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 يفCyprus rotundus تأثير املستخلص املائـي لحشيشة السعد
Vigna sinensis إنبـات ونمـو نبات اللوبيا

: الملخص
.اضاتٝعني أخرت ايكٛبعد أضبٚ .اٝبًٛاي

 أثس١ يدزاض١ٜ املدترب١ْفرت ايتذسب

عُٛط َطتدًص اجملٝر تجب٥ناْت ايٓتاٚ

ٟع اخلطسُٛ يًُذٞ٥املطتدًص املا

عٝ ايطعد مج١ػٝ حلػٟاجلرزٚ ٟاخلطس

١بأزبعٚ , ايطعد١ػٝ حلػٟاجلرزٚ

,ًاٜٛٓا َعٝبًٛ يٓبات اي١ضٚايصفات املدز

صٝايرتان

صٝ تسن٠ادٜط َع شٝ ايتجب٠اشدادت غدٚ

١ضسعٚ ١) يف ْطب%30,20,10,0(

.املطتدًص

س يٓباتٜاجلرٚ ١ػٍٜ ايسٛطٚ اإلْبات

The laboratory experiment was
done to see the effect of extracts
of weeds Cyprus rotundsin
four levels of concentrations
(0 ,10 ,20 and 30%) on the
germination and growth of
seeds of (cowpea) , after two
weeks measurements were
taken on traits (germination
ratio , speed of germination , the

length and the length of rootlet
and hypocotyl) the study results
were
the
extract
of
Cyprus rotundus weed inhibits
morally all of the studying
properties. And the inhibition
increased
with
severity
increasing of the extract
concentration.
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المقذمة :
ٜعد ْبات ايًٛبٝا Cowpea (Vigna sinensis L) ٤أسد ْباتات ايعا ١ً٥ايبكٛي١ٝ
)Fabaceae (Leguminasae

