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  الملخص
  زهـرة نبــات   و)  .Zea mays L (فراء ـذرة الـص ـال  اتـنبات  في هذه الدراسة استخدمت

 )     Sorghum bicolor subspecies tichnicum (المكانس وذرة  ) ( .Helianthus annuus L الشمس

ــة  ــل)  (.Lycoperscum esculentum Lو الطماطـ  ) .Capsicum frutescens L(و الفلفـ

 ذلـك بدراسـة  و  ، التي تزرع معا في نفس الحقل وفي نفس الوقت) .Hibiscus esculentus L(والبامياء

 هجذور بعـض هـذ     إفرازات تأثير    لمعرفة ي الزراعة المختلطة  التداخل بين األنواع النباتية المستخدمة ف     

  . في البيت الزجاجي الدرج باستخدام تقنيةاآلخر البعضالنباتات في نمو 

 الجذور للنباتات المختلفة  يمكن اجماال تصنيفها الـى ثالثـة            إفرازات إن إلى  وقد أشارت النتائج    

 ,لت مع افرازات جذور النباتات االخرى بصورة موجبة       التي تفاع  هي النباتات     االولى   ،ات متميزة مجموع

الطماطـة   نمو نبات    إن لوحظ     إذ  ،هاالنباتات المتعايشة مع   التي تحفز نموها بفعل افرازات جذور         تلك أي

 نبـاتي   وكذلك فأن نمو  .  البامياء عنويا بتأثير افرازات  جذور نبات      م نموهما  قد تحفز   ذرة المكانس  نباتو

 إلـى  بالنسبة   ) %34 (إلى حيث وصل التحفيز     ، جذور زهرة الشمس   بإفرازات فل تحفز ذرة المكانس والفل  

,  تفاعلت مع جذور النباتات االخرى  بصورة سـلبية          هي تلك التي   الثانية المجموعة   و. نبات ذرة المكانس  

 تي نبـا  يا نمو نبات الفلفل بافرازات جـذور  حيث اختزل معنو، التي ثبط نموها بفعل افرازات الجذورأي

 وكذلك نباتي الطماطـة     ، على التوالي  % ) 37 و %29 (إلى  وصلت نسبة التثبيط    ذرة المكانس   البامياء و   

ي الوزن الجـاف     وصل االختزال ف    زهرة الشمس و   بإفرازات جذور نبات   اختزل نموهما    حيثوالبامياء  

 تـأثر  التي لـم ي     هي تلك  لثالثةوا. ختزال معنويا  بينما في البامياء لم يكن اال      ,) % 43 (إلى  لنبات الطماطة   

جذور  بإفرازات يتأثر نموه  لم    الذي الفلفل كنبات   ، جذور النباتات االخرى المتعايشة معها     بإفرازات نموها

  .زهرة الشمس تنبا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT   

This study  investigates  the  effects of root exudates of corn (Zea  mays L.), 
sorghum (Sorghum  bicolor subspecies tichnicum), sunflower (Helianthus annuus L.) 
,Tomato (Lycoperscum esculentum L.), pepper (Capsicum frutescens L.),and okra 
(Hibiscus esculentus L.) on the growth of each others when they are planted in the same 
field at the same time by applying the stair step technique to study the interference among 
these plants species. 

The results of the study revealed that the root exudates of the plants in question can 
be classified into three distinct groups: the first group reacted positively with the root 
exudates of the other plants; In other words their growth has been stimulated by the root 
exudates of other plants.  

It has been noticed that the growth of tomato and sorghum plants has been 
stimulated significantly by the root exudates of okra plant. Also, the growth of both 
sorghum and pepper plant has been stimulated by the root exudates of sunflower and has 
reached 34 % for the sorghum plant.                

The second group reacted negatively with the root exudates of other plants. In other 
words the growth of this group has been inhibited by the effects of root exudations. The 
growth of pepper plant has been significantly reduced by the root exudates of okra and 
sorghum plants, the reduction rate reached (29%, 37%) respectively. The growth of 
tomato and okra plants has been reduced by the root exudates of sunflower plant and the 
reduction has been 43% in dry weight of tomato plant, but it has not been significant in 
okra’s plant. 

The third group has been affected neither positively nor negatively by root exudates 
of other plant, such as the growth of pepper plant that had not been affected by root 
exudates of sunflower.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دمةالمق

 plant النباتية األنواع في سيادة  متميزاًعب دوراًتلآلية بيئية مهمة  Allelopathyاالليلوباثي 

dominance , النباتيوالتعاقب plant succession وتكوين المجتمعات النباتية plant community  

 vegetation  and crop productivity   .(Chou, 1999) المحاصيل والغطاء الخضري وإنتاجية

  وهيباثية إلى المحيط الخارجي تتحرر من خاللها المركبات االليلو أربعة عمليات ك وهنال
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 decomposition of plant residuesوتحلل المخلفـات   leachingوالغسوالت   volatilizationالتطاير

   root exudation ) .( Rice, 1984وافرازات الجذور 

أيونـات  و الفينـوالت ت و الكاربوهيـدرا ك  مواد عضوية متباينـة    ا جذوره  من خالل   النباتات تفرز

