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 لدراسة تأثير بعض منظمات النمو النباتية في انتاح القمويدات2015- 2014  جامعة ديالى في العام-نفذت التجربة في مختبر زراعة األنسجة النباتية التابع لكمية التربية لمعموم الصرفة

)1-لتر. ممغم3 ,2, 1 ,0( A ( ورهش لياBA) Benzyl Adenine  استعممت تراكيز مختمفة من البنزل ادًيي.) خارج الجسم الحيWithania somnifera L.( الكمية لنبات االشواجندا

,) عمى التواليB3 ، B2، B1 وB0() ورمز ليا1-لتر. ممغم30 ،20, 10، 0),B ) ورمز لوSA( Salicylic acid  وحامض السالسميك,) عمى التواليA3 ، A2 ، A1،A0(ويرمز ليما

 ساعة عند درجة حرارة الغرفة االعتيادية في جميع مراحل18  لتر لمدة/ ممغم500 عوممت البذور بالجبرلين بتركيز. في مرحمة التضاعفMS  اضيفت ىذه التراكيز الى وسط,والتداخل بينيما
,(SPAD Unit)34.07  فرع والمحتوى النسبي من الكموروفيل4.22 الى زيادة معنوية في عدد األفرع

1-

لتر.  ممغم1  بالتركيزBA ادت اضافة ال.العمل النسيجية المتعمقة بزراعة البذور

 غم عمى0.128  و0.134  غم والوزن الجاف لممجموع الخضري1.40 و1.42  ورقة والوزن الطري11.32 و12.05 في عدد االوراق
 غم والوزن الطري لممجموع0.140 ورقة والوزن الجاف لممجموع الخضري14.05  فرع وعدد االوراق3.45 الى زيادة عدد األفرع
(SPAD Unit) 35.47  و33.77 في المحتوى النسبي من الكموروفيل

1-

1-

1-

لتر.  ممغم2ولم يختمف معنويا عن التركيز

لتر. ممغم10  بالتركيزSA  ايضا ادى اضافة ال, التوالي

لتر. ممغم20 ولم يختمف معنويا عن التركيز, غم0.06  غم والوزن الجاف لممجموع الجذري0.76 الجذري

 تفوق معنوي لمعاممةSA وBA  واظير التداخل بين.%8.51 ,%7.89  جذر والنسبة المئوية لمتجذير20.10و18.00 غم وعدد الجذور1.40 و1.47 والوزن الطري لممجموع الخضري

1.59 و1.61  ورقة والوزن الطري لممجموع الخضري14.80 ,15.30  في صفات عدد االوراقA2B1 في جميع الصفات الخضرية المدروسة التي لم تختمف معنويا عن المعاممةA1B1
BA  وادت اضافة ال.)1-غم. (ممغم0.105  التي جذرت وتم اقممتيا محتوى كمي من القمويدات الكميةA0B1  واعطت المعاممة. غم0.160 و0.160 غم والوزن الجاف لممجموع الخضري

) الى زيادة في المحتوى الكمي لمقمويدات

1-

لتر. (ممغم10  بالتركيزSA  وادى اضافة ال,)1-غم. (ممغم0.091 ) الى زيادة في المحتوى الكمي لمقمويدات الكمية بمغت1-لتر. (ممغم2 بالتركيز

) مقارنة1-غم. (ممغم0.100 و0.101  في الحصول عمى اعمى زيادة من القمويدات الكمية بمغتA1B1 وA2B1  كما تفوقت معنويا معاممة التداخل,)1-غم.(ممغم0.091 الكمية بمغت

.)1-غم. (ممغم0.029  التي اعطت اقل محتوىA0B0 بمعاممة المقارنة
 القمويدات الكمية, حامض السالسميك, البنزل ادنين, نبات االشواجندا:كممات مفتاحية
*البحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث االول
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ABSTRACT
An experiment was conducted in the tissue culture laboratory, College of Educated For Pure Science, Diyala Uinversity in
2014-2015,to investigate the influences of some plant growth regulators on total alkaloids production for ashwagandha plant
)Withania somnifera L.) In Vitro. Four concentrations of Benzyl Adenine)BA( 0.0, 1, 2 and 3 mg.l-1, which were represented
with A0 ، A1، A2 and A3 respectively، and also four concentrations of Salicylic acid 0, 10, 20, and 30 mg.l -1 which were
represented with B0, B1,B2 and B3 respectively, with the interaction among of Benzyl Adenine and Salicylic acid,these are
concentrations added to growing media(MS) in multiplication stages. Seeds were soaked with gibberellic acid 500 mg.l-1 for
18 h at room temperature in the all treatments. Benzyl Adenine at 1 mg.l-1 significantly increased branches number 4.22
branch, and Chlrophyll content 34.07 (SPAD Unit),there is no significant differences at 2 mg.l- in leaves number 12.05,11.32
leaf, fresh and dry matter of vegetative system 1.42,1.40 g, and 0.134,0.128 g, also SA at 10 mg.l-1 led to increased in number
of branches 3.45 branch, number of leaves 14.05 leaf, dry weight of vegetative system 0.140 g , fresh and dry weight of root
system 0.76 ,0.06 g respectively, there is no significant differences at 20 mg.l- in Chlrophyll content 33.77, 35.47(SPAD Unit),
fresh weight of vegetative system,1.47, 1.40 g, number of roots 18.00,20.10, and percentage of rooting 7.89% ,8.51%.
Interaction among of Benzyl Adenine and Salicylic acid (A1B1) shows a significant superiority in all studed vegetative
characters, there is no significant differences with (A2B1) in leaves number15.30, 14.80 leaf, fresh weight of vegetative
system1.61,1.59 g, dry weight of vegetative system 0.160 ,0.160 g, A0B1 treatment which rooted gave 0.105 mg.g-1 total
alkaloids. Benzyl Adenine at 2 mg.l-1 increased total alkaloids 0.091 (mg.g-1), Salicylic acid at 10 (mg.l-1) increased total
alkaloids0.091 (mg.g-1 ),also Interaction of treatments A2B1 and A1B1 show a significant superiority of total alkaloids
0.101,0.100 (mg.g-1) as compared with A0B0 which gave lowest content 0.029 (mg.g-1).
Keywords: ashwaghndha plant, benzyl adenine, salicyic acid, total alkaloids.
* Part of a Ph. D. Dissertation for the first author
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االخرى النتاج المركبات الثانوية ) )28اذ ليا دو ار ايجابيا

