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الملخص
تضمن البحث التحري عن افضل طريقةة لتعقةيم بة ور تبةاك اةوم الجمةل Silybum

 marianumوالحصة ة ة ةةول علة ة ة ةةو بة ة ة ةةا راك سة ة ة ةةليمة وبية ة ة ةةان ور متممة ة ة ةةاك التمة ة ة ةةو التباتية ة ة ةةة
( Benzyl adenine )BAو( 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid )2,4-Dوتةو
القطعةةة التباتي ةةة لب ةةا راك التب ةةاك ف ةةس اس ةةتح اث وتمةةو الك ةةال

الكال

باإلض ةةافة ال ةةو قي ةةا

حيوي ةةة

ومسةتو البةروتين امهةرك التتةاج ان أفضةل معاملةة لتعقةيم البة ور هةس تقعهةا بالمةا

المقطر المعقم لم ة ) (24ساعة ثم بالكحول االثيلس  %70لمة ة ( )3قةاج ،بعة ها بمحلةول
القاص ة ةةر التج ة ةةاري (ه ة ةةايبوكلوراك الص ة ةةو يوم  %2.5 )NaOClلمة ة ة ة ) (10ق ة ةةاج ،ث ة ةةم ب ة ة ة
 Tween 20بتركيز  %0.1لم ة ( )10قاج ،زرعك قطع البا راك (ج ور اورا ،سةيقان

عق ة ) علةةو أوسةةاط ) (MSالصةةلبة والحاويةةة علةةو تراكيةةز م تل ةةة ()1.0 1.0 0 5 0.1

ملغم/لتة ة ة ة ةةر ) (BAو( )1.0 0.5 0.5 0.25ملغم/لتة ة ة ة ةةر ) (2,4-Dتجحة ة ة ة ةةك االوسة ة ة ة ةةاط

الم عمة بة  1.0ملغم /لتر من ) (BAو) )2,4-Dفس تح يز الكال
لكةةال

حيث بلة الةوزن الرطة

الج ة ور ( )4.1 3.1 2.4غ ةم ةة(ل ( )120 80 40يةةوم اك ة ك التتةةاج ان قط ةةع

الج ور والعق كاتك االكثر استجابة الستح اث الكال

فةةس عمةةر ( )80يةةوم لتبل ة  %87لكةةال

اه ك حيوية الكال

كةةل مةةن الج ة ور واالورا ،والعق ة ومةةع بلةةوك الكةةال

عمةةر ( )120يةةوم امه ةةرك الج ة ور ت ةةو ،مةةن حي ةةث حيويةةة الك ةةال
التتةةاج تبةةاين مسةةتو البةةروتين فةةس م ةزار الكةةال

اعلو مستوياته لكال

زيةا ة واضةحة

ا بلغةةك  %95بيت ةةك

بةةا ت( ف مص ة ر الكةةال

وعمةةر

بل ة

العق وفس عمر ( 80و )120يوم كان اعلو مستو للبةروتين لكةال

الج ور

الكلمات الدالة :تباك اوم الجمل استح اث الكال

متمماك التمو التباتية تعقيم الب ور

البروتين

21

صباح عب اهلل صالح الب راتس و رحا

22
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المقدمة
تبةةاك اةةوم الجمةةل  Silybum marianumيعةةر ف عةةا ة باةةوم الحلية

( )Zahoor,2014) )Milk Thistleومحليةةا

ال راة ةةو البة ةةري )2017

 (Bijak,يتمة ةةو فة ةةس متة ةةاط ،البحة ةةر المتوسة ةةط والهتةة ة والصة ةةين واة ةةمال امريكة ةةا وافريقية ةةا واسة ةةتراليا

et

 )Nematiوهة ة ةةو تبة ة ةةاك حة ة ةةولس او اة ة ةةبه حة ة ةةولس يعة ة ةةو الة ة ةةو عاجلة ة ةةة التجمية ة ةةاك ()Asteraceae

(2017

al.,

) (Ekmekci and Karaman, 2012يصةةل طةةول التبةةاك الةةو  2متةةر مةةع اورا ،ضة ار غامقةةة اك حافةةاك ابريةةة وعةةرو،
بيضا وااوام علو السيقان وازهار بت سجية ) (Zahra, 2017وطبيةا يعةو تاري ةه الع(جةس الةو  2000سةتة ومضةا اك االكسة ة

ال اص ة ةةة ب ة ةةه تعتب ة ةةر عام ة ةةل حماي ة ةةة غي ة ةةر ع ة ةةا ي للكبة ة ة وقة ة ة اثب ة ةةك ل ة ةةم م ة ةةن ة ةة(ل الع ية ة ة م ة ةةن التج ة ةةار وال ارس ة ةةاك السة ة ةريرية
( )Bahmani et al., 2015ويعة السةةلمارين  Silymarinالمركة

ال عةةال لهة ا التبةةاك تمة ار لتأثي ارتةةه البايولوجيةة ال عالةةة لمةةا

يحتوي ة ةةه م ة ةةن مض ة ةةا اك اكسة ة ة ة ) (Anti-Oxidantومض ة ةةا اك االلتهاب ة ةةاك ) )Anti-Inflammatoryوقوت ة ةةه المض ة ةةا ة للتليةة ةة ف

) (Antifiabroticوتع يل تمام المتاعة ) )Federico et al., 2017باإلضةافة الةو تأثي ارتةه المضةا ة للسةرطان Anti-Cancer
( )Ozturk et al., 2015وحمايةةة الكل ةةو ) )Soto et al., 2010و ور ف ةةس زي ةةا ة تكةةوين الب ةةروتين وتج ية ة ال (ي ةةا
) )Santosh, 2004; Kropacopa et al.,1998ويقلةةل مةةن فعاليةةة مسةبباك االورام ويبطة ايةةا الكالسةةيوم كمةةا ياةةارم فةةس
استقرار معمم ال (يا واست (

الح ي ( )Rodriguez et al., 2018كما صت ف عام  2014سا سا من بين المكم(ك الغ اجية

العابية العارين االكثر مبيعا فس سو ،االغ ية الطبيعية والعابية ()Smith et al., 2014

ان لتقتيةةة ز ارعةةة االتسةةجة التباتيةةة ) (Plant Tissue Cultureور مهةةم فةةس تسةةهيل معمةةم البحةةوث ال اصةةة بتربيةةة

التبات ةةاك والتغلة ة

عل ةةو الع ية ة م ةةن الما ةةاكل المرتبط ةةة بتقلب ةةاك الطقة ة

وكة ة لم االمة ةراا وما ةةاكل الترب ةةة كم ةةا تعة ة مصة ة ر مه ةةم

للع ي ة ة ة مة ة ةةن الت ة ة ةوات الطبيعية ة ةةة اك القيمة ة ةةة ال واجية ة ةةة والتة ة ةةس يمكة ة ةةن الحصة ة ةةول عليهة ة ةةا مة ة ةةن مةة ة ةزار الكة ة ةةال

