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على نبات الحلبةDRISالسمادیة استخدام النظام المتكامل للتشخیص والتوصیة
Trigonella foenum-graecum L.

عدنان صالح عبد الوھابمظفر احمد الموصلي 
العراق–جامعة الموصل –كلیة الزراعة والغابات 

الخالصة
تر مربع٢x٢(حواضأفي الحلبة حقلیازرعت بذور بة من ) م Siltyنوع لتر Loam استخدام ،  ب

فور صفر، ١-ھكتار. Nكغم١٢٠، ٨٠، ٥٠صفر، مستویات لكل من النتروجین٤ فس ٢٠٠، ١٢٠، ٥٠وال
١-ھكتار. Kكغم١٧٠، ١٢٠، ٥٠والبوتاسیوم صفر، ١-ھكتار. Pكغم

DRIS. والبوتاسیوم

DRISلمیة تطبق ألول مرة على نبات الحلبة، وقد أثبت استخدام نظام في البذور، ھي سابقة ع

في اختیار توصیة سمادیة مثلى أعطت أفضل توازن غذائي مع أفضل حاصل من البذور مرة وحاصل الزیت
DRIS

في حالة ١٣.٢و ١.١و K/P١٤.٥وN/Kو N/Pبلغت القیم القیاسیة في نبات الحلبة . الثابت في البذور
––. عند النسبة المئویة للزیت١٤.٠و ١.١و ١٦.٦حاصل البذور و

لي رسمIndexNormsمن تحدید دلیل لكل عنصر Chartوبالتا
١-.١٦١٨ور . 

N120P120K120 عند المعاملة ٧.٥٧، وكانت أعلى نسبة مئویة للزیت الثابت في البذورN50P120K170.

المقدمة
FenugreekFabaceae

Trigonella foenum-graecum L. ، تزرع في
تستعمل .

اإلصابة بھا خاصةً سرطان غد

األمراض في تحضیر ھرمون الكورتیزون ومشتقاتھ، والمستعملة في عالج -الموجودة في الحلبة-الدیوسجنین
) ١٩٨٦(، لصدریة والروماتیزمیة ا

،الجنسیة

،
)١٩٩٤ .(

یدخل النیتر
اخل النبات  ) ١٩٩٣(وآخرون، Tisdaleد

٣٠/٩/٢٠٠٩وقبولھ ١٩/٥/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
لرغم من أن ) ٢٠٠٠(یحفز عملیة تثبیت النیتروجین الجو وعلى ا

ئلة ) ١٩٨٦(
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من سوبر ١-فدان.كغم٢٠٠اد النیتروجیني ومن السم١-فدان.كغم٥٠العناصر الثالثة في تسمید البقولیات ھي
. ١-فدان.كغم٥٠فوسفات و من 

المركبات الطبیة،

)١٩٨٦(
لدوره في زیادة تكون األحماض االمینیة التي من خاللھا یتم بناء القلویدات، كما أن الت

)١٩٨٨ .(
) ١٩٨٢(رونوآخKozlowskiوالبوتاسیوم على نبات الحلبة،  بین    

١-ھكتار. كغم١٢٠و ١٨٠و٧٠

٤٠ %
تسمید أو المعاملة بمستویا

١٩٩٣و١٩٩٠السنوات 
١-. كغم٤٠

% ١٣٠-. كغم١٧٦٧البذور وبلغت 
١-. كغم٤٠

إلى زیادة ١-ھكتار. كغم٤٠، كما أدت المعاملة بالفسفور منفرداً بمعدل ١-ھكتار. كغم٢٠بالنیتروجین بمعدل 
-. كغم٢٠

١Chaudhary ،)ab٩٠و٢٠، وفي السو)١٩٩٩
١-ھكتار. كغم

١Kamal-. ٩٠، ٤٠و٦٠، ٤٠
) ٢٠٠٣() ١٩٩٧(، Mehraو

١-دونم. كغم١٨و٤٨و١٢

. مقارنة مع معاملة المقارنة بدون تسمید% ٥٠اإلنتاج بمعدل 

-
Diagnosisلنظام المتكامل للتشخیص والتوصیة السمادیةوالذي یعني اDRISتأثیر نظام البحث لمعرفة

and  Recommendation  Integrated  SystemSumner،)١٩٧٧(

الغذائیة في األنسجة النباتیة عن 
. أو زیادة العنصر المرافقة للمعامالت لغرض التشخیص والتوصیة بالتسمید

ر 
DRISویعتمد نظام . للحصول على اتزان أفضل مع زیادة في الحاصل

Norms
Nutrient Indexالعنصر ھو المحدد األكبر لإلنتاج، وكلما اقتربت قیمة دلیل العنصر

 .
 .

