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ﻳﻌ ﺪ ﻧﺒ ﺎت ﻋ ﺮق اﻟﺴ ﻮس ﻣ ﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗ ﺎت اﻟﻤﻬـ ـﻤﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻄﺒ ﻲ واﻻﻗﺘﺼــ ـﺎدي  ،آﻮﻧ ﻪ ﻏﻨﻴ ﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮآﺒ ﺎت
واﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت واﻟﻤﻌﺎدن  ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﺷﺎرت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻰ اﺣﺘﻮاء هﺬا اﻟﻨﺒ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻧﺴ ﺒﺔ ﻣ ﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ  ،ﻟﺬا ﺗﻢ وﺿﻌﻪ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮﻳ ﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻣ ﺪى اﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻣﺴﺘﺨﻠﺼ ﺎت اﻟﻜ ﺎﻟﺲ
آﺒ ﺪﻳﻞ ﻋ ﻦ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ اﻻوﺳ ﻠﻂ اﻟﺰرﻋﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺰراﻋ ﺔ اﻻﻧﺴ ﺠﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴ ﺔ  .اﺟﺮﻳ ﺖ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ
ﻋﺎﻣﻠﻴﺔ ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻻوآﺴ ﻴﻦ  2,4-Dﻣ ﻊ اﻟﺴ ﺎﻳﺘﻮآﺎﻳﻨﻴﻦ  BAﻻﻳﺠ ﺎد اﻓﻀ ﻞ ﺗﻮﻟﻴﻔ ﺔ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺤﺜﺎث اﻟﻜ ﺎﻟﺲ
ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺰاء اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻌﺮق اﻟﺴﻮس  ،وﻗﺪ وﺟﺪ ﺑﺎن اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺔ ) (2ﻣﻠﻐﻢ/ﻟﺘﺮ ﻣﻦ  2,4-Dﻣﻊ ) (2.5ﻣﻠﻐﻢ/ﻟﺘ ﺮﻣﻦ BA
اﻓﻀﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻤﻴﺔ اﻟﻜﺎﻟﺲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ  ،ﻟﺬا اﻋﺘﻤﺪت هﺬﻩ اﻟﺘﻮﻟﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻧﺘ ﺎج اﻟﻜ ﺎﻟﺲ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺠ ﺎرب اﻟﻼﺣﻘ ﺔ .اﺟ ﺮي
اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﺎﺋﻲ واﻟﻜﺤﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ آﻤﻴﺎت اﻟﻜﺎﻟﺲ اﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ زراﻋﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮدة ﻟﻨﺒ ﺎت ﻋ ﺮق اﻟﺴ ﻮس
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺰرﻋﻲ  MSﻟﻐﺮض اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺮاآﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﻴﻦ) 8 ،6 ،4 ،2 ،0أو  (10ﻣ ﻞ/ﻟﺘ ﺮ
آﺒﺪﻳﻞ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻨﻤ ﻮ ،ﻓ ﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮه ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻤ ﻮ وﺗﻄ ﻮر اﻧﺴ ﺠﺔ واﻋﻀ ﺎء ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗ ﺎت آﻔ ﻮل اﻟﺼ ﻮﻳﺎ و اﻟﺒﻄﺎﻃ ﺎ
واﻟﺤﻨﻄﺔ ﺧﺎرج اﻟﺠﺴ ﻢ اﻟﺤ ﻲ  .اﻇﻬ ﺮت اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺘ ﺎﺛﻴﺮ اﻻﻳﺠ ﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺨﻠﺺ اﻟﻤ ﺎﺋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺸ ﻮء اﻻﻓ ﺮع ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﺪ
اﻟﻤﻔﺮدة ﻟﻠﺒﻄﺎﻃﺎ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺮاآﻴﺰ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻪ  .ﻓﻴﻤﺎ اﻋﻄﻰ آﻼ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼ ﻴﻦ زﻳ ﺎدة ﻣﻌﻨﻮﻳ ﺔ واﺿ ﺤﺔ ﻓ ﻲ وزن
اﻟﻜﺎﻟﺲ ﻟﻨﺒﺎت ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ ،اﻣﺎ اﻟﺘﺎﺛﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﺨﻀ ﺮي و اﻟﺠ ﺬري ﻟﻠﺤﻨﻄ ﺔ  ،ﻓﻘ ﺪ وﺟ ﺪ ان ﺗ ﺎﺛﻴﺮ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﻠﺺ
اﻟﻤ ﺎﺋﻲ آ ﺎن ذو ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ اآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﻠﺺ اﻟﻜﺤ ﻮﻟﻲ ﻓ ﻲ زﻳ ﺎدة اﻃ ﻮال اﻟﻤﺠﻤ ﻮﻋﻴﻦ اﻟﺨﻀ ﺮي واﻟﺠ ﺬري ﻟﺒ ﺎدرات
اﻟﺤﻨﻄﺔ .
Abstract
Liquorices' plant is considered one of the important medicinal and economical
plants. It is rich with many compounds, minerals, vitamins, and even plant
hormones. This research is aimed to study the possibility of using callus tissue
extracts as an alternative to plant growth regulators added to the culture media. A
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factorial experiment was implemented to find out the appropriate combination
between 2, 4-D and BA for callus induction on Liquorice node explants. It was
found that a combination of 2 mg/l 2, 4-D with 2.5 mg/l BA is the best one for callus
induction and maintenance using MS medium. Water and alcoholic extracts were
prepared from callus tissue at concentrations (0, 2, 4, 6, 8 or 10) ml/l then added to
culture medium as an alternative to plant growth regulators. The effect of these
concentrations on growth and development of tissues and organs for some plants
was studied using soya bean, potato and wheat plants for this purpose. Results
showed that water extract induced shoot proliferation from potato single nodes.
Both types of extracts increased soya bean callus fresh weight significantly. It was
found also that water extract was more effective than alcoholic one in increasing
vegetative and root parts in germinating wheat seeds.

