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للعملیات الحقلیة واثرها في الزیت .Cuminum cyminum Lاستجابة محصول الكمون 

  تة الفیزیاویة والمادة الفعالةالطیار وصفا

  

  عقیل نجم عبود المحمدي

  جامعة تكریت/ كلیة الزراعة

  

ةصخالال

ة في حقل تجارب قسم علوم المحاصیل الحقلی2008-2007نفذت تجربة حقلیة خالل الموسم الشتوي 

 Cuminum cyminumابو غریب بهدف تحدید إستجابة محصول الكمون –جامعة بغداد –كلیة الزراعة –

L.تضمنت التجربة ا . لبعض العملیات الحقلیة وأثرها في في الزیت الطیاروصفاتة الفیزیاویة والمادة الفعالة

وأربعة مسافات ) هكتار/Pكغم70،90، 50، 0(دراسة تأثیر مستویات مختلفة من السماد الفوسفاتي  هي 

نفذت التجربة ضمن نظام التجارب العاملیة وفق تصمیم القطاعات ) . سم10،15،20،25(بین النباتات هي 

حللت البیانات المدروسة احصائیًا طبقًا للتصمیم المتبع للتجربة  وقورنت . الكاملة المعشاة وبثالثة مكررات 

أظهرت نتائج الدراسة % 5بمستوى معنوي ) L.S.D(أقل فرق معنوي متوسطات المعامالت حسب أختبار

  ـ :مایلي

أدت إضافة السماد الفوسفاتي  الى حصول زیادة معنویة في معظم صفات الزیت الطیار الفیزیاویة 

هكتار أعلى نسبة للزیت الطیار وحاصلة والوزن النوعي كثافة /Pكغم70والمادة الفعالة حیث أعطى المستوى 

مایكرولیتر/ملغم0.986و0.986هكتار و/لتر32.32و%3.85مل االنكسار للزیت الطیار بلغتومعا

  .على التوالي1.41و

أن لمسافات الزراعة تأثیرا  معنویًا في صفات الزیت الطیار الفیزیاویة والمادة الفعالة حیث أعطت  

وزن النوعي كثافة ومعامل االنكسار للزیت الطیار أعلى  نسبة للزیت الطیار وحاصلة وال) سم20(مسافة الزراعة 

  .على التوالي   1.35مایكرولیترو و/ملغم0.983و0.976هكتار و/لتر 28.48و%3.66بلغت 

70كان معنویًا حیث أعطت المعاملة مسافات الزراعة ان التداخل بین مستویات السماد الفوسفاتي و 

بة للزیت الطیار وحاصلة والوزن النوعي كثافة ومعامل االنكسار أعلى نس) سم20(هكتار و مسافة الزراعة /Pكغم

من .على التوالي 1.45مایكرولیترو و /ملغم0.989و0.993هكتار و/لتر 34.44و %4.04بلغت للزیت الطیار

هكتار و مسافة الزراعة /Pكغم70تبین ان المعاملة )HPLC(كروماتوغرافیا السائل ذي االداء العالي نتائج 

باینین-و الفاCuminaldehydeكمون الدیهالید (اعطت اعلى نسبة من المادة الفعالة وخصوصا)سم20(

α-pineneوP -سایمینp-cymene(على التوالي% 3.91و % 7.33و % 50.70حیث بلغت.  
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Responses of cumin Cuminum cyminum L. to field practices and 
effect on volatile oil and S, Active ingredient 'Physcis Trait

  

Akeel N. A. Al-Mohammedi
Tikrit University/ College of Agriculture

  

Abstract
A field experiments was carried out during the winter seasons 2007 -2008 at 

testing field crops Science Department University of Baghdad-Abu Ghraib in order to 
determine the response cumin crop.. Cuminum cyminum Lfor some farm operations 

and their impact on voltial  oil and physics active  ingredient. , traitThe experiment 
study the effect of different levels of Phosphorus fertilizer  are (0,50,70,90  kg  P / ha) 
and four spaces  between plants (10, 15, 20, 25 cm).

The experiment carried out within the system of testing the factorial 
experiment has been used according to Random Complete Block Design (RCBD)with 
three blocks .Considered statistically  analyzed the data according to the desing of 
each practice and experience compared to averages of transactions on the basis of test 
least significant difference  (LSD) 5%Level of moral study results showed that : 

The addition of Phosphorus fertilizer show significantly  increase in  terms 
given level of 70kgP/ha higher value of voltial  oil and physics trait s amounted to 
3.85%,32.32 L/H ,0.989,0.989 M/ML,1.41. Spaces  between plants caused 
significantly effect in voltial  oil and physics trait terms given the of planting (20 cm ) 
the highest value reached 3.66%,28.48 L/H,0.976,0.983 M/ML,1.35 .

Interaction was significantly   between  the levels of Phosphorus fertilizer and 
spaces  between plants was given treatment as morally 70 kg p /ha Spaces  between 
plants of( 20cm) reached the highest 4.04%,34.44 L/H ,0.993,0.989 M/ML,1.45.from 
results of  (HPLC) given level of 70kgP/ha and planting (20 cm ) the highest value of 
active  ingredient Cuminaldehyde and α-pinene and p-cymene which amounted to 
50.70% and 7.33% and 3.91% respectively .

