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والتسميد بالمغنزيوم في الصفات الكمية والنوعية تأثير المخصب الحيوي والرش بالدبال 
 Petroselinum crispum Millللزيت الطيار في نبات المعدنوس 

 (1*)وجمال أحمد عباس (1)مازن موسى عبد أمين

 الكوفة، جمهورية العراق.(. قسم البستنة وهندسة الحدائق، كلية الزراعة، جامعة 1)
 (.jamal.selman@uokufa.edu.iq )*للمراسلة: د. جمال أحمد عباس. البريد اإللكتروني:

 18/05/2019تاريخ القبول:    11/02/2019تاريخ االستالم: 

 الملخص
جمهورية ، قي حقل خاص في محافظه النجف 2015/2016و 2015ـ/2014نفذت تجربة حقلية في الموسميين 

. قورنت المتوسطات بحسب اختبار دنكن عواملة بثالثة مكررات وثالث العراق، بتصميم القطاعات العشوائية الكامل
. العامل األول هو تلقيح البذور 0.05 معنوية( وعند مستوى Duncan Multiple Rangeمتعدد الحدود )
البذور إذ لقحت  بمستويين )لقاح وبدون لقاح(،( Azotobacte chrooccumبكتريا األزوتوباكتر بالمخصب حيوي )

 ،يوماً  من تلقيح البذور 90قبل الزراعة وأضيفت دفعة ثانية منشطة على سطح التربة مع ماء الري بعد مرور 
تر( بواقع رشتين يل/مل 6و 3.0تراكيز هي ) ةبثالث Humus (Super humic)العامل الثاني هو السماد الدبالي 

كبريتات الثالث هو سماد العامل  ،من الرشة األولىيوما ً 20أوراق حقيقية والثانية بعد  4-3األولى بعد تكون 
وأضيف  ،كغ/هكتار( 320و 160و، 0بثالثة مستويات هي ) O2.7H4(Mg%10.5) MgSOالمائية المغنزيوم
 60ر، والدفعة الثانية إضافة نصف الكمية المتبقية بعد األولى إضافة نصف الكمية عند زراعة  البذو ؛ على دفعتين

أن معاملة التلقيح بالمخصب الحيوي زادت معنوياً في محتوى األوراق من أظهرت النتائج  .يومًا من الدفعة األولى
وفي الصفات الكمية للزيت الطيار )حاصل الزيت والنسبة المئوية للزيت الطيار( قياسًا  ،الكربوهيدرات الذائبة الكلية

إلى زيادة معنوية في محتوى األوراق  تريل/مل 3مع معاملة المقارنة التي أعطت أقل القيم. وأدى رّش الـدبال بالتركيز 
مقارنة مع التركيزين اآلخرين ، ية للزيتوالنسبة المئو  ،حاصل الزيت الطيارو  ،من الكربوهيدرات الذائبة الكلية

ن الرش أ، في حين لم تختلف معنوياً مع معاملة المقارنة في الموسم الثاني عدا النسبة المئوية للزيت ،للموسمين
الفيزيائية للزيت الطيار )الوزن النوعي والكثافة ومعامل اإلنكسار( تر زاد معنوياً  من الصفات يل/مل 6بالتركيز 
، هذا ولم  يكن هنالك أي تأثير معنوي لرش السماد قل القيم في الموسم الثانيأعطت أ معاملة المقارنة والتي مقارنة ب

 معنوياً  المغنزيومكبريتات  هكتارغ/ك 320الدبالي في الموسم األول في هذه الصفات. كما تفوق المستـوى السمادي 
وفي جميع  ،عطاء أعلى محتوى من الكربوهيدرات الذائبة الكليةإ هكتار في /كغ 160على معاملة المقارنة والمستوى 

كما كان  لجميع التداخالت الثنائية والثالثية لعوامل التجربة الصفات الكمية والفيزيائية للزيت الطيار للموسمين، 
رّش بالسماد الـدبالي كما أظهرت معاملة التلقيح بالمخصب الحيوي وال في جميع الصفات قيد الدراسة. اً معنوي اً تأثير 
لى زيادة معنوية في محتوى األوراق من إ هكتار/كغ 320وم بالمستوى زيتر والتسميد بكبريتات المغنيل/مل 3بتركيز 

ر للزيت الطيار لكال ومعامل االنكسا ،والكثافة ،والوزن النوعي ،وحاصل الزيت الطيار ،الكربوهيدرات الذائبة الكلية
 محتوى البذور من  الفينوالت الكلية في الموسم الثاني فقط.و  ،الموسمين

 يوم.ز نبات المعدنوس، تلقيح بكتري، سماد دبالي، كبريتات المغن الكلمات المفتاحية:
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 :المقدمة
وحامض الفوليك، وهي  ،والفيتاميــــنات ،الحيوية كاألمالح المعدنيةيعدُّ المعدنوس من النباتات الطبية المهمِة لِغناُه بالعديِد من المركباِت 

(، فضاًل عن كونُه مصدرًا للزيوِت الطيارِة ولعدٍد من المواِد الفعالِة لذا 2006 ،من العوامِل المهمِة في التوازِن الغذائي )بوارس وآخرون 
(. 2013،ساجتُتسَتعمل بذوُر النباِت وأوراقُه وزيتُه الطّياِر في مجاالِت الطِب العالجي والتكميلي والوقائي والصناعاِت المرتبطِة بهما )

ُيِمكن توظيف فعالية بعض الكائناِت الحيِة  Petroselinum crispum Millالمعدنوس. وألجل َتحسين القيمِة الغذائيِة والعالجيِة لنبات
إذ   Azotobacter chroococcumمن خالِل تلقيِح البذور ببكتريا األزوتوباكتر ،وتسخيَرها بالشكِل األمثلِ  ،الدقيقِة ونشاَطها الحيوي 

 (. al etMuraleegaran.2010 ,وإفراز عدداً من المواِد المنشطِة للنمو ) HN+4تعمُل على تثبيِت النتروجين الجوي حيوياً بهيأة أمونيوم 
 بالتركيز  .Azospirillum Sppن استعمال مزيج األسمدة الحيوية األزوتوباكتر واألزوسبيرليم أمن  Abdollahi et al., (2016)أشار
، كذلك يمكن توظيف .Corianderum sativum Lوالحاصل لنبات الكزبرة  ،أحد زيادة معنوية في مؤشرات النموقد  هكتار/لتر 4

حدى إ  Humus Fertilizersإذ ُتعد األسمدُة الدباليةِ  ،عوامل أخرى من أجِل تحسيِن النمو من خالل تحديد نوعية األسمدة المستعملة
فضالً  عن  ،سفور والكبريت والمواد المنشطة للنموو والف ،يومالوسائِل الفعالِة لتوفير بعِض المغذياِت الضروريِة كالنيتروجين بهيأة أمون

من خالل زيادِتها لنفاذيِة  ،في جاهزيِة المغذياتِ  فاعالً  اً التي لها دور   Fulivc acidو  Humic acidحتواِئها على األحماِض الدباليِة  ا
( أن 2015فقد وجد الدوغجي ومطرود ) .(2010 ،وانتقالها في النباِت )الشاطر والبلخي ،وتنشيِطها لحركِة األيوناتِ  ،األغشيِة الخلويةِ 

تر أدى إلى زيادة معنوية في حاصل الزيت قياسًا يل/مل 50بالهيوميت السائل بالتركيز  .Nigella sativa Lرش نبات الحبة السوداء
فهو أهم كاتيون يعادل  ،أحد األيوناِت المهمِة والضروريِة لتغذيِة النباتِ  المغنزيومتات المقارنة، كما ُيعُد المعدالت والتي نتجت من نبا بأقل

إذ بين  (،Tan, 2004؛ 2010 ،وتنشيِط تثبيت النتروجين الجوي حيويًا )الشاطر والبلخي ،األنيونات غير المنتشرة ِلغشاء الثايلوكد
Mohamed (2007)  نبات أجوان )في تجربة علىTrachyspermum ammi L. (Ajowan وجود زيادة  ،العائد إلى العائلة الخيمية
 المغنزيومكغ/فدان سماد كبريتات  50 نحوومحتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي عند المعاملة بـ ،وحاصل الزيت ،معنوية في صفات النمو

(20 %MgO مع )450 ( كغ/فدان سماد كبريتات األمونيومN 20.5%.)  ًيهدف  ،لقلة البحوث على نبات المعدنوس في العراق ونظرا
لزيت الطيار للمعدنوس لنوعية الكمية و الصفات الفي  ،المغنزيوموالتسميد ب ،والرش  بالدبال  ،هذا البحث إلى دراسة دور المخصب  الحيوي 

 ومحتواه من الفينوالت الكلية.
  مواد البحث وطرائقه:           

 ، وذلكشرف في حقل خاصفي محافظة النجف األ 2015/2016و  2014/2015نفذت تجربة حقلية خالل الموسميين الزراعيين  
 ةبثالثة عوامل وثالث ة( كتجربة عاملي.R.C.B.D)  Randomized Complete Block Designبتصميم القطاعات العشوائية الكاملة

المسافة  ،وضمن كل وحدة تجريبية تسعة خطوط ،م 2وعرض  ،م 2لوح بطول  18مكرر يضم كل و  ،وحدة تجريبية( 54) مكررات تضم
 Duncan Multipleوقورنت المعدالت حسب اختبار دنكن متعــدد الحـدود ) (،2006 ،)بوارس وآخرون  سم 15خر اآلخط و البين 

