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 الخالصة

أجريتتت تجربتتة فتتت البيتتت الستتلكت باستتتبدام ستت ادين ب ستتتيكية متتن اجتتل معرفتتة التتت  يرات ا ليلوبا يتتة        

والمضتافة  ال اتجة عن زراعة  بات الحلبتة )صت ه د تدف( فتت تربتة مزروعتة ستابيا بصت نين متن ح  تة الببتز

 نتتنت  .اليهتا متبييتات المجمتول البضترف والجتنرف ل بتات الحلبتة المت بونة فتت مرحلتتت  متو )بتادرة و ضت (

. أظهرت  تتائ  التحليتل ا حصتائت للبيا تات بتان  باتتات الحلبتة CRDالتجربة وفق التصميم العشوائت الكامل 
ة وتحمت  ميار تة متل المزروعتة فتت تربتة المزروعة فت تربة مزروعة سابيا بصت ه الح  تة العتز اك تر مياومت

ومعامتتل التحمتتل والبتترولين وا بنتتال دليتتل الضتترر  a,bمتتن حيتتت ارتنتتال قتتيم كلوروفيتل  -3-صت ه تلعنتتر 
وارتشاح ايو ات الصوديوم وزيادة  سبة المجمول الجنرف/ البضرف فت حين حصل ت بتي  فتت  باتتات الحلبتة 

ودليتتل الضتترر  aلميار تتة )بتتدون متبييتتات( فتتت صتتنة كلوروفيتتل فتتت تربتتة متبييتتات الحلبتتة ميار تتة متتل تربتتة ا
وارتشاح ايو ات الصوديوم و سبة المجمتول الجتنرف/ البضترف متل ارتنتال قتيم معامتل التحمتل  فتت حتين لتم 

تظهر لمرحلتت ال مو ت  يرات مع وية  فت جميل الصتنات المدروستة عتدا التنتوق الحاصتل فتت معامتل التحمتل 

 مزروعة فت متبييات مرحلة البادرة.فت  باتات الحلبة ال

 كلمات دالة: اليلوبا ت  ح  ة  حلبة

 18/8/2013قبوله   9/23/ 2012 :تاريخ تسليم البحت

 المقدمة
هتن  الكلمتتة فتتت ا ليلوبتا ت ظتتادرة علميتتة قديمتة قتتدم التتتاريخ وعلتع التتردم متتن عتدم وجتتود مصتت ل  ل       

علتع ا تر  شتر اول  0796ا  ان فكرة التضاد الحياتت ابنت م حا جديتدا فتت العتالم عتام المعجمات العربية. 

( والتنين عرفتوا ا ليلوبتا ت با ته علتم 8118وآبترون  Olofsdotter) Riceكتاب باللغة ا  جليزيتة للمللته 
تية مصتدرا مهمتا فتت جديد يشير الع التناعل الم ش  والم ب  بين  وعين من ال باتات. يعد تحلل المبلنات ال با

تحرر المركبات التضادية الع البيئة وتعتمد فعالية المركبات المتحررة علع  وعية المبلنتات وظتروه التحلتل 

وتعتبتتر دتتن  ال رييتتة متتن اك تتر ال رائتتق فعاليتتة فتتت تحتترر المركبتتات  .(Mandove) 0721.وعمتتر ال بتتات

(. ان المركبات التضادية لها تا يرات مباشرة فت Mojuder 8111.التضادية الع البيئة وتراكمها فت التربة )
العمليات ا يضية المبتلنة م ل محتوى ال بات من الكلوروفيل وفت تغيتر  نانيتة ا دشتية البلويتة ودتنا التغيتر 

(  وان (Balke, 1985, Colton, Einhellig, 1980يتلدف التع التبتاين فتت امتصتاو ا يو تات المبتلنتة 
ات التضادية دالبا ما يلدف الع زيادة ا تاج المركبتات ا يضتية ال ا ويتة م تل الحتامل تعرل ال باتات للمركب

ا مي تتت البتترولين والستتكريات والتتنائبات العضتتوية كمتتا ان بعتتل المركبتتات تتتل ر علتتع محتتتوى ال بتتات متتن 

البتتتتروتين عتتتتن  ريتتتتق ت بتتتتي  ارتبتتتتا  ا حمتتتتال ا مي يتتتتة لتكتتتتوين البتتتتروتين ممتتتتا يتتتتلدف التتتتع تراكمهتتتتا 

(Gershenzon  0726  وGorham  0721وآبرون). 

( ان للتضتاد الحيتاتت دورا مهمتتا فتت ا  ظمتة الزراعيتتة متن بت ل تا يراتتته Narwal)  8111اشتار 
الم ب ة او المحنزة كما ا ه قد يزيتد تركيتز المركبتات التضتادية ع تد ا ستتمرار بزراعتة  نت  ال بتات ان توجتد 

الزراعتتة المتدابلتتة والمستتتمرة والتتدورات الزراعيتتة  بي تتت  تتتائ    تت ت ا تتوال متتن ا  ظمتتة الزراعيتتة ودتتت

(Akmal  أن المستتبلو المتتائت ل بتات الحلبتة وتراكيتتز مبتلنتة أدى طلتع ت شتتي   متو بتتنور 8101وأبترون )

( بان المتبييات ال باتية ل بات الحلبتة فتت المراحتل العمريتة المبكترة 8108الحلبة بعد سبعة أيام. بين )عبد هللا  
ات تت  ير محنتتز فتتت ادلتتب الصتتنات النستتلجية وصتنات الحاصتتل ل باتتتات الح  تتة ميار تتة بالمراحتتل العمريتتة ن

( ان محصول الحلبتة يتبتادل متل محاصتيل الحبتوب او محصتول الي تن وقتد 0720المت برة وقد بين )حسين  
ن اجتل ابتبتار التت  يرات تزرل الحلبة محملة علع اليم  والشعير  وب اء علع ما تيدم جاءت الدراسة الحالية م

 ا ليلوبا ية المتبادلة بين محصولت الح  ة والحلبة با عتماد علع بعل آليات عمل المركبات ا ليلوبا ية.
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 مواد البحث وطرائقه
اجريتت الدراستتة فتت البيتتت الستلكت والمبتبتترات العائتدة ليستتم علتوم الحيتتاة / كليتة التربيتتة / جامعتتة 

المستتبدمة متن م  يتة ستادة وبعتويزة ودتت متن الم تا ق الزراعيتة فتت محافظتتة الموصتل حيتت جلبتت التربتة 

 ي تتوى  وتتتم جمتتل  باتتتات الحلبتتة متتن الحيتتول المزروعتتة فتتت م  يتتة تتتل استتيه / قضتتاء تلكيتته فتتت الموستتم 

وتم الجمل ب ل مرحلتين من ال مو مرحلة البادرات وال ض  حيت قلعت ال باتتات متل الجتنور  8117/8101
وبعد نلك تم فصل المجمول البضرف عن الجنرف وجننت دوائيا وق عت الع ق ل صتغيرة  تم  ودسلت جيدا

  ح ت وحنظت فت علب ب ستيكية لحين ا ستبدام.

