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  .Vigna unguiculata L لتضادي لبعض نباتات األدغال في نمو  ونوعية نبات اللوبياء التأثير ا

 

  اسراء طاهر االموي ,نجم عبد الله الزبيدي محمود شاكر الجبوري , 

  

  2011-06-06تاريخ قبول النشر:  - 2011-02-27تاريخ استالم البحث:

 

  الخالصة

ختبرية اضافة الى تجربة حقلية باستخدام األص�ص ف�ي مش�تل مديري�ة زراع�ة دي�الى تضمنت الدراسة أجراء تجربة م       

والثي��ل   .Sorghum halepense Lلبي��ان الت��أثير التض��ادي ألدغ��ال الس��فرندة   2010-2009للموس��م الخريف��ي لع��ام 

Cynodon dactylon L.   والل��زيجL.   Xanthium strumarium . ف��ي أنب��ات ونم��و نب��ات اللوبي��اءL Vigna 

unguiculata   لمستخلص���ات األدغ���ال  % 100و  75و  50و   25و 0، اس���تعمل ف���ي التج���ارب المختبري���ة التراكي���ز

الدغ��ال   % 72.4و  65.6و  55.0وأظه��رت النت��ائج انخفاض��ا معنوي��ا ف��ي النس��بة المئوي��ة إلنب��ات اللوبي��اء بنس��ب بلغ��ت 

ب�ذرة /  1.028و  0.936و  0.850،  وس�رعة انب�ات  %90.0ارن�ة السفرندة والثيل واللزيج على التوالي قياسا بمعاملة المق

، في التجارب الحقلية أضيفت االجزاء النباتية 1.28يوم ألدغال السفرندة والثيل واللزيج على التوالي قياسا بمعاملة المقارنة 

الى حص�ول انخف�اض معن�وي  غم / كغم تربة ، وادت 15و  12و  9و  6و  3و 0ألدغال السفرندة والثيل واللزيج  وبتراكيز

غم/نبات المض�اف ل�ه ادغ�ال الس�فرندة والثي�ل والل�زيج عل�ى الت�والي قياس�ا  8.37و  8.31و  8.13 في الوزن الجاف للوبياء

ملغم/غ�م وزن ط�ري للوبي�اء  1.153و  0.948و  0.663غم/نب�ات ومتوس�ط محت�وى الكلوروفي�ل  10.97بمعاملة المقارن�ة 

 121و  117.2ومتوس�ط الب�روتين    1.420والثيل واللزيج على التوالي قياسا بمعاملة المقارنة  المضاف له ادغال السفرندة

ملغم/غ��م وزن ج��اف للوبي��اء المض��اف ل��ه ادغ��ال الس��فرندة والثي��ل والل��زيج عل��ى الت��والي قياس��ا بمعامل��ة المقارن��ة  127.7و 

زن ط�ري لنبات�ات الس�فرندة ، الثي�ل والل�زيج ملغ�م / غ�م و 0.296و  0.279و   0.213ومتوس�ط الكاربوهي�درات  142.00

  .  0.441على التوالي قياسا بمعاملة المقارنة 
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  المقدمة

،  Minorskiالتاثير التضادي : هو التأثيرات السلبية للكيمياويات التي تطلقها أنواع نباتية في نمو نباتات او أحياء أخرى  ( 

األجزاء النباتية سواء عن طريق إفرازات الجذور أو التطاير أو تحلل المتبقيات أو ) ، اذ تتحرر المواد الكيميائية من  2002

) ، وعن��دما تتح��رر إل�ى البيئ��ة فه��ي Bala  ،2003و  Jamesالب�زل والعملي��ات األخ��رى ف�ي األنظم��ة الطبيعي��ة والزراعي�ة (

المس�تقبل ق�د تك�ون ايجابي�ة أو س�لبية اعتم�ادا تؤثر في نمو األنواع النباتية المجاورة وأن تأثيرات هذه المركبات عل�ى النب�ات 

  ). 2000وآخرون ،  Reigosaعلى التركيز ونوع النسيج النباتي والظروف البيئية  (

  

تنتمي اللوبياء للعائلة البقولية وتزرع ألجل الحصول على قرونها الخضر الت�ي تس�تخدم بص�ورة مطبوخ�ة غ�ذاء لإلنس�ان او 

) فهي من محاصيل الخض�ر البقولي�ة الت�ي يرتف�ع به�ا 1995وزيادة خصوبتها ( حسن ، سمادا اخضر لتحسين صفات التربة 

) وألجل تحس�ين وزي�ادة  2003اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي ،  778نسبة البروتين عن بقية الخضر البقولية  ( نشرة 

