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 MM106تأثير منظمات النمو في التضاعف الخضري  الصل التفاح

(Malus pumila mill) خارج الجسم الحي 
 

 

 
 

 الخالصة

ياااالل ايتااار اا  /(          ملغااا  2ز1.5ز1ز 0.5ز 0باااريالا،ا) )BA) درس تااار ال ايتااارنات،رنلرنز ايدلااا)  اد اااا  ) 

((Kn (بلفس تلا،ااBA   لتا  دراةاا اكل،تاالا.,IAA 0)3ز2ز1.5ز1ز)IBA  ((ياال ،اع ىلا   /مغلا   4)ز3ز2ز1ز0باريالا،ا

لاطتيهار .يااز عرىال اي وا  ايلرماال ايوتار الل ما  ايفال   MM106 ا فلاد في تضارى  ايزا)اا ايلدرتاال ايو)رلىال ك اع 

اظهالان ايوضرفل يل ملظوارن ايلوات اىاكل ،اع ىلا  ا فالاد .  M.Sبعد تع دوهر في ايتةط ايغذائي  MM106ايخضلنل ك ع 

يال ةدب عنردة معلتنل في معد  تضرى  ايلوتان ايخضالنل /ملغ   1.5اي  ايتةط ايغذائي لبال،ا)   BAايلارئج برن اضرفا ا 

لطت  اكفل  امر ايتار ااا  لبالفس ايالا،اا) اىزا  عناردل فاي تضارى  ايلواتان ايخضالنل انضار ليتا  الاع ما  طات  اكفال  

ياال ايوضارا ايا  ايتةاط ايغاذائي ةادب عناردل معلتنال /ملغ   1بال،ا)  IAAرن فرىز  ا  ايخضلنل امر بريلتدل اي  ايكل،تال

فال  فاي  4.5في معد  تضرى  ايلوتان ايخضلنل لاىز  اىل  معد  يعدد ايلوتان ايخضلنل م رر ل بريوعرمكن كخلى بلغ 

ياال /ملغا   1تل،اا)  IBAل امر بريلتدل يع يال اىز  ااع معد  يعدد ايلوتان ايخضلن/ملغ   2.3اي  IAAيا  عنردة تل،ا) ا  

ملغا  3.4فال  فاي ياا  عناردة ايال،اا) ايا   6.2انضر اىز  اىل  معد  يعدد ايلوتان ايوغذنل م رر ل بريوعرمكن اكخالى بلاغ 

 يال اىز  ااع معد  يلاضرى  ايخضلي/
 

Abstract 

 A study was carried to determine the optional condition for MM106 apple rootstock 

microprapagtion by using tissue culture technique. And the effect of cytokinins (BA and kinetin 

with concentrations 0, 0.5, 1, 1.5 and 2 mg/L) and auxins (IAA with conc. 0, 1, 1.5, 2 mg/L and 

IBA with conc. 0, 1, 2, 3, 4 mg/L). Were studied on shoot multiplication.  

 BA at 1.5 mg/L increased shoot multiplication rate and their length while kinetin 

decreased lengths of shoots.  

 IAA at 1mg/L increased shoot multiplication, while IAA at 3, 2 mg/L decrease the 

number at shoot and their length. IBA at 1mg/L increased shoot multiplication rate. While IBA 

at 4.3 mg/L decrease the number of shoot and their length.  

 

 

 المـــقدمة

م  اك ات  ايخضالنا ايزاادة يازعاا  ا الرا ايافارح ايول تباا  MM106 Malus pumila millنعد ا ع ايافرح  

لعارة اي)راىا ىل  شتع شااكن  /يعلاق ى  طلنق اةاالادهر م  ادع ايهائا ايعرما يلدتالا لايغربرن تزررنر لاياي دخلل اي  ا

لذيك يلصفرن ايزادة اياي نوارع بهر هذا اك ع ياز ا ل ا ع شدل م صل ذل مزوت  جذري جاد لم ارل  يشرالة ايوا  اي زلااا 

ضرى  ايخضلي م  ايولايع ايوهوا في اي)راىا ايلتازاا لايااي (. لتعد مليلا ايا6،ور ا ل ناتافق مع معظ  ا لرا ايافرح )

ناتا  ىلاهر ىدد ايلوتان ايخضلنا ايلرتزا ل تىااهر م  خك  ايتازلة ىل  ايتاردة اي واا مور نؤدي اي  تشفا) ل وات ايدالاى  

