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 الملخص 
( Allelopathy) املضتتتتاد التتتتت  ر علتتتت  التعتتتتر  هبتتتتد  بنغتتتتازي جامعتتتتة تتتتتوكرة والعلتتتتوم اآلداب بكليتتتتة النبتتتتا  بقستتتت  املختتتتتر يف الدارستتتتة هتتتت   أجريتتتت 

 تطتور و بت ور إنبتا  عل  والثمار واألزهار األوراق من لكل% 50 ،5، 0.5 تركيزا  عند. .Hyoscyamus muticus L لنبا  املائي للمستخلص
 البت ور إنبتا  علت  املستتخلص بتن املضتادة تت  را  يف تبتاين حتدو  النتتائ  أظهتر  حيت  .(.Raphanus sativus L) الفجتل نبتا  يف البتادرا 
 حيتت % 50 تركيتتز عنتتد وخصوصتتا   اجلتت ير، ومنتتو اإلنبتتا  نستتبة خفتت  علت  تتت  ر هلتتا والثمتتار واألزهتتار األوراق متتن الرتكيتتزا  أن مبينتتة البتتادرا ، وتطتور
 إنبتا  علت  ايبجيإ ت  ر له كان%  0.5 الرتكيز أن حن يف متوسط،% 5 الرتكيز ت  ر كان بينما إنبا ، يوجد ال وأحيانا   جدا   منخفضا   اإلنبا  كان
 .والثمار األزهار مستخلص بت  ر مقارنة ت  را   أعل  له كان األوراق مستخلص أن النتائ  أظهر  كما .الب ور

 الت  ر املضاد، إنبا  الب ور، نبا  الفلزلز، مستخلص. الكلمات الدالة:
Abstract 

This study was conducted in the laboratory at Botany Department, Faculty of Arts and Sciences Tocra, 

University of Benghazi to investigate the effect of Allelopathy of aqueous extracts of leaves, flower and fruits of  

Hyoscyamus muticus L. Rich at concentrations of 0.5, 5, and 50% on seed germination and seedling 

development of Radish (Raphanus sativus L.). The results showed a difference in the Allelopathic effects on 

seed germination and development of seedling, indicating that extracts of leaves, flowers and fruits have an 

effect on reducing the percentage of germination and growth of the radical, especially at the concentration of 

50% where germination was very low and sometimes completely inhabited. At 5% concentration the effect was 

moderate while at 0.5% the effect was positive. The results also showed that the leaves extract had a higher 

effect compared to the effect of flowers and fruits extracts. 
 

Keywords:  Allelopathy, Seed Germination, Hyoscyamus muticus L., Extract. 

 

mailto:%20abdulhamid.alzerbi@uob.edu.ly


مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية                          

 (2019-( )ديسمبر2)(، العدد 5المجلد )

  2019 ،وأخرون زربيال
 

 -46A   .ليبيا، الجامعة األسمرية اإلسالمية ،الموارد البحريةكلية 

 

ISSN (Print): 2413-5267 

ISSN (Online): 2706-9966  

   مقدمةال. 1 

 (Allelopathy) ادتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتض بظاهرة تسم  املوقع يف له اجملاور النباتا  عل  ما نبا  بواسطة املفرزة للمواد ادتتتتتتتتتتتتتتتتتاملض الت  ر

(Rice and Havng, 1981) ) كلمة أشتق (Allelopathy )االغريقية الكلمة من (allelon) وكلمة البع  بعضه  تعين 
(pathos) ( 1932) ويعتر آخر نبا  عل  لنبا  الضار الت  ر أي( يعاين) وتعينDE Candolle أن إىل أشتار شتخص أول 

 ب نته التضتاد Molish( 1937) عتر  وقتد. األختر  بالنباتتا  ضتارة تكتون قد واليت ج ورها من مواد تفرز النباتا  من العديد
 من نوعان وهناك. كيميائية مواد إفراز عل  قدرهتا بسبب الدقيقة احلية الكائنا  وأيضا الراقية، النباتا  بن النافع أو الضار الت  ر
: التوظيفي تضتاد والثتاين ، النبتا  يف املنتجتة الستامة املتواد حتترر ويعتين (True Allelopathy) احلقيقتي ادتتتتتتتتتتتتالتض األول: التضتاد
 غتتر أو مباشتتر ضتتار تتت  ر أي التضتتاد يتضتتمن وأن اجملهريتتة، الكائنتتا  بفعتتل احلاصتتلة للتحتتوال  كنتيجتتة الستتامة املتتواد حتتترر ويعتتين
 ( . Rice, 1974) احمليطة البيئة إىل تطلق كيميائية مواد خالل من آخر نبا  عل  النبا  أحد من مباشر

