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تأثير عديد السكريات الخارجي  EPSالمعزول من بكتريا Rhizobium leguminosarum bv. Phaseoli
في تكوين العقد في نبات الفاصوليا واستحداث الكالس من بادرات
نباتي الفاصوليا وزهرة الشمس

نجوى ابراهيم البرهاوي وشفاء مهدي صالح
قسم علوم الحياة ،كلية التربية ،جامعة الموصل ،الموصل ،جمهورية العراق

الملخص :

تـهدف هـذه الـدراسة الى إمكانيـة اسـتادام مركبـا

الاـارج

عديـد الــسكريا

)  Exo - polysacchrides ( EPSالـ ــمستالن م ــي بكتري ــا
 Rhizobium leguminosarum bv. Phaseoliع ــامأس سساس ــياس
ال اصـ ــوليا

لتكـ ــويي العجـ ــد الجذريـ ــة علـ ــى جـ ــذور نباتـ ــا

Phaseolus

، vulgarisإض ــااة ال ــى اس ــتادامح كعام ــل مح ــس مس ــتحدا
قطع السيجاي تح

ال لــق و الجــذور لبــاد ار سه ـرة ال ــم

annus

النتـ ــالت التـ ــحفير التح يـ ــسر لعديـ ــد السـ ــكريا
ال ــبيهة بالعج ــد الجذري ــة عل ــى ج ــذور نبات ــا
حي

بلغ

الك ــال

ال لجية لبـاد ار ال اصـوليا و قطـع السـيجاي تحـ

نسبة تكـويي هـذه التراكيـ

م ــي

ال لجيـة و

 .Helianthusسظهــر

. EPSكـ ــذلن بين ـ ـ

 48.ملغـ ــم ت لتـ ــر مـ ــي

الاــارج تــافير تح يــسر واضــح ا ـ اســتحدا
و بالــذا

لبــاد ار سه ـرة ال ــم

) (BAا وسـط  MSالصـل

المـدعم ب ـ

النتـ ــالت اي لعديـ ــد السـ ــكريا
الكــال

مــي ا ج ـ اس الماتل ــة

عنــدما اســتادم متــدااأس مــع الب ـسايي ادنــيي

حيـ

بلغـ

نسـبة اسـتحدا

%044

الكـال

ال لجيــة والجــذور  .كمــا اي اســتادام عديــد الســكريا

الاـارج لوحـده اـ وسـط  MSالصـل

ال اص ــوليا وك ــاي واض ــحاس ج ــداس

 %0.84اـ

ال اص ــوليا النامي ــة اـ ـ وس ــط  NFالم ــدعم ب ـ ـ ، 480 ، 480 ، 480 ، 4840

مــي قطــع الســيجاي تحـ

الاـ ــارج ا ـ ـ تكـ ــويي التراكي ـ ـ
 NFالصـل

 480ملغ ــم ت لت ــر م ــي  EPSاضـ ـأس ع ــي سي ــادة المحت ــول البروتينـ ـ لنبات ــا

م ــي ال اص ــوليا وسهـ ـرة ال ــم

سـاعد اـ حـ

عل ــى الب ــد باس ــتحدا

الجطـع النباتيـة لكـل
إض ــااة ال ــى

الـ ــكال

تح يسها على تكويي الجذور .

الكلمات الدالة Exo - polysacchrides ( EPS ),callus , Rhizobium leguminosarum bv. Phaseol:

المقدمة:
يض ــم ج ــن

الرايسوبي ــوم

البايولوجيــة اـ تفبيـ
التاص ــن م ــع نبات ــا

 Rhizobiumانواعـ ـاس كفيـ ـرة معروا ــة باهميتهـ ــا

النتــروجيي الجــور مــي اــأل عأقتهــا التعاي ــية عاليــة
العالل ــة البجولي ــة

 . )0( Leguminosaeيحت ــور

سطح بكتريا الرايسوبيوم على العديد مي المركبا
) - polysacchrides ( EPS

الكاربوهدراتية منها Exo

Lipopolysacchrides،

،

 Capsular polysacchridesو .(4,3,2 ) B – 1 , 2 - glucans
اي  ( EPS ) Exo - polysacchridesعبـارة عـي مركبـا
حـامضية اارج الوية ذا

المع ــسول م ــي بكتري ــا

biovar

سوساي جسيليـة عاليـة تحتـور علـى وحـدا

طبيعته ـ ــا الحامض ـ ــية اتع ـ ــسل ال ـ ــى احتواله ـ ــا عل ـ ــى حـ ـ ـوام

عض ـ ــوية هـ ـ ـ

. )0( Uronic , Pyruvate ketals , Succinate
البجوليـة ومـي فـم تكـويي

العج ــد الجذري ــة سفن ــا العأق ــة التعاي ــية التـ ـ ين ــتت عنه ــا تفبيـ ـ
الجــور الــى اممونيــا ( .)6سجري ـ

د ارســا

النت ــروجيي

عديــدة حــول اســتادام المركبــا

الكاربوهدراتية لبكتريا الرايسوبيوم ا مجال السراعة النسـيجية لـبع
البجوليــة وغيــر البجولي ــة  .حي ـ

س ــار العديــد مــي الد ارس ــا

 LPSا ـ هــذا المجــال حي ـ

النباتـا

ال ــى اس ــتادام
وجــد اي المرك ـ

 Lipo-chitooligsaccharideوالمعــروف سحيان ـاس بعوامــل تكــويي العجــد لــح

دور مهم ب كل  Phytohormoneا النباتـا

Rhizobium

الســابجة الــذكر والااص ــة باســتادام عديــد الس ــكريا

الااصــة باســتادام عديــد الســكريا
النسيجية للنبا
اس ـ ـ ــتحدا

سجري

الك ـ ـ ــال

ونظ ـ ـ اسر لجلـ ــة او انعـ ــدام الد ارسـ ــا

الاــارج

 EPSاـ ـ مجــال الـ ــسراعة

الدراسة الحالية بهدف التعرف علـى تـحفير  EPSاـ
مح ـ ـ ــد النبات ـ ـ ــا

البجولي ـ ـ ــة متم ـ ـ ــفأس بنب ـ ـ ــا

 Phaseolus vulgarisواحــد النباتــا

ال اص ـ ـ ــوليا

غيــر البجوليــة وهــو سه ـرة ال ــم

. Helianthus annus L.إضااة الى دراسة دور  EPSالمستالن مـي
بكتريـا  Rhizobium leguminosarum biovar Phaseoliاـ تكـويي

تتلان وظي ة  EPSا ساسية ا حمايـة الاليـة مـي الضـغوط البيليـة ولهـا
دور مهم ا ارتباط بكتريا الرايسوبيـا بجـذور النباتـا

