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 الملخص
ُُصصت  بعتتح اضحمتاح الدوهيتتة ووت  )  Oleic acid, Linoleic acid, Palmitic, Lauric acid andُعزلت  و

Stearic acidالبهتد  لكتال  هبتا  ( متن المتزارا الهستجية Corylus avellana L.   الهاميتة علتا اوستاMS ( 1.5المدعمتة بتت 
تراكيتتز مصتلفتتة متتن هفتت  الوستت  متتة ا تتافة الهاميتتة علتتا  كتتال متتزارا الو  .علتتا التتتوال   D-2,4التتتو  BAمتتن التتت  لتتتر ملغتتم/ (1.0و

قتتدر  اضوزان الر بتتة و  .كأوستتا  مرارهتتة والصاليتتة متتن مه متتا  الهمتت MS  وكتتكلأ سوستتا ،.Phe هتتيناض الحتتامح اضميهتت  الفيهايتتل
 .من الزراعة ا  يوم 80و 40بعد مرور تلأ اضوسا  للكال  الهام  علا 

 Oleic وجد ان اضوليأ ، Gas Chromatography (GC)ة كروماتوكرافيا الغازاهستصدام ترُُصص  اضحماح الدوهية با

acid  الليهوليتتأو Linoleic acid كمتتا وجتتد ان وهتتاأ اصتتتوك هتتوع  وكمتت   ،كثتتر تواجتتدا  فتت  متتزارا الكتتال  لهبتتا  البهتتد ضا ومتتا
الم تتاك متتة  .Phe الفيهايتتل اضهتتينتراكيتتز الحتتامح اضميهتت  صتوك بتتا حمتتاح الدوهيتتة المعزولتتة والمُصصتتة فتت  متتزارا الكتتال لأل

  .را الهسيجية للكال وككلأ بزيادة سعمار المزا ،التراكيز الرياسية لمه ما  الهمو
 .الفيهايل اضهين، اضحماح الدوهية ،مزارا الكال  ،هبا  البهد  الكلمات الدالة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

Oleic, linoleic, palmitic, lauric and stearic acids were isolated and identified in the callus 

culture of hazelnut Corylus avellana L., which were induced and grown on MS media 

supplemented with l.5 and l.0 mg/l of BA and 2,4-D respectively, as well as the callus cultures that 

grown on the same medium in addition to different concentration of Phenylalanine (Phe.), Callus 

grown on MS medium without addition of growth regulators (MSO) was used as control. Fresh 

weights of callus were recorded after 40 and 80 days of culture. 

Gas chromatography was used for identification of the fatty acid, and found that both oleic 

acid and linoleic acid were the most common in the callus cultures of hazelnut, also found that fatty 

acids identified in callus culture of hazelnut vary in their types as well as their quantity according to 

the concentration of Phenylalanine added with plant growth regulator to the medium, and that 

concentration of fatty acids in callus cultures increased with the increase of callus age. 
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 المقدمة
يعتود هبتا   المكسترا ، متستاق ة ارورا ، متن كوا  الفلرتتين، ثمتار سُتجار إحتد  .Corylus avellana Lتعتد سُتجار البهتد 

 Corylaceae ،(APG system III, 2009 .) العائلة البهدقية وس ،Betulaceaeإلا عائلة  Corylus (Hazelnut)البهد  
اهتتاا تركيتا  ،التك  تن 765 يرتارب متا 2009بلت  اضهتتاا العتالم  للبهتد  عتام  ،بهتد تتصدر تركيا المركز اضول فت  اهتتاا ال

ستتتتباهياالوضيتتتتا  المتحتتتتتدة  ،والبتتتتاق  تجكتتتتتزي كتتتتل متتتتن اي اليتتتتتا ،التتتتك  تتتتتن 500لوحتتتتدوا  التتتتتك  تتتتن علتتتتتا  10 ،42 ،104بمرتتتتدار وا 
 .(FAOSTAT, 2011التوال )

  %7%، متتتتتتتتتتتتتتتتا 12هُتتتتتتتتتتتتتتتتويا  %، ستتتتتتتتتتتتتتتتكريا  و 19علتتتتتتتتتتتتتتتتا هستتتتتتتتتتتتتتتتبة متتتتتتتتتتتتتتتتن البروتيهتتتتتتتتتتتتتتتتا  حتتتتتتتتتتتتتتتتوال البهتتتتتتتتتتتتتتتتد  يحتتتتتتتتتتتتتتتتتو  
(Stahl, 2007; Arab Encyclopedia, 2005البهد  غه  بالزي  ك  الهككة المميزة والوزن الصفيك، إك ي ،)60حتوال   كون %

زي  البهد  يُتابه زيت  و من الزي ،  Soybeanيعادل ثوث مرا  من محتو  فول الصويا  ما ووو (Li and Parry, 2011) مهه
حتتتامح و  Linoleic acid % متتتن ارحمتتتاح الدوهيتتتة ارحاديتتتة غيتتتر المُتتتبعة مثتتتل حتتتامح الليهولتتتأ70 الزيتتتتون باحتوائتتته علتتتا

 Quarta et al., 2007; Amaral et) التت  تستاعد فت  ترليتل ص تر ا صتابة بتأمراح الرلتب غيروتاو  Linoleic acid الليهولهتأ

al., 2006.) مح اضوليأكما ان لككي اضحماح الدوهية فوائد صحية عديدة وصاصة حا Oleic acid يسما بتت  ما واOmega-

والتك  يرلتل متن مصتا ر  ،(Li and Parry, 2011  التركت  )دفت  اهتواا البهت غتم زيت  100غتم / 80-75يُتكل حتوال  والتك   3
  والتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوتر العصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب اضمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراح المهاعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  ،الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ان ،تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلب الُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترايين مراحأاضصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابة بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

