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دراســة دور االوكسينــات والسايتوكاينينــات فـي اكثــار نبـات
 Spilanthes acmella (L.) Murr.خــارج الجسم الحي
أنســام زهير جاسم*

بشرى محمد جابر علوش*

استالم البحث  ،13نيسان2014 ،
قبول النشر  ،9تموز2014 ،

الخالصة:
وظفت تقانة زراعة االنسجة الكثار نبات  Spilanthes acmella(L.) Murr.كونه نباتا غيرر سسرتعرف ر
العراق وألهميته الطبية والعراعيرة كنبرات زةنرة ضاالةرا ة الرع اسرتعماالته األقرر ا عقمرت البر ور وزرعرت ر
الوسط الغر اي  Murashigeو ،)MS)7631، Skoogأسرتعم سنممرا النمرو α- Naphthalene acetic acid
) (Kin.) 6- furfuryl aminopurine, (NAAر سرة ررة النشررو  ،أسررا ر سرة ررة التعرراع قر أسررتعم
 )IAA) Indole-3-acetic acidضالتر اق سر Kin.ا جر ر رت النبيترات ضاةرا ة  IAAوتمرت أق متاراا أظاررت
النتايج ان سادة هاةبوك ورات الصودةوم ضتركيع  %1.5لم ة  15دقيقة كانت ذات كفرا ة عاليرة ر التعقريأا أعطرت
زراعة العق أ ع النتايج سقارنة ضعراعة القمأ الناسية والورةقاتا إن أ ع تركيع لتحفيع نشو األ رف الجانبيرة
ه  1.00س غأ /لتر Kin.اذ أعطت العق ستوسطا لع د األ رف ض غ  4.12رف ضطول  2.70سأا وأظاررت النترايج
ان أ عر توليفرة ل تعراع هر  IAAضرالتركيع  0.1و  Kin.ضرالتراكيع  1.5, 1.0, 0.5س غرأ /لترر اذ أعطرت
ستوسط ع د أ رف ض غ 31ا11 ،76ا11 ،72ا 71رعا ع ع التوال ا أسا سرة رة التجر ةر نانرت أ عر النترايج
ع ع وسط  MSنص القوة قال سن سنممات النمو اذ اعطت 71ا 11ج را ضطرول 61ا 6سرأا أسرا نترايج األق مرة
ق وج ضرنن أ عر األوسراو هرو وسرط  1ضتمرو 1 :ترضرة سعةجيرة والر ع أعطرع نسربة نجرا ض غرت  %100ضعر
أرضعرة أسراضي سرن العراعرةا أظاررت النترايج إسنانيرة اكثرار نبرات Spilanthes acmella (L.) Murr.قررار
الجسأ الح ا
الكلمات المفتاحية :االكثار الدقيق ,منظمات النموSpilanthes acmella ,

المقدمــــة:
ع ع األهمية النبيرة ل نبات وعر م وجرود أع ضحرو
أو دراسات ع يه العراق وال ال ول المجاورة
كونرره غيررر سسررتعرف رر العررراق لحرر ا ن ،لرر لك
وظفرررت تقانررة العراعررة النسرريجية ر ايكثررار ال ر قي
لا ا النباتا

ةع ر نبررات )Spilanthes acmella (L.
 Murr.المعرررروأ ضنسرررأ Toothache plant
(نبات ألأ األسنان) أة نباترات العةنرة المامرة وبيرا،
ةنتمرررر الررررع العاي ررررة المركبررررة  ،Asteraceaeتعرررر
األجررعا الجنوضيررة سررن البرازةرر المرروون اال رر
ل نبات وةنثر انتشاره ر المنراو االسرتوايية وهربه
االستوايية سن العالأ تشرم ساليعةرا ،جنروم أسرةنرا،
همال استراليا ،أ رةقيا ،و الانر ا ل نبرات تطبيقرات
هاي ة ر سجرال تصرني المرواد الصري النية ،الغر ا ،
وسستحعرات التجمي والعناةة ضالجسرأ و ر الطر
الشرعب لعررال الرأ األسررنان ،كمرا أن أزهررار وأوراق
النبات تستعم كتواضر تعراأ ل طعراما و رر النبرات
الستعماله كقاتر ل حشررات ،سعراد لدكسر ة ،سحفررع
ل جااز المناع سعراد لاللتااضرات ،سعراد ل بنترةرا،
سعاد ل فطرةات وذلك ضسب اةتوايه ع رع المركر
الفعررال ) (spilantholذو التررن ير البيولرروج الماررأ
][1ا ضسب ه ه االهميرة الطبيرة ل نبرات واسرتعماالته
المتع دة ،ق ازداد الط العرالم ع رع هر ا النبرات
و اسررررتثمر ضشررررن كبيررررر وواسرررر سررررن قبرررر النررررا:
المح يررررين والشررررركات الصرررري النية ضاالةررررا ة الررررع
انخفاض نسبة انبات الب ور وكفا تاا ق أنحسر ر
السررنوات األقيرررة ضصررورة سرررةعة ر الب ر ان الت ر
ةنتشر ياا ونقصان كبير ر اعر ادها ] [3,2وضنرا

