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 Research Papers (Plant Extracts: Weeds) مستخلصات نباتية: أعشاب(وث  )ـبح
 

 الجافة في بذور  (.Solanum nigrum L)عنب الذيب  تأثير مستخلصات جذور
 مخبريا   (.Lactuca sativa L)وبادرات الخس 

 

 جميلة التاجوري وأحمد مراد القانوني
 .اكلية الزراعة، جامعة الفاتح، طرابلس، ليبي

 

 الملخص
الجافة في بذور وبادرات الخس  (.Solanum nigrum L)عنب الذيب  تأثير مستخلصات جذور. 2003. جميلة وأحمد مراد القانونيالتاجوري، 

(Lactuca sativa L.)  .34-31: 21مخبريًا. مجلة وقاية النبات العربية. 
، (.Lactuca sativa L) من حيث تأثيرها في إنبات البذور ونمو البادرات لنبات الخس(.Solanum nigrum L) اختبرت المستخلصات المائية لجذور عنب الديب 

 (pHضة )حيث استخلصت مكونات الجذور باستعمال جهاز سوكسليت في وسط مائي. كما أجريت تجزئة مكونات المستخلص المائي بفصلها بعد تغيير درجة حمو
ير قطبي ومحلول بيكربونات صوديوم كمذيب قطبي لهذا الغرض. وفصلت المكونات بطريقة كروماتوجرافي الطبقة يثر ثنائي االيثيل كمذيب غإالوسط واستعمال 

بتأثير المستخلص المائي لجذور عنب الديب مقارنة بمعاملة الشاهد.  معنويًاً   انخفضاأظهرت النتائج بأن نسبة اإلنبات وطول الجذير للخس قد  الرقيقة من السليكاجيل.
ولم يتأثر طول الجذير في معظم المستخلصات ما عدا المستخلص المائي الذي ثبط نسبة  نسبة اإلنبات معنويًا في بعض المستخلصات العضوية والمائية، كما قلت
للبقع الناتجة،  . أمكن فصل مكونات كل مستخلص على حدة إلى مجموعة من المركبات وذلك حسب قابليتها للذوبان، وقد قيست معدالت السريان%100اإلنبات 

 ووجد أنها تختلف عن بعضها.
 ..Lactuca sativa L ، بادرات الخس،.Solanum nigrum L ، مستخلصات،  Allelopathy:ةكلمات مفتاحي

 
 المقدمة

( هو تثبيط إنبات أو نمو النباتات بسبب Allelopathy) التضاد
ذه تأثرها بالمركبات التي تنتج من األنواع النباتية األخرى، وه

المركبات تتسرب من جذور األنواع النباتية األخرى أو من أوراقها 
(. 10نتيجة ذوبانها وانغسالها بمياه األمطار أو بعد ري  الحقول )

ومعظم هذه المركبات تتبع النواتج الطبيعية التي تكونها الخاليا النباتية 
ت (. وقد أجريت عدة دراسا5مثل المواد الفينولية وبعض القلويدات )

( من 10عضوي ) ( أو4الستخالص المواد الطبيعية في وسط مائي )
المختلفة، وتم التعرف عليها  /األعشابجذور أو أوراق الحشائش

 وأيضًا (3) والورق (11) الرقيقة الطبقةي ذي كروماتوغرافالباستخدام 
(. وتبين بعد اختبار 6( والضغط العالي )11) يالغاز يكروماتوغرافال

ن لها تأثيرات مختلفة من حيث تثبيط النمو، وهذا يختلف هذه المواد أ
ق ائباختالف النبات الواحد وباختالف النبات المعامل وباختالف طر

جد مثاًل في أحد الدراسات حدوث فو(. 7، 4)االستخالص المستخدمة 
بسبب  (.Cynodon dactylon L. Pers) /النجيلتثبيط لنمو حشيش النجم

في الحقول   (.Polygonum aviculare L)انتشار حشيش القرضاب
أساس هذه المواصفات تم  ى(. وعل1ما األمريكية )وبوالية أوكاله

اختبار تأثير مستخلصات مخلفات جذور القرضاب من حيث تأثيرها 
الحشائش، وقد اتضح من هذا العمل أن المستخلصات من على مجموعة 

ينولية مرتبطة مع كانت فعالة ومثبطة للنمو، وأنها تحتوى على مواد ف
سكريات أحادية على شكل سكريدات )جاليكوسيدات( فعالة في تثبيط 

(.  وفى دراسة 2) (.Chenopodium album L)نمو بادرات العفينة 
المتحللة في التربة  .Lantana camara L خرى تبين أن بقايا نباتاتأ

