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الخالصة
اجرٌت تجربتان إلكثار نباتات الهٌل خارج الجسم الحً ،درس فً االولى تأثٌر اضافة انواع مختلفة منن
االحمنناا االمٌنٌننة (كنٌسننٌن ،مثٌننونٌن ،كلوتننامٌن ،اسننبارجٌن وكننازاٌٌن) بننالتراكٌز (400 ،300 ،200 ،100
و )500ملغم/لتر باإلضافة الى معاملة المقارنة ( 2ملغم/لتر كنٌسٌن) بموجب تركٌبة وسن (1962( MSأمنا فنً
التجربة الثانٌة فدرس تأثٌر أضافة بعنا فٌتامٌننات مجموعنة ( Bالثناٌمٌن ،حناما النٌكنوتٌن و الباٌرودوكسنٌن)
بنالتراكٌز ( 30 ،20 ،10و  )40ملغم/لتنر باإلضنافة النى معاملننة المقارننة ( 0.5 ،0.1و )0.5ملغم/لتنر لكنل منننهم
على التوالً بموجب تركٌبة وس  .(1962) MSبٌنت النتائج بعد مرور  8اسابٌع من الزراعنة بنان رفنع تركٌنز
الكنٌسننٌن المضنناى الننى الوسن الغ ن ائً الننى  100ملغم/لتننر أو اضننافة  100ملغم/لتننر مثٌننونٌن أو 300ملغم/لتننر
كازاٌٌن أو  400ملغم/لتر اسبارجٌن الى الوس الغ ائً سببت زٌادات معنوٌنة فنً عندد االفنرع (،12.33 ،11.6
 )9.44 ،11.20فرع/نبات على التنوالً مقارننة منع معاملنة المقارننة ( 2ملغم/لتنر كنٌسنٌن) التنً اع نت )6.73
فرع/نبننات) .ك ن لس سننببت اضننافة االسننبارجٌن بننالتراكٌز المدروسننة زٌننادات معنوٌننة فننً ا ننوال االفننرع ،عنندد
االوراق ،عدد الج ور وا والها مقارنة مع معاملنة المقارننة .امنا فٌمنا ٌخن تنأثٌر الفٌتامٌننات فبٌننت النتنائج بنان
زٌننادة تركٌننز الثنناٌمٌن الننى  10ملغم/لتننر زاد معنوٌننا مننن عنندد االفننرع ( 8.14فرع/نبننات) والننى  20ملغم/لتننر زاد
معنوٌا منن عندد االوراق ( 3.54ورقنة/نبات) مقارننة منع معاملنة المقارننة ( 4.5فرع/نبنات و 2.74ورقنة/نبات)
على التوالً .ك لس سببت اضافة  30ملغم/لتر باٌرودوكسٌن زٌادات معنوٌنة فنً عندد االفنرع ( 9.60فرع/نبنات)
وعدد االوراق ( 3.33ورقة/نبات) مقارنة مع معاملة المقارنة ( 8.67و )2.90على التوالً.
الكلمات الدالة ،Elettaria cardamomum :زراعة األنسجة النباتٌة ،مجموعة فٌتامٌن  ،Bاحماا امٌنٌة.
تارٌخ تسلم البحث ، 2103/0/05 :وقبوله.2104/3/01 :