(Iso et al., 2002; Aronson et al., 2001; Connor, 2000). 
 حتامحولمحتتواي العتال  متن سوتم اضحمتاح الدوهيتة مثتل  ،لما يحتويه من مركبا  مكمة  بيتا  و  الهبا  وكا سومية اه وقا  من

وتدف  وتكي الدراستة التا التحتر   ،وللفوائتد الت بيريتة لترهيتة زراعتة اضهستجة الهباتيتة Linoleic acid الليهولأو  Oleic acid اضوليأ
الحتتتامح اضميهتتت  الفيهايتتتل اضهتتتين فتتت  بهتتتا   ا تتتافة تتتتأثيردراستتتة كتتتال  هبتتتا  البهتتتد  متتتن اضحمتتتاح الدوهيتتتة و  تتتتو  متتتزاراعتتتن مح

 .ومرارهتكا مة مستواوا ف  اورا  الهبا  هفسه ،ككا الهبا ل ف  مزارا الكال ومستوياتكا اضحماح الدوهية 
 

 المواد وطرائق العمل
  دامة الدورية لمزارع الكالس()اال استحثاث مزارع الكالستنمية و 

 BAلتتتر متتن التتت  ( ملغتتم/1.0و 1.5وُس تتيك اليتته )، (Murashige and Skoog, 1962)الصتتلب  MSح تتر وستت  
 Corylus لهبا  البهتد من ق ة السيران )الحاوية علا العردة(  مزارا الكال  لتهمية ا  قياسي ا  وس بوصفه التوال  علا   D-2,4والت

avellana  غتم متن متزارا الكتال  لكتل  1.5ُسصتك متا يرتارب  ،وبعتد اجترا  اضدامتة الدوريتة لمتزارا الكتال  ،(2011،اصرونو )البكر
 ،0.6بتالتراكيز ) .Pheالحتامح اضميهت  الفيهايتل اضهتين ا افة و بالتراكيز المككورة اعوي المجكزة  MSوزرا علا اوسا   ،معاملة

ستتصدام كابيهتتة اجتر  العمليتتا  الستابرة ب ، تافة مه متا  الهمتتو للمرارهتة اي تا  بتدون ا MSOوُسستتصدم وستت   لتتر ( ملغتم/0.8،1.0
م( والمجكتتزة با  تتا ة وبتعاقتتب يتتوم  ˚25±1بدرجتتة حتترارة ) وحا تتهة الهمتت فتت  الكتتال  متتزارا حف تت  (.Hepaireالتتزرا المعرمتتة )

 ( ساعا   وم.8( ساعة  و  و)16لمدة )
 تقدير االوزان الرطبة للكالس

 .الزراعة منيوما   80و  40بعد وزن الر ب للكال ال تسجيلتم 
 تجهيز نبات البندق 



 .........لتحر  عن مستو  بعح اضحماح الدوهيةا
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ُكرا  هامية ف  تربة مزيجيتة فت  سكيتا  بوستتيكية متن مُتتل  18بعمر  Corylus avellanaجكز  ُتو  هبا  البهد  
   الهباتيتتةعلتتا اضورا استتتصدامكا مصتتدرا  للحصتتولو حف تت  فتت   تتروك البيتت  الزجتتاج  وتتتم اضعتهتتا  بكتتا  .مال تتا / محاف تتة دوتتوأ

 .لتُصيص وتردير اضحماح الدوهية وتح ير المستصلصا  الكحولية لكا
 النباتية  األوراق وأنسجة الدهنية من مزارع انسجة الكالس األحماضاستخالص 

ت  والت  تت من ازالة الدوون من الهسيج الهبا 1963لسهة  (Dalgarno and Birtرة المحورة من قبل )ال رياستصدم  
بوسا ة تراهة اضحماح الدوهية ُُصص  و  ،حماح الدوهيةلأل اضسترا  ومن ثم تكوين الوح  لمثيل ،بواس ة مكيب ع و 

 .Gas Chromatography(GC)،(Mohammad, 1971)الغاز كروماتوكرافيا
المدعمة  MSالهام  علا اوسا   لهسيج الكال  مصتلفةالمعامو  الغم وزن  ر  من  5ُح ر  المستصلصا  بأصك 

مل من  20ف  حجم  سحر  العيها  ،و( يوما  من الهم80و 40وللعمرين )المرارهة  وبرية معامو  .Pheبمستويا  مصتلفة من الت 
. م لحين اكتمال كوبان الدوونº 25( ساعا  بدرجة حرارة 4حف  المزيج لمدة ) ،حجم( ()حجم:1:  2) مزيج كلوروفورم : ايثاهول

يح هوا ُح المستصلص صورُ  مل من كلوروفورم : ايثاهول  10مرا  مة حجم  5غسل الراُح  ،Whatman No.1ل ور  التُر
ثم جمع  هواتج الغسل وتم تبصيروا حتا الجفاك تح  ال غ   ،حجم( لتأكيد ازالة الدوون من متبريا  الهسيج ( )حجم:2:1)

  .مº( 55-50المهصفح وبدرجة حرارة )
مل من الكلوروفورم  50ستصدام حجم وكلأ با ،للتصلص من السكريا  المتبرية ف  المستصلصتستمر عملية الفصل والتهرية 
تم تبصيري حتا الجفاك تح  ال غ  المهصفح والهاتج  (والدوون الكلوروفورمالمحلول الهاتج ) ،الك  سيعمل علا اكابة الدوون فر 

