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تأثير التشعيع والسايتوكانين في تضاعف االفرع الخضرية لنبات الديجيتالس  Digitalis lanataخارج
الجسم الحي
محمد شهاب حمد

سراب عبد الهادي المختار

استاذ

مدرس مساعد

كمية الزراعة -جامعة بغداد -بستنة

كمية الزراعة-جامعة كربالء -بستنة
المستخلص
نفذت الدراسة في مختبر زراعة االنسجة النباتية  -الدراسات العميا في كمية الزراعة  -جامعة بغداد لممدة من 2012/11/1

حتى .2014/4/30تم الحصول عمى مزارع االفرع الخضرية لنبات الديجيتالس من زراعة اطراف االفرع بطول  1سم والتي تم
الحصول عميها من الشتالت المعقمة بعمر شهر والمشععة بذورها بالجرعة  30كري فضال عن معاممة المحايد عمى وسط MS

الصمب المجهز بالـــ  BAبالتراكيز ( )4 ,3 ,2 ,1 ,0ممغم/لتر و  TDZبالتراكيز ( )1.5 ,1.0 ,0.5 ,0.1 ,0ممغم/لتر في

تجارب مستقمة ,اظهرت النتائج تفوق تجربة الــ  BAوبالتركيز 2ممغم /لتر معنويا في معدل الصفات المدروسة التي شممت
عدد وطول االفرع الخضرية والوزن الطري والجاف لممجموع الخضري مقارنة مع المعامالت االخرى اذ حققت معدال بمغ

(17.00فرع/جزء نباتي 5.15 ,سم 17.07 ,ممغم 2.11 ,ممغم ) عمى التوالي .كما تفوقت معاممة التشعيع معنويا في معدل

الصفات نفسها اذ بمغت ( 9.12فرع/جزء نباتي 3.99 ,سم 11.20 ,ممغم 1.31 ,ممغم) عمى التوالي ,في حين حققت تجربة

الــ  TDZاعمى معدل لعدد وطول االفرع الخ ضرية والوزن الطري والجاف لممجموع الخضري عند التركيز  0.5ممغم/لتر اذ بمغ

 9.15فرع/جزء نباتي 4.13 ,سم 10.99 ,ممغم 0.94 ,ممغم) ,واعمى معدل لمصفات ذاتها عند معاممة التشعيع اذ بمغت
( 5.12فرع/جزء نباتي 3.25 ,سم 6.84 ,ممغم 0.56 ,ممغم) عمى التوالي.

كممات مفتاحية :الديجيتالس ,تشعيع ,تضاعف خضري ,بنزل ادنين ,الثايديازيرون.
*البحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث االول.

The Iraqi Journal of Agricultural Sciences – 46(8): 3245-324:, 2015

Al- Mukhtar & Hamed
EFFECT OF IRRADIATION AND CYTOKININE ON SHOOT MULTIPLI CATION OF
DIGITALIS LANATA IN VITRO.
Sarab A. Al- Mukhtar
Dr. Mohammed S. Hamed
Assent Lecturer
Professor
University of Karbala
University of Baghdad
ABSTRACT
Seeds of foxglove (Digitalis lanata) were irradiated with (0,30) gray of gamma ray and sown in
sold MS media ,after one month shoot tips 1 cm in length were taken and cultured on MS
media supplemented with (0,1,2,3,4) mg/l of BA or (0,0.5,1,1.5) mg/l of TDZ individually.
Result showed that the MS medium supplemented with 2mg/l of BA increased numbers,
length, fresh and dry weight of shoots comparing with the TDZ, the values were 17.00
shoot/exp.,5.15cm,17.07mg and 2.11mg respectively. Irradiation with 30 gray improved the
)characters tested as well, the values were (9.12 shoot/exp.,3.99cm, 11.20mg and 1.31mg
respectively. Meanwhile TDZ experiment got the highest rate of the same characters were
(9.17 shoot/exp.,6135cm, 12.;;mg and 2.;6mg) respectively, Irradiation with 30 gray improved
)the characters tested as well, the values were (7134 shoot/exp.,5147cm, 81:6mg and 2178mg
respectively1
Key words: Digitalis lanata ,irradiation, shoot multiplication, BA, TDZ.
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 2012/11/1حتى  .2014/4/1استخدمت اطراف االفرع

