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لنبات  الفعالة ةفي صفات النمو والحاصل والماد بالحديد التغذية الورقية تأثير التسميد الفوسفاتي و 
 Cuminum Cyminum Lالكمون 

 حسين مهيدي الحلبوسي ةاسام
 األنبارجامعة  -الزراعةكلية 

  الخالصة

لمحافظة  ةالتابع ةفي مدينة الفلوج ةالمزارع الخاص في احدى 5132 – 5131التجربه خالل الموسم  أجريت
 ةالورقي ةالتغذيو  3-. هـP( كغم 321، 311،  1غرب العراق لدراسة تأثير اضافة مستويات السماد الفوسفاتي ) األنبار

في الزيت الطيار في نبات الكمون  ةوالحاصل والمواد الفعال في صفات النمو 3-. لترFe( ملغم 311، 21، 1بالحديد )
(Cuminum Cyminum L واجري تحليل التباين للصفات المدر )ةالكامل ةحسب تصميم القطاعات العشوائي ةوس 

 3-. هــPكغم  321ان المستوى السمادي  اظهرت نتائج الدراسة .وبثالث مكررات ةباستخدام نظام التجارب العاملي

-aفي الزيت الطيار كل من  الفعالةفي صفات النمو والحاصل وتركيز البروتين وتراكيز المركبات  ةزياده معنوي أعطى
pinene  و p-cyinene و cuminaldehydeTerpinen ، 100بالحديد بالتركيز  ةالورقي ةالتغذي أظهرتفي حين 

في  الفعالةللزيت والمركبات  المئويةفي صفات ارتفاع النبات وحاصل النبات الفردي والنسبة  معنويتة 3-. لترFeملغم 
وكذلك كان للتداخل تأثير معنوي في الصفات المدروسه حيث اعطت النباتات  Terpineneو  p-cyineneالزيت 

معدل الرتفاع  أعلى  3-. لترFeملغم  100بالتركيز  التغذية الورقية تحت تأثير  3-. هــPكغم  321المسمده بالمستوى 
-p و  a-pineneمن  الفعالةللزيت والبروتين والمركبات  المئويةوالنسبة  بذرة 3111النبات وعدد النورات ووزن 

cyinene  وTerpinene . 

The effect of phosphate fertilizer and Ferrodoxine foliar application in 

growth, yield and effective compounds of cumin Cuminum Cyminum L 

Usama Hassien Mahdi Al-Halbosy 
  Agriculture college-University of Anabr 

Abstract 

The experiment was conducted during 2013-2014 in one of the private farms in 

Fallujah city-Anbar governorate, west of Iraq, in order to study the effect of the application 

of phosphate (0, 100 and 150 kg P.ha-1) and the folair application with Ferrodixine (0, 50 

ad 100 mg.L-1) I growth, yield and the active compounds in Volatile oil in cumin plant 

(Cuminum Cyminum L). The ANOVA analysis has been done for studied characters 

according to factorial experiment that has been applied in RCBD in three replications. The 

study results showed that adding 150 P kg.ha-1 gave significant increase in growth 
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characters, yield, proteirn concentrationinn seed and volatile oil compounds such as a- 

pinene, p-cyinene, Terpinene and Cuminaldehyde. While the folair appllication  showed  

that 100mg Fe.L-1 concentration gave siginificant increase in plant height, plant yield, 

percentage of oil in seed, and effective compound in volatile oil such as p-cyinene and 

Terpinene. The two way interaction between P and Fe was significant in studied characters, 

therefore the plant that fertilized with 150 kg P.ha-1 and pryaed with 100 mg Fe.L-1 gave the 

heighest average of plant height, Inflorescences number per plant, 1000-seed weight, 

percentage of oil and protien in seed, and effective compounds such as a-piinene, p-cyinene 

and Trpinene. 

  ةالمقدم

( وهو 32)  Apiaceae ةاو الخيمي ةنباتات العائله المظلي أحد( Cuminum Cyminum Lيعد الكمون )
، الفعالةالحتواء ثمارها على العديد من المواد  ةلعالج الكثير من الحاالت المرضي طبيعي ومصدرا   نبات معروف جدا  

ومحفز  ةللمغص وطارد للغازات وفاتح للشهي، مثل االسهال ومسكن جيد في عالج اضطرابات الجهاز الهضمي يستعمل
 أظهرت( حيث 33درار الحليب عند المرضعات ويعتبر زيته مضاد للبكتريا والفطريات )إويساعد في  ةلالعضاء التناسلي

