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 الممخص
رس التأأأر ير الليمويأأأا ق لتعاقأأأن اصأأأراف مأأأن الليأأأار سأأأق التأأأرن الم روعأأأة سأأأاي ا د  

ييرأأ) رتأأاذه اأأ ا الدراسأأة ان الليمويأأا ق كأأان لأأ   يرياتأأا) لاليأأاقالب اليأأا للب الحمأأص ب ا 
تر ير سق اريا) ورمو يادرا) الليار ا  سيي) التأرن الم روعأة سأاي اا يالي وليأا) لاليأاقالب 
اليأأا للب الحمأأص  التأأ الا معرويأأاا سأأق الرسأأية المذويأأة لنريأأا) وسأأرعة الريأأا)ب سأأق حأأين 

ع اللضأر  صصأراف الليأار الملتيأرة عرأد سيي)  يادة سق الرتفاع والأو ن الجأاف لممجمأو 
 Beitha% ليأادرا) الصأرف 24معظأم المعأاما)ب س أد يماأ) اعمأة رسأية مذويأة لم يأادة 

alpha .الرامية يعد ريا) الحمص 
وعأن دور الليمويأا ق وتأأر يرا سأق معامأل الر سأأام ومعامأل الطأور للايأأا قمأم الجأأ ور   

يأين ال يأادة والر صأانب ا  احأد ) التريأة الم روعأة  اتر يراليادرا) الليار اعط) تيايراا سق 
 Biyar daltaيأأالحمص  يأأادة سأأق معامأأل الر سأأام ومعامأأل الطأأأور التم يأأد  لمصأأرف 

صأأاحي  ارلفأأاض سأأق معأأاممق الطأأور الرفصأأالق والر أأاذقب راسأأط  لأأ  ارلفأأاض سأأق طأأول 
الملتيأرة  صأرافلألالمجموع الج ر . كما اظ أر) الدراسأة  يأادة سأق عأدد تفرعأا) الجأ ور 

 اللضر .الم روعة ع ن ريا) الياقال صاحيت ا  يادة سق طول المجموع 
 

 .الليمويا قب الليارب الي وليا)ب الر سامب قوة اليادرةالكممات الدالة: 
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 المقدمة
ت أأوم يأأين التريأأة والريأأا) ا  ضأأمان اسأأتمرار رمأأو الرياتأأا) الطييعيأأة ولأأدما) الأأر ظم اىيكولوجيأأة اصلأأر ب ل االتريأأة اساسأأتعأأد 

عاقأأة متيادلأأةب سالتريأأة اللصأأية تاأأجا رمأأو الريأأا) عأأن طريأأط ت ويأأد الرياتأأا) يالعراصأأر الما يأأةب وتكأأوين طي أأة تحتيأأة ت يأأ) سي أأا 
الرياتأأا) جأأ ورااب وسأأق الم ايأألب يحأأول الاطأأال الريأأاتق دون تأأداور التريأأة والتصأأحر عأأن طريأأط ت ييأأ) التريأأة والحفأأاظ عمأأة المأأال 

  التعرية.وير الما يا) والحد من وتد
الجأأأ ورب  أرظمأأأة لمريأأأا)ب الضأأأوذق اليرأأأال عمأأأة تأأأ  ر صر أأأا كييأأأر ياأأأكل الملتمفأأأة التريأأأة يعوامأأأل المحاصأأأيل إرتاجيأأأة تتأأأر ر    
 . Li et al., 2018لالترية  ولصوية

 منالتق تتحرر  ركيا)وسط لرتاار الم تعدو  معظم التفاعا) الكيمياذية التق تو ر عمة رمو الريا)بل اتعد الترية موقعكما      
تحأأأرر اأأأ ا المركيأأأا) لالراتجأأأة مأأأن الفعاليأأأا) الحيويأأأة ا  ت بAllelochemicalيأأأأ  المعروسأأأةالمركيأأأا) الليمويا يأأأة  ارياتأأأا) ومر أأأال

لعمميأأأا) لتحأأأرر اأأأ ا التأأق تعأأأد ااأأأم ا ور اسأأأرا ا) الجأأأو  الاسأأأيلب التطأأايرب تحمأأأل المتي يأأأا) الرياتيأأأة لمرياتأأا)  الأأأة التريأأأة مأأأن لأأأال
يمكن ان تتيدل دالل التريأة يتأر ير العوامأل الحيأة و الاحيأة  ان سعالية ا ا المركيا)ب (Sevo et al., 2019) المركيا) الة الترية

