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تأثير االسمدة العضوية والحديد المخمبي في صفات النمو الخضري لنبات النعناع الفمفمي Mentha piperita L.
بسمة همام عزالدين 1وجميل ياسين التميمي
قسم البستنة – كمية الزراعة – جامعة تكريت
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أجريت دراسة حقمية في موسم  2012لمعرفة تأثير األسمدة العضوية (سماد األغنام 2.5غم  /وحدة تجريبية  ،سماد

االسمدة األبقار 2.5غم /وحدة تجريبية و 2.5غم مع 2.5غم خميط من سماد األغنام مع سماد األبقار) اضافة الى عدم

الحديد االضافة والحديد المخمبي )2.5غم  /وحدة تجريبية و 3.5غم /وحدة تجريبية ) اضافة الى عدم االضافة في صفات
النمو الخضري لنبات النعناع الفمفمي في تجربة مصممة بتصميم القطاعات العشوائية الكاممة .وأظيرت النتائج تفوق

لممراسمة :
جميل ياسين التميمي
قسم البستنة وىندسة
الحدائق  /كمية الزراعة
 /جامعة تكريت

النباتات التي استممت االسمدة العضوية والحديد المخمبي عمى النباتات التي لم تضاف ليا اي منيما وكانت نتائج

التداخل بين األسمدة العضوية والحديد المخمبي وجود فروقات معنوية تميزت فييا المعاممة ( )F2B3وىي مكونة من
(خميط من سماد االغنام واالبقار2.5غم/وحدة تجريبية لكل منيا مع اضافة الحديد المخمبي 3.5غم/وحدة تجريبية)

بأعمى ارتفاع لمنبات بمغت  63.00سم /نبات وأعمى عدد لمتفرعات  20.33فرع /نبات وأعمى عدد لؤلوراق

970.00ورقة/نبات وأعمى نسبة مئوية لممادة الجافة لممجموع الخضري  %28.66وأعمى مساحة ورقية  97.33سم

2

وأعمى نسبة كموروفيل  SPAD 41.50مقارنة بنباتات المقارنة والتي أعطت اقل قيم ليذه الصفات ،فقد أعطت اقل

ارتفاع لمنباتات  41.00سم واقل عدد التفرعات  11.00فرع/نبات واقل عدد األوراق  252.00ورقة/نبات واقل نسبة

مئوية لموزن الجاف لممجموع الخضري  %15.83واقل مساحة ورقية  19.54سم 2واقل نسبة كموروفيل 26.26

 SPADعمى التوالي .

EFFECT OF ORGANICS FERTILIZERS AND CHELATE IRON ON VEGETATIVE
)GROWETH OF PEPPERMINT PLANT ( Mentha piperita L.
Bassma H.Ezadeen2 & Jameel Y.Attememe
Dept.of Horticulture , College of Agric. Tikrit University.

ABSTRACT
Field experiment was conducted in the season of 2012 to study the effect of three levels
of organic fertilizers (2.5 gm cow manure, 2.5 gm sheep manure, mixed of cow and sheep
manure 2.5 and 2.5 gm) and tow levels of iron chelate ( 2.5 gm and 3.5 gm) on vegetative
growth characters for peppermint plant. The results of interactions between organic
fertilizers and Iron chelate showed significant differences with treatments and The
treatment F2B3 gave the biggest of highest plant reached (63.00 cm / plant), highest number
of branches (20.33 branch / plant ), highest number of leaves (970.00 leave / plant ),
highest percent of dry matter of vegetative group (28.66%), and high leave area (97.33
cm2) along with highest chlorophyll percent (41.50 SPAD) compare with control treatment
plants were gives lowest values (41.00 cm), lowest number of branches (11.00 branch /
plant ), lowest number of leaves (252.00 leave / plant ), lowest percent of dry matter of
vegetative group (15.83%), and lowest leave area (19.54 cm2), with lowest chlorophyll
percent (26.26 SPAD),respectively.
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يعتبر النعناع  Mentha sp.من النباتات العشبية المعمرة التي تنمو بريا في مناطق مختمفة من العالم وموطنو األصمي حوض