ائي يااز لجاد ان  زارح ( لهلرك ىادة ىتاماع تاؤ ل ىلا   زارح ىولااا اياضارى  ايخضالي ملهار تار ال ايتةاط ايغاذ3اكبزاا )

عراىا ايز)ا ايلدرتي نعاود ىل  تل،ادا ايتةط بريدرجا اكلي  اذ نترىد ىل   وت اىاداد ،داالة ما  ايلدرتارن ما  ايزا)ا ايلدارتي 

ا اخدل افال  جدنادة  M.S( ان عراىا او  ا يفلل  يخوتا ا لرا م  ايافرح ىل  ايتةط ايغذائي 8(. لاد لجد )13ايو)رل  )

امتر ااا ايشصات  ىلا  اىاداد ،داالة ما   MM109 ,MM106 ,MM104( ان ا ت  ايافارح 11رن. ،ور اشرر )م  ايولةااو

يوزها) بولظوارن ايلوات ايخر اا برياضارى  ايخضالي  ا M.Sايلدرترن م  خك  عراىا اي و  ايلرمااا يهاذل اك ات  فاي لةاط 

  يل)رلىرن.
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لبعاد  M.Sوارختذة ما  اي وا  ايلرمااا يافارح ىواررة ايلرمااا فاي ايتةاط ( اي  يدلث اياضرى  فاي اكجا)اا ايلدرتااا اي0لاشرر ) 

 اوا  رماا.  2.9-1اربعا اةرباع م  بدأ اي)راىا اذ بلغ ىدد ايلوتان 

لاد ديل  ارئج بعض ايدراةرن ان يولظورن ايلوت تر ال ىلا  اياضارى  ايخضالي يااز نعاواد ا  تار  ايخلااا ايلدرتااا  

ات،الرن لاكل،تالرن فا)ند اكل  م  ا  تر  ايخكنر لنعوع ايثر ي ىل  اةازرياا ايخكنر. امر عنردة ىل  ىرملا  مهوا  هور ايترن

اكل،تا  ىل  ايترنات،رنلا  نؤدي اي  تتتن  ايزذلر في يا  تعوع ايلتادا ايعريااا ما  ايتارنات،رنلا  ايا  اكل،تاا  ناؤدي ايا  

لدرتااا ما  متت ارن ايتةاط ايغاذائي ايوها  فاي  وات ايزا)ا ايلدارتي لتوارن)ل تتتن  ايفلل  ايخضلنا لىلاال تعاد ملظوارن ايلوات اي

(. ان تلا،ااا) اكل،تااالرن ل ايتاارنات،ر الرن اياااي نشارجهاار ايلداارن تخالاا  باارخاكا 16لبرياااريي  زاارح اي)راىااا خاارر) ايزتاا  )

 MM106 ,M20 ,M27 ات  ايافارح ( ان ا،ثل اكلةرط ايغذائاا مكئواا ك،ثارر ا5( ف د لجد )11ا لرا ايافرح ايو)رلىا )

ياال( ل /ملغا 1) IBAياال( لتلا،اا) لاطئاا ما  اياـ/ملوغا  BA (1.5هت ايتةط ايغذائي اياذي نشااتي ىلا  تل،اا) ىاريي ما  اياـ

GA3 (2.1  ملغ/ .)يال 

يااال نعااد مثريااار فااي تضاارى  اكفاال  ايخضاالنا يلافاارح يلصاال   \ملغاا  1بال،ااا)  BA( باارن اةاااعور  ا 12لذ،اال ) 

Mclntosh ( ( فلىار فاي يرياا اخاا)ا  ايال،اا) ايا  ايلصا  ليتا  عناردة 10( فلىار بالوار بلغال )00اذ بلغ معع ىدد ايلواتان

( ب)راىاا اطالاا ايفالل  ايوارختذة 8يال ادى اي  متن اكج)اا ايلدرتاا بتدب تر الل ايتوي . ليصاع )\( ملغ  5ايال،ا) اي  )

 PGياال\ملغا   GA3 ,160ياال \مغ IBA ,2.1يال \( ملغ 1, )BAيال  \( مغ  1م  خوتا ا لرا تفرح ىل  لةط اضا  يل )

( ان عراىاا اطالاا ايلواتان 14اضعرا ،اع  ك اا اةارباع للجاد ) 5-4فرىزل فلل  جدندة م  بردئرن ايدلاى  تلاليل با  

