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   بجهاز L. Catharanthus roseus عين البزون في كالس نباتتشخيص الفنبالستين والفنكرستين 

  HPLC  العالي األداء فيا السائل ذياكروماتوكر
  

    

  )2018/ 1 / 10  قُبل ؛  2014 /3/ 20  اُستلم(  
  

  الملخص

 على .Catharanthus roseus L  من الورقة والقطع الحاوية على العقد والسالميات لنبات عين البزونأجزاءزرعت 

 0.5 و0.3 و0.2 و0.1 و 0.0 بالتراكيز BAبإضافةولتر اكار  /غم 6لتر سكروز و /مغ30  ـــب الصلب المزود MSوسط 

 ـ ل وتم تشخيص وتقدير ا،بهدف استحداث وتنمية الكالس D-2,4 لتر / ملغم0.75 معلتر /ملغم

VinblastineـلواVincristine في الكالس الناتج باستعمال كروماتوكرافيا السائل فائق األداء  High Performance 

Liquid Chromatography. HPLC)(. نسبة بروتين وأعلى وزن رطب للكالس أعلى تشير النتائج الحصول على 

 / ملغم0.75 مع BAلتر  /ملغم 0.3 ـب المزود MS الورقة على وسط أجزاءعلى التوالي من زراعة % 14.47 وغم1.907

 أعلى الحصول على إلى D-2,4لتر / ملغم0.75ب المجهز  زراعة القطع الحاوية على العقد عند الوسط وأدت. D-2,4لتر 

 زراعة السالميات عند الوسط المزود  واعطتعلى التوالي، 9.15 % غم و0.496 نسبة بروتين وأعلىوزن رطب للكالس 

على   11.90%و غم 0.717  نسبة بروتينوأعلى وزن رطب للكالس أعلى D-2,4لتر  / ملغم0.75 مع BAلتر / ملغم0.2

لتر  / ملغم0.75  مع BAلتر  /ملغم 0.3 ـــب المزود MSلي، الكالس الناتج من زراعة جزء من الورقة على وسط التوا

2,4-D ـ لل قيمة امتصاص أعلى أعطتVinblastineوكانت مساحتها تحت المنحني ) 13.536(  عند زمن احتباس

من الكالس الناتج من ) 18.886( زمن احتباس عند )975021(   Vincristineـلل  مساحة تحت المنحنيأعلى، )255647(

 MSالكالس الناتج من زراعة العقد على وسط  ،D-2,4لتر  / ملغم0.75 ـــب  الورقة عند الوسط المزودأجزاءزراعة 

   Vinblastineـلل مساحة تحت المنحني أعلى أعطت  D-2,4لتر /ملغم0.75  مع BAلتر  / ملغم 0.2ـــبالمزود 

 مع BAلتر  / ملغم0.3 ـــب زراعة العقد عند الوسط المزود  أعطتفي حين) 12.809(من احتباس عند ز) 318395(

الكالس  ،)18.139(عند زمن احتباس ) Vincristine   )577979ـلل مساحة تحت المنحني أعلى D-2,4لتر  / ملغم0.75

 قيمة أعلى أعطت D-2,4 لتر / ملغم0.75 مع BAلتر  / ملغم  0.2ـــبالناتج من زراعة السالميات عند الوسط المزود 

) 18.309(و) 13.632( عند زمن احتباس )964402(  و1892650)( Vincristine ـ لو ا Vinblastine ـللامتصاص 

  .على التوالي
  

  .Vinblastine ،Vincristine ،BA كالس، عين البزون، نباتات :دالةالكلمات  ال
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ABSTRACT 
  Parts of leaves, nodal explant, and internodes of Catharanthus roseus were cultured on solid 

