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 خصالمل

 
  و بذور األصل البذري و عقل الصنفين سـكري MM 109 و MM106أصلي التفاح   من جمع عقلجرى

)  معدلـة  MS وMS  ( على بيئات مختلفةin vitro في الزجاج من الحقول و استزرعت نسيجياٌ وسكارجي

 MMو  MM106 المعدلة على النمو الخضري لألصـلين   MS وجود تأثير ايجابي للبيئةأظهرت النتائج 

 . و البذري و الصنفين سكري و سكارجيMM 109 و الصنف سكري، وعلى عدد أوراق األصلين 109

 .ي على التوال بيئات٣جرى تجذير نباتات التفاح على 

 IBAل  / مـغ  ٢ + IAA ل/ مـغ  ١مضافاً إليها % ٥٠ MS :٢بيئة   و )بدون سيتوكينات % (٥٠ MS :١بيئة

كما جرى تعـريض بيئـات التجـذير     . NAA ل/ مغ ٤ + IAA ل/ مغ ٢ مضافاً إليها      %٥٠ MS :٣بيئةو

 ٥حضنت النباتات بعدها لمدة      .) غري ١٠ و   ٧ و   ٥ و   ٢ و   ٠(الثالث إلى جرعات منخفضة من أشعة غاما        

 .اً يوم٤٠ لمدة  إلى جو مضاء ثم نقلت النباتاتم في جو مظلمايأ

% ٩٢,٥( تجذير   صول على أعلى نسب    غري من أشعة غاما تأثير ايجابي  في الح         ٧ و الجرعة    ٣كان للبيئة   

،  و الصنفين سكري و سكارجي على التوالي       MM106 و   MM109صلين  ألل%) ٩٠و  % ٩٣و  .% ٨٧و  

  .و على أعلى عدد جذور عند األصول الثالث المدروسة

 نكـا ، و   ٢  غري تأثير ايجابي على عدد جذور نباتات الصنف سكري المجذرة على البيئـة             ٥كان للجرعة   

  .٣ و ١ نئتيبيال غري تأثير ايجابي على عدد جذور الصنف سكارجي المجذرة على ٧ و ٥للجرعتين 
 

 .أشعة غاما، تفاح، زراعة أنسجة: كلمات مفتاحية

 :اختصارات
IAA- Indole -3-acetic acid; IBA- Indole -3- butyric acid; BAP- 6-benzylaminopurine; 
GA3- Giberalic acid; MS- Murashig and Skoog; NAA-α -naphthaleneacetic acid. 
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 المقدمة

غـت   األشجار الهامة اقتصادياٌ في القطر العربي السـوري حيـث بل  من )Malus sp (.تعتبر شجرة التفاح

 ، تحيـا التفااالجتماع السنوي إلدارة بحوث     (٢٠٠٠ عام    هكتار ٤٩٣٧٥,١ المساحة المزروعة بهذه الشجرة   

 و هي استنبات البذور فـي السـنة األولـى و             التقليدية يقةيتم إكثار عقل التفاح في سورية بالطر        ).٢٠٠١

 بعض المحاذير منها قلـة عـدد النباتـات       يقة ولكن لهذه الطر   تطعيمها في السنة الثانية باألصناف المرغوبة،     

خلوها من األمراض في كثير مـن       الناتجة، االختالفات المورفولوجية الكبيرة الظاهرة بين هذه النباتات، عدم          

 .األحيان

العديد من النباتات الحولية واألشجار المثمرة كما في        إال أنه ومع تطور تقنيات زراعة األنسجة ونجاح إكثار          

والتوت ) Tornero, 2000(والمشمش ) Singh et al., 2004; Charbaji and Nabulsi, 1999(الكرمة 

)Warmund et al.,1995(و الزيتون  Charbaji et al. 2005)( ، إلى جانب إمكانية الحصول على نباتات

 على أعداد كبيرة مـن الشـتول ذات   و للحصول )Singh et al., 2004(مطابقة للنبات األم و بأعداد كبيرة 

لجأ كثير من الباحثين إلى تطبيق      قد  ف .المواصفات الجيدة و السليمة، ال بد من  استخدام تقنية زراعة األنسجة           

حيث كان الهـدف هـو       M26 و خاصة األصول الهامة مثل األصل        حشجرة التفا زراعة األنسجة في إكثار     

 Sicurani et)عن طريق اإلكثار الخضري الدقيق في الزجـاج  النبات األم الجيدة المحافظة على مواصفات 

al., 2001 أعـداد كبيـرة مـن    الحصول على  لما لهذه الطريقة من ميزات في توفير الجهد و المال، كذلك

 ، )M26 ) Jones et al., 1977 نبتة ابتداء من نبتة واحدة لألصل ٤٢- ٢٠على النباتات فقد تم الحصول 
و لكن  كان هناك مشاكل في تجذير النباتات حتى لجأ الباحثون إلى إعادة اإلكثار عدة مـرات قبـل إجـراء                      

 Jones et)(ئات مختلفة عن بيئة النمو المستخدمة عملية التجذير ، لذا تم تجذير بعض أصناف التفاح على بي

al., 1977 كذلك األمر اختلفت األبحاث في استخدام العضو النباتي المستخدم في اإلكثار فمنهم من وجد أن ، 

