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 الخالصة

زراعدة البدذور علد   مد الناتجدة  Digitalis purpureaأخذت أطراف أفرع وعقد  نبدات الد يجيتال  
 .Kinو  BAالخالي م  منظمدات النمدو وزرعدت علد  نلد  الوسدط المدزو  بتراكيدز مختللدة مد   MSوسط 

 IBAالمدزو  بتراكيدز مختللدة مد   MSاألفرع الناتجة مد  التضداعف زرعدت علد  وسدط  ،به ف التضاعف
كدا   BA  أو  األفرع أطرافمما في  العق  استجابت للتضاعف بشكل أفضل تشير النتائج أ ، به ف التجذير

 0.42بـددـ  زو ــددـالم MS  وسددط ـددـوإ  زراعددة العقدد  عل ،.Kinع ـفددي التضدداعف مقارنددة مدد أفضددلتدديرير  
مع ل تم الحصول عل  أعل   في حي   ،فرع/جزء نباتي 00.2أعطت أعل  مع ل لع   األفرع  BAملغم/لتر 

 ،.Kinملغم/لتددر  130المددزو  بـددـ  MSمدد  زراعددة العقدد  علدد  الوسددط فرع/جددزء نبدداتي  4031لعدد   األفددرع 
الخدالي مد  منظمدات  MSوسدط م  زراعتها علد   ٪400األفرع الناتجة م  الزراعة النسيجية جذرت بنسبة 

أعل  معد ل لعد    ملغم/لتر أ ت إل  الحصول عل  0.4وا  معاملة  IBAة م  النمو أو المزو  بتراكيز مختلل
 .بع  أربعة أسابيع م  الزراعة وأطوالها الجذور

 .BA، Kin. ،IBA يجيتال ، كلمات  الة: 

 
  45/3/2042 :وقبوله 23/2/2042 :تاريخ تسلم البحث 

 
  المقدمة

 ،Plantaginaceae  (Anonymousعائلةإل  ال Digitalis purpureaينتمي نبات ال يجيتال  
كبيرة  واألوراقم  2-4ذو حولي  طوله  أو، وهو نبات عشبي حولي أورباوينمو طبيعيا في غرب ( 2003

 األول،في الموسم  Rosetteسم وهي بيضاوية مسننة تكو  بشكل  20-40تنمو عن  قاع ة النبات يبلغ طولها 

الذي يحمل الزهيرات وهي ذات ألوا  بي  األبيض الكريمي وفي الموسم الراني يظهر الشمراخ الزهري 
ال أوراقه و أزهار  وكذلك لالستعمال ـيزرع لجم زهيرة وـلي للـ  السطح ال اخـع علـيها بقـواني فـواألرج

   بعض المركبات الكاليكوسي يةــه علــراض القلب الحتواء أوراقــعالج أمي بـي إذ لـه تـيرير كبـير فـالط
إذ أشـار ، (Bruneton ،1995و  Harris ،2000و  1981وغيرها )حسي ، Digitoxinو  Digoxinمرل 

Reddy (2010  إل  أ  هذ  الموا )Digoxin  وDigitoxin   تستعمل في عالج ضعف القلب فهي تزي

 ،ةم  فعالية األنسجة العضلية للقلب وكذلك في تنظيم ال ورة ال موية وتنظيم ضربات القلب غير المنتظم
الباحري  ال ور الذي تلعبه  السايتوكاينينات في إكرار النبات بالزراعة النسيجية مــ  خالل  وبي  الع ي  م 
 أطرافزراعة  أ ( 1991وآخرو  )Vela ر ـة المختللة، إذ ذكــزاء النباتيـــجلأل التضاعف تيريرهـا فـي
لتر  /ملغم 1.1 أولتر  /ملغم 434بـ  المجهز MSعل  وسط  Digitalis obscuraال يجيتال   أفرع نبات

BA وزرع  والي،عل  التجزء نباتي  /فرع 0230 - 0334   أعل  مع ل لع   األفرع أ ى إل  الحصول عل
Lapena (  1992و آخرو )نبات ال يجيتال  أفرع أطرافDigitalis obscura   عل  وسطMS  المجهز

 جزء نباتي، /فرع 44.1ل  أعل  مع ل لع   األفرع صل عوح IAAلتر  /ملغم 0.4مع  BAلتر  /ملغم 4بــ 
والمجهز  MSل  وسط ـال  عــنبات ال يجيت أفرع أطرافزراعة  أ ( 2010وآخرو  ) Ghanemو وج  

٪ 400أ ى إل  الحصول عل  أعل  نسبة تلريع للنبات  NAAملغم/ لتر  0.2مع  .Kin  لتر /ملغم 0.4بــ 
إل  أ  زراعة أطراف أفرع  (2006) وآخرو Pe´rez-Alonso وبي   ذلك بع  رالرة أسابيع م  الزراعة،و

ملغم/لتر  034مع  BAملغم/لتر  430المزو  بــ  MSعل  وسط  Digitalis purpurea نبات ال يجيتال  
IAA  يوم م   25فرع/جزء نباتي وذلك بع   3300أ ى إل  الحصول عل  أعل  مع ل لع   األفرع

