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في إنبات ونمو  Medicago sativaالتأثير االليموباثي لمخمفات الجت 
 من النباتات البقولية )الموبيا والحمص( نوعين

 

 فاتن خميل ابراهيمم. م. 

 كمية عموم البيئة وتقاناتهاجامعة الموصل / 

 22/77/2271؛ تاريخ قبول النشر :  71/2/2274تاريخ تسميم البحث : 
 

 البحث: ممخص
فرر   Medicago sativaاجرر ا احث ررر حة اأررر مررفات  لجزءررلخ احجررجت احج رر ا حزجررخ  

ناح لررر   Vigna unguiculataانثرررلخ احثرررلن  ناحنلرررن حنرررنتتن لرررن احنثلمرررلخ احث نحترررر احزنثترررل 
Cicer arietinum  أظهرر خ احنمررللم احلجمث تررر ثررلن احلأمجزئررلخ احلللتررر حلجزءررلخ احجررخ اةخ

احى اجمجال لعننا ف  احنأثر احللنتر إلنثرلخ احثرلن  ننلرن ثرلة اخ احزنثترل ناح لر   نتنرة احم ا ترج 
% نجن :  جم ل ل نر لر  لعللزرر احلرلت احل مر  لثتنرر أن احماثرتم ترجةاة ثجترلة  2552051551055
% فرر  ثررلن  اح لرر   لررل أررجل اقررل 25%تنررة احم  تررج32اقررل نأررثر انثررلخ  احم  تررج ال أررجزخ

أررررررم  تزررررررى احمررررررناح  فرررررر  ثررررررلة اخ اح لرررررر  تنررررررة نءررررررر  0523،0510مررررررنل حز نتجررررررر ناحجررررررلت 
احم  تجناظهرررر خ نمررررللم  مج ثررررر احثتررررخ احججررررلج   ئررررنل اجمررررجال فرررر  انثررررلخ ننلررررن نثررررلم  احزنثتررررل 

% نجن : نجن 10خ ناحل رررلفر ثنأررررثر ناح لررر  احنللترررر فررر  احم ثررررر اح لنترررر تزرررى لجزءررررلخ احجررر
أأرثن  ل ل نرر ثم ثرر احل ل نرر ةم ثرر ثرةنن لجزءرلخ ق نان اقرل نأرثر 52  1ناحل  نر حءم    ئرء  5 

 %ثمفات  لجزءلخ احجخ غت  احل  نرة ئء ق تن احل ل نر ف  ثلن  اح ل  . 65انثلخ ثزغخ 
 اح زللخ: احزتزنثلا ، احجخ، اح ل ، احزنثتل.

 

 
Allelopathic Effect of Alfalfa Medicago sativa on 

Germination and Growth of Two Legumes Species Cicer 

arietinum and Vigna unguiculata 

Abstract 

This research was conducted to study the effect of alfalfa  

Medicago sativa  residues (shoot) on germination and growth of two 

legumes species Vigna unguiculata and Cicer arientinum . Laboratory 

results showed that the aqueous extract of the residues at the 

concentrations5,10,15,20,25% w:v caused significant reduction in seed 
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germination and seedling growth of the two legumes as compared with 

distilled water ,the less germination was recrded 32% at the 

concentration 25%in  Cicer arientinum seeds also  the less plumule and 

radical length recorded as 0.23,0.10cm in Cicer arientinum at same 

concentration.  

The results of green house experiment showed inhibition in seed 

germination and growth of the two legumes growing in the soil 

containing alfalfa residues added at the ratio 10%w:w and incubated for 

(0,1,2) weeks as compared with control (without residues) ,the less 

germination recorded as 65% in Cicer growing in the soil  containing 

resdues zero incubation. 

Keywords:Allelopathy,alfalfa, Cicer arientinum, Vigna unguicula. 

 

 

 المقدمة
ممررفا  احنثلمررلخ فرر  احظرر نة اح  زتررر ثنجررنة احنثلمررلخ اتجرر ا نتعمثرر  احم ررلة اح تررلم  لررن 

ز هررل احنثررلخ حزمنررلف  تررن م تررو انمررلة أررلنم نثلمتررر احررى احثتلررر حغرر   اتحتررلخ احلهلررر احمرر  تلم
مثتعمهرل اح تلتللترر  م زتل نلن احنثلمرلخ اتجر ا نان ة جرر مرلات  احل  ثرلخ اتحتزنثلاترر معملرة تزرى

احنثرررلخ ف رررس ترررن اأرررمجلثر احنثرررلخ احلأرررم ثل ان  م  تجهرررل نتلررر  احنثرررلخ نل  زرررر احنلرررن حرررلح  ن
احمررر  مرررمم لرررن جرررسل انمرررلة ل  ثرررلخ  لخاإلحتررر لرررنAllelopathyاح ترررنا  احم رررلةاحلمرررلا 5 نتعرررة 

ترن م ترو احممرلت  أن احغأرتل  ننامم ات تر الننتر منمم لن األججات احلجمزءر حزنثلخلن  تلتللتر 
أن لن إف اجاخ احجلن  أن لن م زل احلمث تلخ احنثلمتر فر  احم ثرر نمم ر   احل  ثرلخ احم رلةتر لرن 

