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والجبرلین وعرق السوس في تضاعف  NAAواالوكسین   BAتأثیر السایتوكاینین
 خارج الجسم الحي افرع الورد الشجیري
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    الخالصة
 - 2007المسیب  للمدة من  -نفذ البحث في مختبر زراعة األنسجة النباتیة العائد الى قسم اإلنتاج النباتي/ الكلیة التقنیة      

-1والنفثالین حامض الخلیك  Banzyl Adenin (BA)لدراسة تأثیر تراكیز مختلفة من منظمات النمو البنزیل ادنین  2008
Naphthalen acetic acid )NAAو ( حامض الجبرلیكGibberellic acid   )GA3 و مستخلص عرق السوس في (

نتائج ال.اظھرت Eugen و  Peaceتضاعف واستطالة االفرع المتكونة خارج الجسم الحي لصنفین من الورد الشجیري الھجین 
معدل لعدد  أكبرملغم/لتر الذي أعطى  3  في إحداث تضاعف فروع صنفي الورد الشجیري ھو التركیز BAأن افضل تركیز للـ

المضافة الى وسط التضاعف  NAAعلى التوالي. كما  ان تراكیز ، Eugenو  Peaceللصنفین  اً فرع 2.3و  2.8الفروع بلغ 
MS  ملغم / لتر  3الحاوي علىBA  قد اثرت بشكل معنوي في معدل عدد واطوال االفرع الخضریة وكان افضل تركیز ھو
 3 مقارنة مع التراكیز االخرى. ان اضافة الجبرلین الى الوسط الغذائي المتضمن BAملغم /لتر NAA  +3رملغم /لت 0.2

ملغم /  0.01كان لھ تأثیر معنوي في معدل طول الفروع المتضاعفة، وان التركیز   NAAملغم / لتر  BA  +0.2ملغم/ لتر 
إن إضافة مستخلص عرق ملم مقارنة مع التراكیز األخرى. كما  24.0قد أعطى أعلى معدل لطول الفروع بلغ  GA3لتر 

قد اثر معنویا في عدد األفرع   NAAملغم / لتر  BA+ 0.2 ملغم/ لتر 3الحاوي على  MSالوسط الغذائي  السوس الى
 مل /لتر مقارنة ببقیة التراكیز. 2واطوالھا خاصة عند التركیز

 

Abstract 
             The present  research was conducted at Plant Tissue Culture Laboratory/ Department of 
plant production techniques / AL-Musaib Technical College during of 2007-2008 . The aim was 
studying  the effect of different concentrations of plant growth regulators Banzyl adenin (BA), 1-
Naphthalen Acetic Acid (NAA), Cibberellic Acid (GA3) and also studying  the effect of 
liquorice extract on shoot multiplication and elongation of two cultivars of hydrid rose " Eugen 
and  Eugen " . The addition of BA to the medium significantly increased number of 
shoots/explant as compared with control and the best concentration was  
3mg/L which gave the largest number. Inclusion of  NAA in proliferation medium MS + 3 mg /L 
BA significantly increased  shoots number and length, and the best concentration was 0.2 mg/ L 
NAA + 3 mg / L  BA compared with the other concentrations. Addition of GA3 to the 
proliferation medium MS +3 mg/L BA + 0.2 mg/L NAA showed a significant effect on shoots 
length and the concentration 0.01 mg/l gave the highest shoot length "15 mm" compared with the 
others.Inclusion of liquorice extract in proliferation medium MS +3 mg / L  BA + 0.2 mg / L 
NAA significantly increased  shoots number and length, especially at the concentration of 2 ml/l, 
compared with the other concentrations. 

 

  INTRODUCTIONالمقدمة :  
التي تجمع ازھارھا بین جمال الشكل والعطر والفائدة  spp Rosa الورد الشجیري اھتم اإلنسان منذ القدم بإكثار وتربیة نباتات

الورد  تكثر نباتات]. 2و  1ملیارات دوالر سنویا [ 8الطبیة والصناعیة والبقاء مدة طویلة بعد القطف، وتصل قیمة منتجاتھا الى 
ساقیة وھي الطریقة المفضلة في بطریقتین، جنسیاً وذلك بزراعة البذور وخضریاً بالتطعیم والتركیب والترقید والعقل الالشجیري 

تقنیة زراعة  استعملت].  وقد 4و  3اإلكثار إال إنھا قد تنطوي على بعض الصعوبات والمخاطر ومنھا انخفاض نسبة نجاح العقل [
لالصناف المرغوبة  (Clonal micropropagation)االنسجة النباتیة الكثار الورد الشجیري في االكثار الساللي الدقیق 

فة السالالت وانتاج نباتات خالیة من المسببات المرضیة واالنتاج على مدار السنة، لھذا انشئت المئات من مختبرات زراعة ومضاع
 . ]6و 5[االنسجة التجاریة في العالم لھذا الغرض 

ة على االجزاء النباتیة تحتاج تقنیة زراعة االنسجة ادخال تحسینات جدیدة على برامج االكثار لزیادة عدد االفرع الخضریة المتكون
 ].7المزروعة واھمیة وسط االكثار في تحفیز تكوین االفرع التي تعد من الخطوات المھمة في اكثار وتحسین النبات [

من نتائج البحوث والدراسات التي بدات منذ زمن لیس بالقلیل بات واضحا ان التوازن الدقیق بین تركیز االوكسین والسایتوكاینین 
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، ذائي ذو اھمیة قصوى اذ ان الزیادة الحاصلة في تركیز السایتوكاینین نسبة الى االوكسین تحفز تكوین االفرع الخضریةبالوسط الغ
ان األفرع المتكونة نتیجة للدور الذي تؤدیھ السایتوكاینینات في تحفیز نموھا من البراعم االبطیة غالبا ما تكون قصیرة لذا  كما

وتراكیز تختلف باختالف االنواع واالصناف النباتیھ بھدف تحفیز استطالة االفرع وجعلھا بالطول  وجب اضافة االوكسینات بانواع
 الذي یمكنھا من االنتقال الى مرحلة التجذیر. 

