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 )Nigella sativa L.( 

 
    

 

  
 

 
تضمنت الدراسة تأثير مركب السلفاسيتامايد في نمو بادرات وكالس سيقان نبـات الحبـة السـوداء    

)Nigella sativa L. .( 2-3,10-4,10-5,10-6,10-10  استخـدم هذا المركـب بتـراكـيــز متعـــددة 
تؤكد النتائج في هذا المضمار ان معدالت اطوال الجذور ونسبة انبات البذور المعاملة بتراكيز متعددة . موالر

وأدت التراكيـز  . من السلفاسيتامايد قبل زراعتها قد تباينت باختالف التراكيز المستخدمة مـن السلفاسـيتامايد  
وأشارت النتائج إلى انخفـاض فـي   . وعدم انباتها موالر إلى موت البذور) 2-10(العالية من السـلفاسيتامايد 

) DNA,RNA(الوزن الطري للكالس مع انخفاض في المكونات الخلوية من البروتينات واالحماض النوويـة  
مـوالرمن   6-10الحاوي علـى  ) MS(والفوليت المستخلصة من الكالس النامي على وسط موراشيج وسكوك 

2,4-D موالر، هـذا ومـن ناحيـة أخـرى أدى     ) 3-4,10-5,10-6,10-10(ايد وتراكيز متعددة من السلفاسيتام
  .يوما ٣٠إلى موت خاليا الكالس المستحدثة بعد فترة نمو) موالر2-10(التركيز العالي من السلفاسيتامايد 
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Abstract: 

The study included the effect of sulfacetamide on the growth of seedlings and 
callus derived from Nigella sativa L. stems. This compound  was added  to the 
Murashige and Skoog ( MS )medium at concentrations of  (10-2,10-3,10-4,10-5, 10-6) 
Molar.  

The average of roots length and the rate of germination in seeds, treated with 
sulfacetamide before planting, differed with the concentration of sulfacetamide used. 
The high concentration (10-2 M) led to death of the seeds.  

The results revealed decrease in the fresh weight of callus with decrease in the 
cellular contents of proteins, nucleic acids(DNA,RNA)and folate extracted from 
callus which was grown on MS medium containing 10-6 M of 2,4-D and various 
concentrations of sulfacetamide (10-3,10-4, 10-5,10-6M). On the other hand, the high 
concentration of sulfacetaminde    (10-2 M) led to death of the initiated cells of callus. 

  
 

تشير العديد من البحوث إلى ان نبات الحبة السوداء يعد مثاال نموذجيا السـتخدامه فـي تقانـة زراعـة     
؛ ٢٠٠٤؛ النعيمـى،  ٢٠٠٢البكر، (االنسجة النباتية وذلك للقابلية العالية لقطع بادراته الستحداث الكالس ونموه 

 ٣١/١/٢٠١١: ؛ تاريخ قبول النشر ١٦/٩/٢٠١٠: تاريخ تسليم البحث



 

٤٦٨ 

 ساجدة عزيز ونهال عزت

Al-Ani Nabeel, 2008  ،لس الحبة السوداء مادة جيدة لدراسة بعـض  ويوفر كا). ٢٠٠٩؛ الدليمى وعبود
؛  ٢٠٠٩، ٢٠٠٥الـدليمي،  (المسارات االيضية المختلفة المعتمدة إلى حد ما على مركبات حـامض الفولـك   

  ).٢٠٠٨عبود، 
تعمل مساعدات االنزيمات المشتقة من حامض الفولك على نقل وحدات تحتوي علـى ذرة كـاربون   

مايل وتشترك في العديد من التفاعالت الحيوية فـي جسـم الكـائن الحـي     واحدة مثل المثيلين والمثيل والفور
)Orsomando etal., 2006(   ان نقصان أو تثبيط تكوين هذه المساعدات األنزيمية يؤدي إلى التـأثير فـي ،

الجلبـي،  (هذه العمليات الحياتية وتثبيطها، وان مشابهات الفوليت من مجموعة مضـادات المـواد االيضـية    
تي تتداخل مع تكوين المساعدات االنزيمية لحامض الفولك وبالتالي تثبيط عملية بناء حامض الفولك ال) ١٩٩١

