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                  إكثار أصل الحمضیات السوینكل واالوكسینات في نین البراسینوالید والسایتوكایتأثیر

  سترومیلو خارج الجسم الحي

  *میادة طارق الجبوري. م.مالجلبي      امین سامي كریم محمد. د.أمحمد شهاب حمد      . د.م.ا

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة 

                     23/10/2011: تاریخ االستالم

  الخالصة

جامعـة بغـداد / كلیـة الزراعـة / أجري  البحث في مختبر الزراعة النسیجیة الكائن فـي بنایـة الدراسـات العلیـا  

.c)لدراســة اكثــار أصــل الحمضــیات الســوینكل ســترومیلو ،2011لغایــة اب 2010للمــدة مــن ایلــول  paradise 

Macf  x P. trifoliate (L.) Raft)    أطـراف األفـرع فـي وسـط وأخـارج الجسـم الحـي وذلـك بزراعـة العقـد المفـردة

MSزیـادة عـدد التفرعـات وأطوالهـا وتجـذیرها ثـم افضـل الظـروف الیه تراكیز مختلفة من منظمـات النمـو بهـدفاً مضاف

كان األفضـل دقائق10ولمدة من هایبوكلورات الصودیوم % 3ان التركیز بینت النتائج.في أقلمة النبیتات الناتجة 

أعطیـــا نســبة تلـــوث % 6و4.5علمـــًا أن التركیــزین %10تعقــیم األجـــزاء النباتیــة وبقائهـــا اذ بلغــت نســـبة التلــوث فــي

في مرحلة نشـوء الزروعـات تفوقـت العقـد المفـردة علـى أطـراف . االانهما أدیا الى تسمم األجزاء النباتیة وموتها % 0.0

المجهـز بالتولیفـة MSان  زراعة األفرع  في  وسط وفي مرحلة التضاعف وجد . ئویة لالستجابة األفرع في النسبة الم

جـــــزء / فـــــرع 11.10بلـــــغ   تضـــــاعف إذ معـــــدلافضـــــلأعطـــــى IAAلتـــــر / ملغـــــم BA +0.4لتـــــر / ملغـــــم 2.0

/ ملغـم NAA +0.048لتـر / ملغـم 2.0المجهـز بــ MSفـي وسـط االفرع أدت زراعة  وفي مرحلة التجذیر .نباتي

بلغـت نســبة النبیتـات المتأقلمــة . فـرع / جــذر9.44عــدد الجـذور  معـدل كـان الـى تحســین تجـذیر األفــرع ،  و BLلتـر 

  .1:1بنسبةوبیتموسمزیجعند الزراعة في وسط زرعي مكون من % 95

  

Effect of Brassinolide ,Cytokinin and Auxins on   In Vitro  propagation of  Citrus 
Rootstock (Swingle Citrumelo)

                        M.  S .Hamad      S. K . ALchalabi        M . T.  AL jubori     
College of  Agriculture / University of Baghdad

Abstract
Astudy on in vitro micropropagation of a citrus Rootstock (Swingle Citrumelo)Was 
Conducted at the tissue culture lab.located in postgraduate building /Collage of 
Agric./Uni.of Baghdad  from September 2010  till August 2011. single nodal segment  or 
terminal shoots were  explanted on MS medium supplemented with som    plant growth 
regulators( Brassinolide ,Cytokinin and Auxins  ). The aims of the study were increasing 
number of length shoots   ; rooting  and plantlet acclimatization. 
Results  showed  that 3% of NaOCl was the best for explant  disinfestation  only 10% of 
explants were contaminated although 4.5 or 6.0  %of NaOCl gave 100%   disiafestation ،
the  concentration were  poisonous.  

___________________________  

  لثاللباحث الثرسالة ماجستیرالبحث مستل من *
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Single nodal segments responded better than terminal shoots. in the establishment stage.
MS medium supplemented   with 2.0 mg / L BA + 0.4mg / L IAA was superior on  shoot 
multiplication   ( 11.10 shoots / explant)  . While   MS medium supplemented with 2.0 
mg / L NAA + 0.048 mg / L BL.   Was  more effective  on  root  number    9.44 roots / 
explant. Most plantlets 95% were acclimatized  when They were cultured  on soil  
consisted of 1 : 1 sand : peatmoss.