المواد وطرائق العمل:
نف ت التجارم ضين عاس  2012-2011ر سختبرر
زراعررة األنسررجة النباتيررة الترراض لقسررأ ع رروم الحيرراة،
ك ية الع وم ل بنات ،جاسعة ضغ ادا واهرتم ت ال راسرة
ع ع سا ة -
تعقيأ األجعا النباتية
استعم ت ض ور نبات )Spilanthes acmella (L.
 Murr.الت ر تررأ الحصررول ع ياررا ضاسررتيرادها سررن
هررررركة  Pan American Seedاألسيركيررررةا
اقتبرررت سررادة هرراةبوك ورات الصررودةوم ضتراكيررع
2.5 ,2 ,1.5 ,0.0س غأ/لتر وضمر د زسنيرة 15 ,10
 ,5 ,0.0دقيقررة لن ر تركيررع وذلررك لمعر ررة الطرةقررة
المناسبة ل تعقيأ وسج ت النتايج ضع سرور أسبوف ا
سرة ة تحعير األجعا النباتية
زرعررت البررر ور رر وسرررط Murashige and
 [4] )MS) Skoogكاس القوة قال سرن سنممرات
النمرررو وضعررر سررررور  25ةوسررران سرررن ضررر العراعرررة

*ك ية الع وم ل بنات /جاسعة ضغ اد
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سرة ة نشو العروعات
أهارت نتايج جر ول) (1الرع ان إةرا ة  NAAالرع
الوسررط الغرر اي  MSأد الررع تفرروق العقرر سعنوةررا
ع رررع القمرررأ الناسيرررة والورةقرررات ررر ستوسرررط عررر د
اال رررف وأووالارراا ةققررت العق ر أع ررع ستوسررط لع ر د
األ رررف المتنونررة ض ررغ 61ا 7رررف ،أسررا القمررأ الناسيررة
ق استمرت ضالنمو الطول قرط ر جمير التراكيرع
الم روسة ،ضينما لأ تستج الورةقات لنشو األ ررف
ةترررع ررر سعاس رررة السررريطرةاأسا يمرررا ةخررر ورررول
األ رررف ،كرران ل ررـ  NAAتررن يرا سعنوةررا ر ستوسررط
وول األ ررف المتنونرة سرن العقر والقمرأ الناسيرة  ،إذ
ةققت القمأ الناسية أع ع ستوسرط لطرول األ ررف ض رغ
 4.95سررأ ت تاررا العق ر ضمتوسررط وررول  1.43سررأا إن
استجاضة العق والقمأ الناسية لوجرود الرـ  IAAلوةر ه
كانررت ةررعيفة ونمررو البررراعأ كرران ضطيئ ران وقر ةرج ر
السرب ر ذلرك لر ور األوكسرينات التر تعمر ع ررع
تثبيط نمو المرستميات الجانبية أو سا ةُعررأ ضتحفيرع
السيادة القمية ][6ا

