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الملخص

المقدمة:

الد ارســة فــي مختبـرات قســم الهندســة الوراثيــة العائــد لمركــز التقانــة اإلحيائيــة وتكنولوجيــا الغــذاء ،دائـرة
ُنفّــذت هــذه ّ
البحــوث الزراعيــة ،و ازرة العلــوم والتكنولوجيــا فــي الع ـراق ،فــي العــام  2013لتقييــم كفــاءة المســتخلص المائــي
لنبــات الحلفــا بالتراكيــز ( 1.5 ،1.0 ،0.5 ،0.25 ،0.0و % )2وتراكيــز مختلفــة مــن الكاينتيــن (،1.5 ،0.0
 )5 ،3مغ/لتــر فـ�ي تكويـ�ن الدرينـ�ات الدقيقـ�ة لصنفـ�ي البطاطـ�ا (دايمونـ�د وديـ�زري) فـ�ي تجربتيـ�ن منفصلتيـ�ن.
ضنــت الز ارعــات تحــت درجــة حـ اررة º 20-18م وظــام لمــدة  90يومـاًُ .حســبت أعــداد الدرينــات الدقيقــة لــك ّل
ُح ّ
نب�اـت فض�لاً ع��ن أوزانهـ�ا وأقطاره��ا .أظهــرت النتائــج التأثيــر االيجابــي للمســتخلص المائــي للحلفــا بالتركيــز %2
فــي عــدد ووزن الدرينــات (  2.1درينة/نبــات و  104.41مــغ علــى التوالــي) ،وبالتركيــز  %1فــي قطــر الدرينــة
معنوي ـاً فــي وزن الدرينــات (  188.41مــغ) .أمــا نتائــج الكاينتيــن فقــد
(  5.52مــم) .وتفـ ّـوق الصنــف ديــزري
ّ
أظهــرت تأثي ـ اًر معنوي ـاً فــي كل الصفــات المدروســة ليتفــوق فــي ذلــك التركيــز  5.0مغ/لتــر ليعطــي أعلــى عــدد
درينات  2.22درينة/نبات ،في حين أعطى التركيزين  3.0و 1.5مغ/لتر أعلى قطر ووزن للدرينة  6.95مم،
 388.38مــغ علــى التوالــي .لــم يختلــف الصنفــان معنويـاً فــي عــدد الدرينــات فــي حيــن تفــوق الصنــف دايمونــد
معنويـاً فــي قطــر ووزن الدرينــات التــي بلغــت  6.86مــم و  363.45مــغ علــى التوالــي.
ّ
الكلمات المفتاحية :البطاطا ،الحلفا ،المستخلص المائي ،الكاينتين ،الدرينات الدقيقة.

