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اختبار الفعالية الحيوية للمستخلصات المائية لبذور الحلبة والحبة حلوة في انبات ونمو الحنطة والفجيلة 

 *والرويطة 
 

فاديت حميذ محمذ     هادي ياسز ػبىد 
 

 ػبذ انؼظيم كاظم محمذ       

 كهيت انشراػت/ جامؼت بابم 

 

 انخالصت  
لدراطيح ذييشْز شةشيح ذزايْيش خيس الصظيرتةض  2004اخؼيح تاتيع ػياج أظزّد ىذه الرعزتح فيِ خترثيزاخ يةْيح الؼةيٌج / ظ

 ًالؽثح الؽةٌج .  . Trignonella Foenunm – Graecum Lالصائِ الثارد لثذًر الؽةثح . 

 Anthum graveolens L    ِلكع خنيصا فِ نظثح االنثاخ ًخؼاخع طيزػح االنثياخ ًالليٌ  3% ً 2% ً 1ًى %

ؼزُ ًالعذرُ ًخؽريٌٍ إًرا  خيس الثيزًذْس ًالكةٌرًفْيع ًالكارتٌىْيدراخ لنثاذياخ الؽنليح ًالٌسن العاف لةصعصٌػْس الت

 ًالفعْةح ًالزًّلح الناخْح فِ أؽثا  ترزُ ًطنادّس تةطرْكْح طغْزج ًػؼد تيا ذزتح ؼقع ًفِ ظزًف الصترثز .

ح ًقٌرنيد الصرٌطيلاخ تابرثيار أقيع نفذخ الرعزتح ترظصْم الرعارب الؼشٌائْح الكاخةح تصةشح خكزراخ فِ ذعزتح ػاخةْ

. أًػؽد النرائط أن النثاذاخ الناخْح فِ ًطؾ الرزتح قد ذفٌقد ػةَ النثاذياخ الناخْيح فيِ ًطيؾ إؽثيا  فيِ   LSDفز  خؼنٌُ 

ظصْغ الظفاخ الصدرًطح، يصا لم ّظييز خظيرتةض الؽةثيح ًالؽثيح الؽةيٌج أّيح فيزً  خؼنٌّيح تْنيصيا فْصيا أؼيدشاه خيس ذييشْزاخ فيِ 

% لكة الصظرتةظْس يان إيصز ذيشْزاً فِ ظصْيغ الظيفاخ الصدرًطيح قْاطياً تيالرزيْشّس 3صْغ الظفاخ الصدرًطح . إن الرزيْش ظ

% ( ًلكة الٌطلْس الصظرؼصةْس فِ الشراػح . لقد انتفؼد نظثح االنثاخ ًخؼاخع طزػح االنثاخ ًؽٌ  الصعصٌػْس %2 ً 1) 

إًرا  خس الكةٌرًفْع الكارتٌىْدراخ ًالثزًذْس ًاسداد الٌسن العاف لةصعصيٌػْس التؼزُ ًالعذرُ فِ ؼْس إسداد خؽرٌٍ 

 % 3% إلَ 1التؼزُ ًالعذرُ تشّادج ذزايْش الصظرتةظْس لةؽةثح ًالؽثح الؽةٌج خس 

Abstract : 

The experiment was conducted in the laboratory , College of science , Babylon University in 

2004  to investigate the effect of three concentrations (1% , 2% and 3%) of aqueous extracts 

from each plants of Trigonclla  foenum-graecum L.and Anthum  graveolens L. on percentage 

seed germination , percent coefficient of velocity of germination , length and dry weight of shoot 

and root systems and chlorophyll , protein , carbohydrate content of leaves of three plants 

(T.astivum L. , R. raphanistrum L. , L.temulentum L.) in soil and Petri dishes   cultures .  

 Randomized Complete Block Design (RCBD) was used with three replicates as factorial 

experiment of four factors . Least significant differences was used to compare means at 5% level 

. Results were indicated  that soil culture appeare highly effect in the studied parameters while 

there was not significant differences between T.foenum-gracum  L. and A . graveolens L . 

extracts in all studied parameters .  

 The concentration 3% appear more effect than ( 1% , 2% )  concentration in all studied 

parameters and in both two cultures . The percent of germination , the percent coefficient of 

velocity of  germination , and both root and shoot lengths were inhibited while chlorophyll , 
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carbohydrate , protein content in leaves and dry weight of root and shoot systems were increased 

with increasing the concentration of the two extracts from 1% to 3% in all types of plants and in 

both of soil and Petri dishes cultures.  