( (John and Koperuncholan, 2012ويعتمة تمةو الكةال
متمماك التمو وتركيزها ور مهم فس عملية استح اث الكال
المكوتاك ال لوية االساسية وان قيا

والمعلقة ة ةةاك ال لوية ة ةةة

ب رجةة كبيةرة علةةو مكوتةاك الوسةط الغة اجس وتسةبها وان لتوعيةةة

وتمو ( )Sania and Iram Liaqat, 2017كما يع البةروتين مةن

كمياته يعتم عليها فس تح ي تمو الكال

()Elhaak et al., 2016

المواد وطرائق العمل
مصدر البذور المستخدمة في البحث

زو ك ب ور تباك اوم الجمل  Silybum marianumالمست مة فس البحث من مص رين:
المجموعة االولو تم الحصول عليها من مركز البحوث الزراعيةة فةس جمهوريةة مصةر العربيةة والمجموعةة الثاتيةة أ ة ك مةن

االسوا ،المحلية لم يتة الموصل
اختبار حيوية البذور

ا تبرك حيوية الب ور بوضةعها فةس أطبةا ،بتةري ) (Petir dishesحاويةة علةو أورا ،تراةيح و لةم بوضةع ( )10بة ور مةن

كل مجموعة علو ح
وبع ها تم حسا

وح مك ب رجة ح اررة o 25م لحين حصول األتباك فيها مع مراعاة ترطيبهةا بصةورة وريةة لمة ة اربعةة ايةام

التسبة المجوية لإلتباك باست ام القاتون التالس:

التسبة المجوية لإلتباك = ع الب ور التابتة  /ع الب ور المزروعة 100 x

التعقيم السطحي للبذور وزراعتها

بع التأك من حيوية الب ور تم است ام طر ،م تل ة فس تعقيم الب ور وكاتك:

استح اث مزار الكال

من القطع التباتية
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طريقة التعقيم االولى:
عقمةةك الب ة ور بغمرهةةا فةةس محلةةول االيثةةاتول بتركيةةز  %99م ة ة ث(ثةةة قةةاج ،مةةع التحريةةم المسةةتمر ثةةم تقلةةك الةةو محلةةول

القاصةةر (هةةايبوكلوراك الصةةو يوم  )NaOClالم ةة ف مةةع المةةا المقطةةر مةةن المحلةةول الرجيسةةس المركةةز وبتسةةبة )( (2:1قاصةةر :مةةا

مقطةةر معقةةم) (حجةةم :حجةةم) ل ت ةراك زمتيةةة ( )15 10 5قيقةةة مةةع التحريةةم لبيةةان أفضةةل وقةةك لمعاملةةة الب ة ور بمحلةةول القاصةةر

(البكر  )2002بع اتتها التعقيم غسلك الب ور بالما المقطر المعقةم ثة(ث مةراك إل ازلةة أثةار مةوا التعقةيم المسةت مة ثةم ج ةك
علو اورا ،ترايح معقمة إلزالة الما العال ،بها وزرعك فس قتاتس زجاجية حاوية علو أوساط غ اجية معقمة اصة إلتباك الب ور

وتتمية البا راك

طريقة التعقيم الثانية:

تقعةةك الب ة ور بالمةةا المقطةةر المعقةةم م ة ة ) (24سةةاعة وعقمةةك بااليثةةاتول  %70لم ة ة ) (3قةةاج ،مةةع التحريةةم المسةةتمر

بع ها تقلك الو ور ،حاوي علو محلول القاصر (هايبوكلوراك الصو يوم  (NaOClبتركيز  %2.5لمة ة ) (20قيقةة مةع التحريةم

المسةتمر) ) Pourjabar et al.,2012وا ية ار غسةلك البة ور ثة(ث مةراك بالمةا المقطةر المعقةم إل ازلةة اثةار المةوا المعقمةة ج ةك
الب ور علو أورا ،ترايح معقمة وزرعك فس قتاتس زجاجية حاوية علو أوساط غ اجية معقمة اصة إلتباك الب ور وتتمية البا راك

طريقة التعقيم الثالثة:

تقعةك البة ور لمة ة ) (24سةاعة فةس المةا المقطةر المعقةم ووضةعك فةس ور ،زجةاجس معقةم حةاوي علةو االيثةاتول بتركيةز

) (%70ولم ة ( )3قاج ،مع التحريم المستمر بع ها عقمك باست ام محلول القاصر (هايبوكلوراك الصو يوم  )NaOClبتركيةز
 %2.5لم ة ) (10قاج ،مع التحريم المستمر أكمةل التعقةيم باسةت ام  Tween 20بتركيةز  %0.1مة ة ) (10قةاج ،مةع التحريةم

المسةتمر ( )Pourjabar et al., 2018غسةلك البة ور جية ا باسةت ام المةا المقطةر المعقةم مةن ) (5-3مةراك وج ةك علةو اورا،
ترايح معقمة وزرعك فس قتاتس زجاجية حاوية علو اوساط غ اجية معقمة اصة إلتباك الب ور وتتمية البا ارك

االوساط الغذائية المستخدمة إلنبات البذور

لغرا زراعة الب ور وتتمية البا راك است مك ث(ث أتوا من االوساط ال اصة وهس:
 oوسط  MSبكامل قوته التركيبية )(Murashige and Skoog,1962
 oوسط  MSبتص ف قوته التركيبية

 oوسط  Arnonو(Arnon and Hogland, 1940,1944) Hogland
ح مك القتاتس الزجاجية الحاوية علو االوساط الغ اجية والب ور المزروعة فيها فس حاضتة التمو Growth Chamber

بمرو ف الم(م و رجة ح اررة (°)1±24م وبع أتباك الب ور تقلك الو الضو وبتعاق
م(م وح ك افضل طريقة للتعقيم عن طري ،حسا

زراعة القطع النباتية واستحداث الكالس

يومس ) (16ساعة ضو و) )8ساعاك

التسبة المجوية وال ترة الزمتية إلتباك الب ور

أ ة ك البةا راك بعمةر) (20يةوم وقطعةك باسةتعمال ماةرط معقةم حيةث أسةت م فةس هة ال ارسةة أجة از م تل ةة مةن البةا رة
(جة ور اورا ،سةيقان عقة ) بلة طةول القطعةة ) (1.5- 1سةم تقريبةا وزرعةك بعة لةم علةو وسةط  MSالمجهةز بمسةتوياك م تل ةة
من متمماك ا لتمو المست مة فةس ال ارسةة بعة ها تقلةك القتةاتس الزجاجيةة الحاويةة علةو القطةع التباتيةة ( (Explantsالمزروعةة الةو

الحاضتة وح مك ب رجة ح اررة )24

( oم والمجهزة ب ترة ضوجية وتعاق

يومس ) (16ساعة ضو و) (8ساعاك م(م

منظمات النمو المستخدمة في الدراسة
تم ا تبار تأثير مستوياك متت بة مةن متممةاك التمةو فةس اسةتح اث وتمةو مةزار الكةال