المقذمة
ٌعنننند نبننننات الهٌننننل  Elettaria cardamomumواحنننند مننننن النباتننننات الع رٌننننة وال بٌننننة المهمننننة
( Syamkumarواخنننننرون ، )2005 ،وهنننننو نبنننننات عشنننننبً معمنننننر (ٌ )2004 ،Islamعنننننود النننننى العائلنننننه
الزنجبٌلٌنننه Jamal( Zingiberceaeواخنننرونٌ ،)2006 ،عنننرى بملنننس التوابنننل ( Padminiواخنننرون)2000 ،
وٌحتل المرتبة الثانٌة عالمٌا فً ترتٌب التوابل بعد الزعفران لقٌمته التجارٌة العالٌنة ( Prasathو ،Venugopal
 )2007فهو ٌ ستخدم فً الغ اء والع ارة و كمكون ضروري فً تحضٌر الكثٌر منن التوابنل باإلضنافة النى قٌمتنه
ال بٌة العالٌة ( )2006 ،Schoenbartكوننه مثنب لنشنا البكترٌنا ومضناد للف رٌنات منا دفنع النى اسنتخدامه فنً
كثٌنننر منننن الصنننناعات الدوائٌنننة منهنننا معننناجٌن االسننننان ( Davisو )1992 ،Fraserوغرغنننرة االسننننان واللثنننة
(ٌحٌننننى ) 2003 ،هنننن ا باإلضننننافة الننننى دخولننننه فننننً صننننناعة الصننننابون والع ننننور ومستحضننننرات التجمٌننننل
(ولً 1990 ،و Marongiuواخرونٌ .)2004 ،كثر نبنات الهٌنل عنادة أمنا بالبن ور او بتقسنٌم راٌزومنات النبنات
لكن تعانً كن ال رٌقتٌن من مشاكل ،فال رٌقة االولى تعانً من صعوبة انبات الب ور وب ن نموهنا بعند االنبنات
( Chopraو  )2005 ،Petreباإلضافة الى اختنى النباتات الناتجة منها وراثٌا عنن النبنات االم فنً حنٌن تعنانً
ال رٌقة الثانٌة من قلة النباتات الناتجة ( )6-4فً السنة الواحدة مقابل امكانٌة انتاج  1000نبات فً السننة م ابقنة
وراثٌا لنبات االم ومبكرة النضوج فً حالة اكثنار النبنات بالزراعنة النسنٌجٌة ( 1994 ،Vasilو ،Anonymous
1995و  ،)2000 ،Anonymousأجرٌننننننت عنننننندة دراسننننننات إلكثننننننار نباتننننننات الهٌننننننل بالزراعننننننة النسننننننٌجٌة
(النائب )2008 ،لكن جمٌعها لم ٌت رق الى دراسة تأثٌر االحماا االمٌنٌة والفٌتامٌنات علنى النرغم منن اهمٌتهنا
وعظم تأثٌرها فً اعادة تكوٌن النباتات المكثرة خارج الجسم الحً ( )2000 ،Bensonفاألحماا االمٌنٌة تمثنل
مصدر رئٌسً للنٌتروجٌن العضوي (الرفاعً و الشوبكً )2002 ،ه ا باإلضافة الى دورها فنً بنناء البروتٌننات
واالنزٌمات التً تلعب دور رئٌسً فنً السنٌ رة علنى مٌكانٌكٌنة تمناٌز الخنٌنا (محمند )1985 ،وبالتنالً اخننى
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النبننات أمننا الفٌتامٌنننات فهننً مركبننات نٌتروجٌنٌننة تلعننب دور مهننم فننً انجنناز النننظم االنزٌمٌننة داخننل النبننات ا ان
معظمها ٌقوم بدور مرافقات انزٌمٌة وخاصة مجموعنة فٌتنامٌن  Bفهنً تسناهم بشنكل فعنال فنً انجناز العدٌند منن
العملٌننات الحٌوٌننة كاألكسنندة واالختننزال ونقننل ال اقننة ونننزع مجموعننة الكربوكسننٌل ونقننل مجموعننة الكاربونٌننل
( وشنننان واخنننرون .)2000 ،لقننند اشنننار  )2001(AL-Khayriالنننى ضنننرورة اضنننافة االحمننناا االمٌنٌنننة النننى
االوسا الغ ائٌة إلتمام عملٌات النمو علنى النرغم منن مقندرة خنٌنا االجنزاء النباتٌنة علنى تكوٌنهنا كنون الكمٌنات
المصنعة منها اقل من الحاجة المثالٌة لها ،من جهة اخرى اكد الكنانً ( )1987علنى ضنرورة اضنافة الفٌتامٌننات
الى االوسا الغ ائٌة كأسلوب وقائً لعدم وضوح مت لبات كنل جنزء نبناتً منهنا وتجننب تنأثٌر غٌابهنا او نقصنها
فً بٌعة نمو تلس االجزاء ،كما اشار سلمان ( )1988الى ان اضافة فٌتامٌنات  )Thiamine) B1و Nicotinic
 )acid) B3و (Pyridoxine) B6الننى االوسنا الغ ائٌنة ٌحفنز نمننو الجنزء النبناتً .تأسٌسنا ق علننى منا تقندم ولقلننة
الدراسننات عننن تننأثٌر االنننواع المختلفننة مننن االحمنناا االمٌنٌننة والفٌتامٌنننات وتراكٌزهننا المثلننى فننً اكثننار النبننات،
ٌهدى البحث الى دراسة تأثٌر اضافة انواع مختلفة من الفٌتامٌنات واالحماا االمٌنٌنة وبتراكٌنز مختلفنة فنً نمنو
وتضاعى نباتات الهٌل خارج الجسم الحً.
مىاد البحث وطرائقه
اجرٌننت الدراسننة فننً مختبننر زراعننة االنسننجة والخنٌننا النباتٌننة/كلٌننة الزراعننة والغابننات/جامعننة الموصننل.
أخ ت ق ع سٌقان راٌزومٌنة منن نباتنات هٌنل نامٌنة فنً الحقنل ،غسنلت بالمناء والصنابون بشنكل جٌند ثنم وضنعت
تحت ماء جاري لمدة  30دقٌقنة ،نقلنت بعندها النى كابٌننة انسنٌاب الهنواء ال بقنً Laminar-air flow cabinet
إلجراء عملٌات التعقٌم السن حً و لنس بغمرهنا فنً الكحنول االثٌلنً  ٪96لمندة  2دقٌقنة متبوعنا ق بغمرهنا بمحلنول
كلورٌد الزئبق تركٌز  ٪1.0لمدة  14دقٌقة مع التحرٌس المسنتمر ،ثنم غسنلت منن ثننث النى اربنع منرات فنً مناء
مق ر ومعقم إلزالة تأثٌر المادة المعقمة .بعد االنتهاء من عملٌنة التعقنٌم السن حً لق نع السنٌقان الراٌزومٌنة نقلنت
الى ا باق بتري تحوي اورق ترشٌح لتنشٌفها بعدها عزلت منها البراعم وق عت الى شرائح بسمس  0.2-0.1سنم
الستخدامها إلنشاء المزارع النسٌجٌة للحصول علنى نباتنات الهٌنل ،و لنس منن خننل زراعتهنا فنً اوسنا غ ائٌنة
تكونت من امنح الوسن  Murashige( MSو )1962،Skoogمضنافا لهنا  0.1ملغم/لتنر ،Thiamine. HCl
 0.5ملغننننم  /لتننننر  0.5 ،Pyridoxineملغننننم  /لتننننر  100 ،Nicotinic acidملغننننم  /لتننننر ،Myo-Inositol
 2ملغم/لتر 30 ،Glycinغم/لتر  4 ،Sucroseملغم/لتنر 1 ،)BA) Benzyl adenineملغم/لتنر (NAA) acid
 Naphthaleneaceticو  6غننم/لتننر اكننار نننوع( Agar-Agarالنائننب .(2008 ،بعنند تحضننٌر الوسنن الغنن ائً
عدلت الدالة الهٌدروجٌنٌة الى  5.7وقسم على قنانً زجاجٌة حجم  100مل بواقنع  20منل لكنل قنٌننة ثنم عقنم فنً
المعقام (الموصدة) لمدة  20دقٌقة عند درجة حرارة º 121م و 104ضغ جو .بعند الزراعنة حفظنت الزروعنات
فننً غرفننة النمننو عننند º 25-23م وشنندة اضنناءة  2000لننوكس جهننزت مننن انابٌننب الفلورسنننت البٌضنناء وبواقننع
 16ساعة ضوء و 8ظنم لكل ٌنوم .أعٌندت زراعنة االجنزاء النباتٌنة بعند منرور 4اسنابٌع منن بندء الزراعنة ومنن
دون تق ٌع على وس غن ائً نازج جدٌند تكنون منن نفنس المكوننات اعننر وبعند منرور  8اسنابٌع منن الزراعنة
االولٌة تم الحصول على العدد الكافً من نبٌتات الهٌل لتنفٌ التجارب التالٌة على التوالً:
ما ث ة ا ع ة تننم فٌهننا زراعننة نبٌتننات صننغٌرة
 -1دراسةةت ث ة بعر االةةا ااالم ة ا اامعمعةةت ا ة ممةةت تثه ة
ب ول 1سم نمو خضري و 0.5سم نمو جن ري تقرٌبنا ق ناتجنة منن مرحلنة النشنوء ومتماثلنة النمنو علنى وسن MS
مشابه فً تركٌبنه للوسن المسنتخدم خننل مرحلنة النشنوء باسنتثناء خلنور منن منظمنات النمنو واحتنواءر علنى احند
االحمنننناا االمٌنٌننننة (كنٌسننننٌن ،مثٌننننونٌن ،كلوتننننامٌن ،اسننننبارجٌن وكننننازاٌٌن) كننننل علننننى انفننننراد وبننننالتراكٌز
( 400 ،300 ،200 ،100و )500ملغم/لتنننر باإلضنننافة النننى معاملنننة المقارننننة التنننً احتنننوت علنننى ) 2ملغنننم/لتنننر
كنٌسٌن) حسب تركٌبة وس .)1962( MS
ما ثة ا عة  :تنم فٌهنا زراعنة نبٌتنات صنغٌرة
 -2دراست ثأبعر االا اعث معم مجمت ت  Bاة ممةت تثهة
ب ول 1سم نمو خضري و 0.5سم نمو جن ري تقرٌبنا ق ناتجنة منن مرحلنة النشنوء ومتماثلنة النمنو علنى وسن MS
مشابه فً تركٌبنه للوسن المسنتخدم خننل مرحلنة النشنوء باسنتثناء خلنور منن منظمنات النمنو واحتنواءر علنى احند
فٌتامٌنات مجموعة  Bوبتراكٌز مختلفة وكما ٌلً:
أ-