ايرٜ ٟصزع يعد ٠أغساض َٓٗا اضتعُاٍ قسْٗٚا اخلطسا ,٤أ ٚبرٚزٖا اجلاف ١أٚ
نطُاد أخطس يتشطني ْٛع ١ٝايرتبٚ ١خصٛبتٗا (الركابي وجاسم .)1981،ايًٛبٝا٤
نػريٖا َٔ ايبكٛيٝات غٓ ١ٝباملٛاد ايػراٚ ,١ٝ٥أُٖٗا ايربٚتني ٚايٓػاٚ ٤املعادٕ (مطلوب
وآخرون.)1989،
نُا تعترب سػٝػ ١ايطِّعد  Cyperus rotundusاملصٓف زقِ ٚاسد يف قا١ُ٥
أخطس سػا٥ؼ ايعاملٜٓٚ .تُٖ ٢را ايٓٛع ايٓبات ٞإىل ايعا ١ً٥ايطعد.Cyperaceae ١ٜ
ْ ٖٛٚبات َعُس ي٘ زٜص ١َٚشاسف ١بٗا عكد تُٓ ٛفٗٝا ايُٓٛات اجلدٜدٚ ,٠درٚز غعس١ٜ
يٝف ١ٝط ١ًٜٛتٓتٗ ٞبدزْات سً ٠ٛاملرام (الكثيري ٚ ,)1998تٓتػس ايبرٚز ايٓاجت ١بٛاضط١
ايسٜاح يتػص ٚسٛاف ايكٓٛات املاٚ ١ٝ٥احلك ٍٛاألخسٚ .٣ايصف ١ايفسٜد ٠يف ٖرا ايٓبات ٖٞ
قدزت٘ عً ٢اإلْتاز ايٛفري هلر ٙايدزْات األزضٚ ٢ٖٚ ,١ٝض ١ًٝايتهاثس ايسٝ٥ط ١اييت
تطتطٝع ايهُُٚ ,ٕٛإٔ جتتاش بايٓبات ايعسٚف ايعٓٝف َٔ ١احلسازٚ ٠اجلفاف ٚايفٝطإ
ْٚكص تٗ ١ٜٛايرتبٚ .١تٓتكٌ تًو ايدزْات بطٗٛي ١يف أقداّ املصازعني ٚاألْعاّٚ ,عٔ طسٜل
َعدات ايصزاعٚ ١األْٗازٚ .قد تُػاَٖد تًو ايدزْات طاف ١ٝأَ ٚتٓاثس ٠بفعٌ ايسٜاح يف
احلك ,ٍٛنُا تٓتكٌ إىل أَانٔ ددٜد ٠عكب فٝطاْات األْٗاز ٚتٓتػس يف َٝا ٙايسٟ
ايططش ٞبطٗٛي( .١عاشور . )1992
ٚتٓتػس سػٝػ ١ايطِّعد بصف ١عاَ ١يف قسابَ ١ا ١٥دٚيٚ ,١قد مت تطذ ٌٝاحلػٝػ١
أنجس َٔ غريٖا َٔ األْٛاع يف أسلا ٤غت َٔ ٢ايبًدإ ٚاملٓاطلَٚ .ع إٔ َد ٣اْتػاز
ايٓبات حتد ٙبسٚد ٠اجل ,ٛفإْ٘ ٜٚ ُٜٛٓصدٖس يف َععِ أْٛاع ايرتبٚ ١االزتفاعات
َٚطتٜٛات ايسطٛب ١اجلٚ ١ٜٛزطٛب ١ايرتبٚ ١دزد ١محٛضتٗا ,نُا ميهٓ٘ ايعٝؼ
بطالّ عً ٢أعً ٢دزد ١سسازَ ٠عسٚف ١يف ايصزاع.١
ٚتدٍ ايتكازٜس عً ٢إٔ سػٝػ ١ايطعد ٖ ٞأسد أخطس ثالخ سػا٥ؼ يف ذلص,ٍٛ
ٖٓٚاى عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ,أعداد ال حتص َٔ ٢ايتكازٜس ٚايبشٛخ عٔ سػٝػ ١ايطِّعد
للعلوم التطبيقية
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جتُع أغًبٗا عً ٢خطٛزٖ ٠را ايعػب ٚتطع٘ فَ ٢كدَ ١احلػا٥ؼ ايطاز(.٠عاشور