وتعد مركبات السلفا احد هذه المركبات التي تعمل على تثبيط بناء حامض الفولك في خاليا ) ٢٠٠٥الدليمي، (
لسلفا مع حامض البارا أمينـوبتروك  الكائن الحي وذلك بسبب التشابة لحد ما بين التركيب الكيميائي لمركبات ا

 Fernley)بدال من حامض البارا أمينـوبنزوك  ) Pteridine(مما يؤدي إلى ارتباط تلك المركبات بالبتريدين 
etal, 2007)   وهذا االرتباط يؤدي إلى تثبيط فعالية أنـزيمdihydropteroate synthase    وعـدم تكـوين

dihydropteroate ساعدات االنزيمية لحامض الفولك التي تدخل في بناء االحمـاض  وبالتالي عدم تكوين الم
وهناك العديد من مركبات السـلفا  ). Mouillon etal, 2002(والبروتينات  RNAو  DNAالنووية بنوعيها 

)sulfanilamide  وsulfamethoxazole  وsulfacetamide استعملت على نطـاق واسـع فـي    ) وغيرها
وتوجـد دراسات واسعة حول تأثير مركبات السلفا في نمـو  (Nbdulawi and Danielson, 2004) الطب 

في حـين  ) Jesus Garcia, 2009; Mal etal, 2002; Kulkarni etal, 2000( العديد من الكائنات الحية
  توجد دراسات محددة حول تأثير مركبـات السـلفا علـى نمـو النبـات، فقـد درس تأثيرهـا علـى نمـو          

ــ ــوفان جـ ــرفس  ) Forbes - Jones, 1944(ذور الشـ ــات الكـ ــة لنبـ ــا المعلقـ   والخاليـ
)Hewertson and Collin,1984 ( وخاليا كالس نبات الخس)Mohammad etal,1991 (   وفـي خاليـا

Arabidopsis )Prabhu and King, 1997 (   والخاليا المعلقة لنبات الحبـة السـوداء)   ،الـدليمي وعبـود
اسات إلى استخدام السلفانيل امايد بتراكيز واطئة جدا أدى إلى زيادة في نمو وتكاثر وتشير بعض الدر) ٢٠٠٩

  ).٢٠٠٤؛ النعيمي، ٢٠٠٠محمد وآخرون، (بعض النباتات 
يهدف البحث في عالقة االنقسام والنمو السريع لخاليا الكالس بكمية الفوليت الكلية وذلك عن طريـق  
دراسة عالقة محتوى خاليا كالس سيقان نبات حبة السوداء من الفوليت بالمحتويات الخلوية مـن االحمـاض   

  ). السلفاسيتامايد( النووية والبروتينات والوزن الطري للكالس باستخدام احد مشابهات حامض الفولك
  

 
 

عقمت بذور الحبة السوداء، بعد التأكد من حيويتها ،تعقيما سطحيا بمعاملتها بمحلول الكحول االثيلـي           
المخفف مع الماء المقطـر  ) القاصر(لمدة دقيقتين، ثم نقلت إلى محلول هايبوكلورات الصوديوم % ٩٦بتركيز 

وبعده انتهاء ). ٢٠٠٢البكر،(ق دقائ) ٥-٤(لفترة ) ماء:قاصر( ٢:١وبنسبة % ٦من المحلول الرئيسي المركز 
فترة التعقيم غسلت البذور مرات عدة بالماء المقطر المعقم، ثم نقلت البذور الى دوارق زجاجية حاوية علـى  

، وحضنت البذور بعد الزرع فـي  )Arnon and Hoagland, 1944(المعقم  Hoaglandو  Arnonوسط 
ن بزوغ الجذير، ثم نقلت البذور النامية الى حاضـنة  لحي) م°٢±٢٠(الظالم في حاضنة النمو وبدرجة حرارة 



 

٤٦٩ 

 ……تأثير مركب السلفاسيتامايد في نمو واستحداث كالس سيقان 

سـاعات ظـالم    ٨ساعة إضاءة و ١٦لوكس وبتعاقب يومي لمدة  ١٥٠٠النمو المجهزة بالضوء بشدة إضاءة 
  .  لقطع السيقان ًللحصول على البادرات التي استخدمت مصدرا

 
 