  

  المقدمة

كانت وما تزال وستبقى النباتات الطبیة وسیلة مهمة وناجحة من وسائل العالج لدى الحكماء واألطباء 

وقد تزاید . والمختصین ،إذ تؤدي دورًا كبیرًا ومهمًا في حیاة اإلنسان لكثرتها وتعدد أنواعها وأتساع استعماالتها 

لى النباتات الطبیة في مختلف أنحاء العالم بتزاید البحوث العلمیة الهادفة علیها  بسبب كثرة الطلب تجاریًا ع

األضرار الجانبیة لألدویة الكیمیاویة المستعملة وتعاظم مخاطرها إضافة الى ان النباتات الطبیة تعد المصدر 

دمة في تحضیر العدید من المستحضرات الرئیس إلنتاج العقاقیر الطبیة النباتیة وكمصدر للمواد الفعالة المستخ

تؤدي الزیوت الطیارة دورًا كبیرًا في المجاالت الطبیة واالقتصادیة لما لها من أستعماالت واسعة في .  الدوائیة 

  .الحیاة 

وتعد موردًا اقتصادیًا رئیسًا لكثیر من الدول مثل فرنسا ومدغشقر وجزر القمر وجنوب افریقیا 

من سكان العالم یستعملون األعشاب كدواء % 80وأشارت المصادر أن .   )1(مصر  ویوغسالفیا والمغرب و 

و الكمون ). 2(من األطباء األلمان یصفون األعشاب لعالج مرضاهم % 70لعالج االمراض التي تصیبهم و 

الستعمال هو احد النباتات الطبیة الهامة والشائعة ا) Apiaceae)Umbelliferaeوالذي ینتمي للعائلة الخیمیة 

. في الطب منذ القدم ویستعمل الیوم على نطاق واسع في معظم دول العالم كغذاء وفي عمل البهارات وكدواء 
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ونظرًا ألهمیة الكمون وتعدد أنماط استعماالتة الغذائیة والعالجیة ، وللدور الكبیر الذي یؤدیه عنصر الفسفور  

, والحاصل ومكوناته ونظرا لقلة الدراسات حول هذا المحصول وتوزیع النباتات في الحقل  في زیادة نمو النبات 

نفذ هذا البحث لمعرفة افضل مستوى من مستویات السماد الفوسفاتي الذي یعطي  اعلى نسبة للزیت الطیار  

وكذلك لتحدید افضل مسافة بین النباتات  التي یعطي عندها  النبات ,وحاصلة وصفاتة الفیزیاویة والمادة الفعالة  

ان نسبة الزیت الطیار تصل ) 5(ذكر .    على نسبة للزیت الطیار وحاصلة وصفاتة الفیزیاویة والمادة الفعالة ا

ان نسبة االلدیهایدات Cumin aldehydeوتتركز فیه المكونات الفعالة واهمها الكومینا الدیهاید % 3الى 

ان نسبته تتراوح بین ) 9(بینما ذكر ) 7(من الزیت الطیار % 35-25المحسوبة على اساس هذا المركب تشكل 

  . من الزیت الطیار % 25-45

إن إضافة المغذیات سواء كانت عن طریق االوراق أو نثرًا أو تلقیمًا كان لها االثر الفعال في الحصول 

على نسب مختلفة من المركبات الفعالة الموجودة في الزیت الطیار للكمون حیث وجد ان المركب   الــ 

Cuminaldehyde ان ) . 12% (62-55وهو یمثل المكون الرئیس للزیت الطیار حیث بلغت نسبته المئویة

نسب المركبات الكیمیائیة الموجودة في الزیت الطیار تختلف تبعًا ألختالف االصناف واالجزاء النباتیة وطریقة 

جد ان نسب المكونات الفعالة في االستخالص واالجهزة المستخدمة في الكشف اضافة الى العوامل البیئیة حیث و 

-Yو%) 3.51(P-Cymeneو %) 2.70(δ-Terpineneو %) β-Pinene)2.31الزیت الطیار هي 

Terpinene)1.70 (%وTerpinene (4.01)1.89 (%وδ-terpiCuminaldehyde40.54%(و

Perillaaldehyde)3.14 (%وThymol)2.38%(وδ-Cisbergamotene)2.46%(و

Acoradiene)7.64( وCuparene)2.09% ( وCaryophyllene oxide)3.42 (% وCarotol

)0.67) (%9.(  

Propyltiglateالى ان الزیت الطیار للكمون یحتوي على الحوامض واالسترات )10(وأشار 

– Menthو %) 5.36(Bemzoic acid(1methylethy)-4و %) 0.34( 8 – ene –3-acetate

أشار                                                                                                                         %). 3.27(Estragoleو %) 0.23(Octanalو %)  0.23(Hexad Canoic acidو %) 3.36(

ستخدم فیها اربع مستویات من السماد الفوسفاتي في دراسة اجریت في الهند على محصول الكمون ا) 13(

