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Nigella  sativa تأثیر التسمید النتروجیني و الفوسفاتي ومسافات الزراعة في نمو نبات حبة البركة
 L.  

  .المجموع الخضري وحاصل البذور و الزیت  - ١
  االطرقجي رعمار عم  یوسف حسین حمو

  كلیة الزراعة والغابات/قسم البستنة  كلیة الزراعة/قسم البستنة  
  جامعة الموصل  جامعة دھوك

  
  خالصةال

-٢٠٠٠تھ((دف الدراس((ة الت((ي أجری((ت ف((ي منطق((ة س((نجار التابع((ة لمحافظ((ة نین((وى للموس((مین 
لثالث(ة مس(تویات م(ن التس(مید  Nigella sativa ، اس(تجابة نبات(ات حب(ة البرك(ة  ٢٠٠٢-٢٠٠١/٢٠٠١

ھكت((ار ، المس((توى /P2O5 كغ((م  ١٤٠و Nكغ((م  ١٦٠المس((توى ال((واطئ النتروجین((ي والفوس((فاتي وھ((ي 
 P2O5كغ(م  ٢٢٠و  Nكغ(م  ٢٤٠ھكتار، المستوى العالي /P2O5 كغم   ١٨٠و  Nكغم   ٢٠٠ طالمتوس

س((م ، نف((ذت ھ((ذه  ٣٥و ٢٥و  ١٥: وث((الث مس((تویات لمس((افات الزراع((ة ب((ین النبات((ات وھ((ي  .ھكت((ار/
. التجرب((ة العاملی((ة باس((تخدام تص((میم القطاع((ات العش((وائیة الكامل((ة و ك((ررت معامالتھ((ا ث((الث م((رات 

تائج زیادة معنویة في ارتفاع النبات وقط(ر الس(اق وع(دد األف(رع لك(ل نب(ات وال(وزن الج(اف وتضمنت الن
للمجموع الخضري فضالً عن حاصل البذور بزیادة مستوى التسمید النتروجین(ي والفوس(فاتي ، ف(ي ح(ین 

س(م ف(ي ص(فات النم(و الخض(ري ولكنھ(ا أدت ١٥ال(ى  ٣٥لم یؤثر تقلیل مسافة الزراعة بین النبات(ات م(ن 
 يلك(ال موس(م% ١٣٠.٤و  ١١٣.٣إلى زی(ادة معنوی(ة كبی(رة ف(ي حاص(ل الب(ذور لوح(دة المس(احة بلغ(ت 

ھكتار ، / كغم  ٤٨٠.٣و  ٥٥٢.٢الزراعـة على التوالي ، في حین بلغ الحاصل الكلي من الزیت الثابت 
د ھكت(((ار لك(((ال موس(((مي الزراع(((ـة ، عل(((ى الت(((والي عن(((د التس(((می/ كغ(((م  ١١.٧و  ١٣.٩والزی(((ت الطی(((ار 

  .سم  ١٥بالمستوى العالي والزراعة على مسافة
    

  المقدمة
وھ(و م(ن  Ranunculaceaeإل(ى العائل(ة الش(قیقیة   .Nigella sativa Lیعود نبات حبة البرك(ة     

الحولیات الشتویة التي تزرع في الحدائق لجمال أزھارھا فضال عن بذورھا التي تمت(از بقیمتھ(ا الغذائی(ة 
و   Hay( إذ تض(اف إل((ى الخب(ز وال(بن والج((بن كمكس((بات لطع(م ممی(ز ورائح((ة  و الطبی(ة والس(تخدامھا

Beckett  ،و   ١٩٧٨ Takruri وDameh  ،١٩٩٨. (  
  Ahmedیعد النتروجین والفسفور من العناصر الغذائیة الكبرى الالزمة لنمو النبات ، فقد وجد 

الكالس((یوم األح((ادي بمق((دار  بس((ماد س((وبر فوس((فات N. sativaأن تس((مید نب((ات حب((ة البرك((ة  ) ١٩٩٧(
قد أدى إلى زیادة معنویة ف(ي ارتف(اع النب(ات و قط(ر الس(اق و ع(دد األف(رع و ھكتار/  P2O5كغم ١٤٢.٩

ھكت(ار ، ف(ي الوق(ت /  P2O5كغ(م ٩٥.٣و  ٤٧.٦إضاف(ـة  عالوزن الج(اف وع(دد الثم(ار عن(د مقارنتھ(ا م(
ات الواح(د و الھكت(ار عن(د التس(مید بمق(دار الذي حصل فیھ على أكبر كمیة من الزیت الثابت والطیار للنب

ھكت(ار عل(ى / كغ(م  ١٠.٦٧نب(ات و / غ(م  ٠.٢٢ھكتار وبلغ حاصل الزیت الطیار /  P2O5  كغم ٩٥.٣
كم(ا  ھكت(ار ، عل(ى الت(والي  ،/ كغ(م  ٥٩٦.٩٨نب(ات و / غ(م  ٦.١٤التوالي وبلغ حاص(ل الزی(ت الثاب(ت 