 BMنبات ال يجيتال  عل  وسط  أفرعزراعة  أ Jain (1994 )و  Chaturvediوأشار الزراعة، 
 Gurel%، وبي  400أ ى إل  الحصول عل  أعل  نسبة تجذير إذ بلغت  IBA لتر /ملغم 0.4جهز بــ والم

كامل  LS (Linsmaier and Skoog) زراعة أفرع نبات ال يجيتال  عل  وسط  أ ( 2011وآخرو  )
  افة ـاتي وذلك عن  إضـــجذر/ جزء نب 8.1عل  اعل  مع ل لع   الجذور  الحصـولالقوة التركيبية أ ى إلـــ  

 
 البحث مستل م  رسالة الماجستير للباحث األول
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جدذر/ جدزء نبداتي عند  إضدافة  334في حي  تم الحصول عل  أعل  معد ل لعد   الجدذور  IBAملغم/ لتر  032
 Digitalisطراف األفدرع والعقد  لنبدات الد يجيتال  ال راسة ال  تضاعف أ. ته ف هذ  IAAملغم/ لتر  032

purpurea L.  الناتجة م  الزراعة النسيجية م  الزراعة عل  وسدطMS   المدزو  بتراكيدز مختللدة مدBA 
   ..Kinو 

 
 قهئمواد البحث وطرا

ئق أجريت هذ  ال راسة في مختبر زراعدة الخاليدا واألنسدجة النباتيدة التدابع لقسدم البسدتنة وهن سدة الحد ا
 (Mixed) األرجدوانيبكلية الزراعة والغابات فـي جامعة الموصل، تم الحصول عل  بذور نبدات الد يجيتال  

، عقمددت البددذور بغمرهـددـا بمحلـددـول القاصـددـر HORTUSيوغسالفيـددـا والمنتددـج مـددـ  قبـددـل شركـددـة  مـددـ 
ـم غسدلت البـدـذور بــالمـدـاء المقطدـر  قيقة مـع التحريــك المستمر رـ 42٪ ولم ة 42تخليف التجــــاري بنسبـة 

 ،Skoogو  MS (Murashigeبعد ها زرعدت علد  وسدط  ة لكدل مدرة، قيقد 0-2ولم ة  مرات رــالث المعقم
عند   (Autoclave)والمعقدم بجهداز الموصد ة  pH 2.4( عند  4)الجد ول  غم/لتر آكدار 3بــ  (  الم عم1962
 ع مد  إنبدات البدذورـأسابيد 1  ــدـ قيقدة، بع 20 ة ــدـلم 2كغدم/ سدم 4.01م وتحدت ضدغط ˚424رارة ـدـ رجة ح
سدم بعد   2 - 432بطدول  والعق  رعــفاأل أطراف منها أخذت أوراق حقيقية عل  البا رات الناتجة  3-1وتكو  

 MS مد  الوسدط مدل 20 والحاويدة علد    0سدم 422وزرعت فدي قنداني زجاجيدة سدعة  ة األوراق منهاــإزال
باإلضدافة إلد  معاملدة المقارندة الخاليدة مد    BAلتدر  /ملغدم 4.0 ،0.42 ،032 ،0322 ،034بـدـ  إمدا والمجهز

باإلضددافة إلدد  معاملددة المقارنددة   .Kinملغددم/ لتددر  5.0 ،3.0 ،1.0 ،2.0 ،4.0 المددزو  بـددـأو منظمددات النمددو 
سدم  4.2 – 4لمرحلتي النشوء والتضداعف، األفدرع الناتجدة مد  التضداعف  بطدول  الخالية م  منظمات النمو

 ،0.2 ،0322 ،034التركيبيدة والمجهدز بتراكيدز  كامدل القدوةبنصدف القدوة التركيبيدة و MSزرعت عل  وسدط 
لكددل منهمددا وذلددك بهدد ف باإلضددافة إلدد  معاملددة المقارنددة الخاليددة مدد  منظمددات النمددو   IBAلتددر  /ملغددم 4.0

وتمت مقارندة المتوسدطات حسدب  CRDاستخ م في تنليذ تجارب ال راسة التصميم العشوائي الكامل التجذير، 
 ) اؤو  وعبدد  ٪2تحددت مسددتوى احتمددال  Duncan Multiple Range Testاختبدار  نكدد  متعدد   الحدد و  

 مكررات وكل مكرر احتوى عل  جزء نباتي واح . 40ت ( كل معاملة ضم4660اليا ، 

         
 الصلب بكامل قوته المحور. MS(: مكونات الوسط الغذائي 4الج ول )

Table (1): Composition of MS medium full strength. 

