مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد (  ) 15العدد ( ) 2025 ( – ) 2
ISSN-1813-1646

تأثير مستويات السماد العضوي ومواعيد القطف عمى النمو وتراكم المادة الفعالة صباحا" ومساءا" في نبات الداتورة
Datura stramonium L.
1
عقيل نجم عبود المحمدي و ياسين ربيع ىاشم الدىان

جامعة تكريت – كمية الزراعة  -قسم المحاصيل الحقمية
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الفعالة طبياً في ا راق الضات رة
الع

م عض فترات القطف في صفات النم

( Datura stramonium L).ت منت التجربة ثالث مست يات من السماض

 8 4طن .ض نم )-1مع ثالث فترات لقطف الجزء الخ ر ( 40

)0

كمية بعض المركبات

80

 120ي م ) من

الزراعة لغاية القطف  .طبقت التجربة بنظام التجارب العاممية فق تصميم القطاعات العش ائية الكاممة
مكررات

أذ تف ق المست ى السماض

بثالث

8طن .ض نم -1معن يا في جميع صفات النم ارتفاع النبات ( (145.90

جامعة سم عضض تفرعاتو ) (22.42فرع .نبات )

المساحة ال رقية )36751سم  .2نبات ) النسب المئ ية لمعناصر

النتر جين الفسف ر الب تاسي م ))%1.71 0.60 1.84عمى الت الي  .بينما تف قت فترة القطف الثالثة 120ي م

 Akeelalmohammediمن الزراعة معن يا في جميع صفات النم ارتفاع النبات ) (164.52سم عضض تفرعاتو ( 26.39فرع .نبات ) -1
 @yahoo.comالمساحة ال رقية )33115سم 2 .نبات  ) -1ال زن النسب المئ ية لمعناصر النتر جين الفسف ر الب تاسي م
) (%1.44 0.49 1.59عمى الت الي .سجمت معاممة التضاخل )8طن .ض نم

لغاية القطف تف قا معن يا عمى مست يات التضاخل االخرى في جميع صفات النم
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 ( 120 +ي م من الزراعة

سمكت في تأثيرىا نفس سم ك

العناصر الفرضية عمى جميع صفات النم اما نتائج الفصل التشخيص الكر مات غرافية باستخضام تقنية HPLC
بينت تف ق معاممة التضاخل )8طن .ض نم

-1

 120 +ي م) من الزراعة الى القطف في كال الم عضين الصباحي

المسائي بأعمى كمية من مجم ع القم يضات المشخصة في ا راق الضات رة ( االتر بين
اليي سيامين ( بمغ )356.48

الع

 369.24ممغم  .لتر

معاممة المقارنة المقط فة بعض

)152.79 165.91ممغم .لتر

1-

)

40ي م من الزراعة

السك بالمين

بينما اعطت النباتات غير المسمضة بالسماض

اقل كمية لمجم ع القم يضات المشخصة بمغ

) لكال م عض القطف الصباحي المسائي عمى الت الي.
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Effect of Organic Fertilizer Levels and Harvest Dates on Growth and Accumulation of
)Effective Compounds Morning and Evening in Datura plant (Datura stamonium L.
Akeel N. A. AL-mohammedi & Yaseen R.H.AL-dahhan
Crop Field Dep. – College of Agric. – Tikrit University.

ABSTRACT
A field experiment was conducted in the fields of field crops research
station/Agriculture college-Tikrit University during the summer season of 2013 in
order to study the effect of organic matter ,date and duration of picking in growth
characters and the amount of some of medicine effective compounds in Datura
leaves (Datura stramonium L). The experiment included three levels of organic
matter( 0, 4, and 8 tonne.donum-1 with three levels of duration of picking the
vegetative parts( 40, 80 and 120 days) from sowing until picking time. The
experiment was layout as factorial according to randomized complete block
design (RCBD) in three replicates. The accumulation of effective compounds in
leaves during morning and evening were measured The level 8 ton.donum-1 of
organic matter was superior in all growth characters: plant height (145.90 cm),
1
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number of branches (22.42 branch.plant-1), leaf area (36751 cm2.plant-1) plant dry
weight (607.4 gm.plant-1) chlorophylls average (chl. A, chl. B and total
chlorophyll(18.56, 11.72 and 30.28 mg.cm-2) respectively and the percentages of
N, P and K( 1.84, 0.60 and 1.71%) respectively.The duration picking (120 day
from sowing) was significantly superior in all growth characters: plant height
(164.52 cm), number of branches (26.39 branch.plant-1) leaf area (33115
)cm2.plant-1), and the percentages of N, P and K were (1.59, 0.49 and 1.44%
respectively. The two way interaction (8 ton.donum-1 X 120 days from sowing
until picking time) was significantly superior over all other two-way interactions
in all growth characters and the effect was consistent with the effect of individual
factors in all growth characters. HPLC techninege results showed superiority in
the interaction (8 tonne.donum-1 X 120 days from sowing until picking time) in
morning and evening times, however it gave highest amount of diagnosed total
alkaloids in Datura leaves (Atropine, Scopolamine and Hyoscyamine)which
were( 356.48, 369.24 mg.L-1,) while plants without addition of organic matter
(control) and were picked after 40 days from sowing date least amount( 165.91
and 152.79 mg.L-1 )for both times Morning and evening .

المقدمة :

جعل اهلل الضاء خممق لمو المض اء لقمض ربمط ا نسمان اع ل العالقمة بمين النباتمات البريمة التمي تغطمي جمو اعرض بمين اعممراض
إذ تبقمى ىمذه النباتمات الطبيمة سميمة ميممة ناجحمة ممن ال سمائل

التي يصاب بيا  ,فاستعمل ىذه النباتات أ أجزاء منيما فمي التمضا

العالجيمة لمضى الحكمماء اعطبماء المختصمين لمض رىا الكبيمر الميمم فمي حيماة ا نسمان ف مالً عمن كثمرة أن اعيما تنم ع اسمتعماالتيا .

نبممات الممضات ار Datura stramonium Lالممذ ينتمممي إلممى العائمممة الباذنجانيممة  Solanaceaeاحممض النباتممات الميمممة الشممائعة
االسممتعمال فممي الطممب منممذ القممضم يسممتعمل اليم م عمممى نطمماق اسممع فممي معظممم ض ل العممالم كممض اء ذلممك لممما تحت يممو مممن المم اض الفعالممة
المركب ممات الص مميضالنية خاص ممة القم ي ممضات مث ممل االت ممر بين Atropine
 Hydrohyoscineاليي سمين( )Hyoscineخميمل

 2010السميض

اليي س ممامين 7- Hyoscyamineىايضر ىي س ممين7-
 . )2008بسمبب جم ض تممك المك نمات غيرىما فمي نباتمات

الممضات ار انتشممر اسممتعماليا فممي معظممم ض ل العممالم تعممضضت ف ائممضىا الطبيممة اذ اسممتعممت فممي اريز نمما المكسمميك مممن قبممل الينم ض الحمممر
باستنشمماق ضخانيمما ا تممضخينيا لتخفيممف االم الر ممماتيزم لتخفيممف االم ال

