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 الجبرليك وفترة اإلضاءة على إنبات بذور ونمو بادرات نبات عين البزون معملياً  ضتأثير حام

Pإخالص متعب أحمد الزهيري
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 العراق –جامعة ديالى  – كلية الزراعة –وهندسة الحدائققسم البستنة  -۱

 العراق – جامعة تكريت – لزراعةكلية ا –وهندسة الحدائق قسم البستنة  -۲

 العراق –جامعة ديالى  –كلية الزراعة  – قسم التربة والموارد المائية -۳
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 (من ۲۰۱٥ـجامعة ديالى خالل موسم ، كلية الزراعة ،في مختبر زراعة األنسجة النباتيةالدراسة  جريت هذهأُ  الملخص:
Pلتر.ملجم ٤.۰و  ۳.۰و  ۲.۰و  ۱.۰ و ۰.۰ تركيزاتب GAR3R حامض الجبرليك تأثير معرفةبهدف  )يارآ ۲٥ إلى شباط ۲۱

-

۱
P  لنبات عين  الرويشة والجذير كل من النسبة المئوية إلنبات البذور وطول ساعة إضاءة) على ۱٦(اإلظالم أو واإلضاءة

Pملجم.لتر ٤أو  ۳تركيزات المرتفعة (، وقد أظهرت النتائج أن ال(Catharanthus roseus)البزون 

-۱
P من حامض (

لم تختلف عن معاملة الكنترول كما أن فترة  المنخفضةالجبرليك أدت لنقص معنوي في نسبة إنبات البذور بينما التركيزات 
ضاءة اإلضاءة لم يكن لها تأثير معنوي على هذه الصفة، وفي معظم الحاالت فإن كالً من حامض الجبرليك وطول فترة اإل

 ير.جذالأو لم يؤثرا معنوياً على كل من طول الرويشة 

  .، الرويشهنبات، اإلاإلضاءة ،حامض الجبرليك نبات عين البزون،  :الكلمات االسترشادية

 المقدمة

 )G. Don .L 3TroseusCatharanthus 3T(نبات عين البزون يعد 
التي لها دور   (Apocynaceae)العائلة الدفليةمن نباتات 

 جنساً  ٤۱۱تضم هذه العائلة حوالي و في مجال الطبمهم 
همية كبيرة في قاموس الطب أهذا النبات ل اً،نوع ٤٦٥۰ و

على الكثير من المركبات القلويدية أهمها مركبي الحتوائه 
VincristineوVinblastine  اللذان يستعمالن في عالج

 ).Simpson, 2006( مرض السرطـــان
حامض ل نراسات العلمية أكدت العديد من الدلقد أ

تأثرات فسيولوجية واضحة في زيادة نسبة الجبرليك 
حامض  إلى أنضافة ألنواع مختلفة من البذور. إاإلنبات 
نبات البذور ونمو إيؤدي دوراً فعاالً في عملية  الجبرليك

 كللجبرلي كمانسجة النباتية البادرات في تقنية زراعة األ
بذور وتحفيز التزهير في كسر كمون الومهم دور فعال 

 ).2003 فضالً عن تشجيعه استطالة الساق (حسونة،
 كلجبرليحامض ال نأأكدت العديد من الدراسات العلمية 

ألنواع تأثرات فسيولوجية واضحة في زيادة نسبة اإلنبات 
 .Ruminska et al. (1978)حيث أشار  البذور، مختلفة من

 تركيزاتلى ع أن نقع بذور النباتات في محاليل تحتوي
 ۲۰۰۰و  ۱٥۰۰و ۱۰۰۰و ٥۰۰(GAR3 Rمختلفة من 

Pلتر.ملجم

-۱
P(  قد أدى إلى زيادة قابلية بذور نباتات مختلفة

على تكوين  البادرات ضافة إلى تحفيزإعلى اإلنبات 

 يؤدي دوراً فعاالً في  حامض الجبرليك. وفرعاأل
نبات البذور ونمو البادرات في تقنية زراعة إعملية 

). توصل Aurelia et al., 2007اتية (نسجة النباأل
Pechake et al. (2007) حامض ضافة إلى أن إ