  .Inderjit (2001) لمترية
) يأأين أحيأأال التريأأة اضأأاسة الأأة التأأدالا لممركيأأا)بالطييعأأة الكيمياذيأأة  التريأأةبعمأأة لصأأاذص  كميأأة اأأ ا المركيأأا)تعتمأأد     

ن سأأأأأين تحأأأأأرر ب المج ريأأأأأة والرياتأأأأأا)                   اأأأأأو تواجأأأأأد ملمفأأأأأا) المحاصأأأأأيل ال راعيأأأأأة سأأأأأق التريأأأأأةالمركيأأأأأا) الليمويا يأأأأأة الأأأأأة التريأأأأأة وا 
  .2005ل الجحياق
) الأأة احتواذ أأا عمأأة العديأأد مأأن ا  ااأأار) الدراسأأا ضأأاراباليمويا يأأا راسعأأا او  تأأر يراتعأأد الي وليأأا) مأأن الرياتأأا) التأأق تمتمأأ         

  ا                        الجأأأأأأأ ورب اليأأأأأأأ ور و يراأأأأأأأ المركيأأأأأأأا) الليمويا يأأأأأأأة التأأأأأأأق تتحأأأأأأأرر مأأأأأأأن الجأأأأأأأ ال الملتمفأأأأأأأة ل أأأأأأأ ا الرياتأأأأأأأا) كأأأأأأأاصوراطب السأأأأأأأي انب
2015) ., al (Mondal et 
 ,Benzoic, P-hydroxybenzoic, Vanillic, Adipic, Lactic, Succinc acid, Mallic acidومن ا ا المركيا)    

  Glycolic, P-ydroxyphenyllactic. (Asaduzzaman and Asao, 2012) 
كاأاف  Medicaga sativaان المركيا) الليمويا ية يمكن ان تتحرر من جميا اج ال ريأا) الجأ)   Miller (1983)وجد    

اسأة الأر  وجأد ان المركيأا) الليمويا يأة المتحأررة مأن الجأ)  يطأ) اوراط وسي ان ريأا) الجأ) وتتمركأ  سأق التريأة. وسأق در  الي رة و
 المركيا):وقد الص) يعض من ا ا  التريةباريا) رياتا) الج) الرامية يعداا سق رفس 

 Caffeic acid, Chlorogenic acid, P-coumaric, P-hydroxybenzoic (Abdul-Rhman and Habib,1989). 
ان اليأأا لل لفضأأ) الأو ن الطأأر  والجأأاف لممجمأوع اللضأأر  لريأأا)  (Asaduzzaman and Asao, 2012)  كأأركمأا      

 ,Malonic acidاليأأا لل المأأ روع يعأأدا سأأق رفأأس التريأأة واعأأ   سأأين اأأ ا الرلفأأاض الأأة وجأأود المركيأأا) الليمويا يأأة التيأأة:

Benzoic acid, Vanillic acid . 
 الرياتأا)بق العأراط رظأام التعاقأن لمحصأولين لمأا لأ  مأن سواذأد عديأدة كتحفيأ  رمأو يستلدم الك ير من الم ارعين سق العأالم وسأ    

سق يعض الحيان قد تسين ت ييطا سق اريا) ورمو المحصول ال   يمي ا وريما يكون السين سق  ل  اأو ظأاارة الليمويأا ق  ار ا ال
Allelopathy مة ريا) الر مجاور ل  او يمي  سق ال راعةب لأ ل  كأان والتق عرس) عمة ار ا ظاارة ييذية راتجة عن تر ير ريا) ع

ال أأدف مأأن اأأ ا الدراسأأة: تحديأأد تأأر ير التأأرن الم روعأأة سأأاي ا يالي وليأأا) كاليأأاقال والعأأدس والحمأأص واليأأا لل والجأأ) واليرسأأيم سأأق 
 اريا) ورمو اصراف من الليار.
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 مواد البحث وطرائقه
جامعأأة الموصأل لدراسأأة التأأر يرا)  جأأاجق التأأايا ل سأم عمأأوم الحيأأاة/ كميأة العمأأوم/تجريأأة سأأق الييأ) ال   الدراسأأة اجأرالتضأمر) 

