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هدإء  إ 

لى اللذان تغمرني دعواتهما في كل مكان و حين " إ ...من ربياني صغيرا إلى

   .ما تاجا فوق رأسيكو أبقا ماكفي عمر  المولىأطال  والداي الكريمين" 

  ." األعزاء أخوتي"  في هذه الحياة و مصدر فرحي سندي إلى

سيدة "معلمتي في المدرسة اإلبتدائية ال يمكنني أن أنسى في هذا المنبر و طبعا 

 . و جازاكي عني خير الجزاء و جعل الفردوس ثوابكرحمك هللا  "ربيعة

األساتذة الذين كانوا معنا  إلى أستاذنا المشرف "الدكتور شويخ عاطف" و كل

 خير سند طيلة سنوات الدراسة

إلى من شاركنا سنوات الدراسة ,أصدقائي : عبد الجبار, لقمان, عمر عبد 

و البقية و إلى كل الزمالء و الزميالت و كل  ,خليفةالنور, عمر, أحمد, وائل

 من مد يد العون من قريب أو بعيد في إتمام هذا العمل

ار ب  د الج   عب 



هد  إءإ   

ذا العمل وأرجوا أن يجعله شمعة تنير المكتبات ھداني وأعانني على إنجاز ھشكر هللا أوال وآخرا الذي 
 العربية  .إلى معلم األمة ورحمة هللا للبشرية الحبيب المصطفى صلى هللا عليه وسلم.

ى في سبيل إسعادي عل جهداإلى من أفضلها على نفسي ولم ال فلقد ضحت من أجلي, ولم تدخر 
 الدوام.)أمي الحبيبة: مبروكة(

 كي يبقى الطريق أمامي نورا ساطعا أغلى وأعز البشر إلى من أطفأ من شموع أيامه

 )والدي الحبيب: معمر(

 إلى جسر المحبة والعطاء والصدق والوفاء " إخوتي وأخواتي "

 " عائلتي الكريمة " ھذامقامي  يشرفهمإلى من 

 األعزاء "احمد التجاني "وسيف الدين "عاطف "محمد الطاهر "إلى رفقاء الدرب الطويل أصدقائي 

لى جميع طلبة دفعة ماستر  2021وا 

 ورثة األنبياء " أساتذتي الكرام" إلى رواد الفكر و

 إلى كل يد قدمت العون في السر والعلن برحاب صدورهم وذّللوا لنا الصعاب في إعداد

 المذكرة ووجهونا الى طريق العلم. ھاته

يد حمه لخضر ـ ھالعلم الذي أفخر بها وأتمنى أن ترفع رأسها بي ـ جامعتي جامعة الش إلى منبر
 الوادي

 إلى كليتي المبدعة كلية علوم الطبيعة والحياة

 وزين عملي بنظراته ـ إليكم جميعا ھنا إلى كل من مر من 

 ذا....ھ جهديدي ثمرة ھأ

ه ف  لي 
 خ 



كرإت  
ش   ت 

النهار, هو العلي القهار,األول و  أول من يشكر و يحمد آناء الليل و أطراف
اآلخر و الظاهر و الباطن , هو الذي شملنا بنعمه و من علينا بكرمه سبحانه 
إذ أرسل فينا عبده و رسوله و حبيبه سيدنا محمد إبن عبد هللا عليه أزكى صالة 
و أطهر تسليم, أرسله بقرآنه المعجز المبين فعلمنا ما لم نكن نعلم و حثنا على 

 .و طلبه العلم 

و الشكر الجزيل موصول إلى كل معلم أفادنا بعلمه من أول المراحل الدراسية 
 حتى هذه اللحظة

كما ترفع كلمة شكر إلى الدكتور المشرف "عاطف شويخ" الذي كان معنا خير 
 سند في إنجاز هذه المذكرة

كذلك الشكر موصول إلى كل األساتذة الكرام أعضاء اللجنة المناقشة لهذه 
 ذكرةالم

 كما و نشكر كل من مد يد العون من قريب أو من بعيد في إتمام هذا البحث

يسعنا إال أن ندعو هللا عز و جل بالتوفيق و السداد في كل  و في األخير ال
 دروب حياتنا

ار ب  د الج  ه   ـــ  عب  ف  لي 
خ   

  



 

 الملخص

التأثيرات األليلوباتية  حول تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ومناقشة ما تم نشره في الدراسات السابقة
للوصول إلى مقارنة Ruta Montana و السذاب  Aretrmisia herba-alba المختلفة لنبات الشيح

 واضحة حول القدرة ألليلوباتية للنباتين .

 Sciencedirecte , Google محركات البحث اإلستعانة بمكاتب المقاالت و  خاللمن 
scholar , ResearchGate , academia.edu  صلة المكنا من التوصل إلى الدراسات ذات ت

التي  اإلستبعادو  القبولحسب معايير  و اإلنتقاء الفرز و عملية بعد  و ذلكمقاالت  9والتي شملت 
 و توفر النص الكلي. نوع الدراسة , المرجعتضمنت موضوع 

تات األليلوباتية  عامل زيادة تركيز مستخلصات النباهذه الدراسة تم مراجعة و مناقشة  خاللمن 
 عوامليتمحور حول خمسة  للنباتينكان التأثير األليلوباتي   حيث . آخر نبات 17و مدى تأثيره على 
 حيثالوزن الصافي و عدد األوراق . , جموع الجذري و نمو الجزء الهوائينمو الم ,هي نسبة اإلنبات 

المواد التي تعمل على تثبيط عوامل النمو لدى حتوائهما العديد من إل ت النباتين قدرتهما األليلوباتيةأثب
زيادة خالل من التأثير المتشابه و المتقارب للفعل األليلوباتي للنباتين  كما أن المستهدفةالنباتات 

التركيز هي أهم عامل إلبراز التأثير المثبط للنباتين فكل ما زاد تركيز المواد األليلوباتية نقص النمو أو 
  توقف كليا .

, النشاط األليلوباتي ,  Aetrmisia herba-alba , Ruta Montanaمات المفتاحية : الكل
 ., المواد األليلوباتية  دراسة مقارنة

  



 

Abstract 

This study aims to identify and discuss what has been published in 
previous studies about the different allelopathic effects of Aretrmisia herba-
alba and Ruta Montana, in order to reach a clear comparison about the 
allelopathic ability of the two plants. 

by Using data bases  Sciencedirecte, Google, ResearchGate, 
Academia.edu, we were able to access relevant studies  and select based 
on acceptance and review criteria that included subject reference, type of 
study, screening, and availability of the full text. 

Through this study, the factor of increasing the concentration of 
allelopathic plant extracts and its effect on 17 other plants was reviewed and 
discussed. Where the allelopathic effect of the two plants revolved around 
five factors: germination percentage, root system growth, aerial part growth, 
net weight and number of leaves. The two plants proved their allelopathic 
ability because they contain many substances that inhibit the growth factors 
of the target plants, and the similar and close effect of the allelopathic action 
of the two plants through increasing the concentration is the most important 
factor to highlight the inhibitory effect of the two plants. 

Keywords: Artemisia herba-alba, Ruta Montana, allelopathic activity, 
comparative study, allelopathic substances. 

  



Résumé 
Cette étude vise à identifier et à discuter de ce qui a été publié dans des 

études précédentes sur les différents effets allélopathiques de Armoise, 
Aretrmisia herba-alba et Ruta Montana, afin de parvenir à une comparaison 
claire sur la capacité allélopathique des deux plantes. 

En utilisant Sciencedirecte, Google, ResearchGate, Academia.edu, nous 
avons pu accéder à des études pertinentes et sélectionner en fonction de 
critères d'acceptation et d'examen comprenant la référence du sujet, le type 
d'étude, la sélection et la disponibilité du texte intégral. 

A travers cette étude, le facteur d'augmentation de la concentration 
d'extraits de plantes allélopathiques et son effet sur 17 autres plantes a été 
revu et discuté. Où l'effet allélopathique des deux plantes tournait autour de 
cinq facteurs : pourcentage de germination, croissance du système racinaire, 
croissance de la partie aérienne, poids net et nombre de feuilles. Les deux 
plantes ont prouvé leur capacité allélopathique car elles contiennent de 
nombreuses substances qui inhibent les facteurs de croissance des plantes 
cibles, et l'effet similaire et proche de l'action allélopathique des deux plantes 
en augmentant la concentration est le facteur le plus important pour mettre 
en évidence l'effet inhibiteur. des deux plantes. 

Mots clés : Artemisia herba-alba, Ruta Montana, activité allélopathique, 
étude comparative, substances allélopathiques. 
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 63  (WAHA) الصلب
 القمح نبات لبذور اإلنبات خصائص بعض على السذاب لنبات الطيار الزيت مستخلصات تأثير : 25 جدول

 MBB 65) الصلب
 السلبين نبات لبذور اإلنبات خصائص بعض على ابالسذ لنبات الطيار الزيت مستخلصات تأثير : 26 جدول

 66  )الخرفيش( المريمي
 الطيون  نبات لبذور اإلنبات خصائص بعض على السذاب لنبات الطيار الزيت مستخلصات تأثير : 27 جدول

 67  الدبق
 الدوسر نبات لبذور اإلنبات خصائص بعض على السذاب لنبات الطيار الزيت مستخلصات تأثير : 28 جدول

 68  المنتفخ
 الشويعرة نبات لبذور اإلنبات خصائص بعض على السذاب لنبات الطيار الزيت مستخلصات تأثير : 29 جدول

 69  الصلبة
 القمح نبات لبذور اإلنبات خصائص بعض على السذاب لنبات الطيار الزيت مستخلصات تأثير : 30 جدول

 70  اللين
 الخس نبات لبذور اإلنبات خصائص بعض على السذاب لنبات الطيار الزيت مستخلصات تأثير : 31 جدول

 71  الكناري  والخرفار
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 مقدمة
مالحظة ما حوله من ظواهر و مواد و كائنات حية بدراسة و   نآالف السنين إهتم اإلنسا ذمن

ين مالحظاته و دراساته و إستنتاجاته , و ينال عالم النبات نصيب األسد من نباتية و الحيوانية  و تدو 
تصنيفها ثم أنواعها و بالغا بإكتشاف النباتات و  اهذه الدراسات فمن المعروف أن اإلنسان أبدى إهتمام

 ائف الظاهرية و الباطنية التي يقوم بها النبات في سبيل إكمال دورة حياتهظإنتقل إلى مالحظة الو 
 .(2009دحية,)

هي ظاهرة األليلوباتية  حديثاالتأثيرات التي تم التركيز عليها من قبل العلماء ائف و ظمن أهم الو 
Allelopathy   أو التضاد الكيميائي بين النباتات حيث تم إستخدام هذا المصطلح ألول مرة من قبل

هذا الموضوع الشيق و ثم إنطلقت األبحاث و الدراسات حول  Hans Molisch العالم النمساوي  
 . تنوع أساليبها و تأثيراتها األليلوباتيةات و الذي ال يزال يشوبه بعض الغموض لتنوع النبات

نظرا لمساحتها الشاسعة, لموقعها ي تنتمي الجزائر إلى البلدان اإلفريقية المعروفة بتنوعها البيولوج
مما ساهم في ظهور العديد من األنواع وأيضا لخصائصها المناخية المتباينة  اإلستراتيجيالجغرافي 

تم اإلبالغ عن كثير من النباتات األليلوباتية نباتي و  نوع 3511النباتية حيث تم إحصاء أكثر من 
من أهم الشيح و السذاب يعتبر .  (2013)أيت كاكي, سواء في المناطق الشمالية أو الصحراوية

ينتمي نبات و الكبيرة خاصة في المناطق الصحراوية  األنواع النباتية التي عرفت بقدرتها األليلوباتية
بينما نبات السذب الجبلي المعروف محليا بنبات الفيجل إلى  , Asteraceae إلى عائلة Artemisia شيحال

بيض المتوسط األكثيرا في الطب التقليدي في بلدان البحر  استعمال ,  RUTACEAEالعائلة السذابية 
 .(1997)حليمي, عليهاالتي انصب تركيز الباحثين  ديد من المركباتعلى الع ماحتوائهو ذلك إل

تأثر المواد األليلوباتية للشيح و السذاب بأشكال مختلفة  على النباتات المجاورة مؤدية إلى تثبيط  
. و قد تعددت األبحاث  العلمية و التجارب البحثية من قبل الباحثين حول و تأخير و ربما منع نموها

ألليلوباتي للشيح و السذاب بإعتماد العديد من المنهجيات لمالحظة وتحديد األثر و الفعل التأثير ا
 .األليلوباتي للشيح و السذاب على النباتات النامية بجوارهما

أنه لوحظ عدم وجود  إالومتنوعة في هذا المجال  لكن بالرغم من توفر خامة علمية زخمة 
 .عن النشاطية األليلوباتية للنباتين  ي الدراسات السابقةمراجعة منهجية تولف بين ما تم نشره ف
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محاولة مقارنة التأثير األليلوباتي لكل من الشيح و الحاجة للوقوف على  تبرز وفي هذا الصدد 
مقارنة التأثير األليلوباتي للنباتين  اللالمنشورة, وهذا من خ بعض المراجع  حصر ومناقشةالسذاب و 

ما هي التأثيرات  لمحاولة معرفة قرب منهما  بال ة على النباتات الناميةو تأثيراته الفسيولوجي
و هل هناك إختالف بين تأثير هاذين  للشيح  و السذاب على نمو النباتات األخرى الفسيولوجية  

 . النباتين

في الدراسات و التوصل إليه مناقشة بعض مما تم نشره  في تبلورت أهداف هذه المذكرة  كما 
معرفة مدى , للشيح و السذاب على نمو النباتات األخرى  التأثيرات الفسيولوجية بخصوص  السابقة 

 . محاولة إكتشاف اإلختالف بين التأثير األليلوباتي للنباتين  والتأثير األليلوباتي لكال النباتين 

ذاب دراسة نباتية للشيح و السشملت هذه المذكرة جزأين نظري و عملي, حيث ضم الجزء النظري 
الجزء العملي تمثل في دراسة منهجية أما . و المركبات األيضية  و التعريف بالنشاطات األليلوباتية 

ص البيانات منها,تقييم جودتها, توليف نتائجها و كذا للمراجع تضمنت البحث عن الدراسات , استخال
 . ية للنباتين  في محاولة للمقارنة و إستنتاج آلية عمل الميكانيكية األليلوبات مناقشتها
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 الدراسة النباتية
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  Rutaceaeابية العائلة السذ 1

) في بعض الحاالت شوكية هذه العائلة مكونة أساسا من أشجار و شجيرات  

Bruneton,2005  )و أوراق  , ونادرا نباتات عشبية مميزة بجيوب إفرازية  وغالبا لها رائحـة نفاثـة

متبادلـة بسيطة أو مركـبة راحية أو ريشية و أحيانا تختزل إلى أشواك , وهي عديمة األذينات  واألزهار 

جنس و  150ثنائية الجنس و أحيانا أحادية الجنس مرتبة في نورات مختلفة , هذه العائلة ممثلة ب 

المناطق المرتفعة الحرارة من نوع وهي واسعة االنتشار في المناطق اإلستوائية والمعتدلة و  1500

نصف الكرة الشمالي و الجنوبي خاصة إفريقا الشمالية وأستراليا , والعائلة السدابية لها قيمة اقتصادية 

 كبيرة جـدا فهي تضم نباتات الفواكه و الزينة و النباتات الطبية .

 (Bézanger et al.,1980   ؛Gaussen et al .,1982   ؛Bruneton ,2005) 

 

 Ruta montana( (Kouri, 2004 السذاب الجبلي اإلنتشار الجغرافي لنبات  :1شكل 
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   Ruta montana L.  نبات السذاب 1.1

 الوصف النباتي 1.1.1
سم و الساق نحيل وصلب ذو أوراق خضراء مزرقة  60إلى  30هو نبات معمر ذو علو 

( Aissa,1991لألسفل ) حافتهامستطيلة ملفوفة  مقطوعة إلى أجزاء خطية وهي رمحية أو في الغالب

إلى  4, األزهار صغيرة ذات الرائحة المميزة.الجهة العلوية للورقة تخفي بثراة إفرازية للزيوت األساسية 

قعرة ذات  سنينات على الحافة , نورات , البتالت م 6إلى  5ملم ذات لون أصفر مجتمعة في  5

حرة متعددة البويضات في نموذج ملتحم , الثمار حادة و مستديرة  كرابل 6إلى  4الزهرة يحـمل  يسر ك

 Quezel etذات علبة كروية مفتوحـة بصمامين تسمح بظهور بذور كرويـة سوداء و المعـة   )

Santa, 1963  ؛Aissa,1991   ؛Armando,2001) 

 

 (2009ة اإلزهار)بلقسام , في مرحل Ruta montana: الجزء الهوائي لنبات  2شكل 
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 نتشاراإل  2.1.1
معروف بشكل جيد في الجزائر حيث توجـد في المناطق الجبلية و المناطق التي تحتوي على 

فريقيا الجنوبية  الحصى وكذلك التالل , أما الموطن األصلي للنبتة هو أوربا الجنوبية و الغربية وا 

(Aissa ,1991) 

 التسميـــــة   3.1.1
الجميلة ) األنيقة ( , نبتة الحـظ , أمـا في الطب التقليدي  Rue كـسماء عدة أ  Rutaللجنس 

الذي يعني   Réauالذي يعني حفض أو    Ruomaiyneباسم  تعرفـ Rutaاليوناني و الالتيني  

الفيجل نقل عن ابن البيطار تحت اسم السذاب  مسمى( . Armando 2005,معفى من المرض )

ذكر أيضا من طرف الغساني. وفقا للكتاب, وهذه  للغة الفارسية. الفيجستعارة من الوكلمة  الفيجل م

في ( و (RAUTAالمانيا في :  التسمية تتوافق مع األنواع البرية, ويعرف باألمازيغية باسم أورمى.

