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دراسة تأثير بعض العوامل في التضاعف الساللي ( )Clonal propagationلنبات الكاردينيا
 Gardenia jasminoides var. Veitchiiبالزراعة النسيجية
عمار زكي قصاب باشي
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الخالصة
نفذ البحث لتوضيح تأثير عدد من العوامل المهمة في نمو وتضاعف نبات الزينة الشججير الكاردينيجا
 Gardenia jasminoidesعند زراعته على وسط  MSالمحور خارج الجسم الحي .شجملت الدراسجة تجأثير
موقع الجزء النباتي على الفرع (قمة ناميجة العدجدا الولجى الثانيجة الثالثجة والرابعجة) تركيجز المايواينوسجيتول
( )150 125 100 75 50ملغم/لتجججر قيمجججة  pHالوسجججط الغجججذائي ()6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5
نجججوع الحديجججد المخلبجججي وتركيجججز ( Fe-EDTAيحجججو  5.6ملغجججم /لتجججر  Feو  Fe-EDDHAيحجججو 5.6
 22.4 16.8 11.2ملغم /لتر  )Feباإلضافة إلى تركيز اآلكار  )8 7 6 5 4( Agarغم/لتر .أوضجحت
النتائج بعد مرور ثمانية أسابيع من الزراعة تفوق العدجدا الثانيجة معنويجا ل علجى الدمجة الناميجة والعدجدا الولجى فجي
عدد الفرع/جزء نباتي .وت َك َّو َن أكبر عدد من الفرع /عددا وأكبر عدد من الفرع الطول من  0.5سم /عدجدا
في الوسجاط التجي احتجوت  125ملغم/لتجر مايواينوسجيتول .وتفجوق الوسجاط التجي بلغجت دالتهجا الهيدروجينيجة 6
معنوي جا ل علججى بديججة الوسججاط ذات الججـ  pHالمختلفججة المدروسججة فججي كججل مججن عججدد الفججرع  /عدججدا وعججدد الفججرع
الطججول مججن  0.5سججم /عدججدا .وتفججوق الحديججد المخلبججي  Fe-EDDHAعلججى  Fe-EDTAفججي جميججع الصججفات
المدروسة في معظم المعامالت وبلغت هذ الزيادات درجة المعنوية عند استخدامه بتركيجز  187ملغم/لتجر فجي
حين َم َّثل تركيز  5غم  /لتر آكار التركيز الفضل إلعطاء أطول طول لألفرع وأكبر عدد من الفرع الطجول
من  0.5سم بينما َسبّب التركيز  4غم /لتر آكار نمو أكبر عدد من الفرع وتفوق معنويا ل علجى التراكيجز  7و 8
غم  /لتر آكار.
الكلمجججات الدالجججه Gardenia jasminoides :زراعجججة النسججججة نجججوع الحديجججد  pHالوسجججط آكجججار
مايواينوسيتول.
تاريخ تسلم البحث  2011/10/5وقبوله في 2011/12/12

