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  ةبلحلا نم نیفنص تابنإ ىلع ناتكلا تابن قاروأل ةیئاملا تاصلختسملل يثابولیلألا دھجلا ریثأت ةسارد
TrigonellaFoenum- graecum L.
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الخالصة :تم اجراء تجربة في البیت الزجاجي التابع لقسم علوم الحیاة/ كلیة العلوم/ جامعة الموصل، وتاج رب مختبریة لدراسة تأثیر  

المستخلص المائي لنبات الكتان وبتراكیز مختلفة )0، 3، 5، 7( % على صفات االنبات والنمو لصنفین من نبات الحلبة )العراقي والھندي(،  
كم ا درس تأثیر تراكیز مختلف من مخلفات نبات الكتان )مضاف إلى التربة بنسب )0، 3، 5، (7 % وزن: وزن ممزوجة ثم حضنت لمدة  

 .اسبوعین، في بعض خصائص النمو الخضري لصنفي الحلبة 

ً م  ً  ةشیورلا لوطو تابنالا ةبنسل أظھرت النتائج أن التراكیز المختلفة من المستخلصات المائیة للمجموع الخضري للكتان سببت انخفاضا عنویا
% االشد تأثیراً  نم ةفلتخملا زیكارتلا ناب يجاجزلا تیبلا ةبرجت جئاتن تنیب كلذك 7والجذیر والوزن الجاف للرویشة والجذیر وكان التركیز 

 ً ً  عم ةنراقملاب تافصلا هذھل  مخلفات الكتان أثرت معنویاً على صفات النمو (المساحة الورقیة ومحتوى الماء النسبي) فسببت انخفاضا واضحا
  امھتباجتسا لالخ نم نیفنصلا نیب )0.05�pمعاملة السیطرة. ومن جھة أخرى أظھرت نتائج التحلیل االحصائي وجود اختالفات معنویة (

ً  يف للتراكیز المختلفة للمستخلصات والمخلفات لنبات الكتان، وبشكل عام لوحظ بأن زیادة تراكیز المستخلص أو المخلفا ً واضحا ت كان سببا
  .ةبلحلا يفنصل ةیجلسفلا تافصلاو تابنالا تارشؤم ضافخنا

  يملعلا ھمساو fenugreekتعد النباتات بصورة عامة غذاء لالنسان ودواء یمكن االستشفاء بھ، ونبات الحلبة المقدمة:
TrigonellaFoenum- graecum L.  والتابع للعائلة البقولیةFabaceae مدختسملا ءزجلاو ،ةمھملا ةیداصتقالاو ةیبطلا تاتاھو أحد النب  

  ھیلا ىزعی يذلا تباثلا تیزلا دوجو ىلإ ةفاضإ تاردیھوبراكلاو تانیتوربلاب ةینغ نوكت يتلاو روذبلاو يرضخلا عومجملا وھ تابنلا نم
  .)2017د، األثر الطبي للنبات ویعتبر موطنھ األصلي الھند ومصر حیث عثر على األنواع البریة ھناك (أحم

  كلذو تادیدنوفالفلاو تادیسوكیالكلا اھنم يوناثلا ضیألا تابكرم نم دیدعلا ىلع ھئاوتحال ةیلاعلا ةیئاذغلا ھتمیقب تابنلا زاتمی
  ،نورخآو Hamzaالمتواجدان في زیت بذور الحلبة والتي یعزى لھا السبب الطبي ( Cholineو  Trigoellineالقلویات ومن أھمھا 

  ةریثك دئاوف تابنلا اذھلو نیلمو بطرمو نكسمك هروذب مدختست Linaceaeإلى العائلة الكتانیة  Flaxأو  Linseedالكتان   يمتنیو .)2012
  يوتحی).1990منھا ضبط مستوى سكر الدم والمساھم في انقاص والوزن وتحسین المناعة وحفظ مستوى الكلسترول في الدم (محمود، 

Flavonesوالفالفونات  Alkaloidsوالقلویدات  Glycosidesض الثانویة مثل الكالیكوسیدات النبات على العدید من مركبات األی
ً على  البروتینات  Resinsوالرانتجات  Saponinsوالصابونیات    %28.09% وكربوھیدات بنسبة 22.2بنسبة  Proteinsویحتوي أیضا

 رصانعلاو تانیماتیفلا نم دوأحماض دھنیة مثل مایرستیك والبالمتیك والستریك واالولیك والعدی
)Sarkes& Mahmood, 2018(. 