الدهنيـ ــة

. Phaseoli

متكـررة

 Succinateاو  Pyruvateاو  ، Acetateسمــا

 MSالصــل

leguminosarum

الـ ــدهن ا ـ ـ الس ارعـ ــة النسـ ــيجية للنباتـ ــا

 Hexoseوم تـرتبط مـع بعضـها

ال لجيــة وق ــطع

المـ ــدعم بـ ـ ـ  0ملغـ ــم ت لتـ ــر  6 ،ملغـ ــم ت لتـ ــر مـ ــي عديـ ــد السـ ــكريا

ذا

 Alpha or Beta linearاو مت رعة  Branchedإضـااة الـى معوضـا

ع ــديد الســكريا

البرســيم  Trifolium repensاـ ـ وس ــط

طبيعـة

بحواصر كأيكوسيدية  Glucosidic linkageتوجد ب ـكل سأسـل ايطيـة

ال ــدهنية

السهيــرر ( )9م ــي اســتحدا
ال ــجذور ل ــنبا

الكــال

مــي قطــع الســيجاي تح ـ

وعلــى ضــو الد ارس ــا

يتـراو عـددها  9 - 6مـي سـكر السداسـ

غيـر كاربوهدراتيـة هـ

النباتــا

غيــر البجوليــة ومنهــا التبـ  . ).( Nicotiana tabacumوتمكــي

البجوليـة ( . )7إضـااة الـى

العجد الجذرية على جذور نبا

ال اصوليا .

المواد وطرائق العمل:

عـسل بكتريـا Rhizobium leguminosarium bv- phaseoli

مـي

العجد المتكونة على جذور نباتا ال اصوليا Phaseolus vulgaris
تـ ــم اصـ ــل العجـ ــد المتكونـ ــة علـ ــى جـ ــذور نباتـ ــا

ال اصـ ــوليا P. vulgaris

الناميــة اـ ـ الحج ــل مــع سا ــذ ج ــس صــغير م ــي الج ــذر وغســل

العج ــد بالم ــا

الجارر لتاليصها مي التربة العالجة بهـا  ،بعـدها غمـر اـ الكحـول امفيلـ
بتركيــس  % 74مــدة دقيجــة واحــدة ( .)04فــم غســل

بالمــا المجطــر المعجــم
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بعـدها غمـر اـ محلـول  % 3هيبوكلـو ار الصـوديوم  NaOclلمـدة 00
دقيجة وغسل

مرة فانية بالما المجطر المعجم فم نجل

الـى طبـق بتـرر حـاور

علــى ورق تر ــيح معجــم لتاليصــها مــي المــا ال اسلــد  .نجل ـ

العجــد الــى وســط

 .)00(Yeast Extract Mannitol agar YEMووضـع

اـ حاضـنة

النمــو عنــد درجــة  0  0.م مــدة  00ســاعة ماتبــار ك ــا ة التعجــيم  .ا ـ
الي ــوم الت ــال اا ــذ

العج ــد غي ــر الملوف ــة وس ــحج

 loopالـى وسـط  YEMالصـل
مســتعم ار من ــردة ووضــع

وسرعـ

منـح حملـة لـو
-

م.
استتتخ ص عديتتد الستتكريات الختتارجي ( Exo- Polysaccharides
)EPS
اعتمــد طريجــة ( )00ا ـ عــسل  .EPSحي ـ لجــح  044مــل مــي الوســط
 YEMالســالل ببكتريــا  Rhizobiumفــم وضــع ا ـ الحاضــنة الهـ اسسة عنــد
درجــة  0  0.م  .فــم اضــيف  % 084مــي مــادة  Na2 EDTAالــى
الم ـسارا الناميــة واعيــد

الــى الحاضــنة وترك ـ

ايهــا مــدة  34دقيجــة  ،بع ـدها

اجــرر طــرد مركــسر للم ـسارا بســرعة  6444دورة ت دقيجــة ولمــدة  04دقــالق .
نجــل الجــس ال ارلــق الــى دورق نظيــف واضــيف اليــح امســيتوي بنســبة  0حجــم
مــي الجــس ال ارلــق الــى  3حجــم اســيتوي ووضــع

الــدوارق ا ـ الفأجــة عنــد

درجــة  0م مــدة  00ســاعة  .فــم ج ــف المســتالن بوضــعح ا ـ اــري بدرجــة
 33م مـ ــدة  3سيـ ــام  .نجـ ــل المسـ ــتالن ال ـ ــى قنينـ ــة سجاجيـ ــة معجمـ ــة لح ـ ــيي
استادامح .
اختبتتتار التخصتتتص العتتتائلي لبكتريتتتا
leguminosarium bv- phaseoli
تـم التاكـد مـي العأقـة التاصصـية لبكتريـا

R. leguminosarum bv .
ال اصـوليا P. vulgaris

( ،)03اـ اطبـاق بتـرر بمعـدل  0بـاد ار ت طبـق

امطبــاق بالبــاراايلم ووضــع

بصــورة عموديــة اـ غراــة النمــو عنــد

درجــة ح ـ اررة  0 00م لمــدة  00ســاعة ا ـ ظــروف الظــأم التــام فــم نجل ـ
ظــأم

).
تنمية بادرات الفاصتوليا علتو وستط  NFالصتل المتدعم بعديتد الستكريات

الخارجي المعزول من بكتريا R. leguminosarium bv- phaseoli
نميـ ـ

 NFالص ــل

ب ــاد ار ال اص ــوليا بعم ــر ي ــوميي عل ــى س ــطح وس ــط

المـ ــدعم بـ ــالتراكيس ( 48. ، 480 ، 480 ، 480 ، 4840ملغـ ــم ت لتـ ــر ) مـ ــي
مرك ـ  EPSوالمضــااة الــى الوســط المعجــم بعــد تعجيمهــا بجهــاس المعجــام عنــد
الظ ــروف امتي ــة (  000م  ،ض ــغط  0ج ــو  ،لم ــدة  0دق ــالق) ،اـ ـ اطب ــاق
بتـ ــرر وبمعـ ــدل  0بـ ــاد ار ت طبـ ــق  ،فـ ــم سـ ــد
الب ــاراايلم وحض ــن

امطبـ ــاق باحكـ ــام باسـ ــتادام

ب ــكل عم ــودر اـ ـ غرا ــة النم ــو عن ــد ظ ــروف الض ــو

والظ ــأم المتع ــاقبيي ( 06س ــاعة ض ــو ت  .س ــاعا
ح اررة  0 00م  ،دة امضا ة  0444لوك

ظ ــأم ) .وعن ــد درج ــة

لمدة  34-00يوم .

تقدير المحتوى البروتيني:

ق ـ ــدر ال ـ ـ ــمحتول ال ـ ـ ــبروتين لب ـ ــاد ار ال ـ ـ ـ اصوليا ال ـ ـ ــملجحة ببكتري ـ ــا

R.

