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تأثير المستخلصات المائية لبعض النباتات الطبية في نسبة االنبات وتطور نمو
الرويشة والجذير لنبات الشبنت L. Anethum graveolens
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الخالصة
نفذت تجربة مختبرية في مختبرات كلية الزراعة /جامعة كربالء خالل العام  2016بهدف تأثير المستخلصات المائية
لبعض النباتات الطبية في نسبة االنبات وتطور نمو الرويشة والجذيرلنبات الشبنت  L. Anethum graveolensوتحديد
أفضل مستخلص نباتي .استعمل التصميم العشوائي الكامل  CRDبثالث مكررات وعامل واحد المستخلصات المائية =T1
ماء مقطرو  =T2الجرجير  Eruca sativaL.و  =T3الحلبة Trigonella foenum - graecum Lو =T4الحبة الحلوة
 Foeniculum vulgare.Millو  = T5الورد الماوي (ورد لسان الثور)  Anchusa strigosa Labو =T6الشبنت
 Anethum graveolens L.و  =T7الحبة السوداء  Nigella sativa L.و = T8الكمون Cuminumcyminum
Lو =T9الكزبرة . Coriandrum sativumL.اظهرت النتائج ان معامالت المستخلصات الكزبرة T9والكمون  T8أدت
الى زيادة معنوية في نسبة االنبات بلغت  %96.70و %95و اعلى سرعة انبات بلغت1.38بذرة.اليوم1-و 1.35
بذرة.اليوم1-بينما أعطت T9و T8و T5اعلى طول الجذير بلغ  4.05سم و  3.02سم و  2.31سم على التوالي.تفوقت المعاملة
 T8في إعطاء اعلى متوسط لطول الرويشة والوزن الجاف للجذير وبلغ  7.58سم  1.03ملغم .بينما تفوقت معاملة T9
معنويا في إعطاء اعلى متوسط لقوة البادرة والوزن الجاف للرويشة بلغ  958و  3.00ملغم  ,في حين أعطت معاملة
المقارنة T1اقل متوسط لنسبة اإلنبات و سرعة االنبات وطول الجذير وطول الرويشة والوزن الجاف للجذير وقوة البادرة
والوزن الجاف للرويشة بلغ  % 80و1.14بذرة.اليوم 1-و 1.66سم و 6.63سم و 0.80ملغم و 665و 2.86ملغم بالتتابع .أدت
المستخلصات T7و T4و  T2و T3الى تثبيط كل الصفات.
الكلمات المفتاحية  :نسبة االنبات .المستخلصات المائية .الشبنت
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المقدمة

