اكثار اربعة اصناف نادرة من نخيل التمرالنادرة ((Phoenix dactylifera L.
بتقانة زراعة األنسجة
عباس ميدي جاسم

* احمد ماضي وحيد المياحي

عمي حسين محمد الطو

كمية الزراعة  /جامعة البصرة مركزأبحاث النخيل  /جامعة البصرة كمية الزراعة  /جامعة البصرة

الخالصة

أجريت ىذه الدراسة في مختبر زراعة األنسجو النباتية التابع لمركز أبحاث النخيؿ والتمور في

جامعة البصره لمفترة مف  ,2007 -2004بيدؼ إكثار بعض أ صناؼ نخيؿ التمر النادرة خضرياً

بواسطة تقانة زراعة األنسجة ,استخدـ ت ليذا الغرض األجزاء النباتيو التالية ( البراعـ القمية  ,البراعـ

األبطية ,مبادئ األوراؽ ) المستأصمة مف فسائؿ النخيؿ الخصاب وأـ الدىف والشريفي والعويدي .

واظيرت نتائج الدراسة تفوؽ التوليفة المكونة مف  50ممغـ  /لتر  NAAو  3ممغـ  /لتر  2iPفي
النسبة المئوية ألستحثا ث الكالس األولي لؤلصناؼ األربعة  ,وأظير صنؼ الخصاب تفوقو في

األستجابة عمى استحثاث الكالس األولي مقارنة باألصناؼ الثبلثة األخرى  .واظيرت التوليفة المكونة

أظير
مف  10ممغـ  /لتر  NAAو  3ممغـ  /لتر  2iPتفوقيا في استحثاث الكالس الجنيني  ,فيما
َ
الوسط الغذائي المزود بػ(  50ممغـ  /لتر مف الحامض األميني الكموتاميف مع  3ممغـ  /لتر مف
فيتاميف البايوتيف ) كفاءة أفضؿ في الحصوؿ عمى أعمى معدؿ لموزف الطري لمكالس ألجنيني عند
صنؼ "أـ الدىف" .وتميزت التوليفة المكونة مف  0.1ممغـ /لتر مف  5 + NAAمؿغـ /لتر مف 2iP
بتفوقيا في النسبة المئوية لمزروعات المكونة لؤلجنة الخضرية كما واظيرت تفوقيا بسرعة ظيور
األجنة فييا و لؤلصناؼ األربعة المدروسة .وتميز صنفي الخصاب وأـ الدىف بتفوقيما المعنوي في

الفترة البلزمة لظيور األجنة فييما مقارنة بصنفي الشريفي والعويدي ,كما تفوؽ صنؼ أـ الدىف معنويا
في عدد األجنة الخضرية المتكونة في حيف سجؿ صنؼ نخيؿ العويدي اقؿ عدد منيا  .و

تميزت

التوليفة المكونة مف (  0.1ممغـ  /لتر  NAAمع  1ممغـ /لتر  (2iPبالحصوؿ عمى أعمى معدؿ
النبات األجنة  .وأ ف زيادة تركيز السكروز مف (  ) 45-30غراـ  /لتر مع أختزاؿ قوى أمبلح اػؿ
( )MSالى النصؼ قد حفز معظـ األجنة عمى األنبات لصنؼ الخصاب .
 مستؿ مف اطروحة دكتوراه لمباجث الثاني .

المقدمة

نخمة التمر  Phoenix dactylifera L.مف النباتات الزىرية وحيدة الفمقة التي تنتمي لمعائمة
وخميؼ  . )2004 ,تُعد
 , Arecaceaeوتشمؿ ىذه العائمة "  "225جنس و"  "2600نوع ( عاطؼ َ
نخمة التمر أحد أىـ أشجار الفاكية المستديمة الخضرة في الكثير مف بمداف العالـ التي تنتشر فييا زراعة

ويعتقد أف أصؿ نخيؿ التمر منطقة الخميج العربي ومف المحتمؿ أنيا نشأت في جنوب العراؽ
ىذه الشجره ُ ,
( . )Wrigley ,1995تُشير اإلحصائيات الخاصة بنخمة التمر الى انخفاض في أعداد ىذه الشجرة بكافة
مناطؽ زراعة النخيؿ في العراؽ في العقديف األخيريف وخاصة بمحافظة البصرة  ,فقد تراجع العدد الى

مميوفي نخمة خبلؿ عاـ  2004بالمقارنة مع أعداد ىا السابقة والبالغ ( )13مميوف نخمة (إحصا ئية و ازرة
الزراعة . ) 2004 ,
يتـ إكثار نخيؿ التمر جنسياً بواسطة البذور وخضرياً بواسطة الفسائؿ  ,حيث أ َف طريقة زراعة البذور
تقتصر عمى الرغبة في أنتاج أعداد كثيرة مف النخيؿ يمكف استعماليا في عمميات التربية والتحسيف
) Eke et al.,2005و Yadav et al.,2001و  . ( Jasim,1999أما طريقة اإلكثار الخضري
بالفسائؿ فيي المفضمة والشائعة في إكثار أصنا ؼ النخيؿ لؤلغراض التجارية  ,حيث يتـ الحصوؿ عمى
أخذت منيا الفسائؿ(  ) Bajaj,1992اال أف ىناؾ
نباتات مطابؽة مف الناحية ا ا
لورثية لنبات األـ التي ُ
العديد مف الصعوبات التي تواجو إكثار النخيؿ بيذه الطريقة  ,والتي تتمثؿ في قمة أعداد الفسائؿ المتكونة
عمى النخمة األـ وخبلؿ فترة محدودة مف حياة الشجرة " فترة الحداثة " حيث تتراوح أعداد الفسائؿ المنتجو

ما بيف ( )33 -1فسيمو أعتماداً عمى الصنؼ وعمميات الخدمة ( Popenoe,1973و مطر )1986 ,

 .لقد أثبتت تقنية زراعة األنسجة كفاءتيا مف حيث وفرة النباتات المنتجو وتجانسيا خبلؿ فترة زمنية

أخذت منو "True-to-
قصيرة  ,عبلوةً عمى ذلؾ مطابقتيا مف حيث التركيب الوراثي لنبات األـ ألتي ُ
 ,"typeوخموىا مف المسببات المرضية والحشرية فضبل عف أمكانية إكثار النباتات عمى مدار السنو بغض
النظر عف الموسـ والمناخ ( Al-Chamidi,1993و. ) Ahloowalia and Prakash,2004
أف أصناؼ نخيؿ التمر النادرة في تناقص مستمر وىي ميددة بخطر األنقراض بمناطؽ زراعة ىذه الشجرة

في العراؽ ,ولكوف الفسائؿ تعتبر وسيمة اإلكثار التقميدية الوحيدة لممحافظة عمى بقاء و أنتشار الصنؼ لذا

جاءت اىمية األستفادة مف تقنية زراعة األنسجة في ىذه الدراسة لمتوسع في زراعة بعض األصناؼ النادرة
مثؿ ( الخصاب وأـ الدىف والشريفي والعويدي ) .

