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تأثیر الجبرلین ومستخلص عرق السوس في الصفات الطبیعیة لثمار نخلة التمر

Phoenix dactylifera L.صنف زهدي  
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  جامعة بغداد/اعة كلیة الزر -قسم البستنة * 
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  الخالصة

لبیان سنة 20على اشجار نخیل بعمر 2002للموسم الحقلیة في احد بساتین مدینة الفلوجة التجربةنفذت 

خلــة تــأثیر موعــد الــرش بــالجبرلین ومســتخلص عــرق الســوس فــي الحاصــل والصــفات النوعیــة وموعــد النضــج لثمــار ن

Phoenix dactyliferaالتمـر  L.وبعـد اكتمـال العقـد 1/4/2002الیـدوي بتـاریخ اجـري التلقـیح . صـنف زهـدي

تــم خــف العــذوق الــى ســتة عــذوق للنخلــة الواحــدة ، تــم رش الثمــار بالموعــد االول بعــد اربعــة اســابیع مــن موعــد اجــراء 

بتركیـز GA3الحبابوك بكل من محلـول حـامض الجبـرلین والتي كانت الثمار عندها في مرحلة عملیة التلقیح الیدوي 

لتــر ، امــا الموعــد الثــاني مــن الــرش فقــد نفــذ بعــد / غــم 4و 2لتــر ومســتخلص عــرق الســوس بتركیــز / ملغــم 250

  .ثمانیة اسابیع من التلقیح الیدوي عندما وصلت الثمار في مرحلة الجمري

وزن العـــذق الـــى كغـــم ومتوســـط 86.03الحاصـــل الـــى بینـــت نتـــائج رش الثمـــار بـــالجبرلین الـــى زیـــادة كمیـــة 

غــم ومتوســط وزن 11.55غــم ومتوســط وزن اللــب الــى 12.48كغــم وكــذلك زیــادة متوســط وزن الثمــرة الــى 14.33

لتــر الــى زیــادة كمیــة / غــم 4كمــا وعمــل رش الثمــار بمســتخلص عــرق الســوس عنــد التركیــز . غــم 0.93البــذرة الــى 

غـم ومتوسـط وزن 12.38كغم ومتوسط وزن الثمـرة الـى 14.03ط وزن العذق الى كغم ومتوس84.83الحاصل الى 

وقــــد ارتفعــــت النســــبة المئویــــة للنضــــج عنــــد المعاملــــة . غــــم0.93غــــم ومتوســــط وزن البــــذرة الــــى 11.44اللــــب الــــى 

فــي حــین انخفضــت هــذه النســبة فــي % 94.91لتــر الــى / غــم 4بمســتخلص عــرق الســوس وبــاالخص عنــد التركیــز 

  %.86.17المعاملة بالجبرلین الى الثمار
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Abstract
This experiment was conducted in a private orchard in Falluja city, season of 

2002, to investigate the effect of spraying date fruits with each of GA3, and Liquorice 
extract on yield quality characteristics.
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Hand pollination was carried out of April 2002. After the fruits setting was 
completed. The spraying with GA3 and liquorice extract was done in two periods. The 
first one was at Hababuk stage and the second was at Chemri stage. In both stages fruits 
were sprayed with 250 mg / l GA3, 2 and 4 gm / l of liquorice extract in addition to the 
control (fruits lefted without spraying).

Results were showed that spraying treating date palm fruits with GA3

significantly increased total yield to 86.03 kg, bunch weight to 14.33 kg, fruits weight to 
12.48 gm, fruits hall weight to 11.44 gm and seeds weight to 0.93 gm. However treating 
date palm fruits with 4 gm / L liquorice extract, significantly increased total yield to 
84.38 kg, bunch weight to 14.03 kg, fruits weight to 12.38 gm, hall weight to 11.44 gm 
and seeds weight to 0.93 gm. The percentage of ripened fruits were significantly 
increased to 94.91% when 4 gm / l liquorice extract was used, while GA3 decreased this 
percentage to 86.17%.