  تافلخم لكاشملا هذھ نمو ،لیصاحملا هذھ ةیجاتنا ضافخنا ىلإ اھضعب تدأ ةیداصتقالا لیصاحملا ةعارز دنع ةدع لكاشم ترھظ دقل
  اھل يتلاو ةیتابنلا ءازجألا يف ةنوزخمل ا ةیئایمیكلا داوملا قالطا يف يساسأ رود اھل تافلخملا هذھ .لاغدألاو ةعورزملا لیصاحملا تاتابن

 .)2009، دور في تنشیط أو تثبیط نمو النباتات الالحقة أو النامیة معھا في نفس التربة وھذه المواد تؤثر سلبیاً أو ایجابیا في المحاصیل (صالح
  يتایحلا داضتلا ةرھاظب اھعم ةیمانلا ىرخألتسمى ظاھرة التأثیر للمواد الكیمیائیة المفرزة من قبل النباتات ومخلفاتھا في النباتات ا

Allelopathy وتعد ھذه الظاھرة من الظواھر البیئیة المھمة في الزراعة لدورھا الفعال في األنظمة البیئیة الطبیعیة .Natural 
ecosystems  واألنظمة الزراعیةAgricultural ecosystemsنم دیدعلا ریرحت ىلإ يدؤم  فغالباً ما تتحلل مخلفات تلك النباتات في التربة  
  ام ءوض يفو .)Al-Saadawi, 2006التي تسبب بتثبیط انبات بذور المحاصیل وانخفاض نموھا وانتاجیتھا ( Phytotoxinsالسموم الباتي 

  ةبلحلا تابنل ومنلاو تقدم فقد جاءت الدراسة الحالیة بھدف دراسة التأثیر االلیلوباثي للمستخلصات المائیة ومخلفات نبات الكتان على االنبات
  .ةیجلسفلا تافصلا ضعبو

 :ثحبلا قئارطو داوملا

 :تلمشو ةایحلا مولع مسق /مولعلا ةیلك /لصوملا ةعماج يف ةیلاحلا ةساردلا تیرجأ
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التجربة المختبریة: -1

Flaxلخضري لنبات الكتان تضمنت الدراسة إجراء تجربة مختبریة لدراسة التأثیرات التضادیة للمستخلص المائي لمتبقیات المجموع ا
  .رطقملا ءاملا مادختساب )ةنراقملا( ةرطیسلا ةلماعم عم زیكارت ةعبراب

  عومجملا جذامنلا تلمش ،لصوملا ةنیدم برغ لامش مك 30جمعت عینات النباتیة للكتان بعد اكتمال نموھا من حقول الشیخ محمد الذي یبعد 
  ةیكیتسالب سایكأب تظفحو تایقبتملا قحس مث ةعاس 72ْم ولمدة 70الكھربائي على درجة  الخضري لنبات الكتان ومن ثم تجفیفھا في الفرن

  .)2009الستخدامھا الحقاً (صالح، 

  )Mersie, 1987مل من الماء المقطر حسب طریقة ( 100)غم من المتبقیات ومزجت مع 7، 5، 3 ( ذخأب ةیئاملا تاصلختسملا ریضحت مت
  .مجح :نزو يلاوتلا ىلع)% 7، 5، 3لنحصل على التراكیز (

-TrigonellaFoenumتم الحصول على بذور الحلبة  graecum L. تابنالا ةبسن تغلبو ةیلحملا قوسلا نم يدنھلاو يقارعلا اھیفنصب  
  نیب نیفنصلا الكلو ةبلحلا روذب نم ةرذب 25) سم ووضع في كل طبق 13,8% باالختبار على ورق الترشیح. استخدمت أطباق بقطر (97
  قبط لك ىلإ صلختسملا نم لم 8)% اضیف 7، 5، 3، 0 (ةلماعم لكل تاروكم ثالث عقاوبو )Whatman, No1تي ترشیح نوع (ورق

