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 المستخلص

  Stevia rebaudiana Bertoniالستيفيا  في نشوء زروعات نبات تأثير نوع الجزء النباتي وبعض منظمات النمو البحث لدراسة  اجري
إضافة تراكيز تجارب عمى تعقيم واختبار نوعين من األجزاء النباتية )القمم النامية والعقد الساقية( وتأثير الاشتممت . خارج الجسم الحي

كفاءة محمول نتائج البينت  .في نشوء الزروعات MSوسط الى  IBAو IAAواألوكسينات  BAو    KIN السايتوكاينيناتمتنوعة من 
% لمقمم 00% و00% منها أقل نسبة تموث بمغت  0.0.0األجزاء النباتية وأعطى التركيز  في تعقيم( NaOClهايبو كمورات الصوديوم )

في زيادة عدد األفرع إذ أعطت القمم النامية  يا  معنو  فقد كان KINأما تأثير األجزاء النباتية وتراكيز   ،النامية ولمعقد الساقية بالتتابع
في حين أعطت معاممة القياس  ،0-فرع. جزء نباتي 2.0لعدد األفرع بمغ  متوسطأعمى  0-ممغم. لتر 0.0المزروعة في أوساط حاوية عمى 

ة اذ اعطت القمم النامية المزروعة ، كما قل طول االفرع المتكون0-فرع.جزء نباتي 0.2لعدد األفرع بمغ   متوسط)من دون سايتوكاينين( أقل 
فكان معنويا  وأعطت  BAسم ، اما تأثير التداخل بين االجزاء النباتية وتراكيز  2..4لطول االفرع بمغ  متوسطفي معاممة القياس اعمى 

، وقل طول  0-فرع. جزء نباتي  0.4لعدد األفرع بمغ  متوسطأعمى  BA 0-ممغم. لتر 0.0القمم النامية المزروعة في وسط حاٍو عمى 
أي  IAAأو  IBA سم لمقمة النامية. لم يكن ألضافة األوكسينين 2..4لطول األفرع بمغ  متوسطأعمى  سأعطت معاممة القيااألفرع أذ 

نبات الستيفيا خارج  ه ألنشاء زروعات يمكن اعتماد النتائج اعال .تأثير ايجابي في تحسين نشوء األفرع لنبات الستيفيا خارج الجسم الحي
 الجسم الحي بنجاح. 

 اوكسينات، سايتوكاينينات.، األكثار الدقيق، Stevia rebaudiana Bertoniالكممات المفتاحية: 
 البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث الثاني. 
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ABSTRACT 
This research was conducted in order to study the effect of explant type and some plant growth regulators on culture 

initiation of Stevia rebaudiana Bertoni in vitro. The experiments included surface sterilization and test two types of explants 

(shoot tips and stem nodes) and the impact of KIN and BA and IAA and IBA in the cultures initiation. Results revealed the 

efficiency of sodium hypochlorite (NaOCl) for disinfestation of explant at 0.050% concentration giving less contamination for 

shoot tips and stem nods (10% and 20% respectively). Results showed that shoot tips inoculated in MS medium plus KIN at 

0.3 mg. L-1 was significantly increase the number of regenerated shoots as it produced 4.2 shoots per explant while medium 

without cytokinin (control) produced less number of shoots reached 1.4 shoots per explant. KIN treatment reduced shoots 

length as control treatment produced the highest length (6.74 cm).  The interaction between the explant type and BA 

concentration was significantly increase the number of regenerated shoots as shoot tips produced 3.6 shoots per explant in 

MS medium supplemented with 0.1 mg. L-1. BA treatment reduced shoots length as control treatment produced the highest 

length (6.74 cm). No positive effect was gain when auxins (IBA and IAA) were added in combination with cytokinin in culture 

medium. The above results can be adopted to established stevia in vitro culture successfully.  

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

*Part of M.Sc. Thesis of the second 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


 خير هللا والعبيدي                                                                       2017/ 48 (5) 1214 :-1206 –هجلة العلوم الزراعية العراقية 

1207 

 المقدمة 
من    (Natural sweeteners)تعد المحميات الطبيعية

المواد التي من الممكن ان تكون بدياًل لمسكروز لذلك يمكن 
استعماليا لمقاومة السمنة وداء السكري، وقد اعطي مركب 

وىو عبارة عن كموكوسيد  (Stevioside)الستيفيوسيد 
( اىتمامًا اكبر Steviaمستخمص من نبات ورق السكر )

نظرًا لمحالوة التي يتميز بيا، فضاًل عن تأثيراتو العالجية 
. ينتمي نبات  (20)وىذا ماجعل لو أىمية عممية وأقتصادية 

 Compositaeورق السكر)الستيفيا( الى العائمة المركبة 
اي شجيرة السكر، أما  Sugar bushاالسم االنكميزي لو ىو 

 Stevia rebaudiana Bertoni  االسم العممي لمنبات فيو
نوعآ تنتمي لمعائمة  280عمى  Stevia، يحتوي جنس 

المركبة من النباتات العشبية أو الشجيرات التي تنمو الى 
سم. ان اوراقيا 5-2م وتحتوي عمى اوراق بطول 1ارتفاع 

بينات الثنائية والستفيوسيد ىي مصدر لكاليكوسيدات التر 
(Stevioside) دوالريبايدوسي( (Rebaudiosid (10 في .)