البحر األبيض المتوسط ويعود لمعائمة الشفوية  ، Labieteaانتشرت زراعتو في معظم البمدان منيا أمريكا واليند والجزائر ومصر وسوريا

وتركيا والعراق وايران  .النعناع ذو رائحة عطرية ويتكاثر بالرايزومات  ،وتستخدم أوراقو الطازجة أو المجففة كتوابل لتحسين طعم المأكوالت ،
 1البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول
The paper is a part of M.Sc. thesis for the first auther 2
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زيت النعناع عديم المون أو اصفر يحتوي عمى مادة الكارفون  %60ومواد أخرى أىميا الميمونيين والفيالندرين ومادة المنثول ومواد دابغة

تانين ية إضافة إلى الزيوت الطيارة ومواد طبية مسكنة لآلالم والتشنجات ويدخل زيتيا العطري في تركيبة العديد من األدوية وعالج القرحة
المعدية والصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل (  Sukhmalواخرون  .)2004 ،ان التأثيرات الضارة لالسمدة الكيمياوية كانت أىم

االسباب التي أد ت وحثت المختصين بالزراعة عمى االعتماد عمى االسمدة العضوية إذ إن االسمدة الكيمياوية تنتقل إلى األحياء المستيمكة
ومنيا اإلنسان وقد تسبب أمراضاً خطرة كالسرطان فضالً عن التموث البيئي التي تحدثو من غسميا أو تثبيتيا في التربة وعدم استفادة النبات

منيا لعدم جاىزيتيا لمنبات واضافة لتكاليفيا العالية اقتصادياً حسب ما ذكرىا (التميمي والدوري ،)2012،لذلك تركز االىتمام العالمي عمى
الزراعة العضوية لمكثير من المحاصيل والخضر .فيي تمقى قبوالً في أغمب دول العالم إذ تمارس في  120بمد تقريباً عمى مساحة مقدارىا 31

مميون ىكتار تحت االدارة العضوية ( Willerو  2006، Yusessefiو الزىاوي ،)2007،وتعتبر االسمدة الحيوانية مصد ار لمعناصر الغذائية
فيي تعتبر من مخصبات الترب الزراعية باالضافة الى دورىا الميم في الحفاظ عمى العناصر الغذائية من التدىور والضياع ومساعدة التربة

عمى االحتفاظ بالماء وزيا دة المادة العضوية وزيادة نشاط احياء التربة المجيرية وبذلك تحسن الصفات الفيزيائية والكيميائية(عواد) 1987 ،
.حيث الحظ  Havlinواخرون( (2005ان االسمدة العضوية (ابقار)تزيد من حموضة التربة وبالتالي تؤثر في الصفات النوعية لمنبات بزيادة

توفر العناصر  . N,P,K,Mg,Caحيث ان تطبيق نظام الزراعة العضوية باألسس العممية إلنتاج محاصيل زراعية بطرائق طبيعية من أىم

األنظمة البيئية التي تعيد لمبيئة توازنيا وتؤمن اإلنتاج الصحي من خالل تأمين المغذيات التي يحتاجيا النبات بصورة متوازنة وذلك بإضافة

المواد العضوية لما يناسب ظروف التربة والمحصول والمناخ (محمد  .) 2002،حيث الحظ  Khalidواخرون( )2006ان اعمى زيادة معنوية

بالوزن الجاف لنبات الريحان  Ocimum basilicum L.عند معاممتو بالسماد العضوي( 25 tea static compostم/3ه) static ( +

50 compostم/3ه) ،اذ بمغت(170.94و163.03غم)مقارنة بالتسميد الكيمياوي الموصى بو اذ بمغ 36.42و  63.92لمموسمين عمى

