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Sorghum halepense( التأثیرات األلیلوباثیة لدغل السفرندة  L. (
والبقول الحبوبمحاصیلي انبات ونمو بادرات بعضف

أنور عثمان غفور                        اقبال مراد ظاھر
كلیة الزراعةتربیة  الكلیة 

العراق/ أربیل / جامعة صالح الدین 

الخالصة
Bioassayأستخدمت في ھذه الدراسة تقنیة االختبار الحیوي 
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الجزء الجذري التاثیر التثبیطي األكبر على ال
 .

. الجافھاالجذیر ووزنھ الجاف بدرجة أكبر مقارنة بنسبة االنبات وطول الرویشة ووزن
الستة كان الع

.ة ، بینما كان الحمص أقلھا تأثراً خشنال

المقدمة
سات االختبار الحیوي دغال بأستخدام دراسجلت التأثیرات التثبیطیة فیما بین المحاصیل أو األ

Bioassay،التي تحررھا النباتات الى التربة أو المركبات األلیلوباثیةمة عن وأن ھذه التأثیرات ناج
نسجة الحیة أو مغسوالت متبقیاتھا الخضریة والجذریة والتي تختلط مع وسط االنباتافرازات األ
BhowmikوDoll)1982(.لیلوباثیة لبعض وفي الوقت الذي ال یتعارض ذلك مع وجود التأثیرات األ

دغال ن العدید من الباحثین یؤكدون على أن معظم األادغال ، فدتھا في مقاومة األمساعبسبب المحاصیل
نتاج الكثیر من افي نمو ولیلوباثیة عالیة والتي تؤثر سلبیاً أوخاصة المعمرة منھا مثل السفرندة لھا قدرة 

و ٢٠٠٠،وأخرون Rothو١٩٩٢،وأخرون Pardalesو ١٩٧٨، DukeوPutnam(لالمحاصی
Vasilakoglou٢٠٠٥،أخرون و(.توصلحیثVasilakoglouأخرون و)في تجارب ) ٢٠٠٥

حقلیة وأخرى مختبریة الى أن لمستخلصات متبقیات دغل السفرندة تأثیرات تثبیطیة عالیة في انبات ونمو 
یة مثل خرون احتواء ھذه المستخلصات على مركبات كیمیائآفیما أكد ،بادرات القطن والذرة الصفراء

Para-hydroxybenzoic acid ًفي التنفس وأكسدة التي تؤثر سلباNADH)BarkoskyوEinhellig
لیلوباثیة لمستخلصات على ماتقدم فقد نفذ ھذا البحث لغرض التعرف على التأثیرات األوبناءً ) . ٢٠٠٣، 

احل المبكرة لنمو بادرات كل نبات والمرألمتبقیات الجزء الخضري والجذري والبذور لدغل السفرندة في ا
) الحنطة الناعمة والحنطة الخشنة والشعیر ذو الصفین والشعیر ذوالستة صفوف (محاصیل الحبوب من 

.)الحمص و العدس(ساسیة ومحاصیل البقول الغذائیة األ

ھوطرائقمواد البحث
التزھیر وكذلك قبل ) وماتیزاالر(تم جمع االجزاء الخضریة والجذریة:جمع النماذج النباتیة -١

Sorghum halepense)الحلیان(لدغل السفرندة البذورعند النضج L.غسلت بماء الحنفیة وفرشت في و
٤٨لمدة هم ٥٠في فرن تحت حرارة ةجزاء الثالثة كال على حدالظل للتخلص من الرطوبة ثم وضعت األ

Cullafi(ثم طحنت بواسطة طاحونة كھربائیة نوع.ساعة  Typ MFC( ومررت النماذج من خالل منخل
.)١٩٨٧، Singhو Mersie(لحین االستخدام وضعت في قناني زجاجیةوملم ٢
غم من المسحوق النباتي لكل من االجزاء ٥أستخدمت في ھذه التجربة :تحضیر المستخلصات المائیة -٢

م ٢٠ساعة تحت درجة حرارة ٢٤مدة مل ماء مقطر ل٥٠زجاجي مع دورقالثالثة أعاله ، ثم وضعت في 
اون والمطرقة ثم رشح بقماش الشاشذلك تم سحق النموذج النباتي المرطب بواسطة الھبعد ، ٢± ه

