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بعض الرتاكيب الوراثية إنباتعلى )Eucalyptus ssp( االليلوباثيك لشجرة الكافور تأثري
. ).Hibiscus sabdariffa L(لنبات الكركدية 

علي صباح علي الحسن
جامعة القادسیة /كلیة الزراعة 

الخالصة 
الدیوانیة بھدف التعرف فرع–أجریت ھذه الدراسة في مختبرات الھیئة العامة لفحص وتصدیق البذور 

، % Eucalyptus ssp( )0 ،1( على تأثیر االلیلوباثیك للمستخلص المائي الوراق شجرة الكافور 
تراكیب وراثیة من المحصول الطبي الكركدیة ةفي أنبات ونمو بادرات ثالث) مل100/غم% 4، % 2
)Hibiscus sabdariffa L.) (االبیض ، المخطط  واالحمر(.

منھا نسبة وسرعة معنویة لجمیع الصفات المدروسة ت افروقوجود نتائج التحلیل االحصائي أوضحت
ما بین معامالت االجھاد االلیلوباثیك المجموعین الجذري والخضري والوزن الجاف لھمااالنبات وطول 

امالت المعنویة مابین االصناف وتداخلھا مع معفروقبالمقارنة مع معاملة المقارنة اضافة الى ال
. االلیلوباثیك

.شجرة الكافور ، الكركدیھ االلیلوباثیك ، : لكلمات المفتاحیة ا
املقدمة

ة  من المصادر الضروریة تعد النباتات الطبی
التي یستخدمھا بشكل أساسي للوقایة لالنسان 

. والعالج من مختلف االمراض منذ زمن بعید
Hibiscus sabdariffaالكركدیة كما یعد نبات

L. ) االسم االنكلیزيRed sorrel ،
Roselle واالسم العربي الكركدیة اما االسم

المحلي فھو الكجرات والذي ینتمي الى العائلة 
یزرع على اذمن أھم النباتات الطبیة ) الخبازیة 

نطاق واسع في مصر والصین والھند وتایالند 
االجزاء النباتیة ستخدم وت. ختلف االغراضلم

التي تتضمن البذور واالوراق منھالمختلفة  
في الصناعات )االوراق الكأسیة(والثمار 

الصناعات في الدوائیة والنسیجیة  وكذلك 
منھا النبیذ والعصائر والمربى والغذائیة المختلفة 

والجالتین والكیك والمثلجات والشاي والتوابل 
من أھم فضال عن انھ یعد. وحلویات اخرى 

لمضادات االكسدة تجة المصادر الجیدة والمن
protocatechuic(الطبیعیة  acid حامض

anthocyaninsالبروتوكاتشویك و 
التي تعمل على حمایة الجسم من ) واالنثوسیانین

اضرار الجذور الحرة والبیروكسید الدھني 

)Tee ، 2002واخرون;Liu ، واخرون
2002;Ali ، لذا فھو ). 2005واخرون

عدیدة منھا ارتفاع یستخدم في عالج امراض
ضغط الدم وامراض الكبد والحمى والتھاب 
المسالك البولیة وآالم عضالت الرحم واالمعاء 

)Herrera-Arellano ، 2004واخرون
Fatehi ، 2003واخرون;Chen ، واخرون
2003;AkindahunsiوOlaleye ،
2003 .(

استخدام المبیدات الكیمیاویة في مكافحة ان
زراعیة واالدغال وتأثیرھا المباشر االفات ال

مما دفع والوراثيوالسیئ على النظام البیئي
البحث عن بدائل الىعلماء البیئة والزراعة 

السیطرة على تلك االفات الزراعیة دون وأللحد 
وقد . احداث خلل في النظام البیئي المحیط

المجال من أھمھا ھذاظھرت عدة نظریات في 
فحة المتكاملة لالفات أستخدام نظام المكا

تلعب الزراعیة عبر استخدام االلیلوباثیك التي 
Hussain(في مكافحة األدغالفعاالادور

).2008، وآخرونSamad;2007وآخرون
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من العلوم الحیویة الحدیثة األلیلوباثي حیث یعد 
التي تعمل على تحسین التطبیقات الزراعیة عبر 

