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  مبشر صالح عمر
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  مود الجلبيطالل مح
  كلیة الزراعة

  لیبیا/جامعة عمر المختار
  

  *ھناء سعید الصالح
  كلیة العلوم –قسم علوم الحیاة 

  العراق/جامعة الموصل
  

  الخالصة
باسffتخدام تقنیffات الزراعffة  L. Pyrus communisتضffمنت الدراسffة اكثffار أصffل الكمثffرى  

ملغfم ١,٠و  BAلتfر / ملغfم  ١٠ي ھو ووجد ان افضل التراكیز المشجعة للتضاعف الخضر. النسیجیة 
او  IBAبتراكیز مختلفة من االمالح مضافاً الیھ تراكیز مختلفfة مfن    MS،واستخدم وسط  IBAلتر / 

IAA  افةfائج ان اضfحت النتfذور واوضfو الجfوین ونمfجیع تكfي تشfلھا فfم  ١٠لبیان افضfن / ملغfر مfلت
IAA  الى وسطMS ١/٤الحاوي على fالح كfن االمfذورالتركیز مfو الجfوء ونمfجعاً لنشfت . ان مشfوبین

نبfات مfن اصfل قطعfة نباتیfة واحfدة بعfد مfرور  ملیfون٦٠الدراسة انھ باالمكان الحصول على اكثر مfن 
سنة على بدء الزراعة ، وھذه النباتات یمكن نقلھfا الfى اوسfاط التجfذیر فfي مfزارع معقمfة ومfن ثfم الfى 

  .لحقلالتربة في البیت الزجاجي وبعد ذلك تنقل الى ا
 

  المقدمة
اخffذ اسffتخدام تقانffات زراعffة االنسffجة النباتیffة فffي مجffال االكثffار الخضffري للنباتffات الخشffبیة 

وبfالرغم مfن ذلfك فfإن االكثfار النfاجح ). ١٩٩٦محمfد والصfالح،(اھتماماً واسعاً خالل السfنوات االخیfرة
) ١٩٨٤ ،Al-Chalabiو١٩٨١،Mott (لالشffجار الffى زمffن قریffب كffان مقتصffراً علffى انffواع قلیلffة 

فكانت اولى المحfاوالت فfي اسfتخدام زراعfة االنسfجة النباتیfة فfي الثالثینfات ولfم تحقfق نجاحfاً حیfث تfم 
وتوالت الدراسات بعد ذلك مfن اجfل تحقیfق ). ١٩٧٧ ،Zimmerman و  Mott(استحداث الكالس فقط 

  .النجاح في االكثار الخضري لالشجار باستخدام ھذه التقنیات
االولfى لالكثfار الخضfري النffاجح لنبfات الكمثfرى باسfتخدام زراعfة االنسffجة وتعfود الخطfوات 

 ، Cheung(حیffث تffم اكثffار اصffول الكمثffرى باسffتخدام القمffم النامیffة للنبffات  ١٩٧٩النباتیffة الffى سffنة 
١٩٧٩.(  

ان اكثار االشجار خضریاً بالزراعة النسیجیة یعتمد فیھا أخذ القمم النامیة او قطfع نباتیfة حاویfة 
عقدة واحدة على االقل، ویتم زراعتھfا علfى اوسfاط غذائیfة مالئمfة وتحضfینھا فfي حاضfنات بشfدة على 

م اعتمffاداً علffى االنffواع المزروعffة ٢٨ْ-٢٢ اضffاءة عالیffة ودرجffة حffرارة مالئمffة تتffراوح مffا بffین  
)Wilkins وDodds ،و ١٩٨٢ Hartman وKester ،وات ) ٢٠٠٢ffعب الخطffول ان اصffن القffویمك

ثار الخضري لالشجار باستخدام زراعة االنسجة النباتیfة ،ھfي مرحلfة نشfوء الجfذور مfن في برامج االك
وقد استخدمت االوكسینات في تحفیز نشوء ونمfو الجfذور وكfذلك .االفرع الخضریة في المزارع المعقمة
أمffا دور ). ١٩٨٣، Doddsو ١٩٧٧، Streetو ١٩٧٢، Scott(فffي زیffادة اطffوال الجffذور المتكونffة 

 Skoog و ١٩٦١، Miller(نیات فffffي تحفیffffز نشffffوء ونمffffو الجffffذور فیبffffدو غیffffر واضffffحالسffffایتوكای
عمومfاً یمكffن القffول أن زراعfة االنسffجة النباتیffة تfوفر فرصffة لتقلیffل الوقffت ).  ١٩٧٠، Armstrongو