التوالي .يعد عنصر الحديد من العناصر الضرورية لمنبات حيث انو يمعب دو ار اساسيا وضروريا في العديد من االنزيمات التي تدخل في عممية
التنفس منيا  Catalaseو Peroxidaseو Cytochrome oxidaseويمثل اشتراك الحديد في ىذه المركبات اىمية خاصة في تفاعالت
االكسدة حيث تكمن اىميتو في نقل االلكترونات في تفاعالت االكسدة واالختزال وىو احد االدوار اليامة في عمميات االيض الغذائي

لمخمية(المريقي )2005،ويمعب الحديد دو ار اساسيا في تمثيل االحماض النووية والبالستيدات الخضراء حيث يساعد عمى تصنيع الكموروفيل
وخصوصا في النباتات الورقية كالنعناع والريحان ويدخل في بناء السايتوكرومات ذات االىمية الكبيرة في عمميتي البناء الضوئي والتنفس Tiaz

) .)2002،and Zeigerويعد الحديد المخمبي  Fe-EDTAاحد األسمدة المخمبية المستخدمة في تقنية الزراعة الحديثة وىي مواد عضوية

طبيعية او صناعية تغمف العنصر الغذائي وترتبط معو بأكثر من جية والطبيعية منيا ىي نتاج فعالية االحياء الدقيقة في التربة او انيا تفرز
من جذور بعض النباتات مثل احماض الستريك والتارتاريك واالسكوربيك واالحماض االمينية اما الصناعية فقد تنتجيا الشركات بأنواع عديدة

(الموصمي  ، ) 2012،وقد أثبتت العديد من دراسات الباحثين في العالم أىمية ودور الحديد المخمبي في تحسين نمو وصفات المحاصيل من

خالل إضافتيا إلى النباتات وانيا ال تحدث ضر ار لمنبات إضافة إلى كونيا سيمة االمتصاص واالنتقال والتحمل داخل النبات  ،ولقمة الد ارسات
حول دور االسمدة العضوية الطبيعية (األغنام واألبقار) والحديد المخمبي في صفات النمو الخضري لنبات النعناع ،فقد ىدفت ىذه الدراسة إلى

معرفة تأثير إضافة الحديد المخمبي وبمستويات مختمفة في صفات النمو الخضري لنبات النعناع الفمفمي وكذلك دراسة تأثير إضافة األسمدة

العضوية وبمستويات مختمفة في صفات النمو الخضري لنبات النعناع .

مواد وطرائق البحث

أجريت تجربة حقمية في حقول كمية الزراعة  /جامعة تكريت في الموسم  2012عمى نبات النعناع الفمفيMentha piperita L.

 ،حممت عينات التربة في مختبر مديرية الزراعة في محافظة نينوى

( جدول  . ) 1تم إعداد وتحضير أرض الحقل وذلك بإضافة طبقة من

التربة المزيجية المنقولة من ترسبات نير دجمة وبارتفاع )30سم) وأجريت عمميات التعديل والتنعيم وتقسيم األرض إلى ألواح أبعادىا

)  2.5م طول × 1م عرض ) زرعت شتالت النعناع في األسبوع األول من شير نيسان  2012في الحقل مباشرة وبمعدل  15شتمة في كل

لوح (وحدة تجريبية) بثالث خطوط المسافة بينيا  25سم والمسافة بين نبات واخر  20سم بحيث يضم الخط 5نباتات وأجريت جميع العمميات

الزراعية من ري وتعشيب وعزق حسب ما الموصى بيا بعد  21يوم من الزراعة وتمت عممية تنظيف األدغال بشكل مستمر.
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جدول (  :)1الصفات الفيزيائية والكيمائية لتربة الحقل .
العينة

التربة المزيجية

رملSand %

60.3

غرين Silt %

27.7

طين %

12.0

نسجة التربة

رممية مزيجية

النتروجين ppm

85

الفسفور ppm

0.3

البوتاسيوم ppm

82.4
3.3
7.3
1.7

E.C
pH
% Organic Material
تصميم التجربة والمعامالت المستخدمة

نفذت تجربة حقمية عاممية مصممة بتصميم القطاعات العشوائية الكاممة ( ) R.C.B.D.وذات عاممين وتداخالتيما ىما  :العامل