المقدمة

ايضا في زيادة انتاج القمويدات وعبر مركب البنزل أدنين

يعد نبات االشواجندا( )Withania somnifera L.من

( ،)20وتؤدي السايتوكاينينات التي تضاف الى الوسط

النباتات الطبية واالقتصادية ،يتبع العائمة الباذنجانية

 ،Solanaceaeينمو بريا وموطنو األصمي اليند ويزرع في

الغذائي الى تشجيع تضاعف االفرع والتمايز المورفولوجي

مناطق عديدة من العالم ،ينمو النبات في العراق بريا بشكل

المذان يرتبطان بانتاج بعض المركبات الثانوية التي تشكل

اىمية دوائية كبيرة في نبات االشواجندا ( .)24كذلك تؤثر

محدود في المناطق الوسطى والجنوبية ويسمى بعدة تسميات

المحفزات  Elicitorsفي النمو وااليض الثانوي والتي يعد

منيا الوذنية فى المغة اليندية ،ويسمى ايضا األشواجندا في
المغة

السنسكريتية

وكرز

الشتاء

بعضيا من منظمات النمو مثل حامض السالسميك (.)20

،winter cherry

يعمل عمى قدح وتنشيط تراكم المركبات الثانوية حيث يعطي

سم الفراخ ( ،)22يحدث لمبذور احيانا تباين وراثي عند

اشارة لمبدء بعممية التراكم وكجزء من استجابة دفاعية خارجية

اكثارىا جنسيا ،ويمكن أن تعامل البذور قبل البذار ببعض

( .)30ويؤدي حامض السالسميك ايضا دو ار ميما في تنظيم

المعامالت الكيميائية مثل حامض الجبرلين لزيادة نسبة

االنبات ( .)15أستخدم النبات منذ ما يزيد عن  3000سنة
في نظام الطب األيروفيدا اليندي

العمميات الفسيولوجية مثل النمو ،والتمثيل الكاربوني وايض

Ayurvedic

النتروجين ،مما ينعكس عمى زيادة المجموع الخضري وبالتالي

 practitionersالمتالكو مركباتو قدرات عالجية منيا

(،)10

انتاج

المركبات

الثانوية

أشار Shakirovaواخرون (  )23الى ان حامض السالسميك

القمويدات التي تعد موسعة لمشرايين ،وتقمل الكوليسترول فى

يزيد من محتوى االوكسينات والسايتوكاينينات في النبات  .كما

الدم ،وتعالج مرض نقص المناعة المكتسب (اإليدز)

وكمضادات لألكسدة اضافة الى تثبيطيا االورام ( .)8يحدث

يعمــل عمى تح ـسين النمو الجذري وزيادة كفاءة امتصاص

انتاج ليذه المركبات القمويدية الستيرويدية alkaloids

الجذور والوزن الجاف لمجذور ( .)26لقد بدات دراسات مبكرة

حول انتاج المركبات الثانوية خارج الجسم الحي من نبات

 steroidalوالقمويدات االخرى طبيعيا في نبات االشواجندا

االشواجندا ،واشارSharada

( .)17تمعب منظمات النمو دو ار في أنتاج االحماض األمينية

واخرون ( )24الى ان

الزراعات االجزاءالخضرية لألفرع تعد أكثر انتاجا لممركبات

التي تعد كبادئات أو كمواد أولية إلنتاج تمك القمويدات ()28

الثانوية في نبات األشواجندا من الزراعات التي تعتمد عمى

تتراكم قمويدات النبات في األنسجة التي يكون معظميا في

الكالس او زراعات الخاليا المعمقة ،فقد أمكن إستعمال ىذه

مواقع مثل النيايات الطرفية وأن األنتاج الكمي ليا في العموم
يكون واطئ جداً ،رغم ذلك فأن لبعضيا قيمة باىضة الثمن

التقانة بإنبات بذور النبات وزراعة أطراف األفرع ( .)25وجد

 tissue cultureواعتمادىا كبديل عن الزراعة التقميدية في

السايتوكاينينات في زيادة عدد االفرع ،وان اضافة حامض

Supeواخرون ( )27أن البنزل أمينو بيورين  BAPأفضل

( .)20تزايد االىتمام بتقانة زراعة األنسجة النباتية Plant

السالسميك خارج الجسم الحي يؤثر في انتاج مركبات الثانوية

إنتاج المركبات الطبية وتعد عممية تنمية االجزاء الخضرية

كاالفرع احدى تقانات زراعة االنسجة النباتية وأحد االىداف

في نبات االشواجندا ،اذ يعمل ايضا عمى زيادة الوزن الجاف

الرئيسية في انتاج المركبات الثانوية ( .)18تؤثر منظمات

الوراق النبات ،اذ كمما زاد زادت كمية المركبات الفعالة في

االوراق المعاممة بحامض السالسميك(.)8ويعد من أكثر الطرق

النمو النباتية في أيض النبات ومستويات نواتج األيض

الفعالة في إنتاج القمويدات في مجال النباتات الطبية (.)14

الثانوية وتراكميا في النبات ،وقد ال يقتصر تأثيرىا عمى

ان معرفة قدرة الجزء النباتي المزروع عمى التجذير واستكماال

مركب معين ( )20تعمل السايتوكاينينات عمى زيادة انقسام

لمتطمبات التجربة النسيجية من الدعائم المكممة لمراحل

الخاليا وبناء الكموروفيل والبروتينات وتنشيط أنزيمات الخمية

التجربة النسيجية.

