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في استحداث  .Matricaria chamomilla Lتاثیر المستخلصات الكحولیة لكالس نبات البابونج 
  ومحتواه البروتیني  .Nigella sativa Lونمو كالس سیقان بادرات نبات الحبة السوداء 

  رنا طارق یحیى الطائي
  جامعة الموصل/كلیة العلوم/قسم علوم الحیاة

  
  الخالصة

kkkkkkkkkة تkkkkkkkkkة الحالیkkkkkkkkkت الدراسkkkkkkkkkابونج تناولkkkkkkkkkات البkkkkkkkkkة لنبkkkkkkkkkات الكحولیkkkkkkkkkأثیر المستخلص  
Matricaria chamomilla L.          وداءkkkة السkkkات الحبkkkیقان نبkkkالس سkkkو كkkkتحداث ونمkkkي اسkkkف

Nigella sativa L.  تحداث . فضالً عن محتواه البروتینيkة السkتجابة مختلفkة اسkع النباتیkاذا ابدت القط
ولیkkة لنبkkات البkkابونج المضkkافة الkkى الوسkkط القیاسkkي ونمkkو الكkkالس بkkاختالف تراكیkkز المستخلصkkات الكح

 Dichchlorophenoxyacetic-2,4) لتkر/ملغkم MS٠,٢٢١+[الستحداث ونمو كالس الحبkة السkوداء
acid) 2,4-D. [ افةkى ان اضkائج الkم ٥تشیر النتkط /ملغkى وسkولي الkتخلص الكحkن المسkر مkلت)MS  (

غkkم  ١٢,١١یومkا وبمعkدل وزن طkر版  ٦٠مkرور القیاسkي كkان االفضkل السkتحداث ونمkو  الكkالس بعkد 
غkم مقارنkة بkـ / ملغkم ١,٢١غم للوسط القیاسkي وزیkادة محتkوى البkروتین الكلkي بمعkدل  ٦,٣٥مقارنة بـ 

حفkkkز  MSوان اضkkkافة المستخلصkkkات الكحولیkkkة لوحkkkدھا الkkkى وسkkkط .غkkkم للوسkkkط القیاسkkkي/ملغkkkم ٠,٦١
kkافة نفkالس، اذ ان اضkو الكkتحداث ونمkة اسkدرجات مختلفkز وبkم ٥(س التركیkر/ملغkط ) لتkkى وسkده الkلوح

MS  رورkkد مkkالس بعkkو الكkkتحداث ونمkkرة اسkkة كبیkkز بدرجkk٦٠حف  版رkkدل وزن طkkا وبمعkkم  ٨,٥٤یومkkغ
  .لوحده MSغم مقارنة مع وسط /ملغم ٠,٨٨وبمحتوى بروتیني 

  
  المقدمة

م اصبح من المعروف ان منظمات النمو تعkد عkامال مھمkا وضkروریا فkي الوسkط الغkذائي النقسkا
اثبتkت .ونمو الخالیا المستمر والتي أمكن استبدالھا بمستخلصات نباتیkة طبیعیkة السkتحداث ونمkو الكkالس 

یحkkو版 تنkkوع عkkالي مkkن المركبkkات  .Matricaria chamomilla Lالدراسkkات ان نبkkات البkkابونج 
یكوسkkیدات، الكیمیاویkkة الفعالkkة والتkkي تعkkد محفkkزات للنمkkو فمkkثال یحkkو版 البkkابونج علkkى الجبرلینkkات، الكال

و ٢٠٠٥الطkائي، (القلویدات ، التربینات، االزولینات وغیرھا من المركبات ذات التأثیر التحفیز版 للنمkو 
Presbella  ، رونkkkطناس ). ٢٠٠٦واخkkkkات القسkkkkتخلص نبkkkات ان مسkkkkدى الدراسkkkي احkkkkد فkkkد وجkkkkفق

Saussurea obvallata  ینتمي كالبابونج  الى عائلة 版الذAsteraceae دkعلى م 版ن یحتوkع مkى واس
المركبkkات المkkؤثرة فkkي النمkkو والتkkي یمكkkن ان تتkkداخل مkkع نمkkو أعشkkاب أخkkرى كتkkداخلھا مkkع قطkkع الحبkkة 

 و ٢٠٠٥، Joshiو   Dhar(السkkوداء وبالتkkالي إعطkkاء تkkأثیر مضkkاعف فkkي اسkkتحداث وتحفیkkز النمkkو
Ratlamwala ،یة حیث ان اضافة المستخلصات الطبیعیة لھذه النباتات الى المكونا).  ٢٠٠٦kت االساس

لالوساط الغذائیkة یسkاعد وبدرجkة عالیkة فkي تحفیkز نمkو االنسkجة واالجkزاء النباتیkة المختلفkة المزروعkة 
)Emma ،ات ). ٢٠٠٩kkkذور النباتkkkة لجkkkات المائیkkkتخدام المستخلصkkkرى ان اسkkkة اخkkkارت دراسkkkا اشkkkكم

ود الkى زیkادة نشkاط والkذ版 یعk(السرخسیة سبب تأخیر انبات البذور وخفض فkي النسkبة المئویkة لالنبkات 
باالضافھ الى التاثیرات االخرى المباشkرة والغیkر مباشkرة منھkا التkداخل مkع وظیفkة  peroxidaseانزیم 

