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المستخمص
أجري جزء من الدراسة في مختبر زراعة االنسجة النباتية العائد لقسم التقانة االحيائية ــــ كمية العموم ـــــ جامعة النهرين لممدة من تشرين االول 2014
الى شباط  ،2015واكمل العمل بعدها في مختبر زراعة االنسجة النباتية التابع لكمية الزراعة ـــ جامعة بغداد لممدة من شباط  2015ــــ ايمول 2015

بهد ف توظيف تقانة زراعة االنسجة النباتية في اكثار وتكوين البصيالت لنبات الـ  .Hippeastrum hybridumزرعت النموات الخضرية المحفزة
التي تم الحصول عميها من زراعة االوراق العصارية في وسط  MSالمجهز بالـ  BAو Kinبالتراكيز  2.0 ، 1.0 ، 0.5 ، 0.0ممغم .لتر̄  ¹كال عمى

حدا او بالتداخل مع التراكيز المختمفة من الـ  0.5 ، 0.3 ، 0.1 ، 0.0( NAAممغم .لتر̄  )¹بهدف تضاعف االفــرع وزيــادة اطوالها  ،نقمت االفرع
الناتجة من افضل معاممة الى مرحمة تكوين البصيالت وذلك بزراعتها في وسط  MSالمجهز بالـ  BAبتراكيز  6.0 ، 3.0 ، 1.5 ، 0.0ممغم .لتر̄ ¹
بالتداخل مع السكروز بالتراكيز  90 ، 60 ، 30غم .لتر

1-

وبوجود الـ  NAA 0.1ممغم .لتر̄  ¹لغرض زيادة اعداد البصيالت واوزانها واقطارها.

والنتائج توضح ان أفضل تضاعف لألفرع المزروعة كان في وسط  MSالمجهز بالـ  BAبتركيز  1.0ممغم .لتر̄  ¹والـ  NAAبتركيز 0.3ممغم .لتر̄ ¹

الذي اعطى اعمى معدل لعدد االفرع بمغ  0..8فرع .نبات̄  . ¹اما بالنسبة لتكوين البصيالت فقد اعطى وسط  MSالمجهز بالـــ  BAتركيز 0.8
ممغم.لتر̄  ¹والسكروز تركيز  90غم.لتر

1-

بوجود الـ  NAAتركيز  0.1ممغم.لتر̄  ¹اعمى معدل لعدد البصيالت بمغت  3.00بصيمة .جزء نباتي

 0.98سم والوزنين الطري والجاف بمغا  1.04و  0.25غم بالتتابع .

1-

وقطر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكممات المفتاحية  :زراعة االنسجة  ، BA ،بصيالت.
*بحث مستل من رسالة الماجستير لمباحث الثاني.
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ABSTRACT
The First Part of this study was conducted at the Plant Tissue Culture Lab at the College of Science, University
of Nahrain from October 2014 to February,2015. and completed at the Plant Tissue Culture Lab at the College
of Agriculture, University of Baghdad From February 2015 to September 2015. Examine the possibility of using
the tissue culture technique in the propagation of Hippeastrum hybridum.plantlets were resulted from leaves
induced plant lets moved to new MS media supplemented with BA and Kin at 2.0, 1.0, 0.5, 0.0 mg.liter -1
individually or in combination and with or without NAA at 0.5, 0.3, 0.1, 0.0 mg.liter -1 to enhance shoot
proliferation. Transferred shoot from the best proliferation- enhance to stage bulbs formation, MS media
supplemented with BA at 6.0, 3.0, 1.5, 0.0 0 mg.liter -1 in addition to sucrose at 90, 60, 300 g.liter -1 with the
present of NAA at 0.1 mg.liter-1 to increase bulbs formation, weight, and diameter .Result showed that the best
shoot proliferation media was MS supplemented with 1.0 mg.liter -1 BA and 0.3 mg.liter-1 NAA which resulted in
8.30 shoots.plant-1. As for bulbs formation, the results exhibited that MS media supplemented with 6.0 mg.liter -1
BA and 90 g.liter-1 sucrose with the existence of 0.10 mg.liter-1 NAA gave the highest bulbs formation percentage,
diameter, and both fresh and dry weight which were 3 bulbs.explant -1, 0.98 cm, and 1.04 and 0.25 g, respectively.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Keyword: Tissue culture, BA, bulblet .
*
Part of M. Sc. thesis of the 2nd author.
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دراستو عمى نبات الـ  Hippeastrum vittatumان