 والتـي  rhizosphere ر إلى محيط الجـذ ينية واإلنزيمات وبروتينات أخرىاألحماض االم والكاربوكسيل

   حيـث  ، )Crowley and Rengel, 1999(  تغيير كيميائية وبايولوجية المحيط وتشجع التكيـف تؤدي الى 

   نمـو وتطـور    نمـط وذلك بتأثيرها في     ات النباتية  المجتمع هاما في تركيب   دورا ورتلعب افرازات الجذ  

 Inderjit and ( المجهريـة   ئنـات  الكابيئـة و ،التربة  فييونات الالعضويةال اوتواجد، ة النباتينواعاال

Waston,  2001( يةـيئـالب النظم في توزيع االنواع النباتية في مختلفوRengel, 2002 )    (.  

درس كثير من الباحثين تأثير افرازات جذور نباتات مختلفة في نباتات أخـرى باسـتخدام تقنيـات                 

ذور والتي تجعـل   تخدام نظام تدوير افرازات الج باس    stair  step technique الدرجمنها تقنيةومتباينة 

 الدراساتأثبتت نتائج هذه    وقد   ، مستمرة  المركبات االليلوباثية بصورة    تأثير  معرضة الى  النباتات المعاملة 

مختلفة مـن محاصـيل    عوائل عدة نمو نباتاتفي لها تأثيرات اليلوباثية  اتنباتهذه ال ان افرازات جذور

 Omar et al., 1989 و Gordon et al., 1985و Smith, 1977 و Walter and Gilmore, 1976( مهمة

 بعـض  وكـذلك ,  )Sicker et al., 2001وYamamoto and Fujii, 1997 و Yu and Matsui, 1993و

  . ) Zwain, 1996و Almezori, 1996(االنواع الشائعة من االدغال 

طق الدافئة وشبه الدافئة وهي شـائعة فـي    شائعة في المناMultiple croppingالزراعة المختلطة 

  والخـضر  العراق بشكل عام وفي محافظة دهوك بشكل خاص وذلك بزراعة انواع مختلفة من المحاصيل             

   وان عدد  ، نفس الوقت لالكتفاء الذاتي    فيفي نفس االرض و   ،   وزهرة الشمس   الفلفل  و  البامياء  و الطماطةك

  Saied,1988) وAlmezori, 1996 (  الصفراءذرةـلكالوباثية ـ االليبفعاليتها المحاصيل معروفة  من هذه

 ,.Alsaadawi et al ِِِ) ذرة المكانس وWilson and Rice, 1968)  وHall et al., 1982 ( سالشم وزهرة

 والقليل من التفاعالت االليلوباثية معروفة لهذه االنواع (Saied and Saied, 2001)ة ـماطـوالط)  1993

عمليات الزراعة المختلطـة مـن وجهـة النظـر          تقييم  : هو هوك وكان هدف هذه الدراسة    حافظة د في م 

االليلوباثية لمعرفة حساسية المحاصيل والخضراوات التي تتواجد معا فـي نفـس الوقـت وفـي نفـس                  

معرفة االنواع النباتية ذات الجهد االليلوباثي السالب والتي اليمكـن اسـتخدامها فـي الزراعـة                و.الحقل

 وذلك من خـالل      الستخدامها في الزراعة المختلطة ،     االنواع ذات التأثير االليلوباثي الموجب    وطة  المختل

  .االخرى النباتية دراسة تأثير افرازات جذور هذه االنواع في نمو االنواع

  

  :البحثالمــواد وطـرائق 

 منـاطق   من  ير كث في  الحقل   في نفس  معا تزرع   التي  هذه الدراسة النباتات   في استخدمت

ـ  نبـات  وهـي ) ختلطةـالزراعة الم  (الزراعة في العراق  ـ  ال    ذرة  و ) (.Zea mays Lصفراءذرة ال
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 Helianthus annuus ( و زهرة الشمس ( Sorghum bicolor subspecies tichnicum )س ـكانـالم

L.  (    و نبـات الطماطـةLycoperscum esculentum L.) (   و الفلفـل(Capsicum frutescens L.)  

النباتات من الصنف المحلـي  وتم الحصول على بذور هذه ,   (.Hibiscus esculentus L )البامياءنبات و

 سـطحيا بمحلـول هـايبوكلورات       وقد عقمـت البـذور    ,  في المنطقة والمستخدم من قبل الفالحين      الشائع

 عـدة    المعقـم  ماء المقطـر  ت في ال  رحيث تركت في المحلول لبضع ثواني ثم غم       %) 1(الصوديوم تركيز 

مرات بعدها زرعت في احواض كانت مجهزة لهذا الغرض وبعد وصول البادرات الى عمر مناسب كانت                

  .تنقل الى االصص الموجودة في المنظومة لغرض الدراسة

 بعض التعـديالت  إجراءبعد   ) (Alsaadawi Rice, 1982 التي استخدمها منظومة الدرجاستخدمت

يـستند علـى    ,  متـران  وارتفاعهامتار  )  4( هذه المنظومة من مسند حديدي طوله        حيث صممت    ,عليها