 

 النتائج والمناقشة
المختللة ضافات ٪ ولجميع اإل400أطراف األفرع استجابت للزراعة النسيجية  بنسبة  أ ( 2يبي  الج ول )

ملغم/لتر أ ت إل  الحصول عل  أعل  مع ل لع    0342وا  معاملة  ،باإلضافة لمعاملة المقارنة BAم  
ورقة/جزء نباتي في حي  تم الحصول عل   2533فرع/ جزء نباتي وأعل  مع ل لع   األوراق  231األفرع 

ملغم/لتر  0.2 المجهز بــ MS األفرع عل  وسط أطرافزراعة سم مـــ   036أعلـ  مع ل ألطوال األفرع 

 مركبال
compound 

 التركيز )ملغم/لتر(
Conc. mg/l 

 المركب
compound 

 التركيز )ملغم/لتر(
Conc. mg/l 

MS salts قوة كاملة Pyridoxine-HCl 032 

Myo-Inositol 400 Nicotinic acid 032 

Sucrose 00000 Glycine 230 

Thiamine-HCl 034 Agar-Agar 3000 

 .مختللة حسب اله ف م  كل تجربةنظمات النمو أضيلت بتراكيز م  
PGR added at different concentration with aim of each experimental.   
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BA   أسابيع م  الزراعة  5أسابيع م  الزراعة، وم  مراجعة بيانات مرحلة التضاعف بع   1وذلك بع
فرع/جزء نباتي  5.3أعل  مع ل لع   األفرع  أ ت إل  الحصول عل  BAملغم/لتر  0.42معاملة  أ حظ نال

زراعة الجزء النباتي عل   وأ تسم،  0301للروع ع ل ألطوال اأعل  م أ ت إل  الحصول عل وبـ ورهـا 
ورقة/جزء نباتي،  40.2أعل  مع ل لع   األوراق إل  الحصول عل  م/لتر ملغ 4.0 المجهز بــ MSوسط 

أسبوع نالحظ زيا ة مع ل ع   األفرع وأطوالها و ع   األوراق  42وم  مراجعة بيانات الزراعة لم ة 
وأعل  مع ل ( A،4فرع/جزء نباتي الشكل ) 44.4مع ل لع   األفرع  ول عل  أعل المتكونة، إذ تم الحص

الزراعة عن  الوسط  م  سم 1304وأعل  مع ل ألطـوال األفرع ورقة/جزء نباتي  46235لع   األوراق 
األفرع استجابت للزراعة النسيجية عل   أطراف أ ( 0ويبي  الج ول ) ،BAملغم/لتر  0.42بــ  المجهز
أ ت  .Kinتر ملغم/ل 4.0وا  معاملة باإلضافة لمعاملة المقارنة  ٪ 400بنسبة  .Kin المزو  بـ MSوسط 

أعل   عل  فرع/جزء نباتي وب ورها أ ت إل  الحصول 132ع األفرأعل  مع ل لع    إل  الحصول عل 
وم  مراجعة بيانات  ،سم 4353أعل  مع ل ألطوال األفرع ورقة/جزء نباتي و 4636مع ل لع   األوراق 

 أ ت إل  الحصول عل  .Kinملغم/لتر   130معاملة  أ أسابيع م  الزراعة نالحظ  5حلة التضاعف بع  مر
وا  زراعة ورقة/جزء نباتي  2032أعل  مع ل لع   األوراق فرع/جزء نباتي و 334  األفرع أعل  مع ل لع 

 2352مع ل ألطوال األفرع أعل  أ ى إل  الحصول عل  ملغم/لتر  430 الجزء النباتي عل  الوسط المجهز بــ
ملغم/لتر  130معاملة  أ ظ أسبوع  نالح 42وم  مراجعة بيانات الزراعة لم ة  ،ملغم/لتر 130معاملة  وا  سم

Kin.    4035مع ل لع   األفرع أعلـ   أ ت إل  الحصول عل قــ ( 4فرع/جزء نباتي الشكل،B)  والتي
الزراعة عل  الوسط ت ورقة/جزء نباتي وأ  6232وراق عل  أعل  مع ل لع   األ ب ورها أ ت إل  الحصول

( 1ويبي  الج ول ) ،سم  0320أعل  مع ل ألطوال األفرع ال  الحصول عل   .Kinر ملغم/لت 430 المجهز بــ
في نشوء وتضاعف عق  نبات ال يجيتال  إذ استجابت جميع  العق  للزراعة النسيجية بنسبة  BAتيرير 
باإلضافة لمعاملة المقارنة، إذ أ   BAلوسط المجهز بالتراكيز المختللة مــ  ٪م  زراعتهــا علـ  ا400

 035أ ت ال  الحصول عل  أعل  مع ل لع   األفرع  BAملغم/لتر  430الزراعة عل  الوسط المجهز بــ 
ورقة/جزء نباتـي عن  الزراعة عل   2434فرع/جزء نباتي وتم الحصول عل  أعل  معـ ل لع   األوراق 

والتي ب ورها أ ت ال  الحصول عل  أعلـ  مع ل ألطوال األفرع  BAملغم/لتر  0342ط المجهز بــ الوس
 BAملغم/لتر  0342أسابيع م  الزراعة أ ت المعاملة بــ  5أسابيع م  الزراعة، وبع   1سم وذلك بعـ   4321

ت إل  الحصول أعل  فرع/جزء نباتي والتي ب ورها أ  4535إل  الحصول عل  أعل  مع ل لع   األفرع 
وم  إعا ة الزراعة  ،سم 2331ورقة/جزء نباتي وأعل  مع ل ألطوال األفرع  42430مع ل لع   األوراق 

ملغم/لتر إل  الحصول عل  أعل   0342أسبوع م  الزراعة( أ ت المعاملة بــ  42ألربعة أسابيع أخرى )بع  
ورقة/جزء نباتي  23030ل  مع ل لع   األوراق ( وأعC،4فرع/جزء نباتي الشكل ) 0032مع ل لع   األفرع 

