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الممخص

اجريتتا الا ارستتة الحاليتتة ل يتتاذ اور نت تراا الة تتة  AgNO3ف ت ان تتاا تتاور ا تتجار
الموسينيا  Leucaena leucocephalaونمتو ااراتيتا و يتاذ ترهيرىتا فت مش تراا نموىتا متذ
ارتةتتال لمستتاج ولتتوخ لمجتتار وعتتاا التةرعتتاا الق ترية واةوراج لكتتخ تتاارة ،وكتتالح اورىتتا فت

اس تتت حااث الك تتالن م تتذ قلت ت الس تتيقاذ تح تتا الةمقي تتة واةوراج لم تتااراا اا اس تتتقاما تراكيت ت

مت اينتتة متتذ نت تراا الة تتة ) (12,10,8,6,4,2ممغتتد لتتتر ،1-واظيتتر استتتمرار نمتتو ال تتااراا

الناميتة عمتا اةوستال الغاا يتة متذ  MSوالماعمتة تراكيت  AgNO3المقتمةتة التا ت تايذ فت

استجا ة ىاه ال ااراا مذ حيث لوخ الساج والجار لم اارة .اما النس ة لمتةرعاا الت ن را
عتتا اةوراج الةمقيتتة وعتتاا اةوراج ليتتاه التةرعتتاا فقتتا ت اينتتا اي تتا نتيجتتة استتتقااد التراكي ت

المقتمةة مذ النتراا ،ت منا الاراسة اي تا يتاذ اور منظمتاا النمتو فت استتحااث الكتالن
متتذ قل ت الستتيقاذ اةوراج ومقارنتتتو الكتتالن النتتام عمتتا نةتتن اةوستتال الغاا يتتة والمتت واة
تراكي مذ نتراا الة ة

الكمماااات الدالاااة ا تتجار الموستتينيا ،نت تراا الة تتة ،ان تتاا ال تتاور ،نمتتو ال تتااراا ،استتتحااث
كالن
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ر ا محما صالح الحم ة و ا ىار حسيذ عم ال يوان
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المقدمة

تعتا ا تجار الموستينيا  Leucaena leucocephalaمتذ الن اتتاا الل يتة التت تنتمت لم قوليتاا ال تجرية اةستتوا ية و ت و
اةستتتوا ية ( ،)Benjakul et al., 2014المه تتتة لمنيتتتروجيذ ( ،)Shaik et al., 2009واوراقيتتا مصتتار ينت

الكاروتينتتاا

والةيتاميناا ،ويعا محتواىا متذ روفيتتاميذ ) )Provitamin Aمتذ عمتا المعتاةا المستجمة عمتا ا لت ج فت اانتوال الن اتيتة

( )Chanchay and Poosaran, 2009تستيد ا تجار الموستينيا فت

تراما التترميد ةستتعااة اا ار ت المتتاىورة وتحستيذ التر تة

وتقميتخ التككتخ واستتقرار الرمتاخ ( )Campbell et al., 2019ولقتا استتقاما كم تاااا لم كتريتا (،)Ilham et al., 2015

وتمت تتا

امت كي تتا قص تتا ا م تتااة ل تتموراد واةكس تتاة واةلتيا تتاا ،م تتااة لميستتتتاميذ ،كمتتتا تعمتتتخ عمتتتا قةت ت

()Zayed et al., 2018

الكوليستتتتروخ

نظ ار لمىمية الل ية واةقتصااية ة جار الموسينيا فقا نالا اىمية عنا ال احهيذ ف مجتاخ ال ارعتة النستيجية يتاث اكهارىتا

السري وتحسيذ صةاتيا ( )Kataria et al.,2013و تارا احتا الا ارستاا التا قتا ترعد جتان

متذ الن اتتاا الناميتة فت ال يتا

ال جتتاج و راعت تتو عم تتا وس تتل  MSم تتاث اليتتو تراكيت ت م تتذ ( BAو NAAو )Kinetinول تتوحظ اذ وج تتوا ( BAو )NAAفت ت
الوستل اعلتتا اف تتخ نمتو ق تتر فت حتتيذ عنتا ا تتافة ( BAو )Kinetinالتا وستتل  MSالحتتاو عمتا نصتتث تركيت اةمت

علا جتاور عر تية ( ،)Goyal and Felker, 1984ينمتا ا تارا احتا الا ارستاا التا امكانيتة الحصتوخ عمتا كتالن الموستينيا

جيتا النمتو والتح استتقااد وستل  MSمتاعد ت)BAو )Pardha,1995( )NAAوىتافا ا ارستاا اقتر التا معرفتة تترهير التراكيت

المقتمةتة متذ ( 2,4-Dو  NAAو  )Knعمتا استتحااث الكتالن ،ولتوحظ اذ التراكيت المنقة تة متذ  2,4-Dاعلتا اف تخ كتالن
واف تتخ نمتتو جنين ت متتذ اةس ت ول اةوخ متتذ ال ارعتتة واتصتتث الكتتالن متتوذ ا تتي

اة تي

و يي تتة ى تتة ،عتتاىا تحتتوخ الكتتالن التتا المتتوذ

المصتةر و ل يعتة متماستكة ( )Sapsuha and Dan Kustantinah, 2011واي تا تتتد التعترث عمتا استتجا ة النمتتو

ومورفولوجي تتا الك تتالن الجنينت ت ة تتجار الموس تتينيا المس تتتحث م تتذ ااجن تتة مقتم تتث ااعم تتار اس تتتقااد تراكيت ت مقتمة تتة م تتذ 2,4-D

( )Manpaki et al., 2018وامكتذ الحصتوخ عمتا ااع تا الق ترية عتذ لريتج تكتويذ الكتالن لن تاا الموستينيا اوة ،ارعتة
اةجت ا الةمقيتة ،الستيقاذ تحتا الةمقيتة وقلت متذ الجتار عمتا وستل  MSيحتتو عمتا تراكيت مقتمةتة متذ منظمتاا النمتو (  BAو

 NAAو )2,4-Dكتالح ه تا اذ ج ي تاا الة تة ليتا تترهيراا وا تحة عمتا نمتو ال تااراا ( )Tahoori et al., 2018منيتا

