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Dahliaنبات الدالیا إكثار variabilisخارج الجسم الحي  

  

  األحمرشیماء محمد سعید و محمد شهاب حمد، محمد عباس سلمان

جامعة بغداد/ كلیة الزراعة 

  

  ةصالخال

Dahliaنفذت عدد من التجارب بهدف اكثار نبات الدالیا  variabilis   خارج الجسم الحي في مختبر

على تأثیر نوع التجاربواشتملت . 2005- 2004جامعة بغداد للفترة من - كلیة الزراعة - ة زراعة االنسجة النباتی

االجزاء النباتیة، منظمات النمو، سلفات االدنین ومستخلص بذور السفرندة في مراحل نشوء وتضاعف وتجذیر 

  .الزروعات

النمو اعطت لي من منظماتالخاMSاظهرت النتائج ان زراعة القمم النامیة او العقد المفردة في وسط 

جزء نباتي /فروع) 4.00(اذ بلغت الفرع المتكونة ادد لعمعدل وتم الحصول على اعلى% 100نسبة استجابة بلغت 

اضافة سلفات االدنین اما. IAAو الـBAمایكرومول لكل من من الـ2المجهز بـ MSعند زراعة االفرع في وسط 

ادت . سم7.27جزء نباتي وبطول /فرع6.80معدل عدد االفرع المتكونة الى لتر الى زیادة/ملغم60عند التركیز 

عدد االفرع معدلالى زیادةفقد ادىفي الطور الحلیبيةلتر من المستخلص الكحولي لبذور السفرند/مل300اضافة 

الناضجة الى ندة السفر لتر من المستخلص المائي لبذور /مل200بینما ادت اضافة . جزء نباتي/فرع2.50اذ بلغت 

3المجهز  بـ MSوكان اعلى معدل لعدد وطول الجذور عند وسط . سم7.76اعطاء اعلى معدل لطول االفرع بلغ 

ان زیادة مستوى السكروز المضاف الى . سم على التوالي5.00فرع و / جذر5.00اذ بلغ IBAمایكرومول من 

ادى الى اعطاء اعلى معدل IBAمایكرومول من الـ3لتر مع اضافة /غم45بنصف قوة امالحه الى MSوسط 

وبلغت نسبة النجاح للنباتات المتأقلمة . سم10.40فرع واعلى معدل لطول الجذور /جذر8.00لعدد الجذور بلغ 

  .ورطوبة مسیطر علیها1:1والبتموس بنسبة الزمیجخلیط من في زراعتها عند % 100

    

In vitro propagation of Dahlia variabilis
  

Mohamed A. Salman , Mohamed Sh. Hamad and Shayma M. Al-Ahmer
College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
Several experiments were carried out to propagate Dahlia variabilis throughout 

tissue culture during period of 2004 to 2005. In tissue culture lab.- Horticulture- College 
of Agriculture- University of Baghdad. The studies included the effects of type of 
explants, plant growth regulators, adenine sulphate and seed extraction of Johnson grass.

The results indicated that 100% response was achieved when apical shoots and 
single nods explants were cultured on free MS medium. The highest number of 
shoots/explant (4.00) were achieved when shoots were cultured on MS medium 
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supplemented with 2µM  of both BA and IAA. Adding of 60 mg/l adenine sulphate to the 
medium increased shoots number to 6.80 with 7.27 cm length. The addition of 300 ml/l 
of alcoholic extract from immature seeds of Johnson grass increased shoot number ( 2.50 
shoots/explants), while modifying the medium with 200 ml/l of water extract of mature 
seeds of Johnson grass was superior on shoots length (7.76 cm).

The highest root number/explant (5.00) and length (5.00 cm) were achieved when 
MS medium supplemented with 3 µM IBA. Shoots cultured on half MS salt strength 
supplemented with 45 g/l sucrose and 3 µM of IBA gave the highest number and length 
of roots (8.00 roots/explants, 10.40 cm). A 100% success of acclimatized of plantlets was 
achieved when they were planted in 1:1 peatmoss  and loam under controlled humidity.