في (MILOUAN 2004) (Ruda)في اسبانيا و ((Rutaفي إيطاليا ( و (RUTAفرنسا 

 (Bonnier, 1999)  (Rue)إنجلتر

ها من خالل الورقة, كتلة والتي تختلف فيما بين  Ruta من جنس أنواع لجزائر هنالك اربعهفي ا 

 : و هي الثمار و القنابات

Ruta montana,Ruta angustifolia, Ruta chalpens ,Ruta latifolia (Bassard et 

Cuissance, 1981) 
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 الوضع التصنيفي  4.1.1
 (01)الجدول كما هو موضح فيت فيجل الجبل صنيف نبافإنه يمكن ت تصنيف التطوري حسب ال

 Ruta montana (Kouri, 2004): التصنيف النباتي للسذاب  1جدول 

Règne PLANTAE 

Embranchement SPERMATOPHYTA 

Sous-embranchement ANGIOSPERMAE 

Classe DICOTYLEDONAE 

Sous – classe ROSIDAE 

Super order                                                                           MALVANAE 

Ordre SAPINDALS 

Famille RUTACEAE 

GENRE                                                                        RUTA 

Espece Ruta montana  L. 
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 تقليـــدي في الطب ال  ستعماالت السذابإ 5.1.1
هي عشبة طبية استعملت لفترة طويلة ضد السم, كحرز ضد الشعوذة عند اإلغريق و لتحسين الرؤيـة 

 .(02الجـدول)مكن تلخيصها في يعند الرومان, وهي تستعمل حاليا لعدة أغراض عالجية, 

  (2009 ,بلقسام) Ruta montana  : اإلستخدامات الطبية للسذاب  2جدول 

الجزء  البلد 

 المستعمل

 المرجع العالج طريقة االستعمال 

استعمال عن طريق  الجزء الهوائي  الجزائر

 الفم 

-مدر للطمث -

 مجهض 

طارد للديدان  - 

 المعوية

 دواء معرق  -

) Baba aissa   ,

1991 ) 

 استعمال خارجي 

 ) موضعي (      

 ضد الروماتزم  -

ضد العفن  -

 لتقرحات )الخمج( وا

غسل الفم لعالج  -

 اللثة 

  Ben kiki , (2006( مدر للطمث - عن طريق الفم كل النبات إسبانيا
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ضد التشنج  -

 مجهض

 ضد دودة األمعاء  -   

 ضد الحمى  -

ضد نقص السكر  - عن طريق الفم الجزء الهوائي  المغرب

 في الدم 

 مجهض  -

 ضد دودة األمعاء  -

 ضد الصرع  -

 حمى ضد ال -

) Bnouham  

(2002 ,  

استعمال خارجي    

 )موضعي(   

 ضد الروماتيزم  -
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هو معروف جدا لدى الصينيين ويستخدم ألغراض  و م استعمال الفيجل في الطب الصينيت
( وله استخدام تقليدي واسع للغاية كما انه يعتبر من Rubin, 1988عالجية وكذلك للطهي كتوابل )

 تات التي لها خصائص طبية فمن بينبين أهم النبا

 استعماالتها ما يلي:

 Srivastava et al., 1998; Kong etيعتبر محفز مطهر, مضاد للطفيليات وللروماتيزم )
al., 1998 كما تم استخدامه في العصور القديمة في اليونان ومصر لتحسين النشاط البصري )

(Larousse, 1997) 

 ,.Kirtikar et alن هم عرضة لنوبات الصرع والهستيريا )يستعمل في عالج المرضى الذي 
1984; Bezonger et al., 1986 ,و يتم استهالك شاي الفجل لتخفيف المغص, آالم المعدة )

 (Nicolas, 1999الحمى, مشاكل القلب وأالم األذن )

يفتت  كما تستعمل الثمار االوراق والبذور ويؤخذ كملين في حاالت اإلمساك, ومقوي للعظام,
حصى المرارة والكلى, ويهدئ نوبات الربو والسعال الديكي ولعالج التدرن الرئوي, خافض 

 Gutierrez etللكوليسترول, مضاد للبدانة, مضاد لآلالم الرئوية والعصبية ومضاد للجراثيم. )
Perez, 2004; Jha, 2007( مضاد لألكسدة )Lugasi et al., 2005( مضاد لألورام )Kim et 

al., 2011( مضاد للمواد المطفرة )Nakamura et al., 2008( مكافح لمرض السكري )Shukla 
et al., 2011 ) 

والتي أثبتت قدرته  ( Metzger, 1932)يعتبر مخفض لضغط الدم وذلك حسب دراسة قام بها
 .على خفض ضغط الدم, مما يجعله عشبا مفيدا لعالج األوعية الدموية 

1.5.1.1 النشاط المضاد لألكسدة 
كن الفحص الكيميائي للنبات من التأكد من وجود قلويدات وتانينات ثنائية وكذلك ثالثي التربان م

وقد تم اختبار مستخلصات مختلفة من السذاب الجبلي   الصابونوزيدات واالنتوسيانينات  و كذلك
( FRAPو DPPHألنشطتها المضادة لألكسدة وقد كشف تقييم هاته الفعالية بطريقتين )محاصرة 

 ((Allouni,2018مخبريا ان مختلف المستخلصات ذات نشاط عالي كمضادات لألكسدة.
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2.5.1.1 النشاط المضاد للبكتيريا 
نشاطا مضادا للبكتيريا يعمل بفعالية على حمايته  Ruta Montanaيمتلك نبات السذاب الجبلي 

بكتيريا ظهور من االمراض النباتية حيث أظهرت التجارب المتحصل عليها من االختبارات المضادة لل
( لجميع B. cereus, S. aureus, S. typhimurium et E. coliمم )18اقطار تثبيط تتجاوز 

المستخلصات التي تم دراستها مما يثبت حساسية عالية للبكتيريا تجاه العوامل المختبرة.) 
Allouni,2018) . 

3.5.1.1 النشاط المضاد للفطريات 
طا مضادا للفطريات حيث اثبتت الدراسات نشا Ruta Montanaيمتلك نبات السذاب الجبلي 

 فعالية مختلف المستخلصات ضد الفطريات حيث اثبتت هاته الدراسات خصوصية ملحوظة لفطر 

Aspergillus niger  علىFusarium oxysporum  .لكل من األوراق والبذور
(Allouni,2018) 

4.5.1.1 السمية 
يدات الكلية المستخلصة من األجزاء العلوية أجريت دراسة لتقييم السمية الحادة والشبه الحادة للقلو 

. وقد  Swiss Albinosعند كل من الفئران ذكور و إناث من ساللة  Ruta Montanaلنبات 
السمية الحادة عن طريق الجرعات  لدى  بتقييمسمحت لنا طرق الحساب والرسوم البيانية المختلفة 

ور انخفاض معنوي في الوزن النسبي للرئتين بعد حيث سجل عند الذك, الفئران الذكور واإلناث الفئران 
ساعة و في الكبد بعد خمسة أيام , في حين لوحظ انخفاض معنوي في الوزن النسبي للرئة وزيادة  24

ساعة عند اإلناث . لم يتغير كل من )الكرياتنين واليوريا ( بشكل معنوي  24معنوية في وزن الكبد بعد 
كما أظهرت معامالت الدم )الكريات الدموية البيضاء نسبة الخاليا عند الفئران الذكور واإلناث . 

ساعة عند الفئران إناث ,  24ارتفاعا معنويا وانخفاض معنوي في متوسط الحجم الكلي بعد  )اللمفاوية
في حين لم يتم تسجيل أي شيء في الخصائص الدموية للذكور . دراسة السمية الشبه الحادة على 

أظهرت  بجرعات مختلفة Ruta montanaناث المعالجة بالقلويدات الكلية لنبات الفئران الذكور واإل
زيادة كبيرة في الكتلة النسبية للخصيتين عند الفئران الذكور والطحال لدى الفئران اإلناث على التوالي 

الفئران  مع انخفاض في وزن كبد الفئران الذكور , لم يلحظ أي تغيير في قيم اليوريا , والكرياتينين عند
ة كبيرة في الذكور , ولكن كان هناك انخفاض ملحوظ في الفوسفاتيز القلوي عند إناث الفئران , زياد
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لدى الفئران الذكور واإلناث على التوالي , وتوضح المقاطع النسيجية للكبد و الكلي خاليا الدم الحمراء 
 ((Allouni,2018ذكور واإلناث. والدماغ , ازدحام كلوي وكبدي مع وأورام دماغية لدى الفئران ال
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 Asteraceaeعائلة النجميات  2
 1.100( من اكبر الفصائل النباتية عددا, إذ تشمل نحو Asteraceaeتعد الفصيلة النجمية )

(. وهي فصيلة واسعة االنتشار , حيث تتوزع في Espaceنوع) 25.000( و Genreجنس )
يا, وكذلك وسط أمريكا وجنوبها رق وشرق آسيا وأفريقالمناطق االستوائية والمعتدلة الجنوب, جنوب ش

نوع  408( وأكثر من Genreجنس ) 109وتضم حوالي , في الجزائر  (2011. مخلوف و آخرون (
(Espaceفي الجزائر )) فالغالبية العظمى من الفصيلة النجمية تتواجد على شكل ( 2018, زعيتر ,

% (. تتكون نباتات 2شجيرات تمثل نسبة قليلة )نحو نباتات عشبية معمرة في حين أن األشجار أو ال
الفصيلة المركبة  من أوراق متبادلة وقد تكون متقابلة, بسيطة عديمة االذنيات, وقد تتحور إلى أشواك 

تتميز هذه .( 2011, .مخلوف و آخرون (في النباتات الجافة, ذات تعرق ريشي وقد يكون متوازي 
, وأيضا cartamusو cynaraبأهميتها االقتصادية مثل جنس  العائلة إضافة إلى تنوعها الكمي,

, كما نجد بعضها Artemisiaو  Inula, وخاصة الطبية مثل جنس Helianthusالغذائية مثل جنس
مخلوف و آخرون. (  Asterو  Calendulaو  Chrysanthemumيستخدم كنبات زينة مثل جنس 

2011) 

 نبات الشيح  1.2
منذ بداية القرن الرابع  Xenophonنين , وصفه المؤرخ اليوناني هو نبات معروف منذ آالف الس

من قبل عالم النبات اإلسباني إجناسيو جوردان  1779إدراجه في عام  وصفه و قبل الميالد  و تم

(. هو نبات علف في المقام األول , له 2013 ,)آيت كاكي ضمن الئحة النباتات الطبية ديل ريو

 (.2007,قابضة بسبب إحتوائه على زيتوت طيارة )بـن عشورةرائحة و طعم مميز و طبيعة 

 تسمية نبات الشيح  1.1.2
يسمي في الجزائر الشيح أو الشيحية, باألمازيغية آزر أو افري, وبالالتينية يسمى اآلرتيميزيا,  

نوع  20وفي الواقع هناك العديد من األنواع للشيح المنتشرة في جميع بقاع العالم حيث يزيد عدده عن  

شيح العطارين او  , و A.glaciala و الجبلي  A.maritima  والبحري  A.santonicumلخراساني ا
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و غيره من األنواع  وحتى إن كانت من نفس الفصيلة فإن فعاليتها تكون   A.judaica البعيثران

 (1997بيض. )حليمي, مختلفة  لذا كان من األفضل إطالق كلمة الشيح األ

 الشيح عشبة ل يتصنيفالوضع ال  2.1.2
 ( 2010)عمر, artemisia herba alba: التصنيف النباتي للشيح 3جدول 

 Plantae المملكة
 Tarcheobionata تحت مملكة
 Spermatophyta   فوق شعبة

 Magnoliophta شعبة
 Magnoliopsida صف

 Asteridae تحت صف
 Asterales رتبة
 Asteraceae عائلة

 Asteroideae ائلةتحت ع
 Anthemideae فصيلة

 Artemisiinae تحت فصيلة
 Artemisia جنس
  Artemisia herba alba Asso نوع
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 Artemisia herba-albaالشيح  نباتوصف   3.1.2
سم  40ارتفاعها إلى حوالي يصل فروع كبيرة  و الشيح شجيرة برية معمرة ذات أورق مركبة

لالوراق تكون بيضاوية كروية الشكل ثنائية الرويشات ذات فصة  الحوامل االولى ,قاسية  الجذور

   زهرات 4-2ـ نهاياتها الجالسة ب تحملمتطاولة ثنائية السنيبالت بتفرعات بسيطة 

   (Dob and Benabdlkadare .,2006 ; Abou El-Hamad et al.,2010)   

في اوائل نموه تكون لون ( النبات الذي يحتوي على مادة السانتوسين 1996حسب الدجيوي ) 

ساقة حمراء في حين الذي اليحتوي هذة المادة تكون لون ساقة خضراء وكل أنواع الشيح تنتج زيوت 

 )1998رفعت,( تستعمل بخورا أي تحرق في المنازل لتطهيرهاعطرية قوية الرائحة   

 

 ( 2010)عمر, artemisia herba-alba: نبات الشيح 3شكل 

 خصائص نبات الشيح  4.1.2
 artemisia herba-alba  هو نبات خشبي منخفض الخضرة, قادر على التأقلم  بشكل جيد

مع الظروف المناخية الجافة و الصعبة . يسمح الشكل الثنائي الموسمي ألوراقها  بتقليص سطح 
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فة جدًا على السطح التبادل و تقليل النتح  بالتالي تجنب فقدان الماء , وبفضل نظام جذورها الكثي

  .تستطيع تعزيز أي رطوبة سطح تسببها أمطار قليلة

سم, ويمكنها اإلستفادة من  20هذه األنواع قادرة أيضًا على استغالل رطوبة التربة حتى عمق 

يبدأ إزهار هذا النوع  . كسور القشرة األرضية للوصول إلى مناطق الرطوبة خاصة في التربة الكلسية

 Matteucci)تتطور في الغالب في نهاية الصيف األزهارفي يونيو / حزيران لكن  في أغلب األحيان

et al, 2008) 

  اإلنتشار 5.1.2
مناطق واسعة من شمال الكرة األرضية , خاصة   Artemisia تنمو األنواع النباتية التابعة لجنس

 ,Vernin) 1995)في المناطق القاحلة وحوض البحر األبيض المتوسط , تمتد حتى غرب الهمااليا 

الموطن األصلي لنبات الشيح غير معروف, لكن الغالب أن موطنه االصلي هو  باكستان نظرا 

السانتونين للكميات الضخمة التي تنمو هناك فهي المصدر االول عالميا لهذه العشبة  . كما أن مادة 

  )1996الدكتوي ,  (تنتشر كثيرا في روسيا  الموجودة  في أزهار الشيح
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 ( 2010)عمر, artemisia herba alba: اإلنتشار الجغرافي لنبات الشيح  4شكل 
 

 التركيب الكيميائي  6.1.2
 حتوي على :ي Artemisiaلجنس  الهوائي الجزءكشفت العديد من الدراسات الكيميائية أن 

 ( 0.21الفسفور )% 

  ( 1.92الصوديوم)% 

  (0.48) الكالسيوم% 

 ( 1.96البوتاسيوم)% 

 ( 0.53المغنسيوم )%(1997 ,.آخرون  و عطية). 

 ( 18مركبات األيض األولية: سكريات, بروتينات, دهون)%  

  مركبات األيض الثانوية: تتمثل أساسا في الزيت األساسي, مركبات فينولية )األحماض

 .(2009 .,و آخرون  )عقبةالفينولية, فالفونيدات, حموض الدباغ(, قلويدات و الصابونين 
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   Artemisia herba-albaلنبات الشيح لنشاط البيولوجيا  7.1.2

1.7.1.2 النشاط المضاد لألكسدة  

و الثانينات غنية بالمركبات التي لديها نشاط مضاد لألكسدة مثل الفالفونيدات,  الشيح نبتة 

وجد أن النشاط المضاد لألكسدة للزيت األساسي منخفض  خاصة في الجزء الهوائي حيث  البوليفينول

المستخلص المائي والعضوي ظهر نشاط مضاد لألكسدة عالي مقارنة بما ظهر للزيوت بينما في 

 .( Akrout et al., 2011)األساسية 

2.7.1.2  النشاط المضاد للبكتيريا 

نشاط مضاد للبكتيريا يعمل على حمايتها من األمراض  Artemisiaتمتلك النباتات من جنس  

البكتيريا   أكثر منكبيرة ضد البكتيريا ذات الغرام الموجب أظهرت النتائج أنه يمتلك فعالية حيث  النباتية

 (Naili et al., 2016)ذات الغرام السالب 

3.7.1.2 النشاط المضاد للفطريات  
في التخلص من الفطريات التي تؤدي إلى تلف النباتات والمحاصيل  الشيح استخدم نبات 

راسة لمعرفة التأثير المضاد للفطريات الزراعية. بينت النتائج التي تم الحصول عليها من خالل إجراء د

 حيث اثبت  (mycorhizeعلى الجذريات الفطرية ) ات هذه العائلة للمستخلص المائي لجذور نبات

  (Boudjouref , 2011)ية التخلص من هذه الفطريات إمكانأن له المستخلص المائي 

4.7.1.2 النشاط كمبيد للحشرات  
امتالكها مستقبالت ثانوية يمكن  بإمتالكها عموما Artemisia جنس نباتات الشيح و تميز

أجريت اختبارات على بيض ويرقات حيث استغاللها في مكافحة الحشرات أو العوامل المعدية, 

أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها أنه عند الجرعات العالية يعمل المستخلص على  , البعوض

 .(;Acheuk et al.,2017 2009 زردومي,)منع تفقيس بيض البعوض 
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5.7.1.2 التأثير األليلوباتي 
إن التداخالت بين النباتات في المناطق الشبه القاحلة قد ينطوي على الظواهر األليلوباتية في  

لها خصائص  Artemisiaفالنباتات من جنس  .المركبات العضوية السامة التي ينتجها النبات 

تات المتواجدة في البيئة, وربما يرجع هذا اليلوباتية ويكمن ذلك من خالل تثبيط نمو وانبات بعض النبا

 . (Boudjouref, 2011)أخرى ومكونات لوجود حمض الفينول 

6.7.1.2 النشاط المخفض للسكر في الدم 
باستعمالها في الطب التقليدي,  عموما Artemisiaالنباتات من جنس  عشبة الشيح و تتميز

يعمل على ألوراقها المائي  حيث تستعمل في عالج داء السكري. وجدت الدراسات أن المستخلص

( ,كما Descheppe, 2017) مرض السكري  المصابةالتقليل من تركيز الجلوكوز في بالزما الفئران 

تخفض من تركيز السكر   Artemisia herba-albaأن المستخلصات المائية للجزء الهوائي لنبات 

وي على عوامل مخفضة للسكر في تحت تيفي بالزما أرانب لديها ارتفاع في السكر, بينما الجذور ال

 (Ben Sassi et al., 2007) الدم

7.7.1.2 يةسملل المضادة النشاطية 
كريات الدم دون تفكك  يحول  اإليثانول ألوراق عشبة الشيح أظهرت النتائج أن مستخلص 

كما تم الحصول على نتائج مشابهة لمستخلص ثنائي كلورو الميثان في  ,الحمراء بسبب سم العقرب 

 .األفعى ذات األنف المدور تثبيط سم

8.7.1.2  بيولوجية أخرى  اتينشاط 
العنصر أحد وهو  lactones sesquiterpènesعلى Artemisiaتحتوي النباتات من جنس  

 ,فهو دواء جد فعال ضد الطفيليات التي تسببها المالريا Artemisiaأهمية عند جميع أنواع األكثر

 (.Descheppe, 2017)لتهاب الكبد إمعدية مثل ال األمرضو  اإللتهابات  عالجوفعال أيضا في .
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9.7.1.2  األخرى  اإلستعماالت 
اضطرابات الجهاز  لعالجمنذ قترة طويلة في الطب التقليدي  Artemisiaتستخدم أنواع جنس 

مرض السكري,  اإلسهال.الناتجة عن سوء الهضم, قرحة المعدة,  واألمعاء التهاب المعدة و الهضمي 

 البكتيرياالحمى, السعال, تنظيم الدورة الشهرية و تنظيف الرحم من  لتهابات المسالك البولية,إ

(Didem et al., 2006; Boulberhane et al 2017; Al-Snafi,2015 ;Tela  

botanica,2016.) 

