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Citrus limonبذور اللیمون الحامض المحلي أجنةتحفیز نمو  L. Brum. f. خارج الجسم الحي
عمار زكي قصاب باشي

العراق-جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات/ قسم البستنة

الخالصة
MS

Kin+BA)(kinetin+benzyladenineبتراكیزو
, الغالف 

الغالف بالمقارنة مع البذور غیر المنزوعة الغالف إذ حدث نمو األجنة من البذور الم
Kin٣/

٢.٦٠١.٧٥
أوBAـ. ـ

Kin
لغم٣بتركیز Kinفي حین حصلت اكبر استطالة للجذر لألجزاء النباتیة النامیة في وسط غذائي احتوى  لتر /م

اكبر /ملغم٠.٥+٢.٥بتراكیز Kinمع BAكما سبب إضافة . المقارنة التي تفوقت على معاملة  نمو  لى  تر إ ل
/فرع٢.٢٩عدد من البراعم الجانبیة لسیقان البادرات النامیة وبلغ 
٨٠Kin+BA١.٥

أدت الى الحصول على لتر لكل منھم وھي نفس المعاملة التي /ملغم
.برعم لكل بذرة ٢.١٣معدلھ 

المقدمة
تتمیز بذور معظم أنواع الحمضیات بظاھرة تعدد األجنة والتي ینتج عنھا نمو اكثر من نبات واحد   

النمو وحتى في حالة نموه فیكون ضعیفاً واكثر تعرضاً للفشل والموت من وغالباً  یفشل الجنین الجنسي في 
).١٩٨٩الخفاجي والمختار، (األجنة الخضریة المرافقة لھ في البذرة الواحدة 

ة
)Navarro،و ١٩٨٤Obukosia وWatthaka،و ٢٠٠٠Ricci ،٢٠٠٢واخرون (

).١٩٨٩والمختار، الخفاجي(عملیة التطعیم 
أستحداث  قة ب المتعل

في ) ١٩٨٨,سلمان(ع أسبو٨-٦او ) ١٩٥٨,Ranga Swamy(یوم ١٢٠-١٠٠صغیرة غیر ناضجة بعمر 
) ٢٠٠٠( Watthakaو Obukusiaتكوین األجنة ونموھا حیث ذكر 

لغم٠.٤بتركیز Casein hydrolysate٪ أو الكازائین المتحلل ١٠ لى وسط /م MSلتر ا
Citrus limonون الحامض واللیمCitrus sinensisتحسین نمو األجنة النیوسیلیة للبرتقال

MS
تمكن . ) ٢٠٠٢(Miahو

Citrus macropteraMS عیرmalt  extract٥٠٠
. لتر /ملغم

Juglans regia
وبشكل , لتر/ملغم٠.٠١+٢+١بتراكیز IBA + Kin + BAباستخدام تداخالت من منظمات النـمو شملت  

)Tulecke وMcGranahan,١٩٨٥ (
) .١٩٨٨, واخرون Tulecke(االندوسبرم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٩/٣/٢٠٠٦وقبولھ  ٢٣/٨/٢٠٠٥تاریخ تسلم البحث 

المستخلصات الطبیعیة المضافة الیھ الن اضافتھا 
) .٢٠٠٢,والرفاعي والشوبكي ٢٠٠٢, و الحدیدي ١٩٨٧, الكناني (
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. لطبیعیة وتطور اجنة اللیمون الحامض المحلي بدیال عن المستخلصات ا

مواد البحث وطرائقھ
/

وھي في٢٠٠٥/تموز١جمعت الثمار في . ٢٠٠٥والغابات جامعة الموصل عام 
Citrus limon L. Brum. f.

بعمر , . ١٠-٧و
٠.٦ا٪ ولمدة خمس دقائق ومن ثم في ھایبوكلور٧٠بتركیز 

).١٩٨٦،ChandlerوGrosser(للتخلص من أثار المادة المعقمة
MS)Murashige وSkoog١٩٦٢ (

BA وKin اسة در ل , ضوع ا
IBA)Indol 3- butyric acid + L-Glutamin (

لى التوالي ، لتر /ملغم٠.٠١و٢٥٠المعامالت بلغت  من مادة ٠.٧. ع وضبطت االكار-االكار٪ 
بواقع ٢٠٠, ٥.٨-٥.٧حامضیتھ عند  ٢٠مل 

. مْ باستخدام المعقام ١٢١لمدة عشرین دقیقة على درجة حرارة 
:شملت التجربة دراسة: المعامالت التجریبیة 

