
لمواعيد زراعية ومعدالت بذار  .Trigonella foenum-graecum Lاستجابة نمو وحاصل الحلبة 

. مختلفة

قاسم خليل قاسم
 
 عبد هللا محمد أحمد 

 وزارة الزراعت/ قسم بحىث نينىي الهيأة العامت للبحىث الزراعيت 

 

الخالصة 

ونة األمطار  اجرٌت هذه الدراسة فً محطة بحوث الرشٌدٌة ضمن المنطقة شبه مضم

وذلك  2009/2010و  2008/2009كم شمال مدٌنة الموصل للموسمٌن  5والتً تقع بمسافة ( ملم350-450)

مواعٌد زراعٌة والتً تمت من  4هكتار وتحت /كغم 200، 160، 120، 80، 40معدالت بذار  5لدراسة تأثٌر 

 Trigonellaخر على محصول الحلبة ٌوم بٌن موعد وآ15منتصف تشرٌن الثانً ـ نهاٌة كانون أول ولفترة 

foenum-graecum L.  استخدم تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة(RCBD )أثبتت النتائج .وبثالثة مكررات

هكتار فً /كغم 886و  370تشرٌن الثانً والذي أعطى  15تفوق حاصل البذور فً موعد الزراعة األول 

الزراعة االخرى وأن زٌادة حاصل البذور ٌعود بالدرجة على مواعٌد  2009/2010و  2008/2009الموسمٌن 

بذرة وارتفاع النبات سلك  1000نبات ووزن /عدد القرنات. بذرة 1000نبات ووزن /األساسٌة الى عدد القرنات

هكتار أعلى حاصل للبذور /كغم 120أما بالنسبة لمعدالت البذار فأعطى معدل البذار .سلوكاً مشابهاَ لحاصل البذور

 521-260هكتار أعطى /كغم 200و  40هكتار للموسمٌن بٌنما أقل وأعلى معدل بذار /كغم 947 و 368

نبات /عدد القرنات. هكتار/كغم 200هكتار ألعلى معدل بذار /كغم 686و  248هكتار للموسمٌن ٌقابلهما /كغم

وي فً حاصل البذور بٌن كذلك تبٌن النتائج ظهور تداخل معن. هكتار/كغم 200-40انخفض بزٌادة معدل البذار من 

. 2009/2010مواعٌد الزراعة ومعدالت البذار فً موسم 

 

 المقدمة

سم متفرع واألوراق رٌشٌة مركبة ثالثٌة الورٌقات أزهارها  70-30الحلبة نبات عشبً قائم ٌصل ارتفاعه من 

سم وتحمل  10ر من بٌضاء مصفرة تكون منفردة او على شكل زهرتٌن معاً والثمار تكون بشكل قرون طولها أكث

وتكون البذور صلبة ملساء ولونها أصفر غامق ٌمٌل إلى البنً ( 1974رضوان والفخري، )بذرة  20-10بداخلها 

المرالالذع   وطعمها وتتمٌز بذور الحلبة برائحتها الغٌر مقبولة النفاذٌة القوٌة

أهم  منFoenum-graecamوٌعتبر النوع ( McGee2003وLeon،1994وBermejoو1992قدور،)

تعد معدالت البذار ومواعٌد . األنواع الزراعٌة على االطالق حٌث ٌزرع كمحصول علفً شتوي او إلنتاج البذور

ان الموعد  Khashmelmus 1997الزراعة من العوامل المهمة التً تؤثر فً حاصل بذور الحلبة فقد ذكر 

منتصف تشرٌن أول إلى نهاٌة تشرٌن ثانً أما المناسب لزراعة الحلبة فً وسط السودان هو الفترة الممتدة من 

-1100هـ أعطى حاصل بذور /كغم 150-80ان معدل البذار  1992حكٌم  ة لمعدالت بذار الحلبة فقد ذكر بالنسب

هـ على /كغم 711و  696كان  2006/2007هـ وان معدل إنتاج بذور الحلبة فً تركٌا فً الموسمٌن /كغم 1800

تشٌر معظم المصادر أن الموطن األصلً للحلبة هو جنوب شرق أوربا والدول  (.RÜveyde 2011)التوالً 

 , Sowmya 2002  ،Rajyalakshmi 1999)المطلة على البحر األبٌض المتوسط وشمال وغرب قارة آسٌا 

