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 الملخص

عند  Ruta graveolens نبات السذب  منكالسالنتاج تباين في سرعة اوجود  تبين في هذه الدراسة

، لوحظ ان اسرعها وافضلها استجابة )، سويقات االوراقالسيقان، االوراق(اجزاء مختلفة منه  استخدام

  يوماً من الزراعة،35ة مدالنتاج الكالس هي قطع السيقان يليها سويقات االوراق واخيراً االوراق خالل 

المزود بـ  MSحداث وانتاج الكالس مع غزارة االفرع الخضرية هو وسط كان افضل االوساط الستو

  على التوالي مقارباً بنتائجه استحداث كالس السيقان بوسطNAA و BAلتر من /  ملغم)2.0،  0.5(

، انتج النبات الكامل بتجذير االفرع )2.0 ، 2.0(ووسط استحداث كالس االوراق ) 1.0 ، 1.0(يحتوي

، تباينت المستخلصات راعةيوماً من الز 20 خالل NAAلتر / ملغم  0.5 حاوي MSالخضرية على وسط 

 Dictamine في درجة نقاوة قلويد)، الكالس واالفرع الخضرية الناتجة من الكالسالنبات الطبيعي(المختلفة 

 لها اذ ظهر بشكل اوضح في مستخلص الكالس ومستخلص االفرع الخضرية مقارنة IRعند اخذ قياس 

 13 (كانت التي Staphylococcus aureusبات الطبيعي واكد ذلك نتائج اختبار قياس حساسية البكتريا بالن

اي فعالية   لكل من مستخلص االفرع ومستخلص الكالس على التوالي ولم يظهر مستخلص النبات)ملم7،

  .ضدها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
The study showed a variety in the production speed of callus of Ruta graveolens L. 

from different explants (stems, leaves and petioles), the better and fast in initiation and 
growth of callus were the stems then petioles and finally the leaves, the best media for 
initiation and production of callus with plentiful shoots was MS with (0.5,2.0)mg/L from 
BA and NAA respectively approach in results the best initiation media of stem callus 
(1.0,1.0) and the best initiation media of leaves callus (2.0,2.0) from BA and NAA 
respectively, whole plant was produced by rooting the shoots that formed from callus by 
using MS media with 0.5 mg/ L of NAA during 20 day, different extracts from (natural 
plant, callus and shoots regenerated from callus) varied in Dictamin alkaloid purity wich 
is noticed by measurement of IR , the best appearance was in callus and shoots extracts, 
bacterial sensitivity test proved by recording (13, 7mm) inhibition zone for 
Staphylococcus aureus   induced by shoots extract callus extract respectively while the 
plant extract gave negative test.   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة

نبات طبي واسع االنتشار في الطب الشعبي أو في صناعة األدوية  Ruta graveolens (rue) السذب

محليا وفي أوروبا بصورة عامة، إذ انه في أوروبا يعتبر نبات محلي لما له من خواص في الدفاع ضـد                    

الطـب الـشعبي    تاريخ طويـل فـي  ، ولهذا النبات  ) Witches dates) Wessner et al.,1999السحر 

)Bowen et al.,1988 (وهو دائمي  نةـــ س1500بيا منذ اكثر من ــتخدامه طــوتم اإلشارة إلى اس

  .)2000 الكاتب، (Rutaceae ذبيةسأن السذب من العائلة الو  )Poutaraud et al., 2000 ( على مدار السنة

 والكومارينـات   Alkaloidsجود القلويـدات    ب الشعبي إلى و   طتعزى استخدامات هذا النبات في ال     

Coumarinsه المسجلة بنسبة كبيرة في )Bowen et al., 1988( . وجدت فيهFuranocoumarins   بـشكل

ان . )Poutaraud et al., 2000( وعدد من األعضاء وفـي الثمـار   )لكالكيوت(رئيسي في سطح األوراق 