المقدمة
 كما،  ويكثر خضريا بزرع قطع فتية من مداداته،

نب ات ع رق الس وس م ن نبات ات العائل ة البقولي ة

 واجزاء ھذا النبات المستعملة. يمكن اكثاره بالبذور

Glycyrrhiza

 ويحتوي عرق. [2] طبيا ھي الجذور والمدادات

 ام ا اس مه االنكلي زي فھ و، glabra

السوس على الكثير من المركبات الكيميائية النباتية

اطق

( والتي يمكن تصنيفھا الىPhytochemicals)

البح راالبيض المتوس ط واس يا الص غرى وتركس تان

د من

( واس مه العلم يFabaceae)
L.

 تع. Licorice  أوLiquorice

: ثمانية مجاميع رئيسية ھي

، ش رقا ال ى اس بانيا غرب ا الم واطن االص لية للنب ات

 وھ ي مركب ات دھني ة: (Terpenoids)  مركب ات-1

ويعد ھذا النبات في العراق من االدغال التي تنمو ف ي

glycyrrhetol β-amyrin وglycyrrhizin تض م

الحق ول والبس اتين وض فاف االنھ ار وب ين

liquiritic

acid  وglabrolide و

 ويكث ر تواج ده ف ي الموص ل والس ھل،المزروع ات

. acid

 ومنطق ة المس تنقعات،الرس وبي الش رقي واالوس ط

Flavonoids)  مركب ات-2

. [1] وراوندوز

formononetin وھ ي مركب ات فينولي ة تض م

، وتوجد عدة اصناف من ھذا النبات واھمھا تجاريا

 وlicoric

:(Isoflavones و
و

 وlycyrol

 وglabrone  وlabrol  وglabrin

licoflavonolتقاته و

Liq .) ثالث انواع ھي عرق السوس االسباني

 ومشglabridin

( والفارسيRussian Liq.) ( والروسيSpanish

 ومنھ اchalcones  وال ـlicoisoflavanoneو

 ويوجد النوع االخير في كل من، (Persian Liq.)