ن إة تأثير األدغ�ال المرافق�ة لنب�ات اللوبي�اء ، إذ أنتاج  اللوبياء البد من أتباع الوسائل العلمية لتحقيق هذا الغرض ومنها معرف

األدغال تمتاز بقدرتها على تحمل الظروف البيئية القاسية ومقاومتها للكثير من اآلفات والحشرات ومنافستها الشديدة لنبات�ات 

  ).1999وآخرون ، EL-Lahlou المحاصيل وقدرتها على أنتاج مركبات كيماوية مختلفة (

  

 م��ن مس��تخلص دغ��ل الخ��ردل الب��ري %100و  75و  50و 0 فت معرف��ة الت��أثير التض��ادي لتراكي��ز فف��ي دراس��ة اس��تهد

Brassica nigra L  ف��ي أنب��ات ونم��و ص��نفين م��ن الحنط��ة.Triticum aestivum L ب��أن  3-وتم��وز 2 -(تم��وز (

زداد م�ع زي�ادة التراكي�ز مستخلصات أجزاء الخردل الهوائي�ة واألرض�ية ذات ت�أثير أب�ادي ف�ي األنب�ات وأن ه�ذه الت�أثيرات ت�

 Helianthus ) أن مخلف��ات زه��رة الش��مس2002). وب��ين الجلب��ي واخ��رون (2002،المس��تخدمة (الس��لطاني الجب��وري

annuus L  ص��نفEuroflor  س��ببت تثبيط��ا معنوي��ا للط��ول وال��وزن الج��اف غم/كغ��م ترب��ة 6المخلوط��ة م��ع الترب��ة بنس��بة

لنبات�ات  %54، فق�د أدت إل�ى تثب�يط ال�وزن الج�اف بمق�دار  Hordeum vulgare Lلنبات�ات محص�ولي الحنط�ة والش�عير 

) أن المس�تخلص الم�ائي الوراق نب�ات الس�فرندة س�بب انخف�اض 2003لنباتات الش�عير ، وذك�ر العبي�دي  ( %57.7الحنطة و

) ف�ي 2005واخ�رون ( Vasilakoglouب�ين  واللوبي�اء ، و Zea mays Lمعنوي للوزن الجاف لبادرات الذرة الصفراء    

أدت  ،الص�فراءوال�ذرة  .Gossypium hirsutum Lوالس�فرندة عل�ى القط�ن   تجارب حقلية التاثير التضادي لكل من الثي�ل

وق�د اع�زى س�بب ه�ذا التثب�يط إل�ى فع�ل الم�واد  إلى حصول انخفاض معنوي في محتوى الكلوروفيل الكلي لك�ال المحص�ولين

)  أن  زي�ادة تركي�ز الم�واد  1986واخ�رون ( -saadawi AL  كم�ا وج�د  ،االليلوباثي�ة المتح�ررة م�ن ال�دغلين المعم�رين 

 caffeic acid و syringic acidالفينولية تس�بب نقص�ا ف�ي تركي�ز الكلوروفي�ل ف�ي ب�ادرات اللوبي�اء ، اذ اس�تخدم احم�اض 

نب�ات م�ن الحظ�وا أن نم�و الب�ادرات ومحت�وى ال،  M 4-10و M4-5*10و  M3-10وبتراكي�ز  protocatechuic acidو

ق��د اختزل��ت معنوي��ا بتراكي��ز األحم��اض الفينولي��ة المس��تخدمة ،  a/bوالكلوروفي��ل الكل��ي ونس��بة الكلوروفي��ل  aالكلوروفي��ل 

ولوحظ أن االختزال في الوزن الجاف لنب�ات اللوبي�اء ك�ان موازي�ا الخت�زال محت�وى النب�ات م�ن الكلوروفي�ل .  وذك�ر م�رزة 

غ�م مخلف�ات /  6و  3ثة أصناف من مخلف�ات ال�ذرة البيض�اء المختب�رة ب�التركيزين ) ان اضافة مخلفات ثال2002واخرون ( 
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) أن لمخلف�ات 2007كغم تربة ادت الى انخفاض معنوي في محتوى نبات اللوبياء من البروتين ، و بين السعداوي وآخرون (

نبات وتركي�ز الكلوروفي�ل ف�ي األوراق أي الذرة الصفراء المضافة الى  التربة تأثيرا سلبيا مباشرا في عدد األفرع وارتفاع ال

  في نمو المجموعين الجذري والخضري لنبات الباقالء .

