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  لخصلما

 ترس دإذ بالزراعة النسيجية، .Populus nigra L نبات الحور االسود إلكثار ناجح صمم برنامج      

         نزايل ادنينبمن اللتر /  ملغم 3.0، 2.5، 2.0، 1.5، 1.0تراكيز صفر، ال تأثيرخالل مرحلة النشوء 

)BA ( متضمنانوع الجزء النباتيوعامل ) تأثيرخالل مرحلة التضاعف ، و)ناميةال مقمالمفردة، العقد ال 

، 0.1 كيزاتربال NAA أو IBA مع لوحده و متداخال BAمن لتر /  ملغم 3، 2، 1، 0.5تراكيز صفر، ال

تفوق العقد المفردة  لزراعة من اأسابيع أربعةبعد   نتائج مرحلة النشوءأوضحت. لتر لكل منهما/  ملغم 0.3

 وتفوق العقد النامية في .على التوالي% 68.33،  %80استجابتها البالغة  ت القمم النامية في نسبعنمعنويا 

 المجهزة األوساط العقد النامية في عن الخالي من منظمات النمو معنويا في استجابتها للنمو MSوسط 

 من الزراعة اختالف العقد أسابيع 8ئج مرحلة التضاعف بعد في حين اوضحت نتا. BA من تباينةبتراكيز م

/  ملغم 1 اذ تفوقت العقد المزروعة في الوسط الحاوي BA للتراكيز المختلفة من  في استجابتهاالمزروعة

/  فرع 2( سم 0.5 من األطول األفرعوعدد ) عقدة/  فرع 2.7( معنويا في صفات عدد االفرع BAلتر 

 BAلتر /  ملغم 1.0 مع NAA او IBAلتر /  ملغم 0.3تداخل احدث . كيز المدروسة التراة بقينع) عقدة

وباقي التداخالت  ) BAلتر /  ملغم 1.0(  معاملة المقارنة نزيادة معنوية في بعض الصفات المدروسة ع

/  فرع 2.6(على التوالي مقابل ) عقدة/  فرع 4.9عقدة، /  فرع 4.7( أفرع عدد أعلىحصول والمدروسة 

 طولألا أفرعوعدد ) عقدة/  ورقة 17.2عقدة، /  ورقة 17.4 (أوراق عدد ثروأكفي معاملة المقارنة ) عقد

في  % 73.5 الناتجة بنسبة األفرعجذرت . على التوالي) عقدة/  فرع 3.5عقدة، /  فرع 3.7( سم 0.5من 

  ظروفإلى ها ونقلهاتمثم قلمن و IBAلتر /  ملغم 0.5 بإضافة والمجهز أمالحه بنصف تركيز MSوسط 

    %. 90 وبنسبة نجاح بلغت الحقل

   .البنزايل ادنين ،األنسجة زراعة الحور، : الكلمات الدالة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

        A successful protocol was used for black poplar (Populus nigra L.) micropropagation 
through tissue culture, through initiation stage which studied, the effect of concentrations  
0.0, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mg / l of Benzyl Adenin (BA) and explants of two different types 
(single node and shoot tips). In multiplication stage the effect of BA concentrations 0.0, 0.5, 
1.0, 2.0, 3.0 mg / l alone or in combination with IBA or NAA 0.1. 0.3 mg / l. The results of 
initiation stage after four weeks of culture showed significant differences for single node 
application in comparison with shoot tips, by ratios value of response (80%, 68.33%) at a 
time the growing node has a significant superiority for growth in MS without regulators in 
relation with that MS medium having different concentrations of BA. But the results of the 
multiplication stage, after eight weeks of culture showed different cultured nodes of 
response to different concentrations of BA, the medium with 1.0 mg / l BA is significantly 
different for a number of shoot traits (2.7 shoot / node) and  the longest shoots more than  
0.5 cm. (2 shoot / node) in comparison with other concentrations studied of BA. On the 
other hand, the combination of 1.0 mg / l BA with 0.3 mg / l of IBA or NAA causes a 
significant increase for some studied characteristics in comparison with the control (1 mg / l 
BA) and other studied interactions by which we have got the highest number of shoots (4.7 
shoot / node, 4.9 shoot / node) respectively in relation with control (2.6 shoot / node), also 
we have highest number of leaves (17.4 leaf / node, 17.2 leaf / node) and shoots longer than 
0.5 cm. trait of (3.7 shoot / node, 3.5 shoot / node) respectively. The shoot regenerated from 
tissue culture rooted by ratios of 73.5 % in MS medium with half of the strength of salt with 
0.5 mg / l IBA and then adapted and transferred to field conditions at success rate 90% . 
 