المقدمة

1-

استخدام  80ممغم .لتر

تحتل ابصال الزينة مرتبة ميمة من بين النباتات المزىرة

1-

1-

 2ipو  4.0ممغم .لتر

وتشكل مكاناً متمي اًز بين نباتات الزينة واصبحت تشكل جزءا

 sperminو 16.0ممغم .لتر

اعطى اعمى عدد

NAA

رئيسا في كل حديقة منزلية أو متنزه  ،وىي منتشرة بشكل

لألبصال مع وزن جيد  .بين  Aslamواخرون ( )9في

واسع في ارجاء مختمفة من العالم لما تتحمى بو من صفات

دراسة لو حول تأثير منظمات النمو النباتية المختمفة عمى

نبات  Hippeastrumان  %80من االفرع كونت بصيالت

و مزايا تجعميا اكثر قبوال من ىواة الحدائق واالزىار ،من

عندما نمت عمى وسط  MSالحاوي عمى  BAتركيز  4ممغم

اىم ىذه المواصفات جمال االزىار وطول مدة تزىيرىا لبعض

1-

1-

منيا وكثرة االنواع واالصناف وااللوان في كل جنس من

.لتر

اجناسيا  ،وىنا تأتي اىمية التوجو نحو ابصال الزينة لغرض

لذلك تيدف الدراسة الى معرفة تاثير بعض من منظمات

االنتاج

في

واسعة

مساحات

إذ

( )3

يعد

و NAAتركيز  0.1ممغم .لتر

و %60سكروز.

النمو ( السايتوكاينينات واالوكسينات ) في تضاعف االفرع.

نبات

دراسة تأثير تراكيز مختمفة من السكروز والـ  BAفي تكوين

 Hippeastrum hybridumمن ابصال الزينة المزىرة وىو

البصيالت .

من االبصال الشتوية المعمرة الذي ينتمي الى العائمة
 Amaryllidaceaeوان جنس  Hippeastrumذو اىمية
اقتصادية كبيرة إذ يتميز بأزىاره الصالحة لمقطف لكبر حجميا

المواد وطرائق العمل

اجري جزء من الدراسة في مختبر زراعة االنسجة النباتية

وتعدد الوانيا واالحتفاظ بحيويتيا .تستخدم في تنسيق باقات

العائد لقسم التقانة االحيائية ـ ـ كمية العموم ـ ـ ـ جامعة النيرين

الزىور وكيدايا لألعياد والمناسبات و يمكن زراعتيا كنباتات

واكمل

لمفترة من تشرين االول  2014الى شباط 2015

العمل بعدىا في مختبر زراعة االنسجة النباتية التابع لكمية

اصص في البيت الزجاجي وتستخدم في الواح الحدائق

المنزلية والمتنزىات والحدائق العامة كما يعد من النباتات

الزراعة ـ ـ جامعة بغداد لمفترة من شباط

الطبية إذ يحتوي عمى عدة انواع من القمويدات والتي تشمل

.2015

مضادات لمطفيميات مثل ( .)30( )Candimineإن اضافة

النوع المستخدم في الدراسة :استخدم في ىذه الدراسة

االوكسين مع السايتوكاينين اظيرت نتيجة فعالة في تضاعف

ابصال نبات الـ

االفرع المتكونة عمى الجزء النباتي المستخدم .ان معظم ذوات

تحضير الوسط الغذائي :إستخدم في ىذه الدراسة وسط MS

( )12ففي دراسة قام بيا  Siddiqueواخرون ( )27وجدوا

( )22الجاىز من شركة .Himediaحضر الوسط الغذائي
1-

ان اعمى نسبة تضاعف لألفرع كانت عمى الوسط MS

المجيز بالـ  BAتركيز  1.0ممغم .لتر
1-

 0.5ممغم .لتر

 Hippeastrum hybridumوىي من

ابصال الزينة المزىرة التي تراوحت اقطارىا بين  5ـ ـ  7سم.

