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  المستخلص

  

العائد لقسم علوم الحیاة ،كلیة التربیة (ابن في الحقل التابع للحدیقة النباتیة  تجربةأجریت ھذة ال

لمعرفة تأثیر تراكیزمختلفة من السایتوكاینین 2011- 2010الھیثم) ،جامعة بغداد .لموسم النمو 

المظھریة والفسلجیة والزھریة وبعض المركبات الفعالة  مؤشراتومستویات السماد في كل من ال

ً في نبات الحبة السوداء  تام القطاعات نفذت التجربة بتصمیم .Nigella sativa Lطبیا

أستخدمت مكررات  وبثالث )Randomized Complete Block Design )RCBDتعشیةال

 ةوثالث¹־)ملغم.لتر150، 100، 50،  0تراكیز من السایتوكاینین ھي ( ةفي التجربة أربع

وبذلك تكون ¹־)كغم.ھ320، 160، 0ھي ()NPK)17:17:17مستویات من السماد المركب 

.  2)م0.36وحدة تجریبیة مساحة كل وحدة ھي (36اَذ تضمنت )3×4× 3التجربة عاملیة (

وتمت  متابعة الحقل من خالل أجراء عملیات 8/11/2010زرعت بذور الحبة السوداء بتاریخ 

تم أخذ عینات خضریة  27/2/2011الري وأزالة األدغال وغیرھا لحین أنتھاء التجربة .وبتاریخ 

وتم ترك النباتات األخرى لحین  نباتات من كل وحدة تجریبیة ةللنبات كحشة أولى وبمعدل أربع

  - : تیةمؤشرات النمو االَ  علیھا درست ثم. 23/5/2011فھا وحصادھا في تاریخ جفا

   المؤشرات المظھریة-1

  1-،عدد األفرع الرئیسیة.نبات ،الوزن الجاف (غم) (غم) الوزن الطري، أرتفاع النبات (سم)

  ، الكفاءة النسبیة للسماد (%)1-،عدد األفرع الثانویة.نبات

  المؤشرات الفسلجیة - 2

  )1-تقدیرمحتوى عناصر النتروجین ، الفسفور ، البوتاسیوم ، الكالسیوم ، المغنیسیوم (ملغم.نبات

،تقدیر البروتین في الجزء الخضري  )ppm،تقدیر الزنك المنغنیز والنحاس ( )PPMالحدید (،

،تقدیر نسبة الكربوھیدرات الذائبة في الجزء الخضري  )Spad(%)،تقدیر الكلوروفیل (وحدة 

(%)  

   مؤشرات الحاصل - 3

، وزن 1-، وزن البذور.علبة1- ، عدد البذور.علبة1-، وزن العلبة.نبات1-عدد العلب .نبات

  ،أستخالص وتقدیرأنواع الزیوت في بذور الحبة السوداء بذرة (غم)1000



 ب 
 

   المركبات الفعالة في الزیت الطیار - 4

, Thymohydroquinone ,  Dithymoquinone , Thymoquinone Thymol 

 .یأتيیجاز النتائج التي تم الحصول علیھا كما اویمكن 

والتداخل NPKالسماد المركب زیادة مستوى السایتوكاینین وزیادة تركیز أن نتائجأظھرت ال- 1

المدروسة ،مع تفوق تركیز السایتوكاینین  مؤشراتفي البینھما أدى الى زیادة معنویة 

- ملغم. لتر100أعطى التركیزأذ  على بقیة المعامالت. ¹־كغم.ھ320دماسومستو�ال¹־ملغم.لتر100

% بالمقارنة مع معاملة 25.34سایتوكاینین أعلى معدل ألرتفاع النبات وبنسبة زیادة ھي 1

سم أما بالنسبة للسماد فقد تفوق 38.16 الذي بلغ السیطرة التي أعطت أقل معدل ألرتفاع النبات

وبنسبة زیادة األخرین بأعطائة أعلى معدل ألرتفاع النبات مستویین على ال 1-ھكغم.320 مستوىال

  1-ملغم.لتر100في حین تفوق التداخل الثنائي بین التركیز)%على التوالي 13.24، 5.24ھي (

على باقي معامالت التداخل بأعطائة أعلى 1-ھكغم.320سایتوكاینین ومستوى السمادالمركب 

وكان %44.11السیطرة وبنسبة زیادة ھي  بالمقارنة مع معاملةمعدل ألرتفاع النبات 

                   لتراكیزمعامالت الدراسة المذكورة أعالة التأثیر نفسة في جمیع المؤشرات المدروسة .

 High Performanceل تقنیة ا عمالأظھرت نتائج الفحص والتشخیص الكروماتوغرافي بأست- 2

Liquid Chromatographyمركبات في الزیت الطیارللحبة السوداءھي  ةتشخیص أربع

)Thymohydroquinone ،Dithymoquinone ،Thymoquinone ،Thymol ( وتفوق ،

بأعطائة أعلى قیم ¹־كغم.ھ320سایتوكاینین ومستوى التسمید¹־ملغم.لتر100التداخل بین التركیز

اً بمعامالت الدراسة ھو األكثرتأثر  Thymoquinoneوكان مركب الـ لتراكیز المركبات الفعالة.

