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ارج خDianthus caryophyllusوعقد نبات القرنفل افرعتأثیر الكاینتین في نشوء وتضاعف اطراف
الجسم الحي

ایسر محمد سالم سعید المعماريبشار زكي امین قصاب باشي
العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم البستنة

الخالصة
Jeanneلوالاألفرعأطرافزرعت  Dionis Blano"" ذو

لى وسط ذو االزھار الصفراء "Marie Chaboud Jaune"البیضاء واألزھار قل ع لح من ا أخوذة  لم MSا
/٨.٠و٦.٠و٤.٠و٢.٠والكا

MSافرع،اعةمن الزراسابیع 
.IAAالمزود بـنصف تركیز االمالح 
١٠٠%

لتضاعف  /١٤.٩٥ال، ا
وفي مرحلة التضاعفKinلتر /ملغم٨االفرع عند التركیز 

لى وسط من زراعة اجزء نباتي/فرع١٦.٩٠ لمزودMSع لغم٨بـا لتر /م
Kinمعنویةاتفروقتكن ھناكولم

تي من /فرع٦.٠٧ولمرحلتي النشوءوذلك  جزء نبا
جزء نباتي /رعفKin١٢.٧٠لتر /ملغم٢عند التركیز زراعة العقد 

MSلمزود لغم٨بـا % ٥٠وKinلتر /م
لى وسط الصنف االبیض اطراف افرعمن زراعةكانتجزء نباتي/ جذر١.٧٥واعلى معدل لعدد الجذور  ع

MSلتر/ملغم١.٥نصفIAA
.اقلمتھا في المختبر وبعدھا نقلت الى البیت الزجاجي لتنمو بشكل طبیعيتتم

المقدمة
قرنفل  ات عشبي Dianthus caryophyllusCaryophyllaceaeال نب

في حوض البحر األبمعمر یفضل تجدید زراعتھ سنویاً، وجد نامیاً بریاً 
وذات ألوان عدیدة سم ، أوراقھ متقابلة سمیكة شمعیة شریطیة الشكل ، األزھار٦٠-٥٠یعلو 

١٠)Anonymous ،٢٠٠٦ . (

) ١٩٩٢(ویتكاثر إما بالبذور أو خضریاً بالعقل أو بالترقید ) . ٢٠٠١العاني وآخرون ، (
ا.

Onamu٢٠٠٣(وآخرون (MS لغم ٠.٢ب / م
/ فرعاً ١٤لعدد االفرعأدى إلى الحصول على أعلى معدل NAAلتر / ملغم ٠.٢مع Kinلتر 

) ٢٠٠٦(Salehiووجد . سم ١.١٨وبمعدل طول 
حصول على NAAلتر / ملغم ٠.٥مع Kinلتر / ملغم ٣.٠ب المجھز MSوسط  ل لى ا دى إ أ / فرع ٢.٣إذ 

وذكر . جزء نباتي / فرعاً ٣٠
عند زراعتھم أطراف أفرع نبات القرنفل الناتجة من الز) ٢٠٠٦(قصاب باشي وقصاب باشي 

MS١٥.٠و١٠.٠و٥.٠و٢.٥ /Kin
/ فرع ١٥.٩/ ملغم ١٥.٠بتركیز 
Bora أطركان) ٢٠٠٧(وآخرون من زراعة 

لى وسط  لغم ١.٥ب MSع لغم ٠.٥معKinلتر / م لغم ٠.٥مع NAAلتر  / م . GA3لتر / م
Bohidar)٢٠٠٨ (

بحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني
٤/١٠/٢٠١٠وقبولھ ٢٠/٦/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث   

Ruta graveolens L.
لغم٢.٠ب MSسم٣.٢/فرع٤,٥التضاعف  / م

. Kinلتر 
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یَّن ب تجة) ٢٠٠٦(Salehiذلك على المادة الوراثیة لكل صنف إذ بَ النا
MS لمزود لغم ١.٠ب ا لغم ١.٠مع BAلتر / م NAA/ م

٥ /"Graziella "
لصنف / فرع ٢.٢" Tempo" وأعطى الصنف  أعطى ا تي و جزء نباتي / فرع ١.٢" Rotem" جزء نبا

.وذلك بعد أربعة أسابیع من الزراعة 
"Jeanne

Dionis Blano""Marie Chabaud Jaune"
بلالكثار 
من الكاینتین مختلفة بتراكیز

.إلكثار القرنفل بالزراعة النسیجیة

مواد البحث وطرائقھ
أُجریت ھذه الدراسة في مختبر زراعة الخالیا واألنسجة النباتیة التابع لقسم البستنة وھندسة الحدائق 

ْ .٢٠٠٩/ ٦/ ١٥ولغایة  ٢٠٠٨/ ٤/ ١٥لفترة من بكلیة الزراعة والغابات في جامعة الموصل ل أُخذت
ذو "Jeanne Dionis Blano"أجزاء نباتیة متمثلة بأطراف األفرع والعقد لصنفین من نبات القرنفل ھما 