والحمأأص   بPisum sativumب واليأأا لل  Vicia fabaاأأق لاليأأاقال  ي ا أأة ارأأواع مأأن الي وليأأا)لمتأأرن الم روعأأة الليمويا يأأة 
Cicer orietinum  من الليار. سق اىريا) والرمو صصراف 

وألأ ) مأن تحأ) الرياتأا) ومأن المرط أة حأول الجأ ور  بالموصألالرايدية سأق مديرأة جمع) عيرا) الترن من  الترب:جمع عينات 
عيرأأا) تريأأة  يأأأر  الأأأ )وحفظأأ) لحأأين السأأأتعمال ولاأأرض الم اررأأة  ممأأم ب 2و ريمأأ) سأأأق مرلأأل قطأأر ستحاتأأأ  ل وجففأأ) اواذيأأااب

 م روعة.
والتيأر) حيويأة اليأ ور عرأد  Beith alphaو Biyar deltaف الليأارالتيأار صأرفين مأن أصأرا تأمالنباتيوة: مصدر بذور األنوواع 

  .2± ْم  25درجة حرارة ل
 الخيار:الحمص( في نمو اصناف  ،الباقالء، البازالءانواع من البقوليات ) ةتأثير الترب المزروعة سابقًا بثالث

  أأا  سأأم  يواقأأا 25سأأم وارتفأأاع  20 ي طأأرلياسأأتيكية سأأق أصأأص الي وليأأة رياتأأا) المأأن تحأأ)  المأأرلو ةوضأأع) التأأرن 
يومأاا مأن ال راعأة حصأد)  60لمم اررأة ويعأد مأرور    يأر م روعأةلواستلدم) تريأة  اللياربمن وتم  راعة لعار ي ور   مكررا)ب

 الجاسة.الرياتا) وسصل الج ل اللضر  عن الج ل الج ر  وتم قياس أطوال ا  م جفف) وسجم) أو ار ا 
  المدروسة:الصفات 

 لإلنبات لمئوية النسبة ا .9
  يرتق:تم حسان عدد اليادرا) يعد عارة أيام من ال راعة وحسي) الرسية المذوية لنريا) كما 

  (Saied, 1984      911  ×النسبة المئوية لإلنبات=                                                        
 ارتفاع النبات )سم(  .2

 (  SVIدليل قوة البادرات ) .3

SVI = Gr×MSH/100 

Gr: Germination%. 

MSH: Mean of Plant length (Root length+ Shoot length)                     (Sabari et al., 2013) 
 طول الجذور )سم(  .4
 (.2)سم الورقة:مساحة  .5

 اآلتية:يالعتماد عمة المعادلة     
 ( =2مساحة الورقة )سم      

)                               (Shaheen, 1987 

 عدد تفرعات الجذور. .6
 قياس الوزن الجاف لممجموع الخضري والمجموع  الجذري )ممغم(.  .7

 معامل االنقسام الخموي .8
حسأأان معامأأل الر سأأام ومعامأأل   ب وتأأم2010لالمكأأدمق ب حسأأن طري أأة  بللايأأا طأأرف الجأأ يرلتأأم ت أأدير دليأأل الر سأأام الليطأأق 

 المعادل):الطور وسط 

   100×لملايا العدد الكمق  /اللايا المر سمة  = عددلر ساممعامل ا
  2001لوالرون السعد    

 100× العدد الكمق لملايا المر سمة  /معين عدد اللايا المر سمة لطور معامل الطور=
  2010المكدمق ل 

 عدد البادرات الظاهرة/عدد البذور المزروعة

 مساحة المقطع الصغير /وزن المقطع الصغير ×مة وزن الورقة الكام
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 التحميل االحصائي
 اىحصاذقالتحميل واجر   بكتجرية عممية (.R.C.B.D)التجارن حسن تصميم ال طاعا) العاواذية الكاممة  اجري)  

 المعاما)     متوسطا) لمتمي  يين   %5عرد احتمالية لالتيار دركن متعدد المد   مياستلداب SASلمييارا) وسط يررامه 

 . 2010لعرترب 

 
 

 النتائج والمناقشة
 ية ىريا) ي ور الليار لمصرفين  الة حدو  الت ال سق سرعة الريا) والرسية المذو 1 الجدوللتاير الرتاذه سق 