 .Marrenia odorata L. (1) لمدة أربعة أسابيع تثبط نمو أو إنبات

لوحظ في المنطقة الغربية من مدينة طرابلس انتشار حشيشة عنب 
 في حقول مزروعة بالخس (.Solanum nigrum L)الديب 

(Lactuca sativa L.)  وكانت فيها الكثافة النباتية للمحصول ضعيفة
وكان يعتقد  أن سبب ضعف النمو هو الكثافة العالية لعنب الديب  نسبيًا،

ى العناصر األساسية للنمو. ومن ناحية الذي ينافس المحصول عل
أخرى، قد تكون األسباب تضادية، وعليه فقد أجريت هذه  الدراسة 
لغرض فحص المستخلصات المائية والعضوية من جذور عنب الديب 

 واختبار تأثيراتها في  إنبات البذور ونمو بادرات الخس.  
 

 مواد البحث وطرائقه 
جامعة  ،صيل بكلية الزراعةأجريت التجارب بمختبر قسم المحا

. حيث جمعت نباتات عنب الديب من منطقة وادي الربيع في ليبيا الفاتح
واستؤصلت الجذور وغسلت  31/3/1997شرق مدينة طرابلس بتاريخ 

ساعة عند درجة حرارة   24بماء الحنفية إلزالة األتربة ثم جففت لمدة 
اختبار عقمت الزجاجيات من أطباق بتري وأنابيب . س 80–70

وأوراق اإلنبات والماء المقطر والمستخلصات وأوساط النمو في جهاز 
من  %1استعمل  (.يجو 0.987دقيقة ) 45التعقيم البخاري لمدة 

 للبذور. ي( للتعقيم السطح NaOC1محلول هايبوكلوريت صوديوم )
  طحنت الجذور الجافة لنبات عنب الديب في مطحنة وايلي

(Wileyباستعمال مصفي ر ) من الجذور غ طحين 12. وزن 40قم 
 ( وأجري االستخالص لمدةSoxhletووضع في أنبوبة سوكسلت )

مل ماء. نقل المستخلص المائي إلى زجاجات  500ساعات باستخدام  8
 التخزين وحفظ مجمدًا قبل إجراء االختبارات.
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 االختبار الحيوي للمستخلص المائي
 75، 50، 25، 0)حضر من المستخلص المائي  خمسة تركيزات 

، 6، 0، وهذه التركيزات تعادل تركيزًا من الطحين قدره (%100و 
غ /ليتر، على التوالي. ألحق إلى جانب التركيزات  24و  18، 12

( له توصيل KClالسابقة محلول احتوى على كلوريد البوتاسيوم )
ي يماثل القيمة المرافقة للتركيز العالي من المستخلص، وذلك ائكهرب

التأثيرات األزموزية التي قد تنتج من المستخلصات. أضيف  لفحص
جار لتكوين وسط النمو للبذور وعقمت األوساط ثم آ %1لكل معاملة 

سم.  1سم وقطرها  12مل في أنبوبة اختبار طولها  10منها كل وضع 
 )نسبة اإلنبات "Great Lakes 1995عقمت بذور الخس صنف "

دقائق متبوعًا  10م السطحي لمدة ( بغمرها في محلول التعقي90%–85
مرات متتالية في الماء المعقم. وضعت بذرة واحدة على  3بالغسل 

سطح الوسط المتصلب في كل أنبوبة وغطيت األنابيب برقائق 
سجلت درجات  األلومنيوم وحضنت في المختبر )درجة حرارة الغرفة(.

وكان ، Thermohygrographالحرارة طيلة فترة الدراسة باستخدام 
 س.        32-25بين  متوسط درجات الحرارة ما

 ( بستة معامالت CRD)العشوائية لكامل ااستخدم تصميم 
بذور(. حسبت  10أنابيب ) 10مكررات واحتوى كل مكرر على  5 و

أيام من التحضين وأجرى تحليل التباين لنسبة  9نسبة اإلنبات بعد 
 .%5حتمال اإلنبات واستعمل اختبار دنكن عند مستوى اال

 
 استخالص وفصل المكونات الطبيعية 

أجري االستخالص وفصل المكونات الطبيعية من المستخلص 
غ/ليتر( حسب الطريقة المستخدمة في دراسات  24المائي المركز )

 7.7ضبطت درجة حموضة المستخلص المائي عند  (.5، 2سابقة )
 ونقل NaHCO)3( عياري بيكربونات الصوديوم 0.1باستخدام 

