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 الممخص 

ُدرس تأثير التضاد الحيوي لتعاقب بعض النباتات في الترب المزروعة سابقا بنباتات زىرة الشمس والجت والباميا والقرع 

ان لو تاثيرا في والموبيا والطماطة في إنبات بذور ونمو النباتات المذكورة آنفا وأظيرت نتائج ىذه الدراسة أن التضاد الحيوي ك

المحاصيل الالحقة إذ سبب اختزاال معنويا في النسبة المئوية إلنبات بذور النباتات و بمغت أعمى نسبة لإلنبات في بذور زىرة 

% المزروعة عقب نباتات القرع و الطماطة بينما كانت الترب المزروعة بالطماطة ذات تضاد حيوي في انبات 97.44الشمس 

%. أما تأثير التضاد الحيوي في نمو البادرات )طول الرويشة والجذير ووزنيما الجاف( جمت 63.77 بذور الجت إذ بمغت

تباينًا في تأثيرىا عمى المحصول المحق بين التثبيط والتحفيز إذ كانت التربة المزروعة بالقرع اكثر تحفيزًا في طول الرويشة 

ات بذور زىرة الشمس، أما طول الجذير فكانت تربة الباميا أكثر سم في إنب 2.80سم وأقميا تحفيزا تربة الطماطة  12.93

 سم في إنبات بذور الطماطة. 2.63سم وأقميا تثبيطا تربة القرع بمغت  26.69تحفيزا في إنبات بذور الموبيا بمغت 

 .التضاد الحيوي، صفات النمو :الدالةالكممات 

DOI: http://doi.org/10.32894/kujss.2018.13.4.14 
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Abstract 

The effect of the Allelopathy on the succession of some plants in the soils previously planted 

with sunflower, Alfalfa, Okra, pumpkin, cowpea, and tomato plants was studied in germination 

of the seeds and growth of the above mentioned plants. The results of this study showed that the 

Allelopathy had an effect on the subsequent crops, which caused a significant reduction in the 

percentage of germination of plant seeds. The highest percentage of germination in the seeds of 

the sunflower (97.44%) was planted after the pumpkin and tomato plants. The effect of the 

Allelopathy in the growth of seedlings (length of the Plumule and the Radiant and their dry 

weight) varied in their effect on the subsequent crop between inhibition and stimulation. The 

cultivated soil was more stimulating in the length of the Plumule (12.93 cm) And the least 

stimulating soil Tomato (2.80 cm) in the germination of the seeds of the sunflower, as for the 

length of the root, the soil of the Okra was more stimulating in the germination of cowpea seeds 

(26.69 cm) and the least inhibition of gourd soil was (2.63 cm) in the germination of the seeds of 

the tomato. 
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 :المقدمة .1

إن الكثير من المزارعين في انحاء مختمفة من العالم والعراق يستخدمون التعاقب المحصولي لما لو من فوائد عديدة منيا 

ى تثبيط في انبات ونمو المحصول المحق وىذا قد يكون االقتصاد في األرض وتحفيز نمو النباتات إال انيا أحيانا قد تؤدي ال

في وجود او  ظاىرة بيئية قديمة عرفت عمى أنيا تنتج عن تأثير نباتوالتي تعد  ( (Allelopathyويالتضاد الحيناتجًا عن 

( أو أنواع Autotoxicity)من ضمنيا األحياء المجيرية( مجاور لو أو يعقبو في الزراعة من نفس النوع ) سابق نمو نبات

  (Leaching) الترشح( وذلك من خالل إنتاجيا مركبات كيميائية تتحرر إلى البيئة عن طريق Telotoxicityمختمفة )

فرازات الجذور   Volatilization [19]والتطاير  Decay of plant residuesوتحمل المتبقيات النباتية  Root exudatesوا 

 [1]( والتي تعد نواتج أيضية ثانوية Allelochemicalsبالمركبات األليموكيميائية  )ويطمق عمى ىذه المركبات الكيميائية 

وليذه المركبات تأثيرات اليموباثية مختمفة  [2]وتوجد ىذه المركبات األليموكيميائية في الجذور والسيقان واألوراق واألزىار والثمار 

كما أنو توجد عوامل متعددة تؤثر  ،الفعاليات الحيويةفة الجذر وتثبيط منيا تثبيط أنبات البذور ونمو البادرات والتأثير في وظي