ممع عنممض ال م الضه كممذلك تممم اسممتخضام زى م ر ال مضات ار كممماضة

مسكنو في جن ب افريقيا تستخضم ا راقيما المغميمو غسم ل لمعالجمة االم المراس كمذلك حمرق ا راقيما ا بمذ رىا لمنفس الغمرض .كمذلك
اسممتخضم مغمممي اال راق لمعاجممة مغممص الق ل م ن الشمممل الرعش م

كممذلك صممنعت منيمما ممماضه لعممالج تسمماقط الش معر التخممضير الجزئممي

استعممت الضات ار في طب العي ن اذ يق م بت سيع بؤبؤ العين  Kovatsisاخر ن

االسمماس الممذ يجممب
الكيميائيممو

).)1994

تعتبمر السمماض الع م

الحجم ار

ممعو لرفممع خص م بة التربممة انتاجيمما التقميممل مممن التم م ث البيئممي النمماتج مممن االس مراف فممي اسممتخضام االسمممضة

الممماضة الع م ية ذات تممأثير عمممى الخ م اص الطبيعيممو الكيميائيممو الحي يممو لمتربممو فيممي المسممؤ لو عممن ثبممات التجمعممات

االر مميو كممما انيمما مسممؤ لو عممن تحضيممض ح م الي 50%مممن السممعو التباضليممة الكاتي نيممو لالي نممات الم جبممو ) (CECتعطممي بتحمميمما
مركبات بسيطو معضنيو ا غازيو مركبات انتقاليو معقضه غر يو نطمق عمييا اسم الضبال الذ يمعمب ض ار ىامما فمي تحسمين الخم اص

الفيزيائية الكيميائية الحي يو لمتربمو ( (ب عيسمى عمم ش

. )2006ان لم ارحمل قطمف المجمم ع الخ مر تمأثير مباشمر عممى تبماين

الصفات الخ ريو لمنباتات تك ين الماضة الفعالة في النبات كذلك اختالف الع امل المناخية يؤض الى تعمرض النبمات المى ضرجمات
حم اررة ا شممضة ا مماءة مممضة

م ئية تممنعكس عمممى الصممفات الخ مريو يالحممظ أن معممضل البنمماء ال م ئي يكم ن أعمممى ممما يمكممن بينممما

يك م ن معممضل التممنفس عاضيمما فممي ضرجممة الح م اررة شممضة اال مماءه المثمممى مممما يممؤضى إلممى ت م فر أعمممى نسممبة مممن الغممذاء المجيممز لمنم م
بانخفا يما يقل معضل البناء ال

ئي بضرجة أكبر من انخفاض معضل التنفس لمذلك يقمل الفمائض فمي الغمذاء المجيمز المالزم لمنمم

إلممى أن يت قممف النمم أممما ارتفمماع عممن الضرجممة المثمممي فينممتج عنممو زيمماضة معممضل التممنفس بضرجممة أكبممر مممن زيمماضة البنمماء ال م ئي بالتممالي
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يممنقص أي مما الغممذاء المجي مزالالزم لمنم م الى أن يت قممف النم م كممما يممؤثر اخممتالف ضرجممات الح م اررة لمميال نيمما ار فممي نم م النباتممات فعنممض
انخفاض الح اررة ليال يقل معضل النتح التنفس يحضث امتالء لمخاليا ىذا االمتالء أساسي في االنقسام استطالة الخاليما كمما يمؤضى

انخفاض حم اررة الميمل إلمى تقميمل فقمض الغمذاء المجيمز بمالتنفس  .بنماءا عممى أىميمة مما تقمضم لقممة الض ارسمات الزراعيمة الصميضالنية عممى
نبات الضات ار

تأثير مخمفات االغنام فمي التمرب الجبسمية عمييما لتحضيمض اف مل م عمض زممن لتمراكم المم اض الفعالمة فمي النبمات طبقمت

ض ارسممو حقميممو اسممتخضم فييمما السممماض الع م
مست يات السماض الع

م ارحممل م عممض قطممف لممجم م ع الخ ممر بيممضف معرفممة تحضيممض اف ممل مسممت ى مممن

اثره فمي صمفات النمم

لتراكم الماضة الفعالة في ا راق نبات الضات رة .

المماضة الفعالمة فمي ا راق نبمات المضات رة تشمخيص اف مل قمت صمباحا ام مسماءا

المواد وطرائق البحث :

نفذت تجربو حقميو في محطمة ابحماث المحاصميل الحقميمة – كميمة الز ارعمة – جامعمة تكريمت فمي الم سمم الز ارعمي الصميفي )(2013

لمعرفمة تمأثير مسمت يات السمماض الع م

م ارحمل م عمض القطمف عممى صمفات النمم المم اض الفعالمة لنبمات المضات ره  .ت ممنت التجربمة

عاممين العامل اال ل /شمل ثالث مست يات من السماض الع

استخضمت مخمفات االغنام كمصضر لمسماض الع
حصاض لمنباتات )80 40

فترات قطف

) 8 4 0طن  .ض نم

-1

رمز ليا ) A1 A0

الذ ا يف ضفعة احضة قبل الزراعة (جض ل ) 1

 120ي م من الزراعة لمقطف رمز لياB 1

)A2عممى التم الي

العامل الثاني /ت من ثالث
(B 3عمى الت الي كم تمم اخمذ

B2

قياسات الماضة الفعالة تشخيص كمية القم يضات صباحا مساءا عنض كل فترة من فترات القطف انفة الذكر
جدول ) (1بعض الصفات الكيميائية  ,والفيزيائية لمسماد العضوي )مخمفات االغنام (المستعمل في التجربة.
الصفات

رقم التفاعل
)(PH

القيم

6.21

•

التوصيل

المادة

نسبة

النتروجين

الكاربون :

النتروجين
%
16.58

الكيربائي
)(EC

العضوية
%

الكمي%

11.71

58.34

2.04

أجريت التحميل في مختبر قسم التربة  /كمية الزراعة/جامعة تكريت

طبقمت التجربمة بنظمام التجمارب العامميمة  Factorial experimentعممى

الفسفور
غم.كغم

1-

8.12

البوتاسيوم
غم.كغم

1-

9.73

فمق تصمميم القطاعمات الكامممة المعشماة

) Randomized Complet Block Designe (RCBDبثالث مكررات  .تم اعضاض ارض التجربة ممن ح ارثمو تنعميم تسم يو ثمم
قسمت الى حضات تجريبية ابعاضىا )  ( 3.2 × 3م لتصبح مساحة ال حضة التجريبية  9.6م  2.احت ت ال حضة التجريبية عمى اربع مر ز
بط ل  3م بعرض  0.8م تم عزل ال حضات التجريبية عن بع يا بمسافة 1متر ل مان عضم انتقال االسمضة  .تمت الزراعة في ا عية
فمينيو ضاخل البيت البالستيكي في محطة بح ث قسم البستنو بتاريخ )  (3/ 15بعض ص ل النباتات الرتفاع  20سم ثم نقمت الى الحقل

