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  الملخص

 واألوراق المشجعة الستحداث الكالس من قطع السيقان األوساط أفضل أن نتائج الدراسة أظهرت   

  MS أوساط هي Purslane (.Portulaca oleracea L)) العراق/ الموصل  ( المحليةلبقلة المباركة لالمعقمة

(Murashige and Skoog medium) وـ المدعمة بمنظمات النم BA (Benzyl adenine)  و NAA 

(Naphthalene Acetic Acid)  لتر من كل منهما وكذلك وسط / ملغم0.4 ، 0.2 ، 0.1بتراكيزMS الحاوي 

 يوماً 20 – 15لتر على التوالي، حيث استحدث الكالس خالل /  ملغم 1 : 2 بتركيز BA : NAAعلى 

 الخضرية للنبات باستخدام تقنية واألفرع واألوراقالقلويدات من كالس السيقان  نتائج فصل وأوضحت

Infrared Spectrophotometer( IR) فصل قلويد ،Oleracein B و Oleracein D وتدرجت نقاوتها اذ 

 Thin Layer Chromatography Technique إجراء نقاوة في مستخلص كالس السيقان وعند أكثركانت 

(TLC)ويدات المستخلصة ظهرت قيم  للقلRate of Flow (Rf)  0.82 ، 0.77(متقاربة جدا لهذه العينات ، 

 والنبات على التوالي، ثم سجل زمن احتباس لها األوراقلكل من قلويدات كالس السيقان وكالس ) 0.80

 في قلويد كالس  دقيقة4.657 دقيقة و 4.646 دقيقة و 4.755وتميز منها حزمة رئيسية في قلويد النبات عند 

 High-Performance Liquid باستخدام تقانة  على التوالياألوراقالسيقان وقلويد كالس 

Chromatography(HPLC)  مما يؤكد وجود قلويداتOleraceins ) B و D ( شخصت . في عينات البقلة

 Capillary Gasم تقانة  باستخداواألوراقوكالس السيقان ) النبات (  الدهنية الموجودة في البقلة األحماض

Chromategraph (CGC) بتراكيز اقل مما وجد في مستخلص اً دهنياًْ حامض12 واظهر مستخلص النبات 

 في حين سجل مستخلص (C18: 3)  3 – الدهنية خاصة حامض اوميغا األحماض وألغلب األوراقكالس 

   . )C16 ، C16: 0 ، 18 : 1 : 1(فقط  أحماض 3 كانت إذ الدهنية األحماضكالس السيقان اقل نسبة لتواجد 
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ABSTRACT 
       The study results showed that the best supporter media for callus induction from local 
purslane (Portulaca oleracea L.) stems and leaves sterile explants , those MS 
media(Murashige and Skoog medium) supporting with hormone regulators BA(Benzyl 
adenine), NAA(Naphthalene Acetic Acid) in concentrations 1.0 , 2.0 , 4.0 , mg/L from each 
of them as well as MS medium containing BA : NAA in 2:1 mg/L respectively , and the 
callus was inculcation during 15-20 day . The result of separating alkaloids from callus of 
stems and leaves and shoots of plant showed in Infrared Spectrophotometer technique (IR) 
separating of Oleracein B and Oleracein D that degree in purity and the best of it appear in 
stems callus extract . when Thin Layer Chromatography Technique (TLC) was made for 
extracted alkaloids , Rate of Flow (Rf) values appeared very comparatively to these samples 
(0.77, 0.82, 0.80) to each of stems callus alkaloid, leaves callus alkaloid and plant alkaloid 
respectively , then retention time record for it , and main band recognized in plant alkaloid 
at 4.755 min , also 4.646 min and 4.657 min in stems callus alkaloid and leaves callus 
alkaloid respectively by using High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) 
technique , that result prove of Oleraceins (B, D) occurrences in samples of purslane . The 
fatty acids which occur in purslane plant , calli of stems and leaves are detect by using 
Capillary Gas Chromategraph (CGC) technique , the plant extract showed 12 fatty acids in 
it , but in low concentration compared with that appear in leaves callus extract for most fatty 
acids especially omega – 3 fatty acid (C18: 3) , when the stems  callus extract record the 
lower ratio of  fatty acid occurrences that it was 3 fatty acids only (C16: 0 , C16: 1, C18: 1). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  المقدمة

، اذ (Chan et al., 2000)ولفترة طويلة نباتاً طبياً  .Portulaca oleracea L نبات البقلة المباركة دُع  

، وكذلك غني بعدة فيتامينات منها (Simopoulos et al., 1992)أنه يحتوي على نسبة كبيرة من البيتاكاروتين 

A و C فضالً عن فيتامين E  مرات مما في الجزر 7 مرات عما في السبانخ وأكثر بـ 6الموجود فيه أكثر 

(Seabreezed , 2008) هذا النبات أغنى بفيتامين ،C حتى اكثر من السبانخ (Simopoulos et al., 1992) ،

 كما يعد مفضالً لدراسة ،)2006القحطاني، (ولنبات البقلة مستويات عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم 

من  أنواع، فضالً عن احتوائه على خمسة Betalains (Noda and Adachi, 2000) صبغات

 (find-health, 2010; Yang et al., 2007)لها  أشار  أنواع3نها  م(Xiang et al., 2005)القلويدات
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متع به من  دراسات حديثة لمركبات النبات لما يتد، وهذه تعFlavonoids (Xu et al., 2006)والفالفونويدات 

  .  غذائية ومركبات خاصة هامة أهمية

 أهمها الدهنية غير المشبعة المتعددة والتي باألحماض البقلة المباركة من أغنى المصادر النباتية دتع   

 Yan et al., 2009 ; Teixeria et) (Omega –3) 3- المسمى اوميغا linolenic acidحامض اللينولينيك 

al., 2010)،  لينو لينيكحماضألذه اــعد هـــــــ تإذ α-linolenic acid (LAN)  ولنوليك 

Linoleic Acid (LA) األمراضضرورية للنمو البشري الطبيعي وللصحة وللحماية ضد ال (Palaniswamy 

et al ., 2001) .   