 Biyar dalta و Beith alpha  عرأد  راعت أأا سأأق التأأرن الم روعأة سأأاي اا يالمحاصأأيل الي وليأأة ليأاقالب يأأا للب حمأأص  وقأأد
ة مأن اظ ر) الرتاذه ان ترية الحمص كار) اك ر التأرن تأا يرااب وان اأ ا التأا ير قأد يكأون يسأين تأراكم المركيأا) الليمويا يأة المتحأرر 

تحتأو  عمأة العديأد مأن المركيأا)  رياتأا) العاذمأة الي وليأة ب ا  وجأد ان Wink, 2013اأ ا الرياتأا) كالترييرأا) والفيرأول) و يراأا ل
  (Mondal et al., 2015 ).الج ورب الي ور و يراا الليمويا ية التق تتحرر من الج ال الملتمفة ل  ا الرياتا) كاصوراطب السي انب

تيين الرتاذه سق الجدول حدو   يادة سق الرتفاع والو ن الجأاف لممجمأوع اللضأر  لاصأراف الملتيأرة عرأد جميأا  سق حين   
ب Biyar deltaالمعأاما) ياسأت رال الرلفأاض الأ   سأييت  تأرن الحمأص سأق الرتفأاع والأو ن الجأاف لممجمأوع اللضأر  لمصأرف 

تأرن الحمأص اعمأة رسأية  يأادة سأق ارتفأاع المجمأوع اللضأر  ويماأأ)  الرأامق سأقBeith alpha  ييرمأا اظ أر) يأادرا) الصأرف 
% وان سأأين اأأ ا التيأأاين سأأق التأأا ير قأأد يعأأ   الأأة التيأأاين الأأورا ق يأأين الصأأرافب وان ال يأأادة التأأق احأأد ت ا تأأرن الي وليأأا) سأأق 24

يأادة سأأق لصأأوية التريأة وت ييأأ) الرتأأروجين الرتفأاع والأأو ن الجأاف لاصأأراف الملتيأأرة سأيي ا ان الرياتأأا) الي وليأأة قأد تكأأون سأأيي)   
  .Luce et al., 2015ل

وعن تا ير الترن الم روعة ساي ا يالي وليا) سق الطول والو ن الجاف لممجموع الج ر  ليأادرا) اصأراف الليأار الراميأة سي أا 
ويمكأن  Biyar deltaج ور يأادرا)  س د وجد حدو  ارلفاض عرد جميا المعاما)ب ياست رال ال يادة التق سييت ا ترن الياقال سق

ان تع   ا ا ال يأادة الأة التأا ير الميااأر لمتأرن عمأة الجأ ور الراميأة سي أاب واحتأوال تمأ  التأرن عمأة المركيأا) الليمويا يأة المتحأررة 
 ب وتتفأط اأ ا  Seavo et al., 2019مأن الي وليأا) والتأق يمكأن ان تأ  ر عمأة الحالأة التا ويأة ووسأرة المأواد المعدريأة سأق التريأة ل

ا  لحظ حدو   يادة سق ارتاج كل من اليطيخ وال رراييط الم روعة  Sanchezo-Navarro et  al., (2019الرتاذه ما ما كرا   ل
سق الترن التق كار) م روعة ساي اا يالموييا والفاصوليا وقد اع   سين ا ا ال يادة الة  يادة رمو المجموع الج ر  لمرياتا) الملتيرة 

 تا ير تم  الترن. ي
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 االنبات وبعض صفات النمو لبادرات الخيارتأثير الترب المزروعة سابقا بالمحاصيل البقولية في  :9الجدول 
معامل سورعة  المعامالت االصناف

 االنبات
النسوووووووووووووووووووووبة 
المئويوووووووووووووووووووة 

 لإلنبات%

ارتفوووواع المجموووووع 
 )سم( الخضري

طووووول المجموووووع 
 )سم( الجذري

 الووووووووزن الجووووووواف
 وع الخضريلممجم

 )غم(

الووووووووزن الجووووووواف 
 لممجمووووع الجوووذري

 )غم(
Biyar delta 

 
 71a 86a 9.766c 11.19b 4.344c 2.06b م اررة

 55c 66d 11.069a 15.83a 5.264a 2.38a ترية ياقال

 60b 73c 10.675b 11.09c 4.49b 1.34c ترية يا لل

 62b 75b 6.663d 11.08c 3.00d 0.52d ترية حمص

 62a 75a 9.543b 12.29a 4.274b 1.575b صرفتر ير ال

Beith alpha 70 م اررةa 85a 9.868d 11.58a 3.62d 1.64d 

 63b 76b 12.19b 11.42b 6.41b 2.77b ترية ياقال

 58c 70c 10.97c 10.51d 6.55a 3.85a ترية يا لل
 50d 60d 12.27a 10.66c 4.73c 1.76c ترية حمص