 % Cuminaldehyde  01فعالة في زيت الكمون كانت للمواد ال المئويةان النسبة  GLCنتائج الكشف باستخدام جهاز 
  p-cymene 3.11 % (31.)و % pinene 2.04و  % Terpinene 42و

من  الناتجةبان هناك العديد من االمراض  ةلالمم المتحد ةالعالمية التابع حةتقارير منظمة الص لقد اثبتت
التاثيرات الجانبية السلبية في االنشطة البايولوجيه والتغيرات الفسيولوجية التي تحدث في جسم المريض جراء استخدام 

، ورغم لتاثير السلبيوالعطرية مثل هذا ا ةالمستخلصة من النباتات الطبي ةاقير الطبية بينما لم يكن لالدوياالدوية والعق
والعطرية الزال دون دون مستوى الطموح علما  ان مقومات نجاح صناعة االدوية في ذلك فان تنمية النباتات الطبية 

، كما وزخر ةوالعطري ةنصر البيئي لتنويع االعشاب الطبيالوطن العربي متوفرا  نظرا  للموقع الجغرافي والعامل المناخي والع
اتات العطريه واالعشاب الطبيه مقارنة بباقي دول الوطن العربي بما يساوي ثلث النسبة العالمية من المصادر الطبيعيه للنب

 ة، ان معدل ازالة العناصر الغذائي( وتلعب العناصر الغذائيه دورا  حاسما  وحيويا في حياة المحاصيل3العالم الخارجي )
اسطة غذائية التي تتحرر بو من العناصر ال أعلى بواسطة النبات او الغسيل والفقدان على شكل غازات هو  ةمن الترب

او مواد  ةعلى شكل اسمد ةسالبة مالم تضاف العناصر الغذائي، ومن هنا تظهر موازنه ةوالتعدين من الترب ةالتجوي
 ( .1للتغلب هذا الفرق ) التربةالى  ةعضوي

بالمغذيات  التغذية الورقية والسيما عنصر الفسفور و  المتوازنة المعدنية التغذيةلذلك يستوجب التركيز على   
تكون  ةالحديد. ان معظم المحاصيل الحوليك النوعيةفي االزهار وتحسين  الصغرى ذات العالقة في زيادة نسبة الخصب

جدا  لنقص الفسفور اضافة الى لذلك فان حاصل بعض النباتات غالبا  ما يفشل في ملء الحبات بسبب النقص  ةحساس
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( ويدخل في اهم 35االيض الحيوي ومكون اساسي لطاقة االحماض النوويه  )المؤقت ويعتبر الفسفور جزء منهم لطاقة 
( . اما ضرورة عنصر الحديد 30العمليات الحيويه مثل التركيب الضوئي والتنفس والتي تنشط بالفوسفات غي العضويه )

 باإلضافةات بزيمية داخل الناإلنفتتلخص بدوره الكبير والمؤثر في العمليات الحيويه للنبات ، اذ يقوم بتنشيط العمليات 
من الحديد الكلي وكذلك جزءا  تركيبيا   % 41الى دوره التركيبي في اجزاء النبات اذ تشكل نسبته في الكلوروبالست 

للسايتوكرومات المسؤوله عن نقل االلكترونات ويشترك في عمليتي االكسدة واالختزال في عمليتي التركيب الضوئي 
 نظرا لالهمية .(4قال االلكتروني )المركب المهم حدا في سلسلة االنت  Ferrodoxinكيب الـ والتنفس ، ويدخل في تر 

الطبيه والصيدالنيه وما يمتلكه نبات الكمون من فوائد جعلة مهم في عالج االمراض المستعصيه. تهدف هذه الدراسة لفهم 
 تأثير الفسفور والحديد على محصول الكمون.

 المواد وطرائق العمل 

 ةالتابع ةى الحقول الخاصه في مدينة الفلوجفي احد 5132 – 5131تجربة حقلية خالل الموسم  ريتأج
ي بعض صفات ( والتداخل بينهما فFeبالحديد ) التغذية الورقية( و Pلدراسة تأثير السماد الفوسفاتي ) األنبارلمحافظة 

. P( كغم 321، 311، 1مستويات من السماد الفوسفاتي ) لنبات الكمون، استعمل ثالث الفعالة ةالنمو والحاصل والماد
اما  الزراعةللفسفور والذي اضيف دفعة واحدة قبل  ( كمصدرP % 51استخدم سماد السوبر فوسفات الثالثي )  3-هــ

