
 )٣(العدد ) ٣٤(المجلد )                    ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین                            
٢٠٠٦ 

 بزراعة االنسجة .Dianthus caryophyllus Lتضاعف وتجذیر اطراف فروع نبات القرنفل 
  عمار زكي امین قصاب باشي. بشار زكي امین قصاب باشي                         د. د

  العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم البستنة 
  

  الخالصة
 benzyl-6(المجھز بالبنزایل ادنین  MSعلى وسط زرعت اطراف الفروع لنبات القرنفل 

adenine ( لتر والكاینتین /ملغم ٥.٠و  ٣.٠و  ١.٥و  ٠.٥بتركیز صفر و)Kinetin ( بتركیز صفر و
لتر وكان مصدر االجزاء النباتیة نباتات نامیة في الحقل والمصدر /ملغم ١٥.٠و  ١٠.٠و  ٥.٠و  ٢.٥

ن الزراعة النسیجیة بعد ثمانیة اسابیع من الزراعة لمعرفة أي الثاني من النموات الخضریة الناتجة م
باضافة او بدون  MSاالجزاء النباتیة ومنظم النمو االفضل للتضاعف ، وتم دراسة تأثیر تركیز امالح 

في تجذیر النموات الناتجة من الزراعة  Indole Butyric Acid (IBA)لتر /ملغم ٠.١اضافة 
 MSن زراعة اطراف االفرع الناتجة من الزراعة النسیجیة على وسط تشیر النتائج ا. النسیجیة 

جزء نباتي بعد /فرع ٢١.٠اعطت اكبر عدد من النموات الخضریة  BAلتر /ملغم ٠.٥المجھز بـ 
سم وكان  ٣.٩اربعة اسابیع من الزراعة وتفوقت معنویاً على باقي المعامالت وكان طول اطول فرع 

زوج ، في حین تم  ٤.٩فرع وكان عدد االوراق على أطول فرع  ٨.١سم  ٠.٥عدد االفرع اطول من 
جزء نباتي من زراعة اطراف االفرع المأخوذة من /فرع ١٥.٠الحصول على اعلى القیم لعدد االفرع 

والذي تفوق معنویاً على باقي المعامالت وذلك  BAلتر /ملغم ٣.٠المجھز بـ  MSالحقل على وسط 
سم وبلغ عدد االفرع اطول  ٤.٩عة وكان طول اطول فرع للمعاملة نفسھا بعد اربعة اسابیع من الزرا

زوج، كما تم الحصول على  ٤جزء نباتي وكان عدد االوراق على اطول فرع /فرع ٧.٠سم  ٠.٥من 
سم من زراعة االفرع  ٧.٤جذر واطول نمو خضري  ٩.٦واكبر عدد من الجذور % ١٠٠نسبة تجذیر 

 ٠.١تركیز االمالح مع اضافة  ١/٤ MSم او اكثر على وسط س ١الناتجة من التضاعف بطول 
  . IBAلتر /ملغم

  
  المقدمة

القرنفل نبات زینة عشبي معمر یفضل تجدید زراعتھ سنویاً وھو احد نباتات العائلة القرنفلیة 
Caryophyllaceae  سم او اكثر، اوراقھ ضیقة وطویلة، االزھار  ٥٠یصل ارتفاع النباتات إلى

  .جام واالشكال وااللوان مختلفة االح
تعد السایتوكاینینات من اھم منظمات النمو التي تستخدم لغرض تضاعف االجزاء النباتیة، فقد 

لتضاعف القمة   MSان الحد االمثل من الكاینتین في وسط ) ١٩٧٤(واخرون  Murashigeذكر 
 Hempelو  Kozak، وزرع  IAAلتر /ملغم ٠.٥لتر مع /ملغم ١٠النامیة لنبات الجربیرا ھو 

 NAAو  BAالمجھز بتراكیز مختلفة من  MSاطراف االفرع لنبات القرنفل على وسط ) ١٩٧٩(
كان االفضل لتكوین  NAAلتر /ملغم ٠.١مع  BAلتر /ملغم ٠.٥فوجدوا ان الوسط الحاوي على 

