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Calotopisديباجاوراق الحمتوىيفمن مساد الدابةالتسميد مبستويات خمتلفتأثري

procera الكلوروفيل والنرتوجني والفسفور والبوتاسيوموفينوليه الاملركبات من

يذرالجوحیاوي ویوه عطیھ 
جامعة القادسیة-الزراعة كلیة 

ندى سالم عزیز الموسوي
القادسیة–معھد اعداد المعلمات 

بشرى محمود علوان
جامعة بغداد-كلیة الزراعة 

Gmial: hayyawi.wewa@gmail.com
29/10/2015تاریخ قبول النشر :28/6/2015البحث :استالمتاریخ 

لخالصةا
في المركبات الفینولیھ لدراسة تأثیر مستویات مختلفة من سماد الدابتجربةھذه النفذت 
كغم تربھ) 20أصص (في Calotopis proceraدیباج في أوراق نبات الKوPوNومحتوى الـ 

اضافة شملت التجربة ،ة محافظة القادسی-ةمن كتف شط الدیوانیاخذتباستعمال  تربھ رملیھ غرینیة 
الى شتالت 1-ھــداب كغم)400و300و200و100(18:46NP)(مستویات من سماد الدابأربعة

بعد مرور ثالثة ووبثالث مكررات ) CRDصمیم تام التعشیة (بتبعد انتخابھا بعمر سنة واحدة الدیباج
المركبات الفینولیھمناألوراقمحتوى ممثلھ لتقدیر أوراقتم اخذ من تاریخ إجراء التجربة أشھر

Vanillic acidوEpicatechinوP-coumaricوFerulic acidوQueretin-3- β-glucoside
.  K)%وPو(Nو الكليالكلوروفیلوRutinو

مستوى التسمید تفوق 0.05) عند مستوىLSDأظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي ألقل فرق معنوي (
كغم 200ثم المستوى 1-كغم داب ھــ300ستوى ھا المالتالمستویاتيعلى باق1-كغم داب ھــ400

الـالمركبات الفینولیھ وبالخصوصفي محتوى األوراق منالزیادةوبلغت نسب 1-داب ھــ
Epicatechin)137.18قیاسا بالمستوى االول للمستوى الرابع والثالث والثاني ) % 48.72و87.20و

-Pفي محتوى االوراق من الزیادةنسب بلغت ووبفروق معنویھبالتتابع1-كغم داب ھــ100
coumaric)43.82للمستوى الثاني والثالث والرابع بالتتابع قیاسا بالمستوى 92.13و85.39و %(

اعلى امتصاص للنتروجین والفسفور والبوتاسیوم وبلغت 1-كغم داب ھــ400كما حقق المستوى . األول
قیاسا بالمستوى االول. %)65.38و155.00و80.99(الزیادةنسب 

KوPوNةامتصاص العناصر المغذی،مركبات الفینولیھال،لداباسماد،دیباج: الالمفتاحیةالكلمات 
.في االوراق

املقدمة
Calotopisنبات طبي واسمھ العلمي  الدیباج

proceraمن العائلة العشاریة
Asclipiadaceae شجرة أو یكون على ھیئة
واقترح ،) Parrotta،2001شجیرة متخشبة ( 

ان یكون على قائمة النباتات المرشحة إلنتاج 
الوقود الحیوي لقدرتھ على إنتاج محصول 

سنھ .1-میكاغرام.ھـ90سنوي بمقدار 
)ParsonsوCuthbertson،2001 .(

باالضافھ إلى ذلك كونھ نبات مقاوم لالجھادات 
،Al-Zahraniالمائیة والملحیة (

)Ibrahim،2013وBoutraa،2010و2002
لمكافحة التلوث لقدرة ومن النباتات الواعدة

نظامھ الجذري على امتصاص العناصر الثقیلة
من دون Seوالسیلینیوم وCdالكادمیوم مثل

وAl-Qahtani،2012حدوث ضرر فسلجي (
Al-Yemni،ھذا ). لقد  برز2011واخرون

على قائمة النباتات التي تعتبر النبات موخرا
مصدرا مھما إلنتاج مركبات العقاقیر الصیدالنیة 

