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تقييم تأثير استخدام بعض االسمدة الكيميائية على بعض الصفات الفسلجية والوراثية وبعض المواد
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الملخص

أجريت تجربة السنااييي سنعة  5كغنم فن الموسنم الا ارعن  2013علن ابنات الكنرفل المحلن  Apium graveolens L .لتحييني كانا ة اسنتميام مسنتويات
ممتلاة م اسمية الاتروجي والاساور وتيامالتهما علن الفناات الاسنلجية والو ار ينة والمنواي الاعالنة لابنات الكنرفل ،واسنتميم تفنميم التجربنة العاملينة
 Factorial Experimentباستعمال ال ة مستويات م الاتروجي عل هيئنة سنماي اليورينا  (N%46 (NH2)2COو ال نة مسنتويات من الاسناور
عل هيئة سماي سوبر فوساات الكالسيوم ال ال ن  P2O4%45 Ca(H2PO4)2و ال نة مسنتويات من الاتنروجي والاسناور علن هيئنة سنماي ممنتل ،
اوضحت اتائج اليراسة ما يل .:
تنني ير سننماي الاتننروجي عانني المعاملننة  N1ف ن اينناية معاويننة لتراكيننا البوتاسننيوم والفننوييوم والمغاسننيوم والمحتننوة واسننبة الايننت والم نواي الاعالننة للابننات وكاا نت
) (2.140,1.570,23.413,0.428,0.281,1.476,21.353عل ن ن الت ن نوال  .كمن ننا لن ننوح اامان ننان معان ننوت ف ن ن فن نناات الكلوروفين ننل  Aوكلورفين ننل B
والكلوروفيل الكل عاي المعاملة بتراكيا ممتلاة م األسمية .كما أ هرت اتائج تقاية ال  RAPDاحية عشر بايئ امتالفنا واضنحا فن عنيي حنام ال DNA
المتضاعاة وتباياا واضحا ف أواااها الجايئية .

الكلمات الدالة :ابات الكرفل  ،فاات فسلجية  ،معالم و ار ية ،مواي فعالة.

المقدمة

يع ني ابننات الك نرفل  Apium graveolens L.نناا اهننم محافننيل

الحجننر اسسننال ف ن تكننوي البروتياننات  9,8,7كمننا يعتبرالاسنناور م ن

المضننر التابعننة للعائلننة الميميننة  Umbelliferaeحينني يعنني الك نرفل

العاافر الرئيسية ف تغتية الابات فهو ينيمل فن عملينات امنو وتشنكل

ابن ننات ان ننائ الحن ننول  ،Biennialاو ارقن ننب مركبن ننة تات سن ننويقات ويلن ننة

وااقسام الماليا الاباتية وتكوي البنتور .ينيت الاسناور فن المرتبنة ال ال نة

تفننل الن  40سننم فن ال ننول وأاهننارب بيضننا ممضنرة فننغيرة محمولننة

م ن ن حين نني الكمين ننة الت ن ن يحتاجهن ننا الابن ننات بعن نني الاتن ننروجي والبوتاسن ننيوم

12-6

ولمع ن ن ننم المحافن ن ننيل الاراعين ن ننة  ،ا تعن ن ننرن الكن ن ننائ الح ن ن ن للعوامن ن ننل

عل اورات م لية مركبة  Compound umblesتحنوت من

شنعا اجميننة الشننكل ولهننا اعانناق قفننيرة  ،البننتالت عنناية فننغيرة 0.5

الايايائي ننة والكيميائي ننة يح ننيي تغين نرات فن ن تسلس ننل ال  DNAالح ننامن

ملننم ولواهننا ابننين او امضننر او افننار امننا البننتور فتكننو فننغيرة جننيا
مس ن حة  Flatعرضننها اكبننر م ن

الا ننووت الماق ننو

ولهننا وال مننار بايننة اللننو لهننا رائحننة

اسوكس ننجي وللكشن ن

عن ن تلن ن التغين نرات ااايت فن ن

السنناوات اسمي نرة اسننتميام الماش نرات الجايئيننة ف ن الكش ن

ع ن العوامننل

ع ري ننة اا نناتة و ع ننم ح ننار  . 1ياض ننل اب ننات الكن نرفل البيئ ننات الر ب ننة

الم ان ن نرة التن ن ن ت ن ننا ر علن ن ن تسلس ن ننل ال  10 DNAومن ن ن ب ن نني تلن ن ن

البننارية ،ويامننو ف ن جميننر اا نوا التننرك عننيا ال يايننة ولك ن يامننو بشننكل

الماش ن نرات الرميفن ننة والسن ننهلة اسسن ننتميام تقاين ننة التضن نناع

العش ن نوائ

افضل ف الترك الرملية  Sandy soilوبوجنوي اسسنمية العضنوية ، 2

المتع ن ننيي اسش ن ننكال لسلس ن ننلة DNA

يحن ن ن نتوت الك نرف ن ن ن نل عنلن ن ن اين ن نوت ني ن ن نارة Volatile oilsمنا نهن نا -60

) Polymorphic DNA (RAPDالت ن تتسننم ببسننا تها وسننرعتها

Amplified

Random

 Limonene %70و β.Selinene %15-10ومركنبن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نات

