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الجدٌدة  النموات  تكوٌن على(اوكسٌن/ٌنٌناسٌتوك)منظمات النمومن توافقات تأثٌر 
بزراعة األنسجة   الجوز نبات كثارإل

محسن السوٌعً                                      عبد الرحمن كلحوت 
لب مركز البحوث العلمٌة الزراعٌة بح                مركز البحوث العلمٌة الزراعٌة بحمص

 سورٌا.الهٌئة العامة للبحوث العلمٌة الزراعٌة      سورٌا.الهٌئة العامة للبحوث العلمٌة الزراعٌة
 

الخالصة 
ثالث  إكثارلدراسة  سورٌا .بر زراعة األنسجة النباتٌة بمركز بحوث حلبتنفذت هذه الدراسة فً مخ    

 يالمجمع الوراثمن  نباتاتاخذت ال . (2وبلحسٌن Serr .Hartley)هJuglans regiaً أصناؾ من الجوز 

داخالت لمنظمات النمو تتم استخدام عدد من ال وقد. للجوز بمركز البحوث الزراعٌة بجوسٌة الخراب بحمص
استخدمت البراعم الخضرٌة كخزعات أولٌة  . كن من النموات الخضرٌة الجدٌدةمأكبر عدد مللحصول على 

أن  أظهرت النتائج . خزعات سطحٌاً باستخدام عدة مواد للتعقٌمهذه ال تعقٌم، وتم  فً الزراعة التأسٌسٌة
وجود تباٌن كبٌر و مع . دقائق 10لمدة %  0.1ت باستخدام كلورٌد الزئبق بتركٌزأفضل معاملة للتعقٌم كان

على عدد ( كسٌن وأ /ٌنٌناسٌتوك)المحتوي MSوسط منظمات النمو فً من  المستخدمةالتوافقات  تأثٌرفً 
 معنويوجود تأثٌر لهذه الدراسة  اإلحصائًفقد بٌنت نتائج التحلٌل . خضرٌة الجدٌدة المتشكلةالنموات ال

 2المضاؾ إلٌه  MS9وبشكل عام تفوق الوسط الؽذائً . للتفاعل بٌن األصناؾ والمعامالت المدروسة
دة المتشكلة حٌث بلػ عدد النموات الجدي .فً تكوٌن النموات الخضرٌة  IBAترل/مملػ 0.1و  BA ترل/مملػ

 MS3تاله الوسط الؽذائً  .على التوالً 2وبلحسٌن Serr . Hartleyلألصناؾ  5.2و  4.6 . 5.60
 4.4 . 4.2 . 4.2حٌث بلػ عدد النموات الجدٌدة المتشكلة  .فقط لوحده BAمن  ترل/مملػ 2المضاؾ إلٌه 

. لألصناؾ المدروسة على التوالً
 

المقدمة 
 .من أشجار الفاكهة الهامة من النواحً الؽذائٌة واالقتصادٌة Juglans regia L الجوز ارشجأ دتع      
 (Bailey . 1976 و Bailey) أوربا إلى شرق آسٌا فً شمال و جنوب أمرٌكا ومن جنوب شرق تنتشرو

أما المساحة المزروعة  تطورت زراعة الجوز فً سورٌا خالل السنوات العشر األخٌرة من حٌث اإلنتاجٌة،
ؼٌر أن هذه الطرٌقة من اإلكثار لها العدٌد من  ورٌتم إكثار الجوز عادة بالبذ .زٌادة ملحوظةفلم تشهد 

ٌُك. المساوئ خاصة اإلنعزاالت الوراثٌة التً تظهر فً الؽراس الناتجة عن هذا النوع من اإلكثار ثر وعالمٌاً 
ٌؾ، أو بالقلم فً نهاٌة الشتاء الجوز بالتطعٌم على أصول بذرٌة حٌث ٌتم التطعٌم بالعٌن فً الربٌع و الص

