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تأثٌر مستوٌات النتروجٌن والفسفور فً بعض مكونات الحاصل والصفات
النوعٌة لنبات شاي الكوجرات ( ) Hibiscus sabdariffa l.
خالد جمٌل شمخً
تركً مفتن سعد
دمحم عبد هللا راضً
كلٌة الزراعة/جامعة المثنى

لفتة عوض عطشان

المستخلص:

نفذت تجربة حقلٌة فً قضاء الرمٌثة التابع لمحافظة المثنى فً تربة ذات نسجة مزٌجة
طٌنٌة ؼرٌنٌة لدراسة تأثٌر إضافة مستوٌات مختلفة من النتروجٌن والفسفور فً بعض مكونات
الحاصل والصفات النوعٌة لنبات الكوجرات  .استخدمت تجربة عاملٌة ضمن تصمٌم
القطاعات الكاملة التعشٌة (  ) RCBDلعاملً النتروجٌن بأربعة مستوٌات صفر (  ) N0و
 ) N1 ( 60و  ) N2 ( 120و  ) N3 ( 180كؽم  . Nهـ 1-على هٌئة سماد الٌورٌا %46
 Nوالفسفور بأربعة مستوٌات صفر (  ) P0و  ) P1 ( 40و  ) P2 ( 60و  ) P3 ( 80كؽم
 P2O5 %46وبثالث
 . P2O5هـ  1-على هٌئة سماد سوبر فوسفات الكالسٌوم الثالثً
مكررات .
أضٌؾ السماد النتروجٌنً بدفعتٌن األولى عند الزراعة والثانٌة عند بدء التزهٌر .وزرعت بذور
شاي الكوجرات صنؾ محلً بتارٌخ  2008 / 3 / 14على مروز وبطول  3م والمسافة بٌنها
 75سم  ،أخذت نباتات المرز الوسطً من كل وحدة تجرٌبٌة لؽرض إجراء القٌاسات المختلفة
للحاصل ومكوناته عند النضج الفسٌولوجً بتارٌخ  2008 / 11 / 18تم تقدٌر الصفات التالٌة
 :وزن األوراق الكأسٌة ( ؼم  .نبات  ، ) 1-وزن الثمار ( ؼم  .نبات  ، ) 1-المواد الصلبة
 ( Cملؽم  100 .مل ) 1-
الذائبة الكلٌة (  ، ) %الحموضة الكلٌة (  ، ) %فٌتامٌن
واالنثوسٌانٌن ( ملؽم  100 .مل ) 1-أظهرت النتائج زٌادة فً معظم الصفات المدروسة نتٌجة
إلضافة النتروجٌن أو الفسفور أو التداخل بٌنهما .
المقدمة :
نبات الكجرات  Hibiscus sabdariffaعشبً حولً ٌتمٌز بقلة التفرعات  .نموه رأسً
قد ٌصل ارتفاعه إلى حوالً مترٌن  ،أفرع النبات ذات أعناق طوٌلة وحواؾ مسننة وتشبه فً
شكلها راحة الكؾ ٌ ،حمل النبات أزهار لحمٌة الشكل جمٌلة المنظر ذات لون ارجوانً  ،الثمار
على هٌئة كبسوالت بداخلها عدد من البذور البنٌة اللون كروٌة الشكل ومجعدة السطح وٌعود
هذا النبات إلى العائلة الخبازٌة . Malvaceae
ٌزرع نبات الكجرات فً كثٌر من البلدان ال سٌما السودان ومصر والعراق ومالٌزٌا
والهند (  ) 1986 Tindalوالجزء المستعمل هو السبالت التً تحٌط بالزهرة وتحتوي هذه
السبالت على الكلوكوسٌدات  ،فضالً عن مواد ملونة وأمالح اوكساالت الكالسٌوم وفٌتامٌن ( G
)  ،فضالً عن احتوائه على نسبة عالٌة من فٌتامٌن (  ) 1985 , Anomymous ( ) Cالذي
ٌساعد فً عالج نزالت البرد  .وٌتلون الكجرات باللون األحمر الداكن فً الوسط بسبب وجود
مركبات بٌتاسٌانٌنٌة  ،كما ٌحتوي على مواد هالمٌة  .أثبتت الدراسات أن شراب الكجرات
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ٌخفض ضؽط الدم المرتفع وٌزٌد من سرعة دوران الدم وٌقوي ضربات القلب وٌقتل
المٌكروبات ال سٌما مٌكروبات السل والمٌكروبات األخرى مثل  Bacillusو Escherichia
(  ) 1985 , Dukeحٌث انه حامضً بطبٌعته ومن خواصه انه مرطب ومنشط للهضم ووجد
من خالل األبحاث الحدٌثة إن شراب الكجرات ٌهدئ من تقلصات الرحم والمعدة واألمعاء
وٌزٌل آالمها  ،كما بدأت مصانع األدوٌة ومستحضرات التجمٌل والصابون تستعمل المواد
الملونة المستخلصة من زهرات الكجرات فً منتجاتها وٌستعمل كصبؽة طبٌعٌة لألدوٌة
واألؼذٌة وأدوات التجمٌل مثل احمر الشفاه ومساحٌق التجمٌل وشمبوات الشعر وصابون الحمام
 .وٌعد شراب مؽلً أزهار الكجرات من أفضل المشروبات المستعملة فً شهر رمضان
المبارك  ،فهو شراب حامضً ملطؾ وقابض وخافض للحرارة ومضاد للدٌدان الشرٌطٌة
واالسطوانٌة  .وتكمن اهمٌة هذا النبات الطبٌة باحتواء أوراقه الكأسٌة على المادة الفعالة
الكلوكوسٌد  ( Hibicsin hydrochlorideوهً مركبات عضوٌة نباتٌة تتحلل باألحماض
وبفعل أنزٌمات خاصة إلى مادة أو اكثر من المواد ؼٌر السكرٌة والتً ٌعود الٌها التاثٌر
الفسٌولوجً ) ذات األهمٌة الطبٌة فً خفض ضؽط الدم المرتفع وتقوٌة ضربات القلب وتهدئة
االعصاب  ،كما انه ذو تاثٌر مضاد لنمو البكترٌا وال سٌما النامٌة فً األمعاء الرتفاع حموضته
 ،مما ٌسبب موتها  .وٌعد شراب الكوجرات مدررا ً مهما ً
( الصراؾ  . ) 1991 ,كما ٌحتوي على العدٌد من الحوامض العضوٌة من اهمها حامض
المالٌك والسترٌك والتارتارٌك واالسكوربٌك وهذه األحماض هً المسؤولة عن الطعم
الحامضً ( الخلٌفة وشركس  ) 1984 ,وجاءت هذه الدراسة لتؤكد أهمٌة هذا النبات من ناحٌة
ولقلة الدراسات واألبحاث على هذا النبات المهم فً العراق من ناحٌة األخرى .
المواد وطرائق العمل:

نفذت تجربة حقلٌة فً قضاء الرمٌثة التابع لمحافظة المثنى بتارٌخ  2008 / 3 /14فً
تربة ذات نسجة مزٌجة طٌنٌة ؼرٌنٌة ٌ SicLبٌن جدول (  ) 1بعض الصفات الكٌمٌائٌة
والفٌزٌائٌة للتربة .حرثت التربة مرتٌن متعامدتٌن ونعمت وعدلت ثم قسمت إلى مروز بطول 3
م المسافة بٌنها 75سم  .استخدمت تجربة عاملٌة ضمن تصمٌم القطاعات الكاملة المعشاة (
 ) RCBDوان الوحدة التجرٌبٌة تشؽل ثالثة مروز أضٌؾ الفسفور بصٌؽة سوبر فوسفات
الكالسٌوم الثالثً  P%20بأربعة مستوٌات صفر
1(  ) P0و  ) P1 ( 40و  ) P2 ( 60و  ) P3 ( 80كؽم  . P2O5هـ والنتروجٌن
بأربعة مستوٌات صفر (  ) N0و  ) N1 ( 60و  ) N2 ( 120و  ) N3 ( 180كؽم . N
هـ 1-على هٌئة سماد الٌورٌا  N %46وبثالث مكررات .
أضٌؾ السماد النتروجٌنً بدفعتٌن  ،األولى عند الزراعة والثانٌة عند بداٌة التزهٌر ،
حللت النتائج احصائٌا ً باستخدام تحلٌل التباٌن واستعمل اختبار اقل فرق معنوي ( ) L.S.D
لمقارنة المتوسطات الحسابٌة للمعامالت المختلفة عند مستوى احتمال  ، 0.05أخذت نباتات
المرز الوسطً من كل وحدة تجرٌبٌة لؽرض إجراء القٌاسات المختلفة للحاصل ومكوناته عند
النضج الفسٌولوجً بتارٌخ  2008 / 11 / 18أخذت عٌنات التربة وجففت هوائٌا ً وطحنت
ونخلت بمنخل قطر فتحاته  2ملم وتم تقدٌر الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة للتربة حسب الطرائق
الموصوفة فً ( . ) 1965 , Black
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جدول (  ) 1بعض الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة للتربة قبل الزراعة
القٌمة

