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مجلة البصرة ألبحاث نخلة التمر

تأثير الباكلوبيوترازول والكازين في المحتوى الكاربوهيدراتي والبروتيني
لكالس نخيل التمر  Phoenix dactylifera L.صنف نيرسي
ماجد عبد الحميد إبراهيم

هدى عبد الكريم ألطه

قسم البستنة وهندسة الحدائق

زياد طارق صافي العلي

مركز أبحاث النخيل/جامعة البصرة

كلية الزراعة/جامعة البصرة

الخالصة
أجريت هذه الدراسة في مختبر زراعة األنسجة النباتية/كلية الزراعة/جامعة البصرة للمددة مد

 2013/11/2ولغايددة  ،2014/3/2اسددتعمف فا ددا ال ددالي األولددي المسددتعد
الطرفيددة لنخاددف التمددر صددن

نارسددي ب ددد

م د ز ارعددة الب دراع

معرفددة تددر ار مددادتي البددا لو اوترازو وال ددازي فددي

المعتوى ال ار وهادراتي والبروتاني لل الي الجناني بعد مانية أسدابي مد الز ارعدة ز زرا ال دالي
األولددي بوا د  100ملغ د فددي الوسددا الغددذادي المددزود با وكسددا  NAAبتركاددز  10ملغ زلتددر
والسدااتوكاانا

األو أضددا

1-

 2ipبتركادز 2ملغ زلتدر 1-والفعد المنطدا  2غ زلتدر 1-بت ار ادز ابتدة فدي وسدطا

يليددب البددا لو اوترازو بت ار اددز  0و  0.3و  0.5و  0.7و  0.9و  1.0ملغ زلتددر

والوسا ال اني أضا

يليدب ال دازي بت ار ادز  0و 200و 400و 600و 800و 1000ملغ زلتدر

11-

اسددتمرت عمليددة يعددادة الز ارعددة لل ددالي الجنانددي فددي نفددي األوسددا الغذاديددة السدداب ة للددذكر ط د ريا

ولمدة  4أط رز بانت النتادج ي معاملة البا لو اوترازو  1.0ملغ ز لتر 1-أدت يلى زيادة معنوية

ف ددي معت ددوى األنس ددجة النباتي ددة ال ددالي الجنان دديل مد د ال ار وها دددرات ،تلت ددا ف ددي الت ددر ار معامل ددة

الب ددا لو اوترازو  0.9ملغد د ز لت ددر1-ز فيم ددا تفو ددت معنوي ددا مع دداملتي الب ددا لو اوترازو  0.5و 0.7

ملغ ز لتر 1-في معتوى األنسجة النباتية م البروتانات ،فدي عدا أدت جميد معدام ت ال دازي

يلددى زيددادة ااجابيددة وبصددورة طرديددة فددي معتددوى األنسددجة النباتيددة م د ال ار وهادددرات والبروتانددات
وخصوصا في المعاملة  1000ملغ ز لتر1-ز

المقدمة
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تنتمي نخلة التمر  Phoenix dactylifera L.الى العادلة ) (Arecaceaeوالرتبة

 Palmalesبر ندي2000 ،لزوتعد م عوادف النباتات الوعادية المزهرة الوعادة الفل ة  ،نادية
المسك وهي م أطجار الفا ة طبب ا ستوادية والمستديمة الخضرة ومنتطرة بطكف واس في

العراق والمناطق الجافة م مناطق الطرق األوسا وطما يفري يا )(Al-Khayri, 2001ز تلعب

ت انة زراعة األنسجة النباتية دو ار هاما في ي ار النخاف للعصو على يعداد ك ارة بفترة زمنية
صارة  ،ل د استعملت العداد م

منظمات النمو ومن ا مطجعات النمو ا وكسانات

والسااتوكاانانات والجبرلانات كما استعملت ايضا" البروتانات م ف ال ازينات بروتا العلابل
اضافة الى معو ات النمو ومن ا عامض ا بسيسك اسد وا لا
النباتات والتي تعمف على يعدا

واستطالة الخ يا أو أعدا

والبا لو اوترازو للعداد م

تر ارات معا سة لمطجعات النمو ع

تغارات على المعتوى ألبروتاني للخ يا داخف النبتات Ribeiro et

al., 2011لزأولى الدراسات كانت في عا  1985يذ عظ الباع و
يضافة بروتا

طريق ت بيا ان سا

العلاب ال ازي

زSteward et alل ي

المتعلفل يلى وسا الزراعة أدى يلى زيادة معتوى األنسجة

المزروعة خارج الجس العي م ال ار وهادرات و البروتانات ز و ا ) Davis et al.(1988أ

منظ النمو البا لو اوترازو أدى يلى زيادة معتوى ال ار وهادرات والبروتانات في أنسجة نبات
ط األوراق المزروعة نساجيا" في وسا  MSز