Shapiro , Gong 2002 )منها دول حوض البحر األبٌض المتوسط  لموتنتشر زراعتها الٌوم فً معظم دول العا

ومن الدول (. Shapiro , Gong 2002، 1997الدبعً والخلٌوي )واسترالٌا واالرجنتٌن وفرنسا  والصٌن

الدبعً )الرئٌسٌة المنتجة للحلبة باكستان وإٌران والهند والصٌن وبرٌطانٌا ومصر وإٌطالٌا ودول شمال أفرٌقٌا 
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حلً وٌتم استٌراد الباقً بصورة كما تزرع فً العراق بكمٌات قلٌلة ال تكفً لالستعمال الم( 1997والخلٌوي، 

فً السنوات األخٌرة تم زراعة الحلبة على نطاق واسع فً شمال العراق فً المنطقة شبه مضمونة .رئٌسٌة من الهند

ملم معظم الحاصل ٌصدر للخارج ولم تجر دراسات  450والمضمونة األمطار أكثر من ( ملم 450-350)األمطار 

ه الدراسة لغرض دراسة تأثٌر مواعٌد ومعدالت البذار فً نمو وانتاجٌة الحلبة على هذا المحصول لذلك أجرٌت هذ

 Trigonellaٌطلق اسم الحلبة على عدد كبٌر من األنواع التابعة لجنس .تحت الظروف الدٌمٌة فً شمال العراق

من أراضً الطبٌعة فً والتابعة للعائلة البقولٌة ومعظم أنواع الحلبة حولٌة وكثٌر منها ٌنمو بصورة برٌة فً كثٌر 

 .العالم والحلبة من النباتات ذات القٌمة الغذائٌة العالٌة

مواد البحث وطرائقه 

كم شمال مدٌنة الموصل ضمن المنطقة  5اجرٌت هذه الدراسة فً محطة بحوث الرشٌدٌة والتً تبعد مسافة 

مواعٌد زراعٌة  4ة تأثٌر لدراس 2009/2010،  2008/2009للموسمٌن ( ملم 450-350)شبه مضمونة األمطار 

، 40معدالت بذار  5ٌوم بٌن موعد وآخر وتحت  15كانون الثانً وبفترة  2 -تشرٌن الثانً  15والتً تمتد من 

وكانت ( .Trigonella foenum-graecum L)هكتار على محصول الحلبة /كغم 200، 160، 120، 80

وبثالث مكررات وكانت المسافة بٌن مكرر وآخر ( RCBD)التجربة عاملٌة وبتصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة 

وقت النضج اخذت .سم 30متر والمسافة بٌن خط وآخر  4وطول الخط  4متر عدد خطوط الوحدة التجرٌبٌة  1

نبات وعدد /وعدد الفروع الرئٌسٌة( سم)نباتات منتخبة عشوائٌاً وتم دراسة ارتفاع النبات  10الدراسات الفردٌة على 

قرنة من كل وحدة تجرٌبٌة وحساب عدد البذور  25قرنة وذلك بأخذ /ات كما تم دراسة صفة عدد البذورنب/القرنات

تم تقدٌر حاصل البذور وذلك بحصاد ( سم)وطول القرنة ( غم)بذرة  1000بداخلها ومن ثم حساب المعدل ووزن 

كانت تربة الحقل طٌنٌة مزٌجٌة و(. هكتار/كغم)الخطٌن الوسطٌٌن من كل وحدة تجرٌبٌة وحول حاصل البذور الى 

 , Steel)تم تحلٌل النتائج المتحصل علٌها إحصائٌاً حسب طرٌقة تحلٌل التباٌن .PH=  7,0واالس الهٌدروجٌنً  

Torrie 1960 ) واستخدام اختبار دنكنDuncan (1955 ) المتعدد المدى للمقارنة بٌن المتوسطات حٌث أن

اخذت كمٌات األمطار الشهرٌة  %.5تلف عن بعضها عند مستوى احتمال المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة تخ

. 2009/2010و  2008/2009فً محطة الرشٌدٌة للموسمٌن ( ملم)

 

و  2008/2009فً محطة بحوث الرشٌدٌة للموسمٌن ( ملم)ٌوضح كمٌة األمطار الساقطة شهرٌاً (: 1)جدول ال

