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تأثٌر تراكٌز 2,4-Dفً انتاج الزٌوت النباتٌة Linoleic acid and
Oleic acidمن كالس نبات زهرة الشمسHelianthus annus L.
عمر حمد عبٌد
سهام عبد الرزاق سالم
ناصر معروف
سنا قاسم
الكلٌة التقنٌة/المسٌب – قسم تقنٌات األنتاج النباتً
المستخلص:
 /المسٌب
نفذت هذه الدراسة فً مختبر زراعة األنسجة النباتٌة التابع للكلٌة التقنٌة
بهدف معرفة تأثٌر تراكٌز مختلفة من 2,4-Dihydroxyphenoxy acetic acid
) )2,4-Dفً أنتاج الزٌوت النباتٌة  Linoleic acid and Oleic acidمن كالس
بذور زهرة الشمسHelianthus annus L.
 MSالمعقم والمجهزبـ 2,4-
زرعت البذور المعقمة بعد ازالة غالفها على وسط
Dبالتراكٌز ) ) 2.0,1.5,1.0,0.5,0.2,0.1,0.0ملغم/لتر وأخذت النتائج بعد ٌ 40وما
من الزراعة.
اظهرت النتائج تفوق التركٌزٌن ( 1.5و )1.0ملغم/لتر  2,4-Dمعنوٌا" فً متوسط
الوزن الطري للكالس مقارنة ببقٌة التراكٌز اذ أعطٌا (  20.2و  )20.6غم على التتابع،
فً حٌن لم تعط معاملة السٌطرة أٌة أستجابة لتكوٌن الكالس.
وكان للتركٌزٌن نفسٌهما تأثٌر معنوي فً زٌادة متوسط الوزن الجاف معنوٌا" مقارنة
ببقٌة التراكٌز اذ أعطٌا متوسطا" بلغ ( 5.8و )6.1غم على التتابع.
 Oleic acidكانت عند التركٌز 2.0
و بٌنت النتائج اٌضاأن أعلى كمٌة لزٌت
ملغم/لتر  2,4-Dحٌث بلغت 0.68ملغم/غم وزن جاف والتً اختلفت معنوٌا" عن بقٌة
التراكٌز باستثناء التركٌز 1.5ملغم/لتر ( 0.60ملغم/غم وزن جاف ) ،بٌنما اعلى كمٌة
لزٌت  Linoleic acidكانت عند التركٌز  1.0ملغم /لتر  2,4-Dاذ بلغت  0.80ملغم
/غم وزن جاف والتً فاقت معنوٌا " جمٌع التراكٌز  ,فً حٌث انخفضت هذه الكمٌة
معنوٌا فً التراكٌز المرتفعة من  2,4-Dوصوال" الى اقل كمٌة عند التركٌز  2.0ملغم
/لتر  2,4-Dوالتً بلغت  0.40ملغم /غم وزن جاف.نستنتج من ذلك أن كمٌة الزٌت
النباتً تزداد فً الكالس بزٌادة تركٌز  2,4-Dفً الوسط الغذائً مقارنة بالسٌطرة.
