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 الخالصة
الحياة /كلية العلوم /جامعة الموصلل لدراسلة تلر ير تم اجراء تجربة في البيت الزجاجي التابع لقسم علوم        

 %5المخلفات النباتية لمحاصيل الحنطة، الشعير، الذرة الصفراء، زهلرة الشلما المضلافة اللت التربلة بنسلبة )
 .Silybum marianum L وزن: وزن( فلي ننبلات البلذور والنملو ةربعلة  نلواأل ملن اةد:لال هلي :الكل لان

 Panicum Spp L اللدخن L.   Sonchus oleraceus ام الحليل  ،.Lolium rigidum Lالحنيطلة  

اظهرت النتائج حصول ت بيط في ننبلات البلذور والنملو لاد:لال المزروعلة فلي التلر  الحاويلة عللت مخلفلات 
مقارنة مع النباتات النامية في تربة المقارنة )بدون مخلفات( مع وجود فروقلات معنويلة  ،المحاصيل المدروسة

بتر ير نوأل المخلفات فضل  علن تبلاين  نلواأل  (%5تحت مستوى احتمال مال اختبار دنكن متعدد المدى باستع)

اةد:للال فللي اسللتجابتها لتللر ير المخلفللات، وقللد تبللين ان اعلللت نسللبة مئويللة لت بلليط ا نبللات وطللول المجمللوأل 
علت التلوالي رافقتهلا  %86.69 ،%34.15الخضري وجدت في د:ل الكل ان بتر ير مخلفات الحنطة اذ بل ت 
، وفي نمو الجذور تبين ان اعللت نسلبة %82.4اعلت نسبة اختزال في قطر المقطع المستعرض للساق وبل ت 

فلي نباتلات د:للل الحنيطلة النلامي فلي التربلة الحاويللة عللت مخلفلات الشلعير فلي حللين  %68,25ت بليط سلجلت 
بينملا  ،%59.03قطلع لجلذور د:لل ام الحليل  وكانلت سببت مخلفات الحنطة اعلت نسلبة اختلزال فلي قطلر الم

لوحظت زيادة معنوية في قطر االسطوانة الوعائية لد:ل الحنيطة بتر ير مخلفات الذرة الصفراء رافقتهلا زيلادة 
 %23.88الورقيلة فلي د:لل الحنيطلة  وكانلت اعللت نسلبة اختلزال فلي المسلاحة ،في طلول المجملوأل الجلذري
وفلي  ،% 48.22اء والذي ترافق بحصول اختزال في عرض خ يا البشلرة بل لتسببتها مخلفات الذرة الصفر

 .%81.64مخلفات زهرة الشما وبل ت  الوزن الجاف اظهر د:ل الكل ان اعلت نسبة ت بيط بتر ير
 01/4/8102وقبوله  06/08/8108 :تاريخ تسلم البحث

 المقدمة
يعرف االليلوبا ي برنه مجمل التر يرات الضارة والنافعلة التلي تسلببها المركبلات الكيمائيلة المتحلررة ملن        

( اذ ان هلذ  التلر يرات ناتجلة علن ,2010واخرونGatti)النباتات والتي تؤ ر في انبات ونمو النباتات االخرى 
 Kill ,2006) والتلي تحلدث ا نلاء نملو النبلات تحلرر مركبلات كيمائيلة نتيجلة العمليلات الفسليولوجية المتعلددة

and Shim وتعرف هذ  المركبلات بلـ )Allelochemical ،  والتلي تلؤ ر فلي نملو النبلات بشلكل مباشلر ملن

خلل ل تر يرهللا علللت العمليللات الرئيسللية م للل البنللاء الضللوئي وانقسللام و اسللتطالة الخ يللا و ليللة فللتح و:لللق 
(. ويللنعكا هللذا التللر ير علللت تركيلل  االنسللجة النباتيللة وابعللاد الخ يللا فقللد 1999واخللرون  Reigoseال  لور)
ان االختزال فلي طلول خ يلا البشلرة فلي النباتلات هلو نتيجلة التلر ير  (2007)واخرون AL- Wakeel الحظ 

فلي كملا للوحظ ان الت بليط اللذي يحلدث  ،المباشر للمركبات االليلوبا ية فلي انقسلام الخ يلا والتلوازن الهرملوني
وابعللاد الجهللاز ال  للري وفتحللة ال  للرة  ،معللدل التللنفا والبنللاء الضللوئي قللد يللرتبط مللع شللكل الخ يللا الحارسللة

(Pancheva من هنا جاءت  اهمية الصفات التشريحية1996.واخرون  . )،  فهي ترتبط في ك ير من االحيان

يهلا ل لرض معرفلة اليلة التلر ير للذل  اهلتم العلملاء بدراسلة م لل هلذ  الصلفات وتوسلعوا ف ،بالصفات المظهرية
 و Coumarinللوحظ ان لمركبلات  (1994) واخلرون Kupidlowska االليلوبلا ي بشلكل ادق ففلي دراسلة 

Xathtoxin  اختلزال فلي طلول  تتر ير ت بيطي في الصفات المظهرية والتشريحية لعدد من النباتات فقلد احلد
  Salicylic acidصفراء والخيار وفي دراسلة  خلرى سلب  الجذور وابعاد خ يا القشرة والل  لنباتات الذرة ال

 Uzunov,2000)اختزال في سم  البشرة العليلا والسلفلت للاوراق الشلعير نتيجلة تلر ير  عللت حجلم الخ يلا 

and Popova)  .  ووضلح Aliotta  بلرن المستخلصلات المائيلة لنبلات الزيتلون (2004) واخلرونOlea 

europaea يا قمة جذور الفجل وبدت قمة الجذر اخشن واوسع من معاملة المقارنلة. بطت انقسام واتساأل خ  
 Triticumالهلدف ملن الدراسلة الحاليلة هلو معرفلة التلر ير االليلوبلا ي للمخلفلات النباتيلة لمحاصليل: الحنطلة 

aestivum L. الشللعير ،Hordeum vulgare L. الللذرة الصللفراء   ،Zea mays L.،  وزهللرة الشللما