المواد وطرائق العمل

اجريت ىذه الدراسة في مختبر الزراعة النسيجية التابع لمركز أبحاث النخيؿ والتمور في جامعة البصره

لمفترة مف  , 2007 -2004أستخدمت فسائؿ النخيؿ الـ أخوذه مف بعض األصناؼ النادرة المزروعة في
بساتيف محافظة البصرة وىذه األصناؼ ىي " الخصاب وأـ الدىف والشريفي والعويدي"  ,تـ تحضير

األجزاء النباتية " البراعـ القمية وا لبراعـ األبطية ومبادئ األوراؽ" بطريقة إزالة األوراؽ والميؼ بالتعاقب

وبصورة تصاعدية ( )Acropetallyحتى الوصوؿ الى القمة النامية (  , )Shoot tipوتـ فصؿ مبادئ
األوراؽ خبلؿ عممية تشريح الفسائؿ واألحتفاظ بيا لحيف أستخداميا في عمميات اإلكثار النسيجي  ,وجرى
أيضا استئصا ؿ البراعـ األبطية الخضرية (  )Axillary budsالواقعة في أباط األوراؽ والبالغة أطواليا
بيف (  )10-4ممـ  ,فيما أستبعدت البراعـ الصغيرة غير المتحورة وكذلؾ البراعـ الزىرية  ,وقد أستخدمت
الشفرات والمبلقط المعقمة في عممية تشري ح الفسائؿ وفصؿ األجزاء النباتية  .وضعت األجزاء النباتية
المستأصمة في محموؿ مضاد لؤلكسدة "  , "Antioxidant Solutionوالذي يتكوف مف (  )150ممغـ /
لتر حامض الستريؾ و(  )100ممغـ  /لتر حامض األسكوربؾ وذلؾ إليقاؼ عممية األكسدة ومنع أسمرار
األنسجة المراد زراعتيا وتراكـ المواد الفينولية عمى أسطحيا

(  . ) Zaid ,1984أجريت

عممية اؿتعقيـ السطحي لؤلنسجة النباتية بعد أف جزأت البراعـ القـ ية طولياً الى أربعة أجزاء متساوية

( , )Mater,1986فيما تُركت البراعـ األبطية ومبادئ األوراؽ عمى حاليا  ,ثـ وضعت األجزاء النباتية

داخؿ أوعية زجاجية تحتوي محموؿ القاصر التجاري بتركيز(" )%20حجـ :حجـ" وأضيؼ اليو قطرة واحدة

مف المادة الناشرة"  "Tween-20لكؿ  100مؿ مف المحموؿ" وكاف بقاء األجزاء النباتية في المحموؿ لمدة
وغسمت بالماء المقطر المعقـ ثبلث
( )15دقيقة  ,بعدىا استخرج ت األجزاء النباتية مف محموؿ التعقيـ ُ

مرات وتمت ىذه العممية داخؿ منضدة انسياب اليواء الطبقي " " Laminar Air Flow Cabinet

بستعماؿ كحوؿ األيثانوؿ والفورمالدييايد المخفؼ بالماء المقطر المعقـ  .يتكوف الوسط
المعقـ ة مسبقا أ
الغذائي مف مجموعة مف األمبلح البلعضوية ( )Murashige and Skoog , 1962والتي تُعرؼ
اختصار بأمبلح " " MSحيث يتـ تحضيرىا مختبر اًي بشكؿ محموؿ أساس "  " Stock solutionوتتكوف
اً
ىذه األمبلح مف خمسة مجاميع  .ويوضح جدوؿ ( أ ) المواد الكيميائية المضافة الى الوسط الغذائي .

جدول(أ) تراكيز املواد املضافة إىل الوسط الغذائي لتحفيز الكالس .
الكمية

أسم المادة
اورثو فوسفات الصوديوـ الحامضية

Sodium dihydrogen Ortho phosphate

170

السكروز Sucrose

30000

ميزوانيستوؿ Meso-Inositol

100

كبريتات االدنيف Adenine Sulphate

40

ثياميف

Thiamine –HCl

0.5

فحـ منشط متعادؿ Neutralized activated charcoal

2000

األكر Agar

6000

 -1تحضير التراكيز المختمفة من الـنفثالين حامض الخميك"
الكالس األولي .

(ملغم/لتر)

 " NAAوتأثيرىا في تحفيز أستحثاث

ُزرعت األجزاء النباتية " القمة النامية ,البراعـ األبطية  ,مبادئ األوراؽ "في الوسط الغذائي  MSمع
المواد في الجدوؿ أ وأضيؼ اليو األوكسيف  NAAبالتراكيز ( صفر  )50 , 25 , 10 ,ممغـ  /لتر
باألضافة الى السايتوكاينيف  2iPبتركيز  3ممغـ  /لتر كمعاممة ثابتة  .بعد الزراعة في األوساط المذكورة
ُحضنت الزروعا ت عمى درجة ح اررة (ْ )1 ± 27ـ وتحت الظبلـ المستمر  ,تـ تقييـ استجابة األصناؼ
مف خبلؿ أجراء متابعات يومية لمزروعا ت ؿحساب النسب المئوية لؤلجزاء النباتية المكونة لمكالس

تـ حساب عدد األياـ التي تطمبيا تمؾ األجزاء لتكويف الكالس في األصناؼ
لؤلصناؼ األربعة  ,كما َ
المدروسة .
 - 2تحضير منظمات النمو وتأثيرىا في أستحثاث الكالس الجنيني .
ُنقؿ الكالس األولي المتكوف إلى الوسط الغذائي  MSمع المواد في الجدوؿ أ وزود بمنظمات النمو
النباتية ووفقاً لممعامبلت التالية -:أضافة أوكسيف الػ NAAلوحده بالتراكيز التالية (ممغـ  /لتر)

( صفر ) 10 , 1 ,باإلضافة إلى معاممة ( 10ممغـ  /لتر  3 + NAAممغـ  /لتر  . )2iPقدرت النسبة
المئوية ألنسجة الكالس األولي المكونة لمكالس الجنيني لؤلصناؼ المدروسة  ,واستخدـ تسعة مكررات لكؿ
معاممة وبواقع (  )50ممغـ كالس  /أنبوبُ .حضنت اؿزروعات عمى درجة ح اررة (ْ )1 ± 27ـ وعند شدة

أضاءة " "1000لوكس وبمعدؿ " "16ساعة ضوئية  /يوـ .

 1-2تحضير النيتروجين العضوي (الحامض األميني الكموتامين"

 "Glutaminوفيتامين

البايوتين" "Biotinوتأثيره في الوزن الطري للكالس الجنيني .
,0

تـ دراسة تأثير النيتروجيف العضوي عبر تجييز الوسط الغذائي بعدة تراكيز مف "الكموتاميف" (
َ
حث تأثير التراكيز المختمفة مف "البايوتيف"( ) 3 , 2 , 1 , 0
 ) 100 , 50 , 10ممغـ  /لتر  ,كما ُب َ
ممغـ  /لتر في تجربة عاممية لتحديد التراكيز المناسبة لُكؿ منيما والتداخؿ بينيما في نمو الكالس الجنيني
لصنؼ " أـ الدىف " حيث استخدمت ثبلثة مكررات لكؿ معاممة  ,ويتألؼ الوسط الغذائي مف أمبلح
الػ" "MSمع المواد في (الجدوؿ أ )ُ ,حضنت الزروعات تحت نفس الظروؼ المذكورة في الفقرة السابقة .
-3تحضير تراكيز الـ " " NAAو" " 2iPوتأثيرىا في استحثاث األجنة الخضرية .

