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 L  Capparis spinosaدراسة بعض العوامل المؤثرة في إآثار نبات القبار

Studying some factors which affect Caper (Capparis spinosa L) 
propagation 

  رنا اللياس. بسام الصفدي و م. د
  

  : الملخص

 وإحداث  Capparis spinosa  بعض العوامل المؤثرة في إنبات بذور ونمو عقل القبارُدرست

بهدف وضع ) قطع ورقية، قطع سويقات، مقاطع ثمرية(لقبار ل مختلفة د الكالوس من أجزاءيوتجد

النسبة إلنبات البذور التي دخلت في ب. بروتوآول يساعد على إآثار هذه النبات على مستو تجاري

 الغالف الخارجي للبذور بواسطة برادة الحديد ومن ثم خدشرس اختبار طور السكون، ُد

) الُمخدوشة وغير الُمخدوشة(آذلك عوملت البذور . الزراعة على وسط مغٍذ أو في التورب

ما جرى تعريض ، آ)دقيقة ٦٠، ٤٥، ٣٠، ٢٠(مختلفة بحمض الكبريت المرآز لفترات زمنية 

  أيضًاجرى ). دقيقة٦٠، ٤٥، ٣٠، ١٥(البذور لألمواج فوق الصوتية لفترات زمنية مختلفة 

 .غري لدراسة تأثير أشعة غاما على إنبات بذور القبار ١٥٠ -١٠٠ -٥٠ تشعيع البذور بجرعات

من البذور المزروعة في الزجاج وذلك بعد % ٥٠ غري إلى إنبات ١٠٠أدى التشعيع بجرعة 

 غري ١٥٠آما أدى التشعيع بجرعة . هر من الزراعة بينما لم تنبت أي بذرة من بذور الشاهدش

وبالنسبة للبذور المشععة والمزروعة في التورب فقد تبين أن . من البذور% ١٨إلى إنبات حوالي 

 غري ١٠٠عند جرعة % ٧٠التشعيع قد حفز أيضًا على اإلنبات ووصلت النسبة إلى حوالي 

 ٢٠آانت المعاملة بحمض الكبريت لمدة . فقط% ٥ في البذور غير المشععة إلى بينما وصلت

مقارنة ب % ٤٦ فعالة للغاية ووصلت نسبة اإلنبات إلى حوالي الخدش ببرادة الحديددقيقة مع 

 دقيقة ٢٠عند المعاملة بحمض الكبريت لمدة % ٣٢ إلى اإلنباتآما وصلت نسبة . بالشاهد% ٠

 فقط دون المعاملة بالحمض، بينما لم تنبت أية بذرة عند الخدش عند% ٢٠ وإلى خدشدون 

  .باألمواج فوق الصوتيةالمعاملة 

 جرى تشعيع العقل بجرعات حيثرس أيضًا تأثير التشعيع على نمو عقل القبار في الزجاج ُد

أدى . أي منظم نمو الخالي من MSغري وزراعتها على وسط مغذي  ٢٠ -١٥ -١٠منخفضة 

حيث بلغ متوسط مساحة أوراق  غري إلى زيادة في مساحة الورقة ١٠ الجرعة عندالتشعيع 

 التشعيع إلى زيادة أدى، آما  في الشاهد٢ سم1.1 مقارنة بـ ٢ سم2.4السويقات النامية حوالي 

 سم في 2.2 وازداد إلىفي الشاهد   سم1.5 في طول السويقات حيث آان متوسط طول السويقات
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في % ٧٥ غري، ورافق ذلك ارتفاع في نسبة التجذير من ١٠رعة  بالجالسويقات الُمشععة

  .آثيفاأصبح  عدد الجذور وُلوحظ أن غري ١٠عند جرعة % ١٠٠الشاهد إلى 

 على نمو عقل القبار المجموعة من الحقل  Rugini وMSدرس تأثير الوسطين المغذيين 

، حيث  MS الوسط والمزروعة في الزجاج وأظهرت الدراسة، بعد شهر من الزراعة، تفوق

 سم عندما زرعت العقل على الوسط ٢٫٤ سم بالمقارنة مع ٣٫٢آان متوسط طول العقل 

Rugini .  

ومن أجل دراسة تأثير منظمات نمو مختلفة على تشكيل سويقات عرضية، زرعت عقل قبار في 

 أن أنابيب اختبار محتوية على وسط مغٍذ مضاف إليه منظمات نمو مختلفة وقد بينت النتائج

 قد أعطى أعلى عدد من NAAلتر / مغ١ و ZRلتر / مغ2 المحتوي على MS3الوسط 

 GA3لتر / مغ2 المحتوي على MS2بالمقارنة مع الوسط )  سويقات بالمتوسط5.5(السويقات 

  ). سويقة2.2(

ُدرس أيضًا تأثير بعض منظمات النمو على إحداث الكالوس في مقاطع دائرية لثمار قبار غير 

، آما ُدرس تقشير وعدم تقشير هذه الثمار في إحداث الكالوس، آانت أحجام مختلفةناضجة وب

 Ms9 ) BA 1 mg/L, NAAهما الوسطانأفضل األوساط الُمستخدمة في إحداث الكالوس 

0.1 mg/L(والوسط  Ms10) Kin 0.5 mg/L, 2,4, D 2 mg/L( وُلوحظ تفوق الثمار ،

  .شكل في آل األوساط المدروسةالُمقشرة في آمية ونوعية الكالوس الُمت

 الدراسة  وخُلصتتأثير منظمات النمو على إحداث الكالوس من قطع ورقية وساقية ُدرسآما 

 ,MS9 (BA 1 mg/L انهما الوسط هذا الغرضالُمستخدمة لتحقيق أن أفضل األوساط إلى 

NAA 0.1 mg/L) والوسط MS12 2,4,D 2 mg/L , NAA 1 mg/L, GA3 0.1 

mg/L) (الوسط هو أفضل األوساط للتجديد  نوآاMS6 )KIN 1 mg/L, IAA 0.1 

mg/L (والذي أعطى وسطيًا نباتان من آل قطعة آالوس مزروعة.  

  

  .حمض الكبريت، إنبات، آالوسقبار، أشعة غاما،  :الكلمات المفتاح
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 L  Capparis spinosaدراسة بعض العوامل المؤثرة في إآثار نبات القبار

  رنا اللياس.  و مبسام الصفدي. د
  

  : المقدمة

رة للتوسع        ال تزال زراعة القبار على مستوى تجاري في سورية في بداياتها،           ة آبي وهناك إمكاني

ر            االقتصادية الكبيرة  تههميألنظرًا  في هذه الزراعة      والتي يمكن أن تسهم في زيادة دخل عدد آبي

ه    ة وتحمل ة القليل ه الزراعي رًا لمتطلبات واطنين نظ ن الم سيئة م ة ال ذور إال أن . للظروف الجوي ب

قليلة وذلك بسبب المادة الصمغية التي تغلف البذور والتي يمكن           تنتش بنسب   والقبار صغيرة جدًا    

ولذلك فهي تتطلب إجراءات إضافية لكي     أن تشكل عائقًا فعاًال أمام انتشار األآسجين إلى الجنين   

ين       اإلجراءات التي يمكن إتباعها ه ومن. تنتش وتنمو راوح ب ه تت اء حرارت ذور بم -٥ي غمر الب

ان  ٤٠ ي مرطب ا بقماش رطب ووضعها ف م لفه ن ث وم وم دة ي ة لم ا منقوع ة وترآه ة مئوي  درج

دة          .  أشهر ٣-٢زجاجي محكم اإلغالق في البراد لمدة        تنقع بعد ذلك البذور بماء دافئ مرة ثانية لم