 
 للباحث االول بحث مستل من اطروحة الدكتورا 
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Helianthus annuus L.  فللي بعللض الصللفات المظهريللة والتشللريحية ةربعللة انللواأل مللن االد:للال وهللي
 .Sonchus oleraceus L,ام الحليل   .Lolium rigidum L,الحنيطلة.Silybum marianum Lالكل ان,

ان الدراسات في هلذا المجلال قليللة جلدا وقلد تكلون هلذ  الدراسلة هلي االوللت فلي  .Panicum Spp, والدخن 

 العراق .
 مواد البحث وطرائقه

تضمن البحث اجراء تجربة في البيت الزجاجي التابع لقسلم عللوم الحيلاة /كليلة العللوم /جامعلة الموصلل        
الذرة الصلفراء، زهلرة الشلما ،الشلعير،لدراسة تر ير مخلفات اربعة محاصليل هلي الحنطة 8103-8108سنة 

 لان,  الحنيطلة, ام التي ترافق نمو هذ  المحاصيل وهلي الكلفي ننبات البذور والنمو ةربعة انواأل من اةد:ال 
 .الحلي  والدخن

 مصدر المخلفات وبذور االد:ال:
زهلرة  ،الذرة الصلفراء،جمعت المخلفات النباتية )المجموأل الخضري( للمحاصيل المدروسة )الحنطة والشلعير

لمخلفلات اللت قطلع صل يرة وقطعلت ا ،الشما( بعد الحصاد من بعلض الملزارأل الخاصلة فلي مدينلة الموصلل
وحفظت في اكياا ب ستيكية في ال  جة. وتم اختيار اربعلة انلواأل ملن  ، Blenderوجففت وسحقت في جهاز
 Sochus,ام الحليل   .Lolium  rigidum L,  الحنيطة.Silybum marianum Lاالد:ال وهي )الكل ان,

 oleraceus L.  واللدخن ,Panicum Spp.لمحاصليل المدروسلة والتلي تلم الحصلول (. والتلي ترافلق نملو ا
 The National Centerعليها من المركز الدولي للبحوث الزراعية واالستدامة المملكلة االردنيلة الهاشلمية 

for Agricultural Research and Extension, Hashemite Kingdom of Jordan  وتلم اختبلار
 (.%93ام الحلي  و  %92والدخن  %94والحنيطة  %29حيويتها وسجلت كاالتي )الكل ان 

 التربة المستخدمة في الزراعة:تهيئة 
بللة مللع تر هزهللرة الشللما( تللم مزجلل ،الذرة الصللفراء،الشللعير،كللل مللن المحاصلليل )الحنطةلمسللحوق مخلفللات 

 (،سلم 85وارتفلاأل ) (سم 81 م وزعت في اصص ب ستيكية بقطر ) ،: وزن( وزن% 5مجففة هوائيا بنسبة )

 لم اضلافة  )(،واستخدمت اربع مكررات لكل معاملة ول رض المقارنة استخدمت تربة )بلدون اضلافة مخلفلات
وتركت االصص في البيت الزجاجي لمدة اسلبوعين  ،مل من الماء لكل اصيص لضمان تحرر المركبات 851

اذ وضلعت  85/08/8108بلذور لكلل ملن اةد:لال المدروسلة بتلاريخ  01زرعت  ،وبعد انتهاء فترة التحضين
 م سللقيت بالمللاء , ووضللعت فللي البيللت ،سللم عللن سللطح التربللة 0.5البللذور بصللورة متجانسللة ومنتظمللة بعمللق 

من الزراعة  تم حسا  النس  المئوية لإلنبلات  )(يوم 81, وبعد مرور )م   8±  81الزجاجي في درجة حرارة 

 تبعاً للمعادلة التالية :                      
 ((ISTA ,1976  011× لإلنبات = عدد البادرات الظاهرة /عدد البذور المزروعة    النسبة المئوية

 41وبعلد ملرور ) ،( بادرات بحيث كانت المسافات متساوية تقريبا بين البلادرات المتبقيلة5وخفض العدد الت )

ا طلول وتلم قيلا ،يوم( من االنبات قلعت النباتات وتم فصل المجموأل الخضري عن الجذري و:سللت الجلذور
 المجموأل الخضري والجذري والوزن الجاف لهما.

اما بالنسبة للدراسة التشريحية فقد تم اخذ عينات طرية بعد مرور شلهرين ملن موعلد الزراعلة ل لرض دراسلة 
 -الصفات التشريحية والتي شملت ما يرتي:

ا اللت الطريقلة حضرت بشرة اوراق االد:ال المدروسلة اسلتناد:- Epidermal Preparation تحضير البشرة
وذل  بسلخ جزء من بشرة النبات )بعد قلعه مباشرة من التربلة( وصلب ت بصلب ة  ،(8118التي اوردها العبيد)

مللللل مللللن كحللللول ا يلللللي تركيلللللز  99:للللم مللللن السللللفرانين واذيللللل  فللللي 0السللللفرانين )المحضللللرة برخللللذ 
واصللبحت  ،زائللدةعللدة مللرات  زالللة مللا تبقللت مللن الصللب ة ال%81(  للم :سلللت بللالكحول 0992)الحللا ،81%

واخللذت القياسللات  Olompysجللاهزة للفحللص والدراسللة وتللم فحللص النمللاذ  باسللتخدام مجهللر ضللوئي نللوأل 
 لم صلورت بعلض الشلرائح بكلاميرا رقميلة  ،ocular micrometer (6x)باستخدام العدسلة العينيلة المدرجلة 

