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 الخالصة

 .Bauhinia purpurea Lتهدد  ذد ا الدراسدة وندا نإلدام  كشدار خفدجار لد  الجمدل  ات انزذدار البنفسدجية 
الصددل   MSزراعدة بد ور لدد  الجمدل بعدد أزالدة خالفتهدا اللارجيدة علد  الوسد   تمدت باسدتلدام تااندة زراعدة اننسدجة.

اللالي مدن منإلمدات النمدو بهدد  الحصدول علد  خجدزاو فتيدة ومعامدة  سدتلدامها فدي مراحدل ذد ا الدراسدة  وبعدد خربعدة 
زرعدت علد  و خسابيا من أنبات الب ور ووصول البادرات أل   ول مناس  تدم استصصدال كدل مدن ا درا  الفدروق والعادد

فددي  ا( ملغم/لتددر لكددل منهدد3.0  2.5  2.0  1.5  1.0  0.5  0.0بددالتراكيز ) TDZو BA المدددعم بانددافة MSالوسدد  
زراعددة  خإلهددرت نتدداص . مرحلتددي النفددوو والتندداع  لغددر  الحصددول علدد  اكبددر عدددد مددن انفددرق الجديددد  المتندداعفة

فدرق.  2.66بلد   نفدرقا لنفدوو خعل  معددل ال  الحصول عل ادى  BAملغم/لتر من الـ  1.5ا را  الفروق خن التركيز 
 أ مدن ا درا  انفدرقفرعد 3.10انفدرق  لنفدووخعلد  معددل  TDZ( ملغم/لتر من الدـ 3.0  2.5التركيزان ) ادىفي حين 
دت زراعدة فدرق  فدي حدين خ 6.44ألفدرق لمعددل  خكبدر BAمدن  ملغم/لتدر 3.0التركيز  عل العاد  نتاص  زراعة وخإلهرت

خإلهدرت نتداص   فرعدا.. 7.44 وصدل الد خعلد  معددل لعددد انفدرق  ال  تسدجيل ملغم/لتر 2.0بالتركيز  TDZ العاد عل  الـ
الصدل  الحداوي علد  نفدت التراكيدز مدن كدل  MSالوسد   المناولدة الد مرحلة التناع  لكل من ا را  الفروق والعادد 

فرعددا. علدد   7.55رق المتكونددة مددن ا ددرا  الفددروق خعلدد  معدددل لعدددد انفددوكددان  للتندداع  تهااسددتجاب TDZو  BAمددن
 BAملغم/لتدر مدن الدـ  2.5التركيدز  علد  سدم33.94وبل  اعلد  معددل ن دوال ا فدرق  BAملغم/لتر من الـ  1.5التركيز 
 BA  امدا بالنسدبة لتدأشير الدـ 8.22خعل  معدل لعدد انفرق  سجل ملغم/لتر 3.0خن التركيز  التناع  من العاد بينت نتاص 

 اسددتعمال وخكدددت نتدداص  سددم. 21.49ملغم/لتددر خعلدد  معدددل ن ددوال انفددرق  2.0علدد  خ ددوال انفددرق فاددد خع دد  التركيددز 
 . 9.66بل   المتناعفة من العاد خعل  معدل لعدد انفرق تسجيل TDZ الـ منملغم/لتر  2.0 التركيز

 .تناع  لنري  TDZو  BAسايتوكاينينات   الزراعة النسيجية  دالة: ل  الجملالكلمات ال

 .30/12/2013: وقبوله،  16/9/2013 :تاريخ تسلم البحث

 المقذمة

التدابا لتحدت  Bauhiniaأحددى انندواق التابعدة لجدنت البوذينيدا  .Bauhinia purpurea Lأن فجر  لد  الجمدل 
ذد ا العاصلدة  ندم( وت2012 وآلدرون  Pais) Fabaceaeعاصلدة الباوليدات  والتدي تعدود الد  السديزالبينية العاصلة الباميدة خو

( أن المدو ن انصدلي لفدجر  1996نحال  و  1979نوق منتفر  في كل منا ق العالم )داؤد   2800جنت و 135حوالي 
العديدد مدن محافإلدات ( وتزرق حاليدا. فدي 2012وآلرون  Pais و 1979)داؤد  ل  الجمل الهند وجنو  الصين وماليزيا

ملتلد   فدينمدو ت(  و1996وتعدد مدن انفدجار الحساسدة للبدرد )نحدال   انبي  المتوس  والسعودية ومن اة البحر الا ر
تزيد من لصوبة التربدة  الجمل من ا فجار متعدد  انارا  ان فجر  ل  (.2011 وآلرون Avinash) خنواق التر 

 د انوراق مصدددرا. ـكمددا تعددي  انشدداث المنزلددي ـتركددووفددي البندداو ية ـودا. ولصددناعة اندوات الزراعددـوقدد يسددتلدم اللفدد و
 بية واللصاصص ال خكدت مصادر كشير  خن نجزاو ذ ا النبات العديد من الفواصدو( Dhar  2000و Bhatt)للعل   ممتازا. 

