
 "171-176" 0209 ٌىلٍى، 91)العلىم اإلًساًٍة(، العذد  هجلة البحىخ األكادٌوٍة

171                                                                                              www.lam.edu.ly  

الحأثٍر األلٍلىباثً لوسحخلصات ًباجً السٌحىى والكافىر على 
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اعخهًج انٕسقت بخبسٚخ 

، ٔقبهج 15/02/2021

، 29/06/2021بخبسٚخ 

َٔششث بخبسٚخ 

18/07/2021 

: الكلوات الوفحاحٍة

األنٛهٕببثٙ، انشعٛش، 

 .اإلَببثانضٕٚاٌ، انشٕفبٌ، 

 الولخص 
طُف إٚشٔاٌ ٔانحشبئش   .Hordeum vulgare L أجشٚج ْزِ انذساعت عهٗ حبٕة انشعٛش      

( الخخببس ظبْشة األنٛهٕببثٙ  Lolium Spٔانضٕٚاٌ .Avena fatua Lانًظبحبت نّ )انشٕفبٌ 

Allelopathy  ٔرنك بًعبيهت حبٕة انُببحبث بًغخخهض أٔساق َببحبث انضٚخٌٕ ٔانكبفٕس بخشاكٛض

ٔجٕد َقض حذسٚجٙ فٙ انُغبت  %( نكم يًُٓب، ٔكبَج انُخبئج عهٗ انُحٕ انخبنٙ:%25،%15،5)

انًئٕٚت إلَببث حبٕة كم يٍ انشعٛش ٔانشٕفبٌ كهًب صاد حشكٛض يغخخهض أٔساق انضٚخٌٕ فٙ حٍٛ نى 

يغخخهض انكبفٕس أ٘ حأثٛش ٚزكش عهٗ انُغبت انًئٕٚت إلَببث حبٕة انشعٛش، انشٕفبٌ ٚكٍ نخشاكٛض 

صٚبدة  .ضببظيقبسَت ببن% انز٘ أدٖ إنٗ َقض يعُٕ٘ فٙ اَببث انشٕفبٌ  25ٔانضٕٚاٌ ببعخثُبء انخشكٛض 

% 15،  5ببنخشكٛضٍٚ عُذ انًعبيهت انشعٛش ٔانضٕٚاٌ  نببدساثيعُٕٚت فٙ أطٕال انشٔٚشبث ٔانجزٚشاث 

يٍ يغخخهض انضٚخٌٕ ٔفٙ جًٛع انخشاكٛض نًغخخهض انكبفٕس يقبسَت ببنشبْذ. نى ٚكٍ نهًغخخهظٍٛ أ٘ 

حأثٛش ٚزكش عهٗ كم يٍ انٕصٌ انجبف ٔانًحخٕٖ انًبئٙ نجًٛع انُببحبث انًذسٔعت يقبسَت ببنشبْذ.  يٍ 

ٕ ببدساث َببحبث انشعٛش انُخبئج انًخحظم عهٛٓب كبٌ نًغخخهض انضٚخٌٕ انخأثٛش األكبش عهٗ إَببث ًَٔ

ٔانشٕفبٌ ٔانضٕٚاٌ يقبسَت بًغخخهض انكبفٕس، ٔكبَج حبٕة انشعٛش أقم حأثشا ببنًغخخهظبث 

 .حبٕة انشٕفبٌ أكثش حأثشاً ببنًغخخهظٍٛ انًذسٔعٍٛ بًُٛبانًغخخذيت يقبسَت بحبٕة انشٕفبٌ ٔانضٕٚاٌ. 

 

 المقدمة

هً آلٌة تأثٌر مهمة تحدث بٌن النباتات  Allelopathyاأللٌلوباثً      
نتٌجة إضافة مركبات كٌمٌائٌة ثانوٌة إلى البٌئة توجد هذه المركبات فً 
األنسجة النباتٌة وتتحرر فً الظروف المالئمة سواء كان النبات حٌاً أو مٌتاً 

، وقد تكون هذه المواد [1]بكمٌات كافٌة لتؤثر على النباتات المجاورة 
 (Autotixins)أو سموم ذاتٌة  (Phytotoxins)المفرزة سموم نباتٌة 

توثر فً نباتات أخرى بالقرب منها أو تلٌها بالزراعة أو تؤثر على نفس 
 .[2]النباتات التً تفرزها 

معظم المنتجات الطبٌعة المسؤولة عن ظاهرة األلٌلوباثً هً مركبات      
ن عملٌة البناء الضوئً ومن أمثلتها بعض أنواع الفنٌوالت ثانوٌة ناتجة م

والتربٌنات التً لهما تأثٌر سام ومثبط على إنبات البذور ونمو البادرات 
 النباتٌة .