نياية التسعينيات زاد الطمب عمى ىذا النبات نظرًا لمفوائد 
العالجية و الغذائية، ولمنبات خصائص متنوعة مثل كونو 
مضادآ بكتيريآ و فطريآ و فايروسيآ ويستعمل لعالج أمراض 

خافض لمسكر بالدم وموسع لؤلوعية،  القمب ومدرر لمبول و
يعد النبات منتجآ طبيعيآ خاليَا من السعرات الحرارية ومثبط 

 (. 4) لتجمع الدىون وخفض ضغط الدم لؤلنسان
أوراق الستيفيا مصدرًا لكموكوسيدات التربينات الثنائية تعد  

 rebaudioside F,E,D,C,B,A و steviolbiosideمثل 

(، ويعد 19) stevioside و dulcoside وrubsoside و
المركب األخير ىو االىم ويستخدم لمتحمية نظرًا لؤلعتبارات 
الصحية ألستخدام السكر العادي مثل تسوس األسنان 
والسمنة ومرض السكري فضآل عن ذلك فان الستيفويد 

(. يكثر 13و 5وكاليكوسيدات التربينات الثنائية األخرى )
بالبذور أو خضريًا بالعقل الساقية، و نبات الستيفيا أما جنسيًا 

أىميا نسبة  تكتنف طريقة األكثار بالبذور العديد من المشاكل
األنبات المنخفضة التي تعد المشكمة األكبر في اكثار 
الستيفيا، كذلك وجود حالة عدم التوافق الذاتي في ىذا النوع 

(. فضآل عن ان نسبة 11والذي يؤدي الى فشل األخصاب )
لمبذور في الستيفيا واطئة جدًا فانيا ال تعطي نفس  األنبات

التركيب الوراثي و حالوة االوراق نفسيا من ناحية الكمية و 

. أما (12النوعية بسبب عدم التجانس الوراثي لمبذور )
األكثار عن طريق العقل فأنو يتطمب جيودأ كبيرة وعدد 

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

( ومصر 9( وتونس )16و 2في مختمف الدول مثل ماليزيا )
من الناحية  Stevia)نظرًا ألىمية نبات ورق السكر ) (.7)

كما يبدو من الدراسات  الطبية واألقتصادية كونو يمثل
واألدبيات العممية المنشورة مادة أولية واعدة ألنتاج السكر 
المستعمل لمطعام واألغراض الصناعية األخرى االمر الذي 
يفسر السعي الحثيث لمدول المتقدمة في العالم  ال سيما 
الدول التي ينجح فييا زراعتو وانتاجو الى التوسع في اكثاره 

أيجاد برنامج ىو اليدف من ىذه الدراسة  ونشر زراعتو، فان
متكامل ألكثار نبات الستيفيا خارج الجسم الحي بدراسة 
بعض العوامل مثل الجزء النباتي وبعض مكونات الوسط 

  الغذائي.
 المواد والطرائق

rebaudiana Stevia أجريت التجارب عمى نبات  

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

في أصص وبعد انبات البذور تم الحصول عمى الشتالت 
البذرية بعمر ثالثة أشير والتي تعد مصدر األجزاء النباتية.  

سم ونقمت الى المختبر 20 - 15أخذت أفرع خضرية بطول 
% وقطع الى 70ونظفت بمسحيا بالكحول األثيمي بتركيز 

اري لمدة ساعة كاممة سم وغسمت بتيارماء ج 5عقل بطول 
الى  بعدىا أزيمت األوراق وغسمت بالصابون السائل ونقمت

 Laminar Air Flowمنضدة انسياب اليواء الطبقي

Cabinet   لتعقيميا سطحيًا كما موضح في الشكل ثم تؤخذ
 األجزاء النباتية وىي:

 سم.  0.5أطراف األفرع بطول  - أ
 سم.   0.5العقد الساقية بطول  - ب

 :جزاء النباتيةاأل تعقيم وتهيئة
فعالية ىايبوكمورات الصوديوم في تعقيم األجزاء  أختبرت

النباتية من خالل تراكيز مختمفة من القاصر التجاري عالمة 
Clorox وزن/حجم( ليذا الغرض 6مادة فعالة  وبتركيز( %

اذ يجري تخفيفو في محاليل تعقيم  لمحصول عمى التراكيز 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stevia_rebaudiana
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% من ىايبوكمورات الصوديوم  2.5 أو 2.0، 1.5، 1.0
دقيقة لكل تركيز مستعمل مع مراعاة استعمال   15ولمدة 

