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في إنبات بذور .Viscum album Lتأثير المستخمص المائي لنبات الهدال 
 .Amygdalus sppالموز
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 الممخص
معرقػة تػيرير المسػتخمل المػائي لنبػات الهػداؿ قػي أجريت الدراسػة وقػؽ التيػميـ العشػوائي الكامػؿ بهػدؼ 
 .Aوالمػػػػوز الشػػػػرقي  communis Amygdalusإنبػػػػات بػػػػئور العػػػػائميف ااساسػػػػييف لػػػػ  )المػػػػوز الشػػػػائ  

orientalis .وتقيػػػيـ مػػػدر اسػػػتمرار تػػػيرير المسػػػتخمل قػػػي نمػػػو البػػػادرات الناتجػػػة عػػػف البػػػئور المعاممػػػة ،)
غ مطحػػػوف أوراؽ  50بالمسػػػتخمل المػػػائي لمهػػػداؿ بنسػػػبة ) تضػػػمنت التجربػػػة معػػػاممتي الشػػػا د والمعاممػػػة

مكررات. جمعت أوراؽ الهداؿ مف منطقتي القمموف والسويداء ومف نباتػات متطلمػة  ةجاقة /لتر( بواق  رالر
، واسػػتخدمت بػػئور المػػوز العػػادي والشػػرقي المجموعػػة مػػف منطقػػة 2018عمػػع عػػدة عوائػػؿ قػػي ربيػػ  عػػاـ  

الدراسة قي مخابر كمية الهندسة الزراعية قي جامعة حمب ومركز البحوث . أجريت 2017القمموف لموسـ 
قػي حيػث كانػت تػيرر نسػبة إنبػات كػؿ مػف المػوز العػادي والشػرقي العممية الزراعية بحمب. أظهرت النتػائ  

% لكػػؿ 20.0و 73.3وانخلضػػت لػػدر اسػػتخداـ مسػػتخمل الهػػداؿ إلػػع  % 53.3و 90معاممػػة الشػػا د 
حيػػػث مبػػػادرات ل ااخضػػػرأرػػػر مسػػػتخمل الهػػػداؿ سػػػمبال قػػػي متوسػػػط المسػػػط  مػػػا  ك .منهمػػػا عمػػػع التػػػوالي

كػػػاف معػػػدؿ تطػػػور المجمػػػوع . % 2266 وقػػػي المػػػوز العػػػادي %62المػػػوز الشػػػرقي بنسػػػبة قػػػي انخلضػػػت 
المػػوز الشػػرقي سػػواءل عمػػع مسػػتور الطػػوؿ أو المسػػط   الخضػػري لبػػادرات المػػوز العػػادي أسػػرع مػػف بػػادرات

بػادرات المػوز العػادي مػ  وجػود مسػتخمل الهػداؿ قػي يػلة قػي نمػو  الورقي، وبالتالي لوحظ أعمع تيرير 
بػػػادرات المػػػوز الشػػػرقي قػػػي يػػػلة قػػػي نمػػػو  %(، بينمػػػا لػػػوحظ أعمػػػع تػػػيرير 21طػػػوؿ المجمػػػوع الخضػػػري )

تػػيرر مػػف أكبػػر بمسػػتخمل الهػػداؿ المعاممػػة الرطبػػة لمبػػادرات  ااوزاف كػػاف تػػيرر %(.62المسػػط  الػػورقي )
المادة الجاقػة المتراكمػة قػي بػادرات المػوز الشػرقي بنسػبة أكبػر مػف بػادرات  قي حيف تيررتااوزاف الجاقة، 

 .الموز العادي
 .الهّداؿ، الموز العادي، الموز الشرقي، مستخمل مائيالكممات المفتاحية: 
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 :المقدمة
كريػرة قػي عمميػة التنػاقس قيمػا بينهػا، منهػا مػا يمنػ  النباتػات المجػاورة مػف النمػو عػف طريػؽ تظميمهػا، ومنهػا مػا يقػـو تتب  النباتػات طرائػؽ 

بتطوير مجموع  الجئري لكي يمتل أكبر قدر مف محتويات التربة مانعػة النباتػات المجػاورة مػف ااسػتلادة منهػا، ومنهػا مػا يتميػز بقدرتػ  
ؿ مػواد كيميائيػة تسػتخدمها لمنػ  إنبػات بػئور النباتػات ااخػرر والحػد مػف نمو ػا بػالقرب منهػا وتسػمع  ػئل الظػا رة بااليموبػاري عمع تشكي

Allelopathy (Macias et al., 2003 و نػاؾ الكريػر مػف اابحػاث حػوؿ  ػئل الظػا رة والمػواد الكيميائيػة التػي تلرز ػا النباتػات ومػدر .)
تعد ظػا رة لمواد قي مكاقحة النباتات الضارة واآلقات واللطور بدال مف المواد الكيميائية والمبيدات الضارة بالبيئة. و إمكانية استخداـ تمؾ ا

أحػػد أ ػػـ العوامػػؿ التػػي تحكػػـ التلػػاعالت الحيويػػة بػػيف النباتػػات قػػي المجتمعػػات النباتيػػة، وتتػػيرر الػػنظـ البيئيػػة بهػػئل  Allelopathyالتنػػاقس 
دة عبػػػر التػػػيرير قػػػي معػػػدات اإلنبػػػات لبػػػئور النباتػػػات المجػػػاورة وقػػػوة نمػػػو بادراتهػػػا، وقػػػي الوقػػػت نلسػػػ  تػػػ رر عمػػػع الظػػػا رة بمسػػػتويات عػػػ

مػ  الحشرات واللطريات الموجودة قي التربة وكئلؾ عمع نشاط اللمورا البكتيرية لمتربة. ويمكػف لمػنظـ البيئيػة بمكوناتهػا الحيويػة أف تتكيػؼ 
 (.Vasilakoglou et al., 2006الحيوي قي حاؿ عدـ تدخؿ اإلنساف قيها )  ئل الظا رة لتيؿ إلع التوازف

ة وقد تـ تعريؼ  ئل الظا رة بينها أية عممية تشمؿ نوات  ااستقالب الرانوية أو العوامؿ الحيوية التي ت رر قي نمو وتطور اانظمة الحي
( إلع أف عمميات ااستقالب عند Duke et al., 2000 ،Field et al., 2006; Belz 2007باسترناء الحيوانات. ويشير كؿ مف )

