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تأثیر مغسوالت األمطار االصطناعیة والمغسوالت المائیة ألوراق 
Godetiaاآلس والبرتقال في إنبات ونمو نباتي الزینة الجودیشیا

grandiflora L.والسنتوریاCentaurea Cyanus L.

م.م. وسن صالح حسین
الموصلجامعة  –العلوم كلیة 

١٩/١٢/٢٠١٠لنشر : ؛ تاریخ قبول ا ١٧/٦/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
تضمنت الدراسة إجراء تجارب في البیت الزجاجي لمعرفـة التـأثیرات األلیلوباثیـة لمغسـوالت 

(األس ، البرتقال ، األس والبرتقال) فـي األمطار االصطناعیة والمغسوالت المائیة ألوراق كل من 

  ا .إنبات ونمو نوعین من نباتات الزینة الجودیشیا والسنتوری

أظهــرت النتــائج حصــول تبــاین فــي التــأثیرات االلیلوباثیــة لمغســوالت األمطــار االصــطناعیة 

ـــــاتي ـــــیط فـــــي طـــــول الجـــــذر لنب ـــــة حـــــدوث تثب ـــــال) مبین ـــــال ، األس والبرتق ـــــألوراق (األس ، البرتق ل

میــع المعــامالت فــي حــین نالحــظ حــدوث زیــادة فــي كفــاءة اإلنبــات ج(الجودیشــیا والســنتوریا) فــي 

ئویـــة لإلنبـــات للنبـــاتین فـــي جمیـــع المعـــامالت ، كمـــا أشـــارت النتـــائج إلـــى أن مغســـول والنســـبة الم

األمطار االصطناعیة للبرتقال كان أقل تأثیرًا .

أمـــا عـــن تـــأثیر المغســـوالت المائیـــة (النقیـــع) لـــألوراق (األس ، البرتقـــال ، األس والبرتقـــال) 

د كـل المعـامالت باسـتثناء الـوزن نالحظ بأن نبات الجودیشیا أظهـر زیـادة فـي جمیـع الصـفات وعنـ

الجاف للمجموع الجذري فلـم نالحـظ وجـود فـروق معنویـة بـین المعـامالت فـي حـین أظهـر سـنتوریا 

تثبیطًا في طول الجذر عند معاملته بالمغسوالت المائیة لألوراق (األس ، البرتقال ، األس والبرتقال) .

The Effect of artifical leachate and aqueous leachate of
leaves Myrtus and Citrus on Seed germination and growth

of Two Ornamental Plants Centaurea and Godetia

Assistant. Lecturer Wasan S. Hussein
College of Science / University of Mosule

Abstract:
This study was includes Green house experiment to invegestigate

allelopathic effect of artifical leachate and aqueous leachate of leaves (Myrtus ,
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citrus , Myrtus and citrus) on seed germination and growth of two different

kinds of ornamental plants (Centaurea Cyanus L. and Godetia grandiflora L.).

The results indicates a difference in allelopathic Effects of artifical

leachate leaves (Myrtus , Citrus , Myrtus and Citrus) caused reduction in Root

length (Godetia and Centaureal in all treatments also showed increase on

seedling growth and seed germination of the ornamental plants , the results

showed that artifical leachate of citrus caused less effects.

The effects of aqueous leachate leaves (Myrtus , Citrus , Myrtus and

Citrus) showed increase between treatments in dry weight. The centurea plant

showed drecrease in Root length when treated by aqueous leachate leaves

(Myrtus , Citrus , Myrtus and Citrus) .

المقدمة :
أهتم اإلنسان ومنذ القدم بنباتات الزینة بصورة عامة والزهور بشكل خاص وأزداد هذا 

صول السنة المختلفة االهتمام مع تطور الحضارة إذ أتجه اإلنسان إلنشاء حدائق تزهر خالل ف

وتعد نباتات الزینة أجمل ما في الكون من نباتات ویمكن استخدامها ألغراض التنسیق والتجمیل 

الحدائق والمنتزهات والشوارع كما یمكن تنمیتها داخل الغرف والمكاتب والمباني على اختالف  في

)1984أنواعها . (رسول ،

Centaureaتعتبر نباتات السنتوریا  Cyanus L. الجودیشیا و

Godetia grandiflora L. تكون فترة حیاتها محددة (من نباتات الزینة الحولیة الشتویة

وتعتبر الحولیات من أهم نباتات الزینة نظرًا لتعدد أنواعها )بموسم نمو واحد تنمو وتزهر خالله

