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الملخص
ُأجــري البحــث فــي كلّيــة الزراعــة بجامعــة دمشــق بســورّية بالتعــاون مــع مركــز البحــوث العلمّيــة الزراعّيــة فــي 
الالذقيــة خــالل عامــي 2013 و2014 علــى ثالثــة أصــول مــن النارنــج، والســيتروميلو والترويــر ســيترانج، بهــدف 
دراســة بعــض العوامــل المؤّثــرة فــي نجــاح الّتطعيــم المخبــري الدقيــق )تركيــز ومــدة التعقيــم، األصــل المســتخدم، 
حجــم القمــم الناميــة، طبيعــة الوســط المغــّذي، الطريقــة المّتبعــة فــي الّتطعيــم(. تــّم تحضيــر الوســط المغــّذي وعــزل 

القمــم الناميــة مــن صنــف البرتقــال أبــو ســّرة ومــن ثــم ُأجــري الّتطعيــم الدقيــق علــى األصــول الثالثــة.
نبــات البــذور قــد تأثــرا باختــالف تركيــز ومــّدة التعقيــم، وتبايــن هــذا  أوضحــت التجــارب المنّفــذة أّن نســبة تلــّوث واإ
التأثيــر فيمــا بيــن األصــول الثالثــة المســتخدمة. اختلفــت نســبة نجــاح الّتطعيــم باختــالف األصــل المســتخدم، 
حيــث أعطــى أصــل الســيتروميلو أفضــل نســبة )54.17 %(. كمــا بّينــت الّدراســة أهمّيــة حجــم القمــم الناميــة فــي 
نسبة نجاح الّتطعيم، إذ تّم الحصول على أعلى  نسبة  نجاح  للتطعيم )62.50 %( عند استخدام قمم بحجم )1( مم. 
وبّينــت الّنتائــج أّن لطريقــة الّتطعيــم وطبيعــة الوســط المغــّذي المســتخدم دورًا مهّمــًا فــي نجــاح الّتطعيــم، 
حيــث تــّم الحصــول علــى أفضــل نســبة عنــد إجــراء الّتطعيــم فــي وســط ســائل )45.83 %(، باســتخدام طريقــة 

شــق T- المعكــوس )%75(. 
الكلمات المفتاحية: برتقال أبو سّرة، الّتطعيم المخبري الّدقيق، أصول وراثّية.

المقدمة:
ُتســتخدم تقنيــة الّتطعيــم الّدقيــق STG  فــي أوروبــا بهــدف الحصــول علــى مــادة نباتّيــة نقّيــة خاليــة مــن المســّببات المرضّيــة، وقــد تعافــت 
مالييــن األشــجار مــن األمــراض بواســطة هــذه التقنيــة )Navarro et al., 1975; De Lang, 1978(. وقــد حّققــت تقنيــة الّتطعيــم 
المخبــري الّدقيــق فــي الحمضّيــات عندمــا ُطّبقــت ألول مــرة فــي ســورية عــام )1991( نســبة  نجــاح )22%(، عنــد تطعيــم البرتقــال علــى 

.)Al-Skief and Al-Maarri, 1991( أصــل النارنــج
 Navarro et al., )1975( ثــم طــّوروا ،Murashige et al., )1972( ُنّفــذت تقنيــة الّتطعيــم بالقمــم الناميــة للمــرة األولــى مــن قبــل

هــذه التقنّيــة التــي اســُتخدمت كبديــل لزراعــة األجّنــة الخضرّيــة، والمعالجــة الحرارّيــة، وزراعــة القمــم الميرســتيمية وغيرهــا.
تتأثّــر نســبة نجــاح الّتطعيــم الّدقيــق بعمــر بــادرات األصــل، وظــروف اإلضــاءة فــي غرفــة التحضيــن، وأصــل القمــم الميرســتيمية وطريقــة 
وضعهــا، وتركيــز الســكروز فــي الوســط المغــذي، حيــث تــّم الحصــول علــى نســبة نجــاح عاليــة للتطعيــم عندمــا تــّم إنبــات بــادرات األصــل 
تحــت ظــروف الظــالم حتــى عمــر األســبوعين بعــد إجــراء عملّيــة الّتطعيــم. وكانــت النباتــات الناميــة فــي البيــوت البالســتيكية أفضــل مصــدر 
للقمــم الميرســتيمية. كمــا وجــد أّن أكثــر طريقــة مناســبة إلجــراء الّتطعيــم الّدقيــق هــي وضــع الســاللة فــي شــق علــى شــكل T-المعكــوس 
عنــد نقطــة االقتطــاع. ولقــد تطــّور تكــرار الحصــول علــى طعــوم ناجحــة بشــكٍل ملحــوظ عندمــا تــّم دعــم وســط موراشــيج وســكوج بإضافــة 

.)Ali et al., 2001( )%3( ســكروز بالمقارنــة مــع تركيــز الســكروز العــادي )%7.5(
 ،)Shinde Ekta and Jogdande, 2008( يعتمد نجاح الّتطعيم المخبري الّدقيق بدرجٍة كبيرة على نوع األصل المستخدم في التطعيم
وقــد تــّم اســتخدام أصــل النارنــج األصــل المعتمــد فــي ســورية، إذ أّن معظــم األصنــاف المحلّيــة الموجــودة مطّعمــة عليــه، لكّنــه ُيعتبــر 
حّساسًا لألمراض الفيروسّية خاّصًة التريستيزا، وبالتالي يتّم استخدام أصوٍل واعدة هي السيتروميلو والتروير سيترانج )الخطيب، 2001(، 
باإلضافــة إلــى اعتمــاده علــى طريقــة الّتطعيــم المّتبعــة، حيــث ّوضحــوا )Navarro et al., )1975 عــّدة تقنيــات يمكــن اســتخدامها 

لوضــع القمــم الناميــة وكانــت طريقــة شــق T- المعكــوس هــي األفضــل. 
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ســّجلت هــذه الطريقــة نســبة نجــاح للتطعيــم أعلــى بالمقارنــة مــع طريقــة الوضــع الســطحي، حيــث كانــت نســبة المطاعيــم الدقيقــة الناجحــة 
.)Naz et al., 2007(  34.7% و26.7% علــى التوالــي

إّن حجــم القمــة الّناميــة لــه تأثيــٌر فّعــال فــي نجــاح الّتطعيــم، حيــث تزيــد فــرص بقــاء النباتــات علــى قيــد الحيــاة باســتخدام حجــم قمــة أكبــر 
 Gabova, 1988; Juarez et al., 1988; Juarez et al.,1992; Navarro, 1984; Lou and Gould, 1999;(

