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  الملخص

ادة  ز بأنخالل هذه الدراسة وجد من    يز اي كان ذا للنحاس والمايو انيسيتول في وسط الزراعة لترآ

/  ملغم200+ 0,025أثر ايجابي في زيادة اإلستجابة المظهرية لنباتات العنب الصنف الكمالي لحد التركيز 

ر عدد من الفروع  أدى استخدام هذه المعاملة إلى الحصول على أكبإذ. لتر من كال المركبين على التوالي

في مرحلة التضاعف الخضري ) جزء نباتي/  ورقة25,75(وأكبر عدد من األوراق ) جزء نباتي/  فروع10(

هذا وإن . في مرحلة تكوين الجذور) جزء نباتي/  جذر3,08(وكذلك الحصول على أكبر عدد من الجذور 

ر سلباً على المظهر الخارجي للنبيتات استخدام هذا التركيز المرتفع من النحاس والمايو انيسيتول لم يؤث

الناتجة ولكن عند مضاعفة هذا التركيز لحد ثالث مرات وجد بأن اإلستجابة المظهرية قد تضاءلت بصورة 

أما في مرحلة التقسية ونقل النباتات . متدرجة إلى أن أعطت أقل القيم من عدد الفروع واألوراق والجذور

  %.85فقد أبدت النباتات نمواً جيداً ووصلت نسبة البقاء إلى أكثر من الناتجة إلى خارج ظروف المختبر 
  

  

  .العنب، النحاس، مايو انيسيتول، الزراعة النسيجية: الكلمات الدالة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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The Effect of Increasing Concentration of Copper and Myo-Inisitol in 
In Vitro Morphogenic Response of Grape (Vitis vinifera L.) 

  
Gharbia H. Daniel 

Scientific Research Center 
College of Science 

University of Duhok 
 

ABSTRACT 
        It was found that the increased levels of copper and myo-inisitol in the culture medium 
was positively effective in increasing the morphogenic response of grape plants Kamali 
cultivar till the level of 0.025+ 200 mg/l from both compounds respectively. Since the use 
of this combined level caused to achieve the highest number of shoots (10 shoots/ explant) 
and leaves (25.75 leaves/ explant) at shoot multiplication stage as well as achieving the 
highest number of roots (3.08 roots/ explant) at root formation stage. The use of these levels 
of copper and myo-inisitol did not show any aberrant morphology appearance but the use of 
higher elevated levels till three times, gradually decreased the morphological response by 
giving lower values of the numbers of shoots, leaves and roots. At acclimatization stage, the 
produced plants were successfully transferred to the out-air conditions with a high survival 
rate reached to 85%.  
 
Keywords: grape, copper, myo-inisitol, tissue cultures. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

واحداً من أهم محاصيل  Vitaceae والعائد إلى عائلة الـ) .Vitis vinifera L (يعد نبات العنب  

فرنسا أكثر البلدان إنتاجاً للعنب وتليها د الفاكهة في العالم وينتج بكميات كبيرة في عموم مناطق العالم وتع

 العراق عموماً ومحافظة كردستان إقليم دويع). FAO , 2006(ايطاليا واسبانيا والواليات المتحدة األمريكية 

  .  تكثر وتنجح فيها زراعة العنب بأصنافه المتنوعةدهوك خصوصاً من المناطق التي

). et al., 2001 Vignani (يتم إكثار العنب عادة بالعقل وتكون النباتات الناتجة شبيهة بالنبات األم   

 وعليه فإن ،ولكن إذا كانت النباتات األم مصابة بالفطريات الداخلية، فإن النباتات الناتجة ستكون مصابة أيضاً

لى تقنيات جديدة في إكثار هذا النبات تعد من المساعي المهمة ومن أهم هذه التقنيات هي زراعة اللجوء إ

  .) et al., Jaksani 2008(األنسجة النباتية ولكن يعد النجاح الذي تم تحقيقه في هذا المجال ما زال محدوداً 