أ  خن بدد ور العاصلددة تمتدداز  البوذينيددا وكمددا ذددو الحددال فددي نباتددات العاصلددة الباوليددة بواسدد ة البدد ور   يددتم اكشدداروا قتصددادية
منلفندة بسدب   دور السدكون بسدب   ( ونسدبة أنبدات البد ور1984باحتواصها عل  خالفة صدلبة ايدر نفدا   للمداو )عبدد   

كمدا خن المدد  بدين انزذدار وأنتداذ البد ور يسدتغرق  (2011وآلرون   Rajanna)النبات لنريا.  أكشارويصع   انالفة 
نفدجار الغابدات حاادت  زراعدة ا نسدجة ( ومن جهة خلرى فدان اسدتعمالLorenzi  1992) ( فهر12–10وقتا.  ويال. )

مكاس  جيد  بسب  ال ل  المتزايد علد  الكتلدة العندوية ومنتجدات الغابدات انلدرى. وتعدد زراعدة اننسدجة مدن التانيدات 
( ولدددالل فتدددرا قصدددير  ا ا مدددا قورندددت بدددال رق 2000)الحديددددي   يشدددة المتدددوفر  حاليدددا. للملتصدددين باكشدددار النباتددداتالحد

لد   افدجار افارت العديد من الدراسات والبحوث ال  استلدام تاانة الزراعة النسديجية فدي اكشدار اندواق مدنوقد التاليدية.
باسدتلدام خجدزاو نباتيدة  Bauhinia vahliiنباتدات البوذينيدا  رأكشدانإلام  ( بت وير2000) Dharو  Bhatt نجح أ الجمل 

 ولدددوحإل ان التركيدددز  .Kinو  TDZمددألو   مدددن بدددادرات ومدددن لدددالل اسدددتلدام تددددالالت لندددوعين مدددن السدددايتوكاينينات 
1.0µM دراسدة حديشدة قدام بهدا وخفدارتالنبتدات بفدكل ملحدوإل  تنداع  وادى الد  كان معنويا.  لكل منهما Gutierreza 

 خو الوحد BA تأشيرمن لالل دراسة  Bauhinia cheilanthaدقيق للبوذينيا  أكشارتأسيت نإلام  أل  (a2011وآلرون )
العادد  خإلهدرتيومدا. نميدت بالزراعدة النسديجية  20بعمدر  نباتية ملتلفة خُلد ت مدن بدادرات خجزاوعل   NAAبالتدالل ما 
ملغم/لتدر مدن  2.0وان التركيدز  مدن الفلدق المدألو  بدالا ا  ارندةمامدر   2.4 التنداع من البادرات قدر  علد   المألو  

BAP كمدا خفدار  .2.84 المتنداعفة بلد  مدن النبتدات ادى ال  الحصول عل  خعل  عدددGutierrez ( وآلدرونb2011 )
المزود بتراكيدز ملتلفدة مدن  WPMعل  الوس   Bauhinia cheilanthaال  زراعة انوراق الفلاية والعاد من بادرات 

 للباحث الثاني دبلومبحث مستل من رسالة 
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BAP  وTDZ  وKin  بهد  نفوو البراعم العرندية وكاندت العادد خفندل مدن انوراق الفلايدة وخع دت عدددا. كبيدرا. مدن
علد  التدوالي ولدوحإل ان النبتدات علد  الدـ  BAPملغم/لتدر  1.0و  TDZملغم/لتر  1.0( عل  التركيز 2.1و  4.3انفرق )

TDZ  حددى الدراسدات الحديشدة أكانت اصغر. كمدا اشبتدتAlberto دور السدايتوكينينات  (2011) وآلدرونBA وTDZ 
عل  المزروعة  Bauhinia cheilanthaمن العاد المستأصلة من بادرات  في احداث التناع  اللنري وأنتاذ ا فرق

مددن  1.5والتركيددز  TDZملغم/لتددر مددن الددـ  1.0 وادى التركيددز TDZو BA المددزود بتراكيددز ملتلفددة مددن WPMالوسدد  
BA  عدد من انفرق  وقام للحصول عل  خعل Rajanna البوذينيا من نوق   كشار( بت وير بروتوكول 2011) وآلرون

racemos  باسدتلدام العادد التدي زرعدت علد  الوسد MS ينينات مشدل االمدزود بتراكيدز ملتلفدة مدن السدايتوكBA وKin 
 انفدرقعددد مدن  اعلد  Kinملغم/لتدر 1.0و BAملغم/لتر من  2.5 التركيز خع  في مجاميا وقد  خوبفكل مفرد  TDZو

   BA+Kin النمدددددددو وا سدددددددت الة علددددددد  نفدددددددت الوسددددددد  المدددددددزود بتراكيدددددددز ملفندددددددة مدددددددن وتحادددددددق المتنددددددداعفة
  ( زرعددددددددت بدددددددد ور2012) وآلددددددددرون Singh وفددددددددي دراسدددددددة خلددددددددرى قددددددددام بهدددددددا لتددددددددر / ( ملغدددددددم1.0+  1.5)

Bauhinia variegata الوس    علMS  ا   الددقيق لإلكشدارنباتية  كأجزاوالعاد من البادرات النامية واستعملت  ل تخشم
المدزود  MSوان خفندل تنداع  لدوحإل علد  الوسد   NAAما  BAPما تراكيز ملتلفة من  MSعل  الوس   زرعت
  1,0µM BAP +0,05 NAA µM.   تهد  ذ ا الدراسة ال  ماارنة بين تناع  ا را  الفروق وعاد بادرات ل