حث تأثير تراكيز
اختبرت عدة تراكيز مف أوكسيف الػ "  ) 1 , 0.1 , 0 ( "NAAممغـ  /لتر  ,كما ُب َ

المثمى لتحفيز نشوء
السايتوكاينيف" ) 5 , 3 , 1 , 0 ( "2iPممغـ  /لتر في تجربة عاممية لتحديد التراكيز ُ
األجنة الخضرية مف أنسجة الكالس ألجنيني المزروعة ,ويتألؼ ا لوسط الغذائي مف امبلح  MSمع المواد

تـ بحث تأثير الحالة الفيزياوية لموسط
في الجدوؿ "ب" ُ ,سجمت المدة ألوؿ ظيور لؤلجنة الخضرية ,كما َ
الغذائي في تطور األجنة الخضرية باإلضافة الى الزراعة في الوسط الغذائي شبو الصمب ُنقمت األجنة
وزرعت داخؿ أوعية الزراعة "  "Flasksالمجيزه بػ ( ½ القوى مف
المتكونة الى الوسط السائؿ المتحرؾ ُ
أمبلح ال ػ ,)MSحيث وضعت أوعية الزراعة عمى جياز اليزاز "  "Shackerبسرعة "  "100دوره  /دقيقة
شير واحد  ,أستخدـ الوسط نفسة المستعمؿ في استحثاث األجنة الخضرية
لمدة ُ

عدا أضافة األكر,

وأستناداً إلى نتائج الدراسة الحالية فقد اعتمدت التوليفة المكونة مف (  0.1ممغـ  /لتر مف الػ  NAAمع 5

ممغـ /لتر مف الػ )2iPفي تحديد استجابة الكالس الجنيني ألصناؼ النخيؿ الخاضعة لمدراسة لنشوء األجنة
الخضرية والفترة التي تتطمبيا لظيورىا  ,وقد أستخدـ (  )12مكرر لكؿ معاممة حيث زرع في كؿ أنبوب
( )50ممغـ مف الكالس الجنيني ُ ,حضنت الزروعات عمى درجة ح اررة

(ْ )1 ± 27ـ وعند شدة أضاءة

" "1000لوكس وبمعدؿ " "16ساعة ضوئية  /يوـ يعقبيا " "8ساعات ظبلـ  ,وكانت أعادة الزراعة تجري
كؿ ( )6-5أسابيع .
جدول(ب) تراكيز المواد المضافة إلى الوسط الغذائي لتحفيز األجنة الخضرية وانباتيا .
الكمية

ت

المـاده

1

ميزو أينوسيتوؿ Meso-Inositol

100

2

فوسفات الصوديوـ ثنائية الييدروجيف NaH2PO4-H2O

170

3

كبريتات األدنيف Adenine sulfate

40

4

كموتاميف Glutamine

100

5

ثايميفthiamin Hcl-

0.5

6

بايرودكسف Pyridoxine

0.5

7

سكروز Sucrose

30000

8

اكر Agar

6000

9

فحـ منشط Activated charcoal

500

(ممغم /لتر)

 -4أنبات األجنة الخضرية
 1 -4تحضير التراكيز المختمفة من " "NAAو" " 2iPوتأثيرىا في أنبات األجنة الخضرية .
ُنقمت األجنة الخضرية لؤلصناؼ المدروسة إلى اؿوسط الغذائي المكوف مف أمبلح الػ"  "MSوالمزود
اختبرت عدة تراكيز مف الػ ""NAA
بالمواد المذكورة في الجدوؿ "ب" حيث ُ
حث تأثير التراكيز المختمفة مف السايتوكاينيف " "2iP
(  ) 1.0 , 0.1 , 0.05 , 0ممغـ  /لتر  ,كما ُب َ
المثمى مف منظمات النمو النباتية
(  ) 3 , 2 , 1 , 0ممغـ  /لتر في تجربة عاممية لتحديد التراكيز ُ

في تحفيز أنبات األجنة الخضرية ,استخدمت ستة مكررات تـ انتخاب ىذه األجنة بحيث كانت متناسقة في
الطوؿ والحجـ قدر األمكاف  ,ظروؼ التحضيف واعادة ازراعة كما في الفقرة السابقة .
 -2 -4تحضير تراكيز تراكيز السكروز وأمالح الــ( )MSوتأثيرىا في أنبات األجنو الخضرية
يز بتركيزيف مف أمبلح الػ "MS
ُزرعت أجنة نخيؿ التمر صنؼ" الخصاب" في وسط اإلنبات حيث ُج َ
وزود ُكؿ تركيز مف األمبلح المذكورة بػعدة تراكيز مف السكروز ( 45 ,
" ( قوة كاممة ونصؼ القوة ) ,
َ
المثمى لتحفيز األجنة عمى األنبات ,أستخدمت
 )30 ,15غراـ /لتر  ,في تجربة عاممية لتحديد التراكيز ُ

اربعة مكررات لكؿ معاممة زرع في كؿ منيا (  )3أجنة ,انتخاب األجنة وظروؼ التحضيف كما في الفقرة

السابقة ,.قُدرت النسبة المئوية لئلنبات بعد( )8أسابيع مف الزراعة .
 -5تصميم التجربة والتحميل اإلحصائي
صممت تجربة فترات ظيور األجنة وعددىا

ؾتجربة بسيطة وحسب التصميـ العشوائي الكامؿ

) ,The Completely Randomized Design (C.R.Dواختبرت المعنوية بيف المتوسطات حسب
اختبا ر أقؿ فرؽ معنوي معدؿ )Revised least significant differences test (R.L.S.D
وبمستوى احتماؿ  . %5أما بقية التجارب فنفذت كتجارب

عاممية وحسب التصميـ العشوائي الكامؿ

واختبرت المعنوية بيف المتوسطات حسب أختبار أقؿ فرؽ معنوي معدؿ وبمستوى أحتماؿ  %5اعتماداً

عمى ( الراوي وخمؼ اهلل . )1980،

النتائج والمناقشة
- 1تأثير التراكيز المختمفة من الـنفثالين حامض الخميك"  " NAAفي تحفيز أستحثاث الكالس األولي
يتضح مف الجدوؿ ( )1أف أعمى معدؿ لنسبة أستحثاث الكالس قد بمغ ( )%44.44عند التركيز ""50
ممغـ  /لتر مف الػ "  " NAAبوجود " "3ممغـ  /لتر مف الػ  2iPوالتي أظيرت تفوقيا وبفارؽ معنوي عف
عند معاممة المقارنة "صف اًر ".
عند مستوى معنوية  %5فيما كانت نسبة األستجابة َ
التراكيز األخرى َ
كما تشير النتائج في الجدوؿ ( )1الى تفوؽ البراعـ القمية معنوياً في النسبة المئوية ألستحثاث الكالس
مقارنة بالبراعـ األبطية ومبادئ األوراؽ .
كما أظيرت الدراسة تبايف األصناؼ في األستجابة عمى أستحثاث الكالس  ,فقد وجد أف صنؼ نخيؿ
أظير صنؼ
الخصاب كاف أفضؿ األصناؼ أستجابة حيث بمغت نسبة األستجابو فيو ( , )%30.55فيما
َ
(