.٢٠٠٩/ ٢٥/٦وقبولھ  ٢٠٠٩/ ٤/ ٧البحث متاریخ تسل
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Servel(ووضع في جھاز الطرد المركزي نوع )و الترشیح ثالث مرات تم تكرار عملیتي السحق( RC -
5B ( 7000بسرعةXG تم ترسیب الراشح بواسطة ورق . هم ١٠دقیقة وتحت درجة حرارة ١٥لمدة

What man(الترشیح  No,1 (٥كمل بواسطة الماء المقطر لیصبح التركیز أو %)Wu و أخرون ،
١٩٩٨(.

طباق أاله تم تحضیر عأ٢لدراسة تأثیر المستخلصات المائیة المحضرة في الفقرة :االختبار الحیوي-٣
Petri dish مل من كل ٥أضیفت ثمالمقطر مل من الماء٢ـ وراق ترشیح رطبت بأسم بداخلھا ٩بقطر

في حاضنة التجربة نفذت . طباق لدغل السفرندة لأل) الجزء الخضري و الجذري والبذور(مستخلص مائي 
لدراسة تأثیر مستخلص الجزء كال على حدةعلى ستة أنواع من المحاصیل الحقلیةهم ٢٥عند درجة حرارة 

تصمیم العشوائي الكامل بأربعة مكررات ،الستخدام االخضري والجذري والبذري باالضافة الى المقارنة ب
حبوب من ١٠وضع في كل طبق . ) لكل محصول١٦طباق لیكون مجموع األ(كل مكررعبارة عن طبق 

سود والشعیر األ) صنف سیمیتو(قة لكل من الحنطة الخشنةوبنفس الطری)راسآصنف (الحنطة الناعمة 
.والحمص المحلي والعدس المحلي) صنف كالیان(بیض ذو الستة صفوف صفین والشعیر األالالمحلي ذو 
وكذلك الوزن ) سم(وطول الجذیر )سم(أیام تم حساب نسبة االنبات وطول الرویشة ١٠بعد مرور 

حدة في فرن كھربائي على ىعلمحصولبعد تجفیفھما ولكل )ملغم(الجذیر الجاف لكل من الرویشة و
.ساعة ٤٨لمدة هم ٥٠درجة حرارة 

بأستخدام تحلیل التباین المتعارف ةكل صفلوكل محصول على حدةحللت بیانات : التحلیل االحصائي -٤
ام اختبار دنكن المتعدد المدى عند علیھ للتصمیم العشوائي الكامل وتمت المقارنة بین المتوسطات بأستحد

للمتوسطات التي لم تختلف فیما بینھا معنویاً والحروف ةعطیت الحروف المتشابھأو% .١مستوى احتمال 
.المختلفة للمتوسطات التي اختلفت فیما بینھا معنویاً 

والمناقشةالنتائج 
بأن المستخلصات ) ١( الجدول المعروضة في نتائج الوضحت أ) :راسآصنف (الحنطة الناعمة-١

في االنبات ونمو بادرات صنف الحنطة الناعمة آراس لھا تأثیر معنويالمائیة لمتبقیات دغل السفرندة 
كبر لمستخلص الجزء األالتأثیر، حیث كان )الماء المقطر ( عاملة المقارنة بدرجات مختلفة بالمقارنة مع م

الوزن الجاف للرویشة والجذیرالذي ثبط الصفات والجذیر والجذري على نسبة االنبات وطول الرویشة
النتائج مشابھة لما على التوالي وھذه%٢٥.١و ٢٣.٣و ٨٥.٧و ٨٣.٦و ٨٤.٤المذكورة بنسب بلغت 

ویتضح . ) ١٩٨٦(PutnamوBarnesو) a١٩٩٥(و أخرونBen-Hammoudaمنوجده كل
معنوي على جمیع الصفات حیث خفض كل من نسبة تثبیطي یضاً بان  لمستخلص الجزء الخضري تأثیرأ