ى ح      و عل ى  ٥رارة يوم ومن ثم تزرع في تربة خفيفة وتترك لتنتش وتنم ة   ١٠ إل ا   درجة مئوي أم

   .وغير مجٍد تجاريًاإآثار القبار باستخدام العقل فهو صعب وخاصة التجذير 

  

  النتائج والمناقشة

من البذور المزروعة في الزجاج وذلك بعد % ٥٠ غري إلى إنبات ١٠٠أدى التشعيع بجرعة 

 غري ١٥٠ التشعيع بجرعة آما أدى. شهر من الزراعة بينما لم تنبت أي بذرة من بذور الشاهد

وبالنسبة للبذور المشععة والمزروعة في التورب فقد تبين أن . من البذور% ١٨إلى إنبات حوالي 

 غري ١٠٠عند جرعة % ٧٠التشعيع قد حفز أيضًا على اإلنبات ووصلت النسبة إلى حوالي 

 ٢٠يت لمدة آانت المعاملة بحمض الكبر. فقط% ٥بينما وصلت في البذور غير المشععة إلى 

مقارنة ب % ٤٦دقيقة مع الخدش ببرادة الحديد فعالة للغاية ووصلت نسبة اإلنبات إلى حوالي 

 دقيقة ٢٠عند المعاملة بحمض الكبريت لمدة % ٣٢آما وصلت نسبة اإلنبات إلى . بالشاهد% ٠

عند الخدش فقط دون المعاملة بالحمض، بينما لم تنبت أية بذرة عند % ٢٠دون خدش وإلى 

  .المعاملة باألمواج فوق الصوتية

حيث بلغ متوسط مساحة  غري إلى زيادة في مساحة الورقة ١٠أدى التشعيع عند الجرعة 

، آما أدى التشعيع إلى  في الشاهد٢ سم1.1 مقارنة بـ ٢ سم2.4أوراق السويقات النامية حوالي 

 2.2 وازداد إلىهد في الشا  سم1.5زيادة في طول السويقات حيث آان متوسط طول السويقات 
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% ٧٥ غري، ورافق ذلك ارتفاع في نسبة التجذير من ١٠ بالجرعة سم في السويقات الُمشععة

  .آثيفاأصبح  عدد الجذور وُلوحظ أن غري ١٠عند جرعة % ١٠٠الشاهد إلى في 

 قد أعطى NAAلتر / مغ١ و ZRلتر / مغ2 المحتوي على MSوقد بينت النتائج أن الوسط 

 2 المحتوي على MS2بالمقارنة مع الوسط )  سويقات بالمتوسط5.5(سويقات أعلى عدد من ال

هما آما آانت أفضل األوساط الُمستخدمة في إحداث الكالوس ).  سويقةGA3) 2.2لتر /مغ

 0.5 المحتوى على والوسط  NAA لتر/ مغ١ و BAلتر/  مغ١ المحتوي على MS الوسطان

  .لتر/ مغ2 و Kinلتر/ مغ

من ظاهرة تحفيز بذور القبار على اإلنتاش باستخدام أشعة غاما في تشعيع عدد يمكن اإلستفادة 

آبير من البذور ومن ثم زراعتها في التورب للحصول على نباتات آاملة دون الحاجة إلى 

 أشهر أو إستخدام الحموض ٣استخدام معامالت إضافية مثل الترطيب والحفظ في برادات لفترة 

  . غير ذلكأو الخدش بواسطة مشرط أو

  

  .، حمض الكبريت، إنباتآالوسقبار، أشعة غاما،  :الكلمات المفتاح
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Improvement of Caper (Capparis spinosa L) propagation 
using in vitro culture and gamma irradiation 

 
 

B. Al- Safadi* and R. Elias 

  
Abstract: 
 
We studied some of the factors influencing seed germination and shoot 

growth of caper (Capparis spinosa  L) and callus formation and 

regeneration from different parts of the plant (leaf, shoots, fruits) in 

order to establish a protocol for propagating this plant on a commercial 

scale. For the dormant seeds, we studied scratching the seed coat using 

iron particle filings prior to culture on nutrient medium or peatmos. 

Scratched and non-scratched seeds were also treated with concentrated 

sulfuric acid for various periods (20, 30, 45, 60 min). Seeds were 

additionally treated with ultrasonic waves for different periods (15, 30, 

45, 60 min). The seeds were also irradiated with 50, 100, and 150 gray of 

gamma rays to study the effects of irradiation on the germination of 

caper seeds. 

Irradiation of the seed with 100 gray dose led to 50% germination one 

month after culturing in vitro, whereas, no seeds germinated in the 

control. Irradiation with 150 gray dose led to 18% germination of the 

seed. As for irradiated seed cultured in the peatmos, 70% of the seed 

germinated at the 100 gray dose whereas, only 5% of the seed 

germinated in the control.  

Treatment of the seed with H2SO4 for 20 mints with scratching was very 

effective in stimulating germination, where the percentage of germinated 

seed reached 46% compared with 0% in the control. Treatment with just 

H2SO4 for 20 mints resulted in 32% seed germination and treatment with 
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just scratching resulted in only 20% germination. On the other hand, 

treating the seed with ultrasonic waves did not result in any seed 

germination. 

The effect of irradiation was also studied on the growth of caper shoots 

in vitro. The shoots were irradiated with 10, 15, and 20 gray and 

subsequently cultured on the MS medium without any growth regulators. 

The 10 gray dose stimulated shoot growth where average leaf area 

increased from 1.1 to 2.4 cm2. The same irradiation dose, also, led to an 

increase in shoot length from 1.5 to 2.2 cm. This was accompanied with 

an increase in shoot rooting percentage from 75 to 100% and with an 

increase in number of roots per plant. 

The effects of MS and Rugini media on the growth of caper cuttings 

collected from the field. The results indicated that the MS medium was 

better than the Rugini medium with an average length of shoots being, 

3.2 cm as compared to 2.4 cm when Rugini medium was used. 

The influence of different growth regulators on adventitious shoot 

formation was also studied. It appeared that the use of 2 mg/L ZR and 1 

mg/L NAA resulted in 5.5 shoots as compared to 2.2 shoots when only 

GA3 (2 mg/L) was added to the culture medium. 

The influence of some plant growth regulators on the formation of callus 

was also studied using cross section of unripe and variable size fruits. 

The best media for callus induction were MS9 (BA 1 mg/L, NAA 0.1 

mg/L) and MS10 (Kin 0.5 mg/L, 2,4, D 2 mg/L) with more callus being 

produced on peeled fruits than on unpeeled ones. 

We studied also the influence of plant growth regulators on the 

formation of callus studied using leaves and stem parts. The best 2 media 

for this purpose were MS9 (BA 1 mg/L, NAA 0.1 mg/L) and MS12 

(2,4,D 2 mg/L , NAA 1 mg/L, GA3 0.1 mg/L) and the best medium for 
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regeneration was MS6 (KIN 1 mg/L, IAA 0.1 mg/L) which gave an 

average of 2 plants from every callus piece. 