( )13وليا دور في التمايز عمى مستوى الخمية وتكوين
األعضاء وسير العمميات االيضية ،كذلك تشترك المسارات

الحيوية لبناء لمسايتوكاينينات مع بعض المسارات الحيوية
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زراعتيا وزرعت عمى نفس مكونات الوسط وتركيز  ,BAثم

نفذ البحث في مختبر زراعة األنسجة النباتية في كمية التربية

سجمت القراءات العداد االفرع المزروعة واطواليا واخذ

لمعموم الصرفة -جامعة ديالى لمفترة من  2014 /10 /1الى

معدالتيا بعد مرور  15و 30و  45يوما .فيما ابقي عمى

مشروع زراعة النباتات الطبية والعطرية التابع لمشركة العامة

نفس مكونات الوسط السابق لالستفادة منو بزيادة عدد االفرع

لمبستنة والغابات في و ازرة الزراعة ,وتم تصديق عينات

وبذا اصبح لدينا مزرعة من األفرع المتضاعفة .زرعت االفرع

فرع لمجزء النباتي االم عند اجراء اعادة الزراعة وزراعتو عمى

.2015 /11/1تم الحصول عمى بذور نبات االشواجندا من

التي تم الحصول عمييا من انشاء مزرعة التضاعف عمى

النباتات المزروعة من قبل دائرة المعشب الوطني النباتي.

وسط  MSشبو الصمب لدراسة تأثير عوامل التجربة

اشتممت التجربة النسيجية عمى عاممين ىما البنزل ادنين
 (BA) Benzyl Adenineويرمز له ,Aوالعامل الثاني

BAو SAوالتداخل بينيما في زيادة القمويدات,وعومل الوسط

وبثالث تراكيز لكل منيما ( 3 ،2، 1لمعامل االول و ،10

كل معاممة 10مكررات ،سجمت القراءات لجميع المعامالت

بتمك المنظمات ووفقا لمتراكيز المشار الييما سابقا ،تضمنت

حامض السالسيمك  )SA(Salicylic acidويرمز لو ،B
 30 ،20ممغم .لتر1-لمعامل الثاني ) ويرمز ليما (A2 ، A1
A3 ،

بعمر 30يوما.

و )B3 ، B2، B1عمى التوالي ،باإلضافة الى

مؤشرات الدراسة لتجربة الزراعة النسيجية

معاممة المقارنة التي يرمز لها  A0و B0والتداخل بينيما عند

النمو الخضري

عدد األفرع (فرع .نبات :)1-سجمت اعداد االفرع لكل مكرر

مرحمة التضاعف ( )25و ( )8و ( ،)11واستخدم التصميم
العشوائي

الكامل

(

Randomized

من المكررات العشرة اذ تم حسابيا مرئيا بالمشاىدة االعتيادية

Completely

 .)7( )Designeعوممت البذور بالجبرلين بتركيز500

لكل جزء نباتي ،ثم حسب معدليا.
1-

ممغم /لتر لمدة  18ساعة عند درجة ح اررة الغرفة االعتيادية

عدد االوراق (ورقة .نبات ) :تم حساب عدد االوراق لكل

(.) 21

المحتوى النسبي لمكموروفيل في المجموع الخضري

في جميع مراحل العمل النسيجية المتعمقة بزراعة البذور

مكرر من المكررات العشرة لكل معاممة ،ثم حسب معدليا.

أجريت عمميات التعقيم وشممت مراحل العمل المختمفة سواء

(Unit

خالل وضعيا في حاويات معدنية  Canistersبأستخدام

 Minoltaلمحصول عمى قيم الكموروفيل لتحديد شدة

فيما يتعمق بالبذور ،أو وسط  ،MSوأدوات العمل ومكانو من

:)SPAD

استخدام

جياز

Chlorophyll

meterنىع  SPAD-502والمصنع من قبل شركة

الموصدة  Autoclaveعمى درجة ح اررة  1210Cوتحت

الصبغة ،سجل معدل ( )10قراءات لكل معاممة.

انشاء مزرعة التضاعف

الوزن الطري لممجموع الخضري لممكررات العشرة ،ووزنت

ضغط 1.04كغم /سم 2لمدة  30دقيقة.

الوزن الطري لممجموع الخضري (غم .نبات :)1-تم تقدير

اعتمدت البذور المعاممة بالجبرلين بتركيز  500ممغم /لتر

االجزاء الخضرية لكل مكرر باستخدام ميزان حساس ثم

لمدة  18ساعة عند درجة ح اررة الغرفة ,تم تعقيميا

حسب معدل االوزان الطرية المجموع الخضري لممكررات

بيايبوكمورات الصوديوم بتركيز  %3لمدة  15دقيقة بناءا

العشرة.

عمى اختبارات سابقة  ,وزرعت عمى وسط كامل القوة من

1-

الوزن الجاف لممجموع الخضري (غم .نبات ) :جفف

 ,)19( MSلمحصول عمى بادرات استأصل منيا القمة

المجموع الخضري لممكررات العشرة من كل معاممة في فرن

النباتية التي حصل عمييا عمى وسط كامل القوة من MS

النمو الجذري

0

النامية والجزء الفمقي بعمر  15يوما ,زرعت تمك االجزاء

كيربائي في درجة ح اررة  70 Cلحين ثبات الوزن (.)6

مجيز بالبنزل ادنين تركيز1ممغم.لتر ,1-سجمت اعداد االفرع

الوزن الطري لممجموع لمجذري(غم.نبات :)1-تم تقدير الوزن

واطواليا بعد  30 ،15يوما واخذت معدالتيا ,اجريت عممية

الطري لممجموع الجذري لممكررات العشرة ،ووزنت االجزاء

اعادة الزراعة  subculturلالفرع الناتجة بعد  30يوما من
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الجذرية لكل مكرر باستخدام ميزان حساس ثم حسب معدل

لمجزء النباتي الذي استئصل من بادرات نسيجية لبذور

االوزان الطرية المجموع الجذري لممكررات العشرة.