Range Test )  وتضمنت ثالثة عوامل هي:(. 2000 ،)الراوي وخلف هللا 0.05معنوية وعند مستوى 
 ثيلييعقمت البذور سطحيًا باستعمال الكحول االحيث ، A0و A1ز لهما رمّ  لقاح البكتيري بمستويين )لقاح وبدون لقاح(لالعامل األول :ا

  A.chroococcumكغ  لقاح بكتريا   0.5 كغ بذور مع 1ح %  لمنع التلوث ثم غســــــــــــــلت بالماء المقطر إلزالة المادة المعقمة، لقّ 95
ــائيــة، المحملــة على البتموس المجهزة من قبــل دائرة البحوث الزراعيــة ــانــات الغــذائيــة واإلحي ــائــهي ،مركز التق وذلــك  ،ة العلوم والتكنولوجي



 

Ameen and Abbas – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 350-368 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  368-350(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  – عباسو أمين 352

 10:1بمقدار  % من الخليط10وأضـــــــيف الصـــــــمغ العربي بنســـــــبة  ،)لقاح بكتيري: ماء مقطر( 3:  1تحضـــــــير اللقاح المعلق بنســـــــبة ب
مع إبقاء بذور المقارنة من دون وترك لمدة ســـاعة ونصـــف ، خلط المزيج جيدًا (5) )صـــمغ: ماء مقطر( لضـــمان التصـــاق اللقاح بالبذور

يوماً   90وأضيفت دفعة ثانية منشطة من المخصب الحيوي على سطح التربة مع ماء الري بعد مرور  ،تمهيدًا لزراعتها في الحقلتلقيح 
غ لقاح بكتيري محمل  18.51وبمعدل ، 27للوحدات التجريبية التي بلغ عددها  حيث أضـــــــيفت كمية متســـــــاوية ،من تلقيح البذور األول

 على البتموس.
 Alruya Company for Fertilizersوالمنتج من قبل  شركة   Super humicنوع المن  Humus  العامل الثاني: السماد الدبالي

Manufacturing 20والثانية بعد  ،أوراق حقيقية 4-3األولى بعد تكون  ؛تر( بواقع رشتينيل/مل 6و 3.0تراكيز هي )بثالثة  األلمانية 
 من الرشة األولى. يوماً 

 كغ/هكتار( وأضيفت 320و  160و، 0بثالثة مستويات ) O2.7H4(Mg%10.5) MgSOالمائية  المغنزيومكبريتات العامل الثالث: 
يومًا من الدفعة  60إضافة نصف الكمية المتبقية بعد بإضافة نصف الكمية عند زراعة  البذور، والدفعة الثانية باألولى  ؛على دفعتين
 .م عرض 2×م طول  2بمساحة  ،وحدة تجريبية 18قسم الحقل إلى ثالثة مكررات كل منها يضم أن  بعد ،األولى

 .(2006 ،بوارس وآخرون  ) موصــــى بههو ســــب ما حوقد أجريت عمليات الخدمة من عزق وري وتعشــــيب كلما احتان النبات لذلك و 
مختبر لغرض إجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والحيوية في أخذت تســــــــــــــع عينات عشــــــــــــــوائية من  أماكن مختلفة من تربة الحقل 

 (.1 جدولال) جامعة الكوفة، كلية الزراعة ،قسم التربة والموارد المائية ،الدراسات العليا
 لتربة التجربة خالل الموسمين قبل وبعد الزراعة. بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية والحيوية 1الجدول 

 وحدة القياس نوع التحليل

 )قبل التبرعم( الزراعةبعد  قبل الزراعة

 الموسم األول

2014/2015 

 الموسم الثاني

2015/2016 

 الموسم األول

2014/2015 

 الموسم الثاني

2015/2016 

 - قوام التربة
 مزيجيةرملية 

 خليطة 
  مزيجيةرملية   مزيجيةرملية   مزيجيةرملية 

 مفصوالت التربة

 700 780 695 785 كغ/غ الرمل

 180 100 180 100 كغ/غ الغرين

 130 120 125 115 كغ/غ الطين

Organic Matter 6.20 5.80 6.37 5.90 كغ/غ 

 pH - 7.69 7.48 7.51 7.13درجة تفاعل التربة 

 2.64 2.38 2.47 2.20 م/ديسي سيمنز ECدرجة االيصالية الكهربائية

 50.10 44.85 40.90 36.12 كغ/ملغ  Nالنيتروجين الجاهز

 7.90 6.91 8.80 7.40 كغ/ملغ P الفسفورالجاهز 

 16.00 14.05 16.80 15.10 تريل/ملي مول شحنة Ca++الكالسيوم الجاهز 

 4.12 3.45 3.40 2.49 تريل/ملي مول شحنة  Mg++المغنسيوم الجاهز

 CFU 10× 1.54 10× 1.44 4102  ×1 410× 26.6*جافة تربة 1-.غ  زوتوباكتراآل بكتريـــا

 .Black، قدرت بطريقة التخفيف والعد باألطباق وفق طريقة جافة تربة 1-غ لكل للخاليا البكتيرية *الكثافة العددية 

 لمحافظة النجف األشرف لكال الموسمين سجلت معدالت درجات الحرارة الجوية العظمى والصغرى والرطوبة النسبية واإلشعاع الشمسي
 (.3)الجدول والرصد الزلزالي العراقية في بغداد  من دائرة األنواء الجويةوفقًا للبيانات الصادرة 
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سطوع الشمس لمدينة النجف األشرف للموسم  ساعات. المعدالت الشهرية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة النسبية و2الجدول 

 2016-2015والموسم الثاني  2015-2014األول 

 

 

 الشهر

 2016-2015الموسم الثاني  2015-2014الموسم األول 

 °(درجة الحرارة )م
الرطوبة 

 النسبية )%(

سطوع الشمس 

 )ساعة/يوم(

 °(درجة الحرارة )م
الرطوبة 

 النسبية )%(

سطوع الشمس 

 )ساعة/يوم(
 الصغرى العظمى

 الصغرى  العظمى   
  

 6.30 58.63 12.93 22.70 6.50 58.00 11.70 23.10 تشرين الثاني

 6.00 58.85 6.76 17.26 6.40 69.00 9.50 21.00 كانون األول

 6.01 60.00 6.70 17.46 6.00 62.00 6.90 18.30 كانون الثاني

 6.80 59.00 9.89 22.20 6.80 53.00 9.50 21.40 شباط

 8.50 49.00 14.00 26.58 8.40 44.00 12.70 26.30 آذار

 9.00 33.00 19.36 33.66 8.90 35.00 17.10 32.00 نيسان

 8.90 27.00 24.51 38.80 8.90 26.00 25.10 39.90 آيار

 9.60 25.00 29.10 44.03 9.50 26.00 28.00 43.30 حزيران

  :استخالص الزيت الطيار
ــن الثمار )البذور(قطّ   ــار مـ ــاري المائي ر الزيـــت الطيـ ــر البخـ ــة التقطيـ وحســـب  Steam distillation Method Water باستعمال طريقـ

ـــــــي  ــــــــ ــــــــ ـــــــة البريطانـ ـــــــور األدويـ ـــــــي دستـ ـــــــاء فـ  Asta (1968)وبالطريقة نفسها التي أوردها  British Pharmacopoeia (1958)ما جـ
غ من الحاصــــــل  30أخذ  .مل 500حجم والموصــــــول إلى دورق  Clavenger، باســــــتعمال جهاز كلفنجر Marotti et al., (996)و

ـــــــــــدورق  ـــ ساعات لحين الحصول على أكبر  3مل ماء مقطر. أجريت عملية التقطير البخاري لمدة 300 وأضيف له  ،الكلي ووضع في الـ
  Separatory Funnelســـتعمال قمع الفصـــل  ارت العملية الســـابقة على ما تبقى من الثمار، بعدها  فصـــل الزيت بكمية من الزيت، كرّ 

ورن  O10H4Cمل من المذيب أيثر ثنائي األثيل  25 وأضــــيف له ،مل من محلول االســــتخالص )الماء والزيت( في القمع 25إذ وضــــع 
عزلت الطبقة . والطبقة الســـفلى طبقة الماء ،نفصـــل المزيج إلى طبقتين العليا المذيب العضـــوي مع الزيتاإذ  ،ثم ترك ليركد ،المزيج جيداً 

كي يتم  ،إذ كررت هذه العملية ثالث مرات لكل عينة ،يثر، أما الطبقة السفلى فأعيد استخالصهاالعليا الحاوية على الزيت الطيار مع اإل
   O2.2H4CaSOغ من كبريتات الكالســيوم المائية 3ثم جمعت العينات وأضــيف لها  .اســتخالص وفصــل أكبر كمية ممكنة من الزيت

تحت  Rotary evaporator( إلى جهاز المبخر الدوار طياروالزيت ال ،يثرالمتصــــــــــــــاص الماء المتبقي، تم تحويل المســــــــــــــتخل  )اإل
، بعدها أخذ وزن الزيت الطيار وهو في دورق °م 37التفريغ لغرض تبخير المذيب العضـــــوي وتكثيفه في دورق الجمع وعلى درجة حرارة 

 جراء االختبارات األخرى.إوحفظت في الثالجة لحين  ،معتمة ذات غطاء محكم الغلق زجاجاتثم حفظ في  ،المبخر الدوار ولكل عينة
في الموســــــم الثاني  15/5/2016في الموســــــم األول و 10/5/2015فات اآلتية مع بداية تكوين البراعم الزهرية بتاريخ تم قياس الصــــــ

من مل  5% و5قيس باســــــــــــــتعمال كاشــــــــــــــف الفينول تركيز، وزن جاف(غ/غ محتوى األوراق من الكربوهيدرات الذائبة الكلية )مل وهي:
 .et al Herbert(1971) ,. ورد في طريقةوفق ما   80 %تركيز  4SO2H الكبريتيك حامض

