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 األدغالمن  أنواع أربعةونمو  أنباتات النباتية لبعض المحاصيل في خلفاألليلوباثي للم تأثيرلا
 

 عامر محسن المعاضيدي             جنان عبد الخالق سعيد              وسن صالح حسين    

                                                                                    جامعة الموصل    /كلية التربية /قسم علوم الحياة            جامعة الموصل /كلية العلوم/ قسم علوم الحياة                      

 

 (1/2014/ 20؛  ُقبل   11/11/2013  )ُاستلم 
 

 خص ملال
المخلفمماا الاباتيممة  تمميريرجامعممة الموصممل لدراسممة  كليممة العلمموم/ تجربممة فممب البيمما الاجمماجب التممابم للسممم علمموم الحيمماة/ إجممرا تممم 

ممن  أاموا  ألربعمة البمذور والاممو إابماافمب وان  %( وان:15،10التربمة ) إلى( المضافة الصفرا لمحاصيل )الحاطة، الشعير، الذرة 
الماروعمة  لألدغمالالبمذور والاممو  إابمااالاتماج  حصمول تربميط فمب  أظهمرا ،شملا )الكلغان، الحايطة، ام الحليب، الفمران( األدغال

فممب التممرب الحاويممة علممى مخلفمماا المحاصمميل المدروسممةن ملاراممة مممم الاباتمماا الااميممة فممب تربممة الملاراممة )بممدون مخلفمماا( مممم وجممود 
وجمدا  ،عمن الملارامة اإلابماااسمبة مجويمة لتربميط  أعلى أن، وقد تبين األدغال أاوا او  المخلفاا فضال عن  بتيريراوية فروقاا مع
اسمبة اختماال فمب  أعلمى%(، فمب حمين ان 44،4بلغا ) إذ% 15مخلفاا الذرة الصفرا  المضافة باسبة  بتيريردغل الفران فب بذور 

%، وفمب اممو الجمذور تبمين 15مخلفاا الحاطمة المضمافة باسمبة  بتيريردغل الحايطة %( فب 78،4)الخضري بلغا  المجمو  طول
%، 15 إضمافة( فب اباتاا دغل الفران الاامب فب التربة الحاوية على مخلفاا الشمعير باسمبة 58،42اسبة تربيط سجلا ) أعلى أن

% وكاامممما 15ا الحاطممممة المضممممافة باسممممبة مخلفمممما بتمممميريراسممممبة تربمممميط  أعلممممىوكممممذلل بالاسممممبة للمممموان الجمممماط اظهممممر دغممممل الحايطممممة 
 ن%(95،18)

فمب اسمتجابتها  األدغمالاالليلوبمارب فضمال عمن تبماين  تيريرها إظهارتباين مخلفاا المحاصيل الرالرة فب  إلىكما تشير الاتاج  
ب المخلفمماا الاباتيممة للتحممري عممن وجممود المركبمماا الفعالممة فمم األوليممةالكشمموفاا  أشمماراللتممارير االليلوبممارب لمخلفمماا المحاصمميلن وقممد 

يعما   أنالتااياماا والصمابواياياا والتمب ممن الممكمن  الفالفواماا، الكاليكوسميداا، لللويمداا،ا وجمود مركبماا إلمىللمحاصيل الرالرة 
بعمد اعلمد تركيبما  أومركبماا ابسمط  إلمى اتحولهم إمكاايمة إلمىالدراسماا  أشماراوالتمب  ،األدغمالواممو  إابمااالتربيطب فب  التيرير إليها

 نالتربة إلىتحررها 
 .اهرة الشمس، الحاطة ،، األدغالاألليلوبارب : الكلمات الدالة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
This study was conducted in the glasshouse in Biology Depertment\ College of Sciences\ 

Mosul University to study the effect of the crops (wheat, Barley, corn) residues that added to the 

soil at ratio (10,15%) W:W in seed germination and growth of four weeds includes (Silybum 

marianum L., Lolium rigidum. L., Sonchus  oleraceus L., Panicum Spp.). The results showed 

inhibition in seed germination and growth of the weeds growing in the soil containing the crops 

residues compared with the plant (weeds) growing in control soil (with out residues). Also the result 
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showed variation in the crops allelopathic effect on germination and growth of the weeds treated 

with the crops residues. Moreover, the results show a difference in allelopathic effect of the crops 

residues, in addition the weed species differ in their response to the effect There is significant 

difference between the type of residues rather than weed species, it was found that the highest 

inhibition in seed germination was in (Panicum) seeds affected by corn residues added at ratio 15% 

which reached up to (44.4), while in the growth of the weeds, the highest reduction in shoot length 

recorded (78.4) noticed in Lolium at the ratio 15% of Wheat residues but in the root length highest 

reduction recorded (58.4%) noticed in Panicum at the ratio 15% of Barley residues ,in dry weight 

the highest inhibition noticed in Lolium affected by Wheat residues added at ratio 15% whicht 

reached  up to (95.18). The initial detection of the active compounds in the crops residues indicate 

the exsistance of the compounds include (Alkaloids, Glycosides, Flavonoids, Tannins and 

Saponins) which had inhibition effect and can be converted to simpler or more complicated forms 

after being  released to the soil. 