licuraside

isoliquiritigenin

 والذي يتميز بأزھاره ذات اللون، العراق وايران

. licochalcones A, B. و

 وھو من االعشاب المعمرة يصل ارتفاعه، البنفسجي

 وھ ي م ن المركب ات:(Coumarins)  مركب ات-3

 ويتكون مجموعه الجذري من. ( م1.5) الى حوالي

 وheniarine  وglcyrine الفينولي ة ايض ا وتض م

، جذور رئيسية طويلة ورايزومات او مدادات رفيعة

.umbelliferone  وliqcoumarine

م1 ويخترق الجذر الرئيسي التربة الى عمق اكثر من

و
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 -4الفيتامين ات ) : (Vitaminsوتض م ، B2 ، B1

الھرمون ات الجنس ية ف ي االنس ان  ،مث ل

، Folic

 [6,5] Phytoesterogenل ذا فھ و يعم ل عل ى

acid ، Biotin، E ، C ، B6 ، B3
. Pantothenic acid

تنظيم مس توى الھرمون ات ف ي جس م االنس ان الس يما

 -5العناصر المعدنية ) : (Mineralsوتش مل المني وم

الم رأة  .وللنب ات اث ار جانبي ة مث ل )

 ،كالس يوم  ،كوبل ت  ،حدي د  ،زن ك  ،قص دير ،

 ، (Hypokalemia) ، (formationكم ا يزي د م ن

مغنيسيوم  ،منغنيز  ،فسفور  ،سليكون .

ضغط الدم ). [7] ( High blood pressure

 -6مركب ات اخ رى  :احم اض اميني ة  ،بروتين ات ،

 -2االس تعماالت الغذائي ة  :عنص ر يض يف نكھ ة

لكن ين  ،ص بغات ص فراء  ،س كريات ك الكلوكوز

لالغذي ة  ،وي دخل ف ي ص ناعة العلك ة والحلوي ات

والسكروز والفركتوز والمانيتول والمالتوز.

والسكاير وانواع التبوغ ولزي ادة الرغ وة ف ي ص ناعة

 -7ھرمون ات نباتي ة ش بيھة بال ـ  estrogenو

البيرة وكشراب مرطب في العـــــــراق .

 ، [5 ، 4 ، 3 ، 2 ،1] progesteroneام

Edema

ا

 -3االستعماالت الزراعية  :يؤمل كثيرا في ان يك ون

اس تعماالته ف يمكن تص نيفھا ال ى طبي ة وغذائي ة

ل ه دورا مھم ا ف ي المج االت الزراعي ة فق د اش ارت

وزراعية :

