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 المستخلص

خارج الجسم   Stevia rebaudiana Bertoniالستيفيا  نباتالتضاعف الخضري ألفرع في  النباتية تأثير بعض منظمات النمو البحث لدراسة  اجري
معرفة ل MSوسط الى  IBAو IAAواألوكسينات  TDZو  BAو    KIN السايتوكاينيناتإضافة تراكيز متنوعة من  تجارب عمىالاشتممت . الحي

مع  KIN 1-ممغم.لتر 1.0نتائج الى ان التداخل بين ال أشارت .والجاف لألفرع الطريعدد االفرع المتكونة وطوليا وعدد األوراق والوزنين   فيتأثيرىا 
  1-ممغم.لتر  1.5طول األفرع معنويًا إذ أعطى التداخل بين متوسطفرعًا وقل 3.5 لعدد األفرع المتكونة بمغ  متوسطأعمى  أعطى IBA  1-ممغم.لتر 0.3

KIN  1-ممغم.لتر  1و  IBA  ورقة. كان  65.82لعدد األوراق بمغ  متوسطسم، واعطى الوسط الخالي من منظمات النمو أعمى  1.14بمغ  متوسطأقل
أعمى  IBA 1-ممغم.لتر 0.3بالتداخل مع  KIN 1-ممغم .لتر 6.2 واعطىالوزن الطري  متوسطمعنويًا في  IBAو   KINتراكيستأثير التداخل بين 

غم. أما بالنسبة 0.822بمغ  متوسطأعمى   IBA 1-ممغم.لتر ..2و  KIN  1-ممغم.لتر 0.5أعطى التركيز و غم، 1.7.1لموزن الطري بمغ   متوسط
  1-ممغم.لتر 0.1مع  KIN  1-ممغم.لتر 1.0فكان معنويًا في عدد األفرع المتكونة وأعطى التداخل بين   IAAو   KINلتأثير التداخل بين 

IAAسم في الوسط الخالي من  8.10طول األفرع وبمغ . عاً فر  3.8لعدد األفرع بمغ  متوسط أعلىKIN  1-ممغم.لتر 0.3والحاوي عمى IAA أعطى .
-ممغم.لتر 0.5أعطى التركيز و غم،  1.267لموزن الطري بمغت  متوسطأعمى  IAA 1-ممغم.لتر 0.3و  KIN 1-ممغم.لتر 1.0التداخل بين التراكيز 

1
IAA  من دونKIN   السايتوكاينين  أمكن تحسين التضاعف بأضافة .غم 0.138لموزن الجاف بمغ  متوسطأعمىTDZ   اذ الى الوسط الغذائي

غم( وقل طول 2.100غم( والجاف )2.170) الطريفرعًا والوزن  6.6لعدد االفرع بمغ  متوسطمعنويًا باعطائو اعمى  1-ممغم.لتر 0.05تفوق التركيز 
نبات الستيفيا خارج  في تضاعف أفرعيمكن اعتماد النتائج اعاله  سم، 9.32لطول األفرع بمغ  متوسطاعمى معنويًا اذ أعطت معاممة القياس  االفرع

 الجسم الحي بنجاح. 
 .TDZ، اوكسينات، سايتوكاينينات ، األكثار الدقيق،Stevia rebaudiana Bertoniالكممات المفتاحية: 

 البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث الثاني. 
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ABSTRACT: 
This research was conducted to study the effect of some plant growth regulators on in vitro shoots multiplication of stevia 

(Stevia rebaudiana Bertoni). The experiments included tests of various combinations of KIN with IBA or IAA in the shoot 

multiplication. Results indicated that KIN at 1.0 mg. L-1 plus 0.3 mg. L-1 of IBA produced the highest number of shoots (3.5 

shoots) while KIN at 1.5 mg. L-1 plus IBA at 1.0 mg. L-1 produced the lowest shoot length (1.14 cm).  Hormone free medium 

produced the highest rate of the leaves number reached 28.56 leaves. KIN and IBA interaction increased fresh and dry 

weight significantly.   Treatment contained 2.0 mg -1 KIN plus 0.3 mg. L-1 IBA produced the highest fresh weight (1.739 g) 

while 0.5 mg. L-1 KIN and 0.3 mg. L-1 IBA produced the highest dry weight (0.822 g). As for the effect of interaction between 

the IAA and KIN it was significant in the number of shoots formed. Interaction between 1.0 mg. L-1 KIN with 0.1 mg. L-1IAA 

produced the highest number of shoots (3.8 shoots). Shoots length reached 8.10 cm in the media with 0.3 mg. L-1 IAA only. 

The highest fresh weight (1.267 g) was achieved with the interaction between 1.0 mg. L-1 KIN and 0.3 mg. L-1 IAA while 0.5 

mg. L-1IAA without KIN produced the highest dry weight reached 0.138 g.  Shoots multiplication was improved by 

incorporation of the cytokinin TDZ in culture media. Shoots number, fresh and dry weights were increased significantly by 

adding 0.05 mg. L-1 of TDZ at present of 0.3 mg. L-1 of IBA giving 6.6 shoots, 0.974 g and 0.144 g respectively while shoots 

length decreased significantly as media without TDZ produced the highest shoots length reached 9.32 cm. The above results 

can adopt for the successful in vitro shoot multiplication of Stevia plants.   

Key words: Stevia rebaudiana Bertoni, micropropagation, auxin, cytokinin, TDZ.  

Part of MSc. Thesis of the first author. 

*Received:29/12/2016, Accepted:12/3/2017 

 

mailto:Khierallah70@yahoo.com
mailto:Khierallah70@yahoo.com
mailto:Khierallah70@yahoo.com
mailto:Khierallah70@yahoo.com


 العبيدي وخير هللا                                                                       2017/ 48 (5) 1168 :-1158 –هجلة العلوم السراعية العراقية 

1159 

  المقدمة
( الى العائمة المركبة ستيفياينتمي نبات ورق السكر)

Compositae  االسم االنكميزي لو ىوSugar bush  اي
 Stevia  شجيرة السكر، أما االسم العممي لمنبات فيو

rebaudiana Bertoni يحتوي جنس ،Stevia  280عمى 
نوعآ تنتمي لمعائمة المركبة من النباتات العشبية أو الشجيرات 

 5-2اوراق بطول  م وتحتوي عمى1التي تنمو الى ارتفاع 
ات ـــــــــــــــــسم. ان اوراقيا ىي مصدر لكاليكوسيدات التربين

 دوالريبايدوسي (Stevioside)د ــــــــــة والستفيوسيـــــــــالثنائي
((Rebaudiosid(12 في نياية التسعينيات زاد الطمب .)

