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ممخص البحث:
اجر ا احث ررر حة اأررر مررفات لجزءررلخ احجررجت احج ر ا حزجررخ  Medicago sativaف ر

انث ررلخ احث ررلن ناحنل ررن حن ررنتتن ل ررن احنثلم ررلخ احث نحت ررر احزنثت ررل  Vigna unguiculataناح لر ر

 Cicer arietinumأظه ر خ احنمررللم احلجمث تررر ثررلن احلأمجزئررلخ احلللتررر حلجزءررلخ احجررخ اةخ
احى اجمجال لعننا ف احنأثر احللنتر إلنثرلخ احثرلن ننلرن ثرلة اخ احزنثترل ناح لر

نتنرة احم ا ترج

احم تررج ال أررجزخ اقررل نأررثر انثررلخ %32تنررة احم تررج %25ف ر ثررلن اح ل ر

لررل أررجل اقررل

 %2552051551055نجن  :جم ل ل نر لر لعللزرر احلرلت احل مر لثتنرر أن احماثرتم ترجةاة ثجترلة

مر ر ررنل حز نتجر ر ررر ناحجر ر ررلت 0523،0510أر ر ررم تزر ر ررى احم ر ر رناح ف ر ر ر ثر ر ررلة اخ اح ل ر ر ر

احم تجناظهر ر خ نم ررللم مج ثرررر احثت ررخ احجج ررلج

ناح لر ر

ناحل

تنر ر ررة نء ر ر ر

ئرررنل اجمر رجال فر ر انث ررلخ ننل ررن نث ررلم احزنثترررل

احنللت ررر فر ر احم ث ررر اح لنت ررر تز ررى لجزء ررلخ احجر رخ ناحل ررلفر ثنأ ررثر  %10نجن  :نجن

نر حءم

ئرء 2 5 1 5أأرثن ل ل نرر ثم ثرر احل ل نرر ةم ثرر ثرةنن لجزءرلخ ق نان اقرل نأرثر

انثلخ ثزغخ %65ثمفات لجزءلخ احجخ غت احل
اح زللخ :احزتزنثلا  ،احجخ ،اح ل

نرة ئء ق تن احل ل نر ف ثلن اح ل

.

 ،احزنثتل.

Allelopathic Effect of Alfalfa Medicago sativa on
Germination and Growth of Two Legumes Species Cicer
arietinum and Vigna unguiculata
Abstract
This research was conducted to study the effect of alfalfa
Medicago sativa residues (shoot) on germination and growth of two
legumes species Vigna unguiculata and Cicer arientinum . Laboratory
results showed that the aqueous extract of the residues at the
concentrations5,10,15,20,25% w:v caused significant reduction in seed
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germination and seedling growth of the two legumes as compared with
distilled water ,the less germination was recrded 32% at the
concentration 25%in Cicer arientinum seeds also the less plumule and
radical length recorded as 0.23,0.10cm in Cicer arientinum at same
concentration.
The results of green house experiment showed inhibition in seed
germination and growth of the two legumes growing in the soil
containing alfalfa residues added at the ratio 10%w:w and incubated for
(0,1,2) weeks as compared with control (without residues) ,the less
germination recorded as 65% in Cicer growing in the soil containing
resdues zero incubation.
Keywords:Allelopathy,alfalfa, Cicer arientinum, Vigna unguicula.

المقدمة
ممررفا احنثلمررلخ فر احظر نة اح زتررر ثنجررنة احنثلمررلخ اتجر ا نتعمثر احم ررلة اح تررلم لررن
تررن م تررو انمررلة أررلنم نثلمتررر احررى احثتلررر حغ ر

اتحتررلخ احلهلررر احم ر تلمز هررل احنثررلخ حزمنررلف

م زتل نلن احنثلمرلخ اتجر ا نان ة جرر مرلات احل ثرلخ اتحتزنثلاترر معملرة تزرى مثتعمهرل اح تلتللترر

ن م تجه ررل نتلر ر احنث ررلخ نل ز ررر احنل ررن ح ررلح احنث ررلخ ف ررس ت ررن اأ ررمجلثر احنث ررلخ احلأ ررم ثل ان
احلم ررلا  5نتع ررة احم ررلة اح ت ررنا Allelopathyل ررن اإلحتر رلخ احمر ر م ررمم ل ررن ج ررسل انم ررلة ل ث ررلخ
تلتللتر لن ننامم ات تر الننتر منمم لن األججات احلجمزءر حزنثلخ ترن م ترو احممرلت أن احغأرتل