 المكون Linolenic Acid تم تعريف البقلة المباركة بأنها أغنى مصدر خضري للحامض الدهني دقف   

  . -3 (Simopoulos and Salem, 1986)لرئيس للـ اوميغا ا

 والكومارينات Oxalic acid منها حامض االوكساليك األخرىللبقلة المباركة العديد من المركبات    

Coumarins والسكريات المتعددة Polysaccharidesوسيدات القلبية ك والكاليCardiac glycosides     

(Li et al., 2009) .  

 تأقلماً مع الظروف البيئية المختلفة األكثرهذا النبات ليس أعلى فقط في القيمة الغذائية لكن  إن   

(Simopoulos et al., 1995) .   

 إلى الدراسة الحالية هدفت ، هذا النبات لما يحتويه من مركبات وقدرته على التأقلمأهميةانطالقا من    

 النبات أجزاءالموجودة محليا في المنطقة ومالحظة استجابة و  نسيجياًلبقلة المباركةا نباتزراعة  اختبار

 الحصول على بادرات معقمة منه بتعقيم البذور وزراعتها، فضالً وإمكانيةالستحداث الكالس ) الساق، الورقة(

ومقارنتها )  الخضريةاألفرع(الكامل  بعض المركبات االيضية في مستخلصات النباتعن دراسة 

 الزراعة النسيجية للساق والورقة من حيث محتوى المركبات القلويدية  منلناتجالكالس ابمستخلصات 

 ومناطق نموها جغرافياً تختلف باختالف السالالت  ألنها الدهنية المشبعة وغير المشبعة، ذلك واألحماض

  .وبحسب اختالف البلدان

  

  المواد وطرائق العمل

  مصدر البذور وتعقيمها وزراعتها 

التي تم الحصول عليها من النبات الطبيعي  L.   Portulaca oleraceaلبقلة المباركةاستخدمت بذور ا  

  ) . كلية التربية/ تم التأكد من تصنيفها باالستعانة بالمختصين في قسم علوم الحياة (النامي محلياً 

 وذات خالية من الملوثات في الحصول على بذور أفضلها من طريقة لتعقيم البذور لبيان أكثراتبعت   

 عقمت البذور بالمحلول المعقم المكون من هايبوكلورايت الصوديوم األولىحيوية عالية، ففي المعاملة 

NaOCl على التوالي ولمدد )  حجم2:  حجم 1(المخفف بالماء المقطر بنسبة ) القاصر التجاري(% 6 تركيز 
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 الماء الفائض بوضعها وأزيلمرة / ق  دقائ3 مرات ولمدة 3 دقيقة ثم غسلت بالماء المقطر المعقم 10 و7 ،5

  .على ورق ترشيح معقم 

 المحلول إلى رلمدة دقيقتين ثم نقل البذو% 70 المعاملة الثانية فكانت باستخدام الكحول االثيلي أما  

  . دقيقة 15 و10، 5على التوالي ولمدد )  حجم1:  حجم 1( المخفف بالماء بنسبة NaOClالمعقم 

مع جزء من الساق ) ثمرة النبات(هي أخذ العلبة حصول على بادرات معقمة للنبات والمعاملة الثالثة لل  

)  حجم2:  حجم 1( مع الماء بنسبة NaOClوهي الحاوية على بذور النبات وتعقيمها بالمحلول المعقم من 

  . دقائق 10على التوالي ولمدة 

 الصلبة MS أوساطنبات على  الةيم زرعت البذور المعقمة وكذلك علببعد انتهاء معامالت التعق  

(Murashige and Skoog, 1962) منظمات النمو في كابينة الزرع المعقمة ثم نقلت الى غرفة  الخالية من

 حين ظهور ونمو الجذير إلى أيام 5-3كانت تحت ظروف ظالم لمدة  األولىالتنمية وحضنت بطريقتين 

 م ، 2 ± 25وعند حرارة )  ساعات ظالم8/  ساعة ضوء 16( ظروف التعاقب الضوئي إلىبعدها نقلت 

 األيام غرفة التنمية مباشرة تحت نظام التعاقب الضوئي وبدون فترة ظالم خالل إلىوالثانية بنقل الزروعات 

  .  علبة النبات فحضت بحسب الطريقة الثانية فقط أما، )هذا ما يخص البذور المزروعة (األولى

   تعقيمها وزراعتها) ألوراقا، نايقالس(  النباتية األجزاءمصدر 

عقمت . في الحدائق النباتية من النباتات الطبيعية النامية محلياً األجزاءتم الحصول على 

 المأخوذة من النبات بغمرها بمحلول معقم من هايبوكلورايت )2سم1قطع ( واألوراق )سم1-سالمية(السيقان

 دقائق وبنفس الخطوات 10التوالي ولمدة على ) حجم2: حجم1( والماء المقطر بنسبة NaOClالصوديوم 

 بدون MSكذلك الحال بزراعة قطع سيقان مع عقدة على وسط ، في تعقيم البذورأعالهالمتبعة المذكورة 

   .منظمات نمو

 الصلبة المدعمة بتراكيز مختلفة من منظمات MSزرعت القطع النباتية المعقمة على أوساط   

  :  وكاالتي NAA (Naphthalene Acetic Acid) وBA (Benzyl Adenine)النمو

 ،(NAA: BA) من 4: 4   و 2: 2 ،   0.5: 0  ، 0: 0.1،    1:2 ،   0.5: 3    ،0.5: 2 ،  0.5: 1

  . على التوالي 

  تحضير المستخلصات النباتية 

 األفرع( وكذلك النبات األوراقحضرت المستخلصات النباتية لكل من كالس السيقان وكالس   

  ةـ ، بتحضير مستخلص كحولي بسحق العينة وخلطها بنسب(Grand et al., 1988)حسب طريقة ب) الخضرية

 ساعة ويرشح 24ثم يرج المزيج جيداً ويترك بالثالجة لمدة )  كحول الميثانول3سم100/  غم عينة 10 ( 

  . بعدها المستخلص خالل عدة طبقات من الشاش 
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  اتية فصل المركبات القلويدية من المستخلصات النب

مع حامض يدات وذلك بمعاملة المستخلص النباتي الكحولي قلواتبعت الطريقة الكيميائية لفصل ال  

 ,Pelleter and Aneja)الكبريتيك ومن ثم معادلة المزيج واستخالص المركبات منه باستخدام الكلوروفورم 

1968).   