الغذائية، ولمنبات النبات نظرًا لمفوائد العالجية و عمى ىذا 
 اً فايروسيو  اً فطريو  اً بكتيري اً خصائص متنوعة مثل كونو مضاد

خافض لمسكر لعالج أمراض القمب ومدرر لمبول و ويستعمل 
بالدم وموسع لؤلوعية، يعد النبات منتجآ طبيعيآ خاليَا من 
السعرات الحرارية ومثبط لتجمع الدىون وخفض ضغط الدم 

وسيدات أوراق الستيفيا مصدرًا لكموكتعد (. 5) لؤلنسان
 rebaudioside و steviolbiosideالتربينات الثنائية مثل 

F,E,D,C,B,A و rubsosideوdulcoside 
(، ويعد المركب األخير ىو االىم 21) steviosideو

ويستخدم لمتحمية نظرًا لؤلعتبارات الصحية ألستخدام السكر 
العادي مثل تسوس األسنان والسمنة ومرض السكري فضآل 

الستيفويد وكاليكوسيدات التربينات الثنائية عن ذلك فان 
ذور أو (. يكاثر نبات الستيفيا أما جنسيًا بالب16و 6األخرى )

تكتنف طريقة األكثار بالبذور العديد خضريًا بالعقل الساقية، و 
أىميا نسبة األنبات المنخفضة التي تعد المشكمة  من المشاكل

عدم التوافق األكبر في اكثار الستيفيا، كذلك وجود حالة 
(. 14الذاتي في ىذا النوع والذي يؤدي الى فشل األخصاب )

فضآل عن ان نسبة األنبات لمبذور في الستيفيا واطئة جدًا 
االوراق نفسيا حالوة ا ال تعطي نفس التركيب الوراثي و فاني

النوعية بسبب عدم التجانس الوراثي لمبذور من ناحية الكمية و 
العقل فأنو يتطمب جيودأ كبيرة  . أما األكثار عن طريق(15)

وعدد النباتات المنتجة منو محدودًا جدًا. بناء عمى ما تقدم 
ولمتغمب عمى جميع ىذه المشاكل فقد قام الباحثون بمحاوالت 
لتسخير تقانة زراعة االنسجة النباتية في االكثار الواسع لنبات 

( 11( وتونس )1الستيفيا في مختمف الدول مثل ماليزيا )
من  Stevia)نظرًا ألىمية نبات ورق السكر ) (.9ومصر )

الناحية الطبية واألقتصادية كونو يمثل مادة أولية واعدة ألنتاج 
السكر المستعمل لمطعام واألغراض الصناعية األخرى االمر 
الذي يفسر السعي الحثيث لمدول المتقدمة في العالم  ال سيما 

الى التوسع في اكثاره  الدول التي ينجح فييا زراعتو وانتاجو
ونشر زراعتو، فان اليدف من ىذه الدراسة ىو أيجاد برنامج 

تأثير متكامل ألكثار نبات الستيفيا خارج الجسم الحي بدراسة 
منظمات النمو في تضاعف أفرع الستيفيا خارج الجسم بعض 

  .الحي
 المواد والطرائق

rebaudiana Stevia  نباتأجريت التجارب عمى 

Bertoni  بجمب بذور ىجينة مستوردة من شركة
SEMILLAS FITTO  األسبانية وزراعتيا في شير أيمول

في أصص وبعد انبات البذور تم الحصول عمى الشتالت 
 التي تعد مصدر األجزاء النباتية.البذرية بعمر ثالثة أشير و 
سم ونقمت الى المختبر  20 - 15أخذت أفرع خضرية بطول 

% وقطع الى 70ونظفت بمسحيا بالكحول األثيمي بتركيز 
سم وغسمت بتيارماء جاري لمدة ساعة كاممة  5عقل بطول 

الى  بعدىا أزيمت األوراق وغسمت بالصابون السائل ونقمت
 Laminar Air Flowبقيمنضدة انسياب اليواء الط

Cabinet   أطراف األفرع بطول ت خذالتعقيميا سطحيًا ثم
 Cloroxالقاصر التجاري عالمة استعمل سم.  1.0

يايبوكمورات ل كمصدر ))وزن/حجم% 6وبتركيزمادة فعالة 
، اذ جرى تخفيفو لمحصول الصوديوم في تعقيم األجزاء النباتية

ىايبوكمورات من  ))وزن/حجم%  0.050عمى تركيز 
دقيقة مع مراعاة استعمال   15ليذا الغرض ولمدة  الصوديوم

لتقميل الشد  Tween 20بضعة قطرات من المادة الناشرة 
ل التعقيم، ثم جرى بعدىا غسل األجزاء و السطحي لمحم

األجزاء النباتية بالماء المعقم المقطر ثالث مرات ونقمت 
ة بالتعقيم  وزرعت معقمة وقطعت األجزاء المتضرر ال النباتية

ممم حاوية عمى  25ممم وقطر125بطول  في أنابيب أختبار
مل من الوسط الغذائي. حضر الوسط الغذائي الخاص 10

بنشوء الزروعات من مجموعة األمالح الالعضوية الكبرى 
مضافًا إليو  (17)( MSوالصغرى والحديد لوسط  )

 Nicotinic acid 0.5و Thiamin 0.1( 1-)ممغم.لتر
–Myo 100و Glycine 2.0و Pyridoxine 0.5و

Inositol  غم/لتر من مادة 7سكروز مع  30000معAgar 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stevia_rebaudiana
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 Duchifahوقد استخدمت الخمطة الجاىزة من انتاج شركة 
اليولندية ليذا الغرض اذ تم وزن الوزن الموصى بو من 

غم( لتحضير لتر وسط غذائي واذيب في  4.405المصنع )
الالآيوني وأضيف السكروز مل من الماء المقطر  600

وجرى تضمين الوسط بـمنظمات النمو حسب اليدف من 
بعد اضافة جميع  .التجربة والتراكيز المبينة ازاء كل منيا

الى  pHمكونات الوسط الغذائي عدل الرقم الييدروجيني 
وأكمل الحجم النيائي لموسط الغذائي بعد اضافة اآلكار  5.7

الغميان بقميل لغرض اذابة اليو وجرى تسخينو الى ماقبل 
اآلكار، ومن ثم توزيعو في اوعية الزراعة، والتي ىي عبارة 

ممم  150×  25بابعاد  Pyrexعن انابيب اختبار من نوع 
، بعد Polycarbonate capsوجرى تغطية االنابيب بأغطية 

تحضير االوساط الغذائية وتوزيعيا في اوعية الزراعة 
جياز الموصدة جرى تعقيميا ب ،المخصصة ليا

(Autoclave)  1.04م وضغط     121عمى درجة حرارة 
سابقة  بناء عمى نتائج تجاربدقيقة.  15ولمدة  2-كغم.سم

المجيز  MSمرحمة النشوء فقد تكون وسط النشوء من وسط ل
وبعد أربعة  1-ممغم. لتر 0.3بتركيز  KINوكاينين تبالساي

فصمت اسابيع من الزراعة تكونت األفرع من القمم النامية. 
سم ونقمت إلى 1األفرع المتكونة من األجزاء النباتية بطول 

