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الممخص
نفذت ىذه الدراسة في مختبر زراعة الخاليا واألنسجة النباتية التابع لقسم البستنة وىندسة
الحدائق بكمية الزراعة والغابات في جامعة الموصل ،إلكثار نبات البتونيا Petunia hybrida

صنف  grandiflora doppia miscuglioخارج الجسم الحي من خالل نشوء وتضاعف أطراف
األفرع والعقد التي أُخذت من بادرات نتجت من الزراعة النسيجية وزراعتيا عمى وسط موراشيج

وسكوك ( ) MSالصمب المزود بتراكيز مختمفة من البنزايل أدنين ،6.2 ،6.0 ،0.2 ،0.0( BA

 )0.0ممغم /لتر ،األفرع الناتجة من مرحمة التضاعف زرعت عمى وسط  MSكامل تركيز األمالح
المجيز بـ  )6.0 ،0.42 ،0.2 ،0.02 ،0.0( IBAممغم /لتر ،كما تمت زراعة قطع من األوراق

وسويقات األوراق عمى الوسط المزود بـ  BAعند التركيز ( )6.0 ،0.2 ،0.0ممغم /لتر متداخالً

مع تراكيز من  )0.0 ،0.0 ،0.6 ،0.0( NAAممغم /لتر .تشير النتائج أن أفضل معدل لعدد
األفرع ح ِ
ص َل عميو من زراعة أطراف األفرع عمى الوسط المجيز بـ  0.0ممغم /لتر  BAإذا أعطت
ُ
 6.0فرع /جزء نباتي وبطول  0.0سم مقارنة بالعقدة التي كونت أعمى معدل لعدد األفرع 60.0

فرع /جزء نباتي وبطول  0.6سم وذلك من زراعتيا عمى الوسط المجيز بـ  6.0ممغم/لتر  BAبعد
 5أسابيع من الزراعة ،كما ح ِ
ص َل عمى نسبة تجذير  %600وبعدد جذور  60.1جذر /جزء نباتي
ُ
وذلك من زراعة أطراف األفرع الناتجة من مرحمة التضاعف عمى الوسط الحاوي عمى  0.02ممغم/
لتر  IBAبعد أربعة أسابيع من الزراعة ،وح ِ
ص َل عمى أعمى وزن رطب لمكالس من زراعة قطع
ُ
األوراق وسويقات األوراق الناتجة من الزراعة النسيجية عمى الوسط المجيز بـ  6.0ممغم /لتر BA

متداخالً مع  0.0ممغم /لتر  NAAوالتي أعطت  6.004غم و 6.013غم عمى التوالي ،قطع

األوراق المزروعة عمى وسط  MSالمجيز بـ  6.0ممغم /لتر  BAمع  0.6ممغم /لتر NAA
كونت أفرع بنسبة  %60وبعدد أفرع  6.0فرع /جزء نباتي ،بينما كانت أعمى نسبة لتكوين األفرع

 %00وبعدد أفرع  6.0فرع /جزء نباتي من تمايز الكالس الناتج من زراعة سويقات الورقة عمى

وسط  MSالمجيز بـ  6.0ممغم /لتر  BAمع  0.0ممغم/لتر  NAAبعد ثمانية أسابيع من
الزراعة ،جميع النبيتات الناتجة من ىذه التجارب تمت أقممتيا ونقمت الى الحقل بنجاح.

الكممات الدالة :تضاعف ،كالس ،NAA ،IBA ،BA ،البتونيا.Petunia hybrida ،
63

ISSN: 1608-9391
e-ISSN: 2664-2786
Received:27/10/2020
Accepted:1/12/2020

64

آمنة أمين أحمد وآخرون

المقدمة

يعد نبات البتونيا  Petunia hybridaأحد أجناس نباتات العائمة الباذنجانية  Solanaceaeويضم نحو  02نوعاً في

أمريكا الجنوبية ،تنتشر زراعتيا في المناطق المعتدلة وشبو االستوائية ( ،)Cabrera and Willink, 1980 ،Sink, 1984ويعد

النبات من أقدم األزىار الحولية الشتوية التي عرفت في العراق وأكثرىا نجاحاً ،ذات ساق مدادة أو عشبية ،أوراقيا بسيطة متبادلة

أو متقابمة بيضية الشكل ذات وبر ناعم ،واألزىار كبيرة بوقية الشكل تمأل النبات وقت التزىير ذات ألوان كثيرة منيا األبيض

واألحمر واألزرق والقرنفمي والبنفسجي والوردي وتوجد أصناف من البتونيا ذات أزىار انبوبية أي مخططة بخطوط تمتد من داخل

بوق الزىرة حتى حافة الورقة التويجية( ،محمود ،محمد أمين ،) 6656 ،وتصمح البتونيا لمزراعة في األلواح األمامية من الحديقة

واألصناف القصيرة منيا تزرع في الدوائر الوسطية أو في أطراف األلواح كما أن األصناف المدادة تصمح لزراعتيا في السالل

المعمقة (البعمي ،)6634 ،وتزرع أيضا في األحواض والدوائر الشجرية والشجيرية لجمال أزىارىا التي التصمح لمقطف ،وينصح بيا
في زراعة التراسات المبنية (الغيطاني .) 6634 ،يتكاثر النبات بالبذور في الربيع أو الخريف إذ تنجح في كال الموسمين الصيفي

والشتوي ،بذورىا ناعمة جداً ،لذا تزرع في أصص أو أطباق صغيرة بعد خمطيا بالرمل إذ تنثر نث اًر خفيفاً حتى تنبت البادرات
متباعدة قميالً فتنمو جيداً ،ثم تشتل البادرات بعد نموىا عمى بعد  02-00سم واألصناف القصيرة عمى بعد  62سم (البعمي،