جهة وفي تغذية اإلنسان من  من العناصر الصغرى الضرورية لنمو وتطور النبات من  النحاس واحدً إن

ومن المعروف عنه كونه مكوناً أو منشطاً للعديد من اإلنزيمات التي تدخل في اإلنتقال . جهة أخرى

إن ). Purnhauser, 1993 and Gyulai(األلكتروني والتصنيع الحيوي لكل من البروتينات والكاربوهيدرات 

فقد .  محدودة جداًدحاس في اوساط الزراعة النسيجية تعالدراسات المتعلقة بإختيار التركيز األنسب من الن
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بأن تأثير النحاس في نمو المزارع النسيجية كان غير معنوي عند ) Skoog) 1962 و Murashigeوجد 

) Hildbrandt) 1972 و Schenckبينما وجد . لتر/  مليمايكرون30 إلى 0,03إضافته بتراكيز تتراوح بين 

لتر /  مليمايكرون0,8مرتفعة من النحاس في نمو وتكوين الكالس، حيث قاما بإضافة أثراً محفزاً للتراكيز ال

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت في التسعينيات من القرن . من النحاس إلى الوسط الزراعي

 الماضي بأن التراكيز العالية من النحاس قد تحفز اإلستجابة المظهرية للزروعات النسيجية وعلى مختلف

؛    et al., 1999 Yang  ؛1993Purnhauser,   and Gyulai ؛  Garcia-Sogo, 1991(األنواع النباتية 

Sahrawat   et al., 1999 .(  

  اإلنيسيتول واحداً من األربع فيتامينات األكثر استعماالً في أوساط زراعة األنسجة النباتية ويصنفيعد      

اإلنيسيتول ضروري لنمو النبات والخمائر والفطريات وكذلك . فيتامين ب لمجموعة اً تابعاًنيفيتامبوصفه 

ومن أكثر ). Farlex 2010 , (اللبيدات الفوسفاتية المتواجدة في الدماغ من مكونات لإلنسان لكونه جزءاً 

. وبان في الماءأنواع اإلنيسيتول شيوعاً وأهمها حياتياً هو المايو إنيسيتول والذي يعد مركباً بلورياً قابالً للذ

هنالك العديد من الوظائف الحيوية التي تتطلب تواجد المايو إنيسيتول وعليه يعد هذا المركب مادة أيضية 

  .)  George et al., 2008(ضرورية 

 حياة النبات، فهو يعمل على شكل منبه إلنتقال الهورمونات النباتية  يلعب المايو إنيسيتول دوراً هاماً في   

) Loewus 1974 , (الذي له دور هام جداً في إستطالة الخلية النباتية ) IAA( الخليك ول حامضمثل اإلند

 يضاف المايو إنيسيتول عادة إلى الوسط الغذائي  ).et al.,1988  Gur(وكذلك في إنتقال السايتوكاينينات 

 أنواع الزراعات النسيجية لوسط الزراعة في العديد من اً رئيسياًمكونبوصفه بإعتباره مادة محفزة أو حتى 

)Loewus, 1980   and Dickinson .( هذا وان تواجده في وسط الزراعة يكون هاماً جداً خصوصاً عند

  ).Letham 1966 , (اضافة السايتوكاينينات إلى الوسط 

يتول المايو إنيس النحاس و تدريجياً من كل منتزايدةاستهدفت هذه الدراسة إختبار تأثير المستويات الم   

  .في الوسط الغذائي في النمو واإلستجابة المظهرية لنباتات العنب خارج الجسم الحي

  

  المواد وطرائق العمل

أجريت هذه الدراسة في مختبر الزراعة النسيجية التابع لمركز األبحاث العلمية في جامعة دهوك،   

 الصنف سم من نباتات العنب 20-15أستئصلت فروع بطول . 2010 إلى آب 2010العراق للفترة من آذار 

األفرع مع نهايات غُسلت .  النامية في مشتل مالطا التابع لمديرية البستنة والغابات في محافظة دهوكالكمالي

