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 Malus trilobataتأثير الوسط في اإلكثار الخضري الدقيق لنوع التفاح البري 

Lab النمو والتضاعف( تي)مرحل 
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 سورية.  -الالذقية -جامعة تشرين -كلية الزراعة -(. قسم البساتين2)

 (  eyed.dannoura@gmail.comاياد دنوره. البريد االلكتروني: الباحث:  )*للمراسلة

 03/09/2020القبول:تاريخ   20                 12/08/20تاريخ االستالم: 

 : الملخص
بالتعاون بين جامعة تشرين ومركز البحوث العلمية الزراعية في الالذقية   2016أجري البحث عام  

وهدَف البحث تحديد أفضل وسط نمو (،  وشركة البيت األخضر في الالذقية )مخبر إكثار األنسجة
حيث تم الحصول على األجزاء النباتية من أحد الطرز التابعة من حيث نوع وتركيز منظمات النمو،  

من موقع االريزة التابع لمنطقة القرداحة في محافظة    Malus trilobata  (Lab)لنوع التفاح البري  
ناجحالالذقية، و  إلى وضع طريقة  الدراسة  لنوع توصلت هذه  الدقيق  الخضري  ة و مفصلة لإلكثار 

البري   والتضاعف(    Malus trilobata (Lab)التفاح  النمو  أعط)مرحلة  هيبوكلوريت   مادة  تإذ 
جيدةالصوديوم   التركيزين    نتائج  وأعطى  سطحيًا،  الصغيرة  الخضرية  النموات   0.5و    1لتعقيم 

 أفضل متوسط لطول وعدد النموات على التوالي.  BAPمغ/ليتر من 
 . مرحلة النمو والتضاعفالتفاح البري ، اإلكثار الخضري الدقيق،  الكلمات المفتاحية:

 : مقدمةال
جبال   في  المنتشر  البري  التفاح  نوع  سوريةيعد  من  الغربية  الشمالية  األصول     Malus trilobata (Lab)المنطقة  من  واحدًا 

الوراثية، التي تحتاج إلى دراسات مستفيضة لالستفادة منها الحقًا في برامج التربية و التحسين الوراثي ألشجار التفاح المزروع، إذ 
ألف   15985.2إلى    2016فقد وصل عدد أشجار التفاح عام    ،تعد زراعة التفاح من الزراعات الرئيسة في القطر العربي السوري 

   (. 2016، المجموعة اإلحصائية الزراعية السنويةطن ) 451730شجرة واإلنتاج إلى 
التي تضم   Rosaceaeو الفصيلة الوردية        Pomoideaeالذي يتبع تحت الفصيلة التفاحية  Malusينتمي التفاح إلى الجنس   

أكثر من    اً كبير   اً عدد إلى  األنواع يصل  لـ  اً نوع  3500من  الورع،     100تابعة  )أسود و  النوع  (،    1992جنس   Malusو منها 

trilobata (Lab)  األكثر انتشارًا في منطقة غرب آسيا و من ضمنها سورية(Qrnflech, 1994). 
الدقيق   على أصناف و أصول عديدة من    Micropropagationدلت أبحاث كثيرة على إمكانية تطبيق تقنية اإلكثار الخضري 

بين   فقد  التفاحيات،  الحولية،     Herman (2006)اللوزيات و  للنباتات  الخشبية إضافة  النباتات  التقنية أصبحت تشمل  بأن هذه 
   200ألناناس والبن والجوافة، وأصبح عدد النباتات التي يمكن إكثارها بهذه التقنية يفوق الـ  ومنها الكرز والتفاح والزيتون والموز وا

 .اً و طراز  اً و جنس اً نوع
األوساط  والوصول ألفضل  عليها  األنسجة  إكثار  تقنيات  تطبيق  إمكانية  لدراسة  عدة  نباتات  على  األبحاث  من  بالكثير  القيام  تم 

المناسبة، وحسب الحداد )االختبارية والتراكيز   التعقيم  النمو المستخدمة ومواد  النامية 2004المثالية لمنظمات  القمم  ( تعد معاملة 
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ت الصوديوم يدقيقة أفضل من محلول هيبوكلور   2.5مل لمدة    100مغ/    0.065بمحلول كلوريد الزئبق بتركيز     MM106لألصل  
الوسط  100مغ/  1.5بتركيز   له )  MS  (Murashige and Skoog.,1962)  مل، و أن   IBA: Indole Bbutyricمضافًا 

Acid  و  )(BA: benzyl adenine)     و(GA3: gibberellic acid)  ( مناسبًا 1 ,0.8 ,0.1بتراكيز  التوالي  على  مغ/ل   )
 لمراحل ما قبل التجذير. 