MS medium supplemented with 30 gm / L sucrose, 6 mg / L agar with addition BA at  0.0, 0.1, 0.2, 
0.3, 0.5 mg/ L with 0.75 mg /L 2,4-D  for callus initiation and growth. Vinblastine and Vincristine 
were identified in these calli by using High Performance Liquid Chromatography.(HPLC). Data 
refers: highest fresh weight of callus and highest protein percentage 1.907 gm, 14.47% were 
achieved respectively from cultured parts of leaves on MS medium supplemented with 0.3 mg/ L 
BA with 0.75 mg/L 2,4-D. cultured nodal explant on MS medium supplemented with 0.75 mg/ L 2, 
4-D produced highest fresh weight of callus and highest protein percentage 0.496 gm, 9.15% 
respectively, culture internodes explant on MS medium supplemented with 0.2 mg/ L BA and 0.75 
mg/ L 2,4-D produced  highest fresh weight of callus and highest protein percentage 0.717 gm, 
11.90 % respectively. The callus produced from cultured parts of leave on MS medium 
supplemented with 0.3 mg/ L BA and 0.75 mg/L 2,4-D gave highest absorption value for 
Vinblastine at retention time (13.536) with detected area (255647). highest detected area was 
(975021) at retention time (18.886) for Vincristine assessed from callus produced from cultured 
parts of leave on MS medium supplemented with 0.75 mg/L 2,4-D, callus produced from cultured 
nodes on MS medium supplemented with 0.2 mg/ L BA and 0.75 mg/ L 2,4-D gave highest 
detected area for Vinblastine (318395) at retention time (12.809) but culture nodes on MS medium 
supplemented with 0.3 mg/ L BA with 0.75 mg/L 2,4-D gave highest detected area (577979) for 
Vincristine at retention time (18.139), callus produced from cultured internodes on MS medium 
supplemented with 0.2 mg/ L BA and 0.75 mg/ L 2,4-D gave highest absorption value for 
Vinblastine and Vincristine (1892650) and (964402) at retention time (13.632) (18.309) 
respectively. 

 
Keywords: Catharanthus roseus plants, Callus, Vinblastine, Vincristine, BA.  
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 المقدمة

الـى عائلـة    Vinca rosea باسـم  والمعـروف  Catharanthus roseus (L) G. Don ن البـزون يعود نبات عي 

Apocyanceae       فروع غزيرة واألوراق بسيطة متقابلـة بيـضاوية او مـستطيلة            و وهو نبات عشبي شجيري دائم الخضرة ذ 

ـ       وألوانها االزهار كبيرة    ،الشكل حافتها مستديمة وجالسة غالبا       رد لـذلك سـميت بعـين البـزون        عديدة ذات شكل عينـي منف

 الثمار متجمعة بداخلها بذور لونها اسمر إلى بني مسود صغيرة الحجم وهو من النباتـات القويـة النمـو                    ،)2003 ،الزركاني(

يـزرع فـي   ) and Howe, 1999 Gilman(سم 100  يصل إلى وأحيانا سم 80-40يبلغ ارتفاع النبات ) 1986 ،الشحات(

 ويعـد احـد     ، موعد لنثر البذور في شهر مارس      وأفضل يتكاثر النبات بالبذور     ،في احواض الزهور  العراق ألغراض الزينة و   

 .)2000الـشحات،   (النباتات الطبية الهامة الحتوائه على العديد من القلويدات التي تدخل في عالج امراض القلب وضغط الدم                 

ي عالج كثير من انـواع االمـراض الـسرطانية منهـا             عاماً وجود مواد اخرى ذات تأثير فعال ف        40كما ثبت منذ اكثر من      

Vincristine و Vinblastine تبا ومرك Ajmalicine و Serpentine  دور في عالج مرض ارتفاع ضغط الـدم         ؤدي التي ت 
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Hypertension Leveque et al., 1996) ; 2004 et al., Van der Heijden(. وأظهرت تقانات الزراعة النسيجية في 

إنتاجاً عالياً من المواد األيضية الثانوية مقارنة بالنبات األصلي، وهذا اإلنتاج يمكن أن ينظم بوسـاطة اسـتخدام                  حاالت كثيرة   

، وازداد االهتمام من قبل العلماء إلنتاج مواد نباتية طبيعية )Lalitha, 2007 and Umamaheswari(نباتية المنظمات النمو 

التي يمكن أن تتغلب على العديد من المشكالت المرتبطة بإنتاج النباتات حقليا أو مختبريا،              عالية القيمة بتقانة الزراعة النسيجية      

 من مركبات ذات قيمة واطئـة       bioconversionإذ برز دور المزارع النسيجية التي يمكن وصفها بأنها مصانع تحويل حيوي             

  ). et al., Yong 2008 ؛ and Razdan, Bhojwani  1996 ؛  ,Phillipson 1990(إلى نواتج ذات قيمة عالية 

ويزداد حجم هذا الكالس ونموه وفقا ) et al., Hartmann  2002( من خاليا برنكيمية غير متمايزة اًيعد نسيج الكالس تجمع 

مـن   وعادة يستخدم هذا النسيج في اكثار النباتات بالزراعة النسيجية           ،لنوع منظمات النمو وكميتها الموجودة في الوسط الغذائي       

وذلك بزراعة هذا النسيج غير المتخصص على اوسـاط         ) Organogenesis(خالل تخصصه الى اعضاء بعملية يطلق عليها        

هناك العديد من الدراسات في مجـال انـشاء   ) 1987 ،الكناني؛   2002،الحديدي(تحوي كال من االوكسينات والسايتوكينينات 