الى حصول زیادة معنویة  نسبة الزیت الطیار وحاصلة وصفاتة الفیزیاویة والمادة ) هكتار/pكغم110,90,70,0(

ان زیادة مسافات الزراعة بین النباتات تؤدي الى زیادة ) 14(بین) هكتار/Pكغم90(الفعالة عند المستوى السمادي 

حیث حصلت زیادة في هذه ,الطیار وحاصلة وصفاتة الفیزیاویة والمادة الفعالة لمحصول الكمون نسبة الزیت 

وحاصل الزیت % 3.02سم حیث كانت نسبة الزیت الطیار 30الصفات عند زیادة المسافة بین النباتات الى 

والكمون 1.02نكسار  ومعامل اال0.922وكثافة الزیت الطیار 0.944هكتار والوزن النوعي /لتر 25.33الطیار 

و في دراسة اجریت في الهند %.3.44سیمین- والبیتا% 9.33بینین -والفاCuminaldehyde33%الدیهاید

حیث حصلت اعلى ) سم20,15,10,5(على محصول الكمون استخدم فیها اربع مسافات للزراعة بین النباتات 

. )15(بین النباتات)سم15(ادة الفعالة عند المسافة زیادة في نسبة الزیت الطیار وحاصلة وصفاتة الفیزیاویة والم

في دراسة اجریت في الهند على محصول حبة الحلوة الذي ینتمي الى نفس عائلة الكمون أستخدم فیها ثالث 

اعلى ) هكتار/pكغم60(اذ سجل  المستوى السمادي )هكتار/pكغم60,30,0(مستویات من السماد الفوسفاتي 

الى ان زیادة صفات الزیت )17(اشار).16(ار وحاصلة وصفاتة الفیزیاویة والمادة الفعالة معدل نسبة الزیت الطی

ان التسمید )18(وجد .الطیار وحاصلة وصفاتة الفیزیاویة والمادة الفعالة تزداد بزیادة مسافات الزراعة بین النباتات

ر وحاصلة وصفاتة الفیزیاویة والمادة یؤدي الى زیادة زیادة صفات الزیت الطیا)هكتار/Pكغم40(الفوسفاتي بمقدار
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في دراسة اجریت في الهند على محصول الكمون أستخدم فیها اربع مستویات )19(بین .الفعالة لمحصول الكمون

أعلى ) هكتار/Pكغم90(حیث اعطى المستوى السمادي )هكتار/Pكغم120,90,60,30(من السماد الفوسفاتي

وحاصل % 2.99یزیاویة والمادة الفعالة حیث  بلغت نسبة الزیت الطیار قیمة للزیت الطیار وحاصلة وصفاتة الف

ومعامل االنكسار  0.901وكثافة الزیت الطیار 0.933هكتار والوزن النوعي /لتر 28.74الزیت الطیار 

-pسیمین- والبیتا% α-pinene8.89بینین- والفاCuminaldehyde32.02%والكمون الدیهاید1.05

cymene  4.56. %الى زیادة نسبة الزیت الطیار وحاصلة وصفاتة الفیزیاویة والمادة الفعالة ) 19(ینما أشارب

ان هناك زیادة معنویة في صفات نسبة الزیت الطیار وحاصلة )20(وجد . بزیادة مسافات  الزراعة بین النباتات 

ان هناك زیادة في ) 21(بین .قلیلةوصفاتة الفیزیاویة والمادة الفعالة عندما تكون عدد النباتات في وحدة المساحة

السماد نسبة الزیت الطیار وحاصلة وصفاتة الفیزیاویة والمادة الفعالة لمحصول الینسون  بزیادة مستویات 

ان الهدف من هذه البحث  معرفة تأثیر مستویات السماد الفوسفاتي والمسافة بین النباتات  والتداخل . الفوساتي

  . ویة للزیت الطیار والمادة الفعالة فیه بینهما على الصفات الفزیا

  

  المواد وطرائق العمل

أبو غریب /جامعة بغداد–نفذت هذِه الدراسة في حقل تجارب قسم المحاصیل الحقلیة بكلیة الزراعة 

طبقت التجربة بنظام التجارب العاملیة وفق تصمیم القطاعات الكاملة . 2007/2008خالل الموسم الشتوي 

  . بثالث مكررات) RCBD(المعشاة  

اما ) سم25و20و15و10(تضمنت الدراسة عاملین االول شمل اربع مسافات  بین النباتات هي   

أستخدم السماد ). هكتار/Pكغم90و70و50و0(العامل الثاني فیشمل أربع مستویات من السماد الفوساتي هي 

التجربة حراثتین متعامدتین وتسویتها تم بعد حراثه ) P2O5%45(الفوسفاتي  على هیئة سوبر فوسفات الثالثي 

والمسافة بین ) سم75(خطوط المسافة بین خط واخر ) 4(م ضمت )3×3(تقسیمها الى وحدات تجریبیة بأبعاد 

) م3(وبین مكرر واخر ) م1(نبات واخر حسب مسافة الزراعة في المعاملة  والمسافة بین وحدة تجریبیة واخرى 