تختلف النباتات الطبية في محتوياتها من المواد الكيميائية وكذلك مراحل نموها ,إذ ان لها دور ًا كبيراً ومهما ً في حياة
اإلنسان والنبات لكثرتها ,وتعدد أنواعها ,واتساع استعماالتها ] [1أن االتجاه الحديث هو االبتعاد عن استعمال األسمدة
ومنظمات النمو الكيمياوية باختالف أنواعها وتراكيبها وذلك لتأثيرها السام والضار في حياة اإلنسان والحيوانات والنباتات
لذا اتجه ذو االختصاص الى ايجاد مواد أكثر أمانا في تنمية المحاصيل وزيادة انتاجها ونسبة انباتها من خالل استعمال
المستخلصات النباتية الطبيعية (منشطات النمو الصديقة للبيئة) ]2و ,[3وتحتوي المستخلصات النباتية تحتوي على مركبات
عديدة منها األحماض العضوية ,األحماض العطرية االروماتيه ,الكومارينات ,الفالفونويدات ( , )Flavonoids
التانينات(  ,)Tanninsالقلويدات ) ,(Alkaloidsالكاليكوسيدات ( , )Glycosidesالتربينويدات والستيرويداتفضال عن
بعض الغازات السامة ] .[10كما وتعمل هذه المستخلصات إلى تشجٌ ع العملٌيات الف سٌيولوجٌ ية ًفي البذور مثل كسر طور
السكون ].[4
يعد الشبنت )Anethum graveolens L. ( Dillهو احد نباتات العائلة الخيمية  Apiaceaeموطنه األصلي جنوب غرب
اسيا و أوربا ][11هو االعشاب الورقية المهمة وذلك لقيمته الغذائية والطبية العالية إذ يستعمل كتابل و طارد للريح,
ومضاد للتشنج ولعالج اإلمساك ويقلل من رائحة الفم الكريهة ,فضال عن انه مضاد للدهون والكوليسترول
واالكسدة ]. [ 12نتيجة لألهمية الغذائية والطبية لنبات الشبنت فقد ارتأينا في هذا البحث استعمال بعض المستخلصات النباتية
وتأثيرها في عملية انبات ونمو الشبنت وتعد هذه العملية واحدة من عميات التضاد الحياتي ) (Allelopathyالذي يعرف
بأنه عبارة عن نواتج المركبات الثانوية تنتج من خالل العمليات األيضية من قبل النباتات واألشنات والفطريات
والبكتريا ] . [13أوضح صالح واخرون 2010 ,ان المستخلص المائي للجرجير خفض نسبة االنبات وطول الجذير والرويشة
ووزنهما الجفاف .وجد  El-Refaiواخرون  2004,أن مستخلص الجرجير أعطت أعلى نسبة إنبات لبذور وطول
المجموع الخضري مقارنة مع مستخلص اللهانه لمحصول القطن .ذكر حماد واخرون 2009 ,ان مستخلص الحبة السوداء
اعطى اعلى نسبة لإلنبات مقارنة مع مستخلص الحبة الحلوة والحلبة ومعاملة المقارنة .تهدف هذه الدراسة الى معرفة تأثير
المستخلصات المائية لبذور ثمانية أنواع من النباتات الطبية هي- :الجرجير والحلبة والحبة الحلوة والورد الماوي (لسان
الثور) والشبنت والحبة السوداء والكمون والكزبرة في انبات وتطور الجذير والرويشة لنبات الشبنت .

المواد وطرائق العمل
نفذت هذه التجربة في مختبرات كلية الزراعة /جامعة كربالء استخدم التصميم العشوائي الكامل (  )CRDبثالث
مكررات وبعامل واحد المستخلصات المائية للنباتات الطبية وهي  =T1ماء مقطرو =T2الجرجير Eruca sativaL.
و  =T3الحلبة Trigonella foenum - graecum Lو  =T4الحبة الحلوة  Foeniculum vulgare.Millو  =T5الورد
الماوي (ورد لسان الثور)  Anchusa strigosa Labو  =T6الشبنت  Anethum graveolens L.و  =T7الحبة السوداء
 Nigella sativa L.و =T8الكمون Cuminumcyminum Lو  =T9الكزبرة  ,Coriandrum sativumL.حضرت
المستخلصات المائية للنباتات أعاله ,وذلك بأخذ  20غم من البذور بعد تنظيفها واذيب كل منهما في لتر من الماء وتركت
 24ساعة بعدها رشحت بثالث طبقات من قماش الشاش لفصل العوالق الكبيرة ,بعدها رشح المحلول بطبقة ترشيح وقمع
زجاجي ووضع كل منها في قنينة خاصة تحمل رمزاً معين لالستدالل عليها ] .[6جلبت بذورنبات الشبنت من المكاتب
الزراعية وتم تنظيفها من الشوائب والبذور الغريبة المرافقة لها بعدها انتقيت البذور سليمة وضعت  20بذرة من نبات
الشبنت في أطباق بتري ذات قطر  10سم بعد وضع ورقة ترشيح ) )Wathmann.No.1داخل كل طبق وأضيف بعد ذلك
لكل طبق 20مل من كل من المستخلصات المحضرة سابقا وكانت البادرات تسقى بالمستخلصات في وقت الحاجة أما معاملة
المقارنة فقد تم إضافة الماء المقطر إليها فقط استمرت التجربة ][7ايام تم خاللها حساب ماياتي- :
 - 1نسبة اإلنبات%
1
 - 2سرعة االنبات بذرة.يوم  - :حسبت من خالل عدد البذور النابتة على عدد األيام الالزمة منذ بداية االنبات
 - 3طول الجذير والرويشة سم- :بعد انتهاء مدة فحص االنبات تم اخذ عشر بادرات طبيعية وبشكل عشوائي وتم قياس
طول الجذير والرويشة بالمسطرة واستخرج المعدل لهما].[16
 - 4الوزن الجاف للجذير والرويشة (ملغم) - :تم اخذ نفس البادرات المستعملة لقياس طول الجذير والرويشة وضعت
في أكياس مثقبة في فرن كهربائي على درجة حرارة 80م ولمدة  24ساعة ثم وزنت واستخرج معدل الوزن
الجاف ][15
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 - 5دليل قوة البادرة = نسبة االنبات*(طول الجذير+طول الرويشة)
 - 6حللت البيانات احصائيا للصفات المدروسة بتحليل التباين وقورنت المتوسطات باستعمال اقل فرق معنوي عن
مستوى احتمالية .[17]0.05

