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 نبات الكزبرةونمو بادرات بعض المعامالت المسبقة في إنبات بذور أعماق الزراعة وتأثیر 
(Coriandrum sativum L.)    

  جھان یحیى قاسم صالح
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم البستنة 

  
  الخالصة

ر نب钀ات الكزب钀رة تم في ھذا البحث دراسة تأثیر بعض المعامالت المسبقة عل钀ى إنب钀ات ونم钀و ب钀ذو
س钀م م钀ن س钀طح الترب钀ة فض钀الً ع钀ن اس钀تخدام تقنی钀ة النق钀ع ٢.٥وھي الزراعة السطحیة والزراع钀ة عن钀د عم钀ق 

لت钀ر /ملغ钀م٢٠٠بتركیز  GA3الجبرلین بحامض نقع وبدون نقع بالماء : بالمعامالت اآلتیة للبذور المسبق 
أظھ钀钀رت . امض الكبریتی钀钀ك المرك钀钀زنق钀钀ع بح钀钀واالثیل钀钀ي كحول النق钀钀ع ب钀钀ونق钀钀ع ب钀钀البترولیوم ایث钀钀ر ونق钀钀ع بالم钀钀اء و

النت钀ائج أن الزراع钀钀ة الس钀钀طحیة ق钀钀د حس钀نت م钀钀ن إنب钀钀ات الب钀钀ذور ونم钀و الب钀钀ادرات ولجمی钀钀ع الص钀钀فات المدروس钀钀ة 
س钀钀م ، كم钀钀ا أظھ钀钀رت نت钀钀ائج ت钀钀داخل المع钀钀امالت أن الزراع钀钀ة الس钀钀طحیة ٢.٥مقارن钀钀ة بالزراع钀钀ة عن钀钀د عم钀钀ق 

ئج حی钀ث بك钀رت باإلنب钀ات وزادت م钀ن لت钀ر ق钀د أعط钀ت أفض钀ل النت钀ا/ملغ钀م٢٠٠والمعاملة بالجبرلین بتركی钀ز 
فض钀钀الً ع钀钀ن زی钀钀ادة ال钀钀وزنین الرط钀钀ب والج钀钀اف عل钀钀ى الت钀钀والي ، % ٧٥یوم钀钀اً و  ٨.٦٩إذ بلغ钀钀ت نس钀钀بة إنباتھ钀钀ا 

للمجموعین الجذري والخضري وزیادة طول أطول بادرة ، تالھا النقع بالم钀اء ، بینم钀ا ل钀م یك钀ن الس钀تعمال 
كبیر على الصفات المدروسة ، بینم钀ا ظھ钀ر أن اس钀تعمال البترولیوم ایثر أو كحول االیثانول تأثیر معنوي 

إذ قلت قیمة المعاملة  اإلنبات ولجمیع الصفات المدروسة فيحامض الكبریتیك المركز كان لھ أثراً سلبیاً 
  %.٣٦.٣٣بینما أعطت المقارنة % ٢٥.٨٣إذ بلغت نسبة اإلنبات  بھ عن معاملة المقارنة

  
  المقدمة

إل钀钀钀ى العائل钀钀钀ة الخیمی钀钀钀ة  Coriander (Coriandrum sativum L.)نب钀钀钀ات الكزب钀钀钀رة  ینتم钀钀钀ي
Umbelliferae )Apiaceae ( ي钀钀钀ھ ذات钀钀钀ولي تلقیح钀钀钀ات ح钀钀钀و نب钀钀钀ي وھ钀钀钀یة وخلط钀钀钀ة ریش钀钀钀األوراق مركب ،

واألزھ钀ار كامل钀钀ة محمول钀ة ف钀钀ي ن钀ورات خیمی钀钀ة مركب钀ة ، الثم钀钀ار كروی钀ة أو بیض钀钀ویة مزدوج钀ة ملس钀钀اء یص钀钀ل 
من كربلتین ملتحمتین في كل منھم钀ا ب钀ذرة واح钀دة ملم ذات لون بني مصفر أو مخضر مكونة ٤-٢قطرھا 

وتحاط بغالف مغطى بطبق钀ة م钀ن الكیوتك钀ل والس钀وبرین ج钀زءه الخ钀ارجي مقع钀ر وال钀داخلي مح钀دب یحت钀وي 
  ).١٩٩٦الدجوي ،  و ١٩٩٦الدبعي والخلیدي ، (على اثنین من األنابیب الزیتیة 

والت钀钀ي تض钀钀م ف钀钀ي الب钀钀ذور  خاص钀钀ةتع钀钀ود أھمی钀钀ة نب钀钀ات الكزب钀钀رة ف钀钀ي احتوائ钀钀ھ عل钀钀ى الزی钀钀وت الطی钀钀ارة 
واس钀钀钀تعملت طبی钀钀اً وغ钀钀钀ذائیاً وعطری钀钀اً وأھ钀钀钀م ) ١٩٨٨،  Klimesو  Lamparsky(مرك钀钀ب  ٢٠٠بح钀钀دود 

استعماالتھا الطبیة أنھا مسكنة للمغص والتھاب الرئة وتقل钀ل م钀ن آالم المفاص钀ل والروم钀اتیزم وتقل钀ل نس钀بة 
المنظمة العربی钀ة للتنمی钀ة (طعم األدویة السكر بالدم وطاردة للغازات وتستعمل أیضاً لفتح الشھیة وتحسین 

  )١٩٨٨الزراعیة ، 
یتكاثر النبات بالبذور التي تعاني من بعض مشاكل السكون مثل الحاجة للضوء ووجود الغ钀الف 
البذري الصلب ، لذلك البد من إجراء بعض المعامالت المسبقة على البذور قبل زراعتھا لغ钀رض زی钀ادة 

الخضریة والجذریة وبالتالي تحسین مواصفات الثمار الناتجة وم钀ن ھ钀ذه وإسراع إنباتھا وتحسین صفاتھا 
إل钀ى زی钀ادة حاص钀ل الثم钀ار عن钀د زراع钀ة ) ١٩٩٩(وآخ钀رون  Gilأش钀ار  إذ، المعامالت الزراعة الس钀طحیة 

إذ . البذور زراعة سطحیة وتحت ظروف الفترة الضوئیة الطویلة ودرجات الح钀رارة والرطوب钀ة المناس钀بة
. للنبات钀钀ات المزروع钀钀ة ف钀钀ي ظ钀钀روف اإلض钀钀اءة القص钀钀یرة ٣٧.٥مقاب钀钀ل % ٨٥.٨إل钀钀ى وص钀钀لت نس钀钀بة اإلنب钀钀ات 