 ، leguminosarum biovar Phaseoliوغيــر الملجحــة  ،والناميــة ا ـ
المـدعم بعديـد السـكريا

الاـارج

48.-4840( EPS

( ملغم ت غم ) باستادام طريجة المجارنـة الجياسـية

المحتول البروتين للعينا

(. )00
التعقيم السطحي للبذور:
بذور ال اصوليا سطحيا باعتمـاد طريجـة الكاتـ

( .)06حيـ

وضـع

البـذور اـ محلــول هــايبوكلو ار الصــوديوم المحلـ بعــد تا ي ــح بالمــا بنســبة

ت ـ ــم تحض ـ ــير اللج ـ ــا البكتيـ ـ ــرر باا ـ ــذ حمل ـ ــة لـ ـ ــو م ـ ــي بكتري ـ ــا

R.

 leguminosarum bv . phaseoliالمعسولة والنامية على سطح وسـط
الــى دورق ســعتح  04مــل حــاو علــى  00مــل مــي الوس ـط

الغــذال  YEMالســالل  ،وضــع الــدورق ا ـ الحاضــنة اله ـ اسسة بســرعة 004
 0م لمـ ــدة  00سـ ــاعة  ،فـ ــم حصـ ــد

البكتريا النامية باستادام جهاس الطـرد المركـسر بسـرعة  6444دورة ت دقيجـة
لمــدة  04دقيجــة  ،واعيــد تعليــق البكتريــا المترســبة باضــااة  0مــل مــي وســط
 YEMالســالل  ،وبــذلن اصــبح اللجــا جــاه اس مســتادامح ا ـ تلجــيح بــاد ار
ال اصوليا.

تــم الحصــول علــى بــذور ال اصــوليا  Phaseolus vulgarisوبــذور سه ـرة
 Helianthus annus L.مي امسواق المحلية .

تلقتتتتتيح بتتتتتادرات الفاصتتتتتوليا vulgaris
leguminosarum bv . phaseoli

 0حجم منح 0 :حجم ما ولمدة  04دقالق فـم غسـل
م ار

فأ

 P.بلقتتتتتاح بكتريتتتتتا

اجد عجم

باعتماد الطريجة الواردة ا (.)07

زراعة البذور وتنمية البادرات:

نجل

بذور ال اص ـوليا ال ـمعجمة سـطحيا الـى ق ـنان سجاجي ـة تحتـور عـ ـلى 04

مـ ـل مـ ـي وســط  . )0.( MSالصــل
 0-0بذرة ت قنينة وح ظ
مدة  3سيام فم نجل
ت  .ســاعا

الاــال مــي منظمــا

النمــو وبمعــدل

البذور اـ غراـة النمـو اـ ظـروف الظـأم التـام

الى نظـام امضـا ة والظـأم التعـاقب (  06سـاعة ضـو

ظــأم ) عنــد درجــة  . 00بــن

الطريجــة سرع ـ

بــذور سه ـرة

.

استحداث الكالس من السيقان تحت الفلقية لبادرات الفاصوليا:
ااـ ــذ
وقطع ـ

R.

بالمـا المجطـر المعجـم

وتم تاليصها مي الما السالد بنجلها الـى ورق تر ـيح معجـم  .سمـا

بذور سهرة ال م

ال م

مصدر البذور:
ال م

Free mediumالصل

عجم

تحضير اللقاح البكتيري:

دورة تدقيجـ ــة عنـ ــد درجـ ــة  0.

ب ـكل صـف واحـد علـى سـطح )Nitrogen ) NF

ملغـم ت لتـر ) ،اعتمـاداس علـى طريجـة  )00( Biuret methodوتـم حسـا

بدملة قدرتها على امصابة وتكويي العجد الجذرية عليح .

YEMالصــل

دقيجة  ،فم نجل

وسـط  NFالصـل

Rhizobium

 phaseoliتجـاه عاللهـا النبـات المعـروف نبـا

لجـا بكتريـا  R.leguminosarum bv . phaseoliوتركـ
ووسع

ايـح لمـدة 04

الــى ظــروف الضــو والظــأم التعــاقب ( 06ســاعة ضــو ت  .ســاعا

بطريجـة التاطـيط للحصـول علـى

مجلوبــة ا ـ الحاضــنة عنــد درجــة ح ـ اررة + 0.

لجح

 ،غلجـ

اـ ـ  084م ــل م ــي وس ــط

 YEMالسالل المعجم باستادام  Homogenizarفم نجل

باد ار ال اصوليا بعمر يوميي بغمر مجموعها الجذرر اـ  0مـل مـي

بـ ــاد ار ال اصـ ــوليا السـ ــليمة الااليـ ــة مـ ــي الملوفـ ــا
س ــيجانها تح ـ

تجريبا وسرع

ال لجي ــة

بعمـ ــر  04سيـ ــام

 Hypocotylesال ــى قطــع بط ــول  0س ــم

اـ قنـان سجاجيـة حجـم  044مـل تحتـور علـى  04مـل مـي

مجلة تكريت للعلوم الصرفة ،مجلد –  ،31عدد – (13 – 82 ، 8002 )3

وسـط  MSالصـل

المــدعم

الاــارج لوحـده وبــالتراكيس

بعديـد السـكريا

اي العأقــة التعاي ــية المتاصص ــة المعروا ــة ب ــيي ببكتري ــا

Rhizobium

ال اصــوليا

Phaseolus

التالية :

 leguminosarum bv. Phaseoliونبــا

 ( 48. ، 480 ، 480 ، 480 ، 4840 : EPSملغم ت لتر ).

 vulgarisالت ـ ـ ـ ـ ـ تحجـ ـ ـ ـ ــق ا ـ ـ ـ ـ ـ هـ ـ ـ ـ ــذه الد ارسـ ـ ـ ـ ــة تعـ ـ ـ ـ ــسل الـ ـ ـ ـ ــى مركبـ ـ ـ ـ ــا

الجطــع اـ وســط  MSالصــل

كــذلن سرعـ
عديــد الســكريا

ال أاونويـ ــد ( . )09ك ـ ــما ت ـ ــكون

المــدعم بــالتراكيس الســابجةمي

الاــارج مـع وجــود البن اسيــل سدنــيي  BAبتركيــس 384ملغــم ت

البــاد ار بعــد  0سيــام مــي نموهــا علــى وس ــط  NFال ــمدعم ب ــعديد ال ــسكريا

لتـر  .اضـااة الـى معاملـة السـيطرة  controlالمتمفلـة بوسـط  MSالصـل
الحــاور علــى  084ملغــم ت لتــر ن فــاليي حــام
ت لتـر  BAوهـذا يمفـل ساضـل وسـط مسـتحدا
ال لجية لنبا

مـي السـيجاي تحـ

استحداث الكالس من االجزاء المختلفة لبادرات زهرة الشمس:

وبنس ـ ـ

بـاد ار

سـيجانها تحـ

السـليمة وقطعـ

ال لجيـة الـى قطـع

بطــول  0ســم تجريبــا سمــا اموراق ال لجيــة  Cotyledonesاجطعـ

 0.89 ، 0387 ،0080 ، 089 ، 089علـ ــى التعاق ـ ـ

بسيادة تركيس  EPSالمضاف للوسط ( 48. – 4840ملغم ت لتر ) .

