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 الممخص
تأثير لبيان  ،/كمية العموم /جامعة الموصلتجربة في البيت الزجاجي التابع لقسم عموم الحياة  إجراءتضمنت الدراسة  

والشعير البري  .Brassica  spوالخردل البري  .Cephalaria spالزيوان وىي  األدغالمن  أنواعثالثة  لتضاد الحيوي لمخمفاتا
Hordeum sp.  في االنبات والنمو وتكوين العقد الجذرية في الباقالء L. Visia faba  والعدسLens culinaris medik ، 

في النسبة  تباين اظيرت النتائج  حصولو  ،جافة كغم تربةغم من مخمفات االدغال/ (6,4,2,0) اإلضافةنسب استعمل في التجربة 
 اإلضافة(% في بذور الباقالء عند 70) إنباتنسبة  أعمىالبذور في محصولي الباقالء والعدس، وقد سجمت  إلنباتالمئوية 

 غم/كغم من مخمفات الخردل البري.2
طول لممجموع الخضري والجذري  أعمىذ وجد أن إ الخضري والجذري، كما لوحظ تباين في طول المجموع        
. وفي الوزن الجاف لممجموع غم/كغم تربة4 اإلضافةمخمفات الزيوان عند  بتأثيرعمى التوالي في نباتات الباقالء سم 32.7,46.8))

الوزن  مخمفات الزيوان، وفي غم/كغم تربة من4 اإلضافةفي نباتات العدس عند  غم(2.02) وزن جاف بمغالخضري فان اعمى 
كما ، غم/كغم من مخمفات الشعير البري6 اإلضافةعند  غم(5.5)في نباتات الباقالء اقل وزن  الجاف لممجموع الجذري سجل

في نباتات الباقالء النامية في التربة الحاوية عمى مخمفات حصل تباين في تكوين العقد حيث بمغ اكبر عدد في العقد الجذرية 
وزن جاف عند االضافة  أعمىاما في الوزن الجاف لمعقد الجذرية فقد سجل ، (42.3ذ بمغت )إ غم/كغم،4ن المضافة بنسبة الزيوا

غم / 4 اإلضافة إنالنتائج  أظيرتفي العدس فقد  أما ( ممغم في الباقالء،(20غم / كغم من مخمفات دغل الزيوان وقد بمغت 4
                                                            .ممغم (2.23)وزن جاف لمعقد والبالغ  ىأعم أعطتقد  كغم من مخمفات دغل الزيوان

 .النباتات البقولية ،العقد الجذرية التاثير االليموباثي، الكممات الدالة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 المقدمة
 اإلنتاجيةالزراعي في العالم مسببة خسائر كبيرة في  اإلنتاجالزراعية التي تؤثر في  اآلفاتمن أخطر  األدغالتعد نباتات       

ذ تنتشر العديد من االدغال إتحديًا متزايدًا لمزراعة في العراق،  األدغال، وتشكل (Verma et al., 2002) والمردودات االقتصادية
ونوعيتيا  إنتاجيتياالتي تنافس المحاصيل الزراعية في الغذاء والماء واليواء ... وبالتالي تقمل من  األوراقعريضة والرفيعة ال
%  20-85في المحاصيل االقتصادية بين  األدغال( وتتراوح النسبة المئوية لمخسائر التي تسببيا  2010،وآخرونالجمبي )
الحولية تشكل عائقا في الزراعة الديمية بسبب تزامن فترة نموىا مع محاصيل الحبوب  غالاألد(. كما ان طبيعة 1980العمي،)

الطبيعية تتميز بكونيا  األدغالفي اي نظام بيئي يعزى الى أن نباتات  لألدغالن النشوء الناجح إ. (1984 احمد،)والبقوليات 
ئية القاسية )ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة والجفاف وقمة تمتمك مجموعة جذرية قوية وذات نمو خضري نشط وتقاوم الظروف البي

تحتوي عمى اكثر من  األدغال أنواعىائمة من البذور، فضاًل عن أن  بذور بعض  أعداداوالترب المختمفة( وتنتج   األرضخصوبة 
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وبذلك   Dormancyباتتدخل في فترة س األدغالمن ىذا أن بذور كثير من  واألكثرجنين واحد وينمو كل جنين خالل سنة، 
 (.2003 ابو بكر،)تحتفظ بحيويتيا مدة طويمة 

بأنيا التداخالت  ، (Molisch, 1937) فياّمن الظواىر التي عرفت قديما وقد عر Allelopathyالتضاد الحيويتعد ظاىرة       
يموباثي في العديد من النباتات التي ليا القابمية البيوكيميائية الضارة والنافعة بين النباتات والكائنات الدقيقة، وقد لوحظت ظاىرة االل

، التطاير Leaching تطرحيا الى البيئة بطرائق مختمفة وىي الغسيل  Allelochemicalsعمى انتاج مركبات كيميائية 
Volatilization  ،فرازات                 بفعل الكائنات الدقيقة وتحمل المخمفات النباتية في التربة Root-Exudation الجذور وا 

