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 تأثير الصنف والسماد العضوي السائل ومواعيد الحش في نمو وانتاج نبات الشبنت

Anethum graveolens L.) ) 

 

 ثمينة فرحان كاظم ساجت                            جمال احمد عباس السيد سلمان

 جامعة الكوفة/كلية الزراعة

 

 : الخالصة

لدراسة تاثير الصنف والرش  1021ـــ  1022ثناء الموسم الزراعي نفذت تجربة حقلية في محافظة بابل ا          

.، اذ تضمنت Anethum graveolens Lبالسماد العضوي السائل ومواعيد الحش في نمو وحاصل نبات الشبنت 

معاملة عبارة عن تداخل صنفين هما المحلي والسوري وثالثة تراكيز من  21التجربة ثالثة مكررات يضم كل منها 

يوم. استعمل  24يوم وثالثة مواعيد حش بينها  24د العضوي السائل  بواقع ثالث رشات بين رشة واخرى السما

 0.05وبمستوى احتمال  L.S.D(. وقورنت المتوسطات حسب اختبار RCBDتصميم القطاعات العشوائية الكاملة )

والحاصل الخضري الطري والجاف واظهرت النتائج: تفوق الصنف المحلي على السوري في عدد االفرع  واالوراق 

لوحدة المساحة ومحتوى النبات من الكلوروفيل الكلي والنسبة المئوية للنتروجين والبوتاسيوم وااللياف وحاصل 

 الزيت الطيار مقارنةً باقل القيم التي نتجت عن زراعة الصنف السوري. 

ادى الى زيادة معنوية في عدد األفرع  2-مل. لتر 3واظهرت نتائج الرش بالسماد العضوي السائل ان تركيز 

واالوراق والحاصل الخضري الطري والجاف لوحدة المساحة ومحتوى االوراق من الكلوروفيل الكلي والنسبة 

المئوية للنتروجين والفسفور والبوتاسيوم وااللياف وحاصل الزيت الطيار مقارنة باقل القيم التي نتجت عن معاملة 

 المقارنة. 

تائج مواعيد الحش ان الحش بالموعد الثالث ادى الى زيادة معنوية في عدد االفرع واالوراق  والحاصل بينت ن     

الخضري الطري والجاف ومحتوى النبات من الكلوروفيل الكلي والنسبة المئوية للنتروجين والفسفور والبوتاسيوم 

باتات التي حشت في الموعد االول والتي اعطت وااللياف وحاصل الزيت الطيار مقارنة بأقل القيم التي نتجت عن الن

 اقل القيم. 

 3تبين من التداخل بين عوامل التجربة الثالثة ان نباتات الصنف المحلي التي رشت بالسماد العضوي بتركيز       

ناتجة والمحصودة بموعد الحش الثالث اعطت اعلى القيم في جميع الصفات المدروسة مقارنة بأقل القيم ال 2-مل. لتر

 عن زراعة الصنف السوري وعدم الرش بالسماد العضوي والحش في الموعد االول.

 

Effect of cultivar and Organic Fertilizer and Mowing date on growth and Yield of 

dill plant (Anethum  graveolens L.) 

 

Abstract : 

      Afield experiment was conducted in Babylon, during the season 2011-2012 to study 

the effect  of cultivar and spraying organic fertilizer and mowing dates on growth and 

yield of Dill plant (Anethum graveolens L.). The experiment includes 18 treatments i.e. 

interaction of two varieties of Dill plant which are local and Syrian and three 

concentrations of  liquid organic fertilizer, three sprays 14 days between each and three 

dates of mowing  .  

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني
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      Randomized Complete Block Design (RCBD).The means were compared according 

to L.S.D. (0.05) probability the results showed:- 

     The  Dill local surpaesed Syrian variety in number of branches and leaves, Fresh and 

dry yield per area unit, plant content of chlorophyll, nitrogen , potassium and fibers 

percentage and volatile oil yield as compared with Syrian cultivar. 

The results of spraying with organic fertilizer revealed that spraying plant with 6 ml.L-1 

concentrate leads to significant increasing in number of branches and leaves, Fresh and 

dry yield per area unit, total chlorophyll, nitrogen, phosphorus , potassium and fibers 

percentage and volatile oil yield  if compared with control. 

Results of mowing dates showed the third date leads significant increasing in plant 

height, number of  branches and leaves, stem diameter, fresh yield, nitrogen, phosphorus 

and potassium percentage, soluble Proteins, volatile oil percentage, volatile oil yield  if 

compared with the first date which gave the lowest values.. 

 

 : المقدمة

التي تضم اكثر  Apiaceaeهو احد نباتات العائلة الخيمية   Dill (Anethum graveolens L.)الشبنت 

( موطنه االصلي اسيا الصغرى 2999 نوعاً، وهو من محاصيل الخضر الورقية والطبية المهمة )أحسان، 150من 

(، ونظراً لألهمية 1003وغربه )بوراس،  االبيض المتوسط وايران وشمال افريقيا )مصر( ويوجد في شرق البحر

الغذائية للنباتات الورقية عند الشعوب فقد انتشرت زراعتها في كثير من بقاع العالم ومنها العراق وتنوعت 

استعماالتها وزاد الطلب عليها، إذ يشهد العالم االن العودة الى الطبيعة والغذاء الطبيعي وهذا ما أكدته منظمة الصحة 

( في تقريرها الذي اشار الى ان الكثير من السكان W.H.O، 2996)World healthy organization العالمية 

يفضلون تناول الغذاء الطازج واستعمال الطب الشعبي المتمثل بالنباتات الورقية والطبية بوصفها غذاءاً وعالجاً 

 .لإلنسانمهماً 

ته الغذائية والطبية العالية، فأوراقه تحتوي مابين يعد الشبنت من االعشاب الورقية المهمة  وذلك لقيم    

ــ  2.7% ومواد بروتينية بنسبة  5.1 ــ 6.1% مادة جافة يدخل في تكوينها مواد كاربوهدراتية بنسبة  20.5ــ  7.7

(. وتستعمل اوراقه الخضراء 1003% فضالً عن أنها غنية بالفيتامينات )بوراس،  2.5ــ  2% والياف بنسبة  6.5

طازجة والجافة في الغذاء كمادة محسنة  للطعم والرائحة في كثير من المأكوالت والصناعات وتابل اساسي، كما ال

أنه يدخل في صناعة العطور ومستحضرات التجميل، اما مغلي ثمارها فيستعمل كطارد للغازات في حالة المغص 

ن وتنظيم ضغط الدم وهو مفيد في عملية والسيما عند األطفال وكمهدئ لالعصاب ولتحسين عمل القلب والرئتي

ذي الرائحة العطرية النفاذة له اهمية اقتصادية عالمية )الدجوي،   Dill oilالهضم ايضاً. اضافة الى ان زيت الشبنت

1996.) 