المقدمة:
ٌعد نبات زهرة الشمس  Helianthus annus L.احد اهم النباتات الزٌتٌة فً العالم
ٌنتمً الى العائلة المركبة  Compositaeاستعملها الهنود كدقٌق فً صناعة الخبز
وتكون نسبة الزٌت فً هذا المحصول حوالً  . %55-35وتتمٌز زٌوت زهرة الشمس
بصورة عامة بأنها اقل الزٌوت متاعب للهضم وذلك الحتوائها على مستوى عال من الزٌوت
غٌر المشبعة من الـ  Oliec acidوالـ . Lin Oleic acidكما تحتوي على فٌتامٌن E
الضروري لصحة الجلد وخصوصا" الحوامل فً االشهر االخٌرة باالضافة الى احتواء زٌوت
زهرة الشمس على فٌتامٌن Dو Aالمعروفان بفوائدهما للجسم ).(Cowan , 1990
ٌعالج زٌت زهرة الشمس اكثر من عشرٌن مرضا" منها امراض تختص بمناعة الجسم
والجهاز الهضمً والجهاز التناسلً والعظام واالعصاب ومحاربة امراض الشٌخوخة
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واالمراض النفسٌة واالمراض الجلدٌة كثٌرة منها الذئبة الحمراء والحزام الناري
واالكزٌما . Chamda , 2008) (Parekh andونظرا" للخصائص الغذائٌة والعالجٌة
فقد ازداد الطلب على زٌادة انتاج زٌت زهرة الشمس ,اال ان زراعة المحصول حقلٌا تواجه
العدٌد من المشاكل كالجفاف وملوحة التربة والمبالغ العالٌة المترتبة على تحضٌر االرض
وزراعتها وحجم المساحةالمزروعة والظروف الجوٌة غٌر المناسبة واألمراض المختلفة
المتسببة عن الفطرٌات او الفٌروسات والتً تؤدي الى انخفاض فً الحاصل المنتج
) . (Sujatha et al. , 2012اثبت العلماء ان لمنظمات النمو تاثٌرا" واضحا" على
مكونات الحاصل مثل الكاربوهٌدرات والبروتٌنات مع نوع وكمٌة منظم النمو المستخدم
). )Mohammad and Hasan 1988لذا جاءت هذه الدراسة لتحدٌد مدى تأثٌر منظم
النمو  2,4-Dفً انتاج االحماض الدهنٌة  Oliec acidو  Lin oleic acidفً الكالس
المنتج من بذور زهرة الشمس .
المواد وطرائق العمل:
تعقٌم وزراعة األجزاء النباتٌة :
نفذت هذه الدراسة فً مختبر زراعة األنسجة النباتٌة التابع للكلٌة التقنٌة/المسٌب خالل
سنة  2011-2010حٌث أخذت بذور زهرة الشمس(  )Helianthus annus L.وغسلت
بالماء الجاري جٌدا" ألزالة األتربة واألوساخ ثم نقعت بالماء لمدة  24ساعة ،بعد ذلك عقمت
بهاٌبوكلورات الصودٌوم بتركٌز  %1.5لمدة  15دقٌقة فً كابٌنة أنسٌاب الهواء الطبقً ،
غسلت بعد ذلك بالماء المقطر المعقم مرتٌن لمدة دقٌقتٌن فً كل مرة .أجرٌت عملٌة أزالة
 MSالمعقم
الغالف الخارجً للبذور وتم تجرٌح البذور بالكامل وزرعت على وسط
( )Murashige and Skoog ,1962المجهز بتراكٌز مختلفة من األوكسٌن
 (2.0,1.5,1.0,0.5,0.2,0.1,0.0) 2,4-Dملغم/لتر.
أستعملت جارات زجاجٌة بأرتفاع 25سم وقطر فوهتها  2.5سم حاوٌة على  30مل من
الوسط الغذائً  .تضمنت التجربة زراعة خمس بذور منزوعة الغالف فً كل جارة وبواقع
ثالث جارات لكل تركٌز  .حضنت الزروعات بدرجة حرارة º 2 ± 25م وشدة أضاءة
 1000لوكس لمدة  16ساعة ٌومٌا"  .أخذت النتائج بعد ٌ 40وما" من تأرٌخ الزراعة .
تقدٌر الوزن الطري (غم) للكالس المستحث من البذور :
أستخرج الكالس الطري من الجارات الزجاجٌة بعد مرور ٌ 40وما" من الزراعة وتم
حساب الوزن الطري له بأستخدام المٌزان الحساس نوع  ، Mettler 601حٌث أعتمد هذا
الوزن فً أختٌار
الوسط الغذائً األمثل ألستحثاث أنسجة الكالس من بذور نبات زهرة الشمس .