انابيب أختبار حاوية عمى أوساط جديدة لغرض مضاعفتيا 
تأثير اختبار  ىوجر  MSخضريًا، واستعمل وسط 

 2.0، 1.5، 1.0، 0.5، 0بالتراكيز  KINالسايتوكاينين 
 1.0أو  IBA 0 ،0.1 ،0.3 ،0.5واألوكسين  1-ممغم.لتر
بتجربة عاممية وبواقع عشرة بينيما التداخل و   1-ممغم.لتر

كما جرى تكرارات لدراسة تأثيرىا في تضاعف الزروعات 
، 0.5، 0بالتراكيز   KIN)السايتوكاينين )ا اختبار أيض
، 0.3، 0.1، 0مع التراكيز  1-ممغم.لتر 2.0،  1.5، 1.0
بتجربة عاممية وبواقع  IAAمن   1-ممغم.لتر 1.0أو  0.5

الخضري ألفرع تضاعف العشرة تكرارات لدراسة تأثيرىا في 
.  لوحظ من نتائج التجارب السابقة قمة في عدد األفرع الستيفيا

التضاعف الفرع الستيفيا  متوسطالمتضاعفة وانخفاض 
لذلك فقد تم  واتجياىيا لمنمو الطولي عمى حساب عدد االفرع

المجوء الى اختبار تاثير سايتوكاينين اكثر فعالية مثل 
ة ضوبتراكيز منخف Thidiazuron  (TDZ) السايتوكاينين

كاًل عمى  1-ممغم.لتر 0.1أو  0.05، 0.03، 0.01، 0ىي 

وبعشرة  IBAمن األوكسين  1-ممغم.لتر 0.3حدة وبوجود 
جرى  الستيفيا.تكرارات لدراسة تأثيرىا في تضاعف أفرع 

في غرفة النمو تحت شدة ضوئية قدرىا  الزروعات تحضين
ضوء/ظالم وعمى درجة  16/8لوكس ولمدة إضاءة  1000
 متوسطولمدة أربعة أسابيع. بعدىا حسب  1± م   24حرارة 

 عدد األوراق متوسطو  طوليا متوسطعدد األفرع الناتجة و 
. اتبع التصميم التام التعشية  والجاف الطري نينوالوز 

Completely Randomized Design رات وبعدد التكرا
مقارنة المتوسطات حسب  المبين أزاء كل تجربة، وجرى 

( 3% )5( وبمستوى أحتمال LSDأختبار أقل فرق معنوي )
 Discovery  Genestatبأستعمال البرنامج الحاسوبي 

 .(0.3اإلصدار )
 لنتائج والمناقشةا 

عدد  متوسطوالتداخل بينيما في  IBAو  KINتأثير تراكيز
األفرع المتكونة من تضاعف أفرع نبات الستيفيا بعد أربعة 

تشير النتائج المبينة :  أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي
الى أوساط تضاعف   KINالى أن أضافة  1في الجدول 

الى زيادة معنوية في  تأفرع الستيفيا خارج الجسم الحي قد أد
  1.0عدد األفرع المتكونة وصوآل الى التركيز متوسط

لعدد األفرع المتكونة  متوسطالذي أعطى أعمى  1-ممغم.لتر
عدد األفرع عند  متوسطفرعآ بعدىا أنخفض 2.72 بمغ 

 2.46و  2.56وأعطيا  1-ممغم.لتر 2.0و 1.5 التركيزين
في تضاعف  IBAاألوكسين أما بالنسبة الى تأثير ، بالتتابع

في نفسة التأثير المعنوي  وجودأفرع الستيفيا فيالحظ كذلك 
 0.3زاد معنويآ وأعطى التركيز ، إذ عدد األفرع متوسط

فرعآ مقارنة بمعاممة القياس )بدون  2.82 1-.لترممغم
فرعآ وأنخفض بعدىا عدد األفرع 2.18أوكسين( التي أعطت 

الذي  1-.لترممغم 1.0الى التركيز  وصوآل IBAبزيادة تركيز 
الحظ ان يأما بالنسبة لتأثير التداخل ف فرعآ.2.2 أعطى 

كان معنويآ في عدد األفرع المتكونة وأعطى التداخل  هتأثير 
أعمى IBA  1-ممغم.لتر 0.3مع  KIN 1-ممغم.لتر 1.0بين 

والذي أختمف  اً فرع3.5 لعدد األفرع المتكونة بمغ  متوسط
اممة القياس )الوسط الخالي من منظمات النمو( عن مع اً معنوي

 KINوالخالية من   IBA 1-ممغم.لتر  1.0وعن المعاممة 
 .اً فرع 1.7لعدد األفرع بمغ  متوسطالتي أعطت أقل 
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عدد األفرع المتكونة من تضاعف أفرع نبات لستيفيا بعد  متوسطوالتداخل بينيما في  IBAو  KINتاثير تراكيز . 1جدول 
 أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي.

 

هلغن.لتر 
-1

KIN تراكيس 

 

 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

هتوسطات تراكيس 

IBA 

 تراكيس

IBA 

هلغن.لتر
-1

 

0.0 1.9 2.2 2.4 2.1 2.3 2.18 

0.1 1.9 2.3 2.9 2.3 2.7 2.42 

0.3 2.3 2.8 3.5 2.5 3.0 2.82 

0.5 1.9 2.3 2.9 3.1 2.1 2.46 

1.0 1.7 2.4 1.9 2.8 2.2 2.2 

L.S.D(0.05) 1.05 0.47 

 KIN 1.94 2.4 2.72 2.56 2.46هتوسطات تراكيس   
 

L.S.D(0.05) 0.47  

 متوسطوالتداخل بينيما في  IBAو   KINتأثير تراكيز 
)سم( المتكونة من تضاعف أفرع نبات الستيفيا  األفرع طول

يالحظ  :بيع من الزراعة خارج الجسم الحيبعد أربعة أسا
 تأدKIN  أن أضافة تراكيز مختمفة من  2من نتائج الجدول 

طول األفرع معنويآ لمستيفيا خارج الجسم  متوسطالى تقميل 
(أعمى  KINدون من المقارنة )   ذ أعطت معاممةإ ،الحي

أنخفض بعدىا الطول  ؛سم 6.33لطول األفرع بمغ  متوسط
الى التركيز  المضافة وصوالً   KINبزيادة تراكيز  اً معنوي
 2.17لمطول بمغ  متوسطالذي أعطى أقل  1-ممغم.لتر 2.0
الرغم من أن وب IBAأما بالنسبة لتأثير األوكسين  سم.