 (1984 Rice,) وعموما فان المركبات المتحررة بالطرائق المذكورة سوف تستقر في التربة وقد تمتص مباشرة من قبل النباتات .
 إيجابااحيائية بحيث تغير من صفات التربة وطبيعتيا مما ينعكس سمبا او  تعاني من تحوالت كيميائية أو المجاورة والمرافقة ليا، أو

تعد البقوليات من المحاصيل االقتصادية الميمة  (.,.Reigosa et al 1999) لنبات المستقبل او المزروع في تمك التربةعمى ا
    ذ تحتوي عمى نسبة عالية من البروتين تتراوح كميتو في الباقالءإدون حدوث تدىور لمبيئة والتربة،  اإلنسانالتي تسيم في تغذية 

         ، في حين تصل نسبة البروتين في العدس الى  ,ARSO) (2012مما تحتويو الحبوب بمرتين رأكث( وىذه النسبة % 30-40) 
، وتعد بقاياىا غنية بالنتروجين والكربون  (1999 ،مراد) %(، وعميو فيي مصدر بديل و رخيص لمحوم في البمدان الفقيرة22-26 )

 ازديادا عالميا ممحوظًا، حيث تزرع في بعض الدول العربية مثل المغرب، وقد ازدادت زراعة البقوليات ،األخرىوالعناصر الغذائية 
 عمى المحاصيل اكد األدغالفي مجال تأثير  (.2010سوريا والعراق وخصوصًا في المناطق الشمالية منو )سمطان، مصر،

(Femina et al., 2012)  ألوراقان زيادة تركيز المستخمصات المائيةTridax procumbens   الى خفض نسبة االنبات ادت
 Vigna radiate L. ، Vignaمن البقوليات وىي أنواعواستطالة المجموع الخضري والجذري والوزن الجاف في ثالثة 

unguiculata ،Dolichos biflorus L.  مع مالحظة أن التثبيط كان اكثر وضوحًا في استطالة الجذر مقارنة بالمجموع
قد  Vigna radiateنبات بادرات الماش ان النسبة المئوية إل  (Hossain et al.,2012) نبات. وذكر الخضري ونسبة اإل

. ونظرا لما تمتاز بو النباتات البقولية من قمة حاجتيا Moringa olriferaانخفضت بزيادة تراكيز المستخمصات المائية لنبات 
بة البروتين النباتي الذي يعد عامال ميما في البمدان التي الكيمياوية وبذلك تحسن من تركيبة التربة وتزيد نس واألسمدةلممخصبات 

(، لذا اجريت الدراسة لمعرفة ,.Hossain et al (2012النتروجينية  األسمدةتكون ذات انتاج زراعي محدود مما يقمل من استخدام 
البري( تحت ظروف البيت الزجاجي في  الخردل البري والشعير ،)الزيوان األدغالمن  أنواعاالليموباثية لمخمفات ثالثة  التأثيرات

 .Lens culinaris Medik  والعدس L.  Vicia faba  انبات البذور والنمو وتكوين العقد الجذرية في الباقالء
 ق البحثائمواد وطر 

خالل بالبقوليات في ناحية القوش / محافظة نينوى  ديماً  من حقول مزروعة األدغالجمعت :وبذور البقوليات  األدغالمصدر 
وجففت ىوائيا وقطعت الى قطع صغيرة ثم سحقت بمطحنة كيربائية وحفظ المسحوق في اكياس   (2013)شيري اذار ونيسان عام 

بالستيكية لحين االستعمال، كما تم الحصول عمى بذور الباقالء )صنف محمي(  والعدس )صنف محمي( من احد المكاتب الزراعية 
 / نينوى.

حضر المقاح البكتيري وذلك بزراعة بكتريا الرايزوبيوم الخاصة بالباقالء والعدس في دوارق زجاجية  :تحضير المقاح البكتيري 
( معقمة باالوتوكميف في درجة  Broth yeast extract mannitol( مل يحتوي عمى بيئات غذائية سائمة )250مخروطية سعة)

 72)م مدة )° (28)نت بالحاضنة اليزازة في درجة حرارة ( دقيقة، وحض20)باوند /انش لمدة   (15)م وضغط °121)حرارة )
  (.2010ساعة، اذ يمكن استخداميا كمقاح حديث النمو )سمطان،

( 5) ( غم /كغم تربة وزن: وزن في أصص بالستيكية سعة6,4,2) إضافةوضعت التربة الخاصة بكل دغل وبنسب   :طريقة العمل
مكررات لكل معاممة ولكل دغل، ولممقارنة تم استخدام تربة  (6)مة والممقحة وبواقع كغم وزرعت فييا بذور الباقالء والعدس المعق

خالية من المخمفات، وسقيت جميع االصص بالماء حسب الحاجة، ووضعت األصص في البيت الزجاجي بصورة عشوائية في 
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حسبت النسبة المئوية لالنبات وفق  ومنيا تم حساب عدد البادرات الظاىرة، أيام( 10)، وبعد مرور 2±)م ° (23درجة حرارة 
 : اآلتيةالمعادلة 
 x 100      ,1976) (ISTA     عدد البادرات الطبيعيةالنسبة المئوية لالنبات =           

