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  )2005/3/1 ، تاريخ القبول 2004/10/3تاريخ االستالم (
  

  الملخص
المحضرة محلياً ) Chalcones( مركبات من مشتقات الجالكون شملت الدراسة اختبار كفاءة اربعة

واستخدمت . ونموه وتمايزه) Lactuca sativa L. cv. Longiflora(في استحداث كالس نبات الخس 
 BA موالر او مع x 3 10-6 بتركيز NAA موالر او مع 10-10 8-10, 6-10 , ,  4-10وحدها بتركيز 

 حفزت MS النتائج الى ان اضافة مركبات مشتقات الجالكون الى وسط واشارت.  موالرx 4  6-10بتركيز 
ووجد ان . استحداث االفرع الخضرية والجذور والكالس من القطع النباتية لسوق نبات الخس النامية عليها

 الى االوساط الغذائية وبوجود هذه المركبات شجعت تكوين الكالس واالفرع الخضرية NAAاضافة 
اما استخدام .  موالر من المركبات قيد الدراسة 8-10 و6-10بيرة خاصة بوجود تركيز والجذور بدرجة ك

 حفز استحداث الكالس ونموه على نحو مشابه لذلك BAوبوجود )  موالر8-10 و6-10بتركيز ( المركبات 
مع تكوين افرع خضرية قصيرة وكثيفة دون )  يوما60ً(النامي على الوسط القياسي خالل مدة النمو 

   .كوين الجذورت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The effect of four chalcones derivatives prepared locally on callus initiation and 
growth of lettuce plant (Lactuca sativa L. cv. Longiflora) were carried out. These 
compounds were added to the basal medium at concentration of 10-4, 10-6, 10-8 and 10-10 
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M alone or in combination with the addition of NAA and BA at concentration of 3X10-6 
M and 4X10-6 M respectively. The results indicated that the addition of chalcones 
derivatives alone to MS medium induced shoots, roots and callus from explant to certain 
extent. It was found that the addition of NAA along with the compounds used enhanced 
greatly callus, shoots and roots formation particularly at concentration of 10-6 and 10-8 M. 
Also, the addition of BA instead of NAA, stimulated greatly the callus formation similar 
to that grown on standard medium, during growth period (60 days). However, the 
addition of BA to all media containing chalcone compounds induced greatly shoot 
formation only as compared with NAA. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

شهدت العقود السابقة من القرن الماضي تقدماً كبيراً في مختلف المجاالت البحثية وخاصة في تقانة 

مل منها نوع النبات ومصدر زراعة االنسجة النباتية ويعتمد نجاح زراعة االنسجة النباتية على عدة عوا

القطعة النباتية والوسط الغذائي المالئم المدعم بمنظمات النمو المختلفة وكذلك ظروف النمو المالئمة 

)Bozzone, 1997; Pierik, 1987 .( ومن اهم العوامل المؤثرة في نجاح هذه التقانة وجود االوكسينات

دور في استحداث الكالس ونمو االفرع الخضرية والجذور والسايتوكاينينات في الوسط الغذائي لما لها من 

)Centeno et al., 1996; Mohammad et al., 1986.(  

السلفانيل امايد وحامض (واشارت العديد من االبحاث ان عدداً من المركبات الكيميائية المصنعة 

مضافة الى الوسط الغذائي تحفز نمو الكالس للعديد من النباتات خاصة بالتراكيز القليلة ال) االبسيسيك

)Rejdalova et al., 1988 ( ومنها حامض االبسيسك الذي ثبت علمياً كمركب مشجع للنمو في زراعة

محمد (فضالُ عن دور مركب السلفانيل امايد في تشجيع التفرعات الخضرية والجذور. االنسجة النباتية

 نمو من نوع االوكسينات المصنعة كمنظم) pentadienoic acid( PDAقدم مركب . )2000 وجماعته،

);Mohammad et al., 1997 1999 بولص ومحمد,a,b ( وتوالت االبحاث في هذا المجال وحضرت

مركبات جديدة اخرى من مشتقات الترايازوالت لبيان دورها في زراعة االنسجة النباتية واكد دورها 

 االفرع الخضرية والجذور من قطع سوق بوصفها سايتوكاينينات من خالل تحفيزها لنمو الكالس واخالف

