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Sorghumفي إنبات ونمو بادرات الحلیان ھتأثیر المستخلصات المائیة لبعض أالنواع النباتی
halepenses L  وبعض انواع المحاصیل الحقلیة.

سالم حمادي عنتر أحمد محمد سلطان                               
الحقلیة قسم المحاصیل / كلیة الزراعة والغابات / جامعة الموصل 

الخالصة
. ٢٠٠٤جامعة الموصل للعام / كلیة الزراعة والغابات / نفذت تجربتان في قسم المحاصیل الحقلیة 

تھدف التجربة االولى دراسة تأثیر المستخلصات المائیة الوراق ورایزومات نبات الحلیان على إنبات ونمو 
Vigna sinensisواللوبیا Zea maysوالذرة الصفراء Sesamum indicumبادرات نبات السمسم 

Cucumis meloوالبطیخ Solanum melongenaوالباذنجان  Reticulatus بینما تھدف التجربة
Glycyrhiza glabraالثانیة لدراسة تأثیر تأثیر المستخلصات المائیة لنبات البربین والسعد والسوس 

Citrusوالبرتقال Eucalyptus camaldulensisوالیوكالبتوس Helianthus annuasوزھرة الشمس 
rotundus أظھرت النتائج إنخفاض طول الرویشة والجذیر .على انبات بذور الحلیان ونمو الرایزومات

إنخفضت . والوزن الجاف لالنواع النباتیة عند سقیھا بمستخلص الرایزومات مقارنة بمستخلص االوراق 
تخدام مستخلص قرص زھرة الشمس واوراق  البرتقال والیوكالبتوس عند إسنسبة االنبات في بذور الحلیان 

أظھر مستخلص جذور السوس تأثیرا مشجعا في طول . بینما لم تتأثیر بالمستخلصات لالنواع االخرى الباقیة 
الرویشة والوزن الجاف لنبات الحلیان بینما كان لمستخلص اوراق أشجار البرتقال والیوكالبتوس تأثیرا مثبطا 

. فات نبات الحلیان لص

المقدمة
تختلف النباتات في محتویاتھا من المواد الكیمیائیة حسب أنواعھا وكذلك مراحل نموھا كما تختلف في كمیة ما 

المواد المطلقة الى التربة والھواء تؤثر في انبات . یطلق من ھذه المواد الى البیئة سواء الى  التربة او الھواء 
ومن خالل الدراسات ) . ١٩٩٥سعید ( سواء تأثیرا إیجابیا مشجعا أو سلبیا مثبطا ونمو النباتات االخرى

فقد وجد بأن المواد المفرزة من أشجار الیوكالبتوس , والبحوث وجد إختالف المواد المفرزة من النباتات 
(Stoeszوالحمضیات قد أثرت بشكل كبیر على إنبات بعض أنواع البذور الموجودة في تلك المنطقة 

Cooper،كما وجد بان نباتات بعض . وقد أدت في بعض االحیان الى عدم إنبات أي بذرة ) ١٩٣١
والذرة الصفراء والحنطة والشعیر والرز تطلق مواد تبقى في التربة وتؤثر المحاصیل مثل عباد الشمس 

) ١٩٩٦, Weston(بشكل فعال في إنبات ونمو بعض البذور في تلك الترب المزروعة في الموسم الالحق 
وال تخلو المحاصیل البستنیة من ھذه المواد حیث تؤثر نباتات الباذنجان والطماطة والفاصولیا في نمو . 

لنباتات . ) ١٩٨٩, Qasemو (Hillوإنبات بعض البذور بسبب المواد المطلقة من بقایا ھذه المواد 
ثیر من نباتات االدغال تفرز مواد مختلفة الى االدغال دورا فعاال في مجال التضاد الحیوي حیث وجد ان ك

, Powalو (Guptaالحقلیة والبستنیة تؤثر سلبا او إیجابا في نمو وإنبات بذور المحاصیل التربة والھواء 
إضافة الى تأثیر االدغال بعضھا على البعض االخر ویعد نبات الحلیان واحد من النباتات التي ) . ١٩٨٦