 عدد البذور المزروعة                         
في كل أصيص وعند مرحمة التزىير حصدت بادرات لنبات العدس  (5)بادرات لنبات الباقالء و (3ثم خفض عدد البادرات الى ) 

وغسل الجذر وحسبت عدد العقد الجذرية في كل نبات وفصمت  أطواليماالنباتات وتم فصل الجزء الخضري عن الجذري، وتم قياس 
(. و تم حساب 1999 سعيد،)كاًل عمى حدة  أوزانياوسجمت  الخضرية والجذرية والعقد وسجمت األجزاءعن الجذور، ثم جففت 

 بة التغير )زيادة او اختزال( عن المقارنة لجميع الصفات وفق المعادلة التالية:نس
 x 100 (Chung et al., 2001.) المعاممة /المقارنة (–)المقارنة  نسبة التغير عن المقارنة =           

لمتمييز بين  0.05مستوى احتمال عند  واستخدم اختبار دنكن متعدد المدى S A Sمن خالل برنامج  اإلحصائيالتحميل  إجراءتم و 
 .(Steel and Torrie,1980) متوسطات المعامالت

 النتائج
 الجدول(في  يالحظنبات الباقالء والعدس )الزيوان ،الخردل البري والشعير البري( في النسبة المئوية إل أدغالتأثير مخمفات  1 - 

غم/كغم  2اإلضافةكانت في نسبة  إنباتغير ان اقل نسبة  باإلضافات بشكل معنوي تتأثرالبذور لم  إلنباتان النسبة المئوية   1)
نوع المخمفات  تأثير% في العدس. وعند مقارنة (86.6)غم/كغم سجمت  6 اإلضافة%، وعند نسبة   (87.7)في الباقالء سجمت

مفات دغل الخردل البري سجمت مخ بتأثير إنبات سجمت ذ ان اقل نسبةإ، الثالثة األنواعبين يظير النوعان وجود فروق معنوية 
في كال  األدغالونوع  اإلضافة( % في كل من الباقالء والعدس عمى التوالي. ومن مقارنة التداخل بين نسب 90، 92)

غم/كغم، وفي العدس  2اإلضافةدغل الخردل البري عند  بتأثير% في الباقالء (70)سجمت  إنباتالمحصولين لوحظ ان اقل نسبة 
ن معنويا ااختمفت ىاتان المعاممت وبذلك غم/كغم من مخمفات دغل الخردل البري6 اإلضافة% عند (75)نبات إسجمت اقل نسبة 
 .مع باقي المعامالت

 
 أثير مخمفات االدغال )الزيوان والخردل البري والشعير البري( في النسبة المئوية النبات الباقالء والعدس ت : 1 لجدولا
 

نوع 
 المحصول

 نسبة االضافة
 /كغم تربةغم

متوسط نسبة  نوع مخمفات الدغل
 الشعير الخردل الزيوان االضافة

 100a* 100a 100a 100a مقارنة)بدون مخمفات( الباقالء

2 93.3a 70c 100a 87.7b 

4 100a 100a 100a 100a 

6 100a 100a 100a 100a 

  98.3a 92.5b 100a تأثير نوع المخمفات

 100a 100a 100a 100a فات(مقارنة)بدون مخم العدس

2 100a 90a 92.3b 94.1b 

4 100a 95a 92b 95.6b 

6 95b 75c 90b 86.6c 

  98.7a 90c 93.5b تأثير نوع المخمفات

 حسب اختبار دنكن متعدد المدى.0.05معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتمال  فروقاالحرف المتشابية تعني عدم وجود *
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  ات ادغال )الزيوان ،الخردل البري والشعير البري( في طول المجموع الخضري )سم( لمباقالء والعدس    تأثير مخمف2- 
سم في )  (42.4ذ بمغ إغم / كغم  4 اإلضافةطول لممجموع الخضري كان عند  أعمىأن  (2 الجدول)تشير النتائج في       

طول  أعمىذ سبب دغل الزيوان إ الثالثة، األدغال بتأثيرمعنوية  قفرو نوع المخمفات لوحظ وجود  تأثيرالباقالء. ومن مقارنة 
اما في نباتات العدس فقد حصل تباين في  سم،( 40.2) ، وقد سجلاآلخرينلممجموع الخضري لنباتات الباقالء مقارنة بالدغمين 

طول لممجموع  أعمىلوحظ أن  الاألدغونوع  اإلضافةالتأثير لتمك المخمفات بين الزيادة والنقصان. ومن التداخل بين نسب 
اما في نباتات  سم، (46.8)ذ بمغ إغم/كغم من مخمفات دغل الزيوان،  4 اإلضافةالخضري لنباتات الباقالء حصل عند نسبة 

 سم.  (32.6)غم/كغم من مخمفات دغل الشعير البري وقد بمغ  4 اإلضافةطول لممجموع الخضري لوحظ عند  أعمىالعدس فان 
 

 الخردل والشعير البري ( في طول المجموع الخضري)سم( لمباقالء والعدس )الزيوان، األدغالأثير مخمفات ت :2 الجدول
  