 

Keywords: Allelopathy, Weed, Wheat, Sunflower.  
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  المقدمة

علمى الضمو  المحاصميل  كواها تامافس إلى إضافةمن المشاكل الشاجعة التب تواجه الاراعة فب معظم دول العالم  األدغال دتع
 األدغممالفممب مكافحممة  ق الشمماجعةاجممومممن الطر  ،والحاصممل لممذلل يتوجممب مكافحتهمما اإلاتمما قلممة فممب  مسممببة قممموالغممذا  والرطوبممة والمو 

تسمبب  أاهماملاومة لهمذ  المبيمداا كمما  األدغالمن  أجيالاستمرار استخدام المبيداا يات   أنوجد  ولكناستخدام المبيداا الكيماجية 
 أاموا وجود  إلى األاظارفاتجها  ،افعا أكرربديل يكون  إيجاد إلى األخيرةفب الساواا  األبحاث توجها األسبابولهذ   ،للبيجة اتلور

مركبماا  إاتما تحمدث ممن خمالل  Secondary metabolites  (An et al., 1997)رااويمة ايضمية تامت  اموات  التمب ممن الاباتماا
عمرط االليلوبمارب  وقمد نAllelochemicalsوسمميا همذ  المركبماا  األخمر والاممو والتكمارر فمب الكاجاماا  اإلابماافب  تؤرركيماجية 

Allelopathy طبيعيممة  أدغممالمبيممداا  إلاتمما  األخيممرة اآلواممةاسممتغلا فممب  التممبو  ،كظمماهرة بايولوجيممةNatural herbicides  مممن
الاباتيمة  األجماا باسمتخدام المركبماا المتحمررة ممن    (Samad et  al., 2008)اباتمااممن ال أاموا خمالل التمداخل البايوكيمماجب بمين 

همب  همذ  الظماهرة أصمبحااذ  ،مرحلمة الاضم  إلمىالبمذرة وصموال  ابمااأتؤرر فب جميم مراحل حيماة الابماا ابتمدا  ممن التب المختلفة 
 ,.Heidarzadeh et al) باستخدام مخلفاتها لمحاصيلالمرافلة ل األدغالها أداة لمكافحة عدالتلاية الطبيعية والبيولوجية التب يمكن 

الاباتيمة المختلفمة  األجماا  الكيماجيمة المتحمررة ممن باسمتخدام  المركبماا األدغالالتكاولوجيا المااسبة للسيطرة على  كما وتعد (،2010
المرا وغيرهما  المذرة، اهمرة الشممس، الشموفان، الشمعير، وممن همذ  المحاصميل همب الحاطمة، ،Naseem et al., 2009)) للمحاصميل

محاصمميل فمب السمميطرة وان الغايممة ممن اسممتخدام همذ  ال ناألدغمالعلممى اممو  والتمب تعمرط بامتالكهمما جهمدا اليلوباريمما فمب الحممد والسميطرة
بصممورة طبيعيممة فممب  األدغممالاالسممتفادة مممن خاصممية التربمميط للمركبمماا االليلوباريممة فممب مكافحممة و مممن خممالل االاتلاجيممة  األدغممالعلممى 

وفمب دراسمة   (Weih et al., 2008)،جيمال الملبلمةألسمتدامة لا أكرمرالاظمام الاراعمب ممما يسمهم فمب تطموير الماظم الاراعيمة وجعلهما 
حصممول الحظمما اسممود(  )ابممي ، الشممعير صممافين مممنلمخلفمماا  االليلوبممارب تمميريرلمعرفممة ال Goran and Sakri (2009)جراهمما أ
  .Brassica Spp., Cephalaria nigra  L., Avena fatua  L همب األدغمالممن  أاموا  أربعمة بمذور أابماافمب  ختماالا

,Echinochtoa  crasأشمماركممما  نHesammi and Farshidi (2012)  الممدغلين وامممو أابممااحصممول اختمماال فممب  إلممى 
Eupharbia Spp.  وXanthium strumarium L. واكمد نالاامية فب الترب الحاوية على المخلفاا الاباتية للحاطمة Narwal 

(2013)   Haouala and الممذرة الصممفرا  و البيضمما  و اهممرة الشمممس( والمحاصمميل الشمممتوية بممان بعممم  المحاصمميل الصمميفية( 
وقمممد القممما ن Spp. Brassicaالخمممردل ممممن  أاممموا واممممو  أابمممااو الشمممعير و الشممموفان( وغيرهممما لهممما اللمممدرة علمممى الحمممد ممممن )الحاطمممة 

وان ايممادة  ناألدغممال إلدارةقبمموال واسممعا كطريلممة عمليممة أماممة ومفيممدة بيجيمما  المخلفمماا الاباتيممةدغممال باسممتخدام ألالمكافحممة البايولوجيممة ل
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معرفممة  إلممىوتهممدط الدراسممة الحاليممة  ناإلاسممانعلممى البيجممة وصممحة  المتبعممةالسمملبب للطممرق  تمميريرال االهتمممام بهممذ  الطريلممة يرجممم الممى
  المرافلة لها األدغالمن  أاوا  أربعة وامو أاباافب  الصفرا  والذرة الشعير، لمحاصيل الحاطة، للمخلفاا الاباتيةاالليلوبارب  تيريرال

والفممران  ،.Sochus oleraceus Lام الحليممب،  .Lolium rigidum Lالحايطممة ، .Silybum marianum L )الكلغممان
Panicum Spp.ن) 

 

  مواد البحث وطرائقه

مخلفاا  تيريرتضمن البحث اجرا  تجربة فب البيا الاجاجب التابم للسم علوم الحياة /كلية العلوم /جامعة الموصل لدراسة 
 Silybum،)الكلغمممان األدغمممالمممممن  أاممموا  ألربعمممةالبمممذور والاممممو  أابممماافممممب  المممذرة الصمممفرا  الشمممعير، رالرمممة محاصممميل الحاطمممة،

marianumL.، الحايطةLolium rigidum L.  ، ام الحليبSochus oleraceus L. ،  والفرانPanicum Spp. L.ن) 
د الحصماد ممن بعم المذرة الصمفرا ( الشمعير، جمعا المخلفاا الاباتية )الجما  الخضمري( لمحاصميل )الحاطمة، جمع النماذج النباتية :

