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 المحتويات

رقم  الموضوع ت
 الصفحة

 - 0اآلية القرآنية  
 ب -أ  0الخالصــة  
 ج -ت  0المحتويات قائمة  
 د - ح 0الجـداول قائمة   
 ر -ذ        0االشكالقائمة  
 ز  0 المالحـققائمة  
 1 0المقدمة   - 1
 3 0استعراض المراجع  -2

 Nigella sativa L. 3 الحبة السوداء      1-2

 3 0المحتوى الكيميائي لبذور نبات الحبة السوداء    2-2
 4 0لحبة السوداء نبات الالقيمة الطبية والعالجية    3-2
 6  المركبات الثانوية ذات االستخدامات الطبية في نبات الحبة السوداء   4-2

      Plant tissue culture 0 8 زراعة االنسجة النباتية  5 -2
      10 0 وكاينين في نشوء الكالس ونموهتاثير االوكسين والسايت   2-6
ــــة بالزراعــــة   2-7 ــــانوي ذات االســــتخدامات الطبي ــــض الث ــــات االي ــــاج مركب انت

 0 النسيجية
11     

اثـر حامضــي االسـكوربك والســترك فــي انبـات البــذور ونمـو بــادرات الحبــة  8-2
 0 السوداء

14 

 16  0 النبيتات النسيجية اثر الحديد المخمبي في نمو   2-9
 18 0 اثر المجال المغناطيسي في نمو النبات   10-2
     20  0 في نمو الكالس وانتاج المركبات الفعالة اثر المجال المغناطيسي 11-2
وحاصـل نبـات الحبـة اثر حامضـي االسـكوربك والسـترك فـي تحسـين نمـو  12-2

  0 في الحقل السوداء النامي
22 

 22  0 االسكوربك حامض 1-12-2
 23 0 حامض السترك 2-12-2

 25 0 المواد وطرائق العمل  - 3

 25  ( IN vitro) الزراعة خارج الجسم الحي  رب المختبريةاالتجتحضيرات    1-3
 25 0تعقيم البذور  1-1-3
 26 0 تحضير الوسط الغذائي 2-1-3

 26 0 تعقيم االدوات المستعممة 3-1-3
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 28 0 النسبة المؤية وسرعة االنباتحساب  4-1-3
 28  0 التجارب والمعامالت 2-3

 28  0 التجارب النسيجية 1-2-3
اثــر نقــع البــذور بحامضــي االســكوربك والســترك فــي انبــات البــذور ونمــو  1-1-2-3

 0 البادرات
28 

ــد المخمبــي المســتخدم فــي وســط  2-1-2-3 ــوع الحدي ــات ونمــو  MSاثــر ن فــي االنب
 0 البادرات

29 

 29 0 في نشوء الكالس ونموه D-2,4و.Kin اثر 3-1-2-3
 30 0 اثر نوع الحديد المخمبي في نشوء الكالس ونموه 4-1-2-3
 32 0 تحديد منحنى نمو الرويشة والجذير لنبات الحبة السوداء 5-1-2-3
 32 0 اثر المجال المغناطيسي في نمو كالس الحبة السوداء 6-1-2-3

 33 0التجارب الحقمية  2-2-3
اثر نقع البـذور بحامضـي االسـكوربك والسـترك فـي االنبـات ونمـو بـادرات  1-2-2-3

 0 الحبة السوداء
33 

اثــر الــرش بحامضــي االســكوربك والســترك فــي نمــو وحاصــل نبــات الحبــة  2-2-2-3
 0 السوداء

33 

ــالتقــدير الكمــي والنــوعي لمركبــات الزيــوت الفع 3-3 ــامي فــي ةمن النبــات ال الن
 0 الحقل والكالس المعرض لممجال المغناطيسي

34 

 35  0 ةليل االحصائياوالتح ةميم التجريبياالتص 4-3
 37  0 النتائج والمناقشة 4

 37 0 النسيجية التجارب  1-4
ر النقع بحامضي االسكوربك والسترك في انبات البذور ونمو بادرات أث 1-1-4

 0 الحبة السوداء
37-42 

 42-45 اثر مصدر الحديد المخمبي في انبات البذور ونمو بادرات الحبة السوداء 2-1-4
في نشوء الكالس من المجموع الخضري    D-2,4و .Kinاثر اضافة  3-1-4

   0 لبادرات الحبة السوداء
49-45   

  4-1-4 

 

من جذور الناشئ الكالس ونمو في نشوء  D-2,4و .Kin اضافة اثر
 0 السوداءبادرات الحبة 

55-49 

ه لنبات ونمو نشوء الكالس اثر نوع الحديد المخمبي المستعمل في    5-1-4  
 0 الحبة السوداء

56-55  

 56   0 التجارب الحقمية 2-4

 تك في انبات البذور و نمو البادراالنقع بحامضي االسكوربك والستر اثر  1-2-4
 
 

61-56 
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نبات الحبة السوداء اثر الرش بحامضي االسكوربك والسترك في نمو  2-2-4
                                                           0وحاصمو في الحقل المزروع

61 

االسكوربك والسترك في الصفات الخضرية حامضي اثر الرش ب 1-2-2-4
 0والجذرية

63-61 

االسكوربك والسترك في الوزن الطري و الجاف حامضي اثر الرش ب 2-2-2-4
 لممجموع الخضري والجذري .

64-63    

االسكوربك والسترك في حاصل نبات الحبة حامضي اثر الرش ب 3-2-2-4
 0السوداء

69-64   

      69 0التقدير الكمي و النوعي لمركبات الزيوت الفعالة في الحبة السوداء 3-4

 MS     عمى وسط من الرويشة و الجذير  النامي  الكالسمنحنى نمو  1-3-4
  0 من الزراعة ايوم 36بعد مرور 

72-69  

   72-75  0 ثر قطبية المجال المغناطيسي في نمو كالس الحبة السوداءأ 2-3-4

التقدير الكمي والنوعي لمركبات زيت الحبة السوداء في عينات النباتات  3-3-4
  0 المعرض لممجال الغناطيسيالنامية في الحقل و الكالس 

89-75   

      90 0 االستنتاجات   

      91 0 التوصيات  

   92-95  0 المصادر العربية 

  96-106 0 المصادر االجنبية 

 107-108 0 المالحق 

  0الخالصة بالمغة االنكميزية  

  0العنوان بالمغة االنكميزية  



 ذ 

قائمةاالشكال

رقم

انشكم



عنوانانشكم



رقم

انصفحة

  منها لمتجارب النسيجية المستعممة بادرة نبات الحبة السوداء واالجزاء  1

باستخالص مركبات  من انبات البذور وانتهاء ابتداءمراحل التجارب النسيجية  2
 0داء الزيوت الفعالة من كالس نبات الحبة السو 

31 

مراحل مختمفة من حياة نبات الحبة السوداء النامي في الحقل ابتداءا من  3
 0بداية االنبات حتى اعطاء الحاصل 

36 

الصفات ي بحامضي األسكوربك والسترك ف الحبة السوداء نقع بذور أثر 4
الخالي   MSعمى وسط اسابيع من زراعة البذور 4الخضرية لمبادرات بعد مرور

 0و ن منظمات النمـــــــــم

42 

في الوزن الطري لمكالس الناشئ من المجموع الخضري  D-2,4و.kin اثر  5
 MS  (Aمن الزراعة عمى وسط ايوم 45لنبات الحبة السوداء بعد مرور

 0اصغر كالس(  Bاكبركالس, 


48 

في الوزن الطري لمكالس الناشئ من المجموع الجذري  D-2,4و  .kinاثر  6
 MS  0من الزراعة عمى وسط ايوم  45مرور السوداء بعد لنبات الحبة

52 

لبادرات بعد في نمو ا بحامضي األسكوربك والسترك الحبة السوداء نقع بذور أثر 7
0لالحقي اسابيع من الزراعة ف 4مرور 

60 

منحنى نمو الكالس ) الوزن الطري( والناشئ من الرويشة والجذير والجذير بعد  8
 MS (Kin, 1.5+2,4-D 2زراعة الكالس عمى وسط من  ايوم 36مرور 

 0لمجذير(Kin. 0.5+ 2,4-D 2لمرويشة,

71 

منحنى نمو الكالس ) الوزن الجاف( والناشئ من الرويشة والجذير والجذير بعد  9
 MS (Kin, 1.5+2,4-D 2من زراعة الكالس عمى وسط  ايوم36 مرور 

 لمجذير(Kin. 0.5+2,4-D 2لمرويشة,

71         

تاثير قطبية المجال المغناطيسي في نمو كالس نبات الحبة السوداء بعد مرور  10
(   Kin. 1.5  +2,4-D 2مضاف له) MSمن الزراعة عمى وسط  ايوم 28

 0ممغم/لتر

73 

 مايكروغرام/مل  لمعينات المختمفة    Thymoquinoneتركيزمركب   11
  HPLC0  زلمحبة السوداء مقاس بجها

 

76 



 ر 

مايكروغرام/مل لمعيناتالمختمفة لمحبة   Thymohydroquinoneكب تركيزمر  12
 HPLC 0  السوداء مقاس بجهاز

77 

مايكروغرام/مل  لمعينات المختمفة لمحبة    Trans-anetholeتركيزمركب 13
   HPLC0  السوداء مقاس بجهاز

78 

مايكروغرام/مل  لمعينات المختمفة لمحبة السوداء    Thymolمركب تركيز 14
 HPLC 0  مقاس بجهاز

79 

ممي تسال لغرض  200كالس نبات الحبة السوداء معرض لممجال المغناطيسي بشدة  15
 انتاج مركبات الزيوت الفعالة

79 

مركبات الزيوت الفعالة المقدرة بجهاز الكروماتوكرافيا من عينة القياس لنبات  16
 الحبة السوداء.

81 

مركبات الزيوت الفعالة المقدرة بجهاز الكروماتوكرافيا من عينة الكالس   17
المزود بمنظمي  MSغيرالمعرض لممجال المغناطيسي النامي عمى وسط 

 لنبات الحبة السوداء. Kin+2,4-Dالنمو

82 

مركبات الزيوت الفعالة المقدرة بجهاز الكروماتوكرافيا من عينة الكالس المعرض  18
المزود بمنظمي  MSي لممجال المغناطيسي النامي عمى وسط لمقطب الشمال

 لنبات الحبة السوداء. Kin+2,4-Dالنمو

83 

مركبات الزيوت الفعالة المقدرة بجهاز الكروماتوكرافيا من عينة الكالس المعرض  19
المزود بمنظمي MSلمقطب الجنوبي لممجال المغناطيسي النامي عمى وسط 

 بة السوداء.لنبات الح Kin+2,4-Dالنمو

84 

مركبات الزيوت الفعالة المقدرة بجهاز الكروماتوكرافيا من عينة الكالس المعرض  20
لمقطب الشمالي+القطب الجنوبي لممجال المغناطيسي النامي عمى وسط 

MSالمزود بمنظمي النموKin+2,4-D .لنبات الحبة السوداء 

85 

توكرافيا من عينة الجذور لنبات مركبات الزيوت الفعالة المقدرة بجهاز الكروما 21
 0الحبة السوداء النامية في الحقل

86 

مركبات الزيوت الفعالة المقدرة بجهاز الكروماتوكرافيا من عينة الساق لنبات  22
 الحبة السوداء النامية في الحقل.

87 

مركبات الزيوت الفعالة المقدرة بجهاز الكروماتوكرافيا من عينة االزهار لنبات  23
 حبة السوداء النامية في الحقل.ال

88 

مركبات الزيوت الفعالة المقدرة بجهاز الكروماتوكرافيا من عينة البذور لنبات  24
 الحبة السوداء النامية في الحقل.

89 

 









 ز 



انمالحـققائمــة

رقم

انمهحق
عنوانانمهحق

رقم

انصفحة

 

1 

من  ايوم 36ير بعد مرور اثر عمر الكالس )يوم( النامي من الرويشة والجذ
 MSالزراعة عمى وسط 

103 

 

 

2 

ية المختمفة ــــــــــــــــــــالتقدير الكمي والنوعي لمركبات الزيوت الفعالة لالجزاء النبات
ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المغناطيســــــــــــــــــرض لممجــــالمزروعة في الحقل والكالس المع

 ( .) مايكروغرام/مل

104 

 

 

 



  ح                                                                                                                    

 قائمة الجداول

رقم 

 الجدول

        رقم   عنوان الجــدول

 الصفحة

         MS 0 27مكونات الوسط الغذائي  1

 سوورب  والسرر  ى  انبا  البذورنقع بذور الحبة السوداء بحامضي األ أثر 2
اسابيع من زراعة البذور عل   4والصفا  الخضرية للبادرا  بعد مرور

 MS 0وسط

38 

 ىي انبا  البذور  MSالحديد المخلبي المسرعمل ىي وسطأثر مصدر  3
 0اسابيع من الزراعة   4ونمو بادرا  نبا  الحبة السوداء بعد مرور

43 

يوم  45ىي نسب االسرجابة لنشوء الوالس بعد مرورD-2,4 و .Kinاثر 4
  MSمن زراعة المجموع الخضري لنبا  الحبة السوداء عل  وسط 

47  

 الطري للوالس الناشئ من المجموع ىي الوزن D-2,4و.kin اثر  5
من الزراعة عل   ايوم 45الخضري لنبا  الحبة السوداء بعد مرور

 . MSوسط

48 

ىي الوزن الجاف للوالس الناشئ من المجموع  D-2,4و  .kinاثر 6
من الزراعة عل  وسط  ايوم 45الخضري لنبا  الحبة السوداء بعد مرور

MS0 

49 

 45ىي نسب االسرجابة لنشوءالوالس بعد مرور D-2,4 و.kin اثر  7
 . MSمن زراعة المجموع الجذري لنبا  الحبة السوداءعل  وسط ايوم

50 

ىي الوزن الطري للوالس الناشئ من المجموع  D-2,4و  .kinاثر  8
من الزراعة عل   ايوم  45مرور الجذري لنبا  الحبة السوداء بعد

   MS 0وسط

51 

ىي الوزن الجاف للوالس الناشئ من المجموع   D-2,4و .kinاثر  9
من الزراعة عل   ايوم 45الجذري لنبا  الحبة السوداء بعد مرور

 MS 0وسط

 

53 



  خ                                                                                                                    

رقم 

 الجدول

          رقم  عنوان الجــدول                                  

 الصفحة

ىي نسب االسرجابة والوزن   MS اثر نوع الحديد المسرعمل ىي وسط 10

اسابيع من  4الطري والجاف لوالس نبا  الحبة السوداء بعد مرور 

 0الزراعة

56 

بحامضي األسوورب  والسرر  ى  انبا   الحبة السوداء نقع بذور أثر 11
اسابيع من الزراعة ىي  4الخضرية للبادرا  بعد مرور  البذور والصفا 

 الحقل.

58 

والسرر  ىي الصفا   مخرلفة من حامضي األسوورب  الرش برراويز اثر 12
 0الخضرية  لنبا  الحبة السوداء المزروعة ىي الحقل

62 

مخرلفة من حامضي األسوورب  والسرر  عل  الوزن  الرش برراويز اثر 13
 الطري والجاف للمجموع الخضري والجذري  لنبا  الحبة السوداء

                                               0 المزروعة ىي الحقل

64 

مخرلفة من حامضي األسوورب  والسرر  ىي حاصل  الرش برراويز اثر 14
 0المزروعة ىي الحقل نبا  الحبة السوداء

66 

راثير قطبية المجال المغناطيسي ىي نمو والس نبا  الحبة السوداء بعد  15
  Kin. 1.5مضاف له) MSيوم من الزراعة عل  وسط  28مرور 

+2,4-D 2  ملغم/لرر ) 

73 

 



                                                أ                                                 الخالصة                                                 

جاِعح   /وٍٍح اٌضساعح /لغُ اٌثغرٕح ٕٚ٘ذعح اٌحذائك  ِخرثشاخ أجشٌد اٌذساعح فً     

ى ٔثاخ اٌحثح اٌغٛداء  ـــــرجاسب عٍاٌٍز ـــذُ ذٕف ,َ  2012-2013 عاًِ دٌاٌى خالي

sativa L. Nigella   عٓ غشٌك أثاخ اٌثزٚس ذحغٍٓ , اجشٌد اٌذساعح إٌغٍجٍح تٙذف

اٌى اٌّعاف  D-2,4ِع  Kinetinه ٚاٌغرشن ٚتٍاْ اثش ذذاخً ٔمعٙا تحاِعً االعىٛست

ٚلذسخ ِشوثاخ اٌضٌٛخ اٌفعاٌح فً اٌىاٌظ  0فً ٔشٛء اٌىاٌظ ّٖٚٔٛ اٌصٍة  MSٚعػ 

ِٚٓ اجضاء إٌثاخ اٌّخرٍفح ٚإٌاٍِح فً  ًٍِ ذغال200 تشذج  اٌّعشض ٌٍّجاي اٌّغٕاغٍغً

فً  اذاخ تحاِعً االعىٛسته ٚاٌغرشناٌرجشتح اٌحمٍٍح ٌثٍاْ اثش سػ إٌث اجشٌد ,اٌحمً 

 0ٚحاصٍٗ  اٌحثح اٌغٛداء ٔثاخّٔٛ 

 80% تٍغد ٌٍثــــزٚساخ ــــى ٔغثح أثــــــجٍح اْ اعٍــــتٍٕد ٔرائج اٌرجاسب إٌغٍ      

 اٌغرشنط ـإٌمع تحاًِ ِعاٍِح ــــحصٍد فٍِغُ   147.00 تٍغ غشي ٌٍثادساخٚصْ اعٍى ٚ

 65%حٍٓ وأد فً ِعاٍِح ٔمع اٌثزٚس تاٌّاء اٌّمطش)اٌّماسٔح(  فً, ٌرش / ٍِغُ 300 رشوٍضت

االعىٛسته إٌمع تحاِط فىاْ فً ِعاٍِح  ٍجزٌشٌ اِا افعً غٛي ,ٍِغُ 56.00 ٚ  

لٍاعا تّعاٍِح اٌّماسٔح اٌرً اعطد ِرٛعػ غٛي عُ   3.28 ٌرش ار تٍغ  / ٍِغُ  300رشوٍضت

 ترشوٍض اٌغرشنإٌمع تحاِط ٍِح ٚحصً افعً عذد ٌالٚساق فً ِعا ,عُ  1.61تٍغ 

ٚسلح / 2.30 ج فً حٍٓ تٍغد فً ِعاٍِح اٌّماسٔح ٚسلح / تادس 3.67ٌرش ار تٍغد  / ٍِغ100ُ

 0تادسج  

 ٍِغُ/ ٌرش  Kin.1 +2,4-D 1اِا ٔرائج ٔشٛء اٌىاٌظ ّٖٚٔٛ فمذ تٍٕد اٌذساعح اْ اظافح       

, ٚحصً افعً ٚصْ جاف  غٍُِ 1221.80 اٌشٌٚشح تٍغ  ٌىاٌظاعطى افعً ٚصْ غشي  

 Kin. 0.5, ٚاْ اظافح   ٍِغُ 67.16ٍِغُ/ ٌرش ار تٍغ   Kin.1.5 +2,4-D 2عٕذ اظافح 

+2,4-D 2  ٌ / ُٚافعً ٍِغُ 936.70 ش تٍغ رش اعطى افعً ٚصْ غشي ٌىاٌظ اٌجزٌٍِغ

 0ٍِغ79.82ُٚصْ جاف ار تٍغ 

عُ  4.29تٍغ عً غٛي ٌٍشٌٚشح اف اْ أثاخ اٌثزٚس فً ظشٚف اٌحمًذجشتح تٍٕد ٔرائج       

 ضــــــــاالعىٛسته ترشوٍط ـــــــــحاِتاٌثزٚس عٕذ ٔمع ٍِغُ  65.00تٍغ  غشي فعً ٚصْٚا

تادسج  جزس/ 9.60تٍغ  ٍجزٚسٌعذد , ٚحصً افعً عٍى اٌرٛاًٌ  ٌرش / ٍِغُ 300  100ٚ 

اعطد  اسٔح اٌرًلٍاعا تّعاٍِح اٌّم ٌرش ٍِغُ/300 رشوٍضتاٌغرشن حاِط عٕذ ِعاٍِح إٌمع ت

 0جزس/ تادسج 3.78 عذد ٌٍجزٚس تٍغ
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تٍٕد إٌثاذاخ إٌاٍِح فً اٌحمً تحاِعً االعىٛسته ٚاٌغرشن , سػ ذجشتح ٔرائج  اِاٚ      

 فشع 33.75تٍغ ِٚرٛعػ عذد االفشع ٌٍغاق  عُ  41.50تٍغ افعً اسذفاع ٌٍٕثاخ إٌرائج اْ 

لٍاعا تّعاٍِح اٌشػ تاٌّاء ٌرش  / ٍِغ100ُرشوٍض تتحاِط اٌغرشن إٌثاذاخ عٕذ سػ / ٔثاخ 

ٚحصً   ,  فشع / ٔثاخ عٍى اٌرٛاًٌ 20.50 عُ ٚ  28.50اعطد )اٌّماسٔح( اٌرًاٌّمطش 

 / ٍِغ100ُرشوٍضتفً ِعاٍِح اٌشػ تحاِط االعىٛسته  اٌجزٚس افعً ِرٛعػ ٌعذد ٚغٛي

ماسٔح اٌرً اعطد لٍاعا تّعاٍِح اٌّ عُ ٚعٍى اٌرٛا36.00ًٌ جزس/ ٔثاخ 27.50ٚتٍغ ٚ ٌرش

ٚ جاف ٌٍغاق ٌٍٚجزس فىاْ فً اِا افعً ٚصْ غشي ,  عُ 24.88جزس/ٔثاخ 11.38ٚ

  2.94ٚ  6.37ٚ 3.67 ٚ 7.19ٍِغُ/ٌرش ار تٍغ 100ِعاٍِح اٌشػ تحاِط اٌغرشن ذشوٍض

/ غُ 0.69ٚ 1  1.13ٚ.75 ٚ 2.16فً حٍٓ تٍغ فً ِعاٍِح اٌّماسٔح , عٍى اٌرٛاًٌ  ٔثاخ غُ/

فً ِعاٍِح  افعً ِرٛعػ ٌعذد االجشاط ِٚرٛعػ عذد اٌثزٚسٚحصً , اًٌعٍى اٌرٛ ٔثاخ

 / جشط 27.00 ٚاٌزي تٍغ ٌرش / ٍِغُ  50 100ٚ  يضـحاِط االعىٛسته ترشوٍاٌشػ ت

 جشط / ٔثاخ 16.50ٚلٍاعا تّعاٍِح اٌّماسٔح اٌرً اعطد ٔثاخ  تزسج /774.40 ٔثاخ ٚ

إٌثاذاخ سػ عٕذ ٌٍثزٚس اٌىًٍ  عٍى اٌرٛاًٌ , ٚحصً افعً ٚصْتزسج / ٔثاخ 351.00

فــــً ٔثاخ  / ٍِغُ 1509.50غ ـــــــــــار تٍ ٌرش / ٍِغ50ُ ض ــــــــــرشوٍتاٌغرشن تحاِط 

     0 ٍِغُ / ٔثاخ641.90    ِرٛعػ ٚصْ ٌٍثزٚس تٍغ حــــــٍٓ اعطــد ِعاٍِح اٌّـماسٔح

اعٍى فثٍٕد إٌرائج اْ   HPLCتجٙاصاٌفعاٌح اٌّفصٌٛح اٌضٌٛخ ذمذٌش ِشوثاخ اِا        

اٌىاٌظ اٌّعشض واْ فً  Trans-anethole   ِٚشوة Thymoquinoneوٍّح ٌّشوة 

ًِ عٍى  / ِاٌىشٚغشاَ  66.22اٌىشٚغشاَ/ًِ ِٚ 104.14ار تٍغد , ٕٛتً ـــٌٍمطة اٌج

ِاٌىشٚغشاَ /ًِ Thymohydroquinone    49.22, ٚتٍغد اعٍى وٍّح ٌّشوة  اٌرٛاًٌ

ا ـً اٌحمً , اِـــح فـــغرخٍصح ِٓ اٌّجّٛع اٌخعشي ٌٍٕثاذاخ إٌاٍِفً اٌضٌٛخ اٌّ

فثٍغد اعٍى وٍّح ٌٗ فً اٌضٌٛخ اٌّغرخٍصح ِٓ اٌثزٚس ار تٍغد Thymol  ةـــــــــِشو

  0ِاٌىشٚغشاَ/ٌرش 43.32
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او حبة البركة نبات حولي Black Cumin( Nigella sativa L. ) الحبة السوداء      
ويعد حوض , فادة من بذوره يزرع لال ,Ranunculaceaeالشقيقية عشبي يعود لمعائمة 

ذا النوع ينمو ىـ 0 (1988واخرون , Alansariالبحر المتوسط الموطن االصمي لزراعتو )
 ـوصلرطبة والمفي ال في العراق السيما صحراويةبريا في المنطقة الجبمية وال

 ( 2000)الكاتب,وبغداد

خيـــر البريـــة وطبيـــب البشـــرية ســـيدنا الرســـول االعظـــم محمـــد وقـــد ذكـــر الحبـــة الســـوداء        

 فــان فييــا شــ اء مــن كــل داء اال اذ قــال ع عمــيكم بيــذه الحبــة الســوداء(صــما اع عميــو وســمم )

اشـــارت الدراســـات العمميـــة كمـــا  0 (1987,البغـــا )لبخـــاري( ا)نـــي المـــوت م يعالســـامع , والســـا

عــــالر امــــراض عديــــدة منيــــا االمــــراض فقــــد اســــتخدم فــــي اىميــــة النبــــات طبيــــا المتعــــددة الــــا 

وامراض الروماتزم وداء السكر فضال عن تحسين وظائف الكبد والكما في حاالت   االلتيابية

  1995, واخـرونHoghton ) النسـاندة نشاط الخاليا المناعيـة داخـل جسـم ااالشيخوخة وزي

;  Bashandy,1996 ) 0  يمكــن اســتخالص المركبــات ال عالــة مــن المجمــوع الخضــري

ـــذور واالزىـــار  ـــة كـــذلك يمكـــن  , لمنبـــاتوالب ـــات الطبي ـــادة كميـــة مـــن فصـــل المركب الكـــالس وزي

امــل مــن خــالل الــتحكم بمكونــات الوســط الغــذائي او تــا ير عو , المركبــات ال عالــة المنتجــة منــو 

   ,التميمـي)من انتار ىذه المركبات ومنيا استخدام المجـال المغناطيسـي خارجية والتي قد تزيد 

 0 (2012  ناصر ;    2012

ولتحسين نمو النبات وزيادة انتاجيتو من البذور يمكن رش النباتات ببعض المواد التي       
ذ وجد انيما يحسنان بشكل تقمل من ظروف الشد البيئي كحامضي االسكوربك والسترك ا
, اذ انيا تضاف لمنباتات  ممحوظ من ص ات النمو والحاصل لمنباتات المرشوشة بيما

  Youssef ,2003)واالجيادات االخرى  لحمايتيا من االجيادات الحرارية والضوئية 
Kamel; و Sakr , 2009   Amin;  0  (  2012صقر,  ;  2009 ,واخرون 
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                االتية : راسة لتحقيق االىدافاجريت ىذه الد

انبات البذور ونمو بادرات زيادة  ير النقع بحامضي االسكوربك والسترك في أدراسة ت -1
 0الحبة السوداء مختبريا وحقميا 

الصمب في انبات البذور ونمو  MS ير نوع الحديد المخمبي المضاف الا وسط أدراسة ت -2
 0كالس لنبات الحبة السوداء البادرات ونشوء ونمو ال

ونموه من كالس ال ير منظمات النمو من االوكسينات والسايتوكاينينات في نشوء أدراسة ت -3
 0المجموع الخضري والجذور 

الزيوت مركبات انتار نمو الكالس و في وقطبيتو  ير المجال المغناطيسي أدراسة ت -4
  0ال عالة

لزيوت ال عالة من المجموع الخضري والجذور دراسة امكانية انتار بعض مركبات ا 5-
 0واالزىار

 نبات الحبة السوداء  ير الرش بحامضي االسكوربك والسترك في نموأدراسة ت  6-
  0وحاصمو



        

 

 ثانيالفصل ال       

 استعراض المراجع     



 

