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تأثير تلقيح شتالت النعناع بالفوسفورين والرش بخامس اكسيد الفوسفور
علي الصفات المورفولوجية والتركيب الكيميائي للنباتات
عمر أحمد التومي، 1مصطفي أبو زيد أبوخدير ، 2عصام حسين ابوالصالحين ،2حامد أحمد
قسم النبات كلية العلوم جامعة صبراته1
قسم االنتاج النباتى كلية البيطره والعلوم الزراعيه جامعة الزاوية2

العريفي2

الملخص
أجريت تجربة عملية علي نبات النعناع بكلية البيطرة والعلوم الزراعية بالعجيالت –جامعة الزاوية لدراسة تأثير تلقيح
الشتالت بالســــماد الحيوي الفوسفورين والرش بمعدالت من خامس اكسيد الفوسفور علي الصـفات المورفولوجية والتركيب
الكيماوي للنباتات.
تم استخدام شتالت صنف النعناع البلدي في زراعة التجربه وقد زرعـت في أصص بالستيكية قطرها  25سم مملوءة
بتربـــــة رمليـــــــــــه اشتملت التجربة علي ست معامالت صممت بنظام القطاعات الكاملة العشوائية ) (RCBDفي ثالث
مكررات .تم اخذ قراءات على بعض الصفات المورفولوجية لنباتات النعناع .
أ .صفات النمو الخضري:
 -1ارتفاع النباتات (سم)  – 2عدد األوراق  -3الوزن الطازج (جم)  -4الوزن الجاف (جم) عند °65م
ب .التركيب الكيماوي لألوراق :من عناصر النيتروجين ،الفوسفور ،البوتاسيوم والحديد.
من النتائج اتضح أن المعامالت المدروسة وهي استخدام سماد خامس اكسيد الفوسفور بتركيزات  2.0 -1.0ثم % 3.0
مرتبطة كل منها بالسمـــاد الحيوي الفوسفورين كانوا قد سجلوا أعلي القيم تباعا ً وترتيبا ً تنازليا ً يأتي بعدها التسميد المعدني
بخامس اكسيد الفوسفور بنسبة  % 1ثم السماد الحيوي الفوسفورين في الصفات المورفولوجية والتركيب الكيماوي لنباتات
النعناع .بينما كانت أقل القيم علي نفس الصفات المدروسة المتحصل عليها من معاملة المقارنة (الكونترول).
المقـدمةIntroduction :
النعناع البلدي هو

 Mentha viridisويتبع الفصيلة الشفوية  Fam. Labiataeونبات النعناع البلدي

معروف في الوطن العربي وفي جميع أنحاء العالم تقريباً مند زمن بعيد .وساقه خضراء وأوراقه جالسة غير معنقة وأزهاره
زرقاء متجمعة في عناقيد طرفية وأخري جانبية في قمة الساق .

الجزء المستعمل طبيا هو األوراق والقمم الزهرية الجافة  ،للنبات وهذه األجزاء هي التي يتم تقطيرها للحصول علي

الزيت وكلما زادت كمية السوق في النبات كلما قلت جودة الزيت الناتج من التقطير.

وقد وجـ ــد أن كمية الزيت تكون أع ــالها في األوراق وقت بدء اإلزهار  ،وفي نف ــس الوقت تكون خواص ــه جي ــدة جـداً ( قطب

.) 1987 ،

هذا وزيت النعناع يحتوي علي مادة المنتول ،المنتون  ،اسيتات المنتول  ،ولهم دور واضح علي الحساسية الناتجة

عن البرد ) ،(Shofalee, 1996ويستخدم أيضاَ كمخدر ومسكن والذي يمنع تكون سرطان القولون,الجلد,الرئة وإضافة

إلي ذلك يحتوي علي نوع من الكحوالت يسمى( European Journal of Clinical Nutrition ) ) Perillyl alcohol
( 200
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ويستعمل النعناع البلدي محسناً للطعم في الماكوالت وزينه في األغراض الصناعية كاللبان والمنتجات الغدائ ـ ــية

والمستحــضرات الصيدلية وفي معاجـ ــين األسنـ ــان  ،ويستعمل كذلك مغلي مثـ ــل الشاي في عـ ـالج اإلنتفاخ والمغ ــص ( قطب

.) 1987 ،

وعلي ذلك نظ اًر لفوائده المتعددة جري اإلهتمام بالنهوض بزراعته وتحسينها بطرق عدة منها التسميد الكيماوي والعضوي