ذه المركبات التي تمتلـك فائـدة طبيـة كبيـرة           المزروعات الخارج خلوية للسذب هي مصدر رئيسي له       

)Massot et al., 2000(أنواع من الكومارين معروفة هـي   ثالثة، فقد عزل Bergapten و Chalepin  و

Chalepension من األجزاء الهوائية للنباتات المزهرة) Abyshev et al., 1992( .النبـات  اوذكر أن هذ 

 و  Alkaloids و   Flavonoids و   Furanocomarinsلثانوية أبرزهـا     عدة أنواع من المواد االيضية ا      نتجي

Essential Oils التي تعطي رائحته القوية ) Poutaraud et al., 2000( كما تم اإلشارة إلى احتواءه على ،
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 مايكروبـات  وعدد من المضادات الحيوية لل     Chlorophyllsوكلورفيالت   Carotenoidsأشباه الكاروتينات   

Antimicrobials  مثل قلويدAcridone ) Wessner et al., 1999; Bowen et al.,1988( ،أشير إلـى  إذ 

 Rutacridone في الزروعات النسيجية الناتجة من الساق واهمها         Acridone ـ قلويدات مهمة لل   4وجود  

 ومشتقاته كمركبات طبية من أنسجة السذب Psoralenوعزل مركب . )Glycoside) Staba, 1982وقلويد 

وية والمعلقات الخلوية لزورعات األفرع الخضرية والنباتات النامية فـي الحقـل وهـي              لوالزروعات الخ 

 Psoriasis) 2001Milesi و Vitiligoمثل  Dermatologyمركبات مستخدمة في معالجة أمراض الجلد 

et al.,(، وكذلك عزل قلويد furanoacridone من هذا النبات )Paulini et al., 1991(.  

وتم اإلشارة ) Bowen et al., 1988 (لهذا النبات تاريخ طويل في االستخدام العشبي والطب الشعبي

إلى استخدام أوراقه كمضاد للتشنج والسعال ومدر للحيض وخافض لضغط الدم ومقو للجهاز الدوراني اال               

 ت السذب فـي   استخدمت مستخلصا . )1999 ,اودي(فترة الحمل   خالل   هو منع استخدامه     هان من محاذير  

 Staffنج الرقبـة ــتش ،Headache الصداع ،Bruising  التكدم،Sprains وثئ الHomeopathy عالج

neck،  االالم الرئويـةRheumatic pains،   مـشاكل المعـدة Stomach problems،   التهـاب العـصب 

Neuralgia، التهاب االوردة Phlebitis) Wessner et al., 1999( .نـه طـارد    األخـرى ا هومن مميزات

تم التحري عن تأثير الهرمونـات المختلفـة   و .)Wessner et al., 1999(للحشرات والحيوانات الصغيرة 

ودراسة نفس هذا التأثير علـى  ) Bowen et al., 1988( كاملةعلى إنتاج القلويدات في الكالس والنباتات ال

 فـي  Furanocoumarinsمركبـات   وكذلك المقارنة بين كميـة  )Ekiert et al., 2001(الكومارينات فيه 

 2001Milesi (المعلق الخلوي واألفرع الخضرية المزروعة خارج الخلية والمحتوى الداخلي للنباتات منها

et al.,( .خاصة  المركبات وعزلها وطرق الزراعة النسيجية للسذب هذه دراسةلذلك بات من الضروري 

ات في الكالس غير موجودة في النبـات األصـلي          ناك العديد من الدراسات أشارت إلى وجود مركب       وان ه 

 و Furancoumarinsو  Comarinsعزل المركـب نفـسه مـع         هـو  ذلـك مما اكد     و  Rutacultinمثل  

Isopimpinelling  لوحظ بأنه غير موجودة في النبات garden rue موجـود بـالمعلق الخلـوي    اال انه 

  .)Staba,1982 (للنبات

الدراسة إلى إعطاء معلومات اكثر عن نظام الزراعة النسيجية لنبات          هدف هذه   توبناءاً على ما تقدم     