المقدمة
الكاردينيججا  Gardenia jasminoidesنبججات زينججة شجججير مسججتديم الخضججرا يعججود الججى عائلججة
) Rubiaceaeالكاتب  .)1988ينتمي إلى الجنس  Gardeniaحوالي  200نوع مجن اهمهجا jasminoide
الججذ يضججم الصججنف  Veitchiiوهججو مججن أكثججر الصججناف شججعبية (عبججدخ واخججرون  .)2003تعججد شجججيرات
الكاردينيا مجن الشججيرات الجميلجة التجي تجزدان بهجا الحجدائق المنزليجة والعامجة باإلضجافة الجى اسجتخدام ازهارهجا
للدطف واستخراج العطور( السلطان واخرون  ) 1992وصناعة االصجبا الحتوائهجا علجى مجادا Crocetin
( Georgeواخججرون  .)1993اكثججار نبججات الكاردينيججا بالب جذور غيججر مرغججوب في جه لنججه يعطججي نباتججات غيججر
مشابهة لنبات االم ولذلك يكثر خضريا اما بالتطعيم او بالعدلة (السلطان واخرون  )1992او باستخدام تدانجات
الزراعة النسيجية (النوح  )2009وتعد الطريدة االخيرا مجن االكثجار مجن احجدث وافضجل طجرق االكثجار حاليجا
وذلك لما تتمتع به من مميزات ال تتوفر في طرق االكثار الخضر االخرى منها انتجاج نباتجات بأعجداد كبيجرا
مججن نباتججات امهججات قليلججة العججدد بمججدا قصججيرا وضججمن مسججاحات صججغيرا وعلججى مججدار السججنة (سججلمان 1988
 Hartmannواخرون .) 2002
هناك عوامل عديدا تلعب دورال في تضاعف الجزء النباتي عنجد اكثجار بالزراعجة النسجيجية منهجا نجوع
الجججزء النبججاتي ورقججم الدالججة الهيدروجينيججة للوسججط المججزروع فيججه الجججزء النبججاتي فدججد ذكججر كججاظم واالطرقجججي
Gardenia
( )1993بججأن الدمججم الناميججة والبججراعم الزهريججة لكججل مججن الصججل البججذر لنبججات الكاردينيججا
 jasminoidesوالصنف  Veitchiiتفوقت في استجابتها للنمو خالل مرحلة النشجوء علجى كجل مجن البجراعم
الجانبيججة والوراق الكاملججة النمججو وأن الجججزاء المزروعججة علججى اوسججاط دالتهججا الهيدروجينيججة ( )5تفوقججت علججى
اقرانها من الجزاء المزروعجة علجى أوسجاط بلغجت دالتهجا الهيدروجينيجة  4أو  4.5أو  .5.5كمجا ذكجر  Pageو
 )1989( Visserبان الموقع الذ كان يشغله الجزء النباتي على فرع نبات الم تأثير فجي نمجو الججزء النبجاتي
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وتضاعفه الالحق وذلك عند مدارنتهم ما بين استجابة الدمة النامية والعددا االولى والثانية لنبات الزينجة العشجبي
 Chamelaucium uncinatumعلى التضاعف عند زراعتها علجى وسجط يحتجو علجى تراكيجز مختلفجة مجن
 .BAكذلك توصل عبيجد ( )2009إلجى إن اسجتبدال الحديجد المخلبجي Ethylenediamine tetraacetic acid
( Fe ٪6 )Fe-EDTAالذ يسجتخدم كمصجدر للحديجد فجي وسجط  MSبالحديجد المخلبجي Ethylenediamine
 ٪12 )Fe-EDDHA( di-o-hydroxyphenylacetic acidسججاعد فججي زيججادا نسججبة الكلوروفيججل والججوزن
الرطب والجاف لفرع نبات الخوخ  Prunus persica L. Batschالمكثجرا نسجيجيال .مجن جهجة أخجرى أشجار
 Gürelو  )1998( Gulssenإلى أن إضافة المادا المصجلبة ( )Agarبتركيجز  5غم/لتجر إلجى الوسجط الغجذائي
ل
مدارنجة مجع
كجان لجه التجأثير الفضجل فجي تضجاعف أفجرع نبجات اللجوز  Amygdalus communis L.ونموهجا
التراكيز ()9 8 7 6غم/لتجر .أمجا الشجرقاو والعبيجد ( )1999فدجد ذكجرا بجأن إضجافة المايواينوسجيتول إلجى
الوسط الغذائي يحسن من كفاءا التخليق التجديد لألنسجة المزروعجة لنجه يجدخل فجي تفجاعالت اندسجام الخاليجا
(جندية .)2003
تأسيسجججا ل علجججى مجججا تدجججدم ولدلجججة أو عجججدم تجججوفر دراسجججات حجججول تجججأثير نجججوع الججججزء النبجججاتي تركيجججز
المايواينوسججيتول نججوع الحديججد المخلبججي وتركيججز تركيججز اآلكججار ودرجججة الدالججة الهيدروجينيججة للوسججط الغججذائي
أجريت الدراسة من أجل التوصل إلى أفضل المعامالت المالئمة للتضاعف الساللي السريع Rapid Clonal
 Propagationلنبات الكاردينيا بهدف الحصول على نباتجات مشجابهة لنبجات االم (الخفجاجي والمختجار 1989
وجندية . )2003
مواد البحث وطرائقه
أجريججت التجججارب فججي مختبججر زراعججة النسجججة والخاليججا النباتيججة /كليججة الزراعججة والغابججات /جامعججة
الموصل .أخذت فروع غضة حديثة النمو بطول 3-2سم من نبتة ام واحدا ( )Cloneنامية فجي الحدجل يتجراوح
عمرها ما بين  12-10سنة جيدا النمو خالية من االصابات المرضجية والحشجرية ازيلجت االوراق مجن الفجروع
ثججم غسججلت الفججروع بالمججاء الجججار لمججدا  30دقيدججة بعججدها غمججرت فججي خلججيط مججن محلججول حججام االسججكوربيك
) )Ascorbic acidبتركيز  150ملغم/لتر وحجام السجترك ) (Citric acidبتركيجز  100ملغم/لتجر بنسجبة
