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  ملخصال

  البذور نبات إ لدغل سرطان الثيل في   ) الجزء الخضري والجذري  (ت  اجري البحث لدراسة تأثير مخلفا    

 غيـار الو .Chrysanthemum carinatum Lبيبون الشام (   من نباتات الزينة والتي تشملأنواعونمو ثالثة 

Gaillardia pulchella L.زاليا العطرية بال  وLathyrus odoratus L. .(أنظهرت النتـائج المختبريـة   أ 

 البـذور   إنباتحجم  سبب اختزاال معنويا في       : وزن %) 10 و   5(مائي لمخلفات الدغل بتركيز     المستخلص ال 

، %)10(على نسبة للتثبيط عند التركيـز       أ الثالثة من نباتات الزينة مقارنة مع الماء المقطر وسجلت           لألنواع

بيبون الشام بينما حصل     حصلت زيادة في طول الرويشة لبادرات        إذظهرت تباينا في تأثرها،     أما البادرات ف  أ

 . الثالثـة األنـواع اختزاال في نباتي غيار والبزاليا العطرية، كما حصل االختزال في نمو الجذير في بادرات         

 التربة  إلى نتائج تجربة البيت الزجاجي تباينا في استجابة نباتات الزينة لتأثير مخلفات الدغل المضافة               أظهرت

 نباتات  ألنواع البذور   إنبات حصل اختزال في     إذ،  أسبوعيننها لمدة   وزن، وتحضي : وزن %) 10 و   5(بنسبة  

، فـي حـين     )بدون مخلفـات  ( الزينة المزروعة في تلك التربة مقارنة مع تلك المزروعة في تربة المقارنة           

 ،حصلت زيادة معنوية في نمو نباتات الزينة  النامية في التربة الحاوية على مخلفات الدغل وفي كال النسبتين                 

غيار  على نسبة مئوية للزيادة عن المقارنة في طول الجزء الخضري ووزنه الجاف في نباتات             أيث لوحظت   ح

 طول الجزء الجذري ووزنه الجاف لوحظت فـي نباتـات            في أما على التوالي، %) 333،  % 102.1(بلغت  

  . %10  اإلضافة عند نسبة%)166.6، % 174.5(بيبون الشام وقد بلغت 
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ABSTRACT 

This research was conducted to study the effect of prostrata spurge residues (shoot and 
root) on germination and growth of three species of ornamental plants which includes 
(Chrysanthrmum carinatum L., Gaillardia pulchella L. and Lathyrus odoratus L.). 
Laboratory results showed that the aqueous extract of the residues at concentrations (5,10%) 
w:v caused a significant reduction in seed germination of the three species as compared with 
distilled water, The greatest reduction observed at the concentration (10%).                 
The seedling growth showed an increase in the shoot length of chrysanthemum L. seedlings, 
but gaillardia L. and lathyrus L. shoot length was reduced, Moreover a reduction in the 
radicle length was seen in the three species. The results of green house experiment showed 
inhibition in seed germination of the three species of ornamental plants which sown in the 
soil containing (Spurge) residues that added at the ratio (5,10%) w:w and incubated for two 
weeks as compared with control soil (without residues), Also the results revealed a 
significant increase in the growth of the plants which grown in the soil containing spurge 
residues at the two ratios. The greatest increase which was found in the shoot length and its 
dry weight in Gaillardia L. reached to (102.1%,333%), but in the root length and its dry 
weight noticed in (Chrysanthmum L.) was (174.5% ,166.6%) at the (10%) ratio. 
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