ال لجيــة لبــاد ار ال اصــوليا وعلــى

 DNAم ـع وا ـرة  )04( RNAعلــى سســا

الورافيــة تبــدس

اموســاط الســابجة الــذكر  .اضــااة الـى معاملــة الســيطرة المتمفلــة بس ارعــة

 DNAو  mRNAوتنته ببنا البروتينا

الكــال

الجط ـ ــع ب ـ ــن

مــي قطــع الســيجاي تحـ

الجطـع النباتيـة اـ وسـط  MSالمجهـس
ال لجيــة لبــاد ار سه ـرة ال ــم

 MSالصــل

الطريج ـ ــة الـ ـ ـواردة اـ ـ ـ

الك ــال

( . )00كـ ـذلن سرع ـ

المــدعم بعديــد الســكريا

مرك

 084ملغـم ت لتـر  NAAو 084

ملغــم ت لت ــر  BAال ــذر ع ـ ـد ساض ــل وس ـ ـط مس ــتحدا

م ــي الس ــيجاي

(. )00

ال عي ار الجذرية السليمة لهذه الباد ار بعـد يـوميي

الجطــع ا ـ وســط

المــدعم ب ــجميع التراكي ـس ( ) 48. - 4840ملغــم ت لتــر مــي عديــد الســكريا

الاــارج وبــالتراكيس ن ــة الــذكر +

الاـارج ( ـكل  ) c ،0كمــا تميـس العجـد الــجذرية الــمتكونة عــلى نــباتا
الـ اصوليا الـملجحة بالـبكتريا الـمتاصصة لـها R. leguminosarum bv.
 Phaseoliب ــكلها الكــرور ( ال ــكل  ، ) d ، 0اـ حــيي كانـ
الم ابهة للعجـد ( المتكونـة علـى جـذور هـذه النباتـا

العجــد الجذريــة علــى بــاد ار ال اصــوليا بعــد سســبوا واحــد مــي تلجيحهــا

المـدعم بعديــد الســكريا

ببكتريـا  Rhizobium leguminosarum bv. Phaseoliوبلـ معـدل
البروتين لهذه النباتا

اي المعلومــا

مـي تلجيحهـا بالــبكتريا ( ال ـكل  ، ) b ، a ، 0بــعد نموهــا علـى وســط NF

النتائج و المناقشة:

اعـدادها  0-0عجـدة ت نبـا

 EPSوالذر يسلن اعل ا وكسيي والذر بدوره لـح تـافير اـ مضـاع ة

مي ناحية سارل ت وه

 BAبتركيس  084ملغم ت لتر .
تكونـ

سيـ ــادة بلغ ـ ـ

غيـر المـدعم بعديـد السـكريا

الــى قطــع

اســتحدا

تح ـ

النامية ا الوسط الصل

الاـارج ،

وتع ــسل سي ــادة المحت ــول البروتينـ ـ للب ــاد ار قياسـ ـاس بعين ــة المجارن ــة  ،ال ــى اي

بمس ـ ــاحة  480س ـ ــم 0تجريب ـ ــا  .سرعـ ـ ـ
نـ

عنـد جميـع التراكيـس المسـتادمة

 ،الج ــدول ( . )0كم ــا ارت ــع محتواه ــا البروتينـ ـ قياسـ ـاس ب ــالمحتول البروتينـ ـ

(.)06

سهـرة ال ـم

ما ورد ا دراسة الكات

 bv. Phaseoliبما يجار  3عجـد ت نبـا
للنباتا

ساذ

ال اصوليا حس

الــدهنية الاـارج (  )EPSالمعـسول مـي بــكتريا R. leguminosarum

الاليــن  NAAو 384ملغــم
الكـال

تـ ـ ـراكي

ت ـ ــبح ال ـ ــعجد علـ ــى جـ ــذور هـ ــذه

الناميـة علـى وسـط NF

ا ــكال متباينــة وماتل ــة نوعـاس مــا

عــي ــكل العجــد الجذريــة المتكونــة علــى البــاد ار الملجحــة بالبكتريــا  ،ام اي

بعـد  00يومـاس مـي التلجـيح  .كمـا ارت ـع المحتـول

( 089ملغم ت غم ) وبنسبة سيـادة بلغـ

الاــارج )  ،ذا

التراكيـ

احجامها كانـ

() % 0780

تكبـر بسيـادة تركيـس  EPSالمضـاف للوسـط ( ـكل f ، e ، 0

.)i ،h ،g ،

الجدول (. )0

الجدول ( :)1العجد الجذرية والمحتول البروتين لباد ار ال اصوليا  Phaseolus vulgarisالملجحة ببكتريا R.. leguminosarum bv. Phaseoli
بادرات الفاصوليا

عدد البادرات

المكونة للعقد

عدد العقد /نبات

 %للبادرات المكونة للعقد

المحتوى البروتيني
ملغم  /غم

 %لزيادة المحتوى البروتيني

غير الملجحة

484

484

484

083

-

الملجحة

0.84

080

70

089

0780

الجيم الواردة سعأه تمفل معدل  00مكرر ت معاملة

التجدول  : 2تـحفير إضااة عـديد الـسكريا

الـاارج  EPSالمعسول مي بكتريا  R. leguminosarum bv. Phaseoliالى وسط  NFالصل
التراكي

تركيس

عدد الباد ار

الم ابهة للعجد على جذور نباتا
عدد التراكي

الم ابهة

للعجد ت نبا

على تكويي

ال اصوليا ومحتواها البروتين

النباتا

المكونة للتراكي

المحتول البروتين

 %السيادة المحتول
البروتين

الم ابهة للعجد %

(ملغم ت غم )

 EPSملغم تلتر

المكونة للعجد

484

083

-

484

484

484

086

089

4840

0084

380

0084

089

480

0484

089

0484

086

480

0084

380

0.84

089

0080

480

0484

08.

084

080

0387

48.

0084

08.

0084

083

0.89

مجلة تكريت للعلوم الصرفة ،مجلد –  ،31عدد – (13 – 82 ، 8002 )3

الشكل( :)1ال عي ار الجذريـة السـليمة والم ـوهة والعجـد الجذريـة والتراكيـ
 leguminosarum bv. Phaseoliالنامية ا وسط  NFالصل

الم ـابهة للعجـد المتكونـة علـى نباتـا

ال اصـوليا الملجحـة وغيـر الملجحـة ببكتريـا R.

المدعم بالتراكيس الماتل ة مي . EPS

))aال ــعي ار الجذريــة الســليمة علــى بــادرة ال اصــوليا غي ــر الملجح ـة بالبكتريــا (b).ال ــعي ار الجذريــة الم ــوهة علــى ب ــادرة ال اصــوليا الملجحــة بالبكتريــا
 (c).leguminosarum bv. Phaseoliال ـعي ار الجذريـة الم ـوهة علـى بـادرة ال اصـوليا الناميـة اـ وسـط  NFالصـل
ملغم ت لتر ) d ( .العجدة الجذرية المتكونة على نبا
س كال ماتل ة للتراكي

الم ابهة للعجد المتكونة على نبـا

المـدعم

R.