ولالهمية الغذائية والطبية التي يتمتع بها نبات الشبنت فالبد من البحث عن وسائل زراعية حديثة لزيادة 

ضري وتحسين انتاجه من الزيت ذو النوعية العالية مع مراعاة تقليل التلوث الحاصل في بيئته، اذ تعد حاصله الخ

دراسة االصناف وادخال الجديد منها الى العراق احدى الوسائل المهمة في تحسين االنتاج كماً ونوعاً، فقد اشار 

(Bowes ،2004 ان حاصل الشبنت الطازج قد وصل الى )طن/هكتار عند زراعة ثالثة اصناف  22.5ــ  15.2

. فضالً عن ذلك فإن استعمال االسمدة الدبالية كاملة التحلل Mestenو Hercules ،Dukatمن الشبنت هي 

Humic Fertilizers  تعد احدى الوسائل الحديثة المهمة التي تجنب االثار السلبية الناجمة عن استعمال االسمدة

على احداث مشاكل كثيرة اهمها تلوث التربة والمياه الجوفية بالمتبقيات لتلك الكيميائية المصنعة والتي تعمل 

االسمدة، وزيادة محتوى منتجات الخضر من النترات وما تتركه من اثار سلبية على صحة االنسان والحيوان 

 (.1004)الرضيمان، 



 سلمان وساجت                                                               (1026) , 603-192(: 4) 5 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

196 
ISSN 2072-3875 

وية التي لها االثر الفعال في ان استعمال االسمدة الدبالية التي تتضمن عدداً كبيراً من االحماض العض    

 Faustجاهزية العناصر الغذائية الصغرى للنبات وبالتالي تأثيرها على تحسين مؤشرات النمو واالنتاج ، فقد اشار 

لعوامل ( الى انها تسهل حركة العناصر المعدنية وانقسام الخاليا في النبات. وكذلك فأن موعد الحش يعد من ا2991)

 تحدد  المهمة التي يجب ان

( 2991تؤثر في انتاجه الخضري وحاصله من الزيت )أبو زيد،  ألنهاعند الزراعة في أي نبات ورقي او عطري 

ية )الحرارة  والضوء  وكذلك فأن نمو وحاصل نبات الشبنت وكمية الزيت فيه يعتمد بشكل كبير على العوامل البيئ

 والرطوبة(.

 

 : المواد وطرائق العمل

 1021 - 1022في مزرعة خاصة في محافظة بابل/المركز أثناء الموسم الزراعي  اجريت هذه التجربة

 Humicلدراسة تاثير صنفين من نبات الشبنت هما العراقي والسوري وثالثة تراكيز من السماد الدبالي السائل "

aljohara ( "0  وبثالثة مواعيد للحش  3و  6و )في  12/2/1021و   7/2/1021و   14/21/1022مل/لتر

 .الحاصل الخضري وحاصل الزيت الطيار لنبات الشبنت

تم إجراء اختبارات تحليل التربة قبل الزراعة والتسميد في مختبر التحليالت الخاص بالدراسات العليا في 

 (. 1كلية الزراعة/ جامعة الكوفة وذلك لغرض تحليل بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية )جدول

ا بواسطة المحراث المطرحي القالب وتسويتها وتقسيمها على ثالثة مكررات تم تجهيز االرض وحراثته

م لكل لوح. قسم كل لوح الى ثالثة اجزاء متساوية، 2 ×م 2يضم كل مكرر ثمانية عشر لوح )وحدة تجريبية( بأبعاد 

لث من اللوح الجزء االول من اللوح خاص بموعد الحشة االولى والثاني خاص بموعد الحشة الثانية والجزء الثا

مخصص لموعد الحشة الثالثة. زرعت البذور في االلواح بشكل خطوط بواقع سبعة خطوط في الوحدة التجريبية 

 سم .20سم مع ترك عشرة نباتات في الخط الواحد المسافة بينها  10الواحدة. المسافة بينها 

قطاعات العشوائية وفق تصميم ال  Factorial experimentوزعت المعامالت في تجربة عاملية 

بثالث مكررات في كل مكرر ثماني عشرة معاملة عاملية   Randomized Complete Block Designالكاملة

( على التوالي وثالثة تراكيز من A2و   A1تضمنت اختبار صنفين من نبات الشبنت العراقي والسوري رمز لها )

(، C3و  C2و  C1( وثالثة مواعيد للحش رمز لها ) B2و  B1و  B0السماد الدبالي السائل "الجوهرة" رمز لها )

( تحت نظام تشغيل SAS ،2001وحدة تجريبية )لوح(، تم استعمال نظام التحليل االحصائي ) 54لتتضمن التجربة 

ألجراء التحليالت االحصائية واختبرت الفروق بين المتوسطات حسب اختبار اقل  Windowsالحاسوب اآللي 

(. واجريت القياسات التجريبية والتي 2000% )الراوي وخلف هللا،  5بمستوى احتمال   L.S.Dفرق معنوي 

شملت عدد االفرع الرئيسية )فرع/نبات( وعدد االوراق الكلية )ورقة/نبات( والحاصل الخضري الطري والجاف 

-UVف الضوئي غم وزن جاف( باستخدام جهاز المطيا200)كغم/هـ( ومحتوى النبات من الكلوروفيل الكلي )ملغم/

visible Spectrophotometer ( ( نانوميتر وحسب طريقة )341.5و 330وعلى طولين موجيينA.O.A.C ،

وحسب طريقة  Kjedahl( والنسبة المئوية للنتروجين )ملغم/غم وزن جاف( باستعمال جهاز كلدال 2910

(Jackson ،2951 باستعمال )جهاز ( و النسبة المئوية للفسفور )ملغم/غم وزن جافUV-visible 

Spectrophotometer  410وعلى طول موجي ( نانوميتر حسب طريقةOlsen وSommers ،2911 والنسبة )

 Chapmanوفق الطريقة المتبعة من قبل ) Flame photometerالمئوية للبوتاسيوم )ملغم/غم وزن جاف( بجهاز 

pratt ،1961 لأللياف( والنسبة المئوية ( والتي قدرت حسبA.O.A.C ،2910 )( وحاصل الزيت الطيار )كغم/هـ

 حسب المعادلة االتية

 

النسبة المئوية للزيت × حاصل الزيت الطيار الكلي = الوزن الجاف للمجموع الخضري )للنبات الواحد(

 عدد النباتات بالهكتار×الطيار)للنبات الواحد(
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 راسة قبل الزراعة.(: بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة لموقعي الد1جدول )

 

 . 2012- 2011(: االنواء الجوية لموقع الدراسة لعام 2جدول )

 

 : النتائج

عدد التفرعات )فرع. نبات
-1

): 

رع معنوياً بتنوع االصناف اذ يالحظ تفوق ( يتبين تأثر عدد االف6من خالل البيانات الموضحة في جدول )

( مقارنة بالصنف السوري 26.60الصنف العراقي في اعطاء اعلى معدل لعدد االفرع الرئيسية في النبات بلغ  )

(. كما كان لعامل الرش بالسماد العضوي السائل تأثير 21.31الذي اعطى أقل معدل لعدد االفرع في النبات بلغ ) 

