
 اهينو  ابراهين                                                                          2017/ 48 (4) 1098 :-1089 –هجلة العلوم الزراعية العراقية 

1089 

 خارج الجسم الحي  Moringa oleiferaاكثار نبات المورنغا 
 2سامي كريم محمد امين                                       * 1انتصار رزاق ابراىيم      

 استاذ                            مدرس مساعد                          
 جامعو رابرين -كميو العموم -قسم عموم الحياه-1

 جامعو بغداد -كميو الزراعو -قسم البستنو وىندسو الحدائق-2
nurseranya@yahoo.com 

 ص:مخستالم
. بيدف االكثار الدقيق لنبات 2016 إلى مايس 2015 لممده من شباط  ,جامعة بغداد /مية الزراعةكل التابع يةجينسالزراعة الفي مختبر نفذ البحث 

افضل استجابو لمعقد المفردة  بمغتو  المجيز بتراكيز مختمفة من منظمات النمو MSوسط  فيبزراعة العقد المفردة , Moringa oleiferaالمورنغا 
 MSالوسط الغذائي  التضاعف أظيرت النتائج تفوقرحمة في مو  IAA. 1-لترممغم.  0.2و BA 1-لترممغم. 1المجيز بـ  عند زراعتيا في الوسط90%

فرع/ جزء  6.40اذ بمغت ) Kinكان االفضل في زيادة عدد االفرع مقارنو بالـ  IAA 1-ممغم.لتر 0.1مع  1-ممغم.لتر 2.0بالتركيز  BAالمجيز بالــ 
في مرحمة التجذير اظيرت  سم. 4.15افضل طول لالفرع بمغ  IAA 1-ممغم.لتر 0.2والحاويو عمى  BA, في حين اعطت المعاممو الخاليو من الـ (نباتي

كان ذا تأثير معنوي في تجذير المورنغا, إذ , IAA 1-ممغم.لتر 1.5و IBA 1-ممغم.لتر  1والمجيز بـ بنصف قوه تركيز االمالح MSالنتائج ان وسط 
% عند الزراعة 70بمغت نسبة النبيتات المتأقممة  .الترتيبسم( ب 6.14, جذر/فرع 7.2عدد الجذور وطوليا بمغت ) متوسطعطت ىذه المعاممة اعمى ا

وان  Kinكان االفضل في زيادة عدد االفرع مقارنو بالـ  BAيتضح من نتائج التجربو ان منظم نمو  .زميج وبيتموس 3:1في وسط زراعي مكون من 
 .الكاممو MSمالح اتركيز مقارنو بقوة كان االفضل في تجذير النبيتات  MSالـ مالح ا قوه تركيز نصف

 االوكسينات, السايتوكاينينات. , المورنغا,خارج الجسم الحي ,كثارال االكممات المفتاحية: 
 .االول لمباحث اطروحو دكتوراه من مستل البحث*
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ABSTRACT 
This research was conducted at the plant tissue culture lab. - College of Agriculture – University of Baghdad 

from February 2015 to May 2016. The Study was aimed to investigate the in vitro propagation of Moringa 

oleifera, by inoculation a single nodal segment in MS medium supplemented with different concentrations of 

plant growth regulators. The best responded of single node reached to 90% was achieved with MS medium 

supplemented with 1 mg. L
-1

 BA and 0.2 mg. L
-1

 IAA. At Multiplication stage results showed that MS medium 

supplemented with 2 mg. L
-1

 of BA with 0.1 mg. L
-1

 IAA increased numbers of shoot comparing with the Kin; 

(6.40 shoot /exp.) While the treatment of MS medium supplemented with 0.2 mg. L
-1

 IAA without BA gave the 

best shoots length which reached 4.15 cm. In rooting stage, shoots have been cultured in MS medium 

supplemented with different concentrations of Auxins. Results showed that MS medium at half strength 

supplemented with 1 mg. L
-1

 of IBA and 1.5 mg. L
-1

 IAA significantly increased the number of roots per shoot, 

roots length up to (7.2 roots/shoot and 6.14 cm) respectively. The survival percentage of plantlets was 70% when 

they planted in a composed consisted of 3:1 (v:v) peatmoss: soil mixture. We found that BA increased numbers 

of shoot comparing with the Kin and MS medium at half strength was the best in rooting plantlet comparing 

with MS medium at full strength.  
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 المقدمة
مف اشجار الزينو  Moringa oleiferaيعد نبات المورنغا 
شماؿ  . موطنو االصميMoringaceaeوينتمي الى العائمة 

وتنجح زراعتو في افريقيا وامريكا الوسطى  غرب اليند
 13تحتوي عائمة المورنغا عمى   (31, 1) والجنوبية واسيا

 العالـ ولياعدة أسماء حوؿ) olifera(13  النوع اشيرىا نوع
شجرة اليسر  شجرة الباف, الحبة الغالية, منيا شجرة الحياه,

 ( (Horse radishاواليسار, الثـو البّري, فجؿ الحصاف
, كما تسّمى ايضا الشجر drumstick (1)))عصا الطبمة و 

الحتواء بذور ثمارىا عمى مرّكبات زيتية ليا القدرة  الرّواؽ
عمى تجميع وترسيب المواد العالقة بالماء, فيتحوؿ الى ماء 

أوالشجرة المعجزة ألنيا تحمؿ جوانب إنسانية  ,صالح لمشرب
ف كافة اجزاء ا(. 2غذائيا" ليـ ) "عديدة لمفقراء لكونيا مصدرا

فالنبات يشكؿ غذاء الشجرة تقريبا ذات أىمية غذائية وطبية, 
األوراؽ  ض مناطؽ افريقيا واسيا, إذ تستعمؿمتكامال" في بع

كمكمؿ غذائي لممصابيف بنقص المناعة لما تحتويو مف 
كميات كبيرة مف الفيتامينات, والكربوىيدرات, والحوامض 
, والفسفور,  االمينية, والبيتا كاروتيف, والحديد, والبوتاسيـو