المهمــة فــي العالــم ،والتــي تنتمــي الــى العائلــة الباذنجانيــة ،التــي
تُعـ ّـد البطاطــا ) )Solanum tuberosum L.أحــد محاصيــل الخضــر
ّ
مهمـاً للعديــد مــن العناصــر الغذائيــة؛ النشــاء ،والســكر،
تضـ ّـم  90جنسـاً و 200نوعـاً ( .)Hawakes, 1990يعتبــر المحصــول مصــد اًر ّ
والبروتيــن ،واألحمــاض العضويــة والفيتامينــات (.)Hassan, 1990
اســتُخدمت تقنيــة ز ارعــة األنســجة النباتيــة ( )culture Plant tissueفــي إنتــاج بــذار األســاس الخإليــه مــن المســببات المرضيــة،
بكميــات كبي ـرة علــى مــدار الســنة ( ،)Sarker and Naik, 2000حيــث تعتمــد هــذه الطريقــة علــى تشــجيع
ويمكــن إنتاجهــا مخبري ـاً ّ
تكويــن الدرينــات الدقيقــة علــى النبــات مباش ـرة ،فــي ظــروف الز ارعــة النســيجية ،والتــي تتــم فيهــا تنميــة الب ارعــم المســتأصلة مــن درنــات
ذات رتــب عإليــه النقــاوة ،واســتئصال قممهــا الناميــة ،وزراعتهــا فــي أوســاط غذائيــة تحتــوي علــى تراكيــز معينــة مــن الســايتوكينيات
(البنــزل أدنيــن أو الكاينتيــن) حيــث يتــم الحصــول منهــا علــى نباتــات كاملــة ،ثــم تجــري عمليــة التقطيــع للنباتــات إلــى عقــل ،يتـ ّـم إعــادة
زراعتهــا لغــرض اإلكثــار ،وبعدهــا تنقــل إلــى وســط غذائــي خــاص بتكويــن الدرنــات (الحســيني وآخــرون; 2014 ،الحســيني.)2016 ،
إن الحاجــة تدعــو إلــى االهتمــام بإكثــار هــذا المحصــول باســتخدام الوســائل الحديثــة فــي التربيــة لغــرض الحصــول علــى البــذار ذات
ّ
المواصفــات المرغوبــة ( ،)Das et al., 2001إو�يجــاد بدائــل لتقليــل كلفــة اإلنتــاج ،ومنهــا مســتخلصات نباتــات األدغــال فــي اإلكثــار
الخضــري لبعــض المحاصيــل (الحيــدر 2002; ،الحســيني وآخــرون.)2010 ،
أن التراكي��ز المنخفض��ة منــ المس�تـخلص المائــي للحلفــا )Imperate cylindrica L.( Beaur Cogongrass
وجــد ناصــرّ )1997( ،
قــد أحدثــت زيــادة معنويــة فــي أطـوال المجمــوع الخضــري والجــذري لنباتاــت الحنطــة ( )Triticum aestivum L.فــي ظــروف المختبــر،
فــي حيــن ثبطــت التراكيــز العاليــة نمـ ّـو المجموعيـ�ن الخض�رـي والجذــري .اختبــر الحيــدر 12 )1986( ،نوع��اً مــن المســتخلصات المائيــة
أن مســتخلص الكوشــيا
مــن األعشــاب الحوليــة ،عنــد ز ارعــة أجنــة الخيــار  Cucumis sativas L.نس��يجياً فــي الوســط  ،MSووجــد ّ
 Kochia indicaوالخبيزة  Cardaria draba L.ذات تأثير تثبيطي في صفات الطول والوزن الجاف ٍّ
لكل من الرويشة والجذير،
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فــي حيــن حفّــز مســتخلص الدنــان Echinochloa crus-galli L.والشــعيرة  Hordeum glaucum stuedوالكلغــانSliybum
 marianum L.النمو ،وزاد مع زيادة التراكيز ،أما التراكيز المنخفضة من مستخلصات الرغيلة  Chenopodium album L.والحنيطة