 المتبر  سوك يحتو  علا جزيئا  الدوون المهراة.
غتتم  5سصتتك  ته يفكتتا جيتتدا  وتر يعكتتا(جمتتة اضورا  و ) بعتتد للهباتتتا  الهاميتتة فتت  البيتت  الزجتتاج  اضورا   ُح تتر  مستصلصتتا 

ُسكمتتتتل الستتتتح  ومجاهستتتتة  ،حجتتتتم( ( )حجتتتتم:1:  2) متتتتل متتتتن متتتتزيج كلوروفتتتتورم : ايثتتتتاهول 100ستتتتحر  العيهتتتتا  فتتتت  حجتتتتم  .مهكتتتتا
جكتتتاز التتتتترددا  فتتتو  و ( Ultra Turrax blender, Germany) السحتتتت  الككربتتتائ  هتتتتوا  :جكتتتتاز المستتتتصلص باستتتتصدام 

حفتت   ،داصتتل حمتتام ثلجتت  بعتتدوا الستتح   ص تتوا  عمليتتة وتمتتثاهيتتة،  30ولمتتدة  ،كيلوورتز/دقيرتتة 22بتتتردد   Ultrasonicصتتوتية
 .م لحين اكتمال كوبان الدوونº 25( ساعا  بدرجة حرارة 4المزيج لمدة )

يح والتبصير والفصل   .سعويتم  مة عيها  مستصلصا  الكال  ف  الفررة الت   كاهفس لص وا اببعدوا جر  عمليا  التُر
 تحضير االمالح العضوية للدهون 

المتبرت  متن عمليتة  هتاتجل( التا اMethanolic-HClعيار  من حامح الكيدروكلوريأ الميثاهول  ) 1.5مل من  50ُس يك 
 .ستتاعا  3م ولمتدة º 100بدرجتة حترارة   Reflex Condenserج لحتد الغليتتان فت  المكثتك المتهعك وستصن المتزي ،اضستتصوص

يثتر فت  قمتة الفصتل متة الترا الرتو  وبتكلأ مل من مزيج بتروليتوم إ 30يسترد من المحلول المبرد وكلأ بإ افة  مثيل اضستر سوك
 . برة الميثاهول المائيةسحب  وهبك   ،سوك تهفصل ال برا 

تكاب  ،يجفك المكيب تح   غ  مهصفح ،حماح الدوهية(ترا  المثيل لألإيثر )الحاوية سس -ُيحسب حجم  برة البتروليوم 
 .الدوهية ف  حجم قياس  من الكلوروفورم وتصبح جاوزة للتحليل بتراهة كروماتوكرافيا الغاز ارحماحسترا  مثيل س

 Gas Chromatograph (GC)فصل وتشخيص االحماض الدهنية بكروماتوغرافيا الغاز 
 (GC)جكتتتاز كروماتوكرافيتتتا الغتتتاز  بواستتت ة الهباتيتتتة للبهتتتد  وارورا الكتتتال  مستصلصتتتا   يتتتة فتتت الدوه ارحمتتتاحُُصصتتت  

الصتهاعة فت  مصتبترا  ُتركة ابتن ستيها التابعتة لتوزارة  (Packard Model 438A) هتوا Hewlett Packardالمجكتز متن ُتركة 
 Film ستتتصدام كاُتتك ُتتعلة التتتأيناتتتر وبم 3اهتتج و ولتته  8/1ق تتري  SE-30 هتتوا  ستتتصدام عمتتود فصتتلاب ،والمعتتادن/ بغتتداد

Ionization Detector (FID)  325درجة حرارته ºاز وبكتكا تكتون وبعد ان جكز  العيهة ُس يف  ف  اضهبوبتة الصاصتة بالجكت ،م
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 .يةالدوهيتتة الرياستت ارحمتتاحستتترا  ساحتبتتا   الدوهيتتة للعيهتتا  متتة ازمهتتة ارحمتتاحستتترا  سقورهتت  سزمهتتة احتبتتا   ،جتتاوزة للرتترا ة
  Heستتتتتتتتتتتتصدام غتتتتتتتتتتتاز الكيليتتتتتتتتتتتوم اب دقيرتتتتتتتتتتتة درجتتتتتتتتتتتا / 10م برفعكتتتتتتتتتتتا º 300-120فصتتتتتتتتتتل  اضحمتتتتتتتتتتتاح الدوهيتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتين درجتتتتتتتتتتتة 

 مل/دقيرتتتتتتتتتتتتتة30غتتتتتتتتتتتتتاز الكيتتتتتتتتتتتتتدروجين بستتتتتتتتتتتتترعة و مل/دقيرتتتتتتتتتتتتتة  30بستتتتتتتتتتتتترعة   Carrier Gasكغتتتتتتتتتتتتتاز حامتتتتتتتتتتتتتل
(Shaw, 1974; Smith et al., 1969). 