الثٌننامٌن  )B1(Thiamineبننالتراكٌز ( 30 ،20 ،10و )40ملغم/لتننر باإلضننافة الننى معاملننة المقارنننة التننً
احتوت على  0.1ملغم/لتر ثٌامٌن بموجب تركٌبة وس .)1962( MS
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ب -حنناما النٌكننوتٌن )B3( Nicotinic acidبننالتراكٌز ( 30 ،20 ،10و )40ملغم/لتننر باإلضننافة الننى معاملننة
المقارنة التً احتوت  0.5ملغم/لتر نٌكوتٌن بموجب تركٌبة وس .)1962( MS
جـ -الباٌرودوكسٌن )B6( Pyridoxineبنالتراكٌز ( 30 ،20 ،10و )40ملغم/لتنر باإلضنافة النى معاملنة المقارننة
التً احتوت  0.5ملغم/لتر باٌرودوكسٌن بموجب تركٌبة وس .)1962( MS
أستخدم التصمٌم العشوائً الكامنل  C.R.Dفنً تنفٌن التجنارب (النراوي وخلنى هللا )1980 ،وبواقنع 20
مكرر لكل معاملة وتمت مقارنة المتوس ات وفق اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمنال  %5وأسنتعمل
البرنامج الجاهز ( )1996 ،SASلتحلٌل البٌانات.
النتائح والمناقشة
ما ثة ا عة ٌتضنح منن الجندول ( )1بنان زٌنادة تركٌنز
 -1ث بعر االا ااالمة ا اامعمعةت اة ممةت تثهة
الكنٌسٌن المضاى الى وس  MSالمستخدم لتنمٌة نباتات الهٌل عما موصنى بنه فنً تركٌبنة نفنس الوسن 1962
( 2ملغم/لتر) ادى الى زٌادة عدد االفرع المتكونة من النبات االم وبلغت ه ر الزٌادة درجنات المعنوٌنة خاصنة فنً
المعامنت التً احتوت ( )400 ،300 ،200 ،100ملغم/لتر كنٌسٌن ا تم الحصول علنى اكثنر عندد منن االفنرع
لكل نبات ( )11.6فً الوس المجهز بـ  100ملغم/لتر فنً حنٌن تكنون اقنل عندد منن االفنرع فنً معاملنة المقارننة
( 2ملغم/لتر كنٌسٌن) وبلغت  6.73فرع/نبات (الشكل .)1اما فً منا ٌخن تنأثٌر زٌنادة تراكٌنز الكنٌسنٌن علنى
صفات عدد االوراق ،ا وال االفرع ،عدد الج ور وا والهنا فنٌلحظ منن نفنس الجندول بنان افضنل النتنائج التنً تنم
الحصول علٌها كانت فً معاملنة المقارننة ( 2ملغنم/لتنر كنٌسنٌن) ا سنببت زٌنادة التركٌنز انخفناا قنٌم الصنفات
المدروسة اعنر مقارنة مع معاملة المقارنة وبلغت ه ر االنخفاضات درجات معنوٌة فً بعا المعامنت.
ٌتضح من الجدول ( )2بان اضافة المثٌونٌن الى وس  MSادت الى زٌادة عدد االفرع المتكونة منن نبنات
االم مقارنة مع معاملة المقارنة ( 2ملغم/لتر كنٌسٌن) وبلغنت هن ر الزٌنادات درجنة المعنوٌنة فنً المعنامنت التنً
احتوت ( )300 ،200 ،100ملغم/لتر مثٌونٌن ا تم الحصول على اعلى معدل لعدد االفرع لكل نبنات فنً الوسن
المجهننز بننـ  100ملغننم/لتننر وبل ن  12.33فننرع/نبننات فننً حننٌن تكننون اقننل عنندد افننرع فننً وس ن معاملننة المقارنننة
( 2ملغننم/لتننر كنٌسننٌن) وبلن  6.73فننرع/نبننات (شننكل .)1أمننا فننً مننا ٌخن تننأثٌر اضننافة التراكٌننز المختلفننة مننن
المثٌونٌن الى وس  MSفً صفات عدد االوراق ،ا وال االفرع ،عدد الج ور وا والها فٌلحظ من نفنس الجندول
بننان اضننافة المثٌننونٌن بننالتراكٌز المدروسننة قنند سننببت خفننا قننٌم هنن ر الصننفات مقارنننة مننع معاملننة المقارننننة
( 2ملغم/لتر كنٌسٌن) وأدت االضافة عند بعا التراكٌز الى خفا معنوي فً قٌم الصفات اعنر.
الجنننندول ( :)1تننننأثٌر تراكٌننننز مختلفننننة مننننن الكنٌسننننٌن (ملغم/لتننننر) فننننً تضنننناعى وتجنننن ٌر نباتننننات الهٌننننل
 Elettaria cardamomumبعد مرور  8أسابٌع من الزراعة على وس  MSالصلب.
Table (1): Effect of Glycine (mg/L) concentration on proliferation and rooting of
cardamom plants Elettaria cardamomum after 8 weeks of culturing on MS
media.
أ وال الج ور
أ وال األفرع
تراكٌز الكنٌسٌن
عدد األوراق عدد الج ور
عدد األفرع
(ملغم.لتر)1-
(سم)
(سم)
No. of
No. of
No. of
Concentration of
)Glycine (mg/L