دتم متن التربتتة )وزن: وزن(  تم وضتتعت فتت ستت ادين 011دتتم متن متبييتتات الحلبتة لكتتل 3تتم اضتافة 

وستدت فودتات الست ادين بغ تاء متن ال تايلون سم واضيه لكل س دا ة لتتر متاء 86كغم وق ر 6ب ستيكية سعة 
الم يب للتهوية وتركت الس ادين فتت البيتت الستلكت بشتكل عشتوائت لنتترة تحضتين لمتدة  ت ت أستابيل وبتتاريخ 

( واستتبدم المتاء ا عتيتادف فتتت -3-بتنور لصتت نين متن الح  تة )العتز وتلعنتتر  01تتم زراعتة  07/08/8101

%( متتن الستتعة الحيليتتة وتتتم ا هتتاء التجربتتة فتتت 91 تتوبت للتربتتة )التترف وتتتم المحافظتتة علتتع المستتتوى الر

تم اجراء تجربة فتت البيتت الستلكت حيتت تتم زراعتة  8108-8100وفت الموسم الزراعت ال ا ت  0/4/8100

( فتت جميتل المعتام ت الستابية وبعتد مترور 81/08/8108بنور من  باتات الحلبة )ص ه د دف( بتاريخ  01

بتادرات وكا تت عمليتة الترف تتتم عتن  1م تبنيته عتدد البتادرات فتت كتل ست دا ة التع اسبوعين متن الزراعتة تت

%( ونلتك عتن  ريتتق وزن الست ادين يوميتا وبعتتد 91 ريتق المتاء ا عتيتادف للمحافظتتة علتت الستعة الحيليتتة )

 يوما من الزراعة فت الموسم ال ا ت تم دراسة الصنات اآلتية:  91مرور 

فتت ا وراق حستتب ال رييتة التتت اورددتتا  a,bصتباا ال باتيتة: قتتدر كلوروفيتل او : تيتدير المحتتوى الكمتتت ل 

Saied) 0771 و  443( باستبدام ا سيتون وتمت اليراءة امتصاو الضتوء للراشت  علتع ا  توال الموجيتة

 وحسب المعاد ت ا تية: spectrophotomer ا وميتر باستبدام جهاز  461
Chla= (12.7 D 663 – 2.69 D 645) XV/WX 1000 

Chlb= (22.9 D 645 – 4.68 D 663) XV/WX 1000 

 تا وميتر علتع  461و  443: قراءة الك افة الضوئية للكلوروفيل المستبلو من ا  وال الموجية Dحيت ان 
 التوالت 

V 21: الحجم ال هائت ل سيتون المبنه بتركيز% 

W الوزن الر ب بالغرام لل سي  ال باتت النف تم استب صه : 
 

قتدر ارتشتاح ا يو تات بييتا  درجتة التوصتيل  injury index ا يا: تيدير درجة  بات ا دشتية ودليتل الضترر 

 Schimadaو  (Premachanderستتتتم حستتتب  رييتتتتة 0لرواشتتت  عي تتتتات قرصتتتية بي تتتر  (Ec)الكهربتتتائت 

الغليان لمتدة بمت  ( ونلك بييا  درجة التوصيل الكهربائت لرواش  ا  سجة الحية والميتة )بعد قتلها ب0722

 Hubacوقدرت درجة  بات الغشاء البلوف باستتبراج دليتل الضترر بمعادلتة ) Autoclaveدقائق( فت جهاز 

 ( وكما يلت: 0727وآبرون 
 

 قيا  رواش  ا  سجة الحية )قبل الغليان( ملموز/سم                   

 011×                                                        دليل الضرر=        
 قيا  رواش  ا  سجة الميتة )بعد الغليان( ملموز/سم         

 وبعد نلك تم تيدير ترشي  ايو ات الصوديوم والبوتاسيوم للرواش .

: تتم حستاب معامتل التحمتل لجميتل المعتام ت فتت الدراستة حستب Tolerance index ال تا: معامتل التحمتل 

 ( كما فت المعادلة اآلتية:0721) Wilkinsو Brown ريية 
  

 الوزن الجاه لل بات المعامل           

 معامل التحمل = 
 الوزن الجاه لل بات الميار ة            
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ر الحتامل ا مي تت )البترولين( فتت أوراق الحلبتة : تم تيتديProline concentrationرابعا: تركيز البرولين 

 تا وميتر  181( باستبدام جهاز الم ياه الضوئت وعلع  تول متوجت 0793وآبرون  (Batesحسب  ريية 
 وباستبدام محلول قياست من البرولين للحصول علع م ح ت قياست يتم بواس ته تيدير البرولين.

 

: تتم تجنيته المجمتول الجتنرف والمجمتول Root / shoo ratioبامستا:  ستبة المجمتول الجتنرف/ البضترف 

 ساعة وقدرت أوزا ها الجافة. 62م لمدة 91البضرف فت فرن ع د درجة 

 الوزن الجاه للمجمول الجنرف                       

 وحسبت ال سبة من اليا ون=    

 الوزن الجاه للمجمول البضرف                       
ال تائ  فت جداول م اسبة وتم تحليل ال تائ  احصائيا باستبدام الحاسوب ا لكترو ت وفق بر تام  سجلت جميل 

(SAS 0774 وقور تتت المتوستت ات باستتتبدام ابتبتتتار د كتتن المتعتتدد الحتتتدود ع تتد مستتتوى احتمتتتال )1 .%

 (0721الراوف وبله هللا  )
 النتائج والمناقشة

( تنتتوق  باتتتات الحلبتة فتتت التربتتة 8و 0ال باتيتتة: يتضت  متتن الجتدولين )او : تيتدير المحتتتوى الكمتت ل صتتباا 

فتت  -3-المزروعة سابيا بص ه الح  ة العز علع ال باتات المزروعتة فتت التربتة ستابيا بصت ه الح  تة تلعنتر 

ف فتتت  باتتتات 8457و 8152وب ستبة ) a,bصتنتت الكلوروفيتتل  ف مع ويتا %( علتتع التتوالت فتتت حتتين ظهتر ا بناضتتا
الحلبة فت التربة المزروعة سابيا بالح  ة والمضافة اليها متبييات البضرية والجنريتة ل بتات الحلبتة قياستا متل 

