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الخالصت
تهدددا الدراسددة الحاليددة الددب بيددان تدديرير كددل مددن IBAو NAAب دالتراكيز ،1.0 ،0.75 ،0.5 ،0.25 ،0.0
 3.0 ،2.5 ،2.0 ،1.5ملغم/لتدر فدي الوسد  MSبكامدل قوتدا التركيبيدة ونصدا قوتدا التركيبيدة فدي تجد ير أفدر
خا الجمل Buahinia purpurae L.الناتجة من العقد في مرحلة التضاعا علدب الوسد  MSالصدل المدزود
بالتركيز  3.0ملغم/لتر  BAوالتركيز  2.0ملغم/لتر  TDZوالتي نقلت الب وس غد ايي جديدد لغدرج تجد ير ا.
وأظهددرت نتددايت التج د ير علددب الوس د  MSالصددل بكامددل قوتددا التركيبيددة ان ا وكسددين  IBAب دالتركيز 0.75
ملغم/لتر حقق  15.55أعلدب معددل لعددد الجد ور وسدجل  38.88سدم أعلدب معددل ا دوال الجد ور .وبيندت نتدايت
تج ير اافر في تراكيز  NAAالمتبايندة أن  2.0ملغم/لتدر شدج حصدول أعلدب معددل لعددد الجد ور بلد .8.44
وأُختبر الوس  MSبنصا قوتا التركيبية مدعما بإضافة تراكيز مختلفة من  IBAو NAAبهدا تج ير اافدر
الخضددرية .وأشددارت النتددايت ىلددب أن التركيددز  1.5ملغم/لتددر  IBAدعددم حصددول  9.88أعلددب معدددل لعدددد الج د ور
و 25.05سم أعلب معدل ا وال الج ور .كما أن التركيز  3.0ملغم/لتر من  NAAحفز تكوين أعلب معدل لعددد
اافر  ،11.66وسُجل أعلب معدل ا وال الج ور  15.77سم عندد التركيدز  0.25ملغدم /NAAلتدر .أمكدن فدي
د ا الدراسددة أقلمددة النبيتددات الناميددة داخددل اانابي د بنجدداإ ى تددم تقسدديتها تدددريجيا بإخراجهددا مددن داخددل ا نابي د
وغسددلها بالمددا إلزالددة ا كددار الموجددود علددب ج د ور ا وزرعددت فددي أص د تحددوي خلددي مددن التربددة المزيجيددة
والبتموس وغ يت بيغ ية بالستيكية منف ة للضو والهوا وبلغت نسبة نجاإ ااقلمة .%80
الكلمات الدالة :بو ينيا ،خا الجمل ،تج ير ،IBA ،NAA ،القوة التركيبية للوس  ،MSزراعة ا نسجة.
تاريخ تسلم البحث ،2013/10/10 :وقبولا.2013/3/24 :
المقذمت
ىن صعوبة التج ير زالت تمرل ىحدى العقبات الرييسة التي تواجا نجاإ ىكرار العديد من ااندوا النباتيدة،
ومن المعروا أن العديد من اانوا النباتية الخشبية ومن ااشجار المرمرة المهمة اقتصاديا تكون صدعبة التجد ير
باسدتخدام ال ددرق الزراعيدة التقليديددة ،وفدي بعددج الحدا ت يمكددن حصدول التجد ير بالزراعدة خددارا الجسدم الحددي
باستخدام منظمات النمو ( Damianoوآخرون ،)1998،وان اعتماد أي برنامت لإلكرار يتوقا علب نجاإ تج ير
اافر بعد تضداعفها وللحصدول علدب نباتدات كاملدة يجد نقدل اافدر مدن أوسدا التضداعا الدب أوسدا أخدرى
لتشددجي تكددوين الج د ور العرضددية عليهددا (سددلمان )1988،فقددد قددام  Upretiو )1996( Dharبوضد بروتوكددول
إلكردار ندو البو ينيدا  Bauhinia vahliiبزراعدة اانسددجة النباتيدة وحصدل التجد ير علدب الوسد  MSبنصددا