  ةینامث ةدمل )2�20ولكال الصنفین وحسب كل معاملة واستعمل الماء المقطر للمقارنة ووضعت األطباق في الحاضنة على درجة حرارة (
  :ةیتآلا تافصلا تبسحو مایأ

)Saied, 1984نبات: حسب المعادلة (نسبة اال-1

طول الرویشة سم.-2
طول الجذیر سم.-3
الوزن الجاف للرویشة غم.-4
 الوزن الجاف للجذیر غم.-5

 :يجاجزلا تیبلا ةبرجت -2

  ریثأت ةفرعمل 11/2018/ 5أجریت التجربة في البیت الزجاجي التابع لقسم علوم الحیاة/ كلیة العلوم/ جامعة الموصل بتاریخ 
4نبات الكتان على بعض صفات النمو لصنفین من نبات الحلبة/ حیث مزجت المخلفات النباتیة مع التربة (في أصص بالستیكي سعة مخلفات 

  ةكلغم) وبنفس التراكیز المذكور في التجربة المختبریة ثم سقیت بالماء لحین الوصول إلى السعة الحقلي ثم غطیت بأكیاس من النایلون مثقب
  نم موی 20بذور من كل صنف وبعد مرور  10وحضنت لمد أسبوعین، وبعد انتھاء فترة التحضین زرع كل اصیص بـ   مالظلا يف تعضوو

 :ةیتآلا تاسایقلا ءارجا مت ةعارزلا خیرات نم موی 45بادرة في كل أصیص، وبعد مرور  5الزراع خفف عدد البادرات إلى 

)Turner, 1981: حسب المعادلة (.R.W.Cمحتوى الماء النسبي -1

).1973وآخرون، Scottالمساحة الورقیة: وفقاً لطریقة (-2
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): الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة الدراسة1جدول (

 ةینیطلا ةبرتلا

 ةبرتلا تالوصفم

Sand175g.kg-1رمل 

Silt380g.kg-1غرین 

Clay445g.kg-1طین 

مزیجیة طینیة غرینیةنسجة التربة

PH8.0  ةبرتلا لعافدرجة ت

EC4.1ds.m-1التوصیل الكھربائي 

N0.87mg.kg-1النتروجین الجاھز 

P15.2mg.kg  زھاجلا روفسفلا

K14.6mg.kg  زھاجلا مویساتوبلا

% O.M2.5المادة العضویة 

 :يئاصحالا لیلحتلا

  جمانرب قفو ةلماعم لكل جئاتنلا لیلحت متو تارركم ) وبواقع ثالثةC.R.D ( لماكلا يئاوشعلا میمصتلا بسح ةبرجتلا میمصت مت
)SAS) 2010  ،رتنع( )0.05) وقورنت المتوسطات باستخدام اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال(. 

:  Resultsالنتائج 

 :تابنالا ةبسن -1

  عومجملا صلختسم نم %7ملتھا بالتركیز  اعم دنع تطبث دق نیفنصلا الكلو ةبلحلا روذب تابنا ةبسن نا ىلإ )2یشیر الجدول (
  فنص ىلع يدنھلا ةبلحلا فنص قوفت كلذك ةرطیسلا ةلماعم عم ةنراقملاب %7.07الخضري لنبات الكتان اذ بلغت أعلى نسبة للتثبیط ھي 

 .تابنالا ةبسن يف يقارعلا ةبلحلا

نفین من الحلبة): تأثیر المستخلصات المائیة في النسبة المئویة لالنبات % لص2جدول رقم (

 فنصلا ریثأت
 صلختسملا زیكرت

 فنصلا
%7 %5 3%  ةنراقم

97 a 94 d 96 c 98 b 100 a ھندي

95 b 92 e 94 d 96 c 98 b  يقارع

93 d 95 c 97 b 99 a  زیكرتلا ریثأت

 ةیونعم قورف امھنیب دجوی ال اھتلاح بسح لك ةھباشتم فورح لمحت يتلا تالدعملا *

 :ةطول الرویش -2

  دنعیدنھلا ةبلحلا حلاصل %23.7% لصنف الحلبة العراقي و 22.5) حصول انخفاض معنوي وبنسبة 3یتضح من الجدول (
  لودجل جئاتن تحضو امكو ةرطیسلا لماعم عم ةنراقملاب ةشیورلا لوط ةفص يف ناتكلا تابنل يرضخلا عومجملا صلختسم نم %7التركیز 

