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 على تكوين الدرانت الدقيقة  (Kin)والكينيتني (BA) أتثري إضافة منظمات النمو البنزايل ادينني
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 امللخص
ومنظمات النمو   (MS)النباتية التابع ملركز حبوث التقنيات احليوية  هبدف دراسةة ثري  مووتت الوسةا الائا ي األنسةةةجريت الدراسةة   معم  أ

 النباتية،   األنسةةةةةةةابسةةةةةتتدام تقنية  راعة   Spunta على تووين الدرتت الدقيقة للبطاطس صةةةةةن  (Kin) والواينتني (BA) البنزاي  ادينني
الةدقي    احلوةةةةةةةةةةةةةةول على مزارا نسةةةةةةةةةةةةةةيةيةة جيةدف خةاليةة من التلوث وعلى اموعةة كةاايةة من النبيتةات من إعةادف الزراعةة   الوسةةةةةةةةةةةةةةا  كثةارمرحلةة ا  
 يالئ (MS)  ىل وسةةةةةةةةاإملةم / لرت مضةةةةةةةةااة    5و BA) &(Kin 0   ،1   ،3 اسةةةةةةةةتعملت تراكيز  تلظة من منظمات النمو  ،(MS)الائا ي
لرت  /مليةم  5ستعمال الواينتني برتكيز اض  املعامالت كانت ابأن أأوضحت النتا ج  ،نتاج الدرتت الدقيقةإورو    مرحلة جرام س  60على  يحيتو 

 بةق  متوسةةةةةا لعدد أدم توون الدرتت الدقيقة أحيث سةةةةةة   ،عدد الدرتت وو ن الدرتت( جلميع الوةةةةةظات املدروسةةةةةة )عدد أدم توون الدرتت،
 جرام / درنة. 0.84على متوسا لو ن الدرتت الدقيقة أدرنة / نبات، وسة   9. 4وبلغ متوسا عدد الدرتت  ،ا  يوم16

 .البطاطس، منظمات النمو، الدرتت الدقيقة ،كثار الدقي ا   الكلمات الدالة:

 

 املقدمة 
نتةاج واملةساحة املزروعة هم حماصي  اخلضر   العامل مةن حيةث ا أمن  (.Solanum tuberosum L) تعد البطاطس
(، 1999نةوا  )الظالح والقمودى 2000جنسا  وحةوايل  90( وتضم حنو Solanaceaeىل العا لة الباذجنانية )إوهي تنتمي 

، وبلات املساحة املزروعة مليون طن  376حواىل  اجية  مليون هوتار وا نت 20حواىل    2017ت املساحة املزروعة عامليا لعام  ابل
، وتعد البطاطس رابع (FAO Stat،2017ل  طن )أ 337ل  هوتار وا نتاجية حواىلأ 18حواىل  2017  ليبيا لعام 

ة هم احملاصي  الدرنيأ، عالوف عن ذلك تعد من (Ferine ،2001ر  والشع )حموول اقتوادي   العامل جبانب القمح واأل
نسان بوميات كب ف نسبيا  كوهنا تشو  مودرا مهما  لوث  من املواد كثر حماصي  اخلضر استعماال ويستهلوها ا أ هي منو 

 شاهنيحممد أريج  خريالفيتوري خريي  بوغنيةأ عبداحلميد رذاملن شعبان يوسف محدأ محودالعارف سامل  *
 مركز البحوث الزراعية ارا الاربية   جامعة املرقب   والعلوم،داب كلية ال  مركز حبوث التقنيات احليوية   مركز حبوث التقنيات احليوية   مركز حبوث التقنيات احليوية  
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والسوردت والربوتني واألمحاض األمينية والعضوية والظيتامينات والعناصر املعدنية  أذ حتتوى على نسبة عالية من النشإالائا ية 
 ( .1999)عبد املنعم حسن،

اض  وقت لزراعة البطاطس اليت تبدأ  راعتها أالعروف الربيعية وهو    ،اوي البطاطس املستوردف   ليبيا   عروتني خالل السنةتزرا تق
ن إنتاج ونظرا أل ،ىل شهر سبتمربإوالعروف اخلريظية اليت تزرا   منتو  شهر أغسطس  ،  شهر يناير إىل منتو  شهر ارباير