تم اضافة السماد ). سم3-2(زرعت البذور في كل جورة وبعمق ). 15/11/2007(تم زراعة بذور الكمون بتاریخ

%) 50(والثانیة بعد ظهور أكثر من ) سم10(النتروجیني على دفعتین االولى بعد وصول النباتات الى ارتفاع 

وسفات بینما أضیف السماد الفوسفاتي على هیئة سوبر ف) 22(هكتار /N. كغم60من البراعم الزهریة بمقدار 

حصدت . اجریت عملیات الخدممه حسب الحاجه و التتووصیات الى ذلك. كما ورد اعاله) P2o5% 45(الثالثي 

بعد نضج الثمار وتلونها باللون الزیتوني وقبل الجفاف التام ومن ثم اخذت ) 20/5/2008(النباتات بتاریخ 

  . العینات لتقدیر الزیت الطیار وصفاتة الفیزیاویة  

  :. قدیر كمیة الزیت الطیارأستخالص وت

وحسب Water Distillation Methodتم أستخالص الزیت الطیار بأستعمال طریقة التقطیر المائي

تم أستعمال جهاز كلیفنجر ). 25(و ) 24(وبالطریقة التي ذكرها ) 23(ما جاء في دستور االدویة البریطاني 

)Clevenger  ( كما في الشكل)غم من الثمار وطحنت 50، حیث تم وزن ) ترل2(موصول بدورق حجم ) 1

ملیلتر من الماء المقطر واجریت عملیة 500بهاون خزفي ثم وضعت في الدورق الخاص بالجهاز وأضیف لها 

التقطیر بتسخین الدورق واستمرت عملیة التقطیر مدة ساعتین ونصف لكل عینة من العینات لحین استخالص 

  . كمیة الزیت الطیار من العینة

  :. لصفات الفیزیاویة للزیت الطیارا
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  الوزن النوعي 

مایكرولیتر من الزیت الطیار بواسطة ماصة حجمیة ) 100(قدر الوزن النوعي لكل عینة بأخذ حجم 

لثالثه قیاسات من كل عینه بقسمة ) م°20(دقیقة وقدر وزن ذلك الحجم بأستعمال میزان حساس وفي درجة حرارة 

  .                  ى وزن الحجم نفسه من الماء المقطر وفي درجة الحرارة نفسها  وزن ذلك الحجم من الزیت عل

  ) :. مایكرولیتر/ملغم(الكثافة 

مایكرولیتر من الزیت وفي درجة الحرارة ) 100(قدرت كثافة الزیت الطیار لكل معاملة وذلك بأخذ حجم 

  . مقسومًا على حجمه وفي درجة الحرارة نفسها) م20°(

  Abbe Refra ctometerنكسار معامل اال 

) 21201(Haenschو Schmleltمن الشركة ) Abbe Type Universal(أستخدم جهاز  نوع 

  ).م°20(األلماني المنشأ ، بدرجة حرارة 

  ء العاليفصل مكونات زیت الكمون بأستعمال جهاز كروماتوغرافیا السائل ذي االدا

High – Performance Liquid Chromatography (HPLC)

لتقدیر كمیة ونوعیة الزیت الطیار في بذور ) HPLC(أستعملت طریقة الفصل والتقدیر الكروماتوغرافیة 

نبات الكمون توصف هذِه الطریقة من الطرق الحدیثة والفعالة لكفاءتها العالیة ودقتها وسرعتها فقد أستعملت في 

اما ظروف الفصل ). 27و 26(احد فصل الزیوت الطیارة والحصول على تقدیر كمي ونوعي في آن و 

  ). 1(الكروماتوغرافي فكانت كما في جدول 

اعتمادًا على ) HPLC(وتم تشخیص نوعیة وكمیة الزیوت الطیارة في العینات و بأستعمال جهاز 

تم . Oma International Trading (OTC)نماذج قیاسیة تم الحصول علیها من شركة أوما للتجارة العامة 

  :ي النموذج وفق المعادلة االتیةز المركبات فحساب تركی

  =تركیز المركب في العینة 
  مساحة حزمة المركب

  )معلوم(تركیز النموذج القیاسي × 
  مساحة حزمة النموذج القیاسي

  

  لمكونات الزیت الطیار في ثمار نبات الكمون) HPLC(ظروف الفصل الكروماتوغرافي )1(جدول 

  .میكرومل) 5(حجم دقائق الحشوة ) 4.6mm I.D×250(وس عمود الطور المعك  العمود

  .V/V30:70(-4pH(المیثانول : محلول منظم الفوسفاتي   الطور المتحرك

  دقیقة/مل1  سرعة جریان الطور المتحرك

  میكرومل8  حجم الخلیة

  نانومیتر245عند الطور الموجي ) Uv(األشعة فوق البنفسجیة   نوع الكاشف

  م°25  صلدرجة حرارة الف

  دقیقة/سم2  سرعة ورق التسجیل على الحاسبة

  

  

  

  

  

  النتائج والمناقشة
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  % :. نسبة الزیت الطیار 

الى تأثر محتوى البذور من الزیت الطیار بزیادة مستویات السماد ) 2(توضح النتائج في الجدول 