 احجررررررررررررررررررلن  اررررررررررررررررررم احأررررررررررررررررررت لن اررررررررررررررررررم احثررررررررررررررررررلن  اررررررررررررررررررم األجهررررررررررررررررررل تررررررررررررررررررةة لررررررررررررررررررن إفرررررررررررررررررر اجاخ 
 ز اترر  لررن احل لئررتل مررفات  احتزنثلاتررلحنقررة أجررل خ احة اأررلخ إحررى أن 5ق2011ة ئررلحو نلهررةا 5 

ة ماثتم انم ءتجق ف  انثلخ ننلن ل لئتل اجر ا تنرة اأرمجةام لجزءلمهرل ثجر ل لأمجزئرلخ ان 
. ترر احئرء ات ناحثت رلت،اح ج ناحجخ تنة ا لفمهل حزم ثر،نلن اتلازر تزى مز  احل لئرتل احرل  

%  لررررن لجزءررررلخ 550  2555أن احجهررررة اتحتزنثررررلا  حم ا تررررج لجمزءررررر  2007)ة Kolorenة  
األن او ناحجررررلن   تزرررى إنثرررلخ احثرررلن  ناحنلرررن أل ثعررررأننا  لررررن  Medicago sativaاحجرررخ 

 ةغرل احرجنانLolium perenneةغرل قمتءررAmaranthus retroflexus L,5  األةغرلل. 
 Portulaca oleracealةغرررل احةترررةات نةغرررل اح جزرررر  Ipomoea hederaceaاحلعلررر 5
حنمررررللم  ئررررنل ماثررررتم فرررر  إنثررررلخ احثررررلن  نمررررنل احجررررلن  ح ةغررررلل احلجمثرررر   ثمررررفات  اناظهرررر خ

احلأمجزئررررررلخ احلأررررررمجةلر لن رررررر ل ثررررررلن احماثررررررتم تررررررجةاة ثجتررررررلة  م  تررررررج احلأررررررمجز  . نأ ررررررة 
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Bonanomi et al, ثررلن لجزءررلخ احجررخ نم ززهررل فرر  احم ثررر  فرر  ظرر نة تهنالتررر  ق 2011ة
مظه  لأمجزئلمهل ملات ا احتزنثلاتل ماثتمتل ف  نلن ثلةا مه ة ألتر لامتر ق ف رس ترن ملات هرل فر  

 Yarniaاجرل   ،  لرلنلن احءم تلخ احلمناجرة  فر  احم ثرر نثعر  احلأرثثلخ احل  رتر فر  احم ثرر 
et al  حلللترر حزرل   ناحجرخ ن جتجرر ث لرنةا نثم ا ترج لجمزءرر اار خ ثرلن احلأمجزئرلخ اق2013ة

لأمجزئررلخ اتن او ق ان Mousavi et al  2013( ة ناتزررى انثررلخ ننلررن ثررلة اخ احجررتزم.
ملمزرر  مررلات ا ماثتمتررل تزررى انثررلخ احثررلن  ناحنلررن ح نمررر احجثررج حنثررلخ احث أررتم ناحأررت لن ناحجررلن  

Triticum aestivum،ث ترلخ احنثلمترر فر  احم ثررلن اهرم احمر و حزلئرلة  نمعرة م ت رر م زرل احلم
احل  ثرررلخ اتحتزنثلاترررر نثءعرررل احعنالرررل احثلتن تلتللترررر مم زرررل ث لترررل احنثلمرررلخ احلنجرررنة  نثرررلح  منرررمم 

فر   ل  لهلر ا  نمعمثر  لئرة    (Maulood and Amin , 2012) لترلخ  ثتر   لرن هرلم احل  ثرلخ
علحتررر احل  ثررلخ احلم رر    تزررى ننتتررر احلجزءررلخ احررى احثتلررر نمعملررة ف اتحتزنثلاترررم رر   احل  ثررلخ 

نظ نة احم زل نتل  احنثلخ 5 فعنة منف  احللت نغترل  اتن أرجتن تل رن ان منرمم  لترلخ  ثتر   
تهرررةة احث رررر نحهرررلا ق.2011ة ئرررلحو نلهرررةا ،  احمرررلات  اتحتزنثرررلا لرررن احلرررناة اح تلتللترررر لاخ 

لاتل فر  إنثرلخ احثرلن  ناحنلرن حنرنتتن لرن احث نحترلخ احتزنث هل حزلجزءلخ احنثلمتر حزجخ مفات حلع فر 
 .ة احزنثتل ناح ل  ق
 المواد وطرق البحث:

 Cicerناح ل   Vigna unguiculataمم اح ئنل تزى ثلن احزنثتل مصدر البذور :
arietinum احلأمجةلر ف  احث ر لن  ا ة احل لم  احج اتتر احل زتر ف  احلنئل ناجمث خ

 Medicago%.مم جل  لجزءلخ احجخ94% ناح ل   96اتم  احزنثتل  تنتر احثلن  نأجزخ 
sativa  ف  ل  زر احمجهت  لن لجا    لنا اح نتأر ف  لةتنر احلنئل ثل لفظر نتننا . ام

نأ  خ ن ءظخ نحلة  جلأر اتلم  35تزى ة جر   ا   هنالتل  2012/  7/  15جءءخ ثمل تخ 
 ف  أ تل  ثسأمت تر ح تن اتأمعللل . 