 ويتم است اد الدرتت  ،لدرتت االبد من است اد الدرتت من اخلارج سنودالبطاطس يعتمد على التوارير اب
، يقوم الظالحون حبةز جزء من إنتاج املوسم الربيعي زف للزراعة خالل العروف الربيعية)التقاوي(   اخلري  من ك  سنة لتوبح جاه

كيلو جرام من التقاوي،   1000 - 800هلوتار من  لزراعتها خالل العروف اخلريظية حيث أن است اد التقاوي مول  وحيتاج ا
ن البطاطس تتوارير خضرد وبئلك يتم تدهور احملوول وذلك نظرا أل ؛ولون إنتاج العروف اخلريظية يوون أق    اجلودف والومية

وبئلك توبح  راعة الدرتت ألكثر من  ،إىل جانب التدهور اجليين الئي حيدث هلا ،بسبب إصابة الدرتت ابألمراض الظ وسية
 (. 2009خرون،آمومسني متتاليتني عملية غ  اقتوادية مما يلزم املزارعني إىل است اد التقاوي مرف أخرى )صاحل و 

رامج الرتبية اقا بسةةةبب التباين الشةةةديد يقتوةةةر اسةةةتعمال هئي الطريقة   بو  ،عن طري  البئور احلقيقة ا  البطاطس جنسةةةيتتوارير 
أو خضةةةرد عن طري  الدرتت وهي  ،(1995  صةةةظات الدرتت النامة من  راعة البئور نتيةة االنعزاالت الوراريية )الوةةةظدى،

اض ولون تواجه العاملني هبا مشةةةةةةاك  منها قلة التقاوي النامة وكئلك تعرضةةةةةةها ل صةةةةةةابة ابألمر  ،الطريقة الشةةةةةةا عة االسةةةةةةتتدام
خرى ميون أى ا نتاج كما  ونوعا, لئا امهت الدراسةةةةةةةةات والبحوث السةةةةةةةةتعمال تقنية لمما ينعوس ع ،بعد جي  وتدهورها جيال

 نةةةةةةتةةةةةةةاج الةةةةةةبةةةةةةطةةةةةةةاطةةةةةةس ابلةةةةةةطةةةةةةرق الةةةةةةتةةةةةةقةةةةةةلةةةةةةيةةةةةةةديةةةةةةةة وهةةةةةةي الةةةةةةزراعةةةةةةةة الةةةةةةنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةة إمةةةةةةن خةةةةةةالهلةةةةةةةا مةةةةةةنةةةةةةةب مشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاكةةةةةةة  
(Djurdjina  1997خرون آو.) 

كثار النبااتت خضةرد  ععداد  إكثر انتشةارا  إذ يتم ت من التطبيقات األللنباات (Micropropagation) الدقي  كثاريعد ا  
كب ف خالل مدف  منية قو ف من خالل السيطرف على السيادف القمية وحتظيز التظرعات اجلانبية أو تشةيع خالد الوالس علةةةةةةةةى 

 .  (2002ي جنة اجلسمية اليت تتطور إىل منوات خضرية )الرااعي والشوبوتووين األ
  كسةةةةةر السةةةةةيادف القمية  أمهيته تومنالدقيقة للبطاطس  نتاج الدرتت إىل الوسةةةةةا الائا ي املسةةةةةتتدم   إن إضةةةةةااة الواينتني إ

  تووين الدرتت الدقيقة اضةةةةةةةةةةال عن دور   اارا من الرباعم العرضةةةةةةةةةةية اليت تعد موةةةةةةةةةةدرا مهملألارا مما يسةةةةةةةةةةاعد   تووين األ
ن أ كما   ،(1975وهئا ينعوس إجيابيا   منو الدرتت الدقيقة )الراوي  ،السةةةةةةةةةةةةةيتوكينات   حتظيز اخلالد على االنقسةةةةةةةةةةةةةام والنمو

( النامة من stolonsىل الوسةةةةةةا الائا ي سةةةةةةتتل  حالة اسةةةةةةيولوجية عند قمة املدادات )إمضةةةةةةاعظة كمية السةةةةةةورو  املضةةةةةةااة 
الال م لتووين   أىل سةةةةةوردت بسةةةةةيطة تسةةةةةتتدم   بناء النشةةةةة إالنموات اخلضةةةةةرية للبطاطس يتةمع ايها السةةةةةورو  الئى يتحل  