. استخدم سماد كبريتات 3-. لترFe( ملغم 311، 21، 1التغذية الورقية بالحديد فتضمنت ثالث تراكيز )
، اذ اضيف الثلث ةكل تركيز الى ثالث اقسام متساوي ، وقد جزء( كمصدر للحديد51 % Fe)4o FeSo2.7Hالحديدوز

والثلث االخير عند اكتمال  ةمن البراعم الزهري %21بعد ظهور  االول في منتصف مرحلة النمو الخضري والثلث الثاني
وذلك لزيادة كفاءة االمتصاص وتقليل 3-.لتر1مس 51.3وبتركيز ةاستخدم محلول التنظيف كمادة ناشر . الزهريةالنورات 

( اما معاملة المقارنة فرشت بالماء 1الشد السطحي للماء واحداث البلل التام على المجموع الخضري لنبات الكمون )
 . فقط

وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشاة   Factorial experimentطبقت التجربة بنظام التجارب العاملية 
Randomized Complet Block Designe (RCBD.وبثالث مكررات )  تمت زراعة بذور الكمون في جور بعمق

/هكتار( Nكغم 41( بمقدار )N%20سم( بين الجور، أضيف السماد النتروجيني على هيئة يوريا )51سم( وبمسافة )5)
 21بعد ظهور  ةالثاني ةوالدفع رش الثلث االول من الحديدمع  ةفي منتصف النمو الخضري بالمزامن األولىعلى دفعتين 

، حصدت النباتات بعد نضج الثمار الى ذلك ةليات الري والعزق كلما دعت الحاجعم أجريت( 4)الزهرية من البراعم  %
  -. درست بعض صفات النمو الخضري والحاصل وهي :للون الزيتوني وقبل الجفاف التاموتلونها با
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في                           ةتجريبي ةائيا  من الخطين الوسطين لكل وحدنباتات عشو تم اختيار عشرة إذ  )سم(ارتفاع النبات
 3-نبات عدد التفرعات.حسب  .قمة للنبات أعلى الى  التربةمرحلة التزهير وتم قياس ارتفاع النباتات من مستوى سطح 

عدد النورات تم حساب ة، تجريب دة وحمعدل عدد االفرع لعشرة نباتات اخذت عشوائيا  من الخطين الوسطيين لكل  من
تم حساب ، تجريبيةللنبات الواحد من العشره نباتات اخذت عشوائيا  من الخطيين الوسطيين لكل وحدة  3-نبات .الزهرية

حاصل النبات كما قدر وحسب المعامالت.  تجريبية ال وحدة من الثمار المتكونه في جميع نباتات ال ثمرة  3111وزن 
 .3-غم.نباتالفردي 

( وحفظ الزيت Clevengerاستخلص الزيت الطيار بطريقة التقطير المائي وباستخدام جهاز كليفنجر )
 وتم دراسة صفات الزيت الطيار (31م )°2محكمة الغلق بدرجة حرارة  ةص من ثمار الكمون في زجاجات معتمالمستخل

  -: ةالتالي

  -: ةالتالي ةلزيت الطيار حسب المعادلل المئويةقدرت النسبه 
 .(32) 311× وزن العينه بالغرام( \وزن الزيت الناتج بالغرامللزيت الناتج   =   ) المئويةالنسبه              

 م في°51بدرجة حراره  Abbe Refroctometerاستخدم جهاز ، كما للبروتين المئوية ةقدرت النسبأيضا  
في  ةمايكروبي ةمايكروميتر من الزيت بواسطة ماص (511ياخذ وزن ) 3-. مايكروليترقياس معامل االنكسار للزيت ملغم

تم .  (31)نفسها وذلك اعتمادا  على الطريق التي ذكرها  ةما  على حجمه وفي الدرجة الحراريم مقسو °52درجة حراره 
 High – Performance ةة الفصل والتقدير الكروماتوغرافيلزيت الكمون بأستخدام طريق  الفعالةفصل المكونات 

Liquid Chromatography (HPLC)  تم استعمالHPLC ( نوعKoyota( )Shimad Zul C-6A  والمرتبط )
من ( كما انه يتكون Shimadzu SPD.6AV( نوع ) Uv-Vis detectorالمرئية ) -بمجس لالشعة فوق البنفسجية

-1.3ريان ثابت يتراوح بين على دفع الطور المتحرك خالل عمود الفصل بمعدل ج ةمنها مضخة قادر  أخرى أجزاءعدة 
 .3في الجدول رقم  ةوتحت ظروف الفصل المبين ةالمتوفر  ةليل القياسيوباستعمال المحا3-دقيقة .مل 31

