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  الغزنایج حاصل ثمار وزیت نبات في) یةئوالكیماالعضویة (تأثیر مستویات مختلفة من األسمدة 
FENNEL   Foeniculum  vulgare   

   مظفر احمد الموصلي
  العراق –جامعة الموصل  –كلیة الزراعة والغابات  

  
  الخالصة

باستخدام سTماد  Silty Loamع متر مربع لتربة من نو ١x٢حقلیاً في ألواح  الغزنایجثمار  تزرع     
ومعTTامالت أخTTرى بسTTماد  ١-ھكتTTار.طTTن ٥و ٤و  ٣و ٢و ١و ٠وبمسTTتویات ) مخلفTTات األغنTTام(حیTTواني 

 N36P4K6و  N18P2K3وN0P0K0فTTي السTTماد العضTTوي وھTTي  NPKكیمیTTائي بمسTTتویات تعTTادل قTTیم 
ریTTا والسTTوبر وبTTثالث مكTTرارات باسTTتخدام الیو ١ -ھكتTTار.كغTTم N90P10K15وN72P8K12وN54P6K9و

بTدون تسTمید عضTوي أو (فTي معاملTة المقارنTة  ،كانTت النتTائجو .وكبریتات البوتاسTیومفوسفات األحادي 
واعطTت المعاملTة  ،١-ھكتTار.لتTر ٢٥.٢٢وكمیTة الزیTت  ١-ھكتار.كغم ١٦٠٠الثماركان حاصل ) كیمیائي

وأعلTى كمیTة  ١-ارھكتT.كغTم ٤٤٢٠ من السماد العضوي أعلى حاصTل للثمTار وصTل إلTى ١-ھكتار.طن ٢
 ٤تعTTادل وھTTي مTTن السTTماد الكیمیTTائي  N72P8K12 تفوقTTت المعاملTTة، و١-ھكتTTار.لتTTر ٥٥.٢٣زیTTت 

 N54P6K9المعاملTة  ،١-ھكتTار.كغTم ٣٥٣٦من السماد العضوي فwعطت حاصل للثمار بلTغ  ١-ھكتار.طن
 .١-ھكتار.لتر ٤٥.٤٤زیت بلغ  أعطت من السماد العضوي ١-ھكتار.طن ٣تعادل التي 

  
  لمقدمةا

الحبTة الحلTوة و الشTمارو السTنوتو الشTمر ;عTدة مسTمیات ولTھ Foeniculum  vulgare   الغزنTایج    
فTي تنبھTھ إفTرازات الغTدد الجنسTیة عنTد الرجTال   الثمTار باسTتعمالالعالم ألھمیتھ الطبیTة  أنحاءفي یزرع 

الشTTھریة، وطTTارد للغTTازات  والنسTTاء وتنشTTط الغTTدد اللبنیTTة عنTTد المرضTTعات وزیTTادة إدرار البTTول والTTدورة
وتسكن آالم تقلصات المعTدة واألمعTاء ومTادًة ملینTة فTي حTاالت اإلمسTاك كمTا أنھTا تسTكن حTاالت السTعال 
الشدید ومTرض الربTو الصTدري ونTزالت البTرد القاسTیة ویعطTى لألطفTال كمTادة طبیعیTة مخففTة للغTازات 

روبات والصTابون ومستحضTرات التجمیTل الزیت یسTتخدم فTي الصTناعات الغذائیTة والمشT، والنوم العمیق
والعطور والبسكویت، ولعTالج آالم الظھTر عTن طریTق التTدلیك أو عمTل لبخTة ومفیTد فTي عTالج الكTولیرا 
وعضة الثعبان وفي شفاء أمراض الحساسیة وطارد للحشرات المنزلیTة خصوصTا النمTل ومقTاوم لTبعض 

یتwTTثر حاصTTل   .)٢٠٠٧الموصTTلي  و ١٩٨٨، ةالعربیTTة للتنمیTTة الزراعیTT المنظمTTة( البكتریTTا والفطریTTات
 إنوكمیة الزیت في الثمار بالعناصTر الغذائیTة الموجTودة فTي التربTة والمضTافة كمحسTنات  الغزنایج ثمار

