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المستخمص

 هدفت الدراسة.2015.نفذ البحث في مختبر زراعة االنسجة النباتية التابع لكمية الزراعة – جامعة بغداد خالل المدة من شباط حتى تشرين االول

Gerbera jamesonii  هن الجيربراYanara  وMartinque ( في تجذير أفرع صنفيNAA) الختبار تأثير نوع الض وء ونفثالين حامض الخميك

 بنصف القوة الخالي منMS سبيرمدين اعطى الوسط الغذائي

1-

لتر. ممغم0.3  بنصف قوة امالحه الحاوي عمى تركيزMS المزروعة عمى وسط

 واعطى الضوء االبيض اعمى نسبة مئوية. االخرىNAA عن تراكيز″ التي اختمفت معنويا%75  اعمى نسبة مئوية لمتجذير بمغتNAA االوكسين
 والضوءMartinque  بينما اعطى التداخل بين الصنف.%78  اال انها لم تختمف معنويا̋ عن الضوء االحمر اذ بمغت النسبة% 89 لمتجذير بمغت
 اعطى الوسط.%78  اذ بمغت النسبة المئويةYanara  عن الصنف″ اال انها لم تختمف معنويا% 100 االبيض اعمى نسبة مئوية لمتجذير بمغت
 االخرىNAA عن تراكيز االوكسين″ فرع واختمف معنويا/ جذر7.50  اعمى معدل لعدد الجذور المتكونة بمغNAA الغذائي الخالي من االوكسين

فرع وحصل اعمى/ جذر6.60  اعمى معدل لعدد الجذور بمغNAA  تحت الضوء االبيض في الوسط الخالي من االوكسينMartinque واعطى الصنف
 عن عدد الجذور عند″فرع الذي لم يختمف معنويا/ جذر10.10  بمغNAA معدل لعدد الجذور عند الضوء االزرق في الوسط الخالي من االوكسين

 عن الصنف″سم الذي لم يختمف معنويا1.62  اعمى معدل لطول الجذور بمغMartinque فرع بينما اعطى الصنف/  جذر8.9 الضوء االحمر إذ بمغ
 تحت الضوء االبيض في الوسط الخالي منMartinque  اعطت معاممة التداخل بين الصنف. سم1.49  اذ اعطى معدل طول لمجذور بمغYanara
. عن جميع التداخالت االخرى″ سم الذي اختمف معنويا3.40  اعمى معدل لطول الجذور بمغNAA االوكسين
. الضوء االزرق, الضوء االحمر, سبيرميدين, وسط مراشيكي وسكوك:كممات مفتاحية
.بحث مستل من رسالة الماجستير لمباحث االول
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ABSTRACT
This research was conducted at the plant tissue culture Lab. College of Agriclture, University of Baghdad from
February to October 2015. The aim of the study was investigate the influence of light quality and Naphthalene
Acetic Acid(NAA) on some properties of roots for two varieties Martinque and Yanara shoots of Gerbera
jamesonii, cultured on MS medium supplemented with 0.3 mg.L -1 Spermidine. The results indicated that 1/2 MS
medium with free auxin NAA gave the highest percentage of rooting (75 %) Which differed significantly from
the other concentrations of NAA. White light gave the hightest percentage of rooting (89 %), that was not
significantly different from the red light (78%) . While the treatment of Martinque variety under White light
gave the highest percentage of rooting (100%), that was not significantly different from Yanara variety that gave
(78%). MS medium with free auxin NAA gave the highest number of roots (7.5 % root/shoot ) that was
significantly different on all the other concentrations of NAA. MS medium with free auxin NAA under White
light of roots (6.6 root/shoot) at Martinque variety . While MS medium with free auxin NAA under blue light
gave the highest number of roots (10.10 roots/shoot) that was not different significantly from red light it gave (8.9
root/shoot) Martinque variety gave the highest rate of root length ( 1.62 cm) Which not differend significantly
from Yanara variety it gave (1.49 cm) While The treatment of Martinque variety under White light with NAAfree medium gave the highest rate of root length (3.40 cm) and was significantly different on all the other
interactions
Keywords: Murashing And Skoog, Spermidine ,red light ,blue light
Part of M.Sc. Thesis of the first author.
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البراعم الزىرية لصنفين من الجيرب ار ( Martinqueو

المقدمة

 )Yanaraوزراعتيا خارج الجسم الحي لدراسة تأثير نوعية

تنتمي الجيرب ار  Gerbera jamesoniiالى العائمة

االضاءة واالوكسين  NAAفي نمو وتطور الجذور.