العديد من المصادر الى احتوائه عل ى م واد ش بيھة او

-1االس تعماالت الطبي ة  :مقش ع )، (Expectorant

تسلك ســـلوك منظم ات النمــ ـو النباتي ة كالجبرلين ات

مل ين

]. [9,8

) ، (Laxativeولع الج القرح ة المعدي ة

) ، (Pepticulcerوالتھاب ات المع دة ) Chronic

والھمية ھذا النبات فق د اھتم ت العدي د م ن الدراس ات

 (gastritisوالتھاب ات االغش ية المخاطي ة ف ي

باكــــ ـثاره خ ارج الجس م الح ي  in vitroووض ع

القصبات الھوائي ة ) (Bronchialcatarrhوام راض

بع ض الحل ول المناس بة للمش كالت الت ي تواج ه ھ ذا

الب رد والتھ اب المفاص ل الرث وي  ،ولع الج م رض

االكثـــــار  [11,10] ،كما درس العديد م ن الب احثين

اديسون ،ولتحلي ة االدوي ة  ،ومرط ب للجل د ومش جع

زراعة عر ق السوس نسيجيا لغ رض تك وين الك الس

للھض م ومحف ز للش ھية  ،ولع الج التش نجات

لزي ادة كمي ة واس تخالص المركب ات الفعال ة من ه

) ، (Antispasmodicوداء القوب اء )، (Herpes

] . [16,15,14,13,12ل ذا ھ دفت الدراس ة الحالي ة

والربو ) ، (Asthmaوضد االم راض الفايروس ية

ال ى امكاني ة اض افة مستخلص ات الك الس المائي ة

كالتھاب الكبد الفايروسي ونقص المناعة المكتسبة ،

والكحولي ة ال ى الم زارع النس يجية ف ي محاول ة

، (Chronic

الستعمال ھذه المستخلصات ب ديالً ع ن منظ ات النم و

واالعي اء المزمـــ ـن )futigue

وانخفاض الس كر)[23,4,2,1] (Hypoglycemia

النباتي ة الض رورية لنم و االنس جة النباتي ة المزوع ة

 .والحتوائ ه عل ى ھرمون ات نباتي ة مش ابھة لعم ل

خارج الجسم الحي .

المواد وطرائق العمل
تعق يم االج زاء النباتي ة لع رق الس وس  :قطع ت

دقيقة واحدة  ،ثم عقمت سطحيا بمحلول ھايبوكلورات

-

االفرع الساقية الغضة للحص ول عل ى العق د كمص ادر

الص وديوم التج اري)تركي ز  (%5.25و بنس بة

لالج زاء النباتي ة المزروع ة ) ، (Explantsوغس لت

تخفي ف) (1:1م ع م اء مقط ر معق م  ،م ع اض افة

بالماء الجاري لم دة س اعة واحــــــ ـدة  ،ث م نقل ت ال ى

قط رات م ن الم ادة الناش رة  ، (Tween) 20وبع د

منض دة تعق يم الھـــ ـواء الطبـــ ـقي Laminar air

ازال ة ھ ذه المــــــ ـواد المعقم ة  ،اعي د غس ل النم اذج

 ، flow hoodوغسلت ب الكحول االثيل ي  %70لم دة

بالكحول االثيلي  %70لمدة نصف دقيق ة  ،ث م غس لت
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بالم اء المقط رالمعقم ث الث م رات  ،وقطع ت ال ى

رش ح ونب ذ بجھ از الط رد المرك زي عن د 2000

طول ) (1سم وزرعت عل ى االوس اط الزرعي ة  ،ف ي

دورة /دقيق ة ولم دة  10دق ائق  ،و رك ز الرائ ق ال ى

قناني زجاجية ) (vialsذات ابعاد ) ( 2х 8سم .

النص ف عن د درج ة ح رارة 28– 25م  ،وعـــ ـقم

تنمي ة ونش وء الك الس  :اس تخدم الوســـ ـط

بوساـطة ورق المللى بور فلــــــــــتر ) ( 0.45μM

-

 (MS) Murashige and Skoog 1962لغ رض

واض يف ال ى الوس ط الغ ذائي المعق م )، (MS

تنمية الك الس م ن االج زاء النباتي ة المزروع ة )العق د(

وبنفـــ ـس

التراكي ز الم ذكورة ف ي المس تخلص

وباستخدام عدد من المع امالت الھرموني ة والمتض منة

المائــــي .

ھرم وني النم و ) 2,4-Dو  (BAPبص ورتيھما

دراسة تأثير المستخلصات في بعض معايير النمو :

المف ردة والمتداخل ة م ع بعض ھم ال بعض  ،وحس ب

 -1فول الصويا  :زرع كالس فول الصويا والذي

سلسلة التراكيز) ( 2.5،2 ،1.5 ،1،0.5 ،0ملغم/لتر،

انــــــتج حســـــب ما ورد فــــي ] [22على الوسط

وبواقـــــــع ) (10مكررات لكل تركيز .