فھي ظاھرة تؤثراستخدامھا في مكافحة االدغال 
لعالقةاأنتاج المحاصیل الحقلیة وكذلكمعدلفي

بین الكائنات الحیة كالنباتات مع الطحالب 
. والبكتریا والفطریات وحتى مع الحیوانات

ویشیر مصطلح االلیلوباثیك باالساس الى 
المعانات المتبادلة بین أثنین من النباتات كالتأثیر 

ىمن احدالمباشر لمادة كیمیائیة متحررة 
أن ھذه . النباتات في تكوین ونمو نبات أخر

ة منذ الرغم من وجودھا في الطبیعبة الظاھر
قرون أصبحت موضع اھتمام خاص خالل 

الجبوري (العقدین األخیرین من الزمن 
)2008واخرون Khan;2010،والزھیري

من الظواھر البیئیة المھمة المؤدیة الى النھا
اتات نتیجة من النبخفض نمو وانتاج العدید

انتاج وأفراز المواد علىلقدرة بعض النباتات 
الكیمیاویة السامة المختلفة عن طریق الغسل او 
التطایر او بفعل االمطار او تحررھا عن طریق 

من أھم و،تحلل بقایا تلك النباتات في التربة
ثیك الفعالة في الزیوت مركبات االلیلوبا

ھي في شجرة الكافور األساسیة التي تم اكتشافھا 
α(مركب أھمھا ھي 16 –pinene ،3Δ –

carene ،β –phellandrene ،1-8 cineole
تتكون ھذه المركبات عند و) p-cymeneو 

موتھ وتحلل عندتعرض النبات الى ضرر او
یا النبات فوق او تحت سطح التربةبقا
وآخرون Iqbal;2010الجبوري والزھیري ( 

2003 .(
Myraceaeتنتمي شجرة الكافور الى العائلة 

تتواجد وتنمو بشكل جید بالمناطق االستوائیة و
لھااألصلي الموطن والمعتدلة وتعتبر استرالیا 

باقي انحاء العالم الىومنھا أنتقلت زراعتھا 
)Dawar من ةوھي واحد. )2007وآخرون

إمكانیة لھاھاجذوركما اناسرع األنواع نموا 
وأخرون Inouye(راق الترب الضحلة اخت

ید تاریخ أدخال وال یعرف بالتحد).2001
لعراق غیر ان ھنالك االىزراعة ھذه الشجرة

منطقة ت الىأدخلبأنھاذكرت بعض المصادر
العراق وسوریا وأیران (الشرق األوسط 

.خالل العشرینات من القرن الماضي) وأسرائیل

الكیمیاویة ان التفاعالت الكیمیاویة للمواد
بین ل نباتات االدغال فیما بینھا والمنتجة من قب

المحاصیل االخرى النامیة معھا في الحقل ربما 
تؤدي الى أختزال في نسبة وسرعة االنبات 
ونمو البادرات وأختفاء انواع نباتیة مجاورة لھا 

وقد أشارت بعض .)2004الجبوري (
قھا الدراسات الى ان التاثیرات الضارة التي یلح

نبات االخر ھي نتیجة الفراز مواد النبات في ال
كیمیاویة مثبطة للنمو في الوسط المحیط 

رت اأش. ) 2010،الجبوري والزھیري(
ضرر االلیلوباثیك ھو ت اخرى الى أن دراسا

محصلة النتاج النباتات لمواد كیمیاویة فعالة من 
مجامیعھا الخضریة او الجذریة او من البذور 

واخرون Khanمختلفة فقد ذكر لاشكأوتكون ب
بان المستخلص المائي ألوراق شجرة ) 2008(

إنبات بعض فيذات تأثیر سلبي الكافور كان
تراكیز العالیة الالحنطة في نباتمن أصناف 

.للمستخلص
الطبیعیة تعتمد دغالان فكرة مبیدات اال

التي تشیر الى باالساس على ظاھرة االلیلوباثیك 
حیویة بین جمیع االنواع میاویة الالتفاعالت الكی

