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 الملخص
لدراسة تأثير أربع  بطرطوسبمحافظة  في الساحل السوري  2014نفذ البحث خالل الموسم الزراعي 

األسمدة مستويات من  ة، وثالث2( نبات/م10.00و، .3313و، 20.00و، 33.33كثافات نباتية )
إضافة إلى  %(4O2P 46) من السوبر فوسفاتكتار كغ/هـ 214.4و ،160.8و، 107.2الفوسفاتية )

تصميم  لك وفقوذ ،لنبات الكزبرة الصفات الكيميائيةبعض  في ،والتفاعل بينهما الشاهد بدون إضافة،
النباتية  الكثافات أظهرت النتائج أن   .المنشقة لمرة واحدة قطعال ترتيبالقطاعات الكاملة العشوائية ب

ها تفوقت معنويًا على طريقة ( تفاوتت في تأثيرها، إال أن  2نبات/م 20و، 3313.و ،10) المدروسة
 2نبات/م 10، وكانت الكثافة النباتية في بعض المؤشرات المدروسة 2نبات/م )33.33الزراعة نثرًا )

والبروتين  اآلزوتمحتوى المجموع الخضري لنبات الكزبرة من عنصر الفوسفور و  ادةفي زير أهمية كثاأل
ايدة في ر التسميد الفوسفاتي بمعدالته المتز أث  كما  على التوالي(. % 22.19و، 3.55و، 0.40) الخام
في  معنويةالبزيادة   5O2Pمن كتار كغ/هـ 160.8 ساهم معدل التسميدفقد الصفات المدروسة،  قيمزيادة 

ومحتوى  %( 22.75و، 3.63و، 0.42) والبروتينN و Pمحتوى المجموع الخضري من عنصري 
 13.00ق التفاعل بين الكثافة النباتية ، في حين حق  % على التوالي(1.73و، 0.57)K  و P البذور من

ن، والبروتي Kو Pفي محتوى البذور من  ةً معنوي زيادةً  كتاركغ/ه 214.4السمادي  والمعدل 2نبات/م
 .توى المجموع الخضري من عنصر البوتاسيومومح

 . خضري، بذورال المجموع، د فوسفاتيكثافة نباتية، تسمي الكزبرة، مفتاحية:الكلمات ال
 :المقدمة

 ،المعدة ي قو  وت ،طاردة للرياحالمقوية و العطرية و ال من النباتات في الطب القديم بأنها ((.Coriandrum sativum L عرفت الكزبرة 
د أخرى كثيرة )عبد الحميد كونها تحتوي نسبة كبيرة من اليود إضافة لفوائ ،وتقلل ضغط الدم ،اإلسهال، وتعمل على تقوية القلب منعوت
 2004الديدان )عسر الهضم والروماتيزم وآالم المفاصل، وتوصف لعالج وتستخدم بذور الكزبرة في عالج (، 2007خرون، آو 

(Wangenstee  et al.,   2005جات وفقدان الشهية والتشناألرق و) Maghrani et al.,) يستخدم عمومًا في الشرق األوسط في ، و
 اً احتواء هذه النباتات على عدد كبير من المواد الفعالة طبي   ن  أكما ، سيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية والهندآوي وجنوب وشرق المطبخ األسي
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بعض العقاقير النباتية تمتلك قدرة عالجية تفوق القدرة التي تمتلكها األدوية  أن  المعلوم  لها، ومن تعكس اإلمكانيات العالجية الكبيرة
    (.2013إبراهيم، ) الضارة ةثار الجانبيها من اآلهذا باإلضافة لخلو  ، عةالمصن  

جريت أفي دراسة   Dhanapakima et al., (2008)أشار إليه وهذا ما  ،كر في الدمالكزبرة في خفض الكولسترول والس   ةتتجلى أهمي  
في تعطيل عمل األنزيم الرئيس في تركيب  هال دور غ من ثمار الكزبرة لها أهمية من خال100تناول  أن   النتائجأظهرت  ، إذالهندفي 

ي ائلمفعالية المستخلص ا (2006)أكد أحمد ومحمود  ، وقدالجلوكوز في الدمكما لها أهمية في خفض  ،الكولسترول الحيوي في الكبد
دى هذا ا أكم ،%30وكذلك في خفض مستوى الكولسترول بنسبة ، %50البارد لثمار الكزبرة في خفض جلوكوز الدم بنسبة 

 ,B6 (Afenanتنشيط عمل األنزيمات وزيادة فيتامين باإلضافة إلى  ،بالكبد بشكل معنوي  الجاليكوجينلى رفع محتوى إالمستخلص 
2014.) 

الفوسفور أحد العناصر ذات الدور المباشر فـي التـأثير بمعظـم العمليـات  مًا في نمو وتطور النبات، ويعد  مه راً العناصر الغذائية دو  تؤدي
وتحرير الطاقة الالزمـة  الفسيولوجية التي تجري داخل النبات، إذ أنه يشارك في تحليل الكربوهيدرات الناتجة عن عملية التركيب الضوئي

بكميـات كبيـرة نسـبيًا للتركيـب الفوسـفور اج النبـات تـيح(. Blevian, 2001ين األغشـية الخلويـة )كـو ت لعمليات البنـاء فضـاًل عـن دوره فـي
دورًا أساسـيًا فـي  يـؤديالنوويـة والفوسـفولبيدات. كمـا  وألهميته بالوظـائف الضـرورية كعامـل أساسـي لضحمـا  ،األساسي والثانوي  الحيوي 

  وتشـكيل البـذور وتسـريع نضـجها ويسـاهم فـي مقاومـة نبـات الكزبـرة لضمـرا (. NellMonika et al., 2009طاقـة األيـض للخاليـا )
Pareeke and Sethi, 1985).) 