 .ةقفصلا هذھل يقارعلا فنحصول تفوق معنوي للصف الھندي على الص
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تأثیر المستخلصات المائیة في النسبة المئویة طول الرویشة (سم) لصنفین من الحلبة:) 3جدول رقم (

 فنصلا ریثأت
 صلختسملا زیكرت

 فنصلا
%7 %5 3%  ةنراقم

7.1 a 6.2 bc 6.7 abc 7.7 ab 8.0 a ھندي

6.8 b 6.0 c 6.9 bc 7.4 abc 7.8 a  يقارع

6.1 d 6.4 c 7.5 b 7.9 a  زیكرتلا ریثأت

 ةیونعم قورف امھنیب دجوی ال اھتلاح بسح لك ةھباشتم فورح لمحت يتلا تالدعملا *

 :ریذجلا لوط -3

  لوط ضفخنا ثیح ناتكلا تابنل ةیئاملا تاصلختسملاب اھتلماعم دنع ترثأت ریذجلا لوط ةفص ىلع تلد )4 ( لودجلا يف جئاتنلا
  يونعم قوفت لوصح عم يلاوتلا ىلع  %7, %5سم عند المعاملة بالتركیزین  2.2سم و  2.5املة المقارنة إلى سم في مع 3.4الجذیر من 

 .يقارعلا فنصلا ىلع يدنھلا فنصلا تاتابنل حضاو

): تأثیر المستخلصات المائیة في النسبة المئویة لطول الجذیر (سم) لصنفین من الحلبة4جدول رقم (

تأثیر التركیز
 صلختستركیز الم

 فنصلا
%7 %5 3%  ةنراقم

2.8 a 2.2 cd 2.5 bc 3.2 a 3.4 a ھندي

2.6 b 2.0 d 2.4 bc 2.9 ab 3.3 a  يقارع

2.1 d 2.45 c 3.0 a .35 a

 ةیونعم قورف امھنیب دجوی ال اھتلاح بسح لك ةھباشتم فورح لمحت يتلا تالدعملا *

 :ةشیورلل فاجلا نزولا -4

ً  يف 7) ان المعامل بتركیز 5أظھرت نتائج الجدول ( % لمستخلص المائي للمجموع الخضري لنبات الكتان كان لھا تأثیراً معنویا
ً  تناكو صلختسملا زیكرت داز املك ةفصلا هذھل  صفة الوزن الجاف للرویشة عند مقارنتھا بمعاملة السیطرة بحیث یزداد االنخفاض معنویا

 .يقارعلا فنصلا ىلع يدنھلا ةبلحلا فنصل حضاو قوفت عم %79.3% وھي 7اكبر نسبة لالنخفاض عند التركیز 

): تأثیر المستخلصات المائیة في النسبة المئویة الوزن الجاف للرویشة (غم) لصنفین من الحلبة5جدول رقم (

تأثیر التركیز
 صلختسملا زیكرت

 فنصلا
%7 %5 3%  ةنراقم

0.040 a 0.014 g 0.034 e 0.056 c 0.060 a ھندي

0.035 b 0.010 b 0.030 f 0.044 d 0.057 b   يقارع

0.012 d 0.032 c 0.050 b 0.058 a   زیكرتلا ریثأت

 ةیونعم قورف امھنیب دجوی ال اھتلاح بسح لك ةھباشتم فورح لمحت يتلا تالدعملا *

الوزن الجاف للجذیر: -5
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ً 6من خالل الجدول ( طریداً  عومجملل ةیئاملا تاصلختسملا زیكرت ةدایز عم  ) یتبین ان صفة الوزن الجاف للجذیر انخفض معنویا
  عم يقارعلا فنصلل ةبسنلاب %71% بالنسبة للصنف الھندي و70% أشد نسبة انخفاض وھي 7الخضري لنبات الكتان وسجل التركیز 