 النتائج والمناقشة
 Corylus avellanaنبات البندق  لكالس رطبلى الوزن الع .Pheثير تراكيز من الحامض االميني تأ

 يوما  من الزراعة: 40 بعد مرور كال التردير اضوزان الر بة لمزارا  -1

 ( ملغتم/1.0و 1.5) المجكتزة بتتالصلبة MS  سوسا الكال  و   اثثاستحو  وهماف ل اضوسا  المحفزة ل( سن 1يبين الجدول )
و قياستتية لتهميتتة متتزارا كتتال  هبتتا  البهتتد  )البكتتر  ا  سوستتا  ووتت  اضوستتا  التتت  ُعتتد  ،ال علتتا التتتو   D-2,4التتتو BA لتتتر متتن التتت 

 %.147.3 الر تبغم وكاه  الهسبة المئويتة للزيتادة بتالوزن  3.71للكال  الهام  عليكا  الر ببل  معدل الوزن  سك( 2011،اصرون
دورة حيتتاة  دور مكتم فتت  ته تتيم لكتتا الستتايتوكايهيها كستتيها  و و ارف ،للكتال الر تتب فت  زيتتادة التتوزن  والهمتت مه متتا  دورووتكا يبتتين 

وقتد لتوح  سن مستتو   ،لألهستجة الهباتيتة الصلية الهباتية والعمليا  الت ورية المصتلفة فيكا من صول دوروا المكم ف  اضهرستام الصلتو 
المستتتتويا  صتتتول مراحتتتل اضهرستتتام الصلتتتو  ويصتتتل إلتتتا سعلتتتا  ،يتغيتتتر صتتتول دورة حيتتتاة الصويتتتا الهباتيتتتة المزروعتتتة وتتتكي الكرموهتتتا 

(Schmülling, 2004; Mok et al., 2000)وتميز الكال  بلوهه البه  المصفر وقوامه الصلب المتماسأ ،، ( 1الصورة-A.) 
، ومة التراكيتز الرياستية لمه متا  الهمت .Phe مصتلفة من الحامح اضميه  الفيهايل اضهين المجكزة بمستويا  MSسما سوسا  

 ،.Pheهصفتتاح تركيتتز الحتتامح اضميهتت  الفيهايتتل اضهتتين با %( 98-60لزيتتادة بتتالوزن الر تتب بتتين )ل الهستتبة المئويتتة تتتدرج  فيكتتا
الوستت  فتت   الحتتال ولتتم تُتتجة الزيتتادة فتت  التتوزن الر تتب كمتتا وتت والهمتت سوستتا تبتتين ان ا تتافة الحتتامح اضميهتت  التتا و (. 1الجتتدول )
لهتواتج ثاهويتة فت  لمستارا  اضي تية ل ئالبتاد ويعتد وت .Phe الفيهايتل اضهتين الحتامح اضميهت  وقد يعود ستبب كلتأ التا ان ،الرياس 

 .(Bauer et al., 2011) الصويا الهباتية
، اك بلت  معتدل التوزن الر تب والصالية متن مه متا  الهمت MSO وُسجل  سقل زيادة بالوزن الر ب للكال  الهام  علا اوسا 

وهتاأ  .يومتا متن اعتادة الزراعتة 40وكلتأ بعتد مترور % 33.3والهستبة المئويتة للزيتادة بتالوزن الر تب  غتم 2.0للكال  الهتام  عليكتا 
وقتد يعتود ستبب وتكي الزيتادة التا وجتود  ،اض اهكتا قليلتة ،ف  الوس  الغكائ  وزيادة بالوزن الر ب بالرغم من عدم وجود مه ما  الهم

 ,Pierikتيتتة المزروعتتة ووتتو متتا يُتتار لتته المستتتو  التتداصل  متتن الكرموهتتا  )لر عتتة الهبامتتن الكرموهتتا  الهباتيتتة فتت  ا معتتينمستتتو  

1997).  
 

  البنــــــــــدقنبــــــــــات  لمــــــــــزارع كــــــــــالس بــــــــــالوزن الرطــــــــــبوالنســــــــــبة المئويــــــــــة للزيــــــــــادة الرطبــــــــــة  االوزان : 1 الجــــــــــدول
Corylu savellana من الزراعةيومًا 40 بعد مرور 

 تركيز المعامالت )ملغم/لتر(
 الرطب معدل الوزن
 /غم

 الزيادة بالوزن الرطب % الزيادة بالوزن الرطب /غم

منظمات النمو
 

القياسية
 

2
,4

-D
(

1
.0

+)
B

A
 (

1
.5

 .Pheالحامض االميني (

0.6 2.97 1.47 98.0 
0.8 2.82 1.32 88.0 
1.0 2.41 0.9 60.0 

MS القياسي 
3.71 2.21 147.3 

MSO 2.0 0.5 33.3 
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 .ملةموح ة: عدد المكررا  عُرة لكل معا
 يومًا من الزراعة 80بعد مرور تقدير االوزان الرطبة لمزارع الكالس -2

اوسا  كان علا  كال اللمزارا سن اعلا معدل للوزن الر ب يوما  من إعادة الزراعة 80بعد مرورو ( 2الجدول )يبين 
MS  ( ملغم/لتر من الت 1.0و 1.5) المجكزة بتالصلبة الرياسيةBA2,4الت و-D    الر بحيث بل  معدل الوزن  ،علا التوال 

علا  للكال  الر بالوزن  ولوح  ت اعك ،%253.3 الر بغم وكاه  الهسبة المئوية للزيادة بالوزن 5.3للكال  الهام  عليكا 
ف  تحفيز استحداث  D-2,4 و الت BAالت  ووكا يُير الا دور مه ما  الهمو الهباتية ،ا  يوم 40وكي المعاملة اكا ما قورن بعمر 

استحداث وهمو الكال   ُجة D-2,4 مة الت BAاستصدام الت  سن إلا وآصرون Qaderiوقد سُار  ،العديد من الهباتا  كال  وهمو
( الا 2013 ،وآصرون سعيد)                      كما سُار ،(Qaderi et al., 2012من ق ة اضورا  والسيران لهبا  البهد  )

وتميز  ،ف  ه ام الزراعة الهسيجية .Populus nigra Lهبا  الحور اضسود لعرد  ف  تحفيز الت اعك الص ر  BAدور الت 
 (.B-1الصورة ) ،بلوهه اضصفر المائل الا البه  وقوامه المتماسأ Corylu savellanaهبا  البهد   كال 