استخدام فضال عن المركبات فيه ر  لتقديواألوراق أشهر والناتج من السيقان 7استخدم الكالس بعمر   

 الكحول من المستخلصات للحصول على مواد ذات بخيرم تتو)  الخضريةاألفرع(لنبات الطبيعي امستخلص 

  .طبيعة لزجة أجريت عليها عدة اختبارات لتشخيص تركيبها 

 Infrared تحت الحمراء األشعةم تقنية طيف ادالوظيفية لبعض القلويدات باستختشخيص المجاميع 
Spectrophotometer( IR)   

التي تعود لبعض القلويدات الموجودة في مستخلصات كالس السيقان شخصت المجاميع الوظيفية 

وبجهاز من نوع  (IR) تحت الحمراء األشعةباستخدام طيف )  الخضريةاألفرع( ومستخلص النبات واألوراق

(Tensor 27 , Bruker, Germany) .   

 Thin Layerية كروماتوكرافيا الطبقة الرقيقة ـتخدام تقنــدية باســويات القلــتشخيص المركب
Chromatography Technique (TLC)   

 وقورنت بالمركبات الموجودة واألوراقتم فصل المركبات القلويدية في مستخلصات كالس السيقان 

  ) .النبات(في مستخلص االفرع الخضرية 

سم 20 ×20  باألبعاد ملم و0.25جيل بسمك  ادة هالم السليكاالزجاجية المغطاة بم األلواحاستخدمت   

 العينات على اللوح ووضع اللوح إضافةتم . م 40 دقيقة في الفرن عند حرارة 30وذلك بعد تنشيطها لمدة 

 3 بنسبة (MeOH: NH4OH)بشكل عمودي في الحاوية الخاصة به واستخدم محلول الفصل المكون من 

، تم تغطية الحاوية للحصول على درجة تشبع وتركت (Harborne, 1973) ، والي على الت، حجم200: حجم 

انتهاء عملية  وعند اآلخر الطرف إلىفي درجة حرارة الغرفة لحين اكتمال جريان محلول الفصل 

 فوق األشعة من فصل المواد القلويدية بتسليط التأكد جففت الصحيفة وتم )ونصف حوالي ساعة(الفصل

  .  لتحديد مواقع البقع المفصولة من العينات (UV)البنفسجية 

   : اآلتية للمركبات المفصولة وبحسب المعادلة Rate of Flow (Rf)تم حساب مسافة الجريان   

  المسافة التي قطعتها العينة المفصولة     

  ـــــــــــــــــــ =  (Rf)قيمة 

        المسافة التي قطعها المذيب     
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 High-Performance Liquid العالي األداء الكروماتوكرافيا السائل ذو الفصل باستخدام جهاز
Chromatography(HPLC)   

 ، هيئت العينات TLC ألواح كشف عن المركبات الموجودة في كالس ونبات البقلة باستخدام أنبعد 

ل حجمها  وأكمMethanol بقطرات من وأذيبت ونقلها الى قنينة صغيرة TLC الـ ألواحوذلك بقشطها من 

 بجهاز قن العينة جاهزة للحوأصبحت الراسب وأهمل بالميثانول ثم رسبت العينة واخذ الراشح فقط 3سم2الى 

HPLC .   

 األفرع  وكذلك عينة األوراق بصورة عامة في كالس السيقان وكالس ةالمركبات الموجودفصلت   

 باستخدام Shimadzu LC Solution Analysis من نوع HPLCالخضرية للنبات وشخصت بواسطة جهاز 

 االحتباسمن العينة وسجل زمن )  مايكروليتر20( حقن حجم ،(C18, ODS25 µ M25 X0.46)عمود فصل 

 المكون من الكحول المثيلي Mobile Phase استخدم الطور المتحرك .للمركبات في المستخلصات المختلفة

 وتمت (Sonicator)لترددات فوق الصوتية  تم ترشيحه وطرد الغازات منه باستخدام جهاز اإنبعد % 60

  . نانوميتر 254طول موجيدقيقة عند  /3سم Flow rate= 0.5معدل الجريان عملية الفصل باعتماد 

   الدهنيةاألحماضتحليل وتشخيص 

 في فصل الدهون الكلية من المزيج الحيوي هي االستخالص بالمذيبات العضوية مثل األولىالخطوة   

، يتبع ذلك استخدام طرائق كروماتوغرافيا التي تعتمد  (Rocquelin et al., 1988)لميثانول الكلوروفورم او ا

   . (Murray et al., 1999)صل مزيج الدهون ــعلى الخاصية القطبية في ف

بأخذ وزن من العينة ) النبات( الخضرية واألفرع واألوراقحضرت مستخلصات لكالس السيقان   

 من الكلوروفورم مع الرج 3سم 4بشكل جيد ، أضيف لها فيما بعد )  (4V/W: 1 بنسبة الميثانول عوسحقه م

أخذت الطبقة العليا من المستخلص الناتج وتمت االسترة  (Folsom et al., 1996)ثم رشح المستخلص 

 إلى ونقلت األنابيباحكم سد % . 16المذاب في الميثانول بتركيز  (BF3)رون وثالثي فلوريد الببواسطة 

 عينة 3سم 1/  هكسان 3سم2 لها مزيج من وأضيف األنابيبدقيقة ثم بردت ) 45(مغلي لمدة م مائي حما