اليل القياسيه مع مساحات الحزم المعلومه للمحثم تم القياس باالعتماد مقارنة الحزم المجهوله للنماذج أيضا   
  -بعد ذلك تم حساب تراكيز المواد المشخصة في النموذج باالعتماد على المعادله التاليه : .5رقم  المبينه في الجدول

في المحلول  الفعالةمساحة حزمة المادة  \ في النموذج الفعالةمساحة حزمة المادة ) =  تركيز المادة في العينه

 تركيز المحلول القياسي× (القياسي

اجري التحليل االحصائي وفق نظام التجارب العاملية بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة وباستخدام برنامج 
Genstat  الموضوع بالحاسبة االلكترونية كما استعمل اختبار اقل فرق معنويL.S.D  لتميز المتوسطات المختلفة

 ( . 2ر التباين )لكل مصدر من مصاد % 2احصائيا  عند مستوى احتمال 
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 ظروف عملية تشخيص النماذج القياسيةالمفصولة من ثمار الكمون 1جدول 

 في الزيوت الطياره الفعالةالمواد  ةالحال
 (I.Dmm 50×4.6عمود الطور المعكوس )  العمود

 .2 pH-(V/V30:70منظم الفوسفاتي : الميثانول ) محلول الطور المتحرك
 ml.min 3 سرعة جريان الطور المتحرك

 ميكرومل 4 حجم العينه المحقونه
 نانوميتر 522( عند الطور الموجي Uvاألشعة فوق البنفسجية ) نوع الكاشف

 م°11 درجة حرارة الفصل
 سم/دقيقة 5 سرعة ورق التسجيل على الحاسبة

يوضح زمن االحتجاز للنماذج القياسية المشخصة باستخدام طريقة الفصل  الكروماتوغرافي ( 2جدول )
(HPLC) 

 

  
 

 

  ةالنتائج والمناقش

 المقارنةفي ارتفاع النبات لجميع المعامالت مقارنة بمعاملة  معنوية حصول زيادة  إلى 1تشير نتائج الجدول  
( % لكال المعاملتين وعلى  55.5،  31.2)3-. هـ Pكغم  321و  311حيث كانت نسبة الزيادة بين المستويين 

ا ( % على التوالي. ام2.0،  1.1) 3-. لترFeملغم  311و  21التوالي، اما الحديد فكانت نسبة الزياده للتركيزين 
 11.1( وبنسبة زياده 3-. لترFeملغم  311و 3-. هـPكغم  321) المعاملةزياد ة عند  أعلى بالنسبة للتداخل فكانت 

في زيادة عدد ، ان زيادة ارتفاع النبات بزيادة مستويات الفسفور يعود الى دور الفسفور المقارنةمع معاملة  المقارنةب %
الذي زاد من السطح النباتي المعرض للشمس والتي ساهمت في تغذية الخاليا المرستيميه في القمم  2التفرعات الجدول 

الناميه للسيقان بمتطلباتها من الغذاء المصنع الالزم النقسامها واستطالت خالياها والتي انعكست في زيادة ارتفاع النبات 
فاعالت االكسده واالختزال الحديد فله دور رئيسي في ت ( في نبات الحلبه. اما2اتفقت مع ما وجده ) نتيجةوهذه ال

( وان هذا الدور ساهم في زيادة معدل 31داخل النبات فضال عن مساهمته في بناء الكلوروفيل في النبات ) ةالجاري
 . لتها ومن ثم زيادة ارتفاع النباتانقسام الخاليا واستطا

 زمن االحتجاز)دقيقة( النموذج القياسي
a-penine 
p-cymene 
Terpinene 

Cuimaldehyde 

3.3 
3.4 

5.01 
1.2 
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 بالحديد والتداخل بينهما في ارتفاع  النبات )سم( غذية الورقية التيبين تأثير مستويات السماد الفوسفاتي و  3 جدول

 
 المعدل

  تركيز الحديد )ملغم . لتر-3(
 مستويات السماد الفوسفاتي

 0 50 100 ) كغم . هـ-3(

22.00c 21.48f 22.80e 21.71f 0 
24.29b 24.62cd 24.37d 23.88d 100 
26.89a 28.38a 26.70b 25.60c 150 

 24.83a 24.62a 23.73b المعدل 
*L.S.D(0.05): P= 0.621, Fe= 0.621 and P*Fe= 1.075. 