 :الصفات الكمية للزيت الطيار
 :هكتار(/حاصل الزيت الطيار لوحدة المساحة )كغ

وذلك بحساب وزن الزيت المستخل  من جميع عينات البذور المحصودة من الخطوط الثالثة األولى )تضم  األساسيكمية الزيت  ُحسبت
والمخصصة الستخالص الزيت الطيار ولجميع المعامالت، وبعد استخران الوزن بوحدة الغرام من مساحة   ،(2م1نبات في مساحة  30
 هكتار. حولت األوزان إلى وحدة  كغ لكل قطعة تجريبيةلكل  ²م 1

 :النسبة المئوية للزيت الطيار )%(
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 :Guenther (1972)حسبت النسبة المئوية للزيت وفق معادلة 
 وزن الدورق الفارغ )غ( –المحتوي على الزيت المبخر الدوار وزن دورق               
 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنسبة المئوية للزيت = 

 وزن عينة البذور التي تم استخالص الزيت منها )غ(                                             
  :الصفات الفيزيائية للزيت الطيار

 :Guenther (1972)عتمادًا على الطرائق التي ذكرها ا وشملت الصفات التالية  ،تم تقدير الصفات النوعية للزيت الطيار
 :الوزن النوعي-1

 ،ملي مل( من الزيت الطيار في ماصــــة حجمية دقيقة 0.1مايكروليتر ) 100بأخذ حجم  قدر الوزن النوعي لعينات الزيت المنتجة وذلك
ثم قســـم وزن ذلك الحجم من  ،ذي أربع مراتب عشـــرية بعد الفارزة ياباني المنشـــأ HR-200ســـتعمال ميزان  حســـاس نوع اوحســـب وزنه ب

 .°م 20الزيت على وزن الحجم نفسه من الماء المقطر وعلى درجة حرارة 
  (:ايكروليترم/الكثافة  )ملغ-2

 °.م 20مايكروليتر من الزيت مقسوماً على حجمِه وعلى درجة حرارة  100قدرت كثافة الزيت بحساب وزن  
  :معامل اإلنكسار-3

 Abbe Type نوع  Abbe-refractometerباستعمال جهـــــاز °م 20قيس معـــامل اإلنكسار للزيــت الطيـار عنــد درجة حرارة 
Universal Refractometer  .ألماني المنشأ 
 :قياس الفينوالت الكلية في البذور

وأضيف  ،غ من مسحوق البذور 20إذ أخذ ، (2016والواردة من قبل عبد ) Harbone (1973)حضر المستخل  الكحولي وفق طريقة 
 ,Whatmanثم رشح المستخل  الكحولي عبر ورق ترشيح  ،المختبرساعة في درجة حرارة  24% وترك 98ثيلي يإمل كحول  100إليه 

No.1 ّ40ز الراشح بوساطة المبخر الدوار عند درجة حرارة ، بعدها رك ºثم ترك الراشح بدرجة حرارة المختبر للتخل  من بقايا المذيب  ،م
 حتى يصبح المستخل  لزجًا. 

 :غ(/محتوى البذور من الفينوالت الكلية )ملغ
والموصوفة من  Folin-Ciocalteu reagentستعمال طريقة كاشف فولن االفينوالت الكلية في المستخلصات الكحولية للبذور بقدرت 

Slinkard and Singleton (1997) مل ماء مقطر، 46مل من المستخل  في  1(، حيث أذيب 2016) والواردة من قبل عبد 
 3CO2Naمل من محلول كاربونات الصوديوم  3أضيف  .دقائق 3 وبعد مرور %  وخلط المزيج جيداً 10مل من كاشف فولن  1أضيفو 
نانوميتر  765متصاص الضوئي على طول موجي بعدها  قيس اال %، ترك الخليط لمدة ساعتين مع الرن المتقطع بدرجة حرارة الغرفة،2

 .  Gallic acidعتمادًا على المنحى القياسي لحامض الكاليك ا حسبت كمية الفينوالت و ،  Spectrophotometer بجهاز
 تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي:

  ة( كتجربة عاملي.R.C.B.D) Randomized Complete Block Designصممت التجربة تصميم القطاعات العشوائية الكاملة
(. وحللت 2000 ،)الراوي وخلف هللا 0.05معنوية وقورنت المعدالت حسب اختبار دنكن متعــدد الحـدود عند مستوى  ،بثالثة عوامل

 .SAS (2001)حصائي النتائج باستعمال البرنامج اإل
 
 
 



 

Ameen and Abbas – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 350-368 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  368-350(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  – عباسو أمين 355

 النتائج: 
 غ وزن جاف(:/محتوى األوراق من الـكربوهيدرات الـذائبة الكلية )ملغ

محتوى األوراق من الــــــــــكربوهيدرات الــــــــــذائبة الكلية في الموسم في  اً معنوي اً المخصب الحيوي لم يكن له تأثير ( بأن 3حظ من الجدول )يال
، أما في الموسم الثاني فتفوقت النباتات الناتجة من بذور معاملة بالمخصب الحيوي في هذه الصفة معنويًا مقارنًة بالنباتات الناتجة األول

 على التوالي. غ/ملغ 13.09 نحوقياسًا بـ 13.70المحتوى الحيوي وبلغ من بذور غير معاملة بالمخصب 
ـــــذائبة الكليةلتر معنويًا في /مل 3حظ تفوق رّش السماد الدبالي بالتركيز ويال ـــــكربوهيدرات الـ  وأعطت أعلى محتوى  ،محتوى األوراق من الـ
. يمعاملة المقارنة لموســــــــمي التجربة وعلى التوالغ من /ملغ 13.01و 9.28مع أقل محتوى بلغ  مقارنةً  غ/ملغ 13.76و  10.76بلغ 

ويزداد  ،معنويًا في محتوى األوراق من الـكربوهيدرات الـذائبة الكلية المضافة تأثيراً  المغنزيومن لزيادة مستويات سماد كبريتات أكما يتضح 
المقارنِة التي أعطت أقل على معاملِة  المغنزيومهكتار كبريتات /كغ 320التأثير كلما زاد مســــتوى الســــماد المضــــاف، إذ تفوقت المعاملة 

ـــــــــقياسًا ب غ/ملغ 14.89و 11.34محتوى وبلغت القيم  وكان للتداخل الثالثي  لموسمي التجربة وعلى التوالي.غ /ملغ 11.41و  8.50 ـ
 320في هذه الصــــــــــفة، إذ أعطت النباتات الملقحة بذورها بالمخصــــــــــب الحيوي والمســــــــــمدة بالمســــــــــتوى  اً معنوي اً عوامل التجربة تأثير بين 
غ قياســــــــــًا بمعاملِة /ملغ 15.06و 11.59لتر ســــــــــماد دبالي أعلى محتوى بلغ /مل 3التي رشــــــــــت بالتركيز المغنزيومكبريتات  هكتار/كغ

 .لموسمي التجربة وعلى التوالي غ/ملغ10.14و  6.43ى بلغ المقارنِة والتي أعطت أقل محتو 
محتوى األوراق من الـكربوهيدرات الـذائبة الكلية في  والتداخالت بينها المغنزيوم. تأثير المخصب  الحيوي والرش  بالدبال والتسميد ب3الجدول 

 لموسمي التجربة وزن جاف(¹-)ملغم.غم 

 المعامالت مل/لتر تركيز السماد الدبالي 2014-2015 مل/لتر الدباليتركيز السماد  2016-2015

 تداخل

A ×Mg 
H2 H1 H0 

 تداخل

A ×Mg 
H2 H1 H0 

التسميد 

 بالمغنزيوم

المخصب 

 الحيوي

10.84e 11.23j 11.15j 10.14k 8.19d 8.52h 9.62 g 6.43i Mg0 
 

 

A0 

 

13.62c 13.12g 14.29de 13.47f 10.31b 10.14defg 
10.79ab

cdef 
10.01 efg Mg1 

14.83a 14.85ab 14.97ab 14.67bc 11.26a 11.18abcd 11.47a 
11.15 abcd

e 
Mg2 

12.00d 12.25i 12.70h 11.05j 8.82c 9.69fg 
10.15def

g 
6.62 i Mg0 

 

A1 14.15b 14.06e 14.49cd 13.91e 10.47b 
10.25bcde

fg 

11.00ab

cde 

10.18cdef

g 
Mg1 

14.95a 14.95ab 15.06a 14.85ab 11.41a 11.34ab 11.59a 11.32abc Mg2 

معدل سماد 

 المغنزيوم

معدل سماد  مل/لتر تركيز السماد الدبالي

 المغنزيوم

 مل/لتر تركيز السماد الدبالي
 كغ/هكتار سماد المغنزيوم

H2 H1 H0 H2 H1 H0 

11.41c 11.74e 11.92e 10.59f 8.50c 9.10d 9.88c 6.52e Mg0 

13.88b 13.59d 14.36c 13.69d 10.39b 10.19c 10.89ab 10.09c Mg1 

14.89a 14.90ab 15.01a 14.76b 11.34a 11.26a 11.53a 11.23a Mg2 

معدل المخصب 

 الحيوي

معدل  مل/لتر تركيز السماد الدبالي

المخصب 

 الحيوي

 مل/لتر تركيز السماد الدبالي
 المخصب الحيوي

 H2 H1 H0 H2 H1 H0 

13.09b 13.06d 13.45c 12.76e 9.91a 9.94bc 10.62a 9.19 d A0 

13.70a 13.75b 14.08a 13.27c 10.23a 10.42ab 10.91a 9.37cd A1 

 13.41b 13.76a 13.01c  10.18b 10.76a 9.28c معدل السماد الدبالي 

  0.05معنوية مستوى  عند* المعدالت التي تحمل الحروف األبجدية نفسها ال تختلف عن بعضها معنوياً وحسب إختبار دنكن متعدد الحدود 
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 :هكتار(/حاصل الـزيت الطيار لوحدة الـمساحة )كغ
إذ تفوقت النباتات الناتجة  الطيار لوحدة الـمساحة،( إن للتلقيح بالمخصب الحيوي تأثيرًا معنويًا في حاصل الـزيت 4) حظ من الجدوليال