اكبر عدد لتر اعطى /ملغم ١.٠االمثل لنمو االفرع وتركیز  BAلتر /ملغم ٥.٠النبیتات، وكان تركیز 
على افضل تضاعف من زراعة القمة ) ١٩٨٥(واخرون  Hempelمن االفرع العرضیة، وحصل 

 Kangو  Kim، وتمكن Kinetinلتر /ملغم ٥.٠المجھز بـ  MSالنامیة لنبات الجربیرا على وسط 
 MSجزء نباتي من زراعة العقدة لنبات القرنفل على وسط /فرع ٧.٩من الحصول على ) ١٩٨٦(

انھ حصل على ) ١٩٨٦( Leshem، وذكر BAلتر /ملغم ١.٠مع  NAAلتر /ملغم ٠.١ المجھز بـ
 ٠.١المجھز بـ  MSالكالس بعد عشرة ایام من زراعة البراعم الطرفیة لنبات القرنفل على وسط 

یوم تكونت البراعم العرضیة على ھذا الكالس  ٢٠وبعد  BAPلتر /ملغم ٣.٠مع  NAAلتر /ملغم
نصف تركیز  MSسم عند زراعتھا على وسط  ١ن االفرع الناتجة وبطول م% ٥٠وتمكن من تجذیر 

ان افضل وسط لتضاعف اطراف ) ١٩٨٧(وآخرون  Sangwanاالمالح خالي من الھرمون، ووجد 
 ٢مع  NAAلتر /ملغم ٠.٢الحاوي على  MSافرع نبات الداودي كان عند الزراعة على وسط 

ان اطراف افرع نبات الداؤدي المأخوذة في شھر ) ١٩٨٨(واخرون  Prasadووجد . لتر كاینتین/ملغم
آذار ونیسان اعطت اقل كمیة كالس مقارنة مع اطراف االفرع المأخوذة في مواعید اخرى، وحصلوا 

و  BAلتر /ملغم ١.٥المجھز بـ  MSجزء نباتي من زراعتھا على وسط /فرع ٩على اعلى تضاعف 
افرع خضریة من  ٩-٨من الحصول على ) ١٩٩٦(واخرون  Hoque، وتمكن NAAلتر /ملغم ٠.١

 ٢٠٠٦/ ٢٨/٦وقبولھ    ٧/٣/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 
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على اكبر عدد من ) ١٩٩٩( Gabonو  Marilynزراعة اطراف االفرع لنبات القرنفل، وحصل 
و  BAPلتر /ملغم ١.٠المجھز بـ  MSاالفرع من زراعة اطراف االفرع لنبات الداودي على وسط 

ن استحداث الكالس عند انھ یمك) ٢٠٠٠(ووجد امین . GA3لتر /ملغم ١٠مع  NAAلتر /ملغم ٠.٢
) برعم طرفي، عقدة، ورقة، برعم زھري غیر ناضج(زراعة اجزاء مختلفة من نبات القرنفل 

لوحده اذ حفزت جمیع التراكیز المستخدمة  D-2,4المزود بتراكیز مختلفة من  MSباستعمال وسط 
،  BAPلتر /غلمم ١٠حاوي على  MSاستحداث الكالس وتمایزه الى افرع خضریة بعد نقلھ الى وسط 

على افضل استجابة العطاء كالس من زراعة اجزاء من ) ٢٠٠١( Shaheenو  Sarkerوحصل 
لتر كانتین، واشار /ملغم  ٠.٥و BAPلتر /ملغم ٥.٠المزود بـ  MSورقة نبات الداودي على وسط 

Thakur  الى استحداث الكالس من سیقان نبات القرنفل المزروع على وسط ) ٢٠٠٢(واخرونMS 
وتمایز ھذا الكالس بعد زراعتھ على الوسط  D-2,4لتر /مغلم ٠.٥و NAAلتر /مغلم ٠.٥المدعم بـ 

من ) ٢٠٠٤(واخرون  Pareekلتر كاینتین، وتمكن /ملغم ٢.٠و NAAلتر /مغلم ٠.٥الحاوي على 
الحاوي على  MSالحصول على كالس نبات القرنفل من زراعة اطراف االفرع والعقدة على وسط 

