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  الملخص

ثير اضافة االوراق الطرية الشجار اليوكالبتوس اجريت التجربة في البيت الزجاجي لمعرفة تأ

Eucalyptus camaldulensis L. والبرتقال Citrus sinensis L. في إنبات البذور والنمو ألربعة أنواع 

 Chrysanthemumبيبون الشام، .Dimorphothica aurantiaca Lديمورا فورتيكا (من نباتات الزينة 

carinatum L. الكلبهار Calendula officinalis L. وغيار Gaillardia pulchella L..(  

اظهرت النتائج إن إضافة األوراق الطرية لليوكالبتوس والبرتقال كٌل على حده إلى التربة أدت 

 أما من ناحية النمو فقد حصل اختزال ،ةمئوية إلنبات بذور نباتات الزينإلى حصول اختزال في النسبة ال

في نمو نباتات الزينة المزروعة في التربة الحاوية على األوراق الطرية لليوكالبتوس بينما حصلت زيادة 

كما حدث تباين في  ،ية على األوراق الطرية للبرتقالفي نمو تلك النباتات المزروعة في التربة الحاو

، وس والبرتقال المضافة الى التربةتأثير االليلوباثي الوراق اشجار اليوكالبتاستجابة انواع نباتات الزينة لل

، بينما كان نباتي لتأثير االليلوباثي لهذه االشجاراذ تبين ان نباتي ديمورا وبيبون الشام اكثر حساسية ل

  .ار وغيار اقل تأثرا بهذه االشجاركلبه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The experiment was conducted on green house to investigate the addition effect of 
fresh leaves of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis L.) and Orange (Citrus sinensis L.) 
on seed germination and growth of four species of the ornamental plants ( Dimorphothica 
aurantiaca L., Chrysanthemum carinatum L., Calendula officialis L. and Gaillardia 
pulchella L.).  

The results showed that the effects of fresh leaves of Eucalyptus and Orange 
which added to the soil (Separately) caused the reduction in the percentage of seed 
germination of the plants. As for growth a decrease in plants planted in soils containing 
fresh Eucalyptus leaves, while an increase in plants planted in soils containing Orange 
leaves. 

The results also showed different in the responses of the ornamental plants species 
to the allelopathic effect of Eucalyptus and Orange leaves added to the soil, it appeared 
that Dimorphothica aurantiaca L. and Chrysanthemum carinatum L. were more sensitive 
to the allelopathic effect for these trees, while Calendula officialis L. and Gaillardia 
pulchella L. were less sensitive for these trees. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

عرف االليلوباثي من قبل المجتمع الدولي لالليلوباثي بأنه أي عملية تـرتبط بـالنواتج االيـضية                

 الفايروسات والفطريات التي تؤثر على النمو والتطور        ، االحياء المجهرية  ،تالثانوية المنتجة من قبل النباتا    

  نةً التـأثيرات الـضارة والنافعـة       متـضم ) بأسـتثناء الحيوانـات   (في االنظمة الزراعيـة والبيولوجيـة       

)Torres et al., 1996(.  

بيبـون  (وي  والداؤودي الشت.Dimorphothica aurantiaca Lوأن نباتات الزينة ديمورا فورتيكا 

   وغيـار  .Calendula officinalis L) الكلبهـار ( واألقحوان .Chrysanthemum carinatum L) الشام

 وتتكـاثر  Compositae والتي تنتمي جميعها للعائلة المركبة .Gaillardia pulchella L) عنبر كشمير(

ر الصيف وأوائـل الخريـف   بالبذور وتعد من حوليات الزينة الشتوية في العراق وتزرع بذورها في أواخ          

  .وتزهر نباتاتها في أواخر الشتاء والربيع وأحياناً في الصيف وتموت خالل أشهر الصيف

وتعد النباتات أنفة الذكر من األنواع التي تكثر زراعتها في المتنزهات والحدائق العامة والمنزلية 