أ رربحت البررادرات جرراهعة لتقطيعاررا الررع عقر وقمررأ
ناسية وورةقرات اسرتعم ت كمصر ر لدجرعا النباتيرة
المعقمة أغ التجارم الالةقةا
سرة ة النشو
زرعت األجرعا النباتيرة كرال ع رع انفرراد ر وسرط
 MSسعررا ا اليرره α- Naphthalene acetic
 (NAA) acidضررالتراكيع 8, 6, 4 , 2, 0.00
س غرررأ /لترررر(Kin.) 6-furfuryl aminopurine
ضالتراكيـرـع 3.00, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5,
0.00س غأ/لتر وضواق  6سنررات لن جع نبرات ،
سج ت النتايج ضع سرور 4أساضي سن العراعةا
سرة ة التعاع
اسرررتعم وسرررط  MSودر :ترررن ير التررر اق ضرررين
 )IAA) Indole-3-acetic acidضرالتراكيع 4 ,2
 ,1 ,0.1 ,0.0س غأ/لتر و Kin.ضالتراكيع 1.5, 1.0
 ,0.5 ,0.0س غأ/لتر وسرج ت النترايج ضعر  4أسراضي
سن العراعة وضواق  6سنررات لن سعاس ة ،سج ت
النتايج ضع سرور 4أساضي سن العراعةا
سرة ة التج ةر
اسرتعم وسررط  MSضنصر قرروة المغر ةات النبررر
وقوة كاس ة سعا ا اليه  IAAضالتراكيع 1.0 , 0.5 ,
 0.1, 0.0س غأ /لترر وسرج ت النترايج ضعر اسربوعين
سن العراعةا
سرة ة األق مة
غسرر ت النبيتررات الناتجررة سررن ضقاةررا األكررار وعقمررت
ضالمبي الفطرع  Benomateضتركيرع%0.2لمر ة 1-
 0.5دقيقررة ونق رررت الررع ا ررر ضالسررتينية سم رررو ة
ضمرررعةج سرررن الخرررث الطح بررر ) )Peatmossوترضرررة
سعةجيررررررررررررررة ضالنسرررررررررررررر (ضتمو :سعةجيررررررررررررررة )
(ةجأ ةجأ) )(1:0), (1:3), (1:2), (1:1), (0:1
ا غطيت األ ر ضغطرا ضالسرتين لمر ة اسربوعين
ضع ها ترأ تثقير األغطيرة ضشرن ستسراو وزةرادة عر د
الثقرروم ت ر رةجيا ور عاررا ضشررن ت ر رةج ررأ ر عررت
ك يررا وةسرربت نسرربة نجررا النبيتررات المتنق مررة ضع ر 4
أساضي ا
التح ي االةصاي
أسررررتعم البرنرررراسج  SAS,2004رررر التح يرررر
ايةصررراي ل راسرررة ترررن ير العواسررر المخت فرررة ررر
الصفات الم روسة ،وقورنرت الفرروق المعنوةرة ضرين
المتوسطات ضاقتبار أق رق سعنوع ([5] )LSDا

جدول ) :(1تأثير تراكيز (NAAملغم/لتر) في
متوسط عدد األفرع المتكونة وأطوالها(سم)من
قطع العقد والقمم النامية والوريقات المأخوذة من
بادرات نبات  S. acmellaبعد أربعة أسابيع من
الزراعة
تراكيع
NAA
س غأ/
لتر
0.0

