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المستخمص

 هدفت الدراسة الختبار تأثير نوع2015.نفذ البحث في مختبر زراعة االنسجة النباتية التابع لكمية الزراعة – جامعة بغداد خالل المدة من شباط حتى تشرين االول

 درس تاثير تراكيزGerbera jamesonii  من الجيرب ارYanara  وMartinque  في بعض الصفات الخضرية والكيميائية ألفرع صنفيBA الضوء والبنزل أدنين
كاينتين وتركيز

1-

لتر.  ممغم0.4 نفثالين حامض الخميك وتركيز

1-

لتر. ممغم0.3  الحاوي عمى تركيزMS  المزروعة عمى وسطBA

سمفات االدنين والطيف الضوئي عمى بعض الصفات الخضرية والكيميائية لصنفي الجيرب ار اذ اعطت معاممة التداخل
 جزء نباتي الذي لم يختمف معنويا̋ عن معاممة نفس/ فرع6.14  والضوء االحمر اعمى معدل لعدد االفرع بمغBA

1-

1-

1-

 لتر.) ممغم3.0 ,1.5 , 0.0(
1-

لتر. ممغم100 سبيرمدين وتركيز

لتر.ممغم0.3

 لتر. ممغم3  وتركيزMartinque بين الصنف

 والضوء االحمر في الوسطMartinque  واعطى التداخل بين الصنف. جزء نباتي/ فرع6.00  تحت الضوء االبيض اذ بمغ عدد االفرعBA الصنف ولنفس التركيز من
 اعلى معدل لطولBA  والضوء االحمر في الوسط الخالي منYanara سم في حين اعطى التداخل بين الصنف7.33  اعمى معدل لطول االفرع بمغBA الخالي من

 والضوء االبيض معنويا̋ في اعطاء اعمى محتوى من الكموروفيل النسبي عن بقية التداخالت االخرىMartinque وتفوق التداخل بين الصنف.  سم6.70 االفرع بمغ
 اعطى التركيز. SPAD 36.36  تحت ظروف الضوء االبيض معنويا̋ في المحتوى النسبي لمكموروفيل اذ بمغBA
BA

1-

1-

 لتر. ممغم3  وتفوق تركيز. SPAD 33.37 بمغ

 لتر. ممغم3  ممغم بينما اعطى تركيز776.4  اعمى معدل لموزن الطري لالفرع بمغYanara  تحت ظروف الضوء االبيض ولمصنفBA

1-

 لتر.  ممغم1.5

 ممغم عند نفس التركيز64.1  اذ اعطىYanara  ممغم الذي لم يختمف عن الصف64.7  تحت الضوء االبيض اعمى معدل لموزن الجاف بمغMartinqueلمصنف

.% 24 معنويا في النسبة المئوية لمكربوهيدرات بمغت
̋
̋ والضوء االحمر تفوقاMartinque  والصنفBA  سجل التداخل بين معاممة المحايد من. ونوعية االضاءة

.  سمفات االدنين,  كاينتين, نفثالين حامض الخميك,سبيرمدين: 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 aims of the study were investigate the influence of light quality and Benzylamino
purine ( BA) on some vegetative and chemical properties of shoots for two varieties Martinque and Yanara of
Gerbera jamesonii . cultured on MS medium supplemented with 0.3 mg.L-1 NAA, 0.4 mg.L-1 Kinetin, 0.3 mg.L-1
Spermidine ,100 mg.L-1 Adenine sulphate. The highest number of shoots/explant ( 6.14 ) were When MS medium
supplemented with 3 mg/L-1 of BA grown under red light with Martinque variety Which did not significantly
differ than explants under White light ( 6 shoots/ explant ). The interaction between variety and kind of light
indicated that on MS free medium gave the highest length of shoots (7.33 , 6.70 cm) for Martinque and Yanara
respectively .Total Chlorophyll content of shoots was highest ( 33.37 SPAD) in cultures for Martinque variety
illuminated with White light . The results showed that ( 36.36 SPAD) of total Chlorophyll content were achieved
with MS medium modified with 3 mg/L-1 BA under White light conditions. The highest values of shoot fresh
weight ( 776.4 mg) was reconded on explants illuminated with White light on the medium supplemented with 1.5
mg/L-1 BA for Yanara variety . While the MS medium supplemented with 3 mg/L -1 BA under White light gave
the greatest dry weight ( 64.7 mg) for the Martinque variety which did not differ significantly from the Yanara
variety (64.1mg). Higher percentage of Carbohydrates (24 %) was recorded under red light on (BA)-free
medium for Martinque variety .
Keywords: Spermidine, a-Naphthalene Acetic Acid ,Kinetin ,Adenine sulphate
Part of M.Sc. Thesis of the first author.
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اُستخدام البراعم الزىرية لصنفين من الجيرب ار ( Martinque

المقدمة

و )Yanaraوزراعتيا خارج الجسم الحي لدراسة تأثير

تنتمي الجيرب ار  Gerbera jamesoniiالى العائمة

التداخل بين تراكيز  BAونوع الطيف الضوئي في بعض

المركبة ,Asteraceaeويشتمل الجنس  Gerberaالذي سمي

مؤشرات النمو الخضري وبعض الصفات الكيموحيوية

استنادا˝الى الرحالة االلماني Traugott Gerberعمى 45
 – 40نوعآ أىميا النىع  jamesoniiأذ ترجع تسميتيا الى

لتضاعف الزروعات.