  

  المقدمة

Phoenix dactyliferaینتمي نخیل التمر  L. الى عائلـة النخیـلArecaceae انـواع النخیـل التـي تضـم

المختلفة والتي اهمها نخیل التمر والذي یحوي على العدید من االصناف التجاریة ومنهـا الصـنف الزهـدي الـذي یـأتي 

طقـة الوسـطى مـن العـراق وبالمرتبـة الرابعـة مـن حیـث فـي المناالنتـاج بالمرتبة االولى من حیث عـدد االشـجار وكمیـة

/ كغـم 60-45والتـي تمتـاز اشـجاره بـأن حاصـلها مرتفـع اذ یبلـغ معدلـه . )1(اتساع زراعته في منطقـة شـط العـرب 

في منطقة شط العرب ویزید عن ذلك بالمنطقة الوسطى ویستهلك محلیًا او یصدر بعبوات مختلفة منها اكیـاس شجرة 

  .ن والعبوات الكارتونیة البولي اثلی

استعملت منظمات النمو فـي العملیـات الزراعیـة التطبیقیـة فـي الكثیـر مـن البلـدان فقـد اسـتعمل محلـول مـادة 

GA3 او لتـأخیر نضـج الثمـار وزیـادة حجمهـا ووزنهـا ) 2(بتراكیـز معینـة لغـرض الحصـول علـى ثمـار عدیمـة البـذور

  .وبالتالي زیادة كمیة الحاصل

البحوث الحدیثة باستعمال المستخلصـات النباتیـة بجانـب منظمـات النمـو او كبـدیل عنهـا النهـا كما واهتمت 

مسـتخلص عــرق السـوس ، لــذا تعـد مـواد طبیعیــة ال تتـرك اي اثـر علــى االنسـان والبیئــة ومـن بـین هــذه المستخلصـات 

الصـفات الطبیعیـة فأن من اهداف هذا البحث هـو دراسـة تـأثیر رش حـامض الجبـرلین ومسـتخلص عـرق السـوس فـي 

  .لثمار نخیل التمر صنف الزهدي

  

  المواد وطرائق العمل

9خطـوط سـنة مزروعـة علـى20م والنمـو وبعمـر نخیل صنف زهدي متجانسة بالحجشجرة 21تم اختیار 

وقد اجریت على هذه االشجار نفـس عملیـات الخدمـة كمـا 2002في بستان خاص في مدینة الفلوجة للموسم م 9× 

وبعد اكتمـال التلقـیح تـم خـف العـذوق الـى سـت 1/4/2002اح الصنف الذكري الغنامي االحمر بتاریخ لقحت بلق

  .عذوق لكل شجرة وذلك بازالة الطلعات المبكرة والمتأخرة بالنمو

بعد اربعة اسابیع من موعد اجراء عملیة التلقیح وقد كانت الثمار S1عملیة الرش بموعدین االول إجراءتم 

فقـد تـم بعـد ثمانیـة اسـابیع مـن التلقـیح عنـدما S2امـا موعـد الـرش الثـاني . Hababuk stageلـة الحبـابوك فـي مرح

GA3Gibberellic acidتـم تحضـیر محلـول حـامض الجبـرلین . Chemri stageكانت الثمار بمرحلـة الجمـري 

لمسـتخلص اما بالنسـبة . Gرف ـلحلتر وقد رمز له با/ ملغم 250بالماء المقطر بتركیز GA3باذابة مسحوق مادة 

عــرق الســوس فقــد اخــذت جــذور عــرق الســوس المطحونــة واجریــت لهــا عملیــات طحــن اخــرى بمطحنــة كهربائیــة ذات 
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2ملـم ومــن ثـم نخلـه واخــذ المسـحوق النـاعم لتحضــیر التراكیـز المطلوبـة اذ حضــر التركیـز االول باذابــة 0.5فتحـات 

المســحوق بالمــاء المقطــر تــم نقــع . C2لتــر وقــد رمــز لــه بـــ / غــم 4الثــاني والتركیــز C1لتــر وقــد رمــز لــه بـــ / غــم 

ذوبـان اكبـر كمیـة مـن المسـحوق بالمـاء ، ورشـح لضمان ) 3(ساعة 24م وتركه لمدة  ْ 50الدافىء على درجة حرارة 

لتــر 2المحلــول بوســاطة الشــاش لیكــون جــاهزًا الســتعماله بعملیــات الــرش التــي نفــذت باســتعمال مرشــة یدویــة بســعة

فقد تركت العـذوق مـن دون رشControlورشت العذوق عند الصباح الباكر حتى البلل التام ، اما معاملة المقارنة 

.  

