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تأثٌر منظم النمو  2.4-Dومستخلص عرق السوس فً اكثار المشمش
 Prunus armeniaca L.خارج الجسم الحً
حازم سلطان صفانة
جامعة المثنى  /كلٌة الزراعة
المستخلص :
نفذت هذه التجربة فً مختبر زراعة األنسجة النباتٌة فً المعهد التقنً  /المسٌب للفترة من
 2010/3/1ولغاٌة  2010/12/1لدراسة اربع تراكٌز من منظم النمو  2. 4 – Dهً ( , 0
1 2 , 1و  ) 3مل/لتر  1-ومستخلص عرق السوس هو (  0.50 , 0.25 , 0و  ) 1مل/لتر
والتداخل بٌنهما فً نمو وتطور األجزاء الخضرٌة وتجذٌرها لنبٌتات المشمش خارج الجسم
الحً  invitroولقد اظهرت النتائج التالٌة :
وجود فروقات معنوٌة احصائٌة لجمٌع الصفات المدروسة عند زٌادة تراكٌز منظم النمو
2,4-Dوتراكٌز مستخلص عرق السوس  ,والتداخل بٌنهما .كانت الزٌادة واضحة لمعدل
الصفات المدروسة مسجلة اعلى معدل عند التركٌز  3مل/لتر  1-لمنظم النمو  2.4 – Dوقد
بلغ  1.62سم ارتفاع النبات و  136ملغم للوزن الطري و  8.15ورقة و  2.78جذرا
وبأطوال  2.03سم  .فً حٌن لوحظ ان زٌادة تركٌز مستخلص عرق السوس أدت إلى زٌادة
لجمٌع الصفات المدروسة ( ارتفاع النبات  1.13سم و  127.5ملغم للوزن الطري و 6.66
ورقة  1.37 ,جذرا وبأطوال  1.33سم ) وسجلت التولٌفة بٌن تراكٌز  2,4-Dومستخلص
عرق السوس (  3مل/لتر  2,4-D 1-و  1.0مل/لتر  1-أعلى النتائج ولجمٌع الصفات وكانت
الزٌادة واضحة وقد بلغت (  1.58سم ارتفاع النبات  140 ,غم وزن طري  9.00 ,ورقة
و  4.4جذرا وبمعدل طول  2.28سم ) مقارنة بمعاملة المقارنة والتً اعطت اقل معدل
ولجمٌع الصفات.
المقدمة :
ٌعد المشمش  Apricotواسمه العلمً  Prunus armeniaca L.من أشجار النواة
الحجرٌة وٌعود إلى العائلة الوردٌة  Rosaceae Familyتصنف شجرة المشمش فً العالم
الى اشجار صغٌرة ومتوسطة وتقدر المساحة المزروعة وحسب منظمة  FAOلسنة 2003
( ]2[ )96800هكتار موزعة على العدٌد من البلدان وتنتج حوالً  2758010طن/هكتار
[ , ]12وأشارت المصادر إلى أن زراعة أشجار المشمش فً العراق قلٌلة لذا فان األشجار
المزروعة تكون انتاجٌتها قلٌلة وتحتوي ثمار المشمش على قٌمة غذائٌة عالٌة حٌث تحتوي
 100غم منه على  %85ماء وتنتج منها  51سعرة حرارٌة وعلى  12.8غم كاربوهٌدرات و
 0.1غم بروتٌنات وتحتوي على فٌتامٌنات  A,B,Cوعدد من العناصر كالبوتاسٌوم والفسفور
والكالسٌوم [.]8
ٌتم إكثار المشمش بطرٌقتٌن اما البذور إلنتاج أصول التطعٌم حٌث تحتاج البذور الى الكمر