البتوس تأثيراً اليلوباثياً إذ تسبب  وألشجار اليوك،وخاصة تحت األشجار كأشجار اليوكالبتوس والحمضيات
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عاقة للنمو الطبيعي لبعض النباتات التي تنمو تحتها خصوصاً في المناخ الجاف فضالً عن مخلفاتها التي ا

  ).May and Ash, 1990; Thor, 1997; Coder, 2000(تقلل اإلنتاجية الزراعية 

على األنواع النباتية األخرى فقد وجد وتعد الحمضيات من األشجار التي تمتلك تأثيرات اليلوباثية 

   .Chenopodium album L و .Cynodon  dactylon Lأن بعض النباتات العشبية مثل الثيل 

           ال تنمو تحت أشجار النارنج.Amaranthus retroflexus L و .Avena sativa Lو

Citrus aurantium L. ة المتحررة من المستخلصات المائية واألجزاء المتحللة  بتأثير المركبات األليلوباثي

لهذه األشجار باألضافة إلى تأثير المركبات المتطايرة لألوراق الخضراء والمسنة التي وجد أنها مثبطة 

  .)AL-Saadawi and Al-Rubeaa, 1985a(ألنبات البذور ونمو البادرات لألنواع العشبية المذكورة 

   وأشجار البرتقال .Eucalyptus camaldulensis Lتوس  أن أشجار اليوكالبوبما

Citrus sinensis L. تزرع في الغابات والمتنزهات والحدائق العامة والمنزلية ومن خالل مالحظاتنا 

ار سواء في الحدائق أو الشخصية وجدنا أن نباتات الزينة المذكورة يتم زراعتها تحت هذه األشج

التجربة هو معرفة التأثيرات االليلوباثية للترب الحاوية على االوراق الهدف من ، لذلك فان المتنزهات

الطرية الشجار اليوكالبتوس والبرتقال وذلك تحت ظروف البيت الزجاجي في انبات البذور وبعض 

  .صفات النمو النواع نباتات الزينة المدروسة

  

  المواد وطرائق العمل

ر اليوكالبتوس والبرتقال في نمو نباتات الزينة تم مزج دراسة تاثير االوراق النباتية الطرية الشجال

  مع التربة ) سحقت بجهاز الخالط(االوراق الطرية بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة لليوكالبتوس والبرتقال 

وزن واخذت تربة بدون اضافة للمقارنة، وبعد المزج بشكل : وزن) 5%(بنسبة اضافة ) كل على حدة(

ماء وغطيت )  مللتر500(واضيف لكل اصيص )  كغم2(الستيكية سعة جيد وضع الخليط في اصص ب

اسابيع وفي درجة حرارة ) 4(االصص باكياس من النايلون ذات خمسة ثقوب، وتركت لفترة تحضين 

وبعد انتهاء فترة التحضين وزعت االصص بصورة عشوائية في ) 2 ± 8 وصغرى 2 ± 24عظمى (

من كل نوع من نباتات الزينة في كل اصيص بتاريخ بذور ) 10(داخل البيت الزجاجي وزرعت 

اسابيع من الزراعة تم ) 4( وبواقع خمس مكررات لكل معاملة وسقيت بالماء وبعد مرور 23/12/2005

بحيث كانت المسافات متساوية تقريبا بين البادرات (حساب نسبة االنبات وخفض عدد البادرات الى ثالث 

قلعت النباتات ثم تم حساب عدد االزهار لكل نبات ) مرحلة التزهير (اسبوع) 20(وبعد مرور ) المتبقية

ي الفرن ، وتم قياس اطوالهما ثم جففت فالماءوفصل المجموع الخضري عن الجذري وغسلت الجذور ب

  .)1999سعيد، (، وسجلت اوزانهما  ساعة72م لمدة 70بدرجة 
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عة وحسبت النسبة المئوية لالنبات كما      اسابيع من الزرا  ) 4(تم حساب عدد البادرات الظاهرة بعد       و

  : ياتي

  

  =النسبة المئوية لالنبات 

  

