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  الملخص

 استحداث ونمو وتمايز كالس   في  المستخلصات المائية لنبات التبغ      دور   تهدف الدراسة الحالية إلى بيان      

اوي على تراكيز متباينة من المـستخلص  لحا MS وسط باستخدام   Lactuca sativa L. نبات الخس أوراق

 BA و   NAAكل من   لترمن  / ملغم   1.0 مضافا إليه    أو  لوحدها مل/ملغم )10 ،50 ،100 ،150(المائي للتبغ   

             .او كال على حدة

 النتائج قابلية القطع النباتية ألوراق الخس في استحداث ونمو الكالس عند إضافة تراكيز متباينة               أظهرت

وكـان   . أو لوحـدهما NAAو BA منلتر / ملغم 1.0 الحاوي على MSخلص نبات التبغ إلى وسط من مست

 MSهـو وسـط      خضرية   أفرع إلى تمايز الكالس    للكالس ونسبة  على الوزن الطري     ًاد اعتما األوساطأفضل  

زنه  من مستخلص التبغ إذ بلغ ومل /غمل م50ه إليلتر لكل منهما مضافا / ملغم NAA 1.0وBA الحاوي على

في حين لم يحصل أي تمايز للكـالس فـي األوسـاط            . %63 ونسبة التمايز     يوم 35 بعد   غم)2.150(الطري  

  .الخالية من المستخلص النباتي للتبغ

 النووية والكاربوهيدرات تباين بوجود التراكيز واألحماض ان محتوى الكالس من البروتين دكما وج     

 الوسط الغذائي إلى المستخلصات المضافة بهذه بدرجة كبيرة تأثرتوقد متباينة من المستخلص المائي للتبغ ال

والبروتين ) DNA, RNA(ووجد إن زيادة الوزن الطري للكالس يرافقه زيادة في المحتويات الخلوية

 كمية الكاربوهيدرات تباينت كميتها تبعا للزيادة او النقصان في محتوى الكالس أنوالكاربوهيدرات في حين 

  .وتين واألحماض النوويةمن البر

لويد النيكوتين من المستخلصات الكحولية الخام لكالس أوراق نبات الخس قكما تم أيضا تشخيص وعزل       

إذ  .)IR(األشعة تحت الحمراءمطياف النامية في وسط حاوي على مستخلص نبات التبغ باستخدام تقنية 

  .بشكل حزملنيكوتين ل  الفعالةيعماالمج ظهرت

  .عزل النيكوتين مستخلص التبغ، كالس، ،األنسجةزراعة : دالةات الالكلم
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Effect of Tobacco Nicotiana tabacum L. Water Extracts in Growth 
and Regeneration Lactuca sativa L. leaves Callus and Isolation 

Nicotine from it 
  

Firas H. Khathayer  
Department of Biology  
 College of Science   
University of  Mosul 

  
ABSTRACT  

 The present study aimed to show the role of variable concentrations of tobacco water 
extract (10،50،100،150) in initiation, growth and regeneration of leaves callus of lettuce 
(lactuca sativa L) plant by using MS 1.0mg/L of BA and NAA. The best medium was (MS 
+ 1.0 mg/L BA and NAA +50mg/ml of tobacco extract), in which the fresh weight of callus 
reached 2.150 mg after 35 days of culture and with regeneration rate reached 63%. Also the 
result referred that nucleic acid (DNA, RNA), proteins and carbohydrate were greatly 
affected by tobacco water extracts and it varied with extract concentrations. As to 
carbohydrate content was varied with the increase or decrease in protein and nucleic acid 
content. The Detection and isolation of Alkaloid nicotine from the alcoholic extraction of 
lettuce were analyzed by (IR) where exhibited activity nicotine as bands. 

 

Keywords: Tissue culture, callus, tobacco extract, nicotine isolation. 
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 المقدمة

يعود إلى العائلة الباذنجانية موطنه األصلي أمريكا الشمالية حيث ) .Nicotiana tabacum L(التبغ 

 لآلالم وفي عالج الزكام اً يستخدم مسكن كماية وفي العالجالسكان األصليون في الطقوس الدينيستعمله 

 يشمل اً كيميائياًمركب4000  ستهلك عالميا بشكل سكاير وينتج نبات التبغتو) Charlton,2004(والقرح 

) Davis and Fraunhofer, 2003 (قلويدات وحوامض كاربوكسيلية و متعددةوالتيننف ، كحوالت،بيناتتر

تها في عملية البناء الضوئي همالكيميائية تكون مفيدة في نمو النبات من خالل مساوبعض هذه المركبات 

           القلويداتمن مجموع  %75حتوي التبغ على نيكوتين بنسبة ي )Rizvi et al., 1989(وبالتالي نمو النباتات 

 (Yazdani and Bagheri, 2011)  البذورإنباتلنيكوتين يعمل على تحفيز احيث اثبت بان . )1981 ،قطب(

كما يستخدم النيكوتين في التخلص من اآلفات والحشرات من خالل اختراقها لجسم الحشرة وتأثيرها على 

كما لها ) Koppad and Shivanna, 2010(الجهاز العصبي مسببا ارتعاشات مستمرة يعقبها شلل وموت 

 إلى دراسات حديثة أظهرت كما )2009 ،نوآخرو صالح(نمو الكائنات الممرضة  طيثب في تتأثيرات ايجابية 

 نباتات التبغ في وقف ومنع انتشار األمراض بين النباتات األخرى السليمة من خالل إفرازها لمادة أهمية

Methylsalicylate وهذه المادة تتطاير في الهواء وتمتص من قبل النباتات السليمة وبالتالي تمنع اإلصابة 
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 طورت طرق متنوعة في تشجيع النسيجيةوفي تقنية الزراعة ). David et al.,1998(باألمراض الفايروسية 

ق بديلة لألوساط الغذائية الكيميائية باهظة ائ إيجاد طرهمن و (Kumar et al., 2004)نسبة نمو وإكثار الخاليا

ونظرا  )Puchooa and Ramburn, 2004( الثمن بمستخلصات نباتية واطئة الكلفة تضاف إلى الوسط الغذائي

الحتواء النباتات المختلفة على منظمات النمو الطبيعية والتي تم عزلها وتشخيصها من قبل العديد من الباحثين 

فان إضافة هذه المستخلصات الطبيعية لهذه النباتات إلى المكونات األساسية لألوساط الغذائية ساعد بدرجة 

وعادة ما يلجا الباحثون  )1990 ،احمد( تلفة المزروعةنمو األنسجة واألجزاء النباتية المخحفيز عالية على ت

 المحضرةإلى استخدام مثل هذه المواد عندما ال يمكن الحصول على التأثير المطلوب من المواد الكيميائية 

