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. جامعة الموصل / كلیة العلوم / ھذا البحث في البیت الزجاجي التابع لقسم علوم الحیاة اجري
( الثالث  ألجزائھاالتفاح األخضر واألحمر  دراسة تأثیر إضافة المستخلصات المائیة لثمار بھدف

إلى التربة في اإلنبات وبعض صفات %) ١٢والثمرة  كاملة % ٨بتركیز  واللب% ٤زالقشرة بتركی
 Calendula) ألقحوانا( والكلبھارMathiolaincanaالنمو لثالث أنواع من نباتات الزینة ھي الشبو

officinalisالصورةورد (والبانسیة (Viola  wittrockianaأظھرت النتائج حصول . ھافی النامیة
البوتاسیوم والفسفور ،  صريباستثناء تركیز عن البانسیةوالكلبھار نباتاتانخفاض معنوي في معظم 

حدوث تباین  الحظفي حینن. اتفي أوراق النبات تركیزھااغلب المعامالت إلى زیادة تركیز  أدت  حیث
. المقارنةالنمو لنبات الشبو مقارنة مع بقیة النباتات ومعاملة مابین التثبیط والتحفیز في بعض صفات 

اما بالنسبة لألجزاء فكان . أما من ناحیة تأثیر أنواع التفاح التفاح األحمر اكثر تثبیط من تفاح األخضر 
أكثر تبین أن نباتي الكلبھاروالبانسیھ ھما  كما. كاملة  الثمرةفي اغلب الصفات واقلھا  اللب أكثرھا تأثیراً 

 .أفضل اً حین أعطى نبات الشبو نمو فيحساسیة عند معاملتھا بالمستخلصات ، 
      

 المقدمة
اھⴉⴉتم اإلنسⴉⴉان منⴉⴉذ القⴉⴉدم بنباتⴉⴉات الزینⴉⴉة بصⴉⴉورة عامⴉⴉة والزھⴉⴉور بصⴉⴉورة خاصⴉⴉة وازداد ھⴉⴉذا 
االھتمⴉⴉⴉⴉام مⴉⴉⴉⴉع تطⴉⴉⴉⴉور الحضⴉⴉⴉⴉارة إذ اتجⴉⴉⴉⴉھ اإلنسⴉⴉⴉⴉان إلنشⴉⴉⴉⴉاء حⴉⴉⴉⴉدائق بنباتاتھⴉⴉⴉⴉا خⴉⴉⴉⴉالل فصⴉⴉⴉⴉول السⴉⴉⴉⴉنة 

 Mathiolaincanaمⴉⴉن ھⴉⴉذه النباتⴉⴉات الشⴉⴉبو ). ١٩٨٤رسⴉⴉول،(راض التجمیⴉⴉل والتنسⴉⴉیق المختلفⴉⴉة،ألغ
)Fam.Crucifereae( ارⴉⴉوالكلبھ)وانⴉⴉⴉاألقح (Calendula officinalis  )Fam.Compositae( 
التⴉⴉي تتكⴉⴉاثر بالبذوروتعⴉⴉد مⴉⴉن حولیⴉⴉات الزینⴉⴉة  )Violawittrockiana )Fam.Violaceaeوالبانسⴉⴉیة.

أن أشⴉجار التفⴉاح تحتⴉوي ) ٢٠٠٢(AdamskaوPolityckaوجⴉد فⴉي دراسⴉة.)٢٠٠٢أبو زیⴉد،(الشتویة 
على تراكیز عالیة من المركبات الفینولیⴉة التⴉي لھⴉا تⴉأثیر تثبیطⴉي لنموالنباتⴉات، حیⴉث أن ھⴉذه المركبⴉات 
ھي عبارة عن نواتج ایضیة ثانویة تتحرر من أي جزء من النبات وعملھا قد ال یكون مؤثر على النبⴉات 

وان كمیة ھذه المركبⴉات تعتمⴉد علⴉى نⴉوع الخالیⴉا ).١٩٩٥الطائي ،(على أجزاء خاصة منھ بأكملھ ولكن
والجزء النباتي لذلك فأن تأثیر كل نبات في نبات أخر یعتمد على الجزء النباتي الموجود في وسⴉط النمⴉو 

)JamesوBala،ي تسمى ظاھرة التأثیر للمواد الكیمیائیة المفرزة من قبل النباتات ومخ). ٢٠٠٣ⴉا فⴉلفاتھ
إذ تعد ھذه الظاھرة من الظⴉواھر البیئیⴉة  Allelopathyالنباتات األخرى بظاھرة التداخل البایو كیمیائي 

المھمⴉⴉة فⴉⴉي الزراعⴉⴉة لⴉⴉدورھا الفعⴉⴉال فⴉⴉي األنظمⴉⴉة البیئیⴉⴉة الطبیعیⴉⴉة واألنظمⴉⴉة الزراعیⴉⴉة فغالبⴉⴉاً مⴉⴉا تتحⴉⴉرر 
التⴉي تسⴉبب  Phytotoxinsالسⴉموم النباتیⴉة  مخلفات تلك النباتات في التربة مؤدیة إلى تحریر العدید مⴉن

حیⴉⴉⴉث اشⴉⴉⴉارت ابⴉⴉⴉراھیم ) .٢٠٠٦،  Al-saadawiو١٩٨٤،Rice(تثبⴉⴉⴉیط إنبⴉⴉⴉات البⴉⴉⴉذور ونمⴉⴉⴉو النباتⴉⴉⴉات
أن بعⴉⴉض صⴉⴉفات نمⴉⴉو نباتⴉⴉات الزینⴉⴉة قⴉⴉد اختزلⴉⴉت عنⴉⴉد معاملتھⴉⴉا بالمستخلصⴉⴉات المائیⴉⴉة ألوراق )٢٠٠٧(

رفة التأثیر االلیلوباثي ألجزاء ثمⴉار صⴉنفین مⴉن لذلك أن الھدف من البحث ھو مع.البرتقال والیوكالبتوس
 Redواألحمⴉⴉⴉر  Green smithھمⴉⴉⴉا األخضⴉⴉⴉر)  .Maluscommunis)RosaceaeFamالتفⴉⴉⴉاح

delicious ًفي إنبات ونمو بعض نباتات الزینة المذكورة آنفا.  
  

  مواد البحث وطرائقھ

                                                           
 ٢٠١١/  ٥/  ٩ وقبولھ ٢٠١١/ ٣ / ٩ البحث تسلم تاریخ
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جامعة /یة العلوم كل/إجراء تجارب في البیت الزجاجي التابع لقسم علوم الحیاةتضمن البحث
 في التربة إلى التفاح من صنفین ثمار ألجزاءالموصل تناولت دراسة تأثیر إضافة المستخلصات المائیة

 المكاتب احد من البذور على الحصول تم إذ.الزینة مننباتات لعدد النمو صفات وبعض البذور إنبات
 النسب بلغت وقد مْ  ٢±  ٢٥ حرارة درجة عند البذور إلنبات المئویة النسبة واختبرت المحلیة الزراعیة

 تصمیم حسب التجربة نفذت) . ٢٠٠٧، ابراھیم( %٨٠والبانسیة% ٩٠والكلبھار% ٩٠الشبو في
 اإلحصائي التحلیل واجري العاملیة، التجارب نظام وفق) .R.C.B.D( الكاملة العشوائیة القطاعات

 المتوسطات مقارنة تم) ١٩٩٦، Anonymonus( برنامج بوساطة االلي الحاسوب باستخدام للبیانات
%) ٥( احتمال مستوى عند) ١٩٨٠، TorrieوSteel( المدى متعدد دنكن اختبار باستخدام الحسابیة

 اللب من غرام ٨و الثمرة قشور من غرام ٤ بأخذ وذلك معاملة لكل المائیة المستخلصات تحضیر تمو.
 ربع لمدة الخالط في الخلیط وضع ،ثم مقطر ماء مل١٠٠إلى الحجم وكمل الكاملة الثمرة من غرام١٢و

