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  ملخصال

على نمو  )Deltamethrine )K-othrine 25% EC المبيد الحشري تأثير بيان مدى إلىهدفت الدراسة      

 .Nigella  sativa  Lوجاء ذلك باستخدام نظام الزراعة النسيجية لنبات الحبة السوداء، الخاليا النباتية

 التراكيز أنبينت النتائج و،  %4.0 - % 0.01بين وحت ماا ترواستخدمت تراكيز متدرجة من المبيد

 بلغ الوزن إذ ، لم تكن مثبطة بل على العكس كانت محفزة لنمو الكالس%  0.05- % 0.01  منهالمنخفضة

في معاملة  غم 6.12بعد مرور شهرين على النمو مقارنة ب ) غم(12.8، 8.44،11.47الطري للكالس 

% 4.0 و2.0 كيزا الترأما، مستوى اقلحفزت النمو ولكن ب % 1.0- 0.1كيز ا الترأما، )MSt(المقارنة 

 للوزن الطري األنماطوكانت انماط نتائج قياس المحتوى البروتيني للكالس مقاربة لتلك . فكانت مثبطة للنمو

يات  مستوإلى من المبيد حفزت زيادة المحتوى البروتيني لخاليا الكالس المنخفضة التراكيز أناذ بينت النتائج 

 انخفاض فيحصل بعد ذلك % 0.05 إلىواستمرت الزيادة مع زيادة التراكيز  من الوسط القياسي أعلى

  .محتوى البروتينيال
 

  . السامالتأثير ، النباتيةاألنسجة زراعة ، المبيدات الحشرية،الحبة السوداء: الدالةكلمات ال
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Evaluation of  Deltamethrine Pesticide Effect  in the Plant Cell Growth 
Using  Nigella sativa L. Callus Cultures 
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ABSTRACT  
This study aimed to evaluate the effect of the pesticide Deltamethrine on plant cell 

growth, by using Nigella sativa L. tissue cultures. Different concentrations of the pesticide 
were used ranged between 0.01-4.0%. Results showed that the lower conc. 0.01-0.05% did 
not inhibit callus growth, but they enhanced the growth to yield 8.44, 11.47 and 12.89 g of 
callus fresh weight compared with 6.12 g for MSt. the conc. of 0.1-1.0%  also enhanced 
callus growth but to lower level. Whereas 2.0 and 4.0% of the pesticide were growth 
inhibitors. Protein determination showed the same trend as with the fresh weight.  

 
Keywords: Nigella sativa, Insecticides, plant tissue culture, Toxicity. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 هي مركبات كيميائية  فعالة ضد الحشرات ولها استخدامات واسعة Insecticidesإن المبيدات الحشرية       

 من العوامل الرئيسيةاستخدام المبيدات الحشرية يعد و .منزليةالفي الزراعة والطب والصناعة واالستخدامات 

 لها تأثير على رغم ان والمبيدات الحشرية  ).Van Emden and Pealall , 1996( االنتاج الزراعي الزدياد 

ونظرا  ).Wikipedia, 2009 (،  فمعظمها سامة لإلنسان وأخرى تتركز في السلسلة الغذائية،النظم البيئية

يع عديدة واستخدمت أكثر من طريقة الستخداماتها الواسعة وتنوعها فقد قسمت المبيدات الحشرية إلى مجام

  ). Thomson, 2001( للتصنيف

 وعدم إنتاجها محدودة االستخدام في الزراعة بسبب كلفة الطبيعيةpyrethrum  ـ  مركبات ال أصبحت      

 لها  وأشير عدد من المركبات الشبيهة المصنعة أنتج األخيرة العقود وفي، ثباتها في ضوء الشمس

pyrethroids،وفعالة ضد ، وفي درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة،  ثابتة قي ضوء الشمسأنهاصفت  وو

 من Deltamethrine ويعد .)and Hutchison Radcliffe ,2011(عدد من الحشرات التي تهاجم النباتات 

 سنة 36 ولمدة 1974 وهو منذ اكتشافه في ،Pyrethroid ـ إلحشرية الفعالة وهو احد مشتقاتالمبيدات ال

بسبب تأثيره وشائع االستخدام ،  المصنعة كمبيدات حشريةPyrethroids ـ مركبات الأهموهو يعتبر من 