 Juglansوالجوز األسود   Juglans regia L.الجوز العجمً  من وتستخدم عدة أصول بذرٌة مثل األصل

nigra L  االنكلٌزي والجوز Juglans hindiai L  Hartmann). 1983.) لقد أكد El- Euch  
 .Juglans nigra x J قٌق للجوز الهجٌنالد الخضريأن اإلكثارفً العدٌد من الدراسات  (1998)وآخرون 

regia)) ٌعتبرو. َصْعب لوجود مشكلة فً التجذٌر، وللمركبات الفٌنولٌة دور فً هذه العملٌة الفسٌولوجٌة 
CHS Chalcone Synthase)  ) لهذا  فً مرحلة تصنٌع الفالفونات مع مشاركة محددة اً رئٌسإنزٌما

إلى  IAA pheو BA إضافةأن إلى  (Caruso1983 (رى أشارمن جهة أخ.  ألنزٌم فً التجذٌر العرضًا

من محور  بدءً لتفرعات الجانبٌة ل كبٌرنمو  تحقٌقالى  لكل منهما أدى ترل/مملػ 2بتركٌز الوسط الؽذائً 
كما .  IBAلتر/ملؽم1/2MS+1 على وسط محدودبشكل  الناتجة الصؽٌرة اتولنماتجذٌر من  كنوتم .الجنٌن
اإلكثار الدقٌق ألنواع عدٌدة من الجوز مثل  Boxus (1990) و Gruselle  ناالباحث درس

Juglans.regia  وJ.nigra  وJ.cinerea  واألصلParadox    وتم التوصل إلى الزراعة التأسٌسٌة
الى لعناصر الكبرى تركٌز اومن أجل اإلكثار تم زٌادة  .BAP ترل/ مملػ 0.5ٌحوي   MSباستخدام  وسط 

 أسابٌع 3لمدة  االستطالةإلى وسط  عاتوالزر ت، ثم نقلترل/مملػ 1.0 -0.8إلى  BAPورفع تركٌز  الضعؾ
مضافا   ( Kuniyuki .1084و Driver) DKWبٌئة على  التجذٌرتم وبعدها 

 
 31/10/2011وقبوله  17/1/2011تارٌخ تسلم البحث 

  Somersوجد كذلك .الماٌام بالظ10لمدة لتر /ملؽم 1مع الراٌبوفالفٌن بمعدل IBAلتر /ملؽم2 الٌها 
تكاثر النموات  تحفز IBA ترل/ مملػ 0.1مع  BA ترل/ م ملػ( 1 –0.2) أن إضافة  (1982)وآخرون 
 بٌئةو MSس، ووجدوا أن البٌئات الٌافعة دون النمو المفرط للكال الجوز األسودفً بادرات الجانبٌة 
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(WPM) Woody Plant Medium  McCown and Lloyd).1981) فضل مع ضرورة  النقل هً األ
 .الٌافعة للتؽلب على المشاكل الناجمة عن إفراز المواد الفٌنولٌة وانتقالها إلى البٌئة الؽذائٌةنموات للالسرٌع 

فً وسط  عواملالبعض  توفر ان (2003) واخرون Sanjuan - Dolcet  ومنهمعدد من الباحثٌن  وبٌن
االوكسٌن المستخدم كان لها  وتركٌز نوعالى جانب  وخفض كمٌة السكروز (CO2)زٌادة ؼاز كالزراعة 

 J.nigra хhybrids)الجوز عدة طرز وراثٌة من فً المتكونة ةوالجذور العرضًفً عدد االفرع  تأثٌر كبٌر

  J. regia.J. regia ) .درس أٌضا Jay-Allemand الخضري الدقٌق لنموات  اإلكثار( 1993) وآخرون
تحوي  DKWأسابٌع على بٌئة  3لى النموات الجانبٌة بإعادة الزراعة كل ، وتم الحفاظ ع J.regiaالجوز 

مل، وتم الحفاظ على  600انات زجاجٌة سعة مرطبضمن  BAP ترل/  مملػ 1آجار و ترل/  مغ 7.5
mol/m 312 بكتافة ضوئٌة ساعة ضوء 16عات بـظروؾ والزر