مع محاليل  Tween 20بضعة قطرات من المادة الناشرة 
التعقيم لتقميل الشد السطحي لمحاليل التعقيم ثم جرى بعدىا 

بالماء المعقم المقطر ثالث مرات  غسل األجزاء النباتية
عقمة وقطعت األجزاء المتضررة ونقمت العقل الى أوراق م

ممم 125بالتعقيم  وزرعت في أنابيب أختباربطول 
مل من الوسط الغذائي. لوحظ 10ممم حاوية عمى 25وقطر

من خالل نتائج ىذه التجربة ان التراكيز المستعممة كانت 
عالية وادت الى تضرر و موت األجزاء النباتية وأسودادىا 

ولذلك جرى اعتماد  ،التعقيمخالل يومين من الزراعة بعد 
تراكيز أخرى اقل لممادة المعقمة )ىايبوكمورات الصوديوم( 

أخذت  % 0.100أو  0.075، 0.050، 0.025، 0وىي 
أيام من تأريخ الزراعة وحسبت النسبة  10البيانات بعد 

 المئوية لمزروعات المموثة كاآلتي:
فييا عدد االنابيب التي ظير )النسبة المئوية لمتموث= 

 100×(   الكمية المزروعة بالتموث/عدد األنابي
حضر الوسط الغذائي الخاص بنشوء الزروعات من مجموعة 

( MSاألمالح الالعضوية الكبرى والصغرى والحديد لوسط  )
 0.5و Thiamin 0.1( 1-مضافًا إليو )ممغم.لتر (14)

Nicotinic acid 0.5و Pyridoxine 2.0و Glycine  و
100 Myo–Inositol  غم/لتر 7سكروز مع  30000مع

الخمطة الجاىزة من انتاج عممت وقد است ، Agarمن مادة 
اليولندية ليذا الغرض اذ تم وزن الوزن  Duchifahشركة 

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

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

اضافة جميع مكونات الوسط الغذائي عدل الرقم الييدروجيني 
pH  أكمل الحجم النيائي لموسط الغذائي بعد و  5.7الى

قميل اضافة اآلكار اليو وجرى تسخينو الى ماقبل الغميان ب
لغرض اذابة اآلكار، ومن ثم توزيعو في اوعية الزراعة، والتي 

×  25بابعاد  Pyrexىي عبارة عن انابيب اختبار من نوع 
 Polycarbonateممم وجرى تغطية االنابيب بأغطية  150
caps  بعد تحضير االوساط الغذائية وتوزيعيا في اوعية ،

موصدة جرى  تعقيميا بجياز ال ،الزراعة المخصصة ليا

(Autoclave عمى درجة حرارة  )1.04م وضغط     121 
تأثير تراكيز مختمفة دقيقة. جرى دراسة  15ولمدة  2-كغم.سم

ونوع الجزء النباتي  KINو BAمن كل من السايتوكانينين 
زرعت األجزاء النباتية اذ  والتداخل بينيما في نشوء الزروعات

في الفقرة السابقة )القمم النامية والعقد( في  التي تم تحضيرىا
، أو 0.5، 0.3، 0،0.1المجيز بالتراكيز  MSوسط 

عمى انفراد بتجربة  KINأو BAمن كل من   1-ممغم.لتر1.0
عاممية وبعشرة تكرارات لكل معاممة وبواقع جزء نباتي واحد 
لكل تكرار وجرى تحضينيا في غرفة النمو تحت شدة ضوئية 

ضوء/ظالم وعمى  16/8لوكس ولمدة إضاءة  1000قدرىا 
ولمدة أربعة أسابيع. بعدىا حسب  1± م   24درجة حرارة 

تأثير كذلك درس  طوليا. متوسطعدد األفرع الناتجة و  متوسط
ونوع الجزء النباتي والتداخل  IAAو IBAتراكيز مختمفة من 

، 0.1، 0.05، 0أضيفت التراكيز اذ في نشوء األفرعبينيما 
لوسط  عمى انفراد IAAأو  IBAمن  1-ممغم.لتر 0.5أو

والذي كان أفضل تركيز  Kin 1-لتر ممغم. 0.3بوجود النشوء 
، زرعت  لمسايتوكاينين تم التوصل اليو من التجارب السابقة

األجزاء النباتية )القمم النامية والعقد الساقية( وبتجربة عاممية 
بعشرة تكرارات لكل معاممة وبواقع أنبوب أختبار لكل جزء 
نباتي واحد لكل تكرار وحضنت في الظروف نفسيا المذكور 

 متوسطفي الفقرة السابقة ولمدة أربعة أسابيع بعدىا حسب 
اتبع التصميم التام ليا. طو  متوسطعدد األفرع الناتجة و 

Completely Randomized Design (CRD )التعشية  
المتوسطات وقورنت وبعدد التكرارات المبين أزاء كل تجربة، 

( وبمستوى أحتمال LSDحسب أختبار أقل فرق معنوي )
  Discovery% بأستعمال البرنامج الحاسوبي 5