 عة من الحشرات منها العناكب والنمل والعث مجاميع واس المنخفضة منه ضد حتى في التراكيزالفعال

  .)Pulman, 2011 ( وغيرها والذباب والبعوض
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(C22H19Br2NO3)  

    Deltamethrineالصيغة الكيميائية للمبيد الحشري :  1الشكل 

(PAN Pesticides Database , 2010 – Chemicals) 

 ساعدت في تحسين إنتـاج المحاصـيل         التقانات الحيوية في الوقت الحاضر من أهم الوسائل التي         دتع

كما أنها ذات إمكانات هائلة للتغلـب       . الزراعية المختلفة، وهي تضيف طرائق جديدة لتسريع تحسين النباتات        

بالتطبيقات  وقد زاد االهتمام في السنوات األخيرة .على بعض العقبات التي تحول دون زيادة اإلنتاج الزراعي

) زراعة الخاليا واألنسجة النباتيـة ( يوية، وبصفة خاصة تقانة الزراعة النسيجيةالعملية في مجال التقانات الح

تجهيزات مختبرية معقدة ومكلفة، و يمكـن ممارسـتها بـدون     التي تعتمد على أساليب بسيطة ال تحتاج إلى

ي واحـدة  ان زراعة األنسجة النباتية ه .)2010، الشهواني (التجهيزات والبنية التحتية استثمارات كبيرة في

، الحديـدي ( الزراعية خارج مجالها التقليـدي     من أكثر التقانات تطورا في القرن العشرين والذي دفع العلوم         

 من حيث انها توفر نظام مناسب لدراسة تاثير         لها فوائد عنها   تقانة الزراعة النسيجية أداة الغنى       دتع ).2002

طبيعية مثل الموقع الجغرافي أو التغييرات الموسمية أو        العوامل ال ب بدون تقييد    عوامل عديدة على نمو النبات      

   .)Zhou and Wu, 2006( جهادات البيئية اال

 السلبية التي يسببها استخدام المبيدات علـى نمـو النبـات          التأثيراتومن اجل دراسة    ومن هذا المنطلق    

 الحاليـة باسـتخدام مـزارع    جاء هدف الدراسة، كونها مركبات كيميائية تتداخل وتؤثر سلبا على نمو النبات      

فالنبات يعد من النباتات ، وهو من النباتات العشبية المهمة، .Nigella sativa Lنبات الحبة السوداء ل الكالس 

تم اختيـار هـذا النبـات     .Ranunculaceaeالعائلة الشقيقية  الى  الطبية المعروفة منذ قديم الزمان وهو يعود        

 لذا تم اختياره    واألوراق ولسهولة تكوين الكالس من القطع النباتية للسيقان         الأو ألهميته الدراسة عليه      إلجراء

  .الخاليا النباتية نمو على ) K-Othrine) Deltamethrine المبيد الحشري تأثير مدى الختبار 
 

   البحث قائ وطرمواد

  :تضمنت الدراسة ثالث مراحل هي 

ة للحصول على بادرات معقمة خالية من الملوثات         في ظروف معقم   بة السوداء    بذور الح  زراعة  :أوال 

  Nigellaاستخدمت بذور الحبة الـسوداء  و .لتكون مصدرا للقطع النباتية المزروعة الستحداث الكالس منها

sativa L. للتأكـد مـن حيويتهـا   اإلنبـات وتـم اختبـار    ، المحليـة األسواق التي تم الحصول عليها من .          



  هناء سعيد الصالح
 

131

 الكحـول   واسـتخدم  عدة مرات إلزالة األتربة والـشوائب،        غسلت جيدا بالماء الجاري    ،البذور  تعقيم وألجل

المخفـف بالمـاء    ) 6.4%(لمدة دقيقتين ونقلت البذور إلى محلول هايبوكلورايت الـصوديوم           % 96االثيلي  

ر، بعـد   لمدة أربع دقائق مع التحريك المـستم      ) ماء: هايبوكلورايت الصوديوم ) (2:1(والمعقم وبنسبة    المقطر

 .انتهاء التعقيم غسلت البذور بالماء المقطر المعقم عدة مرات إلزالة أثار المعقمات التي قد تؤثر في اإلنبـات                 