  الالزم في اكثار االشجار خضریاً والحصول على اعدا كبیرة جfداً مfن النباتfات المشfابھة للنبfات االصfل 
)Murashige ،و ١٩٧٤ Pierik ،١٩٨٧(  

خضfریاً باسfتخدام  .Pyrus communis  L  وتھدف ھذه الدراسة الfى اكثfار اصfول الكمثfرى
زراعة االنسجة النباتیة حیث یمكن الحصول على اعfداد كبیfرة مfن النباتfات المشfابھة للنبfات االصfل 

  .في فترة زمنیة قیاسیة
  مواد وطرق البحث

 L. Pyrus communisاستخدمت القمم النامیة لنباتات الكمثfرى  :نشوء وتضاعف االفرع الخضریة -١
لمfدة %   ٩٦سم، حیث تم غسلھا بالماء االعتیادي ومfن ثfم تعقیمھfا بغمرھfا بfالكحول االثیلfي ١وبطول 

والمخفffف بالمffاء % ٦دقیقتffین، بعffد ذلffك نقلffت الffى محلffول ھffایبوكلورات الصffودیوم التجffاري بتركیffز
ثffم غسffلت .دقیقffة مffع التحریffك المسffتمر ١٥، غمffرت القطffع لمffدة % ١٠المقطرللحصffول علffى تركیffز 



  

 Murashige(الصfلب MSنقلfت القمfم النامیfة المعقمfة الfى وسfط . بالماء المقطر والمعقم خمس مfرات
حضffنت . لتحفیffز نشffوء االفffرع الخضffریة BAالمضffاف لffھ تراكیffز مختلفffة مffن ) ١٩٦٢، Skoogو

 ◌ْ  ±٢٧ساعة یومیاً وبدرجfة حfرارة   ١٦لوكس لمدة  ٢٠٠٠الزروعات في حاضنة النمو بشدة اضاءة 
      تم) بعد مرور شھرین على بدء الزراعة(ة ـرع الخضریـو االفـبعد اكتمال نم. م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٠٠٥  / ٦/ ١٥وقبولھ    ٢٠٠٥/  ٣/  ٨تاریخ تسلم البحث  

  
 ١٠.٠و ٥.٠و ٢.٥و ١.٠صfفرو(ھfي  BAیfز مختلفfةمن مضافاً لھ تراك MSتقطیعھا ونقلھا الى وسط 

لتffر لبیffان افضffلھا فffي تشffجیع التضffاعف / ملغffم ) ١٠.٠و ١.٠(بتركیffز IBAلتffر و / ملغffم ) ١٥.٠و
  .الخضري 

الىوسfط  أخذت األفرع النامیة على افضل وسط للتضfاعف الخضfري ونقلfت:تجذیر األفرع الخضریة-٢
MS  ل وffز الكامfي التركیffالح ھfز امfز  ٢/١بتراكیfن  ٤/١التركیffو مfات النمffا منظمfافاً لھffز مضfالتركی

/ ملغfم ) ١٠و ٥.٠و ٢.٥و ١.٠صfفر و(بتركیfز  IBAو   IAAاالوكسینات ،حیث تم استخدام كل من 
وبعد اكتمfال تكfون ونمfو الجfذور، نقلfت . لتر،كل منھم على إنفراد لبیان تأثیرھا في نشوء ونمو الجذور

علfى خلfیط مfن الرمfل والبتمfوس ووضfعت األصfص فfي حاضfنة النباتات الى أصfص صfغیرة حاویfة 
. وتم تغطیتھا باغطیfة بالسfتیكیة لمfدة اسfبوعین) . ١الفقرة (النمو  بالظروف  نفسھا المشار الیھا مسبقاً 

لالقلمfة )  التربfة(وتضfمن خلfیط الزراعfة . نقلت النباتات بعد ذلك الfى البیfت الزجfاجي لغfرض االقلمfة
بعfد مfزج التربfة جیfداً . حجfم بتمfوس ١حجfم رمfل حدیقfة،  ١جfم رمfل بنfاء نfاعم، ح ٢: النسب التالیة 