 بها ومن ثم عقمت ةالعالقواألتربة  بالماء الجاري لمدة نصف ساعة إلزالة الغبار البراعم شبه المتفتحة

  مع الماء المقطر3: 1 بنسبة حجمية %)NaOCl) 5كلورات الصوديوم سطحياً بإستخدام خليط من مادة هايبو

   دقيقة 15 تحت المفرغة الهوائية لمدة Tween-20 بضع قطرات من المادة الناشرة  إضافةمع
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)et al., 2009  Omer( . وغسلت األجزاء النباتية بالماء المقطر المعقم ثالث تم التخلص من المادة المعقمة

 ومن ثم اصبحت.  تحت ظروف كابينة اإلنسياب الطبقي المعقمةدقائق في كل مرةمرات ولمدة خمس 

  . جاهزة للزراعة في قناني الزراعةاألجزاء النباتية

دئات االوراق مع ا المتمثلة بالقمة النامية المتكونة من منطقة المرستيم القمي وبزرعت األجزاء النباتية

 )MS) Murashige, 1962 and Skoog المتمثل بوسطلنشوء  ا في وسطزوج اوزوجين من االوراق الممتدة

وتم حضن الزروعات في غرفة النمو على درجة حرارة .  من البنزيل ادنينلتر/  ملغم 0,1مضافا اليه

تم إختبار المستويات .  ساعات ظالم8 ساعة ضوء و16 لوكس وفترة إضاءة 1000م وشدة إضاءة 25°2±

 تيفي مرحل )لتر/ ملغم(مايو إنيسيتول )+ لتر/ ملغم (CuSO4·5H2Oئة التالية من كل من النحاس على هي

  .1600+ 0,200 و 800+ 0,100، 400+ 0,050، 200+ 0,025، 100+ 0,0025: التضاعف والتجذير

 والمرافقة  في مرحلة التضاعف الخضري    BAلتر من البنزيل أدنين     / ملغم2تم تدعيم وسط الزراعة بـ        

 NaH2PO4.H2O. ر منلت/ ملغم170 مع اضافة  الخارجيةاألوكسيناتة الى اضافة دون الحاجبتكوين الجذور

بعد أن تم تثبيـت     . )Omer , 2009( لتر سكروز /  غم HCl  ،30 -لتر ثيامين /  ملغم 0,4فضالً عن إضافة    

تم تعقيم الوسط الغذائي على درجة      ). لتر/  غم 7(  ومن ثم أضيف اآلكار       5,7على  ) pH(الرقم الهيدروجيني   

 3تـم زراعـة     ). األوتوكليف( دقيقة بواسطة جهاز المعقام      20 لمدة   2م/  كغم 1,05م  وضغط    °121حرارة  

في كل قنينة وكررت كل معاملة خمس مرات         المتكونة من القمة النامية مع زوج من عقد الساق           أجزاء نباتية 

طات فقد أجريـت بإتبـاع      أما المقارنة بين المتوس   ). CRD(ونظمت التجربة حسب تصميم العشوائي الكامل       

تم تسجيل البيانات لمرحلتي التضاعف الخـضري       . 0,05إختبار دنكن المتعدد الحدود تحت مستوى احتمال        

 نُقلت النبيتات الناتجة إلى خارج المختبر بعد اتباع خطـوات عمليـة             .والتجذير بعد ستة أسابيع من الزراعة     

 وشتلت النبيتات في خليط معقـم مـن البيتمـوس والرمـل             األقلمة المتبعة عادة في زراعة األنسجة النباتية      

لمدة عشر دقـائق    %) 0,1البنليت  (فطري   بعد معاملة النبيتات بمبيد      0,5: 1: 1 بنسبة حجمية    ستايروفوموال

 كرشـة   MSهذا وقد رشت النباتات بمحلول نصف القوة من أمالح          . قبل النقل للوقاية من اإلصابات الفطرية     