ح钀ل اإلنب钀ات والنم钀و لنب钀ات الكزب钀رة أن ش钀دة اإلض钀اءة ت钀ؤثر ف钀ي ك钀ل مرا) ١٩٩٢( Kongsarكذلك وج钀د 
للنبات钀ات  ٤٠.٥مقاب钀ل % ٧٥للنباتات المزروع钀ة ف钀ي ش钀دة إض钀اءة % ٨٥حیث وصلت نسبة اإلنبات إلى 

  %. ٢٥المزروعة تحت ظل 
م钀ا ل钀م تتش钀رب بكمی钀ة إذ ال تظھ钀ر الب钀ذور أي فعالی钀ة بالم钀اء الب钀ذور كذلك من ھذه المعامالت نقع 

أن نق钀ع  Alstronemeria hybridaعل钀ى نب钀ات ) ١٩٩٠( Bridgenو  Kingوقد ب钀ین كافیة من الماء 
) ١٩٩٥( Boselahوج钀د  كما .للمقارنة% ٥٨.١٠مقابل % ٨٠.١١بذوره بالماء قد أعطى نسبة إنبات 

أیام أدى إلى زی钀ادة نس钀بة اإلنب钀ات  ٣ و ٢ و ١بالماء لمدة  .Nigella sativa Lنقع بذور حبة البركة  أن

                                           
  ٢٨/١١/٢٠٠٧وقبوله   ١٨/٩/٢٠٠٧یخ تسلم البحث تار 
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بینم钀钀ا % ٨٥.٤وك钀钀ان أفض钀钀لھا النق钀钀ع بالم钀钀اء لم钀钀دة ی钀钀وم واح钀钀د إذ أعط钀钀ى أعل钀钀ى نس钀钀بة إنب钀钀ات إذ وص钀钀لت إل钀钀ى 
  %.٥١.٤أعطت المقارنة 

أش钀ارت العدی钀钀د م钀钀ن الدراس钀钀ات  إذ GA3وم钀ن المع钀钀امالت الكیمیائی钀钀ة المعامل钀ة بح钀钀امض الجب钀钀رلین 
) ١٩٨٢( Holcombو  Millerب钀ین  إذإلى أثره اإلیجابي ف钀ي تحس钀ین إنب钀ات ب钀ذور العدی钀د م钀ن النبات钀ات 

زاد م钀ن س钀رعة ونس钀بة إنب钀ات  GA3بح钀امض الجب钀رلین  .Primula polyantha Lأن نق钀ع ب钀ذور نب钀ات 
ف钀钀ي ) ١٩٩٥( Boselah ب钀钀ینك钀钀ذلك  .الب钀钀ذور وزاد م钀钀ن ال钀钀وزن الج钀钀اف للمجم钀钀وعین الخض钀钀ري والج钀钀ذري

بتراكی钀ز مختلف钀ة أدى إل钀ى زی钀ادة  GA3الجب钀رلین دراسة على نبات حب钀ة البرك钀ة أن نق钀ع الب钀ذور بح钀امض 
أعط钀ت نس钀بة  إذس钀اعة  ٢٤لت钀ر لم钀دة /ملغم٨٠عالیة في نسبة وسرعة اإلنبات ووجد أن أحسن تركیز ھو 

ب钀钀钀ذور نب钀钀钀ات البالدون钀钀钀ا  أن) ٢٠٠٤(وب钀钀ین س钀钀钀عدالدین %. ٥١.٤بینم钀钀钀ا أعط钀钀钀ت المقارن钀钀钀ة % ٨٩.٤إنب钀钀ات 
Altropa belladonna L.  الجبرلین钀钀ا ب钀钀د نقعھ钀钀ة عن钀钀ات الطبی钀钀ن النبات钀钀و م钀钀وھGA3  ز钀钀و  ٥٠٠بتركی

عل钀ى الت钀والي عن钀د درج钀ة ح钀رارة % ٧٢و  ٧٠رفعت نسبة اإلنب钀ات إل钀ى ساعة  ٢٤لمدة لتر /ملغم ١٠٠٠
  .عند نفس درجة الحرارة% ١م بینما أعطت المقارنة °٢٥

أن الجب钀钀钀رلین یعم钀钀钀ل عل钀钀ى تغیی钀钀钀ر نفاذی钀钀钀ة األغش钀钀钀یة الخلوی钀钀钀ة أو ) ٢٠٠٦(وذك钀钀ر خل钀钀钀ف والرجب钀钀钀و 
یحف钀钀ز عم钀钀ل اإلنزیم钀钀ات المحلل钀钀ة للنش钀钀أ والمركب钀钀ات المعق钀钀دة األخ钀钀رى  إذإض钀钀عاف العوائ钀钀ق المانع钀钀ة لإلنب钀钀ات 

كح钀ول الالمذیبات العض钀ویة مث钀ل البترولی钀وم ایث钀ر وكذلك یمكن استخدام . خطوات اإلنباتوھذه ھي أولى 
، إذ ب钀ین حامض الكبریتیك المركز بفترات وتراكی钀ز مختلف钀ة حس钀ب األن钀واع النباتی钀ة النقع باالثیلي وأیضاً 

Bhat  وDhar )ات ) ١٩٧٣钀钀钀ذور نب钀钀钀ع ب钀钀钀أن نقAltropa belladonna L.  ي أو钀钀钀الكحول االثیل钀钀钀ب
عل钀ى الت钀والي ، بینم钀ا أعط钀ت % ٧٢.٨و  ٦٨.٢بالبترولیوم ایثر قد زادت من نسبة اإلنب钀ات وص钀لت إل钀ى 

أن نق钀ع ب钀ذور حب钀ة البرك钀ة ف钀ي الكح钀ول االثیل钀ي أو االیث钀ر ) ١٩٩٥( Boselahووج钀د %. ٣٠.٨المقارنة 
 ٦ق钀ع لم钀دة على التوالي ، بینم钀ا أعط钀ى الن% ٨٠و  ٧٨.٦قد أعطى نسبة إنبات ساعات  ٣البترولي لمدة 

س钀اعات أعط钀ى نت钀ائج أفض钀ل  ٦على التوالي ، وبین أن النقع لمدة % ٨٤.٦و  ٨٢.٦ساعات نسبة إنبات 
دق钀ائق أعط钀ى نس钀بة  ٥بح钀امض الكبریتی钀ك المرك钀ز لم钀دة جمی钀ع الص钀فات المدروس钀ة ، وأش钀ار ب钀أن النق钀ع ول