. سم تقريبا ١يوما وبطول  ٣٠-٢٥ء المعقمة وبعمر استخدمت قطع من سيقان بادرات الحبة السودا
-الحاوي علـى  ) MS )Murashige and Skoog, 1962زرعت هذه القطع على وسط موراشيج وسكوك 

Dوحضن الوسط الغذائي الحاوي على القطع النباتية فـي  %٣٥موالر والسكروز بتركيز 6-10بتركيز  ٢,٤ ،
 ٨سـاعة و  ١٦لوكس وبتعاقب يومي لمـدة   ١٥٠٠بإضاءة  والمجهزة) م°٢±٢٠(حاضنة نمو بدرجة حرارة 

  ).  ٢٠٠٢البكر، . (ساعات ظالم
  

 
لمدة دقيقتين ثم غسـلت  % ٩٦بعد التأكد من حيوية البذور عقمت بمعاملتها بمحلول الكحول االثيلي  

-10(قلت البذور إلى اوراق حاوية على تراكيز متعددة من السلفاسيتامايد بالماء المقطر المعقم لمرات عدة، ون

واستعمل الماء المقطـر بـدال مـن السلفاسـيتامايد     . ٦.٩برقم هيدروجيني ) موالر 6,10-5,10-4,10-3,10-2
م غسلت البذور عدة مرات، ثم وضعت في أطباق ٢٥كمعاملة مقارنة وبعد التحضين والنمو في الظالم بدرجة 
جـة  نقلت االطباق إلى حاضنة النمو في الظـالم بدر . بتري حاوية على أوراق ترشيح رطبت بالماء المقطر

20m(حرارة  م مع مراعاة ترطيب االطباق الحاوية على البذور يوميا كي ال تجف بعد سـتة ايـام مـن    )2
  . الزراعة حسبت نسبة االنبات ومعدل طول الجذور للبادرات النامية

 
 

غم تقريبا إلى دوارق زجاجيـة   ٠.٣يوما وبوزن  ٣٥س نبات الحبة السوداء بعمر نقلت قطع من كال
-5,10-6,10-10(و السلفاسيتامايد بتراكيز متعددة  D-2,4موالر من  6-10المدعم بـ  MSحاوية على وسط 

مـوالر والخـالي مـن     6-10بتركيـز   D-2,4واستخدام الوسط القياسي الحاوي علـى  ) موالر4,10-3,10-2
  . السلفاسيتامايد

 
 

يوما من النمو، وحدد المحتوى الكلـي لبروتينـات    ٣٠و  ١٥حدد الوزن الطري للكالس بعد مضي 
وقـدرت كميـة   ) Lowry etal., 1951( وآخـرون  Lowryخاليا الكالس حسب الطريقة المتبعة من قبـل  

واستخدمت ). Cherry )Cherry, 1962ب ما ذكر من قبل حس RNAو  DNAاألحماض النووية بنوعيها 
 ,Association 0f Official Agricultural Chemists)AOAC الطريق المايكرويابولوجية التي اتبعتهـا  

و  ١٥لتقدير كمية الفوليت الكلية المستخلصة من كالس سيقان نبات الحبة السوداء خالل مراحل النمو ) 1950
  . يوما ٣٠
  



 

٤٧٠ 

 ساجدة عزيز ونهال عزت

 
 

إلى ان معاملة بذور الحبة السوداء بتراكيز متعددة من السلفاستيامايد قبل زراعتها ) ١(يشير الجدول 
أيام مقارنة بمعدل اطوال الجذور للبادرات  ٦أدى إلى انخفاض واضح في معدل اطوال الجذور بعد فترة نمو 

وان المعـدل قـد انخفـض بزيـادة تركيـز      ) معاملة المقارنـة (معاملة بالماء المقطر فقط النامية من بذور 
   .السلفاستيامايد المستخدم مع مالحظة انخفاض في نسبة االنبات

  
  )١(الجدول 

معدل اطوال جذور نبات الحبة السوداء ونسبة االنبات للبذور بعد مدة ستة أيام وبعد معاملتها بتراكيز 
  فاسيتامايدمتعددة من السل