عمع النباتات المجاورة إما عبر  Allelopathyالتناقس النباتات تنت  المئات مف المركبات الرانوية، بعض  ئل المركبات تمتمؾ خايية 
قي المجاؿ البستاني  Allelopathyل الظا رة عممية التبخير أو الرش  عبر الجئور أو التلسخ اجزاء تمؾ النباتات.  ئا وقد ُدرست  ئ

بشكٍؿ واس  وخاية قي مجاؿ مكاقحة ااعشاب الضارة وأرر مخملات بعض اانواع عمع المحاييؿ الزراعية، ومف  ئل الدراسات 
ير قي إنبات وتبيف أف ل  تيرير كب  citriodor Eucalypthusلممستخمل المائي لقمؼ وأوراؽ وجئور نبات  Cao, (1996)بحث أجرال 

ل  تيرير سمبي قي  Eucalypthus camaldulensisبئور محيوؿ اللجؿ ونمول. كما أظهرت دراسة أخرر أف المستخمل المائي لنبات 
 . (Khan et al., 1999)إنبات بئور الئرة، باإلضاقة إلع خلض معدؿ النمو وارتلاع النبات والوزف الرطب لممجموع الجئري 

قميػؿ منهػا و  ،شػقرغنػوع معظمهػا قػي أقريقيػا ومد 100 يضػـ تقريبػال ي ئالػ  Viscumجػنس الإلػع  .Viscum album Lنبات الهداؿ ينتمي 
 Viscumجػػنس تبػػ  ي .(Zuber, 2004) وبضػػعة أنػػواع تعػػرؼ قػػي أوروبػػا ويسػػيا المعتدلػػة وماليزيػػا وأسػػتراليا الشػػرقية ،قػػي يسػػيا الجنوبيػػة

 Santalalesاليػػػػػػندليات  رتبػػػػػةإلػػػػػػع تنتمػػػػػي (، والتػػػػػػي بػػػػػدور ا Nickrent, 2002حسػػػػػب أحػػػػػػدث التيػػػػػانيؼ ) Viscaceae قيػػػػػيمة
(Bhattacharyya and Johri, 1998; Zuber, 2004). 
 ,Wangerin, 1937; Collett) العائؿتمتد ضمف  طليميةت نمواتا له ،معمرة كروية الشكؿ ،شجيرة دائمة الخضرةلهداؿ نيؼ متطلؿ، ا

 ,Ball) وشػػكمها بيضػػوي متطػػاوؿ، منلرجػػة جمديػػة ،غيػػر معنقػػة عمػػع شػػكؿ رنائيػػات، اطئػػةمتقابمػػة ميػػلرة، . ااوراؽ خضػػراء (1971

( 2111الػػػورع ويخػػػروف، ) لونهػػػا أخضػػػر ميػػػلررنػػػائي المسػػػكف، تكػػػوف ااز ػػػار قػػػي نػػػورات رالريػػػة عػػػادة حيػػػد الجػػػنس هػػػداؿ و . ال(1993
(Polhill and Wiens, 1998ااز ػا ،) ةغيػر معنقػة ويػ ير اطئػة ر (Zuber, 2004).  سػـ، ولونهػا  4620الرمػرة عنبيػة كرويػة قطر ػا

 (.Collett, 1971; Zuber, 2004تحتوي الرمار عمع بئرة واحدة )أبيض تقريبال وشب  شلاقة، 
لنمػو الخاليػا، حيػث بػدأ اا تمػاـ الواسػ  بػ  وبمركباتػ  واسػتخدامها كعوامػؿ  ونبات الهداؿ يحتوي عمع مواد ومركبػات لهػا القػدرة التربيطيػة

مربطة لنمو الخاليا السرطانية وزيػادة مناعػة الجسػـ. ومػف الممكػف أف يكػوف لمهػداؿ تػيرير ممارػؿ عمػع خاليػا النباتػات التػي يتطلػؿ عميهػا 



 

AlKhaeeil et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(4): 65-77 August 2020 
 

 2020 أغسطس/آب 77-65(: 4)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  الخليل 67

ت. حيث تـ تحديد أرر التضاد الحيوي بػيف بعػض النباتػات مػف قبػؿ مف خالؿ ما يسمع ظا رة االيموباري التي يتميز بها عدد مف النباتا
 (.Koloren et al., 2007العديد مف الباحريف )

ر يػ ر(، و Barney et al., 1998يتطلؿ الهداؿ عمع عدد كبير مف اانػواع النباتيػة الشػجرية والشػجيرية لحاجتػ  لممػاء واامػالح المعدنيػة )
يال مبيػ رر سػكمػا حيويػة العائػؿ، مػف خلػض يُ و ي رر بشكؿ عكسي عمع النمو القطري والطولي، حيث عمع أشجار العائؿ قي عدة أشكاؿ، 

اجـ مػف قبػؿ العوامػؿ هػتُ يجعؿ العوائؿ ضعيلة ومعرضة اف خلض مف إرمار ااشجار الميابة، و يُ و ، ت الخشب المنت  وكمي عمع نوعية
معائػػؿ، لالهػػداؿ بينػػ  يسػػبب إجهػػادال مائيػػال لػػؾ، يعػػرؼ ئإلػػع (. إضػػاقة Hawksworth, 1983خػػرر، مرػػؿ الحشػػرات أرو قطػػور التحمػػؿ )اا

معػػروؼ ومنػػئ قتػػرة طويمػػة أف الهػػداؿ يسػػبب ضػػررال ومػػف ال(. Fisher, 1983) تطلػػؿالتػػي تقػػ  قػػوؽ موقػػ  ال  وأغيػػان  خيويػػال للروعػػ
الػئي  Preston, (1977)(. وجػد Tubeuf, 1923الجنوبيػة والوسػطع ) اأوروبػقي مكرير مف أشجار ال ابات وأشجار الطرقات والبساتيف ل

ئػؿ عمومػال وانخلػض اانخلػض حجػـ شػجرة الع الهػداؿ،عػدور التطلػؿ بقحل تيرير الهداؿ عمع أشػجار التلػاح، أنػ  بعػد تسػ  سػنوات مػف 
(، Viscotoxins( والليسكوتوكسػػػينات )Lectinsلمكتينػػػات )كاالمػػػواد النشػػػطة حيويػػػال و ػػػئا قػػػد يعػػػود لػػػبعض  %.50إنتػػػاج المحيػػػوؿ إلػػػع 

 Terpenoids( )Ochocka andمينػات وااحمػاض والتيربينويػدات )واا (Flavonoidsاللالقونويػدات )و  ،(Alkaloids)وأشػبال القمويػات 