البزاليا وت و الجذور و زيادة عددها م

وفي دراسة ا ب ا ) Gehlot et al.(1989عو تر ار ت ار از مختلفة م البا لو اوترازو

في نمو ال الي لنبات اللو يا صن
 0.5ملغ ز لتر

1-

 Jaadiaيذ ت يعادة الزراعة لل الي في وسا  MSمج ز بد

م  Kinetinو1.5ملغ زلتر

 0و 1.7و  3.4و  6.8مايكرومو

1-

 ,ود

م  2,4-Dيضافة يلى ت ار از البا لو اوترازو
عظوا بعد  21او م

الزراعة أ

تركاز

البا لو اوترازو  6.8مايكرومو أدى يلى زيادة معتوى ال ار وهادرات والبروتانات لنساج ال الي
والتي بلغت نسبت ا  %1.6بانما أعطت معاملة الم ارنة نسبة بلغت  %1.0في عا كانت النسب

مت ار ة للتركازيا

3.4 ،1.7ل مايكرومو والتي كانت %1.3ز كما ذكر Collin and

) Edwards (1998ي تزويد الجزء النباتي بالناتروجا العضوي ع طريق يضافة األعماض
ا مانية بكميات لالة يلى وسا الزراعة أما بطكف عامض أماني مفرد أو بطكف بروتا  ,اؤدي

يلى زيادة المعتوى البروتاني في أنسجة النباتات الناتجة ز
ول و

غالبية الدراسات واألبعا

تركزت عو

توليفات وت ار اب األوسا

المستخدمة في هذه الت انة باتجاه عملية اإل ار ,لذا فا البع

العالي ا د

الغذادية

يلى دراسة تر ار

ت ار از مختلفة م البا لو اوترازو وال ازي في معتوى األنسجة النباتية ال الي الجنانيل م

ال ار وهادرات والبروتانات لنخاف التمر صن

نارسي ز
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المواد وطرائق العمل
أجريت هذه الدراسة في مختبر زراعة األنسجة النباتية/كلية الزراعة/جامعة البصرة للمدة م

 2013/11/2ولغاية  ،2014/3/2واستعمف فا ا ال الي األولي المستعد
الطرفية لنخاف التمر صن

نارسي وبعمر  4أط ر ب د

م زراعة البراع

تطوره يلى كالي جناني ،يذ زرا

100ملغ م ال الي في الوسا الغذادي المكو م أم ح Murashige and Skoog, MS
 4.33غ زلتر

1962ل و وا

1-

م يضافة المواد التالية :سكروز  30غ زلتر

1-

وفوسفات

الصوداو العامضية  200ملغ زلتر 100 Mesoinositol ,1-ملغ زلتر ،1-كبريتات األدنا 40

ملغ زلتر

1-

ومجموعة م الفاتامانات بتركاز  1ملغ زلتر 200 Glutamin ،1-ملغ زلتر ،1-فع

منطا  2غ زلتر

1-

ومنظمات النمو 10 NAAملغ زلتر 2 2ip ،1-ملغ زلتر

ت ار از مختلفة م البا لو اوترازو  0.3و 0.5و  0.7و  0.9و 1.0ملغ زلتر

 400و  600و 800و  1000ملغ زلتر

ضبا  pHضم

1-

مدى  5.8-5.7وأضا

1-

1-

بعدها ت يضافة

وال ازي  200و

ك على عدة فض ع وجود معاملة الم ارنة،
الد  5 Agarغ زلتر

الغذادي على درجة ع اررة  ْ 92-90ووزا الوسا بوا
20س وسدت الفوهات بال ط الطبي وغل ت بروراق ألمناو

1-

لوم

سخ

الوسا

 20مف ل ف أنبوبة اختبار ياي × 2.4

البخاري ) (Autoclaveتعت ضغا  1.04كغ زس
ودرست المؤطرات التالية -:
ُ

2

ع مت بواسطة ج از التع ي

ودرجة ع اررة  ْ 121ولمدة  20د ي ة

 -1الكاربوهيدرات
درت ال ار وهادرات عسب طري ة ) , Watanabe et al.(2000وذلك أخذ 0.05غ م