 ولكنها تكون مخالفـة    Fiola et al., 1990)(السويقات العرضية تنتج  نباتات أكثر من السويقات األبطية 

األبطيـة للحصـول علـى      كثار الخضري للساق    منهم من لجأ إلى استخدام طريقة  استخدام اإل        للنبات األم و    

 .(Debergh and Zimmerman, 1991 )نباتات مطابقة مورفولوجياٌ للنبات األم 

  عدة طرق منها التعريض للضوء المستقطب كما في الزيتون لتنشيط النمو عند النباتات استخدمت

 (Al-Bashir, 1995) هذه األخيرة  منذ الخمسـينات  أثبتتو ، الهرمونات و األشعة بجرعات منخفضة  و 

 و  و قد درس تأثير األشعة بجرع منخفضة على كثير من النباتـات كـالقمح و الشـعير                ، فعاليتها البيولوجية   

و على التبغ و القطن  و على بعض نباتـات   , Al-Safadi et al., 2000( (Aloudat ,1995)(البطاطا 

و بعض النباتات الطبية و على عقـل الكرمـة بهـدف زيـادة       , (Bors and Fendrik  ,1983) زينةال

 .(Aloudat ,1995) تجذيرها و إلتحام األصل بالطعم

لتنشيط نمـو بعـض      و ذلك    ، "أيضااستخدمت الجرع المنخفضة من أشعة غاما في مجال زراعة األنسجة             

 ).Charbaji and Nabulsi, 1999(أصناف الكرمة المكثرة في الزجاج 

    Duron and) يشير بعض الباحثين إلى أهمية العضو النبـاتي الـذي يخضـع لألشـعة فقـد نصـح      

Decourty,1990)  باستخدام نباتات نميت في الزجاج (Explants)  و ذلك لصغر حجـم تلـك   ، للتشعيع

 مما يحد من ظهور الكـايميرا فـي         ،و بالتالي فإن المساحة التي ستتعرض لألشعة تكون صغيرة          ، النباتات  

  .النباتات المشععة
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 البيئة المالئمة لهذه    إيجاد إكثار بعض أصناف و أصول التفاح في الزجاج و           إمكانيةدراسة  تهدف هذه التجربة    

  هذه النباتات في الزجاج  تجذيرالزراعة مع إمكانية استخدام جرعات منخفضة من أشعة غاما في تنشيط 

 in vitro rooting ،لحصول على مخزون من نباتات التفاح المسـتنبتة باألنسـجة فـي مخـابر الهيئـة      ل

 .الستخدامها الحقاٌ في التجارب المتعلقة بتحمل التفاح لإلجهادات الحيوية و الالحيوية

 

 المواد و الطرائق

  و التعقيمالمادة النباتية-

 و همـا   سـكري و سـكارجي  تفاحنفي الص حيث تم اختيار) .Malus sp( نبات التفاح التجربة على تجر

 سكارجي بقوة النمو و الصنف السكري بأنـه صـنف مقصـر و              الصنفيمثالن األصناف محلية و يتصف      

 و  و هو أصل مقصـر  Malling Merton 106 (MM106)  و األصلكالهما غير مقاوم للمن الصوفي، 

 .وم للمن القطنيهو أصل قوي و  كالهما مقا و )MM109) Malling Merton 109األصل 

محطـات  (  من مناطق متنوعـة  ٢٠٠٣شهر أيار  في   الصنفان و األصالن المذكوران أنفاًعقلجرى جمع 

ر التفـاح   و، كما جرى أيضـاً جمـع بـذ        ) حقول الزبداني   و من    السويداء –سرغايا  : البحوث الزراعية في  

  . من محطات البحوث المذكورة سابقاٌللحصول على األصل البذري

 )بينوميل(  في مبيد فطري    هذه العقل  نقع ب  حسب الطريقة المتبعة في المخبر و ذلك        تعقيم العقل السابقة   جرى  

 لمـدة  )(Methyl-1-butylcarbamoyl-2-benzimidazole-carbamate 50%ليتـر  / غ ٠,٥بتركيز 

بوكلوريـد  فـي محلـول هي     ثم الغمس  ثانية،   ١٥مدة   % ٧٠ساعة ثم الغسيل بماء مقطر، و الغمس بالكحول         

 . مرات بماء مقطر معقم٣ ثم الغسيل دقائق، ٣مدة  % ٢,٥ الصوديوم

بهدف إعطاء فرصة إلنتاش أبواغ الفطريات المسببة         ساعة ٤٨ مدة   البيئة المغذية  العقل في    بعدها زرع جرى  

تها ثانية في  و أعيدت زراع السابقة الطريقةس بنفوأعيد تعقيمهامنها   ثم سحبت) للتلوث على األجزاء النباتية

 .البيئة المغذية

 مئوية، بعدها تـم    ٤ على درجة حرارة     اً يوم ٦٠في الرمل المرطب لمدة      البذور   تنضيدجرى  بالنسبة للبذور،   