 2استعراض المراجع                               -الفصل الثاني                          

  .Nigella sativa Lالحبة السوداء : 1-2

التي كانت  Hellbeoraceae الى العائمة  Black Cuminالحبة السوداء يعود نبات        

والى الجنس   Rananculaceaeالشقيقية ضمن العائمة  sub familyتعامل سابقا كعويمة 

Nigella (Townsion,1980 )0 لمنبات طة النمو ، العشبية الحولية متوسمن النباتات وىي

أزىارىا بيضاء المون مزرقة  قمياًل  و نجمية الشكل الى اجزاء دقيقة ،  زأةــــمجاوراق مركبة و 

(Chakraverty  ،1976 . )انواع عديدة لمحبة السوداء منيا المحمية ، والحقمية ،  تتوافر

 Nigella assyriaca  والحبة السوداء اسيرياكا  Oxypetalaواوكسبتيال  والشرقيةوالدمشقية ، 

 boiss   والحبة السوداء الصحراويNigella  deserti  boiss   ، وذكر ( .  1981) قطب 

 ل( نوعا مختمفا بالشك25يضم حوالي )  Nigellaان جنس الحبة السوداء (2004النعيمي )

 0الخارجي 

  لحبة السوداءانبات الكيميائي لبذور المحتوى  :2-2

الزيت الطيار والزيت الثابت ويكون  ماونات بذور الحبة السوداء ىكــــــمن اىم مان         

ادة عطرية تتبخر عند تعرضيا الى % وىو مــــــ 0.5-1.5بنسبة  Volatile Oilالزيت الطيار 

ـــــــــابت اما الزيت الثـــــــ , اليواء مـــــــن دون ان تتحمل ، قواميا سـائل ذو لون اصــــــــــــــــــــفر باىت

Fixed Oil  0( 2000% ) الشحات، 35 - 30فيمـــــــــــثل نســــــــــــــــــــــــــــــــبة تتراوح بين                                                                                                   

ة   ـــــــــــــكنيا تذوب في المذيبات العضوية المختمفلة غير متطايرة التذوب في الماء وىو مادة سائم

ــبعة عة وغير مشـــــــــــــ( . ويتكون الزيت الثابت من احماض دىنية مشب1988) سعد وآخرون , 

El-Sayed) ,إن بذور الحبة السوداء  الى (1998ار العاني )ــــــــ. وقد اش1997)واخرون
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يوم ، ــــــــالبوتاسو الزنك ، و النحاس ، و الحديد ، و نية ىي الكالسيوم ، ـــــر معدـــتحتوي عمى عناصـــ

 والرصاص و, يوم اصر السامة كــــــالكادمـــــــــــــــوان البذور خالية من العن يومـــــــالمغنيس المنغنيز وو 

يا بضمن ااميني ا( حامض (17حتوي عمى يالبروتين في بذور الحبة السوداء الزرنيخ . ان 

,  Sawsan و (Essential Amino – Acids   EL –  Fahemـاسية ـــــــــاالحماض االســـ

1994 . ) 

 عالجية لنبات الحبة السوداء القيمة الطبية وال: 3-2

الى احتواء بذوره ية ـــــــــــــــــــــــــالطب .Nigella sativa Lنبات الحبة السوداء تعود اىمية        

 من المركبات الفعالة عالجيا )دوائيا( مثل الفينوالت الموجودة في الزيت الطيار عمى الكثير

    Trans-anetholeو Thymohydroquinone و Thymoquinone و  Thymol ومنيا

كذلك احتوائيا  Nigellimineو Nigellicineو  Nigellidine و  Nigelloneوالقمويدات مثل 

ض امينية وفيتامينات ومعادن ومضادات االكسدة فضال عمى كاليكوسيدات وتاينينات واحما

اذ تبمغ نسبة االحماض الدىنية المشبعة والدىون %  20بنسبة البروتينعمى  بذورعن احتواء ال

و  EL-Kaddiوجـــــد  0 ( AL – Jassir  , 1992 ) 83.1% وغير المشبعة  %16.9

Kandil  (1986  ان تناول بذور الحبة السوداء )Nigella sativa 1مرتين في اليوم بجرعة 

غم لمدة خمسة ايـــام يعد حافزا قويا لجياز المناعة لالنسان عـــــــــــن طريق زيادة عـــــــــدد الخاليا 

( تأثيرا في حساســــــــــــية الصدر مــــــــــــن  Nigelloneون ) ـــــمــــــجيادة النـــــــــــــــــان لم 0 الممفاوية

( المتخـــــــــــــمة باليستامين والوسيطات  Masst cellخالل تأثـــــــــــــــــيرىا فـــــــــــــــــــــي الخـاليا البدينة ) 

ــــــــــــي ائـــــــــــــــــــــــــبيا الكيميـــــــــــــــــــوبتركي ) التي تسبب حساسية الصدر والمجاري التنفسية( االخـــــــــــــــرى

جــــــــــمون انطالق ي( تمنع مادة الن Polythymoquinoneون ) ـــــــــــوينــــــــــــدد الثايـــــــــــموكــــــــــــــــــــــمتع
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                                            0( Chakravarty  ,1993نة ) ــــــــتامين مـــــــــن الخاليا البديـــــــاليس

يا تشتمل عمى ان الجزء المستخدم طبيا لمحبة السوداء ىو البذور وان المواد الفعالة في

 ومركبات كيميائية مثل Nigellicine و NigellineوNigellone  القمويدات من النوع 

Thymohydroquinone وتستخدم في عالج السعال وامراض الصدر والربو وفي حاالت

  (1988)مجيد ومحمود, فح الجمدي والحمى القرمزية وااللتيابات الجمدية الحمى الصفراء والط

وىناك دراسات مختبرية اثبتت اىميتيا الدوائية وخصائصيا الطبية فقد وجد ان لمستخمص 

 وGentamycinالحبة السوداء الكحولي فعال تآزريا مع المضادات الحيوية 

Streptomycin وفعال مضافا مع المضادات الحيويةErythromycinوAmpicillin  خميس(

       0  (2008ومثنى,

ية نبات الحبة السوداء في شفاء العديد من ــــــاشارت العديد من الدراسات العممية الى اىم      

وخفض السكر  0(  1995واخـرون ,  Hailatموسع لمقصبات اليوائية )  راض ومنياـــــــــــــاالم

الحبة نبات ى اىمية ــــية اخرى الــكما اشارت دراسات عمم 0( 1999في الدم ) الكاكي , 

ة ـــــــــــــــــــات المعديــــــــــــــالج التقرحــــــل عـــــــــــــة مثــــــــــــــــــــــراض مختمفــــــــــن امـــــــــــــي الشفاء مـــــــــــــالسوداء ف

(EL – Dakhakhny  , 2000واخرون )0 ( وخفض ضغط الدمZaoui  ,2000واخرون ) 

 ( . 2003وآخرون ,  Naghmaية ) ـد الخاليا السرطانـــدور التثبيطي ضــــــــــــلافضال عن 

ركب ـــــــــوجي لمــــــــــــــــــلو ير البايــــــــــ( في دراسة قامت بيا لبيان التأث 2004النعيمي ) وجدت      

بة السوداء عمى المستوى ــــــــــس الحــــــن بذور وكالــــــــــــــ( المفصول م Thymolمول ) ــــــــــــــــالثاي

ى ارتفاع معنوي ــــمول ادى الـــــــــــئران بمركب الثايــــيوانية ان حقن ذكور الفــــية الحــــلمخمالجزيئي 

( ممغم / كغم من  50و  25) بتركيز بين لدى الفئران المحقونةبمستوى البروتين والييموكمو 
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ارة ـــــــ( ان لمحبة السوداء دورا وقائيا تجاه التأثيرات الض 2004بينت شنشل ) و وزن الجسم . 

 ئران المعرضة لالشعاع ولفترات مختمفة . ـــــــي الفــــف

  الحبة السوداءنبات الطبية في  ذات االستخداماتالمركبات الثانوية : 4-2

ي ـــــــالت (Metabolism )طة عمميات االيض اسنتج النباتات مركبات كيميائية بو ت       

 ( Catabolism )يدم ــــــــــــــــــــــــمميات الـــــــوع ( Anabolism )اء ـــــــــــــــــــــــات البنــــــــــــــــــمميـــع ملــــــــــتش

 (1987,Klock) .  تنتجو الخــــــــاليا النباتية وىو مايطمق عميو نواتج من المواد ــوع ىناك نـــــــــــ

االيض االولى والتي تشترك مباشرة في نمو النبات وأيضو كالكاربوىـــــــــيدرات والبروتينات 

والمبيدات من خالل عـــــممية التمثيل الضوئي والتنفس ، ونواتج االيض الثانوي ىي نواتج 

 0 (Ramawat,2004)اليض االولـــــــي مــــــثل القـــــــــمويدات وغيرىا ل اونيائية وسطية

ــركبات ىا وىي مبات تختمف في درجة تعقيدـــــــان نواتج االيض الثانـــــوي ىي مرك       

عد ـــب ياجد انتايزدااعية ـــــــــيمة دفـــي وســاء وتكاثر ونمو الخمية النباتية , اذ ىــــــــــــــي بنـالتدخل ف

 ; Zeiger  ,2002 و(Taiz يةـمياجمتيا من قبل الكائنات الح ابة النبات باالمراض اوــــــاص

Memelink ,2005 )0  

% من سكان العالم يعتمدون عمى 80ـــحة الدوائية الى ان ارت منظمة الصـــــــــــــــاشقد 

 .  (Hartman, 2004)ة من مصادر نباتية في العالج الطبي ـــاالدوي

  -فييا منيا :المتوافرة تفســــــــــــــــــــر اىمية ىذه المركبات لمنباتات  عدة ىناك نظريات        

 وسيمة دفاعية لحماية النبات من المؤثرات الخارجية .بوصفيا انيا مواد تنتج   -أ 

 ( .1989رى ) الشماع , ــــــــــــــــــون او عناصر اخانيا مركبات خازنة لمنتروجين او الكارب -ب 

 -كما ان ليا فوائد عديدة في حياة االنسان من اىميا :
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ير من ثـــــــالج الكـــــــــــــــــــفعالة دوائيا اذ يمكن استعماليا في ع اموادبوصفيا تؤدي دورا ميما  -1

بي ـــــــــــــــــــــري الطـــــــــــــــــــــــــــتخدام البشــــــــــــــــــــاالس ونيا توفر الجانب االمن منــاليتيا وكـراض لفعاالم

 .(  2005واخرون ,  Davuluri (  يالجـــــــــــــــــوالع

بغات ـــــــــــــــتستخدم عالجا وعطورا وصاذ مركبات االيض الثانوي ميمة اقتصاديا تعد  –2

                                                                                      .(  2009واخرون ,  Khan)  مبيداتوتستخدم  , واضـــــافات غذائية

( الى ان 2001العديد من المواد الفعالة اذ اشارت التميمي )غنية بالحبة السوداء  ذورب       

  Nigellidine و  Nigellone:ىيالقمويدات بذور الحبة السوداء تحتوي عمى عدد من 

ـــويدات ىي يار . والقمــــــــــوالط, لثابت في الزيت اتتوافر ي ــــــــــــالت Nigellimineو Nigellicineو

بسبب احتوائيا عمى  ـــميا خواص قاعديةلمعظـ ن المركبات التيـــــــــــــــــــــــــمجموعة غير متجانسة م

راض ــــــــــــــــــــــــــــــاالم نـــة واضحة تستعمل في عالج عدد متروجين ولمعظميا تاثيرات فسيولوجيالن

اي  alkali – likeة بمعنى ــــكممة التينيـ (alkaloids ) تالقمويدا 0(  1993،  ) الشماع

وي عمى بارة عن مركبات عضوية حمقية غير متجانسة تحتــي عــــــــــواعد وىــــــــــبييات القـــش

ؤول عن الفعل ــــيا وتعزى الخاصية القاعدية الى النتروجين االميني المسيبــــــــين في تركالنتروج

ي ــــــــــــــفتتوافــــــــــــر النباتية المختمفة , اذ بات في العوائل ـــــــىذه المركوتتوافر الدوائي الطبي 

  (Solanaceae )ةـــــــــــــوالباذنجاني ( Ranunculaceae )      ةـقيقــــــــــــــة الشـــــــــــــالعائم

مويدات في االجزاء المختمفة من ـــــــــــــــــالقوتتوافر    ( Leguminaseae )ةــة البقوليـــــــــــــــــــــــائموالع

راق او االو , او السيقان , في الجذور تتوافر ات فقد باختالف النبـتوافرىا ف مكان النبات ويختم

و  Harborne  ,1973 ; Ross) و ـــر لتخزن فيــزء اخــى جل الـــزء وتنتقــي جـون فوقد تتك

Brain  ,1977  ).  
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ا المفعول ــــــــــــــــــــــــــــوالتي يعزى اليي يحتوي زيت الحبة السوداء عمى انواع من القمويدات        

ذي تم ــــــــــال0( 1987وآخــــــــــــــــرون ,  Mossa)  ( Nigellone )الطبي مثل مركب النيجمون 

و   Mahfouz بل ـــــــــــن قــــــــــــــــوداء مـــــــــــــــة الســـــــــــــــذور الحبـــــــــــت بــن زيـــــــصو مـــزلو وتشخيعــــــــــــ

EL – Dakhakhny (1960 ) قمويــــــــــــــــد النيجمسين  زلـــــــــــــــما عـــ, ك( Nigellicine )  من قبل

Rahman  وMalik 1985)  )ــد النيجممينذلك قمويـــــــك( Nigellimine )  (Rahman 

 وآخــــرون  Rahman قام 1995في سنة ( . 1985رون , ـوآخ Rahman; 1992, رونـوآخ

( ان  1997وجد النجار )  .السوداء  بةمن بذور الح( Nigellidine ) قمويد النيجمدين بعزل 

ومشتقيا    Thymoquinoneمادة الثايموكوينون  زيت الحبة السوداء يحوي 

          Nigellone   0جمون يالمعروف بالن  Thymohydroquinoneينون و الثايموىيدروك

داء الميمة من بذور الحبة السو  ية( الزيوت االساس 2000وآخرون )  Krukاستخمص       

 و   Thymol   ،Thymoquinone  , Caracol    ،nethol Trans- aىي و 

Terpinol0  واستخمصMerfort  ( ثالثة انواع من الفالفونات الكاليكوسيدية  1997وآخرون )

Flavonoid glycosides    مثل صبغة االنثوسيانينألول مرة من بذور الحبة السوداء. 

  Plant tissue cultureزراعة االنسجة النباتية : 5-2

نسيج او عضو نباتي من  وبانيا عزل خمية اة ـــــــــــــــــــزراعة االنســـــــجة النباتي قنيةترف تع     

في ظروف بيئية محددة من في اوساط غذائية صناعية معقمة النبات وتعقيمو ومن ثم زراعتو 

 0(   2008رون,واخ  George;1988حيث الحرارة والرطوبة والضوء )سممان ,

النباتية وتوجيو استخداميا في العديد من  عني الباحثون بتطوير تقانة زراعة االنسجة       

المسارات البحثية والعممية والمجاالت الحيوية سواء كانت زراعية متضمنة انتاج نباتات مقاومة 
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ضمنة ذات مواصفات انتاجية معينة او في مجاالت صناعية مت لممسببات المرضية او

او طبيا والسيما المركبات الطبية من مصادرىا النباتية , استخالص المواد الميمة صناعيا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0(Staba,1982والتمكن من استغالل العديد منيا عمى مستوى تجاري )

ركبات ــمبوصفيا  (Plant growth regulators)ة اليرمونات النباتيتستخدم         

بتراكيز قميمة ان  اــــــــــــــل النبات ويمكنيـــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــــة تنتج مـــــــــــــــــــــالغذائي غير عضــــــوية

ة في النبات وىذه الفعاليات الفسيولوجي (Modify) حورت( او Inhibitاوتثبط ) (Promoteتحفز)

 عوامل ارتباط ميمتيا ربط نمو احد اجزاء النبات بنمو اجزائو االخرىبوصفيا تعمل  المركبات

1995,Davies).) 

ة ىي االوكسينات والسايتوكاينينات ــــــــــــــمجاميع من اليرمونات النباتي ىناك خمس       

 مثبطة لمنمو جعة لمنمو وحامض االبسسك واالثمين وىي موادواد مشــــــــــــــــــــــــــوالجبرلينات وىى م

ثيرىا تمك أت يناعية وىي تشبو تماما فـــصـــيجاد مجموعة من المنظمات الد امكن اــــــــــــــوق

 .Indol Butyric Acid ( IBAامض البيوتريك ـــينات اندول حـــمن االوكسف المنتجة طبيعيا .

ض الخميك ـثالين حامــونف Indol Acetic Acid (IAA.)ميك  امض الخــــــــــــــــدول حــــــوان (

Naphthalene Aciti Acid ( NAA. )  تين نياـينات الكـايتوكانسالومنKinetin ( Kin. ) 

تي تقوم بتنظيم تطور االعضاء النباتية ـــال Benzyl Adenine ( BA. )وبنزيل ادينين 

زروعة في بيئات غذائية ـــــــن النبات او في االجزاء النباتية المــــــــوتكشفيا في اجزاء عديدة م

   0(   1990) محمد وعمر ,صناعية 

 

                                                                                                               



 

 01استعراض المراجع                               -الفصل الثاني                          

 لكالس ونموهفي نشوء اتاثير االوكسين والسايتوكاينين : 6-2

ة غير ــــمة من الخاليا البرنكيمية المفككــــــــــبانو مجموعة متراك ( Callus )الس ـــــــيعرف الك     
ي ـــــــــــــــالمتخصصة وغير منتظــــــــــــــــــــــمة الشكل تنشأ من الخاليا المولدة لمنباتات بسبب الجروح الت

يمكن استحثاثو بزراعة االنسجة النباتية عمى اوساط غذائية و  تحدث عمى االجزاء النباتية
عمى انـــو  Gray (1996)و  Trigianoوعـــــــــــرفو  0  صناعية مجيزة بمنظمات النمو النباتية

ــز يتألف من خاليا برنكيمية ويمكن ان يستخدم في العديد من يج غير متـــــمايــعبارة عن نس
نة الجسمية ــــــــــــوين االعضاء وتكوين االجـــــــــــــفــــي تكو يندسة الوراثية المجاالت منيا في مجال ال

( Somatic embryos )  واستخدامو في المفاعالت الحيوية وفي انتاج المركبات الطبية
 والصيدالنية .

وع ـــــــــــنمى ـــــــــان عممية ادامة الكالس واخالف النبات تعتمد ع George  (1996)ذكر        

تحثاث  ــــــــــــرحمة االســــــــــــي مـــــــــــــالس وىـــــــــــــــافة في مراحل زراعة الكــــــــوتركيز منظمات النمو المض

ض ي مرحمة االستحثاث يؤدي الى انخفاــــ, فاضافة التراكيز العالية من االوكسينات ف واالدامة

ة السايتوكاينينات مع االوكسينات في ــــــــــــــــــــــــــــــن النباتات , وان اضافنسبة التمايز في كثير م

 Barikى نموات خضرية وىذا مااكده ــــمرحمة االستحثاث تزيد من قابمية تمايز الكالس ال

مفة )االوراق ، الى ان القطع النباتية المخت Youssef ( (1998  اشار . (2004)وآخرون 

( لبادرات الحبة السوداء تستجيب الستحداث الكالس عند تنميتيا عمى والجذور,  السيقانو 

المضاف  MS وكان افضميا وسط , D-2,4 و  .Kinنـالمجيز بتراكيز مختمفة م  MSوسط

من الكاينتين وان كالس االوراق اعطى اعمى  ممغم / لتر2 و   D-2,4 من  ممغم/ لتر 2 لو

ان افضل  (2005وجدت البكر والصالح )0السيقان ثم الجذوري يتبعو كالس قيمة لموزن الطر 

 2التركيز المزود ب MSىو وسط  ونموه االوساط المشجعة الستحداث كالس الحبة السوداء



 

 00استعراض المراجع                               -الفصل الثاني                          

وم ــــي75 و45 لوحده اذ بمغ الوزن الطري لمكالس النامي عمييا بعمر  D-2,4 منممغم / لتر 

الصمب  MS   ط ــــــــــــــــ( ان وس2008)  Al-aniينـــــــــــــــب0( غم عمى التوالي 12.89و3.58  )

افضل وزن لمكالس لتر اعطى  / ( ممغمKin.1.5 +2,4-D 1المزود بمنظمات النمو )

      0ممغم 1400يوم من الزراعة اذ بمغ  75من اوراق الحبة السوداء بعد مرور  ثالمستح

ط المشجعة النشاء المزارع الخموية ( الى ان افضل االوسا2010)وىناء توصمت النعيمي 

ممغم /  D  +0.2-2,4من  ممغم / لتر 2 المدعم بالتركيز MSلنبات الحبة السوداء ىو وسط 

  0 95.74%والذي اعطى اعمى نسبة الستحثاث الكالس بمغت  .Kinمن لتر 

ان افضل وزن طري لمكالس   D-2,4مع  .Kinعند استعمال( 2012وجدت التميمي )       

 ( D +Kin.1.5-2,4 0.5كان عند اضافة ) لمحبة السوداء ناشئ من المجموع الخضريال

س ـــــــــــــــــــن طري لمكال, وبمغ اعمى وز  ممغم 353الصمب اذ بمغ  MSلتر الى وسط  / ممغم

 ( D 1.5 +Kin.1.5-2,4ممغم عند تجييز الوسط بتركيز ) 378.5 ورالجذن ــــــالمستحدث م

 0تر ـــــــــــــــممغم /ل

 

 :انتاج مركبات االيض الثانوي ذات االستخدامات الطبية بالزراعة النسيجية7-2

تمتاز المـــــــــــــــــــــزارع النســــيجية بامكانية اســــــــــــتعماليا في انتاج مركبات االيض الثانوي        

ــــــــــــــــــــــــال عن تقميل المساحة الالزمة لمزراعة عمى مدار السنة دون التقيد بموســـم الزراعــة , فضـــ

تبرز اىمية الزراعة النســــــــــــيجية النتاج العقاقـــــــــير  . ( 1988, )سممان مقارنة بالزراعة الحقمية

بنقاوة عالية لممواد  نــــــــــيا تساعد في االنتاج السريع ليذه المــــركباتاذ اوالمــــــــــــواد الصيدالنية 

 , ة لمزراعةـــــــن تقميل المساحة الالزمــــــــالمتكونة اذا ماقـــــورنت بتمك المصنعة فضال ع
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ويمـــــــــــــــــكن رفــــــــــع معدالت النمو وانتاج مركبات االيض الثانوي الى اعــمى مســــــــــــــــــــــتوياتيا عن 

ـوامل الفــــــــيزيائية والكــيميائية عند الزراعة النسيجية , وانتخاب الخاليا عـــالية طريق تنظيم العـــ

من .  ( Ramawat, 2004) اســـــــتخدام وســــــــــــــــــط انتاج مناسب فضال عن االنتاجية , 

والعقاقير وغـــيرىا عن طريق زراعة االنسجة الجدير بالذكـــــــــــــــــــــر ان انتاج المـــــــــــــــــــواد الطبية 

ومصــــــــــــــــدره وكمية   explantمنيا طبيعية الجــــــــــــــــــــــــــــــــزء المستخدم لمزراعة  عدة عواملبيتأثر 

ـــــــــــــــــــــــــروف حفظ انتاجو لممادة الفعالة ومكونات الوســـــــــط الغذائي المســــــــــــــتخدم لمزراعة وظــــــ

( .  Smith  ,1984و  Mantellوحـــــــــــــــــــــــــرارة ) , يوية وتــــــــــــــــــــ, المزروعات مـــــــن اضـــــــــــــــاءة 

ثر عمى المــــــــواد والتي تؤثر بشــــــــــــــــــــــــكل مباشر عمــــــى النواتج االولية النباتية ومن ثم تؤ 

 ( Bhalsing  االيضية الثــــــــــــانوية والتي تشـــــــــــــــــتق من المـــــــــــواد االيضـــــــــــية االوليـــــة

 Maheswar , 1998 )0و

م قوم بانتاج المركبات الطبية خارج الجســــــــالكالس من اىم االجزاء النباتية التي ت ديع       

س تقترب من ـــــن الكالـــــــــمركبات الطبية المنتجة مـــــمية الـــــالباحثين ان كبعض وجد  اذ الحي

  مكن اذ ت  ةكثير  وى معيا او تفوقيا في احياناكميتيا المنتجة من النباتات الحقمية وقد تتس

El-Said ( 2002واخرون )وداء ــــــــــــــبة الســــــــــــــــــــــــــــــــن اوراق الحــــــــــــــــــــــــس مــــــــــــــلامن استحثاث الك

 ( ممـــــــــــــــــغم Kin.0.1 +2,4-D 1.0)بتركــــــــــــــــيز  زـــــــــــمجي MSط ــــــــــى وســــــــزروعة عمــــــــــــــــــالم

و   p-cymeneو Thymol وThymoquinone  لـــــــــــــــــوت مثــــزيالالص ـــــــلتر واستخ /

Pinene0 ( الى ان المستخمص الكحولــــــي لكالس الحبة السوداء  2002توصمت البكر ) ذي

( في دم الفئران البيض  Phagocytosis  وية )ــــــــــــــــية البمعمة الخمــــــــــيزية لعممــــــــــــفعالية تحف

خمص الكالس عمى مستوى مناسب من المركبات الفـــــعالة والتي سببت تكد احتواء مسوىذا مايؤ 
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من  ( ان محتوى كالس نبات الحبة السوداء 2005) وىناء الــــــــــبكر وجدت يز . ــــــــــــــىذا التحف

المواد  ان كمية ايكاد يكون مساويا او اكثر من محتواىا في البذور اذ وجدت المركبات الفعالة 

والذي تراوح مابين  Retention timeالمفصولة مـــــــن عينة الكالــــــــــس حسب زمن االحتباس 

ولة مــــن مستخمص الــــــــــــــــــــبذور ــــــــــواد المفصـــــــــــــــــــــــــــدقـــــيقة كانت مقاربة جدا لكمية الم 4 – 14

اشار الـــــــــــدليمي وعــــــــــــــــــــــبود  0( اعتمادا عمى مساحة القمم المفصولة) الطور الذائب بالكحول 

الـمستخمصة من خاليا كالـــــــــــس الحبة  (Folic acid) الى ان كـــــــمية الــــــــــــفوليت ( 2006 )

 يوما 35بعمر    D-2,4منممغم/ لتر 2 المدعم بتركيز  MSالسوداء النامي عمى وسط 

اضــــــــــــعاف  3,4,8,13,24غم وىي مساوية تقريـــــــــــــــــــــــــــــــبا  / مايكروغرام 0.805بمغت

وقيا واوراقيا كـــــــــــــــــــــميتيا المستخمصة مـــــــن بذور نبات الحبة السوداء وجـــــــــذورىا وازىــــــــــــارىا وســ

غم وزن طري عمى  / مايكروغرام  0.033, 0.062, 0.101, 0.201, 0.321والتي كانت

واظيرت النتائج ايضا ان كمية الفوليت الكمية المستخمصة مـــــــــــــن كالس نبات ,  الــــــــــــتوالي

مايكروغرام  1.289وبمغت كمية الفوليت مقدار , الحبة السوداء قد ازدادت مع زيادة فترة النمو 

مقارنة بتمك الكمية   ايوم 50ام من الوزن الطري المستخمص مـــــــــــــــــــــــــــن الكالس بعمر/ غر 

ء قبل زراعتيا غرام المستخمص مــــــــــــــــــــن قطع سوق بادرات الحبة السودا / مايكروغرام 0.201

 من كالس  Thymolمن استخالص مركب Al-ani (2008) طاعاست .عمى الوسط الغذائي

            D-2,4.و .Kinالمزود بتراكيز مختمفة من   MSالناشئ عمى وسط الحبة السوداءنبات 

كـــــــــــــــــــالس الحبة من  Thymolمركب  صســــــــتخالان م( 2010)وىناء النعيمي تمكنت 

 مغم / لترم2 بتركيز D,2,4النمو  اتمظبمنفي المزارع الخموية المجيزة السوداء النامي 

من الزيوت الفعالة ( من فصل وتقدير 2012وتمكنت التميمي ) 0ممغم/ لتر 0.2بتركيز .Kinو
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 و Thymol ثل ــــــــــم  MSط ـــــــي عمى وســـــالحبة السوداء النامكالس نبات 

Thymoquinone و Thymohydroquinone 0 ( من 2010تمكن حمد واخرون )

 Papaver somniferumلكودائين من كالس نبات الخشخاش استخالص قمويد المورفين وا

 Kin. 0.5) مضاف اليو تركيز MSث من القمة النامية لمبادرات المزروعة عمى وسط المستح

+2,4-D 2 ية المركبات لكم اوكبير  اواضح اتفوق ( 2011وجدت تويـــــــــــــــــــج ) 0لتر  / ( ممغم

و  hyperforinو pseudohypericinو  hypericinو  hypersoidو catchinالطبية 

prenylatedphlorglucin  نبات الروجة ونبات عنب الذيب المتكون  اوراق كالسالمنتجة من

مقارنة  BAو NAAو D-2,4المزود بتراكيز مختمفة من منظمات النمو MSعمى وسط 

خمسة اضعاف  وصمت الى الضعف والى الجافة لمنبات الكامل بالكميات المنتجة من االوراق

ث من اوراق نبات ( ان الكالس المستح2012وجد العزاوي ) 0. اضعاف بل وحتى الى تسعة

قد اعطى اعمى كمية  .NAA + Kinالمدعم بمنظمات النمو  MSعمى وسط  Vescaالشميك 

مايكروغرام/مل عمى   167.55و230.51  بمغت Ellagic acidوCamphene لمركب 

-2,4  مدعم بمنظم النمو  MSعمى وسط  الناشئ Salwan التوالي واعطى كالس الشميك

D اعمى كمية لمركبCatachin  متفوقة بذلك عن كمياتيا  مل مايكروغرام/ 74.04اذ بمغت

  0المستخمصة من النباتات الحقمية 

      الحبة السوداء بادراتونمو : اثر حامضي االسكوربك والسترك في انبات البذور 8-2

( ىو احد المكونات االساسية الضرورية C6H8O6)   Cكوربك او فيتامينحامض االس       

بوصفو في النباتات الراقية والتي تحتاج اليو بكميات قميمة لممحافظة عمــــــــــــــــــــى نموىا الطبيعي 

ـــــن درجة ثير االجياد الناتج عـــــــــــأل االنسجة النباتية منيا تقميل توظائف داخمنظما لمعديد من ال
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تحفيز عمميات التنفس وانقسام الخاليا وزيادة فعالية عدد مــــــــن دوره في الحرارة والسموم و 

االنزيمات وكذلك يدخل في نظام نقل االلكترونات كما ويحافظ عمى الكموروبالست من االكسدة 

(Oertli,1987.) 