Dhurrinتي تعمل على إعاقة إنبات ونمو بعض النباتات االخرى الحتوائھ على مادة تفرز ھذه المواد وال
یھدف البحث الى . كما إن بذور ورایزومات نبات الحلیان تتأثر أیضا بالمواد المفرزة من نباتات اخرى 

رفة معرفة تأثیر مستخلص أوراق ورایزومات الحلیان في إنبات ونمو بعض بذور المحاصیل إضافة الى مع
.   تأثر المستخلصات لبعض االنواع النباتیة في نمو بذور ورایزومات الحلیان 

مواد البحث وطرائقھ
تضمنت التجربة االولى تأثیر ) ٢٠٠٣(نفذت التجربة في مختبرات قسم المحاصیل الحقلیة عام 

وإنبات بعض بذور في نمو ) رایزومات, اوراق , ماء نقي (المستخلصات النباتیة الجزاء نبات الحلیان 
) ١٩٨٣, Leathea(تم تحضیر المستخلصات المائیة الجزاء نبات الحلیان حسب طریقة , المحاصیل 

مستل من اطروحة دكتوراه الباحث الثاني 
٤/٦/٢٠٠٩وقبولھ ٢٠٠٩/ ٢/ ١٧تاریخ تسلم البحث 

غم من الجزء٣٦تم نقعھ بمقدار والتي تتضمن بأن یؤخذ الجزء النباتي ثم یغسل بالماء المقطر ویقطع ثم ی
من ساعة ثم یؤخذ المستخلص ویرشح٤٨لمدة Shakerمل ماء ویوضع  في جھاز ھزاز ١٠٠/ النباتي 
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مْ لحین ٤خالل أوراق الترشیح وبرشح الراشح في قنینة زجاجیة معقمة  توضع في الثالجة على درجة 
سم ووضعت بداخلھا تربة مجففة وزرعت ١٥بعمق سم و١٠أستخدمت سنادین بالستیكیة بقطر . االستخدام 

Vignaواللوبیا Zea maysوالذرة الصفراء Sesamum indicumبذور المحاصیل التالیة  السمسم 
sinensis والباذنجانSolanum melongena والبطیخCucumis melo Reticulatus وبمعدل

ثم سقیت السنادین ٢±٣٠رجة حرارة الغرفة وبثالثة مكررات وبد١.٥سندانة وبعمق /بذرة ٢٥
تم متابعة السنادین من حیث المحتوى الرطوبي عن طریق سقیھا . سندانة / مل ٥٠بالمستخلص بمقدار 
الوزن الجاف لعشرة , طول الجذیر , یوم اخذت البیانات التالیة وھي طول الرویشة ٢١بالماء المقطر وبعد 

تضمنت التجربة الثانیة تأثیر . ساعة ٤٨مْ ولمدة ٧٠درجة حرارة نباتات بعد تجفیف العینات على
Cyperusوالسعد Portulaca  oleraceaالمستخلصات المائیة النوع النباتات التالیة البربین      

esculentus والسوسGlycyrhiza glabra  وزھرة الشمسHelianthus annuasوالیوكالبتوس
Eucalyptus camaldulensisوالبرتقالCitrus rotundus ١٠٠, ٥٠, ٢٥, صفر ( بتراكیز (%

تم تحضیر المستخلصات المائیة بنفس الطریقة السابقة وأستخدمت . في إنبات ونمو بذور ورایزومات الحلیان 
سم والتي ٢سم والرایزومات على عمق ١.٥زرعت البذور على عمق . نفس السنادین في التجربة االولى 

سندانة / مل ٥٠سم وبمعدل قطعة واحدة لكل سندانة ثم سقیت السنادین بالمستخلص بمقدار ٣ت بطول كان
طول , نسبة االنبات ( یوم ٢١وتم متابعة السنادین من حیث الرطوبة وحسب الحاجة وأخذت البیانات بعد 

مْ ولمدة ٧٠ت على درجة لعشرة بادرات تم تجفیف العینا) ملغم ( الوزن الجاف , طول الجذیر , الرویشة 
حللت البیانات حسب التصمیم العشوائي الكامل وبثالث مكررات وأستخدم أختبار دنكن المتعدد . ساعة ٤٨