 Lolium rigidum Gaudوالخبــاز  Malva rotundifolia L.والمديــد  Convolvulus arvensis L. Desvحفــزت النمــو ،بينمــا
تراكيزها العإليه ثبطت النمو .أما فيما يخص البطاطا المكثرة نسيجياً ،فقد استخدمت مستخلصات الحلفا والسفرندةSorghum halepense
 L.persأو  Phalaris minor Retzوالزمــزوم  Dichanthium annulatum (Forsk) Stapf.والطرطيــع Schanginia
 aegyptiaca Hasselq. Aellenوالتيــ س�بـبت تأثي��ر مثبط�اـً فــي عــدد الفــروع الخضريــة ،عنــد اســتخدامها بالتراكيــز المنخفض��ة ،وازدادت
شدة التثبيط مع زيادة مستويات التراكيز (الحيدر .)2002 ،ألجل ذلك فقد أجري هذا البحث ألجل دراسة كفاءة المستخلص المائي للحلفا
في إنتاج الدرينات الدقيقة ،ومقارنته مع الوسط الغذائي المخصص لذلك والمضاف إليه تراكيز مختلفة من الكاينتين ،لصنفين من البطاطا
(دايمونــد وديــزري) ،واعتبارهــا بدائــل رخيصــة الثمــن عوضـاً عــن منظمــات النمــو المســتوردة والباهضــة الثمــن.
مواد البحث وطرائقه:
الد ارســة فــي مختبـرات قســم الهندســة الوراثيــة العائــد لمركــز التقانــة اإلحيائيــة وتكنولوجيــا الغــذاء ،دائـرة البحــوث الزراعيــة ،و ازرة
ُنفّــذت هــذه ّ
العلوم والتكنولوجيا في العراق ،عام ُ .2013زرعت األفرع الساقية بطول  1.5سم لنباتات البطاطا صنفي دايموند وديزري ،على الوسط
الغذائــي المتكــون مــن أمــاح  (Murashige and Skooge, 1962) MSالمضــاف إليــه  60000 ,1 ,2 ,2 ,100 ,0.4مغ/لتــر لــكل
من  Sucrose ،Indole acetic acid ،Nicotinic acid ،Glycine ،Myo-inositol ،Thaimine-Hclعلى التوالي ،وأضيف
إليــه الكاينتيــن بالتراكيــز ( )5.0 ،3.0، 1.5، 0.0مغ/لتــر .أمــا تجرب��ة مس��تخلص الحلف��ا فقـ�د جمعــت نبات�اـت الحلفــا كامل ـةً (ســيقان،
وف��روع  ،وأوراق) بح ّشهــا مـ�ن مسـ�توى س�طـح التربـ�ة ف��ي بدايــة فصــل الصي�فـ ،ووضعهـ�ا فــي أكيــاس نايلــون ،ونقلهــا إلــى المختبــر ،حيــث
غس��لت بم��اء الحنفي��ة ع��دة م��رات ،بعدهاــ بالماــء المقطـ�ر ،ث�مـ تركهــا فترــة قصيـرة لتجـ�ف ،وقطعــت قطــع صغيـرة بطــول  1ســم .اســتخدمت
طريق��ة االسـ�تخالص بالماــء الب�اـرد بدرحــة ح�� اررة الغرف�ةـ ،حيثــ أخـ�ذ  500ملــ منــ المـ�اء المقطــر ،ووضــع فــي خــاط كهربائــي (Waring
 )Blanderوأضيــف لــه  500غـرام مـ�ن نباتاــت الحلفـ�ا المقطع��ة ،وخلطــت بالخلـاط الكهربائــي لمــدة  5دقائـ�ق .نقلــ الخلي��ط ال��ى ســلندر
مــدرج ( ،)Cylinderوتــرك الخليــط مــدة ســاعتين ،ثــم فصــل ال ارئــق عــن المـواد ال ارســبة بقمــاش ،ثــم تــم تنقيــة المســتخلص ال ارئــق بإمـ ارره مــن
خالل ورق الترشيح ( ،)Whatman No.1موضوعة في أقماع بخنر ( ،)Buchnnerوحفظ المستخلص في الثالجة لحين االستعمال
( ; Snedecor and Cochran, 1978الجبــوري والحيــدر .)2001 ،اعتبــر المســتخلص كامــل القــوة (  ،)Stock 100%وأخــذت منــه