بتماريخ( )) (4 / 16مطمم ب عبمض ل ( 1989اخمذت نمماذج ممن ارض التجربمة قبمل الز ارعمة عممى عممق 30-0سمم لتقمضير بعمض
الصفات الفيزيائية الكيميائية ليا (جض ل . )2
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جدول ) (2بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة المستخدمة قبل الزراعة
القيمة

الصفة
الرمل

مفصوالت .
التربةkg/g

نسجة التربة

Sand

387

الغرين Silt

258

الطين Clay

449

الجبس Gypsum

334
طينية رممية

Soil Texture

التوصيل الكيربائي )ds/m (EC

3.32

درجة تفاعل التربة )(PH

7.7

-1

النتروجين

mg.kg -1

30.53

الفسفور

mg.kg -1

6.86

البوتاسيوم

mg.kg -1

114.42

•
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صفات النمو المدروسة في كل مرحمة من مراحل القطف :-أخذت ) (5نباتات بص ره عشم ائية ممن الخطم ط ال سمطية لكمل حمضة

تجريبية لضراسة الصفات االتية:
ارتفاع النبات )سم (:
عدد الفروع  .نبات

1-

تم قياس ارتفاع النباتات من مست ى سطح التربة الى اعمى قمة لمنباتات.
 :تم حسابو كمعضل لعضض الفر ع لخمسة نباتات.

المساحة الورقيـة ) سـم 2.نبـات :)1-تمم حسمابيا باخمذ  50قرصما ممن ا راق النباتمات الطريمة التمي حصمضت  10نباتمات بقطمر  9مممم

لمقرص ال احض ثم جففت االقراص عمى ضرجة ْ 70م لمضة  48ساعة بعض ذلك اخذ زنيا الجماف بمعرفمة معمضل الم زن الجماف ال راق
النبات ال احض امكن استخراج المساحة ال رقية لمنبات بتطبيق المعاضلة (الضليمي .)1992

المساحة ال رقية لمنبات(ضسم =)2ال زن الجاف ال راق النبات /ال زن الجاف  55قرص×مساحة  55قرص

تقدير الكمورفيـل  ، b ، aالكمـي:

تمم تقمضير محتم ى الكم رفيمل الكممي فمي اال راق الطريمة باسمتخضلم طريقمة )Ranganna (1977

حيث تم اخذ  0.25غم من اال راق الرطبة بص رة عش ائية تم تقطيعيا سحقت بيا ن خزفي ب ج ض االسيت ن  (10مل  ) .بعض ذلك
فصل الراشح ب اسطة جياز الطرض المركز  Centrifugeبسرعة ) (500ض رة في الضقيقة لمضة  15ضقيقة فيصبح ل ن الراشح ابيض ثم

نأخمذ 1ممل ممن ال ارشمح بانب بمة اختبمار يكممل الحجمم المى  10ممل باالسميت ن يمتم القيماس ب اسمطة جيماز المطيماف ال م ئي
Spectrophotometerعممى االطم ال الم جيمة 663

 643نمان ميتر  .يمتم تصمفير الجيماز ا ال باالسمتي ن تؤخمذ القمراءة حسمب

االط ال  .تم حساب الكم ر فيل بمعاضلة . (1996 ) Kirkham Zhang
= 12.25 A 663.2 -2.79 A646كم ر فيلa
 = 21.5 A 646.6 – 5.15 A 663.2كم ر فيلb
كم ر فيل+ bكم ر فيل= aكم ر فيل الكمي

أذ أن االرقام في المعاضلة ىي ث ابت

تقـدير النسـبة المئويـة لمنتـروجين فـي االوراق  :تمم تقمضير النسمبة المئ يمة لمنتمر جين فمي المجمم ع الخ مر لمنباتمات بعمض تجفيفيما فمي

مجفمف كيربمائي عممى ضرجمة حم اررة (70°م )لممضة  48سماعة اذ قمضر النتمر جين الكممي حسمب طريقمة كممضال المحم رة بأسمتعمال جيماز (
Micro-Kjeldahl

)1980,Haynesفي العينة المي

مة بخميط من حامض الكبريتيك البركم ريك.
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تقدير تركيز الفسفور في االوراق:

تمم تقمضير تركيمز الفسمف ر باخمذ  1غمم ممن العينمة الجافمة تمم

معيا فمي انب بمة الي مم بطريقمة  Semi-micro kjeldalممع

ا افة 1غم ممن العاممل المسماعض  CuSo4ثمم ا مافة  5ممل ممن حمامض الكبرتيمك المركمز )H2So4 (98 %
عممى السمخان لغمرض ى مم العينمة

معت أنابيمب الي مم

) ( 1980, A.O.A.Oبعمض ان اصمبح الممزيج رائقما بمرضت العينمات تمم تقمضير نسمبة الفسمف ر

باستعمال جياز  Spectrophotometerفقا لمطريقة التي ذكرىا . (1982 ) Sommer Olsen
تقدير تركيز البوتاسيوم في االوراق:

استخضمت نفس طريقة الي م انفة الذكر في عنصر الفسف ر اذ بعض ان اصبح المزيج رائقا تم تبريض العينات من ثم تخفيف المحاليل

المى  100ممميتمر بالمماء المقطمر بعمض ذلمك قمضر تركيمز الب تاسمي م بجيماز  Flame Photometerنم ع Automatic 2000 PGI
انكميز المنشا بالطريقة التي ذكرىا )1665( ,Black
عممية استخالص المركبات الفعالة في اوراق الداتوره :

استخضمت طريقة االستخالص الكح لي لمحص ل عمى المركبات الفعالة في ا راق الضات ره تمت ىذه العممية بأخذ كمية من اال راق

ب زن 5غم من كل معاممة من معمامالت التجربمة بعمض تجفيفيما

معت فمي 50مميمتمر ممن اليكسمان تحمت ضرجمة حم اررة  50ضرجمة مئ يمو
عممى المم اض الفعالمة

لمضة ثالث ساعات ثم برض المستخمص رشح باسمتخضام ا راق الترشميح جممع الرشمح المحتم

زجاجيو محكمة الغمق الجراء القياسات .