المقدمة

بطول  1سم من الشتالت المعقمة بعمر شير والتي تم

نبات الديجيتالس  Digitalis lanata L.نبات عشبي مزىر

الحصول عمييا من مرحمة انشاء المزارع النسيجية والمشععو

ذو حولين ينمو طبيعيا في شرق او غرب اوربا وغرب ووسط

اسيا وشمال غرب افريقيا ,صنف الجنس  Digitalisسابقا

بذورىا بالجرعة  30كري فضال عن معاممة المحايد وزرعت

ضمن العائمة النباتية  Scrophulariaceaeلكن مؤخ ار ومن

عمى وسط  )14( MSالصمب المجيز بالـ ـ  BAبالتراكيز

( )4 ,3 ,2 ,1 ,0ممغم/لتر والـ ـ  TDZبالتراكيز (,0.1 ,0

استعراض بحوث النشوء والتطور فقد صنف في العائمة

 )1.5 ,1.0 ,0.5ممغم/لتر في تجارب مستقمة وبواقع عشرة

النباتية  ,)5( Plantaginaceaeيزرع لتزيين الحدائق لجمال

تكررات لكل معاممة ,حضنت الزروعات في غرفة النمو

اوراقو في الموسم االول ,ولجمال ازىاره في الموسم الثاني او

بدرجة ح اررة  25م 2 _+ 0وشدة اضاءة  1000لوكس وفترة

لالستخدام الطبي الحتوائو عمى الكاليكوسيدات القمبية (.)11

اضاءة  16ساعة /يوم .اخذت مؤشرات الدراسة التي تضمنت

تعد تقانة الزراعة النسيجية إحدى التقانات الحيوية التي ادت

عدد االفرع واطواليا والوزن الطري والجاف لممجموع الخضري

وال زالت تؤدي دو اًر ميماً في خدمة اإلنسان ,والسيما في

مجال إكثار عدة أنواع من النباتات لما تمتاز بو ىذه الطريقة

بعد مرور اربعة اسابيع من الزراعة.

من ميزات لعل من أىميا الحصول عمى أعداد ىائمة من

التصميم االحصائي

النباتات الخالية من المسببات المرضية والمشابية لمنبات األم

نفذت التجربة باستخدام التصميم العشوائي الكامل CRD

في وقت قصير نسبياً وفي أي وقت من أوقات السنة ,فضالً

وبتجارب عاممية وبعشرة تك اررات وقورنت المتوسطات حسب
 LSDوعمى مستوى احتمال .)2( 0.05

عن استعمال ىذه التقانة في مجاالت بحثية وتطبيقية منيا

تربية وتحسين النبات ,و اإلكثار الساللي السريع الذي يعد

النتائج والمناقشة

من التطبيقات ذات األىمية الكبيرة وذلك بإتباع طرائق مختمفة

 .1تأثير التشعيع وتراكيز الــ  BAوتداخمهما في معدل عدد

نمو البراعم األبطية واستحداث األجنة الجسمية ( 4و  9و

يالحظ من الجدول ( )1تفوق ال ـ  BAمعنوياً بالتركيز 2

لمتمايز والتكوين الشكمي مثل تكوين البراعم العرضية وتحفيز

االفرع لنبات الديجيتالس.

 .)7كما عرف التأثير التنشيطي لالشعاع في نمو وتكشف

ممغم /لتر باعطائو اعمى معدل لعدد االفرع بمغ  17.00فرع/

النباتات منذ مدة طويمة وقد اظيرت نتائج معظم الباحثين ان

جزء نباتي بينما اعطى التركيز  4ممغم/لتر اقل معدل لعدد

برزت محاوالت بحثية عدة في ىذا المجال فقد اشار عدد من

تعط اي استجابة تذكر ,كما يالحظ من الجدول نفسو تفوق

التحفيز يظير عادة في المراحل االولى من النمو والتكشف.