2
/s) ) ْم نهار 25/ 28ودرجة حرارة /

بالزراعة النسٌجٌة للجوز العجمً زراعة خزعات من  وافقد اختبر (2005)وآخرون   Fatimaأما .لٌل
 و BA منأن استخدام التوافق  همأظهرت نتائجؾ .المزودة بتراكٌز وتوافقات مختلفة MSاألجنة على بٌئة 

IAA 1/2الزراعة على بٌئة  أسابٌع من 10بعد المتكونة  كان األفضل، حٌث تراوح عدد النمواتMS 
  .جدٌدة  نموات(  8-6) بٌن   BA ترل/مملػ 2و IAA ترل/مملػ 2المزودة بـ 

المناسبة إلكثار  (كسٌنأ/ٌنٌناسٌتوك)منظمات النمو  من توافقاتالمعرفة أفضل ل تهدؾ الدراسة الحالٌة   
والوصول إلى طرٌقة مناسبة للحصول على ؼراس متماثلة . بزراعة األنسجة النباتٌة ثالثة أصناؾ من الجوز

  .الوراثً وسلٌمة من األمراض بيبالترك
 

  مواد البحث وطرائقه       
 لبعض أصناؾ وسالالت الجوز المنتشرة فً سورٌاالبراعم تمثلت المادة النباتٌة ب: المادة النباتٌة

للجوز بمركز البحوث الزراعٌة  يالمجمع الوراثمن  نباتاتوقد أخذت ال (2بلحسٌنو  Hartley. Serr)وهً

السابقة  الثالثةسم من األصناؾ  50-30جمعت الطرود بعمر سنة وبطول حٌث  .بحمص  بجوسٌة الخراب
 التعقٌم أوالً شملت  والتً بعدد من مواد التعقٌم ؼرفة العزل فًسطحٌاً  الخزع النباتٌةتم تعقٌم والذكر 

 : اآلتٌة بالمواد التعقٌممباشرة تال ذلك  .دقٌقة2-1لمدة%70ٌلً ثبالكحول اإل
.  %15 بتركٌز NaOCl ت الصودٌوماورٌبوكلاه -1
ولمدة  %. 0.1بتركٌز HgCl2الزئبق كلورٌد-3 . ترل/ مغ4.8بتركٌز Ca(ClO)2الكالسٌوم تاٌبوكلوراه-2

بالماء المقطر المعقم لمدة دقٌقة ولثالث مرات ثم نشفت  الخزع النباتٌةبعدها ؼسلت  .دقٌقة لكل منها  10
 .الؽذائٌة لزراعتها األوساطثم نقلت بعد ذلك الى عنها  الفائضللتخلص من الماء  معقم على ورق نشاؾ

 :األوساط الغذائٌة المستخدمة لتكاثر النموات الخضرٌة
، بنصؾ أو كامل الدراسة هذه كوسط أساسً فً (Skoog .1962و   Murashige)  MSاستخدمت بٌئة 

 .لتصلٌب الوسط الؽذائً (لتر/ؼم7)ر االكا وأضٌؾ،  تركٌز أمالح العناصر الكبرى لكافـة مراحل الدراسـة
وتم ضبط درجة  . (1)فً جدول رقم ةالمبٌنمنظمات النمو للوسط الؽذائً حسب التوافقات  ثم أضٌفت

قبل  NaOHأو  HClمن  عٌاري 0.5بواسطة محالٌل  5.8 -5.7بٌن  (pH) حموضة األوساط الؽذائٌة
ْم وضؽط  121بدرجة حرارة د تعقٌم االوساط الؽذائٌة وعن دقٌقة 20لمدة  والذي استخدم  ؾيالتعقٌم باألوتوكل