 60b 72b 11.32a 11.04b 5.32a 2.50a تر ير الصرف

 70.5a 85a 9.817c 11.38b 3.98cd 1.85c م اررة تر ير الترن

 59b 71b 11.629a 13.62a 5.90a 2.57ab ترية ياقال

 59b 71b 10.822b 10.8d 5.52b 2.59a ترية يا لل

 56c 67c 9.466d 10.87c 3.865c 1.13d ترية حمص

حسأأن التيأار دركأن متعأأدد المأد  عرأد كأأل  0005تحأأ) مسأتو  احتمأال  يير أاحأرف تعرأأق عأدم وجأود سروقأأا) معرويأة ال المتوسأطا) التأق تحمأأل رفأس*
 صرف.عامل وعرد كل تدالل 

وقأد يماأ) اعمأة رسأية   رجأد حأدو  ارلفأاض سأق معامأل الر سأام عرأد معظأم المعأاما)ب 2 الجأدوللمن لال الرتاذه سق 
ييرمأأا رجأد حأأدو   يأادة سأأق  الراميأة سأأق تأرن الحمأصب Beith alphaدرا) الصأرف سأق معامأل ار سأأام جأ ور يأأا %59ارلفأاض 

ب صأأاحي ا  يأأادة سأأق معامأأل الطأأور التم يأأد  لمصأأرف سأأييت ا تأأرن الحمأأص Biyar daltaمعامأأل ار سأأام جأأ ور يأأادرا) الصأأرف 
Biyar dalta وتراسط ا ا الرلفاض ما ارلفاض   راسط ا ا ال يادة ارلفاض سق معامل الطور لالستواذقب الر اذقب الرفصالق ب

المركيأا) الليمويا يأة المتراكمأة سأق  تأر يرب ان سين ا ا الرلفاض قد يع   الة Biyar daltaسق طول المجموع الج ر  لمصرف 
ور  يأأر عمأأة طأأور  الر سأأام الر أأاذق والرفصأأالق ا  تسأأين ظ أأور طأأ وتر يراأأاالتريأأة كال مويأأدا) والصأأايوريرا) والفيرأأول) و يراأأاب 

 . 2017طييعأق لوسأطق  يكأون  رأأاذق الرأواة او قأد تسأين عأأدم اكتمأال الر سأام للعأدم حأأدو  الر سأام السأايتويا مق  لالجحياأأقب
ا  لحأأظ ان المسأأتلمص الكحأأولق لحيأأون ل أأاب الأأ رة سأأين   Cruze-ortega et al., 1988ل امأأا وجأأدوتتفأط اأأ ا الرتأأاذه مأأا 

 ر اليطيخ.ارلفاضا سق معامل الر سام لج و 
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 معامل االنقسام ومعامل الطور لبادرات الخيارتأثير الترب المزروعة سابقا بالمحاصيل البقولية في يبين  :2الجدول 

 
معامل الطور  معامل االنقسام المعامالت االصناف

 التمهيدي
معامل الطور 

 االستوائي

معامل الطور 
 االنفصالي

معامل الطور 
 النهائي

Biyar delta  
 

 23 30 33 12 78 م اررة

 19 27 28 24 68 ترية ياقال

 19 26 28 21 70 ترية يا لل

 13 25 26 23 83 ترية حمص

 18 27 29 20 75 تر ير الصرف

Beith alpha 18 24 33 27 89 م اررة 

 19 28 23 28 89 ترية ياقال

 18 22 33 25 71 ترية يا لل

 14 24 17 17 36 ترية حمص
 17 24 26 24 71 تر ير الصرف
 20 27 33 19 83 م اررة تر ير الترن

 19 27 25 26 78 ترية ياقال

 18 24 29 23 70 ترية يا لل
 13 24 22 20 59 ترية حمص

 

