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رش العناصر الغذائیة في كمیة بعض المركبات الفعالة طبیا في بذور صنفین التسمید و تأثیر 

  من الحلبة

  

  جبار حسن سلومي و احمد خالد یحیى, صادق قاسم صادق

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة

  

  الخالصة

األرضـيلتسـمید جامعة بغداد بهدف معرفـة تـأثیر ا-كلیة الزراعة-أجریت هذه الدراسة في قسم البستنة

  .Fenugreekورش بعض العناصر الغذائیة في مكیة المركبات الفعالة طبیا في بذور الحلبة 

عــد صــنفا الحلبـــة . نفــذت تجربــة عاملیــة ضـــمن تصــمیم األلــواح المنشـــقة وبــثالث مكــررات لكــل معاملـــة

مســتویات لكــل مــنهم العامــل ربعــةبأالعراقــي والیمــاني العامــل الرئیســي والتســمید بــالنیتروجین والفســفور والبوتاســیوم 

الفســفور قبــل أضــیف. والكوبالــت العامــل تحــت الثــانوي, البــورون, الزنــك, المنغنیــز, الثــانوي ورش عناصــر الحدیــد

والبوتاسیوم على دفعتـین األولـى أثنـاء الزراعـة والثانیـة بعـد شـهرین ونصـف مـن النیتروجینكل من وقسم . الزراعة

األولى بعد شهر ونصف من الزراعة والثانیة بعد , واحدة ورشتینذائیة بواقع رشةالغفیما رشت العناصر . الزراعة

  .شهر من الرشة األولى

لهـا عملیـات االسـتخالص بهـدف دراسـة وأجریـتغم بذور من كل معاملة ولكال الموسمین 200تم اخذ 

ج الخاصـة بفصـل وتقـدیر كمیـة النتـائأظهـرتوقـد . تأثیر معامالت البحث في محتوى البذور من المركبات الطبیة

المعاملـة بالمسـتوى الثالـث مـن التسـمید بـالنیتروجین والفسـفور والبوتاسـیوم الدهون والمواد الهالمیة في البذور تفوق 

و 40مــع رشــتین بالعناصــر الغذائیــة علــى بقیــة المعــامالت فــي كمیــة الــدهون وبزیــادة عــن معاملــة المقارنــة بنســبة 

وتفوقــت المعاملــة بالمســتوى الثــاني مــن التســمید مــع رشــتین مــن . اني علــى التــواليویمــللصــنفین عراقــي % 37.5

للصــنفین % 60و 50بة ة وبزیــادة عــن معاملــة المقارنــة بنســالعناصــر باعطاءهــا أعلــى كمیــة مــن المــواد الهالمیــ

ي مـــن تفـــوق المعاملـــة بالمســـتوى الثـــانHPLCنتـــائج الفصـــل والتشـــخیص باســـتخدام الــــ وأظهـــرت. عراقـــي ویمـــاني

للصـنف % 67و 61أعلى كمیة من القلویدات وبزیادة عـن المقارنـة بنیبـة بإعطائهاالتسمید مع رشتین بالعناصر 

كما تفوقت المعاملة ذاتها في كمیة الصابونیات االسـتیرویدیة وبزیـادة عـن . للصن العراقي% 65و 67الیماني و 

  .ولكال الموسمینللصنفین عراقي ویماني % 50و 56معاملة المقارنة بنسبة 
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Abstract
This study was conducted on Department of Horticulture, collage of 

Agriculture, University of Baghdad to investigated the effect of soil and foliar 
fertilizer application on fenugreek seeds content of medical compounds. 

The experiment was adapted using Split plot Design with three replicates for 
each treatment except the tow cultivars of fenugreek, Iraqi and Yemeni as plots while 
N, P, K, in four level for each of them as sub plots and the foliar application of Fe, 
Mn, Zn, B, Co as sub- sub plots. The application of P were done before planting. N 
and K were divided into tow groups, the first addition was at planting and the second 
addition was after 75 days from planting. The foliar application of the nutrients were 
applied after 45 days from planting and the second sprays were done after one month 
from the first spray. 

200 gm of seeds were taken for each treatment for both seasons and extraction 
of these seeds were done to investigate the effect of the experimental treatments in the 
medical compounds of these seeds.