ونقلت البذور المعقمة إلى ورق ترشيح معقم لغرض تجفيفها، وبذلك تكون البذور جاهزة للزرع في األوساط                

المحـضر بتركيـز    ) 1944 (Hoagland و   Arnonاستخدم وسط    ).2010،  الشهواني( الغذائية المعدة مسبقا  

 ، )5.6-5.8( مـابين    pHسـكروز، وثبتـت الدالـة الحامـضية         % 2 من التركيز األساس، وباضافة        %20

زرعت البذور في ظروف معقمة باستخدام جهاز النقل        ،  بعد اكتمال الغليان والتعقيم   .  االكار من %0.7وإضافة

Hepairبظـروف الظـالم وبدرجـة حـرارة      لبذور في حاضـنة النمـو   ثم حضنت القناني الحاوية على ا  

)1± 19 (o        م لحين حصول اإلنبات فيها بعد مرور)الـضوء وبتعاقـب     إلـى  نقلتأيام من الزراعة ثم     ) 4-5 

 . لوكس2000وبشدة إضاءة )  ساعات ظالم8 ساعة ضوء و 16(ضوئي يومي 

) واألوراقالسيقان  ( ما، تم تقطيع البادرات    يو 21 الكالس من البادرات النامية بعمر        الستحداث :  ثانيا

 )Murashige and Skoog, 1962(MS) (يسم وزرعت على الوسط الغذائ) 1.5-1(إلى قطع صغيرة بطول 

السـتحداث   ) Dichlorophenoxyacetic acid)  2,4-D-2,4 موالر من مـنظم النمـو   6-10المضاف اليه 

 الكالس بنقل اوزان معينة إلى أوساط غذائية جديدة بعد مرور            نمو إدامة وتمت   ، )2002،  البكر( الكالس منها 

   .علما انه استخدمت عشرة مكررات لكل معاملة، كل اربعة  أسابيع على استحداثه

 30 وبعمر MSعلى وسط النامي  وواألوراقالمستحدث من قطع السيقان  نسيج الكالس اخذ : ثالثا        

 موالر 6-10 بتركيزةالمجهز MS  أوساط  إلىعلومة نقلت قطع الكالس  مبأوزان قطع إلى وتم تقطيعه يوماً

     )0.01 ,0.02, 0.05 ,0.1  ,0.25, 0.5 ,1.0 ,4.0,2.0(  تراكيز مختلفةإليها ومضافا D-2,4منظم النمو من 

 ، على الخاليا النباتية الختبار مدى سميتهDeltamethrine 2.5%) EC (K-Othrine من المبيد الحشري ،%

  MSواستخدم للمقارنة وسط ).  لتر ماء 125: لتر منه 1علما ان هذا المبيد يجري استخدامه بتخفيفه بنسبة (

 بدون منظمات نمو MS وسط كما استخدم )2002، البكر( MSt اشير له D-2,4موالر من 6-10  إليه مضافاً

المشار اليها  تراكيز المبيد  مضافا اليهاMSاوساط تضمنت تجارب البحث ايضا استخدام  .MSO له أشير

  يوما 60 و30بعد مضي  للكالس Fresh  Weight) (الوزن الطري وقدر  .D-2,4لوحدها بدون اضافة آنفا  

  .من بدء الزراعة على هذه االوساط
  استخالص وتقدير البروتين الكلي    :رابعا     

تين في المستخلصات الخلويـة  لتقدير محتوى البرو) et al., Lowry 1951(اعتمدت طريقة الوري 

المشار اليها   المضاف اليها تراكيز المبيد      MS والنامي على اوساط     ، يوماُ 60لكالس نبات الحبة السوداء بعمر      

 وحدد تركيز البروتين الكلي في المستخلصات النباتية بمقارنتها مـع           ،وطرق البحث من مواد    ،في الفقرة ثالثا  
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 مـن   3سم/  مايكروغرام   100 إلى   10حضر بأخذ تراكيز مختلفة تتراوح بين       المنحني القياسي للبروتين الذي     

  . Bovine Serum Albuminألبومين المصل البقري 
 

  المناقشة  و النتائج

ادت الـى    D-2,4 بدون اضافة    MSاضافة تراكيز المبيد لوحده الى وسط        نتائج الدراسة ان     أوضحت 