مةن قطةع البةا راك الم تل ةة لتبةاك

اةوم الجمةل  Silybum marianumأُسةت م مةتمم التمةو ) Benzyl Adenine (BAبةالتراكيز ( )1.0 1.0 0.5 0.1ملغةم/

صباح عب اهلل صالح الب راتس و رحا
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لتةر وت ا لةه مةع مةتمم التمةو  (2,4-D) Dichlorophenoxy acetic acid 2,4-بةالتراكيز ( )1.0 0.5 0.5 0.25ملغةم /لتةر
علو التوالس

تقدير الوزن الرطب للكالس (االدامة الدورية لمزارع الكالس)
تةةم حسةةا

الغ اجس  MSالصل
حيوية الكالس

تةةم قيةةا

للكةةال

الةةوزن الرط ة

مةةن ةة(ل االعتمةةا علةةو تح ي ة ال ةةر ،فةةس وزن القتةةاتس الزجاجيةةة الحاويةةة علةةو الوسةةط
و (ل فترة تمو ( )120 80 40يوم من الزراعة

قبل وبع اعا ة زراعة الكال

حيويةةة الكةةال

للقطةةع التباتيةةة الم تل ةةة مةةن تبةةاك اةةوم الجمةةل وبث(ثةةة اعمةةار ( )120 80 40يةةوم ولجميةةع

المع ةةام(ك باالعتم ةةا عل ةةو مة ة

 Triphenyltetrazoliumال ةةو

 Formazanالحم ة ة ار

وحس ة ة

قة ة رة (ي ةةا الك ةةال

طريقة ةةة )1975

الحي ةةة عل ةةو ا تة ةزال م ةةا ة Chloroide
Mazur,

and

 2,3,5 Triphenyltetrazolium Chloroideالةو  0.5غةم مةن كةال

وح مك العيتةاك ب رجةة °22م لمة ة  18سةاعة واكمةل بعةزل ال ارسة
وترم لم ة  30قيقة بع ها تم قيا

(Towill

تة ةةم ضة ةةافة 3سة ةةم مة ةةن محلة ةةول كااة ةة ف
3

األجة از التباتيةة الم تل ةة بعمةر ( 120 80 40يةوم)

وغسةله بالمةا المصة و ثةم ضةافة 3سةم مةن االيثةاتول %95
3

االمتصاصية عت طول موجس  482تاتوميتر

تقدير كمية البروتين الكلية لمزارع الكالس

ق رك كمية البروتين الكلس لعيتاك الكال

المستح ث من القطةع التباتيةة الم تل ةة لتبةاك اةوم الجمةل والتةامس علةو أوسةاط

 MSالحاوي ة ة ةةة عل ة ة ةةو ( )1.0ملغ ة ة ةةم /لت ة ة ةةر م ة ة ةةن  BAو 2,4-Dوبث(ث ة ة ةةة اعم ة ة ةةار ( )120 80 40ي ة ة ةةوم حسة ة ة ة

طريق ة ة ةةة Lowry

( )Lowry et al., 1951وباالعتما علو المتحتس القياسس المحضر من مصل البقر BSA

اختبار حيوية البذور

النتائج والمناقشة

تميزك الب ور التس تم الحصول عليها من مركز البحوث الزراعية فس جمهورية مصر العربية بحيوية أعلو من (ل تسبة
االتباك والتس كاتك ( )%80ب ترة اتباك  4ايةام بالمقارتةة مةع البة ور المحليةة حيةث كاتةك تسةبة أتباتهةا ( )%70واسةتغرقك  7ايةام

لإلتباك ل لم است مك الب ور من المص ر االول فس جميع التجار الم تبرية الاكل ()1

ق ة يعةةو التبةةاين فةةس حيويةةة الب ة ور مةةن المص ة رين الةةو البيجةةة المحيطةةة لتمةةو التبةةاك ومةةرو ف الحصةةا والتج يةة ف والتقةةل

وال زن والتس تؤثر وباكل كبير علو جو ة الب ور واتباتها مستقب( ()Hamza, 2008

الشكل  :1إنبات بذور نبات شوك الجمل  Silybum marianumبعد مرور ( )4ايام من وضعها على اوراق الترشيح

من القطع التباتية
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تعقيم البذور وانبات البادرات
أ اارك التتاج المستحصل عليها من تعقيم ب ور تباك اوم الجمةل  Silybum marianumبالمعةام(ك الةث(ث الم تل ةة

ان أف ضل معاملة للحصول علو با راك سليمة وتامية باكل جي كاتك الطريقة الثالثة

بلغك تسبة األتباك ( % 88ل  5ايام

وك ةا ة التمةةو  %94تةراوح طةةول البةةا راك ( )7.5 - 6.0سةةم وطةةول المجمةو الجة ري ( )10 -7سةةم بعة مةةرور اسةةبوعان الاةةكل

( (A,B – 2اما طريقة التعقيم االولو والثاتية فكاتك تسبة أتباك الب ور ضعي ة ج ا ( % )14 26علو التةوالس مقارتةة مةع تتةاج
الطريقة الثالثة كما بلغك ك ا ة التمو ( % )40 44علو التوالس ا أن أغل

البا راك لم تستكمل التمو باكل جي (الج ول )1

أكة ك التتةةاج علةةو الة ور الكبيةةر الة ي تلعبةه أتةوا المحاليةل المعقمةةة وتركيزهةا والمة ة الزمتيةةة للتعقةيم والتةوازن بيتهةةا للح ةةام

علو حيوية الجز التباتس والت لص من الملوثاك بةت

الوقةك ( )Neumann, 2009 ; Street,1977كمةا أثبتةك التتةاج أن تقةع

الب ور بالما المقطر لم ة ) )24ساعة ساهم فس زيا ة تسبة اإلتباك وتقليل ال تةرة الزمتيةة لإلتبةاك فالبة ور الجافةة تقةوم بامتصةاص
المةةا بسةةرعة لةةو حة التاةةبع واالتت ةةال ممةةا يةةؤ ي الةةو زيةةا ة التاةةاط االتزيمةةس وعمليةةاك الهة م والبتةةا للم ةوا الغ اجيةةة والتةةس تتطل ة

إلتمامهةةا وسةةطا ماجيةةا وبالتةةالس تمةةز ،غة ا البة رة ومهةةور الجة ير ( )Hartmann, et al., 2002ا يعتبةر التقةةع مةةن التقتيةةاك
المستعملة فس تح يز تمو الب ور )( Qaoud and Alkoni,1995
وبيتةك التتةةاج

البة ور حيةث كاتةك بةت

ايضةا أ ن االوسةةاط الغ اجيةةة الم تل ةة المسةةت مة فةةس ز ارعةةة البة ور لةةم يكةةن لهةةا اي تةأثير علةةو تسةةبة أتبةةاك
الك ةا ة وقة يعةو لةم الةو قة رة بة ور تبةاك اةوم الجمةل علةو التمةو فةس مةرو ف تغ يةة مت اوتةة وبيجةاك

