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مرافقة ال األدغالالشعير في  أصنافللمواد المفرزة من جذور بعض  االليلوباثي تأثير التضاد
 للمحصول

 الحسين جبر البهادلي عالء عبد

 جامعة بغداد-كلية الزراعة-قسم المحاصيل الحقلية

 لخالصةا

 العلوم،في حقل تجارب قسم علوم الحياة في كلية  2014-2015نفذت تجربة حقلية في الموسم الزراعي 
 قيد عيرشفي أعداد األدغال ونموها بين أصناف ال لحوظةوذلك الختبار فيما أذا كانت التغايرات الم بغداد،جامعة 

ة االليلوباثية لها. وقد استخدم تصميم القطاعات العشوائي ابليةالدراسة يعود سببها إلى وجود اختالفات في الق
واريفات  ةوريحان وشعاع والبركوهي فرات قد تفوق على بقية األصناف  سميرالكاملة. أظهرت النتائج أن الصنف 

 انخفضتيومًا من الزراعة، إذ  115و 95و 75و 55بعد  ووزنها الجافمعنويًا  المرافقة األدغالخفضه لعدد في 
 61والوزن الجاف لألدغال بنسبة  التتابع،عن معاملة المقارنة على  %40و 42و 42و 15بنسبة افة األدغال كث
د سجل اقل فق اريفاتأما الصنف  وفرات، ريحان فينيليه الصن بالتتابع،عن معاملة المقارنة  %45و 58و 68و

واريفات مير سإلفرازات الصنفين  االليلوباثيةالقابلية . وعند اختبار وأوزانها الجافة األدغالعدد نسبة خفض في 
 رسميإلبعاد عامل التنافس تبين أن إفرازات جذور صنف  stair-case experimentتجربة تقنية الدرج  باستخدام
جذور الصنف  من تأثير إفرازات أكبرعلى تثبيط النمو والوزن الجاف لدغلي الشوفان والخباز وبنسبة  ابليةلها الق
هد بين ذا الجعلى وجود جهدا اليلوباثيا إلفرازات األصناف مع وجود تباين في ه مما يعطي دليال أخر، اريفات

باثي إلفرازات واضحا  للتأثير االليلو  إضافياوجاءت نتائج التحليالت الكيميائية لتعطي دليال األصناف المختبرة. 
تشخيص و  سمير واريفاتازات جذور الصنفين الجذور، إذ تم جمع و تحديد المركبات الفينولية الكلية من إفر 

سائل قد أظهرت نتائج التحليل الكيميائي لهذه الفينوالت بجهاز الفصل الكروماتوغرافي الف ،المركبات الفينولية فيها
-pوجود أحماض فينولية معروفة بقدرتها التثبيطية العالية وهي أحماض  HPLCعالي األداء 

hydroxybenzoic  وprotocatecheuic و vanillic و p-coumaric وferulic وsinapic وsyringic 
 .اريفاتمقارنة بالصنف  سميربتراكيز كانت اغلبها عالية في الصنف 

Allelopathic Effect of Root Exudates of Barley on Companion Weeds 
Alaa A. J. Albehadili 

Dept. of field crop-Coll. of Agri.-Univ. of Baghdad   

Abstract 

The field experiment was conducted during 2014-2015 season at the Research 

Farm of Department of Biology, College of science, Baghdad University to test if the 

variation in weed population and growth in stands of Barley cultivars was due in part 

to allelopathic mechanism. The experiment was conducted in a randomized complete 

block design (RCBD) with four replications. Results revealed that Samer significantly 

reduced weed density by 54, 42, 42, 40    % and weed dry weight by 61, 68, 58, 45 % 

after 55, 75, 95 and 115 days from planting, respectively, followed by Rahan and Forat 
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cultivars. Cultivar Arevat showed the lest inhibitory effect to weeds. Subsequent stair-

case experiment indicated that root exudates of the Samer cultivar suppressed the test 

weeds (Malva and wild oat) more than Arevat cultivars giving additional evidence that 

allelopathic mechanism is involved in weed suppression and the differences in the 

inhibitory activity between the test cultivars was due to differences in their allelopathic 

potential.  Chemical analysis indicated the presence of phenolics in root exudates of 

both cultivars (Samer and Arevat) Chemical analysis on these phenolics by HPLC 

indicated the presence of several allelochemicals, viz, p-hydroxybenzoic, 

protocatecheuic, vanillic, p-coumaric acid, ferulic acid, sinapic acid and syringic acid 

with higher concentration in Samer cultivars compare to Arevat cultivar. 

