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النمو الخضري وحاصل الثمار والزیت لنبات الحبة الحلوةفيتأثیر العناصر الغذائیة الصغرى 
L.Foeniculum  vulgare

و الخضريمالن-١
مظفر أحمد الموصلي 

جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات 

الخالصة
)١xع ) متر مربع٢Silty Loam

باستخدام ، ١٥/١٠/٢٠٠٦
N0P0K0وN60P30K20وN90P45K30وN120P60K40.-١

٢.٥ %
٣.٥، ٢.٥و١.٥و٠.٥٠ونحاس%  ٠.٥و % ٠.٥زنك و%٢.٥و

وضحت، ١٥/٥/٢٠٠٧، حصدت النباتات في كراراتتوبثالث ،وأرضالتر رشا/غم نباتاتتفوق: النتائج أ
لمعاملة  الخضري  جموع/٢.٥+ N90P45K30ا
٢٤٨٨رشا و ١-.كغم٣٦٩٠ووزنھا الجافأرضا ١-ھكتار.كغم٢٨٢٣٥رشا و١-ھكتار.كغم٣٣٢١٢

.أرضا٢٨.٦رشا و ٣٠.٤عدد النورات الزھریة لكل نبات  وأرضا١-ھكتار.كغم

المقدمة
لحلوة ات ـب بة ا (Fennel)الح

L.vulgareFoeniculumوینتمي للعائلة الخیمیة والغزنایجالشماروالسنوتوالشمر;ولھ عدة مسمیات
)Apiaceae(  ، أشارSimon وآخرون)دخل في الحبة الحلوةإن أوراق نبات ) ١٩٨٤ لمجففة ت ا لخضراء و ا

وجد لقد .
Abad El-Kader)لحلوة) ١٩٩٢ بة ا Clayالح

١-ھكتار.كغم٦٠K+١٢٥P+ ٢٥٠Nأن المعاملة ) NPK(مختلفة من 

كبریتات وسوبر فوسفات الكالسیومو
) .(Khan

آخرو تربة  ) ١٩٩٢(نو املة Sandy  Loamفي  لمع ام ا تخد ٥٠+فسفور ٤٠+٩٠أن اس
لرطبة وعدد وزان١-ارھكت.بوتاسیوم كغم ا افة و الج

٦٠N +٢٧P+٥٠K١-.كغم

Clay LoamوSandyالحبة الحلوةفي مصر نبات ) ٢٠٠٢(Kandilودرس ،المقارنة
٥٠+ ٤٠P+ من نترات األمونیوم ٢٥٠Nي بمستوىئمع استخدام تسمید كیما

Kاذ، ١-ھكتار.من كبریتات البوتاسیوم كغم
Clay   Loamمقارنة مع غیر المسمدة، وأعطت تربة

) NPK() ٢٠٠٣(وآخرونSandy.Ashorabadتربة 
ان عند  املة ) ٢٠٠٥(١-.كغم٨٠و٦٤و٨٠ك لمع N120P30K20ان ا

Silty Loam املة لمع تربة N120P30K40وا في الClay Loamفي  لى معدل  أع أعطت 

أن معالجة النقص بالعناصر الصغرى للنباتات یتم بالرش على المجموع ) ١٩٩٨(NelsonوBaileyأوصى
لغم( آخروBishr(، وذكر١٥٩Cuو٥٦Znو٤٠Mnو٦٢Fe) لتر/م ) ١٩٩٨، نو

Nigella sativa
١٥٠و٧٥وصفر/ملغم٥٠بتركیز

أن إضافة العناصر الصغرى الثالثة مجتمعة كان لھ اثر .فدان/ كغم

٢١/١٢/٢٠٠٩وقبولھ ٣٠/٩/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 

) ١٩٩٩(Omerو Khattabووجد ، على النمو
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) د-فوالذ(رش النباتات بالمحلول المغذي باستخدامالحبة الحلوة
. ٢٠٠جزء بالملیون أن ٤٠٠و٣٠٠و٢٠٠و ١٠٠و

تعلقة  لم ات ا اس در ل لة ا لحلوةبنبات ولق بة ا صغرى الح
)