 
Key words: 
Caper, Gammy ray, Sulfuric acid, Germination. 
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  :المقدمة

شجيرة معمرة يتبع الجنس ) أو ما يعرف باللغة المحلية بالشفلح( Capparis spinosa Lالقبار 

Capparis والفصيلة Capparidaceae أو Capparaceae . يضم الجنسCapparis حوالي 

ويعتقد بأن الموطن األصلي للقبار هو حوض البحر األبيض ) Lawrence, 1951( نوعًا ٣٥٠

لكنه يمتد أيضًا من سواحل المحيط األطلسي عند جزر الكناري والمغرب العربي إلى المتوسط، و

  .البحر األسود وأرمينيا وإيران وبحر قزوين

ى  ١ما بين القبار شجيرة  يتراوح ارتفاع ى  ا م، ويصل عمق جذوره   ٢ إل  Zafer et( سم  ٤٠ إل

al., 2004( .ق ع اك شيء يتعل ان هن ار األرض إال إذا آ رش القب و يفت يمكن أن ينم ات ف ه النب لي

األفرع زاحفة أو مدادة، متخشبة سهلة الكسر،     . النبات دائم الخضرة ذو لون أخضر مزرق      . عاليا

يًال ضاوية قل شكل أو بي ة ال ة المعالق، دائري ات شوآية وطويل ميكة ذات اذين راعم . األوراق س الب

منفردة، طويلة الشمراخ، تتفتح في  آبيرة إبطيه الموضع، خنثى الزهرية متناظرة تقريبًا، األزهار    

يالً                    ًا أحمر جم ة لون ل الظهر معطي ذبل قب وردي وت رة  . الصباح بلون أبيض مائلة إلى اللون ال الثم

ا   ة طوله طة        ٤-٢٫٥عنبي تح بواس ل تتف ق طوي ى عن ة عل رى محمول كلها الكمث ي ش شبه ف م ت  س

ا   مصاريع وعندما تنضج الثمرة يتحول لونها من األخضر المصفر إلى ق        رمزي زاٍه ويكون طعمه

  .)Demetrios, 1997; Simon et al. 1984 (حلوًا من الداخل ومرًا من الخارج 

ة              ر الناضجة وسوقه الفتي اره غي ستخدم ثم ا يمكن أن ت ل، آم ة آمخل تستخدم براعم القبار الزهري

ضراوا      ة آخ ضة واألوراق الفتي سوق الغ اول ال ن تن ام، ويمك ل للطع صغيرة آتواب ه ال ت وأوراق

ذور    اتج عن حرق الج اد الن ا الرم ار الناضجة ونصف الناضجة، أم بخ الثم ن ط ة، ويمك طازج

زة مصدرها زيت                 حيث . فيمكن استخدامه آمصدر للملح    ة الذعة ورائحة ممي ة حريف ك نكه  يمتل

  .Glucocappari الغليكوآبارينمرآب تحرر من ي الذي methyl isothiocyanateالخردل 

أثير مق       ار ت دان ومطمث ومهدئ              لنبات القب بلغم وطارد للدي در وطارد لل ات    . و وم ستعمل النب وي

الج        مادات لع كل ض ي ش ستعمل ف ا ي ل آم قربوط وآالم األرج رس واإلس الج النق ي ع ة ف آلبخ

ون  شهية. أمراض العي اتح لل شرة الجذور آف ستخدم ق د جذوره في التخفيف من آالم . وت ا تفي آم

ستعمل   .عصارته طاردة للديدان  آما أن   روح الخبيثة   ويمكن استخدامه في تضميد الج    . األسنان  وي

شرب ساخنا لعالج سوء الهضم                 ا ي ين آم ستعمل   و. مغلي القبار آغسيل للعين مسحوق األوراق   ي

ات   ن االلتهاب ة األم م ف اآلالم ولحماي والدة لتخفي د ال ي بع سيل مهبل ستخدم  .آغ صارة وت الع

صداع         إليها  الساخن  قليل من الماء    بعد إضافة   المستخرجة من األوراق     ة ال رأس في حال آدهان لل
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اتج من الحساسية            ة وسيولة األنف الن ون الدامع ات الكحة والعي  D' Urzo(الشديد ولعالج نوب

and Alkire, 2000.( 

ولكن بنسب صغيرة     حديثة العهدعندما تكون تنتش بشكل سريع نسبيًا  وبار صغيرة جدًا    بذور الق 

شار            وذلك بسبب المادة الصمغية التي تغلف البذور         جدًا ام انت اًال أم والتي يمكن أن تشكل عائقًا فع

دخل في سكون ويصبح            . األآسجين إلى الجنين   شاها وعندما تجف البذور ت ودات،  (  صعباً  انت الع

ى  ) ٢٠٠٨ ذلك فهي تتطلب إجراءات إضافية     % ٥ويصل إل تش في أفضل األحوال ول لكي تن

و  ودات  Zafer et al., 2004; Bond, 1990( وتنم التي يمكن   اإلجراءات   ومن . )٢٠٠٨ الع

وم      ٤٠-٥ حرارته تتراوح بين   هي غمر البذور بماء      إتباعها دة ي ا منقوعة لم ة وترآه  درجة مئوي

دة                           راد لم م اإلغالق في الب ان زجاجي محك  ٣-٢ومن ثم لفها بقماش رطب ووضعها في مرطب

م    مرة  بماء دافئ    البذوربعد ذلك   ع  تنق. أشهر وم ومن ث زرع ثانية لمدة ي ة    ت ة خفيف رك  في ترب  وتت

  .)Alkire, 2000( درجة مئوية ١٠ إلى ٥لتنتش وتنمو على حرارة 

ًا    أما إآثار القبار باستخدام العقل فهو صعب وخاصة التجذير   ٍد تجاري ر مج  TansÚ and(وغي

Kocabaa, 1997; Alkire, 2000( .   

 استخدمت حيث. النباتات في تحسين  آبيٍردوٍرب  تقانات الزراعة النسيجية والخلوية للنباتاتتساهم

آثار النباتات خضرية التكاثر، أو النباتات بذرية التكاثر والتي تعاني إلزراعة األنسجة آوسيلة 

 آما استخدمت آأداة لتسهيل وتسريع ؛)Al-Safadi, 2006 (بذورها من مشاآل في اإلنبات

 Al-Safadi and)امج تربية النباتات وخاصة تربية الطفرات في المحاصيل خضرية التكاثربر

Simon, 1990) ٧- ٥حوالي   عادةهذه المحاصيل في الطفرات تربية أبحاث  حيث تستغرق؛ 

 in vitro الزجاج في واالنتخاب التشعيع مع األنسجة زراعة تقانات وباستخدام أنه سنوات إال

 . فقط سنوات ٣-٢إلى  الزمن اهذ اختصار يمكن

آما تمكن الزراعة النسيجية من استخدام عديد من األجزاء النباتية من أجل تطبيق ضغط 

 يسمى بما) مثل خاليا الكالوس، واألجنة الجسمية، والبروتوبالست(االنتخاب في الزجاج 

النباتات  أداء عن صورًة المزارع النسيجية تعطي حيث co-culture التعاضدية بالزراعة

 الحرارة مقاومة :مثل لدى تعرضها لعدد من الظروف والعوامل الُمختلفة بعد فيما المتجددة منها

 السامة، وتحمل المعدنية الملوثات ومقاومة المائية، اإلجهادات المنخفضة، ومقاومة أو العالية

 Dami and Hughes 1997, Ingram and(األعشاب ومقاومة األمراض الفطرية  مبيدات

MacDonald 1985, Al-Safadi and Faouri, 2004, Al-Safadi and Arabi 

2003,.(  
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 في ز نمو النباتاتيتحففي جرعات منخفضة المؤينة وخاصة عند األشعة  استخدمت آذلك

وفي عدد آبير من المحاصيل مثل الجزر والبطاطا والفاصولياء الزجاج وخارج الزجاج 

 ,Al-Safadi and Simon ;١٩٨٦ ,Maherchandani, 1975; Kuzin et al(وغيرها 

1990, 1995; Al-Safadi et al, 1996 .(  

وهناك إمكانية آبيرة للتوسع  ،ستوى تجاري في سورية في بداياتهاال تزال زراعة القبار على م

 والتي يمكن أن تسهم في زيادة دخل عدد آبير  االقتصادية الكبيرةتههميألنظرًا في هذه الزراعة 

 هدفت هذه ولهذا. لمواطنين نظرًا لمتطلباته الزراعية القليلة وتحمله للظروف الجوية السيئةمن ا

دراسة بعض العوامل  وإلى تطوير بروتوآول إلآثار نبات القبار في الزجاج إلىالدراسة 

  . من أجل تحسين قدرتها على اإلنباتهالمؤثرة في إنبات بذور
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  :المواد والطرائق

 :باتيةالمادة الن: أوًال

 التي ُجمعت من Capparis spinosa Lبذور وعقل نبات القبار  في التجربة تاستخدم

  .)السويداء، الديماس، الساحلدمشق ، القنيطرة، طريق الحرمون (مناطق مختلفة من القطر

  :الزراعة النسيجية: ثانيًا

I. األجزاء النباتيةتعقيم :  

 : العقل من أجل تعقيماتبع اإلجراء التالي: تعقيم العقل  - أ

  .غسيل بالماء الجاري لمدة ساعةال -١

  .غسيل بالماء والصابون لمدة نصف ساعة مع التحريكال -٢

-Methyl-1-(butylcarbamoyl)-2 (٥٠%نقع بالمبيد الفطري بينوميل ال -٣

benzimidazole-Carbamate (لمدة ربع ساعة مع التحريك.  