10.7.1.2 السمية 

وجد  Artemisiaالعلمية التي أجريت على أنواع جنس  و األبحاثالعديد من الدراسات  خاللمن 

ل التوازن اختالمصحوب بمشاكل منها و لحمل لفهو مجهض  لإلناثة التناسلية تؤثر على الدور أنها 

 و ,.النفاتي) جنةأل مسمموسائل منع الحمل, ونشاط  ه على فعالية نخفاض الخصوبة, تأثير إالهرموني,

 (آخرون 

11.7.1.2 ستخدام الشيحإمحاذير  

العديد من  كهاإمتال التي رغم يوجد محاذير يجب مراعاتها قبل البدء باستخدام عشبة الشيح

β-) المميزات العالجية المفيدة للكثير من الحاالت المرضية, ومع ذلك فإنه يحتوي على مادة الثوجون 

Thujone) والمحاذير: التي يجب الحذر منها, لذلك بجب مراعاة مجموعة من االحتياطات 

 البورفيريا  1.1...1.11
جسم اإلنسان لمواد كيميائية مسماة  وهي حالة دموية وراثية نادرة, إذ تزيد مادة الثوجون من إنتاج 

 بالبورفيرينات, والتي تجعل من حالة البورفيريا أسوأ من قبل. 
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 ضطرابات الكلىإ  1.1...1.11
تناول زيت الشيح بجرعاٍت عالجية كبيرة, قد يسبب الفشل الكلوي, لذا يجب استشارة الطبيب قبل  

 (Aydinet al., 1999) تناول الشيح.

 اضطرابات النوبات  3.11.7.1.2

 شبة الشيح بكمياٍت كبيرة, قد تسبب العديد من النوبات المرضية بما في ذلك الصرع.تناول ع 

يتفاعل الشيح مع بعض األدوية فهو يحتوي على العديد من المركبات الكيميائية النشطة بما في 

 : مثل  والتي قد تتفاعل مع العديد من األدوية ذلك مادة الثوجون السامة 

 :الشيح يمتلك تأثير وقائي للكبد ضد مركبات األسيتامينوفين. حيث يمتلك أسيتامينوفين 

  أدوية الجهاز الهضمي: يؤثر الشيح نظرًيا على فعالية كل من مضادات الحموضة ومضادات

 مستقبالت الهيستامين ومثبطات مضخة البروتون. 

 ال.الفينوباربيتال: تقلل الثوجونات التي توجد في عشبة الشيح من فعالية الفينوباربيت 
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 مركبات األيض الثانوي 
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 األيض الثانوي  1

 مقدمة  1.1

تتمثل إحدى خصائص النباتات في أنها تشكل العديد من المركبات , وال ي فهم دورها جيًدا على 

مستوى النبات. تشير حقيقة عدم وجود هذه المركبات في جميع األنواع إلى أنها ال تدخل في عملية 

الغذائي العامة وأنها ال تمارس وظيفة مباشرة على مستوى األنشطة األساسية للكائن الحي التمثيل 

(Guignard., 2000). 

التي تنتجها و الكائنات الحية األخرى , و المواد هناك أيًضا العديد من التفاعالت بين النباتات 

ش النباتي , والذي قدم لالستجابة المستقلبات الثانوية هي األدوات الرئيسية فيها التطور المشترك للعي

للجوانب المتعددة لهذا يؤدي إلى تنوع شديد في هذه المركبات. المستقلبات الثانوية كأداة التطور 

المشترك كائنات حية نباتية , إنه تطور مشترك ينطبق على جميع المستويات تنظيم الكائنات الحية , 

ى الثدييات , والتي يتم التعبير عنها في جميع مراحل من البكتيريا إلى الفطريات , ومن الحشرات إل

التطور من البذور إلى األزهار من خالل الجهاز النبات ومن خالل جميع البيئات 

 .(Guignard., 2000)الحيوية

 وظيفة التمثيل الغذائي الثانوية 2.1

, مثل تشارك معظم األيضات الثانوية في الدفاع ضد الحيوانات المفترسة ومسببات األمراض 

 Juded etأو لجذب العوامل المسؤولة عن التلقيح أو نشر الفاكهة ) allelopathicعوامل 

al.,2002 .) 
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 تصنيف األيض الثانوي  3.1

 القلويدات  1.3.1

و هي مركبات ذات أهمية كبيرة خاصـة من الناحـية البيولوجية و الصيدالنية نظرا لخصائصها 

ب كيميائي معقد لوجود حلقات غير متجانسة حاملة السمية و الدوائية وهي قواعد أزوتية ذات تركي

ذرات األكسجين و النتروجين تتركز بصفة خاصة في بعض الفصائل أهمها , الدفلية 

Apocynaceae     السدبية ,Rutaceae   الشوكـية ,Cactaceae    الباذنجـانية ,

Solanacece     المركـبة ,Compositae    العشاريـةLoganiaceae   لباقولـية  , ا

Leguminosae   الزنبقـية ,Liliaceae   البربريديـة ,Berberideceae   الخشخاشية ,

Papaveracece    األبوسيانية ,Apocianaceae   , ؛  1993؛ هيكل ,  1986) الشحات

 ( . Bruneton ,1999؛  1995الحازمي ؛ 

 الفينوالت   2.3.1

1.2.3.1 الفالفونويدات 

م الكيمياء الحيوية , وهي مشتقة من الكلمة الالتينية اكتشفت الفالفونويدات من طرف عال

Flavus   , وتعني أصفر , تعرف على أنها صبغات نباتية صفراء موزعة في جميع أجزاء النبات

كثيرة التواجد في الجزء الهوائي منه , مسؤولة على ألوان األزهار والفواكه , توجد في معظم األصناف 

واسعة اإلنتشار عند كاسيات البذور , وقليلة التواجد عند عاريات البذور  النباتية خاصة الراقية منها ,

ومنعدمة تقريبا عند الطحالب , كما تظهر عند الحزيات وعند احادية الفلقة وتعتبر كأداة تشخيصية 

لذوات الفلقتين ,  وهي تتمركز بصفة عامة في الخاليا السطحية لألنسجة النباتية حيث تؤمن لها 

 Harborne, 1988)؛   (Gayon, 1968 المضرة.  UVن األشعة فوق البنفسجية الحماية م
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2.2.3.1 تانينات )العفصيات(ال 

التانينات مركبات عديدة الفينوالت ذات تراكيب متنوعة ومذاق غير مستساغ , تستعمل في دباغة 

 3000 – 500الجلود ويعزى ذلك إلى قدرتها على اإلتحاد بالبروتينات وهي ذات وزن جزيئي من 

,   Rubiaceae  Rosacea   ,Myrtaceaeتنتشر بوفرة في المملكة النباتية خاصة الفصائل : 

Liliaceae  ,Leguminoseae      (Pbrunec  ,1967  ؛Bruneton ,1999  ؛Iburg 

,2006. ) 

3.2.3.1 لجنينلا 

 يتكون اللجنين في عاريات, اللجنين هو بوليمر عضوي غير منتظم  من وحدات الفينول الفرعية 

البذور أساًسا من وحدات فرعية من كحول الصنوبر , في حين أن كاسيات البذور عبارة عن مزيج من 

الوحدات الفرعية من الصنوبريات والكحول المتشابك. تتأكسد الكحوليات إلى الجذور الحرة بواسطة 

بشكل عفوي إنزيم موجود في كل مكان في النباتات , وهو البيروكسيديز. ثم تتفاعل الجذور الحرة 

وعشوائي لتكوين اللجنين. اللجنين موضعي في جدران الخاليا وخاصة في الجدران الثانوية للعناصر 

الموصلة , مما يساهم في القوة الميكانيكية والصالبة للقضبان الخشنة. اللجنين هو بوليمر كبير جًدا 

من المستحيل استخراجه دون غير قابل للذوبان في الماء وفي معظم المذيبات العضوية , وبالتالي 

تعريضها لتدهور كبير. على الرغم من أن وظيفة اللجنين هيكلية , فقد تم اعتبارها أيًضا عاماًل 

 (.2003كيميائًيا متورًطا في الدفاع عن النبات )هوبكنز , 

4.2.3.1 الكومارينات 

لبقولية من العائـلة او هو و هو اإلسم المحلي للفول  coumarouاشتق إسم الكومارينات من 

Fabaceae  و لكن من الضروري أن نشير أن الكومارين   1820سنة  1الـذي فصـل منه الكومارين



 

 

24 

أن يعـزل مشتق  vauguelinإستطاع  1812ليس هـو المركـب الذي فصل ألول مـرة  ففي سنـة 

الـذي ينتمي  إلى العائـلة  Daphnia gnidiun( من النبات  glycossylesغليكـوزيدي  ) 

Thymeliaceae   .(Hurabielle ,1981  ؛Bruneton  ,1999). 

 9( مع  C6و  C3إن الهيكل البنائي للكومارينات يتكون من حلقتين مرتبطتين من األصناف ) 

و باستثناء بعض الكومارينات , فـإن  2H-1-benzopyran -2-onesذات كربون  و الـذي يعتبر 

و  hydroxycoumarine-7دروكسيل فإن المركـب هوفإن كـان هي 7جميعها مستبدلة  في الموضع 

, وهـو طليع المركبات الكومارينية األخـرى حيث تم إكتشاف مـا  ombelliféroneالـذي يعرف بإسم 

يقارب األلف من الكومارينات و أكثرها المركبات البسيطة التي تنتشر تقريبا في كل المملكة النباتية 

و العائلة الروبية   Rosaceaeوالعائلة الوردية   Fabaceaeالبقولية  خاصة ثنائية الفلقة مثل العائلة

Rubiaceae   و  العائلة المركبةComposées   والعائلة الباذنجانيةSolanaceae  أمـا العائلة ,

تعرف على المركبات األكثر فقد تم ال   Rutaceaeو العائلـة السدبية  Umbelléferesالخيميـة 

 .  (,Bruneton 1999؛  Richter ,1993)   تعقيدا

 الصابونين  3.3.1

الصابونيات عبارة عن تربينات ثالثية حقيقية في صورة جليكوسيدية وهي ذات وزن جزيئي عالي 

 Sapogenineفتسمى   Genineحيث تحرر بعملية الحلمهة سكرا أو عدة سكريات مع جزء يسمى 

صابون ألنها تحدث رغوة كبيرة إذا رجت  بمعنى   Sapoواشتق اسم الصابونيات من الكلمة اليونانية 

 ( . Guignard ,2000؛  Richter,1993مع الماء أو الكحوالت المخففة وتستمر لفترة طويلة .) 
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 التربينويدات  4.3.1

التربينويدات هي مجموعة كبيرة من المستقلبات الثانوية المتنوعة هيكليا والمهمة في العديد من 

(. يتم تشكيلها من خالل االنضمام إلى وحدات بيروفوسفات 1971التفاعالت الحيوية )جودوين , 

متزاوجة من خمسة كربون من مسار حمض الميفالونيك. يتم توزيع التربينويدات على نطاق واسع 

والعديد منها له وظائف فسيولوجية أساسية , مثل جزء من المنشطات المرتبطة بالغشاء واألصباغ 

للفيثيل من الكلوروفيل والهرمونات )حمض الجبريليك وحمض الكاروتينية والسالسل الجانبية 

األبسيسيك(. ومع ذلك , فإن توزيع بعض أنواع التربينويدات مهم بالنسبة للتصنيف )جود وآخرون , 

2002.) 

 الزيوت العطرية  5.3.1

تعتبر الزيوت الطيارة إحدى أهم منتجات األيض الثانوي وهي التي تفرزها أو تنتجها طبيعيا بعض 

باتات الخاصة والمعروفة باسم النباتات العطرية كما تمثل الزيوت الطيارة المواد الرئيسية المسؤولة الن

عن الرائحة المتميزة للنباتات وأعضائها المختلفة , كما أن هذه المكونات لها القدرة على التبخر 

عضاء النباتية الحاملة والتطاير تحت الظروف العادية , وتتميز الزيوت العطرية بسهولة فصلها عن األ

لها بواسطة التقطير واالستخالص المختلفة , مما أطلق عليها اسم الزيوت الطيارة أو الزيوت العطرية 

, معظم الزيوت الطيارة عبارة عن مواد سائلة بعد تقطيرها أو استخالصها بطرق الفصل المختلفة 

ذوبان بشدة مع اإليثانول والكلوروفورم واإليثر ونادرا ما تكون في صورة صلبة , والزيوت الطيارة قابلة لل

؛  1992, وال تذوب في الماء بل تطفو فوق سطحه لقلة كثافتها النوعية عن كثافة الماء ) الشحات , 

 (,1999Bruneton ; 1995عطيات , 
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1.5.3.1 األجزاء الغنية بالزيوت الطيارة في النبات 

ة من الزيوت الطيارة , فمعظمها يوجد في تتميز النباتات العطرية باحتوائها على أنواع مختلف

. صورة حرة سائلة والقليل منها غير حر وصلب وذلك الرتباطها مع مركبات جليكوسيدية أو راتنجيــة 

وهذه الزيوت الطيارة يختلف مكان توجدها بالنسبة للنباتات المختلفة , فقد توجــد في األوراق والسقان أو 

أو في الثمار وقد توجــد في البراعم الزهرية أو القمم الزهرية وهي في بتالت أزهار بعض النباتات 

؛ حجاوي  1993؛ هيكل ,  1990تتركز في المجموع الهوائي دون الجذري ) الحسيني وآخرون , 

 ( 2004وآخرون , 

2.5.3.1 لنباتية الغنية بالزيوت الطيارة العائالت ا  

 ة أهمها:عائل 60نبات تمثل  2.000تنتشر هذه الزيوت في أكثر من 

 .Laurus noboilisمثل الغار  Lauraceae. العائلة الغارية  1

 .Thymus vulgaris مثل الزعتر Labiatae. العائلة الشفوية  2

 .  Pimpinella anisumمثل الينسون  Umbelliferae. العائلة الخيمية  3

 .Citrus sinensisمثل البرتقال  Rutaceae. العائلة السذبية  4

 .  Matricaria chamomillaمثل البابونج Compositaeلة المركبة . العائ 5

 .  Myrtus communisمثل اليآس Myrtaceae. العائلة اآلسية  6

 ..pinus spمثل الصنوبر  Pinaceae. العائلة الصنوبرية  7

  Olea europaeaمثل الزيتون  Oleaceae. العائلة الزيتونية  8

 ( .  Bruneton,1999؛  1993؛ هيكل ,  1992) الشحات ,  
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3.5.3.1 التركيب الكيميائي للزيوت العطرية 
 يحتوي الزيت الطيار على خليط من المركبات الكيمياوية لكنها تقسم عمومًا إلى قسمين: 

  Oleoptene  أوليوبتين -1  

تكون   .يشكل هذا القسم , الجزء السائل من الزيت الطيار ويتكون من مركبات هيدروكربونية

 .ساسي من الزيت العطري الجزء األ

  Stearoptene ستيروبتين -2

يشمل هذا القسم مجموعة من المواد الصلبة المنتثرة في الجزء السائل من الزيت , وتتكون من 

 من الهيدروكربونات المكونة للجزء السائل.  مركبات مؤكسجة مشتقة

 المجموعات العضوية المؤكسجة  1.3.5.3.1
( , R- CHO(, األلدهيدات )R- COO- Rت )(, االستراR- OHأهمها : الكحوالت )

( , األوكسيدات والبيروكسيدات , المواد الكبريتية , R- OH(, الفينوالت )R= CO= Rالكيتونات )

 الالكتونات.

تقسم الزيوت العطرية على أساس نسب تلك المجموعات األكسوجينية الموجودة فيها الى زيوت 

 المركبات , زيوت غنية بالمركبات األلدهيدية , زيوت كبريتيةغنية بالمركبات الكحولية , زيوت غنية ب

 .  ( 2012, رفيق و آخرون )

  المركبات الهيدروكربونية 2.3.5.3.1

ذرات كربون, رمزها  5تتكون المركبات الهيدروكربونية من وحدات , كل وحدة ترتكب من 

عند تكوين  , تتجمع هذه الوحدات مع بعضها  Isoprene , وتدعى ايزوبرين C5H8n الكيميائي
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الطيارة في النبات اما على صورة مركبات إليفاتية أو مركبات عطرية حلقية وعند تجميع  الزيوت

 الوحدات ينتج المركبات :

  الترتبينات 1.3.5.3.2.1

ذرات كربون وعند  10مركبات ناتجة من اندماج وحدتين من اإليزوبرين , بمعنى أنها تحتوي 

نتج من امتزاجها مركبات عطرية حلقية وهي إما مركبات اندماجها قد ينتج مركبات اليفاتية , وقد ي

 ذات حلقة واحدة أو مركبات ذات.