طریقة اعداد البذور : اوال 
seed coatزراعة البذور بعد إزالة الغالف .١
لمحور الطولي زراعة البذور بعد عمل شق طولي فقط في غالفھا موازي ل.٢
زراعة البذور بعد عمل شق عرضي حول المحور الطولي للبذرة قریبا من الكالزا .٣
Kin+BAتداخالت : ثانیا 

Kin+BA)٣.٠+٠.٠, ٠.٠+٠.٠ ,
.لتر /ملغم)٠.٠+٠.٥,٣.٠+١.٠,٢.٥+١.٥,٢.٠+١.٥, ٢.٠+١.٠, ٢.٥+٠.٥

٢٤جربة ضمت الت
CRD

.٪٥مستوى احتمال 
درجة حرارة  ذور حضنت في  ب ل اعة ا د زر ٢٤o١٥–٢٢بع

اعة ضوء و١٦ ٨س
:اسابیع من الزراعة والتي شملت٦التالیة بعد 

.معدل عدد االجنة النامیة من كل بذرة .   ١
.معدل طول ساق البادرات النامیة من اجنة البذور.   ٢
.البادرات النامیة من اجنة البذورمعدل طول جذر.   ٣
.معدل عدد االوراق النامیة على ساق البادرة.   ٤
.معدل عدد الفروع النامیة على ساق البادرة.   ٥

ءات من  لقرا ٥–٢ا
. نتائجھا مقارنة مع البذور المنزوعة الغالفالبذور التي احتوت اغلفة مشقوقة النخفاض قیم ب

ثم زرعت اعلى التوالي، اذ غسلت بالماء المقطر المعقم من اجل ازالة اثار مادة االك، سم ٣و ٢عن  ر ومن 
.MSفي الظروف العادیة في وسط

٢
.اسبوع٢اسبوع من النقل الى رمل البناء تم ازالة الغطاء تدریجیاً حتى ازیل بالكامل بعد مرور 
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نتائج والمناقشةال
:

٢.١) ١(جدول ال
/Kinلتر وانخ/ملغم٣BA

لغمKinBA٣الوسط الحاوي فيوزیادة تركیزه  لغت /م تر وب ل
.بذرة /جنین٠.٤٥

١.٦٠كامل إلى الحصول على اكبر القیم لعدد األجنة وبلغ إذ أدى إزالة غالف البذرة بشكل
، ٠.٨٩و٠.٩٧

) ٣.٢.١ل اشكاال(
المعاملة األولى بسبب إزالة غالف البذرة بالكامل وغیر مباشر في الثانیة والثالثة حیث كان التماس مباشر في

)Hartmann ،لصفات . أو لكال السببین) ٢٠٠٢واخرون ة ا
.االخرى على البذور التي ازیلت اغلفتھا بالكامل

MSوسط فيKinو BAتداخالت:)١(
بعد ستة أسابیع من الزراعةة المزروع

تركیز 
BA +Kin

لتر/ملغم

تداخلمعدلبذرة/ معدل عدد األجنة النامیة 
Kin+BA منزوعة الغالف 

بالكامل
مشقوقة الغالف 

طولیاً 
قة الغالف مشقو

عرضیاً 
٠.٠١.٧٥+ ٠.٠bc*١.٤٤be١.٠٠dg١.٤٠bc
٣.٠٢.٦٠+ ٠.٠a١.٨٩b١.٨٠bc٢.١٠a
٢.٥٢.٠٠+ ٠.٥b١.٥٦bd١.٥٠bd١.٦٩b
٢.٠١.٨٠+ ١.٠bc١.٢٢cf٠.٧٠gi١.٢٤c
١.٥١.٧٠+ ١.٥bcs٠.٦٧gi٠.٥٠gi٠.٩٥d
١.٠١.٣٠+ ٢.٠cf٠.٥٦i٠.٩٠eh٠.٩٢d
٠.٥٠.٩٠+ ٢.٥eh٠.٢٢i٠.٤٠hi٠.٥١e
٠.٠٠.٨٠+ ٣.٠fi٠.٢٢i٠.٣٣i٠.٤٥e

طریقة معدل
١.٦٠a٠.٩٧b٠.٨٩b١.١٥أعداد البذور

.٪٥ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود على مستوى احتمال ةاألرقام التي تحمل أحرف متشابھ* 
.ء نباتیةااجز١٠معدل تمثلكل قیمة في الجدول * 