 ،)6634كما تكاثر بالعقل الطرفية في الربيع نياية شير فبراير_بداية شير مارس (السمطان وآخرون.)1992 ،

تعد تقانة الزراعة النسيجية إحدى الطرائق التي يتم من خالليا اكثار العديد من النباتات باستعمال أطراف األفرع او العقد

عن طريق تضاعف ىذه األجزاء بشكل مباشر فضالً عن استحداث الكالس من ىذه األجزاء ومن أجزاء أخرى كاألوراق ،وحامل

الورقة ،والسالمية ،والبرعم الزىري ،والجذور وأخرى ومن ثَم تمايز الكالس الناتج إلى أفرع ومن ثَم تجذير األفرع إلنتاج النبيتات،
كبير في تضاعف األجزاء النباتية أو تجذير األفرع الناتجة من
دور اً
تمعب منظمات النمو المختمفة من اوكسينات او سايتوكاينينات اً

التضاعف ( محمد ،مبشر ،) 1990 ،وبرزت زراعة األنسجة النباتية واحدة من أكثر التقانات في القرن العشرين الذي دفع العموم
الزراعية خارج مجاليا التقميدي إذ أمكن إنتاج النباتات في المختبر بدالً من الحقل ،وانتاج األجنة الجسمية الستعماليا بدالً من

البذور بإنتاج البذور الصناعية ،وانتاج اليجن النباتية بعمميات اندماج البروتوبالست بدالً من التضريب والتمقيح

(0006 ،Karuppusamy؛ الحديدي .) 0000 ،إذ درس العديد من الباحثين إمكانية تضاعف أطراف األفرع والعقد وتجذيرىا من
زراعتيا عمى وسط  MSالمزود بتراكيز مختمفة من السايتوكاينينات أو األوكسينات ومن ثم أقممة النبيتات الناتجة ونقميا الى

الحقل.

إذ أوضح ) (Abo-Qaoud et al., 2010أن زراعة أطراف أفرع نبات البتونيا  Petunia hybridaالمأخوذة من بادرات ناتجة

كونت أعمى عدد لألفرع  4.5فرع /جزء نباتي وبمعدل طول  0.5سم
من زراعة األنسجة عمى الوسط المزود بـ  0.5ممغم /لتر ّ BA
وأعمى معدل لعدد األوراق  02.0ورقة /جزء نباتي بعد أربعة أسابيع من الزراعة .في حين ذكر (  Habas et al., (2019أن
أطراف أفرع نبات البتونيا  Petunia hybridaالمأخوذة من زراعة األنسجة والمزروعة عمى الوسط المجيز بـ  0.3ممغم /لتر

 BAPمع  0.2ممغم /لتر  IBAأعطت أعمى عدد لألفرع  0فرع /جزء نباتي وبمعدل طول  0.0سم ومعدل عدد األوراق 0
ورقة/جزء نباتي ومعدل عدد الجذور  1.20جذر /جزء نباتي وبمعدل طول  0.22سم بعد  1أسابيع من الزراعة ،في حين حصل

عمى أعمى عدد لألفرع  0فرع/جزء نباتي من زراعتيا عمى وسط  MSالمجيز بـ  0.3ممغم /لتر  BAPمع  0.2ممغم /لتر NAA
وبمعدل طول  0.2سم ومعدل عدد األوراق  0ورقة/جزء نباتي ومعدل عدد الجذور  0.2جذر /جزء نباتي وبمعدل طول  0.3سم

بعد  1أسابيع من الزراعة .واستعمل ) Kulpa and Nowak, (2011أنواع ًا مختمفة من منظمات النمو ىي (،GA3 ،BAP
 )Kin ،IAAوبتراكيز مختمفة ( )6.0 ، 0.2ممغم /لتر لكل منيم ،وحصموا عمى أكبر عدد لألفرع  0.40فرع /جزء نباتي من
زراعة عقد نبات البتونيا  Petunia X atkinsiana D. Donعمى وسط  MSالمزود بـ  6.0ممغم /لتر BAPوبطول  3.00سم

وعدد األوراق  06.06ورقة /جزء نباتي بعد أربعة أسابيع من الزراعة .وأشار ) )Mehri et al., 2018إلى أن زراعة عقد نبات
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البتونيا ‟ Petunia × hybrida F1 „Opera Supreme Pink Mornالناتجة من بادرات نامية بزراعة األنسجة عمى وسط

 MSالمجيز بـ  0.2ممغم /لتر  BAأعطى أعمى معدل لعدد األفرع  5.11فرع/جزء نباتي وبمعدل طول  60.63سم بعد  12يوماً

من الزراعة .ووجد ) Habas et al., (2019أن زراعة أفرع نبات البتونيا  Petunia hybridaالناتجة من بادرات نامية بزراعة

األنسجة عمى وسط  MSكامل تركيز األمالح المجيز بـ  6.0ممغم /لتر  IBAكونت أعمى عدد لمجذور  3.5جذر/فرع وبطول
 0.0سم بعد  1أسابيع من الزراعة .وتمكن ) Hong et al., (2004من الحصول عمى أعمى نسبة مئوية لتكوين الكالس %61.5
من زراعة أوراق نبات البتونيا  Petunia hybrida Var. grandifloraعمى وسط  MSالمجيز بـ  6.0ممغم /لتر  BAمع 0.6

ممغم/لتر  NAAبعد  0أسابيع من الزراعة ،في حين أشار إلى إمكانية تمايز الكالس المستحدث عمى وسط  MSالمجيز بـ 0.2
ممغم/لتر  BAمع  0.6ممغم /لتر  NAAإذ تم الحصول عمى أعمى نسبة لتكوين األفرع  %52بعد أسبوع واحد من الزراعة .في
حين ذكر كل من ) Kazemi and Kaviani, (2017أن زراعة أجزاء من ورقة نبات البتونيا Petunia X hybrida F1