أن لن إف اجاخ احجلن أن لن م زل احلمث تلخ احنثلمتر فر احم ثرر نمم ر

احل ثرلخ احم رلةتر لرن

ت ر ر ر ر ر ر ر ررةة ل ر ر ر ر ر ر ر ررن إفر ر ر ر ر ر ر ر ر اجاخ احج ر ر ر ر ر ر ر ررلن ا ر ر ر ر ر ر ر ررم احأ ر ر ر ر ر ر ر ررت لن ا ر ر ر ر ر ر ر ررم احث ر ر ر ر ر ر ر ررلن ا ر ر ر ر ر ر ر ررم األجه ر ر ر ر ر ر ر ررل

ة ئررلحو نلهررةا 2011 5ق5نقررة أجررل خ احة اأررلخ إحررى أن حز اتر لررن احل لئررتل مررفات احتزنثلاتررل
ة ماثتم انم ءتجق ف انثلخ ننلن ل لئتل اجر ا تنرة اأرمجةام لجزءلمهرل ثجر ل لأمجزئرلخ ان

تنة ا لفمهل حزم ثر،نلن اتلازر تزى مز احل لئرتل احرل احئرء ات ناحثت رلت،اح ج ناحجخ .ترر

ة

 Kolorenة (2007أن احجهر ررة اتحتزنثر ررلا حم ا تر ررج لجمزءر ررر  %50 5 2555لر ررن لجزءر ررلخ

احج ررخ sativa

 Medicagoاألن او ناحج ررلن

األةغرللAmaranthus retroflexus L, .
احلعلر ر hederacea5

تز ررى إنث ررلخ احث ررلن ناحنل ررن أل ثع رررأننا ل ررن

ةغرل قمتءررLolium perenne5ةغرل احرجنان

 Ipomoeaةغ ررل احةت ررةات نةغ ررل اح جز ررر oleraceal

Portulaca

ناظه ر ر خاحنمر ررللم ئر ررنل ماثر ررتم ف ر ر إنثر ررلخ احثر ررلن نمر ررنل احجر ررلن ح ةغر ررلل احلجمث ر ر ثمر ررفات
احلأمجزئ ر ررلخ احلأ ر ررمجةلر لن ر ر ر ل ثر ر ررلن احماثرر ررتم تر ر ررجةاة ثجترر ررلة م ترر ررج احلأ ر ررمجز
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 Bonanomi et al,ة2011ق ثررلن لجزءررلخ احجررخ نم ززهررل فر احم ثررر ف ر ظر نة تهنالتررر
مظه لأمجزئلمهل ملات ا احتزنثلاتل ماثتمتل ف نلن ثلةا مه ة ألتر لامتر ق ف رس ترن ملات هرل فر

نلن احءم تلخ احلمناجرة فر احم ثرر نثعر

احلأرثثلخ احل

رتر فر احم ثرر  ،لرل اجرل

Yarnia

et alة 2013قثرلن احلأمجزئرلخ احلللترر حزرل ناحجرخ ن جتجرر ث لرنةا نثم ا ترج لجمزءرر اار خ

تزررى انثررلخ ننلررن ثررلة اخ احجررتزم.نا ة

2013 )Mousavi et alق ان لأمجزئررلخ اتن او

ناحأررت لن ناحجررلن حنثررلخ احث أررتم ملمز ر مررلات ا ماثتمتررل تزررى انثررلخ احثررلن ناحنلررن ح نمررر احجثررج
،Triticum aestivumنمعرة م ت رر م زرل احلمث ترلخ احنثلمترر فر احم ثررلن اهرم احمر و حزلئرلة

احل ثررلخ اتحتزنثلاتررر نثءعررل احعنالررل احثلتن تلتللتررر مم زررل ث لتررل احنثلمررلخ احلنجررنة نثررلح منررمم
لترلخ ثتر لرن هرلم احل ثرلخ ) (Maulood and Amin , 2012نمعمثر لئرة ا لهلرل فر
احل ثررلخ اتحتزنثلاتررر احررى احثتلررر نمعملررة فعلحتررر احل ثررلخ احلم ر

م ر

نظ نة احم زل نتل احنثلخ  5فعنة منف احللت نغترل

تزررى ننتتررر احلجزءررلخ

اتن أرجتن تل رن ان منرمم لترلخ ثتر

لررن احل رناة اح تلتللتررر لاخ احمررلات اتحتزنثررلا ة ئررلحو نلهررةا 2011 ،ق.نحهررلا تهررةة احث ررر
حلع فر هل حزلجزءلخ احنثلمتر حزجخ مفات احتزنثلاتل فر إنثرلخ احثرلن ناحنلرن حنرنتتن لرن احث نحترلخ
ة احزنثتل ناح ل

ق.