وع ننيم ت لبهن ننا لكمين ننة كبي ن نرة م ن ن الن ن ن

الن ن Phthalideوم نا ن ن ن نهن نا . 3 3-butylidenphthalideويحتنوت علن

مجتمعننات و ار يننة كبي نرة الحجننم ،ضننافة ل ن تننوفر عننيي كبيننر جننيا م ن

مجموعن ن ن ن ن ن ننة فالفواوين ن ن ن ن ن ننيات ماهن ن ن ن ن ن ننا  apigeninوisoquercitrinوA

البايئات العشوائية المعروفة التسلسنل الايوكليوتينيت المسنتميمة فن هنتب

و Bgraveobiosideوكاليكوس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننايي يع ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننر ب ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناسبي apin

التقايننة يسننمغ بتغ يننة ماننا ق ممتلاننة م ن مجياننات الكائاننات الميروسننة

وفيوروكيوماريا ننات

 furocumarinsم ننل  bergaptenو

 DNAوامكااين ننة ت بيقهن ننا عل ن ن

كم ننا س يت ل ننك ااجااه ننا وقت ننا ننويال وااه ننا ي ننر معق ننية وس تحت ننا الن ن

)(4

وجننوي منواي مشننعة  . 12,11كمننا ااهننا تعتبننر ريقننة جيننية للكشن

 ،umeblliferoneويحتننوت ايضننا عل ن أحمننان يهايننة عننية كننتل

عن

يحتننوت عل ن أحمننان أميايننة وم نواي مما يننة  5ويهننو واش ني وكننولي

مننية واسننر م ن الضننرر الننتت يفننيك ال  DNAم ن مننالل التغي نرات

. 6 Cholineحيي يعي الاتروجي م العاافر التن يحتاجهنا الابنات

الت تحفل ف ك افة الحامنب وفقنيا او هنور حنام جيينية علن هنالم

فن م ارحنل امننوب الممتلاننة فهننو يننيمل فن باننا البروتننوبالام والبروتياننات

اسكنناروا عانني مقاراننة اتننائج تقايننة ال  RAPDللعياننات المعاملننة والغيننر

واساايمنات ومرافقاتهنا م نل  NAD PH2 , NADH2ومركبنات ال اقنة

معاملة بعي التعرن للما رات والت يمك ا تكنو كنيليل علن حنيوي

 ATP/CTPو  GTPوفن ن تكن ننوي اسحمن ننان اسمياي ننة الت ن ن يعن نني

 . 14,13ل ننتل ه ننيفت ه ننتب

تلن ن التغين نرات فن ن تسلس ننل ال DNA
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اليراسة ل تي ير مستويات ممتلاة م األسنمية علن الفناات الاسنلجة

 -البوتاسدديوم فقننير باسننتعمال جهنناا  Flam Photometerوحسننك

مواد وطرائق العمل

-عزل ال :DNA

ال ريقة الت أوريها )(20

والمواي الاعالة والماية الو ار ية للابات.

ت ننم ع ننال ال  DNAمن ن اورق اب ننات الكن نرفل للعيا ننات المعامل ننة و ي ننر

 -تصميم التجربة والمعامالت المستخدمة

المعاملننة باسننتميام ريقننة ال  21 CTABوتننم امتبننار اوعيتننب

أجري ننت تجرب ننة س نناايي بالس ننتيكية علن ن ترب ننة مابجي ننة جاا ننت وامل ننت

باسنتميام الترحينل الكهربنائ علن هنالم اسكناروا بتركينا  %1وقنيل

بمام ننل ق ننر فتحات ننب 2مل ننم ،حي نني ق ننيرت بع ننن الف نناات الكيميائي ننة

تركي ناب ف ن

والايايائية بال رق الوارية ) (15والمبياة ف جيول . 1

وحسننبت اقاوتننب والت ن تراوحننت بنني  ،1.82-1.61تننم توحينني تركيننا

اس ننتميم تف ننميم التجرب ننة العاملي ننة  Factorial Designباس ننتميام

عياات الياا ل  25اااوجرام/ميكرولتر باستميام الما المق ر المعقم.

اربر مستويات م سماي اليوريا  N%45ه  0 ,0.5 ,1,1.5نم N
تم ننل N1و وN2و N3و ننالي مسننتويات من ن
الكالسيوم ال ال

 -تفاعالت الRAPD-PCR

سننماي س ننوبر فوس نناات

أجريننت تانناعالت التضننميم العشنوائ

 P %21هن  0.25 ,0.50,0.75نم تم نل  P1و

لق ننر الحمننن الاننووت الننياا

)(RAPD-PCRوفقآ لما تكرب  22باستميام العية AccuPower

P2و P3و ننالي مس ننتويات من ن الس ننماي المم ننتل ب نني س ننمايت اليورين ننا

 PCR premix Kitالمجهناة من شنركة  Bioneerالكورينة وحسنك

وسن ن ن ننوبر فوسن ن ن نناات م ن ن ن ن سن ن ن ننماي كبريتن ن ن ننات البوتاسن ن ن ننيوم Nو Pه ن ن ن ن

التعليمنات المرفقنة .تحتنوت كنل اابوبنة علن المكوانات األساسنية لتااعنل

0.5و1.0و 1.5م تم نل  M1و  M2و ،M3تنم ضنافة هنتب اسسنمية

البلمنرة المتسلسنل والتن تشنمل وحنية واحنية من أانايم

ال ن ن التربن ننة قبن ننل ا ارعن ننة ابن ننات الك ن نرفل وبالتفن ننميم العش ن نوائ الكامن ننل