Keywords : Poplar, tissue culture, BA. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 Populus جنس salixaceae ئلة الصفصافية العاإلى .Populus nigra L األسود الحور أشجارتنتمي       
 تعتمد على ي نبات نوعألي  الدقيقاإلكثار كفاءة إن. )2003نحال، ( باالسبندار في العراق أشجاره دعىتو

             اإلكثاركيزها وتداخالتها المثلى لكل مرحلة من مراحل اظمات النمو وترومن الجزء النباتي نوع

)Reeves et al., 1983 ; Fotonopoulos and sotiropoulos, 2005( ،درسفقد (Chaturvedi et al., 

، األوراق مزارع نسيجية للحور من البراعم الجانبية، إلنشاء نباتية مختلفة أجزاء استخدام إمكانية (2004

بان  وتبين BAPلتر /  ملغم 0.25 بإضافة المجهز MSالوسط على الساق عند زراعتها  من وأجزاءالجذر 
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 الغذائية األوساط للنمو في تابـ المدروسة التي استجاألجزاء الوحيدة من بين األجزاءالبراعم الجانبية هي 

في تضاعف  BAمن لتر /  ملغم 1.2، 0.8، 0.4، 0تراكيز  الإضافة تأثير) Kang et al., 1992 (وذكر

 2.0 اعطى BAلتر /  ملغم 0.8هو تركيز ال ان أسابيع و8 لمدة MSالعقد المفردة عند زراعتها على وسط 

 المجهز MS وسط في NAA أو IBA إضافة إن) Khan et al., 2011 (أخرىووجدت دراسة . عقدة/ فرع 

 إنتاج إلىمؤديا  لوحده  BA  اكبر من استخدامبدرجة تضاعف الجزء النباتي شجع BAلتر /  ملغم 1.0بـ 

عقدة في الوسط /  فرع 6.1 و 6.4 مقابل BAر لت / ملغم1.0عقدة في الوسط الحاوي على /  فرع 4.4

 على التوالي  كذلك وجد NAA او IBAلتر /  ملغم 0.25ع  م متداخالBAلتر / ملغم  1.0المجهز بـ 

)Mofidabadi et al., 2001 (تداخالت مختلفة من أثيرت BA مع NAAالمزروعة  في تضاعف عقد الحور ،

وسجلت  NAAلتر /  ملغم0.1 متداخال مع BAتر ل/  ملغم 2.0 بإضافةعند تدعيمه  فضلألا MSوسط  الإن

 لوحده BAلتر /  ملغم 2.5الوسط المجهز بـ في  % 34و  % 50مقابل  % 73 نسبة العقد المتضاعفة

  . على التوالي NAAلتر /  ملغم 0.2 متداخال مع BAلتر /  ملغم 1.0والوسط المجهز بـ 

 خارج الجسم الحي إكثاره كانت محدودة في مجال األسودلى الحور  الدراسات عأنبالنظر لما تقدم من       

 الخضري خارج الجسم الحي لكونها اإلكثار يعتمد عليها في األجزاءباستخدام العقد والقمم النامية ولكون هذه 

/ ات المنتخبة من مشتل قسم الغاباألسود الحور أشجار إكثار إلى السريع فقد هدفت هذه الدراسة اإلكثارتعطي 

    جامعة الموصل خارج الجسم الحي من خالل دراسة تأثير نوع الجزء النباتي  / كلية الزراعة والغابات

 أو IBA متداخال مع أو سواء لوحده MS الوسط الغذائي إلى ادنين المضاف البنزايلكيز اوتر) قمة، عقدة(

NAA.   

  مواد العمل وطرائقه

كلية الزراعة  / التابع لقسم الغابات النباتية واألنسجةلخاليا  الدراسة في مختبر زراعة اأجريت       

 فروع غضة حديثة أخذت .2011/  12 / 1  لغاية2011 / 2 / 20  جامعة الموصل للفترة من/والغابات 

 منتخبة من  واحدة بعمر سنة.Populus nigra L األسود سم من شتالت الحور 12 – 10النمو بطول 

 المواد إلزالة دقيقة 15غسلت بالماء الجاري لمدة و من الفروع األوراق ازيلت. عقل بالمكثرة خضرياشتالت 

 محلول القاصر التجاري (NaOCl  محلول هايبوكلورات الصوديوميبغمرها فلفروع عقمت ا. بها العالقة

  مل10 إلى مل ماء مقطر 90 بإضافة وذلك )من هايبوكلورات الصوديوم % 6 الحاوي على "فاس" عالمة 

  ثالث مرات معقمقطرمبماء  الفروع غسلت ئذ دقيقة بعد20 لمدة  رجهامن محلول القاصر التجاري مع

 .)2006 ، وعمارقصاب باشي(لمادة المعقمة ا لكل منها من اجل التخلص من اثار  خمسة دقائقمتتالية بمعدل

 ، Thiamine-HCl لتر / ملغم 0.1 إليه ا مضاف)MS )Murashige and Skoog, 1962 غذائيالوسط جهز ال

