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  /ص لخالم

 ظاهرةتعد الحشائش من أهم االفات التي تعيق جهود االنسان للحصول على انتاج زراعي كافي وذو مواصفات جيدة، وحيث ان  

ة أو النباتات المجاور إلضعافهي إفراز بعض النباتات مركبات كيميائية كوسيلة تنافسية  Allelopathy التأثير التضادي الكيميائي

ذلك الجبل األخضر. لب محاصيل الزراعية في منطقة الحنيةمنع نموها, ويعتبر نبات الداتورة من األعشاب التي تنمو بالقرب من ال

 اتة بتركيزنبات الداتورل جذورالبذور والوراق والألكل من صات المائية للمستخل التضادي الكيميائيجاءت هذه الدراسة لمقارنة التأثير 

ينت الخروب البري(.  ب -الترمس -الحمص -العدس -البازالء -)الفول مثل ( على إنبات بذور بعض النباتات البقولية02%, 02, 02)

النتائج وجود فروق معنوية عالية في خفض نسبة اإلنبات بين المستخلصات المائية والتراكيز مقارنة مع الشاهد, حيث تفوقت 

يز ارت النتائج أن جميع التراكمستخلصات األوراق والجذور في تسجيل أكبر نسب تثبيطية مقارنة مع مستخلص البذور, كما أش

, 022لمستخلص البذور لنباتي الفول والبازالء بنسبة إنبات ) %02التركيز  باستثناءالمختبرة خفضت معنوياً من النسبة المئوية لإلنبات 

تثبيط نمو جميع  هو التركيز األكثر سمية في %02( على التوالي, مع أنه أحدث تأخيرا في متوسط زمن اإلنبات, وأن التركيز 69.9%

ي حين كان , فلنبات الداتورا بذور األنواع البقولية, كما لوحظ أن نبات الفول هو أكثر األنواع البقولية مقاومة للمستخلصات المائية

 .لهذه المستخلصات نبات العدس والخروب هما أكثر األنواع حساسية

 البقولية.النباتات  يلوباثي, لأل , الداتورة نبات : الدالة كلماتال
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 / المقدمة

بأنها تأثيراً سلبياً لنبات على  Allelopathyتعرف ظاهرة 

مما يسبب في كبح نموه من خالل إنتاجه لمركبات  أخرنبات 

وطرحها في البيئة المحيطة  allelochemicalsكيميائية 

(, وتعمل هذه المركبات على تعطيل امتصاص العناصر 27)

البذور وإعاقة عمليات البناء  إنباتالغذائية وانخفاض معدالت 

(, وتلعب الخصائص 30الخاليا ) وانقسامالضوئي والتنفس 

الوراثية والظروف البيئية دواً هاماً في تخليق وتعزيز هذه 

إن أغلب  (.29المركبات الموجودة في جميع أجزاء النبات )

اتجة يلوباثي  نلالمواد األليلوكيميائية المسؤولة عن ظاهرة األل

من عمليات األيض الثانوي للنباتات والمتمثلة في 

Flavonoids ,Alkaloids ,Saponins ,Tannins ,

Cardiac glycosides ,Anthraquinones ,Gallic 

acid ,Ferulic acid ,Coumaric acid ,Syringic 

acid (18 ,) وتكمن خطورة النباتات األليلوباثية في كونها تحل

تكون أعشاباً تتميز بسرعة  محل النباتات المحلية, وغالبا ما

(, ومن ضمن هذه 11نموها وانتشارها وبقدرتها التنافسية )

األعشاب المنتشرة على نطاق واسع في المناطق المعتدلة وشبه 

العائد   Datura stramoniumنبات الداتورة  االستوائية

نبات بري يصل وهو (, 7) (Solanaceae)للعائلة الباذنجانية 

 مغطاةمتر أزهاره بيضاء ثماره علبة  0.1إلى حوالي  ارتفاعه

(, ويعتبر أحد النباتات 12بأشواك حادة تنفجر عند نضجها )