  مصنوعة   )سم 60 , 45 ,  30, 15(االرض بقاعدة حديدية ويخرج من جانبي المسند اربعة رفوف ابعادها           

سم وقطرهـا   23 هذه الفتحات اصص بالستيكية طولها       تستقر في  ،سم5من الخشب ومثقبة بثقوب قطرها      

 مح بمرور المحلول المغـذي    ـاجي يس ـبوب زج ناطي مثبت فيه ا   ـسدودة بسداد مط  ـاتها م ـفوه, سم8

)Hoagland and Arnon, 1950(   وقد طليت جميع االصص والزجاجيات وحاويات المحلـول المغـذي  

 بحـامض   لوءة بالرمل االبيض المغـسول جيـدا       هذه االصص مم   ،الء اسود لمنع نمو الطحالب عليها     بط

 ثم  ،)بادرتين لكل أصيص   (  نقلت اليها بادرات النباتات المختلفة     ، المخفف ثم بالماء المقطر    الهيدروكلوريك

حيـث  , بوشر بدراسة تأثير افرازات جذور كل نوع نباتي على نمو االنواع النباتية األخـرى وبالتنـاوب          

لمعاملـة   السلسلة األولى هي سلـسلة ا      ،ن تتألف كل منها من أربعة مكررات      قسمت األصص إلى سلسلتي   

  .لثانية سلسلة المقارنةوا

سلسلة األولى ثبتت األصص الحاوية على النبات المراد دراسة افرازات جذوره بشكل متبادل             ال في  

مع األصص الحاوية على احد األنواع النباتية المدروسة بحيث يسمح للمحلول المغـذي الموجـود فـي                 

إلى األصيص الحـاوي علـى   )   ( canola بواسطة على شكل قطرات يتحكم فيها الحاوية  العليا أن يمر

 ألصيص الحاوي علـى احـد األنـواع النباتيـة         ا ومنه إلى    ،النبات المراد دراسة تأثير افرازات جذوره     

  .أسفل المنظومة ة الموضوعيةو في الحا ويجمع المحلول أخيرا، وهكذا بالتناوبالمدروسة

 في أصيص يحتوي على الرمل فقط ثم إلى          أوال نة فأن  المحلول المغذي يمر     أما في سلسلة المقار    

 إلـى   وأخيراثانية  أصيص النوع النباتي المدروس ثم إلى أصيص الرمل ومنه إلى أصيص النوع النباتي              

 المحلول المغذي المتجمع في الحاوية السفلية إلى الحاوية         تدويرويعاد  . خاصة بالجمع في األسفل   الحاوية ال 

 وفصل المجموع الجذري بعد     ،يوم من بداية التجربة    ) 35(  بعد   ت النباتات صدـ ح ."العلوية مرتين يوميا  

 في فرن    جففت  وقيست اطوالها بمسطرة شفافة ثم     ,غسله من الرمل بصورة جيدة عن المجموع الخضري       

تم تحليـل    .  للنبات  على أساس الوزن الجاف    وتمت مقارنتها  ساعة   24 لمدة    م 70كهربائي بدرجة حرارة    
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 متعدد الحـدود تحـت      Duncanا لجدول تحليل التباين  وتم مقارنة المعدالت باستخدام اختبار           النتائج تبع 

  %.0.5مستوى احتمال 

  

  جائتالن

تمت دراسة التفاعل بين االنواع النباتية المزروعة معا في نفس الحقل وفي نفس الوقت من خـالل                 

االستفادة منها  ا من الناحية االليلوباثية و    ييمه لتق ،ت جذور بعضها في نمو البعض اآلخر      دراسة تأثير افرازا  

في امكانية استخدامها في الزراعة المختلطة حيث درس تأثير افرازات جذور النباتات المختلفة فـي نمـو       

  .النباتات االخرى

  

  : النباتات المختبرةنمودراسة تأثير أفرازات جذور النباتات المختلفة في 

  : النباتات المختبرةنموي تأثير افرازات جذور نبات البامياء ف

  معنويـة   البامياء ادت الى حدوث زيادة      نبات  جذور إفرازات إن إلى  )1(جدول  ال  في تشير النتائج 

وزيادة غيـر   ،نبات ذرة المكانسل ريخض المجموع ال وفي طول المجموع الجذري وكامل نبات الطماطة        

في حين لوحظ   . مل نبات ذرة المكانس   وكا  والطماطة  زهرة الشمس  تي لنبا المجموع الخضري في   معنوية

المجمـوع  ، اضافة الى     الفلفل  وكامل نبات   و الخضري  طول المجموع الجذري   في    المعنوي التأثير المثبط 

 لوحظ اعلـى    . في نبات ذرة المكانس    المجموع الجذري   وغير معنوي في   زهرة الشمس  نباتفي   الجذري

طول المجمـوع    في   ) %29.7( واعلى تثبيط   , طة   لنبات الطما   المجموع الجذري   في   ) %63.8 (تحفيز  