Genestat ( 0.3اإلصدار). 
 النتائج والمناقشة

نتائج التعقيم السطحي بمحمول هايبوكمورات الصوديوم 
 :لألجزاء النباتية لنبات الستيفيا 

مدى فعالية ىايبوكمورات  1تبين النتائج في الجدول  
في النسبة المئوية لتموث األجزاء   NaOClالصوديوم 

معنوية بين القمم  اتالنباتية، أذ بينت النتائج عدم وجود فروق
 NaOCl أما بالنسبة لتأثير تراكيز ساقية ، الالنامية والعقد 

نسبة المئوية لمتموث كانت أقل عند الذ أن إ اً فكان معنوي
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% في حين لوحظ تموث 15ت بمغو %  0.050التركيز 
 لمعاممة ا ةجميع األجزاء النباتي

.  كفاءة محمول هايبوكمورات الصوديوم في التعقيم 0جدول 
الستيفيا بعد اسبوعين من السطحي لألجزاء النباتية لنبات 

 الزراعة خارج الجسم الحي.
 هتوسط

 التراكيز

األجزاء النباتية% تلوث   تراكيز 

 NaOCl 

% 

 العقد

 الساقية 

 نالقو

 الناهية

100 100 100 0 

40 50 30 0.025 

15 20 10 0.050 

50 60 40 0.075 

45 50 40 0.100 

 LSD 0.05قيوة  38.39 27.14

 56 44 
األجزاء  هتوسط

 النباتية

 N.S  قيوةLSD 0.05 

وبالنسبة لتأثير التداخل ، (NaOCl الخالية من القياس ) 
 اً قد كان تأثيره معنوي NaOClبين األجزاء النباتية وتراكيز 

جميع األجزاء  وفي نسبة التموث ففي الوقت الذي تموثت في
الصوديوم  النباتية عند خمو محمول التعقيم من ىايبو كمورات

% 10% أقل نسبة تموث بمغت  0.050أعطى التركيز 
يعود التأثير المعقم  % لمقمم النامية ولمعقد بالتتابع.20و

ليايبوكمورات الصوديوم في األنسجة النباتية إلى حامض 
الذي يعد  Hypochlorin acid  (HOCl)الهيبىكلىرين

ن ذوباالحامض نتيجة  مادة مؤكسدة قوية، إذ يتكـون ىذا
وتعود ىذه القوة المؤكسدة أدناه الكمور بالماء كما في المعادلة 

إلى االوكسجين الذري الذي يتحرر نتيجة لتفكك ىذا 
 الحامض.

Cl2 + H2O =   HCl   + HOCl 

HOCl   =      HCl + [O] 

أما إختالف إستجابة االجزاء النباتية لمتعقيم ربما يعود الى 
 طبيعة ىذه االجزاء ودرجة تطورىا وعمرىا الفسمجي إختالف

 Noordinوتتفق ىذه النتائج مع ما توصل اليو  ،(18)
 ىايبوكمورات الصوديومفي األكتفاء بمحمول ( 16وآخرون )

لتعقيم أفرع الستيفيا، في حين احتاج باحثون آخرون لممعاممة 
رات بالكحول األثيمي قبل او بعد التغطيس بمحمول اليايبوكمو 

 . (15و 1لمحصول عمى أفضل النتائج )

ونوع الجزءالنباتي و التداخل  KINتأثير تراكيز مختمفة من 
في عدد االفرع الناتجة لنبات الستيفيا بعد اربعة بينهما 

 اسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي
معنوية في  اتعدم وجود فروق 2تبين النتائج في الجدول 

لنبات المستعممة األجزاء النباتية  بينعدد األفرع الناتجة 
 كيزاتر لفي حين كان ، الستيفيا المزروع خارج الجسم الحي

KIN  في زيادة عدد األفرع أذ أعطى التركيز  اً معنوي اً تأثير
فرع  3.7لعدد األفرع بمغ  متوسطأعمى  1-ممغم .لتر 0.3

عدد األفرع بزيادة  متوسط، بعدىا أنخفض  1-.جزء نباتي
 الخالية من أعطت معاممة القياس )ما فيالتراكيز 

 1.6لعدد أفرع الجزء النباتي بمغ  متوسطسايتوكاينين( أقل ال
أما بالنسبة لتأثير التداخل بين األجزاء النباتية وتراكيز  .