 .ودور استعمال تراكيز ملتلفة من السايتوكاينينات بهد  ونا نإلام  كشارا بالزراعة النسيجية MSالجمل في الوس  
 

 مواد البحث وطرائقه

  جامعدة الموصدل/كليدة الزراعدة والغابدات/ذ ا الدراسة في ملتبر زراعة اننسجة النباتية في قسم الغابدات خنجزت
 ندددددددوق  ي انزذدددددددار البنفسدددددددجية الجمعدددددددت كميدددددددة كافيدددددددة مدددددددن البددددددد ور مدددددددن خفدددددددجار لددددددد  الجمدددددددل مدددددددن 

Bauhinia purpurea L. الملفد  بنسدبة  التجداري عامت البد ور باسدتعمال الااصدر نامية في حداصق جامعة الموصل.ال
مدر   زالدة آشدار /دقداصق 5اسلت الب ور جيدا. بالماو المعام شالث مدرات وبمعددل ( 2013دقياة )يوحنان   10% ولمد  10

  Skoogو  MS (Murashige سدداعة. تددم تحنددير الوسدد  24المدداو المعاددم لمددد  فددي المدداد  المعامددة وتركددت مناوعددة 
ادم 7ام سكروز و30صغرى في حجم مالصم من الماو الما ر وخني  اليه الكبرى والمن انمالح  هبا ابة مكونات (1962

 وسا ةب 6 – 5,8بحدود  pHمن ا كار لتصلي  الوس  الغ اصي وخكمل الحجم النهاصي بالماو الما ر أل  لتر واحد ونب  
pH meter.  ؤصدد  )ا توكليد (. زرعدت البد ور مدل وعامدت بالم 100مل من الوس  في قناني زجاجية حجدم  20وزق

الصل  اللالي من منإلمدات النمدو وحفإلدت فدي  MSعل  الوس   (A1ب ر /قنينة( بعد ازالة االفتها اللارجية الفكل ) 2)
وبعدد    في ارفة التنمية إلالم ساعة 8و  ساعة نوو 16الإلالم التعاقبي و أل  إلرو  النووايام شم نالت  6الإلالم لمد  

مرحلددة  اوسددا تددم تحنددير ن ددرا  ا فددرق والعاددد. اسددتعملت البددادرات المعامددة مصدددرا.  (1Bلفددكل )حصددول ا نبددات ا
ألد   Benzyl Adenine BAو Thidiazuron TDZ النفوو ومرحلة التناع  بانافة كل من السدايتوكينينات التاليدة:

 (3.0و  2.5و  2.0و  1.5 و 1.0و  0.5و  0.0) : بددالتراكيز التاليددة MS (Murashige & Skoog  1962) الوسدد 
اسدابيا  4وبعدد  (للماارندة)الصدل  اللدالي مدن منإلمدات النمدو  MSملغم/لتر يفير ألد  الوسد   0.0لتر وان التركيز /ملغم

 النفددوو تدديق والعاددد فددي مرحلفددر ددرا  انخمددن وخ والهددا  المتكونددة عدددد انفددرق اللنددريةوفددملت  سددجلت البيانددات
يوم وزرعت في قناٍن زجاجية تحتدوي  30من البادرات بعمر  وخ را  الفروقسم 1استؤصلت العاد ب ول والتناع . و
وحفإلدت ( 1Cقنيندة الفدكل )/جدزو نبداتي 2وبمعددل  TDZو  BA المدعم با نافات المنتلبة لكدل مدن MSعل  الوس  

نالدت  .خسدابيا مدن تداريخ الزراعدة 4مدرور  العينات في ارفة النمو وفي نفت الإلرو  الم كور  ساباا. وخل ت النتاص  بعد
وبدنفت تراكيدز منإلمدات النمدو و لدا لزيداد   (1Dالفدكل ) انفرق المتكونة من التنداع  وبددون تجزصدة ألد  وسد  جديدد

وخفدتملت كدل  (1980  وعبد العزيز)الراوي  RCBD ةالكامل ةالعفواصي الا اعات استلدم تصميم خعداد انفرق المتكونة.
لتحليدل البياندات  وقورنددت  SASمكددررات  وكدل مكدرر خحتددوى علد  جدزو نبدداتي واحدد  واسدتعمل برنددام   معاملدة تسدعة

 .(Duncan  1955)٪ 5مستوى أحتمال  عندالنتاص  باستلدام ألتبار دنكن متعدد الحدود 
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A B C D 

واستصصال وزراعة ا جزاو النباتية ونالها ال  الوسد  جديدد  Bauhinia purpureaل  الجمل  (: خنبات ب ور1الفكل )
مدن  ةخجدزاو نباتيدة مستأصدل : C .بدادرات بعمدر اسدبوعين : B.الب ور بعد ازالدة ا الفدة: Aبعد نفوو البراعم.