 انمقذمت 

( .  Duke،  1966ذؼد إدغا  خس أبلز آفاخ الشراػْح الريِ ذنيافض الصؽاطيْع االقرظيادّح إما ليم ذيرم خكافؽرييا )  

( أن نصيٌ إدغيا  فيِ ؼقيٌ  الؽنليح فيِ الصنياؽئ ا رًائْيح خيس الؼيزا  أدٍ إليَ بفيغ  1985ًقد ميز العثيٌرُ ًخبيزًن ) 

 تالصقارنح خغ ؼقٌ  الؽنلح الرِ ذم فْيا إظزاء ػصةْح خكافؽح إدغا  . % فِ الغةح الشراػْح 45االنراض تنظثح 

( خةْيار دًالر طينٌّاً ًىيٌ  263ًذقدر التظائز الرِ ذظثثيا إدغا  لصؽظٌ  الؽنلح فِ تةدان الدً  الؼزتْح تنؽيٌ )  

 ( . Fryer& Make1978  خا ّؼاد  خعصٌع إػزار الناظصح ػس إخزاع ًالؽشزاخ )

الؽنلح أشناء نصٌىا خس خنافظح إدغا  ػزّؼح إًرا  يالفعْةح ًالكةغيان لييا ًييذلأل إدغيا  رفْؼيح إًرا   ذؼانِ 

الؽنليح ؼْيس ذنافظييا ػةيَ الصياء يالزًّلح ًالشٌفان ًالرِ ذثيدأ تيالنصٌ أشنياء فظيع الشيراء ًفظيع الزتْيغ خزافقيح لنصيٌ تيادراخ 

 (  1989ًنٌػْرو ) الؽظاًُ ًالعثٌرُ ، ًالصٌاد الغذائْح خصا ّؤدُ إلَ بفغ الؽاطع 

ىنيياا اذعيياه ؼييدّس فييِ اّعيياد ػناطييز ذييدبع فييِ خفيييٌج ا دارج الصركاخةييح لٔفيياخ ًذصصييع ىييذا االذعيياه فييِ اطييرتداج  

( ًالرييِ تيييا ظيييد الٌْتيياشِ أً فييِ  1993الصظرتةظيياخ النثاذْييح لرؽةةيييا الظييزّغ ًطييصْريا الصنتفؼييح لةثييائس )  ييؼثان ًالصييةغ ، 

( أرتؼيح ذزايْيش فيِ الصظيرتةض الصيائِ  2000ًخبيزًن )  Padhy( لقد اطرتدج  2000يا فِ خكافؽح إدغا  ) تةطم ، ختةفاذ

% ًًظد أن ظصْغ ذزايْش الصظرتةض أدخ إلَ ذصثْؾ النظيثح الصوٌّيح لبنثياخ ًنصيٌ 20،  15،  10،  5لنثاخ الٌْيالثرٌص ًىِ 

 تادراخ الدبس . 

ٌفزج ػيس ذييشْزاخ تؼيغ النثاذياخ أً تيذًرىا فيِ اخكانْيح اطيرتداج خظرتةظياذيا فيِ خكافؽيح ًنظزاً لقةح الدراطاخ الصر 

إدغا  الصزافقح لنصٌ الصؽاطْع االقرظادّح يالؽنلح ًخؼزفح أفؼع الرزايْش الرِ ذظرتدج تيا فقد أظزّد ىيذه الدراطيح لصؼزفيح 

 ٌ الؽنلح ًتؼغ إدغا  الصزافقح ليا يالفعْةح ًالزًّلح ذيشْزاخ الصظرتةظاخ الصائْح لةؽةثح ًالؽثح الؽةٌج ػةَ إنثاخ ًنص

 طزق انؼمم انمىاد و  

ؼْيس ظصؼيد تيذًر الؽةثيح ًالؽثيح الؽةيٌج  2004ذصد ىيذه الدراطيح فيِ خترثيزاخ يةْيح الؼةيٌج / ظاخؼيح تاتيع فيِ ػياج  

 % ؼظيييييييية ؽزّقييييييييح 6ًؽؽنييييييييد يييييييييع ػةييييييييَ ؼييييييييدج شييييييييم ؼؼييييييييز الصظييييييييرتةض الصييييييييائِ الثييييييييارد خنيصييييييييا ترزيْييييييييش 

 (1984  ،Harborne اطرتدج ىذّس الصظرتةظْس فِ ذؽؼْز الرزايْش )لكع خنيصا ًاطرؼصع الصياء الصقليز 3% ، 2% ، 1 %

لةصقارنييح . ؼفظييد ىييذه الصؽالْييع فييِ دًار  سظاظْييح خؽكصييح الغةييئ فييِ الصةظييح لؽييْس اطييرتداخيا يصييا ذييم الكشيي  ػييس تؼييغ 

 ( . 1دً  )الصزيثاخ الفؼالح الصٌظٌدج فِ خظرتةض الؽةثح ًالؽثح ؼةٌج ظ

ذصد سراػح الثذًر فِ ًطلْس ىصا أؽثا  الثرزُ ًالرزتح البرثار الفؼالْح الثاٌّلٌظْح لةصظرتةظاخ الصائْح لثذًر الؽةثح ًييذلأل 

 لثذًر الؽثح الؽةٌج . 

