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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 
الَِحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت  ِر الَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ َوَبشِّ

َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَْنَهاُر ُكلََّما ُرِزقُوا ِمْنَها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزًقا 

ُرِزْقَنا ِمْن َقْبُل َوأُُتوا ِبِه ُمَتَشاِبًها َولَُهْم فٌَِها َقالُوا َهَذا الَِّذي 

َرةٌ َوُهْم فٌَِها َخالُِدونَ   (52)أَْزَواٌج ُمَطهَّ

 

 

 

 صدق هللا العظٌم

 (52سورة البقرة االٌة )

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشكر والتقدٌر
 

فً عاله فإلٌه ٌنسب الفضل كله فً إكمال هذا العمل وبعد  ّفً البداٌة الشكر والحمد هلل جل

فالحمد  والشكرهلل. أتقدم بوافر شكري وتقدٌري إلى عمادة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ورئاسة 

 قسم علوم الحٌاة إلتاحتهم الفرصة ْلكمال دراستً العلٌا وماقدموه لً من العون والمساعدة.

بالشكر  –المشرف على رسالتً  –ى محمد إبراهٌم المهداوي وأتوجه إلى أستاذي الدكتور مثن

والتقدٌر الذي لم تفٌه اي كلمات حقُه فلوال دعمه الكبٌر ماتم هذا العمل, فجزاه هللا تعالى ماهو 

 أهله وبارك هللا له فً وقته وعمره وعملة وإلى مزٌد من التمٌز والرقً والنجاح إن شاء هللا .

لمن غمرتنً بحبها سأشكر ماحٌٌت أمً انتً من تجرعتً كأس  من أي أبواب الثناء أدخل

الشقاء مرا لٌسقٌنً رحٌق السعادة ..الى من ضحت بالكثٌر من اجل ان أحٌا.. ومهما وصفتك 

 فلن استطٌع أن أكمل لٌس تهاوناُ ولكن شًء اعمق من ذلك.

ا الٌوم أمامه بعد أن شكري وتقدٌري إلى أبً الذي بذل كل مابوسعه ْلجلنا سنة تلو السنة لٌران

 كبرنا مهما شكرت فإنً اشعر  بالقصور تجاهك ادامك هللا ذخرا وعزا لنا.

 

وأتقدم بجزٌل الشكر والتقدٌر الى اخوتً )مها ومصطفى و بكر وعبد الرحمن وهبه( لما لهم 

من فضل ومسانده لً طٌله مدة دراستً فقد غمرونً بحبهم ومساعدتهم... لكم منً كل الحب 

 دة.والمو

شكري وتقدٌري الى رفاق دربً والسحابه المعطاء الى جمٌع صدٌقاتً وزمالئً اللذٌن تحملوا 

الكثٌر من أجلً واسهموا فً مساعدتً بدون مقابل :) هبه محمود أحمد ,نور عوٌد عودة , 

 بتول محمد علوان, نوفل محمد , حٌدر حاتم والشكر الموصول الى عمً مروان حاتم علوان (

 

الوفاء واإلخالص واالحترام أتقدم بشكري إلى من قدموا لً معروفا بكل نفس راقٌة  ومن باب

 وطٌبة أساتذتً: ) ألدكتور محمد عبد الداٌم صالح و االستاذ قٌس عباس حسٌن (

 

 سارة مطشر حاتم

 

 الشكر والتقدٌر



 

 

 

 

بالخلق العظٌم إلى من أضاء بعلمه عقل غٌرة .. صاحب االسراء والمعراج ..إلى من كلله هللا 

 امام المرسلٌن.

 ) النبً محمد علٌه الصالة والسالم (                                                    

منك تعلمنا أن للنجاح قٌمه ومعنى ..ومنك تعلمنا كٌف ٌكون التفانً واإلخالص فً العمل .. 

 ستاذي الفاضل "ومنك أمنا ان المستحٌل فً سبٌل اإلبداع والرقً .......  "أ

 

 إلى من اشتروا  لنا لٌالً أمنا بدمائهم الطاهرة ..  

 إلى أرواح فً السماء ترزق عند هللا .... " شهداء العراق "  

 

ٌنابٌع اْلمل ...ٌاقمرا أضاء ظالم عقلً وأضاء لً  ّإلى شمسا أذابت جمود قلبً َوَفُجَرت

 .......    " أمً الغالٌة " طرٌقا فً الحٌاة ...إلى من غرست حب هللا فً فؤادي

إلى قدوتً اْلولى ونبراسً الذي ٌنٌر دربً ... إلى من أعطانً ولم ٌزل ٌعطٌنً بال حدود 

...إلى من رفعت رأسً عالٌا افتخارا به ...ادعوا هللا ان ٌبقٌك ذخرا لنا وال ٌحرمنا حبك 

 وحنانك .........    " أبً العزٌز "

 

إلى االبتسامة اللطٌفة التً شقت بجمال نورها ظالم قلبً فمسحت مابه من هموم ... إلى تلك   

 فً قلبً ٌنبوعا من اْلمل فً هذه الحٌاة القاسٌة... " أخوانً "  ّاللمسة الحانٌة التً َفجَرت

 

 مالئً "إلٌكم لروعة أخالقكم وتمٌزكم الملحوظ وحضوركم الراقً واالبتسامة الدائمة.... " ز   

 

 الباحثة

 

 اإلهداء



 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ    

 إقرار المشرؼ   

 
)أألكثار ألدقيؽ وأستحثاث ألكالس والكشؼ عف  نشيد أف إعداد ىذه الرسالة الموسومة بػ     

ساره مطشر  التي قدمتيا الطالبة ( L. Physalis angulataفي نبات  Physalinمركب 
وىي جزء مف  ,جامعة ديالى - قد جرت تحت إشرافنا في كمية التربية لمعمـو الصرفة حاتـ

                                                              .متطمبات نيؿ شيادة الماجستير في عمـو الحياة

 

التوقيع:                                                                  

أ. ـ. د مثنى محمد ابراىيـ  المشرؼ :     

ـ 2016/  9/     22التاريخ :       

 

 إقرار رئيس قسم عموم الحياة

 
بناء عمى التوصيات المتوافرة  أرشح ىذه الرسالة لممناقشة   

 

:  التوقيع   

عمار أحمد سمطاف د  ـ. أ.االسـ:  

رئيس قسـ عمـو الحياة   

ـ 2017التاريخ :       /     /   

 

 



 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

  إقرار المقـو المغوي    
   

أألكثار ألدقيؽ وأستحثاث ألكالس والكشؼ عف مركب )أشيد أف ىذه الرسالة الموسومة بػ     
Physalin في نباتL. Physalis angulata) سارة مطشر  الماجستير ةيا طالبتالتي قدم

وبذلؾ أصبحت الرسالة  ,لغوية وتعبيريةوُصّحَح ما ورد فييا مف أخطاء روجعت لغويأ  حاتـ
 مؤىمة لممناقشة بقدر تعمؽ األمر بسالمة األسموب وصحة التعبير.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

:                                  التوقيع   

د اياد عبد الودود عثماف الحمداني أ. االسـ:  

                            2017/   /   التاريخ :  

                     

 

 

 



يـبسـ اهلل الرحمف الرح  

   إقرار الخبير العممي      
 

)أألكثار ألدقيؽ وأستحثاث ألكالس والكشؼ عف  أشيد أف ىذه الرسالة الموسومة بػ     
ير ساره الماجست ةيا طالبتالتي قدم (L. Physalis angulataفي نبات Physalinمركب 

قسـ عموـ الحياة قد تـ مراجعتيا مف الناحية العممية وبذلؾ أصبحت الرسالة  مطشر حاتـ 
 مؤىمة لممناقشة.                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

التوقيع :                      

  أ. ـ. د. مصطفى طو محمداالسـ :                                                  

ـ 2017التاريخ :      /      /                                                

 

 

 

 



 اقرار لجنة المناقشة
نشيد نحف أعضاء لجنة المناقشة, بأننا اطمعنا عمى ىذه الرسالة الموسومة بػ )أألكثار        

 (,L. Physalis angulataفي نبات Physalinألدقيؽ وأستحثاث ألكالس والكشؼ عف مركب 
وقد ناقشنا الطالبة  ساره مطشر حاتـ  في محتوياتيا وفيما ليا عالقة بيا, ونعتقد بأنيا جديرة 

 بالقبوؿ لنيؿ درجة ماجستير في عمـو الحياة بتقدير) أمتياز (.
 رئيس المجنة                             

 التوقيع :                             

 أ. د. كاظـ محمد أبراىيـ  االسـ :                             

 المرتبة العممية :                              

  2017التاريخ :  /  /                             

   عضو المجنة          عضو المجنة                                   

 التوقيع :                              التوقيع :                   

 أ.ـ.د. أياد عاصي عبيد: االسـ                            تمفاف عناد احمد  أ.ـ.االسـ : 

 المرتبة العممية :                      المرتبة العممية :                    

 2016التاريخ :   /  /                                  2016التاريخ :   /  /
 اً مشرف واً عض

 التوقيع :

 أ.ـ.د. مثنى محمد أبراىيـاالسـ :                    

 المرتبة العممية:  

 2016التاريخ :  / /      

 مصادقة عمادة كمية التربية لمعموم الصرفة

 التوقيع :

  االسـ :
 المرتبة العممية :

 



 الخالصة

عمػػػـو األنسػػػجة النباتيػػػة التػػػابع لقسػػػـ و  الخاليػػػا فػػػي مختبػػػر زراعػػػة الحاليػػػة ُأجريػػػت الدراسػػػة 

ولغايػة  2015/تشػريف األوؿخػالؿ المػدة مػف  ديػالىبجامعػة  تربية لمعمـو الصرفةفي كمية ال الحياة

  L. Physalis angulata   كػرز األرضنبػات ل ألنسػيجي  كثػارأأل دراسػة يػدؼب ,2016/أيػار

زراعتيػػا عمػػػى بعػػد مػػف خػػالؿ تضػػاعؼ أطػػراؼ األفػػرع والعقػػد ذي األىميػػة الطبيػػة والصػػيدالنية, 

Benzyl adenine (BA ) المػػػػػزود بتراكيػػػػػز مختمفػػػػػة مػػػػػف MS)موراشػػػػػيو وسػػػػػكوج )وسػػػػػط 

د و المػػز  طالتضػػاعؼ عمػػى نفػػس الوسػػبعػػد الناتجػػة  فػػرعومػػف ثمػػة تجػػذير األ ,Kinetin (Kin)و

باإلضػافة إلػى اسػػتحثاث الكػالس مػػف Indole Butyric Acid (IBA )-3 بتراكيػز مختمفػة مػػف

المػزود  MSزراعة السيقاف تحػت الفمقيػة لبػادرات معقمػة ناتجػة مػف الزراعػة النسػيجية عمػى وسػط 

ومػػف ثػػـ تقػػدير  Dichloro phenoxy Acetic Acid (2,4-D) -2,4 بتراكيػػز مختمفػػة مػػف

مػػػف الزراعػػػة  يومػػػاً  60و 45و 30بعػػػد فػػػي الكػػػالس النػػػاتو  Bالفايسػػػميف و  Aفايسػػػميف ال ركػػػب م

 وتشير النتائو إلى اآلتي :

تػػـ الحصػػوؿ عميػػو مػػف  نبػػاتي 1-فػػرع. جػػزء 6.0والبػػال   طػػراؼ األفػػرعألأفضػػؿ تضػػاعؼ  -1

1-. لتػرممغػـ 1.5 ثالمػزود  MSعمػى وسػط  االفرعالعقد المفردة  ة زراع
 BA  وذلػؾ بعػد

. فػػػرع 10.0بمػػ    المفػػردة العقػػدأفضػػؿ تضػػػاعؼ مػػف . واف ثمانيػػة أسػػابيع مػػف الزراعػػة 

 .نباتي 1-جزء

سػجمت األفػرع و %  100-60تراوحت نسبة التجذير لألفرع الناتجة مػف التضػاعؼ  بػيف  -2

 MS التجػذير عمػى وسػط تيػامػف زراع 1-جػذر. فػرع 16.0بمػ  أعمى معدؿ لعدد الجذور 

فػػػي حػػػيف سػػػجمت أعمػػػى القػػػيـ المعنويػػػة لصػػػفة معػػػدؿ  IBA 1-لتػػػر. ممغػػػـ 0.2 ثالمػػػزود 

 ثالمػػزود  MS سػػـ فػػي األفػػرع المزروعػػة عمػػى وسػػط التجػػذير 9.8الجػػذر والبالغػػة  طػػوؿ

 .IBA 1-لتر. ممغـ 0.1



مػف زراعػة أجػػزاء  وتػـ الحصػػوؿ عميػوزف طػري غػـ  4.65 بمػػ  كػالسوزف طػري لمأفضػؿ  -3

وذلػؾ بعػد أربعػة  D-2,4 1-لتر. ممغـ 0.3المزود  MSعمى وسط  السيقاف تحت الفمقية

 أسابيع مف الزراعة.

بداللػة  الكػالس فػي مػزارع Bوفايسػميف  Aكؿ مػف مركػب فايسػميف  ظيرت البيانات وجودأ -4

   High Performance Liquidكروماتوكرافيػػػا السػػػػائؿ العػػػالي الكفػػػػاءة القػػػراءات  

Chromatography  فايسميف , وعمومًا تراوحت نسبة تواجد القياسية نةمع العيوالمقارنة

A  وفايسػميفB  عمػػى التػوالي, فػػي عينػػات %  250 -12.25% و 18.77- 7.60بػػيف

 Aمػػػػػف فايسػػػػػميف  وجػػػػػودأعمػػػػػى و إف  .يومػػػػػاً  60و 45و 30الكػػػػػالس لممراحػػػػػؿ العمريػػػػػة 

فػػي تػػـ الحصػػوؿ عمييػػا مػػف الكػػالس  % عمػػى التػػوالي,250و 18.77كػػاف  Bوفايسػػميف 

مريػة لمكػالس قػد يومًا, واف نسبة تواجد المركبيف ولجميػع المراحػؿ الع 45المرحمة العمرية 

سػػػجمت قيمػػػًا اعمػػػى مػػػف نسػػػب تواجػػػد المػػػركبيف فػػػي اوراؽ النبػػػات الطبيعيػػػة عنػػػد مرحمػػػة 

فػي أنسػجة  Bفايسػميف الو  Aفايسميف االزىار. وعمومًا تؤكد ىذه الزيادات في مستويات ال

الكػػػالس إلػػػى أف ىػػػذا قػػػد يكػػػوف مؤشػػػرًا إلػػػى أف  المػػػزارع النسػػػيجية تعػػػد مصػػػادر مفضػػػمة 

ؿ عمى النواتو األيضية الثانوية وبديال مناسػبًا عػف النباتػات االعتياديػة ومستديمة لمحصو 

. 
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 الفصل األول
 المقدمة
 

, والسيما لخدمتويوظفيا االنساف تعد تقانة الزراعة النسيجية إحدى التقانات الحيوية التي 
في مجاؿ إكثار أنواع عديدة مف النباتات لما تمتاز بو ىذه التقانة مف ميزات لعؿ مف أىميا 
اإلكثار الساللي السريع الذي يعد مف التطبيقات ذات األىمية الكبيرة التي تتـ بإتباع طرائؽ 

براعـ األبطية اواستحثاث مختمفة لمتمايز والتكويف الشكمي كتكويف البراعـ العرضية أوتحفيز نمو ال
األجنة الالجنسية )األجنة الجسمية(, لمحصوؿ عمى أعداد ىائمة مف النباتات الخالية مف 
المسببات المرضية والمشابية لمنبات األـ في وقت قصير نسبيًا وفي أي وقت مف أوقات السنة, 

نتاج فضاًل عف استعماؿ ىذه التقانة في مجاالت بحثية وتطبيقية منيا تربية و  تحسيف النبات, وا 
العقاقير الطبية واألدوية ودراسة الجوانب األساسية لنمو وتطور النبات, واأليض الثانوي 

(Kasumi  ,و  2004وآخروفGupta   وIbarakl ,2006.) 

تعد النباتات الطبية مصدرًا متجددًا لمدواء والغذاء, وفي الوقت الحاضر ىناؾ تناقص كبير       
تات الطبية ناشئ عف تدخؿ اإلنساف في البيئة الطبيعية, لذلؾ اتجو العمماء إلى في مصادر النبا

تقانة الزراعة النسيجية إلنتاج النباتات  الستفادة مفطريقة جديدة لمتغمب عمى ىذه الصعوبة با
 Sarinالميمة عف طريؽ تقانة اإلكثار الدقيؽ لمنباتات التي تقـو عمى مبدأ الطاقة الكامنة لمخمية 

)Totipotency  ,2005 تتميز النباتات الطبية عف غيرىا باحتوائيا مركبات وعناصر .)
كيميائية ذات تأثير طبي وفسمجي نافع لجسـ اإلنساف في حالة المرض التي تستعمؿ بالمقادير 
المحددة عمميا والموصوفة طبيا والتي اغمبيا مواد ايض ثانوي, وتصنؼ المواد الفعالة عمى 

لكيميائية وصفاتيا الطبيعية إلى القمويدات والكاليكوسيدات والفينوالت وغيرىا أساس خصائصيا ا
(, وازداد االىتماـ في انتاج المواد النباتية عالية القيمة بتقانة الزراعة النسيجية 2009)العرقاوي, 

تبريا, لما توفره مف امكانية التغمب عمى العديد مف المشاكؿ المرتبطة بإنتاج النباتات حقميا أو مخ
 factoriesفضال عف دور المزارع النسيجية التي يمكف وصفيا بأنيا مصانع تحويؿ حيوي 

bioconversion ( مف مركبات ذات قيمة واطئة إلى نواتو ذات قيمة عاليةBhojwani   و
Razdan ,1996  وYong  ,2008وآخروف) 



أىـ االنواع المنتشرة في مقاطعات معدودة مف العراؽ  Physalis alkekengi يعد نبات    
 Physalis angulataيعود إلى العائمة الباذنجانية, في حيف سجؿ النوع و ( 1983)السامرائي, 

L.   ,(.2006قيد الدراسة ألوؿ مرة ضمف الموسوعة النباتية العراقية مف قبؿ )العالؽ 

إلى الشكؿ المثاني المتضخـ لمكأس بينما يدؿ اسـ  Physalisيشير اسـ الجنس  
إلى سيقاف النبات الزاوية ألمربعة الشكؿ ولمنبات العديد مف األسماء الشائعة إذ angulataالجنس 
 Cherry و Ballon و Hogweed cherry و Cutleaf Groundو  Goosberryيدعى 

(Janardhanan ,2003, 2012, ألعالؽ.) 