الزرعي ) ، (MSوالحاوي على التراكيز المذكورة

حضنت االنابيب عند درجة حرارة28– 25م  ،وفت رة

سابقا للمستخلصات المائية والكحولية لكالس عرق

اضاءة اضاءة  16س اعة/ي وم وش دة اض اءة مق دارھا

السوس فقد زرع وزن كالس بمعدل ) (150ملغم

 3000لوكس  .وقد استخدم الوس ط الم ذكور وفق ا لم ا

لكل انبوبة زرعية وبواقع ) (10مكررات وحضنت

اش ار الي ه المص در ] [11ف ي اكث ار نب ات عــــ ـرق

لمدة شھر كامل على حرارة  28-25م وفترة اضاءة

السوس نسيجيا باستخدام الوسط الزرعي ). (MS

16ساعة/يوم وشدة اضاءة  3000لوكس  ،وبعدھا تم

مستخلص كالس عرق السوس  :بعد ) (6اسابيع

حساب الفرق في الوزن الطري للكالس ليكون دالة

-

م ن زراع ة العق د ونشــــــ ـوء الك الس  ،ت م حص اد

على تأثير كل من المستخلصين المائي والكحولي

الكالس المتكون واستخالصه مائيا وكحوليا :

على ھذا النمو بعد مقارنته باالوساط التي ال تحتوي

أ -االستخالص المائي  :استخلص الكالس مائيا كما

على مستخلص عرق السوس .

ورد في] ، [18بأخذ ) (1غم من الكالس ونقعه في

 -2البطاطا  :قطعت افرع البطاطا المزروعة نس يجيا

) (10مل من الماء المقطر المعقم  ،ثم سحق في

في المختبر الى عدد من القطع كل قطعة تحتوي على

جفنة خزفية وترك لمدة نصف ساعة  ،ثم وضع في

عق دة مف ردة واح دة ) (Single nodeبع د ان ت م

حمام مائي وعلى درجة الغليان لمدة ساعة  ،بعدھا تم

اكثارھ ا كم ا ورد ف ي ] [22وزرع ت عل ى االوس اط

ترشيح المستخلص ونبذ مركزيا على 2000

الزرعي ة الحاوي ة عل ى مستخلص ي ك الس ع رق

دورة/دقيقة ولمدة  10دقائق  ،ثم بخر الراشح وركز

السوس وبواقع ) (10مكررات  ،حض نت تح ت نف س

الى نصفه على درجة حرارة  45م  .عقم بورق

ظروف الحض ن الم ذكورة س ابقا  ،ولم دة ش ھر  ،ث م

التعقيم مللي بور فلتر)  ( 0.45μMو اضيف الى

س جلت اع داد االف رع واطوالھ ا وع دد العق د

الوسط الزرعي ) (MSالمعقم وبتراكيز )4 ،2 ، 0

الـــــــمفردة المتكونة.

 (10 ، 8 ، 6 ،مل/لتر.

 -3الحنط ة  :زرع ت ب ذور الحنط ة )ص نف اب و

أ -االس تخالص الكح ولي  :اتبع ت الطريق ة

غريب (3في اطباق بتري معقــمة حاوية على الوسط

الم ذكورة م ن قب ل ] ، [19اذ ت م وزن غ رام واح د

الزرع ي )) (MSب دون اك ار( و الحاوي ة عل ى

من الكالس ونقع بالكحول االثيلي  %70وبمقدار 10

مستخلص ي ك الس ع رق الس وس وبواق ع )(10

مل ولمدة يوم كامل ومن ثم س حق بالھ اون الخزف ي ،

مكررات  ،وحضنت ثـالث ايام في الظالم  ،ث م نقل ت
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لفترة اض اءة مق دارھا  16س اعة/ي وم  ،عن د حـ ـرارة

المجم وع الج ذري لب ادرات نب ات الحنط ة )ط ول

28– 25م وش دة اض اءة مق دارھا  3000ل وكس ،

الج ذور(  ،لمعرف ة م دى تأثـــــــ ـير مستخلص ي

وبع د اس بوعين ت م احتس اب مع دل اط وال المجم وع

كالس عرق السوس فيھا .

