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األثر االلٌلوباثً لنباتً الشٌلم ) ( Secale cereale L.و الخردل البري )Brassicai L.
 ) nigraفً  -1تثبٌط نمو بكترٌا الراٌزوبٌوم وتكوٌن العقد لنبات الباقالء ))Vicia faba L.
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الخالصة
أجرٌت هذه الدراسة خالل المدة الربٌعٌة لعام  2008لتحدٌد التأثٌر التثبٌطً لتراكٌز مختلفة
) )Secale cereal Lوالخردل البري
من مستخلصات األجزاء الهوائٌة لدغلً الشٌلم
) (Brassicai nigra L.فً نمو نبات الباقالء و تثبٌط نمو بكترٌا الـ  Rhizobiumوتكوٌن العقد
فً جذور نباتات الباقالء ) ) Vicia faba L.إذ أظهرت النتائج انخفاضا" معنوٌا" فً طول
الروٌشة والجذٌر  ،وتثبٌط نمو بكترٌا الراٌزوبٌوم وانخفاضا" معنوٌا" فً عدد العقد المتكونة فً
جذور نبات الباقالء بزٌادة تراكٌز مستخلص نباتً الشٌلم والخردل البري .
المقدمة
إن تأثٌر المواد الكٌمٌائٌة المفرزة من نبات ما وأثرها فً نبات أخر مجاور له فً الموقع
النباتً تدعى بظاهرة التضاد الكٌمٌائً  Rice (allelopathyو  )1981 ، Haungوقد عرف
 ) 1937 (، Molishالتضاد بأنها التأثٌرات الضارة أو النافعة بٌن النباتات الراقٌة وأٌضا الكائنات
الحٌة الدقٌقة بسبب قدرتها على افرزا مواد كٌمٌائٌة إذ هناك نوعان من التضاد  ،األول التضاد
الحقٌقً  True allelopathyوٌعنً تحرر المواد السامة المنتجة فً النبات والثانً التضاد
الوظٌفً  Functional allelopathyوٌعنً تحرر المواد السامة كنتٌجة للتحوالت الحاصلة بفعل
الكائنات المجهرٌة ( Kapustakaو. ) 1999 ، William : 1976 ، Rice
تحصل مجموعة كبٌرة من النباتات خاصة البقولٌات على النتروجٌن المثبت تكافلٌا بمعالجة
بكترٌا التربة من جنس الراٌزوبٌوم  Rhizobiumإذ ٌكون المكان الحقٌقً لتثبٌت النٌتروجٌن فً
العقد التً تتكون فً جذور النبات البقولً كنتٌجة الختراق الراٌزوبٌوم من خالل تلك العقد حٌث ٌمد
الكائن الدقٌق العائل بالنٌتروجٌن المثبت (المختزل)  ،أما العائل فٌمد الكائن الدقٌق بالمواد
الكاربوهٌدراتٌة الذائبة وقد أوضح  Wipfو  ( 1938 ) ، Cooperإن خالٌا العقد تحتوي على
ضعف العدد من الكروموسومات الموجودة فً الخالٌا الجسمٌة لنفس النبات وان نجاح تكوٌن العقد
ٌحد ث عندما تغزو البكترٌا الجذور عقدٌة الخالٌا المحتوٌة على ضعف عدد الكروموسومات
بالنسبة لخالٌا النبات الجسمٌة .
إن عملٌة التضاد الكٌمٌائً تعمل على تثبٌط عملٌة تثبٌت النٌتروجٌن فً عدد من األنظمة
ة إلزالته بواسطة النبات أو
البٌئٌة ،كذلك ٌعمل التضاد على فقدان النٌتروجٌن من التربة نتٌج
التحوٌل أو التطاٌر و ٌؤثر التضاد على امتصاص النٌتروجٌن و إنتاجٌته من قبل النبات  ،كما
Denitrification
ٌنخفض محتوى التربة من النٌتروجٌن نتٌجة لعملٌة إعادة النترجة
( Klubekو آخرون  )1978 ،إذ ٌكون تأثٌر التضاد مباشر على عملٌة إعادة النترجة من خالل
 Nitrificationنفسها إذ
تأثر بكترٌا إعادة النترجة أو بشكل غٌر مباشر على عملٌة النترجة
أشارت بعض الدراسات إلى إن المستخلصات المائٌة للجذور والسٌقان تثبط نمو نوعٌن من بكترٌا
 ) 1972 ، Rice ( Azotobcterبٌنما لوحظ إن المواد االلٌلوباثٌة الناتجة من نبات
ــــــــــــــــ
استالم البحث بتارٌخ
قبول البحث للنشر بتارٌخ
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 Pioneer Woodتثبط نمو ثالثة أنواع من البكترٌا المثبتة للنٌتروجٌن ( Klubekو آخرون ،
 ،)1978وأشار  ( 1981( ، Riceإلى وجود خمسة مركبات فٌنولٌة من مخلفات نبات الرز تعمل