للتسميد  الكزبرة، شأنه شأن النباتات الطبية والعطرية، صديقًا للبيئة إذ ال يحتاج إلى كميات كبيرة من األسمدة والمبيدات، إال  أن   نبات
لذي ال يقل أهمية عن الكثافة النباتية التي تحقق أعلى إنتاجية بوحدة المساحة كزبرة وامحصول الفي زيادة الفوسفاتي أهمية 

(Moosavi,2012،)  15، 10، 0) معدالت تسميد مختلفة من السوبرفوسفات الثالثيفقد بي نت تجربة أجريت في إيران حول تقييم ،
ودليل  ،وعدد الثمار ،بذرة وزاد من ارتفاع النبات 1000وزن  ى لعطى أعأ  كتاركغ/هـ 20 إضافة ن  أ( على نبات الكزبرة كتاركغ/هـ 20

 Aćimović, (2013) أشارو (. (Moslemi et al.,2012ن الزيت الثابت والطيار  باإلضافة للحصول على محتوى جيد م ،الحصاد
عدد البذور حتى حد  يزيد منا العنصر ذهن  زيادة محتوى التربة من أالغلة، و  رفعللفوسفور تأثير هام على نبات الكزبرة ويساهم ب أن  

عند المقارنة بين التسميد  Chaffai et al., (2014)وضح أكراوية. بينما لم يكن له تأثير على نبات ال ،معين، وبعدها يبدأ باالنخفا 
ات الجاف، كما أنه لم يؤثر نبزاد من ارتفاع النبات ووزن القد الفوسفور  ن  أسوبرفوسفات الثالثي على نبات الكزبرة بعدة معدالت من ال

يك ومحتوى التربينات ع محتوى حمض الخلكغ/هكتار، وارتف 200بل أثر بمكونات الزيت عند المستوى  ،على محتوى الزيت الطيار
  والشاهد.( كتاركغ/هـ 400و، 100)مقارنة بالمعدالت المدروسة  بالنباتواللبيدات 

:هوطرائقالبحث مواد   
 المادة النباتية: - 1

 من السوق المحلية طرطوس. اتم الحصول عليهو  ((Coriandrum sativum Lاستخدمت بذور الصنف المحلي لنبات الكزبرة 
مسننة  ة،ومكونة من وريقات مفصص ،السفلية منها جالسة ،التفرع، األوراق مركبة ريشية ةنبات عشبي حولي، ساقه غزير هو  زبرةوالك

فروع.  10-5محمولة على نورات خيمية مركبة، مكونة من  ،اتها شريطية. األزهار بيضاء ورديةريقوو  ،لوية فهي معنقةالحواف، أما الع
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ة من كربلتين ملتحمين بكل منها بذرة واحدة، يمتاز المجموع الخضري للنبات برائحته غير المقبولة، مكون ،الثمار كروية صفراء شاحبة
 يوم، يتكاثر بالبذور. 110-90 فترة حياته منل بعد النضج، هذه الرائحة ال تلبث أن تزو  بيد أن  

 موقع التنفيذ:
المطري  منطقة استقرار أولى معدل الهطول وهي ،البحرم عن سطح  200طرطوس في موقع يرتفع حوالي  محافظةالتجربة في  فذتن

عليها في مخبر  ض التحاليلوإجراء بع ،لهاخنسم( وتجفيفها و  30-0عمق ) علىأخذ عينة من التربة  تم  ملم، و  780السنوي فيها 
اعة نبات الكزبرة، فقيرة بالفوسفور التربة طينية ثقيلة ومناسبة لزر  أن   يبين( 1)جدول ال .خصوبة التربة في كلية الزراعة بجامعة تشرين

 ية المدروسة وفقا لتحليل التربة.. وتم اختيار المعدالت السماد(Olsen et al., 1954)حسب 
 .ية والكيميائية لتربة موقع الدراسةص الفيزيائبعض الخصائ .1جدول ال

K Mg Ca CEC  الفوسفور

المتاح 

PPM 

N% 
كلس 

 فعال%

كلس 

كلي 

% 

OM% pH 
EC 

 ميلموس/سم

 التحليل الميكانيكي

mg/100g Soil %رمل% سلت% طين 

3 2.7 32.1 42.3 8.3 4.36 6 23.8 1.26 7.3 0.295 65.51 21.76 12.73 

 المدروسة:المعامالت 2-
 (:F) (العامل األول )األسمدة الفوسفاتية 1-2

 يلي: ق ماالفوسفاتي وفمن التسميد  ثالثة مستويات تسدر 
 : شاهد بدون تسميد فوسفاتي.(F0) المعاملة األولى
 %46من السوبر فوسفات  غ( 64.32)يعادل  اإضافة موذلك ب Pجزء بالمليون من 17 رفع التركيز إلىتم  (:F1) المعاملة الثانية

 .كتاركغ /هـ 107.2للقطعة التجريبية وهذا يقابل 
 %46( من السوبر فوسفات غ 96.48)يعادل  وذلك بإضافة ما Pجزء بالمليون من 21 التركيز إلىع رفتم  (:F2) المعاملة الثالثة

 .كتاركغ/هـ 160.8للقطعة التجريبية وهذا يقابل 
للقطعة  %46 ( من السوبر فوسفاتغ128.64) أي ما يعادل Pجزء بالمليون من  25 رفع التركيز إلى: تم (F3) لرابعةملة االمعا

 .كتاركغ/هـ 214.4ا يقابل التجريبية وهذ
البوتاسية و  يةاآلزوت وأضيفت األسمدة 2م 6م إلى قطع تجريبية مساحة كل منها ياألر  للزراعة من حيث الحراثة والتنعيم والتقس جهزت