مع فمي انابيمب

تشخيص القمويدات :

بعض ان تمت عممية االستخالص اصبحت العينات جاىزة لغرض تقضير المركبات الفعالة طبيا استعممت طريقة تقنية الكر مات غرافي

) (HPLCباستعمال جياز كر مات غرافيا السائل ذ االضاء العالي  High-Performance Liquid Chromatographyلتقضير
الم اض الفعالة طبيا في ا راق نبات الضات ره إذ ت صف ىذه الطريقة من الطرق الحضيثة التي تتميز بالضقة العالية الكفاءة في تقضير كمية
ن عيمة المركبمات الطبيمة الممراض تشخيصميا ممن خمالل تحضيمض تراكيمز ىمذه المركبمات  .قمض بمين كمل ممن Yang (1998) , Stead

اخمر ن ) (2003ان اسمتخضام تقنيمة ) (HPLCفمي تقمضير تشمخيص فصمل المركبمات الكيميائيمة الطبيمة كانمت اكثمر ضقمة مقارنمة

باستعمال الطرق االخرى  .تم استعمال  HPLCن ع )  (Koyota ) (Shimad Zul C-6Aالمرتبط بمجس لالشعة ف ق البنفسجية-
المرئية )  (Uv-Vis detectorن ع ) (Shimadzu SPD.6AVكمما انمو يتكم ن ممن عمضة اجمزاء اخمرى منيما م مخة قماضره عممى ضفمع
الط ر المتحرك خالل عم ض الفصل بمعضل جريان ثابت يت ار ح بين ) 10-0.1مل  /ضقيقة ( عم ض فصل مصن ع من االستيل غير قابل
لمصضا ف ال الى اجزاء الجياز االخرى التي تساعض في عممية التشخيص المركبة مع الجياز.
جدول ) (3يوضح زمن االحتجاز لمنماذج القياسية من المركبات المشخصة باستخدام طريقة الفصل الكروماتوغرافي
)(HPLC
النموذج القياسي

زمن االحتجاز(دقيقة)

مساحة المحمول القياسي

Atropine
Scopolamin
Hyosyamine

1.273
2.597
4.102

53245
46119
57761

التحميل االحصائي:

حممت البيانات احصائياً فق نظام التجارب العاممية بتصميم القطاعات العش ائية الكاممة باستخضام برنامج  Genstatالم

بالحاسبة االلكتر نية كما استعمل اختبار اقل فرق معن
مصضر من مصاضر التباين )ال ار

ع

 L.S.Dلتميز المت سطات المختمفة احصائياً عنض مست ى احتمال  5 %لكل

خاف اهلل . ( 1990
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النتائج والمناقشة :

ارتفاع )النبات( سم:
ت

ح نتائج الجض ل ) (5ج ض تأثير معن

لمسماض الع

ىذه الصمفة معن يماً بزيماضة مسمت يات السمماض الع م

مراحل القطف التضاخل بينيما فمي صمفة ارتفماع النبمات  .اذ ازضاضت

حتمى اعطمى المسمت ى  8طمن.ض نمم

1-

اعممى معمضل الرتفماع النبمات بممغ )145.90

سم ( بزياضة بمغت نسبتيا  11.14 %قياساً بمعاممة المقارنة ) (A0التي أعطت اضنى قيممو ليمذه الصمفة بمغمت ) 69.10سمم ( .ان زيماضة
ارتفاع النبات بزياضة مست يات السماض الع

ربما يعزى الى تأثيرىا فمي زيماضة نسمبة العناصمر الغذائيمة فمي اال راق خاصمو النتمر جين

(جمض ل  (12ممما سماىم ايجابيما فمي زيماضة نمم اسمتطالة خاليما النبمات ف مالً عمن ض ره فمي زيماضة المسماحة ال رقيمة لمنبمات جمض ل ) (7
التمي ىمي اعخمرى سماىمت فمي تغذيمة الخاليما المرسمتيمية فمي القممم الناميمة لمسميقان بمتطمباتيما ممن الغمذاء المصمنع المالزم النقسماميا

استطالة خالياىا التي انعكست في زياضة ارتفاع النبات  .ىذه النتيجة تتفق مع ماجاء بمو الجبم ر ) (2011المذ الحمظ زيماضة ارتفماع
نبات المضات ره بزيماضة مسمت يات السمماض الع م

يالحمظ ممن الجمض ل ) (5ان فتمرات القطمف لمنبمات رافقيما زيماضة فمي ارتفماع النبمات  .اذ

اعطت النباتات المقط فو بعض  120ي م من الزراعة اعمى مت سط الرتفاع النبات بممغ ) 164.52سمم ( اختمفمت معن يماً فمي النباتمات
 80يم م التمي اعطمت مت سمطا الرتفماع النبمات بممغ )66.11

المقط فمو بعمض 40

فترات في زياضة عضض االفرع المساحة ال رقيو في النباتات الجض لين( 6
ال

108.05سمم ( عممى التم الي  .ان تمأثير فتمرات

( 7عمى الت الي لعبت ض اًر في زياضة نشاط عمميتي التمثيمل

ئي التنفس التي انعكست في زياضة فعالية النبات عمى امتصاص المغذيات من ثم زياضة معضل انقسام الخاليا استطالتيا من ثم

زياضة ارتفاع النبات ف ال عن االختالف في ضرجة الن ج الفسي ل جي باختالف مرحمة النم
 Jahangirاخمر ن

تط رىا  .ىذه النتائج تتفق مع ما ذكره

)(2008فمي نبمات النعنماع السمامرائي ) (2014عممى نبمات الريحمان .اشمارت النتمائج المى ان التمضاخل بمين
فتمرات القطمف (جمض ل  (5ان اعممى معمضل الرتفماع النبمات سمجل فمي المعامممة (8 )A2B3طمن .ض نمم +

مست يات السماض الع م

120ي م الذ بمغ ) 218.99سم) في حين سجل اضنى معضل الرتفاع النبات عنض المعاممة  A0B1بمغ ) 40.45سم (.
جدول )(5يبين تأثير مستويات السماد العضوي وفترة القطف والتداخل بينيما في صفة ارتفاع النبات سم
فترات القطف (04و04و)124يوم

مستويات السماد العضوي
طن .دونم

1-

(0) A0طن .دونم
(4) A1طن .دونم
 (8) A2طن .دونم

1-

(40) B1يوم

(80 ) B2يوم

(120) B3يوم

40.45

71.38

95.46

77.63

117.66

179.11

124.80

1-

80.27

137.81

218.99

145.90

66.11
A

108.05
B

164.52
A*B

1.635

1.635

2.831

عمى مستوى احتمال 4040
عدد االفرع  .نبات:1-

يت ح من الجض ل )(6ان زياضة مست يات السماض الع

لمسماض الع

 8طن .ض نم

بمغ ) 6.48فرع.نبات

-1

1-

69.10

1-

المعدل
قيم الـ L.S.D

المعدل

رافقيا زياضة معن ية في معضل ىذه الصفة أذ اعطى المست ى العالي

اعمى مت سط بمغ )( 22.42فرع.نبات قياساً بمعاممة المقارنة التي اعطت اضنى مت سط ليذه الصفة

) بزياضة لصالح المعاممة اال لى بمغت نسبيا  45.98%.ان زياضة السماض الع

اضى الى زياضة نسبة الفسف ر

في اال راق )جض ل  (13اذ يضخل الفسف ر في تركيب الف سف لبيضات الميمة في تركيب االغشية الخم ية كما يضخل في تركيب
المرافقات االنزيمية مثل NADP NADالميمة في تفاعالت االكسضة االختزال التي يتم عبرىا انتقال الييضر جين ليا اي اً اىمية

كبيرة في التمثيل ال

ئي التنفس تمثيل الكارب ىيضرات النتر جين( )اب

511

احي الي نس ( 1988,

(صيي ني  ( 2004,التي
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تنعكس بمجمميا في تحفيز م اقع النش ء الجضيضة في النبات منيا البراعم التي تتكشف الى افرع جضيضة في النبات ف الً عن زياضة
ارتفاع النبات (جض ل  (5من ثم عضض البراعم في اباط اال راق ىذا ينجم عنة زياضة في عضض افرع النبات .اتفقت ىذه النتيجة مع
العمراني ) (2010الذ اشار الى زياضة عضض االفرع في نباتات الخرش ف بزياضة مست يات السماض الع

.