العالم االنجميزي  Jamesonويضم ىذا النوع عمى جميع

المواد وطرائق العمل

قيمة تسويقية عالية كأزىار قطف في العديد من دول العالم

لمختبرات الدراسات العميا  -كمية الزراعة  -جامعة بغداد

االصناف التجارية التي تنمو في أغمب اماكن العالم ,وليا

أجريت ىذه الدراسة في مختبر الزراعة النسيجية التابع

منيا ىولندا ,المانيا ,الواليات المتحدة االمريكية واليابان .وتعد

لممدة من شباط  2015ولغاية تشرين االول . 2015اجريت

الجيرب ار من االزىار العشبية المعمرة يصل أرتفاعيا من

عمميات تعقيم قناني الزراعة واطباق بتري المستخدمة لتقطيع

 58.8 – 44.1سم وقطر أزىارىا من  24.5–9.8سم

االجزاء النباتية بعد وضعيا في حاويات معدنية خاصة ليذا

والوانيا ونظارتيا فضال˝عن تميز أزىارىا بقوة ومتانة وطول

تعقيم الماء المقطر المستخدم في غسل البراعم الزىرية غير

الحامل الزىري ,وعمرىا المزىري اذ حصمت الجيرب ار عمى

الناضجة لمدة  30دقيقة بجياز الموصدة  Autoclaveلمدة

المرتبة الخامسة من بين أفضل عشرة أزىار قطف في العالم

 30دقيقة وعمى درجة ح اررة  121م وضغط  1.04كغم /

وتتكاثر خضريا ″بالتقسيم (السرطانات  Suckersأو الكتل

سم  .اُستخدم الوسط الغذائي الجاىز المكون من أمالح

الغرض  Canistersوتعقيم مالقط ومشارط الزراعة وكذلك

تصمح لمشحن لمسافات طويمة دون أن يؤثر ذلك في أشكاليا

2

.)27,24( )Clumpsحظيت نباتات الزينة بأىتمام كبير في

) )(22) (MSفي مراحل االكثار كافة لتحضير الوسط

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

الغذائي  MSالمصنع من قبل شركة دوشيفا اليولندية

) )Dochefaواضيفت الفيتامينات ومنظمات النمو بعد ان تم

التي تحققت في ىذا المجال ,ومنيا نباتات الجيرب ار اذ يعد

تحضيرىا كمحاليل اساس والسكروز واالكار وكما مبين في

االكثار الدقيق النظام الرئيسي المتبع في اكثارىا خارج الجسم

جدول  1الى الوسط الغذائي وعدل  pHالوسط الى  5.7من

الحي والحصول عمى ماليين النبيتات خالل سنة لمطمب
المتزايد عمييا كأزىار قطف ( .)12 , 2ان فسمجة وتطور

خالل اضافة قطرات من محمول واحد عياري من ىيدروكسيد
الصوديوم او حامض الييدروكموريك  ,وسخن الوسط الغذائي

النبات تتأثر بقوة بالطيف الضوئي في بيئة النمو وان آلية

بواسطة الخالط المغناطيسي الحراري وبعد ان اصبح الوسط

تأثير الطيف الضوئي في نمو وتطور النبات غير معروفة

متجانسا ″وزع في في قناني الزراعة ثم عقمت بجياز
o

بالتفصيل اذ توجد تقارير قميمة حول التأثير الخاص لنوع

2

الموصدة عمى درجة ح اررة  121م وضغط  1.04كغم/سم

االضاءة في فسمجة النبات وتنظيم النمو تحت ظروف
الزراعة خارج الجسم الحي .فالتغيرات في نوع االضاءة تؤثر

لمدة  15دقيقة .اُستخدمت االفرع العرضية الناتجة من زراعة

أرباع البراعم الزىرية غير الناضجة بقطر قاعدي 1.2-1.0

بشدة في بعض المؤشرات التشريحية والفسمجية والكيموحيوية

سم في دراسة تأثير التداخل بين تراكيز  BAوعدة انواع من

والتشكل الظاىري لمنبات ( .)30,20فالنمو المثالي يحتاج

الطيف الضوئي في بعض مؤشرات النمو الخضري وبعض

الى استجابة فسمجية والتي تشير الى استجابات مرنو الى

الصفات الكيموحيوية لتضاعف الزروعات في الوسط الغذائي
1-

 MSالحاوي عمى  NAAبتركيز  0.3ممغم  .لتر

الضوء وجاىزية المغذيات وان الحالة الفسمجية لمنبات الواىب

1-

بتركيز  0.4ممغم  .لتر

تحددىا الظروف البيئية مثل درجة الح اررة  ,شدة االضاءة

وطول الموجة الضوئية ( .)7, 23, 5من ىذا المنطمق

+

وبناء˝عمى ماتقدم من حصول الجيرب ار عمى اىتمام وطمب

1-

 Ads+بتركيز  100ممغم  .لتر
1-

 Spdبتركيز  0.3ممغم  .لتر

المضاف˝اليو BA
1-

بالتراكيز ( ) 3.0 ,1.5 , 0.0ممغم  .لتر

كبير في صناعة االزىار في العالم لذا ىدف ىذا البحث الى

Kin +

( )27تحت

ظروف االطوال الموجية لمضوء االحمر ()700- 640
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1-

نانوميتر والضوء االزرق بالطول الموجي ( )490 – 425

1.5ممغم .لتر

نانوميتر واالحمر  +االزرق والضوء االبيض (.)7

اعطت معاممة المحايد  1.73فرع  /جزء نباتي .كما توضح

مؤشرات النمو الخضري :تم حساب معدل عدد االفرع

نتائج الجدول ان لنوع الضوء تأثير في عدد االفرع المتكونة

واطواليا الناتجة من زراعة االفرع المفردة لكل مكرر بعد

اذ بمغ 4.21فرع  /جزء نباتي تحت االضاءة الحمراء الذي
اختمف معنويا̋ عن عدد االفرع المتكونة عند الضوء االزرق