 دروسة.وفق المعدالت المقبل الزراعة الفوسفاتية  ( بالترتيب واألسمدةتارككغ/ه 30-80بمعدل )
 :(D) لكثافة النباتية(العامل الثاني )ا - 2-2

 .2نبات/م 33.33التي تمت زراعتها نثرًا أي ما يعادل  :(D(0المعاملة األولى 
 .2نبات/م 20ت على الخط نفسه وهذا يعادل النباتاسم بين  20(: المسافة 1Dالمعاملة الثانية )

 .2نبات/م 3.331سم بين النباتات على الخط نفسه، وهذا يعادل  30(: المسافة 2Dالعاملة الثالثة )
 .2نبات/م 10سم بين النباتات على الخط نفسه، وهذا يعادل  40(: المسافة 3Dالمعاملة الرابعة )
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م بين 1.5سم بين المعامالت والمكررات والقطع كممرات خدمة ومسافة  50اة ترك مسافة ع مراعسم، م 50كانت المسافة بين الخطوط 
 االتجاهات. بي من كافةقطع التجريبية كنطاق تجريحواف الحقل وال

 
 : تصميم التجربة 3-

مكررات لكل معاملة، إذ  ةواقع ثالثالمدروسة وب نفذت التجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة وفق ترتيب القطع المنشقة للمعامالت
ريبية )أبعاد قطعة تج 48القطع التجريبية القطع الثانوية، وبلغ عدد  النباتية والكثافات ،شغلت معامالت التسميد الفوسفاتي القطع الرئيسة

  سم. 50الفاصل بينها  سطور 4م(، وتتكون القطعة التجريبية من  X 2 3القطعة التجريبية 
  للزراعة: ربةالتتحضير  -4

 سبتمبر/أيلولثم حراثتين متعامدتين في شهر  ،إجراء العمليات الزراعية المختلفة من حراثة عميقة للتربة من أجل تفكيكها وتهويتهاتم 
وعد للتربة قبل متم إجراء حراثة سطحية  .ثم قسمت األر  إلى قطع تجريبية وفق تصميم التجربة ،لتفكيك الكدر الترابية وتنعيمها

سم،  50خر ( وتخطيط القطع التجريبية إلى أربع خطوط بمسافة فاصلة بين الخط واآلريلأب/اعة الربيعية )في بداية شهر نيسانالزر 
البادرات  وعند وصول ،7/4/2014سم، وذلك بتاريخ  2الجورة بعمق /بذور 5وسة، وذلك بمعدل افات المدر ر حسب الكثالبذو وُزرعت 

 اإلبقاء على نبات واحد في كل جورة.بلتفريد ة اسم ُأجريت عملي 10- 8لطول 
 : المدروسةالمؤشرات 5-
 تقدير العناصر الغذائية الموجودة في المجموع الخضري والبذور:-5-1

 :بذورالمجموع الخضري والفي  والبوتاسيوم الفوسفور يرتقد
( غرام 0.5الجاف إذ تم ترميد ) خدام طريقة الهضموالبوتاسيوم باستعنصري الفوسفور محتوى المجموع الخضري والبذور من تم تقدير 

من حمض  3سم 50 ر فيمكر  لمن بودرة نباتية جافة لكل مكرر من مكررات المعامالت المدروسة على حدة، ثم أذيب رماد ك
 الضوئيجهاز الطيف  وباستخدام ،ر فيها الفوسفور بطريقة الفانادايتحت محاليل الهضم، وقد  البيركلوريك النظامي، ثم رش  

Spectrophotometer.  470عند طول موجهnm ، وبعد أخذ القراءات طبقت العالقة حسب Anonymous, (1989).  ومنه تم
وتم أخذ القراءات  هبالل   وتاسيوم فتم تقديره بطريقة الهضم نفسها، ولكن باستخدام جهازا عنصر البأم .لفوسفورل المئوية نسبةالحساب 
 ثم حسبت النسبة المئوية للبوتاسيوم. Isaac and Kerber, (1971)حسب 

 : اآلزوتمن  رلبذو لمجموع الخضري واا محتوى تقدير -5-2
نباتية غ بوردة  0.2إذ تم أخذ  (،Bremner and Mulvaney, 1982 ) عينة وفق كلداهل الموجود في كل اآلزوتتقدير  تم

محاليل الهضم ذات لون شفاف، ثم تركت لتبرد على حت هضمها في وسط حمض الكبريت حتى أصبوتم  هضم،في أنابيب  ووضعها
تقبال النواتج . بعد ذلك تم تقطيرها بجهاز تقطير كلداهل لمدة ست دقائق، وتم اس3سم 100 دت بالماء المقطر حتىحرارة المخبر ومد  

بحمض كلور الماء تقطير ماء مقطر، وبضع قطرات من الكاشف المزدوج، وتمت معايرة نواتج ال 3سم 25 يحتوي إناء مخروطي في 
 . في التربة اآلزوت( نظامي، ومن حجم الحمض المستهلك في هذه المعايرة تم حساب نسبة 0.1)
   :)%( بروتينبذور من الوال مجموع الخضري ال محتوى قدير ت-5-3
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بعد  بطريقة كلداهلالموجود  اآلزوتمن خالل تقدير  ةعلى حد كال ً  من البروتين  رلبذو المجموع الخضري للنبات وامحتوى تم تقدير 
تم حساب نسبة البروتين  ،كل من المجموع الخضري والثمار في اآلزوت نسبة وبعد تقدير ،هضم العينات في وسط حمض الكبريت

 .6.25×زوت النسبة المئوية للبروتين = النسبة المئوية لآل :اآلتية من المعادلة (Mcdaniel et al., 1967)وفق 
  ائي:التحليل اإلحص 6-