صفات التربة

الوحدات

االٌصالٌة الكهربائٌة ( ) 1:1

دٌسً سٌمنز  .م

1-

ـــــ

درجة التفاعل ( ) PH

2.8
7.65

كاربونات الكالسٌوم

1-

المادة العضوٌة

1-

غم  .كغم

النتروجٌن الجاهز

1-

ملغم  .كغم

الفسفور الجاهز

1-

البوتاسٌوم الجاهز

1-

ملغم  .كغم

CEC

سنتً مول  .كغم

غم  .كغم

235.3
6.3
64.5

ملغم  .كغم

6.3
130.6
1-

الرمل

1-

الغرٌن

1-

الطٌن

1-

غم  .كغم

نسجة التربة

مزٌجة طٌنٌة غرٌنٌة

غم  .كغم
غم  .كغم

23.8
199
490
311
SiCL

النتائج والمناقشة :
 .1تأثٌر النتروجٌن والفسفور فً الوزن الجاؾ لألوراق الكأسٌة ( ؼم  /نبات )
تشٌر نتائج جدول (  ) 2إلى إن الوزن الجاؾ لألوراق الكأسٌة لنبات الكوجرات تزداد
وبشكل طردي مع زٌادة كمٌة النتروجٌن المضاؾ ] وٌالحظ من النتائج إن المستوى 60
كؽم  . Nهـ  1-أدى إلى تحقٌق زٌادة فً الوزن الجاؾ لألوراق الكأسٌة وبنسبة  %19عن
معاملة المقارنة ( بدون إضافة النتروجٌن ) إال انه لم تكن هذه الزٌادة معنوٌة [ بٌنما سجل
المستوٌان  120و  180كؽم  . Nهـ  1-زٌادات معنوٌة على معاملة المقارنة وكانت نسب
الزٌادة  33.4و  % 37.1على الترتٌب .
ورؼم أن اإلضافات السمادٌة من الفسفور أدت إلى زٌادات ملحوظة فً هذه الصفة  ،إال
إنها لم تكن مؤكدة احصائٌا ً وكذلك ال توجد فروق معنوٌة للتداخل بٌن الفسفور والنتروجٌن
 .ولوحظ ان مستوٌات النتروجٌن أدت إلى زٌادة معنوٌة فً الوزن الجاؾ لألوراق الكأسٌة
فلقد ازداد الوزن الجاؾ بزٌادة مستوٌات النتروجٌن إلى مستوى  180كؽم  . Nهـ  1-وقد
ٌرجع السبب فً ذلك الى زٌادة النمو بشكل عام ومن ثم زٌادة امتصاص العناصر الؽذائٌة
ودخول النتروجٌن فً العملٌات الحٌوٌة المهمة للخالٌا وتكوٌن البروتٌنات وزٌادة كفاءة
عملٌة التمثٌل الضوئً وتكوٌن المواد الكاربوهٌدراتٌة ومن ثم زٌادة محتوٌات الخلٌة مما
ٌؤدي إلى زٌادة المادة الجافة لألوراق الكأسٌة  ،وهذا ٌتفق مع ما توصل إلٌه ) ( 1976
 ) 1982 ( Hatmann Mills et . alو ( 1992 ) Langelaan and troelstra
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جدول (  :) 2تأثٌر النتروجٌن والفسفور فً صفة الوزن الجاف لألوراق الكأسٌة (غم.نبات )1-