المخدرة السامة وترجع سميته إلحتواءه على قلويدات 

(, كما يعرف 8والهيوسيامين )التروبين, والسكوبوالمين, 

بخصائصه الطبية المتعددة حيث يستخدم تقليدياً كعالج 

الكبد,  والتهاباألسنان, والمفاصل, والجروح,  اللتهابات

, وكمضاد للربو, ولتشنجات مرض الشلل الرعاشي واإلسهال

قتصادية وخاصة المحاصيل (. تتضرر المحاصيل اال2)

شاب الضارة لها بطريقة البقولية بسبب منافسة بعض األع

تثبيطيةً واضحةً مؤديةً  أثاراً مباشرة أو غير مباشرة مسببة 

(, حيث 10لحدوث تغيرات فسيولوجية ومورفولوجية )

دراسة أجريت في السعودية أن معاملة بذور نبات  أظهرت

الفول بثالث مستخلصات مائية ألعشاب الحرمل الرازي 

Razya stricta واألرطي ,Caligonam comosum ,

خفض نسبة  إلىأدت  Rhanterium epapposumوالعرفج 

(, وأجريت دراسة 9إنباته, واختزال طول الجذير والرويشة )

إنبات بذور البازالء تحت تأثير المستخلص  الختبارفي الهند 

الكحولي ألوراق نبات عنيب الذيب الذي أعطى فاعلية تثبيطية 

(, كما وجد 14للبازالء )يلوباثية قمعت معها ظهور أي نمو لأل

 Euphorbia helioscopia( أن مستخلصات اعشاب 26)

سببت انخفاضاً في نسبة ومؤشر اإلنبات لبذور العدس, وبينت 

دراسة في ليبيا مدى انخفاض عدد البادرات النامية لنبات 

(, كما 21الخروب في المناطق التي ينمو بها نبات الشيح )

أعشاب الداتورة على مواد  اءاحتوأشارت بعض الدراسات إلى 

(, حيث 4مثبطة متحررة تؤثر على نمو النباتات المجاورة )

 .Datura alba Lلوحظ أن المستخلص المائي للداتورة نوع 

 وأثر في طول لإلنباتسبب انخفاضاً في النسبة المئوية 

أيام  02الرويشة والجذير لثالث أنواع من بذور الحمص خالل 

دراسة أجريت تحت الظروف المعملية (, وأكدت نتائج 17)

 Daturaوالحقلية أن لمستخلص بذور الداتورة نوع  

stramonium  تأثيراً أليلوباثياً على معدالت إنبات البذور

وصفات المجموع الجذري والخضري لنبات البرسيم والبازالء 

(, كما أثبتت دراسة مورفولوجية 5واللوبيا والفاصوليا )

فاعلية  مستخلص أوراق الداتورة الكامتتشريحية وراثية 

تثبيطية عالية حالت دون إنبات البذور واستطالة القمم النامية 

 (.3لجذور نبات فول الصويا )

لذلك جاءت هذه الدراسة بهدف مقارنة التأثير األليلوباثي 

جذور( بعدة  -بذور -لمستخلصات نبات الداتورة )أوراق

 ت البقولية.تركيزات على إنبات بذور بعض النباتا

 / المواد وطرق البحث

أجريت الدراسة المعملية في معمل جمع العينات المختبرة: 

قسم األحياء/ كلية التربية/جامعة عمر المختار/ البيضاء/ ليبيا, 

 لمقارنة الفاعلية األليلوباثية لمستخلصات نبات الداتورة

Datura stramonium  بعدة تراكيز على بعض أنواع

( من 0النباتات البقولية, حيث تم جمع نبات الداتورة شكل )
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منطقة  الحنية شمال غرب مدينة البيضاء, وتم غسله بالماء 

تحت الظروف على درجة حرارة الغرفة المقطر وترك ليجف 

الطبيعية, وطحنت أجزاءه بمطحنة كهربائية, وحفظت 

البازالء,  ,لالستخدام, كما تم جمع بذور النباتات البقولية )الفول

العدس, الحمص, الترمس, الخروب( من محالت العطارة 

لمدينة البيضاء, فيما عدا بذور الخروب التي جمعت من أشجار 

البذور المتجانسة, ونظفت من  انتقاءبرية بمنطقة الحنية, تم 

حيويتها من خالل نقعها في الماء المقطر  واختبرتالشوائب, 

للتخلص من البذور الفارغة الطافية على سطح الماء, ونقعت 

دقائق لمنع نمو  3لمدة  %0في محلول هايبوكلوريد الصوديوم 

 (.5الفطريات ثم غسلت بالماء المقطر )