رة رئيسية في النبات في مرحمة البموغ حيث يتركز المركب بشكؿ بصو  Physalin جمعيت
اعتمادا  Physalinكبير في النباتات المثمرة والنباتات المزىرة, وتختمؼ األنسجة مف حيث تراكـ 

في األوراؽ  Physalin Bفي الثمار الناضجة و Physalin Aعمى نوع مركب الفيسميف يتراكـ 
في األوراؽ  Physalin Fفي براعـ األزىار و  Physalin Dالناضجة وبراعـ األزىار و 

 (.2005واخروف,  Azlanالناضجة )

 

 -ىدف الدراسة :

 بناءا عمى ما سبؽ مف االىمية الطبية لمنبات

 -ىدفت الدراسة الى :

التوصؿ إلى أفضؿ الظروؼ إلكثار النبات بالزراعة النسيجية مف حيث نوع الجزء   -1
 النباتي ومنظمات النمو المدروسة.

 ( في استحداث الكالس ونموه الالحؽ.D-2,4دراسة تأثير بعض االوكسينات مف )  -2
في مزارع  Physalinاالستخالص والكشؼ والتشخيص والتقدير الكيميائي لمركب  -3

 .HPLCار مختمفة باستخداـ تقنية الكالس باعم
 

 
 



 الفصل الثاني
 استعراض المراجع

 المزارع النسيجية مصدرًا لنواتج األيض الثانوية :2-1
الكثير مما  ويزاؿ طب االعشاب لدي ماعمى الرغـ مف التقدـ اليائؿ لمطب التقميدي, ومزاياه ف     

دائـ طواؿ التأريخ )باستثناء الخمسيف سنة ف البشر اعتمدوا بشكؿ ألى نسياف إيقدمو, فنحف نميؿ 
مراض ذات العمؿ البسيطة )شوفالييو, و نحو ذلؾ( عمى النباتات لمعالجة كافة األأخيرة األ

ستخدـ ألغراض عالجية بالنباتات الطبية الحتوائيا ت ( ويطمؽ اليوـ عمى النباتات التي2010
 و Giriلكثير مف المواد الصيدالنية )يض الثانوية التي تعد المصدر الرئيسي عمى نواتو األ

Narasn ,2000( تـتنواع النباتية المعروفة التي % مف األ30, التي ال تزاؿ تشكؿ حوالي ّ
فادة منيا في الطب البديؿ, إذ يعتمد اكثر مف ثالث ارباع سكاف العالـ عمى النباتات او اإل

عشاب يث تصنع األح .(1998وآخروف ,  Joyمستخمصاتيا في وصفات الطب الشعبي )
عداد إو مستخمصيا في أمطحوف المادة النباتية  عمؿالطبية في صي  كثيرة ومتنوعو, إذ يست

النقائع والمغميات والمبخات والرفادات والمراىـ والدىوف اعتمادًا عمى المادة الفعالة وتأثيرىا 
تات بداًل مف المختبرات يزاؿ الطب التقميدي يعتمد عمى النباما (. و 2010الفسيولوجي )شوفالييو, 

يتطمب  , إذدوية التقميديةمف بيف اكثر األّ ددوية التي تع% عمى االقؿ مف األ25في انتاج 
عف اف ىذه المركبات  الً ض(. فSarin  ,2005الحصوؿ عمييا الرجوع الى مصادرىا الطبيعية )

( كمركب Dixon   ,1985ولكمفتيا العالية في حاؿ تصنيعيا ) ةال يمكف تحضيرىا بسيول
وليس الحصر التي ال  ,الكينيف المضاد لممالريا او دواء القمب الديجوكسيف عمى سبيؿ المثاؿ

 (.2010يمكف االستغناء عنيا مف مصادرىا النباتية )شوفالييو, 

تعرؼ مجموعو العمميات التي يقوـ بيا النبات مف خالؿ تحويمو مصادر الطاقة والمواد   
منيا في عمميو النمو باأليض ُيفاد ولية ألى مركبات إالذي يعيش فيو الخاـ المجيزة في الوسط 

Metabolism  الذي يكوف عمى نوعيف:  البناءAnabolism   واليدـCatabolism 
(Mathews و Van Hold ,1991 وتدعى المواد التي ينتجيا النبات بكميات كبيرة مثؿ .)

حماض األمينية واالنزيمات واالحماض النووية التي الكاربوىيدرات والبروتينات والدىوف واأل
Primary metabolism (Sarin  ,2005 .)يستغميا النبات خالؿ نموه بنواتو االيض االولية 

ولية مثؿ الفينوالت والقمويدات في حيف تدعى المواد التي ىي نواتو جانبية أليض المواد األ
  Secondary metabolismيض الثانوية األ نواتو مف والفالفونويدات والستيرويدات وغيرىا

 Secondary productsو كما تسمى بالمركبات الثانوية أيض الثانوية ( اف نواتو األ1)الشكؿ 



 جزيئية عالية واشكاالً  اً عف امتالكيا أوزان الً ضف النباتات تنتجيا بكميات قميمة جدًا فأتمتاز ب
 ىيكمية كبيرة.

       

 

يض         يض الثانوي من مركبات األبناء األنواع الرئيسة من نواتج األ(: مسارات 1الشكل )
 (.Seigler ,1991 األولية )

 



        
و تمثيؿ أو البناء الضوئي أفي عمميات التنفس  اً مباشر  اً ال تمتمؾ نواتو االيض الثانوية دور    

 و Taizوالدىوف )المغذيات او نقؿ المحاليؿ او تصنيع البروتينات والكربوىيدرات 
Zeiger,2002 اال انيا تمتمؾ دورا في تفاعؿ النبات مع محيطة فقد يكوف دورىا دفاعيا ضد )

و أ  UVالبنفسجية فوؽ المسببات المرضية واآلفات او في حماية النبات مف التعرض لألشعة
 (.Razdan ,2003او زيوت عطرية  لجذب الحشرات ) دورىا في عممية التمقيح كصبغات

 Mulabagalتزايدت الحاجة الى المواد الصيدالنية والطبية واالصباغ في العقود االخيرة )    
نتاج الحقمي وتناقص النباتات يجاد بدائؿ عف اإلإلى إ(, مما دفع بالمنتجيف Tsay ,2004و

باتات البرية منيا كاالستفادة مف مزايا تقنيات الزراعة النسيجية كاإلكثار الساللي السريع وتربية الن
 Mantell وراثيا ) حوريياوتوظيؼ مزارع الكالس او المعمقات الخموية كمزارع طبيعية او بعد ت

( في الحصوؿ عمى النواتو الثانوية بدرجة نقاوة عالية بديال عف استخالصيا 1985وآخروف, 
تمرة امكانية انتاجيا بكميات كبيرة وبصورة مسفضاًل عف  .(Purohit ,1999 بالطرؽ التقميدية )

ف خاليا النبات التي إوعدـ تداخميا مع مواد نباتية اخرى.  الخارجية بعيدا عف الظروؼ البيئية
نسجة المختمفة والتي منيا مزارع الكالس والمعمقات الخموية تتميز بقابميتيا عمى تنمو في مزارع األ

ـ وىناؾ نباتات األ لتمؾ التي تنتجيا ةانتاج وتراكـ مركبات كيميائية تكوف ىذه المركبات مشابي
يض الثانوية المختمفة مثؿ االنثوسيانيف مركبات األ العديد مف الدراسات العممية التي تصؼ انتاج

و  Saponinsو Coumarins وFlavones و Carotenoidsلقمويديةوالمركبات ا
Naphthaquinons وTannins  وTerpenoids  وalkaloids وSterols  وغيرىا

(Ramawat  ,2008.)  ىـ مركبات أوقد تـ عزؿ العديد مف مركبات االيض الثانوية و
يا النباتية التي تـ ئجزاأالفالفونويدات المعزولة مف العائمة الباذنجانية التي نجحت زراعة 

 (.1استخراجيا منيا نسيجيا كما في الجدوؿ )

 

 

 

 

 

 



 

نويدات المستخمصة من     ىمية الطبية التابعة لمجموعة الفالفو (: اىم المركبات ذات األ1جدول )
 لى العائمة الباذنجانية.إنسجة النباتية لبعض النباتات التابعة مزارع األ 
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 رض : نبات كرز األ 2-2

 ) لى العائمة الباذنجانيةإ .Physalis angulata L  كرز أألرض ينتمي نبات     
Solanaceae2000جنس و  90العوائؿ واسعة االنتشار وتضـ حوالي  مف د( التي تع- 

إذ  ,نوع تنتشر في مساحات واسعو مف العالـ ولكنيا تكثر في استراليا وامريكا الجنوبية 3000



حوالي   physalis(. ويضـ جنس2012( جنس مستوطنا فييا ) السعدي وآخروف, 40يوجد )
نواع مف جنس بعض األ ةنوع متوزعو في امريكا الشمالية والجنوبية وقد تمت زراع 90

physalis ( ألىميتيا الغذائية لإلنسافRodrigues  , ولعؿ 2014وآخروف .)نواع كثر ىذه األأ
و   P. minimaوP. alkekengi و  P. peruviana و  Physalis angulataانتشارًا ىي 

P. divaricata  ,لمنوع  (.2012)العالؽPhysalis angulata سماء االنكميزية العديد مف األ
 Husk او Chinies lanter وا Winter cherryاو  Kakangeالشائعة حيث يسمى 

cherries (Porika  ,ويعرؼ في البرازيؿ باسـ 2014وآخروف )Camapu  اوBalaozinho 
(Santos  ,2008وآخروف( . 

 Botanical                                             اعممي النبات ويصنؼ
Classificatio 

 

 

 

 

Kingdom: Plantae 
           Subkingdom: Viridaeplantae 
Phylum: Tracheophyta 
Class: Dicotyledons    
Order: Solanales 
Family: Solanaceae 
             Subfamily: Solanoideae 
Tribe: Physaleae 
            Subtribe: physalinae 
Genus: physalis 
            Specific epithet:  angulata  - L. 
                     Botanical name:  Physalis angulata  L. 
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Sharma)   , 2015وآخروف( 

 Donkorيوجد في المناطؽ االستوائية وشبو االستوائية مف العالـ ) حوليعشبي  والنبات       
وآخروف,  Hall(. وينتشر في جوانب الطرؽ والغابات المفتوحة والمزارع )2012وآخروف, 

ولى الذي تـ تسجيمو لممرة األ  Physalis angulataتـ دراسة بيئة وتوزيع ىذا النوع  )2003
في البيئة العراقية اذ اظيرت النتائو اف افراد ىذا النوع ال تنتشر بشكؿ مجاميع سكانيو وانما 

بأشكاؿ انفراديو عمى جوانب الطرؽ وفي المناطؽ الرطبة والبساتيف والحدائؽ وفي اغمب  تكوف
نما دخؿ العراؽ ا  صؿ و ف ىذا النوع غير عراقي األأاالحياف تكوف بشكؿ متباعد وىذا يؤكد 

وقد لوحظ انتشار ىذا النوع في مختمؼ الترب ويجود في الترب الطينية  ةقميم مدةواستوطنو منذ 
ما التوزيع الجغرافي لمنبات فينتشر في معظـ المقاطعات أ ,الرممية والغرينية الطينية والطينية

العراقية اال انيا تكوف اكثر كثافو في مقاطعو السيوؿ الرسوبية اذ ينتشر في محافظو بغداد 
 (.2012) العالؽ , وديالى وجنوب محافظة كركوؾ 

ابيض مصفر وتميزت جذور النباتات جذور وتديو ذات لوف تمتاز نباتات كرز االرض ب     
إذ يمكف لمنباتات اف تحتفظ بجذورىا وبمنطقة التاج مف  ة,المعمرة بكونيا ذات طبيعة خشبي

الساؽ بعد انتياء فترة النمو واالزىار والثمار لتعود الى نشاطيا في الموسـ الالحؽ لتعطي 
( A:2وخضراء فاتحو )شكؿ . ونبات ىذا النوع عشبية لو سيقاف ممطاء ةجديد ةمجموعو خضري

ومنتصبة كما يمتاز المقطع العرضي في السيقاف بشكميا الرباعي الزاوي وىذه الصفة يتميز بيا 
ما أ .وراؽ تكوف بسيطة متبادلة ذات سويؽ اسطوانياأل .(2003وآخروف,  Hallافراد ىذا النوع )

لى البيضوي المعيني, والثمار فتكوف طريو غير إالنصؿ الورقي فيتراوح شكمو بيف البيضوي 
خضر مصفر الى أخضر قبؿ النضو لكنيا تصبح ذات لوف أمتفتحة ذات شكؿ كروي لونيا 

و أالبرتقالي بعد النضو تتميز بكونيا ذات كاس ثمريو مستديمة ويتخذ الكاس شكؿ بيضوي 
وذات زخرفو مف ذات شكؿ قرصي كموي  ة(, وبذور النبات مسطحB:2بيضوي كروي )شكؿ 

. بذرة 50 - 45النوع الشبكي او الشبكي المتموجة, ذات لوف بني مصفر ويتراوح عددىا مف 
 (.2012) العالؽ,  يار الى بداية تموزآ, يزىر النبات مف منتصؼ 1-ثمرة



      
)صورت مف  (B( وثمار النبات بعد النضو )Aالبذري )Physalis angulata ( نبات2شكؿ )

 .قبؿ الباحث(

مراض منيا الربو  العديد مف األ ةفي الطب البديؿ في معالج ةواسع عماالتولمجنس است     
وآخروف,   Silvaومضاد لاللتيابات ومضاد لمتشنو )ومشاكؿ المسالؾ البولية والروماتـز واالوراـ 

  )2010وآخروف ,  Osho(. ويستخدـ عصير النبات في عالج وجع االذف واليرقاف )2005
ج التيابات الحمؽ وخفض لمحرارة ومكافحو التياب الكبد وعنؽ الرحـ فضال عف عال

(Nanumala   ,ومضاد لمجراثيـ والخاليا السرطانية ومضاد لم2012وآخروف ) خاليا السامو
(. وثمار النبات صالحو لألكؿ وليا 2012وآخروف,  Donkorولو دور في األنشطة المناعية )

و الجروح واالمساؾ ومشاكؿ الجياز أالدمامؿ والقروح  ةفي معالج عمؿمف األىمية الطبية إذ تست
مراض التي تنتقؿ عف طريؽ االتصاؿ في عالج األو ( 2010,  وآخروف Oshoاليضمي )

 عمؿ( وكذلؾ تستLawal ,2013 و Aboومرض الجذاـ ) معاءالجنسي واضطرابات المعدة واأل
نسوليف وتحفيز تأثيره ولعالج داء فراز األإالثمار في تعزيز امتصاص الخاليا لمكموكوز وتعزيز 

بالبروتيف  اً ر غنياً (. كما تعتبر ثماره مصد2013وآخروف,  Oladeleالسكري ومضاعفاتو )
% مف البروتينات مما يجعمو مصدر جيد لألشخاص المذيف لدييـ نقص في 16ة وتحتوي نسب

التي تعمؿ   Bومجموعة فيتاميف  CوA البروتينات وتعد مصدر غني بالفسفور والفيتامينات 
مداد الجسـ بالطاقة وتحفيز عممية التمثيؿ الغذائي ا  عمى تقميؿ الشعور بالضغوط وتقوية الذاكرة و 

صابة بأمراض القمب ومساعدة الجسـ عمى حرؽ الدىوف كذلؾ يحتوي والحد مف مخاطر اإل
حيث اثبتت الدراسات انة مضاد لمفايروسات وااللتيابات  Bioflavonoidsالنبات عمى مركب 

% ومف 26% والسكريات الكمية 77كسدة, فضال عف غناىا بحامض االسكوربيؾ بنسبو واأل
% مف 11ؼ الثمار الخارجي يحوي عمى غـ وزف رطب, وغال 100ممغـ /  21الكاروتينات 



البكتيف, وىي بيذه الصفات تجعؿ ىذا النبات يحسف مف قدرة الجسـ عمى امتصاص الحديد مما 
  (.www.almrsal.comيقي مف انخفاض الييموكموبيف في الدـ )

   : الزراعة النسيجية  لمنوع النباتي2-3

عمى المستوى  تطبيقاتذ وظفت تقاناتيا في الإىمية كبيرة أنسجة النباتية اكتسبت زراعة األ      
لى المجاؿ الصناعي إكثار الدقيؽ دخؿ اإلأالصناعي والتجاري في مناطؽ كثيرة مف العالـ, فقد 

اذ ازداد خالؿ ىذة الفترة الناتو  1999-1985منذ الثمانينات وتوسع طرديا خالؿ الفترة 
كثار ت, وليذة التقانة فوائد كثيرة مقارنة مع طرؽ اإلمميوف نبا 513-130جمالي السنوي مف اإل

لى مساحة صغيرة النتاج اعداد كبيرة مف النباتات في فترة زمنية قصيرة إالتقميدية حيث نحتاج 
مع سيولة التعامؿ مع النباتات الناتجة وسيولة نقميا فضال عف عدـ خضوعيا الى قوانيف الحجر 

 طريقةاللالكثار الدقيؽ مراحؿ متعددة بغض النظر عف  .(Ramawat ,2008الزراعي )
نواع المختمفة مف النباتات لكف كثار األالمستخدمة )التبرعـ األبطي أو تكويف أألجنة الجسمية( أل

المراحؿ  هجؿ تنظيـ طرؽ العمؿ وىذجراء بعض التعديالت في بعض الحاالت الفردية ألإيمكف 
 ىي:

 اوال: مرحمة نشوء الزروعات:

ف اليدؼ مف ىذه المرحمة ىو الحصوؿ عمى مزارع نسيجية معقمة مف النبات االـ تحتفظ إ      
يا ونشاطيا لخموىا مف المموثات المرضية مما يسمح ليا بالنمو والتطور في المراحؿ يتبحيو 

 (.Gray ,1999و Trigianoالالحقة )

نسجة النباتية نية زراعة األىنالؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر بشكؿ فعاؿ في نجاح تق     
كثار عمى مستوى جزاء النباتية لإلوالتي تعتمد اساسا عمى تعدد المصادر المستخدمة مف األ

يجب  ألذي اختيار الجزء النباتي لعؿ أوليا( و 2003و العضو النباتي )جندية, أو النسيو أالخمية 
النباتية في استجابتيا لمنمو )محمد جزاء تقاف بسبب القابمية المختمفة ليذه األا  ف يتـ بدقة و أ

يضا في عمميات النمو والتطور لمنبات مف خالؿ أثيرا ميما أ(. ولمنظمات النمو ت1990ومبشر, 
, Daviesنسجة النبات )أو تثبيطيا او تحويرىا لمعمميات الحيوية الفسمجية في أتحفيزىا 
الساسية لنجاح الزراعة خارج منظمات النمو النباتية مف المتطمبات ا ضافةاذ يعد ا ,(1995

وساط الغذائية في مراحؿ النشوء وذلؾ لتحفيز لى األإالجسـ الحي وعادة تضاؼ السايتوكاينينات 
جديدة بعد القضاء عمى ظاىرة  اً انقساـ الخاليا وتشجيع تفتح البراعـ االبطية ونموىا لتعطي فروع

ليذا  عماالً كثر استايتوكاينينات األ(. ومف الس2003وجندية,   Razdan ,2003السيادة القمية )



 furfuryladenine(Hartmann -6 و Zeatinو TDZو Kinو  ispو  BAالغرض ىي 
 (. 2002وآخروف, 

 Physalisوراؽ نبات أ( عند زراعة عقد وسالميات و 2014وآخروف) Ramar حيث اشار      
peruviana  نسيجيا عمى وسطMS  المدعـ بفيتاميف الوسطB5  وبتراكيز متداخمة مف منظمات

,  2.5,  2.0,  1.5و بتراكيزألوحدة  1-ممغـ.لتر1.0 – 0.5بتركيز   BAPالنمو تمثمت  
و  1-ممغـ.لتر 2.5,  2.0,  1.5,   1.0, 0.5بتركيز  GA3متداخال مع  4.0,  3.5,  3.0

2,4-D   15.4بم   , اف اكبر عدد لألفرع المتضاعفة والذي1-ممغـ.لتر 1.0,  0.5بتركيز 
سجؿ بعد اربعة اسابيع مف الزراعة لقطع العقد والسالميات المزروعة قد سجؿ  1-فرع. جزء نباتي

 1-لتر ممغـ. GA3  +1.0 1-لتر ممغـ. BAP  +1.0 1-لتر ممغـ. MS  +2.0وسط  عمى
2,4-D   وراؽ عمى الوسط بالنسبة لأل 1-جزء نباتي فرع. 15.3, في حيف بمMS  +3.0 
 ولممدة ذاتيا. D-2,4 1-لتر ممغـ. GA3  +1.0 1-لتر ممغـ. BAP  +1.0 1-لتر ممغـ.