.المدى لمقارنة متوسطات المعامالت 

النتائج والمناقشة
) ١(یظھر من الجدول . تاثیر المستخلص المائي لنبات الحلیان في نمو بادرات بعض المحاصیل 

ود فروق معنویة بین مستخلص اوراق ورایزومات نبات الحلیان في تأثیره على طول الرویشة لجمیع وج
النباتات المشمولة بالدراسة عدا الذرة حیث إنخفض طول رویشة السمسم بشكل واضح عند استخدام 

) اء النقيالم(عن معاملة المقارنة ٧٨.٥ومستخلص الرایزومات بمقدار % ٤٦.٢مستخلص االوراق بمقدار 
مقارنة بالماء النقي بینما ٤٥.٥وسبب مستخلص الرایزومات نقصا في طول جذیر بادرات السمسم بمقدار . 

لم یكن لمستخلص االوراق أي تأثیر ان النقص الحاصل في طول الرویشة والجذیر ادى الى انخفاض الوزن 
كان االنخفاض الى الثلث في مستخلص الجاف للبادرات عند استخدام مستخلص االوراق بمقدار النصف بینما

الرایزومات ھذا یدل على التأثیر السلبي للمواد الكیمیائیة الموجودة في االجزاء النباتیة لنبات الحلیان 
وأختالفھا ما بین تلك االجزاء في تأثیرھا على بادرات السمسم وخاصة تأثیر الرایزومات الذي كان اشد من 

المواد المثبطة للنمو في الرایزومات بحیث أضعف بب ذلك الى زیادة تركیز وقد یرجع س. تأثیر االوراق 
, Koeppeو ،Bellمنو الرویشة وھذه النتائج أكدھا كلبادرات السمسم مما سبب إنخفاض في سرعة نم

)١٩٧٢(Black وWarwick ,)وتأثر طول جذیر بادرات الذرة الصفراء بمستخلص االوراق ) .١٩٨٣
على % ٢٥و ١٨.٨مستخلص االوراق والرایزومات بمقدار ت معنویا حیث إنخفض باستخدام والرایزوما

عند % ٣٢التوالي مقارنة مع الماء النقي وقد سبب خفض الوزن الجاف لبادرات الذرة الصفراء بمقدار 
وقد % . ١٩.٦استخدام مستخلص االوراق  بینما كان االنخفاض عند استخدام مستخلص الرایزومات بمقدار 

یرجع السبب في ذلك الى ان المواد المثبطة في االوراق تؤثر في نباتات ذوات الفلقة الواحدة اكثر من 
تأثرت بادرات اللوبیا بمستخلص االوراق اكثر من الرایزومات حیث انخفضت اطوال . الرایزومات 

السبب في ذلك الى حساسیة البادرات وجذورھا واوزانھا الجافة عند استخدام مستخلص االوراق وقد یعود
ثبطت نمو الرویشة بینما كان تأثیرھا في نمو النباتات البقولیة للمواد الموجودة في اوراق نباتات الحلیان التي

مجموعھ الجذري بحجم اكبر للتخلص من المواد الجذیر قلیل وقد یرجع سبب ذلك في محاولة النبات نشر
اللوبیا قد یكون سببا في امتصاص اكبر قدر من ا ان حجم بذوركم. الموجودة في حیز معین من التربة 

سواء طول الرویشة وطول الجذیر عند استخدام اما في نبات الباذنجان فلم تتأثر البادرات. المستخلص 
الرویشة والجذیر على الوزن الجاف حیث اصبح بینما انعكس التاثیر القلیل في. مستخلص االوراق 

في حین كان لمستخلص الرایزومات تأثیر أشد في بادرات الباذنجان وقد یرجع السبب . االنخفاض معنویا 
الى ان بادرات الباذنجان بسبب حجمھا الصغیر تأثرت بوجود المواد الكیمیائیة  في مستخلص الرایزومات 

