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 الخالصة

نفذ البحث لتوضيح تأثير عدد من العوامل المهمة في نمو وتضاعف نبات الزينة الشججير  الكاردينيجا  
Gardenia  jasminoides  عند زراعته على وسطMS دراسجة تجأثير الشجملت  .المحور خارج الجسم الحي

تركيجز المايواينوسجيتول   والرابعجة(تي على الفرع )قمة ناميجة  العدجدا الولجى  الثانيجة  الثالثجة موقع الجزء النبا
(  6.0   5.8   5.6   5.4   5.2   5)الوسجججط الغجججذائي  pH قيمجججة  ( ملغم/لتجججر150  125  100  75  50)

   5.6يحجججو   Fe-EDDHA و Fe ملغجججم/ لتجججر 5.6 يحجججو  Fe-EDTAنجججوع الحديجججد المخلبجججي وتركيجججز  )
( غم/لتر. أوضجحت 4  5  6  7  8) Agarتركيز اآلكار إلى باإلضافة ( Fe ملغم/ لتر 22.4   16.8  11.2

النتائج بعد مرور ثمانية أسابيع من الزراعة تفوق العدجدا الثانيجة معنويجال علجى الدمجة الناميجة والعدجدا الولجى فجي 
نَ  .جزء نباتيعدد الفرع/  عدجداسم/  0.5الطول من وأكبر عدد من الفرع عددا أكبر عدد من الفرع/  وتَكوَّ

 6وتفجوق الوسجاط التجي بلغجت دالتهجا الهيدروجينيجة  .ملغم/لتجر مايواينوسجيتول 125في الوسجاط التجي احتجوت 
وعججدد الفججرع  عدججداالمختلفججة المدروسججة فججي كججل مججن عججدد الفججرع /  pHمعنويججال علججى بديججة الوسججاط ذات الججـ 

فججي جميججع الصججفات  Fe-EDTAعلججى  Fe-EDDHAوتفججوق الحديججد المخلبججي  .دججداعسججم/  0.5الطججول مججن 
ملغم/لتجر فجي  187المدروسة في معظم المعامالت وبلغت هذ  الزيادات درجة المعنوية عند استخدامه بتركيجز 

وأكبر عدد من الفرع الطجول  لألفرعغم / لتر آكار التركيز الفضل إلعطاء أطول طول  5حين َمثَّل تركيز 
 8و  7وتفوق معنويال علجى التراكيجز غم/ لتر آكار نمو أكبر عدد من الفرع  4سم بينما َسّبب التركيز  0.5من 

 .غم / لتر آكار
  آكجججارالوسجججط    pH   الحديجججدنجججوع     زراعجججة النسججججةGardenia jasminoides: هدالجججالكلمجججات ال

 مايواينوسيتول.

   2011/12/12وقبوله في  2011/10/5تاريخ تسلم البحث 

 
 ةالمقدم

نبججات زينججة شجججير  مسججتديم الخضججرا يعججود الججى عائلججة     Gardenia  jasminoidesالكاردينيججا 
Rubiaceae )   الجنس ينتمي إلى  .(1988الكاتبGardenia  نوع مجن اهمهجا  200حواليjasminoide  

تعججد شجججيرات  .(2003شججعبية )عبججدخ واخججرون    الصججناف أكثججروهججو مججن  Veitchiiالججذ  يضججم الصججنف 

الجى اسجتخدام ازهارهجا  باإلضجافةالكاردينيا مجن الشججيرات الجميلجة التجي تجزدان بهجا الحجدائق المنزليجة والعامجة 
  Crocetin( وصناعة االصجبا  الحتوائهجا علجى مجادا  1992للدطف واستخراج العطور) السلطان واخرون  

(George    1993واخججرون) .يعطججي نباتججات غيججر  لنججهه فيججذور غيججر مرغججوب اكثججار نبججات الكاردينيججا بالبجج
 ات( او باستخدام تدانج1992نبات االم ولذلك يكثر خضريا اما بالتطعيم او بالعدلة )السلطان واخرون  لبهة امش

وتعد الطريدة االخيرا مجن االكثجار مجن احجدث وافضجل طجرق االكثجار حاليجا  (2009  حالزراعة النسيجية )النو

منها انتجاج نباتجات بأعجداد كبيجرا   االخرى الخضر  تتوفر في طرق االكثار مميزات الوذلك لما تتمتع به من 
  1988ا قصججيرا وضججمن مسججاحات صججغيرا وعلججى مججدار السججنة )سججلمان مججدمججن نباتججات امهججات قليلججة العججدد ب

Hartmann 2002  واخرون ). 