  

  المقدمة

Dahliaتعد الدالیا  variabilis من نباتات الزینة العشبیة التي تصنف من نباتات االبصال غیر الحقیقیة

). 1(وریقات 7- 3وساق الدالیا عشبي مجوف واالوراق مركبة تتكون من Compositaeلعائلة المركبة لوتعود 

سم كما تكون 25- 10جام اذ یكون قطرها من وتكون االزهار على نوعین اما شعاعیة او قرصیة ومختلفة االح

االزهار ثنائیة او متعددة التلون تشتمل االبیض واالصفر والبرتقالي واالحمر واالرجواني وتمتاز الدالیا بكثر اصنافها 

كما تكون بعض االصناف منها رباعیة المجموعة الكروموسومیة والتي تحتل المرتبة االولى من الناحیة الجمالیة لذا 

اذ یكون عمرها الصالحة للقطفاالزهاروهي من Bedding plantsانها تزرع في الحدائق في مراقد الزهور ف

وتعد من اجمل ازهار القطف والتتحمل درجات الحرارة المنخفضة وتحفظ جذورها في . یوماً 15-10المزهري من 

في شهر اذار تبعًا للصنف ومكان الزراعة م وتزهر في اشهر الصیف واحیاناً  ْ 5فصل الشتاء في مكان درجة حرارتة 

)2.(  

ویعد . واالقالمتتكاثر الدالیا بطریقتي االكثار الجنسي بالبذور واالكثار الخضري بواسطة الجذور الدرنیة 

االكثار بالزراعة النسیجیة احدى الطرق المتبعة حالیًا في اكثار انواع عدیدة من النباتات العشبیة منها والخشبیة لما 

تاز به هذه الطریقة من میزات لعل من اهمها الحصول على اعداد كبیرة وفي اي وقت من اوقات السنة اضافة الى تم

استعملت المستخلصات النباتیة المختلفة التي ). 3(امكانیة انتاج شتالت خالیة من االصابات المرضیة المخلتفة 

ة كونها تحوي على مواد مساعدة للنمو ومن هذه تنتجها النباتات في مجال زراعة الخالیا واالنسجة النباتی

المستخلصات مستخلص الخمیرة ومستخلص الشعیر ومستخلص البطاطا والموز االخضر باالضافة الى حلیب جوز 

  ).4(الهند ومستخلصات االعشاب واالدغال 

كثار نبات الدالیا وبناءًا على ذلك فقد تم توظیف هذه التقنیة لدراسة افضل المعامالت التي یمكن اتباعها ال

المالئم لألكثار والتولیفة المناسبة من منظمات النموExplantخارج الجسم الحي من خالل معرفة الجزء النباتي 

لمرحلة النشوء والتضاعف اضافة الى دراسة افضل نوع وتركیز من االوكسینات ومستخلص بذور  نباتات  السفرندة 

  .عملیة االقلمة ونقل النباتات الى الظروف الطبیعیةلمرحلة التجذیر وافضل طریقة الجراء
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  المواد وطرائق العمل

جامعة بغداد / زراعة االنسجة النباتیة التابع لقسم البستنة في كلیة الزراعةالتجارب  في مختبر اجریت هذه 

  .2005لغایة شهر كانون الثاني 2004للمدة من شهر شباط 

  :مرحلة النشوء

  نباتیة وتعقیمهاتحضیر االجزاء ال  - أ

المزروعة في اصص فخاریة منماة red-yellow-dahliaاخذت االجزاء النباتیة من نباتات هجین الدالیا 

سم من النموات الحدیثة وازیلت اوراقها وقسمت الى 15ساقیة غضة بطول اقالم وتم اختیار . في بیت زجاجي

- 1بطول single node cuttingsتحمل عقدة واحدة ساقیة اقالم و سم 1بطول Apical shootsاطراف االفرع 

  .سم1.5

ثم غمرت بمحلول . عقمت هذه االجزاء بغسلها بالماء الجاري ومنظف سائل الزالة االتربة والمواد العالقة بها

بعد ذلك تم غسلها . مع الرج المستمرTween-80بوجود لمدة خمس دقائق% 0.1بتركیز HgCl2كلورید الزئبق 

  .لمقطر المعقم ثالث مرات الزالة اثار المادة المعقمةبالماء ا

  تحضیر الوسط الغذائي  - ب

عدل الرقم الهیدروجیني ). 1جدول (المحور كوسط اساس لكل التجارب ) MS)5استخدم الوسط الغذائي 

pH باستعمال محلول واحد عیاري من هیدروكسد الصودیوم او حامض الهیدروكلوریك قبل اضافة 0.1±5.7الى

لمدة Autoclaveثم عقمت في جهاز الموصدة . ملم) 150× 25(وزرع الوسط الغذائي في انابیب اختبار . الكارا

  .2سم/كغم1.04م وضغط  ْ 121دقیقة تحت درجة حرارة 20

  زراعة االجزاء النباتیة- جـ

و BAینینات على تراكیز مختلفة من السایتوكاالذي یحتوي الوسط الغذائي فيزرعت االجزاء النباتیة 

Kin 2وip ودرس تاثیر هذه . لكل منها كًال على حدةلتر /مایكرومول) 4و 3و 2و 1و 0(هي

  .السایتوكاینینات وتراكیزها على تكشف االجزاء النباتیة

  