في مقابل Kin٢.٦٠لتر /ملغم٣یحتوي 
/ملغمBA٣لمعاملة المقار١.٧٥

BA
Salman اخرون وذلك ) ٢٠٠١(Al-BahranyوAl-Khayriو) ١٩٩٤(و

BAمع Kinوكذلك لوحظ بان تداخل BAاستخدام التراكیز العالیة من عند 

Juglans regiaمن
دوسبرم ) ١٩٨٥, McGranahanوTulecke(الفلق  االن من  آخرون Tulecke( او  كما ) . ١٩٨٨, و 

لشوبكي  اعي وا لرف ) ٢٠٠٢(أن ا
.Reseda odorataالنیتروجین العضوي لالجنة في بعض االنواع النباتیة مثل 
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) ٢(:في نمو البادرات Kinو BAتأثیر تداخل 
الغالف وتكوینھا بادرات اختلفت في صفاتھا المدروسة ح

البادرات النامیة في المعامالت التي احتوت السایتوكاینینات أعطت سیقان اكبر طوالً من معاملة المقارنة التي 
 .BA +Kin

لغم٢.٥. + ٠.٥و ١+٢بالتراكیز  ١.٦٧و ١.٧٠/م
).٥,٤الشكلین (سم فقط ٠.٨٢معاملة المقارنة التي بلغ طول الساق فیھا 

)٢(:BA وKin
ستة أسابیع من الزراعةبعدالصلبMSوالمزروعة على وسط 

تركیز
BA+Kin

لتر/ملغم

معدل طول الساق
سم

االنحراف ±
SDالقیاسي

معدل طول الجذر 
سم

االنحراف القیاسي±
SD

معدل عدد األوراق النامیة 
على الساق

SDاالنحراف القیاسي±

معدل عدد الفروع 
النامیة على الساق

االنحراف ±
SDالقیاسي

٠.٠٠±١.٠٦٠.٠±١.٦٣٢٢.٦٣±٠.٩٠٢.٨٥±٠.٠٠.٨٢+٠.٠
٠.٠٠±١.١٩٠.٠±١.٠١٣٣.٥٣±٠.٦٦٣.٥٠±٣.٠١.٠٧+٠.٠
٠.٥٢٠±١.٥٤١.٣٣±٠.٦٧٠٣.٠٠±٠.٧٥١.٥٤±٢.٥١.٦٧+٠.٥
٠.٥٢٠±١.٤٥١.٤٠±٠.٥٩٧٣.٤٠±٠.٥١١.١٣±٢.٠١.٢٢+١.٠
٠.٥١٧±١.٧٩١.٦٠±١.٩٢٠٣.٢٧±٠.٦٤١.٩٦±١.٥١.٢٨+١.٥
٠.٢٠١±١.٦٦١.٨٠±٠.٦٩٠٣.٠٠±٠.٦٦١.٣١±١.٠١.٧٠+٢.٠

٠.٣٣٩±١.٢٧٢.٣٠±٠.٥٤٠٢.٧٣±٠.٧٠٠.٨٥±٠.٥٠.٩٦+٢.٥

٠.٧٥٠±١.٤٠٢.١٧±٠.٢٤٩٢.٥٧±٠.٥٧٠.٨٣±٠.٠٠.٨٤+٣.٠
.اجزء نباتیة١٠معدل تمثلكل قیمة في الجدول * 

ةكل على حدKinأو BAإن تأثیر 
RNA) الرفاعي

و ھذا یتفق مع ما ) ٢٠٠٢والشوبكي،
-Alفقد ذكر . 

Khayri و)Al-Bahrany٢٠٠١ (Citurs aurantifolia
استخدام  IBAو Kinو BAPب

BAP وKinلتر /ملغم١+٠.٢٥مجتمعا و بتركیز , .
و BA) ٢٠٠٤(كذلك أشار الحافظ 

Kinلتر ، بالمقارنة مع استخدام /ملغم٠.٥+١یز بتركBA وKin لتر/ملغم٢كل على حدة و بتركیز.
لغمKin٣یالحظ من الجدول إن إضافة  /م

إضافة ٣.٥٠٠.٨٣أطول الجذور لغم٣عند  BAلتر /م
.BAKinز 

في مرحلة . 