البارد لتخرج من مرحلة السكون أو عن طرٌق التطعٌم وٌعتبر من اكثر الطرق لإلكثار لما له
تأثٌر منظم النمو 2.4Dومستخلص ....
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من مزاٌا منها انتاج اشجار متجانسة فً النمو وموعد األزهار واألثمار مما ٌسهل عملٌات
الخدمة والجنً والتسوٌق  ,وٌتم تطعٌم األصناف المرغوبة على األصول البذرٌة التً تم
 .]17ونظرا
انتاجها بزراعة بذور مشمش ناتجة من الموسم نفسه وتعتبر جاهزة للتطعٌم [
للظروف البٌئٌة التً ٌجب توفرها ألشجار المشمش وزٌادة انتاجٌتها وخلوها من األمراض
 P.T.Cللحصول على اعداد كبٌرة من
الفٌروسٌة تم االتجاه إلى زراعة األنسجة النباتٌة
الشتالت المتجانسة والمتشابهة من الناحٌة الوراثٌة لنبات األم وقد اختلفت البحوث فً اعداد
المنظمات فمنهم من أشار إلى استخدام منظم واحد [  11و ]15ومنهم من أشار إلى استخدام
أكثر من منظم وبعض المستخلصات الطبٌعٌة [ ]12حٌث بإضافة المستخلصات الطبٌعٌة مثل
عصٌر الطماطم وعصٌر البرتقال الى الوسط الغذائً والحاوي على أمالح ) (M&Sأدى إلى
تضاعف المجموع الخضري فً النباتات المزروعة خارج الجسم الحً.
وأشار [  ]5إلى أن إضافة عصٌر اللٌمون وحلٌب جوز الهند الى زٌادة نمو األجنة
الخضرٌة فً نمو نخٌل التمر  ,فً حٌن اشار [ ]11إلى إضافة سائل حلٌب جوز الهند بتركٌز
 ]12أن
 %5مع بعض األوكسٌنات الى تحفٌز األجزاء النباتٌة لشجرة السدر  ,وقد ذكر [
استجابة األجزاء النباتٌة (عقدة وقمة وبراعم جانبٌة فتٌة) وبعمر سنة اعطت افضل النتائج فً
تفتح البراعم وانتاج األفرع الخضرٌة وتطورها وتجارب زراعة القمة النامٌة فً وسط
M.Sومجهز ب  0.1ملغم/لتر  NAA 1-كان مناسبا ً فً تكوٌن الفروع الخضرٌة فً نبات
القرنفل  ،كما أشار [ ]6إلى أن أفضل مرحلة تضاعف ألفرع نبات السدر عند زراعته على
وسط  M.Sمضافا الٌه  2ملغم/لتر BA 1-و  0.1ملغم/لتر , NAA 1-وتبرز أهمٌة إنتاج هذه
النباتات خارج الجسم الحً لما تعطً هذه التقانة من إنتاج أعداد كبٌرة متجانسة من نباتات
متجانسة داخل غرف النمو [  .]10وتلعب األوكسٌنات دورا ً مهما ً وأساسٌا ً فً توجٌه النمو
لألجزاء النباتٌة المزروعة على اوساط غذائٌة معقمة وان إضافة منظم  2,4-Dأدى إلى زٌادة
النمو الخضري عند اكثار بعض النباتات مثل التفاح  ,القرنفل [.]14
ونظرا الن عملٌة اإلكثار الدقٌق تواجه صعوبات كثٌرة منها ارتفاع اسعار بعض منظمات
النمو النباتٌة وانخفاض كفاءتها جراء التعقٌم نتٌجة لتعرضها لحرارة عالٌة فقد تم التوجه فً