وتمایز ھذا الكالس الى افرع خضریة عند نقلھ على وسط  D-2,4لتر /مغلم ١.٠و BAPلتر /مغلم ٠.٥
MS  لتر /مغلم ١.٠الحاوي علىBAP لتر /مغلم ٠.٥وNAA  ومن ثم تجذیر االفرع الناتجة على

ان احسن وسط لتضاعف اطراف ) ٢٠٠٦( Salehi، ووجد  IAAلتر /مغلم ٠.٥المزود بـ  MSوسط 
او الوسط  NAAلتر /ملغم ٠.٥لتر كانتین و/مغلم ٣.٠المجھز بـ  MSرنفل ھو وسط االفرع لنبات الق

فرع وازداد بعد اعادة  ٣-٢والتي اعطت  NAAلتر /مغلم ١.٠و BAلتر /مغلم ١.٠الحاوي على 
  . فرع لكل جزء نباتي  ٣٠الزراعة لتصل الى 

مدى استجابة االجزاء  تھدف ھذه الدراسة الى اكثار نبات القرنفل بزراعة االنسجة ولمعرفة
النباتیة المزروعة للتضاعف سواء ان اخذت من الحقل او من النموات الناتجة من الزراعة النسیجیة 

والكاینتین لمعرفة ایھما افضل للتضاعف  BAوباستخدام نوعین من السایتوكاینینات ھما البنزل ادنین 
یة ومن ثم دراسة افضل المعامالت بھدف ومعرفة التركیز االمثل لكال المصدرین من االجزاء النبات

  .تجذیر النموات الخضریة الناتجة من التضاعف وزراعتھا كنباتات كاملة
  

  مواد البحث وطرائقھ
اجریت ھذه الدراسة في مختبر زراعة الخالیا واالنسجة النباتیة التابع لقسم البستنة بكلیة 

. ٢٠٠٥كانون االول  ٣٠لغایة  ٢٠٠٥تموز  ١الزراعة والغابات في جامعة الموصل للفترة من 
متمثلة  Explantتضمنت ھذه الدراسة ثالث تجارب، التجربة االولى تمت زراعة االجزاء النباتیة 

ذات االزھار " Witelaedies"صنف  Dianthus caryophyllusباطراف افرع نبات القرنفل 
سم  ٣خذ االجزاء النباتیة بطول سم حیث تم ا ٠.٥البیضاء اللون المزدوجة النامیة في الحقل بطول 

دقیقة الزالة ما ھو عالق بھا من اتربة او احیاء مجھریة بعد ذلك  ٢٠وغسلت بالماء الجاري لمدة 
المجھز من % (١٠غمرت االجزاء النباتیة بمادة التعقیم محلول ھایبوكلورایت الصودیوم بتركیز 

ثم غسلت بالماء المقطر ثالث ) لصودیوممن ھایبوكلورات ا% ٦محلول القاصر التجاري الحاوي على 
سم، التجربة الثانیة تم اخذ اجزاء نباتیة  ٠.٥مرات كل مرة ثالث دقائق ثم قطعت االجزاء النباتیة الى 
خالي من  MSبعد زراعتھا على وسط ) ١(متمثلة باالفرع الناتجة من الزراعة النسیجیة في التجربة 

على وسط  ٢و  ١سم، تم زراعة االجزاء النباتیة في التجربة  ٠.٥اسابیع بطول  ٤منظمات النمو لمدة 
MS  ١(المحور كما في الجدول ( المزود بتراكیز مختلفة من السایتوكاینیناتBA )6-benzyl 

adenine ( لتر، التجربة الثالثة شملت زراعة /ملغم ١٥-لتر والكاینتین من صفر /ملغم ٥ –من صفر
بتراكیز مختلفة من عناصر  MSسم او اكبر على وسط ١ي بطول االفرع الناتجة من التضاعف والت

، تم اجراء )٤(لتر كما في الجدول /ملغم ٠.١بتركیز  IBAاالمالح باضافة او بدون اضافة االوكسین 
تم تعقیم الوسط  Laminar Flow Cabinetعملیات التعقیم والزراعة باستخدام منضدة الزراعة 

 ١.٠١م تحت ضغط ١٢١oعلى درجة حرارة ) Autoclave(الغذائي بواسطة جھاز المؤصدة 
أنبوبة /مل١٠المختلفة في أنابیب اختبار دقیقة بعدھا صب الوسط الغذائي بمعامالتھ  ٢٠لمدة  ٢سم/كغم