من بذور معاملة بالمخصب الحيوي في هذه الصفة معنويًا مقارنة بالنباتات الناتجة من بذور غير معاملة بالمخصب الحيوي وبلغ 
 لموسمي التجربة وعلى التوالي. هكتار/كغ 43.37و 35.68قياسًا بـ   هكتار/كغ 646.3و 38.03الحاصل

 هكتار(/)كغ حاصل الـزيت الطيار لوحدة الـمساحة فيوالتداخالت بينها المغنزيومتأثير المخصب  الحيوي والرش  بالدبال والتسميد ب .4 جدولال

 لموسمي التجربة

2016-

2015 
 مل/لتر تركيز السماد الدبالي

2015-

2014 
 مل/لتر تركيز السماد الدبالي

 المعامالت

 تداخل

A ×Mg 

H2 H1 H0 تداخل 

A ×Mg 

H2 H1 H0  التسميد

 بالمغنزيوم

المخص

ب 

 الحيوي

34.03f 36.00i 37.10i 29.00k 28.16e 28.23lm 28.66kl

m 

27.60m Mg0  

 

A0 

 
40.64d 41.00g 42.03fg 38.90h 32.02c 32.16ij 33.46hi 30.46jk Mg1 

55.46b 55.40bc 56.60b 54.40c 46.87a 45.86cd 51.20b 43.56e Mg2 

37.20e 37.03i 40.66g 33.93j 30.44d 30.26jkl 30.96j 30.10jkl Mg0  

 

A1 

44.06c 43.03ef 45.43d 43.73e 35.82b 36.16fg 37.00f 34.30gh Mg1 

57.82a 59.30a 59.70a 54.46c 47.86a 46.23c 53.23a 44.13de Mg2 

معدل سماد 

 المغنزيوم
 مل/لتر تركيز السماد الدبالي

سماد معدل 

 المغنزيوم
 مل/لتر تركيز السماد الدبالي

 كغ/هكتار سماد المغنزيوم
H2 H1 H0 H2 H1 H0 

35.61c 36.51f 38.88e 31.46g 29.30c 29.24f 29.81f 28.85f Mg0 

42.35b 42.01d 43.73c 41.31d 33.92b 34.16d 35.23d 32.38e Mg1 

56.64a 57.35a 58.15a 54.43b 47.36a 46.04b 52.21a 43.84c Mg2 

معدل 

المخصب 

 الحيوي

معدل  مل/لتر تركيز السماد الدبالي

المخصب 

 الحيوي

 المخصب الحيوي مل/لتر تركيز السماد الدبالي

 H2 H1 H0 H2 H1 H0 

43.37b 44.13d 45.24c 40.76e 35.68b 35.41c 37.77b 33.87d A0 

46.36a 46.45b 48.59a 44.04d 38.03a 37.55b 40.39a 36.17c A1 

 45.29b 46.92a 42.40c  36.48b 39.08a 35.02c معدل السماد الدبالي 

  0.05معنوية مستوى  عند* المعدالت التي تحمل الحروف األبجدية نفسها ال تختلف عن بعضها معنوياً وحسب إختبار دنكن متعدد الحدود 

والذي أعطى أعلى حاصل بلغ حاصل الـزيت الطيار لوحدة الـمساحة لتر معنويًا في /مل 3حظ تفوق رّش السماد الدبالي بالتركيز كما يال
لموســــمي التجربة  هكتار/كغ 42.40و 35.02قياســــًا مع معاملة المقارنة  والتي أعطت أقل حاصــــل بلغ  هكتار/كغ 46.92و  39.08

 وعلى التوالي. 
ـــــــــــــــمساحة المضافة تأثيرًا معنويًا في  المغنزيومويتضح إن لزيادة مستويات سماد كبريتات  ـــــــــــــــزيت الطيار لوحدة الـ في موسمي حاصل الـ

  47.36على معاملة المقارنة التي أعطت أقل حاصـــــــــــــل وبلغت القيم  المغنزيومهكتار كبريتات /كغ 320المعاملة  حيث تفوقت التجربة،
  لموسمي التجربة وعلى التوالي. هكتار/كغ 35.61و 29.30قياسًا  بـ   هكتار/كغ 56.64و

في هذِه الصفة، إذ أعطت النباتات الملقحة بذورها بالمخصب الحيوي والمسمدة  ايمعنوً  اً وكان للتداخل الثالثي بين عوامل التجربة تأثير 
هكتار /كغ 59.70و 53.23لتر سماد دبالي أعلى حاصل بلغ /مل 3 التي رشت بالتركيز المغنزيومكبريتات  هكتار/كغ 320بالمستوى 

 .لموسمي التجربة وعلى التواليهكتار /كغ 29.00و 27.60قياسًا بمعاملة المقارنة والتي أعطت أقل حاصل بلغ 
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 :النسبة المئوية للزيت الطيار )%(
إذ تفوقت النباتات الناتجة من بذور  ،النسبة المئوية للزيت الطيارن للتلقيح بالمخصب الحيوي تأثيرًا معنويًا في أ( 5) حظ من الجدوليال

  8.23النسبة وكانت  ،بالنباتات الناتجة من بذور غير معاملة بالمخصب الحيوي معاملة بالمخصب الحيوي في هذه الصفة معنويًا مقارنة 
 % لموسمي التجربة وعلى التوالي.8.51و 7.76% قياسًا بـ  8.90و

  8.23إذ أعطت أعلى نسبة بلغت  النسبة المئوية للزيت الطيارلتر معنويًا في /مل 3حظ تفوق رّش السماد الدبالي بالتركيز كما يال
ونتجت  ،% في الموسم الثاني 8.50% في الموسم األول و 7.79% قياسًا مع معاملة المقارنة التي أعطت أقل نسبة بلغت  8.81و

 ثاني.في الموسم اللتر /مل 3لتر، مع عدم وجود فرق معنوي بين معاملة المقارنة ورش السماد الدبالي بالتركيز/مل 6من رش التركيز 
هكتار كبريتات /كغ 320المضاف تأثيراً معنوياً في النسبة المئوية للزيت الطيار إذ تفوقت المعاملة  المغنزيومن لسماد كبريتات أكما يتضح 
في الموسم األول، وفي الموسم الثاني % والتي نتجت من معاملة المقارنة  7.13% قياسًا بـ  9.17وأعطت أعلى نسبة بلغت  المغنزيوم

% قياسًا بأقل نسبة ونتجت من النباتات المسمدة بـ  9.93وأعطت أعلى نسبة بلغت  المغنزيومهكتار كبريتات /كغ 320فوقت المعاملة ت
 %.7.87وأعطت  المغنزيومهكتار كبريتات /كغ 160

إذ أعطت النباتات الملقحة بذورها بالمخصب الحيوي والمسمدة  في هذِه الصفِة، اً معنوي اً وكان للتداخل الثالثي بين عوامل التجربة تأثير 
% في الموسم األول   9.83لتر سماد دبالي أعلى نسبة بلغت/مل 3التي رشت بالتركيز المغنزيومكغ/هكتار كبريتات  320بالمستوى 

 المغنزيوموغير المسمدة  بكبريتات  ،النباتات غير الملقحة بذورها بالمخصب الحيوي  منونتجت  ،% 6.86قياساً مع أقل نسبة بلغت 
النباتات غير الملقحة وفي الموسم الثاني أعطت  .مع معاملة المقارنة لتر سماد الدبالي والتي لم تختلف معنوياً /مل 6التي رشت بالتركيز 

والتي لم ترش بالسماد الدبالي أعلى نسبة بلغت  المغنزيومهكتار كبريتات /كغ 320بذورها بالمخصب الحيوي والمسمدة بالمستوى 
هكتار كبريتات /كغ 160% ونتجت من النباتات غير الملقحة بذورها بالمخصب الحيوي والمسمدة بالمستوى  7.43قياسًا بـ %، 10.52
 .الثاني لتر سماد دبالي والتي لم تختلف معنوياً عن معاملة المقارنة في الموسم/مل 3ورّشت بالتركيز المغنزيوم
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 لموسمي التجربة النسبة المئوية للزيت الطيار)%(في والتداخالت بينها المغنزيومتأثير المخصب  الحيوي والرش  بالدبال والتسميد ب .5 جدولال

 مل/لتر تركيز السماد الدبالي 2016-2015
2015-

2014 
 المعامالت مل/لتر تركيز السماد الدبالي

 تداخل

A ×Mg 
H2 H1 H0 

 تداخل

A ×Mg 
H2 H1 H0 

التسميد 

 بالمغنزيوم      

المخصب 

 الحيوي

8.01c 7.63gh 8.90de 7.51gh 6.87e 6.86j 6.92j 6.88j Mg0  

 

A0 

 