 أيضتتية مركبتتا  إنتتتاج تتضتتمن عمليتتة أي ب نتته( 1996) عتتام يف األليلوبتتا ي مصتتطل  لألليلوبتتا ي الدوليتتة اجلمعيتتة عرفتت  
 يف مبتا البيولوجيتة واألنظمتة الزراعتي والتطتور النمتو يف تتث ر والتيت والفطريتا  والفروستا  الدقيقة والكائنا  النباتا  بواسطة  انوية
 ينتجهتتا التتيت املركبتا  عتتن للتعبتر املصتتطل  هت ا أستتتخدم وبالتتاي (Torres et al., 1996) والستتلبية اإلجيابيتة التتت  را  ذلت 
 . آخر نبا  منو لتثبيط النبا 

 ختتالل متتن (.Hyoscyamus muticus L) )الفلزلتتز( الستتكران لنبتتا  املضتتاد التتت  ر تقيتتي  إىل البحتت  هتت ا يهتتد  
 Hyoscyamus muticusنبا . و .Raphanus sativus L الفجل نبا  يف البادرا  وتطور الب ور إنبا  عل  ت  ر  اختبار

L.  الباذجنانية الفصيلة يتبع (Solanaceae)  طبقتة عليهتا اللتون رماية جموفة ساقه س 120 إىل ارتفاعه ويصل قائ  عشيب نبا 
 للتقليتل والراتنجيتا  الشتمو  تفترز غدية شعرا  عليها يوجد مسيكة حلمية الساق عل  متبادلة معنقة أوراقه الشعرا ، من ناعمة
 بيضتتاوية احلجتت  كبتترة والورقتة صتتفرا ، أو أرجوانيتتة أزهتار ذا  بنتتورة وتنتهتتي ، الريتتا  عتن النتتات  البختتر مقاومتة ميكتتن حتتى املعتر 
 اللتون بنيتة بت ور هبتا علبتة فهتي الثمترة أمتا واألوبتار، الزغتب لكثترة فضتي أخضتر الورقتة لتون مدببة، القمه أما ملسا  حافتها الشكل
 أفقيتا يكتون أن منو  ويكاد مربع، مرت 2 قدرها مساحه يشغل حي  النمو بقوة النبا  ويتميز بنية، أو سودا  كثرة ب ورا   بداخلها
 الظتاهري الشتكل حيت  متن بستهولة متييزهتا ميكتن اجلتن  هت ا وأنتوا  الكثيفتة، باألوبتار ومغطتا  ألعلت  تتجته قتد أفرعه هناية حي 

 اليت القلويدا  وه   األتروبن، اهليوسامن، اهليوسن،( قلويدا ) عل  األوراق حتتوي حي  الفعالة، وحمتوياته الكيماوي والرتكيب
 واآلم الكستتتور اآلم وختفيتت  التختتتدير يف ويستتتخدم ومنتتتوم، ومهتتدي املعتتتوي ومغتتص الشتتتعيب الربتتو) عتتتالج يف تستتتعمل األوراق يف

( الرعتتتا  الشتتتلل حتتتاال  متتتن خيفتتت ، و واللعتتتاب والعتتترق املعديتتتة االفتتترازا  تقليتتتل القلتتتب نبضتتتا  ستتترعة وتنظتتتي  الفقتتتري العمتتتود
 (.2006 ،املالكي)