المركبة  ,Asteraceaeويشتمل الجنس  Gerberaالذي

سمي استنادا˝الى الرحالة االلماني Traugott Gerberعمى

المواد وطرائق العمل

 45 – 40نوعآ أىميا النوع  jamesoniiأذ ترجع تسميتيا

أجريت ىذه الدراسة في مختبر الزراعة النسيجية التابع

الى العالم االنجميزي  Jamesonويضم ىذا النوع عمى جميع

لمختبرات الدراسات العميا  -كمية الزراعة  -جامعة بغداد

االصناف التجارية التي تنمو في أغمب اماكن العالم ,وليا

لممدة من شباط  2015ولغاية منتصف أيمول .2015

قيمة تسويقية عالية كأزىار قطف في العديد من دول العالم

تعقيم مواد وادوات العمل :اجريت عمميات تعقيم قناني

منيا ىولندا ,المانيا ,الواليات المتحدة االمريكية واليابان .وتعد

الزراعة واطباق بتري المستخدمة لتقطيع االجزاء النباتية بعد

الجيرب ار من االزىار العشبية المعمرة يصل أرتفاعيا من

وضعيا في حاويات معدنية خاصة ليذا الغرض Canisters

 58.8 – 44.1سم وقطر أزىارىا من  24.5-9.8سم

وتعقيم مالقط ومشارط الزراعة وكذلك تعقيم الماء المقطر

تصمح لمشحن لمسافات طويمة دون أن يؤثر ذلك في أشكاليا

المستخدم في غسل البراعم الزىرية غير الناضجة لمدة 30

والوانيا ونظارتيا فضال˝عن تميز أزىارىا بقوة ومتانة وطول

دقيقة بجياز الموصدة  Autoclaveلمدة  30دقيقة وعمى

المرتبة الخامسة من بين أفضل عشرة أزىار قطف في العالم

الوسط الغذائي الجاىز المكون من أمالح ( (MS) (18في

 .)24 ,22( ) Clumpsحظيت نباتات الزينة بأىتمام كبير

من قبل شركة دوشيفا اليولندية ) )Dochefaواضيفت

درجة ح اررة  121م وضغط  1.04كغم  /سم .2اُستخدم

الحامل الزىري ,وعمرىا المزىري اذ حصمت الجيرب ار عمى
وتتكاثر خضريا ″بالتقسيم (السرطانات  Suckersأو الكتل

مراحل االكثار كافة لتحضير الوسط الغذائي  MSالمصنع
الفيتامينات ومنظمات النمو بعد ان تم تحضيرىا كمحاليل

في أكثارىا باستخدام تقنية زراعة االنسجة النباتية بعد مغادرة
الكثير من طرائق االكثار التقميدية المعروفة بسبب النجاحات

اساس والسكروز واالكار وكما مبين في جدول  1الى الوسط

التي تحققت في ىذا المجال ,ومنيا نباتات الجيرب ار اذ يعد
االكثار الدقيق النظام الرئيسي المتبع في اكثارىا خارج الجسم

الغذائي وعدل  pHالوسط الى  5.7من خالل اضافة قطرات
من محمول واحد عياري من ىيدروكسيد الصوديوم او حامض

الحي والحصول عمى ماليين النبيتات خالل سنة لمطمب

الييدروكموريك ,وسخن الوسط الغذائي بواسطة الخالط

المتزايد عمييا كأزىار قطف (.)12, 1ان فسمجة وتطور

المغناطيسي الحراري وبعد ان اصبح الوسط متجانسا ″وزع
في في قناني الزراعة ثم عقمت بجياز الموصدة عمى درجة

النبات تتأثر بقوة بالطيف الضوئي في بيئة النمو وان آلية

o

تأثير الطيف الضوئي في نمو وتطور النبات غير معروفة

2

ح اررة  121م وضغط  1.04كغم/سم لمدة  15دقيقة

بالتفصيل اذ توجد تقارير قميمة حول التأثير الخاص لنوع
االضاءة في فسمجة النبات وتنظيم النمو تحت ظروف

.اُستخدمت االفرع العرضية الناشئة من زراعة أرباع البراعم
الزىرية غير الناضجة بقطر قاعدي  1.2-1.0سم في دراسة