ة نبات آخر على عامل أو أكثر فسٌستخدم النبات إفرازاته كطرٌقة لمنا     
عندما ٌكون من العوامل الضرورٌة لحٌاته، حٌث ٌكون التنافس على أشده 

بٌن األنواع التً تتشابه فً احتٌاجاتها وتستمد هذه االحتٌاجات من المورد 
نفسه فً وقت واحد كالنباتات النجٌلٌة أو األشجار حٌث ٌغٌر أي نوع من 
األنواع النباتٌة أثناء حٌاته واثناء قٌامه بالعملٌات الحٌوٌة المختلفة من 

ن طرٌق امتصاص الماء الوسط المحٌط به، وتظهر هذه التغٌرات ع
والمواد المعدنٌة وتلقى الضوء وإفراز مركبات كٌمٌائٌة مختلفة فً الوسط 

 . [3]المحٌط وترسٌب بقاٌا النبات على سطح التربة وفً داخلها 

 (Poaceae)تعتبر المنافسة بٌن الحشائش من العائلة النجٌلٌة      
مع  (.Avena ftua L)والشوفان البري ( Lolium Sp)كالزٌوان 

مثال على التنافس  (.Hordeum Vulgare L)نباتات محصول الشعٌر 
الشدٌد على الغداء والماء وغٌرها من العوامل الحٌاتٌة، حٌث أن هذه 

 ومٌعادالنباتات عالوة على أنها من نفس العائلة تتشابه فً حجم الحبة 
االنبات والنمو والنضج فتكون لهذه الحشائش تأثٌرات مثبطة لنمو 

خفض كمٌة وبالتالً تؤثر على المحاصٌل االقتصادٌة الهامة كالشعٌر 
زٌادة تكالٌف اإلنتاج و نقص قٌمة األرض الزراعٌة، و[3] اإلنتاج النباتً

زٌادة انتشار الحشرات ، كذلك تسمم اإلنسان والحٌوانو الزراعً
تعتبر عائل ألمراض فطرٌة التً واألمراض النباتٌة مثل حشٌشة الزٌوان 

تفرز ، أًٌضا ٌصٌب هذا المرض القمح والشعٌرالذي صدأ الساق و مثل
  .[4]النامً بعض الحشائش مواد كٌمٌاوٌة تكون سامة للمحصول 

ألهمٌة ظاهرة األلٌلوباثً فً المجال الزراعً ولحرص العلماء على و     
االستفادة من هذه الخاصٌة لمكافحة الحشائش وإنتاج أجٌال جدٌدة من 

الموجودة فً الطبٌعة  (Allelochemicals)مبٌدات الحشائش تحاكً 
فقد توجه الباحثون الستخدام المستخلصات المائٌة  ،ولتقلٌل األضرار البٌئٌة

عض األجزاء النباتٌة لدراسة تأثٌرها على إنبات ونمو بذور المحاصٌل لب
فً المكافحة  استخدامهاوالحشائش المصاحبة لها وبالتالً تحدٌد إمكانٌة 

المبٌدات الصناعٌة  استخدامالحٌوٌة كمبٌدات حشائش طبٌعٌة وذلك لتقلٌل 
 الضارة.

 :الهدف من البحث

دراسة تأثٌر المستخلصات النباتٌة للزٌتون والكافور على بعض  (1
 (Hordemum vulgare L)مقاٌٌس النمو لكل من الشعٌر 

 .(Lolium Sp)والزٌوان  (Avena fatua L)والشوفان 

المستخلصات المستخدمة فً المكافحة  استخدامتحدٌد إمكانٌة  (2
الكٌمٌائٌة الحٌوٌة كمبٌدات طبٌعٌة للحشائش بدالً من المبٌدات 

 .الصناعٌة

الكشف على بعض المواد الفعالة فً مستخلصً أوراق الزٌتون  (3
 والكافور.

