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جامعة بغداد –كلية الزراعة  –الحدائق قسم البستنة وهندسة   

 *االستاذ المشرف على البحث

 المستخلص

 2018نفذ  البحث في مختبر زراعة االنسجة النباتية في كلية الزراعة/جامعة بغداد للمدة من شباط 

 Stevia لدراسة تاثير بعض منظمات النمو النباتية في نشوء وتضاعف نبات الستيفيا 2018ولغاية ايار 

rebaudiana بزراعة العقد المفردة على وسط MS في تكوين االفرع  بهدف زيادة نسبة استجابة العقد

. بينت النتائج ان التركيز وزيادة عدد واطوال االفرع الدقيقة في مرحلة التضاعف  في مرحلة النشوء

2%NaOCl   كان االكفأ في الحصول على اجزاء نباتية خالية من المسببات المرضية اذ بلغت نسبة

 NAAملغم/لتر0.2%،في مرحلة النشوء وجد ان افضل نسبة استجابة للعقد كان عند التركيز 70البقاء 

 BAملغم/لتر2%،أما في مرحلة التضاعف فقد بينت النتائج ان تركيز 80إذ بلغت  BAملغم/لتر2+

فرع/جزء نباتي بينما كان 4كان االفضل في اعطائه اعلى معدل لعدد االفرع بلغ  IAAلغم/لترم0.2+

االفضل في اعطائه اعلى معدل الطوال االفرع بلغ  IAAملغم/لترBA +0.2ملغم/لتر1.0التركيز 

 سم. 3.95

 خارج الجسم الحي، مرحلة التضاعف. بنزل ادنين،BA ، الكلمات المفتاحية: ستيفيا

 

 المقدمة

نبات عشبي معمر موطنه االصلي وهو   Astraceaeلعائلة   Stevia rebaudiana يتبع نبات الستيفيا

تحوي اوراقه يسمى بورقة العسل حيث (. Lewis ،1992وتحديدا شمال البراغواي )امريكا الجنوبية 

ضعف في السكر  300تفوق نسبة الحالوة الكثر من على مجموعة من المواد ذات الطعم الحلو التي 

والتي تكون خالية من السعرات  المستخدم في الطعامالعادي المستخرج من قصب السكرأو البنجر

-diوالتربينويدات الثنائية  glycosides، هذه المواد ترتبط بوجود الكاليكوسيدات الحرارية 

terpenoids  الكاليكوسيدات االكثر أهمية الموجودة في نبات الستيفيا هي الستيفيوسيد .stevioside) )

اليمكن تحللها او امتصاصها من قبل الجهاز (. هذه المركبات (A rebaudioside Aوريبوديوسيد 

نبات ل، وومن شأنها منع مرض السكري الثانيفهي التؤثر على نسبة السكر في الدم  االهضمي لالنسان لذ



الستيفيا العديد من االستعماالت العالجية مثل مضادات السرطان ومنع تسوس االسنان وتثبيط تراكم 

 (. L.K.Dadhich ،2015و M.Jitendra و  Soejarto، 2002)الدهون وخفض دم االنسان

عشبه حلوة المذاق استعملت  وهي Steviaنوع من جنس  154من  واحد Stevia rebaudianaالستيفيا 

عليها  من قبل الهنود الحمر كنبات طبي و اهتمت العديد من الدول بزراعتها وأجريت الكثير من األبحاث

Ramesh) ،هذه النباتات تحتاج لنموها الى درجة حرارة معتدلة ورطوبة نسبية تصل . (2006واخرون

% معدل 10اقل من )بذور هذا النبات منخفضة االنبات جداً (.2014واخرون،  Soliman% )80الى 

لذا يمكن وتختلف في صفاتها المورفولوجية.كما ان االكثار بالبذور ينتج عنه نباتات غير متجانسة  (االنبات 

زراعتها باستخدام تقنية زراعة االنسجة كطريقة بديلة للحصول على عدد كاٍف من النباتات تكون مشابه 

 (.2008واخرون، Ibrahimل فترة قصيرة من الزمن )لالمهات خال

 المواد وطرائق العمل 

بطول الساقية اخذت االفرع جامعة بغداد، -م العمل في مختبر زراعة االنسجة النباتية / كلية الزراعةت

جامعة  -تم جلبها من وحدة ابحاث النخيل النسيجية / كلية الزراعة سم من نباتات مكثرة نسيجيا 3-4

 15نقلت االجزاء النباتية الى المختبر وغسلت تحت الماء الجاري مدة و في البيت المحمينامية الو بغداد