الفمقة الواحدة تتطمب اكثر من منظم نمو واحد إلنتاج االفرع

1-

 2015ـ ـ ايمول

بإضافة الـ  MSالجاىز بوزن  4.91غم .لتر
1-

والـ  NAAتركيز

بتركيز  30غم .لتر

1-

والسكروز  40غم .لتر كما بين Yan-

والسكروز

عدا تجارب تكوين البصيالت استخدم

السكروز بعدة تراكيز .واستخدمت منظمات النمو حسب

 lingواخرون ( )29في دراسة تأثير تراكيز مختمفة من BA

التجارب المدروسة اذ تضمن الوسط الغذائي واحد او اكثر

و NAAفي اكثار ابصال ()Hippeastrum hybridum

من منظمات النمو وبعد اضافة جميع مكونات الوسط الغذائي

اعطى اعمى

وذلك باستخدام ىيدروكسيد الصوديوم (Sodium )NaOH

نسيجياً  ،ان الوسط  MSالمضاف لو  BAتركيز 1.0
1-

ممغم .لتر

و NAAتركيز  2ممغم .لتر

1-

،عدل الرقم الييدروجيني  pHلموسط الغذائي الى 5.70

تضاعف كما اوضح  Pandyواخرون ( )25في اكثار

 hydroxideوحامض الييدروكموريـ ــك (acid )HCl

ابصال  Liliumخارج الجسم الحي ان اعمى معدل

 Hydrochloricواحد عياري أكمل الحجم بالماء المقطر

لمتضاعف حصل عند زراعة االفرع عمى وسط  MSالمجيز
1-

و  0.5ممغم .لتر.1- NAAاما

وأضيف االكار نوع (Agarــ )Agarلتصمب الوسط لغذائي

تكوين البصيالت فقد وجد

 Zayedواخرون ) )31في

لغرض إذابة االكار باستخدام جياز التسخين Hot Plate

بالـ  0.75 BAممغم .لتر

بمقدار  7غم .لتر ،1سخن الوسط الغذائي لدرجة الغميان
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الزراعة

جراحية  ،الوزن الجاف إذ جففت البصيالت في الفرن

( )Universal tubeبواقع  15مل وعقم الوسط الغذائي

الكيربائي  Ovenعمى درجة حرارة  70م لحين ثبات الوزن

بجياز التعقيم البخاري  Autoclaveعمى درجة ح اررة

لتحديد الوزن الجاف (. )7

stirrer

magnetic

و

وزع

121م oوضغط  1.04كغم .سم

في

2-

انابيب

العاهري وسلواى

لمدة  15دقيقة

ترك

التحميل االحصائي  :نفذت جميع التجارب باستخدام التصميم
العشوائي الكامل ( )CRDكتجارب عاممية وحممت النتائج

الوسط بعد ذلك ليبرد ويتصمب بدرجة ح اررة الغرفة ليصبح

جاى از لمزراعة.

باستخدام

مرحمة التضاعف :تم زراعة االفرع الخضرية المنتجة نسيجيا

االحصائي

البرنامج

وقورنت

Genestate

المتوسطات حسب اختبار اقل فرق معنوي)Least )LSD

 Significant Differenceوعمى مستوى احتمال %5

عمى وسط التضاعف المتكون من وسط  MSمضافًا اليو
منظمات النمو حيث تمت زراعة فرع واحد لكل قنينة

(.)8

واستعمل عشرة تكررات لكل معاممة اي اعتبر كل قنينة مكرر

النتائج والمناقشة

 2±م oوشدة اضاءة  1000لوكس لمدة  16ساعة ضوء و8

بينيما في معدل عدد االفرع توضح نتائج جدول  1ان لمـ ـ

وحضنت الزروعات في غرفة النمو تحت درجة ح اررة 25

مرحمة التضاعف :تأثير تراكيز الـ  BAوالـ  NAAوالتداخل

ساعة ظالم ،وتضمنت تجربة التضاعف تأثير الـ  BAوالـ

 BAتأثير معنوي في زيادة عدد االفرع اذ تفوق التركيز 1.0

ممغم .لتر1-معنويا عمى باقي التراكيز بإعطائو اعمى معدل

 Kinكل عمى حده وبالتداخل مع  NAAتمت دراسة تأثير
نوعين من السايتوكاينينات  BAو  Kinبالتراكيز (0.0
1-

 )2.0، 1.0، 0.5،ممغم .لتر

1-

بمغ  6.25فرع  .نبات

لكل منيما وبالتداخل مع

في حين اعطت معاممة المقارنة

اقل معدل لعدد االفرع بمغ  1.20فرع .نبات

1-

 NAAبالتراكيز( )0.5، 0.3، 0.1، 0.0ممغم .لتر

1-

و بالنسبة

لتأثير تراكيز الـ  NAAفان اعمى معدل لعدد االفرع بمغ

( )29اخذت النتائج بعد ستة اسابيع من الزراعة المتمثمة

 5.07فرع .نبات

بعدد االفرع واطواليا .تم اعتماد افضل توليفة من ىذه التجربة

1-

1-

عند التركيز  0.3ممغم .لتر

الذي

تفوق معنويا عمى باقي التراكيز مقارنو بمعاممة المقارنة التي

وتم االكثار عمييا لمضاعفة النموات الخضرية والحصول

اعطت اقل معدل بمغ 2.50

عمى العدد الكافي إلدخاليا بالتجارب الالحقة.

فرع .نبات

1-

 .بالنسبة

لمعامالت التداخل بين الـ  BAوالـ  NAAفقد تفوقت معاممة
التركيز  1.0ممغم .لتر

مرحمة انتاج البصيالت:أختيرت االفرع الناتجة من مرحمة
التضاعف الخضري ونقمت الى وسط تكوين البصيالت وزرع

1-

1-

من الـ  BAمع  0.3ممغم .لتر

من الـ  NAAبإعطائيا اعمى معدل لعدد االفرع بمغ 8.30
1-

فرع واحد في كل قنينة بواقع عشرة تكرارت اذ عدت كل قنينة

فرع .نبات

 2± 25م oوشدة اضاءة  1000لوكس لمدة  16ساعة ضوء

 NAAو  2ممغم .لتر

و 8ساعة ظالم وكانت التجربة المستخدمة في انتاج

والمتا اعطتا  7.50و  7.20فرع .نبات

مكر اًر وحضنت الزروعات في غرفة النمو تحت درجة ح اررة

والتي اختمفت معنويا عن بقية المعامالت تمتو

المعاممتان  1ممغم .لتر
1-

البصيالت كما يأتي تأثير التداخل بين ال ـ  BAوالسكروز

1-

 BAمع  0.5ممغم .لتر

1-

 BAمع  0.3ممغم .لتر NAA
1-

عمى التتابع.