 

 

 مواد وطرق البحث
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 نباتات الدراسة: اوالً:

  Poaceaeنباتات من العائلة النجٌلٌة  خضعت لهذه الدراسة ثالث     
 وهً:

 (.Hordeum vulgare L)نبات الشعير:  (1

وتعرٌفه عن طرٌق مركز البحوث  اٌروان تم استجالبه صنف     
 مصراتة. -الزراعٌة 

 .(Lolium Sp)الزيوان:  (2

 .(.Avena fatua L)الشوفان: (3

أجرٌت عدة اختبارات لمعرفة حٌوٌة الحبوب وتحدٌد نسبة اإلنبات، ولقد تم 
كل من لحبوب % 98، % 92% ، 96الحصول على نسبة عالٌة لإلنبات 

 .على التوالً زٌوانالشوفان والالشعٌر و

 ثانياً: تحضير المستخلصات النباتية:

تم تحضٌر مستخلص المائً من اوراق نباتً الزٌتون والكافور كالً      
جم من مسحوق األوراق  44وذلك بخلط  [5]حسب طرٌقة  هعلى حد

م  44مل من الماء المقطر المعقم، بعد ذلك ترك فً درجة  164النباتٌة مع 
خالل عدة طبقات من الشاش ثم  منلنقع، ورشح ساعة لغرض ا 24لمدة 
 14دقٌقة لمدة  / دورة 3444رض الراشح الى الطرد المركزي بقوة ع  

دقائق، ثم خففت ثالث تراكٌز للمستخلصٌن )الزٌتون والكافور( 
(5،%15،%25.)% 

 ثالثاً: تجهيز الحبوب للدراسة:

إلجراء  جهزت حبوب كل من الشعٌر والشوفان والزٌوان الخاضعة     
فقد غمرت الحبوب فً محلول هٌبوكلوراٌت  [6]التجارب طبقاً لما وصفه 

دقائق لتعقٌم سطحها ولمنع نمو الفطرٌات  3% لمدة 3الصودٌوم تركٌز 
والبكتٌرٌا أثناء مدة اإلنبات، بعد التعقٌم غسلت الحبوب جٌداً بالماء المقطر 

المعقم، ثم تركت  المعقم عدة مرات وذلك إلزالة األثر الضار للمحلول
 الحبوب لتجف فً كؤوس زجاجٌة معقمة وبها ورق ترشٌح معقم.

سم( تحتوي على ورقتً ترشٌح معقمة 9استخدمت أطباق بتري )قطر      
حبة وروٌت بـ  24إلجراء تجارب اإلنبات بحٌث ٌحتوي كل طبق على 

مل من التراكٌز المختلفة للمستخلصات باإلضافة الى الشاهد )بالماء  14
المقطر المعقم( مع مراعاة أن تظل ورقة الترشٌح دائماً مبللة خالل مدة 

(2±  25)فً درجة حرارة الغرفة  تجربة،ال وقد مثلت كل معاملة بثالث  م4
 أطباق )مكررات(.

ساعة من  24تم عد البذور المستنبتة ٌومٌاً بدءاً من الٌوم األول )بعد      
 بداٌة التجربة( وحتى نهاٌة الٌوم العاشر حسبت النسبة المئوٌة إلنبات

خذت القٌاسات اٌة الٌوم العاشر أوفً نهالحبوب ٌومٌاً خالل مدة التجربة، 
 التالٌة:

 

 

 قياس متوسط أطوال الرويشات والجذيرات: - أ

تم قٌاس طول الجذٌر والروٌشة ب)سم( لكل البادرات فً كل طبق ثم      
 حسبت متوسطات أطوال الجذٌرات والروٌشات فً كل طبق على حدة.

 تعيين النسبة المئوية للمحتوى المائي للبادرات: - ب

جففت بادرات  [7]تم تعٌٌن النسبة المئوٌة للمحتوى المائً كما وصفها      
ٌن الوزن الرطب  كل طبق بخفة وسرعة باستعمال ورق الترشٌح ثم ع 
للبادرات، وبعدها نقلت الى أكٌاس مثقبة من للتخلص من الرطوبة 

ساعة لتجفٌفها وللحصول  48م4 لمدة 84ووضعت فً الفرن عند درجة 
والنسبة ف، ثم حسبت النسبة المئوٌة للمحتوى المائً على الوزن الجا

 :المئوٌة للوزن الجاف وذلك باستخدام المعادلتٌن

لمحتوى المائً =النسبة المئوٌة ل
الوزن الرطب الوزن الجاف

الوزن الرطب
     144 

= النسبة المئوٌة للوزن الجاف
الوزن الجاف

الوزن الرطب
     144 

راق كل من الزيتون والفعالة في أرابعاً: الكشف عن المواد 
 :والكافور

 .Alkaloids :[8]القلوٌدات  (1
  Glycoside: [9.]الجالٌكوسٌدات  (2
 .Tannins :[14] غٌر الذائبة التانٌنات (3
 .Saponine [11]الصابونٌات  (4
 .Resine :[12]الراتنجات  (5
 .Flavonoids :[14]ت ٌداالفالفون (6

 

 خامساً: التحليل اإلحصائي:

تم تحلٌل البٌانات إحصائٌا وذلك بتحلٌل التباٌن ألقل فرق معنوي      
LSD  (Least Significant Difference) عند مستوى معنوٌة
4.45.  