يثيل يثر ثنائي اإلإمل  25المستخلص إلى قمع الفصل الذي يحتوى علي 
مرات بإضافة  7وأجري فصل المكونات الطبيعية بتكرار االستخالص 

( 1 يثر في كل مرة. جمعت المستخلصات العضوية )عضويإمل  25
 6.0بإضافة  2.0ثم ضبطت درجة حموضة المستخلص المائي عند 

( وأجري فصل المكونات بإضافة HCl) عياري من حمض كلور الماء
يثر، وأعيد االستخالص كما سبق. نقل المستخلص المائي إمل  25

( إلى زجاجة التخزين، أما األجزاء العضوية الباقية، فقد 1 )مائي
عياري محلول بيكربونات  0.10 مل من 40جمعت وأضيف إليها 

ل ( وأجري االستخالص بتكرار إضافة المحلو3NaHCO) الصوديوم
( إلى زجاجة 2 مرات ونقل الجزء العضوي )عضوي 5القلوي 

( لضبط درجة حموضة HClالتخزين. أضيف حمض كلور الماء )
مل من   40وفصلت المكونات باستعمال  2.0المائي إلى  المستخلص

مرات كما سبق. نقل  6يثر ثنائي االيثيل مع تكرار االستخالص إ
من قمع الفصل وركزت  (3 وعضوي 2 المستخلصان الناتجان )مائي

مل  1المستخلصات العضوية بتخفيض الضغط ليصبح حجمها أقل من 
 ثم جمدت العينات قبل إجراء بقية االختبارات.

 االختبار الحيوي للمستخلصات العضوية والمائية  
، 2 عضوي ،1 ضبط حجم المستخلصات العضوية )عضوي

ووضع كل مل بإضافة الماء. عقمت بذور الخس  15( إلى 3 عضوي
مل من  3عشرة منها في طبق بتري احتوى ورق إنبات، أضيف 

 ، عضوي2 ، عضوي1 ، عضوي2 ، مائي1 المعامالت: قياسية، مائي
لكل طبق. أغلقت األطباق باستعمال أشرطة شمعية  )البارافيلم(،  3

طيلة س  25وحضنت الوحدات التجريبية في حضانة عند درجة حرارة 
 فترة التجربة. 

( بخمسة مكررات. CRDالتصميم  العشوائي الكامل ) استعمل
أيام من  9حسبت نسبة اإلنبات في كل طبق وقيس طول الجذير بعد 

التحضين. أجرى تحليل التباين لنسبة اإلنبات وطول الجذير، وأجري 
 .%5اختبار دنكن للمتوسطات عند المستوى 

 
 الطبقة الرقيقة ذي كروماتوغرافىال

صات )العضوية والمائية( على لوح فصلت مكونات المستخل
دقائق،  10مم سبق تنشيطه لمدة  0.25( سمكها  254F 60سيليكاجيل )

 وذلك بوضع األلواح في منظومة المذيب حامض خليك وماء وبيوتانول
 األشعة فوق البنفسجية حصت البقع باستخدامف(. 2:1:2)
(UV( أو بخار اليود وقيس معدل السريان )Rfلكل بقعة منظ ).ورة 
 

 والمناقشة  النتائج 
 االختبار الحيوي للمستخلص المائي

أيام من التحضين في  4حدث إنبات لبذور الخس بعد 
المستخلصات المائية من جذور عنب الديب، وقد كان عدد البادرات 
وطول جذورها في الوحدات التجريبية يختلف باختالف تركيز 

تأثير  1 ويوضح جدول المستخلصات المستخدمة في هذه الدراسة.
أيام من التحضين. حيث  9المستخلصات في إنبات بذور الخس بعد 

انخفاض في نسبة اإلنبات معنويًا في البذور المحضنة في  لوحظ
غ/ليتر وذلك مقارنة بالمعاملتين القياسية  24 و 18، 12التركيزات  

(. وعند مقارنة 1 )جدول والمحتوية على ملح كلوريد البوتاسيوم
نبات انخفضت كلما المختلفة للمستخلصات وجد بأن نسبة اإل لتراكيزا

 زاد التركيز.
 فيتأثير المستخلص المائي من جذور عنب الديب  1يوضح شكل 

نمو بادرات الخس الناتجة من إنبات البذور المعاملة. لقد حدث تقزم بعد 
ويظهر التأثير  ،أيام من تحضين البذور في المعامالت المختلفة 9
اضحًا على الجذير. كما يظهر نقصًا في طول الريشة مع زيادة و