  السيسكوتربينات 1.3.5.3.2.2

ذرة كربون , منها  15تتكون من مركبات ناتجة من اندماج ثالث وحدات من اإليزوبرين أي 

الموجود  Zingiberene الزنجيبرين رونيال , أو أحادي الحلقة كما فياالليفاتي الموجود في زيت الست

الموجود في زيت الكاد. أو ثالثية  Cadinene في زيت الزنجبيل , أو ثنائي الحلقة كما في الكادينين

 .   ( 2012, رفيق و آخرون ) الموجود في زيت شجرة االرز اللبناني Cedrene الحلقة مثل السدرين

  الديتربينات 1.3.5.3.2.3

ذرة كربون , وهي كثيرة االنتشار  20مركبات ناتجة من اندماج اربع وحدات من اإليزوبرين أي 

 .في الزيوت الطيارة , وتتميز الزيوت التي تحتوي ديتربينات بدرجة عالية من اللزوجة

  عديد التربينات 1.3.5.3.2.4

 وتنتج من تجمع العديد من وحدات مركب االيزوبرين.

  المركبات المؤكسجة 3.3.5.3.1

 حة الزيت الطيار.مشتقات أكسوجينية للمواد الهيدروكربونية واليها يرجع الطعم ورائ
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  الكحوالت 1.3.5.3.3.1

تتميز بصقة عامة بالرائحة الجميلة مما جعلها تستخدم في صناعة العطور , كما ان بعضها 

يتمتع بخواص مضادة آلالم األعصاب. توجد بالطبيعة بحالة حرة او متحدة على شكل أسترات وهي 

 .OLكالفينوالت تنتهي 

  األلدهيدات 1.3.5.3.3.2

ربونية اقل مكونات الزيوت الطيارة ثباتا , وسرعان ما تتأكسد في تعد الدهيدات المركبات الهيدرك

 .الهواء متحولة إلى مشتق حمض األلدهيد 

 الخلونات أو الكيتونات  1.3.5.3.3.3

الكيتونات مركبات فعالة جدا تنتج من نزع الهيدروجين من األغوال الثانوية. كميتها في الزيوت 

 .وتشتق في معظمها من التربينات  العطرية قليلة

 لفينوالت ا 1.3.5.3.3.4

نما بشكل متحد دائما , تتميز  فحوم عطرية تحتوي على جذر هيدروكسيلي. ال توجد بشكل حر وا 

بالرائحة والنكهة القويتين , وتعد من اهم مكونات العطور , وتستعمل كمطهرات لما لها من تاثير قاتل 

وبعضها   نول(على الميكروبات )تيمول , كارفاكرول( , بعضها له تأثير مخدر موضعي )أو جي

 اآلخر طارد للريح )انيتول(.
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  االسترات  1.3.5.3.3.5

تنشأ األسترات من اتحاد كحول وحمض مع فقدان الماء , وهي أمالح األحماض العضوية , ان 

كثيرًا من مكونات الزيوت العطرية التي يعزى إليها المفعول الطبي أو الطعم أو الرائحة المميزة للزيت 

 . (  2012, و آخرون  ,رفيق )  استرات ألحماض عطرية هي استرات ألحماض أليفاتية او

 سيدات فوق االوك االوكسيدات و 1.3.5.3.3.6

ومثالها المركب ثنائي الحلقة السينيول من االوكسيدات الموجودة في زيت الكافور , والمركب فوق 

 االوكسيدي األسكاريدول في زيت الرمرام الطارد للديدان.

  الالكتونات 1.3.5.3.3.7

ود في ثمار بعض انواع الفصيلة الخيمية , والبيرجابتين الموجود في ومنها االمبيليفرون الموج

 ثمار البرجموت.

 المركبات الكبريتية  1.3.5.3.3.8

ترتبط بعض الزيوت الطيارة بالمركبات الكبريتية على شكل جليكوزيدات , تتحلل بفعل االنزيمات 

في بذور الخردل  المتخصصة بوجود الماء وتنفصل المادة الكبريتية , مثالها جليكوزيد السنجرين

  .(  2012, ع و آخرون .رفيق ) االسود والسينالبين في بذور الخردل االبيض

4.5.3.1 الية البيولوجية للزيوت الطيارة الفع 

 الزيوت الطيارة كغيرها من المركبات الطبيعية حيث تستخدم في الكثير من النواحي الطبية فهي:

 الجفاف ومن حروق السطحية واحمرار البشرة.مخفضة للسكـر في الدم وتعمل على حماية الجلد من  -

 طاردة للغازات المعويـة. -
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 تستخدم كفاتحة للشهيـة  -

تدخل في تركيب األدوية والصناعة الدوائية ومستحضراتها المختلفة والمستخدمة في عالج الكثير  -

 من األمراض البشرية و الحيوانية.

 ضد لسعات بعض الحشرات. -

 رابات النوم .تستعمل في حالة اضط -

 يستخدم في صناعة الروائح العطرية والعطور ومستحضرات التجميل ومواد الزينة  -

 اد طبيعية مكسبة للرائحة والطعم كما يستخدم في صناعة الحلويات والصابون والمنظفات كمو  -

5.5.3.1  في النبات دور الزيوت العطرية 

 للزيوت الطيارة دور مهم النبات فهي 

 حشرات إلى أزهارها إلتمام عملية التلقح الخلطي .تساعد على جذب ال -

 تعمل كمواد طبيعية طاردة او قاتلة لآلفات الفطرية و البكتيرية المسببة لألمراض النباتية . -

 كما تعمل على سرعة التآم الجروح وتمنع سيولة العصير الخلوي منها خارجيا. -

 ( . Iburg  ,2006؛  2004؛ حجاوي ,  1990)الحسيني وآخرون, 

6.5.3.1 االصطناع الحيوي للزيوت الطيارة  

والسسكوتربينات   Monoterpenesتتكون الزيوت الطيارة من التربينات األحادية 

Sesquiterpenes   حيث يعتبر اإلزوبرين ,Isoprene  , الوحدة األساسي لبناء الزيوت الطيارة
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؛  1992) الشحات , ويوجد في النباتات الراقية مسلكين لإلصطناع الحيوي للتربينات 

Bruneton,1999 ) 

 المسلك األول 1.6.5.3.1

 Mévalonate   (MVA . )وهو مسلك  

  Acétyl-CoA acétyltransféraseوبتأثير إنزيم   Acetyl-CoAإن تكثيف جزيئتان من 

يتثبت   HMG-CoA synthaseوبحضور إنزيم مكثف   Acéto-acétyl-CoAيتشكل المركب 

hydroxy 3-methylglutaryl CoA  (HMG-CoA  )-3 يتكون  Acetyl-CoAجزيئ آخر من 

رجاع مجموعة الكربوكسيل إلى   +NADH+ Hبإستعمال   Acetyl-CoAويؤدي فصل جزيئة  وا 

في مرحلتين  Mevalonate( , يفسفر الـ   MVA)   Mevalonateمجموعة كحول إلى تكوين 

) Isopentényldiphosphateويتشكل  H2Oو   CO2ويتحرر  ATPجزيئات من الـ  3 بإستعمال

IPP ( . حسب التفاعل اآلتي )1994, Paris  et Hurabielle  1999؛, Bruneton . ) 
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 (2009)بلقسام,لتشكل الزيوت الطيارة  Mevalonate: مسار  5شكل 
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 المسلك الثاني 2.6.5.3.1

والتي تجري أحداث  Procaryotesيختص فقط بالنباتات الراقية وبعض الكائنات بدائية النواة 

اء, وتبدأ التفاعالت ببعض الطالئع الناتجة من التركيب الضوئي هذه التفاعالت في الصانعات الخضر 

( الذي يعطي   GAP)  Phosphoglyceraldhyde-3و  Pyruvateحيث يتم التكاثف بين 

 والذي يقود إلى تكوين  désoxyxylulose-5- phosphate-1المركب

 2-C-méthyl-D-érythritol-4-phosphate   ثم يتشكل الـIPP. 
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  allelopathyمصطلح    تعريف 1

بمعنى   ((allelon and pathosمشتق من الكلمتين اليونانتين  allelopathyمصطلح 

في  Hans Molischمن قبل العالم النمساوي  1937"الضرر المتبادل" واستخدم ألول مرة في عام 

 . Der Einfluss einer Pflanze auf die andere - Allelopathie (Willis,2010)كتاب 

Allelopathy  هو مصطلح  يشير إلى  تفاعل كيميائي يحدث بين نباتات من أنواع مختلفة من

نمو( تفرزها جذورها أو أوراقها في البيئة  مثبطات إنبات و خالل مواد سامة بشكل عام )سموم أو

لى اآلثار المفيدة أو الضارة لنبات ما على نبات إ المصطلح  يشيركما  (.Foret,2004المحيطة )

أو األعشاب الضارة , تنتج  المفيدة آخر نامي بجانبه , سواء كان هذا النبات  نوًعا من المحاصيل

من أجزاء   allelochemicalsهذه اآلثار من إطالق المواد الكيميائية الحيوية , المعروفة باسم 

 .الجذرية مثالزات الجذور , والتطاير , وتحلل البقايا إفرا النبات عن طريق الترشيح , أو

 Allelochemicalsالمركبات األليلوباتية   2
 

مجموعة فرعية من المستقلبات الثانوية غير  Allelochemicalsتعتبر المركبات األليلوباتية  

 (.Stamp, 2003؛ Fraenkel, 1959) للنباتلتطور( لعملية التمثيل الغذائي )النمو واالضرورية 

عبارة عن مثبطات كيمياوية. وهناك أعداد كبيرة من هذه  الكيميائيان معظم مواد التضاد 

 الكيميائيالمركبات  ولكن هناك اعدادأ شخص منها عدد محدود ذات تأثيرات سمية في مجال التضاد 

 : وان هذه المركبات الثانوية من الممكن تصنيفها وبصورة عامة الى خمس مجاميع رئيسة هي
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 األسيتوجينين , التربينويدات , السترويدات , القلويدات  مجموعات  الفينيل بروبان ,مجموعات 

 أنواع المركبات الكيميائية المشخصة كمثبطات أو مواد أليلوباتية 3
 :الى مايأتي تثبيطية تأثيرات أظهرت التي الحياتي التضاد مركبات تصنيف الممكن من

 ألديهيدات ، مستقيمة السلسلة الكحوالت ، اءبالم ذائبة بسيطة عضوية احماض 1.3
 والكيتونات

 methanol, ethanol , n-propanolوهي عبارة عن مكونات عامة للنبات والتربة وتشمل )
(crotonic , formic , butyric , lactic acetic and succinic acid  والتي ثبت بانها ذات

 .تأثيرات تثبيطية النبات البذور ونمو النبات 

 الالكتينات غير المشبعة 2.3
الذي ينتج من قبل العديد من  Patalinهناك عدة أنواع من الالكتينات غير المشبعة , مثال ذلك 

النباتات , حيث تبين أنه يسبب تثبيطأ وبشكل كامل لعملية االنبات ونمو البادرات لبعض األنواع 
 النواع االخرى العائدة لالكتينات مثل )النباتية الرئيسية ومن ضمنها الذرة الصفراء , وهناك بعض ا

pilotinin , protoanemonin psilotin, ) 

 الحوامض الدهنية طويلة السلسلة 3.3
لقد ثبت بأن للعديد من األحماض الدهنية واالستيرات تأثيرا سامة على نمو النبات , وأن دورها 

التي ثبت لها نشاط أليلوباتي التضادي لم يحدد بشكل كامل , ومن األمثلة الشائعة لهذه الحوامض و 
 . Dihydroky stearic acid (Proctor  , 1908) مركب

 السيانايدية الغليكوزيدات  4.3
وكذلك  prunasinأو الحالة المختزلة له  Amygdalinباتية , منها و وتشمل بعض مواد األليل

dhurrin  و مركب ,benzoic acid واع النباتية .الذي يعتبر مادة ذات تأثير سمي لعدد من األن 
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 التربينات 5.3
و  Camphor - pineneو  pineneتقع العديد من المركبات ضمن المواد التربينية , مثل

Cineole  ,bisabolone ,  caryophyllene  وchamazulene   من تعتبر  و غيرها و التي
 لكثير من النباتات .لمثبطات النمو 

 المركبات الحلقية 6.3
 ,flavonoids , phenols , phenolic acids : المركبات, مثليضم هذا القسم العديد من  

tanins , cinnamic acid , coumarins ,  quinones معظم هذه المركبات تشمل مجموعة  . و
( عرفت بأنها مواد phenolicsكبيرة من المنتجات الثانوية النباتية تعرف بشكل عام بأنها فينوالت )

 أليلوباتية .

 ركبات األليلوباتية المآليات إطراح  4

تحتوي جميع أعضاء النبات على كميات متفاوتة من المواد التي يحتمل أن تكون أليلوباثية والتي 

يتم إطالقها في البيئة عن طريق طرق مختلفة , نشطة أو سلبية: التطاير , نضح الجذور , ترشيح أو 

 تحلل بقايا النباتات بما في ذلك الجذور.

 التطاير  1.4

النباتات للمواد السامة المتطايرة ظاهرة أكثر أهمية من الناحية البيئية في البيئات  يعد إطالق 

القاحلة أو شبه القاحلة. غالًبا ما تكون المواد المنبعثة من هذا الطريق عبارة عن تربينات أحادية 

 بسيطة.

 الجذور أو اإلفراز الجذري  تناضح 2.4

يتم إطالقها في التربة عن  ,للذوبان وغير قابلة قابلة إما اإلفرازات الجذرية كلها مواد عضوية 

ة أو تالفة. نضح الجذر له أهمية خاصة لظواهر األليلوباثية ألنه مسار إطالق سليمطريق جذور 
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 الميكروبية الكائنات , وبالتالي يحتمل أن يؤثر على تكوين  في المحيط الجذري مباشر للسموم 

(Bertin et al., 2003). 

 الغسيل 3.4

األوراق , عن طريق المطر أو الضباب أو الثلج يؤدي إلى انحالل ونقل بيسي بشكل رئ 

المكونات القابلة للذوبان إلى التربة. يمكن ترشيح الغالبية العظمى من مواد األليلوباثية , بما في ذلك 

 (Tukey , 1970)التربين والقلويدات والفينوالت 

 ل المركبات األليلوباتية عمو ميكانيكية طرق  5

أن تأثيرات المواد األليلوباثية على اإلنبات أو على نمو النباتات المستهدفة ليست سوى عالمات  

المركبات ى بعض التأثيرات المحددة إلى يمكن أن ت عز  . (Rice,  1984) ثانوية للتغيرات األولية.

 . مثبطة ومحفزة تأثيرات, والتي لها األليلوباتية 

صين بهذا الجانب و ذلك من أجل تسليط الضوء على اآللية هناك إهتمام كبير من قبل المخت

التي تؤثر من خاللها المركبات األليلوباتية  على اإلنبات و النمو , و من أجل فهم ذلك يجب التعرف 

على الدور التحفيزي أو التثبيطي الذي يسببه التعرف لهذه المركبات و من الممكن تلخيص ذلك فيما 

 يلي :

 نقسام و إستطالة الخالياالتأثير على اإل  1.5
يعتبر هذا الموضوع من الوسائل الرئيسية في الوقت الحاضر لتحديد التأثيرات التضادية على 
حجم ووزن الكائنات الحية , حيث أن أية زيادة في الحجم والوزن تحتاج الى انقسام الخاليا وكبر 

االعتبار في فهم آلية التضاد حجمها وهذا يعتبر من االمور البديهية وكنقطة بداية توضع بنظر 
 . الكيميائي
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 التأثير في فعل الهورمونات المحفزة للنمو 2.5
  موادبعض العملها بوجود  ير من الهورمونات النباتية تثبطاظهرت الكثير من الدراسات بان الكث

 .ثبط عمل األوكسين Scopoletin ن مركبأب (Andreae, 1952) ليلوباتية . من ذلك مثال وجداأل

 أثير في الحصول على العناصرالت 3.5
لوحظ بأن الكثير من النباتات تأثرت بوجود بعض المواد األليلوباتية في المحيط الجذري حيث 

 (Holm,1965في إحداق تغيرات على محتوى التربة من العناصر )تلعب هذه المواد دوراكبيرا 

 التأثير على عمل الثغور والبناء الضوئي 4.5
ض المركبات وبتراكيز معينة في آلية فتح وغلق الثغور , وان بعض أكدت البحوث على تأثير بع

المركبات األليوباتية اثرت في معدالت البناء الضوئي التي أثرت بدورها في تراكيز الكلوروفيل 
(Einheling  , 1970) . 