 متناقضة فقد تكون لھ احیانا تاثیرات تثبیطیة تأثیراتلجبرلینات في المزارع النسیجیة قد ینتج عنھ ة اتشیر المصادر الى ان اضاف
] ان توالد االفرع خارج الجسم الحي مبني بصورة رئیسة على وجود السایتوكاینینات 9[ وبین ].8وتحفیزیھ في احیان اخرى [

 نمو رئیس ولكن یفضل اضافة االوكسینات والجبرلینات وبتراكیز قلیلة لتشجیع ذلك. باعتباره منظم
لزراعة خارج الجسم الحي بعض المواد الطبیعیة التي یتم تضاف في بعض األحیان إلى األوساط الغذائیة المستعملة في ا

لوحظ من الدراسات المتوافرة التاثیر االیجابي لھذه المواد في المزارع النسیجیة للعدید من االنواع  فقد] 10استخالصھا من النبات [
] ومستخلص الشعیر في 12و  11ت [) في المزارع النسیجیة للحمضیاCoconet Milkالنباتیة ومن ھذه المواد حلیب جوز الھند (

لقد . ] 16] ومستخلصا البطاطا والموز [15و  10] وعصیر الطماطة وعصیر البرتقال [14و  13المزارع النسیجیة للحمضیات [
ان استعمال مستخلص مسحوق جذور السوس بعد مرور شھرین من زراعة أطراف األفرع ألصل الحمضیات ] 17وجدت [

زیادة أطوال األفرع مقارنة بمعاملة المقارنة إذ أمكن الحصول على أعلى معدل الطوال األفرع عند  (ترویرسترنج) ادى إلى
  ./ لتر مل6  سم عند التركیز 4.22استعمال مستخلص جذور السوس والذي بلغ 

دراسة تضمین وسط التضاعف بمستخلص عرق السوس في تضاعف واستطالة االفرع. و تاثیر الحالیة الى دراسة التجربة تھدف 
صنفین من الورد الھجین ھما لفرع الفي تضاعف واستطالة ا GA3والجبرلین  NAAواالوكسین  BA تاثیر تراكیز من 

 مي الھجین.العائد الى مجموعة الورد الدائ Eugenالعائد الى مجموعة ورد الشاي الھجین وصنف    Peaceصنف
 

  MATERIALS AND METHODS المواد وطرائق العمل :  
 2007المس�یب ف�ي ع�امي  –نفذ البحث ف�ي مختب�ر زراع�ة األنس�جة النباتی�ة الت�ابع لقس�م التقنی�ات الحیاتی�ة النباتی�ة ف�ي الكلی�ة التقنی�ة 

  (Eugene)و الصنف  (Peace)استعمل  في الدراسة صنفان من الورد الشجیري ھما الصنف .  2008و
 3المجھ�ز ب  MSف�ي وس�ط  دقیق�ة  5% لم�دة  0.1بتركی�ز  (HgCl2)بعد تغطیسھا بمحلول  كلورید الزئب�ق زرعت العقد المفردة 

]  الخ�اص بتحفی�ز MS ]18نقلت االفرع الناتج�ة من�ھ ال�ى الوس�ط یوم في غرفة النمو.  21وحظنت الزروعات لمدة   BAملغم/لتر 
س�م وزرع�ت بواق�ع 1.5بمنضمات النمو وبحسب التجارب المستعملة في البحث )، اذ قطع�ت بط�ول عملیة تضاعف االفرع (المزود

ل�وكس  ولم�دة  1000وتح�ت ش�دة اض�اءة   2 ±مº 25فـرع واحد لكل انبوب بعشرة مكررات لكل معامل�ة وحض�نت بدرج�ة ح�رارة 
ساعات ظالم. اخ�ذت النت�ائج م�ن حی�ث ع�دد االف�رع وأطوالھ�ا بع�د اربع�ة اس�ابیع م�ن الزراع�ة وللتج�ارب  8ساعة ضوء یتبعھا  16

 كافة.
 : BA التجربة األولى :  تأثیر تراكیز السایتوكاینین 

ذ في نمو وتض�اعف االف�رع الخض�ریة لص�نفي ال�ورد الش�جیري المدروس�ة ، ا BAدرس تأثیر تراكیز مختلفة من السایتوكاینین     
 4/لتر لبیان تأثیرھا في عدد األفرع المتكونة وأطوالھا . اخذت البیانات بعد مرور  ) ملغم4او  3،  2،  1،  0بتراكیز (  BAاضیف
 اسابیع.