المواد وطرق البحث:

مصدر البذور :مم اح ئنل تزى ثلن احزنثتل Vigna unguiculataناح ل

 arietinumاحلأمجةلر ف

احث ر لن ا ة احل لم

تنتر احثلن نأجزخ اتم احزنثتل  % 96ناح ل

 sativaف

ل زر احمجهت لن ل اج

احلنئل ناجمث خ

.%94مم جل لجزءلخ احجخ Medicago

لنا اح نتأر ف

جءءخ ثمل تخ  2012 / 7 / 15هنالتل تزى ة جر
ف أ تل

احج اتتر احل زتر ف

Cicer

لةتنر احلنئل ثل لفظر نتننا  .ام

ا  35نحلة جلأر اتلم نأ خ ن ءظخ

ثسأمت تر ح تن اتأمعللل .

لئ ة احم ثر احلأمجةلر ف احث ر :مم اح ئنل تزى احم ثر غت احلج نتر ة احلأمجةلر ف
احث ر ق لن جعثر اح ةالو ف جللعر احلنئل ام جءءخ هنالتل ف احثتخ احججلج .

التجربة المختبرية :

مرفات احلأمجزئرلخ احلللترر حلجزءرلخ احجررخ  Medicago sativaفر انثرلخ احثررلن

ننلن احثلة اخ حننتتن لن احث نحتلخ ة حنثتل ن ل
م

ق.

ر ر ر ر ر ررت احلأمجزئر ر ر ر ر ررلخ احلللتر ر ر ر ر ررر حلجزءر ر ر ر ر ررلخ احجر ر ر ر ر ررخ : Medicago

ر ر ر ر ر ر خ احم ا تر ر ر ر ر ررج

 % 2552051551055نجن  :جم نلح ثلجة األنجان احجلفر حلجزءلخ احجخ ل احللت احل م ارم

م ررخ حلررة  24أررلتر ف ر ة جررر ر ا احع فررر نأ ر خ ف ر جهررلج احجررسم اح ه ثررلل  ،اررم جررو
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احلر رجتم ثلأ ررمجةام قل ررلا احج ررلا ناأ ررمجةم اح اج ررو حسجمث ررل اح ت ررنا

). Shehata, 2005

and

(El-Khawas

اتجمثل اح ترنا حزلأمجزئرلخ  :اأرمجةلخ أمثرلو ثمر ا قم هرل  1358أرم لثمنرر ثرفن او م جرتو
 WhatmanNo:1نمم ج اتر 2 5ثل لن ل لن نرنت حنثترل ناح لر

لن نن

فر

رل مثرو

ثررتن ن قم ر م جررتو نثناق ر أ ث ر ل ر اخ ح ررل لعللزررر  5نمررم إ ررلفر  10لررل لررن ررل م تررج لررن

احلأمجز

حلجزءلخ احجخ ل اأمعللل احللت احل م حزل ل نرر ارم ن رعخ األمثرلو فر

احل

ا º 2± 25م 5نثعة  10أترلم لرن احج اترر مرم أرل

اح ل نر نن Gallenkhampف ة جر

تةة احثلن احم أتمخ ثلة اخ مثتعتر نقتل

احجلت نمجءتءهل ف ف ن ه ثلل ثة جر

أمنال اح نتجرر ناحجرلت  5نمرم فئرل اح نتجرر ترن

ا  º 70م نحلة  72ألتر نقة خ أنجانهل .

تجربة البيت الزجاجي :

أج ترخ احمج ثررر فر احثتررخ احججررلج احمررلث ح أرم تزررنم اح تررل  /زتررر احعزررنم م ررلنخ ة اأررر
احزنثتررل ناح ل ر

مررفات لجزءررلخ نثررلخ احجررخ ف ر نلررن نثررلم

5ال مررم مهتلررر احم ثررر احلأررمجةلر ف ر

احمج ثررر نلح ر ثلررجة لأر ر نو لجزءررلخ احج ررخ ثنأررثر إ ررلفر  % 10نجن  :نجن م ثررر جلفررر ثع ررة
احلجة احجتة ن عخ احم ثر ف أئ

أئت

ثسأمت تر أعر  6غم نمم ا لفر 500لززم لرلت إحرى رل

ام أةخ ثفغمتر ثسأرمت تر لرجنة ثجلر

تجر رنالتر ةاج ررل احثت ررخ احجج ررلج نم ررخ حءمر ر اخ م
نل ل نر ة ثةنن لجزءلخ ق ثعرة انمهرلت فمر اخ احم

ا رن حغر

احمهنترر ثعرةهل ن رعخ ثئرن

ررتن لجمزء ررر حل ررة ئ ررء 1 5ن  2أأ ررثن

رتن نجترخ احم ثرر ح رل فمر فر األئر

أرعر

 1غررم قم ر  20أررم نا مءررل  22أررم ثررف ث ل ر اخ ح ررل فم ر أئررثو احلجلررن  24أئررت
لنجتررر تزررى ل ئررنح احزنثتررل ناح ل ر