  ).2002 ، البياتي،2001 ، احمد،2000 ،الوتار(بادرات الخس 

بيتا الكيتونية غير المشبعة وتعد -وتعد الجالكونات من المركبات المهمة لمركبات الكاربونيل الفا

ا يشير ان مركبات ، وال يوجد م)Dhar, 1981(صنفاً من الصبغات الموجودة بصورة طبيعية في النباتات 

الجالكون تستخدم كمنظمات نمو في تقانة زراعة االنسجة النباتية ما عدا البحوث المقدمة من قبل 

Mohammad و Hassan) Mohammad and Hassan, 1988, a,b ( والتي اشارت ان بعضاً منها سلكت

هرة الشمس، لكن هذه بصورة مشابهة لحد ما لسلوك السايتوكاينينات في نظام زراعة انسجة نبات ز

لذلك يعد مهماً واساسياً اختبار هذه . المركبات تختلف تركيبياً عن المركبات المستخدمة في هذه الدراسة

المركبات المحضرة محلياً في نظام زراعة االنسجة النباتية لبيان دورها كمنظمات نمو جديدة وتحديد 



202 ……كفاءة بعض مشتقات الجالكون في نمو 

 التركيز االمثل لها بوجود منظمات النمو القياسية سلوكها كأوكسين او سايتوكاينين باالضافة الى تحديد

  .BA و NAAمثل 

  المواد وطرائق العمل 

 المستخدمة في هذه (Lactuca sativa L. cv. Longiflora)تم الحصول على بذور نبات الخس 

ونميت البذور المعقمة على وسط .  جامعة الموصل، كلية الزراعة والغابات،الدراسة من قسم البستنة

م وبنفس الطريقة المذكورة من قبل o1±20ائي معقم ايضاً في حاضنة نمو بدرجة حرارة غذ

)Mohammad and Abood, 1989 .( استخدمت قطع من سوق بادرات الخس المعقمة والحاوية على

 سم تقريباً الستحداث 1 يوماً وبطول 21عقدة واحدة والنامية على االوساط الغذائية المحددة وبعمر 

مضافاً اليه مشتقات من ) MS) Murashige and Skoog, 1962 استحدث الكالس على وسط .الكالس

   جامعة الموصل من قبل، كلية العلوم،مركبات الجالكون المحضرة مختبرياً في قسم الكيمياء

)Soliman, 2002 (والمركبات المستخدمة هي:  

  : A مركب -1
N

C

O

CH CH

Cl

Cl  

  

:B مركب -2
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:D مركب -4
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  10-10 8-10, 6-10 , ,  4-10 الغذائي وبالتراكيز MSاضيفت هذه المركبات اما لوحدها في وسط 

  . موالرx4 6-10 بتركيز BA موالر او مع  x 3 10-6 بتركيزNAAموالر او مع 

م º 1+20اط المختلفة في حاضنة نمو وبدرجة حرارة وضعت القطع النباتية المزروعة على االوس

  .يوماً) 60، 30( ساعات ظالم ونميت لفترات مختلفة 8 ساعة ضوء و 16وبتعاقب ضوئي 
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  النتائج

رات الخس الحاوية على  في نمو قطع سوق بادBA او NAA وحده او باضافة A تاثير مركب -1

  :عقدة واحدة

لغذائي نشوء االفرع الخضرية والجذور والكالس معا  وحده الى الوسط ا Aحفزت اضافة مركب

 وخاصة A مع مركب NAAوان اضافة ). 1جدول ال(وبصورة متباينة اعتمادا على التركيز المستخدم 

 موالر ادى الى نشوء االفرع الخضرية والجذور والكالس معا مقارنة بالوسط القياسي وبلغ 10-6بتركيز 

هذا وان اضافة ). 1جدول ال( يوما من النمو 60بعد مرور  11الجذور وعدد 7 االوراق اعلى معدل لعدد

BA مع مركب A حفز تكوين الكالس بصورة جيدة جداً وتكوين افرع خضرية كثيفة وقصيرة وباعداد 

  .كبيرة ال يمكن حصرها ومن دون تكوين الجذور وبصورة مشابهة لتلك القطع النامية على الوسط القياسي

  

فرع الخضرية او الجذور او الكالس من قطع سوق بادرات الخس الحاوية على عقـدة               عدد اال : 1جدول  ال

 x 6-10 3 بعدة تراكيز وحـده او مـع       A الحاوي على مركب     MSواحدة والنامية على وسط     