 التأثير في عملية التنفس 5.5
بات األليلوباتية على كر إن التأثير الحاصل في عملية التنفس هو باألساس ناتج عن تأثير الم

وتأثير االحماض الفينولية  Succinate dehydrogenaseاالنزيمات الخاصة بتلك العملية كأنزيم 
 quinonesتأثر هذه المواد مثل مركبات  اإلنزيم كما على هذا  benzoic acidالبسيطة ومشتقات 

 ( Patrick  , 1900النبات ) سرعة اخذ االوكسجين من قبل خاليا على

 التأثير في بناء البروتينات و التغيرات في الدهون  6.5
اشارت الكثير من الدراسات في هذا المجال إلى أن بعض المركبات األليلوباتية أثرت بشكل 
واضح على نمو النباتات وذلك بسبب تثبيطها لعملية انتقال االحماض األمينية وتكوين البروتينات , 

المسافات الموجودة تحت اشجار التفاح الصغيرة ؛ أعطت بعض فقد لوحظ بأن البطاطا المزروعة بين 
االفرازات التي أثرت على نمو األشجار وقللت المحتوى الكلي من النتروجين في األفرع والجذور 

 ات و الدهون البروتين و أثرت  على نسبة و بنية بعضوسببت زيادة في األلبومين المذاب , 
(Zweiget , 1972 .) 
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 فاذية األغشيةالتأثير على ن 7.5
( بعض األدلة التي تنص على أن هناك عددا من المواد األليلوباتية Baker et al., 1972قدم )

و  Cinnamateالتي تعمل على تغيير نفاذية األغشية الخلوية حيث ظهر بأن بعض المركبات  مثل 
benzoate  وSalicylate بعض النباتات وبعض مشتقاتها سببت زيادة في نفاذية الغشاء الخلوي ل

. ومن ناحية أخرى فأن التأثير يتعلق بدرجة نوبان المركبات الموجودة  Navanax inermisالبحرية 
 .في الغشاء الخلوي وتركيز األيونات 
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 معايير القبول و اإلستبعاد 1
إتخاذ عدة معايير لقبول أو إستبعاد الدراسات  و المراجع  و تتلخص هذه  تم في هذه المرحلة 

 المعايير في :

 موضوع المرجع   1.1
تم قبول كل الراسات التي تتضمن دراسة واضحة للتأثيرات األليلوباتية للشيح و السذاب على 

 ثير األليلوباتي للنباتين نباتات مختلفة , بنما تم إستبعاد باقي الدراسات التي التي ال تهدف لتقييم التأ

 نوع الدراسة  2.1
و التي تتضمن تجارب  فقط  ات التجريبيةستم على أساس هذا المعيار قبول و تضمين الدرا

متعلقة بتقييم التأثيرات  عملية و إستبعاد الدراسات النظرية التي ال تتضمن أي تجارب عملية واضحة 
 األليلوباتية .

 توفر النص الكامل للمرجع   3.1
تضمين المراجع التي تم الحصول على نصها الكلي و إستبعاد باقي المراجع التي تعذر فيها تم 

 الحصول على نصها الكامل .

 البحث عن الدراسات منهجية  2
في هذه المرحلة قمنا بتحديد الكلمات المفتاحية ذات الصلة بسؤال, حيث تحصلنا على الكلمات 

جد محددة و دقيقة لتجنب التوسع الكبير في عدد المقاالت  و التي حاولنا أن تكون  المفتاحية التالية
  : النتائج البحثية في محركات البحث

Allelopathy, germination, Artemisia herba-alba , Allelopathic activities,  

Ruta montana L.  

 :تم استخدام هذه الكلمات المفتاحية في محركات البحث التاليةحيث 
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Sciencedirecte , Google scholar , ResearchGate , academia.edu 

مرجع تمت فلترته حسب معايير القبول و اإلستبعاد  40تم جمع أكثر من  على اقل تقدير  حيث
 . المذكورة سابقا

 إستخالص المعلومات 3
المعلومات ذات  و إستنتاجتمت قراءة المراجع المدرجة ضمن الدراسة المنهجية بعد عملية الفرز 

 الصلة بأهداف البحث و المتمثلة في

  معلومات تسمح بوصف الدراسات: عنوان المقال, الكاتب,سنة النشر,بلد النشر,اللغة,الكلمات
 المفتاحية

 معلومات تسمح بتقييم جودة الدراسات: تقييم جودة الدراسة 
  تحليل ومناقشة النتائج: الهدف من الدراسة,النبتة المدروسة, الطرق بمعلومات تسمح 

 نتائج الدراسة المعتمدة, 

 تقييم جودة الدراسة 4
 حيث :المدرجة لتقييم جودة الدراسات  أسئلة 7تم إنشاء جدول من 

 مــع " تتوافقال"اإلجابة بـــــــ  , في حين أن 01نقطة واحدةعالمة  "نعم" تتوافق مع  ــــــب اإلجابة
   :فئات على النحو التالي 3تم تصنيف في  .نقاط  7إلى  0نقطة. لذلك تم تقييم الجودة من  0 عالمة

  :نقطة 2 -1دراسات ذات مستوى ضعيف 
  :نقاط  5-2دراسات ذات مستوى متوسط 
  :نقاط  7-5دراسات ذات مستوى قوي 

 ) 01الملحق  (
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 صحصئي  اإلوصف ال 1

, تنوعت لغات المنشورات بين اللغة  قاالت بحثيةم 9 بعد الجمع, الفرز و التقييم  إعتمدنا 
 .  2019إلى 2010من الفترة خالل  اإلنجليزية , العربية , الفرنسية

 عدد الباحثين  1.1
في  خمسةإلى  واحد باحثا و قد تراوح عدد الباحثين من  19من قبل  التسعة  المقاالتتم نشر 
 مراجع ( 5د  مؤلف واحد )كانت أغلب الدراسات  من إعدافي حين  المقال الواحد 

 للدراسات المضمنة : عدد المؤلفين 4  جدول

 عدد المؤلفين عدد الدراسات

5 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 

 سنة النشر  2.1
  2019إلى  2010من  في الفترة الممتدة  المقاالت نشرت 

 معتمدة في المقارنة والمراجعةت الالالنشر للمقا: سنة   5جدول 

 عدد الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  سنة الدراســــــــــــــــــــــــــة 
2010 1 
2011 1 
2013 1 
2016 1 
2017 2 
2018 1 
2019 2 
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  أصل البحثبلد  3.1
تتمتع  بلدان  انت في الدراسات ك أن كل هذه الواضح خسة بلدان و تم توزيع الدراسات على 

حيث توزعت  بطبيعتها الصحراوية و هذا بسبب ظروف نمو النباتية و طبيعتهما الصحراوية .
 الدراسات حول قارتي إفريقا بسبعة دراسات و آسيا بدراستين .

 ت المعتمدة في المقارنة والمراجعةالأصل البحث للمقا: بلـــد  6جدول 

 د الدراساتعد البلد
 3 الجزائر

 3 ليبيا
 1 المملكة العربية السعودية

 1 إيران
 1 كينيا
 

 عليها األثر األليلوباتي األنواع النباتية المطبق 4.1
 في المراجع المضمنة األنواع النباتية المطبق عليها األثر األليلوباتي:   7جدول 

 عدد الدراسات النبتةإســــــم 
Trigonella foenum-graecum 1 

Raphanus sativus 1 
Triticum aestivum 3 
Hordeum vulgare 1 

Portulaca oleracea 1 
Panicum turgidum 1 
Bromus tectorum 2 

Melilotus indica 1 
Ceratonia siliqua L 1 

Lycopersicum esculentum Mll 1 
Agropyron desertorum 1 

Agropyron cristatum 1 
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Triticum durum L. (Waha) 1 
Triticum durum L. (MBB) 1 

Silybum marianum 1 
Inula viscosa 1 

Aegilops ventricosa 1 

 ساسي لمستخلصات النباتيةوالتأثير األ العوامل المدروسة 5.1
 :في المدروسة حسب كل مرجع تمثلت العوامل

 ح و السذاب فقط على النبات المستقبل  تخلص الشيعامل أساسي وهو تأثير مس 

   تضمن تأثير مستخلص الشيح مع مستخلص عشبة ضارة على نمو أحد المحاصيلتداخل 
 )مقال واحد(

 المعتمدة : العوامل المدروسة في المراجع 8جدول 

 عدد الدراسات العامل 
تأثير مستخلص النبات األليلوباتي على نمو 

 ات المجاورالنب
9 

تأثير مستخلص النبات األليلوباتي مع تداخل 
 مستخلص عشبة ضارة على نمو النبات المجاور

1 

 
  ( 09)على العوامل المدرجة في الجدول  تمثل التأثير األساسي في جل الدراساتكما 

 في المراجع عوامل النمو المدروسةالتأثير الناتج عن : 9جدول 

 عدد الدراسات  العامل المدروسالتأثير الناتج عن 
 9 التأثير على اإلنبات

 9 التأثير على المجموع الجذري 
 9 التأثير على الجزء الهوائي
 2 التأثير على عدد األوراق

 1 التأثير على الوزن الصافي



 

 

45 

 المنهج المعتمد 6.1
الذي  الكالسيكيكالمنهج تجربة كل نواحي المنهج يهتم ب إعتماددراسة تجريبية يجب  خالل أي

, أو منهج حتى يحدد بدقة العالقة بين العوامل و تأثيراتها  يعمل على دراسة تغيير عامل بعد آخر
بين  العالقة عتماد على اقل عدد ممكن من التجارب لتحديد اإلتصميم التجارب الذي يقوم على 

 النتائج المطلوبة. و الوصول الىالعوامل والتأثيرات 

لتحديد التأثير األليلوباتي على عامل واحد فقط و هو زيادة تركيز  اعتمد الباحثون في دراستنا  و 
منهج تصميم ) المستخلص لنبات الشيح و السذاب  و مالحظة تأثيرات هذه الزيادة على عالمات النمو

 10جدول كما هو موضح في ال (التجارب

 في الدراسات المضمنة تمد: المنهج المع 10جدول 

 عدد الدراسات المنهج المعتمد
 9 منهج تصميم التجارب

 0 المنهج الكالسيكي

 تقييم جودة المرجــع 7.1
و ,  قوي بتم تقييم جودتها   مقاالت 8( توزيع 11 الجدول (تم تقييم جودة هذه المراجع, حيث يبين

 بضعيف .مقاالت  تم تقييم جودتها  لم توجد  تم تقييم جودتها بمتوسط , بينما مقالة واحدة

 المضمنة في الدراسة : تقييم جودة المرجع 11جدول 

 عدد الدراسات التقييم
 8 قوي 

 1 متوسط
 0 ضعيف
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نباتات ل أثير المستخلصات المائية لنبات الشيح على بعض خصائص اإلنباتت 2
 مختلفة

 لشيح على بعض خصائص اإلنبات لبذورأثير المستخلصات المائية لنبات ات 1.2
 Ceratonia siliqua الخروب

المائية   A.herba-albaالشيح تقييم تأثير مستخلصاتب (Mohamed et al., 2017) قام
إستخالص المواد تم حيث   siliqua Ceratonia على نسب اإلنبات وعلى بادرات نبات الخروب

و %)  25,50,100) اكيزحضير المستخلصات بثالثة تر تالفعالة عن طريق نقع األوراق في الماء ثم 
 . ذه المعامالتبه  شاهد )ماء مقطر(. تم معاملة بذور وبادرات الخروب

 الخروب لبذور اإلنبات خصائص بعض على الشيح لنبات المائية المستخلصات تأثير :12جدول 
Ceratonia siliqua Mohamed et al., 2017)) 

 

بين تأثير المستخلصات المائية لنبات الشيح   م وجود فروق أظهرت المالحظات و التحاليل عد

A. herba-alba   على إنبات بذور الخروبC. siliqua في كل  ية أيام من التجربةبعد ثمان

 . 35حيث كانت نسبة االنبات قد إنخفظت بنسبة ٪  100%التركيز  ماعداالتراكيز 

 تركيز
 المستخلص 

 )سم( طول الجذيرمتوسطات  نسبة اإلنتاش )%(

0% 
25% 
50% 

100% 
 

100 
100 
100 
65 
 

12.66 
9.11 

7.015 
4.07 
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و اإلنبات  أظهرت القياسات التي تم إجراؤها في نهاية تجارباما بالنسبة للمجموع الجذري فقد 

إخضاع البذور  أدىعلى طول الجذير حيث  داللة إحصائية  واضحة جًدا( 12)جدول المعبر عنها 

  . ريتثبيط النمو الطولي للجذ إلىمن المستخلص المائي للشيح   متزايدة كيز التر 

  نمو البادرات على أثير المستخلصات المائية لنبات الشيحت  1.1.2
بادرات نبات ل اإلنبات  خصائص بعض على الشيح لنبات المائية المستخلصات تأثير:  13جدول 

 (Mohamed et al., 2017 ) بالخرو 

 غياب/وجود األوراق نمو المجموع الجذري  نمو المجموع الخضري 

F-Value      P-Value F-Value      P-Value F-Value     P-Value 

0.127 2.57 P < 0.01** 21.1 0.738 0.43 

 

مثبط ال ( لقياس و مالحظة التأثيرP <0.05أحادي االتجاه ) ANOVAتم تنفيذ طريقة 

لم تسجل نسبة معنوية  ( أنه13جدول )يوضح  حيث ,لمستخلص الشيح على نمو البدرات بعد اإلنبات

وعدد األوراق  طول الجزء الهوائي على  Artemisia herba-albaفي تأثير المستخلصات المائية 

 ركيزمقابل التنبات الخروب  جذور   لكن  ظهر التأثير بوضوح على نمو و طول التراكيز كلفي 

 .عند أكبر تركيز  على طول هذا األخير لمستخلص الشيح أكبر تأثيرحيث كان 
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نبات ل أثير المستخلصات المائية لنبات الشيح على بعض خصائص اإلنباتت 2.2
 Trigonella foenum  و الحلبة  Raphanus sativus  الفجل

   A.herba albaالشيح تقييم تأثير مستخلصاتب (Hamad, 2019) في هذه الدراسة قــام
 Trigonella و الحلبة   Raphanus sativus الفجل يالمائية على نسب اإلنبات وعلى بادرات نبات

foenum  تحضير إستخالص المواد الفعالة عن طريق نقع األوراق في الماء ثم تم حيث
 و شاهد )ماء مقطر(. % ,80 %)   40,% %20) اكيزالمستخلصات بثالثة تر 

صات المائية لنبات الشيح على بعض خصائص اإلنبات أثير المستخلت  1.2.2
 Raphanus sativusنبات لفجل  لبذور

 نبات لبذور اإلنبات خصائص بعض على الشيح لنبات المائية المستخلصات تأثير:  14جدول 
 (Hamad, 2019)الفجل 

 طول السويقةطات متوس )سـم(الجذير متوسطات %نسبة اإلنتاش %تركيز المستخلص
       )سـم(

0 
20 
40 
80 

93.33 
56.67 
40 
0 

6.1 
2.3 
1.5 
0 

4.2 
2.7 
2.2 
0 

 

للشيح   تأثرت نسبة إنبات بذور الفجل معنويا عند مستويات التركيز المختلفة للمستخلص المائي

ثير تأ   Artemisia herba-alba  للشيح م من اإلنبات. حيث كان للمستخلص المائيبعد سبعة أيا

البذور الشاهدة . مقارنة ب Raphanus sativus الفجل على اإلنبات والنمو المبكر لنبات كبير مثبط

المائي عند  ص الشيححيث إنخفظت النسبة المئوية اإلجمالية إلنبات بذور الفجل بزيادة تركيز مستخل

٪( و 56.67إلى )٪(. بينما انخفضت النسبة 93.33٪( بلغت نسبة اإلنبات قيمت حوالي )0الشاهد )
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٪ من المستخلص المائي للشيح على التوالي. تم تسجيل أقصى تأثير 40و  20٪ ٪( بتركيزات 40)

 تماما إنبات بذور الفجل  منع٪ , والذي 80أليلوباثي في تركيز مستخلص الشيح المائي بنسبة 

كبير طول  انخفضتوضح ان طول السويقات  (14)الجدول اما بالنسبة للجزء الهوائي فنتائج 

سم  4.2 بإختالف التراكيز حيث بلغ طول السويقة األليلوباتي للمستخلص المائي للشيح تأثيرالبسبب 

لى 20سم عند تركيز   2.7( . بعد ذلك , انخفظ إلى  0عند مستوى الشاهد)تركيز  ٪   2.2٪ , وا 

ي كان فيه ذ٪ للشيح ال80٪ , تم تسجيل أقصى تأثير أليلوباثي في تركيز مستخلص 40سم عند 

 .منعدم تماما   طول السويقة

بلغ طول  حيث (.14ادة التركيز  )الجدول ير بز يانخفاض ملحوظ في طول الجذ كذلك لوحظ

كان   الشيح٪ من مستخلص عشبة 20في تركيز  بينما سم 6.1( قيمة 0في الشاهد )تركيز الجذر 

 A. herba-albaستخلص عند تطبيق أعلى تركيز لملكن سم.  2.3طول الجذر قد إنخفض لـ 

 . ٪( تم تثبيط نمو الجذر  تماًما80المائية )

تأثير المستخلصات المائية لنبات الشيح على بعض خصائص اإلنبات   2.2.2
 Trigonella foenum  الحلبةلبذور نبات 

الحلبة نبات  تأثير المستخلصات المائية لنبات الشيح على بعض خصائص اإلنبات لبذور: 15جدول 
(Hamad, 2019) 

السويقة  اتمتوسط )سـم(الجذيرمتوسطات  %نسبة اإلنتاش %تركيز المستخلص
 )سـم(

0 
20 
40 
80 

98.33 
80 
63.33 
46.67 

4.4 
3.5 
3.2 
1.8 

5.9 
4 
3.6 
2.1 
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 A. herba-albaية للمستخلص المائي للشيح تم تقييم التأثيرات األليلوباتبالنسبة لنبات الحلبة 

, وانخفضت النسبة الكلية إلنبات بذور الحلبة بزيادة تركيز المستخلص المائي لنبات (15دول )الج

٪( 80٪(. ثم  انخفضت النسبة إلى )98.33حوالي ) ٪( كانت قيمة اإلنبات 0لشيح , عند الشاهد )ا

لى )20عند  ٪( 80تركيز )عند ٪( 46.67) أقل بنسبة إنبات ٪ بينما سجلت40٪( عند 63.33٪ وا 

 مستخلصات عشبة الشيح المائية  من

المرتبط بتراكيز مختلفة من  تقييم و قياس طول الجزء الهوائي (15)الجدول أظهركذلك 

لم يتم , حيث  T. foenumمستخلص مائي لنبات الشيح تأثيرها المثبط على عملية نمو الحلبة  

. من الواضح أن التركيز ة فيزيادتثبيط اإلستطالة  تماًما بواسطة المستخلص ولكنها كانت تقل عند 

طول المستخلص قد خفضت من طول المجموع الهوائي فعند مستوى الشاهد  كان  تراكيزجميع 

٪ اعتبرت تركيزات مؤثرة على 80و  40و  20سم. من ناحية أخرى ,التراكيز  5.9 المجموع الهوائي

 . سم على التوالي 2.1و  3.6و  4اإلستطالة حيث تراجعت القيم لـ 

  ريطول الجذ الشاهد لوحظ انخفاض تدريجي في بالمقارنة مع , لنسبة لنمو المجموع الجذري با