لج نتر ة احلأمجةلر ف  غت  احة  احم ثر احلأمجةلر ف  احث ر :مم اح ئنل تزى احم ثر لئ
  احث ر ق لن جعثر اح ةالو ف  جللعر احلنئل ام جءءخ هنالتل ف  احثتخ احججلج  .

 التجربة المختبرية : 
فر  انثرلخ احثررلن   Medicago sativaمرفات  احلأمجزئرلخ احلللترر حلجزءرلخ احجررخ  
  اخ حننتتن لن احث نحتلخ ة حنثتل ن ل  ق . ننلن احثلة

:   رررررررررررر خ احم ا تررررررررررررج   Medicagoم  ررررررررررررت  احلأمجزئررررررررررررلخ احلللتررررررررررررر حلجزءررررررررررررلخ احجررررررررررررخ 
% نجن : جم نلح  ثلجة األنجان احجلفر حلجزءلخ احجخ ل  احللت احل م  ارم  2552051551055

  ، اررم  جررو أررلتر فرر  ة جررر  رر ا   احع فررر نأرر  خ فرر  جهررلج احجررسم اح ه ثررلل 24م  ررخ حلررة  
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 El-Khawas and)احلرررجتم ثلأرررمجةام قلرررلا احجرررلا ناأرررمجةم اح اجرررو حسجمثرررل  اح ترررنا
Shehata, 2005) . 

أرم لثمنرر ثرفن او م جرتو  1358اتجمثل  اح ترنا حزلأمجزئرلخ : اأرمجةلخ أمثرلو ثمر ا قم هرل 
 رل مثرو  فر لن  ل لن نرنت  حنثترل ناح لر   ل  ث2 5نمم ج اتر   WhatmanNo:1لن نن  

لررل لررن  ررل م  تررج لررن  10ثررتن ن قمرر  م جررتو نثناقرر  أ ثرر  ل رر  اخ ح ررل لعللزررر 5 نمررم إ ررلفر 
احلأمجز  احل    حلجزءلخ احجخ ل  اأمعللل احللت احل م  حزل ل نرر ارم ن رعخ األمثرلو فر  

أترلم لرن احج اترر مرم  أرل   10نثعة 5م º 2± 25ف  ة جر    ا   Gallenkhampاح ل نر نن 
  احم  أتمخ ثلة اخ مثتعتر نقتل  أمنال اح نتجرر ناحجرلت  5 نمرم فئرل اح نتجرر ترن تةة احثلن 

 .ألتر نقة خ أنجانهل  72م نحلة   º 70احجلت  نمجءتءهل ف  ف ن  ه ثلل  ثة جر   ا   
 تجربة البيت الزجاجي : 

أررر أج ترخ احمج ثررر فرر  احثتررخ احججررلج  احمررلث  ح أرم تزررنم اح تررل  /  زتررر احعزررنم م ررلنخ ة ا
ال مررم مهتلرررر احم ثررر احلأررمجةلر فررر  5فرر  نلررن نثرررلم   احزنثتررل ناح لرر  مررفات  لجزءررلخ نثررلخ احجرررخ

% نجن : نجن م ثرررر جلفرررر ثعرررة  10احمج ثرررر نلحررر  ثلرررجة لأررر نو لجزءرررلخ احجرررخ ثنأرررثر إ رررلفر 
لززم  لرلت إحرى  رل  500 غم نمم ا لفر 6احلجة احجتة ن عخ احم ثر ف  أئ  ثسأمت تر أعر 

ثفغمتر ثسأرمت تر  لرجنة  ثجلر  ا رن  حغر   احمهنترر ثعرةهل ن رعخ ثئرن    أئت  ام أةخ
أأرررثن     2 ن1تجرررنالتر ةاجرررل احثترررخ احججرررلج  نم  رررخ حءمررر اخ م  رررتن لجمزءرررر حلرررة  ئرررء  5 

نل ل نر ة ثةنن لجزءلخ ق ثعرة انمهرلت فمر اخ احم  رتن نجترخ احم ثرر ح رل فمر   فر  األئر  أرعر 
أئررت   24ثررف ث  ل رر  اخ ح ررل فمرر   أئررثو احلجلررن   أررم  22أررم نا مءررل   20 غررم  قمرر   1

لنجتررر تزررى ل ئررنح  احزنثترررل ناح لرر  اررم ج اتررر اتئررر  ثثررلن  ل ئررنح  احزنثتررل ناح لررر  
ثلن  ح ل أئت  نثلألفلخ لمألنتر نأ تخ ثلحللت جسل فمر    5نثناق   2012/ 11/ 8ثمل تخ 