 بمالحظة مدى استجابة بعض األجزاء النباتية له الستحداث الكالس وكـذلك معرفـة قـدرة                 Rueالسذب  

 دراسة أولية لتركيب مستخلصات النبات      اجراءالكالس لهذا النبات على التمايز وإنتاج نباتات كاملة منه، و         

والكالس واألفرع الخضرية الناتجة منه مع أجراء مقارنة لهذه المستخلصات من حيـث الفعاليـة                لطبيعيا

  . االيضية المضادة للبكتيرياركباتضد بعض أنواع البكتريا للكشف عن المستخلص األغنى بالم
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  المواد وطرائق العمل

  :مصدر البذور وتعقيمها

التي تم الحصول عليها من النبـات  ) Ruta graveolens) Common Rueاستخدمت بذور السذب 

. )كليـة التربيـة   /تم التأكد من تصنيفها باالستعانة بالمختصين في قسم علوم الحيـاة          (ي الحديقة   فالطبيعي  

 NaOClعقمت بذور النبات بغمرها في المحلول المعقم المكون من محلـول هايبوكلورايـت الـصوديوم       

 على التـوالي ولمـدة      )حجم2:حجم1(ء المقطر المعقم بنسبة      المخفف بالما  )القاصر التجاري  (% 6تركيز

دقائق لكل مرة مع التحريـك  ) 5( مرات بالماء المقطر المعقم ولمدة   3دقائق، ثم غسلت البذور المعاملة      10

ألزاله آثار المعقم، نقلت البذور بعد ذلك الى ورق ترشيح معقم ألجل التخلص من الماء العـالق بالبـذور                   

  .ث الذي قد يحدث بعد زراعة البذور في الوسط الغذائيللحد من التلو
 

  :زراعة البذور

 الـصلب الخـالي مـن منظمـات         MS بذور نبات السذب المعقمة سـطحيا فـي وسـط            تزرع

)  بذرة50استخدمت (أنبوبة /بذرة 5-7في أنابيب اختبار وبمعدل  )Murashige and Skoog, 1962(النمو

وحضنت البذور المزروعة في غرفة النمو عنـد درجـة           سليمة   قمةألجل الحصول على بادرات نباتية مع     

252حرارة    الـى    بعد ذلـك   م تحويلها تيوماً الى حين ظهور الجذير،       15م تحت ظروف ظالم لمدة      ْ±

  . لوكس2000ساعات ظالم وشدة إضاءة  8 / ساعة ضوء16ظروف التعاقب اليومي المتضمن 
 

  :يةتهيئة العينات النبات

 المأخوذة من النبات الطبيعي النامي في الحديقة وشملت هـذه           Explantsاستخدمت األجزاء النباتية    

سـم  1 ، إذ قطعت الـسيقان وسـويقات األوراق بطـول    )األوراق والسيقان، سويقات األوراق(األجزاء 

  . بنفس الظروف التي ذكرت في تعقيم البذور وعقمت)هاحافتي قطع لواألوراق بأجراء
 
  :ستحداث الكالس وإدامتها

ستحداث الكـالس منهـا     ال بعد أجراء عمليات التعقيم اآلنفة الذكر تم الحصول على العينات النباتية          

الصلب الحاوي على منظمـات نمـو نباتيـة مختلفـة            MS بزراعتها في األوساط الغذائية المتمثلة بوسط     

  Naphthaleneacetic acid (NAA)و  Benzyl adenine(BA)وبتراكيز متباينة وقد استخدم منظم النمو 

 ووسط حـاوي  )0,0 (إضافة إلى معاملة المقارنة  من كل منهما )لتر/ملغم 2.0 , 1.0 , 0.5 , 0(وبتراكيز 

 بنفس التركيز لألجزاء النباتية مـن   ه لوحد NAAلتر وأخر حاوي على     / ملغم 1.0 بتركيز   هلوحد BAعلى  