 ,.Ijaz et al., 2012; Zoltán et al( ومستخلص الخميرة الموز البطاطا، ،صناعيا مثل عصير البرتقال

 إضافة أن إلى أخرى  دراسات أشارتوقد ) Puchooa and Ramburn, 2004(وعصير الجزر )2011

لكالس لساهم في زيادة الوزن الطري  نبات التبغ أوراق لكالس مستخلص التبغ الى المزارع النسيجية

Fajerska and Ciarkowska, 2012)(  . ووجدAlabi إلى نبات التبغ بان إضافة مستخلص 2010 وآخرون 

الكافيين في حين لوحظ بان إضافة  .نباتال تجذير قد حفز على Codiaeum variegatumكروتون نبات 

وقد ظهر أيضا أن ) 2010 ،خضير ( الشمسزهرة كالس  وتمايزساهم وبشكل كبير في استحداث ونمو

كان  )BA,TDZ(النمو النباتية  إضافة مستخلص نبات عشب البحر الى الوسط الغذائي الحاوي على منظمات

الوسط الغذائي القياسي الخالي من هذا المستخلص في ل في استحداث وتمايز كالس نبات الطماطة األفض

)Vinoth et al., 2012(  ج إلى كالس نبات نوبإضافة مستخلص نبات الباان كما)Taxus brevifolia(  حفز

 المادة هطنة إذ أن هذسرلل وهذا المركب معروف في إمكانيته كعامل مضاد paclitaxelعلى زيادة إنتاج مادة 

ات قليلة جدا وبإضافة هذا المستخلص إلى الوسط الغذائي قد حفز على ميموجودة في هذا النبات ولكن بك

ونظرا لوجود بحوث قليلة جدا تشير إلى دور ). Khosoushahi et al., 2011(زيادة كمية هذه المادة 

تهدف . )Alabi et al., 2010(نظمات النمو القياسية  مع مالنسيجيةالمستخلص المائي لنبات التبغ في الزراعة 

من  هذه المستخلصات هوفرت  لما، مستخلص التبغ في استحداث وتمايز الكالسأهمية حيهذه الدراسة توض

 استخدام منظمات النمو الصناعية إلىأهمية كبيرة في االعتماد على المصادر المتوفرة حاليا وعدم اللجوء 

 ربما يساهم في حماية ذي والالمستخلص نسبة من النيكوتين على في أنتاج كالس حاٍوالمستوردة كما ساهمت 

  . النبات من األمراض الحشرية
  

  مواد وطرائق العمل

   كالسالتنمية البادرات واستحداث   -1

 األسواقها من ؤ تم شرا التي)الصنف السويدي( .Lactuca sativa Lاستخدمت بذور نبات الخس 

لمدة دقيقتين ثم % 96عقمت البذور بغمرها بالكحول % 95نسبة إنباتها مسبقا وكانت وحددت المحلية 
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والمخفف بالماء المقطر بنسبة  %6.4بتركيز ) التجاريالقاصر (وضعت في محول هايبوكلورات الصوديوم 

رات  بعد ذلك غسلت بالماء المقطر المعقم عدة م.)2004 بولص،(  دقائق10لمدة ] ماء: قاصر[) 2 ):( 1(

 ).Murashige and Skoog, 1962( الصلب MSإلزالة اثر المعقمات زرعت البذور المعقمة على وسط 

 إلى تالجذير ثم نقلتكوين م لحين 2 ± 25 ظروف الظالم في حاضنة بدرجة حرارة يحفظت القناني ف

  . ساعات ظالم8 ساعة ضوء و16 لوكس لمدة 1500 بشدة اإلضاءةظروف 

لتر / ملمBA 1.0( إليه فمضاالرات نبات الخس في الوسط الغذائي القياسي الصلب د باأوراق زرعت      

+ NAA 1.0( .هاو كال على حد) لتر/ ملغمMurakami and Oka, 2006(  وذلك الستحداث الكالس وتمت

 2 ± 25 النمو بدرجة حرارة في حاضنة حفظت القناني. معامله/  مكررات بأربع قطع أربعةالزراعة بواقع 

  . ساعة ظالم8 ساعة يعقبها 16 لوكس مدة 1500 في ظروف إضاءة شدتها م

   تحضير المستخلص النباتي المائي  -2

 خزفي يحتوي على ناوهوضعت في  ).Nicotiana tabacum L( نبات التبغ أوراق من )غم1(خذ أ

 الماء المقطر بعد  من3سم100  إلى الحجم أكمل ،كمية من الماء وتم سحق المادة لحين الحصول على محلول

ذلك رشح المحلول بقطعة من القماش للتخلص من المخلفات النباتية او بقطعة شاش وبعدها اسـتعمل جهـاز                  

 دقيقة للحصول على مـستخلص نبـاتي        15دقيقة لمدة   / دورة 3000وبسرعة   )Centrifuge(الطرد المركزي   

وهكذا تم الحصول على مستخلص خام      )Harborne,1973 (3 سم 100  القياسي  الحجم إلى المحلول   أكملرائق  

  .كيزا التر لبقيةوهكذا بالنسبة )مل /ملغم 10( بتركيز

    الغذائية الحاوية على تراكيز مختلفة من مستخلص نبات التبغاألوساطتحضير   -3

 ,150( حاوية على تراكيز متعددة من مستخلص نبات التبـغ   الصلب )MS( غذائية أوساطاستخدمت    

   -:يأتي وكما مل/ غممل) 10 ,50 ,100

+ لتر  / ملغم BA 1.0( إليهمضافا   MSاستخدام تراكيز مختلفة من مستخلص التبغ في الوسط الغذائي            - أ

NAA             1.0 لتر/ملغم.( 

           NAAلتر  / ملغم 1.0  مضافا إليه  MSاستخدام تراكيز مختلفة من مستخلص التبغ في الوسط الغذائي            -  ب

 . فقط

          BAلتـر   / ملغـم  1.0 مضافا اليه    MSام تراكيز مختلفة من مستخلص التبغ في الوسط الغذائي          استخد   -ج

  .فقط

  .النمو النباتيةمنظمات  إضافة بدون MSاستخدام تراكيز مختلفة من مستخلص التبغ في الوسط الغذائي    -د
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   الرطبتقدير الوزن    -4

 الغذائية المتعددة الحاوية على تراكيز مختلفة من        ألوساطا للكالس النامي على     الرطب الوزن   حسابتم  

بعـد   الغذائية وذلك قبل وبعد الزراعة     األوساط على    الحاوية الدوارقوزن  في  الفرق   تحديدبمستخلص التبغ   

  .من زراعتها ًيوما) 35(مرور 

      النباتات الناتجة من التمايزأقلمة  -5

 بـة تر% 50 و   بتموس %50حاوية    سنادين إلىالنسيجية  لزراعة  تم نقل النباتات الكاملة المتكونة من ا      