 .يقارعلا فنصلا عم ةنراقملاب يدنھلا فنصلل حضاو يونعم قوفت لوصح

مائیة في النسبة المئویة الوزن الجاف للجذیر (غم) لصنفین من الحلبة): تأثیر المستخلصات ال6جدول رقم (

 فنصلا ریثأت
 صلختسملا زیكرت

 فنصلا
%7 %5 3%  ةنراقم

0.020 a 0.009 g 0.019 f 0.025 c 0.030 a ھندي

0.018 b 0.008 h 0.017 f 0.022 d 0.028 b  يقارع

0.008 d 0.018 c 0.023 b 0.029 a ز  یكرتلا ریثأت

 ةیونعم قورف امھنیب دجوی ال اھتلاح بسح لك ةھباشتم فورح لمحت يتلا تالدعملا *

 :ةیجلسفلا تافصلا

المساحة الورقیة: -1

  ناتكلا تابنل يرضخلا عومجملل ةبرتلل ةفاضملا تافلخملا نم ةلمعتسملا زیكارتلا عیمج نا )7 ( لودجلا يف ةنیبملا جئاتنلا ریشت
  %55.4% وبنسبة 7فة المساحة الورقیة لنبات الحلبة ولكال الصنفین وسجل اكبر انخفاض معنوي عن التركیز كانت قد اختزلت معنویاً ص

ً .يقارعلا فنصلا ىلع ةیقرولا ةحلاسملا ةفص يف  في صنف الحلبة العراقي في حین سجل الصنف الھندي تفوقاً معنویاً ملحوظا

 ةبلحلا نم نیفنصل )مس( ةیقرولا ةحاسملا ةیوئملا ة): تأثیر المستخلصات المائیة في النسب7جدول رقم (

 فنصلا ریثأت
 صلختسملا زیكرت

 فنصلا
%7 %5 3%  ةنراقم

2.38 a 1.45 cd 2.14 bcd 2.69 ab 3.26 a ھندي

2.01 b 1.2 d 1.78 cd 2.21 bc 2.73 ab  يقارع

1.38 d 1.96 c 2.45 b 2.99 a  زیكرتلا ریثأت

 ةیونعم قورف امھنیب دجوی ال اھتلاح بسح لك ةھباشتم فور ح لمحت يتلا تالدعملا *

 :% يبسنلا ءاملا ىوتحم -2

  تافلخملاب ةلماعملا نیفنصلا الكلو ةبلحلا تابنل يبسنلا ءاملا ىوتحم يف طیبثت لوصح ىلإ  )8تدل النتائج المدونة في الجدول (
ً في التركیز المخلوط مع التربة للمجموع الخضري لنبات الكتان ولجمیع التراكی   %58.2% حیث بلغت النسبة 7ز وكان التأثیر واضحا

 .يقارعلا فنصلا ىلع يدنھلا فنصلل حضاو قوفت عم ةرطیسلا ةلماعم عم ةنراقملاب

): تأثیر المستخلصات المائیة في النسبة المئویة محتوى الماء النسبي % لصنفین من الحلبة8جدول رقم (

 فنصلا ریثأت
 صلختسملا زیكرت

 فنالص
%7 %5 3%  ةنراقم

21.62 a 13.43 e 18.23 d 24.70b 30.13 a ھندي

18.7 b 12.50 f 15.05 e 21.40 c 26.00 b  يقارع
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12.96 b 16.63 c 23.05 b 28.06 a  زیكرتلا ریثأت

 ةیونعم قورف امھنیب دجوی ال اھتلاح بسح لك ةھباشتم فورح لمحت يتلا تالدعملا *

 :ةشقانملا

  زیكارتلا نع ناتكلا تابنل يرضخلا عومجملا تاصلختسم ریثأتب ةبلحلا تاتابن تارداب ومنو تابنا يف ظحول يذلا طیان التثب
  يتلاو Allelochemicals)% مقارنة مع الماء المقطر وھذا التثبیط یعزى إلى احتواء مخلفات الكتان على مركبات یطلق علیھا 7، 5، 3(
ً  ةیوناث ةیضیا جتاون ىلع ةفلتخملا ةیتابنلا ءازجالا ءاوتحا ىلإ ثوحبلا تراشأ اذإو ، لو ءاملا يف نابوذلل ةیلباق نوكت ھذا امكن استخالصھا مایا

