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  الخالصة 
عNن طریNق ) FMV(لیNة مNن اإلصNابة بفیNروس موزائیNك التNین تم الحصول علNى نباتNات تNین خا

ملNم مNن البNراعم األبطیNة الورقیNة والمNأخوذة مNن شNتالت تNم زراعتھNNا ١الزراعNة النسNیجیة وذلNك بNزرع 
والمNNدعم بمنظمNNات النمNNو  MSتمNNت الزراعNNة علNNى الوسNNط الزرعNNي . والتأكNNد مNNن أصNNابتھا بNNالفیروس 

، وحضNنت البNراعم ) لتNر /ملغNم٠.٠٣ GA3+ لتNر /ملغNم٠.١  BA+ لتNر /ملغNم٠.١٨  NAA( التالیة 
اذ تNم الحصNول علNى . سNاعة١٦لوكس ومدة إضاءة ١٠٠٠المزروعة في غرفة الزرع على شدة إضاءة 

ة أسNابیع مNن زراعتھNا علNى ثالثNأول نمو بعد خمسة أیام من الNزرع وتكونNت األوراق بشNكل كامNل بعNد 
فNي التNأثیر علNى تكNوین " دورا ينبNاتجNزء الة المفNرزة مNن قبNل الولقNد لعبNت المNواد الفینولیN. ذلك الوسط

ونمNNو الجNNذور ، وأدى اسNNتخدام الفحNNم المنشNNط علNNى أدمصNNاص تلNNك المNNواد ودفNNع النبیتNNات علNNى تكNNوین 
  .  الجذور

  المقدمة
مNن  Fig mosaic diseaseتصاب أشجار التین بالعدید من اآلفات ویعد مNرض موزائیNك التNین 

" علNى ھNذه األشNجار فNي منNاطق زراعتھNا فNي العNالم مسNببا" وانتشNارا" لفیروسیة تNأثیراااألمراض أكثر 
وسNNNجل ھNNNذا ).  ٢٠٠٠،  Anfokaو  Al- Mughrabi( أعNNNراض مختلفNNNة علNNNى األوراق والثمNNNار 

وینتشر ھذا المNرض بشNكل .  Horneو  Conditمن قبل  ١٩٣٣المرض ألول مرة في كالیفورنیا سنة 
" وھNNو أیضNNا)  ٢٠٠١الكنNNو ، % (  ٧٨.٥ إلNNىبNNھ  اإلصNNابةاذ وصNNلت نسNNبة ى واسNNع فNNي محافظNNة نینNNو

بNأن المNرض مسNNجل فNي كNل مNNن )  ١٩٦٧(  Gomecو  BlodgettذكNر  إذفNي العNNالم  االنتشNارواسNع 
ریكNو  ونیوزالنNدة وسNوریا وأسNبانیا  -وبورتNو وإنكلتNراالبلدان التالیة الجزائر وتونس وأسترالیا والصین 

وتعتبNر " یتسبب ھذا المرض عNن فیNروس یصNیب األشNجار جھازیNا. ان وفلسطین وتركیاواألردن والیون
طرق اإلكثار الخضري  طریقة نقلNھ الرئیسNیة بسNبب اسNتخدامھا الواسNع  وخاصNة األقNالم المNأخوذة مNن 

لعNدم وجNود دراسNة لمقاومNة ھNذا الفیNروس فNي العقNل المصNابة فقNد أجریNت ھNذه " ونظرا. أمھات مصابة
نباتNNات تNNین سNNلیمة مNNن بNNراعم مNNأخوذة مNNن أشNNجار تNNین مصNNابة باعتمNNاد تقانNNة الزراعNNة  إلنتNNاجالدراسNNة 
نباتNNات خالیNNة مNNن الفیNNروس قNNد أسNNتخدمت بنجNNاح  إلنتNNاجبNNأن تقانNNة الزراعNNة النسNNیجیة " علمNNا. النسNNیجیة

  .) ١٩٨٥،  Robertsو Dodds(  للتخلص من العدید من أنواع الفیروسات
  

  بحثمواد وطرق ال
سNNنوات   ٣ -١مNNن أشNNجار تNNین صNNنف أسNNود دیNNالى بعمNNر قلNNم ) ٢٥(تNNم أخNNذ   :البeeراعم المصeeابة مصeeدر
سم مصابة بالموزائیك ظھرت على أوراقھا أعNراض موزائیNك وتشNوه ٢-١سم وقطر ٢٥-٢٠     وطول