Absolute Total (AT)المجموع المطلق 
Sumner،)تعد أن.)١٩٧٧

DRISھذه الدراسة 
اسات أنوألول مرة یتم األ در ل كل ا

.لنبات الحلبةChartكانت تأخذ بداللة واحدة  وألول مرة عالمیا یتم رسم DRISالسابقة عن 
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مواد البحث وطرائقھ
لحلبة  Trigonella foenum-graecumا L.تربة ن في 

Silty Loam مصنفةTorrefluvient ٢في أحواض أبعادھاXمتر٢ ،
)١(الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة الجدول .١-ھكتار.كغم٢٥سم وكمیة التقاوي ٢٥خط وآخر 

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

١١٣٤-كغم.كربونات الكالسیوم غم٧.٤)١:١(pHاألس الھیدروجیني 
١١٨-كغم.المادة العضویة غم١١.٠٦- م.دسي سیمنز) ١:١(التوصیل الكھربائي 

١٢٠٢- كغم.غمالرمل ١٤٠.٣-كغم.النیتروجین الجاھز     ملغرام
١٥٤٤-كغم.غمالغرین١١٥.٣-كغم.مالفسفور الجاھز        ملغرا
١٢٥٤- كغم.غمالطین١١٨٠-كغم.البوتاسیوم  الجاھز    ملغرام

)١٩٨٢(نوآخروPageتم تقدیر ھذه الصفات استناداً إلى طریقة 
ClevengerوفقاAOAC)١٩٨٠(،

باستخدام نترات ١-ھكتار. Nكغم١٢٠، ٨٠، ٥٠مستویات من النتروجین صفر، ٤وحدة تجریبیة باستخدام 
ام سوبر ١-. Pكغم٢٠٠، ١٢٠، ٥٠وأربعة مستویات من الفسفور صفر، N% ٣٤االمونیوم  تخد باس
استخدام ١-. Kكغم١٧٠، ١٢٠، P2O5٥٠% ٤٠فوسفات  ب

Abdulحسب توصیة ٢٢/٤والحصاد  ١٥/١٠كانت مواعید  الزراعة  ،K2O% ٤٠كبریتات البوتاسیوم 
Wahab ،)١٩٨٢(.

عند ان. العناصر الغذائیة النتروجین والفسفور والبوتاسیوم
RCBD. البذور

)Randomized Complete Block Design(،الراوي وخلف هللا)بة على )١٩٨٠ تجر ل ملت ا ٦٤واشت
.علیھاDRISلة لتطبیق نظام معام١٧، تم اختیار عاملیةمعاملة

از حسابات :DRISحسابات  DRISإلنج
% .C.Vوحساب معامل االختالف  Normsومن ثم حساب القیم القیاسیة

مجموع المطNutrient  indexعنصر غذائي  ل اب ا Absolute  totalلقثم حس
. Target  Methodمع الھدف اإلنتاجي 

DRIS
Sumner،)١٩٧٧ (DRIS عند

على ) ٢٠٠٥(و الموصلي، ) ٢٠٠١(ودزه یي،)٢٠٠٠(منتصف عمر النبات وھذه الطریقة اتبعھا حسان، 
KوPوN. نباتي الذرة الصفراء وفول الصویا والشمر