اررم ج اتررر اتئ ر

ثمل تخ  2012 /11/ 8نثناق  5ثلن ح ل أئت
احمج ثر نام قتل

تةة احثلة اخ احظله نلن ام قتل

فمر ر احمج ثرررر قزعر ررخ نثلم ررلخ احزنثتر ررل ناح ل ر ر

احج

ا ناحجل ا  5ام فئل احلجلن احج

ثثررلن ل ئررنح احزنثتررل ناح ل ر

نثلألفلخ لمألنتر نأ تخ ثلحللت جسل فمر
أمرنال احنثلمرلخ ثءمر اخ لعتنرر ،نثعرة انمهرلت

ثمر ررل تخ  2013/2/8نارررم قتر ررل

احلجلرررن احجر ررجت

ا تن احلجلن احجل ا ح ل نثرلخ نجءءرخ فر فر ن

ه ثلل ثة جر  º 70م نحلة  72ألتر نأجزخ أنجانهل .

احئءلخ احلة نأر :

 .1احنأثر احللنتر حإلنثلخ=

تةة احثلة اخ احظله
تةة احثلن احلج نتر

 .2ا مءل احنثلملخ ة أم ق  :ام قتل
 .3احنجن احجلة حزججت احج

× (ISTA, 1976) 100

ا مءل احنثلخ ثعة أج قتل

ا ناحجل ا.
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احم زترل اإل ئرلل  :ملرخ احمجرل

احمج ررل

أر

احمئرلتم احعجرنال اح للرل ) C.R.Dق ننفرو نظرلم

احعللزت ررر نمل ررخ ل ل ن ررر احلمنأ ررملخ اح أ ررلثتر ثلأ ررمعللل اجمث ررل ةن ررن احلمع ررةة احل ررةا

.( Steel and Torrie , 1980 ) .

النتائج

مجت احنمللم احلةننر ف احجةنل ة 1ق إحى ئنل ماثتم ف إنثلخ احثلن ننلن ثلة اخ احزنثتل

احلعللزر ثلأمجزئلخ احجخ ثلحم ا تج2552051551055ق%ل ل نر ل احللت احل م 5ال مثتن
ئنل اجمجال ف

نأثر إنثلخ ثلن احزنثتل ث تر انجء خ لن  % 97533احى % 58تنة

احم تج  %25لن احلأمجز
احللل

تر ان احماثتم تجةاة ثجتلة احم تج  ،لل أث

احلأمجز

حزجخ اجمجات لعننتل ف نلن ثلة اخ احزنثتل تن لعللزر احل ل نر ثمفات احللت احل م ،

ئنل اجمجال ف منل اح نتجر ناحجلت تن احل ل نر ال تظه ان

نلن لس ظر احنمللم تظه

اقل نلن حثلة اخ احزنثتل قة أجل  2516أم ف منل اح نتجر ن  2536أم ف منل احجلت تنة

احم تج  % 25نقة انع

احملات

ف

احنجن احجلة ح ل لنهلل ال أجزخ 05041غم نجن

اح نتجر ن  050066غم ف نجن احجلت تنة نء

احم تج نلللمجة اتجل احته ان احماثتم

تجةاة ثجتلة احم تج ثلأمانلت احم تج %15احلا ا ةر ماثتمل ا ث ف

احثلة اخ ل ل نر ثلحم تج %20ات ان احء و ثتن احم تجتن حت

انثلخ احثلن ننلن

لعننتل.

جدول ( )1تأثير المستخمصات المائية لمخمفات الجت في إنبات البذور ونموالبادرات
لنبات الموبيا
المعامالت

النسبة المئوية

طول الرويشة

طول الجذير

الوزن الجاف

الوزن الجاف

(المستخمصات)

لإلنبات %

(سم)

(سم)

لمرويشة(غم)

لمجذير(غم)

ل ل نر للت ل م

a%97.33

7.76a

8.46a

0.179a

0.029a

`%5

a%93.33

5.90b

6.66b

0.147b

0.027a

%10

b%82.66

4.56c

6.23b

0.143b

0.023b

cd%62.66

2.53d

3.93c

0.091c

0.011c

%20

c%65.33

3.16d

5.3c

0.096c

0.020b

%25

d%58.66

2.16d

2.36d

0.041d

0.0066d

%15

*األحرف المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد المدى .
لررل تم ررو لررن احجررةنل ة2ق ررةنر ف نقررلخ لعننتررر ثررتن احلعررللسخ ثمررلات احلأمجزئررلخ احلللتررر
حزجررخ ال انجء ررخ احنأررثر احللنتررر تنثررلخ ثررلن اح لر
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%25لررن احلأررمجز
لل انجء

مررنل اح نتجررر لررن 4590أررم احررى 0510أررم لررن احلأررمجز

لررل انجءر

نجنهل احجلة لن 05197غم احى 05001غم لح حرن ظ رةنر انجءرل

احجلت ننجنه احجلة ف رة انجءر
لرن احلأرمجز

م تج احلأمجز

فر مرنل

مرنل احجرلت لرن 6529أرم احرى 0523أرم تنرة احم ترج اتتزرى

احلرلل حزجرخ نثئرن تللرر فرلن احماثرتم فر اتنثرلخ ننلرن احثرلة اخ ترجةاة ثجتررلة
.