 1:1وذلك للتدليل من التأثير الضار لكسدا المركبات الفينولية .ولجل اجراء التعدجيم السجطحي للفجروع ندلجت
إلى كابينة انسياب الهواء الطبدجي  Laminar- air flow cabinetحيجث غمجرت فجي محلجول المبيجد الفطجر
البينوميل  benomylبتركيز 1غم/لتر لمدا  3-2دقيدة مع التحريك المستمر ثم غسلت بمجاء مدطجر مجرا واحجدا
بعججدها غمججرت فججي محلججول هججايبوكلورات الصججوديوم ( NaOClتججم تحضججير مججن إضججافة  10مججل مججن محلججول
الداصر التجار عالمة فاس الحاو على  ٪ 6هايبوكلورات الصجوديوم إلجى  90مجل مجاء مدطجر) مضجافا ل لجه
عدا قطرات من المادا الناشجرا  Tween -20مجع التحريجك المسجتمر لألججزاء النباتيجة وبعجد مجرور  20دقيدجة
غسلت الفروع بماء مدطر ومعدم اربع مرات متتالية للتخلص من اثار المجادا المعدمجة ثجم وضجعت علجى أوراق
ترشيح معدمة إلزالجة العجالق بهجا مجن المجاء نميجت االججزاء النباتيجة بعجد تجهيزهجا فجي وسجط غجذائي تكجون مجن
امججالح الوسججط  Murashige( MSو  )1962 Skoogمضججافا لججه  0.1ملغم/لتججر Thiamine-HCLو 0.5
ملغم/لتجججر  Pyridoxine-HClو  0.5ملغم/لتجججر  Nicotinic acidو 100ملغم/لتجججر  Myo-Inositolو 2
ملغم/لتججر  Glycinو30غم/لتججر  Sucroseو 1ملغم/لتججر ( ) BA( benzyl adenineالنججوح  .)2009بعججد
تحضير الوسط اضيف له  6غم/لتر آكار من نوع  Agar-Agarوضبطت حامضجيته عنجد  5.8 -5.7ومجن ثجم
قسم على قناني زجاجية حجم  200مل بواقع  20مل وسط غذائي لكل منها ثم عدم لمجدا  20دقيدجة عنجد درججة
حرارا º 121م باسجتخدام المعدجام علمجا بانجه اجريجت بعج التحجويرات علجى الوسجط الغجذائي اعجال وحسجب
ظروف الدراسة عند الزراعة قطعت الفجروع الجى نجوعين مجن االججزاء النباتيجة (اطجراف افجرع وعدجد مفجردا)
بطول 1سم تدريبا لكل منها وزرعت بشكل عمود على الوسط الغذائي الصجلب ومجن ثجم حضجنت الزروعجات
في غرفة النمو عنجد º25-23م وشجدا اضجاءا  2000لجوكس جهجزت مجن انابيجب الفلورسجنت البيضجاء لمجدا 16
ساعة/يوم  .أعيجدت زراعجة النبيتجات كجل  4أسجابيع بعجد تدطيعهجا علجى وسجط طجازج جديجد مجن نفجس المكونجات
أعال وبعد ان تم الحصول على العدد الكافي من نباتات االمهات النسيجية نفذت التجارب التالية :
 -1دراسة تأثير نوع الجزء النباتي وموقعه على الفرع في التضاعف درس في هجذ التجربجة مجدى اسجتجابة
الدمججة الناميججة العدججد الالحدججة له جا (العدججدا االولججى) والتججي بعججدها بالتسلسججل (العدججدا الثانيججة) والعدججدا الثالثججة
والرابعة لتكوين االفرع . Proliferation
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 -2دراسججة تججأثير تركيججز المايواينوسججيتول  Myo-Inositolدرس فججي هججذ التجربججة تججأثير خمسججة تراكيججز
مختلفة من المايواينوسيتول ( 50و  75و 100و 125و )150ملغم /لتر في تضاعف العدد المفردا.
 -3دراسة تأثير حامضية ( )pHالوسط الغذائي في تضاعف العدد المفجردا .وذلجك عنجد قجيم ( 5و  5.2و 5.4
و  5.6و  5.8و  )6.0من حامضية الوسط الغذائي في تضاعف العدد المفردا .
 -4دراسة تأثير نوع وتركيز الحديد المخلبي المكون للوسط الغذائي في تضاعف العدجد المفجردا .تجم فجي هجذ
الدراسجججة مدارنجججة تجججأثير الحديجججد المخلبجججي )Fe-EDTA( Ethylenediamine tetraacetic acid
المسججتخدم فججي الوسججط الغججذائي  MSوالمتحصججل عليججه مججن (إضججافة  37.25ملغججم /لتججر Na2EDTA
الجججججججى  27.8ملغم/لتجججججججر  )FeSO4.7H2Oوالحجججججججاو  5.6ملغم/لتجججججججر  Feمجججججججع الحديجججججججد المخلبجججججججي
 )Fe-EDDHA( Ethylenediamine di-o-hydroxyphenylacetic acidبتراكيجججز (93.5
 )374 280 187ملغم  /لتر والحاو  22.4 16.8 11.2 5.6ملغم/لتر  Feعلى التوالي.
 -5دراسججة ت جأثير تركيججز المججادا المصججلبة للوسججط الغججذائي ( .)Agar-Agarبخمسججة تراكيججز ( 4و 5و  6و 7
و )8غم /لتر من مادا االكار إلى الوسط الغذائي في نمو وتضاعف العدد المفردا .
أخذت الدجراءات بعجد مجرور  4و/أو  8أسجابيع مجن الزراعجة وتمثلجت بعجدد االفرع/ججزء نبجاتي طجول
الفرع الرئيسي (سم) وعدد الفرع الطول من  0.5سم /جزء نباتي .الفرع الناتجة من تجارب التضجاعف تجم
تجذيرها في وسط  MSمجهز بـ  0.5ملغجم  /لتجر ( IBAالنجوح  .)2009اسجتخدم التصجميم العشجوائي الكامجل
 C.R.Dفجججي تنفيجججذ التججججارب (الجججراو وخلجججف خ  )1980وبواقجججع  20مكجججرر لكجججل معاملجججة وتمجججت مدارنجججة
المتوسجطات وفجق اختبجار دنكججن متعجدد الحجدود تحجت مسججتوى احتمجال  ٪5واسجتعمل البرنجامج الجججاهز (SAS
 )1996لتحليل البيانات .
النتائج والمناقشة