 مـن  ٣ملم91.39   حجم للكالسأعلىعلى  et al., Raouf  )2008( حصل اذ ،مزارع الكالس وتخصصه لنبات عين البزون

 NAAلتر  /ملغم2.0   مضافاً لهBAلتر  / ملغم4.42 ـب المجهز MS على وسط Vinca minorزراعة االوراق الفلقية لنبات 

 مضافا  BAلتر /مملغ 7.21 إضافة من ٣ملم 129.75  كما تم الحصول على اعلى حجم للكالس،بعد اربعة اسابيع من الزراعة

 غم من زراعـة القمـة    2.25 كمية كالس تم الحصول عليهاأعلى أن ,.Taha et al ) 2008( وبينNAA لتر  /ملغم  2.0له

 أسابيع مـن  5  بعد  D-2,4لتر /ملغم 1.0 مضافاً له Kinلتر  /ملغم 1.0 بـ المجهز MSالنامية لنبات عين البزون على وسط 

 ،BAلتـر   /ملغم1.0  مضافاً له NAAلتر  /ملغم 1.0 ـب المجهز MSالس المزروع على وسط الزراعة وحصل تمايز من الك

في دراسة لتأثير كل من االوكسين والسايتوكاينين على انتاج كالس نبات عين البـزون ان    et al., Kalidass )2010( وأشار

 / ملغـم  0.09 الحاوي على    MSزون على وسط    اعلى كمية كالس تم الحصول عليها من زراعة اجزاء من ورقة نبات عين الب             

 وبينـت دراسـة   . D-2,4لتر /ملغم 0.11 وKin لتر /ملغم0.1  وكذلك الوسط الحاوي على BAلتر  /ملغم 0.2 وNAAلتر 

 /ملغم 1.0 مع BAلتر /ملغم0.5  ـب المزود MSان زراعة قطع ساق نبات عين البزون على وسط ) 2011(الصالح والكاتب 

 أسابيع من الزراعة ومن ثم تمايز الكالس الى افرع خـضرية وان  3بعد % 92.2 استحداث الكالس بنسبة إلى أدت  NAAلتر

 مـع  NAAلتـر  /ملغم 0.5سم تم الحصول عليها من اضافة 4.7 جزء نباتي بطول / فرع9اعلى معدل لعدد االفرع المتمايزة 

مـن  % 100    نسبة لتكوين الكالسأعلىحصول على  الet al., Yuan ) 2011( وتمكن ،MS وسط إلى BAلتر /ملغم 1.0

لتـر   /ملغم 1.0 و D-2,4لتر /ملغم 1.0 ـب المجهز   MSزراعة االوراق الفلقية لثالثة اصناف من نبات عين البزون على وسط            

NAA لتر /ملغم 0.1 وTDZ .        لألصـناف  %80 التي كونت اجنـة جـسمية        لألجزاءكما تم الحصول على اعلى نسبة مئوية 

ـ  المجهز MSة من زراعة الكالس على وسط الثالث أسـبوع مـن    2  بعدNAAلتر  /ملغم0.1  مضافاً له BAلتر  /ملغم0.5  ب

  MS على وسـط عين البزون على الكالس بحجم صغير من زراعة أوراق نبات et al., Talebi ) 2012(  وحصل،الزراعة

 Vincaأوراق نبـات    et al., Molchan) 2012( وزرع.  BAلتــر/  ملغم1.0مع NAA لتر  / ملغم5.0المزود بــ 

minor على وسط MS  لتر  / ملغم0.2 المزود بــ NAA أسابيع من 7غم بعد  9.5 وحصلوا على أكبر كمية كالس بوزن 

 / ملغـم 0.5 ـ ب المجهز MS على الكالس من زراعة عقد نبات عين البزون على وسط Srinivasan) 2012( لحص. اعةالزر

ـ المجهز MS ي تمايز إلى افرع عند زراعته على وسط  والذBA لتر  NAAلتر  /ملغم 0.25  مضافاً لهBAلتر / ملغم 0.5 ب

 2.0 ب المجهز MS نبات عين البزون على وسط أوراق زراعة أن et al., Vardhan) 2012( بين. IBAلتر  /ملغم 0.25و

 نبات عين أوراق من أجزاء زراعة أن et al., Verma) 2012( وذكر. مايأ 8-6 اعطى اعلى  كالس بعد D-2,4لتر / ملغم
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ـ    المجهز   MSالبزون على وسط      MS الزراعة على وسط     أما %76  نسبة مئوية للكالس   أعلى أعطت D-2,4لتر   / ملغم 4.0ب

  .%78 كونت الكالس بنسبة D-2,4لتر  / ملغم0.5 مع BAلتر / ملغم1.0 بـالمجهز 

              ائل فائق األداء من أهم التقانـات فـي الفـصل والتـشخيص والتقـدير الكمـي                 كروماتوكرافيا الس  HPLC تعد تقانة     