.المدروسةصفاتعلى ال) ورقي وتسمید ارضي

ھقائوطربحثمواد ال
لحلوةزرعت الساللة المحلیة لنبات بة ا Foeniculum  vulgareالح L.)لعراق ) ا

٢في١حواضفي أ) Torrefluvient(مصنفة ) Silty Loam(في تر
٢٥المسافة بین جوره وأخرى وبین خط وآخر كانت )١٩٨١(وحسب توصیة حسین متر 
)١(الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة الجدول . ١-ھكتار.كغم١٠

یائیة والفیزیائیة لتربة الدراسةبعض الصفات الكیم): ١(جدول ال
القیمةالصفةالقیمةالصفة

١١٣٤-كغم.غمكربونات الكالسیوم٧.٤)١:١(pHاألس الھیدروجیني 
١١٨-كغم.المادة العضویة غم١١.٠٦-م.دسي سیمنز) ١:١(التوصیل الكھربائي 

١٢٠٣- كغم.غمالرمل ١٢٤.٥-كغم.شحنة.سنتي مولالسعة التبادلیة الكتیونیة 
١٥٤٤-كغم.غمالغرین١٤٠.٣- كغم.النیتروجین الجاھز     ملغرام
١٢٥٤- كغم.غمالطین١١٥.٣- كغم.الفسفور الجاھز        ملغرام
Silty Loamالنسجة           ١١٨٠- كغم.البوتاسیوم  الجاھز    ملغرام

مس عشر من ). ١٩٨٢(ن وآخروPageتم تقدیر ھذه الصفات استناداً إلى طریقة ا لخ في ا اعة  لزر مت ا ت
. ٢٠٠٦) ١٩٨٨(حسب توصیة أبو زید ) أكتوبر(شھر تشرین أول

.في كل جورةنبات واحد
RCBD) (Randomizedالكاملة  Complete Block Designer)١٩٨٠ (
٠.٠٥النتائج 
.٢٠٠١، SASم باستخدام نظاوكذلك القیم اإلحصائیة األخرى ) ١٩٧٧(الراوي

ربعةأأضیفت:كبرى العناصر ال:أوال 
N0P0K0وN60P30K20وN90P45K30وN120P60K40٤٥"الیوریا باستخدام ١-ھكتار.كغم %N " مصدر

" K% ٤٣" و"  P% ٩" و
(بعد شھر من الزراعة : األولى:أرضا على دفعتین. مصدر للبوتاسیوم

). ما تبقى من كمیة السماد(أشھر من الزراعة٣بعد : والدفعة الثانیة)  الفوسفاتي ونصف السماد البوتاسي
لصغرىقبل الزراعة تربة الدراسة تحلیلتم :العناصر الصغرى:ثانیاً  استخدامر ا ب

)DTPA ()TEA (Black)باستخدام ) ١٩٦٥
ووجد فیھا ،جھاز الطیف الذري

ppmالنحاسالمنغنیزالزنكالحدید
٢.٨٠.٦١.٨٠.٣٥القیم المقاسة
٤.٠١.٠٢.٠٠.٥٠القیم الحرجة

، )٢٠٠٣(من  ایكارداةمأخوذاللحرجة القیم امع وقورنت
: لذا تم عمل خلطة من األسمدة التالیة، العناصر الصغرى

Ferrous SulfateFeSO4.7H2Oمصدر للحدید     حدید  %  ٢٠
Zinc SulfateZnSO4.H2Oمصدر للزنكزنك   %  ٢٥

MnSO4. 4H2O   Manganese sulfateمصدر للمنغنیز  منغنیز%٢٨
Copper sulfateCuSO4. 5H2Oمصدر للنحاسنحاس%٢٤

نحاس%  ٠.٥منغنیز   و % ٠.٥زنك  و  %٢.٥و حدید% ٢.٥وبنسب  
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:مثال للحسابات 
الحدیدالسماد    

١٠٠٢٠
X٢.٥

X =غرام من ١٢.٥٠FeSO4.7H2O
)٣.٥،  ٢.٥،  ١.٥،   ٠.٥٠) ٢٦.٣٦/

)خمسة تراكیز(
:أضیفت ھذه التراكیز بطریقتین)تذاب كل كمیة بالغرام في لتر ماء(

)بیع المجموع الخضري باستخدام البخاختش(رشا 
). یوزع على ارض اللوح المزروع فیھ النباتات المعنیة بطریقة السقي(وأرضا 

