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ABSTRACT: Date palm is one of the most important fruit crops in the present and past, 

as the cultivated areas increase due to its high economics and grown in most lands and 

its tolerance to difficult conditions and therefore the demand for its offshoots was 

abundant.  This study aimed to micropropagate date palm cultivar Amri through direct 

organogenesis, improving the growth of plantlets and establish a protocol for 

photoautotrophic and photomixotrophic as a new micropropagation system in order to 

obtain highest success percentage and lowest the loss percentage in the acclimatized 

plantlets during the acclimatization stage, this was done by performing two main 

experimental groups In-vitro and Ex-vitro Where the effect of different concentrations of 

auxins, cytokinins and AC. during the direct organogenesis stage was studied, as well as 

the study of some substances affecting the growth and improvement of plants during the 

elongation and rooting stages, such as the use of different concentrations of CNTs, 

spirulina platensis algae extract and Kafom-Cu, PEG and SiO2 and Kafom-Mg. The effect 

of ventilation rates in cultivation vessels with different concentrations of sucrose in the 

rooting medium and under CO2 enriched conditions (photoautotrophic and 

photomixtrophic) or under normal conditions for micro-propagation in the in vitro during 

the rooting and pre-acclimatization stages in addition to the acclimatization stage were 

studied in which different systems were studied. For greenhouse cultivation, it also 

affects different alcohol sugar concentrations of sorbitol and salicylic acid 

concentrations. Anatomical and chemical studies were also conducted on the best 

treatments during the rooting and pre-acclimatization stages. The following results were 

obtained: Adding 0.2 mg l
-1

 2,4-D + 0.12 mg l
-1

 NAA + 0.12 mg l
-1

 IAA + 0.1 mg l
-1

 2iP + 0.15 

mg l
-1

 BA + 0.5 g l
-1

 AC to the cultivation medium encouraged the formation of direct 

shoots. While planting the plants on a medium containing MS added to 20 mg l
-1

 of 

spirulina extract increased the length of the shoots, the addition of K-Mg at 1.2 mg l
-1

 to 

the rooting medium achieved the highest values of vegetative growth parameters and 

root system, with the plantlets and media free from contamination. Addition of SiO2 at 20 

mg l
-1

 improved the trunk thickness. It also showed the use of the rate of ventilation 4 

holes in the planting pot + 15 g l
-1

 of sucrose added to the rooting medium under the 

conditions of enriched with CO2 at 1500 ppm achieved the highest growth vigor and the 

highest percentage of survival and increased the content of the leaves of amino acids 

and reducing sugars and their content of Chlorophyll a + b. cultivation plantlets in 

mixture of Peat moss with Perlite (1: 1 v / v) plus 3 g/pot Barbary-Plante with foliar spray 

and watered by sorbitol at 30 g l
-1

 plus salicylic acid at 40 mg l
-1

 gave the highest values 

for survival percentage, leaf width and growth vigor (91%, 2.73 cm, 4 respectively). 

Key words: Micro-propagation - Date palm - Direct organogenesis - CO2 - culture 

systems - Rooting - Acclimatization - spirulina platensis extract - 

Potassium phosphite - Photoautotrophic – Photomixtrophic. 
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 متقدمة في اإلكثار الدقيق لنخيل البمح ساتدرا :وان الرسالةنع
 محمود صديق حسانين شحاتو اسم الباحـث :

 )فاكية(فى العموم الزراعية  دكتور الفمسفة الدرجة العممية:

 البساتين القسم العممى :
 11/5/2021 تاريخ موافقة مجمس الكمية :

 المنوفية جامعة زراعة،لا ميةك ،أستاذ الفاكيةح    مجدى رابح محمد رابد/ .أ لجنة اإلشراف:
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،ستاذ الفاكيةأ    دـــــــــــــــساىر انور احم/ أ.د  

 مركز البحوث الزراعية ،بحاث وتطوير نخيل البمحلإلمدير المعمل المركزي ، النخيلستاذ أأ.د/ عزالدين جاداهلل حسين    

 الممخص العربى
نظر ألىميتو المساحات المنزرعة منو  دزداتىم محاصيل الفاكية في الحاضر والماضي حيث أنخيل البمح من 

ي فسائمو مب عمطن اللظروف الصعبة ولذلك كااالمرتفعة وجودتو في معظم االراضي وتحممو االقتصادية وقيمتو الغذائية 
كثار نخيل البمح صنف العمري من خالل تكوين االعضاء المباشرة و تحسين نمو النبيتات إتيدف ىذه الدراسة الي بكثرة. 