ستة اسابيع من الزراعة الواحدة  ,وتم قياس الوزن الجاف بعد

والضوء االحمر +االزرق بأستثناء الضوء االبيض اذ اعطى

تجفيف االفرع المتكونة التي تم قياس وزنيا الطري في فرن

التجفيف الكهربائي  ovenعند درجة ح اررة  60م

o

 4.12فرع /جزء نباتي.وكان لمتداخل الثنائي بين االصناف

لمدة

وتراكيز ام  BAتأثير معنوي في عدد االفرع المتكونة ٳذ بمغت

ثالثة ايام لحين ثبات الوزن (.)3

 5.54فرع  /جزء نباتي عند تداخل الصنف Martinque

الصفات الكيموحيوية :تم تقدير المحتوى النسبي لمكموروفيل

1-

والتركيز  3ممغم  .لتر

بأستخدام جياز  Chlorophyll meterمن نوع – SPAD

عن بقية التداخالت االخرى  .وتشير بيانات التداخل الثنائي

الكمية باستخدام طريقة  .)15 (Joslynونفذت التجارب
التصميم

بأستخدام

بين الصنف  Martinqueوالضوء االحمر الى وجود تأثير

Completely

معنوي في عدد االفرع المتكونة بمغ  4.43فرع  /جزء نباتي

 )CRD( Randomized Designوبتحارب عاممية,

اذ اختمف معنويا̋ عن جميع التداخالت االخرى بأستثناء

وحممت النتائج باستخدام البرنامج االحصائي الجاىز

معاممة التداخل بين الصنف  Yanaraوالضوء االحمر

 )2010( GenStatوقورنت المتوسطات عمى وفق اختبار

ومعاممة التداخل بين الصنف  Yanaraوالضوء االبيض اذ

أقل فرق معنوي ( )LSDوعمى مستوى احتمال .)4( % 5

بمغ  4.0فرع  /جزء نباتي لكل منيما .وكان التداخل الثنائي

جدول .1مكونات الوسط الغذائي  MSمن المركبات الخاصة

معنويا في عدد االفرع
̋
بين تراكيز  BAونوع الضوء تاثي ا̋ر

بالزراعة.
الوادة
MS Salt
Pyrodoxine - HCl
Glycine
Nicotine acid
Thiamine –HCl
Myo-insitol
BA , Kin NAA
,Ads , Spermidin
Sucrose
Agar
النتائج

المتكونة اذ بمغ  5.86فرع  /جزء نباتي لكل من تداخل

1-

الكوية هلغن  .لتر
4.33
0.5
2.0
0.5
0.1
100
حسب التراكيز الوستعولة
بالتجربة
30000
7000

1-

الضوء االحمر مع تركيز  3ممغم  .لتر
1-

االبيض مع تركيز  3ممغم  .لتر

1-

 +االزرق وتركيز  3ممغم  .لتر

 BAالذي اختمف معنويا̋

 BAوالتداخل بين الضوء
1-

االحمر عند تركيز  1.5ممغم  .لتر

 BAاذ اعطيا 5.21

 4.86 ,فرع /جزء النباتي عمى التوالي .وكان لتأثير التداخل

̋
معنويا
الثالثي بين االصناف وتراكيز  BAونوع الضوء تأثي ا̋ر
في عدد االفرع المتكونة اذ اعطت معاممة التداخل بين
1-

الصنف  Martinqueوتركيز  3ممغم  .لتر

فيما بينيا معنويا̋ في معدل عدد االفرع المتكونة ٳذ اعطى

 BAوالضىء

االحمر اعمى معدل لعدد االفرع بمغ  6.14فرع  /جزء نباتي

الصنف  Martinqueاعمى معدل لعدد االفرع بمغ 3.96

الذي لم يختمف معنويا̋ عن معامالت التداخل الثالثي بين

فرع  /جزء نباتي بينما اعطى الصنف  3.63 Yanaraفرع /

1-

الصنف  Martinqueعند تركيز  3ممغم  .لتر

جزء نباتي  .وتبين نتائج الجدول نفسو الى تفوق التركيز 3

ممغم  .لتر

 BAوالضوء

عن التداخالت االخرى بأستثناء التداخل بين الضوء االحمر

تشير النتائج في الجدول ( )2الى عدم اختالف االصناف

1-

1-

BA

اذ اعطى  5.18فرع  /جزء نباتي واختمف التركيزان معنويا̋

لالوراق االفرع ( . )26وتم تقدير النسبة المئوية لمكربوىيدرات
العشوائي

 BAالذي لم يختمف معنويا̋ عن

التداخل بين الصنف  Yanaraوتركيز  3ممغم  .لتر

 502المجيز من شركة  Minolta CO . LTDاليابانية

الكامل

 BAٳذ اعطى  4.30فرع /جزء نباتي بينما

BA

والضوء االبيض والضوء االحمر  +االزرق كذلك لم يختمف

 BAباعطاءه اعمى معدل لعدد االفرع بمغ

معنويا عن معامالت التداخل الثالثي بين الصنف Yanara
̋

 5.36فرع  /جزء نباتي واختمف معنويا̋ عن التركيز

وتركيز  3ممغم  .لتر
700

1-

 BAعند الضوء االحمر والضوء
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االحمر  +االزرق والضوء االبيض اذ بمغ عدد االفرع 5.57

 4.4سم واختمف معنويا عن تركيز ( )3.0 , 1.5ممغم .

و  5.14و  5.71فرع  /جزء نباتي عمى التوالي .تشير

لتر

 BAاذ بمغ معدل الطول ( )3.1 , 3.3سم عل

النتائج في الجدول) (3الى عدم اختالف الصنف

التوالي ,بينما تظير نتائج الجدول نفسو الى تفوق الضوء

Martinqueعن الصنف  Yanaraفي معدل طول االفرع اذ

 Yanaraباعطاء اعمى معدل لطول االفرع بمغ  5.0سم

بمغ  3.6سم لكل منيما ,بينما تفوق الوسط الخالي من BA

االخرى.