والحيوي ورش النباتات بخامس اكسيد الفوسفور كسماد كيماوي فوسفاتي بمعدالت مختلفة لتحديد أنسبها.
الهدف من البحثObjective :

 -1دراسة تأثير السماد الحيوي الفوسفورين علي نباتات النعناع
 -2تحديد أنسب معدل رش بخامس اكسيد الفوسفور سواء الملقحة بالفوسفورين أو الرش بخامس اكسيد الفوسفور فقط
 -3دراسة العالقة واالرتباط البسيط بين الصفات الموروفولوجية المدروسة
الدراسـات السابقـة Literature Review :
أ – ثأثير األسمدة الحيوية:

حسن وعمل علي زيادة المجموع
وجد العديد من البحاث أن تلقيح نباتات النعناع بالعديد من األسمدة الحيوية قد َ
الجذري وكذلك المجموع الخضري للنباتات  ،ومن ذلك أوضح ( )Kaymak et al., 2008إن معاملة نباتات النعناع

بالسماد الحيوي الريزوباكترين والفوسفورين قد عمل علي زيادة طول الجذور ومحتوي المادة الجافة بالجذور وكان ذلك
واضحاً ومعنوياً بالمقارنة بمعاملة الشاهد (الكونترول  ،الغير معاملة بالملقح).

وعالوة علي ذلك ،فإن تلقيح شتالت النعناع بسماد الفوسفورين المحتوي علي فطريات الميكوري از بجانب إحتوائة علي

بكتريا الباسيلليس زود معنوياً إرتفاع النباتات ( )Gupta et al., 2002وكذلك الوزن الطازج للنباتات ومحصول المادة
الجافة ( )Asen et al , 2008وعلي نباتات أخري تم معاملتها وتلقيحها باألسمدة الحيوية ،مثل ما أوضحه وأشار إليــه

(Eldin , 2007

 )Mahfouz and Sharafبإضافة خليط من كل من( (Azotobacter chroccocum,

 Azospirillum liboferum, Bacillus megatheriumقد أنتجوا زيادة في النمو الخضري لصفات ارتفاع النباتات

،عدد األفرع والوزن الطازج والجاف للنباتات عند مقارنة المعامالت السابقة بمعاملة التسميد الكيماوي .إضافة علي ذلك،

فقد وجد  Gharid et al., 2008عند تلقيح نباتات الـ ـبردقوش والشمر بخليط من Bacillus , Bacillus polymyxa ,

cireulans

 Azospirillium brasiliense and Azotobacter chrococum,قد أعطت زيادة في صفات النمو الخضري للنباتات.
ب – تأثير السماد المعدني:

أوضح ) Abd El – Aziz (2007أن تسميد نباتات  Codiaeum variegatumباألسمدة المعدنية عمل

علي زيادة صفات النمو الخضري وهي ارتفاع النبات ،عدد األوراق ،وطول الجذر ،والوزن الطازج والجاف لكل من األوراق

والجذور .وقد بين ) Kumar et al. (2008أن معاملة نباتات الـ  (Artemisia plallens) Davanaبالنتروجين قد زود
الصفات المورفولوجية للنباتات وعندما كانت إضافتها مع الفوسفور وبكتريا األزوسبيريللم كان ثأتيره أعلي.

وفي تجربة علي ست أصناف من النعناع ) (Mentha arvensisعند معاملتهم باألسمدة المعدنية كان ثأتيرها معنوياُ
علي الوزن الطازج للنباتات ).(Anwar et al, 2010
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Materials And Methods

أجريت تجربة عملية علي نبات النعناع لدراسة تأثير تلقيح الشتالت بالسـ ــماد الحيوي الفوسفورين والرش بمعدالت

من سماد خامس اكسيد الفوسفور علي الصـفات المورفولوجية للنباتات .تم استخ ــدام شتالت صنـ ــف النعناع البلدي في زراعة

التجربة وقد زرع ـ ـت بتاريـ ــخ  2018 / 5 / 3في أصص بالستيكية قطرها  25سم مملوءة بترب ـ ــة رملي ـ ـ ـ ـ ــة .تم تلقيح

الشتالت بالمعامالت التي احتاجت ألي استخدام السماد الحيوي قبل الزراعة بحوالي ساعتين نظ اًر لنقع جذورالشتالت في

محلول الصمغ العربي أوالً ،ثم وضعها في مخلوط الكيس الذي به البيئة المحتوية علي الكائنات الدقيقة المثبتة للنتروجين