ن مركبات ال [3] في إنتاج المركبات الكيميائية ومن ضمنيا نسجة التربة ودرجة حراراتيا تتراكم في النبات  تضاد الحيوي ىذهوا 

من نبات إلى آخر فضال عن زمن التحمل ومدة  والتربة حيث تتباين في تكوينيا الكيميائي وتركيزىا وموقعيا في النسيج النباتي

ن تأثير ىذه المركبات عمى النبات المستمم قد تكون  ربقائيا فعالة وعند تحررىا إلى البيئة تؤث في نمو األنواع النباتية المجاورة وا 

من  مركبات التضاد الحيوي حركة إن. ]6، 5،  [4عمى التركيز ونوع النسيج النباتي والظروف البيئية اعتماداإيجابية أو سمبية 

تحد من تأثير والتي أحيائية  ) الفيزيائية والكيميائية (  عوامل التربة األحيائية ) األحياء المجيرية ( والالتتأثر بالتربة إلى النبات 

 تضاد الحيويبات الاأليونات ليا تأثير في فعالية مرك استبدال و السموم النباتية , إذ إن المادة العضوية واأليونات الالعضوية

دورا ميما في األنظمة الزراعية من خالل تأثيراتو المثبطة أو المحفزة كما أنو قد يزيد من  وييلمتضاد الحأن  [8] , أشار [7]

بزراعة نفس النبات إذ توجد ثالثة أنواع من األنظمة الزراعية وىي الزراعة  االستمرارعند  لتضاد الحيويتركيز مركبات ا

كما  ،Crop rotationوالدورات الزراعية  Monocroppingوالزراعة المستمرة  Intercroppingأو المختمطة المتداخمة 

 لممحاصيل الالحقة في اإلنبات والنمو يكون ليا تضاد حيوي مؤثر محاصيل االقتصاديةأكدت العديد من الدراسات أن بعض ال

ىذه  لذا فإن . [9 - 15]وزىرة الشمس والقرع والذرة الحموة وفول الصوياالجت والباميا والفمفل والذرة الصفراء والطماطة  ومنيا
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تحديد المحاصيل ذات األثر اإليجابي أو السمبي في انبات ونمو المحصول الالحق في الزراعة وباألخص إلى  تيدف الدراسة

 .في صفاتيا الحيوية

 :المواد وطرائق العمل .2
ات المائية لمترب المزروعة سابقًا لمحاصيل زىرة الشمس والجت والباميا والقرع التضاد الحيوي لممستخمص تأثير: حدوث اولً 

 مختبريًا من خالل: ىذه المحاصيلفي أنبات ونمو بادرات والموبيا عمى صفاتيا الحيوية 

( سم عن سطح 0-25المذكورة آنفا وبعمق ) األرض المزروعة بالمحاصيلمن  25/8/2016جمع عينات الترب بتاريخ  .1

 .بةالتر 

جمعت عينات من ترب مناطق كما  االستعماللحين  س بالستيكية داخل المختبرفي أكيايا ضعبو ىوائيا  العيناتتجفيف  .2

 .محاصيل المذكورة كعامل سيطرة لممقارنةغير مزروعة سابقا بال

عمى حده كاًل الترب  غم(  من 100ذلك بمزج )بالمحاصيل قيد الدراسة و  لمائية لمترب المزروعةالمستخمصات ا تحضر : ثانياً 

 4Whatmanلمدة ساعتين ثم رشحت بورق ترشيح  Shekarمل( ماء مقطر ووضعت في جياز ىزاز  200مع )

NO. [16]بمفردىا وجمع الرائق لكل عينة . 

بذرة من بذور النباتات ووضعت بين ورقتي ترشيح  20سم ووضع في كل طبق  13.8أطباق بتري بقطر  دامأستخ تم :ثالثاً 

، لكل طبق مل من المستخمص المحضر 10وأضيف  ،وبواقع ثالث مكررات لكل معاممة .1Whatman NOنوع 

( في فترة ظالم Gallenhampووضعت األطباق في الحاضنة نوع )  ،الكمية نفسيا من الماء المقطر لممقارنة استعممتو 

سبة االنبات كنسبة مئوية لعدد البذور تم حساب ن رالبذو  اكتمل انباتْم وأضيف بعدىا الماء وبعد أن (2±25بدرجة )

كما استخدمت ترب مزروعة سابقًا بالمحاصيل قيد الدراسة وبيا مخمفات من المجموع الجذري والخضري ليذه  المزروعة.

