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  (1)ه منه للشد الملحي شئواالفرع النا L tinctorius Carthamus.مقاومة كالس العصفر 

 

               قاسم محمود الحمداني                  ازهار ذنون ادريس

 والغابات/ جامعة الموصلقسم المحاصيل الحقلية / كلية الزراعة 

Email: 

 الخالصة  

  

ر زراعة االنسجة لقسم المحاصيل الحقليةة  لليةة الزراعةة في مختب 2014-2013طبقت الدراسة في سنة       
 لةالس اثاسةتحداظهرت النتائج قابليةة  ،نباتات مقاومة للملوحةلالس ولغرض انتاج والغابات  جامعة الموصل 

عنةد  %100بنسةبة عاليةة بلغةت  Saffower (Carthamus tinctorius L.) نبةات العصة راالوراق مةن 
 0.0) لصةوديوماللوريةد  بمسةتويات ملة  المةدعم MS وسط في BA الـ لوحده أو متداخال مع D-2,4الـتواجد 

قةدير الةيي خ ةض نسةبة االسةتحداث معنويةا ا  نتةائج تمةولر(  0.3( عدا الترليةز)موالري 0.2و  0.1و 0.05و
لل اظهةرت ارت ةةاح محتةوب البةةرولين بشةةوراق لمؤشةر علةةق مقاومةة الملوحةةة المتجمةةع فةي لةةالس اال البةرولين

ن زمةةايلروارام ارام و 30مةةوالري( ثل ةةر مةةن  3ا0-0.05لبيةةر فةةي لافةةة مسةةتويات الملوحةةة المسةةتخدمة )
لةق عاملةة اسةابيع مةن المع 8و 4مايلروارام ام وزن طري في معاملةة المقارنةة بعةد 2.8و 2.3طري , مقابل 

 اضعاف وجوده في المقارنة ا   10التوالي أي بمقدار ال ر من 

تهةةا الناشةةئة مةن لةةالس طةةرف السةةاق واثوراق أظهةةرت مقاوموبينةت نتةةائج مقاومةةة الملوحةةة ان االفةةرح 
وم للوريةةد الصةةودي بعةةد أربعةةة أسةةابيع مةةن نقةةل اثفةةرح ولةةق وسةةط النمةةو والتضةةاعف المةةزود بملةة   للملوحةةة

, ولةةم يالحةةظ أي  NaCl مةةوالري مةةن 0.2النمةةو وأظهةةرت تحملهةةا للوسةةط المحتةةوب علةةق واسةةتطاعت مةةن 
فةةرح مةوالري(, وتميةزت اال 0.1فروقةات معنويةة لعةدد االفةرح خةةالل االسةابيع االربعةة علةق الوسةةط الملحةي )

ل علةق جميةع اثوسةاط مةنبتحملها للملوحة لالس اثوراق الناشئة من   0.2-0.0)فلم يختلف عةدد االفةرح معنويةا
 ت أن أفةرحموالري( وأظهرت مقاومة مستمرة لمدة أربعة أسابيع ا نتائج تداخل المل  مع الجزء النبةاتي اظهةر

يةث لةم حلالس اثوراق لانت ال ر تحمال للملوحة من االفرح الناشةئة مةن لةالس طةرف السةاق بزيةادة الملوحةة 
ل فةي خ ةضهةر تةأ ير الوقةت أنة  لةم يلةن معنويةيتأ ر عدد االفةرح للةالس اثوراق معنويةا بزيةادة الترليةزا وأظ  ا

لسةاق الما لوحظ وجود زيةادة فةي طةول االفةرح الناشةئة مةن لةل مةن طةرف  دد االفرح في الجزئين النباتيين,ع
ق ا يشةير الةواثوراق في أوساط الملوحة المسةتخدمة لافةة وقةد الةد يلةخ تةداخل ال تةرة الزمنيةة اةيه الزيةادة ممة

 .لشد الملحيالتساب اثفرح مقاومة ل
 الكلمات المفاتحية:
 2019/5/16، تاريخ القبول: 2018/2/21تاريخ تسليم البحث: 

 

 المقدمة
حيث المحاوالت لتطوير قابلية مقاومة النباتات للشد يعتبر ذو اهمية كبيرة لزيادة انتاج المحاصيل. ان         

الصوديوم كعامل انتخابي في االوساط يمكن الحصول على نباتات متحملة للملوحة باستخدام ملح كلوريد 

المحتوية على اجزاء نباتية ، االجزاء القادرة على تحمل العوامل المنتخبة سوف تبقى حية وتنمو بشكل فعال 

تات منها تعمل بقدرتها الذاتية اوتعتبر خالياها مقاومة لعوامل االنتخاب, تؤخذ العادة تكاثرها الحقا لتكوين نب

( .  ان الملوحة االن Harris  ،2004و  Ashraf؛  2012وآخرون  Mahmood) على مقاومة الملوحة

% من 50وقد تسبب ملوحة خطيرة وجدية الكثرمن  من العالم اصبحت واسعة االنتشار في مناطق عديدة

(. لذا فان استخدام عوامل محفزة 2003وآخرون Wang) 2050االراضي المزروعة ضمن حدود سنوات 

ملوحة يعتبر واحد من افضل الطرق الكفؤه في استثمار وزيادة كفاءة العديد من الهكتارات في لمقاومة النبات لل

الترب الملحية والترب الجافة وشبه الجافة في العالم, وتعتبر تقنية زراعة االنسجة من احدث االدوات  العملية 

ظروف مسيطر عليها من مساحة لتطوير نباتات مقاومة للجفاف والملوحة ، هذه التقنية يمكن ان تدار تحت 

باقل كلفة و ( ولها امكانية اختيار مختلف ضغوط الشدKelley ،2009و Sakhanokhoووقت محدد )

                                                
  ماجستير للباحث االولالبحث مستل من رسالة ( 1)
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 واخرونRai  تطور اليات بايوكيميائية وجزئية للحماية وقد أوضح النباتات تحت الشد الملحي. ختبرية

  :( ان االليات البايوكيميائية الرئيسية تشمل كل من 2011)