  .لمدة دقيقة% ٧٠ النقع بالكحول -٤

 ٣ لمدة حجم/حجم% ٢٠الممدد إلى %) ٥(لول الكلوراآس التجاري  النقع بمح-٥

  .دقائق

  . لكل مرة دقائق٥ الغسيل بالماء المقطر المعقم ثالث مرات لمدة ال تقل عن -٦

 Cefotaxime على وسط الزراعة المضاف له المضاد الحيوي  األولية الزراعة-٧

عندما تصل ) د تعقيمه بالفلترةبع( حيث يضاف المضاد الحيوي مل/يكروغرام م 90بترآيز

 درجة مئوية تقريبًا وذلك آي ال يتحطم بتعرضه للحرارة ٤٥درجة حرارة الوسط إلى 

  .العالية

  
 :تعقيمال من أجل اتبع اإلجراء التالي : والثمارتعقيم البذور  - ب

  .نقع بالماء والصابون لمدة ربع ساعة مع التحريكالغسيل وال -١

  . دقائق٣ لمدة% ٧٠ النقع بالكحول -٢

 ٥لمدة حجم /حجم% ٢٠الممدد إلى %) ٥( النقع بمحلول الكلوراآس التجاري -٣

  .دقائق

  . لكل مرة دقائق٥ الغسيل بالماء المقطر المعقم ثالث مرات لمدة ال تقل عن -٤

II. الزراعة: 

 : زراعة العقل  - أ

  :ة األوليةختبر الوسطان التاليان في الزراع العقل بعد تعقيمها في األنابيب، وقد ُاترعُز
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الجدول رقم  (MS/Murashige & Skoog Medium: وسط موراشيج وسكوغ .١

١.(  

  ).٢الجدول رقم  (Rugini Medium: وسط روجيني .٢

د على األقل وزرعت هذه ُقسمت العقل إلى أجزاء بحيث يحتوي آل جزء على برعم واح

حاضنة على وضعت األنابيب في . األنابيب بمعدل عقلة واحدة في آل أنبوبالعقل ضمن 

 أخذت  وبعد نمو البراعم من هذه العقلساعة، ١٦وإضاءة  درجة مئوية ١±  ٢٤حرارة 

خذت النموات الغضة الناتجة عنها ُأقراءات على طول النموات الناتجة من البراعم، ومن ثم 

وذلك بهدف التحفيز على ) MS1, MS2, MS3, MS4( زرع طاوسأربعة أرعت على وُز

أوساط اختبار   أيضًاآما جرىعلى األجزاء النباتية المزروعة، ة تشكيل نموات عرضي

إحداث لتحفيز ) ,MS5, MS6, MS7, MS8, MS9, MS10, MS11, MS12( زرعال

 .د هذا الكالوس إلى نباتات آاملةتجديمن ثم والكالوس من القطع الورقية ومن السويقات 

لنمو المستخدمة وتراآيزها بمنظمات االبعض األوساط الُمختبرة عن بعضها هذه اختلفت 

  .)٣  رقمجدولال(

ومن أجل دراسة تأثير التشعيع بجرعات منخفضة على نمو سويقات القبار، زرعت عقل 

 وجرى تشعيعها MSقبار ذات برعم واحد في أنابيب اختبار محتوية على الوسط المغذي 

ة على ذات  غري ثم نقلت إلى أنابيب جديدة محتوي٢٠ و ١٥ و ١٠بأشعة غاما بجرعات 

م  ٢٤الوسط المغذي ودون إضافة أي منظم نمو وترآت لتنمو في حاضنة على حرارة 

  . ساعة١٦وإضاءة 

 

 :زراعة الثمار  - ب

 سم، أآبر ٤-٢ سم، ٢أقل من :  فئات٣ إلى هاطولوفقًا لغير الناضجة جرى فرز ثمار القبار 

رضية دائرية ومن ثم قطعت الثمار بعد تعقيمها بشكل عرضي إلى قطع ع.  سم٤من 

 ,MS9, MS10, MS11(وُزرعت في أطباق بتري محتوية على أوساط الزرع التالية 

MS12, MS13, MS14, MS15, MS16 ( وذلك الختبار إمكانية الحصول على

  .جرى هنا اختبار زراعة ثمار مقشرة وُأخرى غير مقشرة. الكالوس من هذه المقاطع

 MS/ Murashige and Skoogمكونات الوسط المغذي : ١الجدول رقم 
  

   المكونات المعدنية-آ
  

  لتر/مغ المادة      لتر/مغ                   المادة              
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NH4NO3 1650 H3BO3 6.2 

KNO3 1900 MnSO4.4H2O 22.3 

CaCl2.2H2O 440 ZnSO4.4H2O 8.6 

MgSO4.7H2O 730 KI 0.83 

KH2PO4 170 Na2MoO4.2H2O 0.25 

Na2EDTA 37.3 CuSO4.5H2O  0.025 

FeSO4.7H2O 27.8 CoCl2.6H2O 0.025 

 
   المكونات العضوية-ب

  
Sucrose  30 g/l 

Agar 8 g/l 

  

  Glycine ترآيز الفيتامينات والحمض األميني -ج

  

  الفيتامين  ترل/مغالترآيز 

٠٫١٠  Thiamine  

١٠٠ Inositol 

٢  Glycine 

٠٫٥  Nicotinic acid 

٠٫٥٠  Pyridoxine  
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   Ruginiمكونات الوسط المغذي روجيني: ٢جدول رقم ال

  
   المكونات المعدنية-آ

  
 لتر/مغ         المادة            لتر/مغ              المادة                

NH4NO3 ٤١٢٫٠٠ H3BO3 12.40 

FeNaEDTA  36.70 MnSO4.H2O 16.90 

CaCl2 332.16 ZnSO4.7H2O 14.30 

MgSO4  732.60 KI 0.83 

KH2PO4  340.00 KNO3 ١١٠٠٫٠٠ 

Ca(NO3)2  416.92 CuSO4.5H2O 0.25 

Na2MoO4.2H2O ٠٫٢٥ CoCl2.6H2O ٠٫٠٢٥ 

KCl  ٥٠٠٫٠٠ 

  
   المكونات العضوية-ب

  
  

Sucrose  30 g/l 

Agar 8 g/l 

 
  

  Glycine ترآيز الفيتامينات والحمض األميني -ج

  

  الفيتامين  ترل/مغالترآيز 

٠٫٥٠  Thiamine  

١٠٠ Inositol 

٢  Glycine 

٥  Nicotinic acid 

٠٫٠٥ Biotin 

٠٫٥٠ Folic acid 

٠٫٥٠  Pyridoxine  
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  أوساط الزراعة المستخدمة في الدراسة ومنظمات النمو المضافة ::٣الجدول رقم 
  