( باستخدام برنامج التحليل Steel and Torrie, 1980تحليل التباين للبيانات باالعتماد على المعالجات الموصوفة من قبل ) أجري 
إلى  F% للقراءات الحقلية، وذلك عندما يشير اختبار5عند مستوى  L.S.D معنوي  أقل فرق  تم حساب إذ ،GenStat 12اإلحصائي 

  امالت.لمعن اوجود فروق معنوية بي
 النتائج والمناقشة:

 )%(: من عنصر الفوسفورالمجموع الخضري  محتوى ية والتسميد الفوسفاتي في افة النباتتأثير الكث-1
الزراعة بكثافات مختلفة وبغض النظر عن التسميد الفوسفاتي ساهم بشكل إيجابي في زيادة  ( أن  2في الجدول )الواردة معطيات تبين ال

وأعطت أعلى قيمة  D1و D0معنوبًا على الكثافتين  D3اقة النباتية ، فقد تفوقت الكثلخضري من عنصر الفوسفورمحتوى المجموع ا
. %D0 (0.33 ) معنويًا على الكثافة%D2 (0.38  )النباتية  كما لوحظ تفوق الكثافة  ،%( 0.40)لمحتواها من عنصر الفوسفور 

ى امتصاص كمية من عنصر الفوسفور من وبالتالي زيادة المنافسة بين النباتات عل ،ةويعود هذا لزيادة عدد النباتات في وحدة المساح
إضافة لزيادة المحصول البيولوجي  ،ة وزيادة استطالة الساقفتي  ال وخفض نمو الجذور ،مما خفض الفوسفور المتاح للنبات ،التربة

 على نبات اليانسون.  El – Sayed, 2006))و (Faravani et al ., 2013) كل من وهذا يتوافق مع نتائج ،للنبات
فوق المعدل سميد الفوسفاتي إلى زيادة معنوية في محتوى المجموع الخضري من عنصر الفوسفور، فقد تدة معدل التكما أدى زيا

الفروق  %( حيث لم تكن 0.37) F3%( معنويًا على كافة المعدالت المضافة باستثناء المعاملة  0.42وبمتوسط قدره ) F2السمادي 
 ة.بينهما معنوي

 نحوبقدرت و  القيمة األعلى لعنصر الفوسفور في المجموع الخضري   F2التسميد الفوسفاتي  معD0  لنباتية حقق التفاعل بين الكثافة ا
كوين %، ويعود ذلك لزيادة المعدل السمادي وبالتالي امتصاص النبات كمية كبيرة من هذا العنصر وإضافة لدور الفوسفور في ت 0.52

. في حين (Jackson, 1985) عناصر المعدنية الممتصة وتراكمها في األوراقى إلى زيادة كمية المجموع جذري قوي وكبير مما أد  
 .%(0.29الشاهد بدون تسميد فوسفاتي ) مع D0لتفاعل بين الكثافة النباتية ا كانت القيمة األقل عند

 )%( فوسفوروسفاتي في محتوى المجموع الخضري من التأثير الكثافة النباتية والتسميد الف .2جدول ال

 كتاركغ/هـ الفوسفاتي التسميدمعدالت 

 2الكثافة النباتية نبات/م F3 F2 F1 F0 متوسط الكثافة النباتية

0.33    C 0.43 a 0.52 a 0.36 b 0.29 b D0 

0.36    BC 0.39 a 0.37 b 0.34 b 0.34 b D1 

0.38    AB 0.32 b 0.32 b 0.37 b  0.32 b D2 

0.40  A 0.33 b 0.47 c 0.39 b  0.36 b D3 

 0.37  AB 0.42   A 0.36  BC 0.33 C  متوسط المعدل السمادي 

F=0.05          D=0.03         F×D=0.07 L.S.D 1% 

بينما تدل األحرف الصغيرة المختلفة على  ،ةنباتية على حدتعني وجود فروق معنوية بين متوسطات كل من معدالت التسميد والكثافة الاألحرف الكبيرة المختلفة 

  (. P<0.05لفروق المعنوية للتفاعل بينهما )ا
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 ر من عنصر الفوسفور )%(:بذو محتوى التية والتسميد الفوسفاتي في تأثير الكثافة النبا-2
ور من عنصر الفوسفور حيث لم تكن في محتوى البذ 2نبات/م 10.00إلى  2نبات/م 33.33لم يؤثر خفض الكثافة النباتية من 

معدالت التسميد الفوسفاتي أدت  (. كما تشير البيانات المتحصل عليها من الجدول السابق أن  3جدول الينها )الفروق معنوية فيما ب
المعدالت  %( معنويًا على بقية0.574) F2لزيادة معنوية في محتوى عنصر الفوسفور في بذور الكزيرة، فقد تفوق المعدل السمادي 

 ية. الفروق بينهما معنو %( حيث لم تكُ  0.539) F3ضافة باستثناء معدل اإل
زيادة مع محتوى النبات من عنصر الفوسفور في زيادة الذي أشار إلى حدوث  )  ,El – Sayed 2006) تتوافق هذه النتائج مع

فوسفور أحد العناصر ذات الدور المباشر في التأثير في لا، وربما تفسر هذه النتائج إلى أن كتاركغ/ه 100المعدل السمادي أكثر من 
كربوهيدرات الناتجة عن عملية التركيب الضوئي إذ أنه يشارك في تحليل ال ،لعمليات الفسيولوجية التي تجري داخل النباتمعظم ا

 .(Nell et al., 2009وتحرير الطاقة الالزمة لعمليات البناء فضاًل عن دوره في تكوين األغشية الخلوية )
بينما كانت  (%0.68)في البذور صر الفوسفور عنلمحتوى  أعلى  F2السمادي  مع المعدل D2النباتية الكثافة بين وحقق التفاعل بين 