سم من أمھات نامیة في ٣-٢بطول ذو االزھار الصفراء "Marie Chabaud Jaune"االزھار البیضاء و
سم وبعمر سنتین ، نقلت إلى ٣٠لقسم البستنة المزروعة في أصص فخاریة قطر الظلة الخشبیة التابعة

قِّمت بمحلول ١٠المختبر وأزیلت منھا جمیع األوراق ووضعت تحت الماء الجاري لمدة  دقائق بعدھا عُ
دقیقة مع إضافة المادة ٢٠ولمدة ) حجم: حجم % (١٠بنسبة NaOCL% ٦الحاوي القاصر التجاري

دقائق لكل مرة بعدھا قطعت ٥–٣ثم غسلت ثالث مرات بالماء المقطر المعقم  لمدة Tween-20الناشرة   
و٤.٠و٢.٠وصفرالتراكیزبالمزود MSسم ثم زرعت في وسط١بحدوداالجزاء النباتیة لیصبح طولھا

ألفرع الناتجة لمرحلتي النشوء والتضاعف لكل من اطراف االفرع والعقد، اكاینتینلتر/ ملغم ٨.٠و٦.٠
بنصف تركیز MSسم  واعیدت زراعتھا على وسط ١.٠–٠.٨من تضاعف الصنف االبیض أخذت بطول 

النبیتات الناتجة من ،بھدف التجذیرIAAلتر/ ملغم ٢.٠و١.٥و١.٠وصفر المزود بالتراكیزاالمالح
بھدف اقلمتھا في المختبر ثم نقلھا إلى تموس المعقم یالتجذیر زرعت في سنادین مزودة بوسط اكثار متمثل بالب

من الوسط الغذائي٣سم٢٠وضع بھا ٣سم٢٠٠استعملت لزراعة االجزاء النباتیة قناني زجاجیة حجم . الحقل
یت فوھة القنینة بورق األلمنیوم ، بعدھا تم تعقیم الوسط الغذائي بجھاز المؤصدة pH٧,٥عند  طِّ وغُ

)Autoclave ( بعد زراعة جمیع ،دقیقة ٢٠لمدة ٢سم/ كغم ١.٠٤وتحت ضغط مْ ١٢١بدرجة حرارة
لوكس وطول٣٠٠٠االجزاء النباتیة للتجارب المختلفة نقلت الزروعات الى غرفة النمو تحت شدة اضاءة 

أُستخدم في . مْ ٢± ٢٥أنابیب الفلورسنت البیضاء وبدرجة حرارة  یوم مجھزة من / ساعة١٦فترة ضوئیة 
Factorialنشوء والتضاعف التصمیم العشوائي الكامل للتجارب العاملیة تنفیذ تجارب ال Experimental

Within Complete Randomized Design مع استخدام التصمیم العشوائي الكاملCRD لتجارب
Duncan’s multiple range testمقارنة المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد الحدودت، وتمالتجذیر

مكرر وكل معاملة ضمت عشرة مكررات ، وكل) ١٩٩٠داؤود وعبد الیاس ، % (٥ى احتمال تحت مستو
.احتوى على جزء نباتي واحد 

النتائج والمناقشة
استجابة صنفین من نبات القرنفل للنشوء والتضاعف من زراعة أطراف األفرع ) ١(یبین الجدول 

للزراعة أطراف أفرع نبات القرنفل استجابتأسابیع من الزراعة إذ أن٨و٤الصلب بعد MSعلى وسط 
توجد فروقات معنویة من زراعة ولكال الصنفین ویبین الجدول انھ ال% ١٠٠في ظروف المختبر بنسبة 

أطراف أفرع الصنفین األبیض واألصفر في مرحلة النشوء وان أطراف أفرع الصنف األصفر أعطت أعلى 
سم والذي لم یختلف معنویاً عن ٢.٩٩جزء نباتي وبمعدل طول أطول فرع / فرع ٤.٤٦معدل لعدد األفرع 

ورقة للصنف ٦.٨٨د األوراق على أطول فرع أطوال الصنف األبیض وتم الحصول على أعلى معدل لعد
األبیض وتفوق معنویاً على عدد األوراق للصنف األصفر ، وعند مراجعة نتائج مرحلة التضاعف نلحظ عدم 

الصنفین، كما تبین النتائج األفرع ومعدل طول أطول فرع ولكالوجود فروقات معنویة في معدل عدد
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أطول فرع من زراعة أطراف أفرع الصنف ورقة على ٢٤.١٠د األوراقالحصول على اكبر معدل لعد
األبیض والتي تفوقت معنویاً على معدالت الصنف األصفر ، ربما تعود ھذه االختالفات إلى العوامل الوراثیة 

Hartmann(بین األصناف من حیث حالتھا الفسیولوجیة والتشریحیة ومحتواھا من الھرمونات النباتیة 
).٢٠٠٢واخرون 

Dمن القرنفل استجابة صنفین) : ١(جدول ال . caryophyllus األفرعأطرافوتضاعفنشوء في
.من الزراعة أسابیع٨و٤الصلب بعد MSالمزروعة على وسط 