جدول ( )2تأثير المستخمصات المائية لمخمفات الجت في إنبات البذور ونموالبادرات لنبات الحمص

المعامالت

النسبة المئوية

طول الرويشة

طول الجذير

الوزن الجاف

الوزن الجاف

(المستخمصات)

لإلنبات %

(سم)

(سم)

لمرويشة(غم)

لمجذير(غم)

ل ل نر

a%94.66

a4.90

a6.29

a0.197

a0.092

للت ل م
`%5

b%86.66

b3.26

a5.99

b0.107

b0.067

%10

b%84.00

c1.61

b3.60

c0.036

c0.054

c%69.33

cd0.93

c2.20

c0.024

d0.020

%20

d%42.66

de0.33

d0.83

c0.0023

e0.001

%25

e%32.00

e0.10

e0.23

c0.001

e0.0001

%15

*األحرف المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد المدى .

ناح ل

نف نمللم احجةنل ة3ق مجت إحى ئنل اجمجال ف إنثلخ احثلن ناحنلن حنثلملخ احزنثتل
احلج نتر ف

احم ثر اح لنتر تزى لجزءلخ احجخ ناحل

نر حزءم اخ احلجل

احتهل

ة ئء 2 51 5ق أأثن ل ل نر ل احنثلملخ احلج نتر ف م ثر احل ل نر ة ثةنن لجزءلخ ق ،لثتنل
نجنة ف نقلخ لعننتر ثتن احلعللسخ نان اقل نأثر انثلخ أجزخ  %65حثلن اح ل

احلج نتر ف احم ثر اح لنتر تزى لجزءلخ احجخ ثةنن م

تن ،الل اقل منل حزلجلن احج

ا

ثزغ  12.6أم ثثنلل ف منل احجل أجل اقل قتلر 9.2أم ف نثلملخ احزنثتل نف احنجن احجلة
ف ة أجل اقل نجن حزلجلن احج

م

ا  0.66غم ف نثلخ اح ل

تن ناقل نجن حزجل أجل  1.0غم ف نثلملخ احزنثتل .
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الجدول ( )3تأثير مخمفات الجت في إنبات ونمو نوعين من البقوليات ( الموبيا والحمص )
النسبة

نوع

المعامالت

النبات

(نسب اإلضافة )
ل ل نر ثةنن لجزءلخ
م ثر  +لجزءلخ ةثةنن
م

تنق

م ثر  +لجزءلخ

حنثتل

تن ةأأثن ق

م

م ثر  +لجزءلخ
تن 2أأثن

م

ل ل نر ثةنن لجزءلخ
م ثر  +لجزءلخ ةثةنن
م

تنق

م ثر  +لجزءلخ

ل

تن ةأأثن ق

م

م ثر  +لجزءلخ

م

تن 2أأثن

طول المجموع طول المجموع

المئوية

الخضري

الجذري

لإلنبات %

(سم)

(سم)

الوزن الجاف
لممجموع
الخضري
(غم)

الوزن الجاف
لممجموع الجذري
(غم )

a%90

19.5 a

12.8 a

1.72 a

2.2 a

b%75

12.6 c

9.2 d

0.71 d

1.0 c

a%85

15.5b

10.6 c

0.95c

1.85b

a90%

18.2 a

11.4 b

1.51 b

2.0 a

a%90

24.766 a

27.56 a

1.55 a

2.92 a

b%65

15.2 d

20.1 c

0.66 c

1.970b

a%86.66

18.7 c

23.00b

0.980bc

2.133 b

a%88

21.5b

26.1 a

1.270ab

2.220b

* األحرف المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد المدى.
وفيما يمي جةانل م زتل احمثلتن :

جدول تحميل التباين رقم( )1تاثير المستخمصات المائية لمجت في انبات البذور ونمو البادرات
لنبات الموبيا.