وانطالقا من مبدا البحث عن تقنیات بسkیطة السkتحداث ). ١٩٩٣الراو版 ، (المایتوكندریا وبناء البروتین 
عینة لالستغناء عkن اسkتخدام منظمkات النمkو واخالف النباتات باستخدام مستخلصات طبیعیة من نباتات م

المصنعة او لزیادة فعالیتھا فقد اسkتھدف البحkث امكانیkة اسkتخدام المستخلصkات الكحولیkة لنبkات البkابونج 
في تحفیز نمو كالس نبات الحبة السوداء سواء فkي حالkة اسkتخدامھا لوحkدھا او مkع مkنظم النمkو القیاسkي 

وسkkط یشkkجع اسkkتحداث الكkkالس وتكkkوین النباتkkات السkkتخدامھ فkkي وبتراكیkkز مختلفkkة السkkتنباط أفضkkل 
  .التجارب

  
  مواد البحث وطرائقھ

تم استخدام الوسط القیاسي للبkابونج  : .Matricaria chamomilla Lاستحداث كالس نبات البابونج 
 لتkر/ملغم ٠,٠٠١٩و) BA )Benzyladenine لتر/ملغم ٠,٠٢٢٥المضاف لھ  MSالمكون من وسط 

NAA )Naphthaleneacetic acid(  ابونجkات البkالس نبkتحداث كkالس) ،ائيkة  )٢٠٠٥الطkم زراعkت
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  قطkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkع
 ٢٠/٩/٢٠١٠ وقبولھ  ٢٨/٦/٢٠١٠ البحث تسلم تاریخ

) ٢:١(سیقان نبات البابونج المأخوذة من التربة بعد تعقیمھا بمحلول ھایبوكلورایت الصودیوم بتخفیف 
مرات إلزالة أثار المعقمات ثم تم  ٣ء المقطر المعقم دقائق ثم غسلت بالما ٥ولمدة ) ماء: قاصر(

  . الحصول على الكالس بزراعة ھذه القطع على الوسط القیاسي
اتبعت طریقة تحضیر المستخلصات الكحولیة عن  :تحضیر المستخلصات الكحولیة لنبات البابونج

ث اخذ الكالس حی). ١٩٨٢وtخرون،  Verpoort(وجماعتھ  Verpoortالطریقة االساسیة للباحث 
مل  ٢,٥غم منھ بوجود  ١یوما من الزراعة وتم سحق  ٩٠النامي على الوسط القیاسي بعد مرور

واكمل السحق ومجانسة المستخلص باستخدام جھاز السحق الكھربائي % )  ٦٠كحول مثیلي(میثانول
دقیقة، وتم السحق /دورة ١٠٠٠٠بسرعة دوران ) Ultra Turrax blender , Germany(نوع 

 ٢٤ْم ولمدة ٤بوضع المستخلص داخل حمام ثلجي، بعدھا ترك المزیج في الثالجة بدرجة حرارة 
ساعة، رشح المستخلص خالل طبقات عدیدة من الشاش ثم مرر خالل قمع بخنر، ثم وضع في جھاز 

الذ版 یعمل  Electro thermalالمجھز من شركة  Rotary Vacume Evaporaterالمبخر الدوار 
ْم وبعد تبخیر المیثانول الموجود ٤٠تبخیر تحت ضغط مخلخل ودرجة حرارة التزید عن على اساس ال

وحضرت التخافیف . في المزیج تم الحصول على طبقة كثیفة من المستخلص الذ版 جفف في الھواء
  .لتر لغرض استخدامھا في التجارب/ملغم ١٠٠، ٥٠، ٢٥، ١٠، ٥: التالیة منھ) التراكیز(

 المستخلصففات الكحولیففة لكففالس نبففات البففابونج فففي اسففتحداث ونمففو كففالس الحبففةو  D-2,4تففأثیر الففـ  
تkkم الحصkkول علkkى بkkذور نبkkات الحبkkة السkkوداء : اسففتحداث وتنمیففة بففادرات الحبففة السففوداء السففوداء

Nigella sativa L.  ت  ٧من االسواق المحلیة وحددت نسبة انباتھا بعد مرورkام وبلغkت % ٩٥ایkعقم
لمدة دقیتقین ثم نقلت الkى محلkول ھایبوكلورایkت % ٩٦حلول الكحول االثیلي بتركیز البذور بمعاملتھا بم

دقkائق  ٥-٤لمدة ) ماء: قاصر( ٢:١المخفف بنسبة %) ٦,٢محلول القاصر التجار版 بتركیز (الصودیوم 
، بعد انتھاء فترة التعقkیم غسkلت بالمkاء المقطkر عkدة مkرات الزالkة اثkار المعقمkات وزرعkت علkى وسkط 

Arnon and Hoagland  )Arnon  وHoagland ،ى ) ١٩٤٤و ١٩٤٠kkذور الkkدھا البkkت بعkkم نقلkkث
ْم لحین ظھور الجذیر ثم نقلت بعدھا الى الحاضkنة )٢±٢٠(الحاضنة في ظروف الظالم وبدرجة حرارة 

سkkاعات ظkkالم  ٨سkkاعة ضkkوء و ١٦لkkوكس وبتعاقkkب یkkومي  ١٥٠٠فkkي ظkkروف االضkkاءة بشkkدة اضkkاءة 
  ).٢٠٠٢البكر، (