The experimental results shows that the treatment with third level of NPK and 
tow foliar spray, with nutrient significantly superior than other treatment on oil 
content as compared with the control, with the ratio of 40 and 37.5% for the Iraqi and 
Yamni cultivars respectively. Treatment the plants with the second level of PNK and 
the tow foliar application with the nutrients significantly gave the highest Mucilage 
compound and with a percentage of 50% and 60% as compared with the control for
the Iraqi and Yamni cultivars respectively. 

The extraction and diagnosis of fenugreek seeds using HPLC shows that 
treating fenugreek plants with the second level of NPK and tow foliar spray with 
nutrients significantly gave the highest Alkaloids content which increased by a 
percentage of 61% and 67% for Yamni cultivar and 67% and 65% for Iraqi cultivar 
on compared with the control. The same treatment significantly superior than the 
control in the asteroid sapponin with a percentage of 56% 50% for the Yamni and 
Iraqi cultivars for both season.

  

  المقدمة

-Fenugreek)Trigonella foenumالحلبـة  graecum L ( النباتـات الهامـة والشـائعة أحـدىهـي

حیث تحتـوي , ء ودواءوتستعمل الیوم على نطاق واسع في معظم دول العالم كغذا. االستعمال في الطب منذ القدم

لكونــه أهمهــا Diosgenineالبــذور علــى العدیــد مــن المركبــات الطبیــة منهــا مجموعــة الكلیوســیدات التــي یعــد الـــ 

Mucilageعـن احتوائهـا علـى الكومـارین والمـواد الهالمیـة فضـال, یدخل في تحضیر هرمونـات صـناعیة مختلفـة

  .]2, 1[%25التي تزید نسبتها عن 

أمــراض القلــب , انخفــاض ضــغط الــدم,فــي عــالج الكثیــر مــن األمــراض منهــا الســكريفهــي تســتخدملــذا

  .]22[األوراموفي تثبیط نمو ]5[األمعاءوفي عالج القرحة والتهاب ]4, 3[وخفض نسبة الكولستیرول في الدم



كبیــــرة بــــین اســــتعماالتها الغذائیــــة والعالجیــــة واالختالفــــات الوراثیــــة الأنمــــاطنظــــرا الهمیــــة الحلبــــة وتعــــدد 

فــي الصــفات المورفولوجیــة وتركیبهــا الكیمیــاوي وللــدور الكبیــر الــذي یؤدیــه التســمید بــالنیتروجین والفســفور أصــنافها

كیمیائیـة والبوتاسیوم والتغذیة الورقیة بالعناصر الصغرى فـي تحسـین الصـفات المورفولوجیـة وفـي كمیـة المركبـات ال

ة الدراســـات الزراعیـــة والصـــیدالنیة الســـیما عـــن تـــأثیر األصـــناف وبســـبب شـــح. ]7, 6[الفعالـــة طبیـــا فـــي البـــذور

الغذائیـة فـي كمیـة العناصـرواستجابتها للتسمید فقد أجریت هذه الدراسة بهدف معرفة تأثیر التسمید والـرش بـبعض 

السائل المركبات الطبیة من صنفین من الحلبة هما العراقي والیماني باستعمال طرائق مختلفة منهما كروماتوغرافیا 

  .وتعد هذه الدراسة األولى من نوعها في العراق حسب اعتقادنا). HPLC(األداءعالي 

  

  المواد وطرائق العمل

جامعــة بغــداد علــى -فــي كلیــة الزراعــة2003-2002و 2002-2001تــم إجــراء الدراســة للموســمین 

ا العقــد الجذریــة وباســتخدام محلــول ببكتریــلقحــت البــذور. األولــى عراقــي والثــاني یمــاني محلــي, صــنفین مــن الحلبــة

الدونم (دونم / كغم26وبمعدل ) م3×2(ثم نثرت البذور في الحقل في وحدات تجریبیة, ]8[سكري كمادة الصقة

  .لكال الصنفین وللموسمین]9[)2م2500= 

ثــة بـثالث عوامـل وبثال-المعـامالت قیـد الدراسـة فـي تجربـة عاملیـة وفـق تصـمیم األلـواح المنشـقةأدخلـت

بینمـا التسـمید بـالنیتروجین , العامـل الرئیسـي) V2(والیمـاني ) V1(عدت األصناف العراقـي . مكررات لكل معاملة

 ,K15(, )دونم/ كغمK0, P0, N0(وتمثل ) F3, F2, F1, F0(والفسفور والبوتاسیوم باربعة مستویات رمز لها 