 التجربة الثانیة :  تأثیر االوكسین في التضاعف :
ض�ح ان االف�رع الناتج�ة من�ھ كان�ت قص�یرة ملغم/لت�ر) ال�ذي اتBA )3وفق النتائج المستحصلة من التجربة االولى اختی�ر تركی�ز      

( باعتبارھ�ا  BA ملغ�م  3المجھ�ز ب�ـ  MSبالرغم من ك�ون ع�ددھا اكب�ر . ت�م اج�راء تجرب�ة لدراس�ة ت�أثیر تض�مین الوس�ط الغ�ذائي 
ف���ي نم���و  /لت���ر ) ملغ���م0.4او  0.3،  0.2،  0.1،  0بتراكی��ز مختلف���ة ( NAAافض��ل معامل���ة م���ن التجرب���ة الس���ابقة ) واالوكس���ین 

 اسابیع. 4اخذت البیانات بعد مرور وتضاعف االفرع الخضریة لصنفي الورد الشجیري المدروسة، 
 التجربة الثالثة : تأثیر الجبرلین في اطوال االفرع المتضاعفة :

 ل معاملة من) باعتبارھا أفض NAAملغم   BA   +0.2ملغم / لتر  3وفق نتائج التجربة الثانیة اختیرت معاملة التولیفة (    
 MSالتجربة السابقة في إعطائھا أعلى معدل ألعداد األفرع واطوالھا تم إجراء تجربة لدراسة تأثیر تضمین الوسط الغذائي 

ملغم   BA   +0.2ملغم / لتر  3) ملغم / لتر والمجھز بـ (  0.04او  0.03،  0.02،  0.01،  0بتراكیز مختلفــة ( GA3بالجبرلین 
NAA   اسابیع من التحضین  4أطوال األفرع الخضریة لصنفي الورد الشجیري المدروسة ، أخذت البیانات بعد مرور ) في معدل

 في غرفة النمو . 
 التجربة الرابعة : تأثیر عرق السوس في التضاعف :

 MSفي ھذه التجربة اجریت دراسة تأثیر مستخلص عرق السوس في معدل عدد األفرع وأطوالھا من خالل اضافتھ ال�ى وس�ط      
) مل/ لتر . فض�ال ع�ن معامل�ة المقارن�ة ( وس�ط 4او  3،  2،  1اذ أضیف مستخلص عرق السوس إلى وسط التضاعف  بالتراكیز (

ت�م تحض�یر مس�تخلص م�ائي  وق�داس�ابیع.   4التضاعف مجھز بالسكروز م�ن دون إض�افة مس�تخلص) . اخ�ذت البیان�ات بع�د م�رور 
ساعة عند درج�ة ح�رارة  24( وزن: حجم ) لمدة   1 : 1ماء المقطر البارد بنسبة لعرق نبات السوس وذلك بنقع مسحوق العروق بال

الغرفة ثم رشح المس�تخلص باس�تعمال أوراق الترش�یح وحف�ظ المس�تخلص ف�ي الثالج�ة لح�ین االس�تعمال. وع�د ھ�ذا المس�تخلص ق�وة 
 % ) حضرت منھ التراكیز المستعملة في البحث. 100كاملة ( تركیز 
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 ي :التصمیم التجریب
) Completely Randomized Design )CRDنفذت التج�ارب الس�ابقة كتج�ارب عاملی�ة باتب�اع التص�میم العش�وائي الكام�ل     

] ف��ي SAS]19وبواق��ع عش��رة مك��ررات لك��ل معامل��ة لجمی��ع التج��ارب. وق��د حلل��ت البیان��ات وف��ق برن��امج التحلی��ل االحص��ائي ال��ـ ٍ
 .0.05عند مستوى احتمال  Duncan testار دنكن الحاسوب وقد قورنت المعدالت باستعمال اختب

 

 Results and Discussionالنتائج والمناقشة : 
 في معدل عدد االفرع : BAتأثیر الـ 

في تضاعف االفرع إذ أظھرت ھذه النتائج أن افضل تركیز  BA) تأثیر التراكیز المختلفة من 1تظھر البیانات في الجدول (       
 2.55ملغم/لتر الذي أعطى أكبر معدل لعدد االفرع بلغ  3في إحداث تضاعف افرع الصنفین المزروعین  ھو التركیز  BAللـ

فرعاً / جزء نباتي لمعاملة المقارنة التي لم تختلف  0.35 فرعا ً / جزء نباتي الذي اختلف معنویاً عن بقیة األجزاء النباتیة مقارنة بـ 
. وبالنسبة لتأثیر الصنف النباتي في عدد االفرع فلم یكن لھ تأثیر معنوي في معدل عدد BA ملغم/لتر 4و  1معنویاً عن التركیزین 

 االفرع. 
والصنف فقد أظھرت نتائج الجدول نفسھ أن أكبر معدل لعدد االفرع كان  BAوفیما یتعلق بتأثیر التداخل بین التراكیز المختلفة للـ 

فرع ، على  2.3و  2.8إذ بلغ  BAملغم/ لتر  3في وسط مجھز بـ  Eugenو Peace في األجزاء النباتیة للصنفین المزروعین 
فرعا ً /  2الذي أعطى  BAملغم/لتر  2والتركیز  Peaceالتوالي الذي اختلف معنویاً عن بقیة التداخالت عدا التداخل بین الصنف 
 0المزروعة في الوسط المجھز بـ  Eugenو   peaceجزء نباتي وكان اقل معدل لعدد االفرع في االجزاء النباتیة للصنفین 