لذلك أجريت هذه الدراس�ة به�دف معرف�ة الت�أثيرات التض�ادية لثالث�ة  أن�واع م�ن األدغ�ال  الس�فرندة  ، الثي�ل و الل�زيج  تح�ت 

  .ت اللوبياءأنبات ونمو ونوعية نباالظروف المختبرية والحقلية وتأثيرها في 

  

  طريقة العمل 

بذور لكل طب�ق ف�ي ظ�روف المختب�ر ، اذ  10سم بواقع 14التجربة المختبرية : زرعت البذور في أطباق بتري قطرها  -1

( بواقع ث�الث مك�ررات لك�ل معامل�ة)  ،  %100و  75و  50و  25و  0 استعمل خمسة تراكيز من كل مستخلص دغل

 .(Saied , 1984)  إلنبات وسرعة اإلنبات استنادا الى وتم سقي البادرات يوميا وحسبت نسبة ا

غ�م / 15و 12و 9 و 6و 3 و  0التجربة الحقلية : مزج مسحوق نباتات السفرندة والل�زيج والثي�ل م�ع الترب�ة وبتراكي�ز   -2

 س�م  20كغم, وبارتف�اع   5كغم تربة ( بواقع ثالث مكررات لكل معاملة) , ووضعت جميعها في أصص بالستيكية سعة 

بذور/ اصيص سمدت بالسماد الفوسفاتي والنتروجين�ي وس�قيت بالم�اء وبع�د عش�رة أي�ام م�ن  5سم, وزرعت  25وقطر 

 الزراعة خففت البادرات إلى ثالث بادارت .

  Randomized block designالتحليل االحصائي : تم أجراء التجربة باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكامل�ة  -3

تراكي�ز ل�ثالث ان�واع م�ن االدغ�ال وب�ثالث مك�ررات ، ام�ا ف�ي التجرب�ة الحقلي�ة  5مختبرية ت�م اس�تخدام ، في التجربة ال

تراكيز لثالث أن�واع م�ن األدغ�ال وب�ثالث مك�ررات ، وت�م اج�راء التحلي�ل اإلحص�ائي م�ن خ�الل برن�امج  6فاستخدمت 

spss  وقورنت متوسطات المعامالت  باستخدام اقل فرق معنوي  11الجيلL.S.D . 

 

  الصفات المدروسة 

الوزن الجاف (غم / نبات) : تم حس�اب ال�وزن الج�اف بع�د تجفي�ف المجم�وع الخض�ري ف�ي ف�رن ح�راري بدرج�ة  •

 ساعة ، حتى ثبات الوزن.  72)م لمدة  70 – 60حرارة تتراوح من (

 وروفيل الكل�يوالكل Bو كلورفيل  Aالكلوروفيل (ملغم/غم وزن طري) : قدر محتوى االوراق من  الكلوروفيِل◌ِ  •

 )  Makinny ,1941في االوراق بحسب طريقة (

 ).1972واخرون ،  Heilenzالبروتين( ملغم / غم وزن جاف)  : قدر البروتين استنادا الى طريقة ( •

 )1956واخرون ،  (Duboiesالكاربوهيدرات (ملغم / غم وزن طري) : قدرت الكاربوهيدرات استنادا الى  •
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  النتائج والمناقشة 

   : التجربة المختبرية اوال

  

  نسبة االنبات  -1

نسبة االنبات بزيادة تراكيز المستخلصات اذ بلغ متوسط نسبة االنب�ات متوسط  انخفاضا معنويا في) 1يبين الجدول (           

على التوالي  %100و  %75و  %50و  %25و  %0عند التراكيز  %35.33و  %50.67و  %66 و %79.67 و 90%

 الس�لطاني(نتائج مماثلة حص�ل عليه�ا النباتية ،  ن الزيادة في تركيز المواد المثبطة الموجودة في المستخلصاتوهذا ناتج ع، 

اذ اش�ارا ان زي�ادة تركي�ز الخ�ردل الب�ري ادى ال�ى زي�ادة تثب�يط انب�ات الحنط�ة ، وتب�ين النت�ائج وج�ود  )2002،  و الجبوري

لنبات�ات  %72.4و  %65.6و  % 55توس�ط نس�بة االنب�ات لنب�ات اللوبي�اءفروقات معنوية بين المستخلصات النباتية اذ بل�غ م

اذ اش�ار  ) 2005واخ�رون ،   Vasilakoglou( نتائج مماثلة حصل عليه�ا ك�ل م�ن السفرندة والثيل واللزيج على التوالي ، 

ي ب�ين ن�وع المس�تخلص ظه�ر ت�داخل معن�و الى ان ت�اثير الس�فرندة اعل�ى م�ن ت�اثير الثي�ل ف�ي تثب�يط نب�اتي القط�ن وال�ذرة ، و