P20, N5(و ) دونـم/ كغـمK25, P30, N10( و) دونـم/ كغـمK35, P45, N15للموسـتویات ) دونـم/ كغـم

ــــى التــــوالي العامــــل الثــــاني والفســــفور فــــي هیئــــة ) N%46(اســــتعمل النیتــــروجین فــــي صــــورة یوریــــا . االربعــــة عل

تـم تسـمید بالفسـفور قبـل ). K%50(والبوتاسیوم في صورة كبریت البوتاسیوم ) P2O5% 46-45(سوبرفوسفات 

األولـى أثنـاء الزراعـة والثانیـة بعـد شـهرین ونصـف مـن , وم علـى دفعتـینالزراعة وقسم كل من النیتروجین والبوتاسی

وقـــد ZnوالزنـــكMnوالمنغنیـــز Feأمـــا العامـــل تحـــت الثـــانوي فهـــو الـــرش بالعناصـــر الغذائیـــة الحدیـــد . الزراعـــة

فقد اسـتخدم بهیئـة Bأما البورون . لتر لكل منها/ غم2.5وبمعدل % 0.25استعملت على شكل كبریتات وبنسبة 

لتـر مـاء لكـل منهـا / غـم0.5وبمعـدل % 0.05علـى شـكل كلوریـد الكوبلـت وبنسـبة Coامض البوریك والكوبلت ح

أجریـت الرشـة األولـى بعـد شـهر ). S2(ورشـتین ) S1(رشـة واحـدة , بـدون رش) S0(في ثالث معامالت رمز لهـا 

% 0.01ل الزاهــي بنســبة اســتخدم محلــو , )1/ 18(والثانیــة بعــد شــهر مــن األولــى ) 19/12(ونصــف مــن الزراعــة 

  .كمادة ناشرة

طحنت ونخلت بمنخل قطـر , غم بذور من كل معاملة للموسمین200تم تهیئة العینات لالستخدام باخذ 

ور المطحونـة فـي كـل معاملـة بهـدف إزالـة الـدهون منهـا وتقـدیر 1غـم مـن البـذ120اخـذ . میكرومیتـر710فتحاته 

غـــــم أخـــــرى 50القلویـــــة والكالیكوســـــیدات االصـــــابونیة ولمركبـــــات كمیتهـــــا وتجهیزهـــــا إلجـــــراء عملیـــــة اســـــتخالص ا

, والصـــابونیات االســـتیرویدیة فـــي مـــرحلتینأجریـــت عملیـــة االســـتخالص للقلویـــدات . الســـتخالص المـــواد الهالمیـــة

, 9[كمیة الـدهون المزالـة وفـق الطریقـة التـي ذكرهـا كـل مـن األولى إلزالة الدهون من البذور ومن خاللها تم تقدیر 

حیــث أخــذت جــزئین متاســویین وزن كــل .والمرحلــة الثانیــة تمــت فیهــا عملیــة فصــل وتنقیــة المركبــات األخــرى]10

اســـتعمل الجـــزء األول . ســـاعة24غـــم مـــن بقایـــا البـــذور الناتجـــة عـــن المرحلــة الســـابقة والمتروكـــة لمـــدة 40منهمــا 

Diosgenineالسـتخالص الــ فاسـتخدم أما الجزء الثاني]12,11[الستخالص القلویدات وتنقیتها ووفق الطریقة 

  .]14, 13[ومشتقاته وفق



وخطــط مبســط لعملیــة االســتخالص المســتعملة فــي فصــل القلویــدات والصــایونیات ) 1(ویوضــح الشــكل 

  ). 1شكل(االستیرویدیة

أجریـــت . ]15, 14[إلـــى تـــم فصـــل المـــواد الهالمیـــة وتقـــدیر نســـبتها فـــي بـــذور الحلبـــة المطحونـــة اســـتنادا 

  . Hitachi L.7100نوع HPLCلفصل والتشخیص للمركبات القلویدیة والصابونیة باستعمال جهاز الـ عملیة ا

یوضــح ظــروف التشــخیص لكــل مــن القلویــدات والصــابونیات االســتیرویدیة المفصــولة مــن ) 1(والجــدول 

  . بذور الحلبة باستعمال نماذج قیاسیة للمركبات قید الدراسة

  

النماذج القیاسیة من القلویدات والصابونیات االستیرویدیة وللمركبات ظروف عملیة تشخیص ) 1(جدول 