وهي الباسيلليس والميسرة للفوسفور ايضا المتواجدة بالسماد الحيوي .بعد ذلك تم رش النباتات بسماد خامس اكسيد الفوسفور
بالمعدالت المستخدمة في المعامالت علي دفعتين بتاريخ  2018 /5/16ثم بتاريخ  2018 / 5 / 30م علي التوالي.
المعامالت المستخدمة:

اشتملت التجربة علي ست معامالت مختلفة وهي:
 الكونترول ( )controlالمقارنة السماد الحيوي بمفرده السماد الحيوي  +خامس اكسيد الفوسفور بمعدل % 0.5 السماد الحيوي  +خامس اكسيد الفوسفور بمعدل % 1.0 السماد الحيوي  +خامس اكسيد الفوسفور بمعدل % 1.5 سماد خامس اكسيد الفوسفور فقط بمعدل % 1تصميم التجربة:

صممت تجربة بنظام القطاعات الكاملة العشوائية ) (RCBDفي ثالث مكررات (كل مكررة عبارة عن أصيصين).

القراءات المأخوذة:

أخذت بعض القراءات على الصفات المورفولوجية لنباتات النعناع عند تاريخ  2018 / 5 / 23م بعد الدفعة األولي

من التسميد ،و بتاريخ  2018 / 6 / 7ف بعد الدفعة الثانية من الرش بسماد خامس اكسيد الفوسفور ) (P2O5أي بعد
سبعة أيام من الرش في كل مرة ( عند عمر  3أسابيع 5 ،أسابيع ،علي الترتيب) وكانت القراءات كما يلي:

أ .صفات النمو الخضري:

 -1ارتفاع النباتات (سم)
 – 2عدد األوراق

 -3الوزن الطازج (جم)

 -4الوزن الجاف (جم) عند °65م

ب .المحتوي الكيماوي لألوراق:
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تم تقدير محتوي األوراق من كل من النيتروجين ،الفوسفور ،البوتاسيوم والحديد كنسب مئوية في كال عمري الدراسة

(عمر  3أسابيع ،عمر  5أسابيع) بالطرق اآلتية:

 –1نسبة النيتروجين الكلي :تم تقديرها كما هو متبع في طريقة (.(Kock and Mc Meekin,1924
 – 2نسبة الفوسفور :تم تقديرها أيضا بطريقة ).(Troug and Mayers,1939
 –3نسبة البوتاسيوم والحديد :قد تم تقديرهما بالطريقة المتبعة لـ ).)A.O.A.C,1980
التحليل اإلحصائي:

تم استخدام طريقة  )1980( Snedecor and Cochranللمقارنة بين المعامالت ،وقد أستخدم لمقارنة المتوسطات

بين المعامالت طريقة )  (L S Dعند مستوي معنوية ( .)0.05وقد تم أيضاً تقدير معامل االرتباط البسيط Simple

 Correlation Coefficientلمعرفة مدي ارتباط الصفات المدروسة ببعضها عند مستوى (  ) 0.05باستخدام طريقة

التحليل اإلحصائي (  )SPSSباستخدام معادلة بيرسون.
النتائج ومناقشتهاResults And Discussion :

من جدول ( )1اتضح جلياً أن المعامالت المدروسة المختلفة قد أثرت معنوياً علي الصفات المورفولوجية لنباتات

النعناع .حيث نجد أن معاملة خامس اكسيد الفوسفور بتركيز  + % 2.0السماد الحيوي الفوسفورين يليها في الترتيب معاملة
خامس اكسيد الفوسفور بتركيز  + % 1الفوسفورين ،ثم معاملة خامس اكسيد الفوسفور بتركيز  + % 3الفوسفورين علي
التوالي المسجلين ألعلــي القيم في كل الصفات المدروســة بليهم في ذلك معاملة السماد المعدني فق ــط ( يوريا بتركيز)% 1

تم يتبعها معاملة الفوسفورين بدون أية إضافات معدنية (السماد الحيوي فقط).