الخض ري )اط وال االف رع(  ،ومعـ ـدل اط وال

A

600

A

500
B

B

300

مستخلص مائي
مستخلص كحولي

c

200
c

متوسط وزن الكالس ) ملغم(

B

400

100
0

10

6

8

4

2

تراكيز المستخلص) مل/لتر(

شكل ) :(1تأثير المستخلص المائي والكحولي لكالس عرق السوس في متوسط الوزن الطري )ملغم(

*االحر ف المتشابھة تعني عدم وجود فروقات معنوية.عند مستوى احتمالية .0.05
نش وء الك الس  :اتبع ت طريق ة ] [23ف ي اس تحثاث

ال داكن بع د االس بوع الس ادس م ن الزراع ة( ،

الك الس م ن االج زاء النباتي ة  ،اظھ رت النت ائج نج اح

وباالعتماد على ھذه النتيجة ت م انتخ اب ھ ذه المعامل ة

توليف ة منظم ات النم و )(2.5 BA+2.0 2,4-D

كافض ل توليف ة الس تحثاث الك الس )ض من الدراس ة

ملغم/لتر ف ي اس تحثاث الك الس عل ى االج زاء النباتي ة

الحالي ة(  ،وعلي ه ت م اج راء عملي ات االس تخالص

المزروع ة عل ى الوس ط الغ ذائي بع د ) (6اس ابيع م ن

الم ائي والكح ولي عل ى الك الس المتك ون م ن ھ ذه

الزراع ة )م ع مالحظ ة تغي ر ل ون الك الس ال ى الل ون

المعاملة .

النتائج
تأثير المستخلصات على بعض معايير النمو :

السيطرة والتي بلغ فيھا وزن الكالس ) (80ملغ م فق ط

 -1تأثير المستخلصات في نم و ك الس ف ول الص ويا :

وھو الوزن االبتدائي للكالس .

ادت جمي ع تراكي ز المس تخلص الم ائي ال ى ت أثيرات

اما تأثير المس تخلص الكح ولي فق د اظھ ر ايض ا فرق ا

معنوية في زي ادة ال وزن الط ري للك الس مقارن ة م ع

معنويا في زيادة نمو خاليا الكالس مقارنة مع معاملة

معاملة السيطرة ،وكانت اعالھا عند التركيزين ) 4و

السيطرة وعند جمي ع تراكي ز المس تخلص المدروس ة

 (6م ل/لت ر واللت ين اظھرت ا ارتفاع ا كبي را ف ي نم و

شكل ). (1

خالي ا الك الس محقق ة فرق ا معنوي ا بينھ ا وب ين س ائر

 -2تأثير المستخلصات في عدد االفرع واطوالھا

مع امالت او تراكي ز المس تخلص الم ائي  ،اذ بلغت ا

وعدد العقد لنبات البطاطا أثر المستخلص المائي

) 502و ( 518ملغم على الت والي مقارن ة م ع معامل ة

لكالس عرق السوس معنويا في زيادة عدد افرع نبات
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البطاطا عند التركيز ) (6مل/لتر ،في حين لم يؤثر

وانخفضت عند التركيز) (6مل/لترللمستخلص ذاته ،

المستخلص الكحولي في ذلك ولكافة التراكيز

في حين انخفضت أطوال االفرع معنويا عند جميع

المدروسة شكل) . (2اما أطوال االفرع فقد ازدادت

تراكيز المستخلص الكحولي مقارنة مع معاملة

معنويا عند التركيز) (10مل/لتر للمستخلص المائي ،

السيطرة شكل ). ( 3

A
BC

BC

B

BC

C

B

B

6

B

4
A

B

Bb

4

2

2

متوسط طول االفالع ) سم(

8

0
10

6

8

0

تراكيز المستخلص ) مل/لتر (

مستخلص\ #
!
مائي

مستخلص #
!""
كحولي

شكل) :(2تأثير المستخلص الم ائي والكح ولي لك الس ع رق الس وس ف ي متوس ط ع دد االف رع المتكون ة عل ى العق د المف ردة
لنبات البطاطا بعد شھر من زراعتھا على وسط .MS