 Induction of antioxidative enzymes-1    تحفيز االنزيمات المضادة لالكسدة        -1

 induction of ion homeostasis-2                  تحفير االتزان االيوني                   -2

 Synthesis of compatible organic solutes-3واد مذابة عضوية منسجمة      بناء م -3

وتضمن لها ضبط وتعديل االزموزية عن طريق تجمع المواد المذابة مثل  تسمح لها في التكييفهذه االليات     

واثناء  (.2009وآخرون  He،  2007وآخرون  Luو 2001وآخرون، Ghoulamالبرولين والكاليسين)

السامة خلويا مما  (Ros)التعرض للملوحة يحفز شد تأكدسي ينشأ عنه عدد من اشكال التفاعالت االوكسجينية 

وم على تحطيم االيض الطبيعي خالل عمليات االكسدة فيلحق ضررا بالليدات يسيحفز جسيمات البيروكس

(. وينتج عنها Demiral  ،2009و  Noctor ،2005   Turkanو  Foyerوالبروتينات واالحماض النووية )

(، جذر الهيدروكسيل 2O2Hالهيدروجين)، بيروكسيد  (2O-الجذور الحره مثل اصول السوبر اوكسايد )

(+OH( االوكسجين المفرد ،)2O1 واثناء تحرر هذه االشكال فأن الخاليا النباتية تطور نظام دفاعي معقد من .)

 Superoxide dismutase enzyme) ، Ascorbate (SODمضادات االكسدة باشكال انزيمية مثل)

peroxidase (APX) ،Glutathione peroxidase (GPX) ،Glutathione reductase  GR) )،  

CAT) Catalase) ...( الخ و باشكال غير انزيمية مثل مركباتAscorbate  ،Glutathione  ،α-

tocopherol  ،carotenoide  ،Flavonoids ( لحماية نفسها من الشد الملحي )الخ..Hossain 

 ( .  Demiral  ،2009و  Turkan،  2007وآخرون،

يون الصوديوم يقود الى زيادة تركيز ا K /+Na+كما إن الملوحة تسبب اجهادات ايونية ناتجة من تغير نسب  

+Na و-Cl  تاسيوم ن البولذلك فان النباتات تحافظ على نسبة مرتفغة م ,بالخاليا والذي يعتبر ضار للنبات

(+Na+/K في سايتوبالزم خالياها من خالل تحفيز التفاعالت المؤدية ) يدروجين ن الهالى زيادة تركيز ايو

 و Yamaguchiوالذي يعتبر المفتاح لنمو النبات تحت التركيز العالي من الملح ) K+تبادل مع لي

Blumwald ،2005.) 

 المواد وطرائق العمل

 : نتاج البادرات المعقمةوا تحضير أوساط الزراعة - اوال :

مكونات والذي حضر باذابة ال (Skoog, 1962 و Murashige) MSوسط  المستخدمة هو طاوساال أهم      

م/لتر لتصليب غ 7إذابة تامة في حجم من الماء المقطر وأضيف االكار بمقدار  (1)ملحق الداخلة في تركيبه

, وعقم  5.9-5.8في حدود  pHغم/لتر( الى الوسط وضبط الرقم الهيدروجيني 30الوسط واضيف السكروز )

رارة حدرجة عند  Autoclaveالوسط الغذائي بعد إضافة منظمات النمو باستخدام جهاز الضغط البخاري 

وسط في انتاج وقد اعتمد هذا الحسب حجم الوسط الغذائي دقيقة  15 -10 لمدة 2كغم/سم 04,1وضغط  م  121

 .الكالس وتمايزه  بعد تعدبل مكوناته من متظمات النمو

% من 6الحاوي على  Fasاستخدم القاصر التجاري بنتاج البادرات المعقمة الالبذور وتم تعقيم       

 -10%( لمدة 3معقم )أي بتركيز 1ماء :  1 بحجم العصفرفي تعقيم بذور  NaOClهايبوكلورايت الصوديوم 

ثار المادة المعقمة ثم نشرت إلزالة آ (دقائق/مرة 5)دقيقة ، ثم غسلت البذور بالماء المعقم ثالث مرات 15

البذورعلى ورق ترشيح معقم للتخلص من الماء الفائض عنها. نقلت البذور المعقمة بملقط معقم إلى أنابيب 

بذور/أنبوبة. أغلقت األنابيب بأغطيتها  3الصلب وبمعدل  MSمل من وسط  15مل تحتوي  100اختبار سعة 

م، بعدها نقلت البادرات الناتجة إلى 252درجة حرارة وحفظت في ظروف ظالم تام لمدة ثالثة أيام وب

.    الحاضنة المعدة لهذا الغرضلوكس في  2000ساعة ظالم وفي شدة إضاءة  8ساعة ضوء/  16ظروف 

من االجزاء النباتية لبادرات نامية بالحقل , فقد عقمت وفق ما ذكر سابقا في تعقيم  المستأصلةاما القطع النباتية 

( وبنفس طريقة تعقيم  البذور  NaOCl% هايبوكلورايت الصوديوم 6 المادة المعقمة ذاتها) خدمتالبذور باس

 )حسب حالة ونوع الجزء النباتي( . دقيقة 15- 10لمدة و
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 : NaCl  ـــب للملوحة همن األفرع الناشئةومقاومة كالس العصفر  -ثانيا 

 : Nacl على االوساط الملحية من العصفراوراق استحداث كالس  -1. 2 
ط اسواعلى بعد تعقيم االوراق وفق ما جاء بالفقرة السابقة نقلت بواسطة ملقط معقم وزرعت 

لمعقم الصلب )وا MSمل من وسط  50تحتوي ( مل100) في اوعية زجاجية بسعةالمبينة ادناه  االستحداث

 تحت الملوحة : االستحداثط اوسمسبقا(  والمدعم بالتداخالت التالية من ا

  عم تداخالم,  ملغم/لتر BA:  0.0  ،0.5  ،1.0بنزايل ادنين الداخل تـــب الصلب المدعم MSوسط 

,  0.0  ,0.05:   (NaCl) ملح كلوريد الصوديوم عتداخال ممر ,   ملغم/لت  D :  0.0   ،0.3-2,4 االوكسين