طبيعيا وبتراكيز عالية افر يتو من االحماض العضوية الذي  C6 H8 O7حامض السترك        

في عصير ثمار الحمضيات والفــــــــــــواكو الطازجة وبعض الخضر ويحضر صناعيا من السكر 

(  Krebs cycleـيط ميم من اجل اكمال دورة كربس ) وســـــــــ والخمائر , وىــــــــو بمساعدة البكتريا

ـــــــد واحد من المسارات الميمة في التي تعـ (citric acid cycle)او دورة حامض السترك 

مجموعة التفاعالت التي يتم فييــــا اكسدة الســـــــــــــــــــــــــــــكر الى ثنائي اوكسيد الكاربون والماء 

ــــــــــــــي ب دورا ميمـــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــلذا فيـــــــــو يمع ATPالمصاحب لتوليد الطاقة عمى شكل مركب 

 ( .  Abd-El-al  ,2009ات ) ــــــــــــــــــــي النبـــــــــــاء الضوئـــــــــــي فــــــــــات البنــــــز عـــــــــــــــــمميـــــــــــــــــتحفي

من الدراسات التي تبين دور حامض االسكوربك في انبات البذور ونمو البادرات ماوجده        

 Dehghan( عند زراعة بذور صنفين من نبات البزاليا ىما2011واخرون )Sahar  وDPX 

  لتر ولمدة  / ممغم 400 بعد نقعيما بحامض االسكوربك بتركيزفي اطباق بتري  مختبريا

بمغت  DPXالصنف ان النسبة المئوية النبات البذور في اساعات قبل الزراعة اذ وجدوا 4

 Saharمصنف نسبة االنبات ل انفي حين , 81% التي بمغت ةالمقارن قياسا بمعاممة %86

ت معامالت وتفوق 95% التي اعطت نسبة انبات بمغت لمقارنة بمعاممة ا اقياس 93%بمغت 

وطول طول الرويشة و الوزن الطري في صفة عمى معاممة المقارنة  النقع بحامض االسكوربك

ساعة  12لمدة  اليقطينبذور نبات ( الى ان نقع 2011واخرون ) Rafiqueتوصل  0الجذير 

ممغم / لتر قد زاد من نمو البادرات والوزن   30 و15 قبل الزراعة بحامض االسكوربك بتركيز
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ممغم / لتر  30الطري والجاف لمكتمة الحية لمرويشة والجذير وبشكل معنوي, وقد تفوق التركيز 

راق الترشيح وفي اطباق لحامض االسكوربك في معظم الصفات لمنباتات المزروعة عمى او 

نبات البامياء بذور ( عند نقع 2013واخرون ) Razaوجد 0بتري داخل المختبر

Ablemoschus esculantus لتر وجدوا ان  / ممغم  100و 50 بحامض االسكوربك تركيز

لتر قد تفوق في صفة طول الرويشة والوزن الطري  / ممغم 100حامض االسكوربك تركيز 

 / ممغم 50حامض االسكوربك تركيز وعدد االوراق في حين تفوق  ,الجذيروالجاف لمرويشة و 

  .لتر في صفة طول الجذير

 أثر الحديد المخمبي في نمو النبيتات النسيجية :9-2

ويعد  ةتعد مكونات أمالح الوسط الغذائي من العوامل األساسية والمؤثرة في مراحل الزراع  

من خالل تأثيره في العديد من العمميات الحيوية في النبات لنبات لنمو ا العناصراىم الحديد أحد 

ويستخدم  (Robacker 1988 ,و   Dunlap ) DNA ومنيا دوره في بناء الكموروفيل وتصنيع 

وقد  MS مصدر لمحديد في األوساط الغذائية ومنيا وسط بوصفو  Fe-EDTAالمركب المخمبي 

رافقيا بعض المشاكل في تجييز الحديد ومنيا بينت بعض الدراسات ان ىذه الصورة من الحديد ي

الوسط الغذائي فضال عن تكون بعض pH قمة ثباتو في الحالة المخمبية عند تغير مستوى 

من الحديد الجاىز عند  45%غير ثابت ويفقد Fe-EDTA المركبات السامة كما ان مركب 

 , Stasinopoulos و  Hangarter  1983 ;وآخرون,  Dalton ) 5.8الوسط عنpH تغير 

,  وآخرون Gaspar )  (  داخل النباتIAAلألوكسين ) امساعد ويعد الحديد عامال (.1991

في المراحل  البيروكسيديز والذي لو دور أساس فضال عن انو يشترك في بناء انزيم 0( 1992

 0      ( 2008,  وآخرون Naija األولى من نشوء الجذور ) 
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 بنوع مخمبي آخر كاستخدام النوع  Fe-EDTA المخمبي نوع  ان استبدال مركب الحديد      

Fe-EDDHA 0قد يعطى نتائج جيدة في اإلكثار الدقيق في العديد من األنواع النباتية 

ثالث انواع من  ( قارن فييا بين إضافة2003)Molassiotis في دراسة أجريت من قبل       

 , فرعاألفي تجذير  FeCl3 و  Fe-EDDHA ،Fe-EDTAالى الوسط الغذائي أمالح الحديد 

ــياسا ــــــقـــ 100%  بمغت تجذير نسبةاعطت  Fe-EDDHA  ركبــــــــــم تخدام ـــــــــــــوجد ان إس

ان صيغة بالباحث  وذكر FeCl3 لمركب  86% نسبةو  Fe-EDTAلمركب  81% بنسبة 

 .Fe-EDDHA ىي GF677  الحديد الوحيدة التي نجحت في تجذير أصل الخوخ

 ( بزراعة أفرع من أصل الخوخ 2007وآخرون ) Antonopoulou في دراسة قام بيا      

GF677  عمى وسط MS   مدعم بمستويات مختمفة من مركب الحديد المخمبي Fe-EDDHA 

 Fe) 280( و Fe 11.2)187و   Fe 5.6))   93.5وىي   Fe-EDTA بدال من مركب 

 100% نسبة تجذيرباعطاء ممغم / لتر قد تفوقت  187ممة ( ممغم / لتر، وجدوا ان المعا16.8

سم في المعاممة  3.88فرع ، في حين بمغ معدل أطول جذر  جذر/ 5.7بمغ عدد الجذور و 

ممغم / لتر والتي تفوقت في الوزن الرطب والجاف لألفرع المجذرة قياسا بباقي  280المجيزة بـ 

 المعامالت.

قد اعطى زيـــــــــــــــــــــــــــادة  Fe-EDDHAالحديد المخمبي  ان نوع (  2009وجد عبيد )       

معنوية في العدد والطول والوزن الطري والجاف لجذور االفرع المجذرة لنبات الخوخ صنف محمي 

 Fe-EDTA   الصمب مقارنة بنوع الحديد المخمبي  MSبيضاوي المزروعة عمى وسط 

  0نفسو  MSالتركيز المجيز بو وسط وب
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 و النباتالمجال المغناطيسي في نم راث:10-2

كمية اتجاىية يتمثل بخطوط وىمية  ( Magnetic Field ) المجال المغناطيسي     

فيو قوة  ظيرتالذي  الحيز فالمجال المغناطيسي ىو , ى خطوط التدفق المغناطيسيـــــــــــــــــــــتسم

 وخطوط. في ذلك الحيز اومغناطيس موجود , ي شحنة كيربائية متحركةـف مغناطيسية تؤثر

                     Tischler)  )0,2003س خطوط المجال الكيربائيــفمة بعكــات مقـي حمقـالتدفق المغناطيسي ى

الخطوط المغناطيسية العمودية عمى وحدة المساحة تسمى شدة التدفق المغناطيسي  ان عدد

(magnetic flux density )  ,الحرف لو ب ويرمز ßي ـــــــكل خط تدفق بالنظام العالم ويسمى

في النظام العممي والكيرومغناطيسي فتقاس وحدة  اما 2ىي ويبر/م ßلذلك فان وحدات  بالويبر

ان  ويطمق عمى ىذه الوحدة بالكاوس اذ,  2ماكسويل/م ßون وحدة ــالتدفق بالماكسويل وتك

 .(1986)الكتل واخرون, تسال1كاوس= 104= 2بر/موي ,2ماكسويل/سم = ل كاوس واحدـــــــــــــك

يوان ــــتعد المغناطيسية ىي الخاصية الفعالة في كوكب األرض الذي يعيش فيو االنسان والح

 0.5سي ـــــــوالنبات ، فكوكب األرض عبارة عن مغناطيس كبير تبمغ شدة مجالو المغناطي

 0(Skitiet,1987 و  Marshall  )اوســـــــــــــــــــــــــــــك

يا ــــــــــــــــــــــــــــمغناطيسية مختمفة حسب تركيب اتكتسب كل المواد الموجودة عمى األرض خواص       

الذري الداخمي ، وان الكائنات الحية تترتب جزيئاتيا الداخمية حسب ىذا المجال 

 اميم الذلك فان لممجال المغناطيسي األرضي دور ; ( 1998ي ،ي )خوجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمغناطيس

وان النباتات تستجيب ليذا المجال ، لذلك أجريت العديد من الدراسات  هوتطــــور  اتــــفي نمو النب

ت ان خاليا بعض النباتات والحيوانات تستجيب لمتغايرات التي ــــــــــلبيان ىذا التأثير والتي بين

 ( .Presman ,1968 ي األرضي ) ـــــــــــــــــــالمغناطيس تحصل في المجال
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ىناك الكثير من الدراسات التي بينت اىمية المجال المغناطيسي في زيادة نسب االنبات        

ن ــــــــــــــــــــم (1993) واخرون  Ruzicتمكناذ النباتات وزيادة الحاصل الكمي  وتحسين نمو ,لمبذور

ي وذلك ـــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــــخوذة من شجرة الكستناء المزروعة خارج الجسأالجزاء الماخالف ا تحسين

ولثالث  ىرتز 24و12و2 ممي تسال وبتردد250 ى مجال كيرومغناطيسي بشدة ـــــبتعريضيا ال

عدل ــــــى مـــــــــــــــــــــيوما من الزراعة ان اعم 28يوم اذ وجد بعد مرور / ساعة 24و2و1مدد تعريض 

يوم وباقل  / لمتضاعف كان عند التعرض الى القطب الجنوبي ولمدة تعريض ساعة واحدة

وفي  .ثيرىا مثبط ولكال القطبينأساعة فكان ت 24اما مدة تعريض  , ىرتز(2ة )ـــــترددي

رع لبادرات ــــــــــــــو اطراف االفـــــــــي نمــــــــــــــــي فـــــــــــــــجال المغناطيســـة اخرى لبيان دور المــــــــــــــــــــــــدراس

جال ـــــدة مـــــــــــــــــــبتعريض اطراف االفرع الى ش (2007) واخرون Atak   امـــول الصويا قــــــــــــــف

مدة التعريض الحظوا ان اذ ثانية  (9.8و2.2 و0 ) ممي تسال ولمدة (4.6و2.9 ) يــمغناطيس

بنسبة  قياسا %94.3ثانية سببت رفع نسبة استجابة االجزاء النباتية فى تكوين االفرع الى 2.2

ثير أ( ت2009) وقد درس عبيد المعرضة لممجال المغناطيسي .% لالجـــــــــــــــــــــــــــزاء غير 28.5

 Batch Prunusي والكيرومغناطيسي في اكثار اصل الخوخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجال المغناطيس

persica L.  ن الحقل الى ـــــــــــــــــــام بتعريض العقد الماخوذة مـــــــــــــــــــــــقاذ صنف محمي بيضاوي

 ممي تسال او المجال الكيرومغناطيسي 200القطب الشمالي والجنوبي لممجال المغناطيسي

و ان التعريض الى القطب الشمالي لممجال الكيرومغناطيسي ـــــــــــــــــــــــــــفتبين ل ممي تسال 0.16

قياسا بالعقد غير المعرضة لممجال  %12ول االفرع بنسبة ــــــــــــــــــاسابيع زاد من ط 8ولمدة 

وء الى القطب الجنوبي د الناتجة من مرحمة النشـــــــــــــثير تعريض العقأت ودرس ايضا المغناطيسي ,

يوما من  56و 40و20 ة ولثالث مدد تعريض ــــــــــقطع 3و 2 و 1 لممغانط المعدنية وبعدد
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ال المغناطيسي عالي الشدة ادى الى تقميل عدد ــــزراعة العقد في وسط التضاعف فوجد ان المج

 5.2غناطيسي والتي اعطت ة الى المجال المـــــــفرع قياسا باالفرع غير المعرض 3.2الى االفرع 

 Corylusثير لممجال المغناطيسي عمى نبات البندق أ( ت2007واخرون ) Rezaelالحظ  .فرع 

avellana  عند زراعة اجزاء نباتية منو عمى وسطMS  ممي  30مزود بمنظمات النمو اذ ان

قياسا  Toxolـــب وانتاج مركـــــــــــــ Polyphenol Oxidaseتسال قممت من النمو وزادت فعالية 

 0بمعاممة المقارنة 

ثير تعريض بــــــــــــــذور وبادرات أالدراسة التي قامت بيا لمعرفة ت ( في2012ذكرت ناصر)       

نباتي الاللنكي والميمون الحامض المحمي لمقطب الشمالي والجنوبي لممجال المغناطيسي بشـــــــــــدة 

 تفوقت معنويا عمى معاممــــــــــــــــــــــــة ايوم18 المعرضة لمدة  ان بادرات الاللنكيممي تسال  200

ممم  19ممم وبمغ متوسط طــــول الرويشة 22 بمغت  اذ, في ازدياد طول الرويشة  ايوم 11و 14

تفوقت ايام  3في حين ان بادرات الميمون الحامض المعرضة لـــــمدة  فــــــــي معاممة المقارنة ,

, فـــــــي صفات طول الرويشة  ايوم 13و 18 ــــــي المعامالت وبفارق معنوي عن معادلةعمى باقــ

نبات عمى  ورقة / 2.7ممم و 13ممم و 12.8وعـــــــــــــــــدد االوراق المتفتحة اذ بمغت , والجذير 

      0 ممغم130  غت بازدياد مــــــتوسط الوزن الطري اذ بمايام  7وتفوقت معاممـــــة  الــــــتوالي ,

 اثر المجال المغناطيسي في نمو الكالس وانتاج المركبات الفعالة :11-2

بينت عدد من الدراسات دور المجال المغناطيسي في زيادة نمو الكالس وانتاج المركبات       

بات الحبة س نـــــــــــــــالى ان تعريض كال (  2012) اشارت التميميفقد  الفعالة خارج الجسم الحي

ممي تسال ولمدة تعريض  200ال مغناطيسي بشدة ـــــــــــــــــــى مجـــــــالث من الرويشة المستحالسوداء 
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ممغم قياسا بالكالس غير المعرض التي  960.9غ ــــــــــــــــــــــــــايام اعطت اعمى وزن طري بم 8بمغت 

ايام  4ة التعريض ــــــــــــير فقد تفوقت معاممث من الجذاما الكالس المستح ممغم , 744.0اعطت 

غ ــــــــــــــــــــــــــبم غير المعرض لممجال المغناطيسي اذممغم قياسا بالكالس 1915.1 بوزن طري بمغ 

 مية لمركبـــــــس فبمغت اعمى كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالالنتائج الزيوت المفصولة من  اما,  مممغ 518.7

Thymohydroquinone غم قياسا  / مايكروغرام 6.8وبمغت  ينعند معاممة مغناطيس

مية لو ــى كـفبمغت اعم  Dithymoquinone, اما 3.31بمغت التي كالس غير المعرض ـــــبال

ياسا بالكالس غير ــقغم  /م مايكروغرا14.27مغانط بوزن بمغ  3  ى شدةــــعند التعريض ال

 و ــــــفبمغت كميت Thymoquinoneركب ـــم اما مايكروغرام/غم , 2.78ذي بمغ ـــــــــالمعرض ال

مغناطيس قياسا بالكالس غير المعرض  2 غم عند تعريض الكالس الى / مايكروغرام 32.45

س ــــــند تعريض الكاع Thymolمركب لاعمى وزن وبمغ  , غم / مايكروغرام15.28 الذي بمغ 

الذي  لممجالس غير المعرض ـــمايكروغرام/غم قياسا بالكال 30.28غانط بوزن بمغ ـــــــــم 3 ىـال

                      .مايكروغرام/غم  3.60وزنو  بمغ

نباتي الاللنكي والميمون  ويدات من كالسـلقم( عند تقدير ا 2012 صر)اوجدت ن         

 73.74عدد المغانط اذ بمغت ازدادت بازدياد  octapanine مركب ةــــكمي انالحامض 

في حين لم يسجل لو قراءة في الكالس غير , مغانط  3ة ـــــــــــي معاممـــــــــــــــــــــــــغم ف / مايكروغرام

غم في  / مايكروغرام  synephrine  366.99مية لمركبـــــــــى كــــــــــــــــــــــوبمغت اعم , المعرض

 , ي معاممة المقارنةــــــــغم ف / مايكروغرام151.60 و ـــــــــــــــن بمغت كميتمغانط في حي 3معاممة 

مغناطيس  2ي معاممة ـــــــــــــــــــغم ف / مايكروغرام Tyramine 79.02 مركب وبمغت كمية

 كمية, بيد ان  لممجال المغناطيسي اءة في الكالس غير المعرضي حين لم تسجل لو قر ـــــــــــــــــــــــــــف
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المغناطيسي اذ بمغت اعمى انخفضت عند تعريض الكالس الى المجال   Ephedrineمركب

بمغت ادنى في حين  , في معاممة الكالس غير المعرض غم / مايكروغرام 219.99 كمية لو

 .مغناطيس  1غم عند التعريض الى / مايكروغرام100.11  لو ةـــــــــــــقيم

الحبة السوداء  اتنباتنمو وحاصل سكوربك والسترك في حامضي اال راث: 12-2

 النامية في الحقل

 كحامض االسكورب: 1-12-2

مضادا بوصفو المتالكو وظائف ميمة  لمنباتات الراقية االسكوربك مكون اساس حامض       

يزيد من ثباتية االغشية الخموية , كما  0( Lajolo ,2008وGomez لمنمو ) الالكسدة ومنظم

لدرجات الحرارة العالية ويزيد من عند تعرض النباتات  dehydrationييا بفعالية من عممية ويحم

محتوى الخاليا من البرولين تحت ظروف االجياد الحراري ويزيد ايضا من محتوى االوراق من 

 0(Gadalla , 2000) في النباتات الكموروفيل ويشجع النمو الخضري والجذري

نمو الخضري لمنباتات ـــي زيادة الـــــــــك فالباحثين الى دور حامض االسكورب ار بعضـــــــــاش      
ك ة بحامض االسكوربـــــ( ان رش نباتات الطماط 1986)  Midan د ــــالخضر , فقد وج

 الطري والوزن, االفرع المتكونة عمى النباتات  ممغم / لتر ادى الى زيادة عدد 200بتركيز
 ضري . ــــــــــلممجموع الخ

ة بحامض ــ( ان الرش الورقي لنبات الطماط 1999واخرون )  EL – Ghamrinyوجد        
ن ــــــــــدد االوراق / نبات ومحتوى االوراق مـــممغم / لتر ادى الى زيادة ع 100ك وبتركيز االسكورب

ن ــــــــــدة محتوى االوراق مى زياـــــــــالكاروتينات , كما ادى الفضال عن والكمي (  bو aالكمورفيل ) 
( عمى زيادة معنوية في  2000)  Arishaحصل  والبوتاسيوم ., والفسفور , عناصر النتروجين 
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 ارتفاع النباتات وعدد االوراق / نبات والوزن الجاف لنبات البطاطا عند رشيا بحامض
 ممغم / لتر . 200ـكوربك وبمقدار االســ

تراكيز ــــك بكوربـــــــض االســــــــــــــــوم بحامــــــــــــــــــــ( برش نباتات الث 2004)  Baradisi امـــــــــــــــــق       

, دد االوراق / نبات ـــــعو ممغم / لتر فالحظ ان ىناك زيادة في ارتفاع النبات ,  200 و 100

ات الباميا (  ان رش نب 2009واخرون )  Aminوجــــــد  0 لمنباتالوزن الجاف و 

Abelmoschus esculentus تحت ظروف ممغم / لتر 188 بتركيز ــكوربك ـبحامض االس

الطــــــــــــــــــــري والجاف لالوراق مقارنة  ى زيادة المساحة الورقية والوزناالجياد المائي ادى ال

س بحامض ــــــــــــــــ( ان رش نبات الخ 2011الحظت جري واخرون )  بالنباتات غير المعاممة. 

وزن و بزيادة الى زيادة حاصل النبات وتحسين صفات ىممغم / لتر اد 100ك بتركيز االسكورب

 ي االوراق والمساحة الورقية / نبات.فة ــالنبات الطري والجاف ونسبة المادة الجاف

 يزيــــــك بتركــض االسكوربنبات قرع الكوسة بحامـ ( عند رش 2012م ) ـــــتوصمت جاس      

ادى  سكوربكبحامض اال لتر ممغم / 40ز ــــــــــــــــان رش النبات بتركي ممغم / لتر الى 80و  40

اذ ل النبات ومكوناتو ـــــي مؤشرات النمو الخضري والزىري وزيادة حاصـــــــالى زيادة معنوية ف

 0دونمطن /  7.23 تغى انتاجيو بمـغم / نبات واعمـــك 1.184 ى حاصل لمنبات بمغاعطت اعم

 حامض السترك: 2-12-2

ة ـمادة كانسبوصفو اذ يعمل  النزيمية احامض السترك احد مضادات االكسدة غير يعد       

تي يتعرض ال االجياد الممحــي والقمويكالبيئية  لمتخمص من الجذور الحرة الناتجة من االجيادات

ىدم االغشية في زيادة تسبب سمسمة نقل االلكترون و في  سمبا التي تـــــــــــــــــــــؤثرو ليا النبات 

   HongوSun اذ وجد  0(  2012) صقر, , يد الدىون ــــبيروكسفي ة وزيادة ــــالبالزمي
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ممغم / لتر  50امض السترك تركيز ــــــــــــــبح Leymus chinensisان رش نباتات  ( 2001)

ن خالل زيادة فعالية االنزيمات المضادة ــــــــــــــــــــين مادى الى زيادة تحمل النبات ليذين االجياد

توصل اذ يحمي حامض السـترك النباتات من االجيادات الحيوية ومنيــا المرضية  لالكسدة .

Hassan ممغم 100 ( الى ان رش نباتات الباقالء بحامض السترك بتركيز  2006رون ) ــــواخ

رات النمو الخضري شاتات بمرض التبقع  وتحسين بعض مؤ النب ادى الى انخفاض اصابة/لتر 

  كالوزن الطـري والجاف لممجموعين الخضري والجذري لمنباتات.

 لتر / ممغم400  حامض السترك بتركيزرش ( ان  2009)  Sakr و Kamelالحظ        

لمتمثل بارتفاع ين النمو الخضري اــادى الى تحســـــــــــ  Sama occidentatisى نباتات ـــــال

 . النبات زاء ــالجالوزنين الطري والجاف و عدد االفرع , و قطر الساق , و النبات , 
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 الفصل الثالث / المواد وطرائق العمل: 

 لعامي ة الزراعة / جامعة ديالىــــــيــــاتل كمــــي مشــــــــية فـــــجارب الحقمــذت التــــــنف        

عة االنسجة النباتية رااجريت في مختبر ز اما التجارب النسيجية فقد  , م 2013 -  2012

مع  ونفس التوقيتوبلزراعة / جامعة ديالى العائد الى قسم البستنة وىندسة الحدائق / كمية ا

والتي تم  .Nigella sativa Lعمى نبات الحبة السوداء المحمية  تنفيذ التجارب الحقمية

 اعة / جامعة بغداد .الحصول عمى بذورىا من قسم المحاصيل الحقمية / كمية الزر 

 ( In vitro) الزراعة خارج الجسم الحي التجارب المختبريةتحضيرات  :1-3

 : تعقيم البذور 1-1-3

من % 0.5 المخفف بتركيزمال القاصر التجاري ) فاس ( ععقمت البذور باست       

 ,% 0.1تركيز ب بوصفيا مادة ناشرةالسائل م الصابون واستخدىايبوكمورات الصوديوم 

لمدة المعقم مرات بالماء المقطر 4 دقيقة ثم غسمت 15 البذور في المحمول لمدة  وضعت

بان كافة خطوات التعقيم  خمس دقائق في كل مرة لمتخمص من اثار مادة التعقيم , عمما

مع  Laminar air Flow cabinet كانت تجري تحت ظروف معقمة في كابينة الزراعة 

ت القناني ثم حضن ط بالبذورالزالة الفقاعات اليوائية التي قد تحيريك المستمر لمبذور التح

وشدة  ºم 2     25ة حرارة ــــــى درجــــــــمو عمــــــــي غرفة النــــــــجاجية جميعيا لمتجارب فالز 

وم ـــــالم / يــــــظات ـــــــــساع  8و  وءــــــــــــــاعة ضـــــــــــس 16دة ـــس لمــــــــــــــــــــــــــــلوك  2000  اءةــــاض

 (AL- Ani  ,2008  )0 

 



المواد وطرائق العمل                                      -الفصل الثالث             

52 

 

 تحضير الوسط الغذائي  -:2-1-3

Skoog  ، 1962 (MS )و  Murashigeالح الوســط الغــذائي ــــــــــــــــرت امــــــــــحض      

  pHبعـــد اضـــافة منظمـــات النمـــو النباتيـــة تـــم تعـــديل رقـــم الدالـــة الييدروجينيـــة  ( ، 1, جـــدول)

مــل لكــل  20مــل وبواقــع  125ثــم وزع الوســط الغــذائي فــي قنــاني زجاجيــة ســعة  5.8-5.7

قنينة الستخدامو في تجارب االنبات ونشـوء الكـالس وبعـدىا غطيـت القنـاني بـورق االلمنيـوم ، 

باســتخدام جيــاز الم صــدة  2كغــم / ســم 1.04وضــغط  ºم  121ثــم عقمــت عمــى درجــة حــرارة

Autoclave  ( 1988, )سمماندقيقة 15 ولمدة .  