مصدر التغاير أو
التباين

Mean Square
درجات الحرية

النسبةالمئوية

طول الرويشة

المعامالت

5

833.600

14.154

الخطا التجريبي

12

10.666

0.4961

لالنبات

سم

447

طول الجذير

الوزن الجاف

13.905

0.00737

سم

0.438

لمرويشة غم

0.000173

الوزن الجاف
لمجذير غم

0.00024
0.00000517

فاتن خليل ابراهيم

جدول تحميل التباين رقم ( )2تاثير المستخمصات المائية لمجت في انبات البذور ونمو البادرات
لنبات الحمص

مصدددر التغدداير
او التباين

Mean Square
درجات

النسبة

طول

طول الجذير

الوزن الجاف

الوزن الجاف

الحرية

المئوية

الرويشة سم

سم

لمرويشة غم

لمجذير غم

المعامالت

5

1952.88

10.54

19.78

0.0178

0.00432

الخطاالتجريبي

12

6.22

0.145

0.0519

0.00068

0.000025

لالنبات

جدول تحميل التباين رقم ( )3تأثير مخمفات الجت في إنبات ونمو نوعين من البقوليات
( الموبيا والحمص )

نوع

مصدر التغاير

درجات

النبات

او التباين

الحرية

الموبيا
الحمص

Mean Square
النسبة

طول

طول

الوزن

الوزن

المئوية

المجموع

المجموع

الجاف

الجاف

لالنبات

الخضري

الجذري سم

لممجموع

الخضري غم

لممجموع

الجذري غم

المعامالت

3

150.00

12.356

6.7500

0.665

0.796

الخطاالتجريبي

8

10.500

0.1758

0.0908

0.000891

0.0216

المعامالت

3

27.1941 49.6941 410.0833

0.4385

0.50294

الخطاالتجريبي

8

0.9708

0.05135

0.0461

سم

11.5833

0.3008

المناقشة
ان احماث ر ررتم اح ر ررلا ح ر ررن ظ فر ر ر إنث ر ررلخ ننل ر ررن ث ر ررلة اخ ل ئ ر ررنح احزنثت ر ررل ناح لر ر ر

ثم ر ررفات

لأمجزئلخ احجخ تنة احم ا تج  %2552051551055ل ل نر ل احلرلت احل مر ن هرلا احماثرتم قرة
تعرجا احرى ا مرنات لجزءرلخ احجرخ تزرى ل ثرلخ تمزرو تزتهرل

 allelochemicalناحمر م رنن

قلثزررر حزررلنثلن فرر احل ررلت حهررلا أل ررن اأمجسئ ررهل لللتررل 5إل أجررل خ احث ررنر إحررى ا مررنات األجر رجات

احنثلمتررر احلجمزءررر تزررى ن رنامم ات ررتر الننتررر ثم ا تررج لعتنررر ،إل مم ر

لنهررل تررن م تررو احغأررل ان

م زرل احلجزءرلخ احنثلمترر فر احم ثرر حمر ا فر احنثلمرلخ احمر منلرن فتهرل ة  .) Rice , 1984ف رة
ل Megie et alة 1967ق لمث تلخ نثلخ احجخ اثمخ انثلخ ثلن اح من نان هرلا احماثرتم رلن
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ثأررث

اتلننتررل نال  saponinsناحمر م ر خ احررى احم ثررر لررن لجزءررلخ احجررخ فءر ة اأررر اج اهررل

ل لنJames and Ann,ة1991ق ثتنخ ان احلأمجزئلخ احلللترر حلجزءرلخ نثرلخ احجرخ اار خ

ثج ل لعننا تزى نلن نممن ثلة اخ احجتل  .لرل مجرت نمرللم احث رر ان احماثرتم فر انثرلخ ثرلن
نثلم احزنثتل ناح ل

تجةاة ثجتلة م تج لأمجز

ان او احجخ نهلا تمءو لر ة اأرر Mousavi

 et alة2013ق تر نجة ان احلأمجزئلخ احلللتر تن او نأرت لن نجرلن نثرلخ احث أرتم نثم ا ترج
10530550غم/حم اا خ ثج ل لعننا فر انثرلخ احثرلن ننلرن احثرلة اخ حنثرلخ نمرر احجثرج 5نان

نمر ررللم احمج ثر ررر اظه ر ر خ ان لأمجزئر ررلخ اتن او اظه ر ر خ مر ررلات ا ماثتمتر ررل أتزر ررى ،ثتنلر ررل اتمر ررخ
لأمجزئلخ احجلن ملات ا اقل تزى انثلخ ننلن ثرلة اخ اح نمرر لل ان حرثع

احل ثرلخ احلم ر

لررن احلجزء ررلخ احنثلمت ررر مررلات ا احتزنثلات ررل تز ررى اتن أ ررلم احجز ررنا فر ر احلنم ررر احل أ ررمتلتر حزج ررل ان

احأ ررلو نه ررلا ق ررة تءأر ر اتجمر رجال اح لئ ررل فر ر نل ررن ررل ل ررن اح نتج ررر ناحج ررلت ثم ررفات احلعللز ررر
 5لر ررل تظه ر ر انر رره زلر ررل جاة احم تر ررج قر ررة تر ررجةاة احمر ررفات احماثتم ر ر  5ر ررلح جر ررج