  . لنبات الفلفلريجذال

 ، فقد كـان محفـزا بـصورة        ي الوزن الجاف للنباتات المختبرة     ف  جذور البامياء  إفرازات  تأثير أما

، ونبات الطماطـة    ذرة المكانس   في كل من نباتي    نبات ال كاملو جذري والخضري  المجموع ال  معنوية في 

. مس   زهرة الش  كامل نبات  في     وغير معنوي  لمجموع الخضري  معنويا في ا   المحفز رتأثيال   كان حينفي  

، نبات الفلفـل  و الخضري وكامل      في الوزن الجاف للمجموع الجذري     بينما  لوحظ التأثير المثبط المعنوي     

لـوزن   فـي ا   ) %57.8 ( لوحظ اعلى تحفيـز   . وغير معنوي في المجموع الجذري لنبات زهرة الشمس         

   . في المجموع الخضري لنبات الفلفل%)36.6(  تثبيط ، وأعلى الطماطةمجموع الخضري لنباتالجاف لل

  

   : النباتات المختبرة نموتأثير افرازات جذور نبات  ذرة المكانس في

 وبـدرجات   قـد ثبطـت   جذور نبات ذرة المكانس     ان افرازات     )2(الجدول  يتضح من النتائج في     

 طول  باستثناء األنواع النباتية المدروسة    لكافة  ولخضري وكامل النبات    متفاوتة طول المجموع الجذري وا    

حيث اختزل معنويا طول    . المجموع الجذري لنبات الطماطة الذي تحفز بصورة غير معنوية عن المقارنة            

وطول كامـل   ,  وطول المجموع الخضري لنباتي الفلفل والطماطة       البامياء والفلفل  يالمجموع الجذري لنبات  
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لوحظ .  لكافة النباتات المختبرة بأستثناء نبات زهرة الشمس الذي اختزل طوله بصورة غير معنوية             النبات

  ا بصورة كبيرة الفرازات جذور ذرة المكانس حيث وصلت نسبة االختزال الىان نبات الفلفل كان حساس

  

  .تأثير إفرازات جذور نبات البامياء في نمو النباتات المختبرة : 1   الجدول
  

  )نبات/ سم( طول النبات 
  

  
  )نبات/غم(الوزن الجاف
  

واع األن
  النباتية
  المعامالت  المختبرة

  
المجموع 
  الجذري

  
جموع مال

 آامل النبات  الخضري

  
المجموع 
  الجذري

  
جموع مال

  آامل النبات  الخضري
                
                

ذرة    ب1.43   ب0.66  ب 0.77   أ 70.00  ب42.00  أ *28.00  مقارنة
  أ 2.15  أ 1.03  أ 1.12  أ 77.50  أ 51.00  أ 26.50  معاملة  المكانس

  
                

زهرة   أ 1.58   ب1.01  أ 0.57   أ70.00  أ 53.00  أ 17.00  مقارنة
  أ 1.69  أ 1.17  أ 0.52  أ 67.50  أ 55.00  ب 12.50  معاملة  الشمس

  
  
                

  أ 0.70  أ 0.41  أ 0.29  أ 49.00  أ 16.00   أ 33.00  مقارنة
   ب0.50   ب0.26   ب0.24   ب34.80  ب11.60  ب 23.20  عاملةم  الفلفل

  
  
                

  الطماطة  ب20.27  ب0.19  ب 0.082   ب20.74  أ 12.12  ب  8.62  مقارنة
       معاملة  

  
  ا 00.40   ا0.30   أ0.100  أ 27.24  أ 13.12  أ 14.12

  
  %.5تخدام اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال  المتشابهة في آل عمود تعني عدم وجود اختالفات معنوية باساألحرف*       

  

 .التوالي بالنسبة الى المجموع الجذري والخضري و كامل النبات على            %)29 و    %37 و    %25( حوالي

قد أثرت بصورة سلبية فـي الـوزن        ان افرازات جذور ذرة المكانس      كما تظهر النتائج في نفس الجدول       

وكـان االختـزال    المدروسـة   االنواغ النباتية    لكافة    و ري وكامل النبات  مجموع الجذري والخض  الجاف لل 

اء الذي اختلف بصورة     باستثناء الوزن الجاف للمجموع الخضري لنبات البامي       معنويا في جميع المعامالت   

 ونبات البامياء كـان     ،وتشير النتائج الى ان نباتي زهرة الشمس والفلفل كانتا حساستين جدا          . غير معنوية 

كان االختزال في   . التحمل إلفرازات جذور نبات ذرة المكانس     ر تحمال ونبات الطماطة كان  متوسطة        اكث

  .  على التوالي %)65 و %69(  في نباتي زهرة الشمس والفلفل حيث بلغت حواليلجاف شديداالوزن ا
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       :النباتات المختبرةنموتأثير  إفرازات جذور نبات زهرة الشمس  في 

 وكـان   ا في نباتي ذرة المكانس والفلفل،      ايجابي ور نبات زهرة الشمس كان لها تأثيرا       جذ أن افرازات 

 وغير معنـوي فـي      ،ت ذرة المكانس  الخضري وكامل نبا  وهذا التأثير معنويا في طول المجموع الجذري        