  وآخ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((رون  Singh دـوج((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
منھم قد أدى إل(ى زی(ادة معنوی(ة ف(ي  لھكتار لك/ كغم ٦٠بمقدار P2O5و  Nأن التسمیـد بسماد ) ١٩٩٩(

  Singhم((ع التس((مید بكمی((ات أق((ل ، وأك((د  ةبالمقارن(( N. sativaلنب((ات حب((ة البرك((ة  حاص((ل الب((ذور
   Singhو
وبش(كل معن(وي عن(د زی(ادة كمی(ة الس(ماد   N. sativaزیادة حاصل البذور لنبات حبة البرك(ة )  ١٩٩٩(

استخدام كل منھما على انف(راد  دھكتار عن/  P2O5 كغم  ٦٠و  Nكغم  ٦٠والفوسفاتي حتى  النتروجیني
.  

تعد المسافة بین النباتات م(ن العوام(ل المھم(ة الت(ي ت(ؤثر ف(ي نم(و النب(ات وتفرع(ھ حی(ث ت(ؤدي  
ی(ادة نم(و المسافة الضیقة إلى زیادة النمو الطولي للنبات وقلة تفرعاتھ بینما تؤدي المسافة الواسعة إل(ى ز

  ) .١٩٨٦و أبو زید ،  ١٩٨١حسین ، (النبات وتفرعھ و إنتاجیتـھ من البـذور 
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  . بحث مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث األول 
  ٢٨/٦/٢٠٠٦وقبولھ   ٤/٢٠٠٦/ ٢٤تاریخ تسلیم البحث 

حصول زیادة في عدد األفرع والثم(ار وحاص(ل الب(ذور لنب(ات ) ١٩٩١(وآخرون  Dasوالحظ 
بزیادة مسافات الزراعة بینما لم یتأثر ارتفاع النبات معنویا بھ(ذه الزی(ادة ، وب(ین  N. sativaركة حبة الب

Ahmed )١٩٩٧  ( انھ لم یكن لزیادة المسافة بین نباتات N. sativa  أثیراً  ٤٠أو ٣٠إلى  ٢٠من)سم ت
جموع  الخضري وع(دد معنویاً في ارتفاع النبـات وعدد األفرع ولكن زاد قطر الساق والوزن الجاف للم

سم مقارنة بالمسافات األخ(رى،والحظ ٣٠الثمار وحاصل البذور للنبات الواحد عند الزراعة على مسافة 
معنوی(ا  .sativa N زیادة ف(ي قیاس(ات النم(و الخض(ري وحاص(ل الب(ذور لنب(ات) ٢٠٠١(قطب وآخرون 

  سم بین نبات وأخر ٤٠و ٣٠إلى ١٥عند زیادة مسافة الزراعة من 
دراسة إلى معرفة استجابة نبات حب(ة البرك(ـة لثالث(ة مس(تویات م(ن التس(مید النتروجین(ي تھدف ال

والفوسفاتي ومسافات الزراعـة بین النباتات في النمو الخض(ري وحاص(ل الب(ذور و محتواھ(ا م(ن الزی(ت 
  .الثابت والطیار 

  مواد البحث وطرائقھ
ي منطق(((ة ف((( ٢٠٠٢- ٢٠٠١/٢٠٠١- ٢٠٠٠نف((ذت  التجرب(((ة ف(((ي موس(((مي الزراع(((ـة 

معامالت ، وذلك لدراسة ثالثة مس(تویات  ٩شملت التجربة . سنجار التابعة لمحافظة نینوى
 P2O5كغ(م ١٤٠و Nكغ(م١٦٠المستوى ال(واطئ من التسمید النتروجیني والفوسفاتي وھي، 

كغ((م ٧٩.٢(  P2O5كغ((م ١٨٠و Nكغ((م ٢٠٠ طھكتار،المس((توى المتوس(() /  Pكغ((م  ٦١.٦(
P/(كغم ٢٤٠ ھكتار والمستوى العاليN كغم  ٢٢٠وP2O5  )كغ(م ٩٦.٨P/(،ار)وثالث ھكت

س(((م ب(((ین ٦٠وت(((م تثبی(((ت مس((افة . س((م ٣٥و٢٥و١٥مس((افات للزراع(((ة ب((ین النبات(((ات وھ(((ي 
تش(رین الث(اني بع(د تھیئ(ة  ٣٠زرعت البذور التي تم الحصول علیھ(ا م(ن الس(وق المحلی(ة ف(ي  .الخطوط

مت(ر وفق(ا لمس(افات الزراع(ة ب(ین  ٤ × ٢.٥د متر مربع وبأبع(ا ١٠األرض وتقسیمھا إلى ألواح بمساحة 
حفرة ، وأجریت عملیة / بذور  ٨-٦الخطوط والنباتات المثبتة في الدراسة حیث وضع في كل حفرة من 

أزواج م(ن األوراق الحقیقی(ة ، وبع(د تك(وین  ٤-٣نباتات في كل حفرة عند تكوین النب(ات  ٣الخف  بترك 
فت الدفع((ة األول((ى م((ن الس((ماد والت((ي اش((تملت عل((ى نص((ف أزواج م((ن األوراق عل((ى النبات((ات أض((ی ٨-٦