 تعقيم االدوات المستعممة    -:3-1-3

عقمــــت جميــــع ادوات الزراعــــة النســــيجية مــــن مالقــــط ، ومشــــارط ، واطبــــاق بتــــري ،          

وضـــغط  ºم 121عمـــى درجـــة حـــرارة  Autoclaveوالمـــاء المقطـــر باســـتخدام جيـــاز الم صـــدة 

% فـي 95قيقـة ، فضـاًل عـن اسـتخدام الكحـول االثيمـي تركيـز 30 لمـدة 2   م / سـمغـك  1.04

% فـي تعقـيم منضـدة انسـياب اليـواء الطبقـي وااليـدي فـي 70 تركيزتعقيم الشفرات والمالقط و 

 0(  1990، محمد وعمراثناء العمل )
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   MS( مكونات الوسط الغذائي 1الجدول )   

 الرمز الكيميائي اسم المادة ت
الكمية 

 )ممغم/لتر(

 0 العناصر الغذائية الكبرى أ

 NH4NO3 0 نترات األمونيوم 1
1650 

 KNO3 0 نترات البوتاسيوم 2
1900 

        CaCl2.2H2O 440 0 كموريد الكالسيوم المائي 3

       MgSO4.7H2O 370 0 كبريتات المغنيسيوم المائية 4

 KH2PO4 0 فوسفات البوتاسيوم ثنائية الييدروجين 5
170       

 0 العناصر الغذائية الصغرى ب

 H3BO3 0 حامض البوريك 1
6.2        

 MnSO4.4H2O 22.3 0 كبريتات المنغنيز المائية 2

 ZnSO4.7H2O 8.6 0 كبريتات الخارصين المائية 3

       Na2MoO4.2H2O 0.25 0 المائيةمولبيدات الصوديوم  4

 KI 0.83 0 أيوديد البوتاسيوم 5

     CuSO4.5H2O 0.025 0 كبريتات النحاس المائية 6

     CoCl2.6H2O 0.025 0 كموريد الكوبمت المائي 7

اثيمــــين األمــــين ربــــاعي حــــامض الخميــــك ثنــــائي  8
 0 الصوديوم

Na2EDTA 
     37.25    

   

 FeSO4.7H2O    27.85 0 الحديدوز المائيةكبريتات  9

 0 الفيتامينات واألحماض األمينية ج

( B1ثـــــــــــــــــايمين حـــــــــــــــــامض الييـــــــــــــــــدروكموريك ) 1
Thiamine – HCl. 

 0.1         

( B6بايرودوكســـــــين حـــــــامض الييـــــــدروكموريك ) 2
Pyridoxine – HCl. 

 0.5         

         Nicotinic acid.  0.5( B3ك )نحامض النيكوتي 3

        Myo – Inositol.  100مايوانوسيتول   4

          Glycine.  2الكاليسين    5

      Sucrose.  30000سكروز     

 Agar.  6000آكار    
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    pH  5.8-5.7الرقم الهيدروجيني    

                                                    

  المئوية وسرعة االنباتساب النسبة ح -:4-1-3

بعد  بعد توقف االنبات كميا لكل المعامالتاالنبات ساب النسب المئوية لالنبات وسرع تم ح 
 :االتية  وذلك باستخدام المعادالتاسابيع من الزراعة 4 مرور 

 عدد البذور النابتة                                       

    100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = النسبة المئوية لالنبات )%( - أ
 عدد البذور الكمي                               

 ……+4+)ج+د(ن3+)ب+ج(ن2+)أ+ب(ن1)أ(ن              

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرعة االنبات = -ب

 ..…………ج + د +أ + ب +                              

من ظيور اول انبات حتى توقف االنبات  عة ايام ابتداءبة كل ار ابتاذ تم عد البذور الن      

          في عدد االيام  ياكميا وتم ذلك بحساب عدد البذور التي نبتت في كل عد وضرب

عند اخر ة الكمية ابتثم قسم مجموعيا عمى عدد البذور الن , بين عد واخر لالنبات الالزمة

                               0عد

 . د ,....= عدد البذور النابتة في كل عد , , ج ب اذ ان أ ,

 ( .2004) خميل , , ....= الفترة الزمنية مابين عد واخر ) يوم (  4,ن 3, ن 2, ن 1و ن

 التجارب والمعامالت  :2-3
 : التجارب النسيجية1-2-3
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                        : اثر نقع البذور بحامضي االسكوربك والسترك في انبات البذور 1-2-3-1
  الحبة السوداء بادراتونمو 

 Ascorbic acid االسكوربك ثير نقع البذور بحامضأة لدراسة تاجريت التجرب     
في انبات البذور ونمو بادرات الحبة السوداء المحمية , اذ تم  Citric acid الستركحامض و 

( ممغم / لتر لكل  300و  100نقع البذور بحامضي االسكوربك والسترك وبتركيزين ىما ) 
ساعات وتم نقع بذور اخرى في الماء المقطر كمعاممة  10منيما وكال عمى حدة لمدة 

ثم زرعت عمى الوسط الغذائي , , عقمت البذور (2013واخرون,Raza)يانفس المدةوبمقارنة 
عمى  ةوزعمبذرة لكل معاممة   20 عالمعقم والخالي من اي اضافات وبواق MSالصمب 

واخذت , النمو  , ومن ثم وضعت في غرفة ة زراعةنلكل قنين يذرتزراعة ببقناني  عشر
دى استجابة البذور لمنمو والتي تمثمت من الزراعة لتحديد م اسابيع 4القراءات بعد مرور 

سم ( وعدد االوراق ) ورقة / بادرة ( والوزن الطري  وطول الرويشة ) ووسرعبنسب االنبات 
  0 )ممغم(لمبادرات

في االنبات  MS : اثر نوع الحديد المخمبي المستخدم في وسط2-1-2-3

 البادرات ونمو

الصمب في  MSنفذت التجربة من اجل معرفة اثر نوع الحديد المستعمل في وسط        
و     Fe – EDDHAبي مالمخ ن من الحديدااذ استعمل نوع, انبات البذور ونمو البادرات 

Fe-EDTA  125قناني سعة  10ثم وزع كل وسط عمى , وتم تحضير وسط لكل منيما 
 مرور , بعد  بذرة لكل قنينة 2مل لكل معاممة , عقمت البذور ثم زرعت عمى الوسط بواقع 

) سم  شةـــول الرويـــوط ووسرع اسابيع من الزراعة اخذت القراءات لتحديد نسب االنبات  4
( وطول الجذير ) سم ( وعدد االوراق ) ورقة/ بادرة ( وعدد الجذور ) جذر / بادرة ( 

 لمرويشة ) ممغم ( والوزن الطري لمجذير ) ممغم ( . والوزن الطري

 ونموهفي نشو الكالس  D-2,4و  .Kinاثر :  3-1-2-3

في نشو كالس الحبة  D-2,4و  .Kinثير التداخل بين أعاممية لمعرفة تت تجربة اجري     
(  1.5و  1و  0.5) .Kinاذ استعممت ثالث مستويات لكل منيما فكانت لل  هونمو السوداء 
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ي ىذه التجربة ( ممغم / لتر , استعمل ف 2و  1.5و  1فكانت )  D-2,4واما , ممغم / لتر 
وذلك لمعرفة التركيز االمثل لنشوء ونمو الكالس ؛ ن من النبات ) الرويشة والجذير ( ءاجز 

ثم زرعت عمى الوسط , سم   1منيما اذ تم تقسيم الرويشة والجذير الى اجزاء صغيرة بطول 
مكررات لكل معاممة , ثم نقمت الزروعات الى غرفة النمو  10وبواقع  MSالغذائي الصمب 
و  .Kinثير التداخالت بين أالزراعة اخذت القياسات لمعرفة ت اسابيع من 4و بعد مرور 

2,4-D  والوزنين الطري والجاف لمكالس المتكون لتحديد , في نسب استجابة نشوء الكالس
                                    حقة .اللتركيز االمثل لتنفيذ التجارب الا

 ونموه في نشوء الكالسالمخمبي اثر نوع الحديد  :4-1-2-3

 الحديد المخمبيوقورنت نتائجو مع استبدال  MS اجريت التجربة باستخدام وسط        
Fe- EDTA  بالحديد المخمبيFe – EDDHA في المخمبي ثير نوعي الحديد أمعرفة تل

سم ماخوذة من بادرات نامية في 1بطول الرويشة من نشوء ونمو كالس الحبة السوداء 
اسابيع من الزراعة 4 بعد مرور مكررات لكل معاممة واخذت القراءات  10وبواقع ختبر الم

في صفة نسبة استجابة الكالس والوزن الطري ) ممغم ( والوزن الجاف ) ممغم ( عمما ان 
 ( ممغم / لتر . D 2 + Kin 1.5-2,4الوسطين قد زودا بمنظمات نمو ) 

 البادرة   
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 المستخدمة منها لمتجارب النسيجية ( بادرة نبات الحبة السوداء واالجزاء1شكل)

                                                                                                              

         

                                                

 بادرة في بداية االنبات بادرة بعمر شهر

 االمهات    
 المزارع النسيجية

 الجذير        الرويشة     
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  لنبات الحبة السوداءتبين انبات البذور ونشوء الكالس النسيجية ( مراحل الدراسة 2شكل)

 

من الرويشة والجذير لنبات الحبة نمو الكالس تحديد منحنى  :  5-1-2-3 

 السوداء

لتحديد منحنى نمو الكالس الناشئ من الرويشة , والجذير وتحديد وقت  تجربةالاجريت     

وصول نموه الى مرحمة االستقرار والتي تعد المثمى النتاج المركبات الثانوية 

(Ramawat,2004 )0  بشدة  تعريض الكالس الى المجال المغناطيسيومعرفة تأثير

ممغم / قنينة  500لتقدير مركبات الزيوت الفعالة لمحبة السوداء اذ تم وزن  ممي تسال200

 المضاف لو MSالوسط الغذائي الصمب النامي في المختبر وزراعتو عمى كالس المن 

2,4-D2 + Kin. 1.5  و    ،(  شةـــــــــــــــــــلرويامو ــــــالئم لنــــــــــط المــــــــــــــالوس )ممغم / لتر

2,4-D2 + Kin. 0.5   ي مكررات ف 10وبواقع  )الوسط المالئم لنمو الجذير(ممغم / لتر

 .ايوم  36و  30و  24و  18و  12و  6و  0 كل قياس بفترات زمنية متعاقبة 

 الفعالة كالس معرض لغرض انتاج مركبات الزيوت كالس مهيئ للتعريض للمجال المغناطيسي



المواد وطرائق العمل                                      -الفصل الثالث             

00 

 

 : اثر المجال المغناطيسي في نمو كالس الحبة السوداء 6-1—2-3

التجربة عمى كالس الحبة السوداء المتكون من الرويشة والمزروع عمى وسط نفذت       

MS 2,4 نمو البمنظمات  امزود-D 2 + Kin. 1.5   ممغم / لتر لبيان دور المجال

في نمو الكالس وانتاج ( 2012ممي تسال ولثالثة مغانط )التميمي,200 بشدة المغناطيسي 

يوما 20 تم تعريض الكالس النامي في المختبر وىو بعمر  نو ،مركبات الزيوت الفعالة م

ايام )غير معرض, وشمالي, وجنوبي, وشمالي+جنوبي( وتم  10لممجال المغناطيسي لمدة 

 0يوما استنادا عمى نتائج التجربة السابقة 30 تقدير الزيوت المتوافرة في الكالس بعد مرور 

 

 التجارب الحقمية  :2-3-2

 بادرات نبات ونمواال بحامضي االسكوربك والسترك في البذور نقع اثر  : 1-2-2-3

  السوداءالحبة 

ان وك اجريت التجربة الحقمية في حقول كمية الزراعة /قسم البستنة وىندسة الحدائق       

بذور نبات الحبة السوداء بحامضي  ثير نقعتأاختبار ف من اجراء التجربة ىو اليد

في انبات البذور وتحسين ممغم/ لتر لكل منيما 300 و 100 االسكوربك والسترك بتركيزي

 دة ـــــــولم (معاممة المقارنةبالماء المقــــــطر ) نقع البذورالضافة الى اب , البادرات نمو

 4بواقع سنادين  5وزعت عمى و , بذرة لكل معاممة  20اخذت بل الزراعة , ــــات قــــــــــساع10

ايام منذ ظيور  4وتم حساب سرع االنبات كل , بذور لكل سندانة في جميع المعامالت 

اسابيع من الزراعة  4ثم اخذت القراءات بعد , االنبات االول الى توقف االنبات بشكل كامل 
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وطول الرويشة )سم ( وطول , نبات ) بذرة / يوم ( لحساب النسبة المئوية لالنبات وسرعة اال

والوزن , وعدد الجذور ) جذر / بادرة ( , قة / بادرة ( ر وعدد االوراق ) و , الجذير ) سم ( 

 0نفسيا  طريقة التجارب السابقةوب الطري لمبادرات ) ممغم ( 

وحاصل نبات  اثر الرش بحامضي االسكوربك والسترك في نمو :2-2-2-3

 الحبة السوداء 

بالتراكيز المختمفة من الورقي ثير الرش من اجراء التجربة ىو اختبار تأ دفان الي      

حامض االسكوربك وحامض السترك في النمو والحاصل لنبات الحبة السوداء النامية في 

تحتوي عمى التراب  )سنادين( اصصي ـــــــــف10-12-2012 زرعت البذور بتاريخ ,  الحقل

بذرات  5واصيص / كيموغرام 3وبمقدار اصيص  60عمى  اموزعة ( ) تربة مزيج يري ـــــــالن

 ,حسب الحاجة ب ىاوتسميدجرى ري الشتالت و  نبات 2خفت فيما بعد الى اصيص لكل 

 3مقسمة الى اصيص  12تكونت كل معاممة من  ,معامالت  5الى االصص قسمت 

, ثم رشت  RCBDتصميم وزعت عشوائيا عمى مساحة التجربة باستخدام وحــــدات تجريبية 

لكل منيماعمى  لتر / ممغم 100و50  يورقيا بحامضي االسكوربك والسترك بتركيز  النباتات

 14ثالث رشات بين رشة واخرى  انفراد في حين رشت معاممة المقارنة بالماء المقطر وبواقع

 2012/ 3/  12من ءادبتالكامل وتم ذلك في الساعات االولى من النيار وحتى البمل ا ايوم

لمعرفة اثر الرش في تحسين صفات النمو  5/2012/ 30بتاريخ واخذت القراءات   

 . نبات الحبة السوداء لالخضري وحاص
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النامي في  النبات: التقدير الكمي والنوعي لمركبات الزيوت الفعالة من 3-3

 والكالس المعرض لممجال المغناطيسي  الحقل

وبـــذور , وازىـــار , وســـيقان , قـــدرت مركبـــات الزيـــوت الفعالـــة فـــي الكـــالس وفـــي جـــذور        

 السائل ذي االداء العالي كروموتوكرافيجياز باستخدام النباتات المزروعة في ظروف الحقل 

HPLC ، في حين جففت االجزاء النباتية ساعة  24ْم ولمدة   60جفف الكالس عمى درجةاذ

طة الجفنة الخزفية اسبو والكالس  جميع االجزاءثم طحنت , والبذور ىوائيا بدرجة حرارة الغرفة 

العينـات والمحمـول  مسـتخمص نماذج القياسية المقدرة ، اذ وضـع، تم التقدير باالعتماد عمى ال

FLC  (Fast Liquid Chromotographic  )ذي النــوع  HPLCالقياســي فــي جيــاز 

ة ــــــــــــــــــــة العينــــــــة حزمـــــ( ومساح Retention timeالمـاني المنشـأ ، لتحديـد زمـن االحتجـاز ) 

 (Area  لكل من المحمول القياسي والعينـة ) ,ود ـــــــــي عمــــــص فـــــــــــــــــن المستخمـــــــــــــــم حقــــــــــــــــــوت

  (column  مـن النـوع )50 x 4.6 mm I.D  وطـور صـمبC – 18 ور متحـرك ــــــــــــــــــــوط

 ( mobile phase  يتكون من )Water : HPLC methanol : 2- propanol  ونسبة

50 : 43 : 7 v/v  مـل / دقيقـة وقيسـت القـراءات عمـى  1.2وكانـت سـرعة جريـان الجيـاز

   المعادلـة االتيــةاسـتعمال حسـب تركيـز كـل عينـة مـن خـالل بو   nm 254طـول مـوجي قـدره 

 (Hadi  ،1999  : ) 

 مساحة حزمة النموذج                      
   فعدد مرات التخفي×  تركيز المحمول القياسي= ______________× تركيز النموذج 

                                                                                                                                          سمساحة حزمة القيا                      
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  ةليل االحصائياوالتح ةميم التجريبياالتص -: 4-3

 Completely Randomized(  CRDاستخدم التصميم العشوائي الكامل )        

Design    النسيجية و في تنفيذ التجارب( تصميمRCBD لمتجربة ) وتمت المقارنة الحقمية

% واستعمال 5اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال  وفقعمى متوسطات البين 

وتمت مقارنة المتوسطات لمركبات ,  ( لتحميل البيانات 1999)  SASالبرنامج الجاىز 

)الساىوكي و %  1% و  5تحت مستوى احتمال  T test وفق اختبار عمى الزيوت الفعالة 

 .( 1990وىيب , 

 

 

 

 

        
-B عند الرشة االولى باالحماض52النباتات بعمر        A- الزراعة وبداية االنبات 
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    C-  مرحمة التزهيرنباتات الحبة السوداء في              D – ةر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه 

         
                 E –  سجــــــرF                                        -    الحاصل ذورــــــب  

 0( مراحل مختمفة من حياة نبات الحبة السوداء النامي في الحقل 3شكل)



        

 

 رابعالفصل ال       

 النتائج والمناقشة     



 

                           73                            النتائج والمناقشة –الفصل الرابع                        

 

 النتائج والمناقشة    : 4

 النسيجية التجارب4 - 1 : 

بك والسترك في انبات البذور ونمو االسكور  ير النقع بحامضأث: 1-1-4

 السوداءالحبة  بادرات

 نسبة االنبات %: 1

ي ـــمالت فافروق معنوية بين المعتوافر عدم  (2ل)في الجدو  وضحةالنتائج الم بينت     

اعمى ممغم / لتر  300معاممة النقع بحامض السترك بتركيز  تاذ اعط , بة االنباتــنس

لتر ممغم/ 300كوربك بتركيز ــــــامض االســـة النقع بحـ% تمتيا معامم 80بة انبات بمغت ــنس

طر ـــــــــــالمق اءــــــــــــــــع بالمـــــــــــــــــة النقــــــــمعامم تـــــــــــــــــــ% واعط 75بمغت التي اعطت نسبة انبات 

 تيــمعاممفي %  50بة االنبات ـنس بمغت في حين, %  65بمغت  ) المقارنة ( نسبة انبات

 ممغم / لتر. 100االسكوربك والسترك بتركيز  يالنقع بحامض

 (بذرة / يوم  ) سرعة االنبات  -2

 300ترك بتركيز ــــمض الساـــــــــــــة النقع بحـــمعامم ( ان 2الجدول ) النتائج في وضحت     

يوم تمتيا معاممة النقع  / بذرة 9.81 بمغت النباترعة لــــــــساعطت اعمى ممغم / لتر 

يوم ثم  / بذرة 9.67ممغم / لتر بسرعة انبات بمغت  300ك بتركيز كوربـامض االســــــــبح

بمغت رعة انبات سجمت س ممغم / لتر اذ 100تمتيا معاممة النقع بحامض االسكوربك بتركيز 

 معاممة النقع بالماء المقطر ) المقارنة ( سرعة انباتفي حين اعطت , بذرة / يوم  7.57

ممغم / لتر  100ة النقع بحامض السترك بتركيز ـــمعاممواعطت , يوم  بذرة / 6.85 بمغت

 0بذرة / يوم  6.10سرعة انبات بمغت اقل 



 

                           73                            النتائج والمناقشة –الفصل الرابع                        

 

 طول الرويشة ) سم ( 3-

معنوية بين المعامالت في صفــة طول الرويشة  قفرو توافر ( عدم 2يتضح من الجدول )    
سم عنــــد معاممة النقع بحامض االسكوربــــك  3.72طول لمرويشة بمغ لان افضل متوسط و 

ممغم / لتر  100بتركيز االسكوربك ممغم / لتر تمتيا معاممة النقع بحامض  300بتركيز 
السترك  النقع بحامض امت معاممتفي حين سج, ســم   3.50بمتوسط طول بمغ

قياسا سم عمى التوالي   3.14و   3.37بمغطول ممغم / لتر متوسط  100 و300يبتركيز 
 0سم  3.11 وبمغ طول الرويشةلمتوسط اعطت اقل بمعاممـــــــــة المقارنة التي 

نقع بذور الحبة السوداء بحامضي األسكوربك والسترك فى انبات البذور  ( أثر2جدول)
 MS  0البذور عمى وسطانبات اسابيع من  4الصفات الخضرية لمبادرات بعد مرورو 

 50%حسب أختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال بالمتوسطات التي تحمل أحرف متشابية ال تختمف فيما بينيا معنويآ 

 طول الجذير ) سم ( -4

ة بين فروق معنويتوافر ( 4والشكل 2الجدول )ول الجذير ة طـــتوضح النتائج في صف    

والتي ممغم / لتر  300ك بتركيز معاممة النقع بحامض االسكورب المعامالت اذ تفوقت

بحامض السترك  النقع عمى معاممتيمعنويا سم 3.28 اعطت متوسط طول لمجذير بمغ 

 الصفات المدروسة
 

 معامالت النقع
 )ممغم/لتر(

 النسبة
 المئوية

 لالنبات%

 سرعة
 االنبات

 )بذرة/يوم(

 طول
 الرويشة
 )سم(

طول 
 الجذير
 ) سم (

 عدد
 االوراق
)ورقة/ 
 بادرة(

الوزن 
الطري              

 ) ممغم (

 المقارنة
 

65     
AB 

6.85 
 
 

3.11  
 A 

1.61    
 C 

2.30  
  B 

56.00  
 B 

     50 100حامض سترك
AB 

 
6.10 

3.14  
 A 
 

1.99    
BC 

3.67  
 A 

55.50  
 B 

      80 300حامض سترك
A 
 

9.81 
 

3.37  
A 

2.77   
AB 

3.00  
AB 

147.69 
 A 

حامض 
 100اسكوربك

50    
AB 
 

 
7.57 

3.50  
A 

2.38  
ABC 
 

2.17  
B 

57.00  
 B 

حامض 
 300اسكوربك

75      
 A 
 

 
9.67 

3.72  
 A 
 

3.28    
 A 
 

2.00  
 B 
 

89.89 
AB 
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سم  1.99 بمغ طول الجذيرط متوساعطتا  ن يتمالو معاممة المقارنة و لتر  / ممغم 100بتركيز

 النقع بحامض ةمعامم في حين بمغ متوسط طول الجذير في عمى التوالي سم 1.61 و

 ممغم / لتر100 ومعاممة النقع بحامض االسكوربك بتركيزممغم / لتر  300بتركيز السترك 

 0ى التواليـــعمسم  2.38سم و 2.77 

 ( بادرةعدد االوراق ) ورقة /  -5

( فروقا معنوية بين المعامالت فسجمت معاممة 2الجدول)عدد االوراق  صفةج بينت نتائ    

عدد االوراق  متوسط ممغم / لتر تفوقا معنويا في 100النقع بحامض السترك بتركيز 

ة النقع بحامض ــــمعامم باستثناء اجميع تمتفوقة بذلك عمى المعامال ورقة / بادرة   3.67مغب

ورقة / نبات  3.00 متوسط لعدد االوراق بمغ تالتي اعطتر ممغم / ل 300السترك بتركيز 

 ممغم / لتر 300و  100 بتركيزي ع بحامض االسكوربكـــــمعاممتا النقفي حين اعطت 

متوسط عدد في حين بمغ ى التوالي ـــورقة / بادرة عم 2.00و 2.17 بمغلالوراق متوسط عدد 

 0ورقة / بادرة   2.3 في معاممة المقارنة وراقالا

 الوزن الطري ) ممغم ( -6

ي صفة الوزن الطري ـــــف معنوية  فروقتوافر ( الى 2الجدول) تشير النتائج الموضحة في    

العمى  اممغم / لتر بتسجيمي 300تفوقت معاممة النقع بحامض السترك بتركيز  لمبادرات اذ

ميع المعامالت متفوقة بذلك معنوياعمى ج /بادرةممغم 147.69 متوسط وزن لمبادرات بمغ

متوسط  ممغم / لتر التي اعطت 300ك بتركيز حامض االسكوربمعاممة النقع ب باستثناء 

ة النقع بحامض االسكوربك بتركيز ــفـي حين اعطت معامم بادرة /ممغم  89.89وزن بمغ

ع بحامض السترك ــــالنقواعطت معاممة  ممغم 57.00ممغم / لتر متوسط وزن بمغ  100
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/ ممغم 56.00 و 55.50 بمغ متوسط وزنالمقارنة اقل معاممة و مغم / لتر م 100بتركيز 

 0 عمى التوالي بادرة

نسبة وسرعة االنبات ربما يعود الى الدور الذي تمعبـــو االحماض كحامض  زيادةان        

الغمفة  ( chemical scarification )االســـــــكوربك والســـــترك في التخديش الكيميائي 

المواد الشمعية والمواد االخرى مـــــن غالف البذرة مما يسيل عممية نفاذ  ةوكذلك ازال, ذور الب

وقد يعود السبب لدور االحماض يحفز عمميــــــة االنبات , فالماء واالوكسجين الى داخل البذرة 

خل ثير حامض االبسسك التثبيطي لالنزيمات داالنظام االنزيمي من خالل تقميل تأفي تنشيط 

( 1988)سممان, isoperoxidaseوpoly phenol oxidase و catalaseالبذور كانزيم 

مالئم لزيادة نشاط االنزيمات المسؤولة عن عمميات االنبات ونمو البادرات pH وتوفير , 

    Amylopactine وB-amylase اصــــــــــــال في البذور كانـــــــــــزيم والمتوافرة 

glucosidaseوPhosphtase    او المســـاىمة فــي تكوين االنزيمات الجديدة المتكونة بعد

العائمة Nitrate reductase 0و LipaseوProtase وamylase الفا االنبات مثل

ير ــــــــــغــــين ـــــــــــــــنـــــن الكــــمون يدعــــــــــــى كمـــون الجــــــــــــمـ امك نــــــــــــــوعــــــــية تمــتــــــــــــالشـقـيقـــ

ــدردار ـــــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــكما فـــي بعـــض انــواع جن( Immuture Embryo )  ناضـــــــــــــج  ال

والكمـــــون  Ranunculusوالشقيق ) شقائق النعمان (  Fraxinus ) لســان العصفور (

سبب عدم نضج االجنة يمكن كسره فقط بالسماح لمجنين باكتمال تكشفو فـــي داخل الناشئ ب

 Nigellaوربما يمتمك جنس  0(  1991البذرة تحت ظروف بيئية لالنبات ) دفمن وويذام , 

ممغم /  300 ىذا النوع من الكمون فقد يكون النقع بحامضــــــــي االسكوربك والسترك بتركيز 

المالئمة وىي الوســـط الغذائي الصناعي الدائم الرطوبة ىي من العوامل لتر ووجود البيئة 

 0التي تعالج سكون البذور مــــــــن نوع الجنين غير الناضج 
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وان تفوق معامالت النقع بكال الحامضين عمى معاممة المقارنة في معظم صفات        

وان الزيادة في تركيز الحامضين النمو لمبادرات قد يعود لتشجيع االحماض لعمميات االنبات 

ثيرىا في عممية استطالة أخالل تمن قد حسن من العمميات الفسيولوجية داخل البادرات , 

وان الزيادة في الوزن الطري لمبادرات قد كان   0( Oertli , 1987)  ياوانقسام الخاليا

ائية من الوسط بسبب الزيادة في طول الجذور التي تسببت في زيادة امتصاص المواد الغذ

الوزن الطري , اذ يعد و عدد االوراق وزيادة العمميات االيضية مما انعكس ايجابا في صفة 

حامض االسكوربك من المواد المضادة لالكسدة والذي يؤدي الـــــــى تحفيز وتشجيع النمو وان 

ون , واخر  Ahmedتأثيره يكون مشابيا لتأثير منظمات النمو المشجعـة لنمو النباتات ) 