 فرعا ً/ جزء نباتي ، على التوالي . 0.2و  0.5إذ بلغ  BAملغم/لتر 
السایتوكاینینات في التراكیز المالئمة في الزراعة النسیجیة إذ تعمل على كسر  لقد أشار العدید من الباحثین الى الدور الذي تؤدیھ 

في البراعم الجانبیة تحفز من سرعة انتقال المغذیات الیھا التي ینتج عنھا تحفیز نشوء  (Sinks)السیادة القمیة وتنشئ مناطق جذب 
ھو   BA] من حیث إن تضمین الوسط بتراكیز من23و  22و  21].  ان ھذه النتائج مشابھة لما جاء بھ كل من  [20ونمو البراعم [

 ضروري لزیادة أعداد األفرع في األجزاء النباتیة للورد الشجیري. 
 

 MS) المزروعة على الوسط الغذائيEugenو Peaceفي معدل عدد افرع صنفي الورد الشجیري ( BA) تأثیر الـ 1جدول (
 من الزراعة أسابیع 4بعد مرور 

 الصفة المدروسة ( الصنف )             
 )ملغم/لتر( BAتراكیز الـ 

 تأثیر معدل التراكیز معدل عدد االفرع
Peace Eugen 

0.0 0.5c 0.2c 0.35c 
1 1.7ab 1.3b 1.50bc 
2 2.0a 1.5b 1.75b 
3 2.8a 2.3a 2.55a 
4 1.8b 0.7c 1.25c 

  1.76a 1.2a تأثیر معدل عدد األفرع 
 050.متعدد الحدود عند مستوى احتمال  األرقام التي تحمل أحرفاً متشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویاً وفق اختبار دنكن

 

  

 

 

 

 

  

 BAملغم /لتر  3المجھز بتركیز    MS المزروعة على وسط   Eugen المتضاعفة لصنف الورد الشجیري : األفرع )1شكل (
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 في معدل طول الفرع (ملم) : BAتأثیر الـ 
قد أعطت  BA) أن االجزاء النباتیة في معاملة المقارنة (الوسط الغذائي الذي یفتقر لوجود الـ 2یتضح من النتائج في الجدول (      

ملغم/لتر)  4ملم الذي اختلف معنویاً عن بقیة التراكیز وكان اقل معدل لطول الفرع عند التركیز ( 24.5أعلى معدل لطول الفرع بلغ 
BA  لم تظھر بین الصنفین أي فروق معنویةملم. ومن حیث تأثیر صنف الورد اشجیري في  الصفة ف 10.5إذ بلغ. 

  
أسابیع  4بعد مرور  MSزروعة على الوسط الغذائيفي معدل اطوال افرع صنفي الورد الشجیري الم BA: تأثیر الـ  )2جدول (

 من الزراعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 050.األرقام التي تحمل أحرفاً متشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویاً وفق اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 
والصنفین المدروسین فان نتائج الجدول نفسھ تظھرتفوق االجزاء النباتیة لمعاملة  BAوبالنسبة لتأثیر التداخل بین تراكیز الـ    

"على Peaceو Eugenملم لكل من صنفي الورد الشجیري " 25.0و  24.0المقارنة في إعطاء أعلى معدل لطول الفرع إذ بلغت 
و  20إذ بلغ أعلى معدل لطول الفرع  BAیز الـ أفضل النتائج مقارنة ببقیة تراك BAملغم/لتر  1التوالي، في حین أعطى التركیز 

، ومن الجدول نفسھ یالحظ ان BA" على التوالي مقارنة ببقیة المعامالت المحتویة على الـ PeaceوEugen ملم لكل من" 19
ائیة في الوسط الغذائي ارتبط بإنتاج أفرع قصیرة. إن انخفاض معدل طول الفرع المزروع في أوساط غذ BAزیادة تركیز الـ

نتیجة لكسر  )1ربما یرجع إلى زیادة عدد االفرع المتكونة من الجزء المزروع (الحظ الجدول  BA صناعیة محتویة على الـ
السیادة القمیة للفرع وتحرر االفرع الموجودة في آباط األوراق مما أدى إلى حدوث منافسة بین االفرع المتكونة على المواد الغذائیة 

 تي ینتج عنھا تكون افرع قصیرة.في الوسط الغذائي ال
 

 في معدل عدد االفرع :  BAبثبات الـ NAAتأثیر تراكیز 
ملغم /لتر  0.2المجھز بـ  MS) وجد أن األجزاء النباتیة المزروعة على الوسط الغذائي 3من مالحظة النتائج في الجدول (    

NAA  ملغم /لتر 3المضمنBA  فرع/جزء نباتي على األجزاء  4.15قد تفوقت معنویا" في معدل عدد األفرع المتكونة منھا
، وكان اقل معدل لعدد NAAملغم /لتر  0.3یلیھ التركیز  NAAالنباتیة المزروعة على الوسط المجھز بالتراكیز األخرى من الـ 

فرع/جزء نباتي، في حین أعطت  2.0إذ بلغ  NAAم /لتر ملغ 0.4األفرع لألجزاء النباتیة المزروعة على الوسط المجھز بـ 
 .NAAملغم /لتر  0.1فرعاً / جزء نباتي) التي لم تختلف معنویا عن المعاملة بالتركیز  2.5معاملة المقارنة (