 )ISTA, 1976 (  
  

  :وقد حسبت النسبة المئوية للتثبيط والزيادة في كل من الصفات المدروسة حسب المعادلة االتية
Reduction% = 100 – A/B ×100 
Stimulation% = 100 – A/B ×100 

A = اتات في المعاملةالقياس المطلوب للنب  

B = القياس المطلوب للنباتات في المقارنة  

  )1996المزوري ، (
 

  : التحليل االحصائي

ووفق نظام التجارب العاملية وحللت ) .C.R.D(نفذت التجارب حسب التصميم العشوائي الكامل 

ختبار دنكن باستعمال ا 5%عند مستوى  وتم مقارنة المتوسطات الحسابية SASالنتائج بواسطة برنامج 

  .)Steel and Torrie, 1980(متعدد المدى 

  

  النتائج

وجود تباين في تأثير األوراق الطرية لليوكالبتوس والبرتقال المضافة         ) 1(أوضحت نتائج الجدول    

 ولـوحظ ان نباتـات      ،وزن في إنبات البذور ونمو نباتات الزينة المختبرة       : وزن) 5%(إلى التربة بنسبة    

الترب الحاوية على األوراق الطرية لليوكالبتوس المضافة عانت من اختزال معنوي في            ديمورا النامية في    

) 43.92%(وطول المجموع الخضري    ) 25.73%(اإلنبات والنمو وبلغت نسبة االختزال في إنبات البذور         

 ،عن المقارنة ) 93.33%(ووزنه الجاف   ) 75.27%(وطول المجموع الجذري    ) 85.71%(ووزنه الجاف   

           سببت التربة الحاوية على األوراق الطرية للبرتقال المضافة تـأثيراً أقـل وكمـا موضـح فـي          في حين 

   ).أ-1( الصورة 
وفي نبات بيبون الشام يوضح التداخل بين نبات الزينة ونوع اإلضافة اختزال في النسبة المئويـة                

باتات النامية في الترب الحاوية على      عن المقارنة للن  ) 27.44%(ألنبات البذور حيث بلغت نسبة االختزال       
كما سببت المعاملة انخفاضـاً فـي طـول المجمـوع     ) 5%(االوراق الطرية لليوكالبتوس المضافة بنسبة   
في طول المجموع   ) 76.50%(وبلغت نسبة االنخفاض    ) ب-1(الخضري للنباتات وكما مبين في الصورة       

  د البادرات الظاهرةعد

 عدد البذور المزروعة 
 ×100 
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ين ان النباتات النامية في الترب الحاوية علـى          كما تب  ،عن المقارنة ) 93.71%(الخضري ووزنه الجاف    
األوراق الطرية لليوكالبتوس عانت من اختزال معنوي في طول المجموع الجذري ووزنه الجـاف حيـث      

 في حين أظهرت النباتات النامية فـي        ،على التوالي ) 80%(و  ) 43.91%(بلغت النسبة المئوية لالختزال     
) 27.63%(للبرتقال زيادة معنوية في طول المجموع الجذري بلغت         الترب المضاف اليها األوراق الطرية      

  .عن المقارنة) 53.33%(ووزنه الجاف 
اما في نبات كلبهار فيستدل من التداخل بين نباتات الزينة ونوع اإلضافة وجود فروقات معنويـة                

لحاوية علـى األوراق    بين المعامالت وحدوث اختزال في النسبة المئوية ألنبات البذور النامية في الترب ا            
الطرية لليوكالبتوس والبرتقال وان اوراق اليوكالبتوس الطرية المضافة الى التربة سببت أعلى نسبة مئوية              

  .)35.34%(لالختزال في إنبات البذور بلغت 
  

  . الزينةتأثير إضافة األوراق الطرية لليوكالبتوس والبرتقال الى التربة في إنبات البذور ونمو نباتات : 1جدول ال
  العوامل المدروسة