1-

 .هـ

 .هـ 1 -مستوٌات Pكغم
 Nكغم
0.0

17.2

25.8

34.4

معدل تركٌز
النتروجٌن

0.0

3.20

4.10

4.30

4.46

4.01

60

4.50

4.80

4.83

5.03

4.79

120

4.86

5.00

5.10

6.43

5.35

180

5.13

5.63

5.40

5.86

5.50

المعدل

4.42

4.88

4.90

5.45

قٌمة أقل فرق معنوي (: )0.05

للنتروجٌن=1.16

للفسفور=غ.م

للتداخل=غ.م

 .2تأثٌر النتروجٌن والفسفور فً معدل وزن الثمار ( ؼم  .نبات) 1-
تبٌن نتائج جدول (  ) 3دورا ً مهما ً لعنصر الفسفور فً زٌادة وزن الثمار فً نبات
الكوجرات  ،فٌالحظ زٌادة مطردة فً هذه الصفة بزٌادة مستوى الفسفور المضاؾ مقارنة
1بمعاملة عدم اإلضافة (  ) 0.0من الفسفور  ،فلقد سجل المستوٌان  60و  80كؽم  . pهـ
زٌادات مؤكدة احصائٌا ً عند المستوى  0.05عن معاملة المقارنة اذ بلؽت نسب الزٌادة
 35.5و  % 25.5على التوالً ورؼم إن مستوٌات النتروجٌن أدت إلى زٌادات ملحوظة
فً هذه الصفة مقارنة بمعاملة المقارنة إال إنها لم تكن فروق إحصائٌة وكذلك هو الحال
بالنسبة للتداخل بٌن النتروجٌن والفسفور  .وكما ٌبدو واضحا ً من النتائج فان دور الفسفور
مهم فً تكوٌن الثمار ومن ثم زٌادة وزنها مقارنة بالمعامالت التً تفتقر إلضافة الفسفور إذ
للفسفور دور فً عملٌات نقل الطاقة داخل النبات وان الفوسفات مكون تركٌبً للدهون
الفوسفاتٌة ( الفوسفولبٌدات ) واألحماض النووٌة والمرافقات االنزٌمٌة والبروتٌنات
الفسفورٌة  ،الفوسفولبٌدات مهمة فً بناء أو تركٌب الؽشاء الخلوي وان نقص الفسفور
ٌوقؾ او ٌؤخر النمو والنضج . ( 1980 ) D.T.Clarkson and J.B. Hanson
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جدول (  :) 3تأثٌر النتروجٌن والفسفور فً صفة معدل وزن الثمار (غم  .نبات)1-