 EPSبتركيـس 48.

ال اصوليا ا .b
ال اصـوليا الناميـة اـ وسـط  NFالصـل

المـدعم بـالتراكيس الماتل ـة مـي  )e ( :EPSتركيـس 4840

ملغم ت لتر 480 ) f (.ملغم ت لتر 480 )g (.ملغم ت لتر 480 )h (.ملغم ت لتر 48. )i (.ملغم ت لتر.
اي ال عاليـ ــة البايولوجيـ ــة لعديـ ــد السـ ــكريا
الد ارســة و المضــاف ال ــى وســط

الاـ ــارج المسـ ــتالن ا ـ ـ هـ ــذه

 NFالص ــل

ت ــويح ال ــعي ار الجذريــة فــم تكــويي التراكي ـ

تتمفــل بجدرت ــح علــى تح ي ــس
ال ــبيهة بالعجــد الجذريــة علــى

بــاد ار ال اصــوليا غيــر الملجحــة وبال ــكل الممافــل لتــحفير التراكيــس المنا ضــة
جـ ـ ـ ـ ــداس لعديـ ـ ـ ـ ــد السـ ـ ـ ـ ــكريا

الدهنيـ ـ ـ ـ ــة النجيـ ـ ـ ـ ــة المستالصـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــي بكتريـ ـ ـ ـ ــا

 Sinorhizobium melilotiا ـ ت ــويح ال ــعي ار الجذريــة وتكــويي العجــد

علـ ــى بـ ــاد ار الج ـ ـ
الـ ــسكريا
الـجينا
بـ ــع

االيــة مــي البكتريــا (  . ) 26ا ـ حــيي ي ســر تكوينهــا باعــداد قليلــة نســبياس

قياس ـ ـاس لعينـ ــة المجارنـ ــة الـ ــى تحلـ ــل

EPS

ب عـ ــل امنسيمـ ــا

 Hydrolasesاو انسيم  chitinaseالت ينتجها النبا

(.) 07

سظهــر النتــالت اي اســتادام  EPSلوحــده اـ وســط  MSالصــل
قطــع الســيجاي تحـ

ال لجيــة لبــاد ار ال اصــوليا علــى البــد باســتحدا

ا كااة التراكيـس المسـتادمة حيـ

بـدس

المحللـ ــة
ــجع
الكــال

الجطـع بالسيـادة اـ الحجـم بعـد 00

( .)6,22وقـ ــد ت ـ ــعسل هـ ــذه ال ـ ــحالة ال ـ ــى ت عيـ ــل عديـ ــد

يوم مـي الس ارعـة علـى هـذه ا وسـاط  ،ام اي هـذه الجطـع تتحـول الـى الكـال

دورة اـ ــأيا ق ـ ـ رة الج ــذور عل ــى امنجس ــام (. )03واسدي ــاد اـ ــعالية

 MSالصــل

الـنباتية وااصة  . ) 24 ( Enod 12ودورهــا المح ـس عــلى انتــاج
سنـ ـواا الـ أاـ ــونويد ( )00الـ ــذر ب ــدوره يف ــبط انتجـ ــال ا وكس ــجيي ا ـ ـ

مرحلة انجسام اأيـا الج رة لـتكويي الـعجد ا ولية الـت تتطور الى عــجد كــاملة

ب ــكل كامــل  .كمــا اي بع ـ

الجطــع المسروعــة ا ـ وســط

الـمدعم بـ  4840و  480ملغـم ت لتـر مـي  EPSكــون
مــي الس ارعــة ( ــكل  ) a ، 0وبلغـ
 %على التوال الجدول (. )3

جــذو اسر بعـد  04يومـاس

نســبة تكــوي الجــذور  % 6080و 04
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الجدول ( :)3تافير عديد السكريا
على السيجاي تح

ـ ــجع

 EPSا تكويي الجذور

الاارج

ال لجية لباد ار ال اصوليا ا وسط  MSالصل

MS + EPS

عدد الجطع

عدد الجطع

 %تكويي

ملغم ت لتر

المسروعة

المكونة للجذور

الجذور

4840

.

0

6080

480

.

4

4

480

.

4

4

480

.

0

04

48.

.

4

4

Control 1

.

4

4

Control 2

.

4

4

النتـ ــالت اعـ ــأه علـ ــى اسـ ــتادام مرك ـ ـ

النس ـ ــيجية مس ـ ــتحدا

الك ـ ــال

 EPSا ـ ـ مجـ ــال الس ارعـ ــة

م ـ ــي قط ـ ــع الس ـ ــيجاي تحـ ـ ـ

ال لجي ـ ــة لب ـ ــاد ار

ال اص ـ ــوليا وم ـ ــي ا جـ ـ ـ اس الماتل ـ ــة لب ـ ــاد ار سهـ ـ ـرة ال ـ ــم

الشكل( :)2استحدا
(  )aقطع السيجاي تح

الكال

مي قطع السيجاي تح

ال لجية لباد ار

.

ال لجية لباد ار

امستحدا
ولنبا

سهرة ال ـم

نجــا امســتحدا

لباد ار
لباد ار

ال اصوليا بعد  00يوماس مي سراعتها على وسط  MSالصل

 04يوماس مي سراعتها على وسط  MSالصل

( . )07اذ تمافلـ

نتالجهـا مـع الد ارسـتيي السـابجتيي اـ

اضــااة الــى الجــدرة علــى التمــايس  .امــا تكــوي الجــذور مــي

الجطــع النباتيــة اربمــا يعــسل الــى ال عــل اموكســين لمرك ـ
الا ــارج حيـ ـ
اموكسيـنا

انه ــا مركب ــا

انها حوامـ

ذا

علـى وسـط  MSالصـل
 .)b، 0واد

عديــد الســكريا

طبيع ــة حامض ــية ( .)0والـ ــمعروف عـ ــي

عضوية .

وتكوي ارا اضرر مي قطع السيجاي تح

ال لجية بعـد  04سيـام مـي سراعتهـا

الحـاور علـى  480ملغـم ت لتـر مـي  ( EPSـكل

اضــااة  EPSمترااجـاس مــع البن اسيــل ادنــيي بتركيــس  384ملغــم ت

لتــر الــى وســط  MSالصــل

وبكااــة التراكيــس المســتادمة (، 480 ، 4840

 48. ، 480 ، 480ملغ ـ ــم ت لت ـ ــر) ال ـ ــى حـ ـ ـ

قط ـ ــع الس ـ ــيجاي تحـ ـ ـ

ل ــباد ار ال اصــوليا الــى ال ــبد بتكــويي الكــال

ام اي هــذه الجطــع لــم تتحــول

باكملها الى الكال
.