 
" المزروعة على الوسط Eugenو  Peace" في معدل عدد أفرع صنفي الورد الشجیري NAA: تأثیر تراكیز الـ  )3جدول (

 أسابیع من الزراعة 4بعد   BAملغم / لتر  3المجھز بـ  MSالغذائي
 ( الصنف ) الصفة المدروسة

 ( ملغم/ لتر) NAAتراكیز الـ 
 معدل عدداالفرع

 تأثیر معدل التراكیز
Peace Eugen 

0.0 2.5 cd 2.5 cd 2.5c 
0.1 2.4 cd 2.1 cd 2.25c 
0.2 4.8 a 3.5 b 4.15a 
0.3 3.8 b 2.6c 3.2b 
0.4 2.0 d 2.0 d 2.0d 

  a 2.54 b 3.1 تأثیر معدل عدد االفرع
 

 050.األرقام التي تحمل أحرفاً متشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویاً وفق اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 
 

في  Eugenعلى الصنف  Peaceالمدروسین  بتفوق الصنف  كما تشیر النتائج إلى وجود فروق معنویة بین صنفي الورد الشجیري
فرعاً في حین أعطى  .13أكبر معدل لعدد االفرع بلغ  Peaceمعدل عدد االفرع المتكونة على الجزء النباتي فقد أعطى صنف 

المستعملة فرعاً. وقد یرجع سبب ذلك إلى اختالف التركیب الوراثي لألصناف  2.54معدل عدد أفرع مقداره  Eugenالصنف 
 ومحتواھا من المواد الغذائیة والھرمونیة.

 ( الصنف ) الصفة المدروسة
 (ملغم/لتر) BAتراكیز 

 (ملم ) معدل اطوال االفرع
 معدل تأثیر التراكیز

Peace Eugen 
0.0 25.0 a 24.0 a 24.5a 
1 19.0bc 20.0 b 19.5b 
2 18.4 bcd 17.0 bcd 17.7bc 
3 14.3 def 15.0 cde 14.6c 
4 11.0 ef 10.1f 10.5d 

  a 17.22a 17.54 معدل الطول

205 



 2013العدد الثالث / علمي /  -المجلد الحادي عشر –مجلة جامعة كربالء العلمیة 
 

ان ھنالك  نفسھ في الوسط الغذائي وأصناف الورد الشجیري فیتبین من النتائج في الجدول NAAأما بالنسبة لتداخالت تراكیز     
 0.2الوسط الغذائي الحاوي على  المزروعة في Peaceتاثیراً معنویاً لھذا التداخل في ھذه الصفة اذ أعطت األجزاء النباتیة للصنف 

 4.8 التي اختلفت معنویا عن جمیع التداخالت األخرى أكبر معدل لعدد األفرع المتكونة على االجزاء النباتیة بلغ NAAملغم/ لتر 
بلغ  اللذان اعطیا معدال  Eugenو Peaceللصنفین  NAAملغم/ لتر  0.2و 0.3فرعاً ، یلیھ الوسطان الغذائیان المحتویان على 

 0.4فرعا لالجزاء النباتیة المزروعة في الوسط الحاوي على  2.0فرعا على التوالي. اما اقل عدد للتفرعات فقد بلغ  3.5و  3.8
 لكال الصنفین ایضا.   NAAملغم/لتر  0.1و  0لكال الصنفین والذي لم یختلف معنویا عن تراكیز  NAAملغم/لتر 

النباتیة النامیة على التجھیز الخارجي لالوكسین و السایتوكاینین ومن ثم حدوث حالة توازن  یعتمد تكوین األفرع على األجزاء     
] وعلیھ فان تفوق زراعة األجزاء النباتیة على وسط 24ھرموني بین تراكیز االوكسین والسایتوكاینین داخل الجزء النباتي النامي [

في معدل عدد األفرع قد یرجع الى التوازن بین تركیز السایوكاینین داخل الجزء النباتي النامي  NAAملغم/لتر  0.2مجھز بـ 
على ضرورة التوازن ] 26[].وھذا ما أكده 25واالوكسین والذي ادى الى تحریر البراعم من السیادة القمیة مما حفزھا على النمو [

 NAAلشجیري . أما سبب قلة أو عدم تكون األفرع بزیادة تركیز الـ بین االوكسین والسایتوكاینین عند مضاعفة أفرع الورد ا
ملغم /لتر فقد یعود سببھ الى احتمالیة حدوث خلل بین تراكیز االوكسین والسایتوكاینین المناسبة داخل الجزء النباتي  0.4التركیز 

 NAAباالوكسین  MSط التضاعف من حیث اھمیة تضمین وس] 28و  27[ النامي . وتتفق نتائج ھذه الدراسة مع ماوجده
 وبتراكیز مختلفة منھما حسب نوع وصنف الورد الشجیري.  BAوالسایتوكاینین 

 

 في معدل طول االفرع (ملم)  :        BAبثبات الـ NAAتاثیر تراكیز 
قد  BAملغم/لتر  3الحاوي على  MSالمضافة الى وسط التضاعف  NAA) ان تراكیز 4یظھرمن النتائج الواردة في الجدول (    

معنویا  BAملغم/لتر  NAA 3 +ملغم/لتر 0.2اثرت بشكل معنوي في معدل اطوال االفرع الخضریة، فقد تفوقت معاملة التولیفة 
 NAA + 3 ملغم/ لتر 0.4ملم مقارنة بالمعامالت االخرى حیث أعطت تولیفة  19.0اعلى معدل الطوال االفرع بلغ واعطت 
 ملم.  8.0اقل معدل لطول االفرع بلغ  BAملغم/لتر 