األول األوساط العضوية ويرمز ليا  Bوتستخدم بأربعة مستويات ىي( B0 :بدون إضافة )  ( B1 ،إضافة سماد األغنام المتحمل  2.5 ،كغم/
وحدة تجريبية ) يعني (10طن/ىكتار) ( B2 ،إضافة سماد األبقار المتحمل  2.5 ،كغم  /وحدة تجريبية ) و  ( B3إضافة خميط من سمادي

األغنام واألبقار 2.5 ،كغم \وحدة تجريبية لكل منيما  ،والعامل الثاني ىو الحديد المخمبي ويرمز لو ب  Fوتستخدم بثالثة مستويات ىي :

 (F0بدون إضافة )  ( F1،إضافة 2.5غم  /لوح من الحديد المخمبي )  ( F2 ،إضافة 3.5غم /لوح من الحديد المخمبي ) ومن تداخل العامل
األول والثاني أصبحت لدينا  12معاممة وزعت المعامالت عشوائيا عمى الوحدات التجريبية في كل قطاع وكررت المعامالت ثالث مرات.
وخضعت جميع البيانات لمتحميل االحصائي  ANOVAوقورنت متوسطات المعامالت اعتمادا عمى اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى

احتمال (%5الراوي وخمف اهلل .)2000،

تحضير األسمدة العضوية وأضافتها

تم تحضير األسمدة العضوية (مخمفات األغنام ومخمفات األبقار) كالً عمى انفراد والمأخوذة من الحقول التابعة لقسم الثروة الحيوانية في

كمية الزراعة  /جامعة تكريت والتي تم تحضينيا في حفرة بأبعاد  0.5× 3 × 2م بعـد أن تـم تبطينيـا بنايمـون شفـاف لمنـع التأثير الممحي لمتربة

وممئت الحفرة باألسمدة العضـوية (مخمفات األغنام ومخمفات األبقار) غيـر المتحممة ورطبت بالماء حتى البمل التام ثم غطيت بنايمون شفاف

لغرض تشجيع التفاعالت الالىوائية وتقميل فقدان النتروجين أثناء عممية التحمل وبقية األسمدة داخل الحفر مدة ثالثة أشير ،قمبت محتويات كل

حفرة ثالث مرات شيريا لغرض تجانس الرطوبة ثم ُجففت تحت أشعة الشمس لمدة أسبوعين بعد ذلك ُوزنت األسمدة العضوية حسب األوزان
المقررة لكل وحدة تجريبية ( حسن وآخرون  ،)1990 ،وقد أجرى التحميل الكيميائي ليذه األسمدة في مختبر قسم التربة /كمية الزراعة  /جامعة

تكريت وكانت النتائج كما في الجدولين ( 2و ) 3أضيفت األسمدة العضوية قبل الزراعة بيوم وذلك بقمبيا داخل األلواح ولكل وحدة تجريبية
وحسب المعاممة الموزعة عشوائيا حسب التصميم االحصائي(مطموب وآخرون.)1989،

تم دراسة الصفات االتية:

 -1معدل ارتفاع النبات (سم) تم قياسو في نياية موسم النمو وذلك بقياس ساق النبات من منطقة اتصالو بالتربة إلى أطول قمة نامية ولخمسة
نباتات في كل وحدة تجريبية واخذ معدليا .

 -2معدل عدد التفرعات  /نبات :وحسبت في نياية الموسم كذلك وشممت األفرع الناشئة من منطقة االتصال عمى الساق الرئيسي ولخمسة
نباتات في الوحدة التجريبية واخذ معدليا .