 المقدمة

كيميائية إلى ية االليلوباثتحدث بين النباتات نتيجة إضافة مواد  تأثير مهمةهو آلية التضاد( )االليلوباثي 
ثر على ؤ البيئة. توجد المركبات االليلوباثية في األنسجة النباتية وتتحرر في الظروف المالئمة بكميات كافية لت

 أو phytotoxinsقد تكون سموم نباتية  إفرازهاالتي يتم وأن هذه المواد الكيميائية االليلوباثية  المجاورة،النباتات 
تؤثر على نفس النباتات التي تفرزها أو تؤثر في نباتات أخرى بالقرب منها أو تليها  autotoxinsسموم ذاتية 

تحرر كما أن هذه المركبات ت فينولية،هذه المركبات المتحررة تكون ذات طبيعة  أنالدراسات  وأوضحت بالزراعة،
 (.28من النبات سواء كان حيًا أو ميتًا )

استغاللها  ةإمكانيلقد قاد التعرف على وجود هذه الظاهرة في المحاصيل الحقلية الى تسليط الضوء على 
دام المحاصيل استخ إمكانيةفقد انصبت جهود حثيثة على  المختلفة،الزراعية  اآلفاتعلى  اإلحيائيةفي السيطرة 

يدات لهذا الغرض بهدف تقليل االعتماد على المب االستراتيجياتوابتكار  األدغال إدارةاالليلوباثية المختلفة في 
مبيدات وظهور سالالت منها مقاومة لل لألدغالتطور المقاومة  إمكانيةفضال عن  والصحة،الكيميائية المضرة للبيئة 

وة ذات الجهد االليلوباثي العالي كخط األصنافولتحقيق ذلك باشر العديد من الباحثين في التحري عن  .(20)
ة من الذر  أصنافوفعال تم الحصول على  األدغال،طريق استخدام الجهد االليلوباثي في مكافحة  نع أولى

وغالبا ما يتم ذلك  عالي.وغيرها من المحاصيل ذات جهد االليلوباثي ( 2) حنطة( وال9الشمس ) ( وزهرة3البيضاء)
من خالل المالحظات الحقلية التي تؤيد الحقا  أحياناكما يتم  الزجاجي،بتجارب تحت ظروف المختبر والبيت 

 بتجارب مختبرية.

قة وله تأثير كبير في المحاصيل الالح يعد محصول الشعير من المحاصيل ذات التأثير االليلوباثيو 
مع وجود تباين بين  (،25ويحتوي على نسب عالية من المركبات الفينولية والتربينية ) (23المرافقة ) واألدغال

( وقد تم عزل العديد من هذه المركبات الكيميائية من مخلفات هذا 15و 23أصنافه في الجهد االليلوباثي )
من المحاصيل االليلوباثية المعروفة باحتوائها على العديد من المركبات  شعيرالمحصول عد ي (.21المحصول)

االليلوباثية بين  ابليةالقوجود تباين كبير في  ( مع25و 16)والقلويدات  phenolicsالفينوالت االليلوباثية مثل 
رع ج استخداملمخلفاتها من خالل  وعدم توافر معلومات عن إمكانية رفع القدرة التثبيطية( 15و 23) األصناف

 عيرشتجربة حقلية لتحديد الجهد االليلوباثي لبعض أصناف ال إجراءمنخفضة من المبيدات فقد تطرقت الدراسة إلى 
 جذورها. إفرازاتوعزل المركبات االليلوباثية وتشخيصها في  المرافقة،األدغال  المعتمدة ضد
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ن م أصنافمع ستة ونموها  األدغال أعدادالمالحظات الحقلية الى وجود تباين واضح في  أشارتلقد 
ونموها افضل مع الصنف اريفات  األدغال أعدادكانت  إذ عة بمساحات متجاورة وبنفس الوقت،الشعير والمزرو 

لة الحيوية الكتوجود تباين واضح في  إلىمقارنة بالصنف سمير وان المالحظات على نمو المحصولين ال تشير 
ص ذلك االفتراض ولفح ف في الجهد االليلوباثي بينهما،وجود اختال إمكانية إلىالذي يشير  األمر وارتفاع الصنفين،

وعة من نفذت مجم ،األدغالاستغالل الصنف عالي الجهد االليلوباثي في مكافحة  إمكانيةالموضوع في  وألهمية
وتقدير المركبات  المرافقة وتشخيص األدغالفي  وتأثيرهاالشعير  أصناف إلفرازاتهد االليلوباثي التجارب لتحديد الج
 .اإلفرازاتاالليلوباثية في تلك 

 المواد وطرائق العمل

لتقييم الجهد   2014-2015جامعة بغداد في الموسم الزراعي  العلوم،التجربة الحقلية في كلية أجريت 
المرافقة. تم  األدغالفي  وشعاع والبركة واريفات وريحان وسميرفرات وهي  شعيرمن ال أصنافاالليلوباثي لستة 

م. زرعت بذور أصناف  12×8بأبعاد ثم قسم الحقل إلى ألواح  الحقل،أجراء عملية الحراثة والتنعيم والتسوية لتربة 
في داخل كل  تسريباً 1-دونم كغم 03سم وبمعدل بذار  15في األلواح على خطوط المسافة بين خط وآخر  شعيرال