وجمیع السماد الفوسفاتي بش(كل س(وبر فوس(فات  N% ٤٦السماد النتروجیني بشكل یوریا عراقي الصنع 
، وأضیفت الدفعة الثانیة من الس(ماد والت(ي اش(تملت النص(ف الث(اني   P2O5% ٤٦ثالثي عراقي الصنع  

ال(خ ..الدفعة األولى ، وأجریت العملیات الزراعی(ـة م(ن ري وع(زق من السماد النتروجیني بعد شھر من 
أج(ري . وفقا لحاجـة النبات ، وتم حص(اد الب(ـذور للفت(رة م(ن الثال(ث وحت(ى الس(ادس م(ن ش(ھر حزی(ـران 

نف(ذت التجرب(ة ). ١الج(ـدول( جامع(ة الموص(ل -تحلیـل تربة الحقل في مختبرات كلیـة الزراعة والغاب(ات
رت معامالتھا ثالث مرات باس(تخدام تص(میم القطاع(ات العش(وائیة الكامل(ة وت(م اختی(ار العاملیة والتي كر

ارتف(اع : عشرة نباتات وبشكل عشوائي من الخط الوسطي لكل وح(دة تجریبی(ة ، وس(جلت البیان(ات اآلتی(ة
وع(دد األف((رع وع((دد الثم(ار وال((وزن الج((اف للمجم(وع الخض((ري لك((ل ) مل((م(وقط(ر الس((اق) س((م (النب(ات 
ھكت(ار ، ق(درت كمی((ة / وحاص(ل الب(ذور الكل(ي مق((دراً كغ(م ) غ(م(وحاص(ل الب(ذور للنب(ـات الواح((د نب(ـات 

  الزی((((((((((((((((((((ت الثاب((((((((((((((((((((ت ف((((((((((((((((((((ي الب((((((((((((((((((((ذور بع((((((((((((((((((((د استخالص((((((((((((((((((((ھ بطریق((((((((((((((((((((ة
Soxhlet Extraction Method  وفق(اً لم(ا ذك(ر ف(يAOAC  )١٩٨٧( وال(داللي الحك(یم) ١٩٨٠  (

  وكمی((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ة
  

  .بة موقع الزراعة في منطقة سنجارالتحلیل الفیزیائي والكیمیائي لتر:)١(الجدول 
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واج((ري ) ١٩٩٦-١٩٨٩( SAS وت((م تحلی((ل البیان((ات باس((تخدام برن((امج  ، )  ١٩٨٥(الزی((ت الطی((ار  
  ) .١٩٨٠(اختبـار دنكن للمقارنة بیـن متوسطات المعامالت المختلفـة وفقا لما ذكره الراوي وخلف هللا 

  
  النتائج والمناقشة

بالمستوى العالي من الس(ماد النتروجین(ي والفوس(فاتي  التسمید أن) ٢(یالحظ من الجدول :  باتارتفاع الن
س(م  ٤١.٢و  ٦٦.٢ھكتار أدى إلى الحصول على اكب(ر ارتف(اع للنبات(ات  / P2O5كغم٢٢٠وN  كغم٢٤٠

مید بالمستوى للموسم األول والثاني، على التوالي ، واختلفت ھذه القیم معنویاً مع القیم المتحصلة من التس
 P2O5 كغ(م ١٤٠، N كغ(م١٦٠ھكت(ار والمس(توى ال(واطئ /P2O5 كغ(م ١٨٠و  N كغ(م٢٠٠المتوس(ط 

ھكتار ولكال الموسمین ، ویمك(ن أن یع(زى الس(بب إل(ى دور الس(ماد النتروجین(ي والفوس(فاتي ف(ي تحفی(ز /
النقس(ام الخل(وي إنتاج األوكسینات و زی(ادة نش(اط الجبرلین(ات ف(ي أنس(جة النب(ات مم(ا یش(جع م(ن عملی(ة ا

 Hunerو  Hopkins  و ١٩٧٤،  Raoو Raja opal( واستطالـة الخالیا مسببا زی(ادة ارتف(اع النب(ات 
، وكذلك إلى الدور الحیوي المھم للنیتروجین والفسفور في تشجیع نم(و مجم(وع ج(ذري جی(د )  ٢٠٠٤، 

عب(د الق(ادر (یة بواسطة النبات أو ربما إلى دورھما في زیادة امتصاص المواد الغذائ وتحسین نمو النبات
، ومن جھة أخرى ، لم یك(ن لمس(افات الزراع(ة ب(ین ) ١٩٩٩،  Attia و  Moftahو ١٩٨٢وآخرون ، 

و لكال موسمي الدراسة ، ویمكن أن یعزى السبب  موضوع الدراسة النباتات تأثیراً معنویا في قیم الصفة
درج((ة الت((زاحم والتن((افس بحی((ث ت((ؤدي إل((ى ل((م تص((ل إل((ى  موض((وع الدراس((ة إل((ى أن المس((افات المختلف((ة