 )01. , 1.0( و )0.5 ,2.0( التي أعطت افضل استجابة وبتراكيز السيقان مع أعناق األوراق على األوساط

   .التوالي  على) BA ,NAA(لتر من /ملغم)2.0 , 0.5( و )1.0 , 2.0(و



72 ... ومقارنة .Ruta  graveolens Lالزراعة النسيجية لنبات السذب

معاملة نقلت الـدوارق الحاويـة      /مكررات 5ألوساط وبمعدل     ا هبعد زراعة األجزاء النباتية في هذ     

252 الزروعات إلى غرفة النمو عند درجة حرارة         ىعل لوكس وبتعاقب يـومي     2000م وشدة إضاءة    ْ±

  . يوماً من استحداثه إلى وسط جديد15عند تكون الكالس نقل بعد . ساعات ظالم8 /ساعة ضوء 16
 

  :إنتاج نباتات كاملة من الكالس

 الصلبة الحاوية علـى مـنظم النمـو         MSلتجذير األفرع الخضرية وهي أوساط      ااستخدمت أوساط   

NAAلتر على التوالي فضالً عن اسـتخدام وسـط  / ملغم)2.0 , 1.0, 0.5(بتراكيز  و MS    الخـالي مـن

  .(MSO) منظمات النمو
 

  :تحضير المستخلصات الكحولية

، كالس السيقان واألفرع    )األوراق وسويقاتها (النبات الطبيعي   ( من كل من   طري وزن ) غم 40(اخذ  

 %96 من الكحول االثيلي تركيز      )مل 200(اون بإضافة    في ه   كال على حدا    وسحق )الخضرية الناتجة منه  

، بعـدها رشـح   Magnetic Stirrerساعة باسـتخدام جهـاز    24ثم حرك المزيج بصورة مستمرة لمدة 

بالترشـيح تحـت    ر  نبخ الشاش يليها الترشيح عبر ورق الترشيح وقمع          من تينالمستخلص باستخدام قطع  

ـ بخير الدوار تحت الضغط المخلوضع المستخلص في جهاز الت. لخالضغط المخل  Rotary Vacuumل خ

Evaporator   حجم المذيب إلى الربع تقريبا ثم وضع في طبق بتري وترك مفتوح في درجة حرارة               لتقليل

  . )Verpoorte et al., 1982(المحورة عن الطريقة االساسية لـ) Grand et al., 1988( الغرفة ليجف
 

  :للمستخلصات النباتية IR قياس الـ

لتقليل أو قـصر لونهـا      (Charcoalثر مع إضافة الفحم المنشط      يوقد عوملت هذه المستخلصات باأل    

  .)FT-IR, Tensor-27 Bruker,Germany(  قبل قياسها بجهاز مطياف األشعة تحت الحمراء)الداكن
 

  : بطريقة االنتشار باالقراص بكتريا للمستخلصاتقياس حساسية ال

ــة ــق بكتيــري حــضرحيــث ) Vandepitte et al., 1991 (اســتخدمت طريق ــواع معل  لالن

 Pseudomonas و) الموجبة لـصبغة كـرام  ( Bacillus subtilisو Staphylococcus aureusالبكتيرية

aeroginosa ) 810تركيـز  وب سـاعة  24 بعمر  باعتبارها بكتريا مرضية) لصبغة كرامالسالبةx1   خليـة

خذ من المعلق بواسطة سواب معقم وفرش على سـطح          ا.  الندمقارنه مع األنبوب الثالث من أنابيب ماكفر      

 0.1 غم من المستخلص بـ 0.1بعد إذابة (  األقراص المشبعة بالمستخلصاتتفيضاالكار المغذي واوسط 

قياس أقطار مناطق   تم   ساعة   24ْم لمدة   37  حرارة  بدرجة ت بملقط وحضن  تورتب) DMSOمل من مذيب    

اسـتخدام المـضاد    ( على البكتريا المـستخدمة       المؤثرة ضادات الحيوية  النمو وتقارن مع افضل الم     ثبيطت