نثعرة انمهرلت ، احنثلمرلخ ثءمر اخ لعتنرر نلن ام قتل  أمرنالحظله   احمج ثر نام قتل  تةة احثلة اخ ا
احجررررجت  احلجلررررن ناررررم قتررررل    8/2/2013فمرررر   احمج ثررررر قزعررررخ نثلمررررلخ احزنثتررررل ناح لرررر  ثمررررل تخ 

احجل ا ح ل نثرلخ نجءءرخ فر  فر ن احلجلن   احج  ا تناحلجلن  احج  ا ناحجل ا 5 ام فئل 
 ألتر نأجزخ أنجانهل .  72م نحلة   º 70 ه ثلل  ثة جر 

 لة نأر : احئءلخ اح

تةة احثلة اخ احظله  =  احنأثر احللنتر حإلنثلخ .1
تةة احثلن  احلج نتر 
× 100 (ISTA, 1976) 

 8/2/2013ثمل تخ  ا مءل  احنثلملخ ة أم ق : ام قتل  ا مءل  احنثلخ ثعة أج  قتل  .2
 .احنجن احجلة حزججت احج  ا ناحجل ا .3
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ننفرو نظرلم  ق (C.R.D احم زترل اإل ئرلل  : ملرخ احمجرل    أر  احمئرلتم احعجرنال  اح للرل 
ترررر نملرررخ ل ل نرررر احلمنأرررملخ اح أرررلثتر ثلأرررمعللل اجمثرررل  ةن رررن احلمعرررةة احلرررةا لزاحمجرررل   احعل

( Steel and Torrie , 1980 ) . . 
 النتائج

ق إحى  ئنل ماثتم ف  إنثلخ احثلن  ننلن ثلة اخ احزنثتل 1مجت  احنمللم احلةننر ف  احجةنل ة 
 مثتنال 5ل ل نر ل  احللت احل م  ق%2552051551055ثلحم ا تجاحلعللزر ثلأمجزئلخ احجخ 

% تنة  58% احى 97533 ئنل اجمجال ف  نأثر إنثلخ ثلن  احزنثتل ث تر انجء خ لن 
لأمجز  اح لل أث   ،  تر ان احماثتم تجةاة ثجتلة  احم  تجاحلأمجز  % لن 25احم  تج 

، لعللزر احل ل نر ثمفات  احللت احل م  ف  نلن ثلة اخ احزنثتل تن  ل  لعننت اجمجات  احللل  حزجخ 
نلن لس ظر احنمللم تظه   ئنل اجمجال ف  منل اح نتجر ناحجلت  تن احل ل نر ال تظه  ان 

أم ف  منل احجلت  تنة  2536أم ف  منل اح نتجر ن  2516ل قة أجل اقل نلن حثلة اخ احزنثت
غم نجن 05041% نقة انع   احملات  ف  احنجن احجلة ح ل لنهلل ال أجزخ 25احم  تج 

نلللمجة  اتجل   احته ان احماثتم غم ف  نجن احجلت  تنة نء  احم  تج  050066اح نتجر ن 
%احلا ا ةر ماثتمل ا ث  ف  انثلخ احثلن  ننلن 15تجةاة ثجتلة  احم  تج ثلأمانلت احم  تج 

 .ل  %ات ان احء و ثتن احم  تجتن حت  لعننت20احثلة اخ ل ل نر ثلحم  تج 
 

( تأثير المستخمصات المائية لمخمفات الجت في إنبات البذور ونموالبادرات 1جدول )
 لنبات الموبيا

  .  متعدد المدى حسب اختبار دنكن بين المتوسطات *األحرف المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية
 

احلأمجزئررلخ احلللتررر  ق ررةنر ف نقررلخ لعننتررر ثررتن احلعررللسخ ثمررلات 2 لررل تم ررو لررن احجررةنل ة
%تنررة احم  تررج 32% احررى 94566حزجررخ ال انجء ررخ احنأررثر احللنتررر تنثررلخ ثررلن  اح لرر  لررن 

 المعامالت
 )المستخمصات(

النسبة المئوية 
 لإلنبات %

 الرويشةطول 
 )سم(

 طول الجذير
 )سم(

الوزن الجاف 
 لمرويشة)غم(

الوزن الجاف 
 لمجذير)غم(

 a 7.76a 8.46a 0.179a 0.029a%97.33 للت ل م  ل ل نر
5`% 93.33%a 5.90b 6.66b 0.147b 0.027a 
10% b%82.66 4.56c 6.23b 0.143b 0.023b 
15% cd%62.66 2.53d 3.93c 0.091c 0.011c 

20 % c%65.33 3.16d 5.3c 0.096c 0.020b 
25% d%58.66 2.16d 2.36d 0.041d 0.0066d 
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أررم لررن احلأررمجز  0510أررم احررى 4590%لررن احلأررمجز   لررل انجءرر  مررنل اح نتجررر لررن 25
غم  لح  حرن ظ  رةنر انجءرل  فر  مرنل 05001غم احى 05197 لل انجء  نجنهل احجلة لن 