الصنف

)أسابیع من الزراعة٨بعد (مرحلة التضاعف )أسابیع من الزراعة ٤بعد ( مرحلة النشوء 
االستجابة 
للزراعة 
النسیجیة 

(%)

معدل 
عدد 
األفرع

معدل طول 
أطول فرع 

)سم(

معدل عدد 
األوراق

معدل عدد 
األفرع

معدل طول 
)سم(أطول فرع 

معدل عدد 
األوراق

أ١٠.٢٤أ٤.١٢أ١٢.٤٠أ٦.٨٨أ٢.٨٣أ٣.٨٠أ١٠٠األبیض
ب٩.٠٤أ٤.٠٩أ١١.١٦ب٦.٢٤أ٢.٩٩أ٤.٤٦أ١٠٠األصفر

األرقام ذات األحرف المتشابھة ضمن العمود الواحد ال تختلف معنویاً فیما بین
% .٥احتمال 

المزروعة على وسط في نشوء وتضاعف أطراف أفرع نبات القرنفلKinتأثیر ) ٢(یبین الجدول 
MS ختبر لزراعة في ظروف المأسابیع من الزراعة إذ أن نسبة استجابة أطراف األفرع ل٨و٤الصلب بعد

المختلفة تفوقت معنویاً على معاملة Kinالـ، وان جمیع معامالتولجمیع معامالت الكاینتین% ١٠٠كانت 
/فرع ٥.٥٠المقارنة في معدل عدد األفرع في مرحلة النشوء وتم الحصول على أعلى معدل لعدد األفرع 

أما في مرحلة ،Kinلتر/ملغم ٨.٠ـبالمجھز أطراف األفرع على الوسطجزء نباتي من زراعة
زراعة أطراف األفرع جزء نباتي من/فرع١٤.٩٥التضاعف فقد تم الحصول على أعلى معدل لعدد األفرع 

معاملة المقارنة إال إنھا لم ، ھذه المعاملة اختلفت معنویاً معKinلتر / ملغم ٨.٠ب على الوسط المزود 
Kinلتر /ملغم٤.٠األخرى، ونلحظ أن معاملة Kinي معامالت تختلف معنویاً مع باق

لقرنفل  أفرعأطرافوتضاعفنشوءفيKin) : ٢(الجدول D. caryophyllusا
.أسابیع من الزراعة٨و٤الصلب بعد MSالمزروعة على وسط 

تركیز
Kin
/ملغم
لتر

)أسابیع من الزراعة٨بعد (مرحلة التضاعف ) أسابیع من الزراعة٤بعد ( مرحلة النشوء 
االستجابة 
للزراعة 
النسیجیة 

(%)

معدل عدد 
األفرع

معدل طول 
أطول فرع 

)سم(

معدل عدد 
األوراق

عدل عدد م
األفرع

معدل طول 
أطول فرع 

)سم(

معدل عدد
األوراق

ج ٧.٣٠ب ٣.٧٥ب٣.٧٥أ٧.١٠أ ٣.٤٧ب ٢.١٥أ ١٠٠صفر 
ب١١.٢٠ب ٤.٨٥أ١٢.٧٠أ ب ٦.٥٠أ ب٢.٨٢أ ٤.٢٠أ٢.٠١٠٠
أ ١٣.٤٠أ ٦.١٥أ ١٢.٦٥أ ٧.٠٠أ ب ٣.٢٢أ ٤.٧٠أ٤.٠١٠٠
ج ٨.٥٠ج ٢.٩٧أ ١٤.٨٥ب ٥.٨٠ب ج ٢.٦٥أ ٤.٠٥أ٦.٠١٠٠
ج ٧.٨٠ج ٢.٨٠أ ١٤.٩٥أ ب ٦.٨٠ج ٢.٣٧أ ٥.٥٠أ٨.٠١٠٠

األرقام ذات األحرف المتشابھة ضمن العمود الواحد ال
% .٥احتمال 

سم وھذه بدورھا تفوقت معنویاً عن معدالت باقي المعامالت ٦.١٥المعدالت لطول أطول فرع أعطت أعلى 
ورقة ١٣.٤٠أعطت أعلى المعدالت لعدد األوراق ) Kinلتر / ملغم ٤.٠(لھذه الصفة ، كما أن ھذه المعاملة 

احد Kinالـساس أنتفسر ھذه النتائج على أقدووھذه بدورھا تفوقت على معدالت باقي المعامالت األخرى 
في القضاء على السیادة القمیة وبالتالي زیادة عدد االفرع على الجزء اانواع السایتوكاینینات والتي تلعب دور

) .٢٠٠٤،HiinerوHopkins( المزروع بزیادة التركیز وصوالً إلى الحد األمثل 
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أطراف Kinختلفة مناستجابة صنفین من القرنفل لتراكیز م) ٣(یبین الجدول  عف  ا وتض نشوء  في 
٨و٤الصلب بعد MSاألفرع المزروعة على وسط 

١٠٠ %
KinللKinمعامالت

وتم ) عند مرحلة النشوء ( األفرع لكال الصنفین مقارنة  مع  نباتات  المقارنة  لكل  صنف