حيث  A. herba-alba الحلبة مع الزيادة التدريجية في تركيز المستخلصات المائية للشيح   لنبات

يزات سم. كانت الترك 4.4 ةقيمالعند الشاهد , كانت بشكل كبير بهذه المعامالت . الجذيرطول تأثر 

الجذور. بتركيز  تثبيطمؤثرة بشكل ملحوظ في  A. herba-albaاألعلى من المستخلصات المائية 

سم على التوالي. بزيادة التركيز يستمر  االنخفاض  3.2و  3.5إلى  الطول٪ , انخفض 40و  20

 (.15٪ )الجدول  80 مستخلص سم عند تركيز 1.8حتى تصل إلى قيمة حوالي 
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المائية لنبات الشيح على بعض خصائص اإلنبات لبذور نبات  تأثير المستخلصات 3.2
 الثمام البرية األعشاببعض و   و الشعير Triticum aestivumاللين  القمح

Panicum turgidum و البرطالق Portulaca oleracea 
 

  A.herba albaالشيح تقييم تأثير مستخلصاتب (Al Harbi, 2016في هذه الدراسة قام )

األعشاب  و  H.vulgareو الشعير   T.aestivumالقمح اللين  محاصيل لى نسب اإلنباتالمائية ع

تم يث ح P.oleracea و البرطالق أو نبات الرجلة  P.turgidumالثمام  نبات الضارة المتمثلة في

 اكيزتحضير المستخلصات بثالثة تر إستخالص المواد الفعالة عن طريق نقع األوراق في الماء ثم 

 . ذه المعامالتبه  النباتاتو شاهد )ماء مقطر(. تم معاملة بذور % ,%5)   3,% 1%)

القمح اللين  اإلنبات لبذور تأثير المستخلصات المائية لنبات الشيح على بعض خصائص:  16جدول 
 (Al Harbi, 2016) و الشعير و حشائش الثمام و البرطالق

 %5 %3 %1 %0 %كيزالترااألنواع النباتية/  

P.turgidum 

 )الثمام(

نسبة 

 اإلنبات%

90 10 10 0 

ر يطول الجذ

 )سـم(

2.33 0.8 0.6 0 

 طول السويقة

 )سم(

3.30 0.6 0.3 0 

P.oleracea 

 )البرطالق(

نسبة 

 اإلنبات%

80 30 30 0 
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ر يطول الجذ

 )سم(

2.30 0.33 0.31 0 

 طول السويقة

 )سم(

2.01 1.6 1.23 0 

T.aestivum 

 )القمح اللين(

نسبة 

 اإلنبات%

100 90 80 70 

ر يطول الجذ

 )سم(

9.55 3.54 1.60 0.85 

 طول السويقة

 )سم(

9.76 6.01 1.80 2.70 

H.vulgare 

 )الــشعير(

نسبة 

 اإلنبات%

70 40 40 20 

ر يطول الجذ

 )سم(

5.34 3.10 1.52 1.00 

 5.50 6.62 8.80 13.42 طول السويقة

 

 
 .Pو   P. turgidumنوعي الحشائش المختبرة عند  تهانخفضت نسبإلنبات فقد بالنسبة ل

oleracea  مع زيادة تركيز المستخلص المائي للشيح تزامنا و تتابعاA. herba-alba  1من ٪ 

لوحظ انخفاض  (.16)الجدول  للنباتين 0٪ بنسبة  ٪5 التركيز  إلى 80٪ و  ٪ 90بنسبة بلغت 
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تماًما عند هما حيث يمنع المستخلص المائي للشيح  إنبات لهذه الحشائش معنوي في نسبة اإلنبات

أعلى تأثير أليلوباثي على إنبات البذور  المائي للشيح أظهر المستخلص حيث  ٪ 5استخدام تركيز 

 .T  كما انخفضت النسبة المئوية لإلنبات لنوعين من المحاصيل المختارة . لكل من نوعي الحشائش

aestivum  وH. vulgare  مع زيادة تركيز المستخلص المائي ألوراق نبات الشيحA. herba-

alba  أظهرت  (.16)الجدول على التوالي  20٪ و  70٪ بنسبة انبات بلغت ٪ 5 تركيز ٪ إلى1من

ويستجيب بقوة أكبر  T. aestivumكان أكثر حساسية من القمح   H. vulgareالنتائج أن الشعير 

 المائي للشيح .لزيادة تركيز المستخلص 

٪( للمستخلص المائي  3) بالتركيزحققت المعاملة عن تأثر نمو المجموع الجذري و الهوائي ا ام

A.herba-alba  عند اتانخفاض في أطوال الجذور و السويقأكبر P. turgidum  وP. 

oleracea عندر والجذيأطوال السويقات  تقزم. تم P. turgidum سبة عند المعاملة بالمستخلص بن

٪ 3, حقق المستخلص المائي  P. oleracea . أما عند ٪ على التوالي74.2٪ و 90.9٪ بنسبة 3

٪ و 38.8 بلغت بنسبة ايضا و السويقاتأكبر انخفاض في أطوال الجذور  A.herba-albaمن 

 (.16الجدول٪ )94.3
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لنبات الشيح على بعض خصائص اإلنبات لبذور  الزيت الطيارمستخلصات تأثير  4.2
 و الرزين الصحراوي   Agropyron cristatum القزوف العرفيتي نبا

Agropyron desertorum 
إستخالص الزيت الطيار من الجزء اهوائي ب (Ghasem et al., 2013قام ) تم في هذه الدراسة

اإليثانول ب لنبات الشيح النامي في غابات إيران عن كريق جهاز كليفنجر و تخفيف الزيت الطيار
 (100pm, 500 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm 2000 ppmتراكيز مختلفة ) للحصول على

 و الرزين الصحراوي    Agropyron cristatumو تطبيقها على بذور نبات القزوف العرفي
Agropyron desertorum نسبة اإلنبات  خصائص و مالحظة تأثر الشيح على. 

 نبات لبذور اإلنبات خصائص بعض على الشيح لنبات يت الطيارالز  مستخلصات تأثير:  17جدول 
 (Ghasem et al., 2013)و الرزين الصحراوي لقزوف العرفي ل

 التركيز
   

 العامل

 الشاهد النبات
0ppm 

100 
Ppm 

500 
Ppm 

1000 
ppm 

1500 
Ppm 

2000 
ppm 

نسبة 
 اإلنبات

% 

A. 
desertor

um 

47 25 16 10 5.4 1.4 

A. 
cristatum 

47 22 15 10 5.2 1.2 

طول 
 السويقة
 )ســـم(

A. 
desertor

um 

6.8 5.2 3.5 2.3 1.0 0.1 

A. 
cristatum 

6.6 5.0 3.3 2.3 1.0 0.1 

طول 
 الجذير
 )ســـم(

A. 
desertor

um 

0.58 0.5 0.38 0.3 0.15 0.05 

A. cristat 0.56 0.5 0.37 0.28 0.16 0.04 
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على إنبات  نشاط أليلوباتي أظهر  A.herba-alba تالزيت الطيار لنبا( أن 17يوضح )جدول 
 .Aلنوعي  البذور ت نسبة إنبات حيث انخفض A. cristatumو   A. Desertorumبذور 

Desertorum  وA. cristatum من  المختبرين معنويا تزامنا مع زيادة تركيز الزيت العطري للشيح
 . A. cristatumــ لة تأثر أكبر مع مالحظ على الترتيب %1.2و %1.4إلى نسبة  %47نسبة 

 أدى مستخلص الزيت العطري إلى تثبيط نمو أما على مستوى المجموع الجذري و الهوائي فقد 
أو تركيز الزيت  أدت زيادة الجرعةحيث  A. cristatumو  A. Desertorumجذور   سويقات و
ير من ثالجذري كان أكبر بكلكن كان واضح و بشدة أن تأثر المجموع  إلى زيادة التثبيط المستخلص

 6.6و  6.8حيث إنخفض طول السويقات من  تاالسويقب المتمثل أو الجزء الهوائي المجموع الخضري 
عند الرزين  0.58أما عن طول الجذير فقط إنخفض الطول من   . للنباتين 0.1على الترتيب إلى 

 . (17جدول ) بالترتيب 0.04و  0.05إلى  عند القزوف العرفي 0.56الصحراوي و 

تأثير المستخلصات المائية لنبات الشيح على بعض خصائص اإلنبات لبذور نبات  5.2
و القمح اللين  .Lycopersicum esculentum Mllنبات الطماطم 

Triticum aestivum 
تراكيز  سبعة بتحظير (Elshatshat,2010) في هذه الدراسة قام

بطريقة النقع و  وراق نبات الشيح ( من المستخلص المائي  أل100%1,2,5,10,25,50%,%)
و القمح اللين  .Lycopersicum esculentum Mllتطبيق هذا المنقوع على بذور نبات الطماطم 

Triticum aestivum  ثـم مالحظة و تقييم التأثير األليلوباتي لهذا المنقوع على إنبات البذور. 
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 نبات لبذور اإلنبات خصائص بعض على الشيح لنبات المائية المستخلصات تأثير:  18جدول 
  (Elshatshat, 2010)و القمح اللين الطماطم 

 إنبات الطماطمنسبة  )%( التركيز
L.Esculentum Mll )%( 

إنبات القمح اللين نسبة 
Triticum aestivum )%( 

0% 76 100 
1% 80 96 

2% 53.3 96 

5% 50 63 

10% 60 60 

25% 
50% 

57.6 
0 

39.8 
0 

100% 0 0 
 

كل من النباتين المستقبلين بشكل مختلف بتركيزات مختلفة من  بذور تأثر إنبات( 18)جدولبين 
٪( من 100و  50(. أدت أعلى تراكيز )18)الجدول A. herba-albaمستخلصات الشيح 

بينما اختلفت االستجابة  لدى النباتين المستقبلين , المستخلصات المائية إلى تثبيط اإلنبات بشكل كامل
 المثبطة مع التركيزات األخرى للمستخلصات المائية مقارنة بالـشاهد. 

 من٪( 53.3) إلى٪( 80) من التركيز بزيادة  الطماطم بذور إلنبات اإلجمالية النسبة تخفيض تم
٪ 5) بين للتركيزات٪( 57.6) إلى٪( 50) من وتنوعت. التوالي على٪( 2) و٪( 1) في التركيزين

 (٪25و

 تركيزات أن من الرغم على. القمح بذور على للمستخلصات األليلوباثية التأثيرات اختلفتبنما 
 في بدأت لإلنبات اإلجمالية المئوية النسبة أن إال , معنوية تأثيرات لهما يكن لم٪( 2) و٪( 1)

 بينما تركيزين ال لكال٪( 60)ما يقارب الـ   في متوسط كانت و٪( 10) و٪( 5) بتركيزات التناقص
من  ٪(25) عند تركيز٪( 39.8) اإلنبات نسبة وبلغت التركيز زيادة عند عالية بدرجة انخفضت

 (18جدول) .مستخلص الشيح 
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تأثير المستخلصات المائية لنبات الشيح على بعض خصائص اإلنبات لبذور نبات  6.2
و  Bromus tectorum الشويعرة Triticum aestivumالقمح اللين 

 Melilotus indicaق الهندي الحندقو
بتحظير سبعة تراكيز من المستخلص المائي  ألوراق  (SALHI, 2011)في هذه الدراسة  قام  
  Triticum aestivumو تطبيق هذا المنقوع على بذور نبات القمح اللين نبات الشيح  بطريقة النقع 

ثـم مالحظة و  Bromus tectorumو عشبة الشويعرة  Melilotus indicaو  الحندقــور الهندي 
 تقييم التأثير األليلوباتي لهذا المنقوع على إنبات البذور .

 نبات لبذور اإلنبات خصائص بعض على الشيح لنبات المائية المستخلصات تأثير:   19جدول 
  (SALHI, 2011)  الشويعرة و الحندقوق  و اللين للقمح

  نسبة اإلنبات  
 T.Aestivum ourotcet.B M.Indica )%( ركيزالت

0% 100 100 60 

2.5% 100 83.3 45 

5% 90 70.00 40 

7.5% 90 70.00 35 

10% 70 63.3 35 
 

على إنبات بذور القمح اللين و الشويعرة أثر  قد  مستخلص الشيح أن ( 19)جدول يوضح 
نباتات الثالثة توازيا مع زيادة التركيز الصلبة  و الحندقوق حيث كان إنخفاظ اإلنبات واضحا في ال

فكلما زاد التركيز لمستخلص الشيح زاد نسبة تثبيط اإلنبات مع مالحظة إنخفاظ أقل للقمح مقارنة 
% على قوة إنبات القمح التي بلغت 2.5بالحندقوق و الصلبة. حيث لم يؤثر تركيز المستخلص 

عن الحندقوق الهندي . و  45الصلبة و % عند الشويعرة  83.8لكن إنخفظت النيبة لــ % %100
( حيث بلغت نسبة إنبات القمح %10إستمرت هذه النسبة باإلنخفاظ حتى أعلى تركيز للمستخلص )

 على الترتيب . 35%و 63.3%بينما إنخفض إنبات بذور الشويعرة و الحندقوق إلى  70 %
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  ئيتأثير مستخلصات الشيح على نمو المجموع الجذري و الجزء الهوا  1.6.2
كما  و الوزن الجاف نمو المجموع الجذري و الجزء الهوائي و عدد األوراقعلى  تم تقييم تأثير الشيح 
  (23.22.21.20.)لاهو مدرج في الجدو 

في وجود مستخلص   Bromus tectorum الشويعرةالتأثير على نمو   1.1.6.2

  Triticum aestivum القمح

 نبات لبذور اإلنبات خصائص بعض على الشيح لنبات المائية تخلصاتالمس تأثير : 20جدول 
 T.aestivum    (SALHI, 2011)الشويعرة الصلبة في وجود القمح

طول المجموع  )%( التركيز
 )سم(الجذري 

 طول الجزء الهوائي
 )سم(

 عدد األوراق

0% 6.23 13.03 2.33 
1% 5.20 12.53 2.00 
3% 5.16 12.33 2.00 
6% 0 00 00 

 

( يتضح أن تأثير مستخلصات الشيح على نمو الشويعرة كان كبير . حيث 20من خالل )الجدول 
إلى  تثبيط كامل للنمو  1%عند تركيز  5.20إنخفض طول المجموع الجذري بزيادة التركيز من 

 حيث كان المجموع الجذري أكبر حساسية . (6%الطولي للجذر عند أعلى تركيز )

تأثره مرتبطة بتركيز المستخلص حيث  يقات أو المجموع الهوائي كانت درجةسو بالنسبة لطول ال
 % 1 تركيزسم عند  12.53يزيد التأثير بزيادة التركيز و نالحظ أن طول السويقات قد إنخفض  من 

.أما بالنسبة لعدد األوراق فقد تأثر أيضا بدرجات متزايدة مع  %6سم و تثبيط تام عند التركيز  0إلى 
إلى االنعدام و التثبيط التام لنمو االوراق  2ركيز مستخلصات الشيح حيث إنخفظت النسبة من زيادة ت

 .(20 الجدول)( 6%عند التركيز االكبر )
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تأثير المستخلصات المائية لنبات الشيح على بعض خصائص اإلنبات   2.1.6.2
في وجود مستخلص  Melilotus indicaالحندقوق الهندي لبذور نبات 

 Triticum aestivum اللين القمح
 نبات لبذور اإلنبات خصائص بعض على الشيح لنبات المائية المستخلصات تأثير 21جدول 

 (SALHI, 2011)     في وجود القمح اللين  Melilotus indica الحندقوق الهندي

 طول المجموع الجذري  )%( التركيز
 )سم(

طول الجزء 
 )سم(الهوائي

 عدد األوراق

0% 6.56 13.40 2.00 
1% 5.50 16.50 5.00 
3% 4.75 15.75 3.00 
6% 0 00 00 

 

( يتضح أن تأثير مستخلصات الشيح على نمو الحندقوق في وجود القمح 21من خالل )الجدول 
اللين كان معتبر و مشابه تقريبا لنتائج الشويعرة  مع مقاومة أكبر نسبيا لنبات الحندقوق الهندي . 

إلى  تثبيط كامل  1%سم عند تركيز  5.50ض طول المجموع الجذري بزيادة التركيز من حيث إنخف
 ( حيث كان المجموع الجذري أكبر حساسية .6%للنمو الطولي للجذر عند أعلى تركيز )

بالنسبة لطول المجموع الهوائي كذلك كانت درجة تأثره مرتبطة بتركيز المستخلص حيث يزيد 
إلى  % 1 تركيزسم عند  16.50و نالحظ أن طول السويقات قد إنخفض  من  التأثير بزيادة التركيز

.أما بالنسبة لعدد األوراق فقد تأثر أيضا بدرجات  %6سم و تثبيط تام عند التركيز  0ثم   15.75
في العنصر الشاهد   2متغايرة  مع تغير تركيز مستخلصات الشيح حيث بلغ عدد االوراق القيمة 

ثم إلى االنعدام و التثبيط التام لنمو االوراق  3ثم ينخفظ الى  % 1في التركيز   5ليرتفع الى قيمة 
 .(21 الجدول)( 6%عند التركيز االكبر )
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في وجود  Triticum aestivum تأثير الشيح على نبات القمح اللين  3.1.6.2
 Melilotus indica     الهندي مستخلص عشبة الحندقوق 

القمح  نبات لبذور اإلنبات خصائص بعض على الشيح لنبات المائية المستخلصات يرتأث 22جدول 
 (SALHI., 2011) الهندي الخرنقوق  في وجود اللين

طول  )%( التركيز
المجموع 

 الجذري 

طول 
الجزء 

 الهوائي

عدد 
 األوراق

الوزن 
الرطب 

للمجموع 
 الجذري 

الوزن 
الرطب 
للجزء 
 الهوائي

الوزن 
الجاف 

للمجموع 
 ري الجذ

الوزن 
 الجاف
للجزء 
 الهوائي

0% 11.37 18.00 4.66 0.310 0.480 0.073 0.060 

1% 26.33 18.73 4.00 0.160 0.340 0.060 0.033 

3% 24.66 18.50 4.00 0.133 0.340 0.033 0.033 

6% 23.00 17.30 4.33 0.073 0.260 0.26 0.033 

 

يح على نمو القمح في وجود الخندقوق ( يتضح أن تأثير مستخلصات الش22من خالل )الجدول 
كان مختلفا عن الحالتين السابقتين حيث عبر نبات القمح عن مقاومة أكبر مقارنة بالحندقوق و 

 الشويعرة .