  .ية األقلمةتشجيعية اثناء عمل

  

  النتائج والمناقشة

إن عملية التعقيم السطحي المتبعة في هذه الدراسة كانت فعالة جداً في انتاج زروعات نظيفة ومعقمة   

. من األجزاء النباتية المزروعةً% 70ففي مرحلة النشوء، تم الحصول على نسبة استجابة جيدة بلغت . تماماً

ألنزيمي التي رافقت مرحلة النشوء من جراء افراز األجزاء النباتية هذا وتم التخلص من ظاهرة اإلسمرار ا

وذلك ) et al.,  Dalal 1991(للمواد الفينولية وهي ظاهرة مألوفة جداً في الزراعة النسيجية لنبات العنب 

   .بإعادة زراعة األجزاء النباتية بصورة متوالية ولمدة ثالثة أيام متتالية
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خضري وعند اختبار التداخالت المختلفة من مستويات النحاس والمايو أما في مرحلة التضاعف ال  

 0,025 إلى 0,0025 رفع تركيز النحاس من بأن) 1(كما هو مبين في جدول انيسيتول المستخدمة، فوجد 

 لتر كانا مؤثرين وبصورة معنوية في/  ملغم200 إلى 100ومضاعفة تركيز المايو انيسيتول من  لتر/ ملغم

 فرع 5,83 ورقة على التوالي مقارنة بـ25,75 أفرع و10عدد األفرع واألوراق المتكونة والتي بلغت  زيادة

لتر من المادتين على التوالي في حين ان صفة معدل /  ملغم100+ 0,0025 ورقة عند معاملة 13,00و 

إلى أعلى قيمها طول الفرع استمرت في الزيادة بزيادة تركيز النحاس والمايو انيسينول إلى أن وصلت 

 عند المعاملة األولى سم3,50مقارنة بـ ) لتر/  ملغم1600+ 0,200(عند المعاملة األخيرة سم 5,17والبالغة 

  ). لتر/  ملغم100+ 0,0025(

  

تأثير تداخل مستويات مختلفة من النحاس والمايو انيسيتول في مرحلـة التـضاعف الخـضري               : 1جدول  ال

ـ  MSبعد ستة أسابيع من الزراعة في وسط الصنف الكمالي    لبناتات العنب   2 الصلب المـدعم بـ

      .BAلتر / ملغم

  

مايوانيسيتول + النحاس

  )لتر/ ملغم(

جزء / عدد األفرع

  نباتي

معدل طول الفرع 

  )سم(
  جزء نباتي/ عدد األوراق

  جـ13,00   جـ3,50   جـ5,83  100+ 0,0025

  أ 25,75   ب4,04  أ10,00  200+ 0,025

  أ23,84   ب4,46   ب8,00  400+ 0,050

  ب20,84   ب4,42   ب8,25  800+ 0,100

  جـ15,59   أ5,17   جـ6,83  1600+ 0,200

  
    األرقام التي تشترك بنفس الحرف  ضمن العمود الواحد ال تختلف معنوياً فيما بينها حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود تحـت                     *

  0,05مستوى احتمال 
 

 يبين بأن) 2(جدول . تداخالت المختلفة بين النحاس والمايو إنيسيتولال فانأما في مرحلة تكوين الجذور

 100لتر مع مضاعفة تركيز المايو انيسيتول من /  ملغم0,025 إلى 0,0025 رفع تركيز النحاس من معاملة

 إذلتر كانت المعاملة األفضل في إعطاء أكبر عدد من الجذور على الجزء النباتي المزروع /  ملغم200إلى 

أما أطول الجذور .  لكل جزء نباتي والتي اختلفت معنوياً عن بقية المعامالتاً جذر3,08ت هذه المعاملة أعط

لتر من المادتين على التوالي /  ملغم100 + 0,0025المتكونة فقد سجلت عند المعاملة األولى المتمثلة بـ 
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ملة الخامسة والمتمثلة بإستخدام  سم عند المعا0,53 سم مقارنة بأقصر الجذور 2.42حيث وصل طولها إلى 