 النتائج والمناقشة

 المواد الفعالة في أوراق النباتات المدروسة :أواًل 

 والكافور.( بعض المواد الفعالة فً مستخلص أوراق الزٌتون 1جدول )    

 المادة الفعالة
أوراق 
 الزيتون

 أوراق الكافور

 ++ + الجليكوسيدات
 + + القلويدات

 ++ + الفالفونيدات

 + + الرتينجات

 + + الصابونيات
 + + غير الذائبة التانينات

وجود المادة الفعالة بكمٌة قلٌلة )+(  
وجود المادة الفعالة بكمٌة متوسطة  )++(  

 المادة الفعالة( عدم وجود -)

 النسبة المئوية لإلنبات  ثانًيا:

( ٌبٌن متوسط النسبة المئوٌة لإلنبات الشعٌر والشوفان 1شكل )     
%( من مستخلص 25،  15،  5والزٌوان المعاملة بتراكٌز مختلفة )
عدم  (2وجدول التحلٌل االحصائً ) الزٌتون ، حٌث ٌتضح من الشكل

وجود فروق معنوٌة فً متوسط النسبة المئوٌة إلنبات الشعٌر فً جمٌع 
% الذي اظهر نقصاً عالً 25تراكٌز المستخلص باستثناء التركٌز 

نقصا معنوٌا عند المعنوٌة مقارنة بالشاهد، فً حٌن أظهرت نتائج الشوفان 
ائج بٌنما لم تظهر نت %25المعاملة بجمٌع التراكٌز وخاصة عند التركٌز 

النسبة المئوٌة إلنبات حبوب الزٌوان أي فروق معنوٌة فً جمٌع التراكٌز 
  المدروسة مقارنة بالشاهد.
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نًخٕعظ انُغبت انًئٕٚت إلَببث انشعٛش ٔانشٕفبٌ انضٕٚاٌ   (LSD)( ححهٛم انخببٍٚ 2جذٔل )
 . 0.05انًعبيهت بخشاكٛض يخخهفت يٍ يغخخهض أٔساق انضٚخٌٕ عُذ يغخٕٖ يعُٕٚت 

 

LSD 
جراكٍس 

 الوسحخلص
 انضٕٚاٌ انشٕفبٌ انشعٛش

 Pقًٛت 

5% 0.081 0.040 - 

15% 0.081 0.011 - 

25% 0.017 0.004 - 
 

( ٌبٌن متوسط النسبة المئوٌة إلنبات الشعٌر والشوفان 2شكل )     
%( من مستخلص 25،  15،  5والزٌوان المعاملة بتراكٌز مختلفة )

التحلٌل االحصائً الختبار أقل فرق و الشكلالكافور، حٌث ٌتضح من 
عدم وجود فروق معنوٌة فً متوسط النسبة المئوٌة ( 3)جدول  معنوي

إلنبات الشعٌر والزٌوان فً جمٌع التراكٌز المدروسة مقارنة بالشاهد، بٌنما 
نقص تدرٌجً ٌتناسب مع زٌادة تركٌز وجود  نتائج الشوفان أظهرت

 % مقارنة بالشاهد.25عند التركٌز  وخاصةالمستخلص 

حٌث ذكرا أن االنخفاض فً نسب االنبات  [13]تفق هذه النتائج مع ت  
التً  [14]ٌتناسب مع تركٌز المستخلص المستخدم، وكذلك مع نتائج 

وجدت ان استخدام المستخلص المائً للكافور والدفلة والٌاس كان لها تأثٌراً 
لتثبٌطٌة كانت بسبب احتواء تثبٌطٌاً فً انبات بذور الحنطة وان القدرة ا

المستخلصات على بعض المركبات الفعالة مثل الفٌنوالت والقلوٌدات التً 
حٌث رجحوا نفس السبب للنقص .  [15]تمتلك القابلٌة لتثبٌط االنبات كذلك 

حٌث لم ٌالحظوا أي نقص فً نسبة انبات  [16]أٌضاً تتفق هذه النتائج مع 
ئً ألوراق زهرة الشمس بٌنما كان هناك الحنطة باستعمال المستخلص الما