إنب钀钀ات أق钀钀ل م钀钀ن المقارن钀钀ة وك钀钀ان ل钀钀ھ أث钀钀راً س钀钀لبیاً عل钀钀ى جمی钀钀ع الص钀钀فات المدروس钀钀ة إذ وص钀钀لت نس钀钀بة اإلنب钀钀ات 
  %.٥١.٤بینما وصلت المقارنة % ٤٠.٦

ور نب钀ات الكزب钀رة ف钀ي الع钀راق فق钀د ص钀ممت بناءاً على ما تقدم ولعدم وجود بیانات على إنبات ب钀ذ
لب钀ذور خاص钀ة النق钀ع بح钀امض لھذه التجربة الختبار تأثیر عمق الزراع钀ة وبع钀ض مع钀امالت النق钀ع المس钀بق 

والماء والكحول وحامض الكبریتی钀ك المرك钀ز لغ钀رض زی钀ادة نس钀بة اإلنب钀ات واإلس钀راع ب钀ھ  GA3الجبرلین 
  .للحصول على بادرات ذات مواصفات جیدة في وقت قصیر

  
  وطرائقھ مواد البحث

جامع钀钀ة / أج钀钀ري البح钀钀ث ف钀钀ي البی钀钀ت الزج钀钀اجي الت钀钀ابع لقس钀钀م البس钀钀تنة ، كلی钀钀ة الزراع钀钀ة والغاب钀钀ات 
س钀م واس钀تخدم ٣٠قطرھ钀ا فخاری钀ة  أصصزرعت البذور في  ٢٠٠٢/تشرین الثاني/١١بتاریخ  الموصل ،

) ١>١>١(ی钀ة حجمبنس钀بة  س钀ماد حی钀واني متحل钀ل+ ترب钀ة مزیجی钀ة + وسط زراع钀ة مك钀ون م钀ن ترب钀ة رملی钀ة 
اس钀تخدم أص钀یص ، /غ钀م٢بنس钀بة  Radomail G5مضافاً إلیھا مبید فطري وقائي ھ钀و الرادومی钀ل المحب钀ب 

والزراع钀ة عن钀د عم钀ق إذ ت钀م نث钀ر الب钀ذور عل钀ى الترب钀ة عمقین للزراعة ھما الزراع钀ة الس钀طحیة التجربة  في
وكم钀ا مباش钀رة راعتھ钀ا إجراء المع钀امالت اآلتی钀ة عل钀ى الب钀ذور قب钀ل زفضالً عن سطح التربة ،  عنسم ٢.٥
  : یلي 

  .)مقارنة(إذ زرعت البذور مباشرة في األصص  بدون نقع بالماء -١
 .ساعة ٢٤لتر لمدة /ملغم٢٠٠بتركیز  GA3الجبرلین بحامض نقع  -٢
ب钀ھ أضعاف حجم البذور ، وتركت  ٥-٤وبحجم م °٨٠-٧٠ تھالساخن درجة حرارنقع البذور بالماء  -٣

 .وتركت تبرد بھ ساعة ٢٤لمدة 
ساعة واح钀دة ث钀م غس钀لت الب钀ذور بالم钀اء الج钀اري لم钀دة لمدة % ٩٦بذور بالبترولیوم ایثر بتركیز نقع ال -٤

 .دقیقة ١٥
 ١٥س钀اعة واح钀دة ث钀م غس钀لت الب钀ذور بالم钀اء الج钀اري لم钀دة لم钀دة % ٩٦بتركیز االثیلي كحول الالنقع ب -٥

 .دقیقة
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بنس钀بة حج钀م وال钀ذي اس钀تخدم ) ١.٧٤ب钀وزن ن钀وعي % (٩٧النقع بحامض الكبریتی钀ك المرك钀ز بتركی钀ز  -٦
بالم钀اء الج钀اري لم钀دة بعدھا غسلت البذور دقائق ،  ٣واحد من البذور إلى حجمین من الحامض لمدة 

) ١٩٩٩ ، وآخ钀钀رون Gilو  ١٩٨٣محم钀钀د ، (بع钀钀د المعامل钀钀ة لل钀钀تخلص م钀钀ن أث钀钀ر الح钀钀امض دقیق钀钀ة  ٢٥
  .٢٠٠٣/ إذ أخذت البیانات خالل كانون الثاني القیاسات التجریبیة اآلتیة وسجلت 

م钀钀ن ض钀钀من فت钀钀رة مح钀钀ددة  ISTAحس钀钀ب قواع钀钀د المئوی钀钀ة لإلنب钀钀ات عن钀钀د اكتم钀钀ال إنب钀钀ات الب钀钀ذور النس钀钀بة  -١
  :الزراعة وحسب المعادلة اآلتیة 

  
  
  
تم قیاسھا م钀ن ظھ钀ور الب钀ادرات ف钀وق س钀طح الترب钀ة وكان钀ت الفت钀رة ب钀ین ق钀راءة ) : یوم(اإلنبات  سرعة -٢

 :وأخرى ثالثة أیام ولحین اكتمال اإلنبات وحسب المعادلة اآلتیة 
  
  
  

  :حیث 
  عدد األیام من الزراعة لحین العد األول =  ١آ
  عدد األیام من الزراعة لحین العد الثاني =  ٢آ
  عدد األیام من الزراعة لحین آخر عد =  نآ

  عدد البذور النابتة عند العد األول =  ١ب
   عدد البذور النابتة عند العد الثاني مطروحاً منھ عدد النباتات في العد األول=  ٢ب
ع钀钀دد الب钀钀ذور النابت钀钀ة عن钀钀د آخ钀钀ر ع钀钀د مطروح钀钀اً من钀钀ھ ع钀钀دد الب钀钀ذور النابت钀钀ة عن钀钀د الع钀钀د األول والث钀钀اني =  نب 

خل钀钀钀钀钀钀钀钀钀钀钀钀钀钀钀钀钀钀钀ف (              . وآخر عد……… 
  )٢٠٠٦والرجبو ، 

عش钀钀وائیاً م钀钀ن وس钀钀ط ك钀钀ل وح钀钀دة تجریبی钀钀ة وق钀钀یس  ب钀钀ادرات ١٠ت钀钀م اختی钀钀ار ) : س钀钀م(ط钀钀ول أط钀钀ول ب钀钀ادرة  -٣
لترب钀ة إل钀ى أعل钀ى قم钀ة ف钀ي النب钀ات وُحس钀ب س钀م م钀ن مس钀توى س钀طح ا)١٠٠(ارتفاعھا بواسطة مس钀طرة 