 العمل المواد وطرق. 2

شرقا   20ْمشاال و  32ْتقريبا عند خط    ك  70واليت تقع شرق مدينة بنغازي مبسافة نبا  من منطقة توكر  عينا  من المت جتميع 
حترارة يف الفرن عنتد درجتة ، مث جتفيفها زهار والثمارألورق واألمت فصل كل من امرت، حي   14وارتفاعها عن سط  البحر حبواي 
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 (80 o ملتتدة )وزن  دامتتتتتتتباستخص املتتتائي تتتتتتتتتتتتتتتتتتاملستخل حتضتتترومت  ،بشتتكل منفصتتتلاألوراق والثمتتتار واألزهتتتار   طحنتتتو  ستتتاعة 48م
جيتتدا  حتتيت يتجتتان   هتتايتتت  رج ، مثمتتن املتتا  املقطتتر متتل 500بإضتتافة  وذلتت  كيتتزا رت جتت  لتحضتتر ال 50جتت  و  5جتت  و  0.5
ومت ترشتتتي  املستتتتخلص وختتتتزين الرشتتت  يف الثالجتتتة حلتتتن  ،ستتتاعة 24وتركهتتتا يف جهتتتاز اهلتتتزاز يف درجتتتة حتتترارة الغرفتتتة ملتتتدة ، اخللتتتيط

 .حلن االستعمالم o 4االستخدام الثالجة عند درجة حرارة 
  

   

 املستخلصا  واالطباق اليت هبا الب ور .2صورة جتميع العينا  وفصل االجزا  وجتفيفها         .1صورة 

 اختبار إنبات البذور ونمو البادرات. 1.2
ملعرفتتة حساستتية النبتتا  املتتدرو  للنبتتا  املستتتخدم حيتت  غستتل  البتت ور باملتتا  جيتتدا مث عقمتت  مبحلتتول هيبوكلوريتت  الصتتوديوم 

باملا  املقطر إلجترا  االختبتارا  عليهتا، بعتد  دقائق ملنع منو الكائنا  الدقيقة بعد ذل  غسل  الب ور 10% ملدة 10خمف  إىل 
بتت ور متتن نبتتا  الفجتتل والتتيت مت شتترائها متتن الستتوق احمللتتي حيتت  وضتتع  يف الطبتتق بتترتي بتته ورق ترشتتي   10ذلتت  مت استتتخدام 

 Hyoscyamus) الفلزلتز ستتخلص األوراق واألزهتار والثمتار متن نبتا لكل مستتخلص، وعوملت  مب  واستخدم   ال ة تكرارا

muticus L.) كتل واألزهتار والثمتار يف  متن مستتخلص األوراق  متل 5حيت  أضتي  ، %50% وتركيز 5% وتركيز 0.5 برتكيز
 من الب ور يف حالة إنبا  عند كل مستخلص بعد وضع االطباق يف ظرو  غرفة االنبا  وعنتد درجتة حترارة الغرفتة مبتا فيهتا طبق 

 5ملتدة م  ، وسجل عدد الب ور املنبتتة يوميتا اعتبتارا متن أول يتوم إنبتا   2بطول ، وأعتر  إنبا  خروج اجل ير الشاهد للمقارنة
أيتتام متتن اإلنبتتا  وبنهايتتة االختبتتار  7أختت   القتترا ا  لكتتل متتن طتتول اجلتت ر والرويشتتة )الستتاق( بعتتد و ( Wang, 1991)أيتتام 

 :سجل االيت
 نسبة اإلنبات:أ( 

 100 ×نسبة اإلنبا  =عدد الب ور املنبتة /العدد الكلي للب ور 
 نسبة التثبيط في اإلنبات:ب( 

 = يف اإلنبا  نسبة التثبيط
 100×(متوسط عدد الب ور املنبتة يف املعاملة/متوسط عدد الب ور املنبتة يف املقارنة –متوسط عدد الب ور املنبتة يف املقارنة )
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 توض  منو الب ور .3صورة 

 قياس طول الجذر:ج( 
 باملعادلة : نسبة التثبيط سب    باستخدام املسطرة )س ( وح  اخ  طول اجل ر للبادر مت أ

 100×(متوسط طول اجل ير يف املقارنة/متوسط طول اجل ير يف املعاملة –متوسط طول اجل ير يف املقارنة نسبة التثبيط = )
 