  من المركبات الخاصة بالزراعةMSمكونات الوسط الغذائي )1(جدول 

  لتر/الكمیة ملغم  المادة

MS salt  قوة كاملة  

Thiamine-HCl0.4  
Nicotinic acid  0.5

Pyrodoxine-HCl  0.5
Glycine  2.0
Sucrose  30000

Agar6000  
Myo-inositol100  
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  مرحلة التضاعف

  تأثیر التداخل بین السایتوكاینین واالوكسین  - أ

یز مختلفة من مایكرومول مع تراك) 4و 3و 2و BA)0تم اختبار تأثیر التداخل بین تراكیز مختلفة من 

IAA)0 لتر/مایكرومول) 4و 3و 2و 1و.  

  تأثیر سلفات االدنین  - ب

لتر /مایكرومول2لتر بوجود /ملغم) 80و60و40و 20و 0(درس تأثیر اضافة سلفات االدنین بالتراكیز 

  .IAAمن لتر/مایكرومول2و BAمن 

  تاثیر مستخلص بذور السفرندة - جـ

صها بالطور الحلیبي والطور الناضج واتبعت طریقتین لالستخالص هما جمعت البذور المراد استخال

واجریت دراسة تأثیر مستخلص البذور من خالل اضافته الى وسط . )6(االستخالص المائي واالستخالص الكحولي

MS لتر/مل) 300و 200و 100و 0(المحور بتركیز.  

  مرحلة التجذیر

  :وتم دراسة مایأتيMSالخضري الى وسط نقلت االفرع الناتجة من مرحلة التضاعف 

) 4و 3و 2و 1و 0(الى الوسط الغذائي بالتراكیز NAAو IBAو IAAتأثیر اضافة االوكسینات - 1

.لتر/ مایكرومول

) 60و 45و 30و 15و0(قوة امالحه وهيفبنصMSتأثیر اضافة خمسة تراكیز من السكروز الى الوسط - 2

.IBAلتر من / مایكرومول3لتر بوجود / غم

  ظروف التحضین 

ساعة 16لوكس لمدة 1000وشدة اضاءة م 2±25حرارة حضنت الزروعات في الحاضنة على درجة

  .واخذت النتائج بعد اربعة اسابیع من الزراعة وللتجارب كافة. ساعات ظالم8یعقبها 

  مرحلة االقلمة

النبیتات الناتجة بعد ان اخرجت من الوسط بعد مرور شهر من تجذیر االفرع تمت المباشرة بعملیة اقلمة

مل من الماء 25وغسلت جذورها جیدًا بالماء للتخلص من بقایا الوسط ووضعت في انابیب اختبار تحتوي على 

ثم زرعت في اصص مملوءة بخلیط الزمیج ) بكتیري–فطري (المقطر لمدة یوم واحد وعوملت بمبید البیلتانول 

وخالل هذه المدة . النبیتات بغطاء بالستیكي شفاف للمحافظة على الرطوبة حولهاغطیت . 1:1والبتموس بنسبة 

نصف قوة امالحة في االسبوع الثاني بMSربع قوة امالحة في االسبوع االول ومحلول بMSرشت النباتات بمحلول 

بعدها حسبت . باتات تدریجیاً بقوة كاملة في االسبوع الرابع واخیرًا رفع الغطاء البالستیكي عن النMSوالثالث ومحلول 

  .النسبة المئویة للنباتات الناجحة بعد االقلمة

  التحلیل االحصائي
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وبواقع عشرة RCBDنفذت جمیع التجارب كتجارب عاملیة باتباع تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 

وقورنت متوسطات . املةمكرر لكل مع20مكررات لكل معاملة لجمیع التجارب عدا تجارب االقلمة اذ كانت بواقع 

في ) SAS)7واستعمل البرنامج الجاهز % 5تحت مستوى احتمال (LSD)المعامالت وفق اختبار اقل فرق معنوي 

  .التحلیل االحصائي

  

  النتائج والمناقشة

مرحلة النشوء- 1

ذ كانت الى انخفاض نسبة االستجابة معنویًا عند زیادة تركیز السایتوكاینینات ا) 2(تشیر نتائج الجدول 

2الذي اختلف معنویا عن بقیة التراكیز عدا التركیز % 100اعلى استجابة في الوسط الخالي من السایتوكاینین 

ویالحظ %86الذي لم یختلف معنویًا عن بقیة التراكیز التي اعطت نسبة استجابة % 95والذي بلغ لتر /مایكرومول

ان زراعة ) 2(فرع في نسبة االستجابة كما یالحظ من الجدول من الجدول نفسه تفوق العقد المفردة على اطراف اال