  )سم(معدل اطوال الجذور *  )موالر(التراكيز 
عدد البذور **

  (%)نسبة االنبات   النابتة 

10-6 0.030 m  1.321 45 90 
10-5 0.022 m  1.10 42 84 
10-4 0.012 m  0.62  35 70 
10-3 0.038 m  0.20 31 62 
10-2 - 0 0 

m 0.011 معاملة المقارنة  1.8 49 98 
  بذرة  ٥٠كل قيمة تمثل معدل قراءة ** كل قيمة تمثل معدل عشرين قراءة  *
  يمثل الخطأ القياسي mعدم حصول انبات                -

 
 

. اختلف معدل الوزن الطري للكالس باختالف تركيز السلفاسيتامايد المضاف إلـى الوسـط الغـذائي   
موالر إلى موت معظم خاليا الكالس وتحوله إلى اللون البني بعد مرور مدة نمو ) 2-10(وأدت التراكيز العالية 

يوما مقارنة بالكالس الهش ذي اللون االخضر المصفر النـامي علـى الوسـط الغـذائي الخـالي مـن        ٣٠
موالر إلى انخفـاض فـي    6-10و  5-10و  4-10و  3-10بينما أدت التراكيز ) الوسط القياسي(السلفاسيتامايد 

  ). ٢الجدول (معدل الوزن الطري للكالس 
)٢(الجدول   

المدعم  MSيوما من النمو على وسط  ٣٠و  ١٥معدل الوزن الطري لكاس سيقان نبات الحبة السوداء بعد مرور 
  .موالر والسلفاسيتامايد بتراكيز متعددة 6-10بتركيز  D-2,4بـ 

  )موالر(التراكيز 
  )غرام(معدل الوزن الطري 

النسبة المئوية   )يوم(العمر 
 30 15  %لالنخفاض 

10-6 0.02m  2.602 0.031m  3.992 32 



 

٤٧١ 

 ……تأثير مركب السلفاسيتامايد في نمو واستحداث كالس سيقان 

  )موالر(التراكيز 
  )غرام(معدل الوزن الطري 

النسبة المئوية   )يوم(العمر 
 30 15  %لالنخفاض 

10-5 0.011 m  1.810 0.001 m  2.68 55 
10-4 0.031m  1.231 0.021 m  2.025 66 
10-3 0.081 m  1.031 0.04 m  1.505 74 
10-2 0.022 m  0.823 - 100 

m 0.031  الوسط القياسي  3.232 0.021 m  5.899 0 

  موت قطعة الكالس -يمثل الخطأ القياسي       mكل قيمة تمثل معدل عشرة قراءات     
 

 
الخـالي  (يوما من النمو على الوسط الغذائي القياسـي   ٣٠ازداد المحتوى البروتيني للكالس بعد مدة 

، بينما انخفضت هذه الزيادة في كمية البروتين بإضافة تراكيز متعددة من السلفاسيتامايد من )من السلفاستيامايد
  ). ٣الجدول (األوساط الغذائية النامي عليها الكالس 

  
  ) ٣(الجدول 

 MSيوما من النمو على وسط  ٣٠و  ١٥المحتوى البروتيني لكالس سيقان نبات الحبة السوداء بعد مرور 
  .موالر والسلفاسيتامايد بتراكيز متعددة 6-10بتركيز  D-2,4المدعم بـ 

  )موالر(التراكيز 
  ) غرام وزن طري/ ملغرام (المحتوى البروتيني الكلي 

النسبة المئوية   )يوم(العمر 
 30 15  %لالنخفاض 

10-6 0.011 m 1.021 0.02 m 1.582 32 
10-5 0.02 m 0.905 0.03 m 1.099 53 
10-4 0.04 m 0.721 0.10 m 0.852 63 
10-3 0.01 m 0.621 0. 02 m 0.662 72 
10-2  0.05 m 0.400 - 100 

m 0.031  الوسط القياسي  1.530 0.01m  2.325 0 

  موت قطعة الكالس -يمثل الخطأ القياسي          mكل قيمة تمثل معدل عشرة قراءات   
  



 

٤٧٢ 

 ساجدة عزيز ونهال عزت

 
للكالس النـامي علـى االوسـاط     RNAو  DNAتأثر المحتوى الكلي لالحماض النووية بنوعيها 

يومـا، وأدت إضـافة    ٣٠و  ١٥الغذائية الحاوية على تراكيز متعددة من السلفاسيتامايد بعد مرور مدة نمـو  
تبعـه   DNAموالر من المركب إلى انخفاض واضح في محتوى الكالس من ) 2-10و 3-10(التراكيز العالية 