بدون ) (P0(أعطت المعاملة بینما %. 3.85اعلى نسبة بلغت ) هكتار/pكغم70( الفوسفاتي، فقد حققت المعاملة

وقد یرجع السبب في زیادة نسبة الزیت الطیار بزیادة مستویات السماد %. 2.89ادنى نسبة بلغت  ) تسمید

الفوسفاتي  الى دورالفسفور في زیادة كفاءة عملیة البناء الضوئي والعملیات الحیویة االخرى في النبات التي أدت 

مواد والتي من ضمنها الزیوت العطریة التي تعد من المنتجات الثانویة لعملیة الى إنتاج العدید من المركبات وال

الذین أشاروا الى زیادة نسبة الزیت )21و19و1(التمثیل الضوئي  ان هِذه النتائج تتماشى مع ما وجدة كل من  

یرًا معنویًا لمسافات الى وجود تأث) 2(كما أشارت النتائج في الجدول . الطیار بزیادة مستویات السماد الفوسفاتي

في حین %.  3.66أعلى نسبة بلغت )سم 20(الزراعة  في نسبة الزیت الطیار حیث أعطت مسافة الزراعة  

ولعل سبب زیادة نسبة الزیت الطیار في بذور %. 3.37أدنى نسبة بلغت ) سم 10(اعطت مسافة الزراعة  

منافسة بین النباتات على عوامل النمو المختلفة كالضوء الكمون عند مسافات الزراعة  الكبیرة یعود  الى تقلیل ال

أن . والعناصر الغذائیة وبالتالي زیادة النمو الخضري والزهري والذي ینعكس على النسبة المئویة للزیت الطیار 

أشاروا الى زیادة نسبة الزیت الطیار بزیادة نالذی)21و19و18و15و14و13(هِذه النتائج تتفق مع ما وجده 

كما بینت النتائج وجود تداخل معنوي بین مستویات السماد الفوسفاتي و مسافات . ات الزراعة بین النباتاتمساف

هكتارو مسافة الزراعة  /pكغم70(الزراعة بین النباتات في تأثیرها على نسبة الزیت الطیار حیث أعطت المعاملة 

)  سم 10ن تسمید و مسافة الزراعة  بدو ( في حین أعطت المعاملة %. 4.04اعلى نسبة زیت بلغت) سم20

  % .2.82أدنى نسبة زیت طیار بلغت 

  

للموسم %  تأثیر التسمید الفوسفاتي و مسافة الزراعة والتداخل بینهما في نسبةالزیت الطیار )2(جدول 

  لمحصول الكمون) 2008- 2007(الزراعي 

  مسافات الزراعة

  مستویات

الفوسفاتيالسماد

مسافة الزرعة

سم25سم20سم15سم10
متوسط مستویات

السماد الفوسفاتي

0  2.822.882.972.902.89

3.483.683.783.723.66  هكتار/Pكغم50

3.623.784.043.953.85هكتار/Pكغم70

3.563.753.883.833.75هكتار/Pكغم09

3.373.523.663.60متوسط مسافة الزرعة

  0.05تحت مستوى أحتمال L.S.Dي قیمة أقل فرق معنو 

  

2007/2008األولالموسم المعامالت

0.0122مستویات السماد االفوسفاتي

0.0122مسافة الزرعة

0.0245التداخل بین مستویات السماد الفوسفاتي ومسافة الزراعة

  

  ـ ׃هكتار /حاصل الزیت الطیار لتر
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طیار قد تأثرت معنویًا بزیادة مستویات السماد أن كمیة الزیت ال) 3(توضح النتائج في الجدول 

قیاسًا . هكتار/لتر32.32بأعطائِها اعلى كمیة بلغت )  هكتار/pكغم70( فقد تمیزت  المعاملة. الفوسفاتي

وقد یعزى سبب زیادة . هكتار/لتر19.77التي أعطت اقل كمیة بلغت ) بدون تسمید) (0(بمعاملة المقارنه 

سفور  في تنشیط العملیات الحیویة داخل النبات وزیادة كفاءة عملیة البناء الضوئي حاصل الزیت الى دور الف

)21وو19و1(مما أنعكاس ذلك أیجابیًا على زیادة حاصل الزیت ان هذه النتائج تتماشى مع ما وجده كل من

  . الذین أشاروا الى زیادة كمیة  الزیت الطیار بزیادة مستویات السماد الفوسفاتي  

الى وجود تأثیر معنوي لمسافات الزراعة  في تأثیرها على حاصل ) 3(كما أشارت النتائج في الجدول 

في حین اعطت . هكتار /لتر 28.48أعلى كمیة  بلغت )سم 20(الزیت الطیار حیث أعطت مسافة الزراعة  

لطیار عند مسافات الزراعة هكتار أن زیادة كمیة الزیت ا/لتر25.67أدنى كمیة  بلغت ) سم 10(مسافة الزراعة  

المتباعده  قد یعود الى  قلة عدد النباتات في وحدة المساحة حیث یكون  التنافس قلیل  على عوامل النمو 