تذًر فِ ييع ؽثيئ خيس تيذًر الؽنليح ًالفعْةيح ًالزًّليح  10ففِ الٌطؾ إً  الشراػح فِ أؽثا  ترزُ ذصد سراػح  

خيع خيس الصظيرتةض الصيائِ لثيذًر الؽةثيح  10طيم ًأػيْ  لكيع ؽثيئ خنييا  9( تقليز 1َ ؼيدج ػةيَ أًرا  ذز يْػ رقيم )يع ػة

% ( إػافح إلَ خؼاخةح الظْلزج ) خاء خقلز ( ًتصؼيد  شيةز خكيزراخ لكيع ذزيْيش 3% ، 2% ، 1ًالؽثح الؽةٌج ًتالرزايْش ) 

 خظرتةض . 
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 الثْاناخ آذْح ( ٌّخاً ؼْس ذم ذظعْع 15اطرصزخ الرعزتح ) 

 ـ ؼظاب النظثح الصوٌّح لبنثاخ 1

 ـ النظثح الصوٌّح لصؼاخع طزػح ا نثاخ 2

ٌّخياً خيس الشراػيح ، ؼْيس ذيم قْياص  15ـ أؽٌا  الصعصٌع التؼزُ ًالعذرُ لنثاذاخ الؽنلح ًالفعْةح ًالزًّلح تؼيد خيزًر  3

 صظح نثاذاخ خترارج ػشٌائْاً . ؽٌ  الصعصٌع التؼزُ خس نقلح اذظالو خغ العذّز ًؼرَ النياّح لت

 ـ الٌسن العاف لةصعصٌػْس التؼزُ ًالعذرُ لةنثاذاخ الصشرًػح .  4

 ( .   , Bishop1985  et . alـ خؽرٌٍ إًرا  خس الثزًذْس ؼْس اطرتدخد ؽزّقح الثاٌّرّد ) 5

 (  ,Arnon  1949ـ خؽرٌٍ إًرا  خس الكةٌرًفْع ؼْس اطرتدخد ؽزّقح ) 6

 (Dubois et al،  1956ًرا  خس الكارتٌىْدراخ ؼْس اذثؼد ؽزّقح)خؽرٌٍ إ-7

 

 

 

 ( : نتائج انكشىفاث انتمهيذيت ػن بؼض انمزكباث انفؼانت انمىجىدة في مستخهصي انحهبت وانحبت انحهىة1جذول )

خظيييييرتةض  دلْع الكش  الكا   الصظرؼصع نٌع الصزية خ

 الؽةثح

خظييييييييييييييييرتةض 

 الؽثح ؼةٌج 

الؽدّيييدّأل الثٌذاطيييِ  طيييْانْد الفْنٌالخ 1

% + يةٌرّيييييد الؽدّيييييدّأل 1

1% 

ظيييييييييٌر راطيييييييية 

 أبؼز خظفز

+ + 

ظيييييييييٌر راطيييييييية  يا   خاّز القةٌانْاخ 2

 أتْغ ـ أطصز

+ + 

 + + ظيٌر لٌن أؼصز يا   فيةنأل الكةّكٌطْداخ 3

ظيييييييييٌر راطيييييييية  %1بةخ الزطاص  الرانْناخ 4

 أطفز خشر 

+ + 

 + + جظيٌر ػكٌر HCLالصاء الصقلز +  الزاذنعاخ 5

الرزتْنييييييييييييييييييييييييييياخ  6

 )الظاتٌنْس(

 _ _ ظيٌر رغٌج يصْفح رض الصظرتةض الصائِ

ىْدرًيظييييييييْد الثٌذاطييييييييٌْج  الكٌخارّناخ  7

10% 

ظيييٌر لييٌن أطييفز 

 خشر 

+ + 

% 50% يؽٌ  أشْةِ + 50 الفةفٌناخ 8

KOH 

 + + ظيٌر لٌن أطفز

 

dsm 1.3ح أخا الشراػح فِ ًطيؾ الرزتيح فقيد أبيذخ ػْنياخ خيس ذزتيح رخةْيح ماخ خةٌؼي
-1

، ػقصيد فيِ فيزن ييزتيائِ  

 95تدرظح 
0

تيذًر  10طيم ، ًسرػيد فْييا 4طيم ًارذفاػييا 11.5طياػح شيم ًػيؼد فيِ اطيض تةطيرْكْح قلزىيا  24ج ًلصدج 