)٣ :(D. caryophyllusKin
.أسابیع من الزراعة٨و ٤الصلب بعد MSوتضاعف أطراف األفرع المزروعة على وسط 

الصنف
تركیز
Kin

لتر/ملغم

)أسابیع من الزراعة٨بعد( مرحلة التضاعف )أسابیع من الزراعة ٤بعد ( مرحلة النشوء 

االستجابة 
للزراعة 
النسیجیة 
( % )

معدل عدد األفرع
معدل طول أطول 

فرع
)سم ( 

رعمعدل عدد األفمعدل عدد األوراق
معدل طول أطول 

فرع
)سم ( 

معدل عدد 
األوراق

األبیض 

د ٧.٦٠و –د ٣.٤ج ٣.١٠أ ٧.٤٠ج د ٢.٤٠ج د ٢.٤٠أ١٠٠صفر
أ ب ١١.٨٠د –ب٤.٥أ ب ١٤.٦٠أ ب ٧.٠٠ج د ٢.٤٥ب ج ٤.٢٠أ ٢.٠١٠٠

أ ١٣.٠٠أ ٦.٤٠ب ١٢.١٠أ ٧.٤٠ب ٣.٥٥ج د ٢.٨٠أ ٤.٠١٠٠
ج د ١٠.٢٠و –ج٣.٦أ ب١٥.٣٠أ ب ٦.٤٠د- ب ٣.١ب ج ٤.١٠أ ٦.٠١٠٠
ج د ٨.٦٠و ھ ٢.٧٠أ ١٦.٩٠ج –أ ٦.٢د –ب ٢.٦أ ب ٥.٥٠أ٨.٠١٠٠

األصفر 

د ٧.٠٠ھ - ج٤.١ج ٤.٤٠أ ب ٦.٨٠أ ٤.٥٥د ١.٩٠أ ١٠٠صفر
ب ج ١٠.٦ج –أ٥.٢٠ب ١٠.٨٠ب ج ٦.٠٠ب ج ٣.٢٠ب ج ٤.٢٠أ ٢.٠١٠٠

أ ١٣.٨٠أ ب ٥.٩٠أ ب ١٣.٢٠أ ب ٦.٦٠د –ب ٢.٩أ ٦.٧٠أ ٤.٠١٠٠
د ٦.٨٠و٢.٣٥أ ب ١٤.٤٠ج ٥.٢٠د ٢.١٥ب ج ٤.٠٠أ ٦.٠١٠٠

د٧.٠٠و –ج ٢.٩أ ب ١٣.٠٠أ ب ٦.٦٠د ٢.١٥أ ب ٥.٥٠أ ٨.٠١٠٠

٥تختلف معنویاً فیما بینھا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمالام ذات األحرف المتشابھة ضمن العمود الواحد الاألرق%

٦.٧ /
والذي تفوق معنویاً Kinلتر / ملغم ٤.٠ب الوسط المجھز 

٨.٠ /Kin
Kinلتر / ملغم ٨.٠جزء نباتي من معاملة / فرع ٥.٥األبیض 

/ فرع ١٦.٩أعلى معدل لعدد األفرع تم الحصول على) مرحلة التضاعف ( 
Kinلتر / ملغم ٨.٠ب الوسط المزود 

. / فرع ٤.٤٠و ٣.١٠والتي كانت معدالتھا 
٤.٥٥الحصول على أعلى معدل لطول أطول فرع الجدول

لغم ٤.٠ب ٦.٤٠ لجدول Kinلتر / م ا
املة ٧.٤٠الحصول على أعلى معدل لعدد األوراق على أطول فرع  نة ومع ار لمق لة ا ام من مع لغم ٤.٠ورقة  م

للصنف االبیضوذلك عند مرحلة النشوءKinلتر/ 
ورقة من زراعة الصنف١٣.٨٠أعلى المعدالت لعدد األوراق على أطول فرع 

لغم ٤.٠ب  لشكلKinلتر / م Kin) ٢و ١(ین، وا
. للصنفین األبیض واألصفر 

.االصناف وتاثیر الكاینتین

في تضاعف أطراف أفرع Kinالـیر تراكیز مختلفة منتأث:)١(الشكل 
Jeanne"للصنف األبیض Dianthus caryophyllusنبات القرنفل 

Dionis Blano") أسابیع من الزراعة٨بعد(

لتر/ملغم٤.٠ لتر/ملغم٨.٠لتر/ملغم٦.٠لتر/ملغم٢.٠

في تضاعف أطراف أفرع Kinالـتأثیر تراكیز مختلفة من:)٢(الشكل 
Marie"للصنف األصفر Dianthus caryophyllusنبات القرنفل 

Chabaud Jaune") أسابیع من الزراعة٨بعد(

لتر/ملغم٤.٠ لتر/ملغم٨.٠لتر/ملغم٦.٠لتر/ملغم٢.٠ لتر/ملغم٠.٠
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MSوسط المزروعة على استجابة صنفین من القرنفل في نشوء وتضاعف العقد) ٤(ل یبین الجدو
المختبر تجابت للزراعة في ظروفان عقد الصنف األبیض اسأسابیع من الزراعة إذ٨و٤الصلب بعد 