 

 

  .Datura stramonium(: ثمار وبذور نبات الداتورة 1شكل) 

 

حضرت المستخلصات  تحضير المستخلص المائي للداتورة:

 بإضافةالمائية لألوراق والبذور والجذور كال على حده 

مل ماء مقطر في 122 إلىغم من المسحوق الجاف 022

ساعة, ورشح 00دورق زجاجي سعته لتر, وترك لمدة 

ساعة, ونبذ في جهاز 00المستخلص ووضع على هزاز لمدة 

دورة/الدقيقة, 0222دقيقة بسرعة 01الطرد المركزي لمدة 

واعتبر المستخلص المتحصل عليه محلول أساسي بتركيز 

, 02, 02(, ومنه حضرت التراكيز المستخدمة 19) 022%

, وحفظت في دوارق زجاجية معتمة في الثالجة لحين 02%

 االستعمال.

وزعت البذور البقولية  الحيوي للمستخلصات: االختبار

سم معقمة مبطنة 01المتجانسة في أطباق بتري زجاجية قطرها 

بذور/ طبق لكل نوع, وخدشت بذور  02بورقتي ترشيح بمعدل 

مل من 0.1طبق (, وأضيف لكل 24الخروب قبل المعاملة )

معاملة ثالث مرات, الالمستخلصات النباتية, وكررت كل 

وتم متابعة اإلنبات من حيث °, م01وحضنت في درجة حرارة 
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مع استعمال  إضافة المستخلص المائي حسب الحاجة لكل طبق

(, وخضعت األطباق للمالحظة 22الماء المقطر للشاهد )

سجيل عدد البذور أيام, وتم حساب اإلنبات بت02اليومية لمدة 

النابتة في جميع المعامالت بدءاً من اليوم الثالث, وهو اليوم 

الذي حدث فيه أول إنبات علماً بأن معيار اإلنبات هو خروج 

(, وفي نهاية التجربة أخذت 13الجذير خارج غالف البذرة )

 :النتائج النهائية للصفات التالية

  X 022لكلي للبذور = عدد البذور النابتة / العدد ا اإلنبات %

.   (Alomia  ,0202وآخرون.) 

متوسط زمن اإلنبات = مجموع عدد البذور النابتة في كل يوم 

 (.6). مجموع عدد البذور النابتة في نهاية التجربة ÷

تم تصميم تجارب الدراسة وفقا للتصميم :  حصائيالتحليل اإل

وجداول  (, وأجري التحليل اإلحصائيCRDكامل العشوائية )

(, Minitab 17باستخدام برنامج )  ANOVAتحليل التباين 

عند   (Tukey's)ات اختباروتم مقارنة المتوسطات باستخدام 

P<0.05. 

 

 / النتائج والمناقشة

نتائج هذه الدراسة أن المستخلصات المائية لنبات  أظهرت

الداتورة تمتلك فاعلية تثبيطية حالت دون نمو أغلب بذور 

النباتات البقولية المدروسة مما أثرت على نسبة اإلنبات 

أيام من بداية التجربة مقارنة مع  02ومتوسط زمن إنباتها بعد 

 الشاهد.

يظهر من  اتورة:تأثير المستخلص المائي ألوراق نبات الد

( نتائج تأثير المستخلص المائي ألوراق 0( و)0)ين الجدول

( على نمو بذور %02, 02, 02) اتنبات الداتورة بتركيز

أقل المعدالت في خفض  %02البقوليات, حيث سجل التركيز 

(, لنبات %22, 29.2, 62إلى ) %022نسبة اإلنبات من 

يادة في متوسط الفول والبازالء والحمص على التوالي, وبز

زمن اإلنبات مقارنة مع الشاهد, وأخذت نسبة اإلنبات في 

( لبذور الخروب البري, %09.2) إلى %03.3االنخفاض من 

يوم(, في حين كانت أكثر األنواع  0.2وبمتوسط زمن إنبات )

