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 رقم الهاحف 
 

 الملخص
كميكككة  –فكككي م تبكككر ال أليكككا وابدسكككجة الدباتيكككة التككككابن لةسكككم البستككككد  و ددسكككة الحكككدا ق اجريكككت التجربكككة 
لغكر  اثكركار الكدبيق لدبكات السككران اثبكي   ،2113 جامعكة الموصكل فكي العكام –الزراعكة والغابكات 

 ارج الجسم الحي، باست دام الةمم الدامية والعةد السابية لدبات السكران اثبي  من تراكيكز م تمةكة مكن 
الصكم  المجزكز بكك  MS، فةد تةوبت الةمكة الداميكة المزروعكة عمكط وسك  BAمدظم الدمو البدزايل جددين 

BA  4221ي الحصول عمط جعمط معكدلل لعكدد ابفكرو، وعكدد ابوراق بمغكا ف 1-ممغم لتر 4و  2بتركيز ،
عمككط التككوالي بعككد رماديككة جسككابين مككن الزراعككة، فككي  1-وربككة فككرو  12261، 12261و  1-فككرو دبككات 4231

سكم، وللكب بزراعكة الةمكة الداميكة عمكط وسك   4245 حين ازداد معدلل  ول الةرو ليسجل جعمط بيمكة لك  بكك
MS  مككن 1-ممغككم لتككر 1بككك الصكم  المجزككزBA    بعككد رماديككة جسككابين مككن الزراعككة، فيمككا سككجمت تجككار

% وبكععمط معكدلل  111التجلير جفضل دسكبة م ويكة لتجكلير ابفكرو الداتجكة مكن الزراعكة الدسكيجية بمغكت 
 MSسم عمط التوالي، بزراعكة ابفكرو الداتجكة مكن تجكار  التضكاعو عمكط وسك   3222ل ول جلر بمغ 
ككا بالدسككبة لصككةة معككدلل عككدد الجككلور فةككد بمككغ جعمككط IBAمككن  1-ممغككم لتككر 1275 بالصككم  المككزود  ، إمَّ

 .1-جلر فرو 8261و  7281بك   IBAمن 1-ممغم لتر 121و  1275معدلل ل  عدد التركيزين 
 لمقدم  ا

من ج م الوسا ل المساعدة فكي تحسكين إدتكاج تةادة الزراعة الدسيجية تعدل 
دتككككككاج الغككككككلا  والككككككدوا ، فضككككككأل  عككككككن  المحاصككككككيل الزراعيككككككة الم تمةككككككة واا

وتمتككككاز  وسككككرعة جكرار ككككا اسككككتعمالزا ك را ككككق جديككككدة لتحسككككين الدباتككككات،
ةكككت لمتغمككك  عمكككط بعككك  العةبكككات التكككي ظبامتألكزكككا إمكاديكككات  ا مكككة و 

تحككول دون زيككادة اجدتككاج الزراعككي، مرككل إمكاديككة الحصككول عمككط جعككداد 
. فضكككككأل  عكككككن الممرضكككككاتكبيكككككرة مكككككن الدباتكككككات السكككككميمة، ال اليكككككة مكككككن 

 يدتمككككي دبككككات. [1][2]ا تصككككار الوبككككت وعككككدم التةيككككد بالموعككككد المأل ككككم
 إلككط العا مككة البالدجاديككة .Hyoscyamus albus Lالسكككران اببككي  
[3]Solanaceae يعكككككدل مكككككن جل بع ميتككككك  ال بيكككككة مدكككككل الةكككككدم،  يمتكككككاز، و

ابدككواو الدباتيككة الم ككدرة، ثحتوا كك  عمككط بمويككدات اثتروباديككة كككابتروبين 
. بكككككككيلن العديكككككككد مكككككككن البكككككككاحرين دور [4]والزيوسكككككككيامين  والسككككككككوبوثمين

مكن  (BA) التضاعو، إل يعدل البدزايكل اددكينالسايتوكايديدات في مرحمة 
، [5]جدشككك  السكككايتوكايديدات المسكككت دمة فكككي مضكككاعةة ابجكككزا  الدباتيكككة 

 Solanumجنَّ الةمككككم الداميككككة لدبكككات عدكككككككك  الل ككككك    [6]فةكككد لكككككر 

nigrum  المزروعكة عمكط وسكMS  والمجزكز بككBA   ممغكم  1بتركيكز
 1-فكرو جكز  دبكاتي 2124، بد جع ت جعمط معدلل لعكدد ابفكرو بمكغ 1-لتر

 بعد مرور ستة جسابين من الزراعة.
البككككككاحرين جنَّ لمتككككككدا ل بككككككين الجككككككز  الدبككككككاتي ودككككككوو  بعكككككك  كمككككككا جشككككككار

السككككايتوكايدين المسككككت دم دور ا كبيككككر ا فككككي مككككدا اسككككتجابة الجككككز  الدبككككاتي 
جنَّ عةكككد دبككات سككم الةكككرا   [7]لإلكرككار  ككارج الجسككم الحكككي، حيككث جكككد 

Withania Somnifera   2221جع ت جعمكط معكدلل لعكدد ابفكرو بمكغ 
% بزراعتزككا عمككط وسكك  91سككتجابة بمغككت ، وبدسككبة ا1-فككرو جككز  الدبككاتي

MS   مكككن  1-ممغكككم لتكككر 125المجزكككز بتركيكككز الصكككمBA  بعكككد مكككرور
  مسة جسابين من الزراعة.
الحصككول عمككط دباتككات السكككران اببككي  مككن : هااد ت هاالد الدراساا  الاا 

 MSزراعككككة الةمككككم الداميككككة والعةككككد السككككابية باسككككت دام الوسكككك  الغككككلا ي 
تجككككلير ابفككككرو  ، رككككمBAالصككككم  الحككككاور جفضككككل تركيككككز مضككككاو مككككن 

 .الداتجة من تجار  التضاعو وجبممتزا
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 المواد وطرائق العمل
ابدسككجة الدباتيككة التككابن لةسككم ال أليككا و دةككلت التجربككة فككي م تبككر زراعككة 

 الموصكككل/ جامعكككة  والغابكككات / كميكككة الزراعكككة و ددسكككة الحكككدا ق البسكككتدة
اجكرككار الككدبيق لدبككات  بزككدو ،2013إلككط ج   2013لمةتككرة مككن شككبا  