بینت النتائج في الجدول نفسھ وجود فروقات معنویة في معدل طول التفرعات بین الصنفین المدروسین للورد الشجیري اذ اعطى    
 ملم. ان اختالف معدل 14.08طوال بلغ  Eugenملم في حین اعطى الصنف 15.04أعلى معدل لطول االفرع بلغ  Peaceالصنف 

التضاعف بین الصنفین في وسط غذائي متشابھ ربما یعود الى اختالف التركیب الوراثي بینھما من حیث محتوى انسجتھما من 
الھرمونات النباتیة وخاصة االوكسینات والسایتوكاینینات والذي ینعكس في تباین تاثرھما في مستوى االوكسین المضاف الى وسط 

 تضاعف افرعھما.
 

) المزروعة على الوسط Eugenو  Peaceفي معدل طول أفرع صنفي الورد الشجیري ( NAAر تراكیز الـ ) : تأثی4جدول (
 أسابیع من الزراعة 4بعد   BAملغم / لتر  3المجھز بـ MSالغذائي

 الصفة المدروسة (الصنف)    
 ملغم/لتر)( NAAتراكیز الـ 

 معدلتأثیر  (ملم) معدل طول االفرع
 Peace Eugen التراكیز 

0.0 15.5 cd 14.3 d 14.9c 
0.1 15.2 bc 15.4  bc 15.3bc 
0.2 19.0 a 19.0 a 19.0a 
0.3 15.5 bc 15.7 bc 15.6b 
0.4 10.0 e 6.0e 8.0 d 

  a 14.08b 15.04 معدل  الطول 
 050.األرقام التي تحمل أحرفاً متشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویاً وفق اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

 
 ان ھنالك تداخالت معنویة في معدل اطوال االفرع الخضریة، اذ حققت معاملتا التداخل نفسھكما لوحظ من النتائج في الجدول     

ملم اللتان   19.0مع كال الصنفین المدروسین اعلى معدل اطوال للفروع الخضریة بلغ  BAملغم/لتر  NAA 3 +ملغم/لتر 0.2
 NAA 3 +ملغم/لتر 0.4تفوقتا على جمیع االجزاء النباتیة في معامالت التداخالت االخرى، في حین اعطت معاملتا التداخل 

 .روع الخضریةمع كال الصنفین المدروسین اقل معدل لطول الف  BAملغم/لتر 
 

 في معدل طول االفرع (ملم) :                NAAوالـ   BAبثبات الـ GA3تأثیر تراكیز الـ 
المضافة الى الوسط الغذائي الخاص بتض�اعف االف�رع  GA3) التاثیر المعنوي لتراكیز 5یالحظ من النتائج الواردة في الجدول (    

م�ن الزراع�ة خ�ارج الجس�م  أس�ابیع 4ف�ي مع�دل ط�ول الف�روع المتض�اعفة بع�د  NAAملغم/لت�ر  BA  +0.2ملغم/لت�ر  3المتضمن 
مل�م  24.00قد اعطى اعل�ى مع�دل لط�ول االف�رع ال�ذي بل�غ  GA3ملغم/لتر  0.01الحي ، وقد تباین ھذا التاثیر اذ لوحظ ان التركیز 

 وقد تفوق معنویا على جمیع االجزاء النباتیة في التراكیز المختلفة االخرى.
د یعود السبب الى دور الجبرلین في استطالة الخالیا وانعكاسھ في استطالة االفرع نتیجة للت�وازن المالئ�م ب�ین ھ�ذا التركی�ز م�ن وق   

] م�ن 30و  29و  28ف�ي الوس�ط الغ�ذائي. تتف�ق ھ�ذه النت�ائج م�ع ماج�اء ب�ھ ك�ل م�ن [ NAAو  BAالجبرلین وتركیز منظمي النم�و 
اعفة للورد الشجیري باستعمال تولیفة م�ن منظم�ات النم�و الثالث�ة (االوكس�ین والس�ایتوكاینین حیث تحسین عدد وطول االفرع المتض
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ملغم/لتر الى تشوه في االجزاء النباتیة النامیة وھ�ذا  0.04والجبرلین). في حین ادى استعمال تراكیز اعلى من ذلك وخاصة التركیز 
 الى الوسط الغذائي .  GA3الفائدة من اضافة الـ  قد یعود الى عدم حصول التوازن الھرموني المطلوب لتحقیق

معنوی�ا عل�ى  Peaceكما تبین نتائج الجدول نفس�ھ ان للص�نفین ت�اثیرا معنوی�ا ف�ي مع�دل ط�ول االف�رع المتكون�ة، اذ تف�وق ص�نف     
مل�م.  Eugen 17.88في حین بل�غ ص�نف  Peaceملم لصنف  18.34في ھذه الصفة ، فقد بلغ معدل طول االفرع  Eugenالصنف 

وربما یعود سبب ذلك الى االختالفات الوراثیة بین الصنفین في نموھما وتطورھما ومحتواھما الغ�ذائي والھرم�وني مم�ا انعك�س ف�ي 
 تباین طول االفرع المتضاعفة على اجزائھا النباتیة النامیة . 