اجریــت عملیــات الخدمــة والتــي اهمهــا مكافحــة حشــرة الحمیــرة وافــة حلــم الغبــار وكــذلك اجــراء عملیــة التــذلیل 

وقد تـم دراسـة صـفاته الطبیعیـة والتـي اشـتملت 5/10/2002تم جني الحاصل في مرحلة التمر بتاریخ . للعذوق

  :على 

  .حساب كمیة الحاصل ومتوسط وزن العذق-1

.متوسط وزن الثمرة ، متوسط وزن اللب ومتوسط وزن البذرة-2

.حساب النسبة المئویة للنضج-3

للــت وح) 4(وبــثالث مكــررات .R.C.B.Dتــم تصــمیم التجربــة حســب تصــمیم القطاعــات العشــوائیة الكاملــة 

  .L.S.Dومقارنة المتوسطات باختبار اقل فرق معنوي ) SAS)5البیانات باستخدام البرنامج الجاهز 

  

  النتائج والمناقشة

تــأثیر كــل مــن موعــد الــرش والمعــامالت الحقلیــة فــي متوســط كمیــة الحاصــل الكلــي ) 1(تبــین نتــائج الجــدول 

میـة الحاصـل ومتوسـط وزن العـذوق عنـد موعـد الـرش طفیفـة بكومتوسط وزن العـذق وعلـى الـرغم مـن ان هنـاك زیـادة 

اال انه لم تكن هناك فروقًا معنویة بینهما ، وتشیر النتائج في الجـدول نفسـه S2مقارنة بموعد الرش الثاني S1االول 

فـي زیـادة كمیـة الحاصـل معنویـًا الـى Gتمیـز المعاملـة الى تأثیر المعامالت الحقلیة في كمیة الحاصـل ومنـه یتضـح 

التـي وصـلت فیهـا C2كغم والتي لم تختلف معنویًا عن معاملة الرش بمستخلص عرق السـوس عنـد التركیـز 86.03

كمــا وتمیــزت . كغــم77.05كغــم ، فــي حــین انخفــض الحاصــل فــي معاملــة المقارنــة الــى 84.38كمیــة الحاصــل الــى 

علــى التــوالي فــي حــین انخفــض كغــم14.03كغــم و 14.33ذاتهمــا فــي زیــادة وزن العــذق الــى C2و Gالمعاملتــان 

  .كغم12.84معدل وزن العذق في معاملة المقارنة الى 

) 2(بین موعد الرش والمعامالت الحقلیة في الصفات المدروسة والمبینة في الجدول اما عن تأثیر التداخل 

عـن المعـامالت كغـم والتـي لـم تختلـف معنویـاً 88.80في زیادة كمیة الحاصـل الـى S1Gومنه یتضح تمیز المعاملة 

S1S2 ،S2G وS2C2. الحاصل الكلي عند معاملـة المقارنـة لكـال الموعـدین بینما انخفضS1 وS2 76.00الـى

  .كغم على التوالي78.10كغم و 

معاملـــة تشـــیر إلـــى إن) 2(العـــذق فنتـــائج الجـــدول ولقـــد اثـــرت العوامـــل المدروســـة معنویـــًا فـــي متوســـط وزن 

فـي حـین S1C2كغم التي لم تختلف معنویـًا عـن المعاملـة 14.80متوسط وزن العذق الى قد زاد فیهاS1Gالتداخل 

12.66الـى S2و S1انخفض معدل وزن العذق الى ادنى مسـتوى لـه فـي كـل مـن معـاملتي المقارنـة عنـد الموعـدین 

  .كغم على التوالي13.01كغم و 

ین قــد یعــود الــى دور مــنظم النمــو هــذا فــي زیــادة كمیــة الحاصــل ووزن العــذوق عنــد الــرش بــالجبرلان ســبب 

وكـذلك الـى دوره فـي زیـادة لدونـة جـدران الخالیـا ممـا یسـبب زیـادة نفاذیـة ) 7و 6(زیادة استطالة الخالیا المعاملة به 
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جدران الخالیا نفسـها ومـن ثـم سیسـمح بـدخول اكبـر كمیـة مـن المـاء والمـواد الغذائیـة الـى داخـل الخالیـا فتنـتفخ نتیجـة 

  .یزداد حجمها وعلیه سیزداد وزن وحجم الثمرةلذلك و 

اما بالنسبة لفعل مسـتخلص عـرق السـوس فـي زیـادة كـل مـن الحاصـل الكلـي ووزن العـذوق وبـاالخص عنـد 