اعل�ى انخف�اض معن�وي ف�ي متوس�ط  %100اظهرت معاملة مس�تخلص نب�ات الس�فرندة بتركي�ز  وتركيزه في نسبة االنبات اذ

، وق�د يع�زى الحت�واء الس�فرندة لتراكي�ز عالي�ة م�ن مرك�ب  وقد فاقت جميع المع�امالت االخ�رى %20االنبات اذ بلغت نسبة 

واخ��رون  Sene(  ج عن��ه الس��يانيد وه��ذا المرك��ب مع��روف بت��اثيره ف��ي من��ع انب��ات الب��ذورال�ديورين وال��ذي يتحل��ل مائي��ا وين��ت

،2001( .  

  

  سرعة االنبات  -2

ف��ي متوس��ط س��رعة االنب��ات بزي��ادة تركي��ز  )0.05) انخفاض��ا معنوي��ا وتح��ت مس��توى معن��وي (1يوض��ح الج��دول (         

  .بذرة / يوم  0.50و  0.83و  0.94و  1.13و  1.28المستخلصات اذ بلغت سرعة االنبات 
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تاثير اضافة تراكيز مختلفة لمستخلصات نباتات السفرندة والثيل واللزيج  في النسبة المئوية لالنبات %ومتوسط سرعة  )1جدول (

  االنبات بذرة / يوم لنبات اللوبياء

  

زي��ادة عل�ى الت�والي ، وق�د يع�زى س��بب االنخف�اض ف�ي س�رعة االنب�ات ال�ى   % 100و  75و  50و  25و  0عن�د التراكي�ز  

، و ظه�رت ف�روق معنوي�ة ب�ين  (Rice  , 1984) ركي�ز المركب�ات االليلوباثي�ة ك�الفينوالت والقلوي�دات والتانين�ات وغيره�ات

بذرة / يوم لنباتات الس�فرندة والثي�ل  1.03و  0.93و  0.85مستخلصات نباتات االدغال في متوسط سرعة االنبات اذ بلغت  

ين محتوى نباتات االدغال من المركبات المثبطة نتيجة لالختالفات الوراثية بينه�ا واللزيج على التوالي ، و يعزى هذا الى تبا

والتداخل معنوي ب�ين ن�وع المستخلص�ات وتركيزه�ا ف�ي س�رعة االنب�ات . وق�د اظه�رت معامل�ة مس�تخلص نب�ات الس�فرندة ، 

وقد تفوق�ت معنوي�ا ع�ن  %28اعلى انخفاض في متوسط سرعة االنبات قياسا بالمعامالت االخرى اذ بلغت  % 100بتركيز 

واخرون ،  Reigosa، ويعزى هذا الى اختالف  التركيز ونوع النسيج النباتي والظروف البيئية ( جميع المعامالت االخرى 

2000. (  

  

تركي�������������������ز 

  المستخلص%

  النسبة المئوية لالنبات

  المتوسط

    سرعة االنبات

 

  المتوسط
  اللزيج  الثيل  السفرندة  اللزيج  الثيل  رندةالسف

 

 المقارنة
90 90 90 90.00 1.28 1.28 1.28 1.28 

 

25  
73 80 86 79.67 1.04 1.14 1.22 1.13 

 

50  
56 66 76 66.00 0.80 0.94 1.08 0.94 

 

75  
36 56 60 50.67 o.52 0.80 0.85 0.83 

 

100  
20 36 50 35.33 0.28 0.52 0.71 0.50 

 72.4 65.6 55.0  طالمتوس
  

0.85 0.936 1.028 
  

  

  أ.ف.م

%5 

تركي�������������ز 

  المستخلص

ن��������وع 

  الدغل
  التداخل

تركي�������������ز 

  المستخلص

ن�������������وع 

  الدغل
  التداخل

3.45 2.67 5.97  0.0496 0.0384 0.0860  
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  ثانيا : التجربة الحقلية 

  

 الوزن الجاف  -1

و  7.05و  7.65و  8.35و  8.9و 10.97) انخفاض معنوي في متوسط الوزن الجاف اذ بلغ 2لوحظ من الجدول (           

-ALغم / كغم تربة على التوالي ، نتائج مماثلة حصل عليها (  15و  12و  9و  6و  3و  0غم / نبات عند التراكيز   6.73

saadwi  ، اذ اش��ار ال��ى ان زي��ادة تركي��ز الم��واد الفينولي��ة ادت ال��ى انخف��اض ال��وزن الج��اف للوبي��اء . 1986واخ��رون (