1-

واختمف

لصنف Martinqueفي اعطاء اعمى معدل لطول االفرع بمغ

معنويا

عن

انواع

االضاءة

جدول  . 2تأثير الصنف و ام  BAونوع الضوء والتداخل بينهم في معدل عدد االفرع المتضاعفة لنبات الجيرب ار صنفي
 Martinqueو  Yanaraبعد ستة اسابيع من الزراعة عمى الوسط MS

تراكيز BAهلغن
الصنف
1.لتر
0.0
Martinque
1.5
3.0
0.0
Yanara
1.5
3.0
LSD 0.05
هعدالت نوع الضوء
LSD 0.05
0.0
 x BAنوع
الضوء
1.5
3.0
LSD 0.05
Martinque
صنف xنوع
الضوء
Yanara
LSD 0.05

Red
2.00
5.14
6.14
1.86
4.57
5.57

Blue
1.57
4.00
4.71
1.43
3.29
4.29

4.21

3.21

1.93
4.86
5.86

1.50
3.64
4.50

4.43
4.00

3.43
3.00

نوع الضوء
Red+Blue
1.71
4.29
5.29
1.57
3.86
5.14
1.32
3.64
0.54
1.64
4.07
5.21
0.93
3.76
3.52
0.76

صنفBA x
White
1.86
4.86
6.00
1.86
4.43
5.71

هعدالت
الصنف
3.96

1.79
4.57
5.54
3.63
1.68
4.04
5.18
0.38
0.66
هعدالت BA

4.12

1.73
4.30
5.36
0.47

1.86
4.64
5.86
3.24
4.00

جدول  .3تأثير الصنف وام  BAونوع الضوء والتداخل بينهم في معدل اطوال االفرع المتضاعفة لنبات الجيرب ار صنفي
 Martinqueو  Yanaraبعد ستة اسابيع من الزراعة عمى الوسط MS

تراكيزBA
الصنف
1هلغن.لتر
0.0
Martinque
1.5
3.0
0.0
Yanara
1.5
3.0
LSD 0.05
هعدالت نوع الضوء
LSD 0.05
0.0
 x BAنوع
1.5
الضوء
3.0
LSD 0.05
Martinque
صنف xنوع
الضوء
Yanara
LSD 0.05

Red
7.3
4.9
3.5
6.7
4.5
3.3
5.0
7.0
4.6
3.4
5.1
4.8

نوع الضوء
Red+Blue
Blue
3.2
3.4
3.3
2.5
2.5
3.0
3.2
3.5
3.2
2.8
2.7
2.8
1.1
3.0
3.0
0.5
3.2
3.5
3.2
2.7
2.6
2.9
0.8
3.0
3.0
3.0
3.0
0.6

صنفBA x
White
4.2
2.8
3.3
4.0
2.7
3.4
3.4
4.1
2.7
3.3

هعدالت
الصنف
3.6

4.5
3.3
3.1
3.6
4.3
3.3
3.1
0.3
0.6
هعدالت BA
4.4
3.3
3.1
0.4

3.4
3.4

اما بخصوص التداخل الثنائي بين االصناف وتراكيز BA

 BAلمصنفين  Martinqueو Yanaraفي اعطاء اعمى

فتبين النتائج في الجدول نفسو الى تفوق الوسط الخالي من

معدل لطول االفرع بمغ ( )4.3,4.5سم عمى التوالي المذين
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لم يختمفا معنويا فيما بينيما واختمفا معنويا عمى جميع

الخالي من  BAباعطاء اعمى معدل لطول االفرع بمغ 7.0

التداخالت االخرى ,ويظير لمتداخل الثنائي بين الضوء

سم اذ اختمف معنويا عن التداخالت االخرى .تشير نتائج

االحمر والصنف  Martinqueتفوق معنوي باعطاء اعمى

الجدول الى ان لمتداخل الثالثي تأثير في صفة معدل طول

معدل لطول االفرع بمغ  5.1سم اذ اختمف معنويا عمى جميع

االفرع .اذ تفوق الوسط الغذائي الخالي من السايتوكاينين BA

التداخالت الثنائية االخرى بأستثناء التداخل بين الصنف

لمصنفين  Martinqueو Yanaraتحت الضوء االحمر

سم ,وكان لمتداخل الثنائي بين تراكيز  BAونوع الضوء تأثير

االفرع فبمغ ( )6.7,7.3سم لمصنفين  Martinqueو

في معدل طول االفرع اذ تفوق الضوء االحمر في الوسط

Yanaraعمى التوالي اذ لم توجد فروق معنوية فيما بينيما.

معنويا عمى جميع التداخالت الثالثية االخرى في معدل طول

 Yanaraوالضوء االحمر اذ بمغ معدل طول االفرع 4.8

جدول  .4تأثير الصنف وام  BAونوع الضوء والتداخل بينهم في معدل الوزن الجاف لالفرع المتضاعفة لنبات جيرب ار صنفي
 MartinqueوYanaraبعد ستة اسابيع من الزراعة عمى الوسط .MS

تراكيز BAهلغن
الصنف
1.لتر
0.0
Martinque
1.5
3.0
0.0
Yanara
1.5
3.0
LSD 0.05
هعدالت نوع الضوء
LSD 0.05
0.0
 x BAنوع
الضوء
1.5
3.0
LSD 0.05
Martinque
صنف xنوع
الضوء
Yanara
LSD 0.05

Red
49.2
50.8
60.4
40.6
51.3
59.8
52.0
44.9
51.0
60.1
53.5
50.6

نوع الضوء
Red+Blue
Blue
44.8
37.0
45.0
40.0
52.5
49.0
41.5
37.2
46.1
46.1
56.8
48.6
11.4
47.8
43.0
4.7
43.2
37.1
45.6
43.0
54.6
48.7
8.1
47.4
42.0
48.1
44.0
6.6

صنفBA x
White
52.3
46.9
64.7
45.2
56.7
64.1
56.6

هعدالت
الصنف
50.2

45.8
48.2
56.6
49.5
41.1
50.1
57.3
3.3
5.7
هعدالت BA
43.5
49.1
57.0
4.0

48.7
56.8
64.4
58.0
55.3

1-

تشير نتائج الجدول ( )4الى عدم وجود اختالفات معنوية بين

الصنف Yanaraعند التركيز  3ممغم  .لتر

الصنفين في معدل الوزن الجاف لالفرع اذ اعطى الصنف

عمى بقية التداخالت االخرى بأستثناء التداخل بين  3ممغم .