 نباتل  طول المجموع الجذري   لوحظت أعلى زيادة في    و . )3 جدول   (المجموع الجذري وكامل نبات الفلفل    

  . % )34( ذرة المكانس حيث وصلت الى 
  

  

  

  

  .تأثير إفرازات جذور نبات ذرة المكانس في نمو النباتات المختبرة : 2جدول ال
  

  )نبات/ سم( طول النبات 
  

  
  )نبات/غم(الوزن الجاف
  

األنواع 
  النباتية
  المعامالت  المختبرة

  
المجموع 
  الجذري

  
جموع مال

  آامل النبات  الخضري

  
المجموع 

  ذريالج

  
جموع مال

  الخضري
آامل 
  النبات

                
  
  أ 1.14  أ 0.71  أ 0.43  أ 35.00  أ 15.00  أ*20.00  مقارنة

  ب 0.62  أ 0.27  ب 0.35   ب31.50   أ 15.00  ب 16.50  معاملة  البامياء

  
                

         أ 40.00  أ 27.00  مقارنة
  أ 4.05  أ 2.70  أ 1.35  أ  67.00

  ب 1.26  ب 0.85  ب 0.41  ا  65.00  أ 40.00  أ 25.00  معاملة  زهرة الشمس

  
  
                

  أ 0.52  أ 0.29  أ  0.230    أ 43.50  أ 14.75  أ 28.75  مقارنة

  ب 0.18  ب 0.08  ب 0.100  ب  30.75  ب 9.25  ب 21.50  معاملة  الفلفل

  
  
                

 36.75         أ 19.75  مقارنة
  أ 1.83  أ 1.46  ا 0.37   أ 56.50  ا

  الطماطة
  ب 0.89  ب 0.64  ب  0.25  ب 50.00  ب 28.50  أ 21.50  لةمعام

                
  

  %.5 المتشابهة في كل عمود تعني عدم وجود اختالفات معنوية باستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال األحرف*       
  

  

  

  

 بصورة معنوية   ري طول المجموع الجذ    اختزل لوحظ في نبات البامياء حيث    اما التأثير السلبي فقد     

وطول المجموع الخضري وكامل النبات بصورة غير معنوية وكذلك فأن المجموع الجذري وكامل نبـات               

لقـد أثـرت    . أما مجموعه الخضري فقد اختزل بصورة معنوية       ،اطة كان االختزال فيها غير معنوي     الطم

الجذري وكامل نبـات ذرة   إفرازات جذور نبات زهرة الشمس بصورة ايجابية في الوزن الجاف للمجموع            

بينما لوحظ اختزاال معنويا شديدا     .  يالحظ إي تأثير  في نبات الفلفل        ولم ،المكانس حيث كان التأثير معنويا    
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في الوزن الجاف للمجموع الجذري والخضري وكامل نبات الطماطة إذ بلغت نسبة االختـزال المئويـة                

  .اء  واختزاال غير معنوي في نبات البامي% )43( حوالي
  

  

  

  

   :النباتات المختبرة نمو  في جذور نبات الفلفلتأثير إفرازات

الى ان افرازات جذور نبات الفلفل ذات تـأثير تحفيـزي كمـا فـي                 )4( الجدولتشير النتائج في    

افـة  المجموع الجذري لكافة النباتات المختبرة وذات تأثير تثبيطي للمجموع الخضري وكامل النبـات ولك             

 باسـتثناء  ،االيجابي هي تأثيرات غيـر احـصائية     انه من المالحظ ان كال التأثيرين السلبي و       اال  . النباتات

  . زهرة الشمس حيث كان التاثير معنوياه في المجموع الخضري لنباتتأثير

حيث سبب انخفاضا في الوزن     ,  الفلفل  نبات الى وجود تأثير مثبط الفرازات جذور     كما تشير النتائج    

وكان التـأثير المثـبط ذات      .  النبات لكافة النباتات المدروسة    ي والخضري وكامل  الجاف للمجموع الجذر  

وية أشـده فـي المجمـوع       اتات وقد بلغت نسبة االختزال المئ     اختالفات معنوية عن المقارنة في كافة النب      

  . على التوالي % )48,  %71(الجذري وكامل  نبات الطماطة والتي وصلت الى حوالي 

  

  . إفرازات جذور نبات زهرة الشمس في نمو النباتات المختبرةتأثير :  3دولالج
  

  )نبات/ سم( طول النبات 
  

  
  )نبات/غم(الوزن الجاف
  

األنواع 
  النباتية
  المعامالت  المختبرة

  
المجموع 
  الجذري

  
جموع مال

 آامل النبات  الخضري

  
المجموع 
  الجذري

  
جموع مال

  الخضري
آامل 
  النبات

                
                

  ا 1.32  ا 0.92  أ 0.40  أ 53.00  أ 28.00 أ* 25.00  مقارنة
  أ 1.25  ا 0.89  ا 0.36  أ 49.50  أ 27.00   ب  22.50  معاملة  البامياء

                
                