االشواجندا من حيث النشوء وعدد االفرع ،كما ان الوسـط

الوزن الجاف لممجموع الجذري (غم .نبات :)1-جفف

 MSالذي تزرع عميو االجزاء الخضرية يعد االفضل في
النشوء عند اضافة بعض منظمات النمو.

المجموع الجذري لجميع المكررات العشرة ،جففت العينات في

فرن كيربائي في درجة ح اررة  700Cلحين ثبات الوزن (.)6

تأثير المدة الزمنية في زيادة اعداد االفرع واطواليا في

عدد الجذور :سجمت اعداد الجذور لكل نبيتة من االشواجندا

مرحمة التضاعف لنبات االشواجندا خارج الجسم الحي:

طول الجذور(سم) :تم قياس طول الجذور لكل مكرر بقٌياسيا
بواسطة شريط القياس واستخرج المعدل لكل المعامالت .تم

اعداد االفرع واطواليا في مرحمة التضاعف ،اذ ان زيادة المدة

توضح النتائج في الجدول  1تأثير المدة الزمنية في زيادة

من النبيتات العشرة ،ثم حسب معدليا.

الزمنية قد ادت الى زيادة عدد االفرع اضافة الى تأثير الجزء
النباتي المزروع (االفرع) الناتج من عممية اعادة الزراعة ،اذ

انتخاب افضل النبيتات المجذرة من المعاممة التي اعطت

ان زراعة القمة النامية مع الجزء الفمقي عمى وسط  MSالذي

افضل نمو خضري وجذري وىي معاممة  A0B1بعد 30

يحوي البنزل ادنين بتركيز (1ممغم.لتر )1-اعطى اعمى معدل

يوما من الزراعة الغراض االقممة ،وتم زراعتياعمى وسط

من عدد االفرع بمغ  ، 8.10و ( 6.20فرع ) بعد  45و30

يحتوي بتموس فقط مغطاة باكياس بالستيكية لمدة عشرة ايام

ثم نقمتا لى الحقل المكشوف بعد ازالة االكياس ،اخذت

يوما من الزراعة ومقارنة مع اقل معدل من عدد األفرع عند

العينات الورقية الغراض التحميل الكيميائي بعد 30يوما من

 15يوما من الزراعة بمغ  ( 3.00فرع) ،ترافقت ايضا زيادة

نقميا من المختبر النسيجي الى الحقل المكشوف .ولمعرفة

اطوال االفرع مع زيادة الفترة الزمنية لمزراعة اذ كان اعمى

معدل الطوال االفرع بعد  45يوما بمغ ( 4.40سم) مقارنة

مدى استجابة النبات لمتجذير.

مع اقل فترة زمنية  15يوما اذ اعطى اقل معدل من عددا

التقدير الكمي لمقمويدات الكمية في المجموع الخضري :تم

ألفرع بمغ  (2.10سم).

اجراء كشف وتقدير الكمي لمقمويدات الكمية Alkaloids

جدول  .1تأثير المدة الزمنية في زيادة اعداد االفرع واطواليا في

 Totalفي المختبر المركزي لكمية الزراعة .جامعة بغداد ،اذ

مرحمة التضاعف لنبات االشواجندا خارج الجسم الحي

تم الكشف عﻥ ﺍلقمًيﺩﺍﺕ  Alkaloidsباستعمال كاشﻑ

عدد االيبم
15
30
45
الوعدل
L.S.D
()0.05

ﺩﺭﺍجنﺩًﺭﻑ ( .)9ان االساس في عممية استخالصيا كونيا
اما ان تكون بشكل قواعد حرة غير قابمة لمذوبان لمماء او

بييئة أمالح ذائبة في الماء ثم تم التقدير الكمي لمقمويدات
الكمية وفق ماذكره .)5( Al-Muktar

عدد االفزع
3.00
6.20
8.10
5.76
1.17

طول االفزع
2.10
3.20
4.40
3.23
0.88

قد تعزى الزيادة في عدد االفرع واطواليا الى الزيادة بالفترة

النتائج والمناقشة

الزمنية كذلك تاثير عممية  Subcultureيبدو انيا ادت الى

من الضروري التعرف عمى استجابة الجزء النباتي كمرحمة

زيادة سرعة انقسام الخاليا وتمايزىا الى افرع ،تعد ىذه العممية

اولية لمنشوء ،اذ ان زراعة القمة النامية مع الجزء الفمقي عمى

اساس النشاء مزرعة تضاعف االفرع ،تتفق النتائج مع

وسط  MSيحوي البنزل ادنين بتركيز(1ممغم.لتر )1-تعد

ماوجده  )29( Zeinabمن ان عممية  Subcultureتؤدي

االساس في المراحل الالحقة لمتجربة النسيجية النشاء مزرعة

الى زيادة عدد االفرع عند ادخال تنمية االجزاء الخضرية في

االفرع .وقد يعزى تفوق ىذا الجزء النباتي الى سرعة انقسام

مجال الزراعة النسيجية الحداث التضاعف وانتاج المركبات

خاليا القمة النامية كونيا خاليا غير متخصصة وغير متمايزة

الثانوية .كذلك دور البنزل ادنين واىميتو في عممية التضاعف

وفي مرحمة تطورية اولية  ،ان تركيز(1ممغم/لتر) من البنزل

لالفرع وأطواليا ،تتفق ىذه النتائج مع ما توصل

ادنين يعد االفضل في زيادة انقسام الخاليا تتفق ىذه النتائج

اليوSharmaو )25( Senو  Irshadواخرون ( )11الذين

مع ماوجده Sharmaو )25( Senالذي بين ان البنزل

أشاروا الى امكانية استخدام السايتوكاينين مثل  BAPلوحده

ادنين عند تركيز  4.4مايكرومول ادى الى افضل استجابة
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من اجل تضاعف االفرع عند زراعة اجزاء نباتية لنبات