  لمقدمةا

وهـو Citrusوتشمل العدید من األجناس أهمهـا الجـنس Rutaceaeتنتمي الحمضیات الى العائلة السذبیة           

)  الیوســفي(مـن أهــم األجنــاس مـن الناحیــة االقتصــادیة ، ویضــم اربـع مجــامیع هــي مجموعــة البرتقـال ومجموعــة الاللنكــي

م كـل مجموعـة العدیـد مـن األنـواع التـي تشـتمل علـى العدیـد مـن ومجموعة اللیمون الهنـدي والمجموعـة الحامضـیة وتضـ

Fortunellaومــن أهــم أنواعــه البرتقــال الثالثــي االوراق والجــنس Poncirusاألصــناف والســالالت ، وكــذلك الجــنس 

  ).12، 4(ومن اهم انواعه الكمكوات 

طریــة لوجــود الغــدد الزیتیــة فــي تعــد الحمضــیات مــن اشــجار الفاكهــة المســتدیمة الخضــرة، وتمتــاز برائحتهــا الع

وذات قیمـة غذائیـة عالیـة )Hesperidum(ومن النوع المسـمى Berryوثمارها عبارة عن عنبة ،معظم أجزاء النبات

وبعــض العناصــر المعدنیــة مثــل الكالســیوم والبوتاســیوم والفســفور   Cنظــرًا  لمــا تحتویــه مــن فیتامینــات وخاصــة فیتــامین 

. شـماًال وجنـوب خـط االسـتواء )ْ  35(ر زراعة الحمضیات في منطقـة تمتـد بـین خطـي عـرض تنتش.   والحدید وغیرها

ویعتقـد أن المــوطن االصــلي للحمضـیات هــي المنــاطق االسـتوائیة وشــبه االســتوائیة فـي جنــوب شــرق اسـیا والهنــد والهنــد 

هكتــار ) 8886939(لم لحمضــیات فــي العــاباتبلــغ المســاحة المزروعــة ).1(الصــینیة وجنــوب الصــین وجــزر المالیــو 

  ).9(طن ) 122368732(، اما كمیة االنتاج العالمي وللعام نفسه فبلغت 2009للعام 

زدادت أهمیة زراعـة األنسـجة النباتیـة بوصـفها احـدى اهـم الوسـائل المسـتخدمة فـي اكثـار النباتـات وتحسـینها أ

تقانــة زراعــة االنســجة النباتیــة التــي اســتخدمت فــي ان الجهــود المكثفــة التــي أجراهــا العلمــاء اكــدت ان).7(كمــًا ونوعــًا 

، یطبـق فـي مجـاالت عدیـدة ، اذ اسـتخدم لالكثـار الـدقیق للعدیـد مـن البـدء كـأداة اصـبحت علمـًا تطبیقیـًا واسـع المجـال

ة النباتــات فــي مــدة زمنیــة قصــیرة وعلــى مــدار الســنة او ألنتــاج نباتــات متحملــة للعوامــل البیئیــة المختلفــة فــي مجــال تربیــ

النباتــات وتحســینها او ألنتــاج المركبــات الثانویــة المهمــة فــي الصــناعات الدوائیــة ، وحفــظ المصــادر الوراثیــة فضــًال عــن 

، كمـا تعـد تقنیـات زراعـة االنسـجة النباتیـة نظامـًا منهـاانتاج نباتـات خالیـة مـن المسـببات المرضـیة والسـیما الفایروسـیة 

ة بتوفیرها للعدید من المعلومـات فـي العلـوم الرئیسـة كعلـم الخلیـة وفسـلجة النبـات مهمًا في الدراسة الكیموحیویة والفسلجی

، وعلم الوراثة وتربیة النبات وعلم الكیمیاء الحیاتیـة وعلـم امـراض النبـات ، وعلـم تشـریح النبـات ، ویعـد االكثـار الـدقیق 

  ).14(من اكثر التطبیقات العملیة لزراعة األنسجة النباتیة في الوقت الراهن 

  :مراحل االكثار خارج الجسم الحي الى خمس مراحل ) 10(قسم 
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   Preparation stageاو مرحلة التحضیر Zero stageمرحلة الصفر -1

Initiation stageمرحلة نشوء الزروعات -2

Shootmultiplication stageمرحلة التضاعف  -3

Rooting stageمرحلة التجذیر -4

Acclimatization stageمرحلة األقلمة  -5

  