ميمتا فت
تااراا  ،Brassica junceaو تااراا اللمالتة ( )Kim et al.,2017واذ يونتاا الة تة الم تافة تكخ نتتراا ما
اور م
تع ي ت ت تكت تتويذ اةجنت تتة الجس ت تتاية  Somatic Embryogenesisوتكت تتويذ ااع ت تتا  Organogenesisفتت ت ن ت تتاا الممة ت تتوث
اا تتي

( )Cristea et al., 2012وتتتد الحصتتوخ عمتتا الكتتالن متتذ النتتوعيذ المتتاما والمةكتتح متتذ قل ت  Cotyledonو

 ،Hypocotylم تكويذ راعد ق ترية فقتل متذ الكتالن المةكتح النتاتا متذ  ،Cotyledonينمتا كتالن  Hypocotylلتد يعتل ا

تراعد ق ترية ،و ا نقتتخ قل ت  cotyledonإلتتا وستتل اةستتتحااث التتا يحتتتو عمتتا تراكي ت منقة تتة متتذ  BAإلتتا استتتحااث

الكالن وتكويذ مجمول ق ر مذ قلعة  Cotyledonنست ة تصتخ إلتا  )Latief et al., 2018( ٪111ووجتا اذ الجتاور تعتا
اف خ اةج ا الن اتية ف انتاجيا لمكالن مذ ن اا الموسينيا ( )Idol et al., 2019

تياث الاراسة الحالية لمعرفة ترهير نتتراا الة تة كمحةت ييتر حيتو  Abiotic elicetorعمتا ان تاا ال تاور ونمتو تااراا

ا جار الموسينيا  Leucaena leucocephalaوالتغييراا المورفولوجية لياه ال ااراا ،وكالح ف استحااث الكالن ونموه
المواد وطرائق العمل

التعقيم السطحي لمبذور
تد الحصوخ عما ال اور مذ اة جار النامية ف حاا ج جامعة الموصخ ،تد اقتيار ال اور الكاممة جياة النمو والسميمة

نقعا ال اور الما المقلر الساقذ لماة يوميذ ق تخ راعتيتا ( ،)Seng, 2015وعقمتا غمرىتا فت محمتوخ الكحتوخ اةهيمت
( )95%لمتتاة اقيقتتتيذ م ت التحريتتح المستتتمر ،هتتد يمتترا محمتتوخ ىتتاي وكموراا الصتتوايود ( NaOClالقاصتتر التجتتار )6.4%

ترهير تراكي مقتمةة مذ نتراا الة ة
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المقةتث مت المتا المقلتر و نست ة ( )1: 2لمتاة 12اقيقتة ( )Goyal et al.,1985مت اةستتمرار التحريتح ،عتاىا يستما المتا

المقلر المعقتد ( )5-3مراا وجةةا ف ل ج تر

جاج حاو عما وراج تر يح معقمة

و تتعا ال تتاور المعقمتتة عمتتا ستتلح وستتل MSالصتتما (المقارنتتة) هتتد التتا وستتل

الة ة) (12,10,8,6,4,2ممغد لتر

1-

و معاخ  4تاور لكتخ قن ينتة لغتر

حا نة النمو ف الظ د و ارجة ح اررة  22±2د˚

 MSم تتافا اليتتو تراكي ت متعتتااة متتذ نت تراا

اةن تاا ومتا عتة نمتو ااراتيتا حةظتا جميت العينتاا فت

انبات البذور
تتد مراق تتة اةن تتاا لحستتاا المتاة ال منيتتة ل تتا ان تتاا تاور الموستتينيا  Leucaena leucocephalaعمتتا اةوستتال الحاويتتة

عما نتراا الة ة وكالح وسل المقارنة MSO

النسبة المئوية لإلنبات

حس ا النس ة الم وية ن اا اور الموسينيا  Leucaena leucocephalaعا  5اياد مذ ال راعة والتح حستا المعاالتة:
نس ة اةن اا الم وية= عاا ال اور النا تة/عاا ال اور الم روعة الكم * 100

مؤشرات نمو البادرات

حساب طول الجذر والساق
تتتد قيتتان لتتوخ الجتتار وارتةتتال الستتاج لم تتااراا جميعيتتا

معاةتيا ولكافة المعام ا

عتتا متترور  20يومتام متتذ ال ارعتتة واستتلة تريل القيتتان ،وحستتاا

حساب عدد التفرعات الخضرية وعدد االوراق

تد حساا عتاا اةوراج اةوراج الةمقيتة وكتالح تحايتا ا عتاا الورقتة متذ قت خ قيتان اللتوخ والعتر  ،وحستاا عتاا التةرعتاا

الق رية لكخ اارة وف كخ المعام ا القا عة لماراسة

استحداث الكالس من االجزاء النباتية لبادرات اشجار الموسينيا
فصتما قلت الستيقاذ تحتا الةمقيتة واةوراج متذ ال تااراا الناميتتة عمتا وستل  MSعتا  20يومتام وو تعا عمتا ستلح وستتل

 MSحاويا عما  2,4-Dت اركي ) (1.5,1.0,0.5ممغد لتتر BA ،1-تراكيت ) (2.0,1.0,0.5ممغتد لتتر1-متااقمتة مت  NAAتراكيت
) (2.0,1.0,0.5ممغتتد لتتتر ،1-و 2,4-Dمت  BAتتااا التراكيت اعت ه متااقمتتة مت

ع تتيا ةستتتحااث الكتتالن هتتد انتق تتا ف تتخ

اةوسال استحااث الكالن ،وا يث الييا ) (12,10,8,6,4,2ممغد لتر 1-مذ نتراا الة ة لمقارنتة استتحااث الكتالن ،مت استتقااد

الوستتل القياس ت  MSOلممقارنتتة حةظتتا جميت العينتتاا حا تتنة النمتتو و ارجتتة ح ت اررة  22±2د˚ و ظتتروث التعاقتتا ال تتو
ساعة
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و و 8ساعاا ظ د

النتائج
تأثير مدة التعقيم السطحي وكفاءتو عمى أنبات البذور

اعلا التعقيد السلح كةا ة عالية ف الحصتوخ عمتا تاور ييتر مموهتة وحققتا نست ة ان تاا  100%منتجتة تااراا ستميمة

وجياة النمو

تأثير استخدام تراكيز من نترات الفضة عمى انبات بذور اشجار الموسينيا
اظيرا النتا ا ف (الجاوخ  )1ت ايذ ف