أوالً :مرحلة التضاعف:
 -1تأثير نوع الجزء النباتي :يتضح مجن الججدول ( )1وبعجد مجرور اربعجة اسجابيع مجن الزراعجة بأنجه لجم تحجدث
فروقات معنوية مابين االجزاء النباتية المزروعة في صفة عدد االفرع المتكونة علجى الججزء النبجاتي فجي حجين
ظهرت هذ الفروقات وبشكل واضح بعد مرور ثمانية اسجابيع مجن الزراعجة اذ كونجت العدجدا الثانيجة اكبجر عجدد
من االفرع ( )9.3فجرع/عدجدا وتفوقجت معنويجا علجى كجل مجن الدمجة الناميجة والعدجدا االولجى فجي حجين لجم تختلجف
معنويا عن العددا الثالثة والرابعة كذلك يالحظ من الجدول بأن اكبر زيادا في طول الفرع بعد اربعجة اسجابيع
من الزراعة تم الحصول عليها مجن زراعجة الدمجم الناميجة اذ بلجل معجدل طجول الفجرع  3.9سجم وتفوقجت معنويجا
علجى بججاقي االججزاء النباتيججة .فججي حجين اختفججت الفروقججات المعنويجة بعججد مجرور ثمانيججة اسججابيع مجن الزراعججة بججين
االجزاء النباتية المزروعة علما بأن اكبر زيادا في طول الفرع تم الحصجول عليجه مجن زراعجة العدجدا الثالثجة
وبلغت  6.8سم .اما فيما يخص عدد الفجرع الطجول مجن  0.5سجم /ججزء نبجاتي بعجد مجرور ثمانيجة اسجابيع مجن
الزراعة فيالحظ بأن اكبر عدد من االفرع تكون من زراعة العددا الثالثجة وبلجل  1.7فجرع ولجم يختلجف معنويجا
عن عدد الفرع المتكونة على العدد المفردا الولى والثانية لكنه اختلف معنويا ل عن عدد الفرع المتكونجة علجى
العددا المفردا الرابعجة .ان اخجتالف االسجتجابة مجا بجين اطجراف االفجرع والعدجد المختلفجة الموقجع علجى الفجرع قجد
يعزى الى عوامل فسلجية تتعلق بمحتوى هذ الجزاء من المواد الغذائية والهرمونيجة والجذ يعجد عامجل محجدد
لالسجججتجابة ( Trigianoو  )1999 Bowes 1996 Garyأو الجججى اخجججتالف درججججة نضجججج وتمجججايز الخاليجججا
المكونة لها والتي تعتمد عليها عملية ندل المغذيات الممتصجة مجن الوسجط الغجذائي اذ اشجار عبيجد ( )2009الجى
ان االوعية الناقلة للعددا اكثر تمايزال من اوعية اطراف الفجرع وبالتجالي فجأن االججزاء النباتيجة الكبيجرا الحاويجة
على نسجيج البرنكيمجا واالوعيجة الناقلجة والكجامبيوم تظهجر اسجتجابة افضجل بغج النظجر عجن تراكيجز االوكسجين
والسايتوكاينين في الوسط الغذائي ( Omuraو  )1992 Hidakaسلكت هجذ النتجائج سجلوك مشجابه لمجا ذكجر
 Pageو )1989( Visserحججججول اخججججتالف قججججدرا الدمججججة الناميججججة والعدججججدا االولججججى والعدججججدا الثانيججججة لنبججججات
 Chamelaucium uncinatam Schauerعلى التضاعف عند زراعتها على وسط غجذائي مجهجز بتراكيجز
مختلفة من  BAإذ تفوقت الدمجم الناميجة فجي تضجاعفها علجى كجل مجن العدجدا الولجى والثانيجة عنجد الزراعجة فجي
وسجط احتججوى  0.1أو  0.5ملغجم  /لتججر  BAفججي حجين تفوقججت العدجدا الولججى فججي تضجاعفها علججى كجل مججن الدمججة
النامية والعددا الثانية عند الزراعة على وسط احتوى  1أو 5أو10ملغم/لتر  BAعلما ل بجأن المعجامالت الخيجرا
أعطت أفضل النتائج.
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الججدول ( :)1تجأثير نجوع الججزء النبجاتي فجي نمجو وتضجاعف عدجد نبجات الكاردينيجا Gardenia jasminoides var.
 Veitchiiالمزروعة على وسط  MSالمجهز بـ 1ملغم/لتر  BAبعد مرور  4و  8أسابيع من الزراعة.
Table (1): Effect of explant type on growth and multiplication of Gardenia jasminoides
var. Veitchii culturing on MS medium with 1mg/L BA after 4 and 8 weeks.
عدد االفرع االطول من0.5
طول الفرع (سم) بعد مرور
عدد الفرع /جزء نباتي بعد مرور
سم/جزء نباتي بعد مرور
نوع الجزء
Shoots length
No. of shoots longer than
No. of shoots/explant after
النباتي
(cm)/explant after
0.5 (cm)/explant after
Type of
Explant
 8اسابيع
8اسابيع
4اسابيع
8اسابيع
4اسابيع
8 weeks
8 weeks
4 weeks
8 weeks
4 weeks
1.6 ab
4.6 ab
3.9 a
6.1 b
1.9 a
الدمة النامية
1.4 ab
4.5 ab
2.8 b
6.6 b
1.9 a
العددا االولى
1.3 ab
5.3 ab
2.3 bc
9.3 a
2.5 a
العددا الثانية
1.7 a
6.8 a
2.1 c
8.3 ab
3.2 a
العددا الثالثة
1.2 b
5.5 ab
2.3 bc
8.3 ab
3.1 a
العددا الرابعة
المعدالت التي تحمل احرفا ل متشابهة في العمود الواحد التختلف عن بعضها معنويا ل حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى
احتمال .٪5