بٌئات جدٌدة  للدراسة الى  ةفً األوساط الزراعة المختلؾنقلت الخزع النباتٌة المزروعة .  2سم/  مكػ 1.1
. خذت القراءات عن عدد النموات الحدٌثة المتكونةأ أسابٌع ةأربع وبعد مرورطازجة أسبوعٌاً 

تحت ْم  1 ± 25درجة حرارة  فً Growth Room عات فً ؼرفة النمو وحضنت الزر: الزراعة ظروف
شدة ضوئٌة  توفرظالم، تم تأمٌنها من خالل مصابٌح فلورٌسنت بٌضاء ساعة  8/ضوءساعة 16فترة ضوئٌة 

µ mol m 90-54قدرها 
-2

 S
-1

 PAR) )  عاتولوكس على مستوى الزر 5000  -3000أي ما ٌعادل. 

حللت النتائج إحصائٌاً . مكرراً للمعاملة الواحدة 20تصمٌم العشوائً وبمعدل النفذت التجارب وفق       
المتوسطات بحساب أقل فرق معنوي ت وقورن GENOSTAT5بالحاسوب، واستخدم البرنامج اإلحصائً

LSD  0.05عند مستوى احتمال  .

 فًلمستخدمة ا سٌتوكاٌنٌن/ منظمات النمو أوكسٌنتوافقات ( 1 )جدولال
 (ترل/ مملغالتركٌز) MS  بٌئة فً الجوز أصناف زراعاتل المخبري اإلكثار 

 (ترل/ مملغ)منظمات النموتركٌز رمز 
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  النتائج والمناقشة
أدى  MSي بشكل مفرد إلى الوسط األساس BAأظهرت نتائج الدراسة أن إضافة   : BA استخدام تأثٌر. 1

حٌث % . 5زٌادة عدد النموات الخضرٌة الجدٌدة بزٌادة التركٌز وبفروق معنوٌة واضحة عند مستوي الى 
نمواً فً األصناؾ   4.00و  4.00،  4.20أسابٌع من الزراعة  6بلػ عدد النموات الجدٌدة المتشكلة بعد 

Hartley. Serr على التوالً وذلك على الوسط الؽذائً  2و بلحسٌنMS3 ترل/ مملػ 2 المحتوي BA 
 BAحٌث وجد أن إضافة  Pijut (1997). الباحثه النتٌجة هذقد الحظ مثل ، و( 2الجدول ) لوحده فقط

 MS2و MS1أما عند أوساط الزراعة . هام جداً من أجل زٌادة أعداد النموات المتشكلة ترل/ مملػ 2بتركٌز 
. لمدروسةلم ٌكن هناك أٌة فروق معنوٌة عند جمٌع األصناؾ ا

إلى الوسط الؽذائً بشكل مفرد لم ٌكن فعاالً بالنسبة لزٌادة  Kinتبٌن أن إضافة     : Kin استخدام تأثٌر . 2
فً  Kinولم ٌكن هناك أٌة فروق معنوٌة عند زٌادة تركٌز الـ ( 2الجدول )عدد النموات الجدٌدة المتشكلة

فكان عدد  .المستخدم تركٌز منظم النمومهما كان  حٌث بقٌت النموات األولٌة مفردة. جمٌع أصناؾ الدراسة
عند أصناؾ الدراسة  1.4(  Kin لتر/ ملؽم 0.5)   MS4النموات الخضرٌة الجدٌدة فً الوسط الؽذائً 

باألصناؾ (  Kin لتر/ ملؽم 2)  MS6نمواً عند الوسط الؽذائً  1.2و  1.6،  1.8الثالثة، فً حٌن أصبح 
Hartley. Serr أي أن . وهذه الفروق الظاهرٌة لٌست ذات داللة معنوٌة إحصائٌة .التوالً على 2وبلحسٌن

هو األضعؾ فعالٌة من حٌث التأثٌر على عدد النموات الخضرٌة المتشكلة خاصة عندما ٌضاؾ  Kinالـ 
 اعطً أي نموتلم  تًالو(  MS0)مقارنة الخالٌة من منظمات النموالمعاملة بشكل مفرد، ؼٌر أنه تفوق على 