ا الجزء  للنوع و  تبعًا  الدقيق  الخضري  اإلكثار  في  المستخدمة  النمو  تراكيز منظمات  في تختلف  المتبعة  المكاثر، والطريقة  لنباتي 
 . ( PGRs: : Plant Growth Regulators)اإلكثار باإلضافة إلى تأثير محتوى الخزعات النباتية من منظمات النمو الطبيعية 

 (Baraldi et al., 1991; Marin et al., 1993; Dopranszki et al., 2000; Kaushal et al., 200   

و   Elliott (1972)من قبل كل من     invitro Micropropagationأجريت أول تجربة إلكثار التفاح باإلكثار الخضري الدقيق  
(1972) Walkey     .باستخدام البراعم القمية و الجانبية، و اللذان أّكدا إمكانية إكثار التفاح و بشكٍل ناجح لهذه التقنية 

  invitro Micropropagation إلى أن نجاح اإلكثار الخضري الدقيق للتفاح    Lane and McDougald (1982)و قد أشار  
و على التفاعل ما بين العاملين   (PGRs)اره، و من ثم منظمات النمو  يعتمد بالدرجة األولى على الصنف أو األصل المراد إكث

 المذكورين. 
المنفذة على أصول   األبحاث  أشارت  المختلفة، حيث  التفاح  المناسب ألصول  الغذائي  الوسط  لتحديد  التجارب  العديد من  أجريت 

( مضافًا له بعض أو كل من منظمات MSلوسط ) التفاح و أصنافه المختلفة بأن أفضل األوساط المستخدمة في هذا المجال هي ا
 Andreu( في مرحلة التجذير  )IBAفي مراحل ما قبل التجذير، و إضافة )  (BA)و   (GA3)  ( وIAA( و)  IBAالنمو )

and Marin, 2005; Jarausch et al., 1996.) 
األن إكثار  بطرق  التفاح  أصناف  و  أصول  من  العديد  إكثار  في  النجاح  الباحثون  و  حقق  األوساط  حددت  وقد  المختلفة،  سجة 

القمي لألصول    Golosin and Radojeric (1987)الظروف المالئمة إلنجاح هذه التقنية، توصل     إلى أن زراعة الميرستيم 
M26 , M27, MM106  ( في نهاية مرحلة السكون الشتوي على وسطMS  و وسط )(Quorin and  Lepoivre., 1977) 

QL    مع استخدام التراكيز التالية على التوالي[mg/L 0.9, 0.1 , 0.1]    من المنظمات [ BA + IBA + GA3 ]   أعطى نتيجة
 mg/L  2سكروز و    %1ممدد إلى النصف مع  QL) ( أو وسط  )MSإيجابية من حيث عدد النموات المكاثرة، و استخدام وسط )

 قد أعطى أعلى نسبة من التجذير.  (IBA)من 
من نسبتها   %  90-100أن نسبة النباتات التي تم الحصول عليها بعد التقسية تراوحت بين  Ciccotti et al.    (2008) أوضح  

 ، و قد تم استخدام ثالثة أوساط غذائية و هي:   Malus sieboldii (Regel) Rehdبعد التجذير بالنسبة لطرز نوع  التفاح 
(MS)      و(QL)  و(Lioyd &McCown., 1981), ( woody plant medium) WPM   منظمات لها  مضافًا   ،

بتركيز   (GA3)ميكرومول/ل و    4.44بتركيز    (BAP: Benzyl amino purin)ميكرومول/ل و    0.25بتركيز     (IBA)النمو
لزراعة و في ظروف إضاءة  ميكرومول/ل، وذلك في المرحلة األولى من ا  2.96ميكرومول/ل مع فيتامين الثيامين بتركيز    0.28

ميكرومول/ل للتجذير و    25بتركيز   (IBA)ْم و ثم نقلها إلى نفس األوساط مع18±1ساعات ظالم و حرارة    8ساعة ضوء و     16
 ( بنصف قوة أمالحه هو أفضل األوساط. MSْم، و كانت النتيجة بأن الوسط )1±24 دون إضاءة و على حرارة 

