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

حاصل الثمار والزیت -٢
مظفر أحمد الموصلي

جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات 

الخالصة
)١xلتربة) متر مربع٢Silty Loam

١٥/١٠/٢٠٠٦ ،
N0P0K0وN60P30K20وN90P45K30وN120P60K40.-١

٢.٥ %
٣.٥و٢.٥و١.٥و٠.٥٠و %  ٠.٥% ٠.٥زنك و% ٢.٥و

نت النتائج ١٥/٥/٢٠٠٧/غم :، وكا
٤٩.٢٠رشا و١-.١٥٦.٦٢-.٤١٠٠رشا و ١-.٤٣٥٥

غرام ١٠٠/ مل ١.٣٥فكان الزیت، أما نسبة لتر/غم٢.٥+ N90P45K30أرضا عند المعاملة  ١-ھكتار.لتر
.N60P30K20 +M1.5أرضا عند المعاملة غرام ثمار١٠٠/ مل ١.٢٥رشا و ثمار

المقدمة
L.vulgareFoeniculum(Fennel)ـ

نوعا Apiaceae٢٥٠االستخدامات الطبیة والعطریة والغذائیة 

)٣٩ (
مضاني( لر ). ١٩٩٩،ا

كونھ نباتاً طبیاً وتغذویاً وواحدا من النباتات الشتویة العالم على ھذا النبات التي أجراھا المتخصصون في دول 
مصرالم اء  -Atta(باستثن

Aly،١٩٩٩(.)٢٠٠١ (
ا) ٢٠٠٥(نوالحفوظي وآخرالذي درس النواحي الكیمیائیة لزیت ھذا النبات و

االنباتیة على الحبة الحلوة، مع العلم أن النبات یزرع الیوم في مساحات الب
–وان كنا ال نملك إحصائیة دقیقة –

الحبة الحلوة من اجل الحصول على ن
-Abad Elوجد ، لقد 

Kader)١٩٩٢ ( في تربة من نوعالحبة الحلوةبزارعتھ نباتClay)N
P K( املة لمع األسمدة ١-.كغم٦٠K+١٢٥P+ ٢٥٠Nأن ا سوبر و( من 

) و
آخروKhan). (مقارنة مع معاملة المقارنة  تربة  ) ١٩٩٢(نو Sandy  Loamفي 

١-.٥٠+فسفور ٤٠+٩٠

٦٠N +٢٧P+٥٠K.-١

) ٢٠٠٣(وآخرونAshorabadالباحثون ،)(
١-ھكتار.كغم٨٠و٦٤و٨٠كان عند ) KوPوN(العناصر 

المعاملة إن) ٢٠٠٥(% ٨و١٤و٩٣
N120P30K20Silty Loam املة لمع تربة N120P30K40وا أعلى أعطت Clay Loamفي 

الحلوةلنبات  ، الحبة 
BaileyوNelson)١٩٩٨ (

٢١/١٢/٢٠٠٩وقبولھ ٣٠/٩/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
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لغم(أن معالجة النقص بالعناصر الصغرى للنباتات یتم بالرش على المجموع الخ ٦٢) لتر/م
Fe٤٠وMn٥٦وZn١٥٩وCuفي

) ١٩٩٧(Khattabووجد
١٥٠٠و١٠٠٠و٥٠٠صفر و ) () (مغذي 

آخرونBishrوذكر.١٠٠٠/ غرام ) ١٩٩٨(و
لغمNigella sativa٥٠البركة  /م

/ ١٥٠و٧٥
) غم لكل نبات(زیادة في البذور الصغرى الثالثة مجتمعة كان لھ اثر بالغ في الحصول على 

و Khattabووجد ، 
Omer)١٩٩٩ (

لمغذي  لول ا مح ل تات با و ٣٠٠و ٢٠٠و ١٠٠) د-فوالذ(النبا
ولقلة. ٤٠٠٢٠٠

الحبة الحلوةبنباتالدراسات المتعلقة 

.على المفردات المدروسة) تسمید ورقي وتسمید ارضي(

مواد البحث وطرائقھ
لحلوةلیة لنباتزرعت الساللة المح بة ا Foeniculum  vulgareالح L.)لعراق ) ا

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

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

١١٣٤-كغم.كربونات الكالسیوم غم٧.٤)١:١(pHاألس الھیدروجیني 
١١٨-كغم.مالمادة العضویة غ١١.٠٦-م.دسي سیمنز) ١:١(التوصیل الكھربائي 

