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خالل الموسم الزراعي  الرشيدية/الموصل في الكلية التقنية الزراعيةأجريت هذه الدراسة         
من النباتات الطبية على ثالثة   ةالمركبات الفعالة المستخلص ( لدراسة تأثير0200 – 0202)

الدراسة تجربتين األولى  عند إختالف مدة النقع لبذور الشعير . تضمنت من الشعير أصناف
. موصل –قسم تقنيات اإلنتاج النباتي / الكلية التقنية الزراعية في طباق والتي أجريت تجربة األ

)مستخلص الكزبرة, مستخلصات نباتية خمسة األول : إذ إشتملت التجربة على ثالث عوامل 
معاملة المقارنة  إضافة إلىمستخلص الكمون , مستخلص السعد , مستخلص حبة البركة , 

الشعير  أصناف, العامل الثالث  ةساع( 02و  20الماء المقطر( العامل الثاني مدة النقع  )
ث وفق , الشعير ريحان األبيض , الشعير زنبقة( . نفذ البح األسودثالث )الشعير المحلي هي و 

( وبثالث مكررات , وفي CRDستخدام التصميم العشوائي الكامل )انظام التجارب العاملية وب
( , وكانت SASالـ ) برنامجنهاية البحث سجلت البيانات وحللت بإستخدام الحاسوب وفق 

: تفوق مستخلص الكزبرة معنويا على بقية المستخلصات في معدل طول  النتائج كما يأتي
المستخلصات في  ةيتفوق معنويا على بق إذالرويشة وفي عدد الجذور , يليه مستخلص الكمون 

وأن مدة , . حقق مستخلص حبة البركة أقل معدل وزن رطب وجاف للبادرة معدل طول الجذر 
وأن ريحان , في جميع الصفات المدروسة  ساعات( 02) ( تفوقت معنويا على المدة20النقع )

والزنبقة في معدل طول الرويشة وطول المجموع  األسودتفوق معنويا على الصنفين المحلي 
في معدل الوزن الرطب  األسودزنبقة في عدد الجذور , وتفوق المحلي الالجذري , وتفوق 
تفوق معنويا على  ساعات( 20مدة النقع )مستخلص الكزبرة و  نن التداخل بيأوالجاف للبادرة . و 

 وجميع التداخالت في معدل طول الرويشة وعدد الجذور . وأن التداخل بين مستخلص الكزبرة 
تفوق معنويا على بقية التداخالت في معدل طول الرويشة . حقق  األسودالمحلي  الشعير

ريحان أعلى معدل ارتفاع للرويشة . حقق التداخل وال ساعات( 20التداخل بين مدة النقع )
تفوقا معنويا على  األسودوالصنف المحلي  ساعات( 20الثالثي بين مستخلص الكزبرة والمدة )

( 02بقية التداخالت في معدل طول الرويشة , وأن التداخل بين مستخلص الكمون والمدة )
, في حين تسبب التداخل بين الشعير ريحان أعلى معدل طول للمجموع الجذري و  ساعات

الشعير ريحان في إعطاء أعلى عدد من الجذور , وأن و  ساعات( 20مستخلص الكمون والمدة )



 ب

 

الشعير زنبقة سجل أعلى وزن رطب وجاف و  ساعات( 20التداخل بيم معاملة المقارنة والمدة )
 للبادرة . 

ثالث مستخلصات , االول  لالتجربة الثانية : تجربة مستنبت الشعير وبثالث عوام        
,  معاملة المقارنة الماء المقطر( إضافة إلى)مستخلص الكزبرة, مستخلص الكمون  , نباتية 

)الشعير  المستخدمة الشعير أصنافنفسها الثالث و ,  ساعات( 20و  6مدة النقع )الثاني 
. نفذ  المختبر نفسهوالتي أجريت في , الشعير ريحان األبيض , الشعير زنبقة(  األسودالمحلي 

( وبثالث CRDالبحث على وفق نظام التجارب العاملية وبإستخدام التصميم العشوائي الكامل )
, وكانت النتائج (SASالـ ) برنامجسجلت البيانات وحللت بإستخدام الحاسوب وفق و  مكررات,

 الكلي البادرة طول تفوق مستخلص الكزبرة معنويا على بقية المستخلصات في معدل كما يأتي :
 ةللبادر  الكلي جاف والوزن للبادرة الكلي الرطب والوزن الجذور وعدد الخضري المجموع وطول
 للمجموع الرطب والوزن الخضري للمجموع الجاف  والوزن الخضري للمجموع الرطب والوزن

ونسبة  الجاف الكلي والحاصل الرطب الكلي والحاصل الجذري للمجموع الجاف والوزن الجذري
سبة البروتين في الكمون تفوقا معنويا في ن حقق مستخلص , البروتين في المجموع الجذري

 معظمفي  ساعات( 6( تفوقت معنويا على المدة )20وأن مدة النقع ) .المجموع الخضري 
( 6) صفة البروتين في المجموع الجذري فقد تفوقت مدة النقع بإستثناء الصفات المدروسة

والزنبقة  األسودريحان تفوق معنويا على الصنفين المحلي ال. وأن . ساعة( 20على ) ساعات
جميع الصفات غير انه لم يختلف معنويا عن الصنف زنبقة في صفة معدل طول المجموع  في

مستخلص الكزبرة ومدة النقع  نالتداخل بي حقق للمجموع الخضري .الجذري والوزن الرطب 
صفة  في معظم الصفات المدروسة بإستثناء معنويا على جميع التداخالت ا  فوقت ةساع( 20)

حقق  . (20الكمون ومدة النقع ) مستخلص طول المجموع الجذري فقد تفوق التداخل بين
تفوقا  معنويا  على بقية التداخالت في  ساعات (6التداخل بين مستخلص الكزبرة ومدة النقع )

 ا  تفوقوالصنف ريحان  مستخلص الكزبرةحقق التداخل بين  صفة البروتين في المجموع الجذري .
, طول المجموع الجذري ونسبة البروتين في المجموع الخضري  تيفي جميع الصفات ماعدا صف

 حقق التداخل الثالثي بين مستخلص . ريحانال والكمون مستخلص  نتداخل بيال تحققا عندفقد 
حقق  المدروسة . الصفات معظممعنويا في  ا  ريحان تفوقوالصنف  ساعات( 20ة والمدة )الكزبر 
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تفوقا  معنويا  في  المحليوالصنف  ساعات( 20الكزبرة والمدة ) مستخلصبين  الثالثي التداخل
 . طول المجموع الجذريصفة 

 ( GC-MSمطياف الكتلة) -المركبات الفعالة بجهاز كروماتوغرافيا الغاز  شخصت        
جامعة البصرة بجهاز كروماتوكرافيا الغاز  -في مختبرات أبحاث األغذية وحماية المستهلك 

شخصت التانينات وغيرها من  وقد GC MS QP  Ultra 022المتصل بمطياف الكتلة نوع 
 وجود عدة مركبات نشطة دوائياو  المركبات الفعالة للمستخلص المائي للنباتات قيد الدراسة ,

مركب و  المبيدات الحشرية ضدالذي يمتلك نشاط ا قوي ا  Linalool منها مركب
Cyclohexadecane. 

 

 