جتتتارب الدراستتة  نبتا  وقياستتا  منتو البتتادرا  يف كتلإلحتليتل بيانتتا  اختبتار نستتبة اإجترا  التحليتتل اإلحصتائي حيتت  مت مت 
( ملعرفتة تت  ر االختالفتا  One –way Analysis varianceواحتد ) أجتتا حتليتل التبتاين يف مت حيت  ،SPSSبواستطة برنتام  
 ختلفة.امللرتكيزا  ليف طول اجل ر  االختالفا عمدة بن ألا واستخدام ،بن املعامال 

  المناقشة و النتائج. 3

عنتتد %( و 96.6)  جتت ( كانتت 0.5ستتتخلص األوراق عنتتد تركيتتز )ن نستتبة اإلنبتتا  ملأ( 1املتحصتتل عليهتتا )شتتكل بينتت  النتتتائ  
% وه ا يتفتق متع النتتائ  100مقارنة بالشاهد  لب ورلنبا  ال يوجد إ ج ( 50عند تركيز )و  %(63.3)  ج ( بلغ 5تركيز )

 ( ب ن نسبة إنبا  الب ور تنخف  معنويا بزيادة تركيز املستخلص.2016 ،اليت حتصل عليها )قشقش والدراوي
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 النسبة الكلية ( عل  .Hyoscyamus muticus Lمستخلص األوراق نبا  ))%( ت  ر تركيز  .1شكل ال

 أيام من الزراعة 5بعد  إنبا  ب ور الفجلملعدل 
 

  جتتت   بلغتتت 0.5ملستتتتخلص األزهتتتار عنتتتد تركيتتتز أن نستتتبة اإلنبتتتا   (2شتتتكل املتحصتتتل عليهتتتا )أوضتتتح  النتتتتائ  كمتتتا 
%(  مقارنة بالشاهد حي  كان معدل 10)  ج   كان 50%(  وعند تركيز80)  ج   كان 5%(  وأما عند تركيز 96.66)
لمستتخلص تت  ر ل( بت ن Hossain and Allam, 2010; Jawahar et al., 2010%( وهت ا يتفتق متع )100نبتا  )إلا

تثبيطتتتي علتتت  اإلنبتتتا  واستتتتطالة اجلتتت ور ومنتتتو التتتراع  وتطتتتور اجلتتت ور اجلانبيتتتة وأن التتتت  ر التثبيطتتتي يتناستتتب متتتع الرتكيتتتزا  العاليتتتة 
لته تت  ر حتفيتزي لطتول اجلت ر والستاق ومنتو وسترعة  قتو  والرتكيتز املتنخف أللمستخلص والرتكيزا  العالية هلا يستبب تت  ر تثبيطتي 

 ،)عنتتتان والعائتتتبمستتتي قتتتوي علتتت  اإلنبتتتا   تتتت  راإلنبتتتا  وكتتت ل  أن املستتتتخلص املتتتائي لكتتتال  متتتن األوراق واألزهتتتار والثمتتتار هلتتتا 
2016.) 
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 النسبة الكلية( عل  .Hyoscyamus muticus Lنبا  ) األزهارمستخلص )%( ت  ر تركيز  .2شكل ال
 أيام من الزراعة 5بعد  إنبا  ب ور الفجلملعدل  

 

 كانتتتت  جتتتت  0.5تركيتتتتز عنتتتتد ستتتتتخلص الثمتتتتار ( بتتتت ن نستتتتبة اإلنبتتتتا  مل3املتحصتتتتل عليهتتتتا )شتتتتكل كمتتتتا بينتتتت  النتتتتتائ  
مقارنتتة متتع الشتتاهد حيتت  كانتت   %(13.3)  بلغتت جتت  50عنتتد تركيتتز  %( بينمتتا90) جتت  كانتت  5وعنتتد تركيتتز  %(93.3)

 %(. 100نسبة اإلنبا  )

 

 النسبة الكلية( عل  .Hyoscyamus muticus Lنبا  ) الثمارمستخلص )%( ت  ر تركيز  .3شكل ال
 أيام من الزراعة 5بعد  إنبا  ب ور الفجلملعدل 

50 

80 

90 90 

100 

36.6 

90 90 93.3 96.66 

6.66 

66.6 

76.6 76.6 
80 

6.66 6.66 6.66 10 10 

 اليوم الخامس اليوم الرابع  اليوم الثالث اليوم الثاني اليوم األول

ا 
النب
ل ا
معد

 