Taq DNA

 μM 250 ،polymeraseمن ن م ن نايج القواعن نني الاتروجياين ننة ،dNTPs

Complete Randomized Designوتلن بملنا السناايي الن قنرك

 KCL mM 30 ،Tris-Hcl (pH 9) mM 10و MgCl2 1.5

اهاياتهننا بالتربننة المايجيننة وارعننت بننتور ابننات الك نرفل المحل ن بتنناري

 .mMاضنني

 ،2013/11/2وحللت تربة التجربة كما مبي ف الجيول 1

اليهننا  picomole 10من كننل بننايئ والمجهناة م ن

شننركة  OperonTech.Inc.,USAالمبيا ننة ف ن الج ننيول رق ننم  2و

جدول ) (1الصفات الفيزيائية والكيمائية لتربة الحقل

 25اننااوجرام من ال  DNAننم أكمننل حجننم التااعننل بالمننا المق ننر

التربة المزيجية
العينة
70.8
رملSand %
18.62
سلت – غرين Silt %
8.4
طين %
رملية مزيجية
نسجة التربة
1.1
E.c
7.5
1 : 1 PH
1.2
Organic Material mg/kg
*ممتبر قسم التربة  /كلية الاراعة  /جامعة تكريت

المعقم ل  µL 20لكل أابوبة.

الجدول ( :)2يوضح االسم والتسلسل النكليوتيدي للبادئات المستخدمة في
تقنية ال : RAPD

ت
1
2
3
4
5

 تحليل النبات وتقدير العناصر الغذائية:تم امت العياات الاباتينة وبشنكل عشنوائ لكنل وحنية تجريبينة وفن اهاينة

حسنك البرانامج :يورة واحنية لمنية يقيقتنا علن يرجنة حن اررة ْ 94م للمسن
األول لشري الياا تليها  40يورة تضاع تتضم كل يورة يقيقة واحية

بننات الننوا  16ننم حاننت

ب احواننة ييويننب وامننت م ن كننل عياننة وا  0.4ننم ووضننعت ف ن قانناا

علن يرجنةْ 92م لمسن القالنك ويقيقنة واحنية علن يرجنة ْ 36م لنرب
البايئات بيلياا القالك ويقيقة واحية علن يرجنة حن اررة ْ 72م لالسنت الة منر

مافنة بالهضنم ت هضنمت رينا  Wet Digestionباسنتميام ملني
وي َعي تغير لنو المحلنول
م حامض الكبريتي والبيروكلوري المركاي ُ
ل ن اللننو األبننين ال ارئننق يسلننة عل ن تمننام عمليننة الهضننم واقلننت ل ن

يورة أمينرة لمنية  7يقنائق وعلن يرجنة ْ 72م لالسنت الة الاهائينة .رحلنت
انواتج عملينة التضنميم علن هنالم األكناروا بتركينا  %1.2منر النيليل

قااا أمرة سعة  100مل وأكمنل الحجنم للعالمنة بالمنا المق نر  .وقني

الحجمن المتكنو من يانا إلمنياي المق نر بنياايم ال Hind III

تم تقيير العاافر الغتائية كاآلت :
 تقددددير تركيدددز النتدددروجي بوس ننا ة جه نناا مايكروكل ننيال Kjeldahlوحسك ال ريقة الت أوريها  17واعتمايا عل

18

لن

جهنناا المننيور الح نرارت

) (Thermocyclerإلاجناا التااعنل التضناعا بعني أ تمنت برمجتنب

هوائيننا ف ن جننو الغرفننة ووضننعت فن الاننر الكهربننائ علن يرجننة ح ن اررة

Micro

اسم البايئ
OPE-20
OPH-14
OPA-11
OPQ-20
OPN-16

التسلسل الاكليوتييت
AACGGTGACC
ACCAGGTTGG
CAATCGCCGT
TCGCCCAGTC
AAGCGACCTG

ماجننت األاابيننك بشننكل جينني واقلننت

مرحلة الامو ت جمعت العياات الاباتينة وا انت و سنلت جينيا نم جاانت
 70-65م 0ولمننية  72-48سنناعة ولحنني

العياننات باسننتميام جهنناا)(Nanodrop, Germany

 Eco RIولمنية 90يقيقنة بمقنيار  5فولنت /سنم  ،فحن

وال

الهنالم بعني

تفبيغب بفبغة بروميي األ يييوم لمية  45-30يقيقة تحت األشعة فنوق
البااسنجية ) (UV-Lightوفنور باسنتميام Gel Documentation

-تقددددددددددددددير الفسدددددددددددددفور بال ريق ن ن ن ن ن ننة اللواي ن ن ن ن ن ننة وباس ن ن ن ن ن ننتعمال جه ن ن ن ن ن نناا

. 23 System

 Spectrophotometerوحسك ال ريقة الت أوريها 19

تسجيل نتائج ال RAPD

38

مجلة تكريت للعلوم الصرفة2015 ) 5( 20 ،
رينق فحن

سنجلت اتنائج تقاينة ال RAPDعن

ISSN:1813 – 1662
 Universalمن ن ن ش ن ننركة  Schmeltو  21201 Haenschالم ن نناا

فنور أامنا الافنل

الكهربنائ لكنل بنايئ وتسنجيل الحنام ) (Bandsلكنل بنايئ فن جنيول

الماشي وبيرجة ح اررة  20م .