على نبات حبة البركة ) ١٩٩٧،Ahmed  و ١٩٩٢وآخرون ،   Das( إحداث التأثیر المعنوي في النمو
N . sativa  L. ) Ahmed وHaque الحلب((ة  عل((ى  نب((ات )١٩٨٥Trigonella  foenum-

gracenm   . المختلفـة ومسافات الزراعة ل(م   تـھوعلى الرغم من أن قیـم التداخل بیـن التسمید بمستویا
تظھر اختالفاً معنویاً فیما بینھا في ارتفاع النبات في الموسم األول إال أن تلك الفروق كانت معنوی(ـة ف(ي  

سم عند الزراعـة على مسافـة  ٤٣.٤الموسم الثاني وتم الحصول على أكبر القیم الرتفاع النبات إذ بلغت 
إن ق(یم ارتف(اع النب(ات الت(ي ت(م الحص(ول علیھ(ا ف(ي الموس(م األول . عالي سم تحت مستوى التسمید ال ١٥

كانت أكبر من قیم الموسم الثاني وإن ذلك قد یعود إلى الظروف المناخیة التي تعرضت لھ(ا النبات(ات ف(ي 
كال الموسمین فقد كانت معدالت درجات الحرارة العظمى والصغرى في الموس(م الزراع(ي األول أعل(ى 

ا الشھریـة من الموسم الزراعي الثاني مع مالحظة ارتفاع الرطوبة النسبیة في الموسم األول في معدالتھ
مقارنة بالموسم الزراعي الثاني ، ومن جھة أخرى بلغ متوسط شدة اإلشعاع للمدة من تشرین ثان وحت(ى 

 ، فض(الً ع(ن ٢س(م/مل(ي واط  ٥٠٦.٣ف(ي مقاب(ل  ٢سم/ملي واط ٢٧٦.٠٤حزیران في الموسم األول 
یوم(اً ف(ي مقاب(ل ی(وم  ١١تعرض نباتات الموسم الث(اني إل(ى ع(دد أی(ام أكث(ر م(ن االنجم(ادات والت(ي بلغ(ت 

أن(ھ م(ع )  ١٩٨٥(وحس(ین ) ١٩٨١(Tingأوض(ح وق(د ) .  ٢٠٠٣الخاتوني ، ( واحد في الموسم األول 
 فان((ھ یح((دث إعاق((ة لنم((و وتط((ور النب((ات فض((ال ع((ن ح((دوث أض((رارازدی((اد انخف((اض درج((ات الح((رارة 

  .  میكانیكیة على النبات بسبب انجماد الماء الحر في النبات 
لم یتأثر قطر الساق معنویاً بزیادة مستوى التسمید في الموس(م األول الج(دول إال أن الت(أثیر :  قطر الساق

مل(م لمس(تویات التس(مید ال(واطئ و  ٤.٣و  ٣.٧و  ٣.١كان معنویاً في الموسم الث(اني إذ بل(غ قط(ر الس(اق 
والعالي،على الت(والي ، ویمك(ن أن یرج(ع الس(بب إل(ى ال(دور الفاع(ل للنت(روجین ف(ي زی(ادة قط(ر  المتوسط

أظھرت بیان(ات الموس(م ) . ١٩٨٧ألنعیمي ، ( الساق من خالل تأثیره الكبیر في زیادة النمو العام للنبات 

  الموسم
  نتروجین

  )لتر/ ملغم(    
  فسفور

  )لتر/ ملغم(
  مبوتاسیو

  )لتر/ملغم(
EC  

  م/دسي سیمینز
pH  

د ما ل  ةا
  العضویة 

%  

  تالكاربونا
%  

  ٢٦.٦٤  ١.٢٥  ٧.٦٦  ١.٣٥  ٦٩٦  ٨٦  ١٦٠  األول

  ٢٥.٠٤  ١.٦  ٧.٦٥  ١.٨  ٨١٦  ٧٠  ٢٤٠  الثاني

مكونات 
  التربة

  النسجة  %رمل   %غرین   %طین 
  ٥٩.٦٤  ٢٣.٤  ١٦.٩٦  مزیجیة غرینیة
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و  ٢٥بات(ات عل(ى مس(افة الثاني تبایناً معنویاً بین القیم المتحصلة لمس(افات الزراع(ـة فق(د أدى زراع(ـة الن
مل(م ، وتش(یر بیان(ات الت(داخل ب(ین مس(تویات العوام(ل  ٣.٨سم إلى الحصول عل(ى أكب(ر قط(ر للس(اق  ٣٥

موضوع الدراسة أنھ مع زیادة كمیـة السماد المضاف(ـة وزی(ادة مس(افات الزراع(ـة ق(د أدى إل(ى زی(ادة ف(ي 
ثاني على التوالي عند التس(مید بالمس(توى ملم لموسمي الزراعـة األول وال ٤.٤و  ٥.٥قطر الساق إذ بلغ 

  .سم  ٣٥العالي والزراعـة على مسافة 
ازداد عدد األف(رع لك(ل نب(ات معنوی(اً بزی(ادة مس(تویات التس(مید ف(ي ك(ال موس(مي الزراع(ـة :  عدد األفرع