)Budhiraja, 2004 (    إذ  توالت الدراسات لفصل وتشخيص وتقدير المركبات القلويدية من مصادر متنوعـة واختلفـت هـذه

لمستخلصات، والمتضمن المواد المستخدمة    الدراسات عن بعضها من حيث نوع العمود المستخدم، وبروتوكول العمل لتحضير ا           

  . كطور متحرك أو النسب  بين هذه المواد

قطع الـساق الحاويـة علـى العقـدة         أو  تهدف هذه الدراسة الى استحداث وتنمية الكالس من زراعة اجزاء من االوراق             

 فـصل وتـشخيص      ومـن ثـم    BA و D-2,4 المزود بتراكيز مختلفـة مـن        MSوالسالميات لنبات عين البزون على وسط       

  . من الكالس الناتجVinblastineـ لوا  Vincristineـلا
  

  المواد وطرائق العمل

 عليها عملية التعقـيم وغـسلت       وأجريت سم من اوراق كاملة التفتح والعقد والسالميات         1.0 وسطية بطول    أجزاء أخذت

 بعدها وضـعت االجـزاء فـي    ،نصف ساعة ثم وضعت تحت الماء الجاري في مصفاة لمدة       .بالماء مضافاً له مسحوق الغسيل    

 بعـدها  ، دقـائق 10لتر مع التحريك المستمر لمدة  /ملغم  100لتر وحامض السيتريك / ملغم150 محلول حامض االسكوربيك

  دقائق 10لتر لمدة    /غم1.0غسلت بالماء المقطر المعقم ثم نقلت الى منضدة الزراعة وعقمت بغمرها في محلول كلوريد الزئبق                

 سم وزرعت 1.0حريك المستمر ثم غسلت بالماء المقطر المعقم ثالث مرات دقيقتان لكل مرة بعدها قطعت ليصبح طولها                مع الت 

 الوسـط  pH غم اكار وثبـت  6 غم سكروز و30 ـبالمزود ) Skoog, 1962 and Murashige ( الصلبMSعلى وسط 

 / ملغـم 0.75 بتركيز  D-2,4 مضافا له لتر /ملغم) 0.5 و0.3 و0.2 و0.1 و 0.0( بالتراكيز BA إضافةمع 0.1  ± 5.7عند

 مل مـن محلـول      10 غم مادة نقية في      0.1 بإذابة   Vinblastine حضرت العينة القياسية   ، بهدف استحداث وتنمية الكالس    لتر

امـا  م لحين بدء التشخيص،      4الكلوروفورم ثم رشحت بوساطة ورق الترشيح، وحفظت العينة في  الثالجة عند درجة حرارة               

 مل من الميثانول واستخدمت هذه العينات       10 غم من المادة النقية في       0.1 أذيب،  Vincristine تحضير العينة القياسية لمركب   ل

حـضرت المستخلـصات الكحوليـة     .بوصفها عينة مقارنة لمستخلصات عينات كالس اوراق وعقد وسالمية نبات عين البزون           

 غم وزن رطب لكل عينة من العينـات وسـحقت بالهـاون    3.5 إذ ُأخذ et al., Azimi )2008( للكالس الناتج  وفق طريقة

 دقـائق   10 لمـدة    م 60، ثم وضعت بالفرن الكهربائي عند درجة        %70  مل من الكحول األثيلي    100الخزفي ثم أضيف إليها     

بتبخير المذيب بجهـاز    Miura, 1987   و,Renaudin  1984 لترسيب القلويدات استخدمت طريقة ،بعدها تم ترشيح العينة

مـع ايثـر بنـسبة     H2SO4  %5مل ثم اضيف له ) 25-20( وصوال بالحجم م60 عند درجة ) Evaporator(التبخير الدوار 

مل مـن  30عياري ثم اضيف NaOH10 لها وأضيف وضع المستخلص في قمع الفصل اخذت الطبقة السفلى       ) (v:v/50:50ثم

 ثم  ،ع الفصل مع الرج اخذت الطبقة السفلى والتي هي المستخلص مع الكلوروفورم           الكلوروفورم الى المستخلص ووضع في قم     

باسـتخدام   Vincristine  و Vinblastineـلحفظت العينات في الثالجة لحين بدء عمليات الكشف والتشخيص عن مركبات ا

 Shimadzu (DGU - 20A5)مـن نـوع     (HPLC)تم استخدام جهاز كروماتوكرافيا السائل فـائق األداء  .HPLCجهاز 

-USA 150 mm)×C18 باستخدام عمود الفصل مـن نـوع   ،المتوفر في شركة الكندي التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن

L1, 250 (Marke,مايكروليتر عند درجـة   5 وقطر جزيئات ،دقيقة /مل1.0نانوميتر وسرعة جريان  254  عند طول موجي

مايكروليتر من  20 وحقن  Acetonitrile: Amonium carbonate1 v:v ،7.3 pH وطور متحرك مكون من م30 حرارة 

  Vincristineالعينات المراد قياسها كل عينة على حدا وقورن كـل مـن زمـن االحتبـاس ومـساحة المنحنـي لمركبـات       

تم . اتية المذكورة   للعينات القياسية مع زمن االحتباس ومساحة المنحني للمركبات في مستخلصات العينات النب             Vinblastineو
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حساب الوزن الرطب للكالس عن طريق وزن العينة المزروع فيها الجزء النباتي بعد الزراعة ومن ثم وزن العينة بعد تكـون                     

 قدرت النسبة المئوية للنيتروجين في العينات       ،ومثل الفرق بين القراءتين وزن الكالس     )  يوم 50بعد  (الكالس على الجزء النباتي     

  ).A.O.A.C. ) 2002 وحسب ما ورد في Micro-kieldahlلس باستخدام جهاز مايكروكلدال المجففة للكا
  

 النتائج والمناقشة

للمعامالت المختلفة من زراعة االوراق وتم الحصول على اعلى % 100ان نسبة استحداث الكالس كانت ) 1(يبين الجدول 

 D-2,4لتر / ملغم0.75 مع BAلتر /ملغم0.3  ـــب المجهز MS غم من الزراعة على وسط 1.907وزن رطب للكالس

وتفسر عملية استحداث الكالس لقطعة النباتية على أساس أن القطعة النباتية تمر بتغيرات معينة عند استحداث الكالس مثل التغير 

 النووية ففي مرحلة في الحجم والتركيب، فضالً عن الزيادة في بعض العمليات البنائية المهمة، مثل بناء البروتين والحوامض

التحفيز تحدث تغيرات مهمة وأساسية في الخاليا لتعدها لعملية االنقسام، وتحدث فيها العمليات البنائية مثل بناء البروتين وانقسام 

من االجزاء النباتية المزروعة على الوسط المجهز % 50 كما يبين الجدول ان ،)1990 ،محمد وعمر (DNAالحامض النووي 

وتم الحصول على اعلى معدل ) 1( تمايزت الى نموات الشكل BAلتر / ملغم0.1 لوحده او مع  D-2,4لتر/ ملغم 0.75 ـــب

 قد يكون السبب في تشجيع تكوين D-2,4لتر / ملغم0.75  معBAلتر / ملغم0.1 فرع من معاملة 12لعدد النموات الخضرية 

 لنمو في الوسط فضال عن كفاءة وقدرة الخاليا المؤهلة للتمايزاالفرع الخضرية الى توفر المستويات المثلى من منظمات ا

  ).2011(وهذا يتفق مع  الصالح والكاتب )  Purohit, 1999؛ 1996، النعيمي والمالح(
  

   الصلب الحاوي MS على وسط .Catharanthus roseus L استحداث وتنمية كالس اوراق نبات عين البزون: 1 الجدول

   يوماً من الزراعة50 بعد D-2,4لتر/ملغم0.75  معBAن على تراكيز مختلفة م
BA  
 لتر/ ملغم

2,4-D   
 (%) استحداث الكالس لتر/ملغم

وزن الكالس 

 )غم(

  البروتين

(%)  

تمايزالكالس 

(%) 

عدد االفرع 

 الخضرية

 11.6 50 12.35  ج1.148 100 0.0

 12.0 50 13.77  أ1.819 100 0.1

 - - 13.95  أ1.833 100 0.2

 - - 14.47  أ1.907 100 0.3

0.5 

  
0.75 

 - - 13.86  ب1.530 100

  .كل معاملة ضمت عشر مكررات وكل مكرر احتوى على جزء نباتي واحد*

  %5األرقام ذات األحرف المتشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلف معنوياً فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال *

  

  

  

  

  

  

  

ملغم  0.1  المزود بتركيز MS على وسط .Catharanthus roseus Lتمايز كالس اوراق نبات عين البزون : 1الشكل 

  يوماً من الزراعة50 بعد D-2,4لتر /ملغم 0.75 مع BAلتر /
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لبـزون علـى    وزن الكالس المستحدث من زراعة القطع الحاوية على العقد او السالميات لنبات عين ا             ) 2(يبين الجدول          

للمعامالت المختلفـة ولكـال الجـزئين    % 100 كانت نسبة االستحداث إذ D-2,4 لتر /ملغم 0.75  معBAتراكيز مختلفة من 