 50.2 Martinqueممغم بينما اعطى الصنف Yanara

لتر

 BAوالصنف  Martinqueاذ بمغ ()56.6 , 57.3

 49.5ممغم  .وتظير نتائج الجدول نفسو الى تفوق التركيز

ممغم عمى التوالي .وكان لمتداخل الثنائي بين االصناف ونوع

 BAفي اعطاء اعمى معدل لموزن الجاف

الضوء تأثير معنوي في معدل الوزن الجاف لالفرع اذ اعطى

1-

 3ممغم  .لتر

1-

̋
معنويا
BA

لالفرع بمغ  57ممغم الذي تفوق معنويا̋ عن التركيز  1.5ممغم

التداخل بين الصنف  Martinqueوالضوء االبيض اعمى

 BAومعاممة المحايد ٳذ بمغ  49.1و  43.5ممغم

معدل لموزن الجاف بمغ  58.0الذي اختمف معنويا̋ عن بقية

1-

 .لتر

عمى التوالي .وتشير نتائج الجدول نفسو الى ان لطول الموجة

التداخالت باستثناء التداخل بين الضوء االبيض والصنف

الضوئية تأثير معنوي في الوزن الجاف لالفرع اذ اعطت

 Yanaraوالضوء االحمر والصنف  Martinqueالمذين

 56.6ممغم الذي اختمف معنويا̋ عن جميع انواع االضاءة

وتشير نتائج الجدول نفسو الى ان لمتداخل الثنائي بين تراكيز

االخرى باستثناء الضوء االحمر الذي اعطى  52.0ممغم

 BAونوع الضوء تأثير معنوي في الوزن الجاف لالفرع اذ

وزن جاف .وكان لمتداخل الثنائي بين االصناف و تراكيز

 BAوالضوء

اعطيا وزن جاف بمغ  55.3و  53.5ممغم عمى التوالي.

المعاممة بالضوء االبيض اعمى معدل لموزن الجاف بمغ

1-

تفوق التداخل بين تركيز  3ممغم  .لتر

االبيض اذ اعطى اعمى معدل لموزن الجاف لالفرع بمغ

معنويا في معدل الوزن الجاف ٳذ تفوق
̋
 BAتأثي ا̋ر
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 64.4ممغم تفوق معنويا̋ عمى التداخالت االخرى باستثناء
معاممة التداخل بين تركيز  3ممغم  .لتر

1-

اعمى معدل لموزن الجاف لالفرع بمغ  64.7ممغم الذي لم
يختمف معنويا̋ عن معاممة التداخل الثالثي لمصنفYanara

 BAوالضوء

1-

االحمر اذ اعطت  60.1ممغم وزن جاف .اما بخصوص

مع تركيز  3ممغم  .لتر

التداخل الثالثي بين صنفي الجيرب ار وتراكيز  BAوطول

 64.1ممغم ومعاممة التداخل الثالثي بين الضوء االحمر

الموجة الضوئية الى وجود اختالفات معنوية في معدل الوزن

 BAاذ بمغ ( ) 59.8 , 60.4ممغم

1-

وتركيز  3ممغم  .لتر

الجاف لالفرع ,اذ اعطى التداخل الثالثي بين الصنف
1-

 Martinqueوتركيز  3ممغم  .لتر

 BAعند الضوء االبيض اذ بمغ

لمصنف االصفر Martinqueو Yanaraعمى التوالي.

 BAوالضوء االبيض

جدول  . 5تأثير الصنف وام  BAونوع الضوء والتداخل بينهم في محتوى اوراق الجيرب ار صنفي  Martinqueو Yanaraمن
الكموروفيل بعد ستة اسابيع من الزراعة عمى وسط MS

تراكيز BAهلغن
الصنف
1.لتر
0.0
Martinque
1.5
3.0
0.0
Yanara
1.5
3.0
LSD 0.05
هعدالت نوع الضوء
LSD 0.05
0.0
 x BAنوع
الضوء
1.5
3.0
LSD 0.05
Martinque
صنف xنوع
الضوء
Yanara
LSD 0.05

Red
19.21
31.14
30.19
19.00
29.83
28.00
26.23
19.11
30.49
29.09
26.85
25.61

نوع الضوء
Red+Blue
Blue
25.70
18.51
31.83
28.57
34.69
27.36
22.81
18.83
30.80
28.07
33.03
27.57
3.44
29.81
24.82
1.40
24.26
18.67
31.31
28.32
33.86
27.46
2.43
30.74
24.81
28.88
24.82
1.98