 أما في مرحلة التقسية والنقل التدريجي للنبيتات .لتر من النحاس والمايو انيسيتول/  ملغم1600 + 0,200

وأبدت النباتات نمواً جيداً دون حدوث أية % 85الناتجة فقد تم الحصول على نسبة بقاء جيدة وصلت إلى 

  .تغايرات أو نموات غير طبيعية
  

ف لتـضاع  المرافقةتأثير تداخل مستويات مختلفة من النحاس والمايو انيسيتول في مرحلة التجذير          : 2ول  جدال

ـ   الصلب   MSاتات العنب الصنف الكمالي بعد ستة أسابيع من الزراعة في وسط            نب  2المـدعم بـ

  .BAلتر / ملغم

  

مايوانيسيتول + النحاس

  )لتر/ ملغم(

جزء / عدد الجذور

  نباتي

 معدل طول الجذر

  )سم(

   أ2,42   جـ0,58  100+ 0,0025

  ب1,01   أ3,08  200+ 0,025

   د0,51   ب1,83  400+ 0,050

   جـ0,85   ب1,92  800+ 0,100

   د0,53   جـ0,67  1600’ 200

  
  األرقام التي تشترك بنفس الحرف  ضمن العمود الواحد ال تختلف معنوياً فيما بينها حسب اختبار دنكن *

  0,05ستوى احتمال المتعدد الحدود تحت م 

  

لجدار اإن اإلنقسام الخلوي السريع والتمايز في النبات يتطلبان كميات كافية من المواد األولية لبناء 

 إذ إن كالً من النحاس والمايو انيسيتول يلعبان دوراً هاماً في البناء الحيوي للجدار الخلوي.  حيوياًالخلوي

دة واالختزال في تفاعالت سلسلة نقل االلكترونات وكذلك في يلعب النحاس دوراً هاماً في عمليات االكس

ويعمل ) Marchner 1998 , (ولجننة الجدار الخلوي ) 1988عبدول، (بعض االنزيمات التأكسدية االخرى 

              وخاصة األوكسينات والسايتوكاينيناتكمنبه إلنتقال الهورمونات النباتيةالمايو انيسيتول 

)et al., 1995 Lott( . ًإن التأثير المحفز للتراكيز العالية من النحاس في اإلستجابة المظهرية معروف سابقا

) 1993 (Gyulai و Purnhauserعلى البطيخ و ) 1991( وآخرون Garcia-Sogoعلى أنواع نباتية عديدة 

إن نتائج هذه . على الرز) 1999( وآخرون Yangعلى الشعير و ) 1998( وآخرون Choعلى الحنطة و 

 بينوا بأن اضافة النحاس بهيئة إذعلى البطيخ ) 1991( وآخرون Garcia-Sogoالدراسة متفقة مع ما وجده 
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CuSO4.5H2O إلى الوسط الغذائي قد ادت إلى زيادة اإلستجابة ) لتر/  ملغم5,0 إلى 0,1( بتراكيز عالية

  .المظهرية لألجزاء النباتية

يز النحاس والمايو إنيسيتول في وسط الزراعة وكذلك غياب أي أثر سلبي ترك اإليجابي لزيادة األثرإن 

 لهذين المركبين لحد مضاعفة التركيز يؤكدان على االستخدام اآلمن) 1شكل، (في مظهر النبيتات الناتجة 

لتر من /  ملغم0,025 من المالحظ من هذه النتائج بأن استخدام إذ. MSاإلعتيادي المستخدم في وسط 

لتر من المايو انيسيتول كان محفزاً لإلستجابة المظهرية لنباتات العنب النامية خارج /  ملغم200 و النحاس

الجسم الحي ولكن لوحظ بأن هذه اإلستجابة قد تضاءلت مع مضاعفة التركيزين لحد المعاملة الخامسة 

   . واألخيرة
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