على "تفوقت معنویاكانت اطراف االفرع ام العقد المفردة على وسط خالي من السایتوكاینین قد " االجزاء النباتیة سواءا

مستعملة اذ اللتر من السایتوكاینیات /مایكورمول 4و3و 1اطراف االفرع المزروعة على اوساط غذائیة احتوت على 

ان االجزاء النباتیة المزروعة على الوسط الخالي من ) 3(ویالحظ من الجدول . 100%بلغت نسبة االستجابة 

قد تفوقت معنویًا في استجابتها لتر /مایكرومول4و 3و 2بتركیز BAالسایتوكاینین والوسط الذي احتوى على 

4و 3و 1بالتراكیز 2ipالوسط الذي احتوى على عن االجزاء النباتیة المزروعة على% 100التي بلغت 

3بتركیز Kinعلى التوالي والوسط الذي احتوى على % 75و 80و 75التي بلغت لتر /مایكرومول

نوع السایتوكاینین فقد تفوق لاما بالنسبة .في حین لم تختلف معنویًا عن باقي التداخالت% 80فبلغت لتر /مایكرومول

وقد تفوقت االجزاء النباتیة المزروعة في .فیما بینهما " واللذین لم یختلفا معنویا 2ipو  Kinلــ على كل من اBAالـ

بأستثناء التراكیزمقارنة ببقیة 100%في النسبة المئویة لالستجابة بلغت " الوسط الخالي من السایتوكاینین معنویا

  .95%لتر الذي بلغ /مایكرو مول 2التركیز 

  

تراكیز السایتوكاینینات في النسبة المئویة لألستجابة من اطراف االفرع والعقد المفردة المزروعة تأثیر) 2(جدول 

  بعد اربعة اسابیع من الزراعةMSعلى وسط

L/µMالتركیز

الجزء النباتي
01234

  معدل الجزء

النباتي

100.080.093.080.083.087.0اطراف االفرع

100.093.096.043.090.094.0العقد المفردة

100.086.095.086.086.0معدل التركیز

0.05م .ف.أ

6.0الجزء النباتي

10.0التركیز
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14.0التركیز× الجزء النباتي 

  

  

تأثیر نوع وتركیز السایتوكاینین في النسبة المئویة ألستجابة االجزاء النباتیة للدالیا المزروعة على ) 3(جدول 

  بعد اربعة اسابیع من الزراعةMSوسط

  LµM/التركیز

الجزء النباتي
01234

معدل نوع

السایتوكاینین

BA1009510010010099
Kin1009095808590
2ip1007590807584

10086958686معدل التركیز

0.05م .ف.أ

7.0الجزء النباتي

10.0التركیز

17.0التركیز× اتي الجزء النب

  

ان انخفاض نسبة االستجابة عند اضافة السایتوكاینین الى الوسط قد یعود الى المحتوى العالي لالفرع من 

السایتوكاینین الداخلي خاصة وان الدالیا من النباتات التي تتكاثر بواسطة الجذور الدرنیة والمعروف ان احد المواقع 

ت هي الجذور وبما ان جذور هذه النباتات خازنة للمواد الغذائیة فربما یكون محتواها من الرئیسیة لبناء السایتوكاینینا

وهذا ما اكدته هذه الدراسة اذا كانت استجابة االجزاء النباتیة المزروعة على الوسط ) 8(هذه السایتوكاینینات عالیا 

  . الوسط الحاوي على السایتوكاینینالخالي من السایتوكاینین عالیًا قیاسًا بأستجابتها عند زراعتها على 

  مرحلة التضاعف الخضري- 2

قد IAAمایكرومول من 2ان االجزاء النباتیة المزروعة على الوسط المجهز بـ ) أ4(تشیر نتائج الجدول 

جزء نباتي، على االجزاء النباتیة المزروعة على الوسط المجهز /فرع2.68تفوقت معنویًا في معدل عدد االفرع بلغ 

اما عن . جزء نباتي/فرع1.28اذ بلغ IAAوكان اقلها عند الوسط الخالي من الـ IAAتراكیز االخرى من الـ بال

قد BAمایكرومول من الـ 2فیالحظ من الجدول ان االجزاء النباتیة المزروعة على الوسط المجهز بـ BAتأثیر الـ 

كما نالحظ ان . ذي تفوق معنویًا على بقیة المعامالتجزء نباتي وال/ فرع2.98اعطت اعلى معدل لعدد الفروع بلغ 

جزء / فرع1.06الذي بلغ BAاقل معدل لعدد االفرع كان في االجزاء النباتیة المزروعة على الوسط الخالي من الـ 