واء زرع ذات األجلاحاضنة في ظروف  والزرع تمتكافة عمليات التعقيم .  (Mموالر) 0.3، 0.2 ،0.1

  , Laminar airflow cabinet المعقمة
 كلوريد األوساط الملحية من األوراق المستحدث تحت المتجمع في كالس Prolin محتوى البرولين - 2.2

  Naclالصوديوم          

م غر 0.5( باسرتخدام كاشرف الننهايردرين وترم باخرذ وزن  1973, )Batesقدر البررولين حسرب طريقرة  

ي علررى مررن الكررالس المسررتحدث مررن االوراق بعمررر اربعررة اسررابيع واعيررد تقرردير البرررولين مررن نفررس الكررالس النررام

أوسرررراط االسررررتحداث )المررررذكور سررررابقا( بعررررد ثمانيررررة  اسررررابيع  , وتررررم قررررراءت االمتصاصررررية علررررى جهرررراز 

 . Blank( مستعمال التلوين كبالنك nmنانوميتر 520)السبكتروفوتوميترعند طول موجي 

,  0.0ز )( والرذي ترم تحضريره برالتراكي1حسب البرولين من المنحنى القياس للبررولين المبرين بالشركل )

بوحررردة المررررايكرومول/غم وزن طررررري ثررررم عرررردلت النتررررائج الررررى وحرررردة  1.2و  1.0,  0.8,  0.6,  0.4,  0.2

 (.115.5( وذلك باعتماد الوزن الجزيئي للبرولين µg/g F.wالمايكروغرام/غم وزن طري)

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conc.(µg/g) Absorbance 

0.0 0.0 

0.2 0.391 

0.4 0.785 

0.6 1.189 

0.8 1.591 

1.0 1.99 

1.2 2.388 

correlation coefficient =  0.999 

R.square(%) = 0.99997909 

Slope = 0.5014 

Intercept = 0.00302108 

X= 0.5014 Y + 0.003021 

 

 

 ( منحنى البرولين القياسي1شكل )
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  : قابلية تحمل األفرع الناشئة من طرف الساق واألوراق على النمو في أوساط الملوحة 3. 2 

 نمواللى ع نباتات العصفر أوراق كالس منوطرف الساق  كالس قابلية األفرع الناشئة من تم دراسة

لوم من االفرع وبعدد معألفرع قطع الكالس المولد ل نقل,  وذلك بNaclأوساط الملوحة لكلوريد الصوديوم  في

 :  بتداخل منظمات النمو والتي شملتالصلب المدعم   MSوسط النمو والتضاعف المكون من وسط الى

ملح   مع مستويات مختلفة من ملغم/لترNAA (0.2 )واالوكسين  ملغم/لترBA (2.0  ) البنزايل أدنين

 (.Mموالر ) 0.3 ،0.2 ،0.1,  0.05,  0.0هي :    Naclكلوريد الصوديوم 

م ساعة ظال 8ساعة ضوء/  16لوكس وبتعاقب  2000ظروف اضاءة  حاضنة الزرع تحت حفظت العينات في

رع الخضرية الفمن نمو االفرع اخذت القياسات بحساب عدد ا أسابيع 4-1بعد و .م  252ودرجة حرارة 

ع من بلى الراالول ااوطولها والتي ال تزال نامية ومقاومة للملوحة بالتراكيز المذكورة سابقا خالل االسابيع؛ 

كن عند تبار دناستخدم التصميم العشوائي الكامل في تنفيذ التجارب واعتمد اخ .تاريخ النقل لهذه االوساط

 % في تحليل البيانات. 5مستوى احتمالية 

 والمناقشة النتائج

 Naclلألوساط الملحية من كلوريد الصوديوم  مقاومة كالس العصفر  -اوال 

     Naclيد الصوديوم استحداث ونمو كالس األوراق على األوساط الملحية من كلور  -1. 1. 3
نهةةا ( فةةي االوراق الNaclتةةم دراسةةة اسةةتحداث اللةةالس تحةةت االوسةةاط الملحيةةة مةةن للوريةةد الصةةوديوم)       

مةن تةن س  تم ل المواقةع المهمةة لحةدوث أالةب العمليةات الحيويةة للنبةات ف يهةا تجةري عمليةات التم يةل الغةيائي
نباتيةةة م ةةل الهورمونةةات ال الل يةةر مةةن المةةواد االوليةةة وانتةةاجوعمليةةات البنةةاء وانتةةاج النتةةاج مرلبةةات الطاقةةة 

حةةة ر بالملولتةةأ ق واالوراق حدي ةةة التلةوينا لمةةا ان اول مظةاار االسةايتولاينين والجبةةرلين التةي تنشةةط فةي ال لةة
 ايظهر علق االوراق

لافةةة  فةةي جميةةع مسةةتويات الملوحةةة ومةةن ثوراقاقابليةةة اسةةتحداث لةةالس ( 1)الجةةدول أظهةةرت النتةةائج        
جةةود االولسةةين ( , ون وD-2,4) مةةن خالت منظمةةات النمةةو فيهةةا ولةةم تظهةةر االسةةتجابة فةةي الوسةةط الخةةالي اتةةد

2,4-D  0.2حتةق  05ا0% في جميع تداخالت  مع مستويات الملوحةة مةن) 100شجع استحداث اللالس بنسبة 
Patil (2012 )أوضةحت نتةائج لقةد  مةوالريا 0.3موالر( , اال ان االستجابة قلت مع زيادة ترليةز الملة  الةق 

يةةز أن العصةة ر يتحمةةل الترال, وريةةد الصةةوديوم للو مةةن زداد فةةي المسةةتوب الةةواط يةةأوراق العصةة ر  وزنأن 
ساسةية اثعلق من المل  ويلخ عن طريق تخزين المعادن السامة في بعض أجزاء النبةات والعناصةر اللبةرب اث

 ا في اثوراق مما يشير ولق وجود آلية للتنظيم داخل خاليا النبات
تحداث اللةالس حيةةث فةةي اسة  عةالال D-4 ,2بةين بوضةود دورالةةـ  D-2,4التحليةل االحصةائي حةول تةةأ ير الةـ 