تزرع بذور هذه ووفرة أزهارها كما أنها تضفي الجمال والرونق على المكان الذي تنمو فیه ، 

النباتات أوائل الخریف وأواخر الصیف وتزهر نباتاتها في أواخر الشتاء والربیع وتموت خالل 

سم) وأزهاره كبیرة توجد في 70أشهر الصیف ، یبلغ متوسط ارتفاع نبات الجودیشیا حوالي (

ت أما نباOnagraceaeوهو من العائلة األحمر األرجوانيأصنافه نورات سنبلیة وأجمل 

.)1987،وتكون أزهاره شعاعیة (طواجن Asteraceaeالسنتوریا فهو من العائلة المركبة

وتعد النباتات آنفة الذكر من األنواع التي تكثر زراعتها في المنتزهات والحدائق العامة 

وألشجار ،والمنزلیة وخاصة تحت شجیرات األس وأشجار الحمضیات وخاصة البرتقال 

رتقال تأثیرات الیلوباثیة على األنواع النباتیة األخرى وقد یعود تأثیرها الحمضیات ومنها الب

 تالتي شخص نكتیبااللیلوباثي إلى احتوائها على الحوامض العضویة والحوامض األمینیة وال

  .)١٩٩٥كمركبات االلیلوباثیة (الطائي ، 



…تأثیر مغسوالت األمطار االصطناعیة والمغسوالت المائیة ألوراق اآلس والبرتقال

٤٩٢

ر رمز للحب ي كان الیونانیون القدماء یقدمونها لموتاهم وتعتبتلا األس اتأما شجیر 

متلك تأثیرات ت اوالنصر تعود للعائلة اآلسیات والتي تشمل اآلس والیوكالبتوس وغیرها . فأنه

،الیك (قبیسي مالحاوي على زیوت عطریة وحوامض الستریك وال اااللیلوباثیة قد تعود إلى تركیبه

2004(.

أشجار البرتقال و ونظرًا لكثرة زراعة نباتات الزینة في الحدائق العامة والمنزلیة تحت

األمطار علیة أجریت هذه الدراسة لمعرفة التأثیرات االلیلوباثیة للمغسوالت ،األس  اتشجیر 

Citrusلألوراق البرتقال (النقیع)المائیة والتسغوالماالصطناعیة  sinensis L.  واألس

Myrtus Communis L.یشیا .في أنبات ونمو نوعین من نباتات الزینة السنتوریا و الجود

:مواد العمل وطرائقھ
تضمنت الدراسة تجارب أجریت في البیت الزجاجي لدراسة التأثیرات االلیلوباثیة لمغسوالت 

األمطار االصطناعیة والمغسوالت المائیة (النقیع) ألوراق األس والبرتقال في إنبات ونمو نوعین 

من نباتات الزینة السنتوریا و الجودیشیا .

باتیة :جمع النماذج الن
وخالل فترة 2007/11/20جمعت األوراق الطریة ألشجار البرتقال وشجیرات األس في 

الدراسة من حدیقة منزلیة وقطعت إلى قطع صغیرة وحفظت في أكیاس بالستیكیة في الثالجة 

م) لحین االستعمال .◌ْ 4(بدرجة 

مصدر البذور لألنواع النباتیة : 
Centaureaالسنتوریاالشتویة وھيتم اختیار نوعین من نبتات الزینة  Cyanus L.

Godetiaالجودیشیا  grandiflora L.في وتم الحصول على البذور من أحد المشاتل المحلیة

االختبار وكانت نتائج)2±م  ْ 25مدینة الموصل واختبرت حیویة البذور عند درجة حرارة (

.%)65.16%) والسنتوریا (60.50جودیشیا (
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) : یوضح طریقة المطر االصطناعي والنقع١الشكل (

ѧѧγϐϣ�έϳΛ́ѧѧΗ�ΕέΩΎѧѧΑϟ�ϭѧѧϣϧϭ�έϭΫѧѧΑϟ�ΕΎѧѧΑϧ·�ϲѧѧϓ�ϝΎѧѧϘΗέΑϟϭ�α Ϸ�ϕέϭ�Εϻϭ
لنبات الزینة :