كانت معاملة خامس اكسيد الفوسفور بتركيز  % 2.0مع تلقيح الشتالت بسماد الفوسفورين الحيوي هي األكثر

فاعلية في معظم الصفات المدروسة في قياسات النمو بتاريخ  2018 / 5 / 23م (عمر  3أسابيع) بعد اإلضافة األولي

لسماد خامس اكسيد الفوسفور ،ولم يكن لهذه المعامالت تأثي اًر معنوياً علي صفات ارتفاع النبات فقط .وكان هذا التأثير
للمعامالت واضحاً تمام الوضوح عند أخد قياسات النمو بعد اإلضافة الثانية للفوسفور بتاريخ 2018 / 6 / 7م ( عمر 5

أسابيع) حيث بدأت استجابة النباتات أكثر وضوحا  ( .جدول  )2كانت المعامالت بداية من معاملة خامس اكسيد الفوسفور

 % 2.0ومعها الفوسفورين هى األكثر فاعلية في زيادة صفات النمو الخضري وقياساته المختلفة ،يليها في الترتيب تركيز

 %3 ،%1مع سماد الفوسفورين لكليهما ثم السماد المعدني فقط يليه التلقيح بالسماد الحيوي للشتالت .كانت المعاملة
الكنترول قد سجلت أقل القيم لكل الصفات المدروسة.

بالنظر الي دور السماد الحيوي الفوسفورين وتأثيره علي نباتات النعناع يتضح لنا نظ اًر الحتوائه علي الكائنات

الدقيقة التي تيسر الفوسفور والتي تحتاج في بداية حياتها الي جرعات تنشطيه منه وهذا ما تم إعطائه بالـرش بسمـاد خامس
اكسيد الفوسفور في هذا الصدد وقد فسر ( Subba Rao )1984أن األسمدة الحيوية المحتوية علي بكتريا الباسيلليس

الميسرة للفوسفور والتي تنشط العمليات الحيوية المختلفة وتحول المركبات المعقدة الي مركبات بسيطة سهلة االمتصاص

بواسطة جذور النباتات وبالتالي تعمل علي زيادة صفات النمو الخضري.
وكذلك بالنظر إلي دور السماد الفوسفاتي ودور عنصر الفوسفور علي النباتات ،والذي أوضحه وفسره كل من

 Abou El- Salehein and Ahmed (1996وكذلك ) Fekry et al. (2003الي تواجد العنصر سواء

من عملية تيسيره بواسطة الكائنات الحية الدقيقة المفيدة أو بالرش بخامس اكسيد الفوسفور علي األوراق وبالتالي دورها في

تنشيط عمليات التمثيل الغذائي باألوراق وانتقال المواد الغذائية أو تخزينها باألوراق إلعطاء اللون الطبيعي لألوراق وزيادة
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كفاءتها في عملية التمثيل الضوئي وزيادة وزنها الطازج .وهذه النتائج المتحصل عليها متوافقة مع المتحصل عليها من كل
من:

;Gupta et al., 2002; Mahfouz and Sharaf Eldin, 2007; Asen et al., 2008; Gharib et al., 2008
علي تأثير األسمدة الحيوية علي النباتات ،وتتوافق أيضاً مع نتائج دراسة كل من:

Kaymak et al ., 2008

Abd El- Aziz, 2007, Kumar et al., 2008; Anwar et al., 2010

علي األسمدة المعدنية .ومن ذلك نجد أن أحسن المعامالت والتي أعطت أعلي النتائج هو معاملة الرش بخامس اكسيد

الفوسفور بنسبة  % 2.0بجانب تلقيح الشتالت بسماد الفوسفورين الحيوي علي الصفات المورفولوجية المدروسة .

بالنظر إلي جدولي ) ،( 3،4واللذان يوضحان محتوي األوراق من النسب المئوية لكل من النيتروجين ،الفوسفور،

البوتاسيوم والحديد ،يتضح لنا جليا أن المعاملة المستخدم فيها السماد الحيوي النيتروبين مع رش النباتات بتركيز % 2من
خامس اكسيد الفوسفور ،قد أعطي زيادة معنوية في نسب العناصر المذكورة سابقا يليها في ذلك المعاملة الفوسفورين 01 +

 %رش بخامس اكسيد الفوسفور ،في حين كانت أقل القيم لنسب العناصر المقدرة هي معاملة المقارنة الكونترول.