ثلحلأر ررمجز

 Donbosنجللتمه ة 1990ق ل

 Medicarpinف احلأمجزئرلخ احلللترر حزجرخ ننجرة لاخ

مررفات ماثتم ر ف ر إنثررلخ احثررلن ننلررن احثررلة اخ ،نان اتحتررر احم ر ت رمم لررن جسحهررل مررلات احل ثررلخ
اتحتزنثلاتر ف تلزتر انثلخ احثلن قة م رنن لرن جرسل ملات هرل فر تلزترر مجر
احة اأرلخ احرى ان ثعر

ان ألم ناأمملحر احجستل 5لرل ااثمرخ ثعر

احثرلن ثلحلرلت ان

احل ثرلخ قرة مر ا فر ثعر

اتنجتلررلخ احلأررلهلر ف ر تلزتررر اتنثررلخ ررلنجتم  chou,1999) α_amylaseق للررل ت ر ةا احررى
اتلق ررر ان ماث ررتم انث ررلخ احث ررلن نق ررة امء ررخ احنم ررللم لر ر

احل ثررلخ اتحتزنثلاتررر م ر ا ف ر ل ر

et al

 Weirة2004ق ت ررر ث ررتن ان

5ATPنان هررلم احل ثررلخ م ر ا ف ر تلزتررر احمررنء

اح نل نم زل لن انملة  ATPللل ت ا ف احعلزتلخ اح تنتر احم م ملة احى احملقر .

ناحثنررلت

نف نمللم البيت الزجاجي فلن اتجمرجال اح لئرل فر إنثرلخ ننلرن نثلمرلخ ل ئرنح احزنثترل

ناح ل

احلج نتر ف احم ثر اح لنتر تزى لجزءرلخ احجرخ نجرة أن اتجمرجال ان احماثرتم رلن ا ثر

ثمفات احلجزءلخ احل لفر ة ثةنن م

م نن لن احلل ن قة م

تن ق ناحلا قة ت نن نلجلرل ترن احل ثرلخ اتحتزنثلاترر احمر

خ لن لجزءلخ احجخ إحى احم ثر ح ننهل قلثزر حزلنثلن ف احللت ناحم قرة

م ا ثئن لثلج تزى احثلن احلج نترر لأرثثر مرفات ا ماثتمترل ان مر ا ثجر ل غتر لثلجر
م ا تزى ثع

ترر

ئءلخ احم ثر احلهلر فر نلرن احنثرلخ لارل  PHاحم ثرر  ..لرل ممءرو نمرللم احة حأرر

لر )Yarnia et al ,2013ق تررر نجررةنا حلأمجزئررلخ ان او نأررت لن نجررلن احجررخ ناحررل

ن جتجر ث لنةا اا ا ف انثلخ ننلن نثلخ احجتزم ناتزى اجمجال ف انثلخ ثرلن نثرلخ احجرتزم رةر
ثناأمر لأمجزئلخ ان او نثلخ احجخ .

لررل ان احل ثررلخ اتحتزنثلاتررر قررة م ر ا ف ر نءللتررر األغجررتر لأررثثر احررن

تنع

احغررلال ناحررلا قررة

تزى احثنلت اح نل ناحعلزتلخ اتت تر األج ا احم م مرلة إحرى احمغلترر ناحرلا تر ةا إحرى
444
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اجم رجال احنلررن ( الجبددوري وناصددر 5 ) 2002 ،نم تررة احنمررللم للنجةمرره أررعتة ة 1995ق ث ئررنل
اجمجال ف احنلن نتةة احع ة احجل تر ف ئنة لرن فرنل احئرنتل تنرة نلنهرل فر م ثرر لنترر تزرى
لجزءرلخ جهر احجرل

احل رلفر ثنأرثر  . %4لرل ممءرو نمرللم احة اأرر لر للنجرةم Ayub et al

ة2013قث ررلن احلأمجزئ ررلخ احلللت ررر حاسا ررر انر رنا ل ررن احث نحت ررلخ احج ررخ ناحث أ ررتم نالBrassica
نثنأ ر ر ر ر ررثر 10%نجن /ج ر ر ر ر ررم اارر ر ر ر ر خ أ ر ر ر ر ررزثتل ف ر ر ر ر ر انث ر ر ر ر ررلخ احث ر ر ر ر ررلن ننلر ر ر ر ررن احثر ر ر ر ررلة اخ حنث ر ر ر ر ررلخ

اح جSorghumن Milletلل أاثمخ احنمللم ان اتجمجال ف احنلن منل احجرجت احج ر ا ناحجرل ا
ان احنجن احجلة حهلل ف ل ئنح احزنثتل ناح ل