المختلفة  كالضوء والماء والعناصر الغذائیة الذي  یؤثر على صفات النمو الخضري والزهري وبالنتیجة كمیة 

الذین أشاروا الى زیادة كمیة  )21و20و19و15و14و13(ع ما وجده أن هِذه النتائج تتفق م, الزیت الطیار

كما بینت النتائج وجود تداخل معنوي بین مستویات السماد . ادة مسافات الزراعة بین النباتاتالزیت الطیار بزی

الفوسفاتي و مسافات الزراعة بین النباتات في تأثیرها على كمیة  الزیت الطیار حیث أعطت المعاملة 

في حین أعطت المعاملة . هكتار /لتر34.44اعلى كمیة  زیت بلغت ) سم20هكتارو مسافة الزراعة  /pكغم70(

  .هكتار/لتر18.62أدنى نسبة زیت طیار بلغت) سم10بدون تسمید ومسافة الزراعة  (

  

هكتار  /رتأثیر التسمید الفوسفاتي و مسافة الزراعة والتداخل بینهما في حاصل الزیت الطیار لت)3(جدول 

  لمحصول الكمون) 2008- 2007(للموسم الزراعي 

مسافات الزراعة

  مستویات

الفوسفاتيالسماد

مسافة الزرعة

سم25سم20سم15سم10
متوسط مستویات 

السماد الفوسفاتي

0  18.6219.8420.3220.3019.77

25.6426.8628.6727.6827.21  هكتار/Pكغم50

30.5831.7834.4432.4732.32هكتار/Pكغم70

  27.8528.4630.2829.9529.13هكتار/Pكغم09

25.6726.7428.4817.60متوسط مسافة الزرعة

  0.05تحت مستوى أحتمال L.S.Dقیمة أقل فرق معنوي 

  

2007/2008الموسم االول المعامالت

0.0867مستویات السماد االفوسفاتي

0.0867مسافة الزرعة

0.1734خل بین مستویات السماد الفوسفاتي ومسافة الزراعةالتدا

  

  

  الوزن النوعي 
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أن لمستویات السماد الفوسفاتي  تأثیرًا معنویًا في زیادة معدل الوزن ) 4(تشیر النتائج في الجدول 

سًا قیا. 0.986هكتار أعلى معدل للوزن النوعي بلغ /pكغم70النوعي للزیت الطیار فقد أعطى مستوى السماد 

وقد یعزى سبب زیادة الوزن النوعي بزیادة مستویات . 0.949بمعاملة المقارنة التي أعطت ادنى وزن نوعي بلغ

للزیت عند إضافة السماد ) المركبات األوكسجینیة(السماد الفوسفاتي  الى ارتفاع نسبة المركبات الصلبة 

الذین أشاروا الى زیادة ) 21و19و15و14و13(الفوسفاتي  مما أدى الى زیادة الوزن النوعي وهذا ما أوضحة  

فضًال عن العالقة بین الوزن النوعي وكثافة . الوزن النوعي للزیت الطیار بزیادة مستویات السماد الفوسفاتي  

  أذ ان الوزن النوعي للزیت الطیار یزداد بزیادة الكثافة ویتدنى بأنخفاضها ) 5جدول(الزیت 

ثیرًا معنوي لمسافات الزراعة  على الوزن النوعي للزیت الطیار حیث تأ) 4(كما توضح النتائج الجدول 

أدنى )سم 10(في حین اعطت مسافة الزراعة  . 0.976أعلى معدل بلغ )سم 20(أعطت  مسافة الزراعة  

ان زیادة الوزن النوعي للزیت الطیار بزیادة مسافة الزراعة بین النباتات  قد یعزى الى وفرة . 0.959معدل بلغ

عناصر الغذائیة وخاصة النتروجین والفسفور  وقلة عامل المنافسة بین النباتات على عوامل النمو المختلفة ال

وبالتالي زیادة كفاءة عملیة البناء الضوئي وزیادة تراكم المواد الغذائیة وخاصة زیادة تراكم المواد االوكسجینیة في 

الذین ) 21و20و19و15و14و13(النتائج تتفق مع ما وجدة الزیت الطیار التي ترفع قیمة الوزن النوعي أن هِذه

كما . أشاروا الى زیادة الوزن النوعي للزیت الطیار عند مسافات الزراعة المتباعده  لزراعة محصول الكمون 

اشارت  النتائج وجود تداخل معنوي بین مستویات السماد الفوسفاتي و مسافات الزراعة بین النباتات  في تأثیرها 

اعلى )  سم 20هكتارو مسافة الزراعة  /pكغم70(الوزن النوعي  للزیت الطیار حیث أعطت المعاملة على

أدنى معدل للوزن )  سم10بدون تسمید و مسافة الزراعة  (في حین أعطت المعاملة . 0.993معدل  بلغ 

  .0.940النوعي بلغ 

  

بینهما في الوزن النوعي للزیت الطیار  تأثیر التسمید الفوسفاتي و مسافة الزراعة والتداخل)4(جدول 