وان فكرة االستفادة من ھذه الظاھرة ،النباتیة
اواخر في مكافحة االدغال قد تمت في 

غیر ان االھتمام ، السبعینات من القرن الماضي
في ھذا المجال لم یحدث اال خالل العشر سنوات 

العالمیة العدیدة في ھذا ونتیجة للبحوث الماضیة 
صدیقة تھدف الى استخدام مبیدات التي المجال 

للبیئة لغرض المكافحة الحیویة وانتاج حاصل 
خالي تماما من الملوثات البیئیة خصوصا في 
مجال انتاج المواد النباتیة الطبیة الخام ولندرة 

لذا فقد نفذت تطبیق مثل ھذه البحوث في العراق
من اجل دراسة تأثیر یةمختبرتجربة 

ق شجرة الیوكالبتوس المستخلص المائي الورا
)Eucalyptus ssp ( والتي تعرف محلیا بأسم

على انبات ونمو البادرات لبعض ) الكافور( 
.التراكیب الوراثیة للنبات الطبي الكركدیة

املواد وطرائق العمل
نفذت تجربة مختبریة في مختبرات الھیئة العامة 

فرع الدیوانیة ، –لفحص وتصدیق البذور 
. 2011ة ، العراق للموسم محافظة القادسی

بھدف معرفة تأثیر المستخلص المائي الوراق 
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شجرة الكافور على انبات ونمو بادرات ثالث 
تراكیب وراثیة من محصول الكركدیة والتي 

حیث تم ). األبیض ، المخطط ، األحمر(ھي 
تعقیم البذور قبل استخدامھا في التجربة 

عدل بأستعمال محلول ھایبوكلورات الصودیوم بم
دقائق ثم غسلت البذور بالماء 3ولمدة % 1.5

25ثم وضعت بعد ذلك . المقطر عدة مرات
بذرة من كل تركیب داخل طبق بتري ذو قطر 

سم یحتوي على ورقة ترشیح وقد تمت 9
اضافة معامالت المستخلص المائي لورق شجرة 

% 4، % 2، % 1صفر  ، ( الكافور وھي 
كل من الماء مل ل5وذلك بأضافة ) مل100/غم

. طبق البتريالمقطر او المستخلص الورقي الى 
بعدھا تم غلق االطباق ووضعت داخل جھاز 

ولمدة ) ºم1± 25(المنبتة تحت درجة حرارة 
یوم حیث تمت اضافة المحالیل للمعامالت 14

ساعة 48وذلك عند تغیر أوراق الترشیح كل 
وذلك لمنع تراكم المواد االلیلوباثیك المثبطة 

لنمو داخل أطباق التنبیت ووصولھا الى التركیز ل
:تل وقد تمت دراسة الصفات التالیةالقا

 الطول والوزن الجاف
تم قیاس الصفات بعد أنتھاء تنفیذ التجربة وذلك 

نباتات من كل معاملة لقیاس  10عبر انتخاب 
طول المجموع الجذري والمجموع الخضري 

ت درجة والبادرات بعدھا وضعت في الفرن تح
وذلك لثبات ساعة 72ولمدة ºم70حرارة 

الوزن ولقیاس الوزن الجاف للمجموع الجذري 
.والخضري والبادرات

نسبة األنبات األولیة
أن ظھور الرویشة یعد مؤشر ایجابي على 
حدوث االنبات وقد تم حساب ھذه الصفة خالل 

5الیوم األول فقط من االنبات اي بعد مرور 
.لمعادلة التالیةایام وذلك وفق ا

عدد البذور المنبتة % = (نسبة األنبات األولیة 
100× ) عدد البذور الكلي/ بالیوم الخامس 