فم ر احم

قة انجء

تنة جترلة فمر احم

رتن أا أن

ررتن أأررثنتل نا ررةا نأأررثنتتن قررة ررلن مفات هلررل اقررل نهررلا قررة تعررجا إحررى إل لنتررر م ررنل

احل ثلخ احلم

لن احلجزءلخ ثعلزتر احغأتل إحى ل ثلخ أج ا قة م نن اثأرم ان ات رة م تثرل

ن ثلل م نن احل ثلخ قرة غأرزخ نقرل م تجهرل ال قرة أاثمرخ احة اأرلخ احرى ان احل ثرلخ اتحتزنثلاترر

احلم

لن األججات احنثلمتر ان احلجزءرلخ معرلن لرن م رنتخ تلتللترر ان إ تللترر ثنجرنة اح للنرلخ

احةقت ر ف احم ثر  .نمم نل احى ل ثلخ اج ا ثمثتعر لجمزءر ث تر تمغت مفات هرل الرل مرفات ا ا ثر

ان ت ررل مفات هررل نهررلا لررلتث

اتنجءررل

اح لئررل ف ر مفات هررل احماثتم ر تنررة فم ر احم

أأررثن ل ل نررر لر مررفات احلجزءررلخ ثررةنن م

ررتن 2-1

ررتن ة  Blumنجللتمرره 1999 5ق ،ننجررة ان نمررللم

احمج ثررر ممءررو لر ة اأررر أررعتةة 1999ق احمر ل ر خ ثررلن إ ررلفر لجزءررلخ احر ج احررى احم ثررر أررثثخ
انجءل ررل ثترر ا ف ر احنلررن نم ررنتن احع ررة احجل تررر فرر ل لئررتل ة اح ل ر

 5احثجاحتررل  5احث ررلقست ق

نممءرو لر احنمررللم لر ة اأررر  Bonamomiنجللتمره ة2011ق ررنل احمرفات اتحتزنثررلا حلجزءررلخ

احجخ نمفات هل تزى نلن نثلملخ احجخ ف س تن مفات هل تزى أننا احءم تلخ احلمناجة فر احم ثرر
لل ان احملات احماثتم حلجزءلخ احجخ لال جترلة فمر احم زرل أرنات فر مفات هرل فر نلرن احثرلة اخ

ننلن احنثلملخ احلج نتر ف احم ثر نثهلا تل ن ان نأمنمم لن هل احث ر ثرلن لأمجزئرلخ احلللترر
حلجزءلخ احجخ مأث
ألأررتر هررن اح ل ر

مفات ا ماثتمتل ف إنثلخ ننلن ثلة اخ احزنثتل ناح لر

لثتنرر ثرلن أ ار نثرلخ

تنررة م تررج  %25ثلحنأررثر حجلت ر احئررءلخ احلة نأررر ة احنأررثر احللنتررر 5

مررنل اح نتجررر  5مررنل احجررلت ناحررنجن احجررلة حهلررل ق ،ررلح فررلن لجزءررلخ احجررخ احل ررلفر احررى
احم ثر تزى ج ل لأ نو تثتن ان نثلخ اح ل

أأثن ثلحنأثر حجلت احئءلخ احلة نأر .

قرة اظهر
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المصادر
 مررفات لأمجزئررلخ أج رجات لجمزءررر. ق2005 تز ر ف هررنة ة5  ثررلق تثررة جزررة ننلئ ر5 احجثررن ا
لجزررر احثئ رTriticum aestivumL
تزرى اإلنثرلخ نثعر

حأررثعر أةغررلل لعل ر ف ر إنثررلخ ننلررن اح نمررر

. 113 -101 : ق18 احعةة ة6  احلجزة5 حزعزنم احج اتتر

احمرفات أحم رلةا ألن او جهر احجرل. ق1995 جنرلن تثرة احجرلحو ة5 أعتة

-112 : ق4 ة37  احلجزرة5  لجزرر ج اترر اح افرةتن. ئءلخ احنلن حئنءتن لن فنل احئرنتل
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 احجهرة اتحتزنثرلا حزر ج ناحمللمرر فر أنثرلخ ننلرن أئرنلة. ق1999 جنرلن تثرة احجرلحو ة5 أعتة
/  جللعرر احلنئرل/  زترر احعزرنم/  أم ن رر ة مرن ام. احنثلمرلخ احث نحترر
 تسقرر ل ا رل احنلرن ثلحم رلة. ق2011تثرة احر جاو ة

لن اح نمر نثعر

 تثة احنهل5 لهةا نلهةا

. احع او

 جل5 ئلحو

 احلر ر مل احعزلر ر. اح ت ررلم حن ررنتتن ل ررن اتةغ ررلل ناار ر م فر ر نل ررن ن لئ ررل اح ررل احئ ررء ات
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