 .)1984؟ ,Riceبتراكیز معینة، اذ تحرر من طریقة الغسل أو تحلل المخلفات النباتیة في التربة لتؤثر في النباتات التي تنمو فیھا (

  زیكارتلا عیمجلو نیفنصلا الكلو ةبلحلا تابن روذب تابنال ةیوئملا ةبسنلا يف يونعم ) یتبین حصول تثبیط2 ( لودجلا نم
  دوعی امیر روذبلا تابنا يف لصاحلا لازتخالا نا ،ةرطیسلا ةلماعم عم نراقم %)7، 5، 3 (ناتكلا تابنل ةیئاملا تاصلختسملا نم ةمدختسملا
  اھمظعم توم ببس امم بوبحلا نینج ىلع ریثأتلا ةماس ،ءاملا يف نابوذلل ةلباق  ةیئایمیك تابكرم ىلع ناتكلل يرضخلا عومجملا ءاوتحا ىلإ

  ةیثابولیلالا تابكرملا ةیمك يف ةدایز ىلإ ىدأ %7وثبط نمو االخرىوان قوة تأثیرھا یعتمد على التركیز المستخدم وھذا یعني ان التركیز 
 .)Kama, 2011الف البذرة وتشربھا بالمستخلص المائي (وبالتالي زیادة تثبیطھا من خالل اختراق بعض ھذه المركبات لغ

  يرتب قابطا يف ةعورزملا ةبلحلا تابن يفنص روذبل ةشیورلا لوط فص يف يونعم ضافخنا لوصح )3ویتضح من الجدول (
ً بمعاملة المقارنة وقد یعود السبب في ھذا االن   يمسلا ریثأتلا ىلإ ضافخوالمرویة بالمستخلص المائي للمجموع الخضري لنبات الكتان قیاسا

 .Aboabaetللمستخلص المائي لنبات الكتان اذ تقوم بعض المركبات االلیلوباثیة الفعالة كالفینوالت والفالفونات والكالیكوسیدات والتانینات (
al, ً تایلاعف يف  Allelopathy) بتثبیط وانبات نمو نباتات أخرى عن طریق التضاد الحیاتي 2006   وأ يولخلا ماسقنالا والتي تؤثر سلبا

  كلذب ببسم ومنلل نازفحملا GAو  IAA-Oxidaseاستطالة الخالیا. اذ ان المركبات الفینولیة والقلویة تعمل على تثبیط انزیم
 .)Kamal &Bano, 2008تثبیطھ(

  عومجملل ةی) إلى ان االختزال الحاصل في طول الجذیر بسبب المعاملة بالمستخلصات المائ4 ( لودجلا يف تانایبلا لدتو
  ةقطنملا يفالخضري قد یعزى إلى دور ھذه المركبات المتحررة من المخلفات النباتیة والتي تؤثر تأثیراً الیلوباثیاً وسلبیاً على االنقسام الخلوي 

 .يطیبثتلا ریثأتلا دادزی دق زیكرتلا داز املك ھنأ رھظی لامك )2017  ،میھاربا( رذجلل ةیمیتسرملا

  زیكارت ةدایزب دادزی ضافخنالا ناكو ةشیورلل فاجلا نزولا ضافخنا ىلإ )5نتائج الجدول ( ومن جھة أخرى أشارت
  اھرثأت ىلإ يونعملا ضافخنالا اذھ ىزعی نأ نكمیو )يدنھلاو يقارعلا( ةبلحلا يفنصلو ناتكلا تابنل يرضخلا عومجملل يئاملا صلختسملا

  عمجت يف صقن لصح يلاتلابو يئوضلا ءانبلا ةیلمع ضافخناك ومنلاب ةصاخلا ةیویحلا تابالمواد االلیلوباثیة سلبیاً مما أدى إلى اعاق العملی
 .)2014المواد الغذائیة في األوراق (محمد ومحمود، 