 . F0والشاهد   D0عند التفاعل بين الكثافة النباتية  (%0.38) القيمة األقل
 ر )%(بذووى عنصر الفوسفور بالتأثير الكثافة النباتية والتسميد الفوسفاتي في محت .3جدول ال

ركتاهكغ /الفوسفاتي  معدالت التسميد                  

 2الكثافة النباتية نبات/م F3 F2 F1 F0 كثافة النباتيةمتوسط ال

0.46    A 0.67 a 0.62 a 0.44 a 0.38 b D0 

0.49    A 0.54 a 0.44 a 0.43 a 0.43  a D1 

0.53    A 0.51 a 0.68 a 0.49 a 0.47 a D2 

0.54    A 0.44 a 0.55 a 0.51 a 0.44 a D3  
0.54  AB 0.57  A 0.47  BC 0.43  C متوسط المعدل السمادي 

F=0.100               D=0.171            F×D=0.304 L.S.D 1% 

 بينما تدل األحرف الصغيرة المختلفة على ،ةثافة النباتية على حدتعني وجود فروق معنوية بين متوسطات كل من معدالت التسميد والكاألحرف الكبيرة المختلفة 

  (. P<0.05لفروق المعنوية للتفاعل بينهما )ا

 (:%تأثير الكثافة النباتية والتسميد الفوسفاتي في محتوى المجموع الخضري من عنصر البوتاسيوم )-3
فقد  .مختلفةخضري من عنصر البوتاسيوم عند الزراعة بكثافات سبب انخفا  الكثافة النباتية زيادة معنوية في محتوى المجموع ال

 D2و D3%( ولم يكن هناك فروق معنوية بين الكثافات  2.64) D0%( معنويًا على الكثافة  3.16) D3الكثافة النباتية  توقتف
 على التوالي(. % 2.91و، 3.04و، 3.16) D1و
، 2.88)سطات المتو  بلغتإذ  موع الخضري من عنصر البوتاسيومالمج محتوى في زيادة معنوية بب معدل التسميد الفوسفاتي س
أعلى قيمة  F2حقق المعدل السمادي و ، %2.59 مع الشاهد مقارنةً ( F1 ،F2  ،F3%( على التوالي للمعامالت ) 3.01و، 3.26و

 214.4ي حتى المعدل المرتفع زيادة التسميد الفوسفات على أن   مما يدل   %3.26لمحتوى المجموع الخضري من عنصر البوتاسيوم 
يكون سرع في نمو ونضج النبات وبالتالي انخفا  نسبة  ألنه قد كتاركغ/هـ 160.8ل عدلمدة عند الم يترافق بنفس الزيا كتاركغ/ه

 إذ أن   ًا لتأمينه للنباتمهم اً دور  يؤديألن محتوى التربة من هذا العنصر المعدل إضافًة هذا المجموع الخضري عند في  لبوتاسيوما
وجود الماء والفوسفور ساعد في  كما أن   .(Lefflerو (Tubertini, 1976 احتياج النبات من هذا العنصر يزداد بعد مرحلة اإلزهار

 .(Singh, 2011)  الجافةتكوين أعضاء النبات وتراكم المادة 
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 خضري من عنصر البوتاسيوم )%(تأثير الكثافة النباتية والتسميد الفوسفاتي في محتوى المجموع ال .4جدول ال

 كتارمعدالت التسميد الفوسفاتي كغ/هـ

 2الكثافة النباتية نبات/م F3 F2 F1 F0 نباتيةالة كثافمتوسط ال

2.64   B 3.54 a 2.74 b 2.78 a 2.58 b D0 

2.91    AB 2.51 b 3.14 a 2.41 b 2.48 b D1 

3.04    AB 2.69 a 3.74  a 3.13 a 2.58 b D2 

3.16   A 3.27 a 3.41 a 3.23 a 2.73 b D3 
 3.01  AB 3.26   A 2.88  AB 2.59  B متوسط المعدل السمادي 

F=0.49           D= 0.49            F×D=0.99 L.S.D  1 % 

بينما تدل األحرف الصغيرة المختلفة على  ،ةتعني وجود فروق معنوية بين متوسطات كل من معدالت التسميد والكثافة النباتية على حداألحرف الكبيرة المختلفة 

  (. P<0.05ية للتفاعل بينهما )نوالمعلفروق ا

لتفاعل الكثافة النباتية والتسميد الفوسفاتي تأثيرًا معنويًا في امتصاص وتراكم عنصر البوتاسيوم في المجموع الخضري لنبات الكزبرة  كان
 . (%3.74عنصر )زيادة هذا ال  F2مع المعدل السمادي  D2و سببت الكثافة النباتية 

 :              (%ر من عنصر البوتاسيوم )بذو ة والتسميد الفوسفاتي في محتوى الاتيالنبافة تإثير الكث-4
( عدم وجود فروق معنوية في محتوى البذور من عنصر البوتاسيوم عند الزراعة بكثافات مختلفة 5توضح النتائج الواردة في الجدول )

(D0 ،D1 ،D2 ،D3 )ساهمت معدالت التسميد  (.، على التوالي%1.57، 1.64، 1.59، 1.56) حيث بلغت المتوسطات
%(  1.73وبمتوسط قدره ) F2في محتوى ثمار الكزبرة من البوتاسيوم، فقد تفوق معدل اإلضافة  معنوية   المدروسة بزيادة  الفوسفاتية 

 %(.  1.51يمة األقل )عطى القالذي أ  F0وبفروق معنوية على بقية المعدالت والشاهد 
وقد يكون السبب هو تسريع  F3عمل على خفض محتوى الثمار من البوتاسيوم مقارنة  مع المعدل  F2مادي الس معدلال وبذلك نجد أن  