على تثبٌط نمو ثالثة سالالت من  Rhizobiumوهذه المركبات الفٌنولٌة تعمل على تقلٌل عدد
 ) 1964 ( ، Beggsفشل تكون العقد
العقد والمحتوى الهٌموكلوبٌنً لها ،بٌنما أشار
 Nodulationإلى وجود بعض السموم النباتٌة المتحررة من الجذور واألوراق وبقاٌا النباتات
 ) 1972 ( ، Riceإلى إن كمٌات
تعمل على تقلٌل عدد العقد وتركٌز الهٌموكلوبٌن  ،وقد أشار
قلٌلة من السٌقان المتحللة حوالً 1غم\  454غم من التربة ٌعمل على تثبٌط نمو وتكوٌن العقد
لنوعٌن مهمٌن من النباتات البقولٌة  Trifoliue repensو ، Lespedez stipulaceكما أشار
Oldanlandia adscenionis
 ) 1983 ( ، Sarmaإلى إن مخلفات السٌقان والجذور لنبات
ٌثبط نمو بكترٌا  Rhizobiumالمعزولة من نبات.Cordifolia
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة اثر مخلفات النباتات البرٌة على تثبٌط نمو بكترٌا العقد وعلى
تكوٌن العقد وانعكاس ذلك فً نمو نباتات الباقالء  ،ولكون دغل الخردل والشٌلم من النباتات
المرافقة للمحاصٌل الزراعٌة فً العراق والعالم ونتٌجة للتنافس الحاصل بٌنها وبٌن النبات على
المكان والمواد الغذائٌة أو نتٌجة إلفرازها للمواد السامة مؤدٌة لتثبٌط نمو النباتات ونتٌجة ألهمٌة
هذه المرحلة أجرٌت دراسات مختبرٌه وزراعٌة للوقوف على مدى التأثٌرات التضادٌة لهذه األدغال
فً تثبٌط نمو البكترٌا العضوٌة وانعكاس ذلك على تكوٌن العقد لنبات الباقالء.
المواد وطرائق البحث
الهوائً لنباتً الشٌلم
ة
أجرٌت هذه الدراسة فً محافظة دٌالى إذ جلبت بقاٌا األجزاء النباتٌة
والخردل البري من احد الحقول الزراعٌة وغسلت بالماء الجاري ثم بالماء المقطر وقطعت إلى قطع
صغٌرة ثم طحنت ،بعدها تم االستخالص بالماء المقطر باستخدا م نسبة  1:1من األجزاء النباتٌة إلى
الماء وتركت لمدة  48ساعة ثم أجرٌت علٌها عملٌات خلط لمدة  5دقائق ثم فصل الرائق من
المستخلص الذي حصل علٌه (  Janovskaوآخرون  )2003 ،بعدها عزلت بكترٌا العقد (
الراٌزوبٌوم ) من جذور نباتات الباقالء ونمٌت فً المختبر على الوسط الغذائً
االنتقائً  Glucose yeast extract agarوتم الحضن بدرجة  30م لمدة  24ساعة لحٌن ظهور
المستعمرات ( الزٌدي وآخرون  ) 1990 ،ولدراسة تأثٌر المستخلص النباتً فً نمو بكترٌا العقد
استخدمت طرٌقة ( Bauerو ) 1966 ، Kirbyحٌث لقح سطح اكار مولر-هنتون ببكترٌا العقد
بتركٌز  10 7-خلٌة  /مل بعدها شبعت أقراص أوراق ترشٌح معقمة بالمستخلصات بتراكٌز (
 5أقراص
 100 ، 75 ، 50 ، 25,0ملغم  /مل ) ووضعت على سطح الوسط الزرعً وبواقع
للطبق الواحد ثم تركت األطباق لمدة  20دقٌقه لتمام امتصاص المستخلص  ،ثم حضنت األطباق
بدرجة 37م لمدة  24ساعة ثم قرأت النتائج بقٌاس قطر منطقة التثبٌط حول كل قرص  .كذلك درس
تأثٌر التراكٌز أعاله فً طول الروٌشة والجذٌر حٌث أخذت بذور الباقالء ووضعت بٌن طبقتٌن من
الشاش المبلل بالتراكٌز المذكوره أعاله بواقع عشرة بذور و بثالثة مكررات لكل تركٌز وبعد مرور
سبعة أٌام تم حساب طول الروٌشه والجذٌر .كما اشتملت الدراسة تجربة زراعٌة حسب من خاللها
عدد العقد فً الجذور حٌث أخذت البقاٌا النباتٌة وقطعت إلى قطع صغٌرة طول  1سم  ،ثم أضٌفت
إلى التربة بتراكٌز مختلفة (  10 ، 7.5 ، 5 ، 2.5 ، 0غم /كغم تربه ) ،وضعت هذه الترب
فً أصص سعة  2كغم ثم زرعت بذور نبات الباقالء بواقع عشرة بذور \ أصٌص وبعد مرور سبعة
أٌام على الزراعة خففت النباتات إلى ثالثة نباتات \ أصٌص وبعد مرور خمسة وأربعٌن ٌوما من
الزراعه تم حساب عدد العقد فً الجذور ثم حللت النتائج إحصائٌا باستخدام تصمٌم القطاعات
العشوائٌة وبثالث مكررات لكل تركٌز.