  Loamy فTي تربTة) ١٩٨١(واخTرون  RandhawaالحTظ  .فTي البنجTاب ،كانTت كیمائیTة أو عضTویة
Sand  لTTان أفضTTت كTTار وزیTTاج ثمTTي إنتTTتویات فTTالمسTTتوى  ایجالغزنTTد المسTT١٠٠عنN   +٤٠ P2O5 

  ١-ھكتTار.كغTم ٥٠٨٠مقارنTة بغیTر المسTمدة  ١-ھكتTار.كغTم ٨٥١٠حیث كان حاصTل الثمTار  ١-ھكتار.كغم
وفTTي دراسTTة أجراھTTا . مTTن الثمTTار ١-غTTم ١٠٠ .مTTل ١.١٧وعنTTد معاملTTة المقارنTTة  ١.٣٥والزیTTت الطیTTار 

Abad El-Kader  رونTة ) ١٩٩٢(واخTي تربTةفTة أن المعام طینیT٢٥٠ل N   +١٢٥ P   +٦٠K   
بعTدما كانTت عنTد معاملTTة  ١-نبTات.غTم١٣.٥قTد أعطTت معنویTا أعلTى القTیم فTي وزن الثمTار  ١-ھكتTار.كغTم

مقارنTTة بمعاملTTة  %١٢ إلTTىوصTل وھTTذه المعاملTTة  زیTTادة فTي كمیTTة الزیTTت الطیTTار  ادتو. ٦.٧المقارنTة 
  ٤٠P+ مTن نتTرات األمونیTوم   ٢٥٠Nیة التولیفTة  السTماد إنوجد ) ٢٠٠٢( Kandilواشار . المقارنة

، أدت إلى زیادة في حاصTل الثمTار ١-ھكتار.من كبریتات البوتاسیوم كغم K  ٥٠+ من السوبر فوسفات  
وجTد . ١-ھكتار.لتر ٦٠ إلى ٤٠الزیت الطیار ارتفعت من  كمیة ، و١-ھكتار.كغم ٣٣٠٠إلى  ٢٦٠٠من  

 و ٨٠كTTان عنTTد  KوPوNتوى مTTن العناصTTر أفضTTل مسTT أن) ٢٠٠٣( واخTTرون AshorabadالبTTاحثون 
علTTى  % ٨ و ١٤ و ٩٣وكTTل عنصTTر لوحTTده زاد مTTن حاصTTل الثمTTار بنسTTب  ١-ھكتTTار.كغTTم ٨٠ و ٦٤

 .مقارنTTة بمعاملTة المقارنTTة %١١ و ٢٣ و ٣التTوالي مقارنTة مTTع معاملTة المقارنTTة، وكمیTة الزیTTت بنسTب 
 ٢٨٠٠إلTى عنTد معاملTة المقارنTة  ١-ھكتTار.كغTم ١٦٤٠حاصل الثمار زاد من أن) ٢٠٠٤( Gargووجد 

عنTTد معاملTTة ٤.٥٤وحصTTول زیTTادة فTTي حاصTTل الزیTTت مTTن   ٢٥P+  ٨٠NعنTTد المعاملTTة  ١-ھكتTTار.كغTTم
العضTTویة فتختلTTف فTTي محتواھTTا مTTن العناصTTر الغذائیTTة  األسTTمدة أمTTا. ١-ھكتTTار.لتTTر ١٦.٢٤إلTTىالمقارنTTة 

   اعتمادا
  

      ٦/٣/٢٠٠٨ وقبولھ  ١٥/١/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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وھي على العموم تحتوي النتروجین بشكل مركبات عضویة ویوریا وحTامض الھیومیTك على مصدرھا، 
جTاھز للنبTات، كمTا تحتTوي الفسTفور بشTكل عضTوي نصTفھ جTاھز یكTون النتTروجین فیھTا  األشTكالوھذه 

 وقTTد ذكTTر .)١٩٧٣، Allision(یكTTون البوتاسTTیوم ذائبTTا كلTTھ بالمTTاء تقریبTTا  حTTین للنبTTات بسTTرعة فTTي
Sharma )١٩٨٠( طن ٣٠  إضافة إن.Tة ١-راھكتTات الحیوانیTن المخلفTم )امTات اغنTد ) مخلفTؤدي بعTت ،