عجة النسجيجية منهجا نجوع في تضاعف الجزء النباتي عنجد اكثجار  بالزرا ال هناك عوامل عديدا تلعب دور
االطرقجججي وفدججد ذكججر كججاظم   ع فيججه الجججزء النبججاتيوالدالججة الهيدروجينيججة للوسججط المججزر رقججمالجججزء النبججاتي و

  Gardenia نيججالكججل مججن الصججل البججذر  لنبججات الكاردي ( بججأن الدمججم الناميججة والبججراعم الزهريججة1993)

jasminoides  الصنف و Veitchii نمو  خالل مرحلة النشجوء علجى كجل مجن البجراعم تفوقت في استجابتها لل
تفوقججت علججى  (5)المزروعججة علججى اوسججاط دالتهججا الهيدروجينيججة  الجججزاءن وأالكاملججة النمججو  والوراقالجانبيججة 

و   Page. كمجا ذكجر5.5 أو 4.5 أو 4بلغجت دالتهجا الهيدروجينيجة  أوسجاطعلجى المزروعجة  الجزاءاقرانها من 
Visser (1989 )تأثير فجي نمجو الججزء النبجاتي نبات الم ع الذ  كان يشغله الجزء النباتي على فرع ان الموقب
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بين استجابة الدمة النامية والعددا االولى والثانية لنبات الزينجة العشجبي  وتضاعفه الالحق وذلك عند مدارنتهم ما
Chamelaucium uncinatum تلفجة مجن تراكيجز مخوسجط يحتجو  علجى  علجىعند زراعتها  عفعلى التضا

BA. ( إلجى إن اسجتبدال الحديجد المخلبجي2009كذلك توصل عبيجد ) Ethylenediamine tetraacetic acid 
(Fe-EDTA) 6٪ Fe لحديجد فجي وسجط لمصجدر ك سجتخدمالذ  يMS بالحديجد المخلبجيEthylenediamine 

di-o-hydroxyphenylacetic acid (Fe-EDDHA )12٪ لججوزن سججاعد فججي زيججادا نسججبة الكلوروفيججل وا
نسجيجيال. مجن جهجة أخجرى أشجار المكثجرا  Prunus persica L. Batschلفرع نبات الخوخ الجاف و الرطب
Gürel  وGulssen (1998 إلى أن )إضافة ( المادا المصجلبةAgar ) إلجى الوسجط الغجذائي غم/لتجر  5بتركيجز

مدارنجةل مجع  نموهجاو .Amygdalus communis Lكجان لجه التجأثير الفضجل فجي تضجاعف أفجرع نبجات اللجوز 
( فدجد ذكجرا بجأن إضجافة المايواينوسجيتول إلجى 1999أمجا الشجرقاو  والعبيجد  ) (غم/لتجر.9  8  7  6التراكيز )

الوسط الغذائي يحسن من كفاءا التخليق التجديد  لألنسجة المزروعجة لنجه يجدخل فجي تفجاعالت اندسجام الخاليجا 
 (.2003)جندية  

نجججوع الججججزء النبجججاتي  تركيجججز عجججدم تجججوفر دراسجججات حجججول تجججأثير تأسيسجججال علجججى مجججا تدجججدم ولدلجججة أو 
 غججذائيالمايواينوسججيتول  نججوع الحديججد المخلبججي وتركيججز   تركيججز اآلكججار ودرجججة الدالججة الهيدروجينيججة للوسججط ال

 Rapid Clonalالسريع المالئمة للتضاعف الساللي  معامالتأجريت الدراسة من أجل التوصل إلى أفضل ال

Propagation 1989الخفجاجي والمختجار  ات الكاردينيا بهدف الحصول على نباتجات مشجابهة لنبجات االم )لنب 
 . (2003جندية   و

 
 مواد البحث وطرائقه

والخاليججا النباتيججة /كليججة الزراعججة والغابججات /جامعججة  النسجججةفججي مختبججر زراعججة  تجججاربال أجريججت
نامية فجي الحدجل يتجراوح  (Clone) واحدا ام تةمن نب سم3-2فروع غضة حديثة النمو بطول  أخذتالموصل. 

ت االوراق مجن الفجروع لجازي  من االصابات المرضجية والحشجرية ةالنمو خالي اسنة جيد 12-10عمرها ما بين 
دقيدججة بعججدها غمججرت فججي خلججيط مججن محلججول حججام  االسججكوربيك  30بالمججاء الجججار  لمججدا  الفججروع ثججم غسججلت

Ascorbic acid) ) حجام  السجترك ملغم/لتر و 150 بتركيز(Citric acid)   بنسجبة  ملغم/لتجر 100بتركيجز
ندلجت   دجيم السجطحي للفجروعاجراء التع ولجل. المركبات الفينولية لكسداللتدليل من التأثير الضار  وذلك 1:1
فجي محلجول المبيجد الفطجر  غمجرت حيجث   Laminar- air flow cabinetي دجالطب انسياب الهواءكابينة  إلى

ثم غسلت بمجاء مدطجر مجرا واحجدا  المستمر دقيدة مع التحريك 3-2غم/لتر لمدا 1بتركيز benomyl البينوميل 
مججل مججن محلججول  10تججم تحضججير  مججن إضججافة )NaOCl بعججدها غمججرت فججي محلججول هججايبوكلورات الصججوديوم 

 همضجافال لج( مجل مجاء مدطجر 90إلجى  الصجوديوم٪ هايبوكلورات  6 الداصر التجار  عالمة فاس الحاو  على 
  دقيدجة 20النباتيجة وبعجد مجرور  ألججزاءلمجع التحريجك المسجتمر  Tween -20 عدا قطرات من المادا الناشجرا

