزئبق
 05.2 10.2 01 1.1 كموريد الزئبق

 

 
(:هايبوكمورات الصوديوم A) C.erectusمفردة لنبات (: تأثير مواد التعقيم عمى تفتح البراعم االبطية ألجزاء العقد ال1شكل)
(:كموريد Cدقيقة. )37+1%لمدة 20%+77(:الكحول االثيمي+هايبوكمورات الصوديوم بتركيزBدقيقة. ) 15% لمدة20بتركيز

 .دقيقة 15% ولمدة 7.5الزئبق بتركيز

 .Cالػ   اؽ نباتأبدت أجزاء العقد صعكبة في تعقيميا كذلؾ ألحتكاء سطح البشرة لمساؽ كاكر    

erectus ال غدية بسيطة التركيب شعرية كشعرية غدية عديدة الخاليا قريبة مف القمة  زكائد شعرية
(. كبالرغـ مف اف العديد مف البحكث اشارت الى اىمية استعماؿ 5115النامية)العيداني كالربيعي ، 



زركعة خارج الجسـ الحي، لمتطيير محمكؿ ىايبككمكرات الصكديكـ في تعقيـ اغمب األجزاء النباتية الم
السطحي لمجزء النباتي، فضال عف تكاجده كرخص ثمنو كلسيكلة إزالة اثاره مف األجزاء 

(. اال اف استخداـ محمكؿ ىايبككمكرات الصكديكـ في ىذه الدراسة لكحده Panhwer ،5112النباتية)
االنسجة مقارنة بالكحكؿ االثيمي كقد  كاف غير كفكء في التعقيـ كادت التراكيز المرتفعة منيا الى تمؼ

يعزل السبب الى تأثيره الضار لحجزاء النباتية الى تمفيا كاذابة الطبقة الدىنية كبالتالي مكت الخمية 
(Parter  ،5116كآخركف.) 
% عند التعقيـ بمحمكؿ كمكريد الزئبؽ، اال 111كعمى الرغـ مف صعكبة الحصكؿ عمى نسبة تعقيـ   

يرت انو األكثر كفاءة في التخمص مف الممكثات كالحصكؿ عمى نباتات حية، إذ لـ اف النتائج أظ
تحدث اضرار لحجزاء النباتية المعاممة بيا سكاء بالتركيز المرتفع اك المنخفض، كبمغت اعمى نسبة 

 % مقارنة ببقية التراكيز. 90.2بقاء لحجزاء النباتية الحية 

 .االسمرار : تأثير مضادات االكسدة في ظاهرة4-2

( اف نقع األجزاء النباتية بمضادات االكسدة لممركبات 5تظير نتائج التحميؿ االحصائي)الشكؿ   
 121+ حامض الستريؾ بتركيز 1-ممغـ.لتر 111الفينكلية كالمتمثمة بتداخؿ حامض االسككربيؾ بتركيز

كانت  PVPمف ماده  1-ترغـ.ل 0لمدة ساعة كزراعتيا عمى الكسط الغذائي المدعـ بتركيز  1-ممغـ.لتر
( B:0األكثر كفاءة في الحد مف ظيكر االسمرار في الكسط الغذائي إذ بمغت نسبتيا صفر%)الشكؿ

كالتي تفكقت معنكيا عمى معاممة المقارنة إذ سجمت اعمى نسبة اسمرار كصمت الى 
لممكنة بيف (، كذلؾ بينت نتائج اف تدعيـ الكسط الغذائي بالتداخالت الثنائية اA:0%)الشكؿ111

عكامؿ الدراسة مف مضادات االكسدة قد خفضت مف النسبة المئكية لالسمرار فقد تراكحت قيميا بيف 
% متفكقة بذلؾ عمى معامالت تدعيـ الكسط بمضادات االكسدة المعتمدة كؿ عمى انفراد 51-11%

 %.01-%41حيث سجمت قيـ تراكحت بيف 
    



شك
 لنبات في النسبة المئوية لظاهرة االسمرار ألجزاء العقد المفردة PVPثير مضادات االكسدة ومادة (:تأ2ل)

C.erectus L. 

( فقد أظيرت النتائج اف 0كعند تسجيؿ بيانات صفة نسبة األجزاء الميتة ألجزاء العقد المفردة )جدكؿ 
اضحا في نسبة االجزاء الميتة، إذ لتداخؿ مضادات االكسدة مجتمعة اك لتداخالتيا الثنائية تأثيرا ك 

% متفكقة بذلؾ عمى جميع معامالت لمضادات االكسدة منفردة التي سجمت نسبة 1سجمت نسبة بمغت 
%، فضال عف معاممة المقارنة التي سجمت اعمى نسبة لحجزاء الميتة كالبالغة 61-%41تراكحت بيف 

 0% جدكؿ 111
جزاء الحية غير المستجيبة، فقد سجمت معاممة النقع بحامض كتفاكتت نتائج صفة النسبة المئكية لح   

 PVPلمدة ساعة +  1-ممغـ.لتر 121+ حامض الستريؾ بػ 1-ممغـ.لتر 111االسككربيؾ بػ
% بالمقارنة بالمعامالت األخرل 11اقؿ النسب كالبالغة  MSكمادة مدعمة لمكسط  1-غـ.لتر0بتركيز

 %.61-%51ستجيبة فييا بيف التي تراكحت نسبة األجزاء الحية غير الم
كجاءت نتائج صفة النسبة المئكية لحجزاء الحية المستجيبة لتأكد مرة أخرل تفكؽ معاممة التداخؿ     

%، كالتي 91الثالثي بيف مضادات االكسدة المعتمدة في ىذه التجربة بتسجيميا اعمى النسب كالبالغة 
+  1-ممغـ.لتر 111حامض االسككربيؾ بػتركيزلـ تختمؼ معنكيا عف معاممة التداخؿ الثنائي بيف 

1-غـ.لتر0ػ
PVP  الشكؿ01كالبالغة(%0:Cكمعاممة التداخؿ بيف حامض الستريؾ بتركيز .)121 



(. في حيف سجمت معاممة التداخؿ بيف   D:0%)الشكؿ61كالبالغة  PVP 1-غـ.لتر 0+ 1-ممغـ.لتر
قيمة بمغت  1-ممغـ.لتر 121بتركيز +حامض الستريؾ  1-ممغـ.لتر 111حامض االسككربيؾ بتركيز

(. كالتي لـ تختمؼ معنكيا عف معامالت العكامؿ منفردة كالتي تراكحت نسبة األجزاء E:0%)شكؿ41
 % .01-%11الحية المستجيبة فييا قيمة بمغت 

 لالسمرار (: تأثير مضادات االكسدة المنفردة والتداخل بينها في صفات النسبة المئوية3جدول)

  C. erectus   لميتة والحية غير المستجيبة والحية المستجيبة لعقد نباتواالجزاء ا

% لألجزاء الحية  % لألجزاء الميتة % االسمرار مضادات االكسدة

 غير المستجيبة

% لألجزاء الحية 

 المستجيبة

 ج 1 ج  1 أ 111 أ  111 (Controlالمقارنة )
 ج 11 بأ  01 ب 61 ب ج 41 1-ممغم.لتر177حامض االسكوربيك
 ب ج 01 أب  51 ب 21 أب 01 1-ممغم.لتر157حامض الستريك

 ب ج 01 أب 01 ب 41 ب ج 41 1-غم.لترPVP 3مادة 
 ب ج 41 أ 61 ج 1 ج د 51 1-ممغم.لتر157+177االسكوربيك +الستريك 

 أ 01 أب  51 ج 1 ج د 51 1-غم.لترPVP 3ممغم/لتر+ 177االسكوربيك 
 أب 61 أب  41 ج 1 ج د 11 1-م.لترغPVP 3ممغم/لتر + 157الستريك

النقع بـ االسكوربيك + الستريك 

لمدة ساعة  1-ممغم.لتر177+157

+PVP31-غم.لتر 
 أ 91 ب 11 ج 1 د 1

    . 1.12األرقاـ التي تحمؿ أحرؼ متشابية ال تختمؼ فيما بينيا معنكيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتماؿ *

 



 

(:حـامض B(:معاممـة المقارنـة. )Aاستعمال مضادات االكسدة فـي ظهـور ظـاهرة االسـمرار فـي الوسـط الغـذائي)(: تأثير 3شكل)
 1-ممغم.لتــر 177(:حــامض االســكوربيك C.)1-غم.لتــرPVP 3+1-ممغم.لتــر157+حــامض الســتريك1-ممغم.لتــر177االســكوربيك

+PVP 31-غم.لتــــر (.Dحــــامض الســــتريك:)1-ممغم.لتــــر157+PVP31-غم.لتــــر (.Eحــــ:)ممغم.لتــــر177امض االســــكوربيك-

 .1-ممغم.لتر157+حامض الستريك 1

يختمؼ محتكل االنسجة النباتية مف المركبات الفينكلية حسب نكع كعمر الجزء النباتي كمكقعػو عمػى    
(. كيعزل معظـ الباحثيف سبب حدكث االسمرار في االنسجة 1909كآخركف،  Al-Bakirالنبات االـ )

ركبػػػات الفينكليػػػة المكجػػػكدة فػػػي االنسػػػجة النباتيػػػة كالتػػػي تتحػػػكؿ الػػػى الككينينػػػات النباتيػػػة الػػػى اكسػػػدة الم
(Quinones( ذات سػػمية عاليػػة تحػػت تػػأثير أنزيمػػات االكسػػدة بػػاألخص أنػػزيـ البرككسػػيديز )Booij 

(. كاف التثبػيط فػي النمػك النػاتج عػف المػكف البنػي يرجػع الػػى 1990كالمعػرم كالغامػدم،  1990كآخػركف،
اد الفينكلية مع البركتيف كبذلؾ تفقد األنزيمات الميمة لفعالياتيا داخؿ االنسػجة، اك قػد تعمػؿ ارتباط المك 