ت اياتيافاا في الةرط تتت ل م  تتيافارن مخالفاا يولظوارن ايلوات ان افضاع لةاط يوليلاا اياضارى  ايخضالي ها M4يك ع 

 .BAيال م  \ملغ   10ل) IBAيال  \( ملغ  2.1)

ماداخلااا مااع  BA( اياا  ايااداث اياضاارى  فااي  ك ااا ا االرا ماا  ايافاارح برةاااعور   ك ااا متاااتنرن ماا  4لاشاارر ) 

اذا بلاغ  Mutsuيالفاي ايصال   \(ملغ  2,1،رن ) BAياز لجد ان ايال،ا) اكمثع م  ا   IBAيال م  ا  \( مغل  2.1تل،ا))

( فلىار بالوار ،ارن 1.6ياال لاياذي اىزا  )\( ملغا  1فتارن ايال،اا) ) Smitr granny( امار ايصال  12.4معد  ىادد اكفال   )

( فلىر لذيك بعد اربعا اةرباع م  اي)راىاا 1.1يال اذا  اج ىلل )\(ملغ 2.5) Delicious  Spur goldenايال،ا) اكفضع في 

. 

( ملغاااا / يااااال , 1بال،اااا) ) ABبرةاااااعور  لةااااط نضاااا   P60رح ( فااااي مشرليااااال ياضاااارى  ا ااااع ايافاااا15لذ،اااال ) 

NAA(2.25  ملغ )\ يال فشصع تضرى  بدرجرن مخالفا يتب  ت  ايز)ا ايلدرتي اذ اىزل ايفلل  ايفااا ملهر تضارىفر الااك

و صال ىلاد ( ان افضاع لةاط ياضارى  ايافارح اي1( فلىر لا دال )05بالور ايذي اخذن م  اةفع ايفلل  ف د بلغ ىدد ايلوتان )

يال ىلا  ايااتايي اك ان عناردة تل،اا)  \ملغ   2.1,  2.5,  1نال،)  GA3 , BA , IBAعراىا اوال ايلرماا ايذي ،رن ناري  م  

BA   ( ىلا  تضارى  ةالنع فاي ا ات  ايافارح 11ملغ  /يال ادى اي  خفض معادكن اياضارى  . يصاع ) 0ايMM109 , 

MM104 , MM106  يال م  ،ع م  \( ملغ  1في لةط اشاوع ىل  )ىلد عراىا اي و  ايلرمااBA لIBA ( ايا  1لتت ع )

ىلا  ايااتايي يااز بلاغ معاد  ىادد ايفالل   BA , GA3ىلد عارىا ايدلاى  ايزر داا ىلا   MM106امتر اا تضرى  اك ع 

 نتمر م  اي)راىا . 08مل  بعد مللر  32لطتيهر  3.1

في اياضرى  ايخضلي ياشدند اياتيافل اكمثع ملهر knل ,IBA ,IAA, BAلايهدا م  ايدشز يدراةا تر ال ملضورن ايلوت

افضع في ايداث اياضرى  ايخضلي ايوغذي ياشدند اياتيافل   لبري تل،ا)  MM106يلاضرى  ايخضلي ك ع ايافرح 

  شصع ىل  عنردة في ىدد اكفل  ايوغذنا .

 

 مواد وطرئق العمل

 0223لدرتاا/ ات  ايا لارن ايلدرتاا / ايتلاا ايا لاا / ايوتاب خك   اترن اجلي هذا ايدشز في مخادل عراىا اك تزا اي 

ايذي  تا  ايشصات  ىلاال ما  مشزاا ايدتاالا فاي اي)ىفلا ااا  MM106-ىل  ا ع ايافرح مرياك مالتتن          2004انلت   –

ذا اك اع خارر) ايزتا  ايشاي اذا ى وال لاد اةاعولل اي و  ايلرمااا ايدالاى  اكبزاال ،رةارس  فاي ايوا)ار  ايلتاازاا لا،ثارر ها

داا ل ،ور اضافل ازلة ما  0.5ليودة   Hg Cl2كةاشداث اي)راىا ايلتازاا لا،ثرر هذا اك ع لى ول اكج)اا ايلدرتاا بـ      

يوارا ياترىد في اياصارق ايواردة ايوع واا ىلا  ايزا)ا ايلدارتي ماع ايال)  ا   تالل اكجا)اا ايلدرتااا بر Tween – 20مردة  رشلة 

ايو زل ايوع   خوس ملان يضورن اياخلص م  ايار ال ايتلدي يلواردة ايوع واا ليفضال ايلاارئج ايو واا فاي اطدارق باالي مع واا 