نسبة االنبات النھائیة
تم حساب ھذه الصفة وذلك بعد أكتمال األنبات 

النامیة داخل أطباق التنبیت لبادرات الكركدیة 

أیام وذلك وفق المعادلة 10اي بعد مرور 
:الیةالت

عدد البذور المنبتة % = (نسبة األنبات النھائیة 
100× ) عدد البذور الكلي/ الكلیة 

 سرعة األنبات
ایام وذلك 5تم حسابھا بعد أكتمال االنبات ولمدة 

:من خالل المعادلة التالیة
+ E1/D1 +E2/D2( = سرعة االنبات 

E3/D3 ....................Ef/Df(
ھو عدد البذور E1 ،E2 ،E3 ،Efحیث أن 

المنبتة بالیوم االول ، الثاني ، الثالث والیوم 
ھو الیوم D1 ،D2 ،D3 ،Dfاألخیر وأما 

الذي حدث فیھ االنبات اي الیوم االول ، الثاني ، 
.الثالث و األخیر

معدل وقت االنبات
تم حساب ھذه الصفة وذلك من خالل المعادلة 

:التالیة
)∑Dn∑/n(= معدل وقت األنبات 

ھو عدد البذور المنبتة لذلك الیوم أما nحیث ان 
Dفھو رقم ذلك الیوم الذي حدث فیة االنبات .
 نسبة التثبیط%

:ھذه الصفة وفق المعادلة التالیةتم حساب
طول الجذیر لمعاملة ( [% = نسبة التثبیط 

)  /  طول الجذیر لمعاملة المستخلص/ المقارنة 
100× ]ة المقارنة طول الجذیر لمعامل

دلیل األستجابة لألجھاد األلیلوباثیك
تم حساب ھذه الصفة وذلك من خالل المعادلة 

:التالیة
عدد البذور المنبتة لمعاملة = (دلیل األستجابة 
عدد البذور المنبتة لمعاملة / المستخلص 

100× ) المقارنة
< صفر (تجابة ھي فأذا كانت قیمة دلیل االس

فأن التأثیر یعد مثبط) -1> ابة دلیل االستج
< 1( أما اذا كانت قیمة دلیل األستجابة ھي 

.فأن التأثیر یعد محفز) صفر> دلیل االستجابة 



22012/ المجلد 2/ العدد مجلة القادسیة للعلوم الزراعیة 

33

وفق تصمیم القطاعات حللت البیانات احصائیا
العشوائیة ضمن االلواح المنشقة ولثالث 

وتمت مقارنة المتوسطات الحسابیة مكررات
عند مستوى احتمال بأستخدام اقل فرق معنوي

وبأستعمال برنامج التحلیل االحصائي 0.05
)SAS.(

النتائج واملناقشة
تأثیر اضافة المستخلص ) 1(یوضح الشكل 

المائي الوراق شجرة الكافور والتراكیب 
مجموع طول الفيالوراثیة والتداخل بینھما 

ویظھر من . نبات الكركدیةلبادرات الجذري
یات المستخلص المائي الشكل انھ بزیادة مستو

طول الجذیر أثر سلبا بلشجرة الكافور قد 
ویرجع ذلك الى التأثیر نبات الكركدیةلبادرات 

المثبط للمركبات االلیلوباثیك في تثبیط نمو جذیر 
یالحظ نفسھبادرات الكركدیة ، ومن الشكل 

تفوق التركیب الوراثي األحمر على التراكیب 
معاملة التداخل وقد اظھرت . الوراثیة االخرى

لمعاملة المقارنة مع التركیب الوراثي األحمر 
ویتفقعلى جمیع معامالت التداخلامعنویاتفوق
سعید و2010،الجبوري والرشیدي(مع ذلك

واخرون Mubeenو2009وآخرون
،2011(.