%( علع التتوالت فتت حتين لتم 8753% و8859وب سبة ) aمعاملة الميار ة )بدون متبييات( فت صنة كلوروفيل 

فتت  باتتات الحلبتة فتت التربتة المزروعتة بالح  تة والمضتافة  a,bفروقات مع ويتة فتت صتنتت كلوروفيتل  تظهر
اليها متبييات الحلبة فت مرحلتت البادرة وال ض  وفيما يبو ت  ير ا ص اه والمتبييات ال باتية تنوقتت  باتتات 

قياستا متل جميتل المعتام ت ا بترى  الحلبة المزروعة فت تربة ص ه العز وبدون متبييات )معاملتة الميار تة(

ف مع وياف فت صنة الكلوروفيل  فت  باتتات الحلبتة المزروعتة فتت تترب صت ه الح  تة العتز  aوكنلك حصل تنوقا
مراحتتل × المتبييتات × وفتت  باتتات الميار تة علتع بتاقت المعتام ت ا بترى  تيجتة التتدابل ال   تت )الصت ه 

 ال مو(.

لحياتت فه اك العديد من ا ليات وفت ميدمة تلتك ا ليتات التتا ير علتع الصتبغات ع د التحرف عن الية التضاد ا

ال باتية وبا بو صبغة الكلوروفيل و تائ  الدراسة الحاليتة تلكتد دتن  الحيييتة حيتت تنوقتت  باتتات الحلبتة فتت 

 -3-ه تلعنتر التربة المزروعة سابيا بصت ه الح  تة العتز ميار تة متل تلتك ال باتتات المزروعتة فتت تربتة الصت 

وان ا بنتال محتتوى الكلوروفيتل فتت ال باتتات المعاملتة بتالمواد ا ليلوبا يتة ستجلت  a,bفت صنتت كلوروفيتل 

( حيت  حظوا معاملة  باتات 8111)  Mishraو Pindy( و0720)  Pattersonمن قبل العديد من الباح ين
ت ادت التتع تيليتتل محتتتوى ا وراق متتن فتتول الصتتويا بتتبعل الحتتوامل الني وليتتة قللتتت المتتادة الجافتتة والتتت

( بان بعل المركبتات التضتادية ربمتا تعيتق ب تاء البتورفيرن والتتت دتت 0726) Riceالكلوروفيل وقد اقترح 

( من ان بعتل ا ليلوكيميائيتات 8118وآبرون ) Yangeالجزيئة ا ساسية فت ب اء الكلوروفيل ودنا ما اكد  
ب ل ت بي  ب ائته الحيتوف او تحنيتز التكستير فتت جزيئاتته او بواست ة تعمل علع تبنيل تراكم الكوروفيل من 

فتت ال باتتات  aالعمليتين معا وكنلك تبتين  تتائ  حصتول ا بنتال مع توف فتت محتتوى ال بتات متن الكلوروفيتل 
التتتت زرعتتت فتتت تربتتة اضتتينت اليهتتا متبيتتات المجمتتول البضتترف والجتتنور قياستتا متتل تربتتة الميار تتة )بتتدون 

ا قد يعزى التع ان بعتل المركبتات ا ليلوبا يتة وبتراكيتز معي تة فتت اليتة فتت  ودلتق ال غتور فتت متبييات( ودن

معد ت الب اء الضوئت حيت تم ل ال غور النتحات التت ي نن من ب لها داز   ائت اوكسيد الكاربون والنف دتو 

 الع صر ا ساست فت عملية الب اء الضوئت

( متتن ان المركبتتتات 0776وأبتترون ) Baziramakengaائ  وتتنتتق  تتتائ  الدراستتة الحاليتتة متتتل  تتت
التضادية ت ب  عملية الب اء الضوئت وكنلك تبتزل المساحة الورقية ودنا يعتود التع تتا ير المركبتات التضتادية 
المتحررة من المتبييات ال باتية المضافة الع التربة فتت امتصتاو الع اصتر متن التربتة وا تيالهتا دابتل ال بتات 

لتا ير المباشر فت الجنور مما يلدف الع ضعه كنائتها ودنا ما تلكد  دراست ا الحالية من حصتول فض  عن ا

 .ا بنال فت تراكيز الصبغات ال باتية
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(  ت  ير الترب المزروعة سابيا بصت نت الح  تة والمضتافة اليهتا متبييتات  بتات الحلبتة فتت مرحلتتت 0الجدول )

 )ملغم/دم( ل باتات الحلبة a مو فت محتوى الكلوروفيل 
Table (1)  Effect of previous planted soil with two wheat cultivars and Fenugreek 

residues on two growth stage in relation to chlorophyll a content (mg/g)  

Wheat 

cultivars 

أص اه 
 الح  ة

Fenugreek 

residues 

 متبييات الحلبة

Seedling 

stage 

مرحلة 
 البادرة

Mature 

stage 

مرحلة 
 ال ض 

Cultivars× 

residues 

×  األص اه 
 المتبييات

Cultivars 

ت  ير 
 األص اه

Residues 

ت  ير 
 المتبييات

Al-ize 

 العز

   Control 1.945a 1.945a 1.945a ميار ة

Shoot المجمول

  البضرف
system 

1.138bcd 1.646ab 1.392bc   

Root system 

 المجمول الجنرف

1.536abc 1.137bcd 1.336bc   

Talafer 
-3- 

 -3-تلعنر 

Control 

 الميار ة

1.438a-d 1.438a-d 1.438b   

Shoot  المجمول

  البضرف
system 

1.401bcd 1.042bc 1.221bc   

Root system 

 المجمول الجنرف

0.955d 1.152bcd 1.053c   

Cultivars 

× 
growth 

stage 

 ا ص اه
 مراحل ال مو

  Al-ize 1.539a 1.576a  1.557aالعز

 -Talafer-3تلعنر

1.264b 1.210b  1.237b  

Residues 

× 
growth 
stage 

× المتبييات 
 مراحل ال مو

Control 

 الميار ة

1.691a 1.691a   1.619a 

Shoot المجمول  

  البضرف
system 

1.269b 1.344b   1.306b 

Root system 

 المجمول الجنرف

1.245b 1.144b   1.195b 

growth 

stage 

ت  ير مراحل 
 ال مو

 1.413a 1.393a 

   

% حستب 1المتوس ات نات ا حره المتشابهة فت كل عامود تشير الع وجود فروقات مع وية فيما بي ها ع د مستتوى احتمتال 
 ابتبار د كن متعدد المدى

Means followed by different letters are significantly at p=0.05 based Duncan's multiple range test 
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( ت  ير الترب المزروعة ستابيا بصت نت الح  تة والمضتافة اليهتا متبييتات  بتات الحلبتة فتت مرحلتتت 8الجدول )