/  دورة 3000تم اجراء فصل بجهاز الطرد المركزي بسرعة .  الدهنية المؤسترةاألحماضلغرض فصل 

في لدهنية مذابة  ااألحماض دقيقة ، وفصلت الطبقة العليا من المحلول والحاوية على استرات 15دقيقة ولمدة 

بجهاز كروماتوكرافيا الغاز  التحليل عليها إجراء حين إلى محكمة السد األنابيبالهكسان وحفظت 

 هذه الطبقة أنعلما  ،(Ma et al., 1995) (Capillary Gas Chromategraph CGC)عري ـــــــالش

    . طبقتين إلىفي مستخلص الكالس فصلت 
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  في العينات وتشخيص نوعهاية  الدهناألحماضتقدير نسبة 

من العينة )  مايكروليتر10( الدهنية في العينات وتشخيص نوعها بحقن األحماضتم تقدير نسبة   

 تم القياس ،والن الجهاز غير متوفر في العراق، CGCالمعدة للقياس في جهاز كروماتوكرافيا الغاز الشعري 

   : آالتيكفي مختبرات القطر السوري وكانت مواصفات الجهاز 

SHIMADZU CORPORATION  نوع الجهاز                                       :  
2010, JAPAN 

 / ملم0.25: قطر العمود  / ملم 30: طول العمود  / م 200: درجة الحرارة /   TR-WAX: اسم العمود 

  . دقيقة 25: زمن القياس /  N2: الغاز الحامل 

  

  النتائج والمناقشة

  لبذور وزراعتها تعقيم ا

ظهور نسبة عالية من التلوث عند استخدام طريقتي التعقيم باستخدام المحلول ) 1الجدول( النتائج تبين

، ولوحظ اختالف في لون )1الشكل % (98-95 وبنسبة %70 االثيلي مسبوقاً بالكحول أوالمعقم لوحده 

نظام ( ،)أيام ثم نظام تعاقب ضوئي 5-3دة ظالم لم(البادرات وطول سيقانها باختالف ظروف التحضين 

  ).ن فترة ظالم في بداية التحضينتعاقب ضوئي مباشرة بدو

   من الزراعة على  يوما15ً وانبات البذور المعقمة ومظهر البادرات الناتجة خالل  التلوثنسب : 1الجدول 

  .الخالي من منظمات النموMSوسط

  

محلول + كحول  لمعقممحلول القاصر ا

  معقم

    المعاملة            البادرات

  

طول   15  10  5  10  7  *5  التحضين

  الساق

  لونها

  تعاقب ضوئي  95  96  98  97  95  98 تلوث%

  8  60 انبات%  ظالم/ ضوء 
ارجوانية   سم2-6

  غامقة

  ظالم   95  98  97  95  96  96 تلوث%

    2      43   انبات%  ظالم/ثم ضوء 

1-4 

  سم

-ابيض

  مخضر

  وردي فاتح

  .يم مقاس بـ دقيقة زمن التعق*   
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 سطح البذرة مجعد بدرجة كبيرة وذات بروزات أن أبرزها أسبابالعالية قد تعود لعدة  نسبة التلوث إن

 صغيرة جدا ألنها صعوبة السيطرة على البذور عند الزراعة وذلك فضال عن ) C, B-1الشكل ( كثيرة 

  (drugs, 2007)ب نقلها خالل عمليات التعقيم ودقيقة ويصع

 بذور البقلة والحصول على إلنبات الخالي من منظمات النمو كان مالئما بدرجة كبيرة MS وسط إن

   . (Noda and Adachi, 2000) أيضا إليه أشاربادرات وهذا ما 

A B C 

D E F 

G 

  صور توضح سطح البذور وانبات البذور المعقمة وبذور العلبة المعقمة : 1الشكل 

A : بذور مزروعة  

B :  مرة 40سطح بذرة بتكبير .  

C :  مرة 100سطح بذرة بتكبير .  

D : المعقم للقاصرمعقمة بالمحلول روبذ   

E:  معقمة بالكحول والقاصر روبذ  

F:  أيام7رة من تفتح علبة معقمة بعد بذ   

G :  بادرة من F يوماً  20بعد. 



  ............تشخيص بعض المركبات القلويدية واألحماض الدهنية
  

  

85

 ساعة 16(ضوئي في البذور المعرضة مباشرة لنظام التعاقب ال% 60 كانت األكبر اإلنباتنسبة 

أيام  5-3لنفس معاملة التعقيم لكن بالتحضين بظروف ظالم % 43، بينما كانت ) ساعات ظالم8/ ضوء 

 أظهرت بذور البقلة أن إذ (Reger et al., 1975)ا ذكر من قبل ــما يدعم مــلحين ظهور الجذير م

د بازدياد التعرض لساعات الضوء  وان ظهور الجذير يزدااإلنباتشجع ي مسيطر عليه ضوئيا والضوء اًسكون

  . بصورة متتالية 

المعقمة مع قطع الساق المعقمة ) العلبة( زراعة ثمرة البقلة أن) G,F-1الشكل ( فيوأظهرت النتائج 

ونسبة % 100 إنبات أيام ونثر البذور التي تنمو بنسبة 7-4 ورالتي تحملها، كان هناك تفتح للعلبة بعد مر

 إلى للحصول على بادرات معقمة من البذور فهي سهلة دون الحاجة األمثلريقة  الطد، لذلك تع%0تلوث 

 طريقة زراعة قطع إلىوقد نلجأ .  البحث عن طرق أخرى للتعامل مع البذورأو فعالية اقويتجربة معقمات 

 قصيرة السيقان ذات العقد بنفس التعقيم للعلبة للحصول على كمية كبيرة من النباتات المعقمة وبفترة زمنية

  . نسبياً 

  وزراعتها الستحداث الكالس ) األوراقالسيقان ، ( النباتية األجزاءتعقيم 

مما يدل على مالئمة طريقة التعقيم لهذه % 5 العينات المعقمة المزروعة نسبة تلوث أظهرت  