ثجم وضجعت علجى أوراق  غسلت الفروع بماء مدطر ومعدم اربع مرات متتالية للتخلص من اثار المجادا المعدمجة
فجي وسجط غجذائي تكجون مجن تجهيزهجا بعجد نباتيجة نميجت االججزاء الترشيح معدمة إلزالجة العجالق بهجا مجن المجاء  

 0.5 و Thiamine-HCLملغم/لتججر 0.1( مضججافا لججه Skoog  1962و  Murashige) MSامججالح الوسججط 
 2 و Myo-Inositolملغم/لتجججر  100و Nicotinic acidملغم/لتجججر  0.5 و Pyridoxine-HClملغم/لتجججر 
. بعججد (2009)النججوح   benzyl adenine (BA ) ملغم/لتججر1و  Sucroseغم/لتججر 30و Glycinملغم/لتججر 

مجن ثجم و 5.8 -5.7وضبطت حامضجيته عنجد  Agar-Agarمن نوع  آكارغم/لتر  6له تحضير الوسط اضيف 
دقيدجة عنجد درججة  20ثم عدم لمجدا كل منها لمل وسط غذائي  20 بواقعمل  200حجم زجاجية قسم على قناني 

حسجب ولتحجويرات علجى الوسجط الغجذائي اعجال  علمجا بانجه اجريجت بعج  ا  مدجاعالم  باسجتخدامم º 121حرارا 

)اطجراف افجرع وعدجد مفجردا( نجوعين مجن االججزاء النباتيجة  ت الفجروع الجىععند الزراعة قط  ظروف الدراسة
ت الزروعجات نعت بشكل عمود  على الوسط الغذائي الصجلب ومجن ثجم حضجرسم تدريبا لكل منها وز1بطول 

 16لجوكس جهجزت مجن انابيجب الفلورسجنت البيضجاء لمجدا  2000م وشجدا اضجاءا 25º-23في غرفة النمو عنجد 
بعجد تدطيعهجا علجى وسجط طجازج جديجد مجن نفجس المكونجات  أسجابيع 4عيجدت زراعجة النبيتجات كجل أ ساعة/يوم .

 وبعد ان تم الحصول على العدد الكافي من نباتات االمهات النسيجية نفذت التجارب التالية :  أعال 

في هجذ  التجربجة مجدى اسجتجابة  درس  باتي وموقعه على الفرع في التضاعفدراسة تأثير نوع الجزء الن -1
)العدججدا االولججى( والتججي بعججدها بالتسلسججل )العدججدا الثانيججة( والعدججدا الثالثججة  الهججالعدججد الالحدججة   الدمججة الناميججة
 . Proliferationاالفرع  لتكوينوالرابعة 
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درس فججي هججذ  التجربججة تججأثير خمسججة تراكيججز    Myo-Inositolدراسججة تججأثير تركيججز المايواينوسججيتول  -2
 ملغم /لتر في تضاعف العدد المفردا. (150و 125و 100و 75 و 50)مختلفة من المايواينوسيتول 

 5.4 و 5.2 و 5) وذلجك عنجد قجيم .الوسط الغذائي في تضاعف العدد المفجردا (pH) حامضيةدراسة تأثير  -3
 ي تضاعف العدد المفردا .( من حامضية الوسط الغذائي ف6.0 و 5.8 و 5.6 و

المفجردا. تجم فجي هجذ   دراسة تأثير نوع وتركيز الحديد المخلبي المكون للوسط الغذائي في تضاعف العدجد  -4
  Ethylenediamine tetraacetic acid (Fe-EDTA) لبجججيالدراسجججة مدارنجججة تجججأثير الحديجججد المخ

  Na2EDTAملغججم /لتججر  37.25 إضججافةوالمتحصججل عليججه مججن ) MS المسججتخدم فججي الوسججط الغججذائي 
 الحديجججججججد المخلبجججججججيمجججججججع  Feملغم/لتجججججججر  5.6والحجججججججاو   (FeSO4.7H2O/لتجججججججر ملغم 27.8الجججججججى 

 Ethylenediamine di-o-hydroxyphenylacetic acid (Fe-EDDHA) ( 93.5بتراكيجججز  
 على التوالي. Feملغم/لتر  22.4   16.8   11.2   5.6والحاو  ( ملغم / لتر 374  280 187

 7 و 6 و 5و 4) خمسججة تراكيججزب .(Agar-Agarأثير تركيججز المججادا المصججلبة للوسججط الغججذائي )دراسججة تجج -5
 في نمو وتضاعف العدد المفردا . إلى الوسط الغذائي كارمن مادا اال( غم /لتر 8و

مجن الزراعجة وتمثلجت بعجدد االفرع/ججزء نبجاتي  طجول  أسجابيع 8 أوو/ 4الدجراءات بعجد مجرور  أخذت
تجم  من تجارب التضجاعف الفرع الناتجة .جزء نباتيسم / 0.5من  الطول الفرع( وعدد )سمالفرع الرئيسي 