 )ملغم/دم( ل باتات الحلبة b مو فت محتوى الكلوروفيل 
Table (2) Effect of previous planted soil with two wheat cultivars and Fenugreek 

residues on two growth stages in relation to chlorophyll B (mg/g)  

Wheat 

cultivars 

أص اه 
 الح  ة

Fenugreek 

residues 

 متبييات الحلبة

Seedling 

stage 

مرحلة 
 البادرة

Mature 

stage 

مرحلة 
 ال ض 

Cultivars 

× 
residues 

×  األص اه 

 المتبييات

Cultivars 

ت  ير 
 األص اه

Residues 

ت  ير 
 المتبييات

Al-ize 

 العز

Control 0.77 ميار ةba 0.776a 0.776a   

Shoot system 

 المجمول البضرف

0.738a 0.581a 0.659ab   

Root system 

 المجمول الجنرف

0.612a 0.702a 0.657ab   

Talafer 
-3- 

 -3-تلعنر 

Control ميار ة   0.583a 0.583a 0.5830ab   

Shoot system 

 المجمول البضرف

0.533a 0.487a 0.5110b   

Root system 

 المجمول الجنرف

0.598a 0.513a 0.555ab   

Cultivars 

× 
growth 

stage 

 ا ص اه

 مراحل ال مو

  Al-ize 0.7086a 0.686a  0.697a العز

 -Talafer-3تلعنر

0.572a 0.527a  0.549b  

Residues 

× 
growth 

stage 

× المتبييات 

 مراحل ال مو

Control ميار ة   0.679a 0.679a   0.679a 

Shoot system 

 المجمول البضرف

0.636a 0.534a   0.585a 

Root system 

 المجمول الجنرف

0.605a 0.607a   0.606a 

growth 
stage 

ت  ير مراحل 
 ال مو

 

0.640a 0.607a  

  

% حستب 1المتوس ات نات ا حره المتشابهة فت كل عامود تشير الع وجود فروقات مع وية فيما بي ها ع د مستتوى احتمتال 

 ابتبار د كن متعدد المدى
Means followed by different letters are significantly at p=0.05 based Duncan's multiple range test 

 

 ا يا: تيدير درجة  بات ا دشية البلوية ودليل الضرر وارتشتاح ا يو تات: تبتين ال تتائ  المستجلة فتت الجتداول 

الح  ة العز اظهرت اقل  ستبة فتت دليتل الضترر ( ان ال بات الحلبة فت ترب مزروعة سابيا بص ه 1  6  3)

وبلغتتت  -3-وارتشتاح ايو تات الصتوديوم قياستا متتل ال باتتات فتت تترب المزروعتة ستتابيا بصت ه الح  تة تلعنتر 

%( علع التوالت كما أظهرت ال تائ  ان اقل دليل للضرر وارتشتاح ايو تات 6050  %0253 سبة ا  بنال )
ت فت  باتات الحلبة المزروعة فت التربة المضافة اليها متبييتات المجمتول الصوديوم وايو ات البوتاسيوم حصل

الجنرف قياسا التع ال باتتات المزروعتة فتت التترب المضتافة اليهتا متبييتات المجمتول البضترف ل باتتات الحلبتة 

بتتدون المتبييتتات )بتتدون اضتتافة( فتتت صتتنتت دليتتل الضتترر وارتشتتاح ايو تتات الصتتوديوم والبوتاستتيوم وب ستتبة 

 %فت ترب متبييات المجمول الجنرف ميار ة مل معاملة الميار ة وعلع التوالت.0259  8852%  4.4%
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وفيما يبو ت  ير العمر ال باتت لم تظهر فروقات مع وية فت ارتشاح ايو تات الصتوديوم والبوتاستيوم 
ات المزروعتة فت مرحلتت ال مو )البادرة وال ض ( فت حين حصل ا بناو مع وف فت دليل الضرر فت ال باتت

فتتت تتترب المضتتافة اليهتتا متبييتتات المراحتتل المتتت برة )مرحلتتة ال ضتت (. وفيمتتا يبتتو تتتا ير التتتدابل ال  تتائت 

مراحل ال مو( فان اقل دليل للضرر وارتشاح ايو ات الصوديوم والبوتاسيوم حصتلت فتت  باتتات × )المتبييات 

متبييتات المجمتول الجتتنرف متل  باتتات الحلبتتة الحلبتة المزروعتة فتت التتترب المزروعتة ستابيا والمضتتافة اليهتا 

المزروعة فت ترب أضينت اليهتا متبييتات المجمتول البضترف وكتنلك  باتتات الميار تة )بتدون متبييتات( قياستا 

لجميل المعام ت وفيما يبو تا ير المتبييات ومراحل ال مو فتان اعلتع قيمتة لتدليل الضترر وارتشتاح ايو تات 

وفتتت  -3-حلبتتة المزروعتتة فتتت تربتتة مزروعتتة ستتابيا ب باتتتات صتت ه تلعنتتر الصتتوديوم ظهتترت فتتت  باتتتات ال
المراحل المبكرة من ال مو )مرحلتة البتادرة( قياستا متل جميتل ال باتتات ا بترى وفيمتا يبتو التتدابل ال   تت 

)الص ه والمتبييات والعمر( فان اقل دليل الضترر فتت ال باتتات الحلبتة المزروعتة بتترب صت ه الح  تة العتز 

ضاه اليها متبييات المجمول الجنرف وفت مرحلة ال ض  فتت حتين اقتل ضترر ظهتر فتت ارتشتاح ايو تات والم

والمضتافة اليهتا متبييتات المجمتول  -3-الصوديوم فت ال باتات المزروعة فت ترب  باتات ص ه الح  ة تلعنر 
ات الحلبتتتة الجتتنرف وفتتت مرحلتتة ال ضتت  ايضتتتا وفيمتتا يبتتو ارتشتتاح ايو تتات البوتاستتتيوم حصتتلت فتتت  باتتت

المزروعة فت ترب ص ه الح  ة العز وفت مرحلة البادرة والمضتافة اليهتا متبييتات المجمتول الجتنرف ايضتا 

 قياسا مل باقت المعام ت فت صنات دليل الضرر وارتشاح ايو ات الصوديوم والبوتاسيوم.