  .: نال ا جزاو النباتية ال  وس  جديد مجهز للتناعD .البادرات مزروعة عل  وس  مجهز للنفوو

Figure (1): Bauhinia purpurea seed germination, excised, explant cultured, and transported to 

new medium after buds initiation. A: Seeds after removal the external coats. B: 

Seedling in two week aged. C: Explants excised from seedling and cultured on 

initiation medium. D: Transported the explants to new medium for multiplication. 

 النتائج والمناقشة

فدرق المزروعدة ( خن ا درا  ان1الجدول ) يبين :BAنشوء األفرع من اطراف األفرع المزروعة في تراكيز مختلفة من 
–80)بددين  تراوحددتخإلهددرت اسددتجابة عاليددة لنفددوو انفددرق  BAالصددل  المددزود بتراكيددز ملتلفددة مددن  MSعلدد  الوسدد  

فدرق انتأشيرا وانحا في عدد انفرق النامية من ا را   BAإلهرت النتاص  خن للـ خكما  .ما عدا معاملة الماارنة (100%
  فدي حدين ان ذنداا BA ملغم/لتدر 1,5 باندافةوسد  المدزود العندد الزراعدة علد   فرعدا.  2.66 خفنل عددد خفدرق سجلو

 .1.00ملغم/لتر ال  تسجيل خقل الايم لعدد انفرق بل   1.0  0.0فروق معنويا. ما التراكيز ا لرى وخدى التركيزان 

 
الجمددل  للنمددو ومعددد ت عدددد انفددرق الناميددة لنبددات لدد  فددرقانفددي اسددتجابة ا ددرا   BA انددافة (: تددأشير1الجدددول )

Bauhinia purpurea L.   عل  الوس   اسابيا من الزراعة 4بعدMS 
Table (1): The effect of BA in response shoot tips growth and rates of number shoots for 

Bauhinia purpurea L. after 4 weeks on MS medium 

 )ملغم/لتر( BA تراكيز
Concentrations of BA (mg/L) 

 نسبة ا ستجابة )%(
Response rate )%( 

 عدد انفرقمعدل 
Rate of shoots number 

0.0 10 1.00 c 

0.5 80 1.55 abc 

1.0 100 1.00 c 

1.5 100 2.66 a 

2.0 100 1.66 abc 

2.5 100 2.10 ab 

3.0 80 1.77 abc 

 %5ود تحت مستوى احتمال دالايم في العمود  ات ا حر  المتفابهة   تلتل  فيما بينها معنويا. حس  التبار دنكن متعدد الح 
Means with the same letters does not different significantly at 0.05 level. 

 

 ستجابة ( ا2بينت النتاص  في الجدول ) BA:مزود بتراكيز مختلفة منال MS وسطالعقد المزروعة في نشوء االفرع من 
مدا  BAالصدل  مندافا. اليده تراكيدز ملتلفدة مدن MSالمزروعدة علد  الوسد   لعاددل%  100 – 90تراوحت بدين العالية 
 3.0عندد التركيددز  6.44 خعلد  معدددل لعددد انفددرق سددجلو  BAعددد ا فددرق المتنداعفة مددا ازديداد تراكيددز الدـ  مالحإلدة

تعمدل وخفارت دراسات عديد  أل  خذمية السايتوكاينينات فدي تمدايز اللاليدا النفد ة لتكدوين بدراعم قميدة وأب يدة  .ملغم/لتر
وبالتالي يعمل عل  سدرعة  فرقعل  زياد  قدر  البراعم ال رفية عل  امتصاص العناصر الغ اصية وتركزذا في ا را  ان

في انكشار الدقيق له خذمية كبير  فدي نمدو  BA( أن دور Gray 1994و  Comptom)نموذا  تمايز البراعم وت ورذا شم
 وفاا. لدورا الفسلجي في كسر السدياد  الاميدة انفرق أ  أن وجودا في الوس  الزرعي يؤدي أل  أنتاذ عدد خكبر من انفرق

 1,0( خن التركيددز 1992وآلددرون  Dewan( كمددا افددار )Hasegawa  1986وقددد خكددد ذدد ا الدددور الهددام للسددايتوكاينين )
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( 1a201  وآلددرون Gutierreza) سددجل  Acacia niloticaكددان انفنددل لتندداع  خفددرق انكاسدديا  BAملغم/لتددر 
 ./لترBAP ملغم 2,0التركيز عند  Bauhinia cheilanthaفي نباتات  اعل  معدل لعدد ا فرقحصولهم عل  

 
 الجمددددل  للنمددددو ومعددددد ت عدددددد انفددددرق الناميددددة لنبددددات لدددد  العادددددفددددي اسددددتجابة  BA انددددافة (: تددددأشير2)الجدددددول 

Bauhinia purpurea L.   عل  الوس   اسابيا من الزراعة 4بعدMS  
Table (2): The effect of BA in response nodes growth and rates of number shoots for 

Bauhinia purpurea L. after 4 weeks on MS medium 

 )ملغم/لتر( BA تراكيز
Concentrations of BA (mg/L) 

 نسبة ا ستجابة )%(
Response rate )%( 

 عدد انفرقمعدل 
Rate of shoots number 

0.0 10 1.0 d 

0.5 90 3.44 c 

1.0 100 2.77 c 

1.5 90 4.33 bc 

2.0 100 5.66 ab 

2.5 100 4.33 bc 

3.0 100 6.44 a 

 %5ود تحت مستوى احتمال دالايم في العمود  ات ا حر  المتفابهة   تلتل  فيما بينها معنويا. حس  التبار دنكن متعدد الح
Means with the same letters does not different significantly at 0.05 level. 