. اسجتخدم التصجميم العشجوائي الكامجل (2009)النجوح   IBAملغجم / لتجر  0.5مجهز بـ  MSتجذيرها في وسط 
C.R.D مكجججرر لكجججل معاملجججة وتمجججت مدارنجججة  20( وبواقجججع 1980 فجججي تنفيجججذ التججججارب )الجججراو  وخلجججف خ

  SAS٪ واسجتعمل البرنجامج الجججاهز )5متوسجطات وفجق اختبجار دنكججن متعجدد الحجدود تحجت مسججتوى احتمجال ال
 ( لتحليل البيانات .1996

 
 النتائج والمناقشة

 أوالً: مرحلة التضاعف:
( وبعجد مجرور اربعجة اسجابيع مجن الزراعجة بأنجه لجم تحجدث 1يتضح مجن الججدول ) نوع الجزء النباتي: تأثير -1

وية مابين االجزاء النباتية المزروعة في صفة عدد االفرع المتكونة علجى الججزء النبجاتي فجي حجين فروقات معن
الفروقات وبشكل واضح بعد مرور ثمانية اسجابيع مجن الزراعجة اذ كونجت العدجدا الثانيجة اكبجر عجدد   ظهرت هذ
ولجى فجي حجين لجم تختلجف وتفوقجت معنويجا علجى كجل مجن الدمجة الناميجة والعدجدا اال عدجدا/فجرع (9.3من االفرع )

بعد اربعجة اسجابيع  فرعالكذلك يالحظ من الجدول بأن اكبر زيادا في طول   معنويا عن العددا الثالثة والرابعة
معنويجا  تسجم وتفوقج 3.9 فجرعمجن زراعجة الدمجم الناميجة اذ بلجل معجدل طجول ال امن الزراعة تم الحصول عليه

بعججد مجرور ثمانيججة اسججابيع مجن الزراعججة بججين الفروقججات المعنويجة  اختفججتعلجى بججاقي االججزاء النباتيججة. فججي حجين 
تم الحصجول عليجه مجن زراعجة العدجدا الثالثجة  فرععلما بأن اكبر زيادا في طول ال  االجزاء النباتية المزروعة

مجن  بعجد مجرور ثمانيجة اسجابيع ججزء نبجاتي/ سجم 0.5مجن  الطجول الفجرعاما فيما يخص عدد  .سم 6.8وبلغت 
فجرع ولجم يختلجف معنويجا  1.7فيالحظ بأن اكبر عدد من االفرع تكون من زراعة العددا الثالثجة وبلجل   الزراعة

الولى والثانية لكنه اختلف معنويال عن عدد الفرع المتكونجة علجى عن عدد الفرع المتكونة على العدد المفردا 
ع والعدجد المختلفجة الموقجع علجى الفجرع قجد بجين اطجراف االفجر . ان اخجتالف االسجتجابة مجاالعددا المفردا الرابعجة

والجذ  يعجد عامجل محجدد  ى هذ  الجزاء من المواد الغذائية والهرمونيجةيعزى الى عوامل فسلجية تتعلق بمحتو
درججججة نضجججج وتمجججايز الخاليجججا  اخجججتالف الجججى ( أوGary 1996  Bowes  1999و  Trigianoلالسجججتجابة )

( الجى 2009) بيجداذ اشجار ع  مجن الوسجط الغجذائي ةالممتصج ياتغذمدل الالمكونة لها والتي تعتمد عليها عملية ن

فجرع وبالتجالي فجأن االججزاء النباتيجة الكبيجرا الحاويجة من اوعية اطراف ال ال ان االوعية الناقلة للعددا اكثر تمايز
وكسجين على نسجيج البرنكيمجا واالوعيجة الناقلجة والكجامبيوم تظهجر اسجتجابة افضجل بغج  النظجر عجن تراكيجز اال

ذكجر   مجاسجلوك مشجابه لسلكت هجذ  النتجائج ( Hidaka  1992و  Omuraوالسايتوكاينين في الوسط الغذائي )
Page وVisser (1989 حججججول اخججججتالف )والعدججججدا االولججججى والعدججججدا الثانيججججة لنبججججات  قججججدرا الدمججججة الناميججججة

Chamelaucium uncinatam Schauer  جهجز بتراكيجز معند زراعتها على وسط غجذائي  التضاعفعلى
إذ تفوقت الدمجم الناميجة فجي تضجاعفها علجى كجل مجن العدجدا الولجى والثانيجة عنجد الزراعجة فجي   BAمن  مختلفة

فججي حجين تفوقججت العدجدا الولججى فججي تضجاعفها علججى كجل مججن الدمججة  BAملغجم / لتججر  0.5أو  0.1 ىوسجط احتججو
 خيجراالمعجامالت العلمال بجأن  BA/لتر ملغم10أو 5أو 1 ىلى وسط احتوالنامية والعددا الثانية عند الزراعة ع

 أعطت أفضل النتائج.
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 .Gardenia  jasminoides var نبجات الكاردينيجاعدجد تضجاعف نمجو والججزء النبجاتي فجي  نجوع(: تجأثير 1الججدول )

Veitchii  على وسط المزروعةMS ملغم/لتر 1 ـالمجهز بBA  أسابيع من الزراعة 8و  4بعد مرور. 
Table (1): Effect of explant type on growth and multiplication of Gardenia  jasminoides 

var. Veitchii culturing on MS medium with 1mg/L BA after 4 and 8 weeks. 