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

قدر ). ١٩٨٢(ن وآخروPageھذه الصفات استناداً إلى طریقة رتقد
ثم تم ) ١٩٨٧()١٩٨٠(AOACوفقا)Clevenger(استخدام جھاز ب

تمت .  .١٠٠من خالل ضرب) ١-ھكتار.لتر(تحویل النسب إلى صیغة كمیة 
. ٢٠٠٦) ١٩٨٨() أكتوبر(الزراعة في الخامس عشر من شھر تشرین أول 

.في كل جورةنبات واحدالىخفت النباتات واإلبقاء 
RCBD)) (Randomized Complete Block Designer(

حللت النتائج ) ١٩٨٠الراوي وخلف هللا،(
نظاوكذلك القیم اإلحصائیة األخرى ) ١٩٧٧الراوي،()٠.٠٥(الحدود وعند درجة احتمالیة  ام  تخد SASم باس

)٢٠٠١.(
) (:كبرى ر الالعناص:أوال 

N0P0K0وN60P30K20وN90P45K30وN120P60K40استخدام ١-.كغم " N% ٤٥"(ب
K% ٤٣" "  P% ٩" مصدر للنتروجین والسوبر فوسفات األحادي  

(: األولى: ). مصدر للبوتاسیوم" 
(٣بعد : )  

). السماد
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تخدمة في الدرا: العناصر الصغرى:ثانیاً  لمس ا التربة  م فحص  ت
DTPA ()TEA (Black(الصغرى 

ووجد فیھا ،باستخدام جھاز الطیف الذري) ١٩٦٥(
ppmالنحاسالمنغنیزالزنكالحدید

٢.٨٠.٦١.٨٠.٣٥القیم المقاسة
٤.٠١.٠٢.٠٠.٥٠القیم الحرجة

)٢٠٠٣(وتم مقارنتھا مع القیم الحرجة المأخوذة من  ایكاردا 
: العناصر الصغرى، لذا عمل خلطة من األسمدة التالیة 

Ferrous SulfateFeSO4.7H2Oحدید        مصدر للحدید     %   ٢٠
Zinc SulfateZnSO4.H2Oزنك        مصدر للزنك%  ٢٥

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

)نحاس%  ٠.٥منغنیز   و % ٠.٥زنك  و  %  ٢.٥حدید  و % ٢.٥( وبنسب 
:ل للحسابات مثا

السماد             الحدید

١٠٠٢٠
X٢.٥

X =١٢.٥٠
FeSO4.7H2O

)٣.٥،  ٢.٥،  ١.٥،   ٠.٥٠) ٢٦.٣٦/
)خمسة تراكیز(
:فت ھذه التراكیز بطریقتینأضی) تذاب كل كمیة بالغرام في لتر ماء(

)تشبیع المجموع الخضري باستخدام البخاخ(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 أیضا٥٠سمید األرضي أي كان نصیب كل نبات من الت

عمر () ١٠٠(بعد : ) ٥٠(بعد : األولى:  وعلى دفعتین
)أیام٢١٠النبات 

:وبذلك أصبح لدینا ) في كل دفعة نصف الكمیة(
معاملة٢٠=  مستویات عناصر صغرى  رشا   x٥مستویات عناصر كبرى ٤
معاملة٢٠=  مستویات عناصر صغرى أرضا  x٥ت عناصر كبرى مستویا٤

٣وعدد المكررات  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) غرىعناصر ص(معامالت التسمید
M0- MG0.5–MG1.5-MG2.5–MG3.5األرضي) عناصر صغرى(معامالت التسمید

-N120P60K40N90P45K30-N60P30K20-N0P0K0معامالت التسمید بالعناصر الكبرى
تم ري
خضر (من كل لوح وذلك عند وصول الحصاد تم قلع النباتات عند.ریات أسبوعیا األ ون  ل ال

بساط ع المجموع الخضري حیث تم وض،١٥/٥/٢٠٠٧بتاریخ ) إلى البني لى  ع
ت ) ١-.كغم(في أكیاس ووضعت. فرطت الثمار

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

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

للعناصر الصغرى) مجموع خلطة األسمدة(غرام ٢٦.٣٦
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)٢م٢() ٢٠(
.متر مربع١٠٠٠٠یساوي 