استخدام بعض مستخلصات النباتات الطبٌعٌة باإلضافة إلى استخدام بعض منظمات النمو مثل
 2,4-Dالذي ٌعتبر من منظمات النمو المسؤولة عن التجذٌر [.]11
تهدف الدراسة إلى إٌجاد أفضل تركٌز من  2,4-Dومستخلص عرق السوس لغرض نشوء
وتطور األجزاء الخضرٌة للمشمش وأقلمتها.
المواد وطرائق العمل :
اجرٌت هذه التجربة فً مختبر زراعة األنسجة النباتٌة فً المعهد التقنً  /المسٌب للفترة
من  2010/3/1ولغاٌة  2010/12/1حٌث انتخبت األجزاء النباتٌة لصنف المشمش المطعم (
عقدة تحتوي على برعمٌن ) وبطول  2سم من اغصان حدٌثة ألشجار متجانسة الحجم ولعمر
سنة واحدة فً شهر نٌسان  2010نقلت إلى المختبر بعد ان تم ازالة األوراق وقطعت الى
HgCl2
اجزاء بطول  1سم وغسلت بالماء إلزالة األتربة واستخدمت مادة كلورٌد الزئبق
للتعقٌم وبتركٌز  %0.06لمدة  5دقائق مع اضافة بعض قطرات من مادة  Tween-20مع
الرج المستمر لتقلٌل الشد السطحً للجزء النباتً وتغلغل المادة المعقمة داخل النسٌج وبعد
انتهاء فترة التعقٌم غسلت األجزاء النباتٌة اكثر من  5مرات بالماء المقطر المعقم نقلت الى
 Laminar- air-flow Hoodبعد ذلك قطعت األجزاء
منضدة انسٌاب الهواء (الهود)
 M.Sجدول (  )1بواقع  2عقدة فً قنٌنة
النباتٌة وبطول  0.5سم وزرعت فً وسط
) (Conical flaskابعادها  120x50ملم وحضنت على درجة حرارة ْ 25 ±م وشدة اإلضاءة
 1000لوكس بعد ان تم اضافة تراكٌز من منظم النمو  2,4-Dتراكٌز (  0أو  1أو  2أو )3
تأثٌر منظم النمو 2.4Dومستخلص ....
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مل/لتر 1-باستثناء معاملة المقارنة اضٌف الٌها  30غم سكروز اما بقٌة األوساط فلم ٌضاف
الٌها السكروز ) (9,8,7وتراكٌز مستخلص عرق السوس المستخدمة كانت (  0أو  0.25أو
 0.50أو  )1مل/لتر ، 1-إذ ٌحتوي مستخلص جذور عرق السوس العدٌد من العناصر الغذائٌة
وامالح البوتاسٌوم والكالسٌوم وزٌوت طٌارة ومركبات فٌنولٌة وسكرٌات وبروتٌنات واحماض
امٌنٌة وبكتٌن  ,وقد ذكر [  ]10بأن حالوته اكثر من  50مرة من سكر القصب .وبعد مرور 4
أسابٌع أجرٌت مرحلة التضاعف الخضري أعقبتها مرحلة التجذٌر وزرعت على نفس مكونات
الوسط السابق .أخذت القٌاسات بواقع خمسة مكررات لمعدل اطوال النباتات (سم) والوزن
الطري (ملغم) وعدد األوراق وعدد الجذور واطوالها بعد مرحلة التجذٌر.
جدول ) (1األوساط الغذائٌة المناسبة للمراحل المختلفة إلكثار المشمش والكمٌات (ملغم/لتر)
المرحلة الثالثة