وجود تأثير معنوي لمستويات السماد الفوسفاتي في صفة عدد التفرعات في النبات بينما لم  2يظهر الجدول 
، حيث ان زيادة مستويات الفسفور رافقها الصفةيكن لتراكيز الحديد والتداخل بين عاملي الدراسة تأثيرا معنويا في هذه 

متوسط بلغ  أعلى ( 3-. هـPكغم  321اذ اعطى المستوى العالي للفسفور ) النباتيةفي معدل عدد االفرع  معنوية زيادة 
 . 3-فرع.نبات 2.01بلغ  صفة متوسط لل أدنى  قياسا بمعاملة المقارنة التي اعطت  3-فرع.نبات 1.31

في تركيب االغشيه الخلويه كما يدخل في تركيب المرافقات  مهمةيب الفسفولبيدات اليدخل الفسفور في ترك 
تقال الهيدروجين ولها ايضا  في تفاعالت االكسده واالختزال والتي يتم عبرها ان مهمةال NADPو NADمثل  اإلنزيمية

( والتي تنعكس بمجملها في تحفيز 31و  5في التمثيل الضوئي والتنفس وتمثيل الكاربوهيدرات والنتروجين ) ةكبير  أهمية
( الذي 0مع ) نتيجة. اتفقت هذه الافرع جديده في النبات إلىمواقع النشوء الجديده في النبات ومنها البراعم التي تتكشف 

( وجود زياده 2اشار الى زيادة عدد االفرع في نبات الحبة السوداء بزيادة مستويات السماد الفوسفاتي. اوضح الجدول )
عند تسميد النباتات بالفسفور ورشها بتراكيز مختلفه من الحديد حيث اعطى  الزهرية لصفة عدد النورات  وية معن

عن  ةنور 32.41قدرها  معنوية وبزيادة  3-. نباتةنور  10.11معدل لهذه الصفة بلغ  أعلى  3-. هـPكغم  321المستوى 
 .3-ره. نباتنو  01.51اقل معدل للصفة بلغ  أعطتالتي  المقارنةمعاملة 

مع  المقارنةمعدل لهذه الصفة ب أعلى  3-. لترFeملغم  311بالتركيز  ةالنباتات المرشوش أعطتبينما 
( نوره. 00.21،  13.55بلغ ) الصفةمعدل لهذه  أدنى  ( والتي اعطت المقارنةبالماء فقط )معاملة  مرشوشةالنباتات ال

على النبات عند تداخل عاملي الدراسة حيث  الزهرية . كما ازداد عدد  النورات لكال التركيزيين وعلى التوالي 3-نبات
 همعدل لهذ أعلى  3-. لترFeملغم  311بالتركيز  ةوالمرشوش 3-. هـPكغم  321اعطت المعامالت المسمده بالمستوى 

معدل  أدنى  ( التي اعطت P 0Fe ×0ولكال العنصرين ) المقارنةبمعاملة  مقارنة 3-نوره. نبات 11.54بلغ  الصف
 . 3-نوره. نبات 21.04بلغ  الصفةلهذه 
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    بالحديد والتداخل بينهما في صفة عدد التغذية الورقية يبين تأثير مستويات السماد الفوسفاتي و  4 جدول
 1-نبات التفرعات.

 
 المعدل

  تركيز الحديد )ملغم . لتر-3(
 مستويات السماد الفوسفاتي

 0 50 100 ) كغم . هـ-3(

4.67c 4.89 4.63 4.50 0 
6.11b 6.22 6.45 5.66 100 
7.13a 7.32 7.72 6.36 150 

 المعدل 5.50 6.27 6.14 
*L.S.D(0.05): P= 0.69, Fe= N.S and P*Fe= N.S . 

  1-. نباتالنورات بالحديد والتداخل بينهما في عدد التغذية الورقية يبين تأثير مستويات السماد الفوسفاتي و  5الجدول

 
 المعدل

  تركيز الحديد )ملغم . لتر-3(
 مستويات السماد الفوسفاتي

 0 50 100 ) كغم . هـ-3(

01.51c 03.14d 03.35d 21.04e 0 
11.15b 12.01b 04.11c 01.14c 100 
10.11a 11.54a 10.14ab 12.42b 150 

 21.22a 48.86b 44.56c المعدل 
*L.S.D(0.05): P= 1.36, Fe= 1.36 and P*Fe= 2.35 . 