اتفقت ىذه النتائج مع ما وجده  Siddiqueواخرون )(27

استخدم الـ  BAبالتراكيز ( ) 6.0، 3.0، 1.5، 0.0ممغم

و  Yan-lingواخرون ( )29عند استخداميم التداخل بين الـ

.لتر )1-وبوجود ال ـ  )0.1( NAAممغم .لتر .)9 (1-أخذت

جدول .1تأثير تراكيز الـ  BAوالـ  NAAوالتداخل بينهما في متوسط

1-

.لتر

 BAوالـ  NAAشجع عممية التضاعف.

بالتداخل مع الســكروز بالتراكيز( 90 ،60 ،30غم

عدد االفرع المتضاعفة بعد ستة اسابيع من الزراعة عمى وسط .MS

القياسات بعد  90يوماً من الزراعة والتي تضمنت ،عدد

تركيس الـ ( BAهلغن .لتر)1-

البصيالت ،أقطارىا باستخدام القدمة االلكترونية Degetial

0.0
0.5
1.0
2.0
L.S.D 0.05
الوعدل
L.S.D 0.05

)  ، )verniaالوزن الطري ذلك باستخدام الميزان االلكتروني
الحساس إذ استخرجت البصيالت من القناني المزروعة فييا

ووضعت عمى ورق الترشيح وأزيمت االوراق باستخدام شفرة

0842

تركيس الـ ( NAAهلغن .لتر)1-
0.5
0.3
0.1
0.0
1.30
1.30
1.20
1.00
2.50
3.50
2.60
2.00
7.50
8.30
5.20
4.00
6.50
7.20
4.40
3.00
0.37
4.45
5.07
3.35
2.50
0.18

الوعدل
1.20
2.65
6.25
5.27
0.18

العاهري وسلواى
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تأثير تراكيز الـ  BAوالـ  NAAوالتداخل بينيما في طول

بمغ  2.75فرع .نبات

االفرع المتضاعفة بالـ (سم) .تبين نتائج جدول  2تأثير

عند معاممة المقارنة  .اما بالنسبة لتأثير تراكيز الـ NAAفقد
بمغ اعمى معدل لعدد االفرع

التراكيز المختمفة من الـ  BAفي معدل اطوال االفرع أذ

1-

اظيرت النتائج ان لمـ  BAتأثير في اطوال االفرع فقد لوحظ

التركيز  0.1ممغم .لتر
1-

ان اطوال االفرع تقل تدريجيا بزيادة تراكيز ال ـ  BAالى ان
وصل اقل معدل عند التركيز  1.0ممغم .لتر

1-

 0.3ممغم .لتر

إذ بمغ

1-

لتر

نبات

1-

فرع.
1-

الذي لم يختمف معنويا عن معاممة  2ممغم .لتر
1-

 NAAاعطت معدل 3.00

فرع.نبات 1-واختمفت معنويا عمى بقية المعامالت وان اقل

واعمى معدل بمغ  6.07سم عند معاممة المقارنة التي تفوقت

معدل بمغ 1.00فرع .نبات 1-عند معاممة المقارنة.

معنويا عمى باقي المعامالت .اما بالنسبة لتأثير التداخل بين
تراكيز الـ  BAوالـ  NAAفيالحظ ان لمتداخل تأثير معنوي

تركيز الـ  Kinوالـ  NAAوالتداخل بينهما
جدول  .3تأثير ا

في اطوال االفرع إذ سجل اقل معدل عند معاممة التداخل بين

في متوسط عدد االفرع المتضاعفة بعد ستة اسابيع من

من

الزراعة خارج الجسم الحي عمى وسط MS

الـ  NAAبمغ المعدل فييا  2.00سم واعمى معدل ألطوال

تركيس الـ Kin
(هلغن .لتر)1-
0.0
0.5
1.0
2.0
L.S.D 0.05
الوعدل
L.S.D 0.05

االفرع عند معاممة المقارنة بمغت  9.00سم التي تفوقت
معنويا عن بقية المعامالت .اتفقت مع ما توصل اليو Khan
واخرون( )20عند إكثاره نبات الكالنشوي K. tomentosa

و  Danialواخرون( )10حول إكثار نبات القرنفل
 Dianthus caryophyllusإلى إن الوسط الخالي من

تركيس الـ ( NAAهلغن .لتر)1-
0.3
0.1
0.0
1.30 1.30
1.00
1.90 1.70
1.50
2.10 2.20
1.70
3.00 3.30
1.90
0.35
2.07 2.12
1.52
0.17

الوعدل

0.5
1.20
1.30
2.00
2.80

1.20
1.60
2.00
2.75
0.17

1.82

تأثير تراكيز الـ  Kinوالـ  NAAوالتداخل بينيما في طول

اليرمون أعطى اعمى معدل لطول األفرع.