موضNوعة ) ١:٣(، وتمت زراعتھا في بدایة الشھر الثاني في تربة مزیجیة معقمة مخلوطة مع البتموس 
م ٢٥-٢٠سNNم داخNNل بیNNت بالسNNتیكي علNNى درجNNة حNNرارة تراوحNNت مNNن ٢٥بالسNNتیكیة بقطNNر  صاصNNفNNي 

وذلNNك " والتأكNNد مNNن أصNNابتھا أوال تجNNذیر العقNNل ونموھNNاوبعNNد شNNھرین مNNن %. ٩٠-٧٠ورطوبNNة نسNNبیة 
  . بمشاھدة أعراض الموزائیك الواضحة على األوراق 

  

ل المزروعة  بالفیروس  وذلك بتلقیح تم التأكد من إصابة العق :في العقل FMVالكشف عن فیروس 
 Datura شتالت تین سلیمة من نفس الصنف ونباتات داتورة( نباتات كاشفة تستجیب للفیروس المعني 

stramonium  بعصیر محضر من أوراق ) أوراق  ٥وبواقع خمسة نباتات لكل نوع وبمرحلة نمو
مللیتر وتركت  ١حجم  حقنة طبیةواسطة النباتات النامیة وباستخدام طریقة الحقن بالعرق الوسطي ب

النباتات في البیت البالستیكي وروقبت لمدة شھر ، وتم أخذ البراعم الموجودة في إبط األوراق باستخدام 



ذت علیھا كافة فوتم حفظھا في أكیاس بولي أثیلین  ووضعھا في الثالجة والتي ن  ةمعقم ةحاد شفرة
  .عملیات التجربة

ملم باستخدام  ١وقطعت بطول  البراعم االبطیةأخذت : ة في الوسط الزرعي زراعة البراعم المصاب
لمدة دقیقتین أعقبھا غمرھا في % ٧٠بغمرھا في الكحول األثیلي " مشرط حاد معقم ، وعقمت سطحیا

  محلول ھایبوكلورایت
  

   ٢٠٠٥/  ٩/  ٨وقبولھ   ١٤/٩/٢٠٠٤تاریخ تسلم البحث 
 Ritchie( دقNائق  ٥حجم من المNاء المقطNر لمNدة  ١: ن المعقم حجم م ١المخفف بنسبة % ٦الصودیوم 
بعدھا غسلت تلك القطع لثالث مرات بالماء المعقم ثم وضعت بNین ورقتNي ترشNیح ) . ١٩٨٩وأخرون ، 

أذیبNت  إذ)  ١٩٦٢،  Skoogو  MS  )MurashigeوأعتمNد الوسNط الغNذائي . معقمتین لتجفیNف القطNع
لتNر والسNكروز / غNم٨بNھ فNي المNاء المعقNم ، وتNم إضNافة األجNار بمقNدار كافة المكونات الداخلNة فNي تركی

P(وضNNبط األس الھیNNدروجیني . لتNNر/ غNNم  ٣٠بمقNNدار 
H

، ثNNم عقNNم بالمؤصNNدة ) ٦-٥.٨(للوسNNط بNNین )  
+  NAAلتNر /ملغNم٠.١٨(والمNدعم بإضNافة  ). دقیقNة ٢٠لمNدة م ١٢١OوحNرارة  ٢سم/ كغم ١.٤ضغط (

وتكNNوین األفNNرع  بطیNNةبھNNدف تشNNجیع نمNNو البNNراعم اال)  GA3لتNNر / م ملغNN ٠.٠٣+  BAلتNNر /ملغNNم ٠.١
سNم  ٥قنینة زجاجیNة معقمNة قطNر  إلىتم نقل كل برعم  إذ) .  ١٩٨٢ ، وأخرون Muriithi( الخضریة 

 إضNاءةالزرع تحت شNدة  إجراءاتالمعقم ، وتمت كافة  MSمل من الوسط   ٣٠سم احتوت  ١٥وطول 
وتمNت إدامNة البNراعم بعNد نموھNا فNي الوسNط . سNاعات ظNالم  ٨/ ة سNاع ١٦لوكس ومدة إضاءة  ١٠٠٠

وتمت زراعة أفرع ابطیNة علNى  .الزرعي كل ثالثة أیام وذلك بنقل البرعم النامي إلى وسط زرعي جدید
    ).تجربة المقارنة(خالي من منظمات النمو  MSوسط 

تة أسNابیع مNن نموھNا علNى الوسNط نقلNت األفNرع الخضNریة النامیNة بعNد مNرور سN: تجذیر األفرع النامیة 
المضNاف ألیNھ   MSوسط التجذیر المكون مNن وسNط إلىبرعم /أوراق  ٣وبعد أن كونت   MSالزرعي 