سـایتوكـاینـیــن بـأعـطـائھا أعلـى 1-كغم.لتر100ولوحظ تفوق المعاملةبأعطائة أعلى القیم 

قل بالمقارنة مع معاملة السیطرة التي أعطت أ1-مایكروغرام.مللتر 347.51ھيTQقـیمـةلتركیز

أما بالنسبة لتأثیر مستویات السمادفقد  1-مایكروغرام. مللتر 111.38ھي TQقیمة لتركیز الـ 

- مایكروغرام.مللتر166.22بأعطائة أعلى قیمة لتركیز المركب ھي  1- ھكغم.320تفوق المستوى 

ً اللذان أعطیا قیم1- ھ)كغم.0,160األخرین ( ینبالمقارنة مع التركیز 1  مالتركیز المركب ھ ا

بالنسبة للتداخل الثنائي فقدتفوق على التوالي أما 1-) مایكروغرام.مللتر155.70، 111.38(

بأعطائة أعلى 1-ھكغم.320سایتوكاینین ومستوى السماد1-ملغم.لتر100التداخل الثنائي بین التركیز

المذكورة التجربة وكان لتراكیزمعامالت  1- مایكروغرام .مللتر819.95قیمة لتركیزالمركب ھي 

                ورة أعالة.المركبات الفعالة المذك أعالة التأثیر نفسة في جمیعفي 
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 ِ◌Abstract 

        The experiment was conducted at the field of Biological Department, 

College of Education (Ibn Al-Haitham ),University of Baghdad during the 

growing season 2010-2011 to study the effects of cytokinin (Kin.) 

concentrations and level of NPK fertilizer on the morphological , physiological , 

flolar indicators and to determine some of the medically active ingredients in 

Nigella sativa L.plant. Factorial experiment with R.C.B.D. Was adopted  with  

three replicates . four concentrations of Cytokinin is (0.50.100,150)mg.L-1 and 

three level of compound fertilizer NPK (17:17:17) at the rate of(0,160,320)Kg.h 

-1. the experiment was (3X4X3) ,with 36 units included the experimental area of 

each unit equats (0.36)m2.The seeds of Nigella sativa L.were sown on. On 

27/2/2011 Four plants were sampled  and the vegetative  growth was taken as a 

first harvest leaving the other plants until  the end of experiment harvested at the 

date of 23/5/2011 , the following parametens were studied:- 

plant height  , fresh weight , dry weight , the relative efficiency of fertilizer, the 

number of main branches.Plant-1, the number of secondary branches.Plant-1 , 

assessment content of elements nitrogen ,phosphorus, potassium, calcium, 

magnesium , assessment iron , assessment of zinc, manganese and copper, 

assessment of protein in the vegetative part, estimate chlorophyll, estimate the 

proportion of soluble carbohydrates in the vegetative, the number of capsule. 

Plant-1, weight of capsule. Plant-1, the number of seeds. Plant-1, weight of seeds. 

Plant-1, weight of 1000 seeds , extract and assessment oils in the seeds of Nigella 

sativa L.and active compounds in the volatile oil :- Thymohydroquinone, 

Dithymoquinone, Thymoquinone, Thymol. 

    Result could be summaraized as follow:- 

1- The results showed that treatment with Cytokinin and compound fertilizer 

NPK and their interaction between  increased  all studied indicators  especially , 
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at the concentration of 100mg.L-1Cytokinin and the level of fertilization 

320Kg.h -1 NPK on the rest of the transactions . One hundred mg\l cytokinin 

gave the heighest values of the heighest rate of plant height an increase percent  

25.34% compared with the control treatment , which gave 38.16cm fertilizer at 

the level 320Kg.h-1 gave the heighest value of plant height an increase percent  

(%13.24,5.24). the interaction   between cytokinin and the compound fertilizer 

NPK gave increase percent  (44.11%).  

2- High performance Liquid Chromatography (HPLC) analysis shoued 4 active 

compound namely:-  

 (Thymohydroquinone ,Dithymoquinone, Thymoquinone,Thymol) and the 

superiority of  interaction between the concentration 100mg.L-1Cytokinin and 

the level of fertilization 320Kg.h-1 NPK giving values for the concentration of 

active compounds . The Thymoquinone compound was the most compound of 

effect by studied treatment giving higher values was observed with 100mg.L-1 

Cytokinin giving TQ 347.51mg.Ml-1compared with the control treatment ,wich 

gave the lowest value for the concentration of TQ 111.38 mg.ML-1as for the 

impact of levels fertilization 320Kg.e-1NPKgave the highest value for the 

concentration of compound is 166.22 mg.ML-1compared with concentration of 

other (0,160) Kg.h-1 giving values for the concentration of  the 

compound(111.38,155.70) mcg.ML-1respectively ,and for the concentration 

between the concentration 100mg.L-1Cytokinin and the level of fertilization 

320Kg.h-1NPKgiving him the highest value concentration of compound 

819.95mg.ML-1   and was concentration factor studies above ,the same effect in 

all active compound mentioned above. 
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