  .معدل ارتفاع نبات واحد
م钀ع ج钀ذورھا عش钀وائیاً  بادرات ٥تم قطع ) : بادرة/غم(الوزن الرطب للمجموع الخضري والجذري  -٤

من وسط كل وحدة تجریبیة في مرحلة تمام النم钀و وفص钀ل المجم钀وع الخض钀ري ع钀ن الج钀ذري ووزن 
وض钀عت ف钀ي أكی钀اس م钀ن لج钀ذور م钀ن الم钀واد العالق钀ة بھ钀ا وكل منھم钀ا عل钀ى انف钀راد بع钀د أن ت钀م تنظی钀ف ا

 .وزنت مباشرة لحساب الوزن الرطب وأخذ معدلھاالبولي اثیلین ثم 
بعد حساب وزنھا  البادراتجففت :  )بادرة /غم(الوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري  -٥

مدة م ل°)٨٠-٧٠(الرطب ثم وضعت في أكیاس ورقیة ثم وضعت في الفرن على درجة حرارة 
، محمد(وحسب معدلھا كل منھما على انفراد  تیومین حتى یتم التجفیف بصورة جیدة ثم وزن

١٩٨٤(.  
بواقع ) ٦×٢(التصمیم العشوائي الكامل باستخدام التجربة العاملیة نفذت التجربة باستخدام 

اختبار  أجري التحویل الزاوي لبیانات نسبة اإلنبات واستخدم. بذرة لكل مكرر ١٠٠ثالث مكررات و 
داؤد والیاس ، (في مقارنة متوسطات المعامالت % ٥دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

١٩٩٠(.  
  

  النتائج والمناقشة
 ف钀يیب钀دو بش钀كل جل钀ي أث钀ر الزراع钀ة الس钀طحیة اإلیج钀ابي ) ١(من خالل الجدول : تأثیر عمق الزراعة  -١

س钀م ، وص钀لت أعل钀ى نس钀بة إنب钀ات ٢.٥عمق  تفوقت معنویاً على الزراعة عند إذجمیع الصفات المدروسة 
سم على التوالي عن钀د الزراع钀ة ١١.٥٨و یوم  ٩.١٤و % ٦٨.٨٣طول أطول بادرة إلى سرعة إنبات وو

س钀م ، ٢.٥على الت钀والي عن钀د الزراع钀ة عن钀د عم钀ق سم، ٧.٢٨یوم و  ١٠.٤٥و % ٣٠.٢٧السطحیة مقابل 
 Kongsarالنت钀钀ائج وفق钀钀اً لم钀钀ا ذك钀钀ره یمك钀钀ن أن تفس钀钀ر . وكان钀钀ت الف钀钀روق معنوی钀钀ة ولجمی钀钀ع الص钀钀فات األخ钀钀رى

عام钀ل الض钀وء مھ钀م لتنبی钀ھ إذ یع钀د ، النمو بسھولة عند الزراع钀ة الس钀طحیة إلى قدرة البذور على ) ١٩٩٢(

  عدد البذور النابتة
  ١٠٠×         % = نسبة اإلنبات 

 عدد البذور الكلي

  ن ب نآ+ ……… +  ٢ب ٢آ+  ١ب ١آ
          ) = یوم(سرعة اإلنبات 

 الكلي للبذور النابتةالعدد 
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زاد إنب钀钀ات ب钀钀ذور نب钀钀ات الكزب钀钀رة م钀钀ع زی钀钀ادة ش钀钀دة اإلض钀钀اءة إذ إنب钀钀ات الب钀钀ذور وإكم钀钀ال مس钀钀تلزمات اإلنب钀钀ات ، 
ونم钀و نب钀ات إإلى أن حاصل ) ١٩٩٩(وآخرون  Gilار كذلك أش .وبذلك تحسنت مواصفات الثمار الناتجة

الكزبرة زاد مع زی钀ادة ط钀ول الفت钀رة الض钀وئیة فض钀الً ع钀ن ت钀وفیر الظ钀روف البیئی钀ة المناس钀بة األخ钀رى نبات 
أن االس钀تجابة الض钀وئیة للب钀ذور ) ٢٠٠٦(وذك钀ر خل钀ف والرجب钀و  .مثل الح钀رارة والرطوب钀ة ونوعی钀ة الترب钀ة

لالنعك钀اس ی钀رتبط م钀ع ص钀بغة نباتی钀ة مس钀ؤولة ع钀ن امتص钀اص الطاق钀ة یرجع إلى تفاعل كیمیائي واحد قابل 
وھي صبغة الف钀ایتوكروم ذات التركی钀ب البروتین钀ي والل钀ون األزرق ، وأن الضوئیة في أثناء إنبات البذور 

والث钀اني یم钀تص الض钀وء تح钀ت  (Pr)ھذه الصبغة توجد في الب钀ذور بش钀كلین األول یم钀تص الض钀وء األحم钀ر 
إنت钀اج وھ钀ذا الش钀كل یحف钀ز  (Pfr)ض للضوء یحولھا إلى الشكل الفعال فس钀لجیاً وأن التعر،  (Pfr)األحمر 

تنتق钀钀ل منھ钀钀ا إل钀钀ى  إذف钀钀ي طبق钀钀ة االلی钀钀رون الھرمون钀钀ات المس钀钀ؤولة ع钀钀ن تحفی钀钀ز عم钀钀ل إنزیم钀钀ات التحل钀钀ل الغ钀钀ذائي 
المس钀钀تلزمات تت钀钀وفر وبالت钀钀الي ، الس钀钀ویداء لتق钀钀وم بتحوی钀钀ل النش钀钀أ إل钀钀ى س钀钀كر والب钀钀روتین إل钀钀ى ح钀钀وامض أمینی钀钀ة 

  .ة لنمو الجنین ومن ثم زیادة نسبة اإلنبات وسرعتھالغذائی
ل钀钀وزنین الرط钀钀ب والج钀钀اف للمجم钀钀وعین الخض钀钀ري والج钀钀ذري المعنوی钀钀ة لزی钀钀ادة الویالح钀钀ظ أیض钀钀اً 

س钀钀م ویمك钀钀ن أن تفس钀钀ر ھ钀钀ذه ٢.٥للب钀钀ذور المزروع钀钀ة زراع钀钀ة س钀钀طحیة قیاس钀钀اً بالب钀钀ذور المزروع钀钀ة عن钀钀د عم钀钀ق 
زی钀ادة  ف钀يت钀وفیر مس钀تلزمات اإلنب钀ات ی钀نعكس إیجابی钀اً النتیجة وفقاً إلى أن زی钀ادة س钀رعة إنب钀ات الب钀ادرات و