لتر مل. 3(، اذ ان الرش بالتركيز )6رع الرئيسية كما يوضحها الجدول )معنوي في عدد االف
-2

( اعطى نباتات 

( مقارنة مع معاملة المقارنة )بدون رش( والتي اعطت أقل 29.10متفوقة معنوياً في عدد االفرع والتي بلغت ) 

معنوياً في هذه الصفة، اذ  (. كما بينت نتائج الجدول نفسه ان مواعيد الحش أثرت1.29معدل لعدد االفرع بلغ )

 الحلة الموقع الثاني الكوفة الموقع األول وحدة القياس نوع التحليل

 طينية غرينية رملية مزيجية - نسجة التربة

 210 795 ¹-غم. كغم  الرمل

 330 95 ¹-غم. كغم  الغرين

 460 110 ¹-غم. كغم  الطين

 pH - 7.6 7.2درجة تفاعل التربة 

 2.47 2.21 ¹-يسيسيمينز. مترد ECالتوصيل الكهربائي 

N ملغم. كغم الجاهز
-1

 31.70 42.80 

P ملغم. كغم الجاهز
-1

 6.3 8.7 

K ملغم. كغم الجاهز
-1

 101.00 132.00 

Caالكالسيوم 
++ 

 13.82 15.36 ¹-ملي مول شحنه. لتر

Na الصوديوم 
++

 5.79 4.24 ¹-ملي مول شحنه. لتر 

 البوتاسيوم
+

  K 1.11 0.35 ¹-ملي مول شحنه. لتر 

Mg المغنسيوم 
++

 3.43 2.48 ¹-ملي مول شحنه. لتر 

 Clالكلور 
-

 12.81 12.24 ¹-ملي مول شحنه. لتر 

HCO3
-

 2.82 2.13 ¹-ملي مول شحنه. لتر 

SO4
--

 9.98 7.62 ¹-ملي مول شحنه. لتر 

Mn  0.04 0.09 ¹-ملغم. لتر الجاهز 

Cu 0.32 0.27 ¹-ملغم. لتر الجاهز 

Zn 0.35 0.13 ¹-ملغم. لتر الجاهز 

Fe 0.41 0.30 ¹-ملغم. لتر الجاهز 

 7.3 4.9 ¹-غم. كغم المادة العضوية

 الشهر

 المعدالت

درجة الحرارة 

 °(العظمى )م

درجة الحرارة 

 °(الصغرى )م

 الرطوبة النسبية 

)%( 

سطوع ساعات 

 عة(الشمس )سا

 *16.97 52.66 9.94 *34.73 تشرين األول

 *12.38 *85.18 8.48 *25.1 تشرين الثاني

 *9.22 *85.27 *3.50 *18.43 كانون االول

 *4 .10 *79.96 *2.23 *17.8 كانون الثاني
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( مقارنة بموعد الحش االول 24.29اعطت النباتات المحصودة في الحشة الثالثة اعلى معدل لعدد االفرع بلغ )

 (.22.55والذي اعطى اقل معدل بلغ )

وبين الجدول أيضاً ان للتداخل بين عوامل التجربة الثالثة تأثير معنوي في هذه الصفة اذ اعطت نباتات 

مل. لتر 3ف العراقي مع الرش بالتركيز )الصن
-2

( في موعد الحش الثالث اعلى معدل لعدد االوراق في النبات بلغ 

( والذي نتج عن زراعة الصنف السوري مع معاملة عدم الرش 3.70( مقارنة بأقل معدل لهذه الصفة بلغ )12.41)

 )المقارنة( في موعد الحش االول للموقعين وعلى التوالي.

 

ورا  الكلية )ورقة. بناتعدد اال
-1

): 

( يتبين تأثر عدد االوراق معنوياً بتنوع االصناف، إذ يالحظ 6من خالل البيانات الموضحة في الجدول )

( مقارنةً بالصنف السوري 91.49تفوق الصنف العراقي في اعطاء اعلى معدل لعدد االوراق الكلية في النبات بلغ )

(. كما كان لعامل الرش بالسماد العضوي السائل تأثير 11.57في النبات بلغ ) الذي أعطى أقل معدل لعدد االوراق

مل. لتر 3معنوي في عدد االوراق الكلية كما يوضحها الجدول )(، إذ إن الرش بالتركيز )
-2

( اعطى نباتات متفوقة 

ورقة. نبات 266.21معنوياً في عدد االوراق الكلية )
-2

ي اعطت اقل معدل لعدد ( مقارنة مع معاملة المقارنة والت

(. كما بينت نتائج الجدول نفسه أن مواعيد الحش أثرت معنوياً في هذِه الصفة، إذ اعطت 53.06االوراق بلغ )

( مقارنة بموعد الحش االول 91.71النباتات المأخوذة في الحشة الثالثة اعلى معدل لعدد االوراق في النبات بلغ )

 (.71.65الذي اعطى أقل معدل )

التداخل بين عوامل التجربة الثالثة فقد كان لهُ تأثير معنوي في هذِه الصفة، إذ اعطت نباتات الصنف اما 

مل. لتر 3العراقي مع الرش بالتركيز )
-2

( 251.70( في موعد الحش الثالث اعلى معدل لعدد االوراق في النبات )

السوري مع معاملة عدم الرش )المقارنة( في ( الذي نتج من زراعة الصنف 45.21مقارنة بأقل معدل لهذِه الصفة )

 موعد الحش االول .

 

الحاصل الخضري لوحدة المساحة )كغم. هكتار
-1

): 

( أن االصناف أثرت معنوياً في الحاصل الطري لوحدة المساحة، إذ تفوق الصنف 6يتضح من الجدول )

ري الذي اعطى اقل معدل للحاصل ( مقارنةً بالصنف السو27571العراقي في اعطاء اعلى معدل للحاصل بلغ )

(. وتبين من الجدول تفوق معامالت تراكيز السماد العضوي السائل معنوياً في صفة الحاصل 24293الطري بلغ )

مل. لتر 3الطري لوحدة المساحة مقارنةً مع عدم الرش، إذ بلغ اعلى حاصل طري عند التركيز )
-2

( )17953 )

وجود تأثير معنوي  الجدول نفسه(. ويتضح من نتائج 5914عطت اقل حاصل )مقارنة مع معاملة عدم الرش والتي ا

لمواعيد الحش لهذِه الصفة، اذ اعطت النباتات المأخوذة في الحشة األخيرة )الثالثة( اعلى معدل للحاصل الطري بلغ 

 (.9671( مقارنة مع موعد الحشة االولى الذي اعطى أقل معدل للحاصل بلغ )12313)

خل بين عوامل التجربة الثالثة تأثير معنوي لصفة الحاصل الطري، فقد نتج اعلى حاصل طري لوحدة وللتدا     

مل. لتر 3المساحة عند تداخل الصنف العراقي مع التركيز الثالث للرش )
-2

( في موعد الحش الثالث إذ بلغ ) 

المقارنة في موعد الحش  ( نتج عن تداخل الصنف السوري مع معاملة6946( مقارنةً مع أقل حاصل ) 46001

 االول.