"العويدي" أقميا أستجابة عمى أستحثاث الكالس حيث بمغت نسبة األستجابة فيو ( ) %11.10
جدوؿ . )1

كما تشير نتائج الجدوؿ نفسو الى عدـ وجود تأثير معنوي نتيجة لمتأثير المشترؾ لمتداخؿ بيف األجزاء
النباتية واألصناؼ األربعة قيد الدراسة في النسبة المئوية ألستحثاث الكالس .
وفيما يتعمؽ بتأثير التداخؿ بيف تراكيز الػ" "NAAواألجزاء النباتية المختمفة ( بغض النظر عف الصنؼ)
 ,فقد أتضح التفوؽ المعنوي لمبراعـ القمية المزروعة في الوسط الغذائي المزود بػ(  )50ممغـ  /لتر" "NAA
في النسبة المئوية ألستحثاث الكالس األولي مقارنة ببقية المعامبلت في التداخؿ المذكور حيث بمغت
( )%66.66تمتو البراعـ القمية المزروعة في الوسط الغذائي المزود بػ

 25ممغـ  /لتر NAA

حيث

بمغت نسبة األستجابة فييا (  ,)%45.88ولـ تظير األجزاء النباتية المزروعة في الوسط الغذائي غير
المزود بػ"  "NAAاية استجابة عمى استحثاث الكالس حيث كانت نسبة األستجابة فييا صف اًر  .كما تُشير
البيانات المعروضة في الجدوؿ (  )1الى عدـ وجود تأثيرات معنوية نتيجة لمتأثير المشترؾ لمتداخؿ بيف
األصناؼ ونوع الجزء النباتي وتراكيز الػ "  "NAAفي معدؿ أستحثاث الكالس األولي اال أف أعمى معدؿ
ألستحثاث الكالس قد حصؿ عند البراعـ القمية المستأصمة مف فسائؿ اؿنخيؿ صنؼ الخصاب والمزروعة
في الوسط الغذائي المزود بػ(  )50ممغـ  /لتر  , NAAبينما لـ تظير األجزاء المختمفة المستأصمة مف
فسائؿ األصناؼ المدروسة والمزروعة في الوسط الغذائي غير المزود بػ

 , NAAوكذلؾ مبادئ األوراؽ

المستأصمة مف فسائؿ صنؼ العويدي والمزروعة في كافة التراكيز المستعممة أي أستحثاث لمكالس األولي
.
وأوضحت دراسة أستجابة األصناؼ لعدد األياـ التي تتطمبيا ألستحثاث الكالس (جدوؿ

أظير أف
)2
َ

صنؼ نخيؿ "الخصاب" تفوقاً معنوياً عمى بقية األصناؼ مف حيث األستجابة ألستحثاث الكالس أذ بدأ

ظيوره بعد (  )46يوـ  ,وبدى الكالس واضحاً لمعيف المجردة وبموف أبيض كريمي  ,تبله صنؼ نخيؿ "أـ
ثـ صنؼ الشريفي حيث بدأ الكالس بالظيور بعد
الدىف" أذ
َ
تطمب (  )62يوماَ لظيور الكالس فيو َ ,
تطمب صنؼ نخيؿ العويدي (  )143يوـ لظيورالكالس فيو حيث كانت أستجابتو
( )122يوـ  ,في حيف
َ
ضعيفة مقارنة باألصناؼ الثبلثة األخرى .

كما ويتضح مف الجدوؿ( )2وجود تفوؽ معنوي لمبراعـ القمية المستأصمة مف فسائؿ صنؼ الخصاب في
تطمب (  )39يوماً ألستحثاث
عدد األياـ التي تتطمبيا ألستحثاث الكالس بالمقارنة مع بقية األصناؼ حيث
َ

الكالس فيو  ,تمتو مبادئ االوراؽ المستأصمة مف فسائؿ النخيؿ لمصنؼ نفسو فالبراعـ القمية المستأصمة مف
تطمب (  53و  )54يوماً لكؿ منيما بالتتابع  ,والمذاف اظي ار تفوقيما
فسائؿ النخيؿ صنؼ اـ الدىف حيث
َ

المعنوي مقارنة بالمعامبلت األخرى  ,في حيف لـ تسجؿ مبادئ األوراؽ المستأصمة مف فسائؿ نخيؿ التمر
صنؼ العويدي أي أستحثاث لمكالس .

جدول ( )1تأثير التراكيز المختلفة من الـ ( NAAبوجود  3ملغم  /لتر من الـ ) 2iPفي النسبة المئوية ألستحثاث الكالس من أجزاء نباتية مختلفة لبعض أصناف نخيل التمر النادرة .
تراكيز

الخصاب

اػ NAA
( ممغـ /لتر)

الشريفي

أم الدىن

األجزاء انباتية

العويدي

المعدل
اؿراعـ
ب

البراعـ

مبادئ

اؿراعـ
ب

البراعـ

مبادئ

اؿراعـ
ب

البراعـ

مبادئ

اؿراعـ
ب

البراعـ

مبادئ

اؿراعـ
ب

البراعـ

مبادئ

القمية

األبطية

األوراؽ

القمية

األبطية

األوراؽ

القمية

األبطية

األوراؽ

القمية

األبطية

األوراؽ

القمية

األبطية

األوراؽ

0.0

**0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

d

*g

g

g

10

33.33

16.66

0.0

0.0

9.71

16.66

4.16

8.33

c

ef

g

fg

25

50

34.71

45.88

33.33

25.00

b

bc

cd

bc

44.44

66.66

37.50

29.16

a

a

bc

cd

50

50

83.33

33.33

50

33.33 66.66

50

66.66

50

المعدؿ

41.16

25

25

16.16 33.33

25

12.49 20.83 12.49 20.83 33.33

a

a

a

معدل

33.33

30.55 a

50

a

33.33

33.33

0.0
33.33

معدل

50

16.66 16.66

0.0

16.66 16.66

0.0

0.0

a

a

a

25.0 b

32.2

18.74

15.62

a

b

c

الصنؼ

16.66 33.33 33.33

0.0

33.33

0.0
0.0

16.66

a

a
22.21 b

التركيز

األجزاء النباتية

50

a

a

a

11.10 c

األجزاء النباتية× الصنؼ

ألتراكيز × األجزاء
النباتية

* االمعدالت التي يتبعيا نفس الحرؼ أواألحرؼ ال تختمؼ عف بعضيا معنوياً وأختبلفيا داللة عمى وجود فرؽ معنوي بينيا عند مستوى احتماؿ %5
** التداخؿ الثبلثي غير معنوي.