ذرة   ب 1.48  أ 0.74  ب 0.74  ب 77.00  ب 50.50   ب 26.50  مقارنة
  أ 1.72   أ0.74  أ 0.98  أ  97.00  أ 61.50  أ 35.50  معاملة  المكانس

                
  
                

  أ 0.25  أ 0.12  أ 0.13  أ 29.87  أ 8.22  أ 21.65  مقارنة
  أ 0.25  أ 0.12  أ 0.13  أ 31.54  أ 8.12   أ23.42  معاملة  الفلفل

                
  
                

  أ   0.86   أ  0.30  أ 0.56  أ 32.75  أ  16.25   أ 16.50  مقارنة
  ب 0.49  ب 0.17  ب 0.32  أ 29.75   بأ14.00    أ 15.75  معاملة  الطماطة

                
  %.5 المتشابهة في كل عمود تعني عدم وجود اختالفات معنوية باستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال األحرف*       



47 .....الزراعة الجهد االليلوباثي لبعض المحاصيل والخضر في

  .تأثير إفرازات جذور نبات الفلفل في نمو النباتات المختبرة : 4جدول    ال
  

  )نبات/ سم( طول النبات 
  

  
  )نبات/غم(الوزن الجاف
  

األنواع 
  النباتية
  تالمعامال  المختبرة

  
المجموع 
  الجذري

  
جموع مال

 آامل النبات  الخضري

  
المجموع 
  الجذري

  
جموع مال

  الخضري
آامل 
  النبات

                
                

* أ  مقارنة    ب2.68   ب1.96   ب0.72  أ 73.50  أ 46.00  أ 27.50  معاملة  البامياء  أ 3.92  أ 2.90  أ 1.02  أ 75.00  أ 51.00  24.00
                
                

ذرة   أ 2.03  أ 1.22  أ 0.81  أ 95.50  أ 69.50  أ 26.00  مقارنة
   ب1.65   ب1.04   ب0.61  أ 91.00  أ 65.00  أ 26.00  معاملة  المكانس

                
  
                

زهرة   أ 2.57  أ 1.91  أ 0.66  أ  70.00  أ  50.00  أ 20.00  مقارنة
   ب1.76   ب1.29    ب0.47   ا 64.00   ب42.00  أ 22.00  معاملة  الشمس

                
  
                

   ب1.20   ب0.89   ب0.31  أ 48.50  أ 33.00  أ 15.50  معاملة  الطماطة  أ 2.28  أ 1.23  أ 1.05  أ 50.25  أ 35.00  أ 15.25  مقارنة
                

  
  %.5ستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال  المتشابهة في كل عمود تعني عدم وجود اختالفات معنوية بااألحرف*       

  

       : النباتات المختبرةنموتأثيرافرازات جذور نبات الطماطة  في 

 لكافـة   يتضح ان الفرازات جذور نبات الطماطة تأثير مثبط في المجموع الجذري           )  5(الجدول  من  

وتأثير مثبط غير معنوي في المجموع الخضري لكافة         ،ت البامياء باستثناء نبا النباتات وكان التأثير معنويا     

 تأثير مثبط فـي     وأيضا ،النباتات بأستثناء تأثيره في نبات الفلفل الذي ادى الى تحفيزه بصورة غير معنوية            

بينما كان  لوحظ االختالف المعنوي في نباتي زهرة الشمس والفلفل         و ، لكافة النباتات المدروسة   كامل النبات 

   .البامياء وذرة المكانس  في نباتي غير معنويالتأثير المثبط

قد ثبط بصورة معنوية الوزن      الطماطة    نبات جذور فرازاتإ نفس الجدول ان      النتائج في   يتضح من 

 وبصورة غير معنوية كافة النباتات المدروسـة        ،لجذري والخضري وكامل نبات الفلفل    الجاف للمجموع ا  

، وه بصورة غير معنوية عـن المقارنـة       البامياء الذي تحفز نم   األخرى باستثناء المجموع الخضري لنبات      

سجلت أعلى نسبة تثبيط مئوية في الوزن الجاف للمجموع الخضري في نبات الفلفل والذي وصـل إلـى                  

  .%)21.7(حوالي 
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  .تأثير إفرازات جذور نبات الطماطة في نمو النباتات المختبرة  : 5جدول ال      
  )نبات/ سم( طول النبات 

  
  )نبات/غم(الوزن الجاف
  

األنواع 
  النباتية
  المعامالت  المختبرة

  
المجموع 
  الجذري

  
جموع مال

  الخضري

  
     آامل 
  النبات

  
المجموع 
  الجذري

  
المجموع 
  الخضري

  
     آامل 
  النبات

                
                

  أ 1.04  أ 0.76  أ 0.28  أ 41.00  أ 20.00  أ 21.00  معاملة  البامياء  أ 1.06  أ 0.73  أ 0.33  أ 42.50  أ 20.50  أ * 22.00    مقارنة
                
                

 100.90        أ 66.00  أ 34.90  مقارنة
  أ

ذرة    ا2.45  أ 1.19  أ 1.260
  أ 2.30  أ 1.19   ا1.110  أ 93.60  أ 63.60  ب 30.00  معاملة  المكانس