الزراعة خارج الجسم الحي .فالتغيرات في نوع االضاءة تؤثر

تأثير التداخل بين تراكي ـ ـزNAA

وعدة انواع من الطيف

بشدة في بعض المؤشرات التشريحية والفسمجية والكيموحيوية

الضوئي في بعض المؤشرات لصفات الجذور في الوسط

الغذائي  MSبنصف قوة امالحيا الحاوي عمى  Spdبتركيز

والتشكل الظاىري لمنبات ( (25, 16فالنمو المثالي يحتاج

1-

 0.3ممغم  .لتر

الى استجابة فسمجية والتي تشير الى استجابات مرنو الى

مضاف˝اليو  NAAبالتراكيز (,0.0
1-

 ,تحت ظروف االطوال الموجية

الضوء وجاىزية المغذيات وان الحالة الفسمجية لمنبات الواىب

 ) 2.0 ,1.0ممغم  .لتر

تحددىا الظروف البيئية مثل درجة الح اررة ,شدة االضاءة

لمضوء االحمر ( )700 - 640نانوميتر والضوء االزرق

بالطول الموجي (  )490 – 425نانوميتر واالحمر +

وطول الموجة الضوئية()7,21,5من ىذا المنطمق وبناء˝عمى

االزرق والضوء االبيض ) .)7ثم درست الصفات التالية :

ماتقدم من حصول الجيرب ار عمى اىتمام وطمب كبير في

النسبة المئوية لمتجذير ,معدل عدد الجذور ,معدل أطوال

صناعة االزىار في العالم لذا ىدف ىذا البحث الى اُستخدام
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الجذور (سم) قيست بأستخدام شريط القياس .نفذت التجارب

منيا  .اما فيما يخص التداخل الثنائي بين تراكيز NAA

Completely

ونوع الضوء فتشير النتائج الى تفوق التداخل بين الوسط

 )CRD( Randomized Designوبتجارب عاممية,

الخالي من االوكسين والضوء االحمر والوسط الخالي من

بأستخدام

التصميم

العشوائي

الكامل

1-

وحممت النتائج باستخدام البرنامج االحصائي الجاىز

االوكسين والضوء االبيض وتركيز 1ممغم .لتر

 )2010( GenStatوقورنت المتوسطات عمى وفق اختبار

والضوء االحمر اذ اعطيا اعمى نسبة مئوية لمتجذير بمغت

 %100والتي اختمفت معنويا̋ عن جميع التداخالت االخرى,

أقل فرق معنوي ( )LSDوعمى مستوى احتمال .)3( % 5

1-

بأستثناء التداخل بين تركيز 1ممغم  .لتر

جدول .1مكونات الوسط الغذائي  MSمن المركبات الخاصة
بالزراعة.

الوادة
 MS Saltجاهز
Pyrodoxine - HCl
Glycine
Nicotice acid
Thiamine –HCl
Myo-inositol
NAA , Spermidin
Sucrose
Agar

1-

االبيض وتركيز  2ممغم  .لتر

1-

الكوية هلغن  .لتر
2.16
0.5
2.0
0.5
0.1
100
حسب التراكيز الوستعولة
بالتجربة
30000
7000

ونوع الضوء تأثير معنوي في النسبة المئوية لمتجذير .اذ تفوق
التداخل الثالثي بين الوسط الخالي من االوكسين والصنفين
االبيض بأعطاء اعمى نسبة مئوية لمتجذير بمغت %100
1-

وكذلك الحال بالنسبة لتراكيز 1ممغم  .لتر

التركيز من ام  NAAللصنف Martinque

والضوء

االبيض المذان اعطيا نسبة .% 100بينما لم تتكون جذور
عند التداخالت الثالثية بين تركيز 1ممغم  .لتر