  المفصولة من بذور الحلبة

  الحالة
, الكولین, الترایجونیللین(القلویدات 

  )الكاربین والجینتیاتین

  الصابونیات

  )ومستقاته, الدیوسجین(

  ماء%38میثانول و % 62  ماء% 10اسیتونتریل و v/v(  90%(الطور المتحرك

  درجة مئویة45  یةدرجة مئو 30  رجة حرارة الفصلد

  میكرولیتر10  میكرولیتر10  حجم العینة المحقونة

  دقیقة/ مل1.5  دقیقة/ مل1.2  سرعة جریان الطور المتحرك

  نزع الكاشف
عند ) UV(األشعة فوق البنفسجیة 

  نانومیتر265طول موجي 

عند ) UV(األشعة فوق البنفسجیة 

  میترنانو 210طول موجي 

سرعة ورق التسجیل على 

  الحاسبة 
  دقیقة/ مل2  دقیقة/ مل2

  

  النتائج والمناقشة

إلى اخـتالف صـنفي الحلبـة فـي كمیـة الـدهون والمـواد الهالمیـة المستخلصـة ) 2(تشیر النتائج في جدول 

و 7.0غـــت باعطائــه اعلـــى كمیــة مـــن الــدهون والمـــواد الهالمیــة بل) VI(فقــد تفـــوق الصــنف العراقـــي . مــن بـــذورها

الــذي اعطــى قــیم ) V2(غــم بــذور للمــادتین علــى التــوالي للموســمین مقارنــة مــع الصــنف الیمــاني 100/ غــم21.0

غـم بـذور مـن المـواد الهالمیـة فـي 100/ غـم19و 18غم بذور من الدهون لكـل موسـم و 100/ غم6.4بلغت 

بــان اصــناف الحلبــة تختلــف فــي ) 15(ون واخــر El-Riftyوهــذا یتفــق مــع مــا اشــار الیــه . الموســمین علــى التــوالي

  .كمیة االحماض الدهنیة تبعا لالختالفات الوراثیة فیما بینها

وتشیر النتائج إلى استجابة صنفي الدراسة لمعامالت التسمید والرش بالعناصر الغذائیة السـیما المعاملـة 

التــــي تفوقــــت علــــى V1F3S2) الصــــنف العراقــــي عنــــد المســــتوى الثالــــث مــــن التســــمید مــــع المعاملــــة برشــــتین ( 

غــم بــذور للموســمین علــى التــوالي 100/ غــم9.8و 10.0المعــامالت كافــة باعطائهــا اعلــى كمیــة دهــون بلغــت 

والتـي V1F0S0)الصـنف العراقـي بـدون تسـمید وبـدون رش ( عـن معاملـة المقارنـة % 40وبزیـادة بلغـت نسـبتها 

كــذلك الحــال مــع الصــنف الیمــاني فقــد . م بــذور غــ100/ غــم7اعطــت اقــل كمیــة مــن الــدهون للموســمین بلغــت 

غم بذور فـي الموسـمین بزیـادة بلغـت نسـبتها 100/ غم8.8بزیادة كمیة الدهون إلى   V2F3S2تفوقت المعاملة 

كما بینت النتـائج عـدم وجـود اختالفـات . التي اعطت اقل كمیة للدهون V2F0S0عن معاملة المقارنة % 37.5

امـــا عـــن تـــداخل معـــامالت التســـمید . ن الصـــنفین ومعـــامالت التســـمید والـــرش بالعناصـــرمعنویـــة نتیجـــة التـــداخل بـــی



) 2(یوضـح جـدول كمـا .اعلى كمیة للدهون في بذور كال الصنفینF3S2ومعامالت الرش فقد اظهرت المعاملة 

قیمتهـا التـي أعطـت أعلـى كمیـة وصـلت V1F2S2تأثیر كمیة المزاد الهالمیة بمعامالت البحث السـیما المعاملـة 

كمــا تفوقــت المعاملــة , V1F0S0عــن المعاملــة % 50غــم بــذور وبزیــادة بلغــت نســبتها 100/ غــم32و 33إلــى 

غــم بــذور لكــل موســم وبزیــادة 100/غــم30فــي زیــادة المــواد الهالمیــة إلــى V2F2S2ذاتهــا مــع الصــنف الیمــاني 

  .V2F0S0عن المعاملة % 60بلغت 

  

ذور من الدهون والمواد الهالمیة لصنفي الحلبة للموسمین بلتأثیر المعامالت في محتوى ا) 2(جدول 