نسيجيا مف P.minima عادة تشكؿ نبات ( إل2009وآخروف) Afrozوفي دراسة قاـ بيا        
 BA 0.1 (الصمب المدعـ بتراكيز مختمفة مف  MSخالؿ زراعة العقد والقمة النامية عمى وسط 

متداخال مع ماء جوز اليند بتركيز  1-ممغـ. لتر 1.0او بتركيز (  2.0, 1.5,  1.0,  0.5, 
فرع.  29, 32 فرع المتشكمة عمى قطع العقد والقمة النامية بمغت %, اف اكبر عدد لأل10او  5

 1.0المدعـ بتركيز  MSفي االجزاء النباتية المزروعة عمى التوالي عمى وسط  1-جزء نباتي
مع كؿ مف  1-ممغـ. لتر 1.0بتركيز  BAاف التداخؿ بيف لوحدة بالرغـ مف  BA 1-ممغـ. لتر

 فرع المتمايزة.تركيزي جوز اليند المستخدمة ادى الى زيادة في نسبة عدد األ

استجابة  ف منظمات النمو تؤثر بشكؿ كبير فيأ( 2013وآخروف ) Otroshyوضح أو        
عند زيادة تركيز السايتوكاينيف الى ف ,منيافرع عادة تكوف األجزاء النباتية لالوراؽ والعقد ألقطع األ

وراؽ لنبات شارت نتائو زراعة قطع األأتزداد وبشكؿ ممحوظ قابمية التشكؿ فقد  1-لتر ممغـ. 4
P.peruviana  عمى وسطMS  المدعـ بتراكيز متداخمة مفBA  4,  3,  2,  1,  0كيز ابتر 

ف اكبر نسبة تضاعؼ في كؿ إلى أ 1-ترممغـ. ل 1.0,  0.5بتركيز  Kinوالكاينتيف  1-لتر ممغـ.
ذ سجمت قيمة إ Kinو BAفي التراكيز العالية مف  اً وراؽ والعقد كاف واضحمف االجزاء النباتية لأل

جزاء % سجمت في قطع األ100عمى نسبة لمكالس المستحث والبالغة أ%, واف  98.7بمغت 
 .IBAالنباتية لمعقد في التراكيز المنخفضة مف السايتوكاينيف وبوجود 

 



 ثانيا: مرحمة التضاعف:

يتقرر في ضوئيا نجاح او فشؿ إذ  ,والحرجة ةكثار الميمتعد ىذه المرحمة مف مراحؿ اإل      
يحدث  أذ( 1988عممية االكثار كما يعتمد عمييا عدد النباتات الكمية الناتجة ونوعيتيا )سمماف, 

تضاعؼ سريع لمجزء النباتي مف اجؿ الحصوؿ عمى اكبر عدد مف االفرع ويتحقؽ ذلؾ عف 
فرع المتكونة خارج طريؽ امثمة عوامؿ الوسط والنسيو النباتي مف خالؿ التجربة وتستعمؿ األ

نفس الوسط في المرحمتيف بفرع عادة الجسـ الحي كاجزاء نباتية لمحصوؿ عمى عدد كبير مف األ
و النتروجيف مف أوقد تجري بعض التعديالت البسيطة في تراكيز السايتوكاينينات  ,ولى والثانيةألا
 (.Ramawat ,2008جؿ زيادة معدؿ تضاعؼ االفرع )أ

دنيف وىي مف منظمات النمو صؿ مف مشتقات األف مجموعة السايتوكاينينات في األإ       
فرع الجانبية نقساـ الخاليا وتشجيع نمو األأنسجة النباتية اذ تساعد في الميمة في مزارع األ

وكسيف والسايتوكاينيف ف التوازف بيف األا  ( و 2002كي, بويساعد في زيادة اعدادىا )الرفاعي والشو 
عضاء عند زراعتيا خارج الجسـ الحي ويحفز التداخؿ بيف ر األييؤثر في تكويف وتطو 
يجعميا بالطوؿ المناسب  مف ثـنات تضاعؼ االفرع ويحسف استطالتيا و االوكسينات والسايتوكايني

 (.    2009وعبيد,  2007الذي يييئيا لالنتقاؿ الى مرحمة التجذير )المزوري, 

 P. minima ( عند زراعة قطع العقد لنبات2013وآخروف ) Intzaarاشار وقد       
,  0.1 بتركيز Kin او BAالمدعـ ب  MSمف نباتات نامية في الحقؿ عمى وسط  فصولةالم

 IBAو تداخميما مع أمايكروموؿ كال عمى حدة  8.0,  4.0,  3.0 ,2.0,  1.0 ,  0.5
% 78.3فرع المتكونة عمى العقد بمغت عمى نسبة لألأف أمايكروموؿ  2.0,  1.0,  0.5بتركيز 

العقد عمى وسط  سـ عند زراعة 3.3وطوؿ افرع بم   1-فرع. عقدة 6وبمتوسط عدد افرع بم  
MS  المدعـ بBA  ياـ مف الزراعة بينما بمغت نسبة أ 10مايكروموؿ بعد مرور  0.5بتركيز
سـ عند  3.5وطوؿ افرع بم   1-فرع. عقدة 1.9% وبمتوسط عدد بم  74فرع المتكونة األ

 2.0بتركيز  Kinمايكروموؿ في حيف سجؿ التداخؿ بيف  3لوحدة بتركيز Kin استخداـ 
 2.9% وبمتوسط عدد 66.6مايكروموؿ نسبة تضاعؼ بمغت  1.0بتركيز  IBAمايكروموؿ + 

لى اعادة زراعة إشارت تجربة مستقمة اخرى قاـ بيا الفريؽ أسـ. كما و  2.7وطوؿ  1-فرع. عقدة
 BAـ بتراكيز عالسائؿ المد MSالقمة النامية لالفرع الناتجة مف الزراعة النسيجية عمى وسط 

كبر عدد أاف  ,اوعية الزراعة توظيؼمايكروموؿ ب 2.0,  1.0بتركيز  IBAذاتيا متداخال مع 
سـ قد سجؿ في القمـ  6.1والبالغة اطواليا  1-. جزء نباتياً فرع 40فرع المتضاعفة والبال  لأل



بتركيز  IBAمايكروموؿ +  4.0بتركيز  BAوالمدعـ بتداخؿ  MSالنامية المزروعة عمى وسط 
 يوما مف الزراعة. 20يكروموؿ بعد ما 2.0

 ثالثا: مرحمة التجذير

فرع الخضرية التي لى تحسف نشوء الجذور العرضية عمى قواعد األإتيدؼ ىذه المرحمة      
وساط حث التجذير التي يكوف التوجو فييا الى ألى إتكونت في مرحمة التضاعؼ مف خالؿ نقميا 

ضافة السايتوكاينينات الى الوسط وزيادة تركيز إتغيير مستويات منظمات النمو بتقميؿ او عدـ 
( اف عممية 2013وآخروف,  Otroshy(. واشار )2002وآخروف,  Hartmannاالوكسيف )

ت النمو النباتية المستخدمة. التجذير تتاثر بشكؿ كبير بالنوع النباتي وتركيز ونوع منظما
 وIAA و IBAوتستخدـ انواع مختمفة مف االوكسينات لتجذير اطراؼ االفرع واكثرىا شيوعا 

NAA شار أ. فقدAfroze ( عند دراسة تجذير األ2009وآخروف )  فرع الخضرية الناتجة مف
تكونة لكؿ فرع عمى معدؿ لعدد الجذور المأف ألى إ P.minimaتضاعؼ المزارع النسيجية لنبات 

بنصؼ قوة االمالح والمدعـ بتركيز  MSعند زراعتيا عمى وسط  1-. فرعرجذ 37.50قد سجؿ 
 يـو مف الزراعة. 15بعد  NAAمف  1-ممغـ. لتر 0.3

فرع الناتجة مف طراؼ األأ( عند دراسة تجذير 2013وآخروف ) Intzaarوقد نجح         
باختبار تراكيز مختمفة مف   P.minimaجزاء العقد لنبات إلمختبريا  تضاعؼ المزارع النسيجية

كؿ عمى  IAA و IBA   NAAمف  1-ممغـ. لتر 1.0,  0.5,  0.2,  0.1النمو  منظمات
جذر.  80معدؿ لعدد الجذور  % واف اعمى95نسبة لمتجذير والبالغة  انفراد. فقد الحظ اف اعمى

 0.2والمدعـ بتركيز  MSقد سجمت في اطراؼ االفرع عند زراعتيا عمى اوساط التجذير  1-فرع
 يـو مف الزراعة. 15مايكروموؿ بعد 

بتركيز  IAAو IBA و NAA( عند اختبارىـ لدور 2014وآخروف ) Mahadevوضح أو       
مى المزروعة ع Solanum viarum( Dunal) فرع نباتأفي تجذير  1-ممغـ. لتر 2.0 -0.5
%  96اياـ واف اعمى نسبة لمتجذير  10-8ف حث الجذور العرضية استغرؽ مدة  أ MSوسط 

 1-ممغـ. لتر 01.سجؿ عند اضافة  1-جذر. فرع 18.3مع اعمى معدؿ لعدد الجذور والبال  

IBA  سـ عند اضافة  4.3سجؿ اعمى معدؿ لطوؿ الجذور  في حيفIBA  ممغـ.  0.5بتركيز
 .1-لتر

 Lycopersicon esculentum( بانو تـ تجذير افرع نبات 2010وآخروف ) Osmanواشار  
Mill,c.v. omdurman  بسيولة عند نقميا الى وسط التجذيرMS  بنصؼ قوتة التركيبية



في  1-ممغـ. لتر 1.0بتركيز  IAAالمدعـ ب  MSكبر القيـ لعدد الجذور عمى وسط أوسجمت 
ممغـ.  2.0المدعـ بتركيز  MSروعة عمى وسط عمى قيـ لمجذور في االفرع المز أحيف سجمت 

 .IBAمف  1-لتر

 : استحثاث الكالس2-4

مف الخاليا  أيطمؽ عمى الخاليا البرنكيمية غير منتظمة الشكؿ والسائبة التي تنش      
يعتمد استحثاث الكالس بدرجة كبيرة عمى  .Callusالمرستيمية لالنسجة النباتية مصطمح كالس 

ومصدرىا وكذلؾ الظروؼ  Explantباالضافة الى نوع قطع النبات  والظروؼ المتبعة في زراعت
الخاصة مثؿ درجة الحرارة والضوء والمواد الغذائية ومنظمات النمو وتختمؼ حيوية الكالس 

اثة ويمكف لمكالس المستحث مف المستحث اعتمادا عمى القطعة النباتية المستعممة في استحث
جنة معتمدة عمى الظروؼ البيئية األ وأعضاء جزاء المختمفة اف يتخصص مكونا األاأل

 (.1990المستخدمة في الزراعة ومكونات الوسط الغذائي )محمد ومبشر,

نتاج الكالس وقد كثر احتماال إل( اف االنسجة الفتية ىي األ2008) Ramawatوقد وضح       
خير مف البادرات واالفرع الفتية حديثة التكويف او البراعـ وقمـ الجذور الحصوؿ عمى األتـ 

ي نسيو نباتي حي كجزء نباتي لتنشئو مزارع الكالس ويمكف تحفيز أوغيرىا ويمكف استعماؿ 
 وجدخاليا الجزء النباتي تحت تاثير منظمات النمو لكي تنقسـ وتكوف كتمة مف الخاليا. و 

Mungole  ( عند دراستيـ حث الكالس عمى قطع االوراؽ الطرفية والعقد 2011وف )وآخر
,  0.1المدعـ بتراكيز  MSعند زراعتيا عمى وسط  .Physalia minima Lوالجذور لنبات

كؿ عمى حدة او التداخؿ بيف BAP او  Kinاو  D-2,4مف  1-ممغـ. لتر 0.4,  0.3,  0.2
ستجابة تـ الحصوؿ عمييا الستحثاث الكالس بمغت ف افضؿ نسبة لالأاالوكسيف والسايتوكاينيف 

 0.4بتركيز  D-2,4يوـ عمى قطع االوراؽ الطرفية عند زراعتيا عمى وسط  12% بعد 90
وامتاز الكالس بمونو االخضر المصفر وقوامة اليش في حيف بمغت نسبة االستجابة  1-ممغـ. لتر

ولـ تظير ىناؾ استجابة لقطع  D-2,4يوـ في قطع العقد عند التركيز ذاتة مف  18% بعد 30
يوما  20% بعد 20اذ بمغت نسبة االستجابة  D-2,4مف  1-ممغـ. لتر 0.2الجذور اال لمتركيز 

وراؽ يوما في قطع األ 14% بعد 65وكانت اعمى نسبة استجابة  MSمف الزراعة عمى وسط 
في  Kinو  D-2,4 مف 1-ممغـ. لتر 0.4المدعـ بتركيز  MSالطرفية عند زراعتيا عمى وسط 

لكؿ منيما  1-ممغـ. لتر 0.4بتركيز  BAP و D-2,4% عند تداخؿ 30حيف بمغت االستجابة 
يوما. ولـ تكف ىناؾ استجابة مف  24بعد  MSفي قطع االوراؽ الطرفية المزروعة عمى وسط 

 D-2,4عندما يكوف  Kinو  D-2,4بالتداخالت مابيف  MSقطع العقد المزروعة عمى وسط 



وكذلؾ لـ  Kinمف  1-ممغـ. لتر 0.3, 0.2 , 0.1مندمجا مع تركيز  1-ممغـ. لتر 2.0 بتركيز
 0.3, 0.2, 0.1مع تركيز  1-ممغـ. لتر 2.0بتركيز  D-2,4يالحظ استجابة عند استخداـ 

المدعـ بكؿ مف  MSفي حيف سجمت قطع الجذور المزروعة عمى وسط   BAPمف 1-ممغـ لتر
Kin 2,4 و-D  وفي اً يوم 11% بعد 70اعمى نسبة استجابة بمغت  1-ممغـ. لتر 0.4بتركيز .

المدعمة بتراكيز مختمفة  MSتجربة اخرى قاـ بيا الفريؽ لحث الكالس عمى التمايز عمى اوساط 
 1-ممغـ. لتر 3.5 ,3.0, 2.5, 2.0, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1وكانت  BAP و Kinمف 

سـ سجمت في  7.7طواؿ بمغت أب 1-فرع. معاممة 6ف اكبر عدد لالفرع بم  إلى أ واشارت النتائو
ممغـ.  3.5 و Kinمف  1-ممغـ.لتر 0.4المدعـ بتراكيز   MS قطع الكالس المزروعة عمى وسط

 .BAPمف  1-لتر

 Physalisوراؽ نباتأمكاف حث قطع ف باإلأ( 2013وآخروف ) Sheeba جدو        
minima L.   عمى استحثاث الكالس عند زراعتيا عمى وسطMS  المدعـ بتراكيز مختمفة مف

لوحدىا او مف  1-لتر ممغـ. 3.0 – 0.5بتركيز  D-2,4و NAAمنظمات النمو اشتممت عمى 
 3.0-0.5بتركيز  IAAاو  1-لتر ممغـ. 0.5بتركيز  BAالسابقة مع  NAAخالؿ تداخؿ تراكيز 

اذ اشارت النتائو الى اف اعمى نسبة لمكاس  .1-ممغـ. لتر 0.5بتركيز  Kinمع  1-ممغـ. لتر
ممغـ.  3.0المدعـ بتركيز  MSوراؽ المزروعة عمى وسط % في األ80.67المستحث بمغت 

يـو وكاف اعمى وزف رطب لمكالس في القطع المزروعة عمى وسط  20بعد  NAAمف  1-لتر
MS  مف  1-ممغـ. لتر 2.0المدعـIAA  متداخال معBA  وادى نقؿ  1-ممغـ. لتر 0.5بتركيز

المدعـ  MSالكالس الى اوساط التمايز الى تمايز االفرع مف الكالس المعاد زراعتة عمى وسط 
يوما اذ  24بعد  1-ممغـ. لتر 0.25بتركيز  IAAمتداخال مع  BAمف  1-ممغـ.لتر 2.0بتركيز 

 %.46.28بمغت نسبة التمايز 

مكانية حث نسيو الكالس إلى إAyyadurai (2016 ) و  Ramarشارت دراسة قاـ بيا أو      
المدعـ  MSمف زراعة االجزاء النباتية الورقة والسالميات عمى وسط  P.minimaمف نبات 

بتركيز  IAAو  2,3, 1بتركيز  BAPبتراكيز مختمفة ومتداخمة مع   B5 طبفيتامينات وس
 3.0,  2.0,  1.0, 0.5بتركيز  D-2,4و 1.0,  0.5بتركيز  NAA و  1.5, 1.0 , 0.5

% في قطع السالميات المزروعة  87.5وبينت النتائو اف اعمى نسبة الستحثاث الكالس كانت 
في حيف  D-2,4 1-ممغـ. لتر BA  +1.0 1-ممغـ. لتر 3.0المدعـ بتركيز  MSعمى وسط 

 BA 1-لتر ممغـ. 3.0المدعـ بتركيز  MSفي قطع االوراؽ عند زراعتيا عمى وسط  86.3بمغت 
 . NAA 1-ممغـ. لتر 2.0+ 