 ١٣٥،  ٦٤٥،  ٢١٢٠زیادة محتوى التربة من النتروجین والفسTفور والبوتاسTیوم بمقTدار إلىسنة واحدة 
لبیئTة االعضTویة تTؤثر علTى  األسTمدة أن )٢٠٠٤( ShengmaoوجTد تربة على التوالي، كما  ١-كغم.ملغم

اعل التربة عند حالTة التعTادل فالسطح وجعل درجة ت وأسفنجیةالتربة  أحیاءزیادة نشاط ایجابیاً من خالل 
المخلفTTات الحیوانیTTة لTTھ تwTTثیر فTTي تحسTTن  إضTTافة أن) ٢٠٠٧( الجTTواديوجTTد وواحتفTTاظ التربTTة للمTTاء، 

 سامیة واالیصTالیة المائیTة والغTیضربة مثل ثباتیة التجمعات والكثافة الظاھریة والمتالصفات الفیزیائیة لل
)Infiltration( . تویاتTTة ومسTTة ونوعیTTد كمیTTة لتحدیTTوث متخصصTTات وبحTTود دراسTTدم وجTTراً لعTTونظ

جTاء ھTذا  الغزنTایجومدى تwثیرھا في حاصTل ثمTار وزیTت نبTات ) یةئوالكیماالعضویة ( األسمدة المضافة
  .البحث

  
  ھقائوطر بحثمواد ال

فTTي مدینTTة الموصTTل    Foeniculum  vulgareالغزنTTایج   زرعTTت السTTاللة المحلیTTة لنبTTات
 حTواضفTي أ) Torrefluvient(مصTنفة ) Silty Loam(فTي تربTة منطقTة الجوسTق نسTجتھا ) العTراق(

 ١-ھكتار.كغم ١٠سم وكمیة التقاوي  ٢٥وأخرى وبین خط وآخر  ةمتر المسافة بین جور ٢ X ١أبعادھا 
  )١(الجدول  موضحة في والفیزیائیة الصفات الكیمیائیة). ١٩٨١(حسین، توصیة 

  
  بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة الدراسة :)١(جدول ال

  القیمة  الصفة  القیمة  الصفة
 ١٣٤ ١- كغم.غم كربونات الكالسیوم ٧.٤ )١:١( pHاألس الھیدروجیني 
 ١٨ ١- كغم.المادة العضویة غم ١.٠٦ ١- م.دسي سیمنز) ١:١(التوصیل الكھربائي 

 ٢٠٣ ١-كغم.غمالرمل  ٤٠.٣ ١-كغم.نیتروجین الجاھز     ملغرامال
 ٥٤٤  ١- كغم.غم الغرین  ١٥.٣ ١-كغم.الفسفور الجاھز        ملغرام
 ٢٥٤  ١-كغم.غم   الطین ١٨٠ ١-كغم.البوتاسیوم  الجاھز    ملغرام

       
طیTTار فTTي قTTدر الزیTTت ال). ١٩٨٢(نواخTTرو Page تTTم تقTTدیر ھTTذه الصTTفات اسTTتناداً إلTTى طریقTTة

تمت الزراعTة ).  ١٩٨٠(AOAC كما ورد في   )Clevenger(استخدام جھاز الثمار بعد استخالصھ ب
 ٢٠٠٦مTTن عTTام ) ١٩٨٨(زیTTد  أبTTوحسTTب توصTTیة ) أكتTTوبر( فTTي الخTTامس عشTTر مTTن شTTھر تشTTرین أول

ات مخلفT(وھي أسمدة حیوانیTة  وأضیفت األسمدة العضویة إلى الوحدات التجریبیة قبل شھر من الزراعة
) مخلفTات األغنTام(، تحلیTل السTماد الحیTواني ١-ھكتTار.طTن ٥و ٤و ٣و ٢و ١و صTفر بمستویات) األغنام

  .)٢(الجدول 
  

  )مخلفات األغنام(تحلیل السماد العضوي ): ٢(الجدول 
  القیمة  الصفة  القیمة  الصفة

 ٣ ١-كغم.البوتاسیوم الكلي    غم ٦.٢١ )١:١( pHدرجة التفاعل 
 ٣٣٨.٩ ١-كغم.الكاربون العضوي  غم ٥.٩٤  ١-م.دسي سیمنز) ١:١( التوصیل الكھربائي