أرم تنرة احم  ترج اتتزرى 0523أرم احرى 6529جلة ف رة انجءر  مرنل احجرلت  لرن احجلت  ننجنه اح
لرن احلأرمجز  احلرلل  حزجرخ نثئرن   تللرر فرلن احماثرتم فر  اتنثرلخ ننلرن احثرلة اخ ترجةاة ثجتررلة  

 م  تج احلأمجز .
 لنبات الحمص( تأثير المستخمصات المائية لمخمفات الجت في إنبات البذور ونموالبادرات 2جدول )

  .  متعدد المدى حسب اختبار دنكن بين المتوسطات األحرف المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية*
 

اجمجال ف  إنثلخ احثلن  ناحنلن حنثلملخ احزنثتل ق مجت  إحى  ئنل 3احجةنل ةنمللم  نف 
ناح ل  احلج نتر ف  احم ثر اح لنتر تزى لجزءلخ احجخ ناحل  نر حزءم اخ احلجل  احتهل 

 ، لثتنلق أأثن  ل ل نر ل  احنثلملخ احلج نتر ف  م ثر احل ل نر ة ثةنن لجزءلخ ق52 1ة ئء  5 
% حثلن  اح ل  65أثر انثلخ أجزخ نجنة ف نقلخ لعننتر ثتن احلعللسخ نان اقل ن

ج  ا حزلجلن  احالل اقل منل ، احلج نتر ف  احم ثر اح لنتر تزى لجزءلخ احجخ ثةنن م  تن
أم ف  نثلملخ احزنثتل نف  احنجن احجلة 9.2أم ثثنلل ف  منل احجل  أجل اقل قتلر  12.6ثزغ 

لجزءلخ احجخ ثةنن  غم ف  نثلخ اح ل  ثملات  0.66احج  ا  حزلجلن  ف ة أجل اقل نجن
 غم ف  نثلملخ احزنثتل . 1.0م  تن ناقل نجن حزجل  أجل 

 
 
 
 

 المعامالت
 )المستخمصات(

النسبة المئوية 
 لإلنبات %

 طول الرويشة
 )سم(

 طول الجذير
 )سم(

الوزن الجاف 
 لمرويشة)غم(

الوزن الجاف 
 لمجذير)غم(

 ل ل نر
 للت ل م 

a%94.66 a4.90 a6.29 a0.197 a0.092 

5`% b%86.66 b3.26 a5.99 b0.107 b0.067 
10% b%84.00 c1.61 b3.60 c0.036 c0.054 

15% c%69.33 cd0.93 c2.20 c0.024 d0.020 
20 % d%42.66 de0.33 d0.83 c0.0023 e0.001 
25% e%32.00 e0.10 e0.23 c0.001 e0.0001 
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 ( تأثير مخمفات الجت في إنبات ونمو نوعين من البقوليات ) الموبيا والحمص (3الجدول )

نوع 
 النبات

 المعامالت
 )نسب اإلضافة (

النسبة 
المئوية 
 لإلنبات %

 المجموعطول 
 الخضري
 )سم(

 المجموعطول 
 الجذري
 )سم(

الوزن الجاف 
 لممجموع
 الخضري
 )غم(

لوزن الجاف ا
الجذري  لممجموع

 )غم (

 حنثتل

 a%90 19.5 a 12.8 a 1.72 a 2.2 a ل ل نر ثةنن لجزءلخ
م ثر + لجزءلخ ةثةنن 

 قم  تن
b%75  12.6 c 9.2 d 0.71 d 1.0 c 

م ثر + لجزءلخ 
 م  تن ةأأثن  ق

a%85 15.5b 10.6 c 0.95c 1.85b 

م ثر + لجزءلخ 
 أأثن  2م  تن

a90% 18.2 a 11.4 b 1.51 b 2.0 a 

 
 
  ل 

 a%90 24.766 a 27.56 a 1.55 a 2.92 a ل ل نر ثةنن لجزءلخ
م ثر + لجزءلخ ةثةنن 

 b%65 15.2 d 20.1 c 0.66 c 1.970b قم  تن

م ثر + لجزءلخ 
 م  تن ةأأثن  ق

a%86.66 18.7 c 23.00b 0.980bc 2.133 b 

م ثر + لجزءلخ 
 أأثن  2م  تن

a%88 21.5b 26.1  a 1.270ab 2.220b 

 .متعدد المدىحسب اختبار دنكن بين المتوسطات * األحرف المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية 
 

 جةانل م زتل احمثلتن :وفيما يمي 
 

المستخمصات المائية لمجت في انبات البذور ونمو البادرات  ( تاثير1جدول تحميل التباين رقم)
 لنبات الموبيا.