غ�م / كغ�م  15و  12غ�م / كغ�م ترب�ة ، والتركي�زين  12و  9ز فروقا معنوية مع بعضها باستثناء التركيزين واظهرت التراكي

االنخفاض يعزى ربما الى وجود المواد االليلوباثية التي تداخلت مع مختلف اليات النمو وثبطت عملية البناء  تربة. وان سبب

)  ال�ى ان المس�تخلص الم�ائي 2003ي .  وق�د اش�ار العبي�دي ( انخفاض الوزن الجاف للمجم�وع الخض�ر الضوئي وادت الى

اشارت النتائج في نفس الجدول الى ف�روق غي�ر معنوي�ة . كما للسفرندة سبب انخفاض الوزن الجاف للوبياء والذرة الصفراء 

/ نب��ات غ��م   8.28و  8.31و  8.37لنبات��ات االدغ��ال ف��ي متوس��ط ال��وزن الج��اف للمجم��وع الخض��ري اذ بلغ��ت المتوس��طات 

ب�ين  )0.684وظه�ر ت�داخل معن�وي(،  غم / نبات10.97لنباتات السفرندة والثيل واللزيج على التوالي قياسا بمعاملة المقارنة 

اعل�ى انخف�اض ف�ي متوس�ط  لنب�ات الثي�ل غم / كغ�م  ترب�ة 15 نوع النباتات وتركيزها في معدل هذه الصفة . اذ ادى استخدام

غم / نبات ولم يختلف معنوي�ا ع�ن معامل�ة اس�تخدام نف�س التركي�ز  6.15بات اللوبياء بلغ الوزن الجاف للمجموع الخضري لن

وان اخ�تالف الت�اثير يع�زى ال�ى اخ�تالف ف�ي نوعي�ة الم�واد الكيمياوي�ة الت�ي تحويه�ا غم / نبات 6.88لنبات اللزيج والذي بلغ 

  ها وتوزيعها داخل النباتات . االدغال والتي توجد في االنسجة النباتية لتلك االنواع  واختالف تركيز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

 .Vigna unguiculata L لتضادي لبعض نباتات األدغال في نمو  ونوعية نبات اللوبياء التأثير ا      

  محمود شاكر الجبوري , نجم عبد الله الزبيدي , اسراء طاهر االموي
  

62  
  
  
 

Vol: 7 No: 3, July 2011 ISSN: 2222-8373  

تاثير اضافة تراكيز مختلفة لمستخلصات نباتات السفرندة والثيل واللزيج  في الوزن الجاف غم/نبات ،ومحتوى  )2جدول (

  الكلوروفيل ملغم /غم وزن طري .

  الكلوروفيل  محتوى -2

لنبات اللوبياء بزيادة تركيز النباتات قياسا مع معامل�ة  الكلوروفيلايضا انخفاضا معنويا في متوسط ) 2اظهر الجدول (        

ملغ��م / غ��م وزن  0.600و 0.756 و  0.823و 0.903 و 1.026و 1.420 المقارن��ة ، اذ بل��غ متوس��ط الكلوروفي��ل الكل��ي 

 -AL( ، نت��ائج مماثل��ة حص��ل عليه��ا غ��م / كغ��م ترب��ة عل��ى الت��والي  15و  12و  9و  6و  3و  0ط��ري عن��د التراكي��ز  

saadawi  ، الذين اشاروا الى ان زيادة تركيز الم�واد الفينولي�ة ادى ال�ى تقلي�ل الكلوروفي�ل لنب�ات اللوبي�اء  1986واخرون (

 ت اللوبي�اء اذ بل�غ متوس�ط الكلوروفي�ل كما يتض�ح وج�ود ف�روق معنوي�ة ب�ين نبات�ات االدغ�ال ف�ي محت�وى الكلوروفي�ل لنب�ا.

ملغم/غ��م وزن ط��ري لنبات��ات الس��فرندة ، الثي��ل والل��زيج عل��ى الت��والي قياس��ا بمعامل��ة المقارن��ة  1.153و  0.948و 0.663

ان ت�اثير  ) ال�ذين الحظ�وا 2005واخ�رون ،  Vasilakoglou( ، نت�ائج مماثل�ة حص�ل عليه�ا  ملغم /غ�م وزن ط�ري1.420

الحتوائه�ا عل�ى مركب�ات ويع�زى ه�ذا التف�وق  ن الثيل في تثبيط المحتوى الكلوروفيلي لنبات القطن وال�ذرة ،السفرندة اعلى م

Phenolic  وP-coumaric acid   ، وكان لدغل الثيل تثبيط�ا اكب�ر مقارن�ة م�ع دغ�ل والتي وجد انه مثبط لبناء الكلوروفيل