   التأأر ير الليمويأأأا ق لتأأرن الي وليأأا) سأأق المسأأاحة الورقيأأأة صصأأراف الليأأار ا  راحأأظ ارلفاضأأا سأأأق1يتضأأح مأأن الاأأكل ل
سأأأق معظأأأم المعأأأاما) واعطأأأ) اليأأأادرا) الراميأأأة سأأأق تأأأرن اليأأأا لل اعمأأأة رسأأأية مذويأأأة  Biyar deltaالمسأأأاحة الورقيأأأة لمصأأأرف 

والأأأ   قأأأد ااأأأار) ب IAAالأأأة تأأأر ير المركيأأأا) الليمويا يأأأة عمأأأة الوكسأأأين اأأأ ا الرلفأأأاض قأأأد يعأأأ   % 54046لارلفأأأاض يماأأأ) 
 ب سأق حأين سأيي) تأرن اليأا لل اعمأة رسأية مذويأة لم يأادة 2018حسأين والأرون ل ورقيأةالدراسا) الة تر يرا عمة الت ال المسأاحة ال

 ير يعأود الأة التيأاين الأورا ق لألصأراف ا  % ب وان اأ ا التيأاين سأق التأر27021يما) ل Beith alphaلمصرف سق المساحة الورقية 
  .2018وجد ان ارا  التاسا سق قوة تر ير المركيا) الليمويا ية يالتاف الصراف حسين والرون ل

 
 

 في اوراق بادرات الخيار (2ترب البقوليات في المساحة الورقية )سم تأثير: 9 الشكل
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  لم اومت ا لممعاممة يترن الي وليا) صصراف الليار عرد  SVIليادرا) ل  ارلفاض دليل قوة ا3  الجدوللتظ ر الرتاذه سق 
المركيأأا) الليمويا يأة سأأق الرسأأية المذويأأة ىريأا) اليأأ ور ورمأأو اليأأادرا)  تأأر يرجميأا المعأأاما) وسأأين اأ ا الرلفأأاض قأأد يعأأود الأة 

سق الرسية المذوية ىريا) الي ور ورمو اليادرا) مأن    ان المركيا) الليمويا ية ت  ر(Iman et al., 2006الليار ا  وجد  صصراف
ل مأا  Biyar delta وBeith alpha   عمة ار سام واستطالة اللاياب و من ماحظة رتاذه الجأدول رجأد ان الصأرفين تر يراالال 

صأراف ورأوع التريأة رجأد ان رفس دليل ال وة وقد يعود السين سق  ل  الة كور ما يعأودان لأرفس العاذمأةب ومأن لأال التأدالل يأين ال
المركيا) الليمويا ية المتراكمأة  تر يرالة  اترن الحمص وقد يع   ا  يتر يراظ ر اقل م ار ل وة اليادرا)  Beith alphaالصرف 

 .  (Scavo et al., 2018a)عمة المواد الا اذية سق الترية ك ل  عمة الحيال الموجودة سق الترية وتر يرااسق ترن الحمص 

 
 قوة البادرة لبادرات الخيارتأثير الترب المزروعة سابقا بالمحاصيل البقولية في يبين  :3الجدول 

 
الترن الم روعة ساي ا يالمحاصيل الي ولية لالياقالب اليا للب الحمص  سق عدد تفرعا) الج ور  تر ير  2يوضح الاكل ل

سق ارتفاع المجموع  ا  راحظ ارتفاعا سق عدد تفرعا) الج ور لصرفق الليار عرد  راعت ما سق ترن الياقال راسط ا ا ال يادة  يادة
                              يادة المجموع اللضر  رتيجة الة  يادة رمو المجموع الج ر  لمرياتا)  باللضر  لأ  ان العاقة طردية

(Sanchezo-avarro et  al., 2019)وقد يكون السين سق ا ا ال يادة او ان ترن الياقال تضيف مركيا) سيرولية الة الترية  ب
سق ي ية المعاما) أ  رجد تيايرا سق      Beith alpha  يد من لصويت ا. كما راحظ ارلفاضا سق عدد تفرعا) الج ور لمصرفت

 . 2019التر ير وان ا ا التياين يع   الة اللتاف سق تركي  المركيا) الليمويا ية وطييعت ا الكيمياذية لعيد الجيار وسعيدب
 