)Silva،وممكن ان تكون 2010وآخرون (
اوراقھ مصدرا للمكونات الواسعة المبتكرة مثـل

flavonoid  quercetinوflavonoid
glycosides والـPhenolic او

Polyphenol)Khasawneh
.)2013وآخرون،Murtiو2011وآخرون،

أھمیھمواد ذات phytochemicalsالــو
لمضادات الطبیعیةكونھا من المصادر كبرى 
و اإلنسانلحمایة صحة مھمة،فھي االكسده

علم تدخل فياالطعمھ ونكھتھا وكذلكأنواع
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فھيذلك إلىباالضافھ مواد التجمیل
في االستھالك أماناواألكثرللبیئةاالكثرصداقھ 

Shrikumar(المصنعةبنظیراتھا قیاسا 
والنباتات معروفھ في قابلیتھا ).Ravi،2007و

إلىفي الغالب یعود وھذا الصحةحمایةعلى 
أساسيمركباتھا الفینولیھ و بشكل 

الفینولیھ والتي واألحماضFlavonoidsالــ
جذور األوكسجین ضدأكسدهتعمل كمضادات 

ROS)Reactive Oxygenالحرة
Species()Williamsو2004،وآخرون

Soobratteeالــویعتبر)2005،وآخرون
ROS مثل الحیویةمؤكسد ضار للجزیئات

والبروتیناتالنوویةواألحماضاللیبیدات 
2011اخرون،وFuقد وجد ووالكربوھیدرات

خطیھ بین سعة مضادات عالقةبان ھناك 
والمحتوى الضمني للمركبات الفینولیھ األكسدة

تكون أننبات طبي ممكن 50عند اختبار 
مساھمھ في النشاطات الرئیسةالمكونات 

والتي لھا دور في المتعددةوالفینوالت المالحظة
تقلیل اجھادات التأكسد في النباتات وتحسن من 

منھا الفیروسیةوخصوصا لألمراضمقاومتھا 
نظمات النمو مثل لذلك فھي تسلك سلوك م

ھذا )2012،وآخرونAgati(االوكسین
منھا األمراضالضرر یسبب العدید من 

الروماتزم وتلیف الكبد وتصلب الشرایین 
تعد و.)Ebadi،2006(ان طوالسكري والسر

للنباتات ثانویةالمركبات الفینولیھ نواتج تمثیل 
األخرىقیاسا بالمجامیع وأھمیھفائدة ذات وھي 

مختلف إنتاجبالنباتات والتي لھا دور في 
وقد.)Pandey)،2013الفعالةالطبیةالعقاقیر 

Phenolicإن تعبیر Harborne،1989بین 
ھي كیمیائیاایمكن تعریفھPolyphenolاو 

أو Phenolالمادة التي لھا حلقة عطریھ واحدة 
Polyphenol)Hydroxylأكثر

Substituent's( المشتقات الوظیفیة متضمنة
)estersوmethyl ethersوglycosides

Phenolطبقا لعدد حلقات الـأووأخرى)
وتركیب العنصر الذي یربط تلك الحلقات

)Stalikas،2007(.
الداب سماد فعال كونھ مصدر للنتروجین یعد 

في لتغذیة النبات وعالي الذوبانیھوالفسفور
الماء لیطلق الفسفور الجاھز واالمونیوم

)IPNI،2014( عنصري أنكماNوP من
العناصر الغذائیة األساسیة التي یحتاجھا النبات 

بكمیات كبیرة ألدوارھا المھمة في بناء 
البروتینات واألحماض النوویة واألغشیة 

KrikbyوMengelالمختلفة والطاقة (
ي یحتاجھا كل ) .وتختلف الكمیات الت1982،

محصول من العناصر الغذائیة بحسب نوع 
التربة أو الوسط الذي ینمو بھ النبات ونوع 
النبات وصنفھ وطاقتھ اإلنتاجیة فضالً عن 