ٌّخاً ًاطرتدخد نفض الرزايْش ًالقْاطياخ يصيا  15ًطقْد تالصظرتةظاخ الصائْح الصؽؼزج لؽد اال ثاع . اطرصزخ الرعزتح لصدج 

شراػح فِ إؽثا  . اطرتدج نصٌمض الرعارب الؼاخةْح فِ ذظصْم ذاج الرؼشْح تيرتؼح ػٌاخع ىِ ًطؾ النصيٌ ًالرزيْيش فِ ؼالح ال

لةصقارنح تْس الصرٌطلاخ ) الزاًُ ًبةي      LSDالصظرتةض ًنٌع الصظرتةض ًنٌع النثاخ . يصا اطرتدج أقع فز  خؼنٌُ 

 ،1980.) 
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 اننتائج  :

شْز الرزايْيش الصظيرتدخح ًنيٌع الصظرتةظياخ النثاذْيح ًنيٌع الٌطيؾ فيِ انثياخ ًنصيٌ الؽنليح ( ذيي2ّرؼػ خس العدً  ) 

% فيِ ًطيؾ الرزتيح أدٍ إليَ بفيغ النظيثح الصوٌّيح 3% إليَ 1ًالفعْةح ًالزًّلح . إن سّادج ذزيْش خظرتةض الؽةثيح خيصةً خيس 

% إليَ 73% ( ًخيس ) 85% إلَ 88خس ) لبنثاخ ًخؼاخع طزػح ا نثاخ ًؽٌ  الصعصٌع التؼزُ ًؽٌ  الصعصٌع العذرُ

% إليَ 84% ( ًخيس ) 24% إليَ 73( تالنظيثح لةؽنليح ًخيس )  8.61إلَ  8.83( ًخس )  11.57إلَ  12.62% ( ًخس ) 58

% إلييَ 65% ( ًخييس ) 80% إلييَ 100( تالنظييثح لةفعْةييح ًخييس )  2.20إلييَ  3.70( ًخييس )  5.20إلييَ  8.13% ( ًخييس ) 43

( تالنظثح لةزًّلح فِ ؼْس اسداد الٌسن العياف لةصعصيٌػْس  2.13إلَ  5.00( ًخس )  11.20إلَ  14.27% ( ًخس       ) 21

% . فقييد اسداد الييٌسن العيياف لةصعصييٌع التؼييزُ لةؽنلييح 3%اليي1َالتؼييزُ ًالعييذرُ تشّييادج ذزيْييش خظييرتاص الؽةثييح خييس 

( غيم ػةيَ الريٌالِ ًاليٌسن العياف لةصعصيٌع 7لَا 4(ًخس )8الَ  5( ًخس )9ال6ًَالفعْةح ًالزًّلح فِ ًطؾ الرزتح خصةً خس)

%( 3% اليَ 1( غيم ػةيَ الريٌالِ تشّيادج ذزيْيش خظيرتةض الؽةثيح خيس )6اليَ  5( ًخيس )6الي3َ( ًخيس )7الَ  4العذرُ خس )

 (  2)ظدً  

ا  ًلٌؼظ نفض االذعاه فِ الريشْز تالنظثح لصظرتةض ؼثح الؽةيٌج فيِ الظيفاخ أػيةه ًفيِ ًطيلِ النصيٌ الرزتيح ًإؽثي 

 ًػةَ تذًر نثاذاخ الؽنلح ًالفعْةح ًالزًّلح . 

( ذيشْز الردابع تْس الرزايْش الصظيرتدخح ًنيٌع الصظرتةظياخ النثاذْيح ًنيٌع الٌطيؾ ًنيٌع النثياخ فيِ 3ًّثْس العدً  ) 

 خؽرٌٍ إًرا  خس الثزًذْس ًالكةٌرًفْع ًالكارتٌىْدراخ . 

لرزتييح خييصةً ادخ الييَ سّييادج خؽرييٌٍ إًرا  خييس الثييزًذْس % ًفييِ ًطييؾ ا3إن سّييادج ذزيْييش خظييرتةض الؽةثييح إلييَ  

( خةغييم /غييم  10.92إلييَ  4.32( ًخييس )  9.83إلييَ  1.82( ًخييس )  21.16إلييَ  18.62ًالكةٌرًفْييع ًالكارتٌىْييدراخ خييس ) 

(  14.82إليَ  6.22( ًخيس )  13.91إليَ  5.63( ًخيس ) 31.43إليَ  26.12نظْط ًرقِ ػةيَ الريٌالِ لنثياخ الؽنليح ًخيس ) 

 13.65إلَ  6.53ًخس  13.85إلَ  4.46( ًخس )  41.16إلَ  35.64خةغم /غم نظْط ًرقِ ػةَ الرٌالِ لنثاخ الفعْةح ًخس ) 

 ( خةغم / غم نظْط ًرقِ ػةَ الرٌالِ لنثاخ الزًّلح . 