المواد وطرائق العمل

  تحضیر االجزاء النباتیة

اشـــهر 6ســـم مـــن شـــتالت الســـوینكل ســـترومیلو البالغـــة مـــن العمـــر 5ســـاقیة غضـــة بطـــول أقـــالمتـــم اختیـــار 

نقلـت االجـزاء النباتیـة . كغـم، ومنمـاة فـي الظلـة الخشـبیة التابعـة لقسـم البسـتنة2والمزروعة فـي اكیـاس بالسـتیكیة سـعة 

المختبر وتركت تحت الماء الجاري مدة نصف ساعة أعقبها الغسل بالمـاء والصـابون السـائل للـتخلص مـن االتربـة الى

  .والمواد العالقة بها، بعد ذلك ازیلت االوراق واالشواك وقسمت الى األجزاء االتیة التي استخدمت كأجزاء نباتیة  

  .سم1.5بطول و   Terminal shootsاطراف األفرع-أ

تـــــم اختیارهـــــا مـــــن ســـــم 1. 5بطـــــول   Single Node Cuttingsســـــاقیة ذات عقـــــدة واحـــــدة  ٍ أقـــــالم-ب

ثــــــم نقلــــــت الــــــى كابینــــــة انســــــیاب الهــــــواء الطبقــــــي المنطقــــــة الوســــــطیة للفــــــرع، للحصــــــول علــــــى بــــــراعم جیــــــدة الحجــــــم 

ــــــرة بعملیــــــــة التعقــــــــیم الســــــــطحي ــــــــم.للمباشــ لقاصــــــــر محلــــــــول ا(NaOClالصــــــــودیوم اختبــــــــار تــــــــأثیر هــــــــایبوكلوراتت

غمـــــــرت فیهـــــــا األجـــــــزاء %) 6او 4.5–3–1.5–0(وحضـــــــرت منـــــــه التراكیـــــــز%) 6التجـــــــاري فـــــــاس تركیـــــــز 

دقـــــائق  مـــــع التحریـــــك المســـــتمر، بعـــــدها غســـــلت االجـــــزاء النباتیـــــة بالمـــــاء المقطـــــر المعقـــــم ثـــــالث 10النباتیـــــة لمـــــدة 

ــــــت الــــــى اطبــــــاق بتــــــري معقمــــــة الستئصــــــال القمــــــم النامیــــــة والعقــــــد ، وتــــــم مــــــرات، الزالــــــة تــــــأثیر المعقــــــم، بعــــــدها نقل

ة التلـــــوث مكـــــررات لكـــــل معاملـــــة  وبمعـــــدل انبوبـــــة أختبـــــار لكـــــل مكـــــرر، وســـــجلت النتـــــائج عـــــن نســـــب10اســـــتخدام 

ــــردة الــــــى 7بعـــــد  ــــة وبصـــــورة منفــ أیــــــام مــــــن الزراعـــــة  بعــــــد اكتمــــــال عملیـــــة التعقــــــیم الســــــطحي نقلـــــت األجــــــزاء النباتیــ

ــــي منضــــــدة الزراعــــــة  ــــــد التــــــي ربمــــــا قــــــد  تضــــــررت مــــــن اثــــــر ثــــــم قط. اطبــــــاق بتــــــري المعقمــــــة فــ عــــــت نهایــــــات العق

ــــط بحیــــــث اصــــــبح طــــــول األجــــــزاء  ــــفلى فقــ اســــــتخدام المــــــادة المعقمــــــة ، امــــــا اطــــــراف األفــــــرع فــــــتم قطــــــع النهایــــــة الســ

  .سم1) اطراف األفرع والعقد(النباتیة 

ــل االكثــــار كافــــة ) MS)13اســــتخدم الوســــط الغــــذائي  عــــامالت واضــــیف الیــــه منظمــــات النمــــو وكانــــت المفــــي مراحــ

  :كاألتي المستخدمة 

ــــة تنشــــــئة الزروعــــــات تمــــــت دراســــــة تــــــأثیر - 1 ــ لتــــــر كبریتــــــات / ملغــــــم BA +40  لتــــــر/ملغــــــم2فــــــي مرحل