إضNNافة وتNNم ) .  IBAلتNNر / ملغNNم  ٠.٥+   NAAلتNNر / ملغNNم  ٠.٥(  :التالیNNة           منظمNNات النمNNو 
استمرار تكون المادة الفینولیNة وعرقلتھNا وذلك بعد مالحظة % ١وسط التجذیر وبنسبة  فيالفحم المنشط 

  .تكوین ونمو الجذور
تمت مالحظة أوراق نباتات التNین النامیNة مNن : االختبار الحیوي للنباتات الناتجة من الزراعة النسیجیة 

رشNNح  إذالزراعNNة النسNNیجیة لمNNدة أسNNبوعین ، حضNNر عصNNیر مNNن تلNNك األوراق ولكNNل نبNNات علNNى انفNNراد 
NNالل طبقNNن خNNیر مNن العصNNم حقNNاش المعقNNاش الشNNن قمNة مNNرق ١ة مزدوجNNي العNNام فNNیر الخNNن العصNNل مNم

أوراق والمسNNتخدمة كنبNNات كاشNNف  ٥الوسNNطي ألوراق لكNNل نبNNات مNNن نباتNNات الNNداتورة والتNNین بعمNNر 
مل وبعدھا تركت النباتات الملقحNة  ١حجم حقنة طبیة وأجري التلقیح المیكانیكي بطریقة الحقن باستخدام 

والكنNNو ،  ١٩٩٥محمNNد علNNى ، (      سNNتیكي وتNNم مراقبتھNNا لمNNدة عشNNرین یNNوم مNNن التلقNNیحفNNي البیNNت البال
٢٠٠١ . (  

  
  النتائج والمناقشة

نجحNNت البNNراعم فNNي النمNNو بعNNد حNNوالي خمسNNة أیNNام مNNن زراعتھNNا علNNى الوسNNط  : االبطیeeةنمeeو البeeراعم  
لتNر / ملغNم  ٠.٠٣+  BAلتNر /ملغNم ٠.١+  NAAلتNر /ملغNم٠.١٨( بالمنظماتوالمدعم   MSالزرعي

GA3   (الس إذNوین كNو بتكNل للنمNى دالئNكل  أظھرت أولNت األوراق بشNابیع تكونNة أسNرور ثالثNد مNوبع
وقNد نجNNح أمNا الوسNNط الخNالي مNNن منظمNات النمNNو فانNھ لNNم یشNجع علNNى نمNو البNNراعم  ) .١الشNNكل ( كامNل 

) ١٩٨٢( وآخNرون Muriithi من بNراعم مصNابة ومNنھم  " باحثون سابقون في أنتاج نباتات تین نسیجیا
  ).  ١٩٩٨(  وآخرون Gella و

  

  
  
  

    
  
  
  

 



  
  
  

  المNدعم MSعلNى الوسNط الزرعNي "المNزروع نسNیجیا االبطNينمو البNرعم )  : ١(الشكل 
)  GA3لتNر / ملغNم  ٠.٠٣+  BAلتNر /ملغNم ٠.١+  NAAلتر /ملغم٠.١٨(

  .أسابیع ٣وتكوین الورقة األولى بعد مرور 
 



  

لNوحظ بعNد زراعNة البNراعم بثالثNة أیNام ظھNور حلقNة بنیNة اللNون حNول : اإلدامة الدوریة للبراعم النامیeة 
قاعNNدة البNNراعم المقطوعNNة والمالمسNNة للوسNNط ، ویعتقNNد أنھNNا إفNNرازات فینولیNNة مNNن قبNNل النبNNات اذ بNNین 

Muriithi  رونNNNN١٩٨٢(وأخ ( ولNNNNدة الفینNNNNواد عدیNNNNرازات مNNNNذه اإلفNNNNأن ھNNNNب)Poly phenolic 
compounds  ( يNر فNا دور كبیNا ولھNن زراعتھNومین مNد یNط بعNى الوسNة علNتفرز من القطع المزروع

نقNل البNراعم كNل ثالثNة أیNام إلNى وسNط جدیNد للNتخلص مNن  وللتخلص من أثارھا الجانبیة تNم. عرقلة النمو
فرزة واستمرت ھذه العملیة حتى تكون ثالثة أوراق لكل برعم بعد مNرور سNتة أسNابیع مNن ھذه المواد الم

