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االثراالليلوباثي لنباتي الشيلم )( Secale cereale Lوالخردل البري ) (Brassicai nigra Lفي :
- ٢إنبات و نمو نبات الباقالء )( Vicai faba L .
إنعام فؤاد حسين الزھيري
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قسم علوم الحياة  -كلية العلوم – جامعة ديالى

الخالصة
أجريت ھذه الدراسة في قسم علوم الحياة كلية العل!وم  /جامع!ة دي!الى بھ!دف التع!رف عل!ى الت!أثير
االبادي لتراكيز متزايدة ) (10.0,7.5,5.0,2.5,0غم/كغم تربة لبقايا األج!زاء الھوائي!ة لنب!اتي الش!يلم
) (Secale cereale L.والخ!ردل الب!ري ) ( Brassicai nigra L.ف!ي إنب!ات ونم!و نب!ات الب!اقالء
) (Vicai faba L.حي!!ث ل!وحظ وج!!ود العدي!د م!ن المركب!!ات الفايتوتوكس!ينية ف!!ي ھ!ذين النباتين,كم!!ا
أوضحت النتائج وجود تأثير معن!وي ف!ي نس!بة وس!رعة اإلنب!ات وط!ول المجم!وعين الخض!ري والج!ذري
لنبات الباقالء قياسا بمعاملة ال مقارنة .
المقدمة
االيلوب!!اثي :يع!!د اح!!د العل!!وم البايولوجي!!ه الحديث!!ة نس!!بيا ويھ!!دف إل!!ى تحس!!ين التطبيق!!ات الزراعي!!ة
الص!حيحة ,واس!!تخدامه ف!!ي المكافح!!ة البيولوجي!!ة لألدغ!!ال ,واالليلوب!اثي ظ!!اھره ت!!ؤثر ف !ي م!!دى اإلنت!!اج
للمحاص!يل الزراعي!ة وف!ي العالق!ة ب!ين الكائن!ات الحي!ة كالنبات!ات والفطري!ات والبكتري!ا وحت!ى الحيوان!ات
.ويش!ير مص!!طلح االليلوب!اثي أساس!!ا إل!!ى المعان!ات المتبادل !ة الثن!ين م!!ن النبات!!ات كالت!أثير المباش!!ر ل م!!ادة
كيميائيه متحررة من احد النباتات في تكوين ونمو نبات أخر )  Dukeوآخ!رون  ٢٠٠٢ ،؛ Minorski
.( ٢٠٠٢ ،
إن ظ!اھرة االليلوب!اثي يمك!ن أن تالح!ظ ف!ي البيئ!!ات المائي!ة أيض!ا فالنبات!ات المائي!ة الكبي!رة الطافي!!ة
والمغمورة والطحال!ب تلع!ب دورا مھم!ا ومحوري!ا ف!ي الكثي!ر م!ن األنظم!ة البيئي!ة المائي!ة وم!ن األن!واع
النباتي!!!!!ة الش!!!!!!ائعة والت!!!!!ي لھ!!!!!!ا ألق!!!!!!دره عل!!!!!ى إنت!!!!!!اج م!!!!!!واد ذات ت!!!!!أثير متب!!!!!!ادل نب!!!!!!ـات األرز
) Kato-Noguchiوآخرون  ٢٠٠٢ ،؛ Olofsdotterوآخ!رون  a٢٠٠٢ ،؛  Olofsdotterوآخ!رون
. ( 2002b
تعتبر األدغال من بين اآلفات الزراعية المھمة المؤدية إلى نقص كبير في نمو وإنتاج ال محاص!يل
الزراعية والى حدوث خسائر فادحة في الغلة الزراعية نتيجة لتنافس األدغ!ال م!ع المحاص!يل عل!ى الم!اء
والمواد الغذائية والضوء والمكان ونتيجة لإلفرازات السامة من أجزائھا المختلفة مؤدي!ة إل!ى تثب!يط نم!و
العدي!د م!ن المحاص!يل بم!ا يع!رف االليلوب!اثي  Fryer ) Allelopathyو  ١٩٧٨ ، Makepeale؛
.(1984, Rice
إن ظاھرة االليلوباثي ھي من الظواھر البيئية المھمة المؤدية إل!ى خف!ض نم!و وإنتاجي!ة العدي!د م!ن
المحاصيل النباتية ) ( 1990),Chouنتيجة لقدرة ھذه النباتات في إنتاج وإفراز المواد الكيميائي!ة الس!امة
المختلفة عن طريق الغسل أو التصويل أو التطاير أو بفعل اإلمطار أو تحررھا عن طريق
ـــــــــــــــ