معدل عند المعاممة  A1بمغ  4.22فرع التي تفوقت معنويا

االشواجندا عمى وسط .MS

عمى بقية المعامالت وكان اقل معدل في معاممة المقارنة

تاثير البنزل أدنين وحامض السالسميك والتداخل بينيما في

 A0بمغ  2 .27فرع ،واثر  SAمعنويا في اعطاء اعمى
عدد من االفرع عند المعاممة  B1بمغ  3 .45فرع ،وكان

مؤشرات النمو الخضري لنبات االشواجندا خارج الجسم الحي

اقل معدل المعاممة  B3بمغ  2 .80فرع .اما تاثير التداخل

لمعام 2014

بين  BAو SAفقد اثر معنويا في اعطاء اعمى معدل عند

تأثير البنزل ادنين وحامض السالسميك والتداخل بينيما في
عدد االفرع

معاممة  A1B1بمغ  4.80فرع مقارنة مع المعاممة A0B1

لنبات االشواجندا خارج الجسم الحي لمعام

التي كانت ادنى معدل بمغ  2.00فرع.

 : 2014تبين النتائج في الجدول  2ان  BAاعطى اعمى

جدول  .2تاثير البنزل ادنين وحامض السالسميك والتداخل بينيما في عدد االفرع خارج الجسم الحي
لنبات االشواجندا لمعام 2014

A
B
B0
B1
B2
B3
الوعدل
L.S.D
()0.05

A0

A1

A2

A3

الوعدل

2.10
2.00
2.90
2.10
2.27

4.40
4.80
4.20
3.50
4.22

2.60
4.60
3.80
3.30
3.57
B
0.45

2.70
2.40
2.50
2.30
2.47
AB
0.91

2.95
3.45
3.35
2.80

A
0.45

 B1بمغ

تاثير البنزل ادنين وحامض السالسميك والتداخل بينيما في

 14 .05ورقة التي تفوقت معنوياعن بقية

المعامالت ،فيما اعطت أقل معدل معاممة المقارنة  B0بمغ

عدد االوراق خارج الجسم الحي لنبات االشواجندا لمعام

 .8 .45أما تاثير التداخل بين  BAو SAفقد أثر معنويا في

2014

اعطاء أعمى معدل عند معاممة  A1B1بمغ  15.30ورقة

تشير النتائج في الجدول  3ان  BAقد اثر معنويا في زيادة

التي لم تختمف معنوياعن المعامالت ،A0B1 ،A2B1

عدد األوراق واعطى اعمى معدل عند المعاممة  A1و A2بمغ

 A1B2التي بمغت معدالتيا13.70 ،14.60 ،14.80

 12.05و  11.32ورقة ،وأقل معدل عند المعاممة  A3و

ورقة ،مقارنة بمعاممة المقارنة  A0B0التي كانت أقل معدل

 A0وبمغ 9.35و 10.00ورقة عمى التوالي ،واثر  SAأيضا

بمغ فييا  6.40ورقة.

معنويا في اعطاء اعمى معدل من عدد األوراق عند معاممة

جدول  .3تاثير البنزل ادنين وحامض السالسميك والتداخل بينيما في عدد االوراق
لنبات االشواجندا خارج الجسم الحي لمعام 2014

A
B
B0
B1
B2
B3
الوعدل
L.S.D
()0.05

A0

A1

A2

6.40
14.60
10.80
8.20
10.00

9.70
15.30
13.70
9.50
12.05

9.30
14.80
12.30
8.90
11.32
B
1.12

A
1.12

A3

الوعدل

8.40
11.50
10.00
7.50
9.35
AB
2.25

8.45
14.05
11.70
8.52

فيما اعطت اقل معدل معاممة المقارنة  A0بمغ 31.22

تاثير البنزل ادنين وحامض السالسميك والتداخل بينيما في

( ،)SPAD Unitفيما اثر  SAمعنويا في اعطاء اعمى

المحتوى النسبي من الكموروفيل ( )SPAD Unitلنبات

معدل في المعاممة  B2و B1وبمغ 33.77 ،35.47

االشواجندا خارج الجسم الحي لمعام  :2014تشير النتائج

( )SPAD Unitعمى التوالي ،بينما اعطت معاممة المقارنة

في الجدول  4ان  BAقد اثر معنويا في زيادة المحتوى

B0اقل معدل بمغ  .)Unit SPAD( 29 .60اما تاثير

النسبي من الكموروفيل واعطى اعمى معدل عند المعاممة A1

التداخل بين  BAو SAفقد اثر معنويا في اعطاء اعمى

و A3بلغ  34.07و  )SPAD Unit(32.67عمى التوالي،
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.)SPAD Unit( 27.40

معدل عند معاممة  A1B1بمغ )SPAD Unit( 38.00

مقارنة بمعاممة المقارنة  A0B0التي كانت أقل معدل بمغ
جدول  .4تاثير البنزل ادنين وحامض السالسميك والتداخل بينيما في المحتوى النسبي من الكموروفيل
) )SPAD Unitلنبات االشواجندا خارج الجسم الحي لمعام 2014