 السكران اببي   ارج الجسم الحي.
 األجزاء النباحي  المسحخدم   -

ج لت الةمم الدامية والعةد السابية المسكت دمة فكي التجكار  المحكددة مكن 
دباتات ابمزات الداميكة تحكت ظكروو معةمكة بعمكر سكتة جسكابين، بزكدو 

 اجكرار ال ضرر وشممت اآلتي:
 زراع  البلور  -

ج ككككلت بككككلور دبككككات السكككككران اببككككي  المعةمككككة، وزرعككككت عمككككط وسكككك  
MSO  الصككككم  ال ككككالي مككككن  مدظمككككات الدمككككو لغككككر  جدتككككاج المككككزارو

 الدسيجية.
 القمم النامي   -

سككم مككن إزالككة ابوراق المحي ككة بككالةمم  125ج ككلت  الةمككم الداميككة ب ككول 
 التضاعو.  الدامية لغر 

 العقد الساقي   -
سككككم بعكككد إزالكككة ابوراق الموجكككودة عميزكككا  1عةكككد السكككابية ب كككول ج كككلت ال

 لغر  التضاعو.
 أطراف األ رع الناحج  من حجارب الحضاعف  -

سكككم   2ا تيكككرت ج كككراو ابفكككرو الداتجكككة مكككن تجكككار  التضكككاعو ب كككول 
 لتجلير ا.

 الوسط الغلائّي  -
 Melfordالجكا ز المدكتم مكن شكركة MS  [8] است دم الوس  الغكلا يل 

، مككككن إجككككرا  بعكككك  التحككككويرات فككككي 1-غككككم لتككككر 424البري اديككككة، بككككوزن 
 مدظمات الدمو عمط وفق الزدو من الدراسة.

 الحعقيم   -
 شممت عممية التعةيم ما يعتي: 

 حعقيم الوسط الغلائّي  -
وزعككت ابوسككا  الغلا يلككة فككي جوعيككة الزراعككة وبحسكك  التراكيككز الم موبككة 
لمدظمكككات الدمكككو و الزكككدو مكككن الدراسكككة، عةكككم الوسككك  الغكككلا يل بجزكككاز 

 2-كغم سكم 1214وضغ   oم 121بدرجة حرارة  Autoclaveالمؤصدة 
45دبيةككة، ووضكعت جوعيككة الزراعكة بشكككل ما كل بزاويككة  15لمكدة 

 o لتبككرد
 . [9]لغرفة لحين تصم  الوس في درجة حرارة ا

 الحعقيم  السطحي لمبلور  -
جززت بلور السكران اببي  من وحكدة الدباتكات ال بيكة كميكة الزراعكة / 
جامعة بغداد. غسمت البلور بالما  الجارر لمكدة دصكو سكاعة، ومكن ركم 

راديكككة. ركككم دةمكككت مجموعكككة  31% لمكككدة 71غمككرت فكككي الكحكككول ابريمكككي 
محمكككول الةاصكككر التجكككارر فكككاسل  شكككركة بغكككداد مكككل مكككن  21البكككلور إلكككط 
رفعككت البككلور المعةمككة  دبيةككة. 15% ولممككدلة  15التركيز  لممدظةككاتب بكك

سكك حيا  وغسككمت بالمككا  المعةككم رككألث مككرات جزالككة جرككار المككادة المعةمككة. 
 . [10]وجصبحت البلور جا زة لزراعتزا

 ظروف حنمي  الزروعات  -
وشكككدة °، م 2± 25حضكككدت الزروعكككات فكككي غرفكككة الدمكككو بدرجكككة حكككرارة 

-سكاعات ظكألم يكوم  8ساعة ضكو  و  16لوكس لمدة  2111اجضا ة 

1
 [[11. 
  ي وسط حضاعف القمم النامي  والعقد الساقي   BAحأثير أضا    -

بعكد إتمككام مرحمككة الدشكو ، ج ككلت الةمككم الداميككة والعةكد السككابية مككن مككزارو 
الصكككم  المجزكككز  MSدسكككيجية بعمكككر سكككتة جسكككابين، وزرعكككت فكككي وسككك  

، لتحديكككد BAمكككن  1-ب ممغكككم لتكككر421، 221، 121، 125، 121بإضكككافة  
تركيزه ابمرل في تضاعو الدموات ال ضرية، سجمت الدتا م بعكد جربعكة 

 ورمادية جسابين من الزراعة، وبوابن عشرة تكرارات. 
 مرحم  الحجلير  -

بعد اثدتزا  من عمميات التضاعو دةمت ابفرو الداتجة مدزا إلكط وسك  
 ،1275، 125، 1225، 121الصككككم  والمجزككككز بإضككككافة    MSالتجككككلير

، وبوابكككن عشكككرة تكككرارات، وسكككجمت بياداتزكككا IBAمككن  1-ب ممغككم لتكككر121
 بعد ستة جسابين من الزراعة.

 الصاات المدروس    -
 الصاات المدروس  لمرحم  الحضاعف )صاات المجموع الخضري(  -

 ب.1-كك معدلل عدد ابفرو  فرو جز  الدباتي
 كك معدلل  ول ج ول ابفرو  سمب.

 ب.1-عمط ج ول فرو  وربة فرو كك معدلل عدد ابوراق
 الصاات المدروس  لمرحم  الحجلير )صاات المجموع الجلري(   -

 كك الدسبة الم وية لمتجلير.
 ب.1-كك معدلل عدد الجلور  جلر فرو الدباتي

 كك معدلل  ول ج ول الجلور  سم ب.
 الححميل اإلحصائي   -

 Completelyاسكت دام التصكميم العشكوا ي الكامكل تكم تحميكل الدتكا م ب

Randomized Designee  ، بردكككككامم  بواسككككك ةوبتجكككككار  عامميككككك
جبكل  بوردكت المتوسك ات وفكق ا تبكار، و Gen Statالتحميكل اجحصكا ي 

ككككككل معاممكككككة   [12]٪،5وبمسككككتوا احتمكككككال   L.S.D فككككرق معدكككككور
 مكررات. 10تضمدت 

 النحائج والمناقش 
اببكككي  اسكككتجابتزا جبكككدت الةمكككم الداميكككة والعةكككد السكككابية لدبكككات السككككران 