.)Thimmappaiah et al., 2002; Onay et al., 2004; Suarez et al., 2005
ــة كبيــرة فــي القطــر العربــي الســوري لكــّن انتشــار األمــراض  ــة واقتصادّي ــة غذائّي ــات فــي الســنوات األخيــرة أهمّي احتّلــت زراعــة الحمضّي
ســّبب خســائر كبيــرة فــي كمّيــة ونوعّيــة الثمــار المنتجــة، باإلضافــة إلــى ضعــف نمــو األشــجار المصابــة، كمــا يحتــّل صنــف البرتقــال 
أبــو ســّرة المرتبــة األولــى مــن أصنــاف البرتقــال المنتشــرة، وُيعتمــد عليــه بشــكٍل كبيــر مــن قبــل معظــم مســتهلكي الحمضّيــات فــي القطــر 
العربــي الســوري، مّمــا يشــّجع علــى إّتبــاع طرائــق إكثــار فّعالــة، بحيــث نحصــل علــى إنتــاج متزايــد خــاٍل مــن اإلصابــات المرضيــة المختلفــة 
وخاّصــًة الفيروســّية. لذلــك الهــدف الرئيــس مــن هــذا البحــث هــو تطبيــق تقنّيــة الّتطعيــم الّدقيــق التــي ُتطّبــق عــادًة للحصــول علــى نباتــات 
ــة، والميكوبالســمّية، وبالتالــي االســتفادة مــن هــذه التقنيــة فــي توفيــر غــراس برتقــال ســليمة  خاليــة مــن األمــراض الفيروســّية، والفيروئيدّي

خاليــة مــن األمــراض.
كذلــك يهــدف البحــث إلــى دراســة مجموعــة مــن العوامــل المؤثّــرة فــي نجــاح الّتطعيــم الّدقيــق أهّمهــا األصــل المســتخدم، وحجــم القمــم النامّيــة، 

نبــات البــذور باختــالف تركيــز ومــّدة التعقيــم. وطبيعــة الوســط المغــّذي، والطريقــة المّتبعــة فــي الّتطعيــم باإلضافــة إلــى تأثّــر نســبة تلــّوث واإ
مواد البحث وطرائقه:

مــكان تنفيــذ البحــث: ُأجــري البحــث خــالل عامــي 2013 و2014 فــي كليــة الزراعــة بجامعــة دمشــق بســورية، بالتعــاون مــع مركــز 
البحــوث العلميــة الزراعيــة فــي الالذقيــة. وقــد تــّم إجــراء التجــارب فــي المنطقــة الســاحلية حيــث تترّكــز زراعــة الحمضّيــات، وُأخــذت ثمــار 
األصــول المســتخدمة مــن محطــة ســيانو فــي جبلــة والتابعــة لمركــز البحــوث العلميــة الزراعيــة فــي الالذقيــة، بينمــا ُجمعــت النمــّوات الغضــة 

مــن أشــجار مختلفــة وموجــودة فــي محافظتــي طرطــوس والالذقيــة.
المادة النباتية:

أ- األصول:
اسُتخدم في هذه الّدراسة ثالثة أصول هي النارنج - السيتروميلو- التروير سيترانج.

• النارنــج: ُيعــّد أصــاًل نصــف مقصــر متوســط النمــو، واألشــجار عليــه متوســطة الحجــم )Hutchison, 1977(، ومقــاوم لمــرض 
التصّمــغ الفطــري، لذلــك يمكــن اســتخدامه فــي التــرب الثقيلــة ســيئة الصــرف )Syvertsen et al., 1983(، ودرجــة تحّملــه 
للكلــس جّيــدة، وجــذوره متعّمقــة ومنتشــرة فــي التربــة، وتتحّمــل األشــجار المطّعمــة عليــه الجفــاف والملوحــة وارتفــاع درجــة الحموضــة 

ــد فــي المناطــق الخاليــة مــن التدهــور الســريع )التريســتيزا(. )Wutscher, 1977(. وهــو أصــل جّي
 ،[C. paradisi. (Macf) × P. trifoliata. (L) Osbeck.] السيتروميلو: هجين بين البرتقال ثالثي األوراق، والجريب فروت •
وبشكٍل عام ُتعتبر مجموعة السيتروميلو أصول قوّية النمو، ويرى )Castle, )1987 أّن السيتروميلو أصل متحّمل للبرد وهو يتحّمل 

Protopapadakis et al., )1998( كما يرى ،)Niles et al., 1995( النيماتودا والتصّمغ ومتوسط التحّمل للملوحة والجفاف
أّن السيتروميلو والنارنج أفضل األصول لتطعيم البرتقال أبو سّرة.

 [ C. sinensis (L.) × P.trifoliata (L.) Osbeck.[ الترويــر ســيترانج: هجيــن بيــن البرتقــال ثالثــي األوراق وبرتقــال أبــو ســّرة •
وأّكــدت األبحــاث التــي ُأجريــت مــن قبــل )Deidda and Millela, )1977 أّن مواصفــات النمــو واإلنتاجّيــة لبرتقــال أبــو ســّرة 

المطّعــم علــى الترويــر أفضــل مــن النارنــج.
ب- األصناف:

اســُتخدم أهــّم صنــف مــن أصنــاف البرتقــال المحلّيــة وأكثرهــا انتشــارًا، وهــو برتقــال أبــو ســّرة  Navel Sweet Orange، وهــي شــجرة 
متوســطة الحجــم أفرعهــا متدليــة، ثمارهــا ذات ســّرة بيضويــة الشــكل، والعصيــر ذو طعــم ممتــاز، والقشــرة رقيقــة يســهل فصلهــا عــن اّللــب، 

والثمــار عديمــة البــذور، والصنــف مبّكــر النضــج.
طريقة العمل:

1- مرحلة تحضير األصول: تشمل عملية تحضير األصول الخطوات التالية:
أ-  جمع المادة النباتية

ب- تحضيــر الوســط المغــّذي المناســب لزراعــة البــذور: تــّم تحضيــر الوســط المغــّذي المكــّون مــن العناصــر المعدنيــة الكبــرى والصغــرى 
لمحلول موراشيج وسكوج )Murashige and Skoog, 1962( وشيالت الحديد والفيتامينات والمركبات العضوّية. 
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 )NaOH( الوســط باســتخدام قلــوي pH ُأضيــف للوســط 30 غ/ل ســكروز و7 غ/ل آجــار. وقبــل إضافــة اآلجــار تــّم تعديــل
ذابتــه باســتخدام المايكرويــف حتــى أصبــح الوســط  أو حمــض )HCl( بحيــث أصبــح 5.7± 0.1، ومــن ثــم تّمــت إضافــة اآلجــار واإ
متجانســًا. وبعدهــا مباشــرًة عّقمــت األنابيــب والعبــوات المملــوءة بالوســط فــي األوتــوكالف علــى درجــة حــرارة )121◦م( لمــدة 15 دقيقــة.