shoots

Shoots length
)(cm

leaves

roots

roots length
)(cm

)2(Control

6.73 c

1.48 a

2.35 a

2.39 a

1.03 a

100

11.60 a

0.95 b

1.77 c

1.34 b

0.29 c

200

10.07 ab

0.98 b

2.05 a-c

1.45 b

0.40 bc

300

9.80 ab

1.07 b

1.94 bc

1.71 b

0.52 bc

400

9.67 ab

1.15 b

2.20 ab

1.79 b

0.65 a-c

500

7.40 bc

1.43 a

2.32 ab

1.66 b

0.84 ab

القٌم التً تحمل أحرى متشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلى معنوٌا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال .%5
Figures in the columns marked with the same letters don't differ statistically at p=0.05.
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الجنننننندول ( :)2تننننننأثٌر تراكٌننننننز مختلفننننننة مننننننن المثٌننننننونٌن (ملغم/لتننننننر) فننننننً تضنننننناعى وتجنننننن ٌر نباتننننننات الهٌننننننل
 Elettaria cardamomumبعد مرور  8أسابٌع من الزراعة على وس  MSالصلب.
Table (2): Effect of Methionine concentration (mg/L)on proliferation and rooting of cardamom
plants Elettaria cardamomum after 8 weeks of culturing on MS media.

تراكٌز المثٌونٌن
(ملغم.لتر)1-

عدد األوراق

عدد الج ور
No. of roots

Control

6.73 c

1.48 a

2.35 a

2.39 a

1.03 a

100

12.33 a

1.36 a

2.07 ab

1.44 b

0.86 a

200

11.87 a

1.07 b

1.50 c

0.91 c

0.43 b

300

9.67 b

1.03 b

1.68 c

1.07 bc

0.46 b

400

8.13 bc

1.05 b

1.63 c

0.89 c

0.12 c

500

9.87 b

1.13 b

1.88 bc

0.84 c

0.18 c

Concentration of
)Methionine (mg/L

عدد األفرع

أ وال األفرع
(سم)

أ وال الج ور
(سم)

No. of
shoots

Shoots length
)(cm

No. of
leaves

roots length
)(cm

القٌم التً تحمل أحرى متشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلى معنوٌا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال .%5
Figures in the columns marked with the same letters don't differ statistically at p=0.05.

ٌتضح منن الجندول رقنم ( )3بنان اضنافة الحناما االمٌننً الكنازاٌٌن والن ي ٌمثنل منزٌج منن  28حناما
امٌنً (سلمان )1988 ،ادى الى زٌادة عدد االفرع لنباتات االم مقارنة مع معاملة المقارنة ( 2ملغم/لتنر كنٌسنٌن)
وبلغت ه ر الزٌادات درجة المعنوٌة فً المعامنت التنً احتنوت ) (300 ،200ملغم/لتنر كنازاٌٌن ا تنم الحصنول
على اكبر عدد افرع وبل ) 11.13و (11.20فرع/نبات على التوالً فنً حنٌن تنم الحصنول علنى اقنل عندد افنرع
فننً معاملننة المقارنننة وبلغننت  6.73فرع/نبننات (الشننكل  .)1مننن جهننة اخننرى لننم تسننبب اضننافة الكننازاٌٌن بنناي مننن
التراكٌز المدروسة زٌادة معنوٌة فً عدد االوراق ،ا وال االفنرع ،عندد الجن ور وا والهنا علمنا بنان افضنل القنٌم
له ر الصفات سجلت فً المعاملة التً احتوت  500ملغم/لتر كازاٌٌن.
الجننننندول ( :) 3تنننننأثٌر تراكٌنننننز مختلفنننننة منننننن الكنننننازاٌٌن (ملغم/لتنننننر) فنننننً تضننننناعى وتجننننن ٌر نباتنننننات الهٌنننننل
 Elettaria cardamomumبعد مرور  8أسابٌع من الزراعة على وس  MSالصلب.
Table (3): Effect of Gasaine concentration (mg/L) on proliferation and rooting of cardamom
plants Elettaria cardamomum after 8 weeks of culturing on MS media.