نبات، ٢٠) لتر٢(مل ٢٠٠٠والتسمید األرضي . مل لكل تركیز٥٠رش كل نبات بمقدار 
. مل أیضا٥٠أي كان نصیب كل نبات من التسمید األرضي 

اعة١٠٠بعد : من الزراعة   والدفعة الثانیة یوم ٥٠بعد : األولى:تینوعلى دفع لزر (من ا
)أیام٢١٠

:لدینا أصبح وبذلك )في كل دفعة نصف الكمیة(
معاملة٢٠=  رشامستویات عناصر صغرىx٥مستویات عناصر كبرى ٤
معاملة٢٠=  أرضامستویات عناصر صغرىx٥مستویات عناصر كبرى ٤

٣المكرراتوعدد ٤٠=  أي عدد المعامالت  
وحدة تجریبیة ١٢٠= عدد الوحدات التجریبیة  

M =عناصر صغرى
F = رش(تسمید ورقي(

G  =تسمید ارضي
M0- MF0.5 – MF1.5- MF2.5 –MF3.5 الورقي) عناصر صغرى(معامالت التسمید
M0- MG0.5–MG1.5-MG2.5–MG3.5األرضي) عناصر صغرى(معامالت التسمید

-N120P60K40N90P45K30-N60P30K20-N0P0K0 ،
عند .المحصول ریاً تكمیلیاً 

لى مرحلةلك عند وصول من كل لوح وذالحصاد تم قلع النباتات  مار إ لث ) (ا
خضري ١٥/٥/٢٠٠٧ ل لمجموع ا ل رطب  ال لوزن  ا لحساس الوحسب  مي ا رق

ثم )٧٠–٦٥() غم(
).-٥)١

. ١٥/٤-١نباتات من كل لوح وللفترة 

النتائج و المناقشة
اق عند عمر + أخذت أوزان رطبة وجافة سیقان : ١-ھكتار.وزن المجموع الخضري كغم ١٨٠أور

، ٣و٢م٢١٠
N90P45K30+MF2.5

N0P0K0 +M0٢٠٧٠و % ١٤٦٧ %
)٢(:

الحبة الحلوةلنبات ) ١-ھكتار.كغم(الرطب للمجموع الخضري
طریقة

االستخدام
الصغرى

لتر/غم
١-ھكتار.كغمالعناصر الكبرى 

المعدل N0P0K0N60P30K20N90P45K30N120P60K40

ارش
M0٧٠٧٣وز٨١٥٩دھـ١١٥٥٥وز٦٤٥٦ز٢١٢٠

MF0.5١٢٣٥٧١٥٤٨٢د ھـ ب٢٥٢١٢ج١٩١٢٣و٥٢٣٦
MF1.5٢٦٦٨٠ب٢٦٦٢٤أ٣٠٣٦٥أ٣١١٤٧ج١٨٥٨٤

X =غرام من ١٢.٥٠FeSO4.7H2O
ZnSO4.H2Oغرام من ١٠.٠٠=  

MnSO4. 4H2Oغرام من ١.٧٨=   
CuSO4. 5H2Oغرام من    ٢.٠٨= 

٢٦.٣٦) (
الصغرى
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MF2.5٢٢٨٣٢ب ج٢١٤٢٣أ٣٣٢١٢ب٢٢٥٤٦د١٤١٤٧
MF3.5١٧٤١٢ج١٨٥٨٤ب٢٢٥٤٦د١٦٩٦٣دھـ١١٥٥٥
١٠٣٢٨١٩٢٤٧٢٤٥٧٨١٧٤٢٩١٧٨٩٦المعدل