كفاءة عملیة التركیب الضوئي وبالتالي زیادة تصنیع المواد الغذائی钀ة وتراكمھ钀ا وب钀ذلك ت钀زداد كمی钀ة الم钀ادة 
زراع钀ة س钀طحیة أن زی钀ادة حج钀م المجم钀وع الج钀ذري للب钀ذور المزروع钀ة فض钀الً ع钀ن المخزونة في النبات ، 

  ).٢٠٠٢الشكري ، و ١٩٨٣محمد ، (ء والعناصر المعدنیة من التربة یؤدي إلى زیادة امتصاص الما
  

  الكزبرة بادرات نباتإنبات ونمو  فيتأثیر عمق الزراعة :   )١(جدول ال

  المعامالت

  الصفات المدروسة

نسبة 
  %اإلنبات 

سرعة 
  اإلنبات یوم

طول أطول 
  )سم(بادرة 

  )غم(الوزن الجاف   )غم(الوزن الرطب 
المجموع 

  خضريال
المجموع 
  الجذري

المجموع 
  الخضري

المجموع 
  الجذري

زراعة 
  سطحیة

  آ ٠.٦٦  آ ١.٥٢  آ ١.٣٩  آ ٣.٤٢  آ ١١.٥٨  آ ٩.١٤  آ ٦٨.٨٣

زراعة عمق 
  ب ٠.٢٩  ب ٠.٨٤  ب ٠.٨٩  ب ٢.٠٠  ب ٧.٢٨  ب١٠.٤٥  ب ٣٠.٢٧  سم٢.٥

ك钀ن متع钀دد الح钀دود تح钀ت مس钀توى احتم钀ال القیم ذات األحرف المتشابھة في العمود الواحد ال تختلف معنویاً حسب اختب钀ار دن
٥.%  
  
أن النق钀钀ع المس钀钀بق للب钀钀ذور س钀钀واء ) ٢(ج钀钀دول الیب钀钀ین :  تننأثیر المعننامالت المسننبقة علننى إنبننات البننذور -٢

ولجمیع الص钀فات المدروس钀ة مقارن钀ة بمعامل钀ة ع钀دم نق钀ع الب钀ذور  ھاإنبات فيبالمواد الكیمیائیة أو بالماء یؤثر 
، وكان钀钀ت أفض钀钀ل والت钀钀ي قل钀钀ت قیمتھ钀钀ا ع钀钀ن معامل钀钀ة المقارن钀钀ة تی钀钀ك المرك钀钀ز المعامل钀钀ة بح钀钀امض الكبریباس钀钀تثناء 

إذ اختلفت معنویاً مقارنة بالمعامالت األخ钀رى إذ لتر /ملغم٢٠٠استخدام الجبرلین بتركیز عند المعامالت 
، كم钀ا ل钀وحظ للمقارن钀ة ی钀وم  ١١.٤١و % ٣٦.٣٣مقابل یوم  ٨.٦٩و % ٧٥اإلنبات نسبة وسرعة بلغت 

س钀م للمقارن钀ة ك钀ذلك زی钀ادة ال钀وزنین الرط钀ب ٦.٧٢س钀م مقاب钀ل ١٣.٦٧وص钀لت  إذزیادة ط钀ول أط钀ول ب钀ادرة 
والج钀钀اف للمجم钀钀وعین الخض钀钀ري والج钀钀ذري عن钀钀د النق钀钀ع ب钀钀الجبرلین ویمك钀钀ن أن تفس钀钀ر النت钀钀ائج وفق钀钀اً لم钀钀ا ذك钀钀ره 

آلی钀钀钀ة بث钀钀钀ق أن الجب钀钀钀رلین یعم钀钀钀ل عل钀钀钀ى مس钀钀钀توى األغش钀钀钀یة الخلوی钀钀钀ة ویس钀钀钀اھم ف钀钀钀ي ) ٢٠٠٦( خل钀钀钀ف والرجب钀钀钀و
ارتخ钀اء ذل钀ك ی钀ؤدي إل钀ى البروتونات المساھمة في تولی钀د الطاق钀ة والخاض钀عة لس钀یطرة التنظ钀یم الھرم钀وني و

االنتق钀钀ال الن钀钀وعي للم钀钀ذیبات ، وأن زی钀钀ادة الجھ钀钀د الكھرب钀钀ائي لألغش钀钀یة الناقل钀钀ة ی钀钀ؤدي إل钀钀ى ج钀钀دران الخالی钀钀ا 
فراغ钀ات الح钀رة الملیئ钀ة واألیونات عبر األغش钀یة الخلوی钀ة مم钀ا ی钀ؤدي إل钀ى ض钀غط ازم钀وزي م钀نخفض ف钀ي ال

  . بالمحالیل وبالتالي كبر حجم الخالیا وزیادة نمو النبات
أنھ یحصل اإلنب钀ات عن钀دما یص钀ل الت钀وازن الھرم钀وني ح钀داً حرج钀اً وی钀تم ) ٢٠٠٤(وبین سعدالدین 

وأن معامل钀钀ة الب钀钀ذور ، مثبط钀钀ات النم钀钀و أو بخف钀钀ض مس钀钀توى  للنم钀钀وذل钀钀ك إم钀钀ا برف钀钀ع مس钀钀توى الم钀钀واد المش钀钀جعة 
  .بدالً من مثبطات البرودة في األنواع التي تحتاج بذورھا إلى تنضید تساند ھذا االستنتاجبالجبرلینات 

وص钀钀لت نس钀钀بة اإلنب钀钀ات إل钀钀ى  إذك钀钀ذلك یالح钀钀ظ أن النق钀钀ع بالم钀钀اء زاد أیض钀钀اً م钀钀ن كف钀钀اءة إنب钀钀ات الب钀钀ذور 
 )١٩٩٥( Boselahو  )١٩٨٥(ذا یتفق م钀ع م钀ا ذك钀ره محم钀د وكذلك جمیع الصفات المدروسة وھ% ٦٠
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ل النقع بالماء ینشط عم钀ل اإلنزیم钀ات الت钀ي تش钀جع تحل钀ل الكاربوھی钀درات المخزون钀ة إل钀ى س钀كریات أنھ خال
كذلك یؤدي النق钀ع بالم钀اء إل钀ى تلی钀ین أغلف钀ة الب钀ذور  ،بسیطة یمكن استخدامھا بسھولة من قبل الجنین النامي