أما التجربة الثالثة فكانت خمسة معامالت كل  ٢و ١وكان عدد المعامالت تسعة معاملة لكل من التجربة 
  .قة تضمنت عشرة أنابیب وزرع في كل أنبوبة جزء نباتي واحد معاملة من المعامالت الساب
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وتم مقارنة النتائج  Complete Randomized Designاستخدم التصمیم العشوائي الكامل 
  % .٥باستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

ْم وإضاءة ١ ± ٢٣بعد اكتمال زراعة األجزاء النباتیة حضنت الزروعات على درجة حرارة 
النموات الخضریة  رساعة یومیاً لتشجیع تكوین النموات الخضریة وبعد تجذ ی ١٦لوكس لمدة  ٣٠٠٠

وتكوین النبیتات  غسلت ھذه النبیتات من بقایا الوسط وزرعت في أوعیة زجاجیة شفافة فیھا بیت موس 
ع تم تثقیب البالستك معقم وغطیت بالبالستك الشفاف ووضعت في غرفة تنمیة الزروعات وبعد أسبو

  مراعاةمع مراعاة رش ھذه النباتات برذاذ الماء وبعد ثالثة أسابیع تم إزالة الغطاء بشكل كامل مع 
  .الرش لعدة مرات في الیوم وبعد أسبوعین تم نقل النباتات الناتجة إلى المختبر لتنمو بشكل اعتیادي

  
  افرع نبات القرنفلالمحور المستعمل لزراعة اطراف  MSوسط ) : ١(الجدول 

  لتر/التركیز ملغم  المركب  لتر/التركیز ملغم  المركب
MS salts قوة كاملة  Pyridoxine – HCl ٠.٥  
Inositol ١٠٠  Nicotinic acid ٠.٥  
Sucrose لتر/غم ٣٠  Glycine ٢.٠  
Thiamine-HCl ٠.١      

  
  النتائج والمناقشة

و الكاینتین في تكوین النموات الخضریة من  BAتأثیر كل من البنزل ادنین ) ٢(یبین الجدول   
اطراف افرع نبات القرنفل المأخوذة من الحقل بعد أربعة أسابیع من الزراعة كما یتضح أنھ على 

كان اكبر من تأثیر الكاینتین على عدد االفرع حیث تم الحصول على أعلى  BAاألغلب إن تأثیر 
 BAوقد یعود السبب في ذلك إلى أن  BAمجھز بـ المتوسطات لعدد االفرع من الزراعة في الوسط ال

یحتوي حلقة بنزایل في تركیبھ الكیمیاوي وھذا یعطیھ فاعلیة أكبر من باقي السایتوكاینینات 
)Economon  وSpanoudaki ،ویالحظ من الجدول أن عدد األفرع ازداد مع زیادة تركیز ) ١٩٨٥

BA  لتر ثم اخذ ھذا المعدل باالنخفاض عند /ملغم ٣.٠جزء بناتي عند التركیز /فرع ١٥.٠وبلغ أعاله
لتر أي أصبح تأثیره عكسي /ملغم ٥.٠جزء نباتي عند التركیز /فرع ٧.٢وكان  BAزیادة تركیز 

السبب یعود الى أن استجابة النبات لمنظم النمو تعتمد على المحتوى الداخلي من الھرمونات فإذا كان 
جابة تظھر وتزداد بازدیاد التركیز الى أن تصل إلى التركیز تركیز الھرمون الداخلي قلیل فإن االست

كما تم الحصول على أعلى ، )٢٠٠٤، Hunerو  Hopkins(األمثل وبعدھا یصبح التاثیر عكسي 
سم  ٦.٨و ٥.٦سم في حین كان ھذا المعدل  ٧.١المعدالت لطول أطول فرع من معاملة المقارنة وكان 

وتم الحصول على اعلى معدل ، لتر كاینتین على التوالي/ملغم ٢.٥و  BAلتر /ملغم ٠.٥في معاملة 
وتفوق معنویا  على باقي  BAلتر /ملغم ٠.٥من معاملة  ٩.٩سم  ٠.٥لعدد االفرع اطول من 
كما تم الحصول على اعلى معدل ، فرع ٦وكانت  Kinetinلتر /ملغم ١٥.٠المعامالت ثم تاله معاملة 