 ٥٨٤.٢ ١-كغم.المادة العضویة     غم ١٨ ١-كغم.النیتروجین الكلي    غم
    ٢ ١-كغم.الفسفور الكلي       غم

  
فTTي السTTماد العضTTوي وھTTي  NPKبمسTTتویات تعTTادل قTTیم  يئكیمTTاأخTTرى بسTTماد  ومعTTامالت

N0P0K0وN18P2K3 وN36P4K6 وN54P6K9 وN72P8K12وN90P10K15 مTTTTار.كغTTTTتخدام ١ -ھكتTTTTباس 
مصTTTدر للفسTTTفور  " P% ٩"  مصTTTدر للنتTTTروجین والسTTTوبر فوسTTTفات األحTTTادي"  N% ٤٥"الیوریTTTا 

تTم الحصTاد فTي   ،وبثالث مكرارات لكل معاملTة ،مصدر للبوتاسیوم"  K% ٤٣" وكبریتات البوتاسیوم 
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 .مTTع السTTقي التكمیلTTي عنTTد الحاجTTة األمطTTارمTTاد علTTى عملیTTات الTTري دیمیTTا باالعت كانTTت  ١٥/٥/٢٠٠٧
  . مخطط الحقل) ١(شكل ویبین ال ).١٩٨٠(الراوي وخلف هللا  علىاعتمادا وحللت النتائج إحصائیا 

  النتائج و المناقشة
ومنTھ نجTد  الغزنTایج حاصل ثمTار فيیة ئتwثیر مستویات األسمدة العضویة والكیما) ٢(یبین الشكل :  أوال

TTة أن حاصTTة المقارنTTمید(ل معاملTTدون تسTTو ) بTTم١٦٠٠ھTTار.كغTTر  ١-ھكتTTة العناصTTي أن كمیTTذا یعنTTوھ
عند إضافة األسTمدة العضTویة حصTل زیTادة فTي ، تلبي االحتیاجات الدنیا للمحصول الموجودة في التربة 

الTـ مقارنة مTع معاملTة المقارنTة، فTي حTین سTجلت معاملTة % ١٢٢بنسبة ) طن ١(الحاصل عند المعاملة 
  طTTTTTTTTTTTن٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٩٥١وللسمادین بصورة عامة ٥٢٩ي ئوللتسمید الكیما ٨٧٥للتسمید العضوي % ٥ LSDقیم 
  

مTTن السTTماد العضTTوي تكفTTي ) طTTن ٢(وھTTذا یعنTTي أن الTTـ ) ١-ھكتTTار.كغTTم٤٤٢٠(% ١٧٥زیTTادة 
ضTات العضویة تسTجل انخفاللوصول إلى أعلى الحاصل، في حین كانت اإلضافات المتتالیة من األسمدة 

وھTي ( N72P8K12فان المعاملة  عند إضافة األسمدة الكیمائیة، ولكنھا فوق مستوى المقارنة في الحاصل

 الـ
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 ٣٥٣٦ أعطTTTت أعلTTى حاصTTTل لثمTTار الغزنTTTایج وصTTTل) مTTTن السTTماد العضTTTوي ١-ھكتTTار.طTTTن ٤ تعTTادل
 كیمائیTةالعلیھ تفوقت األسTمدة العضTویة علTى األسTمدة .عن معاملة المقارنة% ١٢٠بزیادة  ١-ھكتار.كغم

فTTي الوصTTول إلTTى أعلTTى حاصTTل عنTTد المعاملTTة الثانیTTة مقارنTTة بالمعاملTTة الرابعTTة، كمTTا أن أعلTTى معنویTTا 
علTTى معاملTTة المقارنTTة فTTي حTTین تفوقTTت األسTTمدة % ١٧٥حاصTTل عنTTد األسTTمدة العضTTویة تفTTوق بنسTTبة 