* االحرف المتشابھة تعني عدم وجود فروقات معنوية.عند مستوى احتمالية .0.05
وعن د مالحظ ة النت ائج الخاص ة بت أثير المس تخلص

عن د التركي ز ) (6م ل/لت ر  ،اذ بل غ ) . (5.2ام ا

المائي على متوسط عدد العقد المفردة المتكون ة وج د

المس تخلص الكح ولي فق د أث ر معنوي ا بتقلي ل متوس ط

بأن التركيز) (10مل/لت ر ھ ي المعامل ة الوحي دة الت ي

ع دد العق د المف ردة المتكون ة عن د جمي ع تراكي ز

أظھرت زيادة معنوية في متوس ط ع دد العق د المف ردة

المستخلص قيد الدراس ة مقارن ة م ع معامل ة الس يطرة

المتكونة والبالغة ) (12.5مقارنة مع معاملة السيطرة

شكل ). (4

والبالغ ة ) ، (7.6ف ي ح ين انخف ض المتوس ط معنوي ا

3
2.5

A
B

B

B

A

A

8

6

A

B
A

B
A

1
0.5

متوسط عدد االف رع

A

2
1.5

0
10

4

2

0

تراكيز المستخلص) مل /لتر(
مستخلص كح"ولي
!!

مستخلص مائي
! "

شكل) :(3تأثير المستخلص المائي والكحولي لكالس ع رق الس وس عل ى ط ول االف رع)س م( المتكون ة عل ى العق د المف ردة
لنبات البطاطا بعد شھر من زراعتھا على وسط .MS

* االحرف المتشابھة تعني عدم وجود فروقات معنوية .عند مستوى احتمالية .0.05
76

مجلة مركز بحوث التقنيات األحيائية

AB

BC

AB

BC

C
B

10

A

B

C
8

14
12
10
8
6
4
2
0

B

6

CB
2

4
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0

تراكيز المستخلص ) مل/لتر (

مستخلص "
"
كحولي

"
مستخلص مائي

ش كل) :(4ت أثير المس تخلص الم ائي والكح ولي لك الس ع رق الس وس ف ي متوس ط ع دد العق د المف ردة المتكون ة لنب ات
البطاطا بعد شھر من زراعتھا على وسط .MS

* االحرف المتشابھة تعني عدم وجود فروقات معنوية.عند مستوى احتمالية .0.05
 -3تأثير المستخلصات في نمو بادرات نبات الحنطة:

الخض ري و) (5.1، 6.1 ،7.5س م عل ى الت والي

اظھ رت النت ائج زي ادة ط ول المجم وعين)الخض ري

للمجم وع الج ذري  ،مقارن ة م ع معامل ة الس يطرة

والج ذري( لب ادرات الحنط ة النامي ة عل ى الوس ط

والبالغة ) (13س م للخض ري و ) (3.4س م للج ذري .

الزرعي الحاوي على التراكيز) 8 ،6و (10م ل/لت ر،

ف ي ح ين ل م يظھ ر المس تخلص الكح ولي اي ت أثير

من المس تخلص الم ائي  ،وكان ت ھ ذه الزي ادة معنوي ة

معن وي عل ى نم و ك ل م ن المجم وعين الخض ري

مقارن ة م ع ب اقي المع امالت االق ل تركي زا اذ بلغ ت

والجذري شكل). (6، 5

)14.5 ،17.6و (17.8س م عل ى الت والي للمجم وع

20

""
مستخلص#كحولي

A
A

A

10

A

5
A

A

A

B

B

B

10

8

6

4

2

0

0

سم)معدل طول المجموع الخضري(

مستخلص \
! #
مائي

A

A

15

مل /لتر)تراكيز المستخلصات (
شكل) :(5تأثير المستخلص المائي والكحولي لكالس عرق السوس في متوسط طول المجموع الخضري)سم( لبادرات
نبات الحنطة بعد شھر من زراعتھا على وسط .MS
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\ #
!
مائي
مستخلص