 23.00إلى   1%سم عند تركيز  11.37إرتفع  طول المجموع الجذري بزيادة التركيز من  حيث 
لمجموع الهوائي كانت درجة تأثره مرتبطة بتركيز بالنسبة لطول ا . أما( 6%سم عند أعلى تركيز )

المستخلص حيث يزيد التأثير بزيادة التركيز و نالحظ أن طول السويقات قد إنخفض بنسبة قليلة من 
 (22 الجدول) . %6عند التركيز  17.30إلى  % 1 تركيزسم عند  18.00

ستخلصات الشيح حيث بلغ عدد بالنسبة لعدد األوراق فقد تأثر بصورة معاكسة  مع تغير تركيز م 
ثم يعاود  % 1في التركيز   4.00في العنصر الشاهد لينخفظ الى قيمة   4.66االوراق القيمة 

. رغم ان هذه الزيادة ضئيلة اال ان الملفت انه لم (6%عند التركيز االكبر ) 4.33االرتفاع الى القيمة 
 .(22 الجدول) يتعرض عدد االوراق للنقصان بزيادة التركيز
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 بدرجات مختلفة  بالنسبة للوزن الجاف و الرطب للمجموع الهوائي و الجذري لنبات القمح فقد تأثر
تحت تأثير الشيح و الحندقوق حيث نالحظ إنخفاظ للوزن الرطب للمجموع الجذري و الهوائي من 

  0.260و  0.073ليبلغ في التركيز االعلى قيمة   1%بالترتيب عند التركيز  0.340و  0.160
 (22.)جدول  للمجوع الجذري و الهوائي على الترتيب 

التوازي مع زيادة ب 0.030إلى  0.060أما الوزن الجاف للمجموع الهوائي إنخفض من 
 0.073قد إرتفع من في حين أن الوزن الجاف للمجموع الجذري تركيزمستخلص الشيح و الحندقوق 

 (22.)جدول  %6عند التركيز العالي  0.26إلى  %1عند التركيز  0.060عند العنصر الشاهد و 

 

4.1.6.2 عشبة الشويعرة الصلبة  في وجود Triticum aestivum القمح اللين 
Bromus tectorum 

 القمح نبات لبذور اإلنبات خصائص بعض على الشيح لنبات المائية المستخلصات تأثير:  23جدول 
 (SALHI N, 2011)الصلبة الشويعرة  وجود في اللين

طول  )%( التركيز
المجموع 

 الجذري 

طول 
الجزء 

 الهوائي

عدد 
 األوراق

الوزن 
الرطب 

للمجموع 
 الجذري 

الوزن 
الرطب 
للجزء 
 الهوائي

الوزن 
الجاف 

للمجموع 
 الجذري 

الوزن 
الجاف 
للجزء 
 الهوائي

0% 16.16 17.23 3.66 0.468 0.320 0.086 0.046 

1% 14.55 16.20 3.00 0.063 0.590 0.020 0.035 

3% 14.25 15.77 3.00 0.047 0.250 0.013 0.025 

6% 11.60 15.65 3.33 0.035 0.160 0.013 0.020 
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تركيز مستخلص الشيح و بزيادة   إنخفضأن طول المجموع الجذري  (23 الجدول)يبين  
ا بالنسبة لطول ( . أم6%سم عند أعلى تركيز ) 11.60إلى   1%سم عند تركيز  14.55من  الشويعرة

حيث يزيد التأثير بزيادة التركيز و  أيضا المجموع الهوائي كانت درجة تأثره مرتبطة بتركيز المستخلص
عند  15.65إلى  % 1 تركيزسم عند  16.20نالحظ أن طول السويقات قد إنخفض بنسبة قليلة من 

  . %6التركيز 

غير تركيز مستخلصات الشيح حيث بلغ ت  مع مشابهة  بالنسبة لعدد األوراق فقد تأثر بصورة 
ثم يعاود  % 1في التركيز   3.00في العنصر الشاهد لينخفظ الى قيمة   3.66عدد االوراق القيمة 
 .(23 الجدول)(. 6%عند التركيز االكبر ) 3.33االرتفاع الى القيمة 

ر بدرجات مختلفة  بالنسبة للوزن الجاف و الرطب للمجموع الهوائي و الجذري لنبات القمح فقد تأث
حيث نالحظ إنخفاظ للوزن الرطب للمجموع الجذري و الهوائي من  الشويعرةتحت تأثير الشيح و 

  0.160و  0.035ليبلغ في التركيز االعلى قيمة   1%بالترتيب عند التركيز  0.590و  0.063
 (23للمجوع الجذري و الهوائي على الترتيب  .)جدول 

 التوازي مع زيادة تركيزب 0.013 إلى  0.020إنخفض من  الجذري أما الوزن الجاف للمجموع 
 0.046من  إنخفض ايضاقد  الهوائيفي حين أن الوزن الجاف للمجموع  الشويعرةمستخلص الشيح و 

 (23.)جدول  %6عند التركيز العالي  0.020إلى  %1عند التركيز  0.035عند العنصر الشاهد و 
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  لسذاب على نباتات مختلفةالتأثير األليلوباتي لنبات ال 3

القمح  إنبات خصائص بعض على السذاب لنبات الزيت الطيار مستخلصات تأثير 1.3
  األعشاب الضارةالصلب و بعض 

بإستخالص الزيت الطيار من نبات السذاب الجبلي  (Kahoul et al., 2017)في هذه الدراسة قام 
Ruta montana   حسب طريقةAFNOR(1986)  راكيز مرتبة تنازلياو تحظير أربع ت 

(C4=6%/C3=12%/C2=25%/C1=50%) قل تركيز هو حيث أC4 تم  تطبيق هذا .
و   Triticum durum L. (Waha)(MBBالقمح الصلب ) صنفين من المستخلص على بذور

بعض الحشائش و النباتات الضارة األخرى و مالحظة مدى تأثير مستخلص السذاب الجبلي على 
 ت المختبرة .إنبات و نمو النباتا

 Triticum  (Waha)التأثير على بذور نبات القمح الصلب صنف  1.1.3
durum 

 لبذور اإلنبات خصائص بعض على السذاب لنبات الزيت الطيار مستخلصات تأثير:  24جدول 
 (Kahoul et al., 2017) (WAHA) القمح الصلب نبات

 نسبة تثبيط اإلنتاش المستخلص تركيز
)%( 

المجموع  نسبة تثبيط
 )%(الجذري 

الجزء نسبة تثبيط 
 )%(يالهوائ

 0 0 0 الشاهد
C1 21 100 100 
C2 7 96 90 
C3 -21 89 85 
C4 -7 77 70 

 
 Rutaالجبلي  السذابمستخلص الزيت الطيار لنبات  النتائج المسجلة في الجدول السابق خاللن م

montana L صلب قام بثبيط انبات بذور القمح الTriticum durum L. (Waha)  وذلك عند

 لكن  نالحظ  % على التوالي.7% و21( حيث بلغت نسبة تثبيط االنبات C2 و C1التراكيز العالية )

 (.24جدول ) حفزت ببطيء انبات البذور. C4)و (C3المنخفظةأن التراكيز 
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و  C1ملة بالتراكيز العالية )عند المعا نسجل نسبة تثبيط عالية جدا في استطالة الجزء الهوائي سجلت

C2حيث بلغت عند ا )( لتركيزC1 )100 والتي تمثل القيمة العظمى للتثبيط , وعند التركيز %C2 

حيث بلغت هاته النسبة    C4)و (C3 %. الحظنا أيضا تسجيل نسبة معتبرة في كل من التركيزين90

  (.24جدول % على التوالي. )70% و85

و C1 ) المرتفعة وذلك عند التراكيز استطالة المجموع الجذري في لية جدا عاتثبيط نسبة  كما سجلت

C2( حيث بلغت عند التركيز )C1 )100 والتي تمثل القيمة العظمى للتثبيط )عتبة التثبيط(, وعند %

حيث بلغت هاته  C4)و (C3معتبرة عند التراكيز الضعيفة %. أيضا كانت النسبة 96 (C2)التركيز 

 لى التوالي.ع %77%و89السب 

يؤثر  Ruta montana Lمن خالل النتائج المسجلة نستنتج انا الزيت الطيار لنبات الفيجل الجبلي  

(, كما لعب دور محفز عند التراكيز الضعيفة C2و C1سلبا على نسبة االنبات عند التراكيز العالية )

C3) و(C4 ثبط ترتبط شدة تثبيطه على غرار مراحل النمو والتي يلعب الزيت الطيار فيها دور م

  .كبر تأثر بمستخلص السذاب هو األكما و كان المجموع الجذري  ارتباطا وثيقا بشدة تركيزه
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 Triticum durum (MBB)صنف  الصلب التأثير على نبات القمح 2.1.3
 لبذور اإلنبات خصائص بعض على السذاب لنبات الطيار الزيت مستخلصات تأثير:  25 جدول

 (Kahoul et al., 2017) (MBB) القمح الصلب نبات

 نسبة تثبيط اإلنتاش المستخلص تركيز
)%( 

نسبة تثبيط  المجموع 
 )%(الجذري 

نسبة تثبيط المجموع 
 )%(الخضري 

 0 0 0 الشاهد
C1 63 34 47 
C2 37 32 30 
C3 37 28 28 
C4 33 23 25 
 

قام بثبيط انبات  Ruta montana Lالجبلي  السذاب يمكن القول ان مستخلص الزيت الطيار لنبات

 عند التركيز لوحظ تسجيل نسب تثبيط عاليةحيث Triticum durum L. (MBB)   بذور القمح 

C1 63حيث بلغت( سجلنا أيضا نسب متوسطة عند التراكيز .% C2و C3 وC4 بلغت عند كل )

 ( 25الجدول %. )C4) )33% وعند 37( C3وC2من)

 (C1)( حيث بلغت عند C2و C1في كل من التركيزين ) للجزء الهوائي معتبرة بيطتثنسب  تسجل

 (.C4و (C3للتركيزين % 25و % 28 متوسطة  تثبيط%. كما سجلنا نسبة C2) )30% وعند 47

 (25الجدول )

( بنسب C2و C1عند التراكيز ) المجموع الجذري إلستطالة نسب تثبيط متوسطة  لوحظ تسجيلكما 
% 28( بنسب C4و (C3 التوالي, كما لوحظت نسب ضعيفة عند التراكيز % على32% و34
( .من خالل النتائج المسجلة نستنتج انا الزيت الطيار لنبات الفيجل الجبلي 25%. )الجدول 23و

Ruta montana L  يؤثر سلبا على انبات ونمو نبات القمحTriticum durum L. (MBB)  وفقا
  .األقل تركيزلدرجة التركيز من األكثر الى 



 

 

66 

  Silybum marianumالتأثير على نبات  السلبين المريمي   3.1.3
 لبذور اإلنبات خصائص بعض على السذاب لنبات الزيت الطيار مستخلصات تأثير:  26جدول 

 (Kahoul et al., 2017)السلبين المريمي )الخرفيش(  نبات

 نسبة تثبيط اإلنتاش المستخلص تركيز

)%( 
نسبة تثبيط  المجموع 

 )%(الجذري 
نسبة تثبيط المجموع 

 )%(الخضري 
 0 0 0 الشاهد

C1 92 92 90 
C2 25 75 72 
C3 100 62 66 
C4 -50 17 31 

قام بتثبيط انبات بذور لنبات  Ruta montana Lالجبلي  السذابمستخلص الزيت الطيار لنبات 

( حيث C3 وC1وذلك عند التراكيز العالية ) Silybum marianum Lالسلبين المريمي )الخرفيش(

% للتركيز 92, و والتي تمثل القيمة العظمى للتثبيط( (C3 % للتركيز100بلغت نسبة تثبيط االنبات 

C1 . كما سجلنا نسبة تثبيط ضعيفة جدا عند التركيزC2كما يجدر القول ان التركيز 25لم تتجاوز .%

C450بنسبة  لعب دور محفز لإلنبات  %. 

% كما نسجل نسب 90بلغت  C1عالية جدا عند التركيز بنسب  الجزء الهوائيلوحظ إنخفاظ طول 

  (.26الجدول)66,%31 , %72بنسب %    C2, C3, C4تثبيط متوسطة عند 

% كما 75%و92( بنسب C2و C1مرتفعة عند التراكيز ) نسب ب إنخفاظ طول الجذور تم تسجيل

فقد سجل C4%, اما عن التركيز 62لم تتجاوز C3د التركيز الحظنا تسجيل نسبة تثبيط ضعيفة عن

 (.26الجدول %)17أدنى قيمة تثبيط والتي لم تتخطى 
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ِبق   4.1.3   Inula viscosaالتأثير على  لنبات الطَّيُّوُن الدَّ
 ورلبذ اإلنبات خصائص بعض على السذاب لنبات الطيار الزيت مستخلصات تأثير:  27جدول 

 (Kahoul et al., 2017)الطيون الدبق  نبات

 نسبة تثبيط اإلنتاش المستخلص تركيز
)%( 

نسبة تثبيط  المجموع 
 )%(الجذري 

نسبة تثبيط المجموع 
 )%(الخضري 

 0 0 0 الشاهد

C1 100 100 100 

C2 88 74 73 

C3 100 100 100 

C4 77 56 45 

 

قام بتثبيط انبات بذور نبات  Ruta montana Lمستخلص الزيت الطيار لنبات الفيجل الجبلي 

ِبق  % وهي تمثل 100نسبة C3 و C1بنسب كبيرة حيث بلغت عند  Inule visqueuseالطَّيُّون  الدَّ

سجلت نسب تثبيط جد معتبرة بلغت  C4و C2 القيمة العظمى للتثبيط )عتبة التثبيط(. و عند

 (.27% )الجدول 77و87%

بنسبة C3و  C1 أكبر تأثير تثبيطي على استطالة الجزء الهوائي هما الحظنا ان التراكيز التي لها

متفاوتة   تثبيطبتسجيل نسب  الحظنا% وهي تمثل القيمة العظمى للتثبيط )عتبة التثبيط(.ايضا 100

  (.27الجدول % على التوالي )45% و 73بنسب  C4و C2عند التراكيز 

% وهي تمثل القيمة العظمى للتثبيط 100ة بنسب C3و C1نسب مرتفعة جدا عند التراكيز  تسجل

حيث بلغت  C4و C2)عتبة التثبيط(. ايضا قمنا بتسجيل نسب تثبيط معتبرة ومتفاوتة بين التركيزين 

  .C4 % عند التركيز56 % و74نسبة  C2عند التركيز 
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 Aegilops ventricosa  على نبات الدوسر المنتفخالتأثير  5.1.3
 لبذور اإلنبات خصائص بعض على السذاب لنبات الطيار الزيت مستخلصات تأثير:  28جدول 

 (Kahoul et al., 2017)الدوسر المنتفخ  نبات

 نسبة تثبيط اإلنتاش المستخلص تركيز
)%( 

نسبة تثبيط  المجموع 
 )%(الجذري 

نسبة تثبيط المجموع 
 )%(الخضري 

 0 0 0 الشاهد
C1 73 100 100 
C2 60 78 84 
C3 40 69 74 
C4 60 44 53 

 

بتثبيط انبات بذور الدوسر  قام Ruta montana Lمستخلص الزيت الطيار لنبات الفيجل الجبلي 

حيث بلغت C1 عند التركيز تثبيط معتبرةنسبة  سجلتحيث    Aegilops ventricosaالمنتفخ 

تم C3 التركيزبينما  %60معتبرة ومتساوية بلغت حوالي  IGنسبة  لهماC4و C2التركيزين  . 73%

  (28لجدولا(  .%40لم تتخطى ضعيفة تسجيل نسبة 

أيضا نسبة تثبيط معتبرة عند  ام وكلي الستطالة الجزء الهوائيتثبيط ت  C1عند التركيز  سجلت 

 C4على التوالي.عند التركيز  %74و   IPA 84%حيث بلغت نسب  C3و C2 بالترا كيزالمعاملة 

 (28لو جدال(   %53غتمتوسطة بل IPAسجلنا نسبة 
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نسبة أيضا ي نمو المجموع الجذري و كانت تثبيط تام وكلي ف C1 عند التركيز  سجلبالنسبة للجذور 

عند  بينما على التوالي %69و %78حيث بلغت  C3والتركيز  C2عند كل من التركيز  التثبيط معتبرة

 (28جدول ال(.%44لم تتجاوز  C4التركيز 

 Bromus rigidusويعرة الصلبة التأثير على نبات الش  6.1.3
 لبذور اإلنبات خصائص بعض على السذاب لنبات الطيار الزيت مستخلصات تأثير : 29جدول 

 (Kahoul et al., 2017)الشويعرة الصلبة  نبات

نسبة تثبيط  المجموع  )%( نسبة تثبيط اإلنتاش المستخلص تركيز
 )%(الجذري 

موع نسبة تثبيط المج
 )%(الخضري 

 0 0 0 الشاهد
C1 100 100 100 
C2 100 100 100 
C3 100 100 100 
C4 100 100 100 

وبمختلف  Ruta montana Lالجبلي  السذابالزيت الطيار لنبات ( أن 29يظهر الجدول )

 Bromusقام بتثبيط تام لإلنبات بذور نبات الشويعرة الصلبة  (C4 و C3 و C2و  C1) التراكيز

rigidus)و  .ايضا سجلنا تعطيل تام لمختلف مراحل النمو )نمو الجزء الهوائي ونمو المجموع الجذري

للزيت الطيار لنبات  Bromus rigidusالشويعرة الصلبة هذا يثبت المدى الكبير لحساسية نبات 

 الفيجل الجبلي .
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 اإلنبات خصائص بعض على السذاب لنبات الزيت الطيار مستخلصات تأثير  2.3
 Triticum astivum Lالقمح اللين نبات  بذورل

بتحظير ثالث تراكيز  من الزيت الطيار لنبات السذاب   (Bennaoum,2018) في هذه الدراسة قام
(µg / ml80 C2=250 µg/ml  __  C1= __ C3= 500µg / ml)  (Tumen,2010) 