قوتا التركيبية المزود بتركيز  NAA µM 1.0ونقلت النباتات المتكوندة ىلدب التربدة بنجداإ ،وفدي دراسدة قدام بهدا
 Dharو )1999( Upretiعلدب نبدات البو ينيدا مدن ندو  Bauhinia valiiجد رت اافدر الناتجدة مدن مرحلدة
التضدداعا بعددد زراعتهددا علددب الوسدد  MSبنصددا قوتددا التركيبيددة وبإضددافة ا وكسددينات  NAAو IBAمعددا
بتركيز 1ملغم/لتر لكل منهما ،رم نقلت اافر المج رة ىلدب أوان بالسدتيكية حاويدة علدب تربدة معقمدة وتركدت فدي
ظددروا غرفددة الددزر لمدددة أربعددة أسددابي قبددل نقلهددا الددب البيددت البالسددتيكي .كمددا نج د  Bhattو)2000( Dhar
بت ددوير نظددام تجديددد للبو ينيددا نددو  Bauhinia vahliiبتج د ير أكرددر مددن  %83مددن اافددر المتضدداعفة علددب
الوس  MSبرب قوتا التركيبيدة مددعما بإضدافة NAAبدالتركيز  1.0ملدي مدايكرون وان أقلمدة النباتدات الناتجدة
نجحت في مزيت مدن  + soilriteرمدل  +تربدة بالنسد  1 :1 :2ونقلدت ىلدب البيدت المظلدل .وقدام Papafotiou
وآخرون ( )2008بتحويل افر  Bauhinia variegateالمتكونة من التضاعا الخضري ىلب التج ير وزرعدت
علب الوس  MSبكامل قوتا أو بنصا قوتا التركيبية والمدزود بدـ ( 5.0 ،2.0 ،5.0 ،0.2أو )10ملغم/لتدرIBA
وحصددل التجددد ير فقددد علدددب الوسددد  MSبنصدددا قوتدددا التركيبيدددة مددد  2.0ملغم/لتدددر .IBAوقدددام Khalafalla
و )2008( Daffallaفي محاولة إلكردار ا كاسديا  Acacia senegal L.بتقاندة زراعدة اانسدجة ى تدم مضداعفة
اافر من العقد و ا اافدر جد رت عندد نقلهدا ىلدب الوسد  MSالمدزود بدالتركيز  1.0ملغم/لتدر  IBAبعدد 28
يوم من الزراعة بالظالم .وتوصلت ىحدى الدراسات الحديرة  Gutierrezaوآخرون ( )2011aىلدب تيسديس نظدام
ىكرار دقيق للبو ينيا  Bauhinia cheilanthaباستخدام  0.5ملغم/لتدر  IAAو 1.0ملغم/لتدر أو  0.25ملغم/لتدر
 NAAأع ددت  %65نسددبة تج د ير وان ىضددافة  0.5غم/لتددر مددن الفحددم المنش د كددان ا تدديرير جيددد علددب معظددم
مستل من رسالة الدبلوم للباحث الراني.
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الصفات وتمت ااقلمة بنجداإ .وأشدار  Gutierrezوآخدرون ( )2011bاندا فدي مرحلدة التجد ير اختبدرت تراكيدز
مختلفة من  IBAوالفحم المنش وان اسدتعمال  2.0ملغم/لتدر  IBAمد الفحدم المنشد حفدزت أعلدب نسدبة لتجد ير
أفددر  Bauhinia cheilanthaوالتددي وصددلت  %60وبلد عدددد الجد ور  .2.5نقلددت اافددر التددي جد رت ىلددب
الظلة وأقلمت بنجاإ .وقام  Rajannaوآخرون ( )2011بت وير بروتوكول إلكرار  Bauhinia racemosaفيا
نقلت اافر الناتجة من مرحلة التضاعا الب مرحلة التج ير وجد رت علدب الوسد  MSبنصدا قوتدا التركيبيدة
والمددزود بإضددافة  IBAبددالتراكيز  0.5ملغم/لتددر الد ي سددجل أعلددب عدددد مددن الج د ور ونسددبة تج د ير بلغددت %60