النتائج والمناقشة
- 1نسبة اإلنبات ()%
يظهر الجدول(  ) 1والشكل (  )1إن هناك فروق معنويةبين  T9و T8في متوسطات نسبة اإلنبات%مع اختالف انواع
المعامالت وقد أعطت المعاملة (T9مستخلص الكزبرة)أعلى قيمة بلغت  %96.70والذي لم يختلف معنويا عن
المعاملة(T8مستخلص الكمون) والتي بلغت قيمتها %95أي بزيادة مقدارها% 20بالنسبة لمعاملة T9و  %20بالنسبة
لمعاملة T8مقارنة معالمعاملة T1والتي بلغت %80.00وقد تبع ذلك انخفاض في متوسطات نسبة االنبات عند
المعامالت  T6و  T7و  T5و  T4و  T3و T2إذ بلغت %20 , % 21.70, % 48, % 55, % 65 , % 78.3على
التوالي  ,وقد يعود سبب هذا التغاير بين المعامالت الى كون المعامالت تنتمي الى عوائل مختلفة واحتوائها على كمية
ونوعية مواد كيميائية تؤثر في الجنين وتعمل على تثبيط نسبة االنبات مثل الدهون والمواد الهالمية والقلويدات والتانينات
ومركبات اخرى] 7و.[18

- 2معامل سرعة االنبات (بذرة.يوم )1-
يظهر الجدول ( )1والشكل ( )2إن هناك فروق معنوية في متوسطات معامل سرعة االنبات مع اختالف انواع المعامالت
وقد أعطت المعاملة (T9مستخلص الكزبرة) أعلى قيمة بلغت 1.381بذرة.يوم  1-والتي لم يختلف معنويا عن المعاملة T8
والتي بلغت قيمتها 1.351بذرة.يوم  1-أي بزيادة مقدارها %20و%18على التوالي مقارنة مع المعاملة  T1والتي
بلغت 1.143بذرة.يوم  1-وقد تبع ذلك انخفاض في متوسطات معامل سرعة االنبات عند المعامالت  T6و  T4و  T5و T7
و  T3وT2إذ بلغت 0.29 , 0.31 ,0.69 , 0.79,0.93 ,1.12بذرة .اليوم1-على التتابع  ,وقد يعود سبب اختالف فعل
المواد الفعالة او اختالف نوع المادة في كل مع املة التي يمكن ان تعمل بشكل تحفيزي كما حصل في  T9و  T8او تعمل في
بشكل تثبيطي كما في بقية أنواع المعامالت ].[8