المرحلة األولى والثانٌة

المركب

2500
190
135
150
150
20
2
0.05
0.75
0.03
4.5
37.2
6
28
2
100
6.0
6000

2500
190
270
150
150
20
2
0.05
0.75
0.03
4.5
37.2
6
28
2
100
0.1
6000

KNO3
MgSO4 . 7H2O
)NH4( 2SO4
CaCl2 . 2H2O
NaH2PO4 . H2O
MnSO4 . H2O
ZnSO4 . 7H2O
CuSO4 . 5H2O
Kl
CoCl2 . 6H2O
H3BO3
Na2EDTA
Na2MoO4 . H2O
FeSO4 . 7H2O
Pyridoxine HCl
Inositol
BA
Agar

المصدر [.]3
تم تنفٌذ التجارب وفق التصمٌم العشوائً الكامل  C.R.Dواختبرت الفروقات المعنوٌة بٌن
متوسطات المعامالت باستخدام اقل فرق معنوي على مستوى احتمال .]1[ 0.05
النتائج والمناقشــة :
تشٌر النتائج فً الجدول ) (2إلى أن هناك تأثٌر معنوي لمنظم النمو  2,4-Dفً زٌادة
ارتفاع نبات المشمش  ،اذ ادت إضافته إلى زٌادة معنوٌة فً هذه الصفة وازداد التأثٌر كلما
ازداد تركٌز المنظم المضاف زٌادة لمعدل ارتفاع النباتات عند زٌادة التركٌز لمنظم النمو
مسجالً أعلى معدل عند تركٌز  3ملغم  /لتر والذي بلغ  1.62فً حٌن اعطت معاملة المقارنة
اقل معدل الرتفاع نباتات المشمش مسجلة  0.26وقد ٌعود السبب فً ذلك إلى الدور المهم
لمنظم النمو فً انقسام واستطالة الخالٌا التً تحصل للنبات ألن التراكٌز العالٌة تعمل على
تنشٌط النمو [  ]5ولقد كان االعتقاد السائد سابقا بأن األوكسٌن ٌعمل على تنشٌط المجموع

تأثٌر منظم النمو 2.4Dومستخلص ....