  )غرام بذور100/غم(

  2002/2003الموسم الثاني  2001/2002الموسم األول   المعامالت

  الدهون  الرش  التسمید  
المواد 

  الهالمیة
  الدهون

المواد 

  الهالمیة

الصنف 

V1العراقي 

F0

S07.0  21  7.0  21  
S17.2  21  7.2  21  

S27.5  23  7.5  22  

F1
S07.2  21  7.1  21  
S17.6  23  7.6  23  
S27.8  25  7.7  24  

F2
S08.4  26  8.9  27  
S19.2  28  8.4  29  
S29.7  33  9.4  32  

F3
S08.8  24  8.7  25  
S19.5  26  9.4  27  
S210.0  28  9.8  29  

الصنف 

V2الیماني 

F0
S06.4  18  6.4  19  
S16.8  20  6.7  20  
S27.5  22  7.4  22  

F1
S07.2  19  7.2  20  
S17.4  23  7.4  23  
S27.9  24  7.9  25  

F2
S08.1  26  8.0  27  
S18.3  27  8.3  28  
S28.5  30  8.5  30  

F3  
S08.1  23  8.1  22  
S18.5  25  8.4  25  
S28.8  27  8.8  28  

  

  

  

  

العناصر السمادیة مجتمعة في زیادة مقدرة النبـات علـى أن زیادة كمیة الدهون في البذور یعود إلى دور

كمــا قــد تعــزى الزیــادة إلــى دور كــل مــن الفســفور والبوتاســیوم والمنغنیــز , تكــوین األحمــاض الدهنیــة والفوســفولبیدات

أما زیادة المواد الهالمیة فانه یعـود إلـى . ]7, 17[كمركبات ترتبط بشكل مباشر أو غیر مباشر في تكوین الدهون 



فـي نمـو االنبـات وعملیـة تأثیرهـادور العناصر الغذائیة في زیادة قـدرة النبـات علـى تكـوین الكربوهیـدرات مـن خـالل 

  .]18[التركیب الضوئي

  

لكل ) ترایجونیللین و كولین و جینتیاتین و كاربین(تأثیر المعامالت في كمیة ونسبة قلویدات ) 3(جدول 

  2002/ 2001غم بذور للموسم األول 100

  2001/2002الموسم   لمعامالتا

  كاربین  جینتیاتین  كولین  ترایجونیللین  رش  تسمید  األصناف

قلویدات 

غیر 

  مشخصة

مجموع 

  القلویدات

الصنف 

العراقي

V1

F0

S00.25  0.43  0.07  0.03  0.20  0.98  

S10.25  0.45  0.08  0.03  0.20  1.01  

S20.29  0.47  0.09  0.04  0.20  1.09  

F1
S00.25  0.45  0.07  0.04  0.20  1.00  
S10.28  0.47  0.09  0.04  0.16  1.04  
S20.33  0.49  0.10  0.05  0.14  1.11  

F2
S00.35  0.50  0.10  0.05  0.21  1.21  

S10.42  0.54  0.13  0.07  0.17  1.33  
S20.58  0.64  0.15  0.09  0.18  1.64  

F3
S00.40  0.43  0.11  0.04  0.20  1.08  
S10.47  0.47  0.12  0.05  0.10  1.21  
S20.53  0.49  0.13  0.07  0.09  1.30  

الصنف 

الیماني 

V2

F0
S00.30  0.50  0.10  0.03  0.20  1.13  
S10.31  0.54  0.11  0.04  0.19  1.18  
S20.34  0.58  0.12  0.05  0.16  1.25  

F1
S00.36  0.52  0.11  0.04  0.20  1.23  
S10.41  0.56  0.12  0.05  0.19  1.33  
S20.42  0.59  0.13  0.07  0.19  1.40  

F2
S00.48  0.64  0.12  0.09  0.20  1.53  
S10.58  0.71  0.15  0.10  0.13  1.67  
S20.64  0.76  0.18  0.013  0.11  1.82  

F3  
S00.45  0.47  0.12  0.09  0.20  1.23  
S10.47  0.52  0.13  0.11  0.12  1.36  
S20.35  0.58  0.14  0.12  0.16  1.46  

  

  

  

  

  

  

  

لكل ) ترایجونیللین و كولین و جینتیاتین و كاربین(تأثیر المعامالت في كمیة ونسبة قلویدات ) 4(جدول 