   )لتر/مغ(منظمات النمو المستخدمة 
IAA BA GA3 NAA ,D٢،٤ KIN ZR Z الوسط الهدف

0 0 ٠ ٠ 0 0 ٢ 0 
تشكيل 
نموات 
 عرضية

MS1

0 0 ٠ ٢ 0 0 ٠ 0 
تشكيل 
نموات 
 عرضية

MS2

0 0 0.1 ١ 0 0 ٢ 0 
تشكيل 
نموات 
 عرضية

MS3

0 0 ١ ٢ 0 0 ٠ 0 
تشكيل 
نموات 
 عرضية

MS4

 Ms5 تجديد  0 0 ١ 0 ٠٫١ 0 0 ٠
 Ms6 تجديد 0 0 1 0 0 0 0 ٠٫١

 Ms7 تجديد ١ 0 0 0 ٠٫١ 0 0 ٠

 Ms8 تجديد 1 0 0 0 0 0 0 ٠٫١

٠ 1 ٠٫١ ٠ 0 0 ٠ 0 
إحداث 
 آالوس

Ms9 

٠ 0 0 ٠ 2 0.5 ٠ 0 
إحداث 
 آالوس

Ms10

٢ ٠ 0.1 ١ 0 0 ٠ 0 
إحداث 
 آالوس

Ms11

٠ ٠ 0.1 ١ 2 0 ٠ 0 
إحداث 
 آالوس

Ms12

٠ 0 0 0.1 0 0 ٠ 2 
إحداث 
 آالوس

Ms13

٠ 0 1 0 0 0 ٠ 2 
إحداث 
 آالوس

Ms14

٠ 0 0 0 2 0 ٠ 0 
إحداث 
 آالوس

Ms15

٠ 2 0 0 0 0 ٠ 0 
إحداث 
 آالوس

Ms16

  
IAA :Indole-3-acetic acid        BA: 6-

Benzylaminopurine     

GA3 :Gibberellic acid 3       NAA :Naphthalene acetic acid   

2,4,D :2,4-dichlorophenoxyacetic acid     KIN : Kinetin  
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ZR :Zeatin Riboside        Z : Zeatin 
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 :زراعة البذور  - ت

  :ر عدة معامالت لكسر طور السكون لبذور القبارجرى اختبا

 الغالف الخارجي للبذور بواسطة برادة الحديد حيث ُوضعت البذور ضمن خدش .١

 ساعة ومن ثم الزراعة على ١٢ولمدة ) دقيقة/ هزة٢٠٠٠(أنابيب على الرجاج 

  .ا وفي التورب على حدMSالوسط 

) شاش طبي( قماشية تشعيع البذور بأشعة غاما حيث ُوضعت البذور في قطعة .٢

 .) غري١٥٠ -١٠٠ -٥٠(وُعرضت لألشعة على الجرعات التالية 

، ٣٠، ٢٠(لفترات زمنية مختلفة  H2SO4 معاملة البذور بحمض الكبريت المرآز .٣

من آليًا ، ومن ثم جرى غسيل البذور جيدًا بالماء الجاري للتخلص )دقيقة ٦٠، ٤٥

 . الُمستخدمالكبريت آثار حمض

 لفترتين البذور المخدوشة ببرادة الحديد بحمض الكبريت المرآز معاملة قسم من .٤

  ). دقيقة٣٠، ٢٠ (زمنيتين

حيث ُوضعت ) Ultrasound Waves(معاملة البذور باألمواج فوق الصوتية  .٥

، Sonicator جهاز الـ ة ضمن حجر) شاش طبي(البذور في قطعة قماشية 

 ). دقيقة٦٠، ٤٥، ٣٠، ١٥(لفترات الزمنية التالية لرضت لألمواج فوق الصوتية وُع

 خاٍل من السكر ودون منظمات نمو على أطباق MSعلى وسط معاملة ُزرعت البذور ال

.  بذور في الطبق الواحد١٠ صلبة وبمعدل وسط مل ٢٥ سم تحتوي على ٩بتري قطر 

 مل تحتوي على ٥٠ من البذور الُمشععة ضمن أنابيب بالستيكية سعة بينما ُزرع قسم

  . درجة مئوية في ظالم آامل٢٥تورب معقم، ُحضنت البذور على درجة حرارة 

  
 :القراءات: ًالثثا

  :زراعة العقل  - أ

 Rugini و MS ةعاالزرالقبار على وسطي   عقل من زراعةأربعة أسابيعبعد مرور  .١

  .السويقاتطول  علىوسط التأثير درس 

تشكيل القبار على أوساط الزرع  الُمحفزة على   عقلمن زراعةيوم  ٣٥بعد مرور  .٢

 .ة على آل وسطتشكل المعرضيةالسويقات ال  ُسجل عددعرضيةالسويقات ال

 .تشكيل الكالوس وتكوين نباتات جديدة .٣
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 السويقاتتأثير التشعيع في نمو بأربعة أسابيع درس وزراعتها في الزجاج وبعد تشعيع العقل 

 :القراءات التاليةوقد تضمن ذلك تسجيل 

 Area meter و ADC, Bioscientificباستعمال جهاز ) ٢سم( مساحة األوراق .٤

AM 100.  

 .طول السويقات .٥

 .للتجذير النسبة المئوية .٦

 .تشكلةآثافة الجذور الُم .٧

اعة البذور المشععة أو أخذت قراءات اإلنبات النهائية بعد شهر من زر :زراعة البذور - ب

 .و المخدوشة ببرادة الحديد أو المعرضة لألمواج فوق الصوتية أالمعاملة بحمض الكبريت

 :التحليل اإلحصائي: رابعًا

ع      ال تصميم العشوائي الاستعمل   شعيع أو وسط زراعة         مكررات لكل      ١٠كامل بواق ة ت . معامل

ائج  للت ُح اين      النت ل التب  وفصلت المتوسطات باستعمال    ANOVAإحصائيًا باستعمال تحلي

ى  )Statview 4.5) Abacus, 1996. برنامج باستخدام تحليل أقل فرق معنوي وذلك ، وعل

  .0.05مستوى معنوية 
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  :النتائج

 :زراعة العقل  - أ

 :تأثير وسط الزرع على طول سويقات القبار -١

  Ruginiوالوسط روجيني MS الوسط موراشيج وسكوغ: استخدم في التجربة وسطان هما

وجود اختالفات ، وقد أظهرت النتائج الزجاجآثار نبات القبار في إلأفضل أيهما لتحديد 

 آما ،طول سويقات القباربين الوسطين المستخدمين في تأثيرهما على ) P<0.001(معنوية 

  .٤يظهر من تحليل التباين في الجدول رقم 

  

 طول سويقات القبار في) .Med(تحليل التباين لتأثير وسط الزراعة : ٤الجدول رقم 

 المزروعة في الزجاج

 
DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value

Med. 1 3.338 3.338 15.207 <.0004
Residual 41 8.999 0.219  

 

 

آان متوسط  فقد ١الشكل رقم  وآما يظهر من، Ruginiعلى الوسط  MS تفوق الوسط حيث

 النامية  سم، بينما آان متوسط طول السويقات٣٫١ MSطول السويقات النامية على الوسط 

 . سمRugini 2.4على الوسط 

 

  :ت عرضيةتأثير منظمات النمو في تشكيل سويقا -٢

بما تحتويه من  واختلفت فيما بينها MS أوساط أساسها الوسط ٤استخدم في التجربة 

هذه األوساط بين ) P<0.0001(وقد أظهرت النتائج وجود اختالفات معنوية . بمنظمات النمو

في تأثيرها على تشكيل سويقات عرضية آما يظهر من تحليل التباين في الجدول رقم األربعة 

