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 خلصامل

 MS إىل الوسط الغذائي 2iPو  KIN والكينتني  BAأديننيبنزايل  النمو اتمنظماكيز خمتلفة من ضافة تر أتثري إت الدارسة ملعرفة أجري
معنواي عن ابقي  iP2 ملجرام/لرت2,1تفوق املعاملتني أظهرت النتائج  .  Capparis spinosaنبات الكبارلمنو العقد املفردة  على

  ملجرام/لرت2 املعاملةفإن  واالوراق األفرعمتوسط عدد يف  وسم على التوايل   3.3,3.1ول النبات  بتسجليها املعامالت يف متوسط ط
BAومنظم النم للتجذير فتفوقابلنسبة أما  ورقة على التوايل ، 14.1و فرع 3.6مبعدل  األخرى املعامالت ابقي لىمعنواي ع تتفوق IBA 

جذر على  4.3سم و2.1بتسجليهما   صفة طول وعدد اجلذور يفاملعامالت  ابقي لىواي عمعنMS 2\1 وسط  يف لرت\ ملجم2 رتكيزب
  .ابحلجم 1:2 رملو  بيت موس األقلمة وسط  يف حيث سجلت اعلى نسبة جناح النبااتت جتربة عدة أوساط ألقلمة ، ومت التوايل 

 

 النمو. منظمات - زراعة األنسجة النباتية - Capparis spinosa :فتاحيةالكلمات امل
 

 املقدمة . 1
منتشر ىف ليبيا الطبية  تاتانبال من وهو  Capparaceaيتبع الفصيلة الكبارية .Capparis spinosa Lنبات الكبار 

يتحمل   ،بلية جلاملناطق ا يفينمو متدليا  ةشجرية ذات ساق قصري  وهو عبارة عن ،ر االبيض املتوسطودول حوض البح
وجلدية امللمس حوافها متكاملة  معنقةوأوراقه  ،اهقة مكاان لهويتخذ من األماكن الصخرية والشة ارتفاع درجة احلرار 

واإلنداثر  ضمن األنواع النباتية املهددة ابإلنقراض  ويعترب نبات الكبار من ،الورديوأزهاره لوهنا أبيض يشوهبا اللون 
(Padulosi et al., 2002)  عالج  ات منهاعدة عالج ما عدا اجلذور يفجزاءه تستخدم كل أالنبااتت الطبية وهو

املغص الكلوي واإلصاابت املعدية اليت تكون مصحوبة بكثرة القي واإلصاابت الشرجية ابلبواسري وعالج روماتيزم املفاصل 
، الكاربك البكتيك محضمحض ها نمابملواد الفعالة نبات غين أضافة إىل أن ال (.1997 ،القاضيوضربة الشمس )

مركبات طيارة ( كذلك يستخدم كتوابل لبعض األطعمة، لذلك جيب العمل  ،سكر ،إنزمي اليورنيز، يد الربوتنيجليكوس
أستخدام الزراعية دوراً مهماً يف إكثار النبات وتعترب  وطريقة وتلعب النظم (.1999 ،القاضيعلى دعم وتشجيع زراعته ) 

عوضا  أي اهنا متماثلة وراثياً  لنبات األمأهنا احلصول على نبااتت مماثلة لاليت من شنسجة النباتية من النظم تقنية زراعة األ
 ,.Ramezani-Gask et alعن إكثار النبات بواسطة البذور اليت من شأهنا احلصول على نبااتت ال تشبه النبات األم )

2008 ) 
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أنزمي الريونيز، ومنها ) جليكو سيد الروتني،  الطبية تاإلستخداما ود املواد الفعالة ذاتجنبات الكبار نتيجة لو ألمهية  نظراً  
للتناقص املستمر مما يعرض  هوتعرض ض الكابرك، محض البكتيك، قلويد الستاكيدرين، سكر، مركبات طيارة(ريتوتيك، مح

رق التقليدية إكثاره ابلط ابالنقراض وصعوبة اً ددمه لكثرة االستعماالت الطبية وغريها أصبح هذه النبااتت خلطر اإلنقراض
زراعة االنسجة تقنية  استعمال األمراستوجب هلذا  ، ال يف موسم النمو فقطإية من  النبات وعدم توفر األجزاء اخلضر 

