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Cestrum  nocturnumنبات الشبو الشجیريإكثار Lخارج الجسم الحي)In vitro(
عمار زكي قصاب باشيلیلى شعبان محمد ألمزوري

العراق/ جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغاباتالعراق/ جامعة دھوك/ كلیة الزراعة

الخالصة
لنشوء األنسجةاستخدمت تقنیة زراعة في ھذه الدراسة 

. األقلمةبعد الشجیري ومن ثم تجذیر األفرع الناتجة ونقلھا إلى البیت الزجاجي
امل ووونباتیة أطراف األفرعالجزاء األمقدرة  ح

٢و١وMSاألفرعدة تكوین الورقة والسالمیة على إعا
BAلتر /ملغم٤و٣و

لوسطالبراعم ال ٢ا
. لتر ف/ملغم

لغم٢.٥و٢و١.٥وBAبـ  لتر /م
اعة لتر وتبین بعد مرور ثمانیة أسابی/ ملغم٠.٥و٠.٣و٠.١بتركیز NAAلوحده أو متداخالً مع  لزر من ا ع 

لغم٢.٥ ٠.٣+ BAلتر /م
ة مفردة و/٦.٧٠إذ تكون NAAلتر /ملغم عالفرو. /٤.٠٠عقد

MS٠.٥٪٩٠التضاعف جذرت بنسبة 
.ونمت بنجاح في البیت الزجاجي بعد أقلمتھا IBAلتر /ملغم

المقدمة
Cestrum nocturnumتعد شجیرات الشبو الشجیري 

،
،و
إكثارھااستبعادفضال عن ) ١٩٩٢،وآخرونالسلطان (

.نباتات مغایرة وراثیا لالمإلعطائھانمو الشتالت النامیة أو 
تسمح إذ, أخرىمن جھة

وبأعدادبأستعمال أجزاء نباتیة مختلفة ألكثار النباتات 
لكناني (  آخرون Atta–Allaفقد أشار ) . ١٩٨٧،ا ) ٢٠٠٣(و

٣و٢و١وصفرBAالمزود بتراكیز مختلفة من MSفي وسط Bombax malabricumالدیباجلشجرة 
مزود بـ /ملغم ل لوسط ا لى ا حصل ع عف  ا تض فضل  ان أ تر ب لغم٢ل أكبر BAلتر /م أعطى  األفرع إذ  من  عدد 
١عقدة في حین حصلت اكبر استطالة لألف/ فرع٣.٤نامیة و قمة /فرع٢.٢بلغ  
لغت BAلتر /ملغم تمكن . ٣.٤و ٤وب آخرون Royو ) ٢٠٠٤(و

Rosa spMSBAP تكونت و
BAPلتر /لغمم١.٥

٨/٥/ .
Munshi)٢٠٠٤ (Ficus benghalensis

MS لتر /ملغم٤و٣و٢و١و٠.٥المجھز بـBA،٢-١
/فرع٤.١٧أسابیع من الزراعة ووصل عددھا ٣الزراعة وتطورت إلى أفرع  بعد 

. BAلتر /ملغم٢على الوسط الحاوي على 

. أتباعھا في مرحلة نشوء الزروعات والتضاعف للحصول على أكبر عدد من النباتات 

.مستل من رسالة ماجستیر للباحث األول
٢٠/٩/٢٠١٠وقبولھ  ٢٠/٦/٢٠١٠یخ تسلیم البحث  تار



ISSN 1815( مجلة زراعة الرافدین                     – 316 X             ( المجلد)٢٠١٠) ١ملحق(العدد ) ٣٨

مواد البحث وطرائقھ
 / /

بعمر متجانسة اأمھاتسم من ٥-٤ساقیة غضة حدیثة النمو بطول فروعأخذت.الموصل سنوات ٨-٥لنمو 
إلصابات ٢٠٠٥األول–ا

٦٠األوراقمن اوما تحتھالورقة الرابعة أزیلتالمختبر حیث إلىونقلت 
إلجراءمنضدة انسیاب الھواء الطبقي إلىبعدھا نقلت 

٪ لعشرین دقیقة وبعد ٠.٦بتركیز NaOClلدقیقة واحدة ثم في محلول ھایبوكلورات الصودیوم ٪٧٠بتركیز 
.المادة المعقمةآثارذلك غسلت بالماء المقطر والمعقم خمسة مرات متتالیة للتخلص من 

Murashige) MSوSkoog ،اعة ) ١٩٦٢ لزر لب  األجزاءالص
BABA +NAA خالل مرحلة

لغم٠.٥) ١/٢MS( األمالحبنصف التركیز من MSولتجذیر العقل استخدم وسط التضاعف لتر /م
IBA . اك٠.٧بعد تحضیر الوسط ، ثم قسم على ٥.٨-٥.٧عند ا٪ 