KIN ذ أعطت ، إفي زيادة عدد األفرع  اً معنوي اً قد كان تأثير ف
 1-ممغم.لتر 0.3العقد المزروعة بأوساط حاوية عمى التركيز 

في  1-فرع.جزء نباتي 4.2لعدد األفرع بمغ  متوسطأعمى 
لعدد األفرع بمغ   متوسطحين أعطت معاممة القياس أقل 

 . 1-فرع.جزء نباتي 1.4
ونوع الجزءالنباتي  KIN. تأثير تراكيز مختمفة من 0جدول 

في عدد االفرع الناتجة لنبات الستيفيا بعد و التداخل بينهما 
 من الزراعة خارج الجسم الحي. اربعة اسابيع

 هتوسط

 التراكيز

 عدد االفرع

)فرع.جزء نباتي 
-1

)
 

 تراكيز

KIN هلغن.لتر
-1 

 العقد

 الساقية 

 نالقو

 الناهية

1.6 1.4 1.8 0 

2.9 2.8 3.0 0.1 

3.7 3.2 4.2 0.3 

2.4 2.8 2.0 0.5 

2.65 2.3 3.0 1.0 

 LSD 0.05قيوة  1.086        0.768

 2.5 2.8 
األجزاء  هتوسط

 النباتية

 N.S  قيوةLSD 0.05 

ونوع الجزءالنباتي و التداخل  KINتأثير تراكيز مختمفة من 
طول االفرع الناتجة لنبات الستيفيا بعد  متوسطفي بينهما 

 اربعة اسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي 
ان اضافة تراكيز مختمفو من الى  3تشير النتائج في الجدول 

KIN الى تقميل طول االفرع المتكون  تالى وسط الزراعة أد
ذ اعطت معنويًا آ الساقية لقمة النامية والعقداعة امن زر 

 متوسطسايتوكاينين( اعمى ال الخالية منمعاممة القياس )
أنخفض بعدىا الطول بزيادة و سم  6.29لطول االفرع بمغ 
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الذي أعطى  1-لتر ممغم. 1.0الى  التركيز  وصوآل التركيز
، ولم يكن لنوع سم  1.73لطول االفرع بمغ  متوسطاقل 

اما تأثير التداخل الجزء النباتي تأثير معنوي في طول األفرع، 
بين االجراء النباتية والتراكيز فكان معنويآ في خفض طول 

ذ اعطت القمم النامية المزروعة في معاممة القياس إاالفرع 
سم بينما اعطى اقل  6.74لطول االفرع بمغ  متوسطاعمى 
-ممغم.لتر 1.0سم عند التركيز  1.58لطول االفرع  متوسط

1. 

ونوع الجزءالنباتي  KINتأثير تراكيز مختمفة من . 0جدول 
طول االفرع الناتجة لنبات  متوسطفي و التداخل بينهما 

 الستيفيا بعد اربعة اسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي.
 هتوسط

 التراكيز

الفرع )سن(طول   
 تراكيز

KIN 1-هلغن.لتر 
الساقية  العقد الناهية نالقو   

6.29 5.84 6.74 0 

5.64 5.10 6.18 0.1 

4.675 4.75 4.60 0.3 

3.85 3.82 3.88 0.5 

1.73 1.88 1.58 1.0 

 LSD 0.05قيوة  3.676        2.600

 
4.28 4.590 

األجزاء  هتوسط

 النباتية

 N.S         قيوةLSD 0.05 

ونوع الجزءالنباتي و التداخل  BAتأثير تراكيز مختمفة من 
في عدد االفرع الناتجة لنبات الستيفيا بعد اربعة بينهما 

 اسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي 
 عدد االفرع المتكونة متوسطان  4النتائج في الجدول  حتوض

بنوع الجزء النباتي المزروع  اً لم يتأثر معنوي لنبات الستيفيا
 BAبالنسبة الى تأثير تراكيز ، أما BAبتراكيز مختمفو من 

عدد  متوسط وارتفع اً عدد االفرع فقد كان معنوي متوسطفي 
 متوسطوأعطى اعمى  1-ممغم .لتر  0.1االفرع عند التركيز 

وبزيادة التركيز قل  1-فرع.جزء نباتي  3.25لعدد االفرع بمغ 
 . ممغم 1.0الى التركيز الفرع المتكونة وصوالً عدد ا متوسط

في حين  ،1-فرع.جزء نباتي   1.75الذي أعطى  1-لتر
 فرع 1.6بعدد االفرع بمغ  متوسطاعطت معاممة القياس اقل 

اما تأثير التداخل بين االجزاء النباتية ،  1-.جزء نباتي
فكان معنويآ وأعطت القمم النامية المزروعة في  BAوتراكيز 

لعدد  متوسطأعمى  BA 1-ممغم .لتر  0.1وسط حاو عمى 
بينما اعطت العقد  1-فرع.جزء نباتي  3.6األفرع بمغ 

لعدد االفرع وبمغ  متوسطالمزروعة في  معاممة القياس اقل 
 .1-فرع.جزء نباتي 1.4

ونوع الجزءالنباتي  BA. تأثير تراكيز مختمفة من 2جدول 
في عدد االفرع الناتجة لنبات الستيفيا بعد و التداخل بينهما 