بحيي تعامل كفاة اائية يم نل وجنوي الحامنة ) (Bandك  1و يناك

 -تقدير المركبات الفعالة (:)%

0

الحامنة ) (Bandك فنار ومن هنتا الجنيول تنم حسناك العنيي الكلن

تن ننم تشن ننمي

للحام ال  RAPDالت ت هرها كل بايئة ف التراكينك الو ار ينة من ابنات

اوعين ننة وكمين ننة الاين ننوت ال ين ننارة ف ن ن العيان ننات باسن ننتعمال

جهنناا  HPLCالمجهننا م ن شننركة  Shimadzuاننو , FLC-10A

الك نرفل المننيرول وتحيينني الحننام الغائبننة والجييننية عانني المقاراننة بنني

، 2000المن ن ن ن نناوي بمقين ن ن ن ننال ال ي ن ن ن ن ن

العياات المعاملة و ير المعاملة باألسمية الكيميائية

 Spectrophotometer-Spd-6A-Uvوس ن ن ننرعة جرياان ن ن نب

 -4-3.طريقددددة اسددددتخالص الزيدددددوت الطيددددارة

of

تقن ننوم برسن ننم الكروموتن ننو ار

:Extraction Volatile oils

 -االستخالص بوساطة التقطير البخاري : Steam distillation

تننم اسننتمال
method

 Steamوالموفن ننوفة ف ن ن

distillation

وتن ننم اسن ننتميام المركبن ننات القياسن ننية لابن ننات

الك نرفل كمننا تننم ففننلها والتعننر عل ن مسنناحة حامننة الامننوت القياس ن
 Peak areaوامن اسحتجناا  Retention timeوارتانا الحنام،
ننم ت ننم قي ننال امن ن احتج نناا ومس نناحة وارتا ننا الح ننام الااتج ننة من ن حقن ن

British

العيا ننات بع نني تلن ن تم ننت مقارا ننة الح ننام التن ن حف ننلاا عليه ننا م ننر ح ننام

 pharmacopoeiaلعام 1958

المحلننول القياس ن الااتجننة تحننت ال ننرو

 -معامل االنكسار (Refractive indexدرجة):

ااسننها وكننررت العمليننة عل ن

كننل امننات العياننات الت ن تننم تشميفننها وتحننت ننرو

يم ل الاسبة بي جيك ااوينة سنقو الضنو الن جينك ااوينة ااكسنارب فن

الافننل ااسننها

 25وقي جرت القياسات ف شركة الحقنول البيضنا /بغياي/الوايرية .تنم

يرجننة ح ن اررة معياننة  24قننير معامننل اساكسننار لجميننر عياننات الايننت

حساك تركيا المركبات ف الاموت وفق المعايلنة اآلتينة وحسنك ريقنة

ال ينار باسنتعمال جهناا  Abbe Refractometerانو Abb Type

تركيز المركب في العينة=

1.2

 ، ml/minوقي تم حق العياة وسنجلت البياانات بوسنا ة الحاسنبة التن

Method

الايننت ال يننار لابننات الك نرفل ب ريقننة التق يننر البمننارت

بن ن ن ن نناأل وال الموجين ن ن ن ننة المتغي ن ن ن ن نرة

: 26

مساحة حزمة المركب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ× تركيز النموذج القياسي(المعلوم)×معامل التخفيف

ــ

مساحة حزمة النموذج القياسي

بالابن ننات ,فضن ننال ا الات ن ننروجي يعن نني عاف ن ن ار أساس ن ننيا وضن ننروريا لام ن ننو

 -التحليل االحصائي

حللننت البيااننات احفننائيا حسننك تفننميم الق اعننات العش نوائية الكاملننة

الاباتات وييمل ف العييي من العملينات الحيوينة التن تنايت الن تحاينا

 R. C. B. Dبيستميام براامج  SASم قورانت المتوسن ات حسنك

امو الابات م مالل اياية حجم وعيي الماليا وهتب الاتائج تتاق منر منا

امتبار ياك متعيي الحيوي وعل مستوة احتمالية (27 %5

توفل اليب ) ,(29,28ماعيا فنات النوا الر نك والجنا

النتائج والمناقشة

معاملن ننة السن نني رة والتركين ننا ال الن نني م ن ن الاتن ننروجي اعل ن ن القن ننيم وكاان ننت

تشننير الاتننائج ف ن الجننيول  3واسشننكال م ن

ات سنجلت

) (1.333,1.590عل ن التن نوال ويع نناة س ننبك ااما ننان ال ننوا الر ننك

 7-1ال ن تنني ير التسننميي

والجنا

الا ن ننايتروجيا والاوس ن نناات فن ن ن بع ن ننن الف ن نناات الاس ن ننلجية  ،وا ه ن ننرت

عاني اضنافة تراكينا ممتلانة من األسنمية الن ا لهنتب العاافنر

ا ار سلبية فن عملينات اساقسنام والتمنايا الملنوت وتغيينر اات نام ااسنجة

الات ننائج ا اض ننافة الس ننماي الا ننايتروجيا عا نني تركي ننا  0.5ننم ايت الن ن

الاقن ننل ) 30ات يالح ن ن م ن ن اسشن ننكال م ن ن

اي نناية معاوي ننة فن ن جمي ننر الف نناات الميروس ننة وتع نناة ه ننتب الاي نناية الن ن

 7-1ا جمين ننر الفن نناات

الميروسة تقل تيريجيا باياية تراكيا األسمية .وي هر من اسشنكال من

عافر الايتروجي والتت يعتبر م العاافر اسساسية ف ايناية تكنوي

 6 -1ا امتفا

ف ن ننبغات الكلوروفين ن نل والكاروتيا ن ننات فن ن ن اسوراق وب ن ننتل ت ن نناياي عملي ن ننة

عافر الايتنروجي بالابنات اك نر من امتفنا

بنناق العاافننر اسمننرة بحينني ااننب يشننكل %2م ن البروتننوبالام الح ن .