  قيقةةدالةدرتت الة ن عمليةة تووين إ. وعلى العموم اة (Hones ،2003( و)2002،يالةدرتت الةدقيقةة )الراةاعي والشةةةةةةةةةةةةةةوبو
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ولوجية تتداخ  ايها املواد املائية كالسةةورو  ومنظمات النمو اضةةال عن النباتية هي عملية اسةةي األنسةةةةابسةةتتدام تقنية  راعة 
 (.1975)الراوي  الظروف البيئية احمليطة بوسا النمو

 ينتاج الدرتت الدقيقة يعد ذات أمهية اقتوةةةةةةةةادية كب ف   احلوةةةةةةةةول على تقاو إالنباتية    األنسةةةةةةةةةةن اسةةةةةةةةتتدام تقنية  راعة إ
ن التقاوي النامة هبئي التقنية توون صةةا ف احلةم وعملية خزهنا ونقلها غ  أوسةةية، اضةةال عن مراض الظ  األسةةاخ خالية من األ

 تقاويمقارنة ابلتقاوي العادية وميون  راعتها   حقول خاصةةةةةةةةةة وبوثااة نباتية عالية وحتت مروف متحوم ايها  نتاج  ،مولظة
 .(2009زارعني )اجلبوري والواحلي عحةام قياسية مرغوبة من قب  امل

(  نتاج الدرتت الدقيقة للبطاطس صةن   Kin-BAىل دراسةة ثري  الوسةا الائا ي ومنظمات النمو ) إهتدف هئي الدراسةة 
(Spunta ابستتدام تقنية  راعة )النباتية. األنسةة 
 

 مواد وطرق البحث
النباتية التابع ملركز حبوث التقنيات احليوية املؤقت لركز البحوث الزراعية واحليوانية املنطقة  األنسةةةةةأجريت الدراسةةةة لعم  قسةةةم 
 تتوون الدراسة من مرحلتني: .2018الاربية لنطقة اتجوراء للموسم 

 :كثار الدقيقال  /املرحلة األوىل .1
 :مصدر الدرانت.1.1

حد الشةةةركات الزراعية  احمللية أ( من  Spuntaصةةةن  )  Solanum tuberosum  تقاوي( البطاطسجلبت درتت )
 املستوردف من خارج ليبيا.

 : هتيئة الدرانت .2.1

  3ْم ملدف 25  وضةةةةةةةعها   الظالم   درجة حرارف حواىلمثلتة   ها تركمثتربة غسةةةةةةة  الدرتت ابملاء والوةةةةةةةابون جيدا   الة األ
 (.5سم شو  ) 2-1 ىل طول حوايلإولتحظيز منو النموات احلضرية من عيون الدرتت  ،أسابيع لوسر طور السوون

 :حتضري الوسط الغذائي .3.1

يتميز بوجود  وهو ، اخلايل من منظمات النمو  MS ((1962 Skoog & Murashige  حتض  الوسا الائا ي نوا 
،    ضةةةةبا درجة ىل العناصةةةةر الائا ية والظيتاميناتإاب ضةةةةااة  ،توةةةةلب الوسةةةةا الائا ي% آجار ل0.7% من السةةةةورو  و 3

عياري، مث  1بواسةةةةطة محي اهليدروكلوريك وهيدروكسةةةةيد الوةةةةوديوم  5.8-5.7( على درجة pHمحوضةةةةة الوسةةةةا الائا ي )
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  1.02مئوية وضةةةةةةاا جوى درجة  121( على درجة حرارف autoclaveتعقيم الوسةةةةةةا الائا ي   جها  التعقيم ابلبتار )
 (.7،8،9دقيقة شو  ) 15ابر ملدف 

 

 :  التعقيم السطحي للرباعم .4.1

دقيقة مع إضةةةةةةااة قطرات من الوةةةةةةابون السةةةةةةا   وعقمت   30 وضةةةةةةعت حتت ماء احلنظية ملدف مثاوةةةةةةلت الرباعم من الدرتت  
% ملدف  70يثانول برتكيز ( وذلك لعاملتها اب Laminar Air Flow Cabinetالرباعم سةةةةةةةةةطحيا داخ  غراة العزل )