ت في غرف النمو بعدها     ضع وو أيام 4-3لمدة   مثقبة    نايلون بأكياسغطيت السنادين بعد الزرع      .نهرية معقمة 

  . البيت الزجاجيإلى وتم نقلها األغطية أزيلت

     النووية للكالساألحماضتقدير   -6

التي تعتمـد   )Cherry, 1962(كالس حسب طريقة شري الوية الكلية لخاليا  النواألحماض كمية تقدر      

 األخـرى  المـواد    إزالـة  ثم   RNA و DNA النووية بنوعيها    األحماضوترسيب   زييل إنزيم النيوك  فايقعلى إ 

 النووية وتم تحديد الكمية الكلية لالحماض النوويـة         األحماضكالبروتينات والدهون التي ربما تؤثر في كمية        

 DNA) Giles and النووية لخاليا الخميرة ثم حددت كمية الــ  لألحماضالعتماد على المنحني القياسي با

Mayer,1967(       في حامض    األوكسجينمنقوص  وذلك بتقدير كمية السكر الرايبوزي DNA ا حددت كمية  بينم

  .DNA النووية وكمية الـ لألحماض من الفرق بين الكمية الكلية RNAالـ 

   حتوى البروتيني للكالستقدير م -7

المحـورة عـن طريقـة     )Schacterle and Pollack, 1973(تم تقدير كمية البروتين حسب طريقـة  

Lowyer) Lowry et al.,1951(  كمية وقدرت نانومتر 650وتم قياس شدة االمتصاص على الطول الموجي 

بروتين والمحـضر باسـتخدام تراكيـز       مستخلصات المختلفة لمقارنتها مع المنحني القياسي لل      الالبروتين في   

   .ألبقري مختلفة من البومين المصل

   تقدير محتوى الكاربوهيدرات للكالس -8

 حـامض  –ينـول  فال(او ما يسمى  )Herbert et al., 1971(قدر محتوى الكاربوهيدرات وفق طريقة 

تر م نانو 488عند الطول الموجي    وتم قياس شدة اللون الناتج من خالل قياس كمية الكثافة المرئية             )الكبريتيك

لكاربوهيـدرات  لوقدرت كمية الكاربوهيدرات في المستخلصات المختلفة بمقارنتها مـع المنحنـي القياسـي              

  .باستخدام تراكيز مختلفة من الكلوكوز والمحضر

                                                           استخالص مركب النيكوتين من كالس نبات الخس  -9

وتتلخص الطريقة ) Herborne,1973(مركب النيكوتين من كالس نبات الخس بإتباع طريقة  تم استخالص
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 فورموثم فصلها بمذيب كلور% 2ومعاملتها بحامض الكبريتيك % 96انول يثبإذابة العينة النباتية بكحول ا

  .بواسطة قمع الفصل
  

   من الكالس الكشف عن االنيكوتين -10

 أن مـن    للتأكدفي المستخلصات المحضرة     ق التشخيصية التالية للكشف عن النيكوتين     ئام الطرا تم استخد 

  .أخر مركب أيلويدي وليس ق هي مركب المعزولةالمادة 

    كاشف ماير-1.10

 عـدة  بإضـافة  وذلـك  Mayer's reagent باستخدام كاشف ماير لمفصولةلويدات اق الكشف عن التم 

  HgCl2 مـن كلوريـد الفـضة    مـل 60 من العينة حيث يحضر المحلول  )لم 5( قطرات من الكاشف الى

 غـرام  5 بإذابةمحضر ال KI يد البوتاسيومد محلول يوإليه أضيف في الماء المقطر ثم غرام1.308  ةــبإذاب

  ) 2009 محمود ومحمد، (مل100 ثم يكمل الحجم الى  مل من الماء المقطر10في 

   جيةالبنفس فوق األشعة مطيافية -2.10

 10 في المركب من ملغرام 5 بإذابة نانوميتر  245موجي   طول عند قلويد النيكوتين وذلك طيف قياس تم

  ) (Steven et al., 2004 96%االثيلي  الكحول من مل

  )  IR( تحت الحمراء األشعة فيةشف عن النيكوتين باستخدام مطياكال -3.10

 حـت  ت األشـعة  باستعمال جهاز مطيـاف      عزولالم تحت الحمراء للمركب     األشعة أطياف دراسة   تتم

 بعد مزجها بقرص من بروميد البوتاسيوم المركبات قت سحInfrared Bruker Co. Germanyالحمراء نوع 

)KBr.(      ملغم من المركب المعزول مع كمية من بروميد البوتاسيوم وتم وضعها داخـل              0.1او تم اخذ وزن 

  ).Freidhelm and Karl, 1989( الجهاز ق ورىعل charts ومالحظة االنحناءات هازالج
  

  

  النتائج

  من لتر/ ملغم 1.0 على   الحاوي MS وسط   إلى تراكيز متباينة من مستخلص نبات التبغ        إضافة تأثير  1-1

  .ستحداث وتمايز كالس الخس ال BA و NAA كل من

 لـصلب ا MS وسـط    إلـى تراكيز مختلفة   ب التبغ   ت المستخلص المائي لنبا   إضافة إن) 1( الجدول   نيبي

 حفز تكوين الكالس وباوزان مختلفة فاقت الوزن        لتر لكل منهم  / ملغم 1.0 ز بتركي BA و   NAAالحاوي على   

 مـن  يـوم    35 مرور   بعد بدون مستخلصات    BA  و NAA الوسط الحاوي على     على النامي   للكالسالطري  

 مل/ملغم  50ي الحاوي على  القياسMS على وسط ي النامللكالس غم2.15   طري وزنأعلى بلغ إذالزراعة 

 شهدت انخفاضا في الوزن     زيادة تركيز المستخلص  مع   أن  لوحظ  حين في . لنبات التبغ  ئيمن المستخلص الما  

ستخلص المائي للتبـغ    مكيز متباينة من ال   ا التر إضافة بان   أيضا النتائج   أشارتكما   .)1 (شكل للكالس ال  طريال
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نة بالوسط الخالي من المستخلص النباتي والحاوي فقـط علـى            خضرية مقار  أفرع وإنتاجحفز تمايز الكالس    

NAA   و BA نسبة تمايز للكالس في وسط       أعلى وشهدت   الس لم يحصل اي تمايز للك     التي MS   الحاوي على 

 أظهـرت كما  . )2 الشكل (%63 تمايز   نسبة وب 10 الخضرية   األفرع عدد   لغمل اذ ب  /غممل 50مستخلص التبغ   

 NAA و   BA الغذائية الحاوية على     األوساط للكالس الى جذور في جميع       ز تماي  عدم حصول اي   أيضاالنتائج  

  .تبغال تراكيز مستخلص إليها افالمض

  