.)1992
يريو أدسٜت ٖر ٙايدزاض ١ملعسف ١تأثري املطتدًص املا ٞ٥حلػٝػ ١ايطعد عً ٢إْبات
ٚمنْ ٛبات ايًٛبٝا حتت ظسٚف املدترب.
مواد وطرق البحث :
ْفرت ايتذسب ١يف رلترب املٝهسٚبٛٝيٛد ٞأغر - ١ٜنً ١ٝايعً ّٛايبٚ ١ٝ٦ٝاألسٝا٤
ايبشس ,١ٜداَع ١سطسَٛت سٝح مشًت ايدزاض ١أزبع تسانٝص َٔ املطتدًص املاٞ٥
جلرٚز ايطعد َ )%30,20,10,0( ٢ٖٚ ,Cyperus rotundusع ْبات ايًٛبٝا,
ٚمشًت نٌ َعاًَ ١أزبعَ ١هسزاتٚ .قد مت اختٝاز احلػٝػ ١بصفات دٝد٠
َٛزفٛيٛدٝاً ٚخاي َٔ ١ٝأ ٟإصابَٝ ١هاْٝه ١ٝأ ٚسػسٚ ,١ٜمت إشاي ١األتسب ١ايعايك١
بٗاٚ ,مت ٚشٕ  250دساّ َٔ احلػٝػ( ١اجملُٛع اخلطسٚ ٟاجلرزٚ ,)ٟقطعت إىل قطع
صػريٚ ٠خًطت دٝدا َع َ ٌَ 500اَ ٤كطسْٚ .كٌ اخلًٝط إىل دٚزم رلسٚط ,ٞثِ
ٚضع يف دٗاش ايطسد املسنص ٟأضباْ ٞايصٓع ) 3000()Selecta7001375دٚز ٠يف
ايدقٝك ,)١ثِ زغح احملًٚ ,ٍٛاعترب املطتدًص اير ٟمت احلص ٍٛعً ٘ٝناٌَ ايك٠ٛ
( ,)%100ثِ خفف سطب ايرتانٝص املدزٚضْ ,١كعت برٚز ايًٛبٝا مبشً ٍٛتٓعٝف َٔ
ايٓٛع ايتذاز( ٟنًٛزنظ  )Cloroxاحلا ٟٚعًٖ ٢اٜبٛنًٛزات ايصٛد)NaOCl( ّٜٛ
برتنٝص  %10ملد ٠مخظ دقا٥ل َع ايتشسٜو املطتُس يًتدًص َٔ أ ٟتًٛخ يف ايبرٚز
ٚتٓعٝفٗا ٚايتدًص َٔ ايفطسٜات ,غطًت ايبرٚز مبا ٤احلٓف ١ٝعدَ ٠سات يًتدًص َٔ
بكاٜا ذلً ٍٛايتٓعٝف ,أدسٜت عًُ ١ٝاالضتٓبات َٔ خالٍ ٚضع  10برٚز يف نٌ طبل.
أضٝف يهٌ طبل  َٔ ٌَ 15ايرتانٝص املطتددَ ١يف ايتذسبٚ ١ضعت األطبام يف دٗاش
احلطإ ( )Incubatorأضباْ ٞايصٓع ( )Selecta2001248عٓد دزد ١سساز 27° ٠ملد٠
أضبٛعني ٚمت بعدٖا أخر ايكسا٤ات اآلت:١ٝ
ىشبة وسزعة اإلىبات وطول اجلذيز وال ريشة وحشبت الكزاءات على اليحو اآلتي:
 .1ايٓطب ١امل ١ٜٛ٦يإلْبات سطبت ٚفكا يًُعادي ١ايتاي:١ٝ
ايٓطب ١امل ١ٜٛ٦يإلْبات
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 .2ضسع ١اإلْبات :
ٚسطــبت ضــسع ١اإلْبــات عًــ ٢أضــاع سطــا اَتــداد فــرت ٠إْبــات ايبــرز ٠ايٛاســد ٠يف
َتٛضط ايع ١ٓٝحتت ايفشص ٚسطب املعادي ١اآلت:١ٝ
ع=