م تل ة كوته ا ي التحمل وقابل للتكي ف ()Cwalina-Ambroziak et al., 2012; Qavami et al., 2013
الجدول  :1النسبة المئوية لالنبات وكفاءة النمو في طرق تعقيم بذور نبات شوك الجمل  Silybum marianumوالمزروعة
على أوساط  MSالخالية من منظمات النمو
نسبة االنبات

فترة االنبات

كفاءة النمو

االولو

26

17

44

الثاتية

14

10

40

الثالثة

88

5

94

طريقة التعقيم المستخدمة

%

(يوم)

B
A
الشكل  :2بادرات نبات شوك الجمل  Silybum marianumبعمر  14يوم

%
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استحداث الكالس من القطع النباتية المختلفة لنبات شوك الجمل  Silybum marianumالمزروعة على اوساط  MSالمجهزة
بتراكيز مختلفة من ) (BAو) (2,4-Dبعد مرور  40يوم:
تبايتك ال ترة الزمتيةة السةتح اث الكةال

تراكيةز متممةاك التمةو المضةافة الةو

مةن القطةع التباتيةة لتبةاك اةوم الجمةل حسة

الوسط وك لم تو القطعة التباتية (الج ول  )2ا استغرقك القطةع التباتيةة المزروعةة علةو أوسةاط  MSمضةافا اليهةا  1.0ملغم/لتةر
مةن  BAو 2,4-Dأقةل فتةرة زمتيةة ل(سةتح اث وكاتةك  10أيةام للكةال
مةةن السةةا ،و 20يومةةا لكةةال

المسةتح ث مةن الجة ور والعقة و 12يةوم للكةال

المسةتح ث

حس ة

تةةو القطةةع

االورا ،أمةةا بالتسةةبة لبقيةةة االوسةةاط فق ة تبايتةةك ال ت ةرة الزمتيةةة السةةتح اث الكةةال

التباتية المزروعة عليهةا وتركيةز متممةاك التمةو المضةافة للوسةط حيةث تراوحةك بةين ( )15-10يةوم للعقة و( )17-10يةوم للجة ور

و( )20-12للسيقان و( )25-18لألورا ،وبا ت( ف متمماك التمو المضافة للوسط (الج ول )2

ي(حم من ه التتاج ان قطع العق كاتك االسر فس االستجابة ( )15-12يوم اال ان قطع االورا ،استغرقك فترة زمتيةة

اطول الستح اث الكال

فس جميع االوساط المست مة مقارتة مع باقس القطع التباتية حيث تراوحك بين ( )25-18يوم ا كاتك

ال ترة الزمتية األقل وهةس ( )18يةوم فةس األوسةاط المجهةزة بتراكيةز ( )0.1،025ملغةم /لتةر لكةل مةن  BAو 2,4-Dعلةو التةوالس فةس
حةةين كاتةةك أطةةول فت ةرة ل(سةةتح اث فةةس األوسةةاط الحاويةةة علةةو  BAو 2,4-Dبتركيةةز ( )0.5 1.0ملغةةم  /لتةةر علةةو الت ةوالس وهةةس

 25يوم

الجدول  :2الفترة الزمنية الستحداث الكالس من االجزاء النباتيةة لنبةات شةوك الجمةل  Silybum marianumبعةد  40يةوم مةن
الزراعة

الفترة الزمنية الالزمة الستحداث الكالس من أجزاء نبات شوك الجمل  /يوم

BA / 2,4-D
ملغم  /لتر

ج ور

أورا،

سيقان

عق

0.1/0.25

17

18

20

10

0.5 /0.5

13

20

15

12

1.0/0.5

12

25

12

15

1.0 /1.0

10

20

12

10

بيتةةك التتةةاج المستحصةةل عليهةةا ان قطةةع تبةةاك اةةوم الجمةةل ( Silybum marianumالجة ور االورا ،السةةيقان العقة )
المزروعةةة علةةو أوسةةاط  MSالمجه ةزة بتراكيةةز م تل ةةة مةةن  BAو 2,4-Dاسةةتجابك وباةةكل مت ةةاوك السةةتح اث الكةةال
التراكيز المضافة الو الوسط

أ كاتةةك

جميع االوساط مح زة الستح اث الكال

ولكن ب رجاك م تل ة حس

بلغةك التسةبة المجويةة السةتح اث الكةال

مةن القطةع التباتيةة المزروعةة علةو هة االوسةاط  %90فةس حالةة الجة ور والعقة أمةا بقيةك

برهتةةك التتةةاج فةةس (الج ة ول  )3ان أفضةةل اسةةتجابة فةةس االوسةةاط الحاويةةة علةةو ( )1.0ملغم/لتةةر مةةن  BAو 2,4-Dحيةةث

التراكيز من متمماك التمو المضافة الو الوسط الغ اجس فكاتك تسبة االستجابة الستح اث الكال

عليها متبايتة بحس

تو القطعة

التباتيةةة المزروع ةةة ا ل ةةوحم ان االوس ةةاط الم عم ةةة ب ة ة ( )0.5 1.0ملغ ةةم /لت ةةر م ةةن  BAو 2,4-Dعل ةةو التة ةوالس ح ةةزك اس ةةتح اث

الكةةال

مةةن الج ة ور والعق ة بتسةةبة ( % )80-90علةةو الت ةوالس بيتمةةا كاتةةك اسةةتجابة قطةةع االورا ،والسةةيقان المزروعةةة علةةو ت ة

االوسةةاط ضةةعي ة حيةةث بلغةةك  %40لكةةل متهةةا تليهةةا االوسةةاط الم عمةةة بة ة ( )0.5ملغم/لتةةر مةةن  BAو 2,4-Dفقة كاتةةك التسةةبة
المجوية الستح اث الكال

فس حالة الج ور واالورا ،والعق جي ة تسبيا وهس  %80للج ور و %70لكل من االورا ،والعقة فةس حةين

تراجعك ه التسبة لتكون األضع ف فس الكال

المستح ث من قطع السيقان وكاتك %40

استح اث مزار الكال
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كما أاارك التتاج أيضةا الةو أن االسةتجابة المت ضةة حصةلك فةس االوسةاط المجهةزة بتراكيةز ( )0.25 0.1ملغم/لتةر مةن
 BAو2,4-Dعلةةو الت ةوالس ا كاتةةك  %40لكةةل مةةن قطةةع الج ة ور واالورا ،والسةةيقان أمةةا بالتسةةبة للعق ة فق ة كاتةةك التسةةبة المجويةةة
الستح اث الكال

( %60الج ول )3

الجدول  :3النسبة المئوية الستحداث الكالس من االجزاء المختلفة لبادرات شوك الجمل  Silybum marianumبعد مرور
 40يوما من الزراعة
جذور