 

ت  بتات الحلبتة فتت مرحلتتت ت  ير الترب المزروعة ستابيا بصت نت الح  تة والمضتافة اليهتا متبييتا (3الجدول )
  مو فت دليل الضرر )مايكروسيم ز( ل باتات الحلبة

Table (3) Effect of previous planted soil with two wheat cultivars and Fenugreek 
residues on two growth stages in relation to injury index (MS)  

Wheat 
cultivars 

 أص اه الح  ة

Fenugreek residues 
 متبييات الحلبة

Seedling 
stage 

 مرحلة البادرة

Mature stage 
 مرحلة ال ض 

Cultivars × 
residues 
×  األص اه 
 المتبييات

Cultivars 
 ت  ير األص اه

Residues 
 ت  ير المتبييات

Al-ize 
 العز

Controlميار ة 
74.087d 74.087d 74.087d   

Shoot 
system المجمول

 البضرف

84.116c 91.166ab 87.641b   

Root system المجمول
 الجنرف

61.160e 49.683f 55.422d   

Talafer 
-3- 
 -3-تلعنر 

Control ميار ة   
85.824bc 85.824bc 85.824b   

Shoot system 
 المجمول البضرف

95.698a 77.179d 86.439b   

Root system 
 المجمول الجنرف

95.097a 92.461a 93.779a   

Cultivars × 
growth stage 

 ا ص اه
 مراحل ال مو

Al-ize العز   
73.121c 71.645c  72.383b  

Talafer-3- تلعنر   
92.206a 85.155b  88.681a  

Residues 
× 

growth stage 
مراحل × المتبييات 

 ال مو

Control ميار ة   
79.956cb 79.956cb   79.956b 

Shoot system 
 المجمول البضرف

89.907a 84.173b   87.040a 

Root system 
 المجمول الجنرف

78.129c 71.072d   74.660c 

growth stage 
 ت  ير مراحل ال مو

 
82.664a 78.400b 

   

% حستب 1المتوس ات نات ا حره المتشابهة فت كل عامود تشير الع وجود فروقات مع وية فيما بي ها ع د مستتوى احتمتال 

 متعدد المدىابتبار د كن 
Means followed by different letters are significantly at p=0.05 based Duncan's multiple range test 
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( تت  ير التتترب المزروعتة ستابيا بصتت نت الح  تة والمضتافة اليهتتا متبييتات  بتات الحلبتتة فتت تركيتتز 6الجتدول )
 لحلبةايو ات الصوديوم المرتشحة )جزء بالمليون( ل باتات ا

Table (4) Effect of previous planted soil with two wheat cultivars and Fenugreek 

residues on two growth stages in relation to filtrated sodium ions (ppm)  

Wheat 

cultivars 

أص اه 
 الح  ة

Fenugreek 

residues 

 متبييات الحلبة

Seedling 

stage 

 مرحلة البادرة

Mature 

stage 

 مرحلة ال ض 

Cultivars 

× 
residues 

×  األص اه 

 المتبييات

Cultivars 

ت  ير 
 األص اه

Residues 

ت  ير 
 المتبييات

Al-ize 

 العز

Control ميار ة   0.452def 0.452def 0.452b   

Shoot system 

 المجمول البضرف

0.123g 0.993b 0.558b   

Root system 

 المجمول الجنرف

0.144g 0.413ef 0.278c   

Talafer 
-3- 

 -3-تلعنر 

Control ميار ة   0.583cde 0.583cde 0.583b   

Shoot system 

 المجمول البضرف

1.483a 0.721c 1.102a   

Root system 

 المجمول الجنرف

0.707cd 0.299fg 0.503b   

Cultivars 

× 
growth 

stage 

 ا ص اه

 مراحل ال مو

Al-ize العز   0.2396c 0.6193b  0.429b  

Talafer-3- تلعنر   

0.924a 0.5343b  0.729a  

Residues 

× 
growth 

stage 

× المتبييات 

 مراحل ال مو

Control ميار ة   0.517b 0.517b   0.517b 

Shoot system 

 المجمول البضرف

0.803a 0.857a   0.830a 

Root system 

 المجمول الجنرف

0.425b 0.336b   0.390c 

growth 
stage 

ت  ير مراحل 

 ال مو

 

0.582a 0.576a  

  

 
% حستب 1المتوس ات نات ا حره المتشابهة فت كل عامود تشير الع وجود فروقات مع وية فيما بي ها ع د مستتوى احتمتال 

 ابتبار د كن متعدد المدى
Means followed by different letters are significantly at p=0.05 based Duncan's multiple range test 
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( ت  ير التترب المزروعتة ستابيا بصت نت الح  تة والمضتافة اليهتا متبييتات  بتات الحلبتة فتت ارتشتاح 1الجدول )
 بالمليون( ل باتات الحلبة ايو ات البوتاسيوم فت تركيز ايو ات البوتاسيوم المرتشحة )جزء

Table (5) Effect of previous planted soil with two wheat cultivars and Fenugreek 

residues on two growth stages in relation to infilterated potassium ions 

(ppm)  

Wheat 

cultivars 

أص اه 
 الح  ة

Fenugreek 

residues 

 متبييات الحلبة

Seedling 

stage 

 مرحلة البادرة

Mature 

stage 

 مرحلة ال ض 

Cultivars 

× 
residues 

×  األص اه 

 المتبييات

Cultivars 

ت  ير 
 األص اه

Residues 

ت  ير 
 المتبييات

Al-ize 

 العز

Control ميار ة   26.520ab 26.520ab 26.520a   

Shoot system 

 المجمول البضرف

21.310cd 28.220a 24.765ab   

Root system 

 المجمول الجنرف

15.720e 22.270bc 18.995d   

Talafer 
-3- 

 -3-تلعنر 

Control الميار ة   22.430bc 22.430bc 22.430bc   

Shoot system 

 المجمول البضرف

23.350bc 26.460ab 24.905ab   

Root system 

 المجمول الجنرف

24.170bc 17.420de 20.795cd   

Cultivars 

× 
growth 

stage 

 ا ص اه
 مراحل ال مو

Al-ize العز   21.183b 25.670a  23.426a  

Talafer-3- تلعنر   

23.317ab 22.103b  22.710a  

Residues 

× 
growth 

stage 

× المتبييات 
 مراحل ال مو

Control ميار ة   24.475ab 24.475ab   24.475a 

Shoot system 

 المجمول البضرف

22.330bc 27.340a   24.835a 

Root system 

 المجمول الجنرف

19.945c 19.845c   19.895b 

growth 
stage 

ت  ير مراحل 

 ال مو

 

22.225a 23.886a 

   

% حستب 1المتوس ات نات ا حره المتشابهة فت كل عامود تشير الع وجود فروقات مع وية فيما بي ها ع د مستتوى احتمتال 

 ابتبار د كن متعدد المدى
Means followed by different letters are significantly at p=0.05 based Duncan's multiple range test 

 

وع تتد ا عتمتتاد علتتع اآلليتتة ال ا يتتة فتتت عمتتل المركبتتات ا ليلوبا يتتة التتت  ير فتتت  نانيتتة ا دشتتية توضتت   تتتائ  