تاريخ استالم البحث . ٢٠١٠ / ١ / ٧
تاريخ قبول النشر . ٢٠١٠ / ٣ / ٢٥

تحلل بقايا تلك النباتات في التربة أما أكثر المركبات الفعال!ة الت!ي ت!م الكش!ف عنھ!ا ف!ي بقاي!ا الش!ليم كان!ت
أحم!اض)  (Hydroxamicالت!ي توج!د عل!!ى ش!كل كاليكوس!يدات )  (Glycosidesتتك!ون عن!د حص!!ول
ضرر أو موت نبات الشيلم مؤدية إلى تثبيط نمو النباتات بطرائق مختلفة  Barnestوآخرون ) (١٩٨٧
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إن التداخالت الحاصلة بين األدغال نفسھا وبينھا وبين المحاصيل األخرى ربما يؤدي إلى اختزال
في نسبة وسرعة اإلنبات ونموالنباتات ونمو المحاصيل واختفاء أنواع نباتية مجاورة لھا
Rasmussenو Heijboak,(1996)Weston, (1971)Riceوآخرون )(1998والجبوري ), ( 2004
وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن التأثيرات الضارة التي يلحقھا نبات في نبات أخر ھي نتيجة إلفراز
مواد كيميائية مثبطة لنموه في الوسط المحيط )  Martinو (1966) Muller, (1960) Rademacher
بينما أشارت دراسات أخرى إلى أن الضرر االليلوباثي ھو محصلة إلنتاج النباتات لمواد كيميائية
نشطة من مجاميعھا الخضرية أو الجذور أو األوراق والثمار أو البذور والتي تكون بصور مختلفة منھا
الصلبة أو السائلة أو الغازية كالمركبات الفينولية  Phenolic compoundsوااللدھايدات
Aldehydوالكومارينات  Coumarinsوالكاليكوسيدات  Glycosidyوالتربينات ) Terpenes
المشھداني . ( 1988 ،
نظ!را لألھمي!ة االقتص!ادية لنب!ات الب!اقالء ف!!ي الع!راق والع!الم و اس!تعماله كغ!ذاء لإلنس!ان بالدرج!!ة
األساس وعلفا مركزا أو اخضرا للحيوانات بالدرجة الثانوية ولترافق نمو ھذا المحصول مع العديد من
األدغال البرية ولكونه م!ن النبات!ات الحساس!ة لھ!ا ل!ذا تھ!دف ھ!ذه الدراس!ة للوق!وف عل!ى م!دى الت!أثيرات
السلبية التي تحدثھا ھذه األدغال في إنبات ونمو ھذا النبات .
المواد وطرائ ق البحث
بعد جلب نباتات الش!يلم و الخ!ردل الب!ري م!ن إح!دى الحق!ول الزراعي!ة غس!لت بالم!اء الع!ادي ث!م
بالماء المقطر وقطعت إلى قطع صغيرة  1سم  ,ثم أضيفت إلى التربة بتراكيز مختلفة ) 10, 7.5, 5,
 2.5 ,0غم  /ك غم تربه ( ,وضعت ھذه الترب في أصص سعة  2كغم ثم زرعت بذور نبات الباقالء بواقع
عش!رة ب!ذور \ أص!يص وبع!د م!رور س!بعة أي!ام عل!ى الزراع!ة حس!بت نس!بة وس!رعة اإلنب!ات ,ث!م خفف!ت
النبات!ات إل!ى ثالث!!ة نبات!ات \ أص!!يص وبع!د م!رور خمس!!ة وأربع!ين يوم!!ا م!ن ألزراع!ه ت!!م قي!اس أط!!وال
المجموعين الخضري والجذري ثم حللت النتائج إحصائيا باستخدام تص!ميم القطاع!ات العش!وائية وب!ثالث
مكررات لكل تركيز ,كما تضمن العمل تجربه مختبريه للكشف عن أھم المركبات الكيميائي!ة الفعال!ة ف!ي
نباتي الشيلم والخردل البري وكاالتي - :
 - ١الكشف عن القلويدات اتبعت طريقة الباالني ). (2003
 - ٢الكشف عن الكاليكوسيدات اتبعت طريقة .(1973)Harbon
 - ٣الكشف عن الكومارين اتبعت طريقة .(1962)Geisman
 - ٤الكشف عن الصابونين اتبعت طريقة .( 1951)Shihata
 - ٥الكشف عن التانين اتبعت طريقة .( 1951)Shihata
 - ٦الكشف عن الراتنجات اتبعت طريقة .( 1951)Shihata
 - ٧الكشف عن المركبات الفينوليه اتبعت طريقة.(1973)Harbon
 - ٨الكشف عن الزيوت الطيارة اتبعت طريقة .( 1998)Indian herbal pharmacopoeia
 - ٩الكشف عن التربينات والستيرويدات اتبعت طريقة .( 1985)Al-Abid