تقدٌر الوزن الجاف (غم) للكالس المستحث من البذور :
تم حساب الوزن الجاف للكالس بعد أخذ وزنه الطري فً الفقرة السابقة وجفف بأستخدام
الفرن الكهربائً بدرجة حرارة º 70م لمدة  48ساعة وصوال" الى الجفاف التام  .وحسب
الوزن الجاف للكالس بأستخدام المٌزان الحساس .
استخالص الزٌوت النباتٌة من أنسجة الكالس وتنقٌتها :
تم مزج  5غم من كالس زهرة الشمس مع  70مل من بنزٌن بترولٌوم بدرجة حرارة -50
 º 70م  ،ثم رج المزٌج جٌدا"فً حمام مائً هزاز لمدة  30دقٌقة  ،بعدها تم تبخٌر المذٌب
وجفف المستخلص بدرجة حرارة  º 103م ألزالة بقاٌا المذٌب ثم برد فً مكثفات لمدة 30
دقٌقة وقٌس وزنه  .كررت هذه العملٌة الى أن تم الحصول على وزن ثابت للمستخلص
تأثٌر تركٌز  D2.4فً انتاج....
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( . )Ruter,2002تمت تنقٌة الدهون من الشوائب المختلفة (األحماض األمٌنٌة و
Sephadex G-25column
السكرٌات) بأستخدام عمود حبٌبات السٌفادكس
()Arudi et al. ,1983
التقدٌر الكمً للدهون:
تم تقدٌر الدهون باستخدام جهاز Pressure-Liquid Chromatography (HPLC
 Oleicوهو
Highحٌث استخدم الشكل القٌاسً لحامض
)
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7
( )Cis-9-Octadecenoic acidو  Elainic acidكشكل قٌاسً للحامض Linoleic
 acidمن شركة . ( Dias-Guerra, 1991 ) Sigma FT-IR1
التحلٌل االحصائً:
)CRD
تم تحلٌل النتائج احصائٌا" باستخدام التصمٌم العشوائً الكامل (
 Completely Randomized Designوقورنت المتوسطات حسب قٌمة أقل فرق
معنوي (  Least Significant Difference )LSDوعلى مستوى احتمالٌة ( 0.05
الساهوكً ووهٌب. )1990 ,
النتائج والمناقشة:
تبٌن النتائج الموضحة فً الجدول (  )1ان معاملة السٌطرة (الوسط الخالً من االوكسٌن
) لم تعط أٌة استجابة لتكوٌن الكالس .وكانت هناك زٌادة معنوٌة فً متوسط الوزن الطري
للكالس مع زٌادة تركٌز 2,4-Dالمضاف الى الوسط وصوال" الى التركٌز  1.5ملغم/لتر الذي
أعطى أعلى متوسط وزن بلغ  20.6غم والذي فاق معنوٌا" جمٌع المعامالت بأستثناء معاملة
التركٌز  1.0ملغم/لتر والتً أعطت متوسطا" بلغ  20.2غم  .فً حٌن أنخفض الوزن
الطري معنوٌا" بأزدٌاد التركٌز عن التركٌز المثالً .وتوضح الصورة ( )1الكالس المستحث
من بذور زهرة الشمس .
كما ٌالحظ من الجدول ذاته أن تراكٌز  2,4-Dكانت أٌضا" مؤثرة معنوٌا" فً زٌادة
متوسط الوزن الجاف بزٌادة التركٌز  ،اذا أعطى التركٌز  1.0ملغم/لتر أعلى معدل بلغ 6.1
1.5
غم والذي تفوق معنوٌا" على بقٌة التراكٌز  ،ولكنه لم ٌختلف معنوٌا" عن التركٌز
ملغم/لتر الذي أعطى معدال" بلغ  5.8غم .
جدول (: )1تأثٌر تراكٌز ( 2,4-Dملغم/لتر) فً متوسط الوزنٌن الطري والجاف (غم) للكالس
المستحث من جمٌع بذور زهرة الشمس Helianthus annus L.
تركٌز( 2,4-Dملغم/لتر)
0.0
0.1
0.2
0.5
1.0
1.5
2.0
L.S.D

تأثٌر تركٌز  D2.4فً انتاج....