  .)Doxycyclineالحيوي 
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  ةلنتائج والمناقشا

  :تعقيم البذور و إنتاج البادرات
لذا تم اعتمادها، ومن مالحظة اإلنبات لهذه البذور        % 100بينت النتائج أن كفاءة التعقيم للبذور هي        

  بدأ  من الزراعة  اً يوم 35 تبين ان بعد  خالل فترة زمنية طويلة نسبيا إذ       ظهرت استجابة قليلة جدا لإلنبات و     
)  يـوم  3-4تقريبا  ( بذرة مزروعة ثم بعد عدة أيام        50 سم لبذرتين من مجموع      0.5ر الجذير بطول    وظه

 Aصورة ( ظهرت ورقتين لهذه البادرة مع عدم اإلنبات لبقية البذور المزروعة ولمدة شهرين من الزراعة
اعتمادا على هذه النتائج التي تأخذ مدة زمنية طويلة نسبيا مع إنتاجية قليلة لبادرات صغيرة               . )1ل  من الشك 

الحجم نسبيا ولكون النبات النامي طبيعيا متوفر على مدار السنة فانه لم يتم تجربـة معـامالت تعقـيم أو                    
لنباتـات بـدالً مـن اعتمـاد         من هذه ا   Explantsأوساط إنبات أخرى للبذور بل تم اخذ األجزاء النباتية          

البادرات المعقمة كمصدر لها، وهذا ما تم في اغلب الدراسات المتوفرة عن الزراعة النسيجية لهذا النبات                
)Bowen et al., 1988(.  
  

  :استحداث الكالس من األجزاء النباتية

  مـن  CوB الـصورة (إن استجابة قطع سيقان النبات الستحداث الكالس كانت اكبر مـن قطـع االوراق               

أبدت قطع السيقان بدء تحفز وتكوين للكالس خـالل         ).1( ومن خالل مالحظة نتائج الجدول رقم        )1 الشكل

يومـاً مـن     25 باالنتفاخ فقط والتحفز بعد    ة زمنية قصيرة في حين أظهرت األوراق استجابة قليلة جدا         مد

 الجيدة التحفيز إذ ال يمكـن مـن         لسيقان كانت سريعة نسبيا وهي متقاربة لألوساط      ااستجابة   ان ،الزراعة

 يوما من الزراعة النسيجية يمكـن       35ة وبعد مرور    مدخاللها اختيار افضل وسط لالستحداث خالل هذه ال       

إذ يظهر تطور نمو الكالس مع استجابة كبيرة إلعادة تكوين نباتات منـه             ) 2(مالحظة النتائج في الجدول     

 Eو Dالصورة   (7 في بعض المعامالت مثل المعاملة رقم        بالتكوين المبكر لألفرع الخضرية مع غزارتها     

 وكـذلك الوسـط      الكالس في الوسط الخالي من منظمات النمو       تكوينعدم  لوحظ  كذلك  . )1من الشكل رقم    

اقل من  ومن المالحظ ان استجابة قطع األوراق لتكوين الكالس كانت          . )1الجدول  ( لوحده BAالحاوي على   

مما يشجع استخدام أو اعتماد قطع السيقان كمـصدر رئيـسي           ) 2الجدول  (قطع السيقان بجميع المعامالت     

  . للحصول على الكالس والنباتات الكاملة فيما بعد

 45بعد مرور   . متاز بكونه هشاً ذا لون مائل لالصفرار أحيانا       اكالس نبات السذب    وبينت النتائج ان    

حصول افضل نمو للكالس من قطع السيقان واألوراق مع          7ت سجلت المعاملة رقم     يوما على هذه المعامال   

 أفرع لكالس األوراق وان هذه االستجابات تعود إلى الموازنة          7أفرع خضرية لكالس السيقان و     10تكوين  

 مدمح( بين نسب االوكسينات والسايتوكاينيات في الوسط الغذائي إضافة إلى ما موجود في القطعة النباتية              