2,4-D/ BA
ملغم  /لتر

اوراق

()%
40
80
90
90

0.25/ 0.1
0.5 /0.5
0.5/ 1.0
1.0 / 1.0

سيقان

( )%
40
70
40
80

وباكل عام يمكن القول ن استح اث الكال

عقد

()%
60
70
80
90

()%
40
40
40
60

وتمو يعتم بصورة اصة علو تو الجز التبةاتس المةزرو ومكوتةاك الوسةط

الغة اجس و اصةةة متممةةاك التمةةو التباتيةةة المضةةافة اليةةه ( )Pourjabar et al.,2012; Rapbie et al.,2010ا ان اسةةتجابة
القط ة ة ة ةةع التباتية ة ة ة ةةة السة ة ة ة ةةتح اث الك ة ة ة ةةال

 BAو2,4-D

يعة ة ة ة ةةو الة ة ة ة ةةو فعالي ة ة ة ةةة االوكسة ة ة ة ةةيتاك والسة ة ة ة ةةايتوكايتيتاك حيةة ة ة ةةث ان اضة ة ة ة ةةافة كة ة ة ة ةةل مة ة ة ة ةةن

الة ة ةةو الوسة ة ةةط الغ ة ة ة اجس معة ة ةةا أو باة ة ةةكل مت ة ة ةةر أثبة ة ةةك فعالية ة ةةة فة ة ةةس اسة ة ةةتح اث الكة ة ةةال

مة ة ةةن القطة ة ةةع التباتية ة ةةة

)(Sania and Iram Liaqat, 2017
كمة ةةا بيتة ةةك التتة ةةاج المستحصة ةةل عليهة ةةا أيضة ةةا ان التراكية ةةز العالية ةةة مة ةةن  BAو 2,4-Dح ة ةةزك اسة ةةتح اث الكة ةةال
جية ة ة وهة ة ا م ةةا اا ةةار الي ةةه ك ةةل م ةةن (al.,2016
الكال

بتسةة ة

 )Elhaakوم ةةن جهةةةة أ ةةر فةةةأن اس ةةتجابة القطةةةع التباتي ةةة السةةةتح اث

et

فس االوساط الحاوية علةو تراكيةز متسةاوية مةن  BAو 2,4-Dكاتةك األفضةل قة يعةو لةم الةو أن فعاليةة األوكسةيتاك فةس

تح ي ةةز األتقس ةةام ال ل ةةوي وتا ةةو الك ةةال

()Hartman et al., 2002

يمه ةةر بوض ةةوح عتة ة ما تص ةةل ال ةةو مس ةةتو م ةةن التة ةوازن ف ةةس عمله ةةا م ةةع الس ةةايتوكايتيتاك

برهتةةك التتةةاج علةةو ان قطةةع الج ة ور والعق ة كاتةةك االفضةةل فةةس االسةةتجابة السةةتح اث الكةةال

متمماك التمو المضافة الو الوسط أ ا ما قورتةك مةع قطةع االورا ،والسةا ،المزروعةة علةو ت ة

علةةو التراكيةةز الم تل ةةة مةةن

األوسةاط وهة ا مةا اك تةه ارسةة كةل

من ()Cimino et al.,2006; Hasanloo et al.,2008; Jabeen et al.,2019

الةوزن الرطةب للكةالس المسةتحدث مةن قطةةع بةادرات نبةات شةوك الجمةل  Silybum marianumالمزروعةة علةى اوسةةاط MS
المدعمة بتراكيز مختلفة من  BAو 2,4-Dبعد مرور  40يوم
امهرك التتاج المثبتة فةس (الجة ول  )4تبةاين الةوزن الرطة

التمةةو المضةةافة الةةو الوسةةط وكاتةةك أفضةةل الةةوزن الرط ة
و 2,4-Dبالتسةةبة لقطةةع العقة حيةةث بلة الةةوزن الرطة
لقطةع الجة ور واالورا ،والعقة ا بلة الةةوزن الرطة
غةةم لكةةال

للكةةال

للكةال

بحسة

تةو القطةع التباتيةة المزروعةة وتركيةز متممةاك

التةةامس علةةو أوسةةاط  MSالمجه ةزة بة ة  0.5ملغةةم /لتةةر مةةن BA

 2.5غةةم تليهةةا االوسةةاط المجهةزة ب ة  1ملغم/لتةةر مةةن  BAو 2,4-Dبالتسةةبة

( ) 2.2 2.2 2.4غةم لكةةل متهةا علةةو التةوالس كة لم بلة الةوزن الرطة

()2.1

الجة ور التةةامس علةةو اوسةةاط مجهةزة ب ة (  )0.25 0.1ملغةةم /لتةةر مةةع ( )0.5 0.5ملغم/لتةةر  BAو 2,4-Dمةةن جهةةة

أ ر بل الوزن الرط

لكال

الج ور واالورا )1.8( ،غم علو االوساط المجهةزة ب ة ( )0.5 1.0مةن  BAو  2,4-Dعلةو التةوالس

ف ة ة ة ة ةةس ح ة ة ة ة ةةين ك ة ة ة ة ةةان أعل ة ة ة ة ةةو وزن لك ة ة ة ة ةةال
و( 2,4-Dالج ول )4

الس ة ة ة ة ةةيقان  0.9غ ة ة ة ة ةةم ف ة ة ة ة ةةس االوسةة ة ة ة ةةاط الحاويةة ة ة ة ةةة علةة ة ة ة ةةو  0.5ملغم/لتةة ة ة ة ةةر مةة ة ة ة ةةن BA

صباح عب اهلل صالح الب راتس و رحا
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الجدول  :4الوزن الرطب لكالس القطع النباتية لنبات شةوك الجمةل  Silybum marianumالنةامي علةى اوسةاط  MSالصةلبة
المجهزة بتراكيز مختلفة من منظمات النمو  BAو 2,4-Dبعد مرور  40يوما من بدء الزراعة
الوزن الرطب للكالس /غم

2,4-D/BA
ملغم  /لتر
0.25/0.1
0.5/0.5
0.5/1.0
1.0/1.0
ع المكرراك مسة لكل معاملة

امتةةاز الكةةال

جذور

أوراق

سيقان

عقد

2.1
2.1
1.8
2.4

0.8
1.8
0.3
2.2

0.4
0.9
0.7
0.3

1.4
2.5
1.5
2.2

المسةةتح ث مةةن قطةةع الجة ور فةةس االوسةةاط الحاويةةة علةةو تراكيةةز م تل ةةة مةةن متممةةاك التمةةو بقةوام هة

أبيا حليبس ماجل ل(صة رار الاةكل ( )A-3أمةا كةال

العقة فكةان بلةون بتةس اةاح

وقةوام هة

ولةةون

الاةكل ( )D -3وقة ات قةك مةع

تتةاج كةل مةن ( )John and Koperuncholan, 2012والتةس حصة( عليهةا مةن ز ارعةة قطةع بةا راك اةوم الجمةل علةو اوسةاط