 اإلضافةنسبة  نوع المحصول
 غم/كغم تربة

 اإلضافةمتوسط نسبة  نوع مخمفات الدغل
 الشعير الخردل الزيوان

 31.9ef* 31.9ef 31.9ef 31.9c مقارنة)بدون مخمفات( الباقالء

2 38cd 27.5f 40.1cd 35.2b 

4 46.8a 38.6cd 41.8ca 42.4a 

6 44.4ab 35.7ed 38.7cd 39.6a 

  40.2a 33.4b 38.1a تأثير نوع المخمفات

 28.4cb 28.4cb 28.4cb 28.4b مقارنة)بدون مخمفات( العدس

2 28.5cb 25.4cd 22.7d 25.5c 

4 28.4cb 31.7ab 32.6a 30.9a 

6 28.5cb 28.4cb 30.1a 29ab 

  28.5a 28.5a 28.4a تأثير نوع المخمفات

 حسب اختبار دنكن متعدد المدى.  0.05معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتمال  فروقاالحرف المتشابية تعني عدم وجود *
 

    الء والعدس )الزيوان ،الخردل البري والشعير البري( في طول المجموع الجذري )سم( لمباق أدغالتأثير مخمفات  3-
عند  معنوية زيادة أعمىمعنوية مع وجود زيادة في طول المجموع الجذري وقد سجمت  فروقجود  ( 3الجدول)تشير النتائج في      

 بتأثيرمعنوية  فروقسم في نباتات الباقالء. ومن مقارنة تأثير نوع المخمفات لوحظ وجود )  (25.6غم /كغم والبالغة 4 اإلضافة
مخمفات دغل الشعير البري في حين  بتأثيرسم  (23.2)طول لممجموع الجذري  أعمىذ بمغ إالثالثة في الباقالء،  دغالاألمخمفات 

مقارنة مع النباتات النامية  اإلضافاتنوع المخمفات عند نفس  بتأثيرتذكر في طول المجموع الجذري لمعدس  فروقلم يسجل اي 
معنوية بينيا في كال  فروقلوحظ وجود  األدغالونوع مخمفات  اإلضافةتداخل بين نسب في تربة المقارنة )بدون مخمفات(. ومن ال

( سم في كل من الباقالء والعدس عمى التوالي عند نسبة 18.1، 32.7طول لممجموع الجذري ) أعمىالنوعين البقوليين، وقد بمغ 
 غم /كغم من مخمفات دغل الزيوان.  4اإلضافة
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 )الزيوان والخردل والشعير البري ( في طول المجموع الجذري )سم( لمباقالء والعدس األدغالخمفات تأثير م :3الجدول 
  

 اإلضافةنسبة  نوع المحصول
 غم/كغم تربة

متوسط نسبة  نوع مخمفات الدغل
 االضافة

 الشعير الخردل الزيوان
 19.5ed* 19.5ed 19.5ed 19.5b مقارنة)بدون مخمفات( الباقالء

2 16.2gf 14.2g 29.4b 19.9b 

4 32.7a 23.8c 20.2e 25.6a 

6 17.8ef 21.3cd 32.7c 20.9b 

  21.5b 19.7c 23.2a تأثير نوع المخمفات

 14.1e 14.1e 14.1e 14.1c مقارنة)بدون مخمفات( العدس

2 14.5ed 15.1ed 16.7b 15.4b 

4 18.1a 16.2b 15.3ed 16.5a 

6 17.2ab 15.6be 15.5be 16.1ab 

  16a 15.2a 15.4a تأثير نوع المخمفات

 حسب اختبار دنكن متعدد المدى  0.05معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتمال  فروقاالحرف المتشابية تعني عدم وجود *
 
 

 ء والعدس   الخردل البري والشعير البري( في الوزن الجاف لممجموع الخضري )غم( لمباقال )الزيوان، أدغالتأثير مخمفات  4-
       غم/كغم وقد بمغت 4 اإلضافةجاف لممجموع الخضري سجمت عند الوزن المعنوية حصول زيادة  ( 4 الجدول) لوحظ في

وزن جاف لممجموع  أعمىنوع المخمفات لوحظ أن  تأثير(غم في كل من الباقالء والعدس عمى التوالي. وعند مقارنة 1.4، 5.8)
مخمفات دغل الشعير البري، وفي العدس سجل اعمى وزن جاف لممجموع الخضري  بتأثيرغم (5.1) الخضري سجل في الباقالء 

فقد سجل اعمى وزن جاف  األدغالونوع مخمفات  اإلضافةومن مقارنة التداخل بين نسب  غم بتأثير مخمفات دغل الزيوان. 1.4))
( غم، كما بمغ (2.02غم وفي العدس (6.4)  الباقالء ذ بمغ فيإ، غم/كغم 4 اإلضافةدغل الزيوان عند  بتأثيرلممجموع الخضري 

 غم /كغم من مخمفات دغل الشعير البري.  2 اإلضافةغم عند  (0.55)اقل وزن جاف لممجموع الخضري لمعدس 
 

 

 سالخردل والشعير البري( في الوزن الجاف لممجموع الخضري )غم( لمباقالء والعد تأثير مخمفات االدغال )الزيوان، :4الجدول 
نوع  