والسمينيـو ومضادات االكسدة والكالسيـو وعنصري الزنؾ 
ئية تحتوي البذور عمى زيت يوازي في قيمتو الغذا .(42, 15)

في اغراض الطبخ وصناعة  والعالجية زيت الزيتوف يستعمؿ
, 29)العطور والكريمات وكمصدر لمطاقة وكوقود حيوي 

البذور في تنقية المياه مف الشوائب والبكتريا  ( كما تستعمؿ41
عف طريؽ اضافة بقايا البذور بعد استخالص الزيت منيا, أو 
اضافة اغمفة البذور الى خزانات المياه وذلؾ لما تمتمكو مف 
خاصية تجميع وترسيب الشوائب الصمبة والبكتريا العالقة 

ومف الخصائص الطبيو الرئيسو االخرى  (9, 2بالمياه )
لمنبات ىي استعمالو كمدرر, ومنظـ لضغط الدـ, والسكر, 
ومخفض جيد لنسبو الكوليستروؿ وكذلؾ يعمؿ عمى حمايو 

(. وبالتالي فاف جميع اجزاء ىذه 34, 23وظائؼ الكبد )
الشجرة يساعد في عالج امراض عديده قد يتعرض االنساف 

 ةوالطبي ةالغذائي النبات ىذا وألىمية )16, 10لالصابو بيا )
وبسبب الحاجو الى البذور الستخالص الزيت منيا, أو 
استعماليا في االكؿ او تصفيو المياه لذلؾ جرى التوجو الى 
اكثارىا بالعقؿ اال اف مساويء ىذه الطريقو تتمثؿ بتقميؿ نمو 

( 21االميات وربما يؤدي في بعض االحياف الى موتيا )

تقنيو زراعو  حثوف الى اكثار المورنغا باستعماؿلذلؾ لجأ البا
( عند 21آخروف )و  Islamتجربو اجراىا , ففي االنسجو

عدة  وباستعماؿ MSزراعتيـ عقد نبات المورنغا في وسط 
 2.5و  BA  0 ,0.5 ,1.0 ,1.5 ,2.0تراكيز مف 

 1.5 -1.0وجدوا اف الوسط الحاوي عمى  1-ممغـ.لتر
اعطى اكبر عدد مف االفرع.  في حيف اف 1-ممغـ.لتر

Stephenson وFahey (39 حصال عمى )جزء  .فرع 4.7
. ممغـ 1الحاوي عمى  MSنباتي عند الزراعو عمى وسط 

 0.1( اف التركيز35واخروف ) Saini, وبيف BA 1-لتر
ؿ في انتاج اكبر عدد مف كاف االمث BAمف  1-ممغـ. لتر
يـو مف  15بعد وذلؾ جزء نباتي  /فرع 9 بمتوسطاالفرع و 
يو في العقود االخيره الدراسات التطبيقاتجيت حيث  الزراعة.

ثيره مف تقنيو زراعو االنسجو في اكثار انواع ك الى استعماؿ
امكانيو انتاج اعداد كبيره مف النباتات ب النباتات اذ تمتاز

والمشابية لمنبات االـ في وقت قصير نسبيا وعمى مدار السنو 
توظيؼ  البحث ىدؼ فأف لذلؾ (,8وفي مساحو صغيره )

نبات المورنغا خارج الجسـ  اكثار في االنسجة زراعة ةتقني
 .الحي

 المواد وطرائق العمل
الدراسات  –في مختبر زراعة االنسجة النباتيةنفذت الدراسة  

 جامعة بغداد لممده مف شباط  –كمية الزراعة –العميا
 .2016 إلى مايس 2015

 تحضير الوسط الغذائي
في جميع مراحؿ بقوة كاممو الجاىز  (MS) (27)استعمؿ 
وربع قوة في مرحمو  في مرحمو التجذير نصؼ قوهو , البحث
مقطر, الماء , وأضيؼ السكروز واكمؿ الحجـ بالاالقممة
مف خالؿ اضافة  5.7الى   pHاالس اليايدروجينيوعدؿ 

قطرات مف محموؿ واحد عياري مف ىيدروكسيد الصوديوـ 
(NaOH( أو حامض الييدروكموريؾ ,)HCl )قبؿ اضافو 

في الوسط , وزع الذي اذيب بالتسخيف لحيف الغمياف االكار
 x 85بأبعاد   Screw glass vialsانابيب الزراعة زجاجية

عمى درجة  Autoclave, وعقمت بجياز الموصدة ممـ 28
 .دقيقة  15لمدة 2سـ.كغـ 1.04وضغط ° ـ121حرارة 
  وزراعتيا البذور تعقيم

التي تـ الحصوؿ عمييا مف قسـ البحوث ر عقمت البذو 
 بأستعماؿوالدراسات في دائره البستنو والغابات/ وزارة الزراعو 
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مف ىايبوكمورات الصوديـو  6% القاصر التجاري تركيز
NaOCl الزالة  البذور بالماء والصابوف السائؿ تغسم, اذ

 Laminar airالى جياز االتربة واالوساخ العالقة, ونقمت
flow hood,  دقيقة,  15مده % ول 4كيز بالتر غمرت البذور

ثـ ازيمت  ثالث مرات, البذور بالماء المقطر المعقـ غسمت
اغمفو البذور وغسمت البذور بالماء المقطر المعقـ, لضماف 
ازالة بقايا المادة المعقمة واالغمفو مف البذور ثـ زرعت البذور 

 الصمب المعقـ MSالمعقمة في انابيب زراعة مجيزة بوسط 
 ,(1والخالي مف منظمات النمو )شكؿ كامؿ قوة امالح 

لحيف  في الظالـ° ـ 2± 25وحضنت عمى درجة حرارة 
وضعت بعد ذلؾ في غرفة  .يـو 14 – 10انباتيا خالؿ 