مصدر التغاير أو 
 التباين

Mean Square 

النسبةالمئوية  درجات الحرية
 لالنبات

طول الرويشة 
 سم

طول الجذير 
 سم

الوزن الجاف 
 لمرويشة غم

الوزن الجاف 
 لمجذير غم

 0.00024 0.00737 13.905 14.154 833.600 5 المعامالت
 0.00000517 0.000173 0.438 0.4961 10.666 12 الخطا التجريبي

 



 

442 

   فاتن خليل ابراهيم

( تاثير المستخمصات المائية لمجت في انبات البذور ونمو البادرات 2جدول تحميل التباين رقم )
 لنبات الحمص

مصدددر التغدداير 
 او التباين

Mean Square 
درجات 
 الحرية

النسبة 
المئوية 
 لالنبات

طول 
 الرويشة سم

طول الجذير 
 سم

الوزن الجاف 
 لمرويشة  غم

الوزن الجاف 
 لمجذير غم

 0.00432 0.0178 19.78 10.54 1952.88 5 المعامالت
 0.000025 0.00068 0.0519 0.145 6.22 12 الخطاالتجريبي

 
تأثير مخمفات الجت في إنبات ونمو نوعين من البقوليات  (3جدول تحميل التباين رقم )

 ) الموبيا والحمص (
نوع 
 النبات

مصدر التغاير 
 او التباين

درجات 
 الحرية

Mean Square 

النسبة  
المئوية 
 لالنبات

طول 
المجموع 
الخضري 

 سم

طول 
المجموع 
 الجذري سم

الوزن 
الجاف 
لممجموع 
 الخضري غم

الوزن 
الجاف 
لممجموع 
 الجذري غم

 0.796 0.665 6.7500 12.356 150.00 3 المعامالت الموبيا
 0.0216 0.000891 0.0908 0.1758 10.500 8 الخطاالتجريبي

 0.50294 0.4385 27.1941 49.6941 410.0833 3 المعامالت الحمص
 0.0461 0.05135 0.9708 0.3008 11.5833 8 الخطاالتجريبي

 
 

 المناقشة
احماثرررررتم احرررررلا حرررررن ظ فررررر  إنثرررررلخ ننلرررررن ثرررررلة اخ ل ئرررررنح  احزنثترررررل ناح لررررر  ثمرررررفات   ان

هرلا احماثرتم قرة  ن% ل ل نر ل  احلرلت احل مر  2552051551055احم ا تج لأمجزئلخ احجخ تنة 
ناحمر  م رنن     allelochemicalتعرجا احرى ا مرنات لجزءرلخ احجرخ تزرى ل  ثرلخ تمزرو تزتهرل  

إل أجرررل خ احث رررنر إحرررى ا مرررنات األجرررجات 5قلثزرررر حزرررلنثلن فررر  احلرررلت حهرررلا أل رررن اأمجسئرررهل لللترررل 
مم رر   لنهررل تررن م تررو احغأررل ان  لإ ،احنثلمتررر احلجمزءررر تزررى نررنامم ات ررتر الننتررر ثم ا تررج لعتنررر

ف رة . ( Rice , 1984ة احنثلمرلخ احمر  منلرن فتهرل   فرم زرل احلجزءرلخ احنثلمترر فر  احم ثرر حمر ا  
لمث تلخ نثلخ احجخ اثمخ انثلخ ثلن  اح من نان هرلا احماثرتم  رلن  ق 1967ةMegie et alل  
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ناحمرر  م رر  خ احررى احم ثررر لررن لجزءررلخ احجررخ فءرر  ة اأررر اج اهررل  saponinsثأررث  اتلننتررل نال 
ار خ ثتنخ ان احلأمجزئلخ احلللترر حلجزءرلخ نثرلخ احجرخ اق 1991ة,James and Ann ل لن

ثج ل لعننا تزى نلن نممن  ثلة اخ احجتل . لرل مجرت  نمرللم احث رر ان احماثرتم فر  انثرلخ ثرلن  
 Mousaviة اأررنثلم  احزنثتل ناح ل  تجةاة ثجتلة  م  تج لأمجز  ان او احجخ نهلا تمءو لر  

et al نثم ا ترج احث أرتملن نجرلن  نثرلخ   تر نجة ان احلأمجزئلخ احلللتر تن او نأرتق2013ة 
نان  5انثرلخ احثرلن  ننلرن احثرلة اخ حنثرلخ  نمرر احجثرج  فرثج ل لعننا غم/حم  اا خ 10530550

ثتنلرررررل اتمرررررخ  ،تزرررررىأنمرررررللم احمج ثرررررر اظهررررر خ ان لأمجزئرررررلخ اتن او اظهررررر خ مرررررلات ا ماثتمترررررل 
لأمجزئلخ احجلن  ملات ا اقل تزى انثلخ ننلن ثرلة اخ اح نمرر لل ان حرثع  احل  ثرلخ احلم ر    

ءرررلخ احنثلمترررر مرررلات ا احتزنثلاترررل تزرررى اتن أرررلم احجزرررنا فررر  احلنم رررر احل أرررمتلتر حزجرررل  ان لرررن احلجز
لرررن اح نتجررررر ناحجرررلت  ثمرررفات  احلعللزررررر  تءأرررر  اتجمرررجال اح لئرررل فرررر  نلرررن  رررل   احأرررلو نهرررلا قرررة