سffم لتكffون جffاھزة لزراعffة الشffتالت  5وغربلتھffا تffم تعبئتھffا فffي أصffص بالسffتیكیة صffغیرة قطرھffا 
وغسfلت مfن مخلفfات . واختیرت الشتالت المكونة للجذور جیfداً . الصغیرة المنقولة من االوساط المعقمة

عffت بعنایffة وتffم رشffھا بالمffاء وبعffد مffرور یffوم واحffد علffى الزراعffة تffم رش النباتffات االكffار بعffدھا زر
. بمحلول مخفف من المبیدات الفطریة تجنباً لحصول اصابة فطریة للمجمfوع الجfذري أو أي جfزء آخfر

نقلت األصص بعد ذلك الى حاضنة النمو وتfم تغطیتھfا باغطیfة بالسfتیكیة لتfوفیر الرطوبfة وبعfد مfرور 
رفعت االغطیة البالستیكیة وتركت النباتات في حاضfنة النمfو لمfدة اسfبوعین آخfرین ثfم نقلfت اسبوعین 

  .األصص  بعد ذلك الى البیت الزجاجي حیث تم غرس النباتات في احواض معدة لھذا الغرض
  

  النتائج والمناقشة
لتfر الfى / ملغم   ١.٠ IBAمع  BAلتر/ملغم  ١٠اشارت النتائج الى ان اضافة :التضاعف الخضري-١

حیfث تfم الحصfول . الصلب ھfي افضfل التراكیfز فfي تحفیfز تكfوین ونمfو االفfرع الخضfریة MSوسط 
ملم من قطعة نباتیة واحدة فfي فتfرة زمنیfة ھfي اربعfة  ٢٠فرع خضري بطول   ٢٢على ما یقارب من 

كاملffة واالفffرع الخضffریة المتكونffة علffى ھffذه االوسffاط ذات نمffو جیffد واوراق مت). ١الجffدول ( اسffابیع
محfدودة،ویعود ذلfك الfى الصfعوبات  ان المحاوالت الناجحة الكثار االشجار تعتبر). ١الصورة (التكوین

التي تواجھ برامج االكثار منھا افراز المfواد الفینولیfة الfى الوسfط الغfذائي والتfي تfؤثر علfى نمfو القطfع 
الئمfة الوسfط الغfذائي كما ان صfعوبة م) ١٩٨٣، Aldersonو Barghachi و١٩٨١، Mott(النباتیة 

ونffوع وتركیffز منظمffات النمffو المسffتخدمة یعتبffر عامffل آخffر یضffاف الffى العوامffل المحffددة لالكثffار 
وكمfا ھfو معfروف ). ١٩٩٦محمfد والصfالح،و١٩٨٧، Pierik(الخضري لالشجار خارج الجسم الحي 

فfي تحفیfز تكfوین  ان نوع وتركیز منظمfات النمfو مfن االوكسfینات والسfایتوكایتینات لھfا دور مھfم جfداً 
كما اكfدت الدراسfات علfى دور ).٢٠٠٢،Kesterو Hartman(االفرع الخضریة في المزارع النسیجیة

BA  في تحفیزه تكوین األفرع الخضریة)Shen  و Mullins،١٩٩٨ ،قصاب باشيو١٩٨٤.(  
  

 Pyrus communisنشffوء وتضffاعف االفffرع الخضffریة مffن القمffم النامیffة للكمثffرى) : ١(الجffدول 
  .بعد مرور شھر على بدء الزراعة IBAو BAتخدام تراكیز مختلفة من باس

   BAتركیfffffffز   لتر/ ملغم  IBAتركیز 
١.٠  ١٠.٠   



  

  معfffffffffدل طfffffffffول 
  االفffرع الخضffریة

 )mm(  

عfffffffدد االفfffffffرع *
الخضffffffffffffffffffffffریة 

  قطعة /المتكونة

  معfffffffffدل طfffffffffول 
  االفffرع الخضffریة

 )mm(  

عfffffدد االفfffffرع *
الخضffffffffffffffffffریة 

  قطعة /المتكونة

  لتر/ ملغم   

  صفر  ٢  ٢  --  --
١.٠  ٢  ٥  ٢  ٣  
٢.٥  ٥  ١٠  ٤  ٣  
٥.٠  ١٠  ١٠  ٩  ٩  
١٠.٠  ٢٢  ٢٠  ١٦  ١٥  
١٥.٠  ١٥  ١٥  ٩  ١٢  

  قطع نباتیة ٣- ٢كل قیمة في الجدول تمثل معدل عشر مكررات،وكل مكرر * :     
  