التــي تعمــل علــى ) 8(مــن الســكریات واالمــالح لتــر فقــد یرجــع ذلــك الــى مــا یحتویــه هــذا المســتخلص / غــم 4التركیــز 

بعد نفوذ هذه المواد الى داخلها مما یسهل ویزید من عملیات امتصاص الماء والمواد زیادة الضغط االزموزي للخالیا 

وكـذلك ) 9(الغذائیة االخرى الى داخل الثمار المعاملة به ومن ثم زیادة وزنها مما ینعكس ذلك علـى الحاصـل الكلـي 

وتاسیوم یـؤدي الـى زیـادة قـدرة یعتبر مسحوق جذر عرق السوس غني بالبوتاسیوم والعناصر االخرى وان المعاملة بالب

  .)10(االنسجة على االحتفاظ بالماء بسبب انخفاض معدل النتح 

  

  تأثیر كل من موعد الرش والمعامالت الحقلیة في الصفات الطبیعیة للحاصل الكلي) 1(جدول 

  المعامالت
كمیة الحاصل 

  كغم/ 

/ وزن العذق 

  كغم

/ وزن الثمرة 

  غم

/ وزن اللب 

  غم

/ وزن البذرة 

  غم
  للنضج"% 

S183.24  13.87  12.09  11.16  0.93  92.14  
S281.59  13.58  11.78  10.87  0.91  90.68  

L.S.D 0.05N.SN.S  0.13  0.14  0.01  N.S  
Control77.05  12.84  11.33  10.40  0.89  89.86  

G86.03  14.33  12.48  11.55  0.93  86.17  
C182.20  13.70  11.55  10.66  0.93  91.43  

C284.38  14.03  12.38  11.44  0.93  94.91  

L.S.D 0.053.75  0.61  0.19  0.19  0.01  1.04  

  

  تأثیر التداخل بین موعد الرش والمعامالت الحقلیة في الصفات الطبیعیة للحاصل النهائي) 2(جدول 

  موعد الرش
المعامالت 

  الحقلیة

كمیة 

/ الحاصل 

  كغم

وزن العذق 

  كغم/ 

وزن الثمرة 

  غم/ 

/ وزن اللب 

  غم

وزن البذرة 

  غم/ 
  للنضج"% 

S1

Control76.00  12.66  11.33  10.40  0.93  89.86  
G88.80  14.80  12.95  12.00  0.95  86.29  
C182.2013.7  11.50  10.60  0.90  91.34  
C285.96  14.32  12.94  11.90  0.95  94.53  

S2

Control78.10  13.01  11.33  10.40  0.93  89.86  
G84.26  13.87  12.02  11.11  0.91  86.06  
C182.20  13.70  11.89  11.00  0.89  91.53  
C284.80  13.73  11.83  10.90  0.92  95.28  

L.S.D 0.055.30  0.87  0.27  0.28  0.025  1.48  

  

  

  التأثیر في متوسط وزن الثمرة واللب والبذرة-2

والبــذور حیــث بلــغ متوســط وزن لقـد كــان لموعــد الــرش تــأثیر معنـوي فــي متوســط وزن كــل مــن الثمـار واللــب

غم ، في حـین انخفـض متوسـط وزن الثمـرة عنـد المعاملـة 12.09الى S1الثمرة عند المعاملة في موعد الرش االول 

غـم عنـد الموعـد 11.16لمتوسـط وزن اللـب فقـد ارتفـع الـى غم ، امـا بالنسـبة 11.78الى S2في موعد الرش الثاني 

S1 ند الموعد غم ع10.87بینما انخفض الىS2 وكذلك الحال في التأثیر على وزن البذور فقد تبین ان هناك زیادة
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غـم عنـد موعـد الـرش 0.91فـي حـین انخفضـت الـى S1غم عند موعد الرش االول 0.93معنویة بسیطة فیها بلغت 

یـــث تمیـــزت ومـــن نتـــائج الجـــدول نفســـه یتبـــین تـــأثیر المعـــامالت الحقلیـــة فـــي الصـــفات ح. ) 1الجـــدول (S2الثـــاني 