داخل تة ان تةأ ير عنةد عةدم وجةودها % 28.6 ـةـب % مقارنةة96.6 التي بلغت نسبة االستحداثت وق معنويا في 
ت ( لانة0.1و 05ا0و 0.0 ) بين بوضود أن المستويات المنخ ضة من الملة  D-2,4 مستويات الملوحة مع الـ

ل فةةي اسةةتحدا  BA%, أمةةا تةةأ ير تراليةةز 100سةةتحداث نسةةبة اال بلغةةتاق فقةةد لةةالس اثور ثاثفضةةل معنويةةا
ان نسةبة االسةتحداث فةملغم لتةرD (0.3  )-2,4 مةع الةـBA ملغم لتر( افضلها وعند تداخل تراليز الـ 0.5فلان)

 اD-2,4ازدادت بشلل معنوي مقارنة بعدم وجود 

 يونةات بةينتح زعمليةة تبةادل اث ويبدو أن خاليةا الجةزء النبةاتي للةي تقةاوم الشةد االزمةوزي للملة  فانهةا
اةيا ( وATPase/+Hخاليا الجزء النباتي والوسةط الغةيائي مةن خةالل تح يةز فعاليةة انةزيم ضةخ الهيةدروجين )

 K/+Na+يخلق تدرج ايوني يدعم عمليات انتقةال وتبةادل االيونةات مةن اجةل المحافظةة علةق نسةبة مرت عةة مةن 
 الةةق خةةارج الخليةةة  او تجزئتهةةا بشةةلل حويصةةالت Na+يوم فةةي محلولهةةا الخلةةوي مةةع  ازاحةةة ايونةةات الصةةود

( وأن تجمةةةع اثيونةةةات 2011واخةةةرون Raiو   Blumwald ،2005و   Yamaguchiمعزولةةةة ميلانيليةةةا )

ل ازموزيا لسحب الماء والمغييات والهرمونات الق داخل الخاليا ظ , لقةد الحةالموجبة داخل الخاليا يشلل ضغطا
Kakaci  20أعلةةق معةةدل لنمةةو لةةالس العصةة ر حصةةل فةةي الوسةةط الةةواط  الملوحةةة )( أن 2013) اخةةرونو 

  Munns الباحث , اال ان  للالسلملغم لتر( سببت أدنق نمو  160ملغم  لتر( بينما التراليز العالية )
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بعةةد  Safflower (Carthamus tinctorius)(: قابليةةة اسةةتحداث ونمةةو لةةالس أوراق العصةة ر 1الجةةدول )
 الصةلب المةدعم بتةداخالت مختل ةة مةن منظمةات النمةو مةع MSأربعة أسابيع من النمو في وسط 

 Naclمستويات من مل  للوريد الصوديوم 

 استحداث لالس اثوراق    )%( 

 Nacl 

 موالر
BA 

 )ملغم لتر(
2.4-D)التداخل بين  )ملغم لتر

 BAالمل  و
 تأ ير
 المل 

 BA تأ ير

0.0 0.3 

   و  50.0 أ  100 ط    0.0 **0.0 0.0

 ج 67.5 أ  100 ز   35.0 0.5

 ج 69.0 أ  100 ز   38.0 1.0

 و  50.0 أ  100 ط    0.0 *0.0 0.05

 أ 79.5 أ  100 ا   59.0 0.5

 ب 76.0 أ  100 و   52.6 1.0

 و  50.0 أ  100 ط    0.0 0.0 0.1

 ب 75.5 أ  100 و   51.0 0.5

 ب 75.0 أ  100 و   50.0 1.0

 و  50.0 أ  100 ط    0.0 0.0 0.2

 ج 70.5 ب   93 و   48.0 0.5

 د 62.5 جب  90 ز   35.0 1.0

 و  50.0 أ  100 ط    0.0 0.0 0.3

 ا 58.5 د   80 ز   37.0 0.5

 ا 55.5 ج   86 د  25.0 1.0

  أ 96.60 ب D 28.66-2.4تأ ير 
تةةةأ ير تةةةداخل 

مةةةةةةع  الملةةةةةة 

2.4-D 

 ج 62.16 أ 100 ز 24.3 0.0

 أ   68.50 أ 100 د 37.0 0.05

 ب 66.83 أ 100 ا 33.6 0.1

 د 61.00 ب 94.3 و 27.6 0.2

 ا 54.66 ج 88.6 د 20.6 0.3
 تأ يرتةداخل 

BA  مةةةةةةةةةةةةةةةع

2.4-D 

 ج  50.0  أ  100 ا  0.0 0.0

 أ   70.3 ب 94.6 ج 46.0 0.5

 ب  67.6 ب 95.2 د  40.0 1.0
 %ا5المعدالت المشترلة بن س الحرف ال تختلف معنويا حسب اختبار دنلن عند مستوب احتمالية 

د لانةةت لةة  القةةدرة علةةق التليةةف ل جهةةا NaClي العةةالي مةةن زمةةوزأن اللةةالس تحةةت الشةةد االبةةين   (2002) 
نمةةو اللةةالس النةةاتج مةةن تةةداخل الملةة  مةةع منظمةةات ال ( ان2الشةةلل)المتلةةون فةةي وسةةط الزراعةةة , ويالحةةظ مةةن 

(2,4-D ظهةةر بسةةرعة خةةالل )ونةة  مصةة رال مائةةل ولةةق االخضةةرار وازداد حجمةة  بسةةرعة فةةي لأيةةام وبةةدأ  7-4
  اNaClالمستويات المنخ ضة من المل  
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 BAال نرايول ادنوين  المحتوو  علوى MSوسوط علوى تكووين مورارك كوالس اوراق ن وات ال صوفر  (2الشكل )
ملغم/لتر( مع مستويات مختلفة من ملح كلوريد الصووديوم  0.3) D-2.4ملغم/لتر( واالوكسين  1.0 تركير )

Nacl   : وهي كما يلي 
A-  استحداث كالس االوراق  وجود ملح كلوريد الصوديومNacl  موالر  0.05 تركير 