%، إل  111لمتضككككككاعو وفككككككي جميككككككن المعككككككامألت المدروسككككككة وبدسككككككبة 
ب تةوق الةمم الداميكة معدويكا  عمكط العةكدة السكابية 1جظزرت دتا م جدول  

، فككي 1-فككرو جككز  دبككاتي 2281 مغفككي إع ككا  جعمككط معككدلل لعككدد ابفككرو بككك
معككدل حككين سككجمت العةككدة السككابية اد ةاضككا  معدويككا  لزككله الصككةة ليبمككغ 

، فكككي حكككين جع كككت 1-فكككرو جكككز  دبكككاتي 2219عكككدد ابفكككرو الداشككك  مدزكككا 
المكككدلد الزمديكككة المسكككت دمة اسكككتجابة، وبةكككارق معدكككورل فيمكككا بيدزمكككا، فةكككد 

بككت مككدة الزراعككة لرماديككة جسككابين فككي معككدلل عككدد ابفككرو بككك  فككرو  2288تةول
 فككي المككدلة الزمديككة 1-فككرو جككز  دبككاتي 2212بالمةاردككة مككن  1-جككز  دبككاتي

ب دسككتدل جنَّ 1جربعككة جسككابين، ومككن مراجعككة بيادككات التضككاعو لمجككدول  
 جفضككل تككدا ألت الجككز  الدبككاتيل والمككدلد الزمديككة  ككو التككدا ل الحاصككل مككا
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بككين الةمككم الداميككة مككن رماديككة جسككابين مككن الزراعككة، ليسككجل معككدلل عكككدد 
 .1-فرو جز  دباتي 3226فرو اب

ضكافة تراكيكز  فكي صكةة معكدلل  BAجمَّا ب صوص تعرير المدلد الزمدية واا
ب حصكككول زيككادة معدويكككة فككي معكككدلل عكككدد 2عككدد ابفكككرو فيبككيلن الجكككدول  

. إل جع كت المعاممككة  BAابفكرو بإضككافة تراكيكز   2إلككط الوسك  الغككلا يل
-فكرو جكز  دبكاتي 3.15جعمكط معكدلل لعكدد ابفكرو   BAمكن  1-ممغم لتر

مككككن  1-ممغككككم لتككككر 4و  1، لكدزككككا لككككم ت تمككككو معدويككككا  عككككن المعككككاممتين 1
BA عمكط التكوالي، فككي  2298 و 2291، المتكان سكجملتا معكدلل عككدد جفكرو

جبكل معكدلل لعكدد ابفكرو  BAمكن  1-ممغم لتكر 121حين سجمت المعاممة 
، م تمةكككة بكككللب معدويكككا  عكككن بةيكككة المعكككامألت 1-فكككرو جكككز  دبكككاتي 1211

كككاعن التكككدا ل الردكككا ي الحاصكككل بكككين المكككدلد الزمديكككة وتراكيكككز  اب كككرا. جمَّ
BA  بكككت المعاممكككة المتضكككمدة إضكككافة  4فيشكككير الجكككدول دةسككك  إلكككط تةول

والزراعكككة لمككككدية رماديككككة الصككككم   MSإلككككط وسككك   BAمكككن  1-ممغكككم لتككككر
، 1-فككرو جككز  دبككاتي 3265رو جسككابين فككي إع ككا  جعمككط معككدلل لعككدد ابفكك

لممكدة الزمديكة  1-ممغكم لتكر 2 و 1التكي لكم ت تمكو معدويكا  عكن التركيكزين 
ومعاممة المةاردة لممكدة الزمديكة  125دةسزا، وا تمةت معدويا  عن التركيز 

فكككرو  1211و  2275دةسكككزا، إل اد ةككك  فيزمكككا معكككدلل عكككدد ابفكككرو إلكككط 
 عمط التوالي.1-جز  دباتي

 BAب جنَّ تكعرير التكدا ل بكين الجكز  الدبكاتيل وتراكيكز 3 ويوضح الجدول 
بككككت المعاممككككة  كككككان معدويككككا  فككككي التككككعرير عمككككط معككككدلل عككككدد ابفككككرو، وتةول

 4المجزككز بككك الصككم   MSالمتضككمدة زراعككة الةمككم الداميككة عمككط وسكك  
فككرو  3265فككي إع ككا  جعمككط معككدلل لعككدد ابفككرو  BAمككن  1-ممغككم لتككر
ككا ب صككوص التككدا ل الحاصككل 1كمككا فككي الشكككل   1-جككز  دبككاتي / جب، جمَّ

بكت المعاممكة المتضكمدة بزراعكة  BAبين العةكدة السكابية وتراكيكز  فةكد تةول
مككن  1-ممغككم لتككر 1 الصككم  المجزككز بككك  MSالعةككدة السككابية عمككط وسكك 

BA  كمكا  1-فكرو جكز  دبكاتي 2281فكي إع كا  جعمكط معكدلل لعكدد ابفكرو
مةت معدويا  عكن المعاممكة ال اليكة مكن تراكيكز /  ب، إل ا ت1في الشكل  

BA  إل سكككجمتا جبكككل معكككدلل 1-ممغكككم لتكككر 125والمعاممكككة الحاويكككة عمكككط ،
 ب عمط التوالي.1- فرو جز  دباتي 1285و  1211لعدد ابفرو 

وتشكير دتكا م التككدا ل الرألركي بككين الجكز  الدبكاتيل والمككدلد الزمديكة وتراكيككز 
BA   ةمكككم الداميكككة المزروعكككة فكككي الوسككك  ب إلكككط تةكككوق ال4فكككي الجكككدول

بعكككد رماديكككة جسكككابين مكككن   BAمكككن  1-ممغكككم لتكككر 4الغكككلا يل المجزكككز بكككك 
 1-فككرو جككز  دبككاتي 4231الزراعككة فككي إع ككا  جعمككط معككدلل لعككدد ابفككرو 

 1و  2/ جب، الككلر لككم ي تمككو معدويككا  عككن معككاممتي 1كمككا فككي الشكككل  
لككدةس لجككز  الدبككاتيل والمككدة الزمديككة إل بمككغ معككدلل   BAمككن  1-ممغككم لتككر

. فيما اد ةضت  كله 1-فرو جز  دباتي 3251و  4221عدد ابفرو فيزما 
 الصكةة بشككل معدكورل عدكد معاممكة المةاردكة ولممكدة الزمديكة دةسكزا لتبمكغ 

 ب لكأل الجز يين الدباتين.1- فرو جز  دباتي 1211
 

 
 

والمّدد الزمني   ي صا  معّدل عدد األ رع  / حأثير الجزء النباحيّ  1جدول 
 الصمب. MSالنامي  ي وسط  H. albus Lلنبات السكران األبيض .