سبة إلى الوسط الغذائي قد أدى إلى زيادة ن GAR3R الجبرليك
والحظ  .حامض الجبرليكالمعاملة ب نبات للبذوراإل

Abdel-Hady et al. (2008)  إن معاملة بذور نباتات
مختلفة من  اتتركيزب (Atropa belladonna)البالدونا 

GAR3 R)20  ،40  ،60 ،80  ،100،120 لترملجم.P

-۱
P (

 . والحظ نفس الباحثينمكانية زيادة نسبة إنباتهاإ أدى إلى
 100إلى  GAR3R حامض الجبرليكإن زيادة تركيز 

P.لترملجم

-۱
P نبات. وفي دراسة يؤدي إلى زيادة نسبة اإل

على نوعين من  2009الحاتمي والعلواني عام علمية أجرها 
 Daturaو  Datura metel Mill همابات الداتورة ن

innoxia Linn تركيزاتفي زراعة على وسط مجهز ب 
P.لترملجم ۱۰۰و  ۷٥و  ۰ك حامض الجبرليمن 

-۱
P ن أعلى أ

عند  D. innoxia  لبادرات كانت لنوعلنسبة إنبات ونمو 
Pلتر.ملجم  75تركيز

-۱
P  في حين كانت نسبة 25بلغت %

P.لترملجم 100عند تركيزD. metel %20لنوع لنبات اإل

-

۱
P. والحظEmanuelde et al. (2011)  عند زراعتهم

 تركيزاتبذور نبات القهوة على وسط غذائي مجهز ب
P.لترملجم 10، 1.0،  0.1( حامض الجبرليكمختلفة من 

-۱
P (

  .100%نبات عالية بلغت إقد أعطت نسبة 
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ين ب التداخلمعرفة تأثير بهدف  هذه الدراسة جريتهذا وقد أُ 
 ،۲.۰ ،۱.۰ ، ۰مختلفة ( تركيزاتب حامض الجبرليك

P.لترملجم ۰.٤، ۳.۰

-۱
P ( النسبة المئوية  علىواإلضاءة

لرويشة والجذير لنبات عين ا كل من لإلنبات وطول
 البزون.

 مواد وطرق البحث

 تهيئة البذور وتعقيمها
 Pacifica Mix ب�ذور ع�ين الب�زون ص�نف  اس�تعملت

 األمريكي��ة الش��ركةم��ن  وت��م الحص��ول عل��ى ه��ذه الب��ذور 
 ور. عقم�ت الب�ذ (Pan American Seed) نتاج البذورإل

عل�ى نس�بة  ىوالمحت�و Cloraxباستخدام القاصر التجاري 
غمرت حيث  (NaOCl)وكلورات الصوديوم من هايب %6

دقيق�������ة  20ولم�������دة  NaOCl %4.5تركي�������ز بالب�������ذور 
م�رات بالم�اء  غس�لت الب�ذور أرب�ع. ثم )۲۰۱٦ ،الزهيري(

 لض�مان إزال�ة غس�لةلم�دة خم�س دق�ائق لك�ل  ر المعقمالمقط
علم��ا ب��ان كاف��ة خط��وات  بقاي��ا الم��ادة المعقم��ة م��ن الب��ذور.

التعق���يم كان���ت تج���ري تح���ت ظ���روف معقم���ة ف���ي كابين���ة 
م�ع التحري�ك   (Laminar air flow cabinet)الزراع�ة

المس��تمر للب��ذور إلزال��ة الفقاع��ات الهوائي��ة الت��ي ق��د تح��يط 
 بالبذور. 