البقولية تأثراً بالمستخلص نباتي العدس والترمس حيث 

(, %9.9, 03.3) إلى %022معها نسبة اإلنبات من  انخفضت

يوم( على التوالي, وسجل 3.3 و 6.1وبمتوسط زمن إنبات )

 حيث لم يظهرفاعلية تثبيطية عالية  %02و %02 ينالتركيز

ل بات الفوبذور ن باستثناءأي إنبات لجميع بذور األنواع البقولية 

(, وبمتوسط %33.3 و 99.9والحمص بنسبة إنبات بلغت )

 .%02يوم( على التوالي للتركيز 1.6 و 9.6زمن إنبات )

كما بينت  تأثير المستخلص المائي لبذور نبات الداتورة:

( أيضاً تأثير المستخلص المائي 0( و)0) ينالنتائج من الجدول

( على نمو %02, 02, 02) اتلبذور نبات الداتورة بتركيز

أي تأثير  %02بذور البقوليات, حيث لم يالحظ للتركيز  

إنبات بذور نبات الفول مع زيادة في متوسط زمن تثبيطي على 

يوم(, بينما تراوحت 0.3) إلىيوم( للشاهد 0.0اإلنبات من )

( بمتوسط %69.9في نسب اإلنبات من ) االنخفاضمعدالت 

( بمتوسط %39.9) إلىيوم( لنبات البازالء 0.2زمن إنبات )

 %02يوم( لنبات العدس, وسجل التركيز 2.0) إنباتزمن 

تدريجياً في نمو بذور النباتات البقولية بنسبة إنبات  انخفاضا

يوم( 0.0(, وبمتوسط زمن إنبات )%03.3تراوحت من )

يوم( 2.9(, وبمتوسط زمن إنبات )%09.9لنبات الفول إلى )

لنبات الخروب البري, ولوحظ زيادة الفاعلية التثبيطية في 

خفض نسبة اإلنبات وزيادة متوسط زمن اإلنبات مع زيادة 

فاعلية تثبيطية  %02لتركيز المستخدم, حيث اظهر التركيز ا

عالية في عدم ظهور أي نمو لبذور نبات الترمس والخروب 

البري, في حين كان له مستويات إنباتية ضعيفة مقارنة 

 نباتإنسبة  إلىوصل أدنى انخفاض وبالتركيزين السابقين 

 ( لنبات العدس.02%)

كما أشارت  ت الداتورة:تأثير المستخلص المائي لجذور نبا

( إلى تأثير المستخلص المائي 0( و)0) ينالنتائج من الجدول

( على نمو %02, 02, 02لجذور نبات الداتورة بتركيز )
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أقل المعدالت في  %02البذور البقولية, حيث سجل التركيز 

( لنبات الفول, %63.3إلى ) %022خفض نسبة اإلنبات من 

بات البازالء والحمص, وبنفس ( لن%02وانخفضت قليالً إلى )

متوسط زمن اإلنبات تقريباً, في حين سجل نبات الترمس نسبة 

يوم(, وكانت أكثر 0.3( وبمتوسط زمن إنبات )%02إنبات )

األنواع البقولية تأثراً بالمستخلص نبات الخروب البري 

 و 2.0(, وبمتوسط زمن إنبات )%02ت )بنسبة إنبا والعدس

 %02و  %02 ينوسجل التركيز يوم( على التوالي,0.9

فاعلية تثبيطية عالية في عدم ظهور أي إنبات لجميع بذور 

ء بذور نبات الفول والحمص والبازال باستثناءاألنواع البقولية 

(, وبمتوسط زمن %09.9 و 12.2 و 22.2بنسبة إنبات بلغت )

  .%02يوم( على التوالي للتركيز 3.2 و  0.0 و 9.0إنبات )

نتائج هذه الدراسة مع العديد من الدراسات التي أشارت  واتفقت

إلى أن نبات الداتورة رغم اختالف أنواعه فإن جميع أجزائه 

تمتلك فاعلية تثبيطية تحد أو تضعف أو تأخر نمو العديد من 

 ;) ةاالقتصاديالمحاصيل لنباتية المختلفة وخاصة األصناف ا

23 16 ; 17 ; 20). 