لوكس  1000الزروعات وعمى شدة إضاءة مقدارىا  تنميو
ساعة ظالـ, وعند بموغ البادرات  8ساعة ضوء و 16ولمدة 

 .عمر شير تـ استئصاؿ العقد

 
 الصمب MSزراعة البذور في وسط  .1شكل 
 مرحمو النشوء

في وسط نشوء الزروعات الحاوي عمى توليفة العقد زرعت 
المجيز بتراكيز مختمفة مف  MSمف منظمات النمو. وسط 

 1-لترممغـ. BA  0 ,0.5 ,1.0 ,1.5 السايتوكاينيف
بوجود  1-ممغـ.لتر IAA 0 ,0.05 ,0.1 ,0.2 واالوكسيف

استعمؿ عشرة مكررات لكؿ  GA3 (35) 1-ممغـ.لتر 1.0
كؿ انبوبة عمى حدة وعدت في  مفرده ت عقدةمعاممة اذ زرع

الى غرفة النمو  كؿ انبوبة مكرر ثـ نقمت الزروعات النباتية
 1000وعمى شدة إضاءة مقدارىا  2°± ـ 25بدرجة حرارة 
اخذت النتائج بعد  ,ساعة 8ساعة ضوء و 16لوكس ولمدة 

الزراعة المتمثمة بالنسبة المئوية مرور اربعة اسابيع مف 
 : لالستجابة بحسب المعادلة االتية

 100× العدد الكمي  \نسبة االستجابة %= عدد االجزاء المستجابة 

  مرحمة التضاعف
 1مف مرحمو النشوء بالتركيز  الناشئة اخذت النموات

لغرض ادخاليا في  IAA 1-ممغـ.لتر 1BA  +0.2-ممغـ.لتر
وسط التضاعؼ عمى توليفات  حتوىتجارب التضاعؼ, ا

مختمفة مف منظمات النمو والتي شممت منظمات النمو 
IAA,Kin , BA  وكانت تراكيز األوكسيفIAA  0.1, 

 Kin, أما السايتوكاينيف 1-ممغـ.لتر 0.2, 0 , 0.05
 BA و 1-ممغـ.لتر 4.0,  0 ,1.0, 2.0فأضيؼ بالتراكيز

 , البحث تضمف1-ممغـ.لتر  ,2.0 ,4.0 0 ,1.0بالتراكيز 
 IAA + Kinاو تاثير تراكيز  IAA + BAتاثير تراكيز 

وبواقع عشرة مكررات لكؿ تركيز وحضنت الزروعات النباتيو 
وعمى شدة إضاءة  2°± ـ 25في غرفة النمو بدرجة حرارة 

, ظالـساعة  8ساعة ضوء و  16لوكس ولمدة  1000
اخذت النتائج بعد مرور اربعة اسابيع مف الزراعة والمتمثمة 
بعدد االفرع واطواليا. تـ اعتماد افضؿ توليفة مف ىذه التجربو 
واالكثار عمييا لمضاعفة االفرع الخضريو والحصوؿ عمى 

 .جارب الالحقوالعدد الكافي الدخاليا بالت
 مرحمة التجذير

مف مرحمة التضاعؼ  أفضؿ معاممةنقمت االفرع الناتجة مف 
الى  IAA 1-ممغـ.لتر 1BA  +0.1-ممغـ.لتر 2الخضري 

اوساط التجذير وبواقع فرع لكؿ قنينو وبعشرة مكررات لكؿ 
قوة كاممة اونصؼ  MSمعاممو, اذ استخدمت كؿ مف امالح 

 2.0, 1.5, 1.0, 0بالتراكيز  IAAالقوة بالتداخؿ مع 
 2.0, 1.5, 1.0, 0بالتراكيز  IBAاوالػ  1-ممغـ.لتر
حضنت الزروعات بالظروؼ السابقة نفسيا  1-ممغـ.لتر

عدد لتشجيعيا عمى التجذير وسجمت البيانات عف حساب 
 .الجذور واطواليا وذلؾ بعد اربعة اسابيع مف الزراعة

 مرحمة االقممة
الناتجة مف مرحمة التجذير بالماء الجاري  غسمت النبيتات

في محموؿ  لمتخمص مف بقايا الوسط الغذائي ثـ وضعت
وتركت لمدة أسبوع في غرفة  MSيحتوي ربع قوه امالح 

, بعدىا عقـ وسط الزراعو المكوف مف الزميج والبيتموس النمو
دقيقو وبدرجة  20بجياز التعقيـ البخاري لمده  3:1بنسبو 
بعدىا اخذت النبيتات  2كغـ/سـ1.04وضغط °, ـ121حرارة 

ثـ  1- لترمؿ. 2وغطست بالمبيد الفطري بمتانوؿ بتركيز 
سـ وسقيت بالماء 15بقطر زرعت في اصص بالستيكية
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حافظو عمى مستوى مناسب مف لمم وغطيت باغطية زجاجية
(, 5عنيا بشكؿ تدريجي ) روعي رفع االغطية ,الرطوبة

النباتات بعد اسبوعيف مف عف نسبو نجاح  اخذت البيانات
 .الزراعة
 يم التجريبي والتحميل اإلحصائيالتصم

التصميـ التاـ  باستعماؿ نفذت جميع التجارب كتجارب عامميو
كررات لكؿ معاممو ولجميع وبواقع عشره ت. (CRD) التعشيو

 (36)  اإلحصائي البرنامج باستعماؿ النتائج وحممتالتجارب, 
SAS  وقورنت المتوسطات باستعماؿ اقؿ فرؽ معنوي

L.S.D اإلحصائية بيف المعامالت وعمى  اتلبياف الفروق
 (.7)  %5مستوى احتماؿ 

 النتائج والمناقشو
 مرحمو النشوء

العقده في استجابو  والتداخل بينيما IAA والـــ BAتأثير الـــ
 1تفوؽ التركيز  1بينت نتائج الجدوؿ : لمبادرات المفرده
التراكيز في إعطائو اعمى  معنويا عمى بقيو 1BA-ممغـ.لتر