و٢٠.٥و٧٦.٢و٣٨.٥و ٥٣.١وزن الجاف للرویشة والجذیر بمقدار الاالنبات وطول الرویشة والجذیر و
.وكان لمستخلص البذور تأثیرتثبیطي أقل من كال المستخلصین المذكورین.على التوالي % ٤٤.١

عند معاملتھا ) صنف سیمیتو(تأثرت حبوب الحنطة الخشنة ) :توصنف سیمی(الحنطة الخشنة -٢
حیث یالحظ تأثیر تثبیطي ) . ٢جدول ، ال( بالمستخلصات المائیة لمتبقیات األجزاء المختلفة لدغل السفرندة 

٧٠بلغت ومستخلص البذور بنسب الخضري والجذريات عند اضافة مستخلص الجزء معنوي في نسبة االنب
لنسبة االنبات مستخلصات على طول الرویشة مماثالوكان تأثیر ھذه ال. توالي العلى %٢٤.٣و٤٦و

الجزء الخضري بالتأثیر التثبیطي المعنوي األكثر وبنسبة وصلت الى ولكن بدرجة أقل مع احتفاظ مسخلص
عن بعضھماولم یختلف تأثیر مستخلص الجزء الخضري والجذري. بالمقارنة مع معاملة المقارنة % ٢٣.١

ولكنھما استمرا باالختالف و الوزن الجاف للرویشة والوزن الجاف للجذیرمعنویاً على كل من طول الجذیر 
ویالحظ اظھار مستخلص البذور تأثیرات تثبیطیة أقل من المستخلصین . المعنوي عن معاملة المقارنة 

وأخرونBen-Hammoudaة ومنھمباحثون آخرون نتائج مماثلوقد ذكر الصفات ، في جمیعالمذكورین 
)a١٩٩٥(وRothأخرون و)٢٠٠٠. (
أظھرت مستخلصات متبقیات األجزاء المختلفة لدغل السفرندة :الشعیر األسود المحلي ذو الصفین -٣

و ) ٣جدول ،ال(األسود المحلي ذو الصفین تثبیطیة متباینة في انبات ونمو بادرات صنف الشعیر تأثیرات
تثبیطیاً عالیاً لمستخلص الجزء الجذري و أكثر من بقیة المستخلصات في جمیع الصفات تأثیراً منھ یالحظ  ً ◌

وزن الجاف للرویشة البالمقارنة مع معاملة المقارنة ، حیث خفض نسبة االنبات وطول الرویشة و الجذیر و 
بذور من خالل خلص الوشذ عن ذلك مستعلى التوالي%٢٦.٩و٥١.٩و٧٤.٣و٣٤.٦و٧٨.٦بمقدار 

في زیادة طول الجذیر معنویاً بالمقارنة مع معاملة المقارنة وعدم Stimulateمالحظة تأثیره التشجیعي 
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ي ھذه صفتي الوزن الجاف للرویشة و الجذیر وتأتاالختالف المعنوي في تأثیره مع معاملة المقارنة لكل من
و) a١٩٩٥(و أخرون Ben-Hammoudaو) ١٩٦٧(آخرون وGuenziالنتائج مشابھة مع ما ذكره

Sene 2001(وأخرون(                                                           .
أدت إضافة المستخلصات المائیة لمتبقیات األجزاء :)صنف كالیان(الشعیر األبیض ذو الستة صفوف-٤

ستة الإنبات و نمو بادرات الشعیر األبیض ذوإلى تأثیرات تثبیطیة و معنویة فيةالمختلفة لدغل السفرند
بلغت اإلنباتنسبة تثبیط في أعلى، و كان لمستخلص الجزء الجذري )٤، جدولال) (صنف كالیان(صفوف 

على التوالي % ٥٧.٢ثم مستخلص البذور بنسبة % ٥٢.٢یلیھ مستخلص الجزء الخضري بنسبة % ٨٤.٦
مستخلص الجزء الجذري بتأثیره التثبیطي األكبر لباقي الصفات و استمر. بالمقارنة مع معاملة المقارنة

من مستخلص الجزء الخضري مع مالحظة أن طول الرویشة حیث كان تأثیره التثبیطي أقل ءباستثنا
الخضري و الجذري إلى درجة عدم اختالفھ نجزئییالقل بالمقارنة مع ألمستخلص البذور تأثیر تثبیطي 