Piotrowski, 2002.) 
حوؿ دور تربيط مستخمل أوراؽ الهداؿ عمع اللطور التي تسػبب الػتعلف اابػيض عمػع  Akalazu et al., (2016)وجرت دراسة مف قبؿ 

البطاطا، وتبيف أف مستخمل أوراؽ الهداؿ باستخداـ اايتر ل  اارر ااكبر عمػع تربػيط نمػو اللطػور مقارنػة مػ  مسػتخمل أوراؽ الهػداؿ 
 ممغ/ؿ.   62باستخداـ الكحوؿ اايتيمي، وكانت أقؿ جرعة مليدة  ي 

 إا أن  يعرؼ أيضال كمقاـو لممسببات المرضػية النباتيػة، ضعة مسببات مرضية قطرية،لب ف الهداؿ يعرؼ نسبيال كميوروعمع الرغـ مف أ

أظهػػػرت دراسػػػة أف مػػػادة  (.Holtorfet al., 1998)ي يتمتػػػ  بػػػ  ف يكػػػوف ئلػػػؾ بسػػػبب النظػػػاـ الػػػدقاعي اللعػػػاؿ الػػػئأومػػػف المحتمػػػؿ 
رض مػػبضػػد العػػدور ااوليػػة  الموجػػودة قػػي نبػػات الهػػداؿ بمسػػتويات عاليػػة،  ػػي المسػػ ولة عػػف المقاومػػة (viscotoxinالليسكوتوكسػػيف )

 .brassicae Plasmodiophora (Holtorfet al., 1998)  اللطر سببي يئر اليولجاني قي اليميبيات والئالج
مسػػتخرجات إف  .(Zuber, 2004الهػػداؿ وأكمػػ  )يػػة عمػػع ئمػػف الت  يكػػالت النبػاتمعروقػػة تمنػػ   جاليكوسػػيداتكمػا يحتػػوي الهػػداؿ عمػػع 

 يظهرت بعػػدقػبمسػتخرجات الهػداؿ النباتػات لػبعض اامػػراض، حيػث تػـ معالجػة نػوعيف نبػاتيف مقاومػة ز يػحلتأيضػال عمػع الهػداؿ تسػتعمؿ 
 (.Mende et al., 1994)  (Erwinia amylovora)لبكتيريا الملحة النارية المقاومةت ظهر و  ة،الجررومياامراض لتطور لؾ مقاومة ئ

كمػػا  ،يػػ رر الهػػداؿ بشػػكٍؿ مباشػػر قػػي عائمػػ  مػػف خػػالؿ الحيػػوؿ عمػػع ال ػػئاء مػػف العنايػػر المعدنيػػة والميػػال عمػػع حسػػاب النبػػات العائػػؿ
يشػػكؿ قػػي مكػػاف تطلمػػ  عقػػدة مػػف اانسػػجة التػػي تتضػػخـ وتعيػػؽ بشػػكٍؿ جزئػػي مسػػار النسػػغ عبػػر المحػػاء والخشػػب عمػػع طرقػػي منطقػػة 

أخػػرر لػ  دور غيػر مباشػر مػػف خػالؿ ااوراؽ القديمػة المتسػاقطة منػػ  عمػع سػط  التربػة والتػػي يمكػف أف تػ رر لػػدر  التطلػؿ، ومػف ناحيػةٍ 
ونظػرال لمػا سػبؽ ئكػرل حػوؿ الػدور التربيطػػي لمهػداؿ سػتتـ دراسػة اارػر الحيػوي لمسػػتخمل تحممهػا قػي إنبػات بػئور العائػؿ وتطػور بادراتػػ ، 

  و مف أ ـ عوائم ، ودراسة مدر التيرير عمع نمو البادرات الناتجة عنها.أوراؽ الهداؿ عمع إنبات بئور الموز، و 
يتميػػز نبػػات الهػػّداؿ بي ميػػة طبيػػة كبيػػرة وواعػػدة قػػي مجػػاؿ معالجػػة بعػػض اامػػراض الخطيػػرة اسػػيما السػػرطاف ونقػػل المناعػػة، وبعػػض 

عوائم  أ مية كبيرة قي قهـ توزع  الطبيعي وكيلية إدارتػ  اامراض القمبية، ولإلحاطة بطبيعة نمول وعالقت  بالنباتات المجاورة ل  وخايةل 
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دراسة تأثير المستخلص المائي لنبات الهددال  ئا البحث إلػع ويهدؼ  لدر إنتاج  بشكٍؿ متحكـ ب  مما يسم  قي عدـ انتشارل العشوائي.

تقييم مدى استمرار تأثير ، وA. orientalisواللوز الشرقي  Amygdalus communisعلى إنبات بذور العائلين األساسين، اللوز الشائع 

 المستخلص على نمو البادرات الناتجة عن البذور المعاملة.
 مواد البحث وطرائقه: .1
 . المادة النباتية:3-1

 و ي أوراؽ مف نباتات  داؿ منتشرة قي منطقة القمموف والسويداء ومتطلمة عمع عدة عوائؿ. 2018جمعت المادة النباتية قي ربي  عاـ  
لدراسػػة تػػيرير المسػػتخمل المػػائي اوراؽ نبػػات  2017اسػػتخدمت بػػئور المػػوز العػػادي والشػػرقي المجموعػػة مػػف منطقػػة القممػػوف لموسػػـ و 

 الهداؿ قي إنبات بئور الموز واارر المحتمؿ قي نمو ال راس الناتجة مف بئور الموز المعاممة. 
 . االستخالص:3-2

ـْ وئلػػؾ حتػػع ربػػات الػػوزف لمػػتخمل مػػف رطوبػػة ااوراؽ.  60بطت درجػػة حرارتػػ  عمػػع تػػـ تجليػػؼ أوراؽ الهػػداؿ ضػػمف قػػرف حػػراري ضػػ
غ مػف مطحػوف أوراؽ الهػداؿ المجللػة ونقعػت  50طحنت ااوراؽ المجللػة لزيػادة كلػاءة عمميػة ااسػتخالل لمكونػات ااوراؽ. أخػئ وزف 

رة المخبػر، وبعػد مضػي الوقػت المحػدد تػـ تيػلية سػاعة قػي درجػة حػرا 24لتر مف الماء المقطر ضمف وعػاء م مػؽ وتركػت لمػدة  1قي 
 .(Kalinova et al., 2012)المنقوع عدة مرات باستخداـ منخؿ ناعـ مف أجؿ الحيوؿ عمع مستخمل خاٍؿ مف الشوائب وئلؾ حسب 