٥.  
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 ٣٠ سويقات القبار المزروعة في الزجاج بعد طول على وسط الزراعة تأثير :١شكل رقم ال

 يوم من الزراعة

 

في الُمضافة إلى وسط الزراعة  منظمات النموتحليل التباين لتأثير : ٥جدول رقم ال

  من عقل القبار المزروعة في الزجاجتشكيل سويقات عرضية 

  

DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value
Med. 3 132.319 44.106 35.108 <.0001
Residual 79 99.248 1.256  

  

 ,mg/L ZR  GA3 0.1 mg/L 2لمحتوي على ا MS3وقد بينت النتائج أن الوسط 

NAA 1 mg/L,  حيث  ،)١الصورة رقم (آان األفضل في التحفيز على تشكيل سويقات

المحتوي على  MS4تاله الوسط )  سويقات بالمتوسط5.5( عدد من السويقات أآبرأعطى 

NAA 1 mg/L, GA3 2 mg/L بالمقارنة مع الوسط  سويقة 4.8 الذي أعطى بالمتوسط

MS2  والمحتوي على منظم النموGA3 2 بمعدل mg/L آما  سويقة2.2الذي أعطى و 

  .٢رقم يظهر في الشكل 
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 تأثير منظمات النمو على تشكيل سويقات عرضية من عقل القبار المزروعة :٢الشكل رقم 

 يوم من الزراعة ٣٥في الزجاج بعد 

 

  .اجفي الزجالمزروع نموات عرضية لنبات القبار : ١صورة رقم ال

  



 
24

  :في تشكيل الكالوس وتكوين نباتات جديدةمنظمات النمو تأثير  -٣

رقية وأجزاء السويقات القطع الو الكالوس من  لتشكيلوسطيين زراعيينبينت الدراسة أن أفضل 

 الذي MS12 والوسط : BA 1 mg/L, NAA 0.1 mg/L الذي يحتويMS9  الوسط:هما

 ).٢الصورة رقم  (/D 2 mg/L , NAA 1 mg/L, GA3 0.1 mg,2,4:يحتوي

 KIN 1المحتوي على MS6  الوسطفكان) ٣الصورة رقم (للتجديد الزراعية أفضل األوساط أما 

mg/L, IAA 0.1 mg/Lوالذي أعطى وسطيًا نباتان من آل قطعة آالوس مزروعة .  

  

 

 MS12آالوس القبار على الوسط تشكل  :٢الصورة رقم 

  

   

 MS6القبار على الوسط لكالوس نمو تجديدي  :٣صورة رقم ال
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  :تأثير التشعيع في نمو السويقات -٤

 على نمو سويقات القبار من أشعة غاماجرعات منخفضة ل وجود تأثير محفز التجربةبينت 

ونسبة   حيث درس التأثير على مساحة األوراق وطول السويقاتالمزروعة في الزجاج

  :وآثافة التجذير

 : مساحة األوراق

فروق معنوية بين معامالت التشعيع فقد آان هناك  )٦جدول رقم ال(اين  تحليل التبيتبين من

  . في تأثيرها على مساحة األوراق0.05عند مستوى معنوية والشاهد المختلفة 

  

التشعيع على مساحة أوراق سويقات جرعات تحليل التباين لتأثير : ٦الجدول رقم 

  القبار المشععة والمزروعة في الزجاج

DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value
Dose 3 8.007 2.669 3.338 0.0334
Residual 28 22.388 0.8  

  

 غري ١٠ آانت الجرعة لزيادة مساحة الورقةتشعيع  أن أفضل جرعة ٣رقم   الشكلويبين

ي  ف٢ سم1.1 ـ مقارنة ب٢ سم2.4حيث بلغ متوسط مساحة أوراق السويقات النامية حوالي 

  . غري ولكن بدرجة أقل٢٠ و١٥  التشعيع لوحظ تأثير محفز لجرعتيآذلك. الشاهد
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  )غري(جرعات أشعة غاما 

  

الُمشععة  عقل القبار فيسط مساحة الورقة  تأثير جرعة التشعيع على متو:٣الشكل رقم 

   يوم من الزراعة٣٠ المزروعة في الزجاج بعدو

 

 : طول السويقات

وآانت في طول السويقات إلى زيادة بجرعات منخفضة من أشعة غاما التشعيع أدى آذلك 

  :٧ن من جدول تحليل التباين رقم ي آما يتب0.05  عند مستوىالزيادة معنوية

  

التشعيع على طول سويقات القبار جرعات  تحليل التباين لتأثير :٧الجدول رقم 

  المشععة والمزروعة في الزجاج

DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value
Dose 3 2.028 0.676 2.963 0.0492
Residual 28 6.388 0.228  

من  غري من أشعة غاما ١٠بجرعة  طول السويقات نتيجة التشعيع زيادة في حيث لوحظت

د استخدام  سم عن٢شععة وإلى حوالي  سم في السويقات الُم2.2 سم في الشاهد إلى 1.5

  .٤ا يظهر في الشكل رقم  غري آم١٥ الجرعة
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المزروعة في الُمشععة و سويقات القبار طول تأثير منظمات النمو على :٤الشكل رقم 

 يوم من الزراعة ٣٠الزجاج بعد 

  

 : تجذير السويقات

حفز مشابه لما لوحظ في تأثير التشعيع على طول السويقات ومساحة األوراق فقد بشكل 

القبار النامية في الزجاج سويقات غاما على تجذير منخفضة من أشعة التشعيع بجرعات 

عند جرعة % ١٠٠في الشاهد إلى % ٧٥حيث ارتفعت نسبة التجذير من ) 4الصورة رقم (

  .٨رقم  غري وأصبح عدد الجذور آثيفًا آما هو مبين في الجدول ١٠

  

  

  

  

  بار تأثير التشعيع بجرعات منخفضة من أشعة غاما في تجذير عقل الق:٨الجدول رقم 

معدل التجذير نسبة التجذير   (%)الجرعة 
وسط75الشاهد 
آثيف  10100
وسط1587
  وسط2080
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  .عقل قبار نامية في الزجاج: 4 رقم صورةال

  

  :زراعة البذور  - ب

 : البذور المزروعة في الزجاج على وسط مغذي -١

في نبات ولقد لوحظ اإل.  البذورتشعيعالنهائية بعد شهر من البذور إنبات أخذت قراءات 

من الزراعة بينما لم تقريبًا  عابيأس3  بعد  من أشعة غاما غري١٠٠جرعة البذور المشععة ب

  .  أسابيع من الزراعة٤بعد حتى الشاهد بذور  أي إنبات في يشاهد

للتشعيع بأشعة غاما في ) p<0.0001( تحليل التباين وجود تأثير معنوي هر منظوآما ي

  :٩ الجدول رقم يبدو واضحًا فيآما آسر طور السكون وإنبات البذور 

  

 التباين لتأثير التشعيع في إنبات بذور القبار المزروعة في تحليل: ٩الجدول رقم 

  الزجاج

  

DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value
Dose 3 5572.283 1857.428 31.131 <.0001
Residual 10 596.651 59.665 
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الصورة رقم ( بذور القبارمن % ٥٠حوالي  إنبات غري على ١٠٠ التشعيع بجرعة حفزوقد 

 ١٥٠آما أدى التشعيع بجرعة . بالشاهد حيث لم تنبت أي بذرةببذور مقارنة وذلك بال) 5

  . ٥رقم ر آما هو مالحظ في الشكل من البذو% ١٨ حوالي إنباتغري إلى 

  

  
  تأثير التشعيع في إنبات بذور القبار المزروعة في الزجاج: ٥الشكل رقم 

  

  

  