لالفرع و بمغ  4.20فرع /جزء نباتي ,اما معاممة المحايد فمم

الباحثين الى ان الجرع الواطئة من اشعة كاما تعمل عمى

معاممة التشعيع معنويا والتي اعطت اعمى معدل لعدد االفرع

تحسين الصفات الفسمجية لمنبات وانتاج كميات عالية من

بمغ  9.12فرع /جزء نباتي مقارنة بمعاممة غير المشعع التي

مركبات االيض الثانوي(  .)17 ,6كما بين كثير من الباحثين

اعطت اقل معدل بمغ  6.22فرع /جزء نباتي .اما بالنسبة

السايتوكانينات وحدىا او بتداخميا مع االوكسينات ,ويعد

معنويا عن بعضيا اذ اعطـت معاممة التشعيع وعند التركيز 2

الدور الكبير الطراف االفرع في التضاعف عند استخدام

لمتداخـل بيـن التشعيع وتراكيز ال ـ  BAفقد اختمفـت القيمة

البنزل ادنين من انشط السايتوكانينات المستخدمة في

ممغم /لتر من ال ـ  BAاعمى معدل لعدد االفرع والذي بمغ

مضاعفة االجزاء النباتية .تيدف ىذه التجربة الى معرفة تاثير

 20.00فرع /جزء نباتي بينما بمغ اقل معدل عند معاممة

الديجيتال الصوفي خارج الجسم الحي.

بمغ  3.30فرع /جزء نباتي اما تركيز المحايد وفي كال

التشعيع و  BAو TDZفي تضاعف االفرع الخضرية لنبات

غير المشعع وعند التركيز  4ممغم /لتر من ال ـ  BAوالذي

المواد وطرائق العمل

المعاممتين (مشعع و غير مشعع) فمم تعط اي استجابة تذكر

نفذت ىذه الدراسة في مختبر زراعة االنسجة النباتية -

لعدد االفرع.

الدراسات العميا في كمية الزراعة -جامعة بغداد لممدة من
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من ال ـ  BAتاثي ار معنويا في معدل الوزن الطري والجاف

جدول  . 1تأثير التشعيع وتركيز ال ـ  BAوالتداخل بينهما في
معدل عدد االفرع الخضرية لنبات الديجيتالس بعد اربعة اسابيع

لمنموات الخضرية ,اذ تفوقت معاممة التركيز  2ممغم /لتر

من الزراعة عمى وسط 1MS

تركيز BA
(هلغن/لتر)
2
3
4
5
6
أ1ف1م ()2127
الوعدل
أ1ف1م ()2127

التشعيع (كري)
غيرهشعع
هشعع
3122
3122
9152
33152
3612
42122
7172
:142
5152
7132
2184
8144
;134
214:

 BAمعنويا عمى جميع المعامالت باعطائيا اعمى معدل
لموزن الطري والجاف وبمغ ( )2.11 ,17.07ممغم عمى

الوعدل
3122
;152
39122
81:7
6142
2166

التوالي مقارنة بمعاممة المحايد التي سجمت اقل معدل لموزن

الطري والجاف اذ بمغ ( )0.03 ,0.86ممغم عمى التوالي.

جدول  .3تأثير التشعيع وتركيز الــ  BAوالتداخل بينهما في
معدل الوزن الطري لممجموع الخضري لنبات الديجيتالس بعد

 .2تأثير التشعيع وتراكيز الــ  BAوتداخمهما في معدل طول

اربعة اسابيع من الزراعة عمى وسط .MS

االفرع لنبات الديجيتالس.

تركيز BA
(هلغن/لتر)
2
3
4
5
6
أ1ف1م ()2127
الوعدل
أ1ف1م ()2127

تبين نتائج الجدول ( )2تأثير التشعيع والتراكيز المختمفة من

ال ـ  BAفي معدل طول االفرع المتضاعفة اذ اظيرت النتائج
تفوق التركيز  2ممغم /لتر معنويا عمى جميع معامالت
التراكيز االخرى والذي بمغ المعدل فيو  5.15سم ,وسجمت
اقل معدل لطول االفرع في معاممة المحايد والذي بمغ 1.76