- 3قوة البادرة
يوضح الجدول (  )1والشكل ( )3إن هناك فروق معنوية في متوسطات قوة البادرة مع اختالف انواع المعامالت وقد أعطت
المعاملة (T9مستخلص الكزبرة) أعلى قيمة بلغت 958تلتها المعاملة T8والتي بلغت قيمتها 710أي بزيادة
مقدارها  %44.1و %6.8على التواليمقارنة مع المعاملة  T1والتي بلغت 665وقد تبع ذلك انخفاض في متوسطات قوة
البادرة عند المعامالت T5و  T6و  T7و T4و  T2و T3إذ بلغت 59 , 72 , 277 , 506 ,581 , 627على التوالي  ,وقد
يعود سبب تفوق المعامالت  T9و T8لتفوقهما في نسبة اإلنبات.

- 4طول الجذير(سم)
أظهرت نتائج الجدول ( )1والشكل ( )4إن هناك فروق معنوية في متوسطات طول الجذر سم مع اختالف انواع المعامالت
وقد أعطت المعاملة (T9مستخلص الكزبرة) أعلى قيمة بلغت  4.05سم تليها المعاملتان  T8و T5وبلغ متوسط طول الجذير
لهما 3.02سمو  2.31سم على التتابع أي بزيادة مقدارها %2.39و %136و % 39على التتابع مقارنة مع المعاملة  T1والتي
بلغت 1.66سم وقد تبع ذلك انخفاض في متوسطات طول عند المعامالت  T7و  T6و T4و  T2و T3إذ بلغت 1.57و 1.26
و  0.57و  0.47و 0.21سم على التوالي  ,وقد يعزى سبب تفوق المعامالت T9و T8و T5الى تفوقهما في نسبة اإلنبات
أواخذت وقتا أطول في نموها من التي لم تنبت .اما بالنسبة لالنخفاض فيعود السبب الى وجود مواد سامه تثبط زيادة
المجموع الجذري او ربما ترتبط بأنزيمات تكوين االوكسين مما يؤدي الى عرقلة تكوينه او تكوينه بنسبة قليلة ال تكفي
الستطالة الجذير ].[8

- 5طول الرويشة
أظهرت نتائج الجدول ( )1والشكل (  )5إن هناك فروق معنوية في متوسطات طول الرويشةسم مع اختالف انواع
المعامالت وقد أعطت المعاملة ( T8مستخلص الكمون) أعلى قيمة بلغت 7.58سمالتي لم تختلف معنويا عن المعاملة T9
والتي بلغت قيمتها 7.33سم أي بزيادة مقدارها% 14.3و %10.6على التوالي مقارنة مع المعاملة T1والتي بلغت 6.63سم
وقد تبع ذلك انخفاض متوسطاتطول الجذيرعند المعامالت T7و  T5و  T4و  T2و T3إذ بلغت6.23و  6.21و 5.13و
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 4.26و  3.36و  2.22سم على التتابع  ,وقد يعزى سبب تفوق المعامالت T8و  T9الى تفوقهما في نسبة اإلنبات اخذت
وقتا أطول في نموها من التي لم تنبت مما زارد من طول الرويشة.اما بالنسبة النخفاض المعامالت T7و  T5و T4
و T2و T3فيعود السبب الى وجود بعض المركبات الفعالة مثل القلويدات والكاليكوسيدات والتاينينات التي تعمل في تثبيط
انقسام واستطالة الخاليا ومن ثم اختزال طول الرويشة ].[7