في بذور التاثیر السلبي لرایزومات الحلیان.وقد تكون بتراكیز عالیة عما ھو علیھ في مستخلص االوراق 
الرقي ممیزا حیث لم یحدث أي ابنات لبذور الرقي عند استخدام مستخلص الرایزومات وھذا یدل على ان 
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المواد الموجودة في الرایزومات ادت الى قتل اجنة بذور الرقي عند بدایة انباتھا حیث اوحظ بدء االنبات ثم 
في النمو باستخدام مستخلص االوراق ولم یكن بینما تمكنت االجنة من االستمرار . موت االجنة بعد ظھورھا 

ھناك أي تأثیر معنوي لمستخلص االوراق في طول الجذیر او الوزن الجاف بینما كان التأثیر معنویا في 
لبادرات طول الرویشة وذلك الن البادرات على الرغم من انخفاض طول الرویشة كانت ذات وزن مشابھ ل

. المزروعة بالماء المقطر
عدم تأثر ) ٢(یالحظ من الجدول . لمستخلصات المائیة لبعض انواع النباتات في انبات بذور الحلیان تأثیر ا

وقد یرجع سبب بذور الحلیان بمستخلص جذور واوراق البربین ولكافة التراكیز حیث لم تتأثر نسبة االنبات
ین او وجود مركبات كیمیائیة ذلك الى عدم او قلة حساسیة بذور وبادرات الحلیان بالمستخلص المائي للبرب

داخل البذور او البادرات تقلل او تمحي فعالیة تلك المستخلصات كما یالحظ من الجدول ایضا عدم وجود 
سلكت المستخلصات المائیة . فروق واضحة بین مستخلصات الجذور واالوراق حتى في التراكیز العالیة 

ئیة لنبات البربین حیث لم تؤثر على نسبة االنبات كما لدرنات وارواق السعد نفس سلوكیة المستخلصات الما
قد یكون محفزا بالرغم من وصول النتائج الى حد المعنویة عدا تأثیر اوراق ان تاثیرھا على طول الجذیر

. وجود فروق معنویة في الوزن الجاف  كذلك لوحظ % ٢٥بتركیز السعد على طول الجذیر 
ئي الوراق نبات زھرة الشمس كان لھ تأثیر في طول الرویشة عند أشارت النتائج بان المستخلص الما

أما الجذیر فقد تقزم . زیادة التركیز ولكن لم تصل الى حد المعنویة ھذا بالرغم من عدم تأثر نسبة االنبات 
ولكن لم یالحظ أي تأثیرات عند زیادة التركیز ھذه النتائج كانت مشابھة لنتائج % ٥٠و ٢٥عند التركیز 

ولم % ٥٠و ٢٥وزن الجاف للبادرة حیث كان ھناك تاثیر معنوي في خفض الوزن الجاف عند تركیز ال
اما عند استخدام المستخلص المائي القراص % . ١٠٠التركیز الى نتوصل الى أي تفسیر في حالة زیادة 

% ٥٠و ٢٥زھرة الشمس فقد لوحظ انخفاض واضح في نسبة االنبات وطول الجذیر خاصة عند التركیزین
بصورة عامة فان تأثیر . وأظھرت النتائج عن ھذین التركیزین أثرا كبیرا في إنخفاض الوزن الجاف 

المستخلص المائي لالقراص كان أعلى من تأثیر االوراق لنفس النبات وقد یرجع السبب اما الى وجود تراكیز 
تالف في نوعیة المركبات الموجودة بین عالیة من المركبات المفرزة في االقراص عند االوراق او وجود اخ

مركب ١٣بان نبات عباد الشمس یحتوي على ) ١٩٩٩(وآخرون Franciscoاالقراص واالوراق إذ أكد 
یشیر الجدول نفسھ الى وجود انخفاض واضح في نسبة االنبات ولكن . كیمیاوي مثبط لنمو النباتات االخرى 

كذلك لوحظ بان اوراق الیوكالبتوس والبرتقال قد خفضت  نسبة . ھذا االنخفاض ال یتماشى مع زیادة التركیز
لم . االنبات مقارنة مع الماء النقي وبقیة المستخلصات التي ادت الى انخفاض غیر معنوي في طول الرویشة 