مذ ان اا اور الموسينيا الم روعة عمتا اةوستال الغاا يتة والم تاث اليتو تراكيت
1-

نتراا الة ة ( 12,10,8,6,4,2ممغد /لتتر )1-وتةتوج الوستل الحتاو ( 2ممغتد /لتتر ) متذ حيتث متذ اةن تاا عتا يتود واحتا فقتل
مقارنة وسل المقارنتة  MSOالتا استتغرقا فيتو ال تاور لإلن تاا ( )4يتود وحققتا نست ة ان تاا  ،%100متا قيتة اةوستال الحاويتة
عما تراكي الة ة فت اينا ف فترة ونس ة ان اا ال اور فييا وحسا (الجاوخ  )1متذ قت خ م حظتة كةا تيتا وحيويتيتا ال تكخ ()1

ر ا محما صالح الحم ة و ا ىار حسيذ عم ال يوان
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وكاذ ا عث وسل م ج ةن اا ال اور ىو الوسل الم وا تركي ( 12ممغد /لتر )1-متذ  AgNO3ا استتغرقا ( )10يتاد وكانتا

النس ة الم وية لإلن اا ()%30

الجاااااادول  1تااااااأثير اسااااااتخدام تراكيااااااز مختمفااااااة ماااااان نتاااااارات الفضااااااة  AgNO3عمااااااى زماااااان انبااااااات بااااااذور الموسااااااينيا
 Leucaena leucocephalaوالنسبة المئوية لالنبات لمبذور المزروعة عمى اوساط  MSالصمبة والمعقمة.
الصمب  MSالوسط الغذائي

مدة االنبات (يوم)

النسبة المئوية لإلنبات%

4
1
2
3
3
3
10

100
100
98
96
98
95
30

 MSOالمقارنة
م واا
تراكي مذ نتراا الة ة
ممغد لتر

*

1-

2
4
6
8
10
12

عاا المكرراا  3لكخ معاممة

2

1

الشكل  :1يوضح نمو بادرات بذور الموسينيا  Leucaena leucocephalaالنامية عمى وساط  MSالمادعم بتركياز  2ممغام /لتار

1 -

من نترات الفضة مع وسط المقارنة .MSO
تأثير تراكيز من نترات الفضة عمى مؤشرات نمو البادرات
طول الجذر والساق
يو ح )الجاوخ  (2ت ايذ ف ارتةال سيقاذ والتواخ جتاور ال تااراا الناميتة عمتا اوستال  MSالصتم ة ت تايذ تراكيت نتتراا

الة تتة الم تتافة التتا الوستتل حيتث وجتتا تترذ التركيت  2ممغتتد /لتتتر

1-

كتتاذ اةف تتخ ت تتجيعيا متتذ حيتتث تتترهيره عمتتا استتتلالة ستتاج

ال تااراا ا مت معتتاخ ارتةتال الستتاج ( )8.6ستد مقارنتة قيتتة التراكيت  ،ينمتتا معتاخ ارتةتتال الستاج لم تتااراا فت وستتل المقارنتة

( )6.0سد ،ف حيذ ه ل التركي  12ممغد لتر

1-

التركيت
معاخ ارتةال الساج حيتث مت ( )2.4ستد ينمتا ت اينتا اةرتةاعتاا ل قيتة ا

مت

امتتا النست ة للتتوخ الجتتار فقتتا ت اينتتا معتتاةا اللتتوخ اي تتا حستتا تراكيت نتتراا الة تتة الم تتافة لوستتل  MSا مت اعمتتا معتتاخ

ترهير تراكي مقتمةة مذ نتراا الة ة

5

للوخ الجار) )4.8سد عنا تركي ( 6ممغد/لتر )1-متذ نتتراا الة تة فت وستل  MSواقتخ معتاخ للتوخ الجتار كتاذ ( )2.0ستد عنتا
تركي 12

ممغد/لتر ،)1-ف حيذ سجخ ( )3.0سد ف وسل المقارنة  MSOالقتال متذ ا تافة نتتراا الة تة وىت مقار تة لمعتاخ

لوخ الجار ف المعام ا( 8و 10ممغد/لتر )1-مذ نتراا الة ة عما التوال ال كخ)(2

الجدول  2مؤشرات النمو لبادرات اشجار الموساينيا  Leucaena leucocephalaالنامياة عماى االوسااط الغذائياة  MSالصامبة
والمزودة بتراكيز مختمفة من نترات الفضة
الصمب  MSالوسط الغذائي

معدل طول الساق

معدل طول الجذر

6.0
8.6
6.3
5.3
4.3
3.3
2.4

3.0
4.3
3.6
4.8
3.0
3.0
2.0

(سم)

 MSOالمقارنة
2
4
6
8
10
12

م واا
تراكي مذ نتراا الة ة
(ممغد لتر )1-



(سم)

عاا المكرراا  3لكخ معاممة

تأثير استخدام تراكيز من نترات الفضة لتكوين االفرع الخضرية لمبادرات

يظيتر (الجتتاوخ  ) 3اور التراكيت المقتمةتتة متتذ نتتراا الة تتة فت تكتويذ تةرعتتاا ق ترية لم تتااراا ا

تتافة التا تغيتتر عتتاا

اةوراج عما ىاه التةرعاا واقت فيا مذ ق خ لوخ الورقة وعر يا والح حسا التراكي المستقامة ومقارنتيا م الوسل القياست

 MSOالقتتال متتذ  ،AgNO3اا ي حتتظ اذ التركي ت الم تتاث اليتتو (8ممغتتد /لتتتر )1-متتذ  AgNO3كتتاذ وا تتحا متتذ حيتتث عتتاا
اةفرل الت وصما الا معاخ  6تةرعاا مقارنتة الوستل القياست  ،MSOالتا

نتتا معتاخ  3فترل ينمتا اقتخ التراكيت التت اعلتا

معاخ عاا تةرعاا 3ىو تركي (12ممغد /لتر )1-ينما كاذ عاا اةوراج  11،13عما التوال لمتراكي ( 8و 12ممغد /لتر )1-عمتا
التوال مقارنة الوسل القياس  MSOالا

علا معاخ عاا اوراج  10ال كخ ()2

الجاادول  2عاادد االفاارع الخضاارية وعاادد االوراق ومساااحة االوراق لبااادرات اشااجار الموسااينيا Leucaena leucocephala
النامية عمى االوساط الغذائية  MSالصمبة والمزودة بتراكيز مختمفة من نترات الفضة

الصمب  MSالوسط الغذائي
 MSOالمقارنة
م واا
تراكي مذ نتراا الة ة
(ممغد لتر)1-

 عاا المكرراا  3لكخ معاممة

2
4
6
8
10
12

معدل عدد التفرعات

معدل عدد االوراق

مساحة الورقة سم

3
4
4
4
6
5
3

10
11
12
10
13
10
11

0.21
0.36
0.12
0.15
0.24
0.12
0.06

2
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معاممة المقارنة MSO

تركي  12ممغد /لتر1-

تركيز  8ملغم /لتر 1-

الشكل  2باد ارت اشجار الموسينيا  Leucaena leucocephalaالنامية عمى اوساط  MSالغذائية الصمبة والمجيزة بتراكيز مختمفة
من نترات الفضة  AgNO3مع معاممة المقارنة وذلك بعد اسبوعان من النمو.