 
 الجز  دباتي

-معدل عدد ابفرو الداتجة  فرو جز  دباتي

 ب1
 

 معدلثتزا
 مدلد  جسبووب

4 8 
 2281 3226 2236 الةمم دامية
 2219 2251 1268 العةد السابية
ج. و. م. 

1215 
1245 1232 

  2288 2212 المعدلل
ج. و. م. 

1215 
1232 

 

ضا   حراكيز  2جدول   ي صا  معّدل عدد   BA/ حأثير المّدد الزمني  وا 
 النامي  H. albus Lاأل رع لنبات السكران األبيض .

 الصمب. MS ي وسط 

 المدلد  جسبووب
 ب1-معدل عدد ابفرو الداتجة  فرو جز  دباتي

 ب1- ممغم لتر BAتراكيز  معدلثتزا
121 125 121 221 421 

4 1211 1291 2241 2251 2231 2212 
8 1211 2275 3241 3261 3265 2288 

ج. و. م. 
1215 

1271 1232 

  2298 3215 2291 2233 1211 المعدلل
ج. و. م. 

1215 
1251 

 

ضا   حراكيز  3جدول   ي صا  معّدل عدد  BA/ حأثير الجزء النباحّي وا 
 النامي  H. albus Lاأل رع لنبات السكران األبيض .

 الصمب. MS ي وسط 

 الجز  الدباتيل 
 ب1-معدل عدد ابفرو الداتجة  فرو جز  دباتي

 ب1- ممغم لتر BAتراكيز  معدلثتزا
121 125 121 221 421 

 2281 3265 3261 3211 2281 1211 الةمم دامية
 2219 2231 2251 2281 1285 1211 العةد السابية
 1232 1271 1215ج. و. م. 

  2298 3215 2291 2233 1211 المعدلل
 1251 1215ج. و. م. 

 

ضا   حراكيز  4جدول   ي  BA/ حأثير الجزء النباحّي والمّدد الزمني  وا 
  H. albus Lصا  معّدل عدد األ رع لنبات السكران األبيض .

 الصمب MSالنامي  ي وسط 
 مدلاد  الجز  دباتي

  جسبووب
 ب1-معدل عدد ابفرو الداتجة  فرو جز  دباتي

 ب1- ممغم لتر BAتراكيز 
121 125 121 221 421 

 3211 3211 2251 2231 1211 4 الةمم دامية
8 1211 3231 3251 4221 4231 

 1261 2211 2231 1251 1211 4 العةد السابية
8 1211 2221 3231 3211 3211 

 1299 1215ج. و. م. 
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ب إلككط وجككود ا تألفككات فككي اسككتجابة 5تشككير الدتككا م فككي الجككدول  فيمككا 
دككوو الجككز  الدبككاتيل لصككةة معككدلل  ككول ج ككول فككرو  سككمب بككا تألو الجككز  
، ومككدلد الزراعككة، فةككد جظزككرت الةمككم الداميككة تةوبككا  معدويككا  فككي  ككله  الدبككاتيل

مةاردكككة مكككن زراعكككة العةكككدة السكككابية التكككي سكككم  2227الصكككةة لتصكككل إلكككط 
سكككم، ويألحكككظ مككن الدتكككا م ككككللب  2211 جع ككت معكككدلل  كككول فككرو بمكككغ

حصول زيكادة معدويكة فكي صكةة معكدلل  كول ج كول فكرو بزراعكة ابجكزا  
الدباتيلكككة لرماديككككة جسككككابين، إل ازداد معككككدلل  كككول ج ككككول فككككرو ليصككككل إلككككط 

ين ابولط من الزراعكة. سم في ابربن جساب 1221 سم بعد جنَّ كان 3212
ككا ب صككوص التككدا ل الحاصككل بككين الجككز  الدبككاتيل ومككدلد الزراعككة، فةككد  جمَّ
بككت معاممككة الةمككم الداميككة مككن رماديككة جسككابين مككن الزراعككة فككي إع ككا   تةول

سككككم، إل لككككم ت تمككككو  ككككله  3215جعمككككط معككككدلل ل ككككول ج ككككول فككككرو بمككككغ 
السكككابية لممكككدةل  المعاممكككة معدويكككا  عكككن المعاممكككة المتضكككمدة زراعكككة العةكككدة
 سم. 2299الزمدية السابةة دةسزا، إل بمغ معدلل  ول ج ول فرو فيزا 

كككح جكككدول   المسكككت دمة بكككد جركككرَّت معدويكككا  فكككي  BAب جنَّ تراكيكككز 6ويوضل
 1-ممغكم لتكر 1المجزكز بكككك  MS معكدلل  كول ج كول فكرو إل جع كط وسك 
سكككككم، متةوبكككككا  عمكككككط بةيكككككة  2279جعمكككككط معكككككدلل ل كككككول ج كككككول فكككككرو بمكككككغ 

المعامألت اب را بما فيزا معاممة المةاردة، ويألحظ مكن الجكدول دةسك  
جدتل إلكككط حصكككول اد ةكككا   1-ممغكككم لتكككر 1عكككن  BAجنَّ زيكككادة تراكيكككز 

سككم عدككد  1231معدككورل فككي معككدلل  ككله الصككةة لتبمككغ جددككاه بمعككدلل  ككول 
. وفيمكا يتعمكق بتكعرير التكدا ل بكين المكدلد BAمكن  1-ترممغم ل 4التركيز 

ب فةكد تحةكق جعمكط معكدلل 6والموضحة فكي جكدول   BAالزمدية وتراكيز 
ل كككول ج كككول فكككرو فكككي المعاممكككة المتضكككمدة الزراعكككة لرماديكككة جسكككابين فكككي 