Havlin(الظروف البیئیة المحیطة 
NiemeyerوNguyenو2005وآخرون،

)Alizadeh،2011وShahramو2008،
وفي ضوء ذلك توجھت الدراسة لتحقیق 

-التالیة:األھداف
في مستویات الداب المختلفھ دراسة تأثیر -1

Gallic acidالمركبات الفینولیھبعض محتوى 
-PوEpicatechinوVanillic acidو

coumaricوFerulic acidوQueretin-
3β-D-glucosideوRutin نبات اوراق في

الدیباج. 
في المختلفةدراسة تأثیر مستویات الداب -2

SPADوالكلوروفیل KوPوNامتصاص الـ 
.الدیباجفي اوراق نبات 

املواد وطرائق العمل 
20نفذت تجربة أصص سعة األصیص الواحد 

-كغم تربة في الظلة التابعة لكلیة الزراعة 
تم زراعھ 1/5/2013بتاریخ جامعة القادسیة 

Calotropis proceraنبات الدیباج بذور
بذرات لكل اصیص خفت الى نبات 3بواقع 

. استعملت تربة ذات نسجھ واحد بعد االنبات
Siltyرملیھ غرینیــة ( Sand احتوت التربة.(

غرین 1-غم كغم200رمل و1-غم كغم750على 
ة الظاھریة طین.وكانت الكثاف1-غم كغم50و

(Ec)الكھربائیة یصالیھ. واال3-میكاغرام م1.4
.ودرجة تفاعل 1-دیسیسیمنز م1.8) 1:1(

ومحتوى النتروجین 7.2(pH)التربــــة
.تربة والفسفور الجاھز 1-ملغم كغم20الجاھز 

145تربة والبوتاسیوم الجاھز 1-ملغم كغم15
اربع .تضمنت معامالت التجربةتربة1-ملغم كغم

100(18:46NP)مستویات من سماد الداب (
على أضیفت1-) كغم.ھــ400و300و200و

)40و30و20و10(متساویةدفعات غیر أربع
إلىلسماد المعامالتالكلیة% من الكمیھ 

بعد انتخابھا بعمر سنة نبات الدیباجشتالت
من وأخرىین اضافھ بیوم 20وبفترات واحدة



2016لسنة 1العدد /6المجلد /مجلة القادسیة للعلوم الزراعیة 

72

تمت عملیة التجربةءمع بداألولىالدفعةتاریخ 
من النباتات النباتالحاجة كونالري كلما دعت

كررت ، لالجھادات المائیةالصحراویة المتحملة
المعامالت ثالث مرات وبذلك یكون عدد 

فيةوضعت التجرب، معاملة) 12(المعامالت 
وقورنت متوسطات )CRD(تصمیم تام التعشیة

عند مستوى LSDاختبارالمعامالت باستخدام 
.0.05احتمال 
200العراقيالمركبالسماد المعدني استعمل
.  الزراعةقبل للتجربة) 10:18NP(1-كغم.ھــ

قبل الزراعة على للتربةتمت الفحوص التقییمیة 
:وفق الطرائق اآلتیة 

طریقة تحلیل حجوم الدقائق استعملت -
) في وحسب Pipette methodالماصة (

.)Day،1965الطریقة التي وصفھا (
ستخلص) قدرت في مpHتفاعل التربة (-

حسب MeterpH-) باستعمال 1:1(
.)Jackson،1958(الطریقة التي وصفھا

) قیست في (Ecاالیصالیة الكھربائیة -
) باستعمال جھاز 1:1مستخلص (

Conductivity bridge Electrical
.)Jackson،1958(على وفق طریقة

Coreالكثافة الظاھریة قدرت على وفق الــ -
sample الواردة فيBlack)،(1965.