 -3المساحة الورقية  /لمنبات (سم :) 2تم قياسيا عند نياية موسم النمو بأخذ عينة عشوائية أوراقاً كاممة االتساع الفسمجي من كل نبات
ولخمسو نباتات في كل وحدة تجريبية وذلك عن طريق رسم مساحة الورقةعمى ورق خاص  tracepaperوتم اخذ مساحتيا عن طريق جياز

 Planmeterثم حسب معدل المساحة الورقية لمنبات الواحد بالضرب في عدد األوراق لمنبات الواحد .
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 - 4النسبة المئوية لممادة الجافة في المجموع الخضري  /قدرت بأخذ الوزن الطري لممجموع الخضري لمنبات باستخدام الميزان الحساس ذي

الثالث مراتب ثم تجفيفو في الفرن الكيربائي عمى درجة ح اررة  70-65م لمدة  72-48ساعة وحتى ثبات الوزن ثم اخذ وزنو الجاف

(الصحاف  ،)1989 ،واستخرجت النسبة المئوية لممادة الجافة باستخدام المعادلة اآلتية:
النسبة المئوية لممادة الجافة = ( الوزن الجاف  /الوزن الطري ) * 100

 -5محتوى الكموروفيل الكمي في األوراق ( / )SPAD/Unitتم أخذ قراءات عشوائية من النباتات مكتممة النمو ،وتم القياس في الثمث األخير
من مرحمة النمو بجياز قياس نسبة الكموروفيل ( Model / SPAD -502 ) Chlorophyllmeterالمجيز من شركة Mintotla Co .

 LTDاليابانية المنشأ.

جدول ( : )2الصفات الكيميائية لمسماد العضوي( مخمفات األغنام) المستخدمة في الدراسة .
الصفات

الوحدة

األيصالية الكهربائية EC

ديسمنز م

مخمفات األغنام
1-

11.87

_____

6.9

الكاربون العضوي

%

37.13

النتروجين الكمي

%

1.73

ـــــــــــــ

20.48

الفسفور الكمي

%

9.8

البوتاسيوم الكمي

%

0.61

PH

C/N

جدول (: )3الصفات الكيميائية لمسماد العضوي (مخمفات األبقار) المستخدمة في الدراسة.
القياسات

الوحدة
ديسمنز م

اإليصالية الكهربائية EC
pH

التقديرات
1-

14.17

ـــــــــــــ

6.70

الكاربون العضوي

%

55.1

النتروجين الكمي

%

1.70

C/N

ــــــــــــ

31.32

الفسفور الكمي

%

0.51

البوتاسيوم الكمي

%

1.35

النتائج والمناقشة

يبين الجدول ( )4تأثير االسمدة العضوية والحديد المخمبي في صفات النمو الخضري حيث إن إضافة األسمدة العضوية سببت زيادة

معنوية في جميع صفات النمو الخضري ووصوليا إلى أعمى المستويات من حيث ارتفاع لمنبات  ،عدد تفرعات  ،عدد األوراق  ،الوزن الجاف
لممجموع الخضري  ،المساحة الورقية والكموروفيل الكمي مقارنة باقل النتائج في نباتات النعناع التي لم يضف الييا اي سماد عضوي .كما

أشارت النتائج ان اضافة الحديد المخمبي بمستويين  2.5و3.5غم/وحدة التجريبية قد سببت زيادات معنوية في جميع صفات النمو الخضري
مقارنة بالنباتات التي لم تستمم الحديد المخمبي ولجميع الصفات اعاله ،التداخل بين اضافة االسمدة العضوية والحديد المخمبي كان معنويا

تميزت فيو النباتات التي استممت المادة العضوية والحديد المخمبي بفروقات معنوية موجبة مقارنة بالنباتات التي لم تستمم اي منيما  .وقد

تميزت نباتات النعناع التي استممت (3.5غم/وحدة تجريبية من الحديد المخمبي +خميط من  2.5+ 2.5كغم/وحدة تجريبية من سمادي االغنام

واالبقار) بأعمى قيم لجميع صفات النمو الخضري حيث اعطت اعمى ارتفاع لمنباتات  63.0سم واعمى عدد تفرعات  20.33فرع/نبات واعمى