ليصل معدلل  ول ج كول فكرو فيزكا  1-ممغم لتر 1 المجزز بك MS وس  
،  BAمكن 1-ممغكم لتكر 4 المجزكز بكك   MS سم مةاردة بوسك  4215إلط 

الككلر اد ةكك  فيزككا معككدلل  ككول ج ككول فككرو  بشكككل معدككورل عككن جميككن 
 1285ليبمكككغ جددكككاه بكككك لكككدةس المكككدية المعكككامألت بضكككمدزا معاممكككة المةاردكككة 

 سم.
بككين دككوو ابجككزا  الدباتيلككة  ب جنَّ تككعرير التككدا ل مككا7ويألحككظ مككن جككدول  

بككت الةمككم  فككي معككدلل  ككول ج ككول BAوتراكيككز  فككرو كككان معدويككا ، إل تةول
فكككي  BAمكككن  1-ممغكككم لتكككر 1الداميكككة المزروعكككة فكككي الوسككك  المجزكككز بكككك 
سم، إل ا تمةكت معدويكا   3228إع ا  جعمط معدلل ل ول ج ول فرو  بمغ 

عن بابي المعامألت وبضمدزا معاممة المةاردة، جمَّا جفضل معكدلل ل كول 
ج ول فرو الدامي من العةدة السكابية فحكدث فكي الوسك  الغكلا يل المجزكز 

سكككم، ولكككم ي تمكككو معكككدلل  كككول  2231و بمكككغ  BAمكككن  1-ممغكككم لتكككر1بكككك 
فرو معدويا  بزراعة العةكدة السكابية فكي الوسك  الغكلا يل ال كالي مكن  ج ول

، إل بمكغ BAمن  1-ممغم لتر 221 و  125  مدظمات الدمو جو المجزز بك
 سم عمط التوالي.   1299 و  2212، 2214معدلل  ول ج ول فرو فيزا 
اكيكز بين دوو الجز  الدبكاتيل والمكدلد الزمديكة وتر  جمَّاعن التدا ل الرألري ما

BA    كككككح الجكككككدول بكككككت الةمكككككم الداميكككككة المزروعكككككة لرماديكككككة 8فيوضل ب تةول
فكي إع كا   BAمكن  1-ممغكم لتكر 1المجزكز بكك   MS جسكابين فكي وسك 

سكم، مةاردكة  4245جعمط معدلل ل ول ج ول فرو  يمكن الوصول ل  بمكغ 
ببةية المعامألت اب را ومعاممة المةاردة، في حين دألحظ مكن الجكدول 

دةس  جنَّ جعمط معدلل ل ول ج ول فرو يمكن الوصول إلي  بزراعكة العةكد 
 ممغكككم 1المجزكككز بكككك  MSالسكككابية لدبكككات السككككران اببكككي  عمكككط وسككك  

سكم، الكلر ي تمكو معدويكا  عكن  3285لرمادية جسابين  كو  BAمن  1-لتر
 جمين المعامألت اب را وبضمدزا معاممة المةاردة. 

 

/ حأثير الجزء النباحّي والمّدد الزمني   ي صا  معّدل طول أطول  رع  5جدول 
 الصمب. MSالنامي  ي وسط  H. albus Lلنبات السكران األبيض .

 
 الجز  دباتي

  معديل  ول ج ول فرو  سمب
 مدلد  جسبووب معدلثتزا

4 8 
 2227 3215 1248 الةمم دامية
 2211 2299 1292 العةد السابية

 1215 1222 1215ج. و. م. 
  3212 1221 المعدلل
 1215 1215ج. و. م. 

 

ضا   حراكيز  6جدول   ي صا  معّدل طول  BA/ حأثير المّدد الزمني  وا 
 MSالنامي  ي وسط  H. albus Lأطول  رع لنبات السكران األبيض .

 الصمب

 المدلد  جسبووب
 معديل  ول ج ول فرو  سمب

 ب1- ممغم لتر BAتراكيز  معدلثتزا
121 125 121 221 421 

4 1222 1256 1244 1215 1275 1221 
8 3211 2299 4215 3213 1285 3212 
 1215 1234 1215 ج. و. م.

  1231 2214 2279 2228 2216 المعدلل
 1224 1215ج. و. م. 

 

ضا   حراكيز  7جدول   ي صا  معّدل طول  BA/ حأثير الجزء النباحّي وا 
 MSالنامي  ي وسط  H. albus Lأطول  رع لنبات السكران األبيض .

 الصمب.

 الجز  الدباتيل 
 معديل  ول ج ول فرو  سمب

 ب1- ممغم لتر BAتراكيز  معدلثتزا
121 125 121 221 421 

 2227 1216 2219 3228 2254 2227 الةمم دامية
 2211 1244 1299 2231 2212 2214 العةد السابية

 1215 1234 1215ج. و. م. 
  1231 2214 2279 2228 2216 المعدلل
 1224 1215ج. و. م. 

 

ضا   حراكيز  8جدول   ي  BA/ حأثير الجزء النباحّي والمّدد الزمني  وا 
 H. albus Lصا  معّدل طول أطول  رع لنبات السكران األبيض .

 الصمب. MSالنامي  ي وسط 
 معديل  ول ج ول فرو  سمب مدلد  جسبووب الجز  دباتي

 1-ممغم لتر BAتراكيز 
121 125 121 221 421 

 1276 1232 2211 1282 1239 4 الةمم دامية
8 3215 3225 4245 2285 1255 

 1273 1277 1276 1231 1214 4 العةد السابية
8 3214 2273 3285 3221 2215 

 1249 1215ج. و. م. 
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بكين دكوو الجكز  الدبكاتيل والمكدلة  ب وجود تبكاين مكا9تظزر دتا م الجدول  و 
تةوبككا  معدويككا  واضككحا  الزمديككة فككي صككةة معككدلل عككدد ابوراق، إل يألحككظ 

لمةمككم الداميككة كعفضككل جككز  دبككاتي فككي إع ككا  جعمككط معككدلل لعككدد ابوراق 
، بالمةاردكة مكن العةكدة السكابية التكي اد ةك  فيك  1-وربة فكرو 11219بمغ 

. فككككي حككككين توضككككح دتككككا م 1-وربككككة فككككرو 9215معككككدلل  ككككله الصككككةة إلككككط 
المككككدلة الزمديككككة الجككككدول دةسكككك  جنَّ معككككدلل عككككدد ابوراق بككككد ازداد بزيككككادة 