  . ولفترات زمنية مختلفةBA موالر x 6-10 4 او معNAAموالر 
 فترة النمو

  الوسط الغذائي

   يوم30
   يوم60

و منظمات النم

  القياسية

 Aمركب 

  موال ر

معدل عدد 

  نبات/االفرع

معدل عدد 

  نبات/الجذور

استحداث 

  %الكالس 

معدل عدد 

  نبات/االفرع

معدل عدد 

  نبات/الجذور

استحداث 

  %الكالس 
4-10  1+0.31  -  10  1+0.31  -  20  
6-10  5+0.16  2+0.04  -  9+0.52  8+0.06  -  
8-10  5+0.33  3+0.07  10  13+0.09  14+0.21  60  

  

10-10  -  -  20  *  -  60  
4-10  -  -  -  -  -  -  
6-10  4+0.06  4+0.42  10  7+0.35  11+0.12  40  
8-10  -  2+0.11  30  -  10+0.34  60  

NAA  

10-10  -  -  60  -  6+0.62  80  
4-10  -  -  -  -  -  -  
6-10  *  -  10  *  -  80  
8-10  *  -  40  *  -  90  

BA  

10-10  *  -  40  *  -  80  

  100  -  *  60  -  *  الوسط القياسي

 يمثل الخطأ القياسي لمتوسط المعامالت، كل قيمة تمثل معدل عشر +االفرع الخضرية كثيفة وصغيرة ال يمكن عدها، * 

  .مكررات
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 في نمو قطع سوق بادرات الخس الحاوية على BA او NAA وحده او باضافة B تاثير مركب -2

  .عقدة واحدة

 الغذائي حفز MSاكيز متعددة الى وسط  وحده وبترBالى ان اضافة مركب ) 2(جدول اليشير 

 10- 6 بتركيز Bويبدو واضحا ان اضافة مركب . استحداث االفرع الخضرية والجذور والكالس معا

 يوما وبصورة افضل من التراكيز المستخدمة 60 بعد مرور % 60موالر حفز استحداث الكالس بنسبة 

 الى Bالوسط الغذائي الحاوي على مركب  إلى NAAوادت اضافة . االخرى مقارنة بالوسط القياسي

وبلغ ) 2جدول (تكوين االفرع الخضرية والجذور والكالس معاً وبنسبة متباينة حسب التراكيز المستخدمة 

 يوماً من بدء 60بعد مرور % 80 ونسبة استحداث الكالس 8 وعدد الجذور 11اعلى معدل لعدد االوراق 

 الى الوسط B بوجود مركب BA وادت اضافة NAAو   B موالر من مركب 10-8الزراعة بوجود 

الغذائي وبمختلف التراكيز الى استحداث الكالس واالفرع الخضرية القصيرة والكثيفة وخاصة عند التركيز  
  .وبشكل مشابه للوسط القياسي) 2جدول  (B موالر من مركب 8-10

  

ق بادرات الخس الحاوية على عقدة عدد االفرع الخضرية او الجذور او الكالس من قطع سو: 2جدول ال

 x 6-10 3 بعدة تراكيز وحده او معB المضاف اليه  مركب MSواحدة والنامية على وسط 

  .يوما من النمو, 60, 45, 30 موالر ولفترةx 6-10 4 بتركيزBA او مع NAAموالر 
 فترة النمو

  الوسط الغذائي
   يوم60   يوم30

منظمات النمو 

  القياسية

 Bمركب 

  رموال 

معدل عدد 

  نبات/االفرع

معدل عدد 

  نبات/الجذور

استحداث 

  %الكالس 

معدل عدد 

  نبات/االفرع

معدل عدد 

  نبات/الجذور

استحداث 

  %الكالس 
4-10  -  -  -  -  -  -  
6-10  5+0.39  2+0.09  40  7+0.48  2+0.09  60  
8-10  4+0.29  5+0.21  5  9+0.19  13+0.55  5  

  

10-10  5+0.89  2+0.16  40  7+0.13  9+23.0  40  
4-10  -  -  -  -  -  -  
6-10  7+0.12  -  40  10+0.26  -  80  
8-10  5+0.41  1+0.02  40  11+0.36  8+0.29  80  NAA 