أرضا

M0٧٠٧٣ھـ٨١٥٩د١١٥٥٥ھـ و٦٤٥٦ز٢١٢٠
MG0.5١٥٠٢٢ج١٦٩٦٣أب٢٤٢١٠ج د١٤٦٥٤و٤٢٦٠
MG1.5٢٠٥٤٩ب٢٠٢٣٢أ٢٦٥٣٩أب٢٥٢١٢د١٠٢١٢
MG2.5٢٣٠٥٥أب٢٥٢١٢أ٢٨٢٣٥أ٢٦٥٣٩د١٢٢٣٣
MG3.5١٥٥٦٢ج١٧٨٦٥ب٢١٥٦٨د١٣٦٥٤ھـ٩١٥٩
٧٥٩٧١٧٣٠٣٢٢٤٢١١٧٦٨٦١٦٢٥٢المعدل

تقارن قیم كل مجموعة من المتوسطات مع بعضھا 
) رشا أو أرضا(القیم في المجموعة الواحدة 

٥%

في الوزن الجاف أوأرضاوالتداخل بینھما رشا تأثیر مستویات العناصر الكبرى  والصغرى:)٣(الجدول 
الحبة الحلوةلنبات ) ١-ھكتار.كغم(للمجموع الخضري

طریقة
االستخدام

الصغرى
لتر/غم

١-ھكتار.كغمالعناصر الكبرى 
المعدل N0P0K0N60P30K20N90P45K30N120P60K40

رشا

M0٥٩١ز٧٤١ز٨٨٨ح٥٦٤ط١٧٠
MF0.5١٢٧٦و١٠٢٩ج٢٢٩٢ھـ١٣٦٦ح٤١٥
MF1.5٢٣٥٢ج٢١٨٧ب٢٥٣٠أ ب٢٨٣١ج د١٨٥٨
MF2.5٢٢٧٤ج د١٧٨٤أ٣٦٩٠ج٢٠٤٩د١٥٧١
MF3.5١٨١٢ج٢٠٦٤ب٢٥٠٥د١٦٤٦و١٠٣١
١٠٠٩١٦٩١٢٣٨١١٥٦١١٦٦١المعدل

أرضا

M0٥٩١ز٧٤١ز٨٨٨ح٥٦٤ط١٧٠
MG0.5١٣٢٠د١٥٦٢ب٢٠٢١دھـ١٣٤١ح٣٥٤
MG1.5١٨٧٠ج١٨٥٤أب٢٢٦٦أ٢٣٥٦ھـ و١٠٠٢
MG2.5٢٠٨٩أ٢٤٢٢أ٢٤٨٨أ٢٣٣٣ھـ١١١١
MG3.5١٣٠٦دھـ١٣٦٩ج١٨٧٤ھـ١١٣٦ز٨٤٤
٦٩٦١٥٤٦١٩٠٧١٥٩٠١٤٣٥المعدل

تقارن قیم كل مجموعة من المتوسطات مع بعضھا عمودیا
ذات حر) رشا أو أرضا(القیم في المجموعة الواحدة 

٥%
٥% .N90P45K30+MG2.5

. N0P0K0+M0% ١٣٦٤و % ١٢٣٢
في األوزان الرطب
) العناصر الكبرى والصغرى(العناصر المغذیة 

التي أعطت بدورھا زیادة نشاط العملیات الحیویة وتنظیم مستوى الھرمونات النباتیة التي ت

)١٩٨٢
).٢٠٠٥(و الموصلي)٢٠٠٢(Kandilوھذا ما وجده ). ١٩٩٩والنعیمي، 

%) ٨(ھا 
)F) (١٧٨٩٦ ()G) (١٤٣٥() ١٦٦١()  ١٦٢٥٢ (

. للوزن الجاف١-ھكتار.كغمعند األرضي 
المجموع الخضري تمتصھا أنسجة النباتات مباشرة مخ
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لصحاف، ( ) ١٩٨٩ا
الحبة الحلوةوالجاف تعد من المؤشرات اإلنتاجیة كون أوراق نبات 