بذرة ليذه  20في كل اصيص  تسم وزرع 15في اصص بقطر  ووضعتوتربة غير مزروعة بيدف المقارنة المحاصيل 

في االصص التي تحتوي عمى  مكررات لكل منيا وتم ارواء االصص بالمستخمصات المائيةوبواقع ثالث المحاصيل 

وعند الوصول الى  الترب المزروعة بالمحاصيل سابقًا وبالماء االعتيادي لالصص التي تحتوي عمى ترب غير مزروعة
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ل الرويشة عن الجذير وتم قياس مرحمة اكتمال البادرات في النمو تم تنظيفيا من التربة العالقة بيا من كل اصيص وفص

 .[17]( ساعة 72لمدة )م  70oتجفيفيا بالفرن عمى درجة  بعد طول الرويشة والجذير و الوزن الجاف لكل منيما

 ة: تم دراسة الصفات التاليةالصفات المدروس رابعًا:

عدد البذور النابتةالنسبة المئوية لألنبات =  .1
عدد البذور المزروعة
  ×100 

 ويشة )سم(طول الر  .2

 طول الجذير )سم( .3

 الوزن الجاف لمرويشة )ممغم( .4

 الوزن الجاف لمجذير )ممغم( .5

 :خامساً 

  SPSS – V22باستخدام برنامج  CRDاجري التحميل االحصائي لبيانات التجربة وفقًا لتصميم  التحميل الحصائي: 

 .0.05احتمال واختبرت المتوسطات باالعتماد عمى طريقة دنكن متعددة المدى وعند مستوى 

 :النتائج والمناقشة .3
إن نسبة اإلنبات لم تتأثر معنويا في المستخمصات المائية لمترب المزروعة بمحاصيل الجت والقرع  1الجدول يتبين من 

% مما يشير إلى أن ىذه المحاصيل ليس ليا تأثير  97.16والموبيا والطماطة مقارنة بمعاممة المقارنة التي أعطت نسبة إنبات 

د حيوي في إنبات محصول زىرة الشمس بينما أظيرت الزراعة بمحصول الباميا وزىرة الشمس أنخفاضًا معنويا في نسبة تضا

مقارنتًا بمعاممة المقارنة عمى التوالي وىذا مؤشرا عمى إن زىرة الشمس تمتمك السمية الذاتية  %6.00، %3.014اإلنبات نسبة 

ن محصول الباميا لو تأثير تثبيطي في إنبات زىرة الشمس وىذه النتائج  ،التربةلممحصول عمى زراعتو بشكل متكرر في نفس  وا 

. وكما يالحظ أنخفاضا معنويا في طول الرويشة والجذر في بادرات زىرة الشمس بتأثير المستخمصات المائية [18]تتفق مع 

ويا مع معاممة المقارنة في طول الجذير وأكثرىا يختمف معن المدروسة ما عدا الموبيا كونو اللمتربة المزروعة لجميع المحاصيل 

والذي كان متفوقا بأطوال الجذير وبفارق غير معنوي بالمقارنة مع معاممة  تنشيطا لطول الرويشة مستخمص تربة الطماطة

 السيطرة.
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 609.8يشة أعمى معدل لموزن الجاف لمرو  بإعطائياالوزن الجاف لمرويشة تفوق معنويا المستخمص المائي لتربة الجت 

ممغم وبفارق غير معنوي مقارنة بمعاممة السيطرة والمستخمصات المائية لمترب المزروعة بزىرة الشمس والقرع والموبيا بينما 

و بينما الوزن الجاف لمجذير  ممغم، 308.39معاممة المستخمصات المائية لتربة الطماطة فأعطت أقل معدل لموزن الجاف بمغ 

 56.31التي أعطت معدال بمغ  ميع المستخمصات المائية لترب المحاصيل مقارنة بمعامل السيطرةأنخفض معنويا بتأثير ج

 .ممغم

الى إن المستخمصات المائية لترب محاصيل الجت والموبيا والتي أعطت أعمى معدالت في نسبة  2الجدول تشير نتائج 

%، بينما كان تأثير مستخمصات تربة الطماطة 89.33% وبفارق غير معنوي لتربة المقارنة 96.1% و 93.1االنبات بمغت 

% وفي مؤشرات نمو البادرات يالحظ أن تربة الموبيا تفوقت معنويا في طول الرويشة 63.77أقل تأثير في نسبة اإلنبات بمغ 