جدول ) (6يبين تأثير مستويات السماد العضوي وفترة القطف والتداخل بينيما في صفة عدد االفرع النباتيو فرع.نبات
فترات القطف (04و04و)124يوم

مستويات السماد العضوي
طن .دونم

1-

(0) A0طن .دونم
(4) A1طن .دونم
 (8) A2طن .دونم

المعدل

1-

(40) B1يوم

(80 ) B2يوم

(120) B3يوم

1.37

5.36

12.72

6.48

1-

5.72

15.92

28.10

16.58

1-

7.46

21.46

38.34

4.85
A

14.24
B

26.39
A*B

0.439

0.439

0.760

المعدل
قيم ال L.S.D

عمى مستوى أحتمال 4040

1-

22.42

تشير النتائج في الجض ل ) (6الى ان النباتات المقط فو في ) (120ي م قض اعطت اعمى مت سط لعضض االفرع بالنبات بمغ
)26.39فرع ( اختمفت معن ي ًا عن الفترات االخرى 40

 80ي م بزياضة بمغت 12.15 21.54فرع عن فترات القطف انفة الذكر

عمى الت الي  .ربما يع ض سبب ذلك الى ان االختالفات في عضض االيام اضت الى اعطاء فترة كافية لتنشيط تفتح البراعم الجانبية من
خالل ض ر IAA .تماشت ىذه النتائج مع ما ذكره (1996) Gupta

السامرائي ) ( 2014الذين جضا

تأثير معن

لم اعيض

الحش لنبات الريحان في صفة عضض االفرع النباتيو .اما بالنسبة لمعن ية التضاخل فيت ح من الجض ل ) (6ان النباتات المسمضه بالمست ى
العالي من السماض الع

تحت تأثير فترة القطف الثالثو ) 8طن.ض نم  120+ 1-ي م ( قض اعطت اعمى معضل لعضض االفرع النباتيو بمغ

)38.34فرع.نبات )-1اختمفت معن ي ًا عن معامالت التضاخل االخرى سجمت نباتات المقارنة لكال العنصرين ) (A0B0التي اعطت

اضنى معضل ليذه الصفة بمغ(  1.37فرع.نبات ( .
المساحة الورقية )سم . 2نبات:)1-

يالحظ من الجض ل ) (7ان ىناك زياضة معن ية في المساحة ال رقية لمنبات مع زياضة مست يات السماض الع

صمت الى اعمى معضل عنض المست ى العالي من السماض الع

 8طن.ض نم

1-

الذ بمغ ) 36751سم 2.نبات

1-

الم افة حتى
)بفارق معن

بمغت نسبتة  92.15 %عن نباتات المقارنة ) (A0التي اعطت اقل معضل لمصفة بمغ ( 19126سم2.نبات  .) 1-ان زياضة المساحة
جاءت منسجمة مع تأثير العنصر في زياضة ارتفاع النبات زياضة عضض االفرع بالنبات (جض لين

ال رقية بزياضة مست يات السماض الع

 ( 6 5قض يرجع السبب الى ان االسمضة الع

ية غنيو بعنصر النتر جين الفسف ر المذان يضخالن في تركيب االحماض الن ية

 RNA DNAالبر تينات المرافقات االنزيمية التي تسيم في زياضة انقسام الخاليا بنائيا تنشيط الفعاليات الحي ية لمنبات مما
يؤض الى زياضة مؤشرات النم الخ ر

بما فييا المساحة ال رقية ) Shaheenاخر ن

 .(2007اتفقت ىذه النتيجة مع كل

من  Chengاخر ن ) (2003الجب ر ) (2011الذين اشار الى ان المساحة ال رقية لنباتات مختمفة منيا الضات ره قض ازضاضت
بزياضة مست يات السماض الع

 .اضى تباين فترات القطف الى زياضة معن ية في معضل المساحة ال رقية (جض ل  ( 7أذ اعطت

النباتات المقط فو بعض 120ي م اعمى قيمة لمصفة بمغت ) 33115سم 2.نبات  )-1اختمفت معن ياً عن نباتات الفترات االخرى التي

اعطت فييا النباتات ب  40ي م اقل معضل لممساحة ال رقية بمغ ) 22416سم 2.نبات ) 1-بزياضة لصالح المعاممة بمغت نسبتيا
47.72 %.يع ض السبب الى زياضة عمر النبات ا الى مالئمة الظر ف البيئيو خاصة ضرجات الح ارره التي تؤض الى تحفيز تنشيط

البراعم الجانبية التي تؤض بالنياية الى زياضة عضض التفرعا (جض ل  ( 6الذ تؤض الى زياضة المساحة ال رقية )العاني
515
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 8طن.ض نم

يت ح من الجض ل ) (7ان النباتات المسمضه بالمست ى العالي من السماض الع

1-

المقط فة بعض  120ي م من الزراعة

قض اعطت اعمى معضل لصفة المساحة ال رقية بمغ ) 41274سم 2.نبات (-1مقارنة بمعامالت التضاخل االخرى التي اعطت فييا معاممة
) (A0المقط فة بعض  40ي م من الزراعة اضنى معضل لصفة المساحة ال رقية ) (18326سم 2.نبات

المقارنة بالنسبة لمسماض الع
.
12
جدول )(7يبين تأثير مستويات السماد العضوي وفترة القطف والتداخل بينيما في صفة المساحة الورقية سم  .نبات
فترات القطف (04و04و)124يوم

مستويات السماد العضوي
طن .دونم

1-

(0) A0طن .دونم
(4) A1طن .دونم
 (8) A2طن .دونم

1-

(40) B1يوم

(80 ) B2يوم

18326

18915

20135

19126

1-

19863

25081

37936

27626

1-

المعدل
قيم الـ L.S.D

عمى مستوى أحتمال 4040

29060

39917

22416
A

27971
B

33115
A*B

1.409

1.409

244.0

الكموروفيل الكمي في االوراق( مايكرو غرام سم 2.نبات:)1-
أ

حت النتائج في الجض ل

أعطى المست ى السماض  8طن.ض نم

تأثير معن ياً لمست يات السماض الع
)(8الى ان ىناك
اً

1-

سم 2.نبات

يرجع الى زياضة نسبة النتر جين باال راق الذ

الكم رفيل انزيم

1-

36751

في الكم ر فيل الكمي في اال راق أذ

اعمى قيمة بمغت ) 30.28مايكر غرام سم 2نبات

اضنى قيمة بمغت )  23.36مايكر غرام
الع

المعدل

(120) B3يوم

41274

1-

1-

( بينما أعطت معاممة المقارنة

ان زياضة الكم ر فيل الكمي في اال راق بزياضة مست يات السماض

(

يشترك في تركيب مجاميع  Porphyrinsاالربعة الضاخمة في تركيب

 Reductase Nitriteانزيم  Hydroxyiamin Reductaseبالتالي ت فير الكميات الالزمة من عنصر