.باستخدام المعقامºم١٢١أنابیب الزراعة وعقم لمدة عشرین دقیقة عند درجة حرارة 
اعة ق لزر الفروع طعتعند ا

لورقةسم ٠.٨–٠.٧ نصل ا
١بطول ١٠.٥بطول 

الفروعالفروع الورقة الثالثة على 
. سم١بطولو

لحرارة إضاءة ٢٥º-٢٣درجة ا ١٠٠٠م وشدة 
. یوم/ ساعات ظالم٨ساعة ضوء و١٦لوكس لمدة 

اعة ٤/ أخذت القراءات الخاصة بمرحلة النشوء عدد األفرع لزر ا
الفروع . ٨/ ولمرحلة التضاعف عدد الفروع

لغم ٠.٥األمالحMSالناتجة من مرحلة التضاعف زرعت في وسط  لتر / م
IBA أسابیع من الزراعة٤وبعد مرور

١:١
لث حتىاألسبوع,  الثا

نفذت .  األسبوع الرابع
١٠باستخدامCRDبإتباع التصمیم العشوائي الكامل 

.٪٥احتمالوفق إختبار دنكن متعدد الحدود وتحت مستوى 

النتائج والمناقشة
:مرحلة النشوء-١

بینت: رع من األجزاء النباتیة في تكوین األفBAتأثیر 
لإلكثار في تكوین األفرع

استجابت BAجمیع تراكیز  ناضجة ف ل
األشكال١الجدول (وبدرجات مختلفة )٣و٢و١و

١.٤٦و ٢.٠٢و ٤٢.٠٤
. جزء نباتي على التوالي/فرع

)٢٠٠٢ (
BA

ثر ٤المستخدمة أو إلى عدم كفایة مدة الزراعة 
إن. 

عضاء وما األ
أشار .  األجزاء ) ١٩٩٢(Hidakaو Omuraإذا  أن  لى  إ



ISSN 1815( مجلة زراعة الرافدین                     – 316 X             ( المجلد)٢٠١٠) ١ملحق(العدد ) ٣٨

.تراكیز كل من األوكسین و السایتوكاینین في الوسط الغذائي 
BAأما عن تأثیر التراكیز المختلفة للـ 

BA
لغم٢النتائج عند زراعة األجزاء النباتیة على الوسط المجھز بـ  لغت /م تر وب /فرع٢.٣٠ل

٣تفوق معنویا على باقي المعامالت عدا المعاملة
/فرع٢.٠٣والتي أعطت BAلتر /ملغم

BA.جزء نباتي/فرع١.٢٧
RNAاینینات في زیادة تخلیق تلعبھ السایتوك

آخرون Munshiوھذا یتفق مع ما توصل لھ )٢٠٠٢الرفاعي و الشوبكي ، (القمیة  أن واإذ ذكر) ٢٠٠٤(و
اعند إكثارھFicus bengalensisالبنغاليرة المطاطأفضل تركیز لتكوین األفرع لشج

.BAلتر /ملغم٢ھو 
BA

BAلتر /ملغم٢األفرع ، إذ أعطت العقد المفردة المزروعة على الوسط المجھز بـ 
/فرع٢.٧٠

BAلتر /ملغم٤و٣المزود بـ MSعلى وسط 
MS٤و ٣و ٢/BA .

األفرعلتكوین BAللتراكیز المختلفة من الزھریة غیر الناضجة

لالوكسینالمزروع یعتمد على التجھیز الخارجي 
)Skoog وMiller ،مع ). ١٩٥٧

Bombax) ٢٠٠٣(وآخرون Atta-Allaما ذكره  malabicum
ومع یؤدي إلBAلتر /ملغم٢القمم النامیة والعقد في أوساط مجھزة بـ زراعة

) ١٩٩٧(ما توصل لھ القضاة 
.BA +IAAمختلفة من عند زراعتھا على أوساط مجھزة بتراكیز.Ghrysanthemum spيالداؤود

لواBAن تأثیر الجزء النباتي وتراكیز مختلفة م): ١(الجدول 
.الصلب MSأسابیع من الزراعة على وسط ٤الجزء النباتي بعد 

تركیز
BAلتر/ملغم

:منمعدل عدد األفرع النامیة
تأثیر التركیز البراعم النوریة العقد المفردةأطراف األفرع