الناتجة من بادرات نامية بالزراعة النسيجية عمى وسط  MSالمزود بـ 6.0ممغم /لتر  BAمتداخالً مع  0.0ممغم/لتر  NAAكونت

أعمى وزن رطب لمكالس  2.63غم وأعمى وزن ج ـاف لمكال ـس  0.06غم وبأعمى حج ـم لمكالس  01.20سم . 3ووجـد Tawfik et

) al., (2019أ ن زراعة أجزاء من ورقة نبات البتونيا  Petunia hybridaالناتجة من بادرات نامية بزراعة األنسجة عـمى وسط
 MSالمجيز بـ  0.2ممغم /لتر  BAPمتداخالً مع  NAAبتركيز  0.6ممغم /لتر أعطت أعمى نسبة مئوية لتكوين الكالس %10

بعد  06يوماً من الزراعة ،وأن زراعة الكالس الناتج عمى وسط  MSالمجيز بـ  0.0ممغم /لتر  BAبمغت أعمى نسبة مئوية

لتكوين األفرع  %60وبعدد أفرع  61.20فرع /جزء نباتي وبطول  2سم وعدد األوراق  13.04ورقة /جزء نباتي بعد  1أسابيع من
الزراعة.

المواد وطرائق العمل
اُستعممت في ىذه الدراسة بذور نباتات البتونيا  Petunia hybridaصنفGrandifiora Doppia Miscuglio

(الشركة المنتجة  ) Pagano seedsالمستحصل عمييا من التجييزات الزراعية في األسواق المحمية في محافظة نينوى ،إذ نقعت
البذور بالجبرلين بتركيز  600ممغم /لتر ولمدة  5-4ساعات ،بعدىا نقمت إلى منضدة الزراعة وغمرت بالكحول األثيمي بتركيز

 %40ولمدة دقيقة واحدة ثم ُغسمت بالماء المقطر المعقم  0مرات ،بعد ذلك أُضيف إلييا محمول القاصر التجاري بتركيز %60
(المحتوي عمى  %3ىايبوكمورات الصوديوم  ) NaOClوالمخفف بالماء المقطر بنسبة ( 6 :6قاصر :ماء مقطر) ولمدة  00دقيقة،
وذلك بوضع البذور في بيكر سعة  020مل واضافة محمول التعقيم إلييا مع التحريك المستمر وبعد انتياء المدة المذكورة غسمت
البذور بالماء المقطر المعقم ثالث مرات متتالية ولمدة  2دقائق لكل مرة إلزالة التأثير الضار لممادة المعقمة ،وزرعت عمى أوساط

 MSخالية من منظمات النمو ( )Murashige and Skoog, 1962وعند نمو البادرات وبموغيا عمر ( )4-3أسابيع استعممت
أطراف األفرع  Shoot tipsوالقطع الحاوية عمى العقد  Nodes explantsبطول  6.0سم بيدف النشوء والتضاعف ،وكانت

وعدت مرحمة نشوء ،والتي زرعت فييا األجزاء النباتية عمى أوساط مجيزة بتراكيز مختمفة من البنزايل أدنين
الزراعة لمدة  1أسابيع ُ
 BAبالتراكيز ( )0.0 ،6.2 ،6.0 ،0.2 ،0.0ممغم /لتر لدراسة تأثيره في نشوء وتضاعف أطراف األفرع والقطع الحاوية عمى العقد
الناتجة من بادرات نامية بالزراعة النسيجية و أعيدت زراعة ىذه األجزاء ألربعة أسابيع أخرى عمى األوساط نفسيا بيدف

ال
التضاعفُ ،سجمت البيانات عن الجزء النباتي وتطوره في نياية كل مرحمةُ .سجمت البيانات بعد  1و  5أسابيع من الزراعة ،فض ً
عن دراسة تأثير تواجد  IBAفي وسط  MSكامل تركيز األمالح بالتراكيز ( )6.0 ،0.42 ،0.2 ،0.02 ،0.0ممغم/لتر في تجذير
األفرع الناتجة من مرحمة التضاعف وأخذت بياناتيا بعد  1أسابيع من الزراعة ،وكذلك دراسة تأثير  BAبالتراكيز (،0.2 ،0.0

ال مع  NAAبالتراكيز ( )0.0 ،0.0 ،0.6 ،0.0ممغم /لتر في استحداث الكالس من قطع األوراق وسويقات
 )6.0ممغم /لتر متداخ ً
األوراق الناتجة من مرحمة التضاعف وأخذت بياناتيا بعد  5أسابيع من الزراعة .استعممت لزراعة األجزاء النباتية أوعية زجاجية

حجم  600مل بواقع  00مل وسط غذائي لكل قنينة وبواقع  10مل من الوسط لكل قنينة بالنسبة لمقناني الزجاجية حجم  060مل،
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وضبطت الدالة الييدروجينية عند  0.6 + 2.4بإضافة قطرات من ىيدروكسيد الصوديوم  6عياري  NaOHأو حامض

الييدروكموريك  6عياري  HClباستعمال جياز قياس األُس الييدروجيني ُ ،pH Meterعقمت األوساط الغذائية بجياز المعقام عند
درجة ح اررة ْ 606م وتحت ضغط  6.01كغم/سم 0لمدة  00دقيقة ،وضعت الزروعات في غرفة التنمية عند شدة اضاءة 0000
لوكس وبنظام  63ساعة ضوء يتبعيا  5ساعات ظالم مجيزة من انابيب الفمورسنت البيضاء وبدرجة ح اررة ْ 6 + 02م ،لتحميل
بيانات التجارب السابقة الذكر أُستعمل التصميم العشوائي الكامل  Complete Randomized Designوتمت المقارنة بين