A

A

مستخلص #
!#
كحولي

6

A
A

A

A

AB

B

C

10

8

6

4

C
A
C
2

A

4
2

C

0

متوسط طول المجموع الجذري)سم(

8

0

تراكيز المستخلص) مل/لتر(
شكل) :(6تأثير المستخلص المائي والكحولي لكالس ع رق الس وس ف ي متوس ط ط ول المجم وع الج ذري)س م( لب ادرات
نبات الحنطة بعد شھر من نموھا على وسط .MS

* االحرف المتشابھة تعني عدم وجود فروقات معنوية.تحت احتمالية .0.05
المناقشة
يالحظ من النتائج المستحصلة من ھذا البحث تفوق

الحمضيات واعطاء التركيز ) (6مل مستخلص/لتر

المستخلص المائي على الكحولي في تأثيره االيجابي

نتائج متوافقة مع التركيز ) (2ملغم/لتر GA3في

 ،السيما التركيز ) (6مل/لتر  ،في جميع الصفات

تأثيرھا الفسلجي على نمو الزروعات خارج الجسم

المدروسة  .وقد يعود تفوق المستخلص المائي على

الحي  .اما زيادة عدد افرع نبات البطاطا عند التركيز

الكحولي  ،كون بعض المواد المستخلصة قد تسلك

) (6مل/لتر وانخفاض طول ھذه االفرع وكذلك عدد

سلوك منظمات النمو )كالجبرلينات( في تأثيرھا على

العقد المفردة المتكونة فيھا عند التركيز ذاته  ،فھذا قد

النمو وفي ميلھا العالي للذوبان في الماء  ،فقد اشارت

يعود الى ان مركبات الكومارين التي يحتويھا

] [9الى ان رش المستخلص الما ئي لعرق السوس

مستخلص عرق السوس ] [4شجعت على زيادة عدد

نبات

افرع النبات على حساب طول ھذه االفرع وعدد

الفريزيا  Freesia hybrida L.أعطى افضل

العقد المفردة المتكونة فيھا  ،وعليه فمن الممكن

المؤشرات ذات التأثير المعنوي على النمو واالزھار

النصح باستخدام التركيز) (6مل/لتر اذا ما اريد

والعمر المزھري لنبات الفريزيا  ،وعزت ذلك الى

زيادة عدد االفرع لزروعات البطاطا النامية خارج

سلوك المستخلص سلوك الجبرلين في تأثيره الفسلجي

الجسم الحي  .وينصح ايضا بأستخدام المستخلص

في النبات المرشوش به  ،وقد اتفقت ھذه النتيجة مع

المائي فقط ) دون الكحولي ( في ابحاث تنمية نباتات

ما ذكره ] [20بان مستخلص عرق السوس يسلك

الحنطة لكفائته في زيادة نمو كل من المجموعين

سلوك الجبرلين في تأثيره الفسلجي بتراكيز)(3-2.5

الخضـــــري والجذري  ،السيما التراكيز العالية منه

] [9احتواء

) 8 ، 6و  (10مل/لتر  .ويستنتج من النتائج السابقة

المستخلص المائي لعرق السوس على منظمات النمو

الى امكانية استخدام مستخلصات كالس نبات عرق

)الجبرلينات( او مواد شبيھة بھا بسبب التأثير

السوس بديال عن منظمات النمو في الزراعة خارج

المعنوي لھذا المستخلص في زيادة نمو وتفرع

الجسم الحي وبنفس الكفاءة وكذلك في نمو بادرات

بتركيز )(2.5

غم

مسحوق/لتر

غم مسحوق/لتر ماء  .كما ذكرت

على
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( لنبات عرقTransformed cells)

وراثيا

 وانھا ال تقل اھمية عن نظيراتھا، الحنطة

السوس يزيد بمقدار الضعف عنه في الخاليا غير

)مستخلصات مسحوق الجذور( في تأثيرھا الفسلجي

. المھندسة وراثيا

[ الى ان21]  بل وعلى العكس فقد اشارت دراسة،
مستوى االيض الثانوي في خاليا الكالس المھندسة
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