 تتفقو  0(  1999واخرون ,  Johnsonو  Arroyo  ,1999و  Prestamoو 1997

عند نقع بذور نبات اليقطين  (2011واخرون ) Rafiqueمع ماحصل عميو  ىذه النتائج

 هوجدمع ماايضا و تتفق  0بحامض االسكوربك من تحسن في معظم الصفات المدروسة 

Dehghan ( عند نقع بذور نبات 2011واخرون )مجذير ل االبزاليا بحامض االسكوربك تفوق

 0 في حين تفوقت معاممة المقارنة في الوزن الطري لمرويشة, في الطول وفي الوزن الطري 

( عند نقع نبات البامياء 2013واخرون ) Razaتتفق ىذه النتائج مع ماتوصل اليو كما 

 0ساعات قبل الزراعة10 بحامض االسكوربك لمدة 
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الصفات الخضرية لمبادرات بعد ي امضي األسكوربك والسترك فبح الحبة السوداء نقع بذور ( أثر4)شكل 

 B, 300اسكوربكA   ) ومنظمات النمن ـــــــــلخالي ما  MSعمى وسط اسابيع من زراعة البذور 4مرور

 0 لتر / ممغم (المقارنة  E , 100سترك D ,   300سترك C , 100اسكوربك

الحبة بادرات ت البذور ونمو في انبا اثر مصدر الحديد المخمبي :2-1-4

 السوداء

 نسبة االنبات 1%- 

 معنوية بين نوع الحديد المخمبي  فروقتوافر عدم ( 3الجدول )في الموضحة تبين النتائج     

%  45  بمغت نسبة انبات  Fe-EDTAت معاممة الحديد اذ اعط MSالمضاف الى وسط 

 . % 35نسبة انبات بمغت  Fe-EDDHAاعطت معاممة الحديد و 

     الحديد ان معاممة (3 الجدول) اظيرت النتائج           سرعة االنبات  ) بذرة / يوم (2- 

Fe-EDTA معاممة الحديداعطت في حين  , يوم / بذرة 5.42 اعطت سرعة انبات بمغت 

Fe-EDDHA  0بذرة / يوم 3.17بمغتسرعة انبات  

A B C D E 
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 طول الرويشة ) سم ( -3

ت اذ تفوق معامالتالبين  ةمعنوي اقو ( فر 3الجدول ) ت النتائج الموضحة فيظير ا    

سم عمى معاممة  4.50ة بمغ ـــمرويشبمتوسط طول ل Fe-EDTAمصدر الحديد  معاممة

 سم . 3.33التي بمغ فييا متوسط طول الرويشة  Fe-EDDHAمصدر الحديد 

 رة(عدد االوراق )ورقة/باد -4

سجمت متوسط  Fe-EDTAمعاممة مصدر الحديد ( ان 3ل الجدو )نتائج  تبين     

سجمت  Fe-EDDHAمعاممة مصدر الحديد وان بادرة  ورقة / 2.33عدد اوراق بمغ 

ولم تظير نتائج التحاليل االحصائية فروقا ورقة / نبات  2.17متوسط لعدد االوراق بمغ 

  0معنوية بين المعامالت 

 طري لمرويشة ) ممغم (الوزن ال -5

 Fe-EDTAمصدر الحديد  ةامممعتفوق ( 3في جدول )الموضحة تبين النتائج        
ممغم/بادرة عمى معاممة مصدر الحديد  24.00بمغ  اذ طري لمرويشةالوزن البمتوسط معنويا 

Fe-EDDHA  0ممغم /بادرة 14.83التي اعطت متوسط وزن طري بمغ 

في انبات البذورونمو   MSالمخمبي المستعمل في وسط(. أثر مصدر الحديد 3جدول )
 0االنباتاسابيع من   4بادرات نبات الحبة السوداء بعد مرور

                                                                               
 الصفات      

 
 نوع الحديد

      

 النسبة
 المئوية
لالنبات

% 

 سرعة
 االنبات
بذرة/ 
 يوم

 طول
 الرويشة
 )سم(

 عدد
 االوراق
 / بادرة

 الوزن
 الطري

 لمرويشة
 )ممغم(

طول 
 الجذير
 ) سم (

عدد 
الجذور 
 / بادرة

الوزن 
الطري 

لمجذير        
 ) ممغم (

 
Fe-

EDDHA 

35    
A 

3.17 
3.33  
 B 

2.17    
A  

14.83 
 B 

2.95  
 A 

1.17  
    A   

13.18 
   B  

Fe-EDTA 
45     
A 

5.42 
4.50  
 A 

2.33    
A 

24.00 
A 

3.25  
 A 

1.33  
    A   

31.67 
  A 

 5%حسب أختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال بمعنويآ  *المتوسطات التي تحمل أحرف متشابية ال تختمف فيما بينيا
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 طول الجذير )سم(  6-

ي تمعامم فروق معنوية بينالى عدم توافر ( 3الجدول ) تشير النتائج الموضحة في     

 طمتوس Fe-EDTAمعاممة مصدر الحديد اذ اعطت د في صفة طول الجذير ـمصدر الحدي

سجمت  Fe-EDDHAمعاممة مصدر الحديد في حين ان سم  3.25 بمغ لمجذيرطول 

 .سم  2.95 بمغ طول  متوسط

 عدد الجذور )جذر/بادرة( -7

اذ اعطت  عدد الجذورفي صفة فروق معنوية توافر ( عدم  3 جدول) توضح النتائج      

في  جذر / بادرة   1.33متوسط عدد لمجذور بمغ    Fe-EDTAمعاممة مصدر الحديد  

جذر /  1.17 متوسط لعدد الجذور بمغ Fe-EDDHAد ـــمعاممة مصدر الحديحين اعطت 

 0بادرة 

 الوزن الطري لمجذير ) ممغم ( 8-

 Fe-EDTAديد المخمبي ــالح لمعاممة اتفوق( 3الجدول)تبين النتائج الموضحة في      

المخمبي معاممة الحديد قياسا ب بادرة / ممغم 31.67بمغ  وزن طري لمجذير متوسطمعنويا ب

Fe-EDDHA  بادرةممغم 13.18 بمغ طريوزن التي اعطت متوسط/ . 

زيادة امتصاص عنصر قد يعود التفوق في صفتي الوزن الطري لمرويشة والجذير الى      

وان الحديد الممتص بشكل جيد يعمل عمى تحسين  Fe-EDTAن النوع الحديد المجيز م

ثيره في العمميات الحيوية داخل الخاليا النباتية ومنيا دوره في أنمو البادرات من خالل ت

 عامالبوصفو او لدوره  ,( Robaker ,1988 و Dunlap) وبناء الخاليا DNAتصنيع 

طول الرويشة وبالتالي زيادة  ة الخالياالذي يعمل عمى استطال (IAAلالوكسين ) امساعد

الوزن الطري نتيجة لزيادة حجم الخاليا وامتالئيا بالماء والمركبات االخرى كاالحماض و 
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 والذي لو دور اساس فضال عن انو يشترك في بناء انزيم البيروكسيديز 0 النووية والبروتينات

 0 ( 2008واخرون ,Naija ر )ذو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالجنمو ي ــــــــف

من المجموع  في نشوء الكالس   D-2,4و .Kin: اثر اضافة 3-1-4

   الخضري لبادرات الحبة السوداء

                                    نشوء الكالس نسبة  : 1-3-1-4

ان نســــــبة نشــــــوء الكــــــالس .Kinثير أ( لتــــــ4الجــــــدول )فــــــي المبينــــــة يتضــــــح مــــــن النتــــــائج     

ــــز100% بمغــــت ــــد تجييــــز الوســــط الغــــذائي بتركي ــــر / ممغــــم1.5او 1عن فــــي حــــين بمغــــت  لت

ــــــد اضــــــافة 93.33النســــــبة  ــــــر مــــــن / ممغــــــم 0.5% عن ــــــى الوســــــط الغــــــذائي .Kinلت امــــــا  ال

ـــــ ـــــت النتـــــائج ان نســـــبة نشـــــوء الكـــــالس بمغـــــت  D-2,4ثير اضـــــافة أعـــــن ت د ـــــــعن100%فبين

ــــــــتج ــــــــييز الوســـ ــــــــط الغذائـــ ــــــــــ ـــــــر / ممغـــــــم  2زي بتركي ـــــــد  96.66%فـــــــي حـــــــين بمغـــــــت ,لت عن

ر التحاليــــــل االحصــــــائية فروقــــــا ولــــــم تظيــــــ لتــــــر / مغمـــــــــم 1.5او  1زـبتركيــــــ تجييــــــز الوســــــط

 0 معنوية بين المعامالت

المستحث  الكالس  فقد بمغت نسبة نشوء  D-2,4و .Kinاما عن تاثير التداخل بينو        

 D 2-2,4او Kin. 0.5 +1باستثناء المعاممتين جميعا في المعامالت   100%من الرويشة

لكل منيما ولم تظير نتائج  90%  بة استجابة بمغتـــــــــــــــــن اعطتا نسالمتي/ لتر  ممغم  

 0 بين المعامالت التحاليل االحصائية فروقا معنوية
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 الوزن الطري لمكالس: 2-3-1-4

 D-2,4و .Kinثيرأ( انو ليس ىناك فروق معنوية في ت5جدول)النتائج المبينة في التظير    

 ممغم / لتر اعمـــى وزن طـــــــــري بمغ  0.5اعطت معاممة .Kin ثير أكال عمى حدة اما عن ت

متوسط وزنا طريا لمكالس ممغم /  1.5و 1 تاممغم في حين اعطت معامم919.6 

فبينت النتائج D-2,4 ثير اضافة أاما عن ت, ممغم عمى التوالي   733.20و  871.10بمغ

فـــي حـــين اعــطت , ممغم  963.10ممغم / لتر اعطت اعمى وزن طري بمغ 1مة ان معام

ممغم عمى 715.50   ممغم و  845.20 وزنا طريا بمغ ممغم / لـــتر 1.5 و2   تاممعامـــــ

( ان اعمى 5جدول ) فقد بينت النتائجD-2,4 ثير التداخل بين الكاينتين وأاما عن ت 0التوالي

ممغم/   Kin.1 +2,4-D 1ممغم عند معاممة  1221.80لس بمغ متوسط وزن طري لمكا

 + Kin.1ممغم / لتر و Kin.1.5 + 2,4-D 1.5 لتر التي تفوقت معنويا عمى المعاممتين 

2,4-D 2 / 605.60و 512.20بمغ  لمكالس متوسط وزن طرياقل ن سجمتا يلتر المتممغم 

 0ممغم عمى التوالي

 الوزن الجاف لمكالس3-3-1-4:

 MSالنامي عمى وسط الوزن الجاف لمكالس متوسط في  .Kin اضافة ثيرأا عن تام       

( ان اعمى وزن لمكالس بمغ 6الجدول )فقد بينت النتائج يوما من الزراعة 45 بعد مرور 

 ترـــــــــــــــــــــممغم/ ل 0.5و1 في حين اعطت معاممة , ممغم / لتر 1.5ممغم في معاممة  63.05

فبينت النتائج ان اعمى  D-2,4ممغم عمى التوالي , واما عن تاثير 53.48 و  55.41  

 ممغم في معاممتي   53.93و57.96 في حين بمغ , ممغم   60.05متوسط وزن جاف بمغ

 0ممغم/لتر عمى التوالي ولم تظير التحاليل االحصائية فروقا معنوية بين المعامالت1.5و1 
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 معنوية  فروقتوافر عدم  (6الجدول ) D-2,4و.Kinوبينت نتائج التداخل بين        

 1.5ممغم عــــــند معاممة  67.16بين المعامالت اذ بمغ اعمى متوسط وزن جاف لمكالس 

Kin. +2,4-D 2   ممغم  45.13ممغم/ لتر فـــــي حــــــين بمـــــــغ اقل متوسط وزن لمكالــــــس

 0ترممغم/لKin. 1 + 2,4-D 1.5عنــــد معامــــمة 

من  ايوم 45في نسب االستجابة لنشوء الكالس بعد مرورD-2,4 و .Kinاثر (4جدول)

  MSزراعة المجموع الخضري لنبات الحبة السوداء عمى وسط 

   5%احتمال  حسب اختبار دنكن متعدد الحدودعند مستوىب*المتوسطات التي تحمل الحرف نفسو لكل عمود التختمف معنويا فيما بينها 

   الكالس%لنشوء النسبة المئوية 

 2,4-D    ممغم/لتر 

              

   Kin  ممغم/لتر 

1 1.5 2 

المعدل 

 (.Kin)تاثير

0.5 

 

90 

A 

90 

A 

100 

A 

93.33 

A 

1 
100 

A 

100 

A 

100 

A 

100 

A 

1.5 

 

100 

A 

100 

A 

100 

A 

100 

A 

 (D-2,4المعدل)تاثير
96.66 

A 

96.66 

A 

100 

A 
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لمكالس الناشئ من المجموع  )ممغم(في الوزن الطري D-2,4و.kin ر اث (5) جدول  
 . MSمن الزراعة عمى وسط ايوم 45الخضري لنبات الحبة السوداء بعد مرور

2,4-D     ممغم/لتر                                       
              

Kin ممغم/لتر 
 المعدل 2 1.5 1

0.5 
 

991.50 
AB 

848.70 
AB 

918.60 
AB 

919.60 
A 

     1                  1221.80 
A 

785.70 
AB 

605.60 
B 

871.10 
A 

1.5 
 

675.90 
AB 

512.20 
B 

1011.40 
AB 

733.20 
A 

 963.10 المعدل    
A 

715.50 
A 

845.20 
A  

 %5احتمال  حسب اختبار دنكن متعدد الحدودعند مستوىببينها  *المتوسطات التي تحمل الحرف نفسو لكل عمود التختمف معنويا فيما

 

في الوزن الطري لمكالس المجموع الخضري لنبات الحبة  D-2,4و.kin اثر  (5) شكل
-2,4باضافة اكبركالس MS  (Aمن الزراعة عمى وسط ايوم 45السوداء بعد مرور

D1+Kin.1 ,B 2,4باضافة اصغر كالس-D1.5+Kin.1.5 0( ممغم/لتر 

 

A B 
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لمكالس الناشئ من المجموع مغم( )مالوزن الجاف في  D-2,4و  .kinاثر(6)جدول 
 MS0من الزراعة عمى وسط  ايوم 45الخضري لنبات الحبة السوداء بعد مرور

 %5مستوى احتمال  حسب اختبار دنكن متعدد الحدودعندببينها  *المتوسطات التي تحمل الحرف نفسو لكل عمود التختمف معنويا فيما

من الناشئ الكالس ونمو في نشوء  D-2,4و .Kin اضافة : اثر4-1-4
 السوداءادرات الحبة جذور ب

 : نسبة تكون الكالس1-4-1-4

ان نســـــــــبة نشـــــــــوء الكـــــــــالس بمغـــــــــت .Kinثير أ( لتـــــــــ7الجـــــــــدول )يتضـــــــــح مـــــــــن النتـــــــــائج     

ـــي بتركيـ %100 ـــز ــعنــد تجييــز الوســط الغذائـ ممغــم / لتــر وبفــارق معنــوي  1.5 و1 ي ــ

 86.66%التـــــي بمغـــــت .Kinممغـــــم / لتـــــر مـــــن  0.5الوســـــط بتركيـــــز  عـــــن معاممـــــة تجييـــــز

  100%فبينـــــت النتـــــائج ان نســـــبة نشـــــوء الكـــــالس بمغـــــت  D-2,4ثير اضـــــافة أامـــــا عـــــن تـــــ, 

 93.33%فـــــــي حـــــــين بمغـــــــت, مـــــــــمغم / لتـــــــر  2عنـــــــــد تجـــــــــــييز الوســـــــــــط الغذائـــــــــــي بتركيـــــــــز

ممغـــم / لتـــر ولـــم تظيـــر التحاليـــل االحصـــائية 1.5  و 1 عنـــد تجييـــز الوســـط بتركيـــز

2,4-D                                              
 غم/لترمم

 
Kin ممغم/لتر 

 المعدل 2 1.5 1

0.5 
 

58.20 
A* 

53.21 
A 

49.02 
A 

53.48 
A 

1 57.14 
A 

45.13 
A 

63.96 
A 

55.41 
A 

1.5 
 

58.55 
A 

63.44 
A 

67.16 
A 

63.05 
A 

 57.96 المعدل
A 

53.93 
A 

60.05 
A  
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بة نشـــــوء الكـــــالس مـــــن الجـــــذير فـــــي نســـــ D-2,4ثيرأفـــــي تـــــفروقـــــا معنويـــــة بـــــين المعـــــامالت 

 0المعنوي في نسبة نشوء الكالس  .Kinثير بعكس تا

المستحث   فقد بمغت نسبة نشوء الكالس  D-2,4و .Kinثير التداخل بيناما عن تأ       
 D-2,4 1.5اوKin. 0.5+ 1ع المعامالت باستثناء المعاممتينفي جمي  100%من الجذير

ولم تظير نتائج , لكل منيما  % 80ن اعطتا نسبة استجابة بمغتلمتيلتر ا/ لتر  ممغم
  0 التحاليل االحصائية فروقا معنوية بين المعامالت

من  ايوم 45في نسب االستجابة لنشوءالكالس بعد مرور D-2,4 و.kin اثر  (7) جدول
 . MSزراعة المجموع الجذري لنبات الحبة السوداءعمى وسط

  الكالس%لنشوء لنسبة المئوية ا التراكيز)ممغم/لتر(

 2 ,4 – D        ممغم/لتر       
Kin. ممغم/لتر 

المعدل       2 1.5 1
 (.Kin)تاثير

0.5 
 

80 
A* 

80            
       A       

100 
A 

86.66        
B 
 

1 100 
A 

100 
A 

100 
A 

100           
A 
 

1.5 
 

100 
A 

100 
A 

100 
A 

100           
A 
 

 (D-2,4ر)تاثي
93.33   

A 
 

93.33      
A 
 

100      
A 
 

 

مستوى  حسب اختبار دنكن متعدد الحدودعندببينها  *المتوسطات التي تحمل الحرف نفسو لكل عمود التختمف معنويا فيما
   %5احتمال 

 لمكالس الوزن الطري: 2-4-1-4

  ثير تراكيزأية بين تاختالفات معنو توافر ( الى 8الجدول )المبينة في تشير النتائج      
Kin. لتر التي اعطت متوسط  / ممغم 0.5اذ تفوقت معاممة , في صفة الوزن الطري لمكالس
, ممغم  349.1لتر والتي اعطت  / ممغم1.5 ممغم عمى معاممة 738.90 بمغ طري وزن 
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ثير أتاما عن  0ممغم 535.0 بمغ طري لتر متوسط وزن  / ممغم1في حين اعطت معاممة 
طري متوسط وزن اعمى اعطت ممغم /لتر 2   مة ـفبينت النتائج  ان معامD-2,4 اضافة 
بمغ طري لتر متوسط وزن  / ممغم 1و1.5  تافي حين اعطت معامم, ممغم  695.8بمغ 

ولم تظير نتائج التحاليل االحصائية فروقا معنوية ,  ممغم عمى التوالي 424.9  و  502.3
 0بين المعامالت

 ةــــــــــــــــــــــت معاممــــــــــد اعطـــــــــــــفق ((8دولـــــــــج   D-2,4مع .Kinثير تداخل أاما عن تو        
( Kin. 0.5 + (2,4-D 2 / متفوقة ممغم  936.70متوسط وزن طري بمغ ى اعملتر  ممغم

ن يمتال D-2,4 لتر ممغم/ 1.5 او1 مع  .Kinلتر  / ممغم 1.5 تيمعامم بذلك معنــــويا عمى
  0ممغم عمى التوالي  334.40 و267.90  بمغ مكالسطري لمتوسط وزن اعطتا 

لمكالس الناشئ من المجموع  ) ممغم (في الوزن الطري D-2,4و  .kinاثر (8) جدول 
   MS 0من الزراعة عمى وسط ايوم  45مرور الجذري لنبات الحبة السوداء بعد

2,4-D                                            
 ممغم/لتر          

Kin 
 ممغم/لتر

 المعدل 2 1.5 1

0.5 
 

560.30 
AB* 

719.60 
AB 

936.70 
A 

738.90 
A 

       1 446.30 
AB 

452.90 
AB 

705.80 
AB 

535.00 
AB 

1.5 
 

267.90 
B 

334.40 
B 

445.00 
AB 

349.10 
B 

 424.90 المعدل     
A 

502.30 
A 

695.80 
A  

الحدودعند مستوى متعدد حسب اختبار دنكنببينها  حمل الحرف نفسو لكل عمود التختمف معنويا فيما*المتوسطات التي ت    
           %5احتمال 

 الوزن الجاف لمكالس3-4-1-4:  

  ثير تراكيزأان ىناك اختالفات معنوية بين ت(  9في الجدول )الموضحة تبين النتائج       

Kin. ممغم / لتر التي اعطت  0.5معاممة معنويا تفوقت اذ , في صفة الوزن الجاف لمكالس
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ن اعطتا يلتر المتممغم /   1.5و 1ممغم عمى معاممتي   63.90بمغجاف متوسط وزن اعمى 

  اضافة ثيرأاما عن ت , ممغم عمى التوالي 43.58ممغم و 44.33متوسط وزن جاف بمغ 

2,4-D 2المعامالت اذ اعطت معاممة ن ـــــــــاختالفات معنوية بيتوافر فتشير النتائج الى 

  و 1 ممغم وبفارق معنوي عن المعاممتين  64.83 غـــــــــــاف بمـــــــــــــــلتر افضل وزن جممغم / 

  0ممغم عمى التوالي  41.99ممغم و 45.33لتر اذ اعطتا متوسط وزن بمغ  / ممغم1.5

 فروقتوافر ( الى 9الجدول ) فتشير النتائج  D-2,4مع .Kin   تداخل اما عن تاثير      
ممغم / لتر التي اعطت  Kin.0.5  +2,4-D 2معنوية بين المعامالت اذ تفوقت معاممة 

ماعدا المعاممتين  اعمى المعامالت جميعوبفارق معنوي ممغم  79.82متوسط وزن جاف بمغ 
Kin.1 + 2,4-D 2 ممغم / لتر وKin.0.5 +  2,4-D 1 وزن متوسط اذ بمغ فييما
في حين اعطت المعاممة , ممغم عمى التوالي  59.72ممغم و 66.92 الجاف الكالس
Kin.1 +2,4-D 1.5  0ممغم 30.81لتر اقل متوسط وزن جاف لمكالس بمغ  / ممغم   

           
في الوزن الطري لمكالس الناشئ من المجموع الجذري لنبات الحبة السوداء  D-2,4و  .kinاثر  (6شكل )

اصغر  D 2+Kin.0.5 ,B-2,4باضافة  اكبركالس MS  (Aوم من الزراعة عمى وسطي  45مرور بعد
  0(ممغم/لترD1+Kin.1.5-2,4باضافة  كالس

B A 
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لمكالس الناشئ من المجموع  )ممغم(في الوزن الجاف  D-2,4و .kinاثر ( 9) جدول
 MS 0من الزراعة عمى وسط ايوم 45الجذري لنبات الحبة السوداء بعد مرور

2,4-D                  
                                      

KIN ممغم/لتر 
 المعدل 2 1.5 1

0.5 
 

59.72 
ABC 

52.17 
BC 

79.82 
A* 

63.90 
A 

         1   36.27 
CD 

30.81 
D 

66.92 
AB 

44.33 
B 

1.5 
 

39.99 
CD 

43.00 
BCD 

47.74 
BC 

43.58 
B 

 45.33 المعدل     
B 

41.99   
B 

64.83 
A  

متعدد الحدودعند مستوى  عنويا فيمابينها حسب اختبار دنكنسطات التي تحمل الحرف نفسو لكل عمود التختمف م*المتو 
 %5احتمال 

وقد يعود السبب في ظيور فروق معنوية في نسبة استجابة الكالس من المجموع      

 Kin.0.5 +2,4-Dممغم/لتر و  Kin. 0.5 +2,4-D 2الجذري عند تزويد الوسط بالتراكيز

حالة التوازن بين تراكيز منظمات النمو الداخمية لمنبات والخارجية تحقيق ممغم/لتر الى   2

بين المحتوى الداخمي لمنبات من اليورمونات )المضافة الى الوسط ( اذ تمعب حالة التوازن 

من خالل  هونمو  دورا ميما في نشوء الكالسومنظمات النمو المضافة الى الوسط الغذائي 

وان ظيور (  Miller,1957 و  Skoog)نقسام الخاليا وتطور نموىاالى الكالس تحفيز ا

م ظيورىا في حالة نشوء دمعنوية في نسبة نشوء الكالس من المجموع الجذري وع فروق

الكالس من المجموع الخضري قد يعود الى تباين االجزاء النباتية في محتواىا الداخمي من 

النمو النباتية الى البيئة الغذائية لتنمية الخاليا  ان اضافة منظمات, منظمات النمو 

تتوافر اذ ,  واالنســـــجة النباتية يعتمد بالقدر االكبر عمى الجزء النباتي وكـــــذلك نوع النبات
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بعض االجزاء النباتية والتي تســـتطيع ان تنتج كــمية كافية من السايتوكاينينات والتحتاج الى 

 0( 2000,الشحات  ) الوسطاضافة كميات اخرى في 

معنويـــة بـــين المعـــامالت فـــي الـــوزن الطـــري لمكـــالس قـــد يعـــود الـــى ان  فـــروقتـــوافر ان و      

المعــامالت التــي اعطــت افضــل االوزان الطريــة قــد وصــمت فييــا تراكيــز منظمــات النمــو الــى 

بــين و  ةت االنقســامات الخمويــابــين الســايتوكاينينات التــي تحفــز مــن عمميــ حالــة التــوازن االمثــل

وبالتـــالي زادت ؛ االوكســـينات التـــي تســـاعد فـــي عمميـــة اســـتطالة الخاليـــا وبنـــاء المـــواد الخمويـــة

ـــا ـــر ايجاب ـــوي ممـــا اث ـــات االيـــض الخم ـــا وعممي ـــوزن الطـــري  اعـــداد واحجـــام الخالي ـــادة ال فـــي زي

اذ ان ىنــــاك اىميــــة كبيــــرة لنســــبة االوكســــينات الــــى الســــايتوكاينينات وىــــذه النســــبة   0لمكــــالس

ن نبات الى اخر ومن نسيج الى نسيج , ولكل حالة نسبة معينة تساعد عمى تكـوين تختمف م

فـــق مـــع الدراســـات الســـابقة اذ اشـــارت نتـــائج وىـــذا يت 0(2002الكـــالس )الرفـــاعي والشـــوبكي ,

اث ثير واضــح عمــى اســتحدأمــع الســايتوكاينينات لــو تــ D-2,4 تــوافر انالــى دراســات عديــدة 

 0( Colline  ,1993و  ; Skooge  ,1962 Mooreو  Murashige)  ونمـو الكـالس 

(  2004النعيمــي  ; 1998واخــرون ,  Youssef)  هدـــــــــــــــــوج وتتفــق ىــذه النتــائج مـــــــــــــــــــــع مــا

في وسط الزراعة قل الوزن الطري لكالس نبات  D-2,4عن تركيز  .Kinانو عند رفع تركيز 

( فـي كـالس الحبـة السـوداء عنـدما  2005) وىنـاء لبكـر ماوجدتو اتفق مع وت 0الحبة السوداء

وكـــذلك تتفـــق ىـــذه  فـــي وســـط الزراعـــة . D-2,4مـــع تراكيـــز مـــن  BAاســـتخدمت تراكيـــز مـــن 

 D-2,4و  .Kin( مـــن ان التراكيـــز المتوازنـــة مـــن  2008)  Al-Aniالنتـــائج مـــع مـــا وجـــده 

, ن لنبـات الحبـة السـوداء ري المتكـو ادت الى استحثاث الكالس ونموه وتطوره وزيـادة وزنـو الطـ

الـى وسـط  D -2,4مـع  .Kin  عند   راسدة تدر ار اةدا ة (2012في حين وجدت التميمي )

MS  ـــان افضــل وزن طــري ناشــىء م نبــات الحبــة الســوداء  كــالسفــي نشــوء وع ــــــــــــن المجمــــــ
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ممغـم    353 بمـغإذ ممغـم / لتـر   Kin.  +0.5 2,4-D  1.5د اضـافةــــــــــــالخضـري كـان عن