7.58d 7.68gh 7.43h 7.64gh 7.32d 7.37h 7.42h 7.17i Mg1 

9.96a 9.61c 9.76c 10.52a 9.10b 9.06c 9.60b 8.64e Mg2 

8.64b 8.34f 8.89de 8.69e 7.38d 7.36h 7.46h 7.32h Mg0  

 

A1 

8.17c 7.62gh 7.83g 9.06d 8.07c 8.13f 8.18f 7.92g Mg1 

9.92a 10.18b 10.09b 9.49c 9.25a 9.06c 9.83a 8.86d Mg2 

معدل سماد 

 المغنزيوم

معدل سماد  مل/لتر تركيز السماد الدبالي

 المغنزيوم

 مل/لتر تركيز السماد الدبالي
 كغ/هكتار سماد المغنزيوم

H2 H1 H0 H2 H1 H0 

8.32b 7.98d 8.89b 8.10d 7.13c 7.11fg 7.19f 7.10g Mg0 

7.87c 7.65e 7.63e 8.35c 7.69b 7.75d 7.80d 7.54e Mg1 

9.93a 9.89a 9.92a 10.00a 9.17a 9.06b 9.71a 8.75c Mg2 

معدل 

المخصب 

 الحيوي

معدل  مل/لتر الدباليتركيز السماد 

المخصب 

 الحيوي

 مل/لتر تركيز السماد الدبالي
 المخصب الحيوي

 H2 H1 H0 H2 H1  H0 

8.51b 8.30c 8.69b 8.55b 7.76b 7.76d 7.98c 7.56e A0 

8.90a 8.71b 8.93a 9.08a 8.23a 8.18b 8.49a 8.03c A1 

 8.50b 8.81a 8.81a  7.97b 8.23a 7.79c  السماد الدباليمعدل 

  0.05معنوية مستوى  عند* المعدالت التي تحمل الحروف األبجدية نفسها ال تختلف عن بعضها معنوياً وحسب إختبار دنكن متعدد الحدود 

 :الـصفات الـفيزيائية للزيت الـطيار
 :الـوزن الـنوعي-1
ـــــــــــنوعيفي  اً معنوي اً ( بأن المخصب الحيوي لم يكن له تأثير 6) حظ من الجدوليال ـــــــــــوزن الـ لموسمي التجربة، كما لم يكن هنالك فروق  الـ

 وبلغ الوزن  لتر معنوياً /مل 6حظ تفوق رّش الســـــــــماد الدبالي بالتركيز في حين يال ،عند رش الســـــــــماد الدبالي في الموســـــــــم األولمعنوية 
 6و 3مع عدم وجود فرق معنوي بين التركيزين  1.039بلغ قياســـــــــــــــًا مع معاملة المقارنة التي أعطت أقل وزن نوعي  1.043النوعي 
ــــــنوعي المغنزيومكما أظهر التسميد بلتر سماد دبالي. /مل ــــــوزن الـ األول في موسمي التجربة، إذ تفوقت المعاملة  تأثيرًا معنويًا في زيادة الـ
ـــــــــــــــمعاملة المقارنة للموسـمين على التوالي قياسـًا ب 1.045و 1.046في إعطاء أعلى وزن نوعي بلغ  المغنزيومهكتار كبريتات /كغ 320 ـ

  لموسمي التجربة على التوالي. 1.036و 1.038التي أعطت أقل وزن نوعي بلغ 
في هذِه الصفِة، إذ أعطت النباتات الملقحة بذوُرها بالمخصب الحيوي والمسمدة  اً معنوي اً وكان للتداخل الثالثي بين عوامل التجربة تأثير 

 األول في الموسم 1.052لتر سماد دبالي أعلى وزن نوعي  بلغ /مل 3التي رشت بالتركيز المغنزيومهكتار كبريتات /كغ 320توى بالمس
 المغنزيومهكتار كبريتات /كغ 320في الموسم الثاني ونتج من النباتات الملقحة بذورها بالمخصب الحيوي والمسمدة بالمستوى  1.050و

لتر /مل 6نتج من نباتات المقارنة التي رشت بالتركيز 1.036سماد دبالي، مقارنة بأقل وزن نوعي بلغ  ترل/مل 6التي رشت بالتركيز
نباتات المقارنة أقل وزن ت عن معاملة المقارنة في الموسم األول، أما في الموسم الثاني فقد أعط سماد دبالي والتي لم تختلف معنوياً 

 .1.033نوعي وبلغ 
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 لموسمي التجربة الـوزن الـنوعيفي والتداخالت بينها المغنزيومتأثير المخصب  الحيوي والرش  بالدبال والتسميد ب .6 جدولال

2016-

2015 
 مل/لتر تركيز السماد الدبالي

2015-

2014 
 المعامالت مل/لتر تركيز السماد الدبالي

 تداخل

A ×Mg 
H2 H1 H0 

 تداخل

A ×Mg 
H2 H1 H0 

التسميد 

 بالمغنزيوم      

المخصب 

 الحيوي

1.036d 1.039def 1.036fg 1.033g 1.038c 1.036d 1.039bcd 1.041abcd Mg0 
 

 

A0 

 
1.043b 1.047ab 1.043bc 1.041cde 1.042bc 1.044abcd 1.041abcd 1.043abcd Mg1 

1.044b 1.049a 1.047ab 1.037ef 1.045ab 1.047abcd 1.049abc 1.040 bcd Mg2 

1.037d 1.036fg 1.038ef 1.039def 1.039bc 1.038cd 1.040bcd 1.040bcd Mg0  

 

A1 

1.041c 1.040cde 1.042cd 1.042cd 1.041bc 1.041abcd 1.044abcd 1.039bcd Mg1 

1.047a 1.050a 1.048a 1.044bc 1.049a 1.050ab 1.052a 1.045abcd Mg2 

معدل 

سماد 

 المغنزيوم

معدل سماد  مل/لتر تركيز السماد الدبالي

 المغنزيوم

 مل/لتر تركيز السماد الدبالي
 كغ/هكتار سماد المغنزيوم

H2 H1 H0 H2 H1 H0 

1.036c 1.037d 1.037d 1.036d 1.038b 1.037c 1.039c 1.040c Mg0 

1.042b 1.043b 1.042bc 1.041bc 1.041b 1.042bc 1.042bc 1.041bc Mg1 

1.045a 1.049a 1.047a 1.040c 1.046a 1.048ab 1.050a 1.042bc Mg2 

معدل 

المخصب 

 الحيوي

معدل  مل/لتر تركيز السماد الدبالي

المخصب 

 الحيوي

 مل/لتر تركيز السماد الدبالي
 المخصب الحيوي

 H2 H1 H0 H2 H1 H0 

1.041a 1.045a 1.042b 1.037c 1.042a 1.042a 1.043a 1.041a A0 

1.041a 1.042b 1.042b 1.041b 1.043a 1.043a 1.045a 1.041a A1 

 1.043a 1.042a 1.039b  1.042a 1.044a 1.041a معدل السماد الدبالي 

  0.05معنوية مستوى  عند* المعدالت التي تحمل الحروف األبجدية نفسها ال تختلف عن بعضها معنوياً وحسب إختبار دنكن متعدد الحدود 

 :ميكروليتر(/الـكثافة )ملغ-2
كما لم يكن هنالك  التوالي.( بأن المخصــب الحيوي لم يكن له تأثير معنوي في الــــــــــــــــكثافة لموســمي التجربة وعلى 7) حظ من الجدوليال

 6أما في الموســــــم الثاني تفوق رّش الســــــماد الدبالي بالتركيز  عند رش الســــــماد الدبالي  بالتراكيز كافة في الموســــــم األول،فروق معنوية 
. ميكروليتر/لغم 1.019 قيمة بلغت أقلقياســـــــــــــُا مع معاملة المقارنة والتي أعطت  ميكروليتر/ملغ 1.023لتر معنويًا وبلغت الكثافة /مل

 .المغنزيومهكتار كبريتات /كغ 320تأثيرًا معنويًا إذ تفوقت المعاملة  المغنزيوموأظهر التسميد ب
ـــــــــــــــمعاملة المقارنة التي للموسم الثاني قياسًا ب ميكروليتر/ملغ 1.027للموسم األول و ميكروليتر/ملغ 1.030  كثافة بلغت وأعطت أعلى

وكان للتداخل الثالثي بين عوامل التجربة  ،لموســــــــــــــمي التجربة وعلى التوالي ميكروليتر/ملغ 1.015و  1.014أعطت أقل كثافة بلغت 
كتار كبريتات ه/كغ 320في هذِه الصــــــــــفة، إذ أعطت النباتات الملقحة بذوُرها بالمخصــــــــــب الحيوي والمســــــــــمدة بالمســــــــــتوى  اً معنوي اً تأثير 

ــــــت بالتركيز المغنزيوم للموسمين على  ميكروليتر/ملغ 1.030و ميكروليتر/ملغ 1.035ي أعلى كثافة بلغت لتر سماد دبال/مل 3التي رّشـ
غير المســــمدة و والتي نتجت من النباتاِت التي لقحت بذوُرها بالمخصــــب الحيوي  ميكروليتر/ملغ 1.010 قياســــًا بأقل كثافة بلغت، التوالي
 ميكروليتر/ملغ 1.013و التي لم تختلف معنويًا مع معاملة المقارنةولم ترش بالســـــــماد  الدبالي في الموســـــــم األول  و  المغنزيومبكبريتات 

 الثاني.  في الموسمنتجت من نباتات المقارنة 
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 لموسمي التجربة (ملغ/ميكروليتر) في الكثافة والتداخالت بينها المغنزيومتأثير المخصب  الحيوي والرش  بالدبال والتسميد ب .7 جدولال