والنبيتات الناتجة أُقلمت ونقلت بنجاإ ىلب الظدروا الحقليدة ونسدبة النجداإ بلغدت  .%60تهددا د ا الدراسدة الدب
المقارنددة بددين الوس د  MSالصددل بكامددل قوتددا التركيبيددة ونصددا قوتددا التركيبيددة وتددارير التراكيددز المختلفددة مددن
 NAAو IBAفي تج ير أفر البو ينيا الناتجة من تضاعا العقد في الوس الزرعي.
مواد البحث وطزائقه
أنجزت ا الدراسدة فدي مختبدر زراعدة اانسدجة النباتيدة فدي قسدم الغابدات/كليدة الزراعدة والغابدات/جامعدة
الموصل تم تحضير الوس  )1962،Murashige & Skoog( MSبإ ابة كل مكونات الوس الغ ايي فدي حجدم
ماليدم مدن المدا المق ددر وأضديا اليدا 30غددم سدكروز و7غدم مددن ا كدار لتصدلي الوسد الغد ايي وأكمدل الحجددم
النهايي بالما المق ر ىلب لتر واحدد وضدب الدرقم الهيددروجيني  pHبحددود  6 – 5.8بجهداز  .pH meterوز
الوس في قندان زجاجيدة سدعة 200مدل بحجدم 20مل/قنيندة وغ يدت القنداني بيغ يتهدا ردم عقمدت باسدتخدام جهداز
المعقددام لمدددة  20دقيقددة وضددغ  1.04كغم/سددم 2وْ 121م وتركددت فددي جددو المختبددر وتددم تحضددير وس د التج د ير
بإضافة التراكيز  0.0و 0.25و 0.5و 0.75و 1.0و 1.5و 2.0و 2.5و 3.0ملغم/لتر لكل مدن Indol Butyric
Acid IBAو  NAA Naphthalene Acetic Acidفدي الوسد  .MSكمدا حضدر وسد  MSبنصدا قوتدا
التركيبية  1/2MSم ىضافة  IBAو NAAبدنفس التراكيدز المد كورة أعدالا ،أخد ت اافدر الناتجدة مدن مرحلدة
التضاعا لكل من العقد المزروعة علب الوس  MSالمدعم بدالتركيز  2.0ملغم/لتدر مدن الدـ TDZوالتركيدز 3.0
ملغم/لتر من الـ BAالشكل ( )1.Aوزرعدت فدي وسد التجد ير  MSالصدل بكامدل قوتدا التركيبدة ونصدا قوتدا
التركيبية .أُخ ت أفر فتية ب ول  4–2سم الشكل ( )1.Bوغرست عموديا في الوسد بمعددل  2فدر /قنيندة شدكل
( )1.Cوسجلت البيانات بعد  4أسابي مدن زراعتهدا فدي الوسد وشدملت :نسدبة للتجد ير ( )%وعددد الجد ور/فر
وأ وال الج ور/فر (سم) استخدم تصميم الق اعات العشوايي الكامل ( RCBDالراوي وعبدد العزيدز.)1980 ،
وتكونت كل معاملدة مدن تسدعة مكدررات ،وأحتدوى المكدرر جدز نبداتي واحدد ،واسدتعمل البرندامت الجدا ز SAS
( )1996لتحليدددل البياندددات .وقورندددت النتدددايت باسدددتخدام ىختبدددار دنكدددن متعددددد الحددددود عندددد مسدددتوى ىحتمدددال ٪5
( .)1955 ،Duncanبعد مرور  6 - 4أسابي نتجت أفر مج رة واستخرجت النباتات الناتجة وغسلت جد ور ا
بالما المق ر إلزالة ا كار العالق بها وأخد ت البياندات عدن عددد الجد ور وأ والهدا ،ونقلدت اافدر المجد رة ىلدب
أوعيددة بالسددتيكية حاويددة علددب تربددة مزيجيددة لوحددد ا أو بتمددوس وتربددة بنسددبة  1:1وقسددم م دن اافددر نقلددت ىلددب
بتموس لوحدا لغرج المقارنة .وضعت ااص في المختبر وغلفت بالبولي اريلدين الشدفاا وبعدد مدرور أسدبو
أزيلت ااكياس وتركت مدة أخرى في جو المختبر قبل ىخراجها ىلب الجو الخارجي.