سم تقریبا  ١,٥استعملت قطع السیقان بطول : اث الكالس من سیقان نبات الحبة السوداءاستحد
الغذائي   MSزرعت القطع في دوارق حاویة على وسط. یوما ٣٠لبادرات الحبة السوداء النامیة بعمر 

)Murashige وSkoog ،الصلب مضافا الیھ ) ١٩٦٢:  
  )٢٠٠٢البكر ،) (ونمو كالس الحبة السوداءالوسط القیاسي الستحداث ( D-2,4 لتر/ملغم ٠,٢٢١ -١
لتر من المستخلصات الكحولیة /ملغم) ٥و١٠و١٠٠،٥٠،٢٥(مضافا الیھ  D-2,4 لتر/ملغم ٠,٢٢١ -٢

 لكالس نبات البابونج
 لتر من المستخلصات الكحولیة لكالس نبات البابونج/ملغم) ٥و١٠و٢٥و٥٠و١٠٠( -٣

لوكس  ١٥٠٠وبشدة اضاءة ) مْ ٢ ±٢٠( تم تحضین الزروعات كافة في حاضنة نمو بدرجة حرارة
  . ساعات ظالم  ٨ساعة ضوء مع  ١٦وبتعاقب ضوئي 

تkم تقkدیر الkوزن الطkر版 للكkالس علkى الوسkط الغkذائي وذلkك :تقدیر الوزن الطري لكالس الحبة السوداء
 ٣٠و٦٠بحساب الفرق بین وزن الدوارق الزرعیة وھي فارغة ووزنھا بعد نقل الكالس الیھا بعد مkرور 

  .وما من الزراعة ی
اسkتخلص البkروتین الكلkي مkن كkالس سkیقان الحبkة السkوداء النkامي : الكلفي البفروتین وتقفدیر استخالص

غkم مkن الكkالس وسkحق فkي  ١واسkتخدم . یوما من النمو ٦٠و٣٠على األوساط الغذائیة المختلفة بعد مرور
رسkب المحلkول باسkتخدام . ° م ٤وبدرجة حرارة % ٥بتركیز  Trichloricacetic acid (TCA)محلول

احkتفظ بالراسkب فقkط وغسkل الراسkب اربkع مkرات . دقkائق g 2000 /5جھاز الطرد المركز版 وبسرعة 
) . بعkد الطkرد المركkز版 فkي كkل مkرة وبkنفس الطریقkة السkابقة(اخذ الراسkب فقkط  % ٥ TCAبمحلول 

سkاعة  ٤٨رك لمkدة ألعیار版 ومزج جیkدا وت1N NaOH (k(واضیف الیھ محلول ھیدروكسید الصودیوم 
اجkر版 طkرد مركkز版 واخkذ الراشkح واكمkل الkى الحجkم القیاسkي . في الثالجة الستكمال ذوبان البkروتین 

 Lowry( Lowry، ثkkkم حkkkددت كمیkkkة البkkkروتین الكلkkkي باسkkkتخدام طریقkkkة ) 1N NaOH(بمحلkkkول 
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ي القیاسkkي قkkدرت كمیkkة البkkروتین فkkي المستخلصkkات المختلفkkة بمقارنتھkkا مkkع المنحنkk) . ١٩٥١وtخkkرون، 
  .والمحضر باستخدام تراكیز مختلفة من البومین المصل ألبقر版 ) ١(للبروتین الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  Lowry  المنحني القیاسي لتقدیر كمیة البروتین بطریقة ) : ١(الشكل 
  

  النتائج والمناقشة

تشkkیر : لسفوداءتفأثیر المستخلصفات الكحولیففة لكفالس نبفات البففابونج ففي اسففتحداث كفالس نبفات الحبففة ا
نتkkائج ھkkذه الدراسkkة ان باالمكkkان اسkkتحداث الكkkالس مkkن قطkkع سkkیقان بkkادرات نبkkات الحبkkة السkkوداء وان 
الكkkالس المسkkتحدث ینمkkو تباعkkا مkkع زیkkادة فkkي الkkوزن الطkkر版، وان عملیkkة اسkkتحداث الكkkالس تعkkود الkkى 

واضkkحا ان ھkkذه التراكیkkز  التراكیkkز المختلفkkة للمستخلصkkات الكحولیkkة لكkkالس البkkابونج المسkkتخدمة، ویبkkدو
حفزت نشوء الكالس بدرجات متفاوتة معتمدة على التراكیز المستخدمة فkالتراكیز الواطئkة للمستخلصkات  

لتkkkر حفkkkزت نشkkkوء الكkkkالس بدرجkkkة اعلkkkى مkkkن التراكیkkkز العالیkkkة وھkkkذا یؤكkkkد احتkkkواء /ملغkkkم)١٠،  ٥(
) ٢٠٠٥،  Joshiو Dhar(لكkالس المستخلصات النباتیة على ھرمونات نمو منظمة ومحفزة الستحداث ا

حیkث تشkkیر الدراسkات ان مستخلصkkات نبkات البkkابونج لھkkا تطبیقkات واسkkتخدامات عدیkدة المتالكھkkا مkkدى 
وtخkkرون،  Presibella(واسkع مkن المركبkات العضkویة التkي تkدخل فkي تركیkب منظمkات النمkو النباتیkة 