10-10  -  3+0.08  60  -  11+0.19  80  
4-10  -  -  -  -  -  -  
6-10  -  -  10  2+0.07  -  40  
8-10  *  -  40  *  -  80  BA  

10-10  *  -  40  *  -  60  

  100  -  *  60  -  *  الوسط القياسي

 يمثل الخطأ القياسي لمتوسط المعامالت، كل قيمة تمثل معدل عشر +االفرع الخضرية كثيفة وصغيرة ال يمكن عدها، * 

  .مكررات
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 في نمو قطع سوق بادرات الخس الحاوية على BA او NAA وحده او باضافة C تاثير مركب -3

  .عقدة واحدة

 الغذائي شجع تكوين MSة الى وسط  وحده وبالتراكيز المستخدمCيبدو واضحا ان اضافة مركب 

 موالر حفز 10-6 بتركيز Cفضال عن ان مركب ). 3جدول ال(االفرع الخضرية والجذور والكالس معا 

استحداث الكالس واالفرع الخضرية والجذور بنسبة افضل من بقية التراكيز وبلغت نسبة استحداث الكالس 

وشجعت اضافة .  يوما من النمو60 القياسي خالل  وهي مشابهة لتلك الموجودة في الوسط% 100مقدار 

NAA) بوجود مركب ) 3جدول الC تكوين الكالس والجذور فقط دون تكوين االفرع الخضرية مقارنة 

  الى الوسط الغذائي حفز C مع مركب BA وان اضافة NAA موالر مع 10-6 بتركيز Cبوجود مركب 

  .اق دون تكوين الجذوراستحداث الكالس مع عدد قليل نوعا ما من االور
  

  

  

  

عدد االفرع الخضرية او الجذور او الكالس من قطع سوق بادرات نبات الخس الحاوية علـى                : 3جدول  ال

  وحـده او مـع       C المضاف اليه عدة تراكيز من مركب        MSعقدة واحدة والنامية على وسط      

NAA3 بتركيز x 6-10 موالر او مع BA4 بتركيز x 6-10موالر .  
 موفترة الن

  الوسط الغذائي
   يوم60   يوم30

منظمات النمو 

  القياسية

 Bمركب 

  موال ر

معدل عدد 

  نبات/االفرع

معدل عدد 

  نبات/الجذور

استحداث 

  %الكالس 

معدل عدد 

  نبات/االفرع

معدل عدد 

  نبات/الجذور

استحداث 

  %الكالس 
4-10  2+0.11  3+0.62  40  8+0.13  5+0.20  80  
6-10  9+0.34  5+0.16  40  18 +0.22  9+0.29  100  
8-10  3+0.08  1+0.21  40  3+0.08  4+0.15  60  

  

10-10  2+0.03  2+0.14  10  5+0.31  5+0.17  40  
4-10  -  -  60  -  5+0.08  80  
6-10  2+0.06  1+0.73  40  4+0.56  2+0.32  60  
8-10  -  4+0.04  40  -  4+0.04  60  NAA 

10-10  -  2+0.42  40  -  3+0.21  60  
4-10  -  -  5  2+0.09  -  10  
6-10  2+0.46  -  10  5+0.51  -  60  
8-10  3+0.08  -  40  8+0.28  -  60  BA  

10-10  -  -  40  -  -  60  

  100  -  *  60  -  *  الوسط القياسي

 يمثل الخطأ القياسي لمتوسط المعامالت، كل قيمة تمثل معدل عشر +االفرع الخضرية كثيفة وصغيرة ال يمكن عدها، * 

  .مكررات
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رات الخس الحاوية على  في نمو قطع سوق بادBA او NAA وحده او باضافة  D تاثير مركب -4

  :عقدة واحدة

 الغذائي حفز تكوين MS وحده الى وسط Dالى ان اضافة مركب ) 4(دول جالتشير النتائج في 

وشجع اضافة ) 4جدول ال( موالر 10-4الكالس واالفرع الخضرية والجذور وبكل التراكيز ماعدا التركيز 

NAA بوجود مركب Dوبلغ معدل عدد .  بالتراكيز المختلفة تكوين االفرع الخضرية والجذور والكالس