%مع  2% حضةةةر منه حملول برتكيز 5.25 معاملتها لحلول الولوراكس التةاري )هيبوكلورات الوةةةوديوم( تركيز ، مثاثنية 30
ملليرت من احمللول املطهر مع التحريك  100ضةةةةةةةةةةةيظت قطرف لو  أكمادف تشةةةةةةةةةةةرف حيث   Tween20إضةةةةةةةةةةةااة قطرات من  

 اثر املادف املعقمة.  آدقا     ك  مرف   الة  5مرات ملدف  الرباعم ابملاء املقطر ريالثغسلت دقيقة، مث  15املستمر ملدف 
 

 :مرحلة أتسيس املزرعة النسيجية .5.1

ملليرت  200سةةةةم  بعد إ الة قاعدف الرباعم   الة ثري  حملول التعقيم الولوراكس   ك  برطمان سةةةةعة 1براعم  بطول  4 رعت 
، حضةةةةةنت الربطماتت   غراة النمو على برطمان داخ  غراة العزل 40بعدد  (  ( MS مليلرت من وسةةةةةا 20حتتوى على 
سةةةةةم من  45موةةةةةدرها موةةةةةابيح الوروسةةةةةنت بيضةةةةةاء على ارتظاا  (Luxلوكس ) 1000م بشةةةةةدف إضةةةةةاءف ◦25درجة حرارف 

وبعد   ،(16سةةةةةاعات   اليوم هبدف احلوةةةةةول على نبااتت خالية من التلوث شةةةةةو  ) 8سةةةةةاعة ومالم  16الربطماتت ملدف 
ملظردف(   إعادف الزراعة للمسةةةةةةتأصةةةةةةالت النباتية )العقد امث ،ىل طول مناسةةةةةةبإأسةةةةةةابيع من بداية الزراعة ووصةةةةةةول الرباعم  4مرور 

( و  نظس مروف (MSىل برعمني و راعتها   نظس الوسةا الائا ي إسةم  حتتوى على برعم 2-1ىل طول إوذلك بتقطعيها 
نشةةةةةةةةةةاء مزرعة  إ، اهلدف من هئي املرحلة حتظيز منو العقد املظردف  و أسةةةةةةةةةةابيع أخرى 4لسةةةةةةةةةةابقة الئكر ملدف الزراعة و التحضةةةةةةةةةةني ا

 (.17اج الدرتت الدقيقة شو  )نتإنسيةية كااية للدخول هبا ملرحلة 
 

   microtubers)نتاج الدرانت الدقيقة )إاملرحلة الثانية  .2
 :الغذائيحتضري الوسط  1.2

ليه منظمات النمو السيتوكينينات إ المرحلة األوىل مضاال MSالوسا الائا ي على نظس مووتت الوسا الائا ي  حيتوي
 60ليه السورو  برتكيز إ امضاا ف( مليةرام/لرت كال على حد5,3,1,0) برتكيز( Kin( والوينيتني )BAالبنزاي  ادينني )

 كثار الدقي .مرحلة ا    ( 3عقم الوسا الائا ي بنظس مروف التعقيم الظقرف ) ،جرام/لرت جلميع املعامالت
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 الدقيقة:نتاج الدرانت إ .2.2
املرحلة الثانية الظقرف  ىل الوسةةةةةةةةا الائا ي اجلديدإابجلئور   املرحلة األوىل  النباتية املتوونةو  ايها نق  و راعة املسةةةةةةةةتأصةةةةةةةةالت 

-18ودرجة حرارف سةةةةةةةاعة مالم  24( داخ  عراة العزل   الربطماتت وحتضةةةةةةةينها   احلاضةةةةةةةنة املظلمة حتت مروف منو 1)
والسةورو  على تووين  BAو  Kin ()السةيتوكينينات ،   هئي املرحلة سةيتم دراسةة ثري  منظمات النموايوم 60ْم ملدف 20

 الدرتت الدقيقة.