جدول( )2تأثير نوع الجزء النباتي المسـتأصل من فسائل أصناف مختمفة
من نخيل التمر في المدة الالزمة ألستحثاث الكالس األولي .
األصناف

الخصاب

أم الدىن

الشريفي

العويدي

نوع الجزء
النباتي

المدة الالزمة

لتكون الكالس معدل الصنف
(يوم)

براعم قمية

*39 a

براعم أبطية

46 b

مبادئ أوراق

53 c

براعم قمية

54 c

براعم أبطية

62 d

مبادئ أوراق

70 e

براعم قمية

112 f

براعم أبطية

123 g

مبادئ أوراق

131 h

براعم قمية

137i

براعم أبطية

149 j

مبادئ أوراق

-

46 a

62 b

122 c

143 d

*المعدالت التي يتبعيا نفس الحرؼ ال تختمؼ عف بعضيا معنويآ وأختبلفيا داللة

عمى وجود فرؽ معنوي بينيا عند مستوى احتماؿ . %5

- 2تأثير المعامالت المختمفة لمنظمات النمو في أستحثاث الكالس الجنيني
أظيرت دراسة تأثير معامبلت منظمات النمو في أستحثاث الكالس الجنيني مف األجزاء النباتية المختمفة (
البراعـ القمية  ,البراعـ األبطية  ,مبادئ األوراؽ )  ,أستجابة متشابية في أستحثاث الكالس الجنيني مف
بستحثاث الكالس الجنيني مف
تـ عرض البيانات الخاصة بتأثير المعامبلت المختمفة أ
األجزاء المختمفة لذا َ

البراعـ القمية فقط  .أظيرت النتائج في الجدوؿ (  )3تفوؽ المعاممة (  NAAبتركيز  10ممغـ  /لتر مع 3
ممغـ /لتر )2iPمعنوياً في النسبة المئوية لمكالس الجنيني المتكوف مقارنة بمعامبلت الدراسة األخرى فيما
عند معاممة المقارنة حيث بمغت
سجمت أقؿ نسبة مف الكالس الجنيني المستحث مف أنسجة الكالس األولي َ
أف التحميبلت األحصائية لـ تُظير فروقاً معنوية بينيا و معاممة الػ "  " NAAبتركيز 1
( )%19.25اال َ
ممغـ  /لتر .

كما تُشير النتائج المعروضة في الجدوؿ نفسو الى تفوؽ صنؼ نخيؿ "الخصاب" في النسبة المئوية
ألستحثاث الكالس الجنيني والبالغ ( )%55.50حيث أظير التحميؿ األحصائي تفوقو وبفارؽ معنوي مقارنة
بصنفي الشريفي والعويدي وبدوف فارؽ معنوي عف النسبة المئوية ألنسجة الكالس الجنيني المستحثة عند
صنؼ اـ الدىف  ,فيما بمغت اقؿ نسبة لمكالس الجنيني المستحث مف انسجة الكالس األولي ()%33.25
حيث سجمت عند صنؼ نخيؿ العويدي .
فيما لـ ُيظير التأثير المشترؾ لتداخؿ معامبلت منظمات النمو واألصناؼ أختبلفات معنوية في النسبة
المئوية لمكالس لمجنيني لممستحث مف أنسجة لمكالس األولي .

جدول( )3تأثير المعامالت المخنمفة لمنظمات النمو في النسبة المئوية لمكالس الجنيني ألصناف
نخيل التمر المكثرة خارج الجسم الحي .

األصناف

المعامالت

المعدل

(ممغـ  /لتر)

الخصاب

أم الدىن

الشريفي

العويدي

(0مقارنة)

33

22

11

11

19.25 c

)NAA(1

33

33

22

22

27.5c

)NAA(10

67

56

56

33

53.0 b

)2iP(3)+NAA(10

89

78

67

67

75.25 a

المعدل

55.50 a

47.25ab

39.0 bc

33.25 c

 RLSDلمتداخل

غير معنوي

*المعدالت التي يتبعيا نفس الحرؼ أواألحرؼ ال تختمؼ عف بعضيا معنوياً وأختبلفيا داللة
عمى وج ود فرؽ معنوي بينيا عند مستوى احتماؿ . %5

يتضح مف ىذه النتائج أىمية التوازف بيف األوكسينات والسايتوكايفينات في أستحثاث الكالس وتمايزه ,

ط
قد أرتب َ

حيث أ َف استجابة األجزاء النباتية عمى تحفيز تكويف الكالس األولي في األصناؼ المدروسة
بشكؿ أيجابي مع زيادة مستويات األوكسيف "" NAAمف (  )50-10ممغـ  /لتر  .اذ يمعب منظـ النمو
دور في تحفيز أستحثاث الخبليا عمى األنقساـ والنمو حيث يقوـ " " M-RNAبتوفير الطاقة
" "NAAاً

نتيجة تحفيزه األنزيمات ومنيا أنزيمات التنفس التي تنتج عنيا طاقة تكوف عمى شكؿ " " ATPوالتي تكوف

كافية لغرض حدوث األنقساـ ( المعري .)1995 ,
تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع (  Tisserat , )1979و ( Mohamed et al. , )2001في أف نوع
وتركيز األوكسيف لو دور في أستحثاث الكالس األولي وأف زيادة تركيز مستويات األوكسينات يؤدي الى
أرتفاع معدؿ تكويف الكالس .
كما تتفؽ ىذه الدراسة مع نتائج العديد مف الباحثيف الذيف أشاروا الى أختبلؼ األصناؼ في أستجابتيا
عمى أستحثاث الكالس ( وBhargava et al.,2003

و et al.,2001

Mohamed

). Eshraghi et al, 2005
بف أنتاج الكالس مف البراع ـ القمية
كذلؾ تتفؽ مع ) Jasim ,(1999و ) Yadav et al.,(2001أ
كاف أسرع مقارنة ابألجزاء النباتية األخرى  ,وقد ُيعزى السبب وراء ذلؾ الى اؿقطع سواء أكاف عف طريؽ

حفز ذلؾ تكويف الكالس .أو قد يعود الى أختبلؼ المحتوى
أزالة مبادئ األوراؽ أوقطع القمة نفسيا حيث َ
الداخمي لؤلجزاء النباتية مف األوكسينات (. ) Jasim ,1999اال انيا التتفؽ مع حميد

) (

 2001الذي اشار الى تفوؽ مبادئ األوراؽ عمى كؿ مف البراعـ القمية والبراعـ الجانبية في النسبة المئوية
ألستحثاث الكالس .
 1-2تأثير الحامض األميني الكميوتامين
وتطور الكالس الجنيني .

" "Glutamineوفيتامين البايوتين " "Biotinفي نمو

تظير النتائج في الجدوؿ (  )4أف افضؿ تركيز لمحامض األميني الكموتاميف سبب زيادة معنوية في
الوزف الطري لمكالس الجنيني لصنؼ نخيؿ أـ الدىف ىو (  )50ممغـ  /لتر ولمبايوتيف (  )3ممغـ  /لتر
حيث بمغ معدؿ الوزف الطري لكؿ منيما "1.375غـ و 1.307غـ " عمى التوالي .