نبات 
  الزينة

اإلضافة لالشجار 
%5  

النسبة 
المئوية 
  %لالنبات

طول 
المجموع 
  الخضري

  )سم(

الوزن 
الجاف 

للمجموع 
  الخضري

  )غم(

طول 
المجموع 
  الجذري

  )سم(

الوزن الجاف 
  للمجموع الجذري

  )غم(

 c 0. 14 b 14.26 b 3.64 b 0.01 b 42.33* 5%يوكالبتوس

  ديمورا b 1.47 a 27.26 a 14.44 a 0.12 a 51.33  5%برتقال 

 a 0.98 ab 25.43 a  14.72 a 0.15 a 57.00 )مقارنة(بدون إضافة

 c  0.11 b 8.11 c 6.82 c 0.03 c 39.66 5%يوكالبتوس

 b 2.70 a 27.10 b 15.52 a 0.23 a 48.66  5%برتقال 
بيبون 
  الشام

 a 1.75 a 34.52 a 12.16 b  0.15 b 54.66 )مقارنة(بدون إضافة

 c  0.70 b 13.62 c 18.61 a 0.38 a 32.33 5%يوكالبتوس

  كلبهار b 2.09 a 27.69 a 16.77 b 0.52 a 42.33  5%برتقال 

 a 1.78 a  22.86 b 16.91 b 0.46 a 50.00 )مقارنة(بدون إضافة

  c 1.35 b 20.41 c 17.99 b 0.16 c 33.33 5%يوكالبتوس

  غيار b 5.08 a 36.06 a 15.22 c 0.67 a 42.00  5%ل برتقا

 a  2.43 b 32.71 b  20.66 a 0.55 b 55.33  )مقارنة(بدون إضافة

 وحسب أختبار   5%البيانات التي تشترك بأحرف متشابهة ال يوجد فروق معنوية فيما بينها عند مستوى              * 

  .دنكن متعدد المدى
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ميـة فـي التـرب الحاويـة علـى األوراق الطريـة             وبالنسبة لنمو النباتات وجد أن النباتات النا      

 ) أ-2( لليوكالبتوس عانت من اختزال معنوي في طول المجموع الخضري وكما يظهر فـي الـصورة                

عن ) 60.67%(ووزنه الجاف   ) 40.41%(وبلغت النسبة المئوية لالختزال في طول المجموع الخضري         

ة الى التربة زيادة في طول المجمـوع الخـضري           في حين سببت إضافة أوراق البرتقال الطري       ،المقارنة

 كما حدثت زيادة معنوية في طول المجموع الجـذري          ، )17.41%( ووزنه الجاف    ) 21.12%( بلغت  

بينما لم   ) 10.05%( للنباتات بتأثير األوراق الطرية لليوكالبتوس المضافة الى التربة وبلغت نسبة الزيادة            

لجاف للمجموع الجذري للنباتات النامية في التـرب المـضافة اليهـا            يالحظ فروقات معنوية في الوزن ا     

  .االوراق الطرية لليوكالبتوس والبرتقال

وفي نبات غيار يالحظ وجود تباين في تأثير إضافة األوراق الطرية لليوكالبتوس والبرتقال الـى               

بات الزينة ونوع اإلضـافة      ووجدت فروقات معنوية للتداخل بين ن      ،ة في إنبات البذور ونمو النباتات     الترب

وتبين ان إضافة األوراق الطرية لليوكالبتوس والبرتقال الى التربة سببت نقصاً معنوياً في إنبات البـذور                

بتـأثير إضـافة األوراق الطريـة        ) 39.76%( وأن أعلى نسبة مئوية لألختزال في إنبات البذور بلغت          

المجموع الخضري فقد حدث نقص معنوي فـي الـصفة           أما بالنسبة لصفة طول      ،لليوكالبتوس الى التربة  

 المذكورة للنباتات النامية في الترب الحاوية على االوراق الطرية لليوكالبتوس وكما موضح في الـصورة               

 كما سببت المعاملـة     ، )37.60%( وبلغت النسبة المئوية للنقص في طول المجموع الخضري          ) ب-2( 