نوع الجزء 
 النباتي

Type of 

Explant 

 /جزء نباتي بعد مرور الفرع عدد
No. of shoots/explant after 

 بعد مرور (سم)فرع طول ال
Shoots length 

(cm)/explant after 

 0.5عدد االفرع االطول من

 بعد مرور جزء نباتيسم/
No. of shoots longer than 

0.5 (cm)/explant after 

 ابيعاس4
4 weeks 

 ابيعاس8
8 weeks 

 ابيعاس4
4 weeks 

 ابيعاس8
8 weeks 

 ابيعاس 8
8 weeks 

  a  6.1 b  3.9 a  4.6 ab  1.6 ab 1.9 الدمة النامية

  a  6.6 b  2.8 b  4.5 ab  1.4 ab 1.9 العددا االولى

  a  9.3 a  2.3 bc  5.3 ab  1.3 ab 2.5 العددا الثانية

  a       8.3 ab  2.1 c  6.8 a 1.7 a 3.2 العددا الثالثة

  a  8.3 ab  2.3 bc  5.5 ab  b 1.2 3.1 العددا الرابعة

التختلف عن بعضها معنويال حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى  متشابهة في العمود الواحدفال المعدالت التي تحمل احر
 .٪5احتمال 

زيججادا  ركيججز المايواينوسججيتول سججبب( بججأن زيججادا ت2يالحججظ مججن الجججدول ): تأأأثير تركيأأز المايواينوسأأيتول -2
 لكل الفرعاذ تكون اكبر عدد من  اتيجزء نبسم / 0.5من  الطول الفرع وأطوالتضاعف الجزء النباتي 

   ى( عند زراعة العدد في وسط احتو5.2) عدداسم/ 0.5من  الطول الفرع( واكبر عدد من 9.2عددا )

 
 .Gardenia jasminoides var تضجاعف عدجد نبجات الكاردينيجانمو ول في سيتوونالمايواي تأثير تركيز (:2الجدول )

Veitchii  وسط  علىالمزروعةMS ملغم/لتر 1 ـمجهز بالBA  سابيع من الزراعة .أ 8بعد مرور 
Table (2): Effect myo-inositol concentration on growth and multiplication of Gardenia  

jasminoides var. Veitchii nodes culturing on MS medium with 1mg/L BA after 8 weeks. 

تركيز الماينواسيتول 
 (ملغم/لتر)

Conc. Of myo-

inositol (mg/L) 

 عدد االفرع/عددا
No. of 

shoots/node 

 )سم( فرعطول ال
Shoots length (cm) 

 0.5من  الطول الفرععدد 
 عدداسم/

No. of shoots longer than 

0.5 cm/node 

50 6.2 b  3.5 a    3.6 b  

75 7.6 ab  3.5 a  4.1 ab   

100 7.9 ab  3.1 a  4.5 ab   

125 9.2 a  3.4 a  5.2 a  

150 8.2 ab  3.7 a  4.5 ab   

التختلف عن بعضها معنويال حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مسجتوى  متشابهة في العمود الواحدالمعدالت التي تحمل احرفال 
 . ٪5احتمال 

المزروعجة فجي الوسجط ملغم/لتر مايواينوسجيتول وتفوقجت هاتجان الصجفتان لهجذ  المعاملجة معنويجا عجن العدجد 125
ق معنويا عن المعامالت التي زرعت فيها العدد على وسجط رملغم/لتر مايواينوسيتول لكنها لم تف 50 المجهز بـ
فججججي حججججين لججججم يظهججججر أ  تججججأثير معنججججو  لتركيججججز  ملغم/لتججججر مايواينوسججججيتول 150أو 100أو 75 ىاحتججججو

ملغم/لتججر مايواينوسججيتول فججي الصججفات  125 إن التججأثير المعنججو  إلضججافة .المايواينوسججيتول فججي أطججوال الفججرع

أعال  ربما يعود إلى مالئمة هذا التركيز إلحداث تأثير  من خالل  دخوله في تصنيع الدهون المفسفرا والمجواد 
 (.1987البكتينية التي تدخل في تركيب الغشية الخلوية والجدران الخلوية على التوالي )الكناني  

زيجادا معنويجة فجي قجدرا  سجبب 6 الوسجط الغجذائي إلجى  pHبجأن زيجادا ( 3يتضح من الجدول ) : pHتأثير  -3
مدارنةل مجع الججزاء النباتيجة   عدداسم لكل  0.5الجزاء النباتية على التضاعف وكذلك عدد الفرع الطول من 