تراكٌز الكازاٌٌن
(ملغم.لتر)1-

عدد األوراق

عدد الج ور

No. of
leaves

No. of
roots

Control

6.73 b

1.48 ab

2.35 a

2.39 a

1.03 a

100

7.47 b

1.58 a

2.40 a

2.35 a

1.29 a

200

11.13 a

1.46 ab

2.15 a

2.07 a

1.26 a

300

11.20 a

1.38 b

2.14 a

0.98 b

0.28 b

400

8.33 b

1.47 ab

2.48 a

2.27 a

1.19 a

500

8.60 b

1.60 a

2.45 a

2.61 a

1.42 a

Concentration of
)Gasaine (mg/L

عدد األفرع

أ وال األفرع
(سم)

أ وال الج ور
(سم)

No. of
shoots

Shoots length
)(cm

roots length
)(cm

القٌم التً تحمل أحرى متشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلى معنوٌا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال .%5
Figures in the columns marked with the same letters don't differ statistically at p=0.05.
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ٌلحننظ مننن الجنندول ( )4بننان اضننافة الكلوتننامٌن بننالتراكٌز المدروسننة سننببت زٌننادة عنندد االفننرع لكننل نبننات
مقارنة مع معاملة المقارنة ( 2ملغم/لتر كنٌسٌن) لكن ه ر الزٌادات لم ترتقً الى مستوى المعنوٌنة وكن لس الحنال
لبقٌة الصفات المدروسة مع بعا تراكٌز الكلوتامٌن المضافة (الشكل.)1
الجنننندول ( :)4تننننأثٌر تراكٌننننز مختلفننننة مننننن الكلوتننننامٌن (ملغم/لتننننر) فننننً تضنننناعى وتجنننن ٌر نباتننننات الهٌننننل
 Elettaria cardamomumبعد مرور  8أسابٌع من الزراعة على وس  MSالصلب.
Table (4): Effect of Glutamine concentration (mg/L) on proliferation and rooting of cardamom
plants Elettaria cardamomum after 8 weeks of culturing on MS media.

تراكٌز الكلوتامٌن
(ملغم.لتر)1-

عدد األوراق

عدد الج ور

No. of
leaves

No. of
roots

Control

6.73 a

1.48 a

2.35 a

2.39 a

1.03 a

100

8.40 a

1.54 a

2.40 a

1.87 a

0.81 a

200

8.53 a

1.55 a

2.15 a

2.15 a

1.10 a

300

8.87 a

1.37 a

2.14 a

2.52 a

0.98 a

400

7.80 a

1.43 a

2.48 a

2.57 a

0.96 a

500

7.40 a

1.32 a

2.45 a

2.35 a

0.93 a

Concentration of
)Glutamine (mg/L

عدد األفرع

أ وال األفرع
(سم)

أ وال الج ور
(سم)

No. of
shoots

Shoots length
)(cm

roots length
)(cm

القٌم التً تحمل أحرى متشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلى معنوٌا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال .%5
Figures in the columns marked with the same letters don't differ statistically at p=0.05.

ٌتضننح مننن جنندول ( )5بننان اضننافة االسننبارجٌن بننالتراكٌز ) (500 ،400 ،300 ،200ملغم/لتننر ادت الننى
زٌادة عدد االفرع المتكونة من النبات االم مقارنة مع معاملة المقارنة (2ملغم/لتنر كنٌسنٌن) ا تنم الحصنول علنى
اعلننى عنندد مننن االفننرع لكننل نبننات مننن الزراعننة فننً الوس ن المجهننز بننـ  400ملغم/لتننر اسننبارجٌن وبلغننت 9.44
فرع/نبنات (شنكل )1والتنً تفوقنت معنوٌنا علننى معاملنة المقارننة والمعنامنت التنً احتنوت  100و 200ملغم/لتننر
اسبارجٌن .من جهة اخرى سببت اضنافة االسنبارجٌن بتركٌنز ( )300 ،200 ،100ملغم/لتنر زٌنادات معنوٌنة فنً
عدد االوراق مقارنة مع معاملة المقارنة ا تم الحصول على اكبر عدد من االوراق منن النباتنات المزروعنة علنى
الوس المجهز بـ  300ملغم/لتر وبلغت  3.66ورقة/نبات مقابل  2.35ورقة/نبات فً معاملة المقارنة .اما فنً منا
ٌخن صننفات ا ننوال االفننرع ،عنندد الجن ور وا والهننا فننٌلحظ مننن نفننس الجنندول بننان بعننا تراكٌننز االسننبارجٌن
المدروسة قد ح ققت زٌادات معنوٌة فً قٌم ه ر الصفات مقارننة منع معاملنة المقارننة ا تنم الحصنول علنى افضنل
القٌم منن النباتنات المزروعنة علنى الوسن المجهنز بنـ  100ملغم/لتنر ا كوننت فنروع بلغنت ا والهنا  2.04سنم و
ج ور بلغت اعدادها  3.45ج ر/نبات وبمعدل ول  3.62سنم متفوقتنا ق معنوٌنا علنى معاملنة المقارننة التنً كوننت
فروع بلغت ا والها  1.48سم و ج ور بلغت اعدادها  2.39ج ر/نبات وبمعدل ول  1.03سم.
مننن المعننروى ان االحمنناا االمٌنٌننة تضنناى الننى االوسننا الغ ائٌننة كمصنندر للنٌتننروجٌن العضننوي و لننس
السننتخدامها مننن قبننل الجننزء النبنناتً بشننكل اسننرع مننن النٌتننروجٌن غٌننر العضننوي الموجننود فننً الوس ن الغ ن ائً
وبالتالً تكون اكثر جاهزٌنة ،هن ا منا جعلهنا واحندة منن اهنم العوامنل التنً تسناعد فنً نمنو الخنٌنا واعنادة تكنوٌن
النبننات (جندٌننة )2003 ،كننون النٌتننروجٌن ٌلعننب دور رئٌسننً فننً بننناء صننبغة الكلوروفٌننل الشننتراكه فننً تركٌننب
وحنندات النـ  Porphyrinsالداخلننة فننً تركٌننب هن ر الصننبغة ( Havlineواخننرون )2005 ،وبننناء الكربوهٌنندرات
والبروتٌنات ومن ثم االنسجة الجدٌدة ه ا باإلضافة الى دورر فنً صننع هورمنون النمنو ال بٌعنً (انندول حناما
الخلٌس) ال ي ٌلعب دورا كبٌرا فً انقسام الخنٌا واست التها وتحفٌز النشا المرستٌمً للنبنات ()2003 ،Singh
وبالتالً تحسٌن النمو الخضري.