1-

بين تراكيز  NAAفي النسبة المئوية لمتجذير اذ اعطى

NAA

والصنفين  Martinqueو Yanaraعند الضوء االحمر+

الوسط الغذائي الخالي من االوكسين اعمى معدل بمغ %75

االزرق وتركيز  2ممغم .لتر  NAAللصنفين Martinque
1-

 NAAالذي

وYanara

اعطى نسبة  . %38ويتضح من بيانات الجدول نفسو الى

عند الضوء االزرق اذ بمغت النسبة المئوية

لمتجذير . % 0تظير نتائج الجدول ( )3عدم وجود فرق

التفوق المعنوي لمضوء االبيض في النسبة المئوية لمتجذير اذ

معنوي بين الصنفين في عدد الجذور المتكونة لكل منيا اذ

بمغت  % 89عمى انواع االضاءة االخرى باستثناء الضوء

بمغ عدد الجذور لمصنف  4.20 Martinqueجذر /فرع

االحمر اذ بمغت .% 78اما فيما يخص التداخل الثنائي بين

ولمصنف  Yanaraبمغ  3.48جذر /فرع .كما تشير نتائج

الصنف  Martinqueوالوسط الخالي من االوكسين ادى

الجدول نفسو الى تفوق الوسط الغذائي الخالي من االوكسين

الى اعطاءه اعمى نسبة مئوية لمتجذير بمغت  % 83التي

معنويا في اعطاءه اعمى معدل لعدد الجذور بمغ
̋
NAA

عند

1-

 7.50جذر /فرع مقارنة بالتركيز  1.0ممغم  .لتر

الصنفين  Martinqueو Yanaraالمذين اعطيا نسبة 42

1-

وتركيز  2.0ممغم  .لتر

 %و % 33لمصنفين عمى التوالي .وتشير نتائج الجدول

NAA

 NAAالمذان اعطيا  2.77و

 1.25جذر /فرع عمى التوالي  .بينما اعطى الضوء االحمر

نفسو الى وجود اختالفات في التداخالت بين االصناف ونوع

اعمى معدل لعدد الجذور بمغ  5.20جذر /فرع اال انو لم

الضوء اذ تفوق التداخل بين الصنف  Martinqueوالضوء

يختمف معنويا̋ عن الضوء االزرق الذي اعطى  4.23جذر/

االبيض معنويا̋ عمى التداخالت االخرى في النسبة المئوية

فرع واختمف معنويا̋ عن الضوء االبيض والضوء االحمر+

لمتجذير فبمغت  %100باستثناء الصنف Martinque
والضوء االحمر والصنف Yanara

 NAAللصنف

 Martinqueوالصنف  Yanaraعند الضوء االحمر ونفس

لمتجذير .وتبين نتائج الجدول نفسو ان ىناك فروقا̋ معنوية

اختمفت معنويا̋ عن التداخل بين تركيز  2ممغم .لتر

عند الضوء االحمر والضوء

 Martinqueو Yanara

بين الصنفين  Martinqueو  Yanaraفي النسبة المئوية

1-

 NAAوالضوء االبيض

الجدول بان لمتداخل الثالثي بين تراكيز  NAAواالصناف

يتضح من نتائج الجدول ( )2الى عدم وجود فروقات معنوية

وتفوق معنويا̋ عمى التركيز  2ممغم  .لتر

 NAAوالضوء

المذان اعطيا نسبة  % 83لكل منيا .يتضح من نتائج

النتائج والمناقشة

1-

NAA

االزرق .

والضوء االحمر

والصنف  Yanaraوالضوء االبيض اذ بمغت  %78لكل
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جدول  .2تأثير الصنف وام  NAAونوع الضوء والتداخل بينهم في النسبة المئوية لمتجذير عمى وسط  MSالحاوي عمى 0.3
1-

ممغم.لتر

 Spdبعد  6اسابيع من الزراعة.
نوع الضوء

الصنف

Martinque

Yanara

صنف
x
NAA

تراكيزNAA
1هلغن.لتر

Red

Blue

Red+Blue

White

0.0
1.0
2.0
0.0
1.0
2.0

100
100
33
100
100
33

67
33
00
33
33
00

67
00
33
33
00
33

100
100
100
100
67
67

83
58
42
67
50
33
34

89

هعدالت NAA

100
83
83

75
54
38
24

67

هعدالت
الصنف

61

50

LSD 0.05
28
78
هعدالت نوع الضوء
LSD 0.05
50
100
0.0
 x NAAنوع
33
100
1.0
الضوء
00
33
2.0
LSD 0.05
33
78
Martinque
صنف xنوع
الضوء
22
78
Yanara
LSD 0.05
اما فيما يخص التداخل بين االصناف وتراكيز NAA

39
والضوء االزرق في الوسط الغذائي الخالي من االوكسين

فيالحظ من الجدول نفسو الى تفوق الوسط الغذائي الخالي

بأعطاء اعمى معدل لعدد الجذور بمغ  11.00جذر /فرع

معنويا عمى جميع
̋
من االوكسين لمصنف Martinque

الذي تفوق عمى جميع التداخالت باستثناء التداخل بين

28
27
50
00
33
47
33
22

التداخالت االخرى اذ بمغ  8.25جذر /فرع  .وتشير نتائج

19

100
78

الضوء االحمر والصنف

Martinque

والضوء االحمر

التداخل بين االصناف ونوع الضوء الى وجود اختالفات

والصنف  Yanaraوالضوء االزرق والصنف  Yanaraفي

معنوية بين التداخالت اذ تفوق التداخل بين الضوء االحمر

الوسط الخالي من االوكسين اذ بمغ عدد الجذور(,8.0 ,9.8

والصنف  Martinqueبأعطاء اعمى معدل لعدد الجذور بمغ

 ) 9.2جذر  /فرع عمى التوالي .توضح نتائج الجدول ()4

 5.73جذر /فرع الذي تفوق معنويا̋ عمى جميع التداخالت

الى عدم وجود اختالفات معنوية بين الصنف Martinque

الثنائية بأستثناء التداخل بين الضوء االزرق والصنف

و  Yanaraفي معدل طول الجذور اذ بمغ  1.62و 1.49

 Martinqueوالتداخل بين الضوء االحمر والصنف

سم عمى التوالي .بينما تشير نتائج الجدول نفسو الى وجود

 Yanaraاذ بمغ  4.60و  4.67جذر /فرع عمى التوالي.