  2003/ 2002غم بذور للموسم األول 100



  2001/2002الموسم   المعامالت

  كاربین  جینتیاتین  كولین  ترایجونیللین  رش  تسمید  األصناف

قلویدات 

غیر 

  مشخصة

مجموع 

  القلویدات

الصنف 

العراقي

V1

F0
S00.25  0.43  0.07  0.03  0.20  0.98  
S10.26  0.44  0.08  0.04  0.20  1.11  
S20.31  0.47  0.09  0.04  0.20  1.00  

F1
S00.25  0.44  0.08  0.04  0.20  1.06  
S10.30  0.46  0.09  0.05  0.19  1.13  
S20.36  0.48  0.10  0.06  0.14  1.13  

F2
S00.34  0.50  0.10  0.06  0.13  1.14  
S10.44  0.53  0.12  0.07  0.14  1.29  
S20.56  0.63  0.15  0.10  0.13  1.62  

F3
S00.39  0.44  0.10  0.05  0.18  1.08  
S10.41  0.46  0.12  0.06  0.10  1.15  
S20.48  0.49  0.12  0.07  0.10  1.26  

الصنف 

الیماني 

V2

F0
S00.30  0.50  0.10  0.03  0.2  1.13  
S10.28  0.53  0.12  0.04  0.2  1.18  
S20.31  0.56  0.12  0.05  0.19  1.23  

F1
S00.35  0.49  0.11  0.04  0.20  1.19  

S10.40  0.54  0.13  0.06  0.17  1.30  
S20.45  0.57  0.14  0.07  0.16  1.39  

F2

S00.48  0.62  0.13  0.09  0.18  1.50  

S10.54  0.68  0.15  0.11  0.12  1.60  

S20.64  0.73  0.17  0.013  0.10  1.77  

F3  
S00.42  0.48  0.12  0.08  0.10  1.19  
S10.47  0.52  0.13  0.10  0.10  1.32  
S20.51  0.59  0.14  0.11  0.10  1.45  

  

قلویـــدات ونســـبها فـــي البـــذور المزالـــة اخـــتالف صـــنفي الحلبـــة فـــي كمیـــة ال) 4, 3(تبـــین نتـــائج الجـــدولین 

كمل تفوق الصنف الیماني . في كال الموسمین% 13فقد تفوق الصنف الیماني على العراقي بنیبة بلغت . الدهون

علـى التـوالي % 0.1و 0.5و 0.30بنسـب بلغـتجینتیـاتینكـولین و ترایجـونیللین و في في نسبة مكوناته القلویدیـة 

بینمـا لـم . للمركبـات علـى التـوالي% 0.07و 0.43و 0.25العراقي نسـب بلغـت فیما أعطى الصنف. لكل موسم

كمــا أعطـى الصـنفان كمیــو . فـي كلیهمـا للموسـمین% 0.03تختلـف الصـنفان فـي نســبة قلویـد الكـاربین التـي بلغــت 

  .في كال الموسمین% 0.2متساویة من القلویدات األخرى بلغت 

نــــات القلویدیــــة فــــي بــــذور كــــال الصــــنفین خاصــــة المعاملــــة لقــــد أدت معــــامالت البحــــث إلــــى زیــــادة المكو 

V2F2S2 61في الموسمین على التوالي وبزیـادة بلغـت نسـبتها % 1.77و 1.82التي أعطت أعلى كمیة بلغت

كمـا أعطـى الصـنف العراقـي . لكل موسـم% 1.13التي أعطت اقل قیمة بلغت V2F0S0عن المعاملة % 57و 

V1F0S0قیاسـا بالمعاملـة % 1.62و 1.64ة للقلویدات فـي الموسـمین بلغـت أعلى نسبV1F2S2عند المعاملة 

  %.0.89التي أعطت اقل القیم 



یســین والحــوامض بمــا أن القلویــدات هــي نــواتج ایضــیة للحــوامض االمینیــة االلیفاتیــة مثــل االرونثــین واال

بفعـل المعـامالت السـمادیة تعـود إلـى لـذا فـان الزیـادة فـي كمیتهـا]14[العطریة فینل االنین والتیروسین والتربتوفـان 

دور هـــذه العناصـــر فـــي تحســـین العملیـــات الحیویـــة الخاصـــة بتخلیـــق هـــذه المركبـــات كعناصـــر بادئـــة فـــي تكـــوین 