الى ان للمستخلص المائي ) 2(یشیر الشكل 
الوراق شجرة الكافور تاثیرا واضحا في طول 

نبات الكركدیةلبادرات جموع الخضريمال
ویزداد ھذا التأثیر مع زیادة حجم المستخلص 

% 4الى % 1المائي الوراق شجرة الكافور من 
بینما تفوق التركیب الوراثي . مل100/غم

االحمر بتسجیل اعلى معدل لطول المجموع 
الخضري متفوقا بذلك على باقي التراكیب 

یالحظ تفوق ومن معاملة التداخل. الوراثیة
معاملة المقارنة مع التركیب الوراثي االحمر 

الجبوري (على بقیة معامالت التداخل 
,2009سعید واخرون ، ;2010، زھیريوال
صالح ومھدي ، و2002،المعمار وكوسجي، 

2011.(

انخفاض معدل طول ) 3(یتضح من الشكل 
عدالت الكركدیة مع زیادة منباتالبادرات ل

وراق شجرة ألضافة للمستخلص المائي اال
الكافور حیث تفوقت معاملة المقارنة على باقي 

ویعزى ذلك الى التأثیر في التجربةمعامالت ال
تلك لمركبات االلیلوباثیك الوراق المثبط 

یالحظ تفوق التركیب الوراثي كما . الشجرة
وتفوق . االحمر على باقي التراكیب الوراثیة 

مع ) الماء المقطر(قارنة معاملة المتداخل 
معامالت الالتركیب الوراثي األحمر على جمیع 

Khan(إلیھمع ما توصل ذلكتفقوی
2008,وآخرونSamad;2011،وآخرون

.)2011وآخرونMoosaiو
الوزن انخفاض معدل ) 4(الشكل یالحظ من

زیادة معدالت الجاف للمجموع الجذري مع 
كما. رة الكافور المستخلص المائي الوراق شج

تفوق التركیب الوراثي االحمر على التراكیب 
معاملة تداخل وأظھر .الوراثیة االخرى 

المقارنة للماء المقطر مع التركیب الوراثي 
في على جمیع معامالت تفوقا معنویااالحمر
2009،سعید واخرون(مع ذلكیتفقوالتجربة

Das,2011,وآخرونMubeenو
.)2012،وآخرون

وقد ظھر نفس التاثیر للمستخلص المائي الوراق 
شجرة الكافور لصفة معدل الوزن الجاف 

الكركدیة نباتللمجموع الخضري لبادرات
حیث انخفض معدل ھذه الصفة مع الزیادة في

مبین في الشكل تراكیز المستخلص المائي وكما
وكذلك نجد ان التركیب الوراثي االحمر ). 5(

لمحصول الكركدیة قد تفوق على التراكیب 
ومن الجدول . ى في ھذه الصفة الوراثیة االخر

مع المقارنةمعاملة تداخلیالحظ تفوقھنفس
معامالت الجمیع علىالتركیب الوراثي االحمر 

وذلك عبر تسجیل اعلى معدل لتلك االخرى
الصفة وھذا یتفق مع ما توصل الیھ كل من

واخرون Mubeen,2009سعید واخرون ، (
 ،2011 .(

انخفاض معدل ) 6(تبین النتائج في الشكل 
الكركدیة مع زیادة نباتالوزن الجاف لبادرات 
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معدل  المستخلص المائي الوراق شجرة الكافور 
اذ تفوقت معاملة المقارنھ على جمیع معامالت 

في الشكل وتبین النتائج.االجھاد االلیلوباثي 
تفوق التركیب الوراثي االحمر عبر تسجیل ذاتھ

اعلى معدل للوزن الجاف لبادرات الكركدیة 
من . متفوقا بذلك على باقي التراكیب الوراثیة

التداخل یالحظ تفوق معاملة المقارنة مع 
یة معامالت التركیب الوراثي االحمر على بق

Khan(إلیھما توصلیماثلالتداخل وھذا
)2011ن ، واخرو
تأثر معدل نسبة االنبات ) 7(من الشكل یالحظ 

الكجراتنباتاالولي بشكل سلبي لبادرات 
بزیادة مستویات المستخلص المائي لشجرة 

ویرجع ذلك الى التأثیر المثبط لمركبات الكافور
االلیلوباثیك في تثبیط أنبات بادرات الكركدیة ، 

یالحظ تفوق التركیب الوراثي األحمر على كما
كما تفوقت معاملة و. التراكیب الوراثیة االخرى