التراكيز ( ) 20 ,15, 10 , 5 , 2.5مل/لتر وأضيفت للوسط الغذائي الخاص بإنتاج الدرينات الدقيقة ،ليكون التركيز ( 0.5,0.25
 1.5 ,1.0,و  % ) 2.0إضافــة إلــى وســط الشــاهد ( ،)Controlوالوســط المعتمــد (المحــدد بــه تركيــز الكاينتيــن فــي التجربــة األولــى).
حضنــت الز ارعــات تحــت ظــروف درجــة حـ اررة º 20-18م وظــام لمــدة  90يومـاً وأخــذت البيانــات عــن النســبة المئويــة لتكويــن الدرنــات،
عــدد الدرنــات ،وأوزانهــا (غ) ،وأقطارهــا (ســم) .قيســت باســتخدام الفدمــة (.)Vernier
التحليل اإلحصائي:
ُنفّــذت التجــارب العامليــة وفــق التصميــم العشـوائي الكامــل وبعشـرة مكــررات لجميــع المؤشـرات المقاســة ،ثــم حلّلــت البيانــات إحصائيـاً وفــق
اختبار  L.S.Dعند مســتوى احتمال  % 5باســتخدام البرنامج اإلحصائي  GenStatاإلصدار .12
النتائج والمناقشة:
تأثير الكاينتين في إنتاج الدرينات الدقيقة:
معنوي ـاً فــي عــدد الدرينــات الدقيقــة المتكونــة  .أمــا إضافــة
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ـ
ل
تخت
ـم
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ـ
ن
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أن
ّ
أظه��رت النتائــج ال ـواردة فــي الجــدول (ّ )1
الكاينتين بتراكيزه المختلفة إلى الوســط الغذائي فقد أثر معنوياً في عدد الدرينات الدقيقة ،وبلغ أعلى متوســط لعدد الدرينات  2.22درينة/نبيتة
معنوي ـاً عــن الوســط المحايــد ،والوســط الغذائــي المضــاف إليــه  3.0مغ/ليتــر كاينتيــن  1.65و  1.56علــى التوالــي،
والــذي لــم يختلــف
ّ
فــي حيــن اختلــف معنوي ـاً عــن الوســط الغذائــي المضــاف إليــه  1.5مغ/ليتــر كاينتيــن ،حيــث بلــغ متوســط عــدد الدرينــات  1.42درينــة/
نبيتــة .لــم تختلــف األصنــاف معنويـاً فــي عــدد الدرينــات ،فــي حيــن اختلفــت التداخــات بيــن تراكيــز الكاينتيــن واألصنــاف المدروســة معنويـ ًا
فيمــا بينهمــا ،فــي متوســط عــدد الدرينــات ،حيــث بلــغ أعلــى متوســط لعــدد الدرينــات  2.31درينة/نبيتــة لنباتــات صنــف ديــزري المــزروع فــي
الوسط الغذائي المضاف إليه  5.0مغ/ليتر كاينتين ،والذي تفوق معنوياً على نباتات صنف ديزري المزروعة في الوسط الغذائي  1.5مغ/ليتر
معنوي ـاً علــى نباتــات صنــف دايمونــد المزروعــة فــي
كاينتيــن والمزروعــة فــي الوســط المحايــد ( 1.30 ،1.54علــى التوالــي) ،كمــا تفـ ّـوق
ّ
الوســط الغذائــي المضــاف إليــه  1.5و 3.0مغ/ليتــر كاينتيــن ،حيــث بلغــا  1.29و 1.40درينــة /نبيتــة علــى التوالــي ،ولــم يختلــف عــن بقيــة
التداخــات.
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الجدول  .1إنتاج الدرينات الدقيقة من األفرع الساقية المكاثرة نسيجيا ً والنامية في وسط يحتوي تراكيز مختلفة من الكاينتين بعد  90يوم
من الزراعة
تراكيز الكاينتين (مغ/ليتر)1
0.0