تحوي  MSبٌئة   Boxus  (1990) و   Gruselleاستخدملقد  .أسابٌع من الزراعة 6بعد  اجدٌد ايخضر
 س كبٌر فً قاعدة الخزعفالحظ تطور كاللزراعة خزع الجوز   BA لتر/ ملؽم 0.3و Kin لتر/ ملؽم 0.2

.   نموا خضرٌا  أي لوحدهKin الـ  ة ولم ٌشجعخضري تانمو دون ظهور

 BA Kin IBA IAAالغذائً  الوسط

MS0 0.0 0.0 0.0 0.0 

MS1 0.5    

MS2 1    

MS3 2    

MS4  0.5   

MS5  1   

MS6  2   

MS7 0.5  0.1  

MS8 1  0.1  

MS9 2  0.1  

MS10  0.5 0.1  

MS11  1 0.1  

MS12  2 0.1  

MS13 0.5   0.1 

MS14 1   0.1 

MS15 2   0.1 

MS16  0.5  0.1 

MS17  1  0.1 

MS18  2  0.1 
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عدد  على الصلب MSالتراكٌز المختلفة لمنظمات النمو المضافة لوسط تأثٌر (: 2)الجدول 

  .أسابٌع من الزراعة 6النموات الخضرٌة الجدٌدة ألصناف الجوز بعد مرور 

رمز 
الوسط 

عدد النموات الخضرٌة  (ترل/ مملغ)منظمات النمو

BA Kin IBA IAA Serr Hartley  2بلحسٌن 
MS0 0.0 0.0 0.0 0.0 g 0.00 d 0.00 e 0.00  
MS1 0.5    def 2.20 c  1.80 cd 1.60 
MS2 1    def 2.40 c 2.00 bcd 1.80 
MS3 2    bc 4.20 ab 4.00 a 4.00 

MS4  0.5   f 1.40 c 1.40 d 1.40 
MS5  1   f 1.80 c 1.60 cd 1.60 
MS6  2   f 1.80 c 1.60 d 1.20 

MS7 0.5  0.1  def 2.20 c 2.00 bcd 2.00 
MS8 1  0.1  cd 3.20 b 3.20 b 2.80 
MS9 2  0.1  a 5.60 a 5.00 a 4.80 

MS10  0.5 0.1  f 1.40 c 1.60 d 1.40 
MS11  1 0.1  f 1.80 c 1.60 bcd 1.80 
MS12  2 0.1  f 1.80 c 1.80 bcd 1.80 

MS13 0.5   0.1 def 2.20 c 2.00 bcd 1.80 
MS14 1   0.1 de 3.00 b 3.20 bc 2.60 
MS15 2   0.1 ab 5.20 a 4.40 a 4.60 

MS16  0.5  0.1 f 1.40 c 1.80 d 1.40 
MS17  1  0.1 f 1.60 c 2.00 cd 1.60 

MS18  2  0.1 f 2.00 c 2.00 cd 1.60 

LSD 0.05 1.02381 1.0433 1.1366 
أسابٌع من  6مكرر بعد  20البٌانات تمثل متوسط لـ. المتوسطات التً تحمل نفس الحرؾ لكل عمود ال تختلؾ معنوٌا

.  الزراعة على وسط اإلكثار  
 
مع  متداخالً  BAأظهرت نتائج الدراسة أهمٌة إضافة  : BA  +IBAالمتكون من  التوافق استخدام تأثٌر. 3

IBA  إلى الوسط الؽذائً األساسً للزراعةMS مقارنة مع المعاملة ( 1الشكل )فً تشكل النموات الجدٌدة
لوحده بنفس التراكٌز المدروسة  BAالمعامالت التً احتوت  أو (MS0)منظمات النمو إضافةالتً خلت من 
( IBA ترل/ مملػ 0.1مع  BA ترل/ مملػ 2) MS9المعاملة  معنوٌاً وخاصة فًالتداخل  حٌث كان تأثٌر

