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تأثٌر الدبال السائل  Liqhumusعلى حاصل األوراق الكأسٌة
والمواد الفعالة فً نبات شاي كوجرات Hibiscus sabdariffa L.
تركً مفتن سعد
خالد جمٌل شمخً
كلٌة الزراعة  /جامعة المثنى

ٌحٌى كرٌدي جالب

الخالصة :
Hibiscus
اجرٌت تجربة لمعرفة تأثٌرالدبال السائل على انتاج نبات شاي الكوجرات
 sabdariffa L.والمواد الفعالة  -فً محطة تطوٌر نبات شاي الكوجرات التابعة لمدٌرٌة
زراعة محافظة القادسٌة  -الدٌوانٌة  ,طبقت التجربة باستخدام تصمٌم القطع المنشقة فً
القطاعات الكاملة المعشاة  ,حٌث كانت مواعٌد االضافة كقطع رئٌسٌة وتراكٌز الدبال كقطع
ثانوٌة  ,مواعٌد االضافة هً اربع  :بعد  3 , 2 , 1و  4شهور من الزراعة  ,وتراكٌز الدبال
هً خمس  :ماء مقطر فقط ( المقارنة)  1.50 , 1, 0.75 ,و  2.25لتر /هكتار  .أظهرت
نتائج التحلٌل ان لتركٌز  1و 1.5لتر تأثٌر معنوي فً زٌادة حاصل النبات من االوراق الكأسٌة
( السبالت ) بعد  1شهر من الزراعة وبعد اربعة شهور .اما صبغة االنثوسٌانٌن فكان لتركٌز1
و 1.5لتر تأثٌر معنوي فً زٌادة هذه الصبغة أٌضا ً اال انها لم تتأثر بالمواعٌد  ,وبالنسبة
لفٌتامٌن  Cفقد اختلفت كل معامالت الدبال عن المقارنة معنوٌا ً ولم تتاثر بالمواعٌد  .والزٌت
قد زاد معنوٌا ً عند المعاملة بالتركٌزٌن 1و 1.5لتر وقل معنوٌا ً بعد ثالثة شهور من الزراعة .
وٌمكن ان نستنتج ان احسن تركٌز هو )  ) 1.5 -1لتر  /هكتار بعد شهر او اربعة شهور من
الزراعة .
كلمات البحث  :الدبال  ,شاي كوجرات  ,الزراعة العضوٌة Liqhumus ,
sabdariffa