 المحصول
 اإلضافةنسبة 

 غم/كغم تربة
نسبة   متوسط نوع مخمفات الدغل

 الشعير الخردل الزيوان االضافة
 4.5cd* 4.5cd 4.5cd 4.5c مقارنة)بدون مخمفات( الباقالء

2 3.7e 4.5cd 5.4b 4.5c 

4 6,4a 6,0a 5c 5,8a 

6 5.1a 4.0ed 5.4b 4.8b 

  4.9ab 4.7b 5.1a تأثير نوع المخمفات

 0.98fe 0.98fe 0.98fe 0.98b مقارنة)بدون مخمفات( العدس

2 1.01f 0.87f 0.55g 0.81c 

4 2.02a 0.94f 1.23cd 1.4a 

6 1.66b 1.1d 1.29c 1.38a 

  1.4a 0.9b 1.0b تأثير نوع المخمفات

 حسب اختبار دنكن متعدد المدى.  0.05ال معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتم فروقاالحرف المتشابية تعني عدم وجود *
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 الخردل البري والشعير البري( في الوزن الجاف لممجموع الجذري )غم( لمباقالء والعدس  تاثير مخمفات ادغال )الزيوان، 5-
مع التربة بدون حصول انخفاض معنوي في الوزن الجاف لممجموع الجذري لنباتات الباقالء عند مقارنتيا  (5 الجدول)تبين في     

ذ سجل إ، غم/كغم 6اإلضافةلوحظ ان اقل وزن جاف لممجموع الجذري سجل عند  اإلضافةمخمفات، ومن مقارنة متوسط نسب 
( غم. وعند مقارنة (0.52ذ سجل إنفسيا زيادة في الوزن الجاف لممجموع الجذري لمعدس،  اإلضافة أعطتفي حين  (غم،(6.3
غم، في حين ان  (8.3)ذ بمغ إاقل وزن جاف لممجموع الجذري في الباقالء،  أعطىل الزيوان نوع المخمفات لوحظ ان دغ تأثير
غم مقارنة بمخمفات الدغمين (0.57)وزن جاف لممجموع الجذري لنباتات العدس وقد بمغ  أعمى أظيرتمخمفات ىذا الدغل  إضافة
( (5.5لوحظ ان اقل وزن جاف لممجموع الجذري سجل   األدغالونوع مخمفات  اإلضافةومن مقارنة التداخل بين نسب  .اآلخرين

النتائج تباين في استجابة العدس  أظيرتغم/كغم، كما 6 اإلضافةمخمفات دغل الشعير البري عند نسبة  بتأثيرغم في الباقالء 
غم /كغم من مخمفات دغل الخردل البري، 6 اإلضافةغم عند  (0.27)المخمفات، وأن اقل وزن جاف لممجموع الجذري سجل  لتأثير

  .غم /كغم6 اإلضافةمخمفات الزيوان عند  بتأثير( (0.82وزن جاف  أعمىفي حين بمغ 
 
 

 الخردل والشعير البري ( في الوزن الجاف لممجموع الجذري)غم( لمباقالء والعدس )الزيوان، األدغالتأثير مخمفات  :5 الجدول
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متعدد المدى.حسب اختبار دنكن   0.05معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتمال  فروق*االحرف المتشابية تعني عدم وجود 
 

 تأثير مخمفات ادغال )الزيوان ،الخردل البري والشعير البري( في عدد العقد الجذرية في الباقالء والعدس-6
عقدة. بينما سببت  (2.4)غم/كغم وقد بمغت  6 اإلضافةوجد ان اقل عدد لمعقد الجذرية سجل عند  ( 6الجدول)عند مالحظة     

كما  غم/كغم. 4 اإلضافة بتأثيرعقدة (18.6)عدد لمعقد  أعمىعنوية في عدد العقد وقد بمغ غم/كغم زيادة م (2و 4) اإلضافتان
  (3.2)دغل الخردل البري اقل عدد لمعقد الجذرية وقد سجمت  أعطىذ إ، األدغالمخمفات  بتأثيرلوحظ وجود اختالفات معنوية 
 وجد ان دغل الزيوان عند األدغالونوع مخمفات  إلضافةا، ومن مقارنة التداخل بين نسب اآلخرينمقارنة مع مخمفات الدغمين 

 4 اإلضافة( عقدة عند 42.3) غم /كغم سبب عدم تكون لمعقد الجذرية في الباقالء، في حين بمغ عدد العقد الجذرية 6 اإلضافة
تكونة، فعند مقارنة النتائج حصول زيادة في عدد العقد الم أظيرتفي نباتات العدس فقد  أماغم/كغم من مخمفات نفس الدغل. 