عدد الدرينات الدقيقة/نبيتة
دايموند

ديزري

2.0

1.30 d

abc

المتوسط
1.65 ab

1.5

d

1.29

bcd

3.0

cd

1.40

1.71abcd

ab

5.0

ab

2.12

2.31 a

a

المتوسط

a

1.70

1.72 a

1.54

b

1.42
1.56
2.22

األرقام التي تحمل حروفا֓ متشابهة للعوامل الرئيسة وتداخالتها التختلف عن بعضها معنويا ً حسب اختبار  L.S.Dعند مستوى احتمال .5%

معنويـاً علــى الصنــف ديــزري وأعطــى متوســط
معنويـاً فــي متوســط قطــر الدرينــات ،وأوزانهــا ،حيــث تفـ ّـوق صنــف دايمونــد
أثــرت األصنــاف
ّ
ّ
قطــر ووزن بلــغ  6.86مــم و 363.45مــغ علــى التوالــي ،فــي حيــن بلــغ متوســط قطــر ووزن الدرينــات فــي الصنــف ديــزري  5.68مــم
معنويـاً فــي متوســط قطــر الدرينــات
و 321.93مــغ علــى التوالــي .فــي حيــن لــم يكــن للتراكيــز والتداخــات بيــن األصنــاف والتراكيــز تأثيـ اًر
ّ
(الجدول  .)2أثرت التراكيز معنوياً في متوســط وزن الدرينات الدقيقة ،وبلغ أعلى متوســط  388.32مغ عند التركيز  1.5مغ/ليتر كاينتين،
واختلــف معنويـاً عــن باقــي التراكيــز ،فــي حيــن بلــغ أقــل متوســط وزن درينــة  315.80مــغ عنــد التركيــز  5.0مغ/ليتــر كاينتيــن (الجــدول .)2
أثــرت التداخــات بيــن األصنــاف والتراكيــز معنويـاً فــي وزن الدرينــات الدقيقــة ،حيــث تفوقــت أفــرع صنــف دايمونــد المزروعــة فــي الوســط
الغذائــي المضــاف إليــه  3.0مغ/ليتــر كاينتيــن ،وأعطــى متوســطاً بلــغ  556.20مــغ الــذي اختلــف معنوي ـاً عــن باقــي التداخــات ،فــي
حيــن بلــغ أقــل متوســط  220.55مــغ ألفــرع صنــف ديــزري المزروعــة فــي الوســط الغذائــي المضــاف إليــه  3.0مغ/ليتــر ،والــذي لــم
يختلــف معنوي ـاً عــن أفــرع صنــف ديــزري المزروعــة فــي الوســط الغذائــي المضــاف إليــه التركيــز  1.5و 3.0وأفــرع صنــف دايمونــد
المزروعــة فــي الوســط الغذائــي الخالــي مــن اإلضافــة ،والوســط المضــاف إليــه  5.0مغ/ليتــر.
تظهــر النتائــج التفــاوت فــي اســتجابة األصنــاف المدروســة للتراكيــز المختلفــة للكاينتيــن المضافــة لوســط إنتــاج الدرينــات الدقيقــة ،فــي
تأثيرهــا فــي عــدد الدرينــات المتكونــة ،حيــث يظهــر زيــادة فــي عــدد تلــك الدرينــات فــي الوســط الغذائــي المضــاف إليــه  5.0مغ/ليتــر
كاينتيــن لــكل مــن صنفــي البطاطــا المدروســين ديــزري ودايمونــد ،والبالغــة  2.31و  2.12درينة/نبيتــة علــى التوالــي .فــي حيــن كانــت
اســتجابة الصنــف دايمونــد منخفضــة عنــد التركيزيــن  1.0و 3.0مغ/ليتــر وكذلــك الصنــف ديــزري عنــد التركيــز  1.5مغ/ليتــر ،وقــد
يفســر ســبب تلــك الزيــادة إلــى فعاليــة الكاينتيــن ودوره فــي عمليــة تكويــن الدرينــات الدقيقــة مــن خــال احتوائــه علــى أضرتيــن مزدوجتيــن
ّ
(  ،) Guenzi and Macalla, 1966والــذي يتيــح فرصــة للكاينتيــن لالرتبــاط بجزيئــات مكونــات الوســط الغذائــي األخــرى إلحــداث
التأثيــر المطلــوب ،والــذي يشــمل دفــع النبــات باتجــاه تكويــن الدرينــات الدقيقــة (الصالحــي ،)1994 ،أو الــى تحفيــز تحويــل الب ارعــم
الجانبيــة إلــى مــدادات  Stolonsومــن ثــم تكويــن درينــات دقيقــة هوائيــة  .Aerial microtubersفضـاً عــن وجــود الســكر بتركيــز عالــي
( 60غ/ليتــر) الــذي يحفــز تكويــن الدرينــات الدقيقــة فــي البطاطــا ،عــن طريــق تأثيـره األســموزي ( )Motallebi – Azar et al., 2013
متح ـوالً إلــى نشــاء بتطــور تكويــن الدرينــات الدقيقــة (عــن طريــق زيــادة انقســام الخاليــا وتوســع نهايــة المــدادات).
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الجدول  .2تأثير الكاينتين وأصناف البطاطا في متوسط قطر ووزن الدرينات الدقيقة بعد  90يوم من الزراعة.
تراكيز الكاينتين
مغ/ليتر

قطر الدرينات الدقيقة (مم)

المتوسط

الوزن الطري للدرينات الدقيقة (مغ)