                ) 44.44%( الخـضري والجـذري بلغـت نـسبة االختـزال           انخفاضاً في الوزن الجـاف للمجمـوع        

 في حين سببت إضافة األوراق الطرية للبرتقال الى التربة زيادة معنوية في             ،على التوالي  ) 70.90%( و  

         وللوزن الجاف للمجمـوع الجـذري      ) 109%(ووزنه الجاف   ) 10.24%(طول المجموع الخضري بلغت     

 كما حدث انخفاض في طول المجموع الجذري للنباتات الناميـة فـي التـرب               ،المقارنةعن  ) %21.81(

الحاوية على األوراق الطرية لليوكالبتوس والبرتقال وتحققت أعلى نسبة مئوية لالنخفـاض فـي طـول                

                 المجموع الجذري بتأثير إضافة األوراق الطرية للبرتقال الى التربـة حيـث بلغـت نـسبة االنخفـاض                 

  .عن المقارنة) %26.33(

ومن مقارنة تأثر كل من نبات الزينة بالمعامالت يتضح ان نبات غيار كان أكثر حساسية للمعاملة                

 وفي طول المجموع الخـضري      ،من ناحية انبات البذور في حين ان نبات ديمورا كان اقل تأثرا للمعاملة            

وغيار النامية في التربة الحاوية على األوراق الطرية        كلبهار  (تبين ان نباتي ديمورا وبيبون الشام وكذلك        

 في  ،كانت حساسة للمعاملة وذلك من مالحظة النقص الحاصل في طول المجموع الخضري           ) لليوكالبتوس

حين أن نباتي كلبهار وغيار النامية في التربة الحاوية على األوراق الطرية للبرتقال أظهـرت أسـتجابة                 

 خالل الزيادة في طول المجموع الخضري للنباتات وان نبات كلبهار كان أكثـر              ايجابية للمعاملة وذلك من   

بيبون الشام الناميـة فـي      ( وفي طول المجموع الجذري وجد ان نباتي ديمورا وغيار و          ،استجابة للمعاملة 

 أظهرت حساسية للمعاملة وان نبات ديمورا أظهر أعلى       ) التربة الحاوية على االوراق الطرية لليوكالبتوس     
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          في حين أن نبـات كلبهـار       ،نسبة تثبيط في طول المجموع الجذري مما يؤكد أنه حساس أكثر للمعامالت           

أظهرت استجابة للمعاملـة وفـي      ) بيبون الشام النامية في التربة الحاوية على االوراق الطرية للبرتقال         (و

كلبهـار وغيـار    (ن الشام وكـذلك     الوزن الجاف للمجموع الخضري بينت النتائج ان نباتات ديمورا وبيبو         

أظهـرت انخفاضـاً فـي وزن المجمـوع         ) النامية في التربة الحاوية على األوراق الطرية لليوكالبتوس       

الخضري مما يدل على أنها حساسة للمعامالت وأن نبات بيبون الشام كان أكثر تأثراً وأظهر على نـسبة                  

كلبهار وغيار الناميـة فـي      ( ما أظهرت نباتات    مئوية لالختزال في الوزن الجاف للمجموع الخضري بين       

زيادة في الوزن الجاف للمجموع الخضري مما يؤكد انهـا          ) التربة الحاوية على األوراق الطرية للبرتقال       

بيبـون  ( استجابت ايجابياً للمعاملة وفي الوزن الجاف للمجموع الجذري تبين أن نباتات ديمورا وكـذلك               

كانت حـساسة للمعاملـة وان      ) ربة الحاوية على األوراق الطرية لليوكالبتوس       الشام وغيار النامية في الت    

 بينما أستجابت نباتات    ،نبات ديمورا أظهر أعلى نسبة مئوية لألختزال في الوزن الجاف للمجموع الجذري           

زن وأظهرت زيادة في الـو    ) بيبون الشام وغيار النامية في التربة الحاوية على األوراق الطرية للبرتقال          (

  .الجاف للمجموع الجذري لنباتاتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :في نمو نباتاتتأثير إضافة األوراق الطرية لليوكالبتوس والبرتقال :  1الصورة 