تراكيز الرياسية لمه ما  مة ال .Pheمصتلفة من الحامح اضميه  الفيهايل اضهين  المجكزة بمستويا  MSتأت  بعدوا سوسا  
 ( ملغم/لتتر متن التت 1.0و 1.5)ة بتتمدعمتالالصتلبة MS اوستا  ف  وكا العمر وكاه  اعووتا فت   الر بلوح  زيادة بالوزن  ،والهم

BA 2,4التتتو-D  ملغم/لتتتر متتن الحتتامح اضميهتت  الفيهايتتل اضهتتين  0.6علتتا التتتوال  متتةPhe.،   إك بلتت  معتتدل التتوزن الر تتب للكتتال
بلوهتته البهتت   فتت  وتتكي المعتتامو  وقتتد تميتتز الكتتال  .% 213.3كاهتت   الر تتبمئويتتة للزيتتادة بتتالوزن غتتم امتتا الهستتبة ال 4.7عهتتدوا 

 (.C,D,E -1الصورة ) ،المصفر وقوامه الصلب المتماسأ
ال  اك بلت  معتدل التوزن الر تب للكت ،MSOوكاه  سقل زيادة للوزن الر ب للكال  علا اروستا  الصاليتة متن مه متا  الهمتو

ويمكتن تفستير  .يومتا متن اعتادة الزراعتة 80وكلتأ فت  عمتر % 53.33غم والهسبة المئوية للزيتادة بتالوزن الر تب  2.3الهام  عليكا 
يومتا  وي تاك لكتا اهته متة زيتادة عمتر الكتال   40الهتائج علا  و  ما ككر من دور مه متا  الهمتو فت  تحفيتز همتو الكتال  بعمتر 

ووتكا  ،فت  المرحلتة الوحرتة متن العمتر الر تبمه ما  الهمو وت  التت  تستاوم بزيتادة التوزن محفزة بوجود فأن اضهرساما  المتتالية ال
 ،البكتر) وقتد سُتار ،العديتد متن الهباتتا  ف  تحفيز استحداث وهمتو كتال  D-2,4و الت BAالت  يُير الا دور مه ما  الهمو الهباتية

ر تتتة ال  متتتن ُتتتجة استتتحداث وهمتتتو الكتتال D-2,4التتتتمتتن  ملغم/لتتتتر 0.5متتة  BAالتتتت  متتتنملغم/لتتتر  1.5 التتا ان استتتتصدام (2013
 .Prosopis farcta الصرهوبهبا  الهباتية الحاوية علا العرد لبادرا  

 

  البنــــــــــدقنبــــــــــات  لمــــــــــزارع كــــــــــالسوالنســــــــــبة المئويــــــــــة للزيــــــــــادة بــــــــــالوزن الرطــــــــــب الرطبــــــــــة  االوزان:  2الجــــــــــدول 
Corylu savellana ةيومًا من الزراع 80 بعد مرور 

 تركيز المعامالت )ملغم/لتر(
 الرطب معدل الوزن
 الزيادة بالوزن الرطب /غم طبالزيادة بالوزن الر  /غم

% 

منظمات النمو
 

القياسية
 

2
, 4

-D
 (

1
.0

+)
B

A
 (

1
.5

) 

 .Pheالحامض االميني

0.6 4.7 3.2 213.3 
0.8 4.5 3.0 200 
1.0 4.1 2.6 173 

MS 253.3 3.8 5.3 القياسي 
MSO 2.3 0.8 53.33 
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 بتتدعمتة المالصتلبة MS اوستا  يوم وت   80و 40لكال  صول العمرين ا ولوح  وبُكل عام سن اف ل اضوسا  المحفزة لهم
-2,4التتو  BAمتن التت ( ملغم/لتر 1.0و 1.5) بت المجكزة وسا ضاتليكا  ،علا التوال  D-2,4 التو BA لتر من الت  ( ملغم/1.0و 1.5)

D   لتر من الحامح اضميه  الفيهايل اضهين  ملغم/ 0.6علا التوال  مةPhe.، الكال  و  اروسا  الصالية من  ووسقلكا تحفيزا  لهم
  .(1ضح  الُكل ) ، MSOمه ما  الهمو

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ومنظمـات النمـبالمجهـزة الصـلبة  MSاوسـاط نبـات البنـدق النـامي علـى  لمزارع كالسلوزن الرطب ا في : معدل الزيادة1الشكل 
 ( يومًا من الزراعة80و 40) وخالل مرحلتي النم .Pheمن الحامض االميني  مختلفة وتراكيز
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ملغم/لتـر  1.0و  BAرملغم/لتـ 1.5بــ  المجهـز MSط وسـالنـامي علـى  .Corylus avellana Lنبات البندق  : كالس1الصورة 
2,4-D يـــوم مـــن الزراعـــة  80و 40بعـــد مـــرور  لفينايـــل االنـــينواA:MS ؛ (اً يومـــ 40)بعـــد مـــرور القياســـيB:MS 

ــرPhe. (0.6+القياســي  C :MS؛ (اً يومــ 80)بعــد مــرور  القياســي القياســي  D  :MS؛(اً يومــ 80)بعــد  ( ملغم/لت
+Phe. (0.8ملغم/لتر )  ؛(اً يوم 80)بعدE :MS  القياسي+Phe. (1.0ملغم/لتر )  (اً يوم 80)بعد مرور. 