 -2تأأأثير تركيأأز المايواينوسأأيتول :يالحججظ مججن الجججدول ( )2بججأن زيججادا تركيججز المايواينوسججيتول سججبب زيججادا
تضاعف الجزء النباتي وأطوال الفرع الطول من  0.5سم /جزء نباتي اذ تكون اكبر عدد من الفرع لكل
عددا ( )9.2واكبر عدد من الفرع الطول من  0.5سم/عددا ( )5.2عند زراعة العدد في وسط احتوى
الجدول ( :)2تأثير تركيز المايواينوسيتول في نمو وتضجاعف عدجد نبجات الكاردينيجا Gardenia jasminoides var.
 Veitchiiالمزروعة على وسط  MSالمجهز بـ 1ملغم/لتر  BAبعد مرور  8أسابيع من الزراعة .
Table (2): Effect myo-inositol concentration on growth and multiplication of Gardenia
jasminoides var. Veitchii nodes culturing on MS medium with 1mg/L BA after 8 weeks.
عدد الفرع الطول من 0.5
تركيز الماينواسيتول
عدد االفرع/عددا
سم/عددا
طول الفرع (سم)
(ملغم/لتر)
No. of
No. of shoots longer than
)Shoots length (cm
Conc. Of myoshoots/node
0.5 cm/node
)inositol (mg/L
3.6 b
3.5 a
6.2 b
50
4.1 ab
3.5 a
7.6 ab
75
4.5 ab
3.1 a
7.9 ab
100
5.2 a
3.4 a
9.2 a
125
4.5 ab
3.7 a
8.2 ab
150
ل
ل
المعدالت التي تحمل احرفا متشابهة في العمود الواحد التختلف عن بعضها معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مسجتوى
احتمال . ٪5