ال لجي ـ ــة

( ال ـكل  ) c ،0قياسـاس بعينـة المجارنـة (ال ـكل )d ، 0

ومجارنت ـ ــح م ـ ــع

ال اصوليا ا وسط  MSالصل

ال اصوليا بعد  04يوماس مي سراعتها على وسـط  MSالصـل

ال اصوليا بعد  04سيام مي سراعتها على وسط  MSالصل

الحاصل مي قطع السيجاي تح

ال لجيـة لبـاد ار ال اصـوليا ()06

المدعم بعديد السكريا

الاارج والبنسايل ادنيي.

المـدعم ب ـ  480ملغـم ت لتـر مـي  )b(. EPSقطـع السـيجاي تحـ

الحاور  480ملغم ت لتر مي  EPSويـأحظ بداية تكوي ال ـرا الاضـرر  )c(.قطـع السـيجاي تحـ
المدعم بـ  384ملغم ت لتر  BAو  48.ملغم ت لتـر )d(. EPSالسـيجاي تحـ

الحاور  084ملغم ت لتر 384 NAAملغم ت لتر . BA

ال لجيـة
ال لجيـة

ال لجيـة ( المجارنـة ) بعـد
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س ـار النتـالت اي اسـتادام  EPSلوحـده اـ

وسـط  MSالصـل

التراكيـ ــس المسـ ــتادمة ادل الـ ــى تح يـ ــس واضـ ــح ا ـ ـ اسـ ــتحدا
ا ج ـ اس الماتل ــة لبــاد ار سه ـرة ال ــم
الـ ـ لجية ب ــتكويي ال ــكال
نس ـ ــبة اس ـ ــتحدا

بــدس

 .ح ــي

مـ ــي

الكـ ــال

ق ــطع الســيجاي تح ـ

بـ ـعد  0سي ــام م ــي الس ارعــة ( ــكل  ، )a ، 3وبلغ ـ
م ـ ــي ه ـ ــذه الجط ـ ــع  %044اـ ـ ـ اغلـ ـ ـ

الك ـ ــال

المستادمة ( جدول  . ) 0وكاي وسط  MSالصـل
ت لتــر مــي  EPSساضــل وســط مســتحدا
بدس

وبكااـة

الجطـع بتكـويي كـال

الكــال

ا وس ـ ــاط

المـدعم ب ـ  4840ملغـم
مــي ا وراق ال لجيــة حي ـ

ااضـر متماسـن بعـد  00يـوم الس ارعـة ( ـكل 3

.)b،
الجتتتدول ( :)4ت ــافير عدي ــد الس ــكريا
سجـ اس بــاد ار سهـرة ال ــم

الصل

الا ــارج اـ ـ اس ــتحدا

الك ــال

 Helianthus annusL.اـ وســط MS

.
عدد الجطع المسروعةت عدد الجطع المكونة لكال

MS EPS +
ملغم ت لتر

تح

سيجاي

الجية

الق

جذور

استحدا

هذه الجطع بالتحول الى اللوي اماضر مع تكـويي كـال
وس ــط  MSالص ــل
 BAاجـد بــدس
.)fوبين

ال لجيــة عل ــى

المجه ــس ب ـ ـ  0ملغ ــم ت لت ــر  NAAو  084ملغ ــم ت لت ــر

الجطــع بتكــويي كــال

هـ

ماضــر( ال ــكل ، 3

لونــح ابــي

النتالت اي اسـتادام  EPSبكااـة تراكيـسه (، 480 ، 480 ، 4840

 48. ، 480ملغم ت لتر) مترااجاس مع  084ملغم ت لتر  BAكاي مح ـ اسس ب ـكل
واضــح اـ اســتحدا

الكــال

لبـاد ار سهـرة ال ــم

 H. annusحيـ

مــي قطــع الســيجاي تح ـ
بلغـ

ال لجيــة وقطــع الجــذور

نســبة امســتحدا

% 044

مي هذه الجطع ا كااة التراكيس (جدول . )0
وتحول ـ

قطــع الســيجاي تح ـ

ال لجيــة بحكملهــا الــى كــال

بلــوي ابــي

هـ

ماضـر بعـد  03يومـاس مـي الس ارعــة ( ـكل  . ) g ، 3امــا الجـذور اتحولـ
واسداد

الكال

بنـ ( ـكل e ، 3

)  .امــا معاملــة المجارنــة المتمفل ــة بس ارعــة قطــع الس ــيجاي تح ـ

الى كال

%

annus

ه

ابي

ال ترة السمنية ( كل .) h ، 3

و بن

كـال

الـ لق بالحجم ب كل كــبير جـداس وسعطـ

سمــاكي الجــرو ( ــكل  . )i ، 3وك ــاي وســط

ااضـر متماسـن اـ

 MSالصــل

الحــاور علــى

4840 + MS

04ت04

04ت3

04ت4

044

3

4

480 + MS

04ت9

.ت0

.ت4

94

04

4

480 + MS

04ت04

.ت4

04ت0

044

4

04

تكــوي اــرا اضــرر واحــد مــي قطــع الســيجاي تح ـ

480 + MS

04ت4

.ت4

04ت4

4

4

4

48. + MS

04ت04

04ت0

04ت4

044

04

4

سراعتهــا علــى هــذا الوســط ( ــكل  . )j ، 3اي الجابليــة العاليــة الت ـ ابــداتها

Control

04ت04

04ت.

04ت3

044

.4

34

MSO

.ت4

.ت4

04ت4

4

4

4

باإلضـ ـااة ال ــى التح ي ــس الواض ــح لعدي ــد الس ــكريا
الكال

م ــي

الكــال

مــي قطــع الجــذور لبــاد ار سهـرة ال ــم

 H.حيـ

بــدس

 ،سظهر النتالت اي لهذه المركبا

مي قطع باد ار سهـرة ال ـم
قطـع السـيجاي تحـ

الاارج ــة اـ ـ اس ــتحدا

تح يس واضح اـ تكـويي الجـذور

وكـاي ساضـل وسـط مح ـس لتكـويي الجـذور مـي

ال لجيـة وا وراق ال لجيـة هـو وسـط  MSالصـل

الحـاور

على  48.ملغم ت لتر مـي  ( EPSـكل  ، )d ، c ، 3اـ حـيي كـاي وسـط
 MSالصل

المدعم بـ  480ملغم ت لتر مي  EPSساضـل وسـط مسـتحدا

 084ملغــم ت لتــر  BAو  48.ملغ ــم ت لتــر

الــجطع الــنباتية مسـتحدا

الكـال

 EPSمألمـ ـاس للتمــايس حيـ ـ

ال لجيــة بعــد  03يوم ـاس مــي

اـ وسـط  MSالصـل

المجهـس بتراكيـس

مي  EPSلوحده اومترااجاس مع  BAتعسل الى ااتـأل الـتواسي الـهرمون ب ــيي

دااــل الاأيــا واارجهــا ( . )0.وهــذا يعلــل نجــا امســتحدا
متــدااأس مــع  BAاو ب ــكل من ــرد علــى اات ـ ار