االفرع المتضاعفة بالـ(سم) تبين نتائج جدول  4تأثير التراكيز

جدول . 2تأثير تراكيز الـ BAوالـ NAAوالتداخل بينهما

المختمفة من الـ  Kinفي معدل اطوال االفرع اذ اظيرت

في متوسط اطوال االفرع المتضاعفة بالـ (سم) بعد ستة

النتائج ان اطوال االفرع تقل تدريجيا بزيادة تراكيز ال ـ Kin

اسابيع من الزراعة عمى وسط .MS

تركيس الـ BA
(هلغن .لتر)1-
0.0
0.5
1.0
2.0
L.S.D 0.05
الوعدل
L.S.D 0.05

 Kinمع  0.1ممغم.

 NAAاعمى معدل لعدد االفرع بمغ 3.30

 Kinمع  0.3ممغم .لتر

إذ بمغ  4.47سم

تركيس الـ ( NAAهلغن .لتر)1-
0.5
0.3
0.1
0.0
8.20
8.20
8.50 9.00
5.30
4.60
6.20 7.00
3.50
2.00
3.50 4.30
3.00
3.10
4.10 4.00
0.33
5.00
4.47
5.57 6.07
0.16

اذ اعطى معدل  7..2فرع .نبات

1-

في

 .اما تأثير التداخل بين تراكيز الـ  Kinوالـ  NAAفقد
1-

تقل وبشكل تدريجي بزيادة تراكيز ال ـ  NAAالى ان سجل

تركيز  1ممغم.لتر  1-من الـ  BAمع  0.3ممغم .لتر

الذي لم يختمف معنويا عن تركيز

اعطت المعاممة  2.0ممغم .لتر

المختمفة من الـ  NAAفقد اظيرت النتائج ان اطوال االفرع

1-

 2.12فرع .نبات

1-

والتي تفوقت معنويا عمى باقي التراكيز  ،اما تأثير التراكيز

اقل معدل عند التركيز  0.3ممغم .لتر

1-

عند

حين اعطت معاممة المقارنة اقل معدل بمغ  1.52فرع .نبات

 3.32سم واعمى معدل عند معاممة المقارنة بمغ  8.47سم

1-

واقل معدل بمغ  1.20فرع .نبات

الى ان وصل اقل معدل  5.57سم في معاممة التركيز 2.0
1-

الوعدل

واعمى معدل بمغ  8.45سم عند معاممة

ممغم .لتر

8.47
5.77
3.32
3.55
0.16

المقارنة التي تفوقت معنويا عمى بقية المعامالت  ،اما تأثير
التراكيز المختمفة من الـ  NAAفقد اظيرت النتائج ان اطوال
االفرع تقل بزيادة تراكيز ال ـ  NAAالى ان سجل اقل معدل
6.77ممغم .لتر 1-عند التركيز  0.3ممغم .لتر

1-

واعمى

معدل بمغ  7.52سم عند معاممة المقارنة التي تفوقت معنويا

تأثير تراكيز الـ  Kinوالـ  NAAوالتداخل بينيما في معدل

عمى بقية المعامالت.اما بالنسبة لتأثير التداخل بين تراكيز الـ

عدد االفرع تشير نتائج جدول  3ان لمـ Kin .تأثير معنوي

 Kinوالـ  NAAفيالحظ ان اطوال االفرع قمت بالتداخل بين

1-

في زيادة عدد االفرع اذ تفوق التركيز  2.0ممغم .لتر

تراكيز ال ـ  Kinوال ـ  NAAالى ان بمغ اقل معدل عند معاممة

معنويا عمى بقية التراكيز بإعطائو اعمى معدل لعدد االفرع
0843
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التداخل بين الـ  Kinتركيز  2.0ممغم .لتر
تركيز  0.1ممغم .لتر

1-

العاهري وسلواى

مع الـ NAA

فتزداد فرصة حصوليا عمى الغذاء من الوسط مقارنة

إذ بمغ المعدل فييا  4.90سم واعمى

بالمعامالت األخرى ( .)13يعود سبب زيادة طول االفرع إلى

معدل سجل  8.90سم عند معاممة المقارنة والذي تفوقت

غياب السايتوكاينين الذي يؤثر في السيادة القمية لالفرع و

جدول  .4تأثير تركيز الـ  Kinوالـ  NAAوالتداخل بينهما

ذلك قمة عدد االفرع زاد من فرص الحصول عمى الغذاء

يقمل من أطواليا و يزيد عدد االفرع ليا ( ،)11فضال عن

معنويا عمى بقية المعامالت .