صنفBA x
White
29.93
33.81
36.36
28.99
30.76
32.53

هعدالت
الصنف
28.94

23.34
31.30
32.15
27.52
22.41
29.86
30.28
0.99
1.72
هعدالت BA

32.06

22.87
30.60
31.21
1.22

29.46
32.29
34.44
33.37
30.76

تشير نتائج الجدول ( )5الى وجود اختالف معنوي في

) (31.30,32.15وحدة  SPADعمى التوالي .وكان

الصنف  Yanaraٳذ بمغ  28.94و  27.52وحدة SPAD

المحتوى النسبي لمكموروفيل اذ تفوق التداخل بين الصنف

للصنفين عمى التوالي .وتبين نتائج الجدول نفسو الى عدم

 Martinqueوالضوء االبيض معنويا̋ عن بقية التداخالت

وجود فروق معنوية بين تركيز  3ممغم  .لتر  BAوالتركيز

االخرى

اذ بمغ  33.37وحدة  .SPADاما عن التداخل

اعطيا  31.21و  30.60وحدة  SPADواختمفا معنويا̋ عن

تفوق التداخل بين التركيز  3ممغم  .لتر

معاممة المحايد اذ اعطت  22.87وحدة  . SPADوتوضح

االبيض بأعطاء اعمى محتوى نسبي لمكموروفيل بمغ 34.44

نتائج الجدول الى تفوق الضوء االبيض في اعطاء اعمى

وحدة  SPADالذي تفوق معنويا̋ عن جميع التداخالت

المحتوى النسبي لمكموروفيل في الصنف  Martinqueعن

1-

 1.5ممغم  .لتر

معنويا في
̋
لمتداخل الثنائي بين االصناف ونوع الضوء تأثي ا̋ر

الثنائي بين تراكيز  BAونوع الضوء فيشير الجدول نفسو الى

 BAفي المحتوى النسبي لمكموروفيل اذ

1-

 BAوالضوء

1-

االخرى بأستثناء التداخل بين التركيز  3ممغم  .لتر

محتوى من الكموروفيل بمغ  32.06وحدة  SPADالذي

1-

BA

اختمف معنويا̋ عن انواع االضاءة االخرى .أما بخصوص

والضوء االحمر+االزرق والتداخل بين  1.5ممغم .لتر

التداخل بين االصناف وتركيز  BAفقد تفوق التداخل بين

والضوء االبيض .تشير نتائج التداخل الثالثي بين االصناف

̋
معنويا
BA

وتراكيز  BAونوع الضوء الى وجود تأثير معنوي في

عن جميع التداخالت االخرى بأستثناء التداخل بين الصنف

المحتوى النسبي لمكموروفيل اذ اعطى التداخل بين الصنف

1-

الصنف  Martinqueوتركيز  3ممغم  .لتر
 Martinqueوتركيز  1.5ممغم  .لتر

1-

1-

 Martinqueوتركيز 3ممغم  .لتر

 BAاذ اعطيا
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االبيض اعمى معدل في المحتوى النسبي في الكموروفيل بمغ

نفسو الى تفوق االضاءة البيضاء معنويا̋ في النسبة المئوية

36.36وحدة  SPADالذي تفوق معنويا̋ عمى جميع

لمكربوىيدرات عن انواع االضاءة االخرى اذ بمغت %17.87

التداخالت االخرى بأستثناء التداخل بين الصنف

تمتيا المعاممة بالضوء االحمر بمغت  % 16.87ثم االضاءة

1-

 BAوالضوء

الزرقاء  .% 16.49اما بخصوص التداخل الثنائي بين

 Martinqueوالتركيز  3ممغم  .لتر

االحمر+االزرق الذي اعطى  34.69وحدة  SPADمن

االصناف وتراكيز ال BAاعطى التداخل بين التركيز 1.5

وجود فروق معنوية في النسبة المئوية لمكربوىيدرات بين

في النسبة المئوية لمكربوىيدرات بمغ  % 17.15الذي لم

و

 BAومعاممة

1-

المحتوى النسبي لمكموروفيل .تبين نتائج الجدول ( )6الى
الصنفين اذ بمغت  % 17.09لمصنف Martinque

ممغم  .لتر

 BAعند الصنف  Martinqueاعمى معدل
1-

يختمف معنويا̋ عن التركيز  3ممغم  .لتر

المحايد لمصنف  Martinqueاال انو اختمف معنويا̋ عن

 % 15.70لمصنف  . Yanaraوتظير نتائج الجدول نفسو

جميع تداخالت تراكيز ام  BAمع الصنف . Yanara

الى عدم وجود فروق معنوية لتأثير تراكيز  BAفي النسبة
المئوية لمكربوىيدرات في االفرع  .ويالحظ من نتائج الجدول

جدول  .6تأثير الصنف وام  BAونوع الضوء والتداخل بينهم في النسبة المئوية لمكربوهيدرات في االفرع لنبات الجيرب ار صنفي
 Martinqueو  Yanaraبعد ستة اسابيع من الزراعة عمى وسط MS

تراكيز BA
الصنف
1هلغن.لتر
0.0
Martinque
1.5
3.0
0.0
Yanara
1.5
3.0
LSD 0.05
هعدالت نوع الضوء
LSD 0.05
0.0
 x BAنوع الضوء
1.5
3.0
LSD 0.05
Martinque
صنف xنوع الضوء
Yanara
LSD 0.05

Red
24.00
22.20
16.30
14.90
12.40
11.40

Blue
17.00
15.20
16.24
14.88
18.50
17.14

16.87

16.49

23.10
15.60
11.90

16.10
15.56
17.82

17.57
16.17

17.25
15.74

وكان لمتداخل الثنائي بين االصناف ونوع الضوء تأثي ا̋ر

نوع الضوء
Red+Blue
17.00
15.20
13.46
12.36
14.60
13.48
1.74
14.35
0.71
16.10
12.91
14.04
1.23
15.02
13.68
1.01

التركيز  3ممغم  .لتر

معنويا في النسبة المئوية لمكربوىيدرات اذ تفوق التداخل بين
̋

White
10.24
9.04
22.60
21.28
22.72
21.36
17.87

هعدالت
الصنف
17.09

17.06
17.15
17.05
15.70
15.41
15.86
15.84
0.50
0.87
هعدالت BA
16.23
16.50
16.45
0.61

9.64
21.94
22.04
18.52
17.23
1-

 BAوالصنف  Martinqueعند

االضاءة البيضاء التي اعطت  .% 22.72اما بخصوص
التداخل الثنائي بين االصناف وتراكيز ال BAاعطى التداخل

الصنف  Martinqueوالضوء االبيض الذي اعطى 18.52

1-

 BAعند الصنفMartinque

 %معنويا̋ عن جميع التداخالت االخرى .وكان لمتداخل بين

بين التركيز  1.5ممغم.لتر

تراكيز  BAونوع الضوء تأثير معنوي في النسبة المئوية

اعمى معدل في النسبة المئوية لمكربوىيدرات بمغ % 17.15

لمكربوىيدرات اذ بمغت اعالىا  % 23.10عند التداخل بين

معنويا عن التركيز  3ممغم  .لتر
̋
الذي لم يختمف

1-

BA

معاممة المحايد مم  BAوالضوء االحمر التي اختمفت معنويا̋

ومعاممة المحايد لمصنف Martinque

بين تراكيز  BAواالصناف ونوع الضوء الى تفوق التداخل

 .Yanaraوكان لمتداخل الثنائي بين االصناف ونوع الضوء

بين معاممة المحايد والصنف  Martinqueوالضوء االحمر

معنويا في النسبة المئوية لمكربوىيدرات اذ تفوق التداخل
̋
تأثي ا̋ر

معنويا عمى جميع التداخالت االخرى اذ اعطت اعمى نسبة
̋

والضوء االبيض الذي اعطى

عمى جميع التداخالت االخرى .وتشير نتائج التداخل الثالثي

اال انو اختمف

معنويا عن جميع تداخالت تراكيز ام  BAمع الصنف
̋

بين الصنف Martinque

 % 18.52معنويا̋ عن جميع التداخالت االخرى .وكان

مئوية لمكربوىيدرات بمغت  % 24تمتيا معاممة التداخل بين
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لمتداخل بين تراكيز  BAونوع الضوء تأثير معنوي في النسبة