  ). ٤الجدول ( RNAانخفاض مطابق تقريبا في كمية 
  

  ) ٤(الجدول 
المستخلص من ) RNA(والحامض النووي الرايبوزي ) DNA(كمية الحامض النووي منقوص االوكسجين 

 6-10المدعم بـ  MSيوما من النمو على وسط  ٣٠و  ١٥كالس سيقان نبات الحبة السوداء بعد مرور 
  .والسلفاسيتامايد بتراكيز متعددة) D-2,4(موالر 

التراكيز 
  )موالر(

/ مايكروغرام  DNAكمية 
  غرام وزن طري

النسبة 
المئوية 

لالنخفاض 
%  

غرام / مايكروغرام  RNAكمية 
النسبة المئوية   وزن طري

 )يوم(العمر  )يوم(العمر   %لالنخفاض 
15  30 15 30 

10-6 m 11.621 
0.055 

m 12.231 
0.011 35 m 97.21 

0.012 
m 100.00 

0.022 33 

10-5 m 7.032 
0.032 

m 9.948 
0.120 48 m 56.256 

0.023 
m 75.11 
0.031 50 

10-4 m 6.501 
0.010 

m 7.22 
0.092 62 m 52.088 

0.033 
m 57.322 

0.082 62 

10-3 m 4.527 
0.031 

m 5.205 
0.012 72 m 42.01 

0.052 
m 43.101 

0.131 71 

10-2 m 2.003 
0.042 - 100 m 18.027 

0.062 - 100 

الوسط 
  القياسي

m 13.621 
0.021 

m 19.02 
0.031 0 

m 127.21 
٠.٠٣٢ 

m 150.222 
٠.٠١١ 0 

  موت قطعة الكالس -يمثل الخطأ القياسي         mكل قيمة تمثل معدل عشرة قراءات      
 

 
ان مستوى الفوليت الكلي للكالس قد تبـاين بـاختالف تراكيـز السلفاسـيتامايد     ) ٥(يوضح الجدول 

تركيز المركب حيث كانت نسـبة  المضافة إلى األوساط الغذائية النامي عليها الكالس وانخفضت كميته بزيادة 
يومـا   ٣٠موالر بعد مرور مدة  2-10عند إضافة السلفاسيتامايد بتركيز % ١٠٠االنخفاض في كمية الفوليت 
  . من النمو على الوسط الغذائي
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  ) ٥(الجدول 
يوما من النمو  ٣٠و  ١٥كمية الفوليت الكلية المستخلصة من كالس سيقان نبات الحبة السوداء بعد مرور 

  موالر والسلفاسيتامايد بتراكيز متعددة 6-10بتركيز  D-2,4المدعم بـ  MSعلى وسط 

  )موالر(التراكيز 
)غرام وزن طري/ مايكروغرام (كمية الفوليت   

النسبة المئوية 
  )يوم(العمر   (%)لالنخفاض 

15 30 

10-6 0.051 m 0.855 0.031 m 1.225 36 

10-5 0.032 m 0.799 0.011 m 0.932 51 
10-4 0.082 m 0.521  0.091 m 0.632 67 
10-3 0.011 m 0.411 0.152m 0.495 74 
10-2 0.112 m 0.402 - 100 

m 0.031   الوسط القياسي 0.988 0.011m 1.921 0 

  موت القطعة النباتية -يمثل الخطأ القياسي        mكل قيمة تمثل معدل عشرة قراءات       
  

 
ان تقانة زراعة االنسجة النباتية وفرت مصدرا بديال عن النبات الكامل في تفسير بعـض الجوانـب   

التنظـيم  ومن المعروف ان الكائنات الحية تمتاز بانها على مستوى عال مـن  . المتعلقة بايض حامض الفولك
وتعتمد قدرة الكائن الحي على النمو والتكاثر اعتمادا كبيرا على خطوات سير التفاعالت البايولوجية المعقـدة  

وان تثبيط أي خطوة من خطـوات تلـك التفـاعالت سـواء     . التي تتم داخل خالياه وفق نظام خاص ودقيق
يؤدي فيما بعد إلى انخفـاض فـي نمـو تلـك     او    بالمواد الكيمياوية  )  ٢٠٠٨عبود، (بالعوامل الفيزياوية 