 . المعامالت المطبقة عمى بذور الموز:3-3
الخشبي مف كال النوعيف الموز الشائ  والشرقي، نقعت البئور قػي تـ استخداـ بئور منزوعة ال الؼ الخشبي وبئور غير منزوعة ال الؼ 

مكػررات لكػؿ معاممػػة  3المسػتخمل المػائي اوراؽ الهػداؿ، دوف ت ييػػر قػي تركيػزل، كمػػا نقعػت بػئور الشػا د بالمػػاء المقطػر، وئلػؾ بواقػػ  
معاممػة قيزيائيػة )بػئور مقشػورة  2× وشػرقي( نوع )عادي  2بئور، وبئلؾ تكوف الوحدات التجريبية كالتالي:  10بحيث يحتوي كؿ مكرر 

بػئور(، حيػث نلػئت  10مكررات )قي كػؿ مكػرر  3× معاممة كيميائية )نق  بالماء المقطر ونق  بمستخمل الهداؿ(  2× وغير مقشورة( 
 التجربة وقؽ التيميـ العشوائي الكامؿ.

 . عممية التنضيد:3-4
ونها. تػػػـ تجهيػػػػز يػػػناديؽ مػػػػف البالسػػػتيؾ مرقبػػػػة ومهػػػواة بشػػػػكؿ جيػػػد، أبعاد ػػػػا أجريػػػت عمميػػػػة التنضػػػيد لكاقػػػػة البػػػئور لكسػػػػر طػػػور سػػػػك

بػػئور تمرػػؿ مكػػرر  10سػػـ. وضػػ  قػػي كػػؿ يػػندوؽ يػػؼ يحػػوي  1.5سػػـ. ُقرشػػت اليػػناديؽ بطبقػػة مػػف البرليػػت بسػػماكة  5×25×40
طيبػال جيػدال ووضػعت بعػد ا قػي البػراد سـ. تـ ترطيب اليناديؽ بالمػاء العػادي تر  1واحد، رـ تـ ت طية البئور بطبقة مف البرليت بسماكة 

ـْ م  ميزاف حرارة لمتيكد مف درجة الحرارة. خػالؿ قتػرة التنضػيد وتػـ الكشػؼ عمػع اليػناديؽ كػؿ يػوميف بشػكؿ دوري،  7-5بدرجة حرارة 
 ترطيبها كمما دعت الحاجة.

 
 . زراعة البذور المنضدة:3-5

لػػع حجػػـ، وخمطػػت بشػػكؿ جيػػد، رػػـ تػػـ تعبئتهػػا بيكيػػاس بػػولي إيتمػػيف معػػدة جهػػزت خمطػػة ترابيػػة مػػف تربػػة عاديػػة وتػػورب بنسػػبة حجمػػيف إ
سـ. زرع قي كؿ كيس بئرة واحدة عمع عمؽ موحػد قػي كػؿ ااكيػاس وغطيػت البػئور بطبقػة مػف خمػيط التربػة.  15×10لمزراعة أبعاد ا 
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ة، وتػـ قيػؿ المعػامالت عػف بعضػها أكيػاس تمرػؿ مكػررال واحػدال مػف كػؿ معاممػ 10وضعت ااكياس بعد الزراعة قي يػلوؼ م للػة مػف 
الػػبعض، كمػػا وضػػعت شػػارات لتمييػػز المعػػامالت عػػف بعضػػها.  ػػئل ااكيػػاس وضػػعت قػػي البيػػت الزجػػاجي التػػاب  لمهيئػػة العامػػة لمبحػػوث 

 الزراعية قي مركز حمب.
 . القراءات المدروسة:3-6
 . قراءات اإلنبات:3-6-1

مي وئلػؾ لتحديػد سػرعة اإلنبػات ونسػبت  وتسػجيؿ المالحظػات. بعػد شػهر تقريبػال مػف تمت مراقبػة ااكيػاس مباشػرة بعػد الزراعػة وبشػكؿ يػو 
 الزراعة توقؼ اإلنبات ولـ تعد تظهر بادرات جديدة.

 . قراءات عمى الغراس الناتجة عن اإلنبات:3-6-2
بالمعػامالت التػي تمػت عمػع البػئور. تػـ يػـو مػف زراعتهػا وئلػؾ لدراسػة مػدر تيرر ػا  70أخئت قراءات مختملة عمػع ال ػراس الناتجػة بعػد 

أخئ قراءات غراس كؿ معاممة وكػؿ مكػرر قػي المعاممػة عمػع حػدة. غسػمت ال ػراس جيػدال لمػتخمل مػف التربػة مػ  مراعػاة سػالمة الجػئور 
مػا، وعػدد وأجريت القراءات التالية عميها: الوزف الرطػب والجػاؼ لممجمػوع الخضػري والجػئري، طػوؿ المجمػوع الخضػري والجػئري وقطريه

 ااوراؽ والمسط  الورقي.
اخػػئ وزف المجمػػوع الخضػػري والمجمػػوع الجػػئري تػػـ قػػل ال ػػراس )بعػػد أخػػئ وزنهػػا الكمػػي( عنػػد منطقػػة التػػاج وقيػػؿ المجمػػوع  -

 الخضري عف المجموع الجئري ووزف كؿ منهما عمع حدة.
الرطبػة، وضػعت قػي يػواني معدنيػة وتػـ  لمحيوؿ عمع كؿ مف قراءات الوزف الجاؼ بعد أخئ القياسات الالزمة عمػع ال ػراس -

 ـْ حتع ربات الوزف، رـ تمت عممية الوزف. 60تجليلها قي قرف بدرجة حرارة 
 تـ قياس طوؿ الجئر الرئيسي  لمحيوؿ عمع طوؿ المجموع الجئري. -
 –ة الزراعػة بقسـ المحاييؿ الحقمية قي كمي  Leaf Area Meterأخئ المسط  الورقي باستخداـ جهاز قياس المسط  الورقي -

 جامعة حمب.
لمعينػػات المسػتقمة لمقارنػػة نسػبة اإلنبػػات وسػػرعت ، ومقارنػة متوسػػطات معػاممتي الشػػا د ومسػتخمل الهػػداؿ بالنسػػبة  Tتػـ اسػػتخداـ اختبػار 

 .SPSS V25.0لكاقة م شرات نمو بادرات الموز العادي والشرقي كالل عمع حدة باستخداـ برنام  
 النتائج والمناقشة:

 اإلنبات وسرعته:. نسبة 1
يالحظ أف نسبة اإلنبات تيررت بمعاممة المستخمل مقارنة مػ  معاممػة المػاء المقطػر )الشػا د(، بينمػا لػـ تنبػت البػئور غيػر المقشػورة ولػـ 