.استجابة األجزاء النباتیة المزروعةعلى مدى) GA3 )3لتر / ملغم 0.2+ االدینین 

ــــداخل بـــــــین الــــــــ  - 2 ــاعف تـــــــم دراســـــــة تـــــــأثیر التـــ ـــــــة التضـــــ و 2، 1.5، 0،1(بـــــــالتراكیز    BAفـــــــي مرحل

.لتر / ملغم ) 0.4و 0.2، 0.1، 0(بالتراكیزIAAو الـلتر/ملغم) 2.5

ـــــ - 3 ــــة التجــــذیر اضــــیف ال بالتــــداخل مــــع  لتــــر/ ملغــــم ) 2و 1، 0(بــــالتراكیز NAAفــــي مرحل

(Brassinolide) BLلتر / ملغم ) 0.096و 0.048، 0(بالتراكیز.  
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مـــــل لكـــــل انبوبـــــة، وجـــــرى تعقیمهـــــا باســـــتخدام الموصـــــدة علـــــى 10بواقـــــع وزعـــــت المعـــــامالت فـــــي انابیـــــب الزراعـــــة

  .دقیقة15لمدة 2سم/ كغم 1.04م وضغط  ْ 121درجة حرارة 

ــــارب مرحلـــــة الن ـــــد    شـــــوء أســـــتخدمت األفـــــرع الناتجـــــةأســـــتنادًا الـــــى النتـــــائج المتحصـــــل علیهـــــا مـــــن تجـ مـــــن نمـــــو العق

م  وزرع فـــــرع واحـــــد فـــــي كـــــل انبـــــوب ، وبواقـــــع ســـــ2فـــــي تجـــــارب التضـــــاعف، اذ قطعـــــت االفـــــرع الخضـــــریة بطـــــول 

  .اسابیع من الزراعة 6عشر مكررات لكل معاملة اذ عد كل انبوب مكررًا واخذت القیاسات بعد 

اســـابیع مـــن 6بعـــد ســـجلت البیانـــاتوزرعـــت علـــى اوســـاط التجـــذیر ألفـــرع  الناتجـــة مـــن مرحلـــة التضـــاعف تـــم أخـــذ ا  

لـوكس لمـدة 1000شـدة اضـاءة وم  ْ 2+25ثار كافة على درجـة حـرارة وحضنت الزروعات في مراحل األك.الزراعة 

  .ظالماتساع8ساعة ضوء و 16

اختیـــرت النبیتـــات المتجانســـة التـــي تـــم الحصـــول علیهـــا مـــن مرحلـــة التجـــذیر ونقلـــت الـــى اوســـاط زرعیـــة لغـــرض      

ص من بقایا االكار الملتصـق بجـذورها  ، اذ استخرجت النبیتات من اوعیة الزراعة وغسلت بماء الحنفیة للتخل.االقلمة

مــن لتــر لوقایتهــا / مـل 1بتركیــز ) مبیــد فطـري بكتیــري(ثــوان بمحلــول مبیـد البیلتــانول 10بعـدها غمــرت النبیتــات لمـدة 

بنسبة المزیجسم  مملوءة بوسط مكون من البیتموس و 5وزرعت النبیتات في أصص بالستیكیة بقطر.االصابة الفطریة

دقیقـة واعــادة تعقیمهــا 20لمــدة   2سـم/ كغــم 1.04م وضـغط  ْ 121بجهــاز الموصـدة علــى درجـة حــرارة والمعقـم 1: 1

،  غطیت األصص بأغطیـة بالسـتیكیة لضمان التخلص من المسببات المرضیة دقیقة ایضاً 20في الیوم الثاني لمدة 

وبعــد .جــزاء النباتیــة المزروعــة نفــس الظــروف البیئیــة التــي حضــنت علیهــا االشــفافة، وحضــنت فــي غرفــة النمــو تحــت 

امالحـه، تركیزبربع قوةMSمرور اسبوعین من الزراعة ، تم فتح األغطیة بصورة تدریجیة مع مراعاة السقي بمحلول 

.  ًا نهائیاسابیع نقلت الى البیت الزجاجي ورفعت األغطیة البالستیكیة 4وبعد مرور 

Completely Randomizedأسـتخدام التصـمیم العشـوائي الكامـل  Design )CRD( وبتجـارب عاملیـة ، وحللـت