 :النباتية وراقواأل  مزارع الكالسفي مستخلصات االحماض الدهنية  تشخيص
 GC لغتتازا كروماتوغرافيتا علتا ترهيتتة وباضعتمتتاد البهتد  هبتتا   حمتتاح الدوهيتة فتت  كتالهتتتائج التُتصيص الهتتوع  والكمت  لأل بيهت 

، كمتا (2) الُتكل ،(Oleic, Linoleic, Palmitic, Stearic, Lauric acid) :ووت  متن اضحمتاح الدوهيتة عتددالكتال  علتا  احتتوا 
 .(3، وكما مبين ف  الجدول )الكال  عمرو  وتكا باصتوك المعامو  وفترة الهممستوياف   ا  تبين ان وهاأ اصتوف

( 1.5و1.0 لمجكتتتزة بتتتت )او الرياستتتية  MSحمتتتاح الدوهيتتتة فتتت  اهستتتجة الكتتتال  الهتتتام  علتتتا اوستتتا  س كتتتر  هتتتتائج الفصتتتل لألفرتتتد 
التك   Oleic يومتا  وجتود قمتة امتصاصتية وا تحة للحتامح التدوه  اروليتأ 40وبعمتر  ،علتا التتوال  BAالتت و  D-2,4ملغم/لتر متن التت

 .(A-2) الُكل ،الرياسية Oleic هف  زمن اضحتبا  لعيهة حامح اروليأ ووو (A-3الُكل ) 15.21ُصص بزمن احتبا  
هتتت  وجتتتود اكثتتتر متتتن قمتتتة فرتتتد بي ويومتتتا  علتتتا الهمتتت 80لكتتتال  الهتتتام  علتتتا هفتتت  الوستتت  ولكتتتن بعتتتد متتترور سمتتتا عيهتتتة مستتتتصلص ل

متن الوا تح ان تركيتز الحتامح سعلتا و   Oleicفرتد ُصصت  قمتة امتصاصتية للحتامح التدوه  اروليتأ .حماح الدوهيتةامتصاصية لأل
 Palmiticحمتتتتاح الدوهيتتتتة وومتتتتا لأل 14.67و 13.48 بتتتتزمن ا تتتتافة التتتتا قمتتتتتين امتصاصتتتتية .يومتتتتا   40بكثيتتتتر متتتتن تركيتتتتزي فتتتت  عمتتتتر 

)محستتوب متتن  2.77فتت  عيهتتة مستتتصلص الكتتال  بلتت   Oleic علمتتا  سن تركيتتز الحتتامح التتدوه  اروليتتأ.(A-4)، الُتتكل Linoleicو
 .ا  يوم 80ف  عمر )محسوب من المساحة تح  المهحها(  3.88ف  حين وصل الا ، ا  يوم 40وكلأ بعمر المساحة تح  المهحها( 

ملغتتم / لتتتر متتن الحتتامح اضميهتت   0.6المتتككور اعتتوي ولكتتن متتة ا تتافة  MSان الكتتال  الهتتام  علتتا هفتت  وستت  ويبتتين الُتتكل 
قمتم امتصاصتتية ولكتن بتراكيتتز وا ئتتة لعتدد متتن اضحمتاح الدوهيتتة وعهتتد المرارهتة متتة ازمهتتة سع تتا يومتتا   40وبعمتر  .Pheالفيهايتل اضهتتين 

يومتا  فبتدا  80. امتا بعتد مترور (B-3الُتكل ) Oleic acidو Linoleic acidصتبح وا تحا  وجتود كتل متن اضحتبا  للعيها  الرياستية س
 Oleicو Palmiticحمتاح الدوهيتة دقيرتة وومتا لأل 15.55و 14.01محتو  اضحماح الدوهية وا حا  بوجود قمتين امتصاصتيتين فت  

acid  الدوهيتة حماحية لألاضحتبا  مة العيها  الرياساعتمادا  علا مرارهة ازمهة ( 4الُتكل-B .)  ومتن الجتدير ككتري سن محتتو  الكتال
فت  حتين  ،0.495 فت  عيهتة مستتصلص الكتال ي ، حيث بل  تركيتز Palmitic acid اكثر من حامح الت وو Oleic acidمن حامح الت 

  (.3) الجدول يوم 80ف  عمر  0.192 إلا Palmitic acidتركيز الحامح الدوه   وصل
وجتود قمتم  التا اضحمتاح الدوهيتةتُصيص  اُار الكال  وملغم / لتر ف  وس  هم 0.8الا  .Pheة تركيز الفيهايل اضهين ومة زياد

 Oleicالحتامح التدوه   ووت يومتتا   40امتصاصتية لعتدد متن اضحمتتاح الدوهيتة او تحكا واكثروتتا تركيتزا  فت  هستيج الكتتال  الهتام  لفتترة 

acid، ( 3الُكل-C.)  ازداد تركيتز الكتال  علتا وتكي اضوستا  فرتد  ويوما  علتا همت 80سما بعد مرور  ،(3)الجدول  0.06وقد بل  تركيزي
 .(C-4)الُكل  ،Palmiticو Linoleicو Oleic acidسومكا و اضحماح الدوهية المُصصة 

يومتا  فرتد ُتصص  40ولمتدة  .Pheملغتم / لتتر متن الفيهايتل اضهتين  1.0الرياست  متة ا تافة  MSسما عهد تهمية الكال  علا وست  
 الُتكل هفت  زمتن اضحتبتا  للعيهتة الرياستية للحتامح وووت 14.7بو وح برمة امتصاصية  كر  بزمن احتبتا   Linoleic acidوجود 

(3-D ،)  كمتتتا ُتتتصص الحتتتامح التتتدوهOleic  ولكتتتن بتراكيتتتز سقتتتل متتتن حتتتامح التتتتLinoleic، ( 3الجتتتدول).  يومتتتا   80وبعتتتد متتترور
 زيتادةكتان وهتاأ  وقد. (D-4) الُكل ،Palmitic acidو Linoleic acidو Oleic acid اح الدوهيةحمقمم امتصاصية لألُصص  