 

 

 لإلنبات. %على Datura stramoniumنبات الداتورة  المائية ألجزاء مستخلصاتال(: تأثير 1جدول)

 الخروب الترمس الحمص العدس البازالء الفول المستخلص النبات

 األوراق

02% 90.0 ab 76.7 bc 13.3 de 70.0 c 6.6 d 26.7 c 

02% 66.6 c 0.0 f 0.0 f 33.3 e 0.0 d 0.0 d 

02% 0.0 e 0.0 f 0.0 f 0.0 g 0.0 d 0.0 d 

 البذور

%20 100 a 96.6 a 36.6 b 90.0 ab 63.3 b 56.6 b 

%40 83.3 b 70.0 c 23.3 c 53.3 d 43.3 c 16.6 c 

%80 33.3 d 20.0 e 10.0 f 13.3 f 0.0 d 0.0 d 

 الجذور

%20 93.3 ab 80.0 b 20.0 cd 02.0 bc 40.0 c 20.0 c 

%40 70.0 c 46.6 d 0.0 f 50.0 d 0.0 d 0.0 d 

%80 0.0 e 0.0 f 0.0 f 0.0 g 0.0 d 0.0 d 

 a 100 a 100 a 100 a 100 a 83.3 a 100 الشاهد
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 متوسط زمن اإلنبات.على  Datura stramoniumنبات الداتورة  المائية ألجزاء مستخلصاتال(: تأثير 0جدول)

 الخروب الترمس الحمص العدس البازالء الفول المستخلص يالنباتالجزء 

 األوراق

02% 6.0±0.4 a 4.1±0.6 a 9.5±0.5 a 4.6±0.1 b 3.3±2.8 ab 8.7±0.3 a 

02% 6.9±0.5 a 0.0±0.0 d 0.0±0.0 d 5.9±0.8 a 0.0±0.0 c 0.0±0.0 d 

02% 0.0±0.0 d 0.0±0.0 d 0.0±0.0 d 0.0±0.0 f 0.0±0.0 c 0.0±0.0 d 

 البذور

%20 4.3±0.1 b 2.7±0.0 b 7.4±0.6 b 2.6±0.3 de 3.7±0.1 ab 6.0±0.2 c 

%40 4.2±0.5 b 4.6±0.3 a 8.5±0.5 ab 2.3±0.5 de 5.3±0.3 a 7.6±0.2 b 

%80 7.0±0.3 a 3.6±0.7 ab 9.6±0.5 a 3.3±0.5 cd 0.0±0.0 c 0.0±0.0 d 

 الجذور

%20 4.7±0.5 b 4.0±0.3 a 8.6±0.7 ab 4.5±0.2 bc 2.3±0.2 bc 7.8±0.7 ab 

%40 6.8±0.6 a 3.7±0.2 ab 0.0±0.0 d 4.4±0.2 bc 0.0±0.0 c 0.0±0.0 d 

%80 0.0±0.0 d 0.0±0.0 d 0.0±0.0 d 0.0±0.0 f 0.0±0.0 c 0.0±0.0 d 

 c 1.6±0.1 c 2.0±0.2 c 2.0±0.4 e 1.5±0.1 bc 5.2±0.3 c 0.1±1.8 الشاهد

 

ات بوعند مقارنة الفاعلية التثبيطية للمستخلصات المائية لن

المدروسة. يالحظ وجود فروق معنوية  الداتورة ضد األنواع

عالية مقارنة مع الشاهد, وأن أكبر نسب تثبيطية سجلت 

األوراق والجذور مقارنة مع مستخلص البذور  يلمستخلص

 ذات التأثير التثبيطيإلى أن أغلب المواد  ويرجع االختالف

(, كما أشارت النتائج أن جميع 15تنتجها األوراق والجذور )