العق
ستوسرررررط
الع د

ستوسرررررط
الطول

القمأ الناسية
ستوسط
الع د

ستوسط
الطول

الورةقات
ستوسط
الع د

ستوسط
الطول

2.00

1.14

1.00

5.25

0.00

0.00

2.0

2.00

1.97

1.00

5.37

0.00

0.00

4.0

1.20

1.16

1.00

5. 50

0.00

0.00

6.0

0.75

1.66

1.00

5.25

0.00

0.00

8.0

0.67

1.22

1.00

3.42

0.00

0.00

المتوسط

1.32

1.43

1.00

4.95

0.00

0.00

LSD
˂( P
)0.05

*0.713

*0.328

NS

*1.04

NS

NS

(*) وجود رق سعنوع )NS) ،ع م وجود رق سعنوع

أهررررارت نتررررايج إةررررا ة Kin.الررررع الوسررررط
الغ اي الع تشرجي تنروةن األ ررف سرن العقر والقمرأ
والناسيررة ضنس ر سخت فررة إذ ةققررت قط ر العق ر أع ررع
ستوسط لع د اال رف المتنونة ض رغ 71ا 6ررف ،ت تارا
القمرررأ الناسيرررة سسرررج ة 66ا 6ررررف ،ضينمرررا لرررأ ترررنج
زراعرررة الورةقرررات ضتنررروةن اع ضرررراعأ ضررر لررروة
انطواؤها وإعطاؤها أستجاضة ةعيفة لتنوةن النالس
ال ر ع لررأ ةتمرراةع الررع ضررراعأ قررالل سرة ررة النشررو
ولجمير التراكيررع الم روسررة ع ررع الرررغأ سررن إزالررة
السرروة سناررا لتجنر تنرروةن النررالس ]( [7جر ول(2
وأهارت نتايج التح ي ايةصاي الع وجرود رروق
سعنوةرة ضرين جمير التراكيرع الم روسرة ل عقر والقمررأ
الناسيررة وسعاس ررة السرريطرة ،اذ أعطررع التركيررع 1ا7
س غأ/لتر سن  Kin.أع ع ع د أ رف ض رغ 71ا 2ررف
ل عقر و1ا 2ررف ل قمرأ الناسيررة ر ةرين أعطرع أقر

النتائج والمناقشة:
ضينررت النتررايج ان التركيررع %1.5سررن هرراةبوك ورات
الصودةوم ولم ة  15دقيقة كران األ عر ر تحقير
نسرربة ضقررا ( (Survival rateض غررت  %100كمررا
كانت قالية سرن الت رو  ،أسرا التراكيرع والمر د األقر
نسررر الت رررو يارررا ستوسرررطة ،وأعطرررت التراكيرررع
والم د األع ع نباتات ةعيفة النمو نسربيا ولرأ تمارر
أع نسرررربة ت ررررو ضسررررب زةررررادة تركيررررع NaOCl
وتن يراتاا الس بية العروعاتا
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ةص ع ع أع ع ستوسط لطرول األ ررف ر الوسرط
الخررال سررن سنممررات النمررو وك ر لك الوسررط المجاررع
ضالناةنتينا
سرة ة التعاع
ةتعررر سرررن ضيانرررات الجررر ولين ) (4,3وجرررود
ررروق سعنوةررة ضررين كرر سررن ستوسررط عرر د األ رررف
وأووالاا ،إذ كان ل رـ  IAA,Kin.ترن يرا سعنوةرا ر
ع د األ ررف المتنونرة عنر إةرا تاما كرال ع رع ةر ة
الع الوسط الغ اي  ،أسا ةالة الت اق قر تفوقرت
التوليفة  1.0س غرأ /لترر Kin.و7ا 1س غرأ /لتررIAA
ع ع جمي التوليفات ع د األ رف المتنونة إذ ض غ
ستوسررط ع ر د األ رررف  12.00رعررا ل جررع النبررات
الواة ر وضمتوسررط وررول  3.38سررأ (هررن )1ا دلررت
نتايج سرة رة التعراع أهميرة وجرود الرـ  IAAسر
الـ  Kin.لتحفيع نشو البراعأ سرن العقر وهر ا ةتفر
سر نتررايج الع ةر س رن البرراةثين ال ر ةن أكر وا ع ررع أن
إةررا ة األوكسررين سر السرراةتوكاةنين ةعةر سررن نسرربة
تحفيع نشو البرراعأ سر زةرادة اسرتطالتاا ر نبرات
 [7] S.acmellaونبرررررررررررررررررررررررررات زهررررررررررررررررررررررررررة
الشمس(ا[11] )Helianthus annuss. Lا

ع ر د أ رررف ر التركيررع 2.5و ر الررع  3.60رررف
ل عق و 3.52ل قمأ الناسية سقارنرة ضمعاس رة السريطرة
التررر أنتجرررت ررررعين ل عقررر أسرررا القمرررأ الناسيرررة قررر
استمرت ضالنمو الطول قط ولرأ تحفرع تنروةن أ ررف
قعرةةا أسا يما ةخ ورول األ ررف المتنونرة قر
ةققت القمأ الناسية أع ع ستوسرط لطرول األ ررف ض رغ
 3.23سرررأ ،ت تارررا العقررر ضمتوسرررط ورررول 2.14سرررأ
وةصررر انخفررراض ررر أوررروال األ ررررف عنررر زةرررادة
تركيرررع  Kin.المعررراأ قا رررة ررر التركيرررع 1ا6
س غأ/لترررر و ررر الرررع 11ا 7سرررأ ل عقررر و31ا 1سرررأ
ل قمررأ الناسيررة عنرر التركيرررع7ا 1س غررأ /لتررر سقارنرررة
ضمعاس ة السيطرة الت سج ت 1.14سأ ل عق و5.25
ل قمأ الناسيةا
جدول( )2تأثير تراكيز مختلفة من هرمون
(Kin.ملغم /لتر) في متوسط عدد االفرع المتكونة
(فرع /جزء نباتي) وأطوالها(سم) من األجزاء
النباتية للعقد والقمم النامية والوريقات لنبات
 Spilanthes acmella (L.) Murr.بعد أربعة
أسابيع من الزراعة
تراكيعKin.
س غأ /لتر