%) وزن : حجم 10س والبرتقال : بتركیز (آلتحضیر مغسوالت أوراق ا.١

،غم) من األوراق الطریة المقطعة لنبات األس 10حضرت مغسوالت األوراق بنقع (

من أوراق األس  )غم 10ثم (،من األوراق الطریة لنبات البرتقال كل على حدا )غم10و(

ساعة) ثم رشحت باستخدام قمع بخنر مزود 48مللتر ماء مقطر لمدة (100والبرتقال معًا في 

whatmanبأوراق ترشیح نوع ( No.1 وتم استخدام الراشح لغرض زراعة البذور في البیت (

2005(الزجاجي  , shehata , El-khowas. (

لألوراق األس والبرتقال .جمع مغسوالت األمطار االصطناعیة.٢

على حدا واألس جمعت المغسوالت المائیة لألوراق النباتیة من األس والبرتقال كال

والبرتقال معًا بطریقة المطر االصطناعي حیث تم أخذ ثالث أحواض بالستیكیة بأبعاد

)50 x 40 x 15 cm((600)یحوي األول والثاني على) 0.1ثقب قطر كل ثقبmm ویبعد (

(A) وضع في الحوض األعلى (2cmكل ثقب عن اآلخر ( (7500 ml ماء مقطر) لیسقط

ثم تتجمع المغسوالت )من األوراق النباتیة250gm) الحاوي على (Bعلى الحوض الوسطي (

والذي بدوره یعید الماء المتجمع فیه إلى الحوض )C(النباتیة لألوراق النباتیة في الحوض السفلي

)A عن (ریق مضخةطpump) 48مرتبط بأنبوب خاص لنقل الماء وتستمر هذه العملیة

ود ز ویتم بعدها ترشیح المغسوالت المائیة المتجمعة من الشوائب بواسطة قمع بخنر م)ساعة

whatmanبورق ترشیح نوع ( No.1لحین االستخدام في االختبار ْم) ٥( ) ویحفظ الراشح بدرجة

Chou)اإلحیائي  ,   )١(في الشكل . كما مبین (1999



…تأثیر مغسوالت األمطار االصطناعیة والمغسوالت المائیة ألوراق اآلس والبرتقال

٤٩٤



ح حسنوسن صال

٤٩٥

االختبار األحیائي :
بطریقة النقیع )لألس ، البرتقال ، األس والبرتقال(لدراسة تأثیر المغسوالت المائیة ألوراق 

واألمطار االصطناعیة في إنبات ونمو البادرات ألنواع نباتات الزینة أتبعت الطریقة اآلتیة في 

  الزراعة :

المزیجیة وملئت بالتربة (10cm)وارتفاع (37cm)ر استخدمت أصص بالستیكیة بقط

وتم إضافة 2007/11/26من نباتات الزینة بتاریخ بذور)10وزرعت في كل أصیص (

مل) من النقیع ومغسوالت األمطار االصطناعیة لكل من اآلس والبرتقال على حدا ومن ثم 10(

في حین تم إضافة ماء مقطر  دةلمرة واحاآلس مع البرتقال وبواقع ثالث مكررات لكل معاملة

ادرات تم دراسة بعض صفات النمو .بللمقارنة وبعد ظهور ال

الصفات المدروسة : 
. كفاءة اإلنبات بذرة / یوم ١

عدد البذور النابتة في العد الثالث            عدد البذور النابتة في العد األول     عدد البذور النابتة في العد الثاني     
  ــــــــــــــــ +ــــــــــــــــــ   + ــــــــــــــــ 

عدد األیام                            عدد األیام                             عدد األیام

( Saied , 1984 )
. النسبة المئویة لإلنبات ٢

حیث حسبت حسب المعادلة 
عدد البادرات الظاھرة       
x100النسبة المئویة لإلنبات % =                                 

عدد البذور المزروعة
( Saied , 1984 )

م أخذ قیاس طول أطول جذر لكل معاملة في كل مكرر ت-. طول المجموع الجذري (سم) : ٣

وسجل المعدل .