ين نم تراكيز متساوية غالبـا مـن االوكـسين والـسايتوكاي          ا، وفي دراسات متعددة استخد    )1990 ،وعمر

 BA مـع  NAA و )BA)Massot et al., 2000مع  D-2,4للحصول على زروعات الكالس للسذب مثل 

)Ekiert et al., 2001 (في الوسط  كانت للكالسأن اكبر زيادة في الكتلة الحيوية هذه الدراسة  ذكرتقدو  
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  ..Ruta graveolens Lاستحداث ونمو كالس السذب : 1الشكل     
 

A  :إنبات بادرة من بذور معقمة بعد شهرين من الزراعة.   

B : يوماً على وسط 15بدء تحفيز قطع السيقان الستحداث الكالس بعد MS)BA وNAA 1.0 ملغم لكل منهما( .  

C : على وسط يوماً  25األوراق الستحداث الكالس بعد بدء تحفيز قطع MS)BA وNAA 1.0ملغم لكل منهما ( .  

D : يوماً بنفس الوسط أعاله في 35تطور ونمو كالس السيقان مع بدء تحفز لتكوين األفرع الخضرية بعد B.   

E:  وسط أعاله في  يوماً بنفس ال35تطور ونمو كالس األوراق مع بدء تحفز لتكوين األفرع الخضرية بعدC.   

F : يوما65ًتطور نمو األفرع الخضرية لكالس السيقان لمدة .   

G :يوما65ًطور نمو األفرع الخضرية لكالس األوراق لمدة ت .   

H:  تكوين نبات كامل بتجذير األفرع الخضرية في وسطMS لتر /ملغم0.5 حاويNAA.   

I: التجذيرتكوين نبات كامل للسذب بعد شهرين من النقل إلى وسط . 
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 إال أن المحتوى األكبر من المكونات االيضية ظهـرت          BAلتر  /ملغم5 و NAAلتر  /ملغم1الحاوي  

 .BAلتر /ملغم0.1 وNAAلتر /ملغم0.1في عينات الوسط الحاوي 

  

 .Ruta graveolens Lسيقان واألوراق لنبات الـسذب  ـــال استحداث ونمو الكالس من قطع: 1جدولال

 15 خالل مدة BA و NAAزود بتراكيز مختلفة من منظمات النمو الصلب الم MS  في وسط

  . من الزراعة النسيجيةاًيوم
  *األجزاء النباتية  )لتر/ملغم (منظمات النمو

  رقم المعاملة
NAA  BA  األوراق  السيقان  

1  0.5  0.5  +++  -  
2  0.5  1  ++  -  
3  0.5  2  +  -  
4  1  0.5  +  -  
5  1  1  ++++  -  
6  1  2  +++  -  
7  2  0.5  +++  -  
8  2  1  ++  -  
9  2  2  +  -  

10  1  0.0  +  -  
11  0.0  1  -  -  
12  0.0  0.0  -  -  

  .جزء نباتي/  مكررات5معاملة وبمعدل / بمعدل قطعة واحدة*
  . عدم استحداث كالس وانتفاخ الجزء النباتي فقط)-(

  .غم0.2تعادل + 
  .غم0.5تعادل ++ 

  .غم0.7تعادل +++ 
  .غم1.0تعادل ++++ 
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وتكـوين   Ruta graveolensاالوراق لنبـات الـسذب    وسيقانـــنمو الكالس من قطع ال: 2جدول ال 
 و NAA الصلب المزود بتراكيز مختلفة من منظمات النمو MS  في وسط االفرع الخضرية

BA من الزراعة النسيجيةاًيوم 35 خالل مدة .  