( عند دراسة حث الكالس مف زراعة السيقاف تحت الفمقية 2010وآخروف ) Osmanونجح      
 MSعمى وسط  Lycopersicon esculentum Mill, c.v.omdurmanوالفمقات لنبات 

و مف خالؿ تداخميا في ألوحدىا  BA و TDZ و D-2,4 و NAAالمدعـ بتراكيز مختمفة مف 
نسبة عمى أسجمت السيقاف تحت الفمقية  فقداياـ مف الزراعة,  10 – 7حث الكالس بعد 

عند زراعتيا عمى وسط % 86.6ذ بمغت إستحثاث الكالس المعتمدة في الدراسة لالستجابة ال
MS  مف  1-ممغـ. لتر 0.5المدعـ بتركيزNAA  وجاءت بعدىا عينات السويقة تحت الفمقية

مف  1-ممغـ. لتر NAA  +0.5 مف   1-ممغـ. لتر 0.1المدعـ بتركيز  MSالمزروعة عمى وسط 
BA ستحثاث الكالس ال نسبة لالستجابةفي حيف سجمت اعمى % 100 نسبة االستجابةبمغت  فقد

 2.0المدعـ بتركيز  MSجزاء المزروعة عمى وسط في األ %75لالوراؽ الفمقية قيمة بمغت 
% 93اسابيع مف زراعتيا واف افضؿ نسبة تشكؿ لالفرع بمغت  8بعد NAA  1-ممغـ. لتر 3.0و

المدعـ بتداخؿ  MSعمى وسط  وعادة زراعتإوراؽ الفمقية عند كاف مف الكالس المشتؽ مف األ
TDZ و BA  لكؿ منيما. 1-ممغـ. لتر 0.5بتركيز 

عمى نسبة استجابة الستحثاث الكالس مف أف أ إلى (2012وآخروف )  Rashidشار أو      
كانت  Solanum lycopersicumالفمقات واالوراؽ لنبات و االجزاء النباتية السويقة تحت الفمقية 

 .NAAمف  1-ممغـ. لتر 1.0 و BA 1-ممغـ. لتر 3.0المدعـ بتركيز  MSعمى وسط 

 Datura ( مف حث الكالس مف اوراؽ نبات2012وآخروف ) Elnourوتمكف     
stramoniuml  مف زراعتيا عمى وسطMS  2,4مدعـ بانواع مختمفة مف منظمات النمو-D 

 لى حث الكالس بعدإشارت النتائو أذ . إ1-ممغـ. لتر 0.05 – 0.025بتركيز  Kinمندمو مع 
جزاء النباتية المزروعة سابيع مف الزراعة واف اعمى نسبة الستحثاث الكالس كاف في األأ ثالثة

واف افضؿ تركيز لحث الكالس مف  D-2,4  1-ممغـ. لتر 2المدعـ بتركيز  MSعمى وسط 
اذ تعتبر التراكيز  Kin 1-ممغـ. لتر D +0.025-2,4 1-ممغـ. لتر 0.05 ضافةوراؽ يتـ بااأل

 لوحده. D-2,4 1-ممغـ. لتر 0.05 ضافةالمندمجة افضؿ مف ا

 Withaniaمكانية حث قطع السيقاف لنبات إPant(2013 ) و Adhikariوضح       
somnifera L. Dunal  عمى وسطMS  المدعـ بتراكيز مختمفة مف منظمات النمو النباتيةBA 

ف افضؿ وسط لنمو ألى إشار أكؿ عمى حده او مف تداخالتيا. و  Kin و D-2,4 و NAA و
مف  1-ـ. لترممغ BA  +1.5 1-ممغـ. لتر0.5 المدعـ بتركيز  MSالكالس كاف عمى وسط 

NAA. 



( بروتوكوؿ لالكثار الدقيؽ خارج الجسـ الحي 2013وآخروف ) Chandraووصؼ        
مسويقة لجزاء النباتية مف خالؿ استحثاث الكالس مف األ Solanum lycopersicumلنبات 

 BAمف  3.0,  2.0,   1.0الحاوي عمى تراكيز  MSتحت الفمقية واالجزاء الفمقية عمى وسط 
اسابيع مف الزراعة وظير الكالس بموف اخضر  3اذ سجمت نسبة حث لمكالس بعد   D-2,4 او

ظير بموف ابيض وقواـ ىش  في حيف BAPمصفر وبني مصفر عند التراكيز المختمفة مف 
 .D-2,4وبموف بني واصفر عند التراكيز المختمفة مف 

لى بروتوكوؿ عف إصوؿ ( لمو 2014وآخروف ) Mahadevوفي الدراسة التي قاـ بيا        
وراؽ مف األ Solanum viarum  Dunalدراسة سرعة استحثاث الكالس واعادة تشكؿ نبات 

متداخمة  D-2,4 و NAA و IAAالفتية والعقد مف خالؿ اختيار تراكيز مختمفة مف االوكسيف 
 وجد اف اعمى نسبة لالستحثاث مف الكالس كاف مف العقد Kinو BAPمع السايتوكاينيف مثؿ 
 1-ممغـ. لتر 0.5متداخال مع  NAA 1-ممغـ. لتر 3.0المدعـ بتركيز  MSالمزروعة عمى وسط 

BA  عند  1-فرع. جزء نباتي 16.2% وبمعدؿ 96وبنسبة  ةً وتمايز ىذا الكالس الى افرع مباشر
-ممغـ. لتر  BA  +0.5  1-ممغـ. لتر 2.0المدعـ بتركيز  MSاعادة زراعة الكالس عمى وسط 

1 NAA. 

( تاثير منظمات نمو نباتية مختمفة لثالثة اصناؼ مف 2015وآخروف ) Shahقيـ       
ف اعمى نسبة ألى إشارت النتائو أفقد  ,فرع منوعادة تشكيؿ األا  و  lycopersicum Millباذنجافال

اذ بمغت  Rioلمقطع المستجيبة الستحثاث الكالس سجمت في قطع السويقة تحت الفمقية لمصنؼ 
% عمى 58.23بنسبة  Moneymaker% والصنؼ 62بنسبة  Roma% والصنؼ 67.48
 .IAAمف  1-ممغـ. لتر BA  +2.0مف  1-ممغـ. لتر 2.5المدعـ بتركيز  MSوسط 

 Solanumلى سرعة حث الكالس مف نبات إRamar (2016 ) و Ayyaduraiشار أو      
pubescend Willd وراؽ عندما زرعت عمى وسط واال مختبريا مف العقد والسالمياتMS 

كانت  أذ GA3 و D-2,4 و NAA و BAPمدعـ بتراكيز مختمفة ومتداخمة مف منظمات النمو 
المدعـ بتركيز  MSاعمى نسبة لعدد القطع المستجيبة سجمت في العقد والسالميات عمى وسط 

في حيف  D-2,4 1-ممغـ. لتر NAA  +0.5 1-ممغـ. لتر BAP  +1.0 1-ممغـ. لتر 1.5
+  BAP 1-ممغـ. لتر 3.0المدعـ بتراكيز  MSقطع االوراؽ لحث الكالس عمى وسط  تاستجاب
 %.86.3القطع المستجيبة  نسبةذ بمغت إ GA3 1-ممغـ. لتر NAA  +0.5 1-ممغـ. لتر 1.0

 



  Physalinرض من مركب نبات كرز األ  ى: محتو2-5

 Physalin  Steroids .16- 24-cyclo -13,14-seco-ergostaneيعتبر مركب      
   يعود ىذا المركب الى مجموعو الستيرويدات Physalis alkekengi احد االنواع المميزه لنبات

 (Xu  ,وتعود الستيرويدات 2013وآخروف .)لى مجموعو كبيرة مف المركبات تسمى إ
Terpeniods او Isoprenoids  وتتكوفTerpenes  عف طريؽ بممرة وحداتIsoprense و 

Steroids وىيTriterpenes و Triterpenoids ويشير المصطمحTerpene   الى مجموعو
 Isoprene( وحدات مف 6( ذرة كاربوف تشتؽ مف )30مف النواتو الطبيعية التي تحتوي عمى )

 لتيا Steroids( ذره كاربوف الى مجموعو 30ويمكف ضـ المركبات الحاويو عمى اقؿ مف )
 Isoprene (Ramawat  ,2008.)وحدات مف  (6تكونت مف )

التي يمكف  neophysalin ومركبات  Physalinمف  اً نوع 50كثر مف أحتى االف ىنالؾ       
 و P.angulataمف خالؿ تفاعالت اعادة الترتيب وتـ تشخيصيا مف  physalinتحويميا الى 

P.lancifolia و P.alkekengi و P.minima ىميا أولعؿ مفPhysalin A و B التي تظير
وآخروف,  Physalis alkekengi (Xu ( التي تـ عزليا مف نبات3بنيتيا الفراغية في )الشكؿ 

2013.) 

 

 
 Physalis المعزولة من نبات B و Physalin A(: البنية الفراغية لمركبات 3شكل )

alkekengi (Xu  ,2113وآخرون.) 

  (Pietroشار أمراض حيث العديد مف األ ةفي معالج ةطبي ةىميأ physalinولمركب       
 Mycobacterium tuberculosis ضادة لبكترياف المركب لو فعاليو مإلى أ( 2000وآخروف 

, كما اشارت الدراسات M.intacellulareو  M.malmoenseو  M.kansiiو M.aviumو 
امكانيو كبيرة  F وB بو حيث يمتمؾ النوع  ةخاص ةاىمي الى اف لكؿ نوع مف انواع الفايسميف

 ةالحاالت الحاده والمزمن physalin Eبينما يعالو  .(2005وآخروف,   Azlanلمعالجو االوراـ )



( بينما يمتمؾ النوع 2010وآخروف,  Pintoمف التياب الجمد حيث يعتبر قوي وفعاؿ موضعيا )
neophysalin لممالريا  كمضاد لموـر ومضاد لممايكروبات ومضاد ة(بايولوجي) ة حياتيةفعالي

نواع أخميط مف أف ( ويالحظ 2013وآخروف,   Xu) ةومضاد لاللتيابات ومضاد لمخاليا السام
 كثر فاعمية فقد استخدـ أالفايسميف يكوف 

 

 

 Physalin  B و D وF  ضدLishmania amazonensis  وL.major  مف المثبطات ىو و
 (.2009وآخروف,  Guimaraes) ةلنشاط الخاليا البمعمي ةالقوي

يكوف في  Physalinف التراكـ الرئيسي لمركب أ إلى (2005وآخروف ) Azlanشار أو       
النبات في مرحمة النضو, واف مستويات التراكـ العالية لممركب كانت عند مرحمة االثمار ثـ 

تتبايف في  نسجة نفسياف األأدناىا. كما ألى إمرحمة االزىار وتنحدر في مرحمة القنوة لمنباتات 
بينما  Physalin Aمحتواىا مف مركب الفايسميف اذ تحتوي الثمار الفتية عمى نسبة عالية مف 

وراؽ الحديثة والبراعـ الزىرية والتي بدورىا تحتوي عمى نسبة عالية في األ Physalin Bيتراكـ 
وعموما  Physalin Fوراؽ البالغة عمى محتواىا العالي مف بينما ثمار األ Physalin Dمف 

. وقد اجريت طريممغـ. وزف  9.89 – 0.07ف محتوى انسجة النبات الكامؿ تتراوح مابيف أف
 .Physalinالعديد مف الدراسة بغية عزؿ وتشخيص مركبات 

 Physalis minimaالمقارنة بيف الجذور الطبيعية لنبات ب (2002وآخروف ) Azlanوقاـ      
 Agrobacter rhizogensستحثة بواسطة التمقيح ببكتريا والجذور الشعرية المحولة وراثيا والم

وساط غذائية مختمفة في ظروؼ الضوء والظالـ في أوالنامية عمى  LBA 940Zالساللة 
سجؿ  Physalin F و Physalin Bمف  ؿعمى محتوى لكأاف  Physalinمحتواىا مف مركب 

ممغـ. غـ   4.15 و 1.82 اذ بمغت قيمتيا B5في مزارع الجذور الشعرية النامية عمى وسط 
عمى التوالي عند نموىا في ظروؼ الظالـ في حيف سجمت مزارع الجذور الطبيعية قيـ  طريوزف 

وقيـ تراوحت بيف  Physalin Bلمركب  طرياً  اً ممغـ. غـ وزن 1.62 – 1.60تراوحت بيف 
 وعند نفس الظروؼ مف الزراعة. Phusalin Fلمركب  طريممغـ. غـ وزف  3.75 – 3.30

ف محتوى الفايسميف الكمي في مزارع الكالس ومزارع أ إلى(2005وآخروف ) Azlanشار أو        
 اً ممغـ. غـ وزن 44.48 – 2.17الخاليا المعمقة يكوف اقؿ مما موجود في النبات الكامؿ بمعدؿ 

قد سجؿ  اً رطب اً ممغـ. غـ وزن 1.33عمى محتوى لمادة الفايسميف والبال  أف أوعمى التوالي, و  اً رطب



في مزارع الكالس المستحثة عمى قطع الجذور وتالىا في محتوى كالس االوراؽ والسيقاف اذ 
عمى القيـ ت أوعمى التوالي في حيف سجم طرياً  اً ممغـ. غـ وزن 0.73 – 1.17سجمت قيـ بمغت 

بال  المعنوية لمحتوى الفايسميف الكمي في مزارع المعمقات الخموية المشتقة مف كالس السيقاف وال
ممغـ. غـ وزف رطب والذي لـ يختمؼ معنويا عف قيـ محتوى الفايسميف الكمي في المزارع  1.77

وسجمت مزارع خاليا الجذور  اً رطب اً ممغـ. غـ وزن 1.50وراؽ البال  الخموية المشتقة مف كالس األ
 .اً رطب اً ممغـ. غـ وزن 1.24قيمة بمغت 

 

لس المشتؽ مف االوراؽ والسيقاف والجذور مف مركب ف محتوى مزارع الكاألى إشارت الدراسة أو  
واف  .يراتيا مف مزارع المعمقات الخموية المشتقة منيانظلـ تختمؼ معنويا عف  Bالفايسميف نوع 

ممغـ. غـ وزف رطب قد سجمت في الكالس  0.68والبالغة  Physaln Bاعمى القيـ لمركب 
 Physalin F وراؽ في حيف زادت معدالت محتوى المعمقات الخموية مف المستحث مف األ

يراتيا مف مزارع الكالس فقد سجمت مزارع ظممغـ. غـ وزف رطب عف ن 4.0 – 1.2بمعدؿ 
ممغـ. غـ وزف رطب في حيف  1.32المعمقات الخموية المشتقة مف كالس السيقاف قيمة بمغت 

اذ سجمت  ,ارع الكالس المستحث مف قطع الجذورفي مز  Physalin Fعمى القيـ لمركب أبمغت 
 ممغـ. غـ وزف رطب. 0.78قيمة بمغت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث
 مواد العمل وطرائقو

/ قسػػـ  النباتيػػة نسػػجةاألالخاليػػا و  زراعػػة نفػػذت كافػػة تجػػارب زراعػػة االنسػػجة فػػي مختبػػر 

اجريػت كافػة االختبػارات والتجػارب فقػد عموـ الحياة / كمية التربية لمعمـو الصرفة / جامعػة ديػالى, 

 Laminarالجػػػو المعقػػػـ )  اتمنضػػػدة النقػػػؿ ذ داخػػػؿفػػػي ظػػػروؼ تعقػػػيـ خاليػػػة مػػػف المموثػػػات 

airflow Cabinet ) و( حفظت العينات في غرفة النموCulture chamber بدرجة حرارة )25 

ضػػاءة سػػاعة ظػػالـ ( وشػػدة ا 8سػػاعة ضػػوء /  16وفػػي نظػػاـ الضػػوء والظػػالـ المتعاقػػب )  ±2 

 . لوكس 2000

  : تحضير األوساط الغذائية:3-1

 MSالموصػػػػػػػػػوؼ مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ  موراشػػػػػػػػػيو وسػػػػػػػػػكوؾ  MSاسػػػػػػػػػتعمؿ الوسػػػػػػػػػط الغػػػػػػػػػذائي 

(Murashige  وSkoog ,1962 المتػػوفر فػػي المختبػػر فػػي زراعػػة البػػذور, وفػػي 2( )الجػػدوؿ )

دامتو, فضال عف استعمالو كوسط لتمايز الكالس وتكويف النباتات الكاممة بعػد  استحثاث الكالس وا 

غػـ  6تدعيمو بمنظمات النمػو المناسػبة. ولتحضػير لتػر واحػد مػف األوسػاط المدروسػة تمػت إذابػة 

مػؿ مػف المػاء المقطػػر عنػد درجػة الغميػاف باسػتعماؿ جيػاز اليػػزاز  500( فػي Agar-agarآكػار )

(, ثػـ أضػيفت العناصػر Hot plate magnetic stirrerالمغناطيسػي ذي الصػفيحة السػاخنة )

بشػػكؿ مسػػحوؽ إلػػى محمػػوؿ أألكػػار  myo-inosetolغذائيػػة الكبػػرى والسػػكروز والمايوانوسػػيتوؿ ال

وحسػػػػب األوزاف المطموبػػػػة لكػػػػؿ منيػػػػا أمػػػػا العناصػػػػر الغذائيػػػػة الصػػػػغرى والكاليسػػػػيف والفيتامينػػػػات 

ومنظمات النمػو فقػد أضػيفت مػف محاليػؿ قياسػية تػـ تحضػيرىا مسػبقًا بعػد أف خففػت إلػى التراكيػز 

 1لتػػر مػػف الوسػػط الغػػذائي. بعػػدىا أكمػػؿ حجػػـ محمػػوؿ الوسػػط الغػػذائي إلػػى  1لتحضػػير المطموبػػة 

مػػا  pHلتػر بإضػافة مػاء مقطػر إلػى خمػيط مكونػات كػؿ وسػط. تػـ ضػبط رقػـ الدالػة الييدروجينيػة 

أو حػػػػامض  NaOHعيػػػػاري مػػػػف ىيدروكسػػػػيد الصػػػػوديـو  1بوسػػػػاطة محمػػػػوؿ ( 5.8-5.7)بػػػػيف 

. بعػػد االنتيػػاء مػػف تحضػػير الوسػػط الغػػذائي تػػـ توزيعػػو عمػػى قنػػاني HClالييػػدروكموريؾ المخفػػؼ 



مػػػؿ لكػػػؿ قنينػػػة. ثػػػـ غطيػػػت القنػػػاني بػػػورؽ األلمنيػػػـو المقػػػاـو  20مػػػؿ وبواقػػػع  125زجاجيػػػة سػػػعة 

ـ 121º)المؤصػػدة( عمػػى درجػػة حػػػرارة Autoclaveلمحػػرارة, وعقمػػت فػػي جيػػاز المعقػػاـ بالبخػػار 

 (. 2013اوي, دقيقة )ألميد 15لمدة  3كغـ/سـ 1.04وضغط 

 (Skoog ,1962 و  Murashige): MS( مكونات الوسط الغذائي 2الجدول: ) 

 التركيز الصيغة المادة ت
 (1-)ممغم.لتر

 العناصر الغذائية الكبرى -أ
 NH4NO3 1650 نترات االمونيـو -1
 KNO3 1900 نترات البوتاسيـو -2
 CaCl2. 2H2O 440 كموريد الكالسيـو المائي -3
 MgSO4.7H2O 370 كبريتات المغنيسيـو المائية -4
 KH2PO4 170 فوسفات البوتاسيـو ثنائية الييدروجيف -5
 العناصر الغذائية الصغرى -ب
 H3BO3 6.2 حامض البوريؾ -1
 MnSO4.4H2O 22.3 كبريتات المنغنيز المائية -2
 ZnSO4.7H2O 8.6 كبريتات الخارصيف المائية -3
 Na2MoO4.2H2O 0.25 الصوديـو المائيةمولبيدات  -4
 KI 0.83 أيوديد البوتاسيـو -5
 CuSO4.5 H2O 0.025 كبريتات النحاس المائية -6
 CoCl2.6 H2O 0.025 كموريد الكوبمت المائي -7
 FeSO4.7 H2O 27.8 كبريتات الحديدوز المائية -8

اثيميف ثنائي األميف رباعي حامض ألخميؾ ثنائي  -9
 Na2EDTA 37.25 الصوديـوأمالح 

 الفيتامينات واألحماض االمينية -ج
 0.1 (Thiamine–HCl) ثايميف حامض الييدروكموريؾ -1
 0.5 (Nicotinic acid) حامض النيكوتينيؾ -2
 0.5 (Pyridoxine–HCl) بايرودكسيف حامض الييدروكموريؾ -3
 Glycine 2 كاليسيف -4
 Myo – Inositol 100 مايو اينوسيتوؿ -5
 Sucrose 30000 سكروز -د
 Agar – Agar 6000 آكار -ھ



 pH 5.7- 5.8 الرقم الييدروجيني  -و
   ُمنظِّمات النمو )وفق اليدف من الدراسة( . -ز

ماء مقطر )ما يكفي لتكممة حجم الوسط الغذائي  -ح
  H2O إلى واحد لتر( .