فروق معنوية في معدل اطوال الجذور بين تراكيز NAA

وتشير نتائج الجدول نفسو الى ان لمتداخل الثنائي بين NAA

المضافة .اذ تفوق الوسط الغذائي الخالي من االوكسين

معنويا في عدد الجذور المتكونة اذ بمغ
̋
ونوع الضوء تأثي ا̋ر
 10.10جذر /فرع في حالة تداخل الضوء االزرق مع الوسط

معنويا عن التراكيز االخرى فأعطى اعمى معدل الطوال
̋

الجذور بمغ  2.31سم .بينما يالحظ ان الضوء االبيض

الخالي من االوكسين واختمف معنويا̋ عن جميع التداخالت

اعطى اعمى معدل لطول الجذور بمغ  1.91سم واختمف

االخرى بأستثناء تداخل الضوء االحمر مع الوسط الخالي من

معنويا عن انواع االضاءة االخرى تاله الضوء االزرق بمعدل
̋

االوكسين اذ بمغ  8.90جذر /فرع  .اما بخصوص التداخل

طول لمجذور بمغ  1.53سم .اما فيما يتعمق بالتداخل الثنائي

الثالثي بين تراكيز  NAAوالصنف ونوع الضوء فتبين النتائج

بين االصناف وتراكيز  NAAفتشير نتائج الجدول نفسو الى

الى وجود اختالفات معنوية في عدد الجذور المتكونة بين
التداخالت اذ تفوق التداخل بين الصنف

تفوق التداخل بين الصنف  Martinqueوالوسط الخالي من
االوكسين معنويا̋ في معدل اطوال الجذور عن جميع

Martinque
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التداخالت االخرى اذ بمغ  2.48سم .وفيما يخص التداخل

عن جميع التداخالت االخرى اذ بمغ  2.48سم .كما تشير

الثنائي بين نوع الضوء واالصناف يالحظ وجود فروقات

نتائج.

معنوية في معدل اطوال الجذور بمغ  2.05سم عند التداخل
بين الضوء االبيض والصنف  Martinqueواختمف معنويا̋

جدول  .3تأثير الصنف وام  NAAونوع الضوء والتداخل بينهم في معدل عدد الجذور المتكونة عمى وسط  MSالحاوي عمى
1-

0.3ممغم .لتر

تراكيزNAA
الصنف
1هلغن.لتر
0.0
Martinque
1.0
2.0
0.0
Yanara
1.0
2.0
LSD 0.05
هعدالت نوع الضوء
LSD 0.05
0.0
 x NAAنوع
الضوء
1.0
2.0
LSD 0.05
Martinque
صنف xنوع الضوء
Yanara
LSD 0.05

Red
9.80
6.00
1.40
8.00
4.80
1.20

Blue
11.00
1.60
1.20
9.20
1.20
1.20

5.20

4.23

8.90
5.40
1.30

10.10
1.40
1.20

5.73
4.67

4.60
3.87

 Spdبعد  6اسابيع من الزراعة.
نوع الضوء
Red+Blue
5.60
1.20
1.20
4.80
1.00
1.20
3.20
2.50
1.31
5.20
1.10
1.20
2.26
2.67
2.23
1.85