عمى التوالي مقارنتا بمعاممة غير المشعع التي حققت معدل

طول االفرع فييا  2.76سم .اما بالنسبة لتاثير التداخل بين

وزن طري وجاف لالفرع الخضرية بمغ ( 8.08و )0.73

معاممة التشعيع وتراكيز ال ـ  BAفيالحظ من نتائج الجدول

ممغم .اما بالنسبة الى تاثير التداخل فقد تفوقت معاممة

تفوق كل معامالت التشعيع وبوجود تراكيز ال ـ  BAمعنويا

التشعيع وبجميع تراكيز ال ـ  BAمعنويا عمى معاممة المقارنة

عمى معاممة المقارنة ,اذ تحقق اعمى معدل لطول االفرع عند

التي تتضمن وجود تراكيز ال ـ  BAفقط في معدل الوزن

معاممة التشعيع وبالتركيز  2ممغم /لتر  BAو بمغ 5.90

الطري والجاف لالفرع الخضرية اذ حقق التركيز  2ممغم /لتر

سم ,اما اقل معدل لطول االفرع فقد تحقق في معاممة غير

 BAعند معاممة التشعيع اعمى معدل وزن طري وجاف

المشعع وبالتركيز  0.0ممغم /لتر  BAوالذي بمغ  1.27سم.

لالفرع الخضرية بمغ ( 19.10و  )2.75ممغم عمى التوالي

جدول  . 2تأثير التشعيع وتركيز الــ  BAوالتداخل بينهما

بينما حققت معاممة غير المشعع وعند التركيز نفسو من BA

في معدل طول االفرع الخضرية لنبات الديجيتالس بعد اربعة

معدل وزن طري وجاف لالفرع المتضاعفة بمغ ( 15.04و

اسابيع من الزراعة عمى وسط 1MS

2
3
4
5
6
أ1ف1م ()2127
الوعدل
أ1ف1م ()2127

21:8
;3512
39129
32143
81;9
2158

والجاف لالفرع الخضرية اذ بمغ ( 11.20و  )1.31ممغم

المعدل  3.99سم مقارنة بمعاممة غير المشعع اذ بمغ معدل

تركيز BA
(هلغن/لتر)

التشعيع (كري)
غيرهشعع
هشعع
215:
3155
331;5
36148
37126
3;132
91;3
34173
7136
:1:2
2175
:12:
33142
2146

الوعدل

كما اثرت معاممة التشعيع معنويا في معدل الوزن الطري

سم .كما اظيرت النتائج تفوق معاممة التشعيع معنويا اذ بمغ

التشعيع (كري)
غيرهشعع
هشعع
3149
4147
5162
6162
6162
71;2
4172
51;2
4145
5172
216:
4198
;;51
2143

الوختار وحود

 )1.46ممغم عمى التوالي .في حين اعطت معاممة غير

الوعدل

المشعع وعند التركيز  0.0من الــ  BAاقل معدل في الوزن

3198
51;2
7137
5142
41:9
2156

الطري والجاف لالفرع المتضاعفة بمغ ( 0.38و )0.01

ممغم عمى التوالي ,وقد يعزى ذلك الى ان ىذه المعامالت

كانت قد تفوقت في معدل عدد االفرع (جدول  ) 1مما ادى
الى زيادة الكتمة الحية مما انعكس عمى الوزن الطري والجاف
ليذه الكتمة.

 .3تاثير التشعيع وتراكيز الــ  BAوتداخمهما في معدل
الوزن الطري والجاف لالفرع المتضاعفة لنبات الديجيتالس.

يالحظ من نتائج الجدولين ( )3و ( )4ان لمتراكيز المختمفة
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جدول  . 4تأثير التشعيع وتركيز ال ـ  BAوالتداخل بينهما في

.5تاثير التشعيع وتراكيز الــ  TDZوتداخمهما في معدل

معدل الوزن الجاف لممجموع الخضري لنبات الديجيتالس بعد

طول االفرع لنبات الديجيتالس:

اربعة اسابيع من الزراعة عمى وسط . MS

تركيز BA
(هلغن/لتر)
2
3
4
5
6
أ1ف1م
الوعدل
أ1ف1م

هشعع
2128
3183
4197

التشعيع(كري)
غيرهشعع
2123
3125
3168

3156
;219

في معدل طول االفرع المتضاعفة اذ اظيرت النتائج تفوق

2126
3154
4133

التركيز  0.5ممغم /لتر معنويا عمى جميع التراكيز والذي بمغ

المعدل فيو  4.13سم مقارنة بمعاممة المحايد التي سجمت

3127
;217
2136

;213
3153

تبين نتائج الجدول ( )6تأثير التراكيز المختمفة من الـ ـ TDZ

الوعدل

2197
;215

الوختار وحود

اقل معدالً والذي بمغ  1.76سم .اما بالنسبة الى تاثير

2195

االشعاع في معدل طول االفرع المتضاعفة فقد اظيرت

212:

.4تأثير التشعيع وتراكيز الــ  TDZوتداخمهما في معدل

النتائج تفوق معاممة التشعيع معنويا اذ حققت معدال بمغ

الجدول ( )5الى تاثير التشعيع والتراكيز المختمفة من ال ـ

بمغ  2.31سم .اما عن تاثير التداخل بين معامالت التشعيع

عدد االفرع لنبات الديجيتالس .تشير النتائج الموضحة في

 3.25سم مقارنة بمعاممة غير المشعع التي سجمت معدال

 TDZوالتداخل بينيم في معدل تضاعف االفرع الخضرية اذ

وتراكيز ال ـ  TDZفيالحظ ان اعمى معدل لطول االفرع تحقق

لوحظ ان التركيز  0.5ممغم /لتر من ال ـ  TDZقد اعطى

عند معاممة التشعيع والتركيز  0.5ممغم /لتر TDZحيث بمغ

اعمى معدل لعدد االفرع بمغ  9.15فرع /جزء نباتي والذي

 4.70سم والذي تفوق معنويا عمى بقية المعامالت االخرى,

 1.5ممغم /لتر  TDZاقل معدل لعدد االفرع بمغ  2.31فرع/

 TDZوالذي بمغ  1.27سم.

تفوق معنويا عمى بقية التراكيز االخرى ,بينما حقق التركيز

بينما سجل اقل معدل عند معاممة غير المشعع والتركيز 0.0

جزء نباتي ,ولم تحقق معاممة المحايد اي استجابة تذكر لعدد

جدول  . 6تأثير التشعيع وتركيز الــ  TDZوالتداخل بينهما

التشعيع في معدل عدد االفرع والذي بمغ  5.12فرع /جزء

بعد اربعة اسابيع من الزراعة عمى وسط .MS

االفرع ,كما يالحظ من نتائج الجدول نفسو تفوق معاممة

في معدل طول االفرع الخضرية لنبات الديجيتال الصوفي

نباتي مقارنة بمعاممة غير المشعع التي اعطت  3.53فرع/

تركيزTDZ
(هلغن/لتر)
2
213
217
312
317
أ1ف1م ()2127
الوعدل
أ1ف1م ()2127

جزء نباتي .اما بالنسبة الى تاثير التداخل بين التشعيع
وتراكيز ال ـ  TDZفي معدل عدد االفرع فيالحظ من بيانات
الجدول نفسو تفوق معاممة التشعيع وعند التركيز  0.5ممغم/
لتر  TDZوالتي حققـت اعمى معدل بمـغ  10.80فرع /جزء

نباتي ,بينما اعطت معاممة غير المشعع وعند التركيز

تشير نتائج الجدول ) و( )8الى وجود فروق معنوية بين

المشعع وعند التركيز  TDZ 0.0اي استجابة تذكر لعدد

تراكيز ال ـ  TDZفي معدل الوزن الطري والجاف لالفرع

االفرع.

المتضاعفة ,اذ اعطى التركيز  0.5ممغم /لتر اعمى معدل

جدول  .5تأثير التشعيع وتركيز الــ  TDZوالتداخل بينهما في

لموزن الطري والجاف بمغ (  10.99و  )0.94ممغم عمى

معدل عدد االفرع الخضرية لنبات لديجيتالس بعد اربعة اسابيع

التوالي ,بينما بمغ اقمو عند معاممة المحايد التي سجمت اقل

من الزراعة عمى وسط .MS

تركيزTDZ
(هلغن/لتر)
2
213
217
312
317
أ1ف1م ()2127
الوعدل
أ1ف1م ()2127

7134

3198
5133
6135
4189
4146
2134

معدل الوزن الطري والجاف الفرع نبات الديجيتالس:

فرع/جزء نباتي ,في حين لم تحقق معاممتا المشعع وغير

هشعع
3122
8152
321:2
6192
419:

الوعدل

.6تاثير التشعيع وتراكيز الــ  TDZوالتداخل بينهما في

1.5ممغم /لتر  TDZاقل معدل لعدد االفرع بمغ 1.83

التشعيع (كري)
غيرهشعع
3122
6172
9172
41:2
31:5
2159
5175
21388

التشعيع (كري)
غيرهشعع
هشعع
3149
4147
4198
5167
5177
6192
4133
5145
31:6
4186
2149
4153
5147
2134

معدل لموزن الطري والجاف بمغ ( 0.86و  )0.04ممغم عمى

الوعدل

التوالي.