2016-

2015 
 مل/لتر السماد الدباليتركيز 

2015-

2014 
 المعامالت مل/لتر تركيز السماد الدبالي

 تداخل

A ×Mg 
H2 H1 H0 

 تداخل

A ×Mg 
H2 H1 H0 

التسميد 

 بالمغنزيوم      

المخصب 

 الحيوي

1.016e 1.021e 1.015hi 1.013i 1.015d 1.015fgh 1.016efgh 1.015fgh Mg0 
 

 

A0 

 
1.023c 1.025cd 1.023de 1.022e 1.022c 1.022cdefg 1.020defg 1.024cde Mg1 

1.025b 1.028ab 1.030a 1.017gh 1.028b 1.026 bcd 1.033ab 1.025 cd Mg2 

1.015e 1.015hi 1.013i 1.018fg 1.013d 1.016efgh 1.014gh 1.010 h Mg0  

 

A1 

1.020d 1.021e 1.020ef 1.021e 1.021c 1.022cdefg 1.023cdef 1.018defg Mg1 

1.029a 1.030a 1.030a 1.027bc 1.033a 1.029abc 1.035a 1.035a Mg2 

معدل 

سماد 

 المغنزيوم

معدل  مل/لتر تركيز السماد الدبالي

سماد 

 المغنزيوم

 مل/لتر تركيز السماد الدبالي
 كغ/هكتار سماد المغنزيوم

H2 H1 H0 H2 H1 H0 

1.015c 1.018c 1.014d 1.015d 1.014c 1.015d 1.015d 1.014d Mg0 

1.021b 1.023b 1.021b 1.021b 1.021b 1.022c 1.021c 1.021c Mg1 

1.027a 1.029a 1.030a 1.022b 1.030a 1.027b 1.034a 1.030ab Mg2 

معدل 

المخصب 

 الحيوي

معدل  مل/لتر تركيز السماد الدبالي

المخصب 

 الحيوي

 مل/لتر الدباليتركيز السماد 
 المخصب الحيوي

 H2 H1 H0 H2 H1 H0 

1.021a 1.024a 1.022b 1.017c 1.021a 1.021a 1.023a  1.021a A0 

1.021a 1.022b 1.021b 1.022b 1.022a 1.022a 1.024a 1.021a A1 

 1.023a 1.021b 1.019c  1.021a 1.023a 1.021a معدل السماد الدبالي 

  0.05معنوية مستوى  عند* المعدالت التي تحمل الحروف األبجدية نفسها ال تختلف عن بعضها معنوياً وحسب إختبار دنكن متعدد الحدود 

  :معامل االنكسار-3
( بأن المخصب الحيويلم يكن له تأثيٌر معنوٌي في معامل اإلنكسار في كال الموسمين، وكذلك لم يكن هنالك تأثير 8) حظ من الجدوليال

لتر /مل 6بينما كان له تأثير معنوي في الموسم الثاني إذ تفوق رّش السماد الدبالي بالتركيز معنوي لرش السماد الدبالي في الموسم األول 
 .1.513 قيمة بلغت أقلاسُا مع معاملة المقارنة والتي أعطت قي  1.516معنويًا وأعطى 

كتار ه/كغ 320و 160في موسمي التجربة ، إذ تفوقت المعاملتين معامل االنكسار تأثير معنوي في  المغنزيوموكان للتسميد بكبريتات 
على  1.518و 1.514و 1.519و 1.518ا  توأعطيا معنويًا عن بعضهما  تنهما اختلفأعلى معاملة المقارنة إال  المغنزيومكبريتات 
 .لموسمي التجربة على التوالي 1.511و 1.512بمعاملة المقارنة التي أعطت أقل معامل انكسار بلغ  قياساً  التوالي

لحيوي والمسمدة في هذِه الصفِة، إذ أعطت النباتات الملقحة بذورها بالمخصب ا اً معنوي اً وكان للتداخل الثالثي بين عوامل التجربة تأثير 
في الموسم األول  1.521لتر سماد دبالي أعلى معامل  بلغ /مل 3التي رشت بالتركيز المغنزيومهكتار كبريتات /كغ 320بالمستوى 

 المغنزيومهكتار كبريتات /كغ 320الملقحة بذورها بالمخصب الحيوي والمسمدة بالمستوى ونتجت من النباتات  ،في الموسم الثاني 1.522و
لموسمي التجربة  1.510و 1.512قياسًا بمعاملِة المقارنِة والتي أعطت أقل معامل إنكسار بلغ  ،لتر سماد دبالي/مل 6التي رشت بالتركيز
 .وعلى التوالي
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 التجربةلموسمي  معامل االنكسارفي  والتداخالت بينها المغنزيومتأثير المخصب  الحيوي والرش بالدبال والتسميد ب .8 جدولال

2016-

2015 
 المعامالت مل/لتر تركيز السماد الدبالي 2014-2015 مل/لتر تركيز السماد الدبالي

 تداخل

A ×Mg 
H2 H1 H0 

 تداخل

A ×Mg 
H2 H1 H0 

التسميد 

 بالمغنزيوم      

المخصب 

 الحيوي

1.510d 1.512ef 1.510h 1.510h 1.512c 1.513c 1.513c 1.512c Mg0 
 

 

A0 

 
1.514b 1.515c 1.514cd 1.513de 1.518b 1.518ab 1.519ab 1.517b Mg1 

1.519a 1.521aa 1.520a 1.517b 1.519ab 1.520ab 1.518ab 1.519ab Mg2 

1.512c 1.513de 1.511g 1.512ef 1.512c 1.513c 1.512c 1.512c Mg0  

 

A1 

1.514b 1.515c 1.514cd 1.515c 1.517b 1.517b 1.519ab 1.517b Mg1 

1.518a 1.522a 1.520a 1.514cd 1.520a 1.520ab 1.521a 1.519ab Mg2 

معدل سماد 

 المغنزيوم

معدل سماد  مل/لتر تركيز السماد الدبالي

 المغنزيوم

 مل/لتر تركيز السماد الدبالي
 كغ/هكتار سماد المغنزيوم

H2 H1 H0 H2 H1 H0 

1.511c 1.512e 1.510f 1.511f 1.512c 1.513c 1.512c 1.512c Mg0 

1.514b 1.515c 1.514d 1.514d 1.518b 1.518ab 1.519ab 1.517b Mg1 

1.518a 1.521a 1.520b 1.515c 1.519a 1.520a 1.519ab 1.519ab Mg2 

معدل 

المخصب 

 الحيوي

معدل  مل/لتر تركيز السماد الدبالي

المخصب 

 الحيوي

 مل/لتر تركيز السماد الدبالي
 المخصب الحيوي

 H2 H1 H0 H2 H1 H0 

1.514a 1.516a 1.514c 1.513d 1.516a 1.517a 1.516a 1.516a A0 

1.514a 1.516a 1.515b 1.513d 1.516a 1.516a 1.517a 1.516a A1 

 1.516a 1.514b 1.513c  1.516a 1.516a 1.516a معدل السماد الدبالي 

  0.05معنوية مستوى  عند* المعدالت التي تحمل الحروف األبجدية نفسها ال تختلف عن بعضها معنوياً وحسب إختبار دنكن متعدد الحدود 

 :غ(/محتوى البذور من  الفينوالت الكلية )ملغ
. كما يتبين من الجدول الفينوالت الكليةلم يُكن له تأثيٌر معنوٌي في محتوى البذور من  ( بأن المخصــــــــــــــب الحيوي 9) حظ من الجدوليال
على معاملة المقارنة التي أعطت أقل محتوى من الفينوالت  معنويًا في هذه الصــــــــفة لتر/مل 6و 3رّش الســــــــماد الدبالي بالتركيزين تفوق 

مع معاملة المقارنة التي  قياســـــــــــــاً على التوالي   غ/ملغ 20.90و 21.00ختالف معنوي بين التركيزين وبلغت القيم لهما امع عدم وجود 
 المغنزيومهكتار كبريتات /كغ 320، إذ تفوقت المعاملة اُ معنوي اُ تأثير  المغنزيومفي حين كان للتســــــــــميد بكبريتات  .غ/ملغ 19.75أعطت 

 .غ/ملغ 17.85محتوى بلغ  قياسًا بـمعاملة المقارنة التي أعطت أقل غ/ملغ 22.81على معاملة المقارنة وأعطت 
في هذِه الصفة، إذ أعطت النباتات الملقحة بذورها بالمخصب الحيوي والمسمدة   اً معنوي راً للتداخل الثالثي بين عوامل التجربة تأثيوكان 

  غ/ملغ 24.05 لتر سماد دبالي أعلى محتوى من الفينوالت بلغ/مل 6التي رشت بالتركيز المغنزيومكبريتات  هكتار/كغ 320بالمستوى 
 ونتج عن معاملة المقارنة. غ/ملغ 16.00ى والذي بلغ قياسًا بأقل محتو 
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 (غ/محتوى البذور من  الفينوالت الكلية )ملغفي  والتداخالت بينها المغنزيومتأثير المخصب  الحيوي والرش  بالدبال والتسميد ب .9 جدولال

 للموسم الثاني

 المعامالت مل/لتر تركيز السماد الدبالي 2016-2015

 تداخل

A ×Mg 
H2 H1 H0 المغنزيومالتسميد ب     

المخصب 

 الحيوي

17.79c 18.22efg 19.17def 16.00g Mg0  

 

A0 

 

21.00b 20.20bcdef 21.75abcd 21.06abcde Mg1 

22.80a 23.16ab 22.10abcd 23.15abc Mg2 

17.91c 20.00bdef 17.75fg 16.00g Mg0  

 