التركي ننك الض ننوئ واتيج ننة ل ننتل ت نناياي كمي ننة المن نواي الغتائي ننة المف نناعة
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جدول( ) 3تأثير تراكيز األسمدة على الصفات الفسلجية والوراثية والمود الفعالة لنبات الكرفس
refractive
index

)Oil (%

Ch. A+B
Mg/g

Ch. B
Mg/g

Ch. A
Mg/g

Mg
%

Na
%

K
%

المعامالت

g12.517
a21.353
b20.063
c16.787
d14.773
de14.313
def13.980

e0.279
a1.476
a1.379
b1.086
bcd0.839
cd0.716
cde0.610

f.013
a0.281
b0.174
b0.179
c0.141
c0.132
d0.112

j0.048
a0.428
b0.350
c0.291
d0.267
e0.230
f0.207

i16.940
a23.413
b22.790
b22.600
c22.150
d21.433
e20.323

d0.473
a1.570
ab1.430
abc1.307
abc1.143
bc1.050
cd0.843

i0.340
a2.140
ab2.100
b2.020
c1.917
d1.767
e1.630

d-g13.623

e0.442

d0.100

g0.172

f19.643

bc1.007

f1.413

control
N1
N2
N3
P1
P2
P3
M1

efg13.217
fg13.020

e0.367
bcd0.843

e0.036
ef0.025

h0.137
i0.086

g19.027
h17.870

cd0.870
d0.397

g1.050
h0.723

M2
M3

dry
weight
Mg/g
ab1.063
ab1.267
c0.247
a1.333
bc0.647
ab1.173
abc0.723

Fresh
weight
Mg/g
a1.590
f1.443
e1.463
d1.483
c1.517
c1.537
c1.537

h12.437
a21.243
b20.063
c16.783
d14.783
de14.240
def13.990

abc0.807

bc1.573
b1.577
b1.583

efg13.450
fgh13.217
gh13.003

ab1.213
ab0.933

ويالح ن ن ن م ن ن ن اسشن ن ننكال  3,2,1ا تراكين ن ننا البوتاسن ن ننيوم والفن ن ننوييوم
والمغاسن ننيوم ين نناياي ف ن ن أوراق الابن ننات عان نني المعاملن ننة بسن ننماي الاتن ننروجي
والاسنناور ومافننة عانني المعاملننة  N1مقاراننة مننر معاملننة المقاراننة ويقننل
عاي التيامل بياهما وهتا يتاق مر  31عاي يراستب عل ابنات البناقال
 Vicia faba L.وكننتل ي ارسننة  32ات أشننار ا تراكيننا العاافننر
الغتائين ننة تن نناياي بن ننوراق ابن ننات الك ن نرفل المعاملن ننة قياسن ننا بالاباتن ننات الغين ننر
المعاملن ن ننة .امن ن ننا اسشن ن ننكال  4،5،6يالح ن ن ن ا قن ن ننيم الكلورفين ن ننلa

شكل ( )2تأثير إضافة تراكيز االسمدة المختلفة على عنصر الصوديوم (غم)

والكلوروفيننل  bوالكلوروفيننل  a+bتقننل باينناية تراكيننا األسننمية بفننورة

في نبات الكرفس.

معاويننة قياسننا الن معاملننة المقاراننة وا سننبك اساماننان هننتا يعننوي الن
ا مستويات الكلوروفيل يمك ا تعكل التغيرات الاسلجية التن تحنيي
ف ن الابننات عانني تعرضننها لهننتب األسننمية او ا تراكيننا العاافننر ت ننب
الباا الحينوت للكلوروفينل  . 33توضنغ اسشنكال  8 , 7بني

ضنافة

تراكيا اسسمية قي أيت ل ارتاا وااماان بفنورة معاوينة فن تراكينا
الننوا الر ننك مقاراننة بعننيم اسضننافة كمننا االحن بننا قننيم الننوا الر ننك
تاياي تيريجا وبشكل معانوت عاني ايناية تراكينا األسنمية وهنتا يتانق منر
) (36,35,34,32عاي يراستهم لابات الكرفل.

شكل ( )3تأثير إضافة تراكيز االسمدة المختلفة على عنصر المغنسيوم (غم)
في نبات الكرفس.

شكل ( )1تأثير إضافة تراكيز االسمدة المختلفة على عنصر البوتاسيوم (غم)
في نبات الكرفس.

شكل ( )4تاثير إضافة تراكيز االسمدة المختلفة على كلوروفيل A
(غم) في نبات الكرفس.
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ف نناات الاي ننت الايايائي ننة الن ن الت نني ير اإليج نناب لألس ننمية فن ن الف نناات
المض نرية والمحتننوة الكيميننائ م ن العاافننر الغتائيننة للاباتننات المعامننل
وهنتا منا وجنيب  36ات سحن ايناية فن اسنبة الاينت لابنات الكنرفل عن
ضافة الحييي المملب للابات قياسا للاباتات الغير المعاملة.