ـ ب غم من زراعة العقد عند الوسط المجهـز   0.496  وتم الحصول على اعلى معدل للوزن الرطب للكالس.النباتيين  0.75 ـ

 نـسبة مئويـة   أعلى وأعطتهذه المعاملة بدورها تفوقت معنويا على باقي المعامالت و)  أ-2( لوحده الشكل   D-2,4لتر   /ملغم

 / ملغم 0.2 غم من زراعة السالمية عند الوسط المزود       0.717 وتم الحصول على اعلى معدل للوزن الرطب         .%9.15للبروتين  

قـد  % 11.90 هذه المعاملة بدورها اعطت اعلى نسبة مئوية للبـروتين  .) ب-2(الشكل D-2,4 لتر  / ملغم0.75 مع BAلتر 

يعود السبب في استحداث الكالس الى مالئمة ظروف الزراعة مع وجود العوامل المحفزة االخرى كمنظمات النمو التي تلعـب                   

الكالس معتمدة على نوع الجـزء       الجزء النباتي لالستجابة لنشوء ونمو       إمكانية إلى باإلضافةدورا كبيرا في تحفيز نشوء الكالس       

النباتي اذ من المعروف اختالف استجابة االجزاء النباتية لتحفيز نشوء ونمو الكالس معتمداً على محتوى الجـزء النبـاتي مـن       

الهرمونات الداخلية ومع ما مضاف خارجيا من منظمات نمو وتحقيق حالة التوازن بـين الهرمونـات الداخليـة والمنظمـات                    

  ).Hopkins and Hiiner , 2002 ; 2004، الحديدي ; 1988، سلمان(الخارجية 
  

 .Catharanthus roseus L استحداث وتنمية كالس القطع الحاوية على العقد وسالميات نبات عين البـزون : 2 الجدول

 يومـاً مـن     50 بعـد    D-2,4لتر/ ملغم 0.75  مع BA الصلب الحاوي على تراكيز مختلفة من        MSعلى وسط   

  الزراعة

  .كل معاملة ضمت عشر مكررات وكل مكرر احتوى على جزء نباتي واحد*

  %.5عدد الحدود تحت مستوى احتمال األرقام ذات األحرف المتشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلف معنوياً فيما بينها حسب اختبار دنكن مت*

  

  

  

  

    

  

لتر / ملغم0.75  ب المجهز   MS  مزروعة على وسط .Catharanthus roseus Lعقدة نبات عين البزون : أ: 2الشكل 

2,4-D سالمية مزروعة على وسط :   ب  MS لتر/ملغم 0.2 ــبمجهز BA  2,4 لتر/ ملغم0.75 مع-D   بعد

  . يوم من الزراعة50
  

 سالمية القطع الحاوية على العقد
BA  
 لتر/ ملغم

2,4-D 
  االستحداث لتر/ملغم

(%) 

وزن الكالس 

 )غم(

  البروتين

(%) 

  االستحداث

(%) 

وزن الكالس 

 )غم(

  البروتين

(%) 

 8.78  ب0.432 100 9.15  أ0.496 100 0.0

 11.54  أ0.711 100 8.70  ب0.307 100 0.1

 11.90  أ0.717 100 8.93  ب0.369 100 0.2

 9.10  ب0.471 100 7.14  ج0.224 100 0.3

0.5 

  

  
0.75  
 

 9.13  ب0.457 100 7.02  ج0.204 100

 أ ب
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 ،للعينات القياسية  Vincristine و  Vinblastineباس والمساحة تحت المنحني لمركبي زمن االحت4و3 ح الشكلين يوض

دقيقة للمرور بعمود الفصل وكانت مساحتها      ) Vinblastine) 12.921اذ كان زمن االحتباس والمساحة تحت المنحني لمركب         

 Vincristine الحتبـاس والمـساحة تحـت المنحنـي لمركـب      في حين كان زمن ا) 15153803(المحسوبة تحت المنحني 

على التوالي وهـذه بـدورها      ) 2095603(دقيقة للمرور بعمود الفصل، وكانت مساحتها المحسوبة تحت المنحني          ) 18.882(

العقـد  استخدمت للداللة على زمن االحتباس والمساحة تحت المنحني لعينات الكالس الناتج من الورقة والقطع الحاويـة علـى                   

  .والسالمية

  

                
  

  للعينة القياسية الفنبالستين) دقيقة(زمن االحتباس : 3 الشكل

  

  
  للعينة القياسية الفنكرستين) دقيقة(زمن االحتباس : 4الشكل 

  

  فـي عينـات      Vincristine و   Vinblastineزمن االحتباس والمساحة تحت المنحنـي لمركبـات         ) 3(يبين الجدول   