فرقـــًا معنویـــًا بینمـــا C2غـــم التـــي لـــم یكـــن بینهـــا وبـــین المعاملـــة 12.48فـــي رفـــع معـــدل وزن الثمـــرة الـــى Gالمعاملـــة 

غـم عنـد 11.55غـم وكـذلك ارتفـع معـدل وزن اللـب الـى 11.33انخفض معدل وزن الثمرة عند معاملة المقارنة الـى 

غـم عنــد 10.40رقـًا معنویـًا بینمـا انخفـض معـدل وزن اللـب الـى فC2التـي لـم یكـن بینهـا وبـین المعاملـة Gالمعاملـة 

فـي حـین C2و G ،C1غـم عنـد المعـامالت 0.93فقـد ارتفـع الـى اما بالنسبة لمتوسط وزن الثمـرة . معاملة المقارنة

  .غم0.89انخفض في معاملة المقارنة الى 

) 2(ت قیـد الدراسـة فتبـین نتـائج الجـدول تأثیر التداخل بین موعد الرش والمعامالت الحقلیة في الصـفاوعن 

S1C2غم والتـي لـم تختلـف معنویـًا عـن المعاملـة 12.95قد رفعت متوسط وزن الثمرة الى S1Gان معاملة التداخل 

تشــیر وكــذلك . S2و S1غــم لمعاملــة المقارنــة ولكــال الموعــدین 11.33فــي حــین انخفــض متوســط وزن الثمــرة الــى 

غــم والتــي لــم تختلــف معنویــًا 12.00فــي زیــادة متوســط وزن اللــب الــى GS1میــز المعاملــة الجــدول نفســه الــى تنتـائج 

غم فـي معاملـة المقارنـة عنـد كـال الموعـدین10.40، في حین انخفض متوسط وزن اللب الى S1C2عن المعاملة 

.  

في زیادة S1C2و S1Gفي متوسط وزن البذرة فقد تمیزت المعاملتان كما اثر التداخل بین عوامل الدراسة 

  .غم0.89الى S2C1غم بینما انخفض معدل وزن البذرة عند المعاملة 0.95متوسط وزن البذرة الى 

سـبب زیـادة متوسـط وزن الثمـار واللـب والبـذور التـي رشـت فـي الموعـد االول والـذي تـم بعـد یمكن ان یعـزى 

هـذه لمرحلـة االنقسـام السـریع لخالیـا الثمـار فـي الت التلقیح بأربعة اسابیع الى احتمال موافقة موعد الرش لتلك المعام

 Stoneریة صــخنهایـة مرحلـة الحبـابوك وبدایـة مرحلــة الجمـري فضـًال عـن بــدء الخالیـا بالتمـایز بـاالخص الخالیـا ال

cells والخالیــا التانینیــةTannin cells 11(التنــي یــزداد عــددها فــي عمــوم الثمــرة بــاالخص الجــدار الخــارجي . (

د یكــون فعــل هــذه المعــامالت مــن خــالل زیــادة تســریع االنقســام الخلــوي ومــن ثــم زیــادة عــدد الخالیــا وحجمهــا فقــولــذلك 

  .الذي انعكس على وزن الثمار واللب والبذور للثمار المعاملة

ویمكــن ان یقــال التعلیــل نفســه عــن تــأثیر الــرش بــالجبرلین ومســتخلص عــرق الســوس فــي زیــادة وزن الثمــار 

  .ن ثم زیادة الحاصل الكلي الذي تم شرحه في الصفات السابقةواللب والبذور وم

  التأثیر في النسبة المئویة لنضج الثمار-3

التحلیــل االحصــائي اي فــرق معنــوي بــین موعــدي الــرش فــي النســبة المدروســة فــي نهایــة الموســم لــم یظهــر 

في زیادة نسـبة النضـج C2میزت المعاملة بینما كان تأثیر المعامالت الحقلیة واضحًا في النسبة المئویة للنضج فقد ت

  .)1الجدول % (86.17الى Gاال انها انخفضت عند المعاملة % 94.91الى 

S2C2لتأثیر التداخل بین موعد الرش والمعامالت الحقلیة فـي هـذه النسـبة فقـد تمیـزت المعاملـة اما بالنسبة 

ــ% 95.28فــي رفــع نســبة النضــج عنــد نهایــة الموســم الــى  التــي كانــت S1C2م تختلــف معنویــًا عنــد المعاملــة والتــي ل