 نمواً فً األصناؾ  4.80و  5.00، 5.60كافة األصناؾ المدروسة، إذ بلػ عدد النموات الجدٌدة المتشكلة ول
Hartley. Serr  ترل/مملػ 1و 0.5معنوٌة عن المعامالت التً احتوت على التوالً، وبفروق  2وبلحسٌن 

وبشكل عام تزاٌد عدد النموات الخضرٌة الجدٌدة المتشكلة بتزاٌد تركٌز . IBA ترل/مملػ 0.1متداخالً مع 
BA  مع ثبات تركٌزIBA وبفروق معنوٌة فً الصنؾ ، Hartley نمواً فً المعاملة  2منMS7 (0.5 
مع  BA لتر/ ملؽم MS8 (1نمواً جدٌداً فً المعاملة  3.20إلى ( IBA لتر/ ملؽم 0.1مع  BA لتر/ ملؽم
فقد كانت الفروق بٌن المعاملتٌن  2و بلحسٌن Serrأما فً الصنفٌن . وبفروق معنوٌة( IBA لتر/ ملؽم 0.1

MS7  وMS8 (. 2جدول )ة إحصائٌة معنوٌة ظاهرٌة فقط ودون أٌة دالل
 من قد شجع IBA ترل/مملػ 0.1مع  BA لتر/ ملؽم 1بأن إضافة (1982) وآخرون   Somersوجد لقد

فً  (1997)وآخرون  Scaltsoyiannes بٌنما الحظ .لخزعات الجوز األسود الٌافعة الجدٌدةتكاثر النموات 
 .IBA  ترل/مملػ 0.01و  BA ترل/مملػ 1استخدام تشكل النموات الجانبٌة الجدٌدة كان أفضل ب دراسة أخرى

. مما ٌدلل على أهمٌة التوافق الهرمونً الداخلً فً تشكل النموات الجدٌدة 
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إلى وسط الزراعة األساسً  Kinوجد أن إضافة  : Kin  +IBAالمتكون من  التوافق استخدامتأثٌر  .4 
MS0 كسٌن وبوجود األIBAشكل النموات الخضرٌة الجدٌدة ولجمٌع ، تمٌزت بفعالٌة ضعٌفة من حٌث ت

مـع ثبات تركٌز  لتر/ ملؽم 0.5أن زٌادة تركٌزه عن إذ . المدروسة شأنه بذلك مثل استخدامه لوحدهصناؾ األ
IBA (0.1 لم ٌترافق بأٌة فروق معنوٌة حٌث بلػ عدد النموات الخضرٌة الجدٌدة المتشكلة فً  )لتر/ ملؽم

نمواً جدٌداً فً  1.40و  1.40  ،1.60( IBA لتر/ ملؽم 0.1مع  Kin لتر/ ملؽم 0.5) MS10المعاملة 
 Kin لتر/ ملؽم MS12 (2على التوالً، فً حٌن أصبح فً المعاملة  2وبلحسٌن  Hartley. Serrاألصناؾ

عدم كفاٌة  وقد ٌكون السبب .نمواً لألصناؾ كافة، وهذه الفروق ظاهرٌة IBA )1.80 لتر/ ملؽم 0.1مع 
  .او عدم توافق التركٌز لتحفٌز تماٌز الخالٌا وتكوٌن النموات الجدٌدة  وسط الزراعة فً Kinتركٌز 

 BAأن إضافة ( 2الجدول )أوضحت نتائج الدراسة   :BA  +IAAالمتكون من  التوافق استخدام تأثٌر. 5
ففً . ع األصناؾعدد النموات الخضرٌة الجدٌدة المتشكلة فً جمً فًكان لها أثراً اٌجابٌاً  IAAبالتوافق مع 