/  ملغم Myo-Inositol ،2.0لتر /  ملغم Pyridoxine-HCl ،0.5 Nicotinic acid ،100لتر /  ملغم 0.5

  الغذائيالوسط ة ضبطت حامضي.)Agar-Agar نوع ( غم اكار 5.5و Sucroseلتر /  غم Glycin ،30لتر 
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 دقيقة 20 لمدة  الوسطعقم .لكل منها  مل20بواقع  مل 200 قنان زجاجية حجم وزع الوسط في و5.8عند 

بعد الزراعة . يتصلبل الغرفة درجة حرارةترك الوسط في والمعقام  باستخدام ° م121 عند درجة حرارة

 لوكس جهزت من انابيب الفلورسنت 2000 وشدة اضاءة ° م25 – 23 في غرفة النمو عند العيناتحضنت 

 كما في اإلكثار وفقا لبرنامج مختلفةالتجارب ال  نفذتثاراإلك خالل مراحل .يوم / ساعة16البيضاء لمدة 

     . أدناه

 مجهز MSفي وسط  سم للنمو 1.0 بطول مفردةالعقد النامية و ال مقم استجابة الفيها تدرس: مرحلة النشوء

 نباتيين لكل وجزأين  مكررات لكل معاملة10اقع بوو BAلتر /  ملغم 3، 2.5، 2، 1.5، 1صفر،  تراكيزالب

  .  من الزراعةأسابيع أربعة  البيانات بعدأخذت، ررمك

  ، 0.5، 0تراكيز ال تأثير لمعرفة العقد المفردة استدالال من بيانات مرحلة النشوء انتخبت : مرحلة التضاعف

 . نباتيين لكل مكرروجزأين مكرر لكل معاملة 20وبواقع  هاتضاعف وها نموفي BAمن لتر /  ملغم3، 2، 1

 األسابيع نقلها لمرة واحدة دون تقطيع بعد مضي إعادةزراعتها متضمنة  من أسابيعثمانية  بعد البيانات أخذت

لتر /  ملغم 1.0 انتخب التركيز ،العقد المفردة تضاعففي  BA تأثيرعلى نتائج باالعتماد و .األولى األربعة

BA مع متداخال أو لوحده IBA و اNAA  في  تأثيرهالمتابعة لتر  /  ملغم0.3، 0.1بالتراكيز كل على انفراد

، في هذه  من الزراعةأسابيع 8بعد  البيانات أخذت ،لةاممكرر لكل مع 20  وبواقعتضاعف العقد المفردة

ذاته وسط ال على تها من زراعأسابيع أربعة النباتية بعد األجزاء )Reculture( نقل إعادة معالمرحلة 

  . المحضر حديثا

 في وسط وزرعت الناتجة من مرحلة التضاعف)  سم2(بطول ائية العقدة ثن لفروع اأخذت: مرحلة التجذير

MS لتر /  ملغم 0.5مجهز بـ وال أمالحه بنصف تراكيزIBA .من أسابيع أربعة البيانات بعد وأخذت 

   . الزراعة

 ومقارنتها النتائجتحليل  و)CRD (التصميم العشوائي الكامل وفق اإلكثارصممت تجارب برنامج      

  ).2000الراوي و عبد العزيز، % (5 مستوى احتمال عنداختبار دنكن متعدد الحدود باعتماد  ياإحصائ
  

  المناقشة و النتائج 

 الملوثة، جزاءاأل العقد المفردة في نسبة عنتفوق القمم النامية  )1 (الجدول  بيانات يتضح من:مرحلة النشوء

 المستجيبة األجزاء القمم النامية في نسب عنلمفردة  في حين تفوقت العقد ا. المستجيبة للنمورالميتة وغي

 النباتية ربما يعود لألجزاء ظهور حالة التلوث والموت إن. على التوالي % 68.33  و %80 للنمو اذ بلغت

 تباين إلىالعقد المفردة قد يعود  عن  الناميةمالقم ختالف استجابة تركيز المعقم المستخدم، كما ان اإلى

 المكونة للحزم ها وتمايز خالياها درجة نضجاختالف  فضال عناها الغذائي والهرمونيمحتوو تهاأنسج
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             الغذاء الممتص من الوسط الغذائي الماء و والتي تعتمد عليها عملية نقلاألجزاء في هذه الوعائية

 )Bowes, 1999 (ابةلالستج مدى استعدادها الفسيولوجي توجيه في اأساسي اوالذي لعب دور.  
   