 بالستیكیة اصص في الترب وزعت وبعدھا .الشاش قماش  قطع من طبقات بثالث رشح ثم ساعة
 الشبو من لكل بذور  عشرة زرعت ثم ، سم١٥ وارتفاع سم١٧ بقطر كغم٣ سعة قیاسیة

 تربة أستخدمت وللمقارنة معاملة لكل مكررات ثالث وبواقع ٣٠/١٢/٢٠١٠بتاریخ والكلبھاروالبانسیة
 ولمدة التربة إلى التفاح ثمار من جزء ولكل المستخلص من مل١٠٠ اضافة وتم ، اضافة بدون

 الشبو  زراعة من أسبوعین مرور وبعد الحاجة حسب بالماء سقیت وبعدھا أسبوع ولكل أربعأسابیع
 أصیصواستخرجت كل في رةالظاھ البادرات عدد ُحسبت للبانسیة بالنسبة أسابیع وثالث والكلبھار

 النباتات زراعة من أشھر خمسة مرور وبعد ، خمسة إلى عددھا وخفض البذور إلنبات المئویة النسبة
 الجذري المجموع عن الخضري المجموع فُصل ثم ومن ، األوراق وعدد النباتات طول قیاس تم

 ولمدة مْ  ٧٠ بدرجة الفرن يف جففت بعدھا جذورھا، أطوال قیست وثم بالماء انفراد على كالً  وغسلت
 جھاز باستخدام األوراقوذلك في الكلوروفیل محتوى وقدر ، لكلیھما الجاف الوزن وأستخرج ساعة ٧٢

 لكل  النباتات أوراق  لمعدل الكلي الكلوروفیل محتوى قیاس اخذ  خالل من -٥٠٢SPADالكتروني
 طریقة حسب Microkieldal ازجھ باستخدام النتروجین نسبة قیاس كماتم مكرر، كل في معاملة

)Black،االسكوربیك وحامض االمونیوم مولبیدات باستخدام الفسفور تركیز تقدیر وكذلك)١٩٦٥ ، 
 طول وعلى) APEL- PD-303( نوع Spectrophotometer الضوئي الطیف قیاس جھاز بواسطة
 اللھب صاصامت قیاس جھاز باستخدام قیاسھ تم البوتاسیوم تركیز نانومیتر،اما ٨٨٢موجي

)Flamephotometer (طریقة وفق )وفق االختزال أو التثبیط نسبة وحسبت .)٢٠٠٣ وآخرون، راین 
  : التالیة المعادلة

= للتثبیط المئویة النسبة المستخلص لمعاملة الصفة قیمة– المقارنة لمعاملة الصفة قیمة   

 )٢٠٠١وآخرون،Chung ( المقارنةحسب لمعاملة الصفة قیمة
  

  والمناقشة ئجالنتا
یتبین وجⴉود اختالفⴉات معنویⴉة بⴉین المتوسⴉطات الحسⴉابیة لصⴉفات نمⴉو نباتⴉات  )١( الجدول من

من ثمار التفاح ، إذ نالحⴉظ إنبⴉات  صنفینالشبو نتیجة نموھا في الترب المضاف لھا مستخلصات أجزاء 
علⴉى %٦.٨١و% ٢٧.٢٧بذور الشبو قد اختزل عنⴉد معاملتⴉھ بمسⴉتخلص القشⴉور وكامⴉل الثمⴉرة بنسⴉبة 

ومن مقارنة متوسطات تأثیر أنⴉواع التفⴉاح یظھⴉر أن التفⴉاح األحمⴉر . المقارنة  معاملةالتوالي مقارنة مع 
التفⴉاح  جⴉزاءإلⴉى أن أ وأصⴉنافھویشⴉیر التⴉداخل بⴉین أجⴉزاء ثمⴉار التفⴉاح . من التفاح األخضⴉر اً أكثر تأثیر

ل معنوي في ھذه الصفة بتⴉأثیر أجⴉزاء التفⴉاح اختزا ثاألخضر لم تؤثر معنویا في نسبة اإلنبات،بینما حد
المقارنⴉة  معاملⴉة مⴉع مقارنⴉةبتⴉأثیر قشⴉور التفⴉاح األحمر% ٥٩.٠٨بلغت أعلى نسⴉبة اختⴉزال  ،إذاألحمر

فⴉⴉي طⴉⴉول النبⴉⴉات فقⴉⴉد لⴉⴉوحظ حصⴉⴉول زیⴉⴉادة فⴉⴉي ھⴉⴉذه الصⴉⴉفة نتیجⴉⴉة معاملتھⴉⴉا بقشⴉⴉور الثمⴉⴉار وبلغⴉⴉت  أمⴉⴉا،
أظھⴉⴉر التفⴉⴉاح األخضⴉⴉر  فقⴉⴉد األصⴉⴉنافتأثیر متوسⴉⴉطومⴉⴉن . المقارنⴉⴉة معاملⴉⴉةمقارنⴉⴉة مⴉⴉع % ٢.٢٧النسⴉⴉبة

ومⴉⴉن مقارنⴉⴉة متوسⴉⴉطات التⴉⴉداخل بⴉⴉین األجⴉⴉزاء . األحمⴉⴉر التفⴉⴉاحب مقارنⴉⴉةانخفⴉⴉاض معنⴉⴉوي فⴉⴉي ھⴉⴉذه الصⴉⴉفة 
فقد سببت مستخلصات قشور التفاح األخضر واألحمر إلى أحداث زیادة معنویة في ھⴉذه الصⴉفة  واألصناف

حⴉین  فⴉي.المقارنⴉة معاملⴉةمقارنⴉة ب% ٢٥.٥٩ر التفاح األحمر بنسⴉبة وأعلى نسبة زیادة حصلت بتأثیر قشو
 ومⴉن.بمعاملⴉة المقارنⴉة مقارنⴉة%٢١.٢٥التفاح األخضر انخفاض معنوي في طول ألنبات بنسⴉبة  لبأظھر
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 رمقارنⴉة المتوسⴉطات الحسⴉابیة ألجⴉزاء التفⴉاح لⴉوحظ حصⴉⴉول تثبⴉیط معنⴉوي فⴉي طⴉول أطⴉول جⴉذر بتⴉⴉأث
فⴉي  اً معنویⴉ اً أحⴉدثت ثمⴉار التفⴉاح األخضⴉر نقصⴉ ،كمامع باقي المعامالت  مقارنة% ١٧.١٤بنسبة بلغت 

سⴉⴉببت  صⴉⴉنافومⴉⴉن مقارنⴉⴉة متوسⴉⴉطات التⴉⴉداخل بⴉⴉین األجⴉⴉزاء واأل.عنⴉⴉد معاملتⴉⴉھ بھⴉⴉا جⴉⴉذر أطⴉⴉولطⴉⴉول 
مستخلصات القشور والثمرة  الكاملة للتفاح األخضر وقشور التفاح األحمⴉر إلⴉى إحⴉداث اختⴉزال معنⴉوي 

مقارنⴉة مⴉع % ١٨.٦١قشⴉور التفⴉاح األخضⴉر بنسⴉبة بتⴉأثیرنسⴉبة اختⴉزال حصⴉلت  في ھذه الصفة وأعلى
جⴉⴉⴉذر بنسⴉⴉⴉبة  طⴉⴉⴉولزیⴉⴉⴉادة معنویⴉⴉⴉة فⴉⴉⴉي طⴉⴉⴉول أ ألحمⴉⴉⴉرفⴉⴉⴉي حⴉⴉⴉین أظھⴉⴉⴉر لⴉⴉⴉب التفⴉⴉⴉاح ا.معاملⴉⴉⴉة المقارنⴉⴉⴉة

  .مع معاملة المقارنة  مقارنة%١٠.٩٥
  

 إنباتلتربة في ا إلىالتفاح  من صنفینثمار  ألجزاءالمائیة  تأثیرإضافةالمستخلصات) : ١( الجدول
  .Mathiolaincanaالشبو اتالبذور وبعض صفات النمو لنب