وقورنـت المتوسـطات علـى وفـق اختبـار اقـل فـرق معنـوي ) SAS)2004النتائج باستخدام البرنـامج االحصـائي الجـاهز 

)LSD ( 5وعلى مستوى احتمال) %2.(                  

  

النتائج والمناقشة

  تعقیم األجزاء النباتیة

تلـوث  الكفاءة هایبوكلورات الصودیوم فـي تقلیـل نسـبة تلـوث األجـزاء النباتیـة اذ بلغـت نسـبة ) 1(یبین الجدول   

% 0.0العقــدوبلغــت نســبة تلــوث ، % 3التركیــز عنــد%10الــىوانخفضــت هــذة النســبة% 100فــي معاملــة المقارنــة 

اف االفــرع غضـــة ونســـبة وقــد یرجـــع ســبب ذلـــك الــى ان اطـــر %  20طـــراف األفــرع فقـــد بلغــت نســـبة التلــوث فیهـــا أمــا ا

أعلـى نسـبة لبقـاء % 3وكمـا اعطـى التركیـز الرطوبة فیها عالیة لـذلك قـد تكـون اكثـر عرضـه للتلـوث مـن العقـد المفـردة 

اثـرت سـلبًا فـي نسـبة بقـاء %) 6و ا4.5(هـایبوكلورات الصـودیوم  الـى تركیـزاألجـزاء النباتیـة حیـة فـي حـین ان زیـادة

لهـا تـأثیر هـایبوكلورات الصـودیوموقد یعـود سـبب ذلـك الـى ان التراكیـز العالیـة مـن. وتهااألجزاء النباتیة، وأدت الى م

  .)15(سمي على األجزاء النباتیة المعقمة 
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في النسبة المئویة لتلوث األجزاء النباتیة ألصل الحمضیات السوینكل الصودیوم تأثیر هایبوكلورات . 1جدول 

)دقائق10لمدة غمرت االجزاء النباتیة (. سترومیلو

الجزء النباتي
(%)تراكیز ھایبوكلورات الصودیوم 

المعدل
0.01.53.04.56.0

100600.00.00.032عقدة
10080200.00.040طرف الفرع

10070100.00.036المعدل
  

  LSDقیمة
0.05        

الجزء × التراكیز       7.8= ،   الجزء النباتي   12.3= التراكیز 
  17.3= النباتي 

  

تنشئة الزروعات 

ان نســبة اســتجابة اطــراف األفــرع للزراعــة خــارج الجســم الحــي كانــت منخفضــة )2(اوضــحت نتــائج  جــدول 

فـي حـین بلغـت نسـبة اسـتجابة اطـراف % 100مقارنة باستجابة العقـد المفـردة، اذ بلغـت نسـبة اسـتجابة العقـد المفـردة   

+ BA  لتـر/ ملغـم 2المـزود بMSتالف استجابة االجزاء النباتیة المزروعة فـي وسـط خان سبب ا،%  30ع األفر 

تلــك األجــزاء النباتیــة قــد یرجــع الــى التفــاوت فــي قابلیــة    GA3لتــر / ملغــم 0.2+ لتــر كبریتــات االدینــین / ملغــم 40

لــك الــى الحالــة الفســیولوجیة للنبــات األم، اذ تختلــف الســبب فــي ذاو ربمــا یعــزى . علــى بنــاء هــذه الهرمونــات داخلیــًا 

16مــعوال تتفــق هــذه النتــائج) .  10و 6(اســتجابة البــراعم لوســط الزراعــة بــاختالف الحالــة الفســیولوجیة للنبــات األم 

  .الذین وجدوا ان البراعم الطرفیة اكثر استجابة من البراعم الجانبیة17و3و

  

استجابة العقد المفردة واطراف األفرع المستأصلة من أصل الحمضیات السوینكل سترومیلو  المزروعة . 2جدول 

بعد مرور ستة GA3لتر /ملغم ADs2.0لتر /ملغم 40و  BAلتر  /ملغم   2المجهز بـ  MSعلى وسط 

  اسابیع من الزراعة

الجزء النباتي 

المستخدم

عدد المكررات 

المزروعة

ات عدد المكرر 

الناجحة

نسبة االستجابة 

(%)

1010100عقدة  

10330طرف الفرع

  