الطول  متوسطأدت الى زيادة في  1-.لتر ممغم  0.1أضافة

بزيادة التراكيز  اً فض بعد ذلك معنويخأن فإنةسم  4.52بمغت 
 طول بمغ  متوسطالمضافة لموسط الغذائي ليصل الى 

والذي أختمف  IBA 1-ممغم.لتر 1.0سم عند التركيز2.09
 ( والتي أعطت IBAدون من عن معاممة القياس ) اً معنوي
فيالحظ أن  IBAو   KINل بينخوبالنسبة لمتدا، سم4.15

ذ أعطى إ ،طول األفرع متوسطفي خفض  اً تأثيره كان معنوي
 IBA  1-ممغم.لتر  1و KIN  1-ممغم.لتر  1.5التداخل بين

سم في حين كان أعمى  1.14لطول الفرع بمغ  متوسطأقل 
والحاوي  KINسم في الوسط الخالي من  7.5لمطول  متوسط

 .IBA 1-ممغم.لتر  0.3عمى

 سم( المتكونة من تضاعف أفرع نباتطول األفرع ) متوسطوالتداخل بينيما في  IBA و  KIN.  تاثير تراكيز 6جدول 
 الستيفيا بعد أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي.

 

هلغن.لتر 
-1

KIN تراكيس 

 

 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

هتوسطات تراكيس 

IBA 

 تراكيس

IBA 

هلغن.لتر
-1

 

0.0 7.26 4.17 3.15 2.00 2.82 4.15 

0.1 7.43 3.76 3.34 3.56 2.58 4.52 

0.3 7.50 2.88 2.74 3.14 2.21 4.07 

0.5 5.11 1.47 1.82 1.35 1.98 2.44 

1.0 4.34 1.77 1.93 1.14 1.27 2.09 

L.S.D(0.05) 2.02 0.90 

  KIN 6.33 2.81 2.60 2.24 2.17هتوسطات تراكيس   
L.S.D(0.05) 0.90  

 متوسطوالتداخل بينيما في  IBAو   KINتاثير تراكيز  
المتكونة من تضاعف أفرع نبات  1-عدد األوراق.فرع

: بيع من الزراعة خارج الجسم الحيالستيفيا بعد أربعة أسا
الى وسط KIN أن أضافة  3 تبين النتائج في الجدول

الى  تتضاعف أفرع الستيفيا خارج الجسم الحي قد أد

عدد األوراق المتكونة اذ أعطى  متوسطأنخفاض معنوي في 
لعدد األوراق بمغ  متوسطاقل  1-ممغم.لتر 2.0التركيز 
دون من وأعطت معاممة القياس )، 1-ورقة.فرع  13.26

KIN 23.67لعدد األوراق والتي أعطت  متوسط( أعمى 
في  IBAأما بالنسبة الى تأثير األوكسين ، 1-ع ورقة.فر 
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  0.3يالحظ أن أضافةفا  يعدد األوراق لمستيف متوسط
عدد  متوسطالى زيادة معنوية في  تقد أد IBA 1-ممغم.لتر

عدد  متوسطورقة بعدىا أنخفض  17.44األوراق والتي بمغت 
المضافة لموسط الغذائي  IBAبزيادة تركيز اً األوراق معنوي

-ممغم.لتر 1.0عند التركيز  1-ورقة.فرع  13.48ليصل الى 

كان  وفيالحظ أن IBAو  KINبالنسبة لتأثير التداخل بين  .1

واعطى التداخل بين ، عدد األوراق متوسطمعنويآ في خفض 
 متوسطأقل  IBA 1-ممغم.لتر 1.0و KIN 1-ممغم.لتر 2.0

والذي أختمف معنويآ  1-.فرع ورقة 10.46لعدد األوراق أذ بمغ 
دون أوكسين( والتي أعطت أعمى من عن معاممة القياس )

 .1-ورقة.فرع   28.56لعدد األوراق بمغ متوسط

المتكونة من تضاعف أفرع نبات  1-عدد األوراق.فرع متوسطوالتداخل بينيما في  IBAو   KINتاثير تراكيز . .جدول 
 .الستيفيا بعد أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي

 

هلغن.لتر 
-1

KIN تراكيس 

 

 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

هتوسطات تراكيس 

IBA 

 تراكيس

IBA 

هلغن.لتر
-1

 

0.0 28.56 15.54 13.30 11.92 15.83 17.03 

0.1 24.63 16.04 14.85 16.32 14.83 17.35 

0.3 24.42 18.50 16.63 14.36 13.27 17.44 

0.5 22.16 15.45 13.75 12.96 11.89 15.24 

1.0 18.59 14.20 12.35 11.82 10.46 13.48 

L.S.D(0.05) 6.62 2.96 

 KIN 23.67 15.95 14.18 13.48 13.26هتوسطات تراكيس   
 

L.S.D(0.05) 2.96  

 متوسطوالتداخل بينيما في  IBAو   KINتاثير تراكيز  
لالفرع المتكونة من تضاعف أفرع نبات  الطريالوزن 

: الستيفيا بعد أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي
الى أن أضافة تراكيز مختمفة  4 تشير النتائج في الجدول

الى وسط تضاعف أفرع الستيفيا خارج الجسم الحي   KINمن
ذ أعطت إ ،الوزن الطري لؤلفرع متوسطمعنويآ في  تقد زاد

لموزن الطري بمغ  متوسطأعمى  1-ممغم.لتر 0.5المعاممة 
الوزن الطري بزيادة  متوسطغم بعدىا أنحفض  0.939
 1-ممغم.لتر 2.0مضافة وصوآل الى التركيز لا KINتراكيز 

أما ، غم 0.857لموزن الطري بمغ  متوسطالذي أعطى أقل 
الوزن الطري  متوسطفي   IBAبالنسبة الى تأثير األوكسين

 متوسطذ أزداد إفي زيادة الوزن الطري  اً فكان تأثيره معنوي

-ممغم.لتر 0.3واعطى التركيز ،  IBAالوزن الطري بأضافة 

مقارنة   غم1.157لموزن الطري أذ بمغ  متوسطأعمى  1
غم 0.705دون أوكسين( التي أعطت من بمعاممة القياس )
  IBAالوزن الطري بزيادة تركيز ال متوسطوأنخفض بعدىا 

كان تأثير  .غم 0.701الذي أعطى  1.0وصوآل الى التركيز 
الوزن  متوسطفي  اً معنوي IBAو  KINالتداخل بين تراكيز

 1-ممغم .لتر 2.0الطري ألفرع نبات الستيفيا وتفوقت المعاممة 
KIN  1-ممغم.لتر 0.3بالتداخل مع IBA  في أعطاء أعمى

غم فيما سجمت معاممة 1.739لموزن الطري بمغ   متوسط
بمغ  النمو( أقل قيمة لموزن الطريمات دون منظمن القياس )
 غم.0.381

)غم ( لالفرع المتكونة من تضاعف أفرع نبات  الطريالوزن  متوسطوالتداخل بينيما في  IBAو   KIN. تاثير تراكيز 0جدول 
 بعد أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي. الستيفيا