B-  استحداث كالس االوراق  وجود ملح كلوريد الصوديومNacl موالر  0.1  تركير 

C- ملح كلوريد الصوديوم  استحداث كالس االوراق  وجودNacl موالر  0.2  تركير 

 D-  استحداث كالس االوراق  وجود ملح كلوريد الصوديومNacl موالر  0.3  تركير  

ألوساط الملحية من كلوريود االمستحدث تحت المتجمع في كالس األوراق  Prolinمحتوى ال رولين –2.1.3
 :  Naclالصوديوم 

B- Nacl موالر  0.1  تركير A- Nacl  موالر  0.05 تركير 
  

D-  Nacl موالر  0.3  تركير C- Nacl موالر  0.2  تركير 

 
 

 
 

ن كلوريوود اسووا يع موون الرراعووة علووى األوسوواط الملحيووة مووار  ووة   وود  تكوووين موورارك كووالس اوراق ال صووفر
   Naclالصوديوم 
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ظهر تأ ير مستويات الملوحة ومنظمات النمو علق تجمع البرولين في لالس ( ت  2النتائج في جدول )

 مانية  وأوراق العص ر فقد بينت الدراسة ارت اح محتوب البرولين المتجمع في لالس اثوراق خالل أربعة 
في وسط (موالري 0.3ولق  0.05)بلافة مستويات   (Nacl)أسابيع بشلل معنوي ولبير جدال عند وجود المل 

مايلروارام ام  2.06انخ ض الق ادنق مستويات )ان البرولين  BAلـ ,وأشار تداخل المل  مع ا الزراعة
ملغم  لتر(  0.0)المستوب  BAلـ ( و ا موالري 0.0المستوب)المل  لل من عند عدم وجود (  وزن طري

ملغم  لتر اليي رفع محتوب البرولين الق  الق اعلق قيمة بلغت  0.5او BAلـ حيث لان افضل مستوب ل
 (ا  مايلروارام ام وزن طري 38.3

في ق ن طريمايلروارام ارام وز 30ولق أل ر من محتوب البرولين ح اارت تأ ير المل  احصائيا بين 
حتوب مموالري اليي رفع  0.05خاصة المستوب  موالري 0.3ولق  0.05مستويات الملوحة المستخدمة من 

 طري في مايلروارام ارام وزن 2.45 ـق مقارنة بمايلروارام ارام وزن طري 36.8البرولين الق 
النباتي  وايا يشير ولق حصول اجهاد اوزموزي داخل خاليا لالس الجزءموالري من المل    0.0المستوب 

مة ادة مقاوولق زي لة دفاعية داخل الخاليا تؤديثن البرولين يزداد لوسيالنامية في اوساط الملوحة اعاله , 
ن االيين اشاروا الق  (Rangasamy, 2000و Pusham ) و ( Bates  ،1973خاليا النبات لالجهاد )

  ايرت ع فيها محتوب البرولين للملوحة الخاليا المقاومة
يدل علق ة تحت االوساط الملحيأسابيع  8 و 4خالل مرت عة من البرولين ان المحافظة علق مستويات 

تأ ير لن ل امن مقاومة خاليا لالس العص ر لحاالت االجهاد االزموزي فهو لم يتغير ل يرال حتق االسبوح ال
ل  ل داللة علق تليف تراجعت لميات بأن البرولين بين الوقت احصائيا لنمو في اللالس ل مع زيادة الوقت معنويا

الس تحت ( أن الل2002) Munnsبين الباحث فقد هاد االزموزي للمل , االوساط الملحية ومقاومت  ل ج
سط ولانت ل  القدرة علق التليف ل جهاد المتلون في  NaClالضغط أو الشد االزموزي العالي من 

 الزراعةا
 (موالري 3ا0ولق  0.05)فألد أن المستويات الملحية لافة   ترةأما تأ ير تداخل تراليز المل  مع ال

ا  أما تأ ير بيع اسا 8او  4سواءال بعد  يادة معنوية للبرولين مقارنة مع االوساط الخالية من المل سببت ز
لبرولين ملغم  لتر( خ ضت من معدل تجمع ا 1.0و 0.5) BAمع الوقت فقد بين ان تراليز  BAتداخل الـ 

جمع المواد االزموزي وت في التنظيم  BAاشتراخ الـوربما يشير يلخ الق أسابيع  8و 4بمرور الوقت بعد 

 االيضية التي تساعد في سحب الماء الق داخل الخاليا وتقلل من صنع البرولين بمرور الوقتا
اناخ عدد من البحوث أشارت ولق حصول تغيرات عديدة  في االحماض االمينية و البروتينات تحت      

 اضعاف عند تعرض  لمل   10ارت ع محتوب البرولين الق Alfalfa في نبات , والشد الملحي 

NaClمليموالر  171بترليزmM =(0.171 M )  ايام , لما لوحظ ان محتوب البرولين يزداد  5الق  3لمدة
 (Mموالر 0.4)= NaClـلامن  mMموالر ملي 400اضعاف في الخاليا المعرضة لترليز 10الق  3من 
 اخرونو Hareا بين (Winicov, 1997و   Petrusa للملوحة ) بةالمح الخلوية للجيور المعلقات في
( ان للبرولين دور ايجابي في اعادة تنظيم االوزموزية في ظروف االجهاد الملحي ويحافظ علق 1998)

الخاليا من االلسدة , و علق ترليبها الخلوي ليلخ فإن  يساام في زيادة نمو النبات وودامة استطالة الخاليا 
 ا وفت  ال غور وزيادة البناء الضوئي
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الناش   Safflower (Carthamus tinctorius)البرولين في لالس أوراق العص ر  (: محتوب2الجدول)
و  BAملغم لتر( مع مستويات مختل ة من  0.3)D-2.4الصلب المدعم بتداخل  MSعلق وسط 