 Populus األسود للحور )قمـة ناميـة و عـقـدة مـفردة(تـأثير نوع الجزء النباتي  : 1 لجدولا            

nigra L.بعد المستجيبة للنموو ميتة، الحية غير المستجيبة الالملوثة، األجزاءي نسبة ـ فـ 

  . MSعلى وسط  الزراعة  منأسابيع أربعة
  

 الجزء النباتي

اتية  النباألجزاء

  الملوثة

 ) ٪ (  

 النباتية األجزاء

  الميتة

 ) ٪(  

 النباتية غير األجزاء

  المستجيبة للنمو

 ) ٪ (  

 النباتية األجزاء

  المستجيبة للنمو

 ) ٪ (  

  A  8.33 A  13.33 A  68.33 B 10   ناميةةقم

  B  4.16 B  8.33 B  80 A 7.5   مفردةةعقد
  %.5تختلف فيما بينها معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال   الود الواحد في العم المتشابهةاألحرف ذات األرقام*

  

  :          مرحلة النشوءفي النامية والعقد المفردة م في استجابة القمBA تأثير

 كل من القمم النامية والعقدفي  % 100 بنسبة أوراقهاوتكشف براعم ال تفتح )2(الجدول يتضح من       

 المضاف الى BA بغض النظر عن تركيز تها من زراعأسابيع أربعة بعد MS وسط علىالمفردة المزروعة 

 براعمها ت النباتية التي استطالاألجزاءفي نسب  القمم النامية عنتفوق العقد المفردة واستمر . الوسط الغذائي

 مسجلة BAالخالي من  MS  الوسط نسبة الستطالة البراعم من العقد المفردة المزروعة علىوتحققت أقصى

 BA من لتر/  ملغم 1.0 التركيزباستثناء  المدروسة BA تراكيز ة بقيعن  بصورة معنويةمتفوقة % 85.7

 وبلغت BAالخالي من  MS  نسبة الستطالة البراعم من القمم النامية المزروعة على الوسطأعلىحصلت و

    .BA تراكيز ة بقيعنمتفوقة وبشكل معنوي  % 63.7

تراكيز المحتوية  او BA الخالية من األوساطالبراعم في  الزيادة الحاصلة في استطالة  سببإن      

 المستخدمة األجزاء وأنسجة احتواء خاليا إلى من المحتمل ان يعزى )لتر/  ملغم BA) 1.0منخفضة من 

فضال عن المرستيمية فيها  الخاليا سيادة بسبب  كاالوكسيناتتراكيز هرمونية مناسبة الستطالة البراعم

 تفتح النموات الخضرية الحديثة من الشتالت  متزامنا مع مباشرةتجهيزها من الحقل في بداية موسم الربيع

)Edwin, 2005( .  
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 األسود للحور مفردةالعـقد النامية وال مالقم الصلب في نسب MSوسط في  BA  إضافة تأثير: 2الجدول 

Populus nigra L. حديثة بعد أربعة أسابيع الأوراقها وشكلت تاستطالوت براعمها التي تفتح 

  . من الزراعة
   

  لألجزاء النباتية التي

   فقطها براعمتتفتح

 )٪(   

 تلألجزاء النباتية التي استطال

  هاعمابر

 )٪(   

 تفتح لألجزاء النباتية التي

  أوراق

 )٪ (   

  تركيز
BA  
 لتر/ملغم

  عقدة  قمة  عقدة  قمة  عقدة  قمة

  A 100 A  63.7 A 85.7  A 100 A  100 A 100  )قارنةم(صفر
1.0   100 A  100 A  50 B 81.2  AB 100 A  100 A  
1.5  100 A  100 A  22.2 C 50  BC 100 A  100 A  

.02  100 A  100 A  41.6 B 50 BC 100 A  100 A  
2.5  100 A  100 A  12.5 D 66.6  B 100 A  100 A  
3.0   100 A  100 A  0   E 0     D 100 A  100 A  

   % 5  مستوى احتمال عندالحدود  المتشابهة في العمود الواحد التختلف فيما بينها معنويا حسب اختبار دنكن متعدداألحرف ذات األرقام* 
   

   في تضاعف العقدة المفردة BA  إضافة تأثير

  : المتكونة فرعلأل  الكليةداعداأل في BA تأثير

 في قدرتها على احداث التضاعف اذ BA من المستخدمة التراكيز تأثيرتباين ) 1(يالحظ من الشكل      

 BAلتر /  ملغم 1.0 الحاوية األوساطعلى  من زراعة العقدعقدة /  فرع 2.7تكون اكبر عدد من االفرع  

 عدد فيوالتي بدورها تفوقت معنويا ) عقدة/  فرع 2.0(لتر /  ملغم 0.5  الحاويةاألوساط عنوتفوقت معنويا 

 على  عقدة/فرع  1.0، 1.4، 1.2ونت لتر اذ ك/  ملغم 3، 2 صفر، الحاوية األوساطفي لمتكونة  ااألفرع

لى الدور المهم الذي تقوم به السيتوكاينينات قد يفسر افي تضاعف العقد  BA  لـ االيجابيالتأثير إن. التوالي