% عند إكثار   1.25( مضافًا له السكروز و الفركتوز بنسبة  MSإلى أن أفضل وسط غذائي هو وسط )  Druart (1996)توصل  
 .M29,  M26,  M6أصول التفاح 



 

  Dannoura et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(4): 11-20 August 2021 
 

 2021آب/ أغسطس 20-11(: 4)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –دنوره وآخرون  13

أو   (GA3)بوجود    (BA)( مضافًا له  MS( بأن زراعة الميرستيم القمي في وسط )Schuch and Peters (1994بّينت دراسة  
 3.5و التركيز    Malus prunifolia Willd  مغ/ليتر بالنسبة لـ2  (BA)بدونه يعطي نفس النتيجة، و كان التركيز المناسب من  

مغ/ليتر للنباتات الصغيرة   800بتركيز    (GA3)، و أن استخدام  .Malus domestica Borkhمغ/ليتر هو األفضل بالنسبة  لـ  
الدقيق الخضري  اإلكثار  من  بقائها،   الناتجة  فرصة  زيادة  و  الصغيرة  النبتات   هذه  نمو  تشجيع  إلى  يؤدي  مرات  لثالث  و 

(Pereiram et al., 2002) . 
مغ/ليتر ولم يحقق وجود    1-1.5أعطى أفضل النتائج عند  التركيز  (BAP)تم التوصل إلى أن الـ  Topazعند إكثار صنف التفاح  

معنوية  ( Kinetin:KI)الـ فروق  التركيز  ،أية  عند  تجذير  نسبة  أفضل  كانت  من    2كما   ,.Keresa et al)  (IBA)مغ/ليتر 

2012). 
أكثر السيتوكينينات استخدامًا في زراعة األنسجة نظرًا لفعاليته العالية في تضاعف و  BAPأثبتت بعض الدراسات المرجعية أن الـ 

الخضرية   النموات  عدد  ، (Jambborn and Dopranszki, 2005., Jabbar-Zadeh and Khoush-Khui, 2005)زيادة 
 ,D: (2.4-Dichlorophenoxyacetic acid)-2,4تم استخدام كل من المنظمات  M9, M27, MM106وعند إكثار األصول

BAP, TDZ: (Thidiazuron), IBA, NAA, GA3   وفق تراكيز و تراكيب مختلفة، تبين أن العامل المحدد ألفضل األوساط
 Amiri and)مغ/ليتر افضل النتائج بالنسبة لمتوسط عدد و طول النموات    2و    1و حقق التركيزان  BAPلـهو وجود و تركيز ا

El ahinia, 2011)  كما أكد .Soni et al.   (2011)     مغ/ليتر من الـ  0.5بأن استخدام تركيزBAP   أعطت أفضل النتائج عند
 .لوحده BAPللوسط لم يحدث أثرًا مقارنًة بوجود الـ  KIو إضافة الـ  Merton I.793إكثار األصل 

العالية من    Ferradini et al.   (1997)أشار التراكيز  المنخفضة في   (IBA)بأن استخدام  التراكيز  الضوء له نفس تأثير   في 
 .  M.26الظالم على شكل النموات ألصل التفاح 

مضافًا    (MS)هو    Golden Deliciousإلى أن أفضل وسط إلكثار صنف التفاح    Mahana and Motaleb (2007)وتوّصل  
مادة  1بتركيز    (BAP: Benzyl amino purine)له   أن  الدراسة  هذه  بينت  قد  و  ليتر،   /  PVP: Polyvinyl)مغ 

pyrrolidone)    هي األفضل في التخلص من ظاهرة االسمرار مقارنة مع حمض األسكوربيك، كما يمكن تطبيق عملية اإلكثار
 في أي وقت من السنة لكن األفضل نجاحًا في فصل الربيع و الصيف مقارنًة مع الشتاء و الخريف.  