)Grinblatو١٩٧٢Mooreو١٩٨٦Singh،و١٩٩٤Al-
Khayri وAl-Bahrany،٢٠٠٤، والحافظ ٢٠٠٣،سلمان واخرونو٢٠٠١.(

طت عدد KinBAالبیانات إلى ان إضافة وتشیر أع

BAام
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/ملغم٣
استطالة BAأشاروا الى ارتفاع تركیزه خاصة وان عدد من الباحثین  في نمو و

) Salman١٩٩٤(لتر /ملغم٣.٥
).Al-Bahrany٢٠٠١وAl-Khayri(لتر /ملغم٢و

فت تداخالت ذلك اختل البادرات Kinو BAك
Kinلغم٣ لتر تما/م

Kin .BAعلى  BAلكن كان افضلھا تلك التي زاد فیھا تركیز  
 +Kin ٦شكلال(فرع ٢.٢٩امیة على الساق اذ بلغ عدد الفروع الن، لتر /ملغم٠.٥+ ٢.٥بتركیز (

. لكل ساق ٢.١٧لوحده وبلغ عدد الفروع فیھا BAلتر /ملغم٣تلتھا المعاملة التي احتوت 
BAKin

تضاعف  اخرون Hosniوجده ك الذي وال Limonium) ٢٠٠٠(و
sinnuatum)ة) ٢٠٠٠Eriobtrya japonica

)٢٠٠١ (Pistacia veraBAة
السایتوكانینات ةیحوي اصرتین مزدوجتین حیث تزداد فعالیKinفي حین ةجانبیة ذات ثالث اواصر مزدوج

).١٩٨١،Krishnamoorthy(ةبزیاده عدد االواصر المزدوجھ في السلسلھ الجانبی
:Kinو BAتاثیر تداخل 

Kinو BAالغالف المزروعة في جمیع تداخالت 
بلغت ، /ملغم٠.٥+ ٢.٥و ١.٠+ ٢.٠و ١.٥+ BA +Kin١.٥احتوت  ، اذ 

املة ة٨٠ةنسبة البذور التي حدث فیھا نشوء براعم عرضی في مع
Kinأو BAوت و المعامالت التي احتةالمقارن

ة/١.٥/٢.١٣+ ١.٥
).٣الجدول (ةبراعم عرضی

)٣ : (BA وKinعلى البادرات الن
ةستة اسابیع من الزراعبعد الصلبMSالمزروعة على وسط 

تركیز
BA +Kin

لتر/ملغم

عدد البذور التي 
كونت براعم 

عرضیة

لبذور التي كونت ا
ة ٪براعم عرضی

بذرة كونت/ عدد البراعم العرضیة
االنحراف ±ة براعم عرضی

SDالقیاسي
٠.٠٠±٠.٠٠صفرصفر٠.٠+ ٠.٠
٠.٠٠±٠.٠٠صفرصفر٣.٠+ ٠.٠
٠.٠٠±٢.٥٤٤٠١.٠٠+٠.٥
٠.٥٢±٢.٠٦٦٠١.٦٧+١.٠
٠.٨٣±١.٥٨٨٠٢.١٣+ ١.٥
٠.٣٥±١.٠٨٨٠١.١٣+ ٢.٠
٠.٠٠±٠.٥٨٨٠١.٠٠+ ٢.٥
٠.٠٠±٠.٠٠صفرصفر٠.٠+ ٣.٠

عفھا معروفة وقد استخدمت من قبل العدید ان فعالیة السایتوكاینینات في احداث ونشوء البراعم وتضا
Singh ١٩٩٤( و اخرون (

NAA+Kin+BAP
-Alو Al-Khayriع, /٠.٥+٠.٥+١.٠

Bahrany)استخدموا ) ٢٠٠١Kin + BAP
, لتر /ملغم٠.٥+١.٠البنزھیر وتوصلوا إلى افضل النتائج باستخدام التراكیز 

توسط) ٢٠٠٤( إلى ان م
BA+Kinافضل عند استخدام 

.لتر على التوالي /ملغم١.٠+١.٥
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اجنة( دئ  ا ) مب
ا

) ٧لشكال(٢
) .٨شكلال(الداخلي ألغلفة البذور المشقوقة الغالف طولیا او عرضیا

أ٤بعد مرور 
.)٩شكل ال(استمرت في النمو والتطور وبشكل مرضي وبنجاح اعنھالشفاف

PROMOTION OF EMBRYOS GROWTH FOR IN VITRO CULTURED
SEEDS OF LOCAL Citrus limon L. BRUM. F.

Ammar Zeki Kassab-Bashi
Hort. Dept., College of Agric. & Forestry, Mosul Univ., Iraq.