، كما بین %٥٤وبشكل معنوي مقارنة مع عقد الصنف األصفر والتي كانت نسبة استجابتھا % ٧٢بنسبة 
الجدول ان عقد الصنف األصفر تفوقت معنویاً على عقد الصنف األبیض في صفة عدد األفرع النامیة 

، وتفوق الصنف األصفر في معدل طول أطول فرع على الصنف األبیض جزء نباتي/فرع٣.٣٢وأعطت
فرعورقة على أطول٧.٥٦سم كما أعطى أعلى معدل لعدد األوراق ٣.١١وأعطى أعلى معدل 

D. caryophyllus): ٤(الجدول 
.أسابیع من الزراعة ٨و ٤الصلب بعد MSوسط 

الصنف 

)أسابیع من الزراعة٨بعد (مرحلة التضاعف )أسابیع من الزراعة ٤بعد ( مرحلة النشوء 

االستجابة للزراعة 
(%)یة النسیج

معدل عدد 
األفرع

معدل طول 
أطول فرع 

)سم(
معدل عدد 
األوراق 

معدل عدد 
األفرع

معدل طول أطول 
فرع

)سم ( 
معدل عدد 
األوراق 

ب ٧.٨٨ب ٣.٣٣أ٩.٠٦ب ٥.٦٠ب ١.٤٨ب ٢.٩٠أ ٧٢األبیض  

أ ١٠.٣٦أ ٤.٥٠أ ٨.١٠أ ٧.٥٦أ ٣.١١أ ٣.٣٢ب ٥٤األصفر 

 ٥األرقام ذات األحرف المتشابھة ضمن العمود الواحد التختلف معنویاً فیما بینھا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال.%

ومن مراجعة . وبدورھا تفوقت معنویاً على معدل عدد األوراق للصنف األبیض وذلك عند مرحلة النشوء 
وقات معنویة في معدالت عدد األفرع لكلى الصنفین وان الصنف توجد فرنتائج مرحلة التضاعف تبین انھ ال

جزء نباتي، كما بین الجدول الحصول على أعلى /فرع٩.٠٦أعلى معدل لعدد األفرع األبیض أعطى
المعدالت لطول أطول فرع وأعلى المعدالت لعدد األوراق على أطول فرع من زراعة عقد الصنف األصفر 

ویمكن ورقة والتي بدورھا تفوقت معنویاً على معدالت الصنف األبیض،١٠.٣٦سم و ٤.٥٠والتي كانت
).١(ذكر في تفسیر نتائج الجدول ضوء ماعلىتفسیر ھذه النتائج 

MSالمزروعة على وسط في نشوء وتضاعف عقد نبات القرنفلKinالـتأثیر) ٥(یبین الجدول 
أسابیع من الزراعة إذ ان العقد اختلفت في استجابتھا للزراعة في ظروف المختبر تبعاً ٨و٤الصلب بعد 

Kinلتر /مملغ٢٪ من معاملة ٧٥أعلى نسبة استجابة إذ تم الحصول على Kinالـللتراكیز المختلفة من
وھذه بدورھا تفوقت معنویاً على باقي المعامالت، وكان ھناك اختالفات معنویة في معدل عدد األفرع في 

/ ملغم ٦.٠جزء نباتي من معاملة /فرع٣.٩٥مرحلة النشوء إذ تم الحصول على أعلى معدل لعدد األفرع 
ومعاملة المقارنة ولكنھا لم تختلف Kinلتر/ ملغم ٢.٠والتي بدورھا تفوقت معنویاً على معاملة Kinلتر

تفوقت معنویاً على معاملة Kinالـمعنویاً مع باقي المعامالت ، ویبین الجدول ان المعامالت المختلفة من
، Kinلتر /ملغم٤.٠سم من معاملة ٢.٩٧المقارنة لصفة طول أطول فرع وتم الحصول على أعلى معدل 

صفة عدد األوراق على أطول فرع وللمعامالت المختلفة وكان أعلى ویالحظ عدم وجود فروقات معنویة ل
أما فیما یخص مرحلة . في مرحلة النشوء Kinلتر / ملغم ٢.٠ورقة من معاملة ٧.٤٠المعدالت 

لتر / ملغم ٨.٠جزء نباتي من معاملة /فرع ١٢.٤٥التضاعف فقد تم الحصول على أعلى معدل لعدد األفرع 
Kinلتر / ملغم ٢.٠سم من معاملة ٦.٠٧ى أعلى معدل لطول أطول فرع وتم الحصول علKin والتي

بدورھا تفوقت معنویاً على باقي المعامالت، كما بین الجدول الحصول على أعلى معدل لعدد األوراق على 
ة والتي تفوقت معنویاً على معاملة المقارنة ومعاملKinلتر /ملغم٤.٠ورقة من معاملة ١٠.٥٠أطول فرع 