50

حازم سلطان صفانة

مجلة المثنى للعلوم الزراعية
المجلد األول – العدد الثاني ايلول 2013

Volume: 1 No:2 Sep:2013

JMAS
ISSN:2226-4086

الجذري فقط وبتراكٌز مختلفة ربما ٌحدث ذلك بطرٌقة ما ٌنتج عنها تفاعل مع األغشٌة
البالزمٌة مما ٌسبب تحرر وانطالق حاد غٌر معروفة تنتقل الى النواة وٌحدث تغٌر فً عملٌة
النسخ والترجمة وبالتالً تحفز انتاج انزٌمات ارتخاء الجدار الخلوي وانزٌمات تزٌد من عملٌة
التنفس الالزم لفعل األوكسٌن المحفز للنمو [  ]12وكذلك تشٌر النتائج الى تأثٌر األوكسٌن 2,4-
 Dعلى معدل الوزن الطري لنبات المشمش خارج الجسم الحً حٌث ازدادت األوزان الطرٌة
زٌادة تناسبٌة بزٌادة تركٌز األوكسٌن مسجلة اعلى معدل عند التركٌز  3ملغم/لتر  1-بلغ 136
ملغم فً حٌن سجلت معاملة المقارنة اقل معدل بلغ  113ملغم وقد ٌعود ذلك إلى كون األوكسٌن
ٌسبب استطالة الخالٌا نتٌجة التأثٌر على طبٌعة الجدار الخلوي وزٌادة حجم الخالٌا الناتج عن
الزٌادة فً تدفق السوائل الى داخل الخلٌة فٌزداد ضغط امتالئها وبالتالً تحدث زٌادة فً الوزن
الطري للنباتات عند زٌادة تركٌز األوكسٌن فً الوسط  .MSأن فعل األوكسٌنات فً تنظٌم
النمو تكون مصاحبة ومرتبطة ببناء األحماض النووٌة.
هذا ٌتفق مع ما أشار إلٌه [  4و  ]6بان هناك اهمٌة لألوكسٌنات فً تنظٌم نمو الخلٌة نتٌجة
تشجٌعها النقسام الخالٌا واستطالتها مما ٌؤدي الى انتفاخها وزٌادة حجمها .ولقد بٌنت النتائج
زٌادة معدل عدد األوراق فً النباتات بزٌادة التراكٌز لمنظم النمو  ,مسجلة اعلى معدل عند
التركٌز  3ملغم بلغ  8.15ورقة وهذا ٌتفق مع [ 4و , ]7فً حٌن اظهر الجدول ان هناك وجود
 2,4-Dلصفة معدل عدد
فروقات معنوٌة مابٌن المعامالت لتراكٌز مختلفة من منظم النمو
الجذور ومعدل اطوالها حٌث اعطت معاملة المقارنة اقل معدل لصفة عدد الجذور واطوالها
(سم) بلغت  0.75جذر و  0.53سم على التتابع .فً حٌن أعطى التركٌز  3ملغم اعلى معدل
لطول الجذور وعددها بلغا  2.78جذرا و  2.03سم على التتابع  ,وهذا ٌتفق مع ما اشار إلٌه
[ ]6بسبب استطالة خالٌا النبات ومنها خالٌا الجذور وبالتالً زٌادة أطوالها .وتشٌر النتائج فً
الجدول ) (3الى ان هناك اهمٌة كبٌرة نتٌجة اضافة تراكٌز من محلول عرق السوس حٌث ان
الوسط الغذائً  MSالذي ادى الى زٌادة لمعدل ارتفاع نبٌتات المشمش عند زٌادة تراكٌز
المحلول فقد اعطى التركٌز  1.0ملغم/لتر  1-أعلى معدل لجمٌع الصفات المدروسة مسجلة
ارتفاع  1.13سم و  127.51ملغم وزن طري و  6.66ورقة و  1.37جذرا و  1.33سم
ألطوال الجذور وقد ٌعود السبب الى الدور المهم لمحلول عرق السوس لما ٌحتوٌه من عناصر
غذائٌة كأمالح البوتاسٌوم  ,الكالسٌوم ومركبات فٌنولٌة وبروتٌنات واحماض امٌنٌة ولكتٌن
وسكرٌات وهذا ٌتفق مع [ 7و ]8والذي أدى إلى زٌادة معنوٌة فً النموات الخضرٌة والجذرٌة.
جدول ( )2تأثٌر منظم النمو  2.4-Dعلى معدل النموات الخضرٌة وتجذٌرها بنبٌتات المشمش
تراكٌز2,4-
 Dملغم  /لتر

ارتفاع
النبات(سم)

الوزن
الطري (غم)

عدد األوراق
/نبات

0
1
2
3
أ .ف  .م اقل
فرق معنوي
L.S.D

0.26
0.96
1.22
1.62

113
120
129
136

2.90
5.23
6.85
8.15

0.02

6.8

1.85
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عدد
الجذور
/نبات
0.75
1.22
1.58
2.78

طول
الجذور
(سم)
0.53
0.81
1.15
2.03

0.35

0.80
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جدول ) (3تأثٌر مستخلص عرق السوس وفعالٌته على معدل نشوء النموات الخضرٌة بنبتات المشمش
تراكٌز عرق
السوس

ارتفاع النبات
(سم)

الوزن الطري
(غم)

0
0.25
0.5
1.0
أ .ف  .م اقل
فرق معنوي
L.S.D

0.82
0.90
1.04
1.13

121
122.75
126.75
127.51

0.03

7.75

عدد
األوراق
 /نبات
4.88
5.55
6.05
6.66

عدد
الجذور
 /نبات
1.20
1.38
1.63
1.37

0.95
1.05
1.23
1.33

1.77

0.85

0.87

طول الجذور
(سم)

جدول ( )4تأثٌر  2,4-Dوعرق السوس والتداخل بٌنهما على الصفات الخضرٌة والجذرٌة لنبتات المشمش
تراكٌز
2,4-D

0

1

2

3
L.S.D
اقل فرق
معنوي
0.05

تراكٌز
مستخلص عرق
السوس
0
0.25
0.5
1.0
0
0.25
0.5
1.0
0
0.25
0.5
1.0
0
0.25
0.5
1.0