 اربعة اسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي.
 هتوسط

 التراكيز

 عدد االفرع

(1-)فرع.جزء نباتي   تراكيز 

BA 1-هلغن.لتر 

الساقية العقد الناهية نالقو   

1.60 1.4 1.8 0 

3.25 2.9 3.6 0.1 

2.40 2.6 2.2 0.3 

1.80 2.0 1.6 0.5 

1.75 1.6 1.9 1.0 

 LSD 0.05قيوة  0.932        0.659

 2.10 2.22 
األجزاء  هتوسط

 النباتية

 N.S         قيوةLSD 0.05 

ونوع الجزءالنباتي و التداخل  BAتأثير تراكيز مختمفة من 
طول االفرع الناتجة لنبات الستيفيا بعد  متوسطفي بينهما 

 اربعة اسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي 
الى أن طول األفرع المتكونة لم  5 تشير النتائج في الجدول

تركيز  أما تأثير، بنوع الجزء النباتي المزروع اً يتأثر معنوي
BA  طول األفرع أذ  متوسطفقد كان معنويآ في خفض

سايتوكاينين( أعمى الخالية من الأعطت معاممة القياس )
الى  BAوأدت  أضافة  ،سم 6.29لطول األفرع بمغ  متوسط

أعمى   1-ممغم.لتر 0.1أعطى التركيز إذ خفض طول الفرع 
انخفض بعد ذلك و  ،سم3.17لطول األفرع بمغ  متوسط
أقل   1-رممغم.لت 1.0ذ أعطى التركيز إطول األفرع  متوسط
أما بالنسبة الى تأثير ، سم1.44لطول األفرع بمغ  متوسط

المختمفة فقد كان  BA التداخل بين األجزاء النباتية وتراكيز
ذ أعطت إطول االفرع  متوسطفي خفض  اً تأثيره معنوي

سم  6.74لطول األفرع بمغ  متوسطمعاممة القياس أعمى 
أقل  1-لترممغم. 1.0لمقمة النامية في حين أعطى التركيز

نتائج  تشير سم لمعقد. 1.17لطول األفرع بمغ  متوسط
في  BAو KIN ينالدراسة الحالية عمى أىمية السايتوكاينين

تحفيز أستجابة األجزاء النباتية وزيادة عدد األفرع المتكونة 
وىذا يعود الى الدور  لستيفيامنيا خارج الجسم الحي لنبات ا

في تحفيز أنقسام الخاليا  ينالسايتوكاينين ينالذي يؤديو ىذ
( وتشير الدراسات الى أن ىذا النوع من اليرمونات 3ونموىا )

النباتية يعد متطمب أساس لتنظيم نشاط المرستيمات القمية 
وتطور الكموروبالست  Morphogenesis والتكوين الشكمي 

 (. 22ونمو األوراق )



 خير هللا والعبيدي                                                                       2017/ 48 (5) 1214 :-1206 –هجلة العلوم الزراعية العراقية 

1211 

ونوع الجزءالنباتي و  BA. تأثير تراكيز مختلفة من 5جدول 
طول االفرع الناتجة لنبات  متوسطفي التداخل بينهما 

 الستيفيا بعد اربعة اسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي.
 هتوسط

 التراكيز

 طول الفرع )سن(
 تراكيز

BA 1-هلغن.لتر 
الساقية  العقد الناهية نالقو   

6.29 5.84 6.74 0 

3.17 2.78 3.56 0.1 

2.16 1.98 2.34 0.3 

1.86 1.89 1.82 0.5 

1.44 1.17 1.70 1.0 

 LSD 0.05قيوة  3.019 2.134

 
2.732 3.232 

األجزاء  هتوسط

 النباتية

 N.S  قيوةLSD 0.05 

مقارنة  KINبينت نتائج الدراسة كذلك أفضمية السايتوكاينين 
تتفق في نشوء أفرع الستيفيا خارج الجسم الحي.  BAمع 

  Chotikadachanarong ىذه النتائج مع ما توصال اليو 
لؤلفرع  متوسطفي ان  أعمى   Dheeranupattana (6) و

( 1-فرع .جزء نباتي 9.31المتكونة من عقد نبات الستيفيا )
  1-ممغم.لتر 3.0مجيز بـ  MSعند زراعتيا في وسط كان 

KIN    بينما ال تتفق مع ،Ibrahim ( الذين 8وآخرون )
 BAP 1-ممغم.لتر 0.5الحاوي عمى  MSوسط استعمموا 

نمو أولي ومزرعة معقمة لنبات أفضل لمحصول عمى 
 الستيفيا. 