. أضيف سماد 15/11/2014تمت الزراعة بتاريخ  التربة،من مناسبة وتم تغطيتها بطبقة  سم، 5خط على عمق 
في حين  ،1-هـ  كغم20 بمعدل وكبريتات البوتاسيوم 1-هـ  كغم30 بمعدل  (5O2P 46%سوبر فوسفات الثالثي )
من سماد اليوريا  1-هـ  كغم 25 إضافةدفعة واحدة في حين تم 1-هـ  كغم30 بمعدل  N 46%)أضيف سماد اليوريا )

كانت األلواح تروى دوريًا وحسب الحاجة. أجريت عملية مكافحة حشرة المن  (.7)بعد شهر ونصف من الزراعة
وعند  ماء،لتر  100لكل  3سم 100بمعدل  Comandor 20% SLــد بمبي 20/2/2014بتاريخ  شعيرعلى ال

اريخ بت تم حصاد األلواح يدوياً  والسيقان والسنابل األوراقظهور عالمات النضج على المحصول كاصفرار 
 :الحقة. وقد سجلت البيانات اآلتيةوتركت المتبقيات من األوراق والسيقان في الحقل للتجربة ال 9/5/2015

خالل  شعيراألدغال في حقل الالتعرف على ب (2-م تشخيص األدغال وحساب الكثافة الكلية لها )نباتتم 
د ــــــوذلك بع   الزراعة،يومًا من  115و 95و 75و 55مراحل نمو المحصول المختلفة، كما حسبت كثافتها بعد 

األدغال في متر مربع في كل وحدة تجريبية، واستعمل لهذا الغرض مربع خشبي مساحته متر مربع تم إسقاطه 
 (.5جميعها )عشوائيًا في الوحدات التجريبية 

جرى قطعها عند  األدغال،بعد االنتهاء من عملية عد  (2-م ب الوزن الجاف الكلي لألدغال )غمحس
ت الوزن، ثم و لحين ثب 0م70ومن ثم وضعها في فرن بدرجة  مثقبة،سطح التربة وجمعها بأكياس ورقية  مستوى 

على وفق  حسبت نسبة التثبيط % (.10ــربع )ألدغال في المتر الموزنت األدغال الجافة الستخراج الوزن الكلي ل
 (:4النسبة المئوية للتثبيط في الوزن الجاف على وفق المعادلة اآلتية )

𝐴 -100للتثبيط =  %
𝐵
  ×100 

الوزن الجاف لألدغال في المعاملة  Bو الوزن الجاف لألدغال في معامالت مكافحة األدغال A أنإذ 
وبعد جمع البيانات وتبويبها  ،RCBDاستخدم في تنفيذ التجربة تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  المدغلة.
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ختبار اقل فرق ا باستعمالللصفات المدروسة كافة تم تحليلها إحصائيًا. وقورنت المتوسطات الحسابية للمعامالت 
 .Gensta البرنامج اإلحصائي  وباستعمال( 29) %5على مستوى  L.S.Dمعنوي 

 تقانةاستخدمت  إذ ،ت الجذور والستبعاد عامل التنافسنفذت هذه التجربة لتحديد الدور االليلوباثي إلفرازا
كل رف يحتوي على فتحات تثبت فيها  ،المكونة من أربعة رفوف stair-step technique(11)منظومة المدرج 

سم  28 بارتفاعسم   9قناني بالستيكية ذات فوهة مخروطية مقطوعة القاعدة يبلغ قطرها الزراعة. استعملتأصص 
داخل  وثبتت بشكل مقلوب ،اسود لمنع نمو الطحالب في داخلهاكأصيص للزراعة، ثم طليت هذه القناني بطالء 

مطاطية تسمح بمرور  وبهالفتحات المعمولة في الرفوف. أغلقت الفوهة السفلى للقناني بسداد بالستيكي مرتبط بأنب
المخفف ثم  HClكغم( المغسول جيدا" بحامض  2ملئت القناني بالرمل ) .محلول المغذي إلى األصيص السفليال

 األمالح منه.  ألزالهبالماء المقطر 

يطية عالية ا في التجربة الحقلية قابلية تثباللذان اظهر  اريفاتريحان و للصنفين  شعيربذور من ال 10زرعت 
 بذور 51ومن دغل الشوفان البري  بذور 10على التتابع مقارنة ببقية األصناف. كما زرعت  األدغال عددخفض و 

غ . وبعد بزو شعيرفي األصص المعدة لها وهما من األدغال السائدة في حقل ال حده()كال على من دغل الخباز 
في كل أصيص وثالثة نباتات لألدغال. قسمت القناني إلى سلسلتين من  شعيرالبادرات خفت إلى نبات واحد لل

 والثانية سلسلة المقارنة. تثبت في المعاملة،األولى هي سلسلة  مكررات،تتألف كل منها من ثالثة  المعامالت،
ألدغال ابشكل متبادل مع األصص الحاوية على احد أنواع  شعيرالسلسلة األولى القناني الحاوية على نباتات ال