البروتينات وانقسام الخاليا  وRNAبتخليق في تحفيز الجزء النباتي على النمو من خالل ارتباطها الوثيق 

، )Park et al., 2008( تقلل السيادة القمية أومنع تراعم الجانبية وبوزيادة نموها وتمايزها حيث تشجع نمو ال

 الوعائية للبراعم لألنسجة الخشبية المجاورة األنسجة السيتوكاينين يحفز تكوين أن) 1985(  محمدأشار فقد

 األجزاءختالف استجابة ا أما.  في النباتةعم الجانبيا تطور البرتشجعالتي  يسهل نقل الماء والمغذيات مما

 األجزاءاستجابة  تأثير إلى يعزىلتر ربما /  ملغم 1.0وتفوق التركيز  BA من  المختلفةراكيزللتالنباتية 

ان تركيز  كفإذا الداخلي من الهرمونات ااهتعتمد على محتوو  المضاف للوسط الغذائيلمنظم النموالنباتية 

 وبعدها األمثل التركيز إلى تصل أن إلىالهرمون الداخلي قليل فان االستجابة تظهر وتزداد بزيادة التركيز 

) Sellmer et al., 1988(  نتائج بعض الباحثين هذه النتيجةوتماثل )George, 2008( اً عكسيالتأثيريصبح 

اكبر  وتكوين BA المجهز بتراكيز مختلفة من MS في وسط سوداأللنبات الحور  زراعة العقد المفردة دنع
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 مع ، كذلكالمدروسةلتر مقارنة مع بقية التراكيز /  ملغم 1.0 بإضافةفي الوسط المجهز عدد من الفروع 

لتر /  ملغم 1.0 تركيزال حيث تفوقمن ) Vinocur et al., 2000( آخرونالنتائج التي حصل عليها باحثون 

BAلنبات الحور  فرعاأل  منعدد اكبر إعطاء  فيPopulus tremula L..  

  

  
  %.5 تختلف فيما بينها معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال  المتشابهة الاألحرفالمعامالت ذات  •
  

 األسود عدد الفروع الناتجة من العقد المفردة للحور  فيBA  تراكيز مختلفة منإضافة تأثير : 1الشكل    

Populus nigra L. تها على وسط  من زراعأسابيع ثمانية بعدMS الصلب.   

  :  الفر وع أطوال في BA إضافة تأثير

 سم عند الزراعة في االوساط الخالية 1.09 الفروع بلغ ألطوال معدل أعلى أن) 2(     يتضح من الشكل 

 والتي  منهلتر/  ملغم 3، 2، 1، 0.5 على هاوساطأ المعامالت التي احتوت عن والتي تفوقت معنويا BAمن 

 تفوق معاملة  فيسببال إن.  سم على التوالي0.55، 0.64، 0.80، 0.86بلغ معدل اطوال الفروع فيها 

           المقارنة في زيادة اطوال الفروع ربما يعود الى انخفاض عدد الفروع المتكونة في هذه المعاملة

 من الوسط مقارنة بالمعامالت ئية الغذا احتياجاتهاعلىلها حصو  فيإضافيةفتحت فرصة وبالتالي ) 1شكل ال(

 الى BA الفروع المتكونة في االوساط المجهزة بتراكيز مرتفعة من أطوالقد يعزى انخفاض واالخرى، 

  . )2007الرفاعي والشوبكي،  (تثبيط معدل انقسام الخاليا ونموهافي المعروف بفعله  االثلين إنتاجزيادة 

  : األوراق في عدد BA إضافة تأثير

 تكون إذ، BA المتكونة لكل عقدة مفردة باختالف تراكيز األوراقد اعدااختالف  ) 3(         يبين الشكل 

 والتي لم BAلتر /  ملغم 1.0 المجهزة بـ األوساط في تهاعقدة زراع/  ورقة 9.8 األوراق من كبراألالعدد 

عقدة /  ورقة 8.1لتر اذ بلغ عدد االوراق /  ملغم 0.5 هاوساطأتختلف معنويا عن المعاملة التي احتوت 

لتر /  ملغم 3، 2 بـ المجهزة  الخالية اواألوساط المتكونة في األوراق عدد فيوالتي بدورها تفوقت معنويا 

  لتر/  ملغم BAتراآيز 
0.0                    0.5            1.0             2.0               3.0  
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 إلى يعود  المتفتحة من العقد ربمااألوراق عدد  فيختالفال اإن. عقدة/ ورقة 3.8 ، 5.8 ، 3.6اذ كونت 

 أن إذ) 2شكل ال( الوسط الغذائي إلى المضاف BA التضاعف باختالف تراكيز منالعقد المفردة  تباين طاقة 