A1 

20.98b 19.80def 21.85abcd 21.30abcde Mg1 

22.82a 24.05a 23.40a 21.03abcde Mg2 

 معدل سماد المغنزيوم
 مل/لتر تركيز السماد الدبالي

 كغ/هكتار سماد المغنزيوم
H2 H1 H0 

17.85c 19.11d 18.46 d 16.00 e Mg0 

20.99b 20.00cd 21.80abc 21.18bc Mg1 

22.81a 23.60a 22.75ab 22.09ab Mg2 

 المخصب الحيويمعدل 
 مل/لتر تركيز السماد الدبالي

 المخصب الحيوي
H2 H1 H0 

20.53a 20.52ab 21.00ab 20.07ab A0 

20.57a 21.28a 21.00ab 19.44b A1 

 20.90a 21.00a 19.75b معدل السماد الدبالي 

  0.05معنوية مستوى  عند* المعدالت التي تحمل الحروف األبجدية نفسها ال تختلف عن بعضها معنوياً وحسب إختبار دنكن متعدد الحدود 

 :المناقشة
المقارنة إلى ( في الموسم الثاني قياسًا بمعاملة 3 جدولال)الكربوهيدرات الذائبة الكلية قد يعزى تفوق معاملة المخصب الحيوي  في صفة 

مما  ،وبالتالي زيادة كفاءة عملية البناء الضوئي ،زيادة كمية النتروجين المثبتة بوساطة البكتريا والذي يدخل في تكوين جزيئة الكلوروفيل
 ,.Abdullah et alتتماشى هذه النتائج مع ما توصل إليِه ، (2007 ،ادريس ودرهاب)أدى إلى زيادة الكربوهيدرات الذائبة الكلية 

ومن ناحية أخرى  .أدت إلى زيادة الكربوهيدرات الذائبة الكليةن معاملة التخصيب اإلحيائي أالذين وجدوا  على نبات الحصالبان (2012)
لهذه سبب زيادة الكربوهيدرات الذائبة الكلية في النباتات المعاملة بالسماد الدبالي قياسًا بنباتات المقارنة إلى البنية التركيبية قد يكون 

والتي تمت  مباشرة داخل خاليا الورقة  ،باإلضافة إلى األحماض األمينية ،األسمدة المتمثلة بوفرة العناصر المغذية كالكربون والنتروجين
مما يؤدي  ،والعمليات الحيوية األخرى  ،والتمثيل الكربوني ،من خالل زيادة كفاءة عمليتي البناء الضوئي ،لتسهم في زيادة صنع الغذاء

وتشابه هذه النتائج مع . (2010 ،)الشاطر والبلخي خاصة الكربوهيدرات الذائبة ،إلى زيادة المواد الغذائية المصنعة في النبات وتراكمها
قياسًا  المغنزيوموقد يعزى تفوق معاملة التسميد ب .رّش السماد العضوي السائل على نباتات الشبنت حول( 2013ليه ساجت )إما توصلت 

يدخل في تركيب جزيئة الكلوروفيل بشكل  المغنزيومإلى أن ( 3جدول ال)الكربوهيدرات الذائبة الكلية المحتوى من بمعاملة عدم التسميد في 
كل نعكس في زيادة امما  ،في عملية البناء الضوئي التي أساسها الكلوروفيل المغنزيومومن هنا يتضح أهمية الدور الذي يؤديِه  ،مباشر

-Ribulose1دوراً آخراً  متمثل في تنشيــط  أنزيمــــــــــــــــات للمغنزيومن أكما  ،(1999 ،النعيميمن الكلوروفيل والكربوهيدرات الذائبة الكلية )
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5 diphosphate carboxylase  2الخاصة بتثبيت جزيئةCO لى زيادة التمثيل إمما يؤدي  ،في دورة كالفن في عملية البناء الضوئي
 Li etويتفق ذلك مع ،(1989 ،الصحاف ؛2007،رهابادريس ود) كمية أكبر من الكربوهيدرات قياسًا بنباتات المقارنة إنتانو  ،الكربوني

al., (2010)  س.فالكر على نباتات 
إلى زيادة كمية النتروجين المثبتة بوساطة  ،نتيجة إضافة المخصب الحيوي  (5 جدولال) حاصل الزيت الطياروقد يفسر سبب زيادة 

مما أدى إلى زيادة الكربوهيدرات الذائبة  ،وبالتالي زيادة كفاءة عملية البناء الضوئي ،البكتريا والذي يدخل في تكوين جزيئة الكلوروفيل
المركبات التربينية التي تعد المفتاح  إنتانتؤدي إلى زيادة في  ،الكربوهيدرات إنتانفي زيادة ال وهذه ،(2007،)ادريس ودرهاب الكلية

على نبات  Mahfouz and Sharaf-Aldin (2007) ليهاإويتفق ذلك مع النتائج التي توصل  (،(20 الرئيسي لتكوين الزيوت  الطيارة
حاصل الزيت إضافة المخصبات الحيوية أدت لزيادة أن والتي خلصت  ،على نبات الحصالبان Abdullah et al., (2012)الشومر و

( نتيجة إضافة المخصب ترجع  إلى  6 جدولالوقد يكون السبب في زيادة النسبة المئوية للزيت الطيار) الطيار قياسًا مع بقية المعامالت.
 Hellal et al., (2011) النسبة المئوية للزيت، وتتماشى هذه النتائج مع  مما أدى لزيادة ،(4 جدولال) زيادة حاصل الزيت الطيار

( نتيجَة 5 جدولال) وقد يعزى السبب في زيادة حاصل الزيت الطيار على نباتي الشبنت وإكليل الجبل. Abdullah et al., (2012)و
ونواقلها  ،وبعض المغذيات الصغرى عناصر المغذية كالكربون لهذه األسمدة المتمثلة بوفرة الرّش الـسماد الدبالي إلى البنية التركيبية 
المواد مما سبب زيادة  ،وبالذات عملية البناء الضوئي ،أدت إلى تحفيز العمليات الفسلجية ، التياألحماض الدبالية الهيوميك والفولفيك
 Cseke etوهذا ما أشار إليه  ،(Tan, 2004) (3 جدولالخاصة الكربوهيدرات الذائبة الكلية ) ،الغذائية المصنعة في النبات وتراكمها

al., (2006)  من  ،المركبات التربينية إنتانيؤدي إلى زيادة في  ،الكربوهيدرات نتيجة كفاءة عملية البناء الضوئي إنتانن زيادة أمن
الذي يعد المفتاح الرئيسي  ،ومن ثم الميفالونيك الحقاً  ،حامض البايروفيك إنتانو  ،خالل دخول الكربوهيدرات في عملية التحلل السكري 

ومن جهة أخرى قد يعزى السبب في زيادة  والتي تعد الوحدة البنائية لتكوين الزيوت الطيارة التربينية، 8H5Cوحدات اآليزوبرين  نتانإل
 جدولال) أن هذه األسمدة أدت إلى  زيادة حاصل الزيت الطيار إال ،نتيجة رّش الـسماد الدبالي (6 جدولال) ة المئوية للزيت الطيارالنسب
 ( على نبات الشبنت.2013النسبة المئوية للزيت، وتتشابه هذه النتائج مع ساجت ) مما أدى لزيادة (5

( ومعامل 7 جدولال( والكثافة )6 جدولالالدبالي قياسًا بمعاملة المقارنة في الوزن النوعي )وقد يفسر سبب تفوق معاملة رّش الـسماد 
ن هذه األسمدة قد تؤدي إلى زيادة نسبة المركبات األوكسجينية )الصلبة( في أإلى  ،( في الموسم الثاني8 جدولال) اإلنكسار للزيت الطيار

ويمكن  كثافته ومعامل اإلنكسار له، ارتفاعوبالتالي  ،قيمة الوزن النوعي للزيت الطيار اعارتفوالتي تؤدي زيادتها بالنهاية إلى  ،الزيـت
( نتيجة 9 جدولالمحتواه من الفينوالت الكلية ) ارتفاعلى إ ،إرجاع سبب زيادة نسبة المركبات األوكسجينية )الصلبة( في الزيـت العطري 

 (،2009 ،خرون آوبالتالي زيادة معامل اإلنكسار )النوري و  ،قيمة الوزن النوعي والكثافةفي  ارتفاعوالتي زيادته تسبب  ،رش الـسماد الدبالي
قيمة  ارتفاعأن رّش السماد الدبالي أدى إلى ، حيث بين ( على نبات الريحان الحلو2010تنسجم هذه النتائج مع ما توصل إليِه األمين )

 الوزن النوعي والكثافة  للزيت الطيار.
ن رشها ساعد في أقياسًا مع نباتات المقارنة إلى وقد يرجع سبب تأثير رش السماد الدبالي في زيادة محتوى البذور من الفينوالت الكلية 

 Shikimicالفينوالت عبر حامض الشيكميك  نتانوالتي تدخل في مسار مباشر إل ،(3 جدولالتراكم المواد الكربوهيدراتية في النبات )
acid. إنتانن أإلى  ،( نتيجة التسميد بكبريتات المغنيسوم قياسًا بمعاملة المقارنة4 جدولال) سر سبب زيادة حاصل الزيت الطياروقد يف 



 

Ameen and Abbas – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 350-368 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  368-350(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  – عباسو أمين 364

ن المركبات التربينية التي تعد المفتاح أل (Cseke et al., 2006 ة الزيت الطيار يعتمد باألساس على تصنيع وتراكم المواد الكربوهيدراتي
التي تنتج من هدم السكريات في عملية التحلل  ،النِشطة Acetyl CoAالرئيسي لتكوين الزيوت الطيارة يبدأ بنائها باستعمال الوحدات 