( أ  عق  نبات ال يجيتال  استجابت للـزراعة 2ويبي  الج ول ) ،سم 1140وأعل  مع ل ألطوال األفرع 
باإلضافة لمعاملة   .Kinالمزو  بتراكيز مختللة م   MS٪ م  زراعتها عل  وسط 400النسيجية بنسبة 

فرع/جزء نباتي عن  الزراعة عل  الوسط  235مع ل لعــ   األفرع  إذ تــم الحصول عل  أعل  ،المقارنة
والتي بـ ورها أ ت إل  الحصول عل  أعل  مع ل لع   األوراق وأعل  مع ل  .Kinملغم/لتر  130المجهز بــ 

أسابيع(، وم   1سم عل  التوالي وذلك عن  مرحلة النشوء)بع   0165ورقة/جزء نباتي  4330ألطوال األفرع 
فرع/جزء نباتي م   434الزراعة ألربعة أسابيع أخرى تم الحصول عل  أعل  مع ل لع   األفرع  إعا ة

، وتــم الحصــول علــ  أعلــ  معــ ل لع   األوراق .Kinملغم/لتر  130و  430زراعة العق  عن  التركيز 
  الحصول عل  أعل  والتي ب ورها أ ت إل .Kinملغم/لتر  430ورقة/جزء نباتي عن  المعاملة بــ  3230

 4031أسبوع از ا  مع ل ع   األفرع وبلغ أقصا   42وم  الزراعة لم ة  ،سم 2306مع ل ألطـوال األفرع 
( وهذ  ب ورها D،4الشكل ) .Kinملغم/لتر  130فرع/جزء نباتي م  زراعة العق  عل  الوسط المجهز بــ 

   .Kinملغم/لتر  430معاملة الجزء النباتي بــ  ورقة/جزء نباتي في حي  أ ت 6234أعل  مع ل لع   األوراق 
ق  يعو  السبب إلعطاء العق ة ع   أفرع أكبر  ،سم 0340إل  الحصول عل  أعل  مع ل ألطوال األفرع 

مقارنة مع أطراف األفرع إل  كو  العق ة تحتوي علــ  برعمي  جانبيي  مقارنة مـع القمة النامية التي 
اح  مما أ ى إل  زيا ة ع   األفرع في العق  وق  تلسر نتائج تضاعف أطراف تحتوي علــ  برعــم طرفي و

ً فــي   .Kinو BAزراعتها عل  األفرع والعق  مـ   علـ  أسـا  أ  السايتوكاينينات  تلعب  وراً هامــا

مرل  انقسـام الخالـيا والقضاء علــ  السيـا ة القميـة وتكوي  األفرع الخضرية وصوالً إل  التراكيز ال
(، ويـرجــع تلــاوت 2002وآخرو ، Hartmannللتضاعف وا  زيا ة التركيـز تعطـي نتــائج عكـسيـة )

إل  الصيغة التركيبية لكـل مركب  إذ م  المعروف أ   .Kinو  BAاالستجابة للتضــاعف مــــ  استخــ ام 
BA عل  رالرة أواصر مز وجة وا   يحتوي عل  حلقة البنزايل في سلسلته الجانبية وهـذ  السلسلة تحتوي
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(. يبي  الج ول Hiiner ،2004و  Hopkinsزيا ة األواصر المز وجة تزي  م  نشاط وفعالية المركب )
٪ باإلضافة 400جميع المعامالت المختللة أعطت نسبة تجذير  في تجذير األفرع إذ أ  IBA( تيرير 3)

جذور ــع   الــ  مع ل لــلــصول عل  أعــإل  الحأ ت  IBA ملغم/لتر 034لمعاملة المقارنة وأ  معاملة 
 يــ الت باقــلوقت معنويا عل  معـجذر/فرع وت 2034

 
 

                       
 

 أسبوع :  42لم ة  Digitalis purpurea: تضاعف أطراف أفرع وعق  نبات ال يجيتال  (4)الشكل 
 A          1, تضاعف أطدراف األفدرع علد  وسدط :MS ملغم/لتدر  0342زو  بـدـ المدBA .2,A  تضداعف أطدراف األفدرع علد :

: تضداعف ,B 2ملغم/لتدر كداينتي .  4.0المدزو   MS: تضاعف أطراف األفرع عل  وسط ,B 1خالي م  المنظمات.   MSوسط 
: ,BA   .C 2ملغم/لتدر  0.42المزو   MS: تضاعف العق  عل  وسط ,C 1خالي م  المنظمات.  MSأطراف األفرع عل  وسط 
: ,D 2ملغم/لتدر كداينتي .  130المدزو   MS: تضاعف العق  عل  وسط ,D 1خالي م  المنظمات.  MSتضاعف العق   عل  وسط 
 430كامدل القدوة التركيبيدة والمدزو  بدـ  MS: تجدذير األفدرع علد  وسدط ,E 1خالي م  المنظمات.  MSتضاعف العق  عل  وسط 