النتروجین الجاھز قدر من ةمحتوى الترب-
جھاز المایكروكلدال استعمالب

Microkjeldahlوفق الطریقة التي وعلى
والواردة في ) Bremner)1965وصفھا 

)Page1982،وآخرون(.
حسب طریقة باستخلص الفسفور الجاھز-

Olsen باستعمال بیكاربونات الصودیوم
NaHCO3 بتركیزM 0.5 وطور اللون

بمولبیدات االمونیوم وحامض االسكوربیك 
وقدر باستعمال جھاز الطیف الضوئي 

Spectrophotometer على طول موجي
Page(نانومیتر كما جاء في 882قدره 

.)1982،وآخرون
من 1Mاستخلص بـ البوتاسیوم الجاھز-

ستعمالوقدر باCaCl2كلورید الكالسیوم 
على وفق ماFlame photometerجھاز 

.)Sparks،1982و(Martinورد في 
ورقتین اخذ تم 15/10/2014بتاریخ 

لنبات من كل معاملھ وغسلت اممثلتین من وسط
بالماء المقطر وجففت ھوائیاً وفي الفرن على 

مئویة حتى ثبات الوزن 65درجة حرارة 
وطحنت ووضعت في علب بالستیكیة للتحلیل 
الكیمیائي  .تم التحلیل بعد أجراء عملیة الھضم 

تم تقدیر. الرطب باألحماض 
عنصر النتروجین والفسفور والبوتاسیوم -

حسب الطرائق المشار إلیھا في 
)Hayens،1980.(
بواسطة جھاز قیاس الكليقیاس الكلوروفیل-

.SPADفیل الحقلي الكلورو
اخذ بعدات الفینولیھلمركبلالتقدیر الكمي -

مل 200بــونقعت االوراقغم من مسحوق10
72لمدة ) v/v(%80من االیثانول المائي 

مئوي رشح الخلیط الناتجةدرج4ساعھ عند 
وركز بواسطة المبخر الدوار تحت الضغط 

مئوي للحصول على درحة40المنخفض عند 
ـةباستعمال تقنیومستخلص االیثانول الخام،

HPLCي االداء السائل عالكروماتوغرافیا 
)High performance  Liquid

chromatography (معan Agilent 1200
LC system consisting of degasser,
quaternary pump (G1311A), auto
sampler (G1329A), column heater
(G1316A) and Diode Array Detector

(DAD) (G1315C). في تشخیص بعض
تم قیاس قیم زمن إذالمواد الفینولیھ 

للمركبات القیاسیة ومطابقتھا مع (Rt)االحتجاز
قیم زمن االحتجاز المقاسة  وكذلك نسب تواجد 

ومقارنتھا مع المركبات الفینولیھ في العینات
على وفق ماجاء فيالمركبات القیاسیة لھا 

)Abad-Garciaجمعت 2007،نوآخرو .(
البیانات وحللت بواسطة الحاسوب ببرنامج 

Genstateألقل فرق وقورنت المتوسطات
.0.05)عند مستوى معنویة LSDمعنوي (

النتائج واملناقشة
تاثیر اضافة مستویات مختلفة من سماد الداب 

في محتوى االوراق من المركبات الفینولیھ
معنویةھناك زیادة أن) تبین 1من نتائج جدول (

عند Gallic acidمن الــاألوراقمحتوى في 
1.91والبالغ داب 1-كغم ھــ300المستوى 
المستوىبالمقارنة مع مستخلص 1-ملغرام .غم

1-ملغرام .غم1.26البالغةداب 1-كغم ھــ100
% في حین بلغ 51.6زیادةبةوبنسمستخلص
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Gallic acidمن الــ لألوراقمحتوى أعلى
2.01داب والبالغ 1-كغم ھــ400المستوى عند 

بالمقارنة مع مستخلص 1- ملغرام .غم
بلغت زیادة.وبنسبھ داب1-كغم ھــ100المستوى

% 59.52.
إناإلحصائينتائج التحلیل منتبینو

الزیادة عند یسیر بأتجاهVanillic acidالــ
محتوى األوراق وبلغ دة مستویات التسمیدازی