  
  النامیة على Pyrus communisالتضاعف الخضري من القمم النامیةألصل الكمثرى  -١-الصورة 

  .IBAلتر / ملغم ١.٠و BAلتر / ملغم  ١٠الصلب المضاف الیھ  MSوسط                
  

بینffت نتffائج ھffذه الدراسffة ان أفضffل االوكسffینات المسffتخدمة لتحفیffز نشffوء :تج��ذیر االف��رع الخض��ریة-٢
 MSلتffر عنffد اضffافتھ الffى وسffط / ملغffم  ١٠بتركیffز  IAAالجffذور العرضffیة مffن القمffم النامیffة ،ھffو 

ایfام  ٦یز كامل من االمالح حیث شfجع نشfوء الجfذور فfي مfدة زمنیfة قیاسfیة  الصلب الحاوي على ترك
وبلغfت نسfبة ) ٢الجfدول (یوماً  ١٣الذي استغرق نشوء الجذور فیھ  IBAمقارنة مع  التركیز نفسھ من 

فھfي ایضfاً مشfجعة لتكfوین الجfذور  IAAاما باقي التراكیز المسfتخدمة مfن % . ١٠٠إستجابة النباتات 
كfان  MSھذا وان تراكیز االمfالح فfي وسfط ). ٢الجدول (لتر / ملغم  ١٠مقارنة مع تركیز  ولكنھا اقل

لھا تأثیر واضح في تحفیز نشوء الجذور فعند استخدام التركیfز الكامfل مfن االمfالح كانfت المfدة الزمنیfة 
كوین الجfذور التركیز من االمالح فان ت ١/٤التركیز اما عند استخدام  ١/٢لنشوء الجذور اقل مقارنة مع

  ).٢الجدول ( ١/٢استغرق فترة زمنیة اقل من التركیز 
  



  

 الالزمة لنشوء الجfذور مfن االفfرع الخضfریة ألصfل الكمثرىالنامیfة) باالیام(المدة الزمنیة ): ٢( الجدول
  .IBAوIAAالصلب المجھزبتراكیز مختلفة من االمالح وتراكیز من  MSعلى وسط 

  IAA لتر/ملغم          
  

  ٠.٠  ١.٠  ٢.٥  ٥.٠  ١٠.٠  االمالحتركیز 
  التركیز الكامل  ---  *١٢  ١٠  ٧  ٦
  التركیز ٢/١  ١٢  ٩  ٩  ١١  ١١
  التركیز ٤/١  ١٢  ٨  ٧  ٧  ٧

IBA لتر/ملغم  
  التركیز الكامل ١٠ ١٢ ١٢ ١٣ ١٣
  التركیز ٢/١ ** **١٤ **١٥ **١٥ ١٠
  التركیز ٤/١ ٨ ٨ ٩ ١٢ ١٢

  كل قیمة تمثل معدل عشرة مكررات*:          تكوین الكالس      **:                
  

المسfتخدمة وكانffت العالقfة عكسffیة مffع  IAAولfوحظ زیffادة نسfبة االسffتجابة مfع زیffادة تراكیffز      
لتfر مfن / ملغم  ١٠تراكیز االمالح حیث ازدادت االستجابة مع انخفاض تراكیز االمالح ما عدا التركیز 

IAA تجابة كاfة لالسfالح فان النسبة المئویfن االمfل مfز الكامfتخدام التركیfد اسfر عنfت اكبfدول(نf٣الج (
شجعت تكوین الجfذور علfى طfول االفfرع الخضfریة  IAAوبصورة عامة فان التراكیز المستخدمة من 

المغمورة في الوسط الغذائي الصلب ،وكان عدد الجذور المتكونة اكثر واطوالھا اكبر مما ھfي فfي حالfة 
وبfالتراكیز نفسfھا المfذكورة سfابقاً ففfي جمیfع  IBAبـ  IAAعند استبدال و)  ٣الجدول ( IBAاستخدام 

یومffاً  ١٣-٨التراكیffز المسffتخدمة كانffت الفتffرة الزمنیffة لنشffوء الجffذور اطffول حیffث تراوحffت مffا بffین 
كانت اقل تحفیزاً لتكوین ونمو الجfذور ممfا فfي حالfة  IBAكما أن التراكیز المستخدمة من). ٢الجدول (