 

الحاصل الجاف لوحدة المساحة )كغم. هـكتار
-1

): 

( إن االصناف أثرت معنوياً في صفة الحاصل الجاف لوحدة المساحة اذ تفوق الصنف العراقي 6يتضح من الجدول )

اصل الجاف بلغ ( مقارنة مع الصنف السوري الذي اعطى أقل معدل للح5692في اعطاء اعلى معدل للحاصل بلغ )

(. كما بينت نتائج الجدول نفسه تفوق معامالت تراكيز السماد العضوي السائل معنوياً في صفة الحاصل 4226)

مل. لتر 3الجاف لوحده المساحة مقارنة مع عدم الرش اذ بلغ اعلى حاصل جاف عند التركيز)
-2

( مقارنة 1901( بلغ )

(. كما وجد في نتائج الجدول نفسه وجود تأثير معنوي لمواعيد 2744مع معاملة عدم الرش التي اعطت اقل حاصل )
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الحش في هذِه الصفة. إذ اعطت النباتات المأخوذة في موعد الحش الثالث )األخير( اعلى معدل للحاصل الجاف بلغ 

 (.1313( مقارنة مع موعد الحش االول الذي اعطى أقل معدل للحاصل الجاف بلغ )3147)

التجربة الثالثة تأثير معنوي في صفة الحاصل الطري. فقد نتج اعلى حاصل جاف لوحده  وللتداخل بين عوامل

مل. لتر 3المساحة عند تداخل الصنف العراقي مع التركيز الثالث للرش )
-2

( في موعد الحش الثالث اذ بلغ 

في موعد الحش ( الناتج من تداخل الصنف السوري مع معاملة المقارنة 2045( مقارنة مع أقل حاصل )26924)

 االول .

 

غم 111محتوى االورا  من الكلوروفيل الكلي )ملغم. 
-1
 :وزن جاف( 

االصناف اثرت معنوياً في محتوى النبات من الكلوروفيل الكلي، إذ تفوق الصنف  يالحظ من الجدول )( أن

. ويتبين (1.19بلغ ) ( مقارنةً مع الصنف السوري الذي اعطى اقل معدل1.43العراقي في اعطاء اعلى معدل بلغ )

من الجدول نفسه وجود تأثير معنوي للرش بالسماد العضوي السائل في معدل محتوى االوراق من الكلوروفيل، إذ 

مل. لتر 3تفوق الرش بتركيز )
-2

( مقارنة مع معاملة المقارنة )بدون 1.14( في اعطاء اعلى معدل لهذِه الصفة بلغ )

ما بينت نتائج الجدول نفسه وجود تأثير معنوي لمواعيد الحش في هذِه (. ك2.90رش( التي اعطت أقل معدل )

( مقارنة بالموعد 1.35الصفة، إذ اعطت النباتات المأخوذة في الحشة الثالثة اعلى معدل للكلوروفيل الكلي بلغ )

 ( .1.20االول للحش الذي اعطى أقل معدل بلغ )

للتداخل بين عوامل التجربة الثالثة لهذِه الصفة فقد اعطى اعلى  في حين بينت نتائج الجدول نفسه وجود تأثير معنوي

مل. لتر 3معدل لمحتوى النبات من الكلوروفيل عند تداخل الصنف العراقي مع التركيز الثالث للرش )
-2

( وموعد 

ي موعد ( نتج عن تداخل الصنف السوري مع معاملة المقارنة ف2.49( مقارنة مع أقل معدل بلغ )6.64الحش الثالث )

 لحش االول .ا

 

تأثير الصنف والرش بالسماد العضوي السائل ومواعيد الحش والتداخل بينها في صفات النمو  :(3جدول )

 الخضري لنبات الشبنت

 

 المعامالت
عدد 

 االفرع

عدد 

 االورا 

الحاصل 

 الطري

الحاصل 

 الجاف

الكلوروفيل 

 الكلي

 االصناف
A1 13.30 92.49 17578 5391 2.46 

A2 12.62 82.57 14196 4113 2.29 

L.S.D. 0.05 0.583 4.597 319.652 412.598 1.150 

     

تراكيز 

السماد 

 العضوي

B0 8.19 56.03 5924 1744 1.90 

B1 11.49 73.38 13782 3605 2.40 

B2 19.20 133.18 27956 8908 2.84 

L.S.D. 0.05 1.667 5.936 403.650 529.711 1.155 

     

يد مواع

 الحش 

C1 11.55 72.35 9378 2626 2.10 

C2 13.15 91.52 16658 5385 2.38 

C3 14.19 98.72 21626 6247 2.65 

  1.667 5.936 403.650 529.711 1.155 

     

االصناف 

تراكيز × 

السماد 

A1 

B0 8.59 59.43 6328 1937 2.00 

B1 11.37 77.21 14621 3769 2.42 

B2 19.95 140.85 31786 10467 2.95 
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 العضوي 

A2 

B0 7.80 52.64 5519 1550 1.79 

B1 11.62 69.56 12942 3441 2.37 

B2 18.45 125.51 24126 7349 2.72 

L.S.D. 0.05 5.811 2.325 123.510 221.108 1.105 

     

االصناف 

 ×

مواعيد 

 الحش 

A1 

C1 11.73 78.00 9767 2844 2.20 

C2 13.74 96.28 19145 6179 2.44 

C3 14.43 103.21 23823 7151 2.74 

A2 

C1 11.36 66.71 8989 2408 2.00 

C2 12.55 86.76 14171 4590 2.31 

C3 13.96 94.24 19428 5342 2.57 

L.S.D. 0.05 5.811 2.325 123.510 221.108 1.105 

     

تراكيز 

السماد 

العضوي 

 ×

مواعيد 

 الحش 

B0 

C1 6.89 49.50 4684 1303 1.72 

C2 8.09 56.66 6141 1769 1.88 

C3 9.61 61.95 6947 2159 2.10 

B1 

C1 10.71 61.40 8081 2413 2.15 

C2 11.64 72.09 12690 3527 2.30 

C3 12.13 86.68 20574 4876 2.75 

B2 

C1 17.04 106.18 15369 4162 2.44 

C2 19.72 145.81 31143 10858 2.96 

C3 20.85 147.55 37357 11706 3.12 

L.S.D. 0.05 3.521 2.252 888.581 211.813 1.228 

     