ار من الثم محتوى وبالتالي أدى هذا المعدل إلى اختصار فترة النمو والنضج وانخفا   ،الفوسفور لعملية اإلزهار ونضج النورات والثمار
نباتية عالية  الزراعة بكثافةأنه عند  (Korikanthimath )1994 وأشار (.Vasantha,Mohanakumaran ,1989)البوتاسيوم 

 لتأمين احتياجات النبات.  كتاركغ/هـ 240يجب زيادة تركيز البوتاسيوم إلى 
 من عنصر البوتاسيوم )%( ربذولتأثير الكثافة النباتية والتسميد الفوسفاتي على محتوى ا .5جدول ال

 كتارالفوسفاتي كغ/هـ معدالت التسميد

 2الكثافة النباتية نبات/م F3 F2 F1 F0 متوسط الكثافة النباتية

1.56   A 1.60 a 1.65 b 1.55 b 1.46 a D0 

1.59   A 1.58 a 1.68 a 1.51 b 1.60 b D1 

1.64  A  1.58 a 1.85a 1.55 b 1.58 b D2 

1.57   A 1.55 b 1.73 a 1.61 a 1.41 a D3 

  1.58  B 1.73 A 1.55 B 1.51 B متوسط المعدل السمادي 

F=0.14             D=0.15            F×D=0.28 L.S.D  1 % 

حرف الصغيرة المختلفة على ل األبينما تد ،ةتعني وجود فروق معنوية بين متوسطات كل من معدالت التسميد والكثافة النباتية على حداألحرف الكبيرة المختلفة 

  (. P<0.05) وية للتفاعل بينهمالفروق المعنا
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أما فيما يتعلق بالتفاعل بين الكثافة النباتية ومعدالت التسميد فقد كان له تأثير معنوي في مؤشر محتوى البذور من عنصر البوتاسيوم 
 .%( 1.84هذا العنصر ) ها منمحتوا  معنويًا في F2 مع المعدل D2فقد تفوقت الكثافة النباتية 

 
   )%(: اآلزوتمحتوى المجموع الخضري من عنصر  ميد الفوسفاتي فيافة النباتية والتستأثير الكث -5

تية، فقد في المجموع الخضري للكزبرة مع اختالف الكثافة النبا اآلزوتوجود اختالفات في نسبة  (6)تبين النتائج الواردة في الجدول 
فقد في المجموع الخضري،  اآلزوتمعنوي لنسبة إلى ارتفاع  2بات/من 10.00إلى  2نبات/م 33.33لنباتية من افة اأدى انخفا  الكث

%(، بينما لم تكن 3.55في المجموع الخضري ) اآلزوتلنسبة  وأعطت أعلى قيممعنويًا على الكثافات األخرى  D3تفوقت الكثافة 
غذية أكبر وبالتالي ارتفاع ت للنباتات مساحة تالكثافة النباتية المنخفضة وفر  ى أن  إلود يع، وهذا ت األخرى معنويةالفروق بين المعدال

في  اآلزوت. األمر الذي انعكس إيجابًا على ارتفاع نسبة اآلزوتحصة النبات من العناصر المعدنية الموجودة في التربة ومنها 
ة نمو النبات في زياد اآلزوتأهمية عنصر  نالذي بي   (EL-Mekawey ،2010فق مع نتائج )المجموع الخضري للنبات. وهذا يتوا

 ع النمو الخضري.وتشجي
 )%(. اآلزوتتأثير الكثافة النباتية والتسميد الفوسفاتي في محتوى المجموع الخضري من عنصر  .6جدول ال

 تاركمعدل التسميد الفوسفاتي كغ/هـ

 2م/نبات الكثافة النباتية F3 F2 F1 F0 متوسط الكثافة النباتية

3.22    B 3.93 a 3.53 b 3.13 b 2.80 b D0 

3.23     B 3.53 b 3.33 b 2.93 c 3.13 b D1 

3.35     B 3.27 b 3.67 a 2.93 c 3.00 b D2 

3.55     A 3.67 a 4.00  a 3.40 b 3.13 b D3 

 3.60  A 3.63  A 3.10  B 3.02 B  سماديمعدل الالمتوسط 

D=0.17                   F=0.23             F×D=0.35 L.S.D  1 % 

بينما تدل األحرف الصغيرة المختلفة على  ،ةتعني وجود فروق معنوية بين متوسطات كل من معدالت التسميد والكثافة النباتية على حداألحرف الكبيرة المختلفة 

  (. P<0.05لفروق المعنوية للتفاعل بينهما )ا

 اآلزوت( تفوقًا معنويًا في محتوى المجموع الخضري من F2 ،F3التسميد ) ي فقد حقق معدالالفوسفاتسميد أما فيما يتعلق بمعدالت الت
زيادة وربما يعود تأثير  التوالي(. %، على3.02 ،3.10) F1ومعدل اإلضافة  F0على التوالي( مقارنًة مع الشاهد  % 3.60، 3.63)

ى إلى زيادة مما أد   وكبير ،وين مجموع جذري قوي ر الفوسفور في تكدو  إلى وسفوروالفوالبوتاسيوم  اآلزوتمحتوى النبات من عناصر 
 . (Jackson, 1985 ) المعدنية الممتصة وتراكمها في األوراق كمية العناصر

لسابقة امل اتبعًا للعو  اآلزوتنباتية والتسميد الفوسفاتي في زيادة محتوى المجموع الخضري من وهذا انعكس بدوره على فعالية الكثافة ال
في  اآلزوتإذ أعطى أعلى قيمة لمحتوى عنصر  F2المعدل السمادي  مع D3 ى ذلك عند تفاعل الكثافة النباتيةوتجل ،ور الفوسفورولد

الشاهد بدون سماد مع  D0عند الكثافة النباتية  % 2.80لقيمة األقل ، بينما كانت ا (%4.00) المجموع الخضري لنبات الكزبرة
 فوسفاتي.