ت- تحضيــر البــذور وزراعتهــا: تــّم أخــذ ثمــار ســليمة خاليــة مــن اإلصابــات المرضّيــة مــن األصــول المســتخدمة فــي البحــث، ومــن ثــّم 
ــد بالمــاء مــع القليــل مــن الصابــون حتــى ُأزيلــت المــادة  قّطعــت الّثمــار مــن أجــل نــزع البــذور منهــا. ثــم ُغســلت البــذور بشــكٍل جّي
اللزجــة المحيطــة بهــا، وبعــد غســلها تــّم تعقيمهــا بهيبوكلوريــت الصوديــوم )NaOCl( باســتخدام محلــول الكلوروكــس بعــدة تراكيــز 
)10-15-25%(، ولفتــراٍت زمنيــة مختلفــة )10-15-20 دقيقــة(، لدراســة كفــاءة مــادة وزمــن التعقيــم. ُزرعــت البــذور بعــد غســلها 
بالمــاء المقطــر المعقّــم ثــالث مــرات ضمــن ظــروٍف معّقمــة فــي األنابيــب، وتــّم وضعهــا فــي حاضنــة علــى درجــة حــرارة 27 ◦م حتــى 

نبتــت ضمــن شــروط الظــالم، وقــد تّمــت دراســة نســبة التلــّوث واإلنبــات للبــذور فــي هــذه المرحلــة.
2- مرحلة تحضير المطاعيم: 

تشمل مرحلة تحضير المطاعيم الخطوات التالية:
أ- جمع الماّدة النباتّية.

ب- تحضيــر الوســط المغــّذي الخــاص بالّتطعيــم المخبــري الّدقيــق: تــّم اســتخدام وســط مغــذٍّ ســائل لعمليــة التطعيــم الدقيــق حســب 
 )Murashige and skoog, 1962( الــذي يحــوي علــى المحلــول المعدنــي لموراشــيج وســكوج Navarro et al., )1975(
مضافــًا إليــه المــواد التّاليــة: الســكروز )بتركيــز 75غ/ل(، الثياميــن )0.2 مــغ/ل(، البيرودوكســين )1 مــغ/ل(، النيكوتيــن )1 مــغ/ل(، 
اإلينوزيتول )100 مغ/ل(، الهرمونات الضرورّية لنمو البادرات المطّعمة )BAP بتركيز 1 مغ/ل، GA3 بتركيز 1 مغ/ل(. وتّمت 
المحافظــة علــى pH الوســط المغــّذي ثابتــًا بمــا يعــادل 5.2  وبعــد ســكب الوســط المغــّذي فــي األنابيــب وتدعيمهــا بالــورق المقــّوى 
الــذي ُيســتخدم كجســر لحمــل البــادرات المطّعمــة، ُعّقمــت األنابيــب فــي األوتــوكالف علــى درجــة حــرارة )121◦م( لمــدة 15 دقيقــة.

ت- تعقيــم العّينــات النباتّيــة التــي ُأخــذت منهــا المطاعيــم: تــّم جمــع النمــّوات صبــاح اليــوم الــذي تــّم فيــه إجــراء عمليــة التطعيــم لضمــان 
عــدم جفــاف القمــم الناميــة الغّضــة، ومــن ثــّم تــّم قــص النمــوات بطــول يقــارب 5 ســمن وبعــد قــص النمــوات وتجهيزهــا ُنقلــت إلــى 
غرفــة العــزل الجرثومــي حيــث تــّم تعقيمهــا باســتخدام الكلوروكــس بتركيــز 5% ولمــدة 15 دقيقــة، ومــن ثــم ُغســلت بالمــاء المقّطــر 

المعقــم ثــالث مــرات إلزالــة مــادة التعقيــم مــن األجــزاء النباتّيــة.
ث- تحضيــر األدوات الالزمــة لعمليــة التطعيــم المخبــري الّدقيــق: تــّم تجهيــز كاّفــة األدوات الاّلزمــة لتنفيــذ التطعيــم المخبــري الّدقيــق 
مــن زجاجيــات معقمــة، مــاء مقّطــر معّقــم، مشــارط ومالقــط معّقمــة بقياســاٍت مختلفــة، كحــول لتعقيــم غرفــة العــزل الجرثومــي. مــع 
مراعــاة التعقيــم لكاّفــة األدوات المســتخدمة وفــي كافــة مراحــل العمــل، وقــد تــّم تعقيــم هــذه األدوات باســتخدام الفــرن الجــاف علــى 

درجــة حــرارة º 185م لمــدة ســاعتين.
3- تنفيذ عملية الّتطعيم المخبري الّدقيق: 

تّم إجراء الّتطعيم بالقمم النامية وفقًا للمراحل التالية:
أ- تحضيــر األصــل: ُأخــذت البــادرات مــن األصــول المســتخدمة )النارنــج- الســيتروميلو- الترويــر ســيترانج( كمــا هــو موّضــح فــي الشــكل )1(. 
زالــة الفلقــات،  وتــّم تحضيــر األصــل بإزالــة البــادرة مــن األنابيــب، ووضعهــا فــي طبــق بتــري معقّــم، وثــّم قــص الجــذر بطــول 2-3 ســم، واإ
وبعدهــا قطــع األصــل فــوق الســويقة الجنينيــة العليــا بحــدود 1.5-2 ســم )Naz et al., 2007(، كمــا تــّم إزالــة البراعــم الجنينيــة 

اّلتــي قــد تنمــو فــي قاعــدة الفلقــات. ويوّضــح الشــكل )2( البــادرة بعــد تجهيزهــا إلجــراء عمليــة الّتطعيــم.
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الشكل 1. األصول المستخدمة في الّتطعيم المخبري الّدقيق

الشكل 2. تحضير البادرة قبل تنفيذ عملية الّتطعيم الدقيق

ب- عــزل القمــم الناميــة: تــّم عــزل القمــم الناميــة باســتخدام المجهــر باألطــوال المختلفــة )0.5-0.7-1 مــم( المســتخدمة فــي التجــارب 
المدروســة تحــت جهــاز العــزل الجرثومــّي، وقــد تّمــت عمليــة العــزل لــكّل قّمــة علــى حــدة وقبــل تنفيــذ عمليــة الّتطعيــم مباشــرًة، 
للمحافظــة علــى القمــم مــن الجفــاف، ويتضــح مــن الشــكلين )3( و)4( تجهيــز النمــوات الغّضــة ومــن ثــم عــزل القمــة الناميــة تحــت 

المجهــر.