A
B
B0
B1
B2
B3
الوعدل
L.S.D
()0.05

A0

A1

A2

A3

الوعدل

27.40
34.10
33.60
29.80
31.22

31.00
38.00
36.30
31.00
34.07

30.60
27.80
36.40
31.70
31.62
B
2.32

29.40
35.20
35.60
30.50
32.67
AB
4.65

29.60
33.77
35.47
30.75

A
2.32

تاثير البنزل ادنين وحامض السالسميك والتداخل بينيما في

( 1.40 ، 1 .47غم.نبات )1-عمى التوالي،مقارنة بأقل معدل

االشواجندا خارج الجسم الحي لمعام  :2014يتضح من

التداخل بين  BAو SAفقد اثر معنويا في اعطاء اعمى

عند معاممة المقارنة  B0بمغ (1.10غم .نبات .)1-اما تاثير

الوزن الطري لممجموع الخضري (غم .نبات )1-لنبات

معدل عند المعاممة  A1B1بمغ( 1.61غم.نبات )1-مقارنة

النتائج في الجدول ( )5ان  BAقد اعطى اعمى معدل عند

المعاممة  A1بمغ ( 1.42غم.نبات )1-التي لم تختمف معنويا

بمعاممة المقارنة  A0B0التي كانت أقل معدل بمغ 0.82

عن المعاممة  A2التي بمغت ( 1.40غم.نبات ،)1-بينما كان

(غم.نبات ،)1-ولم تختمف معنوياعن المعامالت ،A2B1

اقل معدل المعاممة  A3ومعاممة المقارنة أذ بمغتا  1.14و

 A1B2 ،A2B2التي بمغت معدالتيا1.53 ،1.54 ،1.59
(غم .نبات )1-عمى التوالي.

( 1.15غم.نبات )1-عمى التوالي ،كما واثر  SAايضا
معنويا في اعطاء اعمى معدل عند معاممة  B1و  B2بمغ

جدول  .5تاثير البنزل ادنين وحامض السالسيمك والتداخل بينيما في الوزن الطري لممجموع الخضري
لنبات االشواجندا خارج الجسم الحي (غم.نبات )1-لمعام 2014

A
B
B0
B1
B2
B3
الوعدل
L.S.D
()0.05

A0

A1

A2

A3

الوعدل

0.82
1.41
1.34
1.03
1.15

1.35
1.61
1.53
1.21
1.42

1.37
1.59
1.54
1.11
1.40
B
0.07

0.86
1.29
1.19
1.25
1.14
AB
0.14

1.10
1.47
1.40
1.15

A
0.07

عند معاممة  B1بمغ ( 0 .140غم .نبات )1-التي تفوقت

تاثير البنزل ادنين وحامض السالسميك والتداخل في الوزن

الجاف لممجموع الخضري (غم .نبات )1-لنبات االشواجندا

معنويا عمى بقية المعامالت ،فيما اعطت معاممة المقارنة B0

اقل معدل بمغ ( 0.095غم .نبات .)1-اما تاثير التداخل بين

خارج الجسم الحي لمعام  :2014يتضح من نتائج الجدول

 BAو SAفقد اثر معنويا في اعطاء اعمى معدل عند

( )6أن  BAقد اثر معنويا في زيادة الوزن الجاف لمنمو

1-

الخضري واعطى اعمى معدل عند المعاممة  A1بمغ

معاممة  A1B1بمغ ( 0.160غم .نبات ) مقارنة بمعاممة

 A2التي بمغ فييا ( 0.128غم .نبات ،)1-بينما كانت اقل

(غم.نبات ،)1-ولم تختمف معنويا عن المعامالت ، A2B1

( 0.134غم .نبات )1-التي لم تختمف معنويا عن المعاممة

المقارنة  A0B0التي كانت أقل معدل بمغ 0.063

بمغ ( 0.096غم.نبات )1-التي لم

 A2B2 ،A1B2التي بمغت معدالتيا ، 0.150 ، 0.160

معدل المعاممة A3

1-

( 0.140غم .نبات ) عمى التوالي.

تختمف معنويا عن المعاممة  A0التي بمغت 0.100

(غم.نبات ،)1-واثر  SAايضا معنويا في اعطاء اعمى معدل
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جدول  .6تاثير البنزل ادنين وحامض السالسميك والتداخل بينيما في الوزن الجاف لممجموع الخضري (غم .نبات)1-
لنبات االشواجندا خارج الجسم الحي لمعام 2014
A

A0

A2

A1

الوعدل

A3

B
B0

0.063

0.120

0.120

0.078

0.095

B1

0.130

0.160

0.160

0.110

0.140

B2

0.140

0.120

0.150

B3

0.089

0.107

0.093

0.098

الوعدل

0.100

0.134

0.128

0.096

0.100

L.S.D

A

B

AB

( )0.05

0.010

0.010

0.020

0.127
0.096

تعد تنمية األجزاء الخضرية ( األفرع ) نسيجيا In vitro

(،)10كما أن دوره الميم في تنظيم العمميات الفسيولوجية مثل

احد طرق اكثار

مستويات

shoot culture

في نبات األشواجندا

النمو،

وأيض

النترات

ودوره

في

زيادة

وانتاج المركبات الطبية ،وعمى ضوء النتائج التي تم عرضيا

السايتوكاينينات التي تشجع من بناء البروتينات ونقل

سابقا فان الزيادة في معدل عدد األفرع وعدد األوراق

المغذيات الى األنسجة الفعالة وتنشيط األنزيمات الالزمة

ومحتواىا من الكموروفيل والوزن الطري والوزن الجاف

لمتفاعالت الحيوية في الخمية ينعكس عمى زيادة المادة الجافة

السايتوكاينينات التي ليا القابمية عمى تحفيز عممية التضاعف

الخضري وعند مستوى معين أنعكس أيضا عمى تحقيق أعمى

الخضري وذلك من خالل القضاء عمى ظاىرة السيادة القمية

زيادة لممادة الجافة في األوراق عند نفس المستوى ،تتفق ىذه

لمبراعم الطرفية ومن ثم تحفيز البراعم األبطية لألجزاء النباتية

النتائج مع ما توصل اليو  Kadimواخرون( )13وBanu

( )29ويعد افضل السايتوكاينينات في زيادة عدد االفرع

اليرمونين معا الى التفوق في أغمب مؤشرات النمو الخضري.