غیر الناضجة
ج١.٢٧ھـ١.٢٠ھـ١.٣٠ھـ٠,٠١.٣٠
ب ج١.٦٠ھـ-ج١.٥٠ھـ-ج١.٥٠ھـ-ب١.٠١.٨٠
أ٢.٣٠ھـ-ب١.٧٠أ٢.٧٠أ ب٢.٠٢.٥٠
أ ب٢.٠٣د ھـ١.٤٠أ ب٢.٤٠ج- أ٣.٠٢.٣٠
ب ج٢.٠٠ھـ-ج١.٥٠ج- أ٢.٣٠د- أ٤.٠٢.٢٠

ب١.٤٦أ٢.٠٤أ٢.٠٢تأثیر الجزء النباتي
.٪ ٥لف عن بعضھا معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال المعدالت التي تحمل أحرفاً متشابھة ال تخت
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٣و٢و١وصفرBAالمجھز بتراكیز مختلفة من MSاستجابة أطراف األفرع المزروعة على وسط :)١( الشكل 
.سارأسابیع من الزراعة من الیمین إلى الی٤لتر لتكوین األفرع بعد مرور / ملغم ٤و

٣و٢و١صفر وBAالمجھز بتراكیز مختلفة من MSاستجابة العقد المفردة المزروعة على وسط :)٢( الشكل 
.أسابیع من الزراعة من الیمین إلى الیسار٤لتكوین األفرع بعد مرور لتر / ملغم ٤و

BAالمجھز بتراكیز مختلفة من MSجة المزروعة على وسط استجابة البراعم الزھریة غیر الناض:)٣(الشكل 
.أسابیع من الزراعة من الیمین إلى الیسار٤لتكوین األفرع بعد مرور لتر/ ملغم ٤و٣و٢و١صفر و

:الخضريتضاعف المرحلة -٢
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ویاً في عدد بأن للجزء النباتي تأثیراً معن) ٢(یبین الجدول :في معدل عدد األفرع NAAو BAتأثیر -١-٢
جزء نباتي /فرع٣.٣٧األفرع النامیة منھ إذ تفوقت العقد المفردة معنویاً في معدل عدد األفرع المتكونة منھا 

.جزء نباتي /فرع٢.٦٠على أطراف األفرع التي كونت 
آخرون Royوأنسجتھ ویتفق مع ما توصل لھ البرعم یز خالیا ایعود إلى اختالف درجة نضج وتم ) ٢٠٠٤(و

spRosaرة الوردیإكثارھم لشجعند
.التضاعف وتكوین األفرع عند زراعتھا على أوساط احتوت تداخالت من االوكسینات والسایتوكاینینات 

BAة كذلك یوضح الجدول بأن إضاف
٢.٥و ٢

/٣.٧٥و٢.٥٥وكونت ھBAلتر /ملغم
لغم٢.٥و ٢.جزء نباتي في معاملة المقارنة/فرع١.٣٥الي مقابل التو لتر /م

BA
عند) ٢٠٠٤(آخرون وMunshiو،أعاله١الفقرة في على ضوء ما ذكر 

Ficus bengalesisالبنغاليلشجرة المطاط L.
تضاعف BAمتداخالً NAAأما فیما یخص تأثیر إضافة  لجدول في  من ا

لى معدل في التداخلبنفس التركیز المستخدمو لوحدهBAالت التي أحتوت والمعام أع لى  حصول ع ل تم ا إذ   ،
NAAلتر /ملغم٠.٥+ BAلتر /ملغم٥.٣٥/٢.٥

لغم٢.٥ لغم٠.٣+BAلتر /م لتر /م
NAAجزء نباتي/فرع٤.٦٠.NAAإلىBA

األفرع 
اش) ١٩٩١محمد و الیونس ، (لتكوین ونمو اكبر عدد من البراعم  لى  أو إ

آخرون، (األفرع ویسرع التمایز  قي و آخرون Atta–Allaما وجده مع)١٩٩٨شرا ) ٢٠٠٣(و
Clitoria) ٢٠٠٤(وآخرون Routتوصل لھ عند إكثارھم لشجرة فرشة البطل ومع ما

ternatea.
) BA +NAA(كما یبین الجدول أن للتداخل المشترك بین الجزء النباتي وتراكیز 

NAA + BAتخدام التراكیز المختلفة من اس
٦.٧٠

٠.٣+ BAلتر /ملغم٢.٥جزء نباتي في المعاملة التي زرعت فیھا العقد المفردة على الوسط المزود بـ /فرع
NAAلتر /ملغم

أما ./NAA٦.٤٠لتر /ملغم٠.٥+ BAلتر /ملغم٢.٥
أفضل معدل لعدد األفرع المتكونة من أطراف األفرع فقد تم 