 12.5علجججى . إذ تجججم الحصجججول 5.8 -5المزروعجججة علجججى الوسجججاط التجججي تراوحجججت دالتهجججا الحامضجججية مجججا بجججين 
عنججد زراعججة الجججزاء النباتيججة علججى أوسججاط بلغججت دالتهججا  عدججداسججم /  0.5فججرع أطججول مججن  8.2فرع/عدججدا و 
عنجد زراعجة الججزاء النباتيجة علجى  عدجدا/سم 0.5فرع أطول من  1.9عددا و فرع/ 4.3مدابل  6الهيدروجينية 

ضججمن الوسججط الغججذائي  pHغيججر مججن جهججة أخججرى لججم يسججبب ت .5الوسججاط التججي بلغججت دالتهججا الهيدروجينيججة 

 . فرعالمستويات المدروسة أ  فروقات معنوية في أطوال ال
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ربمججا يعججود إلججى حصججول  6 الدالججة الهيدروجينيججةإن سججبب تفججوق الجججزاء المزروعججة علججى الوسججاط ذات       
 pH 5.8ذات  الوسط مدارنةل مجع الوسجاطهذا الموجود في  من عنصر الحديد االستفادا الفضل للجزء النباتي

MS (Fe-EDTA )( بأن الحديد المخلبي الداخل في تركيبجة وسجط 1983وآخرون ) Daltonأو أقل. إذ ذكر 
 سجلوكهجذ  النتجائج  سجلكتأو أقجل.  5.8ن له عندما تكجون حامضجية الوسجط و  كَ % من الحديد الم  45يفدد حوالي 

يسجبب زيجادا معجدل  6الغجذائي إلجى  الوسجط pH( مجن حيجث أن رفجع 1998وآخرون ) Shibliما ذكر  ل مشابه

 للجزء النباتي. تضاعفال
 
 Gardenia  jasminoidesفي نمو وتضاعف عدد نبجات الكاردينيجا الوسط الغذائي  pHتأثير  :(3الجدول )

var. Veitchii  وسط  علىالمزروعةMS  ملغم/لتر  1المجهز بـBA  أسابيع من الزراعة. 8بعد مرور 
Table (3): Effect of medium pH on growth and multiplication of Gardenia  

jasminoides var. Veitchii nodes culturing on MS medium with 1mg/L BA after 8 

weeks. 

pH 
 ػذد األفزع /ػقذة

No. of shoots/ node 

 )سم( عفزطىل األ

Shoots length (cm) 

 0.5ػذد األفزع األطىل مه 

 ػقذةسم/

No. of shoots longer than 

0.5 (cm)/node 

5.0 4.3 c  3.0 ab  1.9 d  

5.2 4.2 c  3.2 ab  1.5 d  

5.4 6.1 c  3.7 a  2.8 c  

5.6 6.6 c  2.8 b  3.7 c  

5.8 9.8 b  3.7 a  4.8 b  

6.0 12.5 a  3.4 ab  8.2 a  

معنويال حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مسجتوى التختلف عن بعضها  متشابهة في العمود الواحدالمعدالت التي تحمل احرفال 
 . ٪5احتمال 

 
 Fe-EDDHA( بجأن اسجتخدام الحديجد المخلبجي 4يتضح من الجدول ) تأثير نوع الحديد المخلبي وتركيزه: -4

الججزء النبجاتي مدارنجة مجع اسجتخدام الحديجد  عجدد الفجرع الناميجة مجنسجبب زيجادا فجي بكافة تراكيجز  المدروسجة 
 MSالمسجتخدمة فجي معظجم االوسجاط الغذائيجة وخاصجة وسجط  الحديجد صيغة الذ  يمثلو Fe-EDTA المخلبي

ملغجم /لتجر اذ  187بتركيز  Fe-EDDHAوبلغت هذ  الزيادات درجة المعنوية عند استخدام  الشائع االستخدام
 خدم فجيالمسجت بجالتركيز Fe-EDTAفرع/عدجدا عنجد اسجتخدام  7.2فرع/عدجدا مدابجل  12.6تجم الحصجول علجى 

 Fe-EDDHA. كججذلك يالحججظ مججن الجججدول بججأن اسججتخدام الحديججد المخلبججي ملغججم / لتججرMS (27.8 )الوسججط  
 0.5مجن  الطجولالفجرع وعجدد  فجرعال أطجوال( ملغم /لتر سجبب زيجادا كجل مجن 280  187  93.5بالتركيز )

م( واكبجر عجدد مجن سج 3.4) فجرعال أطجولوتجم الحصجول علجى  Fe-EDTAمدارنة بالحديجد المخلبجي  عدداسم/
-Feملغجم / لتجر  187التجي احتجوت  الوسجاط( عند زراعة العدد على 6.4) عدداسم/ 0.5من   الطول الفرع

EDDHA  والتي تفوقت  معنويا على المعامالت التي احتجوت Fe-EDTA  وFe-EDDHA  374بتركيجز 
فججي جميججع   Fe-EDTA  يعلججى الحديججد المخلبجج Fe-EDDHAسججبب تفججوق الحديججد المخلبججي  إن ملغججم / لتججر.