 ويالحظ إنتاش البذور في معاملتي  في الزجاجمنتشةبذور قبار ُمشععة : 5صورة رقم ال

   غري فقط١٥٠ و١٠٠التشعيع 
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 : البذور المزروعة في التورب -٢

فقد تبين أن التشعيع قد حفز أيضًا المعقم شععة والمزروعة في التورب ُمبالنسبة للبذور الو

من أشعة  غري ١٠٠جرعة استخدام عند % ٧٠ ووصلت النسبة إلى حوالي اإلنباتعلى 

فقط آما هو واضح في % ٥في البذور غير المشععة إلى هذه النسبة بينما وصلت غاما 

ب المعقم آان وسطًا أفضل إلنتاش البذور  ويلحظ هنا أن الزراعة في التور.٦رقم الشكل 

بالمقارنة مع الزراعة في الزجاج على وسط مغذ حيث لوحظ إنتاش لبعض بذور الشاهد وإن 

 .آانت النسبة منخفضة
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  التوربتأثير التشعيع في إنبات بذور القبار المزروعة في : ٦الشكل رقم 

  

 :د ببرادة الحديالخدشالبذور المعاملة بحمض الكبريت و -٣

في بواسطة برادة الحديد  الخدشوالمرآز معامالت حمض الكبريت بين آبير  تباينلوحظ 

معنوية عند مستوى بين المعامالت وآانت الفروق القبار الساآنة بذور  إنباتتأثيرها على 

  .١٠ في الجدول رقم  تحليل التباينآما يبدو من 0.0001

  

ببرادة  الخدشملة بحمض الكبريت وتحليل التباين لتأثير المعا : ١٠الجدول رقم 

 MSعلى الوسط في إنبات بذور القبار المزروعة  الحديد
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DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value
Trt 7 8365.58 1195.083 25.447 <.0001
Residual 24 1127.114 46.963  

  

ببرادة  الخدشمع  دقيقة ٢٠لمدة ن المعاملة بحمض الكبريت فإ ٧رقم يظهر من الشكل آما و

حيث  .القبار التي تمر بمرحلة سكون بذور نتاشإ في التحفيز على جدًا فعالةآانت الحديد 

 إلى اإلنباتآما وصلت نسبة . بالشاهد% ٠ ـمقارنة ب% ٤٧ اإلنبات إلى حوالي وصلت نسبة

 الخدشعند % ٢٠ وإلى خدش دقيقة دون ٢٠عند المعاملة بحمض الكبريت لمدة % ٣٢

  .فقط دون المعاملة بالحمضببرادة الحديد 

إلى )  دقيقة٦٠ و٤٥(أدت المعاملة بحمض الكبريت لفترات زمنية طويلة من جهة ثانية فقد 

  . حيث لم يشاهد أي إنباتقتل البذور بالكامل
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في إنبات بذور القبار ببرادة الحديد  الخدشتأثير المعاملة بحمض الكبريت و: ٧الشكل رقم 

  MS.على الوسط المزروعة 

  

  :زراعة الثمار  - ت
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المزروعة في الزجاج  الكالوس من القطع الثمرية تشكللتحفيز الزراعة ط اوسأآانت أفضل 

آان الكالوس جيد الهشاشة آما  الكالوس آبيرة  قطع حيث آانتMs10 و  Ms9 ان الوسطماه

في حجم )  سم٢أقل من ( وُلوحظ تفوق الثمار الصغيرة .)6الصورة رقم  (وبلون أصفر باهت

 أي بيئة من نتمكن باستخدام لم إال أننا .ونوعية الكالوس الُمتشكل في آل األوساط المدروسة

   .من تجديد هذا الكالوس إلى نباتات جديدةبيئات التجديد 

 وغير هشة وذات لون أبيضالكالوس أقل من  آمية أعطتالحظنا أن الثمار التي لم تقشر قد و

  ).٧الصورة رقم  ( الُمستخدمةأوساط الزراعةفي آل و

  

  

  

  

  

  

آالوس : 6رقم صورة ال

  )الثمار مقشرة(متشكل على قطع من ثمار القبار مزروعة في الزجاج 

  

  

  

  

  

  

  

آالوس متشكل على قطع : 7صورة رقم ال

  )الثمار غير مقشرة(من ثمار القبار مزروعة في الزجاج 

  

  

  :تقسية النباتات  - ث

نقلت النباتات النامية بشكل آامل إلى أنابيب اختبار بالستيكية معبئة حتى منتصفها بالتورب 

 ساعة ١٦، ˚ م٢٤(و ، ووضعت فيما بعد في غرفة النم)٨الصورة رقم  (المعقم والرطب
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 دقائق ولمدة ٥ولمدة ) تحت ظروف معقمة(، بعد ثالثة أسابيع جرى فتح األنابيب يوميًا )إضاءة

 دقيقة مع ١٥ بعد ذلك جرى فتح األنابيب يوميًا تحت ظروف الغرفة العادية، ولمدة . أيام٥

ومن ثم )  أيام١٠استمرت هذه العملية لمدة ( دقيقة في آل يوم عن سابقه ١٥زيادة مقدارها 

، )٩الصورة رقم  (جرى فتح األنابيب آليًا ونقلت النباتات إلى أصص صغيرة مملوءة بالتورب

 حتى تصل إلى مرحلة النضج الكامل، وآانت نسبة نجاح التقسية ووضعت في البيت الزجاجي

٨٦.%  

  

  

  

  

  

  
قبار مزروعة في التورب نباتات : ٨صورة رقم ال

  المعقم بهف أقلمتها
  

  
  

  

  

  

  

نباتات قبار : ٩صورة رقم ال

  مزروعة في أصص بعد أقلمتها
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  :المناقشة

توقع أن تزداد زراعتها خالل  ُيلكنهال تزال زراعة شجيرة القبار في سورية تجاريًا في بداياتها 

خاصة البراعم بالسنوات القادمة نظرًا ألهميتها الطبية واإلقتصادية حيث بدأ تصدير منتجاتها و

وبعد أن آان . أوربا الشرقية وبعض دول الخليج العربيللة إلى عدة دول ومنها الزهرية المخ

خاصة في المناطق المحيطة بمدينة بًا غازيًا، بدأ عديد منهم ونباتمن قبل المزارعين يعتبر القبار 

جنيدي ، (حمص بزراعته ضمن حقول وهو يوفر حاليًا دخًال ال بأس به لمئات العائالت 

٢٠٠٨.(  

بار من النباتات التي يصعب إآثارها على نطاق تجاري نظرًا لدخول بذوره في طور  القُيعد

سكون طويل يتطلب وسائل خاصة لتشجيع إنتاش البذور ومنها وضعها في قماش مرطب على 

 أشهر من أجل آسر طور السكون آما أن إآثاره بالعقل ٣حرارة منخفضة لفترة تصل إلى 

  .)٢٠٠٨ ، العودات، Zafer et al., 2004; Bond, 1990(صعب وغير مجٍد إقتصاديًا 

آما أن القبار من النباتات المهملة علميًا ولذلك فإن البحوث التي أجريت بهدف تطوير طرائق 

لتحسين تكاثره ال تزال قليلة حيث لم يجر حتى تاريخه آثير من البحوث حول إآثاره في الزجاج 

من الحصول على نسبة  ) ٢٠٠٤( وآخرون Zaferوقد تمكن . أو في الحقل باستخدام البذور

 يومًا من زراعة بذور قبار معرضة لفترات زمنية ٢٥بعد % ٤٩ و٢٥إنبات تراوحت بين 

على ) ٢٠٠٣( وآخرون Chalakآما حصلت . مختلفة لحمض الكبريت أو حمض اآلزوت

 بعد تشطيب البذور بمشرط وزراعتها على وسط مغٍذ في%  ٧١نسبة إنبات وصلت إلى 

لم يدرس تأثير التشعيع على إنبات بذور القبار من قبل أي من الباحثين اآلخرين على . الزجاج