 لوسط الغذائيتحضير ا
   MSيــــــذائــــط الغـــــوســــال الحــــمأت ــتعملــاس

(Murashige and Skoog, 1962) كل من والمزودة ب
بعدها  ).۱جدول الفيتامينات ومنظمات النمو والسكروز (

 ٥,۸ -٥.۷إلى  pHتم تعديل رقم الدالة الهيدروجينية 
واحد ( NaOHبمحلول من هيدروكسيد الصوديوم  ±۰.۱

( واحد  HClعياري) أو حامض الهيدروكلوريك 
مل  125 قناني زجاجية سعةثم وزع الوسط في  . عياري)
مل للقنينة الواحدة بعدها غطيت القناني برقائق  20وبواقع 

األلمنيوم المقاومة للحرارة وعقمت بجهاز المعقام  
Autoclave  ۱.۰٤ْم وضغط ۱۲۱على درجة الحرارة 

الزجاجية  خرجت القنانيأبعدها  .دقيقة ۲۰لمدة  ۲م/سمجك
 .م˚ 2±25 على درجة حرارة  ب الوسطتصللتبرد وي

تم تعقيم بيئات الزراعة بع�د ص�بها ف�ي أوعي�ة الزراع�ة 
م °۱۲۱داخ����ل جه����از األوت����وكالف عن����د درج����ة ح����رارة 

Pكجم/سم ۱.۰٤وضغط 

۲
P  دقيقة ۲۰لمدة.   

فض��الً ع��ن ذل��ك ت��م تعق��يم كابين��ة انس��ياب اله��واء      
الت�ي ج�رى فيه�ا  Laminar air flow cabinetطبق�ي ال

عملي�ات تعق�يم االج�زاء النباتي��ة وزراعته�ا بتش�غيلها نص��ف 
س��اعة قب��ل اس��تعمالها بع��د تعق��يم ج��درانها جي��داً م��ن ال��داخل 

%)، ث��م مس��ح ارض��يتها بقطع��ة م��ن ۷۰ب��الكحول بتركي��ز (
%) ۷۰بتركي�ز ( Ethanolالقطن المبللة ب�الكحول األثيل�ي 

روف المعقمة والتخلص من أي ملوث�ات محتمل�ة لتوفير الظ
 ).1988داخل المختبر (سلمان، 

إختبار تأثير حامض الجبرليك واإلضاءة والتداخل 
 عين البزون بينهما على إنبات البذور ونمو بادرات

على إنبات البذور  GAR3Rأجريت التجربة لدراسة تأثير
إلى الوسط GAR3R ونمو بادرات عين البزون إذ أضيف 

 ٤.۰و  ۳.۰و  ۲.۰و  ۱.۰و  ۰.۰ بالتركيزات MSائيالغذ
Pملجم.لتر

-۱
P  مكررات لكل معاملة و بمعدل  10وبواقع

بذرة لكل معاملة ) وزرعت على  ۲۰بذرتان لكل مكرر(
، ثم وضعت في غرفة النمو MS الوسط الغذائي الصلب

لوكس  ۱۰۰۰ْم وشدة إضاءة ۲±  ۲٥على درجة حرارة 
ت ظالم/ يوم أو إظالم ساعا ۸ساعة ضوء و  ۱٦ولمدة 

اسابيع من الزراعة  ٤كامل، أخذت القراءات بعد مرور 
والمتمثلة بحساب نسبة اإلنبات (%) وطول الجذير (ملم) 

 وطول الرويشة (ملم).

 النتائج والمناقشة

 )%( لإلنبات المئوية النسبة
 المنخفضة التركيزات أن  2جدول تبين البيانات في

Pملجم.لتر ۲و  ۱(

-۱
P(  لم تؤثر معنوياً  مض الجبرليكحامن

 ٤أو  ۳في نسبة إنبات البذور بينما أدى رفع التركيز إلى 
Pملجم.لتر

-۱
P  إلى نقص معنوي في نسبة إنبات البذور مقارنة

 الوسط الغذائي الخاليإذ تفوقت معاملة  بمعاملة الكنترول،
% على 70.0 بلغ حامض الجبرليك معنوياً وبمعدل من

اللتين أعطتا أقل نسبة  ۱-لتر .مملج 4.0و 3.0معاملتي 
% على التوالي. أما بالنسبة 20و 35إنبات للبذور بلغت 

لتأثير اإلضاءة فقد أشارت النتائج إلى أن طول فترة 
 اإلضاءة لم تؤثر معنوياً في نسبة إنبات البذور.