 لمدة  %٢,٥ ثواني ثم الغمس بالكلوراكس      ٥لمدة  % ٧٠ الجاري ثم الغمس بكحول      ءتعقيم البذور بالغسيل بالما   

 .و المعقم ثالث مرات دقائق، ثم الغسيل بالماء المقطر ١٠

 و التنمية ات النمو الخضريبيئ -

 مـل   ٢٠على   في أنبوب محتو      مم ١٠-٥ وبطول    جرى استنبات العقل النباتية كل عقلة محتوية على برعم        

 مل من   ٢٠من البيئة المغذية، كما جرى أيضاً استنبات البذور كل بذرة على حدة في أنبوب محتو أيضاً على                  

 و التي جـرى فـي   معدلة MS أو )MS  )Murashig and Skoog, 1962بيئة نة من نفس البيئة و المكو

 ).١جدول  (تعديلها في المخبر

 

 

 

 

 

 



 ٥

 :تنمية النباتات خضرياً  المستخدمتان في  MSبيئتا : ١جدول 
 ل/  مغ معدلة  MSبيئة  ل/  مغ MSبيئة المرآب الكيميائي

NH٤NO٨٢٥ ٣١٦٥٠ 
KNO٣١٩٠٠ 1900 

KH٢PO٢١٠ ٤١٧٠ 
MgSO٤٫٧H٢O٣٧٠ ٣٧٠ 

CaCl٢٫٢H٢O٤٤٠ ٤٤٠ 
KI٠٫٨٣ ٠٫٨٣ 

Na٢MoO٤٫٢H٢O٠٫٢٥ ٠٫٢٥ 
CoCl.6H٢O٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٥ 

MnSO ٤. H٢O٢٢٫٣ ٢٢٫٣ 
ZnSO4.7H2O٨٫٦ ٨٫٦ 
CuSO4.5H2O٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٥ 

H3BO3٦٫٢ ٦٫٢ 
FeSO47H2O27.85 55.7 
Na2-EDTA37.25 37.25 

   منظمات النمو

6-benzylaminopurine 1 1 
Indole-3- butyric acid  (Kaushal et al., 2005) 0.5 

Giberalic acid  (Kaushal et al., 2005) 0.5 
ل/فيتامينات مغ    

Thiamine ١٠  10 
Inositol 100 100 
Glycine 2.5  3 
Nicotinic acid 1 1 
Pyrodoxine 1  1 
   

)           ل/غ(سكروز    ٣0 ٣٠ 
Citric acid  
 2  (مانع أآسدة)

)            ل/غ(غار  آ  8 8 
pH 5.8 5.8 

 

 ساعة ١٦ درجة مئوية وإضاءة ٢٤تم تحضين النباتات في الزجاج في غرفة الحضن تحت درجة حرارة 

 ٦( و تم إكثار النباتات لعدة أجيال  يوم٦٠لمدة ) TLD) 100-150 µmol m-2 s-1بواسطة لمبات فيليبس 

 ,ADCبواسطة جهاز  ) ٢سم (المسطح الورقي  و  جرى بعدها أخذ عدد األوراق و طول النبات،)أجيال

Bioscientific)(  Area meter  AM 100و ذلك بقياس هذه المساحة لألوراق األولى و الثانية و الثالثة . 

 : و التشعيعلتجذيرا

 المسـتخدمة   االعتياديةف التراكيز    تساوي نص  صر المعدنية االعنأي تراكيز   % (٥٠ MS بيئةجرى استخدام   

نباتـات  ال  قسم مـن نقل تمحيث  ،GA3 و BAP) اتالسيتوكين( بدون إضافة  وللتجذير ) MSعادة في بيئة 



 ٦

 قمعتمادها كشاهد و أعطيت الر    ال المذكورةالبيئة   إلى   ، من االستزراع  اً يوم ٦٠االختبار بعد    أنابيب   فيالنامية  

 :الشكل التالي إلى هذه البيئة على  )أوكسينات (جذيرتالهرمونات  إضافة ، كما جرى ١

 ٢ قم و أعطيت الر IBAل / مغ٢ + IAA ل/مغ ١ + MS 50%تجذير بيئة 

  ٣قمو أعطيت الر NAA ل/مغ ٤  +IAA ل/مغ ٢ +  MS 50%بيئة تجذير 

 .pH = 5.8 و )De Klerk et al., 1995(ل آغار / غ٦ل سكروز و / غ ٣٠

مـع   )٣ و   ٢ و   ١( المـذكورة أعـاله       التجـذير  اتإلى بيئ     فقد جرى نقلها    النباتات  من م الثاني   قسال أما  

، )Theratron 80 (60Coمـن منبـع   )  غري ١٠-٧-٥-٢-٠(لجرع منخفضة من أشعة غاما تعريضها 

  .دقيقة/ غري٠,٧١بمعدل جرعة 

غرفة نمو   ثم نقلت إلى      لتنشيط التجذير   مئوية 24جو مظلم على درجة      يوم في    ٥حضنت النباتات بعدها لمدة     

-TLD) 100-150 µmol m ساعة بواسطة لمبات فيليبس ١٦ درجة مئوية وإضاءة ٢٤على درجة حرارة 

2 s-1  النباتات المجذرة أخذ النسبة المئوية لتجذير النباتات وعدد جذور بعدها جرى.  يوم٤٠ لمدة . 