1-

 .هـ

 .هـ 1 -مستوٌات Pكغم
 Nكغم
0.0

40

60

80

معدل تركٌز
النتروجٌن

0.0

145.83

205.83

258.33

180.53

197.63

60

205.00

229.16

230.73

184.16

212.26

120

158.33

204.16

213.33

225.53

200.34

180

170.19

175.46

218.73

262.50

206.70

المعدل

169.84

203.64

230.28

213.18

قٌمة أقل فرق معنوي (: )0.05

للنتروجٌن=غ.م

للفسفور=37.81

للتداخل=غ.م

 . 3تأثٌر النتروجٌن والفسفور فً المواد الصلبة الذائبة الكلٌة ( ) %
نتائج الجدول (  ) 4تشٌر وبوضوح إلى دور النتروجٌن فً كمٌة المواد الصلبة الذائبة الكلٌة
لنباتات الكوجرات إذ إن زٌادة مستوى النتروجٌن المضاؾ أدى إلى زٌادات مؤكدة احصائٌا ً
ولجمٌع المستوٌات عند المستوى  0.05فلقد بلؽت نسب الزٌادة  39و  57و % 81
لمستوٌات النتروجٌن  60و  120و  180كؽم  . Nهـ  1-على الترتٌب عند مقارنتها بمعاملة
الشاهد ( دون إضافة النتروجٌن ) وكذلك تفوقت معاملة  180كؽم  . Nهـ  1-على معاملة 60
كؽم  . Nهـ 1-إحصائٌا إذ بلؽت نسبة الزٌادة  ، % 30.4مما ٌشٌر إلى الدور الكبٌر لإلضافات
السمادٌة الحاوٌة على النتروجٌن فً صفة المواد الصلبة الذائبة الكلٌة .
ورؼم إن مستوى الفسفور  80كؽم  . Pهـ 1-حقق زٌادة فً هذه الصفة إال إن هذه الزٌادة لم
تؤكد إحصائٌا كما ال توجد فروق إحصائٌة من تداخالت النتروجٌن والفسفور  .إن الزٌادة
المعنوٌة فً المواد الصلبة الذائبة الكلٌة لألوراق الكأسٌة بإضافة السماد النتروجٌنً ربما ٌرجع
سببها إلى دور النتروجٌن فً تشجٌع وتنشٌط عملٌة التمثٌل الضوئً والعملٌات الحٌوٌة األخرى
التً تزٌد من القابلٌة فً تكوٌن المواد الخلوٌة المهمة كالمواد الصلبة الذائبة الكلٌة وؼٌرها التً
ٌحتاجها النبات كما أشار  Selimوآخرون
(  ) 1993على نبات الطماطة اذ وجدوا إن إضافة األسمدة النتروجٌنٌة تسبب زٌادة فً كمٌة
المواد الصلبة القابلة للذوبان فً ثمار الطماطة .
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جدول (  :) 4تأثٌر النتروجٌن والفسفور فً صفة المواد الصلبة الذائبة الكلٌة ()%

1-

 .هـ

 .هـ 1 -مستوٌات Pكغم
 Nكغم
0.0

40

60

80

معدل تركٌز
النتروجٌن

0.0

3.68

3.69

4.53

4.74

4.16

60

5.34

5.52

6.53

5.80

5.79

120

5.57

6.63

6.48

7.52

6.55

180

6.76

7.44

7.74

8.27

7.55

المعدل

5.34

5.82

6.32

6.58

قٌمة أقل فرق معنوي(: )0.05

للنتروجٌن=1.01

للفسفور=غ.م

للتداخل=غ.م

 . 4تأثٌر النتروجٌن والفسفور فً الحموضة الكلٌة ( ) %
تشٌر معطٌات الجدول (  ) 5إلى تأثر الحموضة الكلٌة باإلضافات النتروجٌنٌة
والفوسفاتٌة والتداخل بٌنها اذ بزٌادة مستوى اإلضافة النتروجٌنٌة زادت هذه الصفة وسجلت
فروق معنوٌة للمستوٌٌن  120و  180كؽم  . Nهـ  1-اذ كانت نسب الزٌادة  28.7و
 % 38.8على الترتٌب عند المقارنة بمعاملة الشاهد ( بدون إضافة سمادٌة )  ،إن سبب
ارتفاع النسبة المئوٌة للحموضة الكلٌة بزٌادة مستوٌات النتروجٌن فً األوراق الكأسٌة
وبدرجة معنوٌة ٌرجع إلى إن النتروجٌن ضروري أو ٌسهم فً تكوٌن العدٌد من الحوامض
العضوٌة وهذه األحماض هً العامل األساسً للطعم ألحامضً فً األوراق الكأسٌة لنباتات
الكوجرات وهذا ما أكده  ( 1981 ) El – Banna et alعلى أشجار الخوخ اذ الحظ إن
استخدام األسمدة النتروجٌنٌة أدى إلى زٌادة كبٌرة فً نسبة الحموضة وكذلك ما أشار إلٌه
كل من  ( 1982 ) Kahalilو  ( 1990 ) Gabel et alعلى نبات الطماطة اذ
وجدوا إن نسبة الحموضة تزداد بزٌادة السماد النتروجٌنً .
أما تأثٌر السماد الفوسفاتً فانه واضح فً زٌادة هذه الصفة فقد سجلت معاملة المقارنة
 %5.51بٌنما سجلت مستوٌات الفسفور  5.77و  5.91و  % 6.07وبهذا كانت نسبة
الزٌادة عن معاملة المقارنة  3و 9و % 10إذ إن جمٌع هذه النسب فً الزٌادة كانت معنوٌة
عند المستوى  ، 0.05مما ٌشٌر إلى دور الفسفور الواضح فً عملٌات نقل الطاقة وان
الفوسفات مكون تركٌبً للدهون الفوسفاتٌة ( الفوسفولبٌدات ) واألحماض النووٌة
) ( 1975
والمرافقات االنزٌمٌة اذ إنها مهمة فً بناء أو تركٌب الؽشاء الخلوي .
. Halstead et alوان التداخل بٌن عنصري النتروجٌن والفسفور انعكس اٌجابٌا ً فً
زٌادة نسبة الحموضة الكلٌة  ،مما ٌشٌر إلى دور النتروجٌن والفسفور فً هذه الصفة إذ بلػ
أعلى تداخل  %6.86عند المستوى  180كؽم  . Nهـ  1-و  80كؽم  . Pهـ  . 1-وهذا
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ٌتفق مع ما توصل إلٌه  ) 2002 ( Abdel Bagi Ahmed Abdel Bagi et alو
. ) 1991 ( Hajime et al
جدول (  :) 5تأثٌر النتروجٌن والفسفور فً صفة الحموضة الكلٌة ()%