: تجدذير األفدرع IBA  .F ,4ملغم/لتدر  034كامل القوة التركيبية والمزو  بـ  MSسط : تجذير األفرع عل  وIBA .E ,2ملغم/لتر 
بنصف القدوة التركيبيدة والمدزو   MS: تجذير األفرع عل  وسط ,F 2بنصف القوة التركيبية خالي م  المنظمات.  MSعل  وسط 

 . IBAملغم/لتر  034بـ 
Figure (1): Multiplication of  Digitalis purpurea L. shoot and node after 12 week: 

    A,1: Multiplication shoot on medium MS supplemented with 0.75 mg/l BA. A,2:   Multiplication 

shoot on medium MS free. B,1: Multiplication shoot on medium MS supplemented with 4.0 mg/l 

Kin.. B,2: Multiplication shoot on medium MS free. C,1: Multiplication node on MS medium  

supplemented with 0.75 mg/l BA. C,2: Multiplication node on MS medium  free. D,1: Multiplication 

node on MS medium  supplemented with 4.0 mg/l Kin.. D,2: Multiplication node on MS medium 

free. E,1: Shoots rooting culture on MS  medium  supplemented with 1.0 mg/l IBA. E,2: 

Shoots rooting culture on MS  medium  supplemented with 0.1 mg/l IBA. F,1: Shoots 

rooting culture on 1/2 MS strength  medium free. F,2: shoots rooting culture on 1/2 

MS strength  medium supplemented with 0.1 mg/l IBA. 
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 الصلب. MS المزروعة عل  وسط Digitalis purpurea  نبات أفرعفي نشوء وتضاعف أطراف  BA( : تيرير 2الج ول )     
Table (2): Effect of BA on initiation and multiplication of D. purpurea shoot culture on MS medium. 

 

 
 

          

  BA لتر( /)ملغم 
 BA (mg/ l) 

 أسابيع 1بع  مرحلة النشوء 
Establishment stage after 4 weeks 

 أسابيع 5مرحلة التضاعف بع  
Multiplication stage after 8 

weeks 

 سبوعاأ 42مرحلة التضاعف بع  
Multiplication stage after 12 

weeks 

نسبة 
 االستجابة)٪(
Response(

%) 

 ع   األفرع
Shoots 

Number 

 أطوال
 األفرع

Shoots 

Length 

 ع   األوراق
Leaves 

Number 

ع   
 األفرع

Shoots 

Number 

 أطوال
 األفرع

Shoots 

Length 

 ع   األوراق
Leaves 

Number 

 ع   األفرع
Shoots 

Number 

  األفرع أطوال 
Shoots 

Length 

 ع   األوراق
Leaves 

Number 

0.0 100 1.5 c 0.87 a 9.1 d 1.6 c 1.30 c 11.6 c 1.6 c 1.92 c 14.9 d 

0.1 100 2.1 c 0.67 a 10.5 cd 2.2 c 1.33 c 14.2 cb 2.4 c 1.79 c 20.5 d 

0.25 100 3.4 b 0.60 a 15.5 cb 4.5 c 1.75 cb 27.6 cb 7.4 b 2.05 c 55.1 cd 

0.5 100 3.4 b 0.90 a 16.8 b 5.0 b 2.06 b 32.0 b 9.0 b 2.90 b 79.2 c 

0.75 100 5.4 a 0.79 a 28.6 a 8.6 a 3.04 a 61.4 a 17.1 a 4.07 a 192.8 a 

1.0 100 3.6 b 0.72 a 24.7 a 7.6 a 2.87 a 73.5 a 12.3 ab 3.44 ab 136.0 b 

   

 %.2* القيم ذات اآلحرف المتشابهة لكل عمو  ال تختلف معنويا حسب اختبار  نك  متع   الح و  تحت مستوى احتمال  
* values with similar Characters for each column do not differ significantly according to Duncan test polynomial under 5% probability level. 
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 الصلب. MS المزروعة عل  وسط Digitalis purpurea  في نشوء وتضاعف أطراف أفرع نبات .Kin( : تيرير 0الج ول )      
Table (3): Effect of Kin. on initiation and multiplication of D. purpurea shoot culture on MS medium. 

Kin. 

 

Kin.  )ملغم/لتر( 
Kin. (mg/l) 

 أسابيع 1مرحلة النشوء بع  
Establishment stage after 4 weeks 

 أسابيع 5مرحلة التضاعف بع  
Multiplication stage after 8 

weeks 

 سبوعاأ  42مرحلة التضاعف بع  
Multiplication stag after 12 weeks 

نسبة 
 االستجابة)٪(
Response(

%) 

 ع   األفرع
Shoots 

Number 

 أطوال
 األفرع

Shoots 

Length 

 ع   األوراق
Leaves 

Number 

ع   
 األفرع

Shoots 

Number 

 أطوال
 األفرع

Shoots 

Length 

 ع   األوراق
Leaves 

Number 

 ع   األفرع
Shoots 

Number 

  أطوال األفرع 
Shoots 

Length 

 ع   األوراق
Leaves 

Number 

0.0 100 1.5 c 0.88 b 9.1 b 1.6 c 1.61 b 11.6 c 1.6 d 2.29 c 14.9 c 

1.0 100 4.2 a 1.86 a 19.9 a 5.7 a 2.85 a 38.6 ab 8.6 bc 3.53 a 63.5 b 

2.0 100 3.6 ab 1.07 b 16.9 a 5.4 ab 2.05 b 40.0 ab 10.0 ab 3.16 ab 88.1 a 

4.0 100 3.8 ab 1.32 ab 19.8 a 6.1 a 2.33 ab 50.5 a 10.8 a 3.14 ab 95.5 a 

6.0 100 2.5 bc 0.69 b 16.9 a 4.1 b 1.94 b 31.0 bc 7.6 c 2.86 abc 63.7 b 

8.0 100 2.1 c 1.03 b 13.4 ab 3.9 b 1.89 b 26.4 bc 7.7 c 2.64 bc 64.9 b 

   