عندما اختبرا تأثٌر  [17]نقص فً انبات نبات الخردل ، كما تتفق مع 
 Zygophyllum)رطرٌط ـائً لنبات الـــلص المـــالمستخ

coccineum L.)  على إنبات نباتات الذرة والخٌار وحشٌشة السودان
نباتات القمح على انبات  (Artemisia sieberi)ومستخلص الشٌح 

والحمص وحشٌشة السودان حٌث ذكرا حدوث نقص كبٌر وتدرٌجً فً 
 .النسبة المئوٌة لإلنبات كلما زاد تركٌز المستخلص

 

 
نًخٕعظ انُغبت انًئٕٚت إلَببث انشعٛش ٔانشٕفبٌ انضٕٚاٌ   (LSD)( ححهٛم انخببٍٚ 3جذٔل )

 . 0.05يغخٕٖ يعُٕٚت انًعبيهت بخشاكٛض يخخهفت يٍ يغخخهض أٔساق انكبفٕس عُذ 

 

LSD 
جراكٍس 

 الوسحخلص
 انضٕٚاٌ انشٕفبٌ انشعٛش

 P 5% 1.000 0.512 0.195قًٛت 

15% 1.000 0.207 1.000 

25% 0.195 0.043 1.000 
 

 : أطوال الرويشات اثالثً 

( ٌبٌن متوسط أطوال الروٌشات لحبوب الشعٌر والشوفان 3شكل )     
من مستخلص  %(25،  15،  5والزٌوان المعاملة بتراكٌز مختلفة )

وجود زٌادة  (4)جدول  التحلٌل االحصائً نتائجالزٌتون ، حٌث اظهرت 
% 15% ، 5عالٌة المعنوٌة فً أطوال الروٌشات الشعٌر عند التركٌزٌن 

% مقارنة بالشاهد، بٌنما نتائج 25ونقصاً عالً المعنوٌة عند التركٌز 
%، فً 5أطوال روٌشات الشوفان اظهرت زٌادة معنوٌة جداً عند التركٌز 

معنوي أي فرق اظهرت نتائج أطوال روٌشات الزٌوان لم تظهر حٌن 
 بالشاهد. معنوٌة فً جمٌع التراكٌز المدروسة مقارنة

 

ٔانشٕفبٌ  نًخٕعظ أطٕال انشٔٚشبث نببدساث انشعٛش (LSD)( ححهٛم انخببٍٚ 4جذٔل )    

 . 0.05عُذ يغخٕٖ يعُٕٚت  ضٚخٌٕانًعبيهت بخشاكٛض يخخهفت يٍ يغخخهض أٔساق ان انضٕٚاٌ 

 

LSD 
جراكٍس 

 الوسحخلص
 انضٕٚاٌ انشٕفبٌ انشعٛش

 Pقًٛت 

5% 0.001 0.007 0.789 

15% 0.001 0.386 0.247 

25% 0.001 0.492 0.360 
 

( ٌبٌن متوسط أطوال الروٌشات الشعٌر والشوفان والزٌوان 4شكل )     
المعاملة بتراكٌز مختلفة من مستخلص الكافور ، حٌث اظهرت نتائج 

التحلٌل االحصائً الختبار أقل فرق من خالل  أطوال روٌشات الشعٌر
% وزٌادة معنوٌة 5زٌادة عالٌة المعنوٌة عند تركٌز  (5معنوي )جدول 

% مقارنة بالشاهد، بٌنما نتائج أطوال 25% ، 15فقط عند التركٌزٌن 
% 5روٌشات الشوفان فقد اظهرت نقصاً عالً المعنوٌة عند التركٌز 

 نمقارنة بالشاهد، فً حٌ %25وزٌادة عالٌة المعنوٌة عند التراكٌز 
زٌادة معنوٌة عند التركٌز اظهرت نتائج أطوال روٌشات الزٌوان  أظهرت

 مقارنة بالشاهد.فقط % 15

 

 ٔانشٕفبٌ انضٕٚاٌ  نًخٕعظ أطٕال انشٔٚشبث نببدساث انشعٛش (LSD)( ححهٛم انخببٍٚ 5جذٔل )
 . 0.05يعُٕٚت عُذ يغخٕٖ كبفٕسانًعبيهت بخشاكٛض يخخهفت يٍ يغخخهض أٔساق ان

 

LSD 
جراكٍس 

 الوسحخلص
 انضٕٚاٌ انشٕفبٌ انشعٛش

 P 5% 0.001 0.001 0.838قًٛت 
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* * 
** 

متوسط النسبة المئوٌة إلنبات الشعٌر والشوفان والزٌوان المعاملة ( 1)شكل 
 .بتراكٌز مختلفة من مستخلص الزٌتون