ويشير التداخؿ المعنوي بيف الكموتاميف والبايوتيف الى اف افضؿ توليفة لزيادة الوزف الطري لمكالس الجنيني
المكونة مف (  50ممغـ  /لتر كموتاميف مع

 3ممغـ  /لتر بايوتيف) اذ بمغ معدؿ الوزف الطري

فييا  1.710غـ  .وىذا يؤكد اىمية اضافة كمييما لذا ينصح بيا مف اجؿ الحصوؿ عمى كالس جنيني
بوزف عالي

 ,حيث اف تجييز الوسط الغذائي الخاص بزراعة الكالس الجنيني بمصدر لمنيتروجيف

العضوي يكوف أكثر جاىزية لؤلمتصاص مف قبؿ النسيج مقارنة بالنيتروجيف غير العضوي
واف ىذا ساعد خبليا الكالس الجنيني عمى األنقساـ والنمو (

 . )Thom et al.,1980حيث تسيـ

األحماض األمينية في عممية أنقساـ ونمو خبليا األجنة وتكويف أنسجة جديدة

). (Glusman,1992

كما وتقوـ الفيتامينات بدور ميـ في نمو االنسجة مف خبلؿ تحفيزىا الفعاليات األنزيمية المختمفة .

جدول ( )4تأثير الحامض األميني الكموتامين وفيتامين البايوتين والتداخل بينيما في معدل الوزن الطري

لمكالس الجنيني(غم) لصنف نخيل أم الدىن .
تراكيز البايوتين (ممغم  /لتر)

تراكيزالكموتامين

المعدل

(ممغم  /لتر)

0

1

2

3

0

*0.750 h

0.930 g

0.980 g

1.000 g

0.915 c

10

0.790 h

0.810 h

1.100 f

1.170 ef

0.967 c

50

1.150 ef

1.230 de

1.410 b

1.710 a

1.375 a

100

1.120 f

1.160 ef

1.350 bc 1.270 cd

1.225 b

المعدل

0.952 c

1.032 c

1.307 a

1.190 b
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معنوي

- 3تأثير الـ " " NAAو" " 2iPفي أستحثاث األجنة الخضرية
تظير النتائج في الجدوؿ (  )5الى التفوؽ المعنوي لػ  NAAعند التركيز (  )0.1ممغـ  /لتر في المدة
البلزمة لظيور األجنة والبالغة (  )92.75يوـ مقارنة بالتراكيز األخرى ولؤلصناؼ قيد الدرس فضبلً عف
انو التوجد فروؽ معنوية بيف التراكيز المختمفة لػ  2iPفي المدة البلزمة لظيور األجنة .كما يتضح مف
الجدوؿ نفسو اف المدة اؿ الزمة لظيور األجنة اعتمدت عمى التداخؿ بيف تركيزي  NAAو  2iPحيث
تميز الوسط الغذائي المجيز بػ  0.1ممغـ  /لتر  NAAمع  3و 5

ممغـ  /لتر  2iPبتفوقو في المدة

التي تتطمبيا لظيور األجنة  ,حيث تكونت األجنة مف انسجة الكالس الجنيني في غضوف  89و  91يوـ
مقارنة بمعامبلت الدراسة األخرى .
كما تشيرالنتائج الى اؿتفوؽ المعنوي لػ  NAAعند التركيز  0.1ممغـ  /لتر في النسبة المئوية ألستحثاث
األجنة فيو .بينما تشير النتائج في الجدوؿ نفسو الى تفوؽ الكالس الجنيني المزروع في الوسط الغذائي غير
المزود بػ  2iPفي النسبة المئوية الستحثاث األجنة فيو حيث بمغت ( )% 58.33تبله التركيز  5ممغـ /
لتر 2iPحيث بمغت النسبة المئوية الستحثاث األجنة فيو (  , )%55.55وكاف ىذاف التركيزاف قد تفوقا
معنوياً عمى تركيزي  1و  3ممغـ  /لتر. 2iP
كما ويظير مف النتائج تميز التوليفة المكونة مف تداخؿ "

 0.1ممغـ  /لتر  NAAمع  5ممغـ  /لتر

 "2iPفي الحصوؿ عمى اعمى نسبة مف الزروعات التي تكونت فييا األجنة الخضرية وبفروؽ معنوية عف
تداخبلت المعامبلت األخرى حيث بمغت (

أختمؼ تأثير المعامبلت
 " )%91.66لوحو  ," 1ىذا وقد
َ

المدروسة في الفترة التي تطمبتيا لنشوء األجنة كما أختمفت في نسبة أستجابة الزروعات عمى أستحثاث
األجنة الخضرية مف أنسجة الكالس الجنيني أعتماداً عمى حالة التوازف بيف الػ  NAAو  2ipداخؿ الوسط

الغذائي .

جدول ( )5تأثيرالتراكيز المختمفة من الـ" "NAAوالـ  2iPفي المدة االزمة لظيور األجنة

(يوم) والنسبة المئوية لمزروعات التي تكونت فييا األجنة الخضرية لألصناف األربعة .
تراكيز
الـ""NAA

(ممغم  /لتر)
0.0

0.1

1.0

المعدل

تراكيزالـ  (2iPممغم  /لتر)
0.0

1.0

3.0

5.0

المعدل

*96cdef

93 bc

95 cde

99 fg

95.75 b

66.66 bc

41.66 e

25.00 f

16.66 f

37.49 c

97def

94 bcd

91 ab

89 a

92.75 a

58.33 cd

66.66 bc

75.00 b

91.66 a

72.91 a

95cde

96 cdef

98 efg

100 g

97.25 c

50.00 de

25.00 f

41.66 e

43.74 b 58.33cd

96 a

94.33 a

94.66 a

96.00 a

58.33 a

44.44 b

47.22 b

55.55 a

*المعدالت التي يتبعيا نفس الحرؼ أواألحرؼ ال تختمؼ عف بعضيا معنوياً وأختبلفيا داللة عمى
وجود فرؽ معنوي بينيا عند مستوى احتماؿ . %5
مدة ظيور األجنة( يوـ)

النسبة المئوية لمزروعات التي تكونت فييا األجنة

لوحة ( )1نشوء األجنة الخضرية لصنف نخيل "ام الدىن" عند الوسط الغذائي المجيز بـ
( 0.1ممغم  /لتر  5 +NAAممغم  /لتر .)2iP

تعد السايتوكاينينات مف العوامؿ الميمة في أستحثاث األجنة الخضرية (

 , )Tisserat,1991وأف

أضافة األوكسينات الى الوسط الغذائي الحاوي عمى السايتوكاينينات يمعب دو اًر في تمايز األنسجة
المزروعة (. )Jablonski and Skoog,1954
أف نشوء األجنة الخضرية يحصؿ نتيجة ألعادة زراعة الكالس الجنيني في أوساط غذائية مجيزة بتراكيز
منخفضة مف األوكسينات (  Dass et al.,1989و  , ) Brackpool ,1988حيث تُعد التراكيز

المنخفضة مف أوكسيف الػ""NAAمحفزة لنمو أكبر عدد مف العقد الجنينية مقارنة بالتراكيز العالية منو التي
أف
شجعت نمو وأنقساـ خبليا ا لكالس الجنيني وأكثارىا (  . ) Vermandi and Navaro,1995و َ

ظيور األجنة يحصؿ نتيجة ألختزاؿ تركيز األوكسيف " "NAAداخؿ الوسط الغذائي بسبب أمتصاص جزء

أف وجود الفحـ المنشط يمعب دو اًر في أدمصاص القسـ األخر منو .
مف األوكسيف بواسطة الكالس  ,كما َ