الموجود في الحاوية البالستيكية العليا أن يمر بشكل قطرات إلى بحيث يسمح لمحلول هوكلند المغذي المدروسة 
أواًل ومنه إلى القنينة الحاوية على احد أنواع األدغال وهو  Donorوهو المانح  شعيرالقنينة الحاوية على نبات ال

في و  ،وخيرا إلى قنينة نوع الدغل نفسه شعيرألخرى الحاوية على الومنه إلى القنينة ا Receiverالنبات المستلم 
في حاوية موضوعة أسفل المنظومة .إما في سلسة المقارنة فان المحلول المغذي يمر أواًل   النهاية يجمع المحلول

في قنينة حاوية على الرمل فقط ثم إلى قنينة احد أنواع األدغال ثم إلى قنينة الرمل ومنه إلى قنينة تحتوي على نوع 
لول بعد مرور شهر من التجربة استبدل المحو  ،يا الخاصة بالمعامالت والمقارنةالدغل نفسه وأخيرًا إلى الحاوية العل

 بعد شهرين من بداية التجربة أخذت ،كامل القوة بسبب كبر حجم النباتالمغذي نصف القوة بالمحلول المغذي 
ي ثم غسلت جيدًا بالماء الجاري عن المجموع الجذر لألدغال إذ تم فصل المجموع الخضري  ،ت لألدغالاالقياس

ساعة في فرن  48لمدة  oم70ة مثقبة ثم نقلت إلى الفرن الكهربائي على درجة حرارة وضعت في أكياس ورقيو 
كهربائي للتجفيف. بعد ذلك حسب الوزن الجاف للجزء الخضري والجذري كل على حده. تم تحليل البيانات إحصائيًا 

ق اختبار اقل فر  لباستعماوتمت مقارنة المتوسطات الحسابية للمعامالت  واحد،بعامل  CRDوعلى وفق تصميم 
 .Genstatاإلحصائي البرنامج  وباستعمال( 29) %5على مستوى احتمال  L.S.Dمعنوي 

يان على يحتو  اريفاتو  سمير شعيرنفذت هذه التجربة لمعرفة فيما أذا كانت إفرازات جذور صنفي ال
ذا األدغال،مثبطة لنمو  االليلوباثيةالمركبات  في الجهد االليلوباثي ناجم بالدرجة الرئيسة من  االختالفكان  وا 
 method   Directفي المستوى الكمي لتلك المركبات. استخدمت طريقة االدمصاص المباشر بالراتنج  االختالف

resin adsorption (24) إذ تمت زراعة بذور الصنفين في حاويات بالستيكية تحتوي على الرمل األبيض .
أربع بادرات من كل صنف إلى  الزراعة نقلتأيام من  10كلوريك ثم بالماء المقطر. وبعد المغسول بحامض الهيدرو 

 بأس Mes-Tris Buffer mM منظممل تحتوي على المحلول ال 100أصص بالستيكية غير مثقبة سعة 
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 .Resin8 -XADغم من الراتنج الصناعي  50مع  4CaSOملي موالر  0.5مضاف أليه  5.5هيدروجيني 
ضوء، وكانت األصص  ساعة 57و ºم1±  25بصورة عشوائية في داخل الحاضنة على درجة  األصصووزعت 

يومًا من الزراعة، أزيلت البادرات من األصص ونقل  14وبعد  المحلول.تروى يوميًا لتعويض النقص الحاصل في 
ل الدارئ أواًل ثم غسل إذ تم التخلص من المحلو  (،سم طول 20× سم قطر  1)المحلول والراتنج إلى أعمدة فصل 

مل من الميثانول النقي، وكررت عملية  50بعد ذلك استخلصت إفرازات الجذور بإضافة  المقطر.الراتنج بالماء 
االستخالص بالميثانول ثالث مرات، بعدها ُبِخر الميثانول بواسطة المبخر الدوار وتحت عملية التفريغ وعلى درجة 

ريت التجربة أجو  القياس.وحفظ في المجمدة لحين الثة مليليتر من الميثانول ثم أذيب المستخلص الجاف بث° م 40
 شعيرالجذرية لل اإلفرازاتوكانت ظروف فصل المركبات الفينولية االليلوباثية من  معاملة. لكل مكررات بثالثة

 : كاالتي HPLCبواسطة جهاز الكروماتوكراف السائل عالي األداء 

 وتشخيصها HPLCاالليلوباثية بجهاز ظروف فصل المركبات  1جدول 
Characteristics Parameters Characteristics Parameters 

4.6 mm×50 Colum dimensions 280 nm UV set 
3 μm Particle size 1.4 ml/min Flow rate 