 MSمع تراكيز م تل ة من  2,4-Dوبالتسبة لكال

السا ،فق كان بلون بتس وقوام متراص الاكل ( (C-3وأمهر كةال

االورا،

تباين باللون والقوام مع تبةاين تراكيةز متممةاك التمةو فةس االوسةاط المزروعةة عليهةا ا تميةز بلةون أ ضةر فةاتح ماجةل الةو االصة رار

فةةس االوسةةاط الحاويةةة علةةو تراكيةةز  1ملغةةم /لتةةر مةةن  BAو2,4-Dو  0.5ملغةةم /لتةةر مةةن  BAو  2,4-Dبيتمةةا كةةان بلةةون أ ضةةر
التتيج ة ةةة التةة ةةس حص ة ةةل عليه ة ةةا

ماج ة ةةل ال ة ةةو البت ة ةةس ال ة ةةاتح ف ة ةةس االوس ة ةةاط اال ة ةةر م ة ةةع قة ة ةوام متة ة ةراص الا ة ةةكل ( )B-3وهةة ةةس ت ة ة ة

( ) Jabeen et al.,2019عتة زراعتةه للقطةع التباتيةة ت سةها مةن بةا راك اةوم الجمةل علةو اوسةاط حاويةة علةو تراكيةز م تل ةة مةن

 BAو 2,4-Dا تاير الع ي من ال راساك ان الوان الكال

وقوامه له ع(قةة وثيقةة بتسةبة االوكسةيتاك والسةايتوكايتيتاك المضةافة

للوسط ()Danya et al.,2012

B

D

A

C

الشكل  :3قطع نبات شوك الجمل  Silybum marianumالمزروعة على وسط  MSالصلب المدعم بتراكيز مختلفة من BA
وال  2,4-Dبعد مرور  40يوما
-A

كال

الج ور علو وسط  1.0 + MSملغم/لتر من  BAو2,4-D

-C

كال

السيقان علو وسط  0.5 + MSملغم/لتر من  BAو2,4-D

-B

-D

كال

كال

االورا ،علو وسط  1.0+ MSملغم/لتر من  BAو2,4-D
العق علو وسط  0.5 + MSملغم/لتر من  BAو2,4-D

استح اث مزار الكال
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الوزن الرطب لكالس القطع النباتية لنبات شوك الجمل بعد  80يوم من الزراعة:
تبةين بعة مةةرور  80يومةا مةن بة

الز ارعةة أن االوسةاط التةةس ح ةزك تمةةو الكةال

القطع المزروعة عليها وباةكل كامةل الةو كةال
وتمو الكال

كمةا بيتةك التتةاج المثبتةة فةس (الجة ول )5أن أفضةل االوسةاط الماةجعة السةتح اث

من قطع الج ور والعق لبةا راك تبةاك اةوم الجمةل هةس االوسةاط الحاويةة علةو  1ملغةم /لتةر مةن  BAو 2,4-Dحيةث

بلة الةةوزن الرط ة

للكةةال

( )3.0 3.1غةةم علةةو الت ةوالس وكة لم االوسةةاط الحاويةةة علةةو ( )0.5 1.0ملغةةم /لتةةر مةةن  BAو2,4-

Dحيةةث بل ة الةةوزن الرط ة
لكةةال

متة االيةةام االولةو مةن الز ارعةةة قة تحولةةك

( )2.9غةةم لكةةال

الج ة ور تليهةةا االوسةةاط المجه ةزة بة ة  1.0ملغةةم /لتةةر مةةن مةةن  BAو 2,4-Dبالتسةةبة

االورا،

بل ة  2 7غةةم وك ة لم االوسةةاط المجه ةزة بة ة ( )0.25 0.1ملغم/لتةةر مةةع ( )0.5 0.5ملغم/لتةةر  BAو 2,4-Dا

بل الوزن الرط

الج ور عت ها ( )2.6 2.5غم علو التوالس أما بالتسبة لبقيةة التراكيةز المضةافة الةو االوسةاط الغ اجيةة فقة

ح زك تمو الكال

لكال

لكن بأوزان أقل لمعمم القطع التباتية قياسا بالتراكيز الم كورة أع(

امةةا مةةن تاحيةةة الاةةكل والق ةوام فق ة احةةت م كةةال

االطةرا ف امةةا كةال

العقة فكةان بلةةون بتةس فةةاتح وقةوام هة

الج ة ور والسةةا ،بةةالقوام اله ة
بيتمةةا تميةز كةةال

مةةع تغيةةر فةةس اللةةون الةةو البتةةس اصةةة عت ة

االورا ،بقةوام متةراص ولةون ا ضةةر غةام ،الةةو بتةةس

الاكل (.)4

ويمكةةن القةةول وباةةكل عةةام ان قطةةع الج ة ور والعق ة للبةةا راك كاتةةك االفضةةل فةةس اسةةتح اث وتمةةو مةةزار الكةةال

التراكيز المست مة باالعتما علو الوزن الرط
الوزن الرط

التات

التات

كمةا عة ك قطةع السةيقان االقةل فةس االسةتجابة لتمةو الكةال

لم تلةة ف

باالعتمةا علةو

وه ا ما اك ك عليه راسة ()Eari et al.,2017

الجدول  :5الوزن الرطب لكالس القطع النباتية لنبات شوك الجمل  Silybum marianumالنامي على اوساط  MSالصلبة
المجهزة بتراكيز مختلفة من منظمات النمو  BAو 2,4-Dبعد مرور  80يوم
الوزن الرطب للكالس /غم

2,4-D/ BA
ملغم  /لتر

ج ور

أورا،

سيقان

عق

0.25/0.1

2.5

1.2

0.8

1.8

0.5/0.5

2.6

1.3

1.3

2.3

0.5/1.0

2.9

2.3

1.0

1.8

1.0/1.0

3.1

2.7

0.6

3.0

ع المكرراك مسة لكل معاملة
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B

A

D

C

الشكل  :4قطع نبات شوك الجمل Silybum marianumالمزروعة على وسط  MSالصلب المدعم بتراكيز مختلفة من BA
وال  2,4-Dبعد مرور  80يوما

-A

كال

الج ور علو وسط  1.0 + MSملغم/لتر من  BAو2,4-D

-B

كال

االورا ،علو وسط  1.0+ MSملغم/لتر من  BAو2,4-D

-C

كال

السيقان علو وسط  0.5 + MSملغم/لتر من  BAو2,4-D

-D

كال

العق علو وسط  1.0 + MSملغم/لتر من  BAو2,4-D

الوزن الرطب لكالس القطع النباتية لنبات شوك الجمل بعد  120يوم من بدء الزراعة
عتة حسةةا
الرط

للكال

الةةوزن الرطة

لكةةال

القطةةع التباتيةةة بعة مةةرور  120يومةةا والمثبتةةة فةةس (الجة ول  )6لةةوحم زيةةا ة فةةس الةةوزن

التامس علو االوساط التس اجعك استح اثه وتمو فس الم ارحةل االولةو للز ارعةة وكاتةك أفضةلها اوسةاط  MSالمجهةزة