 125ملغم/لتر مايواينوسجيتول وتفوقجت هاتجان الصجفتان لهجذ المعاملجة معنويجا عجن العدجد المزروعجة فجي الوسجط
المجهز بـ  50ملغم/لتر مايواينوسيتول لكنها لم تفرق معنويا عن المعامالت التي زرعت فيها العدد على وسجط
احتججججوى  75أو 100أو 150ملغم/لتججججر مايواينوسججججيتول فججججي حججججين لججججم يظهججججر أ تججججأثير معنججججو لتركيججججز
المايواينوسججيتول فججي أطججوال الفججرع .إن التججأثير المعنججو إلضججافة  125ملغم/لتججر مايواينوسججيتول فججي الصججفات
أعال ربما يعود إلى مالئمة هذا التركيز إلحداث تأثير من خالل دخوله في تصنيع الدهون المفسفرا والمجواد
البكتينية التي تدخل في تركيب الغشية الخلوية والجدران الخلوية على التوالي (الكناني .)1987
 -3تأثير  : pHيتضح من الجدول ( )3بجأن زيجادا  pHالوسجط الغجذائي إلجى  6سجبب زيجادا معنويجة فجي قجدرا
ل
مدارنة مجع الججزاء النباتيجة
الجزاء النباتية على التضاعف وكذلك عدد الفرع الطول من  0.5سم لكل عددا
المزروعجججة علجججى الوسجججاط التجججي تراوحجججت دالتهجججا الحامضجججية مجججا بجججين  .5.8 -5إذ تجججم الحصجججول علجججى 12.5
فرع/عدججدا و  8.2فججرع أطججول مججن  0.5سججم  /عدججدا عنججد زراعججة الجججزاء النباتيججة علججى أوسججاط بلغججت دالتهججا
الهيدروجينية  6مدابل  4.3فرع/عددا و  1.9فرع أطول من  0.5سم/عدجدا عنجد زراعجة الججزاء النباتيجة علجى
الوسججاط التججي بلغججت دالتهججا الهيدروجينيججة  .5مججن جهججة أخججرى لججم يسججبب تغيججر  pHالوسججط الغججذائي ضججمن
المستويات المدروسة أ فروقات معنوية في أطوال الفرع.
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إن سججبب تفججوق الجججزاء المزروعججة علججى الوسججاط ذات الدالججة الهيدروجينيججة  6ربمججا يعججود إلججى حصججول
ل
مدارنة مجع الوسجاط ذات 5.8 pH
االستفادا الفضل للجزء النباتي من عنصر الحديد الموجود في هذا الوسط
أو أقل .إذ ذكر  Daltonوآخرون ( )1983بأن الحديد المخلبي الداخل في تركيبجة وسجط )Fe-EDTA( MS
يفدد حوالي  %45من الحديد الم َكون له عندما تكجون حامضجية الوسجط  5.8أو أقجل .سجلكت هجذ النتجائج سجلوك
مشابه لما ذكر  Shibliوآخرون ( )1998مجن حيجث أن رفجع  pHالوسجط الغجذائي إلجى  6يسجبب زيجادا معجدل
التضاعف للجزء النباتي.
الجدول ( :)3تأثير  pHالوسط الغذائي في نمو وتضاعف عدد نبجات الكاردينيجا Gardenia jasminoides
 var. Veitchiiالمزروعة على وسط  MSالمجهز بـ  1ملغم/لتر  BAبعد مرور  8أسابيع من الزراعة.
Table (3): Effect of medium pH on growth and multiplication of Gardenia
jasminoides var. Veitchii nodes culturing on MS medium with 1mg/L BA after 8
weeks.
ػذد األفزع األطىل مه 0.5
سم/ػقذة
No. of shoots longer than
0.5 (cm)/node
1.9 d