 نبات الزٌوان
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 تركيز مستخلص الكافور

متوسط النسبة المئوٌة إلنبات الشعٌر والشوفان والزٌوان ( 2)شكل 
 المعاملة بتراكٌز مختلفة من مستخلص الكافور 

* 
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 تركيز مستخلص الزيتون

** 

متوسط أطوال الروٌشات لبادرات الشعٌر والشوفان والزٌوان ( 3)شكل 
 المعاملة بتراكٌز مختلفة من مستخلص الزٌتون 

*** 

*** *** 

 نبات الزٌوان
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*** 
* 

متوسط أطوال الروٌشات لبادرات الشعٌر والشوفان والزٌوان ( 4)شكل 
 .المعاملة بتراكٌز مختلفة من مستخلص الكافور 

*** 
*** * 

* 



 الحأثٍر األلٍلىباثً لوسحخلصات ًباجً السٌحىى والكافىر على إًبات الشعٍر والحشائش الوصاحبة له.
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15% 0.024 0.003 0.025 

25% 0.013 0.001 0.178 
 

حٌث ذكرت وجود نقص فً أطوال  [17]مع هذه النتائج تتفق ال     
مستخلص ل العالٌةالتراكٌز الروٌشات الذرة والخٌار وحشٌشة السودان عند 

 [15]، كما تتفق مع  (Zygophyllum coccineum)نبات الرطرٌط 
سبب  إلى احتواء هذه المستخلصات على مركبات تعمل الن علال ٌاللذ

ٌن الذي ٌقوم بزٌادة فعالٌة لبتراكٌزها العالٌة كمواد مضادة لفاعلٌة الجبرٌل
سوٌداء البذرة وبذلك ٌقلل االنزٌمات المحللة للمواد الغذائٌة الموجودة فً 

بٌنمــا  ذٌر والروٌشة.ــــجلولها إلى األنسجة الفعالة فً البذرة كاـــوص
سجلت النتائج زٌادة معنوٌة فً التراكٌز المنخفضة للزٌتون ألطوال 
الروٌشـــات وزٌـــادة فً أغلب تراكٌز مستخلص الكافور فً أطوال 

، 17، 15] وان وٌتفق هذا مــــعالروٌشـــات والجــــذٌرات الشعٌر والزٌ
ذلك إلى احتمال امتالك بعض المستخلصات النباتٌة بتراكٌزها  ٌرجع [،18

المنخفضة طبٌعة هرمونٌة شبٌهة فً تأثٌرها الهرمونات المؤثرة فً نمو 
 .[19] األجزاء الخضرٌة مثل الجبرٌللٌن

 : أطوال الجذيرات اعً راب

( ٌبٌن متوسط أطوال الجذٌرات لبادرات الشعٌر والشوفان 5شكل )     
والزٌوان المعاملة بتراكٌز مختلفة من مستخلص الزٌتون . حٌث اظهرت 

وجود زٌادة  (6التحلٌل االحصائً الختبار أقل فرق معنوي )جدول النتائج 
ط تائج متوس%، بٌنما ن15% ، 5عالٌة المعنوٌة عند المعاملة بتركٌزٌة 

% فقط 25بادرات الشوفان أظهر نقصاً معنوٌاً عند تركٌز أطوال جذٌرات 
اظهرت نتائج متوسط أطوال الجذٌرات لبادرات  نمقارنة بالشاهد، فً حٌ

الزٌوان نقصاً عالً المعنوٌة فً جمٌع التراكٌز المدروسة لمستخلص 
 الزٌتون مقارنة بالشاهد.

 

أطٕال انجزٚشاث نببدساث انشعٛش ٔانشٕفبٌ انضٕٚاٌ  نًخٕعظ  (LSD)( ححهٛم انخببٍٚ 6جذٔل )

 . 0.05انًعبيهت بخشاكٛض يخخهفت يٍ يغخخهض أٔساق انضٚخٌٕ عُذ يغخٕٖ يعُٕٚت 

 

LSD 
جراكٍس 

 الوسحخلص
 انضٕٚاٌ انشٕفبٌ انشعٛش

 Pقًٛت 

5% 0.001 0.492 0.001 

15% 0.001 0.826 0.001 

25% 0.072 0.049 0.001 
 

( ٌبٌن متوسط أطوال الجذٌرات لبادرات الشعٌر والشوفان 6شكل )     
والزٌوان المعاملة بتراكٌز مختلفة من مستخلص الكافور، أظهرت النتائج 
وجود زٌادة عالٌة المعنوٌة فً أطوال جذٌرات بادرات الشعٌر فً جمٌع 