السيتروميلوالنارنج التروير سيترانج
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ت - تركيــب الطعــم علــى األصــل: تــّم تركيــب القمــم الناميــة المعزولــة علــى بــادرة األصــل بإتبــاع طريقــة التركيــب الســطحي، بحيــث 
توضع القمم على ســطح القطع مباشــرًة وطريقة شــق T- المعكوس الموجود في أعلى البادرة المقصوصة على بعد 3 مم تقريبًا 
  Navarro et al., )1980( من مكان القطع، بحيث يتطابق الكامبيوم في كلتا الطريقتين لكلٍّ من القّمة النامية والبادرة وذلك حسب

ويوّضــح الشــكل )5( مــكان وضــع القمــة الناميــة عنــد إجــراء الّتطعيــم.

الشكل 5. منطقة التطعيم تحت المجهر

ث - وضــع النباتــات المطّعمــة فــي غــرف النمــو: وضعــت البــادرات المطعمــة المزروعــة فــي غــرف النمــو علــى درجــة حــرارة ثابتــة 
27 ◦ م ، وشــدة ضوئّيــة تعــادل 1000 لوكــس لمــّدة 16 ســاعة يومّيــًا وفقــًا لطريقــة )Naz et al., )2007، إلــى أن تــّم االلتحــام 
ونمــو المطاعيــم. وتّمــت فــي هــذه المرحلــة مراقبــة النباتــات المطّعمــة وتســجيل المالحظــات لتحديــد نجــاح الّتطعيــم، حيــث ُأخــذت 
أول مشــاهدة بعــد أســبوع مــن إجــراء الّتطعيــم ولوحــظ خاللهــا أّن القمــم الناميــة التــي نجحــت فــي االلتحــام مازالــت خضــراء، وهــذا 
يــدّل علــى وصــول الغــذاء إليهــا مــن األصــل. بينمــا تحــّول لــون القمــم التــي فشــلت إلــى اللــون البنــي، وفــي األســبوع الثانــي لوحــظ 

بدايــة نمــو للقمــم الناجحــة، وبعــد مــرور شــهر أصبحــت المطاعيــم جاهــزة للنقــل إلــى وســط زراعــي جديــد لتقســيتها.

الشكل 4. قمة نامية معزولة تحت المجهر    الشكل 3. تجهيز النموات الغضة
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ج - تقســية النباتــات: تّمــت عمليــة نقــل النباتــات الناجحــة والحاويــة علــى األقــل علــى ورقتيــن بعــد شــهر مــن تطعيمهــا، إلــى أصــص 
تحــوي خليــط مــن التــورب والخفــان المعقميــن بنســبة 1:2، ثــم ُغّلفــت األصــص بأكيــاس بولــي إيتليــن للتقليــل مــن فقــد الرطوبــة، 
ووضعــت هــذه األصــص فــي مــكاٍن مظلّــل. وألقلمــة النباتــات بصــورٍة تدريجيــة علــى الوســط المحيــط، تــّم قــّص األكيــاس علــى 
الجانبيــن بعــد أســبوع مــن نقــل النباتــات، وبعــد أســبوٍع آخــر تــّم قــّص األكيــاس مــن األعلــى، ثــم ُأزيلــت بشــكٍل كلــّي بعــد أســبوٍع آخــر، 

وُتركــت النباتــات لتنمــو ضمــن الظــروف النموذجّيــة للبيــت الزجاجــي. ويوّضــح الشــكل )6( النباتــات فــي مرحلــة التقســية.

الشكل 6. نباتات في مرحلة التقسية

التحليل اإلحصائي:
.Minitab for Windows تّمت مقارنة المتوّسطات عن طريق اختبار مربع كاي باستخدام برنامج

النتائج والمناقشة:
نباتها )النارنج- السيتروميلو- التروير سيترانج(: 1- كفاءة الّتعقيم في تلّوث بذور األصول المستخدمة واإ

التلــّوث  نباتــات خاليــة مــن  فــي تجــارب زراعــة األنســجة للحصــول علــى  البــادرات  للبــذور ضرورّيــًا إلنتــاج  التعقيــم الســطحي  ُيعــّد 
نباتهــا مــن خــالل: نبــات بــذور األصــول المســتخدمة واإ )Himabindu et al., 2012(. وقــد تّمــت دراســة كفــاءة التعقيــم فــي تلــّوث واإ

أ-  دراسة تأثير استخدام تراكيز مختلفة )10-15-25%( ولمدة 15 دقيقة من الكلوروكس )الحاوي على 5.25% من هيبوكلوريت 
الصوديــوم كمــاّدة فّعالــة( فــي نســبة الّتلــوث واإلنبــات لبــذور األصــول المســتخدمة، حيــث يّتضــح مــن الجــدول )1( أّن أقــّل نســبة تلــوث 
وأعلــى نســبة إنبــات تــم الحصــول عليهــا عنــد اســتخدام بــذور النارنــج والتعقيــم بتركيــز )%25(، أّمــا عنــد اســتخدام بــذور الســيتروميلو 
فقــد تــّم الحصــول علــى أقــّل نســبة تلّــوث عنــد التعقيــم بالكلوروكــس بتركيــز )%15(، وأعلــى نســبة إنبــات عنــد التعقيــم بتركيــز )%25(. 
أّمــا فيمــا يتعّلــق ببــذور الترويــر ســيترانج فقــد تــّم الحصــول علــى أقــل نســبة تلــّوث عنــد اســتخدام تركيــز )10%( مــن الكلوروكــس، بينمــا 