 البياانت:تسجيل  .3.2
 عدد أدم توون الدرتت. -
 من الزراعة.. ايوم 60عدد الدرتت   الربطمان بعد  -
 من الزراعة. ايوم 60و ن الدرتت   الربطمان بعد  -
 Completely Randomized (CRDحوا يا ابستتدام النظام العشوا ي الوام  )إحتلي  البياتت  -

Design  5وبعدد ( موررات لو  معاملة وقورنت املتوسطات ابستتدام اختبار دنونDuncan،1955 عند )
 .0.05مستوى احتمال 

 : النتائج واملناقشة
 :كثار الدقيقمرحلة ال  /أوال

حيث   احلوول على براعم جيدف خالية  ،نباتية خالية من التلوث تناولت هئي املرحلة من البحث احلوول على مستأصالت 
% من الرباعم املعقمة املزروعة   الربطماتت واحلوول على مزرعة نسيةية كااية وذلك 70 حوايلمن التلوث بنسبة بلات 

 احلوول على مزرعة ( اخلايل من منظمات النمو حيث  (MSإبعادف  راعة الرباعم على مرحلتني   نظس الوسا الائا ي 
% شو  100نتاج الدرتت الدقيقة بنسبة بلات إنسيةية جيدف مع مئير مجيع املستأصالت النباتية املتحو  عليها ملرحلة 

(4). 
 :الدرانت الدقيقة إنتاجمرحلة  /نيااث

السيتوكينينات(  )  جرام سورو  ومنظمات النمو  60على    يحيتو   ي( الئ(MSمووتت الوسا الائا ي    دراسة ثري ايها  واليت    
ْم 20-18ساعة وحرارف  24( على تووين الدرتت الدقيقة   مروف حتضني مظلمة Kin( والواينتني )BAالبنزاي  ادينني )

 يوم. 60وملدف 
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  تووين   BAو Kinت( ( ثري  إضااة تراكيز  تلظة من منظمات النمو)السيتوكينينا1هرت النتا ج من اجلدول رقم )مأ
 من الزراعة   مروف حتضني مظلمة   مجيع الوظات حتت  ايوم  60بعد مرور   (Spunta)الدرتت الدقيقة للبطاطس صن   
ق  عدد أدم لتووين الدرتت الدقيقة   معاملة أ، وعدد الدرتت وو ن الدرتت( حيث سة   الدراسة )عدد أدم توون الدرتت

ذ تظوقت املعامالت إكئلك كان  ضااة منظمات النمو ثري     ددف عدد الدرتت الدقيقة   ،ايوم 16 ةةب Kin ملةم/ لرت 5
، وتظوقت ت على التوايل عن ابقي املعامالتدرنة/نبا  8.4و  9.4لهما يمعنود بتسة BAو  Kinمن    يضا لو أملةم/ لرت    5

وهئا يتظ  مع ما وجدي  ،جرام/ درنة عن ابقي املعامالت  0.84كثر و ن ب أ اءعطإ   Kinملةم/ لرت  5أيضا املعاملة  
عداد وأو ان الدرتت الدقيقة   مجيع أىل  ددف    إملةم/ لرت أدت  7ىل إ(   أن  ددف تركيز الواينتني  2016خرون،  آو   )البحر

نه   الرتكيزات األق  عند استعماهلم أ( حيث وجدوا 2009تل  نتا ج دراسة )اجلبوري والواحلي ،وخت ،األصناف املدروسة
عن ابقي املعامالت بتسةيلهم  ملةم / لرت1منظم النمو الواينتني عند دراستهم لعدف أصناف من البطاطس تظوقت املعاملة 

ف االستةابة بني أصناف البطاطس   قابليتها على زى اختالعوقد ي ،جرام  0.3ومتوسا و ن   ،نباتدرنة/ 2.0متوسا عدد 
حمتودت    وابلتايل اختالف  ،ىل االختالاات الوراريية بني أصناف البطاطسإالنباتية    األنسةةنتاج الدرتت الدقيقة ابستتدام  راعة  إ

 ،(2007خرون،آي و ( و)الواحل1990ما أكدي )الساهوكى وهيب،  االنباتية هلئي األصناف من منظمات النمو وهئ األنسةة
خرون آكدي )الطوي  و أن تعريي النبااتت لظرتف مالم طويلة يشةع على تووين الدرتت وهئا ما أمن املعروف   الطبيعة 

ىل ارتظاا نسبة تووين الدرتت بلات إ ىدأمالم إن تعريي املستأصالت النباتية للبطاطس لظرتف أحيث وجدوا  ،(2004،
 .ملةم115ذ بلات إاض  متوسا و ن الدرتت الدقيقة املتوونة أعطت أ% و 100

 نتاج الدرانت الدقيقة للبطاطس إكيز خمتلفة من السيتوكينينات على ا أتثري إضافة تر  (1)جدول 
 من الزراعة. ايوم 60 ( بعدSpuntaصنف )