صة اللتغلب علي كثري من املشاكل اخلاصة ابلنبااتت سواء كانت منزرعة بصورة منتظمة أو برية كاملشاكل اخلالنباتية 
، أو املشاكل اخلاصة ابلظروف البيئية   ددفهو نبات مهمراض ، أو صعوبة تكاثره ، األببعض  ابلنبات ذاته كأصابتة

كمادة   على كميات كبرية من مضادات األكسدة الكبارحيتوي نبات  .(1999، القاضي)كاحلرارة والرطوبة واإلضاءة 
لتأثريات املضادة عدة ابإلضافة ًا أنه يستخدم ملعاجلة انتفاخ املصوصواليت جتعل من النبات طبيُا خروتني بيوفالفونويد 

 (Demir et al., 2008ماتيزم )للرو 
 منظمبوجود  النموات اخلضرية تحيث تضاعف الكبـار بواسـطة زراعـة االنسجة نبات اكثار( 2012 ،زيد درس ) 

معرفة أتثري تراكيز خمتلفة  النبات و  طويرة من شاهنا تصول اىل عمليلو ا لذلك هتدف الدراسة إىل . BAملجم/لرت2النمو
 و العقدة املفردة لنبات الكبار.من منظمات النمو على من

 

 مواد وطرق البحث  .2
فـة دف معرفـة أتثـري إضـافة تراكيـز خمتلهبـمبركـز حبـوت التقنيـات احليويـة النباتيـة   األنسـجة قسـمأجريت هذه  التجربـة مبختـرب  

 نبات الكبار .لعلى منو العقد املفردة BA, kin,2ip ) اتينينالسيتوك )لنمومنظمات امن 
 لنبااتتر امصد. 1.2

 .   2017يف شهر ابريل سنة  مسالتةمبدينة  مية  الشعافنيمت احلصول على نبات الكبار من حم
 التعقيم السطحي .2.2

وقطــرات مــن  وغســلت ابملــاءاملعمــل  إىلونقلــت  نبــاتاملفــردة للمــن العقــل  عضــةلانمــوات ال املستأصــالت النباتيــة و اخــدت
الكحـول يف  اجـري التعقـيم السـطحي ابلغمـر حيـث غرفـة العـزل مت نقلـت إىل سـاعةف صـنملـدة  اجلاري الصابون اوال مت املاء

تركيــز تجــاري لا الكلــوركس لــولمبحالنباتيــة  ستأصــالتامل وغمــرتملــدة دقيقــة مــع التحريــك املســتمر %  70االيثيلــى برتكيــز 
مــادة قطــرات مــن   افةإضــ % مــعSodium hypochlorite NaOCl  2هــايبوكلورات الصــوديوم  ملــادة الفعالــة ملــادةا

يف  دقــائق  5ملــدة  ابملــاء املقطـر املعقــمغسـلها ثــالث مــرات  مث التحريــك املســتمر  دقيقـة مــع 20 ملــدةTween  20التـوين 
  .كل مرة

 ةيملزرعة النسيجمرحلة أتسيس ا .3.2
البيئـة تتميـز هـذه يف أانبيـب الزراعـة حيـث MS  (Murashige & Skoog, 1962 )الغـذائيل مـن الوسـط مـ 10وزع 
( علــى درجــة autoclave) تعقــيم البيئــة الغذائيــة ىف جهــاز التعقــيم ابلبخــار يلــي ذلــك ، % أجــار7% ســكروز و3ود بوجــ

ســـم مـــع إزالـــة  1بطـــول  العقـــد املفـــردة  مث أخـــذت ، قيقـــةد 15ابر ملـــدة  1.02يـــة وضـــغط جـــوى ئو درجـــة م 121حـــرارة 
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وذلــك  اخلــايل مــن منظمــات النمــو MSائى املفــردة ىف الوســط الغــذالتعقــيم وزرعــت العقــد  مسيــة حملــول املتــأثرة مــن أألجــزاء
سـاعة إضــاءة و  16و ْم   25خاليـة مـن الثلـوت، وضـعت االانبيـب املزروعـة  جـت  درجـة حـرارة   لتاسـيس مزرعـة نسـيجية