شكل ( )5تأثير إضافة تراكيز االسمدة المختلفة على كلوروفيل ( Bغم) في
نبات الكرفس.

شكل ( )9تأثير إضافة تراكيز االسمدة المختلفة على نسبة الزيت (غم) في
نبات الكرفس

شكل ( )6تأثير إضافة تراكيز االسمدة المختلفة على كلوروفيل ((A+B
الكرفس

شكل( )10تأثير إضافة تراكيز األسمدة المختلفة على معامل انكسار الزيت
الطيار لنبات الكرفس

 -نتائج تقنية RAPD

اس ن ن ننتميمت تقاي ن ن ننة ال  RAPDلتقي ن ن ننيم الت ن ن نني يرات الو ار ي ن ن ننة للتراكي ن ن ننا

شكل ( )7تأثير إضافة تراكيز االسمدة المختلفة على الوز الجاف (غم) في

الممتلا ننة لألس ننمية الكيميائي ننة س ننماي اليوري ننا ,س ننوبر فوس نناات الكالس ننيوم

نبات الكرفس

ال ال ن  ,كبريتننات البوتاسننيوم عل ن ابننات الك نرفل وتل ن بالمقاراننة مننر
الاباتننات الغيننر معاملننة كمجموعننة سنني رة ,حينني أ هننرت اتننائج الترحيننل
الكهربائ لتقاية ال  RAPDلممل بايئات استميمت فن هنتب الي ارسنة
امتالفا واضحا ف عيي حام الن  DNAالمتضناعاة ,وتبايانا واضنحا فن
اواااه ننا الجايئي ننة وتلن ن تبع ننا للب ننايئ المس ننتميم واعتم ننيت ريق ننة تقي ننيم
التي يرات الو ار ية عل وجوي أو ياك الحام الااتجنة من تضناع

ق نر

معياننة م ن جياننوم الاباتننات المسننتميمة الت ن تعتمنني عل ن العننيي والمواقننر
المكملننة لتسلسننالت البايئننات عل ن ش نري الن ن DNA

شكل ( )8تأثير إضافة تراكيز االسمدة المختلفة على الوز الرطب(غم) في

المعامل ننة و ي ننر المعامل ننة وتلن ن باسعتم نناي علن ن ا ننو الب ننايئ المس ننتميم

نبات الكرفس

حينني يوضننغ الجننيول رقننم  4والشننكل  11,12ملم ن

والشننكل  9توضننغ وجننوي تنني ير معاننوت عانني ضننافة األسننمية ومافننة

ال  RAPDللبايئات المستميمة.

عاني المعاملنة  N1و N2فن الاسنبة المئوينة للاينت لابنات الكنرفل مقارانة
بالابات ننات التن ن ل ننم يضن ن

القالننك للاباتننات

اليه ننا األس ننمية وممكن ن ا تع نناة الاي نناية فن ن
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جدول ( :)4يوضح بعض التغيرات في نتائج تقنية ال  RAPDل DNAنبات الكرفس بعد المعاملة بتراكيز مختلفة م ثالث انواع م االسمدة

اسم البادئ حجم الحزمة السيطرة
C
+
400 bp
1300 bp OP-E20
+
1300 bp
OPH-14
+
850 bp
+
1200 bp
OPA-11
210 bp
850 bp
OPQ-20
600 bp
550 bp
OPN-16
450 bp
 +ظهور حزمة جديدة  - ,غياب حزمة موجودة

الكيميائية بالمقارنة مع مجموعة السيطرة
المعامالت
سوبر فوسفات الكالسيوم الثالثي
سماد اليوريا
P3
P2
P1
N3 N2 N1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

الشكل ( :)11الترحيل الكهربائي لنواتج تقنية ال  RAPD-PCRللبادئ

كبريتات البوتاسيوم
M3 M2 M1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

الشكل ( :)12الترحيل الكهربائي لنواتج تقنية ال  RAPD-PCRللبادئ

 OP-E20المرحلة على هالم االكاروز  %1.5مع الدليل الحجمي القياسي

 OPH-14المرحلة على هالم االكاروز  %1.5مع الدليل الحجمي القياسي

ل  DNAنبات الكرفس المعامل باألسمدة الكيميائية .السيطرة ( ,)Cسماد

ل  DNAنبات الكرفس المعامل باألسمدة الكيميائية .السيطرة ( ,)Cسماد

اليوريا ( ,)N3,N2, N1فوسفات الكالسيوم الثالثي ( ,)P3,P2,P1كبريتات

اليوريا ( ,)N3,N2, N1فوسفات الكالسيوم الثالثي ( ,)P3,P2,P1كبريتات

البوتاسيوم (.)M3,M2,M1

البوتاسيوم (.)M3,M2,M1

اع ن ن البن ننايئ  OP-E20حن ننام متعن ننيية متما لن ننة وممتلان ننة اسحجن ننام

ا هن ننر البن ننايئ  OPH-14حن ننام متعن ننيية متما لن ننة وممتلان ننة اسحجن ننام

لابننات الك نرفل المعامننل باألسننمية الكيميائيننة بالمقاراننة مننر الابننات الغيننر