وكانت  BAلتر /ملغم ٥.٠لتر كانتین ثم تالھا معاملة /ملغم ٢.٥زوج من معاملة  ٥.٨لعدد االوراق 
  .زوج ولم تختلف معنویاً عنھما ٥.٣زوج في حین كانت في نباتات المقارنة  ٥.٥

في تكوین النموات الخضریة من اطراف  Kinetin و BAتأثیر كل من ) ٣(یبین الجدول 
حیث أعطى كل من ، بعة أسابیع من الزراعةافرع نبات القرنفل والناتجة من الزراعة النسیجیة بعد أر

في التراكیز القلیلة على  BAالمنظمین تأثیر معنوي عند المقارنة مع نباتات المقارنة ویالحظ تفوق 
بینما  BAلتر /ملغم ٠.٥جزء نباتي عند معاملة / فرع ٢١.٠جمیع المعامالت حیث أعطى أعلى معدل 

لتر والتي /ملغم ١٥.٠جزء نباتي من معاملة / فرع  ١٥.٩تم الحصول على أعلى معدل لعدد االفرع 
كما یبین الجدول أنھ تم الحصول على أطول فرع من ، تفوقت معنویاً على باقي معامالت الكاینتین 

وتم الحصول على أطول ، معاملة المقارنة ومن معامالت الكاینتین والتي لم تختلف معنویاً فیما بینھا
، وكان اكبر عدد لألفرع أطول من BAمن معامالت  BAلتر /ملغم ٠.٥سم من معاملة  ٣.٩االفرع 

تفوقت معنویاً على باقي المعامالت ثم و BAلتر /ملغم ٠.٥جزء نباتي من معاملة /فرع ٨.١سم  ٠.٥
جزء نباتي وھذه بدورھا /فرع ٦.٤لتر كاینتین والتي بلغ ھذا المعدل فیھا /ملغم ١٥.٠تالھا معاملة 

زوج من األوراق على  ٥.٤وأعطت معاملة المقارنة ، میع معامالت الكاینتینتفوقت معنویاً على ج
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زوج من االوراق وبدون فرق معنوي  ٤.٩حیث أعطت  BAلتر /ملغم ٠.٥أطول فرع ثم تالھا معاملة 
  ).١(تفسر اختالف استجابة المنظمین على ضوء ما ذكر في تفسیر التجربة . بینھما

  
في تضاعف اطراف افرع نبات القرنفل المأخوذة من  Kinetinو  BAتأثیر ) : ٢(الجدول 

  الحقل بعد أربعة أسابیع من الزراعة

منظمات 
  النمو

التركیز 
  لتر/ملغم

عدد األفرع 
  الكلي

طول أطول 
  )سم(فرع 

عدد األفرع أطول 
  )سم  ٠.٥(من 

عدد األوراق على 
  )زوج(أطول فرع 

  أ ب ٥.٣  ھـ١.٠  أ ٧.١  ھـ١.٠  صفر

BA 

  أ ب ٥.٤  أ ٩.٩  ب جـ ٥.٦  جـ١٠.٧  ٠.٥
  أ ب ٤.٥  ب جـ ٥.٣  جـ ٤.٩  ب ١٢.٩  ١.٥
  ب ٤.٠  جـ ٧.٠  جـ ٤.٩  أ١٥.٠  ٣.٠
  أ ب ٥.٥  د ٣.٣  جـ ٤.٩  د  ٧.٢  ٥.٠

Kinetin  

  أ ٥.٨  جـ د ٣.٧  أ ب ٦.٨  ب جـ ١١.٢  ٢.٥
  أ ب ٤.٨  د ٣.٤  أ ب٦.٥  ب جـ ١١.٤  ٥.٠
  ب ٤.١  جـ د ٣.٧  جـ ٤.٤  جـ ١٠.٣  ١٠.٠
  أ ب ٤.٦  ب ٦.٠  جـ ٤.٦  جـ ١٠.٢  ١٥.٠

المعامالت ذات االحرف المتشابھة في العمود الواحد ال تختلف فیما بینھا معنویاً حسب اختبار * 
  %.٥دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