األحمر على جمیع مع التركیب الوراثي المقارنة 
.معامالت التداخل

انخفاض معدل نسبة ) 8(یالحظ من الشكل و
زیادة معدالت المستخلص مع االنبات النھائیة 

ق التركیب تفوو. المائي الوراق شجرة الكافور 
الوراثي االحمر على التراكیب الوراثیة االخرى 

داخل معاملة المقارنة مع التركیب تتفوقو. 
الوراثي االحمر على جمیع معامالت التداخل 

الجبوري (االخرى وھذا یتفق مع ما توصل الیھ 
,2009، وآخرونسعید ,2010، لزھیريوا

Das2012، وآخرون.(
انخفاض معدل سرعة ) 9(الشكل یتضح من

الكركدیة مع زیادة نباتاالنبات لبادرات 
ألوراقمعدالت االضافة للمستخلص المائي 

شجرة الكافور حیث تفوقت معاملة المقارنة على 
ت ویعزى ذلك الى التأثیر المثبط معامالالباقي 

. شجرة الكافورألوراقلمركبات االلیلوباثیك 
فوق التركیب الوراثي ومن الشكل نفسھ یالحظ ت

وتفوق . االحمر على باقي التراكیب الوراثیة 
معاملة المقارنة مع التركیب الوراثي تداخل

األخرىمعامالت الاألحمر على جمیع 
Shahbazi;2010، الزھیريالجبوري و(

، Ansariو Zahedi;2011، وآخرون
2011.(

الى ان للمستخلص المائي ) 10(یشیر الشكل 
اق شجرة الكافور تاثیرا واضحا في معدل الور

ویزداد ھذا ركدیةالكنباتوقت االنبات لبادرات 
التأثیر مع زیادة حجم المستخلص المائي الوراق 

مل100/غم% 4الى % 1شجرة الكافور من 
على باقي معامالت المقارنھحیث تفوقت معاملة 

بینما تفوق التركیب الوراثي االحمر . االضافة
دنى معدل لوقت االنبات متفوقا بذلك بتسجیل أ

ومن معاملة . على باقي التراكیب الوراثیة
التداخل یالحظ تفوق معاملة المقارنة مع 
التركیب الوراثي االحمر على بقیة معامالت 
التداخل وھذا یتماثل مع ما توصل الیھ 

)Mubeen2011، وآخرون;Khan
).2011، وآخرون

الوراق شجرة ان تأثیر المستخلص المائي
نبات بادرات لمعدل نسبة التثبیط فيالكافور 

الكركدیة قد أثر بشكل سلبي في ھذه الصفة مع 
). 11(وكما ھو مبین في الشكل كیزترالزیادة

نباتوكذلك نجد ان التركیب الوراثي االحمر ل
الكركدیة قد تفوق على التراكیب الوراثیة 

ركیب مع التالمقارنھمعاملة تتفوقواالخرى 
ى جمیع معامالت التداخل الوراثي االحمر عل

مع ذلكویتفقنسبة للتثبیطتسجیل ادنى ب
Lungu)2011,وآخرون.(

زیادة نسبة ) 1(تبین النتائج في الجدول 
االستجابة الى االجھاد االلیلوباثي لمستخلص 

نباتاوراق شجرة الكافور على بادرات 
ائي الكركدیة مع زیادة معدل المستخلص الم

الوراق شجرة الكافور اذ تفوقت معاملة االضافة 
على بقیة معامالت االجھاد % 1للمستخلص 

) . 0.09–(االلیلوباثي عبر تسجیل ادنى معدل
تفوق التركیب انشكل نفسھ یتبین الومن 

الوراثي المخطط عبر تسجیل ادنى معدل لدلیل 
االستجابة الى االجھاد االلیلوباثي لبادرات 

متفوقا بذلك على التركیب ) 0.012-(الكركدیة
معنویة فروقالوراثي االبیض ولم تكن ھنالك 

بین التركیب الوراثي المخطط مع التركیب 
أما عن تأثیر . الوراثي االحمر في ھذه الصفة
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عند% 1معاملة االضافة تتفوقفقد التداخل 
التركیب الوراثي المخطط على بقیة معامالت 