التفاعالت الحيوية  وتمر بسلسلة من ،ثيل منهايتسحب مجموعة الم ،في دورة كربس Acetyl CoA فبداًل من أن تدخل وحدات ،السكري 
من دور  للمغنزيوموال يخفى ما  ،(2007، والذي منه تشتق المركبات التربينية )ادريس ودرهاب ،لينتج عنها تكوين حامض الميفالونيك

في  2CO وتنشيطه لدورة كالفـن لتثبيت ،كبير في زيادة محتوى النبات من الكربوهيدرات من خالل دخوله في بناء جزيئة الكلوروفيل
الذي تحتاجه  Ribulose1,5 - diphosphate (RUDP)ن سكر أذ إ ،ضمن عملية البناء الضوئي األنزيميةالتفاعالت الكيميائية 

وإن نشاط  Ribulose1-5 diphosphate  carboxylaseويتم ذلك من خالل تنشيطه ألنزيم  ،المغنزيومدورة كالفن يحفز من قبل 
يحفز العديد  المغنزيومن أ كما (،1989 ،في الستروما للكلوروبالست )الصحاف المغنزيومى تركيز هذا التفاعل يعتمد بشكل أساسي عل

وهذه األنزيمات  ،التي تشترك بعمليات فسفرة الكربوهيدرات األنزيميةمن أنزيمات التنفس من خالل تنشيطه أغلب األنزيمات والمساعدات 
  Phospho glucomutaseكأنــــــــــــزيم  ،حامض البايروفيـــــــــك إنتانو  ،بعملية التحلل السكري  تـــــــــؤدي دوراً مهماً في هدم الكربوهيدرات

والمساعد  Phospho pyruvate hydratase و  Phospho glyceromutase و   Phosphofructo kinaseو Hexo kinaseو
(، ومن جهة أخرى فإن الزيت الطيار لنبات المعدنوس يحتوي على نسبة عالية من 2007،)ادريس ودرهاب Acetyl CoA األنزيمي

لتكوين الكومارينات هو  األساسيوإذ إن المصدر  ،التي تنتج من مسار حامض الشيكميك Coumarinsالفينوالت وخاصة الكومارينات 
لذا قد يؤدي  ،(2007،)ادريس ودرهابTyrosine وphenylalanine ميني الحلقي والمتكون بدورِه من الحامض األ ،حامض السيناميك

 ،صغرأوعدم تفككها وانفصالها إلى وحدات  ،في ثبوتية الريبوسومات هفي بناء هذا الحامض األميني من خالل دور  دوراً مهماً  المغنزيوم
 Mohamed، تنسجم هذه النتائج مع ما توصل إليهِ (Taiz and Zeiger, 2006 والتي تعمل على توجيِه  بناء األحماض األمينية )

 ( على نبات أجوان.2007)
ن إضافة أ ( نتيجَة التسميد بكبريتات المغنيسوم قياسًا بمعاملة المقارنة إلى5 جدولالوقد يفسر سبب زيادة النسبة المئوية للزيت الطيار )

النسبة المئوية للزيت، وتتشابه هذه النتائج مع نتائج   وبالتالي سبب ذلك زيادة ،(4 جدولال) السماد أدت إلى زيادة حاصل الزيت الطيار
Dordas (2009)  زاد من حاصل ونسبة الزيت الطيار لنبات البردقوش. المغنزيومن إضافة سماد أبوالتي بين فيها 
( نتيجَة التسميد 8 جدولالومعامل االنكسار للزيت الطيار ) ،(7 جدولالوالكثافة ) ،(6 جدولالالوزن النوعي ) وقد يعزى سبب زيادة

بالمركبات السائلـة ) الهيدروكربونية(  )األوكسجينية( مقارنةً  المركبات الصلبةزيادة نسبة  إلى ،بكبريتات المغنيسوم قياسًا بمعاملِة المقارنةِ 
)هيدروكربونية وأوكسجينية( يعتمد باألساِس على تصنيع وتراكم  الزيت الطيار وما يحويه من مركبات مختلفة إنتانن إو  ،المكونة للزيت

دور كبير في زيادة المواد الكربوهيدراتية من خالل دخولِه في بناء جزيئة   نزيومغللم (Cseke et al., 2006  (المواد الكربوهيدراتية
( بزيادة مستويات سماد 3 جدولالذ ازداد محتوى النبات من الكربوهيدرات الذائبة )إ( 1989 ،)الصحاف الكلوروفيل وتنشيطه لدورة كالفـن

أو  ومعامل االنكسار للزيت الطيار، ،والكثافة ،د على أثرها الوزن النوعيزدااوبزيادة المواد الكربوهيدراتية  ،المضافة المغنزيومكبريتات 
أثر في زيادة نسبة المركبات  المغنزيومن أإلى  المغنزيومالوزن النوعي والكثافة ومعامل االنكسار عند التسميد ب ارتفاعربما يعزى سبب 

والتي زيادتها تسبب زيادة واضحة  Phenol ethers وإيثرات الفينول( 9 جدولال) Phenols األوكسجينية )الصلبة( وخاصة الفينوالت
 وبالتالي زيـــــادة معامـــل االنكسار نتيجًة لزيادة كل ،مما يجعل الزيت الطيار لنبات المعدنوس أثقل من الماء ،في الوزن النوعي والكثافة
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في بناء المركبات الفينولية  المغنزيومإذ يظهر تأثير  (،Olle and Bender, 2010 ؛1999 ،)النعيمي من الوزن النوعي والكثافــــــــة
عن طريق تنشيطِه ألغلِب األنزيمات  Phosphoenol pyruvateمركب  إنتانومشتقاِتها من خالل رفع كفاءة عملية التحلل السكري و 

والمساعد   Phosphokinaseو   Enolaseو Carboxylase التي تشترك بعمليات فسفرة الكربوهيــــدرات كأنزيم  األنزيميةوالمساعدات 
يتكون منُه الحقًا حامض الشيكميك والذي منُه تنتج الفينوالت  Phosphoenol pyruvateن هذا المركب  أ، و Acetyl CoA األنزيمي

 اناألوروماتي اناألميني انبعد عدة تفاعالت ينتج من حامض الشيكميك الحامضوهو  ،اشرمسار مباشر وآخر غير مب ،ومشتقاتها بمسارين
Tyrosine  وPhenylalanine وتكوين حامض السيناميك والمجاميع  ،بعد نزع مجموعة األمين منهما الفينوالت إنتاناللذان يشاركان ب
( نتيجَة 9 جدولال)محتوى البذور من الفينوالت الكلية  ن يرجع سبب زيادةأوالى ذلك يمكن  ،(2007 ،األخرى )ادريس ودرهاب الفينولية

 .(Taiz and Zeiger, 2006 ) قياسًا بمعاملِة المقارنةِ  المغنزيومالتسميد بكبريتات 
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Abstract 

A field experiment was conducted in private farms, at Najaf province, Republic of Iraq, 

during 2014/2015 and 2015/2016 seasons, with Randomized Complete Block Design 

(R.C.B.D) as factorial experiment with three replicates and three factors. Means were 

compared by using Duncan Multiple Range Test at probability of 0.05. The first factor 

was seed bacterial inoculation with biofertilizer (Azotobacte chrooccum bacterial) with 

two levels (inoculation and non-inoculation), seeds were inoculated before sowing, and 

added second time as activated dose on soil surface with water irrigation after 90 days 

of sowing. the second factor was humus fertilizers (super humic) in three concentrations 

i.e. (0, 3 and 6 m.L-1) with two sprayers, first at 3 – 4 true leaves on plant, and second 

after 20 days from the first spraying. The third factor was Hydrated magnesium sulfate 

fertilizer (MgSO4.7H2O Mg 10.5%) with three levels i.e. (0, 160 and 320 kg. D-1), two 

doses were added, first half dose was added during seed sowing and the second half was 

added after 60 days from the first dose. Results showed that treatment inoculation with 

biofertilizer gave a significant increase in the total soluble carbohydrates in leaves, and 

volute oil quantity characteristics (oil yield and the percentage of volute oil), compared 

with control treatment which gave the lowest values for the above characteristics. 

Spraying with humus in a concentration of 3 m.L-1 significantly increased the total 

soluble carbohydrates in leaves, oil yield and the percentage of volute oil compared with 

two concentrations for the two seasons, meanwhile the percentage of volute oil which 

non significantly difference with control treatment in the second seasons. Meanwhile 

spraying in concentration of 6 m. L-1 significantly increased the physical characteristics 

of volute oil (Specific gravity, density and refractive index) compared with control 

treatment which gave the lowest values in the second season. Meanwhile there are no 

significant difference for spraying humus fertilizer on these characteristics in the first 

season. Also, fertilizer level of 320 kg.h-1 of magnesium sulfate significantly supervised 

to control treatment and the level 160 kg.h-1 gave the highest content of total soluble 

carbohydrates and all the quantity and physical characteristics of volute oil for two 

seasons, compared with control treatment which gave the highest values. Also, the 

interaction between the two and three factors gave significant effects on all studied 

characteristics. Also, the results showed that inoculation with biofertilizer, spraying with 

Humus in a concentration of 3 m.L-1 and fertilization with magnesium sulfate at a level 

of 320 kg.h-1 significantly increased the total soluble carbohydrates in leaves, volute oil 

yield, specific gravity, density and refractive index of volute oil for the two seasons, and 

the content of total phenol in the seed for the second season only. 

Key words: Parsley, Bacterial inoculation, Humus fertilizers, Magnesium sulfate. 

 