).٢(یمكن تفسیر ھذه النتائج على ضوء ما ذكر في تفسیر نتائج الجدول وKinلتر /ملغم٦.٠

Dفي نشوء وتضاعف عقد نبات القرنفل Kinتأثیر الـ ): ٥(الجدول  . caryophyllusالمزروعة على
.أسابیع من الزراعة ٨و ٤الصلب بعد MSوسط 

)أسابیع من الزراعة٨بعد(مرحلة التضاعف )أسابیع من الزراعة٤بعد (مرحلة النشوء تركیز 
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Kin
لتر/ملغم

االستجابة 
للزراعة 

(%)النسیجیة 

معدل عدد 
األفرع

معدل طول 
أطول فرع

)سم(

معدل عدد 
األوراق 

معدل عدد 
األفرع

معدل طول 
أطول فرع 

)سم(

معدل عدد 
األوراق

ب ٧.٩٠ج ٢.٧٢ج ٣.٢٥أ٥.٩٠ب ٠.٨٧ج ١.٧٠ب ٦٥صفر 
أ ١٠.٤٠أ٦.٠٧ب ٧.٨٠أ ٧.٤٠أ ٢.٩٥ب ٢.٨٥أ٢.٠٧٥
أ ١٠.٥٠ب ٤.٧٥ب ٩.٢٠أ ٧.٣٠أ ٢.٩٧أ ب ٣.٤٠ب٤.٠٦٥
ب ٧.٩٠ج ٣.٧٢أ ب ١٠.٢٠أ ٦.٣٠أ ٢.٥٥أ ٣.٩٥ج٦.٠٥٥
أ ب ٨.٩٠ج ٢.٣٠أ ١٢.٤٥أ ٦.٠٠أ ١.٩٤أ ب ٣.٦٥ج٨.٠٥٥

 ٥األرقام ذات األحرف المتشابھة ضمن العمود الواحد التختلف معنویاً فیما بینھا حسب اختبار دنكن متعدد المدى عند مستوى احتمال . %

في نشوء Kinلتراكیز مختلفة من الـ D. caryophyllusاستجابة صنفین من القرنفل ) ٦(یبین الجدول 
أسابیع من الزراعة إذ ان عقد الصنف األبیض ٨و ٤لب بعد الصMSوتضاعف العقد المزروعة على وسط 

استجابت للزراعة في ظروف المختبر بشكل أفضل من معامالت الصنف األصفر على الرغم من عدم وجود فروق 
٢.٠من معامالت  صفر و % ٨٠معنویة للمعامالت المختلفة لكال الصنفین إذ تم الحصول على أعلى نسبة استجابة 

للصنف Kinلتر /ملغم٢.٠من معاملة % ٧٠للصنف األبیض ، في حین كانت أعلى استجابة Kinلتر /مملغ٤.٠و 
كانت تؤدي إلى زیادة معدالت عدد االفرع لكال Kinكما نلحظ من الجدول ان المعامالت المختلفة من الـ . األصفر

جزء نباتي عند معاملة /فرع٤.٠د األفرع الصنفین مقارنة مع نباتات المقارنة ، إذ تم الحصول على أعلى معدل لعد
جزء نباتي عند نفس المعاملة وللصنف / فرع ٣.٩٠لتر للصنف األصفر ، في حین كانت ھذه القیمة / ملغم ٦.٠

، كما بین الجدول لنفس المرحلة أن معدالت )مرحلة النشوء(األبیض واللتان لم تختلفا معنویاً فیما بینھما وذلك في 
للصنف األصفر كانت أعلى من معدالت طول أطول فرع للصنف األبیض، وتم الحصول على طول أطول فرع 

للصنف األصفر، في حین كان أعلى معدل لطول أطول فرع Kinلتر/ملغم٦.٠سم عند معاملة ٣.٩٠أعلى معدل 
٨.٤٠ع للصنف األبیض وكان أعلى معدل لعدد األوراق على أطول فرKinلتر /ملغم٢.٠سم عند معاملة ٢.٤٦

للصنف األصفر، في حین كانت أعلى القیم لعدد األوراق على أطول فرع Kinلتر /ملغم٢.٠ورقة عند معاملة 
، ومن مراجعة نتائج مرحلة التضاعف نلحظ زیادة Kinلتر/ملغم٤.٠ورقة عند معاملة ٦.٦٠للصنف األبیض 

١٢.٧٠لى أعلى معدل لعدد األفرع معدالت الصفات المدروسة مقارنة مع مرحلة النشوء إذ تم الحصول ع
من زراعة عقد الصنف األصفر، في حین كان أعلى معدل لعدد Kinلتر /ملغم٨.٠جزء نباتي من معاملة /فرع

، وتم الحصول على أعلى معدل Kinلتر /ملغم٤.٠جزء نباتي عند معاملة / فرع ١٢.٤٠األفرع للصنف األبیض 
للصنف االصفر في حین كان أعلى معدل لطول أطول Kinلتر /ملغم٢.٠سم عند معاملة ٦.٦٥لطول أطول فرع 