ممغم  عند تجييـز الوسـط بتركيـز  378.5وبمغ اعمى وزن طري لمكالس الناشىء من الجذور 

1.5 Kin.  +1.5 2,4- D  0 ممغم / لتر 

ه لنبات ونمو نشوء الكالس الحديد المخمبي المستعمل في نوع اثر  :5-1-4

  الحبة السوداء

 نسبة االستجابة 1%- 

معنوية بين المعاممتين اذ ان  فروقتوافر عدم ( 10جدول )الالموضحة في نتائج التبين      

 ا.ييملكم%  70 بمغت نسبـــــــــة استجابة الكالس

 الوزن الطري لمكالس ) ممغم ( -2

اعطى قد  Fe-EDTA المخمبي ( ان الحديــــــــد10في الجدول )المبينة توضح النتائج      

في حين بمغ متوسط الوزن الطري , ممغم  548.00اعمى متوســــــط وزن طري بمغ 

,ولم تظير نتائج التحاليل  Fe-EDDHAممغم في معاممة الحديد  427.00لمكالس

 0االحصائية فروقا معنوية بين المعامالت

 الوزن الجاف لمكالس ) ممغم ( 3-

معنويـة في صفة الوزن الجاف  فروقتوافر الى ( 10تشير النتائج المبينة في الجدول )      

جاف وزن اعطت متوسط و  معنويا Fe-EDTAالمخمبي الس اذ تفوقت معاممة الحديد لمك

سط و مت Fe-EDDHA المخمبي معاممة الحديدفي حين اعطت , ممغم  38.14 بمغ مكالسل

 0ممغم  27.00 وزن جاف بمغ

ى معاممة الحديد المخمبي ــــــعمــ Fe-EDTAقد يعود تفوق معاممة الحديد المخمبي      

Fe-EDDHA  امتصاص النوع زيادة في صفة الوزن الجاف لكالس الحبـــــة السوداء الى
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وبالتالــــي زيادة بناء المواد االولية والثانوية داخل , االول من الحديد من قبل خاليا الكالس 

وان امتصاص الحديد بشكل جيد يزيد النشاط , الخاليا مما ادى الى زيادة اوزانيا الجافــــــــة 

 ما ذكره فيزداد النمو وىذا يتوافق مــــع DNA  و RNAزيمي وبالتالي تزداد عمميات بناء االن

Dunlap  وRobacker  (1988  بان الحديد ىو احد العناصر الميمة لمنبات مــــن )

خالل تأثيره في العديد من العمميات الحيوية في النبات ومنـيا دوره في بناء الكمورفيل 

 . DNAوتصنيع 

نسب االستجابة والوزن الطري في   MS في وسطالمستعمل  اثر نوع الحديد (10)جدول
 0اسابيع من الزراعة 4 بعد مرور لكالس نبات الحبة السوداء )ممغم(والجاف

 الصفات
 الحديدنوع 

 النسبة المئوية لنشوء
 الكالس %

الوزن الطري لمكالس                              
 ) ممغم(

 كالسالوزن الجاف لم
 ) ممغم (

Fe-EDDHA 70             
A* 

427.00          
A 

27.00           
B 

Fe-EDTA 
 

70               
A 

548.00          
A 

38.14           
A 

حسب أختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال بمعنويآ  *المتوسطات التي تحمل أحرف متشابهة ال تختمف فيما بينها
%5 

  : التجارب الحقمية 2-4
ذور و نمو النقع بحامضي االسكوربك والسترك في انبات الباثر  :1-2-4
 البادرات
 نسبة االنبات % 1-
في  % 50ان اعمى نسبة انبات بمغت  (11 في الجدول ) الموضحة تبين النتائج     

في معاممة و تر ل / ممغم  300و100  يتركيز  كوربــــــــــــــاالسكالنقع بحامض معاممتي 

النقع % في معاممتي 45  نسبة االنبات بمغتفيما , ايضا  % 50المقارنة التي بمغت 
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ليل االحصائية اولم تظير نتائج التح, ممغم / لتر   300و  100 بتركيز السترك بحامض 

 0 فروقا معنوية بين المعامالت 

 / يوم ( ةر سرعة االنبات ) بذ2- 

ان افضل سرعة لالنبات ىي في معاممة  (11 الجدول ) ة فيالمبين نتائجاليتضح من     

النقع بحامض تمتيا معاممة بذرة / يوم  4.30اذ بمغت , ممغم / لتر  300االسكوربك 

بذرة / يوم  3.57 فييا سرعة االنبات مغتب التي  ممغم / لتر 100 تركيزب االسكوربك

بذرة /  3.40 بمغت رعة انباتممغم / لتر بس 300 تركيزب الستركالنقع بحامض معاممة ف

اعطت و  , بذرة / يوم 2.97 معاممة المقارنة  غت سرعة االنبات في في حين بم, يوم 

بذرة  2.80 متوسط سرعة انبات بمغ ممغم / لتر 100 تركيزب الستركالنقع بحامض معاممة 

 / يوم .

 طول الرويشة ) سم (3-

معنوية في صفة طول الرويشة اذ  فروقا( 11في الجدول ) الموضحة تظير النتائج    

ممغم / لتر  100ممغم / لتر و  300 يتركيز بتفوقت معاممتا النقع بحامض االسكوربك 

سم لكمتييما عمى معاممة المقارنة والتي بمغ متوسط طول الرويشة  4.29بمتوسط طول بمغ 

 300 ييز تركبمعاممة نقع البذور بحامض السترك  في في حين بمغت ,سم  3.17لبادراتيا 

 0( 7لالشك)سم عمى التوالي3.69 سم و 4.00ممغم/لتر  100و

 عدد االوراق ) ورقة / بادرة ( 4-

معنوية بين المعامالت في صفة عدد االوراق  فروقتوافر ( 11الجدول )نتائج التبين       

ممغم / لتر عمى معاممتي المقارنة  300اذ تفوقت معاممة النقع بحامض السترك بتركيز 

الوراق بمغ لمتوسط عدد  , اذ اعطت  ممغم / لتر100اممة النقع بحامض السترك تركيزومع
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والتي  ممغم / لتر  300ورقة / بادرة تمتيا معاممة النقع بحامض االسكوربك بتركيز  4.60

النقع بحامض معاممة , واعطت ورقة / بادرة  4.00بمغ  عدد لالوراق متوسطاعطت 

في حين , ورقة / بادرة  3.86 متوسط عدد لالوراق بمغ / لترممغم  100تركيز باالسكوربك 

بمغ  لالوراق ممغم / لتر متوسط عدد 100تركيز باعطت معاممة النقع بحامض السترك 

  0ورقة / بادرة 3.11 بمغمتوسط عدد لالوراق معاممة المقارنة , واعطت ورقة / بادرة  2.63

ي األسكوربك والسترك فى انبات البذور بحامض الحبة السوداء نقع بذور (: أثر11جدول)
 في الحقل.االنبات اسابيع من  4الخضرية لمبادرات بعد مرور  والصفات

 الصفات
 
 

 المعامالت
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) 
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 مقطر)المقارنة(
 

 
50    
  A  

 
2.97 

 
3.17 
    B 

 
3.11 
   BC 

 
3.78 
     C 

 
9.94  
 A 

 
35.78 
    A 

حامض 
 100السترك
 

 
45 
A 

 
2.80 

 
3.69 
AB 
 

 
2.63 
     C  

 
7.00 
     B 

 
12.13 

A 

 
43.25 
    A 

حامض 
 300السترك
 

 
45 
A 

 
3.40 

 
4.00 
  A 

 
4.60 
    A  

 
9.60 
   A  

 
15.80 

A 

   
60.00 

  A 

حامض 
 100األسكوربك
 

 
50   
A 

 
3.57 

 
4.29 
  A 

 
3.86 
   AB 

 
7.43 
 AB 

 
11.29 

A 

 
51.57 

  A 

حامض 
 300األسكوربك
 
 

 
50 
A 

 
4.3 

 
4.29 
 A 

 
4.00 
AB 

 
5.57 
BC 

 
13.00 

A 

 
65.00 

A 

حسب أختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال بمعنويآ  متشابهة ال تختمف فيما بينها *المتوسطات التي تحمل أحرف
%5 
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 عدد الجذور ) جذر / بادرة (5-

معنوية بين المعامالت اذ  فروقتوافر الى ( 11الجدول )الموضحة في تشير النتائج       

 ةباقيال المعامالتممغم / لتر عمى  300تركيز بتفوقت معاممة النقع بحامض السترك 

بادرة باستثناء  معاممة النقع بحامض االسكوربك  /رجذ   9.60عدد لمجذور بمغبمتوسط 

 اما ,جذر / بادرة  7.43ممغم / لتر التي اعطت متوسط عدد جذور بمغ  100تركيز ب

ممغم / لتر  300 بتركيز ممغم / لتر واالسكوربك 100تركيز برك تسالالنقع بحامض  امعاممت

اقل كان في حين  ,جذر/ بادرة عمى التوالي  5.57و   7.00متوسط عدد الجذور فييما فبمغ

 (.7الشكل)جذر / بادرة  3.78 متوسط عدد لمجذور في معاممة المقارنة والذي بمغ

 ر ) سم ( و طول الجذ 6- 

 تركيز الستركنقع البذور بحامض معاممة ان ( 11الجدول ) المبينة في اظيرت النتائج    

النقع بحامض سم تمتيا معاممة  15.80 ر بمغو لمجذ متوسط طولاعطت ممغم / لتر  300

معاممتي النقع ثم , سم  13.00 متوسط طول بمغممغم / لتر ب 300 تركيز االسكوربك

و سم  12.13متوسط طول بمغ ممغم / لتر ب 100 بتركيز السترك واالسكوربكبحامضي 

سم   9.94سط طول الجذير في معاممة المقارنةفي حين بمغ متو , سم عمى التوالي  11.29

 0( 7لالشك)ئج التحميل االحصائي فروقا معنوية بين المعامالت ولم تظير نتا

 (الوزن الطري )ممغم 7-

 300 تركيزب االسكوربكنقع البذور بحامض معاممة ان ( 11يتضح من الجدول )      

النقع بحامض تمتيا معاممة  ممغم 65.00 بمغ طري متوسط وزناعطت اعمى ممغم / لتر 

متوسط  لفي حين بمغ اق, ممغم  60.00متوسط وزن بمغ / لتر ب مممغ 300 تركيزب السترك
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 نتائج ر, ولم تظيممغم وذلك في معاممة النقع بالماء المقطر)المقارنة( 35.7لموزن الطري 

  0االحصائية فروقا معنوية بين المعامالت التحاليل

 ةالميم ات الفسيولوجيةثير أالى التوية بين المعامالت قد يعود ان وجود فروقا معن    

في تجربة ورد كما في تحسين انبات البذور ونمو البادرات  حامضي االسكوربك والستركل

  0 النسيجية النقع

 

في ساعات 10لمدة  بحامضي األسكوربك والسترك الحبة السوداء نقع بذور (: أثر7) شكل
  300اسكوربك  B,ممغم/لتر  300سترك , A)لالحقي اسابيع من الزراعة ف 4مرور لبادرات بعد نمو ا

  0المقارنة(E    , ممغم/لتر100سترك  D,  ممغم/لتر100      اسكوربك C ,ممغم/لتر

 

A B C D E 
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الحبة  اتنبات: اثر الرش بحامضي االسكوربك والسترك في نمو 2-2-4
                                                           هاوحاصم المزروعة في الحقلالسوداء 

االسكوربك والسترك في الصفات حامضي : اثر الرش ب1-2-2-4
  والجذرية الخضرية

 ة ) فرع / نبات(متوسط عدد االفرع الرئيس1- 
( الى فروق معنوية بين المعامالت اذ تفوقت 12)الجدولضحة في و تشير النتائج الم     

فرع  33.75 افرع بمغ عدد  بمتوسطممغم / لتر  100لسترك بتركيز احامض بمعاممة الرش 

والتي اعطت ممغم / لتر  100 بتركيز االسكوربكحامض / نبات تمتيا معاممة الرش ب

التي كانت اقميا  ةباقيالفرع / نبات وبفارق معنوي عن المعامالت  32.50مغ بمتوسط عدد 

, فرع / نبات  19.38متوسط بمغ لتر بممغم /  50 بتركيز الستركالرش بحامض معاممة 

ممغم / لتر ومعاممة الماء  50 بتركيز االسكوربكالرش بحامض معاممة في حين اعطت 

 فرع / نبات عمى التوالي .  20.50و  20.63 بمغ لعدد االفرع  امتوسط )المقارنة( المقطر

 (ارتفاع النبات )سم 2-

اذ تفوقت , معنوية بين المعامالت  فروقر تواف( 12الجدول) الموضحة في تبين النتائج    

في متوسط ارتفاع النبات ممغم / لتر  100 بتركيز الستركحامض الرش ب معاممة معنويا

وبفارق معنوي عمى جميع المعامالت االخرى باستثناء سم   41.50بمتوسط طول بمغ 

ارتفاع متوسط  والتي اعطت ممغم / لتر 100 تركيزب االسكوربكحامض معاممة الرش ب

سم لمعاممة المقارنة 28.50  في حين بمغ متوسط ارتفاع النبات, سم   36.75لمنبات بمغ

 0سجمت اقل قيمة وبفارق معنوي عن جميع المعامالت االخرى التي و 

 عدد الجذور ) جذر/ نبات(3-

اذ , فروق معنوية بين المعامالت توافر ( 12الجدول ) في المبينة تظير النتائج       

عمى معاممة المقارنة  باستثناء معاممة الرش بحامض السترك  اجميع المعامالتتفوقت 
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ممغم / لتر  100 بتركيز االسكوربكحامض معاممة الرش باعطت اذ , ممغم/لتر  50بتركيز 

 االسكوربكحامض تمتيا معاممة الرش ب, جذر / نبات   27.50مغب لعدد الجذور امتوسط

معاممة تمتيا  ومن ثم, جذر / نبات  25.25مغ ب ااعطت متوسط اذممغم / لتر  50 بتركيز

جذر /   23.88بمغعدد لمجذور بمتوسط ممغم / لتر  100 بتركيز الستركحامض الرش ب

 0 جذر/ نبات 11.38بمغ عدد الجذور متوسط لمعاممة المقارنة اعطت في حين , نبات

 طول الجذور )سم( 4-

معاممة الرش اعطت ت اذ امالعالمبين فروق معنوية توفر  (12الجدول)النتائج ن يبت       
سم  36.00 متوسط طول لمجذور بمغ  اعمى ممغم / لتر 100 تركيزب كاالسكوربحامض ب

 50 المقارنة ومعاممة الرش بحامض االسكوربك بتركيز  ةعامممعنويا عمى ممتفوقة بذلك 
سم عمى التوالي  24.75سم و24.88 بمغ مجذور لطول ن اعطتا متوسط والمتيلتر  / ممغم

 بمغطول متوسط  ممغم / لتر 50 و 100 يبتركيز  الستركحامض الرش ب تامعاممواعطت 
 0التوالي عمى سم 29.88 و 32.63

الصفات في مختمفة من حامضي األسكوربك والسترك  الرش بتراكيز اثر (:12جدول)
 0المزروعة في الحقل الخضرية  لنبات الحبة السوداء

 الصفات
 

 )ممغم/لتر(المعامالت

متوسط عددافرع 
 الساق)فرع/نبات(

متوسط ارتفاع 
 النبات)سم(

عدد الجذور       
 /نبات(

ل متوسط  طو
 الجذور)سم(

 (المقارن) رماء مقط
 

20.50 
B 

28.50 
C 

11.38      
B 

24.88 
B 

 19.38 50السترك امضح
B 

34.75 
B 

18.00     
AB 

29.88 
AB 

 33.75 100السترك  امضح
A 

41.50         
A 

23.88      
  A 

32.63 
AB 

 20.63 50األسكوربكامضح
B 

34.50 
B 

25.25 
A 

24.75 
B 

امض ح
 100األسكوربك

32.50        
A 

36.75         
AB 

27.50      
 A 

36.00 
A 

   %5ودعند مستوى احتمال حسب اختبار دنكن متعدد الحدب*المتوسطات التي تحمل الحرف نفسو لكل عمود التختمف معنويا فيمابينها 
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الطري و  نك والسترك في الوزاالسكوربحامضي اثر الرش ب: 2-2-2-4
 الجاف لممجموع الخضري والجذري .

 الوزن الطري لممجموع الخضري )غم( 1-
اذ تفوقت معاممة ,  التمفروق معنوية بين المعاتوافر ( الى 13الجدول )النتائج شير ت     

في صفة الوزن  المقارنة معاممةممغم / لتر معنويا عمى  100 يزبترك الستركحامض الرش ب

بحامض الرش معاممة واعطت , عمى التوالي غم  2.16وغم  7.19 اذ اعطتا,  الطري

 سجمتحين في غم  4.44مغ بمتوسط وزن طري ممغم / لتر  100 بتركيز االسكوربك

بمغ متوسط و , غم  4.13 مغبمتوسط / لتر  ممغم  50 بتركيز الستركبحامض الرش معاممة 

 0 غم 4.07/ لتر  ممغم 50 بتركيز كاالسكورب بحامضالرش  معاممةالوزن الطري في 

 الوزن الجاف لممجموع الخضري ) غم ( 2- 

 بتركيز كمعاممة الرش بحامض الستر  تفوق (13الجدول ) فيالمبينة النتائج ضح و ت    

تفوقا معنويا عمى معاممة  غم 3.67التي اعطت متوسط وزن جاف بمغ ممغم / لتر  100

الرش بحامض معامالت غم واعطت  1.13المقارنة التي اعطت متوسط وزن جاف بمغ 

ممغم /  100لتر و  ممغم / 50 بتركيز االسكوربكحامض لتر و  ممغم / 50 بتركيز السترك

 0غم وعمى التوالي  2.11و غم   2.14و غم   2.29 مغبمتوسط وزن جاف لتر 

 طري لممجموع الجذري ) غم (الوزن ال3- 

فروق معنوية بين المعامالت اذ تفوقت معاممة توافر ( 13تبين النتائج في الجدول )        

  6.37مغبالتي اعطت متوسط وزن طري ممغم / لتر  100 بتركيز الستركالرش بحامض 

 تركيزب االسكوربكالرش بحامض معاممة عمى باقي المعامالت باستثناء وبفارق معنوي غم 

الرش معاممة اعطت في حين , غم  4.32 اعطت متوسط وزن بمغ  ممغم / لتر والتي 100

اعطت غم و  2.25 متوسط وزن طري بمغ ممغم / لتر 50 بتركيز االسكوربكبحامض 



 

                           40                            النتائج والمناقشة –الفصل الرابع                        

 

في حين , غم 2.05 متوسط وزن بمغ لتر ممغم / 50 بتركيز الستركالرش بحامض معاممة 

 0 غم 1.75 بمغ طري وزن متوسطاقل اعطت معاممة المقارنة 

 الوزن الجاف لممجموع الجذري )غم ( 4- 

 100 بتركيز الستركالرش بحامض معاممة الى تفوق  ( 13الجدول)نتائج الشير ت        
اعطائيا اعمى متوسط وزن جاف ب االخرى المعامالتجميع عمى  معنويوبفارق ر ممغم / لت

ممغم / لتر التي  100 بتركيز السكوربكا بحامضالرش  معاممةباستثناء غم  2.93بمغ 
متوسط وزن بمغ اقل في حين اعطت معاممة المقارنة , غم  1.63 متوسط وزن بمغ اعطت
 0غم  0.69

مختمفة من حامضي األسكوربك والسترك عمى الوزن الطري  الرش بتراكيز اثر (:13جدول)
                                                0 في الحقل مزروعال لممجموع الخضري والجذري  لنبات الحبة السوداء)غم( والجاف 

 الصفات                      
 )ملغ/لتر(المعامالت

الوال الطر   
 للساق)غم/نبات(

الوال الجاف 
 للساق)غم/نبات(

الوال الطر                               
 للجذر)غم/نبات(

الوال الجاف 
 للجذر)غم/نبات(

         2.16 قطر        )المقارنة(ماء م
  B* 

1.13         
   B   

1.75         
       B       

0.69        
    B     

         4.13 50حامض السترك    
AB 

2.29         
    AB     

2.05         
       B        

0.92        
   B    

     100ستركال حامض
7.19         

A 
3.67         
 A 

6.37         
A 

2.94        
    A     

         4.07 50 سكوربكالا حامض
AB 

2.14 
AB 

2.25         
 B 

0.97        
B 

         4.44 100حامض األسكوربك 
AB 

2.11       
AB 

4.32         
  AB 

1.63        
 AB 

حسب اختبار دنكن متعدد بف معنويا فيمابينها *المتوسطات التي تحمل الحرف نفسو لكل عمود التختم 
   %5الحدودعند مستوى احتمال 

حاصل نبات الحبة في االسكوربك والسترك حامضي اثر الرش ب :3-2-2-4
 السوداء 

 عدد االجراس ) جرس / نبات ( 1-
فروق معنوية بين المعامالت في صفة عدد توافر (  14الجدول)نتائج الوضح ت     

ممغم / لتر عمى  100 بتركيز االسكوربكبحامض الرش معاممة  معنويا فوقتاالجراس اذ ت

الرش معاممة  باستثناءجرس/ نبات  27.00بمتوسط عدد لالجراس بمغ  ةباقيالالمعامالت 
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جرس  22.13عدد بمغ  متوسط اعطتالتي , ممغم / لتر  100 بتركيز الستركبحامض 

متوسط عدد ممغم / لتر  50 ركيزبت الستركالرش بحامض معاممة واعطت , /نبات 

الرش بحامض معاممة بمغ متوسط عدد االجراس في و , جرس / نبات  18.00لالجراس بمغ 

معاممة المقارنة اعطت في حين , جرس / نبات  17.38ممغم / لتر  50االسكوربك بتركيز

 0رس / نبات ج 16.50 مغبمتوسط عدد لالجراس اقل 

 عدد البذور ) بذرة / نبات (  2-

اعطت اذ , فروق معنوية بين المعامالت توافر  (14في الجدول )الموضحة تبين النتائج     

 774.40 بمغمبذور لممغم / لتر متوسط عدد  50 بتركيز االسكوربكالرش بحامض معاممة 

ممغم /  100 تركيزب حامض الستركالرش بمعاممة متفوقة بذلك معنويا عمى بذرة / نبات 

وعمى معاممة المقارنة التي اعطت ,  بذرة / نبات  460.00مغ بط التي اعطت متوسلتر 

 0بذرة / نبات  351.00ادنى متوسط بمغ 

 ( /نباتوزن البذور ) ممغم 3-

معنوية بين المعامالت اختالفات توافر الى  (14جدول )الموضحة في الالنتائج  تشير    

 وحامض االسكوربك بتركيز كالستر الرش بحامض  قت معاممتااذ تفو , البذور وزن فة في ص

غم مم 1509.50 مغبن اعطتا متوسط وزن يوالمتمعنويا  معاممة المقارنةممغم / لتر عمى  50

 يالرش بحامض تامعاممواعطت , عمى التوالي ممغم /نبات  1362.00و / نبات 

 و860.10 متوسط وزن بمغ لكمييما ممغم / لتر  100 يبتركيز السترك و   كاالسكورب

 قارنة اقل متوسط وزنممعاممة الفي حين اعطت ,  عمى التواليمغم / نبات و م 855.80

  0ممغم / نبات 641.90 لمبذور بمغ
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 )ممغم(  ةر بذ 100وزن 4- 

ممغم / لتر  50 بتركيز الستركالرش بحامض معاممة ان  (14 جدول)النتائج ظير ت    
 بتركيز الستركبحامض  الرشمعاممة تمتيا ممغم ,  221.63 متوسط وزن بمغاعمى  اعطت
الرش واعطت معاممتا , مغم م 195.75 متوسط وزن بمغوالتي اعطت  ممغم /لتر 100

متوسط وزن بمغ ممغم / لتر   50 لتر و / ممغم 100 بتركيز  االسكوربكبحامض 
متوسط في حين اعطت معاممة المقارنة , ممغم عمى التوالي  154.63ممغم و  194.38
ولم تظير نتائج التحاليل االحصائية فروقا معنوية بين ,  ممغم 162.75وزن بمغ 
 0تالمعامال

حاصل نبات في مختمفة من حامضي األسكوربك والسترك  الرش بتراكيز اثر :(14جدول)
 0الحقلفي  المزروع الحبة السوداء

 الصفات
 المعامالت

متوسط عدد 
 نبات /األجراس

متوسط عدد البذور             
 )بذرة/ نبات(

وسط وزن البذور            مت
 )ممغم/ نبات(

بذرة      100وزن 
 )ممغم(

ماء مقطر        
 )المقارنة(

16.50         
 B 

351.00         
C 

641.90          
        B        

162.75      
     A* 

حامض السترك    
 ممغم/لتر(50)

18.00         
 B 

651.60          
 AB   

1509.50        
  A  

221.63      
  A 

حامض السترك  
 ممغم/لتر(100)

22.13        
AB 

460.00          
BC 

855.80          
AB 

195.75      
  A 

حامض األسكوربك 
 ممغم/لتر(50)

17.38        
B 

774.40         
A 

1362.00        
  A  

194.38      
  A 

حامض األسكوربك  
 ممغم/لتر(100)

27.00         
A 

651.10         
ABC 

860.10          
 AB 

154.63      
  A 

 5%احتمال  *المتوسطات التي تحمل الحرف نفسو لكل عمود التختمف معنويا فيمابينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدودعند مستوى
  والسترك االسكوربك يد التفوق في الصفات المدروسة عند الرش بحامضو يعقد        

 هوتطور  هنمو و  النباتتحسين في امض و حىذه العبو متلدور الذي ى الاعمى معاممة المقارنة 

وانتشارىا في , ادى الى زيادة معدل نمو الجذور من خالل زيادة عددىا رش النباتات  اذ ان

يم في زيادة امتصاص الماء والعناصر الغذائية فدعم النمو الخضري مما زاد اسالتربة مما 

 0وارتفاع النبات فزاد الحاصل , االفرع من عدد 
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يتعرض الى اليدم  (الكموروبالست) البالستيدة الخضراء داخلالمتوافر ان الكموروفيل       

وبتوافر ( نتيجة لزيادة شدة االضاءة photo oxidationبعممية االكسدة الضوئيــــــــــة )

ــــد العوامل االساسية في بناء الكموروفيل )محمد االوكسجين عمما ان الضوء احــــــــــــــــــــــــ

لقدرتو , ( احد المخاطر التي تواجو النبات  O3(.ويعد االوكسجين الثالثي ) االوزون 1985,

تالفيا ,  منباتات حماية نفسيا ليمكن و العالية عمى اكسدة بعض مكونات الخمية النباتية وا 

ئية لمكمورفيل والتقميل من التأثير الضار لالوزون من خالل زيادة مــــــــــــــــــــــــــن االكسدة الضو 

تركيز حامــــــــــض االسكوربك في جدران خالياىا والذي يحد من كمية االوزون الداخمة الى 

, لذا   (Chameides)  ,1989 محتويات الخميـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحساسة والقابمة لالكسدة والتمف

الضار عمى  فان حامـــض االسكوربك يعـــــــــــد الخط الدفاعي االول ضد االوزون وتأثيره

ترتبط بعالقة  االنسجة النباتية وخاصة االوراق , اذ وجــــــــــــــــــــد ان حساسية النبات لالوزون

 . Barth  ,2004و  Conklin) عكـــــــــــــسية مع محتوى النبات مــــــــــــــــــــن حامض االسكوربك 

, ان ىذه التاثيرات الفسيولوجية ادت الى زيادة مقاومة النبات لمظروف البيئية غير المالئمة 

ثير في جنس االزىار وزيادة نسبة انبات البذور والنمو الخضري أدوره في التفضال عن 

ان حامض و  , ( Choudhri , 1972و  Singhوزيادة تحمـــــــل النباتات لممموحة الزائدة ) 

السترك ىو وسيط ميم مـن اجل اكمال دورة كربس التي تعد واحدة من المسارات الميمة في 

مجموعة التفاعالت التي يتم فييا اكسدة الســــــــكر الى ثنائي اوكسيد الكاربون والماء 

 NADPH (Abd EL . al , 2009    )0و ATPالمصاحب لتوليد الطاقة عمـــــــــــى شكل 

ثير الى الدور الذي تقوم بو ىذه الحوامض في زيادة بعض وقد يعود سبب ىذا التأ      

كما ان  0(  Hathout ,1995) فعاليات الفسيولوجية ومنيا تنشيط عممية البناء الضوئيال

 , Talaatو    youssefليا دور في حماية النبات من االجيادات الحرارية والضوئية )



 

                           43                            النتائج والمناقشة –الفصل الرابع                        

 

كالنحاس والرصاص والنتروجين والفسفور  تصاص العناصر المعدنيةوزيادة ام (2003

في الغالب مضاد لالكسدة االسكوربك ان حامض  Sakr  , (20090وKamel)والبوتاسيوم 

 Antioxidant وكذلك لوحظ انو يزيد النسبة المئوية , لحماية الخاليا من االجيادات

وتتوافق ىذه  0 (2003واخرون   Biokhinaروجين الكمي تكاربوىيدرات الكمية الذائبة والنلم

)     Hougو Yong  هدـــــــوجفيي تتفق مع ما تجاه ,مع نتائج دراسات سابقة بيذا االالنتائج 

مى بادرات الحمص ادى الى ع غم/ لترمم 50حامض السترك بتركيز رش ان في (  1998

وعين الخضري والجذري مقارنة وزيادة الوزن الطري لممجم, زيادة معنوية في ارتفاع البادرات 

عند رش نبات الثوم  Baradisi (2004) والحظكذلك تتفق مع ماو   0بعدم االضافة

النتروجين  بحامض االسكوربك وجد زيادة في محتوى االوراق من الكموروفيل الكمي وعناصر

رون ــــــــــــــــــواخ EL- Bassiouny هوجدتتفق ايضا مع ماكما والفسفــــــــــــــــــور والبوتاسيـــــــــــــــوم , 

, وزيادة حاصل النبات , وعدد اوراقو , زيادة في ارتفاع نبات الباقالء  من ( 2005) 

ــــــــوذلك عند رش النبات بحامض االسك, وتحسين نوعيتو  ة ــــــــــــــيز مختمفة مقارنـــــــــــــــوربك بتراكـ

اذ (  2008واخرون )  El-Tohamy  تتفق مع دراسةكما مة . ـــــــــــــر معامــــبنباتات غي

و  100ان رش نبات الباذنجان بعد شير من الشتل بحامض االسكوربك بتركيزين ) وجدوا 

ادى الى تحسين مؤشرات النمو الخضري  ايوم 15( ممغم / لتر ولرشتين ولفترة بينيما  200

والوزنين الطري والجاف لمنبات مقارنة , وافرعو ,  وعدد اوراقو, بارتفاعو  لمنبات المتمثل

ارتفاع ( من زيادة معنوية في  2009) AbdEl-alحظو الوتتفق مع ما بمعاممة المقارنة .