  .نباتي

فقد اعطت االجزاء النباتیة المزروعة على الوسط BAوالـ IAAاما بالنسبة لتأثیر التداخل بین بین الـ 

جزء نباتي والذي تفوق / فرع4.0اعلى معدل لعدد الفروع بلغ BAوالـ IAAمایكرومول من كل من الـ 2المجهز بـ 

الذي IAAمن الـ لتر /مایكرومول4و BAمایكرومول من الـ 2معنویًا على بقیة التداخالت بأستثناء التداخل بین 

الى ان االجزاء النباتیة المزروعة على الوسط ) ب4(وتشیر النتائج في الجدول. جزء نباتي/فرع3.40اعطى 
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سم 4.80قد تفوقت معنویًا على بقیة التراكیز اذ بلغ معدل طول الفرع لتر /مایكرومول1بتركیز IAAالمجهز بـ 

فقد BAاما بالنسبة لتركیز الـ . سم3.24اقل معدل لطول الفرع بلغ لتر /مایكرومول4في حین اعطى التركیز 

اعلى معدل لطول االفرع بلغ BAمن الـ لتر /مایكرومول2ت االجزاء النباتیة المزروعة على الوسط المجهز بـ اعط

الذي بلغ معدل طول لتر /مایكرومول4سم والذي تفوق معنویًا على بقیة المعامالت عدا المعاملة بالتركیز 4.66

  . سم4.16الفرع فیها 

فقد اعطت االجزاء النباتیة المزروعة على الوسط المجهز بـ BAو الـ IAAاما عن تأثیر التداخل بین الـ 

  .سم6.30اعلى معدل لطول الفرع بلغ BAمن الـ لتر /مایكرومول) 2(و IAAمایكرومول من الـ ) 1(

ان ظهور االفرع على النسیج النباتي المزروع یعتمد على التجهیز الخارجي لالوكسین والسایتوكاینین ثم 

و IAAمایكرومول من الـ ) 2(وعلیه فان تفوق الوسط المجهز ) 9(حالة التوازن بینهما داخل الجزء النباتي حدوث 

تركیز السایتوكاینین داخل الجز النباتي والذي أدى الى تحریر زیادة یرجع الىقد في معدل عدد االفرعBAالـ 

على ضرورة التوازن بین االوكسین ) 11(ا ما اكده وهذ) 10(البراعم من السیادة القمیة مما حفزها على النمو 

مایكرومول ) 2(كما ان تفوق االفرع المزروعة على اوساط مجهزة بـ . والسایتوكاینین عند مضاعفة افرع هجن الدالیا

في اطوالها قد یعود الى حالة التوازن الهرموني التي ادت الى تحفیز IAAمایكرومول من الـ ) 1(و BAمن الـ 

ادت الى تقلیل اطوال BAو IAAام الخالیا واستطالتها بشكل افضل من بقیة التولیفات المستعملة من الـ انقس

االفرع الذي قد یعود الى ان اضافة السایتوكاینین یؤدي الى زیادة تركیزه في الوسط الغذائي مسببًا تقلیل دور 

  ). 12(و) 3(الطولياالوكسین الداخلي المسؤول عن استطالة الخالیا بأتجاه المحور

  

لنباتات الدالیا المزروعة ) سم(وتداخلهما في معدل عدد وطول االفرع BAو الـIAAتأثیر تراكیز الـ) 4(جدول 

  بعد اربعة اسابیع من الزراعةMSعلى وسط

  عدد االفرع- أ

IAA µM/L  
BA µM/L  

المعدل01234

01.001.201.101.001.001.06

21.803.004.002.703.402.98

41.402.803.102.902.502.54

61.202.202.702.502.302.18

81.001.902.502.001.801.84

1.282.222.682.222.20المعدل

  0.05م .ف.أ

IAA=  0.30تركیز 

BA=  0.30تركیز 
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0.67  =التداخل

  

  

  

  )سم(طول االفرع - ب

IAA µM/L
BA µM/L

المعدل01234

03.502.604.003.502.503.22

24.506.305.004.003.504.66

44.005.603.204.203.804.16

63.705.302.303.903.403.72

83.004.202.113.503.003.16

3.744.803.323.823.24المعدل

0.05م .ف.أ

IAA=0.52تركیز 

BA=  0.52تركیز 

1.17=التداخل

  

  تأثیر سلفات االدنین

جزء نباتي معنویًا بزیادة تركیز مستویات سلفات االدنین في الوسط / ازداد معدل معدل عدد االفرع وطولها

سم مقارنة بأقل 7.27فرع ومعدل طول 6.80لتر والذي بلغ /ملغم60الغذائي لیصل اعلى معدل لها عند التركیز 