93

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
المجلد ( )45العدد (2102 )2

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (45) No. (2) 2017

الجنننندول ( :)5تننننأثٌر تراكٌننننز مختلفننننة مننننن اإلسننننبارجٌن (ملغم/لتننننر) فننننً تضنننناعى وتجنننن ٌر نباتننننات الهٌننننل
 Elettaria cardamomumبعد مرور  8أسابٌع من الزراعة على وس  MSالصلب.
Table (5): Effect of Aspargine concentration (mg/L) on proliferation and rooting of cardamom
plants Elettaria cardamomum after 8 weeks of culturing on MS media.

تراكٌز اإلسبارجٌن
(ملغم.لتر)1-
Concentration of
)Aspargine (mg/L
Control

6.73 bc

100

6.20 c

2.04 a

200

6.82 bc

1.51 b

3.51 a

300

8.67 ab

2.05 a

3.66 a

3.61 a

400

9.44 a

2.02 a

3.17 ab

3.33 a

2.42 a-c

500

7.91 a-c

1.64 ab

2.93 ab

3.03 ab

1.68 bc

عدد األفرع
No. of
shoots

أ وال األفرع
(سم)
Shoots
)length (cm
1.48 b

عدد
األوراق
No. of
leaves
2.35 b

2.39 bc

3.43 a

3.45 a

3.62 a

2.01 c

1.72 bc
2.58 ab

عدد الج ور
No. of
roots

أ وال الج ور
(سم)
roots length
)(cm
1.03 c

القٌم التً تحمل أحرى متشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلى معنوٌا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال .%5
Figures in the columns marked with the same letters don't differ statistically at p=0.05.

ا مق رمت

كالعسعن  100ملغم /ثر

مبعتمعن  100ملغم /ثر

ك زاععن  300ملغم /ثر

كلتث معن  300ملغم /ثر

اسا رجعن  400ملغم /ثر

الشنننننكل ( :)1تنننننأثٌر تراكٌنننننز مختلفنننننة منننننن األحمننننناا األمٌنٌنننننة فنننننً تضننننناعى وتجننننن ٌر نباتنننننات الهٌنننننل
 Elettaria cardamomumبعد مرور  8أسابٌع من الزراعة على وس  MSالصلب.
Figure(1):Effect of different concentration of amino acids on proliferation and rooting of
cardamom plant Elettaria cardamomum after 8 weeks of culturing on MS
media.
ما ثة ا عة  :الثٌنامٌن ٌ :)B1(Thiamineتضنح منن
 -2ثأبعر االا اعث معم مجمت ت  Bاة ممةت تثهة
الجدول ( )6بان زٌادة تركٌز الثٌامٌن المضاى الى الوس الغ ائً  MSادت الى زٌادات معنوٌة فً صنفتً عندد
االفرع وعدد االوراق فنً بعنا المعنامنت مقارننة منع معاملنة المقارننة ( 0.1ملغنم/لتنر) فنً حنٌن لنم تحقنق أي
زٌادات معنوٌة فً صفات ا وال االفنرع ،عندد الجن ور الكلنً وعندد الجن ور اال نول منن  1سنم ا تنم الحصنول
على اكبر عدد من االفرع فً المعاملة التً زرعت فٌها النباتات علنى الوسن المجهنز بنـ  10ملغنم/لتنر ا اع نت
 8.14فرع/نبات وتفوقت معنوٌا على معاملة المقارنة التنً اع نت اقنل عندد منن االفنرع  4.5فنرع/نبنات (الشنكل
 )2أما فً ما ٌخ عدد االوراق لكنل نبنات فكاننت افضنل النتنائج فنً معاملنة  20ملغم/لتنر والتنً اع نت 3.54
ورقة/نبات متفوقتا معنوٌا على معاملة المقارنة التً اع ت اقل عدد من االوراق/نبات (.)2.74
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الجدول ( :)6تأثٌر تراكٌنز مختلفنة منن الثٌنامٌن ( )B1( Thiaminملغم/لتنر) فنً تضناعى وتجن ٌر نباتنات الهٌنل
 Elettaria cardamomumبعد مرور  8أسابٌع من الزراعة على وس  MSالصلب.
Table (6): Effect of Thiamin (B1) concentration (mg/L) on proliferation and rooting of
cardamom plants Elettaria cardamomum after 8 weeks of culturing on MS media.
No. of
shoots

Shoots length
)(cm

عدد الج ور
الكلً

عدد الج ور األ ول
من( )1سم

تركٌز الثٌامٌن
ملغم/لتر

No. of leaves

No. of total
roots

No. of longer
)than 1 (cm

(Control)0.1

4.50 c

1.98 a

2.74 b

2.37 a

0.84 a

10

8.14 a

1.66 a

2.89 ab

2.31 a

1.14 a

20

7.70 a

1.63 a

3.54 a

2.12 a

0.80 a

30

5.62 bc

2.09 a

3.46 a

2.60 a

1.02 a

40

6.93 ab

2.16 a

3.31 ab

2.31 a

0.81 a

Concentration of
)Thiamin (B1) (mg/L

عدد األفرع أ وال األفرع (سم)

عدد األوراق

القٌم التً تحمل أحرى متشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلى معنوٌا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال .%5
Figures in the columns marked with the same letters don't differ statistically at p=0.05.