دايموند

ديزري

0.0

a

5.87

5.66 a

5.77 a

1.5

a

7.81

a

5.66

a

6.43

415.72 b

3.0

a

7.20

a

6.08

a

6.95

556.20 a

220.55 c

5.0

a

6.55

a

5.32

a

5.94

230.8 c

400.56 b

363.45 a

321.93 b

6.86 a

المتوسط

5.68 b

المتوسط

دايموند

ديزري

251.06 c

425.00 b

338.03 b

241.62 c

388.38 a
328.67 b
315.80 b
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تأثير المستخلص المائي لنبات الحلفا في إنتاج الدرينات الدقيقة:
تشير نتائج الجدول ( )3أن األصناف لم تختلف معنوياً في تكوين الدرينات الدقيقة .أما التراكيز المختلفة للمستخلص المائي للحلفا فقد
أثر معنوياً في عدد الدرينات ،وأعطى التركيز  %2متوسطاً بلغ  2.12درنة/نبات الذي لم يختلف معنوياً عن الوسط المعتمد المضاف
إليــه  5.0مغ/كاينتيــن والوســط ذو التركيــز  ،% 1.5والتركيــز  ،0.5%والوســط الخالــي مــن اإلضافــة والتــي بلغــت  1.8 ،2.22و1.7
و  1.65درينــة /نبيتــة علــى التوالــي ،واختلــف معنويـاً عــن باقــي التراكيــز .وأظهــرت نتائــج الجــدول نفســه أن أصنــاف البطاطــا المدروســة
لــم تختلــف فيمــا بينهــا فــي متوســط عــدد الدرينــات ،كذلــك لــم يكــن للتداخــل بيــن التراكيــز واألصنــاف تأثيــر معنــوي فــي متوســط هــذه الصفــة.
الجدول  .3إنتاج الدرينات الدقيقة من األفرع الساقية المكثرة نسيجيا ً والنامية في تراكيز مختلفة من مستخلص الحلفا بعد  90يوم من الزراعة
تراكيز مستخلص الحلفا%

عدد الدرينات الدقيقة /نبيتة

المتوسط

دايموند

ديزري

0.0

a

2.0

a

1.3

1.65 bc

0.25

a

1.4

a

1.6

1.5 c

0.5

a

1.8

a

1.6

1.7 abc

1.0

a

1.2

a

1.6

1.4 c

1.5

a

1.6

a

2.0

1.8 abc

2.0

a

2.2

a

2.0

2.1 ab

2.31

2.22 a

الوسط المعتمد
المتوسط

a

2.12

1.76 a

a

1.77 a
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أمــا التأثيــر فــي متوســط قطــر ووزن الدرينــات ،فتشــير النتائــج فــي الجــدول ( )4أن األصنــاف لــم تختلــف معنوي ـاً فــي متوســط قطــر
الدرينــات ،فــي حيــن تفــوق الصنــف ديــزري فــي وزن الدرينــات ،وأعطــى متوســطاً بلــغ  188.41مــغ ،فــي حيــن أعطــى الصنــف دايمونــد
متوســطاً بلــغ  143.81مــغ .أمــا تأثيــر تراكيــز المســتخلص المائــي للحلفــا فــي متوســط قطــر الدرينــات وأوزانهــا فلــم تكــن إيجابيــة مقارنــة
بالوســط الغذائــي المعتمــد ،والوســط الخالــي مــن اإلضافــة ،اللــذان أعطيــا أعلــى متوســط قطــر ،ووزن درينــات بلغــت  5.35مــم 315.68 ،مــغ
و 5.66مــم و 338.03مــغ علــى التوالــي.
أمــا التداخــل بيــن األصنــاف وتراكيــز المســتخلص المائــي للحلفــا فلــم يختلفــا معنويـاً فــي متوســط قطــر الدرينــات ،فــي حيــن اختلفــا معنويـاً
فــي متوســط وزن الدرينــات (الجــدول  ،)4حيــث أعطــى كل مــن وســط المقارنــة والوســط المعتمــد المــزروع فيــه نباتــات الصنــف ديــزري،
أعلــى متوســط وزن درينــات بلــغ ( 425.00و )400.56مــغ علــى التوالــي ،واختلفــا معنويـاً عــن باقــي التداخــات.
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أمــا أقــل متوســط وزن درينــات بلــغ  76.48مــغ للصنــف دايمونــد المــزروع فــي الوســط المضــاف إليــه  % 1.5مســتخلص مائــي للحلفــا،
والصنــف ديــزري المــزروع فــي الوســط المضــاف إليــه  %2مســتخلص مائــي للحلفــا علــى التوالــي.
قــد يفســر ســبب االنخفــاض فــي كفــاءة المســتخلص المائــي لنباتــات الحلفــا ولكافــة مســتوياته مقارنــة مــع وســط المقارنــة والوســط المعتمــد
فيــ إنت�اـج وتكوي�نـ الدرين��ات الدقيقةــ لنباتــات صنف�يـ البطاطــا (دايمون��د وديـ�زري) ،المزروع��ة تح��ت الظـ�روف المختبري��ة الـ�ى احتـ�واء
المس�تـخلص المائيــ لمركبــات كيماويــة  Chemical compoundsلهــا القــدرة فــي إحــداث تأثيــر تثبيطــي فــي نمــو النباتــات األخــرى
(ناصــر.)Patteson, 1981 ; Demos et al., 1975; 1997 ،
الجدول  .4تأثير مستخلص الحلفا وأصناف البطاطا في متوسط قطر ووزن الدرينات بعد  90يوم من الزراعة
تراكيز مستخلص
الحلفا%