والي فرع لكل نبات للنباتات المسمدة بالمستوى العالي للموسم األول والثاني، عل(ى الت(  ٧.٠و ٩.١وبلغ  
فرع للمستوى ال(واطئ وللموس(مین، عل(ى الت(والي الج(دول ،  ٥.٩و ٧.٤ إلى، بینما انخفض عدد األفرع 

وق(د یع((ود الس(بب ف((ي ذل((ك إل(ى ال((دور الحی(وي للنیت((روجین والفس((فور ف(ي تش((جیع نم(و مجم((وع خض((ري 
األف((رع وج((ذري جی((د وال((ذي ل((ھ دور كبی((ر ف((ي إنت((اج الس((ایتوكاینینات والت((ي ق((د تك((ون ش((جعت م((ن نم((و 

، ومن جھة أخرى، لم تسجل فروقاً معنویة في عدد )١٩٨٧عبدول،(الجانبیة وبالتالي زیادة قطر الساق  
الف((روع لك((ل نب((ات عن((د الزراع((ة عل((ى أي م((ن مس((افات الزراع((ة موض((وع الدراس((ة ولك((ال موس((مي 

یاً إذ أدى المس(توى الزراعـة، ولكن ظھر من بیانات التداخل بین مستویات العوامل المدروسة تبایناً معنو
سم إلى الحصول على أكبر عدد للفروع لكل نب(ات ف(ي الموس(م ٣٥العالي للتسمید والزراعـة على مسافة 

س((م ١٥نب((ات عن((دما زرع((ت النبات((ات عل((ى مس((افة /ف((رع  ٦.٩نب((ات ف((ي مقاب((ل /ف((رع ٩.٣األول وبل((غ 
  .وسمدت بالمستوى المتوسط 

أنھ مع زی(ادة كمی(ة الس(ماد المض(افة ازداد )  ٣( جدول یالحظ من ال:  الوزن الجاف للمجموع الخضري
نب(ات عن(د /غ(م ٧.٣و  ٩.١الوزن الجاف للنباتات ولكال موسمي الزراعـة وتم الحص(ول عل(ى اكب(ر الق(یم

ومن جھة أخرى لم تؤثر مس(افات الزراع(ـة . التسمید بالمستوى العالي ولموسمي الزراعـة، على التوالي
مجم((وع الخض((ري للنبات((ات ولك((ال موس((مي الزراع((ـة ، ولك((ن أدى اس((تخدام معنوی((اً ف((ي ال((وزن الج((اف لل

سم إلى تكون أقل وزن جاف للمجموع  ٢٥و  ١٥المستوى الواطئ من التسمید مع الزراعـة على مسافة 
نب((ات ولك((ال موس((مي الزراع((ـة ، ف((ي الوق((ت ال((ذي ت((م فی((ھ الحص((ول عل((ى أفض((ل الق((یم عن((د / الخض((ري 

إن النت((ائج المتحص((لة تأخ((ذ . ي وتح((ت أي م((ن مس((افات الزراع((ـة المستخدم((ـة التس((مید بالمس((توى الع((ال
االتجاه العام لنتائج النمو الخضري و الت(ي ش(ملت ارتف(اع النب(ات وقط(ر الس(اق وع(دد األف(رع إذ ازدادت 

  .    قیم الوزن الجاف للمجموع الخضري مع زیادة القیم المقابلة للصفات أعاله 
تشیر بیانات الجدول أعاله إل(ى أن(ھ م(ع زی(ادة كمی(ـة الس(ماد المضاف(ـة ازداد ع(دد :  نبات لعدد الثمار لك

نبات عند التسمید بالمس(توى الع(الي / ثمرة  ٢٨.٧و  ٤٨.٦نبات طردیاً ووصلت إلى أقصاھا  لالثمار لك
وى ولكال موسمي الزراعـة، على التوالي والتي تفوقت معنوی(اً عل(ى الق(یم المتحص(لة م(ن التس(مید بالمس(ت

وقد یكون للنتروجین دوراً في زی(ادة الكتل(ة الحیوی(ة و . نبات /ثمرة  ٢١.١و  ٣٥.١الواطئ والتي بلغت 
( في زیادة عقد الثمار بعـد نجاح التلقیـح و اإلخصاب  رزیادة عدد الفروع المزھرة للنبات و دور الفسفو

نب(ات / ع(ة ف(ي ع(دد الثم(ار م(ن جھ(ة أخ(رى ل(م ت(ـؤثر مس(افات الزرا) .  ١٩٨٨أبو ضاحي و الیونس ، 
وتش(یر بیان(ات الت(داخل ب(ین . ولكال موسمي الزراعة ، والذي قد یفسر وفق(ا لم(ا ذك(ر ف(ي ارتف(اع النب(ات 

س(م ق(د أدى  ٢٥مستویات التسمید ومسافات الزراعـة أن التسمید بالمستوى العالي والزراعة على مسافة 
نب((ات لك((ال موس((مي / ثم((رة  ٣١.٨و  ٥١.٦ل((غ نب((ات وب/ إل((ى الحص((ول عل((ى اكب((ر الق((یم لع((دد الثم((ار 