ارتفاع النبات
(سم)

الوزن الطري
(غم)

عدد
األوراق

عدد
الجذور

اطوال الجذور
(سم)

0.16
0.16
0.26
0.44
0.64
0.85
1.16
1.21
1.18
1.20
1.23
1.26
1.28
1.37
1.48
1.58

108
112
114
115
117
118
120
124
126
127
129
131
133
134
136
140

2.40
2.40
3.00
3.80
4.10
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
7.20
8.00
7.00
8.20
8.40
9.00

0.4
0.6
1.0
1.0
1.0
1.20
1.30
1.35
1.4
1.6
1.6
1.7
2.00
2.10
2.6
4.4

0.42
0.35
0.59
0.73
0.70
0.95
0.87
0.89
0.90
1.02
1.25
1.41
1.75
1.87
2.21
2.28

-----

8.5

0.12

1.95

1.85

0.05

وتشٌر النتائج فً جدول ) (4إلى وجود فروقات معنوٌة نتٌجة التداخل بٌن تراكٌز منظم
النمو  2,4-Dومحلول مستخلص عرق السوس حٌث بٌّن أهمٌة مسـتخلص عرق السوس فً
صفة ارتفاع النبات عند معاملة تراكٌز  2,4-Dوذلك بزٌادة ألرتفاع النبات بزٌادة تراكٌـز
2,4-D
مسـتخلص محلـول عرق السـوس .فـً حٌـن ســجلت التولٌـفة بٌن منظـم النمـو
1ومحلول مستخلص عرق السوس  3ملغم/لتر  2,4-D 1-مع التركٌز  1.0ملغم/لتر من عرق
السوس أعلى معدل لجمٌع الصفات المدروسة ارتفاع النبات (سم)  ,والوزن الطري (ملغم) ,
عدد األوراق  ,عدد الجذور وأطوالها (سم) مسجال أعلى معدالت والتً بلغت (  1.58سم ,
 140ملغم وزن طري  9.0 ,ورقة  4.4 ,جذر و 2.28سم ) على التتابع.
تأثٌر منظم النمو 2.4Dومستخلص ....
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نستنتج من الدراسة ان هناك تأثٌر معنوي فً حالة اضافة تولٌفة من تراكٌز منظم النمو2,4-
 Dومحلول مستخلص عرق السوس حٌث ٌالحظ أن هناك فرق معنوي بٌن تأثٌر  2,4-Dأو
محلول عرق السوس عند استخدامهما بصورة منفردة وهذا ٌعود الى الدور الكبٌر لمنظم
النمو  2,4-Dومستخلص عرق السوس إذ ٌعمل على تنشٌط المجموع الجذري وزٌادة استطالة
الخالٌا وعددها وتحفٌز انتاج انزٌمات ولما ٌحتوي محلول عرق السوس من عناصر غذائٌة
وامالح وفٌتامٌنات وسكرٌات واحماض عضوٌة ولكنٌن وهذا ٌتفق مع ما وجداه كل من [ 6
و.]7
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Effect of 2-4-D and liquiric extract on propagation of apricot
(Prunus armeniaca L.) in vitro
Hazim Sultan Safana
Al-Muthana University
Agriculture College
Abstract :
This study was conducted at the tissue culture lab. Mussaib
Technical Institute from 1/3/2010 to 1/12/2010 to find out the effect
of four concentrations of 2,4-D (0 , 1 , 2 and 3 ml/l-1) and liquric
extract (0 , 0.25 , 0.50 ml/l) and their interaction on growth on
growth development and of apricot explant.
Results show that addition of the two factors in the medium caused
an increase of the values of all traits studied on the other hand the
interaction between 3mg/l-1 2,4-D with 1.0 mg/l-1 liquris extract
resulted in the highest values of the traits studied under this
investigation. Therefore , it is recommended to use these two
factors in the media where apricot explant is grown.
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