Solvent A: 0.1 % phosphoric acid in 

deionized water, Solvent 

B:acetonitrile , 50:50 V/v 

Mobile phase 

 
25μg/ml Volume injection sample 

C-18 Colum types 
 

 النتائج والمناقشة

 في األدغال المرافقة شعيرلستة أصناف من ال تأثير الجهد االليلوباثي

 أنواع األدغال النامية خالل الموسم

لوحظ عند تشخيص أنواع األدغال المنتشرة خالل موسم النمو أن نسبة األدغال عريضة األوراق كانت 
ة والرغيل وزند العروسالسائدة السليجة والخباز  األدغال، وتمثلت 7 بكثير من األدغال رفيعة األوراق جدول أكبر

فقد  أما األدغال رفيعة األوراق والحندقوق،البري  جزروال بينما كانت هناك أعداد قليلة من أدغال الكلغانوالفجيلة 
لموقع والظروف ختالف ااب ختلفتاتمثلت بأدغال أبو دميم والحنيطة والشوفان البري. ومع أن أنواع األدغال وكثافتها 

السيادة و  البيئية أال أن زيادة انتشار األدغال عريضة األوراق في الحقل قد يعود إلى قابلية تلك األدغال في المنافسة
على األنواع األخرى لما تتميز به اغلب تلك األنواع كالخباز والكسوب والسليجة من مجموع خضري وجذري كبير 

امتصاص العناصر الغذائية من التربة قياسًا باألنواع رفيعة األوراق  علىحجب الضوء والمنافسة  علىيساعدها 
 األدغال عريضة األوراق علىأنواع بعض ، فضاًل عن ذلك فإن قابلية (1)كالشوفان البري والحنيطة و أبو دميم 

إنتاج أعداد كبيرة من البذور قد تصل إلى عدة مئات أو آالف للنبات الواحد وبقائها حية في بنك التربة لسنوات 
أن حقيقة غياب  إلى( 5)أشاراقل بكثير من عريضة األوراق، فقد  اً باألنواع رفيعة األوراق التي تنتج أعداد مقارنة

ة األدغال العريض زيادةالمنافسة بين كال النوعين من األدغال قد يؤدي إلى ظهور نوع دون أخر وهذا يعني أن 
األدغال الرفيعة األوراق أو غيابها قد يسمح أو يشجع من ظهور األدغال  زيادةاألوراق أو غيابها قد يؤدي إلى 

سة لمحصول مناف أكثر األوراقالعريضة  األدغالكما يوضح ذلك ان  العريضة بسبب غياب المنافسة بين النوعين.
 .األوراقالرفيعة  األدغالالحنطة من 
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 2014-2015للموسم الزراعي    شعيرال أنواع األدغال النامية في حقل 2جدول ال

 الوصف النباتي العائلة االسم العلمي االسم العربي
 األوراقدغل حولي عريض  Daucus carota L. Apiaceae جزر بري 
 دغل حولي رفيع األوراق Phalaris minor L. Poaceae أبو دميم

 دغل حولي رفيع األوراق Lolium rigidum Gaud Poaceae حنيطة
 دغل حولي عريض األوراق Malva rotundifolia L. Malvaceae خباز

 األوراقدغل حولي عريض  Raphanus raphanistrum  L. Brasicaceae فجيلة
 األوراقدغل حولي عريض  Meliloutus indicus  L. Fabaceae حندقوق 

 األوراقدغل حولي عريض  Chenopodium album L. Chenopodiacea رغيلة
 األوراقدغل حولي رفيع  Avena fatua Poaceae شوفان بري 

 دغل حولي عريض األوراق Beta vulgaris L. Chenopodiacea السليجة
 دغل حولي عريض األوراق Silybum marianum (L) Gaertn Campositeae الكلغان

 دغل حولي عريض األوراق Ammi majus L. Apiaceae زند العروس

 لألدغال المرافقةروسة في الكثافة الكلية دالم شعيرال تأثير أصناف

قد أثرت معنويًا في كثافة األدغال خالل موسم النمو لمحصول  شعيرأن أصناف ال 3 الجدوليبين 
يومًا من  55بعد 2-م دغل 88.3كثافة أدغال بلغت  أقل ت عندهقد سجل سميرلوحظ أن الصنف  إذ الشعير،
ريحان و  انصنفاليليه  %45وبنسبة خفض بلغت  2-م دغل 192.7مقارنة بالمعاملة المدغلة التي بلغت  ،الزراعة
 أعلى كثافة اريفاتحين سجل الصنف  في التتابع،على  %34و 50 إلىخفض وصلت  اللذان سجال نسبة فرات

يومًا من الزراعة  75بعد سمير. واستمر الصنف %12 بلغت واقل نسبة خفض 2-م دغل 168.3بلغت أدغال 
، أي بنسبة 2-م دغل 222ت ــلة التي بلغــمقارنة بالمعاملة المدغ 2-م دغل 271قدرها  كثافة أدغال أقلبتسجيل 