  
في تضاعف اطراف افرع نبات القرنفل الناتجة من  Kinetinو   BAتأثیر ) : ٣(الجدول 

  ربعة أسابیع من الزراعةالزراعة النسیجیة بعد أ

  منظمات النمو
التركیز 

  لتر/ملغم
عدد األفرع 

  الكلي
طول أطول 

  )سم(فرع 
عدد األفرع أطول 

  )سم  ٠.٥(من 
عدد األوراق على 

  )زوج(أطول فرع 
  أ ٥.٤  و ١.٠  أ ٥.٠  ھـ ١.٠  صفر

BA 

  أب ٤.٩  أ ٨.١  ب ٣.٩  أ ٢١.٠  ٠.٥
  د ٢.٩  ھـ ٢.٥  جـ ٢.٧  جـ ١١.٢  ١.٥
  د–ب  ٣.٨  ھـ ٣.٢  جـ ٣.٠  جـ د ١٠.٠  ٣.٠
  جـ د ٣.٠  ھـ ٢.٨  جـ ٢.٨  جـ د ٩.٠  ٥.٠

Kinetin    

  ب جـ ٤.٠  ھـ د ٣.٥  أ ب ٤.٥  د ٦.٥  ٢.٥
  ب ٤.٢  جـ ٤.٨  أ ب ٤.٣  جـ د ٨.٨  ٥.٠
 ب ٤.٢  جـ د ٤.٥  أ ب ٤.٥  جـ ١١.٤  ١٠.٠
 ب ٤.٢  ب ٦.٤  أ ب ٤.٣  ب ١٥.٩  ١٥.٠

في العمود الواحد ال تختلف فیما بینھا معنویاً حسب اختبار دنكن  المعامالت ذات االحرف المتشابھة* 
  %.٥متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

  
أن استجابة اطراف الفروع المأخوذة من الزراعة النسیجیة ) ٣و٢(كما تبین من الجدولین 

وقد یعود  Kinetin و BAكانت أكبر عند مقارنتھا مع األجزاء المأخوذة من الحقل ولكال المنظمین 
السبب في ذلك الى الحالة الفسلجیة من خالل انخفاض محتوى االوكسین الداخلي بفعل االكسدة الضوئیة 
فضالً عن الحالة التشریحیة ألطراف الفروع وذلك لتصلب جدران خالیاھا بفعل وفرة الفینوالت الثنائیة 

ك لألجزاء المأخوذة من الحقل، في حین والمتعددة والتي لھا دوراً مباشراً في تلكنن جدران الخالیا وذل
ان االجزاء المأخوذة من الزراعة النسیجیة كان نسیجھا غض لذلك استجابت للتضاعف أفضل من 

  ) .  ٢٠٠٤وأخرون،  Hartmann(األجزاء المأخوذة من الحقل 
 ٠.١باضافة او بدون اضافة  MSتأثیر تركیز امالح وسط الزراعة ) ٤(ویبین الجدول 

تركیز  ١/٢حیث یتضح أن معاملة ، في تجذیر النموات الناتجة من الزراعة النسیجیة IBA لتر/ملغم
كانت  IBAلتر /ملغم ٠.١مع  MSتركیز امالح  ١/٢و ١/٤بدون ھرمون ومعاملة  MSامالح 

وتفوقت معنویاً على باقي المعامالت وعند مقارنة باقي صفات % ١٠٠االفضل في اعطاء نسبة تجذیر 
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كانت  IBAلتر /ملغم ٠.١مع  MSتركیز امالح  ١/٤ي والخضري نجد أن معاملة النمو الجذر
 ٩.٦فإن عدد الجذور فیھا أكبر ما یمكن % ١٠٠األفضل حیث باالضافة الى كون نسبة التجذیر فیھا 

معاملة كما تم /جذر ٢معاملة وتفوق معنویاً على باقي المعامالت وكان طول أطول جذر فیھا /جذر
باالضافة الى  IBAسم من نفس المعاملة والسبب یعود الى ان  ٧.٤ول نمو خضري الحصول على أط

 Hartmann(انھ یشجع التجذیر فانھ یحسن مواصفات الجذور وبالتالي تنعكس على النمو الخضري 
  ).٢٠٠٤وأخرون، 