نوع  تأثيرعقدة، وعند مقارنة  (17.6)غم/كغم قد بمغت  4 اإلضافةعدد لمعقد سجل عند  أعمىلوحظ أن  اإلضافةمتوسط نسب 
( 12.5، 25.05عدد لمعقد الجذرية كان بتأثير مخمفات دغل الزيوان يميو دغل الشعير البري وقد بمغت ) أعمى أنالمخمفات لوحظ 
عقدة بتأثير  (34.0)عدد لمعقد بمغ  أعمى أنو تأثير نوع المخمفات لوحظ  اإلضافةومن التداخل بين نسب  الي.عقدة عمى التو 

 اإلضافةوأن دغل الخردل البري سبب اختزااًل لمعقد في العدس عند نسبة  ( غم /كغم،6) اإلضافةمخمفات دغل الزيوان عند 
 غم/كغم.4

 نسبة اإلضافة نوع المحصول
 كغم تربةغم/

متوسط نسبة   نوع مخمفات الدغل
 الشعير الخردل الزيوان االضافة

 12a* 12a 12a 12a مقارنة)بدون مخمفات( الباقالء

2 7.2c 11b 7.1c 8.4c 

4 7.2c 11.1b 11.1b 9.8b 

6 7.1c 6.3d 5.5e 6.3d 

  8.3c 10.1a 8.9b تأثير نوع المخمفات

 0.34b 0.34b 0.34b 0.34b مقارنة)بدون مخمفات( العدس

2 0.40b 0.31c 0.29c 0.33b 

4 0.74a 0.29c 0.39b 0.47a 

6 0.82a 0.27c 0.49b 0.52a 

  0.57a 0.30b 0.38b تأثير نوع المخمفات
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 زيوان والخردل والشعير البري ( في عدد العقد في الباقالء والعدس تأثير مخمفات االدغال )ال : 6 الجدول
 اإلضافةنسبة  نوع المحصول

 غم/كغم تربة
متوسط نسبة  نوع مخمفات الدغل

 الشعير الخردل الزيوان االضافة
 6.6d* 6.6d 6.6d 6.6c مقارنة)بدون مخمفات( الباقالء

2 14.2c 3.0e 27.3b 14.8b 

4 42.3a 1.0gf 12.6c 18.6a 

6 0.0g 2.3ef 5.3d 2.4d 

  15.8a 3.2c 12.9b تأثير نوع المخمفات

 10.6f 10.6f 10.6f 10.6c مقارنة)بدون مخمفات( العدس

2 25c 2.3g 2.3g 9.8d 

4 30.6b 0.0g 22.3d 17.6a 

6 34a 0.0g 15.0e 16.3b 

  25.05a 3.22c 12.5b تأثير نوع المخمفات

 حسب اختبار دنكن متعدد المدى.  0.05معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتمال  فروقبية تعني عدم وجود االحرف المتشا*
 

 الخردل البري والشعير البري( في الوزن الجاف لمعقد الجذرية )ممغم( في الباقالء والعدس  تأثير مخمفات ادغال )الزيوان، 7-
غم/كغم في كال 4 اإلضافةعند نسبة عنوية في الوزن الجاف لمعقد الجذرية جود زيادة م (7الجدول )في  تبين النتائج     

 6 اإلضافةممغم، كما سجل اقل وزن جاف لمعقد في العدس عند  (1.18)( ممغم وفي العدس 7.5)ذ بمغ في الباقالء إ المحصولين،
وزن جاف لمعقد الجذرية في الباقالء  عمىأدغل الزيوان  أعطى( ممغم، ومن مقارنة تأثير نوع المخمفات 0.16ذ كان )إ غم/كغم،
ونوع مخمفات  اإلضافة( ممغم في كل من الباقالء والعدس عمى التوالي، ومن التداخل بين نسب 6.1،0.82 ذ بمغ )إ والعدس،
                 بتأثير  في العدس ممغم (2.23)و ممغم في الباقالء (20.0)وزن سجل  أعمىالنتائج ان  أظيرت األدغال
 . م من مخمفات دغل الزيوان وبيذا اختمفت ىذه المعاممة عن باقي المعامالتغم/كغ  4اإلضافة

 

 الخردل والشعير البري ( في الوزن الجاف لمعقد الجذرية في الباقالء والعدس )الزيوان، األدغالتأثير مخمفات  : 7 الجدول
  

 نسبة االضافة نوع المحصول
 غم/كغم تربة

توسط نسبة م نوع مخمفات الدغل
 الشعير الخردل الزيوان االضافة

 2.2cd* 2.2cd 2.2cd 2.2b مقارنة)بدون مخمفات( الباقالء

2 2.3cd 2.8c 3.5c 2.9b 

4 20.0a 1.0ed 1.5ed 7.5a 

6 0.0e 1.0ed 1.0ed 0.6c 

  6.1a 1.7c 2.05b تأثير نوع المخمفات

 0.4e 0.4e 0.4e 0.4c مقارنة)بدون مخمفات( العدس

2 0.50d 0.55d 0.81c 0.62b 

4 2.23a 0.0g 1.33b 1.18a 

6 0.18f 0.0g 0.30f 0.16d 

  0.82a 0.23b 0.71a تأثير نوع المخمفات

 حسب اختبار دنكن متعدد المدى.  0.05معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتمال  فروقالمتشابية تعني عدم وجود  األحرف*
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 المناقشة
)الزيوان والخردل البري والشعير  ان التباين في نمو نباتات الباقالء والعدس بين )الزيادة واالختزال( بتاثير مخمفات االدغال      