ش1ع1

ع 2ش2

ع شْٔ

ايعدد ايهً ٞيًبرٚز ايٓابت١

(بامؤمن ) 94

ع = ضسع ١اإلْبات ( َتٛضط االٜاّ )
ع = ايفسم يف عدد ايبرٚز ايٓابت ١بني فرتتني شَٓٝتني
ش = ايصَٔ باألٜاّ ( ّٜٛادسا ٤ايعد)
 .3ط ٍٛايسٜػٚ ١اجلرٜس :باضتدداّ َططس ٠غفافَ ١دزدٚ ,١سطب َتٛضـط األطـٛاٍ
يهٌ طبل بكطُ ١دلُٛع األطٛاٍ عً ٢عدد ايٓباتات ,سًًت ايٓتا٥ر ٚفكا يًتصـُِٝ
ايعػٛا ١ٝ٥ايهاٌَ (ٚ )CRDبأزبعَ ١هسزات( .الراوي وخلف هللا .)1980
النتائج والمناقشة :
ىشبة اإلىبات :
ٜٛضح دد )1( ٍٚإَّٔ َطتدًص اجملُٛع اخلطس ٟحلػٝػ ١ايطعد قد خفض َعٜٓٛاً
يف ايٓطب ١امل ١ٜٛ٦إلْبات برٚز ْبات ايًٛبٝا َكازْ ١مبطتدًص اجملُٛع اجلرزٚ ٟبٓطب١
اشلفاض بًؼ ( .)%11.13يف سني زلد إٔ َطتٜٛات ايرتانٝص ايعاي ١ٝخفطت ايٓطب١
امل ١ٜٛ٦إلْبات برٚز ْبات ايًٛبٝا سٝح أعط ٢ايرتنٝص ( )%30أقٌ ْطب ١إْبات بًػت
(ٚ ,)%41.25بفسٚم َعَٓ ١ٜٛع باق ٞايرتانٝص ٚبٓطب ١اشلفاض بًػت (,56.58
 )%32.65 ,44.07يهٌ َٔ ايرتانٝص ( )%20 ,10 ,0عً ٢ايتٛايٚ .ٞعًٜ ٘ٝصداد األثس
ايتجبٝطَ ٞع شٜادَ ٠طتٜٛات ايرتانٝص سٝح إٕ ايعالق ١عهط ١ٝبني ايرتانٝص ْٚطب١
اإلْبات .نُا ٜػاٖد ايتأثري ايتجبٝط ٞيتداخٌ َطتدًص اجلص ٤املطتددّ َٔ سػٝػ١
ايطعد (اجملُٛع اخلطسٚ ٟاجملُٛع اجلرزَ )ٟع َطتٜٛات ايرتانٝص .سٝح ناْت
ايفسٚم َعٓ ١ٜٛجلُٝع َطتٜٛات ايتداخٌٚ ,نإ أعً ٢تأثري تجبٝط ٞيتداخٌ (َطتدًص
اجملُٛع اخلطس ٟحلػٝػ ١ايطعدعٓد ايرتنٝص( )%30إذ أعط ٢أقٌ ْطب ١إْبات بًػت
(.)%35
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ٖٚر ٙايٓتٝذ ١تتفل َع َا ٚدد( ٙالحيدر  ،1996والجبوري والحيدر ( 2001أ ،ب) .يف
تأثريات َطتدًصات احلػا٥ؼ ايٓاَ ١ٝصٝفاً أ ٚغتا ً٤عً ٢إْبات ْباتات
ايكُحٚ Triticum aestivum L .ايػعريٚ ,Hordum vulgure L .نريو أند