 
خإلهدرت النتداص  خن للتراكيدز  :TDZنشوء االفرع منن اطنراف الفنروع المزروعنة فني وسنط منزود بتراكينز مختلفنة منن 

 .(3 % )الجددول100–90 بدين تراوحدتالتدي فدي اسدتجابة ا درا  الفدروق  واندحا.  تدأشيرا. معنويدا.  TDZ ـالملتلفة من ال
معنويدا. عدن بداقي التراكيدز ماعددا التركيدزين  ما التالفدهملغم/لتر  2.5التركيز  عند 3.10خعل  معدل لعدد انفرق  سجلو

 .TDZعند ايا  انافة  1.0معدل لعدد انفرق بل   خقل ولوحإلملغم/لتر.  0.5 و 0.0

 
 لنبدددات لددد عددددد انفدددرق الناميدددة  معدددد تفدددي اسدددتجابة ا دددرا  الفدددروق للنمدددو و TDZ اندددافة (: تدددأشير3الجددددول )

  MSعل  الوس   اسابيا من الزراعة 4بعد   .Bauhinia purpurea Lالجمل
Table (1): The effect of TDZ in response shoot tips growth and rates of number shoots for 

Bauhinia purpurea L. after 4 weeks on MS medium 

 )ملغم/لتر( TDZتراكيز 
Concentrations of TDZ (mg/L) 

 نسبة ا ستجابة )%(
Response rate )%( 

 عدد انفرقمعدل 
Rate of shoots number 

0.0 10 1.0 c 

0.5 90 1.55 bc 

1.0 100 1.88 abc 

1.5 100 2.55 ab 

2.0 100 2.88 a 

2.5 100 3.10 a 

3.0 100 3.10 a 

 %5ود تحت مستوى احتمال دمعنويا. حس  التبار دنكن متعدد الحالايم في العمود  ات ا حر  المتفابهة   تلتل  فيما بينها 
Means with the same letters does not different significantly at 0.05 level. 

 
المعنويددة التددأشيرات نتدداص  ال بينددت :TDZمننزود بتراكيننز مختلفننة مننن MS العقنند المزروعننة فنني وسننطنشننوء االفننرع مننن 

عدن ايدرا مدن  ملغم/لتدر 2,0التركيدز  وتفدوقبتراكيدزا الملتلفدة فدي نفدوو انفدرق مدن العادد المزروعدة  TDZـالد  نافة
ملغم/لتدر فدي حدين التلفدا  3.0معنويدا. عدن التركيدز  وعددم التالفدهفرق  7.44عدد انفرق ل حاق اعل  معد تأ   التراكيز

( 1.88  1.0لعددد انفدرق ) تمعدد ال( ملغم/لتدر خقدل 0.5و  0.0راكيدز الوا صدة )الت ا لرى وسدجلتمعنويا. ما التراكيز 
 .(4عل  التوالي )الجدول 
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مددن خكشددر السددايتوكاينينات المصددنعة فعاليددة وتددأشيرا. فددي زراعددة خنسددجة  TDZخفددارت العديددد مددن البحددوث ألدد  خن 
مدن  لعديددحدث تنداع  انفدرق فدي افي ا ( ويستعمل عل  ن اق واسPreece  1993و Huetteman)للنباتات اللفبية 

فددي اكشددار  µM 1,0نفددوو انفددرق و سدديما بددالتركيز  فددي( وقددد خشبددت فعاليددة خكشددر 2000  وآلددرون Li) يددةنددواق النباتان
Bauhinia vahlii (Dhar  وUpreti  1999.)  ولوحإل خن انفرق التي نفأت من ا را  ا فرق والعاد علد  التراكيدز
وى ـوقددد يعددود السددب  ألدد  خن زيدداد  مستدد  صددغير     اسددت الة وبايددت لددم تعدد    TDZ والددـ BAالددـ الملتلفددة مددن كددل مددن

  وسدلمانالددبا  )انوكسين الداللي المسدؤول عدن اسدت الة اللاليدا  دور تشبي ب تسب   الغ اصي ـاينينات في الوسـايتوكـالس
  وآلدرون Rajanna)ت احددى الدراسدات الحديشدة ( كمدا  كدرDhar  2000و  Bhattأليهدا ) وذ ا الحالة خفدار (.2000
 فدددي نباتدددات  ذددد ا البدددراعم اسدددت الةانهدددا قللدددت مدددن أ  ان السدددايتوكاينينات حفدددزت نفدددوو البدددراعم العرندددية  (2011

Bauhinia racemes. 