المتوسطات باستعمال اختبار دنكن متعدد الحدود  Duncan‟s multiple range testعند مستوى احتمال ( %2الراوي،

تكونت من عشرة مكررات ،وجزء نباتي واحد لكل مكرر.
 .)6650كل معاممة ّ
تيدف ىذه الدراسة إلى إكثار نبات البتونيا خارج الجسم الحي عن طريق تضاعف أطراف األفرع والعقد أو عن طريق

استحداث الكالس وتمايزه ومن ثَم تجذير األفرع الناتجة من التضاعف أو من تمايز الكالس.
النتائج والمناقشة

يبين (الجدول  )6تأثير  BAفي نشوء وتضاعف أطراف أفرع نبات البتونيا  Petunia hybridaإذ ح ِ
ص َل عمى أعمى
ُ
عدد لألفرع  0.0فرع /جزء نباتي من الزراعة في الوسط المزود بـ  6.2و  0.0ممغم /لتر  BAوىذه بدورىا تفوقت معنوياً عمى

معاممة المقارنة ومعاممة  0.2ممغم /لتر  ، BAكما يبين الجدول عدم وجود فروقات معنوية في معدل طول أطول فرع ومعدل عدد

األوراق ألطول فرع وذلك بعد أربعة أسابيع من الزراعة (مرحمة النشوء) وعند إعادة الزراعة ألربعة أسابيع أخرى (مرحمة
التضاعف) ح ِ
ص َل عمى أعمى عدد لألفرع  6.0فرع /جزء نباتي من الزراعة عمى الوسط المزود بـ  BAبتركيز  0.0ممغم /لتر
ُ
ِ
الشكل ( )6وىذه بدورىا تفوقت معنوياً عمى معاممة المقارنة و 0.2ممغم /لتر  ،BAفي حين ُحص َل عمى أعمى معدل لطول أطول
فرع  3.0سم من الزراعة عمى وسط مزود بـ  0.2ممغم /لتر  BAالتي بدورىا تفوقت معنوياً عمى معدالت باقي المعامالت ،في
يبين الجدول استحداث الكالس عند المعامالت  6.0و
حين ال توجد أية فروقات معنوية في معدل عدد األوراق ألطول فرع ،كما ّ
 6.2و  0.0ممغم /لتر  BAبنسبة  %600وبأعمى حجم لمكالس المستحدث ( )+++وىذه المعامالت بدورىا تفوقت معنوياً عمى
معاممة المقارنة و  0.2ممغم /لتر  ،BAوتشير النتائج إلى تجذير األفرع عند المعاممة  0.2ممغم/لتر  BAبنسبة  %60متفوقة

معنوياً عمى معامالت  6.0و  6.2و 0.0ممغم/لتر  BAوبمعدل  63.5جذر/جزء نباتي والتي تفوقت معنوياً عمى معدالت باقي

المعامالت.

إكثار نبات البتونيا .............. Petunia hybrida

00

الجدول  :1تأثير  BAفي نشوء وتضاعف أطراف أفرع بادرات البتونيا  Petunia hybridaالنامية في وسط  MSالصمب بعد
 4و 8أسابيع من الزراعة

مرحمة النشوء (بعد  4أسابيع من

مرحمة التضاعف (بعد  8أسابيع من الزراعة)

الزراعة)

BA
ممغم/لتر

طول أطول

عدد األفرع

فرع (سم)

عدد

األوراق

عدد األفرع

ألطول

طول أطول

األوراق

الكالس

ألطول

التجذير

حجم

عدد

الكالس

()%

3.3

 6.6ب

 6.22أ

 6.0أ

 6.2ج

 0.2ب

 61.6أ

 0.0ج

-ب

 30أ ب

 2.5ب

3.0

 6.2ب

 0.14أ

 5.2أ

 0.6ب ج

 3.0أ

 61.4أ

 00ب

+ب

 60أ

 63.5أ

1.3

 0.6أ ب

 6.26أ

 5.5أ

 3.1أ ب

 6.6ب

 66.0أ

 600أ

 +++أ

 10ب

 1.0ب

1.0

 0.0أ

 6.33أ

 4.0أ

 3.5أ ب

 0.44ب

 66.2أ

 600أ

 +++أ

 10ب

 2.5ب

0.3

 0.0أ

 6.65أ

 5.1أ

 6.0أ

 0.0ب

 60.0أ

 600أ

 +++أ

 10ب

 0.6ب

فرع

فرع (سم)

عدد

استحداث
()%

فرع

الجذور

* األرقام ذات الحروف المتشابية لمعمود الواحد ال تختمف معنويًا فيما بينيا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال .% 2
* كل معاممة تكونت من عشرة مكررات ،وكل مكرر احتوى عمى جزء نباتي واحد.
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A

C

D

E

الشكل  :1تأثير  BAفي تضاعف أطراف أفرع بادرات البتونيا  Petunia hybridaالمأخوذة من البادرات السميمة الخالية من
المموثات بعد  8أسابيع من الزراعة عمى وسط .MS
 :Aمعاممة المقارنة.
 :Bأطراف األفرع بعد  8أسابيع من زراعتها عمى وسط  MSالحاوي  3.0ممغم /لتر .BA
 :Cأطراف األفرع بعد  8أسابيع من زراعتها عمى وسط  MSالحاوي 1.0ممغم /لتر .BA