فقط  IAAتراكيز ل % اما بالنسبو72.5نسبة استجابة بمغت 
معقده اعمى نسبو إستجابة ل 1-ممغـ.لتر 0.2اعطى التركيز 
 IAAو BA%. اما التداخؿ بيف تراكيز62.5النباتية بمغت 

 BA 1-ممغـ.لتر 1فقد كاف معنويًا. فموحظ إف التركيز 
تفوؽ معنويا عمى  IAA 1-ممغـ.لتر 0.2بالتداخؿ مع التركيز

%. 90باقي المعامالت في اعطاء اعمى نسبة إستجابة بمغت 
نسبة إستجابة فكانت عند الوسط الخالي مف منظمي  أما أقؿ

وقد يعود سبب إرتفاع نسبة  ,%30النمو والتي بمغت 
 إستجابة العقد المفردة المزروعة عمى وسط يحتوي عمى

 IAA 1-ممغـ.لتر 0.2بالتداخؿ مع التركيز  BA 1-ممغـ.لتر1
إلى توفر النسبة المثالية بيف السايتوكاينيف واالوكسيف الحداث 

مع االوكسيف  االستجابة. والمعروؼ اف وجود السايتوكاينيف
إف تأثير نمو باتجاه تكويف االفرع السيما ميـ في دفع ال

السايتوكاينيف في انقساـ الخاليا يزداد بوجود االوكسيف, 
ولمسايتوكاينينات دور في تحفيز انقساـ الخاليا ومساىمتيا في 
سرعة تكشؼ النموات الخضرية فضاًل عف تشجيعيا لجذب 

النمو وتجميع المواد الالزمة الدامة النمو مما يزيد مف سرعة 
, 4) وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج عدد مف الباحثيف ,(11)

35 ,39 ). 
 

نسبة والتداخل بينيما في  IAAو  BAتأثير  .1جدول 
 استجابة العقد المفرده لنبات المورنغا في مرحمو النشوء بعد

 MSاسابيع من الزراعة عمى الوسط  4
 تراكيز

 BA 

هلغن.لتر
-1

 

هلغن.لتر IAA تراكيز
-1

 

 توسطالو
0 0.05 0.1 0.2 

0 30.0 40.0 50.0 60.0 45.0 

0.5 50.0 50.0 70.0 60.0 57.5 

1.0 50.0 80.0 70.0 90.0 72.5 

1.5 60.0 70.0 50.0 40.0 55.0 

L.S.D. 43.8 21.9 

  62.5 60.0 60.0 47.5 توسطالو

L.S.D. 21.9 

 عفمرحمو التضا
يشير : االفرعفي عدد التداخل بينيما و  IAAو BAتأثير 

 معنويا BAمف  1-ممغـ.لتر 2 الى تفوؽ تركيز 2الجدوؿ 
 4.23عدد االفرع اذ بمغ  عمى باقي التراكيز في زياده متوسط

في  BAوالذي يعزى الى الفعؿ التحفيزي لمػ جزء نباتي,  /فرع
البروتينات واالنزيمات وحث الخاليا ثـ  ,RNA زيادة بناء

مف ذلؾ تمايز االنسجة عمى االنقساـ والتمايز وينتج 
كذلؾ أشار  خارج الجسـ الحي الى أفرع خضرية, المزروعة

الكثير مف الباحثيف الى الدور الذي تؤديو السايتوكاينينات في 
التراكيز المالئمة في الزراعة النسيجية مف حيث فعميا في 

( في Sinksكسر السيادة القمية وانشائيا مناطؽ جذب )
مف سرعة انتقاؿ المغذيات إلييا التي  البراعـ الجانبية, تحفز

 .(24, 14)ينتج منيا تحفيز نمو البراعـ وتحسيف نموىا 
يالحظ مف الجدوؿ ايضا اف اقؿ عدد افرع كاف عند معاممو 

 واف عدد االفرع زاد جزء نباتي/ فرع 1.88المحايد اذ بمغ 
اال انيا انخفضت عند التركيز العالي مف  BAبزياده تركيز الػ 

/ فرع 3.20اذ بمغت عدد االفرع  1-ممغـ.لتر BA 4.0الػ 
في الوسط BA اف زيادة تراكيز جزء نباتي ويعزى السبب الى 
االستجابة حتى تصؿ إلى الحالة  الغذائي يزيد مف متوسطات

المثمى وذلؾ عند تحقيؽ حالة التوازف اليورموني الذي يؤدي 
إلى االستجابة المثمى لنمو االجزاء النباتية المزروعة. أما 

فانيا تسبب تناقص في  BAالمستويات المرتفعة مف 
النمو بسبب اضطراب العمميات الحيوية داخؿ  متوسطات

ألمر الذي التوازف اليورموني فييا, ااألنسجة نتيجة اختالؿ 
 .(38)النمو لألجزاء النباتية  يؤدي إلى انخفاض متوسطات

تأثيرًا  IAAيالحظ مف خالؿ نتائج الجدوؿ نفسو إف لتراكيز 
 0.1و  0.05معنويًا في زياده عدد االفرع إذ تفوؽ التركيزيف 
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عدد افرع بمغ  متوسطمعنويًا في اعطاء أعمى  1-ممغـ.لتر
ويالحظ مف التأثير , ترتيبجزء نباتي بال /فرع 4.05و 3.48

-ممغـ.لتر 2.0تفوؽ المعاممة  IAAمع  BAالمشترؾ لتراكيز 

1 BA  +0.1 1-ممغـ.لتر IAAإذ أعطت أعمى متوسط , 
جزء نباتي والذي اختمؼ معنويًا فرع/ 6.40لعدد األفرع بمغ 

وقد يعزى ذلؾ الى اف فعالية  (,2عف بقية المعامالت )شكؿ 
السايتوكاينيف في إحداث التضاعؼ تزداد بوجود االوكسيف 