االصناف 

تراكيز × 

السماد 

العضوي 

 ×

مواعيد 

 الحش

A1 

B0 

C1 7.07 53.81 5425 1561 1.94 

C2 9.07 58.51 6301 1806 1.96 

C3 9.62 65.97 7259 2444 2.11 

B1 

C1 10.63 62.73 8075 2427 2.18 

C2 11.29 77.95 14584 3785 2.32 

C3 12.18 90.95 21203 5096 2.76 

B2 

C1 17.48 117.47 15801 4543 2.47 

C2 20.88 152.37 36549 12945 3.04 

C3 21.48 152.70 43008 13914 3.34 

A2 

B0 

C1 6.70 45.18 3943 1045 1.49 

C2 7.10 54.81 5980 1731 1.79 

C3 9.59 57.92 6634 1874 2.08 

B1 

C1 10.80 60.07 8087 2399 2.11 

C2 11.99 66.22 10796 3269 2.27 

C3 12.07 82.40 19944 4655 2.73 

B2 

C1 16.59 94.88 14936 3780 2.40 

C2 18.55 139.25 25737 8771 2.87 

C3 20.21 142.39 31705 9497 2.90 

L.S.D. 0.05 3.218 2.991 215.830 223.050 0.626 



 سلمان وساجت                                                               (1026) , 603-192(: 4) 5 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

191 
ISSN 2072-3875 

 

 :الـصفات الـكيميائية للنبات

 :%((النسبة المئوية للنتروجين في النبات 

( 0.34( إن االصناف أظهرت فروق معنوية اذ تفوق الصنف العراقي معنوياً فبلغ )4يتضح من الجدول )

 (. ويلحظ أيضاً من الجدول نفسه وجود تفوق معنوي لتراكيز السماد0.30مقارنةً مع الصنف السوري الذي بلغ )

مل. لتر 3العضوي السائل على معاملة المقارنة )بدون رش(، إذ تفوق الرش بتركيز )
-2

( باعطاء اعلى نسبة مئوية 

(. وبينت 0.56( قياساً بمعاملة المقارنة )بدون رش( التي اعطت أقل نسبة بلغت )0.39للنتروجين في النبات بلغت )

لهذِه الصفة، إذ اعطت النباتات المحصودة في الحشة نتائج الجدول نفسه وجود تفوق معنوي في مواعيد الحش 

 (.0.55( مقارنةً بموعد الحش االول الذي اعطى )0.31الثالثة اعلى نسبة مئوية للنتروجين في النبات بلغت )

اما بالنسبة للتداخل بين عوامل التجربة الثالثة فيتضح إن هناك تأثير معنوي في هذِه الصفة فقد نتجت اعلى 

مل. لتر 3ة للنتروجين عند تداخل الصنف العراقي مع التركيز الثالث للرش )نسبة مئوي
-2

( وموعد الحش الثالث 

( نتجت عن تداخل الصنف السوري مع معاملة 0.50( مقارنة مع أقل نسبة مئوية للنتروجين بلغت )0.71بلغت )

 المقارنة في موعد الحش االول.

 

 :النسبة المئوية للفسفور في النبات )%(

( أن األصناف لم يكن لها تأثير معنوي في هذه الصفة. ويلحظ من الجدولين نفسهما 4تضح من الجدول )ي

وجود تفوق معنوي لتراكيز السماد العضوي السائل على معاملة المقارنة )بدون رش(، إذ ازداد التأثير بزيادة تركيز 

مل. لتر 3السماد العضوي، إذ تفوق الرش بتركيز)
-2

( 1.62نسبة مئوية للفسفور في النبات بلغت ) ( باعطاء أعلى

(. كما بينت أيضاً نتائج نفس الجدول وجود 2.75قياساً بمعاملة المقارنة )بدون رش( والتي اعطت أقل نسبة بلغت )

تفوق معنوي في مواعيد الحش لهذِه الصفة، إذ اعطت النباتات المحصودة في الحشة الثالثة اعلى نسبة مئوية 

 (.2.16( مقارنة بالموعد االول للحش والذي اعطى )1.14لنبات بلغت )للفسفور في ا

اما بالنسبة الى التداخل بين العوامل الثالث للتجربة فيتضح إن هنالك تأثيراً معنوياً في هذه الصفة فقد نتجت 

مل. لتر 3اعلى نسبة مئوية للفسفور عند تداخل الصنف العراقي مع التركيز الثالث )
-2

د الحش الثالث ( للرش وموع

( نتجت عن تداخل الصنف السوري مع معاملة 2.65( مقارنة مع أقل نسبة نسبة للفسفور بلغت )1.52بلغت )

 المقارنة في موعد الحش االول.

 

 :النسبة المئوية للبوتاسيوم في النبات )%(

وق الصنف العراقي ( ان لألصناف تأثير معنوي في النسبة المئوية للبوتاسيوم، إذ تف4يالحظ من الجدول )

. كما ويلحظ 5.53( مقارنة بالصنف السوري الذي اعطى )5.72معنوياً في اعطاء اعلى معدل لتلك الصفة بلغ )

أيضاً من الجدول نفسه وجود تفوق معنوي لتراكيز السماد العضوي السائل على معاملة المقارنة )بدون رش(، إذ 

مل. لتر 3تفوق الرش بالتركيز )
-2

( قياساً بمعاملة 5.17لى نسبة مئوية للبوتاسيوم في النبات بلغت )( باعطاء اع

( . وبينت نتائج الجدول أيضاً أن لمواعيد الحش تأثيراً معنوياً في النسبة 5.61المقارنة التي عطت أقل نسبة بلغت )

قارنة مع موعد الحش ( م3.03المئوية للبوتاسيوم، إذ اعطت النباتات المحصودة في الحشة الثالثة اعلى نسبة بلغت )

 (.5.29االول الذي اعطى )
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في الصفات الكيميائية تأثير الصنف والرش بالسماد العضوي السائل ومواعيد الحش والتداخل بينها  :(1جدول )

 لنبات الشبنت

 

 حاصل الزيت  االلياف البوتاسيوم الفسفور النتروجين المعامالت

 االصناف
A1 0.64 2.10 5.71 4.76 18.11 

A2 0.60 2.02 5.56 4.08 12.57 

L.S.D. 0.05 0.016 0.130 0.126 1.355 0.13 

 

تراكيز 

السماد 

 العضوي

B0 0.53 1.75 5.32 3.09 4.23 

B1 0.63 2.14 5.71 4.08 10.44 

B2 0.69 2.31 5.87 6.09 31.34 

L.S.D. 0.05 0.029 0.282 0.351 1.139 0.171 

 

مواعيد 

 الحش 

C1 0.55 1.83 5.19 4.18 7.98 

C2 0.62 2.12 5.66 4.39 17.35 

C3 0.68 2.24 6.06 4.69 20.69 

L.S.D. 0.05 0.029 0.282 0.351 1.139 0.171 

 

االصناف 

 ×

تراكيز 

السماد 

 العضوي 

A1 

B0 0.57 1.81 5.30 3.38 4.95 

B1 0.64 2.18 5.72 4.41 11.73 

B2 0.71 2.33 6.11 6.49 37.66 

A2 

B0 0.49 1.68 5.07 2.80 3.52 

B1 0.63 2.10 5.60 3.75 9.15 

B2 0.67 2.28 6.01 5.69 25.02 

L.S.D. 0.05 1.115 3250. 1.113 2350. 1920. 