 بصفة عامة تشير بيانات التداخل الثنائي بين التركيزات
واإلضاءة إلى أن زيادة المستخدمة من حامض الجبرليك 

تركيز حامض الجبرليك تحت ظروف اإلظالم لم يؤثر 
معنوياً على نسبة إنبات البذور إال عند استخدام التركيز 

Pملجم.لتر ٤األعلى منه (

-۱
P والذي أدى لنقص معنوي في (

نسبة اإلنبات مقارنة بمعاملة الكنترول. هذا وقد لوحظ نفس 
من الزراعة في الضوء  اإلتجاه للبيانات المتحصل عليها
Pملجم.لتر ٤و  ۳حيث أدى استخدام التركيزين 

-۱
P  حامض

جبرليك لنقص معنوي في نسبة اإلنبات بدون فرق معنوي 
 بين كال التركيزين.  

ض�افة إ عن�د نب�اتاإل نس�بة نخف�اضإ س�بب يع�زى ق�د
 البذور داخل منه كافية كميات وجود حامض الجبرليك إلى

 مما داخلها التجميعي التركيز ادةزي إلى يؤدي مما المعاملة
 الحيوي�ة العملي�ات اض�طراب بس�بب إنباته�ا ف�ي س�لبا أث�ر

 فيه�ا، الهورم�وني الت�وازن اخ�تالل نتيج�ة االنس�جة داخ�ل
للب�ادرات  النم�و مع�دالت نخف�اضإ إل�ى أدى ال�ذي األم�ر
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)Skoog and Miller, 1957.( ) 2012وبين العزاوي (
 1-2جه�ز بتركي�ز م MSإن البذور المزروعة عل�ى وس�ط 

Pملجم.لت��ر

-۱
P GAR3R  60%أعط��ت أعل��ى نس��بة انب��ات بلغ��ت 

 المستخدمة بالتجربة MSمكونات الوسط الغذائي . ۱ جدول

Pالتركيز (ملجم. لتر الصيغة الكيميائية المادة

-۱
P( 

 NHR4RNOR3 ۱٦٥۰ نترات االمونيوم

 KNOR3 ۱۹۰۰ نترات البوتاسيوم

 ٤٤۰ CaClR2R,R R2HR2RO كلوريد الكالسيوم المائي
 KHR2RPOR4 ۱۷۰ فوسفات البوتاسيوم ثنائية الهيدروجين

 MgSOR4R,7HR2RO ۳۷۰ كبريتات المغنيسيوم المائية
 ۲.٦ HR3RBOR3 حامض البوريك

 MnSOR4R4HR2RO ۲۲.۳ كبريتات المنغنيز المائية
 ٦.ZnSOR4R7HR2RO ۸ كبريتات الخارصين المائية

 KI ۰.۸۳ آيوديد البوتاسيوم
 NaR2RMoOR4R2HR2RO ۰.۲٥ مولبيدات الصوديوم المائية

 CuSOR4R5 HR2RO ۰.۰۲٥ كبريتات النحاس المائية
 CoClR2R6 HR2RO ۰.۰۲٥ كلوريد الكوبلت المائي

 FeSOR4R7 HR2RO ۲۷.۸ كبريتات الحديدوز المائية
 ٦.NaR2REDTA ۳۷ اثيلين ثنائي األمين رباعي حامض ألخليك ثنائي أمالح الصوديوم

 ٥.Nicotinic acid ۰ حامض النيكوتينيك
 Thiamine – HCl ۰.۱ ض الهيدروكلوريكثايمين حام

 ٥.Pyridoxine – HCl ۰ بايرودكسين حامض الهيدروكلوريك
 Glycine ۲ كاليسين

 Myo – Inositol ۱۰۰ مايو انوسيتول
 Sucrose ۳۰۰۰۰ سكروز

 ٦۰۰۰ Agar – Agar رأجا

 GAR3 حامض الجبرليك
تركيزات الحسب  

 في الدراسة المذكورة
 

 

 4النسبة المئوية إلنبات بذور عين البزون بعد مرور  علىوالتداخل بينهما ضاءة واإل امض الجبرليكتأثير ح .۲ جدول
 MS الغذائيأسابيع من الزراعة على الوسط 