 

هلغن.لتر 
-1

KIN تراكيس 

 

 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

هتوسطات تراكيس 

IBA 

 تراكيس

IBA 

هلغن.لتر
-1

 

0.0 0.381 0.672 1.095 0.680 0.698 0.705 

0.1 0.593 0.976 1.093 0.731 0.553 0.789 

0.3 0.723 1.083 1.130 1.111 1.739 1.157 

0.5 0.975 1.023 0.636 1.058 0.778 0.894 

1.0 0.463 0.943 0.683 0.899 0.519 0.701 

L.S.D(0.05) 0.289 0.129       

  KIN 0.627 0.939 0.927 0.896 0.857هتوسطات تراكيس   
L.S.D(0.05) 0.129        
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والتداخل بينيما في متوسط الوزن  IBAو  KINتاثير تراكيز
الجاف )غم( لالفرع المتكونة من تضاعف أفرع نبات 

: بيع من الزراعة خارج الجسم الحي أسا الستيفيا بعد أربعة
أن أضافة تراكيز مختمفة  5توضح  النتائج في الجدول 

الى وسط تضاعف أفرع الستيفيا خارج الجسم الحي   KINمن
الوزن الجاف اذ تفوقت  متوسطكان ليا تأثير معنوي في 

أذ بمغ ، معنويآ عمى باقي التراكيز 1-ممغم.لتر 0.5المعاممة 
الوزن الجاف بزيادة  متوسطغم بعدىا أنحفض  0.230
أعطت و وكانت معاممة المقارنة ىي األقل  KINتراكيز 
فيالحظ   IBAأما بالنسبة الى تأثير األوكسين  ،غم 0.079

ذ تفوقت إالوزن الجاف  متوسطفي زيادة  أن تأثيره كان معنويآ
عمى بقيت المعامالت بمغت  1-ممغم.لتر0.3المعاممة 

الوزن الجاف عند  متوسطغم بعدىا أنخفض 0.247
أما التداخل  .غم0.068أعطت و  1-ممغم.لتر  1.0التركيز

كان معنويآ في التأثير عمى فقد  IBAو  KINبين تراكيز
 متوسطذ أزداد الإالستيفيا الوزن الجاف ألفرع نبات  متوسط

 1-ممغم.لتر 0.3أذ أعطى التركيز   IBAكمما زاد تركيز 
IBA  1-ممغم.لتر 0.5و  KIN  بمغ  متوسطأعمى

دون من غم في حين أعطت معاممة القياس )0.822
 .غم 0.023مات النمو( أقل وزن جاف بمغ ظمن

 متوسطوالتداخل بينيما في  IAAو   KINتاثير تراكيز 
عدد األفرع المتكونة من تضاعف أفرع نبات الستيفيا بعد 

توضح النتائج  :ة خارج الجسم الحيأربعة أسابيع من الزراع
الى أوساط   KINأن أضافة  6المبينة في الجدول 

الى زيادة  تالتضاعف أفرع الستيفيا خارج الجسم الحي قد أد

وقد أعطى التركيز  ،عدد األفرع المتكونة متوسطمعنوية في 
بمغ لعدد األفرع المتكونة و  متوسطأعمى  1-ممغم.لتر 0.5

عدد األفرع بزيادة التركيز  متوسطبعدىا أنخفض  اً فرع 2.86
لعدد األفرع بمغ  متوسطبينما أعطت معاممة القياس أقل 

في تضاعف أفرع  IAAأما بالنسبة الى تأثير ًا، فرع 1.76
عدد األفرع  متوسطفي  اً معنوي اً ر الستيفيا فيالحظ أن ىناك تأثي

لعدد األفرع  متوسطأعمى  1-ممغم.لتر 0.1ذ أعطى التركيز إ
وقد أعطت معاممة  اً فرع 2.66بمغ   وقدالتراكيز  ةمقارنة ببقي

لعدد األفرع والذي  متوسطدون أوكسين( أقل من القياس )
  KINأما بالنسبة لتأثير التداخل بين .اً فرع 2.18أعطى 

عدد  متوسطكان معنويآ في صفة  هن تأثير أفنالحظ  IAAو
 KIN 1-ممغم.لتر 1.0التداخل بين  وأعطى ،األفرع المتكونة

لعدد األفرع  متوسطأعمى IAA  1-ممغم.لتر 0.1مع 
لعدد  متوسطفي حين كان أقل  ًا،فرع 3.8المتكونة بمغ 

 0.3و KIN  1-ممغم.لتر 2.0األفرع في التداخل بين 
 .اً فرع 1.4والذي بمغ   IAA 1-ممغم.لتر

 متوسطوالتداخل بينيما في  IAAو   KINتاثير تراكيز 
الستيفيا  طول )سم( األفرع المتكونة من تضاعف أفرع نبات
تشير ===بعد أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي

 ياكان ل KINأن أضافة تراكيز إلى  7النتائج في الجدول 
طول األفرع المتكونة من  متوسطفي خفض  معنوي رتأثي

ممغم .لتر أقل  2.0ذ اعطى التركيز إ ،تضاعف أفرع الستيفيا
سم مقارنة بمعاممة القياس   1.56لطول األفرع بمغ متوسط

 لطول األفرع بمغ  متوسط( التي أعطت أعمى KINدونمن )
 .سم7.15

الوزن الجاف )غم( لالفرع المتكونة من تضاعف أفرع نبات  متوسطوالتداخل بينيما في  IBAو  KINتاثير تراكيز . 8جدول 
 الستيفيا بعد أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي.

 

هلغن.لتر 
-1

KIN تراكيس 

 

 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

هتوسطات تراكيس 

IBA 

 تراكيس

IBA 

هلغن.لتر
-1

 

0.0 0.023 0.046 0.093 0.075 0.107 0.069 

0.1 0.062 0.091 0.089 0.075 0.080 0.079 

0.3 0.098 0.822 0.118 0.109 0.087 0.247 

0.5 0.170 0.143 0.121 0.120 0.152 0.141 

1.0 0.045 0.050 0.082 0.089 0.073 0.068 

L.S.D(0.05) 0.063 0.028      

  KIN 0.079 0.230 0.101 0.094 0.100هتوسطات تراكيس   

L.S.D(0.05) 0.028       

في طول الفرع فيالحظ أن  IAAأما بالنسبة لتأثير األوكسين 
ىناك تأثيرآ معنويًا في خفض متوسط طول األفرع كمما زاد 

أقل  1-ممغم.لتر 1.0إذ أعطت المعاممة  IAA تركيز
سم وكانت معاممة القياس قد  2.72متوسط لطول األفرع بمغ 
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وبالنسبة  .سم 3.88ى متوسط لطول األفرع بمغ أعطت أعم
لتأثير التداخل بينيما فيالحظ أن تأثيره كان معنويآ في طول 

 1-ممغم.لتر 2.0األفرع المتكونة، إذ أعطى التداخل بين 
KIN  1-ممغم.لتر 1.0و IAA  متوسط  الذي أعطى أقل

، في حين كان أعمى متوسط سم 0.99لطول األفرع  بمغ 
سم في الوسط الخالي من السايتوكاينين  8.10لطول األفرع 

(KIN والحاوي عمى )1-ممغم.لتر 0.3 IAA. 