وجففممما وسمممحلا فمممب  قطمممم صمممغيرة إلمممى قطعممما المخلفممماا و ،20/7/2012المممماار  الخاصمممة فمممب مديامممة الموصمممل بتممماري  بعممم  
  نبالستيكية فب الرالجة أكياسوحفظا فب ، Blenderجهاا

 Loliumالحايطممة  ،.Silybum marianum L ،هممب )الكلغممان األدغممالربعممة اامموا  مممن أتممم اختيممار  : األدغــالمصــدر بــذور 

rigidum L.  ، الحليب أمSochus oleraceus L. ،  والفرانPanicum  Spp)،  وقد تم  ،التب ترافق المحاصيل المذكورة اعال
 The National Centerالهاشممية  األردايةالمركا الدولب للبحوث الاراعية واالستدامة المملكة  من األدغالى بذور الحصول عل

for Agricultural Research and Extension, Hashemite Kingdom of Jordan،  وكااما فمبوتمم اختبمار حيويتهما 
 ن %98الفران و % 90ام الحليب و % 96الحايطة و % 89الكلغان 

 تهيئة التربة المستخدمة في الزراعة :
 إضمافةاجيما وباسمب الذرة الصفرا  مم تربة مايجيمة مجففمة هو  الشعير، تم ما  مسحوق مخلفاا كل من المحاصيل الحاطة،

مكمممرراا لكمممل  أربممممواسمممتخدما  سمممم(، 25سمممم( وارتفممما  ) 20بالسمممتيكية بلطمممر ) أصمممصرمممم واعممما فمممب  وان، وان: %( 15، 10)
 ررلضممان تحمم أصميصمممل ممن المما  لكممل  250 إضمافة، وقممد تمم مخلفماا( إضمافةمعاملمة ولغمر  الملاراممة اسمتخدما تربمة )بممدون 

 األدغممالبمذور لكممل مممن  10واحممد وبعممد ااتهما  فتممرة التحضممين، ارعمما  أسمبو لمممدة اجمماجب فمب البيمما ال األصممصوتركمما  ،ركبمااالم
وضممعا البمممذور بصمممورة متجااسممة وماتظممممة ممممن حيمممث  اذ 25/12/2012( بتممماري  الحايطمممة، ام الحليممب، الفمممران ن،المختبممرة )الكلغممما

 ،م   2±  20البيما الاجماجب فمب درجمة حمرارة ووضمعا فمب  ،سمم عمن سمطح التربمة رمم سمليا بالمما  0.5المسافة بين البذور وبعمق 
 للمعادلة التالية:  تبعا   لإلابااتم حساب الاسب المجوية  (،2010 ،)سعيد ،يوم( من الاراعة 15وبعد مرور )
 

        عدد البادراا الظاهرة                                  
 ((ISTA, 1976 100×   ممم ممممممممم    = لإلابااالاسبة المجوية 

 عدد البذور الماروعة                       
 

وتم سلب الاباتاا عاد الحاجة بكمياا  ( بادراا بحيث كااا المسافاا متساوية تلريبا بين البادراا المتبلية،5وخف  العدد الى )
م فصل الجا  الخضري عن الجذري قلعا الاباتاا وت اإلاباامن  يوم( 60) متساوية من الما  خالل فترة التجربة وبعد مرور

ساعة وسجلا  72م  لمدة  70الخضري والجذري، رم جففا فب فرن كهرباجب بدرجة  المجمو وتم قياس طول  وغسلا الجذور،
 نأواااها الجافة

 وتم حساب نسبة التثبيط عن المقارنة )لجميع الصفات( حسب المعادلة التالية :  
 

 (2001وآخرون،( Chung    100× المعاملة / المقارنة(  -ارنة = )المقارنة نسبة التثبيط عن المق           
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للبياامماا  اإلحصمماجبواجممري التحليممل  جربممة عامليممةتك (.R.C.B.D)الكاملممة  العشممواجية للطاعمماااوقممد افممذا التجممارب حسممب تصممميم 
 (2010، متوسطاا المعامالا )عاترللتميا بين % 5عاد احتمالية واستخدم اختبار داكن متعدد المد  ، SASوفق براام  

 

 في المخلفات النباتية: الكشف عن بعض المركبات الفعالة
 ن(2007)ال شاكر، :الكشف عن الفالفونات -1
    (Roopashree et al., 2008) :الكشف عن الصابونينات -2
 (2007)ال شاكر،: الكشف عن الكاليكوسيدات -3
  ( (Harborne, 1973 حسب طريلة :الكشف عن القلويدات -4
 ( 2009)وآخروناتبعا طريلة محمد  الكشف عن التانينات: -5

 ( Abbas et al., 2012)اعتمدا طريلة  الكشف عن التربينات والستيرويدات: -6

 

 النتائج 
 عاملممةالم لألدغممالالبممذور  إلابمماايتبممين حصممول اختمماال معامموي فممب الاسممبة المجويممة  (1مممن ملاراممة المتوسممطاا فممب الجممدول )

( فممب دغممل ام الحليممب عاممد 24 ,8اسممبة مجويممة للتربمميط قممد سممجلا ) أعلممىوعاممد حسمماب الاسممبة المجويممة للتربمميط عممن الملاراممة تبممين ان 
ملاراممة  مممنو  %ن10 اإلضممافةة اسممباقممل اسممبة تربمميط عممن الملاراممة لوحظمما فممب دغممل الفممران عاممد  أنفممب حممين  %ن15 إضممافةاسممبة 
 جابةتاسموعمن ، فمب دغمل الفمران %(69سمجلا ) إذ ،%15الاسمبة عامد لوحظا  أاباااسبة  اقل أنظهر  اإلضافةاسب  اامتوسط
حساسمية للمعاملممة  أكرمرعمد تفمران البمذور دغمل  أناسمتات   أنوبهممذا يمكمن  األربعمة األدغمالبمين  رتميرظهمر تبماين فمب ال األدغمالامو  