وتعد مركبات السلفا احد مشابهات الفوليت التي تعمل على تثبيط عدد من المسارات االيضية . الخاليااو موتها
التي تشمل بناء البيورين والثايمدين والمثيونين والسيرين والكالسين من خـالل تثبيطهـا لبنـاء المسـاعدات     

، وذلك بسبب التشابه الكبير بين مركبات السلفا وحـامض  )٢٠٠٩الدليمي وعبود، (االنزيمية لحامض الفولك 
  ). Fernley etal, 2007(امينوبنزوك من حيث التركيب الكيميائي  -البارا 

أشارت النتائج إلى ان معاملة بذور نبات الحبة السوداء، بتراكيز متعددة مـن السلفاسـيتامايد قبـل    
ل نمو البادرات بداللة انخفاض معدل اطوال الجذور الناميـة ونسـبة انبـات    زراعتها أدى إلى انخفاض معد

البذور مقارنة بالبادرات النامية من بذور معاملة بالماء المقطر فقط مع عدم حصول انبات للبذور نهائيا عنـد  
 dihydropteroateموالر، ويعزى ذلك عند تشرب البـذور بالمـاء يتحفـز انـزيم      2-10استخدام تركيز 

synthase     لبناء مركبات الفوليت الضرورية النبات البذور ونمو البادرات وبسـبب ارتبـاط السلفاسـيتامايد
أمينوبنزوك تثـبط فعاليـة    –بدال من حامض البارا  dihydropteroate synthaseبالموقع الفعال في انزيم 

كوين مركبات الفوليـت الضـرورية   االنزيم تثبيطا تنافسيا مسببا منع تكوين التتراهيدروفوليت ومن ثم منع ت
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وهذا التثبيط أيضا أدى إلى انخفاض في محتوى خاليا الكـالس مـن   ) Jabrin etal, 2003(لالنقسام والنمو 
  . الفوليت عند اضافة السلفاسيتامايد إلى االوساط الغذائية النامي عليها الكالس

للكالس وهذا يعود إلى التثبيط الذي حـدث   DNAأشارت النتائج إلى انخفاض واضح في كمية الـ 
الجلبـي،  (اليهـا   ٨و٢لبناء مركبات الفوليت التي تشارك في تكوين حلقة البيورين بإضافة ذرة الكربون رقم 

وفي بناء نيوكليوتيد الثايمين بتحويل الدوكسي يوردي احادي الفوسفيت إلى الدوكسي ثايمدين احـادي  ) ١٩٩١
 DNAتعتمد أساساً علـى كميـة    RNAومن المعروف ان عملية بناء ). ٢٠٠٧محمد وآخرون، (الفوسفيت 

). ٢٠٠٥الدليمي، ( RNAالموجودة في الخلية وان أي تغير لهذه الكمية سوف يؤثر ومن دون شك على كمية 
للكالس النامي على األوساط الغذائية تشبه إلى حد ما لتلـك التـي فـي     RNAفوجد ان انماط االنخفاض في 

DNA .نماط االنخفاض في البروتينات متشابهة أيضا لتلك التغيرات في كمية واRNA    لخاليا الكـالس بعـد
ومن دون شك فان االنخفاض في المحتويات الخلوية أدى إلى االنخفـاض فـي الـوزن    . يوما ٣٠فترة نمو 

  . الطري للكالس وبنمط متشابه تقريبا
أثيره مشابها لحد ما لتأثير مركب السلفانيل امايد يتضح مما سبق ان تأثير مركب السلفاسيتامايد جاء ت

الدليمي وعبـود،  (ونبات الحبة السوداء ) Mohammad etal, 1991(في نمو واستحداث كالس نبات الخس 
٢٠٠٩ .(  

أكدت هذه الدراسة عالقة حامض الفولك بنمو وانقسام خاليا الكالس وذلك من خالل دوره في بنـاء  
يورين الداخلة في بناء االحماض النووية وكذلك انخفاض في كمية الفوليـت والـوزن   نيوكليوتيد الثايمين والب

الطري للكالس بوجود السلفاسيتامايد أعطى داللة واضحة حول مقدرة خاليا الكالس على بناء حامض الفولـك  
  ). ٢٠٠٩؛ الدليمي، ٢٠٠٨عبود واخرون، (بمسار الدي نوفو 
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، دور بعض منظمات النمو القياسية والمصنعة حـديثا فـي   )٢٠٠٢(مد عبد اهللا البكر، رحاب عبد الجبار حا