, الطري والجاف لممجموع الخضري و الوزن , واالفرع الجانبية , وراق وعدد اال, النبات 

ات الفمفل الحمو عندما رش بحامض والحاصل المبكر والكمي لنب, وقطرىا , ة وطول الثمر 

كما وافقت ىذه النتائج مع , المعاممة ممغم / لتر مقارنة بالنباتات غير  500ك بتركيز الستر 
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 225ك بتركيز الباقالء بحامض الستر  اترش نبات ماند( ع 2013ما توصل اليو عبد اهلل ) 

, وعدد االوراق الكمية , ية وعدد االفرع الجانب, الى زيادة ارتفاع النبات ادى ممغم / لتر 

والنسبة المئوية لممواد الصمبة الذائبة الكمية في البذور , وعدد القرنات , والمساحة الورقية 

 معاممة.غير المقارنة بالنباتات 

 ة السوداءبلمركبات الزيوت الفعالة في الح التقدير الكمي و النوعي :3-4

     عمى وسط ة و الجذير من الرويش النامي  سالكالمنحنى نمو  :1-3-4

MS  من الزراعة  ايوم 36بعد مرور 

بعد  المدة التي يستغرقيا الكالس لموصول الى مرحمة االستقرارلتحديد  اجريت التجربة      

الكالس من وتقديرىا مركبات الفعالة الالمرحمة المثمى لفصل بوصفيا مرحمة النمو االسية 

(Ramawat,2004) 0 

 كالس الرويشة )ممغم(لالوزن الطري  1-

زاد معيا معدل الوزن , مدة بقاء الكالس زيادة ان ( 1الممحق و  8لالشك)النتائج ظير ت      

 بمتوسط وزن ايوم 30بعد مرور الناشئ من الرويشة لمكالس طري بمغ اعمى وزن اذ الطري 

 24مدة  ستثناءاب جميعيا تمفت معنويا عمى المواعيد االخرىالتي اخ ممغم  2582.20بمغ 

متوسط  ايوم 36اعطت مدة في حين , ممغم  2354.70بمغ وزن الكالس فييا  التي ايوم

في , غم   905.00 ايوم18 وبمغ متوسط وزن الكالس بعمر ممغم  1924.30مغ بوزن 

, وان منحنى نمو الكالس  ممغم  700.60توسط وزن بمغماقل ايام  6 اعطت مدة  حين

عمى وزن ا ايوم 30ه من الرويشة , اذ اعطت المدة الزمنية  الناشئ من الجذور مشابو لنمو 

غ ــــــــالتي اعطت متوسط وزن بم ايوم  24و  36 المدد ممغم تمتيا 1904.10طري بمغ 
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متوسط وزن  12و  18 , واعطت المدتان  ممغم عمى التوالي1322.30   و  1446.70

 0ممغم   603.7م ايا 6ة ن كان في مديفي ح, ممغم   700.60 و  866.90طري بمغ  

 مكالس ) ممغم (لالوزن الجاف  2-

مشابية ان صفة الوزن الجاف  (1) ممحقالو  ( 9الشكل ) فيالموضحة تشير النتائج     

جاف لمكالس متوسط وزن عمى ا ايوم 30الزمنية اعطت المدة اذ ,  لصفة الوزن الطري

مغ بمتوسط وزن اعطت التي  ايوم 24 المدة تمتيا, ممغم  60.00بمغ الناشئ من الرويشة 

اعطت في حين , ممغم   38.22متوسط وزن بمغ ايوم 36 واعطت المدة ,  ممغم 49.00

ممغم  17.90و  20.60و  24.30  مغبمتوسط وزن جاف  ايوم  6و  12و  18 المدد

لموزن الجاف لمكالس  الزمنيةالمدد معنوية بين اختالفات ان ىناك كما 0 عمى التوالي 

باعطائيا اعمى متوسط وزن جاف بمغ  ايوم 30 المدة اذ تميزت,  ئ من الجذورالناش

واعطت  ممغم  32.60والتي بمغ فييا وزن الكالس   ايوم  36 المدة تمتيا, ممغم  40.55

فــــــــــــــــي حيـــــــــن , ممغم  20.80و  29.60متوسط وزن بمغ    ايوم  18و 24 المدتان

 غم وعمى التوالي .مم  13.1و 16.60  ايوم 6 و 12 اعطـت المدتان
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من زراعة  ايوم 36منحنى نمو الكالس ) الوزن الطري( والناشئ من الرويشة والجذير بعد مرور ( : 8شكل )

 لمجذير( Kin. 0.5+2,4-D 2لمرويشة,Kin, 1.5+ 2,4-D 2) مضافا لو MSالكالس عمى وسط 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

من زراعة  ايوم36 والجذير بعد مرور منحنى نمو الكالس ) الوزن الجاف( والناشئ من الرويشة ( 9شكل)

 لمجذير( Kin. 0.5+2,4-D 2لمرويشة, Kin, 1.5+2,4-D 2) مضافا لو  MSالكالس عمى وسط 

وفق نمو ثابت في عمى ( في المزارع الكمية  Biomassيحدث نمو الكتمة الحية )       

, سم فييا الخاليا بسرعة البداية تمر المزارع بفترة تباطؤ في النمو يتبعيا فترة نمو اسية تنق

رام (
غ
ي) 

ر
ط

ن ال
ز
الو

 

 عمر الكالس ) اوم (

ف ) ملغم (
جا

ن ال
ز
الو

 

 عمر الكالس ) اوم (

17.90 

700.60 
765.90 

905.00 

2354.70 

2582.20 

1924.30 

603.70 
700.60 

866.90 

1322.30 

1904.10 
1446.70 

20.60 

24.30 

49.00 

60.00 

13.10 

38.22 

16.60 
20.80 

29.40 

40.55 
32.60 
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وبعد ثالثة او اربعة اجيال خموية يتدىور النمو وتدخل المزارع في النياية في مرحمة التوقف 

بعد الزراعة تعد  ايوم30 وبذلك فان مدة بقاء الكالس0(  1988سام )سممان , عن االنق

 0( Ramawat ,2004 )ة لتقدير مركبات الزيوت الفعالةمثالي

 كالس الحبة السوداء  ية المجال المغناطيسي في نموقطبثر أ: 2-3-4

 الوزن الطري ) غم ( 1-

بين المعامالت في  معنوية فروقتوافر الى ( 15الجدول)الموضحة في تشير النتائج      

 معاممةاذ اعطت , عمى معاممة المقارنة  ياجميعالمعامالت صفة الوزن الطري اذ تفوقت 

تمتيا , غم مم 5264عمى معدل وزن بمغ اب الجنوبي مقطب الشمالي + القطل التعريض

 واعطت, غم مم  4632مغبطري التي اعطت متوسط وزن مقطب الشمالي التعريض لمعاممة 

اقل معاممة المقارنة اعطت في حين ,  غممم  4549مغبمتوسط وزن معاممة القطب الجنوبي 

 0(10الشكل )غم مم 2704وزن طري بمغ 

 (غم ممالوزن الجاف )  2-

, بين المعامالت في صفة الوزن الجاف  معنوية فروقتوافر ( 15الجدول)تبين النتائج       

مقطب ل التعريض ومعاممةمقطب الشمالي + القطب الجنوبي التعريض لتفوقت معاممة اذ 

عمى معاممة عدم  عمى التواليغم مم   115و  غممم  128بمتوسط وزن بمغالشمالي 

في حين ,  ممغم 60سي والتي اعطت متوسط وزن جاف بمغ التعريض لممجال المغناطي

 0غم مم  105مغب متوسط وزن معاممة القطب الجنوبياعطت 
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ر قطبية المجال المغناطيسي في نمو كالس نبات الحبة السوداء بعد ثأ (15) :الجدول
   Kin. 1.5  +2,4-D 2 لو امضاف MSمن الزراعة عمى وسط  ايوم30 مرور 

 ممغم/لتر

 %5مستوى احتمال   حسب اختبار دنكن متعدد الحدودعند ببينها  المتوسطات التي تحمل الحرف نفسو لكل عمود التختمف معنويا فيما

   

 ثير قطبية المجال المغناطيسي في نمو كالس نبات الحبة السوداء بعد مرور أ(ت10) الشكل

 0ممغم/لتر   Kin. 1.5 +2,4-D 2 لو امضاف MSمن الزراعة عمى وسط  ايوم28

 المدروسة تالصفا

 التعريض معامالت
 غم (ملاف)الوال الج (غمملالوال الطر  )

                      المقارنة ()   بدول تعريض
2704              

B 

60                  

B 

/قطعة ملي تسال    200بشدة قطب شمالي

 مغناطيس

4631              

A 

115                

A 

/قطعة ملي تسال200 ي بشدة قطب جنوب

 مغناطيس

4549              

A 

105              

AB 

ملي 200بشدة  جنوبي+ قطب شمالي 

 /قطعة مغناطيستسال

5264              

A 
128                

A 
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ي والجاف عمى المعرض لممجال المغناطيسي في صفة الوزن الطر ان تفوق الكالس        

 في زيادة معدل بما يعود الى التأثير االيجابي لممجال المغناطيسيير المعرض ر الكالس غ

وبالتالي زيادة الوزن الطري والجاف لمكالس , انقسام الخاليا وبناء المواد االولية والثانوية فييا 

ترتيب شحنات الماء  , اذ ان تعرض الكالس مع الوسط قد يكسب الماء طاقة كافية تعيد

و  Barefoot)عالية في اختراق جدران الخاليا كل منتظم مما يعطيو القدرة الشالعشوائية ب

Reich , 1992  ) في زوايا االرتباط بين ذرتي  ثير المجال المغناطيسيأت اناذ ذكر

بصغر حجم  المتمثمة  يدروجين واالوكسجين بجزيئة الماء , وخواص الماء الممغنطةالي

جزيئة بالحالة الطبيعية االمر   12- 10 ب مقارنة جزيئة  7 – 6مجاميع الماء الممغنط 

الى االغشية الخموية و  والذي يؤدي الى انتظام جزيئات الماء باتجاه واحد مما يسيل دخول

, الخاليا في وكذلك تبرز أىمية المجال المغناطيسي من خالل تأثيره  زيادة النمو . من ثم

وفعالية الخاليا , وفعالية االنزيمات , ن وتصنيع البروتي, وظائف وخواص الغشاء الخموي و 

كما ان التعريض لممجال المغناطيسي يزيد من بعض  0(  Hong   1995وانتاجيتيا ) 

 من  (2012التميمي ) ووجدت وىذه النتيجة تتفق مع مااليرمونات التي تؤثر في زيادة النمو 

قد زاد ممي تسال 200 ة بشدالى المجال المغناطيسي  السوداء ان تعريض كالس نبات الحبة

عند التعريض الى  افضعا 10لكاينتين الذي ازداد الى اكثر من يرمونات كاكمية المن 

  من ثالثة اضعاف  كما ازدادت كميةالذي ازداد الى اكثر  IAAالمجال المغناطيسي و

GA3 تيا في الكالس غير المعرض لممجال المغناطيسي , الى اكثر من ضعفين قياسا بكمي

عند تعريض كالس نباتي مشابية نتائج من ( 2012ناصر)اليو توصمت  تتوافق مع ما كما

 0انتاج اليرمونات الداخمية لمنباتاذ الحظت زيادة في  المجال المغناطيسيالاللنكي الى 

ان المجال المغناطيسي حفز  من ( 1998 )وآخرون  Kondicالحظ كذلك تتفق مع ماو 
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 Matsuo هوجدتتفق مع ما و Triticum aestivum 0طة تكون الكالس ونموه في نبات الحن

المجال المغناطيسي اعطى اعمى نسبة تكون الكالس وزيادة الوزن ان من  (1993 ) نوآخرو 

 Asparagus  .officinalisالطري والجاف لنبات اليميون 

النباتات في  حبة السوداءت الالتقدير الكمي والنوعي لمركبات زي: 3-3-4

 س المعرض لممجال الغناطيسي حقل و الكالالالنامية في 

 Thymoquinoneمركب 1-

اختالفات معنوية بين توافر الى ( 2والممحق )( 11في الشكل )الموضحة تائج تشير الن     

في كمية مركب  %5% و 1وعمى مستوى احتمالية  T المعامالت وفق اختبار

Thymoquinone   الجنوبي اعمى كمية من  معاممة الكالس المعرض الى القطباعطت اذ

مايكروغرام / مل , تمتيا معاممة الكالس المعرض الى القطب  104.14المركب بمغت 

بمغت كميتو في البذور و مايكروغرام / مل  96.87الشمالي + القطب الجنوبي التي اعطت 

نخفضت في معاممة الكالس المعرض الى القطب ل, في حين امايكروغرام / م 81.66

مايكروغرام / مل,  56.75وبمغت في االزىار  , لمايكروغرام /م 51.14 الشمالي الى

المعرض اذ في المجموع الخضري والمجموع الجذري والكالس غير  ت قيمتووتقارب

 0(14-23االشكال ) مايكروغرام / مل عمى التوالي  71.87و  76.32و   77.04بمغت
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لمختمفة لمحبة لمعينات ا مايكروغرام/مل    Thymoquinoneمركب ( تركيز11شكل)   

 ( **T =12.120الختبارL.S.D  ) قيمة  HPLC  زبجيا االسوداء مقاس

     Thymohydroquinone                                         مركب 2-

فروقا معنوية فــــي كميــــة مركب ( 2والممحق)( 12الشكل ) النتائج في ظيرت

Thymohydroquinone حسب اختباربT ,  اذ تفوق المجموع الخضري في اعطاء اكبر

تمتيا معاممة الكالس المعرض الى  , مايكروغرام / مل 49.22كمية من المركب بمغت 

في حين , مايكروغرام / مل  38.92بمغت قيمتو  القطب الجنوبي اذ القطب الشمالي +

مايكروغرام / مل 36.84 وبي ــالقطب الجن ــــــىتعريض الكالــــــــــــس الـــ بمغت قيمتو في معاممة

 29.57 بمغ  اوسجمت اقل كمية لممركب في المجموع الجذري والتي اعطت وزن ,

و   35.16فبمغت كميتو في البذور والكالس غير المعرضاما و  مايكروغرام / مل ,

عرض الى القطب االزىار والكالس الم اما كميتو فيو عمى التوالي  / ملمايكروغرام   34.69

االشكال  )عمى التوالي ل / ممايكروغرام  31.66و  32.43قدرىا  و ايمفبمغت قلي الشما

14-23 )0 
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لمعينات المختمفة  مايكروغرام/مل  Thymohydroquinoneمركب  ( تركيز12شكل)        

 0 (**T=16.827 الختبارL.S.D  )قيمة  HPLC  بجياز المحبة السوداء مقاس

  Tras- anetholeمركب  3-

الى ان ىناك  فروقا معنوية بين كمية مركب ( 2والممحق )( 13)النتائج في الشكلتشير     

Tras- anethole  اذ سجمت , التي تم الحصول عمييا من الكالس ومن االجزاء النباتية

كب بمغت  كمية من المر اعمى معاممة القطب الجنوبي ومعاممة القطب الشمالي + الجنوبي 

مايكروغرام / مل  54.87وبمغت كميتو في االبذور , مايكروغرام / مل   56.50و  66.22

وبمغت , مايكروغرام / مل  53.41في حين بمغت كميتو في معاممة الكالس غير المعرض , 

وبمغت كمية المركب في معاممة , مايكروغرام / مل  52.47كميتو في المجموع الخضري 

عمى   36.12مايكروغرام / مل واالزىار   48.21لى القطب الشمالي الكالس المعرض ا

 مايكروغرام / مل 28.25التوالي في حين بمغت اقل كمية لو في المجموع الجذري اذ بمغت 

  0(  23-14االشكال  ) 
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لمعينات المختمفة لمحبة  مايكروغرام/مل    Trans-anetholeمركب ( تركيز13شكل)

  0(   **T =11.636الختبار L.S.D  ) قيمة  HPLC  مقاس بجيازالسوداء 

    Thymolمركب  -4

معنوية بين المعامالت اذ  فروقتوافر ( 2والممحق)( 14الشكل )الموضحة في تبين النتائج  

مايكروغرام / مل تمتيا  43.32بمغت  Thymolالبذور اكبر كمية من مركب احتوت 

في حين تقاربت كمياتو في المجموع , مايكروغرام / مل  40.16االزىار اذ بمغت كميتو فييا 

مايكروغرام / مل و الكالس المعرض لمقطب الشمالي +  37.47  الذي اعطى الخضري

 في حين بمغت كميتو في, مايكروغرام / مل  36.55  الذي اعطى كمية بمغت الجنوبي

 اذ كانت , طب الجنوبي الكالس المعرض الى القطب الشمالي و الكالس المعرض الى الق

مايكروغرام / مل عمى التوالي. وكانت اقل قيم لو في المجموع الجذري  36.00و 36.46

ـى التوالـــــــــــي عمــــ مايكروغرام / مل  29.38و  27.58والكالس غير الممغنط والتي كانت  

 0( 14-23االشكال ) 
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 اغرام/مل ( لمعينات المختمفة لمحبة السوداء مقاس) مايكرو   Thymolمركب ( تركيز14شكل)
 ( **T=19567اربالخت L.S.D     ) قيمةHPLC بجياز

 

 

ممي تسال  200( كالس نبات الحبة السوداء معرض لممجال المغناطيسي بشدة 15شكل) 

 لغرض انتاج مركبات الزيوت الفعالة

29.38 

36.00 36.46 36.55 
40.16 
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ي ادى الى زيادة في اغمب مركبات ــــــــان تعريض الكالس الى المجال المغناطيس          

ى دور المجال ــــسبب الالو قد يعود , س غير الممغنط ــــالزيوت الفعالة مقارنة بالكال

خالل زيادة انتاج منظمات النمو وخصوصا  نــــــــــــالمغناطيسي في تحسين ايض النبات او م

ايجابي بشكل ينعكس قد مما  (2012ناصر, ;  2012)التميمي,نيناتييتوكاااالوكسينات والس

تويات مركبات ـــــمسمعدل انقسام الخاليا وزيادة امتصاص المواد الغذائية فيزيد من زيادة في 

عمى  ا( في قدرتي 2012اليـــــــو التميمي )  تمع ماتوصم ىذه النتائجتتفق و 0الزيوت الفعالة 

بات الحبة السوداء نكالس مركبات الزيوت الفعالة من ة من كميات اضافيخالص است

 النمو منظماتمجيز بال  MSـى المجال المغناطيسي و المزروع عمى وسطمعرض الـــال

Kin.  2,4و-D  .(في قدرتيا عمى 2012كذلك تتفق مع الدراسة التي قامت بيا ناصر )

وذلك من خالل تعريض كالس نبات الاللنكي نسيجيا زيادة كميات القمويدات المستخمصة 

 0لمجال المغناطيسي الى تاثير ا
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مركبات الزيوت الفعالة المقدرة بجياز الكروماتوكرافيا من عينة القياس لنبات  (16شكل )
 .الحبة السوداء

 المساحة المركبات ت
زمن 
 االحتجاز

            تركيز
 القياسعينة 

1 Thymoquinone 35517 1.202 
ايكروغرام/مل       م20

 لجميع العينات

2 Thymohydroquinone 39591 2.273  

3 Trans-anethole 36905 3.342  

4 Thymol 42550 3.992  
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مركبات الزيوت الفعالة المقدرة بجياز الكروماتوكرافيا من عينة الكالس  (17شكل )

 Kin+2,4-Dبمنظمي النموالمزود MSلمغناطيسي النامي عمى وسط غيرالمعرض لممجال ا
 .لنبات الحبة السوداء

زمن  المساحة المركبات ت
 االحتجاز

            تركيز
 القياسعينة 

1 Thymoquinone 63817 1.147 
مايكروغرام /مل       20

 لجميع العينات

2 Thymohydroquinone 34340 2.175  

3 Trans-anethole 49278 3.290  

4 Thymol 31251 3.905  
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مركبات الزيوت الفعالة المقدرة بجياز الكروماتوكرافيا من عينة الكالس  ( 18شكل )

المزود بمنظمي MS المعرض لمقطب الشمالي لممجال المغناطيسي النامي عمى وسط 
 .اءلنبات الحبة السود Kin+2,4-Dالنمو

 المساحة المركبات ت
زمن 

 االحتجاز)دقيقة(
            تركيز
 القياسعينة 

1 Thymoquinone 45402 1.163 20       مايكروغرام /مل
 لجميع العينات

2 Thymohydroquinone 31.334 2.183  

3 Trans-anethole 44479 3.265  

4 Thymol 38789 3.948  
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مركبات الزيوت الفعالة المقدرة بجياز الكروماتوكرافيا من عينة الكالس المعرض لمقطب الجنوبي  (19شكل )

 .لنبات الحبة السوداء Kin+2,4-Dالمزود بمنظمي النموMSلممجال المغناطيسي النامي عمى وسط 

زمن  المساحة المركبات ت
 االحتجاز)دقيقة(

            تركيز
 اسالقيعينة 

1 Thymoquinone 92465 1.130 
مايكروغرام /مل       20

 لجميع العينات

2 Thymohydroquinone 36462 2.187  

3 Trans-anethole 61096 3.235  

4 Thymol 38291 3.895  
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ا من عينة الكالس المعرض مركبات الزيوت الفعالة المقدرة بجياز الكروماتوكرافي (20شكل )

المزود  MSالقطب الجنوبي لممجال المغناطيسي النامي عمى وسط  + لمقطب الشمالي
 .لنبات الحبة السوداء Kin + 2,4-Dبمنظمي النمو

زمن  المساحة المركبات ت
 االحتجاز)دقيقة(

            تركيز
 القياسعينة 

1 Thymoquinone 86005 1.117 
     مايكروغرام /مل  20

 لجميع العينات

2 Thymohydroquinone 37897 2.175  

3 Trans-anethole 52129 3.222  

4 Thymol 38884 3.900  

 

 

1.117                                                                   

2.175 

3.222        

3.900                       

 

 

ST
A

R
 EN

D
 



 

                           34                            النتائج والمناقشة –الفصل الرابع                        

 

 
مركبات الزيوت الفعالة المقدرة بجياز الكروماتوكرافيا من عينة الجذور لنبات  (21شكل )

 0الحقلالحبة السوداء النامية في 

 المساحة المركبات ت
زمن 

 االحتجاز)دقيقة(
            تركيز
 القياسعينة 

1 Thymoquinone 67762 1.142 
مايكروغرام /مل       20

 لجميع العينات

2 Thymohydroquinone 29271 2.175  

3 Trans-anethole 26063 3.267  

4 Thymol 29340 3.928  
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(مركبات الزيوت الفعالة المقدرة بجياز الكروماتوكرافيا من عينة الساق لنبات الحبة 22شكل )

 .السوداء النامية في الحقل

 المساحة المركبات ت
زمن 

 االحتجاز)دقيقة(
            تركيز
 القياسعينة 

1 Thymoquinone 68402 1.165 
مايكروغرام /مل       20

 تلجميع العينا

2 Thymohydroquinone 48720 2.183  

3 Trans-anethole 48409 3.292  

4 Thymol 39858 3.933  
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(مركبات الزيوت الفعالة المقدرة بجياز الكروماتوكرافيا من عينة االزىار لنبات 23شكل )

 .الحبة السوداء النامية في الحقل

زمن  المساحة المركبات ت
 االحتجاز)دقيقة(

            تركيز
 القياسعينة 

1 Thymoquinone 50390 1.183 
مايكروغرام /مل       20

 لجميع العينات

2 Thymohydroquinone 32108 2.233  

3 Trans-anethole 33328 3.333  

4 Thymol 42727 4.007  
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مركبات الزيوت الفعالة المقدرة بجياز الكروماتوكرافيا من عينة البذور لنبات  (24شكل )

 .الحبة السوداء النامية في الحقل

 المساحة المركبات ت
زمن 

 االحتجاز)دقيقة(
  تركيز

 القياسعينة

1 Thymoquinone 72506 1.190 20 مايكروغرام/مل
 جميع العيناتل

2 Thymohydroquinone 34800 2.217  

3 Trans-anethole 50629 3.270  

4 Thymol 46078 3.948  
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 االستنتاجات                                

ممغم/لترالى زيادة انبات البذور 300بحامض االسكوربك والسترك بتركيز البذور نقعادى -1

 0ونمو البادرات 

زيادة في انبات البذور الى MS وسط الى Fe-EDTA الحديد المخمبي اضافة  ادت2-

 Fe-EDDHA 0قياسا بالنوع وزيادة الوزن الطري والجاف لمكالس ووزنيا الطري 

نشوء الكالس وزيادة حفز    MSالى وسطD-2,4وتداخمو مع Kinetin/لتر ممغم1اضافة -3

فز نشوء حD-2,4 ممغم/لتر2ممغم/لتر وتداخمو معKin. 0.5وزنو الطري ,اما عند اضافة 

 0الكالس لمجذور وزيادة وزنو الطري 

والجاف لمكالس عند التعريض الى القطب المغناطيسي الشمالي  زيادة الوزن الطري -4

 0ممي تسال200والجنوبي بشدة 

تعريض الكالس الى القطب الجنوبي لممجال المغناطيسي , زاد من مركبي  -5

Thymoquinone وTrans-anetholeالقطب الشمالي مع الجنوبي  ,اما التعريض الى

 Thymol  0وThymohydroquinoneزاد مركبي 

ادى الرش بحامضي االسكوربك والسترك الى حصول زيادة في الوزن الطري والجاف  -6

 0طول وعدد االفرع الخضرية والجذورو 

, اما الرش ممغ/لتر الى زيادة عدد البذور 50ادى الرش بحامضي االسكوربك بتركيز  -7

 0ممغم/لتر فادى الى زيادة وزن البذور50السترك بتركيز بحامض 
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 التوصيات                                 

 0ادرات ــــــــــــي انبات ونمو البـــــــاطيسي فــــــذور الى المجال المغنــــــــير تعريض البــــدراسة تاث -1

 0وداء ـــــــــــــــبة الســــــــــــس نبات الحـــــــــــــص كالــــــــي تخصـــــــــو فمـــــــــات النــــــة دور منظمــــــــــدراس -2