واستخدام اوراق % ٥٠و ٢٥ولكن تقزم الطول عند التركیزین % ١٠٠یتأثر طول الجذیر بالتركیز العالي 
المخففة أعطت تأثیرات مثبطة أكثر من التراكیز العالیة لنفس النوع بصورة عامة نجد ان التراكیز . ال البرتق

ل دراسة تلك االنواع النباتیة المختلفة والتي تعود لعوائل مختلفة ان تأثیراتھا وكذلك لوحظ من خال. النباتي 
على انبات بذور وبادرات الحلیان كانت مختلفة ایضا وقد لوحظ بان اكثر االنواع ھي نباتات زھرة الشمس 

مستخلصات كان من المتوقع ان تستعمل تلك ال. واوراق البرتقال والیوكالبتوس على انبات بذور الحلیان 
عن عدم نمو نبات الحلیان ) قبل التجربة ( كمبیدات لمنع انبات بذور الحلیان على اثر المالحظات المؤشرة 

) .١٩٧٩,Leatherو Forrence(تحت أشجار البرتقال والیوكالبتوس 
ن كما ا. نستنتج مما سبق ان المواد المستخلصة من االجزاء النباتیة بعضھا مثبط وبعضھا محفز 

قدرة بادرات الحلیان على المقاومة تختلف باختالف التركیز وان التراكیز المخففة تكون ذات أثر أكبر من 
التراكیز المركزة وقد یرجع سبب ذلك الى ان زیادة التركیز قد تشجع البادرات على انتاج مواد تعمل على 

. تثبیط تأثیر المستخلصات 
تشیر بیانات الجدول . النباتات في نمو رایزومات الحلیانتأثیر المستخلصات المائیة لبعض أنواع

الى عدم تأثر رایزومات الحلیان في نموھا عند استخدام اوراق وجذور البربین بكافة تراكیزه للصفات ) ٣(
كما ان مستخلص درنات السعد لم یكن ذا تأثیر معنوي في طول الرویشة اال ان تاثیره اختلف . المدروسة 

إذ لم % ١٠٠بینما كان مثبطا عند التركیز % ٢٥ذیر حسب التركیز فقد كان محفزا بالتركیز في طول الج
تتمكن الرایزومات من إنتاج أي جذر وقد یرجع سبب ذلك الى ان الكمیة الممتصة من قبل الرایزومات تكون 

ا لم یكن معنویا سواء أما اوراق السعد فأن تأثیرھ. كبیرة ومركزة فیكون تأثیرھا شدیدا وخاصة في الجذیر 
كذلك لوحظ ان مستخلص جذور السوس . على طول الرویشة او الجذیر او الوزن الجاف وبكافة التركیز 

كان مشجعا في طول الرویشة على الرغم من ان التحفیز لم یكن معنویا وھذا یدل على وجود مواد مشجعة 
بین جذور السوس واوراقھ بجد ان جذور وعند اجراء مقارنة % ٥٠لنمو الحلیان وخاصة عند التركیز 
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السوس مشجع بینما نالحظ ان اوراق السوس مثبط لتلك الصفات وھذا یدل على وجود اختالف في نوعیة 
. المواد الكیمیائیة بین اوراق وجذور نبات السوس 

التأثیر السلبي كان واضحا في مستخلص اوراق زھرة الشمس حیث انخفض طول النمو الخضري 
شدیدا ومعنویا في طول الجذیر وكان االنخفاض% ٨٠بمقدار % ١٠٠معنوي عند التركیز وبشكل

٢٥عن المقارنة كذلك لوحظ في الوزن الجاف حیث كان االنخفاض معنویا بالتراكیز الثالثة % ٦٠وبمقدار 
نمو على التوالي وھذا یدل على وجود مواد مثبطة ل% ٦٣.٦و٣٠.٩و ٣٦.٤وبمقدار % ١٠٠و٥٠و 

) .١٩٨٣(, Leatherرایزومات الحلیان في اوراق زھرة الشمس 
كما یالحظ من الجدول نفسھ اختالف تأثیر قرص زھرة الشمس عن االوراق لنفس النبات حیث كان 