 Stearic acidسما الت  ،ا  يوم 80ف  عمر  0.793الا  ا  يوم 40 ف  عمر 0.046من  Oleic acidتركيز الحامح الدوه   ملحو ة ف 
( فصتل E-3وبيهت  الهتتائج فت  الُتكل ) .(3الجتدول ) ،متر الثتاه فرد ُصص ف  العمر اضول ولم يوحت  لته س  تركيتز محستو  فت  الع

زيتتادة   وقتتد لوح تت ،يتتوم 40عمتر  فتت  ومتتن مه متتا  الهمتت الصتال  MSOالهتتام  علتتا وستت   قمتم امتصاصتتية بتراكيتتز وا ئتتة متن الكتتال 
التبعح مهكتا فت  تركيتز  صفتاحواه ،(E-4الُتكل ) ،الكتال  ويوم لهمت 80 فيفة ف  تركيز بعح اضحماح الدوهية المُصصة ف  عمر 
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فك  هاتجة من استمرار همتو الكتال  ئ جدا  ان اضحماح الدوهية ولو كاه  بمستو  وا  (،3، الجدول )Linoleic acidمثل حامح الت 
  .بوجود مستو  معين من الكرموها  الداصلية

وهيتتة ولكتتن بمستتتو  قليتتل مرارهتتة متتة سمتتا مستتتصلص اضورا  الهباتيتتة فبتتدا وا تتحا  وجتتود قمتتم امتصاصتتية لعتتدد متتن اضحمتتاح الد
 Linoleic acidوOleic acid  ومتتن سكثتتر اضحمتتاح الدوهيتتة المُصصتتة فتت  وتتكي العيهتتة وتت .(F -3، الُتتكل )الكتتال  ا مستصلصتت

ووتتكا يُتتير التتا سن اورا  هبتتا  البهتتد  ض تحتتتو   ،(3الجتتدول ) ( علتتا التتتوال 0.024 ،0.027 ،0.013وبتتالتراكيز ) Palmitic acidو
بكميتتا  كبيتترة مثتتل فكتت  ليستت  المكتتان التتك  تصتتزن فيتته اضحمتتاح الدوهيتتة فتت  هبتتا  البهتتد   الدوهيتتةا مستتتويا  عاليتتة متتن اضحمتتاح علتت

 (.Ozdemir, 2001) والثمار البكور
حتتتو  فتت  زيتتادة م ا  وا تتح ا  سثتتر  اكتتان لكتت .Pheهتت  الفيهايتتل اضهتتين الحتتامح اضميو  الرياستتية ومه متتا  الهمتت ويمكتتن الرتتول سن ا تتافة

تحفيتتز عتتدد متتن مستتارا  اضيتتح اضولتت  والثتتاهو  فتت   الهباتيتتة فتت  وووتتكا يدكتتد دور مه متتا  الهمتت ،الدوهيتتة ارحمتتاحصويتتا الكتتال  متتن 
 زيت  فت  الدوهيتة اضحمتاح مستويا  ف  تباين فرد لوح  ،ووكا ما سُار  اليه العديد من الدراسا (، George et al., 2008الهباتا  )

الدوهيتة بعتدة عوامتل  ارحمتاحكمتا يتتأثر محتتو  الكتال  متن  ،(2010 ،)الُتكواه  الغتكائ  الوست  متتأثرا  بمكوهتا  ودا الست الحبتة كال 
فرتتتد بيهتتت  احتتتد  الدراستتتا  وجتتتود تبتتتاين فتتت  تركيتتتز وهتتتوا اضحمتتتاح الدوهيتتتة فتتت  اهستتتجة كتتتال  هبتتتا  السمستتتم  ،مهكتتتا الصتتتدمة الحراريتتتة

Sesamum indicum L. اضحمتاح الدوهيتة غيتر المُتبعة تكتا بالصتدمة الحراريتة فرتد ستبب  زيتادة تركيتز المتبايهتة فت  معاموOleic 

acid وLinoleic acid  (2013 ،فيه )ال ائ. 
 ،Linoleic acidوOleic acid تواجتدا  فت  صويتا الكتال  وبتراكيتز عاليتة ومتا  اضحمتاح الدوهيتة سكثتر   الدراستة اناو ح امك

ويتفت  كلتأ متة العديتد متن الدراستا  التت  سُتار  التا ان اكثتر  .Stearic acidو Lauricو Palmitic تالت وسقلكا و  اضحماح الدوهيتة
 Li) لكا يعد هبتا  البهتد  مصتدر جيتد لكتكا الحتامح التدوه  Oleic acid حامح الت وو اضحماح الدوهية المُصصة ف  هبا  البهد 

and Parry, 2011 ; Quarta et al., 2007).  
 

القياسي  MSالنامي على وسط  Corylus avellana نبات البندق الدهنية المشخصة في مستخلصات كالس ألحماضا :3 الجدول
 Gasباستخدام تقانة  .Pheبوجود تراكيز مختلفة من الـ ( D-2,4لتر  ملغم/ 1.0و  BAرلت ملغم/ 1.5)

Chromatography 
 

 المعامالت
 )مستخلصات الكالس(

 نوع الحامض
 الدهني القياسي

 زمن االحتباس
للحامض الدهني 

 القياسي/دقيقة

زمن االحتباس للحامض 
الدهني في عينة الكالس 

 /دقيقة

 تركيز الحامض الدهني في العينة
Concentration  / محسوب من المساحة(

 تحت المنحنى(
 يوم 80 يوم 40

+
M

S
مه ما  الهم
 و

الرياسية
 

2
, 4

-D
 (

1
.0

+)
B

A
 (

1
.5

( ملغم/لتر
 

 
                 

MS 
 الرياس 

Oleic acid 15.61 15.21 2.77 3.88 
Linoleic acid 14.72 14.67 0.62 0.99 
Palmitic 13.63 13.71 1.31 1.29 

+ 
0.6 

Phe. 