النساج النباتي الطري ووض في هاو خزفي م يضافة 1مف م ا ا انو تركاز  %80وسعق

جادا عتى تجاني ,وض النساج المسعوق في ج از الطرد المركزي  5000دورةز د ي ة
 10د ادق ,أخذ 1مف م
Anthroneالعدا

المستخلص وأضا

التعضار والمت و م

لب  3مف م

كاط

1-

لمدة

ا ن رو

)(50 mg antrone + 50 ml of H2SO4 95%

 ,وض المعلو في عما مادي على درجة ع اررة  ْ 100لمدة  10د ادق بعدها برد في ال لج
و يست ال ميات الذادبة ال لية بواسطة ج از المطيا الضودي  Spectrophotometerعلى
طو موجي  620nmوباستعما سكر ال لوكوز كمعلو

0غ ز لتر1-ز

-2البروتينات
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درت النسبة المدوية للبروتانات في مختبرات كلية الزراعة /س علو التر ة والمياه وذلك برخذ

 0.5غ م المادة الجافة المطعونة بوا
100مف وأضا

 3مكررات ل ف معاملة وضعت في دورق هض سعة

يلا ا 5مف م عامض ال بريتيك المركز وترك لمدة  24ساعة وم

لمدة  30د ي ة على ج از ال ض عتى الغليا

م العذر م

عدو

سخ

الفو ار ويترك لابرد,

أضا 3مف م الخليا العامضي  %4عامض الباروكلوريك المركز %96 +عامض ال بريتيك
المركزل وم

سخ المعلو عتى العصو على معلو رادق وأ مف العج يلى 50مف م

الماء الم طر ,و در النتروجا باستخدا طري ة  Micro kjeldhalالموصو

م

بف Page et

) ,al. (1982وعسب معتوى ال الي الجناني م البروتا اعتمادا على معتواها م النتروجا ,
وكانت ال راءات الم بتة في التجر ة م يسة بد ملغ ز غ

1-

وز طري ز

التحليل اإلحصائي
نفذت التجر ة باستخدا التصمي العطوادي ال امف )Completely Randomized (CRD

 Designوعللت نتادج الدراسة يعصاديا باستعما

تعلاف التباا

و ور با

المتوسطات

والمعام ت باختبار ا ف فرق معنوي المعد ) (R.L.S.Dعند مستوى اعتما  0.05الراوي

وخل 1980 ,لز

النتائج والمناقشة

محتوى األنسجة النباتية من الكاربوهيدرات

أظ رت نتادج الدراسة في الطكف 1ل زيادة معتوى األنسجة النباتية ال الي الجنانيل م

ال ار وهادرات م زيادة ت ار از البا لو اوترازو وال ازي بعد مرور  8أسابي م الزراعة ,ي أ
سجف التركاز  1.0ملغ ز لتر

1-

م البا لو اوترازو سجف أعلى معد لمعتوى األنسجة م

ال ار وهادرات والتي بلغت  2.985ملغ ز غ

1-

وز طري وبفارق معنوي ع جمي المعام ت

األخرى بما في ذلك معاملة الم ارنة ,ت ه في التر ار التركاز  0.9ملغ ز لتر
البا لو اوترازو والتي بلغ معتوى األنسجة م
طري ,في عا

بلغ معتوى األنسجة م

معاملة ال ازي  1000ملغ ز لتر

1-

ال ار وهادرات فا ا  2.480ملغ ز غ

ال ار وهادرات  1.929ملغ ز غ

1-

1-

م

1-

وز

وز طري في

ياسا بمعام ت ال ازي األخرى بما في ذلك معاملة الم ارنة
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التي سجلت أدنى معتوى لل ار وهادرات في األنسجة النباتية والبالغ  0.075ملغ ز غ
طري ز ي زيادة معتوى ال ار وهادرات عند الت ار از  1.0و  0.9ملغ زلتر

1-

1-

وز

للبا لو اوترازو

د يعود السبب يلى ي مرعلتي ال الي الجناني واألجنة الخضرية تمتاز بمعتوى عا م
ال ار وهادرات والدهو والبروتانات المخزنة والتي تنعكي على عدد األجنة وبالتالي النباتات
Joy et al.,1996 ; Gutman et al., 1992لز كما تلعب ال ار وهادرات دو ار في توجيب
الجناني والتي بدورها تنعكي على نوعية

عمليات األيض باتجاه الدخو في عملية الت وي

األجنة الناتجة ) (Trudi et al.,1998ز او ر ما يعود السبب يلى أ الطد ا زموزي أدى يلى
ت ار