حيث بلغت  ثمرة  3111ثرا وبشكل معنوي في زيادة معدل وزن أان الفسفور والحديد  0نتائج الجدول  اكدت
وعلى التوالي  3-. هـP(كغم  311، 321( % للمستويين) 55.15،  15.42نسبة الزيادة للنباتات المسمدة بالفسفور)

زيادة ارتفاع تأثير العنصر في  إلىبزيادة مستويات بالفسفور  ثمرة  311. ويعود سبب زيادة وزن المقارنةبمعاملة  قياسا  
( التي اثرت ايجابيا الى زيادة كفاءة عملية التمثيل الضوئي وبالتالي توفير خزين 2، 1)الجدولين  ةالنبات وعدد تفرعات

 .ئها واخيرا زيادة وزنهاامتال غذائي اكثر ينتقل الحقا الى الثمار المتكونه فيزيد من

ملغم  311بالتركيز العالي من الحديد ) مرشوشةحيث سجلت النباتات ال الصفةفي هذه  ةمعنويسجلت تراكيز  
Fe( التي سجلت المقارنةمع النباتات التي رشت بالماء فقط )معاملة  ةرناغم بالمق 1.31معدل بلغ  أعلى ( 3-. لتر

سلك الفسفور . الصفةفي هذه  معنويتة الدراسة، لم يظهر التداخل بين عاملي غم 0.12 بلغ الصفةمعدل لهذه  أدنى  
بزيادة مستوى  3-السابقه اذ ازدادت قيم حاصل النبات الفردي غم.نبات الصفةفي  ةنفس سلوك الصفةفي هذه ة في تاثير 

( وبزياده بلغت 2Pبالمستوى العالي للفسفور )في النباتات المسمده 3-غم.نبات 3.02وزن لها  أعلى اضافة الفسفور فبلغ 
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مع ما  نتيجة( اتفقت هذه ال1 على التوالي )الجدول 3-. هـكغم 311، 1عن المستويين  3-(غم.نبات1.52،  1.20)
 .بات الحبة السوداء( في ن0جاء به )

  ثمرة  1111بالحديد والتداخل بينهما في صفة وزن  التغذية الورقية يبين تأثير مستويات السماد الفوسفاتي و  4الجدول

 المعدل
 مستويات السماد الفوسفاتي تركيز الحديد )ملغم . لتر-3(

 0 50 100 ) كغم . هـ-3(
5.60c 6.17 5.42 5.20 0 
6.85b 7.41 6.67 6.46 100 
7.44a 7.79 7.15 7.39 150 

 7.13a 6.41b 6.35b المعدل 
*L.S.D(0.05): P= 0.56, Fe= 0.56 and P*Fe= N.S.  

معدل لهذه  أعلى كان هناك زيادة في وزن النبات الفردي تحت تاثير الرش وعدم الرش بالحديد فبلغ  أيضا   
بلغ  ةمعدل للصف أدنى   المقارنةفي حين اعطت نباتات  3-غم.نبات3.24بلغ  3-ملغم.لتر100عن المستوى  الصفة
مع زيادة مستويات الفسفور تحت تأثير  الصفةللتداخل اذ يتضح وجود زيادة في  وكذلك الحال. 3-غم.نبات 3.13

( وبزيادة ملحوظه 3-غم.نبات3.11( اذ بلغت اقصى معدل ) 2Fe2Pتركيز للحديد ) أعلى المستوى العالي للفسفور و 
 3111. ويعود ذلك الى دور العناصر في زيادة وزن (3-غم.نبات0Fe0P ( )3.33)لكال السمادين  المقارنةعن معاملة 

 في النبات الذي انعكس بدوره على زيادة في وزن حاصل النبات الفردي .  ثمرة 

يبين تأثير مستويات السماد الفوسفاتي والتغذية الورقية  بالحديد والتداخل بينهما في صفة وزن حاصل   النبات  2الجدول
 الفردي )غم(

 مستويات السماد الفوسفاتي تركيز الحديد )ملغم . لتر-3( المعدل
 0 50 100 ) كغم . هـ-3(

1.18c 1.22f 1.21f 1.11g 0 
1.39b 1.46d 1.41d 1.30e 100 
1.64a 1.77a 1.63b 1.52c 150 

 1.46a 1.42b 1.31c المعدل 
*L.S.D(0.05): P= 0.033, Fe= 0.033 and P*Fe= 0.058 . 