(. وأعطت المعامالت التي تحتوي 28في الوسط الغذائي )
لعدد األفرع, وقد يعود سبب  فقط اقؿ المتوسطات IAAعمى 

ذلؾ الى دور االوكسيف في منع نمو البراعـ الجانبية نتيجو 
 .(24لمسياده القميو )

 
 MSتضاعف أفرع المورنغا المزروعة عمى وسط  2.شكل 

 IAA 1-ممغم.لتر 0.1و   BA 1-ممغم.لتر 2.00 المجيز
المذاف اكدا اف  (19) إف النتائج المتحققة ال تتفؽ مع ماوجده

, اال BAخاٍؿ مف الػ  MSاقصى تضاعؼ حصؿ في وسط 
الذيف اكدوا ضرورة احتواء  (33, 5)انيا تتفؽ مع ماوجده 

تضاعؼ  بغية تحقيؽ متوسط BAاالوساط الغذائية عمى الػ 
 عاٍؿ.

 في عدد االفرعالتداخل بينيما و  IAAو BAتأثير  2.جدول 
 لمده اربعو اسابيع MSلنبات المورنغا المزروع عمى الوسط 

 تراكيز

BA 

لتر .هلغن
-1

 

لتر .هلغن IAAتراكيز 
-1

 

 توسطالو
0 0.05 0.1 0.2 

0 1.60 1.80 2.00 2.10 1.88 

1.0 1.60 3.20 4.10 2.30 2.80 

2.0 2.30 5.20 6.40 3.00 4.23 

4.0 2.50 3.70 3.70 2.90 3.20 

  2.58 4.05 3.48 2.00 توسطالو

L.S.D 
BA = 0.59  ,IAA = 0.59 

BA  ×IAA =  1.17 

 

يتبيف : في اطوال االفرع التداخل بينيما و  IAA و BAتأثير 
 في متوسط BAتفوؽ الوسط الخالي مف  3مف نتائج الجدوؿ 

سـ وربما يعود  4.15أطواؿ األفرع عف بقية التراكيز إذ بمغ 
السبب انخفاض عدد الفروع في ىذه المعامالت فتزداد فرصة 
حصوليا عمى الغذاء مف الوسط مقارنة بالمعامالت األخرى, 

قد ادى الى  1-لترممغـ. BA 4.0كما اف التركيز العالي مف 
سـ وذلؾ  2.71انخفاض معنويا في ىذه الصفو اذ سجؿ 

النمو وزيادة انتاج االثميف عند  يعود الى تثبيط متوسط
(, او اف السايتوكاينيف يحفز 17) BAالتراكيز المرتفعة مف 

االنقساـ الخموي وزيادة عدد الخاليا وحجميا قطريا باالتجاه 
عنو قصر العضو النباتي العرضي وليس الطولي مما ينتج 

فيالحظ في  IAA(, اما عف تأثير تراكيز 20وزيادة قطره )
 MSالجدوؿ نفسو اف أفرع المورنغا المزروعة عمى وسط 

لطوؿ األفرع  بمغ  أعطت أعمى متوسط IAAالخالي مف 
والذي أختمؼ معنويًا عف بقية المعامالت ماعدا  سـ 3.37

, إذ أعطت IAA 1-ترممغـ.ل 0.2معاممة الوسط  المجيز بػ 
 IAAمع  BAسـ. اما بالنسبو لمتأثير المشترؾ لمػ  3.23

 1-ممغـ.لتر BA  +0.2 1-ممغـ.لتر  0فيالحظ تفوؽ المعاممة
IAA سـ وقد يعزى  4.15, إذ أعطت أعمى طوؿ لألفرع بمغ

ذلؾ الى اف االوكسينات مسؤولة عف استطالة الخاليا. واقؿ 
ممغـ.  BA  +0.2 1-لتر ممغـ . 4.0طوؿ عند المعاممو 

وربما يعود السبب الى اف زيادة  سـ 1.93اذ بمغ  IAA 1-لتر
تركيز السايتوكاينينات في الوسط الغذائي يقمؿ دور االوكسيف 
المتراكـ في داخؿ األفرع المسؤوؿ عف استطالة خاليا الساؽ 

 (.38)ر الطولي ومف ثـ تقصير طوؿ الفرع باتجاه المحو 
طول  فيالتداخل بينيما و  IAA و BAتأثير  3.جدول 

)سم( المتكونو عمى افرع نبات المورنغا في  األفرع
 بعد اربعو اسابيع من الزراعو  MSالوسط

 تراكيز

BA 

لتر .هلغن
-1

 

لتر .هلغن IAAتراكيز 
-1

 
 

 0.2 0.1 0.05 0 توسطالو

0 2.97 2.51 3.16 4.15 3.20 

1.0 2.75 3.27 3.00 4.11 3.28 

2.0 4.12 3.03 2.16 2.74 3.01 

4.0 3.62 2.54 2.73 1.93 2.71 

  3.23 2.76 2.84 3.37 توسطالو

L.S.D. 
BA = 0.39    ,IAA = 0.39 

BA  ×IAA =  0.78 

تشير : في عدد االفرعالتداخل بينيما و  IAAو KINتأثير 
 2.0معنويًا عند التركيز  Kinالى تفوؽ  4نتائج الجدوؿ 
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لعدد  التراكيز, إذ أعطى أعمى متوسطبقيو عمى  1-ممغـ.لتر
 Kinفرع/جزء نباتي, والذي يعزى الى دور  3.20األفرع بمغ 

في تشجع انقساـ الخاليا وتمايزىا ونمو البراعـ االبطية 
(. في حيف اف المعاممة الخالية مف السايتوكانيف والتي 12)

تحتوي عمى اوكسيف فقط فمـ تعط اي استجابة تذكر لعدد 
فرع/جزء نباتي وقد يعود السبب الى  1.68االفرع اذ بمغت 