 :Dأطراف األفرع بعد  8أسابيع من زراعتها عمى وسط  MSالحاوي  1.0ممغم /لتر .BA
 :Eأطراف األفرع بعد  8أسابيع من زراعتها عمى وسط  MSالحاوي  0.3ممغم /لتر .BA
يبين (الجدول  ) 0تأثير المعامالت المختمفة في نشوء وتضاعف عقد نبات البتونيا  Petunia hybridaاذ ح ِ
ص َل عمى
ُ
أعمى عدد لألفرع  0.0فرع /جزء نباتي عند المعاممة  6.0ممغم/لتر  BAوالتي تفوقت معنوياً عمى معدالت باقي المعامالت ،في
حين ال توجد فروقات معنوية بين المعامالت في معدل طول أطول فرع ومعدل عدد األوراق ألطول فرع وذلك بعد  1أسابيع من

يبين الجدول أن المعاممة
الزراعة (مرحمة النشوء) ،ومن مراجعة بيانات مرحمة التضاعف بعد إعادة الزراعة ألربعة أسابيع أخرى ّ
 6.0ممغم /لتر  BAأعطت أعمى عدد لألفرع  60.0فرع /جزء نباتي (الشكل  )0والتي تفوقت معنوياً عمى معاممة المقارنة ومعاممة
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 0.2و 0.0ممغم /لتر  ،BAفي حين ح ِ
ص َل عمى أعمى معدل لطول أطول فرع  1.3سم من األجزاء المزروعة عند معاممة 0.0
ُ
ممغم /لتر وىذه المعاممة بدورىا تفوقت معنوياً عمى معاممة المقارنة ومعاممة  6.2ممغم /لتر  BAفي حين كان أعمى معدل لعدد

األوراق ألطول فرع  62.5ورقة /فرع من األجزاء المزروعة عند معاممة  6.0ممغم /لتر  BAوالتي تفوقت معنوياً عمى معدالت

باقي المعامالت ،كما ّيوضح الجدول استحداث الكالس بنسبة  %600عند المعامالت  6.0و  6.2و  0.0ممغم /لتر  BAوالتي
تفوقت معنوياً عمى معاممة المقارنة ومعاممة  0.2ممغم /لتر  ، BAوأعمى حجم لمكالس المستحدث ( )+++لألجزاء المزروعة عند

المعاممة  6.0ممغم /لتر  BAوالتي تفوقت معنوياً عمى معدالت باقي المعامالت ،في حين تشير النتائج إلى تجذير األفرع عند

المعاممة  0.2ممغم /لتر  BAبنسبة  %30والتي تفوقت معنوياً عمى معاممة المقارنة.

الجدول  :0تأثير  BAفي نشوء وتضاعف عقد بادرات البتونيا  Petunia hybridaالمأخوذة من المزارع النسيجية عمى وسط
 MSالصمب بعد  4و 8أسابيع من الزراعة
مرحمة النشوء (بعد  4أسابيع من الزراعة)
BA
ممغم/لتر

مرحمة التضاعف (بعد  8أسابيع من الزراعة)

طول أطول

عدد األوراق

3.3

 6.4ب

 6.02أ

 2.5أ

 6.6ب

3.0

 0.6ب

 6.66أ

 3.0أ

 0.3ب

 1.0أ ب

1.3

 0.0أ

 6.02أ

 3.5أ

 60.0أ

 0.6أ ب

 62.5أ

1.0

 6.4ب

 6.32أ

 3.0أ

 3.0أ ب

 0.0ب

 6.5ب

 600أ

0.3

 6.1ب

 0.60أ

 2.0أ

 0.5ب

 1.3أ

 6.3ب

 600أ

عدد األفرع

فرع (سم)

ألطول فرع

عدد األفرع

طول

أطول

عدد األوراق

استحداث

حجم

التجذير

الكالس ()%

الكالس

 0.6ب

 60.6ب

 0.0ب

-ج

 60ب

 60.3ب

 60ب

-ج

 30أ

 600أ

 +++أ

 10أ ب

 ++ب

 00أ ب

 ++ب

 00أ ب

فرع (سم)

ألطول فرع

()%

* األرقام ذات الحروف المتشابية لمعمود الواحد ال تختمف معنوياً فيما بينيا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال .% 2
* كل معاممة تكونت من عشرة مكررات ،وكل مكرر احتوى عمى جزء نباتي واحد.
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الشكل  :0تأثير  BAفي تضاعف عقد بادرات البتونيا  Petunia hybridaالمأخوذة من البادرات السميمة الخالية من المموثات
بعد  8أسابيع من الزراعة عمى وسط .MS

 :Aمعاممة المقارنة  :Bالعقد بعد  8أسابيع من زراعتها عمى وسط  MSالحاوي عمى  1.3ممغم /لتر .BA
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وتفسر نتائج (الجدولين  6و )0عمى أساس ان البنزايل أدنين ىو أحد السايتوكاينينات التي تؤدي دو اًر ىاماً في القضاء

عمى السيادة القمية وبالتالي تحرير األفرع الساكنة وزيادة أعدادىا ،ونتيجة لزيادة التراكيز المستخدمة حصل حالة توازن ما بين
اليرمونات الداخمية ومنظمات النمو المضافة خارجياً وبالتالي تم الحصول عمى أعمى معدل لعدد األفرع (،Smith, 2000

 .) Hopkins and Hiiner, 2004ان تكوين األفرع واألوراق عند معاممة المقارنة في مرحمة النشوء قد يعود الى المحتوى الداخمي
من اليرمونات النباتية في أنسجة الجزء النباتي ( .)Murashige and Skoog, 1962وقد تفسر زيادة أطوال وعدد األوراق

لبعض المعامالت الى الدور الذي تؤديو السايتوكاينينات في انقسام واستطالة الخاليا والذي ينعكس ايجابياً عمى صفات النمو

فضالً عن تأثيره عمى بناء األحماض النووية (وصفي .) 6662 ،ان تكوين الكالس في بعض المعامالت يعزى كون استحداث