ال ار وهادرات عا

بمعتوى عا من ا ,وا

تمازت األنسجة النامية تعت هذه الظرو

التغارات التي تعصف تعت ظرو

الطد هي مجموعة ت يفات م

بطكف زيادة في بناء ال ار وهادرات ،عا

بف الخ يا والتي تنعكي

تلعب ال ار وهادرات دو ار في نمو ال الي الجناني وفي

تنظي تطور األجنة الخضرية )(Gibson,2005ز كما أ البا لو اوترازو المضا
الغذادي اتعلف وم

المعتمف انب يعمف كعامف منظ لبناء ال ار وهادرات

يلى الوسا

(Davis et

)al.,1986ز نتادج هذه الدراسة تتفق م ما ذكره ) Wang et al.(1986أ خ يا ال الي
الجناني للتفاح المعرضة للطد المادي بتر ار البا لو اوترازو
ال ار وهادرات كما أ ت ار
ت وي األعضاءز

ذات معتوى مرتف

م

ال ار وهادرات ر ما يكو بم ابة خزي للطا ة الذي تعتاجب عملية

محتوى األنسجة النباتية من البروتينات

أظ رت نتادج الدراسة في الطكف 2ل زيادة معتوى األنسجة النباتية ال الي الجنانيل م

البروتانات م زيادة ت ار از ال ازي

ول ن ا اختلفت م ت ار از البا لو اوترازو المضافة يلى

الوسا الغذادي ،يذ سجف التركاز  0.5ملغ ز لتر

األنسجة م البروتانات والتي بلغت  9.40ملغ زغ
 0.7ملغ ز لتر

1-

1-

1-

م البا لو اوترازو أعلى معد لمعتوى

وز طري وبفارق غار معنوي ع التركاز

م البا لو اوترازو البالغ  9.10ملغ زغ

1-

وز طري ي أن ما تفو ا معنويا

على جمي المعام ت األخرى بما في ذلك معاملة الم ارنة ,ت ه التركاز  1000ملغ ز لتر 1-م

ال ازي الذي بلغ معتوى األنسجة م البروتانات فيب  8.20ملغ زغ

1-

وز طري كما تطار

نتادج التعلاف اإلعصادي ت ارب النسب في التركازيا  0.9و 1.0ملغ زلتر 1-م البا لو اوترازو

والتركاز  800ملغ ز لتر

1-

م ال ازي في معتوى األنسجة م البروتانات والتي ل تظ ر فروق

معنوية بان ما أذ بلغت  7.30و 7.70ملغ زغ
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1-

وز طري للتركاز  800ملغ ز لتر1-ز في عا

معاملة الم ارنة ا ف معتوى للبروتانات في األنسجة النباتية والبالغ  1.20ملغ زغ
ر ما يعود سبب زيادة معتوى األنسجة النباتية م

ملغ زلتر

1-

للبا لو اوترازو الى ي

آليات ا استجابة لظرو

طورت العداد م

الطد البادية كالضغا ا زموزي ومن ا م ار مة الذادبات (McCue and
البروتانات يلى أعد جوانب ا ستجابة لعملية

الطد التي تعرضت ل ا األنسجة ,كما أ التغارات التي تعصف تعت ظرو

ل ا فض

وز طري ز

البروتانات عند الت ار از 0.5و0.7ل

النباتات النامية تعت هذه الظرو

)Hanson,1990ز أو د يعود سبب زيادة ت ار
ت يفات م

1-

سجلت

الطد هي مجموعة

بف الخ يا والتي تنعكي بطكف زيادة في بناء ال ار وهادرات ومركبات أخرى مراف ة

ع

البا لو اوترازو المضا

المعتمف انب يعمف

يلى الوسا الغذادي اتعلف وم

كعامف منظ لبناء البروتانات )(Davis et al.,1986ز وهذا اتماطى م ما وجده عدد م

الباع ا ومن

Upadhyaya et al.,1986 ; Sankhla et al.,1985ل ،الى دور منظ

النمو البا لو اوترازو الذي اؤ ر في معتوى األنسجة م البروتانات وتختل

عسب مستويات

البا لو اوترازو وم نساج آلخر ,األمر الذي ر ما يعود لب سبب تفوق ت ار از البا لو اوترازو
 0.5و0.7ل ملغ ز لتر