لالوكسين والسايتوكاينين اي ان انتقال السايتوكاينين يتم

المئوية لمكربوىيدرات اذ بمغت اعالىا  %23.10عند التداخل

تحفيزه عن طريق الضوء االحمر ( .)9ال تتفق ىذه النتائج

بين معاممة المحايد مم  BAوالضوء االحمر التي اختمفت

مع نتائج التي توصل الييا ( )19 ,18من عدم تأثير

الثالثي بين تراكيز  BAواالصناف ونوع الضوء الى تفوق

العرضية المتكونة  ,ربما يعود سبب تفوق الضوء االحمر في

االحمر معنويا̋ عمى جميع التداخالت االخرى اذ اعطت اعمى

ينخفض معنويا̋ في النباتات المزروعة خارج الجسم الحي

معنويا عمى جميع التداخالت االخرى وتشير نتائج التداخل
̋

االطوال الموجية البيضاء والحمراء في عدد ونمو االفرع

التداخل بين معاممة المحايد والصنف  Martinqueوالضوء

بعض الصفات الى ان سمك خاليا البشرة والخاليا البارنكيمية

نسبة مئوية لمكربوىيدرات بمغت  % 24تمتيا معاممة التداخل
1-

بين التركيز  3ممغم  .لتر

والنامية تحت الضوء االحمر بينما يزداد السمك عند الضوء

 BAوالصنفMartinque

االزرق مما يؤثر ذلك في نفاذية االغشية الخموية في مرور

عند االضاءة البيضاء التي اعطت .%22.72

منظمات النمو والمغذيات الى داخل الخمية النباتية (.)20, 6

المناقشة :يتضح من الجداول (2و  3و  4و 5و  )6امكانية

كما ان السبيرميدين يحفز نمو الخاليا وتضاعفيا وثباتية

استحثاث التضاعف الخضري باستخدام اطوال موجية مختمفة

الجزيئات البايولوجية ام  DNAوال  RNAاو البروتينات اذ

لتحسين بعض الصفات الخضرية والكيميائية  .اذ ان تحقيق

انو قوي االرتباط مع االحماض النووية ()11 ,13 ,14 ,17

الزيادة في عدد االفرع المتكونة تعتمد عمى تحفيز نمو وتطور

 .كما ان لمبولي امين دور في انقسام وتوسع الخاليا وتثبيط

بادئات البراعم الموجودة في أباط بائات االوراق لمجيرب ار

ميما كونيا ايونات
̋
البناء الحيوي لالثميين وانيا تمعب دو ا̋ر

وتتفق ىذه النتائج مع ماوجده ( )16 , 1المذين وجدا ان

موجبة الشحنة  Cationsوالتي ترتبط بقوة مع االحماض

1-

أضافة السايتوكاينين بتركيز  2أو 3ممغم .لتر
1-

االوكسين  0.2ممغم .لتر

 BAمع

النووية  DNAو  RNAوترتبط مع البروتينات التي تحمل

 NAAفضال″عن اضافة

سمفات االدنين اعطى اعمى عدد من االفرع في تضاعف

مجاميع سالبة الشحنة) .)15يالحظ من الجدول( )5ان ىناك

تأثي ار ″معنويا ″واضحا ″لنوعية االضاءة في محتوى االوراق

الزروعات لمجيربرا .وكما ىو معروف بأن لمسايتوكاينين تأثير

من الكموروفيل اذ اعطى الضوء االبيض ثم االحمر اعمى

كبير في نمو وانقسام الخاليا السيما تأثيرىا في انقسام

محتوى من الكموروفيل  .وربما تعود زيادة الكموروفيل الى

السايتوبالزم كما ان لالوكسينات تأثير في استطالة وانقسام

تأثير الضوء االبيض في نشاط انزيمات تكوين الصبغات

الخاليا من خالل تأثيرىا في انقسام النواة وبوجود

ونشوء البالستيدات (  ) Nitrate reductaseوقد يعزى

ميما في تحديد
̋
السايتوكاينين اذ تمعب منظمات النمو دو ا̋ر

سبب االختالف في محتوى الكموروفيل في االوراق الى

اكثار الجيرب ار ( (28, 25وىذا يتفق مع ماوجده (.)24 ,21

محتوى  Nفييا اذ ان لالطوال الموجية دور في زيادة جاىزية

يعد الضوء واحد من اىم العوامل البيئية الذي يؤدي الى زيادة

العناصر وزيادة امتصاصيا وتأثيرىا عمى محتوى  Nفي

عدد االفرع المزروعة عمى وسط  MSالحاوي عمى ال BA

االوراق وبالتالي زيادة محتوى االوراق من الكموروفيل وقد

يعزى تأثير السايتوكاينين في زيادة محتوى االوراق من

واالكسين ( )7اذ تم الحصول عمى اعمى معدل عدد لالفرع

الكموروفيل الى دور السايتوكاينين في زيادة فعالية انزيم

واطواليا تحت الضاءة الحمراء والذي لم يختمف عن الضوء

 Chlorophylaseالذي ينشط الخطوة االخيرة في بناء

االبيض في اعطاءه لألفرع وىذا يتفق مع ماوجده ()8,6

كموروفيل  aاذ يسرع من استرة مجموعة فايتول مع

الذين وجدا ان لنوع االضاءة تأثير في النمو والتشكل

 chlorophyllide aفيتكون كموروفيل  aوربما يعود السبب

الظاىري واالستجابات الفسيولوجية االخرى لمنباتات اذ حصموا

في زيادة محتوى االوراق من الكموروفيل عند الضوء االبيض

عمى اعمى معدل عدد لالفرع واطواليا تحت الضوء االحمر.