 ٥٠ز القلیkل فkي الوسkط الحkاو版 علkى فی، فقد تنوعت نسبة االستجابة الستحداث الكالس بین التح)٢٠٠٦
لتkر مkن المسkتخلص وتحفیkز /ملغkم ٢٥و  ١٠لتر وتحفیز متوسط فkي الوسkط الحkاو版 علkى /ملغم١٠٠و 

 ٠,٢٢١فkي حkین تبkین ان اضkافة ).١الجدول ،(لتر من المستخلص /ملغم ٥جید في الوسط الحاو版 على 
و  ٢٥و  ١٠و ٥(بونج بkالتراكیز المختلفkة مع المستخلصات الكحولیة لكkالس نبkات البkا D-2,4 لتر/ملغم
  لتر الى االوساط الغذائیة النامیة علیھا /ملغم) ١٠٠و  ٥٠

  
االستجابة لتحفیز نشوء الكالس لقطع سیقان بادرات نبات الحبة السوداء المزروعة على ) : ١(الجدول 

من تراكیز مختلفة او مضافا الیھما  D-2,4 لتر/ملغم ٠,٢٢١لوحده او مع   MSوسط
  . یوما من الزراعة ٣٠رلكل منھما على حدى بعد مروالمستخلصات الكحولیة لنبات البابونج 

 D-2,4 لتر/ملغم ٠,٢٢١ + MS لوحده MS )لتر/ملغم( المستخلصات الكحولیة لنبات البابونج
 +++ + صفر
٥ +++ ++++ 
١٠ ++ +++ 
٢٥ ++ ++ 
٥٠ + + 
١٠٠ + + 

كالس جیkد جkدا ، كkل معاملkة تمثkل معkدل خمkس مكkررات، ++++ كالس جید،+++ ،كالس متوسط ++ كالس قلیل ، + 
  زرعت قطعتین في كل مكرر

  

٧٥ ٠  

 )٣سم/مایكروغرام(  البروتین تركیز
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قطع سیقان نبات الحبة السوداء اعطkت اسkتجابة عالیkة بالمقارنkة مkع وجkود المستخلصkات لوحkدھا علkى 
انقسkkام  اعتمkkادا علkkى التكامkkل بkkین منظمkkات النمkkو والkkذ版 یعkkد ضkkرور版 لتحفیkkز) MS(الوسkkط الغkkذائي 

ولكkkkن التحفیkkkز ) ١٩٩٠محمkkkد و عمkkkر، (الخالیkkkا وتkkkوالي انقسkkkاماتھا وبالتkkkالي زیkkkادة نمkkkو الكkkkالس 
بالمستخلصات الكحولیة كان على االغلب اقل مما في الوسط القیاسي وھذا ربمkا یعkود الkى عkدم امكانیkة 

المستخلصkات مقارنkة الوصول الى التركیز االفضل الستحداث و نمو الكالس اضافة الى عدم نقاوة ھkذه 
  ).١٩٧٧،  D  )Street-2,4بمنظم النمو المصنع الـ

من نتائج ھkذه الدراسkة وجkد ان مستخلصkات نبkات البkابونج لھkا تkاثیر : التأثیر في الوزن الطري للكالس
متباین في تحفیز نمو كالس سیقان بادرات نبات الحبة السوداء وحسب التركیز المسkتخدم ،والkذ版 لkوحظ 

وھذا یعkود الkى احتkواء نبkات . یوما من الزراعة  ٦٠،٣٠عة الوزن الطر版 للكالس بعد مرور خالل متاب
البابونج ومستخلصاتھ على العدید من المركبkات المھمkة مثkل المخصkبات واالمونیkوم سkلفیت والجبkرلین 

). ٢٠١٠واخkرون،  Meawad؛   ٢٠٠٣واخرون، Latimer(والكالیكول والعدید من محفزات النمو  
بkkان الkkوزن الطkkر版 لكkkالس نبkkات الحبkkة السkkوداء ازداد بزیkkادة فتkkرة النمkkو )  ٢الجkkدول،(یوضkkح  حیkkث

باستثناء كالس الوسط الحاو版 على اعلkى تركیkز مkن مستخلصkات البkابونج اال ان الزیkادة كانkت متفاوتkھ 
اخل بkین معتمدة على تراكیز المستخلصات الكحولیkة لكkالس نبkات البkابونج المسkتخدمة اذ ربمkا حkدث تkد

منظمات النمkو الموجkودة فkي كkال النبkاتین وھkذا التkداخل لkھ تاثیراتkھ فkي نمkو الخالیkا وبالتkالي یkؤثر فkي 
، Emma ; ٢٠٠٦، Ratlamwala  ; ٢٠٠١واخkkرون،  Del La Torre(الkkوزن الطkkر版 للكkkالس 

اویkkkة علkkkى ان عملیkkkة تكkkkوین الكkkkالس مkkkن القطkkkع النباتیkkkة النامیkkkة علkkkى االوسkkkاط الغذائیkkkة الح). ٢٠٠٩
ایkام اعقبھkا بعkد ذلkك مباشkرة البkدء  ١٠المستخلصات الكحولیة بدأت بانتفاê ونمkو قطkر版 للقطعkھ لفتkرة 