التركيز خاصة في البادرات النامية في الوسط الذي يحتوى على 
 غ/ليتر.  24 و 18، 12التركيزات 

 
 االختبار الحيوي للمستخلصات العضوية والمائية

نتائج تأثير المستخلصات العضوية  2 توضح البيانات في جدول
فقد انخفض اإلنبات  .راتهادإنبات بذور الخس وطول با فيوالمائية 
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 ن البذور في المستخلصين المائيين )مائييحضتأيام من  9معنويًا بعد 
، بينما 1 في المستخلص مائيبشكل كامل ( إذ ثبط اإلنبات 2 مائي ،1

. المستخلصان 2 في المستخلص مائي %24كانت نسبة اإلنبات 
ضا إنبات بذور الخس معنويًا ( خف3 وعضوي 2 العضويان )عضوي

على  ،%14 و 52مقارنة بالمعاملة القياسية، وكانت نسبة اإلنبات 
التوالي. وعند مقارنة درجة تثبيط اإلنبات بين المستخلصات العضوية 

 ال يختلف في تأثيره عن مائي 3 وجد أن المستخلص عضوي ،والمائية
أن هذا  إاّل، 1 المستخلص مائي فينبات ثبط وبالرغم من أن  اإل .2

. كان طول الجذير متقاربًا في 3 يختلف معنويًا عن عضوي لمالتأثير 
 أيام من حضن البذور في المستخلص عضوي 9البادرات الناتجة بعد 

 سم.  3.11ومتوسطها حوالي   2 مائي ،3 عضوي ،2 عضوي ،1
 ىلإ، فقد أدي ذلك 1 نبات في المستخلص مائيإنظرًا لعدم حدوث 

 عنوي في طول البادرات مقارنة ببقية المستخلصات. انخفاض م
 
 

 . تأثير المستخلص المائي من جذور عنب الديب1 جدول
(Solanum nigrum  L.) إنبات بذور الخس في Lactuca sativa  L. 

 أيام من التحضين. 9بعد 
Table 1. Effects of aqueous extract from roots of black 

nightshade on germination of lettuce seeds after 9 days of 

incubation. 
 

 )%( نسبة اإلنبات
Germination (%) 

    )غ/ليتر( تركيز المستخلص  
Extract concentration (g/L) 

90 a 6 
60 c 12 
62 c 18 
47 d 24 
88 ab الشاهد     (Control) 
84 ab معاملة كلوريد البوتاسيوم (KCl) 
 (CV)  ختالفمعامل اال 24%

ً عند مستوى احتمال   المتوسطات المشتركة بأحرف متماثلة ال تختلف معنويا
 حسب اختبار دنكن   5%

Means followed by the same letter are not significantly different 

according to Duncan’s test at P=0.05. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 جذور عنب الديبتاثير التركيزات المختلفة من  .1شكل 
(Solanum nigrum  L.)  فى بادرات الخس(Lactuca sativa L.)   بعد

 .أيام من التحضين 9
Figure 1. Effects of different aqueous extract concentrations 

of black nightshade, 9 days after incubation. 

 

 الطبقة الرقيقة  ذي كروماتوغرافىال
مستخلص من المستخلصات )العضوية  أمكن فصل مكونات كل

والمائية( إلى مجموعة من البقع على لوح سليكا جيل وقد كان عدد 
، على التوالي. وقد حسب 2و  5، 4، 3، 4 البقع في هذه المستخلصات

 . 3 ( لهذه البقع كما هو موضح في جدولRfمعدل السريان )
ر يتضح في هذه الدراسة أن المستخلص المائي الخام من جذو

عنب الديب يثبط إنبات البذور ويقزم جذور البادرات. وان زيادة تركيز 
ذلك، فأن  إلىاإلنبات والنمو. باإلضافة  المستخلص يخفض تدريجيًا

تجزئة المستخلص المائي الخام إلى مجموعة مكونات واختبار تأثيراتها 
خاصة من المستخلصات وبلنمو، اتثبيط  هبذور الخس، قد نتج عن في

 .3 وعضوي 2 عضوي، 2 مائي، 1 مائي
 

 تأثير المستخلصات العضوية والمائية من جذور عنب الديب .2 جدول
(Solanum nigrum  L.)  في إنبات وطول جذير بادرات الخس

(Lactuca sativa L.)   أيام من التحضين.  9بعد 
Table 2. Effects of organic and aqueous root extracts of 

black nightshade on seed germination and radicle length of 

lettuce, 9 days after incubation. 