تركي�����ز ال�����دغل 

  غم / كغم تربة

  الوزن الجاف غم / نبات
المتوس�����

  ط

  م وزن طريالكلوروفيل ملغم / غ
  

  المتوسط

الس���فرند

  ة
    اللزيج  الثيل  السفرندة  اللزيج  الثيل

 

 المقارنة
10.97 10.97 10.97 10.97 1.42 1.42 1.42 1.420 

 

3  
8.42 9.46 8.82 8.9 0.70 1.09 1.29 1.026 

 

6  
8.00 8.40 8.65 8.35 0.57 0.93 1.21 0.903 

9  7.63 7.53 7.79 7.65 0.50 0.84 1.13 0.823 

 

12  
7.48 7.02 7.14 7.05 0.45 0.83 0.99 0.756 

 

15  
7.23 6.51 6.88 6.73 0.34 0.58 0.88 0.600 

   1.153 0.948 0.663   8.37 8.31 8.13  المتوسط

  أ.ف.م

%5 

تركي������ز 

المس����تخ

  لص

  التداخل  نوع الدغل
تركي�������������ز 

  المستخلص
  التداخل  نوع الدغل

  0.1103 0.045  0.0636  0.684  غ.م  0.394  
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   P-coumaric acid   ،Ferulic acid واد االليلوباثي�ة مث�لالل�زيج ، وه�ذا يع�ود ربم�ا ال�ى احت�واء الثي�ل عل�ى بع�ض الم�

)Velu  و Rajagopal  ،1996(.  

و تشير النتائج الى وجود تداخل معنوي ب�ين ن�وع النب�ات وتركي�زه ف�ي متوس�ط الكلوروفي�ل لنب�ات اللوبي�اء ، وق�د اظه�رت .  

ملغ�م/ غ�م وزن ط�ري ،   0.34اذ بلغ  غم / كغم تربة اعلى انخفاض في محتوى الكلوروفيل 15 معاملة السفرندة عند تركيز 

وقد يعزى انخفاض محتوى الكلوروفيل الى العديد من العوامل منها انخفاض العناصر مث�ل النت�روجين ال�ذي ي�دخل ف�ي بن�اء 

) ، او ق�د يع�زى ال�ى  قل�ة 1999الكلوروفيل اذ انه يزيد م�ن خض�رة النب�ات ويش�جع النم�و الخض�ري بش�كل كبي�ر (النعيم�ي ،

 Feو  Mgخل�ل ف�ي عملي�ة التب�ادل األي�وني للعناص�ر المعدني�ة مث�ل ، وح�دوث  مل الضرورية لتك�وين الكلورفي�لتوافر العوا

اذ تشير النتائج الى ان اختزال محتوى النبات من الكلوروفيل يكون بسبب قلة اخذ  التي تعد عملية مهمة في تكوين الكلورفيل

تث�بط ح�امض لى احتواء االدغ�ال عل�ى المركب�ات الفينولي�ة الت�ي ) ، وقد يعزى ا1986واخرون (-saadawi ALااليونات (

نت�ائج مماثل�ة حص�ل )، 1999االسكوربيك المهم في تفاعالت الفسفرة الضوئية في عملية البن�اء الض�وئي (محم�د والي�ونس ، 

ض الكلوروفي�ل ) الذين الحظوا ان مخلفات الذرة الص�فراء المض�افة للترب�ة س�ببت انخف�ا2007عليها (السعداوي واخرون ، 

  في الباقالء  .

 محتوى البروتين  -3

و  135.78و  142.00انخفاض���ا معنوي���ا بزي���ادة تركي���ز النبات���ات ، اذ بل���غ متوس���ط الب���روتين ) 3يوض���ح الج���دول (        

غ�م / كغ�م ترب�ة  15و  12و  9و  6و  3و  0ملغم / غم وزن جاف عن�د التراكي�ز   100.67و  104.11و  121و  128.11

،ويتض�ح ايض�ا وج�ود غ�م / كغ�م تربة15و  12   واظهرت جميع التراكيز فروقا فيما بينها باستثناء التركيزينالي ، على التو

ملغ�م / غ�م وزن  127.7و  121.0و  117.2فروقات معنوية بين السفرندة والثيل واللزيج اذ بل�غ متوس�ط محت�وى الب�روتين 

. كم�ا تش�ير النت�ائج ال�ى امل عديدة منها م�ا ه�ي وراثي�ة وأخ�رى بيئي�ةعوالى وجود  زىيع وهذا ،جاف للنباتات على التوالي 