 .أسابيع6م، ملدة ساعات ظال 8
 مرحلة االكثار الدقيق  .4.2
 زرع  وMS اىل الوسـط الغـذائى  ( ملجـم / لـرت 2.0و  1.0,5.0)ابلرتكيـزات  BA, Kin,2ipالنمـو  اتمنظمـ تأضـيف

لـة تعتـرب مكـرر للمعام يـباانب 10 علـىكل معاملـة   احتوتحيث  سم1أنبوب بطول كل   يف )العقد املفردة( نبايتمستأصل 
 8 روروبعـد مــ ،ظـالم سـاعات 8إضــاءة و  سـاعة 16 وْم   25  درجـة حـرارة  جــت  املزروعـة االانبيـبوضـعت  ، ةالواحـد

 .وعدد األوراقو  األفرعوعدد النموات اخلضرية طول للصفات املدروسة  ت البياانتسجلأسابيع من الزراعة 
 مرحلة التجذير  .5.2

ملجـم  (2.0و 1.0ابلرتكيـزات ) IBA إليها مـنظم النمـو اً مضاف MS 2\1و MSئي وسط الغذاصالت إىل النقلت املستأ
النمـو خاليـة مـن منظمـات  MS 2\1و MSغذائيـة  الت اىل أوسـاطنقلت كل املعـامملدة أسبوع مت  من اجل التجذيرلرت  /

 8اجلذوربعـد  طـول وعـددسـجلت البيـاانت  زراعـةأسـابيع مـن ال 4بداية ظهور اجلذور يف مجيع املعـامالت بعـد مـرور  ولوحظ
 .أسابيع من الزراعة

 اقلمة النبااتت  .6.2
تغطيــة  مت داخــل املعمــل األصــصئي وغســلها جيــدا مت زراعتهــا يف ط الغــذامــن الوســأخــذ النبيتــات ذات اجملمــوع اجلــذري مت 

زالـة الغطـاء مت إ 1:2 بنسـبة  بيتمـوس ورمـل األقلمـة والـذي حيتـوي علـىوسـط  اسـبوعيني يفاألصـص بغطـاء بالسـتيكي ملـدة 
 .لبيتموس ورماألقلمة وسط نفس يف  اسابيع 3بعد  البالستكية الصوبةإىل  النبيتات نقل متتدرجييا 

 إحصائيا   النتائج وحتليل التجربة تصميم. 7.2
حصائيا ا تالبياانجليل مت  .اقخلضرية وعدد الفروع وعدد األور طول النموات ا القياسات للصفات املدروسة  مت تسجيل

مكررات لكل  10وبعدد  Completely Randomized Design (CRD)ابستخدام النظام العشوائي الكامل 
 .0.05( عند مستوى احتمال  ,1955Duncanتوسطات ابستخدام اختبار دنكن )معاملة وقورنت امل

 واملناقشة  النتائج. 3
زداد اطـول النبـات   إنتـاج اجملمـوع اخلضـري املتمثـل يف متوسـط أن( 1الشـكل )و (، 1) اجلـدول مـنأوضحت نتـائج الدراسـة 

، مقارنــة ببــاقي املعــامالت التــوايلعلــى  ســم 3.3و3.1 متوســط وذلــك بتســجيله  وملجــم /لــرت  22ipو1مــنظم النمــو يف 
 ورقـــة 14.1 بتســـجيله BAملجم/لــرت2يف متوســط عـــدد األوراق ســـجلت أفضــل النتـــائج يف املعاملـــة  (2) ويوضــح الشـــكل

معنـوايً  BAملجم/لـرت2لـة املعام تفـوق فـرعابلنسـبة ملتوسـط عـدد األ( 3. ويبـني الشـكل )تفوقها معنواي عن ابقي املعـامالتب
ويعـزى ذلـك لـدور السـيتوكينينات يف احلـد مـن السـيادة القميـة  فرع 6.3 معدلوذلك لتسجيله  األخرى تاملعامالعن ابقي 
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هـذا و ، (Naik et al, 2000; Drazeta, 1997)  كوين التفرعات اجلانبيـةة أي زايدة تاجلانبي وكسر طور سكون الرباعم
 . ( 2009 ،محودو غنية ابو )و (Chalak and ELbitar, 2006) كال من  نتائجيتفق مع 