 د(، المعامػؿ بالمػاء المقطػر )شػا T1تتيرر بالنق  أو التنضيد. كما أف نسبة اإلنبات اختملػت وبشػكؿ واضػ  بػيف معػاممتي المػوز العػادي: 
المعامػؿ  T4المعامؿ بالماء المقطػر )شػا د(، و T3(، وكئلؾ بيف معاممتي الموز الشرقي: a-1المعامؿ بمستخمل الهداؿ )الشكؿ  T2و

 ( وئلؾ طبعال بالنسبة لمبئور المقشورة. b -1بمستخمل الهداؿ )الشكؿ 
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 )%( منحنى تطىر نسبت اإلنباث .1انشكم 

طيمػػة قتػػرة  T2والمعاممػػة بمسػػتخمل الهػػداؿ  T1منحنػػع تطػػور اإلنبػػات لبػػئور المػػوز العػػادي قػػي معػػاممتي الشػػا د  (a-1)يظهػػر الشػػكؿ 
ااسػرع قػي اإلنبػات إئ قػي نهايػة ااسػبوع ااوؿ بم ػت نسػبة اإلنبػات  T1يومال. كانػت المعاممػة  36اختبار اإلنبات التي است رقت حوالي 

( ققػػد بم ػػت نسػػبة يومػػال  11%( بينمػػا لػػـ تنبػػت أيػػة بػػئرة قػػي معاممػػة مسػػتخمل الهػػداؿ. أمػػا قػػي موعػػد القػػراءة الرػػاني )بعػػد 6.7حػػوالي )
الهػػداؿ. عنػػد أخػػئ القػػراءة قػػي الموعػػد الرالػػث %(، وبقيػػت البػػئور دوف إنبػػات قػػي المعاممػػة بمسػػتخمل  23.3) T1اإلنبػػات قػػي المعاممػػة 

والتػػػػي لػػػػـ تتجػػػػاوز نسػػػػبة اإلنبػػػػات  T2%( متلوقػػػػة بػػػػئلؾ عمػػػػع المعاممػػػػة 50) T1يومػػػػا( بم ػػػػت نسػػػػبة اإلنبػػػػات قػػػػي المعاممػػػػة  16)بعػػػػد 
يومػػال(، وكػػئلؾ حتػػع نهايػػة قتػػرة اإلنبػػات  21وئلػػؾ قػػي الموعػػد الرابػػ  )بعػػد  T2عمػػع المعاممػػة  T1%(. واسػػتمر تلػػوؽ المعاممػػة 10قيهػػا)

 شاهد

 مستخلص الهدال

a : اللوز العادي   

 شاهد

 مستخلص الهدال

B : اللوز الشرقي   
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بارتلػػاع معػػدؿ تزايػػد نسػػبة  T2% قػػي موعػػد القػػراءة السػػادس واسػػتقرت عمػػع ئلػػؾ، ولكػػف تميػػزت المعاممػػة 90واقتربػػت نسػػبة اإلنبػػات مػػف 
 (.a -1% )الشكؿ 73ات قاربت قي كؿ مف الموعديف السادس والساب  بنسبة إنب T3اإلنبات قي كؿ قراءة ا سيما 

منحنػػػع تطػػػور اإلنبػػػات لبػػػئور المػػػوز الشػػػرقي المعاممػػػة وغيػػػر المعاممػػػة طيمػػػة قتػػػرة اختبػػػار اإلنبػػػات. كانػػػت معاممػػػة  b-1يظهػػػر الشػػػكؿ 
عاممػة %(، قػي حػيف بقيػت بػئور الم13.3( )يومػال  11ااسرع قي اإلنبات إئ بم ت نسبة اإلنبات قي موعد القراءة الراني )بعػد  T3الشا د

 16%( وئلػػؾ عنػػد أخػػئ القػػراءة قػػي الموعػػد الرالػػث )بعػػد T3 (30دوف إنبػػات. بم ػػت نسػػبة اإلنبػػات قػػي المعاممػػة  T4بمسػػتخمل الهػػداؿ 
والتي لـ تنبػت بػئور ا حتػع موعػد القػراءة  T4عمع المعاممة  T3غير نابتة. واستمر تلوؽ المعاممة T4(، بينما ا تزاؿ بئور المعاممة يومال 

% قػػي موعػػد القػػراءة السػػادس وبقيػػت حتػػع نهايػػة قتػػرة 50ققػػد تجػػاوزت نسػػبة إنباتهػػا  T3يومػػال(، أمػػا بػػئور المعاممػػة  26عػػد الخػػامس )ب
 26ققػد كانػت نسػبة إنباتهػا ضػعيلة وتػيخرت قػي اإلنبػات حتػع الموعػد الخػامس، أي بعػد مػرور T4%. أما المعاممة 55اإلنبات أقؿ مف 

 %، وبالتالي سجمت أدنع نسبة لإلنبات.20، واستقرت قي الموعديف الساب  والرامف بحدود %10يومال، ولـ تتجاوز نسبة اإلنبات 
قػػد تعػػزر النتػػائ  السػػابقة إلػػع تػػيرير مسػػتخمل الهػػداؿ الػػئي أرػػر سػػمبال قػػي نسػػبة اإلنبػػات وسػػرعت  لكػػؿ مػػف بػػئور نػػوعي المػػوز الشػػرقي 

 90العادي والشرقي بم ت قي نهاية قتػرة اإلنبػات قػي معاممػة الشػا د يظهر أف نسبة إنبات كؿ مف الموز  1والعادي، قمف نتائ  الجدوؿ 
% لكػػؿ منهمػػا عمػػع التػػوالي، عممػػال أف تػػيرر المػػوز الشػػرقي 20.0و 73.3% وانخلضػػت لػػدر اسػػتخداـ مسػػتخمل الهػػداؿ إلػػع  53.3و

%، بينما 63.63اض حوالي % بنسبة انخل20% إلع 53.3بالمستخمل كاف أكبر مف الموز العادي حيث انخلضت نسبة اإلنبات مف 
(. وقد يعود انخلاض نسبة اإلنبات نتيجة التربيط الحايػؿ قػي معاممػة 1% )الجدوؿ 18.6لـ تتجاوز نسبة اانخلاض قي الموز العادي 