النتائج و المناقشة
اصر NPK) ٢(: ١-.حاصل الثمار لعن وا

)N90P45K30 +M2.5 ()١٩٠(% عندMF2.5و)عند %) ١٧٣
MG2.5 .)٢٧٨٠() ٣٠١٨(

. األرضي للعناصر الصغرىفي التسمید ) ١-ھـ.كغم(
Atta-Aly)١٩٩٩ (وKandil)٢٠٠٢ (وAshorabad)٢٠٠٣ (وGarg)٢٠٠٤ (
.من وجود تفوق بحاصل الثمار عند التسمید) ٢٠٠٥(والموصلي 

رضاتأثیر مستویات العناصر الكبرى  والصغرى:)٢(الجدول  أ لكليفي أو حاصل ا ال
لنبات الحبة الحلوة) ١-ھـ.كغم(للثمار 

طریقة
االستخدام

الصغرى
لتر/غم

١- ھـ.كغمالعناصر الكبرى 
المعدل N0P0K0N60P30K20N90P45K30N120P60K40

رشا

M0٢٣٦٧د ھـ٢٦٣٦د٢٨١٠ھـ٢٥٢١ز١٥٠٠
MF0.5٢٧٢١د٢٧٥٥ج٣١٣١د٢٨٥٤و٢١٤٤
MF1.5٣١٨٠ج٣٣٩٠ب٣٨٥٠د٢٩٢٥ھـ٢٥٥٥
MF2.5٣٦٠٣ب٣٩٥٥أ٤٣٥٥ج٣٢٠٠د٢٩٠٠
MF3.5٣٢٢١ج٣٤٦٥ب ج٣٦٥٠ج٣١٣١د ھـ٢٦٣٦
٢٣٤٧٢٩٢٦٣٥٥٩٣٢٤٠٣٠١٨المعدل

أرضا

M0٢٣٦٧د ھـ٢٦٣٦د٢٨١٠د ھـ٢٥٢١ح١٥٠٠
MG0.5٢٥٧٣د٢٨٥٤دج ٢٩٠٠د ھـ٢٦٣٦و ز١٩٠٠
MG1.5٢٨٩٦ج٣٠٢٣ب٣٦٠٠د٢٨٠٠و٢١٥٩
MG2.5٣١٩١ج٣٣٩٠أ٤١٠٠ج٣١٣١و٢١٤٤
MG3.5٢٨٧٣ج٣٢٢٠ب٣٨١١د ھـ٢٦٣٦و ز١٨٢٥
١٩٠٦٢٧٤٥٣٤٤٤٣٠٢٥٢٧٨٠المعدل

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

٠.٠٥

NPKأن

)Havlin،آخرون ) ١٩٩٠و
الفسفور في تكوین وانقسام

ط 
)

) ٤(أن)١٩٨٨
خضري(األول  ل نمو ا رضيأما). ال األ

أوإضافةأنإلىالعناصر الكبرى إضافة 
)MengelوKirkby ،

). ١٩٩٧(Khattab، وھذه النتائج تشابھ نتائج )١٩٨٧
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) ٣(:)١-.() ثمار١-غم١٠٠. مل(نسبة الزیت 
ن) ثمار١-غم١٠٠. مل(

)N60P30K20 +M1.5 ( معامالت
MG1.5%)٤٧(و MF1.5عند %)٥٩(

اصر ل NPKدور عن
أماإنتاج المركبات الثانویة الالذي تشجعفي زیادة تصنیع وتراكم الكاربوھیدرات 

لجزء ) ٣و٢نال( ا
على ، )النمو الخضري(األول 

 .
)Randhawaو١٩٨١Khanو١٩٩٢Atta-Alyو١٩٩٩Kandil
).٢٠٠٤، Gargو٢٠٠٣واخرون، Ashorabadو٢٠٠٢،

رضا: ) ٣(الجدول  أ نسبفيأو
لنبات الحبة الحلوة) ثمار١-غم١٠٠. مل(

طریقة
االستخدام

الصغرى
لتر/غم

١- ھـ.كغمالعناصر الكبرى 
المعدل N0P0K0N60P30K20N90P45K30N120P60K40

رشا

M0٠.٨٨ز٠.٨٥ز٠.٨٥و٠.٩٥ز٠.٨٥
MF0.5٠.٩٤ز٠.٨٥و٠.٩٥ھـ١.٠٠و٠.٩٥
MF1.5١.١٤ھـ١.٠٥د١.١٥أ١.٣٥ھـ١.٠٠
MF2.5١.٢٤ج١.٢٥ب١.٣٠ج١.٢٥د١.١٥
MF3.5١.١٦د١.١٥ج١.٢٥ج١.٢٥ھـ١.٠٠
٠.٩٩١.١٦١.١٠١.٠٣١.٠٧المعدل