 GAR3 تركيز

Pلتر . ملجم(

-۱
P( 

 GAR3 تركيزاتمتوسط  ضاءةاإل
 الظالم ضوءال

0.0 70.00    ab 70.00     ab  70.00    a  
1.0 50.00    abc 80.00     a 65.00     ab 
2.0 30.00    bc 60.00     abc 45.00    abc 
3.0 20.00      c 50.00     abc 35.00     bc 
4.0 20.00     c 20.00       c 20.00     c 
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  A 56.00   A     38.00 متوسط االضاءة
 .%٥ها البعض وفقاً الختبار دانكن متعدد الحدود عند مستوى احتمالية * المتوسطات المتبوعة بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً عن بعض

. Salwanصنف  Fragaria vescaلنبات الشليك 
ن ) في دراسة أجروها أ2014وتوصل رؤوف وآخرون (

والليمون   (Citrus limetta)بذور الليمون الحلو نقع
في محاليل محتوية على  (Citrus limonum)الحامض 

Pملجم.لتر 1000و  500كيزي الجبرليك بتر

-۱
P  قد أدى

للحصول على أعلى متوسط لنسبة اإلنبات لبذور الليمون 
) على التوالي عند 24.67%، 25.42%الحلو والحامض (

Pملجم.لتر 500تركيز 

-۱
P.  

 الرويشة (ملم) طول
إلى عدم وجود  ۳ جدول تشير البيانات الواردة في

 علىالمستخدمة  حامض الجبرليك تركيزاتتأثير معنوي ل
على الرغم من أن االوساط المجهزة  ،الرويشة صفة طول

P.لترملجم  3.0بتركيز

-۱
P .الرويشة بلغ لطول أعطت معدل 

P.لترملجم  4.0في حين إن معاملة ،  ملم 18.00

-۱
P  أعطت

فإن الفرق غير ملم   9.23معدل لطول الرويشة  بلغ
 .معنوي إحصائياً 

 في المبينة النتائج يرفتش اإلضاءة لتأثير بالنسبة ماأ
 نتيجة حصلت لرويشةل طولمعدل  أعلى بأن ۳جدول 

ملم  17.88 للظالم وبمعدل بلغ النباتية األجزاء تعريض
قياساً إلى معاملة تعريض األجزاء النباتية إلى الضوء التي 

ولم تختلف المعامالت فيما  ملم 08 .11أعطت معدل بلغ 
ة إنبات البذور معنوياً ، كذلك لم تتأثر نسببينها أحصائياً 

 .بتعرضها للضوء أو الظالم

إلى حصول زيادة  تشير بيانات التداخل الثنائي،كما 
معنوية في معدل طول الرويشة عند معاملة األجزاء 

بتركيز  المجهزة لغذائيةالنباتية المزروعة في األوساط ا
P.لترملجم 3.0

-۱
P  معدل ذ أعطت أعلىإتحت ظروف الظالم 

وبفارق معنوي عن  ملم28.40  بلغ الرويشة لطول
P.لترملجم 3.0معاملتي 

-۱
P في  4.0في ظروف اإلضاءة و

P.لترملجمظروف الظالم 

-۱
P  معدل لطول  قلأواللتان أعطتا

 ملم  على التتابع. 7.60و 7.60الرويشة بلغ 

 طول الجذير
تركيز حامض  إن ٤تظهر البيانات في جدول 

Pملجم.لتر ٤( الجبرليك المرتفع

-۱
P( لباً وبشكل معنوي أثر س

 مقارنة بمعاملة الكنترول حيث صفة طول الجذير على
 ملم . 1.64سجلت أدنى طول للجذير بلغ 

 وجودإلى النتائج  فتشير اإلضاءة تأثير إما عن
اال أنها لم تصل إلى حد  في معدل طول الجذير اختالفات
ملم في ظروف  3.90ذ سجل طول الجذير ، إالمعنوية