الكالس عمى القطعة النباتية يعتمد عمى اليرمونات الطبيعية وظروف ووسط الزراعة ،في حين ان قسماً من القطع النباتية ال
تستجيب إلستحداث الكالس ما لم يضاف الى الوسط بعض من منظمات النمو (محمد ،)6660 ،وقد تفسر نتائج تكوين الجذور

عمى األجزاء النباتية الى ان ىذه األجزاء كونت نموا ت خضرية كافية لنمو وتصنيع المواد الغذائية واجراء العمميات الحيوية مما

انعكس ذلك عمى تكوين األوكسين فييا نتيجة نموىا في ظروف مناسبة (محمد.)6650 ،

يبين (الجدول  )0تأثير  IBAفي تجذير أطرف األفرع الناتجة من الزراعة النسيجية لنبات البتونيا Petunia hybrida

كونت األجزاء النباتية المزروعة عند التركيز  0.02ممغم /لتر  IBAأعمى
من زراعتيا عمى وسط  MSكامل تركيز األمالح إذ ّ
نسبة تجذير  ،%600في حين كانت ىذه النسبة  %50عند معاممة المقارنة إذ تفوقت المعامالت جميعيا معنوياً عمى معاممة 6.0
كونت أعمى عدد لمجذور  60.1جذر /جزء نباتي والتي لم
ممغم/لتر  ،IBAكما يبين الجدول أن معاممة  0.02ممغم /لتر ّ IBA
تختمف معنوياً عن معاممة المقارنة وتفوقت معنوياً عمى معدالت باقي المعامالت ،وتفوقت المعامالت معنوياً في معدل طول أطول
يبين الجدول عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت في معدل عدد
جذر عمى معاممة  6.0ممغم /لتر  IBAالشكل ( ،)0كما ّ

األفرع ومعدل عدد األوراق في حين تفوقت المعامالت  0.02و  0.2و  0.42ممغم/لتر  IBAمعنوياً في معدل طول أطول فرع

عمى معاممة  6.0ممغم /لتر  ، IBAوقد تفسر ىذه النتائج عمى اساس الدور الذي يؤديو األندول حامض البيوتيريك في تنشيط

انقسام الخاليا واستطالتيا ،وبالتالي تحفيز تكوين مبادئ الجذور في مناطق القطع ،ومن ثم زيادة معدالت اعداد ىذه الجذور
وأطواليا وصوالً إلى التركيز األفضل (.)Hartmann et al., 2002
الجدول  :0تأثير  IBAفي تجذير أفرع نبات البتونيا  Petunia hybridaالمأخوذة من المزارع النسيجية عمى وسط MS
الصمب كامل تركيز األمالح بعد  4أسابيع من الزراعة
IBA
ممغم  /لتر

النسبة المئوية
لمتجذير ()%

عدد الجذور

طول أطول

جذر (سم)

عدد األفرع

طول أطول فرع
(سم)

عدد األوراق

0.0

 50أ

 66.2أ ب

 1.1أ

 0.0أ

 0.0أ ب

 66.0أ

0.02

 600أ

 60.1أ

 1.2أ

 0.0أ

 1.6أ

 00.0أ

0.2

 60أ

 3.0ب ج

 0.22أ

 0.0أ

 0.42أ

 00.6أ

0.42

 60أ

 0.0ج

 0.22أ

 0.0أ

 0.52أ

 65.0أ

6.0

 10ب

 0.0ج

 6.0ب

 0.0أ

 0.00ب

 63.0أ

* األرقام ذات الحروف المتشابية لمعمود الواحد ال تختمف معنوياً فيما بينيا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال .% 2
* كل معاممة تكونت من عشرة مكررات ،وكل مكرر احتوى عمى جزء نباتي واحد.

آمنة أمين أحمد وآخرون

00

A

B

الشكل  :0تأثير  IBAفي تجذير أفرع نبات البتونيا  Petunia hybridaالناتجة من المزارع النسيجية عمى وسط  MSالصمب
كامل تركيز األمالح بعد  4أسابيع من الزراعة.
 :Aمعاممة المقارنة  :Bأطراف األفرع بعد  8أسابيع من زراعتها عمى وسط  MSالحاوي عمى  3.00ممغم /لتر .IBA
يبين (الجدول  )1تأثير  BAو  NAAفي استحداث الكالس من زراعة قطع األوراق المأخوذة من المزارع النسيجية عمى
وسط  MSإذ بمغت نسبة استحداث الكالس  %60أو  %600لممعامالت المختمفة جميعيا ماعدا معاممة المقارنة ،وقد ح ِ
ص َل عمى
ُ
أعمى حجم لمكالس ( )++++من الزراعة عمى وسط  MSالمجيز بـ  6.0ممغم /لتر  BAمع  0.0ممغم /لتر  NAAوىذه المعاممة
يبين الجدول
بدورىا أعطت أعمى وزن رطب لمكالس  6.004غم/جزء نباتي متفوقة معنوياً عمى باقي المعامالت (الشكل  )1كما ّ
تمايز الكالس إلى أفرع بنسبة  %60لألجزاء النباتية المزروعة عند المعاممة  6.0ممغم /لتر  BAمع  0.6ممغم /لتر .NAA

الجدول  :4تأثير  BAو NAAفي استحداث الكالس وتمايزه من زراعة قطع األوراق لنبات البتونيا Petunia hybrida
المأخوذة من المزارع النسيجية عمى وسط  MSالصمب بعد  8أسابيع من الزراعة
BA
ممغم/لتر