  مرحلة تضاعف الزروعات   

اعطــت BAلتــر / ملغــم 2المجهــز بـــ MSان زراعــة افــرع الســوینكل فــي وســط   )3(تشــیر نتــائج الجــدول 

2.5قیــة المعــامالت ماعــدا معاملــة جــزء نبــاتي الــذي أختلــف معنویــًا عــن ب/ فــرع 6.62اعلــى معــدل لعــدد األفــرع  بلــغ 

/ فـرع 1فـرع بلـغ جزء نباتي ، وأعطت معاملة المقارنة اقل معـدل لعـدد األ/ فرع 6.00والتي اعطت BAلتر / ملغم 

المجهـز MSفتشیر نتائج الجدول نفسه الى ان األفرع  المزروعة علـى وسـط IAAاما عن تأثیر تراكیز .  جزء نباتي 

جـزء نبـاتي الـذي أختلـف معنویـًا عـن بقیـة / فـرع 5.76أعطت أعلى معدل لعـدد األفـرع  بلـغ IAAلتر / ملغم 0.4بـ 

و   BAتراكیـز المشـترك بـینوبالنسـبة للتـأثیر.جزء نبـاتي / فرع 5.60،إذ أعطت المقارنة المعامالت ماعدا معاملة 
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IAAان افرع السوینكل المزروعة على وسط ، یلحظ من الجدول نفسهMS لتـر / ملغـم 2ود بـ المزBA +0.4 ملغـم

جــزء نبــاتي الــذي اختلــف  معنویــًا عــن المعــامالت / فــرع 11.10قــد أعطــت أعلــى معــدل لعــدد األفــرع بلــغ IAAلتــر / 

وقــد .  جــزء نبــاتي/ فــرع 10.90التــي بلغــت IAAلتــر / ملغــم BA +0.4لتــر / ملغــم 2.5جمیعهــا ماعــدا معاملــة 

).14و5(توكاینین فـي احـداث التضـاعف تـزداد بوجـود االوكسـین فـي الوسـط الغـذائي یعزى ذلك الى ان فعالیة السای

التـي ینـتج دور السـایتوكاینینات فـي كسـر السـیادة القمیـة الـى ربمـا یعـزىفي معدل عـدد األفـرعBAسبب تفوقأما

فقـط اقـل IAAالتـي تحتـوي علـى وأعطت المعامالت . )8(الموجودة في أباط األوراقمنها تحفیز نمو البراعم الجانبیة 

و قد یعود سبب ذلك الى دور االوكسین في تشجیعه السـیادة القمیـة ومنـع نمـو البـراعم الجانبیـة ،المعدالت لعدد األفرع

)5.(

  

في معدل عدد األفرع المتضاعفة ألصل الحمضیات اوالتداخل بینهمIAAوالـ BAتراكیز الـ تأثیر.3جدول 

  . MSیع من الزراعة  على وسط أساب6السوینكل بعد 

  BAتراكیز 

)لتر/ ملغم (

)لتر/ ملغم (IAAتراكیز 
المعدل

0.00.10.20.4

0.01.001.001.001.001.00

1.03.802.404.202.003.10

1.56.003.407.303.805.12

2.09.802.603.0011.106.62

2.57.402.403.3010.906.00

5.602.363.765.764.37معدلال

     

LSD0.05قیمة
BA ×IAA=0.67للـ          IAA  =0.90، للـ    BA   =0.85للـ 

  

أعطـــت أعلـــى معـــدل لطـــول األفـــرع بلـــغ معاملـــة المقارنـــةفـــرع المزروعـــة فـــي األان ) 4(بینـــت نتـــائج الجـــدول 

اذ المقارنـة علـى معاملـة IAAتراكیـز ضح الجدول نفسه تفوق ویو .سم والذي اختلف معنویًا عن بقیة المعامالت3.88

فقـد اعطـت IAAو BAتراكیـز اما عـن تـأثیر التـداخل بـین . سم   2.27و2.30و 2.38بلغ معدل طول األفرع   

اعلــى معــدل لطــول االفــرع بلــغ IAAلتــر / ملغــم 0.2والمجهــز بـــ    BAالخــالي مــنMSالمزروعــة فــي وســط األفــرع