وج��ود ت��داخل معن��وي ب��ين ن��وع النب��ات وتركي��زه ف��ي محت��وى الب��روتين لنب��ات اللوبي��اء ، وق��د اظه��رت معامل��ة الس��فرندة عن��د 

  ملغم / غم وزن جاف . 94.0 بلغ متوسط البروتيناعلى انخفاض في  غم / كغم تربة 15التركيز 

عزى هذا االنخفاض الى قدرة االدغال على تثبيط نشاط االنزيمات والعوامل المرافقة المهمة في بن�اء الب�روتين او تث�بط وقد ي

ح��امض االس��كوربيك المس��ؤول ع��ن  الحف��اظ عل��ى البروتين��ات م��ن خ��الل إيقاف��ه لفعالي��ة ان��واع االوكس��جين الفّعال��ة  مث��ل ال��ـ 

Malondialdehyde )MDA و (4-Hydroxy-2-nonenal )HNE م��ن مهاجمته��ا لمجموع��ة الث��ايول ف��ي االنزيم��ات (

) ،وم�ن خ�الل تاثيره�ا عل�ى انتق�ال االحم�اض االميني�ة ( الط�ائي ، 1994واخ�رون ،  Foyer   وتقليل المحتوى البروتين�ي (

تربة س�ببت ) الذين الحظوا ان اضافة مخلفات الذرة البيضاء لل2002). نتائج مماثلة حصل عليها  (مرزة واخرون ،  1995

  انخفاض محتوى البروتين في اللوبياء .

  الكاربوهيدرات  -4

 ) ايض��ا انخف��اض معن��وي ف��ي متوس��ط الكاربوهي��درات بزي��ادة تركي��ز النبات��ات اذ بل��غ المتوس��ط 3يوض��ح الج��دول (       

و  12و  9و  6و  3و  0ملغ��م / غ��م وزن ط��ري عن��د التراكي��ز   0.120و  0.184و 0.231 و  0.284و  0.317و 0.441

زي�ادة غم / كغم تربة على التوالي ، وأظهرت التراكي�ز فروق�ا معنوي�ة م�ع بعض�ها ، وان س�بب االنخف�اض ق�د يع�ود ال�ى  15

تها فض�ال ع�ن خف�ض تركيز المركبات الفّعالة الموجودة في الدغل التي لها القدرة على تثب�يط انقس�ام خالي�ا الج�ذور واس�تطال
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ق�ة والنم��و ومنه��ا تثب�يط امتص��اص الن��ايتروجين مم�ا ق��د ي��نعكس عل�ى عملي��ة البن��اء الض��وئي العملي�ات الحيوي��ة المتعلق��ة بالطا

وأشارت النتائج الى فروق معنوي�ة ب�ين نبات�ات االدغ�ال ف�ي محت�وى الكاربوهي�درات اذ وبالتالي قلة المواد الكاربوهيدراتية، 

  بلغ

للزيج  في البروتين ملغم / غم وزن جاف ،ومحتوى تاثير اضافة تراكيز مختلفة لنباتات السفرندة والثيل وا )3جدول (

  الكاربوهيدرات ملغم /غم وزن طري .

  

زن طري لنباتات السفرندة ، الثي�ل والل�زيج عل�ى الت�والي قياس�ا بمعامل�ة المقارن�ة ملغم / غم و 0.296و  0.279و   0.213 

، اذ قد يعزى سبب االختالف بين انواع النباتات المختلفة الى ان بعض المركبات التي تتواجد ملغم / غم وزن طري  0.441

لفينولية عند وجودها مع بعض�ها تتع�اون في نوع نباتي معين تلعب دورا مهما في هذا االختالف وذلك الن بعض الحوامض ا

  Jamesفيما بينها وهذا التعاون يؤدي الى حدوث نسبة عالية من التثبيط مقارنة مع التثبيط ال�ذي يحدث�ه ك�ل ح�امض لوح�ده (

 كما تبين النتائج الى وجود تداخل معنوي بين نوع النباتات وتركيزها في محتوى الكاربوهيدرات لنب�ات)،  Bala  ،2003و 

اعلى انخفاض في محتوى الكاربوهيدرات اذ بل�غ غم / كغم تربة  15اللوبياء . اذ اظهرت معاملة نبات السفرندة عند التركيز 

وق����د يع����زى انخف����اض محت����وى الكاربوهي����درات ال����ى وج����ود الفين����والت والتربين����ات  ملغ����م / غ����م وزن ط����ري. 0.042

ع�د محت�وى الكاربوهي�درات دل�يالً ع�ن يُ تنفس والبن�اء الض�وئي ، اذ  والكاليكوسيدات والتانينات التي تثبط بعض العمليات كال