 د
 تعقيم األدوات المستعممة  : 3-2

 ُعقِّمػػػػػػت  جميػػػػػػع أدوات ولػػػػػػواـز الزراعػػػػػػة )مالقػػػػػػط ومشػػػػػػارط بعػػػػػػد لفيػػػػػػا بػػػػػػورؽ األلمنيػػػػػػوـ  

 المقػػػػػاـو لمحػػػػػرارة وأطبػػػػػاؽ البتػػػػػري الزجاجيػػػػػة بوضػػػػػعيا داخػػػػػؿ أكيػػػػػاس نػػػػػايموف( باسػػػػػتخداـ جيػػػػػاز 

 لمػػدة  2كغـ/سػػـ 1.04ـ وضػػغط 121ºعمػػى درجػػة حػػرارة  Autoclaveالمعقػػاـ الحػػراري بالبخػػار 

٪ مػػػػع الحػػػػرؽ فػػػػي تعقػػػػيـ الشػػػػفرات 95اـ الكحػػػػوؿ األثيمػػػػي بتركيػػػػز دقيقػػػػة فضػػػػاًل عػػػػف اسػػػػتخد 25

 Laminar-Air Flow٪ لتعقػػػيـ األيػػػدي, ومنضػػػدة انسػػػياب اليػػػواء الطبقػػػي 70والمالقػػػط و

Cabinet  .خالؿ فترة العمؿ 

 المعقمة  Physalis angulata نتاج بادرات النبات: إ3-3

في البيت النباتي لقسـ عمـو مف نباتات نامية  Physalis angulataبذور نبات جمعت

محموؿ مسحوؽ الغسيؿ ب سميا بغ بدأت عممية تعقيـ البذور, الحياة / كمية التربية لمعموـ الصرفة

دقيقة, بعدئذ  15لمدة خمس دقائؽ إلزالة المواد العالقة بيا ثـ تركت تحت الماء الجاري لمدة 

)القاصر في  NaOClالصوديوـ  عقمت البذور تعقيما سطحيا بغمرىا في محموؿ ىايبوكمورايت

حجـ ماء معقـ لمدة خمس دقائؽ,  2حجـ مادة معقمة: 1%  بنسبة 6االسواؽ المحمي( بتركيز 

مرة إلزالة أثار المادة  دقائؽ/ خمسومف ثـَ غسمت البذور بالماء المعقـ ثالث مرات بمعدؿ 

لعالؽ بيا. زرعت البذور المعقمة وضعت البذور المعقمة عمى أوراؽ ترشيح معقمة إلزالة الماء ا

الصمب الخالي مف منظمات النمو في قناٍف  MS مؿ مف وسط 20المعقمة بوضعيا عمى سطح 

مؿ وبمعدؿ خمس بذرور/ قنينة. حفظت العينات في الظالـ لمدة ثالثة أياـ  250زجاجية حجـ 

البادرات مف  بموغ وحيف إنباتيا نقمت إلى الظروؼ المشار إلييا مسبقًا حتى( 2013) ألميداوي, 

 الستعماليا في التجارب كما سيرد ذكرىا الحقًا.يومًا  21 العمر



 Physalis angulataالمحور األول: اإلكثار الدقيق لنبات 

 األجشاء اننباجٍة : 3-4

رياخ الشا   منهاب األجاضاء النجبرياخ اآ فصالذأسابثي   4-3ثعذ إنجبد الجزوس وثلىغهب عمش       

(4): 

 سم. 1.0 - 0.5،  ثطىل Shoot tipsأطشاف األفشع  - أ

 سم. 1.25ـــ 1.0،  ثطىل  single nodeعقذح مفشدح   - ة

ي المضودح ثمصذس لألشعخ فىق قالهىاء الطج أنسيبةأجشيذ عمليبد الضساعخ في منضذح       

 ،مااب ثااذء الضساعااخ إر راام رشاامي  مصااذس األشااعخ سجاا  نصااف ساابعخ ،UV Lightالجنفسااجيخ 

لزهيئخ جى خبٍل ماب مساججبد سج  الجذء ثعمليخ الضساعخ ٪ 70نضذح ثبل حىل األثيلي وسشذ الم

 الزلىس المخزلفخ.

 

          
      

(: االجزاء النباتية المستعممة في الزراعة الجزء عمى اليمين يمثل طرف فرع 4شكل )

 والجزء           

 Physalisالذي عمى اليسار يمثل عقدة مفردة لنبات كرز األرض          

angulata 

 



  اننشوء وانحضاعف حًمزحه:  3-5

رام فيهاب صساعاخ األجاضاء النجبرياخ  سبثي  األسثعخ األول  مشحلخ نشىءلألعذد الضساعخ          

 ،المجهااض ثزشازيااض مخزلفااخ مااب منمماابد النمااى MSعلاا  وسااظ )أطااشاف األفااشع والعقااذ( 

 نفسهب ألسثعخ أسبثي  إضبفيخ عل  األوسبط السبثقخ Recultureوأعيذد صساعخ هزه األجضاء 

 .وعذد مشحلخ رضبعف نفسهب المشوف  فيو

 سراعة أطزاف األفزع وانعقد 3-5-1

 BAجأثٍز   3-5-1-1 

علا  وصسعاذ ماب الماضاسع النسايجيخ  مب الجبدساد النبرجاخ أطشاف األفشع والعقذ فصلذ         

لزاش. ملمم  2.0،  1.5،  1.0،  0.5عنذ الزشازيض BAالصلت المضود ثــ  MSوسظ 
-1
فضاً  عاب  

أعيذد صساعزهب ثعاذ أسثعاخ أسابثي  األجضاء المززىسح ومعبملخ المقبسنخ الخبليخ مب منممبد النمى 

 .ز  مشحلخ مب مشاح  الضساعخعل  نفس الىسظ وسجلذ الجيبنبد ثعذ 

 .Kinجأثٍز   3-5-1-2

علا  صسعاذ و ماب الماضاسع النسايجيخ مب الجبدساد النبرجاخأطشاف األفشع والعقذ  فصلذ         

. لزااشملماام 2.5، 2.0 ،  1.5 ، 1.0ضثاابلزشازي .Kinالصاالت المااضود ثـااـ  MSوسااظ 
-1
فضااً  عااب  

 أعيذد صساعزهب ثعذ أسثعخ أسابثي األجضاء المززىسح ، ومعبملخ المقبسنخ الخبليخ مب منممبد النمى

ساااجلذ الجيبنااابد لمشحلاااخ  النشاااىء .، وساااجلذ الجيبنااابد ثعاااذ زااا  مشحلاااخ ماااب مشاحااا  الضساعاااخ

 والزضبعف لصفخ معذل عذد األفشع ومعذل طىل أطىل فشع ومعذل عذد األوساق . 

 مزحهة انحجذٌز :3-6

 وسساخ الا  3-2عليهب  سم 2ــ  1الزضبعف ثطىل ألفشع النبرجخ مب رجبسة اأطشاف  نقلذ        

 ،  0.5،  0.2،  0.1ثاابلزشازيض  او IBAوالمااضود ثـااـ   لألمااً   بماا  القااىح الزشزيجيااخث MSوسااظ 

. لزااشملماام  1.0
-1
عااب  وسااجلذ ثيبنبرهااب ،فضااً  عااب معبملااخ المقبسنااخ الخبليااخ مااب منمماابد النمااى 

 .النسجخ المئىيخ للزجزيش ومعذل عذد الجزوس ومعذل طىل الجزوس )سم( 

 : مرحمة األقممة3-7

( الناتجة مف مرحمة التجذير بعػد غسػؿ جػذورىا بشػكؿ Plantletsُأجريت أقممة النبيتات ) 
جيػػد بمػػػاء الحنفيػػة الجػػػاري إلزالػػة بقايػػػا اآلكػػار الممتصػػػقة بيػػا ثػػػـ غمػػرت بمحمػػػوؿ مبيػػد البينوميػػػؿ 

ثػـ زرعػت النبيتػات . دقػائؽ لوقايتيػا مػف اإلصػابات الفطريػة 5 ولمػدة 1-غػـ. لتػر1الفطػري بتركيػز 
سػػػـ تحػػػوي وسػػػط البتمػػػوس الزراعػػػي المعقػػػـ مسػػػبقًا فػػػي المؤصػػػدة وبػػػنفس  15فػػػي سػػػناديف بقطػػػر 



األسػػػموب المسػػػتعمؿ لتعقػػػيـ األوسػػػاط الغذائيػػػة, وبعػػػد زراعػػػة النبيتػػػات حضػػػنت فػػػي نفػػػس ظػػػروؼ 
وء الزروعات وتضاعفيا مع مراعاة سػقي أوسػاط النبيتػات حسػب الحاجػة خػالؿ التحضيف عند نش

مرحمػػػػة األقممػػػػة. تػػػػـ تغطيػػػػة النبيتػػػػات خػػػػالؿ األسػػػػبوعيف األولػػػػى  بأكيػػػػاس البػػػػولي اثمػػػػيف الشػػػػفافة 
لممحافظة عمى مستوى عالي مف الرطوبة حوؿ النبيتات ومع بداية األسبوع الثالث تـ ثقب الغطاء 

الكامؿ مع نياية األسبوع الثالث ومف ثـ نقمت النباتات إلػى البيػت البالسػتيكي تدريجيًا حتى أزيؿ ب
 إذ أصبحت جاىزة لمنمو في مثؿ ىذه الظروؼ.

 : استحثاث الكالس من األجزاء النباتيةالمحور الثاني

مػف البػادرات المعقمػة بعمػر ثالثػة أسػابيع  ونقمػت   Hypocotylفصػمت السػيقاف تحػت الفمقيػة   
الصػػمب الخػػالي مػػف منظمػػات  MSمػػؿ مػػف وسػػط  20مػػؿ تحػػوي  100إلػػى قنػػاٍف زجاجيػػة حجػػـ 

بتركيػػز  D-2,4النمػػو كمعاممػػة مقارنػػة, فضػػال عػػف أوسػػاط االسػػتحداث التػػي أعػػدت لدراسػػة تػػأثير 
فػي طبيعػة  1-ممغػـ. لتػر 0.25بتركيػز   BAمتداخال مػع  1-ممغـ. لتر 1.0,  0.5,  0.3,  0.1

أسػابيع مػف الزراعػة. حفظػت  4استجابة الزروعات الستحثاث الكػالس, سػجمت النتػائو بعػد مػرور 
العينػػات بػػالظروؼ المشػػار ألييػػا سػػابقًا وتمػػت متابعػػة التغيػػرات الحاصػػمة فػػي الجػػزء النبػػاتي لحػػيف 

 اختفاء شكمو وتكويف الكالس.

  انيا الطرية: إدامة مزارع الكالس وتقدير أوز 3-8

اسػػتعمؿ وسػػط اسػػتحثاث الكػػػالس نفسػػو فػػي إدامتػػو وتشػػػجيع نمػػوه وحػػددت المػػدة الالزمػػػة  
إلدامة الكالس عند بدء تغير لوف الكالس وظيور البقع البنية عميو مقترنًا بتشقؽ الوسط. وخالليػا 

ـَ المتبقػػي إلػػى قطػػع بػػوزف  ى قنػػاٍف . نقمػػت إلػػ1-غػػـ. قطعػػة1.0تػػزاؿ البقػػع الميتػػة مػػف الكػػالس وُقسػػ
زجاجية وحفظت العينات تحت نفس ظروؼ االستحثاث المشار ألييا سػابقًا. حسػب الػوزف الطػري 
لمكالس مف حساب فرؽ وزف القناني الزجاجية ومحتوياتيا قبؿ وبعد الزراعة الثانويػة لمكػالس عمػى 

 وسط االستحثاث ذاتو.

( 3المقيػاس النظػري )جػدوؿ وحػددت نسػبة االسػتجابة وشػدة االسػتجابة السػتحثاث الكػالس باعتمػاد
, + , ++ , +++( اذ يعطػي الكػالس القػيـ ثػـ  -الذي يقسػـ الكػالس نظريػا الػى عػدة مسػتويات ) 

 (.2002واخروف,  Sarithaتجمع وتقسـ عمى التكرار لمحصوؿ عمى شدة االستجابة )

 يوما. 30كما تـ تسجيؿ المالحظات عف لوف الكالس وقوامة خالؿ مده نموه البالغة 



 (: المقياس النظري لمكالس 3جدول )

 ماتشير الية األشارة األشارة النظرية لمكالس

 عدـ استجابة -

استجابة ضعيفة ونشوء الكالس في أطراؼ  +
 القطع

 %50استجابة متوسطة تصؿ إلى  ++

استجابة عالية تفقد القطع شكميا وتتحوؿ إلى  +++
 قطع كالس بالكامؿ

 

 : تمايز الكالس3-9
مف الكالس  1-غـ.قطعة 1.0عممية تمايز الكالس وضع قطعة الكالس بوزف  تضمنت

 المدعـ بمنظمات النمو MSالسيقاف تحت الفمقية عمى وسط  المشتقة مف
 15 %CW  +0.5 NAA 

 2.0  BA    +0.5 NAA 

 TDZ  1-ممغـ.لتر 0.5منفردًا او مع   1-ممغـ. لتر 0.5بتركيز 
IBA 

  Kin  1-ممغـ. لتر 1.0منفردًا او مع   1-ممغـ. لتر 3.0بتركيز 
NAA 

 2.0  BA    +0.5  2,4-D 

 10 %CW 

 BA  1-ممغـ. لتر  4و 3و 2بتركيز
 

 TDZ  1-ممغـ. لتر 0.5بتركيز
 

 Kin  1-ممغـ. لتر 3.0بتركيز
 

 0.5 1-ممغـ.لتر 
Kin  +3.0 1-ممغـ.لتر 

BA+0.5 1-ممغـ. لتر 
GA3 

 0.5 1-ممغـ.لتر 
Kin + 4.0 1-ممغـ. لتر

BA
 1-ممغـ. لتر 0.5+ 

GA3 

 



 
 : التصميم التجريبي التحميل اإلحصائي3-11

بعشػر مكػررات  CRDنفذت جميع  التجارب بوصفيا تجارب بسيطة بالتصػميـ العشػوائي الكامػؿ 
لكػؿ معاممػػة, وتمػت المقارنػػة بػيف المتوسػػطات باسػتخداـ اختبػػار دنكػف متعػػدد الحػدود عنػػد مسػػتوى 

( وأجػػػري التحميػػػؿ اإلحصػػػائي 1980٪ لكافػػػة المعػػػامالت قيػػػد الدراسػػػة )الػػػراوي وخمػػػؼ, 5احتمػػػاؿ 
 SAS(V. 9( )SAS ,2004.)بتوظيؼ الحاسوب عف طريؽ تحميميا ببرنامو 

 في مزارع الكالس  Physalinالمحور الثالث:  تقدير محتوى الفايسمين  
 

 : تحضير العينات النباتية3-11
قػػدرت مسػػػتويات الفايسػػػميف فػػي مستخمصػػػات أنسػػػجة الكػػػالس المشػػتؽ مػػػف السػػػويقة تحػػػت  

يومػػًا,  فظػػال عػػف انسػػجة أوراؽ النباتػػات البذريػػة الناميػػة فػػي الحقػػؿ  60و  45و 30الفمقيػػة بعمػػر 
ـ, ومػف  °60سػاعة فػي درجػة حػرارة  48مرحمة األزىار. ُجففت العينات اعػاله جميعيػا لمػدة  عند

 ثـَ َسَحقت بياوف خزفي. 
 