تــّم الحصــول علــى أعلــى نســبة إنبــات عنــد اســتخدام الكلوروكــس بتركيــز )%15(. 
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نباتها الجدول 1. تأثير تركيز الكلوروكس في نسبة تلوث بذور األصول المستخدمة واإ
نسبة اإلنبات )%(نسبة التلوث )%(عدد العيناتتركيز الكلوروكس )%(األصل

النارنج

104535.56 b68.97 ab

154528.89 b62.50 b

25456.67 a76.19 a

السيتروميلو

104564.44 f56.25 de

154542.22 d42.31 e

254546.67 de62.50 d

تروير سيترانج

104520.00 g69.44 gh

154548.89 h78.26 g

254555.56 h50.00 i

األرقام التي تحمل حروفًا متشابهة ضمن األصل الواحد ال تختلف معنويا فيما بينها حسب اختبار مربع كاي عند مستوى ثقة 95%

نباتهــا، حيــث يّتضــح  ويبّيــن التحليــل اإلحصائــي الموّضــح فــي الجــدول )1( تأثيــر تركيــز الكلوروكــس فــي نســبة تلــّوث بــذور النارنــج واإ
وجــود فــروق معنوّيــة بيــن التراكيــز الثالثــة المســتخدمة عنــد تعقيــم بــذور النارنــج، وتفــّوق التركيــز )25%( علــى التركيزيــن اآلخريــن 
المدروســين )10%( و)15%( فــي تأثيــره فــي نســبة التلــّوث، ويعــود هــذا الفــرق فــي التأثيــر إلــى زيــادة فعالّيــة الكلوروكــس فــي القضــاء 
علــى الكائنــات الحّيــة المســبّبة للتلــّوث مــن فطــور وبكتريــا وغيرهــا. كمــا ُيالحــظ عــدم وجــود أّيــة فــروق معنوّيــة بيــن اســتخدام الكلوروكــس 
ــة  ــة فــروق معنوّي ــا فيمــا يتعلــق بنســبة اإلنبــات، يّتضــح عــدم وجــود أّي بتركيــز )10%( أو )15%( فــي تأثيرهمــا فــي نســبة التلــّوث. أّم
إال عنــد اســتخدام الكلوروكــس بتركيــزي )25%( و)15%(، وتفــوق اســتخدام الكلوروكــس بتركيــز )25%( وحّقــق أعلــى نســبة لإلنبــات 
وصلــت إلــى 76.19%، وقــد يعــود الّســبب إلــى أّن التراكيــز العاليــة مــن التعقيــم تزيــد مــن كفاءتــه وتعمــل علــى قتــل األحيــاء الدقيقــة 

المســببة للتلــّوث فــي البــذور، ممــا يزيــد مــن فرصــة إنبــات البــذور الّســليمة وزيــادة نســبة اإلنبــات فــي النارنــج.
نباتهــا، حيــث  كمــا تتضــح الفــروق بيــن معامــالت التعقيــم لبــذور الســيتروميلو وتأثيــر اختــالف تركيــز الكلوروكــس فــي نســبة تلــّوث البــذور واإ
ــة فــي نســبة التلــّوث بيــن اســتخدام الكلوروكــس بتركيــز )10%( واســتخدامه بتركيــزي )15%( أو)%25(،  يالحــظ وجــود فــروق معنوّي
وتعــود هــذه الفــروق إلــى زيــادة فعاليــة التعقيــم عنــد اســتخدام تراكيــز أعلــى مــن الكلوروكــس، لكــن لــم يالحــظ وجــود فــروق معنويــة بيــن 
اســتخدام الكلوروكــس بتركيــزي )15%( أو)25%(. كمــا تبّيــن وجــود فــروق معنوّيــة بيــن اســتخدام تركيــز )25%( و)15%( بالنســبة 
لتأثيرهــا فــي نســبة اإلنبــات، إال أّنــه ال توجــد أّيــة فــروق معنوّيــة بيــن المعامــالت األخــرى. وبالنظــر لتأثيــر الكلوروكــس فــي كلٍّ مــن نســبة 
التلــّوث واإلنبــات معــًا ُينصــح فــي حــال اســتخدام بــذور الســيتروميلو بتطبيــق تركيــز )25%( مــن الكلوروكــس ألّنــه حقّــق كفــاءة جيــدة فــي 

خفــض تلــوث البــذار وارتفــاع نســبة إنباتهــا.
نباتهــا، فقــد لوحــظ وجــود فــروق معنوّيــة بيــن التراكيــز  أّمــا فيمــا يتعلّــق بتأثيــر تركيــز الكلوروكــس فــي نســبة تلــّوث بــذور الترويــر ســيترانج واإ
الثالثــة المســتخدمة فــي تأثيرهــا فــي نســبة التلــّوث، حيــث تــّم الحصــول علــى أقــل نســبة تلــّوث عنــد اســتخدام تركيــز )10%( وتبّيــن وجــود 
فــروق معنوّيــة بيــن اســتخدام هــذا التركيــز واســتخدام تركيــزي )15%( أو)25%( مــن الكلوروكــس، بينمــا لــم ُيالحــظ وجــود أّيــة فــروق 
معنوّيــة بيــن اســتخدام الكلوروكــس بتركيــزي )15%( أو)25%(. وعنــد دراســة نســبة اإلنبــات لوحــظ عــدم وجــود فــروق معنوّيــة بيــن 
اســتخدام الكلوروكــس بتركيــزي )10%( و)15%(، بينمــا لوحظــت الفــروق المعنوّيــة بيــن تركيــزي )10%( و)25%( وبيــن تركيــزي 
)15%( و)25%(. وقــد حّقــق اســتخدام الكلوروكــس بتركيــز )15%( أفضــل نســبة إنبــات. لكــن بالنظــر إلــى نســبة التلــّوث ُيالحــظ أّن 
اســتخدام تركيــز )10%( أعطــى أقــل نســبة تلــّوث بلغــت )20%( وتقاربــت نســبة اإلنبــات للبــذور عنــد تطبيــق هــذا التركيــز مــع النســبة 
التــي تــم الحصــول عليهــا عنــد اســتخدام تركيــز )15%( لــذا ينصــح بتطبيــق تركيــز )10%( فــي حــال اســتخدام بــذور الترويــر ســيترانج 
ألّن هــذا التركيــز مــن الكلوروكــس حقّــق نتائــج جّيــدة مــن حيــث كفاءتــه فــي التعقيــم، وليــس بالضــرروة اســتخدام تراكيــز مرتفعــة مــن مــادة 
التعقيــم بصــورٍة دائمــة ألّن زيــادة تركيــز المــادة المعّقمــة قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي فــي حيوّيــة البــذور، وهــذا مــا أّكدتــه النتائــج التــي حصــل 
عليهــا )Sen et al., 2013( حيــث أّدت زيــادة تركيــز هيبوكلوريــت الصوديــوم إلــى التأثيــر ســلبّيًا فــي إنبــات البــذور نتــج عنهــا لــون 