 IAA Oxidaseلػػػػبعض انزيمػػػػات االكسػػػػدة مثػػػػؿ  Co-enzymeالمػػػػكاد الفينكليػػػػة كمحفػػػػز أنزيمػػػػي 
 (.5115كالكتاليز كالبيرككسديز التي تعمؿ عمى ىدـ االككسينات )الرفاعي كالشكبكي، 

( نجد اف ليا أىمية 0ة نتائج استخداـ مضادات االكسدة اك التداخؿ فيما بينيا )جدكؿكعند مقارن  
كفعالية عالية في معالجة ظاىرة االسمرار كزيادة نسبة األجزاء الحية المستجيبة بالمقارنة مع معاممة 

لستريؾ + حامض ا1-ممغـ.لتر 111المقارنة، ككاف لمتداخؿ الثالثي )النقع بحامض االسككربيؾ بتركيز



مضافا الى الكسط الغذائي( األفضمية،  1-غـ.لتر 0بتركيز PVPلمدة ساعة +  1-ممغـ.لتر 121بتركيز
تمتيا معامالت التداخؿ الثنائي بيف العكامؿ الدراسية. كقد تعزل الحصكؿ عمى ىذه النتائج الى دكر 

عد حامض االسككربيؾ كؿ مف حامض االسككربيؾ كالستريؾ ككنيا مكاد طبيعية مضادة لحكسدة، إذ ي
احد مضادات االكسدة التي تكجد في جميع أجزاء النبات بمستكيات عالية كخاصة في األكراؽ 
الخضراء يعمؿ كمنظـ لمعديد مف الكظائؼ داخؿ االنسجة النباتية منيا المقاكمة لالجياد مف خالؿ 

 Smirnoffكية )الذم يعمؿ عمى تنشيط الحماية الحي hydroxyprolineدكره الميـ في بناء 
 (.Wheeler  ،5111ك

كلكحظ اف إضافة حامض االسككربيؾ خارجيا تزيد مف عممية بنائو داخؿ االنسجة االمر الذم  قد    
يعكس عمى دكره في تحفيز كتشجيع النمك الخضرم مف خالؿ تأخير شيخكخة االنسجة النباتية كتأثيره 

مية انقساـ كتكسع كنمك الخاليا النباتية المشابو لتأثير المنظمات المشجعة لمنمك كحصكؿ عم
Smirnoff) كWheeler،5111  كAhmed كMorsy،5111 .) 

كما يعد حامض الستريؾ احد الحكامض العضكية الطبيعية التي تحتكم عمى ثالثة مجاميع   
كاربككسيمية يعمؿ كمضاد لحكسدة مف خالؿ تسييؿ انتاج الطاقة داخؿ الخاليا كلو القدرة عمى خفض 

 (.5116كالنجدم كآخركف ، 1991السمية داخؿ الخاليا)جرار،

كاف لو دكر في تقميؿ نسبة االسمرار الى درجات كبيرة كقد يعكد السبب الى  PVPكاف إضافة مادة   
صغر حجـ دقائؽ المركب كقابميتيا عمى امتصاص المكاد السامة المتككنة مف األجزاء النباتية 

الى الكسط  PVP( الى اف إضافة 1990) Zaid(. كقد أشار 5116 المزركعة فييا)النعيمي كمحمد،
الغذائي يحدث حالة مف التكازف اليرمكني بيف منظمات النمك النباتية كمككنات الكسط الغذائي األخرل 

 كالتي تساعد األجزاء النباتية عمى االمتصاص األفضؿ كبالتالي تحفيز كامداد االنسجة كتمايزىا   

 يتوكاينينات المفردة في نشوء وتضاعف العقد المفردة :: تأثير السا 3-4

 في نشوء وتضاعف العقد المفردة : BA: تأثير  4-3-1

( بعػػػد أربعػػة أسػػابيع مػػػف الزراعػػة  ظيػػػكر 4فػػي نشػػكء العقػػػد المفردة،)جػػدكؿ BAتشػػير نتػػائج تػػػأثير    
إذ تراكحػػت بػػيف  كمعاممػػة المقارنػػة BAحػػاالت مػػكت لحجػػزاء النباتيػػة المزركعػػة فػػي بعػػض معػػامالت 



% فػي أجػزاء العقػد المزركعػة عمػى 61%    كاف اعمى نسبة اسػتجابة لحجػزاء الحيػة بمغػت 01-51%
BAمػػف  1-ممغـ.لتػػر 5.1المػػدعـ بتركيػػز MSكسػػط 

عمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ اختالفيػػا معنكيػػا عػػف بقيػػة  
% عنػػد 11ك 1-ممغـ.لتػػر 1.1ك 1.2% فػػي األكسػػاط المجيػػزة بػػالتراكيز51المعػػامالت. فػػي حػػيف بمغػػت 

 %.41نسبة استجابة بمغت  1-ممغـ.لتر 1.2معاممة المقارنة بينما أعطت المعاممة 

% 51كباالتجاه ذاتو نالحظ اف النسبة المئكية لحجزاء الحية غير المستجيبة قد سجمت قيمة بمغت    
يمة لـ كاف ىذه الق BAمف  1-ممغـ.لتر 5.1المدعـ بتركيز MSعند أجزاء العقد المزركعة عمى كسط 

 .BAتختمؼ عف قيـ ىذه الصفة عند التراكيز المستخدمة مف 

 .Cفي النسبة المئوية الستجابة العقد المزروعة لنبات  BA(: تأثير تراكيز مختمفة من 4جدول)

erectus أسابيع عمى الزراعة. 4بعد مرور 

 BAتراكيز  

 (1-)ممغم . لتر

 الصفات المدروسة

 األجزاء الحية غير المستجيبة% ية المستجيبة%األجزاء الح األجزاء الميتة %

 أ 61 أ 11 أ 01 7.7

 أ 61 أ 51 أ 51 7.5

 أ 61 أ 51 أ 51 1.7

 أ 41 أ 41 أ 51 1.5

 أ 51 أ  61 أ 51 2.7

 .1.12*األرقاـ التي تحمؿ احرفا متشابية ال تختمؼ فيما بينيا معنكيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتماؿ 

أشارت العديد مف البحكث الى اف تككيف التفرعات الجانبية مف العقد كالتي تعرؼ بزراعة    
( ىي مف االستراتيجيات األفضؿ لممحافظة عمى الثبات الكراثي لمنباتات الناتجة nodal cultureالعقد)

 (.Curry ،5111ك George ،1990 ،Cassellsمف االكثار الدقيؽ )

في إعطاء االستجابة األفضؿ مقارنة مع معاممة السيطرة  BAاكيز العالية مف كقد يعزل تأثير التر   
كالبركتينات كاالنزيمات  RNAالى حصكلو عمى التراكيز المثمى كالذم قد ينعكس عمى الزيادة في بناء 



داخؿ الخمية مما يشجع انقساـ الخاليا النباتية فضال عف دكره في تحفيز التفرعات الجانبية)الرفاعي 
 (.5115الشكبكي، ك 

(، أذ اف 2في تضاعؼ العقد المفردة بعد مركر ثمانية أسابيع )جدكؿ BAكتشير البيانات الى تأثير   
كانت ىي األفضؿ في متكسط عدد االفرع الناتجة مف العقد المفردة إذ  1-ممغـ.لتر 5.1إضافة 
كعف معاممة المقارنة التي لـ متفكقة معنكيا عمى جميع المعامالت  1-فرعان. جزءان نباتيان  1.22سجمت

 تحدث أم استجابة.

لـ تختمؼ نتائج المعامالت لصفة متكسط طكؿ الفرع عف بعضيا البعض كاف اعمى متكسط لطكؿ    
 1.1المدعـ بتركيز MSسـ سجؿ في االفرع النامية مف العقد النامية عمى كسط  5.21االفرع كالبال  

 .BAمف  1-ممغـ.لتر 1.2ك

في متكسط عدد األكراؽ تبيف النتائج تفكؽ  BAتأثير المعاممة بتراكيز مختمفة مف  اما فيما يخص  
كرقة/فرع. كلـ تختمؼ معنكيا  14.1معنكيا في إعطاء اكبر عدد لحكراؽ بم   1-ممغـ.لتر 1.1المعاممة 

 1.2كرقة/فرع. في حيف سجمت معاممتي  10.1التي سجمت متكسط  1-ممغـ.لتر 1.2عف المعاممة 
كرقة/فرع عمى التكالي. كلـ يختمفا معنكيا  0.11ك 9.11متكسط عدد لحكراؽ بم   1-ممغـ.لتر 5.1ك

 فيما بينيا.

 

 

 

 

 

 

 



أسابيع من الزراعة عمى  8بعد مرور  C. erectusفي تضاعف عقد نبات  BA(: تأثير 5الجدول)
 الصمب. MSوسط 

 BAتراكيز 

 (0-)ملغم.لتر

 الصفات المدروسة

 متوسط عدد االفرع

 (1-فرع. جزء نباتي(

 متوسط طول الفرع

 )سم(

 متوسط عدد األوراق

 (1-)ورقة.فرع

 ج 0000 أ 0000 ج 0000 0.0

 ب 0000 أ 0000 ب 0000 0.5

 أ 0.00 أ 00.0 ب 0000 1.0

 أ 0.00 أ 00.0 ب 0000 1.5

 ب 0000 أ 0000 أ ..00 2..