  فـي نمـو   BAوNAA  الحاوي علـى  MS المستخلصات المائية للتبغ الى وسط إضافة تأثير :1 جدولال

  ن الزراعةم ًيوما 35 بعد مرور  Lactuca sativa نبات الخس أوراقوتمايز كالس قطع 
  

الجذور تكوين  الخضريةاألفرع تكوين الغذائيالوسط   

 مستخلص

  التبغ

  مل/ملغم

NAA  
 لتر/ملغم

BA  
  لتر/ملغم

 الطري    الوزن

 األفرع   عدد ) *غم(للكالس 

 الخضرية

  نسبة

 %التمايز
الجذور عدد

 نسبة

 %التجذير

0.0 
10.0 
50.0 
100.0 
150.0 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

1.0  
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

0.090±0.503 
0.147±0.586 
0.120±2.150 
0.037±0.813 
0.260±1.286 

_  
2 
10 
1 
3 

_ 
12 
63 
6 
20 

_  
_ 
_ 
_ 
_ 

_  
_ 
_ 
_ 
_ 

  لم يحصل اي استجابة) - (

  معاملة/مكررات4بواقع *
  

       مضافا  MS وسط علىالنامي الس النووية للكواألحماض والكاربوهيدراني لبروتيني المحتوى اتقدير  1-2

  .NAA و BA إليه مستخلص نبات التبغ مضافا إليه

) DNA and RNA( النوويـة  األحمـاض بان هناك زيادة في محتـوى  ) 2(جدول الشير النتائج في ت

 الغذائية الحاوية علـى تراكيـز متباينـة مـن           األوساطعلى   والمحتوى البروتيني لكالس نبات الخس النامي     

 مشابهة لتلك الزيادة في الوزن الطري بعد مـرور          أنماطان الزيادة اتخذت    المستخلصات المائية لنبات التبغ و    

 MS والمحتوى البروتيني في الوسط الغـذائي        DNA و   RNA محتوى لـ    أعلى من الزراعة وبلغ     ًا يوم 35

علـى التـوالي    غـرام   /كروغرام  مـاي  )11.9و 105.0(من المستخلص المائي للتبغ      مل/ملغم   50 الحاوي

 النتائج انخفاض ملحوظ في نسبة الكاربوهيـدرات        أظهرتغم في حين    / ملغم 1.560ي بلغ   وبمحتوى بروتين 

 مقارنة  BA و   NAA الحاوي على    MS وسط   إلى تراكيز متباينة من المستخلص المائي للتبغ        بإضافةللكالس  

غم وزن  /ملغم 1.400 محتوى كاربوهيدرات وكان     أعلى الذي سجل    BA و   NAAبالوسط الحاوي فقط على     
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 0.420 مـل وكـان   /غـم مل50 الحاوي على    MSي في حين سجل اقل محتوى كاربوهيدرات في وسط          طر

  . وزن طريغم/ملغم

 فـي كميـة   BA وNAA الحاوي علـى  MS المستخلصات المائية للتبغ الى وسط إضافة تأثير :2 جدولال

 Lactuca  الخـس  أوراق النووية والمحتوى البروتيني والكاربوهيدراتي لكالس قطـع  األحماض

sativa من الزراعةًا يوم35 بعد مرور   
  

   الغذائيالوسط
MS  

  * النوويةاألحماض محتوى

 غرام/مايكروغرام

 مستخلص

  التبغ

 )مل/ملغم (

NAA  
  لتر/ملغم

BA  
 RNA DNA  لتر/ملغم

 محتوىال

 *البروتيني

غم وزن /ملغم

 طري

 محتوىال

 الكاربوهيدراتي

 *غم وزن طري/ملغم

0.0  
10.0 
50.0 
100.0  
50.01  

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

0.233±40.29 
0.483±41.18  
0.616±105.0 
0.794±61.2 
0.225±90.0 

0.300±4.1 
0.483±4.6 
0.614±11.9
0.738±5.1 
0.225±7.1 

0.096±0.900 
0.038±1.032 
0.047±1.560 
0.032±1.236 
0.021±1.450 

0.236±1.400 
0.070±0.630 
0.080±0.420 
0.121±0.735 
0.010±0.490 

  معاملة/مكررات 4 بواقع •
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ـ والمـضاف    BAوNAAلتر / ملغم 1.0الحاوي علىMS  وسطاستحداث كالس نبات الخس في:1الشكل  تراكيـز  هإلي

-  B خالي من مستخلص التبغMS وسط – Aمن الزراعةً  يوما  35متباينة من مستخلص نبات التبغ بعد مرور 

MS   مل من مستخلص التبغ /ملغم 10+ القياسيC -  MSمل من مستخلص التبـغ  /ملغم50+القياسيMS-D   

   مل من مستخلص التبغ/ ملغم150+القياسي  MS - E مل  من مستخلص التبغ/ملغم 100 +القياسي

C 

D 

A B 

D C  

B  

 إليـه  والمـضاف  NAAو BA لتر كل مـن  /  ملغم1.0 الحاوي علىMS تمايز كالس أوراق نبات الخس في وسط:2الشكل

 50+ القياسـي  B- MSمل مستخلص التبـغ  /ملغم 10+ القياسيA- MSاكيز متباينة من مستخلص نبات التبغ تر

مـل  /ملغم 015+ القياسي D- MSمل مستخلص التبغ    /ملغم 100+ القياسي C- MSمل من مستخلص التبغ     /ملغم

  مستخلص التبغ
 

E 

A 
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 فقط في NAAلتر من / ملغم1.0 الحاوي على MS وسط إلى  المضافةالتبغ تراكيز متباينة من    تأثير  1-2

  .استحداث وتمايز نبات الخس

ط الحـاوي    تراكيز متباينة من مستخلص نبات التبغ الى الوس        إضافةبان  ) 3(جدول  ال النتائج في    أشارت

 أثناء NAA حفز استحداث الكالس بدرجة كبيرة مقارنة بالوسط الحاوي فقط على            NAAلتر  / ملغم   1.0على  

 الحاويـة علـى تراكيـز عاليـة مـن           األوساط وان الوزن الطري للكالس النامي على        ًا يوم 35فترة النمو   

ستخلصات المائية لنبات التبغ وحصلت      ازداد مقارنة مع التراكيز القليلة من الم       NAAالمستخلصات المائية مع    

غم 1.737من المستخلص النباتي اذ بلغ الوزن الطري فيه          )مل/غممل100(اكبر زيادة في الوسط الحاوي على       

 إضـافة  النتـائج بـان      أظهـرت كمـا    ).3(الـشكل  .كا وهشا وذا لون اخضر فاتح     كوالكالس النامي كان مف   

 خـضرية   أفرع قد حفز الكالس على التمايز وتكوين        NAAاوي   الح MSالمستخلصات النباتية للتبغ الى وسط      