عدد األفرع المتكونة من تضاعف أفرع نبات الستيفيا بعد أربعة  متوسطوالتداخل بينيما في  IAAو  KIN. تاثير تراكيز2دول ج
 أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي.

 

هلغن.لتر 
-1

KIN تراكيس 

 

 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

هتوسطات تراكيس 

IAA 

 تراكيس

IAA 

هلغن.لتر
-1

 

0.0 1.9 2.2 2.4 2.3 2.1 2.18 

0.1 2.0 2.7 3.8 2.0 2.8 2.66 

0.3 1.8 3.7 2.2 2.2 1.4 2.26 

0.5 1.6 2.9 2.4 2.2 1.9 2.20 

1.0 1.5 2.8 2.8 2.0 1.9 2.20 

L.S.D(0.05) 1.09 0.49       

 KIN 1.76 2.86 2.72 2.14 2.02هتوسطات تراكيس   
 

L.S.D(0.05) 0.49        

طول )سم( األفرع المتكونة من تضاعف أفرع نبات الستيفيا  متوسطوالتداخل بينيما في  IAAو   KIN. تاثير تراكيز 7جدول  
 بعد أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي.

 

هلغن.لتر  
-1

KINتراكيس 

 

 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

هتوسطات تراكيس 

IAA 

 تراكيس

IAA 

هلغن.لتر
-1

 

0.0 7.26 4.17 3.15 2.82 2.00 3.88 

0.1 7.59 2.92 2.89 1.44 1.65 3.30 

0.3 8.10 2.04 1.98 2.02 1.01 3.03 

0.5 6.91 2.58 1.31 1.39 2.13 2.86 

1.0 5.89 1.92 3.56 1.23 0.99 2.72 

L.S.D(0.05) 1.71 0.77        

 KIN 7.15 2.73 2.58 1.78 1.56هتوسطات تراكيس 
 

L.S.D(0.05) 0.77  

 متوسطوالتداخل بينيما في  IAAو   KINتاثير تراكيز 
المتكونة من تضاعف أفرع الستيفيا بعد  1-فرع.عدد األوراق

توضح النتائج  :أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي
الى وسط  KINأن أضافة تراكيز من  8 في الجدول

تأثير  ياتضاعف أفرع الستيفيا خارج الجسم الحي كان ل
، إذ يالحظ أنخفاض في عدد األوراق متوسطمعنوي في 

 قياسكمما زاد التركيز وتفوقت معاممة العدد األوراق  متوسط
عمى أذ أعطت أ ،المعامالت  ةدون سايتوكاينين(عمى بقيمن )

أنخفض  1-فرع.ورقة  23.96 غلعدد األوراق والذي بم متوسط
ورقة 11.22بعدىا عدد األوراق بزيادة التركيز وصواًل الى 

 IAAأما بالنسبة الى تأثير  ، 1-غم.لترمم 2.0عند التركيز 
 وأدى الى اً معنوي هتأثير  كان عدد األوراق فقد متوسطفي 

ذ أعطى التركيز إعدد األوراق كمما زاد التركيز  متوسطخفض 
، في  1-فرع.ورقة 13.86بمغ  متوسط قلأ 1-ممغم.لتر 1.0

 متوسطدون أوكسين( أعمى من ) قياسمعاممة ال حين أعطت
أما بالنسبة لتأثير  ،1-فرع.ورقة 17.03لعدد األوراق بمغ 

 و أدى الى معنويآ هفكان تأثير  IAAو   KINالتداخل بين 
 ذ أعطى التداخل بين التركيزين إعدد األوراق  متوسطخفض 

اعطت و  IAA 1-ممغم.لتر  0.5و KIN 1-ممغم.لتر2.0
وأعطت  1-فرع.ورقة 7.49لعدد األوراق بمغت  متوسطأقل 

لعدد  متوسطدون منظمات النمو( أعمى من ) قياسمة الممعا
 .1-فرع.ورقة 28.56ذ بمغ إاألوراق 

 متوسطوالتداخل بينيما في  IAAو   KINتاثير تراكيز  
لالفرع المتكونة من تضاعف أفرع نبات  الطريالوزن 

: بيع من الزراعة خارج الجسم الحي الستيفيا بعد أربعة أسا
الى  KINأضافة  أنإلى  9تشير النتائج المبينة في الجدول 

الوزن الطري أذ  متوسطمعنويآ من  توسط التضاعف قد زاد
لموزن   متوسطأعمى   1-ممغم .لتر 1.0أعطى التركيز 
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الوزن الطري  متوسطبعدىا أنخفض ، غم 0.892الطري بمغ 
 0.718لموزن الطري بمغ  متوسطأقل  2.0ذ أعطى التركيز إ

المضاف الى وسط  IAAأما بالنسبة لتأثير األوكسين ، غم
الوزن الطري لؤلفرع  متوسطالتضاعف فقد زاد معنويآ في 

 ،المتكونة من تضاعف أفرع الستيفيا خارج الجسم الحي
 الطريلموزن  متوسطأعمى  1-ممغم.لتر 0.1أعطى التركيز و 

 الوزن الطري متوسطغم يالحظ بعدىا أنخفاض  0.866بمغ 

الذي أعطى   1-ممغم.لتر 1.0بعدىا وصواًلالى التركيز 
دون أوكسين( من وقد أعطت معاممة القياس )غم  0.758

غم. أما فيما يخص 0.645لموزن الطري بمغ  متوسطأقل 
فيالحظ أن التأثير كان  IAAو  KINتأثير التداخل بين 

 KIN 1-ممغم.لتر 1.0معنويآ و أعطى التداخل بين التراكيز 

 . IAA 1-ممغم.لتر 0.3و  

المتكونة من تضاعف أفرع نبات  -1فرع.والتداخل بينيما في متوسط عدد األوراق IAAو   KIN. تاثير تراكيز 5جدول 
 الستيفيا بعد أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي.