1-

 .هـ

 .هـ 1 -مستوٌات Pكغم
 Nكغم
0.0

40

60

80

معدل تركٌز
النتروجٌن

0.0

4.30

4.80

4.96

5.30

4.84

60

5.30

5.50

5.50

5.60

5.47

120

5.80

6.23

6.40

6.51

6.23

180

6.66

5.58

6.79

6.86

6.72

المعدل

5.51

5.77

5.91

6.07

قٌمة أقل فرق معنوي (: )0.05

للنتروجٌن=0.12

للفسفور=0.12

للتداخل=0.05

 . 5تأثٌر النتروجٌن والفسفور فً فٌتامٌن (  ( ) Cملؽم  100 .مل) 1-
إن صفة فٌتامٌن (  ) Cفً نبات الكوجرات تعد من الصفات الكٌمٌائٌة المهمة وان معطٌات
جدول (  ) 6تشٌر وبوضوح لدور النتروجٌن والفسفور والتداخل بٌنهما فً تركٌز فٌتامٌن ( C
) فً نبات الكوجرات  ،فبزٌادة مستوى إضافة النتروجٌن حصلت زٌادة فً تركٌز فٌتامٌن ( C
) اذ سجلت معاملة  ، 42.93 N0فً حٌن سجلت مستوٌات النتروجٌن  60و  120و  180و
 43.05و  45.63و  48.94ملؽم  100 .مل  1-على الترتٌب وان نسب الزٌادة للمستوٌٌن
 120و  180كؽم  / Nهـ بلؽت  6و  % 14على التوالً عند مقارنتها بمعاملة  N0كما إن
هذه الزٌادات معنوٌة عند المستوى . 0.05
إن زٌادة النسبة المئوٌة فً األوراق الكأسٌة لنباتات الكوجرات نتٌجة لإلضافات السمادٌة
المتزاٌدة قد ٌعود سببها إلى إن التسمٌد النتروجٌنً ٌؤدي إلى زٌادة نسبة عنصر النتروجٌن فً
األوراق والنبات ككل نتٌجة امتصاصه بكمٌات كبٌرة ومن ثم انتقاله إلى الثمار وهذا ٌتفق مع
ما توصل إلٌه  ( 1982 ) Elsharkauei et alو  ( 1989 ) Mitra et alعلى نبات
الكوجرات اذ وجدوا إن إضافة كبرٌتات االمونٌوم للنبات أدت إلى زٌادة كمٌة النتروجٌن فً
األوراق الكأسٌة وذكر  ( 1993 ) El – Tantawyعلى نبات الكوجرات  .إن المعدل
المرتفع للنتروجٌن كان األفضل فً زٌادة كمٌة النتروجٌن فً األوراق  ،مما انعكس على تركٌز
فٌتامٌن ( . ) Cللفسفور دور مشابه فً زٌادة فٌتامٌن  Cفلقد أدت اإلضافات السمادٌة للفسفور
الى زٌادة هذه الصفة إذ تشٌر نتائج جدول (  ) 5إن قٌمة فٌتامٌن (  ) Cللمعاملة  P0بلؽت
 44.05ملؽم  100 .مل  1-والتً ال تختلؾ معنوٌا ً عن قٌمة فٌتامٌن (  ) Cعند المستوى
األول من إضافة الفسفور إذ بلؽت هذه القٌمة  44.64ملؽم  100 .مل  ، 1-بٌنما اإلضافة
السمادٌة عند المستوٌٌن  60و  80كؽم  . Pهـ  1-أدت إلى قٌم الفٌتامٌن (  45.68 ) Cو
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 46.18ملؽم  100 .مل  1-مما حققا زٌادة فً النسبة المئوٌة بلؽت  3.7و  % 4.8عن
المعاملة  P0وعلى الترتٌب وان جمٌع هذه الزٌادات مؤكدة احصائٌا ً عند المستوى . 0.05
هنالك تأثٌر اٌجابً ومعنوي عند المستوى  0.05فً زٌادة هذه الصفة للتداخل بٌن السماد
النتروجٌنً والفسفوري إذ بلؽت أعلى قٌمة لفٌتامٌن (  49.33 ) Cملؽم  100 .مل  1-عند
المستوى  180كؽم  . Nهـ 1-والمستوى  60كؽم  . Pهـ. 1-
جدول ( :) 6تأثٌر النتروجٌن والفسفور فً صفة فٌتامٌن( ( )Cملغم100.مل)1-