( أف بعػػض 2004) Kato-Nogushi(، ققػػد وجػػد Weir et al., 2004) allelochemicalsالمسػػتخمل لمهػػداؿ إلػػع وجػػود مركبػػات 
الئي ي رر ويربط إنبات بػئور ونمػو بػادرات النباتػات المجػاورة لمنبػات  momilactone Bمنها  allelochemicalلرز تلرز مواد النباتات كا

 الئي يلرز  ئا المركب.
 فً انمعامالث انمختهفت)%( متىسظ نسبت اإلنباث  .1انجذول 

 انهىس انشزقً انهىس انعادي  انمعامالث

 53.3 90 شاهذ )بذون معامهت(

 20.0 73.3 انهذال معامم بمستخهص

 Se 26.67 6.67انخطأ انقٍاسً 

t 5.00 *1 2.50 انمحسىبت ** 

 %1.86 %6.81 % النخفاض نسبت اإلنباث مقارنت مع انشاهذ

معاممػة أف سرعة إنبات كؿ مف الموز العادي والشرقي بم ت قي نهايػة قتػرة اإلنبػات قػي  2ولدر دراسة سرعة اإلنبات يظهر مف الجدوؿ 
، وانخلضت لدر استخداـ مستخمل الهداؿ إلع  0.322و 0.60الشا د  بػئرة/يـو لكػؿ منهمػا عمػع التػوالي،  0.069و 0.302بئرة/يـو

%، بينمػا بم ػت نسػبة 78.66عممال أف تيرر الموز الشرقي بالمستخمل كاف أكبر مف الموز العادي حيث انخلضت سرعة اإلنبػات بنسػبة 
 (.2% )الجدوؿ 49.67ادي اانخلاض قي الموز الع

 

 

 

 متىسظ سزعت اإلنباث فً انمعامالث انمختهفت .2انجذول 

 انهىس انشزقً انهىس انعادي  انمعامالث

 0.322 0.60 شاهذ



 

AlKhaeeil et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(4): 65-77 August 2020 
 

 2020 أغسطس/آب 77-65(: 4)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  الخليل 72

 0.0687 0.302 معامم بمستخهص انهذال

 Se 0.0807 0.0287انخطأ انقٍاسً 

t 8.818 * 3.725 انمحسىبت ** 

 %4.811 %76814 مقارنت مع انشاهذ% النخفاض سزعت اإلنباث 

 . تأثير مستخمص الهدال في مؤشرات نمو بادرات الموز:2
(. ققػػد بمػػغ 2و 0( والمػػوز العػػادي ) الجػػدوليف2و 1أرػػر مسػػتخمل الهػػداؿ قػػي م شػػرات نمػػو بػػادرات كػػؿ مػػف المػػوز الشػػرقي )الجػػدوليف 

سـ لكؿ مف معاممتي الشػا د ومسػتخمل الهػداؿ عمػع التػوالي دوف  2261، 2261الموز الشرقي  متوسط طوؿ المجموع الخضري لبادرات
مػـ قػي معاممػة  166وجود قروؽ معنوية قيما بينهما، كما لـ يالحظ وجود قروؽ معنوية بينهما ليلة قطر المجموع الخضػري والػئي بمػغ 

%. أمػا لػدر دراسػة المجمػوع الجػئري ققػد تبػيف وجػود 2462تجػاوز مػـ قػي معاممػة مسػتخمل الهػداؿ بنسػبة انخلػاض لػـ ت 661الشػا د، و
سػػـ  2662%، حيػػث كػػاف متوسػػط طولهػػا قػػي معاممػػة الشػػا د 6262انخلػػاض معنػػوي لطػػوؿ جػػئور بػػادرات المػػوز الشػػرقي بنسػػبة بم ػػت 

مػـ قػي معاممػة  1.6سـ قي معاممة مستخمل الهداؿ. وعمػع الػرغـ مػف انخلػاض قطػر المجمػوع الجػئري أيضػال مػف  161وانخلضت إلع 
مـ قي معاممة مستخمل الهػداؿ إا أف  ػئا اانخلػاض لػـ يكػف معنويػال. كػئلؾ اامػر بالنسػبة لعػدد ااوراؽ إئ لػـ تظهػر  162الشا د إلع 

ورقػة قػي معاممػة  22600ورقػة قػي معاممػة الشػا د، و 2260قروؽ بيف المعاممتيف، قبمغ متوسط عػدد ااوراؽ عمػع بػادرات المػوز الشػرقي 
 ستخمل الهداؿ.م

قػػي  6ـسػػ 61621% إئ بم ػػت 62أرػػر مسػػتخمل الهػػداؿ سػػمبال قػػي متوسػػط المسػػط  الخضػػري لبػػادرات المػػوز الشػػرقي قانخلضػػت بنسػػبة 
 (.1قي معاممة الشا د )الجدوؿ  6سـ 12611معاممة مستخمل الهداؿ، بينما كانت 

 األوراق وانمسطح انىرقً نهىس انشزقًطىل انمجمىع انخضزي وانجذري وقطزٌهما وعذد متىسطاث . 3انجذول 

  % نالنخفاض t Sig االنحزاف انمعٍاري انمتىسظ انمعامالث انصفاث

 انمجمىع انخضزي 

 طىل )سم(
 3.565 16.3 انشاهذ

-0.222 0.435 -2.8 
 0.558 ..16 مستخهص انهذال

 قطز )مم(
 0.340 3.2 انشاهذ

1.688 0.167 10.6 
 0.083 2.9 مستخهص انهذال

 انمجمىع انجذري

 طىل )سم(
 3.422 12.5 انشاهذ

0.959 0.039 21.7 
 3.536 9.8 مستخهص انهذال

 قطز )مم(
 0.472 3.6 انشاهذ

1.560 0.194 13.2 
 0.216 3.1 مستخهص انهذال

 عذد األوراق
 3.831 16.40 انشاهذ

-0.019 0.986 -0.3 
 1.254 16.44 مستخهص انهذال

انمسطح انىرقً )سم
2

) 
 12.854 31.88 انشاهذ

1.110 0.033 26.0 
 1.558 23.58 مستخهص انهذال

( وجود قروؽ معنوية بيف معاممتي الشا د ومستخمل الهداؿ لكؿ مف 0أما لدر دراسة بادرات الموز العادي ققد تبيف مف نتائ  الجدوؿ )
والمسػػط  الػػورقي ققػػط. بينمػػا كانػػت اللػػروؽ عاديػػة قػػي بقيػػة اليػػلات عمػػع الػػرغـ مػػف وجػػود  يػػلات طػػوؿ المجمػػوع الخضػػري لمبػػادرات