الزراع((ـة، عل((ى الت((والي والت((ي قل((ت عنھ((ا وبش((كل معن((وي معظ((م الق((یم المتحص((لة م((ن اس((تخدام مس((توى 
في دراستھم على نبات ) ١٩٩٢و١٩٩١(وآخرون  Das هالتسمید الواطئ واتفقت ھذه النتائج مع ما وجد

  .حبة البركة 
ھو واضح من بیانات الجدول أع(اله فق(د زاد إنت(اج النب(ات م(ن الب(ذور  وكما: حاصل البذور للنبات الواحد

طردیاً وفي كال الموسمین بزیادة مستوى التسمید وأعطت النباتات المسمدة بالمستوى العالي أعل(ى إنت(اج 
نب((ات للموس((م األول والث((اني عل((ى الت((والي بینم((ا انخف((ض إنت((اج النبات((ات المس((مدة /غ((م٦.٠و  ٧.٦بل((غ 

نبات وللموسمین عل(ى الت(والي ، وم(ن مراجع(ة البیان(ات /غم٤.١،  ٤.٦الواطئ إلى أدنى قیمة بالمستوى 
یالحظ أن التسمید قد حسن من معظم صفات النمو موضوع الدراسة والذي ق(د )  ٢( السابقة في الجدول 

ور م(ع زی(ادة وق(د یفس(ر ازدی(اد أنت(اج النب(ات م(ن الب(ذ.یكون انعكس ایجابیا في إنتاجیة النبات من البذور 
مستویات التسمید أنھ قد یرجع أساسا إلى دور النیتروجین والفسفور في بناء وتك(وین األحم(اض االمینی(ة 
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والت(ي لھ(ا ت(أثیرا كبی(را  C/Nوالنوویة وانعكاسھا في تصنیع الكربوھیدرات وخلق حالة توازن في نسبة 
زھ(ار والثم(ار م(ع مالحظ(ة زی(ادة ع(دد في تمایز البراعم الزھریة وزیادة ع(ددھا وم(ن ث(م زی(ادة عق(د األ

، ولم تس(جل فروق(اً ) ١٩٩٦وآخرون ، Hummanو ١٩٨٩الصحاف ، ( الفروع في المعامالت المقابلة
معنوی(ـة ف(ي إنت(اج النب(ات للب((ذور تح(ت مس(افات الزراع(ة موض((وع الدراس(ة ولك(ال موس(مي الزراع((ـة ، 

وتظھ((ر بیان((ات الت((داخل ب((ین . س((م  ٢٥ولك((ن یالح((ظ أن اكب((ر الق((یم س((جلت عن((د الزراع((ة عل((ى مس((افة 
المع((امالت موض((وع الدراس((ة أن أكب((ر إنت((اج للنب((ات م((ن الب((ذور ك((ان عن((د التس((مید بالمس((توى الع((الي 

. نبات على التوالي / غم  ٦.١و  ٨.٣سم ولكال موسمي الزراعـة والذي بلغ  ٢٥والزراعـة على مسافة 
/ إلى الزی(ادة الت(ي ت(م الحص(ول علیھ(ا ف(ي ع(دد الثم(ار  قد یرجع السبب في زیادة إنتاج النبات من البذور

نبات ، السیما أن القیم الكبیرة لعدد الثمار تطابقت م(ع أكب(ر الق(یم إلنت(اج الب(ذور ، فض(الً ع(ن أن دراس(ة 
لم تتباین فیما بینھا معنویاً تح(ت مس(تویات التس(مید ومس(افات ) بیانات غیر منشورة ( بذرة  ١٠٠٠وزن 

تھا موضوع الدراسة ، وعلى ذلك فان الزیادة الحاصلة في اإلنتاج قد تع(ود إل(ى الزی(ادة الزراعة وتداخال
إل(ى زی(ادة ) ٤(تش(یر البیان(ات ف(ي الج(دول:  الحاص炳ل الكل炳ي للب炳ذور.   نب(ات / الحاصلة ف(ي ع(دد الثم(ار 

س((مید الحاص((ل الكل((ي للب((ذور لوح((دة المس((احة م((ع زی((ادة مس((تویات التس((مید ، إذ ازداد الحاص((ل عن((د الت
ھكت((ار / كغ((م  ٥٥٦.٠و  ٥٧٣.٨ھكت((ار ف((ي مقاب((ل / كغ((م  ٨٠٤.٠و  ١٠١٢.٤إل((ى  يبالمس((توى الع((ال

مجل((((ـة زراع((((ـة الراف((((دین              للتس((((مید بالمس((((توى ال((((واطئ لك((((ال موس((((مي الزراع((((ـة، عل((((ى الت((((والي ، وزاد 
(ISSN   1815 – 316   X)                   حاص(ل الب(ذور لوح(دة المس(احة  ٢٠٠٦ ) ٣( العدد )   ٣٤( المجلد

س(م م(ع ١٥للموسم األول والثاني، على التوالي عند مقارنة مسافة الزراعة % ١٣٠.٤و  ١١٣.٣بمقدار 
سم ، ویمكن أن تفسر الزیادة في الحاصل الكلي للب(ذور م(ع تقلی(ل مس(افات الزراع(ة وفق(ا للزی(ادة ف(ي ٣٥