مع ما توصل الیھ التداخل وھذا یتماثل 
)LUNGU2011،وآخرون.(

لبادراتطول المجموع الجذري فيیوضح تاثیر االجھاد االلیلوباثي والتراكیب الوراثیة ) 1(شكل رقم 
.)سم(الكركدیةنبات 

لبادراتخضريطول المجموع الفيیوضح تاثیر االجھاد االلیلوباثي والتراكیب الوراثیة ) 2(شكل رقم 
.)سم(الكركدیة تنبا
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لنبات الكركدیة لبادراتاطول فيیوضح تاثیر االجھاد االلیلوباثي والتراكیب الوراثیة ) 3(شكل رقم 
.)سم(

الوزن الجاف للمجموع الجذري فيیوضح تاثیر االجھاد االلیلوباثي والتراكیب الوراثیة ) 4(شكل رقم 
)غم(لبادرات نبات الكركدیة 

الوزن الجاف للمجموع الخضري فيیوضح تأثیر االجھاد االلیلوباثي والتراكیب الوراثیة ) 5(شكل رقم 
).غم(لبادرات نبات الكركدیة 
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في الوزن الجاف لبادرات نباتیوضح تأثیر االجھاد االلیلوباثي والتراكیب الوراثیة ) 6(شكل رقم 
)غم(الكركدیة 

لبادرات % نسبة االنبات االولیة فياللیلوباثي والتراكیب الوراثیة یوضح تأثیر االجھاد ا) 7(شكل رقم 
.نبات الكركدیة

لبادرات % نسبة االنبات النھائیة فيیوضح تأثیر االجھاد االلیلوباثي والتراكیب الوراثیة ) 8(شكل رقم 
.نبات الكركدیة
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معدل سرعة انبات البادرات لنبات فياثیة یوضح تأثیر االجھاد االلیلوباثي والتراكیب الور) 9(شكل رقم 
.الكركدیة

معدل وقت االنبات لبادرات فيیوضح تأثیر االجھاد االلیلوباثي والتراكیب الوراثیة ) 10(شكل رقم 
.نبات الكركدیة

ات معدل نسبة التثبیط لبادرات نبفيیوضح تأثیر االجھاد االلیلوباثي والتراكیب الوراثیة ) 11(شكل رقم 
.الكركدیة
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تـاثیر االجھاد االلیلوباثیك للمستخلص المائي لشجرة الكافور على دلیل االستجابة الى ) 1(جدول رقم 
االجھاد االلیلوباثیك لمجموعة من التراكیب الوراثیة لبادرات نبات الكركدیة

مل100/مستویات االلیلوباثیك للمستخلص المائي لشجرة الكافور غم
المعدل%4%2%1صفرالتركیب الوراثي

0.20-0.39-0.28-0.12-االبیض

0.12-0.27-0.17-0.07-المخطط

0.15-0.31-0.21-0.09-االحمر

0.32-0.22-0.09-المعدل

L.S.D0.05A=0.03B=0.04A× B=0.07
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Allelopathic Effects of Eucalyptus (Eucalyptus ssp) on Germination of
Genotype Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) .

Ali Sabah Ali Alhasan
College of Agriculture

University of AL Qadisiya

Abstract
This study is conducted in the laboratory of State board for seed testing and
certification (S.B.S.T.C) – Branch of Al – Diwaniyah ,to determine the effect
allelopathic of aqueous extracts of leaves eucalyptus tree (Eucalyptus ssp) (0 ,
1% , 2% and 4% g/100 ml) in seed germination & growth of seedling three
genotype from crop medical Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) (White , Planned
and Red). The results showed to the existence of significant differences for all
traits, including the rate & speed of germination , length & dry weight of the
assembled root and shoot between the stress allelopathic compared to the control
treatment in addition to the differences of the genotypes and interaction with
allelopathic treatments.

Keyword : Allelopathic, Eucalyptus ssp, Roselle, Hibiscus sabdariffa L. Seed
Germination .