مخلفمماا  اممو  المخلفماا تبمين ان تميريرومممن ملارامة  ،اقمل حساسمية أظهممراالكلغمان قمد  بمخلفماا المحاصميل فممب حمين ان بمذور دغممل
دغمل  بمذور أابماااسبة تربميط فمب  أعلىبياما سببا مخلفاا الشعير  ،والفرانبذور دغلب الحايطة  أابااتربيطا فب  أكررالذرة كااا 

 ظهممرا اإلضممافةواسممبة اممو  المخلفمماا  ومممن التممداخل بممين الحليممبن أمدغممل  إلابممااتربيطمما  أكرممروكاامما مخلفمماا الحاطممة ، الكلغممان
مخلفممماا المممذرة الصممفرا  وعامممد اسمممبة  تمميرير% فممب دغمممل الفمممران ب50سمممجلا  أابممماافروقمماا معاويمممة بممين المتوسمممطاا وان اقمممل اسممبة 

 ن(4,44)بلغا اسبة التربيط  إذ %15 اإلضافة
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 )الكلغــانا األدغــالبــذور  إلنبــاتة المئويــة )الحنطــةا الشــعيرا الــذرر الصــفران( فــي النســب المخلفــات النباتيــة لـــ تــأثير: 1جــدولال
 الفران(. الحليبا أم الحنيطةا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

       
الااميمة فمب  لألدغالالخضري  المجمو  ( فب طولالصفرا  الذرة، الشعير، مخلفاا )الحاطة تيريرتظهر  (2) الاتاج  فب الجدول أما

ممن ملارامة  ،)بدون مخلفاا( الاامية فب تربة الملاراة ألدغالا %( ملاراة مم15،10ية على المخلفاا المضافة باسبة )الترب الحاو 
% من المخلفاا ملاراة مم 15و 10 باسبة اإلضافةلوحظ اختاال معاوي فب طول المجمو  الخضري بتيرير  اإلضافةمتوسط اسب 

%( لممدغل الحايطممة عاممد التركيمما 67.6اسممبة تربمميط كاامما ) أعلممى أنللتربمميط لمموحظ  وعاممد حسمماب الاسممبة المجويممة ) بممدون مخلفمماا(ن
 نعن الملاراة %(38بلغا ) إذ %15واقل اسبة تربيط كااا لدغل الفران عاد التركيا  15%
با اكبممر مخلفمماا الحاطممة سممب أن إلممىمشمميرة المخلفمماا  تمميريراممو  المخلفمماا يظهممر حصممول تبمماين معامموي ل تمميريرملاراممة  عاممدو        

 تربيطب فب دغلب الكلغان والحايطةن تيرير
 %( فمب طمول78.4تبمين ان اكبمر اسمبة مجويمة للتربميط عمن الملارامة بلغما ) إضمافتهاومن التداخل بين امو  المخلفماا واسمب        

 أكرمرالحايطمة كمان دغمل  أن وبهمذا اجمد %ن15التربة باسمبة  إلىالخضري لدغل الحايطة بتيرير مخلفاا الحاطة المضافة المجمو  
 ندغل الفران كان اقل تيررا  بالمعامالا أنلتيرير المخلفاا الاباتية فب حين  حساسية

 
 
 
 

 نوع الدغل
نسبة            

 اإلضافة

متوسط نسبة  نوع المخلفات النباتية

 اإلضافة

نسبة التثبيط 

 لنسب اإلضافة
 الذرة الصفراء الشعير الحنطة

 الكلغان

 86a* 86a 86a 86a 0.0 مقارنة

10% 83b 63c 80b 75c 12.8 

15% 83b 70b 80b 77b 10.5 

 تأثير نوع المخلفات
84a 

 
73c 82ab  

 الحنيطة

 96a 96a 96a 96a 0.0 مقارنة

10% 83b 76c 66d 75c 21.9 

15% 93a 76c 63e 78b 18.8 

  90a 82b 75c تأثير نوع المخلفات

 ام الحليب

 93a 93a 93a 93a 0.0 مقارنة

10% 76c 73cd 83b 77b 17.3 

15% 55e 73cd 83b 70c 24.8 

  74c 79b 86a تأثير نوع المخلفات

 الفران

 90a 90a 90a 90a 0.0 مقارنة

10% 90a 83c 90a 87b 3.4 

15% 86b 73d 50e 69c 23.4 

  88a 82b 76c تأثير نوع المخلفات

  حسب اختبار داكن متعدد 5المعامالا تحا مستو  احتمال األرقام  ذاا األحرط المتشابهة تعاب عدم وجود فروقاا معاوية بين %
 المد  عاد كل عامل وعاد كل تداخل لكل او  اباتب ن
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)الكلغانا  لألدغال : تأثير المخلفات النباتية لـ )الحنطةا الشعيرا الذرر الصفران( في طول المجموع الخضري )سم( 2لجدول ا
 نالحنيطةا ام الحليبا الفران(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

% حسمب اختبمار داكمن متعمدد الممد  5*األرقام ذاا األحرط المتشابهة تعامب عمدم وجمود فروقماا معاويمة بمين المعمامالا تحما مسمتو  احتممال 
 عاد كل عامل وعاد كل تداخل لكل او  اباتب

 

مجويممة ومممن حسمماب الاسممبة ال ،لألدغممالالجممذري  المجمممو حصممول اختمماال فممب طممول  إلممى( 3تشممير الاتمماج  فممب الجممدول )و  
كمما اظهمر دغمل الكلغمان عامد ، %15 اإلضمافةلمدغل ام الحليمب عامد اسمبة ااسبة مجوية لالختاال لوحظا فب  أعلىللتربيط اجد ان 