وتم الحصول على أعلى معدل لعدد األوراق .Kinلتر /ملغم٢.٠سم عند معاملة٥.٩٠فرع للصنف األبیض 
وتم الحصول على أعلى معدل لعدد Kinلتر / ملغم ٤.٠ورقة على أطول فرع عند معاملة ١١.٨٠للصنف األصفر

، یمكن تفسیر ھذه Kinلتر /ملغم٤.٠و ٢.٠ورقة على أطول فرع عند المعاملتین٩.٢٠للصنف األبیض األوراق 
في تضاعف عقد نبات القرنفل Kinذكر تفسیره في نتائج استجابة كل من االصناف وتأثیر النتائج على ضوء ما

. للصنفین األبیض واألصفرفي تضاعف مزارع عقد نبات القرنفل Kinیوضحان تأثیر الـ ) ٤و٣(والشكلین 

نشوءفيKinالـلتراكیز مختلفة منD. caryophyllusمن القرنفل استجابة صنفین): ٦(الجدول 
أسابیع من الزراعة ٨و٤الصلب بعد MSوتضاعف العقد المزروعة على وسط 

الصنف
تركیز 
Kin

لتر/ملغم

)أسابیع من الزراعة٨بعد (مرحلة التضاعف )أسابیع من الزراعة ٤بعد ( مرحلة النشوء 
االستجابة 
للزراعة 
النسیجیة
(%)

معدل عدد األفرع
معدل طول أطول 

فرع
)سم ( 

عدد األفرعمعدلمعدل عدد األوراق
معدل طول أطول 

فرع
)سم ( 

معدل عدد 
األوراق

األبیض

د٦.٦٠د٢.٢٠و٣.٧٠ج٤.٦٠د٠.٤٩ج١.٢٠أ٨٠صفر
ب ج٩.٢٠أ٥.٩٠ھ- ج٦.٩٠ج–أ٦.٤٠ب ج٢.٤٦أ ب٢.٨٠أ٢.٠٨٠
ب ج٩.٢٠ب ج٤.٤٠أ ب١٢.٤٠ج–أ٦.٦٠ب ج٢.٣٠أ ب٣.٠٠أ٤.٠٨٠
ج د٧.٦٠د٢.٥٠ج–أ١٠.١٠ب ج٥.٢٠ج د١.٢٠أ٣.٩٠أ٦.٠٦٠
ج د٦.٨٠د٢.١٠أ ب١٢.٢٠ب ج٥.٢٠د٠.٥٨أ٣.٦٠أ٨.٠٦٠

األصفر
ب ج٩.٢٠ج د٣.٢٥و٢.٨٠أ ب٧.٢٠ج د١.٢٥ب ج٢.٢٠أ٥٠صفر
أ ب١١.٦٠أ٦.٦٥د–ب٨.٧٠أ٨.٤٠أ ب٣.٤٥ب ج٢.٩٠أ٢.٠٧٠
أ١١.٨٠أ ب٥.١٠و–د٦.٠٠أ٨.٠٠أ ب٣.٦٥أ٣.٨٠أ٤.٠٥٠
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ج د٨.٢٠ج د٣.٤٠ج–أ١٠.٣٠أ ب٧.٤٠أ٣.٩٠أ٤.٠٠أ٦.٠٥٠
أ ب١١.٠٠ج د٤.٥٠أ١٢.٧٠ج–أ٦.٨٠أ ب٣.٣٠أ٣.٧٠أ٨.٠٥٠

%٥عند مستوى احتمال تبار دنكن متعدد الحدودینھا حسب اخاألرقام ذات األحرف المتشابھة ضمن العمود الواحد التختلف معنویاً فیما ب

في تجذیر أطراف أفرع نبات القرنفل الصنف األبیض من الزراعة IAAتأثیر ) ٧(ویبین الجدول 
وبعدد أیام % ٥٠نصف تركیز األمالح ، إذ تم الحصول على أعلى نسبة مئویة للتجذیر MSعلى وسط  

نمو وبمعدل ارتفاع للسم١.٥٥جزء نباتي وبمعدل طول أطول جذر / جذر١.٧٥یوم وبعدد جذور ٧.٤٦
لتر أدى إلى /ملغم٢.٠إلى IAA، ان زیادة تركیز IAAلتر /ملغم ١.٥سم من معاملة ١.٣٥الخضري 

یوضح تاثیر )٥(الشكل ووھذه المعاملة أعطت أعلى كمیة كالس % ٤٠انخفاض النسبة المئویة للتجذیر إلى
احد االوكسینات التي تشجع التجذیر ھو IAAوھذه النتائج تفسر على اساس ان . IAAالمختلفة من التراكیز

ادت الى تكوین الكالس والذي ربما یكون احد االسباب التي منعت وصوالً للتركیز االمثل وان زیادة التركیز
استجابة عكسیة إلىي یؤدسمي تأثیرزیادة التركیز یظھر أنأساسقد تفسر على أوظھور الجذور ، 

)Hartmannالنبیتات الناتجة من التجذیر على تراكیز مختلفة من أقلمةوعند . )٢٠٠٢وآخرونIAA تم
من الزراعة كما أسابیعبعد ثمانیة IAAلتر /ملغم٢–١.٥من معاملة %١٠٠لى نسبة بقاء الحصول ع