الممكــي مســتجبأس اج ـ ار العديــد مــي الد ارســا
الس ارع ــة النس ــيجية لنبات ــا
اموكســينا

بوجــود EPS

ســلوكح كحوكســيي  .ومــي

المتعلجــة باســتادام  EPSا ـ

تع ــود لعوال ــل اا ــرل او اس ــتادامح مت ــدااأ م ــع

للوصــول الــى تــافيره البــايولوج وتحديــد ســلوكح ب ــكل دقيــق .
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الشتكل ( :)3اسـتحدا
و BA

( )aا وراق تح

الكـال

مـي ا جـ اس الماتل ـة لبـاد ار سهـرة ال ـم

ال لجية لباد ار سهرة ال م

بعد  04يوماس مي سراعتها على وسط  MSالصل
الجذور لباد ار

على وسط  MSالصل

المدعم بـ  48.ملغم ت لتـر مـي  )e(. EPSقطـع

المدعم بـ  480ملغم ت لتر مي  )f(. EPSقطع السيجاي تح

الحاور  084ملغم ت لتر مي  NAAو  084ملغم ت لتر ( BAالمجارنة )  )g (.استحدا
المـدعم ب ـ  480ملغـم ت لتـر مـي  EPSو  084ملغـم ت لتـر )h(. BAالكـال

الكال

ال لجية بعد  0ايام مي سراعتهـا

مي قطع السيجاي تح

المسـتحد

ال لجية بعـد  03يـوم مـي

مـي قطـع الجـذور بعـد  03يـوم مـي سراعتهـا علـى

المدعم بـ  480ملغم ت لتر مي  EPSو  084ملغم ت لتر )i (. BAا وراق ال لجية بعد  03يوم مي سراعتها على وسط  MSالصل

ت لتر مي  EPSو  084ملغم ت لتر  )j(. BAال را الاضرر مي قطع السيجاي تح
 BAو 48.ملغم ت لتر مي . EPS

الجدول ( :)5استحدا

الكال

مي ا ج اس الماتل ة لباد ار

سهرة ال م

ال لجية لباد ار

ال لجيـة بعـد  00يـوم مـي سراعتهـا علـى وسـط  MSالصـل

بعد  00يوم مي سراعتها على وسط  MSالصل

بعد  00يوم مي سراعتها على وسط  MSالصل

سراعتها على وسـط  MSالصـل
وسط  MSالصل

المدعم بـ  480ملغم ت لتر مي  )b (. EPSقطع السيجاي تح

المدعم بـ  480ملغم ت لتر مي  )c(. EPSقطع السيجاي تحـ

المدعم بـ  48.ملغم ت لتر مي  )d (. EPSقطع ا وراق ال لجية لباد ار
سهرة ال م

 H. annusاـ وسـط  MSالصـل

بعد  0سيام مي سراعتها على وسط  MSالصل

لمـدعم بعديـد السـكريا الاـارج

EPS

ال لجية بعد  03يوم مـي سراعتهـا علـى وسـط  MSالصـل

 H. annusا وسط  MSالصل

الحاور  480ملغم

المـدعم ب ـ  084ملغـم ت لتـر

الحاور على تراكيس ماتل ة مي  EPSو

 084ملغم ت لتر . BA
MS
+
EPS BA
ملغم ت لتر

عدد الجطع المسروعة ت عدد الجطع المكونة لكال
سيجاي

تح

الجية

الق

جذور

 %استحدا

الكال

4840 + 2.0

04ت04

6ت3

6ت6

044

04

044

480 + 2.0

04ت04

6ت0

.ت.

044

3383

044

480 + 2.0

.ت.

0ت0

.ت.

044

04

044

480 + 2.0

.ت.

6ت0

6ت6

044

3383

044

48. + 2.0

.ت.

0ت0

6ت6

044

04

044

Control

04ت04

0ت3

.ت.

044

64

044

0 + MSملغم تلتر0 + NAAملغمتلتر BA

المصادر:
1-Berkum , P. V. and Eardly , B. D. (1998) . Molecular
evolutionary systematics of the Rhizobiaceae . In the
Rhizobiaceae Spaink et al . ( Els ) . Klumer
Academic publishers . Netherlands .
2-Leigh , J. A . and Walker , G. C. ( 1994 ) .
Exopolysaccharides of Rhizobium : synthesis ,
regulation and symbiotic function.Trends in Gen . ,
10 : 63 - 67.

3- Martinez – Romero , E. and Palacios , R. (1992).The
Rhizobium genome . Critical Reviews in Plant
Science , 9 : 59 -93.
4- Denari’e , J. ; Debelle , F. and Prome , J. ( 1996).
Rhizobium lipo – chito -oligosaccharide nodulation
factors : Signaling molecules mediating recognition
and morphogenesis . Ann . Rev . Biochem . , 65 :
503 – 35 .
; 5-Gray , X. J. ; Zhan , H . ; Levery , S. B. ; Battisti , L.
Rolfe , B. G. and Leigh , J. A. (1991).Heterologous

13 – 82 ، 8002 )3( –  عدد،31 –  مجلد،مجلة تكريت للعلوم الصرفة

ا

اـ قطـ ار

 وتكـويي الكـالHeliamths annus L.

ال ـم

. جامع ــة الموص ــل، كلي ــة التربي ــة،رس ــالة ماجس ــتير. ملك ــار المتع ــددة
. الموصل.)0440(
18- Murashige T. and Skoo g , F. ( 1962 ) . A revised
medium for rapid growth and bioassays with
tobacco culture . Physiol Plant , 15 : 473 – 497 .
19- Palacios , R. Flores, M. , Martinez, E. and
Quinto(1995). Rizobium phaseoli : Nitrogen fixation
genes and DNA reiteratio In:Nitrogen Fixation
Research Progress.
(Eds.,H.j.Evans,
P.
J.Bottomley, and W.E. Newton).Dordrecht, Nijoff.
PP.137-179.
20-Taiz , L. and Zeiger, E. (1991) . Plant Physiology.The
Benjamin
/Cummings
Publishing
Company,Inc.Redwood City,California
،  الجـ ــس الفال ـ ـ، علـ ــم اسـ ــلجة النبـ ــا.  محمـ ــد كـ ــاظم،  عبـ ــد العظـ ــيم-00
،  جامعـة الموصـل، العلمـ