ومستوى المركبـات  ) L sativa Nigella.(استحداث ونمو وتمايز الكالس من نبات الحبة السوداء 
 . الفعالة فيها، رسالة ماجستير، كلية العلوم، جامعة الموصل، العراق

النووية، دار الكتب للطباعة والنشر، مطبعة جامعة الموصـل،   ، االحماض)١٩٩١(الجلبي، قصي عبد القادر 
  . العراق

Nigella ، دور حامض الفولك في نمو بادرات نبـات الحبـة السـوداء    )٢٠٠٥(الدليمي، حكمت مصطفى 
.L sativa     وكالسها ومعلقاتها الخلوية، رسالة ماجستير، قسم علوم الحياة، كليـة العلـوم، جامعـة

  .الموصل
تأثير مشابهات الفوليت في نشوء مزارع المعلقـات  ) ٢٠٠٩(حكمت مصطفى وعبود، ساجدة عزيز الدليمي،  

، المؤتمر العلمي األول لعلوم الحياة  L sativa Nigella.الخلوية المشتقة من كالس الحبة السوداء 
  . نيسان ٢٣ -٢٢

تتراهيـدروفوليت  ، عزل وتشـخيص وتنقيـة خزئيـة النـزيم المثيلـين      )٢٠٠٩(الدليمي، حكمت مصطفى 
مجلـة  ) L sativa Nigella(ديهايدروجينيز من السيقان تحت الفلقية لكالس نبات الحبة السـوداء  

  .٢٠-٣):١٠(جامعة كويه، العدد 
، تأثير تداخل بعض منظمات النمـو والسـلفانيل أمايـد  فـي نمـو      )٢٠٠٤(النعيمي، مها محمد طه حسن  

/ ، رسالة ماجسـتير  .Nigella sativa Lالحبة السوداء واستحداث الكالس والمزارع الخلوية لنبات
  . العراق/ جامعة الموصل / كلية العلوم 
الشـعة  ) L sativa Nigella.(، تأثير تعريض كالس سيقان نبات الحبة السوداء)٢٠٠٨(عبود، ساجدة عزيز 

جلـة التربيـة   كاما على فعالية انزيم الداي هيدروفوليت رديكتيز وكمية الفوليت المستخلصة منه، م
 . ٤٤-٣٤) :٤(، العدد )٢١(والعلم، المجلد 

، عزل وتشخيص وتنقيـة  )٢٠٠٨(عبود، ساجدة عزيز، محمد، امجد عبد الهادي، الدليمي، حكمت مصطفى 
Lactuca (جزئية النزيم الداي هيدروفوليت سنثيز من كالس السيقان تحت الفلقية لنبـات الخـس   

.L sativa .( ،المجلد مجلة زراعة الرافدين)١٥٦-١٥٠): ٤(، العدد )٣٦ .  
، دور مركب السلفانيل أمايد في )٢٠٠٠(محمد، عبد المطلب سيد، الصالح، هناء سعيد وعبود، ساجدة عزيز 

زيادة االفرع الخضرية لنبات الخس والتفاح والكمثري بطريقة زراعـة االنسـجة، مجلـة علـوم     
  . ٣٦-١٥): ١(١١الرافدين، 

، عزل وتنقية جزئية النزيم )٢٠٠٧(الجلبي، قصي عبد القادر، عبود، ساجدة عزيز محمد، عبد المطلب سيد، 
مجلة التربيـة والعلـم، المجلـد    ). L sativa Lactuca.(الثايمدليت سينثيز من كالس نبات الخس 

  . ١١-١): ٢(، العدد )١٩(
Al-Ani Nabeel K. (2008) Thymol production from callus of Nigella  sativa Tissue 

Culture and Biotechnology.18(2)181-185.  L. Plant.  
Arnon D. I. and Hoagland, D. R. (1944) The investigation of plant nutrition by 

artifical culture methods. Biol. Rev. 55-67. 
Association of Official Agricultural Chemists (1950). Official methods of Analysis of 

the Associations of official Agricultural chemists - 7th ed. Washington D.C. 
784.  
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