1-

في معتوى األنسجة م البروتاناتز أو ر ما يكو سبب زيادة معتوى

األنسجة م البروتانات في التركاز  1000ملغ ز لتر

1-

م ال ازي تعود يلى طبيعة تركاب

الوسا الغذادي وباألخص وجود ال ازي يعمف على زيادة وعدات الطا ة مما اؤدي يلى عدو

عملية تصني نططة للبروتانات علي وآخرو 1984 ,لز كما أ ال ازي يعتوي على العداد م
األعماض ا مانية والفاتامانات ومن ا العامض ا ماني السستا  Cystineوعند يل اء نظرة على
التركاب األساسي للعامض ا ماني السستا

نجد دد أ

الجزيد د دة تتدرل

م

ارتبا

جزيدتي

 Cysteinم بعض ما بواسطة آصرة كبريتادية  (S-S) disulphideنتاجة أ سدة مجموعتي

ال ااو ) (-SHفي جزيدتي  Cysteineوبالتالي فا جزيدة السستا تعوي مجموعتي أما
) (NH2كمصدر م

للنتروجا العضوي إلدامة نمو ال الي الجناني ). (Anderson,1978

ويعتبر العامض ا ماني السستا

م

األعماض ا مانية الغنية بال بريت والتي يس

في

األنطط د ددة ا يضد د د دية لبعد د د دض الفاتامان د د دات مد د د ف  Biotinو  Thiamineوالمرافق اإلنزيمي
 Co-Enzyme Aيذ يطترك في ت وي بروتانات النبات ياسا 2001,لز نتادج هذه الدراسة
تتفق م ما ذكره ) Collin and Edwards (1998م ي بروتا العلاب ال ازي اؤدي يلى

زيادة معتوى األنسجة النباتية م البروتانات ز

نستنتج م هذه الدراسة أنة باإلمكا استخدا منظ النمو البا لو اوترازو و روتا العلاب

ال ازي في ت انة زراعة ا نسجب النباتية با أصنا
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كما اوصى باستخدا الت ار از المنخفضة م البا لو اوترازو و الت ار از العالية م بروتا
العلاب ال ازي لزيادة معتوى األنسجة م البروتانات  ,في عا ُيستخد ِكألهما بت ار از عالية
لزيادة معتوى األنسجة م ال ار وهادرات وبالتالي انعكي على زيادة النمو واإلنبات لألجنة
والنباتات الناتجة خارج الجس العي ز
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R.L.S.D 0.05 = 0.166

الكاربوهيدرات الكلية (ملغم/غم)

3.5

المعاملة (ملغم/لتر)

شكل ( :)1تأثير الباكلوبيوترازول والكازين في الكاربوهيدرات الكلية (ملغم/غم) للكالس
الجنيني بعد  8أسابيع من الزراعة لنخيل التمر صنف نيرسي
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المعاملة (ملغم/لتر)

شكل ( :)2تأثير الباكلوبيوترازول والكازين في البروتينات الكلية (ملغم/غم) للكالس الجنيني
بعد  8أسابيع من الزراعة لنخيل التمر صنف نيرسي
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Majid. A. Ibrahim

Huda. A. AL-Taha

Department of Horticulture and Landscape
Design College of Agriculture Basra
University

Zyad. T. S. AL-Ali
Date palm Research Center
Basra University

Summary
The present study has been performed at the labs . Of
Agricultural college /Basra University alluring the period between
2/11/2013 and 2/3/2014. A primary date palm Callus of Nersi cv. has
been used and
Treated with Paclobutrazol and Casein to evaluated their effect on
carbohydrate and protein contents of embryogeneic callus after eight
weeks of culturing . The primary callus has been cultured at the
average of 100 mg in the cultural medium of MS , supplemented with
NAA at concentration of 10 mg/L , cytokinin 2ip at concentration of
2mg/L and activated Charcol at concentration of 2g/L . Fist Cultural
medium supplemented with different concentrations of paclobutrazol
, which were 0, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 and 1.0 mg/L, while the concentration
of 0 , 200 , 400 , 600 , 800 and 1000 mg/L were used with Casein
treatment . Subcultural procedure has been conduit of on the same
above-mentioned media at month interval , up to 4 months .
Results of study explained that the treatment of paclobutrazol (PAC)
at conc. of 1.0 mg/L was the most effective treatment and led to a
significant increase in Carbohydrate content of embryogeneic Callus,
followed by the treatment of PAC at 0.9 mg/L . Hence , both PAC at
concentration of 0.5 and 0.7 mg/L led to an increase in the total
protein Content Noteworthy , all concentration of Casein (CH) led to
a positive and Significant increase for both content of Carbohydrate
and Protein , especially at concentration 1000 mg/L .
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