Hibiscus

المقدمة:
ٌعتبر نبات شاي كوجرات  Hibiscus sabdariffa L.من الفصٌلة الخبازٌة
 Malvaceaeومن النباتات االستوائٌة وشبه االستوائٌة  ,موطنه األصلً الهند ومالٌزٌا ,
وٌزرع فً السودان ومصر وٌسمى بالـكركدٌة  ,و ٌزرع فً ناٌجٌرٌا و جاماٌكا  ,وٌسمى بالـ
(  Red sorrelاو ) Rosellو ٌستعمل فً ( طب االعشاب )  .وادخل الى العراق فً
ثالثٌنٌات القرن الماضً وٌزرع فً مدٌنة الدٌوانٌة ( عمران .) 1988
وحالٌا هناك اهتمام كبٌر جدا ً بهذا النبات فً البحث العلمً النه ٌعالج كثٌرا ً من االمراض
سواء عن طرٌق استخالص العقاقٌر الطبٌة او استعماله كغذاء  ,او استعماله كاعشاب طبٌة .
ومن االمراض التً ٌعالجهاهذا النبات ارتفاع ضغط الدم ( Farajiو,1999 ,Tarkhani
 Odigieوآخرون )2003 ,والسرطان (  Tsengوآخرون Chang ,1998 ,وآخرون ,
 )2005ومرض السل (  sharafوآخرون ) 1962 ,وامراض بكتٌرٌة اخرى كثٌرة (
Che-Yi Chaoو,Olaleye , 2007 , Pliego , 2008, Mei-Chin Yin
 , )2007ولعالج مرض السكر(  Hamadanو  ) 2004 , Afifiوتلٌف الكبد ( Dahiru
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وآخرون )2006 , Liu ,2003,كما انه ٌقلل من تراكم المركبات المسببة لحصى الكلٌة ما
عدا االوكزاالت (  Badreldinوآخرون. ) 2005,
إن اكثر االجزاء النباتٌة المستخدمة هً االوراق الكاسٌة ( ) Calyxesالحمراء اوااللبٌنو,
و ٌرجع اللون الى وجود صبغة األنثوسٌانٌن(  ) Anthocyaninالتً تعتبر من أهم المركبات
الفٌنولٌة –Phenolsوهً المواد الفعالة الرئٌسٌة فً نبات شاي كوجرات– وهً مواد مضادة
TsaiوآخرونChang ,2002,
لألكسدة ٌرجع لها التأثٌرفً عالج األمراض أعاله (
وآخرون . ) 2005,والشئ الممٌز لهذا النبات هو ان اوراقه الكاسٌة تحتوي على نسبة عالٌة
من فٌتامٌن )Ascorbic acid ( Cاكثر من البرتقال بحوالً تسعة أضعاف ( Teeوآخرون ,
 )1997وهذا الفٌتامٌن ٌعتبر من المواد المضادة لألكسدة وله دور مع بقٌة هذه المواد فً
عالج االمراض اعاله  .و لمستخلص بذوره فعالٌة قوٌة مضادة لألكـسدة أٌضـــــــــا ً
(  Norhaizan Mohd-Esaوآخرون  , ) 2010 ,وٌعتبر زٌت البذور مضاد ًا لبعض
انواع البكترٌا والفطرٌات (  Badreldinوآخرون ) 2005,كما انه ٌصلح لتغذٌة االنسان
ولالستعماالت الصناعٌة (  Bamgboyeو  )2010 , Adejumoو لتغذٌة الحٌوانات
كالدواجن وٌمكن ان تكون بدٌال ً لبعض المكونات الغذائٌة النباتٌة كفول الصوٌا بل تفوقت علٌها
فٌما ٌتعلق بالحوامض االمٌنٌة االساسٌة (  Kwariوآخرون . ) 2011,
هناك اهتمام عالمً أٌضا ً بالزراعة العضوٌة لدورها الكبٌر فً حماٌة بٌئة ترب
األراضً الزراعٌة و المٌاه الجوفٌة من التلوث من استخدام األسمدة الكٌمٌائٌة  ,والمعروف عن
المواد العضوٌة انها تساعد النبات فً مقاومة االجهاد الناتج من الجفاف فً حفظ الرطوبة
(  . )1993, Jacksonوتوفٌرالعناصر الغذائٌة وتقلٌل استعمالها وتسهٌل امتصاصها وزٌادة
كفاءتها للنبات ( Nardi , 2004 ,Pettitوآخرون  ) 2002 ,وزٌادة نفاذٌة األغشٌة
الخلوٌة وزٌادة فعالٌة االنزٌمات النباتٌة (  Pascualوآخرون , ) 1999 ,كما ان فعالٌة
حامض الهٌومٌك تشبه فعالٌة الهرمونات الطبٌعٌة داخل النبات (  Nardiوآخرون )2002 ,
وكل ذلك ٌنعكس على زٌادة نمو و كفاءة النبات المؤدٌة الى زٌادة االنتاج وتحسٌن النوعٌة .
إن التسمٌد بالرش الورقً ٌجعل النبات ٌمتص المغذٌات بحوالً  20-8مرة أكثر من التسمٌد
األرضً(. )1985,Anonymous
الدراسات والبحوث قلٌلة فً العراق حول نبات شاي كوجرات  ,وحول مدى تأثره
واستجابته الستخدام االسمدة العضوٌة المحتوٌة على  humic acidالذي ٌستعمل بنطاق
واسع فً الزراعة العضوٌة .لذلك هدفت هذه الدراسة لمعرفة تأثٌراحد المنتجات العضوٌة
الصناعٌة
( (Liqhumusذات المصدر المضمون ( المانً المنشأ )  ,على انتاجه وعلى محتواه من
االنثوسٌانٌن وفٌتامٌن  Cوزٌت البذور .
المواد والطرائق:

زرعت بذور شاي كوجرات  – Hibiscus sabdariffa L.الصنف المحلً االحمر –
فً محطة تطوٌر نبات شاي كوجرات فً مدٌنة الدٌوانٌة التابعة لمدٌرٌة زراعة المحافظة – فً
 5نٌسان  , 2010وتم الحصول على بذور الصنف من نفس المحطة  .التربة ذات نسجة
مزٌجٌة غرٌنٌة  , Silty clayو ٌبٌن الجدول رقم (  ) 1بعض الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة
3م
للتربة  .حرثت التربة مرتٌن متعامدتٌن ونعمت وعدلت ثم قسمت الى مروزبطول
وعرض 0.75م  .صممت التجربة بالقطع المنشقة  SPDفً قطاعات كاملة معشاة RCBD
 ,حٌث كانت المواعٌد الضافة الدبال كقطع رئٌسٌة  ,والمعامالت بتراكٌز الدبال كقطع ثانوٌة .
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جدول (  ) 1بعض الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لتربة تجربة قٌاس تأثٌر الدبال السائل على
نبات شاي كوجرات فً موسم  2010فً محطة تطوٌر نبات شاي كوجرات فً الدٌوانٌة
الصفة

الرمل
()%

الغرٌن
()%

الطٌن
()%

النسجة

القٌمة

16.7

57.8

32.2

غرٌنٌة
طٌنٌة

درجة
التوصٌل
الكهربائٌة
()%
2.5

درجة
تفاعل
التربة

نسبة المادة
العضوٌة
()%

النتروجٌن
الكلً
()%

الفوسفور
ملغم /
كغم

7.7

0.76

0.024

3.82

والوحدة التجرٌبٌة شغلت ثالثة مروز وكررت اربع مرات  ,واخذت القٌاسات المختلفة من
نباتات المرز الوسطً من كل وحدة تجرٌبٌة .
القطع الرئٌسٌة ( مواعٌد االضافة ) :
 .1بعد شهر من الزراعة .
 .2بعد شهرٌن من الزراعة.
 .3بعد ثالثة شهور من الزراعة .
 .4بعد اربعة شهور من الزراعة.
القطع الثانوٌة ( المعامالت ) :
 .1بدون معاملة ( الرش بالماء المقطر فقط ) – المقارنة . control
 .2استعمال الدبال بتركٌز (  0.75لتر /هكتار) } 0.500مللتر من المادة تذاب فً 1لتر ماء
مقطر /وحدة تجرٌبٌة{
 .3استعمال الدبال بتركٌز ( 1لتر /هكتار) }  0.750مللترمن المادة تذاب فً  1لتر ماء
مقطر  /وحدة تجرٌبٌة {
 .4استعمال الدبال بتركٌز ( 1.5لتر  /هكتار ) }  1.000مللتر من المادة تذاب فً  1لتر ماء
مقطر  /وحدة تجرٌبٌة {
 .5استعمال الدبال بتركٌز ( 2.25لتر  /هكتار ) }  1.500مللتر من المادة تذاب فً  1لتر
ماء
مقطر  /وحدة تجرٌبٌة {
تم استعمال الدبال فً الٌوم التالً لسقً ارض التجربة بالماء بحٌث تكون نسبة الرطوبة
فً التربة حوالً  , %70وأجري الرش فً الصباح الباكر .
المادة المستعملة :هً  Liqhumus® 18المحتوٌة على  %18من حامضً الهٌومٌك
humic acidوالفولفٌك  fulvic acidالفعالٌن حٌوٌا ً ,وهو عبارة عن محلول حامض
الهٌومٌك بتركٌز  %18على شكل هٌومات البوتاسٌوم  .والمحلول مركزومعلق وله القابلٌة
للذوبان بالماء .%100
الصفات والتحلٌالت الكٌمٌاوٌة :
فً  25تشرٌن الثانً  2010توقف نمو النباتات بسبب انخفاض درجات الحرارة وتبعا ً
لذلك توقف ظهور األزهار فحصدت الثمار  ,واخذت كمٌة المحصول  /نبات ( الوزن الطري
لالوراق الكأسٌة ) وكذلك البذور  .ثم تم تجفٌفها لغرض اخذ قٌاسات األنثوسٌانٌن و فٌتامٌن C
ونسبة الزٌت فً البذور  .تم تقدٌر نسبة فٌتامٌن  Cوذلك بأخذ  5مل من العصٌر واضافة
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حامض االوكزالٌك الٌه لمنع التاكسد وجرت معاٌرته بصٌغة
indophenol
(  . ) 1975 A.O.A.C.اما األنثوسٌانٌن فتم تقدٌرها  -بعد تحضٌر النماذج  -باستخدام جهاز
 ( Spectrophotometerتارٌخ الصنع  , 2006 :المنشأ ٌ :ابانً ) .
تم تقدٌر النسبة المئوٌة للزٌت  -بعد تحضٌر النماذج  -بجهاز كروموتوكرافٌا السائل ذي االداء
العالً )  ( High Performance Liquid Chromatography ( HPLCتارٌخ
الصنع  , 2004 :المنشأ  :المانً ) .
اجري التحلٌل االحصائً حسب جدول تحلٌل التباٌن ,وتم حساب المعنوٌة وفقا ًالختبار
الفرق المعنوي األصغر )Least significant difference ) L.S.D.على مستوى احتمال
. %5
2 dichlorophenol