3122
7162
;137
5197
4153
2148

3248

هجلة العلوم الزراعية العراقية – 4237/ 324: -3245 <)6(68

التنشيطي لالشعاع عبر االجيال ,فضال عن ذلك يعتقد ان

جدول  .7تأثير التشعيع وتركيز الــ TDZوالتداخل بينهما

الجرع الواطئة من االشعاع تؤدي الى ازالة بعض االنزيمات

في معدل الوزن الطري لممجموع الخضري لنبات الديجيتال

المثبطة لبعض العمميات الحياتية في النبات ,ويوجد اعتقاد

الصوفي بعد اربعة اسابيع من الزراعة عمى وسط .MS
تركيزTDZ
(هلغن/لتر)
2
213
217
312
317

أ1ف1م ()2127
الوعدل
أ1ف1م()2127

التشعيع (كري)
غيرهشعع
هشعع
2123
2129
2153
2197
2194
3137
2157
21832
212:
2144
2127
;214
2178
2125

آخر ىو ان ظاىرة التنشيط االشعاعي تؤدي الى تغيير في

الوعدل

الخصائص الفسمجية لمسايتوبالزم وىذا يسبب زيادة العمميات

2126
2175
21;6
216:
2137
2126

الفسمجية والتفاعالت الحياتية فيو ( .)15وىذا يتفق مع ما

وجده ( )12عند تعريض بذور نبات

كري حققت اعمى مقاييس النمو الخضري وكذلك مع ماذكره

( )10بأن افضل النتائج في مقاييس النمو الخضري قد

معاممة التشعيع كان ليا تاثير معنوي في معدل الوزن الطري

تحققت

والجاف لالفرع المتضاعفة اذ بمغ (  6.84و  )0.56ممغم

النتائج التي ذكرت في الجداول نفسيا تفوق تراكيز ال ـ BA

طري وجاف بمغ (  4.14و  )0.29ممغم عمى التوالي .كما

معنويا في الصفات المذكورة عمى تراكيز ال ـ  TDZوقد يعزى

يشير التداخل الثنائي بين معاممة التشعيع وتراكيزالــTDZ

السبب الى الطبيعة التركيبية لم ـ  BAالذي يرتبط بسمسمتو

المجيزة لموسط الغذائي  MSالى وجود فروق معنوية اذ

الجانبية حمقة بنزايل ذات ثالث اواصر مزدوجة مما جعمو

اعطت معاممة التشعيع وعند التركيز  0.5ممغم /لتر TDZ

يتفوق في نشاطو عمى باقي السايتوكانينات اذ ان االواصر

اعمى معدل لموزن الطري والجاف لالفرع المتضاعفة بمغ

المزدوجة تزيد من فعالية ونشاط المركب مما جعل ال ـ BA

( 13.05و  )1.15ممغم عمى التوالي ,واقمو تحقق عند

اكثر تأثي ار في انقسام الخاليا واتساعيا بالحجم وتمايزىا اي

معاممة غير المشعع وعند الركيز  TDZ 0.0التي اعطت

اكثر تاثي ار عمى عممية النمو والتطور مما يجعمو احد ابرز

معدل وزن طري وجاف بمغ ( 0.38و  )0.01ممغم عمى

السايتوكانينات المستخدمو في اكثار كثير من االنواع النباتية

التوالي.

( .)3كما ذكر كثير من الباحثين ان استخدام السايتوكانينات

جدول  .8تأثير التشعيع وتركيز الــ TDZوالتداخل بينهما في

وال سيما ال ـ  BAفي الزراعة النسيجية يعود الى كونيا

معدل الوزن الجاف لممجموع الخضري لنبات الديجيتال الصوفي

مركبات مستقرة لعدم تحمميا بسيولة وكفاءتيا العالية في كسر

بعد اربعة اسابيع من الزراعة عمى وسط .MS

تركيزTDZ
(هلغن/لتر)
2
213
217
312
317
أ1ف1م ()2127
الوعدل
أ1ف1م ()2127

هشعع
3155
91::
35127
9147
;618
2158
81:6

عند

تعريض

بذور

نبات

Pterocarpus

 santalinusالى  30كري من اشعة كاما .والذي لوحظ من

عمى التوالي مقارنة بمعاممة المقارنة التي اعطت معدل وزن

التشعيع (كري)