استحداث الكالس من قطع السيقان واالوراق لبادرات اشجار الموسينيا
ا تتارا النتتتا ا التتا اذ استتتقااد منظمتتاا النمتتو  BAو  NAAو 2,4-Dتراكيت معينتتة ستوا كانتتا لوحتتاىا او تتتااق ا

معينتتة كتتاذ لتتو اهتتر وا تتح ف ت ت تتجي استتتحااث ونمتتو الكتتالن متتذ قل ت الستتيقاذ تحتتا الةمقيتتة واةوراج ل تتااراا ا تتجار الموستتينيا
الم روعتتة عمتتا وستتل  MSالصتتما ،واتقتتا الكتتالن نمالتام و لوانتام مت اينتتة والتتح حستتا نتتول متتنظد النمتتو الم تتاث ومصتتار القلعتتة
الن اتية  explantالمستقامة


تأثير اضافة منظم النمو  2,4-Dلوحده في وسط  MSالغذائي الصمب

ينا النتا ا المارجة ف (الجاوخ  (4الا قارة  1.0ممغد /لتر 1-مذ  2,4-Dلوحتاه فت تحةيت استتحااث الكتالن متذ قلت

السيقاذ تحا الةمقية فقل و نس ة مغا  50.45 %عا  19يوما واتصث الكتالن النتاتا كونتو متماستح القتواد واا لتوذ اصتةر فت

حيذ اذ وسل  MSOالقال مذ منظماا النمو ج استحااث الكالن نس ة  80.54%عا  15يوما وكاذ الكالن اصةر الموذ

اا قواد متماسح ال كخ ()3


تأثير اضافة  BAو NAAالى وسط  MSالغذائي الصمب

اذ ا تتافة تراكيت ت مقتمةتتة م تتذ ك تتخ متتذ  BAو NAAومتااقم تتة مت ت

ع تتيا ال تتا وس تتل  ،MSااا التتا ح تتاوث اس تتتجا ة

ةستحااث الكالن مذ قل سيقاذ ااراا ا جار الموسينيا نسا متقار ة نوعا ما ،حيث مغتا نست ة اةستتحااث  90%فت الوستل

المتاعد تراكيت ) 0.5و 1.0ممغتد /لتتر )1-متذ BAو NAAعمتا التتوال  ،امتا فت الوستل الهتان و التتااق ا ) 1.0ممغتد /لتتر)1-
مذ BAو) 0.5ممغد /لتر )1-مذ  NAAفكانا نس ة اةستحااث  ،80.39%ينمتا استتقااد التركيت و) 2.0ممغتد /لتتر )1-لكتخ متذ

 BAو NAAفقتتا مغتتا  ،90.69%واتصتتث الكتتالن النتتاتا كونتتو اا قتواد متماستتح واصتتةر المتتوذ ال تتكخ ( ،)3وعنتتا ارعتتة قلت

اةوراج تاي عتذ قلت الستتيقاذ تحتا الةمقيتة نجتا اذ الوستتل  MSالمت وا إ تافة  1.0ممغتتد لتتر BA1-و 0.5ممغتد لتتترNAA 1-
تج استتحااهو نست ة  ،80.76%وكتالح الوستل الحتاو عمتا  2.0ممغتد لتتر 1-لكتخ متذ  NAAو BAاا التا استتحااهو نست ة

 90.24%واتقا الكالن القواد المتماسح والموذ اةق ر ال كخ ()3

ترهير تراكي مقتمةة مذ نتراا الة ة
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تأثير اضافة منظمي النمو  BAو 2,4-Dالى وسط  MSالغذائي الصمب

و حا نتا ا استحااث الكالن المارجة ف (الجاوخ  )4ترهير استقااد  BAتراكي متااقمتة مت  ،2,4-Dىتاا الت تايذ فت

تراكيت منظمتتاا النمتتو المستتتقامة قيتتا الا ارستتة س توا كانتتا متتذ الستتايتوكاينيناا او اةوكستتيناا ،اا التتا حتتاوث ت تتايذ فت نستتا

اةستتتحااث لمكتتالن متتذ قلت ال تتااراا الم روعتتة ،اا اظيتترا النتتتا ا اذ اعمتتا نست ة ةستتتحااث كتتالن قلت الستتيقاذ تحتتا الةمقيتتة

المسترصتمة متتذ تتااراا ا تجار الموستتينيا و لتتوخ  1ستتد تقري تا ،كانتتا فت وستتل  MSالمتاعد إ تتافة منظمت النمتتو  BAو2,4-D
تركي ( 1.5ممغد /لتر )1-لكخ منيما اا وصما نس ة اةستحااث  ،90.85%ينما اقخ نس ة استتحااث وىت  40.14%ظيترا فت

وسل  MSالمجي

تركي ( 1.0ممغد /لتر )1-لكخ مذ  BAو( 2,4-Dالجتاوخ  )4وامتتا الكتالن قوامتو المتماستح ولونتو ااصتةر

ال كخ ( )3ول ياذ ما استجا ة قل اةوراج المترقواة متذ تااراا ا تجار الموستينيا ةستتحااث الكتالن ،ظيتر اذ اف تخ استتجا ة
ةستتحااث الكتالن اةق تر المتماستح وال الغتة  90.95%كانتتا عنتا ا تافة تركيت  1.5ممغتد /لتتر 1-لكتخ متذ  BAو ،2,4-Dامتتا