وبالتالي زيادة طول الفرع  ،ان ارتفاع تراكيز الـ ــسايتوكاينينات

في متوسط اطوال االفرع المتضاعفة بالـ (سم) بعد ستة

في الوسط الغذائي ادى الى انخفاض في معدل اطوال

اسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي عمى وسط MS
تركيس الـ Kin
(هلغن.لتر)1-
0.0
0.5
1.0
2.0
L.S.D0.05
الوعدل
L.S.D 0.05

تركيس الـ ( NAAهلغن .لتر)1-
0.5
0.3
0.1
0.0
8.10 8.30 8.50 8.90
7.40 7.30 7.30 7.60
6.10 6.40 6.90 7.20
5.90 5.10 4.90 6.40
0.37
6.87 6.77 6.90 7.52
0.18

التفرعات الن امتصاصو من قبل االفرع ادى الى تقميل دور

الوعدل

االوكسين في داخل التفرعات واالخير مسؤول عن استطالة

8.45
7.40
6.65
5.57
0.18

الخاليا ومن ثم تقميل اط ـواليا( .)15اما بالنسبة لتأثير
التراكيز العالية نسبيا من الـ  NAAبمفرده ادت الى تقميل

نمو االفرع وقد يعود السبب الى منع االوكسين من حدوث
االتصال الوعائي بين االنسجة الوعائية لمبراعم االبطية
واالنسجة الوعائية لمساق مما يؤدي الى عدم او قمة مرور

تشير نتائج الجدولين  3 ، 1الى إن استخدام السايتوكاينينات

المواد الغذائية من انسجة الساق الى البراعم ومن ثم قمة نموىا

في مرحمة التضاعف يعتبر من األمور الميمة لممساعدة في

واستطالتيا ( )26وبصورة عامة فان التراكيز العالية من

نمو المرستيمات وتكوين األفرع عن طريق الموازنة مع

االوكسين تؤدي الى تثبيط عممية االستطالة الخاليا (.)2

االوكسينات الطبيعية التي تنتجيا ىذه المناطق ( ، )11كما

تأثير التراكيز مختمفة من الـ  BAوالسكروز والتداخل بينيما

قد يعزى إلى دورىا في زيادة تخميق  RNAوالبروتينات

في عدد البصيالت توضح نتائج الجدول  5ان لمـ  BAتأثير

واإلنزيمات داخل الخمية ( ، )6والذي تنعكس آثاره في زيادة

معنوي في زيادة عدد البصيالت اذ تفوق التركيز  6.0ممغم

حجم الخمية وتشجيع عممية االنقسام و التمايز الشكمي خاصة

1-

.لتر

عندما تصل إلى حالة التوازن المثالية بين ما أضيف منو إلى

1-

 1.70بصيمة .جزء نباتي

الوسط الغذائي مع ما موجود في الجزء النباتي ( .)4وكذلك

في حين سجل اقل معدل لعدد

البصيالت بعد معاممة المقارنة كان عند التركيز  1.5ممغم.

تعمل السايتوكاينينات في التقميل من ظاىرة السيادة القمية

1-

لتر

والتأثير المانع لالوكسينات الموجودة في البراعم الجانبية

1-

بمغ  1.10بصيمة .جزء نباتي  .اما بالنسبة لتأثير

تراكيز السكروز فان اعمى معدل لعدد البصيالت بمغ 2.0

وبالتالي تشجيع ىذه البراعم عمى النمو(  1و 14و ،)16اما

بصيمة عند التركيز  90غم .لتر

بالنسبة لممعاممة الخالية من السايتوكاينينات لكال الجدولين

1-

الذي تفوق معنويا عمى
1-

باقي التراكيز في حين لم يعط التركيز  3.غم .لتر

والتي تحتوي عمى االوكسين فقط فقد اعطت اقل معدالت

أي

بصيمة .اما بالنسبة لتأثير التداخل بين تراكيز الـ BA

لعدد االفرع والسبب في ذلك يعود الى دور االوكسينات في

والسكروز فقد اختمفت قيمتو معنويا اذ اعطت معاممة التداخل

تشجيع السيادة القمية ومنع نمو االفرع الجانبية ( )21اما

1-

بين الـ  BAتركيز  6.0ممغم .لتر

السبب في الحصول عمى اعمى معدل لعدد االفرع عند

1-

مع  90غم .لتر

من

السكروز اعمى معدل لعدد البصيالت بمغ  3.00بصيمة .جزء

معاممة التداخل بين تركيز السايتوكاينينات والـ  NAAفقد

1-

نباتي

يعود الى ان فعالية السايتوكاينين في احداث التضاعف تزداد

والتي اختمفت معنويا عن بقية المعامالت تمتو

المعاممتان  3.0ممغم .لتر BA

بوجود االوكسين اي يزداد التأثير عند وجودىما معا في

1-

و  1.5ممغم .لتر

الوسط الغذائي ( 5و 21و  .)23تشير نتائج الجدولين  2و4

التت ـ ـابع.