ب عمعن 10ملغم /ثر

ا مق رمت

شكل ( :)2تأثٌر الثٌامٌن  )B1( Thiaminفً تضاعى وتج ٌر نباتات الهٌنل  Elettaria cardamomumبعند
مرور  8أسابٌع من الزراعة على وس  MSالصلب.
Figure (2): Effect of Thiamin (B1) on proliferation and rooting of cardamom plant
Elettaria cardamomum after 8 weeks of culturing on MS media.
ب -حنناما النٌكننوتٌن ٌ :)B3( Nicotinic acidتضننح مننن الجنندول ( )7بننان زٌننادة تراكٌننز حنناما النٌكننوتٌن
المضافة الى الوس الغ ائً  MSمن) )40 – 10ملغم/لتر لم تنددي النى زٌنادات معنوٌنة فنً الصنفات المدروسنة
مقارن قة مع معاملة المقارنة.
ج -الباٌرودوكسننٌن ٌ :)B6( Pyridoxineتضننح مننن الجنندول ( )8بننان اضننافة  30ملغننم/لتننر باٌرودوكسننٌن الننى
الوس ن الغ ن ائً  MSادت الننى زٌننادة معنوٌننة فننً صننفات عنندد االفننرع وعنندد االوراق/نبننات ا اع ننت النباتننات
المزروعة فً ه ا الوس  9.60فرع/نبات و  3.33ورقة/نبات مقابل  8.67فرع/نبات و  2.90ورقنة/نبنات علنى
التوالً فً معاملة المقارنة (الشكل.)3
ان الزٌادات المعنوٌة التً حققتها اضافة الثٌامٌن بتركٌز  10او 20ملغم/لتنر فنً عندد االفنرع وبتركٌنز20
او 30ملغم/لتر فً عدد االوراق مقارن قة مع معاملة المقارنة  0.1ملغم/لتر (جدول )6والباٌرودوكسنٌن بتركٌنز30
ملغم/لتر فً زٌادة عدد االفرع وعدد االوراق مقارن قة مع معاملة المقارنة  0.5ملغم/لتر (جدول )8ربمنا ٌعنود النى
ان زٌادة تراكٌز الفٌتامٌنات الى القٌم اعننر سناعد فنً الوصنول النى الحالنة المثلنى لعمنل هن ر الفٌتامٌننات وانجناز
ادوارهننا فننً النننظم االنزٌمٌننة ا ان الثٌننامٌن ٌعمننل كمرافننق انزٌمننً لعدٌنند مننن االنزٌمننات النازعننة لمجموعننة
الكربوكسٌل والناقلة لمجموعة الكربونٌل وٌدثر فً أٌا الكربوهٌدرات فً حنٌن ٌسناهم الباٌرودوكسنٌن فنً نقنل
مجننامٌع االمننٌن وأٌننا االحمنناا االمٌنٌننة وٌحفننز تصنننٌع حنناما النٌكننوتٌن (فٌتننامٌن )B3بشننكل غٌننر مباشننر
( Kintziosواخرون.)2001 ،
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لتنر) فنً تضناعى وتجن ٌر نباتنات/) (ملغمB3(Nicotinic acid  تأثٌر تراكٌز مختلفة من حناما النٌكنوتٌن:)7( الجدول
. الصلبMS  أسابٌع من الزراعة على وس8  بعد مرورElettaria cardamomum الهٌل
Table (7): Effect of Nicotinic acid (B3) concentration (mg/L) on proliferation and rooting of
cardamom plants Elettaria cardamomum after 8 weeks of culturing on MS media.

عدد الج ور
) سم1(األ ول من

عدد الج ور
ًالكل

أ وال األفرع
)(سم

عدد
األفرع

تركٌز حاما النٌكوتٌن
لتر/ملغم

No. of longer
than 1 (cm)

No. of total
roots

Shoots length
(cm)

No. of
shoots

Concentration of Nicotinic
acid (B3) (mg/L)

2.18 a

2.83 a

2.80 ab

1.75 ab

10.00 a

Control)0.5(

1.92 ab

2.63 a

3.07 a

1.83 a

9.07 a

10

1.51 b

2.48 a

2.81 ab

1.48 c

10.27 a

20

1.62 b

2.48 a

2.50 b

1.50 bc

10.27 a

30

1.67 ab

2.41 a

2.50 b

1.55 bc

8.87 a

40

عدد األوراق
No. of
leaves

.%5 القٌم التً تحمل أحرى متشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلى معنوٌا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال
Figures in the columns marked with the same letters don't differ statistically at p=0.05.

لتنر) فنً تضناعى وتجن ٌر نباتنات الهٌنل/) (ملغمB6( Pyridoxine  تأثٌر تراكٌز مختلفة من الباٌرودوكسٌن:)8( الجدول
. الصلبMS  أسابٌع من الزراعة على وس8  بعد مرورElettaria cardamomum
Table (8): Effect of Pyridoxine (B6) concentration (mg/L) on proliferation and rooting of
cardamom plants Elettaria cardamomum after 8 weeks of culturing on MS media.

عدد الج ور األ ول
) سم1(من

عدد الج ور
ًالكل

No. of longer
than 1 (cm)

No. of total
roots

2.15 a
1.71 a
2.11 a
1.94 a
1.82 a

2.88 a
2.29 a
2.57 a
2.74 a
2.35 a

أ وال األفرع
)(سم

عدد األوراق
No. of
leaves

Shoots
length (cm)

2.90 b
2.78 b
2.91 b
3.33 a
2.67 b

1.71 a
1.72 a
1.77 a
1.64 a
1.63 a

عدد األفرع
No. of
shoots

8.67 b
7.73 b
8.00 b
9.60 a
8.93 b

تركٌز الباٌرودوكسٌن
لتر/ملغم
Concentration of
Pyridoxine (B6) (mg/L)

Control)0.5(
10
20
30
40

.%5 القٌم التً تحمل أحرى متشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلى معنوٌا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال
Figures in the columns marked with the same letters don't differ statistically at p=0.05.