Digital Camera  نوألSony   و وتمت دراسة ابعاد خ يا البشرة وابعاد ال  ور وشكل المعقلدات ال  ريلة و
والتللردد ال  للري فللي الحقللل المجهللري اسللتنادا الللت الخزرجللي  Stomatal indexحسللا  المعامللل ال  للري 

 ( وكما يرتي:0991وعزيز )
 011× المعامل ال  ري=  عدد ال  ور / عدد ال  ور + عدد خ يا البشرة  

 تردد ال  ري = عدد ال  ور/ عدد خ يا البشرةال     
 Cross Section of Root and Stem-المقاطع  المستعرضة للجذر والساق: -8
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لتحضير المقلاطع المستعرضلة  Free –hand Sectioning Methodتم استخدام  طريقة القطع اليدوي الحر

رة حللادة لتحضللير شللرائح رقيقللة كمقللاطع باسللتخدام شللف ،لاجللزاء الطريللة لجللذور وسلليقان اةد:للال المدروسللة
 عرضية للساق والجذر واتبعت نفا الخطوات المتبعة في تحضير بشرة االوراق .

( كتجللار  R. C. B. Dنفللذت التجللار  حسلل  تصللميم القطاعللات العشللوائية الكاملللة )التحليللل ا حصللائي: 
ومقارنلللة  SASسلللطة برنلللامج اجلللري التحليلللل ا حصلللائي للبيانلللات باسلللتخدام الحاسلللو  ا للللي بوا ،عمليلللة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                            %5تحت مستوى احتمال المتوسطات الحسابية باستعمال اختبار دنكن متعدد المدى 

 النتائج والمناقشة
زهللرة الشللما( فللي  ،الذرة الصللفراء،الشللعير،( وجللود تللر ير معنللوي لمخلفللات )الحنطة0يتضللح مللن الجللدول )

من مقارنلة المتوسلطات ،المدروسة والنامية في التر  الحاوية عللت هلذ  المخلفلات الصفات المظهرية لاد:ال
نجللد حللدوث اختللزال معنللوي فللي النسللبة المئويللة لإلنبللات عللن المقارنللة وتبللين ان اعلللت نسللبة مئويللة للت بلليط 

اما بالنسلبة لطلول المجملوأل الخضلري ،( قد سجلت للد:ل الكل لان عنلد اضلافة مخلفلات الحنطلة%34.5وهي)

 ،والجذري اظهرت النتائج حصول اخت فات في التر ير ما بين التحفيز والت بيط باخت ف االد:لال والمعلام ت
فوجد حدوث زيادة في طول المجموأل الخضري للحنيطة وام الحلي  النامية في التلر  الحاويلة عللت مخلفلات 

ادة في طول المجموأل الخضلري الذرة الصفراء وزهرة الشما .كما سببت مخلفات الشعير وزهرة الشما زي
في حين اظهرت بقية المعام ت ت بيطا معنويا في طول المجموأل الخضري وكانلت اعللت نسلبة ت بليط  ،للدخن

( سللببتها مخلفللات الحنطللة لللد:ل الكل للان وقللد يكللون سللب  الت بلليط هللو تللر ير المركبللات االليلوبا يللة 86.69%)

ملن المركبلات الفينوليلة فلي مخلفلات الحنطلة ضلمن هلذ   المتحررة من مخلفلات الحنطلة فقلد تلم تشلخيص علدد
نذ  ظهلللللرت نتلللللائج الفصلللللل احتلللللواء مخلفلللللات الحنطلللللة عللللللت:  HPLCالدراسلللللة باسلللللتخدام تقانلللللة اللللللـ

(Hydroquinone, P- Hydroxy benzoic acid , Rutin ,Quercetin, Salicylic acid)  كملا بينلت
تركيز من بين جميع المركبات المشخصة في مخلفلات  عطت  علت  Hydroquinoneالنتائج  ن  مرك  الـ   

يعللود نلللت تللر ير هللذا المركلل  . وبينللت الدراسللات ان هللذ  ربمللا لتللر ير الت بيطللي لالحنطللة وربمللا يكللون السللب  
لتسلتقر فلي التربلة فتلؤ ر فلي نملو االد:لال  Leachingالمركبات  قابلة علت الذوبان فلي الملاء بعمليلة ال سليل

ان بلذور الحنطلة  (2012) واخلرون Ghafarbi وتتفق هذ  مع ملا وجلد   ،2001)خرونوا (Wuالنامية معها

سللببت انخفللاض فللي النسللبة المئويللة لإلنبللات وطللول المجمللوأل الخضللري والجللذري والللوزن الجللاف ةد:للال 
( بتلر ير 68.25بل ت اعلت نسلبة ت بليط فلي طلول المجملوأل الجلذري للحنيطلة ) كماو . الداتورة، وابو شوار 

ت الشعير، في حين سببت مخلفات زهرة الشما زيادة فلي طلول المجملوأل الجلذري للد:لي الكل لان وام مخلفا
 ،الحلي . وتبين النتائج حدوث اختزال معنوي في المسلاحة الورقيلة لاد:لال المدروسلة عنلد جميلع المعلام ت

(، وكانللت 23.88ت )وسلجلت مخلفللات الللذرة الصللفراء اعللت نسللبة ت بلليط فللي المسلاحة الورقيللة للحنيطللة وبل لل
في حللين سللببت ،( لللد:ل الكل للان بتللر ير مخلفللات زهللرة الشللما81.64اعلللت نسللبة ت بلليط فللي الللوزن الجللاف )

و ن  التبلاين فلي  ،مخلفات الذرة الصفراء وزهرة الشما زيادة في الوزن الجلاف للد:لي الحنيطلة وام الحليل 
كملا يعلود نللت نوعيلة المركبلات االليلوبا يلة  ، تالتر ر ما بين االد:ال هو ناتج علن حساسلية االد:لال للمعلام

المتحللررة مللن المخلفللات النباتيللة لمحاصلليل الحنطللة  والشللعير والللذرة الصللفراء وزهللرة الشللما المشخصللة 
 -Hydroquinone, P)عللدد مللن المركبللات الفينوليللة شللملت كللاحتواء مخلفللات محصللول الحنطللة علللت