- 6الوزن الجاف للجذير
أوضحت نتائج الجدول (  )1والشكل (  )6إن هناك فروق معنوية في متوسطات الوزن الجاف للجذيرمع اختالف انواع
المعامالت وقد أعطت المعاملة (T8مستخلص الكمون) أعلى قيمة بلغت 1.03ملغم التي لم يختلف معنويا عن المعاملة
T9والتي بلغت قيمتها  0.86ملغم أي بزيادة مقدارها% 28.8و%7.5على التوالي مقارنة مع معاملة  T1والتي بلغت 0.80
ملغم ,وقد تبع ذلك انخفاض في متوسطات الوزن الجاف للجذيرعند المعامالت T6و  T7و  T5و T4و  T2وT3إذ
بلغت 0.46و  0.56و  0.16و  0.10و  0.10و0.10ملغم على التتابع  ,وقد يعزى سبب تفوق المعامالت T8و T9الى
تفوقهما في نسبة االنبات وطول الجذير مما يدل على انها بذور قوية لها القدرة على تكوين مواد جديدة وبسرعة ينتج عنها
زيادة في تراكم المادة الجافة للجذير].[11

- 7الوزن الجاف للرويشة
أوضحت نتائج الجدول ( )1والشكل (  )7إن هناك فروق معنوية في متوسطات الوزن الجاف للرويشة ملغممع اختالف
انواع المعامالت وقد أعطى ( T9مستخلص الكزبرة) أعلى قيمة بلغت  3.00ملغم التي لم يختلف معنويا عن المعاملة T8
والتي بلغت قيمتها  2.96ملغم  ,أي بزيادة مقدارها4.9%و %3.5على التتابع مقارنة مع المعاملة  T1والتي بلغت 2.86
ملغم  ,وقد تبع ذلك انخفاض في متوسطات الوزن الجاف للجذيرعند المعامالت  T6و T7و  T5و  T4و  T2و T3إذ بلغت
 2.40و  2.40و 2.30و 1.90و 1.00 1.20ملغم على التوالي  ,وقد يعزى سبب تفوق المعامالت T9و  T8الى تفوقهما في
نسبة اإلنبات وطول الرويشة مما يدل على انها بذور قوية تنتج بادرات قوية تنمو بسرعة تؤدي الى زيادة الوزن الجاف
للرويشة ].[9
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جدول ( )1تأثير المستخلصات النباتية في بعض صفات انبات بذور الشبت
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قوة البادرة

نسبة االنبات
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()%
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1-
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وزن الجاف الجذير
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الجاف

الجذير(سم)
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( T1المقارنة)
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1.14
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3.36
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T7
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1.11

581
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T8
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3.02

7.58
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2.96

T9

96.70
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0.86

3.00

L.S.D
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Abstract
An experiment was conducted at the laboratories of College of Agriculture – Kerbala
University during 2016. The aim of this study was to the effect of water extracts of medicinal
plants germination percentage and development of plumule and radicle growth .The
completely randomized design with three replicates was usedin each experiment consisted of
water extracts (T1= Distilled water),(T2= Eruca sativa Eruca sativa L),(T3= Fenugreek
Trigonella foenum - graecum L),(T4= Sweet FennelFoeniculum vulgare.Mill),(T5=Borage
Anchusa strigosa Lab),(T6=Dill Anethum graveolens L) ,(T7=Black cuminNigella Sativa
L),(T8=Cumin Cuminumcyminum L),(T9= CorianderCoriandrum sativum L. ). Results of
Lab. Water extracts that T9and T8 treatments significantly increased the germination
percentage (96.70 and 95%) and germination speed (1.38 and 1.35 seed / day) .whileT9,T8
and T5 gave the high radical lengths (4.05,3.02 and 2.31 cm) respectively. The T8 treatment
was superior in giving the higher average of plumule length (7.53cm) and dry weight radical
(1.03mg). The T9 significantly gave the highest average of force seedling(958) and dry
weight plumule(3.00mg) compared with the T1 treatment (control) which gave the lowest
values of percentage, germination speed and high length of radical, length of plumule , dry
weight radical, force seedling and dry weight plumule (80% , 1.14 seed / day ,
1.66cm,6.63,0.80mg,665 and 2.86mg) respectively. Water extracts of T7, T4.T2 and T3
showed inhibition of all most parameters studies
Kewords: Germination percentage. Water extracts . Dill.
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