 %.2لمتشابهة لكل عمو  ال تختلف معنويا حسب اختبار  نك  متع   الح و  تحت مستوى احتمال * القيم ذات اآلحرف ا 
* values with similar Characters for each column do not differ significantly according to Duncan test polynomial under 5% probability level. 



 .ISSN:2224-9796(Online)                    Mesopotamia J. of Agric         لة زراعـــة الــرافـــدين         ــمـــج

 ISSN: 1815-316x (Print)                        Vol. (41) No. (4) 2013                    2013(4( العدد )41المجلد )

64 
 

                           
 

 
                               

 الصلب. MS المزروعة عل  وسط Digitalis purpurea  في نشوء وتضاعف عق  نبات BA(: تيرير 1الج ول )  
 Table (4): Effect of BA on initiation and multiplication of D. purpurea node culture on MS medium. 

 
 

 BA لتر( /)ملغم 
BA (mg/ l) 

 أسابيع 1رحلة النشوء بع  م
Establishment after 4 weeks 

 أسابيع 5مرحلة التضاعف بع  
Multiplication after 8 weeks 

 سبوعاأ  42مرحلة التضاعف بع  
Multiplication after 12 weeks 

نسبة 
 االستجابة)٪(
Response(

%) 

 ع   األفرع
Number 

Shoot 

أطوال 
 األفرع

Length 

Shoot 

 وراقع   األ
Number 

Leaves 

ع   
 األفرع

Number 

Shoot 

أطوال 
 األفرع

Length 

Shoot 

 ع   األوراق
Number 

Leaves 

 ع   األفرع
Number 

Shoot 

  أطوال األفرع 
Length 

Shoot 

 ع   األوراق
Number 

Leaves 

0.0 100 2.8 a 0.82 ab 14.7 a 4.9 d 1.18 c 34.1 b 8.6 c 3.01 b 75.4 c 

0.1 100 2.3 a 0.90 ab 14.6 a 3.3 d 2.12 ab 30.7 b 9.5 c 3.89 ab 82.6 c 

0.25 100 3.0 a 0.70 b 14.9 a 6.3 bcd 1.77 bc 45.4 b 14.1 bc 3.82 ab 148.9 bc 

0.5 100 3.5 a 0.83 ab 16.1 a 9.8 b 1.59 bc 52.7 b 23.4 ab 3.69 ab 217.6 ab 

0.75 100 3.5 a 1.24 a 21.7 a 18.8 a 2.64 a 121.3 a 30.2 a 4.13 a 263.0 a 

1.0 100 3.8 a 1.02 ab 19.3 a 8.3 bc 1.99 b 61.1 b 24.4 ab 3.49 ab 237.2 ab 

   
 %.2* القيم ذات اآلحرف المتشابهة لكل عمو  ال تختلف معنويا حسب اختبار  نك  متع   الح و  تحت مستوى احتمال  

* values with similar Characters for each column do not differ significantly according to Duncan test polynomial under 5% probability level. 
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 الصلب. MS المزروعة عل  وسط Digitalis purpurea  في نشوء وتضاعف عق  نبات .Kin( : تيرير 2الج ول ) 

 Table (5): Effect of Kin. On initiation and multiplication of D. purpurea node culture on MS medium.                           

Kin. 

 

Kin.  )ملغم/لتر( 
Kin.( mg/l) 

 أسابيع 1مرحلة النشوء بع  
 Establishment stage after 4 weeks 

 أسابيع 5مرحلة التضاعف بع  
Multiplication stage after 8 

weeks 

 سبوعاأ  42رحلة التضاعف بع  م
Multiplication stag after 12 weeks 

نسبة 
 االستجابة)٪(
Response(

%) 

 ع   األفرع
Shoots 

Number 

 أطوال
 األفرع

Shoots 

Length 

 ع   األوراق
Leaves 

Number 

ع   
 األفرع

Shoots 

Number 

 أطوال
 األفرع

Shoots 

Length 

 ع   األوراق
Leaves 

Number 

 ألفرعع   ا
Shoots 

Number 

  األفرع أطوال 
Shoots 

Length 

 ع   األوراق
Leaves 

Number 

0.0 100 2.8 c 0.85 a 15.9 a 3.6 b 1.67 ab 34.1 ab 6.8 b 2.14 b 75.4 a 

1.0 100 4.3 ab 0.93 a 12.4 ab 7.1 a 2.09 a 62.3 a 11.9 ab 3.13 a 90.9 a 

2.0 100 3.7 abc 0.90 a 11.4 ab 6.9 a 1.31 b 43.0 ab 11.4 ab 2.29 b 65.4 a 

4.0 100 5.8 a 0.98 a 16.00 a 7.1 a 1.66 ab 43.6 ab 13.4 a 2.65 ab 92.7 a 

6.0 100 4.6 ab 0.96a 12.0 ab 6.0 ab 1.55 ab 55.0 a 12.4 ab 2.64 ab 81.9 a 

8.0 100 1.9 b 0.83 a 8.5 b 4.9 ab 1.34 b 17.4 b 8.6 b 2.64 ab 61.6 a 

 
 %.2* القيم ذات اآلحرف المتشابهة لكل عمو  ال تختلف معنويا حسب اختبار  نك  متع   الح و  تحت مستوى احتمال   