2009/2010 

( ملم)المجموع مايس نيسان آذار شباط ك ثاني ك أول  2ت 1تالموسم 

2008/2009 19 63 13 10 33 27 28 5 193 

2009/2010 24 35 75 32,5 60,5 62 15 5 304 

 

 النتائج والمناقشة

: تأثير مواعيد الزراعة -

 نبات/ارتفاع النبات وعدد الفروع الرئيسية 1:1

رتفاع النبات تحت مواعٌد الزراعة األربعة تبٌن ان هناك فروقات معنوٌة فً ا( 2)النتائج المعروضة فً الجدول 

تشرٌن الثانً معنوٌاً على  15حٌث تفوق موعد الزراعة األول فً  2009/2010و  2008/2009فً الموسمٌن 

ٌقابلها  2008/2009على الثانً والثالث والرابع بالترتٌب فً موسم % 24,1و  9,0و  2,8بقٌة المواعٌد بنسبة 

 2009/2010و  2008/2009الموسم فً % 89,0و  23,2و  17,7

 

 



 

 

 

و  2008/2009فً محطة بحوث الرشٌدٌة للموسمٌن ( ملم)مخطط ٌوضح كمٌات األمطار الساقطة شهرٌاً 

2009/2010 

 
 2010-2009  المصدر مدٌرٌة زراعة نٌنوى

 

و  2008/2009 للموسمٌن نبات/وعدد الفروع الرئٌسٌة( سم)تأثٌر مواعٌد الزراعة فً ارتفاع النبات (: 2)جدول رقم ال

2009/2010  

مواعيد الزراعة 

2008/2009 2009/2010 

ارتفاع النبات 
عدد الفروع 

نبات /الرئيسية

ارتفاع 

النبات 

عدد الفروع 

نبات /الرئيسية

أ  1,8أ  53أ  1أ  36تشرٌن الثانً  15

أ  1,6ب  45أ  1ب  35كانون أول  1

ب  1,1جـ  43أ  1جـ  33كانون أول  16

ب  1,5د  29أ  1د  29كانون ثانً  2

فً كل عمود المتوسطات الحسابٌة ذات األحرف المتشابهة غٌر مختلفة احصائٌاً 

 

أما الفروقات فً ارتفاع النبات بٌن الموسمٌن فكانت واضحة حٌث تفوق ارتفاع النبات تحت مواعٌد 

على % 3,5و  30,3و  28,5و  47,2بنسبة  2008/2009على موسم  2009/2010الزراعة المختلفة فً موسم 

الترتٌب وهذه الفروقات فً ارتفاع النبات تعود بالدرجة األساسٌة الى االختالفات الواضحة فً كمٌات األمطار 

 2009/2010نبات ظهرت فروقات معنوٌة فً موسم /اما بالنسبة لعدد الفروع الرئٌسٌة( ، مخطط1جدول )الساقطة 

كان أفضل من حٌث كمٌة  2008/2009وقد ٌعود السبب الى أن موسم  2008/2009ولم ٌحصل هذا فً موسم 

وهذا أعطى الوقت الكافً  لتخزٌن المواد الكاربوهٌدراتٌة فً المنطقة التاجٌة وهذا ( ، مخطط 1جدول )األمطار 

 .2009/2010نبات فً موسم /موجود وهذا بدوره ساعد على إعطاء فروع رئٌسٌة



تبٌن ان هناك فروقات معنوٌة فً عدد ( 3)النتائج المعروضة فً جدول :ومكوناته( هكتار/كغم)صل البذور حا 1:2

نبات فً موعد الزراعة /حٌث سجل أكثر عدد للقرنات 2009/2010و  2008/2009نبات فً الموسمٌن /القرنات

ات تحت نب/نبات بٌنما انخفض معنوٌاً عدد القرنات/قرنة 6,0و  4,60تشرٌن الثانً حٌث أعطى  15األول فً 

. مواعٌد الزراعة األخرى فً الموسمٌن

 

و  2008/2009ومكوناته للموسمٌن ( هكتار/كغم)تأثٌر مواعٌد الزراعة فً حاصل البذور (: 3)جدول ال

2009/2010 

مواعٌد 

الزراعة 

2008/2009 2009/2010 

عدد 

القرنات

نبات /

عدد 

/البذور

قرنة 

وزن 

1000 

بذرة 

( غم)

طول 

القرنة 

( سم)