  ). 5جدول (سم على التوالي في الوسط الخالي من سلفات االدنین 5.00و 4.00الها بلغ معدل عدد االفرع واطو 

ان زیادة معدل عدد االفرع وطولها بزیادة مستویات سلفات االدنین قد یعزى الى احتوائها على قاعدة 

تحفیز انقسام او قد یعود الى دور سلفات االدنین غیر المباشر في) 9(نتروجینیة او مصدر عضوي للنتروجین 

الخالیا وتحفیز تكوین االنسجة الوعائیة للبراعم واالفرع مسهًال انتقال الماء والمغذیات مما یؤدي بالنتیجة الى زیادة 

  ).13(و( 12(طول االفرع 

  

لنبات الدالیا بعد اربعة اسابیع من الزراعة على ) سم(تأثیر سلفات االدنین في معدل عدد وطور االفرع ) 5(جدول 

IAAمایكرومول 2و BAمایكرومول 2المضاف الیه MSط وس

)سم(معدل طول الفرع معدل عدد االفرعلتر/التركیز ملغم

04.005.00
204.605.50
405.706.70
606.807.27
806.207.00
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0.051.122.05. م.ف.أ

  

  

  تأثیر مستخلص بذور السفرندة

لتر من /مل300فوق االجزاء النباتیة المزروعة عل الوسط المجهز بـ ت) أ6(توضح النتائج في الجدول 

جزء نباتي التي /فرع2.50المستخلص الكحولي لبذور السفرندة في الطور الحلیبي في معدل عدد االفرع اذ بلغ 

وبالتراكیز تفوقت معنویًا على بقیة التداخالت عدا المعامالت التي استعمل فیها المستخلص المائي للبذور الناضجة

200لتر كذلك عند استعمال المستخلص الكحولي للبذور في الطور الحلیبي بتركیز /مل300و 200و 100

اما المعامالت التي استعمل . جزء نباتي/فرع1.00في حین اعطت معاملة المقارنة اقل عدد من االفرع بلغ . لتر/مل

لتر فانها لم تعط اي استجابة بل على /مل300و 200و 100فیها المستخلص الكحولي للبذور الناضجة بالتراكیز 

  .العكس فقد تدهورت وادت هذه المعاملة الى موت االجزاء النباتیة

جزء نباتي بفعل تأثیر مستویات مختلفة من مستخلص بذور السفرندة قد / ان الزیادة المعنویة في عدد االفرع

) 14. (لها القدرة في احداث تأثیر في نمو النباتات االخرىیعود الحتواء هذا المستخلص على مركبات ثانویة 

  ) .16(و)15(و

وان سبب موت االجزاء النباتیة عند استعمال المستخلص الكحولي لبذور السفرندة الناضجة قد یعود الى ان 

في الموجودة Chlorogenicوالكلوروجینك Phenolicاالستخالص الكحولي ادى الى تحریر مركبات الفینولك 

 COAالمستخلص ربما تثبط انزیم یحتویها وان هذه المركبات التي ) 17(البذور الناضجة لنبات السفرندة

Reductase)18 ( وسببت موت االجزاء النباتیة بسبب تثبیط عملیتي انقسام الخالیا واستطالتها)واثرت على ) 12

  ).17(امتصاص العناصر المغذیة من الوسط الغذائي 

لتر من المستخلص /مل200لة التي زرعت فیها االجزاء النباتیة على الوسط المجهز بـ وتفوقت المعام

عدا االجزاء النباتیة ) ب6جدول (سم 7.76المائي للبذور الناضجة على بقیة التداخالت اذ بلغ طول الفرع فیها 

/ مل100والوسط المجهز بـ لتر من المستخلص المائي للبذور الناضجة / مل300المزروعة على الوسط المجهز بـ 

كما یالحظ من الجدول نفسه ان االجزاء النباتیة المزروعة . لتر من المستخلص المائي للبذور في الطور الحلیبي

لتر من المستخلص المائي للبذور في الطور الحلیبي قد اعطت اقل معدل لطول / مل300على الوسط المجهز بـ 

االجزاء النباتیة المزروعة على الوسط المجهز بالمستخلص الكحولي للبذور في حین اخفقت . سم2.67الفرع بلغ 

  .لتر باالستمرار بالنمو/ مل300و 200و 100الناضجة بالتراكیز 

ان قصر طول االفرع بزیادة تركیز المستخلص المائي للبذور في الطور الحلیبي وعند استعمال المستخلص 

-IAAلى تثبیط النمو من خالل زیادة فعالیة انزیم الكحولي للبذور الناضجة ربما یرجع ا oxidase او اعاقة عملیة

