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  مستخلصال

وھندسة الحدائق    الدراسة في مختبر زراعة االنسجة النباتیة التابع لقسم البستنةھذه  تم تنفیذ

توظیف  بھدف وجرت التحلیالت في مختبر الحقول البیضاء، جامعة بغداد –كلیة الزراعة  -

 Rosmarinic( زیادة بعض المركبات الفینولیةمكانیة إ نة زراعة االنسجة النباتیة فياتق

acid ،Caffeic acid ،Coumaric acid ،Hespertin ( الترنجاننبات لMelissa 

officinalis L. بعض  متخصصة وغیر المتخصصة الىالنسجة االتعریض  عن طریق

تعقیم االجزاء  انیةاظھرت النتائج المتحصل علیھا امك: ةالكیمیائیة والفیزیائیالمحفزات 

نتائج أما  ،دقائق 3لمدة  % 0.18بتركیز  محلول ھایبوكلورات الصودیوم الخضریة باستخدام

 )MS( ئياعلى الوسط الغذ الجانبیة براعمالن زراعة أ فقد بینت منظمات النمو النباتیةتجارب 

Murashige  وSkoog ،1962   من الـ ¹‾ملغم.لتر 2المجھز بـ Benzyl Adenine 

)BA(  كن ھنالك أستجابة تذكر للقمم تفي حین لم  ،%80بلغت على نسبة استجابة أأعطت قد

أما بالنسبة لمرحلة النامیة عند زراعتھا على الوسط الزرعي ذاتھ وفي ظروف التحضین نفسھا، 

 NAA (Naphthalene acetic acid( والـ BAأظھرت مستویات الـ  فقدالتضاعف 

ً في عدد  ً معنویا  2بتركیز  BAتولیفة بین الـ الاذ اعطت  ھاوطول الفروعوالتداخل بینھما تأثیرا

. اً فرع 8.90بلغ  الفروععلى معدل لعدد أ ¹‾ملغم.لتر 0.2بتركیز  NAAالـ  مع ¹‾ملغم.لتر

ما صفة أ ،على التتابع ملغم 223.6 و 3126ا والجاف بلغ الطريعلى معدل للوزن أو ¹‾نبات

 NAAمن الـ  ¹‾ملغم.لتر 0.2مع  BAمن الـ  ¹‾لتر ملغم. 1التولیفة فرع فقد اعطت لطول ا

 االوراقستحث من ممكن الحصول على كالس أ سم. 6.19بلغ  طول للفرع المتضاعفعلى أ

 ¹‾ملغم.لتر 2المجھز بـ  MSعلى وسط  الناتجة من مرحلة التضاعف الخضري والمزروعة

 من الـ ¹‾ملغم.لتر 0.5و  D(2,4- dichlorophenoxy acetic acid-2,4( من الـ

)Kinetin(6-Furturyle Amino Perrine  خمسةفي تجربة تم فیھا دراسة تأثیر 

،  0.0  ،0.3( Kinمستویات من الـ  أربعةو)  D )0.0  ،1 ،2  ،3 ،4-2,4مستویات من الـ 

من الـ  ¹‾ملغم.لتر 2( التولیفة عطتأإذ والجاف للكالس  الطريعلى الوزن )  0.7،  0.5

2,4-D  من الـ  ¹‾ملغم.لتر 0.5وKin  (والجاف للكالس  الطريعلى معدل من الوزن أ

االنسجة المتمایزة (نموات  ، أدخلت بعدھاعلى التتابعملغم  21.20،  230.8بلغ والمستحث 

ي اذ عرضت ئفي تجربة التحفیز الفیزیا خضریة متضاعفة) واالنسجة غیر المتمایزة (كالس)

ساعات  8ساعة ضوء و 16ساعة ضوء،  24مختلفة من األضاءة ( دلمد ھذه األجزاء المختلفة
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 ً ساعة ظالم) بھدف دراسة تأثیر ھذا العامل على المركبات الفینولیة المنتجة  24ظالم وأخیرا

النموات  تفوقت ،والجاف لألنسجة المختلفة الطريوكذلك تأثیره في الوزن في ھذه األجزاء 

تم المنتجة والتي  ة المركبات الفینولیةیات الحقل في كمنب على على حد سواء الخضریة والكالس

، HPLC (High performance Liquid Chromatography)كشف عنھا بجھازالـ ال

، 303.7 بلغووجاف  طرياعلى وزن  ساعة ضوء اعطى 16المعرض لمدة الكالس  ان

المنتجة كمیة المركبات الفینولیة  فيوان ھذه المدة من االضاءة اثرت  على التتابعملغم  27.71