 يوما من النمو بوجود 60 بعد مرور % 60 ونسبة استحداث الكالس 7دل عدد الجذور  ومع9االوراق  

 شجع بدرجة D مع مركب BAوان اضافة ). 4جدول ال (NAA موالر مع 10-10 بتركيز Dمركب 

كبيرة تحفيز الكالس واالفرع الخضرية القصيرة والكثيفة ومن دون تكوين الجذور وبلغت نسبة استحداث 

 وبصورة مشابهة لذلك النامي على BA مع D موالر من المركب 10-8  عند التركيز % 100الكالس 

  .الوسط القياسي

  

عدد االفرع الخضرية او الجذور او الكالس من قطع سوق بادرات الخس الحاوية على عقـدة                : 4جدول  ال

 x 6-10 3  وحده او مع    D المضلف اليه عدة تراكيز من مركب        MSواحدة والنامية على وسط     

  .يوما من النمو, 60, 45, 30 موالر ولفترةx 6-10 4 بتركيزBA او مع NAAموالر 
 فترة النمو

  الوسط الغذائي
   يوم60   يوم30

منظمات النمو 

  القياسية

 Bمركب 

  موال ر

معدل عدد 

  نبات/االفرع

معدل عدد 

  نبات/الجذور

استحداث 

  %الكالس 

معدل عدد 

  نبات/االفرع

معدل عدد 

  نبات/الجذور

استحداث 

  %الكالس 
4-10  -  -  -  -  -  -  
6-10  2+0.03  -  40  4+0.13  3+0.42  60  
8-10  2+0.08  3+0.06  40  5+0.24  5+0.21  60  

  

10-10  1+0.41  1+0.63  10  2+0.52  3+0.21  60  
4-10  -  1+0.07  10  -  1+0.07  10  
6-10  1+0.32  -  40  6+0.22  5+0.72  60  
8-10  2+0.04  -  60  4+0.36  3+90.0  60  NAA 

10-10  2+0.31  -  40  9+0.51  7+0.11  60  
4-10  1+0.22  -  10  1+0.22  -  10  
6-10  2+0.34  -  40  *  -  80  
8-10  5+0.41  -  60  *  -  100  BA  

10-10  6+0.08  -  40  *  -  80  

  100  -  *  60  -  *  الوسط القياسي

 المعامالت،  كل قيمة تمثل معدل عشر  يمثل الخطا القياسي لمتوسط+االفرع الخضرية كثيفة وصغيرة اليمكن عدها، * 

  مكررات 
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  المناقشة

بات معروفاً علمياً ضرورة اضافة االوكسينات والسايتوكاينينات الى الوسط الغذائي المعد لزراعة 

وتختلف نسبة االضافة اعتماداً على نوع ومصدر القطعة النباتية وعمرها . االنسجة النباتية لنجاحها

ويعد استنباط منظمات ). Kevers et al., 1999 ; 1998وصفي (ات المستخدم الفسلجي وكذلك نوع النب

مهماً جداً الستخدامها في انظمة زراعة االنسجة النباتية ) اوكسينات او سايتوكاينينات(نمو جديدة مصنعة 

 الوتار، ; 1998بولص، (لما لها من دور اساس في استحداث ونمو الكالس وتمايزه للعديد من النباتات 

  ).2002 البياتي، ;2001 احمد، ;2000

استخدمت في هذه الدراسة عدة مركبات عضوية من مشتقات مركبات الجالكون لتقييم كفاءتها 

وتحديد سلوكها كأوكسينات او سايتوكاينينات واستخدامها ايضاً عوضاً عن منظمات النمو القياسية، وذلك 

  .ث كالس نبات الخس وتمايزهبدراسة مستفيضة لتاثير هذه المركبات على استحدا

وتشير نتائج هذه الدراسة الى ان اضافة مركبات مشتقات الجالكون كل على حده الى الوسط الغذائي 

حفزت نشوء االفرع الخضرية ذات االوراق المتكاملة والجيدة النمو وكذلك تكوين الجذور وفي مختلف 

وقد يعزى ذلك الى وجود . مركب المستخدم وتركيزهالتراكيز وباعداد واطوال متباينة اعتماداً على نوع ال

الخاليا المرستيمية في قطع سوق بادرات الخس والتي لها القابلية على االنقسام مكونة الخاليا البنوية 