 
 :الدراسة اإلحصائية

، حيث تم دراسة النباتـات علـى        )RCBD (كامل في هذه التجربة    التصميم العشوائي ال   اعتماد طريقة جرى  

 . و كل أنبوب يحتوي على نبات واحد أنابيب٨من أربعة مكررات و كل مكرر يتألف 

 حسب طريقة فيشر    Statviewتم تحليل التباين اعتماداٌ على وسطي القيم باستخدام برنامج حاسوب شخصي              

PLSD جرعات التشعيع المستخدمة على مستوى ثقة و معنوية بين البيئات لتقدير فيما إذا كانت هناك فروق 

٩٥.% 
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 النتائج

  تأثير ايجابي على نمو نباتات التفاح في الزجاج مقارنة مع البيئة  المعدلةMS أن للبيئة ٢تبين من الجدول 

MS   لألصولMM106  و  MM109 يوجـد اختالفـات    تبين أنها، كمو البذري و للصنف سكري فقط 

 .  المعدلة MS أو MS المستنبتة على نفس البيئة سواء كانت البيئة فاصن األصول و األضمن معنوية 

 عـدا   ١ مع النباتات المستنبتة على البيئة رقـم         مقارنة ٢ المستنبتة على البيئة رقم      النباتاتازداد عد أوراق    

ناف و األصول المستنبتة على نفس البيئـة         األص ضمن أي اختالف معنوي      يالحظ ، و لم   MM106األصل  

 ).٣جدول (

 التفاح المستنبتة فـي     صنفيتأثير بيئات النمو على النمو الخضري ألصول و          : ٢جدول  

 الزجاج

L.S.D   بيئةMSبيئة    المعدلةMS 
األصل أو 

 صنفال

1.2 A6.0 a B 4.5  c MM106 
0.5 A5.7 ab B3.7d MM109 
0.6 A5.8ab A5.3b البذري 
0.6 A6.3a B4.7c سكري 
0.3 A5.6b A5.8a سكارجي 
  0.8 0.4 L.D.S 

تختلف المتوسطات المشار إليها بأحرف كبيرة ضمن السطر و بأحرف صغيرة ضمن العمود معنوياٌ على مستوى                        
 P< 0.05     

   التفاح المستنبتة تأثير بيئات النمو على النمو على عدد أوراق أصول و صنفي : ٣جدول 

 .في الزجاج

L-S-D  بيئةMSبيئة   المعدلةMS 
األصل أو 

 صنفال

2.0 A 7.2 a A 5.5 a MM106 
2.2 A 7.5 a B 4.7 a MM109 
1.2 A 7.5 a B 6.0 a البذري 
1.6 A 6.7 a B 4.7 a سكري 
1.2 A7.0 a B5.2a سكارجي 
  1.4 1.5 L.D.S 

  إليها بأحرف كبيرة ضمن السطر و بأحرف صغيرة ضمن العمود معنوياٌ على مستوىتختلف المتوسطات المشار       

             P< 0.05      .  
 

 أنه ال يوجد أي تأثير لبيئة النمو الخضري على المساحة الورقية لكافة األصول و ٤ من الجدول تبين

نوية على هذه المساحة بين األصول األصناف المدروسة في هذه التجربة، و لكن ظهر بعض االختالفات المع

 .األصناف ضمن البيئة الواحدة
 
 



 ٨

صول و صنفي أل )٢سم(المساحة الورقية تأثير بيئات النمو على النمو على  : ٤جدول 

 .في الزجاج  التفاح المستنبتة 

L-S-D   بيئةMSبيئة    المعدلةMS 
األصل أو 

 صنفال

0.3 A 2.5 a A 2.4 a MM106 
0.4 A 2.2 b  A 2.0 b MM109 
0.2 A 1.4 d A 1.3 d البذري 
0.2 A 1.8 c A 1.8 c سكري 
0.3 A 2.3 ab  A 2.1b سكارجي 

 0.2 0.2 L.D.S 
       تختلف المتوسطات المشار إليها بأحرف كبيرة ضمن السطر و بأحرف صغيرة ضمن العمود معنوياٌ على مستوى 

             P< 0.05      .  

 غـري   ١٠ و   ٧ و   ٢عند تعريض النباتات للجرع     ) بيئة بدون هرمونات   (١ التجذير في البيئة     ازدادت  نسبة  

 عند اسـتخدام    ٣، بينما كانت هذه الزيادة في البيئة        )٥جدول  (من أشعة غاما مقارنة مع الشاهد الغير مشعع         

 اسـتخدام    عند MM106  األصل عندأعلى نسبة تجذير    و كانت   .  غري من أشعة غاما    ١٠ و   ٧ و   ٥الجرع  

 .)P=0.01، %٨٧= نسبة تجذير ( غري ٧يع ع مع جرعة التش٣رقم بيئة التجذير 

 غـري، و  ١٠ و ٧ تينلجرعبـا   و المشـععة  ١ في النباتات المجذرة على البيئة   ازداد عدد الجذور معنوياً    