يتة وارتشتاح ايو تات الصتوديوم فتت  باتتات الدراسة الحالية حصول ا بنال فت دليل الضترر ل دشتية الب زم

( و 0798) Barkerو Levitasالحلبة المزروعة فتت تربتة صت ه الح  تة العتز وتتنتق دتن  ال تتائ  متل  تتائ  

Blalke (0721 من ان المركبات التضادية تعمل علع تغيير  نانية ا دشتية البلويتة حيتت تستبب زيتادة فتت )
  ير يتعلتق بدرجتتة نوبا يتة المركبتات الموجتودة فتت الغشتاء البلتوف وقتتد  نانيتة الغشتاء البلتوف فضت  فتان التت

( ان الت  يرات ا ليلوبا ية تشمل ا يسام البليتة وامتصتاو الع اصتر الغنائيتة 8113) Baieو  Jamesاوض  
فتت و بات ا دشية و نانيتها وتبين  تائ  الدراسة زيادة دليتل الضترر وارتشتاح ايو تات الصتوديوم والبوتاستيوم 
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ال باتات الحلبة المزروعة فت ترب اضينت اليهتا متبييتات المجمتوعين البضترف والجتنرف ل باتتات الحلبتة متل 
معدل ا بنال دليل الضرر فت ال باتات المزروعة فتت تترب اضتينت اليهتا المتبييتات فتت مرحلتة ال ضت  وقتد 

فتت كميتة اللبيتدات الي بيتة  ( متن زيتادة ال نانيتة للغشتاء البلتوف بستبب  يصتان0727وآبترون ) Hubacفسر 
الكلية ويصاحبها زيتادة فتت اللبيتدات المتعادلتة ممتا يستبب اضت راب الترتيتب المت ظم للغشتاء ممتا تلعتب دورا 

مهاما فت  يل البروتي ات عبر ا دشية مغيرة بنلك الحالة النيزيائية للغشاء و تائ  الدراسة الحالية تلكد الك يتر 

 واد التضاد الحياتت ت  يرات واضحة فت  نانية ا دشية البلوية.من ا دلة التت تلكد بان الم

( تنتوق  باتتتات الحلبتتة 9 4لين: يتضت  متتن  تتائ  الجتتدولين ) ال تا: تيتتدير درجتة معامتتل التحمتل وتركيتتز البتترو

% قياستا التع ال باتتات 3059المزروعة فت ترب المزروعة سابيا بالح  ة ص ه العز ومعامل التحمل وب ستبة 

( كتتنلك فتتان تلتتك ال باتتتات اك تتر تجميعتتا للحتتامل ا مي تتت -3-عتتة فتتت تربتتة الح  تتة )الصتت ه تلعنتتر المزرو

% فت حين لم تظهر فروقات مع ويتة فتت صتنة معامتل التحمتل فتت التترب التتت اضتينت 3150البرولين ب سبة 
مزروعتة فتت متبييات المجموعين الجنرف والبضترف ل باتتات الحلبتة ديتر ان حصتل تنتوق مع توف لل باتتات ال

الترب المضافة اليها متبييات المجمول البضرف لل باتتات الحلبتة قياستا متل متبييتات المجمتول الجتنرف وتربتة 

الميار ة وفيما يبو ت  ير المتبييات فت مرحلتت ال مو )البادرة وال ض ( فيد تنوقتت  باتتات الحلبتة المزروعتة 

ستا متل مرحلتة ال ضتت  فتت صتنة معامتل التحمتل وب ستتبة فتت التترب المضتافة اليهتا متبييتات مرحلتتة البتادرة قيا

% وفيمتا يبتتو تت  ير ا صتت اه ومراحتتل ال متو تنوقتتت  باتتات المزروعتتة فتتت التربتة المزروعتتة ستتابيا 3353
بصتت ه الح  تتة العتتز وفتتت مرحلتتة البتتادرات علتتع بتتاقت المعتتام ت وحصتتلت نات ال تيجتتة فتتت صتتنة تجميتتل 

  ير التتدابل ال   تت فيتد تنوقتت  باتتات الحلبتة المزروعتة فتت تربتة الحامل ا مي ت البترولين وفيمتا يبتو تت

مزروعتتة ستتابيا بصتت ه الح  تتة العتتز والمضتتافة اليهتتا متبييتتات المجمتتوعين الجتتنرف والبضتترف فتتت مرحلتتة 

 .البادرة فت صنة معامل التحمل قياسا مل باقت المعام ت

ان ا عتماد علع  تائ  الدراسة الحالية يمكن اضافة الية جديدة لميكا يكيتة لعمتل متواد التضتاد الحيتاتت         

ودت معامل التحمل وتراكم الحامل ا مي ت البرولين حيت  ست ت  متن ال تتائ  تنتوق ال باتتات المزروعتة فتت 

ل معامتل التحمتل فتت الصتت ه تترب صت ه العتز اك تر قيمتتة فتت معامتل التحمتل وتتراكم البتترولين وان ا بنتا

( و 0721وآبتترون ) Phillipisا بتتر يتتدل علتتع ا تته اك تتر حساستتية للمركبتتات ا ليلوبا يتتة ودتتنا يتنتتق متتل 

Kaletha ( متن وجتود ابتت ه فتت استتجابة ال باتتات يرجتل التع درجتة تحمتل ال تول ال بتاتت 0774وآبرون )

ين ع تتد اضتتافة متبييتتات المجمتتول البضتترف كمتتا ان د تتاك تنتتوق فتتت معامتتل التحمتتل وكتتنلك تتتراكم البتترول
 والجنرف.

وقتتد ينستتر تتتراكم البتترولين باضتتافة المتبييتتات ال باتيتتة علتتع استتا  ان تعتترل ال باتتتات ا  تتاء  مودتتا 

ل جهاد البيئت والنف يشمل ا جهاد الحت وا جهاد دير الحت وتدل  تائ  الدراسة ان المتبييتات ال باتيتة يمكتن 

هادات الحية  وقد بي ت العديد من الدراسات الع ال باتات المعرضة ل جهاد يلدف الع اعتباردا من ضمن ا ج

تغييرات فسلجية وكيمياء حياتية م ها  يو المحتوى المائت فت المجاميل البضرية وتراكم عدد من المركبتات 

تحمتل با ضتافة التع ا زموريتة كالستكريات والبترولين والتتت يمكتن اعتباردتا ميكا يكيتة لزيتادة قتدرتها علتع ال

( وكنلك فان ال باتات فت 0778وآبرون  Lecoeurو  Chen, Li 8111الدور الهام فت الت ظيم ا زمورف )
المراحل المتيدمة اقل تا را بالتناع ت ا ليلوبا ية ميار ة مل المراحل المتابرة ود ا يمكن ا شتارة التع  تتائ  