منع االوكسيف حدوث اتصاؿ وعائي بيف االنسجة الوعائية 
و قمة لمبراعـ واالنسجة الوعائية لمساؽ مما يؤدي الى عدـ ا

مرور المواد الغذائية مف انسجة الساؽ الى البراعـ ومف ثـ 
. ويبيف الجدوؿ نفسو اف اعمى (32قمة نموىا واستطالتيا )

و  1-ممغـ.لتر 0.1لعدد األفرع تحقؽ عند التركيزيف  متوسط
فرع/جزء  3.03و  3.35وبمغ  IAAمف  1-ممغـ.لتر 0.05
. في حيف انخفض عدد االفرع عند التراكيز الترتيبب نباتي

فرع /جزء نباتي والذي يعزى  2.10اذ بمغ  IAAالعاليو مف 
الى اف تراكيز األوكسينات العالية تعمؿ عمى تثبيط انقساـ 
الخاليا مف خالؿ األثيميف المثبط لمنمو فضاًل عف دور 
االوكسيف في تشجيع السيادة القمية وتثبيط نمو االفرع 

 2.0اما تأثير التداخؿ فاف المعاممو  (.24)ة الجانبي
كانت االفضؿ في  IAA 1-ممغـ.لتر 0.1و KIN  1-ممغـ.لتر

فرع/ جزء نباتي, واقمو في  4.3زياده عدد االفرع اذ بمغ 
المعروؼ اف فرع/جزء نباتي. مف  1.2معاممو المحايد بمغ 
مع االوكسيف ميـ في دفع النمو باتجاه  وجود السايتوكاينيف

ف تأثير السايتوكاينيف في انقساـ  تكويف االفرع السيما وا 
الخاليا يزداد بوجود االوكسيف, كما وتعمؿ النسبة العالية مف 

 .السايتوكاينيف الى االوكسيف في زيادة تكويف االفرع
عدد والتداخل بينيما في  IAAو KINتأثير  4. جدول

الوسط  األفرع الناتجو من زراعو االفرع لنبات المورنغاعمى
MS لمده اربعو اسابيع 

 KINتراكيز 

هلغن.لتر
-1

 

هلغن.لتر IAAتراكيز 
-1

 
 توسطالو

0 0.05 0.1 0.2 

0 1.20 2.10 1.80 1.60 1.68 

1.0 1.90 3.00 3.70 2.20 2.68 

2.0 2.00 3.80 4.30 2.70 3.20 

4.0 2.20 3.20 3.70 1.90 2.75 

  2.10 3.35 3.03 1.83 توسطالو

L.S.D. 
KIN  =0.52   ,IAA  =0.52  ,KIN  ×IAA 

  =1.54 

أظيرت : في طول االفرعالتداخل بينيما و  IAAو KINتأثير 
مى معنويًا ع KINتفوؽ الوسط الخالي مف الػ  5نتائج الجدوؿ 

اعمى لطوؿ األفرع بمغ  التراكيز جميعيا إذ أعطى متوسطا
اذ اف   Kinسـ. في حيف قمت اطواؿ الفروع باضافو  3.88

زيادة تركيز السايتوكاينيف في الوسط الغذائي يقمؿ مف دور 
االوكسيػف الداخمي المسػؤوؿ عف استطالػة الخاليا باتجاه 
المحػور الطولػي وىذا يؤدي بالنتيجػة الى تقميؿ اطػواؿ الفػروع 

 وؿ نفسو تفوؽ الوسط الخالي مف(, كما تبيف نتائج الجد18)
IAA سـ,  3.32لطوؿ االفرع بمغ  اعمى متوسط في اعطاء

 0.1وعدـ اختالفو معنويًا عف بقية التراكيز باستثناء التركيز 
مع  KINحظ مف التأثير المشترؾ لتراكيز . ويال1-ممغـ.لتر

IAA  1-ممغـ.لتر 0تفوؽ المعاممة KIN  +0.2 1-ممغـ.لتر 
IAA سـ والذي  5.12, إذ أعطت أعمى طوؿ افرع بمغ

ازدادت  (6)وىذا يتفؽ مع  المعامالت اختمؼ معنويًا عف بقية
 .IAAاطواؿ االفرع بزياده تركيز االوكسيف 

طول والتداخل بينيما في   IAAو KINتأثير  .5جدول 
األفرع )سم( الناتجو عن زراعو افرع نبات المورنغا عمى 

 لمده اربعو اسابيع MSالوسط
 KINتراكيز 

هلغن.لتر
-1

 

هلغن.لتر IAAتراكيز 
-1

 
 توسطالو

0 0.05 0.1 0.2 

0 4.47 3.41 2.53 5.12 3.88 

1.0 2.32 3.12 2.16 3.37 2.74 

2.0 3.17 3.15 1.87 2.11 2.58 

4.0 3.30 3.21 3.87 1.97 3.09 

  3.14 2.61 3.22 3.32 توسطالو

L.S.D. 
KIN  =0.46   ,IAA  =0.46 , 

 KIN  ×IAA   =0.93 

 مرحمو التجذير
والتداخل بينيا في  IAAو  BAالـو  MSتأثير قوه امالح 

الى  IBAاف اضافو  6يتضح مف الجدوؿ : عدد الجذور 
اعطى اعمى عدد مف  1-ممغـ.لتر 1.0الوسط بالتركيز 

جذر/فرع والذي لـ يختمؼ معنويا عف  4.43الجذور بمغت 
واف جذر/ فرع  4.18الذي اعطى  1-ممغـ.لتر 1.5التركيز 

عدد  متوسطاتزيادة تركيز منظمات النمو تؤدي الى زيادة 
الجذور وصوال الى التركيز االمثؿ واف التراكيز العالية التي 
تفوؽ التركيز المثالي تؤدي الى تثبيط بادئات الجذور وتقمؿ 