1-

 .هـ

 .هـ 1 -مستوٌات Pكغم
 Nكغم
0.0

40

60

80

معدل تركٌز
النتروجٌن

0.0

42.16

42.96

43.43

43.16

42.93

60

42.66

43.10

42.93

43.53

43.05

120

43.10

43.33

47.03

49.06

45.63

180

48.30

49.16

49.33

48.96

48.94

المعدل

44.05

44.64

45.68

46.18

قٌمة اقل فرق معنوي (  : ) 0.05للنتروجٌن =  0.65للفسفور = 0.67

للتداخل = 1.42

 .6تأثٌر النتروجٌن والفسفور فً صبؽة االنثوسٌانٌن ( ملؽم  .مل) 1-
صبؽة االنثوسٌانٌن هً المسؤولة عن تكون الوان شاي الكوجرات ومن ثم لون
المستخلص وللنتروجٌن والفسفور دور واضح فً زٌادة هذه الصبؽة وان نتائج جدول ( ) 7
تشٌر وبوضوح إلى زٌادة هذه الصبؽة بزٌادة مستوٌات النتروجٌن فلقد بلػ معدل تركٌز هذه
الصفة  11.57و  12.98و  12.81و  14.31ملؽم  100 .مل  1-كمعدل لمستوٌات إضافة
النتروجٌن  0.0و  60و  120و  180كؽم  . Nهـ 1-على الترتٌب إذ كانت الزٌادات معنوٌة
 N0وحققت هذه
عند المستوى  0.05بٌن كافة مستوٌات إضافة النتروجٌن والمعاملة
المستوٌات نسب زٌادة قدرها  12و  11و  %23على الترتٌب  .وان كمٌة صبؽة االنثوسٌانٌن
فً النبات تتأثر بدرجة الحرارة واألوكسجٌن وكذلك الضوء وهذه النتائج تتفق مع ما توصل إلٌه
. ( 1989 ) Franis
كما أدت اإلضافات السمادٌة من الفسفور إلى زٌادة مطردة لهذه الصفة وكانت هذه الزٌادة
لمستوي اإلضافة  60و  80كؽم  . Pهـ  1-إذ بلؽت نسبة الزٌادة
معنوٌة عند المستوى 0.05
َ
حوالً  12و  % 10على الترتٌب ولم تسجل فروق معنوٌة للتداخل بٌن سمادي النتروجٌن
( 1991 ) Hajime
والفسفور على هذه الصفة  .تتفق هذه النتائج مع ما توصل إلٌه
. Mizukami et al
1-

جدول ( :) 7تأثٌر النتروجٌن والفسفور فً صبغة االنثوسٌانٌن ملغم100.مل
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 كغمP مستوٌات1 - هـ.
المعدل

 كغمN

1-

80

60

40

0.0

11.57

11.93

12.14

11.66

10.57

0.0

12.98

13.61

13.83

12.76

11.73

60

12.81

13.34

12.25

12.97

12.68

120

14.31

14.23

15.88

13.71

13.42

180

13.28

13.53

12.77

12.10

المعدل

م.للتداخل= غ

0.94 =للفسفور

0.85 = للنتروجٌن

 هـ.