 
 
 
 
 
 

 

 . 0.05املستوىاملتوسطات املتبوعة عحرف متشاهبة عمودد  ال يوجد بينها اروق معنوية على *

 وزن الدرانت جرام نبات  عدد الدرانت الدرانت عدد أايم تكون املعامالت
* الشاهد  24 a 1.8 d 0.22 fg 

1Kin 20 b 3.8 c 0.38 f 

3Kin 17 c 6.4 b 0.58 c 

5Kin 16 c 9.4 a 0.84 a 

1BA 21 b 3.6 c 0.26 f 

BA3 20 b 5.4 b 0.48 d 

BA5 17 c 8.4 a 0.70 b 
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أن أي ( Spunta( ثري  منظمات النمو على عدد أدم توون الدرتت الدقيقة للبطاطس صن  )1بينت النتا ج من الشو  )
كان له ثري     MSىل الوسا الائا ي  إجرام    60( برتكيزات عالية والسورو Kinو  BAإضااة منظمات النمو السيتوكينينات )

  معاملة   ايوم 16دم تووين الدرتت الدقيقة  أق  متوسا   عدد أإذ سة   ،واضح   صظة عدد أدم تووين الدرتت
منهما،  لو  ايوم 17بتسةيلهما  BAملةم / لرت  5و Kinملةم / لرت3ومل ختتل  معنود مع املعاملة  Kinملةم / لرت5

ق  عدد أدم لتووين الدرتت الدقيقة   أ، حيث سة   24ن الدرتت   معاملة الشاهد بعلى متوسا عدد أدم توويأوسة   
و ادت  ا،يوم 17على التوايل  سةلت  BAو  Kinملةم/ لرت  5,3و  معاملة  ا،يوم 16ب  Kinملةم/ لرت  5معاملة 

ظمات النمو ثري    عدد الدرتت الدقيقة كئلك كان  ضااة من  ،ايوم  24لدقيقة   معاملة الشاهد بعدد أدم تووين الدرتت ا
درنة / نبات على التوايل عن ابقي  8.4و 9.4لهما يمعنود بتسة BAو Kinمن  ملةم/ لرت لو  5تظوقت املعامالت ذ إ

 املعامالت. 

 
 ايم تكوين الدرانت أثري تركيز منظمات النمو ملجم/لرت على عدد ( أت1شكل )

 60على عدد الدرتت بعد مرور   ،(BAو  Kin( ثري  منظمات النمو السيتوكينينات )2أشارت النتا ج املوضحة من الشو  )
نه   الرتكيزات العالية من منظمات النمو إ ،(Spuntaمن عملية  راعة لتووين الدرتت الدقيقة للبطاطس صن  ) ايوم

ملةم/  5على متوسا لعدد الدرتت الدقيقة   معاملة أ، حيث سة  رتتىل  ددف   عدد الدإاملستعملة   البحث أدت 
وتظوقت  ،درنة / نبات 8.4حيث بلات BAملةم/ لرت   5ومل ختتل  معنود عن املعاملة  ،درنة / نبات Kin   9.4لرت 

 5درنة / نبات املعاملة  5.4و  Kinملةم/ لرت   3درنة / نبات   معاملة   6.4املعاملتني عن ابقي املعامالت حيث   تسة  
كئلك كان  ضااة منظمات النمو   ،ايوم 24ةةةةلدقيقة   معاملة الشاهد بو ادت عدد أدم تووين الدرتت ا ، BAملةم/ لرت 
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درنة/  8.4و 9.4معنود بتسةلهما  BAو Kinمن  لو ملةم/ لرت  5ذ تظوقت املعامالت إثري    عدد الدرتت الدقيقة 
ىل إ(   أن  ددف تركيز الواينتني 2016خرون،آو  محر، وهئا يتظ  مع ما وجدي )األت على التوايل عن ابقي املعامالتنبا
 عداد وأو ان الدرتت الدقيقة   مجيع األصناف املدروسة.أىل  ددف   إملةم/ لرت أدت 7

 
 نمو ملجم/لرت على عدد الدرانتثري تركيز منظمات ال( أت2شكل )

 

 

 ثري تركيز منظمات النمو ملجم/لرت على وزن الدرانت( أت3) شكل 
من عملية  ايوم 60(  على و ن الدرتت بعد مرور BAو Kin( ثري  منظمات النمو السيتوكينينات )3تش  نتا ج شو  )