pH

ػذد األفزع /ػقذة
No. of shoots/ node

طىل األفزع (سم)
)Shoots length (cm

5.0

4.3 c

3.0 ab

5.2

4.2 c

3.2 ab

1.5 d

5.4

6.1 c

3.7 a

2.8 c

5.6

6.6 c

2.8 b

3.7 c

5.8

9.8 b

3.7 a

4.8 b

8.2 a
3.4 ab
12.5 a
6.0
ل
ل
المعدالت التي تحمل احرفا متشابهة في العمود الواحد التختلف عن بعضها معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مسجتوى
احتمال . ٪5

 -4تأثير نوع الحديد المخلبي وتركيزه :يتضح من الجدول ( )4بجأن اسجتخدام الحديجد المخلبجي Fe-EDDHA
بكافة تراكيجز المدروسجة سجبب زيجادا فجي عجدد الفجرع الناميجة مجن الججزء النبجاتي مدارنجة مجع اسجتخدام الحديجد
المخلبي  Fe-EDTAوالذ يمثل صيغة الحديجد المسجتخدمة فجي معظجم االوسجاط الغذائيجة وخاصجة وسجط MS
الشائع االستخدام وبلغت هذ الزيادات درجة المعنوية عند استخدام  Fe-EDDHAبتركيز  187ملغجم /لتجر اذ
تجم الحصجول علجى  12.6فرع/عدجدا مدابجل  7.2فرع/عدجدا عنجد اسجتخدام  Fe-EDTAبجالتركيز المسجتخدم فجي
الوسججط  27.8( MSملغججم  /لتججر) .كججذلك يالحججظ مججن الجججدول بججأن اسججتخدام الحديججد المخلبججي Fe-EDDHA
بالتركيز ( )280 187 93.5ملغم /لتر سجبب زيجادا كجل مجن أطجوال الفجرع وعجدد الفجرع الطجول مجن 0.5
سم/عددا مدارنة بالحديجد المخلبجي  Fe-EDTAوتجم الحصجول علجى أطجول الفجرع ( 3.4سجم) واكبجر عجدد مجن
الفرع الطول من  0.5سم/عددا ( )6.4عند زراعة العدد على الوسجاط التجي احتجوت  187ملغجم  /لتجر Fe-
 EDDHAوالتي تفوقت معنويا على المعامالت التي احتجوت  Fe-EDTAو  Fe-EDDHAبتركيجز 374
ملغججم  /لتججر .إن سججبب تفججوق الحديججد المخلبججي  Fe-EDDHAعلججى الحديججد المخلب جي  Fe-EDTAفججي جميججع
الصفات المدروسة ولمعظم التراكيز ربما يعود الى قلجة ثبوتيجة  Fe-EDTAفجي الوسجاط الغذائيجة التجي تكجون
درجة حامضيتها  5.8أو أقل وهذا واقع حال وسط  MSالذ تتجراوح درججة حامضجيته مجا بجين  5.8 -5.7إذ
ذكر  Daltonوآخرون ( )1983بأنه في الوساط التي تبلل درجة الحامضية فيها  5.8أو أقجل يفدجد  ٪ 45مجن
الحديججد المكججون للحديججد المخلبججي  Fe-EDTAمدارنججة مججع ثبوتيججة  Fe-EDDHAفججي الوسججاط الغذائيججة التججي
تتجراوح درجججة حامضجيتها مججا بجين ( 10-4النعيمججي  )1999وهججذا بجدور يججلد الجى قلججة تجراكم المججواد السججامة
ومنججججججع تحججججججول الحديججججججد إلججججججى صججججججورا غيججججججر جججججججاهزا (  Daltonو آخججججججرون Hangarters 1983
 )1991 Stasinopoulousمما يتيح الفرصة لحدوث النمو والتضاعف بشكل أفضل .من جهة أخجرى أشجار
 Singhو  )1980( Krikorianإلججى أن سججبب ضججعف نتججائج  Fe-EDTAمدارن ج َة مججع  Fe-EDDHAربمججا
يعود إلى التركيز المفرط لمادا  37.3( Na2EDTAملغم/لتر) والذ يزيد عن الحد الضرور لخلجب الحديجد
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 Fe2+وهججذا مججا يججلثر فججي جاهزيججة كتيونججات العناصججر الغذائيججة الصججغرى الخججرى الثنائيججة التكججافل سججلكت هججذ
النتججججائج وفدججججا ل لمججججا ذكججججر  Antonopoulouو  )2007( Dimassiمججججن أن إضججججافة الحديججججد المخلبججججي Fe-
 EDDHAبدالل مجن  Fe-EDTAإلجى الوسجاط الغذائيجة المسجتخدمة فجي اإلكثجار الجدقيق لنجواع نباتيجة مختلفجة
يعطي نتائج إيجابية.
الجججدول ( )4تججأثير نججوع الحديججد المخلبججي وتركيججز فججي نمججو وتضججاعف عدججد نبججات الكاردينيججا Gardenia
 jasminoides var. Veitchiiالمزروعججة علججى وسججط  MSالمجهججز بجـ  1ملغججم /لتججر  BAبعججد مججرور 8
اسابيع من الزراعة.
Table (4): Effect of type and concentration of chelated iron on growth and
multiplication of Gardenia jasminoides var. Veitchii nodes culturing on MS
medium with 1mg/L BA after 8 weeks.
نوع الحديد المخلبي
Type of
chelated iron

تركيز مركب
الحديد
(ملغم  /لتر)
Conc. of iron
compound
)(mg/L

تركيز %Fe
في مركب الحديد
Conc. of Fe% in
iron compound

عدد االفرع
/عددا
No. of
shoots/node

طول الفرع
(سم)
Shoots
)length (cm

عدد االفرع االطول
من  0.5سم/عددا
No. of shoots
longer than 0.5
cm/node

Fe-EDTA

27.8

5.6

7.2 b

2.3 b

3.7 b

Fe-EDDHA

93.5

5.6

8.5 b

3.0 a

4.1 ab

Fe-EDDHA

187

11.2

12.6 a

3.4 a

6.4 a

Fe-EDDHA

280

16.8

8.7 b

3.2 a

4.4 ab

Fe-EDDHA

374

22.4

8.6 b

1.8 b

3.7 b

المعدالت التي تحمل احرفا ل متشابهة في العمود الواحد التختلف عن بعضها معنويا ل حسجب اختبجار دنكجن متعجدد الحجدود عنجد مسجتوى
احتمال . ٪5

 -5تأثير تركيز االكار (  : ) Agar-Agarبالنظر للنتائج المعنوية المتحصجلة مجن التجربجة السجابدة مجن خجالل
إضافة  Fe-EDDHAللوسط  MSبدالل من  Fe-EDTAلجذا تجم إضجافة  Fe-EDDHAإلجى الوسجط الغجذائي
بتركيز  187ملغم /لتر لدراسة تأثير تركيز اآلكار .يتضح من الجدول ( )5بأن زيادا تراكيز االكجار مجن 8 -4
غم  /لتر قللت عدد االفرع المتكونة من العدد إذ تكون أكبر عدد من الفرع  16.1فرع/عددا في الوسط الذ
الجدول ( )5تأثير تركيز االكار فجي نمجو وتضجاعف عدجد نبجات الكاردينيجا Gardenia jasminoides var.
 Veitchiiالمزروعة على وسط  MSالمجهز بـ  1ملغم /لتر  BAبعد مرور  8اسابيع من الزراعة*.
Table (5): Effect of Agar concentration on growth and multiplication of Gardenia
jasminoides var. Veitchii nodes culturing on MS medium with 1mg/L BA after 8
weeks.
تركيز االكار (غم/لتر)
)Agar conc. (gm/L