مTTن الحاصTTل عنTTد  اعامTT معTTدالوأعطTTت األسTTمدة العضTTویة %. ١٢٠عنTTد أعلTTى معاملTTة بنسTTبة  الكیمائیTTة
 ٠.٠٥عند مسTتوى  LSDوكانت قیم . ١-ھكتار.كغم ٣١٦٧ الكیمائيو ٣٤٠٩المختلفة مستویات التسمید 

وھTTTذه القTTیم تظھTTTر  ٩٥١وللتTTداخل بTTTین السTTمادین  ٥٢٩ الكیمTTTائيوللتسTTمید  ٨٧٥، للتسTTمید العضTTTوي 
ادین العضTTTوي بوضTTTوح الفTTTروق المعنویTTTة بTTTین المعTTTامالت لTTTنفس السTTTماد وفTTTروق معنویTTTة بTTTین السTTTم

لھTTا دور فTTي تنشTTیط العملیTTات  NPKإن العناصTTر الغذائیTTة التTTي یحتاجھTTا النبTTات خصوصTTا.  الكیمTTائيو
إلى زیادة النمو فTي أجTزاء النبTات وتطTور مفصTوالت اإلنتTاج للوصTول إلTى الحیویة للنبات والتي تؤدي 
ر العناصTTر الغذائیTTة ، األسTTمدة العضTTویة تTTوف)١٩٨٨،  ابTTو ضTTاحي والیTTونس(أعلTTى حاصTTل فTTي الثمTTار 

شانھا في ذلك األسمدة الكیمائیة ولكنھا تزید من حیویة أحیاء التربة وتزید من احتفاظ التربة للماء وكلھTا 
عوامTTل ایجابیTTة فTTي صTTالح النبTTات لكTTي ینمTTو بصTTورة سTTلیمة مسTTتفید مTTن العناصTTر الغذائیTTة فTTي التربTTة 

مTا تعمTل المخلفTات الحیوانیTة علTى ك، )٢٠٠٤( وآخTرونShengmao بصTورة صTحیحة وھTذا مTا أكTده 
تحسن الصفات الفیزیائیة للتربTة مثTل ثباتیTة التجمعTات والكثافTة الظاھریTة والمسTامیة واالیصTالیة المائیTة 

فTي نTوعین مTن التTرب ) ٢٠٠٧( الجTواديوكلھا أسباب تجعل النبات ینمو في بیئة مناسبة وھذا ما وجده 
مستویات األسمدة المضافة عن حاجة النبات مTن شwTنھا أن تربTك إال أن زیادة . مخلفات األغنام باستخدام

عملیات التوازن بین العناصر فTي تربTة النمTو وبالتTالي یحTدث إربTاك فTي تغذیTة النبTات یTؤدي إلTى نتTائج 
  .حدث عند المستویات العالیة من األسمدة المضافة وھذا ما)  ٢٠٠٠ ، ألنعیمي(عكسیة على اإلنتاجیة 

علTTى كمیTTة زیTTت ثمTTار  الكیمائیTTةیبTTین تwTTثیر مسTTتویات األسTTمدة العضTTویة و )٢(شTTكل ال:  ثانی炳炳اًٌ◌ُ◌ُ◌ً◌◌ً 
وقTد یرجTع فTي ذلTك  ١-ھكتTار.لتTر ٢٥.٢٢، ومنھ نجد أن معاملة المقارنة أعطت )١-ھكتار.لتر(الغزنایج 

مTTن السTTماد ) طTTن ٢(إلTTى احتTTواء تربTTة البحTTث علTTى عناصTTر غذائیTTة تفTTي بTTبعض احتیاجTTات النبTTات، الTTـ 
أعطTت أعلTى كمیTة مTن الزیTت ) التTي أعطTت أعلTى حاصTل فTي الثمTار نفسTھا وھTي المعاملTة(العضTوي 
، فTي حTین اإلضTافات المتتالیTة مTن % ١٢٠بزیTادة وصTلت إلTى حTوالي  ١-ھكتار.لتر ٥٥.٢٣وصل إلى 