 

االصناف 

 ×

مواعيد 

 الحش 

A1 

C1 0.57 1.85 5.44 4.53 8.88 

C2 0.64 2.18 5.76 4.74 20.57 

C3 0.71 2.29 5.92 5.00 24.89 

A2 

C1 0.53 1.80 5.21 3.83 7.07 

C2 0.60 2.07 5.65 4.05 14.14 

C3 0.66 2.20 5.82 4.37 16.49 

L.S.D. 0.05 1.115 3250. 1.113 2350. 1920. 

 

تراكيز 

السماد 

العضوي 

 ×

مواعيد 

 الحش 

B0 

C1 0.45 1.40 4.85 2.91 3.05 

C2 0.53 1.84 5.30 3.12 4.23 

C3 0.62 2.00 5.42 3.24 5.42 

B1 

C1 0.58 2.02 5.48 3.86 6.61 

C2 0.64 2.15 5.68 3.97 9.83 

C3 0.68 2.26 5.82 4.41 14.89 

B2 

C1 0.62 2.06 5.65 5.77 14.28 

C2 0.69 2.38 6.15 6.08 38.00 

C3 0.76 2.47 6.38 6.42 41.75 
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L.S.D. 0.05 1.122 1150. 1.192 2150. 5120. 

 

االصناف 

 ×

تراكيز 

السماد 

العضوي 

 ×

مواعيد 

 الحش

A1 

B0 

C1 0.50 1.46 5.13 3.24 3.91 

C2 0.55 1.96 5.33 3.44 4.54 

C3 0.66 2.00 5.43 3.45 6.40 

B1 

C1 0.56 2.02 5.53 4.16 6.87 

C2 0.67 2.17 5.70 4.28 10.96 

C3 0.69 2.35 5.93 4.78 17.37 

B2 

C1 0.65 2.07 5.66 6.20 15.87 

C2 0.71 2.40 6.26 6.49 46.20 

C3 0.78 2.51 6.40 6.78 50.90 

A2 

B0 

C1 0.40 1.35 4.56 2.58 2.19 

C2 0.50 1.71 5.26 2.80 3.92 

C3 0.57 2.00 5.40 3.03 4.44 

B1 

C1 0.60 2.01 5.43 3.56 6.34 

C2 0.61 2.12 5.66 3.66 8.69 

C3 0.68 2.18 5.70 4.04 12.42 

B2 

C1 0.59 2.05 5.63 5.35 12.68 

C2 0.67 2.37 6.03 5.68 29.80 

C3 0.73 2.43 6.36 6.05 32.59 

L.S.D. 0.05 1.198 1880. 1.218 2230. 5520. 

 

فة فقد نتجت اعلى نسبة اما بالنسبة للتداخل بين العوامل الثالث فقد وجد إن هنالك تأثير معنوي في هذِه الص

مل. لتر 3مئوية للبوتاسيوم عند تداخل الصنف العراقي مع التركيز الثالث للرش )
-2

( وموعد الحش الثالث بلغت 

( نتجت عن تداخل الصنف السوري مع معاملة المقارنة 4.53( مقارنة مع أقل نسبة مئوية للبوتاسيوم بلغت )3.40)

 في موعد الحش االول.

 

 :وية لاللياف في النبات )%(النسبة المئ

( إن االصناف أثرت معنوياً في محتوى النبات من االلياف، إذ تفوق الصنف 4يتضح من نتائج الجدول )

( مقارنة بالصنف السوري الذي اعطى أقل معدل لها بلغ 4.73العراقي في اعطاء اعلى معدل لأللياف بلغ )

الت تراكيز السماد العضوي السائل معنوياً في النسبة المئوية (. كما تبين نتائج الجدول نفسه تفوق معام4.01)

مل. لتر 3لأللياف مقارنة مع معاملة المقارنة، اذ اعطت اعلى نسبة عند تركيز )
-2

( مقارنة مع معاملة 3.09( بلغ )

ي هذه (. كما بينت نتائج الجدول نفسه وجود تفوق معنوي لمواعيد الحش ف6.09المقارنة التي اعطت أقل معدل )

( مقارنة مع النباتات المحصودة بموعد 4.39الصفة، اذ اعطت النباتات المحصودة بالموعد الثالث اعلى معدل بلغ )

 (.4.21الحش االول التي اعطت اقل المعدالت التي بلغت )

 وإن للتداخل بين عوامل التجربة الثالثة تأثير معنوي في محتوى النبات من االلياف فقد اعطى اعلى معدل

مل. لتر 3لهذه الصفة عند تداخل الصنف العراقي مع التركيز الثاني للرش )
-2

( في موعد الحش الثالث إذ بلغ 

( مقارنة مع أقل معدل لاللياف نتج عن تداخل الصنف السوري مع معاملة المقارنة في موعد الحش االول 3.71)

 (.1.51الذي بلغ )
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حاصل الزيت الطيار )كغم. هكتار
-1

): 

( أن لألصناف تأثير معنوي في حاصل الزيت الطيار، إذ يالحظ تفوق الصنف 4حظ من الجدول )يال

(. 21.57( مقارنة مع الصنف السوري الذي اعطى أقل معدل بلغ )21.22العراقي في اعطاء اعلى معدل بلغ )

ار، إذ تفوق الرش وبين الجدول نفسه أيضاً إن السماد العضوي السائل أثر بشكل معنوي في حاصل الزيت الطي

مل. لتر 3بمستوى )
-2

( مقارنة بمعاملة المقارنة بدون رش والتي اعطت اقل 62.64( في اعطاء حاصل للزيت بلغ )

(. ويالحظ أيضاً من الجدول نفسه أن لمواعيد الحش تأثيراً معنوياً في حاصل الزيت الطيار، إذ 4.16القيم البالغة )

( مقارنة مع موعد الحش االول 10.39اعلى معدل لحاصل الزيت الطيار بلغ ) تفوق الموعد الثالث للحش في اعطاء

 (.7.91والذي اعطى أقل معدل بلغ )

اما بالنسبة للتداخل بين العوامل الثالثة للتجربة فيالحظ من الجدول نفسه وجود تأثير معنوي في هذِه 

مل. لتر 3قي مع تركيز السماد الثالث )الصفة. إذ تحصل على اعلى معدل لحاصل الزيت من تداخل الصنف العرا
-

2
( والناتج عن تداخل الصنف 1.29( مقارنة مع أقل معدل لحاصل الزيت )50.90( مع موعد الحش الثالث فبلغ )

 السوري مع معاملة المقارنة وموعد الحش االول..

  

 : مناقشة النتائج

 :تأثير الصنف في صفات النمو و صفات الزيت الطيارة 

( تفوق الصنف العراقي في عدد االفرع وعدد االوراق  وقد يعود السبب في ذلك إلى 6دول )يتضح من ج

الوراثية بين األصناف الناتجة عن تباين العوامل الوراثية المسؤولة عن صفات النمو الخضري أو قد  االختالفات

(، 1حرارة المبينة في جدول )يعود السبب في ذلك الى مالئمة الظروف البيئية للصنف العراقي و منها درجات ال

( من ان الظروف البيئية تعد من العوامل المؤثرة 2002و آخرون،  Kmiecikوتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه )

 والمهمة على الطبيعة الوراثية للصنف وصفات النمو للنبات.