  .الصلبة وإزالة المواد المانعة لإلنبات وتقصیر المدة الالزمة لإلنبات
أعطت نتائج أق钀ل  إذالسلبي لحامض الكبریتیك ولجمیع الصفات المدروسة اً التأثیر ویالحظ أیض
مقارن钀ة لمعامل钀ة % ٣٦.٣٣مقابل % ٢٥.٨٣وصلت نسبة اإلنبات إلى  إذ) مقارنة(من معاملة بدون نقع 

ربما یرج钀ع الس钀بب إل钀ى ح钀دوث ض钀رر بالب钀ذور نتیج钀ة تفاع钀ل الح钀امض م钀ع أنھ ) ١٩٨٣(إذ ذكر محمد ، 
م钀وت وتضرر الخالی钀ا الخازن钀ة للغ钀ذاء وغسل البذور مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة البذور  الماء عند

إذ حصل عل钀ى نس钀بة إنب钀ات أق钀ل م钀ن معامل钀ة المقارن钀ة ) ١٩٩٥( Boselahوھذا یتفق مع ما بینھ  .الجنین
  .دقائق ٥عند المعاملة بحامض الكبریتیك المركز لمدة 

أو ب钀الكحول االثیل钀ي ایث钀ر بة البذور للمعاملة ب钀البترولیوم قلة استجا) ٢(من الجدول كذلك یالحظ 
عل钀ى الت钀والي ، % ٤٦.١٦و  ٥٤نس钀بة اإلنب钀ات لھم钀ا مقارنة بمعاملة النقع بالجبرلین أو الم钀اء إذ وص钀لت 
عل钀钀ى الت钀钀والي ، وأعط钀钀ت المقارن钀钀ة % ٦٠و % ٧٥بینم钀钀ا أعط钀钀ى النق钀钀ع ب钀钀الجبرلین والم钀钀اء نس钀钀بة إنب钀钀ات 

وھ钀ذا یتف钀ق ، ور لتلی钀ین أغلف钀ة الب钀ذل钀م تك钀ن كافی钀ة لى أن مدة غمر الب钀ذور وربما یرجع السبب إ% ٣٦.٣٣
) ١٩٩٥( Boselahو  .Atropa belladonna Lعل钀钀ى نب钀钀ات ) ١٩٧٣( Dharو  Bhatم钀ع م钀钀ا بین钀钀ھ 
أنھ عند نقع البذور بالكحول االثیل钀ي أو االیث钀ر البترول钀ي ق钀د زادت نس钀بة  .Nigella sativa Lعلى نبات 

وذك钀ر . س钀اعات ٣س钀اعات ك钀ان أفض钀ل مقارن钀ة ب钀النقع لم钀دة  ٦ة النقع وأن النق钀ع لم钀دة اإلنبات مع زیادة مد
أن ھذه المركبات تعمل على كسر طور الس钀كون م钀ن خ钀الل تلی钀ین أغلف钀ة الب钀ذور ) ١٩٨٢(محمد والریس 

وب钀钀ذلك یق钀钀ل س钀钀مك القش钀钀رة وتس钀钀ھل عملی钀钀ة نف钀钀وذ الم钀钀اء واألوكس钀钀جین إل钀钀ى داخ钀钀ل الب钀钀ذور مم钀钀ا یس钀钀ھل عملی钀钀ة 
  .اإلنبات

  
  نبات الكزبرةبادرات تأثیر معامالت النقع المسبقة على إنبات ونمو :   )٢(جدول لا

معامالت 
  نقع البذور

  الصفات المدروسة
نسبة 

اإلنبات 
%  

سرعة 
  اإلنبات یوم

طول أطول 
  )سم(بادرة 

  )غم(الوزن الجاف   )غم(الوزن الرطب 
المجموع 
  الخضري

المجموع 
  الجذري

المجموع 
  الخضري

 المجموع
  الجذري

بدون نقع 
بالماء 

  )مقارنة(
  جـ د ٠.١٦  د ٠.٤٩  جـ ٠.٨٦  جـ د ١.٧٠  د ٦.٧٢  جـ ١١.٤١  ھـ ٣٦.٣٣

  آ ٠.٨٣  آ ٢.١٨  آ ١.٧٦  آ ٤.٣٤  آ ١٣.٦٧  آ ٨.٦٩  آ ٧٥  جبرلین
  آ ٠.٨٠  ب ١.٦٤  آ ب ١.٦٣  ب ٣.٦١  ب ١٢.٢٧  آ ٩.٢٣  ب ٦٠  ماء مقطر
بترولیوم 

  ایثر
  آ ب ٠.٥٦  ب جـ ١.٤٥  ب جـ ١.١٥  ب ٣.٣٢  جـ ١٠.٨٨  ب ١٠.١٠  جـ ٥٤

كحول 
  اثیلي

٤٦.١٦ 
  جـ

  ب جـ ٠.٤١  ب جـ ١.٢١  ب جـ ١.١٧  جـ ٢.٠٦  د ٧.٤٤  آ ٩.٢٣

H2SO4 د ٠.٠٩  د ٠.٣٢  د ٠.٢٥  د ١.٢٦  ھـ ٥.٥٨  ب ١٠.١٣  و ٢٥.٨٣  
س钀توى احتم钀ال القیم ذات األحرف المتشابھة في العمود الواحد ال تختلف معنویاً حسب اختب钀ار دنك钀ن متع钀دد الح钀دود تح钀ت م

٥.%  
  

دت لت钀ر ق钀د أ/ملغ钀م٢٠٠أن الزراعة السطحیة والنقع بالجبرلین بتركی钀ز ) ٣(جدول ویالحظ من ال
وط钀ول وس钀رعة اإلنب钀ات بلغ钀ت نس钀بة اإلنب钀ات  إذأفض钀ل النت钀ائج ولجمی钀ع الص钀فات المدروس钀ة إلى حص钀ول 
و ی钀钀وم ١٠.٥٣و % ٥٠.٣٣عل钀钀ى الت钀钀والي مقاب钀钀ل ،  س钀钀م١٧.٠٠و ی钀钀وم  ٨.٢٣و % ٩٩.٣٣أط钀钀ول ب钀钀ادرة 