النتر جين المك ن الرئيسي لجزيئة الكم ر فيل ) Grandyاخر ن

سممان ساجت

)2002

(فرحان

 .(2008يتفق ىذا مع ما ت صل اليو

) (2013عمى نبات الشبت ان زياضة رش النباتات بمست يات السماض الع

زاض من محت ى اال راق من

الكم ر فيل الكمي .
جدول )(8يبين تأثير مستويات السماد العضوي وفترة القطف والتداخل بينيما في صفة محتوى االوراق من الكموروفيل الكمي
مايكرو غرام .سم

فترات القطف (04و04و)124يوم

مستويات السماد العضوي
طن .دونم

1-

(0) A0طن .دونم
(4) A1طن .دونم
 (8) A2طن .دونم

2-

المعدل

1-

(40) B1يوم

(80 ) B2يوم

(120) B3يوم

21.54

23.55

25.00

23.36

1-

25.66

27.45

30.08

27.73

1-

26.88

30.96

33.01

30.28

24.69
A

27.32
B

29.36
A*B

0.2972

0.2972

0.5148

المعدل
قيم ال L.S.D
عمى مستوى أحتمال 4040

تأثير معن ياً لفترات القطف في محت ى اال راق من الكم ر فيل الكمي أذ أعطت
كما بينت نتائج الجض ل ) (8ان ىناك
اً

فترة القطف

120ي م اعمى محت ى من الكم ر فيل الكمي في اال راق بمغ )29.36مايكر غرام .سم
511

2-

(.

قياساً بفترة
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القطف  40ي م التي أعطت اضنى معضل بمغ ( 24.69مايكر غرام .سم

2-

(.ان زياضة محت ى اال راق من الكم ر فيل الكمي عنض

زياضة عضض االيام من الزراعة قض يع ض سبب ذلك الى الظر ف البيئيو خاصة ساعات السط ع الشمسي التي ت ثر عمى نشاط
حي ية البالستيضات الخ راء بناء الكم ر فيل عضم ىضمو )محمض الي نس

)1991 .اتفقت ىذه النتيجة مع سممان ساجت

) )2013الذين جضا زياضة معضالت الكم رفيل الكمي تحت تأثير الحش لنبات الشبنت .كما تشير النتائج الى ج ض تضاخل معن
فترات القطف عمى محت ى اال راق من الكم ر فيل الكمي أذ أعطت المعاممة  8طن.ض نم

بين مست يات السماض الع

-1

120

ي م اعمى معضل لمحت ى اال راق من الكم ر فيل الكمي بمغ ) 33.01مايكر غرام .سم ( .بينما أعطت معاممة المقارنة لمسماض
2-

فترة القطف اال لى اضنى قيمة بمغت ( 21.54مايكر غرام .سم .( 2-

الع

نسبة النيتروجين في االوراق ):( %

معن يا في النسبة المئ ية لمعنصر باال راق اذ يالحظ من الجض ل ) (9ان النباتات المسمضة بالمست ى 8

اثر التسميض الع

طن .ض نم  1-قض اعطت اعمى نسبة لمنيتر جين في ا راقيا بمغت  %1.84متف قة بذلك معن يا عمى المست يات االخرى 0
ض نم

-1

التي بمغت نسبتيا ) % 1.05

 4طن .

(% 1.47عمى الت الي عمما انيا اختمفت معن يا فيما بينيا  .قض تع ض زياض تركيز النيتر جين
الى ان االسمضة الع

في ا راق نبات الضات ره بزياضة مست ى السماض الع

ية تعض مصض ار لمعناصر الغذائية الكبرى الصغرى

ال ر رية لنم النبات تز ض التربة بالضبال الذ يحسن من خ اصيا الفيزيائية بزياضة قضرتيا عمى امتصاص الماء االحتفاظ بو  .يقمل

من فقض العناصر الغذائية كما يعمل عمى زياضة النشاط الحي
1994

Moliavko

2001

 Grandyاخر ن

النتر جين المئ ية تزضاض باال راق بزياضة مست يات السماض الع

لالحياء المجيرية يعطي محص ال عالي الج ضة ) Davisاخر ن

. )2002اتفقت ىذه النتيجة مع ما ذكره الجب ر ) (2011ان نسبة
في الضات ره

يت ح من نتائج الجض ل )(9ان فترات القطف اثرت معن يا في النسبة المئ ية لمنيتر جين بال رقة اذ اعطت النباتات المقط فة بعض

120ي م من الزراعة اعمى نسبة لمنتر جين بمغت )  (%1.59في حين اعطت النباتات المقط فة بعض  40ي م من الزراعة اضنى نسبة
مئ ية لمنتر جين في ا راقيا بمغت )( %1.31ان زياضة النسبة المئ ية لمنتر جين في اال راق في فترة القطف يعزى الى ان النباتات
اكتممت في نم ىا في فترتي القطف اال لى الثانية 80 40ي م عمى الت الي مما قض يؤض الى تجمع العناصر الغذائية الكبرى في
ا راقيا  .تماشت ىذه النتيجة مع ما ت صل اليو سممان ساجت )  (2013في نبات الشبنت  .يت ح من النتائج ان نسبة النيتر جين
في اال راق قض ازضاضت مع زياضة مست يات السماض الع
المسمضة بالمست ى العالي من السماض  8طن.ض نم

1-

تحت تأثير كل فترة من فترات القطف بمغت اعمى نسبة في ا راق النباتات

المقط فة بعض  120ي ما من الزراعة ) (% 1.95اختمفت معن يا عن جميع

المعامالت االخرى التي سجمت فييا ا راق النباتات غير المسمضة بالسماض الع

المقط فة بعض  40ي ما من الزراعة اقل نسبة

بمغت )( ) % 0.95جض ل) 9,
جدول )(9يبين تأثير مستويات السماد العضوي وفترة القطف والتداخل بينيما في النسبة المئوية لمنتروجين في االوراق )(%
فترات القطف (04و04و)124يوم

مستويات السماد العضوي
طن .دونم

1-

(0) A0طن .دونم
(4) A1طن .دونم
 (8) A2طن .دونم

1-

(40) B1يوم

(80 ) B2يوم

(120) B3يوم

0.95

1.05

1.15

1.05

1-

1.27

1.49

1.67

1.47

1-

المعدل
قيم ال L.S.D

المعدل

عمى مستوى أحتمال 4040

1.71

1.85

1.95

1.31
A

1.46
B

1.59
A*B

0.03948

0.03948

0.06838

511

1.84

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد (  ) 15العدد ( ) 2025 ( – ) 2
ISSN-1813-1646

تركيز الفسفور في االوراق): (%

يت مح ممن النتمائج الم ارضة فمي جمض ل(  )10جم ض تمأثير معنم

الفسف ر في اال راق معن ياً بزياضة مست يات السماض الع

طمن.ض نمم

1-

فمي ىمذه الصمفة اذ )ازضاضت نسمبة

لمسمت يات السمماض الع م

الم افة سجمت أ راق النباتات المسمضة بالمست ى العالي ممن السمماض )8
اقمل نسمبة بمغمت