اتين الصفتين إلى أما بالنسبة للحاصل الخضري و الجاف فإن تفوق الصنف العراقي قد يعزى في ه   

( في الصنف العراقي و الذي أدى بالنهاية إلى زيادة الحاصل الخضري و 6زيادة عدد األفرع و األوراق )جدول 

( الذين بينوا أن 2006و آخرون ) Farahbaksh( و تتفق هذه النتائج مع ماذكره 2010الجاف للنبات )المحمد، 

 مع قوة النمو الخضري للنبات. زيادة الحاصل الخضري و الجاف يتناسب طردياً 

( أن االصناف اثرت معنوياً في محتوى النبات من الكلوروفيل الكلي ويعزى السبب 6ويالحظ من جدول )

في ذلك الى اختالف امكانية التراكيب الوراثية على التعبير الجيني في تصنيع جزيئات صبغات الكلوروفيل )المحمد 

لصنف العراقي على السوري في النسبة المئوية للنتروجين والفسفور (. وقد يرجع السبب في تفوق ا1020،

( إلى اإلختالفات الوراثية التي تلعب دوراً رئيسياً في تحديد محتوى النبات من المادة الجافة و 4والبوتاسيوم )جدول 

ضاحي و اليونس،  النسب بين مكوناتها و من ثم اإلختالف في محتوى النبات و أجزاءه من العناصر الغذائية )أبو

1988  ) 

( أن تفوق الصنف العراقي في النسبة المئوية لأللياف قد يعود إلى التباينات الوراثية 4و يتضح من )جدول

بين األصناف في النسب المئوية للتحوالت الغذائية من المادة األساس )الكاربوهيدرات( والتي تعمل على تصنيع 

( و هذا السلوك يتأثر بدرجة كبيرة بالظروف البيئية Kmiecik ،2002ياف )المواد األخرى في النبات ومنها االل

 (.2010)المحمد، 

( أن الصنف العراقي تفوق أيضاً في حاصل الزيت الطيار و قد يعود السبب في ذلك 4و يلحظ من جدول )

كاربوهيدرات و المكونات إلى اإلختالفات الوراثية بين نسب المكونات الرئيسية للمخزون الغذائي كالبروتينات و ال

 (.Dixon ،2007الثانوية كالزيت الطيار )
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 : تأثير السماد العضوي السائل في صفات النمو و صفات الزيت الطيار

( تفوق الرش بتركيزي السماد العضوي السائل معنوياً في صفات النمو الخضري 6يالحظ من الجداول )

ير األحماض العضوية )الهيوميك و الفولفيك( الموجودة في السماد المدروسة، و قد يعود السبب في ذلك إلى تأث

العضوي المرشوش في زيادة نفاذية األغشية الخلوية و تسهيل عملية إنتقال المغذيات الصغرى و خاصةً عنصر 

ين الزنك الموجود ضمن توليفة السماد العضوي الذي يساعد تفاعل الحامض األميني السيرين مع حلقة األندول لتكو

( و الذي يعمل على زيادة عمليتي اإلنقسام و اإلستطالة و بالتالي IAAالتربتوفان وهو منشأ هرمون األوكسين )

زيادة عدد االفرع وعدد االوراق وحجم النموات الخضرية. أو قد يرجع إلى إن األسمدة العضوية غنية بعنصري 

و البروتينات و المرافقات  RNAو  DNAووية  النتروجين و الفسفور اللذان يدخالن في تركيب األحماض الن

األنزيمية التي تسهم في زيادة إنقسام الخاليا و بنائها و تنشيط الفعاليات الحيوية للنبات مما يؤدي إلى زيادة مؤشرات 

و  EL_Maged( و)2007و آخرين،  Shaheen( و)2911( و)عبدول، 1989النمو الخضري )الصحاف، 

( على نبات الشبنت و الدركزلي 2012) Hadiو  Darziالنتائج مع ما توصل إليه  ( وتتفق هذه2006آخرون، 

( على نبات السبانخ، إذ أشاروا إلى إن األسمدة 2006و آخرون ) EL-Dewiny( على نبات إكليل الجبل و 2005)

 العضوية لها تأثير كبير في زيادة صفات النمو الخضري و إرتفاع النبات.

فرع بزيادة تركيز السماد العضوي السائل قد يعود إلى أحماض الهيوميك و الفولفيك او ان زيادة عدد األ

الموجودة في السماد العضوي تعمل على زيادة النشاط الحيوي للنبات من خالل تحضير األنظمة األنزيمية و زيادة 

فز بدورها اإلنقسام التي تحفز تكوين السايتوكاينينات التي تح tRNAو  RNAو  DNAتكوين األحماض النووية 

 (.Jackson ،1993( و )Kingman ،1973و  Sennالسريع للخاليا و بالتالي تشجيع النموات الجانبية )

( إن الحاصل الخضري و الجاف لوحدة المساحة قد إزداد بزيادة تركيز السماد 6و يتضح من الجدول )

ية  و عدد األوراق )جدول( مما يؤدي ذلك إلى العضوي السائل و قد يعود السبب في ذلك إلى عدد األفرع الجانب

( و هذا يتفق Kingman ،1973و  Sennزيادة الحاصل للنبات الواحد و بالنهاية زيادة الحاصل لوحدة المساحة )

( من أن زيادة الحاصل الخضري تكون مرافقة لزيادة الحاصل الجاف لوحدة 2010مع ما توصل إليه العمراني )

 المساحة.

( قد 6زيادة محتوى النبات من الكلوروفيل الكلي بزيادة تركيز السماد العضوي السائل )جدول و كذلك فإن

يعود السبب في ذلك إلى أن األحماض العضوية )الهيوميك و الفولفيك( لها دور في زيادة نفاذية العناصر المغذية و 

الداخلة في تركيب الكلوروفيل و األربعة  Porphyrinsمنها عنصر النتروجين الذي يشترك في تركيب مجاميع 

عنصر المنغنيز الذي يساعد على بناء الكلوروفيل من خالل إختزال النترات داخل النبات بواسطة عملِه كمعادل 

و بالتالي توفر الكميات الالزمة من  Hydroxylamin Reductaseو أنزيم  Nitrite Reductaseأنزيمي ألنزيم 

( و 2002و آخرون،  Grandy(، )1989لجزيئة الكلوروفيل )الصحاف،  عنصر النتروجين المكون الرئيسي

 (.2008)فرحان، 

وان ارتفاع النسبة المئوية للنتروجين والفسفور والبوتاسيوم بزيادة تركيز السماد العضوي السائل جدول 

عند رشها على  ( قد يعزى الى ان السماد العضوي غني بهذه العناصر وبالتالي يزداد االمتصاص المباشر لها4)

