
  المستخلص :

للفترة من شھر ابو غریب /في مختبر زراعة االنسجة التابع لوزارة الزراعة  تجارب مختبریة نفذت
لدراسة تأثیر كل من النیتروجین  اجریتالتجارب المختبریة  . 2013شھر كانون االول  حتى 2012حزیران 

درنات والجزء النباتي في انتاج  )Kinetin(و )BAو(في انتاج النبیتات وتأثیر النیتروجین والسكروز 
وزارة من  المعتمد و  Lizetaاستخدم في الدراسة صنف البطاطا.خارج الجسم الحي  البطاطا
رعت البراعم الخضریة المأخوذة من درنات البطاطا  للصنف قید الدراسة  بعد ان عقمت على ،زالزراعة

الخاص باالكثار ،كثرت النباتات الناتجة بتقطیعھا واعادة زراعتھا للحصول على االعداد  MSالوسط الغذائي 
 1- لترملغم . 1و سكروز 1- لتر غم . 30مع اضافة  MSاستخدم وسط علیھا ثم  المطلوبة الجراء التجارب

IAA اربع تولیفاتاستخدام  و NH4NO3وKNO3وھي1- .لترملغمN1)577.51900و 
،N2)577.53800وN3()11551900و( N4)288.7فروقالى عدم وجود النتائج اشارت  )1900و 

) معنویا عن باقي المعامالت في  ارتفاع النبات  N4وتفوقت المعاملة (في عدد االفرع معنویة بین المعامالت 
من السكروز في وسط  اربعة تراكیز.استخدم التتابععلى )نبیتةعقدة/ 11.4سم و 14.0و عدد العقد وكانت (

MS 1- ملغم.لتر5لھ المضاف BA 80) وبینت النتائج تفوق المعاملة (1- غم.لتر 100و 80و 60و 40( وھي 
) معنویا في قیاسات 1- غم.لتر60وتفوق المعاملة ( )نبیتةدرنة / 1.8) معنویا في عدد الدرنات بلغ (1- غم.لتر

المئویة للبروتین والنسبة المئویة النسبة  و للدرنة والوزن الجاف للدرنة الطريوالوزن الدقیقة (قطر الدرنة 
وعدم التتابع على  )%33.75%، 11.303،غم 0.055غم، 0.206ملم، 5.12) واعطت(للكاربوھیدرات

 2و MS )0من ن البنزل ادنین في وسط  اربعة تراكیزاستخدمت .وجود فروقات معنویة في حاصل النبات
) معنویا B3النتائج الى تفوق المعاملة ( واشارت، )B4وB3وB2وB1) رمز للمعامالت (1- ملغم.لتر 6و 4و

الوزن ووحاصل النبات عن باقي المعامالت في قیاسات ( عدد الدرنات و قطر الدرنة و الوزن الطري 
  .على التتابعغم) 0.019و غم0.578و غم 0.20و ملم5.40و نبیتةدرنة / 3.2الجاف للدرنة) واعطت(

 0( سكروھي  1- غم .لتر80لھ  المضاف MSمن الكاینتین في وسط  اربعة تراكیزاستخدمت 
) معنویا عن K3النتائج الى تفوق ( واشارت،  )K4وK3وK2وK1) رمز للمعامالت (1- ملغم.لتر 9و6و3و

الجاف الوزن و وحاصل النبات باقي المعامالت في قیاسات ( عدد الدرنات و قطر الدرنة و الوزن الطري
.استخدم في ھذه على التتابع)غم0.022وغم 1.155وغم  0.33وملم  6.11نبیتةدرنة/ 3.5للدرنة) واعطت (

ھما (الجزء BA   1- ملغم.لتر5و  سكر  1- غم .لتر80لھ  المضاف) MSالدراسة جزئین نباتیین في وسط (
نبیتة) درنة / 3.50في  عدد الدرنات واعطت ( الجزء القميالنتائج تفوق  لوحظ منالقمي والجزء القاعدي ) و

الوزن الجاف للدرنة ) واعطت  و حاصل النباتت ( قطر الدرنة وامعنویا في قیاس الجزء القاعدي وتفوق
 معنویا في  الوزن الطري للدرنات فروقعدم وجود مع  على التتابعغم)0.063غم و1.057ملم و8.76(