%. فأساس الوزن الجا
 .Norms

،)٢٠٠٠()١٩٩٠(، Needhamمت
موصلي، )٢٠٠١( ل ا ). ٢٠٠٥(و

P/NNormsp/n نستخدم
:المعادلة

1000P)/( N
X -------------P)  =   (------------------ - 1)/f (N).....١   (

C.V.)p/n(
:نستخدم المعادلة p/nاقل من القیم القیاسیة P/Nوإذا كانت نسبة تركیز العنصرین 

p)                         1000/( n
X -------------P)  =   (1- ------------------ )/f (N)..........٢(
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C.V.)P/N(
.بنفس الطریقة ولكل العناصر الداخلةP/K (f(و  f) K/N(و  f) P/N(بعد استخراج  
كما یأتي K  Indexو   P  Indexو  N  Indexیتم حساب    

)K/N (f) +P/N (f+
N   Index =----------------------------.................).....٣(

X
)P/K (f -)P/N (f-

P   Index   =----------------------------)............٤(
X

)P/K (f) +K/N (f-
K  Index   =-----------------------------)............٥(

X
٢

.قد تكون موجة أو سالبة أو صفراIndexإلى اإلشارات حیث قیم 

 .Absolute   total

)Sumner ،على نباتات مختلفة) ٢٠٠٥والموصلي،٢٠٠١ودزه یي،٢٠٠٠حسان، و١٩٧٧.Index N |
+  | Index  P |  + |  Index K |  =  Absolute   total  |)...٦(

DRIS
DRIS أخذ نت ت كا

م ) األوراق(: بداللة واحدة، وھنا البد من توضیح ما یلي
N وPوKN/PوN/K وP/K ،

DRISالتشابھ قائم عند تطبیق نظام 
من% Norm٧٥حساب القیم القیاسیة 

C.V.
تم . الدالة وتطبیق المعادالت نحصل على قیم مختلفة عند حاصل البذور مرة وعند حاصل الزیت مرة أخرى

.)١٩٩٣(نووآخرTisdaleحساب الحاصل النسبي وفقا 
الحاصل الكلي للمعاملة المسمدة

)٧.............(X١٠٠---------------------- =  الحاصل النسبي 
الحاصل الكلي ألعلى معاملة

النتائج و المناقشة
: بداللة حاصل البذورDRISاستخدام :أوال 

Baileyوقد أكد . 
٥+أن االبتعاد عن الصفر ولحد)ab١٩٧٧(وآخرون، 

أي AT. األخرىفي التوازن مع العناصر الغذائیة 
Elwali،آخرون ، ومن )١٩٨٥(و

) ٢(جدولالالمؤشرات الرقمیة 
) ١(وھذا یتماشى مع ما

١-. ٩٨١

. االحتیاجات الدنیا للمحصول
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-ھكتار. في نبات الحلبة بداللة حاصل البذور كغم DRISالتركیز والنسب بین العناصر ودالئل:)٢(جدولال

١

نصر ) ٢٠٠٥(،) ١٩٨٨( لع ان ا
 ،

لمعامالت  ١-ر.١٢٠و٨٠و٥٠ ١-.٤٥٠و٣و٢ا

)-٢٠) ٤+، ١-، ٥
حاصل ). ٨، ١٠، ١٠( ال لذا %)٧٥، ٧٦، ٧٠()١-.١٢١٥، ١٢٢٥، ١١٣٧(و

١-ھكتار.كغم١٢٠نجد ان المعاملة 

. مطلق
+)٨ () (
لمعامالت) (١-.كغم٢٠٠، ١٢٠، ٥٠( ا

١-.كغم٥٠) ١+، ٣+، ١(+كانت دالة الفسفور ) ٦، ٥، ٢

لمطلقة  حاصل )٨، ٢٤، ١٠(ا ال ٩١، ٧٧، ٧٠() ١-.كغم١٤٧٣، ١٢٥١، ١١٣٧(، و
) (نة ) ٢(+%). 