قل أعمي نسبة نجاح و أكثار لكي نحصل عمي كطريقة جديدة لإل الفوتواوتوتروفيك والفوتوميكس تروفيك ووضع بروتوكول 
ن من التجارب داخل المعمل و يوتم ذلك بإجراء مجموعتين رئيسيت ،قممةمرحمة األ خالل ةاقممفي النبيتات المتة فقد نسب

عضاء المباشرة خالل مرحمة تكوين األ ACو حيث تم دراسة تاثير تركيزات مختمفة من االوكسينات والسيتوكينينات خارجو
ة والتجذير مثل إستخدام تركيزات ستطالي االين النبيتات خالل مرحمتوكذلك دراسة بعض المواد المؤثرة عمي نمو وتحس

. كما تم دراسة ماغنسيوم -كافومو  SiO2و PEGو نحاس -كافوممستخمص طحمب سبيرولينا و  و CNTsمختمفة من 
 CO2ب غذيةئة التجذير و تحت ظروف التوعية الزراعة مع تركيزات مختمفة من السكروز في بيأتاثير معدالت التيوية في 

باإلضافة  قممةألاخالل مرحمتي التجذير و قبل  كثاراو تحت الظروف العادية لإل  كس تروفيك(والفوتومي كاوتوتروفيالفوتو )
مزراعة في الصوبة وايضا تاثيرالتركيزات المختمفة من السوربيتول وتركيزات لنظمة مختمفة أحيث تم دراسة  قممةألالمرحمة 

قبل ميائية عمي افضل المعامالت خالل مراحل التجذير و يكشريحية و تم جراء دراسات ت من حمض الساليسيميك. كما
 NAA  +0.12لتر /ممجم D   +0.12-2,4لتر /ممجم 0.2. وقد أمكن الحصول عمي النتائج التالية: إضافة  قممةألا

 عميشجع  MSبيئة لتر فحم نباتي الي جم/ BA  +0.5لتر /ممجم 2iP  +0.15لتر /ممجم IAA  +0.1لتر /ممجم
لتر من مستخمص طحمب سبيرولينا م/جمم 20مضاف اليو بيئة استطالة النبيتات عمى  ةعا. بينما زر ع المباشرةر كوين االفت

لمعدالت النمو عمي القيم أ اعطتلتر الي بيئة التجذير مجم/م 1.2بتركيز ماغنسيوم  -كافوم إضافةفرع و ذاد من طول األ
. كما سمك الجذعلتر مجم/م 20بتركيز  SiO2 إضافةوحسنت  .من التموثوالبيئات لنبيتات مع خمو االخضري والجذري 

المضاف لبيئة التجذير  جم/لتر من السكروز 15ثقوب في وعاء الزراعة +  4استخدام معدل التيوية النتائج أن  أظيرت
االوراق  د من محتوياوز  قاءعمي نسبة بأأعمى قوة نمو و  أعطت ppm 1500عند تركيز  CO2ب تحت ظروف التغذية 

 البيتموس من خميط في النبيتات زراعة و ىا من  الكموروفيل أ + بانية والسكريات المختزلة و محتو ياالمن االحماض م
و ري النبيتات  الورقي مع الرش Barbary-Plante من وعاء/جم 3 إلى باإلضافة( حجم/حجم 1: 1) البيراليت مع

عطي أعمى القيم لنسبة البقاء وعرض أ ممجم/لتر 40 كيزر بت يسيميكالسال حمض +لترجم/ 30 عند تركيز بالسوربيتول
 .قممةألاخالل مرحمة  عمى التوالي( 4سم ،  3..2٪ ، 11األوراق وقوة النمو)

 –قممةألا – التجذير –نظم الزراعة  –CO2  – عضاء المباشرةألا – نخيل البمح  – الكممات الدالو: اإلكثار الدقيق
 .الفوتوميكس تروفيك –الفوتواوتوتروفيك  -فوسفيت  بوتاسيوم  – وليناسبير 
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