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 خصلامل
، وهو من  Spores)األبواغ( عن طريق  Adiantum Capillus -veneris نبات كزبرة البئرل االكثار الدقيقأجريت هده التجربة لغرض 

، 0.0برتكيز  Kو  الكاينتني  BAالنبااتت املهددة ابالنقراض يف ليبيا، وقد مت دراسة أتثري منظمات النمو)السيتوكينات( بنزايل أدينني 
ة . وتشري النتائج أن منو اجلراثيم املتمثل يف زايدة طول وحجم الكتل اخلضريMSملجم/ لرت ابستخدام الوسط الغذائي   2.0، 1.0، 0.5

يف وسط االمناء النبااتت ملجم/ لرت تفوقه معنواي عن ابقي املعامالت ، مت اقلمة  2.0برتكيز  BAاملزود مبنظم النمو  MSيف الوسط الغذائي 
يف غرفة النمو وتكونت االفرع واجلذور عند نقل النبات للصوبة البالستكية يف نفس وسط  1:2املعقم من خليط بيتموس و رمل بنسبة 

 . االمناء
 

 منظمات النمو. -كزبرة البئر  -: زراعة االنسجة النباتيةاملفتاحيةالكلمات 
 

 املقدمة.1
وهو نبات يشبه نبات الكزبرة ويعرف يف ليبيا ابسم معدنوس الساقية أو عشبة  Maidenhair Fernنبات كزبرة البئر 

اآلابر القدمية املفتوحة اليت ينمو  واختفاءقرى وهو من النبااتت املهددة ابالنقراض يف ليبيا بسبب جفاف العيون الطبيعية 
يتبع العائلة   veneris - Adiantum Capillusاالسم العلمي  .(2005)الرطيب ،عليها و زايدة ملوحة املياه 

Adiantaceae  موطنه األصلي املناطق الدافئة املعتدلة واملناطق املدارية وحتت املدارية الدافئة أمريكا اجلنوبية وينتشر يف
وهو نبات من السرخسيات  Fernandez. Revilla, 2003)نوع ) 150منطقة البحر املتوسط ، يضم النبات اكثر من 

ذات ريزومات زاحفة قصرية، األوراق ذات نصل مركب ريشية ثنائية أو ثالثية من وريقات مستديرة أو بيضاوية طوهلا من 
 (. 1996 ,القيعي والسعداوي) ،سم، يتكاثر النبات ابجلراثيم )األبواغ( 3سم وعرضها  2.5 -1

كنبات زينة ونبات طىب، ينمو براي على ضفاف الربك املائية أو القنوات املائية يف يزرع النبات جلمال أوراقه إذ يستخدم  
مياهها ماحلة، كما  ألن(. لكنه أختفى حاليا من اآلابر 1996 ,القيعي والسعداوي) ،الوداين والشالالت وجبانب اآلابر

عدم االهتمام ابلنبات من حيث اكثاره واحملافظة جفت العيون وكذلك التوسع يف أنتشار املزارع احلديثة وزحف املباين، و 
يعترب النبات من النبااتت الطبية املهمة الحتوائه على العديد من املواد  ،عليه هلذا أصبح من النبااتت املهددة ابالنقراض 

تعوقات  الفعالة  فهو يستعمل  كمدر للبول ومرطب للبشرة وعالج الربو والسعال وطارد للبلغم ومقوى للشعر وعالج
 . Maridass et al, 2010)) و (1997 ,القاضي وبشينة) ،الكبد والطحال، كما أنه مضاد لبعض البكرتاي والفطرايت
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وهى دقيقة تشبه الغبار حيث يتم مجع هذه اجلراثيم من احلوافظ اجلرثومية  Sporesيتكاثر النبات بواسطة اجلراثيم 
Spores Cases تعترب السرخسيات (1996 ,القيعي والسعداوي) ,الناضجة اليت توجد على السطح السفلى لألوراق .