، من أنها تعد مادة نباتية موجودة في الطبيعة لم تدرس بعد، و   Malus trilobata (Lab)التفاح البري    نوع  ي أهمية إكثارتأت
فقد صدر من   ،تحتوي على مخزون وراثي كبير و مهم لم يتم االستفادة منه، و خاصًة أنه مدرج ضمن األنواع المهددة باالنقراض

عدة قرارات تقضي بتشكيل عدة محميات طبيعية من بينها    1999و    1996قبل وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي ما بين عامي  
محمية الفرنلق و محمية الشوح و األرز، و ذلك لحماية األنواع الطبيعية الموجودة في هذه المحميات و المهددة باالنقراض، و من 

 .  هذا النوعكما يفسح المجال واسعًا للقيام بأي دراسة الحقة الستثمار  ،التفاح البري و الكمثرى السورية و غيرها ضمن هذه األنواع
تحديد أفضل معاملة من معامالت التعقيم من حيث التركيز والزمن وأفضل وسط من أوساط    مما سبق يمكن تحديد هدف البحث

 وات الناتجة.  النمو المستخدمة وذلك من حيث عدد وطول النم
 :هوطرائق البحث مواد

 مكان تنفيذ البحث:  -1
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عام   البحث  الالذقية  2016أجري  في  الزراعية  العلمية  البحوث  ومركز  تشرين  جامعة  بين  في   بالتعاون  األخضر  البيت  وشركة 
   الالذقية )مخبر إكثار األنسجة(.

 المادة النباتية2-
الموجود في موقع   Malus trilobata (Lab)تم الحصول على النموات الالزمة للزراعة من أحد الطرز البرية لنوع التفاح البري   

)اريزة  اال القرداحة  لمنطقة  التابع  ارتفاعها    E8،  8ريزة  الطراز عبارة عن شجرة  ارتفاعه    5(، و هذا  يبلغ  تاج  ذات  متر   3متر 
 متر.  2ومتوسط قطره 

 تحضير النموات 3-  
سم قبل بدء سريان العصارة )نهاية شهر شباط( وضعت في الماء لعدة أيام في درجة   15-20تم جمع الفروع بعمر سنة و بطول   

سم كنموات أولية للزراعة التأسيسية ووضعت في وعاء زجاجي مع   1حرارة الغرفة لتفتح البراعم، و بعد ذلك أخذت النموات بطول  
 زلي مع التحريك لعدة دقائق، و من ثم تم تنظيفها من آثار المنظف بوضعها تحت الماء الجاري.الماء و منظف من

 طريقة التعقيم  4- 
من خالل استخدام     (1)ثانية ومن ثم تطبيق المعامالت المبينة بالجدول  30% لمدة    70تم تعقيم النموات النباتية أواًل بالكحول  
معامالت )تراكيز( وكل تركيز ثالثة أزمنة    3% )كلوروكس تجاريًا(، و ذلك بواقع    5.25ال  مادة هيبوكلوريت الصوديوم بتركيز فع

 لكل مكرر.  اً نمو  50مكررات لكل زمن بواقع  3بمعدل 
 : معامالت التعقيم بمادة هيبوكلوريت الصوديوم لمرحلة الزراعة التأسيسية (1)الجدول

المقطر و  بالماء  النباتية  الزراعة تم غسل النموات  التعقيم و قبل  الجرثومي، و في نهاية  العزل  التعقيم في جهاز  أجريت عملية 
 المعقم ثالث مرات.

 تحضير وسط الزراعة التأسيسية5- 
كمانع   PVPغ /ليتر من مادة    5غ/ليتر و    30مع إضافة السكروز    ((MS   Murashige and Skoog, 1962استخدم وسط  

للتخلص من ظاهرة االسمرار و   التعقيم باألتوكالف على    5.6-5.7غ/ليتر آغار، وثم ضبط درجة الحموضة عند    6أكسدة  وتم 
 دقيقة.  25لمدة  ²كغ/سم 1.5م° و ضغط  121درجة حرارة 

 الزراعة التأسيسية 6-
النموات بعد تعقيمها في أنابيب اختبار قياس   ، وبعد ذلك تم مراقبة MSمل من وسط الزراعة    10سم بوجود    20X2.5زرعت 

المئوية   النسبة  من خالل حساب  التعقيم  كفاءة  تم حساب  و  أسبوعين  مدة  الميتة خالل  و  الملوثة  األنابيب  الزروعات الستبعاد 
 وثة و الحية. لألنابيب غير المل

 الزراعة على أوساط النمو االختبارية7-
الزراعة   وسط  من  المكونة  االختبارية  النمو  أوساط  على  نفسه  السابق  القياس  من  اختبار  أنابيب  في  النظيفة  النموات  زراعة  تم 

ار األنواع التابعة للفصيلة  مع منظمات النمو بتراكيز مختلفة تم اختيارها من خالل الدراسات المرجعية الخاصة بإكث  MSالتأسيسي  

 التعقيم/ دقيقة مدة  التركيز % كمادة تجارية رقم المعاملة

1 10 10 30 60 

2 20 10 30 60 

3 30 10 30 60 
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التفاح جدول) أنواع  عدد و طول 2الوردية و خصوصًا  أفضل وسط من حيث  تحديد  ثم  والتضاعف، ومن  النمو  على  لحثها   ،)
 النموات الخضرية الجديدة.  