كمیات األسمدة العضTویة أدت إلTى حصTول انخفTاض فTي كمیTة زیTت الثمTار ولكنھTا كانTت تلTك الكمیTات 
  .عاملة المقارنةعلى م متفوقة
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مTTن السTTماد  ١-ھكتTTار.طTTن ٣وھTTي تعTTادل ( N54P6K9فTTان المعاملTTة   الكیمائیTTةعنTTد اسTTتخدام األسTTمدة    
عTTن معاملTTة %  ٨٠بزیTTادة ) ١-ھكتTTار.لتTTر ٤٥.٤٤(أعلTTى كمیTTة زیTTت وصTTل إلTTى أعطTTت ) العضTTوي
 أعطTTت األسTTمدة العضTTویة معTTدل عTTام مTTن الزیTTت عنTTد مسTTتویات التسTTمید المختلفTTة وعمومTTا . المقارنTTة
وللتسTTTمید  ١٥.٥للتسTTTمید العضTTTوي ) LSD(وكانTTTت قTTTیم . ١-ھكتTTTار.لتTTTر ٣٧.٨٧ الكیمTTTائيو  ٣٩.٥٢
 الموصTليتتفTق مTع  الكیمTائيید والنتTائج الخاصTة بالتسTم.  ١٩.٧وللتداخل بین السمادین  ١١.٤ الكیمائي

للعناصTر الغذائیTة إن . الذي وجد زیادات في حاصل الزیت عند المستویات العالیة من التسمید)  ٢٠٠٥(
دور في زیادة النمو وكبر حجمھ مما ینتج عنھ زیادة في المسTاحة السTطحیة لTألوراق  NPKالمھمة مثل 

فTTTاءة عملیTTTة البنTTTاء الضTTTوئي وعملیTTTات البنTTTاء إلTTTى زیTTTادة كیTTTؤدي أي السTTTعة التمثیلیTTTة للنبTTTات ممTTTا 
  .)١٩٨٣ ،وآخرون Rao(ذلك ایجابیاً على زیادة كمیة الزیت  ینعكسالبروتوبالزمي و

  
EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF (CHEMICAL AND ORGANIC 
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(Foeniculum  vulgare) 
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ABSTRACT 
 Fennel (Foeniculum  vulgare) is an important crop of considerable 
medicinal value, being carminative and stomachic. Fruits are used in the 
preparation of pickles and for chewing after meals as a digestive adjuvant. The 
oil of fennel is used to flavor different food preparations perfumery.  The 
objectives of these experiments were to study the effects of  organic fertilizers  
animal manure (sheep) total of  Nitrogen 16, Phosphors 5 and Potassium 8 
gm.Kg-1 with six levels 0 , 1, 2, 3,4 and 5 ton. h-1 and chemical fertilizer 
Nitrogen in the form of Urea 46 % N, Phosphors in the form of Mono super 
phosphate 9 % P and Potassium in the form of Potassium sulphate 43% K with 
six levels N0P0K0, N18P2K3 ,N36P4K6 ,N54P6K9 ,N72P8K12 and N90P10K15

  Kg.h-1 
on fruits yield and oil content from FENNEL (Foeniculum  vulgare) growth in 
the silty loam soil plot 1x2 m2 ending with a recommendation for the suitable 
kind of fertilizer to be used.  The following results were emerged : The control 
treatmentN0P0K0, 0 ton.hectar-1of animal manure gave Fruits yield 1600 Kg.h-1 
and the oil 25.22 L.h-1.The treatment 2 ton.h-1 of animal manure gave Fruits 
yield  4420 Kg.h-1. And the highest quantity of oil 55.23 L.h-1 .The treatment 
N72P8K12 equality balance 4 ton.h -1of animal manure gave Fruits yield 3536 
Kg.h-1. The highest quantity of oil 45.44 L.h-1 was reached  with the treatment 
N54P6K9 equality  balance 3  ton.h -1 of animal manure. 

 
  مصادرلا
تغذیة النبTات التطبیقTي، بیTت الحكمTة، جامعTة ). ١٩٨٨( أبو ضاحي، یوسف محمد ومحمد احمد الیونس

  .بغداد
. تwTثیر إضTافة المخلفTات الحیوانیTة فTي بعTض الصTفات الفیزیائیTة للتربTة. )٢٠٠٧( الجوادي، الزم مجید

  .العراق. جامعة الموصل. ماجستیر رسالة
دار المTریخ للطباعTة والنشTر،  نباتات الطبیTة، زراعتھTا ومكوناتھTا،ال). ١٩٨١( حسین، فوزي طھ قطب