 الصفات
  الجزء

  أصناف
 التفاح

 كاملة ثمرة %٨ لب %٤قشور
 تأثیر متوسط مقارنة %١٢

 التفاح أصناف

 اإلنبات نسبة
% 

 أ ٧٦.٢٥ أ ٧٣.٣٣ أ ٧٥.٠٠ أ ٨٠.٠٠ *أ ٧٦.٦٦ أخضر تفاح
 ب٥٢.٥٠ أ ٧٣.٣٣ ب ٥٠.٠٠ ب ٥٦.٦٦ ج ٣٠.٠٠ أحمر تفاح

 تأثیر متوسط
  أ ٧٣.٣٣ ج ب٦٢.٥٠ ب أ ٦٨.٣٣ ج ٥٣.٣٣  التفاح أجزاء

 النبات طول
 )سم(

 ب١٠.٠٨ ج١٠.١٦ ج ٩.٩٠ د ٨.٠٠ أ ١٢.٢٦ أخضر تفاح
 أ ١١.٢٩ ج١٠.١٦ ج ب١٠.٧٣ ج- أ١١.٥٠ أ ١٢.٧٦ أحمر تفاح

 تأثیر متوسط
  ج١٠.١٦ ب ١٠.٣١ ب ٩.٧٥ أ ١٢.٥١  التفاح أجزاء

 أطول طول
 )سم( جذر

 ب١٦.٥٣ ب ١٨.٢ د ج ١٦.٢٠ ج ب١٦.٨٠ د ١٤.٨٦ أخضر تفاح
 أ ١٨.١٠ ب١٨.٢٦ ب ١٨.٥٠ أ ٢٠.٢٦ د ج ١٥.٤٠ أحمر تفاح

 تأثیر متوسط
  ب١٨.٢٦ أ ١٧.٣٥ أ ١٨.٥٣ ب ١٥.١٣  التفاح أجزاء

 الجاف الوزن
 للمجموع

 )غم(الخضري

 أ ٠.٦٥ ب ٠.٦٤ ب أ ٠.٧١ ب ٠.٦٢ ب ٠.٦٣ أخضر تفاح
 أ ٠.٦٨ ب ٠.٦٤ ب ٠.٦٤ أ ٠.٧٥ ب أ ٠.٧٠ أحمر تفاح

 تأثیر متوسط
  أ ٠.٦٤ أ ٠.٦٧ أ ٠.٦٨ أ ٠.٦٦  التفاح أجزاء

 الجاف الوزن
 للمجموع

 )غم( الجذري

 أ ٠.٢٩ ج ب٠.٢٤ ج ب ٠.٢٤ أ ٠.٤٦ ج ٠.٢٢ أخضر تفاح
 أ ٠.٢٦ ج ب ٠.٢٤ ب ٠.٢٩ ج ب ٠.٢٣ ج ب ٠.٢٨ أحمر تفاح
 تأثیر متوسط
  ب ٠.٢٤ ب ٠.٢٧ أ ٠.٣٥ ب ٠.٢٥  التفاح أجزاء

 األوراق عدد

 أ ١٩.٨٨ ب ١٨.٠ ب أ ٢٠.٣٠ ب أ ٢٠.٣٠ أ ٢٠.٩٣ أخضر تفاح
 أ ١٩.٧٣ ب١٨.٠٠ ب أ ١٨.٨٠ أ ٢١.٣٦ أ ٢٠.٧٦ أحمر تفاح

 تأثیر متوسط
  ب١٨.٠٠ ب أ ١٩.٥٥ أ ٢٠.٨٣ أ ٢٠.٨٥  التفاح أجزاء

وحسب اختبار دنكن متعدد  %٥بھ ال یوجد فروق معنویة فیما بینھا عند مستوى البیانات التي تشترك بأحرف متشا*
  .المدى
من أجⴉزاء الثمⴉار  كل لتأثیرالوزن الجاف للمجموع الخضري نالحظ من خالل مقارنة المتوسطات  وفي
فⴉي حⴉین یشⴉیر التⴉداخل إلⴉى حⴉدوث .إلى عدم وجود فروقات معنویة عند معاملة النباتات بھⴉا صنافواأل
للمجموع الخضري عنⴉد نمⴉو النباتⴉات فⴉي التربⴉة الحاویⴉة علⴉى مسⴉتخلص  فالجا الوزنادة معنویة فیزی

 جⴉودتبⴉین عⴉدم و أصⴉنافالتفاحمتوسⴉطات  ومⴉن%. ١٧.١٨ بنسⴉبة المقارنةلب التفاح األحمر مقارنة مع 
نباتⴉات حصل زیادة معنویⴉة فⴉي الⴉوزن الجⴉاف للمجمⴉوع الجⴉذري لل ،فیمافروقات معنویة بین المعامالت

ومⴉⴉن مقارنⴉⴉة .النامیⴉⴉة فⴉⴉي التربⴉⴉة المضⴉⴉاف لھⴉⴉا مسⴉⴉتخلص لⴉⴉب التفⴉⴉاح مقارنⴉⴉة مⴉⴉع أجⴉⴉزاء التفⴉⴉاح األخⴉⴉرى
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أظھⴉⴉرت النباتⴉⴉات زیⴉⴉادة فⴉⴉي الⴉⴉوزن الجⴉⴉاف للمجمⴉⴉوع  التفⴉⴉاح صⴉⴉنافمتوسⴉⴉطات التⴉⴉداخل بⴉⴉین األجⴉⴉزاء وأ
عⴉن %٩١.٦٦نسⴉبة تفوقت ب والتيمعاملتھا بلب التفاح األخضر مقارنة مع بقیة المعامالت  عندالجذري 
حصول زیⴉادة معنویⴉة فⴉي عⴉدد األوراق عنⴉد معاملⴉة النباتⴉات بمسⴉتخلص  إلىكما تشیر النتائج . مقارنة 

ومⴉن . مقارنⴉة مⴉع معاملⴉة المقارنⴉة% ١٥.٧٢و% ١٥.٨٣قشور ولب التفاح حیث بلغت نسⴉب الزیⴉادة  
مقارنⴉة متوسⴉطات التⴉداخل  ومⴉن.لم تظھⴉر تⴉأثیراً معنویⴉاً فⴉي ھⴉذه الصⴉفة صنافمقارنة متوسط تأثیر األ

 مⴉنبین األجزاء وأنواع التفاح أظھرت النباتات زیادة  معنویة في عدد األوراق عند معاملتھا بقشور كل 
وأكبⴉⴉⴉⴉر زیⴉⴉⴉⴉادة معنویⴉⴉⴉⴉة  المقارنⴉⴉⴉⴉةالتفⴉⴉⴉⴉاح األخضⴉⴉⴉⴉر واألحمⴉⴉⴉⴉر ولⴉⴉⴉⴉب التفⴉⴉⴉⴉاح األحمⴉⴉⴉⴉر مقارنⴉⴉⴉⴉة مⴉⴉⴉⴉع 

  .اللب األحمر بتأثیر%١٨.٦٦بلغت
أجⴉزاء الثمⴉار أن نباتⴉات  الكلبھⴉار النامیⴉة  معⴉامالتقارنⴉة متوسⴉطات خالل م ومن) ٢(من الجدول  یتضح

في الترب الحاویة على مستخلصات القشور واللب وكامل الثمⴉرة قⴉد عانⴉت مⴉن اختⴉزال معنⴉوي فⴉي إنبⴉات 
الثمⴉار فقⴉد  صⴉنافبالنسⴉبة أل أمⴉاكⴉان لمعاملⴉة لⴉب الثمⴉرة مقارنⴉة بمعاملⴉة المقارنⴉة  اً بذورھا وأكثرھⴉا تⴉأثیر