وأصبحت نبااتت مهددة ابالنقراض من النبااتت املهمة يف التنوع احليوي واليت أتثرت بسبب ظروف املناخ وتدخل البشر 
 .  .Fernandez & Revilla, 2010)يف الوقت نفسه  جذبت السراخس العديد من فرق البحث العاملية )

عن طريق زراعة األنسجة النباتية ابستخدام اجلراثيم من الطرق احلديثة إلكثار النبات األخذة يف  تعترب طريقة األكثارو 
حيث أظهرت  إنبات اجلراثيم حتت ظروف معقمة أفضل من اإلنبات العادي يف البيئة الطبيعية للنباتاالنتشار و يعترب 

                 Adiantum Capillusانواع خمتلفة من السراخس استجابة للنمو ابستخدام أوساط غذائية خمتلفة من بينهم

(2010 Wu et al,). 
نوًعا من السرخسيات  167أن هناك على مستوى العامل 2012يف عام  (IUCNقّدر االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة )

 .                                     IUCN, 2012)مهددة ابالنقراض ) 311اليت مت تقييمها وعددها 
 بزراعة اجلراثيم.ات كزبرة البئر هتدف الدراسة إىل استخدام تقنية زراعة االنسجة النباتية يف اكثار وأقلمة نب

 

 مواد وطرق البحث .2
 .2016لتقنيات احليوية لعام اأجريت هده التجربة مبخترب األنسجة النباتية التابع ملركز حبوث       
 مصدر النبااتت .1.2
حيث اختريت ، مبدينة طرابلس )الفرانج( مت احلصوووووووووووول على النبات من أحد املزارع القدمية مبنطقة طريق الشووووووووووووك       

 (.5العينات النباتية اجليدة ) األوراق( اليت حتتوى على احلوافظ اجلرثومية شكل )
 لتعقيم السطحي. ا2.2

جلرثومية لتجف ملدة أسووووووبوع يف درجة حرارة الغرفة مع مالحظة تركت أوال أوراق النبات اليت حتتوى على احلوافظ ا       
دقيقة. نقلت إىل كابينة العزل  30عدم تفتح احلوافظ اجلرثومية اليت حتتوي على االبواغ ، وضعت حتت املاء اجلاري ملدة 

% ملوودة دقيقووة واحوودة مع 70( حيووث غمرت ابلكحول االيثيلى برتكيز Laminar Air Flow Cabinetاملعقمووة )
% من مووادة التعقيم الفعووالووة هيبوكلورات 2التحريووك املسوووووووووووووووتمر، ومت التعقيم بغمر األوراق يف كلول الكلوراكس برتكيز 

ق مع دقائ10مل من احمللول كمادة انشووورة ملدة  100قطرة لكل  Tween-20الصووووديوم مع اضوووافة قطرات من مادة 
تركت  دقائق يف كل مرة إلزالة ااثر املادة املعقمة 5التحريك املسوووووووووتمر قبل غسووووووووولها ثالث مرات ابملاء املقطر املعقم ملدة 

 .  األوراق لتجف داخل كابينة العزل
 

 مرحلة أتسيس املزرعة النسيجية .3.2
&   (MS  Skoog, 1962 الوسووط الغذائيمل من  20يف املرحلة األوىل من التجربة أتسوويس املزرعة النسوويجية  وزع 

(Murashige    200%جم أجار يف برطماانت حجم 0.7%جم سووكروز و3اخلايل من منظمات النمو مع اضووافة 
درجة مئوية  121( على درجة حرارة  autoclaveيف جهاز التعقيم ابلبخار ) MSمل، بعد تعقيم الوسوووووووووووووووط الغذائي 
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دقيقة ، زرعت اجلراثيم بواسوووووووطة اجملهر الضووووووووئي  داخل غرفة العزل حيث وضوووووووعت 15ابر ملدة  1.02وضوووووووغط جوى 
عقم بواسووطة املشوورط وابرة صووغرية وسووكبت اجلراثيم على الوسووط الغذائي املاحلوافظ احملتوية على اجلراثيم على ورق أملونيوم 

MS 18درجة مئوية وفرتة إضوووواءة 2± 25ماانت اليت حتتوى على اجلراثيم يف غرفة النمو حتت ظروفمث حضوووونت الربط 
بيضوواء على ارتفاع  فلورسوونت( مصوودرها مصووابيح Luxلوكس ) 2000بشوودة إضوواءة  سوواعات يف اليوم 6سوواعة وظالم 

راثيم بعد أسووووبوع من ، وسووووجل بداية أنبات اجل أسووووابيع للحصووووول علي مزرعة نسوووويجية 4ملدة  سووووم من الربطماانت 45
 (. 5الزراعة شكل) 

 

 دراسة أتثريالسيتوكينات على طول وحجم النبااتت. 4.2
الكاينتني  و  BAبنزايل ادنني هحيث أضويف ل MSمل من الوسوط الغذائي  20يف املرحلة الثانية من التجربة وزع      