 ملم في ظروف الظالم. 4.39ية و اإلضاءة اإلعتياد

 GAR3Rات تركيز تشير بيانات التداخل الثنائي بين
 ٤أو  ۳واإلضاءة إلى التأثير المثبط للتركيزات المرتفعة (

Pملجم.لتر

-۱
P من (GAR3R  على طول الجذير سواء تحت

ظروف اإلضاءة أو اإلظالم حيث ال توجد فيها فروق 
 .معنوية

 

 
 4نبات عين البزون بعد مرور ل (ملم) طول الرويشة علىوالتداخل بينهما واالضاءة  تأثير حامض الجبرليك .۳ جدول

 MS غذائيأسابيع من الزراعة في الوسط ال

 GAR3 تركيز

Pلتر . ملجم(      

-۱
P( 

 GAR3 تركيزاتمتوسط  اإلضاءة

 الظالم ضوءال

0.0   12.62 ab 19.40  ab 16.01  A 

1.0 14.32  ab 16.96  ab   A 15.64 

2.0 10.00  ab 17.00 ab 13.50  A 

3.0 7.60 b 28.40 a   A 18.00 

4.0 10.86  ab 7.60 b 9.23  A 

  A 17.88   A  11.08 متوسط اإلضاءة

 %٥* المتوسطات المتبوعة بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً عن بعضها البعض وفقاً الختبار دانكن متعدد الحدود عند مستوى احتمالية 
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أسابيع من  4البزون بعد مرور عين في طول الجذير لنبات  والتداخل بينهما ضاءةواإل الجبرليكتأثير حامض  .4ول جد
 (ملم) MSالزراعة في الوسط الزراعي 

 GAR3 تركيز

Pلتر . ملجم(

-۱
P( 

 GAR3 تركيزاتمتوسط  اإلضاءة

 الظالم ضوءال

0.0 4.92    ab 6.06     ab 5.49     A 

1.0 4.47     ab 6.59     a 5.54    A 

2.0 3.70     abc 5.60     ab    4.65    A 

3.0 3.80     abc 3.07    abc 3.44     AB 

4.0 2.67    bc 0.60    c 1.64     B 

  A 4.39    A    3.90 متوسط اإلضاءة

 %٥الختبار دانكن متعدد الحدود عند مستوى احتمالية  * المتوسطات المتبوعة بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً عن بعضها البعض وفقاً 

 

قد يعود سبب زيادة معدل طول الرويشة والجذير في 
 لى ماإضاءه االعتيادية كان في اإل الظالم على عكس ما

ليه العديد من الباحثين إلى أهميـة التحضيـن بالظالم إأشار 
وهذا Georg and Sherringtion (1993) م ـومنه

دور الظالم في منع أكسدة بعض المركبات  يعود إلى
الحساسة للضوء مثل الهرمونات الداخلية كاألوكسينات. إذ 

. لذا  IAA oxidaseيعمل الضوء على تنشيط أنزيم الـ 
طول الرويشة والجذيرفي الظالم  زيادة قد يعود سبب نإف

فترة اإلضاءة االعتيادية الى عملية الزراعة في  إلىقياساً 
ئية واستمرار تحضينها في الظالم. فإن أوساط غذا

التحضين في الظالم ربما يؤدي إلى تثبيط اكسدة المواد 
الفينولية بواسطة أنزيمات األكسدة التي يحفزها الضوء. 
كما يعتقد بأن تحضين األجزاء النباتية في الظالم يؤدي 
إلى زيادة رقة الجدران الخلوية وقلة سمكها ، مما يؤدي 

ذية المواد والسيما منظمات النمو إلى داخل إلى زيادة نفا
األنسجة المزروعة وبالتالي استجابة هذه األجزاء لكافة 

). Compton and Gray, 2000عمليات االستحداث (
كما أن لألوكسينات المتكونة في الظالم أهمية في تحفيز 

من خالل كسر روابط الجدار ليونة الجدار الخلوي وذلك 
ى مواقع جديدة تحت تأثير الضغط وإعادتها إل الخلوي

 م في زيادة حجم الخلية وإتساعها.االنتفاخي مما يساه
زيادة على أن األوكسينات قد تؤثر على األنزيمات 
المسؤولة عن بناء مكونات الجدار الخلوي وتحللها وبالتالي 