NAA
ممغم/لتر

استحداث الكالس ()%

حجم الكالس

0.0

0.5

1.0

وزن الكالس الرطب

األجزاء التي كونت

عدد األفرع/

أفرع ()%

جزء نباتي

0.0

 0.0ب

-د

 0.0د

 0.0أ

 0.0أ

3.1

 60أ

 ++ج

 0.100ج

 0.0أ

 0.0أ

3.0

 600أ

 +++ب ج

 0.335ب ج

 0.0أ

 0.0أ

3.0

 600أ

 +++ب ج

 0.403ب ج

 0.0أ

 0.0أ

3.1

 600أ

 +++ب

 0.466ب

 60.0أ

 6.0أ

3.0

 600أ

 ++++أ

 6.004أ

 0.0أ

 0.0أ

3.0

 600أ

 ++ج

 0.336ب ج

 0.0أ

 0.0أ

(غم)

* األرقام ذات الحروف المتشابية لمعمود الواحد ال تختمف معنويًا فيما بينيا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال .% 2

* كل معاممة تكونت من عشرة مكررات ،وكل مكرر احتوى عمى جزء نباتي واحد.
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الشكل  :4تأثير  BAو  NAAفي استحداث الكالس وتمايزه من زراعة قطع األوراق المأخوذة من المزارع النسيجية لنبات
البتونيا  Petunia hybridaعمى وسط  MSالصمب بعد  8أسابيع من الزراعة :A .معاممة المقارنة  1.3 :Bممغم/
لتر  3.0 + BAممغم /لتر .NAA
يبين (الجدول  ) 2أن زراعة سويقات األوراق المأخوذة من المزارع النسيجية عمى وسط  MSالمجيز بتراكيز مختمفة من
ّ
ِ
 BAو  NAAحفزت استحداث الكالس بنسبة  %600لممعامالت المختمفة جميعيا متفوقة معنوياً عمى معاممة المقارنة إذ ُحص َل
عمى أعمى حجم لمكالس ( )++++من الزراعة عمى وسط  MSالمجيز بـ  6.0ممغم /لتر  BAمع  0.0ممغم /لتر  NAAوىذه
المعاممة بدورىا أعطت أعمى وزن رطب لمكالس  6.013غم/جزء نباتي وتفوقت معنوياً عمى باقي المعامالت الشكل ( )2فضالً
عن تمايز الكالس إلى أفرع بنسبة  %00عند ىذه المعاممة.

الجدول :0تأثير  BAو NAAفي استحداث الكالس وتمايزه من زراعة سويقات األوراق لنبات البتونيا Petunia hybrida
المأخوذة من المزارع النسيجية عمى وسط  MSالصمب بعد  8أسابيع من الزراعة
استحداث الكالس

وزن الكالس الرطب

األجزاء التي كونت

عدد األفرع/

 0.0ج

 60.0أ

 6.0أ

 0.0أ

 0.0أ
 0.0أ

BA
ممغم/لتر

NAA
ممغم/لتر

()%

0.0

0.0

 0.0ب

 0.0د

3.1

 100أ

 +++ب ج

 0.436ب

3.0

 100أ

 ++ب ج

 0.220ب

 0.0أ

3.0

 100أ

 ++ج

 0.334ب

 0.0أ

 0.0أ

3.1

 100أ

 +++ب

 0.410ب

 60.0أ

 6.0أ

3.0

 100أ

 ++++أ

 6.013أ

 00.0أ

 6.0أ

3.0

 100أ

 +++ب

 0.466ب

 0.0أ

 0.0أ

0.5

1.0

حجم الكالس

(غم)
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جزء نباتي

* األرقام ذات الحروف المتشابية لمعمود الواحد ال تختمف معنوياً فيما بينيا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال .% 2
* كل معاممة تكونت من عشرة مكررات ،وكل مكرر احتوى عمى جزء نباتي واحد.
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الشكل  :0تأثير  BAو  NAAفي استحداث الكالس وتمايزه من زراعة سويقات األوراق المأخوذة من المزارع النسيجية لنبات
البتونيا  Petunia hybridaعمى وسط  MSالصمب بعد  8أسابيع من الزراعة :A .معاممة المقارنة 1.3 :B
ممغم/لتر  3.0 +BAممغم/لتر . NAA
وتفسر نتائج (الجدول 1و ) 2عممية استحداث الكالس عمى القطعة النباتية عمى أساس أن القطعة النباتية تمر بتغيرات معينة
عند استحداث الكالس مثل التغير في الحجم والتركيب ،فضالً عن الزيادة في بعض العمميات البنائية الميمة ،مثل بناء البروتين
والحوامض النووية ففي مرحمة التحفيز تحدث تغيرات ميمة واساسية في الخاليا لتييئتيا لعممية االنقسام ،وتحدث فييا العمميات

البنائية مثل بناء البروتين وتضاعف الحامض النووي  ، DNAومدة إنجاز ىذه المرحمة تعتمد بصورة رئيسة عمى عدة عوامل منيا

نوع النسيج لمقطعة النباتية ،الوسط الغذائي ،الظروف البيئية يتبع ىذه المرحمة تغير متتابع في الفعاليات الحيوية ليذه الخاليا تنتيي

بانقساميا وتكوين كتمة من خاليا الكالس تغطي معظم أجزاء القطعة النباتية (محمد ،)6660 ،فضالً عن ذلك فإن لألوكسينات دو ًار
في استحداث الكالس عمى األجزاء النباتية وأن إضافة السايتوكاينين إلى الوسط بوجود االوكسين تؤدي إلى زيادة نمو الكالس

وتشجيع انقسام الخاليا وأن حدوث حالة التوازن بين األوكسين والسايتوكاينين يؤدي إلى تمايز الكالس إلى األفرع أو الجذور أو
ويبين (الجدول  )2أن معاممة المقارنة كونت افرعاً بنسبة  %60ربما يعود السبب في ذلك
كمييما (ّ ،Hartmann et al., 2002
إلى أن ىذه األجزاء مأخوذة من أجزاء ناتجة من زراعة نسيجية ونامية لمدة طويمة وتمك المدة كانت كافية لبناء بعض اليرمونات
النباتية ومنيا السايتوكاينين واألوكسين وحصول حالة توازن بينيما مما أدى إلى التمايز (.)Hartmann et al., 2002