             D-2,4 مـوالر مـن   6-10 المبيد مع تراكيز   إضافة عند   أما .موت قطع الكالس المزروعة على هذه االوساط      

 متباينة على نمو الكـالس  تأثيراتكانت لها Deltamethrine التراكيز المستخدمة من  أن إلىنتائج ال أشارت

وساط  اإلىمن المبيد   ) %0.05 و0.01  مابين ( اضافة التراكيز الواطئة أنفقد لوحظ ، بداللة وزنه الطري

MS       اذ لـوحظ ان   . لم يكن لها تاثيرا تثبيطيا على نمو الكالس بل على العكس كان لها دور في تحفيز النمـو

الوزن الطري للكالس ازداد بنسبة ملحوظة عن المقارنة وكانت نسبة الزيادة متدرجة باالرتفاع مـع زيـادة                 

 غم  للكالس النـامي علـى   12.89،  11.47, 8.44اذ بلغ الوزن الطري،  %0.05تركيز المبيد وصوال الى 

 غـم للكـالس فـي    6.12مقارنة مع على التوالي من المبيد 0.05 %   ,0.02 ,0.01 مضافا اليها MSط ااوس

 إلـى  0.1اما التراكيز مـن    ،)-2-الشكل( يوما على بدء الزراعة      60 ك بعد مرور  وذل  MStمعاملة المقارنة 

 أنعلمـا    ).2 شـكل    (للمبيد المنخفضة    التراكيز ناقل م الكالس لكن بمستوى     حفزت نمو    أيضافهي  % 1.0

 ربعـة ألأاذ سببت موت الكالس خالل      ،  من المبيد كانت مؤثرة سلبا على النمو       % 4.0و   2.0 التراكيز   إضافة

 إلى يعود    لتراكيز المبيد المستخدمة     التأثير هذا   إن .2 ولذلك لم تضمن في نتائج الشكل     ،   من النمو  األولى أيام

 المـشابهة   naphthyl احتوائها على مجموعـة      إلىحيث يشار   ،  deltamethrineالتركيب الكيميائي لمركبات    

التـي تعـرف   Naphthalene acetic acid (NAA)  منها منظمات النمو النباتية لعدد من  naphthylلحلقة 

، كيب المركب وفعاليتـه    العالقة بين تر   إلى) 1985(ن  يوآخر Iwamura دراسة   أشارتلقد   .بتحفيزها للنمو 

 أن من المركبات الكيميائية المستخدمة كمبيدات يمكن باحتوائها على بعض المجاميع الكيميائية          اًوان هناك عدد  

 اسـتخدام بعـض     أن إلـى ،  )2008 ( ني واخـر  Spiers أشار و،  تتشابه بفعاليتها مع منظمات النمو النباتية     

 محفز ومشابه لمنظمات    تأثيربل على العكس كان له      ،  ات وتطوره  سام على نمو النب    تأثيرالمبيدات لم يكن له     

رها مبيدات ضد    لدو إضافة بعض المبيدات الحشرية يمكن استخدامها كمنظمات نمو         أنالنمو النباتية ووصف    

في التراكيز الواطئة    deltamethrine المبيد الحشري    إضافة أن نتائج هذه الدراسة من      الحشرات وهذا يوازي  

وتميـز   .2الشكل ، لوحده   D-2,4 تحفيزا لنمو الكالس من منظم النموأكثركان D-2,4 مع  % 0.05- 0.01

وبلون هشا     حيوية عالية و   اذ من المبيد بكونه     المنخفضة مضافا لها التراكيز     MS أوساطالكالس النامي على    

 الخاليا   داللة على نشاط   وهذا ،) 5و 4( الشكل ،)MStالوسط القياسي   (  في معاملة المقارنة   اخضر براق كما  

ذو هـشا و   يتميز بكونه    MSt النامي على وسط     بقة ان كالس الحبة السوداء    ادراسات س  وصفت   إذ ،وحيويتها

إن طبيعة الكالس ولونه وقوامه يعتمد بدرجـة   وذكر). 2002، البكر  ;2010 ، الشهواني(لون اخضر براق
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 ,Chand and Royنوع القطعـة النباتيـة المزروعـة    كبيرة على نسبة االوكسينات والسايتوكاينينات وعلى 

1980) (.  