ة   نه   الرتكيزات العالية أيضا من منظمات النمو املستعملإ ،(Spunta راعة لتووين الدرتت الدقيقة للبطاطس صن  )
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جرام/ درنة  0.84معنود عن ابقي املعامالت بو ن  Kinملةم/ لرت  5، حيث تظوقت املعاملة الدراسة  ادت أو ان الدرتت
 58.0بو ن  Kinملةم/ لرت  3جرام / درنة عن ابقي املعامالت   0.70بو ن  BAلرت /ملةم 5وتظوقت أيضا املعاملة 

نه عند أ( 2013، وهئا ما وجدي )محزف،درنة/جرام 0.22ق  و ن   املعامالت   معاملة الشاهد بو ن أوسة   ،جرام/درنة
جرام على التوايل   0.24درنة/نبات و 4.1ذ بلغ إعلى معدل لعدد وو ن الدرتت أعطى أKin ملةم / لرت 4استتدامه تركيز
 نتاج الدرتت الدقيقة لون  البطاطس ارنواا.إ  دراسته على 

 

 

 
 .Spunta. مراحل تكوين الدرانت الدقيقة للبطاطس صنف  4شكل 

A.  ظهور الرباعم على الدرانت B    . الرباعم يف مرحلة أتسيس املزرعة النسيجية.  .منو 
C.   مرحلة تكوين الدرانت الدقيقةD  . .ملجم/لرت5الدرانت الدقيقة يف معاملةKin 

 

 االستنتاج والتوصيات 

 ،( ابستتدام الربعم اخلضرية )العقدف املظردف(Spuntaىل نظام  نتاج الدرتت الدقيقة للبطاطس صن  سبونتا )إمون التوص   أ
مع مئير النموات اخلضرية  اخلايل من منظمات النمو  MSمون تضاع  املستأصالت النباتية ابستزراعها  وسا أحيث 

B A 

C D 
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اض  النتا ج  أوسةلت Kin و BAنتاج الدرتت الدقيقة للبطاطس   وجود إكما خلوت النتا ج إىل أن إموانية   ،بنةاح
 (عدد الدرتت وو ن الدرتت ،املدروسة )عدد أدم توون الدرتت   مجيع الوظاتKin ملةم/ لرت 5ابستتدام منظم النمو

 ومن خالل هئا البحث أمون الوصول إىل التوصيات التالية:

 نتاج الدرتت الدقيقة.إمنظمات النمو والسورو     ىل املزيد من الدراسات على استتدام تراكيز  تلظة منإاحلاجة  .1
 نتاج الدرتت الدقيقة معمليا.إا لة   إموانية استتدام األوساط الائا ية الس .2
 نتاج الدرتت الدقيقة.إ نسب درجات احلرارف املنتظضة واالضاءف لظرتات  تلظة وثري اهتا علىأدراسة  .3
 و البالستيوية وحتت الظروف احلقلية.أالدرتت الدقيقة   الووبة الزجاجية  ةأقلمو نبات إ .4
 نبات وا نتاجية. الدرتت النامة من الزراعة النسيةية من تحية ا مقارنة الدرتت الطبيعية مع  .5
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Abstract 

This experiment was carried out in plant tissue culture laboratory a part of bio technology research center    

(BTRC) , while the main aim for this experiment was to investigate the  effects of using plant growth regulators 

on potato micro tuber formation for Sponta potato variety throw plant tissue culture method , In the beginning 

micro propagation operations were done to the target  potato variety in order to obtain enough number of plants 

samples in free contamination MS media , while different concentrations of BA and Kin plant growth regulators 

( 0 , 1 , 2 , 3 mg/l ) were used in this experiment , the plant growth regulators BA ,Kin were added to MS media 

contain 60g/l sucrose during micro tuber formation stage . the results of this study showed that the treatment of 

(5mg/l Kin ) obtained the best results and this treatment gave the highest tuber production compared with other 

treatments  , furthermore this treatment ( 5mg/l Kin) gave the highest number of produced potato tuber and the 

highest weight of produced tuber compared with other used treatments , while the average number of produced 

micro tubers arrived to 4.9 tuber for each plant and the average weight for obtained potato tuber arrived to 0.84 

g which was higher than other weight of micro tuber produced from the other treatments . 
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