 (: رموز وتركيب أوساط النمو المستخدمة 2الجدول )
 تركيب الوسط رمز المعاملة 

T1 MS+0.5mg/l BAP+0.25mg/l GA3+0.2mg/l IBA 

T2 MS+1mg/l BAP+0.25mg/l GA3+0.2mg/l IBA 

T3 MS+2mg/l BAP+0.25mg/l GA3+0.2mg/l IBA 
T4 MS+1mg/l BAP+0.5mg/l KI+0.25mg/l GA3+0.2mg/l IBA 

T5 MS+1mg/l BAP+1mg/l KI+0.25mg/l GA3+0.2mg/l IBA 
T MS 

 شروط الزراعة  -8
ساعات ظالم تحت لمبات فلورسنت بيضاء  8ساعة إضاءة و   16°م مع 1± 24وضعت الزراعات في غرف نمو بدرجة حرارة 

 .Lux/m² 4000تعطي 
 التحليل اإلحصائي  -9

مكررات لكل   5نموات لكل مكرر و بواقع  10صممت تجربة اإلكثار الخضري الدقيق  وفق نظام العشوائية الكاملة حيث زرعت 
باستخدام البرنامج اإلحصائي    ANOVA(، وأخضعت النتائج لتحليل التباين  300=10×5×6معامالت أي )  6لدينا  معاملة و

SPSS  و حساب أقل فرق معنويL.S.D  كما تم استخدام ثالثة تراكيز من مادة التعقيم، وثالثة أزمنة % 5عند مستوى معنوية ،
)تجربة عاملية ضمن قطاعات عشوائية(، حيث تم تسجيل النتائج )متوسط كل تركيز مع الزمن( وأخضعت النتائج  لكل تركيز

وذلك لمعرفة    % 5 معنوية مستوى  عند L.S.D وحساب أقل فرق معنوي  SPSSباستخدام البرنامج  ANOVAلتحليل التباين 
 .ن أجل متابعة البحثم أفضل من حيث نسبة الحية غير الملوثة تركيز وزمن معاً أي 

 النتائج والمناقشة:
 التعقيم السطحي للنموات النباتية  -1
( اختالف كفاءة معامالت التعقيم السطحي بمادة هيبوكلوريت الصوديوم حسب تركيز المادة 3تظهر النتائج المدونة في الجدول ) 

 وزمن التعقيم.
 : كفاءة معامالت التعقيم السطحي (3)الجدول

 التركيز% )كلوروكس تجاري( 
 نسبة النموات الحية غير الملوثة %

 مدة التعقيم/ دقيقة
10 30 60 

10 a0 0a 0a 

20 0a 7.3b 10.7d 

30 0a 15.3c 29.3e 

LSD 5% 1.105 
 .معنوية فروق  بينها يوجد ال الحرف نفس في تشترك التي المتوسطات* 

أفضل نسبة من النموات و   كلما زاد التركيز والزمن زادت النسبة المئوية للنموات الحية والنظيفة وبفرق معنوي،  يتبين من الجدول بأـن 
% من المادة   30دقيقة و التركيز    60و ذلك عند الزمن    وهي أفضل نسبة تم التوصل إليها  %،29.3 الحية و النظيفة وصلت إلى
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 30نخفضت هذه النسبة حتى النصف تقريبًا عند استخدام التركيز نفسه لكن بزمن  % مادة فعالة( و ا   1.58التجارية )ما يعادل
. أظهرت العديد من األبحاث فعالية مادة هيبوكلوريت الصوديوم في التعقيم السطحي لألجزاء النباتية المستخدمة في زراعة    دقيقة