مائــل للســواد مــع نســبة إنبــات أقــل.
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ب- دراسة تأثير استخدام تركيز 25% ولفتراٍت مختلفة )10-15-20 دقيقة( في نسبة الّتلّوث واإلنبات لبذور األصول المستخدمة، 
حيــث يّتضــح مــن الجــدول )2( أّن اســتخدام الكلوروكــس بتركيــز )25%( لفتــراٍت زمنيــٍة مختلفــة لبــذور األصــول المســتخدمة أّدى إلــى 
الحصول على أقل نســبة  تلّوث  للبذار  وأعلى نســبة إنبات في حال اســتخدام بذور النارنج وغمر البذور في الكلوروكس لمدة 15 دقيقة. 
أّمــا فــي حــال اســتخدام بــذور الســيتروميلو فقــد تــّم الحصــول علــى أقــّل نســبة تلــّوث عنــد غمــر البــذور فــي الكلوروكــس لمــدة 20 دقيقــة، 
لكــّن أعلــى نســبة إنبــات كانــت عنــد الغمــر لمــدة 10 دقائــق. وفيمــا يتعلّــق ببــذور الترويــر ســيترانج فقــد كانــت أقــل نســبة عنــد الغمــر لمــدة 

15 دقيقــة فــي الكلوروكــس، بينمــا تــّم الحصــول علــى أعلــى نســبة إنبــات عنــد الغمــر فــي المــادة المعّقمــة لمــدة 10 دقائــق.
نباتهــا حيــث كانــت أقــل  ويّتضــح أيضــًا مــن الجــدول )2( تأثيــر اختــالف مــدة الغمــر فــي الكلوروكــس فــي نســبة تلــّوث بــذور النارنــج واإ
نســبة تلــّوث تــّم الحصــول عليهــا عنــد غمــر البــذور فــي الكلوروكــس لمــدة 15 دقيقــة، ولــم ُيالحــظ وجــود أّيــة فــروق معنوّيــة بيــن غمرهــا 
لمدة 15 دقيقة أو غمرها لمدة 20 دقيقة، لكن لوحظ وجود فروق معنوّية بين غمر البذور لمدة 10 دقائق وغمرها لمدة 15 أو لمدة 20 دقيقة. 
ويعــود الســبب فــي هــذا االختــالف إلــى التخلــص مــن عــدد أكبــر مــن الكائنــات الحّيــة الملّوثــة عنــد زيــادة مــدة الغمــر، وهــذا يتفــق مــع نتائــج 
)Himabindu et al., 2012( حيــث تــّم الحصــول علــى أقــل تلــّوث وأعلــى نســبة إنبــات عنــد غمــر بــذور البنــدورة لمــدة 20 دقيقــة. 
كمــا يتوّضــح تأثيــر مــدة الغمــر فــي الكلوروكــس فــي نســبة إنبــات بــذور النارنــج حيــث ُيالحــظ أّن غمــر البــذور فــي الكلوروكــس لمــدة

 15 دقيقة أعطى أفضل نسبة إنبات، بينما انخفضت نسبة اإلنبات في حال خفض مدة الغمر إلى 10 دقائق أو زيادتها إلى 20 دقيقة. 
ويمكــن تفســير هــذا االنخفــاض بزيــادة فرصــة التلــّوث وعــدم القــدرة علــى اإلنبــات عنــد الغمــر لمــدة 10 دقائــق فقــط، والنخفــاض حيوّيــة 
البــذور عنــد غمرهــا لمــدة 20 دقيقــة فــي الكلوروكــس، وهــذا يتفــق مــع نتائــج )Guanih et al., )2004 حيــث أّدت زيــادة مــدة غمــر 
بــذور Dryobalanops lanceolata فــي الكلوروكــس لمــدة أكثــر مــن 20 دقيقــة إلــى انخفــاض حيوّيــة البــذور وبالتالــي انخفــاض نســبة 
إنباتهــا. إذًا ُيفّضــل غمــر بــذور النارنــج بالكلوروكــس بتركيــز )25%( وهــو التركيــز األمثــل ولمــدة 15 دقيقــة حيــث أعطــى غمــر البــذور 

بالكلوروكــس بتركيــز )25%( ولمــدة 15 دقيقــة أقــل نســبة تلــّوث وأفضــل نســبة إنبــات لــه.
أّمــا فيمــا يتعّلــق بتأثيــر مــدة غمــر بــذور الســيتروميلو فــي الكلوروكــس فــي نســبة التلــّوث واإلنبــات، فقــد لوحــظ عــدم وجــود فــروق معنوّيــة 
بيــن غمــر البــذور لمــدة 10 دقائــق أو غمرهــا لمــدة 15 دقيقــة أو 20 دقيقــة بينمــا يّتضــح وجــود فــروق معنوّيــة فقــط بيــن الغمــر لمــدة

ــة بيــن المعامــالت الثــالث حيــث تــّم الحصــول علــى  15 دقيقــة أو لمــدة 20 دقيقــة. وعنــد دراســة اإلنبــات يتوّضــح وجــود فــروق معنوّي
أفضــل نســبة إنبــات عنــد غمــر البــذور فــي الكلوروكــس لمــدة 10 دقائــق، ويعــود هــذا إلــى عــدم تأثيــر التركيــز المنخفــض مــن الكلوروكــس 
فــي حيوّيــة البــذور. إذًا فــي حــال اســتخدام بــذور ســيتروميلو ُينصــح باســتخدام الكلوروكــس بتركيــز )25%( الــذي أعطــى كفــاءًة جيــدة مــن 
حيــث تأثيــره فــي التلــّوث واإلنبــات وذلــك لمــدة 10 دقائــق. وهــذا يتفــق مــع مــا توصــل إليــه )Daryush et al., 2011( حيــث أعطــى 
غمــر بــذور )Andrographis paniculata. Nees( بالكلوروكــس لمــدة 10 دقائــق أفضــل نتائــج مــن حيــث تأثيــره فــي نســبة التلــّوث.