1-

او التداخل بين الضوء االبيض وتركيز  3ممغم  .لتر

وربما يعود السبب الى ان الضوء االحمر قادر عمى زيادة
امتصاص السايتوكاينين من قبل الجزء النباتي في وسط النمو

BA

لمصنف  Martinqueالى ان فسمجة االضاءة تشير الى ان

الضوء االبيض يشجع عمى تحفيز نقل الحديد والمغنيسيوم

ويقمل من التأثيرات الجانبية الناتجة عن المستويات العالية
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 وقد يعود السبب في انخفاض, الى البالستيدات الخضراء

Gerbera ( Gerbera jamesonii Bolus) from
flower Bud and flower Stalk Explants. Plant
Tissue Cult. and Biotech. 22(2): 143-152.
2. AL-Chalabi,S.K. and N.K.Al-Khaiyat.
2014. Ornamental plants in Iraq. College of
Agriculture , University of Baghdad ,Higher
Education and Scientific Research,Iraq.
3. AL-Sahaf, F.H. 1989. Applied Plant
Nutrition. Ministry of Higher Education and
Scientific Research. Baghdad University. Bayt
Al Hikma. Iraq.pp 260.
4. Al-Sahooki, M.M. and K.M.Wahab. 1990.
Application on Design and Analysis of
Experiments. University of Baghdad pp:488.
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.Cybularz-Urban , T.; E. Hanus-Fajerska; and
A. Swiderski. 2007. Effect of light
Wavelenght on in vitro Organogenesis of A
Cattleya hybrid. ACTA Biol. Cra. Ser. Bot.
49(1) : 113-118.
7.Dabrowski , P.; M. D. Cetner ; I. A.
Samborska ; M. H. Kalaji. 2015. Measuring
light spectrum as a mian indicator of artificial
sources
quality. Jou, Coa. Life Medicine ,
3(5) : 398-404.
8.Fan, X.X.; Z.G. Xu; X.Y. Liu; C.M. Tang ;
L.W. Wang ; X.l. Han. 2013. Effects of light
intensity on the growth and leaf development
of young tomato plants grown under a
combination of red and blue light. Scienta
Horticulturae 153 , 50-55.
9.Gabryszewska , E.; R. Rudnicki . 1995.The
influence of light quality on the shoot
proliferation and rooting of Gerbera jamesonii
in vitro . ACTA Agrobotanica . Vol.48(2) :
105-111.
10.George, E.F.; Hall, M.A. and De Klerk,
G.J. (2008). Plant propagation by tissue
culture. Volume 1. The Background, 3rd
Edition, Published by Springer, Dordercht.
The Netherlands.
11.Ghisalberti, C.A.; A. Morisetti; A. Bestetti;
G. Cairo. 2013. Potent trophic activity of
spermidine supramolecular complexes in in
vitro models. W.J.B.C. 26,4(3) : 71-78.
12.Hasbullah , N. A.; M. M. Lassim ; N. A.
Azis ; N.F. Daud ; F. M. Rasad ; and M. A.
M. Amin . 2015. Somatic embryo formation in

الكموروفيل في االوراق الى تراكم الكربوىيدرات كما ظير ذلك
 ومن ثم,)6( عند تقدير النسبة المئوية لمكربوىيدرات جدول
 األمر الذي يؤدي الىN انخفاض محتوى النتروجين
انخفاض محتوى االوراق من الكموروفيل فضال̋ عن ان
660 عند الطول الموجي

لمكموروفيل ذروة االمتصاص

نانوميتر ( منطقة الضوء االحمر) من طيف االمتصاص
الضوئي ومن المعروف ان الضوء االحمر والضوء االزرق
يؤثران في استجابات النبات من خالل البروتينات المستقبمة

 وتشير.Cryptochrome  وPhytochrome لمضوء
البحوث الى ان زيادة تراكم الكربوىيدرات عند المعاممة
بالضوء االبيض الذي لم يختمف معنويا̋ عن الضوء االحمر
تساعد في النمو والتطور فضال̋ عن زيادة الوزن الجاف
) وربما تعزى6 , 4( والنسبة المئوية لمكربوىيدرات جداول
ىذه االستجابة الى اضافة السكروز كمصدر لمكربوىيدرات

 وقد تعود سبب الزيادة في. الذي يزيد من المادة الجافة فييا
 في امتصاصBA الوزن الجاف لالفرع الى تحفيز الضوء وام
 ان الزيادة في تجمع الوزن الجاف لالفرع تحت.االفرع لمماء

الضوء ااالبيض واالحمر ربما يعود الى نشاط الفايتوكروم
عند االطوال الموجية لمضوء االبيض واالحمر التي يفتقر

تتفق ىذه النتائج مع ماوجده العديد من. الييا الضوء االزرق
Martinque  ان تفوق الصنف.)7, 26,16 ,31( الباحثين
في بعض الصفات الخضرية أو الكيميائية مقارنة بالصنف

 ربما يعود ذلك الى تأثير التداخل مابين منظماتYanara
النمو الداخمية والخارجية وطول الموجة الضوئية اضافة الى
ان لكل تركيب وراثي مدى مثالي لتركيز منظم النمو اذ ينظم
النمو والتشكل الظاىري خارج الجسم الحي من خالل التداخل

بين منظمات النمو النباتية المضافة الى الوسط فضال̋ عن
.)29( مواد النمو التي تنتج داخميا̋ من قبل الخاليا المزروعة

ان ىذه النتائج توضح اختالف االصناف في استجابتيا
لمتضاعف الخضري في الوسط الغذائي قيد الدراسة الذي ربما

يعود السبب في ذلك الى اختالف احتياجاتيا الغذائية
واليرمونية التي ربما تكون ناتجة بسبب االختالف الوراثي
.)28( فيما بينيا
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