الوسط في حين لم يحصل أي تمايز للكالس في          %)7.0( وبنسبة   NAAمل  /غممل )150,10 (كال الوسطين في  

 إلىكما لوحظ تمايز الكالس     . من المستخلص النباتي   مل/ملغم) 010و 50( والتركيز NAAالحاوي فقط على    

مـل وبنـسبة    /غـم مل 10 من المستخلص النباتي    الواطئ  التركيز و NAAفقط على   جذور في الوسط الحاوي     

   ).4(الشكل على التوالي 63.0 و 93.0
  

  فـي نمـو وتمـايز       NAA الحاوي على    MS المستخلصات المائية للتبغ الى وسط       إضافة تأثير :3 جدولال

  اعة من الزرًا يوم35 بعد مرور  Lectuca sativa نبات الخس أوراقكالس قطع 
  

  *ضرية األفرع الختكوين  الغذائيالوسط
  تكوين

 *الجذور 

 مستخلص

  التبغ

 )مل/ملغم(

NAA 
  /ملغم

 لتر

BA  
  لتر/ملغم

 الطري    الوزن

  ع األفرعدد ) *غم (للكالس

 الخضرية

  نسبة

 %التمايز

 عدد

 الجذور
 % التجذيرنسبة

0.0  
10.0 
50.0  
100.0 
150.0 

1.0
1.0  
1.0  
1.0
1.0

_  
_ 
_ 
_  
_ 

0.055±1.422 
0.124±0.870 
0.028±0.782 
0.537±1.737 
0.454±1.484 

_  
1.0 
_ 
_ 

1.0 

_ 
7.0 
_ 
_ 

7.0 

15.0  
10.0 

_ 
_ 
_ 

93.0  
63.0 

_ 
_ 
_ 

   استجابةأيلم يحصل ) (- 

  معاملة/مكررات  4بواقع * 
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  والمضاف الية تراكيز متباينة NAA لتر / ملغم1.0الحاوي علىMSاستحداث كالس نبات الخس في وسط:3الشكل

   حاوي -  B وسط خالي من مستخلص التبغ-  A من الزراعةً يوما 35نبات التبغ بعد مرور من مستخلص           

 Dمل من مستخلص التبغ / ملغم50 حاوي على تركيز - Cمل من مستخلص التبغ /ملغم 10على تركيز          

  مل من مستخلص التبغ/ملغم 150 حاوي على تركيز -Eمل من مستخلص التبغ /ملغم010 حاوي على تركيز -        

B  A  

    لتر بدون/  ملغم1.0 بتركبزNAAحاوي  فقط على MSالى جذور في وسط تمايز كالس الخس- A:4الشكل

   من الزراعة ًيوما35  مستخلص التبغ بعد مرور

  -B   مايز كاس الخس الى افرع خضرية وجذور في وسط تMS  حاوي علـىNAA  لتـر  /  ملغـم 1.0 بتركبـز

 الزراعةمن ً  يوما 35مل من مستخلص التبغ بعد مرور/ ملغم 10والمضاف الية 

B  A  

D  E  

C  
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 نبـات   ص على مستخل   النامي  النووية للكالس  واألحماضي   المحتوى البروتيني والكاربوهيدرات   تقدير  2-2

  .NAAالتبغ مضافا اليه فقط 

 التراكيز المتباينة من المستخلص المائي لنبات التبغ الى الوسط القياسـي            إضافةبان  ) 4( الجدول   يبين

MS   النوويـة    األحماض كمية   أن إذ زيادة في المحتويات الخلوية      إلى أدى قد )RNA و DNA(  والمحتـوى 

 النووية فـي    واألحماضالبروتيني ازدادت بزيادة الوزن الطري للكالس وبلغت اكبر زيادة في كمية البروتين             

 اذ بلـغ محتـوى      NAAمل من المستخلص النباتي مـع       /غممل100الكالس النامي على الوسط الحاوي على       

)RNA95.60( غرام و / مايكروغرامDNA )11.04( 1.098 بلـغ     البـروتين فقـد    أمـا  غرام/ مايكروغرام 

 مختلفة كلية بالنسبة للحـوامض النوويـة والبروتينـات          أنماط كمية الكاربوهيدرات اتخذت     بينما. غرام/ملغم

 0.500مل من مستخلص التبـغ حيـث بلـغ          /غممل 50زيادة في الوسط الغذائي الحاوي على        وحصلت اكبر 

  .غرام وزن طري/ملغم
  

في كميـة   NAA  الحاوي على MS الى وسط  المضافةتبغ المستخلصات المائية للإضافة تأثير :4 جدولال

 Lactuca  الخـس  أوراق النووية والمحتوى البروتيني والكاربوهيدراتي لكالس قطع األحماض

sativa من الزراعةًا يوم35 بعد مرور   
  

  الغذائيالوسط
   االحماض النوويةمحتوى

 غرام/مايكروغرام

 مستخلص

  التبغ

 )مل/ملغم(

NAA  
  لتر/ملغم

BA  
 RNA DNA  لتر/ملغم

*البروتيني محتوىال

 غم وزن طري/ملغم

 توىمحال

 لكاربوهيدراتيا

 *غم وزن طري/ملغم

0.0 
10.0 
50.0 
100.0  
50.01  

1.0 
1.0 
1.0  
1.0 
1.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0  
0.0 

1.696±94.70 
0.026±91.50  
0.220±88.55 
0.300±95.60 
0.332±94.70 

1.693±10.67 
0.026±9.44 
0.220±6.45 
0.300±11.40  
0.332±10.09 

0.037±0.934 
0.036±0.934 
0.027±0.912 
0.016±1.098 
0.015±0.988 

0.133±0.448 
0.170±0.420 
0.085±0.500 
0.617±0.350 
0.035±0.449 

  معاملة/مكررات 4 بواقع*
 

فقط  BAلتر من / ملغم1.0 الحاوي على MS تراكيز نباتية من مستخلص نبات التبغ الى وسط تأثير  3-1

  .في استحداث وتمايز كالس الخس

لتـر المـضاف    / ملغم 1.0 بتركيز   BAان الوسط الغذائي الحاوي على      ) 5(جدول  ال النتائج في    أظهرت

 زيادة في   إلى وأدى تراكيز مختلفة من مستخلص المائي للتبغ حفز استحداث ونمو الكالس بصورة متباينة              إليه

ـ  35 بعد مرور    BAالوسط الحاوي فقط على      من   أفضلالوزن الطري للكالس بصورة واضحة        مـن   ًا يوم

 بصورة عامة مع الزيادة في تركيز المستخلص        ت الزيادة في الوزن الطري ازداد     أنويبدو واضحا    .الزراعة
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 الوسط الغذائي اذ حصلت اكبر زيادة في الوزن الطري  للكالس في الوسط الغذائي               إلىالمائي للتبغ المضاف    