نبــات بــذور الترويــر ســيترانج ُيالحــظ أّن أقــل نســبة تلــّوث  وفيمــا يتعّلــق بـــتأثير اختــالف مــدة الغمــر فــي الكلوروكــس فــي نســبة تلــّوث واإ
تــّم الحصــول عليهــا كانــت عنــد غمــر البــذور فــي الكلوروكــس لمــدة 15 دقيقــة وليــس هنــاك فــروق معنوّيــة بيــن غمرهــا لمــدة 15 دقيقــة 
أو غمرهــا لمــدة 20 دقيقــة لكــن لوحــظ وجــود فــروق معنوّيــة بيــن الغمــر لمــدة 10 دقائــق أو الغمــر لمــدة 15، أو لمــدة 20 دقيقــة، ويعــود 
هــذا الفــرق إلــى التأثيــر المتزايــد للكلوروكــس فــي التخلــص مــن األحيــاء المســببة للتلــّوث كلمــا زادت مــدة الغمــر فيهــا. أّمــا فيمــا يتعلّــق بنســبة 
اإلنبــات يّتضــح تأثيــر مــدة الغمــر فــي الكلوروكــس، حيــث ُيالحــظ وجــود فــروق معنوّيــة فــي نســبة اإلنبــات بيــن المعامــالت المدروســة لــذا 
ُينصــح فــي حالــة الترويــر ســيترانج غمــر البــذور بالكلوروكــس لمــدة 15 دقيقــة حيــث أعطــى كفــاءة تعقيــم جيــدة وأقــل نســبة تلــوث، وكانــت 

نســبة اإلنبــات جيــدة وال تختلــف اختالفــًا معنوّيــًا عــن الغمــر لمــدة 10 دقائــق أو 20 دقيقــة.
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نباتها الجدول 2. تأثير مدة التعقيم باستخدام الكلوروكس بتركيز )25%( في نسبة تلوث بذور األصول المستخدمة واإ

نسبة اإلنبات )%(نسبة التلّوث )%(عدد العيّناتمدة التّعقيم )د(األصل

النارنج

104544.44c52.00b

154511.11a87.50a

204515.56ab63.16b

السيتروميلو

104548.89de78.26d

154562.22e64.70de

204542.22d57.69e

تروير سيترانج

104555.56h70.00g

154528.89g65.62g

204540.00gh66.67g

األرقام التي تحمل حروفًا متشابهة ضمن األصل الواحد ال تختلف معنويًا فيما بينها حسب اختبار مربع كاي عند مستوى ثقة %95

2- تأثير بعض العوامل في نجاح الّتطعيم الّدقيق:
2-1- تأثير األصل المستخدم:

يّتضــح تأثيــر األصــل المســتخدم فــي نســبة نجــاح الّتطعيــم مــن خــالل الشــكل)7( الــذي يوّضــح أّن نســبة نجــاح التطعيــم كانــت فــي أدناهــا 
عنــد اســتخدام أصــل الترويــر ســيترانج وهــذا ال يتفــق مــع )Navarro et al., )1975 حيــث تــّم الحصــول علــى أعلــى معــّدل للمطاعيــم 
البرتقــال ثالثــي األوراق   ،Sour orange النارنــج الناجحــة باســتخدام ترويــر ســيترانج كأصــل وكان األصــل األفضــل مقارنــًة مــع 

 .Rough lemon والليمــون المخرفــش ،Poncirus trifoliate
يتبّيــن وجــود فــروق معنوّيــة بيــن األصــول الثالثــة وهــذا ال يتفــق مــع النتائــج التــي حصــل عليهــا )Fifaei et al., )2007 حيــث

ــم يؤثــر األصــل فــي نجــاح الّتطعيــم الّدقيــق عنــد اســتخدام األصليــن )Troyer citrange and Citrumello(، كمــا ُيالحــظ تفــّوق  ل
أصــل الســيتروميلو علــى أصلــي الزفيــر والترويــر ســيترانج وُتعــزى هــذه الفــروق بيــن األصــول إلــى درجــة التوافــق بيــن الطعــم واألصــل 
 Navarro et al., )1975( والتــي تلعــب دورًا مهّمــًا فــي نجــاح الّتطعيــم، وقــد تــّم إيضــاح التوافــق بيــن الطعــم واألصــل مــن قبــل
 Danthu et al., )2004( حيــث كانــت نســبة نجــاح الّتطعيــم لألصــل ترويــر ســيترانج بقمــم مأخــوذة مــن الليمــون أقــل، وبالتالــي وفقــًا ل
قــد يكــون الّتطعيــم المخبــري الدقيــق وســيلًة فّعالــة للكشــف المبّكــر عــن عــدم التوافــق بيــن الطعــم واألصــل والــذي يكــون شــائعًا بدرجــٍة أكبــر 

.)Danthu et al., 2004( عندمــا يكــون التباعــد الوراثــي كبيــرًا بيــن الطعــم واألصــل
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الشكل7. تأثير األصل في نسبة نجاح التطعيم المخبري الدقيق )%(
األرقام التي تحمل حروفًا متشابهة ال تختلف معنويًا فيما بينها حسب اختبار مربع كاي على مستوى ثقة 95%

2-2- تأثير حجم القمم النامية:
يّتضــح مــن الشــكل )8( تأثيــر حجــم القمــم الناميــة المســتخدمة فــي نجــاح التطعيــم المخبــري الدقيــق، حيــث ُيالحــظ زيــادة نســبة نجــاح 
الّتطعيــم مــع زيــادة حجــم القمــم الناميــة ويأتــي هــذا متوافقــًا لمــا توصــل إليــه )Juarez et al., )1988 الذيــن حصلــوا علــى نســبة نجــاح 

أكبــر للّتطعيــم كلمــا كانــت القمــم الناميــة بحجــٍم أكبــر.
تبّيــن النتائــج تأثيــر اختــالف حجــم القمــم الناميــة فــي نجــاح الّتطعيــم حيــث كانــت الفــروق معنوّيــة بيــن اســتخدام قمــم ناميــة بحجــم )1( مــم 
وقمــم أصغــر حجمــًا بحجــم )0.5 أو 0.7 مــم( إذ تــّم الحصــول علــى أعلــى نســبة نجــاح للتطعيــم )62.50%( باســتخدام حجــم )1( مــم  

 .)Sharma et al., 2007(  وقــد ُيعــزى ارتفــاع نســبة نجــاح التطعيــم الــى التحــام الطعــم مــع األصــل حســب

الشكل 8. تأثير حجم القمم النامية في نسبة نجاح التطعيم المخبري الدقيق )%(
األرقام التي تحمل حروفًا متشابهة ال تختلف معنويًا فيما بينها حسب اختبار مربع كاي عند مستوى ثقة 95%
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ويوّضح الشكل )9( التحام الّطعم مع األصل ونمو الّطعم داخل األنابيب وذلك بعد شهٍر من إجراء الّتطعيم.