مقارنة مع  من الفروع لكل عقدة كبرألا  العددتكوينسجلت  BAلتر /  ملغم 1.0 بإضافة المجهزة األوساط

 و 1985محمد،  بعض الباحثين أشار فقد .األوراق عدد  فيزيادةحققت   وبالتاليالمدروسةباقي المعامالت 

Shimizu-Sato et al., 2009 من خالل األوراق الدور التنظيمي للسيتوكاينينات في تكوين أهمية إلى 

 ومساهمتها في كسر السيادة القمية وتشجيع تفتح البراعم أوراق إلىتشجيعها النقسام الخاليا وتمايزها 

   .الجانبية

  

  
  %.5تختلف فيما بينها معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال   المتشابهة الفاألحرالمعامالت ذات *        

   
 األسود الناتجة من العقد المفردة للحور  الفروعأطوال في BA  تراكيز مختلفة منإضافة تأثير : 2الشكل 

Populus nigra L.              تها على وسط من زراع أسابيعثمانية بعدMS الصلب.  

  

  

   

0.0                              0.5                1.0                2.0               3.0  
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  %.5تختلف فيما بينها معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال   المتشابهة الاألحرفالمعامالت ذات  •
  

 األسود  الناتجة من العقد المفردة للحوراألوراق في عدد BA  تراكيز مختلفة منإضافة تأثير : 3الشكل 

Populus nigra L. تها على وسط  من زراعسابيعأ ثمانية بعد المزروعةMS الصلب .    
  

  : سم0.5 من األطول األفرع في عدد BA إضافة تأثير

 المتكونة األفرع أطوال في قدرتها على BA تراكيز تأثير ات الناتجة منختالفالا) 4(يتضح من الشكل       

عند الزراعة في عقدة /  فرع 2 سم بلغ 0.5 من األطول األفرع من كبرألاوحصل العدد  سم 0.5من 

 سم المتكونة في 0.5 وبتفوق معنوي على عدد االفرع االطول من BAلتر / ملغم 1.0 المجهزة بـ األوساط

             سم فيها0.5لتر والتي بلغ عدد االفرع االطول من /  ملغم 3، 2، 0.5االوساط المجهزة صفر، 

 سم 0.5من  طوال األكثرتفوق عدد الفروع في سبب ال إن. عقدة على التوالي/  فرع 0.7، 1.0، 1.5، 0.8

 السيتوكاينينات في تأثير إلى ربما يعود األوساط بقية عن BAلتر /  ملغم 1.0المتكونة في الوسط الحاوي 

 تحفيز االنقسام فييقتصر   ال الذيدور السيتوكاينينات إلى) Edwin, 2005( أشار إذ االستطالة، إحداث

 1.0 التركيز إن )Sellmer et al., 1988(  الدراساتإحدى، فقد ذكرت ستطالة االإلى وإنما فحسب الخلوي

 خفض التركيز عن هذا أدىفي حين  سم 0.5 من األطول فرعاأل معدل لعدد أعلى حقق BAلتر/ ملغم 

           لعقد المفردة للحورا زراعة من سم 0.5 من  طوالاألكثر األفرع داعدأ قلة  إلى زيادتهأوالمستوى 

Populus nigra L. لتر /  ملغم 4، 3، 2، 1، 0 بإضافة المجهزة األوساط فيBA.  
           

0.0                  0.5           1.0            2.0               3.0  
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  % .5تختلف فيما بينها معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال   المتشابهة الاألحرفالمعامالت ذات * 

العقد   الناتجة من سم0.5 من ألطولا األفرع في عدد BA  تراكيز مختلفة منإضافة تأثير  : 4الشكل  

 MSتها على وسط  من زراعأسابيع ثمانيةبعد  .Populus nigra L األسودالمفردة للحور 

   . الصلب
       

   : تضاعف العقدة المفردة فيNAA او IBA و BA  التداخل بينتأثير

    :تاثير التداخل في عدد االفرع

 BAلتر / ملغم  1.0 الحاوية األوساط الى NAA او IBAسين  االوكإضافة إن) 5(يالحظ من الشكل       

 تكون اكبر إذ ه، لوحدBAلتر /  ملغم 1.0  التركيزعقدة مقارنة مع استخدام / األفرع في زيادة عدد تساعد

 والتي NAA او IBAلتر /  ملغم 0.3 متداخال مع BA احتوت أوساط عند زراعة العقد في األفرععدد من 

 التي األوساط المتكونة في األفرع عدد عنعقدة على التوالي وتفوقت معنويا / فرع  4.9 و 4.7كونت 

/  فرع 3.5 والتي كونت NAA او IBAلتر /  ملغم 0.1 متداخال مع BAلتر /  ملغم 1.0  التركيزاحتوت

   ه لوحدBAلتر /  ملغم 1.0 المعاملة المجهزة بـ بدورها تفوقت معنويا علىالتي عقدة لكل منهما و