( مضاارفر ايااال ايتااتللع , ايفاارمالاارن 13فااي مليلااا ا راارا ايو)رلىاارن ) M.Sداخااع ملضاادة ايهااتاا ايزد ااي اةاااعوع ايتةااط 

  3( ةا 12لع  ايتةط في اك رباب ايوخصصاا يل)راىاا لبتاااع ) 5.1اي   PHتعدنع  لملضورن ايلوت ايلدرتاا لاك،رر . جلى
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لضاغط  º 101تشل درجا يلارة  Autoclaveيتع ا دتب لا ل ل اك رباب بري ز     جلى اياع ا  يك رباب في جهرع ايوع ر  

ا ادشل جاره)ة يل)راىاا. جالى اةار ار   داا ا لتل،ل اك رباب يادلد في درجا يالارة ايغلفاا اذ 15يودة  0،لغ / ة  1.24

عل) ما  بردئاارن اكلراق فااي ملضاادة ا تااارب ايهاتاا ايزد ااي لبوتاارىدة ايوزهاال اياراالنشي  1-0ملاا  مااع  2.5ايولةااا  اي وااي 

(Dissectiny Microscope) ( 42ب تة تتدالناX( برةااخدا  شافلة جلايااا )10 ) (  ا  اعنلال اك لفاا ايخررجااا )ايشلاشا

ايصاغالة ايوغلفاا   (Leaf Primordia)اداا ابااداا ما  اياداخع ايا  ايخارر) يشاا  ايت ات  ايا  بردئارن اكلراق بصاترة ماعر

 يلوتالن  .

 (BA)مضرفر ايال ايدل)  ادنلاا   M.s  لل اكج)اا ايلدرتاا ايوتار لا اي  ا رباب اي)ر  ايشرلنا ىل  ايتةط ايغذائي  

ياال عرىال ىلا  \( ملغا  1بال،اا) ) IBAملغا  / ياال ل2.1بال،ا)  GAيال ل\ملغ  2.1بال،ا)  GAيال ل  \ملغ   2.0بال،ا) 

لجل ايتةط ايغذائي اذ ا دشل ارىدة اي وا ايوتار لا مك  ا يلتةط ايغذائي لىوتدنل ىلال لبتااع ملةاا  لايد يتاع ا داتب 

ةارىا  16( يت،س يودة 1222لتشل شدة اضراة ) º  1 05عراىا , ليضلل اي)رلىرن في  لفا ايلوت ىلد درجا يلارة 

ةرىرن. ظك  ل ظلا يكفلاعان ايفالتياا اياي تفلعهر اكج)اا ايلدرتاا ايو)رلىا ف اد ىتملال اداع ىولااا اياع اا   8نتمار نع دهر 

اةاااولار ملغاا  /يااال ىلاا  اياااتايي لذيااك يولااع  122لبال،ااا)  citvic acid ل Ascorbic acid بوضااردان اك،تاادة 

(Browning)   يك تاازا ايلدرتاااا ايو)رلىااا اذ ت اات  هااذل ايوااردة برماصاارو ايوااردة ايفالتياااا . ل،ااذيك اةاااعوع ايفشاا  ايفعاار

(Actvated charcoal)  (ةا   6-5يال يلاخلص م  هذل ايوتاد ايفالتياا ايترما لبعد بلتغ ايلوتان ايخضلنا طت  \  3بال،ا

ى دة لاىردة عراىاهر في ايتةط ايغذائي ايوررر ايال اىاكل  3-0شاتي ،ع ج)ا  درتي  غال جلى ت زاعهر اي  اج)اا  غالة ن

 .بهدا ا،ثررهر لايشصت  ىل  اىداد ،رفاا م  اكفل  يوليلا اياضرى  ايخضلي

 

 تأثير السايتوكاينينات :-1    

( ملغاا / يااال 2,2.5,1,1.5,0( بااريالا،ا) )KNلايتاارنلاا  ) (BA)اةاااخد   تىاارن ماا  ايتاارنات،رنلالرن هواار ايدلاا)  اد ااا  

يااز اضاا  ايلات  لايال،اا) ايوزلاتب دراةاال يتاع (MS)كخاارر افضع  ت  لافضاع تل،اا) لأضاافل ايا  ايتةاط ايغاذائي 

( متلران يتع تل،ا) ليتاع  ات  12معرملا, عرىل اكفل  ايصغالايلازا م  م)ار  اكةرس لبتااع فل  لايد يتع ا دتبا ل)

( يات،س 1222لشادة اضاراة ) 25cº   ±1ت،رنلالرن ليضلل اي)رلىرن في  لفاا ايلوات فاي درجاا يالارة           م  ايترنا

( ةرىرن ضك  لبع مللر خوتا اةرباع م  اي)راىا ت  يترب ىادد ايلواتان ايخضالنا 8ةرىا ضتا نتمار نع دهر ) 16ليودة 

 ايلرتزا لاارس اطتايهر .