( اعممى نسمبة بمغمت ) (% 0.60فمي حمين سمجمت ا راق النباتمات غيمر المسممضة بالسمماض الع م

) ) % 0.11بزياضة لصالح المعاممة اال لى بمغت نسبتيا  % 45.45جمض ل ) (10ان زيماضة نسمبة الفسمف ر فمي ا راق المضات ره بزيماضة

مست يات السماض الع

يرجع الى زياضة جاىزيتو في محيط الجذ ر ىذا سيؤض الى زياضة امتصاصو من قبل النباتات من ثم زياضة

تركيزه في اال راق  .ف الً عن تأثير العنصر في زياضة المساحة ال رقية (جض ل  (7,بالتالي زياضة منتجات عممية التمثيل ال

ئي التي

تستغل في عممية التنفس مما ينجم عنيا زياضة في انتاج الطاقة التي تسمتغل فمي امتصماص العناصمر زيماضة تركيزىما فمي النبمات السميما
عنصر الفسف ر  .اتفقت ىذه النتيجة مع ما ت صل اليو سممان ساجت ( . ( 2013

جدول ) (10يبين تأثير مستويات السماد العضوي وفترة القطف والتداخل بينيما في النسبة المئوية لمفسفور في االوراق( )%
فترات القطف (04و04و)124يوم

مستويات السماد العضوي
طن .دونم

1-

(0) A0طن .دونم
(4) A1طن .دونم
 (8) A2طن .دونم

المعدل

1-

(40) B1يوم

(80 ) B2يوم

(120) B3يوم

0.05

0.12

0.18

0.11

1-

0.22

0.27

0.29

0.26

1-

0.35

0.44

1.02

0.60

0.21
A

0.28
B

0.49
A*B

0.01998

0.01998

0.03460

المعدل
قيم ال L.S.D

عمى مستوى أحتمال 4040

يتبين من الجمض ل ) (10ان النباتمات المقط فمو بعمض  120ي مما ممن الز ارعمة قمض اعطمت اعممى نسمبة لمفسمف ر فمي ا راقيما بمغمت ( %
% 1.7عمى الت الي  .قض تع ض الزياضة

) 0.49اختمفت معن ياً عن الفترات االخرى40

 80ي م بنسبة زياضة عنيا بمغت 33.33

الذ بض ره ساعض في تنشيط عميمتي التركيب ال

ئي من ثم زياضة انتاج الطاقة ) (ATPمن ثمم زيماضة قمضرة النبمات عممى امتصماص

الحاصمة في تركيز الفسف ر في اع راق في النباتات المقط فة بعض  120ي ما من الزراعة الى زياضة نسبة الكم رفيل الكمي (جض ل (8

الفسمف ر ممن التربمة زيماضة تركيمزة فمي أ راق النبمات .تماشمت ىمذه النتيجمة ممع مما جماء بمو سمممان سماجت ) (2013يت مح ممن الجمض ل
)(10ان زياضة مست يات السماض الع

تباين فتمرات القطمف لمنباتمات قمض اضت المى زيماضة فمي نسمبة الفسمف ر فمي اال راق اذ اعطمت

النباتات المسمضه بالمست ى العالي من السماض ) 8طن.ض نم ( 1-تحت تأثير جميع فترات القطف اعمى نسبة لمفسف ر فمي ا راقيما  ,عممى
العمم م اختمفمت معن يماً عمن معمامالت التمضاخل االخمرى التمي اعطمت فييما النباتمات غيمر المسممضة بالسمماض الع م

بتمأثير جميمع تراكيمز

فترات القطف اقل نسبة لمفسف ر في ا راقيا التي بض رىا اختمفت معن ياً عن معامالت التضاخل االخرى .
تركيز البوتاسيوم في األوراق ): (%

أشارت نتائج الجض ل ) (11الى ان زياضة مست ى ا افة السمماض الع م

قمض رافقيما زيماضة معن يمة فمي نسمبة الب تاسمي م فمي ا راق

المضات ره أذ أعطمت النباتمات المسممضة بالمسمت ى العمالي لمسمماض  8طمن .ض نمم 1-اعممى نسمبة لمب تاسمي م فمي ا راقيما بمغمت )(%1.71
بزياضة بمغت نسبتيا ) (% 85.86قياسماً بالنباتمات غيمر المسممضة بالسمماض الع م

) (A0التمي اعطمت اضنمى نسمبة لمعنصمر فمي ا راقيما

بمغمت ) .(% 0.92أن الزيماضة الحاصممة فمي نسمبة الب تاسمي م فمي اال راق ممع زيماضة مسمت ى ا مافة السمماض الع م

يعمزى المى زيماضة

الجاىز منو في محم ل التربة بالتالي زياضة معضل امتصاصو من قبل الجذ ر الذ انعكس في زيماضة تركيمزه فمي اال راق بمما يمتالئم ممع
حاجة النبمات اليمو  .فمي ىمذا المجمال جمض سمممان سماجت ) (2013ان ا مافة السمماض الع م
514

رشما عممى المجمم ع الخ مر لنباتمات
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الشمبنت قمض اضى المى زيماضة معن يمة فمي نسمبتو فمي ا راق المحصم ل صممت نسمبة الزيماضة المى  %10.33قياسماً ممع نباتمات المقارنمة .

يالحظ من الجض ل ) (11ان نسبة الب تاسي م في اال راق تزضاض معن يماً بماختالف فتمرات القطمف لمنباتمات أذ سمجمت النباتمات المقط فمة

بعض  120ي م من الزراعة اعمى نسبة لمب تاسي م فمي ا راقيما بمغمت )  (% 1.44بنسمبة زيماضة بمغمت  %19.00عمن النباتمات المقط فمة
بعض  40ي ما من الزراعة التي سجمت اقمل نسمبة مئ يمة لعنصمر الب تاسمي م فمي اال راق بمغمت )  ) % 1.21قمض يعمزى سمبب زيماضة نسمبة
الب تاسي م في اال راق باختالف فترات القطف يع ض الى تأثيرىا في زياضة نسبة النتر جين في اال راق )جض ل ( 6حيث يؤض النتر جين
ض ار ميما في زياضة حجم النبات عضض تفرعاتو الذ قض يؤض الى زياضة معضل امتصاص العناصر الكبرى منيا عنصر الب تاسي م فيزيض

من نسبتو في اال راق )السامرائي  (2014ىذه النتيجة تتفق مع ما ت صل اليو سممان ساجت ).)2013

جدول )(11يبين تأثير مستويات السماد العضوي وفترة القطف والتداخل بينيما في النسبة المئوية لمبوتاسيوم في االوراق( )%
فترات القطف (04و04و)124يوم