أثیراً معنوی�اً ف�ي مع�دل ط�ول االف�رع اذ بل�غ اعل�ى ت� GA3ال�ـ ویالحظ في الجدول نفسھ ان للتداخالت بین كل من الصنفین وتراكیز 
 0.01" النامی��ة أفرعھ��ا ف��ي الوس��ط الغ��ذائي الم��زود ب��ـ Eugenو   Peaceمل��م للص��نفین " 23.20و  24.80مع��دل لط��ول االف��رع 

لك�ال الص�نفین مل�م  9.00على التوالي والذي اختلف معنویا عن بقیة التداخالت .أم�ا اق�ل مع�دل لط�ول االف�رع فبل�غ  GA3 ملغم/لتر 
 0.02، في حین لم تختلف تداخالت الصنفین مع تركیزي الجب�رلین GA3ملغم/ لتر  0.04المزروعین في الوسط الغذائي المزود بـ 

 عن تداخل الصنفین في معاملة المقارنة الخالیة من الجبرلین. GA3ملغم/ لتر  0.03و 
 
 

) المزروعة على الوسط Eugenو  Peaceفي معدل طول أفرع صنفي الورد الشجیري ( GA3) : تأثیر تراكیز الـ 5جدول (
 أسابیع من الزراعة 4بعد   NAAملغم/لتر BA  +0.2ملغم/لتر 3المجھز بـ MSالغذائي

 
 (الصنف) الصفة المدروسة          

 ملغم/لتر)(  GA3تراكیز الـ 
 (ملم) معدل طول االفرع

 تأثیر معدل التراكیز 
Peace  Eugen 

0.0 19.60 b 19.10 b 19.35b 
0.01 24.80 a 23.20 a 24.00a 
0.02 19.10 b 18.40 b 18.75b 
0.03 19.20 b 19.70 b 19.45b 
0.04 9.00 c 9.00 c 9.00c 

  a 17.88b 18.34 تأثیر معدل الطول
 

 050.األرقام التي تحمل أحرفاً متشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویاً وفق اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 
 

 

 + GA3ملغم/لتر  0.01المجھز بتركیز  MSالنامیة في وسط  األفرع : )2شكل (
 . من الزراعة أسابیع 4بعد   NAAملغم/لتر  BA  +0.2ملغم/لتر 3 
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 عرق السوس في معدل عدد األفرع : تأثیر مستخلص
معدل لعدد االفرع الخضریة بل�غ  أكبراللذان لم یختلفا فیما بینھما معنویا  من مستخلص عرق السوس لتر / مل 2و 1حقق التركیزان 

معامل�ة االج�زاء النباتی�ة ف�ي لتراكیز االخرى ومن ض�منھا باالجزاء الخضریة النامیة تحت افرع على التوالي مقارنة  6.10و 5.65
فرعا. وق�د تع�زى ھ�ذة الزی�ادة  3.15مل/لتر التي اعطت اقل معدل لعدد االفرع بلغ  4المقارنة التي لم تختلف عن المعاملة بالتركیز 

ت في عدد االفرع الناجمة عن اضافة التراكیز الواطئة من مستخلص ع�رق الس�وس ال�ى احتوائ�ھ عل�ى العناص�ر المعدنی�ة والس�كریا
حامض المیفالونیك وھذه المواد تساھم وتتداخل بشكل ایجابي مع م�ا یحتوی�ھ الوس�ط م�ن منظم�ي ووالمادة االساس في بناء الجبرلین 

 . االجزاء النباتیة النامیةفي تحفیز تكوین ونمو األفرع الخضریة على  NAAو  BAالنمو الـ
 

على الوسط الغذائي  النامیة Eugenو   Peaceورد الشجیري تأثیر تراكیز عرق السوس في عدد افرع صنفي ال: ) 6جدول (
MS  ملغم/لتر  3المجھز بـBA +  0.2 ملغم/لترNAA  من الزراعة أسابیع 4بعد . 

 
 الصفة المدروسة  (الصنف)    

 السوس (مل/لتر)  رقعتراكیز 
  األفرع معدل عدد

 معدل تأثیر التراكیز
Peace  Eugen 

0.0 4.40c 4.10 c 4.25c 
1 6.80ab 4.50bc 5.65a 
2 7.00a 5.20abc 6.10a 
3 4.90 abc 4.00 c 4.45b 
4 3.30 c 3.00 c 3.15c 

  a 4.16 b 5.28 عدد االفرع معدل
 050.دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال  األرقام التي تحمل أحرفاً متشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویاً وفق اختبار

 

 النامیةفي ھذه الصفة إذ أعطت أجزاؤه   )Eugen(على الصنف  )Peace(كما یالحظ من الجدول نفسھ التفوق المعنوي للصنف 
وقد یعزى ذلك الى اختالف المحتوى الھرموني  . )Eugenللصنف ( اً فرع 4.16 مقابل اً فرع 5.28عدد أفرع بلغ لمعدل  أكبر

على الموازنة بین ما تحتویھ أفرعھما والوسط الغذائي من الوراثیة والغذائي ألفرع الصنفین والذي تجلى في اختالف قابلیتھما 
 غذائیة.  ومواد وعناصرنمو منظمات 