  عومجملل ةیئاملا تاصلختسملا ریثأتب ریذجلل فاجلا نزولا ةفص يف ةیبلسلا تاریثأتلا ترھظ )6كذلك من نتائج الجدول (
  دوعی دقو ةرطیسلا ةلماعمو ىرخألا زیكارتلا عم ةنراقملاب ةفصلا هذھ يف حضاو ضافخنا %7ث أظھر التركیز الخضري لنبات الكتان حی

  تاصلختسملا تالماعم نیب فالتخالاو نیابتلا ناو ومنلا طسو يف ةیثابولیلالا داوملا عم رشابم سامتب نوكی ریذجلا نا ىلإ كلذ يف ببسلا
 .)James &Bala, 2003ا زاد التركیز زادت المواد االلیلوباثیة المنتشرة في وسط النمو (بسبب تركیز ھذه المستخلصات وانھ كلم

  يثابولیلالا داوملاب اھرثأت ةجیتن نیفنصلا الكلو ةبلحلا تاتابن يف يبسنلا ءاملا ىوتحم ضافخنا )7ویالحظ من بیانات الجدول (
  ةجتنملا ةیثابولیلالا داوملا نا ھببس نوكی نأ نكمی يذلاو ةفصلا هذھ يف ربك% األثر األ7المتحررة من مخلفات نبات الكتان وأظھرت معاملة 

  يف ةیطیبمن المتبقیات تكون ذات قوة تثبیطیة قویة لنمو الخالیا النباتیة النامیة كذلك فان طبیعة وكمیة المواد الكیمیائیة ذات الفعالیة التث
 عم جئاتنلا هذھ قفتتو ةئطاولا زیكارتلا يف يھ امم لوطأ ةدم ةیثابولیلالا اھتیلاعفب ةالتركیز العالي تكون أكبر ومد بقائھا بالتربة محتفظ

 .)2017(صالح وآخرون، 

ً  الكلو ةبلحلا تاتابنل ةیقرولا ةحاسملا يف 8ومن نتائج الجدول ( ) تبین ان اضافة المخلفات النباتیة للكتان إلى التربة اثر سلبیا
  ىلإ اھتلوحو ةیثابولیلالا داوملل ةیئایمیكلا ةبیكرتلا نم تریغ ةبرتلا يف ةیئایحا ریغ وأ ةیئایحا لماوع دالصنفین، وقد یعود السبب إلى وجو
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  لازتخمواد أشد سمیة قللت نمو الخالیا النباتیة وان ھذه المركبات االلیلوباثیة المتحررة تكون سلبیة على االغلب اذ تتضمن تأخیر وتثبیط وا
  .)2008النمو (صالح، 

 ,Alamان التباین الوراثي ألصناف الحلبة ینعكس في سلوكھا في امتصاص المغذیات من التربة تبعاً لمناشئھا الجغرافیة (كما 
  نا اودجو نیذللا )2015) و (الشالل، Muhammed, 2017 ( عم جئاتنلا هذھ قفتتو ةیئیبلا فورظلا ىلإ اھتباجتسا ىدم ىلإ ةفاضا .)2001

ً .ةیثارولا تانیابتلل ةجیتن لصاحلاو ةیجلسفلا تافصلا يف اصناف الحلبة قد اختلفت فی ما بینھا معنویا

 :رداصملا
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Abstract 

A greenhouse experiment carried in department of biology, collage of science , 
Mosul university and laboratory experiment was carried out to study the effect of aqueous 
extract of flask plant with different concentration (0,3,5,7)% on germination and growth 
characteristics of two fenugreek varieties. Different from flax plant residue added to soil 
in preparation (0 , 3 , 5 , 7) % weight : weight mixed and then incubated for two weeks, 
in some  characteristics of vegetative growth of the two varieties Iraqi and Indian of 
fenugreek.

The result showed that the different concentration of aqueous extract of the shoot 
caused a significant decrease of germination, length of radical, plumule and dried weight 
of radical and plumule. The concentration of flax residue significantly affected growth 
characteristic leaf area and relative water content caused a material decrease in these 
traits compared with the control treatment.

On the other hand, the result of statistical analysis showed significant differences 
between the two fenugreek cultivars by their response to the different concentration of 
extract and residues of flask plant.

In general, it was noted that the increase of concentration of the extract or residues 
was a clear reason for the decrease of germination indicator and physiological 
characteristic of the fenugreek varieties.