ب钀钀أن دور ) ٢٠٠٦( ذك钀钀ره خل钀钀ف والرجب钀钀ووھ钀钀ذا یتف钀钀ق م钀钀ع م钀钀ا المقارن钀钀ة عل钀钀ى الت钀钀والي لمعامل钀钀ة ، س钀钀م ٨.٠٠
لبن钀اء الجب钀رلین ، بھیأتھ钀ا النش钀طة  Phytochrome (Pfr) الضوء یتأتى من تحفی钀زه لص钀بغة الف钀ایتوكروم

  وخاصة في البذور الحساسة للضوء والجبرلین بدوره یحفز عملیة إنبات البذور
أن إحدى ت钀أثیرات الجب钀رلین الھام钀ة ھ钀ي تحفی钀زه ) ١٩٨٥(ومحمد  )١٩٨٢(محمد والریس  رذك

لتك钀钀وین اإلنزیم钀钀ات المحلل钀钀ة ف钀钀ي اندوس钀钀برم بع钀钀ض الب钀钀ذور وف钀钀ي ھ钀钀ذه الحال钀钀ة تتك钀钀ون إنزیم钀钀ات جدی钀钀دة ألن 
الجدی钀دة وبالت钀الي تتك钀ون إنزیم钀ات جدی钀دة حی钀ث  mRNAینش钀ط الجین钀ات المس钀ؤولة ع钀ن تك钀وین الجبرلین 
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أن الجب钀رلین ) ٢٠٠٦(خلف والرجبو  ذكروقد . DNAأن الجبرلین یعمل بطریقة ما على بناء افترض ب
 Pentose Phosphateمس钀لك فوس钀فات البنت钀وز  مس钀اھمة المسار األیضي للكلوكوز بزی钀ادة تغییریحفز 

Pathway  رة ثااإلنزیمیة یعید فعالیة بعض المفاتیح قد أنھ وقد یعود السبب في ذلك钀ة ، لھذا المسلك م钀نی
أما بالنسبة لتأثیر الجبرلین على المستوى التش钀ریحي فاتض钀ح أن معامل钀ة النس钀یج النب钀اتي ب钀الجبرلین ی钀ؤدي 

 Rough Endoplasmic Reticulum (RER)إل钀钀ى تمیی钀钀ز وظھ钀钀ور الش钀钀بكة االندوبالزمی钀钀ة الخش钀钀نة 
رایبوس钀ومات ي كم钀ا أن بن钀اء األغش钀یة الخلوی钀ة وتك钀وین الب钀ولمقارنة مع النس钀یج المحض钀ن ف钀ي الم钀اء فق钀ط 

ال钀وزنین الرط钀ب زی钀ادة ویالح钀ظ م钀ن الج钀دول . GA3س钀اعات فق钀ط م钀ن المعامل钀ة ب钀الجبرلین  ٥یتحفز بع钀د 
والج钀钀اف للمجم钀钀وعین الخض钀钀ري والج钀钀ذري وخاص钀钀ة للمع钀钀امالت المزروع钀钀ة زراع钀钀ة س钀钀طحیة والمعامل钀钀ة 

كی钀钀钀ز أن زی钀钀钀ادة تر) ٢٠٠٢(الش钀钀钀كري و )١٩٨٥(محم钀钀钀د ذك钀钀钀ره وھ钀钀钀ذا یتف钀钀钀ق م钀钀钀ع م钀钀钀ا ، ب钀钀钀الجبرلین والم钀钀钀اء 
الھرمونات واإلنزیمات تؤدي إلى زیادة كفاءة عملیة البناء الض钀وئي وبالت钀الي زی钀ادة كمی钀ة الم钀ادة الغذائی钀ة 
المصنعة وزیادة كفاءة كافة الفعالیات الحیویة في البادرات الناشئة وبالتالي یتطور النم钀و الخض钀ري جی钀داً 

ن الج钀ذور لت钀وفر الم钀واد الض钀روریة أكب钀ر ع钀دد م钀 خاصة للمعامالت التي بكرت بالنمو مم钀ا س钀مح بتط钀ور
الالزمة لنموھا وتطورھا ، وان زیادة ع钀دد الج钀ذور وتفرعھ钀ا وتعمقھ钀ا ف钀ي الترب钀ة یزی钀د م钀ن ق钀درة النب钀ات 

  .على امتصاص الماء والعناصر المعدنیة بكفاءة عالیة مقارنة بالمعامالت األخرى
  

إنب钀钀ات ونم钀钀و ف钀钀ي ت النق钀钀ع المس钀钀بقة ت钀钀أثیر الت钀钀داخل المش钀钀ترك ب钀钀ین عم钀钀ق الزراع钀钀ة ومع钀钀امال:  )٣(ج钀钀دول ال
  نبات الكزبرةبادرات 

  المعامالت
  الصفات المدروسة

نسبة 
اإلنبات 

%  

سرعة 
اإلنبات  

  )یوم(

طول أطول 
  )سم(بادرة 

  )غم(الوزن الجاف   )غم(الوزن الطري 
عمق 
  الزراعة

المجموع   نقع البذور
  الخضري

المجموع 
  الجذري

المجموع 
  الخضري

المجموع 
  الجذري

ا
یة

طح
لس

ة ا
اع

زر
ل

  

 بدون نقع بالماء
  )مقارنة(

  و-د ٠.٢٤  ھـ و ٠.٦٦  د- ب١.١٠٣  و-د ٢.٠٦  ھـ و ٨.٠٠  جـ ١٠.٥٣  ھـ ٥٠.٣٣

  آ ب ١.٠٣  آ ٣.١٥  آ ٢.٣٠  آ ٥.٥٧  آ ١٧.٠٠  آ ٨.٢٣  آ ٩٩.٣٣  جبرلین
  آ ب ١.٠٩  ب ٢.٢٥  آ ب ١.٧٣  آ ٤.٩٧  ب ١٥.١٧  ب ٩.٢١  ب ٨٤  مقطر ماء

  جـ- آ ٠.٧٤  جـ ١.٥٣  ب جـ ١.٢٠  ب ٣.٧٤  جـ ١٢.٨٣  آ ٨.٢٣  جـ ٨٠.٦٦  بترولیوم ایثر
  ب جـ ٠.٦٧  جـ ١.٥٧  آ ب ١.٦١  ھـ-جـ ٢.٥٥  د ھـ ٩.١٧  جـ د ٨.٩٤  د ٦٥.٦٦  اثیلي كحول