التⴉداخل لⴉوحظ ظھⴉور  ،ومنمقارنة مع التفاح األخضⴉر فةفي ھذه لص اً معنوی اً التفاح األحمر انخفاضاحدث 
تثبیط معنوي في إنبات البذور بتأثیر جمیع المعامالت باستثناء الثمرة الكاملة للتفاح األخضر التي  لⴉم تⴉؤثر 

التفⴉاح  قشⴉور بتⴉأثیر%٦١.١١النسⴉبة اختⴉز علⴉىأ وبلغⴉتفي ھⴉذه الصⴉفة مقارنⴉة بمعاملⴉة المقارنⴉة  اً معنوی
أجⴉزاء  فⴉأنجمیعفⴉي طⴉول النبⴉات  أمⴉا،معاملتھا بقشⴉور التفⴉاح األخضⴉر  عند%٢٢.٢٢األحمر وأقلھا نسبة

تⴉأثیر فⴉي طⴉول النبⴉات عنⴉد الثمⴉرة الكاملⴉة  اكبⴉر كⴉانفي ھذه الصفة حیث  اً معنوی انخفاضاً الثمار سببت 
ضⴉر أعطⴉى أعلⴉى تⴉأثیر فⴉي ھⴉذه الصⴉفة مقارنⴉة مⴉع نالحظ أن التفاح األخ صنافمتوسط تأثیر األ ومن.

فⴉي طⴉول النبⴉات إذ بلغⴉت أعلⴉى  اً معنویⴉ اً التداخل أن جمیع المعامالت سببت انخفاض ویظھر.التفاح األحمر
تⴉأثیر قشⴉور التفⴉاح  اعنⴉد المعاملⴉة بمسⴉتخلص الثمⴉرة الكاملⴉة للتفⴉاح األخضⴉر وأقلھⴉ% ٤٣.٧٠نسبة تثبⴉیط 
بمعاملⴉة  مقارنⴉة معنويجذر لم یتأثر بالمعⴉامالت بشⴉكل أطولطول  ،إننة المقار عن%١٠.٣٧ةاألحمر نسب

الⴉⴉوزن الجⴉⴉاف للمجمⴉⴉوع الخضⴉⴉري والجⴉⴉذري نالحⴉⴉظ مⴉⴉن مقارنⴉⴉة تⴉⴉأثیر األجⴉⴉزاء حصⴉⴉول  ،وفⴉⴉيالمقارنⴉⴉة 
وذلⴉك مⴉن  صⴉفتینالتفⴉاح فⴉي ھⴉاتین ال صⴉنافلⴉم تⴉؤثر أ بینمⴉا.انخفاض معنوي مقارنⴉة مⴉع معاملⴉة المقارنⴉة

انخفⴉاض  لإلⴉى حصⴉو واألصⴉنافالتⴉداخل بⴉین األجⴉزاء  شیربینما ی.  صنافط تأثیر األخالل مقارنة متوس
الخضري والجذري بتأثیر كل أجزاء أنواع التفاح ماعⴉدا قشⴉور التفⴉاح  األحمⴉر  مجموعفي الوزن الجاف لل

حمⴉر أعلⴉى إذ سⴉببت الثمⴉرة الكاملⴉة ولⴉب التفⴉاح األ.مقارنة بمعاملة المقارنⴉة الجافالتي لم تؤثر في وزنھما
حⴉین أعطⴉت  فيالتⴉوالي، على%٢٥.٦٦و% ٥٤.٦٩نسبة انخفاض للمجموع الخضري والجذري إذ بلغت 

مستخلصⴉⴉⴉات الثمⴉⴉⴉرة الكاملⴉⴉⴉة للتفⴉⴉⴉاح األخضⴉⴉⴉر اقⴉⴉⴉل نسⴉⴉⴉبة انخفⴉⴉⴉاض للمجمⴉⴉⴉوع الخضⴉⴉⴉري والجⴉⴉⴉذري إذ 
ومⴉⴉن مقارنⴉⴉة متوسⴉⴉطات تⴉⴉأثیر األجⴉⴉزاء فقⴉⴉد أظھⴉⴉرت النباتⴉⴉات . علⴉⴉى التⴉⴉوالي% ١٦.١٨و%٢٤.٣٠بلغⴉⴉت

فⴉⴉي عⴉⴉدد أوراقھⴉⴉا عنⴉⴉد معاملتھⴉⴉا بقشⴉⴉور التفⴉⴉاح فⴉⴉي حⴉⴉین لⴉⴉم تتⴉⴉأثر باللⴉⴉب وكامⴉⴉل ثمⴉⴉرة  اً معنویⴉⴉ فاضⴉⴉاً انخ
ومⴉن التⴉداخل نالحⴉظ .نالحظ أن أصناف التفⴉاح لⴉم تⴉؤثرفي ھⴉذه الصⴉفة األصنافومن متوسط تأثیر .التفاح

% ٣٠.٣٣أن قشⴉور التفⴉⴉاح األخضⴉⴉر واألحمⴉر أدت إلⴉⴉى إحⴉⴉداث انخفⴉاض معنⴉⴉوي فⴉⴉي ھⴉذه الصⴉⴉفة بمقⴉⴉدار 
  .عن المقارنة على التوالي % ٢١.٢٣و

وجⴉⴉود اختالفⴉⴉات معنویⴉⴉة بⴉⴉین المتوسⴉⴉطات الحسⴉⴉابیة لصⴉⴉفات نمⴉⴉو نباتⴉⴉات  یتبⴉⴉین) ٣(الجⴉⴉدول مⴉⴉن 
البانسیة نتیجة نموھا فⴉي التⴉرب المضⴉاف لھⴉا مستخلصⴉات أجⴉزاء صⴉنفین مⴉن ثمⴉار التفⴉاح ،إذ نالحⴉظ إنبⴉات 

خلص  القشⴉور ولⴉب الثمⴉرة مقارنⴉة مⴉع مسⴉتخلص كامⴉل الثمⴉرة البذور قد اختⴉزل عنⴉد معاملⴉة النباتⴉات  بمسⴉت
مⴉن التفⴉاح  متوسطات تأثیر أنواع التفⴉاح یظھⴉر أن التفⴉاح األحمⴉر أكثⴉر تⴉأثیراً  قارنةومن م. ومعاملة المقارنة 

إلⴉⴉى حⴉⴉدوث اختⴉⴉزال  وأصⴉⴉنافھالتⴉⴉداخل بⴉⴉین أجⴉⴉزاء ثمⴉⴉار التفⴉⴉاح  ویشⴉⴉیر.األخضⴉⴉر فⴉⴉي خفⴉⴉض نسⴉⴉبة اإلنبⴉⴉات 
أعلⴉⴉⴉى نسⴉⴉⴉبة اختⴉⴉⴉزال  وبلغⴉⴉⴉتلصⴉⴉⴉفة  بتⴉⴉⴉأثیر قشⴉⴉⴉور ولⴉⴉⴉب التفⴉⴉⴉاح األخضⴉⴉⴉر واألحمⴉⴉⴉر معنⴉⴉⴉوي فⴉⴉⴉي ھⴉⴉⴉذه ا

یعⴉود سⴉبب ذلⴉك إلⴉى قⴉدرة المركبⴉات  ،وقⴉدلⴉب التفⴉاح األحمⴉر مقارنⴉة مⴉع ومعاملⴉة المقارنⴉة  بتأثیر%٤٢.٢٢
الھرمⴉⴉون (الفینولیⴉⴉة الموجⴉⴉودة فیالمستخلصⴉⴉات علⴉⴉى تثبⴉⴉیط اإلنبⴉⴉات مⴉⴉن خⴉⴉالل تاثیرھⴉⴉا فⴉⴉي عمⴉⴉل الجبⴉⴉرلین 

فضالً عن قابلیتھا السریعة على االرتبⴉاط باألنزیمⴉات التⴉي قⴉد یكⴉون مⴉن ضⴉمنھا .)سي في عملیة اإلنباتالرئی
وآخⴉرون Djurdjevicالذي یؤثر بشكل رئیسي فⴉي عملیⴉة اإلنبⴉات وھⴉذا یتفⴉق مⴉع مⴉا وجⴉد amylase انزیم 