القمأ الناسية

العق

الورةقات

ستوسط
الع د

ستوسط
الطول

ستوسط
الع د

ستوسط
الطول

ستوسط
الع د

ستوسط
الطول

0.0

2.00

1.14

1.00

5.25

0.00

0.00

0.5

3.80

2.80

3.72

3.16

0.00

0.00

1.0

4.12

2.70

4.00

3.20

0.00

0.00

1.5

4.00

2.32

3.80

2.96

0.00

0.00

2.0

3.70

2.20

3.61

2.80

0.00

0.00

2.5

3.60

1.96

3.52

2.60

0.00

0.00

3.0
المتوسط
LSD
˂( P
)0.05

3.80
3.57

1.87
2.14

3.66
3.33

2.70
3.23

0.00
0.00

0.00
0.00

*0.734

*0.518

*1.947

*1.477

NS

NS

جدول( :)3تأثير تراكيز  Kin.و ( IAAملغم/
لتر) والتداخل بينهما في متوسط عدد االفرع
الناتجة من مرحلة التضاعف لنبات S. acmella
بعد أربعة أسابيع من الزراعة
( IAAس غأ/لتر)
0.1
0.0
3.60
3.33
12.00
6.00
14.20
8.00
13.60
6.66
17ا71
66ا7

Kin.
س غأ/لتر
0.0
0.5
1.0
1.5
ستوسط
IAA
قيأ )LSD( P˂ 0.05
721ا* 7

(*) وجود رق سعنوع )NS) ،ع م وجود رق سعنوع

1.0
3.00
8.80
10.60
9.20
61ا1

2.0
2.03
5.20
6.60
5.20
17ا2

4.0
1.02
3.70
3.80
3.40
61ا1

ستوسط
Kin.
76ا1
72ا1
32ا1
37ا1
---

تركيع 176 Kin.ا ،* 6تركيع 611 IAAا ، *6ل ت اق

(*) وجود رق سعنوعا

لق سرر البيرات ] [8الترن ير االةجراض ل رـKin.
رر زةررادة عرر د األ رررف الررع دوره رر إعاقررة هرر م
البروتين والن ورو ي عال عرن تحفيرعه ألنعةمرات
البنا العوي والر ع ترنعنس ا راره ر زةرادة ةجرأ
الخ يرررة وتشرررجي عم يرررة االنقسرررام والتمررراةع الشرررن
قا ررة عن ر سا تص ر ةالررة الترروازن المثاليررة ضررين سررا
اةي سنره الرع الوسرط الغر اي سر سرا سوجرود ر
الجع النبات ،كما ق ةفسر سب االقتالأ وول
األ رف ل عق والقمأ الناسية الع اقتالأ ه ه األجعا
النباتية سحتواها سن الارسونات ال اق ية ودورها
ر عم يررات النمررو المخت فررة تبعررا لنرروف سررنمأ النمررو
وكررر لك ررر نررروف الخالةرررا ةرررمن النسررريج النبرررات
الواةررر ][9ا وتتفررر هررر ه النترررايج سررر  Erdagو
 [10] Emekررررر أن إةرررررا ة البنرررررعل أدنرررررين أو
النررراةنتين الرررع الوسرررط الغررر اي ضرررالتراكيع(17ا، 1
7ا1 ،1ا )1س غأ/لتررررر هررررج ع ررررع تفررررت البررررراعأ
الجانبية والعرةية لنبرات البراضونج ))Camomille
(وهرررو أةررر األجنرررا :التاضعرررة ل عاي رررة المركبرررة) إذ

جدول ( :)4تأثير تراكيز  Kin.و ( IAAملغم/
لتر) والتداخل بينهما في متوسط طول األفرع
الناتجة(سم) من مرحلة التضاعف لنبات S.
 acmellaبعد أربعة أسابيع من الزراعة
( IAAس غأ/لتر)
2.0
1.0
0.1
2.14
3.66
3.90
2.83
4.40
3.40
3.00
3.80
2.62
1.33
1.90
1.40