 الصفات المدروسة في الزيت الطيار 

للبروتين تزداد في البذور بزيادة مستويات السماد الفوسفاتي ، فقد  المئويةان النسبه  4يتبين من الجدول  
نسبه يلغت  أدنى  )بدون تسميد(  المعاملةبينما اعطت  %34.41بنسبة بلغت  أعلى ( 3-. هـكغم321) المعاملةحققت 

 مرشوشةالنباتات ال أعطت. اما عند رش النبات بالحديد فقد كانت هناك زيادة في نسبة البروتين حيث 30.30%
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نسبه  أدنى  بالماء فقط(  مرشوشة)ال المقارنةبمعاملة  المقارنةب %34.40نسبة بلغ  أعلى  3-ملغم.لتر100بالتركيز 
ان دور العنصرين في زيادة محتوى  .للبروتين في البذور المئويةفي النسبه  معنويتةولم يظهر التداخل  %30.05بلغت 

تذهب في النهاية  إذ، التي تدخل في بناء البروتينات DNAو  RNAالنتروجين في النبات وتكوين االحماض النوويه 
له في جميع اجزاء ت المنتقمواقع النشوء الجديده وهي البذور التي تعتبر المصب النهائي لجميع المركبا إلىاالنتقال  إلى

 .النبات

 المئوية بالحديد والتداخل بينهما في النسب التغذية الورقية يبين تأثير مستويات السماد الفوسفاتي و  8 الجدول
  للبروتين في البذور %

 المعدل
 مستويات السماد الفوسفاتي تركيز الحديد )ملغم . لتر-3(

 0 50 100 ) كغم . هـ-3(
16.16c 16.95 16.51 15.03 0 
17.48b 19.00 17.64 15.80 100 
19.97a 20.63 20.25 19.03 150 

 18.86a 18.13a 16.62b المعدل 
*L.S.D(0.05): P= 0.88, Fe= 0.88 and P*Fe= N.S. 

للزيت  المئويةان اضافة السماد الفوسفاتي قد ادت الى ازدياد معنوي في النسبه  4نتائج الجدول  أظهرت
 5.43 إلىثم تناقصت  %5.42( 3-كغم.هـ321بلغت في المستوى العالي للفسفور ) إذ، المقارنةمقارنة بمعاملة 

 إلى( 3-ملغم.لتر100الرش بالحديد بالتركيز ) أدى. وعلى التوالي 3-كغم.هـ1311،عند مستويات التسميد  % 5.04و
اللذين بلغن  3-ملغم.لتر 21و  1تلفت معنويا عن التركيزين واخ %5.42احداث زيادة في نسبة الزيت بالبذور فبلغت 

ان التداخل بين التسميد بالفسفور  4الجدول  ، اما بشأن التداخل فيوضح% 5.11و 5.01نسبه عندهما وعلى التوالي ال
 ةمرشوشوال 3-. هـكغم311لنباتات المسمده بالمستوى حيث اعطت ا الصفةفي هذه  معنويتةوالرش بالحديد اظهر 

 . ان زيادة نسبة الزيت بالبذور بزيادة بزيادة العناصر% 5.40للزيت بلغت نسبة  أعلى  3-لتر ملغم.100بالتركيز 
والتنفس والتي تؤدي  يعود لدور تلك العناصر في العمليات الحيويه الحاصل بداخل النبات كالتركيب الضوئي ةالغذائي

والتي يكون بضمنها الزيوت لهذه العمليات  ةتدخل في تكوين النواتج الثانوي ةثانوي ةانتاج مركبات ومواد كيميائي إلى
 . ةالطيار 

ر ان لمستويات السماد الفوسفاتي تاثيرا معنويا في صفة معامل االنكسار للزيت الطيا 31تظهر نتائج الجدول 
التي اعطت  المقارنةقياسا بمعاملة  ةدرج 3.22بلغ  ةمعدل للصف أعلى ( 3-. هـكغم321حيث اعطى مستوى السماد )

لتراكيز الحديد تاثيرا معنويا في صفة معامل  إلىدرجة . كما اشارت نتائج نفس الجدول  3.23معدل بلغ  أدنى  
 المقارنةفي حين اعطت معاملة  درجة  3.22معدل بلغ  أعلى  3-ملغم.لتر100،  21التركيزين  أعطىاالنكسار حيث 
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لنباتات . كان للتداخل بين عوامل الدراسة تاثيرا معنويا في هذه الصفة اذ اعطت ادرجة 3.22بلغ لصفة  معدل ل أدنى  
درجة يالمقرنه  3.24بلغ  صفة معدل لل أعلى  3-ملغم.لتر100بالتركيز  مرشوشةوال 3-. هـكغم321المسمدة بالمستوى 