 غـم   1.454 اذ بلـغ الـوزن الطـري         BAمل مع   / غم مل 150نباتي للتبغ بتركيز    الحاوي على مستخلص ال   

 أوضحتكما  ). 5( الشكل    اللون البني الغامق   إلى تحول   والكالس النامي كان متماسك وذو لون اخضر غامق       

. لتبغ الغذائية الحاوية على تراكيز واطئة من المستخلص المائي ل         األوساطالنتائج قدرة الكالس على التمايز في       

 إلـى  على تمايز الكـالس      BA إليهمل من الوسط الغذائي المضاف      /غممل 50اذ شجع الوسط الغذائي الحاوي      

  .)6( شكلال .%12.5 وبنسبة تجذير% 25 الخضرية األفرع خضرية والى جذور اذ بلغ نسبة تمايز أفرع
  

 في نمو وتمايز كالس قطع      BAبالمزودة   MS المستخلصات المائية للتبغ الى وسط       إضافة تأثير :5 جدولال

   من الزراعةًا يوم35 بعد مرور  Lactuca sativa نبات الخس أوراق
  

 الجذور تكوين ضرية األفرع الختكوين الوسط الغذائي

مستخلص 

  التبغ

 )مل/ملغم(

NAA  
 لتر/ملغم

BA  
لتر/ملغم

 الطري  الوزن

 ) *غم(للكالس 
 ع األفرعدد

 الخضرية

  نسبة

 %التمايز
 %ر التجذينسبة لجذورا عدد

0.0  
10.0  
50.0  
100.0  
150.0 

0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

0.097±1.304 
0.208±1.073 
0.290±1.393 
0.170±0.945 
0.241±1.454 

-  
1  
4 
-  
-  

-  
6.6  
25  
-  
- 

-  
-  
2  
-  
- 

-  
-  

12.5  
-  
- 

   استجابةأيلم يحصل ) (-* 

  معاملة/كررات م 4 بواقع* 
  

    النووية للكالس الحاوي على مستخلص نبـات  واألحماض المحتوى البروتيني والكابوهيدراتي   تقدير   3-2

  . BAالتبغ مضافا اليه فقط 

بان المستخلص المائي لنبات التبغ المضافة بتراكيز مختلفة الى الوسـط           ) 6(جدولال النتائج في    أشارت

 والمحتـوى   DNA و   RNAلكـالس وان زيـادة      الغذائي قد ساهم بشكل كبير في زيادة المحتويات الخلوية ل         

 و  RNA زيادة فـي محتـوى       أعلىوان  . البروتيني والكاربوهيدراتي ازداد مع زيادة الوزن الطري للكالس       

DNA    وسـط   إلـى مل من المستخلص المائي لنبات التبغ المضاف        / غم مل 150ان عند   ك ومحتوى البروتيني 

MS    الحاوي على BA    كمية   ت اذ كان  ًا يوم 35 بعد مرور RNA 97.6 غرام و   / مايكروغرامDNA 10.70 

كميـة   أعلـى  بلغت في حين انغم وزن طري  /ملغم2.240   محتوى البروتيني فبلغأما .غرام/مايكروغرام

  .لتر من المستخلص/ملغم 100عند الوسط الحاوي على  غرام/ ملغم0.703كاربوهيدرات بلغ لل
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 األحمـاض في كمية  BA  الحاوي على MSالى وسط   للتبغ المستخلصات المائيةإضافة تأثير : 6 جدولال

 بعد Lactuca sativa   الخسأوراقالنووية والمحتوى البروتيني والكاربوهيدراتي لكالس قطع 

    من الزراعةًا يوم35مرور 

                                                           

  الغذائيالوسط
   النوويةاالحماض

 غرام/ممايكروغرا

 مستخلص

  التبغ

  )مل/ملغم(

NAA 
 لتر/ملغم

BA  
 RNA DNA  لتر/ملغم

 البروتيني محتوى

 غم وزن طري/ملغم

 محتوى

لكاربوهيدراتي ا

 وزن طري غرام/ملغم

0.0 
10.0 
50.0 

100.0  
50.01 

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.0
1.0
1.0
1.0 
1.0

0.775±94.7
0.496±93.5 
0.180±95.2
0.135±85.8
0.577±97.6

0.775±9.55 
0.476±7.75
0.180±10.0
0.135±7.12
0.577±10.70 

1.069±0.096 
1.505±0.112 
2.022±0.046  
0.957±0.130  
2.240±0.061 

0.071±0.560 
0.004±0.455 
0.163±0.504 
0.012±0.703 
0.202±0.450  

  معاملة/كررات م 4 بواقع* 
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والمضاف الية تراكيز متباينة مـن مـستخلص    BA لتر/ ملغم1.0الحاوي علىMS استحداث كالس نبات الخس في وسط:5الشكل

مـل مـن   /ملغـم 10 حاوي على تركيز -B وسط خالي من مستخلص التبغ-Aمن الزراعةً  يوما 35بعد مرور  نبات التبغ

مـل مـن    /ملغـم 010حاوي علـى تركيـز         -Dمل من مستخلص التبغ     /لغمم50 حاوي على تركيز     -Cمستخلص التبغ   

  مل من مستخلص التبغ/ملغم150 حاوي على تركيز -Eمستخلص التبغ 

لتر والمـضاف   / ملغم   1.0 بتركبز   BAحاوي على   MS خضرية وجذور في وسطأفرعإلى تمايز كالس الخس-A:6الشكل

  من الزراعةً  يوما 35مل من مستخلص التبغ  بعد مرور/ ملغم  50الية 

B            - خضرية في وسط أفرع إلى تمايز كاس الخس MS  حاوي علىBA 1.0لتر والمـضاف اليـة   /  ملغم1.0 بتركيز 

  من الزراعة ً يوما35  مل من مستخلص التبغ بعد مرور/ملغم 

B  

A  

A  

E  

B  

D  

C  
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    الخالي من منظمات النمو النباتية MS مستخلص نبات التبغ الى وسط إضافة تأثيرات   -4

 إلـى  وبتراكيز مختلفة    ه المستخلص المائي لنبات التبغ لوحد     إضافةبان  ) 7( النتائج في الجدول     أظهرت

ت النتائج  كما بين   BA و   NAA فقط على    ة الحاوي األوساطالوسط الغذائي لم يحفز نشوء الكالس مقارنة بتلك         

 خـضرية   أفـرع  إلـى  المستخلصات المائية لنبات التبغ لوحدها لم يحصل أي تمايز للكالس            إضافة أن أيضا

  . اصفرار القطعة النباتية وموتهاإلى ذلك أدى بل  أي تمايز للجذوروأيضا
  

مو في نBA و NAA  الصلب الخالي من MS المستخلصات المائية للتبغ الى وسط إضافة تأثير :7جدولال