اقخ استحااث لمكالن فظير نس ة  30.98%ف الوسل الماعد تركي  1.0ممغد /لتر 1-لكخ مذ  BAو2,4-D

الجدول  4النسبة المئوية ال ستحداث الكالس من االجزاء النباتية المأخوذة من بادرات اشجار الموسينيا Leucaena
 leucocephalaالنامية عمى وسط  MSالصمب مدعما بإضافة تراكيز مختمفة من منظمات النمو
الوسط الغذائي حاويا عمى منظمات النمو
(ممغم /لتر)1-
MSO
MS +2,4-D (0.5) mg/ L
MS +2,4-D (1.0) mg/ L
MS +2,4-D (1.5) mg/ L
MS +BA (0.5) mg/ L + NAA (1.0) mg/ L
MS +BA (1.0) mg/ L + NAA (0.5) mg/ L
MS +BA (2.0) mg/ L + NAA (2.0) mg/ L
MS +BA (0.5) mg/ L + 2,4-D (0.5) mg/ L
MS +BA (0.5) mg/ L + 2,4-D (1.0) mg/ L
MS +BA (1.0) mg/ L + 2,4-D (0.5) mg/ L
MS +BA (1.0) mg/ L + 2,4-D (1.0) mg/ L
MS +BA (1.5) mg/ L + 2,4-D (1.5) mg/ L

+

عاا المكرراا  3لكخ معاممة

قطع السيقان تحت الفمقية
استحداث
الكالس ()%
80.54
0
50.45
0
90.18
80.39
90.69
70.55
80.28
50.64
40.14
90.85

زمن االستحداث (يوم)
15
0
19
0
13
14
12
17
13
20
22
13

قطع االوراق
استحداث الكالس
()%
50.75
0
0
0
0
80.76
90.24
80.39
60.89
50.26
30.98
90.95

زمن االستحداث (يوم)
20
0
0
0
0
18
16
15
17
21
21
12
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2

1

4

3

الشكل  3استحداث الكالس من قطع السيقان واألوراق لبادرات أشجار الموسينيا بدون إضافة AgNO3
 1معاممة المقارنة  MSOعمر  15يوم 2 ،معاممة  2,4-Dعمر  19يوم،
 3معاممة  NAA + BAعمر  12يوم 4 ،معاممة  2,4-D + BAعمر  13يوم
استحداث الكالس من قطع السيقان واالوراق لبادرات اشجار الموسينيا بعد اضافة AgNO3


تأثير اضافة منظم النمو  2,4-Dبتركيز 1.0ممغم.لتر

1-

لوحده مع اضافة تراكيز من  AgNO3الى الوسط MS

مذ ال كخ ( )4و (الجتاوخ  )5يت تح اذ نست ة استتحااث الكتالن لقلت الستيقاذ تحتا الةمقيتة واةوراج المترقواة متذ تااراا

ا جار الموسينيا كانا

عيةة مقارنة قية المعتام ا لمنظمتاا النمتو قيتا الا ارستة ،حيتا ستجما نستا مقتمةتة ةستتحااث الكتالن

متذ القلت تحتتا الةمقيتة لمستيقاذ والتتح نتيجتة

تافة نتتراا الة تة لموستل ال رعت  ،حيتث مغتا اعمتتا نست ة استتحااث  60%عنتتا

تركيت ( 8ممغتتد /لتتتر )1-وكتتاذ الكتتالن النتتاتا ى ت ما وا تتي

الكالن

المتتوذ و عتتا فتترة متتذ النمتتو حصتتخ تمتتاي واا لتكتتويذ افتترل ق ترية متتذ

ينما قل اةوراج المسترصمة مذ ااراا ا جار الموسينيا والم روعة عما وسل  MSالصما الماعد تنةن ت اركيت نتتراا

الة ة ) (2,4,6,8,10,12ممغد /لتر

1-

م وجوا  1.0) 2,4-Dممغد /لتر )1-فمد يحاث فييا ا استجا ة

ترهير تراكي مقتمةة مذ نتراا الة ة

2

1

4

3

6

5

9

الشكل  4استحداث الكالس من قطع السيقان واألوراق لبادرات أشجار الموسينيا مع إضافة AgNO3
 1معاممة المقارنة  MSOعمر  15يوم 2 ،معاممة 4 + 2,4-Dممغم لتر
 3معاممة 2 + 2,4-Dممغم /لتر

1-

1-

من  AgNO3عمر  18يوم،

من  AgNO3عمر  14يوم 4 ،معاممة  6 + NAA + BAممغم /لتر

من  AgNO3عمر  14يوم
 5معاممة 8 + NAA + BAممغم لتر

1-

1-

من  AgNO3عمر  12يوم 6 ،معاممة 6 + 2,4-D + BAممغم لتر
 AgNO3عمر  15يود

1-

من
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الجاادول  5النسااابة المئويااة الساااتحداث الكااالس مااان االجااازاء النباتيااة الماااأخوذة ماان باااادرات اشاااجار الموسااينيا Leucaena
 leucocephalaالنامية عمى وسط  MSالصمب المزود ب 1.0ممغم لتر

وسط  MSحاوي  1.0ممغم

1-

 2,4-Dمع  AgNO3بتراكيز مختمفة

قطع السيقان تحت الفمقية

لتر 2,4-D 1-مع تراكيز

مختمفة من AgNO3
MSO
MS +(2) mg/ L
MS +(4) mg/ L
MS +(6) mg/ L
MS +(8) mg/ L
MS +(10) mg/ L
MS +(12) mg/ L
 +عاا المكرراا  3لكخ معاممة

قطع االوراق

استحداث الكالس ()%

زمن االستحداث (يوم)

استحداث الكالس %

زمن االستحداث (يوم)

80.54
60.46
50.34
0
50.65
0
0

15
16
18
0
19
0
0

50.75
0
0
0
0
0
0

20
0
0
0
0
0
0

تأثير اضافة  BAو NAAالى وسط  MSالغذائي الصمب مع وجود تراكيز مختمفة من AgNO3



مذ ق خ النتا ا المارجتة فت (الجتاوخ  ،)6والتت تو تح اذ ا تافة التركيت ( 2.0ممغتد /لتتر )1-متذ كتخ متذ  BAوNAA

التتا اةوستتال ال رعيتتة كمنظمتتاا نمتتو ةستتتحااث الكتتالن متتذ قل ت الستتيقاذ واةوراج ل تتااراا الموستتينيا م ت ا تتافة نت تراا الة تتة