 : استخالج وفصل الفايسمين3-11-1

مػػع بعػػض التحػػويرات  (1992وآخػػروف ) Chiangاعتمػػدت الطريقػػة الموصػػوفة مػػف قبػػؿ 
غػػراـ مػػف مسػػحوؽ  2الفايسػػميف إذ نقػػع فػػي عػػزؿ (  2002وآخػػروف )  Azlanالتػػي أشػػار الييػػا 
مؿ مف الميثانوؿ لمدة  اسبوعيف في درجػة حػرارة المختبػر وظػروؼ تظمػيـ  250العينة الجافة في 

( لفصػؿ Whatman No.1ثـ رشح المستخمص مف خالؿ أمراره خالؿ طبقة مف ورؽ الترشػيح )
 ه بػػالمبخر الػػدوارمػػؿ مػػف خػػالؿ تبخيػػر  50المسػػتخمص عػػف بقايػػا العينػػة ُركػػز المسػػتخمص حتػػى 

Rotary evaporator  ثـ خفؼ المستخمص بقميؿ مف الماء المقطػر ونقػؿ المسػتخمص إلػى قمػع
( لمػدة خمػس دقػائؽ لكػؿ 2× مػؿ 30) Hexaneمؿ وفصؿ الفايسػميف باضػافة  250فصؿ حجـ 

مػػػػرة لمػػػػتخمص مػػػػف صػػػػبغة الكموروفيػػػػؿ والصػػػػبغات األخػػػػرى والحػػػػوامض الدىنيػػػػة غسػػػػمت بعػػػػدىا 
( لمػػدة خمػػس دقػػائؽ لكػػؿ مػػرة ُركػػز 2× مػػؿ 30)CHCl3  وليػػة بػػالكموروفوـر مستخمصػػات الكح

مستخمص الكموروفوـر الحػاوي عمػى الفايسػميف والمشػتقات األخػرى  حتػى الجفػاؼ التػاـ مػف خػالؿ 
 1.0ـ, أذيػب الراسػب فػي  °40( عند RE-52A) Rotary evaporator تبخيره بالمبخر الدوار

 عينة جاىزة لعممية تشخيص وتقدير محتواىا مف الفايسميف.مؿ مف الميثانوؿ عندىا أصبحت ال
 



: التشخيج والتقـدير الكمـي لمفايسـمين بتقنيـة كرومـاتوكرافي السـائل ذي الكفـاءة 3-11-2
 HPLCالعالية 

أجريػػت عمميػػة الفصػػؿ والتشػػخيص لمركػػب الفايسػػميف المستخمصػػة مػػف العينػػات المنتخبػػة  
(. وقػػد أجريػػػت HPLCكروماتوغرافيػػػا السػػائؿ ذي األداء العػػػالي )( باسػػػتعماؿ جيػػاز 8-3)الفقػػرة 

 عممية التشخيص عمى وفؽ ظروؼ التشخيص المناسبة لكؿ مركب قيد الدراسة كما سترد الحقًا.
 column( بعمػػود فصػػؿ Shimadzu 10AV-LC Japanنػػوع ) HPLCاسػػتعمؿ جيػػاز 

 معدني ذي المواصفات:
 ممـ 50 طوؿ العامود .....                    Phenomenex C-8الطور الثابت..... 

 مايكرومتر 3ممـ             قطر حبيبات الحشوة.....  2.0القطر الداخمي لمعامود .... 
 (.4وأجريت عممية التشخيص عمى وفؽ الظروؼ المحددة لممركب )الجدوؿ 
 

صــولة مــن (: ظــروف تشــخيج النمــوذج القياســي مــن الفايســمين والمركبــات المف4الجــدول)
 .ةالعينات المنتخب

  
نفذت عممية تشخيص الفايسميف لمعينات قيد الدراسة اعتمادًا عمى النماذج القياسية بإذابػة 

مػؿ  10ممغـ مف مسحوؽ الفايسميف القياسي المجيػز مػف )وزارة العمػـو والتكنموجيػا( فػي  0.02
 مف الميثانوؿ إذابة تامة. 

 Retention time تسجؿ القراءات المناسبة متضمنة مساحة المنحنػي وزمػف االحتبػاس  
ومػػف خالليػػا يمكػػف تشػػخيص المركػػب المعػػزوؿ مػػف العينػػات مقارنػػًة مػػع زمػػف احتبػػاس العينػػة 

 القياسية وحساب نسبتو المئوية: 
 T ×100 النسبة المئوية لممركب

S 

 

 : تمثؿ مساحة المنحنى لممركب المعزوؿ مف العينات المختبرة.        Tحيث 
S        .)تمثؿ مساحة المنحني لممركب القياسي)المقارنة : 

 مركب الفايسمين الظروف
 % ماء مزاؿ االيونات10% اسيتونتريؿ و 90 (v:vالطور المتحرك)

 مؿ/ دقيقة 1.1 سرعة جريان الطور المتحرك
 مايكروليتر 20 حجم العينة المحقونة

 ـ   35 درجة حرارة الفصل
  UV –Vis 10A –SPD spectrophotometer نوع الكاشف

 نانوميتر 230عند الطوؿ ألموجي 
 (2002وآخروف,  Azlan) حسب المصدر



 الفصل الرابع

 النتائج والمناقشة
 

 مرحمة النشوء والتضاعف 4-1
زرع جزئيف نباتييف تمثال بأطراؼ األفرع والعقد عمى أوساط غذائية تحتوي عمى تراكيز مختمفة    

 لبياف تأثيرىما في نشوء وتضاعؼ ىذه األجزاء. Kinو BAمف  
 في نشوء وتضاعف أطراف األفرع BA تأثير  4-1-1

 أذ رض,فرع نبات كرز األأطراؼ أفي نشوء وتضاعؼ  BAثير أ( ت5يبيف الجدوؿ )       
االولى مرحمة لنشوء المزارع النسيجية اذ تشير نتائجيا الى عدـ وجود  سابيع االربعاألْ عدت

عمى قيمة ليذة الصفة والبالغة أف أال إع فر اختالفات معنوية بيف المعامالت لصفة معدؿ عدد األ
المدعـ بتركيز  MSجزاء النباتية المزروعة عمى وسط قد سجمت في األ-1 فرع. جزء نباتي 2.8
فرع .جزء  1.7ىذه القيمة الى ادناىا اذ بمغت  خفضت( وانA:5)شكؿ     BA 1-ممغـ.لتر 0.5
ممغـ  2.0المدعـ بتركيز  MSعمى وسط  ة( في اطراؼ االفرع المزروعB :5) شكؿ  1-نباتي
 6.1اعمى قيمة لطوؿ اطوؿ فرع والبالغة  1-ممغـ.لتر  0.5المعاممة  بينما سجمت, BA 1-لتر

سـ 2.5 دنى القيـ أخرى في حيف سجمت ىذه الصفة سـ متفوقة بذلؾ عمى جميع المعامالت األ
ما لصفة معدؿ عدد االوراؽ فقد سجمت اعمى أ 1-لتر .ممغـ 1.5عند معاممة المقارنة والمعاممة 

والتي لـ تختمؼ معنويا عف  BA 1-ممغـ. لتر  1.5عند المعاممة  1-ورقة. فرع 3.9القيـ والبالغة 
التي انحدرت بيا القيمة  1-ممغـ لتر 1.0باقي المعامالت, اال انيا تفوقت معنويا عف المعاممة 

 . 1-رعورقة. ف 1.8ذ سجمت قيمة بمغت إدناىا ألى إ
فقد سجمت  ,مرحمة التضاعؼ وصفياسابيع بأوعند تسجيؿ بيانات ىذه الصفات بعد ثمانية       

ممغـ  1.5عند التركيز  1-فرع. جزء نباتي 6.0فرع المتضاعفة قيمة بمغت صفة معدؿ عدد األ
ذ إ ,(D: 5دناىا عند معاممة المقارنة) شكؿ ألى إىذه القيمة  خفضتوان (C:5)شكؿ 1-لتر

عمى القيـ أ BA 1-ممغـ لتر 2.0وسجمت المعاممة  1-فرع. جزء نباتي 3.2سجمت قيمة بمغت 
سـ التي سجمتيا افرع معاممة  2.5سـ بالمقارنة بقيمة  6.1لصفة معدؿ طوؿ اطوؿ فرع بم  

المقارنة وجاءت نتائو صفة معدؿ عدد االوراؽ مماثمة التجاه صفة اطوؿ فرع فقد سجمت 
التي لـ تختمؼ  1-ورقة. فرع 6.7عمى القيـ المعنوية والبالغة أ BA 1-لتر .غـمم 2.0المعاممو 

وسجمت اقؿ  1-ورقة. فرع 5.2سجمت قيمة بمغت  قدو  BA 1-ممغـ لتر 0.5معنويا عف المعاممة 
 .1-ورقة. فرع 3.2القيـ المعنوية عند معاممة المقارنة والبالغة 

 



 
 .Pتفرع نباأطراف أفي نشوء وتضاعف BA تراكيز مختمفة من  (: تأثير5)الجدول

angulata    
 .الصمب MSالمفصولة من بادرات معقمة من زراعتيا عمى وسط             

 

  المتشابية ضمف العمود الواحد ال تختمؼ معنويا فيما بينيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدود عند مستوى حرؼرقاـ ذات األاأل  
 0.05احتماؿ

 تركيز
BA 

 1-لتر.ممغم 

 

()مرحمة النشوء  
أسابيع 4بعد   

 () مرحمة التضاعف 
 أسابيع 8بعد 

 

 عدد االفرع
 (1-)فرع. جزء نباتي

 طول اطول فرع
 )سم(

 عدد االوراق
 (1-)ورقة. فرع

 عدد االفرع
 (1-)فرع. جزء نباتي

 طول اطول فرع
 )سم(

 عدد االوراق
1-)ورقة.فرع

( 

أ   0.0 أب   2.1 أ ب   4.0 ب   2.5 ب  3.2 ج  2.5  3.2 

أ   0.5 أ   2.8 أ ب  6.1 أ ب  3.1 أ  4.0 أ ب   5.0 5.2 

أ  1.0 ب  5.0 أب 1.8 أ ب  1.8  ب   3.8 ب ج   2.7 3.9 

ب   2.7 أ 1.5 أ    2.5 أ     3.9 أب  6.0 ب ج  4.0 4.8 

أ  2.0 ب  1.7 أ ب  2.7 أ ب   3.7 أ  4.8 أ   6.1 6.7 



 
 
 
 
 
 
 العقد  أألفرع من في نشوء وتضاعفBA تأثير  4-1-2

رض, عقد نبات كرز األ أألفرع مف في نشوء وتضاعؼ BAثير أ( ت 6يبيف الجدوؿ )       
لى وجود إتشير نتائو مرحمة النشوء  ولى مرحمة لنشوء المزارع النسيجية,سابيع األأربع عدت األ

الصفة  هعمى قيمة ليذأجمت سُ  فقد ,فرعاختالفات معنوية بيف المعامالت لصفة معدؿ عدد األ
المدعـ بتركيز  MSجزاء النباتية المزروعة عمى وسط في األ 1-فرع.جزء نباتيأ 4.7والبالغة 

بعد اربعة                BAالمجيز بػ  MSمزروعة عمى وسط  P. angulataكرز االرض  فرع نباتأاؼ طر أ(: 5شكؿ )
( Cثمانية أسابيع مف الزراعة ) وبعد 1-لتر .ممغـ 2.0( بتركيز B)  1-لتر .ممغـ 0.5( بتركيز (A اسابيع مف الزراعة 

 0.0( بتركيز D) 1-ممغـ. لتر 1.5بتركيز 

 



فرع. جزء  2.0( وانحدرت ىذه القيمة الى ادناه اذ بمغت A: 6) شكؿ BA 1-ممغـ. لتر 1.5
 1-ممغـ. لتر 0.5المدعـ بتركيز  MS( في العقد المزروعة عمى وسط  B: 6 ) شكؿ 1-نباتي

BA سـ متفوقو بذلؾ  3.5قد سجمت معاممة المقارنة اعمى قيمة لطوؿ اطوؿ فرع والبالغو . و
سـ عند  1.0في حيف سجمت ىذه الصفو ادنى القيـ  ىخر معنويا عمى جميع المعامالت األ

 4.1 ةعمى القيـ والبالغأوراؽ فقد سجمت اما لصفة معدؿ عدد األ 1-ممغـ. لتر 2.0المعاممة 
والتي لـ تختمؼ معنويا عف  BA 1-ممغـ. لتر 1.5عند معاممة المقارنة والمعاممة  1-ورقة. فرع

 , فقد  1-ممغـ. لتر 2.0دناىا عند المعاممة ألى إباقي المعامالت االخرى في حيف انحدرت القيـ 
 .1-ورقة. فرع 2.9سجمت قيمة بمغت 

صفو معدؿ عدد االفرع وعند تسجيؿ بيانات ىذه الصفات لمرحمة التضاعؼ فقد سجمت         
وقد اختمفت  1-ممغـ. لتر 1.5عند التركيز  1-فرع. جزء نباتي 10.0المتضاعفة قيمة بمغت 

  :6 ) شكؿ BA 1-ممغـ .لتر 1.0معنويا عف باقي القيـ وانحدرت ىذه القيمة ادناه عند المعاممة 
C شكؿ 1-فرع. جزء نباتي 3.0( اذ سجمت قيمة بمغت ( 6 :D وسجمت معاممة المقارنة اعمى )

فرع أسـ التي سجمتيا  1.7سـ بالمقارنة بقيمة  4.6القيـ لصفة معدؿ طوؿ اطوؿ فرع بم  
وجاءت نتائو صفة معدؿ عدد االوراؽ التي لـ تختمؼ معنويا فيما   1-ممغـ .لتر 2.0المعاممة 

بينما  1-ورقة. فرع 4.0 اعمى القيـ والبالغة BA 1-ممغـ. لتر 1.5بينيا فقد سجمت المعاممة 
 .1-ورقة. فرع 3.0قؿ القيـ المعنوية عند معاممة المقارنة والبالغة أسجمت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كرز األرض             نباتالعقد لفي نشوء وتضاعف BA تراكيز مختمفة من (: تأثير6الجدول)
P. angulata               المفصولة من بادرات معقمة من زراعتيا عمى وسطMS الصمب. 

 

اختبار دنكف متعدد الحدود عند مستوى  عمى وفؽالمتشابية ضمف العمود الواحد ال تختمؼ معنويا فيما بينيا  حرؼرقاـ ذات األاأل
 .0.05 احتماؿ

 BAتركيز 
 1-ممغم.لتر

 )مرحمة النشوء(
 

 ) مرحمة التضاعف( 
 

  عدد االفرع
 (1-فرع.جزء نباتي)

 طول اطول فرع
 )سم( 

 عدد االوراق
 (1-)ورقة. فرع 

 عدد االفرع 
 (1-فرع. جزء نباتي)

 طول اطول فرع
 )سم(

 عدد االوراق 
 (1-)ورقو. فرع

أ        2.3  ب 0.0 أ   3.5 ب  4.1 أ  4.0 أ   4.6 3.0  
ب   0.5 ب     2.0 أ    1.4 ب   3.1 أب    3.5 أ  3.1 3.4 

ب   1.0 ب   2.1 أ       1.3 ب     3.4 أ ب  3.0 أ  3.6 3.3 

أ         1.5 أب   4.7 أ  1.8 أ       4.1 أ ب  10.0 أ   2.7 4.0 

أ ب  2.0 ب   3.2 أ  1.0 ب  2.9 ب   6.0 أ   1.7 3.7 



 
 
 

 

 
 
 في نشوء وتضاعف أطراف األفرع : Kin تأثير  4-1-3

رض. اذ تشير في نشوء وتضاعؼ اطراؼ افرع نبات كرز األKin ( تاثير 7يبيف الجدوؿ )      
فرع .  3عمى قيمة ليذه الصفة البالغة أف أال إالفرع أصفة معدؿ عدد إلى نتائو مرحمة النشوء 

ممغـ  1.5المدعـ بتركيز  MSجزاء النباتية المزروعة عمى وسط قد سجمت في األ 1-جزء نباتي
)  1-فرع. جزء نباتي 1.1وانحدرت ىذه القيـ الى ادناه اذ بمغت   A):7شكؿKin ( 1-لتر

 بعد أربعة أسابيع  BAالمجيز بػ  MSمزروعة عمى وسط  P. angulataكرز األرض  نبات(: عقد 6شكؿ )

(A)1-لتر .ممغـ 1.5بتركيز  (B بتركيز )بعد ثمانية اسابيع  1-لتر .ممغـ 2.0(C بتركيز )1-.لترممغـ 1.5 
(D )1-ممغـ. لتر 1.0بتركيز 

 



  1-ممغـ لتر 1.0المدعـ بتركيز  MSفرع المزروعة عمى وسط طراؼ األأ( في B:7شكؿ
Kin سـ متفوقة  3.8اعمى قيمة لطوؿ اطوؿ فرع والبالغة   1-ممغـ لتر 2.5وقد سجمت المعاممة

التي سجمت  Kin 1-ممغـ لتر 1.5و 2.0المعاممة  اخرى فيما عدبذلؾ عمى جميع المعامالت األ
سـ عند  0.7دنى القيـ أسـ عمى التوالي في حيف سجمت ىذه الصفة 2.9 و   3.4قيـ بمغت 
 4.6 إذ بمغتوراؽ فقد سجمت اعمى القيـ اما لصفة معدؿ عدد األ 1-ممغـ لتر 1.0المعاممة 

وقد اختمفت معنويا عف باقي المعامالت  Kin 1-ممغـ لتر 2.0عند المعاممة  1-ورقة. جزء نباتي
ادنى القيـ  Kin 1-لتر .ممغـ 1.0وسجمت المعاممة   1-ممغـ. لتر 1.5االخرى باستثناء المعاممة 

 .1-ورقة. فرع  1.8 ليذه الصفة والبالغة
فقد سجمت صفة معدؿ عدد االفرع  تضاعؼوعند تسجيؿ بيانات ىذه الصفات لمرحمة ال         

) شكؿ  Kin 1-ممغـ لتر 1.5عند التركيز  1-فرع. جزء نباتي 3.8اعمى القيـ البالغة المتضاعفة  
7:C 1-ممغـ لتر 1.0( وانحدرت ىذه القيمة الى ادناه عند المعاممة Kin شكؿ (7:D )ذ سجمت إ

اعمى القيـ لصفة  Kin 1-لتر .ممغـ 2.5. وسجمت المعاممة  1-فرع. جزء نباتي 1.7قيمة بمغت 
 1.0سـ التي سجمتيا افرع المعاممة 1.8 سـ بالمقارنة بقيمة  4.1معدؿ طوؿ اطوؿ فرع بم  

اعمى القيـ لصفة معدؿ عدد االوراؽ  Kin 1-لتر .ممغـ 2.0وسجمت المعاممة  .1-لتر .ممغـ
قؿ أسجمت والتي لـ تختمؼ معنويا عف باقي معدالت القيـ االخرى و  1-ورقة. فرع 4.7والبالغة 

 . 1-ورقة. فرع 2.5والبالغة  1-لتر .ممغـ 1.0القيـ عند المعاممة 
كرز األرض    فرع نباتأطراف افي نشوء وتضاعف Kin تراكيز مختمفة من  (: تأثير7الجدول)

P.angulata   المفصولة من بإدرات معقمة من زراعتيا عمى وسطMS الصمب 
 

 Kinتركيز 

 1-ممغم. لتر  

 )مرحمة النشوء(
 

 ) مرحمة التضاعف( 
 

 عدد االفرع
 (1-)فرع .جزء نباتي

 طول اطول فرع
 )سم(

 عدد االوراق
 (1-)ورقة. فرع

 عدد االفرع
 (1-)فرع .جزء نباتي

 طول اطول فرع
 )سم(

 عدد االوراق
 (1-)ورقة. جزء نباتي

ج ب  1.6ج 2.1 أ ب 0.0 أب  2.6  3.2   أ 3.0 أ  3.2

 2.5 أ  1.8 ب 1.7ج 1.8ج 0.7 ج 1.1 ب 1.0

أ ب  3.0 أ 1.5 أ  3.8 أ 3.6 أ ب 2.9  4.6 أ 3.6

أ ب  2.6 أ 2.0 أ  3.9 أ 3.2 أ ب 4.6 أ 3.4 4.7 



المتشابية ضمف العمود الواحد ال تختمؼ معنويا فيما بينيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدود عند مستوى  حرؼرقاـ ذات األاأل
 .0.05 احتماؿ