إما في طⴉول النبⴉات فقⴉد .  تعیق إنبات ونمو النباتات التي تنمو تحتھا ومنھا البلوط أن بعض األشجار)٢٠٠٦(
لⴉⴉوحظ حصⴉⴉول انخفⴉⴉاض معنⴉⴉوي فⴉⴉي ھⴉⴉذه الصⴉⴉفة نتیجⴉⴉة معاملتھⴉⴉا بجمیⴉⴉع أجⴉⴉزاء التفⴉⴉاح  مقارنⴉⴉة مⴉⴉع معاملⴉⴉة 
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لم یظھⴉر فⴉرق معنⴉوي  األصنافومن متوسط تأثیر . المقارنة من خالل مقارنة متوسطات تأثیر أجزاء التفاح 
فقد سⴉببت مستخلصⴉات أجⴉزاء  التفⴉاح  صنافزاء واألومن مقارنة متوسطات التداخل بین األج.في ھذه الصفة

األخضⴉر واألحمⴉⴉر تثبیطⴉⴉاً معنویⴉⴉاً فⴉⴉي ھⴉⴉذه الصⴉⴉفة وأعلⴉⴉى نسⴉⴉبة اختⴉⴉزال حصⴉⴉلت بتⴉⴉأثیر الثمⴉⴉرة الكاملⴉⴉة للتفⴉⴉاح 
، في حین أظھرت الثمرة الكاملة للتفⴉاح األخضⴉر اقⴉل انخفⴉاض معنⴉوي فⴉي طⴉول ألنبⴉات % ٣٩.٦٨األحمر 
ومⴉⴉن مقارنⴉⴉة المتوسⴉⴉطات الحسⴉⴉابیة ألجⴉⴉزاء التفⴉⴉاح لⴉⴉوحظ  ،ملⴉⴉة المقارنⴉⴉة مقارنⴉⴉة مⴉⴉع معا% ١٨.٥٧بنسⴉⴉبة 

حⴉین لⴉم تظھⴉر فروقⴉات  فⴉي. حصول انخفاضمعنوي فⴉي طⴉول أطⴉول جⴉذر بتⴉأثیر كⴉل أجⴉزاء نⴉوعي التفⴉاح 
  .خالل مقارنة تأثیر متوسطاتھا منالتفاح  صنفيمعنویة بتأثیر 

  
 إنباتالتربة في  إلىمن التفاح  صنفینثمار  ألجزاءالمائیة  تأثیرإضافةالمستخلصات) : ٢( جدول
  . Calendula officinalisصفات النمو لنبات كلبھار وبعضالبذور

  الجزء الصفات
  أصناف

 التفاح

 كاملة ثمرة %٨ لب %٤قشور
 مقارنة %١٢

 تأثیر متوسط
 أصناف
 التفاح

 اإلنبات نسبة
% 

 أ ٧٥.٨٣ أ ٩٠.٠٠ أ ٨٣.٣٣ ب ٦٠.٠٠ *ب ٧٠.٠٠ أخضر تفاح
 ب ٥٢.٥٠ أ ٩٠.٠٠ د ٤٥.٠٠ ه د ٤٠.٠٠ ه ٣٥.٠٠ أحمر فاحت

 تأثیر متوسط
  أ ٩٠.٠٠ ب ٦٤.١٦ ج ٥٠.٠٠ ج ٥٢.٥٠  التفاح أجزاء

 النبات طول
 )سم(

 ب ٩.٩٩ أ ١٣.٢٠ ج ٨.٨٣ ج ٨.٩٠ ج ٩.٠٣ أخضر تفاح
 أ ١١.٢٤ أ ١٣.٢٠ ج ٩.٣٦ ج ب١٠.٥٦ ب ١١.٨٣ أحمر تفاح

 تأثیر متوسط
  أ ١٣.٢٠ ب ٩.١٠ ب ٩.٧٣ ب ١٠.٤٣  التفاح أجزاء

 أطول طول
 )سم( جذر

 أ ٢٠.٦٣ ب أ١٩.٨٠ ب ٢٠.٠٣ أ ٢٢.٧٣ ب ١٩.٩٦ أخضر تفاح
 أ ٢٠.١١ ب أ ١٩.٨٠ ب أ٢١.٦٦ ب أ ١٩.٦٦ ب ١٩.٣٣ أحمر تفاح

 تأثیر متوسط
  ب أ ١٩.٨٠ أ٢٠.٨٥ أ ٢١.٢٠ أ١٩.٦٥  التفاح أجزاء

 الجاف الوزن
 للمجموع

 )غم(الخضري

 أ ١.٣٦ أ ١.٨١ ب ١.٣٧ ج ب ١.١١ ج ب ١.١٥ خضرأ تفاح
 أ ١.٢١ أ١.٨١ ج ٠.٨٢ ج ٠.٩٠ ب ١.٣٠ أحمر تفاح

 تأثیر متوسط
  أ١.٨١ ب ١.٠٩ ب ١.٠٠ ب ١.٢٢  التفاح أجزاء

 الجاف الوزن
 للمجموع

 )غم( الجذري

 أ ٠.٩٤ أ ١.١٣ ب ٠.٩٤ ب ٠.٨٨ ب ٠.٨٣ أخضر تفاح
 أ ١.٠٠ أ ١.١٣ ب ٠.٨٦ ب ٠.٨٤ أ ١.١٧ أحمر تفاح

 تأثیر متوسط
  أ ١.١٣ ج ب ٠.٩٠ ج ٠.٨٦ ب ١.٠٠  التفاح أجزاء

 األوراق عدد

 أ ١٠.٥٧ أ ١٢.١٠ ب أ١٠.٨٠ ب أ ١٠.٩٦ ج ٨.٤٣ أخضر تفاح
 أ ١٠.٩٠ أ ١٢.١٠ ب أ ١٠.٨٦ ب أ١٠ .١١ ج ب٩.٥٣ أحمر تفاح

 تأثیر متوسط
  أ ١٢.١٠ ب أ ١٠.٨٣ أ ١١.٠٣ ب ٨.٩٨  التفاح أجزاء

 متعدد دنكن اختبار وحسب %٥ مستوى عند بینھا فیما معنویة فروق یوجد ال متشابھ بأحرف تشترك التي البیانات*
  .المدى

سⴉⴉببت مستخلصⴉⴉات جمیⴉⴉع أجⴉⴉزاء التفⴉⴉاح  واألصⴉⴉنافومⴉⴉن مقارنⴉⴉة متوسⴉⴉطات التⴉⴉداخل بⴉⴉین األجⴉⴉزاء 
زال حصⴉلت بتⴉأثیر الثمⴉرة الكاملⴉة قشⴉور التفⴉاح األحمⴉر وأعلⴉى نسⴉبة اختⴉ عⴉدااختزاالً معنویاً في ھذه الصⴉفة 

، واقلھⴉⴉⴉⴉⴉⴉا انخفاضⴉⴉⴉⴉⴉⴉاً بتⴉⴉⴉⴉⴉⴉأثیر الثمⴉⴉⴉⴉⴉⴉرة الكاملⴉⴉⴉⴉⴉⴉة للتفⴉⴉⴉⴉⴉⴉاح األخضⴉⴉⴉⴉⴉⴉر % ٥٥.٣٧للتفⴉⴉⴉⴉⴉⴉاح األحمⴉⴉⴉⴉⴉⴉر بنسⴉⴉⴉⴉⴉⴉبة 
بمعاملⴉة المقارنⴉة، وفⴉي الⴉوزن الجⴉاف للمجمⴉوع الخضⴉري نالحⴉظ حصⴉول انخفⴉاض  مقارنة%٢٢.٨١بنسبة