صنفNAAx
White
6.60
3.40
1.40
5.00
3.00
1.20

هعدالت الصنف
4.20

8.25
3.05
1.30
6.75
2.50
1.20
1.60

3.48

0.93

3.43

هعدالت NAA

5.80
3.20
1.30

7.50
2.77
1.25
1.13

3.80
3.07

التداخل الثنائي بين تراكيز NAAونوع الضوء ان معاممة

االحمر اعمى نسبة مئوية لمتجذير في الوسط الخالي من

التداخل بين الضوء االبيض والوسط الخالي من االوكسين

االوكسين ولكل من الصنف  Martinqueوالصنف

اعطى اعمى معدل لطول الجذور بمغ  3.10سم الذي اختمف

 .Yanaraبينما اعطى الضوء االزرق والضوء االحمر اعمى

معنويا عن بقية التداخالت تاله الضوء االزرق في الوسط
̋

معدل لعدد الجذور المتكونة لمفرع الواحد خاصة عند الصنف

الخالي من االوكسين اذ اعطى معدل لطول الجذور بمغ

االصفر في الوسط الخالي من االوكسين ,في حين بمغ اعمى

واالصناف ونوع الضوء الى وجود فروق معنوية بين تراكيز

من االوكسين ايضا̋ .وتعد صفة معدل عدد الجذور المتكونة

 NAAواالصناف ونوع االضاءة اذ تفوق الوسط الخالي من

اكثر اىمية من الناحية الفسمجية من صفة طول الجذر في

الضوء

زيادة كفاءة االمتصاص ,فضال̋ عن ذلك فان ىذا الطول كان

 2.19سم .اما بخصوص التداخل الثالثي بين تراكيز NAA

 NAAلمصنف

Martinque

النامية تحت

معدل لطول الجذور عند الضوء االزرق في الوسط الخالي

مالئما في عممية اقممة النبيتات ,عند زراعتيا في االوعية
̋

االبيض في اعطاء اعمى معدل الطوال الجذور بمغ  3.4سم

الصغيرة .عمى الرغم من ان تأثيرات البولي امين غير مكتممة

واختمف معنويا̋ عن جميع التداخالت االخرى.

ميما كونيا ايونات موجبة
̋
الوضوح الى انيا تمعب دو ا̋ر

استكماال لبرنامج االكثار الخضري بأستخدام زراعة
̋
المناقشة

 Cationsوالتي ترتبط بقوة مع االحماض النووية  DNAو

االنسجة النباتية فقد تطمبت نموات الجيرب ار الناتجة من زراعة

 , RNAوكذلك ترتبط مع البروتينات التي تحمل مجاميع

ارباع البراعم الزىرية الى اجراء عممية التجذير تحت تراكيز
1-

سالبة الشحنة اذ ان االحماض النووية تكون ثابتة بواسطة ىذا

مختمفة من االوكسين  NAAوبوجود  0.3ممغم  .لتر

سبيرمدين وعدة انواع من الضوء .من خالل نتائج الجداول

االرتباط مع البولي امين واظيرت الدراسات ان االضافة

( )4 ,3 ,2يتضح دور نوع الضوء وبوجود السبيرمدين في

الخارجية لمركبات البولي امين ليا تأثيرات مشابية لتأثيرات

تجذير افرع الجيرب ار اذ اعطى الضوء االبيض والضوء

االوكسينات (.(2,9
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جدول  .4تأثير الصنف وتراكيز ام  NAAونوعية االضاءة والتداخل بينهم في معدل اطوال الجذور المتكونة( سم) عمى وسط
 MSالحاوي عمى  0.3ممغم .لتر  Spdبعد  6اسابيع من الزراعة.
الصنف

تراكيزNAA
1هلغن .لتر

Red

Martinque

0.0
1.0
2.0
0.0
1.0
2.0

2.06
0.90
1.16
1.86
0.94
1.14

2.36
1.42
1.06
2.02
1.22
1.10

1.34

1.53

1.96
0.92
1.15

2.19
1.32
1.08

1.37
1.31

1.61
1.45

Yanara

LSD 0.05
هعدالت نوع الضوء
LSD 0.05
0.0
 x NAAنوعية
االضاءة
1.0
2.0
LSD 0.05
Martinque
صنف xنوع
الضوء
Yanara
LSD 0.05

نوع الضوء
Red+Blue
Blue
2.10
1.06
1.14
1.88
1.18
1.14
0.49
1.42
0.20
1.99
1.12
1.14
0.35
1.43
1.40
0.29

White
3.40
1.70
1.04
2.80
1.50
1.04
1.91

صنف
NAA X

هعدالت
الصنف
1.62

2.48
1.27
1.10
1.49
2.14
1.21
1.11
0.14
0.25
هعدالت NAA
2.31
1.24
1.10
0.17

3.10
1.60
1.04
2.05
1.78

فعاال في تكوين الجذور اذ وجد
̋
ان البولي امين يؤدي دو ا̋ر

الداخمية وان نوع االضاءة يؤثر في اختزال منظمات النمو

ان السبيرمدين يحفز نمو الخاليا وتضاعفيا وحيوتيا وثباتية
الجزيئات البايولوجية  DNAو  RNAاو البروتينات كما ان