وفان التراكٌز المدروسة مقارنة بالشاهد، بٌنما أطوال جذٌرات بادرات الش
% فقط لمستخلص 15فقد أظهرت نقصاً عالً المعنوٌة عند التركٌز 

الكافور أما باقً التراكٌز فلم تظهر اي فروق معنوٌة مقارنة بالشاهد، فً 
حٌن كان النقص عالً المعنوٌة فً أطوال جذٌرات بادرات الزٌوان عند 

ة % فقط، أما باقً التراكٌز فلم تظهر اي فرق معنوي مقارن5التركٌز 
علال سبب  اناللذ [24]مع أطوال جذٌرات الشوفان  نتائج تتفق بالشاهد.
إلى احتواء المستخلصات على مركبات تعمل بتراكٌزها العالٌة  النقص

ٌن الذي ٌقوم بزٌادة فعالٌة االنزٌمات المحللة لكمواد مضادة لفاعلٌة الجبرٌل
وصولها إلى للمواد الغذائٌة الموجودة فً سوٌداء البذرة وبذلك ٌقلل 

 جذٌر والروٌشة.لاألنسجة الفعالة فً البذرة كا

 

نًخٕعظ أطٕال انجزٚشاث نببدساث انشعٛش ٔانشٕفبٌ  (LSD)( ححهٛم انخببٍٚ 7جذٔل )     
 . 0.05انضٕٚاٌ  انًعبيهت بخشاكٛض يخخهفت يٍ يغخخهض أٔساق انكبفٕسعُذ يغخٕٖ يعُٕٚت 

 

LSD 
جراكٍس 

 الوسحخلص
 انضٕٚاٌ انشٕفبٌ انشعٛش

 Pقًٛت 

5% 0.001 0.085 0.001 

15% 0.002 0.003 0.290 

25% 0.001 0.208 0.527 

 

 النسبة المئوية للمحتوى المائي والوزن الجاف: خامًسا

الوزن الجاف النسبة المئوٌة للمحتوى المائً ومتوسط  (7شكل )     
مختلفة لمستخلص لبادرات الشعٌر والشوفان والزٌوان المعاملة بتراكٌز 

 (8التحلٌل االحصائً الختبار أقل فرق معنوي )جدول من خالل . الزٌتون
الوزن الجاف النسبة المئوٌة للمحتوى المائً ومتوسط نتائج  لم تظهر

وق معنوي فً جمٌع لبادرات كل من الشعٌر والشوفان والزٌوان أي فر
 [21] مع النتائج هذه تتفق مقارنة بالشاهد. الزٌتون لمستخلصالتراكٌز 

 والشعٌر الحنطة لمحصولً الجاف الوزن فً االختالف عدم الحظوا حٌث
 المعاملة عند للحنطة الجاف والوزن الشمس زهرة مخلفات اضافة عند

 عندما [15] مع النتائج هذه تتفقة، كما ال المقارن معاملة عن الرز بمخلفات
 ونمو إنبات على الكافور لنبات والكحولٌة المائٌة المستخلصات تأثٌر درسا

 تدرٌجً نقص وجود ذكرت حٌث [17] مع تتفق كما الحنطة نبات وحاصل
 السودان وحشٌشة والخٌار الذرة لبادرات المائً للمحتوى المئوٌة النسبة فً
 الرطرٌط نبات مستخلص من مختلفة بتراكٌز المعاملة عند

(Zygophyllum coccineum.) 

 

 
 

 

خٕٖ انًبئٙ ٔانٕصٌ انجبف انُغبت انًئٕٚت نهًحنًخٕعظ  (LSD)( ححهٛم انخببٍٚ 8جذٔل )     
نببدساث انشعٛش ٔانشٕفبٌ انضٕٚاٌ  انًعبيهت بخشاكٛض يخخهفت يٍ يغخخهض أٔساق انضٚخٌٕ عُذ 

 . 0.05يغخٕٖ يعُٕٚت 

 
LSD 25 %15 %5 جراكٍس الوسحخلص% 

 انشعٛش
 0.055 0.700 0.335 %نهًحخٕٖ انًبئٙ

 0.904 0.615 0.546 % نهٕصٌ انجبف

 0.916 0.783 0.994 %نهًحخٕٖ انًبئٙ انشٕفبٌ
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 تركيز مستخلص الزيتون
متوسط أطوال الجذٌرات لبادرات الشعٌر والشوفان ( 5)شكل 