 نمو إنبات و نسبةعلى لة و المعاموتطبيقه على نبات القمح اللين و مالحظة نتائج هذا التطبيق 
 . Triticum astivum ينلنبات القمح الل المجموع الجذري و الخضري 

 لبذور اإلنبات خصائص بعض على السذاب لنبات الطيار الزيت مستخلصات تأثير:  30جدول 
 (Bennaoum,2018)القمح اللين  نبات

نسبة تثبيط  المجموع  ()% نسبة تثبيط اإلنتاش المستخلص تركيز
 )%(الجذري 

C1 27.78 56.73 
C2 44.45 57.73 
C3 50 73.30 

 

 يمكن القول ان مستخلص الزيت الطيار لنبات السذاب الجبلي بالنسبة لعملية اإلنبات 
R.montana    قام بتثبيط انبات بذور نبات القمح اللينaestivum. T ما  بنسب ضعيفة نوعا

  نسبة بزيادة تركيز الزيت الطيار في المحلول.ال هذه  تزداد و (50%/44.45%/27.78%)

أن المواد المتطايرة في نبات السذاب   ( 30)الجدول  أظهرت النتائج التي تم الحصول عليهاكما 
مستخلص الزيت الطيار  قام تؤثر على طول الجذير حيث يتناقص طوله مع زيادة التركيز  بحيث 

بنسب معتبرة ومقبولة جدا تجاوزت جميعها  aestivum L Triticumاللين   القمح  نمو جذيربتثبيط 
 . %73.30و وصلت إلى  % 50
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 لبذور اإلنبات خصائص بعض على السذاب لنبات المائية المستخلصات تأثير 3.3
 Phalarisو نبات الخرفار الكناري    Lactuca sativaالخس نبات

canariensis  
 Lactucaعلى نباتي الخس  للسذاب دراسة التأثير األليلوباتيب (ABOUT et al.,2019 )  قام

sativa  و الخرفار الكناريPhalaris canariensis  على نسبة اإلنبات 

 لبذور اإلنبات خصائص بعض على السذاب لنبات الطيار الزيت مستخلصات تأثير:  31جدول 
 (ABOUT et al.,2019 )  والخرفار الكناري  الخسنبات 

  تثبيط اإلنباتنسبة   
 التركيز

 
aLstasL cLtcaL siLnLicc sLlLicalccc 

4 % 88 % 100 % 
  

 

 حيث النباتين على جدا معتبر كان أن التأثير األليلوباتي للسذاب  (31الجدول) يتضح من خالل
 عشبة كانت بينما% 88 ةبنسب الخس إنبات تثبيط تم حيث% ,  94 بمتوسط النباتين لتثبيط أدى

  تثبيط المستخلص سبب حيث النبات لصلمستخ حساسية أكثر P.canariensis الكناري  الخرفار
 .%100بنسبة  البذور إنبات في تام و كامل
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 تأثير مستخلصات الشيح و السذاب على النباتات المدروسةل العامة مناقشةال 4
 على و السذاب الشيح لنبات المائية مستخلصاتال تأثيرتم في هذه الدراسة مراجعة و مقارنة 

. بشكل ( نوع نباتي متوزعة بين الحشائش و المحاصيل 17لسبعة عشر ) اإلنبات خصائص بعض
للشيح و السذاب كان لها أثر أليلوباتي   إلى أن المستخلصات المائيةسة الدراعام , تشير نتائج 

ن الحشائش وأنواع المحاصيل وكان التثبيط أكثر منع إنبات البذور لكل مفي  و متشابه جدا متقارب
عند كل من الشيح والسذاب و هذا يدل على تشابه اآللية األليلوباتية  بروًزا في األول مقارنة مع األخير

المستقبل  النباتينوع ال عنصرين أساسيين هما يعتمد علىعموما كان التأثير  و , للنباتين
 تركيز المستخلص. للمستخلصات و

معتدلة عند التركيز سمية و رت النتائج سمية شديدة عند التركيز العالي للمستخلص أظه
الماء بمعالجة ال عند المدروسة لبذور النباتاتتم الحصول على أعلى معدل إنبات  ض حيثالمنخف
ثم بالمستخلص األقل تركيز في حين كانت أقل نسبة إنبات تتوافق مع المستخلص ذو التركيز  المقطر
جميع خصائص . بشكل عام , أظهرت النتائج أنه عندما يزداد تركيز المستخلص , تنخفض ى األعل

خصائص ليلوباتية بالتالي زيادة عن زيادة كمية المواد األبشكل ملحوظ , ويمكن أن ينتج ذلك  اإلنبات
على بعض المواد السامة  عشبة الشيح و السذاب. قد يحتوي مستخلص (Einhellig ,1996)السمية 

و الدراسات األخرى   في كل الدراسات المراجعةفالنباتات المختبرة للنبات التي تمنع إنبات ونمو 
والتي لها  بالمواد األليلوباتية للشيح و السذاب  يرتبط األثر المثبط للمستخلص النباتيدائما ما السابقة 

 .إنبات البذور وتطورها و تأثيرات مثبطة و / أو قاتلة على نمو 

 ات األليلوباتيةالمركب 1.4
المختلفة لكل من مستخلص الشيح و السذاب على  التراكيزتم في هذه المراجعة عرض تأثيرات 
المذكورة في هذه المراجعة  لشيح و السذاب على نمو النباتاتنباتات مختلفة,  بينت النتائج تأثر كبير ل

لى المركبات األيضية اإلنخفاض في معدالت اإلنبات يرجع إ فإن (,2019Hamad(حسب علــى  و
( , فالزيت Yashphe et al., 1978الثانوية المتواجدة  بمستخلصات ألوراق النباتان فوفًقا لـــ ) 

العطري لنبات الشيح و الذي تم جمعه من صحراء سيناء  يحتوي على مستويات عالية من مركب 
1.8-cineole  وكميات ملحوظة منalpha  وbeta thujone  العديد من المركبات باإلضافة إلى

, الكافور وبورنيول و من بين المستقلبات الثانوية المعزولة من  terpinen-4-olأحادية التربان مثل 
نبات الشيح , هناك ثالثة أنواع من هذه المركبات هي األكثر نشاطا كيميائيا و التي تسبب النشاط 
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 polyacetates     (Christensen, 1992)عديدات األسيتات  المثبط , و هذه المواد هي
sesquiterpene lactones( و مركبات  2001,مركبات الفالفونويد )ويليامز وآخرون , 

 (Bulatovic, 1998 .) يتم إنتاج مجموعة واسعة من المركبات البيولوجية النشطة والتي حيث
الخلية من منع ي الذي الكومارينك (Bhowmik et al., 1984)ثبتت سميتها لبعض النباتات األخرى 

في  ATP التي قد توقف إنتاج يةمركبات الفالفونويدوالمن االنقسام الخيطي.دخول المرحلة األولى 
. من خالل منع االنقسام الخلوي واستطالة الخلية في ( Burt,2004)الميتوكوندريا وتؤثر على التنفس 

ور و نبات وتقليل طول الجذعلى منع اإلمرحلة اإلنبات , تعمل مركبات الفالفونويد والكومارين 
 .المجموع الهوائي

مركًبا , والتي تمثل  28تم تحديد  أنه (,2018Bennaoum) بين أما بالنسبة لنبات السذاب
بيوتين ,  -1٪ من إجمالي مستخلص الزيت الطيار للنبات الذي يحتوي بشكل أساسي على  89.03

أكتانون التي يرجح -3و ألفا بينين و مركب  بيوتين وأكسيد كاريوفيلين-2وميثيل سيكلوبروبان , و 
 ( .,Hammami et al 2015أنها سبب التأثير األليلوباتي المثبط لإلنبات و النمو بشكل عام )

إلى أن تأثيرات المواد األليلوباثية على اإلنبات أو على نمو النباتات  (Rice,1984)شار أ
اسية التي تكون على المستوى الخلوي الداخلي األسالمستهدفة ليست سوى عالمات ثانوية للتغيرات 

, والتي لها  بعض المركبات األليلوباتيةالمحددة إلى  الخلوية في الواقع , ت عزى بعض التأثيرات .للنبات
 ة.مثبط آثار

 المواد األليلوباتية تأثر على : ( Burt ,2004) وفقا لـ

 الجذور في االنقسام يمنع الكومارين: الخاليا انقسام. 
 و التصنيع الخلوي و عمل  التنظيم علىمثبط  تأثير لها الفينولية المركبات: و التركيب النمو

 هرمونات النمو النباتية
 عن النبات في الضوئي التمثيل من السكوبوليتين مركب يقلل: والتنفس الضوئي التمثيل 

 الثغور إغالقالتسبب في  طريق
 الجذور أنسجة في البوتاسيوم تدفق ىعل الفينولية المركبات تأثر: الغشاء نفاذية 
  التسبب في) للبوتاسيوم النباتات امتصاص يثبط الفيروليك حمض: االمتصاصكفائة 

 (Scrivanti et al ., 2003) (األيونية المنافسة
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 التأثير على اإلنبات 2.4
 علىو متشابه  بينت النتائج أن كـل من نبات الشيح و السذاب لهما تأثير أليلوباتي  كبير 

حيث يزيد  في كل الدراسات النباتات التي تنمو بجانبها  حيث تتشابه درجة تأثيرهما على نسبة اإلنبات
إال أن هناك حاالت تم فيها تنشيط اإلنبات من قبل السذاب في التراكيز  التأثير المثبط بزيادة التركيز,

حيث  (Kahoul et al., 2017) في دراسةلوحظ  و هذا ما  للزيت الطيار مقارنة بالشاهد  الضعيفة
إلى أن تم تنشيط عملية  ( بإنخفاظ التركيزWAHAبات بذور القمح الصلب )إنخفظت نسبة تثبيط إن

يرجع التأثير النشاط إلى إختالف التركيب التشريحي للنبات المستقبل  اإلنبات عند التراكيز الضعيفة.
أن كل التراكيز الكبيرة للنباتين ل الدراسات في ك. لكن من الواضح  (Black,1989)للمواد األليلوباتية 

 أدت إلى خفظ أو تثبيط نسبة اإلنبات بشكل كامل  حسب درجة حساسية النبات المتلقي.

نباتي الشيح و السذاب لديهما  فإن (SALHI.,2011) و( ,.2013Ghasem et al)حسب  
ذور لعديد من النباتات و تلعب هذه المواد األليلوباتية التي يمكن أن تثبط إنبات البمن  نواعاألبعض 

الوضائف الهرمونية كالتأثير على كفائة إستقبال هرمون  المواد دورا مهما في تثبيط العديد من
الهرمونية حيث يتم إعاقة الوظائف   اإلنزيمات مثل البروتياز والليباز وألفا أميالز الجبريلين و تخريب 

ريق هذه المواد األليلوباتية   مما يسبب تأخير بدء اإلنبات األنزيمية الداخلة في حث اإلنبات عن طو 
( هذا ألن المواد األليلوباتية تعيق األنشطة Black,1989و منه عرقلة كلية للنمو بشكل عام  )

األيضية مما يؤدي إلى تقليل نسبة إنبات البذور و طول الجذور وأطوال الفروع و السيقان و كذلك نمو 
التأثير من خالل تقليل االستطالة والتوسع ومحاولة تثبيط و تقليل كفاءة األوراق , حيث يحدث 

المكونات  تحد( . عالوة على ذلك , Einhellig , 1996االنقسام لخاليا النسيج اإلنشائي خاصة  )
( وهذا يؤدي في النهاية إلى تقليل النمو ,.1989Qasem et alامتصاص األيونات )من األليلوباتية 

.  

قد يكون التثبيط الكبير إلنبات البذور (ABOUTM et al.,2019) و  (SALHI,2011)حسب 
الذي  مثل الصابونين القابل للذوبان في الماء و  األليلوباتيةناتًجا عن التأثير المثبط للمواد الكيميائية 

لتي بشكل مباشر أو عن طريق تخريب المركبات المخزنة داخل البذرة و ايمكن أن يؤثر على اإلنبات 
  .(Chaves et al., 1997; El Khatib, 1997يحتاجها الجنين  أثناء اإلنبات )
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 و عدد األوراق التأثير على المجموع الجذري و الجزء الهوائي 3.4
الختبار القدرة األليلوباثية عامل التأثير على نمو الجذور و السويقات  التجارب المطروحةاستخدمت  

الحيوية  القياساتالحيوية للنمو أكثر حساسية من  القياساتا ما تكون بالتزامن مع نسبة اإلنبات. غالبً 
البذور طريقة أقل حساسية من طول  إنبات دراسةأن  (Bhowmik et al., 1984) إعتبر .لإلنبات

 . لتقييم السمية النباتية بيولوجي ر عند استخدامه كمقايسو والجذ السويقات

الجزء الهوائي  و المجموع الجذري كان متشابه و متقارب  التأثير األليلوباتي للنباتان على نمو 
كان المجموع الجذري عند أغلب النباتات المدروسة  أكثر حساسية لمستخلص حيث عند النباتان, 

تثبيط يصل  (AL Harbi,2016) في دراسة المواد األليلوباتية لدى النباتات المختبرة حيث الحظنا
 (Kahoul etدراسةفي  لبرطالق و كذلك نفس النسبة للسذاب للشيح على الثمام و ا   %100إلى

(al.,2019 دراسة) أيضا في,الدوسر المنتفخ و الشويعرة الصلبة و على الطيون الدبقMomamed 
(et al.,2019  دراسةو الخاصة بتأثير الشيح على انبات الخروب األولى دراسة (Kahoul et 

al.,2019) اللين تم إهمال التأثير المثبط للنباتين على المجموع تأثير السذاب على القمح  حول
الخضري و هذا يثبت أن المجموع الجذري كان أكثر حساسية مقارنة بالمجموع الخضري أو الجزء 

 الهوائي . 

يتفق مع العديد من الدراسات مثل  هذا (,.2013Ghasem et al)حسب دراسة 
(1995Chung et al.,( و )Ashrafi et al,. 2008) ( 2011وEl-Darier, اللذين وجدا أن )

المجموع الجذري  لألنواع المتلقية أو المختبرة أكثر حساسية من الجزء الهوائي, قد يكون هذا بسبب 
االتصال المباشر بين الجذور والمركبات األليلوباتية السامة للنبات والتي قد تمنع انقسام الخاليا الذي 

  Rietgens et (al.,2003)ي للجذر المتنام ائية المرستيميةينشط بشكل كبير في األنسجة اإلنش
ففي وجود المركبات األليلوباتية يتم تقليل استطالة الخلية و يمكن لبعض هذه المركبات أن تدمر جدار 

 Bakkali) م نتيجة العمل على أكسدة مكوناته( وتخثر السيتوبالز Scrivanti et al ., 2003الخلية )
et al ., 2008)  ,بسبب زيادة المكونات البيروكسيدية  وتحلل الدهون والبروتينات(Burt,2004). 

كل هذه العوامل تأثر في النهاية على الوزن الجاف و الرطب و نمو األوراق  للنبات حيث في  
غياب الحركة اإلنقسامية و حركة اإلستطالة  الخلوية و زيادة الحركة التأكسدية داخل النبات بفعل 
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من  تقليلكلي في وزن النبات و  ضعلى الكتلة الكلية و يسبب إنخفا بيروكسيدية سيؤثر سلباالمواد ال
 .(Scrivanti et al ., 2003)تشكل األوراق 
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 الخاتمة
دية إلى تثبيط و تأخير و ربما مختلفة على النباتات المجاورة مؤ بأشكال  األليلوباتيةتأثر المواد 

حيث  لشيح و السذابل تقارب و تشابه التأثير األليلوباتيسة إلى الدرا هذه خلصت نتائج منع نموها,

عديد من لديهما بعض أنواع  المواد األليلوباتية التي يمكن أن تثبط إنبات ونمو بادرات ال إتضح أنه

 المحاصيل و النباتات . 

أثير , بينما كان الت طول الجزء الهوائييتأثر أكثر من طول  المجموع الجذري لوحظ أن طول  

التحقيق في أن التأثير أيضا في هذه الدراسة . تم  متماثلالمثبط لكال النوعين على نسبة اإلنبات 

س فكلما زاد تركيز المواد األليلوباتية كلما كان التأثير أعلى و العكس بالعك المثبط يعتمد على التركيز

 . ى تأثير منشطاو ينعدم أو قد يتحول التأثير إل فعند نقص التركيز ينخفظ التثبيط

تكون   allelochemicalsأدلة على أن المركبات األليلوباتية   المذكورة المعلوماتقدمت 

تثبيط إنبات المحاصيل و التي تشارك في  الشيح و السذاب في مستخلص أوراق  بكثرة  موجودة

القمح و حاصيل كلذلك ال ينبغي زراعة الشيح و السذاب بالقرب من  بعض الم ونموها النباتات 

 .الشعير و ...إلخ 

أو األعشاب يح و السذاب في إدارة الحشائش يوصى باستخدام الـش كتوصيات بحثية وختاما و 

, إذا تمت دراستها بشكل أكثر دقة و مالحظة و محاولة التعرف على  المواد الكيميائية الضارة 

اصيل او النباتات الضارة  سيكون المسؤولة عن التأثير األليلوباتي  لكل نوع سواء كان نوع من المح

 .االقتصادية البيئية و هذا مفيد  جًدا من الناحية
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 المالحق

 

 المراجعة المنهجية : أسئلة تقييم جودة الدراسات المضمنة في1ملحق 
 

 رقـــــــــــم السؤال

 

 أسئلة حول جودة الدراسة

 اإلجابة

 ال نعم

   ؟ بوضوح مدرجهل السؤال البحثي  1

   ؟ هل كانت أهداف الدراسة واضحة 2

كما هو  التجريبية هل تم تنفيذ األساليب 3

 ؟في ملخص الدراسة  موضح

  

واضح في   هل كان تأثير العامل 4

 ؟ الدراسة

  

   ؟ هل كانت نتائج الدراسة واضحة 5

هل تتفق الدراسة مع نتائج الدراسات  6

 ؟ خرى األ

  

م نتيجة الدراسة في اإلجابة هل تساه 7

 ؟ الرئيسي  البحثي كسؤالعلى 

  

 