200عند المستوى Vanillic acidمن الــ 
مستخلص 1-ملغرام .غم0.65داب1-كغم ھــ

ملغرام 0.28والبالغھ بالمستوى األولمقارنة 
وبفارق معنوي وبنسبھ زیاده مستخلص 1-.غم

زیادة المستوى الثالث كذلك حقق%132
Vanillicمحتوى األوراق من الــ في ةمعنوی
acidمستخلص 1-ملغرام .غم0.95ھوالبالغ

بلغ األكبرلكن التأثیر المستوى االولقیاسا 
وبفارق Vanillic acidللــفي الزیادههاقصا

وبلغت قیمتھ وذلك عند المستوى الرابعمعنوي
بالمستوى قیاسا مستخلص 1-ملغرام .غم1.05
.)1جدول(%275وبنسبھ  زیاده االول

.من سماد الداب في محتوى االوراق من المركبات الفینولیھةتاثیر اضافة مستویات مختلف) 1جدول (

المركبات 
الفینولیة

المعامالت

Gall
acid

Vani
acidEpicP-cou

Feru
acid

Que-3β-
D-glucRutin

مستخلص1-ملغرام .غم
11.260.280.780.890.081.000.54-كغم داب ھــ100
11.610.651.161.280.481.410.97-كغم داب ھــ200
11.910.951.461.580.791.741.30-كغم داب ھــ300
12.011.051.851.710.921.861.43-كغم داب ھــ400

L.S.D0.050.4540.0610.1260.110.0610.140.11

محتوى إنإلى1)نتائج جدول (أشارتكذلك
قد زاد عند Epicatechinـاألوراق من ال

200الدابالمستوى الثاني من سماداضافة
محتوى األوراق من الـوبلغ 1-كغم ھــ

Epicatechin.1.16مستخلص 1- ملغرام .غم
ملغرام 0.78والبالغة األول  المستوى مقارنة ب

زیادةوبفارق معنوي وبنسبھ مستخلص 1-.غم
المستوى الثالث% في حین حقق 48.72بلغت 
محتوى في معنویةزیادة داب 1-كغم ھــ300

1.46بلغت Epicatechinاألوراق من الـ
بالمستوى األول قیاسا مستخلص 1-ملغرام.غم

بلغ التسمیدتاثیر % لكن 87.20وبنسبھ زیاده 
في محتوى األوراق من الـاقصاه 

Epicatechin وبفارق معنوي بلغت قیمتھ
بالمستوىقیاسا مستخلص 1-ملغرام .غم1.85
%.137.18وبنسبھ زیاده بلغت الثالث

P-coumaricالــومن الجدول نفسھ تبین ان
مستویات معیسیر باالتجاه نفسھ في الزیادة 

-Pمحتوى األوراق من الـبلغ إذالداب كافة
coumaricمستخلص 1-غرام.غملبالممقدرا

للمستوى الثاني والثالث )1.17و1.58و1.28(
والبالغة األولوالرابع بالتتابع قیاسا بالمستوى 

وبفروق مستخلص 1-ملغرام.غم0.89قیمتھ 
بلغت نسب زیادةحققتومعنویة

% للمستوى الثاني )92.13و85.39و43.82(
والثالث والرابع بالتتابع قیاسا بالمستوى األول. 

Ferulicالــمحتوى االوراق منیالحظ ارتقاءو
acidمحتوى لألوراق من ان اعلى

على مستوى من اكان عندFerulic acidالــ
0.92داب وبلغ1-كغم ھــ400سماد الداب 

معنویا على وقد تفوقمستخلص1-ملغرام .غم
والذي المستوى االولبضمنھا ستویاتبقیة الم

وحقق مستخلص1-ملغرام .غم0.08بلغ
0.48داب 1-كغم ھـ200انيالثستوى الم

وبنسبة زیاده بلغت مستخلص1-ملغرام .غم
1-كغم ھـ100%قیاسا بالمستوى االول 500

بلغت نسبة الزیادة للمستوى الثالث داب في حین
).2جدول (%887.5قیاسا بالمستوى االول

-Queretin-3β-Dتركیز الــوفي مایخص 
glucosideأنتضح ا)1(جدولاالوراقفي

قد 1-كغم ھـ400أعلى مستوى لسماد الداب 
1-ملغرام .غم1.86تركیزأعلىأعطى 

100بالمستوىوبفارق معنوي قیاسا مستخلص
1-ملغرام .غم1.00والتي بلغت داب 1-كغم ھـ
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مستویات التسمید الثاني تأثیرأما،مستخلص
الزیادةكان باالتجاه نفسھ وبلغت نسبة فوالثالث