التجي تكجون  ةط الغذائيجاوسجفجي ال Fe-EDTAالصفات المدروسة ولمعظم التراكيز ربما يعود الى قلجة ثبوتيجة 
إذ   5.8 -5.7بجين  ه مجاحامضجيتالذ  تتجراوح درججة  MSوهذا واقع حال وسط  أو أقل 5.8ها حامضيتدرجة 
٪ مجن  45أو أقجل يفدجد  5.8درجة الحامضية فيها  ( بأنه في الوساط التي تبلل1983وآخرون ) Daltonذكر 

الغذائيججة التججي  الوسججاطفججي  Fe-EDDHAمدارنججة مججع ثبوتيججة  Fe-EDTAالحديججد المكججون للحديججد المخلبججي 
( وهججذا بجدور  يججلد  الجى قلججة تجراكم المججواد السججامة 1999)النعيمججي   10-4بجين  مججا حامضجيتهاتتجراوح درجججة 

   Hangarters  1983 آخججججججرونو  Daltonاهزا ) صججججججورا غيججججججر ججججججج إلججججججىومنججججججع تحججججججول الحديججججججد 
Stasinopoulous  1991) أشجار  أخجرىمن جهة  .لحدوث النمو والتضاعف بشكل أفضل ةمما يتيح الفرص

Singh  وKrikorian (1980 إلججى أن سججبب ضججعف نتججائج )Fe-EDTA  مدارنججَة مججعFe-EDDHA  ربمججا
لتر( والذ  يزيد عن الحد الضرور  لخلجب الحديجد ملغم/ 37.3) Na2EDTAلمادا  يعود إلى التركيز المفرط
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Fe
هججذ  سججلكت   جاهزيججة كتيونججات العناصججر الغذائيججة الصججغرى الخججرى الثنائيججة التكججافل فججيوهججذا مججا يججلثر  +2

-Feالحديججججد المخلبججججي  إضججججافة( مججججن أن 2007) Dimassiو  Antonopoulouمججججا ذكججججر  ل وفدججججال النتججججائج 

EDDHA  مجن  بداللFe-EDTA  فجي اإلكثجار الجدقيق لنجواع نباتيجة مختلفجةالغذائيجة المسجتخدمة إلجى الوسجاط 

 .يعطي نتائج إيجابية
 

  Gardenia تضججاعف عدججد نبججات الكاردينيججانمججو وتججأثير نججوع الحديججد المخلبججي وتركيججز  فججي  (4جججدول )ال

jasminoides var. Veitchii وسججط  علججى المزروعججةMS  لتججر  /ملغججم 1 ـالمجهججز بججBA  8بعججد مججرور 

 .من الزراعة اسابيع
Table (4): Effect of type and concentration of chelated iron on growth and 

multiplication of Gardenia  jasminoides var. Veitchii nodes culturing on MS 

medium with 1mg/L BA after 8 weeks. 

 نوع الحديد المخلبي
Type of 

chelated iron 

تركيز مركب 
    يدالحد

 (ملغم / لتر)
Conc. of iron 

compound 

(mg/L) 

  %Fe تركيز

 في مركب الحديد
Conc. of Fe% in 

iron compound 

 االفرععدد 
 عددا/

No. of 

shoots/node 

       فرعطول ال
 (سم)

Shoots 

length (cm) 

عدد االفرع االطول 
 عدداسم/ 0.5من 

No. of shoots 

longer than 0.5 

cm/node 

Fe-EDTA 27.8 5.6 7.2 b  2.3 b  3.7 b  

Fe-EDDHA 93.5 5.6 8.5 b   3.0 a   4.1 ab  

Fe-EDDHA 187 11.2 12.6 a  3.4 a  6.4 a  

Fe-EDDHA 280 16.8 8.7 b   3.2 a  4.4 ab  

Fe-EDDHA 374 22.4 8.6 b  1.8 b  3.7 b  

تختلف عن بعضها معنويال حسجب اختبجار دنكجن متعجدد الحجدود عنجد مسجتوى ال متشابهة في العمود الواحدالمعدالت التي تحمل احرفال 
 . ٪5احتمال 

بالنظر للنتائج المعنوية المتحصجلة مجن التجربجة السجابدة مجن خجالل  : (  Agar-Agar) تأثير تركيز االكار -5
إلجى الوسجط الغجذائي  Fe-EDDHAتجم إضجافة  لجذا Fe-EDTAبدالل من  MSللوسط  Fe-EDDHAإضافة 
 8 -4مجن  االكجار تراكيز ( بأن زيادا5يتضح من الجدول )ملغم/ لتر لدراسة تأثير تركيز اآلكار.  187كيز بتر

   ذفي الوسط الفرع/عددا  16.1إذ تكون أكبر عدد من الفرع  العددالمتكونة من  االفرع قللت عدد غم / لتر
 .Gardenia  jasminoides var تضجاعف عدجد نبجات الكاردينيجانمجو وتأثير تركيز االكار فجي  (5الجدول )

Veitchii  وسط  علىالمزروعةMS  ملغم/ لتر  1 ـالمجهز بBA  اسابيع من الزراعة 8بعد مرور*. 
Table (5): Effect of Agar concentration on growth and multiplication of Gardenia  

jasminoides var. Veitchii nodes culturing on MS medium with 1mg/L BA after 8 

weeks. 