 .Soni et al,. 2011; Ciccotti., 2008  (Zaid et al., 2000; )األنسجة، 
% من هيبوكلوريت الصوديوم و 2عطى التركيز  بالمقارنة مع الدراسات المرجعية تعتبر متقاربة جدًا فقد أ   %( 29.3)  وهذه النتيجة
 Merton I. 793  (Soni et% عند تعقيم العقل الصغيرة لألصل  24.35دقيقة خزعًا حية و نظيفة بنسبة    25  -20لمدة تعقيم  

al., 2011). 
الحداد   النامية لألصل    تعد(،  (2004وحسب  القمم  مل   100غ/م  1.5بمحلول هيبوكلوريت الصوديوم بتركيز    MM106معاملة 

لمتابعة االكثار. كما أعطت مادة هيبوكلوريت الصوديوم نتيجة أفضل من هيبوكلوريت الكالسيوم و كلوريد   ةً دقيقة كافي  35ولمدة  
، باستخدام الميرستيم و القمم النامية و MM106, M7, M26دقيقة عند إكثار أصول التفاح    15% لمدة    1.5الزئبق و بتركيز  
دقيقة و المالحظ من خالل الدراسات المرجعية   60(. بلغت مدة التعقيم األفضل في دراستنا  Zaid et al., 2000البراعم الجانبية )

دقيقة، و ربما يعود ذلك إلى نوعية المادة التجارية المستخدمة و نسبة المادة الفعالة فيها، و   35أن أطول مدة تعقيم وصلت حتى  
 المراحل الالحقة لم تعاِن من مشاكل التلوث.تجدر اإلشارة إلى أن الزروعات في 

 النمو و التضاعف  -2
بالتطور بعد أسبوعين وتم أخذ القراءات بعد خمسة أسابيع من الزراعة الشكل  االختباريةبدأت النموات المزروعة على أوساط النمو  
(1)  .  

 
 (: مرحلة تضاعف عدد النموات على األوساط االختبارية1الشكل )

 ثير منظمات النمو في متوسط عدد النموات الجديدةتأ -2-1

أن   وقد دلت النتائج إلى،  T5على المعاملة   T3, T2, T1المعامالت على معاملة الشاهد، كما تفوقت المعامالت  كافة تتفوق
إلى الوسط لم يحقق أي نتيجة إيجابية بل   KIلم تحقق أي زيادة معنوية في معدل اإلكثار، كما أن إضافة الـ BAPزيادة تركيز الـ
   KI دون الـ BAPمغ/ليتر إلى انخفاض معدل اإلكثار مقارنة مع باقي المعامالت، و بالتالي يمكن اعتبار وجود الـ 1أدى التركيز 

 .  (4)مغ/ليتر، جدول 0.5هو األفضل و بأقل تركيز مستخدم و هو 
 تأثير منظمات النمو في متوسط طول النموات الجديدة -2-2

  BAPعلى معاملة الشاهد في متوسط طول النموات المكاثرة، و أدت زيادة تركيز الـ T1, T2, T4, T5تفوقت كل من المعامالت 
  BAP، كما أن زيادة تركيز الـT1ي بالمقارنة معإلى زيادة في متوسط الطول لكن بدون فرق معنو   T2مغ/ليتر في المعاملة  1إلى 
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مغ/ليتر وبالتالي تفوقت المعاملتين  0.5-1أدى إلى انخفاض متوسط الطول مقارنة مع التركيزين   T3مغ/ليتر في المعاملة  2إلى 
T1, T2  على المعاملةT3  وإضافة الـKI مغ/ليتر أعطت زيادة معنوية في متوسط الطول بالمقارنة مع وجود الـ 0.5بتركيزBAP 

 (. 4، جدول )T3ليتر في المعاملة  مغ/ 2لوحده بتركيز 
 (: تأثير منظمات النمو في متوسط عدد و طول النموات الجديدة 4الجدول )

 متوسط طول النموات/ سم  متوسط عدد النموات المعاملة

T( MS) 1.40a 0.77a 

T1 

MS+0.5mg/l BAP+0.25mg/l 

GA3+0.2mg/l IBA 
2.76c 1.518c 

T2 
MS+1mg/l BAP+0.25mg/l 

GA3+0.2mg/l IBA 

2.60c 1.532c 

T3 
MS+2mg/l BAP+0.25mg/l 

GA3+0.2mg/l IBA 

2.62c 1.03ab 

T4 
MS+1mg/l BAP+0.5mg/l 

KI+0.25mg/l GA3+0.2mg/l IBA 
2.32bc 1.41dbc 

T5 
MS+1mg/l BAP+1mg/l KI+0.25mg/l 

GA3+0.2mg/l IBA 
2.04b 1.254b 

LSD5% 0.52 0.371 

 * المتوسطات التي تشترك في نفس الحرف ال يوجد بينها فروق معنوية.
(، و التي تعد األكثر انتشارًا مقارنةً مع زراعة البراعم و (Microcuttingم في هذا البحث اتباع طريقة العقل الخضرية الصغيرة  ت