بكت المككدلة الزمديكة رماديككة جسكابين فكي إع ككا  جعمكط معككدلل  لمزراعكة، إل تةول
ككا عككن التككدا ل الحاصككل بككين 1-وربككة فككرو 11288لعككدد ابوراق بمككغ  . جمَّ

، والمدلد الزمديكة يألحكظ مكن الجكدول دةسك ، عكدم وجكود  دوو الجز  الدباتيل
سكككابية المزروعتكككان عمكككط بكككين الةمكككم الداميكككة والعةكككدة ال فكككروق معدويكككة مكككا

لرماديككككة جسككككابين، إل جع يككككا جعمكككط معككككدلل لعككككدد ابوراق بمككككغ  MSوسككك  
 عمط التوالي. 1-وربة فرو 11241و  11236

فككي معككدلل عككدد  BAب وجككود تككعرير معدككورل لتراكيككز 11ويظزككر جككدول  
فككي الوسكك  الغككلا يل  BAابوراق مةاردككة بمعاممككة المةاردككة، إل جنَّ تواجككد 

تألفكككات فكككي معكككدلل عكككدد ابوراق، وتكككم الحصكككول عمكككط سكككب  حكككدوث ا 
المكلين لكم ي تمةكا معدويكا   1-ممغكم لتكر 4 و 2جفضل الدتا م فكي التركيكزين 

وربكة  11211و  11263فيما بيدزمكا إل ازداد معكدلل ابوراق فيزمكا ليبمغكا 
، مةاردككة بمعاممككة المةاردككة التككي اد ةكك  فيزككا معككدلل عككدد ابوراق 1-فككرو

، ومككككن دتككككا م الجككككدول دةسكككك  دجككككد جنَّ 1-وربككككة فككككرو 7268غ معدويككككا  ليبمكككك
تككعريرا  معدويككا  فككي بككيم  BAلمتككدا ل الحاصككل بككين المككدلد الزمديككة وتراكيككز 

بكككككت المعاممكككككة المتضكككككمدة الزراعكككككة لرماديكككككة  معكككككدلل عكككككدد ابوراق، إل تةول
فكي إع كا  BA من  1-ممغم لتر 4جسابين في الوس  الغلا يل المجزز بك 

، ولكككم ت تمكككو  كككله 1-وربكككة فكككرو 12215لعكككدد ابوراق بمكككغ جعمكككط معكككدلل 
لممككدلة الزمديككة السككابةة  1-ممغككم لتككر 2و  1المعاممككة معدويككا  عككن معاممككة 

 11215دةسككككككزا، إل بمككككككغ معككككككدلل عككككككدد ابوراق فككككككي  ككككككلين المعككككككاممتين 
 عمط التوالي.  1-وربة فرو 11271و

  BAوبالرجوو إلط دتا م التدا ل الردا ي بين دوو الجكز  الدبكاتيل وتراكيكز 
  BAمكن  1-ممغكم لتكر 2ب دألحظ تةكوق معاممكة 11المبيدة في الجدول  

 مككن الةمككم الداميككة معدويككا  فككي إع ككا  المعككدلل ابعمككط لعككدد ابوراق بككك

 1، ولككم ت تمككو  ككله المعاممككة معدويككا  عككن معككاممتي 1-وربككة فككرو 11255
مكن  1-ممغكم لتكر 4مكن الةمكم الداميكة ومعاممكة   BAمكن  1-ممغم لتكر 4و

BA  و  11241مككن العةككدة السككابية، والككلر بمككغ معككدلل عككدد ابوراق فيزككا
عمككط التككوالي، فككي حككين اد ةكك  معككدلل  1-وربككة فككرو 11271و  11231

بمعاممككة المةاردككة  1-وربككة فككرو 7251 و 7285عككدد ابوراق معدويككا  إلككط 
 لةمم الدامية والعةدة السابية عمط التوالي.لكل من ا

ب وجككود تبكاين بككين دككوو الجكز  الدبككاتيل والمككدلد الزمديككة 12يظزكر الجككدول  
فككككي التككككعرير عمككككط صككككةة معككككدلل عككككدد ابوراق، إل يظزككككر  BAوتراكيككككز 

الجدول عدم وجود فروق معدوية بين المعامألت المتضمدة زراعكة الةمكم 
الداميككة جو العةككد السككابية لدبككات السكككران اببككي  عمككط الوسكك  الغككلا يل 

لرمادية جسابين التكي جع كت جعمكط  BAمن  1-ممغم لتر 4، 2المجزز بك 
وربكة  11251و  11281، 12261، 12261ق بمغت معدلثت لعدد ابورا

عمككط التككوالي، ولككم ت تمككو  ككله المعككامألت معدويككا  عككن معككاممتي  1-فككرو
-ممغكم لتكر 1زراعة الةمم الدامية جو العةدة السابية في الوس  المجزز بك 

و  11261لرماديككة جسككابين، إل بمككغ معككدلل عككدد ابوراق فيزككا  BAمككن  1
والي، كككللب دألحككظ فككي الجككدول دةسكك  جنَّ عمككط التكك 1-وربككة فككرو 11271

 2 المجزككز بككك MSالةمكم الداميككة المزروعككة بربعكة جسككابين عمككط وسك  

وربككة  11251، بككد جع ككت معككدلل عككدد جوراق بمككغ BAمككن  1-ممغككم لتككر
، وبزكككله فزكككي لكككم ت تمكككو معدويكككا  عكككن المعكككامألت السكككابةة الكككلكر 1-فكككرو

الدبككككاتيل والمككككدلد الزمديككككة الداتجككككة مككككن التككككدا ل الرألرككككي بككككين دككككوو الجككككز  
 .BAوتراكيز 

 

/ حأثير الجزء النباحّي والمّدد الزمني   ي صا  معّدل عدد األوراق  9جدول  
 الصمب. MSالنامي  ي وسط  H. albus Lلنبات السكران األبيض .

 
 الجز  دباتي

  ب1-معديل عدد ابوراق  وربة فرو
 مدلد  جسبووب معدلثتزا

4 8 
 11219 11236 8282 داميةالةمم 

 9215 11241 7271 العةد السابية
 1273 1213 1215ج. و. م. 
  11288 8226 المعدلل
 1273 1215ج. و. م. 