في عممية التجذير تعود الى  IBA(. اف كفاءة 20عددىا )
ثباتيتو العالية نسبيا العائدة لعدـ تأثره باالنزيمات المسؤولة 

فقد تفوؽ  IAAاما عف تأثير (. 30عف ىدـ االوكسينات )
معنويا عمى باقي التراكيز في زياده  1-ممغـ.لتر 1.5التركيز 

جذر/فرع. اما بالنسبو لتأثير قوه  4.45عدد الجذور اذ بمغ 
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. اما فمـ يكف معنويا في تأثيره عمى عدد الجذورالوسط امالح 
فنالحظ اف التركيز  IBAبالنسبو لمتداخؿ بيف قوه االمالح والػ 

بنصؼ قوه امالح تفوؽ في اعطاء اعمى عدد  1-ممغـ.لتر 1
 IAA, اما تداخؿ قوه امالح الوسط مع الػ 4.55جذور بمغ 

وبنصؼ قوه امالح معنويا  1-ممغـ.لتر 1.5فتفوؽ التركيز  
بمغ جذر/ فرع. في  4.65عمى باقي المعامالت بعدد جذور 

 IAAو IBAحيف تفوقت معاممو التداخؿ بيف االوكسينيف 
معنويا  IAA  1-ممغـ.لتر 1.5و IBA 1-ممغـ.لتر 1بالتركيز 

 6.70عدد جذور بمغ  عمى باقي المعامالت بمتوسط
 جذر/ 2.20جذر/فرع وكانت اقميا في معاممو المحايد بمغ 

عدـ استجابو االفرع النخفاض نسبة  فرع والذي يعزى الى
االوكسينات الداخمية في االجزاء النباتية المزروعة التي لـ 

اما بالنسبو . (26تصؿ الى درجة تحفيز تكويف الجذور )
و  IBA 1-ممغـ.لتر 1لتاثير التداخؿ الثالثي فتفوقت المعاممو 

معنويا عمى  IAAبنصؼ قوه امالح  IAA 1-ممغـ.لتر 1.5
جذر/فرع.  7.2عدد جذور بمغ  باقي المعامالت بمتوسط

 جذر/فرع. 2وكاف اقؿ عدد جذور عند معاممو المحايد بمغت 
اذ اشارو الى تفوؽ الوسط ( 39, 35)وىذا يتفؽ مع ماوجده 
في زياده عدد واطواؿ الجذور  MSبنصؼ قوه امالح 

الى اف طوؿ  (37, 22)وال يتفؽ مع ماوجده , المتكونو
كامؿ قوة  MSكاف االفضؿ في وسط  وعددىا الجذور
 .االمالح

 الفرع نبات والتداخل بينيا في عدد الجذور IAAو  BAالـو  MSتأثير قوه امالح  .6جدول 
 بعد مرور اربعو اسابيع من الزراعو MSالمزروعو في الوسط المورنغا  

 قوه 

 اهالح 

 الوسط

 تراكيز 

IBA 

لتر.هلغن
-1

 

لتر.هلغن IAAتراكيز 
-1

 تراكيز 

 IBA × 

 قوه االهالح
0 1.0 1.5 2.0 

 

MS 

 

 

0 2.0 3.2 3.2 4.4 3.20 

1.0 2.6 3.8 6.2 4.6 4.30 

1.5 3.8 4.4 4.6 4.0 4.20 

2.0 3.6 3.4 3 2.2 3.05 

1/2 MS 

0 2.4 3.6 3.8 4.2 3.50 

1.0 2.8 4.0 7.2 4.2 4.55 

1.5 3.4 4.8 4.4 4.0 4.15 

2.0 3.8 3.6 3.2 2.4 3.25 

IBA×IAA 

0 2.2 3.40 3.50 4.30 
 IBA توسطه

3.35 

1.0 2.70 3.90 6.70 4.40 4.43 

1.5 3.50 4.60 4.50 4.00 4.18 

2.0 3.60 3.50 3.10 2.30 3.15 

 

 ×قوه االهالح 

IAA 

MS 3.00 3.70 4.25 3.80 
 قوه االهالح توسطه

3.69 

1/2MS 3.10 4.00 4.65 3.70 3.86 

  IAA  3.05 3.85 4.45 3.75 توسطه

 

 L.S.Dقيوة 

IAA   =0.31   ,IBA  =0.31  ,= 0.22 قوه االهالح 

 IBA  =0.70× , قوه االهالح  IAA  =0.71× قوه االهالح 

IBA×IAA   =0.61 , 

 IBA    ×   IAA  =0.88× قوه االهالح 

التداخل بينيما و  IAA والـــ IBAوالـــ MSتأثير قوه امالح 
الى تفوؽ المعاممة  7تشير نتائج الجدوؿ : طول الجذور في

باقي  معنويا" عمى IBAمف الػ  1-لترممغ.  1.5بالتركيز 
والذي يعود سببو إلى سـ  4.85التراكيز وبمغ طوؿ الجذر 

مالئمة ىذا التركيز إلحداث اكبر تحفيز النقساـ خاليا 
بالتركيز  IAA. في حيف اختمؼ تأثير الكامبيـو واستطالتيا

معنويا" عف باقي التراكيز, إذ بمغ طوؿ  1-ممغـ.لتر 1.0

ؿ بيف االوكسيف سـ, أما بالنسبة لتأثير التداخ 4.84الجذور 
-ممغـ.لتر 1.5و  IBA 1-ممغـ.لتر 1.0فقد أعطت المعاممة 

1 IAA  سـ والتي اختمفت معنويا"  5.60اعمى قيمو بمغت
 1.5عف بقيو معامالت التداخؿ االخرى ماعدا المعاممو 

والتي بمغ طوؿ  IAA 1-ممغـ.لتر IBA  +1.0 1-ممغـ.لتر
سـ, اف اقؿ قيمو في ىذه الصفو حصمت  5.50الجذور 