 0-ممغم. لتر 0.3)بوجود  IBAمن تأثير تراكيز مختمفة 

KIN)  ونوع الجزءالنباتي و التداخل بينهما في عدد االفرع
الزراعة خارج الناتجة لنبات الستيفيا بعد اربعة اسابيع من 

  الجسم الحي
أنو لم يكن لنوع الجزء النباتي  6 توضح النتائج في الجدول

   IBAأما تأثير تراكيز تأثير معنوي في عدد األفرع المتكونة.
فكان معنويآ في خفض معدل عدد االفرع اذ اعطت معاممة 

( KIN  1-ممغم.لتر 0.3و بوجود  IBAالخالية من القياس )
في ،   1-فرع .جزء نباتي 3.7لعدد االفرع بمغ  متوسطاعمى 

لعدد  متوسطأقل   1-ممغم.لتر 0.5حين اعطى التركيز 
ثير أالى ت ةأما بالنسب ،  1-فرع .جزء نباتي 1.7االفرع بمغ 

 اً فقد كان معنوي IBA التداخل بين االجزاء النباتية وتراكيز
عدد االفرع اذ اعطت معاممة القياس  متوسطفي خفض 

لمقمو   1-فرع .جزء نباتي 4.2لعدد االفرع بمغ  متوسط اعمى
 متوسطاقل  1-ممغم.لتر 0.5النامية في حين اعطى التركيز 

 لنفس الجزء النباتي. 1-فرع .جزء نباتي 1.6لعدد االفرع بمغ 
 

 0.0بوجود ( IBA. تأثير تراكيز مختمفة من 4جدول 
 0-ممغم.لتر

KIN)  في  بينهماونوع الجزءالنباتي و التداخل
عدد االفرع الناتجة لنبات الستيفيا بعد اربعة اسابيع من 

 الزراعة خارج الجسم الحي.
 هتوسط

 التراكيز

 عدد االفرع

(1-)فرع.جزء نباتي   تراكيز 

IBA 1-هلغن.لتر 

الساقية العقد الناهية نالقو   

3.7 3.2 4.2 0 

2.25 2 0.  2.5 0.05 

1.85 1.9 1.8 0.1 

1.7 1.8 1.6 0.5 

 LSD 0.05قيوة  0.868        0.614

 2.23 2.53 
األجزاء  هتوسط

 النباتية

 N.S         قيوةLSD 0.05 

 0-ممغم.لتر 0.0بوجود ( IBAتأثير تراكيز مختمفة من 

KIN) متوسطفي  ونوع الجزءالنباتي و التداخل بينهما 
طول االفرع الناتجة لنبات الستيفيا بعد اربعة اسابيع من 

 الزراعة خارج الجسم الحي
 ضافة تراكيز مختمفو من و لم يكن إلأن 7 الحظ من الجدولي

IBA   1-ممغم.لتر 0.3)بوجود  (KIN  أو لنوع الجزء
تاثيرآ معنويآ في ، )القمة النامية والعقد(النباتي المستعمل 

 .طول االفرع الناتجة متوسط
 0.0بوجود ( IBAهن تأثير تراكيز مختمفة  ..جدول 
 0-ممغم.لتر

KIN) في  ونوع الجزءالنباتي و التداخل بينهما
طول االفرع الناتجة من األجزاء النباتية لنبات  متوسط

 الستيفيا بعد اربعة اسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي.
 هتوسط

 التراكيز

طول الفرع )سن(
 

 تراكيز

IBA هلغن.لتر
-1 

الساقية  العقد  
 نالقو

 الناهية

4.68 4.75 4.60 0 

4.86 4.80 4.92 0.05 

3.75 4.15 3.34 0.1 

4.89 4.45 5.33 0.5 

N.S        N.S  قيوةLSD 0.05 

 
4.54 4.55 

األجزاء  هتوسط

 النباتية

 N.S         قيوةLSD 0.05 

 0-ممغم.لتر 0.0بوجود ( IAAتأثير تراكيز مختمفة من 

KIN) في عدد االفرع  ونوع الجزءالنباتي و التداخل بينهما
الناتجة لنبات الستيفيا بعد اربعة اسابيع من الزراعة خارج 

 الجسم الحي 
 نوع الجزء النباتي لم يكن لوأن  8توضح النتائج في الجدول 

الناتجة، أما تأثير عدد االفرع  متوسطمعنوي في  ثيرأت
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 اً كان معنوي KIN) 1-ممغم.لتر 0.3)بوجود   IAAراكيزت
اعطت معاممة القياس  عدد االفرع اذ متوسطفي خفض  

 3.7لعدد االفرع بمغ  متوسط( اعمى IAA من الخالية )
-ممغم.لتر 0.05في حين اعطى التركيز ،  1-فرع.جزء نباتي

اما  .1-فرع.جزء نباتي 1.75لعدد االفرع بمغ  متوسطاقل   1
لى تأثير التداخل بين االجزاء النباتية و التراكيز ا ةبالنسب

IAA   1-ممغم.لتر 0.3)بوجود  (KIN  فقد كان تاثيره
معنويآ في خفض عدد االفرع لكن تفوقت معاممة القياس و 

  1-فرع.جزء نباتي 4.2لعدد االفرع بمغ  متوسطأعطت اعمى 
اقل   1-ممغم.لتر 0.05لمقمو النامية في حين اعطى التركيز 

 لمعقد.  1-فرع.جزء نباتي 1.7لعدد االفرع بمغ  متوسط
 0.0بوجود ( IAAتأثير تراكيز مختمفة من  .8جدول 
 0-ممغم.لتر

KIN) في  ونوع الجزءالنباتي و التداخل بينهما
عدد االفرع الناتجة لنبات الستيفيا بعد اربعة اسابيع من 

 الزراعة خارج الجسم الحي.