 يظهر اختالف   ، و لم   غري مقارنة مع الشاهد    ١٠ و   ٥ و   ٢الجرع   و المشععة ب   ٣النباتات المجذرة على البيئة     

 بـدون هرمونـات و    ١( سوى عند البيئة الشـاهد  ٣  و ٢ و ١معنوي في عدد الجذور بين البيئات الثالث 

 ). غري٢الجرعة 

تأثير جرع منخفضة من أشعة غاما وبيئات تجذير مختلفة  على نسبة تجذير وعدد جذور  أصـل                   : ٥جدول  

 . المستنبت في الزجاجMM106التفاح  

 P< 0.05 .   تختلف المتوسطات المشار إليها بأحرف كبيرة ضمن السطر و بأحرف صغيرة ضمن العمود معنوياٌ على مستوى

     

 

 قياس  للتجذير%        عدد  رالجذو    

L.S.D  1بيئة  2بيئة  3بيئة   L.S.D  ١بيئة  ٢بيئة  3بيئة 

 جرعة
 التشعيع

 )غري( 

0.8 A 1.3 b A 1.5 b A 1.3b  7.8 A 69.0 c B 40.0 a C 19.5 d 0 

0.6 AB 1.3b A1.8 b B 1.0 b  5.7 A 73.2 bc B 28.0 bc B 25.0 bc 2 

1.5 A 2.8 a A 2.3 b A 2.1ab  7.3 A82.5 ab B32.0 b C20 cd 5 

0.6 A2.8 a A 3.3 a A 3.0 a  5.0 A 87.5 a B 44.0 a C 33.3 a 7 

1.1 A 2.5 a A 2.3 b A 2.3 a  3.5 A 78.8 b B 27.0 c B 28.7 ab 10 

 0.8 0.9 1.0   6.7 4.8 5.3 L.S.D 



 ٩

 عند تجذيره على بيئة خالية من الهرمونات     MM109 إيجابي على نسبة تجذير األصل       كان ألشعة غاما تأثير   

جـدول  ( غري   ٧ إال عند الجرعة     ٣ و   ٢، و لم يظهر هذا التأثير اإليجابي ألشعة غاما في البيئتين            )١بيئة  (

 ةم المسـتخد  ثفي البيئات الـثال    الجرعة    هذه  عند MM109كانت أعلى نسبة تجذير عند األصل       ، حيث   )٦

على التوالي مقارنة مع بقية جرع التشعيع، و عند %) ٩٢,٥و % ٤٠,٥و % ٣٥,٥ (3   و  2 و  1للتجذير  

 ).٦جدول  ( 3مقارنة نسب التجذير في البيئات الثالث نجد أن أعلى نسب تجذير وجدت عند البيئة 

اتات المستنبتة علـى    غري مقارنة مع الشاهد في النب٧ و٥ عند الجرع MM109 ازداد عدد جذور األصل 

 غـري فـي   ١٠ و ٧ عند الجرعتين  و 2 ة غري في البيئ٧ بينما لوحظت هذه الزيادة عن الجرعة 1,البيئة 

 مقارنة مع الشاهد، و لوحظ أن أقل عدد للجذور تم الحصول عليه عنـد النباتـات الغيـر مشـععة                     3 البيئة

 .3والمستنبتة على البيئة 

 أشعة غاما وبيئات تجذير مختلفة  ونسبة تجذير وعدد جذور  أصل التفاح            تأثير جرع منخفضة من    : ٦جدول  

MM109 المستنبت في الزجاج . 

    
عدد 

 قياس   % تجذير        الجذور

L.S.D  1بيئة  2بيئة  3بيئة   L.S.D  ١بيئة  ٢بيئة  3بيئة 

جرعة 

 التشعيع

 )غري( 

0.8 B 1.3 c A2.3 b AB 1.5 b  10.4 A 81.3 b B 34.5 b C 19.0 c 0 

0.7 B 2.0 b A 2.8 ab B 1.5 b  6.2 A76.0 b B 28.5 c B 26b 2 

1.0 A 2.5 ab A2.0 b A 2.5 a  4.3 A 82.5bc B 28.3 c B 26.3 b 5 

0.7 AB 3.0 a A 3.5 a B 2.5a  5.8 A92.5a B 40.5 a C 33.5 a 7 

0.8 A2.5 ab A 2.5 b A 1.8 ab  6.7 A 80.0bc B 31.5bc B 29 ab 10 

  0.6 0.9 0.8     8.0 5.6 6.0 L.S.D 

 .P< 0.05    تختلف المتوسطات المشار إليها بأحرف كبيرة ضمن السطر و بأحرف صغيرة ضمن العمود معنوياٌ على مستوى

 

غري مقارنة مع الشاهد و     ١٠ و    ٧تين  تجذير في األصل البذري عند تعريض النباتات للجرع       ال نسبة   ازدادت

و عند مقارنة البيئات الثالث نجـد أن أعلـى          ،  )٧جدول   (٢ غري فقط في البيئة      ٧، و عند الجرعة     ١البيئة  

 .2 و 1، مقارنة مع البيئتين 3نسب تجذير تم الحصول عليها عند تجذير النباتات على البيئة 