ان التراكیkkز القلیلkkة للمستخلصkkات اعطkkت اعلkkى ) ٣و٢الجkkدولین ،(ویبkkدو واضkkحا مkkن . بتكkkوین الكkkالس
kى معدالت لالوزان الطریة خاصة عند تداخلھا مع محتویات الوسط القیاسي للحبkت اعلkوداء اذ كانkة الس

لتkر مkن مسkتخلص البkابونج فkي الوسkط /ملغkم ٥زیادة في الوزن الطر版 لالوساط الغذائیة الحاویة على  
یومkkا مkkن  ٦٠غkkم بعkkد مkkرور  ١٢,١١القیاسkkي للحبkkة السkkوداء حیkkث بلkkغ معkkدل الkkوزن الطkkر版 للكkkالس 

ى ان وجkود التراكیkز الواطئkة وربمkا یعkود ذلkك الA ( k، ٢(الزراعة واعطى كالس بلون اخضر الشkكل 
مkkن المخصkkبات والمحفkkزات مkkع التراكیkkز الواطئkkة مkkن منظمkkات النمkkو یكkkون االكثkkر تkkأثیراً فkkي النمkkو 

 Neem (Azadirachta(وھkkذا مشkkابھ السkkتخدام نبkkات النkkیم ). ٢٠٠٢واخkkرون،  Costa(واالنقسkkام 
indica ة لkع النباتیkس اذ ادت اضافتھ الى الوسط النامیة علیھ القطkات الخkنبLactuca sativa L.  ىkال

غم بعkد مkرور  ١٥من القطع المزروعة وبلغ معدل الوزن الطر版 % ٨٤تحفیز استحداث الكالس بنسبة 
لتkر بالمقارنkة مkع اسkتخدام /ملغkم٣یوما ھذا في حالkة اسkتخدام المسkتخلص بتراكیkز قلیلkة تصkل الkى  ٦٠

  ).٢٠٠٨واخرون،  Ashrafi(% ٥٠للقطع بلغت  لتر فقد اعطت نسبة انبات/ملغم ٢٥التراكیز العالیة 

لتkkر مkkن /ملغkkم ٥غkkم فkkي الوسkkط الغkkذائي الحkkاو版 علkkى  ٨,٥٤فkkي حkkین بلkkغ الkkوزن الطkkر版 للكkkالس
كمkkا اعطkkى الوسkkط  ) B،٢(یومkkاً مkkن الزراعkkة الشkkكل  ٦٠مسkkتخلص نبkkات البkkابونج لوحkkده بعkkد مkkرور 
 版رkوزن طkالس بkوداء كkة السkود  ٧,٤٨القیاسي للحبkد وجkم عنkز غkتخلص بتركیkم١٠المسkھ /ملغkر فیkلت

 Del La(، ھذا كلھ یعود الى احتواء مستخلصات نبات البابونج على مواد محفزة للنمو  ) C،٢(الشكل 
Torre  ،رونkkk٢٠٠١واخ;  Ratlamwala ،٢٠٠٦.( 版اوkkkوداء الحkkkة السkkkي للحبkkkط القیاسkkkا الوسkkkام

غkم  ٦,٣٥وزن طر版 للكkالس بلkغ لوحده فقد اعطى كالس بلون اخضر وب D-2,4 لتر/ملغم ٠,٢٢١على
بینمkkا یالحkkظ التkkأثیر التثبیطkkي او السkkلبي للتراكیkkز . ) D،٢(یومkkا مkkن الزراعkkة الشkkكل  ٦٠بعkkد مkkرور 

للمستخلصات سواء لوحدھا او مع الوسط القیاسي للحبkة السkوداء حیkث كkان ) لتر/ملغم١٠٠،٥٠(العالیة 
 ١,١٢تkر مسkتخلص اذ بلkغ الkوزن الطkر版 ل/ملغkم ١٠٠اقل وزن طر版 للكالس في الوسط الحاو版 على 

وھkذا ربمkا یعkود الkى ان   )  E،٢(یوما من الزراعة واعطى كالس بلون بني الشkكل  ٦٠غم بعد مرور 
 Raven(زیkkادة نسkkبة بعkkض منظمkkات النمkkو فkkي المسkkتخلص كاالوكسkkینات تكkkون مثبطkkة لنمkkو النبkkات 

المستخلصkkات المائیkkة الجافkkة لثمkkار نبkkات  ، فمkkثال ادى اسkkتخدام التراكیkkز العالیkkة مkkن)١٩٨٦واخkkرون، 
kادة تراكیkة لزیkة نتیجkمس المزروعkاد الشkي القرع الى موت قطع نبات عبkودة فkو الموجkزات النمkز محف

) لتkر/ملغkم١٠٠(كذلك ادى استخدام المستخلص لوحده بنفس ھذا التركیkز ).١٩٩٠احمد، (المستخلصات 
الى اعطاء تاثیر تثبیطي قلل من الوزن الطر版 للكالس بمkرور الوقkت وصkل معدلkھ الkى )  ٢الجدول ، (

ویبkدو واضkحا مkن . )  F،٢(الشkكل یومkا مkن الزراعkة ، وبkدئ الكkالس میkت  ٦٠غم بعkد مkرور ١,٣٩
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النتائج ان مستخلصkات كkالس نبkات البkابونج حفkزت بدرجkة التقبkل الشkك اسkتحداث ونمkو الكkالس للحبkة 
 لتkر/ملغkم ٠,٢٢١السوداء سواء لوحدھا او عند وجودھا في الوسط القیاسي للحبة السوداء الحاو版 علkى 