تاثير التداخؿ بيف  اما عفسـ.  2.80لمعاممو المحايد وكانت 
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-ممغـ.لتر 1.5فقد تفوؽ التركيز  MSوقوه امالح  IBAتراكيز

 5.1بنصؼ قوه امالح معنويا عمى باقي المعامالت وسجؿ  1
مع قوه االمالح فتفوقت المعاممو  IAAسـ. اما عف تداخؿ 

بنصؼ قوه امالح معنويا عمى باقي  1-ممغـ.لتر 1.0
سـ, بينما كاف طوؿ  5.03المعامالت وبمغ طوؿ الجذور 

سـ, وكاف تأثير التداخؿ  3.94الجذور في معاممو المقارنو 
و قوه االمالح  IBAو  IAAالثالثي بيف العوامؿ المدروسو 

 1.5معنويا في زياده اطواؿ الجذور وتفوقت المعاممو 
وبنصؼ قوه IAA 1-ممغـ.لتر  1.0و  IBA 1-ممغـ.لتر

في حيف اف زراعو االفرع  , سـ 5.94وسجمت  MSامالح 
ادى الى زياده  MSفي الوسط المكوف مف نصؼ قوه امالح 

نتيجة وقد يعزى ذلؾ  سـ. 4.60بمغ  بمتوسطاطواؿ الجذور 
تركيز األمالح إلى النصؼ قياسا بكامؿ تركيزىا  النخفاض

مما حفز الجذور إلى االنتشار إلى مديات ابعد في الوسط 
الغذائي لتعويض النقص الحاصؿ في كمية العناصر الغذائية 

( التي وجدت اف نصؼ قوه 40وىذا يتفؽ مع طو )( 25)
 .االمالح قدزاد مف عدد الجذور واطواليا

 افرع نبات والتداخل بينيما في طول جذور IAAو  BAو الـ MSتأثير قوه امالح  .7جدول 
 المورنغا )سم( بعد مرور اربعو اسابيع من الزراعو 

 قوه اهالح

 الوسط

تراكيز 

IBA 

لتر.هلغن
-1

 

لتر.هلغن IAAتراكيز 
-1

 × IBAتراكيز  

 قوه االهالح
0 1.0 1.5 2.0 

 

MS 

 

 

0 2.82 3.78 4.08 4.86 3.89 

1.0 4.86 4.90 5.08 3.42 4.37 

1.5 4.60 5.06 4.68 4.02 4.59 

2.0 4.28 4.86 3.58 3.84 4.14 

 

1/2 MS S 

0 2.78 3.98 4.22 4.90 3.97 

1.0 3.96 5.12 6.14 4.50 4.93 

1.5 5.04 5.94 4.94 4.48 5.10 

2.0 4.30 5.08 4.28 3.96 4.41 

IBA× 

IAA 

0 2.80 3.88 4.15 4.88 
 IBA توسطه

3.83 

1.0 4.01 5.01 5.61 3.96 4.65 

1.5 4.82 5.50 4.81 4.25 4.85 

2.0 4.29 4.97 3.93 3.90 4.27 

 قوه االهالح

 ×IAA 

MS 3.94 4.65 4.36 4.04 
 قوه االهالح توسطه

4.25 

1/2MS 4.02 5.03 4.90 4.46 4.60 

  IAA  3.98 4.65 4.85 4.27 توسطه

 

L.S.D 

IAA   =0.22  ,IBA  =0.22  ,  = 0.15قوه االهالح 

IAA    × = 0.49قوه االهالح  ,IBA  × = 0.49 قوه االهالح 

IBA × IAA  = 0.48 ,IBA    ×   IAA  × =0.62قوه االهالح 

 اقممة النبيتات 
اجريت عممية االقممة لمنبيتات التي تـ تجذيرىا في الوسط 

-ممغـ.لتر 1بنصؼ قوه االمالح والمضاؼ اليو  MSالغذائي 

1 IBA 1-ممغـ.لتر 1.5و  IAA باعتباره اعطى افضؿ النتائج
 سـ 15زرعت النبيتات في اصص قطر . في مرحمو التجذير

تـ و  ,3:1تحتوي عمى خميط مف الزميج والبتموس بنسبة 
تغطية النبيتات بغطاء زجاجي ساعد في الحفاظ عمى الرطوبة 
المطموبة داخؿ الغطاء المحيط بيا مع الرفع التدريجي ثـ 
التغطية لكونيا تتصؼ بغياب طبقة الكيوتكؿ التي تغطي 
سطح االوراؽ, وكذلؾ عدـ قياـ الثغور بوظيفتيا بصورة 

عد مرور طبيعية لنمو النبيتات في بيئة عالية الرطوبة, وب
اسبوعيف مف الزراعة رفع الغطاء عف النبيتات لمعيش تحت 

الغطاء بصورة تدريجية عف النباتات  اف رفع ظروؼ الحقؿ,
يعد ميمًا في عمميو االقممة ألف رفعو بصورة كمية يعني 

اف  .(3تعرض النباتات إلى الجفاؼ وموتو, وىذا ما اكده )
ور في زياده الوسط الزرعي المكوف مف زميج وبتموس لو د

% وقد يرجع 70نسبة نجاح النباتات المتأقممة والتي بمغت 
سبب ذلؾ الى اف الزميج وسط جيد التيوية وجيد لتصريؼ 
الماء ويمنع اختناؽ جذور النباتات, فضاًل عف كونو يمتمؾ 
مسامات جيدة لنمو الجذور وانتشارىا واف وجود مثؿ ىذا 
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. ًا ويحتفظ بالرطوبةالوسط مع البتموس الذي يعد وسطًا مغذي
اف الزراعة عمى وسط  التي وجدت( 4)ج تتفؽ مع ىذه النتائ

مف نسبة نجاح النباتات اثناء  مكوف مف الزميج والبتموس يزيد
 .االقممو
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