الجمذري  المجممو ظهمر اختماال فمب طمول  اإلضمافةاسمب  تميرير ملارامة وعادن (6.8) والبالغة اختاالاقل اسبة  ن%10 اإلضافةاسبة 
امو  المخلفماا يظهمر تبماين معاموي بمين  تميريروعمن  ،%( ملاراة مم معاملة الملارامة )بمدون مخلفماا( 15,10) اإلضافةاسب  تيريرب

 نفب طول الجذور تيريرهافب  المخلفاا للمحاصيل الرالرة
 الاتماج  وجمود فروقماا معاويمة بمين المتوسمطاا لطمول أظهمرا، إضمافتهاامو  مخلفماا المحاصميل واسمبة  التمداخل بمينممن و 

سممجلا  إذ %15 اإلضممافةمخلفمماا الشممعير عاممد اسممبة  تمميريرسممجل لممدغل الفممران باسممبة اختمماال  أعلممى أنلمموحظ  إذالجممذري   المجمممو 
 ن(6,72وبلغا ) ،%10لدغل الكلغان المعامل بمخلفاا الذرة المضافة باسبة  شوهدبياما اقل اسبة اختاال ( 58,42)

ومممن حسمماب  ،المعاملممة لألدغممالث اختمماال فممب المموان الجمماط حممدو  (4فممب الجممدول ) اإلحصمماجباتمماج  التحليممل  أظهممرا كممما
واقمل اسمبة  (85.6) بلغما %15 اإلضمافةالاسبة المجوية للتربيط كااا اعلى اسبة تربيط فب الوان الجاط لدغل الحايطة عامد اسمبة 

 تمميريرلمموان الجمماط باسممبة تربمميط فممب ا أعلممىالحايطممة واظهممر دغممل  ن%10 اإلضممافةعاممد اسممبة لممدغل الفممران  (35.8) سممجلاتربمميط 
 ،لألدغمالهما علمى الموان الجماط تيرير المخلفاا الاباتيمة تباياما فمب  أبدا %(ن95.18% وكااا )15مخلفاا الحاطة المضافة باسبة 

ذ لوحظ أن مخلفاا الحاطة كااا أكرر تيريرا على الكلغان، فب حين سببا مخلفاا الشعير تيريرا تربيطيما أكرمر ممن بليمة المخلفماا ا
والشمعير تميريرا   لحايطة ولم تظهر المخلفاا الاباتية فروقاا معاوية عامد دغمل الفمران، كمما وأظهمرا مخلفماا كمل ممن الحاطمةلدغل ا

 تربيطيا أعلى من مخلفاا الذرة فب الوان الجاط لدغل ام الحليبن

 
 نوع الدغل

 
نسبة            

 اإلضافة

  نوع المخلفات النباتية
متوسط نسبة 

 اإلضافة

 
نسبة التثبيط 

 اإلضافة لنسب

 الذرة الصفراء الشعير الحنطة

 
 

 الكلغان

 5.8a* 5.8a 5.8a 5.80a 00.0 ملاراة

10% 3.2b 3.5b 3.6b 3.43b 48.9 

15% 2.6c 2.8c 2.6c 2.66 c 54.2 

  3.86b 4.03a 4.00a تيرير او  المخلفاا

 
 

 الحايطة

 22.3a 22.3a 22.3a 22.3a 0.0 ملاراة

10% 6.42d 5.98d 15.3b 9.23b 58.7 

15% 4.83e 5.97d 10.9c 7.23c 67.6 

  11.18b 11.41b 16.16a تيرير او  المخلفاا

 
 

 ام الحليب

 2.35a 2.35a 2.35a 2.35a 0.0 ملاراة

10% 0.87c 0.75c 1.67b 1.09b 53.7 

 

15% 0.77c 0.87c 0.92c 0.85c 63.9 

  1.33b 1.32b 1.64a تيرير او  المخلفاا

 
 
 الفران

 3.45a 3.45a 3.45a 3.45a 0.0 ملاراة
 

10% 2.12bc 2.27bc 1.52d 1.97c 42.9 

15% 2.12bc 1.85c 2.47b 2.14b 38.0 

  2.56a 2.52ab 2.48b تيرير او  المخلفاا
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 كل عامل وعند كل % حسب اختبار دنكن متعدد المدى عند 5المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتمال  األحرف ذات   األرقام

 تداخل لكل نوع نباتي .
 

    ألدغـــال )ســم( لجـــذري)الحنطــةا الشـــعيرا الــذرر الصـــفران( فــي طـــول المجمــوع ا : تــأثير المخلفـــات النباتيــة لــــ3لجــدول ا
 .الحنيطةا ام الحليبا الفران( )الكلغانا

 

 نوع الدغل

 

نسبة            

 اإلضافة

  نوع المخلفات النباتية

متوسط نسبة 

 اإلضافة

 

نسبة التثبيط 

 لنسب اإلضافة
 

 الحنطة

 

 الشعير

 

 الذرة الصفراء

 الكلغان

 7a 7a 7a 7a 0.0 مقارنة

10% 6.6a 6.3a 6.7a 6.53b 6.8 

15% 6.3a 4.6b 6.3a 5.73c 8.2 

  6.63a 5.96b 6.66a تأثير نوع المخلفات

 

 الحنيطة

 9.5a 9.5a 9.5a 9.5a 0.0 مقارنة

10% 5.0c 6.1bc 8.1ab 6.4b 32.7 

15% 4.4c 6.8bc 6.3bc 5.83c 38.7 

  6.30b 7.46a 7.96a تأثير نوع المخلفات

 

 

 ام الحليب

 6.0a 6.0a 6.0a 6.0a 0.0 مقارنة

10% 3.8b 3.3b 3.9b 3.66b 39.0 

15% 3.5b 2.7b 3.1b 3.1b 48.4 

  4.43a 4.00a 4.33a تأثير نوع المخلفات

 

 

 الفران

 5.05a 5.05a 5.05a 5.05a 0.0 مقارنة

10% 4.1ab 3.8ab 4.3ab 4.06b 19.7 

15% 2.5c 2.1c 3.7ab 3.86c 23.6 

  3.88b 3.65b 4.35a تأثير نوع المخلفات

  حسب اختبار دنكن متعدد المدى عند كل عامل وعند كل 5األرقام ذات األحرف المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتمال %

 تداخل لكل نوع نباتي .