استتبدام  ستبة تتراكم البتترولين لت ظتيم درجتة تحمتل ال تتول ( التع امكا يتتة 0721وآبترون ) Rozemaالباحتت 
 .ال باتت ل جهاد

( حصتتول تنتتوق مع تتوف ع تتد 2رابعتا:  ستتبة المجمتتول الجتتنرف / المجمتتول البضتترف: يتضت  متتن الجتتدول )

% فتت  باتتات الحلبتة المزروعتة فتت تربتة مزروعتة ستابيا بصت ه الح  تتة 9957% وب ستبة 1مستتوى احتمتال 

فتت حتين حصتل ا بنتال مع توف فتت  باتتات الحلبتة  -3-ملة المزروعة بص ه الح  ة تلعنتر العز قياسا للمعا

(% علتع 31501  06514المزروعة فتت تربتة اضتينت اليهتا متبييتات المجمتول البضترف والجتنرف وب ستبة )
درة التتوالت قياستا متتل معاملتة الميار تتة فتت حتتين لتم تظهتر ابت فتتات  تيجتة تتتا ير مرحلتتت ال متتو )مرحلتة البتتا

وال ضت ( وفيمتا يبتو تتتا ير تتدابل ا صت اه متل مراحتتل ال متو فيتد حصتل تنتتوق مع توف فتت  باتتات الحلبتتة 

المزروعة فت ترب الص ه العز وفتت مرحلتة ال ضت  قياستا متل المعتام ت ا بترى وامتا متا يتعلتق بالتتدابل 

باتتات المزروعتة فتت تترب مراحل ال مو( توض  ال تائ  حصتول ا بنتال مع توف فتت ال × ال  ائت )المتبييات 

متبييتات المجمتول البضترف وفتتت مرحلتة ال ضت  قياستتا التع المعتام ت البمستة ا بتترى وفيمتا يبتو تتتا ير 

التدابل ال   ت فان اعلع قيمة ظهرت فت ص ه الح  ة العز وفتت متبييتات المجمتول البضترف ع تد مرحلتة 

 ال ض  قياسا مل جميل المعام ت ا برى.
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المجمول الجنرف/ البضرف يمكن اعتباردا ملشرا مهما فت تحديتد ال متو ال بتاتت حيتت اوضت  ان صنة  سبة 

( ان ال ستتبة بتتين مستاحة ستت   ا متصتتاو التتع مستاحة ستت   ال تتت  ادتم ك يتترا متتن دراستتة 0720النبترف )

مجمتول ( متن ان  ستبة ال0772مساحة الورقة فت حتد ناتهتا وتتنتق  تتائ  الدراستة الحاليتة متل  تتائ  التدليمت )
الجنرف/ المجمول البضرف تعتمد بشكل رئيست علع المادة الجافة للمجمول البضرف وان دن  ال سبة تعتبر 

ملشتتر للت بتتل فتتت بعتتل مكو تتات حاصتتل  بتتات الح  تتة وتبتلتته  تتتائ  الدراستتة الحاليتتة متتل متتا توصتتل اليتته 

(Karron وMaranvile (1994a)  ستبة المجمتول الجتنرف/ اللنان اشارا الع حصول ابت فات مع وية فتت 
البضرف فت المراحل المبكرة ل مو  بات الح  ة وقد يعود سبب ابت ه ا صت اه المزروعتة فتت الدراستتين 

والظروه البيئية وابيرا فان صنة المجمتول الجتنرف/ المجمتول البضترف متن الصتنات المهمتة للبتاح ين فتت 

ان  ستبة التوزن الجتاه للمجمتول الجتنرف/  (0729وآبترون ) Shannonمجال النسلجة والبيئة حيت اوضت  
 البضرف من الملشرات التت يمكن استعمالها كدليل لتحمل ال باتات ل جهادات البيئية.

 

( ت  ير الترب المزروعة ستابيا بصت نت الح  تة والمضتافة اليهتا متبييتات  بتات الحلبتة فتت مرحلتتت 4الجدول )
  مو فت معامل التحمل ل باتات الحلبة

Table (6) Effect of previous planted soil with two wheat cultivars and Fenugreek 

residues on two growth stages in relation to tolerance index 

Wheat 
cultivars 

 أص اه الح  ة

Fenugreek 
residues 

 متبييات الحلبة

Seedling 
stage 

 مرحلة البادرة

Mature 
stage 

 مرحلة ال ض 

Cultivars × 
residues 

×  األص اه 

 المتبييات

Cultivars 

ت  ير 

 األص اه

Residues 

ت  ير 

 المتبييات

Al-ize 

 العز

Control ميار ة   0.000e 0.000e 0.000c   

Shoot 
system المجمول

 البضرف

1.586a 0.890cd 1.238a   

Root system 

 المجمول الجنرف
1.654a 1.072bc 1.363a   

Talafer 
-3- 
 -3-تلعنر 

Control ميار ة   0.000e 0.000e 0.000c   

Shoot system 

 المجمول البضرف
1.247b 0.826d 1.036b   

Root system 

 المجمول الجنرف
0.743d 1.133b 0.938b   

Cultivars × 

growth stage 

 ا ص اه
 مراحل ال مو

Al-ize العز   1.0800a 0.6540b  0.867a  

Talafer-3- تلعنر   0.6634b 0.6532b  0.658b  

Residues 

× 
growth stage 

× المتبييات 
 مراحل ال مو

Control ميار ة   0.00d 0.000d   0.00b 

Shoot system 

 المجمول البضرف
1.416a 0.858c   1.137a 

Root system 

 المجمول الجنرف
1.198b 1.102b   1.150a 

growth stage 

 ت  ير مراحل ال مو
 

0.871a 0.653b    

 
% حستب 1المتوس ات نات ا حره المتشابهة فت كل عامود تشير الع وجود فروقات مع وية فيما بي ها ع د مستتوى احتمتال 

 ابتبار د كن متعدد المدى
Means followed by different letters are significantly at p=0.05 based Duncan's multiple range test 
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( تا ير الترب المزروعة ستابيا بصت نت الح  تة والمضتافة اليهتا متبييتات  بتات الحلبتة فتت مرحلتتت 9) الجدول
  مو فت تركيز البرولين )مايكرومول/دم( ل باتات الحلبة

Table (7) Effect of previous planted soil with two wheat cultivars and Fenugreek 

residues on two growth stages in relation to proline concentration (Mmol / 

g) 