                
                

زهرة    ا1.10   ا0.82  أ 0.28  أ 52.25  أ 29.75  أ 22.50  مقارنة
  أ 1.06  أ 0.78   ا0.28   ب45.50  أ 29.00   ب16.50  معاملة  الشمس

                
                

   ب1.43   ب0.65   ب0.78   ب47.00  أ 32.00   ب15.00  معاملة  الفلفل  أ 1.79  أ 0.83  أ 0.96  أ 53.00  أ 30.00  أ 23.00  مقارنة
                

 %.5 وجود اختالفات معنوية باستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال  المتشابهة في كل عمود تعني عدماألحرف*       

  

  ةالمناقش

ية خاصـة مـن     إن لدراسة إفرازات جذور النباتات التي تتعايش معا في نفس الحقل وفي نفس الوقت أهم              

 الن النباتـات    ،مها وتؤكد امكانية زراعة االنواع المختلفة في زراعة مختلطة من عـد           الناحية االليلوباثية، 

 اضافة الى استغاللها بعـض      ،ذات التأثيرات الموجبة او المحفزة يمكنها االستفادة من الحيز البيئي المتاح          

ويمكن ايضا االستدالل الى عدم امكانيـة زراعـة         . قبل جذور النباتات المتعايشة معا    المواد المفرزة من    

فس الوقت وفي نفس الحقل الن ذلك قد يؤدي الى تأثيرات           االنواع ذات الجهد االليلوباثي السالب معا  في ن        

خالل جذورها تكون سامة لالنواع األخـرى وبالتـالي تـؤدي الـى             من  سلبية نتيجة وجود مواد مفرزة      

  . وها وانتاجيتهااستبعادها او اضعاف نم

ر جميع  ات جذو وذلك باختبار إفراز  رع معا في بعض المناطق      ار المسبق لالنواع التي تز    وعليه فأن األختي  

 في البيوت الزجاجية وتحت ظروف مسيطرة عليها باسـتخدام تقنيـة      النباتات التي تزرع بصورة مختلطة    

المواد الغذائيـة   فيها اي احتمال لوجود التنافس بين النباتات المتعايشة على الضوء او             الدرج والتي يستبعد  

 لعـدم امكانيـة     اليه على انه تأثير اليلوبـاثي،     ركون   واي تأثير سلبي او ايجابي يمكن ال       او الحيز البيئي،  

  .)( Inderjit and Moral, 1997 ل ـ االليلوباثية وتأثيرات التنافس طبيعيا  في الحق الفصل بين التأثيرات



49 .....الزراعة الجهد االليلوباثي لبعض المحاصيل والخضر في

       :النباتات المختبرةنموتأثير  إفرازات جذور نبات زهرة الشمس  في 

 وكـان   ا في نباتي ذرة المكانس والفلفل،     ايجابي ور نبات زهرة الشمس كان لها تأثيرا      أن افرازات جذ  

ت ذرة المكانس، وغير معنـوي فـي        الخضري وكامل نبا  وهذا التأثير معنويا في طول المجموع الجذري        

  طول المجمـوع الجـذري     لوحظت أعلى زيادة في    و . )3 الجدول   (المجموع الجذري وكامل نبات الفلفل    

  .  % )34( نبات ذرة المكانس حيث وصلت الى ل

 تتضمن النباتات التي استجابت بصورة موجبة الى تأثير افرازات الجذور المتحررة من             األولىالمجموعة  

ـ                ـ  بعض النباتات المدروسة وذلك بتحسين حالة نموها حيث لوحظ زيادة فـي طـول مجموعه ذري ا الج

 نبات الطماطة   حيث يمكن مالحظة تحفيز   . والخضري والنبات الكامل اضافة الى زيادة في اوزانها الجافة        

لبامياء انبـات   جذور   رازاتـبإفونبات ذرة المكانس    والذي يعتبر المحصول الرئيسي للزراعة المختلطة       

ت جذورنبات زهـرة الـشمس      ا بافرازا م ذرة المكانس والفلفل تحفز نموه      نباتي وكذلك فأن , )1 جدولال (

ـ  ـمة تفرز من قب يعزى ذلك الى وجود مركبات كيميائية غير سا  أن ويمكن   )3جدولال( ات  ـل هـذه النبات

 حيث لوحظ  ، او بسبب احتواء هذه االفرازات على مواد نافعة للنمو والتكشف          ،محيط النباتات المختبرة  الى  

 والتي ، positive interactionخالل السنوات العشرة االخيرة وجود دالئل مؤكدة حول التداخل الموجب 

 والتي تعتبر ظـاهرة مهمـة     ,  اساسية في المجتمعات النباتية    يةتفترض على ان التفاعل الموجب هي عمل      

  كمـا ،)Callaway, 1995(  وإنتاجية وعمليات التكاثر في النبات في توزيع النباتات والتباين النباتيتؤثر

  مهمـا  تلعب دوراوالتي )Rice, 1984(لوحظ انواع متعددة من المركبات الكيميائية في افرازات الجذور 