 هتوسط

 التراكيز

 عدد االفرع

)فرع.جزء نباتي 
-1

)
 

 تراكيز

IAA هلغن.لتر
-1 

 العقد

 الساقية

 نالقو

 الناهية

3.70 3.2 4.2 0 

1.75 1.7 1.8 0.05 

2.00 2.0 2.0 0.1 

2.00 1.8 2.2 0.5 

 LSD 0.05قيوة  0.841        0.595

 
2.180 2.55 

األجزاء  هتوسط

 النباتية

 N.S         قيوةLSD 0.05 

 0-ممغم.لتر 0.0بوجود ( IAAتأثير تراكيز مختمفة من 

KIN) متوسطفي  ونوع الجزءالنباتي و التداخل بينهما 
طول االفرع الناتجة لنبات الستيفيا بعد اربعة اسابيع من 

إلى  9تشير النتائج في الجدول : الزراعة خارج الجسم الحي
أختمفت معنويًا في أستجابتيا في صفة  ةن االجزاء النباتيأ

عمى العقد اذا  ةوتفوقت القمم الناميطول األفرع المتكونة 
)بوجود  IAA ثير تراكيزتأبالنسبة ل ، وسم 3.34اعطت 

في خفض  ًا أيضاً كان تأثيره معنوي  KIN)  1-ممغم.لتر 0.3
اذا اعطى التركيز   IAAطول االفرع بزيادة تركيز  متوسط

سم 1.65لطول االفرع  بمغ  متوسطاقل   1-ممغم.لتر 0.5
( وبمغ IAAالخالية من في حين تفوقت معاممة القياس )

الى التداخل بين  ةاما بالنسب سم. 4.68طول االفرع  متوسط

في خفض  اً فقد كان معنوي  IAAاالجزاء النباتيو وتراكيز 
 لمعقد 1-ممغم.لتر 0.5ز اذ اعطى التركي ،طول االفرع متوسط
سم في حين  0.85لطول االفرع بمغ  متوسطاقل  الساقية

لطول االفرع  متوسطتفوقت معاممة القياس و أعطت أعمى 
 سم لمعقد. 4.75بمغ 

 0.0بوجود ( IAA. تأثير تراكيز مختمفة من 9جدول 
 0-ممغم.لتر

KIN) في  النباتي و التداخل بينهما ونوع الجزء
طول االفرع الناتجة لنبات الستيفيا بعد اربعة  متوسط

 اسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي.
 هتوسط

 التراكيز

طول الفرع )سن(
 

 تراكيز

IAA هلغن.لتر
 العقد 1-

 الساقية 
الناهية نالقو  

4.68 4.75 4.60 0 

2.58 1.53 3.62 0.05 

2.01 1.31 2.70 0.1 

1.65 0.85 2.45 0.5 

 LSD 0.05قيوة  1.413        0.999

 
2.11 3.34 

األجزاء  هتوسط

 النباتية

 LSD 0.05قيوة         0.706 

 يالحظ من خالل نتائج التجارب أعاله ان أضافة األوكسينين
IBA أوIAA   لم يكن لو تأثير ايجابي في تحسين نشوء

خارج الجسم الحي ولربما كان السبب  األفرع لنبات الستيفيا
ىو ان التراكيز المستعممة كانت أعمى من التركيز األمثل 
إلحداث استجابة أفضل، وتتفق ىذه النتائج مع ما وجده 

Ibrahim ( و8وآخرون )Abd El-Motaleb   وآخرون
في ان تضمين وسط  Khalil   (7)و   Hassanen( و1)

بالسايتوكاينين لوحده سبب استجابة النشوء لنبات الستيفيا 
تبين من نتائج الدراسة اختالف كما  أفضل لؤلجزاء النباتية.

عمى القمم النامية األستجابة بين الجزئين النباتيين وتفوق قمة 
في األستجابة وعدد األفرع المتكونة وىذا قد  الساقية العقد

ي يعزى الى عوامل فسمجية  تتعمق بمحتوى النسيجين الغذائ
( او الى درجة نضج وتمايز الخاليا المكونة 21واليرموني )

لمحزم الوعائية والتي تعتمد عمييا عممية نقل الغذاء الممتص 
( الى 17)Hidika و Omuraأشارمن الوسط الغذائي إذ 

ان األجزاء النباتية الكبيرة الحاوية عمى نسيج البرنكيما 
إستجابة أفضل بغض واألوعية الناقمة والكامبيوم ، تظير 

النظر عن تراكيز كل من األوكسين والسايتوكاينين في الوسط 
يمكن اعتماد النتائج اعاله  الغذائي أو كال السببين أعاله.

 نبات الستيفيا خارج الجسم الحي بنجاح.ألنشاء زروعات 
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