H2SO4 ھـ و ٠.١٦  و ٠.٣٢  د ھـ ٠.٤٥  ز- ھـ ١.٦٥  و ٧.٣٣  ب جـ٩.٧١  و ٣٣  

ى 
عل

ة 
اع

زر
ال

ق 
عم

٢.
٥

  سم

  و ٠.٠٨  و ٠.٣٢  ھـ- جـ٠.٦٨  و ز ١.٣٤  ز ٥.٤٣  د ١٢.٢٨  ح ٢٢.٣٣  بدون نقع بالماء
  جـ د ٠.٦٢  ھـ- جـ١.٢٠  ب جـ ١.٢٢  ب جـ ٣.١١  د ١٠.٣٣  ب ٩.١٤  ھـ ٥٠.٦٦  جبرلین

  ھـ-جـ ٠.٥١  ھـ-جـ ١.٠٣  ب ١.٥٢  و-جـ ٢.٢٤  د ھـ ٩.٣٧  ب ٩.٢٥  و ٣٦  ماء مقطر
  و-جـ ٠.٣٨  جـ د ١.٣٦  ب جـ ١.١٠  جـ-ب٢.٨٩  د ھـ ٨.٩٣  د ١١.٩٥  ز ٢٧.٣٣  بترولین ایثر

  ھـ-جـ ٠.١٥  و-د ٠.٨٥  ھـ- جـ٠.٧٤  ز- ھـ ١.٥٦  ز ٥.٧٧  جـ ٩.٥١  ز ٢٦.٦٦  اثیلي كحول
H2SO4 و ٠.٠٢  و ٠.٣٣  ھـ ٠.٠٥  ز ٠.٨٧  ح ٣.٨٣  جـ ١٠.٥٦  ط ١٨.٦٦  

القیم ذات األحرف المتشابھة في العمود الواحد ال تختلف معنویاً حسب اختب钀ار دنك钀ن متع钀دد الح钀دود تح钀ت مس钀توى احتم钀ال 
٥.%  

 
 EFFECT PLANTING DEPTH AND SOME PRE-TREATMENTS ON 

THE GERMINATION OF SEEDS AND SEEDING GROWTH OF 
CORIANDRUM SATIVUM L.  

Gihan Y. Q. Saleh 
Hort. Dept., College of Agric. & Forestry, Mosul Univ., Iraq. 

 
ABSTRACT 

In this research we've studied the effect of Some Pre-Treatments on the 
germination of Coriandrum Sativum L. seeds such as surface and planting at 
2.5cm depth from soil surface as well as using the technology of pre-soaking 
with the following treatments : without soaking in water, soaking in Gibberellin 
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with a concentration of 200ml.g/lit, soaking in water, soaking in ether 
petroleum, soaking in ethanol and soaking in concentrated sulfuric acid. 
Findings showed that the surface planting has improved seeds, germination and 
seedlings growth for all the features under study comparing with planting at a 
depth of 2.5cm. Findings of coefficient's overlap showed that surface planting 
and processing with Gibberellin with a concentration of 200ml.g\lit gave the 
best results. Seeds germinated early with an increased germination percentage 
which were 8.69 day and 75% respectively, as well as an increase in the fresh 
and dry weight of the root and green gross and an increase in the length of the 
longest seedling, then followed by soaking in water. Using the ether petroleum 
and ethanol showed no great significant effect on the features being studied; 
whereas the using of concentrated sulfuric acid showed a negative effect on 
germination for all features which were germination percentage 25.83 while 
which were concentrated 36.33%. 

  
  المصادر

تكنولوجی钀ا الب钀ذور ، دار اب钀ن االثی钀ر للطباع钀ة والنش钀ر، ). ٢٠٠٦(خلف ، احمد صالح وعبدالستار اس钀میر الرجب钀و 
 .صفحة ٩٦٨جامعة الموصل ، العراق ، 

الط钀钀رق اإلحص钀钀ائیة لألبح钀钀اث الزراعی钀钀ة ، دار الكت钀钀ب للطباع钀钀ة ). ١٩٩٠(داؤد ، خال钀钀د محم钀钀د وزك钀钀ي عب钀钀د الی钀钀اس 
 .صفحة ٥٤٥عة الموصل ، العراق ، والنشر ، جام

. النباتات الطبی钀ة والعطری钀ة ف钀ي ال钀یمن وانتش钀ارھا). ١٩٩٦(الدبعي ، عبدالرحمن سعید وعبدالولي احمد الخلیدي 
  .استخداماتھا ، مركز عبادي للدراسات والنشر ، صنعاء ، الیمن. مكوناتھا الفعالة

والعطریة ، الطبعة األولى ، مكتبة مدبولي ، جمھوری钀ة  موسوعة إنتاج النباتات الطبیة). ١٩٩٦(الدجوي ، علي 
 .١٦٠-١٥٨مصر العربیة ، ص

معامالت لتحسین إنبات ونمو نبات البالدون钀ا ، مجل钀ة العل钀وم الزراعی钀ة ). ٢٠٠٤(سعدالدین ، شروق محمد كاظم 
 .٧٠-٦٥) : ٢(٣٥العراقیة ، 

لموع钀د  (.Coriandrum sativum L)ل钀ي استجابة نبات الكزب钀رة المح). ٢٠٠٢(الشكري ، إیمان فیصل حسن 
الزراعة والتسمید النتروجیني وتأثیرھما في النمو وإنتاج الزیت الطیار ، رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة 

 .صفحة ١١٧، جامعة بغداد ، العراق ، 
یم الع钀الي التج钀ارب العملی钀ة ف钀ي فس钀لجة النب钀ات ، الج钀زء الث钀اني ، وزارة التعل钀). ١٩٨٤(محمد ، عب钀دالعظیم ك钀اظم 

 .صفحة ٣٣٩والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، 
 ١٠٥٨، مدیریة مطبع钀ة جامع钀ة الموص钀ل ، الع钀راق ،  ٢علم فسلجة النبات ج). ١٩٨٥(محمد ، عبدالعظیم كاظم 

 .صفحة
فس钀钀لجة النب钀钀ات الج钀钀زء الث钀钀اني ، وزارة التعل钀钀یم الع钀钀الي ). ١٩٨٢(محم钀钀د ، عب钀钀دالعظیم ك钀钀اظم وعب钀钀دالھادي ال钀钀ریس 

 .صفحة ٤٠٥علمي ، جامعة الموصل ، والبحث ال
 ٤٤٤إنتاج بذور الخضراوات ، مدیریة مطبعة جامع钀ة الموص钀ل ، الع钀راق ، ). ١٩٨٣(محمد ، عزالدین سلطان 

 .صفحة
النباتات الطبیة والعطریة والسامة في الوطن العربي ، جامعة الدول ). ١٩٨٨(المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 
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