  *األجزاء النباتية  )لتر/ملغم(منظمات النمو 
  رقم المعاملة

NAA BA  األوراق  السيقان  
1  0.5  0.5  R3+++  ++  
2 0.5  1  R4+++  +  
3 0.5  2  +++  +  
4 1  0.5  ++  +  
5 1  1  R6++++  +  
6 1  2  R2+++  ++  
7 2  0.5  R10++++  R7+++  
8 2  1  R9+++  ++  
9 2  2  R7+++  R3+++  

10 0.0  0.0  -  -  
11 1  0.0  +++  +  
12 0.0  1  +  -  

  ،جزء نباتي/ ررات  مك5بمعدل /معاملة/بمعدل قطعة واحدة*

  ، عدم استحداث كالس وانتفاخ الجزء النباتي فقط)-(

  ،افضل استحداث ونمو للكالس← اقل )++++←+(

 . عدد األفرع الخضرية المتكونة على الكالس المستحدث← Rرقم 

    

 :اقاستحداث الكالس من سويقات األور
منتخبـة  افـضل االوسـاط ال     وسويقات األوراق في     نتائج زراعة نالحظ  ) 3(من نتائج الجدول رقم     

وذلك الختبار قابلية سويقات األوراق على تكوين الكالس لكونها         ) 2 و 1ينالجدول( السيقان    كالس الستحداث
، مع  ليتها إلعطاء الكالس  متوفرة مع سهولة التعامل معها، إال أن استجابة السيقان كانت افضل من حيث قاب             

  . 3يوماً في المعاملة 35مالحظة تفوق كالس سويقات االوراق فقط عند عمر 
  

  :إنتاج نباتات كاملة من الكالس

تطور الكالس مع األفرع الخضرية لقطع الـسيقان خـالل   ) 1من الشكل  G وF(نالحظ من الصور  
 للحصول على نباتات كاملـة مـن الزراعـة          ، وقد استخدمت هذه األفرع     يوماً من الزراعة النسيجية    65

  .النسيجية بعد نقلها إلى أوساط التجذير المستخدمة
 يومـاً مـن نقـل األفـرع         20 افضل تجذير بعد مرور      NAAلتر  /ملغم0.5اظهر الوسط الحاوي    

  .)4 (الخضرية فيه وبحسب الجدول رقم
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الصلب المزود بتراكيز مختلفـة      MS  في وسط  استجابة قطع سويقات األوراق لتكوين الكالس     : 3جدول  ال
  . BA وNAAمن منظمات النمو 

   يوم35عمر الكالس   يوم 15عمر الكالس *  منظمات النمو
NAA BA األوراقسويقات   سويقات األوراق  
0.5  2  ++  ++++  
1  1  ++  +++  
1  2  ++  +++  
2  0.5  +++  ++  

 معاملة/ مكررات10استخدمت *
  

 MS من زراعتها على وسـط  ًأ يوم20لمتكونة من الكالس بعد مرور ااألفرع الخضريةتجذير : 4جدول  ال
 .NAAمزود بتراكيز من

 NAA  رقم المعاملة  )سم(معدل طول الجذير
  3عينة   2عينة   1 عينة  لتر/ملغم

1  0.5  -  5  6  
2  1.0  -  -  2  
3  2.0  -  0.5  0.5  

  ال يوجد تكوين للجذور)-(
    

 لوحظ تكوين مجموع جذري جيد وتكـوين نبـات          1ة  وبعد مرور شهرين في وسط التجذير للمعامل      
إال بعد   MSO عدم تكوين الجذور لألفرع الخضرية على وسط ولوحظ) 1 من الشكل IوH صور (كامل 
  . اشهر من الزراعة فيه4مرور 

  

  :IRتشخيص أولي للمواد الموجودة في المستخلصات المختلفة ومقارنتها بأستخدام جهاز

وبحالته الـسائلة باذابتـه بـااليثر     KBr الطبيعي بحالتيه الصلبة باقراصتم قياس مستخلص النبات   

ومعاملته بالفحم المنشط وترشيحه اضافة الى مستخلصات الكـالس واالفـرع الخـضرية الناتجـة منـه                 