   بيبون الشام–ب .  ديمورا –أ 

  اليوكالبتوس-3 المقارنة  -2البرتقال   -1

  

  

  

ب أ
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  :وس والبرتقال في نمو نباتاتتأثير إضافة األوراق الطرية لليوكالبت:  2الصورة 

  . غيار-ب.  كلبهار -أ

 . اليوكالبتوس-3 المقارنة  -2البرتقال   -1

  

ان عدد األزهار قد أختزل كلياً في نباتات ديمورا نتيجة زراعتهـا فـي التربـة                ) 1(أظهر الشكل   

 عن المقارنة في     بينما لم يظهر اختالفات    ،)5%(الحاوية على األوراق الطرية لليوكالبتوس المضافة بنسبة        

  .وية على االوراق الطرية للبرتقالعدد األزهار في النباتات المزروعة في التربة الحا

كما يبين الشكل حدوث انخفاض في عدد أزهار نباتي بيبون الشام وكلبهار الناميـة فـي التـرب                  

البتوس المضافة الـى    الحاوية على االوراق الطرية لليوكالبتوس والبرتقال هذا وان األوراق الطرية لليوك          

  .زهار لنباتي بيبون الشام وكلبهارالتربة سببت اختزاالً اعلى في عدد األ

وفي نبات غيار تبين أن عدد األزهار قد اختزل كلياً نتيجة زراعتها في التربـة الحاويـة علـى                   

ويـة  في التربة الحا  األوراق الطرية لليوكالبتوس بينما ازداد عدد األزهار عن المقارنة في النباتات النامية             

  .على األوراق الطرية للبرتقال

  

  

  

  

  

  

  

ب أ
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/ وزن في عدد االزهار:  وزن 5%تأثير اضافة االوراق الطرية لليوكالبتوس والبرتقال بنسبة :  1الشكل 

  .نبات الزينة

  المناقشة

وزن : نوز) 5%(سببت األوراق الطرية لليوكالبتوس والبرتقال المضافة إلى التربة بنسبة 

 التثبيط الحاصل في انبات البذور  وهذا.أسابيع تثبيطاً في إنبات بذور نباتات الزينة) 4(والمحضنة لمدة 

 المضافة الى التربة ربما يعود الى تحرر المركبات الكيميائية عن الطريةلنباتات الزينة بتأثير االوراق 

 التربة او من التحلل الجزئي لالوراق المحضنة فيطريق التطاير او الغسيل لكونها قابلة للذوبان في الماء 

، حيث يمكن لهذه المركبات ان تتحرر الى التربة للتراكم فيها او )Rice, 1984(بفعل الكائنات الدقيقة 

          تدمص على سطوح الطين ويظهر تأثيرها في النباتات المزروعة في تلك الترب لتظهر تأثيرا اليلوباثيا

  .)فيزياتثبيطيا او تح(

نمـو  فـي    تبايناً في تأثير األوراق الطرية لليوكالبتوس والبرتقال المضافة إلى التربة            لوحظكما  

نباتات الزينة فقد سببت األوراق الطرية لليوكالبتوس تأثيراً مثبطاً في نمو تلك النباتـات المتمثـل بطـول        

عـزى الـى وجـود المركبـات        وهذا قـد ي   المجموع الخضري والجذري وأوزانها الجافة وعدد األزهار        

وباثية مثبطة للنمـو    لاحتواء اوراق اشجار اليوكالبتوس على مركبات الي       بسبباالليلوباثية في تلك االوراق     

ان الفصل الكروماتوكرافي أظهر أن المركبات المتواجـدة فـي    (1982a)واخرون  Ballester فقد وجد 

 هــي أحمــاض فينوليــة وأن الفــصل .Eucalyptus globulus Lمستخلــصات أوراق اليوكــالبتوس 

أوضحا أن المركبات الفينولية فـي أنـواع اليوكـالبتوس          ) GC(والغازي  ) PC(الكروماتوكرافي الورقي   