 .1.12عنكيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتماؿ *األرقاـ التي تحمؿ احرؼ متشابية ال تختمؼ فيما بينيا م

( لصفة عدد االفػرع ربمػا يعػكد الػى الػدكر 2في مرحمة التضاعؼ )جدكؿ BAأف التأثير اإليجابي لػ    
الػػػػػذم تمعبػػػػػو السػػػػػايتككاينينات فػػػػػي التمػػػػػايز الكعػػػػػائي لمبػػػػػراعـ الجانبيػػػػػة ممػػػػػا سػػػػػيؿ نمػػػػػك ىػػػػػذه البػػػػػراعـ 

. فضػال عػف دكرىػػا فػي تحفيػز نمػػك البػراعـ الجانبيػة مػػف خػالؿ جػذب كتجمػػع (5110 كتفرعيا)جنديػة ،
كالبػػػػػػركتيف  RNAالمػػػػػػكاد االيضػػػػػػية عنػػػػػػد مكضػػػػػػع البػػػػػػراعـ الجانبيػػػػػػة، ككػػػػػػذلؾ فػػػػػػي تحفيػػػػػػز بنػػػػػػاء الػػػػػػػ 

(. اك قد يعكد السبب الى حصكؿ حالة مف التكازف اليرمكني Witham،1900ك Devlinكالكمكركفيؿ)
تػػػػػػكل الػػػػػػداخمي ألنسػػػػػػجة النبػػػػػػات الػػػػػػذم أدل الػػػػػػى تضػػػػػػاعؼ كبػػػػػػيف المح BAبػػػػػػيف مػػػػػػا اضػػػػػػيؼ مػػػػػػف 

( الى اف تفريع النبات ميػزة تعكػس التػكازف بػيف 5112)Throopك Fay(. إذ أشار 5111االفرع)احمد،
 نمك المرستيمات القمية كالجانبية، كىذا التكازف تتحكـ بو عدة عكامؿ مكرفكلكجية كفسمجية كبيئية.   

مػػى الجػػزء النبػػاتي أدل الػػى زيػػادة متكسػػط طػػكؿ ىػػذه االفػػرع كبالتػػالي كيالحػػظ اف قمػػة عػػدد االفػػرع ع   
(. 5114زيادة   فرصة حصكليا عمػى المػكاد الغذائيػة كاليرمكنػات الالزمػة لمنمػك مػف الكسػط )الشػمرم، 

كىػػػذا بػػػدكره يعػػػكد الػػػى تػػػأثير السػػػايتككاينينات فػػػي تحفيػػػز االنقسػػػاـ الخمػػػكم كاسػػػتطالة الخاليػػػا كاتسػػػاعيا 
اط االككسيف الداخمي فضال عف دكرىا في بناء السكريات المختزلة. كاالمر الػذم انعكػس كالمدعمة بنش

أيضا عمى زيادة عدد األكراؽ الذم ربما يعكد الى فعالية السايتككاينينات المحفزة فػي تفػتح البػراعـ كقػكة 



الػى تنظػيـ سػرياف نمكىا إذ اف التركيز المثالي مف السايتككاينينات في االفرع النشػطة فسػيكلكجيا يػؤدم 
 (.5110كجندية،  Witham،1900ك Devlinالمغذيات الى القمة النامية)

 في نشوء وتضاعف العقدة المفردة . Kin: تأثير  4-3-2

في نشكء العقدة المفردة، بعد اربعة أسابيع مف الزراعة، إذ أظيرت  Kin( تأثير 6يبيف الجدكؿ)    
-%51كالمقارنة إذ تراكحت بيف  Kinاتية لمعامالت النتائج حاالت مكت في بعض األجزاء النب

01 .% 

في حيف  1-ممغـ.لتر 1.1% في معاممة 51كاف نسبة االستجابة لحجزاء الحية لمعقدة المفردة بمغت    
 . 1-ممغـ.لتر 0.1ك 5.1لـ تحدث أم استجابة لمعقد المفردة عند معاممة المقارنة كعند التركيز 

لمئكية لحجزاء الحية غير المستجيبة، فقد بينت النتائج اف معاممة المقارنة ك اما فيما يخص النسبة ا   
سجمت اعمى النسبة لحجزاء الحية غير المستجيبة إذ بمغت  1-ممغـ.لتر 0.1ك 5.1ك 1.1المعاممة 

 %.51% كلـ تختمؼ معنكيا عف معاممة المقارنة  البالغة 61

 .Cنسبة المئوية الستجابة العقد المزروعة لنبات في ال Kin(: تأثير تراكيز مختمفة من 6جدول)

erectus أسابيع عمى الزراعة. 4بعد مرور 
 KINتراكيز 

 )1-ممغم.لتر(

 الصفات المدروسة

 األجزاء الحية غير المستجيبة% األجزاء الحية المستجيبة% األجزاء الميتة %

 أ 00 أ  0 أ 00 0.0

 أ 00 أ  00 أ 00 1.0

 أ 00 أ  0 أ 0. 2.0

 أ 00 أ  0 أ 0. 3.0

 .1.12*األرقاـ المتشابية ال تختمؼ فيما بينيا معنكيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد  عند مستكل احتماؿ

( لجميع الصػفات 0أسابيع )جدكؿ 0في تضاعؼ العقد المفردة بعد مركر Kinكتشير بيانات تأثير     
فقد  Kin 1-لتر ممغـ. 1 استجابة ضعيفة لمتركيزالمدركسة عدـ حدكث استجابة لمتراكيز المستخدمة اال



لصػفة  1-كرقػة.فرع 0.11سػـ ك 1.11كبمعدؿ طكؿ لمفرع بم   1-فرع. جزء نباتي 1.11سجؿ قيـ بمغت 
 متكسط عدد األكراؽ. 

 

أسابيع من الزراعة عمى  8بعد مرور C.erectusفي تضاعف عقد نبات  Kin(: تأثير7جدول)
 الصمب. MSوسط 

  Kinتراكيز

 (1-ممغم.لتر)

 الصفات المدروسة

 متوسط عدد االفرع

 (1-)فرع. جزء نباتي

 متوسط طول االفرع

 )سم(

 متوسط عدد األوراق

 (1-)ورقة.فرع

 ب 1.11 ب 1.11 ب 1.11 7.7

 أ 0.11 أ 1.11 أ 1.11 1.7

 ب 1.11 ب 1.11 ب 1.11 2.7

 ب 1.11 ب 1.11 ب 1.11 3.7

 1.12ال تختمؼ فيما بينيا معنكيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتماؿ *األرقاـ التي تحمؿ احرؼ متشابية 

( ربما 0في احداث استجابة ضعيفة لمعقد المفردة  في مرحمة التضاعؼ)الجدكؿ Kinاف تأثير    
المضافة الى الكسط  Kinيعزل الى اختالؿ التكازف اليرمكني لمجزء النباتي بسبب ارتفاع تراكيز 

ئي كبالتالي أدت نتيجتو الى احداث اضطراب في العمميات الحيكية لخاليا النسيج النباتي، إذ اف الغذا
مدل االستجابة لمسايتككاينيف تعتمد عمى التراكيز المستخدمة كالحالة الفسيكلكجية لمخاليا المستممة إذ 

اليرمكني الذم أدل الى تزداد االستجابة بزيادة التراكيز حتى تصؿ الى الحد األمثؿ لحدكث التكازف 
تنشيط عممية الخاليا كنمكىا، كبيذا فأف بزيادة التراكيز سببت تناقصا في معدؿ االستجابة لمنمك كىذا 

 (.5112ال يعني مكت الخمية دائما كانما يككف ناتجا مف التثبيط اليرمكني )الجكارم، 

بتراكيز قميمة أحدثت  Kinالالحقة إذ استخدـ  Kinك BAكىذا ما تعززه نتائج تجارب تداخؿ   
 .BAاستجابة كاضحة بتداخميا مع التراكيز العالية مف 

 : تأثير التداخل بين السايتوكاينينات في نشوء وتضاعف العقد المفردة: 4-4



 في نشوء العقد المفردة: Kinمع  BA: تأثير تداخل  4-4-1

بة تأثير السايتككاينينات كؿ عمى اف التراكيز المعتمدة في التداخؿ انتخبت عمى ضكء نتائج تجر    
أسابيع مف الزراعة  4في نشكء العقد المفردة بعد  Kinك BAانفراد إذ أظيرت نتائج تأثير تداخؿ 

-%51( ظيكر حاالت مكت في بعض األجزاء النباتية لمعامالت التداخؿ إذ تراكحت بيف 0)جدكؿ
61.% 

% إذ سجمت اعمى 01-%51ؿ تراكحت بيف كاف نسبة استجابة األجزاء الحية لمعامالت التداخ   
 BA+1.0 1-ممغـ.لتر 5المدعـ بتركيز MS% عمى كسط 01قيمة لالستجابة لمعقد المفردة كالبالغة 

 MS% عمى كسط 51في حيف سجمت اقؿ نسبة استجابة لمعقد المفردة كبمغت  Kin 1-ممغـ. لتر
 .Kin 1-ممغـ. لتر  BA  +1.5 1-ممغـ. لتر 0المدعـ بتركيز

اما فيما يخص صفة النسبة المئكية لحجزاء الحية غير المستجيبة لمعقد المفردة إذ أكضحت نتائج    
 1.2أك BA  +1.5 1-ممغـ.لتر 0% كانت في الكسط المدعـ بتركيز41بأف اعمى نسبة سجمت كالبالغة

1-ممغـ.لتر BA+1.2 1-ممغـ.لتر 5كالمعاممة  Kin 1-ممغـ.لتر
Kin ابة اما اقؿ نسبة عدـ استج

1-ممغـ. لتر BA  +1.5 1-ممغـ. لتر 4حصمت في الكسط المزكد بػ 
Kin  اما بقية 51كبمغت %

 المعامالت لـ يالحظ أم استجابة فييا.