K ( ملجم/لرت ، زرعت الكتل اخلضوورية ألنا ة من إنبات اجلراثيم يف الوسووط الغذائي  2.0، 1.0، 0.5، 0.0برتكيز )
MS مم تقريبا يف كل برطمان ملعرفة أتثري السوويتوكينات  2.0 طوليف املرحلة األوىل وذلك بوضووع كتلة خضوورية واحدة  ب

رطماانت يف كل معاملة ووضوووووووووووووعت الربطماانت حتت نفس ب 10على الزايدة يف طول وحجم الكتل اخلضووووووووووووورية، زرعت 
 أسابيع من الزراعة . 6طول وحجم الكتل اخلضرية املتكونة بعد مرور عن الظروف النمو  السابقة ومت تسجيل البياانت 

 

 اقلمة النبااتت. 5.2
، حتت ظروف متحكم فيها  أوال ابحلجم 1:2مت اقلمة النبااتت يف وسط امناء بيتموس ورمل بنسبة  يف املرحلة الثالثة     

يف غرفة النمو ونزع الغطاء البالستيكي تدرجيا ملدة أسبوعني ولوحظ تكون مبادى اجلذور مباشرة من الكتل اخلضرية 
 ( .5وزايدة يف النمو وتكون االفرع اخلضرية عند نقل النبااتت اىل الصوبة البالستيكية يف نفس وسط االمناء شكل)

 ((Completely Randomized Design  CRDإحصائيا ابستخدام النظام العشوائي الكامل بياانتمت حتليل ال

 .Duncan)قورنت املتوسطات ابستخدام اختبار دنكن )وعند وجود فروق معنوية مكررات لكل معاملة  10وبعدد 
 

 النتائج واملناقشة.3
أوضحت  نتائج املرحلة األوىل مرحلة أتسيس املزرعة النسيجية جناح عملية التعقيم السطحي ألوراق النبات احلاملة      

% من اجلراثيم  املزروعة يف 80دقيقة بنسبة اكثر من  10% ملدة 2تركيز  الصوديوم  هيبوكلورت ادةللحوافظ اجلرثومية مب
وتتفق هذه النتائج مع ما األوىل اىل انباث اجلراثيم بعد مرور أسبوع من الزراعة ، الوسط الغذائي ، وتشري نتائج املرحلة 

 أايم من الزراعة . 5بعد مرور MS يف انباث اجلراثيم لنبات كزبرة البئر يف الوسط الغذائي Banks ،(1999) أشار اليه

أسابيع من الزراعة إبحجام صغرية متقاربة ، وهذه النتائج تتفق  4وأصبحت النبااتت على شكل كتل خضرية بعد مرور 
أسابيع من الزراعة من انبات  4يف استجابة وتكون الكتل اخلضرية لنبات كزبرة البئر بعد مرور Soare ،(2008 )مع 

 النباتعلى أتثريالسيتوكينات على طول وحجم ا النبااتترحلة تضاعف ( م1جدول ) اجلراثيم. وتوضح نتائج املرحلة الثانية
، 0.5، 0.0) زبرتكي Kو  BAاتيناحملتوى على السيتوكين MSأسابيع من الزراعة يف الوسط الغذائي  6بعد مرور 
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معنواي عن ابقي املعامالت يف صفيت طول وحجم   BAملجم/لرت  2ملجم/ لرت ، حيث تفوقت املعاملة  (2.0، 1.0
 Bertraand & Fernadez, (1999)   جدهلكل منهما وهذا يتفق ما و  سم 2.5الكتل اخلضرية بتسجيله متوسط 

 .MSيف الوسط الغذائي  اتيناكثار واستجابة بعض أصناف من النبااتت السرخسية ابستخدام توليفة من السيتوكينيف 
ات املسوووووتخدمة تفاوت  يف ين، حيث اظهرت السووووويتوكين النباتعلى طول  Kو  BAا( أتثري 1النتائج شوووووكل )وتوضوووووح 

سووووووم،  2.5عن ابقي املعامالت بتسووووووجيلها متوسووووووط   BAملجم/لرت 2 فتوفقت املعاملة النباتأتثريها عل صووووووفة طول 
سم 1.3و 1.7و  2.0حيث بلغت  K ملجم/لرت 1,2و  BAملجم/لرت 1بينما مل تسجل فروق معنوية بني املعامالت

ات ين، حيث اظهرت السووويتوكين2على حجم الكتل اخلضووورية سوووم Kو BA ( أتثري3وتوضوووح نتائج شوووكل ) (.2شوووكل )
عن ابقي املعامالت بتسوووووووووووووووجيلها  BA ملجم/لرت 2فتوفقت املعاملة  النباتيف أتثريها على حجم  املسوووووووووووووووتخدمة تفاوت