(باسباع  َٔ )2006تأثريات َطتدًصات األدصا ٤اخلطس ١ٜيٓبات ايعاق ٍٛعً ٢خفض
ْطب ١اإلْبات يبادزات عددٍ َٔ احملاص ٌٝاحلكًٖٚ .١ٝر ٙايتأثريات ايتجبٝط ١ٝعً ٢خفض
ْطب ١اإلْبات زمبا ٜعٛد إىل ٚدٛد َٛاد َجبطَٛ ٖٞٚ ,١اد قابً ١يًرٚبإ يف املاَٛٚ ٤دٛد٠
يف َطتدًصات احلػا٥ؼ ( ،Rice 1984واستاهبولي وآخرون  ،)2006أ ٚإٔ ْباتات
ايطعد تفسش َاد ٠نُٝٝا ١ٝ٥تدع Rotundine A,B,C ٢هلا ايتأثري املجبط عً ٢إْبات
ايبرٚز ٚمن ٛايٓباتاتٚ ,نُا تػري أٜطاً دزاض 1989( ١وآخرون  )Singhإٔ ٖٓاى َٛاد
َفسش َٔ ٠دزْات ْبات ايطعد عً ٢أٚضاط من ٛبعض ايٓباتات َٗٓٚا ايفذٌ نُا ذنس
ذيو ).(Elmore 1995
سزعة اإلىبات :
ْالسغ َٔ اجلد )1( ٍٚإٔ َطتدًص اجملُٛع اخلطسٚ ٟاجملُٛع اجلرز ٟحلػٝػ١
ايطعد مل ٜؤثس َعٜٓٛاً عً ٢ضسع ١إْبات برٚز ْبات ايًٛبٝاٚ ,بًؼ أعً ٢تجبٝط يطسع١
اإلْبات (َٜٛ 3.24ا) عٓد اضتدداّ َطتدًص اجملُٛع اخلطسٚ ,ٟبٓطب ١اشلفاض
( )% 7.72عٔ َطتدًص اجملُٛع اجلرز .ٟنُا ْالسغ يف اجلدْ ٍٚفط٘ إٔ َطتٜٛات
ايرتانٝص أٜطاً مل تٛدد بٗٓٝا فسٚم َعٓ .١ٜٛإالَّ إٔ شٜاد ٠ايرتانٝص عًُت عً ٢خفض
ضسع ١اإلْباتٚ .نإ أعً ٢تأثري تجبٝط ٞعً ٢ضسع ١اإلْبات عٓد ايرتنٝص ()%30
سٝح بًؼ (َٜٛ 3.67اً)ٚ .بٓطب ١اشلفاض ( )%2.18 ,14.71 ,43.32عٔ بك١ٝ
ايرتانٝص ( )%20,10,0عً ٢ايتٛاي .ٞنُا ٜعٗس يف اجلدْ ٍٚفط٘ إٔ تأثري ايتداخٌ
بني َطتدًص أدصا ٤احلػٝػٚ ١ايرتانٝص قد أثس عً ٢ضسع ١إْبات برٚز ْبات ايًٛبٝا
ٚبفسٚم َعٓٚ .١ٜٛنإ أعً ٢تجبٝط يطسع ١اإلْبات عٓد ايتفاعٌ بني َطتدًص اجملُٛع
اخلطسٚ ٟايرتنٝص ( )%30سٝح بًؼ (َٜٛ 3.93اً).
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جدول ( )1يوضح تأثري مشتويات تزاكيز خمتلفة مً مشتخلص اجملنوع اخلضزي
واجلذري ليبات الشعد على ىشبة وسزعة إىبات بذور ىبات اللوبيا.
الصفة