تركيز ال�دغل 

غ������م / كغ������م 

  تربة

  البروتين ملغم / غم وزن جاف
  المتوسط

  الكاربوهيدرات ملغم /غم وزن طري
  

  المتوسط

    اللزيج  الثيل  السفرندة  اللزيج  الثيل  السفرندة

 

 المقارنة
142.00 142.00 142.00 142.00 0.441  0.441 0.441 0.441 

 

3  
135.33 135.67 136.33 135.78 0.263 0.337 0.353 0.317 

 

6  
126.33 128.00 130.00 128.11 0.210 0.305 0.338 0.284 

 

9  
108.67 125.67 128.67 121 0.191 0.246 0.258 0.231 

 

12  
96.67 99.00 116.67 104.11 0.134 0.204 0.216 0.184 

 

15  
94.00 95.67 112.33 100.67 0.042 0.146 0.172 0.120 

   0.296 0.279 0.213 117.2 127.7 121.0 117.2  المتوسط

  أ.ف.م

%5 

تركي�������������ز 

  المستخلص
  التداخل  نوع الدغل

تركي�������������ز 

  المستخلص
  التداخل  نوع الدغل

3.404 2.407 5.896  0.002 0.001 0.004 
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 Leopold مدى فّعالية العمليات البنائية في النبات وعلى مدى نشاطه اذ انها ترتبط بكف�اءة عملي�ة البن�اء الض�وئي والت�نفس (

  ). Paul  ،1975 و 

  
  المصادر

التأثير األليلوباثي لمخلفات زهرة  .)2002ن السعداوي.(الجلبي ، فائق توفيق  و زياد طارق بالسم  و ابراهيم شعبا .1

 7في نمو محصولي الحنطة  والشعير ، مجلة الزراعة العراقية ( عدد خاص ) ،  .Helianthus annus Lالشمس 

)4: (158 – 165 .  

لمخلفات الذرة  ) التاثير االليلوباثي2007السعداوي ، ابراهيم شعبان و نادية مهدي صالح  و فائق توفيق الجلبي  ( .2

الصفراء في تثبيت النتروجين ونمو حاصل الباقالء .مجلة الزراعة العراقية .وقائع المؤتمر العلمي السادس للبحوث 

  9 1-) : 1( الزراعية (عدد خاص) ،

).التاثير االبادي لمستخلصات دغل الخردل 2002(.السلطاني ، عبد الكريم حايف كاظم و باقر عبد خلف الجبوري  .3

  .365ـ  354:  12 في انبات ونمو صنفين من محصول الحنطة . مجلة جامعة ديالى .  Brassicai nigraي البر

) ."التضاد الحياتي". وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دار الكتب للطباعة (1995الطائي، صالح محمد سعيد. .4

 والنشر . جامعة الموصل ، العراق.

 Sorghum) تاثير بعض العوامل البيئية في انبات ونمو دغل الحليان .2003د (العبيدي ، سالم حمادي عنتر احم .5

halepense L  جامعة الموصل -واساليب مكافحته .اطروحة دكتوراه . كلية الزراعة  والغابات  

نية ، ). االسمدة وخصوبة التربة. دار الكتب للطباعة والنشر ، الطبعة الثا1999النعيمي ، سعد الله نجم عبد الله. ( .6

 جامعة الموصل ، العراق .

  مصر .  –). الخضر الثمرية . الدار العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة 1995حسن ، احمد عبد المنعم.( .7

. اساسيات فسيولوجيا النبات. دار الحكمة  للطباعة والنشر. )1991محمد، عبد العظيم كاظم ومؤيد احمد اليونس. ( .8

  لعلمي ، جامعة بغدادوزارة التعليم العالي والبحث ا

) . تأثير مخلفات اصناف الذرة 2002مرزة ، ثامر خضير و ابراهيم شعبان السعداوي  و نوفل حسين الدجيلي  . ( .9

  54 –44: 5 ,السنة الثانية  ,البيضاء في العقد الجذرية وكمية البروتين في اللوبيا ، مجلة جامعة  كربالء 

مركز البحوث  .وزارة الزراعة واستصالح االراضي  .مصر العربية  اللوبياء ، جمهورية .) 2003( 778نشرة  .10

  االدارة المركزية لالرشاد الزراعي. .الزراعية 

11. Alsaadawi, I.S. ; S.M. Al-Hadithy and A.S. Arif (1986) Effect of three phenolic acids 

on chlorophyll content and ion uptake in cowpea seedlings. Journal of Chemical 

Ecology. 12: 221-227. 

12. Duboies, M.; K. A. Gilles ; J. K. Hamilton ; R. A. Robers  and F. Smith (1956) 
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