والتي تختمف في  األدغال( غم/كغم تربة قد يعزى الى المركبات االليموباثية المتحررة من مخمفات 6,4,2البري( المضافة بنسب )
قد التؤثر عمى  وأنياتمك المركبات يعتمد عمى كميتيا وتركيزىا كما  تأثير أن إذتركيز باختالف النباتات، الطبيعة الكيميائية وال

تصل الى التركيز المؤثر ويظير تاثيرىا في االنبات  إحيائية النبات المستقبل )المتاثر( بصورة مباشرة ولكن بفعل عوامل احيائية وال
ء( او بفعل ي مخمفات االدغال قد تحررت منيا عن طريق الغسل )القابمية لمذوبان في الماوالنمو، اذ ان المركبات المتواجدة ف

ذ ان المركبات االليموباثية بعد تحررىا من المخمفات النباتية الى إ، إحيائية العوامل الال مكائنات الدقيقة( اوالعمميات االحيائية ل
في  تأثيرىاتغير في طبيعتيا الكيميائية والذي ينعكس عمى  إلىية مما يؤدي التربة عن طريق الغسل قد تعاني من تحوالت بيوكيميائ

والنمو كذلك فانيا قد تكون في بداية التحرر بتراكيز مؤثرة ثم يقل تركيزىا بمرور الوقت اوبالعكس، قد تتراكم في التربة  اإلنبات
( بان مسحوق دغل المبينة Jabeen and Ahmed,2009وقد اتفقت النتائج مع )، (Rice,1984لتصل الى التركيز المؤثر )

Euphorbia hirta  غم / كغم تربة سبب اختزاال في انبات البذور ونمو نباتات الذرة الصفراء في  200المضاف الى التربة بنسبة
العقد الجذرية غم / كغم تربة زيادة في الوزن الطري والجاف لمذرة الصفراء، وفيما يتعمق بتكوين  100 اإلضافةحين سببت نسبة 

في نباتات الباقالء والعدس اشارت النتائج الى ان اعمى نسبة مئوية لمزيادة في عدد العقد الجذرية ووزنيا الجاف قد لوحظت في 
غم/كغم عمى التوالي مقارنة مع النباتات النامية في 4نباتات الباقالء النامية في التربة الحاوية عمى مخمفات الزيوان المضافة بنسبة 

اذ  لألدغالتربة المقارنة، كما ان الزيادة في تكوين العقد الجذرية في نباتات الباقالء والعدس قد يعزى الى دور المخمفات النباتية 
 إذربما تكون ادت الى زيادة المادة العضوية في التربة والذي يعد عاماًل ميمًا يجب توفره في زيادة فعالية بكتريا العقد الجذرية، 

المقاح البكتيري وقد انعكس دور  إضافةعدم تكون العقد الجذرية في نباتات المقارنة في العدس، عمى الرغم من  إلىتائج الن أشارت
الجافة مع حصول زيادة في نمو تمك  وأوزانياالمعاممة بالمقاح البكتيري لنباتات الباقالء والعدس الى زيادة عدد العقد الجذرية 

ن التأثير التشجيعي في النمو من الممكن أن ينتج عن مركبات مشجعة لمنمو في االنسجة إ ت االدغالمخمفا إضافة بتأثيرالنباتات 
 إلظيارنفسيا او يحصل تشجيع لمفعالية المكروبية وجاىزية العناصر كما أن كمية وتركيز المركبات االليموباثية يعد العامل المحدد 

تشجيعيًا عند  تأثيرهعند التراكيز العالية في حين يكون  تثبيطياً  تأثيرا نكب معيذ قد يسبب مر إفي انبات البذور والنمو،  تأثيرىا
الى التربة قد يتغير  لألدغال(، كذلك فان المركبات التي تتحرر من المخمفات النباتية Zeng et al., 2008التراكيز الواطئة )

ى نوع المخمفات والفترة الالزمة لتحمميا، فضاًل عن طبيعة تاثيرىا خالل فترة التحضين )التحمل( لتمك المخمفات، وىذا يعتمد عم
الرطوبة ونشاط االحياء الدقيقة وفترة  بقاء المركبات فعالة في  المركبات التي تحتوييا وتركيزىا والظروف المتوفرة من درجة حرارة،

ذ إويفقد فعاليتو بسرعة ويقل تركيزه،  جياً التربة، اذ وجد بان بعضيا يمكن ان تبقى لمدة اسابيع وبعضيا قد يختفي او يزول تدري
فضاًل عن تغير  Ferulic,Syringic,P-coumaricاكثر بقاء من االحماض  P-hydroxybenzoic acidوجد بان مركب 

(، وقد تعود الزيادة في نمو المجموع Rice,1984الطبيعة الكيميائية لممركبات عما كانت عميو في بداية تحررىا من المخمفات )
خضري والجذري الى تاثير المركبات االليموباثية في زيادة عممية البناء الضوئي وانقسام الخاليا وزيادة حجميا، وبفعل اليرمون ال

(، وتتفق Rezaie and Yarnia, 2009ذ ربما تكون قد دعمت دور الجبرلينات والذي سبب تاثيرًا مشجعًا لمنمو )إالمنظم لمنمو، 
غم مخمفات( / كغم  1.1غم قش /  1.6بأن اضافة مخمفات الرز بنسبة )Tamak et al ., 1993) )  دهالنتائج الحالية مع ما وج