)١-.١٧٠، ١٢٠، ٥٠ (
)٥٠() ٣+، ٧+، ٤(+) ٨، ٧، ٢

حاصل )١٠، ١٤، ١٠()١-. ال حاصل ) ١-.١١٥٩،١١٧٥، ١١٣٧(، و ب
) ١(جدولال، النتائج التي ذكرناھا %) ٧٣، ٧٢، ٧٠(نسبي 

)١١ (

المعامالتت
١- ھكتار. كغم 

قیمIndexالدلیل النسبة(%)تركیز العناصر
مطلقة
A T

إنتاج
الحاصل

١-ھكتار.كغم

الحاصل
النسبي

% NPKP/NK/NP/KNPK

١N0P0K0٢٢٠٩٨١٦١+٨+١٠-٤.٠٢٠.٣٥٣.٨٨١١.٢١.٠٤١٠.٨
٢N50P50K50٤١٠١١٣٧٧٠+١+٥-٤.١٤٠.٢٨٣.٨٢١٤.٥١.١١١٣.١
٣N80P50K50٥١٠١٢٢٥٧٦+٤-١-٤.٥٣٠.٢٦٣.٨٩١٧.٣١.١٦١٤.٩
٤N120P50K50٢٨١٢١٥٧٥-٢-٤+٥.٠٠٠.٢٩٤.٠١١٦.٧١.٢٥١٣.٤
٥N50P120K50٩٢٤١٢٥١٧٧+٣+١٢-٣.٩٩٠.٢٤٣.٥٨١٦.٨١.١١١٥.١
٦N50P200K50٣٨١٤٧٣٩١+١+٤-٤.١٥٠.٢٨٤.٠٤١٤.٧١.٠٣١٤.٣
٧N50P50K120٧١٤١١٥٩٧٢+٢-٥-٤.١٣٠.٢٧٣.٨٦١٥.١١.٠٧١٤.١
٨N50P50K170٣١٠١١٧٥٧٣+٢+٥-٤.١٨٠.٢٨٣.٨٦١٤.٦١.٠٨١٣.٥
٩N50P120K120٦١٦١٣٦٩٨٥+٢+٨-٣.٩٤٠.٢٨٤.٤١١٤.١٠.٨٩١٥.٨
١٠N80P120K120٢٦١٤٢٢٨٨+١+٣-٤.٠٨٠.٣٤٤.٣٨١٢.١٠.٩٣١٣.٠
١١N120P120K120١٢١٦١٨١٠٠-١٠-٤.٤٤٠.٢٩٣.٩٤١٥.٠١.١٣١٣.٣
١٢N160P120K120٢١٢١٣٥٦٨٤-٤-٦+٤.٦٠٠.٢٤٣.٤٩١٨.٨١.٣٢١٤.٣
١٣N80P50K120١١٢٢١١٦٨٧٢+٣-٨-٣.٦٥٠.٢٥٣.٦٧١٤.٦٠.٩٩١٤.٧
١٤N80P200K120٥١٢١٤٥٠٩٠-٦+١-٤.٤٣٠.٣٢٤.١٨١٣.٩١.٠٥١٣.١
١٥N80P120K50٦١٢١٢٦٣٧٨-٤+٢+٤.٦٥٠.٣٠٤.١٦١٥.٣١.١١١٣.٧
١٦N80P120K170٧١٤١٣٨٣٨٥-٤+٣+٤.٦٦٠.٣١٤.٣٧١٥.١١.٠٧١٤.٢
١٧N120P200K170٧١٤١١٥٤٧١-٢+٥+٤.٧٦٠.٣١٤.٣٠١٥.٥١.١١١٣.٩

NORMS١٤.٥١.١١٣.٢القیم القیاسیة       
١٥.٩١٦.٩١٣.٨%   .C.Vمعامل االختالف 
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N120P120K12 ١١٠٠-.كغم١٦١٨ور %
DRISوھذا غایة نظام ) ٤(قیمة مطلقة 

DRIS .
لزوبعي، )١٩٩٣(اجي،  ا )٢٠٠١(،ةودز)٢٠٠٠(٠،وحسان)٢٠٠٠(و

) ٢٠٠٥(والموصلي،)٢٠٠٥(،والسامرائي
 .