التــي IAAلتــر / ملغــم 0.4بـــ ةوالمجهــز المقارنــةالــذي اختلــف معنویــًا عــن بقیــة المعــامالت ماعــدا معاملــة ســم  4.80

فــي الوســط BAأي ان لتراكیــز BAانخفــض معــدل طــول األفــرع بزیــادة تراكیــز .  ســم4.59أعطــت معــدل طــول بلــغ 

نباتیــة المزروعــة وقــد یعــود الســبب فــي ذلــك الــى الغــذائي تــأثیرًا ســلبیًا فــي معــدل اطــوال األفــرع المتكونــة علــى األجــزاء ال

. اطوالهـا قلـل مـن معـدلممـا ئیة الموجـودة فـي الوسـط الغـذائيالغذاالموادزیادة تنافسها علىاألفرع و معدل عددزیادة 

د قلة عدد األفرع المتكونة وبالتـالي أسـتفادتها مـن المـواالى معدل طول األفرع في  IAAتراكیز تفوق و یعزى سبب 

  .الموجودة في الوسط الغذائي 
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المتضاعفة ألصل ) سم(في معدل اطوال األفرع اوالتداخل بینهمIAAوالـ BAتراكیز الـ تأثیر. 4جدول 

  MSأسابیع من الزراعة  على وسط 6الحمضیات السوینكل بعد 

BAتراكیز 

  )لتر/ ملغم (

  المعدل)لتر/ ملغم (IAAتراكیز 

0.00.10.20.4

0.02.493.654.804.593.88

1.02.222.071.692.412.10

1.51.691.871.321.451.58

2.01.542.092.391.951.99

2.51.371.691.711.111.47

1.862.272.382.302.20المعدل

  LSDقیمة

0.05
BA ×IAA=0.42للـ   IAA   =0.39، للـ    BA    =0.28للـ 

  

  مرحلة التجذیر

  في  معدل عدد الجذورBLوالبراسینوالید NAAتأثیر  -أ

اعلـى معـدل لعـدد الجـذور بلـغ أعطـتNAAلتـر / ملغـم 1بــ  ان األفـرع المعاملـة ) 5(تبین نتائج الجـدول 

كـان اقـل ، و NAAلتـر / ملغـم 2المـزود بــ MSجذر الذي لـم یختلـف معنویـًا عـن األفـرع المزروعـة فـي وسـط 4.56

فـیلحظ ان BLامـا عـن تـأثیر تراكیـز .جـذر 0.18الـذي بلـغ  معاملة المقارنةمعدل لعدد الجذور لألفرع المزروعة في 

جذر الذي اختلف  معنویًا عـن بقیـة 6.41اعلى معدل لعدد الجذور،  بلغ  لتر  أعطت / ملغم 0.048  المعاملة 

مـن البراسینوسـیترویدات یعمـل علـى حـث النباتـات علـى ئتركیـز الـواطوقد یرجع السبب في ذلك الى ان ال. المعامالت

تكوین الجذور في حـین ان التراكیـز العالیـة لهـا تـؤدي الـى تحفیـز انتـاج االثیلـین وان قسـمًا مـن التـأثیرات المثبطـة لنمـو 

لحظ ان األفرع المعاملة فیBLو NAAوفیما یتعلق بتأثیر التداخل بین تراكیز ). 11(الجذور تعود الى انتاج االثیلین 

جذر الذي اختلف 9.44أعطت اعلى معدل لعدد الجذور بلغ   BLلتر / ملغم   NAA +  0.048لتر / ملغم 2بـ 

جـذر 9.22الـذي بلـغ  BLلتـر / ملغم NAA +0.048لتر / ملغم 1معنویًا عن المعامالت جمیعها ماعدا معاملة 

  . في تحفیز تكوین الجذورمع االوكسینات تساعديویدات لها تأثیر وقد یعود سبب ذلك الى ان البراسینوستیر 
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في معدل عدد الجذور المتكونة ألصل الحمضیات اوالتداخل بینهمBLوالبراسینوالید NAAتأثیر . 5جدول 

  .MSالسوینكل  بعد مرور ستة اسابیع من الزراعة في وسط 

  NAAتراكیز 

  )لتر/ ملغم (

)لتر/ م ملغ(BLتراكیز 
المعدل

0.00.0480.096

00.000.550.000.18

1  2.229.222.224.56

22.679.440.004.04

1.636.410.742.93المعدل

LSDقیمة   

0.05

    BL =1.24للـ   ،NAA =1.33للـ

NAA ×BL   =0.65للـ

  