متوسط الوزن الطري (غم)
0.0
7.2
8.6
16.4
20.2
20.6
18.0
0.403
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متوسط الوزن الجاف (غم)
0.0
4.0
4.3
5.1
6.1
5.8
5.0
0.421
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ب-صورة ( : )1تكوٌن الكالس من بذور نبات زهرة الشمس المزروعة على وسط  MSمجهزا بالتركٌز
3ملغم/لتر من . 2,4-D
(أ) :البذور مزروعة على الوسط أعاله (.ب) :تكوٌن الكالس من البذور بعد ٌ 40وما من الزراعة على
الوسط أعاله

ٌتبٌن مما تقدم أن عدم قدرة الجزء النباتً على تكوٌن الكالس فً وسط خال من
منظمات النمو ربما ٌعود الى أنخفاض محتواه الداخلً من األوكسٌنات التً تكون ضرورٌة
فً أستحثاث الكالس  ،فً حٌن تزداد قابلٌة األجزاء النباتٌة على تكوٌن الكالس بأ ستخدام
أنواع وتراكٌز معٌنة من األوكسٌنات والتً قد تختلف تراكٌزها المناسبة ألستحثاث الكالس
بأختالف الجزء النباتً وظروف الزراعة)(Yong et al.,2000 ;Al-Juboury,2007
ان زٌادة متوسطات الوزنٌن الطري والجاف للكالس فً الوسط الحاوي على 2,4-D
مقارنة بمعاملة السٌطرة قد ٌعود الى تأثٌره فً تشجٌع الخالٌا على األنقسام واألتساع فً حٌن
ان أنخفاض متوسط هذٌن الوزنٌن فً التراكٌز العالٌة منه قد ٌعزى الى أن هذه التراكٌز
تؤدي الى تثبٌط نمو الخالٌا وربما توقفها عن األنقسام واألتساع
(الدلٌمً.)Mohammad and Amin ,1993;2005,
وتشٌر النتائج فً الجدول (  )2الى تأثٌر تراكٌز  2,4-Dفً كمٌة الزٌوت النباتٌة المنتجة من
الكالس ،اذ ٌالحظ تأثٌر معنوي فً كمٌة زٌت  Oleic acidبزٌادة تركٌز  2,4-Dتدرٌجٌا"
وصوال" الى التركٌز  2.0ملغم/لتر والذي تفوق معنوٌا" على بقٌة التراكٌز وأعطى أعلى
تأثٌر تركٌز  D2.4فً انتاج....
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متوسط لكمٌة  Oleic acidوالتً بلغت  0.68ملغم/غم وزن جاف  ،تاله فً ذلك التركٌز
 1.5ملغم/لتر اذ أعطى متوسطا" بلغ  0.60ملغم/غم .فً حٌن لم تعط معاملة السٌطرة أي
كمٌة لعدم تكون الكالس .
ومن نتائج الجدول نفسه ٌالحظ أن هناك زٌادة تدرٌجٌة ومعنوٌة فً كمٌة الزٌت
 Linoleic acidمع زٌادة تركٌز  2,4-Dوصوال"الى التركٌز 1.0ملغم/لتر والذي أعطى
أعلى متوسط بلغ  0.80ملغم/غم وزن جاف .وأنخفض هذا المتوسط معنوٌا" بزٌادة التركٌز
اذ أعطى التركٌزان  1.5و  2.0ملغم/لتر أقل المتوسطات ( 0.40و 0.46ملغم/غم وزن
جاف على التتابع) لكمٌة  Linoleic acidمقارنة بالتركٌز المثالً والتراكٌز المنخفضة من
. 2,4-D
جدول( : )2تأثٌر تراكٌز ( 2,4-Dملغم/لتر) فً كمٌة الزٌوت الثابته(ملغم/غم وزن جاف) Oleic
 acidو  Linoleic acidفً الكالس المستحث من بذور زهرة الشمس Helianthus annus L.