أنھ ھناك إمكانیة التخلص من المNواد الفینولیNة المفNرزة ) ١٩٨٢( وآخرون Muriithiذكر  إذالزراعة ، 
یNة ولقNد فشNلت النباتNات النام. تكرار زراعNة تلNك القطNع علNى وسNط زرعNي جدیNد وذلك بمن قبل النبات 

 IBAلتNر /ملغNم  ٠.٥+  NAAلتر /ملغم  ٠.٥+  MS( الجدیدة في تكوین الجذور على وسط التجذیر 
 MuriithiالمNواد الفینولیNة فNي منطقNة تكNون الجNذور وقNد وجNد أكسNدة  إلNىولعل السبب في ھذا یعNود ) 

اوز ھNذه أن المواد الفینولیة تعیق نمو الجذور، ولغرض تجN) ١٩٩٨( وأخرون  Gella) ١٩٨٢(آخرون
مNNع وسNNط % ١وبنسNNبة  CharcoalالمشNNكلة ولتشNNجیع تكNNوین الجNNذور فقNNد تNNم اسNNتخدام الفحNNم المنشNNط 

أدى ذلك إلى تشجیع تكوین الجNذور وذلNك بعNد نقNل األفNرع النامیNة مNرتین إلNى وسNط التجNذیر  إذالتجذیر 
) ٢( بNNین الشNNكلوأسNNتغرق تكNNوین الجNNذور مNNدة أسNNبوعین وی. بوجNNود الفحNNم المنشNNط وبNNالتركیز المNNذكور

الجذور المتكونة وقد یعلل استعمال الفحم المنشط على تنشیط التجذیر فNي قدرتNھ علNى أدمصNاص المNواد 
كذلك توفیر الظNالم فNي منطقNة تكNوین الجNذور الفینولیة المعیقة للتجذیر والتي ظھرت على القطع النباتیة 

Hartmann  ٢٠٠٢(وآخرون(لNن قبNط مNم المنشNولقد أستخدم الفح ، Ritchie  رونNوأخ)ي ) ١٩٨٩Nف
  ". تشجیع نمو جذور نبات البنجر المزروع نسیجیا

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    )یوم     ٢٠بعد مرور  (                )یوم  ١٥بعد مرور ( الوسط  داخل        

+  NAAلتر /ملغم  ٠.٥+  MS( المدعم  MSنشوء الجذور في نبیتات التین في وسط :  )٢(شكل ال
  . بوجود الفحم المنشط)  IBAلتر /م ملغ ٠.٥

  

أشارت النتNائج  : FMVالحصول على نباتات تین ناتجة من زراعة براعم مصابة وخالیة من فیروس 
أم التNNین  Datura stramoniumعNNدم ظھNNور أعNNراض موزائیNNك سNNواء علNNى أوراق نباتNNات الNNداتورة 

Ficus carica L. NNروس تحNNن الفیNNات مNNك النباتNNو تلNNد خلNNا یؤكNNور ممNNز بظھNNذي یتمیNNة والNNت الدراس
على أوراق نباتات التین الفتیة والمتمثلة بأعراض موزائیNك واضNح وتشNوه شNدید " أعراض واضحة جدا

 )Nitta ھ )  ١٩٩٥،  وآخرونNراض جھازیNبب أعNروس یسNذا الفیNأن ھNأما على أوراق نبات الداتورة ف
، وعدم ظھور )  ٢٠٠١الكنو ، ( صفرة متمثلة باصفرار حواف األوراق تتطور إلى ظھور بقع كبیرة م

ھذه األعراض على النباتات  الكاشفة المستخدمة یدل على نجاح تقانة الزراعة النسNیجیة لبNراعم مNأخوذة 
من نباتات تین مصابة في أنتاج شNتالت تNین سNلیمة ، وتشNجع ھNذه النتNائج إكثNار ھNذا النبNات فNي العNراق 

  .  الیة من ھذا الفیروسبطریقة مضمونة وسھلة وبشكل واسع وھي خ
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ABSTRACT   
     Fig trees free of fig mosaic virus were obtained by using tissue culture 
techniques. Cultured meristimatic axillary buds (1mm) length obtained from 
infected with the virus. Using MS medium supplemented with (0.18 mg/L 
NAA + 0.1mg/L BA + 0.03mg/L GA3). They incubated in cultural room under 
light intensity 1000 LUX for 16 hours , then the first growth was achieved after 
five days from culturing and the leaves were completely developed after six 
weeks after culturing on this medium. The phenolic compounds prevented the 
formation and growth of roots , but when using charcoal these phenolic 
compounds were adsorbed and roots were initiated. 
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