 في جميع العينات لكن بدرجة نقاوة اكبر في         )2الشكل   (Dictamine القياسات وجود قلويد      نتائج ،واظهرت

الصلبة للنبات الطبيعي ، وفي الوقت نفسه ظهرت حزم المركب بصورة انقى فـي              ب قارنةئلة م العينة السا 

مما يتفق مع ما اشير اليه من ان         )3الشكل  (عينة الكالس وعينة االفرع الخضرية مقارنة بالنبات الطبيعي         

أي جزء نبـاتي    اكثر من    Furanocoumarinsاالفرع الخضرية تكون غنية بالمواد االيضية الثانوية مثل         

وان لمنظمات النمو المضافة في الوسط دور في انتاج القلويد اضافة الى نوع  (Massot et al., 2000)اخر

  .(Bowen et  al., 1988) النبات وان هذا اليعتمد على الوزن الطري للكالس
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  :تية تشير الى ما موجود في المركب اذ ان كل من الحزم اال

الحزمـة   ،اليفـاتي  CH-CH2هـي   1403الحزمة   ،C=N هي   1638مة  الحز ،C=Oهي   1736الحزمة  

  .من نوع ايثر C-Oهي 1129الحزمة  ،اليفاتي  CHهي 2979الحزمة ،هي للكحول3400

 وهـو نـوع مـن       )Dictamine(ان هذه النتيجة تتفق مع ما ذكـر عـن وجـود هـذا المركـب               

  .)Staba, 1982( المصنع بصورة واضحة في خلية نبات السذبFuroquinolineقلويدات

  
 

N O

OCH3  
  

  .)Staba, 1982(بحسب ما ذكره Dictamineقلويد الـ لالتركيب الكيمياوي : 2الشكل 

  

  :مقارنة المستخلصات بقياس حساسية البكتريا بطريقة االنتشار باالقراص

فرع الخضرية الناتجة من    يظهر وجود فعالية اكبر لمستخلص اال     ) 4 (الشكلو) 5(من نتائج الجدول    

  Staphylococcus aureusالزراعة النسيجية مقارنة ببقية المستخلصات باظهاره فعاليـة ضـد بكتريـا   

لم يظهرها   Staphylococcus aureus اظهرت عينة الكالس فعالية اقل ضد حينفي Bacillus subtilisو

  .  Pseudomonas aeroginosaالنبات الطبيعي وكانت كل المستخلصات سالبة ضد بكتريا
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   لمستخلصات النبات والكالس واالفرع الخضرية المتكونة من الكالسالفعالية المضادة للبكتريا:5جدول ال

 Staphylococcus  المستخلص
aureus 

Bacillus subtilis  Pseudomonas 
aeroginosa  

  -  *22  -  النبات الطبيعي

  -  14  7  لكالسا

  -  35  13  االفرع الخضرية

  يوجد فعالية ضد البكتريا ال -، مليمتر*

  

وهذا يؤكد وجود تفاوت في نوعية المركبات الموجودة في االجزاء المختلفة للنبـات وكـذلك بـين                 

  فقد اختير اثنا عشر من     النبات الطبيعي والكالس واالفرع الخضرية ويتفق مع ما اشير له في عدة دراسات            

الزروعات النسيجية النباتية الجراء اختبار الحساسية المضادة للبكتريـا ووجـد ان اغلبهـا لهـا فعاليـة               

 خاصة وجد انه غيـر      rutacultinملحوظة،وان المركبات ذات العالقة بذلك مثل القلويدات عموما وقلويد          

 .)Staba,1982( موجود في النبات اال انه ينتج في الزروعات الناتجة منه
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فـي   Dictamineطريقة االنتشار باالقراص لقيـاس حـساسية البكتريـا للمركـب             : 4الشكل  

   .المستخلصات المختلفة

   . مستخلص النبات الطبيعي-1

  . مستخلص الكالس-2

  .لسرع الخضرية الناتجة من الكا مستخلص االف-3
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