والتي بامكانها التخصص لتكوين بادئات البراعم الطرفية او الجذور اعتماداً على نوع منظمات النمو 

  ).Wightman et al., 1980 ; Tanimoto and Harada, 1982(لوسط الغذائي وتراكيزها المضافة الى ا

 وبالتركيز القياسي حفز بدرجة NAAان اضافة مركبات مشتقات الجالكون وبمختلف التراكيز مع 

كما ان اضافة . افضل استحداث الكالس واالفرع الخضرية والجذور مقارنة باضافة المركبات وحدها

 شجع استحداث الكالس ونشوء NAA موالر مع 10-4التراكيز عدا التركيز  وبمختلف D و Bمركب 

وربما يعزى ذلك الى . االفرع الخضرية والجذور على نحو افضل مقارنة بالمركبات االخرى المستخدمة

 وبالتركيز المثالي حفز نشوء الجذور اعتماداً على مستوى الساتوكاينين الداخلي وكذلك NAAان اضافة 

 ,Mohammad and Abood, 1995 ; Mohammad and Al-Salih(ى الوسط الغذائي المضاف ال

فضالً عن ان التوازن بين مستوى االوكسينات والسيايتوكاينينات المضافة الى الوسط الغذائي مهم ). 1996

وان زيادة نسبة االوكسينات الى ) Lo et al., 1997(جداً لتمايز كل من االفرع الخضرية والجذور 

يتوكاينينات في مزارع االنسجة النباتية تؤدي حتماً الى تكوين الجذور من االجزاء النباتية النامية على السا

في حين ان السايتوكاينينات تشجع نشوء االفرع الخضرية مع ). Kang et al., 1996(االوساط الغذائية 

  ).Ivanova and Rost, 1998(راكيز محددة من االوكسينات توجود 

بات قيد الدراسة شجعت استحداث الكالس وتكوين االفرع الخضرية فقط دون تكوين ان المرك

وان جميع التراكيز عدا .  بالتركيز القياسي من القطع النباتية النامية على هذه االوساطBAالجذور بوجود 

  حفزت تكوين الكالس بصورة جيدة مع نموBA موالر ولجميع المركبات المستخدمة مع 10-4التركيز 
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 موالر حفز 10-8 بتركيز Dومن الجدير بالذكر ان اضافة مركب . تفرعات خضرية صغيرة وكثيفة

واعتماداً على النتائج . تكوين الكالس واالفرع الخضرية بصورة مشابهة لذلك النامي على الوسط القياسي

 الغذائية المختلفة مع السابقة يمكن القول بان عدم تكوين الجذور من القطع النباتية النامية على االوساط

زيادة تكوين الكالس واالفرع الخضرية قد يعزى الى ان مركبات مشتقات الجالكون المستخدمة عملت على 

زيادة مستوى السايتوكاينينات في القطع النباتية وذلك من خالل تحفيز القطع النباتية على زيادة امتصاص 

BA ما بين الشحنات الموجبة والسالبة على طرفي  المضاف الى الوسط الغذائي عن طريق الموازنة

  ).  1998 محمد واخرون، ; Budde and Randall, 1990(الغشاء الخلوي 

لذلك يمكن القول ان هذه الدراسة تعد حلقة اخرى من حلقات التحري عن ايجاد منظمات نمو جديدة 

وضاً عن منظمات النمو القياسية فضالً عن ما وجد سابقاً لما لها من مردود اقتصادي كبير واستخدامها ع

فضال على . المستوردة والمستخدمة عموماً في االوساط الغذائية المختلفة النظمة زراعة االنسجة النباتية

بولص، (انها تعد حلقة اخرى من حلقات التحري عن ايجاد منظمات نمو جديدة فضالً عن ما وجد سابقاً 

  ). 2002لبياتي،  ا  ; 2001 احمد، ; 2000 الوتار، ; 1998

  

  المصادر العربية
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 كمنظم نمو جديد محضر مختبرياً في نمو  (PDA)حامض بنتاداينويك. 1998 ،بولص، مناهل فوزي
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راعة الخاليا المفردة والمعلقات كمنظمات نمو جديدة عوضاً عن السايتوكاينينات القياسية في ز
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  .كلية التربية، جامعة الموصل، العراق



 مناهل فوزي بولص و عبد المطلب سيد محمد
 

209
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