، وتم ازالة االوراق دقيقة اعقبها الغسل بالماء والصابون السائل للتخلص من االتربة والمواد العالقة بها

التي تحمل برعما واحداً  Single Nodal Segments منها وقسمت للحصول على العقد الساقية 

 . سم 1.5ليصبح طولها 

 Laminar Air Flow Chamberتحت منضدة تدفق الهواء الطبقي عقمت نقلت االجزاء النباتية و

، 0%( بتراكيز)6التجاري تركيز)القاصر  NaOCl محلول هايبوكلورات الصوديوم باستعمال 

 10مل ولمدة  100حضر بتخفيفه بالماء المقطر المعقم واكمال الحجم الى الذي (% و1.5،2.0، 1.0

دقائق لكل مرة  10مرات لمدة  4بالماء المقطر المعقم  غسلتدقائق مع التحريك المستمر بعدها 

 ايام من الزراعة. 7وسجلت النتائج عن التلوث بعد الزالة تاثير المادة المعقمة

المجهز بتراكيز مختلفة من منظمات  (Skooge،1962و Murashige) MSالوسط الغذائي  استعمل

، 1.0، 0في مرحلة النشوء والتراكيز) BAملغم/لتر NAA  +2( ملغم/لتر0.2، 0.1، 0النمو النباتية ) 

% 3مضافاً اليها السكروز بتركيز ،في مرحلة التضاعف IAAملغم/لترBA  +0.2( ملغم/لتر2.0، 1.5

 HClاو  NaOHباستعمال  0.2± 5.70الى  PH% وعدل االس الهيدروجيني 0.7واالكار بتركيز 

 2كغم/سم1.04وضغط ° م121على درجة حراره  Autoclaveعياري وعقمت باستعمال المعقام 1



ساعات ظالم  8ساعة اضاءة و 16و 2°±م25دقيقة وحضنت الزروعات على درجة حرارة  15لمدة 

   .مكررات لكل معاملة10وبواقع  اسابيع من الزراعة4دعوسجلت المعامالت ب

 لتحليل االحصائي ا

 Completely Randomized Design  (CRD)نفذت التجارب بأستخدام التصميم العشوائي الكامل 

المتوسطات على وفق (  وقورنت 2012)SAS ، وحللت النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي الجاهز 

  (. 1990)الساهوكي ووهيب ، 0.05( وعلى مستوى احتمال LSDاختبار أقل فرق معنوي )

 النتائج والمناقشة

 التعقيم

كفاءة هايبوكلورات الصوديوم في تقليلل نسلبة تللوث األجلزاء النباتيلة إذ ( 1يتبين من خالل نتائج الجدول )

% وبزيللادة تركيللز هللايبوكلورات الصللوديوم 100بلغللت نسللبة تلللوث األجللزاء النباتيللة فللي معاملللة المقارنللة 

% اعلى نسبة 1بينما اعطى التركيز  %30% اقل نسبة تلوث بلغت 2اعطى تركيز انخفضت نسبة التلوث.

ان تلأثير هلايبوكلورات الصلوديوم وعملله كملادة معقملة لالنسلجة   %.80املة المقارنة بلغلت تلوث بعد مع

( الذي يعد مادة مؤكسدة قوية. اذ يتكلون هلذا الحلامض HOCl)  Hypoclorousالنباتية يعود الى حامض

 (Ramawat ,2004نتيجة ذوبان الكلور بالماء كما في المعادلة االتية: )

O → HCl + HOCl2+H2Cl 

 لعقد نبات الستيفيا. تأثير التركيز هايبوكلورات الصوديوم في نسبة التلوث ونسبة البقاء 1الجدول 

 نسبة البقاء )%(  نسبة التلوث )%( التركيز 

0.0 100 0.00 

1.0% 80.00 20.00 

1.5% 40.00 60.00 

2% 30.00 70.00 

 * LSD 12.863 * 12.863قيمة 

( *P<0.05.) 

 

 



 النشوء

 BAملغم/لتر 2مضافا اليها تركيز  NAA( ان هناك فروق معنوية في تراكيز 2يالحظ من نتائج الجدول )

% في حين اعطى 80ملغم/لتر اعلى نسبة استجابة بلغت  0.2في نسبة استجابة العقد.اذ اعطى تركيز 

 (% عالتوالي.50، 20( ملغم/لتر اقل نسبة استجابة بلغت )0.1، 0.0التركيزين) 

 في نسبة االستجابة للعقد )ملغم/ لتر(   NAAكيزا. تأثير تر2ل الجدو

 نسبة االستجابة )%( التركيز 

NAA0.0  20.00 

NAA0.1 50.00 

NAA0.2 80.00 

 * LSD 9.226قيمة 

( *P<0.05.) 