الشكل 9. نمو الطعم بعد االلتحام بمدة شهر
2-3- تأثير طبيعة الوسط المغّذي:

أعطــى اســتخدام وســط مغــّذي ســائل نســبة نجــاح أفضــل )45.83%(، بينمــا أعطــى اســتخدام وســط صلــب نســبة نجــاح )%12.50( 
وكانــت الفــروق معنوّيــة بينهمــا وفقــًا الختبــار مربــع كاي مشــابهًا لمــا توصــل إليــه )Toma and Mosleh, )2010  حيــث ازداد معــّدل 
نجــاح الّتطعيــم فــي نباتــي التفــاح والخــوخ باســتخدام وســط ســائل إلــى 60% و70% علــى التوالــي، بينمــا كانــت النســبة 10% فــي حــال 
اســتخدام الوســط الصلــب لــكال النباتيــن، وهــذه النتائــج تُثبــت أّن اســتخدام الوســط الســائل أكثــر فعالّيــة مــن الوســط الصلــب. ويعــود ذلــك 
الــى كــون المــادة الغذائيــة المتاحــة للخاليــا النباتّيــة المزروعــة نســيجيًا أعلــى فــي األوســاط الســائلة عــن تلــك المتاحــة فــي األوســاط الصلبــة 

.)Duval et al., 1995(
2-4- تأثير الطريقة المّتبعة في الّتطعيم:

أعطــت طريقــة التطعيــم بشــق T-المعكــوس نتيجــة أفضــل مــن طريقــة الوضــع الســطحي وكانــت نســبة النجــاح للتطعيــم أعلــى 
)75%و25% علــى التوالــي( وكانــت الفــروق معنوّيــة بينهمــا وفقــًا الختبــار مربــع كاي وأتــت هــذه النتيجــة متوافقــة مــع مــا توصــل إليــه 
)Fifaei et al., )2007 حيــث اعتبــرت طريقــة شــق T- المعكــوس طريقــة نموذجّيــة، ألّن البرعــم ينمــو ببســاطة فــي هــذه الطريقــة 

وليــس هنــاك أي خطــأ فــي التمييــز بينــه وبيــن البراعــم العرضيــة.
االستنتاجات:

دلّــت التجــارب أّن كاّلً مــن حجــم القمــم الناميــة ومصدرهــا، وطريقــة الّتطعيــم المّتبعــة، وطبيعــة الوســط المغــذي، واألصــل المســتخدم تؤثّــر 
بشــكٍل واضــح فــي نســبة نجــاح الّتطعيــم المخبــري الّدقيــق فــي حالــة البرتقــال أبــو ســّرة.

كان أثــر حجــم القمــم الناميــة واضحــًا فــي نجــاح الّتطعيــم المخبــري الّدقيــق، حيــث اّتضــح أّن زيــادة حجــم القمــم الناميــة إلــى 1 مــم ســّبب 
زيــادًة ملحوظــة فــي نســبة نجــاح الّتطعيــم المخبــري الّدقيــق.

وقد لوحظ اختالفًا واضحًا في نســبة نجاح الّتطعيم بحســب األصل المســتخدم، وتبّين بأّن أفضل األصول المســتخدمة هو الســيتروميلو 
و بالتالــي ُينصــح باســتخدامه واالعتمــاد عليــه عوضــًا عــن االعتمــاد الكلــي علــى أصــل النارنــج.

كمــا اّتضــح الفــرق بيــن اســتخدام وســط ســائل أو صلــب لزراعــة النباتــات المطعمــة فــي نجــاح الّتطعيــم المخبــري الّدقيــق وتبّيــن أّن الوســط 
الســائل حقــق نتائــج أفضــل مــن الصلــب.

باإلضافــة إلــى ذلــك كان تأثيــر الطريقــة المّتبعــة فــي الّتطعيــم واضحــًا حيــث تفــّوق اســتخدام طريقــة T-المعكــوس علــى طريقــة الوضــع 
الســطحي.
التوصيات:

- تطبيــق الّتطعيــم المخبــري الّدقيــق علــى أنــواع وأصنــاف الحمضيــات المختلفــة، بهــدف الحصــول علــى أّمهــات خاليــة مــن األمــراض 
الفيروســّية وتزويــد المزارعيــن بهــا بحيــث يتــّم االعتمــاد علــى هــذه الغــراس فــي إنشــاء البســاتين الجديــدة.

- تطبيــق طرائــق الكشــف عــن الفيروســات مثــل ELISA والنباتــات الدالــة و PCR للتأّكــد مــن خلــّو العّينــات الناتجــة مــن األمــراض 
الفيروســّية.



12 ابراهيم وآخرون-المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)1(:1-14. آذار/مارس 2018

Ibrahim et al -Syrian Journal of Agricultural Research 5(1):1- 14. March 2018

المراجع:
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Abstract
The research was conducted at Faculty of Agriculture, Damascus University/
Syria, with the help of Scientific Agricultural Research Center in Latakia during 
2013 and 2014 seasons. Three rootstocks were used i.e. Sour orange, citrumelo 
and troyer citrange, to study some factors affecting the success of micrografting 
technique (concentrations and periods of sterilization, rootstock, shoot tip size, type 
of nutritive medium and the grafting method). The nutritive medium was prepared, 
and the shoot tips was isolated from Navel orange source, then the micrografting 
was done for the three rootstocks. The results showed that contamination and 
germination of seeds were affected by the concentration and period of sterilization. 
Also, this effect varied among the three rootstocks that were used. Success of 
grafting depended on the rootstocks. Citrumelo rootstock gave the highest grafting 
rate (54.17 %). Regarding shoot tip size, the results revealed that this character 
played a crucial role for the success of micrografting. The highest grafting rate 
was achieved (62.50%) by using shoot tips of about 1 mm sized. Also, the results 
showed that grafting method and nutritive medium had vital role on the success of 
micro-grafting. Micro-grafting rates were better by using liquid medium (45.83%) 
and with the application of inverted T-incision method (75%).
Key words: Navel orange, In vitro micrografting, Rootstocks.