حاصل 

ذور الب

عدد 

القرنات

نبات /

عدد 

/البذور

قرنة 

وزن 

1000 

بذرة 

( غم)

طول 

القرنة 

( سم)

حاص

ل 

البذور 

15 

تشرٌن 

الثانً 

أ  16,5أ  15,8أ  4,6
أ  10,3

ب 
أ  9,4أ  17,5أ  11,9أ  6,0أ  370

886 

أ 

كانون  1

أول 

أ  4,3

ب 
أ  16,3أ  16,6

أ  10,2

ب 

317 

ب 
ب  8,5ب  16,7أ  11,5ب  5,0

822 

ب 

16 

نون كا

أول 

أ  16,6ب  3,9
15,5 

ب 
أ  10,6

257 

جـ 
ب  8,5جـ  15,6أ  11,4جـ  4,2

726 

جـ 

كانون  2

ثانً 
أ  16,0جـ  2,9

14,3 

جـ 
ب  9,9

212 

جـ 
ب  8,3د  14,6أ  11,3د  3,2

544 

د 

فً كل عمود المتوسطات الحسابٌة ذات األحرف المتشابهة غٌر متشابهة إحصائٌاً 

 

كانون الثانً حٌث أعطى  2نبات فً موعد الزراعة األخٌر فً /ل عدد قرناتوعلى العكس من ذلك سجل أق

تشرٌن الثانً على موعد الزراعة  15حٌث تفوق موعد الزراعة األول فً . نبات فً الموسمٌن/قرنة 3,2و  2,9

تشٌر .على الترتٌب 2009/2010و  2008/2009فً موسم % 87,5و  60,8كانون الثانً بنسبة  2األخٌر فً 

وسجل ( 3جدول )بذرة فً الموسمٌن  1000تائج التحلٌل اإلحصائً اٌضاً الى وجود فروقات معنوٌة فً وزن ن

أثقل البذور مع موعد الزراعة األول فً الموسمٌن وكانت قٌمها محصورة بٌن  

 غم14,7و  14,3غم فٌما سجل أخف البذور مع موعد الزراعة األخٌر فً الموسمٌن وكانت قٌمها 16,5-17,5

بذرة فً  1000وربما ٌعود سبب انخفاض قٌم  2007و قاسم  Gorashi  ،1987وهذه النتائج مشابهة لما وجده 

كذلك أثبتت النتائج المدرجة .المواعٌد المتأخرة الى قلة الفترة الالزمة المتالء البذرة مقارنة بمواعٌد الزراعة المبكرة

-15,8قرنة فً الموسمٌن حٌث كانت قٌمها محصورة بٌن /ذورأنه ال ٌوجد فروقات معنوٌة فً عدد الب 3فً جدول 

حٌث ان صفة  2009/2010قرنة فً موسم /بذرة 11,3-11,9ٌقابلها  2008/2009قرنة فً موسم /بذرة 16,6

اما بالنسبة لطول القرنة فظهرت فروقات معنوٌة فً .قرنة صفة وراثٌة تتناثر قلٌالً بالظروف البٌئٌة/عدد البذور

سم فً موسم 9,9-10,3حٌث تراوحت قٌمها بٌن ( 3جدول ) 2009/2010و  2008/2009الموسمٌن 

مقارنة بموسم  2008/2009زٌادة طول القرنة فً موسم  2009/2010سم فً موسم  8,3-9,4و  2008/2009



( 2)النتائج المعروضة فً الجدول  (. 3جدول )نبات /فٌعود بالدرجة األساسٌة الى قلة عدد القرنات 2009/2010

حٌث تفوقت  2009/2010و  2008/2009ٌتبٌن ان هناك فروقات معنوٌة فً حاصل البذور فً الموسمٌن 

على المواعٌد % 74,5، 43,9، 16,7تشرٌن الثانً على بقٌة المواعٌد وكانت نسبة التفوق   15الزراعة المبكرة 

فً موسم % 62,8، 22,0، 7,7ٌقابلها  2008/2009الثانً والثالث والرابع على الترتٌب فً موسم 

أنه كلما تأخر موعد الزراعة كلما قل حاصل البذور وهذه النتائج تتفق ( 2)وٌالحظ أٌضاً من الجدول  2009/2010

وهذا التفوق فً حاصل البذور فً الموسمٌن فٌعود بالدرجة األساسٌة إلى  Khashmelmus 1997مع ما وجده 