 عند زراعة العقد المفردة لنبات )Khan et al., 2011(تتماشى هذه النتيجة مع ماتوصل اليه . )1الصورة (

ان اذ ذكر ب IBA متداخال مع BAلتر /  ملغم 1المجهز بـ  MS في وسط Salix tetrasperma الصفصاف

 التأثيران  .BA + 0.25  IBAلتر /  ملغم 1  بـكانت في الوسط المجهز األفرع استجابة لتكوين أفضل

 تداخالت هذه التراكيز أن إلىقد يعود  BA لتر/  ملغم 1.0  معااليجابي لتداخل بعض تراكيز االوكسينات

  وبالتالي زيادة المجموع الخضرياألفرع التراكيز المثلى لتحفيز نمو البراعم الجانبية وزيادة عدد وفرت

   .)Devlin and Witham, 1983( األخرىمقارنة بالتراكيز المدروسة 

   

0.0 0.5 1.0 2.0 3.0
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  : التداخل في اطوال الفروعتأثير

 بالتراكيز NAA او IBA مع BA تداخالت تأثيرختالفات معنوية في ال اغياب) 6(        يتضح من الشكل 

 سم و 0.87 األفرع ألطوال ت معدالأعلى وحصولالمدروسة في اطوال االفرع النامية من العقد المفردة 

 او NAAلتر /  ملغم 0.3 متداخال مع BAلتر /  ملغم 1.0 الحاوية األوساطي  فتها سم عند زراع0.80

IBA 1في االوساط المجهزة بـ )  سم 0.70(   على التوالي في حين تم الحصول على اقل اطوال للفروع 

  .NAAلتر /   ملغم 0.1 متداخال مع BAلتر / ملغم 
  

          
  %.5ختلف فيما بينها معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال ت  المتشابهة الاألحرفالمعامالت ذات * 

المفردة للحور  الفروع الناتجة من زراعة العقد في عدد NAA او IBA مع BA تداخل تأثير: 5الشكل 

   .  من الزراعةأسابيع بعد ثمانية MSعلى وسط  .Populus nigra L سوداال
  

          
   % .5تختلف فيما بينها معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال   المتشابهة الاألحرفات المعامالت ذ* 

المفردة للحور   الفروع الناتجة من زراعة العقدأطوال في NAA او IBA مع BA تداخل تأثير: 6الشكل 

   .  من الزراعةأسابيع بعد ثمانية MSعلى وسط  .Populus nigra L سوداأل

 لتر/ الترآيز ملغم 

 لتر/ الترآيز ملغم 
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  :  التداخل في عدد االوراقتأثير

ساعد في زيادة عدد بالتراكيز المدروسة  NAA او IBA االوكسين إضافة أن) 7(الحظ من الشكل ي        

اذ تكون اكبر عدد من االوراق عند زراعة لوحده  BAلتر /  ملغم 1.0عقدة مقارنة مع استخدام / االوراق 

 17.4 والتي كونت NAA او IBAلتر /  ملغم 0.3 متداخال مع BA لتر/  ملغم 1.0 احتوت أوساطالعقد في 

 الحاوية األوساطعقدة على التوالي وتفوقت معنويا على كل من عدد االوراق المتكونة في /  ورقة 17.2و 

BA لتر /  ملغم 0.1 متداخال معIBA او NAA عقدة على التوالي /  ورقة 13.5 و 12.9 والتي كونت

 إن .)1الصورة ( هلوحد BAلتر /  ملغم 1.0ت معنويا على المعاملة التي احتوت على بدورها تفوقالتي و

 ربما يعود NAA او IBAلتر /  ملغم 0.3 مع BA لتر/  ملغم 1.0 في معامالت تداخل األوراقزيادة عدد 

 فتح فرصة لتأعطى وبالتالي) 5شكل (الى كون هذا التداخل اعطى اكبر عدد من الفروع لكل عقدة مفردة 

  .األوراق من  عدداكبر
  

  : سم0.5 التداخل في عدد االفرع االطول من تأثير

 في قدرتها على NAA او IBA مع BA التداخالت المختلفة من تأثيراختالف ) 8(ن من الشكل ي      يتب

عقدة /  فرع 3.5 و 3.7 سم 0.5 سم اذ تكون اكبر عدد من االفرع االطول من 0.5تكوين افرع اطول من 

 على التوالي NAA او IBA 0.3 متداخال مع BAلتر /  ملغم 1.0 التي احتوت األوساطد الزراعة على عن

/  ملغم 0.1 متداخال مع BAلتر /  ملغم 1.0 على األوساطوتفوقت معنويا على المعامالت التي احتوت فيها 

 عقدة على التوالي / فرع 2.4 و 2.7 سم فيهما 0.5 اذ بلغ عدد االفرع االطول من NAA او IBAلتر 