عدد اوراق  970.00ورقة/نبات واعمى نسبة مئوية لممادة الجافة  %28.66واعمى مساحة ورقية 97.33سم3واعمى تركيز لمكموروفيل 41.56
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 Spad unitمقارنة باقل قيم ليذه الصفات في نباتات المقارنة والتي اعطت اقل ارتفاع لمنبات  41.0سم وعدد تفرعات  11وعدد االوراق

 252.0ونسبة مئوية لممادة الجافة  %15.33ومساحة ورقية 19.59سم2وتركيز كموروفيل  ، Spad unit 26.26ان زيادة صفات النمو
الخضري عند اضافة الحديد يعزى الى اشتراك الحديد بدور أساسي في تفاعالت األكسدة واالختزال لعممية التركيب الضوئي وان اضافتو

ستحدث توازن في التصنيع الغذائي في أنسجة الورقة مما يساعد في زيادة النمو الخضري (  Spillerو )1980 ، Terryوقد يرجع الى دور
الحديد في زيادة كفاءة البناء الضوئي وتنشيط األنزيمات الداخمة في العديد من العمميات الفسمجية وبناء األحماض االمينية والنووية ومركبات
الطاقة و إلى دور الحديد في تنظيم الفعاليات الحيوية داخل النبات وزيادة تركيز عنصر الحديد في انسجة النبات مما أدى إلى زيادة نواتج

التمثيل الضوئي وبالتالي زيادة النمو مما انعكس ايجابيا عمى عدد األفرع (االعرجي ،)2001 ،

جدول ( : )4تأثير األسمدة العضوية والحديد المخمبي وتداخالتها في صفات النمو الخضري لمنعناع.
الصفات

ارتفاع النبات
سم

المعامالت

عدد

التفرعات/
نبات

عدد األوراق/
نبات

النسبة المئوية
لموزن الجاف
لممجموع
الخضري

نسبة

المساحة

الورقية سم

2

الكموروفيل
Spad unit

B0

45.66 C

11.88 c

439.6 c

17.23 d

31.74 c

30.68 c

B1

49.66 B

14.11 b

592.4 b

21.76 c

47.99 b

33.61 b

B2

53.00 A

15.11 ab

634.8 b

23.26 bc

61.09 b

35.01 ab

B3

55.55 A

16.77 a

733.3 a

25.10 a

70.22 a

36.47 a

F0

44.50 C

12.75 c

422.3 c

18.00 c

30.91 c

29.10 c

F1

50.91 B

14.33 b

588.3 b

22.37 b

51.36 b

33.64 b

F2

57.50 A

16.33 a

789.4 a

25.14 a

76.01 a

39.10 a

F0B0

41.00 I

11.00 i

252.00 h

15.83 k

19.54 j

26.26 j

F0B1

44.00 h

12.66 gh

423.00 g

16.70 j

24.50 i

29.26 i

F0B2

46.00 G

13.33 fg

454.33 g

18.23 h

34.30 g

30.10 h

F0B3

47.00 G

14.00 ef

560.00 e

21.26 g

45.30 f

30.76 h

F1B0

43.00 H

12.00 hi

500.00 f

17.36 i

29.80 h

30.70 h

F1B1

49.00 f

14.33 def

558.33 e

22.36 f

47.53 f

32.36 G

F1B2

55.00 d

15.00 cd

625.00 d

24.40 e

60.07 e

34.33 f

F1B3

56.66 c

16.00 bc

670.00 c

25.36 d

68.03 d

37.16 d

F2B0

53.00 e

12.66 gh

566.00 e

18.50 h

45.87 f

35.10 e

F2B1

56.00 c

15.33 cd

796.00 b

26.23 c

71.93 c

39.20 c

F2B2

58.00 b

17.00 b

825.00 b

27.16 b

88.90 b

40.60 b

F2B3

63.00 a

20.33 a

970.00 a

28.66 a

97.33 a

41.56 a

*االرقام التي ت حتها نفس الحرف اوالحروف المتشابهة ال توجد بينها فروقات معنوية حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال .%5

كما إن زيادة العمميات الحيوية ليا دور في زيادة معدالت ارتفاع النباتات ويرجع ذلك إلى دور الحديد في تمثيل األحماض النووية والبالستيدات