المختبرة خفضت معنوياً من النسبة المئوية لإلنبات  اتالتراكيز

لمستخلص البذور لنباتي الفول  %02بإستثناء التركيز 

 وأنوالبازالء مع أنه أحدث تأخيراً في متوسط زمن اإلنبات, 

هو التركيز األكثر سمية في تثبيط نمو جميع  %02التركيز 

لقدرة ا ازدادتالمختبرة, حيث أنه بزيادة التركيز  ألنواعبذور ا

التثبيطية للمستخلص, كما لوحظ أن نبات الفول هو أكثر 

 جزاء نباتاألنواع البقولية مقاومةً للمستخلصات المائية أل

والخروب هما أكثر األنواع لداتورة, في حين كان نبات العدس أ

تأثراً بهذه المستخلصات, وقد يعود ذلك إلى االختالفات في 

التركيب الوراثي والسلوك الفسيولوجي, وترجع القدرة 

التثبيطية األليلوباثية لمستخلصات نبات الداتورة إلى احتوائها 

على العديد من المركبات األليلوكيميائية كالقلويدات والفينوالت 

(, 16ينات والصابونيات والراتنجيات والزيوت الطيارة )والتان

نوع من قلويدات التروبان مثل  90 حواليإلى  باإلضافة

atropine ,scopolamine ,hyoscyamine ,Hygrine 

( والتي يرجع لها الدور السلبي في إعاقة نمو إنبات البذور 25)

ونمو البادرات عن طريق منع تشرب البذور بالماء وتعطيل 

 (.28عملية التحلل المائي للمواد الغذائية للجنين )

 

 

 على إنبات بذور بعض النباتات البقولية. Datura stramoniumنبات الداتورة  المائية ألجزاء مستخلصاتال(: تأثير 0شكل)
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 / الخالصة

بات نجزاء المائية أل نستنتج من هذه الدراسة أن المستخلصات

تمتلك مركبات أليلوباثية  Datura stramoniumالداتورة 

لها القدرة على كبح نمو بعض األصناف البقولية وأن 

األوراق والجذور كانا األكثر سمية من مستخلص  يمستخلص

البذور وأن نبات الفول هو األكثر مقاومة للمستخلصات كما أن 

 األكثر حساسية . نبات العدس والخروب البري هما

وإزالة نبات الداتورة النامي  باستئصاللذا توصي الدراسة 

بالقرب من المحاصيل البقولية لما له من تأثير أليلوباثي يقمع 

وكذلك يمكن االعتماد على نتائج هذه إنباتها ويقلل من إنتاجها. 

الدراسة في تطوير مركبات جديدة يمكن استخدامها كمبيدات 

 للحشائش المصاحبة لبعض المحاصيل االخرى. 
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Comparison of allelopathic effect of aqueous extracts of Datura stramonium parts 

on germination of seeds of some plants. 

Sami mohammed salih*¹, Ahmed amrajaa abdulrraziq¹ 

1Department of Biology, Faculty of Education, Omar Al-Mukhtar University,  Al-Bayda, Libya 

 

Abstract\  Weeds are one of the most important pests that hinder human efforts to obtain sufficient 

agricultural production of good specifications. Allelopathy is the secretion by some plants of chemical 

compounds as a competitive way to weaken or prevent the growth of neighboring plantsو Datura is 

one of herbs that grow near agricultural crops in Al-Hennieh /Al-jabal Al-akhdar region. Therefore, 

this study came to compare the allelopathic effect of aqueous extracts of Datura stramonium (leaves, 

seeds, and roots) at a concentration (20, 40, 80%) on germination of seeds of some leguminous plants 

(Vicia faba, Pisum sativum, Lens culinaris, Cicer arietinum, Lupinus albus, Ceratonia siliqua). The 

results showed that there were highly significant differences in germination percentage reduction 

between aqueous extracts and concentrations compared with control. Where extracts of leaves and 

roots superior in recording the largest inhibition ratios compared to seed extract, The results also 

indicated that all tested concentrations significantly decreased germination percentage except for a 

concentration 20% of seed extract for Vicia faba and Pisum sativum plants with germination 

percentage (100, 96.6%), respectively, although it caused a delay in average time of germination, and 

was a concentration of 80% is the most toxic in inhibiting growth of all seeds of leguminous types,  It 

was also noted that the Vicia faba plant is the most leguminous types resistant of aqueous extracts, 

while Lens culinaris and Ceratonia siliqua were the most sensitive types. 

Key words: Datura stramonium,  Allelopathy ,  leguminous plants. 

 