ويشة الر  سم عمى التوالي وبفارق معنوي مقارنة بمعاممة السيطرة الذي بمغ طول 19.57سم  و  9.32والجذير التي بمغت 

ولم ينعكس ذلك عمى معدل الوزن الجاف لمرويشة إذ تفوق المستخمص المائي لتربة زىرة  سم 11.29سم والجذير  4.22

ممغم وبفارق غير معنوي مقارنتا بتأثير المستخمصات المائية لترب الطماطة والقرع بينما كانت تربة  150.71الشمس والبالغ 

. أما الوزن الجاف لمجذير تفوقت معاممتي المستخمص المائي لتربة ممغم 62.08مغ ا ليذه الصفة حيث بالجت األكثر تثبيط

التوالي وبفارق غير معنوي مع معاممتي مستخمص تربة زىرة ممغم عمى  182.84ممغمو  184.34الموبيا والقرع إذ بمغت 

 .ممغم 64.69لجاف لمجذير ل الوزن االشمس والباميا وكانت أيضا تربة الجت األكثر تثبيطا ليذه الصفة بمغ معد

 .المستخمصات المائية لمترب المزروعة سابقا بالنباتات في إنبات ونمو بادرات زىرة الشمس تأثير :1جدول 

المائية  المستخمصات
 لمترب

 نسبة
 اإلنبات

 طول الرويشة
 )سم(

 طول الجذير
 )سم(

 الوزن الجاف
 لمرويشة )ممغم(

 وزن الجاف
 لمجذير )ممغم(

 97.16a* 7.48a 8.41a 500.04ab 56.31a ترب مقارنة

 91.33c 5.11b 6.96b 429.68ab 41.67b الشمس تربة زهرة

 96.16a 3.59cd 4.83c 609.81a 25.99c تربة الجت

 94.10b 4.46bc 3.403d 403.24b 22.62c تربة الباميا

 97.44a 3.89cd 7.02b 435.49ab 38.81b تربة القرع

 95.88a 3.00d 8.61a 503.99ab 23.28c تربة الموبيا

 97.44a 2.80d 6.64b 308.39b 23.58c ةتربة الطماط

 % وحسب أختبار دنكن متعدد المدى5*البيانات التي تشترك بأحرف متشابهة ليوجد فروق معنوية فيما بينها عند مستوى إحتمال 
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 .بات ونمو بادرات الجتتأثير المستخمصات المائية لمترب المزروعة سابقا بالنباتات في إن :2جدول 

 المستخمصات
 المائية لمترب

 نسبة
 اإلنبات

 طول الرويشة
 )سم(

 طول الجذير
 )سم(

 الوزن الجاف
 لمرويشة )ممغم(

 الوزن الجاف
 لمجذير )ممغم(

 89.33a 4.22d 11.29d 90.53d 133.94b ترب مقارنة

 80.55b 7.39bc 17.51ba 150.71a 168.97ab الشمس تربة زهرة

 93.10a 8.11ab 15.17c 62.08e 64.69c لجتتربة ا

 69.55c 8.10ab 15.63bc 117.98c 151.58ab تربة الباميا

 77.33b 6.26c 18.64a 139.75ab 182.84a تربة القرع

 96.10a 9.32a 19.57a 132.01b 184.34a تربة الموبيا

 63.77c 7.11bc 12.33d 148.12a 162.72ab ةتربة الطماط

 % وحسب أختبار دنكن متعدد المدى5تي تشترك بأحرف متشابهة ليوجد فروق معنوية فيما بينها عند مستوى إحتمال *البيانات ال

أن المستخمصات المائية لتربة القرع تفوقت معنويا في إنبات محصول الباميا بنسبة إنبات بمغت  3الجدول تظير نتائج 

رى، وكان تأثير المستخمص المائي لتربة الجت األقل تأثيرا في % وعمى جميع المستخمصات لترب المحاصيل األخ 89.77

% كما يالحظ إن تأثيرا تثبيطيا إلنبات الباميا لوحظ تأثيره في كل من المستخمصات  73.77نسبة األنبات لمحصول الباميا 

 .نة بمعاممة السيطرةالتوالي مقار  % عمى 11.33% و  12.52% و  7.6المائية لتربة زىرة الشمس والجت والمطاطةبمقدار