و قد توصل باحثون آخرون إلى نتائج . ارنة في جمیع الصفات باستثناء نسبة اإلنباتالمعنوي مع معاملة المق
.)2004(Kosterو Hejlو) ٢٠٠١(و أخرون Seneو منھم ةمماثل

الى وجود أعلى تأثیر تثبیطي و معنوي ) ٥(جدول الالواردة في تشیر البیانات :الحمص المحلي-٥
و ٧١.٩و ٥٠و ١٠ت و نمو بادرات الحمص المحلي و بنسب بلغت لمستخلص الجزء الجذري في انبا

، و لكن لم یختلف الجاف على التواليھوزنات و طول الرویشة و طول الجذیر وى نسبة االنبف% ٢٢.١
معنویاً مع معاملة المقارنة في تأثیره على الوزن الجاف للرویشة و كان لمستخلص الجزء الخضري تأثیر 

و طول الجذیر بنسبة % ١٦أثیر مستخلص الجزء الجذري حیث خفض طول الرویشة بنسبة تثبیطي أقل من ت
فقط بالمقارنة مع معاملة المقارنة و لم یختلف التأثیر المعنوي لمستخلص البذور عن معاملة % ٢١.٩

ي الذفي الوقت% ٤٤المقارنة سوى في تأثیره التثبیطي و المعنوي على طول الرویشة فقط و بنسبة بلغت 
تتفق ھذه النتائج مع ما ذكره و%٢٠.٨للرویشة بلغت نسیتھا في الوزن الجاف معنویاً كان لھ تأثیراً تشجیعیاً و

. )٢٠٠٤(Aliو)١٩٨٨(سعید و) ١٩٩٦(المزوريكل من
المختلفة لدغل السفرندة المستخلصات المائیة لمتبقیات األجزاءإضافةجاءت نتائج :العدس المحلي-٦

لعدس المحلي مختلفة بعض الشئ و أكثر حدة من المحاصیل التي ذكرت آنفاً إلى درجة عدم إنبات لبذور ا
و )٦، جدولال(تحت تأثیر اضافة مستخلصي الجزئیین الخضري و الجذري اإلطالقبذور العدس على 

جمیع الصفات بالمقابل كان تأثیر مستخلص البذور معاكساً تماماً حیث لم یختلف عن معاملة المقارنة في 
من خالل النتائج التي توصلنا إلیھا في ھذه و.%٢٣.٥باستثناء نسبة االنبات فقط و التي انخفضت بنسبة 

لدغل ) الجزء الخضري و الجزء الجذري ( الدراسة فانھ من الواضح احتواء متبقیات األجزاء المختلفة 
جات مختلفة على اإلنبات و المراحل المبكرة لنمو السفرندة على جھود ألیلوباثیة أدت إلى تأثیرات تثبیطیة بدر

باستخدام االختبار الحیوي ) الحمص و العدس(و البقولیات الغذائیة ) الحنطة و الشعیر(الحبوبیات الصغیرة 
Bioassay حیث یؤكد العدید من الباحثین المختصین بدراسات ظاھرة األلیلوباثي على امكانیة االستفادة من

ة لدراسة جھد التضادعتباره احدى التقنیات التي یمكن استخدامھا بكفاءھذا االختبار با

) () : ١(الجدول 
.بعمر عشرة أیام ) صنف آراس(

نسبة االنباتالمستخلصات
(%)

طول الرویشة
)سم(

طول الجذیر
)سم(

الوزن الجاف
)ملغم(للرویشة 

الوزن الجاف
)ملغم(للجذیر 

أ٣.٥٨أ٥.٦٠أ١٠.٥٠أ١٣.٠٠أ٨٠.٠٠المقارنة
جـ٢.٠٠أب٤.٤٥جـ٢.٥٠جـ٥.٠٠ب٣٧.٥٠الجزء الخضري
أ ب جـ٢.٦٨ب٣.٢٥جـ١.٥٠د٢.١٢٥جـ١٢.٥٠الجزء الجذري