مستويات السماد العضوي
طن .دونم

1-

(0) A0طن .دونم
(4) A1طن .دونم
 (8) A2طن .دونم

المعدل

1-

(40) B1يوم

(80 ) B2يوم

(120) B3يوم

0.87

0.93

0.97

0.92

1-

1.29

1.39

1.47

1.38

1-

1.47

1.78

1.89

1.71

1.21
A

1.37
B

1.44
A*B

0.01146

0.01146

0.01985

المعدل
قيم ال L.S.D

عمى مستوى أحتمال 4040

يت ح من الجض ل ) (11ان ىناك زياضة في نسبة الب تاسي م في ا راق النباتات

بزياضة مست يات السماض الع

فترات

القطف اذ صمت الى اعمى نسبة في ا راق النباتات المسمضة بالمست ى العالي لمسماض المقط فة بالم عض الثالث  8طن.ض نم120+ 1-

ي م التي بمغت ) ( % 1.89تف قت معن ي ًا عمى جميع المعامالت االخرى بمغت نسبة الزياضة  % 17.24عن نباتات المقارنو بالنسبة
لمسماض الع

المقط فة بعض 40ي ما من الزراعة ) (A0B1التي أعطت اضنى نسبة لعنصر الب تاسي م في أ راقيا بمغت

). )% 0.87
تأثير التسميد العضوي وفترات القطف والتداخل بينيما في كمية القمويدات المشخصة في اوراق الداتوره باستعمال كروماتوغرافيا
السائل ذي االداء العالي): (HPLC

يتبين من نتائج مخططات الم  HPLCاحت اء ا راق نبات الضات ره عمى كمية من المركبات القم يضية تم تشخيص خمسة مركبات

حسب ظر ف التحميل ت فر المحاليل القياسية .اذ يت ح من الجض لين(  (13 12الى تف ق المعاممة  8طن.ض نم 120+ 1-ي م
بأعطائيا اعمى كمية لمجم ع القم يضات المشخصة )Atropine
لتر ( 1-بزياضة بمغت نسبتيا 45.39

 369.24( Hyosyamine 365.48 Scopolaminممغم .

 % 41.39عن معاممة المقارنة بالنسبة لمسماض الع

المقط فو بعض ) (40ي م من الزراعة

التي اعطت اقل معضل لكمية القم يضات المشخصة بمغ ) 152.79 165.91ممغم  .لتر (1-لكال الم عضين الصباحي المسائي عمى
الت الي  .ان القم يضات ىي ن اتج ثان ية لمعمميات االي ية ضاخل النبات ا تعض ن اتج رئيسة لمعمميات االي ية لمح امض االمينية

االلفاتية الح امض العطرية (اي ب ابراىيم  ( 1986,ان من ال ظائف الميمة لالحماض االمينية ت فير الييكل لمنتر جين يضخل
النيتر جين كجزء رئيسي في بناء النظام الحمقي غير المتجانس )بيفرز  ( 1992,ليذا فان زياضة كمية القم يضات بزياضة السماض الع
يعزى الى ض ره في زياضة نسب العناصر الغذائية (النتر جين الفسف ر

الب تاسي م ) فان الض ر المشترك الذ تؤضيو ىذه العناصر في

تحسين العمميات الحي ية الخاصة بتخميق المركبات التي تك ن المبنة االساسية في تك ين القم يضات اذ اشار العضيض من المصاضر
التغذ ية الى الض ر الميم الذ تؤضية العناصر الغذائية في بناء تك ين االحماض االمينية .حيث ان لمنتر جين ض ار ميما في بناء
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االحماض االمينية البر تينية غير البر تينيو من خالل بناء الحامض االمني الكم تاميك بما ان القم يضات ىي ن اتج اي ية لمح امض
االمينية الحره غير البر تينية ان لمنتر جين ض ار كبي ار في تخميق ىذه الح امض )Mondy

الذ

يمعبة النتر جين في عممية تخميق تراكم القم يضات في النباتات الطبيو اب زيض

 (1990 Munshiكما ثبت الض ر

) .)2006كذلك اشار الصحاف (b,a

)1989اىمية الض ر الذ يؤضيو الفسف ر في تك ين االحماض االمينية من خالل ض ره في تك ين االنزيمات الالزمة في التفاعالت
الحي ية الخاصة ببناء االحماض االمينية  .الننسى ض ر الب تاسي م الذ يك ن كمنشط انزيمي ميم الكمال جميع التفاعالت االي ية
الميمة لبناء االحماض االمينية التي تعض المبنة االساسية لبناء القم يضات التي ت فر ليا الييكل الكارب ني المركبات النايتر جينية

الالزمة لبناء النظام الحمقي غير المتجانس .

جدول ) (12تأثير معامالت التداخل بين السماد العضوي وفترة القطف في كمية القمويدات المشخصة (ممغم .لتر ( 1-صباحا
في اوراق الداتوره
المعامالت
السماد العضوي

فترات القطف

(طن .دونم)1-
(0) A0

(4) A1

(8) A2

القــــمويـــدات المشـــخصة
( يوم)

B1
B2
B3
B1
B2
B3
B1
B2
B3

Atropine

Scopolamin

Hyosyamine

مجموع القمويدات

31.51
31.58
32.09
51.29
46.10
47.22
32.65
57.73
65.71

76.65
83.54
83.63
83.40
106.48
108.66
104.64
142.15
151.91

57.75
87.79
87.84
97.22
115.70
117.67
87.94
144.11
147.86

165.91
202.91
203.56
231.91
268.28
273.55
225.23
343.99
365.48

)(40
)(80
)(120
)(40
)(80
)(120
)(40
)(80
)(120

جدول ) (13تأثير معامالت التداخل بين السماد العضوي وفترة القطف في كمية القمويدات المشخصة (ممغم .لتر ( 1-مساءا
في اوراق الداتوره
القــــمويـــدات المشـــخصو

المعامالت
السماد العضوي
(طن .دونم)1-
(0) A0

(4) A1

(8) A2

فترات
القطف(يوم)
B1
B2
B3
B1
B2
B3
B1
B2
B3

)(40
)(80
)(120
)(40
)(80
)(120
)(40
)(80
)(120

مجموع

Atropine

Scopolamin

Hyosyamine

القمويدات

27.63
16.03
16.00
34.42
41.48
41.87
47.38
45.14
44.89

49.30
41.77
40.93
95.86
76.73
77.77
108.74
113.80
114.13

75.86
83.27
83.46
97.81
125.16
127.18
132.97
203.46
210.22

152.79
141.07
140.39
243.19
243.37
246.82
289.09
362.40
369.24
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أن تباين فترات القطف ربما يعزى سببو ذلك الى ط ل فترة اال اءه تباين ضرجات الح اررة التي يتعرض الييا النبات تأثير ذلك بص ره
كبيرة عمى تخميق المركبات الفعالة تركيبيا الكيميائي نتيجة لنشاط الفعاليات الحي ية في النبات منيا عممية التركيب ال

تؤض في النياية الى زياضة في بناء المركبات الثان ية منيا القم يضات  .ف الً عن ض ر العاممين السماض الع

ئي التي

فترات القطف في

زياضة المساحة ال رقية (جض ل  (7,لمنبات الذ اضى الى زياضة السطح المعرض الشعة الشمس مما انعكس عمى تحسين كفاءة النباتات

الضاء عممية التركيب ال

ئي تخزين ن اتجيا في اال راق زياضة كمية المركبات الفعالة في ا راقيا.
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