بین اصناف الورد الشجیري المدروس�ة وتركی�ز مس�تخلص  تللتداخال ةمعنوی اتالى وجود تأثیرأیضا ً وتشیر نتائج الجدول السابق 
) (التي لم تختلف معنویا عن معاملتي ت�داخل Peaceعرق سوس مع الصنف ( مل/لتر 2عرق السوس، اذ ان معاملة تداخل التركیز 

ل لع�دد االف�رع مع�د أكب�ر) أعط�ت Eugenم�ل/لتر م�ع الص�نف  2ومعاملة تداخل التركیز نفسھ مل/لتر مع الصنف 3و 1التركیزین 
األج�زاء مل/لتر مع الصنفین اوطا المعدالت والتي لم تختلف معنوی�ا ع�ن  4في حین أعطت معاملتا تداخل التركیز  فرعا ً  7.00بلغ 

 معاملتي تداخل المقارنة لكال الصنفین . النباتیة في 
 

 

 

 

 

 

 

 

مضاف الیھ  NAA  ملغم/لترBA +  0.2ملغم/لتر  3المجھز بـ  MSعلى وسط  Eugenاالفرع المتضاعفة للصنف : ) 3شكل (
 . مل/لتر مستخلص عرق السوس 2
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 تأثیر مستخلص عرق السوس في معدل طول األفرع :
م��ل/لتر أعل��ى مع��دل الط��وال الألف��رع الخض��ریة بلغت��ا  3و  2أعط��ت األج��زاء المزروع��ة ف��ي الوس��ط الغ��ذائي المحت��وي عل��ى       

م�ل/لتر  1و 4) . تالھم�ا التركی�زان  7ملم التي اختلف�ت معنوی�ا ع�ن جمی�ع التراكی�ز المس�تعملة االخ�رى ج�دول (  31.16و  32.53
الخالي من المستخلص اقل مع�دل ط�ول لالف�رع الخض�ریة  MSعلى التوالي ، في حین اعطت االجزاء النباتیة المزروعة في وسط 

] من تاثیر ایجابي لمستخلص ع�رق الس�وس ف�ي زی�ادة أط�وال 17رھا العام مع ماوجدتھ [وتتفق ھذه النتیجة في اطاملم.  19.60بلغ 
قد تعزى ھذه النتیج�ة إل�ى م�ا یحتوی�ھ المس�تخلص م�ن م�واد أولی�ة وترویرسترنج المكثر خارج الجسم الحي.  أفرع أصل الحمضیات

تحفیزه استطالة األف�رع م�ن خ�الل زی�ادة اس�تطالة  تدخل في بناء الجبرلین الحیوي مثل حامض المیفالونیك والمعروف عن الجبرلین
]، فضال عن احتواء المستخلص على مصادر الطاقة والعناصر الغذائیة الت�ي تس�اھم ف�ي دع�م واس�ناد نم�و 31الخالیا وكبر حجمھا [

 االفرع .
 

الوسط الغذائي  النامیة على Eugenو  Peace) : تأثیر عرق السوس في معدل طول أفرع صنفي الورد الشجیري 7جدول (
MS  ملغم/لتر  3المجھز بـBA +  0.2 ملغم/لترNAA   من الزراعةأسابیع   4بعد 

 
 (الصنف)  الصفة المدروسة

 رق عتراكیز 
 السوس (مل/لتر)

  معدل طول االفرع(ملم )
 معدل تأثیر التراكیز

Peace  Eugen 

0.0 19.80d 19.40 d 19.60 d 
1 29.06bc 19.50d 24.28 c 
2 35.86a 29.20bc 32.53 a 
3 29.10bc 33.22ab 31.16 a 
4 27.56c 27.50c 27.53b 

  a 25.76 b 28.27 معدل الطول
 050.األرقام التي تحمل أحرفاً متشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویاً وفق اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال  
 

) Eugen() في معدل أطوال االفرع الخضریة معنویا على الصنف Peaceویالحظ من النتائج في الجدول نفسھ تفوق الصنف ( 
 اما التداخالت فقد اثرت معنویاً في ھذه الصفة فقد أعطت األجزاء النباتیةملم).  25.76(  ملم مقابل 28.27فقد أعطى معدال بلغ 

مل/لتر من مستخلص عرق السوس اعلى معدل بلغ  2المضاف الیھ   MSالمزروعة في الوسط الغذائي )Peaceالعائدة للصنف (
مل/لتر مع  3ملم والذي اختلف معنویاً في االجزاء الخضریة النامیة عن بقیة التداخالت باستثناء معاملة تداخل التركیز  35.86

 مل/لتر عرق سوس وكال الصنفین  4التداخل بین التركیز  ) وبلغ اقل معدل في أطوال األفرع في معاملتيEugenالصنف (
Peace و Eugen27.56  على التوالي .،   27.50و     

ق�د اث�ر ایجابی�ا ف�ي اط�وال  GA3ستنتج من نتائج ھذه التجربة ان تضمین الوسط الغذائي ب�التراكیز الواطئ�ة م�ن ح�امض الجبرلی�ك یُ 
ي ح�ین ادت اض�افتھ بتراكی�ز عالی�ة ال�ى ح�دوث ح�االت تش�وھات ف�ي االف�رع. وان  االفرع لصنفي ال�ورد الش�جیري قی�د الدراس�ة  ف�

قد حسن معدل تضاعف واالفرع وأطوالھا لصنفي الورد الشجیري قید  المائي بمستخلص عرق السوس MS الوسط الغذائيتضمین 
 الدراسة .
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