في ىذه المعاممة

0844

1-

و 90غم.لتر

 BAو  90غم .لتر

اعطتا معدل 2.30 ، 2.70

الى ان سبب تفوق الوسط الخالي من اليرمون في متوسط
طول االفرع إلى انخفاض عدد االفرع

معنويا عمى باقي التراكيز بإعطائو اعمى معدل بمغ

1-

سكروز

سكروز المتا
1-

بصيمة .جزء نباتي

عمى
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1-

المقارنة بمغ  0.32غم عند تركيز  1.5ممغم .لتر

جدول  .5تأثير تراكيز الـ  BAوالسكروز والتداخل بينهما
1-

في عدد البصيالت بوجود  0.1ممغم .لتر
تراكيس السكروز
)1(غن .لتر

 NAAبعد 90

1-

معدل بمغ  0.60غم عند تركيز  90غم .لتر

30
60
90
LSD 0.05
الوعدل
LSD 0.05

الوعدل
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00

3.0
0.00
1.30
2.70

1.5
0.00
1.00
2.30
0.22
1.33 1.10
0.13

بين تراكيز الـ  BAوالسكروز فان اعمى معدل بمغ  1.04غم

0.00
1.10
2.00
0.11

عند معاممة التداخل بين تركيز  6.0ممغم .لتر  BA 1-و90
1-

غم .لتر

1.70

سكروز و

والذي لم يختمف معنويا

في الوزن الطري (غم) بوجود  0.1ممغم .لتر

تراكيس السكروز
1غن .لتر

معدل بمغ  0.59سم عند التركيز  90غم .لتر 1-الذي اختمف
معنويا عن بقية التراكيز .آما بالنسبة لتأثير التداخل بين

30
60
90
0.05 L.S.D
الوعدل
0.05 L.S.D

تراكيز الـ  BAوالسكروز في اقطار البصيالت فان اعمى
معدل بمغ  0.98سم عند معاممة التداخل بين الـ  BAتركيز

 6.0ممغم .لتر

1-

1-

تختمف معنويا عند معاممة  3.0ممغم .لتر
1-

.لتر

والتي لم

و  90غم

 0.12غم عند تركيز  6.0ممغم .لتر

NAA

30
60
90
0.05 L.S.D
الوعدل
0.05 L.S.D

0.0
0.00
0.00
0.00
0.00

والذي لم يختمف

بمغ  0.05غم عند التركيز  1.5ممغم .لتر .1-اما تأثير
1-

تراكيز السكروز فقد اعطى التركيز 90غم .لتر

الوعدل
3.0
1.5
0.00 0.00
0.40 0.34
0.67 0.67
0.31
0.37 0.33
018

0.00
0.42
0.60
0.14

معنويا عن باقي التراكيز واقل معدل كان بعد معاممة المقارنة

1-

6.0
0.00
0.62
0.98

6.0 3.0 1.5 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.85 0.50 0.35 0.00
1.04 0.77 0.61 0.00
0.29
0.63 0.42 0.32 0.00
0.16

1-

بعد  90يوم من الزراعة خارج الجسم الحي .

تراكيس السكروز
1غن .لتر

الوعدل

تراكيز  BAفي الوزن الجاف لمبصيالت اذ بمغ اعمى معدل

جدول  .6تأثير تراكيز الـ  BAوالسكروز والتداخل بينهما في

تراكيس الـ  BAهلغن .لتر

تراكيس الـ  BAهلغن .لتر

1-

في الوزن الجاف(غم) لمبصيالت تبين نتائج جدول  8تأثير

بقية المعامالت.

معدل اقطار البصيالت بالـ (سم) بوجود  8.0ممغم .لتر

NAA

تأثير التراكيز المختمفة من ال ـ  BAوالسكروز والتداخل بينيما

إذ اعطت معدل  0.76سم لكنيا اختمفت معنويا عن

1-

بينما

بعد  90يوم من الزراعة خارج الجسم الحي

تراكيز السكروز في زيادة اقطار البصيالت فقد اعطت اعمى

والسكروز تركيز  9.غم .لتر

 BAو  60غم .لتر

1-

من الـ . BAاما تأثير

1-

 6.0ممغم .لتر

1-

إذ

جدول  .7تأثير تراكيز الـ  BAوالسكروز والتداخل بينهما

عن باقي التراكيز واقل معدل بعد معاممة المقارنة بمغ ..33
سم عند التركيز  1.5ممغم .لتر

1-

 BAو 90غم .لتر

اختمفت معنويا عن باقي المعامالت.