 
 الجمددددل عدددددد انفددددرق الناميددددة لنبددددات لدددد  معددددد تللنمددددو و العادددددفددددي اسددددتجابة  TDZ انددددافة (: تددددأشير4الجدددددول )

Bauhinia purpurea L.   عل  الوس   اسابيا من الزراعة 4بعدMS 
Table (4): The effect of TDZ in response nodes growth and rates of number shoots for 

Bauhinia purpurea L. after 4 weeks on MS medium 

 )ملغم/لتر( TDZتراكيز 
Concentrations of TDZ (mg/L) 

 نسبة ا ستجابة )%(
Response rate )%( 

 عدد انفرقمعدل 
Rate of shoots number 

0.0 10 1.0 c 

0.5 100 1.88 c 

1.0 90 5.66 b 

1.5 100 5.66 b 

2.0 100 7.44 a 

2.5 100 5.10 b 

3.0 100 6.10 b 

 %5ود تحت مستوى احتمال دفيما بينها معنويا. حس  التبار دنكن متعدد الحالايم في العمود  ات ا حر  المتفابهة   تلتل  
Means with the same letters does not different significantly at 0.05 level. 

     
با ندافات الملتلفدة  MSلوحإل خن تدعيم الوسد   في تضاعف األفرع وأطوالها الناتجة من اطراف الفروع: BAتأثير الـ
في تفجيعها تناع  عدد انفرق المتكوندة مدن ا درا  الفدروق المناولدة مدن مرحلدة النفدوو ألد  مرحلدة  تباينت BAمن 

وسدجال خعلد  معددل لعددد  ملغم/لتدر لدم يلتلفدا معنويدا.  2.5 و 1.5 ( خن التركيدزين5الجددول ) في التناع   وبينت النتاص 
ملغم/لتدر لدم يلتلد  عدنهم معنويدا. والتلفدت بايدة التراكيدز فدي  3.0علد  التدوالي وخن التركيدز فرق  6.88 و 7.55ق انفر

  .تأشيرذا عل  التناع  وتكوين انفرق

معدد ت  وتبايننال ا را  الفروق من مرحلة النفوو أل  مرحلة التناع  است الة لألفرق المتكونة  عندولوحإل 
 33.94 خن خعلد  معددل ن دوال انفدرق وتفدير البياندات ايندا.   المنافة BAالتال  تراكيز الـ بنة خ وال انفرق المتكو

 1.5التركيدز  عندد ةذد ا التركيدز عدن الايمدة المسدجل عندد ةملغم/لتر ولم تلتل  الايمدة المسدجل 2.5سم حصل عند التركيز 
 .(5)الجدول  خنهما كانا انفنل أ ملغم/لتر 

 
فدي المندافة  BAخن زيداد  تركيدز (6) بينت نتداص  الجددول في تضاعف األفرع وأطوالها الناتجة من العقد: BAتأثير الـ 

ملغم/لتدر والتلد   3.0التركيدز عندد  8.22 خعلد  معددل لعددد انفدرقوسدجل الوس  خدت أل  زياد  عددد انفدرق المتكوندة 
ألد   BAالتراكيز الملتلفدة مدن الدـ انافة المستلدمة في التجربة  وخدت ا لرى التراكيز بسب  المسجلةمعنويا. ما الايمة 

 حفدزملغم/لتدر  2.0التركيدز  اندافة خن (6المتكوندة  وخكددت النتداص  الجددول ) حصول التال  في معد ت خ وال انفرق
غم/لتدر وخنهدم التلفدوا ( مل3.0  1.5عن التركيزين ) يلتل  معنويا.  وال ي  سم 21.49تسجيل خعل  معدل ن وال ا فرق 

  .عن باقي التراكيز المستلدمة

لكسدر السدياد  الاميدة مدن لدالل تحايدق التدوازن الهرمدوني الدداللي  نروريا.  أن استلدام البنزايل ادنين يعد مت لبا. 
(Mansor   و2003وآلرون .) استلدام  يرحBA  في التناع  اللنري ألد  دورا فدي كسدر السدياد  الاميدة وتفدجيا

 (.2002وآلرون   Hartmanالبراعم ا ب ية وبادصات البراعم عل  النمو )

 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 2018( 2( العدد )46المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (46)    No. (2)   2018 
 

243 

فددي تندداع  انفددرق وخ والهددا الناتجددة مددن ا ددرا  الفددروق لنبددات لدد  الجمددل  BAالددـ  انددافة تددأشير(: 5الجدددول )
Bauhinia purpurea L.   عل  الوس  اسابيا من الزراعة 4بعد MS 

Table (5): The effect of BA in response shoot tips growth and rates of number shoots for 

Bauhinia purpurea L. after 4 weeks on MS medium 

 )ملغم/لتر( BAتراكيز 
Concentrations of TDZ (mg/L) 

 معدل عدد انفرق
Rate of shooes number 

 معدل خ وال انفرق )سم(
Rate of shoots lengths (cm) 

0.0 0.0 d 2.5 c 

0.5 3.55 bc 6.88 c 

1.0 3.10 bc 7.10 c 

1.5 7.55 a 25.16 ab 

2.0 1.77 c 1.88 c 

2.5 6.88 a 33.94 a 

3.0 5.21 ab 15.10 bc 

 %5ود تحت مستوى احتمال دتلتل  فيما بينها معنويا. حس  التبار دنكن متعدد الحالايم في العمود  ات ا حر  المتفابهة   
Means with the same letters does not different significantly at 0.05 level. 