االوراق، او قد يعزى السبب الى تأثير االحماض العضوية )الهيوميك والفولفيك( الموجودة في السماد العضوي 

السائل في زيادة نفاذية االغشية الخلوية وتسهيل عملية انتقال المغذيات وخاصة النتروجين والفسفور والبوتاسيوم، 

ص وتراكم هذه العناصر في االوراق،  وهذا يتفق مع ماوجده )فرحان، مما ادى الى زيادة كفاءة النبات ألمتصا

( على نبات البطاطا، وكذلك فأن احماض الهيوميك والفولفيك تحتوي في تركيبها على االحماض االمينية لذا 1001

( 1020فان رشها على االوراق قد جهز النبات بشكل مباشر باالحماض االمينية والبروتينات )الشاطر والبلخي،

واخرون   Fateh( على نبات الخس و 2005) Yilmasو   Cimrinوتتوافق هذه النتائج مع ماتوصل اليه 

 ( على نبات الخرشوف من ان البروتين يزداد بزيادة مستويات السماد العضوي المضاف للنبات.1009)
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سببها الى الدور المباشر  اما زيادة النسبة المئوية لأللياف بزيادة تركيز السماد العضوي السائل  فيرجع

للعناصر الموجودة في محلول الرش سيما الصغرى الموجودة في الجدران الخلوية والتي تعمل على تكوين 

الهرمونات النباتية مثل الجبرلينات واالوكسينات التي تساعد على لدونة جدران الخاليا من خالل كسر روابط 

جديدة، ومن خالل دور االوكسين المستحث في الجبرلين المؤثر على الجدران الخلوية واعادة ترتيبها في مواقع 

-De(. وتتفق هذه النتيجة مع ماتوصل اليه 2911االنزيمات المسؤولة عن اضعاف انظمة االلياف )محمد والريس، 

Marcia وAlavaro (1004 الى ان اضافة السماد العضوي على نبات الخس ادى الى زيادة محتوى االوراق من )

 لياف.اال

ان حاصل الزيت الطيار يزداد بزيادة السماد العضوي السائل وقد يعود   4)ويتضح ايضاً من )جدول

السبب في ذلك الى احتواء االسمدة العضوية على المغذيات ومنها عنصر النتروجين والعناصر الصغرى والتي 

عمليات االنقسام التي هي المركز الحيوي تحفز العمليات الحيوية في النبات وخاصة عملية التركيب الضوئي وكذلك 

 (.1004واخرون،  Bowesفي النبات النتاج  المركبات الثانوية ومنها الزيت وبالتالي زيادة حاصل الزيت للنبات )

 

 :تأثير مواعيد الحش في صفات النمو وصفات الزيت الطيار

ت في صفات النمو الخضري ( ان موعد الحش الثالث اعطى اعلى المعدال6وبينت النتائج في جدول )

)عدد االفرع وعدد االوراق الكلية( وقد يعود السبب في ذلك الى زيادة عمر النبات ودخوله في مرحلة النضج 

( والتي قد 1( او الى مالئمة الظروف الجوية وخاصة درجات الحرارة )جدول1002الفسيولوجي )السامرائي، 

لتي تؤدي بالنهاية الى عدد التفرعات وعدد االوراق في النبات )العاني، تؤدي الى تحفيز وتنشيط البراعم الجانبية ا

2917.) 

ويالحظ ايضاً ان الموعد الثالث للحش اعطى اعلى حاصل خضري طري وجاف لوحدة المساحة 

( وقد يعود السبب في ذلك الى االنخفاض الذي حصل بدرجات الحرارة في موعد الحش الثالث مقارنةً 6)جدول

الول والذي نتج عنه قلة التبخر والنتح مما ادى الى زيادة المحتوى المائي للنبات والذي ادى الى زيادة بالموعد ا

( او قد يعود السبب في ذلك الى زيادة 1020الحاصل الخضري الطري وبالتالي زيادة الحاصل الجاف )الدوغجي، 

عدد فروع النبات واوراقه  والذي يؤدي  حجم النبات بسبب اكتمال نموه في موعد الحش الثالث والذي ادى الى

 Kmiecikبالنهاية الى زيادة الحاصل الخضري والجاف لوحدة المساحة وتتفق هذه النتائج مع ماتوصل اليه 

 ( على نبات الشبنت من ان تقدم عمر النبات يزيد حجمه وتفرعاته وبالتالي حاصله الخضري.1001واخرون )

حش الثالث اعطى اعلى محتوى من الكلوروفيل الكلي في النبات وقد ( ان موعد ال6وبينت نتائج )جدول

( التي تؤثر على نشاط وحيوية 1يعود سبب ذلك الى الظروف البيئية خاصة ساعات السطوع الشمسي )جدول

 (.2992البالستيدات الخضراء وبناء الكلوروفيل وعدم هدمه )محمد ويونس، 

حش الثالث قد اعطى اعلى نسبة مئوية للنتروجين والفسفور ويلحظ ايضاً من الجدول نفسه  ان موعد ال

والبوتاسيوم وربما يعزى السبب في ذلك الى ان النبات قد اكمل فترة نموه خالل الموعدين االول والثاني مما قد 

( او ربما يعزى السبب في ذلك الى الظروف الجوية 1020يؤدي الى تجمع العناصر الغذائية الكبرى )الدوغجي، 

مالئمة )درجات الحرارة وساعات السطوع الشمسي( الالزمة لزيادة نشاط الفعاليات الفسيولوجية في النبات أثناء ال

(، وان زيادة عنصر 2992مدة الحشة الثالثة والتي قد تزيد من امتصاص النبات للنتروجين )محمد واليونس، 

نه يعمل على زيادة حجم النبات وتفرعاته الذي قد النتروجين يؤدي الى زيادة عنصري الفسفور والبوتاسيوم وذلك ال

 (. 1002يؤدي الى زيادة امتصاص عنصري الفسفور والبوتاسيوم )السامرائي، 

كما يوضح الجدول نفسه إن موعد الحش الثالث اعطى اعلى حاصل للزيت الطيار، وربما يعزى سبب ذلك 

ليق الزيت وتركيبه الكيميائي نتيجة لنشاط الفعاليات الى درجات الحرارة المالئمة وتأثيرها بصورة كبيرة في تخ

الحيوية في النبات ومنها عملية التركيب الضوئي التي تؤدي بالنهاية الى زيادة بناء المركبات الثانوية ومنها الزيت 

(Rajeswara  وRoa ،2999 وكذلك فأن مالئمة الظروف البيئية ينتج عنها زيادة في عدد االوراق والحاصل )

(. وهذه النتائج Hornok  ،2916خضري لوحدة المساحة والتي تؤدي الى زيادة حاصل الزيت لوحدة المساحة )ال
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( على نبات الشبنت  من ان الحرارة المعتدلة تؤثر بشكل ايجابي 1004واخرون ) Bowesتتفق مع ما توصل اليه 

 في محتوى النبات من الزيت. 
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