 Valizadeh et)) تربة ادى الى تشجيع في نمو نباتات الحنطة والعدس النامية في تمك التربة، وكذلك النتائج التي حصل عمييا

al., 2011 سببت زيادة في االنبات والنمو في ثالثة انواع من  10,6.6,3.3)) الى ان مخمفات الشعير المضافة الى التربة بنسب
 Zea maysذ اثبتوا ان طول المجموع الخضري لمذرة الصفراء إ،  Iiori et al., 2010)) فول الصويا، وتتفق النتائج مع ما وجده

بيطيًا في طول المجموع الجذري، وقد في حين ان نفس الدغل سبب تاثيرًا تث Tithonia diversifoliaازداد بتاثير مخمفات دغل 
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 لألدغالفي المخمفات النباتية  مخمفات االدغال والمشخصة يعزى ىذا التباين في التاثير الى المركبات االليموباثية المتحررة من
ن ( في مستخمص مخمفات الزيوان في حي,Catechol, Querctin, Salicylic acid) اذ تم تشخيص المركبات (2017)الطائي،

 ,Catechol, Salicylic acid, Coumarinاحتوى مستخمص مخمفات الخردل البري والشعير البري عمى المركبات )

Hydroquinone والتي قد يعزى  األدغالات ان ىناك تباينًا في تركيز تمك المركبات في مخمف تمك الدراسة نتائج(، كما اظيرت
 .االليموباثي التأثيرمن العوامل التي تحدد  االليموباثي والذي يعد التأثيرليا التباين في 

 العربية المصادر
( التابعة لالمم  Faoوالزراعة ) األغذية، منظمة 1ج .النباتية واألمراض اآلفات (.2003ابو بكر، صدر الدين نور الدين )

 اربيل، العراق. 9865-البرنامج الزراعي لقرار مجمس االمن  المتحدة،
في المحاصيل الحقمية تحت الظروف الديمية في العراق )نشرة عممية(.  األدغالمقاومة  (.1984)احمد محمد سمطان  احمد،

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي، جامعة الموصل. 
المرافقة.  لألدغالالذرة البيضاء  أصناف(. القابمية التنافسية لبعض 2010عالء عبد الحسين جبر) الجمبي، فائق توفيق والبيادلي،

 . 63-78 ،(3)41مجمة العموم الزراعية العراقية. 
 Triticum aestivumمن الحنطة  أصنافونمو  إنبات(. الجيد االليموباثي لمرز والطماطة في 1999) سعيد، جنان عبد الخالق

L.  .دكتوراه، كمية العموم، جامعة الموصل. أطروحةوبعض النباتات البقولية 
نتاجيةالزنك في التربة  إتاحةالتمقيح البكتيري والتسميد الكيميائي في  (. تأثير2010) سمطان، موفق يونس العدس. مجمة دمشق  وا 

 .43-58(، 2) 26 .لمعموم الزراعية
قسم  الييئة العامة لوقاية المزروعات، الزراعي. واإلصالحوزارة الزراعة  الزراعية. اآلفات(. دليل مكافحة 1980) عزيز العمي،

  .الفالحي، بغداد، جميورية العراق واإلرشادالييئة العامة لمتثقيف  بحوث الوقاية، مطبعة
نشرة شيرية تصدر في محافظة نينوى لجنة متابعة الحممة الزراعية،  .صنفًا جديدًا من العدس 98اباء  (.1999) مراد، سمو سيتو
 (. 10العدد )

العقد الجذرية في نوعين من  وتكوين االدغال في النمو من اعأنو ثالثة االليموباثي لمخمفات  التأثير (.2017رونق احمد ) الطائي،
 كمية العموم ،جامعة الموصل. رسالة ماجستير، .البقوليات
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Allelopathic Effect of Three Weed Residues on Growth and Nodulation. of Visia 

faba and Lens culinaris Medik 
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ABSTRACT 

The present study has been made in University of Mosul/ College of Science/ Department of 

Biology to investigate the effect of adding the residues of Cephalaria sp.,  Brassica  sp. and 

Hordeum sp. weeds at concentration (0,2,4,6) % (w:v) in seed germination and seedling growth in 

Vicia faba L, and Lens culinaris medik, the adding of (2mg/kg) of (Brassica sp.) residues caused 

the highest percentage of seed germination (70%) in Vicia faba L. adding (4 mg/kg) of  (Cephalaria 

sp.) residues caused the highest percentage of stimulation  in length (32.7 and46.8 cm) of  the shoot 

and roots in Vicia faba L., the highest percentage of stimulation in dry weight for the vegetative in 

Lens culinaris medik at the adding of (4 mg/kg) of (Cephalaria sp.) residues, while the highest 

percentage of reduction in dry weight (5.5 mg) of the roots partin Vicia faba L. at the adding of             

(6 mg/kg) of (Hordeum sp.) residues, and the highest percentage of stimulation in the number and 

dry weight of nodule in Vicia faba L(2.23)kg. at the adding of (4 mg/kg) of(Cephalaria sp.) 

residues. 
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