قطر الدرينات الدقيقة (مم)

المتوسط

الوزن الطري للدرينات الدقيقة (مغ)

المتوسط

دايموند

ديزري

0.0

a

5.66

5.66 a

5.66 a

0.25

a

4.33

5.24 a

4.79 bc

83.50 cd

0.5

a

4.47

a

4.65

4.56 c

99.45 cd

80.62 d

1.0

a

5.40

a

5.65

5.52 ab

133.08 cd

143.67 c

138.38 b

1.5

a

3.74

a

4.76

4.24 d

76.48 d

99.19 cd

87.83 c

2.0

a

5.41

a

5.19

5.30 abc

132.33 cd

76.48 d

104.41 b

الوسط المعتمد

a

5.35

a

5.35

5.35 a

230.80

400.56 a

315.68 a

143.81 b

188.41 a

المتوسط

4.91 a

5.21 a

دايموند

ديزري

251.06 b

425.00 a

338.03 a

93.40 cd

88.45 c
90.03

b

c
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االستنتاجات:
اختلــف ســلوك الصنفيــن ديــزري ودايمونــد فــي اســتجابتهم إلضافــة الكاينتيــن والمســتخلص المائــي للحلفــا بتراكيزهمــا المختلفــة ،وقــد يفســر
ذلــك علــى أســاس اختــاف محتواهــا مــن الهرمونــات الطبيعيــة ،فضـاً عــن االختالفــات فــي التركيــب الو ارثــي وقابليتــه الوراثيــة الكامنــة
(.)Gargantini et al., 2009 ; Bachem et al., 2000
علــى الرغــم مــن عــدم تفــوق المســتخلص المائــي للحلفــا علــى الوســط المعتمــد (المضــاف إليــه  5.0مغ/ليتــر كاينتيــن) فــي صفــات قطــر
ووزن الدرينــات الدقيقــة ،لكــن كان تأثي ـرة إيجابي ـاً فــي تحفيــز تكويــن الدرينــات الدقيقــة ،حيــث أعطــى مســتخلص الحلفــا وبالتركيــز %2
والمــزروع فيــه الصنــف دايمونــد والصنــف ديــزري عــدد درينــات  2.20و 2.0درينة/نبيتــة ،الــذي لــم يختلــف معنويـاً عــن الوســط المعتمــد
 2.12و 2.31درينة/نبيتــة علــى التوالــي ،وقــد يكــون ذلــك نتيجــة الحتواءهــا علــى مركبــات أخــرى لهــا فعــل تحفيــزي غيــر تثبيطــي أحــدث
ذلــك التأثيــر ،وقــد تكــون التراكيــز المســتخدمة منخفضــة فلــم يظهــر فعــل تلــك المركبــات ممــا يتطلــب ضــرورة إج ـراء تحاليــل كيمياويــة
تكشــف عــن المركبــات الفعالــة فــي إحــداث التأثيــر.
أعطــت هــذة النتائــج تصــور مبدئــي فــي إمكانيــة زيــادة تراكيــز المســتخلص المائــي للحلفــا بمســتويات أعلــى مــن  ،%2ود ارســة كفاءتهــا
فــي عمليــة تكويــن الدرينــات الدقيقــة ،ومقارنتهــا مــع الوســط المعتمــد مــع محاولــة اســتخدام المســتخلص الكحولــي للحلفــا ،ومــدى فعاليتــة
ومقارنتــه مــع المســتخلص المائــي المــدروس .كذلــك أعطــت النتائــج مســاحة واســعة فــي فرصــة البحــث والتقصــي عــن مســتخلصات نباتيــة
أخــرى (مائيــة او كحوليــة) ،سـواء أدغــال أو خضــر ذات تأثيــر إيجابــي أقــوى مــن مســتخلص الحلفــا ،وبالتالــي إمكانيــة اعتمادهــا كبدائــل
طبيعية.
المراجع:
الجبــوري ،باقرعبــد خلــف وحامــد جعفــر أبــو بكــر الحيــدر (  .)2001تأثيــر تراكيــز مختلفــة مــن المســتخلصات الحــارة والبــاردة لبعــض
االدغــال فــي إنبــات ونمــو الحنطــة (  )Triticum aestivumتأثيــر االدغــال الصيفيــة .مجلــة جامعــة بابــل ،سلســلة العلــوم
الصرفــة والتطبيقيــة.527 – 512:)3(6 .
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 تأثيــر المســتخلص المائــي لنباتــات الحلفــا.)2010(  عبــد الجاســم محيســن الجبــوري ونــو ار صاحــب، زينــب عبــد الجبــار حســين,الحســيني
. العـراق، جامعــة تكريــت، وقائــع المؤتمــر العلمــي األول لكليــة العلــوم.فــي نمــو نباتــي البطاطــا وقصــب الســكر خــارج الجســم الحــي