ح ًإؽثيا  لٌؼظ نفض االذعاه فِ الريشْز تالنظيثح لصظيرتةض ؼثيح الؽةيٌج فيِ الظيفاخ أػيةه ًفيِ ًطيلِ النصيٌ الرزتي 

 ًػةَ تذًر نثاذاخ الؽنلح ًالفعْةح ًالزًّلح . 
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 ( تأثيز انتزاكيش انمستخذمت وأنىاع انمستخهصاث ووسظ اننمى في انباث ونمى انحنطت وانفجيهت وانزويطت .2جذول )

 انمؼامالث

اإلنباااااث 

% 

مؼامااااااااااااام 

ساااااااااااازػت 

 اإلنباث %

طااااااااااااااااااىل 

انمجماااااااىع 

انخضااااااازي 

 سم

طااااااااااااااااااااىل 

انمجماااااااااىع 

 انجذري سم

انااااااااااااااااااىس  

انجااااااااااااااااااا  

نهمجماااااااااااىع 

 انخضزي غم

انااااىس  انجااااا  

نهمجمااااااااااااااااااىع 

 انجذري غم 

A0  

%0 

B1  

 حهبت

C1 حنطت  تزبتD1 88 73 12.62 8.83 6 4 

 D2 73 84 8.13 3.70 5 3فجيهت 

رويطت 

D3 

100 65 14.27 5.00 4 5 

C2 طباق D1 70 61 7.82 7.75 6 4 

D2 62 77 6.11 3.42 5 3 

D3 74 45 6.47 2.27 5 2 

B2 

 حبت حهىة

C1 D1 88 73 12.62 8.83 6 4 

D2 73 84 8.13 3.70 5 3 

D3 100 65 14.27 5.00 4 5 

C2 D1 70 61 7.82 7.75 6 4 

D2 62 77 6.11 3.42 5 3 

D3 74 45 6.47 2.27 5 2 

A1 

 %1 

B1 C1 D1 86 62 11.87 8.67 7 5 

D2 33 52 6.00 2.65 6 5 

D3 93 41 13.20 3.10 6 6 

C2 D1 69 49 7.77 7.25 7 5 

D2 32 60 6.09 3.39 7 4 

D3 67 40 6.41 2.11 6 4 

B2 C1 D1 87 63 12.22 8.72 8 6 

D2 32 57 6.70 3.41 6 5 

D3 92 42 12.29 4.12 6 6 

C2 D1 68 48 7.63 7.62 7 5 

D2 27 62 5.62 3.35 6 4 

D3 68 42 6.32 2.13 6 3 

A2 

 %2 

B1 C1 D1 86 60 11.62 8.64 9 7 

D2 30 51 5.80 2.54 7 6 

D3 87 32 13.16 2.27 7 7 

C2 D1 66 47 7.45 7.12 7 6 

D2 24 53 5.87 3.37 7 6 

D3 61 37 6.12 1.89 7 5 

B2 C1 D1 86 61 12.13 8.57 9 7 

D2 27 55 6.20 3.33 8 6 

D3 88 34 10.19 4.00 7 7 

C2 D1 66 47 7.42 7.13 7 7 

D2 22 55 5.11 3.15 7 6 

D3 63 38 6.27 2.10 7 5 

A3 

 %3 

B1 C1 D1 85 58 11.57 8.61 9 7 

D2 24 43 5.20 2.20 8 6 

D3 80 21 11.20 2.13 7 7 

C2 D1 65 44 7.17 6.82 8 6 

D2 21 48 5.43 3.18 8 6 

D3 58 31 5.97 1.72 8 5 

B2 C1 D1 84 60 11.62 8.45 9 7 

D2 22 54 5.27 2.22 8 6 

D3 82 30 10.13 3.27 7 7 

C2 D1 65 45 7.15 6.72 8 7 

D2 20 42 4.88 3.00 8 6 

D3 57 32 6.82 1.88 8 5 

LSD 0.05 1.2 n.s 1.34 n.s n.s 0.9 
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( تأثيز انتزاكيش انمستخذمت وأنىاع انمستخهصاث اننباتيت ووسظ اننمى ونىع اننباث في محتىي األوراق من 3جذول )