 ررررلح  جررررج   5ثلحلأررررمجز  5  لررررل تظهرررر  انرررره  زلررررل جاة احم  تررررج قررررة تررررجةاة احمررررفات  احماثتمرررر  
Donbos ق ل    1990ة  نجللتمهMedicarpin   احلأمجزئرلخ احلللترر حزجرخ ننجرة لاخ ف

مم لررن جسحهررل مررلات  احل  ثررلخ ترران اتحتررر احمرر  ، ن مررفات  ماثتمرر  فرر  إنثررلخ احثررلن  ننلررن احثررلة اخ
اتحتزنثلاتر ف  تلزتر انثلخ احثلن  قة م رنن لرن جرسل ملات هرل فر  تلزترر مجر   احثرلن  ثلحلرلت ان 

احجستل5  لرل ااثمرخ ثعر  احة اأرلخ احرى ان ثعر  احل  ثرلخ قرة مر ا  فر  ثعر  ان ألم ناأمملحر 
ق للررل ترر ةا احررى  (amylase_α chou,1999اتنجتلررلخ احلأررلهلر فرر  تلزتررر اتنثررلخ  ررلنجتم 

 ترررر ثرررتن ان ق2004ة al Weir et  اتلقرررر ان ماثرررتم انثرررلخ احثرررلن  نقرررة امء رررخ احنمرررللم لررر 
تلزتررر احمررنء  ناحثنررلت   فرر5نان هررلم احل  ثررلخ مرر ا  ATP  رر  ل  فرراحل  ثررلخ اتحتزنثلاتررر مرر ا  
 .احعلزتلخ اح تنتر احم  م ملة احى احملقر   فللل ت ا   ATPاح نل  نم زل لن انملة 

فلن اتجمرجال اح لئرل فر  إنثرلخ ننلرن نثلمرلخ ل ئرنح  احزنثترل  البيت الزجاجينف  نمللم 
نجرة أن اتجمرجال ان احماثرتم  رلن ا ثر   ناح ل  احلج نتر ف  احم ثر اح لنتر تزى لجزءرلخ احجرخ

ترن احل  ثرلخ اتحتزنثلاترر احمر   ل  ثمفات  احلجزءلخ احل لفر ة ثةنن م  تن ق ناحلا قة ت نن نلجلر
حزلنثلن ف  احللت ناحم  قرة ح ننهل قلثزر ن لجزءلخ احجخ إحى احم ثر م نن لن احلل ن قة م   خ ل

م ا  ثئن   لثلج   تزى احثلن  احلج نترر لأرثثر مرفات ا ماثتمترل ان مر ا  ثجر ل غتر  لثلجر   ترر 
 لرل ممءرو نمرللم احة حأرر احم ثرر .. PHم ا  تزى ثع  ئءلخ احم ثر احلهلر فر  نلرن احنثرلخ لارل 

لأمجزئررلخ ان او نأررت لن نجررلن  احجررخ ناحررل   ح تررر نجررةنا  ق(Yarnia et al ,2013لرر  
انثلخ ننلن نثلخ احجتزم ناتزى اجمجال ف  انثلخ ثرلن  نثرلخ احجرتزم  رةر   ف ا  ن جتجر ث لنةا اا  

 ثناأمر لأمجزئلخ ان او نثلخ احجخ .
نءللتررر األغجررتر لأررثثر احررن   احغررلال  ناحررلا قررة   فررقررة مرر ا    لررل ان احل  ثررلخ اتحتزنثلاتررر

تنع   تزى احثنلت اح نل  ناحعلزتلخ اتت تر األج ا احم  م مرلة إحرى احمغلترر ناحرلا تر ةا إحرى 
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ق ث ئررنل 1995نم تررة احنمررللم للنجةمرره أررعتة ة 5 ( 2002) الجبددوري وناصددر ، اجمررجال احنلررن 
تر ف  ئنة لرن فرنل احئرنتل تنرة نلنهرل فر  م ثرر  لنترر تزرى اجمجال ف  احنلن نتةة احع ة احجل  

  Ayub et al% .  لرل ممءرو نمرللم احة اأرر لر  للنجرةم4لجزءرلخ جهر   احجرل  احل رلفر ثنأرثر 
 Brassicaثرررلن احلأمجزئرررلخ احلللتررررر حاسارررر انررررنا  لرررن احث نحتررررلخ احجرررخ ناحث أررررتم نالق2013ة

ن  ننلرررررررررررن احثرررررررررررلة اخ حنثرررررررررررلخ انثرررررررررررلخ احثرررررررررررل  فررررررررررر نجن/ جرررررررررررم ااررررررررررر خ أرررررررررررزثتل%10نثنأرررررررررررثر 
اثمخ احنمللم ان اتجمجال ف  احنلن  منل احجرجت احج ر ا ناحجرل ا أ لل  MilletنSorghumاح ج

ان احنجن احجلة حهلل  ف  ل ئنح  احزنثتل ناح ل  قة انجء  تنة جترلة  فمر   احم  رتن أا أن 
إحررى إل لنتررر م ررنل نأأررثنتتن قررة  ررلن مفات هلررل اقررل نهررلا قررة تعررجا  ا  نا ررة ل  فمرر   احم  ررتن أأررثنت