2,4-D ایتوكاینینات وھذا یؤكد احتوائھا على مواد محفزة للنمو لkینات والسkل االوكسkھا نشاط مشابھ لعم
)Meawad  ،رونkkط ). ٢٠١٠واخkkي وسkkاتین فkkو للنبkkات النمkkق منظمkkة لتوافkkونتیجMS  ةkkي للحبkkالقیاس

السوداء ادى الى زیادة  في معدالت الوزن الطر版 مقارنة بوجود المستخلصات لوحدھا وھkذا یعkود الkى 
فkي الوسkط القیاسkي ممkا ادى الkى  D-2,4 لتkر/ملغم ٠,٢٢١ن ومع توافق منظمات  النمو الداخلیة للنباتی

تحفیز عالي النقسام الخالیا ونموھا وبالتالي زیادة الوزن الطر版 للكالس، حیkث ان تkداخل السkایتوكاینین 
 RNAمkkع االوكسkkین حقkkق تkkوازن وافkkق حاجkkة النبkkات وصkkوال الkkى تحفیkkز االنقسkkام الخلkkو版 وبنkkاء 

  ).١٩٩٠محمد وعمر، (نمو الكالس والبروتین وبالتالي حفز 

بادرات نبات الحبة السوداء المزروعة على وسط معدل الوزن الطر版 لكالس سیقان ) : ٢(الجدول 
MS   ٣٠بعد مرور المستخلصات الكحولیة لنبات البابونجمضافا إلیھ تراكیز مختلفة من 

  .یوما من الزراعة ٦٠،

المستخلصات الكحولیة لنبات 
 )ترل/ملغم( البابونج

 )غم(الوزن الطر版 للكالس 

 یوما ٦٠ یوما ٣٠
 ٠0٠٢±١,٣ ٠0٠٢±٠,٨ صفر
٠±٣,١ ٥0٠±٨,٥٤ ٠٤0٠٤ 
٠±٢,١٨ ١٠0٠±٥,٥٩ ٠١0٠١ 
٠±٢,٢١ ٢٥0٠±٤,١١ ٠٢0٠٥ 
٠±١,٩١ ٥٠0٠±٢,٠٨ ٠٤0٠٣ 
٠±١,٦ ١٠٠0٠±١,٣٩ ٠٧0٠٤ 

  تیمثل الخطا القیاسي لمتوسط المعامالت، كل معاملة تمثل معدل خمس مكررا ±
  

  بkادرات نبkات الحبkة السkوداء المزروعkة علkى وسkطمعدل الوزن الطر版 لكkالس سkیقان ) : ٣(الجدول 
MS  ىkkعل 版اوkkم ٠,٢٢١الحkkر/ملغkk2,4 لت-D  نkkة مkkز مختلفkkھ تراكیkkافا إلیkkات مضkkالمستخلص

  .یوما من الزراعة ٦٠، ٣٠بعد مرور لنبات البابونج الكحولیة

المستخلصات الكحولیة لنبات 
 )لتر/لغمم( البابونج

 )غم(الوزن الطر版 للكالس

 یوما ٦٠ یوما ٣٠
 ٠0٠٣±٦,٣٥ ٠0٠١±٣,٧ صفر
٠±٤,٢ ٥0٠±١٢,١١ ٠١0٠٤ 
٠±٢,٨ ١٠0٠±٧,٤٨ ٠٤0٠٣ 
٠±٢,١٨ ٢٥0٠±٥,١ ٠٣0٠٢ 
٠±١,٦٥ ٥٠0٠±٢,١٨ ٠٦0٠٦ 
٠±١,٤٤ ١٠٠0٠±١,١٢ ٠٢0٠٤ 

  مكرراتیمثل الخطا القیاسي لمتوسط المعامالت، كل معاملة تمثل معدل خمس  ±
  

بصورة عامة یمكkن القkول بkان الزیkادة :التاثیر في المحتوى البروتیني لكالس سیقان الحبة السوداء -٣
في الوزن الطر版 للكالس خالل فترة نموه یجب ان تقترن الى حد مkا بالزیkادة والنقصkان فkي المحتویkات 

بدرجkة اسkاس علkى منظمkات النمkو  المختلفة لخالیاه، وان ھذه التغیرات لكالس العدید من النباتات تعتمkد
المستعملة ویرافق انقسام الخالیا زیادة فkي المحتویkات المھمkة والضkروریة الدامkة االنقسkام والنمkو مثkل 

حیث ان ا版 زیادة فkي الkوزن ) ٢٠٠٩عبود والدلیمي، (البروتینات، االحماض النوویة والكاربوھیدرات 
اتھا مع تغیرات خاصة داخلیة تؤد版 الkى انقسkامھا ومkن الطر版 یجب ان یرافقھا زیادة معنویة في محتوی

ان الزیkادة فkي ) ٥و ٤الجkدولین ،(اظھkرت النتkائج ). ١٩٩٧واخkرون ،  Mohammed(ثم تخصصkھا 
كانkت موازیkة للزیkادة فkي الkوزن الطkر版 فkي ) یومkا ٦٠(محتوى الكالس من البروتین خالل فترة النمkو 