.)٦(موضح في الشكل 

لى وسط IAAتلفة من تأثیر إضافة تراكیز مخ: )٧(الجدول MSإ
قرنفل  نبات أفرعأطراف .Dال caryophyllusلصنف Jeanne Dionis"ا

Blano" أسابیع من الزراعة٤نسیجیة بعد أمھاتالناتجة من مزارع.
IAAتركیز 

)لتر/ملغم(
النسبة المئویة 

(%)للتجذیر 
سرعة التجذیر

)یوم(
معدل عدد 

الجذور

معدل طول 
أطول جذر    

)سم(

معدل طول النمو 
تكوین الكالس)سم(الخضري 

ـج ٠.٠٠ج ٠.٠٠ج ٠.٠٠ـ د ٠.٠٠صفر

+ب ٠.٧٥ب٠.٤٥ب ٠.٤٠ج ٣.٢٦ج ٠.٥٢٠

+ +أ١.١٥أ ١.٣٥أ ب ٠.٨٥ب ٦.٠٦ب ١.٠٤٠

+ +أ ١.٣٥أ١.٥٥أ١.٧٥أ ٧.٤٦أ ١.٥٥٠

+ + +أ١.٦٠أ  ١.٨٥أ ٢.٣٠ب ٦.٠٦ب٢.٠٤٠

%٥عند مستوى احتمالحسب اختبار دنكن متعدد الحدودتختلف معنویاً فیما بینھا األرقام ذات األحرف المتشابھة ضمن العمود الواحد ال*

في تضاعف عقد نبات Kinالـیز مختلفة منتأثیر تراك:)٤( الشكل 
Marie"للصنف األصفر Dianthus caryophyllusالقرنفل 

Chabaud Jaune") أسابیع من الزراعة٨بعد(

تضاعف عقد نبات في Kinالـتأثیر تراكیز مختلفة من:)٣( الشكل 
Jeanne"للصنف األبیض Dianthus caryophyllusالقرنفل 

Dionis Blano") أسابیع من الزراعة٨بعد(
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EEEECT OF KINETIN ON INITIATION AND MULTIPLICATION OF
SHOOT TIPS AND NODES OF CARNATION IN VITRO

Basher Z. A. Kassab Bashy Aysar M. S. Al – Mammary
Hort . Dept.,College of Agric. and Forestry , Mosul Univ.,Iraq.

ABSTRACT
Shoot tips and nodes of two carnation cultivars "Jeanne Dionis Blano" a

white flower cv. and "Marie Chabaud Jaune" a yellow flower cv. taken from the
field were planted on MS medium supplemented with kinetin at (0.0 , 2.0 , 4.0,  6.0
, 8.0) ml/L. Shoots of "Jeanne Dionis Blano" produced in vitro were rooted on half
strength MS medium supplemented with IAA . Data shows that shoot tip response
were 100% for in vitro culture . There is no significant differences on shoot
numbers between the two cultivars in multiplication stage, shoot tips planting on
MS medium supplemented with 8.0mg/L Kin gave the highest number 14.95
shoot/explant in multiplication stage and gave 16.90 shoot/explant for white cv., no
significant differences between cultivars from culture node of the two cultivars at
the multiplication stage highest shoots number 6.07 shoot/explant were obtained
from the node culture on MS medium at 2.0 mg/L Kin and the highest shoot
number 12.70 shoot were obtained from shoot tip culture of yellow cv. on MS
medium supplemented with 8.0 mg/L Kin, shoots which produced in vitro for white
cv. gave the highest rooting 50% with the highest root number 1.75 root/shoot
when culture on half strength MS medium supplemented with 1.5 mg /L IAA . All
the plantlets which produced in vitro acclimatized in laboratory then transferred to
the greenhouse to grow normally.

المصادر
)١٩٩٠ (: .

.جامعة الموصل / العالي 
:) ١٩٩٢(السلطان ، سالم محمد وطالل محمود الجلبي ، و محمد داؤود الصواف 

. العراق –، جامعة الموصل للطباعة والنشر

Dianthus caryophyllusنباتات القرنفل :)٦(الشكل
بعد ثمانیة أسابیع من األقلمة

٥٤

تجذیر أطراف أفرع نبات القرنفل للصنف األبیض :)٥(الشكل 
"Jeanne Dionis Blano"ي وسطفمن الزراعةMS نصف

أسابیع من ٨بعد (IAAالمزود بتراكیز مختلفة من تركیز االمالح 
)الزراعة
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:)٢٠٠١(ا
قرنفل  Dianthus caryophyllusت ال

.١٠١-٩٠: ٢مجلة الدواء العربي" . Gandidiasts" المھبلیة الفطریة 
:) ٢٠٠٦(قصاب باشي ، بشار زكي أمین وعمار زكي أمین قصاب باشي 

قرنفل  نسجةDianthus caryophyllusال األ –٥٩) : ٣٤) (٣(. بزراعة 
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