  ال الجذورفي  معدل أطو BLوالبراسینوالید NAAتأثیر    -ب

أعطــت NAAلتــر / ملغــم 1وا2المجهــز بـــ MSالمزروعــة فــي وســط األفــرع   )6(تبــین نتــائج الجــدول     

امــا عــن .ســم علــى التــوالي الــذي اختلــف معنویــًا عــن معاملــة المحایــد  3.95و4.10اعلــى معــدل لطــول الجــذور بلــغ 

لتـر/ ملغـم 0.096علـى  المعاملـة لتر  / ملغم 0.048و 0فیتبین من الجدول تفوق المعاملة BLتراكیز تأثیر 

BL وبالنســـبة لتـــأثیر التـــداخل بـــین تراكیـــز .ســـم علـــى 3.05و 4.53  اذ بلـــغ معـــدل طـــول الجـــذورNAA وBL

اعلــى معــدل لطــول BLلتــر / ملغــم NAA +0لتــر / ملغــم 2المجهــز بـــ MSالمزروعــة فــي وســط األفــرع أعطــت 

وقــد یعــود الســبب الــى قلــة عــدد الجــذور عــن بــاقي التــداخالت االخــرىمعنویــاً اختلــفســم  الــذي8.75  الجــذور  بلــغ

    .المتكونة وبالتالي استفادتها من المواد الغذائیة الموجودة في الوسط الغذائي ومن ثم زیادة معدل أطوالها

  

المتكونة ألصل ) سم(في معدل اطوال الجذور اوالتداخل بینهمBLوالبراسینوالید NAAتأثیر.6جدول 

  .MSالحمضیات السوینكل  بعد مرور ستة اسابیع من الزراعة في وسط 

         

)لتر/ ملغم (NAAتراكیز 

)لتر/ ملغم (BLتراكیز 
المعدل

0.00.0480.096

00.01.830.00.61

14.833.783.233.95

28.753.550.04.10

4.533.051.082.89  المعدل

NAA ×BL    =0.96للـ  BL =1.78للـ   ،NAA   =1.53للـLSD0.05قیمة
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  مرحلة األقلمة

ان نـوع الوسـط الزرعـي المسـتخدم فـي نمـو النبیتـات لـه أثـر كبیـر فـي النسـبة ) 7(نستنتج مـن نتـائج الجـدول 

معنویًا عن 1: 1المزیج والبتموس بنسبة المئویة لنجاح النبیتات المتأقلمة ، إذ بینت النتائج تفوق الوسط المكون من 

و95( بقیـــة المعـــامالت ، ماعـــدا معاملـــة الوســـط الزرعـــي المكـــون مـــن البتمـــوس ، اذ بلغـــت نســـبة النبیتـــات المتأقلمـــة

ان ســبب تفــوق الوســط الزرعــي .المــزیجعنــد اســتخدام الوســط المكــون مــن % 80علــى التــوالي فــي حــین بلغــت % )90

یمتلــك مســامات المــزیجمــوس فــي النســبة المئویــة لنجــاح النبیتــات المتأقلمــة قــد یرجــع الــى ان بتالو المــزیجالمكــون مــن

، كمــا إن جیــد لتصــریف المــاء ویمنــع اختنــاق جــذور النبیتــات جیــدة لنمــو الجــذور وانتشــارها ، فضــًال عــن كونــه  وســط 

أمـا انخفـاض النسـبة .و النبیتـاتوجود البیتموس كوسـط مغـذي مـع  وسـط جیـد التهویـة كـالمزیج یعتبـر جیـد ومالئـم لنمـ

قلیـل مــن  العناصـر الغذائیـة فضــًال عـن كونــه  ال فـي الوسـط المكــون مـن مـزیج فقــط فیعـود الـى إن المــزیج ذو محتـوى 

.یحتفظ بالرطوبة 

  

.تأثیر نوع الوسط الزرعي  بینهما في النسبة المئویة القلمة النباتات الناتجة من  مرحلة التجذیر   . 7جدول 

  المعدل  سط الزرعيالو 

  بتموس  مزیج  وبتموس  مزیج

80  95  90  88.33  

  9.00=التربة                                
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