لkف التراكیkز مkن المستخلصkات النباتیkة لوحkدھا او فkي الوسkط جمیع االوساط الغذائیة الحاویة علkى مخت
القیاسي للحبة السkوداء والزیkادة كانkت متفاوتkھ معتمkده علkى تركیkز المسkتخلص المسkتخدم وھkذا مایؤكkد 
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 Costa(احتkkواء المستخلصkkات علkkى مkkواد محفkkزة للنمkkو تلعkkب دورا مھمkkا فkkي عملیkkة بنkkاء البkkروتین 
واخkkرون،  Ohya( RNAوكاینینات تحفkkز البنkkاء الحیkkو版 للبkkروتین و، فمkkثال السkkایت)٢٠٠٢واخkkرون، 

وان عملیkkkkkة تحفیkkkkkز البنkkkkkاء الحیkkkkkو版 للبkkkkkروتین بوجkkkkkود السkkkkkایتوكاینینات مرتبطkkkkkة بزیkkkkkادة ) ١٩٨٦
polyribosome )Merfort  ،رونkkاني ، ١٩٩٧واخkkة ). ١٩٩٨؛ العkkھ ان كمیkkارة الیkkدر االشkkا تجkkومم

الوسkkاط الغذائیkkة الحاویkkة علkkى مستخلصkkات كkkالس نبkkات البkkابونج البkkروتین الكلیkkة للكkkالس النkkامي علkkى ا
) یومkا٦٠(لتر مستخلص على الوسط القیاسي خالل فترة النمkو /ملغم ٥كانت اعلى عند استخدام التركیز 

غkkم وزن طkkر版، وربمkkا یعkkود ذلkkك الkkى االخkkتالف بkkین عملیتkkي الھkkدم والبنkkاء /ملغkkم ١,٢١حیkkث بلغkkت 
) ٢٠٠٧، Salamon؛ ٢٠٠٣، واخkرون، Latimer(مkات النمkو الداخلیkة للبروتینات وكذلك وجود منظ

حیث اشارت العدید من البحوث ان منظمات النمو تلعب دورا مھما وفعاالً في زیادة قابلیة خالیا الكkالس 
  ).١٩٩٥،  Aboodو   Mohammad (على بناء البروتین 

  
 MSالحبة السوداء المزروعة على وسط بادرات نبات المحتوى البروتیني لكالس سیقان ) : ٤(الجدول 

المستخلصkkات الكحولیkkة لنبkkات الخkkالي مkkن منظمkkات النمkkو مضkkافا إلیkkھ تراكیkkز مختلفkkة مkkن  
  .یوما من الزراعة ٦٠، ٣٠بعد مرور البابونج

المستخلصات الكحولیة لنبات 
 )لتر/ملغم( البابونج

 )غم وزن طر版/ملغم(المحتوى البروتیني للكالس

 مایو ٦٠ یوما ٣٠
 ٠0٠٣±٠,١٦ ٠0٠١±٠,١٢ صفر
٠±٠,٥٢ ٥0٠±٠,٨٨ ٠٤0٠٤ 
٠±٠,٣ ١٠0٠±٠,٧٢ ٠٧0٠١ 
٠±٠,٢٤ ٢٥0٠±٠,٤٣ ٠٤0٠٥ 
٠±٠,٢١ ٥٠0٠±٠,٣١ ٠٣0٠٣ 
٠±٠,١٩ ١٠٠0٠±٠,١٨ ٠٥0٠٤ 

  یمثل الخطا القیاسي لمتوسط المعامالت، كل معاملة تمثل معدل خمس مكررات ±
  

  MSبkkادرات نبkkات الحبkkة السkkوداء المزروعkkة علkkى وسkkط المحتkkوى البروتینkkي لكkkالس ) : ٥(الجkkدول 
版2,4 لتر/ملغم ٠,٢٢١على  الحاو-D  ة مضافا إلیھ تراكیز مختلفة منkات الكحولیkالمستخلص

  . یوما من الزراعة ٦٠، ٣٠بعد مرور البابونج لنبات

المستخلصات الكحولیة لنبات 
 )لتر/ملغم( البابونج

 )ن طر版غم وز/ملغم(المحتوى البروتیني للكالس

 یوما ٦٠ یوما ٣٠
 ٠0٠٦±٠,٦١ ٠0٠٣±٠,٢٤ صفر
٠±٠,٣٤ ٥0٠±١,٢١ ٠٢0٠٣ 
٠±٠,٢٩ ١٠0٠±٠,٥٩ ٠٣0٠٢ 
٠±٠,٣٢ ٢٥0٠±٠,٤٨ ٠٥0٠٤ 
٠±٠,٢١ ٥٠0٠±٠,٢٧ ٠١0٠٦ 
٠±٠,١٩ ١٠٠0٠±٠,١٣ ٠٦0٠٣ 

  یمثل الخطا القیاسي لمتوسط المعامالت، كل معاملة تمثل معدل خمس مكررات ±
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على  MSإلى وسط  تراكیز مختلفة من المستخلصات الكحولیة لنبات البابونج إضافة تأثیر) : ٢(الشكل
  یوما من الزراعة )٦٠(نمو قطع بادرات نبات الحبة السوداء بعد مرور 