% قػي عػدد 2461% قي طػوؿ المجمػوع الجػئري و2266انخلاض نسبي لبعض اليلات نتيجة المعاممة بمستخمل الهداؿ، حيث بم ت 
خلػػاض قػػي متوسػػط طػػوؿ المجمػػوع الخضػػري لبػػادرات المػػوز لمسػػتور الدالػػة اإلحيػػائية، بينمػػا بم ػػت نسػػبة اان ااوراؽ، إا أنهػػا لػػـ تػػرؽر 

سػـ قػي معاممػة مسػتخمل الهػداؿ. أمػا لػدر دراسػة  6262سـ قي معاممة الشا د، وانخلضػت إلػع  1262%، إئ كانت بحدود 21العادي 
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قػػي معاممػػة  6سػػـ 2162قػػي معاممػػة الشػػا د وانخلػػض إلػػع  6سػػـ 2161متوسػػط المسػػط  الخضػػري ققػػد تبػػيف أف متوسػػط  ػػئل اليػػلة بمػػغ 
 (.0% )الجدوؿ 2266مستخمل الهداؿ، أي بنسبة انخلاض بم ت 

بالمحيمة لدر مقارنة كال النوعيف يالحظ أف بادرات الموز العادي كػاف معػدؿ تطػور مجموعهػا الخضػري أسػرع وأكبػر مػف بػادرات المػوز 
لبػادرات المػوز العػادي مػ  وجػود مسػتخمل الهػداؿ قػي الشرقي سواءل عمع مستور الطوؿ أو المسط  الورقي، وبالتالي لوحظ أعمع تيرير 

 1%( )الجػدواف 62%(، بينما لوحظ أعمع تيرير لبػادرات المػوز الشػرقي قػي يػلة المسػط  الػورقي )21يلة طوؿ المجموع الخضري )
 (.0و

 طىل انمجمىع انخضزي وانجذري وقطزٌهما وعذد األوراق وانمسطح انىرقً نهىس انعاديمتىسطاث  .4انجذول 

 نالنخفاض % t Sig االنحزاف انمعٍاري انمتىسظ انمعامالث انصفاث

 انمجمىع انخضزي 

 طىل )سم(
 3.458 31.5 انشاهذ

1.471 0.022 19.0 
 6.162 25.5 مستخهص انهذال

 قطز )مم(
 0.112 3.6 انشاهذ

-0.823 0.457 -3.0 
 0.205 3.8 مستخهص انهذال

 انجذريانمجمىع 

 طىل )سم(
 5.946 15.6 انشاهذ

0.459 0.670 11.2 
 2.869 13.8 مستخهص انهذال

 قطز )مم(
 0.421 4.2 انشاهذ

0.328 0.759 2.0 
 0.089 4.1 مستخهص انهذال

 عذد األوراق
 0.515 17.6 انشاهذ

1.584 0.188 10.9 
 2.039 15.6 مستخهص انهذال

 (2انمسطح انىرقً )سم
 9.037 63.9 انشاهذ

1.328 0.026 16.2 
 10.048 53.5 مستخهص انهذال

 ( تبػػّيف وجػػود قػػروؽ معنويػػة واضػػحة لجميػػ  أوزاف أجػػزاء البػػادرات2لػػدر مقارنػػة ااوزاف الرطبػػة والجاقػػة لبػػادرات المػػوز الشػػرقي )الجػػدوؿ 
غ، وقػي معاممػة  26011، 46166، 46222الرطبة والجاقة ليال  معاممػة الشػا د، حيػث بمػغ متوسػط الػوزف الرطػب قػي معاممػة الشػا د 

غ وئلػػؾ لكػػؿ مػػف المجمػػوع الجػػئري والخضػػري وكامػػؿ البػػادرة عمػػع التػػوالي، وبم ػػت نسػػبة  26401، 46260، 46060مسػػتخمل الهػػداؿ 
% ليػػلة 1661% ليػػلة الػػوزف الرطػػب لممجمػػوع الجػػئري، و6262سػػمبي لمسػػتخمل الهػػداؿ حػػوالي اانخلػػاض المعنػػوي نتيجػػة التػػيرير ال
 % ليلة الوزف الرطب لكامؿ البادرة.6162الوزف الرطب لممجموع الخضري، و

% لكػػؿ مػػف ااوزاف الجاقػػة لممجمػػوع 6062%، 6066%، 6061ولػػدر مقارنػػة ااوزاف الجاقػػة تبػػيف وجػػود انخلػػاض معنػػوي بنسػػبة بم ػػت 
غ، ولممجمػوع الخضػري  46412و 46401لجئري والخضري ولكامؿ البادرة عمع التوالي، إئ بمغ متوسط الوزف الجاؼ لممجمػوع الجػئري ا

 (.2غ وئلؾ لكؿ مف معاممتي الشا د ومستخمل الهداؿ عمع التوالي )الجدوؿ  46214و 46611غ، ولكامؿ البادرة  46201و 46211
% ولممجمػوع 2161( انخلػاض ااوزاف الرطبػة لممجمػوع الجػئري بنسػبة 2موز العادي يظهػر مػف الجػدوؿ )أما لدر مقارنة أوراؽ بادرات ال

% نتيجػػة تيرر ػا بالمعاممػة بمسػػتخمل الهػداؿ، إئ كػػاف متوسػط الػوزف الرطػػب قػي معاممػػة 1262% ولكامػػؿ البػادرة 6162الخضػري بنسػبة 
غ وئلػػؾ لكػػؿ مػػف المجمػػوعيف الجػػئري  66224، 26141، 46202غ، وقػػي معاممػػة مسػػتخمل الهػػداؿ  06220، 66010، 2626الشػػا د 

والخضري وكامؿ البادرة عمع التوالي. كئلؾ تيرر متوسط الوزف الجاؼ اجزاء البادرات، ققد كاف متوسط الوزف الجاؼ لممجموع الجػئري 
مػػػػف معػػػػاممتي الشػػػػا د  غ وئلػػػػؾ لكػػػػؿ 46021، 46202غ ولكامػػػػؿ البػػػػادرة  46162، 46026غ ولممجمػػػػوع الخضػػػػري  46241، 46211

% لممجموع الجئري، 2161ومستخمل الهداؿ عمع التوالي. أي بم ت نسبة اانخلاض قي الوزف الجاؼ نتيجة التيرر بمستخمل الهداؿ 
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 (.2% لكامؿ البادرة )الجدوؿ 6061% لممجموع الخضري، و6461و
درات كانػت أكرػر تػيررال بمسػتخمل الهػداؿ مػف ااوزاف الجاقػة، ( أف ااوزاف الرطبػة لمبػا2و 2بالمحيمة تبيف مػف خػالؿ نتػائ  الجػدوليف )

 وكئلؾ اامر قإف المادة الجاقة المتراكمة قي بادرات الموز الشرقي تيررت بنسبة أكبر مف بادرات الموز العادي.