النبيتات  Plantletsالناتجة من التجارب السابقة تمت أقممتيا تحت ظروف المختبر في غرفة تنمية الزروعات لمدة -62

 00يوماً ،وبعدىا تم إزالة األغطية الزجاجية عنيا وتركت لمدة  60أيام ثم نقمت إلى غرفة التحضير وبعد  4-2أيام تم نقميا الى
البيت الزجاجي ومنيا الى الظمة الخشبية ثم الى الحقل بنسبة نجاة  %600الشكل ( ،)3حيث وضعت في أماكن تصل إلييا أشعة

الشمس بشكل غير مباشر مع االىتمام بالسقي بين الحين واآلخر.
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الشكل  :6مراحل أقممة نبيتات البتونيا  Petunia hybridaالناتجة من الزراعة النسيجية وصوالً الى الحقل.

 :Aالمرحمة األولى ألقممة النبيتات الناتجة من الزراعة النسيجية في غرفة تنمية الزروعات ،نالحظ تغطيتها باألوعية الزجاجية.
 :Bنباتات ناتجة من الزراعة النسيجية نامية في المختبر بعد رفع األغطية الزجاجية عنها.
 :Cنباتات ناتجة من الزراعة النسيجية نامية في الحقل.
األستنتاجات
نستنتج من ىذه الدراسة إمكانية إكثار نبات البتونيا  Petunia hybridaعن طريق تضاعف أطراف األفرع والعقد من

زراعتيا عمى وسط  MSالمزود بتراكيز مختمفة من  BAومن ثم تجذير األفرع الناتجة عمى األوساط المزودة بـ  ،IBAكذلك
إمكانية استحداث وتمايز الكالس الناتج من قطع األوراق أو سويقاتيا.
المصادر العربية
البعمي ،صادق عبد الغني ( .)6634الحدائق .مطبعة االدارة المحمية ،بغداد.

الحديدي ،محمد عمي حسين ( .)0000تجارب في زراعة األنسجة .دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

الراوي ،خاشع محمود؛ خمف اهلل ،عبد العزيز محمد ( .)6650تصميم وتحميل التجارب الزراعية .مطابع دار الكتب لمطباعة
والنشر /جامعة الموصل  /العراق.

السمطان ،سالم محمد؛ الجمبي ،طالل محمود؛ الصواف ،محمد داؤود ( .)6660الزينة ،و ازرة التعميم العالي والبحث العممي /جامعة
الموصل.

الغيطاني ،محمد يسري ( .)6634الزىور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق .الطبعة األولى /مطابع دار المعارف  /مصر.
محمد ،عبد العظيم كاظم؛ الريس ،عبد اليادي ( .)6650فسمجة النبات .دار الكتب لمطباعة والنشر /بغداد /العراق.

محمد ،عبد المطمب سيد؛ عمر ،مبشر صالح ( .)1990المفاىيم الرئيسية في زراعة الخاليا واالنسجة واألعضاء لمنبات .و ازرة
التعميم العالي والبحث العممي /جامعة الموصل.

محمود ،محسن خمف؛ محمد أمين ،سامي كريم ( .)6656الزينة وىندسة الحدائق .و ازرة التعميم العالي والبحث العممي /ىيئة
المعاىد الفنية /دار التقني.

وصفي ،عماد الدين حسين ( .) 6662منظمات النمو واألزىار واستخداميا في الزراعة .األكاديمية ،القاىرة /مصر.
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In Vitro Propagation of Petunia hybrida Plant
Amina A. Ahmed
Bashar Z. Kassab Bashi
Aysar M. Almemary
Department of Horticulture and Landscape Design/ Collage of Agriculture and Forestry/
University of Mosul
ABSTRACT
This study was carried out in the laboratory of cells and plant tissue culture at Department of
Horticulture and Landscape Design, College of Agriculture and Forestry, Mosul University, to
propagate Petunia hybrida cv. “grandiflora doppia miscuglio” in vitro through multiplication of
shoot tips and nodes produced from axenic seedling by culturing them on MS medium
supplemented with (0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0) mg/l BA. Shoot produced from multiplication stage were
cultured on MS medium containing (0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0) mg/l IBA. In addition, this study
included culturing leaf explants and petioles on MS medium supplemented with different
concentrations (0.0, 0.5, 1.0) mg/l BA and NAA (0.0, 0.1, 0.2, 0.3) mg/l. The results indicated that
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highest shoots number 9.3 shoots/explants with 3.0 cm length were obtained from culturing shoot
tips on MS medium supplemented with 2.0 mg/l BA as compared to nodes which gave 10.2
shoots/explants with 2.9 cm length when cultured on MS medium containing 1.0 mg/l BA after
eight weeks. Highest rooting percentage 100% with highest roots number 12.4 were obtained from
shoot tips that produced during multiplication stage on MS medium containing 0.25 mg/l IBA after
four weeks. Highest fresh weight of callus was obtained from culturing leaf explants and petioles on
MS medium supplemented with a combination of 1.0 mg/l BA and 0.2 mg/l NAA which reached to
1.237gm. and 1.346 gm. respectively. Leaf explants that cultured on MS medium supplemented
with 1.0 mg/l BA and 0.1 mg/l NAA produced shoots with percent of 10% while highest percentage
of shoots production 20% with 1.0 shoot/explant were achieved from differentiation of petiole
callus cultured on MS medium supplemented with 1.0 mg/l BA and 0.2 mg/l NAA after 8 weeks.
All plantlets produced from these experiments were acclimatized and transferred to field
successfully.
Keywords: Multiplication, callus, BA, IBA, NAA, Petunia, Petunia hybrida.