 AgNO3تراكيت ( 2,4,6,8,10,12ممغتد /لتتتر )1-كعامتخ  Elicitorنجتتا اذ نست ة اةستتتحااث لمكتالن متتذ قلت الستتيقاذ واةوراج
ت اينا والح حسا التراكي المستقامة مذ نتراا الة ة ،ااا اظيرا اعما نست ة استتحااث لمكتالن متذ قلت الستيقاذ تحتا الةمقيتة

المرقواة مذ ااراا ا جار الموسينيا و لوخ ) (1سد عنا تركيت  8ممغتد /لتتر
90.84 %و الكتالن النتاتا اظيتر نملتا لمنمتو متتذ قتواد ىت
جاور ينما تركي  6ممغد لتر

1-

ولتوذ ا تي

1-

متذ نتتراا الة تة حيتث كانتا نس تة اةستتحااث

 ،و عتا فتترة متذ النمتو حصتخ تمتاي لمكتالن اا لتكتتويذ

مذ نتراا الة ة كانا نس ة اةستحااث  70.78%وحاث تماي لمكالن وتكويذ فرل ق رية

ول يتتاذ متتا استتتجا ة قل ت اةوراج ةستتتحااث الكتتالن عنتتا استتتقااد  BAو NAAم ت تراكي ت نت تراا الة تتة عنتتا راعتيتتا

عمتا اوستتال  ،MSكانتتا اعمتتا استتتجا ة ل ستتتحااث مغتتا  60.54%والتتح عنتا التركيت  8ممغتتد لتتتر
كاذ ى

القواد وا ي

1-

متتذ نتتراا الة تتة والكتتالن

الموذ ال كخ ()4

الجدول  6النسبة المئوية الستحداث الكالس من االجزاء النباتية المأخوذة من بادرات اشجار الموسينيا Leucaena
 leucocephalaالنامية عمى وسط  MSالصمب المزود با NAA+BAمع  AgNO3بتراكيز مختمفة
وسط  MSحاوي  2.0ممغم
لتر

1-

 BAو NAAلكل منيما

مع تراكيز مختمفة من
AgNO3
MSO
MS +(2) mg/ L
MS +(4) mg/ L
MS +(6) mg/ L
MS +(8) mg/ L
MS +(10) mg/ L
MS +(12) mg/ L
 +عاا المكرراا  3لكخ معاممة

قطع السيقان تحت الفمقية
استحداث الكالس %

زمن االستحداث
(يوم)

قطع االوراق
استحداث الكالس %

50.75
15
80.54
0
14
80.74
50.65
15
70.75
50.89
14
*70.78
60.54
12
**90.84
50.87
18
50.65
50.52
16
60.77
* تماي لمكالن وتكويذ افرل ق رية ** تماي لمكالن وتكويذ جاور

زمن االستحداث (يوم)
20
0
20
21
17
19
20

ترهير تراكي مقتمةة مذ نتراا الة ة



11

تأثير اضافة  BAو 2,4-Dالى وسط  MSالغذائي الصمب مع وجود تراكيز مختمفة من AgNO3

متتذ ق ت خ (الجتتاوخ )7ن حتتظ اذ اعمتتا نس ت ة استتتحااث لكتتالن قلت الستتيقاذ تحتتا الةمقيتتة المسترصتتمة متتذ تتااراا ا تتجار

الموستتينيا مغتتا  90.33%عنتتا ا تتافة  4ممغتتد /لتتتر

1-

متتذ نت تراا الة تتة ،ينمتتا تركي ت  6ممغتتد /لتتتر

1-

مغتتا نس ت ة اةستتتحااث

 80.46%واستمر الكالن النمو والتلور التا تكتويذ تراعد ق ترية اعلتا فيمتا عتا مجمتول ق تر و متتا الكتالن قوامتو اليت
ولونو اة ي

ال كخ ()4

امتتا النس ت ة ةستتتجا ة اةوراج المسترصتتمة متتذ ال تتااراا ل ستتتحااث ،نجتتا اذ ف تتخ استتتجا ة وى ت  80.96%فكانتتا عنتتا

التركي  4ممغد /لتر

1-

والكالن الناتا امتا

الص ة والموذ اةق ر المصةر

الجاادول  7النسااابة المئويااة الساااتحداث الكااالس مااان االجااازاء النباتيااة الماااأخوذة ماان باااادرات اشاااجار الموسااينيا Leucaena
 leucocephalaالنامية عمى وسط  MSالصمب المزود با 2,4-D+BAمع  AgNO3بتراكيز مختمفة
وسط  MSحاوي  1.5ممغم /لتر 2,4-D 1-وBA

قطع السيقان تحت الفمقية

لكل منيما مع تراكيز مختمفة من AgNO3
استحداث الكالس %
80.54
MSO
70.79
MS +(2) mg/ L
90.33
MS +(4) mg/ L
*80.46
MS +(6) mg/ L
60.65
MS +(8) mg/ L
80.76
MS +(10) mg/ L
50.87
MS +(12) mg/ L
* تماي لمكالن وتكويذ افرل ق رية
 +عاا المكرراا  3لكخ معاممة

زمن االستحداث (يوم)
15
18
12
15
17
16
19

قطع االوراق
استحداث الكالس %
50.75
0
80.96
50.78
50.17
0
50.24

زمن االستحداث (يوم)
20
0
17
20
19
0
19

المناقشة
ينتا النتتا ا اذ فتترة التعقتيد ليتا اور ك يتر فت عمميتة ان تاا ال تاور وتنميتة ال تااراا فيمتا عتا لمحصتوخ عمتا تااراا ستميمة
وييتر مموهتة تمامتا ( ، )Goyal et al., 1985ووجتا اي تا اذ عمميتة نقت ال تاور فت المتا المقلتر الستاقذ لمتاة يتوميذ ميمتة جتاا

لكست ت تتر س ت ت ت اا ال ت ت تتاور والحصت ت تتوخ عمت ت تتا ان ت ت تتاا جيت ت تتا والت ت تتح كت ت تتوذ ال ت ت تتاور لت ت تتاييا يتت ت ت ث ت ت تتار ست ت تتميح قت ت تتا يت ت تتشقر اةن ت ت تتاا
()Seng, 2015; Sirisha et al., 2008
اذ الت ايذ وا ح فت