أرضا

M0٠.٨٨د٠.٨٥د٠.٨٥ج د٠.٩٥د٠.٨٥
MG0.5٠.٩٩ج د٠.٩٥ج١.٠٠ب١.١٥د٠.٨٥
MG1.5١.١٠ج١.٠٠بأ ١.٢٠أ١.٢٥ج د٠.٩٥
MG2.5١.١٦ب١.١٥أ ب١.٢٠أ١.٢٥ج١.٠٥
MG3.5١.٠١ج د٠.٩٥ج١.٠٠ج د٠.٩٥ب١.١٥
٠.٩٧١.١١١.٠٥٠.٩٨١.٠٣المعدل

تقارن قیم كل مجموعة من المتوسطات مع بعضھا عمودیا
ذات حرف مشترك ال تختلف معنویا ) رشا أو أرضا(القیم في المجموعة الواحدة 

٠.٠٥

فإنھا تتأثر بنسبة الزیت وكمیة حاصل الثمار، ویبدو ان حاصل ) ٤الجدول (١-ھـ.لتركمیة الزیتأما
N90P45K30+M2.5الثمار

و، ١-.١٢.٧٥و٤٩.٢٠رشا و ٥٦.٦٢
).١٩٩٩(Omerو Khattabو ) ١٩٩٧(Khattabھذه النتائج وجدھا . أرضا٢٨.٩٥رشا و٣٣.٠٢

رضا:)٤(الجدول  أ فيأو
)محسوب من معدالت حاصل الزیت والثمار(الحبة الحلوة لنبات)١-ھـ.لتر(

طریقة
االستخدام

الصغرى
لتر/غم

١- ھـ.كغمالعناصر الكبرى 
المعدل N0P0K0N60P30K20N90P45K30N120P60K40

رشا
M0١٢.٧٥٢٣.٩٥٢٣.٨٩٢٢.٤١٢٠.٧٥

MF0.5٢٠.٣٧٢٨.٥٤٢٩.٧٤٢٣.٤٢٢٥.٥٢
MF1.5٢٥.٥٥٣٩.٤٩٤٤.٢٨٣٥.٦٠٣٦.٢٣
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MF2.5٣٣.٣٥٤٠.٠٠٥٦.٦٢٤٩.٤٤٤٤.٨٥
MF3.5٢٦.٣٦٣٩.١٤٤٥.٦٣٣٩.٨٥٣٧.٧٥
٢٣.٦٨٣٤.٢٢٤٠.٠٣٣٤.١٤٣٣.٠٢المعدل

أرضا

M0١٢.٧٥٢٣.٩٥٢٣.٨٩٢٢.٤١٢٠.٧٥
MG0.5١٦.١٥٣٠.٣١٢٩.٠٠٢٧.١١٢٥.٦٤
MG1.5٢٠.٥١٣٥.٠٠٤٣.٢٠٣٠.٢٣٣٢.٢٣
MG2.5٢٢.٥١٣٩.١٤٤٩.٢٠٣٨.٩٩٣٧.٤٦
MG3.5٢٠.٩٩٢٥.٠٤٣٨.١١٣٠.٥٩٢٨.٦٨
١٨.٥٨٣٠.٦٩٣٦.٦٨٢٩.٨٧٢٨.٩٥المعدل

THE EFFECT OF MICRO-ELEMENTS ON GROWTH, FRUITS AND OIL
FENNEL PLANT Foeniculum  vulgare L

2- FRUITS AND OIL
Mothafer   A.  Al-Mosuly

Dept. of Soil Sci. College of Agric. and Forestry, Mosul  Univ., IRAQ

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: Fruit holds 4355 kg. foliar spray
ha -1 and 4100 kg. ha -1 to the ground and the amount of oil, 56.62 liters. foliar spray
liter. ha -1 and 49.20 liter. ha -1 to the ground when the transaction N90P45K30 + 2.5
gm . liter -1, while the proportion of oil was 1.35 ml / 100 grams fruits of foliar
spray and 1.25 ml / 100 grams fruits of the ground when the transaction N60P30K20 +
M1.5.
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