لابننات الك نرفل المعامننل باألسننمية الكيميائيننة بالمقاراننة مننر الابننات الغيننر

معامننل حينني ا هننرت اتننائج ال  RAPDللبننايئ المننتكور هننور حننام

معامننل حينني ا هننرت اتننائج ال  RAPDللبننايئ المننتكور هننور حننام

جيينية ل  DNAالاباتنات المعاملنة بالمقارانة منر  DNAالاباتنات الغينر

جيينية ل  DNAالاباتنات المعاملنة بالمقارانة منر  DNAالاباتنات الغينر

معامل ن ننة حي ن نني االحن ن ن ا الحام ن ننة تات ال ن ننوا الجايئن ن ن ) 400او

معامل ن ننة حي ن نني االحن ن ن ا الحام ن ننة تات ال ن ننوا الجايئن ن ن ) 850او

قاعننيت كااننت موجننوية ف ن مجموعننة السنني رة لك ن امتاننت عانني معاملننة

قاعننيت كااننت موجننوية ف ن مجموعننة السنني رة لك ن امتاننت عانني معاملننة

الابن ن ننات الك ن ن نرفل ب ن ن نناألاوا ال ال ن ن ننة م ن ن ن اسس ن ن ننمية الكيميائين ن ننة ولكاف ن ن ننة

الاب ننات الكن نرفل بس ننماي اليوري ننا عا نني المعامل ننة اسولن ن والمعامل ننة ال ال ننة

المعامالت.

لسماي فوساات الكالسيوم ال ال .
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كتل الحال بالاسبة سمتاا حامة كاات موجنوية فن امن ال RAPD
ل ننل  DNAالعيا ننة الاباتي ننة الغي ننر معامل ننة حي نني تمتان ن مواق ننر ارتب ننا
البننايئ الت ن كااننت موجننوية ممننا يننايت ال ن عننيم هننور الحامننة الت ن
كاات موجنوية  40والنتت يمكن ا يقنوي الن اسعتقناي بنا هنتب الحنام
ااتجة م تي ير اضافة اسسمية الكيميائية ال ابنات الكنرفل والتن ايت
ال تغيرات ف  DNAابات الكرفل.
ا بت ننت ات ننائج ه ننتب الي ارس ننة ا ها ننا ت نني ير واض ننغ لألس ننمية الكيميائي ننة
المس ننتميمة علن ن  DNAاب ننات الكن نرفل بالمقارا ننة م ننر  DNAالاب ننات
الغير معامل حسنك اتنائج تقاينة ال  RAPDللبايئنات المسنتميمة .هنتب

الشكل ( :)13الترحيل الكهربائي لنواتج تقنية ال  RAPD-PCRللبادئ

 OPA-11المرحلة على هالم االكاروز  %1.5مع الدليل الحجمي القياسي

الاتائج تشير ال ا ابات الكرفل قي تي ر باألسمية الكيميائينة المضنافة

ل  DNAنبات الكرفس المعامل باألسمدة الكيميائية .السيطرة ( ,)Cسماد

الن ن الترب ننة علن ن مس ننتوة ال  DNAوال ننتت تم ننل باق ننيا ح ننام كاا ننت

اليوريا ( ,)N3,N2, N1فوسفات الكالسيوم الثالثي ( ,)P3,P2,P1كبريتات

موجن ننوية ف ن ن  DNAالابن ننات الغين ننر معامن ننل و هن ننور حن ننام جيين ننية ف ن ن

البوتاسيوم (.)M3,M2,M1

 DNAالابن ن ننات المعامن ن ننل باألسن ن ننمية الكيميائين ن ننة وحسن ن ننك ان ن ننو البن ن ننايئ

من الاتننائج المبياننة فن الجننيول  4والشننكل  13,12,11يمكن القننول

المسنتميم فن تقايننة ال  .RAPDباإلضنافة الن امكاايننة اسعتمنناي علن

ا معاملننة ابننات الك نرفل بنناألاوا ال ال ننة م ن اسسننمية الكيميائيننة سننبك
امتالفن ننا واضن ننحا فن ن ن اتن ننائج تض ن نناع

التغين ن نرات الحاف ن ننلة فن ن ن امن ن ن تقاي ن ننة ال  RAPDك ن ننيليل علن ن ن ت ن نني ير

ال  DNAباسن ننتميام تقاي ن ننة ال

اسسمية الكيميائية عل  DNAابات الكرفل والتت يمكن ا يقنوي الن

 RAPDبالمقاراة مر الابات الغير معامنل من حيني عنيي حنام الااتجنة

اسعتقنناي بننا تل ن اسسننمية الكيميائيننة يمك ن ا تسننبك ا نرات وتغي نرات

حي نني ه ننرت ح ننام جيي ننية بعن ني المعامل ننة باألس ننمية الكيميائي ننة كم ننا ه ننو
الحننال فن الحامننة تات الننوا الجايئن

ف تسلسل ال  DNAمفوفا اتا اضيات بكميات كبيرة.

 1200او قاعننيت للبننايئ

-تأثير إضدافة األسدمدة وتدداخالتهما فدي صدفات المدادة الفعالدة لنبدات

)(OPA-11وامتاننت حننام كااننت موجننوية قبننل المعاملننة وهننتا يعننوي ال ن

الكرفس.