بة  1.0ملغم/لترمن  BAو  2,4-Dحيث بلغك الةوزن الرطة

لكةال

الجة ور االورا ،السةيقان والعقة ()3.7 1.8 3.0 4 1غةم

علةةو الت ةوالس تليهةةا االوسةةاط الحاويةةة علةةو ( )0.5 1.0ملغم/لتةةرمن  BAو 2,4-Dعلةةو الت ةوالس حيةةث بلغةةك الةةوزن الرط ة

الج ور واالورا ،والسيقان والعقة ( )3.4 1.2 2.9 3.7غةم علةو التةوالس بيتمةا كةان أقةل وزن طةري للكةال

لقطةةع

فةس القطةع التاميةة

علو اوساط  MSالمجهزة بة ( 0.25و )0.1ملغم/لتر مةن  2,4-Dو BAعلةو التةوالس حيةث كةان ( )2.1 1.3 2.0 2.9غةم لكةل

من الج ور االورا ،السيقان والعق علو التوالس

ومن التتاج المستحصل عليها فس (الج ول  )6يمكن القول ان الج ور قة ت وقةك علةو بةاقس قطةع البةا راك المسةت مة فةس

اتتاج مزار الكال

وعلو االوساط الم عمة بة  1.0ملغم /لتةر مةن  BAو 2,4-Dا بلة الةوزن الرطة

غةةم تليهةةا قطةةع العقة واالورا ،اال ان قطةةع السةةيقان كاتةةك اقةةل اسةةتجابة لتكةةوين الكةةال
الكال

للكةال

التةامس عليهةا ()4.1

مقارتةةة ببةةاقس القطةةع االسةةتجابة السةةتح اث

تتأثر ب رجة كبيرة بوسط التمو وتركيز متمماك التمو المضافة للوسط ك لم فإن استجابة القطع التباتية علو وسط الزراعة

يعتم علو المحتو ال ا لس للهرموتاك التباتية الموجو ة فس القطعة التباتية ل ا فإن االستجابة الستح اث الكال
علو تو القطعة التباتية المست مة ()Neumann et al., 2009; Bekheet, 2015
يع قيا

الوزن الرط

فس الكال

مؤا ار واضحا وسةريعا لمعة ل تمةو الكةال

الغ ة اجس ( )Hartmann et al., 2002ا ان الزيةةا ة فةةس الةةوزن الرط ة

للكةةال

تتغاير باالعتما

بعة م(حمةة زيةا ة كتلةة الكةال
تتتاس ة

علةو الوسةط

وباةةكل طةةر ي مةةع تق مةةه بةةالعمر

( )Rabia et al.,2015كما ان لتو القطع التباتية وتراكيز متمماك التمو المضافة للوسط الغ اجس ور كبير فس اسةتح اث وتمةو

استح اث مزار الكال

كةةال

من القطع التباتية

تبةةاك اةةوم الجمةةل ( )Lv et al.,2017وان التغةةاير فةةس الةةوزن الرط ة
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يعةةو ا ةةت( ف تراكيةةز متممةةاك التمةةو

فةةس الكةةال

المضةافة الةةو الوسةةط فاالوكسةةيتاك والسةايتوكايتيتاك لهةةم و ار اساسةةيا فةةس تح يةز اسةةتح اث وتمةةو الكةةال

ويبة و ورهةةا جليةةا عتة ما

يحق ،توازن بيتهما وبما يت  ،مع تو التباك المست م ()Razdan, 2003; Jain and Häggman, 2007

كال

كما لوحم تغير فس بعا الص اك الاكلية لكةال

القطةع التباتيةة مةن حيةث اللةون والقةوام مةع زيةا ة عمةر الكةال

الج ور بلون بتس الو بتس غام ،مع قوام أقل هاااة أما بالتسبة لكةال

علةةو قوامةةه المت ةراص وتميةةز كةةال

السةةا ،بق ةوام ه ة

أ أصةبح

االورا ،فقة أصةبح بلةون أ ضةر غةام ،مةع الح ةام

مةةع لةةون بتةةس غةةام ،الاةةكل ( )5وهةةس تطةةاب ،التتيجةةة التةةس حصةةل عليهةةا

( )Khan et al.,2014عت است ام قطع با راك اوم الجمل علو اوساط  MSمضا ف لها  TDZبتراكيز م تل ة
الجدول  :6الوزن الرطب لكالس القطع النباتية لنبات شةوك الجمةل  Silybum marianumالنةامي علةى اوسةاط  MSالصةلبة
المجهزة بتراكيز مختلفة من منظمات النمو  BAو 2,4Dبعد مرور  120يوما من بدء الزراعة
الوزن الرطب للكالس /غم

2,4-D /BA
ملغم  /لتر

ج ور

أورا،

سيقان

عق

0.25/0.1

2.9

2.0

1.3

2.1

0.5/0.5

3.1

1.8

1.6

2.6

0.5/1.0

3.7

2.9

1.2

3.4

1.0/1.0

4.1

3.0

1.8

3.7

ع المكرراك مسة لكل معاملة

B

A

D

C

الشكل  :5الكالس المتكون من قطع نبات شوك الجمل  Silybum marianumعلى وسط MS
مضافا له  1.0ملغم/لتر لكل من  BAو 2,4-Dبعد مرور  120يوم من بدء الزراعة
 -Aكال
-C

كال

الج ور  - Bكال

السيقان  -Dكال

االورا،
العق
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ة ةة(ل االعم ة ةةار ( )120 80 40يةة ةةوم يمكةة ةةن القةة ةةول ان اوسةة ةةاط  MSالم عمة ة ةةة

ب ة  1.0ملغةم /لتةةر لكةل مةن  BAو  2,4-Dقة ت وقةك علةو بقيةةة االوسةاط فةس تح يزهةةا لتمةو الكةال

وباةةكل تة ريجس وزيةا ة مسةةتمرة

للوزن الطري ة(ل هة االعمةار وهة ا واضةح فةس الاةكل ( )6لة ا عة ك هة األوسةاط المثلةو لتح يةز اسةتح اث وتمةو الكةال
القطع التباتية الم تل ة لبا راك تباك اوم الجمل اعتما ا علو تتاج البحث الحالس

مةن

الشكل  :6الزيادة في الوزن الرطب لكالس القطع النباتية لنبات شوك الجمل  Silybum marianumالنامي على اوساط MS
الصلبة المجهزة بة  1.0ملغم/لتر من  BAو  2,4Dبعد ( )120 ،80 ،40يوم

قياس حيوية الكالس المستحدث من القطع النباتية لنبات شوك الجمل في االعمار المختلفة ( )120 80 ،40يوم
أ مهرك تتاج قيا

حيوية كال

القطع التباتية الم تل ة وبث(ثة اعمار والمثبتةة (بالجة ول  )7ان حيويةة الكةال

بين ( %)75 -50فس عمةر ( )40يةوم وقة از ك باةكل ملحةوم حتةو وصةلك الةو تسة
عمر( )80يوما بالتسبة لألورا ،والعق والج ور اال اته مع تق م عمر الكال