* values with similar Characters for each column do not differ significantly according to Duncan test polynomial under 5% probability level. 
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م  زراعتهدا علد  وسدط   D. purpureaفي تجذير أطراف أفرع نبات ال يجيتال   IBA(: تيرير 3الج ول )

MS .الصلب 
Table (6): Effect of IBA on  D. purpurea shoots rooting culture on MS  medium. 

IBA )ملغم/لتر( 
IBA  (mg/l) 

 نسبة التجذير)٪(
Rooting(%) 

 ع   الجذور
Roots Number 

 أطوال الجذور )سم(
Roots Length 

(cm) 

0.0 100 14.0 b 1.24 a 

0.1 100 20.1 a 1.93 a 

0.25 100 10.0 cd 1.77 a 

0.5 100 13.1 cb 1.64 a 

1.0 100 8.5 d 1.92 a 

%.2ل * القيم ذات اآلحرف المتشابهة لكل عمو  ال تختلف معنويا حسب اختبار  نك  متع   الح و  تحت مستوى احتما    
* values with similar Characters for each column do not differ significantly according to Duncan 

test polynomial under 5% probability level. 

 
مد  زراعتهدـا عدـل     D. purpureaأفدرع نبدات الد يجيتال   أطدراففدي تجدذير  IBA(: تديرير 4الجد ول )

 القوة التركيبية. الصلب نصف  MSوسط 
 Table (7): Effect of IBA on D. purpurea shoots rooting culture on 1/2 MS strength  

medium. 

IBA )ملغم/لتر( 
IBA (mg/l) 

 نسبة التجذير)٪(
Rooting(%) 

 ع   الجذور
Roots Number 

 أطوال الجذور )سم(
Roots Length 

(cm) 

0.0 100 10.9  b 1.93  a 

0.1 100 17.5  a 2.69  a 

0.25 100 13.4  ab 2.4  a 

0.5 100 11.6  b 2.12  a 

1.0 100 14.1  ab 2.86  a 

 %.2* القيم ذات اآلحرف المتشابهة لكل عمو  ال تختلف معنويا حسب اختبار  نك  متع   الح و  تحت مستوى احتمال   
* values with similar Characters for each column do not differ significantly according to Duncan 

test polynomial under 5% probability level. 

 

سدم إال إنهدا لدم تختلدف  4360المعامالت والتي بد ورها أ ت إلد  الحصدول علد  أعلد  معد ل ألطدوال الجدذور 
ير تراكيدـز مختللدـة مـدـ  ( تـدـير4(، يبدي  الجد ول )E،4معنويا ع  مع الت باقي المعدامالت المختللدة الشدكل )

IBA   فــي تجذير أفــرع نبات الد يجيتال  مد  زراعتهدا علد  وسدطMS  نصدف القدوة التركيبيدة إذ أ  جميدع
 034% باإلضافة إل  معاملدة المقارندة وأ ت المعاملدة بـدـ 100المعامالت أ ت إل  الحصول عل  نسبة تجذير 

جددذر/فرع والتددي تلوقددت معنويددا علدد  معاملددة  4432رملغم/لتددر إلدد  الحصددول علدد  أعلدد  معدد ل لعدد   الجددذو
سدم إال أنهدا لدم تختلدف معنويدا  2336المقارنة وب ورها أ ت إلد  الحصدول علد  أعلد  معد ل ألطدوال الجدذور 

هددو احدد   IBA(، قدد  تلسددر نتددائج تجددارب التجددذير علدد  أسددا  أ  F،4مقارنددة مددع بدداقي المعددامالت الشددكل )

تطالة الخاليدا وبالتدالي تحليدز تكدوي  الجدذور فدي منداطق القطدع وإ  إضدافة االوكسينات المشجعة النقسام واسد
منظمات النمو يؤ ي إل  زيا ة مع الت ع   الجذور وأطوالهدا وصدوالً إلد  التركيدز األمردل وأ  زيدا ة تركيدز 

(، وقد  يعدو  السدبب إلد  الحصدول 2002وآخدرو ،  Hartmannمنظمات النمو تؤ ي إلد  تديريرات عكسدية )
 سي  ــتوي عل  األوكــارنة كانت تحــ% في نباتات معاملة المقارنة إل  أ  معاملة المق400سبة تجذير عل  ن
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وذلك لكونها أخذت م  زروعات بعمر رالرة أشهر والتي ب ورها اعتم ت عل  تصنيع الغدذاء بنلسدها وبالتدالي 
 (.4652 زيا ة مع ل تصنيع الهرمونات ال اخلية وم  ضمنها األوكسي  )دمحم،