)Eucalyptus spp.  ( تشمل األحماض التالية )Caffeic ،Coumaric ،gallic ،gentisic ،Catechcol ،
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hydroxybenzoic  ،Syringic  ،Vanillic acid ) (Sadhna et al., 1996( .    والتـي مـن الممكـن ان

، فقـد أشـار     المضافة بتأثير االحياء المجهرية   تتحرر الى التربة عن طريق الغسل او من تحلل االوراق           

AL-Mousawi (1974)    إلى أن النثار المتحلـل ألشـجار اليوكـالبتوس Eucalyptus microtheca L. 

تأثير تثبيطي واضح على انبات البذور ونمو البـادرات          التي لها    Terpenesيحتوي على بعض التربينات     

           ونتـائج  ،  α-pinene  ،Camphoreلالنواع النباتية النامية تحتها وقد شخـصت بانهـا تـشمل مركبـات              

               التـي أوضـحت أن اليوكـالبتوس   )EL-Khawas and Shehata, 2005(التجربة تتفـق مـع دراسـة    

Eucalyptus rostrata L.     كان فعاالً أكثر في تأثيره التثبيطي علـى الـصفات المظهريـة والفـسلجية 

 امـا  ..Acacia nilotica Lوالبايوكيميائية والجزئية للذرة الصفراء والفاصوليا مقارنة بأشجار األكاسـيا  

طول المجموع الخضري والجذري واوزانهمـا الجافـة وعـدد          زيادة في   سببت  الطرية للبرتقال   االرواق  

بحصول زيادة في نمو نباتات الحنطة المزروعـة فـي          ) 1999(، وهذا يتفق مع ما ذكرته سعيد        هاراالز

قد يعزى إلـى    هذا  و. ) اسابيع 3(والمحضنة لمدة   مختلفة  بنسب  المضافة  التربة الحاوية على اوراق الطماطة      

الت البايوكيمائيـة فـي     تعاني من بعض التحو    قد   والتيالبرتقال  من ارواق   إمكانية تحلل المركبات المتحررة     

التربة أو يحدث بلمرة للمركبات المتحررة مع عناصر الطين والتي تعتبر أحد الطـرق ألزالـة الـسمية                  

 وتعتبر األحماض الفينولية من أهم المركبات الشائع تواجدها ،)Chou, 1993( الناتجة عن تلك المركبات 

ويعد حامض . )Wang et al., 1967(طة للنمو في مخلفات النباتات وفي الترب والتي وجدت معظمها مثب

Ferulic        من أهم هذه األحماض فقد ذكر Chou   أن المسار الحيوي لـتحطم حـامض       ) 1977(واخرون

Ferulicهو كاألتي :  
  

Ferulic acid → Vanillic acid → Protocatechuic → β-Ketoadipic  
  

، ألوراق فضالً عن المواد المثبطةاأو قد يعزى سبب ذلك إلى إستخالص مواد عضوية مغذية من 

بأستثناء حدوث تأثيرات تثبيطية في بعض صفات النمو إذ حصل إنخفاضاً في طول المجموع الخضري 

لنبات بيبون الشام وطول المجموع الجذري ووزنه الجاف لنبات ديمورا وعدد األزهار في نباتي بيبون 

 كما حدثت زيادة في طول ،وراق الطرية للبرتقال النامية في التربة الحاوية على االالشام وكلبهار

المجموع الجذري لنبات كلبهار عند زراعته في التربة الحاوية على األوراق الطرية لليوكالبتوس 

وانخفاضاً في طول المجموع الجذري للنبات عند زراعته في التربة الحاوية على األوراق الطرية للبرتقال 

سية الجزء النباتي اذ ان بعض المركبات االليلوباثية قد تؤثر على نمو وهذا التباين قد يعزى الى حسا

 او بالعكس قد يتأثر نمو الجذر اكثر من نمو المجموع الجذريالجزء الخضري من دون التأثير على نمو 

  .الجزء الخضري
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