  لمحصول الكمون) 2008- 2007(للموسم الزراعي 

مسافات الزراعة

  مستویات

الفوسفاتيالسماد

مسافة الزرعة

سم25سم20سم15سم10
متوسط مستویات 

السماد الفوسفاتي

0  0.9400.9460.9560.9530.949

0.9600.9670.9720.9710.967  هكتار/Pكغم50

0.9740.9870.9930.9900.986هكتار/Pكغم70

0.9620.9780.9830.9800.976هكتار/Pكغم09

0.9590.9690.9760.973متوسط مسافة الزرعة

  0.05تحت مستوى أحتمال L.S.Dقیم أقل فرق معنوي 

  

2007/2008الموسم االول المعامالت

0.0004مستویات السماد االفوسفاتي

0.0004مسافة الزرعة

0.0008التداخل بین مستویات السماد الفوسفاتي ومسافة الزراعة

  )مایكرولیتر/ملغم(الكثافة 
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ان لمستویات السماد الفوسفاتي  تأثیرًا معنویًا في كثافة الزیت الطیار ) 5(أظهرت النتائج في الجدول 

قیاسًا . مایكرولیتر/ملغم0.986ى معدل بلغ هكتار اعل/pكغم70حیث أعطى مستوى السماد مستوى السماد 

أن ارتفاع كثافة الزیت . مایكرولیتر/ملغم0.973التي أعطت أدنى معدل بلغ ) بدون تسمید) (0(بمعاملة المقارنة 

الطیار بفعل معامالت التسمید الفوسفاتي  قد یعزى الى زیادة نسبة المركبات االوكسجینیة فیة حیث ان الفسفور  

تغیر التركیب الكیمیائي للزیت الطیار المنتج  تتفق هِذه النتائج مع ما توصل یؤدي الى 

  . من ان زیادة مستویات التسمید الفوسفاتي  سببت زیادة كثافة الزیت الطیار) 21و19و15و14و13و10(الیة

طیار حیث الى ان لمسافات الزراعة  تأثیرًا معنویًا في كثافة الزیت ال) 5(كما بینت النتائج في الجدول 

أدنى معدل )سم 10(في حین اعطت مسافة الزراعة  0.983اعلى معدل بلغ )سم 20(اعطت مسافة الزراعة  

كما بینت النتائج . أن هِذه النتائج أظهرت أتجاهًا مشابهًا للنتائج المتحققة في صفة الوزن النوعي0.977بلغ  

ت الزراعة بین النباتات  في تأثیرها على كثافة وجود تداخل معنوي بین مستویات السماد الفوسفاتي و مسافا

في . 0.989اعلى معدل  بلغ )  سم 20هكتارو مسافة الزراعة  /pكغم70(الزیت الطیار حیث أعطت المعاملة 

  .0.970أدنى كثافة للزیت الطیار بلغ )  سم 10بدون تسمید و مسافة الزراعة  ( حین أعطت المعاملة  

  

الفوسفاتي و مسافة الزراعة والتداخل بینهما في كثافة الزیت الطیار للموسم الزراعي تأثیر التسمید )5(جدول 

لمحصول الكمون) 2007-2008(

مسافات الزراعة

  مستویات

الفوسفاتيالسماد

مسافة الزرعة

سم25سم20سم15سم10
متوسط مستویات 

السماد الفوسفاتي

0  0.9700.9720.9780.9740.973

0.9750.9770.9810.9800.978  هكتار/Pكغم50

0.9830.9850.9890.9880.986هكتار/Pكغم70

0.9800.9820.9860.9840.983هكتار/Pكغم09

0.9770.9790.9830.981متوسط مسافة الزرعة

  0.05تحت مستوى أحتمال L.S.Dقیمة أقل فرق معنوي 

  

2007/2008الموسم االول المعامالت

0.0004ستویات السماد االفوسفاتيم

0.0004مسافة الزرعة

  0.0009التداخل بین مستویات السماد الفوسفاتي ومسافة الزراعة

  

  ـ) :درجة(معامل االنكسار للزیت الطیار 

ان لمستویات السماد الفوسفاتي  تأثیرًا معنویًا في صفة معامل ) 6(أظهرت النتائج في الجدول 

قیاسًا . 1.41هكتار اعلى قیمة بلغت /pكغم70لطیار حیث أعطى مستوى السماد مستوى االنكسار للزیت ا

ان أرتفاع معامل االنكسار بزیادة . 1.25التي أعطت أدنى معدل بلغ  ) بدون تسمید) (0(بمعاملة المقارنة 

) ب للزیت الطیارالجزء الصل(مستویات التسمید الفوسفاتي  قد یعود الى زیادة تركیز المركبات االوكسجینیة  

  .وبالتالي زیادة معامل االنكسار  ) 5(والتي تسبب زیادة كثافة الزیت الطیار جدول 
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تأثیرًا معنویًا لمسافات الزراعة في صفة معامل االنكسار حیث ) 6(كما أشارت النتائج في الجدول 

أدنى )سم 10(اعة  في في حین اعطت مسافة الزر , 1.35اعلى معدل بلغ)سم 20(اعطت مسافة الزراعة  

أن زیادة معامل االنكسار مع المسافة التباعدة بین النباتات  قد یعود الى ان نباتات الكمون قد . 1.29معدل بلغ