 

MICROPROPAGATION OF Digitalis purpurea L. 
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ABSTRACT  

Shoot tips  and  nodes of  D. purpurea produced in vitro from seeds cultured 

on MS medium free from hormones were cultured on MS  medium supplemented 

with different concentrations of BA or kinetin for multiplication, Then shoots 

produced from multiplication stage cultured on MS medium supplemented with 

different concentrations of IBA for rooting. Data refers that multiplication of nodes 

was better as compared with shoots tips, and BA was better in multiplication 

compared with kinetin. nodes cultured on MS medium supplemented with 0.75 ml/l 

BA gave the highest shoots number 30.2 shoot/explant while highest shoots number 

13.4 shoot/explant were obtained from nodes cultured on MS medium 

supplemented with 4.0 ml/l kinetin. Shoots produced in vitro gave 100%  rooting 

when cultured on MS medium free from hormones or on MS medium supplemented 

with different concentrations of IBA, highest roots number and roots length were 

obtained from cultured shoots  on MS medium supplemented with 0.1 ml/l IBA 

after four weeks. 
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Received: 26/2/2012 Accepted:18/6/2012 

 

 المصادر
 023 ، ار المدريخ للنشدر، الريداض ،النباتات الطبية وزراعتهدا ومكوناتهدا .(1981فوزي طه قطب ) ،حسي  

 ص.
 /مطددابع التعلدديم العددالي .الزراعيددةالطددرق اإلحصددائية ألبحدداث  .(1990) خالدد  دمحم و زكددي عبدد  اليددا  ، اؤو 

 .جامعة الموصل
 -جامعدة الموصدل /(. علدم فسدلجة النبدات، م يريدة  ار الكتدب للطباعدة والنشدر4652دمحم، عب  العظيم كداظم )

 العراق
Anonymous, (2003). An update of the angiosperm  phylogeny  group  classification 

for the orders of flowering  plants: APG II. Botany Journal Linnean 

Society.,141: 399-436. 

Bruneton J. (1995). Pharmacology, Phytochemistry, Medicinal Plants.Lavoisier, 

Paris, France, 915 p. 

Chaturvedi H. C. and M. Jain (1994).  Restoration of  regeneration  potentiality in  

prolonged   culture   of   Digitalis purpurea.   Plant Cell Tissue and Organ 

Culture. 38: 73-75. 

Ghanem S. A.  ;   A. M.  Abul-Enein ; A. El-sawy ; M. R. Rady and M. M. Ibrahem 

(2010) In vitro propagation and cardiac glycoside  content  of Digitalis 
lanata.  International Journal  of  Academic  Research 2 (6): 349- 356  

Gurel   E.;  B.  Yucesan  ;  E. Aglic  ;  S. K.  Verma  ; S. Gurel  and  M.   Sokmen 
(2011).   Regeneration    and    cardiotonic   glycoside   production   in 

mailto:bashybashar@yahoo.com


 .ISSN:2224-9796(Online)                    Mesopotamia J. of Agric         لة زراعـــة الــرافـــدين         ــمـــج

 ISSN: 1815-316x (Print)                        Vol. (41) No. (4) 2013                    2013(4( العدد )41المجلد )

62 
 

Digitalis davisiana Heywood (Alanya foxglove). Plant Cell Tissue and 

Organ Culture, 104: 217-225. 
Harris S. A. (2000). Digitalis purpurea L. In:  Invasive  Plants  of   California's 

Wildlands . Edited   by   Bossard , C.  C. ,  J. M.   Randall   and   M.   C. 

Hoshovsky University of California Press. 158-161. 

Hartmann  H. T.; D. E. Kester ; F. T. Davies and  R. L.  Geneve  (2002).  Plant 

Propagation Principles and  Practices. 7th. ed.  Perntice Hall. Inc. New 

Jersey. USA. 

Hopkins , W. G. and N. P. A. Hiiner (2004). Introduction To Plant Physiology, 

Third Edition. John Wiley and Sons, Inc 

Murashige T. And F. Skoog (1962). A Revised medium for rapid growth and 

bioassays with tobacco tissue culture. Physiological Plant 15: 473-497. 

Lapeña L. ; P.  Pȇrez-Bermũdez and J. Segura (1992).  Factors  affecting  shoot 

proliferation and vitrification in Digitalis obscura cultures. In vitro Cell 

Development Biological (28): 121-124. 

Pe´rez-Alonso N. ; A. Capote-Perez ; E. Jime´nez ; D. Wilken ; A. Gerth ; A. Jahn ; 

H. M. Nitzsche ; G. Kerns (2009). Cardiotonic glycosides from biomass of 

Digitalis purpurea L. cultured in temporary immersion systems. Plant Cell 

Tissue Organ Culture 99:151–156. 

Reddy  A.  B.  (2010).   Digitalis  therapy  in   patients  with  congestive   heart 

failure. International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and 

Research. 3, (2): 90-95. 

Vela S.  ; I. Gavidia ; P. Pȇrez-Bermũdez and  J. Segura   (1991). Micropropagation 

of  juvenile and adult Digitalis obscura and carennolide  content of clonally 

propagated plants. In vitro cell Development Biological (27):143-146. 