كـان  ، بينمـا    ٢ و   ١ البيئتـين    علىلم يظهر أي أثر ألشعة غاما على عدد جذور األصل البذري المستنبت             

 مقارنة مـع    ٣ألصل البذري عند تجذير النباتات على البيئة         ايجابي على عدد جذور ا     تأثير غري   ٧للجرعة  

 .٢ و ١الشاهد و البيئتان 

 

 

 

 

 



 ١٠

تأثير جرع منخفضة من أشعة غاما وبيئات تجذير مختلفة  ونسبة تجذير وعدد جذور  أصل التفاح                  : ٧جدول  

 .البذري المستنبت في الزجاج 

 قياس   % تجذير         عدد الجذور    

L.S.D  1بيئة  2بيئة  3بيئة   L.S.D  ١بيئة  ٢بيئة  3بيئة 

جرعة 

 التشعيع

 )غري(

1.2 A 1.5 c A 2.0 a A 2.0 a  12.95 A 81.0ab B 37.3 b C 20.3 c 0 

0.7 A 2.0 bc A 2.5 a A 1.8 a  6.9 A 79.0 b B 30.3 c C 23.0 c 2 

0.9 A 2.5 b A 2.5 a A 2.5 a  4.6 A 75.5 b B 31.0bc C 23.3 c 5 

0.9 A 3.5 a B 2.5 a B 2.5 a  5.3 A 90.0 a B 45.5 a C 35.0 a 7 

0.8 A 2.3 b A 1.8 a A 1.8 a  5.1 A 75.0 b B 27.0 c B 27.5 b 10 

  0.7 0.9 0.9     10 6.7 3.6 L.S.D 

 .P< 0.05    ىتختلف المتوسطات المشار إليها بأحرف كبيرة ضمن السطر و بأحرف صغيرة ضمن العمود معنوياٌ على مستو

 

، )٨جـدول    (٣ و   ١ البيئتين   علىكان ألشعة غاما تأثير إيجابي على نسبة تجذير الصنف سكري المستنبت            

 للتجذير   ة المستخدم ث غري في البيئات الثال    ٧عند الجرعة    يالصنف سكر كانت أعلى نسبة تجذير عند       كما

 في البيئات الثالث نجد أن أعلى نسب تجـذير  ، و عند مقارنة نسب التجذيرالشاهد مقارنة مع ٣ و   ٢ و  ١

 ).٨جدول  (٣وجدت عند البيئة 

  . مقارنة مع الشاهد٢ غري و البيئة ٧ و ٥ عند استخدام الجرعتين سكري الصنف  ارتفع عدد جذور

 

 صـنف تأثير جرع منخفضة من أشعة غاما وبيئات تجذير مختلفة  ونسبة تجذير وعـدد جـذور                : ٨جدول  

 . المستنبت في الزجاجالتفاح  سكري

 قياس   % تجذير         عدد الجذور    

L.S.D  1بيئة  2بيئة  3بيئة   L.S.D  ١بيئة  ٢بيئة  3بيئة 

جرعة 

 التشعيع

 )غري(

1.0 A 2.3 ab A 1.3 c A 1.8 a   10.5 A 67.3 c B 34.0 b C 18.5 c 0 

0.7 A 2.8 a B 1.0 c A 2.5 a  7.9 A 79.0 b B 28.0 c B 24.3 b 2 

0.7 A 2.3 ab A 2.0b A 2.5 a  4.7 A 79.3 b B 35.3 b C 26.8 b 5 

0.7 B 2.0 b A 3.5 a AB2.8 a  3.8 A 93.0 a B 52.0 a C 35.5 a 7 

0.8 A 2.8 a AB 2.5 b B 1.8 a  5.5 A 77.5 b B 34.5 b C 26.0 b 10 

  0.7 0.6 1.0     10 4.5 3.4 L.S.D 

 .P< 0.05    ار إليها بأحرف كبيرة ضمن السطر و بأحرف صغيرة ضمن العمود معنوياٌ على مستوىتختلف المتوسطات المش

 غري تأثير إيجابي على نسبة تجذير نباتات الصنف سكارجي المستنبتة على البيئـة              ١٠ و   ٧كان للجرعتين   

 غـري فقـط     ٧ند الجرعة    ع ٣ و   ٢، بينما ظهر هذا التأثير اإليجابي على النباتات المستنبتة على البيئتين            ١

 مقارنة مع ٣عندما ترافقت مع البيئة   %) ٩٠(و هي الجرعة التي لوحظ عندها أعلى نسبة تجذير            ) ٩جدول  (

 .بقية الجرع و البيئات



 ١١

 غري  ٧ و   ٥ الصنف سكارجي أي آثر للبيئة على عدد الجذور، و ظهر تأثير ايجابي للجرعتين               ييظهر ف لم  

 .  مقارنة مع الشاهد الغير مشعع٣ و ١في البيئتين من أشعة غاما على هذا العدد 

 صـنف تأثير جرع منخفضة من أشعة غاما وبيئات تجذير مختلفة  ونسبة تجذير وعـدد جـذور                : ٩دول  ج