.160-164 :)(عــدد خاص
 لتحســين تحمــلSolanum tuberosum L.. توظيــف التغايــر الو ارثــي فــي البطاطــا.)2016 (  زينــب عبــد الجبــار حســين،الحســيني
. العـراق. جامعــة الكوفــة. كليــة الز ارعــة. أطروحــة دكتــوراه.الملوحــة خــارج الجســم الحــي
 اإلكثــار.)2014 (  زينــب عبــد الجبــار حســين ونــو ار صاحــب وتغريــد عبــد الجبــار وشــيماء عبــد اللطيــف وهيفــاء محســن،الحســيني
 المؤتمــر العلمــي الثالــث. خــارج الجســم الحــيSolanum tuberosum L الخضــري الدقيــق ألربعــة أصنــاف مــن البطاطــا
.)4(8 :)  ( عــدد خــاص. مجلــة مركــز بحــوث التقنيــات اإلحيائيــة،لجامعــة النهريــن
 رســالة. تأثيــر المســتخلصات النباتيــة لبعــض االدغــال فــي ز ارعــة االنســجة ونمــو النبــات.)1986 ) حامــد جعفــر أبــو بكــر،الحيــدر
. الع ـراق. جامعــة بغــداد. كليــة الز ارعــة.ماجســتير
 اســتخدام مســتخلصات بعــض اإلعشــاب لتحســين القابليــة الخزنيــة والز ارعــة النســيجية للبطاطــا.)) 2002 حامــد جعفــر أبــو بكــر،الحيــدر
. العـراق. جامعــة بغــداد.كليــة الز ارعــة.  أطروحــة دكتــوراه.Solanum tuberosum L.
 كليــة. رســالة ماجســتير. اســتجابة ســبعة أصنــاف مــن البطاطــا خــارج الجســم الحــي.)1994(  علــي عبــد األميــر مهــدي،الصالحــي
. الع ـراق، جامعــة بغــداد.الز ارعــة
) وفــولTriticum aestivum . (  تأثيــر بعــض المســتخلصات النباتيــة فــي انبــات ونمــو الحنطــة.)1997(  علــي فرهــود،ناص��ر
. الع ـراق. جامعــة بغــداد.كليــة الز ارعــة. أطروحــة دكتــوراة. ) وبعــض االدغــالGlycin max (L.) Merr ( الصويــا
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Abstract
The present study was conducted at Genetic Engineering Department in Agricultural
Research Directorate in Ministry of Science and Technology/Iraq in 2013, to evaluate
the effectiveness of aqueous extract of cogon grass at concentrations of (0.0 ,0.25,
0.5, 1, 1.5 and 2%) and Kinetin (0.0, 1.5, 3, 5) mg/L on microtuberization of two
potato varieties; Daimond and Desire, in two separate experiments. All cultures
were placed in a growth room chamber at temeratures of 18-20 °C with darkness
for 90 days, until microtubers harvest. Data of microtuber per plant, diameters and
weights were investigated. Results showed a positive effect of cogon grass extract
at 2% on the number of microtubers and fresh weight (2.1, 104.41 mg, respectively)
and at 1% on the diameter (5.52 mm). Desiree cultivar was the best in fresh weight
of microtubers (188.41mg). The results of kinetin showed a significant effect on
all of the studied traits. The superior kinetin concentration was 5.0 mg/L which
gave the highest number of microtubers 2.22, while the concentrations 3.0 and 1.5
mg/L gave the highest values of diameter and weight ( 6.95 mm and 388.38 mg,
respectively). The two cultivars did not differ significantly in number of microtubers,
while Diamond cultivar was significantly higher in diameter and weight (6.86 mm
and 363.45 mg, respectively).
Key words: Potato, Cogon grass, Aqueous extract, Kinetin, Microtubers.
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