مما يؤدي الى زيادة محتوى الكموروفيل وبروتين البالستيدات الخضراء وبالتالي زيادة كفاءة البناء الضوئي وزيادة معدالت النمو(عبد الحافظ،

 ،) 2010وان زيادة خصوبة التربة من خالل اضافة االسمدة العضوية ادت الى زيادة البناء الضوئي خالل فترة استطالة السالميات شجعت
النبات عمى االستطالة وتؤدي إلى دفع المرستيم ألقمي لؤلعمى مؤدية بذلك إلى زيادة ارتفاع النبات (ستوسكوف  )1989،وان حصول حالة
توازن بين تركيز الحديد والظروف البيئية أدى إلى تشجيع العمميات الفسيولوجية وتنشيط نمو الخاليا وانقساميا وبالتالي زيادة عدد األفرع

(  Preetiوآخرون  ، ) 2011 ،وقد يعزى زيادة المحتوى الكموروفيمي الى فعل الزنك في بناء األنزيمات المسؤؤلة من تكوين الكموروفيل
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( حسن واخرون  .)1990،إضافة إلى دور الحديد في تنشيط أنزيمات األكسدة واالختزال في سمسمة انتقال االلكترونات بعممية التنفس
ومساعدتو في بناء الكموروفيل وخزن الكموروبالست بشكل  Phytoferritinمما يؤدي إلى الزيادة في النمو خضري (الصحاف ) 1989 ،

.وقد يقوم بجمب بعض األحماض االمينية وتحويميا إلى البروتينات والحامض النووي  RNAوالذي يقوم بدوره في تأخير مظاىر الشيخوخة

والمحافظة عمى عدم تكسر الكموروفيل ومن ثم المحافظة عمى المون األخضر لؤلوراق وىذا ما قد يعود إليو زيادة محتوى الكموروفيل (أبو زيد ،

 ،(2000وتتفق ىذه النتائج التي تم الحصول عمييا مع ما توصل اليو ( Vanstadenوآخرون  1999،و .)2002، Thomasإن السماد

العضوي المضاف لمتربة الزراعية كمخصبات ييدف امدادىا بالمواد العضوية ومن خالليا تضاف الى التربة جميع العناصر الغذائية لذلك
تسمى احيانا باالسمدة الكاممة واىمية االسمدة العضوية ظير في احتوائيا عمى العناصر الغذائية االساسية التي أصبحت جاىزة لمنباتات

تدريجيا من خالل عممية التعدن ( )Mineralizationوتكون غنية بالماء والمركبات الكربونية وىي ايضا تحسن في الكثافة الظاىرية ومجاميع

التربة الثابتة بالماء في التربة المعاممة بالسماد الحيواني قياسا بمعاممة المقارنة والمعاممة الحاوية عمى السماد الكيميائي فقط ( Patraواخرون،

 .)1997كما ان السماد الحيواني يحسن من الكثير من صفات التربة كقابميتيا لمحراثة وزيادة احتفاظيا بالماء ورفع قيمة  CECليا وتنظيم
درجة ح اررة التربة من المادة العضوية والفعالية الحيوية فييا فضال عن تأثيره االيجابي في قتل المسببات المرضية الموجودة اصال في

التربة) .)2007،Cao and Huوقد يسبب دخول الفسفور في تركيب المرافقات األنزيمية مثل  NADH2و  NADPH2والتي ليا دور كبير
في عممية األكسدة واالختزال التي تحدث في عممية التركيب الضوئي وىذا يساىم في زيادة المواد الغذائية في النبات والذي يؤدي الى زيادة في

صفات النمو الخضري (عواد 1987،وأبوضاحي ومؤيد  1988 ،ومحمد ومؤيد . (1991،

المصادر

أبو زيد  ،الشحات نصر ( .)2000الزيوت الطيارة  ،الدار العربية لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى  ،المركز القومي لمبحوث ،القاىرة ،مصر.
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