 
 Bauhiniaفددي تندداع  انفددرق وخ والهددا الناتجددة مددن العاددد لنبددات لدد  الجمددل  BAالددـ  انددافة تددأشير :(6الجدددول )

purpurea L.   عل  الوس   اسابيا من الزراعة 4بعدMS  

Table (6): The effect of BA in multiple shoots and it lengths from nodes for Bauhinia 

purpurea L. plant After 4 weeks on MS medium. 

 )ملغم/لتر( BAتراكيز 
Concentrations of TDZ (mg/L) 

 معدل عدد انفرق
Rate of shooes number 

 معدل خ وال انفرق )سم(
Rate of shoots lengths (cm) 

0.0 0.0 e 3.83 c 

0.5 2.99 d 8.55 bc 

1.0 3.77 d 9.16 bc 

1.5 4.33 cd 19.10 a 

2.0 6.55 b 21.49 a 

2.5 5.55 b 10.94 b 

3.0 8.22 a 21.16 a 

 %5ود تحت مستوى احتمال دمعنويا. حس  التبار دنكن متعدد الحالايم في العمود  ات ا حر  المتفابهة   تلتل  فيما بينها 
Means with the same letters does not different significantly at 0.05 level. 

     
تفدوق ( 7)خكددت النتداص  فدي الجددول  في تضاعف األفرع وأطوالهنا الناتجنة منن زراعنة اطنراف الفنروع: TDZتأثير الـ 
المناولدة مدن مرحلدة النفدوو  ا درا  انفدرقفي التأشير عل  عدد انفرق المتناعفة مدن  TDZملغم/لتر من  3.0التركيز 

إلهددر فددي مرحلددة التندداع  تفددجيعا. لألفددرق المتكونددة علدد  خ  و5.44ألدد  مرحلددة التندداع  وبلدد  معدددل عدددد انفددرق 
 معنويدا.  هملغم/لتدر وتفوقد 3.0التركيدز  تفدوق اسدت الة. وتفدير النتداص  ألد وايا  حدوث ا ست الة ماارنة بمرحلة النفوو 

 فرق.ان ن وال سم9.10 خعل  معدل محااا. التراكيز انلرى  جمياعن 

مدا ازديداد  متزايدد فادد خإلهدرت النتداص  فروقدا. معنويدة  الهنا الناتجنة منن العقند:في تضناعف األفنرع وأطو TDZتأثير الـ 
 سدجال TDZ ملغم/لتدر 3.0  2.0  التركيدزين ا جدزاو المزروعدة عندد أ  كفدفت التجربدة خن النمو المستعملتركيز منإلم 
عل  التوالي والتلفا معنويدا. مدا التراكيدز الباقيدة ولدوحإل خن التركيدز  9.66  8.44لعدد انفرق المتناعفة  تخفنل معد 

 .(8)الجدول   ا. فرع 1.99 ليصل ال معدل للتناع   لف ملغم /لتر ادى ال   0.5
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كان انفنل في تأشيرا علد  خ دوال ا فدرق المتكوندة وخدى الد   TDZملغم/لتر من الـ  2.0وتفير النتاص  أل  خن التركيز 
أن  لتراكيدز ا لدرى.ل المسجلةعن كل الايم  من ذ ا التركيز معنويا.  المسجلةالايمة  تسم والتلف 15.16 قيمةيل خعل  تسج

ملغم/لتدر حفدز  2.0  1.5 للتيليدا والسدبروت والروبينيدا وأن التراكيدز فجعا عل  نفوو انفدرق TDZوالـ  BAالـ كال من 
مدددن  TDZ( خن الدددـ Chalupa) 1987علددد  تكدددوين البدددراعم العرندددية وخيندددا. فدددجا علددد  اسدددت الة انفدددرق وخكدددد 

خن دور كدان خكبدر.  TDZالسايتوكاينينات  ات الفعالية العالية وخن خعداد انفرق المتكوندة علد  انوسدا  الحاويدة علد  الدـ 
في است الة انفدرق يعدود ألد  خن  BAذمية كبير  و سيما خن التأشير ا يجابي للـ في انكشار الدقيق له خ BAالسايتوكاينين 

اللاليا كما خنهدا تدؤشر علد  ا سدت الة العرندية لللاليدا وتدؤدي ألد  تكدوين البدراعم  اناسامفي  كبيرا.  السايتوكاينينات دورا. 
( عنددد اكشددارذم لفددجر  Graca 1995و  (Correia( وذدد ا النتيجددة تتفددق مددا مددا توصددل اليدده 1987اللنددرية )عبدددول  

ملغم/لتددر ادى الدد  الحصددول علدد  اعلدد  عدددد مددن ا فددرق  1,5بددالتركيز  BAينددت  مددن البحددث ان اسددتلدام الددـ .انكاسدديا
ملغم/لتدر الد  الحصدول علد  اعلد  عددد مدن  2.0بالتركيز  TDZالمتناعفة من ا را  الفروق في حين ادى استلدام الـ

 .عادا فرق المتناعفة من ال
 

 ا دددرا  الفدددروق لنبدددات لددد  الجمدددل  فدددي عددددد انفدددرق وخ والهدددا الناتجدددة مدددن TDZالدددـ  اندددافة تدددأشير (:7الجددددول )
Bauhinia purpurea L.   عل  الوس   اسابيا من الزراعة 4بعدMS  

Table (7): The effect of TDZ in multiple shoots and it lengths from shoot tips for Bauhinia 

purpurea L. plant After 4 weeks on MS medium. 