 مل  للوريد الصوديوم ا

 µg  /g f.w محتوب البرولين في لالس اثوراق)مايلروارام ام وزن طري( 

 Nacl 

 )موالر(
BA  

 )ملغم لتر(
2.4-D (0.3 )تداخل المل   ملغم لتر

 BAمع 
 تأ ير
 المل 

 BA تأ ير
بعد أربعة 
 أسابيع

بعد  مانية 
 أسابيع

   س  2.06 ت ث 2.18 ث  1.95 0.0 0.0

 م  2.70 ر   4.25 خ   1.15 0.5

 ن  2.587 ش   2.88 ت   2.30 1.0

 د  35.08 خ  32.89 ا  37.26 0.0 0.05

 أ  38.30 د  37.61 ج  38.99 0.5

 ج  37.04 أ  42.21 ل   31.86 1.0

 ب  37.66 ب  39.79 ز   35.53 0.0 0.1

 ا  34.16 ط  34.27 ط   34.04 0.5

 د  32.43 ن  29.67 د   35.19 1.0

 ي  31.45 س  26.91 و   35.99 0.0 0.2

 و  33.70 ط  34.16 ي  33.24 0.5

 خ  31.05 ص 24.38 د   37.72 1.0

 ط  31.92 ق  24.04 ب  39.79 0.0 0.3

 ل  28.01 ف  24.96 م  31.05 0.5

 ز  32.89 ح  26.22 ب  39.56 1.0

     ب 25.76 أ 28.93  ترةال تأ ير

 تأ ير  
 تداخل المل 

  ترةالمع 

 

 ا   2.45 ط  3.105 ي   1.80 0.0

 أ  36.80 أ   37.57 ج  36.04  0.05

 ب  34.75 ا  34.58 ا  34.92 0.1

 ج  32.07 ز   28.48 د   35.65 0.2

 د   30.93 د  25.07 ب  36.80 0.3
 تأ ير
 BA  تداخل

  ترةالمع 

 أ 27.63  ا  25.16 أ   30.11 0.0

  ب 27.37 د   27.05 ج  27.69 0.5

 ب 27.20 و   25.07 ب  29.33 1.0

  %ا  5المعدالت المشترلة بن س الحرف للل عمود ال تختلف معنويا حسب اختبار دنلن عند مستوب احتمالية 

 

 Naclكلوريد الصوديوم  ا: قا لية مقاومة األفرك الناشئة من كالس ال صفر لملوحةثاني
 فر ن اتات ال ص طرف الساق واوراقالناشئة من  تأثير الملوحة على عدد االفرك  .1.2.3

 0.0سةتوب الق ت وق معنوي لعدد االفرح الناشئة مةن السةاق فةي معاملةة المقارنةة )الم (3يشير الجدول) 
 3 الةـح ( علق عدد االفرح الناشئة من لالس االوراق لهيه المعاملةة خاصةة فةي االسةبو Naclموالري من مل  

عنةد  4 و 3 الةـمن نقل اللالس المولد لالفرح الةق وسةط النمةو ,  بينمةا انخ ةض عةدد االفةرح فةي االسةبوح  4و 
ان مةةةوالري(  0.1فةةةي الترليةةةز اثقةةةل )ويالحةةةظ  اNaclمةةةوالري مةةةن ملةةة    0.2و  0.1اسةةةتخدام التراليةةةز 

    علةق مةن الملةن اامةا فةي الترليةز االللجزئين النبةاتييخةالل اسةابيع النمةو معنويا لعدد االفرحلن يلم االنخ اض 
 4 و 3 الةـفةي االسةبوح  قةد انخ ضةت معنويةا لةالس طةرف السةاقعدد اثفرح الناشئة من موالري( فان  0.2) 

ل وأظهةرت مقاومةةة مسةتمرةعةدد االفةةرح الناشةئة مةةن لةالس االوراق   ختلةةفيلةم مةن نقةل اللةةالس و لمةةدة  معنويةةا
 أربعة أسابيعا
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فةي  ظهةرت ت ةوقبينت ان تأ ير التداخل للجزء النباتي أ , ائي لدراسة تأ ير التداخلنتائج التحليل االحص

 عدد االفرح لطرف الساق علق عدد االفرح الناشئة علق لالس االوراق وبصورة معنويةا
ة بعةدد السةاق مقارنة فمع الجةزء النبةاتي أظهةر اةيه النتيجةة فةي زيةادة عةدد اثفةرح لطةرال ترة تداخل  

ة ح مةع زيةاداثفرح لألوراق, أما تداخل المل  مع الجزء النبةاتي فبةين أن زيةادة الملوحةة أدت ولةق خ ةض االفةر
ل في طرف الساق بينما لم تلن معنوية للجزء النباتي من اثوراقا  الترليز معنويا

ل فةي خ ةض عةدد االفةرح الحةظ ال ترة وأظهر تأ ير ال ئج تؤلةد (, واةيه النتةا3جةدول )أنة  لةم يلةن معنويةا
 ا االستمرار بالنمو في اوساط ملحية مختل ة علق مقاومة اثفرح الملتسبة من الشد الملحي 

 ات للملوحةةان عدم تا ر النبات معنويا بالمل  بمرور الوقت في ص ة عدد االفرح يشير الةق مقاومةة النبة
رات ربمةا لحصةول ط ة , (4الجةدولطول مةع الوقةت )بدليل ان طول االفرح لن يتوقف بل اسةتمرت الزيةادة بةال

 Alinaورا يةةة ادت ولةةق تغيةةرات فةةي محتةةوب البةةروتين واالنزيمةةات تةةؤ ر فةةي التةةوازن الهرمةةوني للنبةةات )
 (اZhang1994و  1985وآخرون, 

  فرن اتات ال ص طرف الساق واوراقالناشئة من  تأثير الملوحة على طول االفرك . 2.2.3
لسةاق ( تظهةر تةأ ير الملوحةة علةق طةول اثفةرح الناشةئة مةن لةالس طةرق ا4فةي جةدول )النتائج         

االفةرح  وأوراق نبات العص ر فقد تزايد طول االفرح بمرور الوقت في االوسةاط الخاليةة مةن الملة  وبلة  طةول
ل عةةةن طةةةول االفةةةرح الناشةةةئة مةةةن  3.8للةةةالس طةةةرق السةةةاق ) سةةةم( فةةةي االسةةةبوح الرابةةةع ولةةةم يختلةةةف معنويةةةا