عند المعامبلت األخرى الى التراكيز المضافة مف"" NAA
وقد ُيعزى السبب وراء أنخفاض نسبة األستجابة َ

أف الوسط المجيز بػ " "2ipقد حفز ظيور األجنة وذلؾ
غير ُمناسبة ألنقساـ الخبليا وتكويف األجنة  .كما َ
لكونو عامبل ميماً في عممية التوالد الجنيني مف خبلؿ دوره في عمميات األنقساـ الخموي فضآل عف دوره
في تمايز الخبليا

 . ) Black ,1983( Differentiationبينما تميزت األجنة المتكونة في الوسط

الخالي مف منظمات النمو النباتية بكونيا أجنة ضعيفة ومتبلصقة حيث أف نقؿ الكالس الجنيني مباشرة مف
حفز نشوء أجنة ضعيفة وشاذة
الوسط الغذائي المجيز بتركيز عالي مف األوكسينات الى وسط يخمو منو قد َ

 .كما أظيرت نتائج البحث أف نقؿ األجنة المتكونة الى الوسط الغذائي اؿ سائؿ المتحرؾ المجيز ب ػ( ½
القوى مف أمبلح ال ػ "  30 + " MSغراـ  /لتر مف اؿسكروز مع إضافة 1غراـ /لترمف الفحـ المنشط )
زداد طوليا مقارنة باألجنة المزروعة في
لمدة " "30يوـ قد
حسف كثيراً مف تطور األجنة الخضرية ح يث أ َ
َ
الوسط الغذائي شبو الصمب (لوحو  , )2ومف ثـ متابعة زراعة األجنة في الوسط الغذائي شبو الصمب
ألكماؿ نموىا  .فيما أعيدت األجنة التي تتراوح أطواليا أقؿ مف "

 "5ممـ مرة أخرى الى الوسط السائؿ

المتحرؾ ألتماـ نموىا  ,ىذه الطريقة ساعدت في الحصوؿ عمى تطور فردي لؤلجنة وتجنب نموىا بشكؿ
كتؿ متجمعة يصعب فصميا وزراعتيا فيما بػعد  ,حيث تُػعد ىذه الظاىرة مف المشػاكؿ التػي تواجػو أكػثار

النخيػؿ بػيذه الطريقة

. )Sharp et al., 1984

(  Eke et al.,2005و  Ahloowalia and Prakash,2004و

لوحو ( )2نمو األجنة الخضرية لصنف نخيل "ام الدىن"

الجزء العموي يمثل األجنة النامية في الوسط السائل في حين يمثل الجزء السفمي األجنة النامية
في الوسط شبو الصمب .

ويمكف أف يعزى السبب وراء تطور األجنة المزروعة في الوسط الغذائي السائؿ المتحرؾ مقارنة بتمؾ
المزروعة في الوسط شبو الصمب الى جاىزية المواد الغذائية وسيولة أمتصاصيا مف قبؿ النسيج النباتي
فضبل عف توفيره التيوية المبلئمػة وبالػتالي سرعػة نمػوىا  ,حيث تُعد مادة التصمب " األكػػر" مثبطة لنمو
األنسجػة المػزروعػة عمػييا لمػختمؼ األنػواع الػنباتية المدروسة

(

and

Kohlenbuch

 Wernicke,1978و  .) Stoltz,1971ومف خبلؿ دراسة استجابة أصناؼ النخيؿ الخاضعة لمدراسة
لمدة ظيور وعدد األجنة المتكونة ,يتضح مف الجدوؿ (  )6أختبلؼ األصناؼ فيما بينيا في فترة ظيور
تفوؽ صنؼ نخيؿ الخصاب في سرعة ظيور األجنة فيو حيث
األجنة المتكونة مف الكالس الجنيني  ,فقد
َ
بستجابتو الضعيفة مقارنة بأصناؼ الدراسة
تميز صنؼ نخيؿ ا لعويدي أ
تطمب ذلؾ (  )57يوماً  ,فيما َ
َ

األخرى حيث بمغت فترة ظيور األجنة فيو ( )126يوـ  .كما تفوؽ صنؼ "أـ الدىف " معنوياً عمى بقية

جنيف في حيف أعطى صنؼ العويدي أقؿ
األصناؼ في عدد األجنة الخضرية المتكونة والتي بمغت ()47
اً
عدد منيا حيث بمغت ( )16.66جنيف  .وقد ُيعزى السبب وراء أختبلؼ األصناؼ في أستجابتيا لتكويف

األجنة الخضرية الى التبايف الوراثي فيما بينيا األمر الذي أدى الى أختبلؼ أحتياجاتيا مف المتطمبات
الغذائية واليرمونية  .وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج العديد مف الباحثيف
.Yadav et al. ,2001

( حميد  2001 ,و (

جدول ( )6أستجابة الكالس الجنيني ألصناف مختمفة من نخيل التمر لتكوين
األجنة الخضرية (الناتجة من زراعة  100ممغم  /لتر من الكالس الجنيني)
الفترة الالزمو

الصنف

لظيور األجنة
(يوم)

عدد األجنة

الخصاب

*57 a

b

33.3

أم الدىن

60 a

a

47.0

الشريفي

118 b

21.33 c

العويدي

126 c

16.66 d

* المعدالت التي يتبعيا نفس الحرؼ ال تختمؼ عف بعضيا معنوياً وأختبلفيا
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- 4أنبات األجنة الخضرية

 1 -4تأثير التراكيز المخنمفة من " "NAAو" "2iPفي أنبات األجنة الخضرية
يتضح مف الجدوؿ (  )7أف أعمى نسبة لؤلنبات قد بمغت ( )% 45.83عند التركيز  0.1ممغـ /لتر
والتي أظيرت تفوقيا وبفارؽ معنوي عف التراكيز األخرى  ,فيما سجمت معاممة المقارنة أقؿ نسبة لؤلستجابة
حيث بمغت( . )%8.33كما يبيف الجدوؿ ( )7تفوؽ  2iPعند التركيز ( )1ممغـ  /لتر في النسبة المئوية
أظير التحميؿ األحصائي تفوقو وبفارؽ معنوي عمى بقية
لؤلنبات والتي بمغت (  )%37.49حيث
َ
المعامبلت عند التراكيز األخرى  ,بينما سجمت اقؿ نسبة لؤلستجابة عند التركيزيف (  0و  )3ممغـ  /لتر
 2iPحيث بمغت نسبة األنبات فييما (. )%25
كما تظير النتائج في الجدوؿ (  )7التاثير المشترؾ لمتداخؿ بيف  NAAو  2iPعند التراكيز المختمفة في
النسبة المئوية ألنبات األجنة الخضرية ,حيث يتضح أف أفضؿ تمايز لؤلجنة الخضرية والحصوؿ عمى
نبيتات كاممة حصؿ عند التوليفة المكونة مف (  0.1ممغـ  /لتر  NAAمع  1ممغـ /لتر  (2iPحيث
بمغت نسبة األنبات فييا (  , )%66.66فيما سجمت األوساط الغذائية الخالية مف الػ  NAAوالمزودة بػ
عند مختمؼ التراكيز أقؿ نسبة لؤلنبات والتي بمغت "صفر" وقد ُيعزى السبب وراء
َ 2iP