المزار من حيث الحيويةة حيةث بلغةك ( %)95يليةه كةال
كاتك حيوية كال

تراوحةك

متسةاوية تقريبةا ( %)87مةع بلةوك الكةال

الو ( )120يوم لوحم ت و ،كةال

الجة ور علةو بةاقس

العقة واالورا ،حيةث بلغةك عتة ها ( %)89 -90علةو التةوالس بالمقابةل

السيقان هس االقل من بين المزار ( )80فس عمر ( )120يوم وق ات قك ه التتاج مع تتاج ال راسة التس قام

بها ()Chiavegatto et al.,2015

وباكل عام تؤك التتاج المستحصل عليها فس (الج ول  )7أن حيوية الكال

اتوا المزار التباتية كما اك ك التتاج ت و ،كال

الج ور عن باقس مزار الكال

از ك باكل واضح فس العمر  80يوما لكافة

بزيا ة الحيوية الو العمر ( )120يوم

الجدول  :7حيوية كالس القطع النباتية المختلفة من نبات شوك الجمل بأعمار مختلفة النامي على اوساط  MSالمدعمة 1 0
ملغم /لتر من  BAو2,4-D
نوع الجزء النباتيExplants

الحيوية ()%
بعد  40يوم

بعد  80يوم

بعد  120يوم

ج ور

69

87

95

اورا،

75

87

89

سيقان

50

77

80

عق

74

87

90

استح اث مزار الكال
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قياس كمية البروتين في الكالس المستحدث من القطع النباتية لنبات شوك الجمل في االعمار المختلفة ( )120 80 40يوم
بحس

التتاج المستحصل عليها (الج ول  )8تبين ان تركيز البروتين فس الكال

( )40يوم كان بأعلو قيمة فس كال
تركيز البروتين فس كال

العق مقارتة بتركيز البروتين فس كال

المستح ث من القطع التباتية الم تل ة بعمر

القطع اال ر حيث بل  0.90ملغم/غم كما ان

كل من الج ور واالورا ،كان متقاربا ج ا حيث بل ( )0.84 0.86ملغم/غم علو التوالس اما الكال

المستح ث من السيقان فق كان تركيز البروتين فيه هو االقل ( )0.56ملغم/غرام بع مرور  80يوما لوحم ارت ا كبير فس
مستو البروتين لكال

القطع التباتية باكل عام و اصة فس كال

( )120يوم لوحم ت و ،مستو البروتين فس كال

الج ور حيث بل اعلو قيمة ( )1.26ملغم /غم وفس عمر

الج ور عن باقس المزار

حيث بل ( )1.64ملغم /غم يليه كال

العق

واالورا ،حيث بل ( )1.35 -1.42ملغم /غم وسجلك اقل قيمة ( )1.26ملغم /غم فس مزار السيقان (الج ول  )8والاكل ()7

وق تطابقك ه التتاج مع ما حصل عليه كل من ( )Abbasi et al., 2016يع البروتين من المؤاراك الحيوية المهمة التس
تعبر عن تمو الكال

فس الع ي من التباتاك فالزيا ة فس الوزن الرط

او الجا ف الي لية من تسي تباتس حس يج

زيا ة فس المكوتاك األساسية ال لوية ومن أهمها المركباك البروتيتية وتبعا ل لم يمكن تح ي الزيا ة فس تمو الكال

ان يرافقه

بتح ي مق ار

الزيا ة فس كمية البروتيتاك ()Neumann et al., 2009

ان الزيةةا ة واالت ةةاا فةةس تركيةةز البةةروتين يعتمة علةةو تةةو القطعةةة التباتيةةة المزروعةةة ومةةا تحتويةةه مةةن اتزيمةةاك وهرموتةةاك

تباتية والتس ت تل ف من جز تباتس الةو ا ةر ولمتممةاك التمةو التباتيةة المضةافة الةو الوسةط الغة اجس تةأثير علةو المحتةو البروتيتةس
لمزار الكال

()Elhaak et al.,2016

الجدول  :8تركيز البروتين في كالس القطع النباتية المختلفة لنبةات شةوك الجمةل  Silybum marianumالنةامي علةى اوسةاط
 MSالمدعمة بة  1.0ملغم/لتر من  BAو  2,4-Dبأعمار مختلفة
تركيز البروتين (ملغم/غم) وزن طري

نوع الجزء النباتي
Explant

/40يوم

/80يوم

/120يوم

ج ور

0.86

1.26

1.64

اورا،

0.84

1.20

1.35

سيقان

0.56

1.18

1.26

عق

0.90

1.24

1.42

عب الجبار حام البكر
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 النامي على اوساطSilybum marianum  المحتوى البروتيني لكالس القطع النباتية المختلفة لنبات شوك الجمل:7 الشكل
2,4-D وBA لتر من/ ملغم1.0  المجهزة بةMS
شكر وتقدير

يتق م الباحثان بالاكر والتق ير لو قسم علوم الحياة وعما ة كلية العلوم فس جامعة الموصل والةو كةل مةن سةاهم فةس اتمةام
ه ا البحث
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) تتمية واستح اث مزار الكال2011( عب الجبار حام عب اهلل
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استح اث مزار الكال

Initiation Callus Cultures from the Seedlings of Silybum Marianum and
Estimate their Protein Content
Sabah A. Al-Badrani
Rehab A.H. Al-Bakr
Department of Biology/ College of Sciences / University of Mosul
ABSTRACT
The present research investigates the best Method for sterilization the Silybum marianum
Plant seeds for getting best seedlings and the roles of plant growth regulators the (BA) Benzyl
adenine and (2,4-D) 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid, as well the type of the explants of the
seedlings to induce and grow callus. In addition, determined the callus viability and its protein
content. The results showed the best treatment seeds is to soak them with water for (24) hours and
then with Ethanol 70% for (3) minutes, immerse them with Sodium hypochlorite) NaOCl) 2.5% for
(10) minutes, and with 0.1% Tween 20 for (10) minutes. The explants of seedlings (roots, leaves,
shoots, nodes) have been cultured on solid MS medium contain different concentrations
(0.1,0.5,1.0,1.0) mg/L of BA and (0.25,0.5,0.5,1.0) mg/ L of 2,4-D. The medium which
supplemented with (1) mg/l of (BA) and (2,4-D) had succeeded to induction of calls growth, which
produce (2.4,3.1,4.1) gm. fresh weight respectively. The results showed that roots and nodes have
more response than others to initiate and induce callus. The viability of callus showed a noticeable
increase in age (80) day to reach (87%) for roots, leaves, and nodes callus. The callus of roots
showed best increase in viability which reaches (95%) in (120) day. The results explained variation
in protein level in callus culture with different in callus source and age, it reaches the highest level
in nodes callus, and in (80, 120) days was the highest level of protein where in roots callus.
Keywords: Silybum marianum, Callus induction, Plant growth regulators, Seeds sterilization,
Protein.