ABSTRACT
In this study seeds of local lemon were cultured in solidified Murashige and

Skoog medium in order to examine the effect of combining Benzyladenine (BA)
and Kinetin (Kin), in different concentration on the growth of embryos with /
without seed coat. Favorable results were obtained after 6 weeks from seeds without
seed coat comparably with seeds with seed coat, embryos growth from seeds
without seed coat was in different degrees, were as, optimum results obtained in
treatment containing Kin alone 3mg/L, average number of seedling from each seed
2.6 compared with 1.75 of control treatment  (completely without cytokinins). The
individual or combined use of BA and Kin caused increasing seedling steam length
of seeds without seed coat compared with control treatment, while increasing root
length when treated with Kin alone at concentration of 3mg/L .The subsequent use
of BA and Kin at concentration of 2.5+0.5 mg/L caused elongation highest number
of lateral buds of seedling which 2.29. When highest number of adventitious bud
(80 %) occurred in treatment seeds without seed coat containing BA and Kin at
concentration 1.5 mg/L for each one that was 2.13 buds from every seed.
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بذور منزوعة الغالف ) ١(شكل ال
٣بالكامل في وسط یحوي 

Kinلتر/ملغم

ـــــذور مشـــــقوقة الغـــــالف ) ٢(شـــــكلال ب
لتــر /ملغـم٣فــي وسـط یحــويطولیـا 

Kin

بذور مشقوقة الغالف) ٣(شكل ال
٣في وسط یحوي عرضیاً 

Kinلتر /ملغم

نمو وتطور األجنة إلى) ٤(شكل ال
بادرات في وسط خالي من

السایتوكاینیات

نمو وتطور األجنة إلى ) ٥(شكل ال
لتر /ملغم٣یحويبادرات في وسط 

Kin

ـــــــراعم االبطیـــــــة ) ٦(شـــــــكل ال نمـــــــو الب
BAلســاق البــادرات فــي وســط یحــوي 

 +Kinلتر/ملغم٠.٥+٢.٥بتركیز

مبـــــادئ أجنـــــة فـــــي ) ٧(شـــــكل ال
BA +Kinوســــــــــط یحــــــــــوي  

لتر لكل منهم/ملغم١.٥بتركیز 

نمـــو األجنـــة مـــن غـــالف ) : ٨(شــكل ال
ــــذرة فــــي وســــط یحــــوي  لتــــر /ملغــــم٣الب

Kin

نجــاح نمــو النباتــات بعــد ) ٩(شــكل ال
النقل إلى رمل البناء 

.الصلبMSأسابیع ومزروعة في الوسط الغذائي ٦بعمر ) ٨-١(النباتات في األشكال من *
.أسابیع من النقل الى رمل البناء٤أسبوع وبعد مرور ١٠بعمر ) ٩(النباتات في الشكل *
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المصادر
تحفیز نشوء التفرعات العرضیة في عقد وسالمیات النارنج والبرتقال ) ٢٠٠٤(، عماد احمد محمد الحافظ

٣٥مجلة العلوم الزراعیة العراقیة. البنزل ادنینالمزروعة خارج الجسم الحي باستعمال الكاینتین و
)٥٦- ٥١) : ٣.

)٢٠٠٢ .( .
.عمان. سوق البتراء. والتوزیع

لح عمر , محمد خزعل , حمید ر صا بش م مان و  باس سل د ع فستق) . ٢٠٠١(محم ار ال Pistacia   veraاكث
L .العلوم . -١ مجلة 

.٧٠-٦٣):٥(٣٢الزراعیة العراقیة 
) .١٩٨٩(الخفاجي، مكي علوان و فیصل عبد الھادي المختار 

.بیت الحكمة . جامعة بغداد , البحث العلمي 
مؤسسة . ) ١٩٨٠(خاشع محمود و عبد العزیز محمد خلف هللا ,الراوي 

.جامعة الموصل . شر دار الكتب للطباعة و الن
لتحسین النبات، ٢١تقنیات القرن ). ٢٠٠٢(الرفاعي، محمد عبد الرحیم توفیق و سمیر عبد الرزاق الشوبكي 

.القاھرة. مدینة النصر. دار الفكر العربي. باستخدام زراعة االنسجة
وزارة التع. ). ١٩٨٧(

.العراق. جامعة الموصل.العلمي
)١٩٨٨ .( .

.العراق. جامعة بغداد.العلمي
 ,)٢٠٠٠ . (Eriobotrya

japonica Lindle ٥. انشاء الزروعات -١باستخدام تقنیة زراعة االنسجة
)١٥٠-١٤١):٣.
في نشوء NAAوBA). ٢٠٠٣(, سلمان 

 .
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