.األولبالمستوى % قیاسا )68و41(
محتوى زادت قدجمیعھاالتسمیدمستویاتإنو

نوعیھ زیادهوحققت Rutinمن الــاألوراق
و0.54القیم (وبلغت ومعنویة

مستخلص1-ملغرام .غم) 1.43و1.30و0.97
الزیادةنسب وبلغت 

مقارنة ) %164.81و140.74و79.63(
للمستویات 1-كغم داب ھــ100األول بالمستوى 

بالتتابع1-كغم داب ھــ400)و300و(200
).1(جدول

تعزى الزیادة المعنویة في محتوى األوراق من 
تبعا لمستویات سماد الداب المركبات الفینولیة

المضافة والحاوي على عنصرین أساسیین ھما 
النتروجین والفسفور والذي لعب دورا مھما في 
نمو وانقسام الخالیا وبناء البروتینات ومصادر 

واألغشیة المختلفة صناعة الطاقة والكلوروفیل 

من خالل باالضافھ إلي تشجیع نمو الجذور
المتصاص آلیات اتحسین بعض  خصائص

وبالتالي بناء وتكوین المركبات الفینولیھ اضافھ 
إلى دور سماد الداب الفاعل في تحسین 

مستویات النتروجین والفسفور الجاھزة في  
وKrikby،1982وMengel(التربة 

Anwarو2002وآخرونHavlinوآخرون
،2005( .

اضافة مستویات مختلفة من سماد الداب تاثیر
في محتوى األوراق من الكلوروفیل الكلي 

والنتروجین والفسفور والبوتاسیوم. 
قد المختلفةبسماد الداب بمستویاتھ التسمید إن

حفز النباتات على النمو وكان ذلك واضحا في 
و56.16و47.96(القیمت الكلوروفیل وبلغ

59.00(SPAD .الثاني والثالث للمستویات
والبالغة األولبالمستوى قیاسا بالتتابعوالرابع
42.00SPAD2،جدول (وبفروق معنویھ(.

الكلوروفیل الكلي من األوراقمحتوى من سماد الداب فيمختلفةاضافة مستویات تأثیر) 2جدول(
.والنتروجین والفسفور والبوتاسیوم

الكلوروفیل الكلي
KوPوNو

المعامالت

Total
ChlorNPK

SPAD%%%

142.002.630.202.86-كغم داب ھــ100

147.963.730.293.30-كغم داب ھــ200

156.164.260.403.73-كغم داب ھــ300

159.004.760.514.73-كغم داب ھــ400

L.S.D0.054.280.610.211.40

التسمید أن) 2نتائج الجدول (وكذلك أوضحت 
قد حفز النباتات على بالسماد الكیمیاوي الداب

امتصاص عنصر النتروجین وكان ذلك واضحا 
حیث بلغ تركیز النتروجین 

للمستوى الثاني % )4.76و4.26و3.73(
والبالغ األولبالمستوى قیاسا والثالث والرابع 

لم تحقق في حین معنویةوبفروق %2.63
بین المستوى الثاني تركیز النتروجین صفة

وكذلك المستوى الثالث فارق معنويأيوالثالث 
تحقق والرابع لم یحققا فروقا معنویة فیما بینھما