ل مكرر وأخذ المعدل كعدد األوراق : حسبت عدد أوراق خمس نباتات في .٤

الوزن الجاف للمجموع الجذري (ملغم) : أخذت األوزان بعد أن جففت العینات في لفرن لمدة .٥

.ْم) ٧٠( عند درجة)ساعة72(

التحلیل اإلحصائي : 
وأجري التحلیل (.R.C.B.D)نفذت التجارب حسب تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 

وقورنت المتوسطات الحسابیة باستخدام اختبار دنكن متعدد المدى SASاإلحصائي باستخدام 

.%5عند مستوى احتمال 

النتائج والمناقشة:
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س ، البرتقال ، اآلس األ(أن االختبار اإلحیائي لمغسوالت األمطار االصطناعیة ألوراق 

یشیر إلى حدوث تحفیز في كفاءة اإلنبات والنسبة المئویة إلنبات (1)في الجدول )مع البرتقال

نبات الجودیشیا عند جمیع المعامالت وكانت أعلى نسبة تحفیز هي للنباتات المعاملة بمغسوالت 

ما نالحظ حدوث ك % على التوالي٩٨و  ١.٠٢٥حیث بلغت األمطار االصطناعیة للبرتقال

تحفیز في هاتین الصفتین لنبات السنتوریا في حین تظهر النتائج حدوث اختزال في طول الجذر 

لنباتي الجودیشیا والسنتوریا وكانت أعلى نسبة تثبیط لجذور النباتات المعاملة بمغسوالت األمطار 

ط إلى طبیعة وقد یعزى هذا التثبی)سم على التوالي ٥.٤و  ٢.٧وبلغت (االصطناعیة لآلس 

المتحررة من شجیرات اآلس .المركبات

ومن مقارنة متوسطات المغسوالت المائیة لألمطار االصطناعیة نجد أن مغسوالت أوراق 

واضح في كفاءة اإلنبات وطول الجذر في حین أن مغسوالت  ياآلس كانت ذات تأثیر تثبیط

المعامالت ال تتفق هذه النتائج األمطار االصطناعیة ألوراق البرتقال أحدثت تحفیز في معظم

AL-Rubeaaمع ما الحظه  & AL-Saadowi (1985 a)بأن المركبات الفایتوتوكسینیة

الموجودة في االوراق الحیة ألشجار النارنج لها دور تثبیطي في نمو األنواع النباتیة المجاورة لها 

بتأثیر میاه األمطار وربما ألن تلك المركبات یمكن أن تتحرر إلى البیئة خالل عملیة الغسیل

یعزى ذلك إلى العامل الوراثي وحساسیة النبات للتأثیر االلیلوباثي لمغسوالت األمطار 

) اذ الحظت حدوث 2007االصطناعیة للبرتقال واآلس وتتفق هذه النتائج مع ما وجدته إبراهیم (

ادرات لنبات كلبهار بتأثیر مغسوالت أوراق البرتقال وربما یعزى ذلك إلى زیادة في طول الب

الصفات الوراثیة لهذا النبات .وتشیر الدراسة التي قام

Chou وKuo)1986( أن المركبات المتحررة منLeucaena Leucocephala L. بعملیة

Monsiو Leeالغسیل یكون تأثیرها انتخابیًا على نمو النبات وقد وجد تقریرًا كتب من (1963)

سنة تنص على أن (300)في وثیقة یابانیة یقدر عمرها بحدودKumazawaو Banzanقبل

المطر أو الندى یغسل أوراق أشجار الصنوبر الیاباني وتؤثر هذه المغسوالت على مجموعة من 

بإجراء Monsiو Leeالنباتات النامیة تحت هذه األشجار وقد أثبتت هذه المعلومات من قبل 

سلسلة من التجارب العلمیة .
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یبین تأثیر مغسوالت األمطار االصطناعیة لألوراق (اآلس ، البرتقال ، اآلس مع (1)الجدول 

في إنبات ونمو نباتي الجودیشیا والسنتوریا .)البرتقال

النبات
نوع 

المغسول

كفاءة 

اإلنبات

النسبة المئویة    

لإلنبات

طول الجذر 

(سم)

لجاف للمجموع الوزن ا

الجذري (ملغم)