 

 
 
 
 
 
 

 3.9 أ 4.1 أ 3.7 أ 2.8ب ج 3.8 أ 2.7 أ 2.5

        ربعة بعد أ Kinالمجيز بػ  MSمزروعة عمى وسط  P. angulataرض كرز األ نباتطراؼ افرع (: أ7كؿ )ش
( D) 1-ممغـ لتر2.0 بتركيز  (C) بعد ثمانية اسابيع 1-لتر .ممغـ 0.5( بتركيز B)  1-لتر .ممغـ 2.0( بتركيزAسابيع )أ

 1-ممغـ. لتر 0.5بتركيز

 



 لعقد أ أألفرع من في نشوء وتضاعفKin تأثير  4-1-4
رض وتظير بيانات في نشوء وتضاعؼ عقد نبات كرز األKin ثير أ( ت8يبيف الجدوؿ )      

اف و فرع اختالفات معنوية بيف المعامالت لصفة معدؿ عدد األلى وجود إالصفات لمرحمة النشوء 
جزاء النباتية المزروعة قد سجمت في األ 1-جزء نباتي فرع. 5.0عمى قيمة ليذه الصفة والبالغة أ

لى إ( وانحدرت ىذه القيمة A  :8) شكؿ Kin 1-لتر .ممغـ 2.0المدعـ بتركيز  MSعمى وسط 
جزاء النباتية المزروعة عمى وسط ( في األB  :8) شكؿ 1-فرع. جزء نباتي  2.1ذ بمغت , إدناه أ

MS  1-لتر .ممغـ 2.5والتركيز  1-لتر .ممغـ 1.0المدعـ بتركيز Kin عمى القيـ أ. وقد سجمت
سـ عند معاممة المقارنة التي لـ تختمؼ معنويا عف باقي  3.5طوؿ فرع والبالغة ألصفة طوؿ 

ورقة.  4.5عمى القيـ والبالغة أوراؽ فقد سجمت ما صفة معدؿ عدد األأخرى. معدالت القيـ األ
 التي لـ تختمؼ معنويا عف باقي المعامالت. Kin 1-لتر .ممغـ 1.5عند المعاممة  1-جزء نباتي
وعند تسجيؿ بيانات ىذه الصفات لمرحمة التضاعؼ فقد سجمت صفة معدؿ عدد االفرع        

متفوقة معنويا عمى  1-لتر .ممغـ 2.0عند التركيز  1-فرع. جزء نباتي 9.0المتضاعفة قيمة بمغت
 1.0دناىا عند المعاممة ألى إوانحدرت ىذه القيمة  (.  C :8خرى ) شكؿجميع المعامالت األ

, وسجمت معاممة  1-فرع. جزء نباتي 2.6( اذ سجمت قيمة بمغت   D:8)شكؿ   1-لتر .ممغـ
سـ التي  1.3سـ  بالمقارنة بقيمة  4.6طوؿ اطوؿ فرع بم  المقارنة اعمى القيـ لصفة معدؿ 

وراؽ مسجمة اعمى القيـ وجاءت نتائو صفة معدؿ عدد األ 1-لتر .ممغـ1.0سجمتيا افرع المعاممة 
 Kin 1-لتر .ممغـ 2.5و Kin 1-لتر .ممغـ 1.5عند كؿ مف المعامالت  1-ورقة. فرع 3.9والبالغة 

قؿ القيـ المعنوية عند معاممة أخرى وسجمت التي لـ تختمؼ معنويا عف باقي المعامالت األ
 . 1-ورقة . فرع 3.0المقارنة والبالغة 

 
 

كرز  نباتعقد  أألفرع من في نشوء وتضاعفKin تراكيز مختمفة من  (: تأثير8الجدول)
 المفصولة من بادرات معقمة من زراعتيا عمى وسط Physalis angulataاألرض 

MS الصمب 
 

 معدل
Kin 

 بعد أربعة أسابيع )مرحمة النشوء(
 

 بعد ثمانية اسابيع ) مرحمة التضاعف(
 



 1-ممغم. لتر
 عدد األفرع
 (1-)فرع. جزء نباتي

 طول أطول فرع
 )سم(

 عدد االوراق
 (1-)ورقة. فرع 

 عدد األفرع
 (1-)فرع. جزء نباتي

 أطول فرعطول 
 )سم(

 عدد األوراق
 (1-)ورقة. فرع

ب   0.0 أ   3.5   أ 2.3 أ  4.0  ب 4.1 أ  4.6 3.0 

ب  1.0 أ  1.2أ 2.1 ب   3.3 ج  2.6 أ   1.3 3.1 

أ  1.4أ 2.8 ب 1.5 ب   4.5 أب  3.3 أ  3.1 3.7 

أ  2.0 أ   2.0أ 5.0 أ  3.1 أ ب  9.0 أ    3.3 3.9 

ب  2.5 أ  1.3أ 2.1 ب  2.7 ب ج  2.7 أ  1.8 3.9 

المتشابية ضمف العمود الواحد ال تختمؼ معنويا فيما بينيا حسب اختبار دنكف متعدد الحدود عند مستوى  حرؼرقاـ ذات األاأل   
 .  0.05 احتماؿ

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ثبات فعالية ىذه التقنية في الحصوؿ عمى إاف اليدؼ مف محور االكثار الدقيؽ ىو        
كثار الدقيؽ اليعتمد فقط عمى اختيار ف نجاح اإلا  و  نباتيةجزاء الفرع مف األقصى عدد مف األأ

نمو وتطور الجزء النباتي الذي ينعكس  في ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر بؿالجزء النباتي 
حد ىذه العوامؿ ىو اختالؼ أولعؿ مف  ,يضية الحيوية داخمةبالنتيجة عمى سير العمميات األ

استخدـ لعممية التضاعؼ  ما ي ومنيالى الوسط الغذائإضافات الخارجية مف منظمات النمو اإل
 .Kinو BA ضافةفي ىذه التجربة مف السايتوكاينينات التي اشتممت عمى ا

  بعد أربعة أسابيع Kinالمجيز بػ MSمزروعة عمى وسط  P. angulataكرز األرض  نبات(: عقد 8شكؿ )

(A)1-لتر .ممغـ 1.5بتركيز  (B)  بعد ثمانية اسابيع 1-لتر .ممغـ 2.0بتركيز (C  ) 1-لتر .ممغـ2.0بتركيز (D )
 1-ممغـ. لتر 0.5بتركيز

 



دى أ Kin و BAف اضافة ألى إ( 8و  7( )6و  5) وعموما تشير نتائو تضاعؼ الجدوؿ      
الى تحفيز التضاعؼ والسبب في ذلؾ يعود الى دور السايتوكاينينات التي تمعب دورا معروفا في 
تشجيع البراعـ االبطية وتحررىا مف تاثير السيادة القمية لمبراعـ الطرفية اذ تعمؿ السايتوكاينينات 

ذ تتحرؾ إباتي المضافة الى الوسط والتي تتحرؾ بعد سحبيا مف الوسط الغذائي مف قبؿ الجزء الن
عمى مارة بالبراعـ االبطية وبذلؾ تمغي تاثير االوكسينات التي قد تتجمع لى األإداخمة مف االسفؿ 

بتراكيز عالية في ىذه البراعـ وبالتالي تعمؿ السايتوكاينينات عمى احداث التمايز الوعائي بيف 
ء والمغذيات االمر الذي يؤدي بطية مع مثيالتيا في الساؽ وبيذا تسيؿ عممية نقؿ الماالبراعـ األ

 (.1987الى تحفيزىا عمى النمو والتطور الى افرع جانبية )خميفة, 
 

اف عممية التضاعؼ والنشوء تعتمد عمى نوع الجزء النباتي فقد تعتبر القمـ النامية والعقد       
عمى وسط  مف افضؿ االجزاء النباتية التي تعطي استجابة عالية اذ تعطي العقد استجابة عالية

MS  المزود بالسايتوكاينينات متمثمة بالحصوؿ عمى اعداد عالية مف االفرع وباطواؿ مناسبة
المدعـ  MSبينما يتـ الحصوؿ عمى اطوؿ االفرع مف زراعة قمة االفرع عمى وسط 

د والسبب قد يعود الى تمايز أألنسجة ألوعائية لمعقد قياسًا بأطراؼ أألفرع مما يزي بالسايتوكاينينات
فعندما  BAثر بشكؿ كبير بالسايتوكاينينات مثؿ أالعقد تتف (.2009مف كفاءة أألمتصاص )عبيد,

ينتو  BAيكوف بتراكيز مختمفة يالحظ استجابات مختمفة خالؿ فترة نموىا لكف عند زيادة تركيز 
( 6(. اشارت نتائو تضاعؼ الجدوؿ )2012وآخروف,  Arunaعنو انخفاض في العدد والطوؿ )

وقد يعزى السبب الى اف مثؿ  BAفرع عف التراكيز العالية مف نخفاض في معدؿ عدد األالى ا
براىيـ وآخروف, إىذه التراكيز تعد ذات تاثير تثبيطي ويؤدي تجمعيا الى زيادة عمميات اليدـ )

2012.) 
 

فرع يالحظ اف زيادة عدد االفرع المتضاعفة في االجزاء المستجيبة ما لصفة طوؿ األإ      
انعكس سمبيا عمى طوؿ ىذه االفرع وىذا قد يعزى الى تنافس االجزاء  BAفضؿ تركيز مف أل

في الحصوؿ عمى المواد الغذائية واليرمونات الالزمة لمنمو  MSالنباتية المزروعة عمى وسط 
 (.2014)حمد والجبوري, 

 
فرع ألمف أ كثر عدداأ BAحيث اعطى  Kinاكثر تاثيرا مف اؿ  BAويالحظ باف       

 Kinكثر فعالية مف أ BAوالسبب الذي يجعؿ  ولجميع التراكيز المستخدمة Kinالمتضاعفة مف 
 BAاذ تتميز السمسمة الجانبية لؿ  يعود الى االختالؼ في الصيغة التركيبية بيف المادتيف

الذي تمتمؾ سمسمتو  Kinواصر مزدوجة مقارنة ب أباحتوائيا عمى حمقة البنزيف التي تمتمؾ ثالث 



ف زيادة عدد إذ إوىذا مايحدث الفرؽ بيف فعالية المادتيف  تيفصرتيف مزدوجأالجانبية عمى 
       (.  Davies  ,1995) االواصر المزدوجة معناه زيادة الفعالية

انقساـ الخاليا واتساعيا بالحجـ في  كثر تاثيراأ BA( وبالتالي يكوف 2010, اميف ومحمد)
وكاينينات تعممية النمو والتطور مما يجعمو احد ابرز السايفي  رهثيأوتمايزىا وبالتالي زيادة ت

 العديد مف االنواع النباتية.  تضاعؼ افرعالمستخدمة في 
 عمى مرحمة ألتجذير IBAتأثير  -:4-2

في تجذير أطراؼ األفرع الناتجة مف الزراعة النسيجية مف  IBA( تأثير 9يبيف الجدوؿ )      
كامؿ تركيػز االمالح اذ اشػارت النتائو اف جػميع المعػامالت استجابت  MSزراعتيا عمى وسػط 

-لتر .ممغـ 0.2% . وتفوقت المعاممة  بتركيز 100 – 60لمتجذير وتراوحت نسبة التجذير بيف 

( اال  C:9ؿ) شك 1-. فرعرجذ 16.0حيػث اعطػت اعمى معػدؿ لعػدد الجػذور بم   IBAمػف 1
) شكؿ  1-. فرعرجػذ 12.8انيػا لػـ تختمؼ معنػويا عف مػعاممة المقارنػة والتي سجمت قيمػة بمغػت 

9 :A إذ سجمت  1-لتر .ممغـ 1.0( وانحدرت قيـ ىذه الصفة الى ادناىا عند المعاممة بتركيز
عمى . ا1-لتر .مػمغـ 0.1( بينما اعطت المعاممة E: 9) شكؿ  فرع 1-جذر 5.8قيمة بمغػت 

 (.B:9سـ)شكؿ 9.8معػدؿ لطوؿ الجػذر
 فقد الجذور تكويف( اف وجود االوكسيف في الوسط ضروري ل9يالحظ مف نتائو الجدوؿ )      
المعاممة باالوكسيف المضاؼ واالوكسيف  ولي لمخاليا لنشوء الجذور يعتمدف االنقساـ األألوحظ 

عممية حث في  ةالثالثة المساعدحد العوامؿ أ( اذ يعد 2010وآخروف,  Sheebaالداخمي )
 ortho – dihydroxy phenol  التجذير والمتضمنة مركب االورثوداىايدروكسي فينوؿ

في تكويف معقد الرايزوكاليف  Polyphenol oxidase نزيـ بولي فينوؿ اوكسيديز ألواالوكسيف وا
 Hartmannجذور )ولى لنشوء الالمتواجد في انسجة الدائرة المحيطية والذي يعد الخطوة األ

 (.2002وآخروف, 
واف استجابة معاممة المقارنة لمتجذير تشير الى احتواء االفرع عمى مستويات مناسبة مف       

الطبيعي الالزمة لحث التجذير فضال عف اف النباتات العشبية تمتاز بمحتواىا العالي أألوكسيف 
 مف منظمات النمو .

الطبيعي مف االوكسينات التي تمتمؾ التاثير الفعاؿ في ىو اليرموف  IAAوبالرغـ مف اف      
اليـو  IBA عمؿساسية لكف يستمواقع نشوء الجذور العرضية بعد انتقالة مف مواقع التصنيع األ

اذ تشير الدراسات الحديثة الى انة يصنع في النبات بشكؿ طبيعي  العقؿ بشكؿ واسع تجذير
 – Indol (IAASPرة اما مف خالؿ تحولة الى ) والذي يكوف تاثي  IAAولكف بكميات اقؿ مف 

3 – acetyl – aspartic acid  الذي يالحظ زيادة تركيزة في مواقع نشوء الجذور قبؿ عممية



الحر الداخمي الموجود في  IBA( او اضافة 1994وآخروف,  Garciaالحث لعممية التجذير )
ف التركيز أ(. ويالحظ 1993, وآخروف Vanderيزيد مف الحث عمى التجذير ) مف ثـالنبات و 

العالي مف االوكسيف قد يكوف لة تاثيرا معاكسا مما يؤدي الى قمة نسبة االستجابة والذي ينعكس 
 بالنتيجة عمى عدد الجذور المتكونة.

 
 فرع الناتجة من الزراعة النسيجية لنباتطراف األأفي تجذير   IBA(: تأثير9الجدول )

Physalis  
                angulata بعد اربعة اسابيع من الزراعة عمى وسطMS .الصمب 
                

  IBAتركيز 
 (1-)ممغم. لتر

 
 التجذيرنسبة 

)% ( 
 

 معدل
 عدد الجذور

 معدل
 طول الجذور

 )سم(

 ب 5,7 أب 12,8 100 0.0

 أ 9.8 أب 6.8 100 0.1

 ب 6.0 أب16.0 80 0.2

 ب 6.3 أب 6.8 100 0.5

 ب 6.8 أب 5.8 60 1.0

المتشابية ضمف العمود الواحد ال تختمؼ معنويا فيما بينيا حسب اختبار دنكف متعدد  حرؼرقاـ ذات األاأل
 . 0.05الحدود عند مستوى احتماؿ 



 
 
 
 
 مرحمة االقممة: -:4-3

مف الميـ ضمف برنامو االقممة تغطية النبيتات بغطاء بالستيكي شفاؼ خالؿ االسابيع     
االولى مف االقممة لمحافظ عمى رطوبة نسبية عالية حوليا ومنع جفافيا والسماح بنفاذ الضوء 
لزيادة عممية التركيب الضوئي لكي يقوـ النبات بتصنيع غذائة بنفسة ويتحوؿ مف حالة التغذية 

ية الى حالة التغذية الذاتية فضال عف اف لالقممة فائدة في تنظيـ الية عمؿ الثغور. ويتضح الرم
أف عممية تغطية النبيتات يجب اف تستمر أربعة اسابيع مع عمؿ ثقوب مناسبة في الغطاء 
البالستيكي الشفاؼ قبؿ رفع الغطاء بمدة مناسبة لتقميؿ الرطوبة المحيطية بالنباتات بشكؿ 

 (.2012براىيـ وآخروف, تدريجي)ا
%, 95( مف خالؿ استجابة النبيتات المتأقممة اذا بمغت 10تـ اقممة النبيتات بنجاح )شكؿ :     

ويرجح سبب نجاح العممية أف الوسط الحاوي عمى المزيو والبتموس يمتمؾ مسامات جيدة لنمو 
نع مف اختناؽ الجذور الجذور وانتشارىا اضافة الى كونو وسط جيد لتصريؼ الماء وبالتالي يم

      الناتجة مف الزراعة  P. angulata كرز االرضطراؼ افرع نبات أ( في تجذير 1-لتر.)ممغـ IBA(: تأثير 9الشكؿ )
        1-. لترممغـ 0.2 كامؿ تركيز االمالح . اعمى عدد عند تركيز MSسابيع مف الزراعة عمى وسط أربعة أالنسيجية بعد 

 .1-ممغـ. لتر 0.1وأطوؿ جذر عند التركيز 



كما يعتبر وجود البتموس كونة وسط جيد لعممية التغذية مع المزيو باعتباره وسطًا جيدًا لعممية 
 4التيوية فيو جيد ومالئـ لنمو النبيتات, بعد نجاح عممية األقممة مختبريا تـ نقؿ الببيتات بعد 

 أسابيع إلى البيت الزجاجي وزرعت في السناديف .

 
     

( النبات بعد Aبعد تجذيرىا مختبريا ) Physalis angulata(: مراحؿ أقممة نبات 10شكؿ)
 أسبوع 

             (Bالنبات بعد )4 ( أسابيعC         .النبات في مرحمة األزىار ) 
 في استحثاث وتنمية مزارع الكالس  D-2,4تأثير  4 -4

ماـ بحوث مستقبمية في مجاالت التالعب  أىذه الدراسة يفتح الباب  اف استحثات الكالس في     
 .يض الثانويةو تحسيف انتاج نواتو األأالوراثي 

في استحثاث الكالس مف  D-2,4مف ضافة ف التراكيز المألى إ( 11فقد اشار الجدوؿ)    
 ,ثر بشكؿ معنوي في نسبة االستجابة لتكويف الكالسأالسيقاف تحت الفمقية لنبات كرز االرض قد 

% وانحدرت ىذه  100استجابة بمغت  نسبة 1-ممغـ. لتر 1.0,  0.5,  0.3فقد سجمت التراكيز 
% في حيف لـ تستجب االجزاء النباتية لمعاممة المقارنة 33.3الى  0.1النسبة في التركيز 

اال بظيور انتفاخات في المنطقة القريبة مف التاج وتشكؿ الجذور منيا )  D-2,4الخالية مف 
 (.A: 11شكؿ



 .ممغـ 0.3لى الوسط الغذائي بتركيز إ D-2,4ضافة إف ألى إاالحصائي  تحميؿشير اليو       
لمكالس عمى باقي المعامالت فقد سجؿ  طريلى زيادة معنوية في صفة الوزف الإدى أقد  1-لتر

-2,4مف  1-لتر .ممغـ 1.0 و  0.5 تاف, ولـ تختمؼ المعامم طريغـ. وزف  4.65قيمة بمغت 
D  غـ. وزف رطب في حيف  2.13 و 2.50 ذ بمغتاا طريمعنويا عف بعضيما في معدؿ الوزف

التي لـ تختمؼ  D-2,4 1-لتر .ممغـ 0.1عند المعاممة  طريقؿ القيـ في معدؿ الوزف الأسجمت 
 عف معاممة المقارنة .