متذ اةن تاا والنست ة الم ويتة لإلن تاا ،ا ت تيذ اذ الوستل المت وا ريونتاا الة تة ىتو اةف تخ مقارنتة

م وسل  ،)Almutairi and Alharbi, 2015( MSOمما يشكا اور يوذ الة ة ف تسييخ تغمغخ الما والمغتاياا متذ قت خ

ل قتة ال تاور وتستري اةن تاا ،والتت تعمتخ عمتا تن تيل الجنتيذ ( )Noshad et al., 2019ىتاه اللريقتة يمكتذ ذ تسترل متذ متذ

ان تتاا الن تتاا وقاص تتة اا تتجار ااا يت ت ث ال تتاور الص تتما ( )Savithramma et al., 2012وه تتا اذ التركيت ت الع تتال
متذ AgNO3اا التا تترقر فت ان تاا ال تتاور وانقةتا

فت نست ة اةن تاا اي تا ،ور متتا يعتوا الست ا لوصتوخ التركيت لحتا الستتمية

تر عمتا إن تاا ال تاور ممتا ا إلتا
ترهير ك ي ما
النست ة لم تاور ( )Sahandi et al., 2011لقتا وجتا ال تاحهوذ اذ ايتوذ الة تة ظيتر ت ما

تقمي ت ت تتج ال ت ت تتروتيذ والكر وىي ت ت تتاراا وقةت ت ت ت

إجم ت ت تتال محتوي ت ت تتاا الةينت ت ت توخ وفعالي ت ت تتة ك ت ت تتخ م ت ت تتذ ان يمت ت ت ت الكاتت ت ت تالي وال يروكس ت ت تتياي

( ،)Khan et al., 2019وعنتا متا عتة تترهير نتتراا الة تة عمتا مش تراا النمتو متذ حيتث لتوخ الستاج لم تاارة ولتوخ الجتار وعتاا
التةرعاا ف المجمول الق ر وعاا اةوراج ف ىاه التةرعاا ،نجا اذ المعاممة تراكي منقة تة متذ نتتراا الة تة يعلتا معتاخ

نمو ااراا مرتة

كخ ممحوظ ،وىاا يتةج م اراسة سا قة عما نمو ال راعد العر ية لمنقيخ ،قا يع

الس ا لاور نتراا الة ة

فت اقتت اخ يتتا اةهيمتتيذ النتتاتا متتذ نمتتو ال تتاارة والتتا قتتا يست ا تواجتتاه ااقتتخ قنتتان الت رل التتا اعاقتتة فت نمتتو واستتتلالة ال تتااراا

) ، (Al-Mayahi, 2010و ظيتترا نتتا ا ا ارستتة اقتتر عتذ ن تتاا اللمتتالد المعتالا نتتراا الة تة النانويتتة معتاةا نمتتو معنويتتة
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مت ت تتمنة ي ت تتااة فت ت ت ارتة ت تتال الن ت تتاا ،واق ت تتت ث فت ت ت محص ت تتوخ اللم ت تتالد ،والكتم ت تتة الحيوي ت تتة اللا ج ت تتة ،وع ت تتاا الة ت تترول/

ن ت تتاا

تااا
( )Noshad et al., 2019ا تتةاعتخ ج ي تاا الة تة مت الن اتتاا مست ة العايتا متذ التغيتراا ال تكمية والةستمجية ،والتح اعتم م
عما قصا ا نتراا الة ة ،واذ فعالية ج ي تاا الة تة تتحتاا متذ قت خ تركي يتا الكيميتا  ،وحجميتا ،وتةاعميتا ،وااىتد متذ التح

التركيت ت ت ت ال ت ت تتا تك ت ت تتوذ فعال ت ت تتة فيي ت ت تتا ،وك ت ت تتالح اانت ت ت توال الن اتي ت ت تتة والحج ت ت تتد والقص ت ت تتا ا الةي يا ي ت ت تتة والكيميا ي ت ت تتة لتم ت ت تتح الج ي ت ت تتاا
آهار إيجا ية وسم ية لج ي اا الة تة عمتا نمتو الن تاا
( ،)Kumar et al., 2009لقا اقتر ال احهوذ مذ النتا ا الت توصموا إلييا ما
وتلوره ،وتقتمث فعاليتيا مذ ن اا إلا ن اا اقر ،ا فاا ال احهوذ ذ لتوخ الجتار يقتخ فت ن تاا ال تعير وال تا ة  ،ولكتذ لتد يتشهر
س ت تتم ا فت ت ت ن ت تتاا ال يني ت تتا ،ووج ت تتا اذ ج ي ت تتاا الة ت تتة ت ت تتشهر عم ت تتا نم ت تتو الج ت تتاور ع ت تتذ لري ت تتج تحوي ت تتخ او منت ت ت ا ت تتاراا اةهيم ت تتيذ

( ،)Anantasaran and Kanchanapoom, 2008ا استقااد الة ة إلا يااة معاخ نمتو ن اتتاا القلتذ والت ت ولستاذ الهتور
(لوخ الجار ،ومساحة ااوراج) وتحسيذ السماا الكيميا ية الحيوية ،منيا محتو الكموروفيخ والكر وىياراا وال روتيناا وا ن يمتاا

الم تااة لمكستاة ( ،)Sahandi et al., 2011كتالح ا ا تافة ايتوذ الة تة لريقتة التر امتا

تكخ  AgNPsاو AgNO3

،إلا يااة لوخ الجار والساج وعتاا الجتاور والتو ذ اللتر والجتاث لمن تاا واي تا يتااة ممحوظتة فت مستاحة الورقتة وعتاا ااوراج

والت تتو ذ الل ت تتر والج ت تتاث ل ت تتموراج ،و ظي ت تترا مع ت تتام ا  AgNPsو AgNO3نت ت تتا ا ميم ت تتة ويمك ت تتذ اعت ارى ت تتا اس ت تتتراتيجية نت ت تتا

ااف توكسيناا ف ن اتاا اار ()Ejaz et al., 2018
لقا وجتا ال تاحهوذ اذ استتحااث الكتالن يق ت