. 2-م دغل 198.3بلغت  بتسجيل أعلى كثافة أدغال اريفاتواستمر الصنف  %24خفض في كثافة األدغال بلغت 
وبنسبة خفض لألدغال  2-م دغل 30.41ت ـال بلغـكثافة أدغ سميريومًا من الزراعة سجل الصنف  95وبعد 

عن المقارنة بالتتابع ، في حين   %34 و 37خفض بلغت  هوبنسب ريحان وفراتن ييليه الصنف %42 إلىوصلت 
 .(%9) بتسجيل اقل نسبة خفض لألدغال اريفاتاستمر الصنف 

ي الت سميرمع الصنف  خفض كثافة األدغال أكثر وضوحاً  وكانت نسبة الزراعة،يومًا من  115بعد 
تجاه باالبنفس  سمير. أن سلوك الصنف %7التي بلغت  اريفاتفي حين كانت اقلها مع الصنف  %40كانت 

دادت خالل ، أال أن كثافة األدغال قد از  هايؤكد انه األكثر قابلية في تثبيط إنبات األدغال ونمو نفسه للمدد جميعها 
ما ناتج من وجود عدد كبير من بذور األدغال في التربة ، وهذا ربُ  هاجميع مراحل نمو المحصول مع األصناف

في بعض البذور    Dormancyسكون اإلنبات والنمو على مراحل مختلفة نتيجة لوجود ظاهرة الوالتي استمرت ب
صفات مواال ى، وهذه احدلها فرت الظروف المناسبةامختلفة من النمو كلما تو  مددعلى  التي تسمح لها باإلنبات

 االنخفاض أن (.1)وتسمح لها بإدامة النمو أو تجاوز الظروف غير المناسبة  ،التي تتصف بها بذور األدغال
يمكن أن يرجع سببه إلى التباين في القابلية التنافسية أو الجهد االليلوباثي المرافقة  األدغالكثافة في الواضح 

إلفرازات جذور األصناف الذي ال يمكن استبعاده ألن الدراسات التي أجريت من قبل العديد من الباحثين تشير الى 
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ي الجهد االليلوباثي ن كبير فمع وجود تباي األدغالتثبيطية عالية لبعض نباتات  ابليةلها ق شعيرال إفرازات نباتان 
 (.15و 14)لتلك األصناف 

 األدغال خالل مراحل نمو المحصول ةفي كثاف شعيرتأثير أصناف ال 3 جدولال

 
أصناف 

 شعيرال

  ( بعد2-م كثافة األدغال )نبات
أصناف 

 شعيرال

 ( بعد2-م كثافة األدغال )نبات
 يوما  55 

 من الزراعة
 يوما   75

 من الزراعة
 يوما   95

 من الزراعة
 يوما   115

 من الزراعة
 يوما  55 

 من الزراعة
 يوما   75

 من الزراعة
 يوما   95

 من الزراعة
 يوما   115

 من الزراعة
 180.3 152.7 131.7 95.7 ريحان 270 244.7 222.7 192.7 بدون زراعة

 251.3 220 198.3 168.3 اريفات 245.7 215.7 181 152 البركة

 161.7 140.3 127.3 88.3 سمير 220.3 188.7 168 138 شعاع

 19.53 20.32 20.19 20.52 0.05 م. ف. أ. 190.7 160.3 138.7 108.3 فرات

 

 الوزن الجاف لألدغال ونسبة التثبيط 

 المحصول في انتزاع متطلباتما يشير إلى قوة المنافسة بين األدغال و  غالبان الوزن الجاف لألدغال ا
وجود فروق  4في الجدول فقد أوضحت النتائج  ،القدرة على تراكم المادة الجافةوانعكاس هذه المنافسة في  ،النمو

 يومًا من الزراعة 55فبعد  ،المختلفة في قابليتها على خفض الوزن الجاف لألدغال شعيرمعنوية بين أصناف ال
في حين  ،اريفاتللصنف  %17واقل نسبة تثبيط بلغت   2-م غم 8.42 بقيمة سجل أعلى وزن جاف لألدغال 

و  ريحان نفييليه الصن ،%16وأعلى نسبة تثبيط  ،2-م غم3.20بلغ لألدغال وزن جاف  أقل سميرسجل الصنف 
د فق شعاع و البركة  انأما الصنف التتابع،ب % 94و 56وبنسب تثبيط  2-م  غم 1.62و 2-م  غم8.22 بواقع  فرات
وبنسب تثبيط  2-م  غم 6.33و 30 والذي بلغ  اريفاتالصنف  في همما هو علي أقللألدغال   اً جاف اً وزن سجال
 على التتابع، % 35و 42كانت 

أما بعد ، 2-م غم 7.57سجلت أعلى وزن جاف لألدغال بلغ  ( فقد)بدون زراعةأما المعاملة المدغلة  
2-م غم 23.3وزن جاف لألدغال من بقية األصناف بلغ  أقلبتسجيل  سميرصنف الاستمر فيومًا من الزراعة  75