ىشبة اإلىبات %
جمنوع

جمنوع

خضزي
90.00
72.50
57.50
35.00

جذري
100.00
75.00
65.00
47.50

املتوسط

63.75

71.88

ا.ف.و 0.05

و=2.98

ت=22.95

اجلزء
الرتكيز

0
10
20
30

سزعة اإلىبات/يوو
متوسط
95.00
73.75
61.25
41.25
ف=0.21

ا.ف.و= اقل فزق معيوي .و= املشتخلص ,ت= الرتكيز.

جمنوع

جمنوع

خضزي
2.13
3.05
3.85
3.93

جذري
2.03
3.20
3.33
3.40

3.24

2.99

و= غ.و

ت= غ.و

متوسط
2.08
3.13
3.59
3.67
ف= 1.27

ف= التفاعل غ.و= غري معيوي

طول الزيشة :
ٜٛضح اجلد )2( ٍٚإٔ َطتدًص اجملُٛع اخلطسٚ ٟاجملُٛع اجلرز ٟحلػٝػ١
ايطعد مل ٜؤثس َعٜٓٛا يف ط ٍٛايسٜػ ١يبادزات ايًٛبٝا ,سٝح نإ أقٌ تأثري تجبٝط ٞيف
ملطتدًص اجملُٛع اجلرز ٟسٝح بًؼ ( 4.17ضِ)
ٚبٓطب ١شٜاد ٠يف ط ٍٛايسٜػ ١عٔ َطتدًص اجملُٛع اخلطس ٟبًؼ ( .)%6.71نُا
زلد إٔ َطتٜٛات ايرتانٝص مل تؤثس َعٜٓٛاً يف ط ٍٛايسٜػ ١يبادزات ْبات ايًٛبٝا ,يف
سني زلد إٔ املطت ٣ٛاملٓدفض َٔ ايرتنٝص ( )%10غذع اضتطاي ١ايسٜػَ ١كازْ ١ببك١ٝ
ايرتانٝص .أ ٟإٔ ايرتنٝص املٓدفض َٔ املطتدًص عٌُ بػهٌ عهط ٞيًتجبٝط.
ٜٚعٗس ايتفاعٌ ملطتدًص اجملُٛع اخلطسٚ ٟاجملُٛع اجلرز ٟحلػٝػ ١ايطعد َع
ايرتانٝص إٔ تأثري ايتداخٌ (ايتفاعٌ) نإ غري َعٓ ٟٛيف ط ٍٛزٜػ ١بادزات ايًٛبٝا.
ٚنإ أقٌ تأثري تجبٝط ٞيًتفاعٌ بني ايرتنٝص (َ )%10ع َطتدًص اجملُٛع اخلطسٟ
سٝح بًؼ ( 5.7ضِ)ٚ .تتفل ايٓتا٥ر َع َا ٚدد( ٙباسباع  )2006عٓد دزاض ١تأثري
َطتدًصات األدصا ٤اخلطس ١ٜحلػٝػ ١ايعاقٚ ٍٛقدزتٗا عً ٢خفض ط ٍٛزٜٚػ١
بادزات ايرز ٠ايسفٝعٚ .١يعٌ قصس ط ٍٛايسٜٚػٜ ١عٛد إىل ايتأثري ايطاّ يًُطتدًصات
اييت زمبا ضببت اختصاالً يف اْكطاّ ٚاضتطاي ١الخاليا (الحيدر .)1996أََّا شٜاد ٠طٍٛ
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ايسٜػ ١فٝدٍ ذيو عًٚ ٢دٛد بعض اهلسَْٛات اييت أدَّت إىل اضتطاي ١اخلالٜا ,أ ٚشادت
َٔ اْكطاّ اخلالٜا ,أ ٚبطبب استٛاٗ٥ا عً ٢بعض عٓاصس ايتػر ١ٜنايٓٝرتٚدني َجالً.
إذ السغ ايباسح إَّٔ طْ ٍٛباتات ايكُح تصداد عٓد إضاف ١غط ٌٝعػب سػٝػ١
(( )Salvia neflexa Hالحيدر.)1996
جدول ( )2يوضح تأثري مشتويات تزاكيز خمتلفة مً مشتخلص اجملنوع اخلضزي
واجلذري ليبات الشعدعلى طول الزيشة و اجلذيز لبادرات ىبات اللوبيا
الصفة

طول اجلذيز (سه)

طول الزيشة (سه)
جمنوع

جمنوع

0
10
20
30
املتوسط

خضزي
5.18
5.70
3.45
3.45
4.45

جذري
4.25
4.65
3.90
3.88
4.17

4.72
5.18
3.68
3.67

ا.ف.و0.05

و= غ.و

ت= غ.و

ف= غ.و

اجلزء
الرتكيز

متوسط

ا.ف.و= أقل فزق معيوي .و= املشتخلص ,ت= الرتكيز.

جمنوع

جمنوع

خضزي
3.63
3.00
2.08
1.65
2.59

جذري
2.58
2.90
2.28
1.68
2.36

3.11
2.95
2.18
1.67

و= غ.و

ت=1.35

ف= غ.و

متوسط

ف= التفاعل غ.و= غري معيوي

طول اجلذيز :
ٜٛضح دد )2( ٍٚإٔ َطتدًص اجلص ٤املطتددّ َٔ سػٝػ ١ايطعد مل ٜؤثس َعٜٓٛاً
عً ٢ط ٍٛدرٜس بادزاتايًٛبٝاٚ ,نإ أعً ٢تأثري تجبٝط ٞملطتدًص اجملُٛع اخلطسٟ
اير ٟبًؼ ( 2.59ضِ)ٚ .باشلفاض يف ط ٍٛاجلرٜس بٓطب )%43,82( ١عٓد اضتدداّ
َطتدًص اجملُٛع اجلرز َٔٚ .ٟاجلدْ ٍٚفط٘ زلد إٔ َطتٜٛات ايرتانٝص أثست
َعٜٓٛاً عً ٢ط ٍٛاجلرٜس يبادزات ايًٛبٝا سٝح نإ أعً ٢تأثري تجبٝط ٞعٓد تسنٝص
( )%30اير ٟأعط ٢أقصس ط ٍٛيًذرٜس بًؼ (1.67ضِ) ٚبفسٚم َعٓ ١ٜٛعٔ بك١ٝ
ايرتانٝصٚ .بٓطب ١اشلفاض بًؼ ( )%23.4 ,43.4 ,46.3يهٌ َٔ ايرتانٝص
( .)% 20 ,10 ,0نُا ٚدد يف ايتداخٌ بني (َطتدًصات سػٝػ ١ايطعد × َطتٜٛات
ايرتانٝص) عدّ ٚدٛد فسٚم َعٓ ١ٜٛيف ط ٍٛاجلرٜس يبادزات ايًٛبٝا سٝح ٚدد أعً٢
تأثري تجبٝط ٞعٓد ايرتنٝص ( )%30سٝح اعط ٢اقصس ط ٍٛيًذرٜس عٓد َطتدًص