NAA.جزء نباتي /أفرع٤وبلغ NAAلتر /ملغم٠.٣+ BAلتر /ملغم٢.٥بـ 
لجواري ) ٢٠٠٣(وآخرون Hossainیتفق مع ما توصل لھ BAمع در ومع ما وجده ا لس لشجرة ا اره  إكث في 
)٢٠٠٥ (

.االوكسینات مما یتیح الفرصة ألكبر عدد من البراعم الن تتكون وتنمو
) ٣(ی: NAAو BAتأثیر ٢-٢

. للجزء النباتي في معدل أطوال األفرع النامیة من زراعة العقد المفردة أو أطراف األفرع
BAإن تواجد 

.  لة المقارنة التي خلت من منظمات النمومقارنة مع معام
BAمع NAAأما فیما یخص تأثیر إضافة 

BAزیادات في أطوال األفرع لبعض المعامالت مقارنة مع استخدام 
. ھذه الزیادات لم تكن معنویة 
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) BA +NAA(): ٢(الجدول 
.الصلبMSأسابیع من الزراعة على وسط ٨من الجزء النباتي بعد 

تأثیر التراكیز:منمعدل عدد األفرع النامیة)لتر/ملغم(التركیز  BANAAالعقد المفردةأطراف األفرع
ح١.٣٥ح١.٣٠ح٠.٠٠.٠١.٤٠
ح١.٣٥ح١.٣٠ح١.٥٠.٠١.٤٠
ز ح٢.٠٠ز ح٢.٠٠ز ح١.٥٠.١٢.٠٠
و ز٢.٢٥ز ح٢.٠٠ح- ھـ١.٥٠.٣٢.٥٠
ح-و٢.١٥ز- د٢.٨٠ح-و١.٥٠.٥٢.١٠
و ز٢.٥٥ز- د٢.٨٠ح-و٢.٠٠.٠٢.٣٠
ز- ھـ٢.٨٠ز- د٣.١٠ح- ھـ٢.٠٠.١٢.٥٠
و- د٣.٠٠ز- د٣.٠٠ز- د٢.٠٠.٣٣.٠٠
ھـ-ج٣.٥٠ھـ-ب٣.٧٠و-ج٢.٠٠.٥٣.٣٠
ج د٣.٧٥ب ج٤.٥٠ز- د٢.٥٠.٠٣.٠٠
ب ج٤.١٥ب٤.٩٠و-ج٢.٥٠.١٣.٤٠
أ ب٤.٦٠أ٦.٧٠د-ب٢.٥٠.٣٤.٠٠
أ٥.٣٥أ٦.٤٠ز- د٢.٥٠.٥٢.٨٠

أ٣.٣٧ب٢.٦٠تأثیر الجزء النباتي
.٪ ٥تشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال المعدالت التي تحمل أحرفاً م

) BA +NAA(تأثیر الجزء النباتي وتراكیز ): ٣(الجدول 
.الصلب MSأسابیع من الزراعة على وسط ٨النامیة من الجزء النباتي بعد ) سم(
تأثیر التراكیز:النامیة من) سم(معدل أطوال األفرع )لتر/ملغم(تركیز ال BANAAالعقد المفردةأطراف األفرع

د- أ١.٤١ج- أ١.٤٣ج- أ٠.٠٠.٠١.٣٩
د-ب١.٣٤ج- أ١.٣٣ج- أ١.٥٠.٠١.٣٥
ج- أ١.٥٥أ ب١.٦٦ج- أ١.٥٠.١١.٤٤
د- أ١.٤٦ج- أ١.٥٠ج- أ١.٥٠.٣١.٤٣
د- أ١.٤٥أ ب١.٥٨ج- أ١.٥٠.٥١.٣١
ج- أ١.٥٦أ ب١.٦٠أ ب٢.٠٠.٠١.٥٢
أ١.٧٤أ١.٧٨أ ب٢.٠٠.١١.٧٠
أ ب١.٦٨أ ب١.٧١أ ب٢.٠٠.٣١.٦٦
د- أ١.٤٧ج- أ١.٣٦أ ب٢.٠٠.٥١.٥٩
ج د١.٢٦ج- أ١.٢٦ج- أ٢.٥٠.٠١.٢٦
ج د١.٢٤ج- أ١.٢٦ب ج٢.٥٠.١١.٢٢
ج د١.٢١ب ج١.٢٣ب ج٢.٥٠.٣١.٢٠
د١.١٣ج١.٠١ج- أ٢.٥٠.٥١.٢٥