 انبزوتين وانكهىروفيم وانكاربىهيذراث

 انمؼامالث
محتىي األوراق من انبزوتين 

 مهغم/غم نسيج ورقي
محتىي األوراق من انكهىروفيم 

 مهغم/غم نسيج ورقي
 محتىي األوراق من

انكاربىهيذارث مهغم/غم نسيج 
 ورقي

A0   

%0 

B1  

 حهبت

C1  حنطت  تزبتD1 18.62 1.82 4.32 

 D2 26.12 5.63 6.22فجيهت 

 D3 35.64 4.46 6.53رويطت 

C2 

 أطباق

D1 15.42 1.46 1.46 

D2 24.60 5.42 5.42 

D3 34.26 4.26 4.26 

B2  

 حبت حهىة

C1 D1 18.62 1082 4.32 

D2 26.12 5.63 6.22 

D3 35.64 4.46 6.53 

C2 D1 15.42 1.46 1.46 

D2 24.60 5.42 5.42 

D3 34.26 4.26 4.26 

A1  

%1 

B1 C1 D1 19.42 4.21 6.72 

D2 27.42 8.14 9.62 

D3 36.26 7.32 9.33 

C2 D1 15.88 4.27 4.27 

D2 25.16 8.42 8.42 

D3 36.15 8.32 8.32 

B2 C1 D1 19.86 4.43 6.62 

D2 26.45 8.92 9.43 

D3 36.41 8.45 8.22 

C2 D1 15.97 4.16 4.16 

D2 26.31 8.51 8.51 

D3 36.35 8.12 8.12 

A2 

 %2 

B1 C1 D1 20.77 7.25 8.84 

D2 29.65 11.42 11.73 

D3 37.11 10.47 11.42 

C2 D1 16.24 6.15 6.15 

D2 28.97 10.25 10.25 

D3 37.42 9.74 9.74 

B2 C1 D1 21.16 7.34 9.80 

D2 30.73 11.62 12.66 

D3 37.75 10.84 12.31 

C2 D1 16.12 7.22 7.22 

D2 29.15 10.64 10.64 

D3 37.62 10.65 10.65 

A3 

 

%3 

B1 C1 D1 21.16 9.83 10.92 

D2 31.43 13.91 14.82 

D3 41.16 13.85 13.65 

C2 D1 16.92 8.26 8.26 

D2 32.18 11.83 11.83 

D3 40.11 11.82 11.82 

B2 C1 D1 21.97 9.92 11.94 

D2 31.82 13.81 14.86 

D3 41.72 12.97 14.43 

C2 D1 16.87 8.33 8.33 

D2 30.14 11.97 11.97 

D3 41.27 11.77 11.77 

LSD 0.05 n.s n.s n.s. 

 

( ّرؼػ ذيشْز الردابع تْس الرزايْش الصظرتدخح لةصظرتةظاخ النثاذْيح ًأنيٌاع الصظرتةظياخ ًًطيؾ النصيٌ فيِ نصيٌ 4فِ العدً  )

% أدٍ إلييَ بفييغ النظييثح الصوٌّييح لبنثيياخ 3ًانثيياخ تييذًر الؽنلييح ًالفعْةييح ًالزًّلييح. إن سّييادج ذزايْييش الصظرتةظيياخ إلييَ 
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% 67.50% ( ًخيس ) 55.25إليَ  77.83ؼاخع طزػح االنثاخ ًؽٌ  الصعصٌع التؼزُ ًؽيٌ  الصعصيٌع العيذرُ خيس ) ًخ

( ػةَ الرٌالِ يصؼد  لنثاذاخ الؽنلح ًالفعْةح ًالزًّلح فيِ  2.09إلَ  5.16( ًخس )  7.61إلَ  9.23% ( ًخس )42.33إلَ 

دج فيِ اليٌسن العياف لةصعصيٌع التؼيزُ ًاليٌسن العياف لةصعصيٌع % إلَ سّيا3ؼْس أدخ الشّادج فِ ذزايْش الصظرتةظاخ إلَ 

( ًخيس  6.00إلَ  3.00( ًخس )  8.00إلَ  5.00العذرُ ًخؽرٌٍ إًرا  خس الثزًذْس ًالكةٌرًفْع ًالكارتٌىْدراخ خس ) 

ؽنليح ًالفعْةيح ( ػةيَ الريٌالِ يصؼيد  لنثاذياخ ال 13.71إليَ  5.87( ًخيس )  11.52إلَ  3.84( ًخس )  30.56إلَ  25.77) 

ًالزًّلح . يصا ّرؼػ خس نرائط العدً  ػدج ًظٌد فز  خؼنٌُ تْس الصظرتةظْس الؽةثيح ًؼثيح الؽةيٌج فيِ الرييشْز ػةيَ طيفاخ 

النصٌ فِ ؼْس يان ذيشْز ًطؾ النصٌ خؼنٌّاً ػةَ الظفاخ الصذيٌرج ؼْس ذفٌقد الرزتح ػةيَ خؼياخةخ إؽثيا  . ًػنيد الصقارنيح 

ةد أػةَ نظثح إنثاخ ًأػةَ خؽرٌٍ خس الثيزًذْس فيِ نثياخ الزًّليح تْنصيا ييان أػةيَ خؼاخيع طيزػح إنثياخ تْس النثاذاخ فقد ؼظ

ًأػةييَ خؽرييٌٍ خييس الكةٌرًفْييع ًالكارتٌىْييدراخ فييِ إًرا  فييِ نثيياخ الفعْةييح فييِ ؼييْس يييان أيثييز ؽييٌ  ًًسن لةصعصييٌػْس 

 التؼزُ ًالعذرُ فِ نثاذاخ الؽنلح .