ثفةرح اسم(ا أما في اثوساط الملحية فلوحظ وجود زيادة في طول االفرح ايضا حيةث بلة  طةول  3.9وراق)اث
مةوالري(  0.1سم( علق التوالي فةي لةل مةن طةرف السةاق واثوراق فةي الوسةط المحتةوي علةق ) 3.3و 3.5)

 5ا2 بةةينول اثفةةرح تةراود طةة مةةوالري( 0.2مةن ملةة  للوريةةد الصةوديوم , وفةةي التراليةةز العاليةةة مةن الملةة  )
 ا وعلةةق الةةرام مةةن وجةةود تبةةاطء فةةي نمةةوعلةةق التةةوالي سةةم فةةي االسةةبوح الرابةةع لطةةرف السةةاق اثوراق3.0و

ي فة هةا للنمةو علةق االوسةاط الملحيةة لافةة يشةير الةق تلياةا االفرح باثوساط عالية الملوحة اال ان استمرار نمو
 ا (3المنتخبة )الشلل ايه االوساط 

ول طةمةوالري( سةبب انخ ةاض فةي  0.2الجزء النباتي أظهةر أن زيةادة الملوحةة ولةق ) تداخل المل  مع 

ل بينمةا لةم تلةن معنويةة فةي حةال اثفةرح الناشةئة مةن اثوراق  ان تةأ ير االفرح الناشةئة مةن طةرف السةاق معنويةا
سةم  2.1)ين الوقت أظهر وجود اختالفات معنوية خالل اسابيع النمو تشير ولق زيادة طول االفرح مع الوقةت بة

 سم لألسبوح الرابع(ا  3.3االسبوح اثول( و)

 عطي موشروديوم يبالمدة الزمنية لتعرض االفرح للملوحة بلافة التراليز من للوريد الصان عدم تأ ر االفرح 

 اواض  علق مقاومة االفرح الناتجة من زراعة االنسجة للملوحة ادف الدراسة
يةف لة  القةدرة علةق التل NaClي العةالي مةن زموزأن اللالس تحت الشد اال Munns (2002)بين لقد  

 ط الزراعةال جهاد المتلون في وس
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 ن اتووات ال صووفر طوورف السوواق واوراقكووالس  الناشووئة موون تووأثير الملوحووة علووى عوودد االفوورك (3الجوودول)

Safflower (Carthamus tinctorius L.)  الوى وسوط  ود ار  وة اسوا يع مون نقول األفورك 
 . Naclمن ملح كلوريد الصوديوم المحتو  على مستويات  النمو والتضاعف

 Nacl ملح 

 )موالر (
 الوقت

 )اس وك(

عدد األفرك الناشئة من 
 كالس: 

تووداخل الملووح 
 فترةمع ال

تووووووووووووووووأثير  تأثير الملح
 الفترةا

 األوراق طرف الساق

   ب  2.5 ج  2.0 ب   3.0 االول** *0.0
 ب  2.5 ج  2.0 ب   3.0 الثاني
 أ  2.8 ج  2.0 أ   3.6 الثالث
 أ  3.0 ج  2.0 أ   4.0 الرا ع

 ب  2.5 ج  2.0 ب   3.0 االول  0.1
 ب  2.5 ج  2.0 ب   3.0 الثاني
 ب  2.5 ج  2.0 ب   3.0 الثالث
 ب  2.3 ج  2.0 ب   2.6 الرا ع

 ب  2.5 ج  2.0 ب   3.0 االول 0.2
 ب  2.5 ج  2.0 ب   3.0 الثاني
 ج  2.0 ج  2.0 ج   2.0 الثالث
 ج  1.8 ج  1.6 ج   2.0 الرا ع
 تأثير الجرء الن اتي

   ب 1.96 أ 2.93

 فتورةتداخل ال
موووووع الجووووورء 

 الن اتي

 أ  2.5 ب  2.0 أ  3.0 االول
 أ  2.5 ب  2.0 أ  3.0 الثاني
 أ  2.5 ب  2.0 أ  2.9 الثالث
 أ  2.4 ب  1.9 أ  2.9 الرا ع

تووداخل الملووح 
موووووع الجووووورء 

 الن اتي 

  أ   2.7 د  2.0 أ   3.4 0.0

 ب  2.5 د  2.0 ب  2.9 0.1

 ج  2.2 د  1.9 ج  2.5 0.2
لي من خا MS%ا  * وسط 5المعدالت المشترلة بن س االحرف ال تختلف معنويا حسب اختبار دنلن عند مستوب احتمالية 

سط والفرح الق لحامل لاليي نقل في  اللالس المتمايز االخامس من الزراعة واو االسبوح  المل ا  ** االسبوح االول او االسبوح

   ا   ملغم لتر( ااخيت القياسات في نهاية لل اسبوح NAA0.2 ملغم لتر و BA 2.0مع   MSالنمو والتضاعف ) وسط
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خالي من  MS%ا  * وسط 5المعدالت المشترلة بن س االحرف ال تختلف معنويا حسب اختبار دنلن عند مستوب احتمالية 

المل ا  ** االسبوح االول او االسبوح الخامس من الزراعة واو االسبوح  اليي نقل في  اللالس المتمايز الحامل لألفرح الق 
  ملغم لتر( ااخيت القياسات في نهاية لل اسبوح ا   NAA 0.2ملغم لتر و BA 2.0مع   MSوسط النمو والتضاعف ) وسط

  

 ن اتووات ال صوفر طورف السواق واوراقكوالس الناشوئة موون  توأثير الملوحوة علووى طوول االفورك (4الجودول)
Safflower (Carthamus tinctorius L.)  النموو  الى وسوط  د ار  ة اسا يع من نقل األفرك

  .  Naclمن ملح كلوريد الصوديوم المحتو  على مستويات  والتضاعف

 Nacl ملح 

 )موالر (
 الوقت

 )اس وك(

 طول األفرك الناشئة من كالس :   
 )سم(

توواثير تووداخل 
الملوووووح موووووع 

 فترةال

تووووووووووووووووأثير  تأثير الملح
 فترةال

 األوراق طرف الساق
   د   2.0 خ   2.0 خ   2.0 االول** *0.0

 ز   2.3 د ط ي   2.3 د ط ي   2.3 الثاني
 اد   2.7 اد    2.8 وز   2.5 الثالث
 أ   3.8 أ   3.9 أ    3.8 الرا ع