 0.75 مـع  BA المجهز بتراكيز مختلفة مـن   MS النامي على وسطC. roseus ات كالس اوراق نبات عين البزونمستخلص

 أعلـى  أعطت D-2,4لتر   / ملغم 0.75  مع    BAلتر  / ملغم 0.3 معاملة    اذ يتضح ان عينة مستخلص كالس      .D-2,4لتر   /ملغم

) 5(الـشكل  ) 255647( مساحتها تحـت المنحنـي   وكانت) 13.536( عند زمن االحتباس  Vinblastineللـقيمة امتصاص 

 زيادة نسبة البروتين فيه وصوال الى اعلى المستويات عند معاملـة            إلى باإلضافةويالحظ زيادة الوزن الرطب للكالس المتكون       

الجـدول   %14.47 البـروتين   غم ونسبة  1.907 اذ كان الوزن الرطب للكالس     D-2,4لتر  / ملغم 0.75 مع   BAلتر  / ملغم 0.3
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 كانـت  D-2,4لتـر   / ملغم0.75من معاملة ) 18.886( عند زمن االحتباس  Vincristineللـ قيمة امتصاص أعلى أما، (1)

  ).6(الشكل ) 975021(مساحتها تحت المنحني 
  

زمن اإلحتباس بالدقيقة والمساحة تحت المنحني للمركبات القلويدية المفصولة  والمشخـصة مـن  مستخلـصات                 : 3الجدول  

  BAتراكيز مختلفة مـن ب المزود MSالنامية على وسط  .Catharanthus roseus L ات عين البزوناوراق نب

   يوم  من الزراعة50 بعد D-2,4لتر /ملغم0.75مع 
  

Vinblastine Vincristine 
BA  

 لتر /ملغم 
2,4-D 

 لتر /ملغم
 زمن االحتباس

 R.t )دقيقة(

المساحة تحت 

 المنحني

 زمن االحتباس

 R.t )دقيقة(

المساحة تحت 

 لمنحني
0.0 12.945 70435 18.886 975021 
0.1 12.968 197909 19.626 182505 
0.2 13.501 254389 18.038 508113 
0.3 13.536 255647 18.179 851585 
0.5 

0.75 

13.097 176110 19.001 152537 
 2095603 18.882 15153803 12.921 العينة القياسية

  

  
 Catharanthus لمركب الفنبالستين لمستخلص عينة كالس اوراق نبـات عـين البـزون   ) دقيقة(ن االحتباس زم :5الشكل 

roseus L. النامية على وسط  MS لتر  /ملغم 3.ــب 0  المزودBA 2,4لتر  /ملغم 0.75 مع-D يوم من 50 بعد 

  الزراعة
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 Catharanthus ينة كالس اوراق نبات عين البزونلمركب الفنكرستين لمستخلص ع) دقيقة(زمن االحتباس  :6 الشكل

roseus L. النامية على وسط MS 2,4لتر  /ملغم 0.75 ــب المزود-D يوم من الزراعة50 بعد    

  فـي عينـات      Vincristine و   Vinblastineزمن االحتباس والمساحة تحت المنحني لمركبـات        ) 4(يبين الجدول   

 / ملغم0.75 مع BA المجهز بتراكيز مختلفة من MS النامي على وسط C. roseus مستخلصات كالس عقد نبات عين البزون

 قيمـة  أعلـى  أعطتD-2,4 لتر  / ملغم0.75  مع BAلتر  / ملغم0.2 معاملة  اذ يتضح ان عينة مستخلص كالس،D-2,4لتر 

 امـا  ،)7(  الـشكل )318395(وكانت مساحتها تحت المنحنـي  ) 12.809( عند زمن االحتباس  Vinblastineللـامتصاص 

 عند زمن االحتبـاس   Vincristineللـ اعلى قيمة امتصاص أعطت D-2,4لتر  / ملغم0.75 مع BAلتر  / ملغم0.3معاملة 

قد تفسر هذه النتائج على اساس تناسب الكميات المـضافة          . )8(الشكل  ) 577979(وكانت مساحتها تحت المنحني     ) 18.139(

موجود من هرمونات نباتية داخل الجزء النباتي وبالتالي انعكس ذلك على عمليات البنـاء               من منظمات النمو الى الوسط مع ما      

  ).,Hopkins and Hiiner ( 2004 الحيوي للمركبات المدروسة

  

  بالدقيقة والمساحة تحت المنحني للمركبات المفصولة من مستخلصات كالس عقد نبات عين البزوناالحتباس زمن :4الجدول 

Catharanthus roseus  النامية على وسطMSتراكيز مختلفة من ب المزود BA 2,4لتر /ملغم0.75  مع-D  