 في النسبة المئوية لألجزاء الحية المستجيبة وغير  Kinمع  BA(: تأثير تداخل 8جدول )

 لصمب.ا MSعمى وسط  C. erectusالمستجيبة واالجزاء الميتة لنبات 

 BAتركيز
 1-ممغـ.لتر

 KINتركيز

 1-ممغـ.لتر

 الصفات المدروسة

 األجزاء الحية المستجيبة% الميتة% االجزاء
 األجزاء الحية غير

 المستجيبة%

2 
 أ 1 أ  61 أ 41 7.2

 أ 1 أ 01 أ 51 7.3
 أ 41 أ 41 أ 51 7.5

3 
 أ 41 أ 51 أ 41 7.2
 أ 1 أ 41 أ 61 7.3
 أ 41 أ 41 أ 51 7.5



 1.12األرقاـ المتشابية ال تختمؼ معنكيا فيما بينيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتمالية *

ات في إعطاء االستجابة األفضؿ لعقد نب Kinمع  BAاف التأثير اإليجابي لتداخؿ السايتككاينينات   
C. erectus ( قد يعكد السبب الى التراكيز المستخدمة مف السايتككاينيف 0في مرحمة النشكء)جدكؿ

كالحالة الفسيكلكجية لمجزء النباتي مف حيث محتكاه مف المكاد الغذائية كاليرمكنات، فضال عف دكر 
يجة الى حصكؿ حالة تداخؿ السايتككاينينات في تشجيع نمك البراعـ األبطية عمى االنسجة المزركعة نت

 (.1900مف التكازف اليرمكني لحجزاء النباتية )عبدكؿ،

 في تضاعف العقد المفردة.  Kinمع  BA: تأثير تداخل 4-4-2 

في الصفات المدركسة  Kinك BA( تأثير التداخؿ بيف 9أظيرت نتائج تحميؿ البيانات )الجدكؿ   
اعمى عدد لحفرع الناتجة مف تضاعؼ العقد أسابيع مف الزراعة، إذ سجؿ  0لمرحمة التضاعؼ بعد 

 BA  +1.0 1-ممغـ.لتر 4. سجؿ في الكسط المدعـ بتركيز1-فرع .جزء نباتي 4.11المفردة كالبال  
( كالتي لـ تختمؼ معنكيا عف معامالت التداخؿ األخرل، اال انيا تفكقت A:4)شكؿ Kin 1-ممغـ. لتر

 BA  +1.5 1-ممغـ.لتر 0ك Kin 1-ممغـ.لتر BA  +1.2 1-ممغـ.لتر 5معنكيا عمى معاممتي 
 ( عمى التتابع. Cك B:4فرعا)شكؿ 1.11المتيف اعطتا اقؿ عدد مف االفرع كبمغت  Kin 1-ممغـ.لتر

كتشػػػير نتػػػائج التحميػػػؿ االحصػػػائي لصػػػفة متكسػػػط طػػػكؿ الفػػػرع الػػػى عػػػدـ كجػػػكد فركقػػػا معنكيػػػة بػػػيف    
سػـ سػجمت فػي الكسػط المػػدعـ  5.11البالغػة  المعػامالت الػى اف اعمػى القػيـ لصػفة متكسػط طػػكؿ الفػرع

( كانحػػػػدرت ىػػػػذه القيمػػػػة الػػػػى ادناىػػػػا D:4)شػػػػكؿKin 1-ممغـ.لتػػػػر BA  +1.2 1-ممغـ.لتػػػػر 0بتركيػػػػز 
 (.B:4)شكؿKin 1-ممغـ.لتر BA  +1.2 1-ممغـ.لتر 5سـ في الكسط المدعـ  1.02كالبالغة

 4الغػػػػذائي المػػػػزكد بتركيػػػػز امػػػػا عػػػػف صػػػػفة متكسػػػػط عػػػػدد األكراؽ فقػػػػد أكضػػػػحت النتػػػػائج اف الكسػػػػط   
كرقػػة. جػػزء  10.21سػػجمت اكبػػر عػدد مػػف األكراؽ إذ بمغػػت  Kin 1-ممغـ.لتػػر BA  +1.0 1-ممغـ.لتػر

 5عنػد الكسػط المضػاؼ اليػو  1-كرقػة. جػزء نبػاتي 6.11كسجمت اقؿ القيـ ليذه الصفة كالبالغة  1-نباتي
 .Kin 1-ممغـ.لتر BA  +1.2 1-ممغـ.لتر

4 
 أ 1 أ 41  أ 61 7.2
 أ 51 أ 61  أ 51 7.3
 أ 1 أ 41 أ 61 7.5



عمى وسط  C. erectusفي تضاعف العقد المفردة لنبات  Kinمع  BAل (: تأثير تداخ9الجدول)
MS .الصمب 

 BAتركيز
 1-ممغم.لتر

 Kinتركيز

 1-ممغم.لتر

 الصفات المدروسة
 متوسط عدد االفرع 

 متوسط عدد األوراق متوسط طول الفرع)سم( (1-)فرع .جزء نباتي
 (1-)ورقة. فرع

2 
 ب ج ..00 أ 00.0 أب ..00 0.2
 ب ج 00000 أ 0000 أب .0.0 0.3
 ج  0000 أ ..00 ب 0000 0.5

3 
 ب ج 0000 أ 00.0 ب 0000 0.2
 ب ج 0000 أ .000 أب 00.0 0.3
 ب ج 00000 أ 0000 أب 00.0 0.5

4 
 أج  00000 أ 00.0 أب 00.0 0.2
 أ 0.0.0   أ 0000 أ 000. 0.3
 ب 0.0.0    أ 0000 أب 0000 0.5

 1.12ال تختمؼ معنكيا فيما بينيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتمالية  * األرقاـ المتشابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1-ممغم.لتر C. erectus (A:) 4.0في تضاعف العقد المفردة لنبات  Kinو BA(: تأثير تداخل 4شكل) 
BA+0.3  .ممغم

 kinلتر
-1(.B:).02 1-ممغم.لتر

BA+ 0.51-ممغم.لتر
Kin(.C :)3.0 1-ممغم.لتر

BA + 7.2 1-ممغم.لتر
Kin(D): 

 1-ممغم.لتر3.0
BA +7.51-ممغم.لتر

Kin. 

قد يعكد الى ككف  Kinالمتداخمة مع  BAاف الزيادة في عدد االفرع عند التراكيز المالئمة مف    
(، 1992احد السايتككاينينات األكثر نشاطا لكجكد حمقة البنزيف في تركيبو الكميائي )كصفي، BAالػ

في إعاقة ىدـ البركتيف، كدكرىما في تحفيز االنزيمات في عممية   Kinعف الدكر الميـ لمػ  فضال
البناء الضكئي كالذم تنعكس اثاره في تشجيع عممية االنقساـ كالتمايز الشكمي كزيادة حجـ الخمية، 

الى الكسط  ككصكليما الى حالة مف التكازف المثالية بيف ما مكجكد في النسيج النباتي كبيف ما اضيؼ
(. اك قد يعزل الى دكر السايتككاينينات في تشجيع نمك البراعـ الجانبية 5115الغذائي )البياتي،

 (.5110كالتأثير المانع لحككسينات )جندية،



( فنالحظ اف اضافتيما في 9في متكسط طكؿ االفرع )جدكؿ Kinمع  BAاما عف تأثير تداخؿ   
االفرع الخضرية كاف انخفاض النمك الطكلي لحفرع قد يعزل الى التراكيز المثالية زاد مف نسبة عدد 

 (.5114تنافسيا فيما بينيا عمى المكاد الغذائية كاليرمكنية الالزمة لمنمك في الكسط )الشمرم،

( ربما 9في  زيادة متكسط عدد األكراؽ)جدكؿ Kinمع  BAكفيما يخص التأثير اإليجابي لتداخؿ    
تككاينينات في انقساـ الخمية التي أدت الى زيادة التفريع لمجزء النباتي يعكد سببو الى دكر الساي

 (.Rasheed ،5119ك Duhokyكبالتالي تزيد مف معدؿ االمتصاص كدعـ األكراؽ النامية )

 .مرحمة التجذير :4-5
 وامالح الوسط الغذائي في النسبة المئوية لمتجذير. IBA: تأثير 4-5-1

( اف اعمى نسبة تجذير حصمت في كسط 11انات المكضحة في الجدكؿ)اشارت نتائج تحميؿ البي   
MS  بالرغـ مف عدـ تفكقيا المعنكم عف نسبة التجذير التي حصمت 65بكامؿ قكة االمالح كبمغت %

 %.40كالبالغة  MSفي كسط نصؼ تركيز امالح 
 1.2جيؿ التركيزالمستخدمة، بالرغـ مف تس IBAكلـ تظير النتائج أم فركؽ معنكية بيف تراكيز   

% في معاممة 52% ككانت ىذه النسبة في ادناىا 02اعمى نسبة تجذير لحفرع كبمغت  1-ممغـ.لتر
 المقارنة.