 

ضا   حراكيز  11 جدول  ي صا  معّدل عدد  BA/ حأثير المّدد الزمني  وا 
 MSالنامي  ي وسط  H. albus Lاألوراق لنبات السكران األبيض .

 الصمب.

المدلد 
  جسبووب

 ب1-معديل عدد ابوراق  وربة فرو
 ب1- ممغم لتر BAتراكيز  معدلثتزا

121 125 121 221 421 
4 5285 7281 8215 9255 9295 8226 
8 9251 11211 11215 11271 12215 11288 

ج. و. م. 
1215 

1263 1273 

  11211 11263 9265 8291 7268 المعدلل
ج. و. م. 

1215 
1215 

 

ضا   حراكيز  11جدول   ي صا  معّدل عدد  BA/ حأثير الجزء النباحّي وا 
 MSالنامي  ي وسط  H. albus Lاألوراق لنبات السكران األبيض .

 الصمب.

 الجز  الدباتيل 
 ب1-معديل عدد ابوراق  وربة فرو

 ب1- ممغم لتر BAتراكيز  معدلثتزا
121 125 121 221 421 

 11291 11231 11255 11241 9235 7285 الةمم دامية
 9215 11271 9271 8291 8245 7251 العةد السابية

 1273 1263 1215ج. و. م. 
  11211 11263 9265 8291 7268 المعدلل
 1215 1215ج. و. م. 
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ضا   حراكيز  12 جدول النامي  H. albus L ي صا  معّدل عدد األوراق لنبات السكران األبيض . BA/ حأثير الجزء النباحّي والمّدد الزمني  وا 
 الصمب MS ي وسط 

 الجز 
 دباتي

 مدلد
  جسبووب

 ب1-معديل عدد ابوراق  وربة فرو
 ب1- ممغم لتر BAتراكيز 

121 125 121 221 421 

 11211 11251 9221 8251 5291 4 الةمم دامية
8 9281 11221 11261 12261 12261 

 9291 8261 7211 7211 5281 4 العةد السابية
8 9221 9281 11271 11281 11251 

 2231 1215ج. و. م. 
 

 
 

بع  )بعد أر  BAالمجهز با   MSمزروع  عم  وسط .Hyoscyamus albus L( القمم النامي  والعقد الساقي  لنبات السكران األبيض 1شكل )
 لكل من القمم النامي  والعقد الساقي  BAمن  1-ممغم لحر 4و1أعم  حضاعف عند الحركيزين وثماني  أسابيع من الزراع (.

 

ب جنَّ الةمكككم الداميكككة  كككي  12-1  جكككداوليتضكككح مكككن مراجعكككة البيادكككات 
جفضكككل جكككز  دبكككاتي فكككي إدتكككاج جعمكككط معكككدلل لعكككدد ابفكككرو، ومعكككدلل  كككول 
ج كككول فكككرو، ومعكككدلل عكككدد ابوراق عمكككط ج كككول فكككرو بالمةاردكككة مكككن العةكككد 
السككككابية، وبككككد يعككككود سككككب  للككككب إلككككط عوامككككل فسككككمجي  تتعمككككق بمحتككككوا 

ر يكؤدر  اصة ابوكسين ال بيعكي الكل من الغلا  والزرموداتالدسيجين 

كا ب صكوص تكعرير تراكيكز [13]دورا  مزما  في است الة ودمكو ابفكرو  . جمَّ
BA  فككي تضككاعو ابجككزا  الدباتيلككة المزروعككة، فربلمككا يعككود السككب  إلككط
 و جحد السكايتوكاديدات، جل يكؤدر دورا  مزمكا  فكي السكي رة عمكط  BAجنَّ 

السككيادة الةميككة وتشككجين البككراعم اجب يككة عمككط الدمككو ومككن رككم زيككادة فككي 
مدظمككات  مككا بككينمعككدلل عككدد ابفككرو لحككين الحصككول عمككط حالككة تككوازن 
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 BAالدمككو الدا ميككة والمضككافة إلككط الوسكك ، إل يألحككظ جنَّ زيككادة تراكيككز 
تةميكككل معكككدلثت عكككدد ابفكككرو، وج والزكككا، وعكككدد ابوراق بنَّ سكككتؤدر إلكككط 

. وككككللب بكككد تةسكككر الدتكككا م إلكككط جنَّ [14][15]تعرير كككا سيصكككبح عكسكككيا  
لزكككككا دور مزكككككم فكككككي ادةسكككككام واسكككككت الة   BAالسكككككايتوكايديدات بضكككككمدزا 

ال أليكككا بمكككا يكككدعكس عمكككط صكككةات الدمكككو فضكككأل  عكككن تعرير كككا فكككي بدكككا  
الككلر جشككار جنَّ [7]  تتةككق  ككله الدتككا م مككن، و [16]ابحمككا  الدوويككة 

عمكط  Withania Somnifera زراعكة الةمكم الداميكة لدبكات سكم الةكرا  
بكككد تةكككوق فكككي إع كككا   BAمكككن  1-ممغكككم لتكككر 2المجزكككز بكككك  MSوسككك  

جعمط معدلل لعدد ابفرو بعد  مسة جسابين مكن الزراعكة مةاردكة بكالتراكيز 
جن جميكككن  إلكككط اجشكككارت انمتكككلا [17]، وتتةكككق ككككللب مكككن BAاب كككرا لمكككك 

ككككان لزكككا تكككعرير محةكككز MS المضكككافة الكككط وسككك  زراعكككة  BAتراكيكككز 
 Raphanusلتكككوين اثفككرو ال ضككرية مككن ب ككن وسككيةان دبككات الةجككل 

sativus L.. 
ومككن ضككمدزا معاممكككة  IBAب جنَّ جميككن تراكيككز 13يبككيلن الجككدول  فيمككا 

دت جكلور، ولككن بدسك   م تمةكة، إل لكم يألحكظ وجكود فكروق  المةاردة كول
بالدسبة لصكةة الدسكبة الم ويكة لمتجكلير،   IBA معدوية بين معظم تراكيز

بكككت المعاممكككة  فكككي إع كككا  جعمكككط دسكككبة تجكككلير  1-ممغكككم لتكككر 1275إل تةول
التكي اد ةك  %، متةوبة بللب معدويا  عكن معاممكة المةاردكة  111بمغت 