أن هناك فروقات واضحة فً حاصل البذور بٌن ( 2)ح جدول بذرة كذلك ٌوض 1000نبات ووزن /عدد القرنات

تشرٌن  15فمثالً أعطى الموعد المبكر فً  2008/2009على موسم  2009/2010الموسمٌن حٌث تفوق موسم 

أي بنسبة  2009/2010هكتار فً موسم /كغم 886ٌقابلها  2008/2009هكتار فً موسم /كغم 370الثانً 

هكتار فً موسم /كغم 212كانون الثانً فكان حاصل البذور  2خٌر فً أما بالنسبة للموعد األ% 139

وهذه االختالفات فً حاصل % 157أي بنسبة  2009/2010هكتار فً موسم /كغم 544ٌقابلها  2008/2009

(. ، مخطط 1جدول )البذور بٌن الموسمٌن فتعود إلى كمٌة األمطار الساقطة 

 

(: هكتار/كغم)تأثير معدالت البذار  -2

: نبات/ارتفاع النبات وعدد الفروع الرئيسية -1:2

حٌث ( 4جدول )ظهرت فروقات معنوٌة فً ارتفاع النبات تحت معدالت البذار المختلفة فً الموسمٌن 

سم فً الموسمٌن فً حٌن أعطى معدل البذار  47و 35هكتار أطول النباتات /كغم 200أعطى أعلى معدل البذار 

سم فً الموسمٌن وٌعود السبب الى طبٌعة التنافس بٌن النباتات  41,31نباتات هكتار أقصر ال/كغم 40المنخفض 

 .2005على كمٌة الضوء وهذا ٌتفق مع ما أوجده قاسم 

: ومكوناته( هكتار/كغم)تأثير معدالت البذار على حاصل البذور  2:2

نبات /دد القرناتحٌث انخفض ع( 5جدول )نبات فً الموسمٌن /ظهرت فروقات معنوٌة فً صفة عدد القرنات

هكتار أكثر عدد /كغم40هكتار حٌث أعطى معدل البذار المنخفض /كغم 200-40بزٌادة معدالت البذار من 

أما بخصوص (. 3جدول )هكتار /كغم 200نبات تحت معدل البذار المرتفع /قرنة 3,16وأقل  4,41نبات /قرنات

 قرنة فكانت هناك /تأثٌر معدالت البذار على عدد البذور

نبات فً الموسمٌن /وعدد الفروع الرئٌسٌة( سم)على ارتفاع النبات ( هكتار/كغم)تأثٌر معدالت البذار (: 4)دول جال

 2009/2010و  2008/2009

معدالت البذار 

( هكتار/كغم)

2008/2009 2009/2010 

ارتفاع 

النبات 

عدد الفروع 

نبات /الرئيسية

ارتفاع 

النبات 

عدد الفروع 

نبات /الرئيسية

أ  1,6د  41أ  1د  31 40

أ  1,4د  42أ  1جـ  33 80

أ  1,4جـ  44ا أ جـ  33 120

أ  1,3ب  46أ  1ب  34 160

أ  1,3أ  47أ  1أ  35 200

فً كل عدد المتوسطات الحسابٌة ذات األحرف المتشابهة غٌر مختلفة إحصائٌاً 

ظر عن المعنوٌة فإن بغض الن(. 5جدول ) 2009/2010و  2008/2009فروقات معنوٌة فً الموسمٌن 

ٌقابلها  2008/2009قرنة فً موسم /بذرة 15,5-16,8الفروقات كانت قلٌلة حٌث كانت قٌمها محصورة بٌن 



النتائج المدرجة فً  .قرنة وراثٌة تتأثر قلٌالً بالظروف البٌئٌة/قرنة حٌث أن صفة عدد البذور/بذرة 12,5-10,5

 40بذرة حٌث أعطى معدل البذار المنخفض  1000 توضح أن هناك فروقات معنوٌة فً وزن( 5)جدول 

هكتار أعطى أخف /كغم 200غم فً الموسمٌن ومعدل البذار المرتفع  17,0و  16,2هكتار أثقل البذور وكانت /كغم

بذرة بٌن الموسمٌن فلم تكن هناك فروقات  1000أما الفروقات فً وزن . غم فً الموسمٌن 15,3و  15,2البذور 

فً اما بالنسبة لطول القرنة فظهرت فروقات معنوٌة (. 5جدول )اً مشابهاَ فً الموسمٌن واضحة وسلكت سلوك