Hydroxy benzoic acid , Rutin , Quercetin, Salicylic acid)   املا فلي مخلفلات الشلعير فقلد
وشخصلت فلي مخلفلات اللذرة الصلفراء مركبلات اللـ  (Caffiec acid ,Hydroquinone)شلخص الملركبين 

(Resorcinol, Vanillin, Hydroquinone Rutin ,Caffiec acid)،  كمللا احتللوت مخلفللات زهللرة
،  واخت ف تراكيز هذ  المركبات بلاخت ف (Resorcinol ,Vanillin ,Rutin , Quercetin)الشما علت 

اللذرة )نذ  شلار نللت  ن  المستخلصلات المائيلة للـ  Azhar, (2010) المحاصيل وتنسجم هذ  النتائج مع دراسلة

واللرز( قلد خفضلت ملن  علداد اةد:لال الناميلة فلي حقلول اللذرة  ،وزهلرة الشلما ،واللذرة البيضلاء ،الصفراء
( عنلد دراسلته لتلر ير المتبقيلات النباتيلة لزهلرة 8118ج ملع نتلائج بلرادو سلتي )كملا تتفلق هلذ  النتلائ ،الصفراء

 Amaranthus retroflexusوعلرف اللدي   Echinnochloa colonumالشما في تواجد اد:ال الدهنان 
فقللد الحللظ حللدوث انخفللاض فللي تواجللد االد:للال والللوزن الجللاف لللد:لي  Portulaca oleraceaو البللربين 

 الدهنان وعرف الدي  بينما لم يتر ر د:ل البربين.
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b                                                    a 

 
d                                         c 

. د:للل c.ام الحليلل    b. د:للل الكل للان د:للل aلمدروسللة( تبللين نللوأل المعقللدات ال  ريللة لاد:للال ا0الشللكل )
 . د:ل الدخنdالحنيطة 

 
زهرة الشما( فلي  ،الذرة الصفراء،الشعير،( يبين تر ير اضافة المخلفات النباتية لمحاصيل )الحنطة0الجدول )

 الصفات المظهرية لاد:ال المدروسة
Table (1) shows the effect of the addition of plant residues (wheat, barley            

maize, sun flower)to the morphological characteristics of the studied bush 

 
 %5* االرقام ذات االحرف المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المعام ت تحت مستوى احتمال 

 مل وعند كل تداخل لكل نوأل نباتيحس  اختبار دنكن متعدد المدى عند كل عا
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كشللفت الدراسللة الحاليللة بللان المعقللدات ال  ريللة لللد:لي )ام الحليلل  والكل للان( هللي مللن الطللراز الشللاذ ويسللمت 
فلي حلين شلكل  Kidney – shapedوشلكل ال  لور ملن النلوأل الكللوي  Ranuculaceausبلالنمط الشلقيقي  

 ( .0اللوحة)  Dumbel-shapedد:لي )الحنيطة والدخن(هو )صولجاني(ال  ور ل
ودرسللت بعلض الصللفات  ،( فروقلات معنويللة بلاخت ف انلواأل المحاصلليل واالد:لال8اظهلرت نتلائج الجللدول )

وللوحظ حصلول اخت فلات واضلحة فلي الصلفات  ،التشريحية ةوراق االد:لال المدروسلة ضلمن هلذ  الدراسلة
نذ وجلد انخفلاض علدد ال  لور فلي معظلم المعلام ت  ،المدروسة بتر ير مخلفات المحاصيل النباتية المعامل بهلا

و ن سللب  هللذ   ،باسللت ناء الزيللادة التللي سللببتها مخلفللات زهللرة الشللما فللي  وراق د:لللي الكل للان و م الحليلل  
 ،(Ormord,2011)ال  ور،  نذ هنا  ع قة عكسية بلين علدد ال  لور و بعادهلا  الزيادة هو االختزال في  بعاد

كما سببت مخلفات زهرة الشما زيادة في طول وعرض ال  رة لد:ل الدخن وسببت مخلفلات اللذرة الصلفراء  
ن وتباين التر ير في عرض ال  ور في بقية المعام ت ملا بلين الزيلادة والنقصلا ،زيادة في عرض ال  رة للدخن

( للد:ل الحنيطلة بتلر ير مخلفلات اللذرة الصلفراء. كملا 66.82وكانت اعلت نسلبة اختلزال فلي علرض ال  لور )

بينت النتائج ايضا وجود فرق معنوي في المعامل ال  ري والتردد ال  ري من خ ل تر ير المخلفلات النباتيلة اذ 
( علللت % 49.2و) )(%45.4) سللببت مخلفللات الللذرة الصللفراء اعلللت نسللبة ت بلليط لللد:ل ام الحليلل  وبل للت

وكانلت اعللت  ، ما خ يا البشرة االعتيادية فنجد حدوث اختزال في طول الخ يا عند جميع المعام ت ،التوالي
( سببتها مخلفات زهرة الشما في خ يا بشرة اللدخن، وظهلر %40.91نسبة اختزال في طول خ يا البشرة )

 ،والشللعير ،وسللة بتللر ير اضللافة المخلفللات النباتيللة )للحنطللةاخللت ف فللي عللرض خ يللا البشللرة لاد:للال المدر
 ،وزهلرة الشلما( نذ سلببت مخلفلات اللذرة الصلفراء زيلادة فلي علرض خ يلا بشلرة الكل لان ،والذرة الصفراء

ولكلن سلببت اختلزاالً فلي المسلاحة الورقيلة  ،كذل  سببت مخلفات الشعير زيادة في عرض خ يا بشرة اللدخن 
وبل ت  علت نسبة ت بيط في علرض  ،الختزال الت تر ير  في شكل خ يا البشرة كما ذكرناوقد يعود سب  هذا ا