  ٠السعودیة    ،الریاض
تصTمیم وتحلیTل التجTارب الزراعیTة، كلیTة ).١٩٨٠( الراوي، خاشع محمود وعبد العزیز محمد خلف هللا

  .والغابات، جامعة الموصل الزراعة 



 )٣(العدد ) ٣٦(المجلد                          ) (ISSN  1815 – 316X                                مجلة زراعة الرافدین
٢٠٠٨ 

، بیTTة والعطریTTة والسTTامة فTTي الTTوطن العربTTيالنباتTTات الط). ١٩٨٨( المنظمTTة العربیTTة للتنمیTTة الزراعیTTة
  .الخرطوم ة،العربی الدول  ةجامع

اسTTتخدام النظTTام المتكامTTل للتشTTخیص والتوصTTیة السTTمادیة  فTTي نمTTو ). ٢٠٠٥(الموصTTلي، مظفTTر احمTTد 
. جامعTTة الموصTTل. أطروحTTة دكتTTوراه). الرازنTTایج(نبTTات الحبTTة الحلTTوة     FENNELوإنتTTاج 
  . العراق

مدیریTTة دار الكتTTب للطباعTTة  .نباتTTات طبیTTة ذكرتھTTا الكتTTب السTTماویة ) ٢٠٠٧(حمTTد الموصTTلي، مظفTTر ا
  . جامعة الموصل .والنشر

األسTمدة وخصTوبة التربTة، الطبعTة الثانیTة، مدیریTة دار الكتTب ). ١٩٩٩( ألنعیمي، سعد هللا نجTم عبTد هللا
  .والنشر، جامعة الموصل  للطباعة 

، الطبعTTة الثانیTTة، مدیریTTة دار )ترجمTTة( مبTTادي تغذیTTة النبTTات ). ٢٠٠٠( ألنعیمTTي، سTTعد هللا نجTTم عبTTد هللا
 .للطباعة والنشر، جامعة الموصل الكتب

AOAC (Association of Official Analytical Chemists) (1980). Official Methods of 
Analysis 12th Ed.. Washingtion. D.C., U.S.A 

Abad El-Kader, M.M.E.(1992). Physiological studies on Fennel plants. M. Sc. 
Thesis. Fac. of Agric. Zagazig University.Egypt. 

Allision, F.E.. (1973). Soil organic matter and its role in crop production. 
Elsevier scientific publishing Co. Amsterdam.  

Ashorabad, E.S.; A. Matin, and M.H. Lebaschi (2003). Investigate of 
physiological growth indices in fennel (Foeniculum vulgare) in different 
methods of soil fertilization, Iranian J. of Medicinal and Aromatic Plant. Sic. 
25:113-118. 

Garg, V. K.(2004) Yield, mineral composition and quality of coriander 
(Coriandrum sativum)and fennel (Foeniculum vulgare) grown in Sodic soil. 
Indian J. of Agric. Sci. 74: 221-223 

Kandil, M.A.M.(2002). The effect of fertilizers for conventional and organic 
farming on yield and oil quality of Fennel in Egypt. Ph.D. Thesis. Fac. of 
Agric. Zagazig University. Egypt. 

Page,A.L.; R.H. Miller and D.R. Keeney (1982). Methods of soil analysis, Part 2 
: Chemical and microbiological properties. Agron. Series No.9 Amer. Soc. 
Agron. Soil Sic. Soc. Am. Inc. Madison. USA. 

Randhawa, G.S.; D.S.Bains and B.S.Gill (1981). Nitrogen  and phosphorus  
requirements of  Fennel. J.Res.Panjab Agric.Univ : 18: 384-388. 

Rao, E.V., M.R. Narayana,R.S. Rao and B.R. RAO (1983).Fertilizer studies in 
coriander. J. Agric.Sci. 100:251-252. 

Sharma, R.C. I.S. Grewal, and M.O. Singh (1980) . Effect of annual and biennial 
application of  p and k fertilizer on yield of potato. J.Agric.Sci.Camb.94:533-
538 

Shengmao, Y. F., L. S. Malhi, P. W. Dongrang, and J. Wang (2004). Fertilizer 
Management. Agronomy  J. 96:.1039-1049 