 

هلغن.لتر 
-1

KIN تراكيس 

 

 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

هتوسطات تراكيس 

IAA 

 تراكيس

IAA 

هلغن.لتر
-1

 

0.0 28.56 15.83 11.92 13.30 15.54 17.03 

0.1 24.40 17.16 10.18 15.86 15.49 16.62 

0.3 22.25 18.75 13.74 14.07 8.86 15.53 

0.5 21.00 9.22 21.43 11.00 7.49 14.03 

1.0 23.61 11.80 12.95 12.22 8.72 13.86 

L.S.D(0.05)        5.43 2.43 

 KINهتوسطات تراكيس   
23.96 14.55 14.04 13.29 11.22 

 
L.S.D(0.05) 2.43         

لالفرع المتكونة من تضاعف أفرع نبات )غم(  الطريالوزن  متوسطوالتداخل بينيما في  IAAو   KIN. تاثير تراكيز 1جدول 
 بعد أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي. الستيفيا

 

هلغن.لتر 
-1

KIN تراكيس 

 

 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

هتوسطات تراكيس 

IAA 

 تراكيس

IAA 

هلغن.لتر
-1

 

0.0 0.381 0.672 0.680 1.095 0.398 0.645 

0.1 1.041 0.714 0.943 0.503 1.131 0.866 

0.3 0.714 0.919 1.267 0.639 0.747 0.857 

0.5 0.652 0.849 0.654 0.889 0.951 0.799 

1.0 0.894 1.099 0.914 0.522 0.365 0.758 

L.S.D(0.05) 0.249 0.111       

 KINهتوسطات تراكيس   
0.736 0.851 0.892 0.730 0.718 

 
L.S.D(0.05) 0.111        

غم في حين أعطى  1.267لموزن الطري بمغ  متوسطأعمى 
-ممغم.لتر1.0و  KIN 1-ممغم.لتر 2.0التداخل بين التراكيز 

1 IAA غم 0.365لموزن الطري بمغ  متوسط أقل. 
 متوسطوالتداخل بينيما في  IAAو  KINتاثير تراكيز 

الوزن الجاف )غم( لالفرع المتكونة من تضاعف أفرع نبات 
: خارج الجسم الحيابيع من الزراعة الستيفيا بعد أربعة أس

الى وسط   KINالى أن أضافة 10تشير النتائج في الجدول
ذ إ ،الوزن الجاف متوسطتأثير معنوي في  ياالتضاعف كان ل

أعمى  1-ممغم.لتر 0.5أزداد بزيادة التراكيز و أعطى التركيز 
غم الذي أختمف معنويآ  0.105لموزن الجاف بمغ   متوسط

 0.076ا المذان أعطي 1-ممغم.لتر 2.0و 1.5عند التركيزين 
الى  IAAأما بالنسبة لتأثير أضافة ، غم بالتتابع 0.074و

ذ إوسط التضاعف فكان تأثيره معنويآ في الوزن الجاف 
لموزن الجاف  متوسطأعمى  1-ممغم.لتر 0.3أعطى التركيز 

غم وأختمفت عن معاممة القياس التي أعطت أقل  0.099بمغ 
بالنسبة لمتداخل بين  .غم 0.069 لموزن الجاف بمغ متوسط
 متوسطمعنويآ في زيادة  هفكان تأثير   IAAو  KINتراكيز

1-ممغم.لتر 0.5ذ أعطى التركيز إالوزن الجاف 
IAA  من و

في  ،غم 0.138لموزن الجاف بمغ  متوسطأعمى  KINدون 
دون من و  KIN 1-ممغم.لتر 1.5حين أعطى التركيز 
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ان ىذه  غم. 0.023لموزن الجاف بمغ  متوسطأوكسين أقل 
التوازن  وإلى الدور الذي يؤدي التأثيرات أعاله يمكن أن تعزى

 IAAو IBAالمستعممة )األوكسينات بين منظمات النمو 
وي وتكوين مفي تحديد نمط التمايز الخ( KIN والسايتوكاينين

عالية من  تراكيزاألعضاء خارج الجسم الحي، إذ يؤدي وجود 
السايتوكاينينات وواطئة من األوكسينات في الوسط الغذائي 

وتشير  (،02) عم خضرية تنمو إلى افرعاإلى تكوين بر 
تحفيز الجينات التي  يؤدي الىالدارسات الى ان األوكسين 

وان نواتج ىا الجيني تعبير مى يقوم السايتوكاينين بالسيطرة ع
ت البيولوجية مثل يامالعم ًا أساسيًا فيالتعبير الجيني تؤدي دور 

 وروبالست وأيض العناصر المغذيةمانقسام الخاليا وتطور الك

وقد يعود السبب في ىذه التأثيرات )زيادة عدد األفرع (، 81)
 KINو  BAأثر السايتوكاينينات الميم وخاصةواالوراق( الى 

في تشجيع النمو الخضري عن طريق تحفيز انقسام الخاليا 
 وتمايزىا واستقطاب المغذيات الى االجزاء النباتية المعاممة بيا

فضاًل عن أن لمسايتوكاينينات أثر في إعاقة ىدم  (1)
البروتين والكموروفيل وتحفيز إنزيمات البناء الضوئي الذي 

عممية االنقسام ينعكس اثاره في زيادة حجم الخمية وتشجيع 
والتمايز الشكمي خاصة عندما تصل حالة التوازن المثالية 
بينما اضيف منو الى الوسط الغذائي مع  ما موجود في 

 RNAالوسط الغذائي، كما يؤدى أيضًا الى زيادة بناء 
 .(4)روتينات واإلنزيمات داخل الخمية والب

الوزن الجاف )غم( لالفرع المتكونة من تضاعف أفرع  متوسطوالتداخل بينيما في  IAAو   KIN. تاثير تراكيز 12جدول 
 نبات الستيفيا بعد أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي.

 

هلغن.لتر 
-1

KIN تراكيس 

 

 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

هتوسطات تراكيس 

IAA 

 تراكيس

IAA 

هلغن.لتر
-1

 

0.0 0.046 0.107 0.075 0.023 0.093 0.069 

0.1 0.117 0.090 0.100 0.105 0.054 0.093 

0.3 0.085 0.125 0.106 0.109 0.071 0.099 

0.5 0.138 0.096 0.123 0.047 0.060 0.093 

1.0 0.090 0.109 0.063 0.098 0.092 0.091 

L.S.D(0.05) 0.029 0.013      

 KINهتوسطات تراكيس   
0.095 0.105 0.093 0.076 0.074  

L.S.D(0.05) 0.013      

 1-ممغم.لتر 0.3)بوجود  TDZتأثير تراكيز السايتوكاينين 
IBA 1-.فرععدد األفرع وطوليا وعدد األوراق متوسط( في 

ابيع من الزراعة خارج لزروعات الستيفيا بعد أربعة أس
ان ىناك تأثيرا  11 توضح النتائج في الجدول:  الجسم الحي

عدد االفرع  متوسطفي  TDZمعنويا لتراكيز السايتوكاينين 
لزروعات الستيفيا المتكونة في مرحمة التضاعف خارج الجسم 

معنويا باعطائو  1-ممغم.لتر 0.05اذ تفوق التركيز ’ الحي
أختمف فرعآ والذي  6.6لعدد االفرع بمغ  متوسطاعمى 

وعن معاممة  ،1-غم.لترمم 0.03و 0.01معنويآعن التركيزين 
آ، فرع  2.6فرع بمغلعدد اال متوسطالقياس التي أعطت أقل 