( .  وملن النتلائج  يتبلين 48.22الخ يا سببتها مخلفات الذرة الصفراء في خ يا بشرة  وراق الحنيطة وبل لت )

ذرة الصلفراء فلي معظلم  ن   علت نسبة اختزال في المعامل ال  ري  كانت بتر ير مخلفات الحنطة والشعير والل
 Hydroquinoneو ن  سللب  هللذا التللر ير الت بيطللي هللو احتللواء هللذ  المخلفللات علللت مركلل  الللـ ،المعللام ت

والمعروف بتر ير  في ال  ور وتوزيع الخ يا الحارسة، كما بينت النتائج حدوث تجعلد فلي خ يلا بشلرة  وراق 
وقلد يعلزى السلب  نللت   ،بتر ير مخلفات زهرة الشلما(  ك ر وضوحاً 8وكان هذا التجعد الشكل ) ،د:ل الدخن

مركلل  كيمللائي معظمهللا مركبللات  811تلر ير المركبللات االليلوبا يللة نذ  شللارت الدراسللات نلللت احتواؤهلا علللت 
 Resorcinol ,Vanillin)               :  وقلد شخصلنا  ربعلة منهلا  ،(Kamal&Bano,2008)اليلوبا يلة 

,Rutin, Quercetin)، والتربينللات نللات والتاني ن وجللود القلويللدات والك يكوسلليداتفضلل ً عللن الكشللف علل

والسللترويدات  والف فونيللدات  والصللابونينات  والراتنجللات فللي تللل  المخلفللات . كمللا نجللد حللدوث اختللزال فللي 
ءت هلذ   بعاد خ يا البشرة لجميع االد:ال في معظم المعام ت مترافقة مع اختزال فلي المسلاحة الورقيلة وجلا

 Salicylic acidفلي دراسلتهما علن تلر ير اللـ   Uzunov & Popova(2000)النتائج متوافقلة ملع م حظلة 

 الذي سب  اختزاالً في  بعاد خ يا البشرة ةوراق الشعير . 

زهرة الشللما( فللي الصللفات التشللريحية ،الذرة الصللفراء،الشللعير،( تللر ير المخلفللات النباتيللة )الحنطة8لجللدول )ا

 االد:ال المدروسةةوراق 
Table (2) Effect of plant residues (wheat, barley, maize, sun flower) in the 

anatomical characteristics of the studied bushes 

نوأل 
 الد:ل

نوأل 
 ا ضافة

عدد 
 ال  ور

طول ال  ر 
 )مايكرومتر(

 عرض ال  ر
 )مايكرومتر(

المعامل 
 ال  ري
% 

التردد 
 ال  ري

خ يا طول 
 البشرة

 )مايكرومتر(

عرض 
 خ يا البشرة
 )مايكرومتر(

 61b 128.8b 112.7a 13.9b 16.2b 260.8a 212.5b مقارنة الكل ان

 16e 115.9c 80.5c 10.0d 11.1d 181.9d 164.2c حنطة

 50c 112.7d 72.4e 12.6c 14.c 159.3e 135.2e شعير

الذرة 
 الصفراء

46d 135.2a 130.0b 9.6E 10.6e 212.5b 217.3a 

زهرة 
 الشما

85a 88.5e 74.0d 18.0a 22.6a 193.2c 159.3d 
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 33a 74.4a 26.8a 25.6b 34.4b 444.3a 56.3a مقارنة الحنيطة

 12c 68.8b 18.8c 14.0e 16.3e 399.2b 27.3c حنطة

 21b 66.4c 22b 16.4d 19.7d 326.8c 40.2b شعير

الذرة 
 الصفراء

21b 59.2d 14.8d 21.8c 27.9d 241.5e 20.9d 

زهرة 
 الشما

23b 43.2e 23.2b 30a 43a 289.8d 40.2b 

 18b 30cb 17.2b 22.9b 29.7b 149.6a 23.2b مقارنة الدخن

 19b 31.2b 10.8d 18.9e 23.3e 72d 20.4d حنطة

 18b 24d 15.6c 25.9a 35a 113.6b 24.8a شعير

الذرة 
 الصفراء

20ab 28.8c 20.4a 19.5d 24.5d 70e 22.4c 

زهرة 
 الشما

22a 34a 20.4a 20.5c 25.9c 88.4c 20e 

 م 
 الحلي 

 25a 26b 16c 18.6a 22.9 47.2a 45.6a مقارنة

 8c 25.2b 18.4a 6.7d 7.2d 36c 26.8c حنطة

 24a 22.4c 17.2bc 11.7c 13.3c 30.4e 34b شعير

الذرة 
 الصفراء

11b 27.2a 17.6ab 6.4d 6.9d 43.2b 21.2d 

زهرة 
 الشما

25a 22.8c 16.4dc 18.2b 22.3b 33.2d 27.2c 

 %5* االرقام ذات االحرف المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المعام ت تحت مستوى احتمال 

 مل وعند كل تداخل لكل نوأل نباتي حس  اختبار دنكن متعدد المدى عند كل عا
 

 تبين خ يا البشرة وال  ور.مقارنة )نبات دون اضافة( 
و بعاد خ يا البشرة( ولم تظهر تر ير فلي ،نبات معامل بمخلفات الحنطة التي سببت اختزاالً في )عرض ال  ور

 .وطول ال  ور( ،)عدد ال  ور

وللم تلؤ ر فلي علدد (نبات معامل بمخلفات الشعير التي سببت اختزاالً فلي ) بعلاد ال  لور، وطلول خ يلا البشلرة
كما سببت زيادة في عرض ال  ور كما نجد زيادة في عرض خ يا البشرة تظهر الشكل تجعد قليلل فلي  ال  ور

نبات معامل بمخلفات الذرة الصفراء وللم يظهلر تلر يراً معنويلاً فلي علدد ال  لور فلي حلين سلببت  ،خ يا البشرة
ور وتظهر الشكل تجعلد قليلل فلي و بعاد خ يا البشرة( ورافقتها زيادة في عرض ال  ،اختزاالً في)طول ال  ور

و اختلزاالً  (و بعلاد ال  لور ،نبات معامل بمخلفات زهرة الشما نذ سببت زيلادة في)علدد ال  لور خ يا البشرة.
رت النتلائج اظهل في ) بعاد خ يا البشرة( وتظهلر الشلكل تجعلد  وضلح ملن بقيلة المعلام ت فلي خ يلا البشلرة.