IAA ) ٢الصورة .( ذیرfة التجfي مرحلfري ھfان اكثر الخطوات صعوبة في االكثار الخض )Wilkins 
كfان محفfزاً لنشfوء ونمfو الجfذور  IAAولوحظ من نتائج ھذه الدراسfة ان اسfتخدام ) ١٩٨٢، Doddsو

وكfان افضfلھا ھfو . من االفرع الخضریة وبنسب متفاوتة لالستجابة ، اعتمfاداً علfى التراكیfز المسfتخدمة
 IAAكانffت نسffبة التحفیffز لتكffوین الجffذور اقffل مقارنffة مffع  IBAلتffر ،وباسffتخدام / ملغffم  ١٠التركیffز 

كانfت محفfزة لتكfوین الكfالس اكثfر مfن تحفیزھfا  IBAاضافة الى ان بعfض التراكیfز مfن ) ٢ الصورة(
، ان االوكسینات عمومfاً تحفfز نشfوء ) ٣الجدول (من االمالح  ٢/١لتكوین الجذور خاصة عند استخدام 

اضfافة الfى عوامfل . و الجذور وان نسبة االسfتجابة تتفfاوت تبعfاً لنfوع وتركیfز االوكسfین المسfتخدمونم
وقد اشارت دراسات سابقة في ھذا المجال الfى ان االوكسfینات . اخرى مثل ظروف الزراعة المستخدمة

نتfائج ھfذه  ان). ١٩٧٢،Scott(تعمل على تحفیز نشوء الجذور وزیادة اطوالھا اضافة الى زیادة عددھا 
 IBAكان لھ دور اكبر في تحفیز نشوء ونمو الجذور وزیادة عfددھا مقارنfة بfـ  IAAالدراسة اكدت ان 

وھذه تعد نتیجة مھمة في مجال االكثار الخضري ألصل للكمثرى حیث ان اغلب الدراسfات التfي جfرت 
ھذه الدراسfات لfم تصfل في عملیة التجذیر ومعظم  IBAعلى االكثار الخضري لھذا النبات استخدم فیھا 

  ).١٩٧٩،Lane% (١٠٠االستجابة فیھاالى 
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/ ملغfffffffffم  
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  قطع نباتیة٣-٢كل قیمةفي الجدول تمثل معدل عشرة مكررات وكل مكرر *:             
  
بعfد اكتمfال نمfو الجfذور الfى التربfة  MSنقلfت النباتfات النامیfة فfي وسfط : نقل النباتات ال�ى الترب�ة. ٣

المنقولfة الfى مfن المfواد وطرائfق العمfل، والنباتfات  -٢ -وتضمن خلیط التربة النسfب المبینfة فfي الفقfرة
وبعد رفع االغطیfة البالسfتیكیة نقلfت النباتfات الfى البیfت الزجfاجي  ولfوحظ . التربة كانت ذات نمو جید

عffد اقلمffة )٣ الصffورة(ان النباتffات المنقولffة اسffتمرت بمعffدل نمffو جیffد وكانffت االوراق متكاملffة النمffو 
یا النباتیة ، حیfث تعfد مرحلfة نقfل الشتالت من العملیات الصعبة جداً في مشاریع زراعة االنسجة والخال

  تربة (وتطویر من االوساط المعقمة الى االوساط الخارجیة 
  

وان العنایة بخلیط التربة والظروف البیئیة المسfتخدمة خfالل االقلمfة لھfا أثfر كبیfر فfي نجfاح ). وتوابعھا
جنfب حصfول اصfابة ، اضافة الى متابعة رش النباتات بمبیfدات فطریfة لت) ١٩٨٧،Pierek(ھذه العملیة

ونباتات الكمثرى التي تم نقلھا الى التربة كانت ذات نمfو جیfد ونسfبة نجfاح . فطریة عن طریق الجذور 
  .عالیة 
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ABSTRACT 
Propagation of Pyrus communis L. rootstock by tissue culture methods using 
MS medium with different concentrations of growth regulators was examined. 
Experiments showed that BA and IBA at concentrations of 10 and 1.0 mg / L 
alternatively were most effective in vegetative multiplication. Different auxins 
(IAA , IBA) were added to MS medium with different salt strength. Results 
showed that addition of IAA at 10 mg / L, to MS medium with ¼ salt strength 
,was most effective in root formation.This study showed that by using tissue 
culture methods and suitable growth regulators it is possible to obtain more 
than 60.000.000 plants from single segment in a year, these plants could be 
easily transfer to soil and grown in the field 
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