آخرون، (Simonاالستخدامات ومنھا إعطاء  و
).١٩٩٧(Khattabوھذا ما وجده ). ١٩٨٤

.-٤(: ١ ()N90P45K30+M2.5 (
)N0P0K0+M0 (

)١٨٧(%MF2.5و)١٧٠(%MG2.5)٢٠.٩ (
.نورة زھریة لكل نبات) ٢٠.٢(األرضي 

أرضا: ) ٤( فيأو
الحبة الحلوةت الزھریة لكل نبات لنبا

طریقة
االستخدام

الصغرى
لتر/غم

١-ھكتار.كغمالعناصر الكبرى 
المعدل N0P0K0N60P30K20N90P45K30N120P60K40

رشا

M0١٥.٤ھـ١٥.٦ج د٢٠.٧ھـ١٤.٧ز١٠.٦
MF0.5١٩.٢ج د٢٠.٣ب ج٢٤.٢ج د٢٠.٠وز١٢.٢
MF1.5٢٢.٢ب ج٢٥.٠ب٢٧.٦ج د٢٠.٢دھـ١٦.٠
MF2.5٢٦.٠أ٢٩.١أ٣٠.٤ب٢٦.٦د١٨.١
MF3.5٢١.٩ج٢٢.١ب٢٦.٤ب ج٢٤.٠ھـ١٥.٠
١٤.٤٢١.١٢٥.٩٢٢.٤٢٠.٩المعدل

أرضا

M0١٥.٤د ھـ١٥.٦ب د٢٠.٧ھـ١٤.٧ز١٠.٦
MG0.5١٧.٨ج د٢٠.٤ج٢١.٠د١٧.٤و١٢.٢
MG1.5٢٠.٢ب ج٢٣.٤ب ج٢٤.٥د١٨.٠د ھـ١٥.٠
MG2.5٢٤.٣ب ج٢٤.٦أ٢٨.٦ب٢٥.٩د١٨.٠
MG3.5٢٣.٥ب ج٢٣.٠ب٢٦.٨ج٢٢.٧ج٢١.٦
١٥.٥١٩.٧٢٤.٣٢١.٤٢٠.٢المعدل

تقارن قیم كل مجموعة من المتوسطات مع بعضھا عمودیا
) رشا أو أرضا(القیم في المجموعة الواحدة 

٥%

) ٣و٢(
الممتص  وھذه تعمل على تشجیع نشوء وتطور البراع

آخرون Hammanذلك  ). ١٩٩٦(و

) ١٩٨٢(في تكوین النورات الزھ

). ١٩٩٩النعیمي، (
إن اثر العناصر الكبرى والصغرى في زیادة عدد النورات ربما یعزى إلى أثرھا ف

) رشاً (كما ان تفوق التسمید الورقي )١٩٨٨أبوضاحي والیونس، (
لجواري، (النمو الطبیعي للنبات بشكل أفضل داخل النبات ثم یتلو ذلك مساھمتھا في ).٢٠٠٢ا

Ahmed)١٩٨٨ (وAbad El-Kader)١٩٩٢ (
.الحبة الحلوةالذین عملوا على نبات) ٢٠٠٥(والموصلي 
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ABSTRACT
Fruits planted in the field is sweet bean sheets (1x2 m2) of soil type Silty Loam

on 15.10.2006, using four levels of major elements (nitrogen, phosphorus and
potassium) are N0P0K0 , N60P30K20 , N90P45K30 and N120P60K40 kg. ha - 1 by using
urea, single super phosphate and potassium sulfate as a source of elements, with the
elements is small (2.5% Iron , 2.5% zinc ,0.5% manganese and 0.5% copper) are
five levels (0, 0.50, 1.5, 2.5, 3.5) gm.liter -1 foliar spray and land, three iterations ,
harvested plants in 15/5/2007, and the results were : over-treatment N90P45K30 + 2.5
gm . liter -1 of micronutrients, Wet weight of the shoot 33212 kg. foliar spray ha -1

and 28235 kg. ha -1 ground. The dry weight of shoots 3690 kg. foliar spray ha -1 and
2488 kg. ha -1 ground. The number of flowering per plant 30.4 foliar spray and 28.6
ground.

المصادر
)١٩٨٨.(
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DRIS). ٢٠٠٥( الموصلي، مظفر احمد

اج نبات  لحلوةوإنت FENNELFoeniculum  vulgareالحبة ا
.والغابات، جامعة الموصل

موصل--) ٢٠٠٧( ل ا -جامعة 
.العراق

). ١٩٩٩(ألنعیمي، سعد هللا نجم عبد هللا
.والنشر، جامعة الموصل
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