C
B
A
الشكل ( :A :)1أفر خضرية للـ  Bauhinia purpureaمتكوندة فدي مرحلدة التضداعا بعدد أربعدة أسدابي مدن
الزراعدة :B.فددرو خضددرية تدم ازالددة الكددالس مدن ا سددفل وبعددج ا وراق وا فدر الزايدددا لغددرج
نقلها الب التج ير :C .افر خضرية مزروعة في الوس  MSالمجهز للتج ير.
Figure (1): A: Bauhinia purpurea multiplication shoots after 4 weeks. B: Shoots after
remove the callus and some leaves for transferred to rooting. C: Shoots in
MS medium for rooting
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النتائج والمناقشت
قابليةةتجذي ة ي جاألف ة جعلةةاجاسط ة جMSجاسصةةلبجبما ةةتجقطذةةكجاسذ ميبيةةتجبطيةةط ج :IBAأظهددرت تراكيددز IBA
المتباينة تيريرا متباينا في نس تج ير اافر وتراوحت بين ( %100–50الجدول  )1وانعكدس د ا التديرير علدب
اعدداد الجد ور وأ والهددا وحقددق التركيددز  0.75ملغم/لتددر أعلددب معدددل اعددداد الجد ور  15.55رغددم عدددم اختالفددا
معنويددا عددن التراكيددز  2.5 ،2.0 ،1.0 ،0.5ملغم/لتددر وامتددد تدديرير التركيددز  0.75ملغم/لتددر  IBAالددب أ ددوال
الج ور المتكونة وأدى الب تشجي اكبدر القديم ل ولهدا 38.88سدم واختلدا معنويدا عدن كدل التراكيدز الباقيدة ماعددا
التركيز  0.5ملغم  /لتر.
قابليتجذي ي جاألف جعلاجاسط جMSجاسصلبجبما تجقطذكجاسذ ميبيتجبطيط ج :NAAأوضحت النتايت في الجدول
( )2أن تجد ير اافددر المتكوندة مددن التضداعا الخضددري سدجلت نسددبة عاليدة تراوحددت بدين  %100–80محققددة
أعلدب معددل لعددد الجد ور  8.44عندد التركيدز  2.0ملغم/لتدر بدالرغم مدن عددم اختالفدا معنويدا عدن بقيدة التراكيددز
ماعدا التركيدز  0.25ملغم/لتدر الد ي سدجل أقدل معددل لعددد الجد ور  .3.10وسدجلت أكبدر قديم ل دول الجد ور فدي
وس  MSالصل الخالي من منظمات النمو 18.27سدم (الشدكل  )2.Aولدم يختلدا معنويدا عدن التركيدزين ،1.5
 2.0ملغم/لتر ال ين أع يا معد ا وال الج ور بل  .11.55 ،11.16ومدن الجددير بالد كر تديخر تكدون الجد ور
علب الوس  MSالصل الخالي من منظمات النمو واسدتغرق مددة تراوحدت بدين  6–4أسدابي فدي حدين ان تكدون
الج ور علب الوس  MSبوجود منظمات النمو كان أسر واستغرق  10 -5أيام.
قابليتجذي ي جاالف جاسخض يتجعلاجاسط جMSجبنصفجقطذةكجاسذ ميبيةتج ة ع اتجبذ اميةتج خذل ةتج :IBAأشدارت
النتدايت (الجددول  )3ىلددب أنخفداج نسددبة تجد ير اافددر علدب الوسد  MSبنصددا قوتدا التركيبيددة مددعما بإضددافة
تراكيز  IBAالمدروسة مما علب الوس  MSالصل بكامدل قوتدا التركيبيدة وتراوحدت بدين ،%90 – 40وعلدب
الرغم من انخفاج نسبة التج ير عند التركيز  5.1ملغدم / IBAلتدر اا أندا اندتت  9.88أعلدب معددل لعددد الجد ور
ولم يختلا معنويا عن معظم التراكيز  3.0 ،2.5 ،2.0 ،0.75ملغم/لتدر ،بينمدا التركيدز  1.5ملغم/لتدر مدن IBA
أدى الددب تسددجيل أعلددب معددد ت ا ددوال الج د ور بلدد 25.05سددم واختلددا معنويددا عددن التراكيددز الباقيددة ماعدددا
التركيزين  0.75و 2.0ملغم/لتر.
ت
قابليتجذي ي جاس ط جعلاجاسط جMSجبنصفجقطذكجاسذ ميبيتج ة ع اجبذ اميةتج خذل ةتج :NAAبيندت النتدايت فدي
الجدددول ( )4أن نسددبة تج د ير اافددر الناتجددة مددن التضدداعا تراوحددت بددين  ،%100–70وأن أعلددب معدددل لعدددد
الج ور  11.66ج ر حصل عند التركيز  3.0ملغم/لتر واختلفت معنويا عن باقي التراكيز ،أما دول الجد ور فقدد
لوحظ أن اعلب معدل ل ول الج ور سجلت عند التركيدز  0.25ملغم/لتدر ولدم يختلدا عدن كدل التراكيدز الباقيدة مدا
عدددا  0.0و 2.0ملغم/لتددر ال د ين سددجلوا اقددل القدديم ل ددول الج د ور .ان الوس د  MSااكرددر اسددتخداما وشدديوعا فددي
زراعددة اانسددجة لألنددوا الخشددبية وقددد اسددتخدم لزراعددة أنددوا مختلفددة مددن ااشددجار (  Litzو)1991 ،Jaiswal
حتوايددا علددب مسددتويات عاليددة مددن ا مونيددا والبوتاسدديوم والنتددرات والتددي تلبددي احتياجددات الكريددر مددن النباتددات
( Murashigeو.)1962 ،Skoog
الجددددول ( :)1تددديرير ىضدددافة  IBAللوسددد  MSالصدددل بكامدددل قوتدددا التركيبيدددة فدددي تجددد ير أفدددر خدددا الجمدددل
 Bauhinia purpurea L.بعد  4أسابي من الزراعة.
Table (1): The effect of IBA to full strength MS medium in rooting of Bauhinia
purpurea L. after 4 weeks
تراكيز ( IBAملغم/لتر)
Concentrations of IBA
)(mg/L
0.0
0.25
0.5
0.75
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