تركٌز( 2,4-Dملغم/لتر)
0.0
0.1
0.2
0.5
1.0
1.5
2.0
L.S.D

Oleic acid
0.0
0.12
0.18
0.19
0.20
0.60
0.68
0.032

Linoleic acid
0.0
0.63
0.74
0.76
0.80
0.46
0.40
0.021

 2,4-Dبعكس

ٌتبٌن مما تقدم أن محتوى  Oleic acidقد أزداد مع زٌادة تركٌز
 Linoleic acidالذي أنخفضت كمٌته بزٌادة التركٌز .
من الواضح أن منظمات النمو النباتٌة تؤثر بشكل ملموس فً نمو و أٌض و تماٌز خالٌا
النبات المزروعة  ،اذ أشارت الدراسات الى تأثٌر منظمات النمو فً مستوٌات النواتج
األٌضٌة اذ ٌعتقد أنها ال تتفاعل مع المركبات الوسطٌة لتفاعالت مسالك البناء الحٌوٌة ولكن
ٌبدو أنها تغٌر من الظروف الساٌتوبالزمٌة برفع أو خفض مستوٌات النواتج المتكونة
( ، )Ikenaga et al.,2000وأشارت الدراسات المتعددة الى أن زٌادة تركٌز  2,4-Dفً
الوسط الغذائً ٌؤدي الى زٌادة منتجات األٌض و تصنٌع األنزٌمات الضرورٌة فً مزارع
 Ubiquinoneو
األنسجة النباتٌة فقد حفز هذا األوكسٌن زٌادة المحتوى الكلً لمركبات
 Carotenoidفً مزارع الجزر
 Scopolatinفً مزارع التبغ النسٌجٌة ومادة
 Peroxidasesمن
( . )Ramawat,2004وكانت هناك زٌادة فً أنتاج أنزٌمات الـ
المزارع الخلوٌة بزٌادة تركٌز  2,4-Dالى  4.0ملغم/لتر فً الوسط الغذائً ( Agostini et
)al. ,2000
وعلى العكس من ذلك فأن تقلٌل تركٌز  2,4-Dفً الوسط الغذائً ٌؤدي الى زٌادة تراكم
منتجات األٌض اذ لوحظ تأثٌر واضح للـ  2,4-Dفً تثبٌط التماٌز وحاصل منتجات األٌض
الثانوٌة لكثٌر من النباتات  ،فً حٌن أزداد محتواها من هذه المركبات بتقلٌل تركٌز 2,4-D
فً الوسط الغذائً (. )Ramawat,2004

تأثٌر تركٌز  D2.4فً انتاج....
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Effect of 2,4-D concentrations on production of plant
oils(Oleic acid and Linoleic acid) from Helianthus annus L.
callus
Abstract:
This study was conducted at the plant tissue culture laboratory
in Technical College / Al-Musaib to investigate the effect of
different concentrations of 2,4-Dihydroxy phenoxyacetic acid(
2,4-D) in the production of plant fixed oils ( Oleic acid and
Linoleic acid) by induced callus from Helianthus annus L. seeds.
Sterilized seeds were cultured after removal of their seed
coats on sterile MS
medium supplemented with 2,4-D in the concentrations :
0.0,0.1,0.2,0.5,1.0,1.5, and 2.0 mg/ L. Results were recorded
after 40 days of culturing.
Results showed that the contcentrations 1.0 and 1.5 mg /L of
2,4-D were the significant in the average of callus fresh weight
compared with other concentrations by giving 20.2 and 20.6 g
respectively, while there was no response for callus formation in
control treatment
On the other hand ,the highest value of Linoleic acid was 0.80
mg/g dry weight at 1.0 mg/L 2,4-D ,which was a significant as
compared with other concentrations, while there was a
significant decrease in this value with high concentrations of 2,4D until reached to the lower value (0.40 mg/g dry weight) at
2.0mg/L 2,4-D.The conclusion is that the plant oils will increase
with the increasing of 2,4-D concentration in the medium
compared with control.
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