 
  P.angulataنسبة اسحجابة قطع انسوٌقة جحث انفهقٍة من نبات  كزس االرض :(11انجدول )

 تراكيز مختمفة   بالمجيز   MS عمى وسطالسححثاخ انكانس ومعدل انوسن انطزي                
 بعد اربعة اسابٍع من انشراعة.  D-2,4 من             

 

تركيز 

2,4.D  

 1-ملغم لتر

 الوزن الطري )غم( نسبة نشوء ألكالس 
مقياس تكوين 

 الكالس

 - ج 0.35 0 0.0

 + ج 0.66 33.3 0.1

 +++ أ 4.65 000 0.3

 +++ ب 2.50 000 0.5

 +++ ب 2.13 000 1.0

 
وبدأ ّ صفر المخضرامتاز الكالس المستحث عمى االجزاء النباتية ببنيتو اليشة ولونو األ      

اسابيع مف  أربعةجزاء النباتية شكميا بشكؿ كامؿ بعد تكوف الكالس في مناطؽ القطع ثـ فقدت األ
( EوD و C: 11) شكؿ D-2,4مف  1-لتر .ممغـ 1.0,  0.5,  0.3الزراعة في المعامالت 

ولـ  ,عمى التوالي مع تشكؿ لمجذور في بعض العينات. في حيف تكوف الكالس في مناطؽ القطع
(. ومف الجدير بالذكر اف B:11) شكؿ D-2,4 1-لتر .ممغـ 0.1تفقد القطع شكميا في المعاممة 

 1-لتر .ممغـ 0.3المدعـ بتركيز  MSتحت الفمقية التي زرعت عمى وسط  ةعينات السويق بعض

2,4-D  شكؿ ةً فرع عرضية مباشر ألى إفقد تمايزت ( 11دوف المرور بمرحمة الكالس:F). 



 

 
 
 
 

مع وجود  وأىمية كبيرة في عممية استحثاث الكالس بمفردىا أوكسينات ف لوجود األإ     
ويؤدي التوازف مابيف المنظمات المضافة خارجيا مع اليرمونات الداخمية   السايتوكاينينات

لمحصوؿ عمى افضؿ انقساـ لمخاليا واف النمو الجيد لنسيو الكالس يحدث مف خالؿ التوازف بيف 
ي منيما عمى حساب أواف الزيادة في تركيز  عممةتراكيز االوكسينات والسايتوكاينينات المست

 (.Stephen ,2006و  Heddenر سوؼ يؤثر سمبيا في نمو نسيو الكالس )خاأل
       
تظير  P.minimaف مزارع االنسجة لنبات أ إلى Ayyaduri (2016)و Ramar شارأو     

 و NAA و BAالمدعمة بمنظمات النمو  MSوساط أاستجابة جيدة الستحثاث الكالس في 
2,4-D و IAA  2,4ويعد-D  االوكسينات فعالية في سرعة تحفيز ونمو نسيو الكالس كثر أمف

دوره  ( اذ تعمؿ االوكسينات عمى تحفيز استطالة الخاليا النباتية مف خالؿ2000)ابو زيد, 
لى مواقع جديدة إعادتيا ا  ذ يتسبب في كسر روابط ذلؾ الجدار و , إتحفيز ليونة الجدار الفعاؿ في

تاثيرىا  فضاًل عفي زيادة حجـ الخمية واتساعيا ىذا تحت تاثير الضغط االنتفاخي مما يسيـ ف

 0.1( تركٌز B( معاملة المقارنة )A)Physalis angulata( استحثاث الكالس من السٌقان تحت الفلقٌة لنبات 00شكل )

ملغم.  0.3(  تركٌز F)  0-ملغم. لتر 1.0( تركٌز E)  0-ملغم. لتر 0.5( تركٌز D)   0-ملغم. لتر 0.3( تركٌز C)  0-ملغم.لتر

 تماٌز قطع الكالس بشكل مباشر.  0-لتر



ثير في الخصائص أالت مف ثـفي االنزيمات المسؤؤلة عف بناء مكونات الجدار الخموي وتحمميا و 
ف أوقد لوحظ  ,)Zeiger,2002  و Taizالميكانيكية لذلؾ الجدار وفي مقدمتيا زيادة نفاذيتيا)

ف زيادة التركيز ألى إركيز منظـ النمو وربما يعود السبب وزنو الرطب بزيادة تّ الكالس النامي قؿ
(. اذ تعمؿ االوكسينات عمى تفكؾ الجدراف الخموية 2002تؤدي الى تاثيرات عكسية )الحديدي, 

الى تصنيع  هالذي يؤدي بدور  RNAاضافة الى زيادة ايض االحماض النووية وخصوصا 
وتوثر السايتوكاينينات عمى عممية ايض  انقساـ وتكاثر الخاليا والبروتيف الضروري لعممي

 (.Mahesh ,2008تحفيز عممية انقساـ الخاليا ) مف ثـالسكريات وتنظيـ البروتيف و 
 : تمايز الكالس4-5

عمى الرغـ مف استعماؿ العديد مف األوساط فإنيا لـ تتمكف مف تمايز الكالس . المواد      
 (.10-3وطرؽ العمؿ فقرة )

 التشخيج والتقدير الكمي لمركب الفايسمين. :4-6
 وتقدير نسبة وجوده في اوراق نبات كرز االرض البذرية  Physalin Aتشخيج  : 4-6-1

 . HPLCومزارع الكالس بواسطة         

عّبرت المنحنيات الناتجة مف حقف العينات المختمفة في كروماتوكرافيا السائؿ عالي  
بداللة زمف االحتباس المسجؿ لكؿ منيا مع زمف احتباس Physalin االداء احتوائيا ستيرويد 

 ( وعمى النحو االتي:A:12العينة القياسية الفايسميف ) شكؿ

 النباتات البذرية 

( عف احتواء مستخمص عينات االوراؽ HPLCأوضحت المنحنيات المسجمة بوساطة ) 
PhysalinA  اعتمادًا عمى قيـ زمف االحتباسRetention time  دقيقة مقاربًة مع  3.91البالغة

 ( 11القياسية )الجدوؿ  Physalinقيـ زمف احتباس عينة 

القياسػػي مػػع  Physalinوكشػػفت النتػػائو عػػف اختالفػػات واضػػحة فػػي نسػػبة مسػػاحة منحنػػي      
المعػػػػزوؿ مػػػػف عينػػػػات النباتػػػػات البذريػػػػة )  Physalin Aنسػػػػب مسػػػػاحة المنحنيػػػػات المسػػػػجمة 

وراؽ النباتػات البذريػة بنسػبة وجػود بمغػت أفػي  Physalin Aوجػود  ( واكػدت البيانػاتB:12شػكؿ
5.35 .% 

 

 

 



 
 .المزارع النسيجية 

في مستخمصات مزارع  Physalin A( وجود HPLCطة )اظيرت نتائو التشخيص بوسأ 
المشتؽ مف السويقة تحت الفمقية بداللة زمف االحتباس  اً يوم 60و  45و  30الكالس بعمر 

ارتفاعا  اً يوم 30فقد سجؿ الكالس المستحث بعمر  ,(11المعزوؿ منيا )جدوؿAلمفايسميف 
( عف النسبة المئوية لمساحة المنحني المسجؿ لالوراؽ وازدادت ىذه النسبة A:13شكؿ) اً ممحوض

يوما )  60لى إ( ثـ بدأت باالنخفاض بتقدـ عمر المزرعة B:13يوما ) شكؿ 45عند العمر 
 (. C:13شكؿ

نبات  المعزول ونسب وجوده في أوراق PhysalinAيم زمن احتباس (: ق11الجدول)
Physalis  angulata .البذرية ومزارع الكالس بأعمارىا المختمفة 

 

 وجود الفايسميف )%( مساحة المنحني )%( زمف االحتباس )دقيقة( مصدر الفايسميف

 100 68.20 3.21 القياسي)المقارنة( Aفايسميف 

 5.35 45.42 3.91 البذريةاوراؽ النباتات 

الكالس المستحث 
مف السيقاف تحت 

 الفمقية

 11.33 60.21 3.91 يوماً  30

 18.77 11.13 3.25 يوماً  45

 7.60 8.65 3.63 يوماً  60

 
وتقدير نسبة وجوده في اوراق نبات كرز االرض البذرية  Physalin B: تشخيج 4-6-2

 ومزارع 
 . HPLCالكالس بواسطة 

داء المنحنيات الناتجة مف حقف العينات المختمفة في كروماتوكرافيا السائؿ عالي األ أظيرت     
بداللة زمف االحتباس المسجؿ لكؿ منيا مع زمف احتباس Physalin ستيرويد  عمى ىاءاحتوا

 العينة القياسية الفايسميف وعمى النحو االتي:
 
 
 



 النباتات البذرية 

 ( عف احتواء مستخمص عينات االوراؽHPLCاطة )أوضحت المنحنيات المسجمة بوس 
دقيقة  5.00البالغة  Retention timeاعتمادًا عمى قيـ زمف االحتباس  PhysalinB عمى

 (12القياسية جدوؿ ) Physalinمقاربة مع قيـ زمف احتباس عينة 

القياسػػي مػػع نسػػب  Physalinوكشػػفت النتػػائو عػػف اختالفػػات واضػػحة فػػي نسػػبة مسػػاحة منحنػػي 
( A:12المعػزوؿ مػف عينػات النباتػات البذريػة ) شػكؿPhysalin B مسػاحة المنحنيػات المسػجمة 

 % . 3.8في اوراؽ النباتات البذرية بنسبة وجود بمغت Physalin B   واكدت البيانات وجود

 

 .المزارع النسيجية 

صات مزارع في مستخمPhysalin B ( وجود HPLCطة )اظيرت نتائو التشخيص بوسأ 
المشتؽ مف السويقة تحت الفمقية بداللة زمف االحتباس  اً يوم 60و  45و  30الكالس بعمر 

يوما  )  30( ارتفاعا ممحوظا في مزارع الكالس بعمر 12المعزوؿ منيا )جدوؿ Bلمفايسميف 
وراؽ وازدادت ىذه النسبة عند ( عف النسبة المئوية لمساحة المنحني المسجؿ لألA:13شكؿ
يوما )  60( ثـ بدأت باالنخفاض بتقدـ عمر المزرعة الى B:13يوما ) شكؿ 45ر العم
 (. C:13شكؿ

نبات  المعزول ونسب وجوده في أوراق PhysalinB(: قيم زمن احتباس 12الجدول)
Physalis   angulata .البذرية ومزارع الكالس باعمارىا المختمفة 

 

 وجود الفايسميف )%( المنحني )%(مساحة  زمف االحتباس )دقيقة( مصدر الفايسميف

 100 31.79 5.01 القياسي)المقارنة( Bفايسميف 

 3.8 18.17 5.00 اوراؽ النباتات البذرية

الكالس المستحث 
مف السيقاف تحت 

 الفمقية

 12.25 36.48 5.00 يوماً  30

 250.60 83.27 5.03 يوماً  45

 66.52 42.42 5.36 يوماً  60

 
 



مع تقدـ عمر المزرعة في النتائو المشار  Bو Aاف الزياده في نسب تواجد مركب الفايسميف      
يمر خاللة بثالثة  Sنفا قد يكوف بسبب اف منحني نمو المزارع النباتية يأخذ شكؿ الحرؼ آلييا إ

خاللة سي الذي تزداد النمو تقريبا ويتبعة الطور األ خاللو اطوار ىي طور التباطؤ الذي ينعدـ
  بسرعة مستيمكا مغذيات الوسط.  خالياتضاعؼ التنواتو األيض االولية و 

وىي المرحمة التي تسجؿ  ,لى الطور الثالث المتمثؿ بطور االستقرارإوتصؿ بعدىا المزارع       
ارتفاعا في نواتو األيض الثانوي نتيجة لتوقؼ معدؿ األيض االولي واستغالؿ المخزوف مف 

 (.Ramawat ,2008االولية لبناء النواتو االيضية الثانوية ) يضيةالنواتو األ
سابيع أ 8واف سبب انخفاض كمية مواد األيض الثانوي مع كبر عمر الكالس وصوال الى      

لى المرحمة االخيرة وىي إلى كبر عمر المزرعة وحاجتيا الى اعادة الزراعة وتحوليا إربما يعود 
نتيجة لنفاذ المواد الغذائية في الوسط  inviability cultureمرحمة عدـ القدرة عمى التطور 

لى الموف البني إوساط وزيادة تراكيز المواد السامة فية ومايميز ىذه المرحمة تحوؿ لوف المزارع واأل
 الناتو عف زيادة المواد الفينولية.

 
 
 
 

 

 



 

 

 

( أوراؽ نبات Bاألوراؽ )( والمعزوؿ مف Aلمعينة القياسية ) Bو A: منحنيات الفايمسف 12شكؿ 
Physalis angulata                في مرحمة البموغ بواسطةHPLC . 



 
 

 30( بعمر Aالمعزوؿ مف كالس السيقاف تحت الفمقية ) B و A: منحنيات الفايسميف 13شكؿ 
 يوما   

 Physalis angulataيومًا واحدًا المشتقة مف نباتات  60( Cيوما و) 45( Bو)          
 .                      HPLCبواسطة 



 االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات     

 في أدناه أىـ االستنتاجات التي أظيرتيا الدراسة الحالية: 

_ يعد نوع الجزء النباتي ونوع منظـ النمو مف العوامؿ المحددة في تضاعؼ, فيفضؿ استعماؿ 1 
 . 1-ممغـ لتر 1.5مدعـ بالبنزايؿ ادنيف بتركيز  MSالعقد لمتضاعؼ عمى وسط 

ف 2 _ سيولة تجذير األفرع الناتجة مف التضاعؼ وبدوف استعماؿ االوكسينات لحث الجذور, وا 
 يعطي أعمى القيـ لعدد الجذور.  IBAممغـ/ لتر  0.2 ثالمزود  MSزراعة األفرع عمى وسط 

 حقؿ وأزىار وأثمار النباتات المأقممة._ نجاح اقممة االفرع المجذرة ونقميا إلى ظروؼ ال3

يومًا في تحقيؽ مستويات  45_ اعتماد مزارع الكالس المستحث مف السيقاف تحت الفمقية بعمر 4
قياسًا بمستوياتيا في أوراؽ النبات الطبيعي في   Bو الفايسميف   Aمضاعفة مف الفايسميف 

 مرحمة األزىار.     

 
 التوصيات       
 التوصيات العتمادىا في دراسات مقترحة الحقة: في أدناه بعض  

_ دراسة أجزاء نباتية أخرى ومنظمات نمو أخرى في استحثاث الكالس, ودراسة مستويات 1
      المركبات الفعالة فييا.

فادة مف تأثيرات ىذا النوع النباتي باإل كالس خرى لمتغمب عمى مشكمة تمايزأيجاد مسارات _  إ2
 ائية.بعض العوامؿ الفيزي

 .لةُ ُاخرى في النباتّّمركبات أيض ثانوية فعاالكشؼ عف _ 3

وتطويعيا لمنظومات  ,Bو الفايسميف  Aلمفايسميف انتخاب خطوط خموية كفوءة منتجة _ 4
 . لمبدء بإنتاجيا تجارياً  المخمرات والمفاعالت الحيوية
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                                                 SUMMARY 

  

        This study was conducted in laboratory of plant tissue and cell 

culture in the department of Biology at the College of Education for Pure 

Sciences, University of  Diyala, During the period October  2015 – 2016 

May. The aim of the project was to study the propagation of cherry 

ground Physalis angulata L. plant, which has medical and pharmaceutical 

importance. Through multiplication of Shoot tips and nodes grown on 

Murashige and Skoog (MS) medium provided with different 

concentration of Benzyladenine (BA) and Kinetin (Kin). Then rooting the 

new shoots produced from the multiplication on the MS medium 

Supplimented with different concentration of 3-Indol butyric acid (IBA). 

In addition to callus induction from growing hypocotyls sterile Seedlings 

from tissue culture using MS medium fortified with different 

concentrations of 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D). Then 

composite estimate of Physalin A and B in the produced callus after 30, 

45 and 60 days. The results indicate the following: 

1.  The best multiplication of the Shoot tips  of 6.0 Shoot.explant
-1

  

and that of the individual nodes reached 10.0 Shoot.explant
-1

  Both 

obtained from culture and cultivation respectivly on MS medium 

supplimented with 1.5 mg.L
-1

 BA, after eight weeks of subculture. 

2. rooting percentage of  Shoots resulting from the multiplication 

ranged from 60-100 % and Shoots recorded the highest rate of the 

number of the roots was 16.0 root. Shoot
-1

 of culture rooting MS 

medium supplimented with 0.2 mg. L
-1

 IBA while the highest 

recorded significant  values of  root length, amounting to 9.8 cm in 

Shoots culture on the MS medium of rooting suppliment with 0.1 

mg. l
-1

 IBA. 

 

3. The best quantity callus 4.65 g wet weight were obtained from 

culture hypocotyls explant in MS medium provided with 0.3 mg .l
 -1

 

2,4-D, after four weeks of culture. 

 

4. The data showed the presence of both Physalin  A and B in callus 

culture using  High Performance Liquid Chromatography Technique  

and  comparing them with standard samples, in general the  

percentage of presence of  Physalin A and B ranged from 7.60 -

18.77% and 12.25- 250%, respectively, in the callus samples of  30, 

45 and 60 days age. The highest presence of Physalin A and Physalin 

B were 18.77 and 250% respectivety  which obtained from callus at 

the age of 45 days, and that the ratio of the presence of the two 

compounds, to all groups  of  callus has recorded higher rates of 



presence of two compounds in the natural plant leaves values at the 

flowering stage .Generally the increment of levels of  Physalin  A and 

B in the tissues of callus may be an indicative of that the tissue 

culture is afavorite  and sustainable sources for secondary metabolic 

products and approproate alternative to the normal flora. 
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