ت المقطلع العرضلي لسليقان االد:لال المدروسلة المتضلمنة )قطلر معنويلة فلي صلفا ( وجود فروقلات3جدول )

اللذرة  ،الشلعير،وابعلاد الحلزم( بتلر ير مخلفلات محاصليل )الحنطة ،عدد الحلزم الوعائيلة،سلم  القشلرة ،المقطع
فنجلد ان  ،. يتضح من الجلدول حلدوث اخت فلا معنويلا فلي التلر ير ملا بلين المعلام ت، زهرة الشما(الصفراء

فلي حلين للم تظهلر تلر ير معنلوي للد:ل  زيادة في قطر المقطع للد:ل اللدخن، الصفراء قد سببت مخلفات الذرة
كما سببت مخلفات زهرة الشما زيادة فلي قطلر المقطلع للد:ل ام الحليل  ورافقتهلا زيلادة فلي طلول  ،الحنيطة

يلا البارنكيميلة المجموأل الخضري كذل  زيادة معنوية في الوزن الجاف وقد يعود السلب  اللت زيلادة علدد الخ 
للنسللليج االسلللاا واللللل  نتيجلللة تلللر ير المركبلللات االليلوبا يلللة فلللي انقسلللام واسلللتطالة الخ يلللا اذ ان للمركبلللات 
االليلوبا يللة تللر ير واضللح علللت عمليللة االنقسللام بللل ويعللد هللذا التللر ير  مللن الوسللائل االساسللية لتحديللد التللر يرات 

ادة في الحجم والوزن تتطل  حلدوث انقسلام فلي الخ يلا وكبلر االليلوبا ية علت حجم ووزن النباتات الن  ي زي
ولم تظهر تر ير معنوي في د:ل الحنيطلة  ،(1988)واخرون  Ortega  حجمها اذ يعد هذا من االمور البديهية

( فللي حللين 8103وقللد يعللزى السللب  الللت امللت   النبللات قللدرات تكيفيللة علللت المسللتوى التشللريحي)الكنعاني،

وبل للت اعلللت نسللبة اختللزال لللد:ل الكل للان بتللر ير  ،ت اختللزاال معنويللا فللي قطللر المقطلعاظهلرت بقيللة المعللام 
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( وهلذا يفسلر حلدوث اعللت نسلبة ت بليط فلي طلول المجملوأل الخضلري للد:ل %82.4مخلفات الحنطة وكانت)

باتات فقلد الكل ان بتر ير مخلفات الحنطة وقد يعزى سب  التر ير الت المركبات االليلوبا ية المتحررة من هذ  الن
. وسللببت جميللع المعللام ت اختللزاال (,Kamal,2011)( مركبللات اليلوبا يللة فللي مخلفللات الحنطللة8شخصللت )

معنويا في سم  القشرة واعطت مخلفات كل من )الشعير، الذرة الصفراء(اعلت نسبة اختزال في سم  القشلرة 
فللم  ،ر فلي علدد الحلزم الوعائيلةكما وجد حلدوث تبلاين فلي التلر ي(. 8( لوحة )%90.54ل ت)لد:ل الكل ان وب

يظهلر حلدوث تلر ير معنلوي فلي علدد الحلزم للد:لي الحنيطلة واللدخن فلي حلين سلببت مخلفلات زهلرة الشللما 
اختزاال في عدد الحزم الوعائية لد:ل ام الحلي  ون حظ حدوث ت بيط فلي علدد الحلزم الوعائيلة للد:ل الكل لان 

فنجللد حللدوث ت بلليط فللي طللول الحللزم عنللد جميللع المعللام ت  امللا ابعللاد الحللزم الوعائيللة،عنللد جميللع المعام ت
وكانلت اعللت نسلبة  ،باست ناء حدوث زيادة في طلول الحلزم الوعائيلة للد:ل ام الحليل  بتلر ير مخلفلات الحنطلة

( سلببتها مخلفلات الحنطلة فلي د:لل الكل لان بينملا سلببت زيلادة فلي %83.5اختزال في قطر الحزمة الوعائية)

قطر الحزمة للد:ل الحنيطلة. ان سلب  هلذ  التلر يرات قلد يعلود اللت حلدوث تشلو  فلي السلاق والحلزم الوعائيلة 
ان مخلفلات  الحنطلة  (2002) واخرون  Ben-Hammouda( اذ  ذكر8103بتر ير هذ  المركبات )الكنعاني،

 ,Vanlline ,P-coumarin ,hydroxybenzoic acid)تحتللوي علللت عللدد مللن المركبللات االليلوبا يللة 

Syrginic acid ,Ferulic acid)      . 