محفزا لنمو الجذیر بینما كان التأثیر السلبي في % ٥٠تأثیر مستخلص قرص زھرة الشمس عند التركیز 
كذلك اختلفت التراكیز الثالثة في تأثیرھا على الوزن . ١٠٠اصة عند التركیز طول النمو الخضري وخ

یستدل من ذلك التاثیر اجزاء نبات عباد الشمس في نمو رایزومات .الجاف مقارنة مع استخدام الماء النقي 
التراكیز حیث الحلیان بینما لم تختلف ھذه االجزاء في تأثیرھا على نمو البادرات كما یوجد اختالف في تأثیر 

) مركب كیمیائي١٣(بعضھا كان مثبطا بسبب احتواء نبات عباد الشمس على العدید من المركبات الكیمیائیة 
بعضھا مثبط والبعض االخر محفز وتختلف ھذه المركبات باختالف تراكیزھا وھذا حسب ما اكده 

Francisco كان لھ نفس التأثیر في ام مستخلص اوراق الیوكالبتوس والبرتقال) .١٩٩٩(,وآخرون
الجاف بشكل الرایزومات  والبذور وخاصة بالتراكیز المخففة التي ثبطت النمو الخضري والجذیر والوزن 

المواد المثبطة والمحفزة للنمو باختالف االجزاء النباتیة كذلك نستنتج من ھذه النتائج اختالف . معنوي 
حسب تركیزھا فقد یكون التركیز الواطئ غیر كاف لتحفیز اختالف مقاومة نباتات الحلیان للمواد المثبطة

كما نالحظ ان سلوك ھذه المستخلصات في تأثیرھا على الیذور . النبات على مقاومة ھذه المواد المثبطة 
. مشابھ لتأثیرھا في الرایزومات على الرغم من االختالف البسیط في التحفیز والتثبیط 

.الحقلیةالمائي لنبات الحلیان في صفات البادرات النامیة لبعض المحاصیلتأثیر المستخلص ) : ١(لجدول ا
بادرات١٠/الوزن الجاف ملغمطول الجذیرطول الرویشةنوع المستخلصالنوع النباتي

السمسم
أ٣٦أ٢٢أ٦.٥ماء نقي
ب١٨أ٢٢ب٣.٥أوراق

جـ١٢ب١٢جـ١.٤رایزومات

الذرة الصفراء
أ١١٢أ١٦أ١١.٢ماء نقي
جـ٧٦ب١٣ب٨.٢أوراق

ب٩٠ب١٢أ١١رایزومات

اللوبیا
أ٧٥أ٨أ٢.٥ماء نقي
جـ٦٠ب٦جـ١.٣أوراق

ب٧٠أ ب٧ب١.٨رایزومات

الباذنجان
أ٢٢أ١١أ٢.٢ماء نقي
ب١٨أ ب١٠أ١.٨أوراق

جـ١٣ب٨ب١.٢رایزومات

الرقي
أ٣٢أ٩أ٢.٨ماء نقي
أ٢٨أ٨ب١.٩أوراق

صفر بصفر بصفر جـرایزومات

أ٣٤ا٧أ٦.٦ماء نقيالبطیخ
ب٣٠أ٨ب٥.٨أوراق

جـ٢٧أ٨جـ٤.٥رایزومات 
) : ٢(الجدول 

. ذور الحلیان ونمو ب

طول الرویشة %نسبة االنبات %التركیز نوع المستخلص
بادرة/ ملم

طول الجذیر 
بادرة/ ملم

الوزن الجاف 
١٠/ ملغم

بادرات

أ٢٦أ٩٥أ ب٧٠أ١٠٠صفرجذور البربین
جـ-أ٢٢.٥أ ب٩٠أ ب٧٠أ٢٥١٠٠
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جـ-أ٢٣.٥أ ب٩٢أ ب٧٠أ٥٠١٠٠
جـ-أ٢٢.٥أ٩٥بأ ٨٠أ١٠٠١٠٠

اوراق البربین

أ٢٦أ٩٥أ ب٧٠أ١٠٠صفر
جـ-أ٢٢.٥أ٩٠أ ب٧٠أ٢٥١٠٠
جـ-أ٢٢.٥أ٩٥أ ب٧٠أ٥٠١٠٠
جـ-أ٢٣أ ب٩٠أ ب٧٠أ١٠٠١٠٠