  
في تجذیر  IBAلتر /ملغم ٠.١باضافة او بدون إضافة  MSتأثیر تركیز أمالح ) : ٤(الجدول 

  یوماً من الزراعة ١٥وات الناتجة من الزراعة النسیجیة بعد النم
 IBAتركیز
  لتر/ملغم

تركیز 
  للتجذیر%   MSأمالح

عدد 
  الجذور

طول أطول جذر 
  )سم(

طول النمو 
  )سم(الخضري 

  ب ٤.٨  ب ١.٥  جـ ٣.٨  ب ٩٠  ١/٤  صفر
  أ ٦.٦  أ ب ٢.٠  ب ٦.٤  أ ١٠٠  ١/٢  صفر
  أ ٧.٤  أ ب ٢.٠  أ ٩.٦ أ ١٠٠  ١/٤  ٠.١
  أ ٦.٦  أ ٢.٤  ب ٧.٤ أ ١٠٠  ١/٢  ٠.١
  ب ٤.٢  ب ١.٦  ب ٦.٠  ب ٩٠  ١/١  ٠.١

المعامالت ذات االحرف المتشابھة في العمود الواحد ال تختلف فیما بینھا معنویاً حسب اختبار دنكن * 
  %.٥متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

  
ة من الزراعة یتضح مما تقدم أن تضاعف اطراف االفرع لنبات القرنفل لألجزاء المأخوذ

لتر /ملغم ٠.٥بتركیز  BAكما تبین أن تأثیر ، النسیجیة كان أفضل مقارنة باألجزاء المأخوذة من الحقل
سم مقارنة مع  ٠.٥كان األفضل لغرض التضاعف والحصول على أكبر عدد من األفرع أطول من 

للتجذیر والنمو  كان األفضل IBAلتر /ملغم ٠.١مع  MSتركیز امالح  ١/٤واتضح أن ، الكاینتین
  .الخضري 
  

MULTIPLICATION AND ROOTING SHOOTS OF Dianthus 
caryophyllus BY TISSUE CULTURE 

Bashar Z.A. Kasab Bashy                  Ammar Z.A Kassab Bashy 
Hort. Dept., College of Agric. and Foresty, Mosul Univ., Iraq. 

 

ABSTRACT 
To study the effect of cytokines and explants sources on multiplication 

of shoot tip an experiment was conducted by using shoot tips of carnation 
Dianthus caryophyallus cultured on MS medium supplemented with 6-Benzyl 
adenine (BA) at (0.0, 0.5, 1.5, 3.0, 5.0) mg/L and kinetin at (0.0, 2.5, 5.0, 10.0, 
15.0) mg/L, and the explants provided from plants grown in field and from in 
vitro. Then, the shoots produced from in vitro was rooted on different strength 
MS salts with or without 0.1 mg/L IBA. Planting shoot tips on media 
supplemented with 0.5 mg/L BA gave significantly best results of shoot 
number 21.0 shoots/explants, shoot length 3.9 cm, shoot number more than 0.5 
cm 8.1 shoots/explants and leaves number was 4.9 leaf/shoot. On other hand, 
explants taken from field gave significantly higher number of shoots 15.0 
shoots/explants, and the longest shoot length 4.9 cm, shoot number more than 
0.5 cm 7.0 shoots/explants and leaves number 4.0 leaf pairs, when cultured on 
MS supplemented with 3.0 mg/L BA. Planting shoot tips produced from in 
vitro gave 100% rooting, root number 9.6 root/shoot and shoot length 7.4 cm 
when rooted on ¼ MS strength supplemented with 0.1 mg/L IBA. 
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  المصادر
، بزراعة األنسجة النباتیة Dianthus caryophyllusإكثار القرنفل ). ٢٠٠٠(خزعل علي ، أمین

  .٩-٤: ٣٢، دینمجلة زراعة الراف
الزینة ، دار الكتب ). ١٩٩٢(السلطان سالم محمد وطالل محمود الجلبي ومحمد داؤود الصواف 

  .الموصل، للطباعة والنشر
مطابع  –الطبعة األولى ، الزھور ونباتات الزینة وتنسیق الحدائق). ١٩٦٧(محمد یسري ، الغیطاني
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