الجودیشیا

مقارنة
Ƿ ȒҡǪ
  الربتقال

ȃ˅̝ ˒ٴ Ǫ̤ȇ�Ƿ ȒҡǪ

0.266 d
0.75 c
1.025 a
0.89 b

60 d
86 b
98 a

76.6 c

3.73 a
2.71 d
3.40 b
2.83 c

0.007 a
0.005 b
0.008 a
0.005 b

0.73280.153.120.0052متوسط الصنف

السنتوریا

مقارنة
Ƿ ȒҡǪ
  الربتقال

ȃ˅̝ ˒ٴ Ǫ̤ȇ�Ƿ ȒҡǪ

0.65 c
1.19 a
1.04 b
1.03 b

65 c
76 b
80 a
80 a

8.32 a
5.4 c

7.00 b
8.34 a

0.035 d
0.057 c
0.080 b
0.119 a

0.97274.977.270.069متوسط الصنف

متوسط المغسول

مقارنة
Ƿ ȒҡǪ
  الربتقال

ȃ˅̝ ˒ٴ Ǫ̤ȇ�Ƿ ȒҡǪ

0.463 d
0.402 c
1.028 a
0.92 b

62.5 b
81 ab

88.70 a
78.05 ab

6.00 a
3.95 c
5.05 b
5.79b

0.019 c
0.029 b
0.041 a
0.06 d

 القیم ذات األحرف المتشابهة لكل معاملة ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى

  %.٥احتمال 

س ، (اآل لألوراق )النقیع(لم تظهر النتائج وجود فروقات معنویة بین المغسوالت المائیة 

في حین )2المعامالت للوزن الجاف لنبات الجودیشیا في الجدول ()البرتقال ، اآلس مع البرتقال

نالحظ وجود زیادة في بقیة الصفات وأظهر اآلس تفوق في أعطاء أعلى نسبة تحفیز وتشیر 

المعاملة النتائج إلى عدم وجود فروقات معنویة في طول المجموع الجذري لنبات الجودیشیا 

مغسوالت المائیة ألوراق اآلس ، اآلس مع البرتقال ، وهذا التباین قد یعزى إلى حساسیة الجزء بال

النباتي إذ أن بعض المركبات األلیلوباثیة قد تؤثر في نمو جزء دون اآلخر .

أما بادرات نبات السنتوریا فنالحظ حدوث تحفیز في جمیع الصفات المدروسة باستثناء 

أظهر انخفاض في الطول وكانت أعلى نسبة انخفاض هيطول المجموع الجذري إذ

عند المعاملة بمغسوالت أوراق البرتقال یعود إلى كون الجذر هو الجزء األول الذي )35%(

یكون بتماس مع المركبات االلیلوباثیة في التربة ، في حین نالحظ أن المعاملة بمغسوالت اآلس 

عظم الصفات ویعود ذلك إلى طبیعة المركبات مع البرتقال أحدثت أعلى نسبة تحفیز في م

االلیلوباثیة المتحررة إضافة إلى تركیزها أو طبیعة المركبات أو قد یعود إلى التحوالت 

البایوكیمیائیة للمركبات االلیلوباثیة نتیجة المزج بین المواد المتحررة من أوراق اآلس والمواد 

یر طبیعتها لكي تتحول إلى مركبات أبسط أو أكثر المتحررة من أوراق البرتقال الذي أدى إلى تغی

تعقیدًا .
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اآلس ، البرتقال ، اآلس مع (ومما تقدم نالحظ حدوث تباینًا في التأثیر لمغسوالت 

في نمو نباتات الزینة حیث نالحظ حدوث زیادة في معظم الصفات یترافق مع حدوث )البرتقال

ا وربما یعزى سبب ذلك لكون البذرة هي الجزء انخفاض في طول المجموع الجذري لنبات السنتوری

األكثر حساسیة للمركبات االلیلوباثیة المنتجة من قبل النباتات حیث أن اآللیة التي قد تؤثر فیها 

المركبات االلیلوباثیة في اإلنبات والنمو قد تكون نتیجة لتأثیرها في عملیة تشرب البذور بالماء 

),Rice1984بعض الفعالیات األیضیة (وفي انقسام واستطالة الخالیا وفي

لآلس ، البرتقال ، اآلس مع () یبین تأثیر المغسوالت المائیة (النقیع لألوراق) 2الجدول (

في بعض صفات النمو لنباتي الجودیشیا والسنتوریا)البرتقال

النقیعالنبات
كفاءة 

اإلنبات

النسبة المئویة    

لإلنبات

طول الجذر 

(سم)

ف للمجموع الوزن الجا

الجذري (ملغم)