 

 
a 

     
c                                                        b                                  

                         
e                                                                  d                                

( تظهللر المنظللر السللطحي فللي بشللرة  وراق د:للل الللدخن ويبللين تللر ير المخلفللات النباتيللة للحنطللة  8الشللكل )
 X01الشما قوة التكبيروالشعير  والذرة الصفراء  وزهرة 
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 مقارنة                                                       

 

 
 الذرة الصفراء           الشعير                                               

 الكل ان( تبين تر ير مخلفات الذرة الصفراء والشعير في المقاطع المستعرضة لساق د:ل 8لوحة )

 
زهرة الشللما( فللي الصللفات التشللريحية ،الذرة الصللفراء،الشللعير،( تللر ير المخلفللات النباتيللة )الحنطة3لجللدول )ا

 لسيقان االد:ال المدروسة
Table (3) Effect of plant residues (wheat, barley, maize, sun flower) in the 

anatomical characteristics of the studied bushes 

نوأل  وأل الد:لن
 ا ضافة

قطر المقطع 
 )ملم(

سم  القشرة 
 )ملم(

عدد الحزم 
 الوعائية

طول الحزمة 
 الوعائية)ملم(

قطر الحزمة 
 الوعائية)ملم(

 3.829a 1.184a 17a 0.307a 0.249a مقارنة الكل ان

 2.732d 0.784c 12c 0.162e 0.066d حنطة

 b 0.100d 13c 0.268b 0.172b 3.580 شعير

 c 0.100d 13c 0.257c 0.172b 2.940 ذرة

زهرة 
 الشما

3.68b 0.92b 14b 0.201d 0.136c 

 2.140a 0.520a 7a 0.114a 0.080b مقارنة الحنيطة

 1.760c 0.240d 6a 0.109b 0.088a حنطة

 1.860b 0.160e 7a 0.096d 0.059e شعير

 2.100a 0.420c 7a 0.104c 0.072c ذرة

زهرة 
 الشما

2.120a 0.440b 6a 0.096 0.064d 

 3.66b 0.960a 12a 0.212a 0.080a مقارنة الدخن
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 2.77e 0.800d 10ab 0.136d 0.048c حنطة

 3.00c 0.800d 10ab 0.144c 0.057b شعير

 3.76a 0.880b 9b 0.125e 0.036e ذرة

زهرة 
 الشما

2.86d 0.840c 12a 0.146b 0.045d 

 1.52b 0.410a 9a 0.135b 0.106a مقارنة  م الحلي 

 1.14c 0.267c 7bc 0.193a 0.085c حنطة

 1.37d 0.225d 8ab 0.112d 0.082d شعير

 1.44e 0.281b 9a 0.136b 0.069e ذرة

زهرة 
 الشما

1.59a 0.198e 6c 0.117c 0.091b 

 %5مستوى احتمال  * االرقام ذات االحرف المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المعام ت تحت

 مل وعند كل تداخل لكل نوأل نباتيحس  اختبار دنكن متعدد المدى عند كل عا

زهرة الشلما(  ،الذرة الصفراء،الشعير،تبين الدراسة الحالية تباين في التر يرات االليلوبا ية لمحاصيل )الحنطة
قطللر اةسللطوانة  ،ة( مللن حيللث )سللم  القشللر6فللي المقطللع المسللتعرض لجللذور االد:للال المدروسللة جللدول )

الوعائية( اذ تبين وجود اخت فات معنوية واضحة ومميزة في قطلر المقطلع فلن حظ حلدوث اختلزال فلي قطلر 
( سلببتها %40.86اذ بل ت اعلت نسبة اختزال )،المقطع عند جميع المعام ت ولكافة انواأل االد:ال المدروسة

مقطللع المسللتعرض ممللا سللببت اختللزال فللي طللول مخلفللات )الحنطللة( لللد:ل )ام الحليلل ( رافقهللا تشللو  فللي ال
فقلد  ،( ومن الجدول يتبين حدوث تباين في التر ير فلي سلم  القشلرة3) شكلالمجموأل الجذري لنفا المعاملة ال

( يليهلا %48.4لوحظ ان مخلفات زهرة الشما سببت اعلت اختزال في سم  القشلرة للد:ل الحنيطلة وبل لت )
( بتلر ير مخلفلات الحنطلة. وتفلاوت التلر ير االليلوبلا ي فلي %48.49ل لت)د:ل الدخن الذي اظهر نسبة ت بيط ب

اذ ن حلظ حلدوث زيلادة معنويلة فلي قطلر االسلطوانة الوعائيلة  ،الصفات التشريحية للمقطع المستعرض للجذر
لد:ل الحنيطة بتر ير مخلفات الذرة الصفراء رافقتها زيادة في طول المجموأل الجذري ويمكن  ن  يكلون سلب  
الزيادة هو زيادة عدد الخ يا البارنكيمية للنسيج االساا واللل   نتيجلة تلر ير المركبلات االليلوبا يلة فلي انقسلام 

-Cruz)واسللتطالة الخ يللا  ةن   يللة زيللادة فللي الحجللم والللوزن تتطللل  حللدوث انقسللام الخ يللا وكبللر حجمهللا 

Ortega et al. ,1998)  وتتماشلت هلذ  النتلائج ملع ملا الحظلهChon et al.(2002) بلان اللـCoumarin  

وت يلر فلي خ يلا اللحلاء، سب  زيادة في ابعاد الجذور نبات البرسيم نتيجة توسع في قطر االسلطوانة الوعائيلة 
بينما للم تسلب  مخلفلات الشلعير  ي تلر ير معنلوي للد:ل ام الحليل  فلي حلين ن حلظ حلدوث اختلزال فلي قطلر 
االسطوانة الوعائية لبقية المعام ت وكانت اعلت نسبة ت بيط لد:ل ام الحليل  الناميلة فلي التلر  الحاويلة عللت 

اختزال الجذور بواسطة المركبلات االليلوبا يلة ناتجلاً علن  ( ويمكن  ن  يكون%62.3مخلفات الحنطة وبل ت )
في الخ يا المرسلتيمية للجلذر وتحلول فلي فعاليلة المايتوكونلدريا ونتيجلة للت يلر فلي معاملل  DNAتقيد بناء الـ

فض ً عن حدوث اخت ف في شكل خ يا القشرة لجلذر  م الحليل   ،(Iaganci et al.,2006)االنقسام للخ يا 
ومنهلا مركبلات  ،قلد يكلون السلب  هلو تلر ير المركبلات االليلوبا يلة ،(3ملتها بمخلفات الحنطة الشلكل )عند معا

