
 هــــــــــــالخالص
للتحري عن السمٌه النباتٌه لنبات الفكس ودراسة تأثٌر محلول النواضح االلٌلوباثٌه ألوراقهه يهً 

 انبات ونمو بذور نباتً الطماطه والرشاد. 

 الدراسهةالمختبرٌه يً اطباق بتري اجرٌت ههذ   التجربةيً  والبامٌةزرعت بذور نباتً البطٌخ 

_  5102خههالل ال هها  الدراسههً  القادسههٌةيههً مختبههرات قسهه  علههو  الحٌههاع وكلٌههة ال لو وجام ههة 

5102   

( م املهه 4وعوملت بمحلول النواضح االلٌلوباثٌه ألوراق نبات الفكهس اذ بلهع عهدد الم هامالت  

 (  05وبثالثة مكررات وبهذا اصبح لدٌنا  

ألوراق نبههات بمحلههول النواضههح االلٌلوباثٌههه اظهههرت نتههالت التجربههه ان م املههة بههذور الطماطههه 

الفكس ادى الى انخفاض م نوي يً م دل نسبة االنبهات لهها بٌنمها له  ٌتهأثر م هدل نسهبة االنبهات 

لبذور نبات الرشاد عندما م املتها بحلول النواضهح االلٌلوباثٌهه.اذ بل هت النسهبه الملوٌهه ل نبهات 

%( مقارنهة 01ح االلٌلوباثٌه ألوراق نبات الفكس  بذور نبات الطماطه الم امله بمحلول النواض

%(. يً حٌن ل  ٌؤثر محلهول النواضهح 21ببذور م املة السٌطر  التً بل ت نسبة االنبات لها  

االلٌلوباثٌه ألوراق نبات الفكس م نوٌا" يً م دل نسبة االنبات لبذور نبات الرشاد اذ بل ت نسبة 

ضح االلوباثٌة الوراق نبات الفكس وبهذور م املهة السهٌطرع االنبات لبذور الم املة بمحلول النوا

  011  )% 

وبٌنت النتالت حدوث انخفاض م نوي يً م دل سرعة االنبات عند م املة بذور نباتً الطماطه 

والرشادبمحلول النواضح االلٌلوباثٌه لالوراق نبات الفكس .اذ بلهع م هدل سهرعه االنبهات لهمها   

ً مقارنه بتلك يً م امله السٌطر  والتهً بلهع م هدل سهرعه االنبهات (على التوال 5212و  4014

 ( على التوالً . 01و  5212لهما 

 01سه  و  2وقد اعطت بذور م امله السٌر  لنباتً الطماطه والرشاد اعلى طول للروٌشهه بلهع  

تً بل ت س  (على التوالً و ذلك مقارنه بتلك الم امله بمحلول النواضح االلٌلوباثٌه لالوراق وال

 س  ( على التوالً . 2س  و  5طول الروٌشه لها  

كما ان م امله بذور الطماطهه والرشهادبمحلول النواضهح االلٌولباثٌهه الوراق نبهات الفكهس سهب  

انخفاضا م نوٌا يً طول الجذٌر مقارنه بم امله السٌطر  اذ بلع طهول الدجهذٌر للبهذور الم املهه 

سه  و  2ه ببذور السٌطر  التً بلع م دل طول الجذٌر لهها  س  ( على التوالً مقارن 5س  و  4 

 س  ( على التوالً . 0

  

 