نسيجيا عند زراعة اجزاء نباتية مرستيمية مثل القمم النامية

تاثير حامض السالسميك في مؤشرات المجموع الجذري لنبات

( ،(27وقد يعمل لوحده او بالتداخل مع االوكسينات عند

شبو

في األوراق ،اضافة الى التفوق في أغمب مؤشرات النمو

لممجموع الخضري قد تعزى الى تأثير  BAكأحد

( .)8وادت التـاثيرات المشجعة

المزروعة عمى النمو والتطور ومن ثم أعطاء األفرع الجانبية

 shoot tip explantsلنبات االشواجندا عمى وسط MS

االشواجندا خارج الجسم الحي لمعام

لمنمو الخضري لكال

 :2014لوحظ ان

بعض األفرع الخضرية المزروعة عمى وسط MS

االضافة نسيجيا ( ،)11ويتبين من تمك النتائج ان زيادة عدد

الصمب الخالي من اية اضافة لمنظمات النمو لمعاممة

األفرع أدى الى زيادة عدد األوراق والمحتوى النسبي من

المقارنة B0قد كونت جذور ،اضافة الى تجذير بعض االفرع

الكموروفيل والوزن الطري والوزن الجاف لممجموع الخضري

المزروعة لمعامالت اضافة حامض السالسميك لوحده بتراكيزه

عند نفس المستوى من ( BAالجداول  )6- 3تتفق ىذه

المختمفة لممعامالت ( )B3 ، B2 ،B1لذا سجمت القراءات

 )25( Senو Sharadaواخرون ( .)24كما أن تأثير SA

قد اثر معنويا في زيادة عدد الجذور باعطاءه اعمى معدل

النتائج مع ما حصل عمييا عمى نبات االشىاجندا Sharmaو

لالفرع التي جذرت .اذ تبين النتائج في الجدول ( )7أن SA

معنويا في اعطاء اعمى معدل من األفرع واألوراق وزيادة في

عند المعاممة  B2و B1بلغ  18.00 ، 20.10جذر،

المحتوى النسبي من الكموروفيل والوزن الطري والوزن الجاف

ومقارنة بمعاممة المقارنة  B0التي أعطت أقل معدل من

قد يعود الى تأثيره في زيادة مستويات السايتوكاينينات التي

الجذور 14.70جذر ،وادت اضافتو أيضا الى زيادة اطوال

تعمل بدورىا عمى تشجيع التمايز المورفولوجي وتكوين أكبر

الجذور بمغ اعمى معدل ليا عند المعاملة( 8.64 B2سم)،

عدد من االفرع نسيجيا في نبات األشواجندا ( )24مما يؤدي

ومقارنة بمعاممة المقارنة  B0التي أعطت أقل أطوال من

الى انعكاس ذلك عمى تحقيق اعمى زيادة في عدد االوراق.

الجذور( 6.79سم) ،واثر معنويا في زيادة وزن الطري

ولو دو ار في تصنيع البورفرينات التي تدخل في بناء

لممجموع الجذري باعطاءه اعمى معدل عند المعاملةB1

الكموروفيل مما يزيد من تراكميا في المجموع الخضري

بمغت( 0.76غم) والتي تفوقت معنويا عمى بقية المعامالت،
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وأعطت معاممة المقارنة أقل وزن طري لممجموع الجذري بمغ

الجذور ،0.01فيما تفوقت المعاملة B2في زيادة النسبة

( 0.24غم) ،واثر معنويا في زيادة الوزن الجاف لممجموع

المئوية لممادة الجافة في الجذور واعطت اعمى معدل بمغ

الجذري باعطاءه اعمى معدل عند المعاممة  B1بمغ 0.06

 % 8.51والتي لم تختمف معنويا عن المعامالت  B1و B3

(غم) والتي تفوقت معنويا عمى بقية المعامالت ،ومقارنة

ومقارنة بمعاممة المقارنة  B0التي اعطت اقل معدل بمغ

بمعاممة المقارنة  B0التي أعطت أقل وزن جاف من

.% 4.16

جدول  .7تاثير حامض السالسميك في مؤشرات المجموع الجذري لنبات االشواجندا خارج الجسم الحي لمعام 2014
تزكيشB
(هلغن/لتز)
B0
B1
B2
B3
الوعدل
L.S.D
()0.05

عدد
الجذور
(جذر)
14.70
18.00
20.10
17.30
17.52
2.44

طول
الجذور
(سن)
6.79
7.88
8.64
6.93
7.56
1.43

وسى الطزي
للوجووع الجذري
(غن)
0.24
0.76
0.47
0.38
0.46
0.15

عمى ضوء ما ذكر سابقا من نتائج فأن اتجاه بعض االفرع

وسى الجبف للوجووع
الجذري
(غن)
0.01
0.06
0.04
0.03
0.03
0.01

الٌسبت الوئويت
للوبدة الجبفت في الجذور()%
4.16
7.89
8.51
7.89
7.11
2.05

االفرع لمتجذير وكما مالحظ عند تجذيرىا عمى وسط خالي

الخضرية الى تكوين الجذور قد يعود الى تأثير حامض

من منظمات النمو النباتية أضافة الى التجذير عمى وسط

السالسميك في زيادة مستوى األوكسينات الداخمي في االنسجة

غذائي يحتوي عمى تراكيز مختمفة من  SAال تعني معرفة

النباتية ( )23وبذا فانو قد يسمح لتركيز االوكسين الداخمي

أفضل ىرمون نمو من

االوكسينات يجعل األفرع الخضرية

لألجزاء النباتية النامية من أن يظير تأثيره في تحفيز عممية

لنبات األشواجندا التي تزرع نسيجيا عمى أوساط غذائية

التجذير ،أذ تعد األوكسينات من اليرمونات النباتية المشجعة

تعطي أفضل استجابة لمتجذير ما لم يتم اجراء اختبار لتمك

نسيجيا ،وتؤثر أيضا في زيادة أنقسام الخاليا واستطالتيا ()3

تاثير البنزل ادنين وحامض السالسميك والتداخل بينيما في

االفرع عمى اكثر من ىرمون.