الخارجية اذ سجل( )8تكوين جذور الجيرب ار عند المعاممة

بالضوء االحمر واالزرق او االبيض سواء كان ذلك في وجود

السبيرمدين قوي االرتباط مع  RNAو  DNAويزيد من

االوكسين او غيابو .وتتفق النتائج التي تم التوصل الييا في

تحمل االجيادات الحياتية وغير الحياتية ( (13,14لقد

النسبة المئوية لمتجذير وعدد الجذور واطواليا مع ()26,20

في نشوء وتكوين الجذور في العديد من النباتات فمن

المزروعة تحت الضوء االحمر .والتتفق ىذه النتائج مع (,15

̋
ميما
اشارت البحوث والدراسات ان البولي امين يمعب دو ا̋ر

من ان افضل نسبة مئوية لمتجذير قد حصمت لمنبيتات

المحتمل ان يكون بسبب قابميتيا عمى االرتباط بمجاميع

 (23الذين وجدوا ان اعمى نسبة مئوية لمتجذير حصمت عند

 Phospholipidsوبعض المواقع االيونية الموجودة في

الضوء االزرق في حين انيا تتفق بأن الضوء االزرق اعطى

االغشية الخموية ( .)10فربما انيا تتحكم في تكوين الجذور

اعمى طول لمجذور وان التجذير يعتمد عمى طول الموجة

العرضية من خالل زيادة فعالية انزيم  )6( Peroxidaseاو

الضوئية التي ربما تحسن من الحالة الغذائية لالفرع

انقسام الخاليا وتمايزىا ) .)19, 27وربما يعزى سبب تأثير

الجذور الى دور الفايتوكروم التي تمتص الضوء االحمر

المزروعة .وقد يعزى سبب النسبة المئوية لمتجذير واعداد

ان البولي امين تستحث تكوين الجذور من خالل تشجيع
السبيرمدين في استحثاث نشوء الجذور واستطالتيا كونو يثبط

وصبغة  Crypochromeالتي تمتص الضوء االزرق المذان

البناء الحيوي لالثمين ,قد يعود السبب الى دور السبيرمدين

يؤثران في مستوى منظمات النمو الداخمية ( )17الذي ربما

في حماية الغشاء البالزمي يمنع تكوين الجذور الحرة

كان كافي ̋ا الستحثاث تكوين بادئات الجذور وبوجود  0.3ممغم
1-

لالوكسجين التي تؤدي الى االضرار باالغشية الخموية

 .لتر

سبيرمدين والوصول الى التركيز المناسب لتجذير

االفرع الخضرية فضال̋ عن فعالية نوع االضاءة المستخدمة.

واالحماض النووية والبروتينات لمخاليا النباتية ( .)4اصبح

من المعروف من خالل البحوث والدراسات ان االطياف

اما سبب انخفاض النسبة المئوية لمتجذير في الوسط الحاوي

الضوئية المختمفة تؤثر في التوازن بين نمو وتطور النبات

 NAAتحت ظروف

1-

عمى تركيز  1و  2ممغم  .لتر

والتشكل الظاىري وجاىزية المغذيات .فقد وجد ان الضوء

االضاءة الزرقاء او الضوء االحمر +االزرق فربما يعود الى

يؤثر في بناء وانتقال اليرمونات ويستحث بناء اليرمونات
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rmidine supramolecular complexes in in vitro
models. W.J.B.C. 26,4 (3) : 71-78.
11.Hartmann, H. T.; D. E. Kester; F. T.
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Propagation . Prin -ciples and Practices6th ed
New Jersey.
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13.Hussein, G.M.; I.A. Ismail; M. El-S. Has hem;S.M. El-Miniawy, and N.A. Abdallah.
2010. In vitro regeneration of Gerbera. Agric ulture and Forestry Research 58: 97-102.
14.Igarashi, k.and k. kashiwagi.2010. Modul ation of cellular function by polyamines . Int J
Biochem Cell Biol;42:39-51.
15.Kozak , D. 2011. The influence of light
quality and BA on in vitro growth and
development of Gerbera jamesonii Ellis.Acta
Sci. Pol.Hor. Cul.Vol. 10(4) PP. 65-73.
16.Macedo , A. F.; M. V. Leal-Costa ; E. S.
Tavares , C. L. S. Lage ; M.A. Esquibel . 2011.
The effect of light quality on leaf production
and development of in vitro - cultured plants
of Alternanthera brasiliana kuntze . Environ.
Exp. Bot. 70:43-50.
17.Miler ,N; and M. Zalewska . 2006 . The
Influence of light colour on micropropagation
of Chrysanthemum . ACTA Hort. 725-350.
18.Murashing , T. And F. Skoog . 1962. Arev
ised medium for rapid growth And bioassay
with tobacco tissue culture . physoil. Plant. 15:
4473-4497
19.PaulA,K.Mitter, S.S. Raychaudhuri. (2009).
Effect of polyamines on in vitro somatic
embryogenesis in Momordica charantia L.
Plant Cell Tiss Organ Cult., 97:303-311.
20.Poudel, P.R.; I.Kataoka, and R. Mochioka.
2008. Effect of red and blue-light emitting
diodes on growth and morphogenesis of