من ذلك نجد أن السماد الحيوي الفوسفورين يحتوي العديد من بكتيريا الباسيلليس والتي بدورها تيسر هذا العنصر للنبات

وتكون منه مركبات الطاقة الالزمة لزيادة نمو النباتات والعمليات الحيوية المختلفة وإمتصاصها للعناصر الغذائية وبناء
الخاليا ) .( Pacovesky et al.,1991وعند النظر إلي دور عنصر الفوسفور وأهميته في النباتات ،فهو يلعب دو ار هاما

في عمليات األيض الغذائي لنمو النبات من خالل زيادة المادة الجافة باألوراق والتي تؤدي إلي زيادة أعدادها .تعتبر األوراق

المركز الرئيسي لكفاءة النبات في عملية التمثيل الغذائي والتمثيل الضوئي وبناء الخاليا ،وبوجود عنصر الفوسفور يكون
هناك زيادة في بناء الخاليا واألنسجة وبالتالي زيادة محتواها من العناصر الغذائية والتي لها أدوار هامة في العمليات الحيوية
المختلفة بالنباتات ).(Bakry et al., 1994; Abou El-Salehein et al., 2009

جدول ( :)1تاثير السماد الحيوى اكسيد الفوسفورين علي صفات النمو لنباتات النعناع بتاريخ ( 2018/5/23عمر  3اسابيع
من الشتل )
ارتفاع
المعامالت
النبات
15.33
المقارنه
18.00
الفوسفورين
الفوسفورين%1 +خامس اكسيد الفوسفور 21.00
الفوسفورين%2 +خامس اكسيد الفوسفور 21.67
الفوسفورين%3 +خامس اكسيد الفوسفور 19.70
19.60
الرش بخامس اكسيد الفوسفور %1
NS
قيمة  LSDمستوى %.05

عدد
االوراق
15.77
21.30
29.00
29.63
24.47
24.30
0.51
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الوزن
الطازج جم
2.70
3.33
4.37
6.10
4.26
3.57
1.06

الوزن الجاف طول الجذر
سم
جم
3.43
0.53
4.85
0.73
5.75
1.15
6.00
1.35
5.89
1.11
5.54
0.96
0.08
0.07
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جدول ( : )2تاثير السماد الحيوى اكسيد الفوسفورين علي صفات النمو لنباتات النعناع بتاريخ ( 2018/5/23عمر  5اسابيع
من الشتل )
عدد
االوراق
16.47
21.46
29.00
31.50
27.15
28.33
1.78

ارتفاع
المعامالت
النبات
16.40
المقارنه
19.80
الفوسفورين
الفوسفورين%1 +خامس اكسيد الفوسفور 21.32
الفوسفورين%2 +خامس اكسيد الفوسفور 22.12
الفوسفورين%3 +خامس اكسيد الفوسفور 21.07
20.22
الرش بخامس اكسيد الفوسفور %1
0.22
قيمة  LSDمستوى %.05

الوزن
الطازج جم
3.33
4.25
6.35
7.27
4.86
4.55
0.22

الوزن الجاف جم عند 65
درجه م0
0.59
0.78
1.22
1.59
1.15
0.96
0.08

جدول (: )3؛ تاثير السماد الحيوى اكسيد الفوسفورين علي صفات النمو لنباتات النعناع بتاريخ ( 2018/5/23عمر 3
اسابيع من الشتل )
النيتروجين
المعامالت
1.161
المقارنه
1.310
الفوسفورين
الفوسفورين%1 +خامس اكسيد الفوسفور 1.761
الفوسفورين%1 +خامس اكسيد الفوسفور 1.751
الفوسفورين%1 +خامس اكسيد الفوسفور 1.703
1.541
الرش بخامس اكسيد الفوسفور %1
0.044
قيمة  LSDمستوى %.05

الفوسفور
0.243
0.322
0.372
0.386
0.364
0.345
0.004

البوتاسيوم
2.701
2.821
3.009
3.107
2.915
2.833
0.074

الحديد
0.112
0.140
0.160
0.177
0.144
0.133
0.010

جدول ( : )4تاثير السماد الحيوى اكسيد الفوسفورين علي صفات النمو لنباتات النعناع بتاريخ ( 2018/5/23عمر  5اسابيع
من الشتل )
التيتروجين
المعامالت
1.312
المقارنه
1.460
الفوسفورين
الفوسفورين%1 +خامس اكسيد الفوسفور 2.375
الفوسفورين%1 +خامس اكسيد الفوسفور 2.412
الفوسفورين%1 +خامس اكسيد الفوسفور 2.245
2.239
الرش بخامس اكسيد الفوسفور %1
0.021
قيمة  LSDمستوى %.05

الفوسفور
0.261
0.330
0.380
0.389
0.375
0.357
0.001
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البوتاسيوم
2.400
2.619
2.822
2.915
2.736
2.172
0.053

الحديد
0.070
0.081
0.113
0.141
0.096
0.086
0.008
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