معدل لهذه  أدنى أعطت( التي 3-ملغم.لتر100يد )بنفس التركيز من الحد مرشوشةالمسمدة بالفسفور وال رمع النباتات غي
 . درجة  3.21بلغ  الصفة

يبين تأثير مستويات السماد الفوسفاتي والتغذية الورقية  بالحديد والتداخل بينهما في النسبة المئوية   9 الجدول
 للزيت في البذور %

 
 المعدل

 مستويات السماد الفوسفاتي تركيز الحديد )ملغم . لتر-3(
 0 50 100 ) كغم . هـ-3(

2.68c 2.80b  2.68c 2.58c 0 
2.81b 2.96a 2.79b 2.67c 100 
2.85a 2.08d 2.83b 2.64c 150 

 2.95a 2.77b 2.63c المعدل 
*L.S.D(0.05): P= 0.12, Fe= 0.12 and P*Fe= 1.07. 

في زيت الكمون باالعتماد على توفر النماذج القياسيه لها، ان المواد   الفعالةتم تشخيص اربعة من المواد 
واختلفت تراكيز هذه ، CuminaldehydeTerpineneو p-cyinene و  a-pineneالمشخصه كل من  الفعالة

 (فان النباتات المسمدة بالمستوى33وكما موضح في الجدول ) المقارنةالمواد باختالف المعامالت قياسا بمعاملة 
  cyinene-pو Terpineneالمعدالت في تركيز أعلى  أعطت 3-ملغم.لتر100بالتركيز مرشوشةوال 3-كغم . هـ321

a-معدل لتركيز أعلى  3-ملغم.لتر 21 بالتركيز مرشوشةواعطت النباتات المسمدة بنفس المستوى من الفسفور وال
pinene ،  

بالحديد والتداخل بينهما في صفة معامل  التغذية الورقية يبين تأثير مستويات السماد الفوسفاتي و  11 الجدول
   االنكسار

 
 المعدل

 مستويات السماد الفوسفاتي تركيز الحديد )ملغم . لتر-3(
 0 50 100 ) كغم . هـ-3(

1.41c 1.40e 1.42d 1.43cd 0 
1.45b 1.46b 1.46b 1.44c 100 
1.47a 1.49a 1.48a 1.46b 150 

 1.45a 1.45a 1.44b المعدل 
*L.S.D(0.05): P= 0.1104, Fe= 0.1104 and P*Fe= 1.014. 
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بالماء فقط )معاملة المقارن بالنسبه  مرشوشةواعطت كذلك النباتات المسمده بنفس المستوى من الفسفور وال 
Fe )معدل لتركيز   أعلىCuminaldehyde  إلى أدىومما سبق تظهر النتائج ان زيادة مستوى التسميد بالفسفور 

دور الفسفور االساسي في العمليات الحيويه داخل النبات  إلىفي زيت الكمون وهذا يرجع  الفعالةزيادة تراكيز المركبات 
 .في الزيوت الفعالةوتكوين المركبات الثانويه التي تكون اللبنه االساسيه في تخليق هذه المواد 

بالحديد والتداخل بينهما في تركيز المواد  التغذية الورقية يبين تأثير مستويات السماد الفوسفاتي و  11 الجدول
 (1-الفعالة في الزيت الطيار )مايكروغرام . ملليتر

Fe mg.L-1  
P kg.ha-1 

0 100 150 

0 

a-pinene 30.1 63.8 84.2 
p-cyinene 52.9 65.2 90.2 
Terpinene 113.8 530.3 730.2 

Cuminaldehyde 150.3 638.1 1050.5 

50 

a-pinene 45.4 77.4 91.5 
p-cyinene 73.4 37.5 123.3 
Terpinene 640.6 662.3 850.9 

Cuminaldehyde 133.8 540.0 930.7 

100 

a-pinene 49.2 75.0 90.3 
p-cyinene 110.9 85.1 173.8 
Terpinene 950.6 317.3 1232.1 

Cuminaldehyde 168.7 820.3 970.4 

      المركبات الفعالة اال ان التركيزاما بالنسبة للحديد فنجد ان هناك تباينفي تاثيره على تراكيز هذه 
دوره في كونه  إلىفي زيت الكمون وهذا يعود  الفعالةهو االمثل في زيادة تراكيز بعض المركبات  3-لتر ملغم.100

مرافق انزيمي لبعض التفاعالت الحيويه التي تحصل داخل النبات والتي بدورها تكون النواتج الثانويه التي تدخل في 
 .في النباتات الطبيه الفعالةكبات تكوين المر 
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