انتاج الطاقة او التداخل مع الهرمونات مما یعیق عملها وهذا التأثیر یعود الى وجود مركبات ثانویة التي ربما ثبطت 

  .واحماض الكوماریكوهذه المركبات هي مركبات الفینولك والكلوروجینیك . )19(استطالة الخالیا وانقسامها
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تأثیر طور نضج البذور وطریقة االستخالص والتراكیز في معدل عدد االفرع وطولها لالجزاء النباتیة ) 6(جدول 

  بعد اربعة اسابیع من الزراعةMSالمزروعة على وسط 

  معدل عدد االفرع. أ

طریقة االستخالص  اطوار النضج
لتر/التركیز مل

0100200300

حلیبيطور 
1.001.801.701.60مائي

1.001.602.002.50كحولي

طور ناضج
1.002.102.202.10مائي

1.000.000.000.00كحولي

0.050.54م .ف.أ

)سم(معدل طول الفرع . ب

طریقة االستخالصاطوار النضج
لتر/التركیز مل

0100200300

طور حلیبي
3.506.023.792.67مائي

3.503.504.665.45كحولي

طور ناضج
3.505.447.766.94مائي

3.500.000.000.00كحولي

0.051.77م .ف.أ

  

  مرحلة التجذیر - 3

لتر /مایكرومول3المحتوي على تركیز MSان االفرع المرزوعة على وسط ) أ7(یالحظ من نتائج الجدول 

4جذر ماعدا التركیز 3.86فرع على بقیة المعامالت اذ بلغ / معدل عدد الجذورمن االوكسین قد تفوقت معنویًا في 

/ جذر0.30فرع في حین اعطت معاملة المقارنة اقل عدد من الجذور بلغ / جذر3.23لتر الذي بلغ /مایكرومول

  .فرع

معدل اعلى اعطت IBAاالفرع المزروعة على الوسط المجهز بـ فأن اما بالنسبة لتأثیر نوع االوكسین 

اما بالنسبة للتداخل . NAAوالـIAAعن كل من الـ " معنویافرع غیر انه لم یختلف/ جذر2.60عدد الجذور بلغ ل

على IBAمن الـ لتر /مایكرومول3بین نوع االوكسین والتركیز فقد تفوقت االفرع المزروعة على الوسط المجهز بـ 

، IBAمن الـ لتر/مایكرومول4فرع المزروعة على الوسط المجهز بـ فرع عدا اال/ جذر5.00بقیة التداخالت فبلغ 
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ووما تجدر االشارة الیه ان المعاملة بتراكیز مختلفة من . IAAمن الـ لتر /مایكرومول4و 3والوسط المجهز بـ 

NAAادت الى تكوین نسیج الكالس.  

مایكرومول من االوكسین 3المجهز بـ الى تفوق االفرع المزروعة على الوسط ) ب7(وتشیر نتائج الجدول 

سم على تلك المزروعة على الوسط الخالي من االوكسینات ولكنها لم تختلف 4.00في معدل طول الجذور الذي بلغ 

في معدل IBAاما عن االوكسینات فنالحظ تفوق االفرع المعاملة بـ . لتر/مایكرومول4و 2معنویًا عن التركیزین 

سم الذي لم یختلف معنویًا عن 3.10اذ بلغ معدل طول الجذر IAAو NAAلمعاملة بـ طول الجذر على تلك ا

اقل معدل لطول الجذر بلغ IAAالمعامالت االخرى، في حین اعطت االفرع المرزوعة على الوسط الحاوي على الـ 

مایكرومول 1والمعاملة بـ مایكرومول 3نفس الجدول الى تفوق االفرع المعاملة بـ يكذلك تشیر النتائج ف. سم1.92

سم في 5.00ولكنه لم یختلف عن بقیة التداخالت اذ بلغ معدل طول الجذر قیمة . ومعاملة المقارنةNAAمن الـ 

  .سم0.50حین اعطت معاملة المقارنة اقل معدل لطول الجذر بلغ 

دة لعدم تأثره باالنزیمات في عملیة التجذیر الى ثباتیته العالیة نسبیًا العائIBAتعود كفاءة االوكسین 

  ). 20(المسؤولة عن هدم االوكسینات 

  

تأثیر نوع وتركیز االوكسین والتداخل بینهما في معدل عدد وطول الجذور لألفرع الدالیا المزروعة على ) 7(جدول 

  بعة اسابیع من الزراعةبعد أر MSوسط 

  معدل عدد الجذور. أ

  نوع االوكسین

µM/Lالتركیز 
IAANAAIBAعدل التركیزم

00.300.300.300.30
11.001.701.601.43
21.502.502.202.06
33.802.805.003.86
43.102.703.903.23