 

 تاثير االوكسينات :-2

لمادى تار ال اضارفاهر ايا  ايتةاط ايغاذائي ايخارو بوليلاا اياضارى   IAAل IBAتىارن ما  اكل،تاالرن هوار اةااخد   

( ملغا  /ياال لبازاررب 3,0,1.5,1,2بال،اا) ) IAA( ملغ /ياال بالوار اضاا  4,3,0,1,2بال،اا) ) IBAايخضلي ف اد اضاا  

ل اكفال  ايصاغالة ايلرتزاا ما  ما)ار  اكةارس ملغ  /يال  ا  عرىا1بال،ا)  BAلايشرلي ىل  ا  MSملفلدة يتةط ايغذائي 

متالران يتاع تل،اات ليتاع  ات  ما  اكل،تاالرن .يضالل اي)رلىارن فاي  لفاا  12لباتااك  فال  لاياد يتاع ا دتباا بوعاد  

باع ما  ( يات،س لبعاد ماللر خوتاا اةار1222ةارىا اضاراة برادة اادرهر ) 16ليودة  25cº 1اياشضا  تشل درجا يلارة 

 اي)راىا ت  يترب ىدد ايلوتان ايخضلنا لاارس طتيهر .

 

 النتائج والمناقشة

 في التضاعف الخضري: BA تاثير  -1

في اياضرى  ايخضلي اذ بلغ اىلا  معاد  يلاضارى  ىلاد ايال،اا)  BA( ان هلرك تر ال معلتي يوتاتنرن ا  1ندا  ايزدل  )

جوااع ايوعارمكن اكخالى فاي ياا  بلاغ اااع معاد  يلاضارى  ىلاد معرملاا  فل  لايذي اخال  معلتنرً ىا  4.1يال( /ملغ  1.5)

يال اىز  ااع معاد  يعادد ايلواتان ايخضالنا, ،وار ناضال ما  ايزادل   فتال ان /( ملغ 0( فل  ل،ذيك ايال،ا) )1.1ايو رر ا )

علتناا م رر اا بريوعارمكن (ةا  لاياذي تفتاال م3.1يال اىزل اىل  معد  يزت  اكفال  بلاغ )/ملغ  1.5تل،ا)  BAبـايوعرملا 

 ة .  1.0يال لبلغ /( ملغ 0اكخلى في يا  ا خفض معد  طت  اكفل  لبصترة معلتنا ىلد ايال،ا) )

 يلاضرى  ايخضلي.  BA( م  اهواا اةاعور  ايـ11ل  11ان هذل ايلارئج تافق مع مرلجدل ) 
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خضري ومعدل طول االفرع المغذية )سم( الصل في التضاعف ال MSفي الوسط الغذائي  BA( تاثير تركيز ال 1جدول )

 اسابيع من الزراعة 5بعد   MM106التفاح 

 

 معد  اطتا  اكفل  )ة ( معد  اياضرى  ملغ /يالBAتل،ا) ايـ

 1.9 1.1  فل

0.5 2.4 2.3 

1 3.1 1.9 

1.5 4.1 3.1 

2 1.4 1.2 

 0.413 2.28 0.05أ.ا. 

 

 ف الخضري :( في التضاعKnتاثير تركيز الكاينتين ) -2

ياال اخالفال معلتنار ىا  جوااع ايوعارمكن برةااثلرا معرملاا  /( ملغ  1.5( ان ايوعرملا بريترنلاا  بال،ا) )0نتضل ايزدل )

فل  ىل  اياتايي, ل،وار ناضال ما  ايزادل   فتال ان اىلا   1.6ل  1.1اي ارس ايو رر ا اذ لاىزل اىل  معد  يلاضرى  بلغار 

( ملغ /يال لايذي اخال  معلتنر ى  جواع ايوعارمكن اكخالى 2.5ىزل ايوعرملا ىلد ايال،ا) )معد  يزت  اكفل  ايخضلنا ا