 د   2.1 خ   2.0 ي خ   2.1 االول  0.1
 و ا    2.5 و زا   2.6 و ز    2.5 الثاني
 ج   2.8 اد   2.8 دج    2.9 الثالث
 ب   3.4 ب   3.3 ب    3.5 الرا ع

 ز   2.1 ي خ  2.1 ي خ   2.1 االول 0.2
 وز   2.4 وز   2.5 ي د ط  2.3 الثاني
 ا   2.6 وا د   2.7 زد ط   2.4 الثالث
 دج    2.8 ج   3.0 وز    2.5 الرا ع

  أ   2.65 ب  2.57 الجرء الن اتير تأثي
فتورة تداخل ال

موووووع الجووووورء 
 الن اتي

 د   2.1 و   2.1 و   2.1 االول
 ج  2.4 ا   2.4 ا   2.3 الثاني
 ب  2.7   ج  2.8 د   2.6 الثالث
 أ   3.3 أ   3.4 ب  3.2 الرا ع

تووداخل الملووح 
موووووع الجووووورء 

 الن اتي 

  أ   2.7 أ   2.7 أ   2.6 0.0

 أ   2.7 أ   2.7 أ   2.7 0.1

 ب  2.5 أ   2.6 ب  2.3 0.2
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 Safflowerالمختلفة لن اتات ال صفر  األجراء كالس قا لية نمو وتحمل األفرك الناشئة من :(3الشكل)

(Carthamus tinctorius) للملوحة   د ار  ة اسا يع من نقل األفرك على وسطMS   الصلب المدعم
 0.2 تركير  Nacl لتر( مع ملح كلوريد الصوديوم ملغم/ 0.2)NAAملغم/لتر( و 2.0)BA ال نرايل ادنين

 :موالر 
 وان  :  اير كالس االوراقاالفرك الناشئة من تم -2  االفرك الناشئة من تماير كالس طرف الساق -1
A  :(تمايراالفرك من اسا يع 4)عمر نقلها الى الوسط الملحي عند االفرك الناشئة من تماير الكالس  
B  : اسا يع(. 8عمر)اسا يع من نقلها  الى الوسط الملحي  4  د  على الوسط الملحيالنامية االفرك 

 

 طرف الساق : االفرك الناشئة من تماير كالس -1
B :   لوسط الملحيلاسا يع من نقلها  4 د A : نقلها الى الوسط الملحي ق ل 

  
 

 االوراق : االفرك الناشئة من تماير كالس -2
B :   لوسط الملحيلاسا يع من نقلها  4 د A : نقلها الى الوسط الملحي ق ل 

 

 
   للملوحة( 2( واالوراق )1)(: مقاومة األفرك الناشئة من كالس طرف الساق3الشكل)
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 (1ملـحق )ال

 MS (Murashige & Skoog, 1962)مكونات وسط 
 التركيز )ملغم/لتر(  اتـونـالمك

KNO3  1900 
NH4NO3  1650 
CaCl2.2H2O  440 
H3BO3  6.2 
KH2PO4  170 
KI  0.83 
Na2MoO4.2H2O  0.25 
CoCl2.6H2O  0.025 
MgSO4.7H2O  370 
MnSO4.4H2O  22.3 
ZnSO4.4H2O  8.6 
CuSO4.5H2O  0.025 
Na2-EDTA  37.3 
FeSO4.7H2O  27.8 
Thiamine-HCl (B1)  0.1 
Nicotinic acid  0.5 
Pyridoxine-HCl (B6)  0.5 
Glycine  2.0 
Myo-inositol  100 

  Sucrose 30.0 غم 

  Agar 6.0 غم 
  pH 5.8-6.0 
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Resistance Saffower (Carthamus tinctorius L.) Callus and  its branches to 

salinity Stress  

Azhar thanoon  Edres   and  Kasim Mahmoud Al-Hamdani 

Dep. of Crop / College of Agric. and forestry / Mosul  Aniversity 

Email: 

  ABSTRACT 

  The study was implemented in the year 2013-2014 in the tissue culture 

laboratory of the field crops department/ faculty of  agriculture and forestry 

for the purpose of producing callus and saline resistant plants , the results 

showed capability to initiation leaves callus with high levels which was 100% 

at present 2,4-D alone or its interaction with BA in medium of MS, which 

supported by sodium chloride salt levels (0.0, 0.05, 0.1 and 0.2 Molar) except 

a concentration (0.3 molar) which significantly reduced the initiation ratio. 

The estemation results of proline  acomulation in leaves callus as an indicator of 

salinity resistance showed that the proline content was significantly higher at all 

levels of salinity used (0.05-0.3 molar) for more than 30 μg/g frish whight   

compared to 2.3 and 2.8 μg / g After 4 and 8 weeks of treatment any more than 10 

times its presence in control tretment. 

Salinity resistance results showed that branches forming from callus of shoot tip 

and  leaf  showed resistance to salinity after four weeks of transfer of  branches to 

growth medium and multiplication  which suplimented  with sodium chloride salt. 

Although the number of branches decreased slightly in the fourth week, they were 

able to grow and showed tolerance to the medium content of 0.2 molar NaCl, while 

no significant differences were observed in the number of branches during the four 

weeks on the saline medium (0.1 molar). The number of branches arising from leaf 

callus did not differ significantly in all medium (0.0-0.2) and showed continuous 

resistance for four weeks. Results of  interaction salt with the plant  part showed 

that increased salinity led to the reduction of branches with a significantly increased 

concentration of the tip stem and were not significant for the branches of the callus 

leaves. The effect of the time showed that it was not significant in reducing the 

number of branches in the two parts of the plant. It was also noticed that there was 

an increase in the length of the branches of each of the stem tip and leaves callus in 

the medium containing (0.1 molar NaCl). In high concentrations of salt (0.2 molar) 

It continued to grow in all saline medium, suggesting that salts may be resistant to 

saline stress, possibly for genetic mutations that have adapted to growth in these 

medium, 
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