النتائج والمناقشة
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ٌوضح الجدول (  )1تأثٌر تراكٌز متزاٌدة من مستخلصات األجزاء الهوائٌة لنباتً الشٌلم
والخردل البري فً طول روٌشة وجذٌر نبات الباقالء حٌث بٌنت النتائج انخفاض طردي و معنوي
بزٌادة تركٌز المستخلص النباتً خصوصا عند التركٌزٌن (  100و ) 75ملغم  /مل وقد ٌعزى ذلك
إلى انخفاض المحتوى الناٌتروجٌنً نتٌجة إلزالته بواسطة النبات أو التحول أو التطاٌر أو نتٌجة
لتأثٌر التضاد على امتصاص الناٌتروجٌن وإنتاجه من قبل النبات وقد جاءت هذه النتائج مطابقة مع
 ) 1972 ( ، Riceو  Klubekو آخرون  ) 1978 (،و ) 1981 ( ، Rice
ما توصل إلٌه
كما أشارت النتائج الواردة فً الجدول أعاله تثبٌط نمو بكترٌا الراٌزوبٌوم من خالل زٌادة أقطار
التثبٌط طردٌا بزٌادة تركٌز المستخلصا ت النباتٌة وقد ٌعزى ذلك إلى وجود بعض المركبات
) 1972 ( ، Rice
الفاٌتوتوكسنٌه المثبطة لنمو بكترٌا العقد  ،نتائج مماثلة حصل علٌها كل من
و  Klubekو آخرون  ) 1978 ( ،و . ) 1981 ( ، Rice
بٌنما أظهرت النتائج الواردة فً الشكل (  )1انخفاض عدد العقد فً جذور نبات الباقالء
وبشكل طردي ومعنوي بزٌادة تركٌز البقاٌا النباتٌة المضافة إلى التربة وعدم تكونها عند التركٌز
 10غم \ كغم تربة  ،وهذا ٌعزى إلى دور المركبات االلٌلوباثٌة المتحررة من البقاٌا النباتٌة التً
تعمل على تقلٌل تكون العقد من خالل تثبٌط نمو بكترٌا الراٌزوبٌوم  ،فً حٌن أعزى ( ،Beggs
 ) 1964إلى إن فشل تكوٌن العقد ٌعود إلى وجود بعض السموم النباتٌة المتحررة من جذور و
أوراق بقاٌا النباتات .نتائج مماثلة حصل علٌها كل من (1972 ( ، Riceو  ( 1981 ), Riceو (
. 1983 ) ,Sarma
جدول  . 1أثر المستخلصات النباتٌة فً نمو بكترٌا الراٌزوبٌوم وطول الروٌشه والجذٌر لنبات
الباقالء.
طول الجذٌر ( سم )
طول الروٌشة ( سم )
أقطار التثبٌط ( ملم )
التركٌز
الخردل
الشٌلم
الخردل
الشٌلم
الخردل
ملغم  /غم الشٌلم
6.5
6.5
12
12
0
4.0
5.7
9.5
10.6
2.2
25
3.0
4.8
8.5
10
8.6
0.8
50
1.5
2.0
4.0
6.0
10.0
1.0
75
1.3
4.3
15.0
2.9
100
) L.S.D ( 0.05
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 كغم تربة ) فً تكون العقد لجذور/  أثر تراكٌز مختلفة من المستخلصات النباتٌة ( غم. 1 شكل
.نبات الباقالء
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Allelopathy effects for (Secale cereale L.) and (Brassicai nigra L.)in :
1-Inhibition of Rhizobium growth and nodulation of (Vica faba L.)
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ABSTRACT
During the spring period of 2008 laboratory experiment was
conducted in Diyala province to study the allelopathy effects of different
concentrations of the aerial parts (leaves , stems and flowers ) extracts of
(Secale cereale L.) and wiled mastered (Brassicai nigra L.)on plumul and
radical length . Rhizobium growth and nodulation of(Vicia faba L.) .The
results showed that the aerial extracts had a significant herbicidal effects
(specially in high concentrations ) on plumul and radical length of (Vicia
extracts inhibited the Rhizobium growth and had a faba L.) as well as the
significant decrease of nodulation.
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