Wheat 
cultivars 

أص اه 
 الح  ة

Fenugreek 

residues 

 متبييات الحلبة

Seedling 

stage 

 مرحلة البادرة

Mature 

stage 

 مرحلة ال ض 

Cultivars × 
residues 

×  األص اه 
 المتبييات

Cultivars 

ت  ير 
 األص اه

Residues 

ت  ير 
 المتبييات

Al-ize 

 العز

Control ميار ة   0.636abc 0.636abc 0.636b   

Shoot system 

 المجمول البضرف
1.155a 0.794abc 0.974a   

Root system 

 المجمول الجنرف
0.925ab 0.828ab 0.876ab   

Talafer 
-3- 
 -3-تلعنر 

Control ميار ة   0.503bc 0.503bc 0.503b   

Shoot system 

 المجمول البضرف
0.954ab 0.793abc 0.873ab   

Root system 

 المجمول الجنرف
0.846ab 0.226c 0.536b   

Cultivars × 

growth 
stage 

 ا ص اه

 مراحل ال مو

Al-ize العز   0.905a 0.753a  0.829a  

Talafer-3- تلعنر   0.767a 0.507b  0.637b  

Residues 

× 
growth 
stage 

× المتبييات 

 مراحل ال مو

Control ميار ة   0.569c 0.569c   0.569b 

Shoot system 

 المجمول البضرف
1.054a 0.793abc   0.924a 

Root system 

 المجمول الجنرف
0.885ab 0.527bc   0.706b 

growth 
stage 

ت  ير مراحل 
 ال مو

 0.836a 0.630a    

 
% حستب 1فروقات مع وية فيما بي ها ع د مستتوى احتمتال المتوس ات نات ا حره المتشابهة فت كل عامود تشير الع وجود 

 ابتبار د كن متعدد المدى
Means followed by different letters are significantly at p=0.05 based Duncan's multiple range test 
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الحلبتة فتت مرحلتتت ( تا ير الترب المزروعة ستابيا بصت نت الح  تة والمضتافة اليهتا متبييتات  بتات 2الجدول )
  مو فت  سبة المجمول الجنرف/ البضرف ل باتات الحلبة

Table (2) Effect of previous planted soil with two wheat cultivars and Fenugreek 

residues on two growth stages in relation to Root / shoot ratio  

Wheat 

cultivars 

أص اه 
 الح  ة

Fenugreek 

residues 

 متبييات الحلبة

Seedling 

stage 

مرحلة 
 البادرة

Mature 

stage 

مرحلة 
 ال ض 

Cultivars 

× 
residues 

×  األص اه 

 المتبييات

Cultivars 

ت  ير 
 األص اه

Residues 

ت  ير 
 المتبييات

Al-ize 

 العز

Control ميار ة   0.151b 0.151b 0.151a   

Shoot system 

المجمول 
 البضرف

0.122bc 0.219a 0.170a   

Root system 

 المجمول الجنرف
0.141b 0.130c 0.122b   

Talafer 
-3- 
 -3-تلعنر 

Control ميار ة   0.105c 0.105c 0.105b   

Shoot system 

المجمول 

 البضرف

0.066d 0.035e 0.050c   

Root system 

 المجمول الجنرف
0.006d 0.025e 0.044c   

Cultivars 

× 
growth 

stage 

 ا ص اه
 مراحل ال مو

Al-ize العز   0.138b 0.157a  0.147a  

Talafer-3-  

 تلعنر
0.078c 0.055d  0.066b  

Residues 

× 
growth 

stage 

× المتبييات 

 مراحل ال مو

Control ميار ة   0.128a 0.128a   0.128a 

Shoot system 

المجمول 
 البضرف

0.094b 0.127a   0.110b 

Root system 

 المجمول الجنرف
0.102b 0.064c   0.083c 

growth 
stage 

ت  ير مراحل 
 ال مو

 0.108a 0.106a    

 
% حستب 1المتوس ات نات ا حره المتشابهة فت كل عامود تشير الع وجود فروقات مع وية فيما بي ها ع د مستتوى احتمتال 

 ابتبار د كن متعدد المدى
Means followed by different letters are significantly at p=0.05 based Duncan's multiple range test 
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ALLELOPATHIC EFFECT BETWEEN WHEAT Triticum aestivum L AND 

Fenugreek trigonella foenum-gracum L. 

 

M. S. Faysal 

Biology Dept. College of Education/ Mosul university/ Iraq 

E-mail: ms_faisal2000@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

The present study was conducted in wired house in order to test the 

alleopathic effects which resulted by cultivation fenugreek (Indian variety) in 

plastic pots. The soil was planted previously with two wheat cultivers and residues 

additives of fenugreek roots and shoots with seedling and mature growth stages . 

Experiment carried out using a complete randomized design. The analysed data 

were showed that the cultivated fenugreek plants in soil of Al-ize variety more 

resistant and well tolerate than those cultivated in soil for Talafer-3-variety by high 

value of a  and b chlorophyll, proline and tolerance index also decreasing of injury 
index and infiltration of sodium ions as well as increasing of root / shoot ratio. On 

the hand growth inhibition of planted fenugreek in its residues compared with 

comparison soil (no residue) through the parameters, chlorophyll a, proline , injury 

index and infilteration of sodium ions , root / shoot ratio with high values of 

tolerance index. There were no significant differences of that two growth stages of 

all studied traits except for tolerance advantages of fenugreek plants which 

cultivated in residues within stage seedling. 

Key Word: Allelopathy, Wheat, Fenugreek. 
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 المصادر

 ( ال باتات ال بية زراعتها ومكو اتها  دار المريخ لل شر.0720حسين  فوزف  ه ق ب )

( ت  ير المحتوى الر وبت وال تروجي تت فتت ال متو البضترف والحاصتل ومكو اتته 0772مليد حسن )  الدليمت

جامعتتة   كليتة التربيتة –  أ روحتتة دكتتورا  .Triticum aestivum Lلبمستة أصت اه متن الح  تة 
 الموصل.

كليتتة ( تصتتميم وتحليتتل التجتتارب الزراعيتتة  0721التتراوف  باشتتل محمتتود  عبتتد العزيتتز محمتتد بلتته هللا )
 الزراعة والغابات  جامعة الموصل  مديرية دار الكتب لل باعة وال شر.

 Trigonella foenum( اليتتدرة ا ليلوبا يتتة لمتبييتتات  بتتات الحلبتتة 8108عبتتد هللا  ا ء ابتتراديم احمتتد )

graecum L  فتت  متو وحاصتتل صت نين متن الح  تةTriticum aestivum L.  رستالة ماجستتتير  
 معة الموصل.كلية التربية  جا

( الزراعتتة الجافتة: اسستها وع اصتر استتت ماردا  دار الكتتب لل باعتة وال شتتر  0720النبترف  عبتد هللا قاستم )
 جامعة الموصل.
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