 .التفاح  سكارجي المستنبت في الزجاج

 قياس   % تجذير         عدد الجذور    

L.S.D  1بيئة  2بيئة  3بيئة   L.S.D  ١بيئة  ٢بيئة  3بيئة 

جرعة 

 التشعيع

 )غري(

1.30 A 1.5 b A 2.0 ab A 1.3b  9.0 A 74.0 b B 33.0 b C 22.0 c 0 

2.00 A 2.5 a A 1.8 b A 2.0 ab  5.5 A 80.0 b B 29.0 bc C 23.0 c 2 

2.30 A 2.5 a A 3.0 a A 2.3 a  5.8 A 81.0b B 25.0 c C 25.0 bc 5 

2.30 A 2.5 a A 2.8 a A 2.3 a  4.0 A 90.0 a B 46.0 a C 35.0 a 7 

2.00 A 2.3 ab A 1.8 b A 2.0 ab  4.0 A 79.0 b B 31.0 b B 27.0 b 10 

  0.9 0.8 0.8     8.0 4.5 3.0 L.S.D 

 .P< 0.05    تختلف المتوسطات المشار إليها بأحرف كبيرة ضمن السطر و بأحرف صغيرة ضمن العمود معنوياٌ على مستوى

 

 المناقشة

لنتائج األولية إلكثار بعض أصول و أصناف التفاح في الزجاج مرضية، حيث توقف نجاح هذه التجربة                كانت ا 

 فـي  تالنبـا أن نجاح إكثـار   Brhadda et al., (2003)على البيئة المغذية المستخدمة في اإلكثار، فحسب 

 لون أخضر   ذاتو  )  سم ١-٠,٥(إن اختيار عقل نباتية صغيرة      .  أوالً للبيئة المالئمة لهذا النبات     دالزجاج يعو 

من نسبة المواد الفينولية المفرزة من النبـات  و  في هذه التجربة  ساعد على التخفيف من التلوث    غير متخشب 

 . MM111على أصل التفاح   Kaushal et al. (2005)وهذا يتفق مع نتائج 

ير في تشكل األعضـاء النباتيـة    تأثير كبالمعدلة MS في بيئة  KH2PO4 X)٢(زيادة كمية البوتاسيوم ل نكا

)Bornman, 1983 ( وهذا مثبت على عدد من النباتات مثل الشوندر و الزهرة و الشمر)Margara,  

 ).Charbaji et al., 2005( و الزيتون في المستنبت في الزجاج 1978)  

 و IAA   الهرمـونين محتوية علـى  ل و ا ٣البيئة كانت نسبة التجذير في هذه التجربة مرتفعة عند استخدام 

NAA على التوالي، و كانت كمية الـ ل / مغ ٤ و ١ ين بالتركيزNAA أكبر من الـ IAA ذلك إلى أن  و 

IAA ة أكثر حساسية للكائنات الدقيق) Hartmann et al., 1990( ،ألن كذلك األمر NAA   أكثر ثباتا مـن 

IAA) De Klerk et al., 1997(مقارنة مع  و يمتص بسعة أكبر بستة مرات IAA النبات كما في من قبل 

 تتفق مع نتائج NAA إن النتائج اإليجابية التي تم الحصول عليها حول الـ ).Peeters et al., 1991(التبغ 

Rama and Pontakis (1990) على صنف الزيتون Kalamone . 

أسرع بأربع مـرات مـن   امتصاصه ألن   IAA الـ  بكمية اكبر منIBAلـ ا  تم استخدام ٢ و في البيئة 

IAA كما في التفاح )Al-Bashir, 1995 ;Van Der Krieken et al., 1993.( 

 لألصـلين  ٣ و   ٢ و   ١ غري هي الجرعة األفضل لتجذير النبات فـي البيئـات الـثالث              ٧تبين أن الجرعة    

MM106   و MM109     ،و الجرعـة المـذكورة     ٣ و أفضلها كان عند البيئة        و للصنفين سكري و سكارجي  



 ١٢

 ٧ أو   ٥ و الجرعـة     ٣أعاله، أما بالنسبة لعدد الجذور فأغلب الحاالت تشير إلى زيادة هذا العدد عند البيئـة                

 .غري

 علـى    سـابقاً    أثبت قد    ، النباتات المستنبتة في الزجاج    و تجذير  إن استخدام األشعة المؤينة في تنشيط النمو        

 و تنشيط تشكل كالوس صنف التفاح  (Charbaji and Nabulsi, 1999)األنسجة الكرمة المستنبتة بنباتات 

ا التنشيط إلى األثر التحريضي للجرعات المنخفضـة مـن   ذ و يعود ه)Al-Bashir, 1995(غولدن ديليشس 

و ) ١٩٩٠الشـحات   ( و خصوصاً النشاط األنزيمي المرتبط باألوكسـينات         أشعة غاما على النشاط األنزيمي    

  .)Antonove, 1985( األمينية مثل الليسين و الفينيل االنين  الحيوي لبعض األحماضصطناعاالعلى 

يالحظ من هذه التجربة أن النباتات التي جرى تجذيرها بوجود الهرمونات و بدون استخدام األشعة المؤينـة،                  

قد أعطت نسب تجذير أعلى من النباتات التي جذرت بدون هرمون مع تعريضها لجرعات منخفضة من أشعة                 