أب٣.١٣أب٤.٦٣ب٥.٧٥ب٩.٢٥ب٤٧.٥٠البذور

) () : 2(الجدول 
.بعمر عشرة أیام ) صنف سیمیتو(

نسبة االنباتالمستخلصات
(%)

طول الرویشة
)سم(

طول الجذیر
)سم(

فالوزن الجا
)ملغم(للرویشة 

الوزن الجاف
)ملغم(للجذیر 

أ٦.٣٣أ١٢.٨٢أ١٦.٢٥أ١٦.٠٠أ٨٧.٥٠المقارنة
ب٣.٢٣ب٩.٣٠جـ٥.٥٠جـ٩.٥٠د٢٦.٢٥الجزء الخضري
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ب٣.٣٨أ ب٩.٩٨جـ٣.٥٠ب جـ١٢.٢٥جـ٤٦.٢٥الجزء الجذري
أ٥.٦٣أ ب١١.٢٥ب١٢.٧٥أ ب١٤.٢٧ب٦٦.٢٥البذور

) الحلیان(تأثیر المستخلصات المائیة لمتبقیات دغل السفرندة ) : 3(الجدول 
.المحلي ذو الصفین بعمر عشرة أیام 

نسبة االنباتالمستخلصات
(%)

طول الرویشة
)سم(

طول الجذیر
)سم(

الوزن الجاف
)ملغم(للرویشة 

الوزن الجاف
)ملغم(للجذیر 

أ٦.١٣أ٩.٣٥ب٨.٧٥أ١٧.٧٥أ٧٠.٠٠المقارنة
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، Westonو Inderjitو ١٩٩٧، HuangوMoyer(للنباتات و تقدیر نشاط مستخلصاتھا الحیاتي
Guenzi(ج الكثیر من الباحثین و یأتي ھذا االستنتاج دعما لنتائ) . ٢٠٠٠وأخرون ، Moyerو ٢٠٠٠

و غیرھم الذین أكدوا احتواء ) ٢٠٠٥أخرون ، وVasilakoglouو ١٩٨٤، Riceو١٩٦٧وأخرون ، 
-PوSyringic( ھذا الدغل على مركبات ألیلوباثیة فینولیة حامضیة مثل  coumaric وVanillicو

Cholorogenic وP- hydroxy Benzoic. (
على ) الرایزومات ( استنا إلى وجود تأثیر ألیلوباثي تثبیطي للجزء الجذري و تشیر نتائج در

الخضري و (بدرجة أكبر من الجزئیین اآلخرین و) بشكل عام ( الصفات المدروسة للمحاصیل الستة 
یعود السبب الى أن مصدر المركبات الثانویة في النبات ھو الجزء الخضري و لكن سرعان ما قدو) البذور

یزومات و ھي الحالة الطبیعیة في النباتات المعمرة التي تحتوي على ال بعد فترة من تصنیعھا الى الرتنتق
ن نسبة االنخفاض في جھة أخرى یالحظ أ، من یزومات و الدرناتاأجزاء خازنة تحت سطح التربة كالر

للمحاصیل الستة أیضاً و طول الرویشة ووزنھا الجاف و اإلنباتالجاف أكثر من نسبة ھطول الجذیر و وزن
من أن درجة تأثیر الجذیر بالمركبات األلیلوباثیة ھي ) ١٩٩٣(Lovettو Christenو ھذا تأكید لما ذكره

ھو P-hydroxy Benzoic acidأن المركب إلىمن الصفات األخرى و ربما یعود السبب في ذلك أكثر
Barkoskyو) ٢٠٠٠(أخرون وOhnoالمؤثر في تثبیط نمو الجذیر أكثر من الرویشة و یدعم

معنویاً مع یرتبطأن نقص نمو الجذیر إلىواھذا االستنتاج عندما أشار)٢٠٠٣(Einhelligو
Syringic( قد ذكروا أن مركبات) b١٩٩٥(وأخرون Ben-Hammoudaوكانالذائبةتركیزالفینوالت

acid وVanillic acid وP-hydroxy Benzoic acid (ثر تواجداً في النباتات التابعة إلى ي األكھ
. السفرندةو في مقدمتھا Sorghumـجنس ال