عدـ أنبات

األجنة عند الوسط الحاوي عمى  2iPفقط إلى حصوؿ نمو غير طبيعي لؤلجنة نتيجة لزيادة

انقساـ

الخبليا ( المعري. )1995،
جدول ( )7تأثير " NAAو 2iPوالتداخل بينيما في النسبة المئوية ألنبات األجنة الخضرية.
تراكيزالـ( 2iPممغم  /لتر)

تراكيز
الـ""NAA

(ممغم  /لتر)

0.0

1.0

2.0

3.0

المعدل

0

*33.33c

0e

0e

0e

8.33 c

0.05

16.66 d

50.0 b

33.33c

16.66 d

29.16 b

0.1

33.33c

66.66 a

50.0 b

33.33 c

45.83 a

1.0

16.66 d

33.33c

33.33c

50.0 b

33.33 b

المعدل

25.0 b

37.49 a

29.16 b

25.0 b
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 2-4تأثير تراكيز السكروز وأمالح الـ ( )MSفي أنبات األجنو الخضرية
يتضح مف النتائج في الجدوؿ ( )8أف تأثير أمبلح الػ"  " MSفي أنبات اجنة نخيؿ التمر صنؼ الخصاب قد
أرتبطَ بتراكيز السكروز المضافة  ,فقد أ ظيرت الدراسة أف زيادة تركيز السكروز مف (  )45 -15غراـ /
تميز الوسط المجيز
حفز معظـ ا ألجنة عمى األنبات  ,أذ َ
لتر مع خفض قوى أمبلح""MSالى النصؼ قد َ
بػ ( 45غراـ  /لتر سكروز مع ½ القوى مف أمبلح  ) MSبالحصوؿ عمى أعمى نسبة لؤلنبات حيث بمغت
( )%83.33وبذلؾ تفوقت معنوياً عمى بقية اؿمعامبلت األخرى  ,فيما سجؿ الوسط الغذائي المجيز بػ (
15غراـ  /لتر سكروز والمزود ½ القوى مف أمبلح الػ  )MSأقؿ نسبة أنبات حيث بمغت (  )%16.66اال
أف التحميؿ األحصائي لـ ُيظير فروقاً معنوية بينيا والوسط المجيز بػ( 15غراـ  /لتر سكروز مع قوة كاممة
َ

مف أمبلح الػ . )MSأف تحسيف نمو وتطوراألجنة ورفع معدالت أنباتيا عامؿ ميـ في األنتاج التجاري ,فقد
أشار العديد مف الباحثيف الى أىمية أضافة السكريات كمصدر لمكاربوف في تحفيز أنبات األجنة الخضرية(
 Mamiya and Sakamoto,2000و ) Lau and Sako,1995فضآل عمى أنيا مصدر لمطاقة
تمعب السكريات دو اًر في تنظيـ األزموزية  ,األمر الذي أنعكس أيجابياً عمى أنبات األجنة وتطور األفرع
والجذور فييا ( Te-Chato,2005

and

عند
 . )Hilaeوقد ُيعزى أنخفاض تأثير السكروز َ

التركيزيف " 15و  " 30الى عمميات التعقيـ  ,حيث تنخفض نسبيا بعد التعقيـ األمر الذي يؤدي الى
تقميؿ تأثيرىا ( . )Navaro et al.,1994
جدول ( )8تأثير تراكيز أمالح الـ" "MSوالسكروز والتداخل بينيما في النسبة المئوية
ألنبات أجنة نخيل التمر صنف" الخصاب" المكثرة خارج الجسم الحي .

تركيز أمالح
الـ""MS

قوة كاممة

نصف القوة

تراكيز

السكروز

النسبة

المئوية

(غم  /لتر)

لألنبات

15

*25 d

30

41.66 c

45

66.66 b

15

16.66 d

30

50.0 c

45

83.33 a

معدل

تراكيزأمالح
الـ""MS

تراكيز

السكروز
20.83 c

44.44 a

45.83 b
75.0 a

50.0 a

*المعدالت التي يتبعيا نفس الحرؼ ال تختمؼ عف بعضيا معنوياً وأختبلفيا داللة
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**تراكيز السكروز بغض النظرعف مستويات أمبلح الػ"."MS

**معدل

وتتفؽ ىذه ا لدراسة مع ماأورده

) Sahawacharin and Suwanaro, (1988حيث ذكرا أ َف

أستعماؿ ( )45غراـ  /لتر مف السكروز لو األثر األيجابي في تطور األجنة وأنباتيا .

حسف
اال أنيا التتفؽ مع (  )Bekeet et al. ,2007في أف خفض تركيز السكروز الى (  )%2قد
َ
أنبات األجنة الخضرية وأستطالة النبيتات الناتجة .
كما تعد قوة أمبلح

( )MSعامؿ ميـ ومؤثر في أنبات األجنة الخضرية

( Hilae and Te-Chato,2005و . (Al-Khayri ,2003
شجع العديد مف األجنة الخضرية عمى األنبات
وأف أستعماؿ ( ½) القوى مف أمبلح ال ػ(  )MSقد
َ
وتتفؽ مع ماأورده ( . ) Bhargava et al ., 2003

المصادر
Phoenix dactylifera L.  إكثػار بعػض أصػناؼ نخػيؿ التمػر.)2001 (  محػمد خزعػؿ،حمػيد
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Summary
The Present study was conducted in the laboratory of plant tissue culture at the
Palms and Dates Research Center, University of Basrah, to propagate some rare
cultivars of date palm “ Phoenix dactylifera L.” grown in Basrah Governorate by
tissue culture techniques. Apical and axillary buds and primordial leaves excised
from 3-4 year-old healthy selected offshoots of cvs. , Khsab, Um Al-Dihin ,
Sheraify and Auwaidy were cultured on different MS nutrient media throughout
the developmental steps of the meristematic explants. Media supplemented with 50
mg / l NAA and 3 mg/ l 2iP gave the highest percentage of primary callus
inducement in all cultivars over the other treatments .Khsab cultivar gave the
highest response in this respect as compared with the other cultivars .The
combination treatment of 10 mg / l NAA and 3 mg/ l 2iP proved to be the best
treatment for proliferation emberyogenic callus for all cultivars.The MS nutrient
medium supplemented with 50 mg / l glutamine and 3 mg / l biotin gave the highest
rate of embryogenic callus fresh weight for Um Al-Dihin cultivar. The use of 0.1
mg / l NAA and 5 mg /l 2iP in MS medium gave the highest percentage of somatic
embryos formation from callus and also recorded the fastest appearance of embryos
for all cultivars.Khsab and Um Al-Dihin cultivars differed significantly than
Auwaidy and Sheraify cultivars in the period required for the appearance of
somatic embryos . Um Al-Dihin cultivar recorded a significant increase in the
number of somatic embryos while Auwaidy cultivar had the lowest number of
embryos. The combination treatment of 0.1 mg / l NAA and 1 mg/ l 2iP recorded
the highest rate of embryos germination for all cultivars .Increasing sucrose
concentration from 30 to 45 gm/l in MS half strength media enhanced the
germination of most embryos in Khsab cultivar.