 منظمات النمو للوسط الغذائي تحفز استمرار انقسام الخاليا لنسيج الكالس في مناطق معينـة               إضافةإن   

كما أن الخاليا النباتية بعد زراعتها على الوسط الغذائي سوف تكون قادرة على تأسيس نظام هرموني داخلي،                 

حدد اتجاه التطور الالحق بالتداخل مع منظمات النمو المضافة للوسط والتي تكون بالتالي مسؤولة              هذا النظام ي  

 نجد اقل   )MSO( في الوسط الخالي من منظمات النمو     و .عن المحافظة على استمرار نشاط االنقسام الخلوي      

زراعة علـى الوسـط     وزن طري حققه الكالس وذلك الن االنقسام الخلوي سوف يتوقف بعد مدة معينة من ال              

 يعد  D-2,4وذكر  أن منظم النمو، )Neumann et al., 2009( الغذائي ويتجه النمو فقط نحو التوسع الخلوي

  .)2002، الحديدي(من أكثر األوكسينات فعالية في نمو الكالس 
  

  
    MS أوسـاط  النامي على.Nigella sativa Lلكالس نبات الحبة السوداء )بالغرام(الوزن الطري  :2 الشكل 

 30 بعد مرور Deltamethrine  وتراكيز من المبيد الحشري  D-2,4موالر من 6-10مضافا إليها 

 . يوما على النمو 60و
  

 ازداد  إذ ، مشابهة للـوزن الطـري     اًى انماط واوضحت نتائج قياس المحتوى البروتيني للكالس انه اعط       

 مستوى اعلى مما في معاملة المقارنة وصـوال الـى           من المبيد الى   المنخفضة   محتوى البروتين في التراكيز   

يعد بناء البروتين من     .) 3الشكل  ( بمحتوى البروتين مع زيادة تركيز المبيد        نخفاضثم بدأ ا   % 0.05تركيز  

، )Palavan-Ünsal et al., 2002(مة التي تحدث في اثناء النمو لمختلف النباتـات  اهوجية الليوالعمليات الفس

للنواتج الطبيعية فقط وإنمـا تعمـل أيـضا          تزود وسائل البناء لمسارات الدي نوفو      سيجية ال المزارع الن ان  

 من مركبات ذات قيمة واطئة إلى نواتج ذات قيمـة عاليـة             bioconversionمصانع تحويل حيوي    بوصفها  

)Phillipson , 1990 ; Bhojwani and Razdan , 1996 ; Yong et al., 2008( .أن ينظم هذا اإلنتاج يمكن 

  ).  Umamaheswari and Lalitha, 2007(بواسطة استخدام منظمات نمو نباتية 



   ................Deltamethrine  المبيد الحشريتأثيراختبار 
 

134

  

  

  

  

  

  

  

 MS النامي على اوساط .Nigella sativa Lالمحتوى البروتيني  لكالس نبات الحبة السوداء  :3الشكل 

  . يوما على بدء النمو60 بعد مرور Deltamethrineكيز من المبيد الحشري امضافا لها تر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وكما MS يوما من النمو على اوساط 21 بعد مرور Nigella sativaكالس نبات الحبة السوداء : 4لشكل ا

 ، بدون منظمات نموB( MSO(، D-2,4 موالر من 6-10 القياسي باضافة MSوسط ) A(:يلي 

)C-H ( كما فيA من % 4.0, 2.0  ,0.5 0.25 , 0.1 ,0.05  وإضافةDeltamethrine)  الحظ

                                ). ذلك موت الكالسأعقب -F-G-H–اللون الداكن للكالس في 

 أ                   ب                 ج                 د

  A               B             C               D  

EF G               H  
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 MS يوما من النمو على اوساط 60 بعد مرور.Nigella sativa Lكالس نبات الحبة السوداء :  5الشكل 

 القياسي MS وسط -A تييأ وكما Deltamethrineكيز من المبيد الحشري اترمضافا لها 

من % 0.05 ،0.02 ،0.01 وإضافة Aكما في  D، B-D-2,4 موالر من 6-10باضافة 

Deltamethrine.  الحظ النمو النشط للكالس فيB و CوD من الوسط أكثر آو بما يقارب 

 .القياسي
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