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الملخص العربى 
 

 كمية الزراعة – قسم البساتين –أجريت هذه الدراسة بوحدة زراعة األنسجة 
م بهدف عمل بروتوكول وتحسين إكثار نبات 2007-2004بمشتهر خالل الفترة من 

. البردقوش وكذا محاولة إكثار نبات المحالح بالطرق الغير مباشرة

تم اختيار نباتات متجانسة وخالية من األمراض من البردقوش وكذا أبصال 
كموراكس مع % 10المحالح حيث تم تعريضهم لماء جارى ثم تم عمل التعقيم باستخدام 

 دقيقة ثم الغسيل بماء مقطر معقم ثالث مرات لمدة خمس 20 لمدة 20-نقطتين توين
دقائق فى كل مرة وتم أخذ األجزاء النباتية المناسبة من كل منهما وتم دراسة البيئات 

المختمفة واألجزاء النباتية المختمفة ومعامالت البرودة واإلضافات المختمفة وكذا معامالت 
مضادات األكسدة خالل مرحمة بداية الزراعة فى البردقوش وكذا دراسة تأثير أنواع 

بنزايل أمينوبيورين خالل مرحمة الزيادة -6مختمفة من السيتوكينينات وتركيزات مختمفة من 
العددية وتم دراسة قوى مختمفة من البيئة وتركيزات مختمفة من الجبريممين وكذا أنواع 

حمض البيوتريك وذلك أثناء -3-مختمفة من األكسينات وتركيزات مختمفة من اإلندول
األجزاء المختمفة - مرحمة التجذير فى البردقوش بينما تم دراسة كل من البيئات المختمفة 

-6 وكذا D-2,4 تركيزات مختمفة من الـ – معامالت البرودة – مضادات األكسدة –
بنزايل أمينوبيورين وذلك أثناء مرحمة تكوين الكالس وكذلك تم اختبار اإلضافات المختمفة 

. عمى تطور الكالس لنبات المحالح

: وكانت النتائج المتحصل عميها كاآلتى 

: (التخليق المباشر)نبات البردقوش -  أواًل 
: مرحلة بداية الزراعة (1)

وجد أن بيئة موراشيج وسكوج هى األفضل فى الحصول عمى أفضل تطور  -1
. لمنسيج بينما انخفض كل من التمون البنى وموت النسيج
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تفوقت القمة النامية عمى العقمة ذات البرعم فى تحسين تطور الجزء النباتى  -2
 .ونقص فى موت النسيج والتمون البنى

 PVP+ ساعدت معاممة الجزء النباتى بمخموط من محمول مضادات األكسدة  -3
المضاف لمبيئة عمى الحصول عمى أفضل تطور لمنسيج النباتى عن طريق 

 .تقميل الفينوالت الحرة بينما أعطت معاممة الكنترول أسوء النتائج

 أيام داخل الثالجة عند درجة حرارة 3أعطت معاممة التبريد قبل الزراعة لمدة  -4
 .ْ م أفضل النتائج من حيث تطور النسيج النباتى وتقميل موت النسيج5

أدى إضافة سمفات األدنين إلى تحسين معظم قياسات تطور النسيج وتقميل  -5
 .موت النسيج النباتى

: مرحلة الزيادة العددية  (2)
بنزايل أمينو بيورين فى زيادة النمو واالخضرار بينما -6تفوق الكينتين عمى  -1

. بنزايل أمينو بيورين عمى الكينتين فى الزيادة العددية وموت النسيج-6تفوق الـ 
بنزايل أمينو بيورين إلى بيئة -6لتر من /  ممميجرام 2.0أدى إضافة تركيز  -2

 .زراعة األنسجة إلى مضاعفة الزيادة العددية وتقميل موت النسيج

: مرحلة التجذير  (3)
أدى استخدام بيئة موراشيج وسكوج نصف قوة إلى تشجيع أعمى استطالة لطول  -1

 .النمو واالخضرار وكذا الزيادة العددية

  إلى الحصول عمى أفضل (GA3)لتر جبريممين /  ممجم 4ساعدت إضافة  -2
 .استطالة واخضرار وتجذير بالمقارنة بالتركيزات األخرى