القلویدات من خالل الدور الذي یؤدیه النیتروجین والفسفور في تكوین األحماض االمینیة ودور البوتاسیوم كمنشط 

فضـال عـن دور العناصـر الصـغرى كـالمنغنیز فـي زیـادة تكـوین األحمـاض . ]19[ة انزیمي مهم إلكمال هذه العملیـ

ودور الحدید والبورون والكوبلت , ]21[ودخول الزنك في تكوین التربتوفان المهم في بناء القلویدات . ]20[االمینیة 

ات العضـویة التــي فـي تثبیـت النیتـروجین الجـوي وانعكــاس ذلـك علـى تكـوین األحمـاض االمینیــة وغیرهـا مـن المركبـ

  .]22[تدخل في تكوین القلویدات 

  

غم 100لكل ) الدیوسجنین ومشتقاته(المئویة للصابونیات االستیرویدیةنسبة التأثیر المعامالت في) 5(جدول 

  2002/ 2001بذور للموسم األول 

  2001/2002الموسم   المعامالت

  تیجوجینین  سمیالجینین  توجینیننیوجی  جیتوجینین  یاموجینین  دیوسجنین  رش  التسمید  األصناف

مشتقات 

أخرى غیر 

  مشخصة

مجموع 

الصابونیات 

  االستیرویدیة

الصنف 

العراقي 

V1

F0
S00.63  0.04  0.04  0.03  0.04  0.06  0.12  0.95  
S10.65  0.04  0.04  0.04  0.04  0.07  0.14  1.02  
S20.66  0.04  0.05  0.05  0.06  0.08  0.15  1.09  

F1
S00.66  0.04  0.04  0.03  0.04  0.05  0.12  0.89  

S10.70  0.05  0.05  0.04  0.02  0.08  0.14  1.08  
S20.75  0.05  0.05  0.04  0.03  0.09  0.14  1.15  

F2

S00.72  0.04  0.05  0.01  0.05  0.8  0.12  1.07  
S10.78  0.06  0.06  0.03  0.07  0.10  0.16  1.27  

S20.86  0.07  0.07  0.04  0.08  0.11  0.17  1.42  

F3
S00.71  0.04  0.03  0.03  0.04  0.07  0.13  1.10  
S10.75  0.05  0.04  0.04  0.05  0.08  0.13  1.013  
S20.77  0.05  0.05  0.04  0.06  0.09  0.14  1.20  

الصنف 

الیماني 

V2

F0
S00.85  0.08  0.05  0.04  0.05  0.08  0.13  1.28  
S10.87  0.08  0.05  0.05  0.06  0.09  0.13  1.33  
S20.88  0.09  0.06  0.06  0.08  0.10  0.15  1.42  

F1
S00.87  0.08  0.05  0.05  0.06  0.08  0.13  1.32  
S10.90  0.09  0.06  0.06  0.07  0.10  0.14  1.42  
S20.95  0.10  0.07  0.06  0.08  0.10  0.15  1.51  

F2

S00.92  0.09  0.05  0.05  0.06  0.10  0.14  1.41  

S11.02  0.10  0.07  0.07  0.08  0.12  0.16  1.62  

S21.30  0.12  0.08  0.07  0.10  0.15  0.18  2.00  

F3  
S00.90  0.90  0.06  0.05  0.06  0.09  0.13  1.38  
S10.93  0.09  0.06  0.06  0.07  0.10  0.13  1.44  
S20.95  0.10  0.07  0.06  0.07  0.11  0.14  1.50  

  



غم 100لكل ) الدیوسجنین ومشتقاته(صابونیات االستیرویدیةالمئویة للنسبة التأثیر المعامالت في) 6(جدول 

  2003/ 2002بذور للموسم األول 

  2001/2002الموسم   المعامالت

  تیجوجینین  سمیالجینین  نیوجیتوجینین  جیتوجینین  یاموجینین  دیوسجنین  رش  التسمید  األصناف

مشتقات 

أخرى غیر 

  مشخصة

مجموع 

الصابونیات 

  االستیرویدیة

الصنف 

اقي العر 

V1

F0
S00.64  0.04  0.04  0.03  0.04  0.06  0.12  0.95  
S10.65  0.05  0.04  0.04  0.04  0.07  0.14  1.03  
S20.67  0.05  0.05  0.05  0.06  0.08  0.14  1.10  