: )0.05( قٌمة أقل فرق معنوي

:المصادر
 وزارة.  النشرة االرشادٌة فً زراعة الكوجرات. ) 1991 ( .  عبد الحسن دمحم جواد،  الصراؾ- 1
. الزراعة – الهٌئة العامة للخدمات الزراعٌة
نباتات الكوٌت الطبٌة. ) 1984 ( .  عٌسى جاسم دمحم وشركس دمحم صالح الدٌن،  الخلٌفة- 2
. 57 – 51  الكوٌت ص.  الطبعة االولى. ) ( كتاب
3 – Abdel Bagi Ahmed Abdel Bagi , Tagel din Elsherikh Musa Hago and
Faisal El Gasim Ahmed ( 2002 ) . Chemical composition of Rosella
( Hibiscus sabdariffa Var. sabdariffa L. ) as Affected by Geno type and
Nitrogen , U. of K.J. Agric . Sci . 10 ( 2) .
4 – Anonymous,1985 . Wealth of India, CSIR Publications , India .
5 - Black, C.A.; D.D. Evans, J.L. White , F.E.Clark. 1965. Method of soil
analysis Agron. Mnon . 1 . American societed of Agronomy , Inc publisher ,
Wisconcin , USA .
6 – Clarkson D.T. , J.B.Hanson ( 1980 ) . The mineral nutrition of higher
plants . Ann. Rev . Plant physiol . 32:239 – 298 .
7 – Duke, Y.A. 1985 . Hanbook of medicinal herbs . 13th annual
conference of NIFST, PP. 228 – 229 .
8 – EL – Banna , G.I., A.H.Hassan and H. Abdul – Naby ( 1981 )
Nutritional studies on peach . Egypt . J . Hort . 8 . (1): 65 – 77 .
9 – EL – Sharkawi A.I, M.K. Fouad, K . F . EL – Sahhar and S.S. EL –
Shaarawi ( 1982 ) : Effect of gibberllic acid ( GA3 ) and nitrogen
fertilization on the growth of Hibiscus sabdariffa L. Research Bulletin ,
Faculty of Agriculture , Ain shams University , 36 : 84 -91.
10 – El – Tantawy , A., D.M. Abrahim and El.Maadawy (1993) . Effect of
sowing dates and nitrogen on growth and chemical constituents of Roselle
Hibiscus sabdriffa L . J . Agric . Sci . mansoura Univ. 18(12) : 3651 – 3659
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Effect of Nitrogen and Phosphorus in some component of
yield and quality properties for Hibicus Sabdarriff l.
Turki M. Saad Khalid J. Shamkhi Lefta O. Atshan
Abstract:
The experiment was conducted in AL – Rumaitha District / AL .
Muthanna Governorate in soil texture silt clay loam for studying the
effect of adding different levels from Nitrogen and phosphorus in
some components yield and properties quality for Hibicus
Sabdarriff l . This experiment has used two factors besids the
Random Complete Block Design ( RCBD ) for nitrogen factors
have four levels zero ( N0 ) , 60 ( N1 ) , 120 ( N2 ) and 180 ( N3 )
Kg N / Ha and phosphorus with four levels zero ( P0 ) , 40 ( P1 ) ,
60 ( P2 ) and 80 ( P3 ) Kg P2O5 / Ha with three replicates on all
levels . Nitrogen fertilizer added to ward two doses, the first dose is
on agriculture and the second dose is added when the flowering
begins.
Hibicus Sabdarriff l. has planted with local variety on 14 – 3 –
2008 on ridge in 3 meter length and distance among them 75cm .
The plants of middle ridge has taken from each experimental unit
for measuring different measurements for yield and its components
for physiological maturing on 18 – 11 – 2008.
The calyx has estimated for the following properties: Fruit weight
( gram / plant ) , Total solid soluble ( % ) , Total acidity ( %
) , Vitamin C
( me / 100ml ) and anthocyianine ( me / 100ml ) .
The study shows that the results has increased in the most studied
properties as a result of adding nitrogen or phosphorus or the
interaction between them.
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