 ( ة 0.0( ة  م رر ا بوعرملا ايو رر ا لايذي اىزل ااع معد  بلغ )3.3لبلغ )
 

 

 على التضاعف الخضري ومعدل طول االفرع الصل التفاح M.S( تاثير تركيز الكاينتين في الوسط الغذائي 2جدول )

MM106  بعد خمس اسابيع من الزراعة 

 

 معدل اطوال االفرع )سم( جزء نباتي /فرع ملغم/لترKnتركيز الـ

 2.2 1.6 صفر

0.5 1.2 3.3 

1 1.2 3.1 

1.5 1.7 2.4 

2 1.2 2.2 

 0.05أ.ف.م
0.397 

 
0.015 

  يعدد ايلوتان ايخضلنا م رر ا اىز  اىل  معد BA( ان ا  0ل  1لترال ايلارئج اياي ت  ايشصت  ىلاهر في ايزدليا  )

لبا  معد  ايلوت لاياضرى  في ايتةط ايغذائي(. اذ   BA( ان هلريك ىكاا طلدنا با  تلا،ا) ا  11بريترنلاا  )ياز  كيظ )

د لنوت  ان نع)ى ذيك اي  فعرياا ايترنات،الرن تا)دا BAان ايترنلاا  فترن تر الل الاع في ىولاا اياضرى  ايخضلي م رر ا بـ 

نشااتي ىلا   اكث الا ال م)دلجاا فاي  BAاذا مر اياتى ايتلتلا ايزر داا يل ىل  ا لل م)دلجا لايدة ال ا،ثل ياذا فارن ا  

فاي  BA( لىل  هذا اكةرس فرن فعرياا ايـ 0نشاتي ىل  ا لتا  لا لل م)دلجا ىل  اياتايي ) Knايتلتلا ايزر داا بالور ا 

 ف)  رتا ايتريس .ايذي نش  Knتضرى  اكفل  ا،ثل م  ايـ

 

 ( في التضاعف الخضري: IBA, IAAتاثير االوكسينات )-3

لبلغ اىل  معد  م   IAA( ان ىولاا اياضرى  ايخضلي تر لن بصترة معلتنا ىلد اضرفا ايـ 3نادا  م  ايزدل  )

 ع ايوعرمكن .(فل  لايذي اخال  معلتنر ى  جوا4.5يال( ياز بلغ ايوعد  )/ملغ 1ايلوتان ايخضلنا ىلد ايال،ا) )
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المزروعة  MM106في معدل عدد النموات الخضرية الصل التفاح  IAA( تاثير تراكيز مختلفة من ال 3جدول)

 اسابيع 5لتر بعد / BAملغم 1المجهز بـ  MSفي وسط 

 

 معد  ىدد ايلوتان ايخضلنا )ملغ  / يال(IAAتل،ا)

0 4.2 

1 4.5 

1.5 4.2 

2 2.9 

3 3.5 

 0.235 0.05أ.ا. 

 

ياال اىزا  اىلا  معاد  يعادد /ملغا 1بال،ا)  IBA( ان اضرفا ايـ 4فااضل م  ايلارئج في جدل  ) IBAامر اكل،تا  

ملغ /ياال ايا   4.3( لاياذي اخالا  معلتنار ىا  جوااع ايوعارمكن فاي ياا  ادى عناردة ايال،اا) ايا  6.0ايلوتان ايخضلنا بلاغ )

( فل  ىل  اياتايي لم  ايوعللا ان اكل،تاالرن تاتاتن فاي اي وا  0.3ل  0.0اىزرا ااع معد  يعدد ايلوتان ايخضلنا بلغل )

ايلرماا يللدرترن لىلال فرن اياتاعن ايهلمات ي باا  اكل،تاالرن لايتارنات،رنلالرن لاياذي نشادد طداعاا  وات اي)رلىارن ما  يااز 

 .( 16ا ارجهر  شت تتتن   وتان خضلنا ال تتتن  ،ريس ال تتتن  جذلر )
 

المزروعة في  MM106في معدل عدد النموات الخضرية الصل التفاح  IBAير تراكيز مختلفة من ال ( تاث4جدول)

 اسابيع 5لتر بعد / BAملغم 1المجهز بـ  MSوسط 

 معدل عدد النموات الخضرية لتر(\)ملغم IBAتركيز

0 3.9 

1 6.2 

2 3.8 

3 2.3 

4 2.2 

 0.336 0.05أ.ف.م
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