 2.0وابقي املعامالت األخرى مبتوسووووط بل   BAملجم/لرت  1، وسووووجلت فروق معنوية بني املعاملة2سووووم 2.5ط سوووومتو 
         (.4شكل ) 2سم

 أسابيع من الزراعة. 6لنبات بعد مرور اعلى طول وحجم  KوBA  تركيزأتثري  (1) جدول
 2حجم النبات سم طول النبات سم ملجرام / لرت  املعاملة

 e 0.9 f 0.7 الشاهد

0.5k 0.9 e 1.2 e 

1K 1.3 d 1.4 e 

2K 1.7 c 1.7 c 

0.5BA 1.2 d 1.6 d 

1BA 2.0 b 2.0 b 

2BA 2.5 a* 2.5 a 

 .0.05فروق معنوية على مستوى معنوية بينها دال توج* املتوسطات املتبوعة أبحرف متشاهبة عموداي 
 

 
 النباتالسيتوكينات ملجم/ لرت على طول ( أتثريىرتكيز 1شكل )
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 .2نبات سمالعلى طول   BA تركيزأتثري  (2ل )شك

 

 اتثريتراكيز السيتوكينات ملجم/ لرتعلى حجم النبات (3شكل )

 

 2سم النباتملجم/لرت على حجم  BA كيزأتثري تر  (4)شكل 
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يف وسط االمناء بيتموس ورمل املعقم  الكتل اخلضرية اليت حتتوي علي نبيتات صغرية وتبني نتائج املرحلة الثالثة اقلمة   
حتت ظروف متحكم فيها  أوال يف غرفة النمو ونزع الغطاء البالستيكي بعد األسبوع األول من األقلمة  ابحلجم 1:2بنسبة 

ية وتكون االفرع اخلضرية عند نقل النبااتت ونزعه هنائيا بعد اسبوعني ولوحظ تكون مبادى اجلذور مباشرة من الكتل اخلضر 
 وهذا يتوافق مع نتيجة أسابيع من الزراعة يف األصص الصوبة يف نفس وسط االمناء 4اىل الصوبة البالستيكية بعد 

(Fernadez, 1999) ( 5شكل. ) 
 

 االستنتاج .4
من خالل نتائج هذه الدراسة تبني أنه ميكن اكثار نبات كزبرة ابستخدام اجلراثيم عن طريق تقنية زراعة األنسجة وإنتواج 
نبااتت أعوداد كبرية من النبات لتغطية احلاجة إليه لالستخدام الطيب والزينة ، مما يسهم يف احلفاظ على املصادر الوراثية 

 MS. حيث أظهرت النتائج استجابة النبات لزراعة اجلراثيم يف الوسط الغذائي واحلفاظ على النبات من االنقراض
ملجم/لرت ،وأقلمة النبات يف وسط االمناء 2برتكيز BAوتضاعف طول وحجم الكتل اخلضرية عند استعمال منظم النمو 

 .ابحلجم1:2بيتموس ورمل بنسبة 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل اكثار نبات كزبرة البئر بزراعة االنسجة النباتية. (5)شكل 
Aنبات كزبرة البئر يف البيئة الطبيعية.   .Bالناضجة على أوراق النباتحلوافظ اجلرثومية اC   انبات اجلراثيم يف الوسط الغذائي.MS 

D ملجم/لرت2ابستخدام .منو الكتل اخلضريةBA E          استطالة االفرع.Fاقلمة نبات كزبرة البئر يف الصوبة.. 
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Abstract 

This experiment was conducted in Biotechnology research center BTRC for the purpose of studying the 

possibility of propagate Adiantum Capillus plant by using spores through   plant tissues culture 

technology, which is one of the endangered plants in Libya.  MS media was used in this study 

supplemented with some growth regulators (cytokines) of benzyl adenine BA and Kinten K at different 

concentrations (0.0, 0.5, 1.0, 2.0) mg / l.  The results indicate that the growth of spores represented by 

the increase in the length and size of the vegetative masses in the MS nutritional medium equipped with 

BA growth regulator at a concentration of 2.0 mg / l is significantly higher than other treatments. The 

obtained plants were adapted by using growth medium of the Betmos and sand mixture in a ratio of           

1: 2 in the growth room. The branches and roots formed when the plant moved to the greenhouse in the 

same medium of development. 
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