 األوسان انزطبت وانجافت نبادراث انهىس انشزقً متىسطاث . 5انجذول 

 نالنخفاض %  .t Sig انمعٍاري االنحزاف انمتىسظ انمعامالث انصفاث

غ(
( 

ب
ط

نز
 ا
ن

ىس
ان

 

 انمجمىع انجذري
 0.214 0.566 انشاهذ

0.756 0.044 25.1 
 0.245 0.424 مستخهص انهذال

 مجمىع خضزي
 0.143 0.922 انشاهذ

2.954 0.042 32.3 
 0.100 0.624 مستخهص انهذال

 انبادرة
 0.295 1.488 انشاهذ

2.268 0.019 29.5 
 0.160 1.048 مستخهص انهذال

غ(
( 

ف
جا

ان
ن 

ىس
ان

 

 انمجمىع انجذري
 0.009 0.049 انشاهذ

1.994 0.017 24.3 
 0.005 0.037 مستخهص انهذال

 مجمىع خضزي
 0.035 0.189 انشاهذ

1.780 0.035 24.2 
 0.027 0.143 مستخهص انهذال

 انبادرة
 0.034 0.238 انشاهذ

2.201 0.039 24.5 
 0.031 0.180 مستخهص انهذال

 

 األوسان انزطبت وانجافت نبادراث انهىس انعاديمتىسطاث . 6انجذول 

 نالنخفاض %  .t Sig االنحزاف انمعٍاري انمتىسظ انمعامالث انصفاث

غ(
( 

ب
ط

نز
 ا
ن

ىس
ان

 

 انمجمىع انجذري
 0.284 1.620 انشاهذ

4.808 0.009 53.9 
 0.136 0.747 مستخهص انهذال

 خضزيانمجمىع ان
 0.314 2.494 انشاهذ

2.568 0.026 23.7 
 0.244 1.903 مستخهص انهذال

 انبادرة
 0.124 4.114 انشاهذ

15.327 0.00011 35.6 
 0.109 2.650 مستخهص انهذال

غ(
( 

ف
جا

ان
ن 

ىس
ان

 

 انمجمىع انجذري
 0.011 0.133 انشاهذ

0.899 0.042 18.3 
 0.046 0.109 انهذالمستخهص 

 خضزيانمجمىع ان
 0.045 0.412 انشاهذ

2.043 0.011 20.8 
 0.057 0.327 مستخهص انهذال

 انبادرة
 0.040 0.545 انشاهذ

2.156 0.019 24.3 
 0.099 0.413 مستخهص انهذال

 االستنتاجات:
 بينما لـ تنبت البئور غير المقشورة ولـ تتيرر بالنق  أو التنضيد.تيررت نسبة اإلنبات بمعاممة المستخمل مقارنة م  الشا د،  .1
%وانخلضت لدر  53.3و 90نسبة إنبات كؿ مف الموز العادي والشرقي قي نهاية قترة اإلنبات قي معاممة الشا د بم ت  .2

  .% لكؿ منهما عمع التوالي20.0و 73.3استخداـ مستخمل الهداؿ إلع 
 %.618بم ت نما يب %1.أرر مستخمل الهداؿ سمبال قي متوسط المسط  الخضري لبادرات الموز الشرقي قانخلضت بنسبة  .3

 قي الموز العادي.
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بادرات الموز العادي أسرع وأكبر مف بادرات الموز الشرقي سواءل عمع مستور الطوؿ أو كاف معدؿ تطور المجموع الخضري ل .4
ظ أعمع تيرير لبادرات الموز العادي م  وجود مستخمل الهداؿ قي يلة طوؿ المجموع المسط  الورقي، وبالتالي لوح

 .%(1.%(، بينما لوحظ أعمع تيرير لبادرات الموز الشرقي قي يلة المسط  الورقي )66الخضري )
ادة الجاقة المتراكمة ااوزاف الجاقة، وكئلؾ اامر قإف المتيرر مف أكبر ااوزاف الرطبة لمبادرات بمستخمل الهداؿ  كاف تيرر .5

 قي بادرات الموز الشرقي تيررت بنسبة أكبر مف بادرات الموز العادي.
 التوصيات:

 متابعة نتائ  البحث باستخداـ تراكيز مختملة مف مستخمل الهداؿ، ودراسة أررل قي إنبات بئور عوائؿ أخرر لمهداؿ. .6

 أ ـ مركبات الهداؿ قي سورية.إجراء التوييؼ الكيميائي باستخداـ جهاز مطياؼ الكتمة لعزؿ  ..
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Abstract 

This study was aimed to determine the effect of the water extract of the mistletoe plant 

on seeds germination of its two main hosts (Amygdalus communis and A. orientalis), 

and to evaluate the continuous effect of the extract on seedling growth which 

emergence from treated seeds. Completely randomized design was used with three 

replications. The treatments were the control besides the treated ones with mistletoe's 

leaves extract with a ratio of 50 g ground dried leaves/L). The mistletoe leaves were 

collected from Al Kalamoun and Sweida sites from parasitic plants on several hosts 

during spring of 2018. The normal and oriental almonds which were collected from Al 

Kalamoun site during 2017 season were used. The study was conducted at the 

laboratories of the Faculty of Agricultural Engineering in Aleppo University and the 

Agricultural Scientific Research Center in Aleppo. The results showed that the treated 

seeds with mistletoe extract affected negatively the percentage of germination of both 

normal and oriental almonds (73.3 and 20.0%), as compared to the control (90 and 

53.3%) respectively. Also, the effect of the mistletoe extract was negative on the 

average of the vegetative area of the plants, where it was decreased in the oriental 

almonds by 26% and by 16.2% in the normal almonds. The average growth rate of the 

normal almond plant was faster than that of the oriental almonds in length and leaf 

area. Therefore, the highest effect of mistletoes on the normal almond seedlings was 

observed on the vegetative length (19%). While the highest effect of mistletoe extract 

on oriental almonds was observed on the leaf area (26%). The effect of mistletoe 

extract was higher on wet weight of the seedlings than that of the dry matter weight, 

while, the dry matter accumulated in the oriental almond seedlings was affected more 

than the normal almond seedlings. 

Keywords: Mistletoe, Common almond, Eastern almond, Aqueous extract. 
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