وكان للتداخل . والذي انعكس ایجابیاً في زیادة الحاصل ) ة الكثافة النباتیـ( عدد النباتات لوحدة المساحـة 
الزراع((ة ب((ین النبات((ات ت((أثیراً معنوی((ا ًف((ي الق((یم المتحص((لة إذ بل((غ أعل((ى  تب((ین مس((تویات التس((مید ومس((افا

س(م  ١٥ھكتار عند التسمید بالمستوى العالي و الزراع(ة عل(ى مس(افة /كغم ١١٧٢.٢و  ١٣٩٠.٠حاصل 
ف(ي دراس(تھ ) ١٩٩٧( Ahmedواتفق(ت ھ(ذه النت(ائج م(ع م(ا وج(ده . على التواليولكال موسمي الزراعة 
  .على نبات حبة البركـة 

یالحظ من البیانات في الجدول أعاله أن استخدام المستوى الع(الي للتس(مید :  الحاصل الكلي للزیت الثابت
و  ٤٠٧.٠ي بلغ((ت أدى إل((ى الحص((ول عل((ى أكب((ر الق((یم معنوی((ة لموس((مي الزراع((ـة األول والث((اني والت((

لموس(مي الزراع((ة %  ١٣٠.١و  ١١٤.٦ھكت((ار ، وازدادت كمی(ة الزی((ت الثاب(ت بمق((دار / كغ(م  ٣٢٨.٦
م((ن جھ((ة . س((م  ٣٥س((م ف((ي مقاب((ل  ١٥األول والث((اني، عل((ى الت((والي عن((د مقارن((ة الزراع((ـة عل((ى مس((افة 

لموس(مي الزراع(ة ھكت(ار / كغ(م  ٤٨٠.٣و  ٥٥٢.٢أخرى سجلت أكبر القیم للحاصل من الزی(ت الثاب(ت 
 ١٣٦.٧و  ١٤٦.٧سم ف(ي مقاب(ل  ١٥األول والثاني عند التسمید بالمستوى العالي والزراعة على مسافة 

 Mohamedوق(د الح(ظ  . س(م  ٣٥ھكتار عند التسمید بالمستوى ال(واطئ والزراع(ة عل(ى مس(افة / كغم 
  .االتجاه ذاتھ على نباتات حبة البركة ) ١٩٩٧( Ahmedو) ١٩٩٣( وآخرون 

أشارت البیانات  لھذه الصفة إل(ى اإلتج(اه ذات(ھ ال(ذي س(لكتھ ص(فة الحاص(ل : الحاصل الكلي للزیت الطیار
الكلي للزیت الثابت وذلك بالحصول على أكبر القیم عند التس(مید بالمس(توى الع(الي إذ بلغ(ت كمی(ة الزی(ت 

في الحصول عل(ى أكب(ر  ھكتار لكال موسمي الزراعـة على التوالي ، وكذلك/ كغم  ٨.٠و  ١٠.١الطیار 
سم وبلغ أعلى حاصل للزی(ت  ٣٥سم في مقابل الزراعـة على مسافة  ١٥القیم عند الزراعـة على مسافة 

س(م ف(ي  ١٥ھكتار عن(د التس(مید بالمس(توى الع(الي والزراع(ـة عل(ى مس(افة / كغم  ١١.٧و  ١٣.٩الطیار 
وق(د . س(م  ٣٥لزراع(ـة عل(ى مس(افة ھكت(ار عن(د التس(مید بالمس(توى ال(واطئ وا/ كغ(م  ٣.٤و  ٣.٨مقابل 

أن التسمید النتروجیني والفوسفاتي أدى إلى زیادة نسبة وكمی(ة الزی(ت الطی(ار ف(ي )  ٢٠٠٢(الحظ حسن 
یمك((ن أن تفس((ر نت((ائج الحاص((ل الكل((ي للزی((ت الثاب((ت .Calendula officinalisأزھ((ار نب((ات األقح((وان

  . احة و الذي انعكس ایجابیاً على قیم ھاتان الصفتان والطیار وفقا لزیادة الكثافة النباتیة في وحدة المس
ق((د أدت إل((ى زی((ادة ف((ي معظ((م ص((فات النم((و الخض((ري  یمك((ن الق((ول ب((أن زی((ادة مس((تویات التس((مید      

وحاصل البذور والزیت الثابت والطیار ، في حین لم تؤثر مسافات الزراعة في صفات النم(و الخض(ري 
ة في الحاصل الكلي من البذور لوحدة المس(احة وك(ذلك حاص(ل الزی(ت ولكن أدت إلى زیادة معنویـة كبیر

  . الثابت والطیار
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EFFECT OF NITROGEN , PHOSPHORUS FERTILIZERS  AND 
PLANTDISTANES ON GROWTH OF Nigella sativa L.  