طول الرويشة سجل تأثير المستخمصات المائية ايجابيًا وسمبيًا من حيث التضاد الحيوي والتي توضحت في تربة القرع إذ 

سم وبفارق غير معنوي مقارنًة بتربة المقارنة وزىرة الشمس  12.39ُحفز طول الرويشة معنويا وأعطى أعمى طول لمرويشة بمغ 

كان لتأثير المستخمصات المائية لتربة الطماطة والباميا والجت تأثيرا تثبيطيا في طول الرويشة وكانت نسبة بينما  ،والموبيا

 % عمى التوالي مقارنة بمعامل السيطرة. 36.6% و  33.2% و  18.1األنخفاض 
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 .ت البامياتأثير المستخمصات المائية لمترب المزروعة سابقا بالنباتات في إنبات ونمو بادرا :3جدول 

 % وحسب أختبار دنكن متعدد المدى5ة ليوجد فروق معنوية فيما بينها عند مستوى إحتمال *البيانات التي تشترك بأحرف متشابه

كما يالحظ إن طول الجذير لم يتأثر بالمستخمصات المائية لمترب المزروعة بمحاصيل الموبيا والقرع والمطاطة وزىرة 

ة محصول الجت والباميا ذات تثبيط معنوي في طول الشمس مقارنًة بمعامل السيطرة، بينما كان تأثير المستخمصات المائية لترب

% عمى التوالي.  25.6%و  26.3مقارنة بمعامل السيطرة  االنخفاضسم، وكانت نسبة  7.37سم و 7.30الجذير إذ بمغ 

بمغت  بالمستخمصات المائية لتربة محصول الباميا والتي ليا دورا تنشيطيا في ىذه الصفة نالحظ أن الوزن الجاف لمرويشة تأثر

ممغم وبفارق غير معنوية مع معامالت تربة زىرة الشمس والمقارنة والقرع والموبيا بينما كان لتأثير المستخمصات  158.46

ممغم عمى  113.75ممغم و  114.47تثبيطيًا ليذه الصفة إذ بمغ معدل وزن الرويشة  المائية لترب الطماطة والجت دوراً 

 .%عمى التوالي 13.2% و  12.64طرة نة بمعاممة السيالتوالي وبمغت نسبة األنخفاض مقار 

لم يسجل تأثير المستخمصات المائية لترب محصول   4جدول تأثير المستخمصات المائية في إنبات ونمو بادرات القرع  

. وأظير الخرىوقت معنويا عمى المعامالت االقرع والموبيا بصورة معنوية في نسبة اإلنبات مقارنة بمعاممة السيطرة , والتي تف

 المستخمصات
 المائية لمترب

 نسبة
 اإلنبات

 طول الرويشة
 )سم(

 طول الجذير
 )سم(

 الوزن الجاف
 لمرويشة )ممغم(

 الوزن الجاف
 لمجذير )ممغم(

 84.33b 11.07a 9.90a 131.03ab 34.73a ترب مقارنة

 77.88c 11.79a 8.90ab 139.42ab 25.80b الشمس تربة زهرة

 73.77c 7.03c 7.30b 113.75b 14.63c تربة الجت

 84.44b 7.40c 7.37b 158.46a 23.33b تربة الباميا

 89.77a 12.93a 9.14ab 129.87ab 32.29a تربة القرع

 85.10b 11.64a 9.95a 121.89ab 23.33b تربة الموبيا

 74.77c 9.07a 8.62ab 114.47b 12.49c تربة الطماطه
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% وبمغت نسبة األنخفاض مقارنة 73.10المستخمص المائي لتربة الطماطة أقل تأثير في نسبة اإلنبات واألكثر تثبيطا لو بمغ 

ستخمصات المائية لتربة الموبيا دورا تنشيطيا إذ تفوقت بأعمى % أما طول الرويشة فقد كان لتأثير الم 18.9بمعامل السيطرة 

سم بينما  4,69% مقارنة بمعامل السيطرة التي أعطت طول الرويشة 54.6سم وبزيادة مقدارىا 7,25طول الرويشة بمغت 

وكان  ،%8.76سم وبمغت نسبة األنخفاض مقارنة بمعاممة السيطرة 3,81كانت تربة الجت األكثر تثبيطا ليذه الصفة بمغ 

أعمى  بإعطاءفي طول الجذير إذ تفوقت أيضا تربة الموبيا  االتجاهلتأثير المستخمص المائي لترب المحاصيل المختمفة نفس 