 ۱۹۹۲ (ياسين، التأثير في الخصائص الميكانيكية للجدار
وهذا يعزى إلى إن  ).Taiz and Zieger, 2002و

إلى االوساط الغذائية يشجع على حامض الجبرليك أضافة 
زيادة الطول بوصفة مساعداً في عملية استطالة  الفروع  

 )Davies, 1995القزمية التي ال تستطيع االستطالة طبيعياً (

 عــــالمراج

الحاتمي، كريم طالب وبشير عبد الحمزة محمد العلواني 
مشترك للجبرلين والحرارة في نسبة ). التأثير ال2009(

اإلنبات وتطور نمو الرويشة والجذير في نوعي 
 metel Mill  و Linn Datura innoxia الداتورة

Datura  ،۱:  ۷، مجلة جامعة كربالء العلمية. 

). تأثير بعض ۲۰۱٦الزهيري، إخالص متعب أحمد (
المواد الكيميائية في نمو نبات عين البزون وإنتاجه من 

لقلويدات االندولية داخل وخارج الجسم الحي، رسالة ا
، ماجستير، قسم البستنة، كلية الزراعة، جامعة ديالى

 العراق.

). استجابة نب�ات الش�ليك ۲۰۱۲العزاوي، عماد خلف نجم (
لإلكثار ونشوء الكالس وإنت�اج بع�ض المركب�ات الطبي�ة 
خ��ارج الجس��م الح��ي . رس��الة ماجس��تير، كلي��ة التربي��ة 

 الصرفة، جامعة ديالى.للعلوم 

ساسيات فسيولوجيا أ .)2003( حسونة ، محمد جمال الدين
 . مصر.، دار المطبوعات الجديدةالنبات

رؤوف، إياد وجيه، فاطمة خيون محمد و روباك توفيق 
). تأثير النقع بالجبرلين في إنبات بذور ۲۰۱٤عبده (

 Citrusوالليمون الحامض   Citrusالليمون الرزاق 
limetta  الحلو في نمو الشتالت الناتجة. مجلة مركز

التقنيات اإلخيائية، جامعة بغداد،  Limonuumبحوث 
 السليمانية.
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ساسيات زراعة الخاليا أ ).۱۹۸۸( سلمان، محمد عباس
واالنسجة النباتية. دار الكتب للطباعة والنشر. جامعة 

 الموصل، العراق.

ي النب�ات. ). فسلجة الش�د الم�ائي ف�1992ياسين، بسام طه (
جامعة الموصل. وزارة التعليم العالي والبح�ث العلم�ي، 

 العراق. 
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In vitro SEED GERMINATION AND SEEDLING GROWHT OF 
Gatharanthus roseus L. G.DON. AS AFEECT BY GEBBERLIC  

ACID AND PHOTOPERIOD 

Ekhlas M.A. Al-Zuhairi P

1
P, N.S.Ghanm P

2
P and B.R. Bader 

1. Hort. Dept., Coll. Agric., Diyala Univ., Iraq 

2. Hort. Dept., Coll. Agric., Tikrit Univ., Iraq 

3. Soil Sci. and Water Res. Dept., Coll. Agric., Diyala Univ., Iraq  

ABSTRACT: This study was carried out at Tissue Culture Laboratory, College of 
Agriculture, University of Diyala. The effect of GAR3R at different concentrations (0.0, 1.0, 2.0, 
3.0 and 4.0 mg.l P

-1
P and photo period (darkness or 16 hr., light) on seed germination percentage, 

lengths of plumule and radical were studied. Results showed that high concentrations (3.0 or 
4.0 mg.l P

-1
P) of GAR3R significantly decreased seed germination percentage, while lower 

concentration did not significantly differ than control. Whereas, photoperiod had no 
significant effect on this character. In most cases, GAR3R and photoperiod did not significantly 
affect on either plumule or radicle lengths.  
Key words: 3TGibberellic acid (GAR3R),3T Catharanthus roseus L., gibberelic acid, lighting, 

germination, plumule.  
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