لقطع  ا جميع أعطتاذ استجابة متقاربة الستحداث الكالس واألوراق  لقد أظهرت قطع السيقان .األجزاء

 MSوسط   الخالي من منظمات النمو وMS عدا القطع المزروعة على وسط )2الشكل (المزروعة كالس

، اذ يعتمد استحداث الكالس ) 2 في الجدول 10 و 1معاملة (لتر / ملغم 2 لوحده بتركيز BAالحاوي على 

، ) 1990محمد وعمر، (الً عن نوع قطع النبات ض بالزراعة فةونموه بدرجة كبيرة على الظروف المستخدم

 من بقلةلنبات ا لاألوراقكالس من قطع ال اذ لم يتكون (Safdari and Kazemitabar, 2009)وهذا يتفق مع 

   .  لوحدهIBA أو BA الخالي من منظمات النمو وكذلك الحاوي MS على وسط الزراعة

 و BA مع منظمات النمو MSوهذه النتائج في االستحداث تتفق مع ما تم الحصول عليه باستخدام وسط    

2,4-D على التوالي،لتر /ملغم1 : 0.5و  0.5  : 0.5 بتراكيز، (Wang et al.,2006) ،فترة االستحداث أما 

 يوم هي طور تباطؤ 6-0 يوماً وان الفترة 21 للبقلة دورة نمو كالس أن يوماً فهي تتفق مع ما ذكر 15خالل 

 Safdari and)، كما أشار (fabiao, 2007) اً ثابتاً طورديع يوم 21-15 يوم هي طور النمو و 15-6اما 

Kazemitabar, 2009) من الزراعة على وسط أسبوع بعد األوراق بدء استحداث الكالس من إلى MS 

  .  يوماً 21 واكتماله بعد NAA و BAالمدعم بمنظمات النمو 
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 عند واألوراق استجابة الستحداث الكالس في السيقان أفضل أن) 2الجدول(من المالحظ من نتائج      

على التوالي، وان احتواء الوسط على ) 4: 4(و ) BA : NAA)2 :2تراكيز متساوية من منظمات النمو 

 جداً اً ضعيفاً تحفيزأعطى) 2 الجدول – 3المعاملة ( لوحده NAAاو ) 2في المعاملة ( لوحده BAمنظم

 أفضل أن إلى إضافة (Safdari and Kazemitabar, 2009) إليه أشاركالس وهذا يتفق مع ما الستحداث ال

 لكل )مايكرومولIBA ) 10 و BA على تراكيز متساوية من MS هو عند احتواء وسط إليه أشارتحفيز 

 من  بعددإليه أشير لكل منهما سوية عند استحداث الكالس من الورقة، وهذا ما )مايكرومول5(منهما و 

 : BAلتر من / ملغم 1:1 مع MS  وسط الذي استخدم(Liu et al., 2006)الدراسات على نبات البقلة منها 

2,4 –D ،الفلـقية للبقلة، وكذلك استخدم األوراق الستحداث كالس ،على التوالي MS 2,4  مع-Dو BA 

  . al., (Wang et  2006 ( األوراقش من ـ الكالس الهإلنتاجلتر لكل منهما /ملغم ) 0.5(بتركيز 

  

  

A C 

D  

A :  يوما15ًاستحداث كالس السيقان خالل . 

B : يوماً 30كالس السيقان بعمر  .  

C : يوما15ًاستحداث كالس االوراق خالل  

D: يوماً 30 كالس االوراق بعمر  .  

E : يوماُ 50تكوين فروع خضرية على الكالس بعد  

   BA المدعم بمنظمات النمو MSاستحداث وتمايز كالس سيقان واوراق البقلة على وسط  : 2الشكل 

  . يوماً 30 و 15خالل ) لتر/ملغم 2 (NAAو ) لتر/ملغم 2 (           

E 

B 
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  . يوماً من الزراعة15 خالل فترة واألوراقاستحداث كالس السيقان  : 2الجدول        

  

  رقم المعاملة  االجزاء النباتية  )لتر/ملغم(منظمات النمو 
BA  NAA  االوراق  *السيقان  

1  0.0  0.0  -  -  
2  0.1  0.0  +  +  
3  0.0  0.5  +  +  
4  1.0  0.5  ++  ++  
5  2.0  0.5  +  +  
6  3.0  0.5  +  +++  
7  2.0  2.0  ++++  ++++  
8  4.0  4.0  ++++  ++++  
9  2.0  1.0  +++  +++  
10  2.0  0.0  -  -  
11  1.0  1.0  +++  +++  

  . تعني عدم تكوين كالس - . مكررات 3/ معاملة /  قطع 3*  

   األعلى      األقل مدى االستجابة الستحداث الكالس من  ++++      +   

     

 تراكيز االستحداث ظهر أفضل وفي واألوراق الكالس المستحدث من السيقان أنالجدير بالذكر  ومن       

   ).E-2الشكل ( أسابيع من الزراعة 3 خضرية بعد مرور أفرعفيه تكوين 

 بالنمو استمرت الخالي من منظمات النمو فانها MSاما عند زراعة قطع السيقان ذات العقد على وسط   

يمكن  اينها للجذور ومن ثم الحصول على نباتات كاملة معقمة جديدة من البقلة وبهذوبصورة جيدة مع تكو

 Safdari and)يتفق مع ما ذكره وهذا ، ) 3-الشكل (ال ب النباتية مستقلألجزاء اًاستخدام هذه النباتات مصدر

Kazemitabar, 2009)  الخضرية في حين انه استخدم للتجذير وسط األفرع ونمو إدامةعند MS المدعم بـ 

اذ  مع ظهور اختالف في مظهر الجذور المتكونة NAAمن مايكرومول  2.5 او  IBAمن  مايكرومول  2.5

 و   BA لتر/ ملغم 4.0 مع MSط ـ وس(Wang et al., 2006)دم خ قصراً ، بينما استأكثر NAAكانت مع 

0.2  NAA  ولغرض تجذيرها استخدم األفرعلتكوين MS ½  لتر  /  ملغم2.0بـ مدعمIBA كذلك ، 
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 لتكوين NAAلتر /  ملغم 0.5 و Kinلتر /  ملغم 3 الحاوي MS وسط (Liu et al ., 2006)تخدم ـاس

   . الخالي من المنظماتMS وسط إلى التي جذرت عند نقلها األفرع

  

  

  

  

  

  

  

   الخالي من MSرات كاملة للبقلة من زراعة قطع السيقان المعقمة ذات العقد على وسط د باإنتاج : 3الشكل 

   .منظمات النمو

A          : الخضرية من قطع السيقاناألفرع  ونموتكوين .      B: تكوين ونمو الجذور للفروع المتكونة.  