 ثر/ ملغم30 ا عرتدتكسعن

ا مق رمت

 بعندElettaria cardamomum ) فً تضاعى وتج ٌر نبات الهٌلB6( Pyridoxine  تأثٌر الباٌرودوكسٌن:)3( الشكل
. الصلبMS  أسابٌع من الزراعة على وس8 مرور
Figure (3): Effect of Pyridoxine (B6) on proliferation and rooting of cardamom plant Elettaria
cardamomum after 8 weeks of culturing on MS media.
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ٌتضح من الجدول رقم ( ) 9بان حاما النٌكوتٌن تفوق معنوٌا على الباٌرودوكسٌن واالخٌنر تفنوق معنوٌنا
على الثٌامٌن فً عندد االفنرع المتكوننة ،ا اع نت النباتنات المزروعنة فنً االوسنا المجهنزة بهنم ،8.50 ،9.70
 6.64فرع/نبات على التوالً فً ح ٌن تفوق الثٌامٌن على كنل منن الباٌرودوكسنٌن وحناما النٌكنوتٌن فنً تنأثٌرر
على صفة عدد االوراق ا تكونت  2.73 ،2.88 ،3.18ورقة/نبنات علنى التنوالً منن جهنة اخنرى تفنوق كنل منن
الباٌرودوكسٌن وحاما النٌكوتٌن على الثٌامٌن فً عدد الج ور اال ول من  1سم/نبنات ا كوننت ،1.78 ،1.95
 0.93ج ر/نبات على التوالً.
الجدول ( :)9تأثٌر نوع الفٌتامٌن فنً تضناعى وتجن ٌر نباتنات الهٌنل  Elettaria cardamomumبعند منرور8
أسابٌع من الزراعة على وس  MSالصلب.
Table (9): Effect of type of vitamin on proliferation and rooting of cardamom plants
Elettaria cardamomum after 8 weeks of culturing on MS media.
نوع الفٌتامٌن
Type of vitamin

عدد األفرع
No. of
shoots

الباٌرودوكسٌن
النٌكوتٌن
الثٌامٌن

8.50 b
9.70 a
6.64 c

أ وال األفرع
(سم)
Shoots
)length (cm
1.69 ab
1.62 b
1.90 a

عدد األوراق
No. of
leaves
2.88 b
2.73 b
3.18 a

عدد الج ور
عدد الج ور
األ ول من( )1سم
الكلً
No. of longer No. of total
)than 1 (cm
roots
1.95 a
2.57 a
1.78 a
2.56 a
0.93 b
2.34 a

القٌم التً تحمل أحرى متشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلى معنوٌا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال .%5
Figures in the columns marked with the same letters don't differ statistically at p=0.05.

أقلمت ا ما ث تمقل ا ى ا ثرات الفروع المج رة تم نقلها الى التربة واقلمتها للنمو تحت ظروى البٌت الزجناجً
وبنسبة بقاء.%100
اتضح من نتائج ه ر الدراسة بان األحماا االمٌنٌة والفٌتامٌنات تلعب ادوار مهمة جندا فنً نمنو وت نور
النباتننات المكثننرة خننارج الجسننم الحننً وان كمٌاتهننا المضننافة الننى األوسننا الغ ائٌننة وخاصن قنة وس ن  MSاألوسننع
انتشارا واستخداما فً العالم بمقدار( 2ملغم/لتر كنٌسنٌن 0.1 ،ملغم/لتنر ثناٌمٌن 0.5 ،ملغم/لتنر حناما نٌكنوتٌن،
 0.5ملغم/لتر باٌرودوكسنٌن) ال تفنً باحتٌاجنات نبنات الهٌنل ل كثنار خنارج الجسنم الحنً ضنمن الدراسنة الحالٌنة
وك ن لس الحننال مننع نباتننات أخننرى كنخٌننل التمننر( )2001 ،AL-Khayriوالفلفننل ( Kintziosواخننرون)2001 ،
والجننزر( Kamadaو 1979 ،Haradaو )1984كننون حاجننة األجننزاء النباتٌننة تختلننى بنناختنى نننوع النبننات،
مصدر الجزء النباتً ،موعد أخ ر من نبات االم ،محتوار الغن ائً والهورمنونً ودرجنة نضنج أنسنجته لن ا نوصنً
بإجراء دراسات أوسع على تأثٌر األحماا االمٌنٌة والفٌتامٌنات ولكل نوع نباتً بشكل مستقل وه ا ٌتفنق منع منا
اوصى به (.)2001 ،AL-Khayri
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ABSTRACT
Two experiments were carried out to propagate cardamom plants Elettaria
cardamomum Maton. In vitro, The first involved the effect of using amino acids
(Glycine, Methionine, Glutamine, Aspargine and Gasaine) at concentrations (100, 200,
300, 400, 500)mg/L, in addition the control treatment (2mg/L Glysin according to MS
1962 formula). The second experiment studied the effect of adding some vitamins
group B (Thiamin, Nicotinic acid and Pyridoxine) at concentrations (10, 20, 30, 40)
mg/L, as well as the control treatments (0.1, 0.5, 0.5) mg/L respectively each of them
(according to MS 1962 formula). The results, after 8 weeks of culturing, indicated that
adding Glycine 100 mg/L, Methionine 100mg/L, Gasain 100mg/L, Aspargine 400
mg/L to the media had a significant increase in number of shoots (9.44, 11.20, 12.33,
11.6 shoot/explant) respectively in comparison with control (2mg/L Glycine) giving
6.73 shoot/explant. Whereas, adding of Aspargine in studied concentration caused a
significant increase in shoot length, number of leaves, number of roots and root length
as compared with control treatment. As for the effect of Vitamins, the results showed
that increasing of Thiamin concentration up to 10 mg/L caused a significant increase
in number of shoots (8.14 shoot/explant) and up to 20 mg/L a significant increase in
number of leaves (3.54 leaf/explant) in comparison with 4.5 shoot/explant and 2.74
leaf/explant in control treatment respectively. While adding 30 mg/L of Pyridoxine
caused a significant increase in number of shoots (9.60 shoot/explant) and number of
leaves (3.33 leaf/explant) in comparison with control treatment (8.67 , 2.90)
respectively.
Keywords: Elettaria cardamomum, Tissue culture, Vitamin B Group, Amino acids.
Received: 15/1/2013, Accepted: 18/3/2014.
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