 MS% سجمت مف تداخؿ الكسط 02كتشير نتائج التداخؿ الثنائي الى اف اعمى نسبة تجذير بمغت    
التداخؿ بيف كسط نصؼ تركيز  قيد الدراسة فضال عف IBAبكامؿ قكة االمالح مع المعاممة بتراكيز

 .IBAمف  1-ممغـ.لتر 1.2المدعـ بتركيز MSاالمالح 
وامالح الوسط الغذائي والتداخل بينهما في النسبة  IBA(: تأثير تراكيز مختمفة من 10جدول)

 C. erectusالمئوية لمتجذير لنبات 

 تأثير المتوسط 1-ممغم.لتر IBAتراكيز المتوسط
7.7 7.5 1.7 1.5 

MS أ 65 أ 02 أ 02 أ 02 أ 52  كامل القوة 
MS أ 40 أ 02  أ 21 أ 52 أ 52 نصف القوة 

  أ 02  أ 65 أ 21 أ 52 تأثير منظم النمو

 1.12* األرقاـ المتشابية ال تختمؼ معنكيا فيما بينيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتمالية 



النمكات عمى التجذير، كتشجع نشكء الجذكر كاستطالتيا،  يعد كجكد االككسيف ميـ جدا في تحفيز   
إذ تؤدم التراكيز المنخفضة منيا الى استطالة الجذكر في حيف تسبب التراكيز العالية منيا الى تشكؿ 

(. كتتأثر عممية نشكء الجذكر بالنكع George ،1996ك Edwinالكالس عمى األجزاء النباتية )
 Harbageبية عمكما اكثر صعكبة في التجذير مف األنكاع العشبية )النباتي، إذ تعد األنكاع الخش

(. اف التأثير اإليجابي في إضافة االككسينات الى الكسط الغذائي ربما يعكد سببو الى 1990كآخركف،
دكرىا بشكؿ ممحكظ في تككيف الجذكر، إذ تؤدم االككسينات دكرا ميما في تنشيط االنقساـ الخمكم 

كاميبكـ كبالتالي تزيد مف تككيف الجذكر كتككيف البادئات الجذرية )شالىي كآخركف، لمطبقة المكلدة لم
(. كبشكؿ عاـ تعمؿ االككسينات بزيادة معدؿ التبادؿ االيكني كالنشاط االنزيمي كالنفاذية 5110

الخمكية كمعدؿ نقؿ الشكارد التي تزيد مف معدؿ تككف الجذكر لحفرع المزركعة نتيجة لدكره األىـ 
 (.5114المباشر في مرحمة الدفع الجذرم )جرار كآخركف، ك 

كاف سبب االنخفاض في معدؿ نسبة التجذير في الكسط الخالي مف منظمات النمك عدـ كجكد التركيز  
المالئـ مف االككسيف لدفع الخاليا باتجاه االستطالة كالنمك الى بادئات بسبب افتقار االفرع الخضرية 

 (.1900،الى تككيف الجذكر)سمماف
اف استجابة االفرع لمتجذير في بعض األكساط كتداخميا مع االككسيف ربما يعكد الى الظركؼ    

المثالية التي ىيأتيا تداخؿ امالح تمؾ األكساط مع نكع االككسيف المستخدـ لمتجذير كالذم أدل الى 
 تشجيع نشكء الجذكر كاستطالتيا.  

 .: التأثير في متوسط عدد الجذور 4-5-2
بكامؿ قكة  MS( اف اعمى قيمة سجمت في كسط 11تشير بيانات صفة عدد الجذكر في جدكؿ)   

جذرا بالرغـ مف عدـ تفكقيا المعنكم عف معدؿ عدد الجذكر التي ظيرت في 1.90االمالح كالبالغة 
 جذرا. 1.15كالبالغة MSكسط نصؼ قكة تركيز امالح 

 1-ممغـ.لتر 1.2المستخدمة، إذ سجؿ التركيز IBAكقد أظيرت النتائج فركقان معنكية بيف تراكيز  
جذرا في  1.00جذرا، كانحدرت ىذه النسبة الى ادناىا  5.65اعمى قيمة لمتكسط عدد الجذر بمغت 

 معاممة المقارنة.

 



جذرا سجمت مف  5.02كتشير نتائج التداخؿ الثنائي الى اف اعمى قيمة لمتكسط عدد الجذكر بمغت   
كانحدرت ىذه القيمة  IBAمف  1-ممغـ.لتر 1.2قكة االمالح مع المعاممة  بنصؼ MSالكسط   تداخؿ

بنصؼ قكة  MSجذرا في افرع معاممة المقارنة في كسط   1.52الى ادناىا كبفارؽ معنكم إذ بمغت
 االمالح. 
وامالح الوسط الغذائي في متوسط عدد الجذور لعقد  IBA(: تأثير تراكيز مختمفة من 11جدول)

 C. erectusنبات 

 تأثير الوسط 1-ممغم.لتر IBAتراكيز الوسط
7.7 7.5 1.7 1.5 

MS أ 1.90 أ 5.21 أب 5.52 أ 5.21 ب ج 1.21 كامل القوة 
MS أ 1.15 أ 5.02 أج 1.11 ب ج 1.21 ج 1.52 نصف القوة 

  أ 5.65 أب 1.65 أب 1.21 ب 1.00 تأثير منظم النمو

 1.12ا بينيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتمالية * األرقاـ المتشابية ال تختمؼ معنكيا فيم

( ربما يعكد 11بكامؿ قكة االمالح )جدكؿ MSاف السبب في زيادة معدؿ عدد الجذكر في كسط     
سببو الى احتكائو عمى المغذيات األساسية لمعناصر الكبرل كالصغرل بالكمية المثالية 

(Naraynswamy ،1900.) 
قد يعكد  IBAختالؼ في معدؿ عدد الجذكر بيف التراكيز المستخدمة مف منظـ النمك كاف اال   

في استجابتيا لمتجذير كفقا لمتراكيز المختمفة  Conocarpus erectusالسبب الى اختالؼ افرع نبات 
، كالى التبايف في محتكاىا الداخمي اليرمكني كدكرىا في دفع النبات IBAالمستعممة مف االككسيف 

( التي تعتمد عمى تركيز Root intial cellجذير، فضال عف انقساـ خاليا مناشىء الجذكر)لمت
االككسيف الداخمي اك المضاؼ الى الكسط الغذائي التي تحفز تككف الجذكر العرضية مف خالؿ تأثيرىا 

مرستيمية الفسيكلكجي في الخاليا البارنكيمية المتخصصة لتجعميا تفقد تمايزىا كتعيدىا الى حالتيا ال
التي تستمر  Root initialثـ انقساميا مككنة منشأ الجذر De-differentiationبعممية فقداف التمايز

( التي تشؽ طريقيا خالؿ خاليا الساؽ Root primordiumبالنمك كالتطكر الى بادئات الجذكر)
كالبك غرباف كعبد  Adventitous Root ()Hartmann،5115مككنة الجذر العرضي)

 (.5115يف،الحس



كاف الزيادة في متكسط عدد الجذكر ربما يعكد الى الفعؿ اإليجابي لالككسيف الذم يعمؿ عمى زيادة   
عدد مكاقع المناطؽ المرستيمية في قاعدة الفرع المعاممة بيا بعممية فقداف التمايز لحنسجة المتخصصة 

 (.5115كنة )البك غرباف كعبد الحسيف،كتحكيميا الى خاليا مرستيمية التي تزيد مف اعداد الجذكر المتك
 : التأثير في متوسط طول الجذر)سم(. 4-5-3
بكامؿ قكة  MS( لصفة متكسط طكؿ الجذر تفكؽ كسط 15تبيف النتائج المكضحة في الجدكؿ)  

بنصؼ قكة  MSسـ بالمقارنة بكسط 0.20االمالح في معدؿ متكسط طكؿ الجذر إذ سجؿ قيمة بمغت 
 سـ. 1.29 عدؿ متكسط طكؿ الجذر بم  االمالح الذم سجؿ م

كقد سجؿ  IBAكقد اختمفت قيـ ىذه الصفة معنكيا تحت تأثير التراكيز المختمفة لمنظـ النمك   
1-ممغـ.لتر 1.5التركيز

IBA  سـ بالمقارنة مع معاممة المقارنة التي سجمت  4.50اعمى القيـ البالغة
 سـ. 1.16اقؿ قيمة بمغت 

سـ سجمت مف  2.11الثنائي اف اعمى معدؿ لمتكسط طكؿ الجذر بمغت  كتشير بيانات التداخؿ  
1-ممغـ.لتر 1.2بكامؿ قكة االمالح عند التركيز MSتداخؿ الكسط 

IBA  كانحدرت ىذه القيمة الى
 IBA 1-ممغـ.لتر 1.2بنصؼ قكة االمالح المدعـ بتركيز MSسـ في كسط  1.15ادناىا إذ بمغت 

سـ عند  0.26(. في حيف سجمت قيمة بمغت A:2ة تفرعيا )شكؿكامتازت ىذه الجذكر بطكليا كقم
. كامتازت الجذكر  1-ممغـ.لتر 1.2بتركيز IBAبنصؼ قكة االمالح متداخالن مع  MSتداخؿ الكسط 

 (.B:2بكامؿ قكة االمالح ككثرة تفرعاتيا الجانبية )شكؿ MSالمتككنة بقصرىا عف سابقتيا عمى كسط 

 

وامالح الوسط الغذائي في متوسط طول الجذر)سم( لعقد  IBAمفة من (: تأثير تراكيز مخت12جدول)
 C. erectusنبات 

 تأثير الوسط 1-ممغم.لتر IBAتراكيز الوسط 
7.7 7.5 1.7 1.5 

MS  أ 0.20 أ 2.11 أب 0.02 أ 4.01 ب ج 1.52 كامل القوة 
MS ب 1.59 أب 0.26 ج 1.02 ج 1.15 ج 1.02 نصف القوة 

  أ 4.50 ب 5.52 ب 5.51 ب 1.11 وتأثير منظم النم 

 1.12* األرقاـ المتشابية ال تختمؼ معنكيا فيما بينيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتمالية 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
في  C. erectusلنبات في تجذير االفرع الناتجة من تضاعف أجزاء العقد المفردة  IBA(:تأثير تراكيز مختمفة من 5شكل)
 (.B( وبنصف قوة االمالح )Aبكامل قوة االمالح ) MSوسط 

A 

B 



( ربما يعكد الى 15اف التأثير اإليجابي لمكسط كامؿ قكة االمالح في زيادة معدؿ اطكاؿ الجذر)جدكؿ  
 تفكقو في محتكاه مف العناصر الغذائية الكبرل كالصغرل كبالتالي ما يزيد مف قدرتو عمى تشجيع تككف