سم وكان ليا دورا تنشيطيا لطول الجذير بينما معامالت المستخمص المائي لترب الجت والباميا  6.98متوسطا ليذه الصفة بمغ 

. وفي معدالت الوزن الجاف لمرويشة تفوقت معاممة نة بمعاممة السيطرة في ىذه الصفةختمف معنويا مقار والقرع والمطاطة لم ت

ممغم وتمييا بفارق غير معنوي المستخمصات المائية لتربة زىرة  9.06المستخمص المائي لتربة القرع معنويا في ىذه الصفة 

ب الباميا والمطاطة دورا تثبيطيا معنويا في خفض معدل ىذه الصفة الشمس والموبيا وتربة المقارنة بينما كان لمستخمصات تر 

%  33.8% و  34.5ممغم وأنخفض معدل الوزن الجاف لمجذير مقارنة بمعاممة السيطرة بنسبة  5.06ممغم و  5.01وبمغت 

ممغم  5.06 الصفة بمعدلعمى التوالي بينما تأثير الوزن الجاف لمجذير تفوقت معاممة المستخمص المائي لتربة الموبيا بيذه 

وتمييا بفارق غير معنوي المستخمصات المائية لترب الجت والباميا والقرع وكان ليا دورا تنشيطيا معنويا في معدل الوزن الجاف 

 .ممغم 3.04عدال ـــاممة السيطرة التي أعطت ممقارنًة بمع

 .النباتات في إنبات ونمو بادرات القرعتأثير متوسطات المستخمصات المائية لمترب المزروعة سابقا ب :4جدول 

 المستخمصات
 المائية لمترب

 نسبة
 اإلنبات

 طول الرويشة
 )سم(

 طول الجذير
 )سم(

 الوزن الجاف
 لمرويشة )ممغم(

 الوزن الجاف
 لمجذير )ممغم(

 90.10a 4.69c 4.80bc 7.65ab 3.04c ترب مقارنة

 84.88b 4.33cd 5.56b 8.20ab 3.68bc الشمس تربة زهرة

 79.44c 3.81d 4.13c 6.56bc 4.48ab تربة الجت

 83.10b 6.09b 5.21bc 5.01c 3.86abc تربة الباميا

 89.88a 5.10bc 4.07c 9.06a 3.76abc تربة القرع

 92.33a 7.25a 6.98a 7.70ab 5.06a تربة الموبيا

 73.10d 4.49cd 4.89bc 5.06c 3.60bc تربة الطماطة

 % وحسب أختبار دنكن متعدد المدى5أحرف متشابهة ليوجد فروق معنوية فيما بينها عند مستوى إحتمال *البيانات التي تشترك ب
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نالحظ أن المستخمصات المائية لمترب المزروعة لجميع المحاصيل المدروسة  5الجدول وفي مؤشرات محصول الباميا 

% 99.88وقت معنويا معاممة المقارنة بأعمى نسبة إنبات بمغت كان ليا دورا تثبيطيا معنويا في نسبة اإلنبات لنبات الموبيا إذ تف

% وبنسبة  84.21% و  85.21بينما أعطت معاممة المستخمص المائي لتربة الطماطة والجت أقل نسبة إنبات بمغت 

ئي لتربة % مقارنة بمعاممة السيطرة عمى التوالي , أما طول الرويشة تفوق المستخمص الما 7. 15% و  14.7أنخفاض قدرىا 

سم بينما أظيرت  8.52سم وبفارق غير معنوي مع معاممة السيطرة  8.76الباميا معنويا بأعطاءه أعمى معدل ليذه الصفة بمغ 

سم  3.85سم و  3.63جميع المستخمصات المائية األخرى دورا تثبيطيا معنويا في الصفة بمغ أقصاىا تربتي الجت والمطاطة 

عمى التوالي. وقد سمكت صفة طول  (% 55.2% و  57.4) ارنة بمعاممة المقارنة بنسبةوأنخفض طول الرويشة فييما مق

بتأثير المستخمصات المائية لترب المحاصيل المختمفة أما الوزن الجاف لمرويشة فكان لجميع المستخمصات  االتجاهالجذير نفس 

 392.75أعمى معدل لموزن الجاف بمغ  إعطاءىات في المائية لمترب دورا تثبيطيا معنويا مقارنة بمعاممة السيطرة التي تفوق