النتائج والمناقشة :
 - 1كمٌة المحصول :
لقد تمٌز الموعد األول الضافة الدبال بزٌادة معنوٌة فً الحاصل (بعد شهر واحد من
الزراعة )  ,وتوجد فروق معنوٌة بٌن الموعد ( بعد اربعة شهور من الزراعة ) وبٌن ( بعد
ثالثة شهور من الزراعة ) واألخٌر ال ٌفرق معنوٌا ً عن ( بعد شهرٌن من الزراعة ) الجدول
رقم ( . ) 2
كما توجد فروق معنوٌة بٌن كل معامالت الدبال ما عدا ما بٌن التركٌز الثانً والخامس .
وكان اعلى تأثٌر معنوي للتركٌزٌن  1و  1.5لتر بعد اربعة شهورمن الزراعة  ,وهو الموعد
الذي ٌكون قبل التزهٌر بفترة قصٌرة  ,وفٌه تنخفض درجة الحرارة قلٌال ً وهذا ٌؤدي الى
تشجٌع النمو  ,وٌقل طول النهار وٌزداد طول اللٌل وهذا ٌؤدي الى تشجٌع التزهٌر  ,الن نبات
الشاي كوجرات من نباتات النهار القصٌر  .فزٌادة نمو الفرع فً هذه الوقت ٌصاحبه تكوٌن
براعم زهرٌة جدٌدة الن هذا النبات الٌزهر فً وقت واحد وانما بالتتابع فكلما ٌستطٌل الفرع
بالنمو عند بدء التزهٌر تظهر ازهار جدٌدة  ,فالتسمٌد فً هذا الوقت ادى الى زٌادة المحصول
 .اما الزٌادة التً حصلت بعد واحد شهر من الزراعة قبل حلول شهر حزٌران فربما ترجع
الى ان النمو ٌكون فً ذروته للنبات قبل ان ٌحل شهري تموز وآب حٌث ٌقل النمو بسبب
ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبٌر  ,وٌقل التفاوت ما بٌن درجات الحرارة فً اللٌل والنهار وهذا
ما ٌؤدي الى زٌادة التنفس وتقلٌل عملٌة التركٌب الضوئً فما ٌبنٌه النبات فً النهار ٌستهلكه فً
اللٌل (  Edmondوآخرون  ) 1964 ,وهذا قد ٌكون له تأثٌر فً قلة الحاصل بعد شهرٌن
وثالثة شهور من الزراعة .
جدول (  ) 2تأثٌرالدبال السائل على انتاج األوراق الكأسٌة (غم  /نبات) للشاي كوجرات فً موسم
 2010فً محطة تطوٌر نبات شاي كوجرات فً الدٌوانٌة
متوسط
معامالت الدبال
مواعٌد
مواعٌد
اضافة الدبال
 1.5لتر
 1لتر
 0.75لتر
 0لتر
 2.25لتر االضافة
475.265
462.375 538.3
545.9
445.575
384.175
بعد شهر من
الزراعة
420.8
450.5
367.4
479.1
423.475
384.175
بعد شهرٌن
415.5
404.5
428.125 485.5
375.2
384.175
بعد ثالثة
شهور
436.585
416.25
509.625 475.25 397.625
384.175
بعد اربعة شهور
433.38
460.78
496.44 410.47
384.175
متوسط معامالت
الدبال
الفرق المعنوي األصغر  L.S.D.على مستوى احتمال : %5
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بٌن متوسطات مواعٌد اضافة الدبال
بٌن متوسطات معامالت الدبال