Hydroquinone , P_Hydroxybenzoic acid ,Salicylic acid  والمعلروف  ن  هلذ  المركبلات تلؤ ر
اذ الحلظ  Gatti et al.(2010)وتشلابه النتلائج ملا وجلد   ،فلي الع قلات المائيلة للخ يلا وتلوازن  الهرمونلات

 Aristolochiaحلللدوث اختلللزال فلللي خ يلللا الخشللل  لنبلللات السمسلللم بتلللر ير المستخلصلللات المائيلللة لنبلللات 
esperanza  عن المقارنة اضافة الت تر ير  في تركي  الجذر االساسي والجذور ال انوية.  %51بنسبة 

ويمكللن  ن  يكللون هللذا التبللاين سللببه  ،الومللن النتللائج نجللد تباينللاً فللي تللر ير المخلفللات النباتيللة بللاخت ف االد:لل
االخللت ف فللي التللداخل بللين االد:للال ونللوأل المخلفللات بللاخت ف التركيلل  الللورا ي لكللل د:للل ونللوأل المركبللات 

 .كل د:ل لتل  المركبات المتحررة من المخلفات النباتية وتركيزها وحساسية
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                 -a                                                       مقارنةb -                                                 الحنطة 
 40X( تر ير المخلفات النباتية للحنطة في شكل خ يا قشرة جذر د:ل  م الحلي  3الشكل )     

 
زهرة الشللما( فللي الصللفات التشللريحية ،الذرة الصللفراء،الشللعير،( تللر ير المخلفللات النباتيللة )الحنطة6جللدول )

 لجذور االد:ال المدروسة 
Table (4) Effect of plant waste (wheat, barley, maize, sun flower) in the anatomical 

characteristics of the studied bushes 

 
 %5احتمال * االرقام ذات االحرف المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المعام ت تحت مستوى 

 مل وعند كل تداخل لكل نوأل نباتي حس  اختبار دنكن متعدد المدى عند كل عا
 

 قطر المقطع االضافةنوأل  نوأل الد:ل
 )ملم(

سم  
 القشرة)ملم(

قطر اةسطوانة 
 الوعائية)ملم(

 الكل ان
 

 3.54a 0.960a 1.62a مقارنة

 2.76b 0.668e 1.42b حنطة

 2.52b 0.800d 0.92d شعير

 2.80b 0.860c 1.02c ذرة

 2.74b 0.888b 1.02c زهرة الشما

 الحنيطة
 

 0.605a 0.198a 0.144 b مقارنة

 0.391c 0.101c 0.122c حنطة

 0.370d 0.112b 0.120cd شعير

 0.418b 0.080d 0.177a ذرة

 0.299e 0.074e 0.117d زهرة الشما

 الدخن
 

 0.584a 0.193a 0.209a مقارنة

 0.313e 0.072d 0.128b حنطة

 0.331d 0.085c 0.117d شعير

 0.342c 0.112b 0.122c ذرة

 0.515b 0.074d 0.128b زهرة الشما

 0.925a 0.185a 0.466a مقارنة  م الحلي 

 0.547e 0.138c 0.241d حنطة

 0.777d 0.133d 0.466a شعير

 0.853b 0.154b 0.439c ذرة

 0.821c 0.154b 0.460b زهرة الشما
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ABSTRACT 
       This study was conducted in the glasshouse in Biology Department \ College of 

Science\ Mosul University to study the effect of the crops (wheat, Barley, corn ,Sun 

flower) residues added to the soil at ratio (5%) W:W in seed germination and 

growth of four weeds includes (Silybum marianum L ., Lolium rigidum L., Sonchus  

oleraceus L., Panicum Spp.). The result showed inhibition in seed germination and 

growth of the weeds growing in the soil containing the crops residues compared 

with the plant (weeds) growing in control soil (without residues) showing 

significant difference between crop residues rather than weed species (using a 

multi-range Duncan test at a 5%) . It was found that the greatest inhibition in seed 

germination and shoot length of Silybum marianum L. effect by Wheat residues 

reaching 36.05% , 24.49% , respectively which was accompanied with reeducation 

in these stem diameter section 28.6% .in root growth was found that the greatest 

inhibition recorded 42.85% in Lolium rigidum L. that growth in soil content barley 

residues also Wheat residues caused the greatest inhibition root diameter section in 

sonchus  oleraceus L. 59.13% ,While remarked increases in vascular calendar 

diameter for Lolium rigidum L. effect by corn residues accompanied increases in 

root length , that the greatest inhibition in leaf area of Lolium rigidum L. 83.27% 

effect by corn residues accompanied inhibition wider cell epidermis 62.88% ,in dry 

weight of Silybum marianum L. show the greatest inhibition effect by sunflower 

residues 70.46% .          
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 المصادر
فلي نملو  .Helianthus annuus L.الجهد االليلوبا ي لزهرة الشما 8118صابر وسمان حمد.  ،برا دوستي

رسلالة ماجسلتير/كلية الزراعة/جامعللة  .ل الصليفية واالد:لال المصلاحبة لهلاوانتلا  بعلض المحاصلي
 ص ح الدين /اربيل.

.التحضلليرات المجهريللة الضللوئية )التقنيللات المجهريللة( االسللا النظريللة والتطبيقيللة  0992حميللد احمللد.،الحا 

 مركز الكت  االردنية.،.الطبعة االولت، الجامعة االردنية
النبلات والتحضليرات المجهريلة. جامعلة .العملي فلي تشلريح 0991طال  عويد وف ح محمد عزيز.،الخزرجي

 ص ح الدين /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/العراق .
دراسة مورفولوجية وتشريحية ةنواأل معينة من اجنلاا عشليرة  8118العبيد، نج ء مصطفت محمد ابراهيم .

Brassicaceae لتعلليم العلالي في العراق .رسالة ماجسلتير /كليلة التربيلة /جامعلة تكريلت، وزارة ا

 والبحث العلمي، العراق.
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