تفوق اندول حمض البيوتريك عن األكسينات األخرى تحت الدراسة فى زيادة  -3
التجذير بينما ساعد استخدام أى من اندول حمض الخميك أو نفثالين حمض 

 .الخميك فى زيادة النمو واالخضرار
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عمى  (لتر/ ممجرام2)ساعد استخدام التركيز العالى من إندول حمض البيوتريك  -4
. لتر عمى تحسين النمو/ ممجرام1زيادة التجذير بينما تفوق تركيز 

: (التخليق الغير مباشر)نبات اللحالح -  ثانيًا 
: تكوين الكالس  (1)

أعطت بيئة موراشيج وسكوج أفضل النتائج فى تطور النسيج النباتى وتكوين  -1
. الكالس بالمقارنة بالبيئات األخرى

تفوقت حمقات البرعم القمى عمى األجزاء الورقية وكذا أجزاء الكرمة فى إعطاء  -2
أفضل تطور لمنسيج النباتى وتكوين الكالس ويميها أجزاء الكرمة ثم األجزاء 

 .الورقية

ساعد نقع األجزاء النباتية فى محمول مضادات األكسدة ثم الزراعة عمى بيئة  -3
 فى الحصول عمى أفضل النتائج حيث انخفضت الفينوالت PVPمضاف إليها 

 .الحرة وتحسن تطور النسيج النباتى وزيادة تكوين الكالس

 أيام قبل الزراعة إلى زيادة تطور النسيج النباتى 5أعطت معاممة التبريد لمدة  -4
 .وتكوين الكالس وتقميل موت النسيج والتمون البنى

 إلى زيادة تكوين الكالس D-4 ,2 ممميجرام من 6.0ساعد استخدام تركيز  -5
 .وتطور النسيج النباتى وتقميل موت الجزء النباتى

بنزايل أمينو بيورين إلى بيئة الزراعة -6لتر من /  ممميجرام 4.0أدى إضافة  -6
. إلى زيادة تطور النسيج النباتى وتكوين الكالس

تفوق مستخمص الخميرة عمى اإلضافات األخرى عند إضافتها عمى بيئة  -7
. الزراعة فى زيادة تطور الكالس وزيادة أعداد األجنة الجسمية

-3-لتر إندول/ ممجم1.0بنزايل أمينو بيورين ، -6لتر / ممجم2.0أدى إضافة  -8
حامض بيوتريك كتوازن هرمونى فى البيئة إلى زيادة عدد األجنة الجسمية 

. الناتجة
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الخالصــــة 
زراعة القمة النامية لنبات البردقوش بعد غمسها فى محمول مضادات األكسدة 

 أيام عمى بيئة موراشيج وسكوج المضاف إليها 3والتى تم وضعها فى الثالجة لمدة 
PVP بنزايل -6لتر من / ممجرام2 وسمفات األدنين فى مرحمة بداية الزراعة تم إضافة

أمينو بيورين لمحصول عمى أكبر زيادة عددية وكذا استخدام بيئة نصف قوة مضاف إليها 
لتر إندول حمض البيوتريك / ممجرام2لتر جبريمين ثم بيئة مضاف إليها / ممجم4

. لمحصول عمى نبات ذو طول مناسب وتجذير جيد

بينما فى حالة المحالح تم زراعة حمقات من البرعم القمى تم معاممتها بنفس 
معامالت ما قبل الزراعة لمبردقوش عمى بيئة موراشيج وسكوج المضاف إليها              

 لمحصول عمى أكبر كم من الكالس تم BAPلتر / ممجرام4 أو D-2,4لتر / ممجرام6
زراعة الكالس الناتج عمى بيئة تحتوى مستخمص الخميرة إلحداث التطور المطموب فى 

لتر /  ممجرام BAP + 1لتر / ممجرام2)الكالس وكذا استخدام اتزان هرمونى مناسب 
IBA) لمحصول عمى أكبر عدد من األجنة الجسمية. 

 