 (.5110األعضاء)الصالحي، 
اما بخصكص تأثير إضافة االككسيف الى الكسط الغذائي في إعطاء افضؿ معدؿ ألطكاؿ الجذكر قد   

كبطيء انتقالو خالؿ األجزاء النباتية كتثبيتو العالي نسبيا لعدـ تأثره  IBAيعكد سببو الى كفاءة 
كلدكر االككسينات في إعادة تكزيع المكاد (. 1900باألنزيمات المسؤكلة عف ىدـ االككسينات )سمماف،

الغذائية مف األجزاء الخضرية الى األجزاء النامية كدكرىا الميـ بالعمميات الحيكية المرتبطة بتككيف 
 (.1909كآخركف،  Wiesmanمبادئ الجذكر)

بكامؿ قكة االمالح  MSكيالحظ مف نتائج التداخؿ بيف االككسيف كامالح الكسط الغذائي كسط 
قد كفر لالفرع الظركؼ المناسبة الستطالة الجذكر مف خالؿ تحفيزىا كتككيف  IBAمدعـ بػ كال

 Leeمناشىء الجذكر العرضية كالحصكؿ عمى انقساـ اكبر لخاليا الكاميبكـ كزيادة استطالتيا)
(. كادل انخفاض تركيز االمالح الى النصؼ الى زيادة طكؿ 1902كمحمد، Hackett ،1906ك

ميمة  االمر الذم قد يعكد الى ظاىرة االنتحاء الغذائي قياسيا بكامؿ تراكيزىا الجذر بنسبة ق
 (.5112)المفرجي،

 التأثير في ارتفاع النمو الخضري. : 4-5-4  
بكامؿ قكة االمالح إذ  MS( لصفة ارتفاع النمك الخضرم تفكؽ كسط 10تبيف النتائج الجدكؿ)   

قكة االمالح الذم سجؿ معدؿ ارتفاع لمنمك  بنصؼ MSسـ  بالمقارنة بكسط 5.01سجؿ قيمة 
 سـ. 1.00الخضرم بم  

كقد سجؿ  IBAكلـ تختمؼ قيـ ىذه الصفة معنكيا تحت تأثير التراكيز المختمفة لمنظـ النمك  
سـ المسجمة لبقية  1.01سـ بالمقارنة بقيمة 1.90اعمى القيـ البالغة  1-ممغـ.لتر 1.2التركيز

 المعامالت.
 1.2سـ عند التركيز  5.21التداخؿ الثنائي اف اعمى ارتفاع النمك الخضرم بمغت  كتشير بيانات   

 1-ممغـ،لتر
IBA  في كسطMS  1.52بكامؿ قكة االمالح كانخفضت ىذه القيمة الى ادناىا إذ بمغت 

 .IBAبنصؼ قكة االمالح كالذم لـ يدعـ بأم تركيز مف  MSسـ في كسط 
 



وامالح الوسط الغذائي في ارتفاع النمو الخضري)سم(  IBA(: تأثير تراكيز مختمفة من 13جدول)
 C. erectusلعقد نبات 

 الوسط تأثير 1-ممغم.لتر IBAتراكيز الوسط
7.7 7.5 1.7 1.5 

MS أ 5.01 أ 5.52 أ 5.15 أ 5.21 أ 5.00 كامل القوة 
MS ب 1.00 أ 1.00 أ 1.21 أ 1.00 أ 1.52 نصف القوة 

  أ 1.01 أ 1.01 أ 1.93 أ 1.01 تأثير منظم النمو

 1.12* األرقاـ المتشابية ال تختمؼ معنكيا فيما بينيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتمالية 

( ربما قد يعزل الى احتكاء 10اف التأثير اإليجابي في زيادة معدؿ ارتفاع النمك الخضرم)جدكؿ  
، Laureneز العناصر المعدنية الصغرل كالكبرل )الكسط الغذائي بكامؿ قكة االمالح عمى كافة تراكي

5110.)     

مف االككسينات الثابتة نسبيا التي ال تتأثر  IBAفضال عف تأثير إضافة االككسيف كذلؾ لككف   
كآخركف  Roy( لذا تبقى مستكياتو جيدة داخؿ النبات )IAA-peroxidaesباألنزيمات المحطمة)

،5111.) 

    :Acclimatization Stage: مرحمة االقممة  4-6

تمت المرحمة األكلى مف عممية االقممة داخؿ المختبر إذ اخذت النبيتات المجذرة جيدة النمك      
كالمتجانسة قدر اإلمكاف كغسمت جذكرىا بشكؿ جيد بالماء الجارم مف اجؿ إزالة االكار الممتصؽ بيا 

يا مف اإلصابة الفطرية، إذ نجحت عممية دقائؽ لكقايت 2كمف ثـ غمرت بمحمكؿ المبيد الفطرم كلمدة 
اقممة االفرع المجذرة بعد نقميا الى اصص حاكية عمى الكسط الزرعي المتككف مف البيتمكس المعقـ 

% كالتي استمرت بالنمك بعد نقميا 91( كبمغت نسبة النباتات التي اجتازت مرحمة االقممة A:6)شكؿ
نيرية تربة تككنت مف الركاسب النيرية الغريف اك الى الحقؿ كتدكيرىا في اصص حاكية عمى تربة 

سـ كبمعدؿ عدد  51.9( فقد بم  معدؿ ارتفاعيا B:6الطمي الناعمة كىي مف افضؿ الترب )شكؿ
 (C:6عقدة )شكؿ 9.2كرقة كمعدؿ عدد عقد لمفرع الرئيسي بمغت  54.0أكراؽ 



 
(: النباتات المؤقممه Bنباتات بأكياس البولي ايثمين.)(: تغطية الA) Conocarpus erectus(: مراحل اقممه نباتات 6شكل)

 أسابيع من نقمها الى الحقل. 8(: نباتات بعد مرورCعند نقمها الى الحقل بعد اقممتها. )

 

 

 

 

 

 

 

 االستنتاجات والتوصيات
 .Conclusionاالستنتاجات 



اال في تعقيـ دقيقة كاف فع 15% كلمدة  0.5بتركيز  HgCl2اف استخداـ مادة كمكريد الزئبؽ  -1
 األجزاء النباتية.

اف نقع األجزاء النباتية لمدة ساعة قبؿ تعقيميا بمحمكؿ االكسدة المتككف مف حامض الستريؾ  -2
+ تدعيـ الكسط 1-ممغـ.لتر 100+ حامض االسككربيؾ بتركيز1-ممغـ.لتر 150بتركيز
 .كاف ناجحان في الحد مف ظاىرة االسمرار 1-غـ.لتر 3بتركيز PVPبمادة 

 في نشكء كتضاعؼ الزركعات  Kinمف اكبر كفاءة  BAر الػ اظي -3
كاف التداخؿ بيف التراكيز في تضاعؼ األجزاء النباتية أثرل نكع السايتككاينيف كتركيزه اف  -4

كانت األفضؿ في مرحمتي النشكء  Kinكالتراكيز الكاطئة مف الػ  BAالعالية مف الػ 
 كالتضاعؼ.

 MSىك الكسط  خارج الجسـ الحي L. C.erectus الػ قد نباتع   انسب كسط لتجذيراف  -5
 IBA 1-ممغـ.لتر 1.5بكامؿ قكة االمالح مضافا اليو 

 

 Recommendationالتوصيات 

 اطراؼ االفرعدراسة إمكانية استخداـ أجزاء نباتية أخرل في اخالؼ النباتات مثؿ  -1
اك بشكؿ متداخؿ لكحدىا في عممية التضاعؼ مف السايتككاينينات أخرل دراسة تأثير أنكاع  -2

 مع االككسينات اك الجبرلينات 
 C.erectusاجراء دراسة حكؿ التأثيرات البايكلكجية لممركبات الفعالة المستخمصة مف نبات  -3
 في مرحمة التضاعؼ MSبدال مف الكسط األكساط الغذائية دراسة تأثير أنكاع أخرل مف  -4

 كالتجذير
 .IBAك BAمف دراسة مستكيات اعمى مف المستخدمة في الدراسة  -5
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 األردف. –عماف  –كالتكزيع 

. اإلكثار كالتطعيـ الدقيؽ ألشجار الكمثػرم كالسػفرجؿ خػارج 5111 الحسيني، زينب عبد الجبار حسيف
 راؽ.الجسـ الحي. رسالة ماجستير، كمية الزراعة، جامعة بغداد، الع

 .Pistacia veral L. اكثػار الفسػتؽ 5111حميػد، محمػد خزعػؿ كمحمػد عبػاس كمنيػػر صػالح عمػر
خضريا باستخداـ تقنية زراعة األنسجة، أنشاء الزركعػات كالتضػاعؼ الخضػرم. مجمػة العمػـك 

 .01-60( :2) 05الزراعية العراقية، 

عػػػػػػالي كالبحػػػػػػث العممػػػػػػي، جامعػػػػػػة          . التقنيػػػػػػة الحيكيػػػػػػة، كزارة التعمػػػػػػيـ ال1991 الخفػػػػػاجي، زىػػػػػػرة محمػػػػػػكد
 بغداد.

 .   5110 الجػابرم عقيػؿ عبػكد سػييـ كاسػامة نظػيـ جعفػر الميػر كخيػر اهلل مكسػى عػكاد،   الخميفػة 

كالسػػػػػػػكركز فػػػػػػػػي تكػػػػػػػػكيف البػػػػػػػراعـ الجانبيػػػػػػػػة لنخيػػػػػػػػؿ التمػػػػػػػػر       MSتػػػػػػػأثير تركيػػػػػػػػز امػػػػػػػػالح اؿ 



Phoenix dactylifera L.).مجمػة أبحػاث النخيػؿ، جامعػة  ( صنؼ السػاير المكثػرة نسػيجيا
 .1-5: 5البصرة، 

. إكثػػار أشػػجار التػػيف )صػػنؼ بػػراكف تركػػي( بكاسػػطة تقنيػػة زراعػػة 5110 الخيبػػرم ، عػػامر بػػف ياسػػؼ
األنسجة. رسالة ماجستير، كمية عمكـ األغذية كالزراعة، جامعة الممؾ سػعكد، المممكػة العربيػة 

 السعكدية.