  

   IRتشخيص المجاميع الوظيفية لبعض القلويدات باستخدام تقنية 

شخصة في ـالقياسات وجود نوعين من القلويدات الموحظ من خالل ل وIRمررت العينات في جهاز        

 ظهور إلى (find-health, 2010 ; Yang et al., 2007)أشار و D Oleracein وOleracein Bلة وهي ـالبق

 في المستخلص الكحولي للبقلة وقد تدرجت هذه القلويدات بالنقاوة E, B, A, Oleracein قلويدات منها 3

 الخضرية األفرع ثم مستخلص األوراقافضل نقاوة يليه مستخلص كالس وسجل مستخلص كالس السيقان 

  :، والمجاميع المشخصة هي )4الشكل) (النبات(

  

-O-H acidic    3424-3442     عند/ C-H  3000عند    )     مط( اروماتي   

C-H 2923-2924عند  ) مط( اليفاتي  / C = C     2800-2850                   عند   

C = O    1730            عند     /O = C- O    1650-1630              عند   

C-H 1620 ، 1601 ، 1540 ، 1401عند   )     ثني(  اروماتي   

  

 ان القلويدات المشخصة في نبات البقلة المباركة ( Xiang et al., 2005)حيـث ذكرت الدراسة

Portulaca oleracea هي خمسة قلويدات تسمى E, D, C, B ,A  وجميعها تمثلOleraceins مع اختالف 

  : كما موضح في الشكل التخطيطي التالي األخرالمجاميع االحاللية لبعض منها عن 

  

B A 
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Oleracein D                                                   Oleracein B  

  Oleraceinsشكل التخطيطي يوضح التركيب الكيميائي لقلويدات ال

         

   

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      امتصاص المجموعـات الفعالـة     : 4الشكل  

للبقلة للقلويدات في العينات النباتية     

  IRبتقنية 

A : مستخلص كالس السيقان 

B :  مستخلص كالس األوراق  

C :  األفرعمستخلص 

  )النبات(الخضرية 
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 مركب له ألي المجاميع الوظيفية أنين المركب حيث ي طرائق تعوأسرع من ابسط IR طيف إن  

 Infraredطابق مع المنطقة تحت الحمراء  مميزة لها وعن طريق قراءتها وهي التي تت اهتزازيةترددات

  .(Williams and Fleming , 1966)سية والتي يمكن قياسها ــــموجات الكهرومغناطيـلل

  

   TLC باستخدام تقنية Rfفصل وتشخيص المركبات القلويدية بقياس قيم 

 لفصل أولية كخطوة Thin Layer Chromatographyاستخدمت تقنية كروماتوكرافيا الطبقة الرقيقة   

الكالس نامي على وسط ( الخضرية واألفرع واألوراقوتشخيص حزم القلويدات في عينات كالس السيقان 

MS + 0.2 1.0لتر / ملغم + BA لتر/ملغمNAA يوما60ً وبعمر . (  

مع ، فصل بقع UV فوق البنفسجية باستخدام جهاز باألشعة الطبقة الرقيقة ألواح نتائج فحص أظهرت  

للعينات متقاربة  Rf (Rate of flow)وكانت قيم ) 5الشكل (قلويدات المفصولة من المستخلصات عينات ال

  ) .3الجدول (جداً 

A :   مستخلص كالس السيقان  

B :  مستخلص كالس االوراق  

C :  مستخلص االفرع الخضرية 

  

  

   .Silica gel ألواح على TLCالمفصولة باستخدام تقنية العينات  : 5الشكل 

  

  .TLC  للمستخلصات المفصولة بتقنيةRf (Rate of flow)قيم  : 3دول الج

  

  Rfقيمة   عدد البقع  عينة المستخلص

  0.77  1  لويد كالس السيقانق

  0.82  1  يد كالس االوراققلو

  0.80  1  يد النباتقلو

    

 عن ظهور بقعة المركب في المستخلصات النباتية فضالً وجود نفس إلى للنبات تشير Rf تقارب قيم إن       

 في المزارع  تتراكمالثانوية النواتج االيضية أن إلى (Sarin, 2005)لقد أشار . ة لكل منها دمفصولة واح

  . من النباتات الطبيعية أعلىالنسيجية بمستوى 

  

C B A 
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كروماتوكرافيا  فصل وتشخيص المركبات القلويدية في مستخلصات كالس ونبات البقلة باستخدام تقانة

   HPLC العالي ألداءاي ذالسائل 

الشكل ) (النبات( الخضرية األفرع مستخلص إن HPLCوالتشخيص باستخدام  نتائج الفصل أظهرت

A-6 ( والمساحة تحت المنحني وتميز  من القمم االمتصاصية تباينت من حيث زمن االحتباس اً عددأعطى

 باقي قمم أما ، 368019 بلغت دقيقة وبمساحة تحت المنحني 4.755ا قمة رئيسية بزمن احتباس فيه

 دقيقة وبمساحات تحت المنحني متباينة 5.981 – 2.097لها ما بين  االحتباس أزماناالمتصاصية فتراوحت 

ايضا لكنها اقل من المساحة تحت المنحني للقمة الرئيسية التي تمثل القلويد المعزول من المستخلص بتقانة 

TLC.   