. الحاصل األعظم ولكنھا اقتربت من ھذا الحاصلىن تصل إلتتمكن ا
لصناعات بداللة حاصل الزیتDRISاستخدام :ثانیا  ا

DRIS.)٣(
.DRISیوضح نسبة الزیت الثابت في الحلبة وقیم 

قد أعطت أعلى نسبة من الزیت الثابت وصل N50P120K170وبعیدا عن التكرار في المناقشة نجد ان المعاملة 
) ٤(لقة قدرھا مع قیم مط%) ١٠٠(حاصل نسبي ) ٧.٥٧(إلى

)١٧  (N120P200K170 التي أعطت أیضا قیمة مطلقة قدرھا)٤ (
DRIS املة %) ٨٤الحاصل النسبي (لكونھا لم تعطي أعلى حاصل لمع في ا فة إلى N50P120K170كما  إضا

. N120P200K170كمیات السماد ا
).٣(الحلبة للبذور والزیت موضحة في الجدول 

: التوصیة
)N وPوK (في الN/PوN/K وP/K

)٦-١ ()
) والبوتاسیوم

)Chart (شكل ال)ومنھ  یمكن االستدالل على أن النبات یحتاج إلى تسمید أم ال)١ ،.


Optimum
الحرجة) الوسطیة(عند وقوع القیم بین الدائرتین تمثل القیم 

خارج الدائرة الخارجیة
إلى أعلىحیث یشیر السھم 

Excessive )إفراط)  (زیادة(
عندما یشیر السھم إلى أسفل 

Insufficiency )نقص(

(%)في نبات الحلبة بداللة إنتاج الزیت الثابت DRISالتركیز و النسب بین العناصر و دالئل:)٣(جدول ال

كغم المعامالتت
١- ھكتار. 

قیمIndexلیل الدالنسبة(%)تركیز العناصر
مطلقة
A T

إنتاج
لزیت الثابتا

%
الحاصل

%النسبي NPKP/NK/NP/KNPK

١N0P0K0٣١٦٦.٧٤٨٩+٥+٨-٤.٠٢٠.٣٥٣.٨٨١١.٢١.٠٤١٠.٨
٢N50P50K50٢٦٦.٦٧٨٨+١+٣-٤.١٤٠.٢٨٣.٨٢١٤.٥١.١١١٣.١
٣N80P50K50٧١٤٦.٦١٨٧-٢+٥+٤.٥٣٠.٢٦٣.٨٩١٧.٣١.١٦١٤.٩
٤N120P50K50١٠٢٠٦.٨١٩٠-٢+٨+٥.٠٠٠.٢٩٤.٠١١٦.٧١.٢٥١٣.٤
٥N50P120K50٤٠٨٦.٩٨٩٢+٤-٣.٩٩٠.٢٤٣.٥٨١٦.٨١.١١١٥.١
٦N50P200K50٣٨٦.٧٧٨٩-٤+١-٤.١٥٠.٢٨٤.٠٤١٤.٧١.٠٣١٤.٣
٧N50P50K120١٦٦.٤٨٨٦-٣+٢-٤.١٣٠.٢٧٣.٨٦١٥.١١.٠٧١٤.١

لنبات الحلبة) مخطط التشخیص الغذائي( Chartرسم الـ :)١(لشكل ا
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القیم القیاسیة ومعامل االختالف لنبات الحلبة): ٤(جدول ال

حاصل الزیتحاصل البذورنبــات الحلبة
N/PN/KK/PN/PN/KK/P

١٤.٥١.١١٣.٢١٦.٦١.١١٤.٠القیم القیاسیة
١٥.٩١٦.٩١٣.٨١٥.٦١٦.٦١٣.٣معامل االختالف

DRIS APPLICATION IN FENUGREEK (Trigonella foenum-graecum L.)
Mothafer   A.  Al-Mosuly Adnan Abdul Wahab
College of Agric. and Forestry, IRAQ. Mosul  Univ.