 %. اآلزوتر من عنصر بذو محتوى ال يد الفوسفاتي فيالنباتية والتسم الكثافةأثير ت -6
ر الكزيرة من عنصر ( إلى عدم وجود فروق معنوية بين الكثافات المدروسة في محتوى بذو 7تشير المعطيات الواردة في الجدول )

 الكثافات.  مع باقيقارنةً %( م 2.92ساهمت في زيادة نسبة هذا العنصر ) D3الكثافة  ، إال أن  اآلزوت
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، وقد تفوقت جميع المعامالت السمادية اآلزوتلتسميد بمعدالت متزايدة من السماد الفوسفاتي إلى زيادة محتوى البذور من ى اأد  
%F3 (3.08  )على التوالي. كما تفوق المعدل السمادي  %0.44، 0.22، 0.09هد بمقدارعلى الشا (F1 ،F2 ،F3المدروسة )

إذ يتراكم هذا العنصر في البذور بصورة مرتبطة بمركبات ناتجة  .%، على التوالي( F1( )2.86 ،2.73و F2لمعدلين )على امعنويًا 
بينما حقق التداخل بين  (.(Boromooand, Grouh, 2012 عن التمثيل الضوئي ويدخل في تركيب البروتين واألحما  األمينية

 .%(3.20) اآلزوتلمحتوى الثمار من عنصر  قيمة أكبر  F3المعدل  مع D3الكثافة النباتية 
 (%) اآلزوتنصر من ع لبذورتأثير الكثافة النباتية والتسميد الفوسفاتي على محتوى ا .7جدول ال

 كتارمعدل التسميد الفوسفاتي كغ/هـ                 

 2الكثافة النباتية نبات/م F3 F2 F1 F0 متوسط الكثافة النباتية

2.78    A 3.00 a 2.93 a 2.60 b 2.60 b D0 

2.82    A 3.13 a 2.73 b 2.67 b 2.67 b D1 

2.84     A 3.10 a 2.85 b 2.75 b 2.65 b D2 

2.92     A 3.20  a 2.93 a 2.93 a 2.60 b D3 
 3.08   A 2.86  B 2.73  C 2.64   D متوسط المعدل السمادي 

F=0 .002                 D=0.172           F×D=0.39 L.S.D 1% 

دل األحرف الصغيرة المختلفة على بينما ت ،ةى حدتعني وجود فروق معنوية بين متوسطات كل من معدالت التسميد والكثافة النباتية علاألحرف الكبيرة المختلفة 

  (. P<0.05لفروق المعنوية للتفاعل بينهما )ا

 البروتين الخام )%(. ق مناألورا محتوى ي النباتية والتسميد الفوسفاتي ف تأثير الكثافة -7
في محتوى ( D0 ،D1 ،D2 ،D3دروسة )معنوي للكثافات النباتية الموجود تأثير  (8)الجدول توضح النتائج المتحصل عليها في 

 فقد ت المتوسطابالمقارنة بين و على التوالي،  (% 22.19، 21.19، 20.25 ،20.10)المتوسطات  األوراق من البروتين حيث بلغت
تفوقت  ، كما% (22.19)للبروتين باألوراق  ةعلى قيمأعطت أ  على جميع الكثافات المدروسة و معنوياً   D3لكثافة النباتية تفوقت ا
 وربما يعزى ذلك. D0 عند الكثافة %( 20.10) كانت القيمة األقلو  D1 و D0%( معنويًا على الكثافتين  21.19)  D2الكثافة 

وهذا بدوره ينعكس على  ،للنبات الواحدوزيادة مساحة المسطح الورقي  ،ة في زيادة حجم نباتات الكزبرةلقليلتية النبالمساهمة الكثافة ا
 .((Mossavi, 2012  ينات النباتية الناتجة من عملية التمثيل الغذائي للنبات وتراكمها في األوراقتكوين البروت

 (%)البروتين الخام  األوراق من ي محتوىاتي فسفتأثير الكثافة النباتية والتسميد الفو .8جدول ال

 كتارهـمعدالت التسميد الفوسفاتي كغ/

 الكثافة النباتية  سطمتو F0 F1 F2 F3 2الكثافة النباتية نبات/م

D0 b 18.75 d 18.33 b 22.92 c 20.42 C20.10    

D1 b 19.58 d 18.33 b 21.00 b 22.08 C20.25    

D2 b 18.50 c 19.60 b 822.0 a 4.602 B21.19    

D3 b 19.58 b 21.25 a25.00    b 22.92 A22.19      

   C  19.10 C7B19.3 A5   22.7 A22.50 المتوسط معدالت التسميد

L.S.D 1% F=0.96                    ,D=0.87                     FxD=1.64               

بينما تدل األحرف الصغيرة المختلفة على  ،ةمتوسطات كل من معدالت التسميد والكثافة النباتية على حد نوية بينوق معجود فرتعني واألحرف الكبيرة المختلفة 

  (. P<0.05لفروق المعنوية للتفاعل بينهما )ا

بلغ توسط وبم F3و F2كما ازداد محتوى األوراق من البروتين الخام مع زيادة معدالت التسميد الفوسفاتي، فقد تفوق المعدالن 
أية فروق معنوية بين  يلحظم %( ول19.37 ،19.10) F0والشاهد  F1%، على التوالي( معنويًا على المعدل  22.50، 22.75)

 المعدلين األخيرين.
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ر لدو  نتيجة اآلزوتزيادة محتوى النبات من عنصر  وربما يعزى ذلك إلى ،(El Gohary et al., 2013)تتوافق النتائج السايقة مع 
على زيادة  وبالتالي ،راقالممتصة وتراكمها في األو  اآلزوتمجموع جذري قوي وكبير مما يؤدي إلى زيادة كمية  في تكوين سفورالفو 