 و الـ  Rosmarinic acid مركب الـ ازدادت كمیة كل من في الكالس المعرض لھا اذ

Caffeic acid عما ھي علیھ في  على التتابع ¹‾مایكروغرام. غم 33.49و  87.85بلغا  وقد

كل من الكالس المعرض للظالم ونبات الحقل وھذه األختالفات كانت معنویة على مستوى 

ازداد تركیز  فقد ساعة ضوء 24أما عند تعریض الكالس لمدة ، % في كلتا الحالتین5أحتمالیة 

ً عن كالس الظالم  Hespertin الـ و Coumaric acidالـ  يكل من مركب وكالس الـ معنویا

    .على التتابع ¹‾مایكروغرام. غم 91.2و  42.4ونبات الحقل ووصال الى ساعة ضوء  16

عدم وجود أختالف معنوي إلى والجاف لألفرع المتضاعفة  الطريالوزن تشیر نتائج صفتي   

ساعة ضوء في  16ساعة ضوء و التفرعات المحضنة على  24بین التفرعات المحضنة على 

ساعة ضوء على المحضنة  16في حین تفوقت التفرعات المحضنة في  الطريصفة الوزن 

ً  كماساعة ضوء في صفة الوزن الجاف  24على  تفوقت النموات الخضریة المتضاعفة معنویا

، Rosmarinic acid ،Coumaric acid اتعلى كمیة من المركبأباعطائھا 

Hespertin  ـ ة مركب الیظالم في حین بلغت كم 8ساعة ضوء و 16تحضین بلغت  مدةفي

Caffeic acid كما أشارت نتائج حامض ساعة ضوء 24عند التحضین لمدة  یمكن على ماأ ،

خضریة النموات الالروزمارنك وھو المركب الفینولي األھم في ھذه الدراسة الى تفوق 

ً الى  Rosmarinic acidفي كمیة الـ  الكالسعلى  متضاعفةال المنتجة كما تشیر أیضا

) نتیجة التحفیز بالعامل Rosmarinic acidالحصول على أكبر زیادة في الحامض ذاتھ (

 8ساعة ضوء و 16والمعرض الى ي (مدد األضاءة) في النمو الخضري المتضاعف ئالفیزیا

من  بنسبة زیادة وصلت الى اكثر ¹‾مایكروغرام. غم 100.44والتي بلغت  ساعات ظالم

، ولھذا فقد تم أعتماد ھذه ضعفین ونصف عما ھو علیھ حامض الروزمارنك في النموات الحقلیة

للتجربة الالحقة والتي كانت تھدف الى الكشف عن امكانیة زیادة انتاج حامض  أساساً النموات 

حامض  الكیمیائيوزمارنك في ھذه النموات بعد تعریضھا لمستویات مختلفة من المحفز رال

  . Phenylalanineفنیل االنین ال
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الى مستویات مختلفة من الحامض االمیني  موات الخضریة المتضاعفة نسیجیاً تم تعریض الن

الباديء االولي  كونھ ¹‾ملغم.لتر) 15و Phenylalanine )0 ، 2.5 ، 5 ، 10 فنیل االنین

ً ، ثیر من المركبات الثانویة األخرىوالك Rosmarinic acidلمركب الـ  اذ ازدادت معنویا

فنیل  ¹‾ملغم.لتر 0تركیز  ضري المتضاعفخالنمو البمقارنة (الروزمارنك) كمیة ھذا الحامض 

اال ان المستوى األعلى في  الكیمیائيولجمیع مستویات المحفز ومعاملة النمو الحقلي  االنین

زروعة مكان في معاملة النموات الخضریة المتضاعفة وال Rosmarinic acidمركب انتاج 

وصل إذ  Phenylalanineمن الحامض االمیني  ¹‾ملغم. لتر 5المجھز بـ  MSعلى وسط 

ً م ¹‾مایكروغرام. غم 477.0الى انتاج حامض الروزمارنك  مایكروغرام.  100.44مع  قارنة

في النموات الخضریة  ¹‾مایكروغرام. غم 26.94في النموات الخضریة النسیجیة و  ¹‾غم

أضعاف في حالة النموات الخضریة النسیجیة  ثالثةمن اي بنسبة زیادة وصلت الى اكثر  الحقلیة

ً في حالة النموات الحقلیةغیر المعاملة والى    .حوالي سبعة عشر ضعفا