ليتاا تنظيميتة معقتاة متذ قت خ ايقتاث اورة القميتة اةنقستامية فت الق يتا

الن اتية المتماي ة واعااة اكتستاا القتارة التكاهريتة لمق يتا كصتةة اساستية ةستتحااث الكتالن ) .(Ikeuchi et al., 2013واذ التغتاير
الظ ت تتاىر ال ت تتا عكس ت تتتو القلت ت ت الن اتي ت تتة المقتمة ت تتة فت ت ت اس ت تتتجا تيا ةس ت تتتحااث الك ت تتالن والةتت ت ترة ال منيتت تتة ال ت تترورية التت ت ت تةوقتت تتا
فييا قل السيقاذ تحا الةمقية عما اةوراج ر ما يعوا الا عاة اس اا منيا مصار القلعة الن اتية وحجميا وعمرىا الةسمج ف ت

ع ت تتذ ن ت تتول ق ي ت تتا القلع ت تتة المسترص ت تتمة وى ت تتاا م ت تتذ ت تتانو اذ يعم ت تتخ عم ت تتا ي ت تتااة اةس ت تتتجا ة ةس ت تتتحااث الك ت تتالن ونم ت تتوه فيم ت تتا ع ت تتا

( )Manpaki et al., 2018جن ما إلا جنا م وجوا اليرموذ الااقم

و عنا ا افة متنظد النمتو القتارج لكتوذ منظمتاا النمتو

الن اتيتتة تعت تتر متتذ العوامتتخ الميمتتة ف ت استتتحااث الكتتالن ونمتتوه ،حيتتث تمتمتتح الق يتتا الن اتيتتة قاصتتية ميمتتة وى ت قتتارتيا عمتتا

اةستتجا ة لمنمتتو عنتتا إ تتافة تراكيت متتذ منظمتتاا النمتتو( )Latief et al., 2018اذ ا تتافة اةوكستتيناا لوحتتاىا التتا اةوستتال

الغاا ية مهخ  2,4-Dلتد يكتذ م تجعا

تكخ كتاث ةستتحااث الكتالن ( )Manpaki et al., 2018وات تح اذ استتقااد  NAAو

 BAفت اوستال  MSكتاذ لتو تترهير محةت ةستتحااث الكتالن متذ قلت الستيقاذ تحتا الةمقيتة ة تجار الموستينيا ،ممتا يتاخ عمتا اذ

ل يعة منظماا النمو والتراكي المستقامة منيا والتوليةاا فيما ينيتا تتشا او مار ميمت ما فت استتحااث الكتالن فت ال قوليتاا الق ت ية

( )Mamun et al., 2004واكا ال احهوذ امكانية نمو كالن
م الكاينتيذ واتصث الكالن الناتا قواد ى

جار الموسينيا و يااة حجمو عما اةوسال الغاا يتة استتقااد BA

( )Latief et al., 2018ووجا اذ التراكي المنقة تة متذ  BAااا لتكتويذ تراعد

ق رية مذ قل  hypocotylsصاح و نمو جاور نحيمة استجا مة لوجوا  ،NAAوقل  hypocotylsمذ الموسينيا كونتا كتالن

لوجوا  BAي نيايتييا عنا راعتيا عمتا اةوستال الغتاا

)(Sirisha et al., 2008; Rastogi et al., 2008

تارا احتا

الاراساا الا نمو القتل ل المسترصتمة سترعة عمتا معظتد تركيت اا  BAو  NAAفت اةوستال الغاا يتة والتح فت ي توذ ست ول
مذ ال رل ،حيث انتةقا القل وظيرا العايا مذ ال راعد اةولية مذ المجمول الق تر ( )Goyal et al., 1985ووجتا اذ قلت

الستتيقاذ تحتتا الةمقيتتة لن تتاا  ،Albizia lebbeckى ت اةف تتخ ةستتتحااث الكتتالن والتتح عنتتا راعتيتتا عمتتا اةوستتال الغاا يتتة

الم ت ت ت ت ت ت ت واة تراكي ت ت ت ت ت ت ت مت ت ت ت ت ت تتذ  BA,NAAة ست ت ت ت ت ت تتيما ااا كت ت ت ت ت ت تتاذ تركي ت ت ت ت ت ت ت  BAعالي ت ت ت ت ت ت ت ما م ت ت ت ت ت ت ت تركي ت ت ت ت ت ت ت مت ت ت ت ت ت تتنقة

مت ت ت ت ت ت تتذ NAA

( )Mamun et al., 2004و ظيترا نتتا ا ا ارستة اقتر ذ قلت الستيقاذ ةنتوال متذ ا تجار اةكاستيا  Acacia Speciesىت

ف تخ مصتتار ل تتا الكتالن استتتقااد منظمت النمتو  BAو ،NAAفت حتتيذ ذ قلت ااوراج تظيتتر اايتتة الكتالن ولكتتذ مت وقتتا
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 قت تتا يكت تتوذ ىت تتاا س ت ت ا احت ت توا الست تتاج عمت تتا نستت ت ة عاليت تتة مت تتذ الق يت تتا ال رنكيميت تتة مقارنتت ت مة ت تتااوراج،لت تتوخ ومتوست تتل نمت تتو قت تتخ
(Al-Salih et al., 2013)
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Effect of Different Concentrations of Silver Nitrate AgNO3 on Leucaena
leucocephala Seeds Germination and Seedling Growth in MS Culture
Media and Callus Induction
Rasha M. Salih
Azhaar H. Al-Shahwany
Department of Biology / College of Science / University of Mosul
ABSTRACT
The current research work was carried out to verify the role of AgNO3 silver nitrate in the
germination and growth of seedlings of Leucaena leucocephala trees and to demonstrate the effects
on seedlings growth indicators such as stem height, root length, number of vegetative branches and
number of leaves per seedling, as well as the induction of callus from stem and leaf explant, In
presence and absence of silver nitrate in MS culture media. As well as different concentrations of
silver nitrate were used, the continuous growth of seedlings that were grown on MS media and
supported by different concentrations of AgNO3 showed to a variation in the response in terms of
stem high and root length of seedling. As for the branches that arose after the cotyledon leaves and
the number of leaves for these branches, they also varied as a result of using different
concentrations of nitrates. Variation of the incidence of callus with the type of plant growth
regulators and their concentrations used in this research, The study also included an explanation of
the role of growth regulators in creating callus from cutting the stem and leaves and comparing it
with callus growing on the same nutrient media and supplied with concentrations of silver nitrate.
Keywords: leucinia, AgNO3, seed germination, seedling growth, callus induction.