Oleic acid 15.61 15.55 0.06 0.495 
Linoleic acid 14.72 14.85 0.016 0.061 
Palmitic 13.63 14.01 0.037 0.192 
Lauric 9.47 9.36 0.015 0.017 

+ 
0.8 

Phe. 

Oleic acid 15.61 15.52 0.060 0.125 
Linoleic acid 14.72 14.60 0.016 0.158 
Palmitic 13.63 13.99 0.037 0.031 

+ 
1.0 

Phe. 

Oleic acid 15.61 15.33 0.046 0.793 
Linoleic acid 14.72 14.70 0.131 0.019 
Stearic acid 14.55 13.93 0.026 ---- 
Palmitic 13.63 13.17 0.040 0.059 

 

MSO 

Oleic acid 15.61 15.07 0.006 0.010 
Linoleic acid 14.72 14.87 0.0013 0.0006 
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Palmitic 13.63 13.7 0.005 0.007 

 مستصلص اضورا  الهباتية

Oleic acid 15.61 15.03 0.013 
Linoleic acid 14.72 14.69 0.027 

Palmitic 13.63 13.86 0.024 
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 Gas Chromatography ستخدام تقانةحتباس )دقيقة( وقمة االمتصاص لحأحماض الدهنية القياسية با: زمن اال2الشكل 

A-الحامض الدهني Oleic acid /B - الحامض الدهني Linoleic acid / C- الحامض الدهنيPalmitic 

acid  D-الحامض الدهني Stearic acid  /E - الحامض الدهني Lauric acid. 
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 البنـدق نبـات المشخصـة فـي مستخلصـات كـالسحمـاض الدهنيـة االمتصـاص )الفولـت( لحأ م: زمن االحتباس)دقيقة( وقم3الشكل
Corylus avellana  النـامي علـى وسـطMS رغم/لتـمل 1.5بــ  المجهـزBA  2,4ملغم/لتـر  1.0و-D  تراكيـز مختلفـة و

 .Gas Chromatographyستخدام تقانةاب ،ويوم من النم 40بعد  .Pheالـ من 
A- MS القياسي.     B- MS  ( ملغم/لتر0.6+ )القياسي Phe.. 
C- MS  ( + ملغم/لتر 0.8القياسي )Phe..  D- MS ( + ملغم/لتر 1.0القياسي )Phe.. 
E-MSO     F - مستخلص أوراق نبات البندق. 
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 البنـدق نبـات حماض الدهنية المشخصة في مستخلصات كـالسقيقة( وقمم االمتصاص )الفولت( لحأ: زمن االحتباس)الد4 الشكل
Corylus avellana  النـامي علـى وسـطMS  رملغم/لتـ 1.5بــ المجهـزBA  2,4ملغم/لتـر  1.0و-D  ز تراكيـبوجـود

 . Gas Chromatographyستخدام تقانةاب ،ومن النم اً يوم 80بعد  .Pheالـ مختلفة من 
A- MS القياسي.    B             - MS ( + ملغم/لتر 0.6القياسي )Phe.. 
C- MS MS ( + ملغم/لتر 0.8القياسي )Phe..  D- MS ( + ملغم/لتر 1.0القياسي )Phe.. 
E- MSO. 
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 العربية درالمصا
 .واستصوص حامح الكافائيتأ مهته Prosopis farctaاستحداث وتمايز كال  هبا  الصرهوب  .(2013) رحاب عبد الجبار البكر،

 111-95 ،(24) 6 ،مجلة علوم الرافدين
(. دراستتتتة كيميائيتتتتة حيويتتتتة لتتتتثفن هبتتتتا  البهتتتتد  2011فتتتتار  كهتتتتون ) ؛العبتتتتاج ؛ البكتتتتر، رحتتتتاب عبتتتتد الجبتتتتار؛ الصتتتتالح، وهتتتتا  ستتتتعيد

Corylusa vellana L. 6الحاو  علا التاكسول. المجلة العربية للعلوم الصيدلية، مجلتة اتحتاد الجامعتا  العربيتة، ا ،
 (.126-117ص ) ،4مج 

 Populus ارستود الحتور رُتجار التدقي  ا كثتار .(2013م فتر عمتر ) ،عمتار زكت  ؛ عمتر ،هتا م كهتون ؛ قصتاب باُت  ،ستعيد

nigra L. 17-1 ،(24) 6 ،م الرافدينمجلة علو  .الهسيجية الزراعةب. 
دراستتة بايوكيمياويتتة عتتن دور حتتامح الساليستتيلأ كمتته م همتتو فتت  سيتتح المتتزارا الهستتيجية  .(2010ازوتتار حستتين علتت  ) ،الُتتكواه  

  .العرا  ،جامعة الموصل ،ا روحة دكتوراي ،.Nigella sativa L لهبا  الحبة السودا 
وتأثيراتته فت  فعاليتة  .Sesamum indicum Lزيتاو  والتوراث  رهستجة السمستم التوعتب الفي .(2013هكتال عتز  جمعتة ) ،ال تائ 

  .العرا  ،جامعة الموصل ،دكتوراي س روحة .الثايمين والفولي  والزي اهزيما  بها  هيوكليوتيد 
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