البيئة، فوجود السـكر    في  ) األوكسينات( يعود لوجود عالقة توافقية بين وجود السكر و الهرمون           ، و هذا  غاما

 يحفز اصـطناع  NAA أو  IBA أو IAAمع وجود هرمون أو أكثر من % ٧ حتى ١في البيئة المغذية من 

 Calamar and De Klerk (2002) نسبة التجذير، فقد وجد ةااليتيلين في الخاليا النباتية مما يؤدي إلى زياد

 أعلى نسبة تشكل جذور لـدى  أعطى  IBA ميكرومول ٣ أو NAA ميكرومول ١سكروز و % ٧إضافة أن 

  بينما ال تغني أشعة غاما عن هرمونات التجذير لدى النبات كما وجد .Jork 9صنف التفاح 

Al-Bashir (1994)على الزيتون . 

 

  و المقترحاتاالستنتاجات

 لإلكثار الخضري فـي الزجـاج ألصـول و          ) ١المذكورة في الجدول     (المعدلة MSيمكن اعتماد بيئة     -١

 أصناف التفاح 

 غري للحصول علـى     ٧ و اعتماد الجرعة     IAA ل  / مغ ٤و NAAل  / مغ ٢ وكسينات  يمكن إضافة األ   -٢

 أعلى نسب تجذير

 :ما يتعلق باألشعة -٣

ة مع الشاهد عند كافة األصول و      غري من  أشعة غاما لها تأثير في زيادة نسبة التجذير مقارن            ٧الجرعة   - أ

 األصناف المستخدمة في التجربة

 )األوكسينات(األشعة غير منافسة لهرمونات التجذير  - ب

 .معالجة منافسة و مساعدة في زيادة نسبة التجذير) هرمونات تجذير  +  غاماأشعة(المعالجة المركبة  - ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٣

 :آلمة شكر
ر إبراهيم عثمان المدير العام لهيئة الطاقة الذرية، والسـيد الـدكتور            نتوجه بجزيل الشكر للسيد األستاذ الدكتو     

م .منزار ميرعلي رئيس قسم البيولوجيا الجزيئية والتقانات الحيوية لتشجيعهم الدائم للعمـل، ونشـكر أيضـاً                 

ـ              ناورز طاهر    ة لمساهمته القيمة في إنجاز هذه التجربة و نشكر أيضا القائمين على محطتي البحوث الزراعي

 يد العـون     القنيطرة و عدد من مزارعي مناطق ظهر الجبل و رنكوس لتقديمهم           -في منطقتي سرغايا و صيدا    

 . المادة النباتيةفي تأمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٤
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Effect of low doses of gamma irradiation on in vitro growth of some apple 

rootstock and varieties 
 
Abstract 
Three apple rootstocks (MM106, MM109 and Bizree) and 2 local varieties (Sucary 
and Sakarji) were collected from the field.  Internode explants of the above rootstocks 
varieties were micropropagated on MS and modified MS media. 
Shoot growth of MM106 and MM109 rootstocks and Sucary variety increased 
significantly in modified MS. Similar results were observed on leaf number of 
MM109 and Bizree rootstocks and the 2 varieties in the same medium. 
Three rooting media (1, 2 and 3) were used by transferring microcuttings, to auxin 
free ½ strength MS (1), ½ strength MS with 1 mg.l-1 IAA and 2 mg.l-1 IBA (2) and ½ 
strength MS with 2 mg.l-1 IAA and 4 mg.l-1 NAA (3). 
All plants cultured on rotting media were irradiated with different doses of gamma 
irradiation (0, 2, 5, 7 and 10 Gy). During the initial 5 days of the rooting treatment, 
the cultures were incubated in darkness. During this period, the root initials are 
formed, and then the cultures were moved to the light. 
The highest rooting percentages in MM109, MM106, Sucary and Sakarji were 
obtained at 7 Gy with medium no 3 (92.5%, 87.5%, 93% and 90% respectively). Also, 
a combination of 7 Gy and medium no 3. When 5 Gy was combined with medium no 
2 the root number of Sucary variety was increased, a similar result was observed in 
Sakarji variety when 5 and 7 Gy were integrated with both media no1 and  no2.  
Key words: Apple, gamma radiation, tissue culture.   
 
Abbreviations: IAA- Indole -3-acetic acid; IBA- Indole -3- butyric acid; BAP- 6-
benzylaminopurine; GA3- Acid giberalic; MS- Murashig and Skoog; NAA-α -
naphthaleneacetic acid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 ١٧

                      Syrian Arab Republic 
 Atomic Energy Commission(AECS) 

 Damascus P. O. Box 6091         
 

 
 
 

           Laboratory Reconnaissance Experiment        Report on     
       Department of Molecular Biology and Biotechnology   

 
 

 

 

 
 
 

Effect of low doses of gamma irradiation on in vitro growth 
of some apple rootstock and varieties 

 
 
 
 
 
 

Dr. T . Charbaji 
Eng . Z . Ayyoubi 
Eng . G . Sarakbi 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

  April    2007           AECS -  B \ RRE 184                                               
                             