للعلوم التطبيقية

15

العذد ( )3المجلذ ( )9يناير 2015م

-ISSN : 2410-7727

-ISSN : 2410-7735

تأثير املستخلص املائـي لحشيشة السعد

يف إنبـات

ونمـو نبات اللوبيا
سالم محمد به سلمان  ،محروس عبدالله باحويرث  ،صالح عبدالله به فريجان

اجملُٛع اخلطس ,ٟسٝح بًؼ (1.65ضِ)ٜٚ .عٛد ايتأثري ايتجبٝط ٞيًُطتدًصات يف طٍٛ
اجلرٜس إىل ايتأثري ايطاّ اير ٟزمبا ثبط اْكطاّ خالٜا اجلرٜس أ ٚاضتطايتٗا
(الحيدر . )1996نُا إٔ االختالف يف تأثري املطتدًصات ٜسدع إىل طبٝع ١املٛاد املجبط١
اييت حتتٜٗٛا تًو املطتدًصاتٚ ,إٔ شٜاد ٠غد ٠ايتجبٝط َع شٜادَ ٠طتٜٛات ايرتانٝص
ٜعٛد إىل شٜاد ٠تسنٝص املٛاد ايطاَ،1984 Rice( .١قاسم 1993Qasem ،1993

والحيدر.)1996
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المراجع :
إضتاْبٛي ,ٞعال ,غطإ إبساٖٚ ِٝاملعُاز أْٛز ( :)2006األثس املجبط يًٓعٓاع ايربٟ
( )Menthalon gifoliaعً ٢إْبات ٚمن ٛعدد َٔ احملاص ٌٝايصزاع. ١ٝاملؤمتس
ايعسب ٞايتاضع يعًٚ ّٛقا ١ٜايٓبات ْٛ 23–19فُرب .2006دَػل – ضٛزٜا,ص.139:
باضباع ,عً ٞمخٝظ ( :)2006تأثري َطتدًصات ْبات ايعاق)Alhagi maurorum( ٍٛ
عً ٢إْبات ٚمن ٛبادزات بعض احملاص ٌٝاحلكً .١ٝدلً ١داَع ١عدٕ يًعًّٛ
ايطبٝعٚ ١ٝايتطبٝك – ١ٝداَع ١عدٕ ,دلًد )2( 10أغططظ  ,2006ص– 209 :
.217
باَؤَٔ ,عٛض َبازى ( :)1994إْتاز ٚفشص ايتكا- ٟٚايطبع ١األٚىل َ-طبٛعات
داَع ١عدٕ  ,اجلُٗٛز ١ٜاي 171 , ١ُٝٓٝصفش١
اجلبٛز ,ٟباقس عبد خًف ٚساَد دعفس أبٛبهس احلٝدز ( 2001أ) :تأثري تسانٝص
رلتًف َٔ ١املطتدًصات احلازٚ ٠ايبازد ٠يبعض األدغاٍ يف إْبات ٚمن ٛاحلٓط١
( =1.)Triticum aestivum, L.تأثري األدغاٍ ايصٝف , ١ٝدلً ١داَع ١بابٌ
(ايطًطً ١ز ايعً ّٛايصسفٚ ١ايتطبٝك ,)١ٝاجملًد  , 6ص . 527 – 512 :
اجلبٛز ,ٟباقس عبد خًف ٚساَد دعفس أبٛبهس احلٝدز ( :) 2001اضتذاب ١إْبات
ٚمن ٛايػعري  )Hordum) vulgure, Lيرتانٝص رلتًفَ َٔ ١طتدًصات َا١ٝ٥
ساز ٚ ٠بازد ٠يبعض األدغاٍ ايػا٥ع ١يف ايعسام =1 .تأثري األدغاٍ ايصٝف ,١ٝدلً١
داَع ١بابٌ (ايطًطً ١ز ايعً ّٛايصسفٚ ١ايتطبٝك ,) ١ٝاجملًد , 6
ص . 992 – 980 :
احلٝدز ,ساَد دعفس أبٛبهس ( :)1996تأثري املطتدًصات ايٓبات ١ٝيبعض األدغاٍ يف
شزاع ١األْطذٚ ١من ٛايٓبات ,زضايَ ١ادطتري ,نً ١ٝايصزاع- ١داَع ١بػداد -
ايعسام ,ص.125:
ايسا ,ٟٚخاغع ذلُٛد; عبدايعصٜص ذلُد خًف اهلل ( :)1980تصُٚ ِٝحتً ٌٝايتذاز
ايصزاع .١ٝدازايهتب يًطباعٚ ١ايٓػس,داَع ١املٛصٌ .ايعسام.
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ايسناب ,ٞفاخس إبساٖ ,ِٝعبد اجلباز داضِ ( . )1981إْتاز اخلطسٚ ,شاز ٠ايتعًِٝ
ايعايٚ ٞايبشح ايعًَُ ,ٞؤضط ١املعاٖد ايفَٓ ,١ٝطبع ١األدٜب ايبػداد,١ٜ
اجلُٗٛز ١ٜايعساق.١ٝ