 35و 29.7و 25.9 تي سجلت وزنًا جافًا لألدغال بلغالاريفات و  ريحان والفرات وشعاع والبركةيليه األصناف 
على نسبة أ سمير أما نسبة التثبيط في الوزن الجاف لألدغال فكانت مع الصنف  ،التتابعب 2-م غم 7.64و 8.63و

يومًا  115و 95بعد  شعير. استمرت أصناف ال%36نسبة بلغت  أقل اريفاتفي حين سجل الصنف  %68 بلغت 
يومًا من الزراعة( وعلى الرغم من الزيادة في الوزن الجاف  75و 55في المدد السابقة )نفسه سلوكها بمن الزراعة 

لغ ب لألدغال، إذزن جاف و  أقلاستمر في تسجيل  سميرأال أن الصنف  هاجميع شعيرلألدغال مع أصناف ال
يومًا من الزراعة وأعلى نسب تثبيط للوزن الجاف لألدغال وبنسب بلغت   115و 95للمدتين  2-م غم 49.3و 4.43

  التتابع.على  %45 و 58

يومًا  95بعد  2-م غم 7.63و 44.7بلغ الوزن الجاف لألدغال المرافقة لهما ف ريحان والفرات الصنفانأما 
بالتتابع. في حين  %34 و 40يومًا فكانت  115أما بعد  ،بالتتابع % 55و 57من الزراعة ونسب تثبيط بلغت 

تتفق هذه النتيجة مع ما أشار و . %16إذ كانت  اريفاتنسبة تثبيط في الوزن الجاف لألدغال للصنف  أقلكانت 
لمعايير ا أحدالوزن الجاف لألدغال المرافقة مع األصناف المختلفة للمحاصيل قد يعد  انخفاض( من أن 8و 6) هإلي



 ISSN: 1992-7479                                                      7152، 5عدد  51لزراعية، مجلد مجلة األنبار للعلوم ا

 

131 
 

رجع وان التباين في قابلية التثبيط لنمو األدغال بين األصناف قد ي األدغال،المهمة للقابلية التنافسية للصنف مع 
من  المفروزةن المركبات االليلوباثية ( أ18) فقد وجد األصناف،إلى التباين في الجهد االليلوباثي إلفرازات جذور 

نما جذور الحنطة   تعداه ليشمل نمو األدغال.تلم يقتصر تأثيرها على اإلنبات وا 

 ةونسبة التثبيط لألدغال المرافقالمختلفة في الوزن الجاف  خالل مراحل نموها شعيرتأثير أصناف ال 4 جدولال
 

 شعيرأصناف ال
  بعد( 2-لألدغال )غم مالوزن الجاف 

أصناف 
 شعيرال

 نسبة التثبيط %  
يوما   55

 من الزراعة
يوما   75

 من الزراعة
يوما   95

 من الزراعة
يوما   115

 من الزراعة
 يوما   115 يوما   95 يوما   75 يوما  55 

 0.0 0.0 0.0 0.0 بدون زراعة 89.9 82.1 73.9 57.7 بدون زراعة

 25.4 36.3 49.6 35.2 البركة 66.6 51.8 36.8 33.6 البركة

 27.7 40.2 52.2 42.4 شعاع 64.7 50 35 30 شعاع

 34.7 55.2 59.6 49.9 فرات 58.5 36.7 29.7 26.1 فرات

 40.1 57.5 65 56.7 ريحان 53.8 44.7 25.9 22.8 ريحان

 16.8 28.1 36.2 17.8 اريفات 74.7 58.6 46.7 42.8 اريفات

 45.1 58.1 68.5 61.7 سمير 49.3 34.4 23.3 20.3 سمير

 9.97 19.19 11.86 16.88 0.05أ.ف.م.  9.35 9.54 9.39 9.14 0.05أ.ف.م. 

 في المجموع الخضري والجذري ألدغال الخباز والشوفان البري  شعيرتأثير إفرازات الجذور لصنفين من ال

 لها تأثير معنويًا في نمو دغلي الخباز والشوفان البري  شعيرتظهر النتائج أن إفرازات جذور نباتات ال
 المقارنة،عاملة مالجاف الكلي للخباز والشوفان البري قياسًا ب واريفات الوزن سمير الصنفان  أختزل. فقد 5 الجدول

 59الوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري الكلي بنسبة  خفض تأثيرا، إذكان األكثر سمير أال أن الصنف 
التتابع. ب %17و 26 اريفاتمع الصنف  الخفضفي حين كانت نسبة  المقارنة،قياسا بمعاملة التتابع ب %50و

أظهرت تلك  ذإ التربة،في النباتية  للسمومًا هامًا صدر تعد م شعيرنتائج هذه الدراسة إن إفرازات جذور ال ويبدو من
مما يشير إلى إن إفرازات الجذور هي إحدى الطرائق  البري،اإلفرازات نشاطًا عاليًا ضد نباتي الخباز والشوفان 

راز تلك وقد يؤدي االستمرار في إف البيئة،إلى  شعيرالتي يتم من خاللها تحرر المثبطات النباتية من محصول ال
ي ع الدراسة التم وتتفق هذه النتيجةالمثبطات إلى تراكمها بكميات عالية نسبيًا في التربة خالل دورة حياة النبات. 