أستفادت من عوامل النمو كالضوء والماء والعناصر الغذائیة نتیجة قلة المنافسة بین النباتات وتحقیق صافي 

للزیت الطیار مما ) المركبات االوكسجینیة(زیادة تراكم المركبات الصلبة عالي من نواتج عملیة التمثیل الضوئي و 

كما بینت النتائج وجود تداخل معنوي بین مستویات .. یؤدي الى زیادة كثافة الزیت الطیار وزیادة معامل االنكسار

الطیار حیث أعطت السماد الفوسفاتي و مسافات الزراعة بین النباتات  في تأثیرها على معامل االنكسار  للزیت

بدون ( في حین أعطت المعاملة  . 1.45اعلى معدل  بلغ )  سم 20هكتارو مسافة الزراعة  /pكغم70(المعاملة 

  .  1.23أدنى كثافة للزیت الطیار بلغ )  سم 10تسمید و مسافة الزراعة  

  

االنكسار للزیت الطیار  تأثیر التسمید الفوسفاتي و مسافة الزراعة والتداخل بینهما في معامل )6(جدول 

  لمحصول الكمون) 2008-2007(الطیار للموسم الزراعي 

مسافات الزراعة

  مستویات

الفوسفاتيالسماد

مسافة الزرعة

سم25سم20سم15سم10
متوسط مستویات 

السماد الفوسفاتي

0  1.231.241.271.251.25

1.251.271.291.281.27  هكتار/Pكغم50

1.381.391.451.411.41تارهك/Pكغم70

1.291.311.371.331.33هكتار/Pكغم09

1.291.301.351.32متوسط مسافة الزرعة

  0.05تحت مستوى أحتمال L.S.Dقیمة أقل فرق معنوي 

  

2007/2008الموسم االول المعامالت

0.0042مستویات السماد االفوسفاتي

0.0042مسافة الزرعة

  0.0085بین مستویات السماد الفوسفاتي ومسافة الزراعةالتداخل 

  

تأثیر مستویات السماد الفوسفاتي ومسافات الزراعة  والتداخل بینهما في مركبات الزیت الطیار في الكمون 

  ) .HPLC(بأستعمال كروماتوغرافیا السائل ذي االداء العالي 

تخلص من بذور الكمون احتوى على یتضح ان الزیت الطیار المسHPLCمن نتائج مخططات الـ 

وقد . مركبًا زیتًا وقد تم تشخیص ثالثة مركبات بناًء على توفر المركبات القیاسیة وظروف التحلیل ) 20- 15(

الذي الیة ) Cuminaldehyde) (الكمون الدیهالید(أختلفت تراكیز هِذه المركبات فمنها كان تركیزة عاٍل كما في 

) δ-pinene) (باینین- الفا(و ) P-cymene)  (سایمین–P(تركیزه قلیل كما في ومنها. یعزى االثر الطبي 

على جمیع المعامالت في ) سم بین النباتات 20(و) هكتار/Pكغم70(الى تفوق المعاملة  ) 1(حیث یشیر الشكل

قیمة بلغت   قد اعطت اعلى ) سایمین- Pباینین و-كمون الدیهالید و الفا(المركبات التي تم الحصول علیها   

سم 10بدون تسمید و (الى أن المعاملة  ) 2(بینما یشیر الشكل . على التوالي %  3.91و% 7.33و% 50.70
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% 40.22بلغت  ) سایمین-bباینین و-كمون الدیهالید والفا(قد اعطت ادنى تركیز للمركبات ) بین النبلتات 

المهم طبیًا عند زیادة مسافات Cuminaldehydeقد یعزى زیادة تركیز الـ . على التوالي % 2.63و% 5.41و

الزراعة  واستخدام مستویات السماد  الفوسفاتي  المناسبة الى قلة التأثیر السلبي لعامل المنافسة بین النباتات 

على عوامل النمو المختلفة كالماء والضوء والعناصر الغذائیة مما أدى الى زیادة كفاءة عملیة التمثیل الضوئي 

إضافة . ها االساسیة والثانویة كالزیوت الطیارة وتحسین صفاتها الفیزیاویة وزیادة تراكیز المركبات الفعالة ونواتج

الى الدور الممیز والفعال  للفسفور  في التركیب الكیمیاوي للمركبات باالضافة الى دورها في بناء البروتینات 

الذین أشاروا الى دور )20و19و18و14(ع ما وجده  والطاقة الالزمة لتسیر التفاعالت تتفق هِذه النتائج م

  .الفسفور وعدد النباتات المناسبة في وحدة المسا حة  في زیادة تراكیز المركبات المكونة للزیوت الطیار 
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  التسمید الفوسفاتي و مسافات الزراعةسلوك المواد الفعالة في الكمون بتأثیر)1(شكل 

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لزراعةسلوك المواد الفعالة في الكمون بتأثیرالتسمید الفوسفاتي و مسافات ا)2(شكل 

Cuminaldehyde

  - Pineneα  

  - Cymeneβ  

0

40.22

5.41

2.63  
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