 176.6ممغم و  140.18ممغم وكان لتأثير المستخمص المائي لترب الطماطة والموبيا األقل في الوزن الجاف لمرويشة بمغت 

جاف ، وفي الوزن ال% عمى التوالي 55.3% و  64.3رنة ممغم وبمغت نسبة التثبيط في ىذه الصفة مقارنة بمعامل المقا

ممغم وبفارق معنوي مقارنة لجميع  157.0أعمى معدال ليذه الصفة بمغ  بإعطائيالمجذير أيضا تفوقت معاممة السيطرة 

المستخمصات المائية لترب المحاصيل المستعممة في الدراسة وكان لتأثير المستخمص المائي لترب الطماطة أعمى تثبيطا في 

 %. 54.3في ىذه الصفة مقارنتا بمعاممة المقارنة  االنخفاضنسبة ممغم وكانت  71.7وزن الجذير الجاف بمغ 

 .تأثير متوسطات المستخمصات المائية لمترب المزروعة سابقا بالنباتات في إنبات ونمو بادرات الموبيا :5جدول 

 المستخمصات
 المائية لمترب

 نسبة
 اإلنبات

 طول الرويشة
 )سم(

 طول الجذير
 )سم(

 الوزن الجاف
 غم(لمرويشة )مم

 الوزن الجاف
 لمجذير )ممغم(

 99.88a 8.52a 26.29a 392.75a 157.00a ترب مقارنة

 96.44b 6.92b 18.83b 297.46b 97.17d الشمس تربة زهرة

 84.21d 3.63c 9.63c 267.12bc 125.52c تربة الجت

 94.66b 8.76a 26.69a 245.60cd 148.40b تربة الباميا

 90.88c 6.18b 16.06b 226.37d 122.79c تربة القرع

 90.107c 6.09b 17.65b 175.52e 94.09d تربة الموبيا

 85.21d 3.82c 8.26c 140.18e 71.70e تربة الطماطه
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 % وحسب أختبار دنكن متعدد المدى5*البيانات التي تشترك بأحرف متشابهة ليوجد فروق معنوية فيما بينها عند مستوى إحتمال 

نبات محصول الطماطة اشارت النتائج لتأثير ال إذ  6جدول مستخمصات المائية لترب المحاصيل المستخدمة في نمو وا 

% وبفارق معنوي  94.88و  % 94.1يظير أن المستخمص المائي لتربة الموبيا والباميا أعطت أعمى نسبة إنبات بمغت 

وبنسبة زيادة  يادة نسبة إنبات بذور الطماطةمقارنة بجميع المعامالت األخرى مما يعطي مؤشرا أن ليا دورا تنشيطيا ومحفزا لز 

% أما أقل نسبة لإلنبات لوحظت في المستخمصات المائية لترب الجت والقرع  5.2% و 4.3مقارنة بمعاممة المقارنة بمغت 

ي، % عمى التوال 5.3% و 7.6و 9.10نسبة اإلنبات مقارنة بمعاممة المقارنة بمغت  وزىرة الشمس وكانت نسبة االنخفاض في

سم مقارنة بجميع  2.6وفي طول الرويشة آعطت معاممة المستخمص المائي لترب القرع أنخفاضًا معنويًا في طول الرويشة بمغ 

% فيما  35.0بما فييا معاممة المقارنة وبمغت نسبة االنخفاض في ىذه المعاممة مقارنة بمعاممة السيطرة  المعامالت األخرى

 4.11الطماطة بمغت  ائي لتربة الموبيا والطماطم أعطت أعمى معداًل لطول الجذير لبادراتيالحظ أن معاممتي المستخمص الم

عامالت سم ويمييا بفارق غير معنوي معاممة المستخمص المائي لترب الباميا لكنيا أختمفت معنويًا مقارنة ببقية الم 4.15سم و 

أما الوزن الجاف  .سم 2.63رع أقل طواًل لمجذير بمغ بة الق. وأعطت معاممة المستخمص المائي لتر بما فييا معاممة المقارنة

ممغم وبفارق معنوي عن جميع المعامالت االخرى  18.53لمرويشة تفوقت معنويًا معاممة المستخمص المائي لتربة الموبيا بمغت 

مغم وبنسبة أنخفاض مقارنة م 8.73وكان لمعاممة المستخمص المائي لتربة الطماطة أعمى تأثيرًا تثبيطيًا لوزن الرويشة بمغ 