الجودیشیا

مقارنة
Ƿ ȒҡǪ
  الربتقال

ȃ˅̝ ˒ٴ Ǫ̤ȇ�Ƿ ȒҡǪ

0,266 d
0.81 a
0.74 b
0.61 c

60.3 d
86.6 a
80 b

76.6 c

3.73 c
4.60 a
3.85 b
4.59 a

0.007 ab
0.008 a
0.005 b
0.007 ab

0.60675.84.180.006متوسط الصنف

السنتوریا

مقارنة
Ƿ ȒҡǪ
  الربتقال

ȃ˅̝ ˒ٴ Ǫ̤ȇ�Ƿ ȒҡǪ

0.65 d
0.98 c
1.16 b
1.021 a

64.0c
63.3 c
76.6 b
70.0 a

8.32 a
6.4 c

5.36 d
7.52 b

0.035 c
0.051 b
0.053 b
0.070 a

1.01768.76.880.052متوسط الصنف

متوسط المغسول

مقارنة
Ƿ ȒҡǪ
  الربتقال

ȃ˅̝ ˒ٴ Ǫ̤ȇ�Ƿ ȒҡǪ

0.463 a
0.89 b
0.97 a
0.92 a

62.5 c
74.95 b
78.25 a
73.3 b

6.00 a
5.51 b
4.56 c
6.06 a

0.019 d
0.030 b
0.029 c
0.038 a

 القیم ذات األحرف المتشابهة لكل معاملة التختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى

  %.٥احتمال 

المعامل إلى حدوث تثبیط في عدد األوراق لنبات الجودیشیا (2)تشیر النتائج في الشكل 

بمغسوالت األمطار االصطناعیة وكانت أعلى نسبة تثبیط عند معاملة هذا النبات بمغسوالت 

وقد یعزى هذا إلى طبیعة أو نوعیة  ورقة ٤.٧٨حیث بلغت األمطار االصطناعیة لآلس

أن أشجار Baker(1966)المركبات االلیلوباثیة المتواجدة في هذه األوراق فقد وجد 

globulesالیوكالبتوس L.Eucalyptus تنتج مواد مثبطة لنمو الجذور وكذلك الرویشات

) أن فشل األنواع العشبیة في النمو b1985وجماعته (AL-Saadowiلبادرات الخیار كما وجد 

تحت أشجار النارنج یعود إلى المركبات المتطایرة وغیر المتطایرة الموجودة في األوراق الفتیة 

ن الفصل الورقي والغازي أوضح بأن المتطلبات المتواجدة هي ذات والمسنة لتلك األشجار وأ

طبیعة فینولیة وقابلة للذوبان في الماء وبهذا یمكن أن تغسل من األوراق الحیة عن طریق المطر 
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٤٩٩

B-Pineneووجد بأنها تشمل مركبات , octamol  وLimonen أما نبات السنتوریا فقد ،

المعامالت وكانت أعلى نسبة عند معاملتها بمغسول أظهر زیادة في عدد األوراق في جمیع

أن هذا االختالف في استجابة أنواع نباتات الزینة  . ورقة ٩.١٣حیث بلغت أوراق البرتقال

للتأثیرات االلیلوباثیة ألشجار البرتقال وشجیرات اآلس قد یعود إلى شكل النبات أو تركیبه . 

في عدد األوراق لنبات الجودیشیا المعامل حدوث انخفاض (3)تظهر النتائج في الشكل 

في حین نالحظ )اآلس ، البرتقال ، اآلس مع البرتقال(بالمغسوالت المائیة (النقیع) األوراق 

حدوث زیادة في عدد أوراق بادرات نبات السنتوریا وأن هذا التباین قد یعزى إلى العوامل الوراثیة 

اآلس ، البرتقال ، (بات المتحررة من أوراق نباتات بین أنواع نباتات الزینة والى طبیعة المرك

1984حیث أشار ()اآلس مع البرتقال , Rice بأن هناك عدة عوامل وراثیة وبیئة لها دور (

كبیر في تنظیم حركة المركبات من النباتات الواهبة ومن ثم تنظیم استجابة النبات المستقبل 

ركبات بصورة متجانسة . للمركبات إذ أن أنواع النباتات ال تستلم الم
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السنتوریا                                       الجودیشیا

تأثیر مغسوالت األمطار االصطناعیة ألوراق (األس ،البرتقال،األس والبرتقال) في (2)الشكل

عدد األوراق لنباتي الزینة الجودیشیا والسنتوریا
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4.47

4.94 5.13
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8.73 8.6
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مقارنة االس البرتقال االس و 
البرتقال

مقارنة االس البرتقال االس و 
البرتقال

السنتوریا                                       الجودیشیا

س ،البرتقال،االس والبرتقال) في عدد األوراق ) تأثیر مغسوالت (النقیع) ألوراق (اال٣الشكل(

لنباتي الزینة الجودیشیا والسنتوریا
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