   يوم من الزراعة50بعد 

    
Vinblastine Vincristine 

BA 
 لتر/ملغم

2,4-D 
 لتر/ملغم

 زمن االحتباس

 R.t )دقيقة(

المساحة تحت 

 المنحني

 زمن االحتباس

 R.t )دقيقة(
 المساحة تحت المنحني

0.0 11.608 1095 18.708 338457 
0.1 12.422 82312 19.055 99321 
0.2 12.809 318395   
0.3 12.275 2977 18.139 577979 
0.5 

0.75 

12.657 67197 18.973 42478 
 2095603 18.882 15153803 12.921 العينة القياسية
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 Catharanthus  ص عينة كالس عقد نبـات عـين البـزون   لمركب الفنبالستين لمستخل) دقيقة(زمن االحتباس : 7الشكل 

roseus L. النامية على وسط  MS لتر /ملغم 0.2 ب المزودBA 2,4لتـر  /ملغم0.75  مع-D  يـوم مـن   50 بعـد 

  الزراعة

  

  

  

  
 Catharanthus لمركب الفنكرستين لمستخلص عينة كالس عقد نبـات عـين البـزون   ) دقيقة(زمن االحتباس : 8الشكل 

roseus L. النامية على وسط MS لتر  /ملغم0.3  ـب المزودBA2,4لتر  /ملغم0.75   مع-D يـوم مـن   50 بعد 

  الزراعة
  

  فـي عينـات      Vincristine و   Vinblastineزمن االحتباس والمساحة تحت المنحنـي لمركبـات         ) 5(يبين الجدول   

 0.75 مـع  BAهز بتراكيـز مختلفـة مـن     المج MS النامي على وسط C. roseus مستخلصات سالمية نبات عين البزون

 اعطـت اعلـى     D-2,4لتر  / ملغم 0.75  مع    BAلتر  / ملغم 0.2 اذ يتضح ان عينة مستخلص كالس  معاملة          .D-2,4لتر  /ملغم

كمـا يالحـظ ان     ) 1892650(وكانت مساحتها تحت المنحني     ) 13.632( عند زمن االحتباس     Vinblastineللقيمة امتصاص   

وكانت مساحتها تحـت المنحنـي   ) 18.309( عند زمن االحتباس  Vincristineللـى قيمة امتصاص هذه المعاملة اعطت اعل

اذ كونت االجزاء المزروعة عند هـذه       ) 2(هذه النتائج على اساس الوزن الرطب للكالس الجدول          تفسر) 9( الشكل) 964402(

  .%11.90وتين غم وهذه بدورها اعطت اعلى نسبة بر0.717المعاملة اعلى كمية كالس بوزن 
  

 والمشخصة من  مستخلصات كالس      حني للمركبات القلويدية المفصولة    بالدقيقة والمساحة تحت المن    االحتباسزمن  : 5الجدول  

 BA تراكيز مختلفة منب المزود MS النامية على وسط .Catharanthus roseus L سالمية نبات عين البزون

 اعة يوم من الزر50 بعد D-2,4لتر /ملغم0.75 مع 

  
Vinblastine Vincristine 

BA  
 لتر/ملغم

2,4-D   
 لتر /ملغم

  R.t  زمن االحتباس

  )دقيقة(

المساحة تحت 

 المنحني

  R.t زمن االحتباس

   )دقيقة(

تحت  المساحة

 المنحني
0.0   19.167 468422 
0.1 12.833 113024 19.202  43908 
0.2 13.632 1892650 18.309 964402 
0.3 13.644 15242 18.166 801922 
0.5 

0.75 

13.013 88714 19.460 58043 
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 2095603 18.882 15153803 12.921 القياسية العينة

 
 
 
 
 
 

  
  

 لمركبات الفنبالستين والفنكرستين لمـستخلص عينـة كـالس سـالمية نبـات عـين البـزون                ) دقيقة(زمن االحتباس   : 9الشكل  

Catharanthus roseus L. وسط  النامية علىMS لتر  /ملغم 0.2  بـ المزودBA 2,4لتر  /ملغم 0.75 مع-D 50 بعد 

  يوم من الزراعة
  

 Vinblastineـ لنستنتج من هذه الدراسة ان الكالس المتكون من السالميات اعطى اعلى مساحة تحت المنحني لمركب ا

 اجزاء الورقة والسالميات اعطى اعلى مساحة تحت  كما نستنتج ايضا ان الكالس المتكون من،مقارنة مع الكالس الناتج من العقدة

  . مقارنة مع الكالس المتكون من العقدةVincristineلالمنحني لمركب ا
  

   العربيةرالمصاد

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن ."األنسجةتجارب في زراعة  ").2002(الحديدي، محمد علي حسين 
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