معدل عدد الج ور/فر
Rate of roots
number/shoot
4.10 c
7.10 bc
14.44 ab
15.55 a
14.00 ab
6.99 bc
12.11 abc
9.66 abc
6.88 bc

نسبة التج ير()%
)%(Rooting rate
80
100
90
100
100
50
80
90
50

معدل أ وال ج ور (سم)
Rate of roots lengths
)(cm
18.27b
11.66b
22.08ab
38.88a
17.94b
9.88b
12.16b
13.88b
8.55b

تختلا فيما بينها معنويا حس اختبار دنكن متعدد الحدود تحت

القيم في العمود ات ا حرا المتشابهة
مستوى احتمال %5
Means with the same letters does not different significantly at 0.05 level.
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الجدددول ( :)2تدديرير ىضددافة  NAAللوسدد  MSالصددل بكامددل قوتددا التركيبيددة فددي تجدد ير أفددر خددا الجمددل
 Bauhinia purpurea L.بعد  4أسابي من الزراعة.
Table (2): The effect of NAA to full strength MS medium in rooting of Bauhinia
purpurea L. after 4 weeks
تراكيز ( NAAملغم/لتر)
Concentrations of NAA
)(mg/L
0.0
0.25
0.5
0.75
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

معدل عدد الج ور/فر
Rate of roots
number/shoot
4.10ab
3.10c
5.33ab
7.77ab
4.77ab
8.33a
8.44a
5.88ab
4.66ab

نسبة التج ير()%
)%(Rooting rate
%80
%80
%90
%100
%80
%100
%80
%90
%90

معدل أ وال ج ور (سم)
Rate of roots lengths
)(cm
18.27a
6.44b
8.10b
8.77b
7.33b
11.16ab
11.55ab
9.22b
5.38b