 

 طول الجذير)سم(
Root length 

(cm) 

النسبة المئوية 
 لإلنبات  %

Germination (%) 

 

  نوع المستخلص
Type of Extract 

2.87  a 76 a الشاهد      Control 

  Organic extracts  المستخلصات العضوية

2.37  a 86 a 1 

3.87  a 52 d 2 

3.36  a 14 bc 3 

 Aqueous extracts  المستخلصات المائية
0.00  b 0 b 1 
2.87  a 24 c 2 

معامل االختالف  % 27 % 25.22
(C.V.) 

ً  المتوسطات في كل عمود والمشتركة بأحرف متماثلة ال  عند  تختلف معنويا
 ن.ختبار دنكاحسب  % 5مستوى معنوية 

Means within one column followed by the same letter are not 

significantly different according to Duncan’s test at P= 0.05.  

                                                                 
 

معدل السريان لمكونات المستخلصات العضوية والمائية من  .3 جدول
 .(.Solanum nigrum  L) ور عنب الديبجذ

Table 3. Rf values of the components of organic and aqueous 

root extracts of black nightshade (Solanum nigrum  L.). 

 

 
 

 البقع
Spot 

RF )معدل السريان( 

 المستخلصات العضوية
Organic extracts 

 المستخلصات المائية
Aqueous extracts 

1 2 3 1 2 

1 
2 
3 
4 
5 

0.31 
0.52 
0.69 
0.86 

- 

0.54 
0.67 
0.85 

- 
- 

0.53 
0.68 
0.79 
0.93 

- 

0.18 
0.33 
0.43 
0.55 
0.64 

0.78 
0.91 

- 
- 
- 

 

 
 g/L  0.0          6.0       12.0      18.0       24.0 غ/ ليتر   
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معظم نتائج الدراسات األخرى المتعلقة بهذه التداخالت أشارت 
 (،9، 8، 7، 6، 3) زيادة تركيز المستخلصات المائية النباتية أن إلى

( تسبب خالل فترة التحضين 1فات النباتية المخلوطة مع التربة )والمخل
لنسبة إنبات البذور أو نمو بادرات األنواع النباتية  ًاتدريجي ًاخفض

 ( 7األخرى. ومن ناحية أخرى، فقد سجل في أحد الدراسات )
 بعد  Curly cress (Lepidium  sativum L.)تثبيط إنبات بذور 

في مستخلصين عضوي ومائي من نبات أسبوع واحد من التحضين 
Lupinus albus L.. 
 ،خالل هذه الدراسةفر المركبات القياسية الفينولية انظرًا لعدم تو

نتمكن من تحديد طبيعة المكونات المفصولة على لوح  فلم
الكروماتوغرافى. على أية حال، من المتوقع أن تكون هذه  المركبات 

ة التي أظهرت فعالية في تثبيط لكل مستخلص من المستخلصات السابق
اإلنبات والنمو، من مجموعة المركبات الثانوية الفينولية في طبيعتها. 

 نبات لقد وجد في دراسات سابقة أن المستخلص المائي الخام من
Lupinus albus L. - كان فعااًل في تثبيط  -بعد تنقية وفصل مكوناته

مستخلصة تتكون من ن المكونات الأ( و7اإلنبات ونمو البادرات )
 ( والكلوروجينيك Caffeic acidمركبات فينولية أهمها حمض الكافييك )

(Chlorogenic acid( )5( وحمض الكوماريك )Coumaric acid( )4 )
 (.Hydroquinone ( )10وهيدروكوينون )

 

 

 
Abstract 

Altajouri, J.B and A.M. Ghanuni. 2003. Effects of Aqueous Extract of Black Nightshade (Solanum nigrum L.) Roots on 

Seed Germination and Growth of Seedlings of Lettuce (Lactuca sativa L.). Arab J. Pl. Prot. 21: 31-34. 
Aqueous extracts from the dry roots of black nightshade (Solanum nigrum L.) were obtained using soxhlet extraction method. The effects 

of the extracts on the germination and growth of lettuces (Lactuca sativa L.) seedling were examined. Aqueous extract was partitioned by 

successive extractions using diethyl ether and bicarbonate solution. The fractions from these extracts were analyzed using thin layer 

chromatography. The results indicated that the aqueous extract significantly reduced germination and seedlings length. Germination was also 

reduced in the seeds treated with some of the organic and aqueous extracts. Several spots were recovered on the plates from each fraction, and 

their Rf values were measured and found to be different. 

Key words: Allelopathy, extracts, Solanum nigrum L., lettuce seedlings, Lactuca sativa L. 
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