(Kin.س غأ/لتر
)
0.0
0.5
1.0
1.5
ستوسط IAA
--11ا1
66ا1
22ا6
16ا1
11ا1
(سأ)
قيأ ) LSD( P˂ 0.05تركيع 211 Kin.ا ،* 1تركيع 311 IAAا ، *1ل ت اق
117ا* 7
0.0
3.82
3.26
2.46
1.36

(*) وجود رق سعنوعا
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4.0
1.20
3.00
3.20
1.40

ستوسط
(Kin.سأ)
62ا1
61ا6
17ا6
21ا7
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جدول) :(5تأثير تراكيز ( IAAملغم /لتر) في
متوسط عدد الجذور وطولها (سم) ألفرع نبات
 S. acmellaبعد اسبوعين من الزراعة

شكل( :)1تضاعف زروعات نبات S. acmella
بعد أربعة أسابيع من الزراعة في وسط MSحاوي
على  1.0ملغم/لتر من  Kin.بالتداخل مع 0.1
ملغم/لتر من IAA
سرة ة التج ةر
أهارت ضيانات الجر ول 5الرع وجرود رروق سعنوةرة
ستوسط ع د الج ور وأووالارا الناسيرة ر وسرط
 MSكاس القوة ووسط  MSضنص قوة المغر ةات
النبر (هرررن )1ا إتصرررفت قاض يرررة األ ررررف ينترررا
الجررر ور ررر وسرررط  MSكاسررر القررروة ضننارررا ق ي رررة
وقصيرة سقارنرة ضوسرط  MSضنصر قروة المغر ةات
النبر  ،وةالة سن الجر ول ةصرول انخفراض ر
ستوسط ع د الج ور وأووالارا ضعةرادة تراكيرع IAA
ررر كرررال الوسرررطين ،اذ و ررر الرررع 11ا 71جررر را
ضمتوسط وول 61ا 7سأ وسط  MSنص القروة
ةين ض غ 11ا 76ج را ضمتوسط ورول 17ا 7سرأ
ررررر وسرررررط  MSكاسررررر القررررروة ررررر التركيرررررع1ا7
س غأ/لتررر  ،IAAكمررا ان ع ر د ووررول الج ر ور ر
وسط  MSنص القوة ضصورة عاسة كان أع ع سما
ع يه وسط  MSكاس القوة عنر جمير التراكيرع
المتشاضاة لن سناما ،اذ ةققرت سعاس رة المقارنرة ر
وسط  MSنص القوة أقصع ستوسط لع د الجر ور
ض غ 71ا 11ج را ضمتوسرط ورول 61ا 6سرأا ةالةر
ضنن التراكيع العالية سرن االوكسرين تنرون ذات ترن ير
تثبيط ر لعم يررة التج ر ةر وه ر ا ةعررع الررع ةساسررية
استطالة الج ور لدوكسين][12ا إن اقترعال تركيرع
الوسط الغر اي قر ةُحفرع النمرو والتمراةع
األسال
وعن سا ةختعل تركيع األسال الع النص أو الرضر
قرررر ةررررتدع الررررع تحفيررررع تنرررروةن الجرررر ور لد رررررف
المعروعة ألن ه ا ةتدع الع زةادة قوة تن ير المرواد
النارضوهي راتيرررة (السرررنروز) وسرررن رررأ تحفيرررع نمرررو
الج ور][13ا

الصفة

القوة

ستوسررررررررط
عرررررررررررررررر د
الج ور

كاس ررررررررررررررة
القوة
نص قوة
المتوسط
قيأ LSD

ستوسررررررررط
ورررررررررررررول
الجرررررررر ور
(سأ)

كاس ررررررررررررررة
القوة
نص قوة
المتوسط
قرررررررررررررررررررريأ
(LSD
˂P
)0.05

التركيع ( IAAس غأ/لتر)
7ا1
7ا1
11ا1
31ا72
17ا72
16ا72

المتوسط
1ا7
11ا76

77ا72

16ا11
11ا71
66ا11
66ا17
71ا11
--61ا77
71ا71
12ا71
73ا17
ل قوة 131ا ، * 6ل تركيع 617ا ، * 6ل ت اق 111ا* 1
31ا6