الذي ينتقل من نبات إلى  Methoxyphenylacetic( والذي الحظ أن المركبات االليلوباثية مثل 22أجراها )
إلى أن المركبات االليلوباثية تتداخل مع العمليات األساسية للنبات  (19كما أشار ) الجذري.آخر عن طريق النظام 

 ن.البروتيالضوئي واالنقسام الخلوي والتنفس وبناء  كالتمثيل

ذي يشير الذي أشير إليه في التجربة الحقلية ال االفتراضإن نتائج هذه التجربة تعطي دلياًل واضحًا يؤكد 
 وزنها الجافقة و من كثافة األدغال المراف تقليلإفرازات الجذور على ال ابليةإلى أن االليلوباثي يلعب دورًا رئيسًا في ق

ضاء ور إفرازات جذور الذرة البيمع نتائج الباحثين الذين درسوا د . وتأتي هذه النتائج متطابقة(4و 3)الجدولين 
 (.30و 17و 3و 2) في السيطرة على األدغالوالشعير الحنطة و زهرة الشمس و 
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 في نمو المجموع الخضري والجذري لدغلي الخباز والشوفان البري  شعيرتأثير إفرازات الجذور لل 5جدول 

أصناف 
 شعيرال

أصناف  )ملغم(الوزن الجاف للنبات 
 شعيرال

 الوزن الجاف للنبات )ملغم(
 كامل النبات المجموع الجذري  المجموع الخضري  كامل النبات المجموع الجذري  المجموع الخضري 

 الشوفان البري(  )الخباز(
 297.1 116.37 180.78 المقارنة 170.82 64.55 106.26 المقارنة

 246.1 97.75 148.34 اريفات 126.32 41.1 85.22 اريفات

 147.1 52.93 94.15 سمير 69.22 28.22 40.99 سمير

 9.44 4.87 5.03 0.05 أ.ف.م 1.35 1.39 1.83  0.05أ.ف.م

 وتشخيصها وتقديرها الجذور إفرازاتعزل المركبات االليلوباثية في 

سمير  وجود سبعة مركبات في الصنفين كروموتوكرافي السائل عالي األداءأظهرت نتائج التحليل بجهاز ال
هذه المركبات الفينولية تؤثر سلبًا في بناء  أنالدراسات  أكدت. فقد 1 الشكلوجميعها ذات طبيعة فينولية  واريفات

 رياديتوكوناية والموالمادة الوراث األنزيماتوالهرمونات ونشاط  الضوئي والتنفس وبناء البروتين تمثيلالكلوروفيل وال
ذه المواد بين الصنفين تباينت نسب ه(، 31و 28و 27و 26و 13)والعالقات المائية وغيرها من العمليات 

 ريفاتامقارنة بالصنف  سميرن المركبات المعزولة كانت نسبها عالية في الصنف إال أن الواضح إ. المدروسين
أن . ريفاتاعما هو في الصنف  سميرويالحظ من النتائج أن التركيز الكلي للفينوالت قد تضاعف في الصنف 
جما مع المالحظات منس يأتيوهذا التباين هذه النتائج تعطي دليال أخرا على التأثير االليلوباثي للتجربة الحقلية 

المرافقة  ألدغالافي تثبيط بزوغ  اريفاتعلى الصنف  سميرالميدانية والتجربة الحقلية التي بينت تفوق الصنف 
 . 3 جدولال هاونمو 

 

سمير اريفات

protocatechuicacid 40.57 15.12

p-hydroxybenzoic acid 80.23 7.23

vanillic acide 128.64 24.47

syringic acid 243.23 102.43

p-coumaric acid 185.67 82.54

ferlic acid 400.12 85.36

sinapic acid 358.34 152.67
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عير عزل وتشخيص االحماض الفينولية التي جمعت من االفرازات الجذرية لصنفين من الش1الشكل 
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وجد  إذ والحنطة، زهرة الشمسو  مثل الذرة البيضاء أخرى مثل هذا التباين لوحظ في محاصيل زراعية  نإ
. (12) ةجذورها على تراكيز عالية من المركبات االليلوباثي إفرازاتاالليلوباثية تحوي  ابليةعالية الق األصناف أن
اجع بالدرجة ر  الشعيرونموها بين صنفي  األدغالالتباين الحاصل في كثافة  إنضوء ما تقدم يمكن القول  فيو 

نتائج التحليل  كدتهاأللصنفين التي فضاًل عن عامل التنافس االليلوباثية  ابليةالتباين الواضح في الق إلىالرئيسة 
 بجهاز الفصل الكروموتوكرافي السائل.  
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