 التضاعف

ملغم/لتر الى الوسط الغذائي ادى الى  0.2بتركيز  IAAبتراكيز مختلفة مع  BAاضافة ( 3يوضح الجدول )

اعلى معدل لعدد االفرع  BAملغم/لتر2فروق معنوية في في معدل عدد االفرع واطوالها، اذ اعطى التركيز 

بلغ  IAAملغم/لتر BA +0.2ملغم/لتر  0.0اما اقل معدل لعدد االفرع كان للتركيز  ع/جزء نباتيفر 4.0بلغ 

 IAAملغم/لترBA +0.2ملغم/لتر1.0بالنسبة الطوال االفرع فقد اعطى التركيز ما ا،جزء نباتي/فرع1.10

اقل  IAA ملغم/لترBA+0.2ملغم/لتر 0.0فرع في حين اعطى التركيز /سم3.95اعلى معدل طول للفرع بلغ 

 سم/فرع.1.80معدل لطول االفرع بلغ 

 االفرع )سم( عدد االفرع واطوال)ملغم/ لتر( في   BA. تأثير تراكيز3الجدول    

التركيز 

 )ملغم/لتر(

طول االفرع  عدد االفرع

 )سم(

IAA0.2+ 

BA0.0  

1.10 1.80 

IAA0.2+ 

BA1.0 

2.00 3.95 

IAA0.2+ 3.10 3.33 



BA1.5 

IAA0.2+ 

BA2.0 

4.00 3.71 

 * LSD 1.752 * 1.328قيمة 

( *P<0.05.) 

 

اللذان وجدا ان افضل تركيز لنشوء  (J. Mehta ،2015و  K. Dadhichوهذا يتفق مع الباحثان )

ويتفق مع  BAملغم/لتر 2كان عند التركيز Nitsch    وتضاعف عقد الستيفيا عند زراعتها على وسط

(Taleie ،اذ اكدوا على ان التر2012واخرون )ملغم/لتر2و1كيزا BA لتر/ملغم1 بالتداخل مع IAA  هي

 المالئمة في الحصول على تضاعف جيد لعقد نبات الستيفيا.

 ( استجابة عقد نبات الستيفيا1كل )ش

 

 نبات الستيفيا( تضاعف 2شكل )



 االستنتاجات والتوصيات 

دقائق ساهم في الحد من تلوث االجزاء النباتية لنبات  10% لمدة 2نستنتج ان تركيز القاصر  -1

 الستيفيا.

سايتوكاينين بالتداخل مع االوكسين ساهم في اعطاء تضاعف لعدد افرع نبات الستيفيا استخدام ال -2

 واطوالها.

 لذا نوصي :

 دقائق في تعقيم عقد نبات الستيفيا. 10% ولمدة 2اعتماد تركيز القاصر التجاري )الفاس( تركيز  -1

 عف نبات الستيفيا.ملغم/لتر مضافا له االوكسين في نشوء وتضا2تركيز  BAاستخدام البنزل ادنين  -2

اجراء البحوث في عدة محاور ومجاالت علمية لنبات الستيفيا باعتباره نبات طبي مهم واليزرع  -3

 بكثره في ظروف العراق.
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Effect of Some Plant Growth Regulators on In Vitro proliferation of Stevia plant 

Stevia rebaudiana  
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Abstract 

A study on in vitro micro propagation of Stevia plant (Stevia rebaudiana) 

was conducted at the tissue culture laboratory textile to College of 

Agriculture / University of Baghdad, for the period from February 2018 till 

May2018.Single nodal segments was explanted on MS media supplemented 

with different concentrations of some plant growth regulators. The aims of 

the study were increasing the percentage of single nodal segments response 

in initiation stage and number and length of shoots in multiplication stage. 

The results showed that NaOCl 2% concentration was the most effective in 

obtaining explants free of pathogens with a survival rate of 70%. At the 

initiation stage, the best response rate was 0.2 mg / L NAA + 2 mg/L BA. 

In the multiplication stage, the results showed that the concentration of   2 

mg / L BA + 0.2 mg / L IAA was the best in giving the highest number of 

branches of 4 branches / explants, while the concentration of 1.0 mg / L BA 

+ 0.2 mg / L IAA was the best in giving the highest rate of branch lengths 

3.95 cm. 

Keywords: Stevia, BA, IN Vitro, Multiplication stage. 

 

 

 

 

 

 

 