عند األوراقتركیز للنتروجین في أفضل
.1-كغم داب ھــ400المستوى الرابع 

إنمن الجدول نفسھنلحظذلك إلىباإلضافة 
قد حفز سماد الداب بمستویاتھ المختلفةاضافھ 

النباتات على امتصاص الفسفور وكان ذلك 
% 0.40واضحا حیث بلغ تركیز الفسفور 

البالغةاألولالمستوى قیاسا بلثللمستوى الثا
100زیادة% وبفارق معنوي وبنسبھ 0.20

تركیز الفسفور عند لم یحقق% في حین 
في والثاني أي فروق معنویة األولالمستویین 

المستوى الرابع حین بلغ تركیز الفسفور عند 
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وبفارق بالمستوى األول % مقارنھ 0.51
%.155بلغت زیادةمعنوي وبنسبھ 

) إن 2نتائج الجدول (أشارتباإلضافة إلى ذالك
حفز النباتات على مستویات سماد الداب قد 

عند امتصاص البوتاسیوم وكان ذلك واضحا
بلغ تركیز البوتاسیوم إذأعلى مستوى

األولللمستوى % )4.73و3.73و3.30و2.86(
وبفارق غیر والثاني والثالث والرابع بالتتابع

ثاني واألول وكذلك الثلث واألول بین المعنوي
في حین بلغ تركیز ثانيوكذلك الثالث وال

كغم 400المستوى الرابععند اقصاهالبوتاسیوم
بالمستوى االولقیاسا % 14.73-داب ھــ

.%65.38وبنسبة زیادة بلغت وبفارق معنوي
في المضافلدابلسماد االمعنوي التأثیر
نتروجینالـالكلوروفیلمناألوراقمحتوى 
قد یكون النمو المثاليالبوتاسیومووالفسفور
سماد مستویاتنتیجة والجذورالھوائیةلألجزاء

ر عنصري توافإلىأدتالتي قد المضافةالداب
عن ومغذیات صغرىوجین والفسفور رالنت

مما للنمو الجید للجذور تبعا طریق االعتراض
امتصاص ارتفاع معنوي في حصولإلىأدى
2005وآخرون،K( %)HavlinوPو(Nالــ
وNiemeyer،2008وNguyenو

ShahramوAlizadeh،2011و
IPNI،2014(.
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The Effect of the Fertilization with Different levels of DAP
Fertilizer in Phenolic Compounds, Chlorophyll and NPK

Contents in Leaves of Calotopis procera
Hayyawi  wewa attia
College of agriculture

University of Al-
Qadisyia

Nada Salim Aziz Teachers
Institute of Qadisiya.

Bushra Mahmood Alwan
College of agriculture
University of Baghdad

Abstract
An experiment is carried out by using pots containing 20 kg of slit sand

soil collected from one location in Al- Diwania river of Al-Qadisiya province to
study the effect of different levels of DAP fertilizer in contents of leaves of
Calotopis procera from phenolic compounds, total chlorophyll and (NPK) % .

The experiment includes the application of four different levels of DAP
fertilizer  (100,200,300,400) )(18:46NP) kg DAP ha-1 to tree of Calotopis
procera after selecting then at one year age as design (CRD). and three
replicates ,the concentration of N,Pand K % the phenolic compounds ( Vanillic
acid , Epicatechin, P-coumaric , Ferulic acid, Queretin-3- β-glucoside , Rutin)
mg g-1 extract and total chlorophyll in leaves are estimated. LSD at level 0.05
show superior of 400 kg DAP ha-1 level on the other levels ,300 kg DAP ha-1

and 200 kg DAP ha-1 compared with 100 kg DAP ha-1 level. The percentage of
phenolic compounds such as are increased Epicatechin (137.18,87.20,48.72)%
respectively with significant differences .the consecration of P-coumaric in
leaves are increased .percentage at (43.82,85.39,92.13)% to the second, third
and the fourth levels as compared with the first level ,the high level of 400 kg
DAP ha-1 is superiority N,P and K uptake the percentage at (80.99,155.00,65.38)
% compared with the first level.

Key words  : Calotopis procera, DAP ferilizer , Phenolic Compounds ,N.P.K
Uptake.