1.942.002.60معدل االوكسین

0.05.  م.ف.أ

0.69=االوكسین

1.29=التركیز

2.27  االوكسین× التركیز 

  )سم(معدل طول الجذور . ب

  نوع االوكسین

µM/Lالتركیز 
IAANAAIBAمعدل التركیز

00.500.500.500.50
11.102.102.601.93
21.702.403.902.66
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33.503.505.004.00
42.803.103.503.13

1.922.323.10معدل االوكسین

0.05.  م.ف.أ

1.27=االوكسین

1.41=التركیز

2.50  االوكسین×التركیز 

  تأثیر السكروز

معنویة في نسبة التجذیر في حالة اضافة تراكیز مختلفة من السكروز اما اعلى اتفروقةلم یالحظ وجود ای

لتر من السكروز الى الوسط الغذائي الذي بنصف قوة امالحة / غم45عند اضافة % 100نسبة تجذیر فقد كانت 

االفرع المزروعة " معنویااما بالنسبة لمعدل عدد الجذور فقد تفوقت ). 8جدول (IBAـمن اللتر/مایكرومول3یوجود 

فرع في / جذر8.00لتر من السكروز على بقیة التراكیز اذ بلغ معدل عدد الجذور /غم45على الوسط الحاوي على 

  .فرع/ جذر4.30لتر اقل معدل لعدد الجذور بلغ / غم60المحتويحین اعطت االفرع المزروعة على الوسط 

لتر من السكروز الى الوسط قد اعطت اعلى معدل لطول / غم45ان اضافة ) 8(ویالحظ من الجدول 

النتروجین / ان زیادة نسبة الكربوهیدرات. سم والذي تفوق معنویًا على باقي التراكیز المستعملة10.40الجذر بلغ 

وان عدم وجود السكروز الذي یعد مصدرًا للطاقة ) 21(تؤدي الى زیادة في نسبة التجذیر وزیادة معدل طول الجذور 

ان المستوى العالي حیثعملیة التجذیر اذ تعد الكربوهیدرات عامل محدد ومهم للتجذیر فيادى الى اخفاق) 22(

  ). 23(التجذیر نسبة منها یرتبط مع نشوء الجذور وزیادة

لتر ربما یعزى الى الخلل االزموزي اذ ان /غم45ان انخفاض معدل التجذیر بزیادة تركیز السكروز عن 

  ).24(و)12(بالمستویات الطبیعیة تعمل بالحفاظ على الضغط التنافذي للوسط الغذائي الكاربوهیدرات

  

تأثیر تراكیز مختلفة من السكروز في النسبة المئویة للتجذیر ومعدل عدد وطول الجذور على افرع ) 8(جدول 

ربعة اسابیع بعد اIBAمایكرومول من 3بنصف قوة امالحه والمجهز بـ MSسط نبات الدالیا المرزوعة على و 

  من الزراعة

معدل طول الجذور سممعدل عدد الجذور%نسبة التجذیر )لتر/ غم(تركیز السكروز 

0000
15805.14.7
30905.45.6
45100810.4
60904.33.5

0.05242.182.02. م.ف.أ

  

  مةاالقل- 4
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ان . 1:1عند استعمال الوسط المكون من المزیج النهري والبتموس بنسبة % 100بلغت اعلى نسبة نجاح 

عند الزراعة على هذا الوسط یرجع الى قابلیة الوسط على االحتفاظ بكمیة كافیة % 100الحصول على نسبة نجاح 

بالماء المقطر یعمل على تخفیف المواد التي كذلك یعود السبب الى ان وضع النباتات . من الماء وعدم جفافه بسهولة

والجل ). 12(امتصها النبات من الوسط الغذائي اثناء نموه فیه اذ یتدفق الماء الى خالیا الجذر تبعًا لقوانین االنتشار 

رفع نسبة نتح النباتات فان االنابیب تركت مفتوحة اذ ان النباتات النامیة خارج الجسسم الحي تفتقر الى طبقة 

، وهذا یساعد )25(لكیوتكل باالضافة الى عدم قیام الثغور بوظیفتها بصورة طبییعیة لنموها في بیئة عالیة الرطوبة ا

یومًا من 45وبعد مرور . على تدفق الماء من المحیط الخارجي الى انسجة النبات ومن ثم تخفیف العصیر الخلوي

ین بالستیكیة بحجم اكبر اذ بدأت النباتات بتكوین الجذور النقل الى االصص البالستیكیة نقلت النباتات الى سناد

  ).1شكل (اسبوع بدأت النباتات بالتزهیر 3- 2الدرنیة وبعد مرور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یوما من النقل الى البیت الزجاجي60تطور وازهار النباتات بعد )  1(شكل 

  

  المصادر
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