للزراعة،   الالزمة  األجزاء  على  الحصول  حيث  من  تطبيقها  لسهولة  ذلك  و   George, 1996; Dopranszki and)الميرستيم 

Silva, 2010; Ghanbari, 2014)و يمكن القول بأن كل التراكيز المستخدمة من الـ ،BAP    بالنسبة لمتوسط أعطت نتائج جيدة
مغ/ليتر و هذا يتوافق مع   2و    0.5، و تراوحت هذه التراكيز بين   KIعدد النموات مقارنة مع الشاهد و المعامالت التي تحوي الـ

)(Amiri and El ahinia, 2011    األصول إكثار  التركيزين  M9, M27, MM106عند  أن  كما  كانا   1و    0.5،  مغ/ليتر 
لم تحدث فرقًا واضحًا بل انخفض متوسط عدد النموات مقارنة مع عدم  KI النموات، و إضافة الـ  األفضل بالنسبة لمتوسط طول

، ويمكن (Jambborn and Dobranszki, 2005., Jabbar-Zadeh and Khoush-Khui, 2005)وجوده، وهذا يتوافق مع  
وهذا يتوافق مع   ، BAPمغ/لتر من    0.5هو    البحثبأن التركيز األفضل بالنسبة لمرحلة النمو والتضاعف في هذه    بالمجمل  القول

Soni et al(2011  عند إكثار األصل )Merton I.793  ، وبالتالي يمكن االعتماد على أقل التراكيز للحصول على نتائج جيدة
 . التجربة تمت بعملية نقل واحدة فقط إلى أن مع اإلشارة  ،وبأقل قدر ممكن من التكاليف المادية

 مقترحات االستنتاجات و ال
 .% ولمدة ساعة في إعطاء أعلى نسبة من النموات الحية والنظيفة1.58ساهمت مادة هيبوكلوريت الصوديوم بتركيز  −

وبناًء عليه نتقرح   جيدة  وبأطوال متوسط من عدد النموات الحديثة    أعلى(    T1)الوسط    BAPمغ/ليتر من    0.5التركيز  أعطى   −
 ما يلي:

 الطريقة المتبعة في هذا البحث من حيث أوساط النمو إلكثار أنواع أخرى من النباتات الخشبية. اعتماد    -
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 والنظيفة.استخدام مواد تعقيم أخرى بتراكيز وأزمنة مختلفة للحصول على نسبة أعلى من النموات الحية  −

 المراجع 
 ، سورية. جامعة حلب ،(. تصنيف النبات. مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية1992أسود، محمد وليد؛ والورع، حسان بشير .)

فاضل.) عباس  األصل  2004الحداد،  إكثار   .)MM106  النسيجية الزراعة  باستخدام  ألقلمته  المثلى  الظروف  تحديد  هيئة   ،و 
 المسيب، العراق.   ،الكلية التقنية ،التعليم التقني
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Abstract: 
 The research was conducted in 2016 in cooperation between Tishreen 

University and the Agricultural Scientific Research Center in Lattakia and 

the Green House Company in Lattakia (Tissue Multiplication Laboratory), 

The aim of the research is to determine the best growth medium of type and 

concentration of growth regulators, where plant parts were obtained from 

one of the type of the wild apple variety Malus trilobata (Lab) from the 

Ariza site of the Qardaha Area in Latakia, This study reached a successful 

and detailed method for micro-vegetative propagation of the wild apple 

variety Malus trilobata (Lab) (growth and multiplication stage), Which 

sodium hypochlorite gave good results in superficial sterilizing to small 

vegetative growths, and the tow concentrations 1 and 0.5 mg / liter of BAP 

gave respectively the best men for the length and number of growths. 
Key word: Wild Apple, Micropropagation, The Stage of Growth and 

Multiplication. 
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