تأثیر تثبیطي واضح للجزء الجذريوبمقارنة المستخلصات الثالثة مع بعضھا یالحظ وجود 
قد ) a١٩٩٥(وأخرون Ben-Hammoudaو كان، و یلیھ الجزء الخضري ثم البذور ) یزوماتاالر(

Sorghumـلتأثیر المستخلصات المائیة لألجزاء النباتیة المختلفة لھجن من جنس الأكدوا وجود اختالف
.حیث كان للجزء الجذري تأثیراً تثبیطیاً أكثر من البذور و األوراق و الجزء الخضري 

و عند مقارنة مدى تأثر انبات و نمو بادرات المحاصیل الستة في ما بینھا عند معاملة بذورھا 
المائیة لمتبقیات األجزاء المختلفة لدغل السفرندة یالحظ بأن العدس المحلي كان من أكثر بالمستخلصات 

یلیھ الشعیر األسود المحلي ذو الصفین ثم الحنطة الناعمة فالشعیر األبیض ذو الستة راً تأثالمحاصیل 
الناعمة فأن الصفوف ثم الحنطة الخشنة و بخصوص قلة درجة تأثر الحنطة الخشنة بالمقارنة مع الحنطة

أما الحمص المحلي فقد .)١٩٩٧(البرھاويو ) ١٩٨٨(سعیدوجده كل من انتائجنا جاءت مطابقة لم
للجھد األلیلوباثيمحصوالً مقاوماً◌ً ن المحاصیل المختبرة و یمكن عدهمتأثراً المحاصیل المختبرةأقلكان 

الصغیرة بالمركبات األلیلوباثیة لدغل السفرندة الى لدغل السفرندة و ربما یعود تأثر المحاصیل ذات الحبوب
P-coumaricوP-hydroxyBenzoicacid(صة الجزئین الجذري و الخضري على احتواء متبقیاتھ و خا

acid وChlorogenic acid ( باالضافة الى ما توصلت الیھ األبحاث الحدیثة من وجود
و التي تعرقل من امتصاص البذور الصغیرة مثل ) Koster ،2004و Hejl(أیضاً Sorgoleoneمادة ٍ 

) الجھد المائي ( الحنطة والشعیر والعدس للماء أثناء إنباتھا ألنھا تقلل من الطاقة الحرة لجزیئات الماء 
ألخیرة في عملیة البناء الضوئي من خالل تأثیرھا على انتقال االلكترونات اللمادةباالضافة الى التأثیر السلبي

بینما تتمكن ) ١٩٩٧وأخرون ، Gonzale(لنظامین الضوئیین األول والثاني داخل الكلوروبالستبین ا
وعلیھ فأننا یمكن . ره من المحاصیل ذات البذور الكبیرة الحجم في تجاوز ذلك یالبذور الكبیرة للحمص أو غ

إمكانیة والعدس و بتجنب زراعة المحاصیل ذات البذور الصغیرة الحجم مثل الحنطة والشعیرأن نوصي
تتواجد فیھا قدفي أراضي) رورة ضعند ال(زراعة البقولیات ذات البذور الكبیرة الحجم و منھا الحمص 

مكافحة ھذا الدغل بطرق أفضلیةمع . Sorghumمتبقیات أو نباتات السفرندة أو النباتات من جنس الـ
.المكافحة المعروفة 

ALLELOPATHIC EFFECTS OF JOHNSON GRASS (Sorghum halepense L.)
ON GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF SOME

AND LEGUMES CROPS CRREALS
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ABSTRACT
In this work Bioassay technique had used to identify the allelopathic potential

effects of different parts of Johnson grass on the germination and seedlings growth
of bread and durum Wheat, 2-row and 6-row Barley, Chickpea and Lentil. The
results showed different inhibition of allelopathic potential for the residues in
comparing with the control treatments for all six crops. The root extracts had the
highest inhibition impacts on all of the characteristics studied, and less effect of
both shoots and seeds. While the effect of seed extracts had the same effect or as
control in most cases. The radical length and dry weight affected more than
germination percentage, shoot length and shoot dry weight. The results also
indicated that Lentil was more affected than 2-row Barley, bread Wheat, 6-row
Barely and durum wheat, while the Chickpea had the lowest response.
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