 يفمالت ااملعــ ابقــين قــد تفــوق معنــواي عــ MS+2IBA2\1أن املعاملــة برتكيــز  (4،5شــكل) (2اجلــدول ) اظهــرت نتــائج
ضـل النتـائج نتـائج يف حصـوهلم علـى افوهـذا يتفـق مـع  التوايلعلى  جذر 4.3وسم  2.1 توسطمب اجلذور وعددطول  صفيت

و  مــوسيف وســط اإلمنـاء بيتبنجـاح النبــااتت  أقلمـةومت  ، (Chalak & ELbitar, 2003)   يف نفـس الوســط الغـذائي
 .(6)الشكل  البالستكية الصوبة مت اوال عملعلى مرحلتني يف امل 1:2رمل بنسبة 

 
 على منو   MSالغذائيالوسط  يف 2ipو kinو  BAموالن اتمنظمإضافة  أتثري (1)جدول 

 .العقد املفردة  لنبات الكبار
 وراقعدد األ فرععدد األ (سم)طول النبات  (لرت/مملج) املعاملة

MS 2.1 f 1.0 d d 5.0    

1 kin 2.2 e 1.8 c 10.0 c 

2 kin  d2.3  b2.8 13.1 b 

1 BA  c2.5 2.6 b 11.3 c 

2 BA b  3.0 a 6.3 14.1 a 

1 2ip a 3.1 1.8 c 10.0 c 

2 2ip .3a3 c 0.2 11.8 c 

 .0.05متشاهبة عمودايً ال توجد بينها فروق معنوية على مستوى املعنوية املتوسطات املتبوعة أبحرف -    

 

 

 )سم( باتالن طولعلى أتثري تركيز السيتوكينني ملجم/لرت  (1شكل)
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 كيز السيتوكينني ملجم/لرت على عدد األوراق طوالنبات)سم( تر أتثري (2)شكل

 
 لفروععدد اعلى . أتثري تركيز السيتوكينني ملجم/لرت (3)شكل

 

 العقد املفردة لنبات الكبار. جتذيرعلى  ونوع الوسط الغذائي IBA هرمونأتثري إضافة ( 2)ول جد
 عدد اجلذور (سم) اجلذورطول  (لرت/جملم) املعاملة

  MS   c1.0   c 1.4 

MS+1 IBA  c 1.3   c 1.7 

MS+2 IBA  b 1.7 b 2.5 

 MS2\1  c 1.2 c 1.8 

MS+1 IBA2\1   c 1.3 b 2.6 

MS+2 IBA2\1  a 2.1 a4.3 

 .0.05 املتوسطات املتبوعة أبحرف متشاهبة عمودايً ال توجد بينها فروق معنوية على مستوى املعنوية-      
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 طول اجلدور)سم(على ينني ملجم/لرت أتثري تركيز السيتوك (4)شكل
 
 

 

 عدد اجلذورعلى جم/لرت تركيز السيتوكينني مل . أتثري(5شكل)
 

http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas


   ........ نبات الكباراكثار واقلمه 

62  

     http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas  2020 ديسمرب األولالعدد  الثايناجمللد 

                            

 اتثري إضافة السيتوكينينات على منو العقدة املفردة لنبات الكبار( 6)شكل

 

 تكوين اجلذور لنبات الكبار على IBAثرينوع الوسط الغذائي وات( 7)شكل

 

 اقلمة  نبات الكبار )8)شكل
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Abstract 

 

The study was conducted to investigate the effect of adding different concentrations of plant growth 

regulators of Benzyl adenine BA, KIN and 2 iP to MS nutritional medium on the growth of single nodes 

of Capparis spinosa plant. The results showed that in plant length factor the treatments of 2 and 1 mg / 

liter 2iP were significantly higher compared with the other treatments and the obtained plants reached 

average length of 3,3.3,1 cm respectively in these treatments, while for the average number of branches 

and leaves factors, the treatment 2 mg / liter of BA was significantly higher compared with other 

treatments, the produced plants arrive to 3.6 branches and 14.1 leaves.  For rooting system, the treatment 

of MS supplemented with IBA growth regulator with a concentration of 2 mg / liter was significantly 

higher for both length and number of roots. The obtained plants were adapted using different treatments 

but the treatment of mixture peat moss and sand 1: 2 was the best 
 

Keywords: Capparis spinosa - plant tissue culture - growth regulators. 
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