. زراعػػػة األنسػػػجة كاإلكثػػػار الػػػدقيؽ 5110 الػػػرزاؽ الشػػػكبكي الرفػػػاعي، عبػػػد الػػػرحيـ تكفيػػػؽ كسػػػمير عبػػػد
 لمنبات، المكتبة المصرية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، لكراف، اإلسكندرية، مصر.

لتحسػػيف النبػػات  51. تقنيػػات القػػرف 5115 الرفػػاعي، عبػػد الػػرحيـ تكفيػػؽ كسػػمير عبػػد الػػزراؽ الشػػكبكي
–باعػػػة كالنشػػػر، الطبعػػػة األكلػػػى. القػػػاىرة باسػػػتخداـ زراعػػػة األنسػػػجة. دار الفكػػػر العربػػػي لمط

 مصر.

. تصػػميـ كتحميػػؿ التجػػارب الزراعيػػة. كزارة التعمػػيـ 1901الػػراكم، خاشػػع كعبػػد العزيػػز محمػػد خمػػؼ اهلل 
 العالي كالبحث العممي، مؤسسة دار الكتب لمنشر كالتكزيع، جامعة المكصؿ، العراؽ.

فعاليػػػة بعػػػض المستخمصػػػات النباتيػػػة كمػػػكاد . 5110 زبيػػػدم، مػػػازف محمػػػد أبػػػراىيـ ككػػػـر غػػػانـ محمػػػدال
 120-146(: 5) 41مضادة  لحكسدة. مجمة زراعة الرافديف،

 . اساسيات زراعة الخاليا النباتية، جامعة بغداد، العراؽ.1900 محمد عباس سمماف،

ىرة، . الزيكت الطيارة. الطبعة األكلى، الدار العربية لمنشر كالتكزيع، القا5111 الشحات، نصر أبك زيد
 . 094ص 

. اكثػػػػار نبػػػػات الجربػػػػرا 5110 شػػػػالىي، سػػػػتار عبػػػػد اهلل كضػػػػحى ميسػػػػر مجيػػػػد كصػػػػالح محمػػػػد حسػػػػف
(. مجمػػة بحػػكث Gerbera jamesonii Bolusباسػػتخداـ تقنيػػة زراعػػة االنسػػجة النباتيػػة )

 . 20-21(:0)1التقنيات االحيائية، 

اكثػػػػػار االجػػػػػاص ماريانػػػػػا كالحديػػػػػد المخمبػػػػػي فػػػػػي  BA. تػػػػػأثير 5114 رغػػػػػد عبػػػػػد الحمػػػػػزةالشػػػػػمرم ،  
(Prunus x Prunus cerasifera munsoniana ،خارج الجسـ الحي. رسالة ماجسػتير )

 كمية الزراعة، جامعة ديالى، العراؽ.



. تأثير الكسط الغذائي كمنظمات النمك عمػى تجػذير الزيتػكف 5110 الصالحي، قيس جميؿ عبد المجيد
(Olea europaea L. صػػنؼ كػػكرداؿ خػػارج الجسػػـ ) الحػػي. مجمػػة مركػػز بحػػكث التقنيػػات

 .12-2(:1)1االحيائية،

. أىمية استخداـ الفيتامينات في تحسيف كنمك كانتاجية الحاصالت 5111 عبد الحافظ، احمد أبك اليزيد
 . 4-1( :5الزراعية كالنباتية، مجمة عيف الشمس، )

كعػػد تجييػػػزه فػػي تكػػػكف . تػػأثير عمػػػر الفسػػيمة كنػػكع الجػػػزء النبػػاتي كم5110 عبػػد الصػػمد، احمػػػد رشػػيد
البراعـ الجانبية لنخيؿ التمر صنؼ الساير خارج الجسػـ الحػي. مجمػة أبحػاث النخيػؿ، جامعػة 

 .11-1 :5البصرة، 

. البػػدائؿ المثمػػى لمتشػػجير فػػي البيئػػة المحميػػة، البحػػريف نمكذجػػا    5116 عبػػد الغفػػار، عبػػد الحميػػد احمػػد
 األكؿ. مركز البحريف لممؤتمرات.منظكر اقتصادم لالستدامة، مؤتمر العمؿ البمدم 

. منظمػػات النمػػك النباتيػػة. الجػػزء األكؿ، مطبعػػة جامعػػة المكصػػؿ ، كزارة 1900 عبػػدكؿ، كػػريـ صػػالح
 التعميـ العالي كالبحث العممي، جميكرية العراؽ.

. تػػػػأثيرات الكسػػػػط الغػػػػذائي كالمجػػػػاؿ المغناطيسػػػػي فػػػػي اإلكثػػػػار كالصػػػػفات 5119 عبيػػػػد، أيػػػػاد عاصػػػػي
( صػنؼ محمػي بيضػاكم بالزراعػة Prunus persica L. Batschصؿ الخكخ )التشريحية أل

 النسيجية. أطركحة دكتكراه، كمية الزراعة كالغابات، جامعة المكصؿ.

المكثػػرة  .Crataegus japan L. تجػذير افػرع الزعػػركر الطبػي 5111 العبيػدم، ىاشػـ كػاظـ محمػػد
مجمػػػػة مركػػػػز بحػػػػكث التقنيػػػػات . IBAبزراعػػػػة االنسػػػػجة باسػػػػتخداـ حػػػػامض االنػػػػدكؿ بيػػػػكترؾ 

 .0-2(: 2)0االحيائية، 

. تػػػػػأثير الفعاليػػػػػة المضػػػػػادة لحكسػػػػػدة لػػػػػبعض مستخمصػػػػػات أكراؽ نبػػػػػات 5115عجينػػػػػة، صػػػػػبا جعفػػػػػر
 06فػي زيػت زىػرة الشػمس الخػاـ. المجمػة الطبيػة البيطريػة العراقيػة،  Laurus nobilisالغػار

(5:)111-110. 

. دراسػػػة مظيريػػػػة كتشػػػريحية لنبػػػػات 5115 رة الربيعػػػػيالعيػػػداني، طػػػو ياسػػػػيف كايمػػػاف محمػػػػد عبػػػد الزىػػػ
Conocarpus lancifolius Engl. (Combretaceae)  في العراؽ. مجمة البصرة لمعمػـك

 . 49-09(:1) 52الزراعية، 



  5111 الغانمي، عمي عبد الكاظـ جاسـ، عزيز ياسر حسف العذارم كعالء عبد الحسيف كريـ الػدعمي
ة لػػػػبعض المستخمصػػػػات النباتيػػػػة ذات المحتػػػػكل الفينػػػػكلي. مجمػػػػة . الفعاليػػػػة المضػػػػادة لحكسػػػػد

 .100-101( : 0)9جامعة كربالء العممية ، 

. عػػػػػػػػػزؿ كتشػػػػػػػػػخيص الفطريػػػػػػػػػات المصػػػػػػػػػاحبة لنبػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػداماس 5115 منػػػػػػػػػاؿ محمػػػػػػػػػكد ،     قاسػػػػػػػػػـ
Conocarpus lanacifolius Engl مجمة البصرة لمعمـك  .كاختبار إمراضية بعض أنكاعيا

 . 00-66:  (1)52الزراعية، 

. التطعػػيـ الػػدقيؽ لنبػػات الكاردينيػػا خػػارج الجسػػـ الحػػي. مجمػػة 5111 قصػػاب باشػػي، بشػػار زكػػي امػػيف
 .  42-00( : 2) 41العمـك الزراعية العراقية، 

 . Amygdalus communi . اسػتجابة أجػزاء مختمفػة لنبػات المػكز5110 قصػاب باشػي، عمػار زكػي
 .150-110(:1)2جامعة كربالء العممية، لمنمك كالتضاعؼ خارج الجسـ الحي. مجمة 

. التكػػػاثر الخضػػػرم 5110 القضػػػاة، عبػػػد المطمػػػب محمػػػد عمػػػي ، خميػػػؿ المعػػػرم كرضػػػا عبػػػد اهلل شػػػمبي
(: 1) 4( تكرنيػػؿ. المجمػػة األردنيػػة فػػي العمػػـك الزراعيػػػة، P3116الػػدقيؽ لحصػػؿ ريػػف كمػػكد )

00-06. 

. إكثػار صػنفي المشػمش 5119 اهلل شػمبيالقضاة، عبد المطمب محمد عمي، خميؿ المعرم كرضا عبػد 
العجمػػػي كالبمػػػدم بكاسػػػػط اإلكثػػػار الخضػػػػرم الػػػدقيؽ. مجمػػػػة جامعػػػة دمشػػػػؽ لمعمػػػـك الزراعيػػػػة، 

25(1 : )502-594 . 

( صػنؼ الشػريفي .Phoenix dactylifera L. اخػالؼ نخيػؿ التمػر ) 5110 محسػف ، خيػكف عمػي
-64( : 1)6بحػػاث نخمػػة التمػػر، مػػف مختمػػؼ األجػػزاء القميػػة خػػارج الجسػػـ . مجمػػة البصػػرة أل

01 . 

. عمػػـ فسػػمجة النبػػات، مديريػػة دار الكتػػب لمطباعػػة كالنشػػر، جامعػػة 1902 محمػػد ، عبػػد العظػػيـ كػػاظـ
 المكصؿ، العراؽ.