لⴉم تظھⴉر  األصⴉنافوعⴉن تⴉأثیر . لثمⴉارمعنوي في ھذه الصفة  من خالل مقارنة المتوسطات لكل من أجⴉزاء ا
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معنویⴉاً فⴉⴉي الⴉⴉوزن  انخفاضⴉⴉاً فⴉⴉي حⴉⴉین یشⴉیر التⴉⴉداخل إلⴉى حⴉⴉدوث . فروقⴉات معنویⴉⴉة  عنⴉد معاملⴉⴉة النباتⴉⴉات بھⴉا
الجⴉⴉاف عنⴉⴉد نمⴉⴉو النباتⴉⴉات فⴉⴉي التربⴉⴉة الحاویⴉⴉة علⴉⴉى مستخلصⴉⴉات جمیⴉⴉع األجⴉⴉزاء نⴉⴉوعي التفⴉⴉاح  وأعلⴉⴉى نسⴉⴉبة  

ة الكاملة للتفاح األحمⴉر واقلھⴉا تⴉأثیر الثمⴉرة الكاملⴉة للتفⴉاح األخضⴉر عن المقارنة بتأثیر الثمر% ٦١.٦٢بلغت 
بمعاملة المقارنة، ومن متوسⴉطات تⴉأثیر األجⴉزاء تبⴉین وجⴉود فروقⴉات معنویⴉة بⴉین  مقارنة% ٢٥.٥٨بنسبة  

المعⴉⴉامالت حیⴉⴉث ظھⴉⴉرت انخفاضⴉⴉاً معنویⴉⴉاً فⴉⴉي الⴉⴉوزن الجⴉⴉاف للمجمⴉⴉوع الجⴉⴉذري للنباتⴉⴉات النامیⴉⴉة فⴉⴉي التربⴉⴉة 
من التفⴉاح مⴉن خⴉالل مقارنⴉة  صنفینفي حین لم تظھر فروقات معنویة بتأثیر .اف لھا مستخلصات التفاحالمض

  ومⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉن مقارنⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉة متوسⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉطات التⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉداخل بⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉین األجⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉزاء.تⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉأثیر متوسⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉⴉطاتھا
  

إلⴉⴉى التربⴉⴉة فⴉⴉي انبⴉⴉات  التفⴉⴉاحمⴉⴉن  صⴉⴉنفینتⴉⴉأثیر إضⴉⴉافة المستخلصⴉⴉات المائیⴉⴉة ألجⴉⴉزاء ثمⴉⴉار ) : ٣( جⴉⴉدول
  .wittrockiana Violaو لنبات البانسیةالبذور وبعض صفاتالنم

 الصفات
  الجزء

  أصناف
 كاملة ثمرة %٨ لب %٤قشور التفاح

 مقارنة %١٢
 متوسط
 تأثیر

 أصناف
 التفاح

 اإلنبات نسبة
% 

 أ ٦٥.٠٠ أ ٧٥.٠٠ أ ٧٥.٠٠ ب أ٦٠.٠٠ *د ج ٥٠.٠٠ أخضر تفاح
 ب ٥٩.٥٨ أ ٧٥.٠٠ ب أ ٦٥.٠٠ د ٤٣.٣٣ ج ب ٥٥.٠٠ أحمر تفاح

 متوسط
 أجزاء تأثیر
  التفاح

  أ ٧٥.٠٠ أ ٧٠.٠٠ ب ٥١.٦٦ ب ٥٢.٥٠

 النبات طول
 )سم(

 أ ٥.٠٠ أ ٦.٣٠ ب ٥.١٣ ج ب ٤.٢٠ ج ب ٤.٤٠ أخضر تفاح
 أ ٤.٩٣ أ ٦.٣٠ ج ٣.٨٠ ج ب ٤.٥٠ ب ٥.١٣ أحمر تفاح

 متوسط
 أجزاء تأثیر
  التفاح

  أ ٦.٣٠ ب ٤.٤٦ ب ٤.٣٥ ب ٤.٧٦

 أطول طول
 )سم( جذر

 أ١٦.٥٩ أ ٢١.٩٦ ب ١٦.٩٥ د ج ١٢.٦٠ ج ب ١٤.٨٥ أخضر تفاح
 أ ١٦.١٠ أ ٢١.٩٦ د ٩.٨٠ د ج ١٢.١٦ أ ٢٠.٥٠ أحمر تفاح

 متوسط
 أجزاء تأثیر
  التفاح

  أ ٢١.٩٦ ج ١٣.٣٧ ج ١٢.٣٨ ب ١٧.٦٧

 الجاف الوزن
 للمجموع

 )غم(الخضري

 أ ٠.٦٠ أ ٠.٨٦ ب ٠.٦٤ د ج ٠.٣٨ ج ب ٠.٥٣ أخضر تفاح
 أ ٠.٥٥ أ ٠.٨٦ د ٠.٣٣ ج ب ٠.٥٤ د -ب ٠.٤٧ أحمر تفاح

 متوسط
 أجزاء تأثیر
  التفاح

  أ ٠.٨٦ ب ٠.٤٨ ب ٠.٤٦ ب ٠.٥٠

 الجاف الوزن
 للمجموع

 )غم( الجذري

 أ ٠.٤٦ أ ٠.٩٤ د ج ٠.٢٨ د ج ٠.٢٦ ج ب ٠.٣٦ أخضر تفاح
 أ ٠.٤٥ أ ٠.٩٤ د ٠.٢٤ د ٠.٢٢ ب ٠.٤٠ أحمر تفاح

 متوسط
 أجزاء تأثیر
  التفاح

  أ ٠.٩٤ ج ٠.٢٦ ج ٠.٢٤ ب ٠.٣٨

 األوراق عدد

 أ ١١.٤٥ أ ١٥.٠٦ ج ب١١.١٦ ج ٨.٩٦ ج ب ١٠.٦٠ أخضر تفاح
 أ ١١.٥٦ أ ١٥.٠٦ ج ٨.٨٠ ج ب١٠.٤٣ ب ١١.٩٦ أحمر تفاح

 متوسط
 أجزاء تأثیر
  التفاح

 أ ١٥.٠٦ ب ٩.٩٨ ب ٩.٧٠ ب ١١.٢٨
 

 متعدددنكن اختبار وحسب% ٥ احتمال مستوى عند بینھا فیما معنویة فروق یوجد ال متشابھ بأحرف تشترك التي البیانات*
  .المدى

فⴉⴉي الⴉⴉوزن الجⴉⴉاف عنⴉⴉد معاملتھⴉⴉا بمستخلصⴉⴉات التفⴉⴉاح  اً معنویⴉⴉ التفⴉⴉاح أظھⴉⴉرت النباتⴉⴉات اختⴉⴉزاالً  وأصⴉⴉناف
لⴉⴉⴉب التفⴉⴉⴉاح  بتⴉⴉⴉأثیر%٧٦.٥٩األخضⴉⴉⴉر واألحمⴉⴉⴉر مقارنⴉⴉⴉة مⴉⴉⴉع معاملⴉⴉⴉة المقارنⴉⴉⴉة و أعلⴉⴉⴉى نسⴉⴉⴉبة تثبⴉⴉⴉیط بلغⴉⴉⴉت 

حصⴉول نقصⴉاً معنویⴉاً فⴉي عⴉدد األوراق عنⴉد نموالنباتⴉات بⴉالترب الحاویⴉة علⴉى  إلⴉىج تشیر النتائ كما.األحمر
ومⴉن . لم تظھر تأثیراً معنویاً في ھⴉذه الصⴉفة  صنافومن مقارنة متوسط تأثیر األ. مستخلصات أجزاء التفاح 
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عⴉدد األوراق  التفⴉاح أظھⴉرت النباتⴉات انخفاضⴉاً معنویⴉاً فⴉي صⴉنافمقارنة متوسطات التداخل بین األجⴉزاء وأ
عنⴉⴉد معاملتھⴉⴉا بقشⴉⴉور ولⴉⴉب والثمⴉⴉرة الكاملⴉⴉة لكⴉⴉل مⴉⴉن التفⴉⴉاح األخضⴉⴉر واألحمⴉⴉر وأكبⴉⴉر نسⴉⴉبة تثبⴉⴉیط بلغⴉⴉت 