درنات السعد

أ٢٦أ٩٥أ ب٧٠أ١٠٠صفر
أ٢٦.٥أ١٠٠أ ب٧٠أ٢٥١٠٠
أ٢٧.٥أ١٠٢أ ب٨٠أ٥٠١٠٠
أ٢٦أ٩٥أ ب٧٠أ١٠٠١٠٠

اوراق السعد

أ٢٦أ٩٥أ ب٧٠أ١٠٠صفر
أ٢٧.٥ب جـ٧٠أ ب٧٠أ٢٥١٠٠
أ٢٦.٥أ١٠٠أ ب٧٠أ٥٠١٠٠
أ ب٢٥أ ب٨٥أ ب٧٠أ١٠٠١٠٠

جذور السوس

أ٢٦أ٩٥أ ب٧٠أ١٠٠صفر
أ٢٢أ ب٩٠أ ب٨٠أ٢٥١٠٠
أ٢٦أ١٠٠أ١٠٠أ٥٠١٠٠
أ٣٢أ٩٥أ١٠٠أ١٠٠١٠٠

اوراق السوس

أ٢٦أ٩٥أ ب٧٠أ١٠٠صفر
ب جـ٢١أ ب٩٠أ ب٧٠أ٢٥١٠٠
أ٢٦.٥أ٩٥أ ب٥٠أ٥٠١٠٠
أ٢٦.٥أ٩٥أ ب٦٠أ١٠٠١٠٠

اوراق زھرة 
الشمس

أ٢٦أ٩٥أ ب٧٠أ١٠٠صفر
ب جـ١٩.٥جـ٦٥أ ب٧٠أ٢٥١٠٠
ب جـ١٩.٥ب جـ٧٠أ ب٨٠أ٥٠١٠٠
أ٢٦أ ب٩٠أ ب٨٠أ١٠٠١٠٠

قرص زھرة 
الشمس

أ٢٦أ٩٥أ ب٧٠أ١٠٠صفر
ب جـ١٩.٥ب جـ٧٠أ ب٦٠جـ٢٥٨٠
ب جـ١٧.٥ب جـ٧٠أ ب٦٠جـ٥٠٨٠
جـ-أ٢٣.٥جـ-أ٨٥أ ب٧٠ب١٠٠٩٠

اوراق 
الیوكالبتوس

أ٢٦أ٩٥أ ب٧٠أ١٠٠صفر
ب جـ١٥.٥جـ-أ٨٥ب٣٠د٢٥٦٥
ب جـ١٦أ٩٥ب٤٠جـ د٥٠٧٥
ب جـ١٧.٥أ٩٥أ ب٥٠جـ د١٠٠٧٥

اوراق البرتقال

أ٢٦أ٩٥أ ب٧٠أ١٠٠صفر
جـ١٤ب جـ٧٥أ ب٥٠جـ٢٥٧٥
ب جـ١٨.٥ب جـ٧٥أ ب٥٠جـ٥٠٧٥
أ٢٦أ ب٩٠أ ب٧٠جـ١٠٠٧٥

% . ٥یمة المتبوعة بالحف نفسھ ال تختلف عن بعضھا معنیا عند مستوى احتمال الق
) : ٣(الجدول 

. الحلیان 

طول النمو %التركیز نوع المستخلص
نبات/الخضري سم

طول الجذیر 
نبات /سم

وزن الجاف ملغم ال
نباتات ١٠/

جذور البربین

أ٥٥ب جـ٥أ ب٢٥صفر
جـ-أ٤٧ب جـ٥ب جـ٢٥٢٢
جـ–أ ٤٨جـ د٣أ ب٥٠٢٤
جـ-أ٤٧جـ د٣.٥ب١٠٠٢٢
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اوراق البربین