 2.00،  2.20كان عدد النموات المتشكلة ( IAA لتر/ ملؽم 0.1مع  BA لتر/ ملؽم 0.5) MS13المعاملة 
على التوالً، فً حٌن أصبح عند زٌادة تركٌز  2وبلحسٌن Hartley. Serrنمواً لألصناؾ  1.80و 

نمواً  2.60و  3.00  ،3.20( IAA لتر/ ملؽم 0.1مع  BA لتر/ ملؽم 1) MS14ٌنٌن فً المعاملة االسٌتوك
وارتفع فً . فقط Hartleyلألصناؾ السابقة على التوالً، إال أن هذه الفروق كانت معنوٌة فً الصنؾ 

على التوالً نمواً  4.60و  4.40،  5.20إلى ( IAA لتر/ ملؽم 0.1مع  BA لتر/ ملؽم 2) MS15المعاملة 
بتركٌز  IAAو  BA بٌن التوافقأن ب  )Caruso (1983ذكر وفً دراسة مشابهة. وبفروق معنوٌة واضحة

فً نشوء النموات  BAمما ٌشٌر الى فعالٌة ال .عدد التفرعات الجانبٌة المتشكلة ادزلكلٌهما  لتر/ ملؽم 2
.  الجدٌدة فً الجوز 

د أي فعالٌة اٌجابٌة بالنسبة لزٌادة عد Kinٌبد  لم  : Kin  +IAAالمتكون من  التوافق استخدام تأثٌر. 6
وبشكل (. 2جدولال)ولجمٌع أصناؾ الدراسةIAA النموات الخضرٌة المتشكلة عندما أضٌؾ بالتوافق مع 

لألصناؾ  1.53و  1.93،  1.67عام بلػ متوسط عدد النموات فً األوساط التً أضٌؾ إلٌها هذا التوافق 
Serr، Hartley ٌتوكٌنٌن فً المعاملة كذلك لم ٌؤد رفع تركٌز الس. ، ودون فروق معنوٌة بٌنها2وبلحسٌن

MS18  إلى أي أثر اٌجابً لتر/ ملؽم 2إلى  .
زٌادة أعداد  الواضح فًإلى وسط الزراعة من خالل تأثٌره  BAأهمٌة إضافة  وٌالحظ من هذه الدراسة

الذي كان تأثٌره ضعٌفاً وبفروق معنوٌة واضحة عند جمٌع  Kinالنموات الخضرٌة الجدٌدة بالمقارنة مع 
إلى احتوائه على ثالث أواصر مزدوجة  فً تركٌبه الكٌمٌائً  BAدروسة وربما تعود فعالٌة المصناؾ األ

كما ذكر بعض  إذ إن تأثٌر السٌتوكاٌنٌن ٌزداد بزٌادة األواصر المزدوجة Kinمقابل اصرتٌن مزدوجة للـ 
جٌع انقسام والتً قد تمكنه من االرتباط داخل الخلٌة وتش Krishnomoorthy (1981) الباحثٌن ومنهم

. االوكسٌن الداخلً المالئم الخالٌا وتماٌزها لتكوٌن النموات الجدٌدة بالتعاون مع 
لقد أوضحت الدراسة الحالٌة أن لكل من نوع منظم النمو المستخدم وتركٌزه فً وسط الزراعة أهمٌة       

زٌادة أعداد  واضحا فًعة إلى وسط الزرا BAإضافة كبٌرة فً تحفٌز تكون النموات الجدٌدة فقد كان تأثر 
ً  Kinالنموات الخضرٌة الجدٌدة بالمقارنة مع   واضحة أهمٌة BAوكذلك كان لتركٌز الذي كان تأثٌره ضعٌفا

دور ما فً خلق توافق  IAAاو  IBAوكان لتواجد االوكسٌن سواء   زٌادة أعداد النموات الخضرٌة فً
من وتظهر هذه الفروق واضحة النموات الجدٌدة هرمونً داخلً مناسب لتشجٌع التماٌز العضوي لتكوٌن 

 مع األوساط الؽذائٌة BA+IBAالتً احتوت على  (MS9.MS8.MS7)مقارنة األوساط الؽذائٌة خالل
(MS12.MS11. MS10) التً احتوت على Kin+IBA  2.2بٌن  عدد األفرع الجدٌدةحٌث تراوح معدل 

( 2الجدول ) IBAمتداخالً مع  Kinعند استخدام  1.8 -1.4وبٌن  IBAمع  متداخالً  BAعند إضافة  5.6و
اتجهت نحو تشكٌل الكالس  Kinأن الخزعات المزروعة ضمن بٌئة مضاؾ إلٌها من النتائج أٌضا  ولوحظ .