 ودرجـة   ،كمياتها على عمـر النبـات     و  فعاليتها  و تعتمد  ، المجموع الجذري والخضري   في نمو وتكشف  

 ، )Rovira, 1969و Bokari and Singh, 1974  ( يـة الحرارة وتوفر الماء ومراحل الدورات البايولوج

 على ان تراكيز واطئة من افرازات جـذور  )Schulz et al., 1994( هـل اليـع ما توصـفق مـوهذا يت

  . تحفز البادرات للنباتات المستقبلة Elnus repens  ونبات الدرداء  Agropyron repensنبات 

 الجذور للنباتات   بإفرازات بدرجة قليلة     تتأثر  أو تتأثرال  المجموعة الثانية من النباتات هي تلك التي        

 نبـات زهـرة     أثر وزنه الجاف أو أطواله بإفرازات جـذور       ذي ال يت  ـوال لفلـالفالمتعايشة معها كنبات    

 جذورها على مواد سامة تـؤثر فـي النمـو           إفرازات اءحتوبعدم ا   ذلك  ويمكن تعليل  )3جدولال(الشمس  

 المجهريـة   األحياء قد تفقد بصورة سريعة بعد تحررها بفعل         اإلفرازات او ان سمية هذه      ،والوزن الجاف 

 وهذه النتائج تتماشى .(Tongma et al., 1998)الموجودة في المحيط والتي تؤدي الى تحلل هذه المركبات 

   Kochia   scoparia بادرات نبـات   حيث وجدا ان)Macharai and Peffley, 1995(مع ماتوصل اليه 

  .Allium spp جذور نبات بإفرازاتلم تتأثر 

 الجذور كنبات الفلفل الـذي      بإفرازاتي تأثرت بصورة سلبية     تالمجموعة الثالثة هي تلك النباتات ال     

 وكـذلك الباميـاء     )2 الجدول ( وذرة المكـانس     )1جدول  ال (البامياء   جذور   بإفرازاته معنويا   اختزل نمو 

 إفـرازات  أنوهذا يـدل علـى       .  )3جدولال ( جذور زهرة الشمس     بإفرازاتوالطماطة واللتان اختزلتا    
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لنباتـات  ا الجذور تحتوي كمية  معتبرة من المركبات االليلوباثية والتي تعتبر سامة بالنـسبة إلـى نمـو   

   )Gonzlez et al., 1997(  اختزال نموها بصورة معنوية وهذا يتفق مع دراسة إلى ذلك وأدى ،األخرى

 إن إفرازات الجذور من المراحل المتباينة لنمو نبات الفلفل في المزرعـة المائيـة تحتـوي          وا ذكر نوالذي

  .مركبات فينولية أظهرت تأثيرات سامة في التربة 

 تحرر  إنس الحقل يمكن    ـا في نف  ـزروعة مع ـالمباتات  ـ الن إن إلىة  ـالدراستشير نتائـج هذه    

 أهمذور هي من    ـ الج إفرازات إنحيث  , األخروتثبط البعض   مركبات اليلوباثية تحفز نمو بعض النباتات       

ـ  إلى المحيط الخـارجي والتي تؤدي      إلىالطرائق البيئية لتحـرر السموم      ـ  تراكـمها وتأث يرها فـي   ــ

 Yuو  Tsuchiya et al., 1994و  Gonzlez et al., 1997و Al Mezori, 1996 (ـاة النبـات ـدورة حي

and Matsui, 1993( .  

إلى الـبعض   بالنسبة   إفرازات جذور بعض النباتات فيها مركبات كيميائية قد تكون سامة            أن  وبما  

ي تأتي بعدها في الـدورة  اتات الت النب  إلى التأثير في    تراكم هذه المركبات   حيث يؤدي ومفيدة للبعض األخر    

 .عليه يجب األخذ بنظر االعتبار نوع المحصول الرئيسي عند اللجوء إلى الزراعة المختلطـة              ،الزراعية

عدم اللجوء إلى الزراعة المختلطة إال في الحاالت االضطرارية وبحـذر           بومن هذا الجانب نستطيع القول      

أكثر من  لها هي    في نمو األنواع المرافقة       المدروسة    النباتات رأثيرات السلبية إلفرازات جذو    الن الت  ،شديد

نوصي بعدم زراعة ذرة المكانس والفلفل      ،   المحصول الرئيسي   الطماطة هو  إذا كان ف .يجابية  التأثيرات اال 

 حيث إن الفلفل وذرة المكـانس تثـبط وبـشكل    , لعدم وجود توافق بين هذه النباتاتمعها  وزهرة الشمس   

 حـسبما   همـا توافقل  الطماطة  نبات  البامياء مع  زراعة نبات يفضل  و،  النباتات المزروعة معا  عنوي جميع   م

إذا كان المحصول الرئيسي هو نبات البامياء فتشير النتائج إلى عدم إمكانيـة   أما  .تظهره نتائج هذه الدراسة   

 النباتات   هذه جميع إفرازات جذور    ذرة المكانس والفلفل وزهرة الشمس والطماطة معها الن       نباتات  زراعة  

 . فيها سلبا إلى حد بعيدتؤثر
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