)الكلغانا           لجاف )ملغم( ألدغال تأثير المخلفات النباتية لـ)الحنطةا الشعيرا الذرر الصفران( في الوزن ا : 4الجدول 
 .الحنيطةا ام الحليبا الفران(

 

 نوع الدغل

 

نسبة            

 اإلضافة

  نوع المخلفات النباتية

متوسط نسبة 

 االضافة

 

نسبة التثبيط 

 لنسب االضافة
 

 الحنطة

 

 الشعير

 

 الذرة الصفراء

 

 

 الكلغان

 0.445a 0.445a 0.445a 0.445a 0.0 مقارنة

10% 00.123e 0.283b 0.202c 0.202b 54.7 

15% 0.133d 0.112f 0.111f 0.118c 73.5 

  0.233c 0.280a 0.252b تأثير نوع المخلفات

 

 الحنيطة

 0.145a 0.145a 0.145a 0.145a 0.0 مقارنة

10% 0.120e 0.016d 0.090b 0.075b 48.3 

15% 0.007g 0.009f 0.0480c 0.021c 85.6 

  0.090b 0.056c 0.094a أثير نوع المخلفاتت

 

 ام الحليب

 0.037a 0.037a 0.037a 0.037a 0.0 مقارنة

10% 0.007c 0.005d 0.016b 0.009b 75.7 

15% 0.005d 0.007c 0.008c 0.006c 83.8 

  0.016b 0.016b 0.020a تأثير نوع المخلفات

 

 الفران

 0.014a 0.014a 0.014a 0.014a 0.0 مقارنة

10% 0.010b 0.010b 0.007d 0.009b 35.8 

15% 0.008cd 0.007d 0.009bc 0.008bc 42.9 

  0.010a 0.010a 0.010a تأثير نوع المخلفات
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 لالدغممال الااميممة فممب التربممة الحاويممة علممى مخلفمماا )الحاطممة والشممعير والممذرة( األوراقااخفمما  فممب عممدد  (1ظهممر الشممكل )ي       
لدغل الحايطة  اقاألور اسبة اختاال فب عدد  أعلىوكااا  لالدغال الاامية فب تربة الملاراة )بدون مخلفاا( األوراق ملاراة مم عدد

الامامب فمب  %( لمدغل الحايطمة4.2، واقمل اسمبة اختماال كااما )%(58.4وقمد بلغما ) %15مخلفاا الحاطمة المضمافة باسمبة  تيريرب
 األربعمة لألدغمال( حدوث اختماال فمب المسماحة الورقيمة 2%نيتضح من الشكل )15 إضافةالتربة الحاوية على مخلفاا الذرة وباسبة 

اسمبة اختماال كااما  أعلمىولموحظ ان  اختمااال المسماحة الورقيمة فمب معظمم المعمامالا،فمب  تماريرا   أكرر %15ركيا المدروسة وكان الت
  ن %15مخلفاا الحاطة المضافة باسبة  تيريرلدغل الحايطة ب
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 المدروسة لألدغال األوراقفي عدد  الذرر الصفران( الشعيرا المخلفات النباتية )الحنطةا تأثيريبين  : 1الشكل      
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 ( لالدغال المدروسة²)سم ساحة الورقيةفي الم الذرر الصفران( الشعيرا يبين تأثير المخلفات النباتية )الحنطةا :2لشكل ا

ذرة         شعير        حنطة            ذرة         شعير        حنطة               ذرة         شعير        حنطة           ذرة         شعير        حنطة                   

 الفران                                                      أم الحليب                              الحنيطة                                      الكلغان                                  

        

 قارنةم      

 
    10% 

           

        15% 
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( كمما الصمفرا المذرة  للتحري عن وجود المركباا الفعالة فب المجاميم الخضرية لم )الحاطة، الشعير، األوليةالكشوفاا  أشارا
يجمة الكشمط فب حين كااا ات التاايااا، الصابواياياا، وجود الللويداا، الكاليكوسيداا، الفالفوااا، إلى( 5هو مبين فب جدول )

الكشط عن التربيااا فكااا موجبة لمخلفاا الشعير والذرة )باسبة اكبر( وسالبة فب المخلفاا الاباتية  أما عن الستيرويداا سالبة،
 للحاطةن

 
 .الذرر( عن المركبات الكيمائية الثانوية في المخلفات النباتية لـ )الحنطةا الشعيرا األوليالكشف  :5جدول ال
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  المناقشة
المخلفماا الاباتيمة لمحاصميل  تميريرالفمران ( ب ،ام الحليمب ،الحايطمة، )الكلغمان لألدغمال الامموالبمذور و  أابااان االختاال فب 

ممممن مخلفممماا  تربمممةال إلممىالمركبمماا االليلوباريمممة المتحمممررة  إلمممىقمممد يعممما   أسممبو والمحضممماة لممممدة  (الصممفرا المممذرة ، الشمممعير ،)الحاطممة
عمن طريمق تحلمل المخلفماا او  Leachingالمحاصيل المضمافة المى التربمة والتمب ممن الممكمن ان تتمراكم فيهما اتيجمة لعمليمة الغسميل 