النتائج والمناقشة
أظھرت النتائج الواردة في الجدول ) (1انخفاض في نسبة وسرعة اإلنبات لنبات الباقالء بزيادة
تراكيز البقايا النباتية لنباتي الشيلم و الخردل البري المضافة الى التربة وھذا يؤكد وجود تأثيرات
ﻣثبطة إلنبات البذور نتيجة للمواد الفايتوتوكسينية المتحررة إلى التربة نتيجة لتحلل البقايا النباتية نتائج
ﻣماثلة ﺣصل عليھا كل ﻣن  RasmussenوHeijboak, (1996)Weston, (1971)Rice
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) (1978أوضحت النتائج أيضا التأثير في طول المجموع الخضري لنبات الباقالء إذ يتضح ﻣن
النتائج في الجدول أعاله انخفاض طول المجموع الخضري وبشكل ﻣعنوي لجميع المعاﻣالت قياسا
بمعاﻣلة ال مقارنة وكان االنخفاض طرديا بزيادة تركيز المادة الجافة  .كما تشير النتائج في الجدول
أعاله انخفاض طول المجموع الجذري لنبات الباقالء نتيجة إلضافة بقايا نباتات الشيلم والخردل
البري وكان االنخفاض ﻣعنويا عند التركيزين )٧.٥و (١٠غم \ كغم تربة في ﺣالة نبات الشيلم
وﻣعنويا لجميع التراكيز في ﺣالة نبات الخردل قياسا بمعاﻣلة ال مقارنة .وقد يعزى سبب االنخفاض في
طول المجموعين الخضري والجذري إلى وجود بعض المركبات الفايتوتوكسينية جدول ) (٢نتيجة
لتحلل البقايا النباتية لنباتي الشيلم والخردل البري في التربة ونظرا لقابلية ھذه المركبات على الذوبان
في الماء وإﻣكانيتھا على البقاء ﺣتى بعد ﻣوت النبات والتي تعتمد على عمر النبات وﻣرﺣلة نشؤه
وتطوره وصفات األوراق وسطوﺣھا باإلضافة إلى العواﻣل البيئية كشدة الضوء ودرجة الحرارة
وفترة سقوط المطر نتائج ﻣمــــــــــاثلة ﺣصل عليھا  Martinو. ( 1960 ) Rademacher
جدول . ١اثر تراكيز متزايدة من البقايا النباتية في نمو وتطور نبات الباقالء .
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جدول .٢المركبات الكيميائية الفعالة في المستخلص النباتي لنباتي الشيلم والخردل البري.
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مالحظة  :تم الكشف عن المركبات الكيميائية في المستخلص الرئيسي % 100
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ALLELOPATHY EFFECTS FOR (Secale cereale L.) AND
( Brassicai nigra L.) IN :
2-Growth and development of (Vicai faba L.).
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ABSTRACT
This study was conducted to evaluated the efficacy of several herbicidal effect
of different concentration (0,2.5,5.0,7.5 and 10.0 gm/kgm of soil) of aerial parts
extracts of (Secale cereale L.) and wild mastered (Brassicai nigra L.) on
(Vicai faba L.) growth. the result show many phytotoxin compounds were
present in this extracts, as well as The result indicated that the aerial extracts
had a significant herbicidal effects on germination, shoot and roots length of
plants comparative with control.

٦