نتزاكيش انمستخذمت  نهمستخهصاث اننباتيت و أنىاع انمستخهصاث و وسظ اننمى في نمى وإنباث ( تأثيز انتذاخم بين ا4جذول )

 بذور انحنطت وانفجيهت وانزويطت .

 انمؼامالث

نسبت 

 االنباث

 

% 

مؼامم 

سزػت 

 اإلنباث

 

% 

طىل انمجمىع 

 انخضزي

 سم

طىل انمجمىع 

 انجذري

 

 سم

انىس  انجا  

نهمجمىع 

 انخضزي

 غم

انىس  انجا  

 ىع انجذرينهمجم

 غم

محتىي 

األوراق من 

انبزوتين 

مهغم/غم 

 نسيج ورقي

محتىي 

األوراق من 

انكهىروفيم 

مهغم/غم نسيج 

 ورقي

محتىي 

األوراق من 

انكاربىهيذراث 

مهغم/غم نسيج 

 ورقي 

%0 A0    77.83 67.50 9.23 5.16 5.00 3.00 25.77 3.84 5.87 

A1  1% 62.83 51.50 8.51 4.71 6.00 4.00 26.80 6.93 8.73 

A2  2% 58.83 47.50 8.11 2.25 7.00 5.00 28.55 9.46 11.30 

A3  3% 55.25 42.33 7.61 2.09 8.00 6.00 30.56 11.52 13.71 

LSD 0.05 0.30 10.80 0.38 n.s. 3.00 0.2 n.s. 3.11 1.25 

 B1 63.87 51.41 8.47 4.52 6.00 5.00 27.83 7.85 9.85حهبت 

 B2 63.45 53.00 8.28 4.75 6.00 5.00 28.01 8.03 9.95حبت حهىة 

LSD 0.05 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 C1 71.91 55.00 10.26 5.08 6.00 5.00 28.87 8.27 10.16تزبت 

 C2 55.41 52.75 6.47 4.20 6.00 4.00 26.97 7.61 9.64أطباق 

LSD 0.05 0.30 n.s. 0.27 0.62 n.s. 0.1 N.s. n.s. n.s. 

 D1 67.75 57.00 9.78 7.96 7.00 5.00 18.15 5.49 8.21حنطت 

 D2 36.50 59.62 6.04 3.12 6.00 4.00 28.17 9.47 10.92فجيهت 

 D3 77.75 40.00 9.28 2.82 6.00 4.00 37.44 8.86 10.57رويطت 

LSD 0.05 0.30 9.40 0.33 0.76 n.s. 0.2 2.50 2.69 1.08 

 

 

 

 

 :انمناقشت 

إن انتفياع النظييثح الصوٌّييح لبنثيياخ ًخؼاخييع طييزػح ًاالنثياخ ًؽييٌ  الصعصييٌع التؼييزُ ًؽييٌ  الصعصييٌع العييذرُ  

( قيد ّؼيشٍ 2لنثاذاخ الؽنلح ًالفعْةح ًالزًّلح تشّادج ذزايْيش خظرتةظيِ الؽةثيح ًؼثيح الؽةيٌج فيِ إؽثيا  ًفيِ الرزتح)ظيدً  

لفْنٌالخ ًالقةٌّذاخ ًالرانْناخ الرِ ليا الصقيدرج ػةيَ ذصثيْؾ االنثياخ ًمليأل الَ خا ذؽرٌّو ىذه الصظرتةظاخ خس خزيثاخ فؼالح يا

  Wurzburge and Leshem , 1969خس بة  ذيشْزىا الرصثْلِ لؼصع العثزلْس ) اليزخيٌن الزئْظيِ فيِ ػصةْيح االنثياخ ( ) 

( اليذُ ّيؤشز تشيكع رئْظيِ   amylase - &( فؼةً ػس قاتةْريا الظزّؼح ػةَ االرذثاؽ تالنشّصاخ الرِ قيد ّكيٌن خيس ػيصنيا ) 