و % 86.29اقــــل نســــبة نضــــج بلغــــت S2Gو S1G، بینمــــا اعطــــت المعاملتــــان % 94.53عنــــدها نســــبة النضــــج 

  .على التوالي % 86.06

زیـــادة النســـبة المئویـــة للنضـــج عنـــد المعاملـــة بمســـتخلص عـــرق الســـوس قـــد یعـــود الـــى مـــا یحتویـــه ان ســـبب 

فـــي تنشـــیط النمـــو ودفـــع الثمـــار نحـــو النمـــو والنضـــج لـــوفرة أســـهمتوالتـــي ) 8(ت واالمـــالح المســـتخلص مـــن الســـكریا

ممــا جعــل الثمــار تنضــج بشــكل اســرع مــن الثمــار غیــر المعاملــة او الثمــار المعاملــة ) 12(العناصــر الضــروریة لــذلك 
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ترة نمو الثمار من خـالل بالجبرلین التي تأخر نضجها وانخفضت نسبة النضج فیها بسبب تأثیر الجبرلین في اطالة ف

  .)13(تقلیل انتاج االثلین في هذه الثمار 

  

  المصادر

مطبعـة . نخلة التمر ماضیها وحاضرها والجدید فـي زراعتهـا وصـناعتها وتجارتهـا. 1972. البكر ، عبدالجبار -1

.العاني ، بغداد ، العراق

عقـد ونضـج ثمـار نخیـل التمـر صـنف واالثـرل علـىGA3تأثیر منظمـي النمـو . 1981. حجیري ، علي عبید -2

.العراق–جامعة بغداد . كلیة الزراعة . رسالة ماجستیر . زهدي

تأثیر الرش بمستخلص جذور . 2002. الصحاف ، فاضل حسین ، محمد قاسم الجبوري ورسمي حمد الدلیمي -3

.90–85) : 4(33. مجلة العلوم الزراعیة العراقیة. السوس على انواع التشقق في ثمار الرمان

وزارة التعلــیم . تصــمیم وتحلیــل التجــارب الزراعیــة. 1980. الـراوي ، خاشــع محمــود وعبــدالعزیز محمــد خلــف اهللا -4

.العراق–مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل . العالي والبحث العلمي 

5- SAS. 2001. SAS User's Guide. SAS Institute, Inc., Cary, NC, U.S.A.

الطبعـة . المركـز القـومي للبحـوث . الهرمونات النباتیة والتطبیقـات الزراعیـة. 2000. ابو زید ، الشحات نصر -6

  .جمهوریة مصر العربیة. القاهرة. الدار العربیة للنشر والتوزیع . الثانیة

7- Cleland, R. E. 1986. The role of hormones in wall lossening and plant growth. Aust J. 
Plant Physiol. 13: 93-103.

دراســـة تـــأثیر الموقـــع وموعـــد الجنـــي علـــى المكونـــات الرئیســـیة للمـــادة الخـــام . 1976. الـــدروش ، عـــامر خلـــف -8

كلیـــة . رســالة  ماجســتیر ، قســم الصــناعات الغذائیــة. والمســتخلص الجــاف لعــرق الســوس فــي العــراق

.العراق –جامعة بغداد . الزراعة 

تــأثیر الــرش بمغــذیات مختلفــة فــي نمــو وحاصــل الفلفــل الحلــو . 2002. لجــواري ، عبــدالرحمن خمــاس ســهیلا-9

Capsicum annuum L. . العراق–جامعة بغداد –رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة.

10- Brag , I. I. 1972. The influence of potassium on the transpiration rate and stomatal 
opening in Triticum aestivum and Pisum sativum . Physiol Plant. 26 : 250-
257

  .العراق. وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي . النخیل العملي . 1980. غالب ، السید حسام علي -10

مطبعـة . وزارة التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي. تغذیـة النبـات التطبیقـي . 1989. الصحاف ، فاضـل حسـین -11

.التعلیم العالي في الموصل

ترجمـة رمضـان . الطبعـة الرابعـة . الجزء الثـاني . فسلجة النبات . 1991. دفلن ، روبرت وفرانسیس هویذام -12

(قسـم علـوم الحیـاة ، كلیـة التربیـة الثانیـة . عبدالمجید ، فهیمة عبداللطیف صالح وهناء فاضل خمیس 

.جامعة بغداد. )ابن الهیثم