دراسة تاثير رش النباتات النامية في الحقل بحامضي االسكوربك والسترك في محتوى  -3

 0النبات والبذور من مركبات الزيوت الفعالة 

من الكالس المعرض الى Trans-anetholeو Thymoquinoneاستخالص مركبي  -4

من الساق لمنباتات النامية  Thymohydroquinone القطب الجنوبي , واستخالص مركب 

 0 فيوصى باستخالصو من ازىار النباتات الحقميةThymol في الحقل, اما مركب 

في تحفيز الكالس وتراكم المواد الفعالة في  B5دراسة تأثير اوساط غذائية اخرى كوسط  -5

 0مختمفة من الحبة السوداءاجزاء 

مثل حامضي السالسمك او دراسة تأثير مركبات اخرى كمحفزات لبناء ىذه المركبات  -6

 MS0وتراكيز اخرى من وسط Polyamineالجاسمونك و

وتأثيرىا في تحفيز ABAوPECوNaClدراسة استعمال مصادر اجياد مختمفة مثل  -7

 0بات الحبة السوداءلكالس ن  تراكم المنتجات االيضية الثانوية 

اضافة بعض ىالحماض االمينية االروماتية التي تدخل كبوادئ او مركبات وسطية في  -8

 0بناء ىذه المركبات الفعالة
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الصفات الخضرية لمبادرات بعد ي بحامضي األسكوربك والسترك ف الحبة السوداء نقع بذور ( أثر4شكل )

 B, 300اسكوربكA   ) ون منظمات النمـــــــــالخالي م  MSعمى وسط البذورانبات اسابيع من  4مرور

 0 لتر / ممغم المقارنة(  E , 100سترك D ,   300 سترك C , 100اسكوربك
: اثر مصدر الحديد المخمبي في انبات البذور ونمو بادرات الحبة 2-1-4

 السوداء

 نسبة االنبات 1%- 

فروق معنوية بين نوع الحديد المخمبي  عدم توافر ( 3في الجدول )الموضحة تبين النتائج     

%  45نسبة انبات بمغت    Fe-EDTAاذ اعطت معاممة الحديد  MSالمضاف الى وسط 

 % . 35نسبة انبات بمغت  Fe-EDDHAاعطت معاممة الحديد و 

( ان معاممة الحديد 3 الجدول)اظهرت النتائج      سرعة االنبات  ) بذرة / يوم ( 2- 

Fe-EDTA  يوم في حين اعطت معاممة الحديد  / بذرة 5.42اعطت سرعة انبات بمغت

Fe-EDDHA  0بذرة / يوم 3.17بمغتسرعة انبات  

A B C D E 
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لمكالس الناشئ من المجموع  )ممغم(في الوزن الطري D-2,4و.kin ر اث (5) جدول 
 . MSمن الزراعة عمى وسط ايوم 45الخضري لنبات الحبة السوداء بعد مرور

2,4-D     ممغم/لتر                                       
              

Kin ممغم/لتر 
 المعدل 2 1.5 1

0.5 
 

991.50 
AB 

848.70 
AB 

918.60 
AB 

919.60 
A 

     1                  1221.80 
A 

785.70 
AB 

605.60 
B 

871.10 
A 

1.5 
 

675.90 
AB 

512.20 
B 

1011.40 
AB 

733.20 
A 

 963.10 المعدل    
A 

715.50 
A 

845.20 
A 

 

 %5حسب اختبار دنكن متعدد الحدودعند مستوى احتمال ببينها  *المتوسطات التي تحمل الحرف نفسه لكل عمود التختمف معنويا فيما

 

 كالس المجموع الخضري لنبات الحبةفي الوزن الطري لم D-2,4و.kin اثر  (5) شكل
س ـــــــــــــــــــــــــــــكال برــــــــــــــــــــــــــــــــــاك MS  ( Aطــــــــــــى وســــــمن الزراعة عم ايوم 45السوداء بعد مرور

 0ممغم/لتر(  D1.5+Kin.1.5-2,4اصغر كالس باضافة D1+ Kin.1 ,B -2,4باضافة

A B 
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لتر ممغم /   1.5و 1ممغم عمى معاممتي   63.90بمغجاف متوسط وزن اعمى اعطت 

اما عن  , ممغم عمى التوالي 43.58ممغم و 44.33ن اعطتا متوسط وزن جاف بمغ يالمت

اختالفات معنوية بين المعامالت اذ اعطت توافر فتشير النتائج الى D-2,4  اضافة ثيرأت

ممغم وبفارق معنوي عن  64.83  غـــــــــــاف بمـــــــــــــــلتر افضل وزن جممغم /  2معاممة 

ممغم  41.99ممغم و 45.33لتر اذ اعطتا متوسط وزن بمغ  / ممغم1.5 و 1 المعاممتين 

  0عمى التوالي 

 فروقتوافر ( الى 9الجدول ) فتشير النتائج  D-2,4مع .Kin   تداخل اما عن تاثير      
ممغم / لتر التي اعطت  Kin.0.5  +2,4-D 2تفوقت معاممة معنوية بين المعامالت اذ 

ماعدا المعاممتين  اعمى المعامالت جميعوبفارق معنوي ممغم  79.82متوسط وزن جاف بمغ 
Kin.1 + 2,4-D 2 ممغم / لتر وKin.0.5 +  2,4-D 1 وزن متوسط اذ بمغ فيهما
في حين اعطت المعاممة , ممغم عمى التوالي  59.72ممغم و 66.92 الجاف الكالس
Kin.1 +2,4-D 1.5  0ممغم 30.81لتر اقل متوسط وزن جاف لمكالس بمغ  / ممغم   

           
في الوزن الطري لمكالس الناشئ من المجموع الجذري لنبات الحبة السوداء  D-2,4و  .kinاثر  (6شكل )

اصغر  D 2+Kin.0.5 ,B-2,4 اكبركالس باضافة MS  (Aيوم من الزراعة عمى وسط  45مرور بعد
  0ممغم/لتر(D1+Kin.1.5-2,4كالس باضافة 

B A 
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التحاليل  نتائج ممغم وذلك في معاممة النقع بالماء المقطر)المقارنة(, ولم تظهر 35.7الطري 

  0االحصائية فروقا معنوية بين المعامالت

ان وجود فروقا معنوية بين المعامالت قد يعود الى التأثيرات الفسيولوجية المهمة     

البادرات كما ورد في تجربة  لحامضي االسكوربك والسترك في تحسين انبات البذور ونمو

  0النقع النسيجية 

 

في ساعات 10لمدة  بحامضي األسكوربك والسترك الحبة السوداء نقع بذور (: أثر7) شكل
  300اسكوربك  B,ممغم/لتر  300سترك , A)لالحقي فاالنبات اسابيع من  4لبادرات بعد مرور نمو ا

 0المقارنة(E    , ممغم/لتر100سترك  D,  ممغم/لتر100      اسكوربك C ,ممغم/لتر

A B C D E 
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ثر قطبية المجال المغناطيسي في نمو كالس نبات الحبة السوداء بعد أ (15الجدول )
   Kin. 1.5  +2,4-D 2 له امضاف MSمن الزراعة عمى وسط  ايوم 30 مرور 

 ممغم/لتر

 %5مستوى احتمال   حسب اختبار دنكن متعدد الحدودعند بالمتوسطات التي تحمل الحرف نفسه لكل عمود التختمف معنويا فيما بينها 

   

 ر ثير قطبية المجال المغناطيسي في نمو كالس نبات الحبة السوداء بعد مرو أ(ت11) الشكل

 0ممغم/لتر   Kin. 1.5 +2,4-D 2 له امضاف MSمن الزراعة عمى وسط  ايوم30
 

 الصفات المدروسة

 معامالت التعريض
 ملغم (اف)الوزن الج (غمملالوزن الطري )

           المقارنة (           )بدون تعريض   
2704              

B 

60                  

B 

/قطعة ملي تسال    200قطب شمالي بشدة

 مغناطيس

4631              

A 

115                

A 

/قطعة ملي تسال200 قطب جنوبي بشدة 

 مغناطيس

4549              

A 

105              

AB 

ملي 200قطب شمالي + جنوبي بشدة 

 /قطعة مغناطيستسال

5264              

A 
128                

A 
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 ا) مايكروغرام/مل ( لمعينات المختمفة لمحبة السوداء مقاس  Thymolمركب( تركيز 14شكل)
 ( **T=19567اربالخت L.S.D     ) قيمةHPLC بجهاز

 

ممي تسال  200( كالس نبات الحبة السوداء معرض لممجال المغناطيسي بشدة 15شكل) 
 لغرض انتاج مركبات الزيوت الفعالة

29.38 

36.00 36.46 36.55 
40.16 

  

43.32 

 

ل(
رام/م

غ
رو

ز ) مايك
راكي

الت
 

 المعامالت

27.58 

37.47 
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13 
 

 

         

                                                

                                          

 ( مراحل الدراسة النسيجية تبين انبات البذور ونشوء الكالس لنبات الحبة السوداء 2شكل)

 

 االمهات    
 المزارع النسيجية

كالس معرض لغرض انتاج مركبات الزيوت  كالس مهيئ للتعريض للمجال المغناطيسي

 الفعالة

 بادرة في بداية االنبات MSبادرة نامية على وسط
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-B عند الرشة االولى باالحماض        52النباتات بعمرA- الزراعة وبداية االنبات 

         
    C- نباتات الحبة السوداء في مرحلة التزهير              D – ةر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه 

         
                 E – جــــــرسF                                        -    الحاصلذور ــــــب  

 0( مراحل مختمفة من حياة نبات الحبة السوداء النامي في الحقل 3شكل)       
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مكررات لكل معاممة , ثم نقمت الزروعات الى غرفة النمو  10وبواقع  MSالغذائي الصمب 
و  .Kinثير التداخالت بين أالزراعة اخذت القياسات لمعرفة ت اسابيع من 4و بعد مرور 

2,4-D  والوزنين الطري والجاف لمكالس المتكون لتحديد , في نسب استجابة نشوء الكالس
                                    حقة  اليذ التجارب الالتركيز االمثل لتنف

 ونموه في نشوء الكالسالمخمبي : اثر نوع الحديد 4-1-2-3

 الحديد المخمبيوقورنت نتائجه مع استبدال  MS اجريت التجربة باستخدام وسط        
Fe- EDTA  بالحديد المخمبيFe – EDDHA في المخمبي ثير نوعي الحديد أمعرفة تل

سم ماخوذة من بادرات نامية في 1من الرويشة بطول نشوء ونمو كالس الحبة السوداء 
اسابيع من الزراعة 4 بعد مرور مكررات لكل معاممة واخذت القراءات  10وبواقع المختبر 

في صفة نسبة استجابة الكالس والوزن الطري ) ممغم ( والوزن الجاف ) ممغم ( عمما ان 
 ( ممغم / لتر   D 2 + Kin 1.5-2,4الوسطين قد زودا بمنظمات نمو ) 

 

                         
 ة منها لمتجارب النسيجيةممت الحبة السوداء واالجزاء المستع( بادرة نبا1شكل)

 

 الجذير        الرويشة     

 البادرة  



        

 

        

 لمصـــــــــادرا       



        

 

        

 لمـــالحــــقا       
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يوم من  36اثر عمر الكالس )يوم( النامي من الرويشة والجذير بعد مرور ( : 1)ممحق  
 MSالزراعة عمى وسط 

 % 5*المتوسطات التي تحمل الحرف نفسه لكل عمود التختمف معنويا فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال   

 

 

 المدروسة الصفات

 

                     
 عمر الكالس )يوم(

 الكالس الناشئ من الرويشة   

Kin. 1.5)+(2,4-D 2ممغم/لتر 

 الكالس الناشئ من الجذير

Kin.0.5)+(2,4-D 2ممغم/لتر 

الوزن الطري 
 )ممغم(

الوزن الجاف 
 )ممغم(

الوزن الطري 
 )ممغم(

الوزن الجاف 
 )ممغم(

0 
500.00         
        D 

0.00        
         E 

500.00       
          F 

0.00          
            F 

6 
700.60         
     CD 

17.90       
            D 

603.70       
        EF 

13.10         
           E 

12 
765.90         
     CD 

20.60       
            D 

700.60       
          E 

16.60         
          D 

18 
905.00         

           C 
24.30       

            D 
866.90       

          D 
20.80         

          C 

24 
2354.70       
          A 

49.00       
            B 

1322.30     
          C 

29.60         
          B 

30 
2582.20       
        A 

60.00       
            A 

1904.10     
          A 

40.55         
          A 

36 
1924.30       
        B 

38.22       
            C 

1446.70     
          B 

32.60         
          B 
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( : التقدير الكمي والنوعي لمركبات الزيوت الفعالة لالجزاء النباتية المختمفة 2) ممحق
 ( .المغناطيسي ) مايكروغرام/مل ة في الحقل والكالس المعرض لممجالالمزروع

 المركبات        

 *المعامالت      
Thymoquinone 

Thymohydro 
--quinone 

Trans-
anethole 

Thymol قيمة اختبارT 

كالس 
 غيرمعرض 

71.87           34.69 53.41 29.38 4.897 

كالس معرض 
 لمقطب الجنوبي

104.14 36.84 66.22 36.00 3.785 

كالس معرض 
 لمقطب الشمالي

51.14 31.66 48.21 36.46 9.001** 

كالس معرض 
لمقطب الشمالي 

 والجنوبي
96.87 38.29 56.50 36.55 4.070 

 3.377 27.58 28.25 29.57 76.32 ورالجذر 

 **6.502 37.47 52.47 49.22 77.04 الساق

 **7.709 40.16 36.12 32.43 56.75 االزهار

 5.299 43.32 54.87 35.16 81.66 البذور

  **T 12.120** 16.827** 11.636** 19.567قيمة اختبار 

 ايام    10يض لممجال المغناطيسي ر *مدة التع,   % 1% و 5عند مستوى احتمالية  t** وجود اختالفات معنوية حسب اختبار 
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 ( بادرة نبات الحبة السوداء واالجزاء المستخدمة منها لمتجارب النسيجية 3حق)مم

 

 

 

 

 ر  الجذي      الرويشة     

 البادرة  
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   0القران الكريم
:  3( . صحيح البخاري دار ابن كثير , اليمامة , بيروت , ط 1987, مصطفى ديب ) البغا

5364 . 
 ــالت المشتركةالتداخ دور (.2005)  0الصالح ىناء سعيد  ، رحاب عبد الجبار و البكر

 Nigella sativasفي نمو وتمايز كالس نبات الحبة السوداء D – 4 ,2و BAنــم
L.  211( :8) 16عالقتيا بمحتوى المركبات الفعالة فيو ، مجمة عموم الرافدين ، و -

.224  
( . فعالية مستخمصات الحبــــــــــــة الســــــوداء 2001عدنان يوسف ) جريأ،  التميمي

في الفئران  E. coliفي األصابة المرضية ببكتريا   (.Nigella sativa L)المحمـية
 جامعة بغداد . –كمية التربية لمبنات  –ر البيض ، رسالة ماجستي

المجال ( اثر بعض منظمات النمو والمغذيات و  2012, رجاء محمد عبيد )التميمي 
الكالس ومحتواه من اليرمونات وبعض الزيوت لنبات الحبة  المغناطيسي في نشوء

 ( , رسالة ماجستير , جامعة ديالى . .(Nigella sativa Lالسوداء 
( وجود انزيم الداي ىيدروفوليت  2006) عبود ساجدة عزيز مت مصطفى و, حك الدليمي

( مجمة عموم  .Nigella sativa Lردكتيز في بادرات وكالس نبات الحبة السوداء  ) 
 0 26-38,  1), )  17الرافدين

 ـــــــرنقــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــيــتقن0(2008)0عبد الرحيم توفيق وسمير عبد الرازق الشوبكي  الرفاعي,
دار الفكر العربي , القاىرة , 0لتحسين النبات باستخدام زراعة االنسجة 21   

 0جميورية مصر العربية 
( . تطبيقات في تصميم وتحميل 1990وىيب ) محمد ، مدحت مجيد وكريمة  الساهوكي

  التجارب ،  دار الحكمة لمطباعة والنشر ، الموصل .
 
 (. النباتات واالعشاب الطبية . المركز القومي لمبحوث, 1981صر )يد ن, ابو ز الشحات

 القاىرة , دار البحار , بيروت.         
( اليرمونات النباتية والتطبيقات الزراعية . الدار العربية  2000صر ) , ابو زيد ن الشحات

 لمنشر والتوزيع . مصر .
 . الدار العربية لمنشر والتوزيع الطبعة ( الزيوت الطيارة 2000, ابو زيد نصر ) الشحات 

 0االولى            
( اثر الماء الممغنط عمى امتصاص نبات  2003, عبد العزيز احمد محمد )  الشكمي 

  الرجمة لمحديد . رسالة ماجستير , جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا .
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 -دار الحكمة  .تات الطبية ( العقاقير وكيمياء النبا1993، عمي عبد الحسين ) الشماع

 بغداد .
( . دراسة مكونات الحبة السوداء المحمية وتأثير مستخمصاتيا 1998، أوس ىالل ) العاني

رسالة ماجستير . الجامعة المستنصرية . كمية العموم .  -في بعض األحياء المجيرية 
 فرع األحياء المجيرية . –قسم عموم   الحياة 

( . استجابة نبات الشميك لالكثار ونشوء الكالس وانتاج  2012م ), عماد خمف نج العزاوي 
بعض المركبات الطبية خارج الجسم الحي . رسالة ماجستير , كمية التربية لمعموم 

  الصرفة , جامعة ديالى .
 ( .الشفاء بالحبة السوداء . دار االسراء لمنشر والتوزيع  1991, فرح عبد الحميد )القداحي
  . القاىرة      
 ( . " تصنيف النباتات البذرية " وزارة التعميم العالي      1988، يوسف منصور. )  الكاتب
 والبحث العممي . جامعة بغداد .       

( . " تصنيف النباتات البذرية " دار النشر . جامعة  2000، يوسف منصور. )  الكاتب 

 بغداد .
باتات المخفضة لسكر الدم في ( . تأثير بعض الن1999، اسماعيل صالح ) الكاكي

ومستوى الكموتاثيون وبعض الجوانب الكيمياوية الحياتية لذكور  بيروكسدة الدىن
السكر التجريبي . أطروحة دكتوراه ، كمية العموم ، جامعة  األرانب السميمة بداء

 الموصل ، العراق .       
(  1986ض عبد المطيف ), رحيم عبد وعبد السالم عبد االمير وطالب ناىي وفيا الكتل 

 الفيزياء الجامعية  ) الكيربائية والمغناطيسية ( . مطبعة الجامعة التكنولوجية . 
   .القاىرة –ألخبار اليوم أ( أسرار جديدة عن حبة البركة ، دار 1997، عبد الرحمن  ) النجار

 ية ( . دراسة بعض المتغيرات البايموج 2004, ازىار وعادل محمد عمي )  النعيمي
  Nigellaمركب الثايمول المعزول من المزارع النسيجية لنبات الحبة السوداء    بفعل     

 sativa L.  . اطروحة دكتوراه كمية العموم . جامعة الموصل  
 ( . دور تداخل بعض منظمات 2010)الصالح   ىناء سعيد ، ميا محمد طو و النعيمي

تحداث ونمو الكالس والمزارع الخموية لنبات الحبة النمو والسمفانيل أمايد في اس           
 .  56-72( :  3) 21(. مجمة عموم الرافدين , .Nigella sativa Lالسوداء  )
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ائية والكيميائية في ( استخدام بعض المحفزات الفيزي 2011, بان منعم عبد الرزاق )  تويج
   Hypericum triquetrifolium الروجةمركبات االيض الثانوي لنباتي انتاج بعض 
خارج الجسم الحي . رسالة ماجستير . كمية    Solanum nigrum وعنب الذيب

  الجامعة المستنصرية . العراق .  0العموم  
 

 ( تاثير الرش بحامض االسكوربك والحديد المخمبي في نمو  2012, ىتاف حمود ) جاسم
 (1) 25( مجمة البصرة لمعموم الزراعية .Cucurbita pepo L وحاصل قرع الكوسة       

28-22              . 
 ( 2011) السيدعبد خيون عبد و عبداهلل  عبد اهلل عبد العزيز , عواطف نعمة و جري
                         (  .Luctuca sativa Lتاثير الرش بحامض االسكوربك في حاصل وصفات الخس)      
 0 (1, ) 24الزراعية ,   لمعموم ة مجمة البصر روع في جنوب العراق . المز 
 تأثير ( .2010)المختار سراب عبد اليادي و حمزة إبراىيم عبد اهلل  ، محمد شياب وحمد

نتاالسكروز والثايروسين فـــــــ والكودائين من نبات   المورفين  جــــــــي استحثاث الكالس وا 
، مركز بحوث التقنات خارج الجسم الحي  somniferum Papaverالخشخاش 
 .  52 - 45( :  2)  4االحيائية 
 

الخضر . منشاة المعارف  اتنباتال( .  2004, محمود عبد العزيز ابراىيم ) خميل
  باالسكندرية .  حالل حربي وشركائو . مصر.

تأثير مستخمص حبة السوداء والثوم 0(2008)0مثنى حامد حسنو سعدي سبعخميس , 
 5H2O  CdCl2.ارج الجسم المعاممة بكموريد الكادميوم عمى الصورة الدموية خ

 8911-8941( :2) 02مجمة جامعة االنبار لمعموم الصرفةHgO 0اوكسيد الزئبق و 
 (. فيزياء الجوامد . عزة لمنشر والتوزيع ، الخرطوم ، السودان1998، احمد ) خوجمي

ء الثاني , ترجمة تحرير  , روبرت . م . و ويذام فرانسيس . ه فسمجة النبات , الجز  دفمن 
 بية ) ابن الييثم ( جامعة بغداد( . كمية التر  1991واخرون ) المجيد عبد  رمضان

 ( النباتات 1988)صالح و عبد الكريم محمد  القاضي , شكري ابراىيم و عبد اهلل سعد
 مة الطبية والعطرية والسامة في الوطن العربي . جامعة الدول العربية . المنظ           
 العربية لمتنمية الزراعية . الخرطوم . السودان .           

( . أساسيات زراعة الخاليا واألنسجة النباتية . وزارة التعميم 1988، محمد عباس . ) سممان
  جامعة بغداد . –والبحث العممي العالي 
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لي والبحث ( . اكثار النباتات البستنية , وزارة التعميم العا1988, محمد عباس ) سممان
 العممي, جامعة بغداد , العراق .        

 ( دراسة التأثير الوقائي لمستخمص بذور الحبة السوداء  2004, سجى ناظم محمد ) شنشل 
      (Nigella sativa L.   عمى بعض الو)ائف الخصوية في الفئران البيض السويسرية ظ 
      (Balb/c المعرضة الشعة كاما . رسالة ماجست ) ير . كمية التربية . جامعة الموصل

 العراق . 0
 ورة . ــــــــــــــــــــــــــــــ( . فيسولوجيا االجياد , كمية الزراعة .جامعة المنص 2012, محب طو )صقر
( . تأثيرات الوسط الغذائي والمجال المغناطيسي في اإلكثار 2009، إياد عاصي ) عبيد

صنف محمي  Prunus persica L . Batschوالصفات التشريحية ألصل الخوخ 
  بيضاوي بالزراعة النسيجية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة الموصل ، العراق .

 ( تاثير الرش بحامض السترك في النمو والحاصل   2013, عبد اهلل عبد العزيز )  عبد اهلل
جمة ابحاث نوبي العراق م( المزروعة ج .Vicia faba Lاالخضر  لنبات الباقالء )       

 B1  .1817-26950( .  39. )  العمميات   0البصرة
 ( . النباتات الطبيعية زراعتيا ومكوناتيا ، دار المريخ لمنشر           1981، فوزي طو . )  قطب

 الرياض ، السعودية .       
النباتات واالعشاب العراقية بين 0( 1988)0سامي ىاشم ومحمود ميند جميل  مجيد ,

مجمس البحث العممي , مركز بحوث عموم 10ط0شعبي والبحث العممي الطب ال
 0الحياة 

الجزء الثاني.مديرية دار الكتب   -(.عمم فسمجة النبات 1985، عبد العظيم كاظم)محمد 
 جامعة الموصل ، العراق . لمطباعة والنشر

ة ( . المفاىيم الرئيسة في زراع 1990، عبد المطمب ومبشر صالح عمر . )  محمد 
الخاليا واالنسجة واالعضاء لمنبات ، وزارة التعميم العالي والبحث العممي ، مطبعة 

 جامعة الموصل ، العراق .
( . أثر المجال المغناطيسي ومنظمات النمو النباتية في  2012، نور صبري . ) ناصر 

 ( والميمون Citrus reticulate blancoنمو واستحثاث الكالس في نباتي الاللنكي ) 
( خارج الجسم الحي ، رسالة ماجستير ،  Citrus limon L . Burumfالحامض )  

 جامعة ديالى .  
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Summery 

      This study was carried out in the Horticulture Science and 

Landscape Design department, college of agriculture, university of 

Diyala during 2012-2013. Experiments have been achieved on Nigella 

sativa L., The experiment of the culture was conducted to increase 

seed germination by ascorbic and citric acid , the effect of kinetin and 

2,4-D on callus initiation and growth . Oils production from callus 

treated with magnetic field and black cumin in vivo . The in vivo 

experiment conducted to show the effect of ascorbic and citric acid 

spray on growth and yield of black cumin .                 

       The results showed that seed soaking with citric acid by 300 mg/l 

increase seed germination to 80% as a compared with 65% in the 

control , fresh weight of seedling increase to 147.00 mg whoever the 

control gave 56.00 mg . seed soaking in 300 mg/l ascorbic acid 

increase root length to 3.28 cm ase compared  with 1.61 cm in 

control.Leaf number/seedling increase to 3.67 leaf / seedling whoever 

the control gave 2.30 leafe/ seedling . 

       The results of the callus initiation and its growth shows that the 

addition of 2,4-D 1+Kin.1 mg / L gives the best fresh weight for the 

shoot callus 1221.80 mg, and best dry weight shows that the addition 

of 2,4-D 2+Kin.1.5 mg / L 67.16 mg  , and adding 0.5 Kin.+2 2,4 – D 

mg / L gaves the best fresh weight for the root callus 936.70 mg, and 

best dry weight 79.82mg . 

        The results of the experiments show the best growing seeds 

within the farm environment for the shoot length reached 4.29 cm and 

the best fresh weight reached 65.00 mg in soaking treatment in the 

Ascorbic acid concentrated 300 mg / L , and the best medium number 

for the roots reached 9.60 root / seedling in soaking treatment in citric 

acid concentrated 300 mg /L compared with the treatment control that 

gave a medium number for the roots which reached 3.78 root/ 

seedling.   

       While  spraying the growing plants in the farm with Ascorbic and 

Citric acid, show the best results for the highest level for the plant 

reached 41.50 cm and a medium number branches for the stem 

reached 33.75 branch/plant when spraying it with Citric acid 

concentrated 100 mg / L as compared with the spraying with control 



b 

which shows 20.50 branch/plant and 28.50 cm repectively and the best 

medium for the number and root length when spraying with Ascorbic 

acid concentrated 100mg /L 27.50 root / plant and 36.00 cm 

respectively as compared with the controlling treatment which 

show11.38 root /plant and 24.88 cm , while the best fresh and dry 

weight of stem and root was in spraying it with citric acid 

concentrated 100mg / L which reached 7.19 , 3.67 , 6.37 and 2.94 g 

/plant while in controlling treatment reached 2.16 , 1.13 ,1. 75 and  0. 

69 g/plant  respectively . Also the best medium results for the number 

of the seeds when spraying with Ascorbic acid concentrated 100  , 50 

mg / L which reached 27.00 bell/plant and  774.40 seed /plant as 

compared with the treatment which gave 16.50 bell/plant and 351.00 

seed/plant respectively, while the best weight for the total seeds when 

spraying with citric acid concentrated 50 mg / L , it reached 1509.50 

mg  as compared with medium weight for the seeds which reached 

641.90 mg/plant .  

     While the assessment of the active Oils component which isolated 

by using HPLC , the results show that the highest rate of 

Thymoquinone and Trans – anethole was in the callus in Antacritica 

for it reached 104.14 µg /ml and 66.22 µg/ml respectively , while the 

highest quantity for Thymoquinone reached 49.22 µg /ml in extracted 

Oil in the growing plant farms and Thymol reached its highest 

quantity in the extracted Oil seeds 43.32 µg/ml. 
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