 سم المتكونة في االوساط التي احتوت على 0.5واللذان بدورهما تفوقا معنويا على عدد االفرع االطول من 

بين االوكسينات والسيتوكاينين في  المتبادل التأثير آلية إن .عقدة/  فرع 1.7 اذ كونت BAلتر /  ملغم 1.0

 تنشيط االنقسام الخلوي وزيادة طول من خاللاالوكسين هيئه  الذي اإلضافي دورال إلىعود ياستطالة الفروع 

 من الحامض النووي أنواعز تكوين يحف فضال عن تالخاليا وذلك عن طريق زيادة ليونة الجدار الخلوي

RNA المؤثرة في النمواألنزيمات الضروري لبناء  )Cline et al., 2002( االيجابية التأثيرات وتداخالتها مع 

   . كر للسيتوكاينيناتالسابقة الذ
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   %. 5تختلف فيما بينها معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال   المتشابهة الاألحرفالمعامالت ذات *    

المفردة للحور   الناتجة من زراعة العقداألوراق  في عددNAA أو IBA مع BA تداخل تأثير: 7الشكل 

   . من الزراعةأسابيع بعد ثمانية MSعلى وسط  .Populus nigra L سوداأل
 

  
     % .5تختلف فيما بينها معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال   المتشابهة الاألحرفالمعامالت ذات *   

 الناتجة من زراعة  سم0.5 من األطول األفرع في عدد NAA أو IBA مع BA تداخل تأثير: 8الشكل 

 من أسابيع بعد ثمانية MSعلى وسط .Populus nigra L  األسودالعقد المفردة للحور 

  . الزراعة
        

 في NAA أو IBA مع BA بإضافة  المجهزالوسطالمزروعة في   سبب تفوق االجزاء النباتيةإن      

 المضاف شجع BA أن إلىيعود  ربما  فقط BA بإضافةوسط المجهز اللمزروعة في ا األجزاء عن صفاتها

 أن إذ  االوكسينبغياب بشكل فعال التأثيرات هذه تظهرلم و.  وتفتح البراعم الجانبيةتكوين البراعم العرضية

علما  الوسط الغذائي في البراعم الجانبية يتوقف على التوازن بين السيتوكاينينات واالوكسينات المضافة نمو

 أن إلى باإلضافةهذا ، )Khan et al., 2011(ع النبات هذه النسبة من التوازن تختلف باختالف نو أن

 لتر/ الترآيز ملغم 

 لتر/ الترآيز ملغم 
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 Skoog أشار إذ ،)Edwin, 2005(االوكسينات تشجع االنقسام الخلوي وتعمل على اتساع الخاليا ونمو الساق 

 إضافة في حين سببت  انقسام الخالياإلى  لم يؤِد الوسط الغذائيإلى  العناصر المعدنية لوحدهاإضافة أن إلى

لها كان  العناصر المعدنية إلى السيتوكاينين مع االوكسين إضافةلكن للجزء النباتي  نمو قليل جدا ينالسيتوكاين

اختالف تاثير   يفسر سببأن يمكن أخرى من جهة . على انقسام الخاليا وتمايزها وتخصصهاا كبيرتأثيرا

ت التراكيز  هذه التراكيز مثله التداخالت عند هذأن إلى النباتية المزروعة األجزاءمعامالت التداخل على 

  زيادة المجموع الخضريومن ثم وأطوالها األفرعالمثلى لتحفيز نمو البراعم الجانبية وبالتالي زيادة عدد 

  ). Devlin and Witham, 1983(بشكل عام 
  

  : األفرع في تجذير IBA تأثير

بنصف تركيز  MSى وسط عند زراعة الفروع عل % 73.5بلغت نسبة تجذير  الحصول على أمكن      

 تم . سم3.7 أطوالها تفرع بلغ/  جذر4.5معدل عدد جذور وب IBAلتر /  ملغم 0.5امالحه ومجهز بـ 

، )2006قصاب باشي وعمار، ( على مصادر سابقة األفرع لتجذير IBA لتر/  ملغم 0.5 اعتماد هذا التركيز

      . بنصف تركيز أمالحهMSسط  النامية في واألسود الحور أفرع أعطى نسبة جيدة لتجذير إذ
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 Populus األسـود  للحـور   في تضاعف العقد المفردةNAA او IBA مع BA تداخل تأثير : 1صورة ال

nigra .  

1 BA 
 لتر/ملغم

1 BA + 0٫1 IBA   
  لتر/ملغم

1 BA + 0٫1 NAA 
  لتر/ملغم

1 BA + 0٫3 IBA 
 لتر/ملغم

1 BA + 0٫3 NAA 
 لتر/ملغم



   وآخرونناظم ذنون سعيد
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