 (غم/لتر)تركيز االكار 
Agar conc. (gm/L) 

 عدد االفرع /عددا
No.of 

shoots/node  

 ()سم فرعالطول 
Shoots length (cm) 

 0.5عدد االفرع االطول من 

 عدداسم/
No. of shoots longer than 

0.5 cm/node 

4 16.1 a  2.4 b  11.6 ab  

5 14.6 ab  3.5 a  12.4 a  

6 13.4 a-c  2.4 b  8.7 a-c  

7 11.9 bc  2.7 b  7.3 bc  

8 11.1 c  2.3 b  6.7 c  

 .٪5المعدالت التي تحمل احرفال تتشابه التختلف عن بعضها معنويال حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 
 (.Feملغم/لتر  11.2) Fe-EDDHA( بالحديد المخلبي Feملغم/لتر  5.6) Fe-EDTA*تم استبدال الحديد المخلبي 
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غم / لتر آكار  8أو  7عليها من إضافة عن عدد الفرع المتحصل   تفوق معنويال ذغم/ لتر آكار وال 4 ىاحتو
 راكجاآل إضجافةيالحجظ بجأن  اخجرى مجن جهجةغجم /لتجر.  6أو  5التجي احتجوت  تلجكلكنها لجم تختلجف معنويجال عجن 

 4 بجـ المجهز الوسط مدارنة مع تلك النامية في (سم3.5) فرعال اطوال غم/لتر سبب زيادا معنوية في5بتركيز 
مجن  االطجول االفجرع غجم /لتجر تكجوين اكبجر عجدد مجن 5بتركيز  لك سبب االكاركذ اكار غم/لتر 8 أو 7 أو 6 أو

 المجهجز الوسجط المتكونجة مجن الزراعجة علجى االفرع عدد نفرع( والذ  تفوق معنويال ع 12.4) عددا /سم 0.5

 4 بجـ المجهجز الوسجط المتكونجة مجن الزراعجة علجى االفجرع غم/لتجر لكنجه لجم يختلجف معنويجال عجن عجدد8وأ 7بجـ
غجم/ لتجر آكجار والزيجادا  4إن زيادا عدد الفرع النامية من العدد المزروعة على الوسط المجهز بـ . م/لترغ6وأ

 5النامية على الوسط المجهجز بجـ  العددسم/عددا عند زراعة  0.5الطول من  هاوعدد فرعالمعنوية لطوال ال

أّثر سجلبال علجى  ادا صالبة الوسط الغذائي مماربما يعود إلى أن زيادا تركيز اآلكار أدت إلى زي  غم / لتر آكار
 Gürelالعناصر الغذائية على الحركة واالمتصجاص مجن قبجل الججزء النبجاتي ) قدرامن قلل بالتالي و تهأزموزي

 (.Gulsen  1998و 
 MSػلى وسط   خهاأسابيغ مه سراػ 4للفزوع بؼذ مزور   ٪95أمكه الحصىل ػلى وسبت حجذيز  ثانياً: مرحلة التجذير:

 .٪100ػلماً بأن الىبيخاث الىاحجت أُقلمج للىمى في ظزوف الظلت الخشبيت وبىسبت وجاح  IBAملغم/لخز  1ومجهش بـ 
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ABSTRACT 

This experiments were conducted to study the effect of some important 

factors on growth and multiplication of ornamental plant dendritic "Gardenia" 

Gardenia Jasminoides var. Veitchii culturing on MS medium In vitro. The study 

includes the effect of explant position on shoot (Apical shoot , 1
st
 , 2

nd
 , 3

rd
  and 4

th
 

node), concentration of Myo-inositol (50 , 75 , 100 , 125 and 150 mg/L), pH of 

medium (5 , 5.2 , 5.4 , 5.6 , 5.8 and 6), Type of  chelate Iron with its concentration 

(Fe-EDTA contains 5.6 mg/L Fe and Fe-EDDHA contains 5.6  , 11.2 , 16.8 and 

22.4 mg/L Fe) in addition to Agar concentrations (4 , 5, 6, 7 and 8 g/L). After 8 

weeks from culturing, the results revealed predominant of the 2
nd

 node significantly 

over the apical shoot and 1
st
 node in number of shoots / explant. The largest number 

of shoots / node and the number of the shoots longer than 0.5 cm / node was formed 

in the media which contain 125 mg / L myo-inositol. The medium with PH 6 was 

highly significant in comparison with other media in different pH , in number of 

shoots and number of shoots longer than 0.5 cm / node. The chelate ferrous Fe-

EDDHA  differed significantly from Fe-EDTA in all the studied traits for all 

treatments, which showed significant increase at concentration of 11.2 mg/L, while 

the best plant height and of shoots longer than 0.5 cm was appeared when applied 

agar at concentration 5 g/L, but the concentration 4 g/L Agar as well caused the 

largest number of shoots and significantly dominant over the agar concentration 7 

and 8 g / L. 

Key words: Gardenia  jasminoides, Micropropagation, Type of  (Fe), pH of medium, 

Agar, Myo-inositol. 
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