 (. Jackson, 1985)البروتين فيها  المادة الجافة وارتفاع نسبة
مع  D3حيث تفوقت الكثافة  وق معنوية،ود فر ظ وجأما فيما يتعلق يالتداخل بين معامالت الكثافة النباتية والتسميد الفوسفاتي فقد لوح

إذ وجد لزيادة المعدل السمادي من الفوسفور أثر بزيادة نسبة  %(. 25.00) معنويًا بمحتوى األوراق من البروتين F2المعدل السمادي 
 (.Khalid, 2102) البروتين والكربوهيدرات في نبات الكزبرة نظرًا لدوره الفعال في عملية التمثيل الضوئي

 البروتين )%(: بذور منال محتوى  فة النباتية والتسميد الفوسفاتي فيتأثير الكثا -8
إذ  ( D0 ،D1 ،D2 ،D3)عند الزراعة بكثافات مختلفة  في البذورفي نسبة البروتين فروق غير معنوية وجود  (9)جدول من اليتبين 

 F3دالت التسميد قد تفوق معدل التسميد قارنة بين معوبالم. على التوالي %( 18.22، 18.12 ،17.81، 17.18) قدرت المتوسطات
 %(. 16.35الذي أعطى القيمة األقل ) F0فروق معنوية على بقية المعالت والشاهد %( وب 19.27بمحتوى البذور من البروتين )

ات الطاقة في تأمين مولدسفور و ة عمل التركيب الضوئي وتكوين المركبات الغذائية إضافة لدور عنصر الفوهذا بدوره يدخل ضمن ألي  
والبوتاسيوم والفوسفور إلى  اآلزوتيادة محتوى النبات من عناصر عود ز تو  .وفعالية البناء الضوئي وتراكم العناصر الغذائية في األوراق

وراق وتركيب األ يى إلى زيادة كمية العناصر المعدنية الممتصة وتراكمها فمما أد   ،دور الفوسفور في تكوين مجموع جذري قوي وكبير
وكانت أعلى  الفوسفاتي معنويًا،الكثافة النباتية والتسميد بين لتفاعل ل نكا كما .((Hammo, 2008روتين النباتي وتراكمه بالثمار الب

تفاعل بين الكثافة عند لوحظت ( 16.25) والقيمة األقل F2مع المعدل  D2الكثافة عند %20.42 في البذورنسبة من البروتين 
                                         .مع الشاهد بدون سماد فوسفاتي D0اتية النب

 )%(. البروتينمن البذور  متوسط محتوى تأثير الكثافة النباتية والتسميد الفوسفاتي في .9جدول ال

 كتاركغ/هـمعدالت التسميد الفوسفاتي          

 افة النباتية الكث متوسط F0  F1 F2 F3 2نبات/مالكثافة النباتية 

D0 b16.25  b16.25   b17.50 a 18.75 A   817.1 

D1 b17.50  b 16.67 b17.50 a 19.58 A17.81    

D2 b16.25 a17.08  a 20.42 a 18.75  A18.12       

D3 b16.25 a18.33  a18.33 a20.00    A18.22    

     D16.35    C17.08  B18.44 A19.27 المتوسط

L.S.D 1% D=2.24×F ،D=1.22                                            F=0.39          

رة المختلفة على بينما تدل األحرف الصغي ،ةتعني وجود فروق معنوية بين متوسطات كل من معدالت التسميد والكثافة النباتية على حداألحرف الكبيرة المختلفة 

  (. P<0.05)ينهما لفروق المعنوية للتفاعل با

 ات:االستنتاج
 .N,P,Kمن العناصر  المجموع الخضري زيادة محتوى  إلى D3باتية الكثافة الن ى ارتفاعأد   .1
وع زيادة في محتوى المجم F2أعطى المعدل  ذإأثر التسميد الفوسفاتي بمعدالته المتزايدة في زيادة قيم الصفات المدروسة  .2

 لبروتين في البذور.وا Nزيادة في محتوى   F3معدل ، بينما حقق الوالبروتين N-K-Pالخضري من 
 :لمراجعا
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Abstract 

This study was carried out in the Syrian coastal in Tartous governorate, during 

the growing season 2014, to study the effect of four plant densities (10.00, 

13.33, 20.00, and 33.33) plant/m 2, and three levels of phosphate fertilizations 

(107.2, 160.8, 214.4 kg/ha of super phosphate P2O5 46%), besides the control, 

on quality traits (nitrogen, crude protein, phosphorus and potassium) of the 

coriander plant. The experiment was designed in a Randomized Complete 

Block design (RCBD) with a split plot arrangement of treatments with three 

replications for each treatment. The results revealed significant differences 

between treatments for most of studied traits, in addition to an interaction effect 

between plant density and fertilization. Although, the densities (10, 13.33 .20 

plant /m 2) varied in their effect, but it significantly outperformed the highest 

density (33.33 plant/m2). The treatment 10 plants/m2 was more importance in 

terms of increasing the plant content of N, P, K. On the other hand, most of the 

measured characters were increased as a result of the increasing rates of 

phosphate fertilization. The treatment (160.8 kg/ha of P2O5) had a significant 

superiority upon on the rest of the treatments in terms of its effect on phosphor, 

nitrogen and crude protein, whereas the treatment )214.4 kg/ha  ( increased each 

of the content of the seeds of both of nitrogen and phosphor. The interaction 

effect between the highest plant density (33.33/m2) and the highest level of 

phosphor fertilization (214.4 kg/ha) had the superiority upon the other 

treatments in term of increasing each of seed content of P, N, protein, and K 

content of vegetative growth. 

Key words: Coriander, Plant density, Phosphate fertilization, Vegetative 

growth, Seeds. 

 
 