تذوب فب الما  وتصبح جاهاة الن تؤخمذ ممن قبمل  أن بإمكااهاالمجهرية الموجودة فب التربة وان هذ  المركباا  اإلحيا الاباتية بفعل 
الماروعمة فمب تلمل  األدغمالواممو اباتماا  البمذور إابماافمب  تميريراالتركيما الممؤرر مسمببة  إلىبحيث تصل  ،الاباا وتحدث ضررا فيه

بعم  االاايمماا التمب تسمهم فمب تحلمل بعم  الممواد  فمبالمركبماا  تميرير تلمل إلمىقد يعما   اإلابااالتربيط فب ان سبب  كما، التربة
مرممل  ةالبمذر  أابمماا تمؤخر او االالسممام الخلموي التمب تمامممالتشمرب و  عمليممةبعم  المركبمماا فمب  تميريرفضمال عممن  ،المخاوامة فمب البممذرة

وتتفمممق همممذ  الاتممماج  ممممم ماوجمممد   ن(Macias, 2002)لسمممام الخلممموي والتمممب تكمممون مربطمممة لالا (Camphor, Cineol)مركبمممب 
Ghafarbi et al., (2012) وطمول الجما  الخضمري والجمذري لمدغلب  البمذور أابماافمب اسمبة  ا  بمان بمذور الحاطمة سمببا ااخفاضم

 نالاامية معها فب افس الحلل )الداتورة وابو شوارب(
االليلوباريمممة المتحمممررة ممممن المركبممماا  إلمممىوالممموان الجممماط قمممد يعممما   الخضمممري والجمممذري المجممممو التربممميط فمممب طمممول  أنكمممما 

وان  ،لتلمل المخلفماا اإلضمافةواسمب  األدغمال أاموا بماختالط  هماتيرير لموحظ تبماين فمب  حيث للمحاصيل المدروسة المخلفاا الاباتية
يتحممدد حسممب طبيعممة الابمماا الواهممب وطبيعممة  االليلوبممارب تمميريركممما ان ال، هممذا التبمماين قممد يعمما  الممى طبيعممة الابمماا والعامممل الممورارب

و تعمل هذ  المركباا على تربميط طمول المجممو  الجمذري، إذ ، (2010 ،وتركياها وحساسية الجا  الاباتب )سعيد المركباا المتحررة
وكسمين ممما يمؤدي اإلاايماا وتللل فعاليتها و لربمما ارتبطما بإاايمماا خاصمة بالتفماعالا الوسمطية المؤديمة لتكموين اال قد تؤرر على

بمراهيم)جمعمة  إلى عرقلة تكوياه أو تكوياه بكمياا قليلمه جمدا ال تكفمب السمتطالة الجمذير وقمد تمم قصمل وتشمخيص بعم   (ن2011،وا 
 ,Ferulic, P-coumaric, Syringic)     األحمما الفياولية ممن مخلفماا المذرة الصمفرا  المتحللمة فمب التربمة تشممل   األحما 

Vanillic) ، احتمموا  مخلفمماا الحاطممة علممى بعمم  المركبمماا الفياوليممة والتممب قممد  إلممى( 1997) ،البرهمماوي وأشممار (1996 ،ري)الممماو
 ناألدغالالتيرير التربيطب على  إليهايعا  

 الذرر الشعير الحنطة ائيةالمركبات الكيم

 الكاليكوسيداا
 الللويداا
 الفالفوااا
 التربيااا
 التاايااا

 الستيرويداا
 الصابوايااا

+ 
+ 
+ 
- 
+ 
- 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 
+ 
+ 
++ 
+ 
- 
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المى ان المركبماا االليلوباريمة التمب ترمبط اممو بعم   ذلملسمبب  %( قمد يعما 15,10) اإلضمافةاسمب  تميريرختالط فب اال نا
ملاوممة  أوكواها حساسة  إلىوالذي قد يعود  األدغالمن  أخر  ألاوا  ا  تيرير او اقل  ةكون غير مؤرر تا معين ربما عاد تركي األدغال

 %15 اإلضمممافةقمممد لوحظمما عامممد اسمممبة  األعلمممىاسمممبة التربمميط  أنيؤكمممد  وهممذا مممما ،اإلضمممافةيعتممممد علممى اسمممبة  التممميريران  إذ تمميريرلل
 إلمى عامدما تتحمرر ألاهمااحرون الى ان تارير المركبماا االليلوباريمة يعتممد علمى تركياهما الب أشاروقد  ،ولمعظم المحاصيل المستخدمة

العواممل االحياجيمة والالحياجيمة )خاصمة  بتميريرواضحا ومباشرا على الابماا المسمتلبل ولكمن  تيريرهايكون  الاباتية ال األجاا التربة من 
، (Reigosa et al., 1999)             علمى الابماا المعمر  لهما   يرهماتيرتصمل المى التركيما الممؤرر ويظهمر  الكاجاماا الدقيلمة(

أن بعمم  المركبمماا االليلوباريممة يظهممر تيريرهمما عاممد التراكيمما الواطجممة فممب حممين يظهممر تمميرير الممبع  األخممر عاممد التراكيمما فضممال عممن 
 أنية الجما  الابماتب واسمتجابة الابماا المسمتلبل االليلوبمارب يتحمدد حسمب طبيعمة المركبماا وتراكياهما وحساسم التميريرالعالية وذلل الن 