8.47
10.44

 - 2األنثوسٌانٌن :
بٌـَّن جدول (  ) 3انه ال توجد فروق معنوٌة ما بٌن متوسطات مواعٌد اضافة الدبال .
اما معامالت الدبال  ,فقد اختلفت المقارنة عن بقٌة المعامالت معنوٌا ً  ,و فً ما بٌن كل من
التركٌزٌن الثالث والرابع من جهة وبٌن الثانً والخامس من جهة اخرى .
 -3فٌتامٌن : C
حسب الجدول (  ) 4التوجد فروق معنوٌة بٌن متوسطات مواعٌد اضافة الدبال او بٌن
متوسطاتها ضمن نفس المعاملة او غٌرها  ,اما المعامالت فقد تمٌزت المعاملة  1لتر بزٌادة
معنوٌة عن باقً المعامالت األخرى  ,وزادت المعاملتٌن  0.75و  1.5لتر عن المقارنة
معنوٌا ً ولم تختلفان معنوٌا ًعن المعاملة  2.25لتر والتً بدورها لم تختلف عن المقارنة
معنوٌا ً.
جدول (  ) 3تأثٌرالدبال السائل على محتوى نبات شاي كوجرات من األنثوسٌانٌن (ملغم \  100غم) فً
موسم  2010فً محطة تطوٌر نبات شاي كوجرات فً الدٌوانٌة
معامالت الدبال
 1لتر
 0.75لتر
16.00
14.925

مواعٌد
اضافة الدبال
بعد شهر من
الزراعة
14.695
15.050
15.500
15.50
14.225
13.20
بعد شهرٌن
14.530
14.175
15.275
16.00
14.00
13.20
بعد ثالثة شهور
14.725
14.850
15.750
15.725
14.10
13.20
بعد اربعة شهور
14.75
15.50
15.81
14.31
13.20
متوسط معامالت
الدبال
الفرق المعنوي األصغر  L.S.D.على مستوى احتمال : %5
غٌر معنوي
بٌن متوسطات مواعٌد اضافة الدبال
0.5411
بٌن متوسطات معامالت الدبال
جدول (  ) 4تأثٌرالدبال السائل على محتوى نبات شاي كوجرات من فٌتامٌن ( Cملغم \100غم) فً موسم
 2010فً محطة تطوٌر نبات شاي كوجرات فً الدٌوانٌة
 0لتر
13.20

مواعٌد
اضافة الدبال
بعد شهر من الزراعة
بعد شهرٌن
بعد ثالثة شهور
بعد اربعة شهور
متوسط معامالت
الدبال

 0لتر
43.70
43.70
43.70
43.70
43.70

 0.75لتر
46.50
46.375
46.50
45.825
46.30

معامالت الدبال
 1لتر
51.175
48.00
50.55
50.475
50.05

 1.5لتر
15.475

 1.5لتر
47.675
48.25
46.00
47. 05
47.24

 2.25لتر
14.925

 2.25لتر
45.775
44.85
44.15
45.175
44.98

متوسط مواعٌد
اضافة الدبال
14.900

متوسط
اضافة الدبال
46.965
46.235
46.180
46.445

الفرق المعنوي األصغر  L.S.D.على مستوى احتمال : %5
غٌر معنوي
بٌن متوسطات مواعٌد اضافة الدبال
2.117
بٌن متوسطات معامالت الدبال
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 - 4كمٌة البذور  :جدول (  ) 5تأثٌرالدبال السائل على كمٌة البذور (غم  /نبات) للشاي كوجرات فً موسم
 2010فً محطة تطوٌر نبات شاي كوجرات فً الدٌوانٌة
مواعٌد
اضافة الدبال
بعد شهر من
الزراعة
بعد شهرٌن
بعد ثالثة
شهور
بعد اربعة
شهور
متوسط
معامالت الدبال