1-VEGETATIVE GROWTH  AND  SEED OIL PRODUCTION. 
Yousif H. Hammo     Amar O. Al – Atrakchii 

Hort. Dept ., College of Agric. Hort. Dept. , College of Agric. & Forestry 
Dohuk Univ., Iraq Mosul Unvi., Iraq 

 
ABSTRACT 

The experiment was carried out in Singar ,Northern of Nineveh 
Government between the period 2000-2002 to study the effect of three 
combinations between nitrogen and phosphorus fertilizers at three levels : Low 
level 160 kg N and 140 kg P2O5  (61.6 kg P ) \ ha , medium level 200 kg N and 
180 kg P2O5  ( 79.2 kg P) and High level 240 kg N and 200 kg P2O5 ( 88.0 kg P 
) , with three planting distances between the plants: 15 , 25 and 35 cm by using 
factorial experiment in complete randomized block design with three replicates 
. The results have shown a significant increase in plant height , stem diameter , 
branches number , vegetative dry weight , fruits number , seed production , 
fixed and volatile oil yield with increasing fertilizer level, while decreasing 
planting distances from 35 to 15 cm did not decrease vegetative growth 
characters but increased seed production  per area at 113.3% and 130.4 % for 
two season respectively . On the other hand , using high level of fertilizers and 
15 cm planting distance gave higher production of fixed oil 552.2 and 480.3 kg 
/ha and 13.9 , 11.7 kg /ha of volatile oil for two season respectively . 
  

  صادرالم
، مكتب((ة م((دبولي ،  األول((ىالطبی((ة ، الطبع((ة  واألعش((ابالنبات((ات ). ١٩٨٦(نص((ر  تالش((حنازی((د ،  أب((و

  .القاھرة
دلی((ل تغذی((ة النب((ات ، دار الكت((ب للطباع((ة ). ١٩٨٨(ض((احي ، یوس((ف محم((د ومؤی((د احم((د الی((ونس  أب((و

  .، جامعة الموصل والنشر

والفوس((فاتیة ومواعی((د الزراع((ة ف((ي حاص((ل  جینی((ةالنترو األس((مدةت((أثیر ) . ٢٠٠٢(قاس((م  أزھ((ارحس((ن ، 
رس(الة  .Calendula officinalis L األقح(وانوبعض المكونات الفعالة طبی(اً ف(ي نب(ات  األزھار

  .ماجستیر، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد 

النباتات الطبیة، زراعتھا ومكوناتھ(ا، دار الم(ریخ للطباع(ة والنش(ر، ). ١٩٨١(حسین ، فوزي طھ قطب 
  .ریاض ، السعودیة ال

مقدم((ة فس((لجة النب((ات ، مت((رجم ، الطبع((ة األول((ى ، مدیری((ة مطبع((ة ). ١٩٨٥(حس((ین ، عاص((م محم((ود 
  .الجامعة ، جامعة الموصل 
ت(أثیر بع(ض العوام(ل الزراعی(ة ف(ي النم(و والحاص(ل والزی(ت ).٢٠٠٣(الخاتوني ، یوس(ف حس(ین حم(و 

دكت(وراه، كلی(ة الزراع(ـة والغاب(ات، جامع(ة ، أطروح(ة   .Nigella sativa Lلنبات حبة البرك(ـة 
  .الموصل 

، وزارة التعل(یم الع(الي والبح(ث  األغذی(ةتحلی(ل  .) ١٩٨٧(الداللي ، باسل كام(ل وص(ادق حس(ن الحك(یم 
  .العلمي ، جامعة الموصل 

تص(میم وتحلی(ل التج(ارب الزراعی(ة ، ). ١٩٨٠(محم(د خل(ف هللا  زوعب(د العزی(الراوي ، خاشع محم(ود 
  .جامعة الموصل  ،ر الكتب للطباعة والنشر مؤسسة دا
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تغذیة النبات التطبیقي ، جامعة بغداد ، بی(ت الحكم(ة ، مطبع(ة ). ١٩٨٩(الصحاف ، فاضل حسین رضا 
  . التعلیم العالي ، الموصل 

علم ). ١٩٨٢(واحمد شوقي وعباس أبو طبیخ وغسان الخطیب  فعبد اللطیالقادر ، فیصل وفھیمة  عبد
  .ات ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل فسیولوجیا النب

، مدیری(ة دار  األول(ىمنظم(ات النم(و النباتی(ة ، الج(زء الث(اني ، الطبع(ة ). ١٩٨٧(عبدول ، كریم ص(الح 
  . الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

ة عل(ى النم(و دراسة تأثیر مواعی(د ومس(افات الزراع(). ٢٠٠١(واحمد فؤاد  إبراھیمقطب ، شادیة وملكة 
الخضري ومحصول البذرة ومحتوى الب(ذرة م(ن النت(روجین والفس(فور والم(واد الفعال(ة لنب(ات حب(ة 

  . ٥١٧ - ٥١٢: ٤٣البركة ، المجلة الزراعیة ، 
التعل((یم الع((الي  وزارة ،األس((مدة وخص((وبة الترب((ة ). ١٩٨٧( عب((د هللانج((م  س((عد هللا،  النعیم((ي

 .الموصل ، جامعة يوالبحث العلم
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