عاغٛز ,ضٝد أمحد ( :)1992احلػا٥ؼ ايطاز ٠عد ٚال ٜالسك٘ ايتطٛز .دلً ١داَع١
أضٛٝط يًدزاضات ايب ,١ٝ٦ٝداَع ١أضٛٝطَ- ,صس ,ايعدد ايجآْٜ ٞاٜس ,1992
ص .39- 21:
قاضِ ,مجاٍ زاغب ( :)1993ايتأثريات املجبط ١يبعض األعػا
احلبٛ

ايػا٥ع ١يف سكٍٛ

عً ٢ذلصٛي ٞايكُح ٚايػعري .دلً ١دزاضات ايعً( ّٛايبشج١ٝ

ٚايتطبٝك ,)١ٝص. 28 – 7 :
ايهجري ,ٟغاش ٟزغاد ( :)1998األعػا

ايٓافع ١يف سطسَٛت( .ايطبع ١االٚىل)

َسنص عباد ٟيًدزاضات ٚايٓػس .صٓعا ,٤اجلُٗٛز ١ٜاي 136 .١ُٝٓٝصفش.١
َطً , ٛعدْإ ْاصس ,عص ايد ٜٔضًطإ ذلُد ,نس ِٜصاحل عبد :)1989( ٍٚإْتاز
اخلطساٚات– اجلص ٤ايجاْٚ –ٞشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ,ٞداَع١
املٛصٌ اجلُٗٛز ١ٜايعساق١ٝ
Elmore, C. L. (1995): Solarization: an environment friendly
technology for weed control. Arab Journal Plant
Protection 13 (1): 55-53
Qasem.J. R. (1993): Allelopathic effect of Nettele - leaved
Goosefoot. (Chenopodiummurale L). on wheat and barley.
Dirasate. (Series B: pure and Applied Science), Vol. 20
(1): 80 – 94
Rice, E. L. (1984): Allelopathy. 2nd Ed. Academic Press, New
York,353
Singh, S. P; U, R. Pal and K, Luika (1989): Allelopathic effect of
three serieus weeds of Nigerian Savanna of germination
and Seedling vigor of soy bean and maize. J. Agric and
Crop Sci. Vol. 162 : 236 – 240 .
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