   من الزراعةًا يوم35 بعد مرور  Lactuca sativa نبات الخس أوراقوتمايز كالس قطع 
  

  الغذائيالوسط
 

 الجذور تكوين ضرية األفرع الختكوين

  مستخلص

   التبغ

 )مل/ملغم(

NAA  
  لتر/ملغم

BA  
   لتر/ملغم

  ألفرع اعدد

 الخضرية

  نسبة

 %التمايز

 عدد

 الجذور
% التجذيرنسبة

0.0  
10.0  
50.0  
100.0  
150.0  

1.0  
_ 
_ 
_ 
_ 

1.0  
_ 
_ 
_ 
_ 

0.090±0.50 
_  
_ 
_ 
_ 

_  
_ 
_ 
_ 
_ 

_  
_ 
_ 
_ 
_ 

_  
_ 
_ 
_ 
_ 

_  
_ 
_ 
_ 
_ 

  لم يحصل اي استجابة) - (

  معاملة/مكررات 4 بواقع *  

   

   ةيجي نباتات الخس الناتجة من الزراعة النسأقلمة -5

 القياسي الحـاوي علـى      MSسط الغذائي   ة من الو  يجي نباتات الخس الناتجة من الزراعة النس      إزالةبعد  

 النتائج بان هذه النباتات الناتجـة       أظهرتعتها في تربة معقمة في سنادين       االمستخلص المائي لنبات التبغ وزر    

  .)7الشكل(البيت الزجاجي  إلىلها قدرة جيدة على التأقلم لظروف التربة في المختبر وكذلك عند نقلها 
  

    اوراق نبات الخس كالسفي الكشف عن النيكوتين-6

   كاشف ماير -6.1 

النيكـوتين   مستخلص الكالس الحـاوي     نتيجة تفاعل الكاشف مع      النتائج ظهور راسب ابيض      أظهرت

  (Pelletier and Aneja, 1968) أخر المركب قلويدي وليس مركب أنويعد الكشف موجب داللة على 

  

الوزن

الطري     

للكالس 

)*غم(
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     فوق البنفسجيةاألشعةة يمطياف - 6.2

 االمتصاص لقمة الموجي الطول مع  يتطابقNicotineلمركب  البنفسجية فوق األشعة أن النتائج أظهرت 

 ) 254( المـوجي  الطـول  عند ظهرت والتي القياسي، للمركب األشعة طيف معللمركب   ( λ Max) األعظم

   . 2.740وقيمتها ( λ Max)عظمى امتصاص قيمة وأظهرت نانوميتر

    تحت الحمراءاألشعةة يمطياف -6.3

 كانت ترددات االهتـزاز     للنيكوتين تحت الحمراء الممتصة     األشعة أطيافامتصاص   أن النتائجبينت   

     لآلصـرة  حزمـة  2923.93 ظهر في  للمركب القياسي للنيكوتين حيثIR المجاميع الفعالة يتطابق مع ألهم

)C-H(ة اليفاتي) (لآلصرة  3081.86في  أخرىوظهرت حزمة  .)مط C=C  (االروماتية تعود للحلقة )مط(. 

ـ أخرىكما ظهرت حزمة  ).مط(الروماتية  ا (C-H) لآلصرة 3060.30وحزمة اخرى  ـ  متوسطة وحادة لل

)C=N()لآلصرة 1028-1069 متوسطة   وأخرى .1601-1649 بين   )مط (C-N)       وحزمـة قويـة وحـادة 

  )8(ل الشك .)مط( اليفاتي )CH3  (لآلصرة 2852.36 وأخرى 3422.47 عند  (C-N-C)لالصرة 

  

  
  

  

  
   

  

الس أوراق نبات الخس النامية فـي وسـط          أقلمة النباتات الناتجة من تمايز ك:7 الشكل

MS مل/ملغم 50  الحاوية على المستخلص المائي لنبات التبغ بتركيز  
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  المناقشة

الـسايتوكاينينات وبـصورة خاصـة       تحوي المستخلصات الطبيعية من منظمات نمو تعود لمجموعـة        

 تـضاف بعـض القواعـد النتروجينيـة         وأحيانـا  ).1990 ،احمـد ) (ينتالزيـا ( الطبيعية   السايتوكاينينات

 وإدامة الغذائية الستحداث    األوساطالى   )pyrimidine(دين  يمريوالباي) purine( لبيورينعداالسايتوكاينينات كا 

ميـدين  ريونبات التبغ يحوي في تركيبه على النيكوتين الذي يحوي علـى باي           ) 1990 ،محمد وعمر (الكالس  

اليـا فيتحـول     الخ أنزيماتفيه هدم من قبل      قد حدث    Nicotineكما ان   . والذي يساهم في نمو وانقسام الخلية     

 التنفس في الخاليا إلنزيمات) coenzyme(الذي يدخل ضمن المرافق االنزيمي ) nicotine acid) niacinالى 

)Beyl, 2010.(  

 المستخلصات المائية لوحدها الى الوسط الغذائي لم يحفز نشوء الكالس مقارنة            إضافةوتشير النتائج بان      

 Puchooa and(وجـده الباحثـان     وهذا ماBA او NAAة مع باالوساط الحاوية على المستخلصات المائي

Ramburn ,2004 ( والسبب . كالسلل الى الوسط الغذائي ال يحدث استحداث  لوحده عصير الجزرإضافةبان

ينينات قد تساهم بشكل كبير في زيادة كمية المواد االيضية ومنهـا قلويـد              اقد يعود بان االوكسينات والسايتوك    

ؤدي الى  قلة في نسبة النيكوتين في الخاليا والتي           يخاليا وبالتالي غياب منظمات النمو سوف       النيكوتين في ال  

او قد يكون هناك مركبـات   ).Tabata et al., 1971( تؤثر بالتالي في عملية االنقسام الخلوي وتمايز الكالس

 الطفرات تـستطيع ان     هذ النبات وه  DNA طفرات في    إحداث في   إمكانيةكيميائية موجودة في المستخلص لها      

تعوق انقسام الخاليا او قد تساهم هذه المركبات في خفض قدرة النبات على امتصاص الضوء وبالتالي تقلـل                  

  .)Garden Guide, 2012(من عملية البناء الضوئي 

 MS الوسـط القياسـي      إلى استخدام التراكيز المختلفة لنبات التبغ المضافة        أن وجد   أخرىومن ناحية         

 قد ساهم بشكل فعال فـي اسـتحداث         حدا او كال على     NAA و   BA كل من لتر من   / ملغم 1.0الحاوي على   

 وأفـضل  الخالية من المستخلـصات المائيـة        األوساط من   أعلىونمو الكالس بداللة الوزن الطري وبصورة       