F1

S00.64  0.04  0.04  0.03  0.04  0.05  0.12  0.89  
S10.71  0.05  0.05  0.04  0.02  0.08  0.12  1.08  

S20.77  0.06  0.06  0.05  0.03  0.09  0.13  1.18  

F2
S00.73  0.06  0.06  0.04  0.05  0.8  0.13  1.15  
S10.79  0.07  0.08  0.05  0.07  0.10  0.15  1.30  
S20.86  0.08  0.09  0.05  0.08  0.11  0.16  1.43  

F3
S00.72  0.06  0.05  0.04  0.04  0.07  0.12  1.10  
S10.75  0.06  0.05  0.05  0.05  0.08  0.13  1.15  
S20.77  0.07  0.06  0.05  0.06  0.09  0.13  1.23  

الصنف 

الیماني 

V2

F0
S00.85  0.08  0.05  0.04  0.05  0.08  0.14  1.28  
S10.87  0.09  0.05  0.06  0.06  0.09  0.15  1.37  
S20.89  0.09  0.06  0.07  0.08  0.10  0.15  1.44  

F1
S00.86  0.08  0.05  0.05  0.06  0.08  0.13  1.31  
S10.92  0.09  0.06  0.06  0.07  0.10  0.14  1.45  
S20.95  0.10  0.07  0.07  0.08  0.10  0.15  1.54  

F2
S00.92  0.09  0.05  0.05  0.06  0.10  0.14  1.41  
S11.08  0.10  0.07  0.07  0.08  0.12  0.16  1.68  
S21.30  0.12  0.08  0.07  0.10  0.15  0.18  2.00  

F3  
S00.89  0.90  0.06  0.05  0.06  0.09  0.13  1.38  

S10.93  0.09  0.07  0.07  0.07  0.10  0.13  1.47  
S20.97  0.10  0.07  0.07  0.07  0.11  0.14  1.54  
  

اخــتالف صــنفي الحلبــة فــي كمیــة ونســبة الصــابونیات االســتیرویدیة فــي ) 6, 5(تظهــر نتــائج الجــدولین 

لكــل موســم % 1.28كــب الدیوســجنین ومشــتقاته بلغــت أعلــى نســبة لمر بإعطائــهإذ تفــوق الصــنف الیمــاني , البــذور

كمـا تفـوق الصـنف الیمـاني فـي نسـب المركبـات . فـي كـل موسـم% 0.95مقارنة مع الصنف العراقـي الـذي أعطـى 

مــــن الیــــاموجینین فــــي الموســــمین % 0.08مــــن الدیوســــجنین فــــي الموســــمین و 0.855المكونــــة لهــــا بقــــیم بلغــــت 

مـــن النیوجیتـــوجینین فـــي الموســـمین و % 0.04جینین فـــي الموســـمین و لكـــل مـــن الجیتـــوجینین والســـمیال% 0.05و

فیمـا كانـت النسـب . من المشتقات األخرى غیر المشخصة% 0.14و 0.13من التیجوجینین و% %0.07 0.08

مــن كــل مــن الیــاموجینین والجیتــوجینین % 0.04دیوســجنین للموســمین و % 0.64و 0.63فــي الصــنف العراقــي 

مــن المشــتقات غیــر % 0.12تیجــوجینین و % 0.06مــن النیوجیتــوجینین و % 0.03لموســم و والســمیالجینین فــي ا

بـــان أصـــناف الحلبـــة تختلـــف فـــي كمیـــة نســـبة محتـــوى بـــذورها مـــن الصـــابونیات ]13[وهـــذا یتفـــق مـــع. المشخصـــة

  .االستیرویدیة



لصــنف الیمــاني وتشــیر النتــائج إلــى زیــادة الصــابونیات االســتیرویدیة نتیجــة لمعــامالت البحــث إذ أعطــى ا

V2F0S0لكـال الموسـمین فیمـا أعطـت المعاملـة % 2.0أعلى نسـبة لهـذه الصـفة بلغـت V2F2S2عند المعاملة 

  .لكل موسم% 1.28اقل نسبة وكانت 

% 1.43و 1.42أعلــى نســبة بلغــت V1F2S2كــذلك الحــال مــع الصــنف العراقــي إذ أعطــت المعاملــة 

وقـد تعـزى الزیـادة فـي . V1F0S0لكـل موسـم فـي المعاملـة % 0.95للموسمین على التوالي في حین كانت النیبة 

  .]23[المركبات األولیة مثل السكریات واالحماض االمینیة التي تعد المكون األساس للستیرویدات الصابونیة
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