 BAفي زيادة اقطار البصيالت اذ بمغ اعمى معدل 0.45

1-

1-

1-

اعطتا معدل بمغ  0.85 ، 0.77غم عمى التتابع

في اقطار البصيالت تبين نتائج الجدول  6تأثير تراكيز الـ

سم عند التركيز  6.0ممغم .لتر

سكروز والذي لم يختمف معنويا عن معاممتا

التداخل بين تركيز  3.0ممغم .لتر

تأثير التراكيز مختمفة من الـ  BAوالسكروز والتداخل بينيما

1-

سكروز الذي

تفوق معنويا عمى بقية التراكيز .اما بالنسبة لتأثير التداخل

1-

6.0
0.00
2.10
3.00

 .اما

تأثير تراكيز السكروز في الوزن الطري الرطب فان اعمى

يوم من الزراعة خارج الجسم الحي
تراكيس الـ  BAهلغن .لتر

العاهري وسلواى

اعمى معدل

بمغ  0.13غم الذي لم يختمف معنويا عن تركيز  60غم .

0.00
0.34
0.59
0.15

1-

لتر

إذ بمغ فيو المعدل  0.06غم  .اما بالنسبة تأثير

التداخل بين تراكيز الـ  BAوالسكروز فقد اعطت معاممة

0.45

التداخل بين الـ  BAتركيز 6.0ممغم .لتر

1-

والسكروز تركيز

تأثير التراكيز مختمفة من الـ  BAوالسكروز والتداخل بينيما

 90غم .لتر

الـ  BAليا تأثير معنوي في زيادة الوزن الطري لمبصيالت اذ

تشجيع انقسام الخاليا واستطالتيا إضافة الى توسيع الخاليا إذ

في الوزن الطري (غم) اظيرت نتائج الجدول  7ان لتراكيز
بمغ اعمى معدل  0.63غم عند التركيز  6.0ممغم .لتر

1-

اعمى معدل بمغ  0.25غم .قد يعزى سبب

زيادة معدل تكوين البصيالت الى دور الـسايتوكاينينات في

1-

ان ىذه الظواىر مطموبة في تكوين البصيالت وتطورىا ،كما

الذي تفوق معنويا عمى بقية التراكيز واقل معدل بعد معاممة

ان كبر االعضاء الخازنة كاألبصال والدرنات تتكون نتيجة
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 فالبصيمة.)21( الكاربوىيدراتية المنقولة بصورة رئيسية الييا
تنمو عبر سمسمة من المتغيرات اليرمونية الداخمية والتي
 وخالل ىذه، تظير اثارىا الخارجية عمى شكل مراحل نمو
المرحمة يكون النظام اليرموني الداخمي جاىز لالستجابة الى

18( المحفزات الخارجية مثل الفترة الضوئية ودرجة الح اررة
) وعندما تكون ىذه المحفزات بالتوازن المالئم24 و19و
لنشاط الجين الخاص بتكوين االبصال فان نمو االوراق
الخارجية يتوقف وتتوسع قواعد االوراق الداخمية عرضيا
ىذه االستجابة يمكن ان تحدث عند توفر. لتكوين البصيمة

ساعة ) وعندما تكون البصمة16  ـ ـ12( فترة ضوئية طويمة
ناضجة اي عندما يكون النمو نتيجة لتوسع الخاليا اكثر من
)17( انقساميا فان التوازن اليرموني الداخمي يتغير مرة ثانية
)28(  واخرونSultani ان ىذه النتائج تتفق مع توصل اليو

 إذ اعطىHippeastrum hybridum في دراستو لنبات ال ـ
 اعمىBA

1-

1-

 لتر. ممغم60سكروز و

 لتر. غم90 التركيز

 واخرونAslam معدل لتكوين البصيالت واتفقت كذلك مع
لنبات

البصيالت

تكوين

معدل

زيادة

في

)9(

MS  المزروعة عمى وسطHippeastrum hybridum
.سكروز

1-

 لتر. غم60 وBA

1-

 لتر. ممغم4 المجيز بـ ـ

 والسكروز والتداخل بينهماBA  تأثير تراكيز الـ. 8 جدول
1-

لتر.  ممغم0.1 في الوزن الجاف (غم) بوجود

 يوم من الزراعة خارج الجسم الحي90 بعدNAA
1-

الوعدل

6.0

لتر.  هلغنBA تراكيس الـ
3.0
1.5
0.0

تراكيس السكروز
)1لتر. (غن

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

0.06

0.13

0.09

0.05

0.00

60

0.13
0.09

0.25

0.17 0.10
0.18
0.08 0.05
0.10

0.00

90
L.S.D 0.05
الوعدل
L.S.D 0.05

0.12

0.00
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