ذ إعدد االوراق  متوسطفي  آوكان تأثير السايتوكاينين معنوي
عمى بقية المعامالت  1-ممغم.لتر 0.05تفوق التركيز 

  ،1-ورقة. فرع 12.8لعدد االوراق بمغ  متوسطباعطائو اعمى 
في عدد االوراق  متوسطفي حين اعطت معاممة القياس اقل 

ان اضافة تراكيز عمى دلت النتائج  .1-. فرعورقو  6.4بمغ 

قممت معنويا من طول   TDZمختمفة من السايتوكاينين 
االفرع المتكونو في مرحمة التضاعف لنبات الستيفيا خارج 

 (TDZدون من يالحظ ان معاممة القياس )و  ،الجسم الحي
سم بعدىا  9.32لطول األفرع بمغ  متوسطاعطت اعمى 

واعطت  TDZطول االفرع بزيادة تركيز  متوسطأنخفض 
لطول االفرع بمغ  متوسطاقل  1-ممغم.لتر 0.05المعاممة 

أوضحت نتائج الدراسة الحالية أفضمية استخدام . 2.88
في احداث التضاعف الخضري لمستيفيا  TDZالسايتوكاينين 
  Singhالحي.تتفق ىذه النتائج مع توصال اليو خارج الجسم 

 TDZاستعمال السايتوكاينين  من أن Dwivedi (19) و
 متوسطعطى أعمى ( أ1-ممغم.لتر 0.01منخفض ) بتركيز

 اً فرع11.0 لعدد األفرع الناتجة من مرحمة التضاعف بمغ 
( احد مركبات TDZ)  Thidiazuronيعد ،سم 7.17بطول 

( Substituted phenylureaاألستبدالية )الفنيل يوريا  
السايتوكاينينات تتصف  التي عرفت في الوقت الحاضر بنشاط
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بفعاليتيا العالية متفوقة بذلك عمى الزياتين الطبيعي المنتج في 
بالرغم من  (10)النبات وأغمب انواع السايتوكاينينات األخرى 

 انو وفي كون ىذا المركب ىو مبيد أدغال بتراكيزه العالية اال
 10-0.1)العقود الثالثة األخيرة عرف بتراكيزه المنخفضة 

-Multi)عمى انو منظم نمو متعدد التاثيرات مايكومول( 

dimensional (plant growth regulator  ا تحفيز يىمأو

التفرعات الجانبية وتكوين البراعم العرضية وتوالد األفرع 
الجسمية خارج المباشر أو غير المباشر وتكوين األجنة 

معروفة لحد ، ميكانيكية تأثيره غير (81و 7الجسم الحي )
اآلن اال ان ىناك عدة ميكانيكيات مقترحة أىميا تنشيط 

وتجميع األحماض األمينية وزيادة نفاذية  mRNAاستنساخ 
 (.7) األغشية الخموية

( في متوسط عدد األفرع وطوليا وعدد IBA 1-ممغم.لتر 0.3)بوجود  TDZتأثير تراكيز السايتوكاينين  .11جدول 
 لزروعات الستيفيا بعد أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي. 1-األوراق.فرع

 
 
 
 
 
 

( IBA 1-ممغم.لتر 0.3) TDZتأثير تراكيز السايتوكاينين 
بعد  والجاف )غم( الفرع الستيفيا الطريالوزنين  متوسطفي 

توضح النتائج : بيع من الزراعة خارج الجسم الحيأربعة أسا
لتراكيز السايتوكاينين  معنوياً  ان ىناك تأثيراً  12 في الجدول

TDZ   الفرع الستيفيا المتكونة في مرحمة  الطريفي الوزن
 0.05التضاعف خارج الجسم الحي اذ تفوق التركيز 

غم  0.974اعمى وزن رطب بمغ  ائوباعط معنوياً  1-ممغم.لتر

المذان  1-ممغم.لتر 0.1و 0.01عن التركيزين ًا أختمف معنويو 
غم بالتتابع  0.561و 0.550وزن رطب بمغ  متوسطأعطيا 

، غم0.381ومعاممة القياس التي أعطت اقل وزن رطب بمغ 
ذ إفي زيادة الوزن الجاف  اً وكان تأثير السايتوكاينين معنوي

باعطائو اعمى وزن  اً معنوي 1-ممغم.لتر 0.05تفوق التركيز 
عن معاممة القياس التي  اً غم واختمف معنوي0.144جاف بمغ 

 .غم0.046أعطت أقل وزن جاف بمغ 
 والجاف )غم( الفرع الطريالوزنين  متوسط( في IBA 1-ممغم.لتر 0.3  بوجود) TDZ. تأثير تراكيز السايتوكاينين 16جدول 

 الستيفيا بعد أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي
هلغن.لتر TDZتراكيس

-1
 الوزى الجاف الوزى  الطري 

0.0 0.381 0.046 

0.01 0.550 0.089 

0.03 0.827 0.122 

0.05 0.974 0.144 

0.10 0.561 0.094 

 0.093 0.659 الوتوسط

L.S.D0.05 0.317 0.038 

ان تأثير السايتوكاينينات المختمفة في احداث التضاعف 
يأتي من والجاف  الطريومن ثم زيادة الوزنين الخضري 

خالل دورىا في انقسام الخاليا والقضاء عمى ظاىرة السيادة 
القمية إذ يعتقد بأن وجود السايتوكاينين كجزء من الحامض 

-Antiوبالقرب من الشفرة المضادة  t-RNAالنووي الناقل 

codon  دورًا ميمًا في ربط  فأن لوRNA-t  مــعm-RNA  
 الخالي من سمسمة  t-RNAاثناء تكوين البروتينات، إذ ان 

Isopentenyl ية التابعة لمقاعدة ـالجانبAdenin  يكون غير
 RNAتؤدي الى تنشيط   السايتوكاينيناتفعال وان اضافة 

كما تم في السنوات األخيرة التوصل الى أن  (،2)
السايتوكاينينات تنظم التعبير الجيني عمى مستوى األستنساخ 

Transcriptional level  أيضًا، فقد لوحظ ان زيادة طفيفة
في مستوى السايتوكاينين الداخمي قد رافقتيا زيادة كبيرة في 

 (.18في خاليا نبات التبغ ) m-RNAمستوى 
  

هلغن.لتر TDZتراكيس
-1

 
هتوسط عدد 

 األفرع

 هتوسط طول األفرع

 سن
هتوسط عدد األوراق.فرع

-1
 

0.0 2.6 9.32 6.4 

0.01 4.2 4.33 8.2 

0.03 5.1 3.23 9.1 

0.05 6.6 3.11 12.8 

0.10 6.3 2.88 10.4 

 9.38 4.57 4.69 الوتوسط

L.S.D0.05 1.135 0.722 1.489 
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