تأثر عدد النموات الخضرٌة الجدٌدة المتشكلة من أصناؾ الجوز أٌضا أظهرت النتائج كما  .بشكل كبٌر
كٌز ردة تامتأثرا بزي األخرى األصناؾعلى  Hartleyتفوق الصنؾ فقد  الجوز المستخدم نوعما بصنؾ

ً  التراكٌز الت المرتفعةاموبشكل عام فان المع(. 2 جدول)فً وسط الزراعة  (BA) السٌتوكاٌنٌن من  نسبٌا
كما  السٌتوكٌنٌن مع التراكٌز المنخفضة لألوكسٌن تحفز تشكل النموات الخضرٌة فً كثٌر من األنواع النباتٌة

ٌنٌن اإن وجود األوكسٌن ضروري لتعزٌز دور السٌتوك.(Pierik. 1988)ر الى ذلك العدٌد من الباحثٌن اشا
و ( Miller1957 ( و Skoog حـأوضة، فقد ـة النموات المورقـي التشكل العضوي وتحسٌن نوعًـؾ

Christison وWarnick (1988)  نٌن وهذا يابٌن األوكسٌن والسٌتوك التداخلبأن التشكل ٌتم من خالل
   . ألنواع النباتٌة وأجزائها المزروعةا باختالؾٌختلؾ 
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(  IBAلتر / ملؽم 0.1مع  BAلتر / ملؽم 2) MSفً وسط  IBAو  BAتأثٌر التداخل بٌن (:  1)الشكل
أسابٌع من الزراعة مع إضافة الفحم المنشط لبٌئة  4عدد النموات المتشكلة فً األصناؾ المدروسة بعد  ىعل

. راإلكثا
 

EFFECT OF GROWTH REGULATOR COMBINATION ON SHOOT 
MULTIPLICATION RATE PRODUCING FROM    

MICROPROPAGATION OF WALNUT 
AL-Sweiay. M                                   Kalhout.A.R 

Sci. Agri. Research Center of Homs   Sci. Agri. Research Center of Aleppo 
General Commission for Scientific      General Commission for Scientific 

Agricultural Research in Syria              Agricultural Research in Syria 
 

ABSTRACT 
        This study has been conducted in plant tissue culture laboratory in Aleppo 
Scientific Agriculture Research Center. Syria. the purpose is to find the best 
combinations to produce large number of shoot multiplication and develop suitable 
propagation method for three walnut cultivars ( Hartley. Serr. Blhsen2) cultivated in 
genetic centre of walnut at Gosea AL-Kharab agricultural research center in Homs  
to obtain the same genotype of the seedlings free from diseases. Axillary bud are 
used as initial explants in establishment culture. this explants were sterilized in 
weaponless chamber by several  disinfection substances The results show that the 
best sterilization treatment with Hgcl2 0.1% at for 10 minutes.  there was much 
variations in the influence of used growth regulators  on number new formed 
axillary microshoots. Statistical analysis shows a great influence in interactions 
between cultivars and treatments. generally medium MS7 which was supplemented 
with 2 mg / l and 0.1 IBA . promoted the number of new formation microshoots and 
increased to report 5.6. 4.6. 5.2 with cultivars Serr. Hartley and Blhsen2 
respectively. The medium MS3  supplemented only with 2 mg / l . as number of 
new formation microshoots was 4.2. 4.2. 4.4 to study cultivars respectively.  
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