خلص المـائي    من المـست   مل /غممل 50الوسط الغذائي المضاف اليه       تشجيعا الستحداث الكالس هو    األوساط

 إضـافة  دراسـات بـان      إليه أشارت غم وهذا ما     2.15 اذ بلغ الوزن الطري      BA و   NAAلنبات التبغ مع    

ات يزيد من نمـو الكـالس       نيينمستخلص نبات التبغ الى الوسط الغذائي المضاف اليه االوكسينات والسايتوكا         

والسبب الحتوائها  ).Fojerska and Ciarkowska, 2012(نبات التبغ لمقارنة بالوسط الخالي من المستخلص 

دينات والتي لها نـشاط مـشابه لعمـل الـسايتوكاينينات كمـا ان              مييرعلى مادة النيكوتين الحاوي على الباي     

 Carbonالمستخلصات قد تحتوي على بعض المركبات الكيميائية والتي عادة تكـون مفيـدة للنبـات مثـل     

monoxide النبات الى في  انزيمات  قادر على التحويل بواسطةCarbon dioxide  والتي النبات يـستخدمها 

  ).Wanda and Ehow, 2012(في عملية البناء الضوئي 
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 الغذائية األوساط إلى تراكيز مختلفة للمستخلص المائي لنبات التبغ إضافة النتائج بان أشارتكما       

 أفرع وإنتاجة الكالس على التمايز قد حفز من قدر. كال على حدة  اوNAA وBA على ة الحاويMSالقياسية 

 الغذائية الحاوية فقط على االوكسينات األوساطخضرية في حين لم يحصل أي تمايز للكالس في 

 مل /غممل 50  عند الوسط الحاوي على10 األفرع وعدد 63%ات اذ وصلت نسبة التمايز الى نيينوالسايتوكا

ى ان مستخلص التبغ يحوي على مجموعة من  والسبب يعود الMSمستخلص تبغ في الوسط القياسي 

 األوساط إلى تضاف Hexitolsالمركبات العضوية يحتوي على ستة مجاميع من الكاربوكسيل والتي تسمى 

محمد ( النباتية األعضاء متعددة مفيدة كزيادة في نمو الكالس واستحداث تأثيرات إحداثالغذائية وتعمل على 

هذه االنزيمات تعمل على هدم ومتلك انزيمات ت خاليا النبات قد أن إلى أيضاوقد يعود  .)1990 ،وعمر

nicotine الى nicotine acid ويعمل هذا المركب على تمايز الكالس )Dubey, 2006(  النتائج أظهرتكما 

 قد خفض من نسبة تمايز الكالس الى جذور NAAبان المستخلص المائي الحاوي لنبات التبغ المضاف اليه 

 بحيث ان انعدام تمايز الكالس في التراكيز العالية وهذا يتفق مع ما NAAلوسط الحاوي فقط على مقارنة با

 وزمالئه بان التراكيز الواطئة من المستخلص المائي لنبات التبغ عزز من نمو Alabi الباحث إليه أشار

مستخلص المائي  وهذا يعود ربما الى التوازن الحاصل بين الGarden crotonالجذور من كالس نبات 

  .)Hartmann et al., 2002( ات واالوكسينات في الوسط الغذائينيينالسايتوكا

 حـد مـا     إلـى  فان أي زيادة في الوزن الطري للكالس يجب ان تقتـرن             أخرىهذا من جهة ومن جهة          

، الـصالح ( النووية والكاربوهيـدرات والبـروتين       األحماضبالتغييرات في المحتويات المختلفة لخالياه مثل       

 الغذائية القياسية قد سـاهم بـشكل        األوساط المستخلص المائي للتبغ الى      إضافةاذ ظهرت النتائج بان     ) 1987

 RNA الزيادة او النقصان في كمية       أنماط أناذ وجد    . الخس أوراقكبير في زيادة المحتويات الخلوية لكالس       

في جميع خاليا الكالس وذلـك لكـون عمليـة           جاءت مطابقة للزيادة و النقصان في كمية البروتين          DNAو  

عبـود و   ( النوويـة    واألحمـاض  على عملية بناء البروتين      األساسانقسام ونمو خاليا الكالس تعتمد بالدرجة       

الـذي يعـد مـن       قد يعود بسبب وجود النيكوتين الموجود في المستخلص المائي للتبـغ او           ) 2009 ،الدليمي

   النوويــةواألحمــاضاهم بــشكل فعــال فــي بنــاء البــروتين الــسايتوكاينينات الطبيعيــة والتــي تــس

RNAو DNA) Helgoson and Miller, 2005 ( السايتوكاتين الطبيعي المستخلص إضافةوهذا ما ذكر بان 

  المقطوعة للتبغ ولهذا يعد    األوراق النووية في    واألحماضاوالمصنع سبب تاخير هدم الكلوروفيل والبروتينات       

ويالحظ من النتائج بصورة عامة ). Leopoild and Kriedmann,1975(بناء البروتين ن محفز لينيالسايتوكا

عليه بالنسبة للحوامض النووية والبروتينات وان كميـة    مغايرة لما هوأنماطبان كمية الكاربوهيدرات اتخذت  

 أن إلـى عـود   وان االنخفاض في كمية الكاربوهيدرات ربمـا ي       . الكاربوهيدرات تباينت في الزيادة والنقصان    

) 1990 ، احمـد  ؛ 1987 ،الصالح( لية تمايز الكالس وبناء البروتين    الكاربوهيدرات للكالس قد استغلت في عم     
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 BAلتر/ ملغم1.0( القياسي الحاوي فقط على      MSوحصلت اكبر زيادة في محتوى الكاربوهيدرات في الوسط         

  ).NAAلتر /  ملغم 1.0+ 

 حاوية على تراكيز متباينة من أوساطن كالس نبات الخس النامية في  نجاح عملية تجذير الناتجة مإن      

 لألمراضمستخلص نبات التبغ واقلمتها تفسر بقدرة النباتات المتكونة على تحمل الظروف البيئية والمقاومة 

ن ا  الحشريةلألمراضالحشرية الحتوائها على نسبة معينة من النيكوتين المعروف بدوره الفعال في المقاومة 

 فعالة تستخدم في أساسيةتعزى الى كونها مادة " النيكوتين"لويد ق هذه الدراسة الى فصل أبدتهاالهتمام الذي 

  ); Koppad and Shivann, 2010 Eliasson et al., 1996( .العديد من المجاالت الطبية والزراعية

بات الخس من خالل عزلها  نأوراقولوجودها في المستخلص المائي للتبغ فقد ثبت وجودها في كالس 

 القلويد مما يدل على تفاعل األنبوبة أسفلوالكشف عنها باستخدام كواشف معينة اذ ظهر وجود راسب ابيض 
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