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 ملخص

 PEG (Polyethylene Glykol) 6000   و ZPT 2,4-Dاثبس انضَبدح . ٢٠١٣. ٠٩٦٢٠٠٢٤. نُهخ، فطشَخ َىس

   إلَزبج انًشكجبد انثبَىَخ فٍ انثمبفخ انكبنظ يٍ عزُفُب Media MS (Murashige & Skoog)إنً 

(Stevia rebaudiana Bertoni M.)ًٍأطشوحخ، لغى األحُبء، كهُخ انؼهىو وانزكُىنىخُب .   ثحث انؼه

دكزىس افُكب عبَذٌ عبفُزشٌ، : رحذ اإلششاف. فٍ اندبيؼخ اإلعاليُخ انحكىيُخ يىالَب يبنك إثشاهُى يبالَح

MPٍََصُح انذٍَ، . أحًذ:    واإلششاف انذM.A  .

Stevia rebaudina Bert. هى ػضى عفٍ األعشح ،family Asteraceae َحصم ،

(stevioside ،rebaudioside A ،B ،C ،D ،E  و ducoside A ) انزٍ اعزخذايهب كضَبدح انـذائُخ يثم نزر

 كبَذ  PEG 6000  و D-2,4 رشكُض يضَح يٍرهذف هزا انجحث نُؼشف . انطؼبو أو رحهُخ فٍ يضبف فُزبيُُبد

. In Vitro  فٍ stevia(  (Stevia rebaudiana Bert. Mيؤثش فٍ صَبدح إَزبج انًشكجبد انثبَىَخ فٍ انكبنظ 

PEG 6000 هى إحذي يٍ انطشق انزالػت وعُهخ انُجذ In Vitroهو المركب الذي .   نضَبدح انًشكجبد انثبَىَخ

مما آدى إلى , بحٌث الٌمكن استٌعابها من المٌاه فً المتوسط,  من احتمال االسموزي من الحلPEGتظل  ٌمكن أن

النباتات التى ٌسبب الضغط االسموزى ٌدفع الخالٌا البروتٌنات والجٌنات الترمٌذ ال ألنزٌمات المشاركة فً تشكٌل 

 .الحٌوى من المركبات الثانوٌة

 يدًىػخ يضشوة يغ ثالثخ ١٢يغ  (RAL)َغزخذو هزا انجحث ثًُهح رصًُى كبيم انؼشىائُخ 

وانؼبيم  (نزش/  يهؾ ٣نزش، و /  يهؾ ٢نزش، /  يهـى ١ )D-2،4انؼبيم األول هى رىفُش انًُى انًُظى انُجبرُخ . يكشساد

وكبَذ انًؼهًبد لُبط . (نزش/  يهـى ٢٥نزش، و /  يهؾ ١٥نزش، /  يهـى ٥نزش، /  يهـى 0 )PEG 6000انثبٍَ هى رىفُش 

kalus َغُح ونىٌ )، وصٌ انكبنظ، يىسفىنىخُب انكبنظ (ص)انكبنظ اصدساع  (٪)، وانُغجخ انًئىَخ (أَبو) انُبشئخ

واردبهٍُ إلَدبد  (ANOVA)ولذ رى رحهُم انجُبَبد يغ رحهُم انزجبٍَ . steviosida، وانًشكجبد انثبَىَخ (انكبنظ

  steviosidaل. ٪ يغزىي انذالنخ٥ثُغجخ  (DMRTاخزجبس )اخزجبس يذي اخزالف كجُش اخزجبس دَكبٌ يزؼذدح 

 High Performance Liquid Cromatographyانًشكجبد انثبَىَخ ثبعزخذاو اخزجبس انغبئم ػبنُخ األداء 

(HPLC  .)

 هى ثزشكُض 15 ػهً ظهىس انكبنظ يغ يزىعظ ًَى فٍ َىو D-2،4أظهشد انُزبئح أٌ يؼبيهخ رأثُش 

 لبدسح ػهً انحفبظ PEG 6000نزش /  يهـى ٥ رأثُش انؼالج ػهً وصٌ انكبنظ، وػالج PEG 6000. نزش/  يهؾ 2

 َؤثش PEG 6000 وD-2،4رشكُجخ انؼالج يٍ .  ؿشاو0.2511 انؼالج يٍ ؿُشهب، أٌ PEGػهً انىصٌ انكبنظ 

 هٍ يدًىػبد PEG 6000نزش /  يهـى ٢٥ و D-2،4نزش /  يهـى ١ػهً رخهُك انًشكجبد انثبَىَخ، واندًغ ػالج 

انًهًظ )انكبنظ يىسفىنىخُب . ؽ /  يهؾ steviosida 4.792األكثش فؼبنُخ نهحصىل ػهً كًُخ يٍ انًشكجبد انثبَىَخ 

، PEG 6000انحصىل يحكى انًذيدخ انكبنظ وانهىٌ انجٍُ ثغجت اإلخهبد االعًىصٌ يٍ  (وانهىٌ يٍ انكبنظ

 . فٍ هزِ انذساعخsteviosidaيىسفىنىخُب انكبنظ انزٌ َحزىٌ ػهً َغجخ ػبنُخ يٍ انًشكجبد انثبَىَخ 

 