عن المقارنⴉة  بتⴉأثیر الثمⴉرة الكاملⴉة للتفⴉاح األحمⴉر وأقⴉل نسⴉبة تثبⴉیط حصⴉلت بتⴉأثیر قشⴉور التفⴉاح % ٤١.٥٦
فات النمو بالمعامالت وعدم تأثرھⴉا وتتفق النتائج من ناحیة تأثر بعض ص% .٢٠.٥٨األحمر حیث بلغت 

، فⴉي حⴉین Black cherry أثر سلباً في نمو نبⴉات  Goldenrodإن نبات )١٩٧٧(Horslyمع ما ذكره
وتتفق النتائج من ناحیⴉة تⴉأثر بعⴉض صⴉفات النمⴉو بالمعⴉامالت وعⴉدم تأثرھⴉا مⴉع مⴉا          Fisherبین 
، فⴉي حⴉین بⴉین Black cherry مⴉو نبⴉات أثⴉر سⴉلباً فⴉي ن Goldenrodإن نبⴉات )١٩٧٧(Horslyذكره

Fisherرونⴉⴉات )١٩٧٨(وآخⴉⴉو نبⴉⴉإن نمSugar maple   اتⴉⴉأثر بمستخلصⴉⴉم یتⴉⴉلGoldenrod . نⴉⴉوم
مⴉع  ةبذور األنواع الثالثة المختبرة مقارن إنباتنسبة  اختزل قداألحمر  خالل ذلك  تبین النتائج إن التفاح

فⴉⴉاح ، فقⴉⴉد سⴉⴉببت القشⴉⴉور واللⴉⴉب تثبیطⴉⴉاً معنویⴉⴉاً فⴉⴉي عⴉⴉن تⴉⴉأثیر األجزاءألصⴉⴉناف الت إمⴉⴉاالتفⴉⴉاح األخضⴉⴉر، 
نسبة إنبات بذور الشبو،اما الثمⴉرة الكاملⴉة فقⴉد قللⴉت نسⴉبة  بطتحین القشور ث كلبھار،النوعین البانسیةوال

اإلنبات في الشبو والكلبھار،وادت جمیع اجزاء التفاح الى خفض طول النباتات والوزن الجاف للمجمⴉوع 
تات الكلبھاروالبانسیة وخفض طول الجذور وعدد األوراق لنباتⴉات البانسⴉیة فقⴉط الخضري والجذري لنبا

سببت القشور انخفاضاً معنویاً في عدد اوراق الكلبھⴉار وطⴉول جⴉذور الشⴉبو ،واسⴉتطاعت القشⴉور  بینما،
 مⴉن ذلⴉك ،ونستنتجمن زیادة طول نباتات الشبو، اما اللب فأستطاع من زیادة وزن الجذور لنباتات الشبو 

ان نباتⴉⴉات الشⴉⴉبو فⴉⴉي الغالⴉⴉب قⴉⴉد تحفⴉⴉز نموھⴉⴉا بالمعⴉⴉامالت ونباتⴉⴉات الكلبھاروالبانسⴉⴉیة ثبطⴉⴉت معنویⴉⴉاً عنⴉⴉد 
وربمⴉا یعⴉود ذلⴉك إلⴉى اخⴉتالف تركیⴉز ونوعیⴉة . مⴉن التفⴉاح لصⴉنفین ثمارمعاملتھا بمستخلصات أجزاء ال

. اتي لھⴉذه المستخلصⴉاتحساسⴉیة الجⴉزء النبⴉ ومدىوالتركیب الوراثي للنبات  الفینولیةوطبیعة المركبات 
بفعⴉⴉل األحیⴉⴉاء  اً تعقیⴉⴉد إلىⴉⴉأكثرابسⴉⴉط  ركبⴉⴉاتكمⴉⴉا وأن المركبⴉⴉات المتحⴉⴉررة الⴉⴉى التربⴉⴉة قⴉⴉد تتحⴉⴉول مⴉⴉن م

 التⴉداخللⴉوحظ وجⴉود اختالفⴉات معنویⴉة فⴉي تⴉأثیر  )١( الشكل من.عن التغیر في تركیزھا  المجھریة فضالً 
اتⴉات  الزینⴉة،ففي نباتⴉات الشⴉبو حصⴉل انخفⴉاض محتⴉوى الكلوروفیⴉل الكلⴉي لنب فⴉيبین صنف التفاح وأجزاءه 

معنⴉⴉⴉوي فⴉⴉⴉي ھⴉⴉⴉذه الصⴉⴉⴉفة ألوراق النباتⴉⴉⴉات النامیⴉⴉⴉة فⴉⴉⴉي التⴉⴉⴉرب الحاویⴉⴉⴉة علⴉⴉⴉى مستخلصⴉⴉⴉات قشⴉⴉⴉور التفⴉⴉⴉاح 
فⴉⴉي حⴉⴉین سⴉⴉببت مستخلصⴉⴉات وبقیⴉⴉة أجⴉⴉزاء ثمⴉⴉار التفⴉⴉاح األخضⴉⴉر واألحمⴉⴉر زیⴉⴉادة معنویⴉⴉة فⴉⴉي ھⴉⴉذه .األخضⴉⴉر

ⴉم یظھⴉذي لⴉر الⴉاح األحمⴉب التفⴉتثناء لⴉأثیرالصفة باسⴉاً ر ت ⴉادة اً معنویⴉى زیⴉت أعلⴉفة وبلغⴉذه الصⴉي ھⴉ٥٨.٨٧ف 
بالنسⴉⴉبة لنباتⴉⴉات الكلبھⴉⴉار فقⴉⴉد اظھⴉⴉر التحلیⴉⴉل  أمⴉⴉا.مقارنⴉⴉة بمعاملⴉⴉة المقارنⴉⴉة  ضⴉⴉرلⴉⴉب التفⴉⴉاح األخ بتⴉⴉأثیر

اإلحصائي للبیانات عدم وجود اختالفات معنویة لتأثیر أجزاء ثمار التفاح األخضر واألحمر فⴉي محتⴉوى 
الكلوروفیⴉⴉل  محتⴉⴉوىنقصⴉⴉاً معنویⴉⴉاً فⴉⴉي  تناء الثمⴉⴉرة الكاملⴉⴉة للتفⴉⴉاح األخضⴉⴉر التⴉⴉي سⴉⴉببالكلوروفیⴉⴉل باسⴉⴉتث

مقارنⴉⴉة % ١٦.٨وكⴉⴉذلك لⴉⴉب التفⴉⴉاح األحمرحیⴉⴉث بلغⴉⴉت نسⴉⴉبة األختⴉⴉزال%  ٢٤.٨٠بلغⴉⴉت بنسⴉⴉبةالكلⴉⴉي 
 نباتات البانسیة أظھرت أوراقھا نقصاً معنویاً في محتوى الكلوروفیل الكلي بتⴉأثیر وفي.بمعاملة المقارنة 

حصلت بتأثیر لب التفاح األخضر وأقل نسⴉبة انخفⴉاض ) %٢٦.٧٤(جمیع المعامالت وأعلى نسبة تثبیط 
عⴉⴉن مقارنⴉⴉة  عنⴉⴉد المعاملⴉⴉة بⴉⴉالثمرة الكاملⴉⴉة للتفⴉⴉاح األحمⴉⴉر وقⴉⴉد ترافⴉⴉق ذلⴉⴉك بحصⴉⴉول %) ١٤.٠٩(بلغⴉⴉت