Eryngium

 foetidumالى جرع مختمفة من اشعة كاما بأن المعاممة 30

اما عن تاثير التشعيع فيالحظ من الجداول نفسيا بأن

غيرهشعع
215:
71::
:1;5
5153
4144

الوختار وحود

السيادة القمية اذ تعمل عمى تكشف واتساع االوعية الناقمة

الوعدل

لنسيج الخشب ,ومنع تحمل الكموروفيل ,وتحفيز انقسام الخاليا

21:8
81::
;;321
714:
5168
2148

وزيادة انتاج االحماض النووية ( 1و  13و .)16وىذا يتفق

مع ما وجـده ( )18عند تنـمية مـزارع االفـرع الخضرية لنبات
 Cichorium intybusوذلك من خالل زراعة اطراف افرع

6136
2138

تبين مما تقدم عرضو من نتائج الجداول ( )8بشكل عام

الشتالت المعقمة عمى وسط  MSالمجيز بتوليفات مختمفة

تفوق معامالت التشعيع في الصفات المدروسة والتي شممت

من منظمات النمو  NAA ,IAA ,TDZ ,Kin ,BAو

عدد وطول االفرع المتضاعفة والوزن الطري والجاف لمنبات

 IBAوكانت افضميا التوليفة المتكونة من  2ممغم /لتر BA

عمى المعامالت غير المشععة ,وقد يعود سبب التنشيط الى

و 0.2ممغم /لتر  IAAوالتي اعطت اكثر من  130فرعاً

تاثيـ اًرمباشـ اًر ليذه الجرع المنشطة في المادة الوراثية لمنواة

اختبارىم لعدد من منظمات النمو وبتراكيز مختمفة ,اذ عمدوا

تأثيـر الجرع الواطئة من اشعـة كاما اذ يعتقـد ان ىناك

خالل  10اسابيع .وكذلك اتفق مع ما توصل اليو ( )8عند

استنادا الى حاالت كثيرة والتي تشير الى انتقال ىذا التاثير

الى استأصال اطراف االفرع من شتالت الــ Digitalis
3249
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Digitalis sp. Docotoral Thesis. Faculty of
Natural Sciences the Friedrich-Alexander
University Erlangen Nuremberg. Kamerun.
12.Mohammed, A.A.(2008). Effect of low
dose gamma irradiation on some phytoche micals and scavenger ability.
13.of in vitro culture (Eryngium foetidum L.)
Plantlets medicinal and aromatic plant science
and biotechnology. Pp.32-36.
14.Mok, M.C.; R.C.Martin and W.S.Mok.
(2000). Cytokinins: Biosynthesis. Metabolism
and Perception. In vitro Cell.Dev.Biol. 36:
102-107.
15.Murashige, T. and F. Skooge.(1962). A
revised medium for rapid growth and
bioassays with tobacco tissue culture. Physiol.
Plant. 15: 473- 497.
16.Rukmanski, G. and P. Fedin .(1969). Radiation and plant. Iz sveto na rastenia, zimizdat,
Sofia.
17.Schmulling, T.(2004). Cytokinins in Ency clopedia of Biological Chemistry. Academic
Press/ Elsevier Science.
18.Strid, A.; W. Chow and J.Anderson. (1990)
.Effect of supplementary gamma irradiation on
photosynthesis in Pisum sativum, Bioche mistry, 1020, 260 – 268.
19.Yucesan,B.; A.Turker and E.Gurel. (2007).
BA-induced high frequency plant regeneration
through multiple shoot formation in witloof
chicory (Cichorium intybus L.). Plant Cell Tiss
Organ Cult91:243–250.

 بالتداخل مع تراكيز مختمفة من2,4-D بتراكيز مختمفة من
 وعمى ضوء التوليفات الخاصة بمنظماتBA, Kin, TDZ
 الحاوي عمىMS النمو فقد توصل الباحثون الى ان الوسط
 ىو االفضل2,4-D  لتر/ ممغم0.2  معBA  لتر/ ممغم2

.النشاء مزارع االفرع الخضرية
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