% وفي الوزن الجاف لمجذير أعطى المستخمص المائي لتربة الطماطة أعمى معداًل ليذه الصفة  42.22بمعاممة السيطرة بمغ 

ممغم وبفارق معنوي مقارنة بجميع المعامالت االخرى ما عدا المستخمص المائي لتربة الموبيا التي أعطت معداًل  6.68 بمغ

بينما المستخمص المائي لتربة القرع كانت ليا دورًا تثبيطيًا في معدل وزن الجذير مقارنتًا بمعامل المقارنة أذ  ممغم ، 5.71

 .% 49.9ذه الصفة في ىذه المعاممة ممغم وبمغت نسبة االنخفاض في ى 2.76أعطت معداًل 
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 .الطماطة نباتات في إنبات ونمو بادراتتأثير متوسطات المستخمصات المائية لمترب المزروعة سابقا بال :6جدول 

 المستخمصات
 المائية لمترب

 نسبة
 اإلنبات

 طول الرويشة
 )سم(

 طول الجذير
 )سم(

 الوزن الجاف
 لمرويشة )ممغم(

 الوزن الجاف
 لمجذير )ممغم(

 90.22b 4.00a 3.00bc 15.11b 5.51b ترب مقارنة

 85.44c 3.55ab 2.81c 11.45cd 4.28c الشمس تربة زهرة

 82.10c 3.27ab 2.67c 9.27d 3.23cd تربة الجت

 94.88a 3.54ab 3.68ab 12.25c 3.43cd تربة الباميا

 83.33c 2.61b 2.63c 11.21cd 2.76d تربة القرع

 94.10a 4.03a 4.11a 18.53a 5.71ab تربة الموبيا

 65.77d 3.90a 4.15a 8.73d 6.68a تربة الطماطه

 % وحسب أختبار دنكن متعدد المدى5أحرف متشابهة ليوجد فروق معنوية فيما بينها عند مستوى إحتمال *البيانات التي تشترك ب  

مما تقدم يتضح وجود تباين في تأثير مستخمصات الترب في إنبات البذور حيث بذور بعض النباتات كانت مقاومة 

 وامتصاصالخاليا  انقسامات التضاد الحيوي في ، وقد يعزى ىذا التأثير الى مركببعض االخر كانت حساسة لممستخمصاتوال

بين التحفيز والتثبيط إلى تكوينيا  العناصر الغذائية وثباتية االغشية ونفاذيتيا، وربما يعود التباين في تأثير المركبات ما

التضاد الحيوي ليا تأثير  ، كما أن مركباتعمييا في التربة الكيميائي وتركيزىا وموقعيا في النسيج النباتي والتحويالت التي تطرأ

وقد يعزى التباين ، ]21-19[تثبيطي وفي بعض االحيان تحفيزي في االنبات والنمو لمنوع نفسو أو االنواع االخرى من النباتات 

النباتات لممستخمصات المائية لمترب إلى وجود مركبات التضاد الحيوي القابمة لمذوبان في الماء والتي شخصت من  استجابةفي 

ل عدد من الباحثين عمى أن معظميا أحماض فينولية تتحرر من النباتات إلى البيئة المحيطة بيا والتي تؤثر عمى النباتات قب

، أو يعود سبب التحفيز والتثبيط نما بي لنفس النوع أو أنواع مختمفة إذ تتراوح فعالياتيا  ]18، 16، 15، 11، 1[ التي تجاورىا

 لمنباتات ومدى حساسية الجزء النباتي لمركبات التضاد الحيوي المتحررة إلى الوسط النامي فيو التباين إلى التركيب الوراثي

حيث أن المركبات النباتية بعد تحمميا تنتج مركبات كيميائية ليا تأثير تثبيطي أو تحفيزي في اإلنبات والنمو لمنوع نفسو أو .

( لممستخمصات المائية لمترب إذ إنيا pHتباين إلى االس الييدروجيني )أو ربما يعزى سبب ال [22]األنواع االخرى مع النباتات 

 تؤثر عمى فعالية مركبات التضاد الحيوي فتحد من تأثيرىا في النباتات المعرفة ليذه المركبات كما أن االرتفاع واالنخفاض
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في نمو النباتات وذلك  انخفاض ( يعبر عن مدى التحمل الذي تنمو فيو النباتات والذي يؤدي إلىpHلالس الييدروجيني )
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