 
 البازالء، الحمص( في عدد تفرعات الجذور لبادرات الخيار الباقالء،وليات )تأثير ترب البق :2الشكل 

 

 

 تأثير الصنف تربة الحمص تربة البازالء تربة الباقالء مقارنة االصناف
Beith alpha 

 
14.87a 14.79b 13.11cd 11.00e 13.44c 

Biyar delta 

 

15.01a 14.87b 12.45d 11.46e 13.44c 

  14.94a 14.83b 12.78c 11.23d تر ير الترن
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 العربية المصادر
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ضمن  .Helianthus annuus Lالرااط الحياذق لممركيا) الليمويا ية لريا)  ارة الامس . 2005الجحياقب وسن صالح ل

 كمية العموم / جامعة الموصل. رسالة ماجستير .مراحل رمو ملتمفة
الكاأف عأأن المركيأا) الفعالأأة سأق ملمفأأا)  . 2018ل عأامر محسأأن بالمعاضأيد ؛ جرأأان عيأد اللأأالطب سأعيد ؛صأأالححسأينب وسأن 

                               مجمأأأأأأة عمأأأأأأوم الراسأأأأأأدين .HPLCيعأأأأأأض الرأأأأأأواع الرياتيأأأأأأة وعأأأأأأ ل وتاأأأأأأليص المركيأأأأأأا) الليمويا يأأأأأأة ياسأأأأأأتلدام ت ارأأأأأأة 
 . 32-41  5ل27بالحياة لعدد لاص يالم تمر العممق ال ال  لعموم 

المطأأار الممو أأة سأأق الرظمأأة الورا يأأة   . تأأر ير2001 اأأرة محمأأود ل باللفأأاجق الماأأ دارق؛ة رأأااق ع يأأ عيأأدا ب السأأعد ب عدويأأة
  .142-127 ب 2ل96اليصرةب –العممق لييذة  رن اللميه العريق  لمرياتا). الم تمر

 ورمأأواصأأيل سأأق اريأا) الملمفأأا) الرياتيأأة لأأيعض المح تأأر ير . 2019جرأأان عيأد اللأأالط لب سأأعيد ؛عيأد الجيأأارب ساديأأة عيأأد السأأتار

 .22-8ب 4ل 25ب. مجمة عموم الراسدين .Triticum aestivum Lاصراف من الحرطة الراعمة  لمسة
دار ايأأن ال يأأأر لمطياعأأة والراأأأرب جامعأأأة  .SAS . التحميأأأل الحصأأاذق سأأأق اليحأأأ  العممأأق ويررأأأامه 2010لحمأأاد  عرتأأرب سأأأالم 

 الموصل.
ريأا)  يأادرا) ج ير الليطق ل مة الر سام دليل سق الترية ما السود الاا  مر وع م ج أ ر  .2010ل حسن الع ي  عيد ي يرة المكدمقب

 عدد لاص الم تمر العممق الول لمعموم اليايولوجية .لالكوسةب مجمة جامعة  . Vigna radiateالماش
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ABSTRACT 
The allelopathic effect was studied to sequence varieties of cucumbers in soils cultivated 

previously with plants (broad bean, peas, chickpeas), as the results of this study showed that 

allelopathy had an effect on germination and growth of cucumbers, as previously cultivated soils 

caused legumes (broad bean, peas, chickpeas) significantly reduced. In the percentage of 

germination and germination speed, while it caused an increase in the height and dry weight of the 

vegetative group of cucumber varieties tested in most treatments, the highest percentage increase 

was 24% for the cultivars of the cultivar Beitha alpha after the chickpea plant. And on the role of 

allelopathy and its effect on the modulus of division and the phase factor of the cells of the roots of 

the roots of the cucumber seedlings gave a difference in their effect between the increase and the 

decrease, as the soil planted with chickpeas caused an increase in the division factor and the 

coefficient of the introductory phase of the Biyar dalta class, which was accompanied by a decrease 

in the coefficients of the separation and the final phase, accompanied by a decrease in Root total 

length. 
The study also showed an increase in the number of root branching of the cultivated cultivars 

following the broad bean plant, accompanied by an increase in the length of the vegetative system. 
 

Keywords: allopathy, cucumbers, legumes, dichotomy, gesture strength. 
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