62ا1

11ا7

17ا7

77ا1

16ا1
61ا7
11ا1
71ا6
61ا6
-17ا7
61ا7
16ا6
13ا6
ل قوة 711ا ، * 1ل تركيع 311ا ، * 1ل ت اق 161ا* 1

(*) وجود رق سعنوعا

شكل ( :)2جذور نبات  S. acmellaبعد اسبوعين
من الزراعة في وسط  ½MSخالي من منظمات
النمو.
مرحلة االقلمة
سرررن ضيانرررات الجررر ول  3لررروة وجرررود رررروق ضرررين
سنونات الوسرط العرعر  ،إذ كانرت أقر نسربة ل بقرا
ضعررر  4أسررراضي ل نبيترررات المعروعرررة ررر األ ررر
الحاوةررة ع ررع ترضررة سعةجيررة قررط ض غ رت  ،%65أسررا
أع رررع نسرررربة ل بقررررا ض غررررت  %711رررر األ رررر
الحاوةة ع ع الوسط العرع ضتمو :ترضة سعةجيرة
ضنسبة ( 7 7ةجأ ةجأ) ر ةرين كانرت نسربة البقرا
 %83ررر المعجرررة  0:1و %88.88ررر وسرررط
االق مة ( 1:2ةجأ ةجرأ)ا تتفر هر ه النترايج سر سرا
تو ر ت اليرره الحسررين واقرررون ] [14عنر أق مرتاأ
Kiwifruit (Actinidia
لنبرررررات النيررررروع
) deliciosaوسررر ضررر ر واقررررون] [15عنررر أق مرررة
نبيتررات ال يمررون المخررر ن ر ان الوسررط العرع ر
المتنون سن ضتمرو :ترضرة سعةجيرة ضنسربة 1:1ةقر
سرة ة االق مة ر ةرين ةصر
أع ع نسبة نجا
 Singhو [16] Chaturvediأع ررررع نسرررربة نجررررا
لنبيترررات  S. acmellaض غرررت  %88.9وذلرررك ضعررر
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الراض

األسبوف
الثالث

األسبوف
الثان

األسبوف
األول

83.33
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88.88
66.66
62.5

83.33
100
88.88
91.66
75

100
100
100
100
87.5

100
100
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100
100

) سعةجية:المعجة(ضتمو
0:1
1:1
1:2
1:3
1:0
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)ا إكثررار1113(  ساي ر ة ةسررين سحم ر،  الحسررن-71
Gladiolus spp. :ضعض أ ناأ النالدةولو
 ك يرررة،قرررار الجسرررأ الحررر ا رسرررالة ساجسرررتير
 جماورةة العراقا، جاسعة ضغ اد،الع وم ل بنات

propagation of Spilanthes acmella
Murr. for production of scopoletin.
Plant Cell Tiss Organ Cult
.103:243–253.

Study the role of auxins and sytoknins on in vitro
propagation of Spilanthes acmella (L.) Murr
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Abstract:
The technique of plant tissue culture has been used to In vitro
micropropagation of Spilanthes acmella (L.) Murr. It is an ornamental and medicinal
plant not cultivated in Iraq. Seeds were sterilized and cultuared on full strength
Murashige and Skoog medium(1962)(MS). Naphthalene acetic acid (NAA), 6furfuryl aminopurine (Kin.) growth regulators were used at the Initiation stage.The
combination between IAA and Kin. was used in multiplication stage. IAA was used
for rooting the shoots. Results showed that 1.5% sodium hypochlorite for 15 min was
very effective for disinfecting and survival. Nodes exhibited relatively highest
response as compared with apical meristems and leaflets culture. Supplying the
culture medium with 1 mg/L. Kin. was effective for lateral shoot induction. The mean
number of shoots obtained from nodes were 4.12 with a mean length 2.70 cm. Adding
Kin. at 0.5, 1.0 or 1.5 and IAA at 0.1 mg/L. to the growth medium was effective for
multiplication. Mean number of the developed shoots were 13.60, 14.20, 12.00
respectively. The best result of rooting stage was achieved by half- strength MS
medium without growth regulators which produced 27.50 roots/ plantlet with mean
length 3.90 cm. Results of acclimatization stage showed that addition of 1:1 peat moss
and loamy soil gave the highest rate of survival(100)% after 4 weeks of
acclimatization. This study showed the ability of in vitro propagation of Spilanthes
acmella (L.) Murr.
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