لمتجذير عند زراعة األفرع الخضرية عمى أوساط غذائية
وىذا ينعكس ايجابا عمى الزيادة الحاصمة في عدد الجذور

المحتوى الكمي لمقمويدات الكمية في المجموع الخضري(ممغم
1-

وأطواليا وأوزانيا الطرية والجافة والنسبة المئوية لممادة الجافة

.غم ) لنبات االشواجندا خارج الجسم الحي لمعام :2014

في الجذور ،كما قد يعزى تأثير الحامض أيضا في زيادة نمو

تشير النتائج في الجدول  8ان  BAقد اثر معنويا في زيادة

الجذور بتشجيعو امتصاص العناصر الغذائية ومنو النتروجين

المحتوى الكمي لمقمويدات الكمية مقارنة مع بقية المعامالت

والفسفور والبوتوسيوم (.)1وربما أدى التفوق في مؤشرات

واعطى اعمى معدل عند المعاممة  A2بمغ ( 0.091ممغم
1-

النمو الخضري بتأثير ىذا العامل الى زيادة كفاءة النبات مما

.غم ) مقارنة مع اقل معدل عند المعاممة A3بلغ 0.057
1-

أدى الى انعكاس ذلك عمى الزيادة في مؤشرات المجموع

(ممغم .غم ) ،واثر SAايضا معنويا في اعطاء اعمى معدل
1-

الجذري ،تتفق ىذه النتائج مع ما توصل اليو ،)8( Banu

عند معاممة  B1بمغ ( 0 .091ممغم .غم ) ،فيما اعطت
اقل معدل معاممة المقارنة  B0بمغ ( 0.054ممغم .غم.)1-

كما أن تجذير األفرع المستأصمة نسيجيا والمزروعة عمى
وسط  MSخالي من اية أضافة من منظمات النمو النباتية

اما تاثير التداخل بين  BAو SAفقد اثر معنويا في اعطاء

عمى نبات األشواجندا .يعزى األستجابة العالية لألقممة والزيادة

في حين كان اقل معدل في المعاممة  A0B0بمغ0.029

اذ بمغ المحتوى الكمي لمقمويدات الكمية بعد األقممة 0.105

 A2B2 ،A0B1التي اعطت المعدالت ،0.099 ،0.100

اعمى معدل عند المعاممة  A2B1بمغ ( 0.101ممغم .غم)1-

يتفق مع النتائج التي حصل عمييا Sharmaو )25( Sen

(ممغم .غم ،)1-لم تختمف معنويا عن المعامالت، A1B1

في المحتوى الكمي من القمويدات الكمية ذات األىمية الطبية
ممغم.غم

1-

( 0.098ممغم .غم )1-عمى التوالي.

الى اعطاء اعمى زيادة في الوزن الجاف لممجموع

الجذري (الجدول  )7والتفوق في اغمب الصفات .ان ميل

697

حوود وهجيد

هجلت العلوم الشراعيت العزاقيت – 2017/ 48)3( 700: -690

جدول  .8تاثير البنزل ادنين وحامض السالسميك والتداخل بينيما في المحتوى الكمي لمقمويدات الكمية
في المجموع الخضري (ممغم.غم )1-لنبات االشواجندا خارج الجسم الحي لمعام 2014

A
B
B0
B1
B2
B3
الوعدل
L.S.D
) )0.05

A0

A1

A2

A3

الوعدل

0.029
0.099
0.084
0.086
0.074

0.045
0.100
0.096
0.082
0.080

0.071
0.101
0.098
0.095
0.091
B
0.001

0.074
0.064
0.056
0.036
0.057
AB
0.003

0.054
0.091
0.083
0.074

A
0.001

أن الزيادة في المحتوى الكمي لمقمويدات الكمية في المجموع

االوراق ومحتوى الكموروفيل النسبي والوزن الجاف لممجموع

الى الوسط الغذائي  MSقد تعزى الى الزيادة في عدد االوراق

تمثيل النتروجين ،كما يؤثر الحامض في زيادة نمو الجذور

والوزن الطري والوزن الجاف لممجموع الخضري(الجداول ، 3

التي تعد مواقع بناء القمويدات ،أن تفوقو في اعطاء اعمى

 )6 ، 5اذ تؤدي تمك الزيادة الى زيادة في النتروجين المكون

معدل في الوزن الجاف لممجموع الجذري والنسبة المئوية

االساسي لبناء األحماض االمينية ،مما يتبعيا أيضا زيادة في

لممادة الجافة في الجذور الجدول ( )7يمثل أنعكاس لمزيادة

عمميات البناء الحيوي لألحماض األمينية األساسية التي تعد

السايتوكاينينات واالوكسينات المتان تعمالن عمى زيادة انقسام

كبادئات أو مواد أولية ألنتاجيا وتمعب منظمات النمو دو ار في

الخاليا واستطالتو وبالتالي زيادة الكتمة الحيوية ( .)23كما أن

النشاط األنزيمي لمخاليا وانتاج تمك األحماض ( ،)28وبذا

التأثيرات المشجعة لمنمو الخضري لكال العاممين  BAوSA

الخضري(الجداول  )6 ، 5، 3 ، 2اذ أنيا تمثل زيادة في

الخضري كما يتضح من نتائج الجدول  8عند أضافة BA

في بناء القمويدات ،كما ولو ودور في زيادة مستوى

تمك األحماض ،أذ يتم انتاج المركبات القمويدية عبر سمسمة

فان كالىما تنعكس عمى زيادة النتروجين الالزم لبناء

معا ومنيا ـتأثيراتيما األيجابية وتفوقيما في زيادة الوزن الجاف

القمويدات أضافة الى العمميات الحيوية األخرى ،تتفق ىذه

لممجموع الخضري جدول ( )6أنعكست عمى تحقيق أعمى

النتائج مع توصل اليه  .)4( Al-Qaisyاما تأثير أضافة

زيادة في المحتوى الكمي لمقمويدات الكمية كما مبين في

 SAإلى وسط زراعة األنسجة في زيادة القمويدات الكمية كما

الجدول نفسه.

مبين في نتائج الجدول نفسو فقد يعزى الى تأثيره في التحفيز
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