 بعدد من القمم االمتصاصية تباينت في زمن االحتباس اأيض فقد فصل األوراق مستخلص كالس أما

 4.646القمة الرئيسية عند زمن احتباس النبات مع ظهور وكانت مقاربة جداً لما ظهر من قمم في مستخلص 

انه ، علماً  ) B-6الشكل ( مما يدل على وجود نفس القلويد المشخص في النبات 123138دقيقة وبمساحة 

 فصل لبيان القيم الدقيقة إعادة إلى دقيقة تحتاج 7.560قمة عريضة بزمن احتباس ظهر في هذا المستخلص 

 فصلت قمة دفق ) C-6الشكل ( كالس السيقان أما ،المكونة لها مركبات متعددة متداخلة مع بعضها البعض

 دقيقة وهي مشابهة للقمة الرئيسية لكل من مستخلص النبات وكالس 4.657رئيسية عند زمن احتباس 

   .األوراق وتشابهت بقية القمم مع ما ظهر في مستخلص 118696 وبمساحة تحت المنحني بلغت وراقاأل

 في نبات Oleraceinيشير الى وجود المركب القلويدي  ظهور القمة الرئيسية في هذه المستخلصات إن 

 (Xiang et al., 2005; Yang et al., 2007)ع ما ذكر من قبل ــــالبقلة والكالس الناتج منه وهذا يتفق م

 أشير  ماإلىفضالً  ،IR مع نتائج تشخيص المجاميع الوظيفية الفعالة لهذه الدراسة بطريقة أيضاوذلك يتفق 

   . من درجة النقاوة للمركباتإليه
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A :  النبات (  الخضرية األفرعمستخلص(  

   

  

  

  

  

  

  

  

B                                        : مستخلص كالس االوراق   

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

C :  مستخلص كالس السيقان  

  .HPLCللمركبات في مستخلصات كالس ونبات البقلة باستخدام تقانة ) دقيقة ( زمن االحتباس  : 6الشكل 
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 مواد ايضية ثانوية باستخدام تقانة الزراعة النسيجية للحصول على بإنتاج اً االهتمام متزايدأصبحوقد 

 ينظم بواسطة استخدام منظمات أن يمكن اإلنتاج، وان هذا األصليي من هذه المواد مقارنة بالنبات  عالإنتاج

   .(Umamaheswari and Lalitha , 2007)النمو النباتية 
  

   CGCالنباتية بتقانة  الدهنية في المستخلصات األحماضتشخيص 

وهو  Retention timeاالحتباس  عن طريق معرفة زمن  وتشخيصها الدهنيةاألحماضتم قياس نسبة   

وتم حساب النسبة المئوية للمادة اعتماداً على الزمن المستغرق من قبل المادة لتظهر في نهاية عمود الفصل 

  1983 حبوش،( نسبة المساحة تحت المنحي لكل مكون ثم حساب كل جزء من الكل

Gunstone et al., 1994;(.   

 أزمنة  وكانتCGCالقياسية بجهاز كروماتوكرافيا الغاز الشعري  الدهنية الرئيسية األحماضتم قياس   

  ) .7الشكل (  ، 4االحتباس لها كما في الجدول 
  

  . لالحماض الدهنية القياسيةRetention Timeأزمنة االحتباس  : 4الجدول 

   

  االحماض الدهنية القياسية
(Methyl ester) 

  المختصر
C* : **  

  )دقيقة(زمن االحتباس 
Retention Time 

  C 10 :0 1.94  كابريك

  C 12 : 0  2.06  ليوريك

  C 14 : 0 2.49  ميريستيك

  C 16 : 0 3.10  بالمتيك

  C 16 : 1 3.94  بالمتوليك

  C18 : 0 5.11  ستيرك

  C18 : 1 5.36  اوليك

  C18: 2 5.77  لينوليك

  C18 : 3 6.73  لينولينيك

  C20 : 4 8.98  اراكودنويك

  C20 : 5 12.08  ايكوزابنيتانويك

  C22: 6 16.35  ديكوزاهكسانويك

  .عدد ذرات الكاربون في الحامض الدهني * 

   .(C=C)عدد االواصر غير المشبعة ** 
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   CGC.ية قن الدهنية القياسية بتلألحماضالمنحني يوضح أزمنة االحتباس المقاسة  : 7الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A1 
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  .CGC بتقنية  الدهنية في عينات النبات والكالسلألحماضأزمنة االحتباس  :   8الشكل    

A1 :  طبقة عليا  (األوراقمستخلص كالس (A2 :  األوراقمستخلص كالس )  طبقة سفلى(  

B:   طبقة سفلى ( مستخلص كالس السيقان(  C :  مستخلص النبات )الخضرية األفرع (  

  

  

  

B 
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على  ،)طبقة عليا وطبقة سفلى (األوراق المنحني الخاص لعينة كالس (A2, A1- 8)يتبين من الشكل 

 45.2  ( %50.24 نسبة بلغت أعلى بالموتوليك (C16:1)الحامض الدهني غير المشبع التوالي، حيث سجل 

يه يل)  دقيقة3.88 و 4.68(للطبقتين العليا والسفلى من المستخلص على التوالي وعند زمني احتباس ) 5.04و 

 ،على التوالي ، للطبقتين العليا والسفلى35.39 و 4.49% 39.88نويك بنسبة هكسا ديكوزا(C22:6)حامض 

والحامض  % 25.1 االراكيدونيك بنسبة (C20:4) دقيقة، يلي ذلك حامض 16.08 و 15.84عند زمني 

اما  % 15.46 بنسبة (C14:0)وحامض الميريستيك  % 18.6 كابريك بنسبة (C10:0)الدهني المشبع 

 والذي تعد البقلة من أهم مصادره فقد سجل نسبة 3 –المعروف باسم اوميغا  (C18:3)حامض اللينولينك 

 (C18: 2) دقيقة وحامض لينوليك 6.599 عند زمن احتباس األوراقفي الطبقة السفلى فقط لكالس % 8.81