 0لتر
174.8

 0.75لتر
197.41

معامالت الدبال
 1لتر
229.65

174.8

199.3
194.975

232.2
214.25

227.3
209b

221.5

222.55

219.63

207.96

203.296

224.67

222.28

201.49

 1.5لتر
233.2

 2.25لتر
206.55

متوسط
اضافة الدبال
208.32

197.6
193.85

206.24
197.375
209.29

174.8
174.8
174.80

الفرق المعنوً األصغر  L.S.D.علي مستوى احتمال : %5
3.188
بين متوسطات مواعيد اضافة الدبال
5.520
بين متوسطات معامالت الدبال

أشار الجدول (  ) 5الى وجود فروق معنوٌة بٌن الموعد بعد ثالثة شهور من الزراعة
عن بقٌة المواعٌد االخرى .وقد اختلفت كل التراكٌز عن المقارنة معنوٌا ً  ,ولم ٌختلف
التركٌزٌن 1لتر و 1.5لتر فٌما بٌنهما معنوٌا ً  ,وكذا بالنسبة للتركٌزٌن  0.75لتر و 2.25
لتر  ,وقد تفوق التركٌزٌن 1لتر و 1.5لتر معنوٌا ً على التركٌزٌن  0.75لتر و  2.25لتر .
وكان مقدار التفوق على المقارنة حوالً  %28و  %16على التوالً  .واالختالف بٌن
التركٌزٌن االولٌٌن واالخرٌٌن حوالً . %10
 -5الزٌت فً البذور :
معنوٌا ً فً
اتضح من الجدول (  ) 6ان الموعد بعد ثالثة شهور من الزراعة كان أقل
محتوى البذور من الزٌت عن بقٌة المواعٌد االخرى  .وبالنسبة للمعامالت فقد تفوق التركٌزٌن
1لتر و  1.5لتر على المقارنة وعلى التركٌزٌن  0.75لتر و  2.25لتر  -اللذٌن لم ٌختلفا
معنوٌا ً عن بعضهما البعض وكذلك عن المقارنة – بمقدار حوالً . %10
جدول (  ) 6تأثٌر الهٌومس السائل على محتوى الشاي كوجرات من الزٌت (ملغم\100غم ) فً موسم
 2010فً محطة تطوٌر نبات شاي كوجرات فً الدٌوانٌة
مواعٌد
اضافة الدبال
بعد شهر من الزراعة
بعد شهرٌن
بعد ثالثة شهور
بعد اربعة شهور
متوسط معامالت الدبال

 0لتر
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70

 0.75لتر
20.26
19.34
18.84
19.35
19.45

معامالت الدبال
 1لتر
21.50
21.45
19.20
21.42
20.9

 1.50لتر
21.56
21.24
19.43
21. 50
20.93

 2.25لتر
19.21
18.73
19.36
19.80
19.3

متوسط مواعٌد
اضافة الدبال
20.25
19.90
19.10
20.15

الفرق المعنوً األصغر  L.S.D.علي مستوى احتمال : %5
0.4429
بين متوسطات مواعيد اضافة الدبال
0.5685
بين متوسطات معامالت الدبال
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Abstract:

Conducted an experiment to find out effect of humes on plant to
produce tea Gujarat (Rosell) Hibiscus sabdariffa L. The active
substances anthocyanin and vitamin C- in plant development plant
tea Gujarat's Agriculture Directorate of Qadiseyah province in the
city of Diwaniya in 2010 , designed the experiment split plot
design in the randomized complet block design , where the dates
of use as main plots and concentrations of humes sub-plots .
dates of use is four: after 1 month , after 2 months , and after 3
months , and after 4 months of planting, and concentrations of
humus are five :0L, 0.75L , 1L , 1.5L and 2.25 liters\hectare. It was
treatments for 1Land 1.5L significant effect in increasing the plant
yield calyxes after 1 month of planting and after four months , The
anthocyanin was treatments for 1Land 1.5L significant effect in the
increase of this article , but it also was not affected by dates , and
for vitamin C significantly differed for each treatments from the
control , and was not affected by the dates. oil has increased
significantly when treatments at 1 liter and 1.5 liter and decreased
significantly after three months of planting . It can be concluded
that the best concentration is ( 1-1.5 ) L / ha after a month or four
months of planting .
Keywords: humus , Gujarat tea , organic agriculture, Hibiscus
sabdariffa L. , Liqhumus.

خالذ جميل شمخي

90

....Liqhumus تأثٌر الدبال السائل