جⴉⴉزاء إختⴉⴉزال فⴉⴉي اغلⴉⴉب صⴉⴉفات نمⴉⴉو نباتⴉⴉات البانسⴉⴉیة النامیⴉⴉة فⴉⴉي التⴉⴉرب الحاویⴉⴉة علⴉⴉى مستخلصⴉⴉات األ
وقⴉد یعⴉود سⴉبب التبⴉاین فⴉي ) بⴉدون إضⴉافة (الثالث للتفاح األخضر واألحمر مقارنة مع معاملة المقارنة 

النتⴉائج مⴉع ماذكرتⴉھ  وتتفقالتأثر مابین التحفیز والتثبیط إلى اختالف الجزء المؤثر وكذلك النبات المتأثر 
ربⴉⴉⴉⴉⴉة الحاویⴉⴉⴉⴉⴉة علⴉⴉⴉⴉⴉى األوراق إن نباتⴉⴉⴉⴉⴉات دیموراوبیبⴉⴉⴉⴉⴉون الشⴉⴉⴉⴉⴉام النامیⴉⴉⴉⴉⴉة فⴉⴉⴉⴉⴉي الت) ٢٠٠٧(ابⴉⴉⴉⴉⴉراھیم 

حⴉⴉین أظھⴉⴉرت زیⴉⴉادة بمحتⴉⴉوى  ،فيالطریⴉⴉةللیوكالبتوس اظھⴉⴉرت انخفاضⴉⴉاً فⴉⴉي محتواھⴉⴉا مⴉⴉن الكلوروفیⴉⴉل
ⴉⴉي عنⴉⴉل الكلⴉⴉة  دالكلوروفیⴉⴉع معاملⴉⴉة مⴉⴉال مقارنⴉⴉة للبرتقⴉⴉى األوراق الطریⴉⴉة علⴉⴉرب الحاویⴉⴉي التⴉⴉا فⴉⴉنموھ

روجین ألوراق نباتⴉⴉⴉⴉات حصⴉⴉⴉⴉول زیⴉⴉⴉادة معنویⴉⴉⴉⴉة فⴉⴉⴉⴉي تركیⴉⴉⴉⴉز النتⴉⴉⴉⴉ )٢(یظھⴉⴉⴉⴉر مⴉⴉⴉⴉن الشⴉⴉⴉⴉكل . المقارنⴉⴉⴉة
لب التفاح األخضر المضافة للترب النامیة فیھⴉا ، بینمⴉا لⴉم تⴉؤثر بقیⴉة المعⴉامالت  صالكلبھاربتأثیرمستخل

قشⴉⴉور ولⴉⴉب كⴉⴉل مⴉⴉن التفⴉⴉاح األخضⴉⴉر (ببنمⴉⴉا أعطⴉⴉت المعⴉⴉامالت  ،النتⴉⴉروجین  تركیⴉⴉزمعنویⴉⴉاً فⴉⴉي ھⴉⴉذه 
شⴉور التفⴉاح األخضⴉر وأقلھااللⴉب األحمⴉر تحفیⴉزاً ق وأعⴉالهتركیⴉز الفسⴉفور  فⴉي معنویⴉةزیادة ) واألحمر 

زیادة تركیز البوتاسⴉیوم فⴉي األوراق  نتیجⴉة معاملتھⴉا بأغلⴉب اجⴉزاء ثمⴉار التفⴉاح باسⴉتثناء قشⴉور  ،كذلك
بتⴉأثیر % ٢٦.٩٢التفاح األحمر التي لم تؤثر معنویاً فⴉي تركیⴉز ھⴉذا العنصⴉر وأعلⴉى نسⴉبة تحفیⴉز بلغⴉت 

عⴉن المقارنⴉة عنⴉد معاملⴉة النباتⴉات بمسⴉتخلص لⴉب %١٧.٩٢نسⴉبة  الثمرة الكاملة للتفاح األخضر وأقلھا
نالحظ أن اغلب المعامالت لم تظھر اختالفⴉات معنویⴉة فⴉي تأثیرھⴉا فⴉي  )٣(ومن الشكل .خضرالتفاح األ
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لم تⴉؤثر جمیⴉع اجⴉزاء التفⴉاح المضⴉافة للتربⴉة فⴉي تركیⴉز  حیثتركیز العناصر ألوراق نباتات البانسیة  ،
وقد یعزى ذلك إلى عدم تأثیر ثمار التفاح في نفاذیة الغشاء الخلوي وبالتⴉالي . لنباتاتألوراق ا لنتروجینا

بینما سⴉببت كⴉل مⴉن قشⴉور ولⴉب التفⴉاح األخضⴉر وقشⴉور .قبل النبات  من صاصالنتروجینفي عملیة امت
یة علⴉى في الترب الحاو  لنباتاتالتفاح األحمر زیادة معنویة في تركیز الفسفور وأعلى  تحفیز عند نمو ا

المقارنة ، كمⴉا أظھⴉرت قشⴉور ولⴉب التفⴉاح األحمⴉر زیⴉادة  بمعاملةمستخلص لب التفاح األخضر مقارنة 
عⴉن المقارنⴉة علⴉى التⴉوالي % ٥٢.٩٤و % ٢٨.٢٣ونسⴉب التحفیⴉز بلغⴉت  اسⴉیوممعنویة في تركیز البوت

الشⴉام  والكلبھاروبیبونالⴉدیموراإن نباتⴉات ) ٢٠٠٧(وتتفق النتائج في الشكلین أعاله مع ماذكرتھ ابراھیم 
زیⴉⴉادة فⴉⴉي تركیⴉⴉز الفسⴉⴉفور والبوتاسⴉⴉیوم عنⴉⴉد نموھⴉⴉا فⴉⴉي التⴉⴉرب المضⴉⴉاف لھⴉⴉا أوراق  أظھⴉⴉرت الغیⴉⴉارو

  .البرتقال
  
  

  

 الكلبهار نبات

  أجزاءثمارهو  یوضحتأثیر التداخل بین أصناف التفاح):١(الشكل

 الشبو نبات

 البانسیة نبات
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 الغذائیة العناصر بعض تركیز في اثماره واجزاء التفاح اصناف بین التداخل تأثیر یوضح): ٢( الشكل
  الكلبھار نباتات الوراق
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 الغذائیة العناصر بعض تركیز في اثماره واجزاء التفاح اصناف بین التداخل تأثیر یوضح): ٣( الشكل
  البانسیھ نباتات الوراق



 مجلة زراعة الرافدین
ISSN: 2224-9796 (Online)  

 ISSN: 1815 – 316 X (Print)  ٢٠١٢ )٢(العدد ) ٤٠(المجلد 
 

 ٢٢٢

ALLELOPATHICPOTENTIAL OF WATEREXTRACTOF PARTS FOR 
TWO APPLE FRUIT VARIETIESONGERMINATIONAND GROWTH 

SOME ORNAMENTAL PLANTS 
Salah M. Saied                     Abdullah M. Salem   Halla M. Yaqub 
Biology/College of Sci. Hort. and Landscape Design/Agric.  Biology /Ccollege of 
Sci. 
Mosul University                       Mosul University       Mosul 
University 

 
ABSTRACT 

This research was conducted in green house of Department of Biology/ 
College of Science/ Mosul University to study the effect of water extracts for 
green and red apples for their three parts (peal 4%. pith 8% and fruit 12%) to 
soil in germination and some growth characteristics for the three kinds of 
ornamental plants which grow in this soil.The results showed that there is a 
decrease in most of the characteristics of Viola  wittrockiana andCalendula 
officinalis plants except the concentration of the elements potassium and 
phosphorous  where they led to an increase in most of the elements 
concentration in their leaves. Otherwise. we noticed that there is a 
differencebetween inhibition and stimulation in some growth characteristics for 
Mathiolaincana with other plants and control treatment. While concerning the 
effect of the kinds.the red apple was more inhibitive than green apple. In 
respect of the other parts. the pith was much effective in most characteristics 
and the least effect was in the fruit. It was shown also thatViola  wittrockiana 
and Calendula officinalis plants were more sensitive when treating with 
extracts. while Mathiolaincana gave better growth. 
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