( إليَ أن الفْنيٌالخ ًالقةٌّيداخ ًالراذْنياخ ذؼيد خزيثياخ خصثليح النقظياج التةّيا   Rice , 1984فِ ػصةْح االنثياخ. يصيا أ يار ) 

العثيٌرُ ًاطرلالريا ًخس شيم ابريشا  ؽيٌ  الصعصيٌع التؼيزُ ًالصعصيٌع العيذرُ لةنثياخ . ًىيذا ّرفيئ خيغ خيا ذٌطيع إلْيو ) 
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( خيس أن الصظرتةظياخ الؽيارج ًالثيياردج لةؽنْليح ًالشيؼْزج ًالتثياس ًالعنْثييزج ًالصدّيد ًالكةغيان قيد أدخ إلييَ  2000لؽْيدر ، ًا

 ابرشا  ؽٌ  الزًّشح فِ نثاخ الشؼْز ًان ىذا االبرشا  قد اسداد تشّادج ذزايْش ىذه الصظرتةظاخ . 

فِ الٌقد نفظو سّيادج فيِ إفؼيا  الؽٌّْيح النثاذْيح ًخيس شيم  وإن ذصثْؾ انقظاج التةّا تشّادج ذزايْش الصظرتةظاخ طؽث 

( ًىيذا خيا ذؤييده الشّييادج 2سّيادج فيِ الصكٌنياخ الؽْيح دابةيييا خصيا أدٍ إليَ سّيادج الييٌسن العياف قْاطياً تصؼاخةيح الظيْلزج )ظييدً 

 (. 3% )ظدً  3إلَ ألؽاطةح خؽرٌٍ الثزًذْس ًالكةٌرًفْع ًالكارتٌىْدراخ فِ النثاخ تشّادج ذزايْش الصظرتةظاخ 

يصييييا أن ذيييييشْز الرزتييييح يييييان ًاػييييؽاً خقارنييييح تإؽثييييا  فييييِ الؽييييد خييييس الريييييشْز الرصثْلييييِ لةصزيثيييياخ الفؼالييييح فييييِ  

( ًقد ّؼشٍ ملأل إلَ أن الرزتح ذؽرٌُ ػةيَ خؼظيم الصرلةثياخ الؼيزًرّح لبنثياخ ًالنصيٌ يالصغيذّاخ 3، 2الصظرتةظاخ)ظدً  

( . يصيا أن أّيٌن  Salis burge and Ross , 1992 ًالكالظيٌْج ًالصغنْظيٌْج ًغْزىيا)  خصع النرزًظْس ًالفظفٌر ًالثٌذاطٌْج

الكالظٌْج الصٌظٌد فِ الرزتح لو القاتةْح ػةَ االرذثاؽ تالصزيثاخ ييالفْنٌالخ ًالفةٌّيداخ ًالرزتْنياخ ًالكةّكٌطيْداخ ًالرانْنياخ 

س شم ّيؤدُ إليَ بفيغ الفؼيع الرصثْليِ لييذه الصزيثياخ . ( ًخ Mengel and kirkby , 1979ًذكٌّس خزيثاخ ختةثْح خؼيا ) 

يصيا أن دقييائئ الرزتيح ذؽييٌُ اطييلػ نشيلح قييادرج ػةييَ اخدطياص الصييٌاد الصصثلييح ًتالريالِ ذقْْييدىا ًذقةْييع ذيشْزىيا ػةييَ االنثيياخ 

نثياخ ًطيفاخ النصيٌ ًالنصٌ لةنثاذاخ . إن االبرةف تْس نثاذاخ الؽنلح ًالفعْةيح ًالزًّليح فيِ نظية االنثياخ ًخؼاخيع طيزػح اال

(قد ّؼيشٍ إليَ ابيرةف الؼٌاخيع الٌراشْيح تيْس النثاذياخ إم أنييا ذيرؽكم فيِ طيفاخ 4إبزٍ تشّادج ذزايْش الصظرتةظاخ )ظدً  

الثذًر يالؽعم ًيصْح ًنٌػْح الصتيشًن الغيذائِ فيِ الثيذًر ًنيٌع االنشّصياخ ًاليزخٌنياخ الصؽفيشج أً الصصثليح لبنثياخ ًييذلأل 

( ًقيد ّؼيشٍ 4ج خس الناؼْح الكْصْائْح ًالرشزّؽْح. لقد يان ذيشْز الصظرتةظْس ًاػؽاً ًتنفض االذعاه )ظيدً  ؽثْؼح غةف الثذر

ملييأل إليييَ اؼرٌائيصيييا ػةييَ نظييية خرقارتيييح خييس الفْنيييٌالخ ًالقةٌّيييداخ ًالكةّكٌطييْداخ ًالرانْنييياخ ًالزاذنعييياخ ًالكٌخارّنييياخ 

 ًالفةفٌناخ .
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