تختلا فيما بينها معنويا حس اختبار دنكن متعدد الحدود تحت

القيم في العمود ات ا حرا المتشابهة
مستوى احتمال %5
Means with the same letters does not different significantly at 0.05 level.
الجدددول ( :)3تدديرير ىضددافة  IBAللوسدد  MSالصددل بنصددا قوتددا التركيبيددة فددي تجدد ير أفددر خددا الجمددل
 Bauhinia purpurea L.بعد  4أسابي من الزراعة.
Table (3): The effect of IBA to half strength MS medium in rooting of Bauhinia
purpurea L. after 4 weeks
تراكيز ( IBAملغم/لتر)
Concentrations of IBA
)(mg/L
0.0
25.0
5.0
0.75
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

معدل عدد الج ور/فر
Rate of roots
number/shoot
0.00c
3.66bc
3.99b
6.33ab
3.99b
9.88a
6.44ab
7.88ab
7.55b

نسبة التج ير()%
Rooting rate
()%
0
50
70
90
70
60
40
50
70

معدل أ وال ج ور (سم)
Rate of roots lengths
)(cm
0.00c
4.94bc
6.44bc
14.21ab
6.94bc
25.05a
14.27ab
12.92b
6.88bc

تختلا فيما بينها معنويا حس اختبار دنكن متعدد الحدود تحت

القيم في العمود ات ا حرا المتشابهة
مستوى احتمال %5
Means with the same letters does not different significantly at 0.05 level.
وتتميز ااوكسينات بقابليتها علب تنظيم النمدو و الدب بتحفيز دا سدت الة الخاليدا النباتيدة ،وقدد أشدارت الكريدر مدن
البحوث والدراسدات ىلدب أن لتركيدز ااوكسدين تديريرا معنويدا فدي نسدبة التجد ير وعددد الجد ور وأ والهدا المتكوندة
( Hartmannواخددرون )2002،أمددا التدديرير ا يجددابي للددـ  IBAفددي تحسددين نسددبة التج د ير فيعددود ىلددب دورا فددي
تشجي نشو الج ور العرضدية مدن خدالل تحفيدزا انقسدام الخاليدا واسدت التها (محمدد 1985 ،ووصدفي)1995 ،
و د ا مدا توصددل اليدا ( Gutierrezوآخدرون )2011b ،فددي بحدرهم علدب احددد اندوا البو ينيدا ى وجدددوا أن IBA
كددان اافضددل وتفددوق علددب كددل مددن  NAAو .IAAوقددد تعددزى زيددادة اعددداد الج د ور المتكونددة علددب اافددر عنددد
التركيز  5.1ملغم  /لتر  IBAىلب ماليمة ا التركيز في الوس م تركيز ااوكسين في الخاليدا وأحداردا تحفيدزا
انقسام خاليا الكامبيوم واست التها.
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الجدددول ( :)4تدديرير ىضددافة  NAAللوس د  MSالصددل بنصددا قوتددا التركيبيددة فددي تج د ير أفددر خددا الجمددل
 Bauhinia purpurea L.بعد  4أسابي من الزراعة.
Table (4):The effect of NAA to half strength MS medium in rooting of Bauhinia
purpurea L. after 4 weeks
تراكيز ( NAAملغم/لتر)
Concentrations of NAA
)(mg/L
0.0
0.25
0.5
0.75
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

معدل عدد الج ور/فر
Rate of roots
number/shoot
0.00d
4.99c
6.22c
5.55c
5.44c
6.32c
6.44c
9.22b
11.66a

نسبة التج ير()%
)%(Rooting rate
0
100
70
100
70
90
70
80
70

معدل أ وال ج ور (سم)
Rate of roots lengths
)(cm
0.00c
15.77a
14.72ab
11.61ab
8.05b
9.83ab
8.05b
11.60ab
12.10ab