 و اسرة التعليم العال والبحـ. )09.0(

. العراق، مديرية مطبعة جامعة الموصل، كلية السراعة
22- Najwa.I. AL-Barhawi, and Mozahim K. AL-Mallah,
(2006). Evidencefor the functional activity of lipooligosaccharide and Nacetyl-D-glucosamine
on
nodulation
of
Medicago
and
Trifolium.J.Aaru.Edu.,(Under Publication).
23- Yang , W. C. ; De Blank , C. ; Meskiene , I . ;
Hirt,H.; Bakker , J. ; Van Kammen, A. ; Franssen , H
. and Bisseling , T . ( 1994 ) . Rhizobium Nod
factors reactivate the cell cycle during infection and
nodule primordium formation, but the cycle only
completed in primordium
formation.Plant
Cell,6:1415-1426.
24- Cohn , J. ; Day , R. B. and Stacey, G. (1998).
Legume nodule organogensis. Trends Plant Sci. , 3
: 105 - 110.
25- Savour’e , A. ; Magyar , Z. ; Pierre , M. ; Brown , S.
; Schultze , M. ; Dudits , D. ; Kondorosi , A . and
Kondorosi , E . ( 1994 ) . Activation of cell cycle
machinery and the isoflavonoid biosynthesis
pathway by active Rhizobium meliloti Nod signal
molecules in Medicago microcallus suspension.
EMBO . J. , 13 : 1093 – 1102 .
26- Denari’e , J . and Cullimore, J . ( 1993 ) . Lipo oligosaccharide nodulation factors : A new class of
signaling molecules mediating recognition and
morphogenesis. Cell ,74 : 951-954.
27- Schroder,G.; Waffenschmidt.; Weiler, E.W. and
Schroder,J.(1984).T-region of Ti-Plasmids cobes
from enzyme synthesizing indole3- actic
acid.Eur.J.Biochem.,138:387-391.
28- Staehelin,C. ; Schultze,M. ; Kondorosi,E. and
Kondorosi,A.(1995).Lipo-chitooligosaccharide
nodulation signals from Rhizobium melilioti induce
their rapid degradation by the host plant alfalfa.Plant
Physiol.,
108:1607-1614.

exopolysaccharide production in Rhizobium Sp .
train NGR 234 and consequence for nodule
development J.Bacteriol.,173: 3066-3077.
6- Fraysse , N. ; Lindner, B. Kaczynski, Z. ; Sharypova,
L; Holst, O. ;
Niehaus,K. , and Poinsot,V.
(2005). Sinorhizobium meliloti strain 1021
produces a low molecular mass capsular
polysaccharide that is a homopoymer of 3- deoxyD –mano- Oct- 2- ulosonic acid harboring a
phospholipid anchor . Glycobiol. ,15: 101-108.
7- Vande Sande,K.; Pawlowski,K.; Czaja,I.; Wieneke , U
. ; Schell, J. ; Walden,R . ; Matvienko , M . ; Wellink
, J. ; Vankammen , A . ; Freanssen , H . and
Bisseling , T . ( 1996 ) . Modificationof
phytochromone response by a peptide encoded by
ENOD40 of legumes and nonlegume. Science ,
273 : 370 – 373 .
8 - Schell , J. Schmidt , T. and Walden , R. 1998 ) . Lipo
– chito - oligosaccharide ( LCO's ) as growth
hormones. Notice. Irend. Plant Sci. , 3 : 130 .
 دملــل التاصــن العــالل والتحــول.  عبــد العسيــس احمــد السهيــرر،  عمــر-9
 التعاي ــيةRhizobia و بكتريـا

البرسـيم امبـي

 بـيي نباتـا، الـوراف

 كلي ــة،  رس ــالة ماجس ــتير.  المهندس ــة ورافيـ ـاسAgrobacterium و

.  الموصل. )0440 ( . جامعة الموصل، التربية
10 – Burdass , D. (2002) . Microbes in the environment .
In : Socity for
General Microbiology .(Ed.,H.
Janet), SGM,Marlborough House , Basingstoke
Road , Spencers Wood, Reading RG7.1AG.
11- Vincent , J. M. (1970). A Manual for the practical
study of Root Nodule Bacteria . IBP. Handbook No.
15. Oxford : Blackwell
Scintific
publications , Oxford, pp113-131.
12- Ervin , S. E. , and Hubbell , D. H. (1985) . Root hair
deformations associated with fractionated extract
from Rhizobium trifoli . Appl.
Environ.
Microbiol., 49: 61-68.
13- Fahraeus,G.(1957). The infection of clover root hairs
by nodule bacteria studied by a simple glass slide
technique J. Gen. Microbiol., 16 : 374-381.
14- Henry, R. J.; Cannon, D.C. and Winkelman,
J.W.(1974).Clinical Chemistry Principles and
Techniques,2nd ed. , Harper and Row , p.321-323.
 اس ـ ـ الكيميـ ــا.  سـ ــعيد الغب ـ ــة،  قاسـ ــم العبـ ــاج و فاب ـ ـ، مؤيـ ــد-00
مطبع ــة، العلم

 و اسرة التعل ــيم الع ــال والبحـ ـ، )09.3( . التحليلي ــة
. العراق،جامعة الموصل

اس ــتاأن وتنجي ــة وتج ــدير اعالي ــة انسيمـ ـ.  اس ــامة سحم ــد الكات، مـ ـرا-06
Phaseolus .ال اصـوليا

نبـا

مـي كـال

البيروكسـديس واليـوريس

. جامع ــة الموص ــل، كلي ــة التربي ــة،رس ــالة ماجس ــتيرvulgaris L
. الموصل.)0444(
المعامل ـ ــة الح ارري ـ ــة والص ـ ــدمة، س ـ ــالم قاس ـ ــم يحي ـ ــى العبي ـ ــدر،  وج ـ ــداي-07
سهـ ـرة

المـ ـسارا الالوي ــة اـ ـ نبات ــا

الكهربالي ــة اـ ـ تح ي ــس انجس ــاما

13 – 82 ، 8002 )3( –  عدد،31 –  مجلد،مجلة تكريت للعلوم الصرفة

Effect of Exo - polysacchrides ( EPS ) isolated from Rhizobium leguminosarum
bv. Phaseoli on nodules formation of Phaseolus vulgaris L. and callus initiation
from Phaseolus vulgaris and Helianthus annus L. seedlings
Al- Barhawe, N. E. and Salih , S. M.
Department of Biology, College of Education , University of Mosul , Mosul ,Iraq

Abstract
The aim of this study is to show the possibility of using
Exopolysacchrides (EPS) which is isolated from
Rhizobium leguminosarum bv. Phaseoli as a principle
factor in nodules formation on the roots of Phaseolus
vulgaris plants . In addition to use these compounds in
callus induction from the hepocotyles explants of
Phaseolus vulgaris seedlings and from hypocotyles ,
cotyledons and roots explants of Helianthus annus
seedlings .
The stimulation effect of EPS on the formation of
nodules shaped structures was very clear since the
percentage of these structures formation was 48% in
nitrogen free medium (NF) supplemented with 0.2 mg/L

(EPS) . In addition to increase the protein content of
Phaseolus vulgaris plants wich grown in NF medium
containing (0.05-0.1 ,0.2,0.4 ,and 0.8) mg /L EPS . The
results showed the success of callus induction from
different explants of Helianthus
annus seedlings
especially when it is used with Benzyl adenine (BA) , in
agar solidified MS medium and the percentage of callus
formation was 100% from hypocotyls and roots explants
. Also the using of EPS alone in MS agar solidified
medium helped callus induction and root formation from
explants of Helianthus annus and Phaseolus vulgaris
seedling.