ABSTRACT
Fenugreek seeds were planted in the field is yards (2x2 square meters) of soil

type Silty Loam, using 4 levels each of nitrogen zero, 50, 80, 120 kg N. ha -1 and
phosphorus zero,50, 120,200 kg P. ha -1 and potassium zero, 50, 120, 170 kg K. ha -

1 and three replicates, samples were taken from the shoots of the plant in the middle
of plant age and to the extent where the nutrients nitrogen , phosphorus and
potassium. At the end of the experiment as the sum of fruits and oil in the fruits,
was applied to the DRIS (Diagnosis and Recommendation Integrated System) on
the results obtained, it holds twice the first fruits of the production function and the
second time the oil in the fruits, is the precedent applied science for the first time to
plant coriander, has demonstrated the use of DRIS system in the shoots its
effectiveness and success in diagnosing the status of nutrient set for the production
of plants and succeeded in the selection of optimum fertilizer recommendation gave
the best balance diet with the best sum of fruits and holds oil once again, and this
has gained the status of flexibility in the DRIS diagnosis, where the researcher and
farmer plenty of time to avoid the lack of diagnostic elements as specific elements
for the production of fruit or the production of oil in the fruit. Corresponding values
in the standard coriander leaf N/P , N/K , K/P 14.5, 1.10, 13.2 in the case of the
sum of seeds and 16.6 , 1.10 , 14.0 when the sum of the oil. And thus can be this
way - to some extent - to identify the user for each element Index and give the
values of standard suitable Norms and thus a special Chart Drawing results of the
study is the first globally to plant coriander. The highest sum of the seeds of 1618

٨N50P120K170١٤٧.٥٧١٠٠+١+٢-٤.١٨٠.٢٨٣.٨٦١٤.٦١.٠٨١٣.٥
٩N50P120K120٣٨٧.٣٩٩٨-١+٤-٣.٩٤٠.٢٨٤.٤١١٤.١٠.٨٩١٥.٨
١٠N80P120K120٤١٢٧.٠٨٩٤-٦+٢-٤.٠٨٠.٣٤٤.٣٨١٢.١٠.٩٣١٣.٠
١١N120P120K120٥١٠٧.١٩٩٥-٣+٢+٤.٤٤٠.٢٩٣.٩٤١٥.٠١.١٣١٣.٣
١٢N160P120K120١١٢٢٧.١٤٩٤-٤+٧+٤.٦٠٠.٢٤٣.٤٩١٨.٨١.٣٢١٤.٣
١٣N80P50K120١٨٧.٤٠٩٨+٣+٤-٣.٦٥٠.٢٥٣.٦٧١٤.٦٠.٩٩١٤.٧
١٤N80P200K120٨١٦٧.٣٧٩٧-٦+٢+٤.٤٣٠.٣٢٤.١٨١٣.٩١.٠٥١٣.١
١٥N80P120K50٥١٠٧.١٢٩٤-٢+٣+٤.٦٥٠.٣٠٤.١٦١٥.٣١.١١١٣.٧
١٦N80P120K170٤٨٦.٩٤٩٢-١+٣+٤.٦٦٠.٣١٤.٣٧١٥.١١.٠٧١٤.٢
١٧N120P200K170٢٠٤٦.٣٥٨٤-٢+٤.٧٦٠.٣١٤.٣٠١٥.٥١.١١١٣.٩

NORMS١٦.٦١.١١٤.٠القیم القیاسیة       
.C.Vمعامل االختالف  %١٥.٦١٦.٦١٣.٣
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kg. Ha -1 when the transaction N120P120K120 , and the highest production of oil in the
seeds of 7.57 % when the transaction N50P120K170, compared with the treatment
N0P0K0 witness the fruits of 981 kg. ha -1 and 6.74 %..
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.موصلكلیة الزراعة والغابات، جامعة ال

)ترجمة( ). ٢٠٠٠(
.للطباعة والنشر، جامعة الموصل

بار نظام ). ٢٠٠٠( DRISاخت
.عة بغدادأطروحة دكتوراه، كلیة الزراعة، جام

،خلف هللا
خضروات ) . ١٩٨٦( ل بوعات " .وإنتاج" ا مط ل ار ا د

.مصر. اإلسكندریة. الجدیدة
)٢٠٠١ .(NPK
.، أطروحة دكتوراه، كلیة الزراعة، جامعة بغدادDRISالرسوبیة باستخدام نظام 

)١٩٨٧ .(
.جامعة الموصل

. . ). ١٩٨٨(د الرزاق
.مصر_ اإلسكندریة . منشأة المعارف. فوائدھا
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لبستنة ٤٥٦رقم  .ا
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