 Medicago  جماوجمذور ال ألوراقالمستخلصماا الماجيمة  أنفمب دراسمته  Koloren (2007)وجمد حيمث  نملاومما   أوكمان حساس ما 

sativa L. وVicia craccal L. ( ربطما 5،25،50المضمافة بتراكيما )%بهم األدغمالالبمذور والاممو الربعمة ااموا  ممن  أابماا ) 
Amaranthus retroflexus,Lolium perenne L.,Pomoea hederacea L., Portulaca aleracea L.)   والحمظ

لموحظ اختماال واضمح وان سمبب  األوراقالمخلفماا الاباتيمة فمب المسماحة الورقيمة وعمدد  تميريروعمن  التركيان ةادايط باادياد اسبة التربي
 IAAعلمى االوكسميااا مرمل  المركبماا االليلوباريمة المتحمررة ممن المخلفماا الاباتيمة تيرير االختاال فب المساحة الورقية قد يعا  الى

 ان المستخلصمماا الماجيممةحيممث ذكممر  Refreshing (2001)اختمماال المسمماحة الورقيممة وتتفممق هممذ  الاتمماج  مممم اتمماج   إلممى أد مممما 
 Richard andكممممما وجممممد  ،األدغمممال مممممن وا ألامممملحاطممممة والشمممعير سممممببا ااخفمممما  فمممب الامممممو والمسمممماحة الورقيمممة ا لمخلفممماا

Christopher, (2000) مالم  بمان مركمبCaffeic acid   ملم األغشميةرمبط المسماحة الورقيمة وارمر فمب افاذيمة Euphorbia esula 

L. السمممتفادة ممممن الخاصمممية التربيطيمممة للمركبممماالبايولوجيمممة تمممم التوصمممل  اختبمممارااوبعمممد عمممدة  واألبحممماثوممممم اسمممتمرار الدراسممماا ن 
اتممما  األدغمممالاالليلوباريمممة فمممب السممميطرة البايولوجيمممة علمممى   أشممماراممممن همممذ  الماتجممماا الطبيعيمممة، وقمممد  باالسمممتفادةمبيمممداا طبيعيمممة  وا 

 الطبيعيممة مرممل  األعشممابمكاايممة اسممتخدام المركبمماا االليلوباريممة المعاولممة مممن المستخلصمماا الاباتيممة لتطمموير مبيممداا أ إلممىالدراسمماا 
 ن( Isman, 2006)وتينو الايك  Coumarinمال

)الللويمداا            تتضممنالتمب اوات  أي  رااويمة تبامى داخمل الابماا خمالل فتمرة اممو  و هب ان المركباا االليلوبارية  وبما
Flavnoids, Phenolics, Terpendis, البيجية والصمحية التمب  األضرار فضال عنملاومة للمبيداا الكيماجية  أدغالان ظهور ( و

 ,.Duke et al)                األدغمالالمركبماا فمب السميطرة علمى  همذ  سمتخداما إلمىمبيداا الكيماجيمة دفعما البماحرين تسببها ال

2000 ; Jabran et al., 2010b)، اسمممتخدام المبيمممداا وتحسمممين وحمايمممة  ممممن للحمممد كمممما تعمممد ممممن االسمممتراتيجياا المهممممة
 ن(Singh et al., 2003; Farooq et al., 2008; Hussain, et al., 2007)البيجةن

وجود مركباا  إلىللتحري عن وجود المركباا الفعالة فب المخلفاا الاباتية للمحاصيل الرالرة  األوليةالكشوفاا  أشاراوقد  
ابماا واممو أ التربيطمب فمب التميرير إليهمايعما   أنالتااياماا والصمابواياياا والتمب ممن الممكمن  الفالفوااا، الكاليكوسيداا، لللويداا،ا

وجود المركباا الفعالة فب مخلفاا المحاصميل والتمب قمد اظهمر  إلىان االختاال الذي قد لوحظ من خالل الاتاج  قد يعا   ناألدغال
لمخلفماا المحاصميل  التيريرالكشط عن وجودها فب مخلفاا المحاصيل )الحاطة، الشعير، الذرة الصفرا ( وهذا قد يبرر التباين فب 

 المخلفماا تحتموي إذ التربمةن إلمىعلمد تركيبما بعمد تحررهما أ بسمط اوأمركبماا  إلمى اتحولهم إمكاايمة إلىالدراساا  أشارالتب وا الرالرةن
والالكتوااا البسميطة األحما  العطرية االروماتيه  و االلديهايداا على مركباا عديدة ماها األحما  العضوية المختلفة  الاباتية 

فضمال عمن بعم  الغماااا والسمتيرويداا   لتربياويمداااو  الللويمدااو التااياماا و  الفالفواويمدااو ، كياواماالو  لكوماريامااغير المشبعة و 
ان المسمتخلص المماجب للمذرة بم Mahmood et al ., (2009) ممن قبمل أجرياويؤيد ذلل الدراسة التب  (نPutnan, 1987) السامة

الممى وجممود مركممب يعمما   سممبب التربمميط  ان إلممى أشممارالحاطممة وقممد  الااميممة فممب حلممول األدغممالاهممرة الشمممس سممبب تربمميط فممب امممو  و
Phenoxoprop-pethylممممن خمممالل تعاقمممب المحاصممميل  األدغمممالاالليلوبمممارب يمكمممن ان يسمممتخدم فمممب بمممرام  معالجمممة  تممميريران الو  ن
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 Bhowmik and)تلممل المحاصمميل مخلفمماا بالمستخلصمماا الماجيممة ل األدغممالبياهمما كممذلل عممن طريممق ر  هممذ   فيممما والتممداخل

Inderjit, 2003; Farooq et al., 2011)التمميريرفممب اسممتجابتها للمعاملممة ) األدغممالاخممتالط  إلممىاتمماج  الدراسممة  وأشممارا ن 
  طبيعة الاباا والعامل الوراربن إلى يعودالتربيطب( لمخلفاا المحاصيل وهذا ربما 
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