فػي  .Cestrum nocturnum L. إكثػار نبػات الشػبك الشػجيرم 5110 المزكرم ، ليمى شػعباف محمػد
، كميػػػة الزراعػػػة كالغابػػػات، جامعػػػة المكصػػػؿ، . رسػػػالة ماجسػػػتير In vitroالبيئػػػة الصػػػناعية 

 العراؽ .



. إكثػػػار نبػػػات الشػػػبك الشػػػجيرم 5111 ليمػػػى شػػػعباف محمػػػد كعمػػػار زكػػػي قصػػػاب باشػػػي ،  المػػػزكرم 
Cestrum nocturnum L. ( خػػػارج الجسػػػـ الحػػػيIn vitro ،مجمػػػة زراعػػػة الرافػػػديف .)

00(1:)1-0. 

ثػػر مكعػػد زراعػػة األجػػزاء النباتيػػة عمػػى اكثػػار . ا1990المعػػرم ، خميػػؿ كجيػػو كعبػػد اهلل صػػالح الغامػػدم
–النخيػػؿ صػػنؼ الياللػػي باألنسػػجة النباتيػػة .اصػػدار النػػدكة العمميػػة لبحػػكث المممكػػة المغربيػػة 

 . 10-16مراكش: 

 Dianthus caryophyllus. استجابة صنفيف مف القرنفؿ 5119 المعمارم، ايسر محمد سالـ سعيد
سػػػػتير، كميػػػة الزراعػػػة كالغابػػػات، جامعػػػة المكصػػػػؿ،  لركثػػػار خػػػارج الجسػػػـ الحػػػي. رسػػػالة ماج

 العراؽ.

بالزراعػػة  .Vitis vinifera L. اكثػػار بعػػض أصػػناؼ العنػػب 5112 المفرجػػي ، خميػػؿ إبػػراىيـ رشػػيد
النسػػػػػيجية مػػػػػع إيجػػػػػاد بػػػػػدائؿ لحكػػػػػار. مجمػػػػػة الكميػػػػػة التقنيػػػػػة المسػػػػػيب، ىيئػػػػػة التعمػػػػػيـ التقنػػػػػي، 

2(1:)20-69. 

. استخالص المركبات الفينكليػة مػف 5111 كسكسف عمي حميد الحمفيالمكسكم، اـ البشر حميد جابر 
 54بعػػػض الخضػػػػراكات كتقػػػػدير فعاليتيػػػا المضػػػػادة لحكسػػػػدة. مجمػػػة البصػػػػرة لمعمػػػػـك الزراعيػػػػة 

(1:)512-556 . 

 Conocarpus (. تػػػأثير مسػػػتخمص أكراؽ نبػػػات الكػػػاربس 5115)المكسػػػكم، محمػػػد ىاشػػػـ ياسػػػر

erectus L.   عمػى الفطػريفUlocladium botrytis ك Alternaria solani  المعػزكليف
. مجمػػة كميػػة التربيػػة لمعمػػـك الصػػرفة،  .Cucumis melo Lمػػف جػػذكر نبػػات خيػػار القثػػاء 

 .159-151(:1) 5جامعة ذم قار،

كتشػخيص  . عػزؿ5111احمد ماضي كحيد كعالء ناصر احمد كعقيؿ عبػكد سػييـ الخميفػة ،  المياحي
 Phoenix dactylifera التمرسجة خمسة أصناؼ مف نخيؿ الفطريات المصاحبة لزراعة ان

L. المبيد الفطرم البنميت " كتأثيرBenlate في السيطرة عمييا، مجمة البصرة. ألبحاث نخمة "
 .51-1(:5) 9التمر، 

. اساسػػيات الكيميػػاء 5116 النجػػدم، محمػػد حممػػي ككمػػاؿ يكسػػؼ كعبػػد المطيػػؼ محمػػد صػػالح الػػديف
 الدار العربية لمكتاب، مصر، القاىرة.العضكية الحديثة. مكتبة 



. بعػػض العكامػػؿ المػػؤثرة فػػي نشػػكء الزركعػػات 5116 النعيمػػي، جبػػار حسػػف كحسػػاـ سػػعد الػػديف محمػػد
(: 1)00خارج الجسـ الحي. مجمة العمـك الزراعية العراقية،  .Zizyhs mauritiana Lلمسدر

20-66. 
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SUMMARY 

 This study was conducted in the laboratory of the cell and plant tissue 

culture in the Department of Biology at the College of Education for pure 

Sciences, University of  Diyala, during The period from 1/9/2015 until 

5/6/2016. The aim of this project is the propagation of Conocarpus erectus.  

Plant using the tissue cultures technique  by execution several experiments 

during the propagation stages, as follows: 

First: Sterilization stage. During the sterilization effect)Commercial minor) 

on the rate of survival and contamination of plant parts used in cultures, by 

using Sodium hypochlorite at the concentration of 10%,20%and50% for 15 

minutes, as well as the use of ethyl alcohol solution with was70% for a period 

of 1and2min+ Sodium hypochlorite with (20% and 50%) for 30 minutes and 

the use of mercuric chloride with 0.5%and 0.1% for15and30 minutes. The 

results showed that the use of mercuric chloride were the best for the 

reduction of contamination as it gave the lowest rate of contamination with 

0.5% f or a period 15 minutes.  

Second: Secretions of phenolic compound. Several experiments were 

conducted reduce the impact of phenolic materials, as the study included the 

use of antioxidants, which included ascorbic acid at concentration of 100 

mg.l
-1

 and citric acid with 150 mg.l
-1

 and the Poly vinyl pyrolidon PVP with 3 

g.l
-1

 either individually or in combination. The results showed that the 

treatment of combination was the best in decreasing the phenomenon of 

browning as  it reached zero%, when the plant parts were soaked with a 

solution of ascorbic acid at concentration of 100 mg.l
-1

 + citric acid with 150 

mg.l
-1

for an hour before the sterilization process, and then grown on the 

nutrient medium supplemented with Poly vinyl pyrolidon PVP  at 3mg.l
-1

 

which gave the best response for the living parts stood at 90%, followed by 

combination. 

Third: Micropropagation. 

A: Effect of adding 6-Benzyl adenine BA and Kin 6-Furfurl amino purine 

to Murashige and Skoog MS in the initiation and multiplication of single 

node segments. 

1- Establishment stage: The response of the single nodes segment was 

tested after culturing them on Murashige and skoog (1962) “MS” 

medium supplemented with 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mg.l
-1

 Benzyl adenine 

(BA) and 0.0,0.1, 0.2, 0.3 mg.l
-1

Kinetin (Kin) each alone. After 4 

weeks of culturing, the results showed that the highest percentage of 



response rate for living  parts  was 60%  MS medium supplemented 

with 2.0 mg.l
-1

 of BA. 

2- Multiplication stage: In order to reach the best methods for explant 

multipication, after maintaining of culturing explants for 8 weeks., the 

results showed that BA at 2.0 mg.l
-1

 was significantly higher in terms  of 

the total number of  branches which recorded 1.55 shoot/explant in all the 

treatments in comparison that showed no response, that recorded the 

highest average of the branch length with 2.50 cm at concentration 1.0 and 

1.5 mg.l
-1

 And the surpass treatment  1.0 mg.l
-1

 BA in giving the largest 

number of leaves with 14.0 leaf/explant, which was not significantly 

differing  from treatment 1.5 mg.l
-1

 .  

3- B: Effect of combination of 6-Benzyl adenine BA with 6-Furfurl 

amino purine Kin to Murashige and Skoog MS medium on the  

initiation and multiplication of single node segments.  

1- Establishment stage: The response of the single segment cuttings were 

tested after culturing  them on nutrient medium MS  with BA 

2.0,3.0,4.0 mg.l
-1

 combined with Kin 0.2,0.3,0.5 mg.l
-1

 . Results 

showed  the best response was by the individual segments amounted 

80% when the treatment of combination was between BA concentration 

2mg.l
-1

 + 0.3mg.l
-1

 Kin after 4 weeks of culturing. 

2- Multiplication stage: The highest number of branches obtained from 

the culturing amounted 4.00 shoot/explant, the largest number of leaves 

amounted 17.50 leaf/explant, when concentration 4mg.l
-1

 BA + 

0.3mg.l
-1

Kin was used while the highest average length amounted 2.00 

cm was recorded on MS medium supplemented with 3mg.l
-1

 BA + 

0.5mg.l
-1

 Kin. 

3- Rooting stage:  During this stage, rooting of resulting shoots from the  

multiplication stage was tested, on MS medium with full salt strength 

or MS medium with half strength supplemented with 0.0, 0.5, 1.0, 1.5 

mg.l
-1

 3-Indol Butyric Acid IBA. The results showed that MS medium 

with  full strength was the best in terms  of the average root length and 

the average of shoot highest which was  3.58 cm and 2.31cm  

repectiety. However, using IBA at 0.5  mg.l
-1

  resulted in the highest 

rate of rooting which amounted 75%, with average root number 2.62 

root/shoot with average length for the longest root length 4.28cm 

respective. The result demonstrated that the combination resulted in the 

highest percentage of rooting 75% from  MS medium  with full 

strength supplemented with 0.5, 1.0, 1.5 mg.l
-1

 IBA, the highest value 

for the mean root number  was 2.75 root recorded from  the 



combination of MS medium with half strength  with1.5 mg.l
-1

 IBA. The 

highest mean for root length was 5.01cm resulted from the combination 

of MS medium with full strength at 1.5 mg.l
-1

 IBA and the highest 

mean value for the shoot growth height was 2.50 cm at  0.5 mg.l
-1

 IBA 

in MS medium with full salt strength. 

4- Acclimatization stage:  The process of acclimatization of rooted 

shoots by maintaing them  alive and  at growing  at the rate is 90% at 

culturing on growth medium  consists of the ptmus. 
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