 الیھ تولیفات النتروجین اً مضاف خارج الجسم الحيالخاص بأنتاج الدرنات  MSاستخدم في وسط . الدقیقة
 )نبیتةدرنة / 1.6معنویا في  عدد الدرنات واعطت ( N4النتائج تفوق المعاملة بینت و التي ذكرت سابقاً  نفسھا

 فروقملم) وعدم وجود  4.39) معنویا في  قطر الدرنات بلغ(N1تفوق المعاملة (الى  ، وتشیر النتائج 
وتفوقت  غم، 0.192في حاصل النبات الذي بلغ  N2معاملة وتفوقت المعنویة في  الوزن الطري للدرنة 



) معنویا في النسبة المئویة N3غم) وتفوقت المعاملة ( 0.06بلغ ( ) في  الوزن الجاف للدرنات N1المعاملة (
  .التتابع) للصفتین على %35.65و 13.4للبروتین والكاربوھیدرات واعطت نسبة بلغت (

في احد البیوت البالستیكیة التابعة لقسم  2013خالل الموسم الربیعي لعام  نفذت تجارب حقلیة
الدرنات الناتجة من تجربة النیتروجین  بعد حصاد ة لدائرة البستنة /وزارة الزراعةالبحوث والدراسات التابع

تم كسر طور السكون  و والسكروز في انتاج الدرنات الدقیقة خارج الجسم الحي  كل معاملة على حدا
دقائق، بعد نمو  10لمدة  1- ملغم.لتر 1) بتركیز GA3للدرنات بتغطیس الدرنات في محلول الجبرلیك (

سم تحتوي على خلیط من البتموس والزمیج النھري   15البراعم على الدرنات زرعت في اصص بقطر 
 Minitubers الدریناتسكروز في انتاج لنیتروجین والالدراسة تأثیر الرش ب. ثم تم اجراء تجارب 1:2بنسبة 

الرش بواقع رشتین الرشة االولى عند اكتمال النمو الخضري والرشة الثانیة عند بدء تكوین الدرنات 
لحد  KNO3 و NH4NO3السابقة الذكر من نفسھا تراكیزال بمحالیل  لتجربتین منفصلتین رشت النباتات

) معنویا في قیاسات ( عدد الدرنات و حاصل النبات N3املة (بینت النتائج تفوق المعوبواقع رشتین البلل 
والنسبة المئویة للنشا والنسبة  عدد االوراقو الوزن الجاف للمجموع الخضري و  وأرتفاع النبات الواحد

سم  23.00غم و  34.01درنة/نبات  6.73المئویة للمادة الجافة والنسبة المئویة للبروتین) وكانت النتائج (
) N2وتفوقت المعاملة (على التتابع  ) %16.9% و18.6% و13.4ورقة /نبات و 12.73و غم 1.26و

 2سم 333.6ملم و 5.43) وكانت النتائج (السیقانمعنویا في قیاسات ( قطر الدرنة والمساحة الورقیة  وعدد 
 7.5و 5و 2.5و0النباتات بتراكیز من السكروز لحد البلل وھي ( .تم رشعلى التتابع  ساق/نبات ) 2.17

قیاسات ( عدد الدرنات و حاصل النبات ) معنویا في S4بینت النتائج تفوق المعاملة ( وبواقع رشتین) 1- غم.لتر
و قطر الدرنة و ارتفاع النبات و الوزن الجاف للمجموع الخضري و عدد السیقان و  عدد االوراق و المساحة 

 5.93الورقیة والنسبة المئویة للنشا والنسبة المئویة للمادة الجافة و النسبة المئویة للبروتین ) وكانت النتائج (
 2سم 348.8و ورقة/نبات14.5ساق و 1.8غم و2.31سم و 20.6ملم و 6.63غم و 323.1نبات و/درنة 

اعطت  إذ) معنویا في  وزن الدرنة S1وتفوقت المعاملة ( على التتابع %)17.22% و21.56% و14.43و
  غم). 4.5(

  