ككككا بالدسككككبة لبةيككككة  51فيزككككا معككككدلل الدسككككبة الم ويككككة لمتجككككلير ليبمككككغ  %، جمَّ
الصككككككةات اب ككككككرا المتعمةككككككة بمرحمككككككة التجككككككلير فةككككككد تةاوتككككككت وا تمةككككككت 

ب 13المسكت دمة، إل يألحككظ مكن دتككا م الجككدول   IBAبكا تألو تراكيككز 
 IBAجنَّ  دالب زيادة معدوية في صةة معدلل عدد الجلور بزيادة تراكيز

و كي جعمكط بيمكة  1-جلر فرو دبكاتي 8261 فةد ازدادت  له الصةة لتبمغ 
مسككككجمة بككككين الةككككيم بزراعككككة جفككككرو دبككككات السكككككران اببككككي  الداتجككككة مككككن 

 1-ممغككم لتككر 1الصككم  المجزككز بككك  MSتجككار  التضككاعو عمككط وسكك  
، متةوبكككة بكككللب عمكككط معاممكككة المةاردكككة وبشككككل معدكككورل التكككي IBAمكككن 

و ي اددكط بيمكة  1-جلر فرو دباتي 2211ور إلط اد ة  فيزا عدد الجل
/ جب، فيمككككا لككككم ت تمككككو  ككككله 2مسككككجمة لزككككله الصككككةة كمككككا فككككي الشكككككل  

التكي جع كت معكدلل عكدد  1-ممغكم لتكر 1275المعاممة معدويا  عن معاممة 
 ./  ب2كما في الشكل   1-جلر فرو دباتي 7281جلور بمغ 

ككككح الجككككدول دةسكككك  تةككككولق معاممككككة   IBAمككككن  1-لتككككرممغككككم  1275ويوضل
بالمةابكل و سكم،  3222 جكلر بمكغالمعدويكا  فكي إع كا  جعمكط معكدلل ل كول 

سكم عدكد معاممكة  1212 اد ة  معدلل  ول الجكلر معدويكا  ليبمكغ إددكاه بكك
 المةاردة.

فككي زيككادة معككدلل عككدد الجككلور إلككط  IBAوبككد يرجككن سككب  تةككوق تراكيككز 
ادةسككككام   ككككو جحككككد اثوكسككككيدات المشككككجعة عمككككط زيككككادة معككككدلل IBAجن 

ال أليككا واسككت التزا فضككأل  عككن جنَّ  ككلا ابوكسككين يككؤدر دورا  مزمككا  فككي 
تحةيككز تكككوين الجككلور فككي مدككا ق الة ككن، عمككط جنَّ تكككون  دالككب حالككة 
تككوازن  رمككودي مرمككط لعمميككة التجككلير بككين محتككوا ابفككرو مككن ابوكسككين 

، [15]ومككا يضككاو إلككط الوسكك  لتحةيككز دشككو  الجككلور مككن باعككدة الةككرو 
جنَّ زيكككادة عكككدد الجكككلور وج والزكككا يعتمكككد عمكككط  [19]و [18]ةكككد جشكككار ف

تراكيكككككز ابوكسكككككين سكككككوا  الكككككدا مي جو المضكككككاو إلكككككط الوسككككك  الغكككككلا يل 
 بحداث جكبر تحةيز ثدةسام  أليا الكامبيوم وزيادة است التزا.

% بزراعككة جفككرو دبككات  51وبككد يعككود سككب  الحصككول عمككط دسككبة تجككلير
 معاممككة المةاردككةب بنَّ  ككله ابفككرو  MSOالسكككران اببككي  فككي وسكك  

 .   [20]تحتور عمط الةمم الدامية التي تعد احد موابن ت ميق ابوكسين
 

 ي حجلير أ رع نبات السكران األبيض  IBA( حأثير أضا   حراكيز 13جدول )
H. albus L.   الناحج  من حجارب الحضاعف بعد سح  أسابيع من الزراع

 .MS ي وسط 
IBA تراكيز 

 ب1-ممغم لتر 

 عدد الجلور
  جلر فرو الدباتيل 

 ب1-

  ول ج ول
 بسم  جلر

 دسبة التجلير
 %ب 

121 2211 1212 1251 
1225 3211 1285 1271 
125 4281 1287 1281 

1275 7281 3222 12111 
121 8261 1275 1281 
 1238 1217 3212 1215ج. و. م. 

 

 
 ي حجلير أ رع نبات  (1-)ممغم لحر IBA( حأثير حراكيز 2شكل )

الناحج  من الزراع  النسيجي  بعد سح    .Hyoscyamus albus Lالسكران
 .MSأسابيع من الزراع  عم  وسط 

الصمب  MSحجلير أ رع نبات السكران األبيض النامي عم  وسط  - أ
 بعد سح  أسابيع من الزراع . IBAمن  1-ممغم لحر 1775المجهز با 

الصمب  MSOنبات السكران األبيض النامي عم  وسط  حجلير أ رع - ب
 من الزراع . أسابيعبعد سح   الخالي من منظمات النمو
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Abstract    
This study was conducted in the laboratory of plant cells and tissue Department of Gardening and Landscaping / 

College of Agriculture & Forestry/ University of  Mosul in 2013 for the purpose of Micro propagation of plant 

Hyoscyamus albus L. in vitro, use apical tips, Stem nodes and different concentrations for each of BA, The 

apical tips were planted on agar solidified MS medium provided with 2 and 4 mg L 
-1

 of BA produced the 

highest rate of number of branches. The leaves number recorded 4.20, 4.30 / branch 12.60, 12.60 leaf plant 

respectively after eight weeks of cultivation. While the branch length average reach increased to 4.45 cm the 

highest value, when apical tips were cultured on MS provided with the addition 1 mg l 
-1

 of BA after eight weeks 

of planting, While rooting experiments were recorded The best percent of branches rooting produced from tissue 

culture was 100% and the highest rate of root length was 3.22 cm, respectively, as branches ends, that produced 

multiplication from experiments on agar solidified MS medium provided with 0.75 mg L 
-1

 of IBA. Average 

number of roots, were reached its highest rates at the concentrations 0.75 and 1.0 mg l 
-1

 of IBA 7.80 and 

recorded 8.60
 
cm

 
root

-1
. 