A –  وسطMS  القیاسي )MS +2,4 لتر/ملغم ٠,٢٢١-D ( لتر مستخلص /ملغم ٥مضافا الیھ
  بابونج كحولي لنبات ال

B –  وسطMS   لتر مستخلص كحولي لنبات البابونج/ملغم ٥مضافا الیھ 

C –  وسطMS  القیاسي )MS +2,4 لتر/ملغم ٠,٢٢١-D ( لتر مستخلص /ملغم ١٠مضافا الیھ
  كحولي لنبات البابونج

D-   وسطMS  القیاسي )MS +2,4 لتر/ملغم ٠,٢٢١-D (لوحده 

E-   وسطMS  القیاسي )MS +2,4 لتر/ملغم ٠,٢٢١-D ( لتر مستخلص /ملغم ١٠٠مضافا الیھ
  كحولي لنبات البابونج

F -  وسطMS  لتر مستخلص كحولي لنبات البابونج/ملغم ١٠٠مضافا الیھ  

 

A B 

C D 

E F 
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EFFECT OF ALKOHOLIC EXTRACTS OF CHAMOMILE (Matricaria 
chamomilla L.) CALLUS IN INITIATION, GROWTH AND PROTEIN 

CONTENT OF  BLACK BEAN (Nigella sativa L.)STEMS CALLUS  
Rana T.Y. Altaee  

Biology Dept., College of Sci., Mosul Univ., Iraq 
  

ABSTRACT 
            The study was carried out to know the effect of alkoholic extracts of 
chamomile (Matricaria chamomilla L.) in callus initiation and growth of 
explants of black bean (Nigella sativa L.) ,apart from the protein content. 
Results cleared different response of explant to callus initiation and growth 
with different concentrations of alkoholic extracts of chamomile . Which had 
been added to the standard medium of black bean callus initiation and growth   
[ MS+0.221mg/L 2,4-D (2,4- Dichchlorophenoxy acetic acid) ] .The results 
refer when adding of 5 mg / L of chamomile alkoholic extracts to standard MS 
medium was the best in initiation and growth the callus after 60 days with fresh 
weight average 12.11 g as comparing with 6.35 g of the standard medium with 
increasing in total content at 1.21 mg /gm as comparing with 0.61 mg /gm of 
standard medium ,and when adding chamomile alkoholic extracts alone to MS 
medium  enhanced  with degree initiation and growth callus..And also showed 
that adding of 5 mg /L alkoholic extracts to MS medium  greatly enhanced 
callus initiation and growtg after 60 days with fresh weight average 8.54g with 
protein content 0.88 mg /gm as comparing with MS medium alone. 
 

  المصادر
تkkاثیر المستخلصkkات المائیkkة الجافkkة لثمkkار القkkرع والطماطkkة علkkى اسkkتحداث ). ١٩٩٠(احمkkد ،امیkkرة اسkkماعیل 
  .رسالة ماجستیر، كلیة العلوم، جامعة الموصل، العراق.ونموعباد الشمس

دور بعkkض منظمkkات النمkkو القیاسkkیة والمصkkنعة حkkدیثا فkkي ). ٢٠٠٢(البكkkر، رحkkاب عبkkد الجبkkار حامkkد عبkkدهللا 
ومسkتوى المركبkات الفعالkة  .Nigella sativa Lاستحداث ونمو وتمایز الكالس من نبات الحبة السkوداء 

  .رسالة ماجستیر، كلیة العلوم، جامعة الموصل، العراق. فیھ
المائیkkة لجkkذور بعkkض المحاصkkیل وفkkي  تkkأثیر االفkkرازات والمستخلصkkات). ١٩٩٣(الkkراو版، اقبkkال مkkراد ظkkاھر 

اطروحkة .  .Triticum aestivum Lمرحلتي نمو علkى االنبkات والمراحkل المبكkرة لنمkو حنطkة الخبkز 
  .دكتوراه، كلیة العلوم، جامعة الموصل، العراق

ة تاثیر بعض منظمات  النمو في استحداث ونمو المزارع النسیجیة والخلوی). ٢٠٠٥(الطائي، رنا طارق یحیى 
رسالة . وقیاس مستوى بعض المركبات الفعالة فیھما .Matricaria chamomilla Lلنبات البابونج 

  .ماجستیر، كلیة العلوم، جامعة الموصل، العراق
تkأثیر اشkعة كامkا فkي نمkو كkالس نبkات الحبkة السkوداء ) ٢٠٠٩(عبود، ساجدة عزیز والدلیمي، حكمت مصkطفى 

)Nigella satival L. (٢٢، ة والعلممجلة التربی)٩٩-٩١):٢.  
وتkاثیر مستخلصkاتھا  .Nigella sativa Lدراسة مكونات الحبة السوداء المحلیkة ). ١٩٩٨(العاني، اوس ھالل 

  .رسالة ماجستیر، كلیة العلوم، الجامعة المستنصریة.على بعض االحیاء المجھریة
زراعkkة الخالیkkا واالنسkkجة  المفkkاھیم الرئیسkkة فkkي). ١٩٩٠(محمkkد، عبkkد المطلkkب سkkید وعمkkر، مبشkkر صkkالح 

  .مطبعة جامعة الموصل، العراق. واالعضاء للنبات
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