 )ملغم/لتر( TDZتراكيز 
Concentrations of TDZ (mg/L) 

 معدل عدد انفرق
Rate of shooes number 

 معدل خ وال انفرق )سم(
Rate of shoots lengths (cm) 

0.0 0.0 d 2.50 c 

0.5 1.11 c 1.22 c 

1.0 2.10 bc 2.49 bc 

1.5 2.77 b 5.38 b 

2.0 3.10 b 3.49 bc 

2.5 2.77 b 5.10 b 

3.0 5.44 a 9.10 a 

 %5ود تحت مستوى احتمال دالايم في العمود  ات ا حر  المتفابهة   تلتل  فيما بينها معنويا. حس  التبار دنكن متعدد الح
Means with the same letters does not different significantly at 0.05 level. 

 

 Bauhiniaفددي تندداع  انفددرق وخ والهددا الناتجددة مددن العاددد لنبددات لدد  الجمددل  TDZالددـ انددافة  تددأشير(: 8الجدددول )

purpurea L.   عل  الوس   اسابيا من الزراعة 4بعدMS  
Table (8): The effect of TDZ in multiple shoots and it lengths from nodes for Bauhinia 

purpurea L. plant After 4 weeks on MS medium. 

 )ملغم/لتر( TDZتراكيز 
Concentrations of TDZ (mg/L) 

 معدل عدد انفرق
Rate of shooes number 

 معدل خ وال انفرق )سم(
Rate of shoots lengths (cm) 

0.0 0.0 d 3.83 d 

0.5 1.99 c 4.94 cd 

1.0 5.10 b 9.11 b 

1.5 4.66 b 8.77 bc 

2.0 9.66 a 15.16 a 

2.5 5.10 b 8.05 bc 

3.0 8.44 a 11.10 b 

 %5مستوى احتمال ود تحت دالايم في العمود  ات ا حر  المتفابهة   تلتل  فيما بينها معنويا. حس  التبار دنكن متعدد الح
Means with the same letters does not different significantly at 0.05 level. 
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 Bauhinia purpupeaخجدزاو نباتيدة مستأصدلة مدن بدادرات لد  الجمدل  :A :(: مرحلتدي النفدوو والتنداع 2الفكل )
النفدوو بعمدر  خجدزاو نباتيدة مزروعدة علد  وسد : Bمزروعة علد  الوسد  المجهدز للنفدوو بعمدر اسدبوعين 

مرحلة التناع  بعمر اربعة اسابيا  فيا جزاو النباتية النامية  :Cاربعة اسابيا ويالحإل حصول التناع  

 ويالحإل حصول التناع  وا ست الة.
Figure (1): stages of Initiation and multiplication: A: Excised explants from Bauhinia 

purpupea seedling in two week aged cultured on initiation medium. B: Explants 

in four week aged cultured on initiation medium and observed multiplication. C: 

Explant in multiplication stage in four weeks aged observed multiplication and 

elongation.  
 

EFFECT OF BA AND TDZ IN VEGETATIVE MULTIPLICATION OF 

SHOOT TIPS AND NODES OF Buahinia purpurea L. In vitro 
 

Sumood H. Alhadeedy Evet A. Youhannan 
Forestry Dept., College  of  Agriculture and Forestry, Mosul  University. Iraq 

E-mail: sum_alhadeedy@yahoo.com 
 

ABSTRACT 
This study aimed to develop a system for propagating of Camel

'
s Foot Bauhinia 

purpurea L. by tissue culture technology. Seeds were germinated after removal the external 

coats in agar-solidified MS medium without growth regulators, In order to get fresh explants 

and sterilized for use in the following study stages. After 4 weeks of germination and a 

suitable high of seedlings explants from growing tips and nodes were excised and cultured in 

MS medium supplemented with different concentrations of TDZ and BA (0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 

2.0, 2.5, 3.0 mg/l) of each during initiation and replication stages in order to get a highest 

number of multiplied new shoots, Cultured growing tips showed that 1.5 mg/l of BA 

produced the shoots numerous average 2.66 using 2.5 and 3.0 mg/l of TDZ also have largest 

shoots average 3.10. On the other hand, nodes cultured on 3.0 mg/l BA have highest shoots 

average 6.44 at a time TDZ with concentration of 2.0 mg/l also have highest shoots number 

7.44. Results showed in multiplication stage for growing tips and nodes which we have from 

initiation stage cultured in solid MS medium with same concentration of BA and TDZ have a 

good responses. So BA with 1.5 mg/l of concentration has largest shoots numbers 7.55 when 

2.5 mg/l BA was the best in case of shoots length with 33.94 cm. But culturing nodes showed 

that 3.0 mg/l of BA was the best and have largest averages of shoot numbers 8.22 when in the 

case of shoots numbers characteristics we found that the concentration of 2.0 mg/l BA was the 

best with record of 21.49 cm. The results proved that TDZ in 2.0 mg/l have largest average 

shoots numbers 9.66. 

Keywords: Buahinia purpurea , In Vitro, BA, TDZ. 
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 المصادر
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