لعليا والسفلى على التوالي وعند للطبقتين ا%) 0.76 و 5.34( % 6.1 سجل نسبة 6 –المعروف بأسم اوميغا 

  .  دقيقة 65.70 و 5.34زمني احتباس 

) مشبعة وغير مشبعة ( أحماض دهنية 10 اظهر األوراقومن الجدير بالذكر ان مستخلص كالس 

  . االوليك فقط (C18: 1) ليوريك و (C12: 0) الدهنية القياسية وعدم ظهور حامضي األحماضمشخصة في 

 الدهنية وفي األحماض فقط من أنواع 3 لقياسات عينة كالس السيقان ظهور (B-8)ويتبين من الشكل 

 األحماضنية، وكانت ه الدلألحماض الطبقة العليا فلم يظهر أي قياس أماالطبقة السفلى للمستخلص فقط 

دقيقة يليه حامض  4.04وعند زمن احتباس % 74.32 بالموتوليك بنسبة (C16: 1)بحسب نسبتها االعلى 

 4.967عند زمن % 5.95 (C18:1)دقيقة وأخيراً االوليك  3.36عند زمن % 19.71 (C16: 0)يك بالمت

  . دقيقة 

 من السيقان وظهر األوراق في أعلى (C16: 0) تركيز البالمتيك أن إلى (Yan et al., 2009)لقد أشار 

وفي  % 1.57 بنسبة راقاألو في حالة استخدام كالس كل منهما حيث كان في كالس  بهذه الدراسةالعكس هنا

 األحماض نسبة هذا الحامض المشبع تكون قليلة مقارنة ببقية أنلكنه يتفق من حيث  % 19.71كالس السيقان 

 يكون في 3 –مض اوميغا ا حأن إلى هذا الباحث أشار كذلك ، والسيقاناألوراقة في كل من لالدهنية في البق

 فقد ظهر مع ما ظهر بالدراسة الحالية  مما يتفق6 –غا سيقان وكذلك حامض اوميلالورقة اعلى مما في ا

 حامض االوليك موجود أن إلى أيضا وأشار في كالس السيقان، االحامضان في عينة كالس الورقة ولم يظهر

 مما يتفق مع الدراسة الحالية بظهوره في كالس الساق ولم يظهر في األوراقفي السيقان بصورة اكبر من 

 اختالف إلى في البقلة يرجع 3 – تباين نسبة حامض اوميغا أن إلى الباحث نفسه أشار وأخيراكالس الورقة 

 أن إلى اخذ عينات منها من مواقع مختلفة انكلترا، المانيا، مصر، اليونان، مما يشير قدمواقع نموها وجمعها ف

 من حيث مكوناتها روسة للنبات في تباين النتائج للعينات المداألثرله ) عينة الدراسة( الجغرافي للنبات الموقع

  . العراق/ ، فالدراسة الحالية اختصت بالنبات النامي طبيعياً في مدينة الموصل من المركبات ونسبها
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 األحماض، فقد ظهرت جميع  )C-8الشكل (  الخضرية األفرع الدهنية في األحماض عند قياس أما

 6 األحماضيليه % 36بريك اكبر نسبة بلغت  الكا(C10: 0)وسجل حامض )  حامض12( الدهنية القياسية 

:C22 < 5: C20 < 4: C20 < 2: C18 < 3: C1810.45 > 5.20 > 5.18 > 3.36 > 3.14 %نسب بو، 

 (Liu et al., 2000) أشار كانتا متقاربتين، وقد 6 – واوميغا 3 – نسبة حامضي اوميغا أنأي . على التوالي

 2.5 – 1.5 تتراوح بين Australian purslaneي البقلة االسترالية  الدهنية الكلية فاألحماض نسبة أن إلى

 في أعلى أنهاأي من الوزن الطري للساق  غم/ ملغم 0.9 – 0.6 و لألوراقمن الوزن الطري  غم/ ملغم 

 مع الدراسة أيضاوهذا يتفق  ،األوراقمنها في % 60 يمثل 3 –  اوميغا وان الحامض غير المشبعاألوراق

 الدهنية بنسب كبيرة في كالس الورقة مقارنة ببقية العينات من كالس السيقان األحماضور الحالية بظه

 أعلى الدهنية الكلية تكون األحماض بان نسبة (Omara-Alwala et al., 1991)والنبات ويتطابق مع ما ذكره 

زيادة عمر النبات مما  تزداد بوأنها مراحل نمو 3 السيقان وعلى مدى وأخيرا ثم النبات الكامل األوراقفي 

 الضرورية للنمو األحماض مصدر لهذه ىأغن لبقلة بان ا(Palaniswamy et al., 2001)يتفق مع ما ذكره 

  .األمراضالطبيعي البشري ودعم الصحة والوقاية من 

 في قيمة اً مهماً الدهنية المشبعة تعد مؤشراألحماض بقية إلى نسبة 3 – اوميغا األحماض نسبة إن

وكانت % 8.81 بلغت إذ األوراق الغذائية، وكانت نسبته في الدراسة الحالية اكبر ما يكون في كالس النبات

في حين لم يظهر له قياس في كالس السيقان، مما يتفق مع ما ذكره % 3.14اقل جدا في مستخلص النبات 

(Omara-Alwala et al., 1991; Yan et al., 2009) ر لحامض اوميغا  مصدأغنى البقلة هي أوراق بان– 

 تكون 3 – حامض اوميغا إلى الدهنية المشبعة األحماضالسيقان وان نسبة بقية ومن ثم  يليها النبات الكامل 3

 األحماض أن مما يعطيها القيمة الغذائية الكبرى، حيث األوراق في واألقل النبات يليهقليلة في السيقان 

 Power نبات البقلة غذاء الطاقة د القلب، لذلك يعأمراضثل  ماألمراضالدهنية المشبعة هي سبب للعديد من 

food في المستقبل (Simopoulos et al., 1995).   
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