أ٥٥ب جـ٥أ ب٢٥صفر
جـ-أ٤٤جـ د٣أ ب٢٥٢٣
جـ-أ٤٥ب جـ٥ب جـ٥٠٢٠
د- ب٣٧جـ د٣جـب١٠٠١٩

درنات السعد

أ٥٥ب جـ٥أ ب٢٥صفر
جـ-أ٤٨ب٦أ ب٢٥٢٣
جـ-أ٤٢جـ د٣.٥ب جـ٥٠١٨
جـ-أ٤٦صفر دب جـ١٠٠٢٠

اوراق السعد

أ٥٥ب جـ٥أ ب٢٥صفر
جـ-أ٤٢د-ب٤ب٢٥٢٢
جـ-أ٤٣ب جـ٦ب٥٠٢١
جـ-أ٤١جـ د٢ب١٠٠٢١

جذور السوس

أ٥٥ب جـ٥ا ب٢٥صفر
أ٥٨ب جـ٥أ ب٢٥٢٨
أ٦٠ب جـ٥أ٥٠٣٢
أ٥٨جـ د٣أ ب١٠٠٢٦

اوراق السوس

أ٥٥ب جـ٥أ ب٢٥صفر
جـ-أ٤٩جـ د٢أ ب٢٥٢٣
جـ-أ٤٠جـ د٢ب جـ٥٠١٨
د- ب٣٨جـ د٣ب جـ١٠٠١٧

اوراق زھرة الشمس

أ٥٥ب جـ٥أ ب٢٥صفر
د- ب٣٥ب جـ٥ب جـ٢٥١٥
د- ب٣٨جـ د٣ب جـ٥٠١٥
د٢٠جـ د٢د١٠٠٥

قرص زھرة الشمس

أ٥٥ب جـ٥أ ب٢٥صفر
د- ب٣٦ب٨ب٢٥٢٢
د- ب٣٢أ١٧ب جـ٥٠١٢
د٢٢جـ د٢د١٠٠٧

اوراق الیوكالبتوس

أ٥٥ب جـ٥أ ب٢٥صفر
د- ب٣٤جـ د٢جـ د٢٥١٤
د- ب٣١جـ د٢جـ د٥٠١٣
جـ د٢٩جـ د٣جـ د١٠٠١١

اوراق البرتقال

أ٥٥ب جـ٥أ ب٢٥صفر
د- ب٣٦صفر دجـ د٢٥١٤
د- ب٣٥د١جـ د٥٠١٢
جـ د٢٥جـ د٢.٥د١٠٠٨

% . ٥القیمة المتبوعة بالحف نفسھ ال تختلف عن بعضھا معنیا عند مستوى احتمال
EFFECT OF ALLELOPATHIC POTENTIAL OF JOHNSON GRASS

SORGHUM HALEPENSES L. ON GERMINATION AND GROWTH OF
SOME CROPS AND RELATIVE INFLUENCE OF DIFFERENT SPECIES
EXTRACTION ON SEED GERMINATION AND RIHZOM GROWTH OF

JOHNSON GRASS
A.M. Sultan S.H.Anter

College of Agric and Forestry, Mosuel univ. Iraq

ABSTRACT
Two pot experiments ware carried out at the college of Agric and Forestry ,

Mosuel Univ ,in summer growing season of 2000 to determine the allelopathic
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effect of Sorghum halepenses on seed germination and growth of Sesamum indicum
, Vigna sinensis , Solanum melongena , Cucumis melo Reticulatus .While second
experiment had to investigate the allelopathic impact of Cyperus esculentus ,
Glycyrrhiza glabra , Helianthus annus Eucalyptus camaldulensis , Citrus rotundus
on seed germination and rhizomes growth of S.Halepenses.Data was subjected to
the convertional analysis of complet Randomized Design C.R.D. Results indicated
that the plumule , radical and seedling dry weight of different species had inhibited
when it treated with the aqueous extraction of S.Halepenses rhizomes if it compared
with with leaves vegetative extraction . On the other hand , the leaves of Citrus
rotundus , Eucalyptus camaldulensis and Helianthus annus Were significantly effect
on seed germination of S.halepenses . Root extraction of Glycyrrhiza glabra had
stimulated effect and increased the plumule length and dry weight of S.halepenses
while Eucalyptus camaldulensis , Citrus rotundus leaves had inhibitor effect on
growth of S.halepenses .
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