تختلا فيما بينها معنويا حس اختبار دنكن متعدد الحدود تحت

القيم في العمود ات ا حرا المتشابهة
مستوى احتمال %5
Means with the same letters does not different significantly at 0.05 level.
و ا النتيجة تتفق م ما توصدل اليدا ( Rajannaواخدرون )2011 ،ى توصدلوا الدب ان ا وكسدين IBA
كان اافضل من  NAAو NAAوأع ب أعلب عدد من الج ور .وأشارت نتايت ا الدراسدة الدب ان لندو وسد
الزراعة المستخدم في نمو النبيتات الناتجة لا ارر كبير في النسبة الميوية لنجاإ النبيتدات المتيقلمدة ى بيندت النتدايت
تفدوق الوسد المكدون مددن البتمددوس لوحددا وأع ددب نسددبة نجداة بلغددت  %75فدي حددين أع ددب الوسد المكددون مددن
التربة والبتموس بنسبة  1:1الب تسجيل نسبة نجاة بلغدت  %60وانخفضدت د ا النسدبة كريدرا فدي الوسد المكدون
من التربة لوحد ا وبلغت  %20فق  ،وتعد مرحلة ااقلمدة مدن المراحدل المهمدة فدي اإلكردار الددقيق وربمدا تعدزى
ماليمة البتموس الب انا يوفر ا حتياجات الغ ايية للنباتات وحفظا الر وبة وبنيتا الهشة التي تسدهل علدب الجد ور
اختراقا ،وأع ب خلي التربة والبتمدوس نسدبة  %60ويمكدن تفسدير ا الدب ان وجدود البتمدوس كوسد مغد ي مد
وس جيد التهوية كالتربة يعتبر جيد وماليم لنمو النبيتات ( Sharmaواخرون.)1991،

C

B
A
الشكل ( :A :)2افر الـ  Bauhinia purpureaخضرية مج رة علب الوس  MSالصل الخالي من منظمدات
النمو ويالحظ قلة عددد الجد ور مد ا دوال عاليدة  :Bافدر خضدرية مجد رة علدب الوسد  MSالمددعم
منظمات النمو المختلفة ويالحظ زيادة عددد الجد ور وقصدر ا والهدا  :Cافدر خضدرية مجد رة منقولدة
الب سنادين بالستيكية لغرج ااقلمة.
Figure (2): A: Rooting shoots of Bauhinia purpurea on MS medium Free of growth
regulators and noted the small number of roots with high lengths. B::
Rooting shoots on MS medium with growth regulators and noted increase
the number of roots and its short lengths. C:Rooting shoots in plastic pots
for acclimatization
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EFFECT OF NAA, IBA AND MS STRENGTH IN ROOTING
OF Bauhinia purpurea L. IN VITRO
Sumood H. Alhadeedy
Evet Adward Youhannan
Forestry Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: sum_alhadeedy@yahoo.com
ABSTRACT
This study aimed to assess the effect of concentrations 0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0,
1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mg/l of each of IBA and NAA and MS Strength in shoot rooting of
Purple camel's foot the plantlet produced from the buds in multiplication stage on MS
with 3.0 mg/l BA or 2.0 mg/l TDZ. Rooting results using full strength MS medium
showed that 0.75 mg/l IBA produced largest average of root numbers (15.55). Also the
same concentration of IBA have similar effect on lengths of roots (38.88 cm). On the
other hand the response of shoots for rooting in different concentration of NAA was
high and the 2.0 mg/l concentration of NAA was significant for roots numbers
averages (8.44). The MS medium with half strength was tested for rooting with
addition same concentrations of IBA and NAA, So 1.5 mg\l IBA have highest
numbers of roots (9.88) and longest roots trait (25.05 cm.). but 3.0 mg/l NAA was
superior in comparison with all the other concentrations and have largest numbers for
shoots with recorde (11.66), but 0.25 mg\l NAA gave highest roots (15.77). In this
study it was possible to acclimatized the plant growing in tubes, plantlets were
hardened gradually by removed the plantlets from the tubes washing them thoroughly
with water to remove the residual agar from the roots, then planted in pots containing
mixture of sand and petmous (1:1). and covered with light permeable plastic sheets
with pores to inter air. percentage (80%) was achieved.
Keywords: Bauhinia purpurea L., in vitro, Purple camel's foot, rooting, MS Strength,
IBA, NAA.
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