 .والزٌوان المعاملة بتراكٌز مختلفة من مستخلص الزٌتون

*** *** 

* 
*** *** 

*** 
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 تركيز مستخلص الكافور

*** 
*** *** 

*** 
*** 

متوسط أطوال الجذٌرات لبادرات الشعٌر والشوفان والزٌوان ( 6)شكل 
 .المعاملة بتراكٌز مختلفة من مستخلص الكافور
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متوسط  النسبة المئوٌة للمحتوى المائً والوزن الجاف لبادرات  (7)شكل 
 .الشعٌر والشوفان والزٌوان  المعاملة بتراكٌز مختلفة من مستخلص الزٌتون

 



 "171-176" 0209 ٌىلٍى، 91)العلىم اإلًساًٍة(، العذد  هجلة البحىخ األكادٌوٍة
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 0.849 0.084 0.286 % نهٕصٌ انجبف

 انضٕٚاٌ
 0.218 0.143 0.354 %نهًحخٕٖ انًبئٙ

 0.939 0.472 0.727 % نهٕصٌ انجبف

 

الجاف الوزن النسبة المئوٌة للمحتوى المائً ومتوسط  (8شكل )    
لبادرات الشعٌر والشوفان والزٌوان المعاملة بتراكٌز مختلفة لمستخلص 

 (9التحلٌل االحصائً الختبار أقل فرق معنوي )جدول من خالل . كافورال
الوزن الجاف النسبة المئوٌة للمحتوى المائً ومتوسط نتائج  لم تظهر

وق معنوي فً جمٌع لبادرات كل من الشعٌر والشوفان والزٌوان أي فر
 [21] مع النتائج هذه تتفق مقارنة بالشاهد. كافورال لمستخلصتراكٌز ال

 والشعٌر الحنطة لمحصولً الجاف الوزن فً االختالف عدم الحظوا حٌث
 المعاملة عند للحنطة الجاف والوزن الشمس زهرة مخلفات اضافة عند

 عندما [15] مع النتائج هذه تتفقكما ال  ة،المقارن معاملة عن الرز بمخلفات
 إنبات على الٌوكالبتوس لنبات والكحولٌة المائٌة المستخلصات تأثٌر درسا
 نقص وجود ذكرت حٌث [17] مع تتفق كما الحنطة نبات وحاصل ونمو

 وحشٌشة والخٌار الذرة لبادرات المائً للمحتوى المئوٌة النسبة فً تدرٌجً
 الرطرٌط نبات مستخلص من مختلفة بتراكٌز المعاملة عند السودان

(Zygophyllum coccineum.) 

 

خٕٖ انًبئٙ ٔانٕصٌ انجبف انُغبت انًئٕٚت نهًحنًخٕعظ  (LSD)( ححهٛم انخببٍٚ 9جذٔل )
نببدساث انشعٛش ٔانشٕفبٌ انضٕٚاٌ  انًعبيهت بخشاكٛض يخخهفت يٍ يغخخهض أٔساق انكبفٕس عُذ 

 . 0.05يغخٕٖ يعُٕٚت 

 
LSD 25 %15 %5 جراكٍس الوسحخلص% 

 انشعٛش
 0.310 0.676 0.971 %نهًحخٕٖ انًبئٙ

 0.784 0.890 0.170 % نهٕصٌ انجبف

 انشٕفبٌ
 0.775 0.550 0.877 %نهًحخٕٖ انًبئٙ

 0.783 0.783 0.429 % نهٕصٌ انجبف

 انضٕٚاٌ
 0.150 0.419 0.240 %نهًحخٕٖ انًبئٙ

 0.676 0.532 0.326 % نهٕصٌ انجبف
 

 التوصيات:

مستخلصات نباتً )الزٌتون والكافور( فً  ٌمكن استعمال (1
مقاومة الحشائش المصاحبة لمحصول الشعٌر بشكل طبٌعً أي 
بطرٌقة األلٌلوباثً وخاصة نبات الشوفان عوضا عن استعمال 
المبٌدات الكٌماوٌة التً تؤدي إلى اضرار البٌئة والنبات وٌسبب 

 فً كثٌر من األمراض .

رفة التراكٌز األنسب لدراسات فً هذا المجال لمعا زٌادة (2
لمستخلصات الزٌتون والكافور ، وإمكانٌة دراسة تأثٌر 

 مستخلصات أخرى علً هذه الحشائش .

تطبٌق النتائج المتحصل علٌها علً الزراعة الحقلٌة لتحدٌد  (3
 تأثٌر الظروف البٌئٌة الحقلٌة للمحاصٌل المختلفة.
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