 %50 %5 %0.50 الشاهد 

50 

80 

90 
100 100 

30 

86.6 
90 90 

93.3 

33.3 

76.6 

86.6 86.6 
90 

6.66 6.66 6.66 
10 

13.33 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 اليوم الخامس اليوم الرابع اليوم الثالث اليوم الثاني اليوم األول

ا 
النب
ل ا
معد

 

 %50 %5 %0.50 الشاهد



مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية                          

 (2019-( )ديسمبر2(، العدد )5المجلد )

 .............. (.Hyoscyamus muticus L) الفلزلز لنبات المضاد التأثير
 

 -51A   .ليبيا، الجامعة األسمرية اإلسالمية ،الموارد البحريةكلية 

 

ISSN (Print): 2413-5267 

ISSN (Online): 2706-9966  

( أن ملستخلص األوراق ت  ر تثبيطي عل  استطالة اجل ور والراع  وتطور 4كما أوضح  النتائ  املتحصل عليها )شكل  
ست ( وامتا  0.05جت   بلتط طتول اجلت ر ) 5ست ( وعنتد تركيتز  3.15جت   ) 0.5اجل ور اجلانبية  فكان طول اجلت ر عنتد تركيتز  

 تتت  رحيتت  الرتكيتتزا  العاليتتة هلتتا بستتبب تتت  ر التثبيطتتي وذلتت  ستت  (  4.81)مقارنتتة بالشتتاهد جتت  كتتان النمتتو معتتدوما   50تركيتتز 
( الت ي ذكتر 2006وهت ا يتفتق متع املتالكي ) ،حتفيزي لطول ومنو سرعة إنبا  اجلت ور ت  رقو  وأن الرتكيز املنخف  له أتثبيطي 

اخللتوي للبت ور،   أن الرتكيز املرتفع حيتوي عل  )قلويدا ( وأمهها اهليوسامن، السموبوالمن، واألتروبن اليت هلا ت  ر علتي االنقستام
كبترة يف إنتتاج احملاصتيل  ن يسبب يف خسائرأ ن النبا  ال ي مت اختبار  ميكن ب Anane and Alaib (2015)كما يتفق مع 

أختتتر  فتتتإن املتتتواد  ميكتتتن أن تثتتتبط إنبتتا  البتتت ور وتطتتتور البتتتادرا . متتتن ناحيتتتة والتتتيتمتتن ختتتالل إطالقتتته لكيمياويتتتا  مثبطتتتة للنمتتتو 
  .احلقول الزراعية املنتجة بواسطة ه ا النبا  ميكن استخدامها كمبيدا  حشائش ملقاومة العديد من األنوا  األخر  يف ةالكيمياوي
 

 

  .Hyoscyamus muticus Lمستخلص األوراق لنبا  )%( يبن ت  ر تركيز  .4شكل ال
 أيام من الزراعة 7بعد  طول ج ر نبا  الفجل عل 

 
( ست  2.22) طتول اجلت ر بلتط جت  0.5ستتخلص األزهتار عنتد تركيتز علت  منتو اجلت ور كتان واضتحا مل التثبيطتي تت  رالأما 

واملبينتة  (س  2.98الشاهد )ومقارنة ب( س  0.01طول اجل ر )كان  ج  50تركيز وعند ( س  0.22بلط ) ج  5تركيز وعند 
 (.5)شكل بال
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 طول ج ر نبا  الفجل عل  .Hyoscyamus muticus Lلنبا   زهارمستخلص األ)%( يبن ت  ر تركيز  .5شكل ال
 

ست ( أمتا عنتد  2.64)أقتل حيت  بلتط  جت  0.5منتو اجلت ور عنتد تركيتز علت  لتت  ر التثبيطتي ملستتخلص الثمتار اكما كتان 
 3.48) متتع الشتتاهد معتتدوما  متامتتا مقارنتتةفكتتان منتتو اجلتت ور  جتت ( 50وعنتتد تركيتتز ) ستت ( 1.34) بلتتط طتتول اجلتت رجتت   5تركيتتز 
 (.6) شكلواملبينة بال س (

 

 طول ج ر نبا  الفجل عل  .Hyoscyamus muticus Lلنبا   الثمارمستخلص )%( يبن ت  ر تركيز  .6شكل ال 
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