عدد االفرع /عددا
No.of
shoots/node

طول الفرع (سم)
)Shoots length (cm

عدد االفرع االطول من 0.5
سم/عددا
No. of shoots longer than
0.5 cm/node

11.6 ab
2.4 b
16.1 a
4
12.4 a
3.5 a
14.6 ab
5
8.7 a-c
2.4 b
13.4 a-c
6
7.3 bc
2.7 b
11.9 bc
7
6.7 c
2.3 b
11.1 c
8
المعدالت التي تحمل احرفا ل تتشابه التختلف عن بعضها معنويا ل حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال .٪5
*تم استبدال الحديد المخلبي  5.6( Fe-EDTAملغم/لتر  )Feبالحديد المخلبي  11.2( Fe-EDDHAملغم/لتر .)Fe
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 لتر آكار/  غم8  أو7  لتر آكار والذ تفوق معنويا ل عن عدد الفرع المتحصل عليها من إضافة/ غم4 احتوى
 مجن جهجة اخجرى يالحجظ بجأن إضجافة اآلكجار.لتجر/  غجم6  أو5 لكنها لجم تختلجف معنويجا ل عجن تلجك التجي احتجوت
4سم) مدارنة مع تلك النامية في الوسط المجهز بجـ3.5( لتر سبب زيادا معنوية في اطوال الفرع/غم5 بتركيز
لتجر تكجوين اكبجر عجدد مجن االفجرع االطجول مجن/  غجم5 لتر اكار كذلك سبب االكار بتركيز/ غم8  أو7  أو6 أو
 فرع) والذ تفوق معنويا ل عن عدد االفرع المتكونجة مجن الزراعجة علجى الوسجط المجهجز12.4(  عددا/ سم0.5
4 لتجر لكنجه لجم يختلجف معنويجا ل عجن عجدد االفجرع المتكونجة مجن الزراعجة علجى الوسجط المجهجز بجـ/غم8 أو7بجـ
 لتجر آكجار والزيجادا/ غجم4  إن زيادا عدد الفرع النامية من العدد المزروعة على الوسط المجهز بـ.لتر/غم6أو
5 عددا عند زراعة العدد النامية على الوسط المجهجز بجـ/ سم0.5 المعنوية لطوال الفرع وعددها الطول من
 لتر آكار ربما يعود إلى أن زيادا تركيز اآلكار أدت إلى زيادا صالبة الوسط الغذائي مما ّأثر سجلبا ل علجى/ غم
Gürel( أزموزيته وبالتالي قلل من قدرا العناصر الغذائية على الحركة واالمتصجاص مجن قبجل الججزء النبجاتي
.)1998 Gulsen و
MS  أسابيغ مه سراػخها ػلى وسط4  للفزوع بؼذ مزور٪95  أمكه الحصىل ػلى وسبت حجذيز: مرحلة التجذير:ًثانيا
.٪100  ػلما ً بأن الىبيخاث الىاحجت أُقلمج للىمى في ظزوف الظلت الخشبيت وبىسبت وجاحIBA لخز/ ملغم1 ومجهش بـ
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ABSTRACT
This experiments were conducted to study the effect of some important
factors on growth and multiplication of ornamental plant dendritic "Gardenia"
Gardenia Jasminoides var. Veitchii culturing on MS medium In vitro. The study
includes the effect of explant position on shoot (Apical shoot , 1st , 2nd , 3rd and 4th
node), concentration of Myo-inositol (50 , 75 , 100 , 125 and 150 mg/L), pH of
medium (5 , 5.2 , 5.4 , 5.6 , 5.8 and 6), Type of chelate Iron with its concentration
(Fe-EDTA contains 5.6 mg/L Fe and Fe-EDDHA contains 5.6 , 11.2 , 16.8 and
22.4 mg/L Fe) in addition to Agar concentrations (4 , 5, 6, 7 and 8 g/L). After 8
weeks from culturing, the results revealed predominant of the 2nd node significantly
over the apical shoot and 1st node in number of shoots / explant. The largest number
of shoots / node and the number of the shoots longer than 0.5 cm / node was formed
in the media which contain 125 mg / L myo-inositol. The medium with PH 6 was
highly significant in comparison with other media in different pH , in number of
shoots and number of shoots longer than 0.5 cm / node. The chelate ferrous FeEDDHA differed significantly from Fe-EDTA in all the studied traits for all
treatments, which showed significant increase at concentration of 11.2 mg/L, while
the best plant height and of shoots longer than 0.5 cm was appeared when applied
agar at concentration 5 g/L, but the concentration 4 g/L Agar as well caused the
largest number of shoots and significantly dominant over the agar concentration 7
and 8 g / L.
Key words: Gardenia jasminoides, Micropropagation, Type of (Fe), pH of medium,
Agar, Myo-inositol.
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