االنقسام واالستطالة والنمو الى بادئات الجذور تحت ىذه
 ان ىذه النتائج يمكن ان تعزى الى. الظروف من االضاءة
تاثير نسبة الكاربوىيدرات الى النتروجين تحت ظروف
االضاءة المختمفة وتأثيرىا في تجذير النموات وعدد الجذور

 حيث ان نسبة الكاربوىيدرات الى النتروجين تؤدي. المتكونة

)11( دو ا̋ر في التأثير عمى نجاح تجذير العقل او االفرع

ولغرض زيادة نسبة الكاربوىيدرات الى النتروجين استخدم

 بنصف القوة بيدف تخفيف تراكيز االمالح فيMS وسط
. الوسط
REFERENCE
1.AL-Chalabi,S.K. and N.K.Al-Khaiyat. 2014.
Ornamental plants in Iraq. College of
Agriculture , University of Baghdad , Min is
try of Higher Education and Scientific
Research,Iraq.
2.AL-Khafaji, M. A. 2014. Plant. Growth
Regulators Applications and Horticultural
Uses. College of Agriculture. Baghdad
University, Min is try of Higher Education and
Scientific Research , Iraq.
3.Al-Sahooki, M.M. and K.M.Wahab. 1990.
Application on Design and Analysis of
Experiments. University of Baghdad pp:488.
4.Amri, E. and A. R. Shohsavar. 2010.
Response of lime seedlings (Citrus
aurantifolia.L) to Eexogenous spermidine
treatment under drought stress. Australian
Journal of Basic and Applied Sciences , 4(9):
4483-4489.
5.Azmi , N. S.; R. Ahmad ; and R. Ibrahim .
2014. Effects of red and blue ( RB) LED on
the in vitro growth of Rosa Kordesii in
multiplication phase Int. Con. Agr. Bio.Vol.
79 : 20-24.
6.Couee, I.;I.Hummel; C.Sulmon; G.Gouesbet;
A. El Amrani (2004) Involvement of polyam ines in root develop-ment. Plant Cell Tiss Org
Cult 76:1-10 .
7.Dabrowski , P.; M. D. Cetner ; I. A. Sambo rska ; M. H. Kalaji. 2015. Measuring light
spectrum as a mian indicator of artificial
sources quality. Jou, Coa. Life Medicine ,
3(5) :398-404.
8.Gabryszewska , E.; R. Rudnicki . 1995.The
influence of light quality on the shoot
proliferation and rooting of Gerbera jamesonii
696

الحويداوي و حود

2016/ 697-690 :)3(47 – هجلة العلوم الزراعية العراقية

Culture,92: 147-153.
21.Prasad , M. P. 2014. In-vitro optimization
of growth hormones in the micro- propagation
of Gerbera species.Int . J. Curr.Biotechnology,
2(2) : 1-5.
22.Rahman , M. ; B. Ahmad; R. Islam; A.
Mandul; and M. Hossain . 2014 .A Biotech
nological Approuch for the production of red
Gerbera ( Gerbera jamesonii Bolus) .NOVA
Jou. Med. Biol. Sci. 2(11): 1-6.
23. Schroeter-Zakrzewska , A ; and T. Kleiber.
2014. The effect of light colour and type pf
lamps on rooting and nutrient status in cut ings of Michaelmas Daisy . Bul. Jou. Agr. Sci.
,20(6) : 1426-1434.
24.Shylaja , M.R.; P. Sashna ; V. Chinjiusha ;
and P. A. Nazeem . 2014. An Efficient microp
-ropagation protocol for Gerbera jamesonii

grapes. Plant Cell Tissue and Organ
Bolus From flower buds . Int . Jou .plan .
Anim. Env. Sci. (4) : 641-643
25.Victoria , C. P.; M. V. Leal-costa ; E. S. T
avares ; R. M. Kuster and C. L. S. Lage. 2015
.Light spectra affect the morphoanatomical
and chemical feature of clonal phyllanthus
tenellus Roxb . grown in vitro . J.M.P.Rese .
9( 5) ,: 111-121
.26.Wu , H.-C. And C.-C. Lin. 2012. Red light
–emitting Diode light Irradiation improves
root and leaf formation in difficult-topropagate Protea cynaroides L. Plantlets in
vitro . Hort. 47( 10): 1490-1494.
27.Zhu,C.; Z.Chen, (2005).Role of polyamines
in adventitious shoot morphogenesis from
cotyledons of cucumber in vitro. Plant Cell
Tiss Organ Cult., 81: 45-53..

697