أ١.٤٤أ١.٤٠تأثیر الجزء النباتي
.٪٥المعدالت التي تحمل أحرفاً متشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

)BA +NAA (
.إلى زیادة معنویة في متوسط أطوال األفرع

بالتراكیز المختلفة أدت بشكل ع) NAA + BA( تفسیره على أساس أن تداخالت 
والذي أدت نتیجتھ إلى قلة اح) ٢الجدول (

Lundergan وJanick)٢٠٠٠(وكذلك رھیف وآخرون ) ١٩٨٠ (
.النباتي المزروع یقابلھا انخفاض في معدل أطوال األفرع 

٪٩٠الفروع الناتجة من مرحلة التضاعف جذرت بنسبة :مرحلة التجذیر -٣
.ونمت بنجاح في البیت الزجاجي بعد أقلمتھا IBAلتر /ملغم٠.٥ومجھز بـ MSمن نصف تركیز أمالح 
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In vitro PROPAGATION OF Cestrum nocturnum L.PLANT
L. S. AL- Mizory A. Z. Kassab Bashi

Coll. of Agric./ Univ. of Dohuk / Iraq Coll. of Agric& Forest./ Univ. of Mousl / Iraq

ABSTRACT
Tissues culture technique was conducted to initiate and multiplicate different

explants of cestrum nocturnum plant. Rooting the shoots produced plants and
transferred to greenhouse after acclimation. During initiation stage, ability of
different explants Apical shoots, single node cuttings, immature inflorescence bud,
leaf blades, leaf petioles and internodes were tested for shoots proliferation when
cultured on solid MS medium supplemented with (0, 1, 2, 3, 4) mg/l BA , after 4
weeks of culturing, best results where obtained from single node cuttings, apical
shoot and immature inflorescence buds respectively, in medium supplemented with
2 mg/L BA, while the other explants were failed to produce shoots. Depending on
this result we tested the ability of single nods and apical shoots for multiplication
during culture on medium supplemented with (0, 1.5, 2.0, 2.5) mg/L BA alone or
with NAA at concentration (0.1, 0.3, 0.5) mg/L, after 8 weeks from culturing in the
multiplication medium the best result was achieved when subculturing in the
medium supplemented with 2.5 mg/L BA + 0.3 mg/L NAA which produce 6.7
shoots/single nodes and 4.0 shoots/apical shoot. Shoots produced from
multiplication stage were rooted at 90% when cultured on 1/2 MS salts medium
supplemented with 0.5 mg/L IBA. Acclimated plants grew well under greenhouse
conditions.

المصادر
Zizyphus spina Christiنشوء وتضاعف أفرع السدر ).٢٠٠٥(محمد احمد كریم الجواري، willd

رسالة ماجستیر، كلیة . حي باستعمال أطراف األفرع صنفي المالسي والبمباوي خارج الجسم ال
.العراق–جامعة بغداد /الزراعة

لتحسین النبات ٢١تقنیات القرن ). ٢٠٠٢(الرفاعي، عبد الرحیم توفیق و سمیر عبد الرازق الشوبكي 
.مصر،القاھرة . الطبعة األولى. دار الفكر العربي للطبع والنشر. األنسجةباستخدام زراعة 

). ٢٠٠٠(ھبل ، صالح محسن بدر ، وفاء إبراھیم حسین و میساء عبد الكریم حسن األمیر، عبد رھیف
- ٢٠٠: )٣(٥. بزراعة األنسجة ، مجلة الزراعة العراقیةMM١٠٦اإلنتاج الواسع ألصل التفاح 

٢٠١.
ار الكتب مطابع د. الزینة). ١٩٩٢(السلطان، سالم محمد و محمد داؤد الصواف و طالل محمود الجلبي 

.العراق –جامعة الموصل /للطباعة والنشر
فسیولوجیا النبات، ). ١٩٩٨(شراقي، محمد محمود وعبد الھادي خضر وعلي سعدالدین سالمة ونادیة كامل 

الدار العربیة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، القاھرة، مصر
رسالة . تلفة من الداؤدي بزراعة األنسجةمقارنة إكثار أصناف مخ). ١٩٩٧(عبد المطلب محمد علي القضاة،

.العراق–جامعة الموصل /ماجستیر ، كلیة الزراعة والغابات
جامعة /مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر. زراعة األنسجة والخالیا النباتیة). ١٩٨٧(الكناني، فیصل رشید 

.العراق –الموصل 
وزارة . الجزء الثالث. أساسیات فسیولوجیا النبات).١٩٩١(محمد، عبد العظیم كاظم ومؤید احمد الیونس 

.العراق –جامعة بغداد /التعلیم العالي والبحث العلمي
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