 ,Maherchandani(الرغم من استخدامه على نباتات أخرى بهدف تحفيزها على النمو 

1975; Kuzin et al, ١٩٨٦; Al-Safadi and Simon, 1990, 1995; Al-Safadi et 

al, 1996 .(  

دراستنا الحالية من الحصول على إنتاش لبذور القبار الساآنة بعد أسبوعين فقط من في لقد تمكنا 

الزراعة على وسٍط مغذ بعد تشعيع هذه البذور بجرعات منخفضة من أشعة غاما ودون الحاجة 

 أسابيع ٤بعد % ٥٠وقد وصلت نسبة اإلنبات إلى . الستخدام الحموض أو تجريح قشرة البذور

 غري على وسٍط مغٍذ في الزجاج بينما وصلت هذه ١٠٠مشععة بجرعة من زراعة البذور ال

 MSالمعقم آوسط للزراعة بدًال من أوساط التورب استخدام عند % ٧٠حوالي النسبة إلى 

  .المغذية
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 تعريض عندإنبات % ٤٧فقد حصلنا على نسبة ) ٢٠٠٤( وآخرون Zaferوبالمقارنة مع نتائج 

 البذور بواسطة برادة الحديد وعلى نسبة خدش مغ ٢٠ البذور لحمض الكبريت المرآز لمدة

  . ودون الحاجة إلستخدام أية حموضالخدشنتيجة % ٢٠

أما فيما يتعلق باستخدام العقل المجموعة من الحقول للحصول على سويقات مجذرة قابلة 

السويقات المشععة للزراعة في الحقل فقد تمكنا من الحصول على زيادة في مساحة أوراق 

بالمقارنة مع نباتات الشاهد آما إزداد طول السويقات % ٢٠٠ غري وصلت إلى ١٠عة بجر

آذلك أدى التشعيع . عند استخدام ذات الجرعة% ١٠٠ووصلت نسبة التجذير إلى % ٥٠حوالي 

بجرعات منخفضة إلى التحفيز على تجديد النباتات من الكالوس النامي على القطع الساقية 

  .والورقية

غاما والتي لوحظت في  أشعة  على النمو عند جرعات منخفضة منالقبارقات ن تحفيز سويإ

عام Bajaj فقد الحظ . دراستنا الحالية هي ظاهرة معروفة وقد ذآرت من قبل عدد من الباحثين

 . غاما أشعة من منخفضة بجرعات التشعيع بعد الفاصولياء في الكالوس نمو في  زيادة١٩٧٠

 التبغ مزارع من النباتات تجديد زيادة في 1973 عام Degani and Pickholz الحظ آما

 تجديد و النسيجية المزارع نمو على غاما أشعة من المنخفضة الجرعات ت حفز آذلك.  النسيجية

 زيادة في إنتاج توحديثًا لوحظ؛ Al-Safadi and Simon, 1990)(الجزر  في النباتات

 ,.Al-Safadi et al( منخفضة من أشعة غاما درينات البطاطا في الزجاج بعد التشعيع بجرعات

2000; Al-Safadi and Arabi, 2003(.  

 

  :االستنتاجات والتوصيات

يمكن اإلستفادة من ظاهرة تحفيز بذور القبار على اإلنتاش باستخدام أشعة غاما في تشعيع عدد 

جة إلى آبير من البذور ومن ثم زراعتها في التورب للحصول على نباتات آاملة دون الحا

 أشهر أو إستخدام الحموض ٣استخدام معامالت إضافية مثل الترطيب والحفظ في برادات لفترة 

  . بواسطة مشرط أو غير ذلكالخدشأو 

في ة يى القطع الثمرية والساقية والورّقعليمكن اإلستفادة من الكالوس المنتج بكميات آبيرة  آذلك

  . ما نخطط لعمله قريبًاإستخالص بعض المواد ذات الخواص الطبية وهذا 
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  :آلمة شكر

البيولوجيا  قسم رئيس الدآتور واألستاذ العام المدير الدآتور لألستاذ الشكر بجزيل نتوجه

السيد م م محمد سليمان  العمل آما نشكر هذا إنجاز في لدعمهم الجزيئية والتقانة الحيوية

  .التجارب المخبرية وجمع العينات إنجاز في العلي لمساعدته
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Abstract: 
 
We studied some of the factors influencing seed germination and shoot 

growth of caper (Capparis spinosa  L) and callus formation and 

regeneration from different parts of the plant (leaf, shoots, fruits) in 

order to establish a protocol for propagating this plant on a commercial 

scale. For the dormant seeds, we studied scratching the seed coat using 

iron particle filings prior to culture on nutrient medium or peatmos. 

Scratched and non-scratched seeds were also treated with concentrated 

sulfuric acid for various periods (20, 30, 45, 60 min). Seeds were 

additionally treated with ultrasonic waves for different periods (15, 30, 

45, 60 min). The seeds were also irradiated with 50, 100, and 150 gray of 

gamma rays to study the effects of irradiation on the germination of 

caper seeds. 

Irradiation of the seed with 100 gray dose led to 50% germination one 

month after culturing in vitro, whereas, no seeds germinated in the 

control. Irradiation with 150 gray dose led to 18% germination of the 

seed. As for irradiated seed cultured in the peatmos, 70% of the seed 

germinated at the 100 gray dose whereas, only 5% of the seed 

germinated in the control.  

Treatment of the seed with H2SO4 for 20 mints with scratching was very 

effective in stimulating germination, where the percentage of germinated 

seed reached 46% compared with 0% in the control. Treatment with just 

H2SO4 for 20 mints resulted in 32% seed germination and treatment with 

just scratching resulted in only 20% germination. On the other hand, 

treating the seed with ultrasonic waves did not result in any seed 

germination. 

The effect of irradiation was also studied on the growth of caper shoots 

in vitro. The shoots were irradiated with 10, 15, and 20 gray and 
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subsequently cultured on the MS medium without any growth regulators. 

The 10 gray dose stimulated shoot growth where average leaf area 

increased from 1.1 to 2.4 cm2. The same irradiation dose, also, led to an 

increase in shoot length from 1.5 to 2.2 cm. This was accompanied with 

an increase in shoot rooting percentage from 75 to 100% and with an 

increase in number of roots per plant. 

The effects of MS and Rugini media on the growth of caper cuttings 

collected from the field were studied. The results indicated that the MS 

medium was better than the Rugini medium with an average length of 

shoots being, 3.2 cm as compared to 2.4 cm when Rugini medium was 

used. 

The influence of different growth regulators on adventitious shoot 

formation was also studied. It appeared that the use of 2 mg/L ZR and 1 

mg/L NAA resulted in 5.5 shoots as compared to 2.2 shoots when only 

GA3 (2 mg/L) was added to the culture medium. 

The influence of some plant growth regulators on the formation of callus 

was also studied using cross section of unripe and variable size fruits. 

The best media for callus induction were MS9 (BA 1 mg/L, NAA 0.1 

mg/L) and MS10 (Kin 0.5 mg/L, 2,4, D 2 mg/L) with more callus being 

produced on peeled fruits than on unpeeled ones. 

We studied also the influence of plant growth regulators on the 

formation of callus studied using leaves and stem parts. The best 2 media 

for this purpose were MS9 (BA 1 mg/L, NAA 0.1 mg/L) and MS12 

(2,4,D 2 mg/L , NAA 1 mg/L, GA3 0.1 mg/L) and the best medium for 

regeneration was MS6 (KIN 1 mg/L, IAA 0.1 mg/L) which gave an 

average of 2 plants from every callus piece. 

 
Key words: 
Caper, Gammy ray, Sulfuric acid, Germination. 
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