احل  ثلخ احلم     لن احلجزءلخ ثعلزتر احغأتل إحى ل  ثلخ أج ا قة م نن اثأرم ان ات رة م  تثرل 
ن ثلل م نن احل  ثلخ قرة غأرزخ نقرل م  تجهرل ال قرة أاثمرخ احة اأرلخ احرى ان احل  ثرلخ اتحتزنثلاترر 

 للترر ان إ تللترر ثنجرنة اح للنرلخاحلم     لن األججات احنثلمتر ان احلجزءرلخ معرلن  لرن م رنتخ  تلت
ا ثر   ا  احةقت ر ف  احم ثر . نمم نل احى ل  ثلخ اج ا ثمثتعر لجمزءر ث تر تمغت  مفات هرل الرل مرفات  
 2-1ان ت ررل مفات هررل نهررلا لررلتث   اتنجءررل  اح لئررل فرر  مفات هررل احماثتمرر  تنررة فمرر   احم  ررتن 

ننجررة ان نمررللم ، ق1999 5نجللتمرره  Blum ةأأررثن  ل ل نررر لرر  مررفات  احلجزءررلخ ثررةنن م  ررتن  
احمرر  ل رر خ ثررلن إ ررلفر لجزءررلخ احرر ج احررى احم ثررر أررثثخ  ق1999 ةاحمج ثررر ممءررو لرر  ة اأررر أررعتة

انجءل رررل  ثتررر ا فررر  احنلرررن نم رررنتن احع رررة احجل ترررر فررر  ل لئرررتل ة اح لررر  5 احثجاحترررل 5 احثرررلقست ق 
فات  اتحتزنثررلا  حلجزءررلخ ق  ررنل احمرر2011نجللتمره ة Bonamomiنممءرو لرر  احنمررللم لرر  ة اأررر 

احجخ نمفات هل تزى نلن نثلملخ احجخ ف س تن مفات هل تزى أننا  احءم تلخ احلمناجة  فر  احم ثرر 
نلرن احثرلة اخ   فر مفات هرل لل ان احملات  احماثتم  حلجزءلخ احجخ لال جترلة  فمر   احم زرل أرنات فر  

ثرلن لأمجزئرلخ احلللترر  ث رنمم لن هل احننلن احنثلملخ احلج نتر ف  احم ثر نثهلا تل ن ان نأم
حلجزءلخ احجخ مأث  مفات ا ماثتمتل ف  إنثلخ ننلن ثلة اخ احزنثتل ناح لر  لثتنرر ثرلن أ ار  نثرلخ 

% ثلحنأررثر حجلتررر  احئرررءلخ احلة نأرررر ة احنأرررثر احللنترررر 5 25تنرررة م  ترررج ح لررر   ألأررتر هرررن ا
فرررلن لجزءرررلخ احجرررخ احل رررلفر احرررى  رررلح  ، مرررنل اح نتجرررر 5 مرررنل احجرررلت  ناحرررنجن احجرررلة حهلرررل ق

 ئرء احم ثر تزى ج ل لأ نو تثتن ان نثلخ اح ل  قرة اظهر   ألأرتر حزلعللزرر تنرة م  رتن 
 حجلت  احئءلخ احلة نأر .أأثن   ثلحنأثر 

 
 
 
 
 



 

444 

 .....التأثير االليلوباثي لمخلفات الجت

 المصادر
ق . مررفات  لأمجزئررلخ أجررجات لجمزءرررر 2005احجثررن ا 5 ثررلق  تثررة جزررة ننلئرر  5 تزرر  ف هررنة ة
لجزررر احثئرر    Triticum aestivumLحأررثعر أةغررلل لعلرر   فرر  إنثررلخ ننلررن اح نمررر  

 .  113 -101ق : 18احعةة ة 6حزعزنم احج اتتر 5 احلجزة 
هر   احجرل  تزرى اإلنثرلخ نثعر  ق .احمرفات  أحم رلةا ألن او ج 1995أعتة 5 جنرلن تثرة احجرلحو ة

-112ق : 4ة 37ئءلخ احنلن حئنءتن لن فنل احئرنتل . لجزرر ج اترر اح افرةتن 5 احلجزرة 
117  . 

ق . احجهرة اتحتزنثرلا  حزر ج ناحمللمرر فر  أنثرلخ ننلرن أئرنلة 1999أعتة 5 جنرلن تثرة احجرلحو ة
م / جللعرر احلنئرل / لن اح نمر نثعر  احنثلمرلخ احث نحترر . أم ن رر ة مرن ام /  زترر احعزرن 

 احع او . 
ق . تسقرر ل ا رل احنلرن ثلحم رلة 2011ئلحو 5 جل   لهةا نلهةا 5 تثة احنهل  تثرة احر جاو ة

اح ترررلم  حنرررنتتن لرررن اتةغرررلل نااررر م فررر  نلرررن ن لئرررل احرررل   احئرررء ات . احلررر مل  احعزلررر  
 نتألن . 27-26احجلل  ح زتر احج اتر / جللعر م  تخ حزءم   لن 
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