حفننول تغي نرات تركيبيننة ف ن تسلسننل ال  DNAوالت ن تشننمل التكسننير
 ,breaksفقن ن ننيا  ,deletionsالعبن ن ننورtranspositions

توضننغ الشننكل التقسننيم

وال ن ن ن

تراكين ننا األسن ننمية الممتلان ننة ات كاان ننت هاال ن ن تن نني يرات متياملن ننة من ننا بن نني

 38,37وتغير ف مواقر ارتبنا البنايئ وتانو فن فعالينة اانايم البلمنرة

ااماان واياية ف تراكيا المنواي الاعالنة السنابقة بتني ير هنتب المعنامالت

 Taq DNA polymeraseوالت يمك ا تانتج عن وجنوي المركبنات

المتياملنة وكااننت مجمننل هننتب التننيامالت هننو تاننوق المعاملننة الاتننروجي

الكيميائي ننة الموج ننوية فن ن اسس ننمية الكيميائي ننة  . 39من ن ااحي ننة ام ننرة,
االح ن ن

 14توضننغ أ هاننا تننيامالت معاويننة بنني

والاسن نناور بن ننيعل تراكين ننا ات بلغن ننت

هن ننور حن ننام جيين ننية عان نني المعاملن ننة بن نناألاوا ال ال ن ننة لألسن ننمية

 dimethoxypsoralonللمعامل ن ن ن ن ن ن ننة  P1وبلغ ن ن ن ن ن ن ننت 142.96Mg/ml

الكيميائيننة كمننا و هننرت حننام جييننية عانني المعاملننة بيحنني اسا نوا ال ال ننة

Eugenic acidللمعاملنة  N1بيامنا كاانت المناية الاعالنة Cinnamic

فن حنني لننم ت هننر بنناألاوا البقيننة وهننتا يمكن ا ياسننر علن اسننال ا

 acidات بلغت  166.71Mg/mlف معاملة المقاراة جيول 5

بعن اماك ارتبنا البايئنات افنبحت مالئمنة لالرتبنا او بمعان امنر
هننور مواقننر ارتبننا جييننية للبننايئ بعنني المعاملننة باألسننمية الكيميائيننة,

جدول ( )5تراكيز المواد الفعالة  Mg/mlفي اوراق نبات الكرفس
تركيزه Mg/ml
166.71
142.96
155.81
90.81
148.22
129.30
91.64
75.51
75.41
41.92

Mg/ml

5-8- 148.22

نوع المادة الفعالة
Cinnamic acid
Eugenic acid
caffeoylquinic acid
5-p-trans-coumaroyl quinic acid
5-8-dimethoxypsoralon
Limonene
Isotravidin
Sedonolide
Lunular in
Ferulic acid
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المعامالت
Control
N1
N2
N3
P1
P21
P3
M1
M2
M3
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وم هتب اليراسة استاتج تني ير ضنافة األسنمية معاوينا فن ايناية تراكينا
البوتاسيوم والفوييوم والمغاسيوم واسبة الايت والمنواي الاعالنة للابنات.
وكنتل تننم الحفننول علن اتننائج أفضنل عانني اينناية تراكيننا األسننمية .كمننا
وجني قنيرة تقاينة ال  RAPDعلن تحييني او الكشن

عن اسضنرار التن

يمكن ن ن ا تح ن نني ها اسس ن ننمية الكيميائي ن ننة المض ن ننافة للترب ن ننة علن ن ن DNA
الاباتننات وماهننا ابننات الك نرفل ولننتل يمك ن القننول ا هننتب التقايننة يمك ن
ا تسن ننتميم باج ن ننا فن ن ن الكش ن ن

عن ن ن الملو ن ننات البيئين ننة التن ن ن تس ن ننبك

اسض نرار الو ار ي ننة للابات ننات ومن ن ااحيننة ام ننرة اش ننارت ه ننتب الي ارس ننة ا
لألسننمية الكيميائيننة اض نرار و ار يننة وكيميائيننة عل ن الاباتننات لننتل يجننك
اسلتن ن ن ناام بالكمين ن ن نات واسوق ن ن ننات اليقيق ن ن ننة عا ن ن نني اض ن ن ننافتها الن ن ن ن الترب ن ن ننة.
شكل  14المركبات الاعالة لابات الكرفل Mg/ml
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Abstract
Experiment conducted Alsnaddein capacity (5 kg) in the agricultural season in 2013 on the local plant celery
Apium graveolens L. To determine the efficiency of the use of different levels of fertilizer nitrogen, phosphorus
and their interaction on the physiological and genetic traits active substances to plant celery, and use the design
of global experience Factorial Experiment using three levels of nitrogen in the form of urea (NH2) CO (N% 46
and three levels of phosphorus in the form of fertilizer Super triple calcium phosphate Ca (H 2PO4) 2 (P2O4% 45)
and three levels of nitrogen and phosphorus in the form of mixed fertilizer, said results of the study as follows :
effect of nitrogen fertilizer when the transaction N1 significant increase in potassium, sodium, magnesium, oil
content and the percentage of active substances of plant concentrations were (2.140,1.570, 23. 413, 0.428, 0.281,
1.476,21.353) respectively. Significant decrease was also noted in recipes chlorophyll a and chlorophyll b and
the total chlorophyll concentrations at the treatment of different fertilizers. The RAPD technique results also
showed eleven initially clear difference in the number of DNA packs multiplying and clear contrast in molecular
weights.
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