فً موسم  8,3-9,4ٌقابلها  2008/2009سم فً موسم  9,9-10,3 حٌث تراوحت( 5جدول )الموسمٌن 

فٌعود بالدرجة األساسٌة  2009/2010مقارنة بموسم  2008/2009زٌادة طول القرنة فً موسم  2009/2010

أما بالنسبة لحاصل البذور فظهرت فروقات معنوٌة فً الموسمٌن حٌث (.5جدول )نبات /ى قلة عدد القرناتإل

معدالت البذار المختلفة  

 40هكتار على معدل البذار المنخفض /كغم 120حٌث تفوق حاصل البذور معنوٌاً تحت معدل البذار ( 5جدول )

% 38و % 82ٌقابلها  2008/2009فً موسم % 34نسبة هكتار ب/كغم 200والمرتفع % 33هكتار بنسبة /كغم

فً حاصل البذور  2008/2009على موسم  2009/2010وبمعنى آخر تفوق موسم . 2009/2010فً موسم 

إن هذا التفوق الواضح ٌعود الى كمٌة األمطار الساقطة % 18هكتار بنسبة /كغم 120تحت نفس معدل البذار 

بسبب  2008/2009فً حاصل البذور اوضح من نتائج موسم  2009/2010إن نتائج موسم (. ، مخطط 1جدول )

(. ، مخطط 1جدول ) 2008/2009موسم الجفاف الذي ساد موسم 

ومكوناته للموسمٌن  ( هكتار/كغم)فً حاصل البذور ( هكتار/كغم)تأثٌر معدالت البذار (: 5)جدول ال

 2009/2010و  2008/2009

معدالت 

البذار 

ه/كغم)

( كتار

2008/2009 2009/2010 

عدد 

القرنات

نبات /

عدد 

قرنة /البذور

وزن 

1000 

بذرة 

( غم)

طول 

القرنة 

( سم)

حاصل 

البذور 

/عددالقرنات

نبات 

عدد 

قرن/بذور

ة 

وزن 

1000 

( غم)بذرة 

طول 

القرنة 

( سم)

حاصل 

البذور 

أ  4,4 40
أ  16,5

ب 
أ  10,7أ  16,2

260 

ب 
د  521أ  9,1أ  17,6أ  12,5أ  5,7

أ  16,8أ  4,3 80
15,8 

ب 
أ  10,7

294 

ب 
أ ب  5,3

أ  11,9

ب 
ب  16,3

أ  8,7

ب 

768 

ب 

120 
أ  4,0

ب 

أ  15,9

ب 

15,6 

ب جـ 
أ  10,2

368 

أ 
ب  4,8

أ  11,7

ب 
ب  16,1

أ  8,7

ب 
أ  947

160 
3,7 

ب جـ 

أ  16,5

ب 

15,4 

ب جـ 
أ  10,3

274 

ب 
جـ  3,8

11,1 

ب جـ 

ب  15,8

جـ 

8,6 

ب 

802 

ب 

200 
3,2 

جـ 
ب  15,5

15,2 

جـ 
ب  9,5

248 

ب 
جـ  3,4

10,5 

جـ 
جـ  15,3

8,3 

ب 

686 

جـ 

فً كل عمود المتوسطات الحسابٌة ذات األحرف المتشابهة غٌر مختلفة إحصائٌاً 

 

: التداخل بين مواعيد الزراعة ومعدالت البذار 3:2

ل تشٌر نتائج التحلٌل اإلحصائً إلى وجود تداخل معنوي بٌن مواعٌد الزراعة ومعدالت البذار فً حاص

حٌث تفوق حاصل البذور معنوٌاً تحت موعد الزراعة (. 6جدول ) 2009/2010فً موسم ( هكتار/كغم)البذور 

. هكتار/كغم 1256هكتار حٌث أعطى أعلى حاصل بذور /كغم 120تشرٌن الثانً وتحت معدل البذار  15األول فً 



 120-40ادة معدل البذار من ومن جهة أخرى حصلت زٌادة فً حاصل البذور تحت جمٌع معدالت البذار بزي

(. 6جدول )هكتار وبعد ذلك حصل انخفاض فً حاصل البذور /كغم

للموسم  ( هكتار/كغم)تأثٌر التداخل بٌن موعد الزراعة ومعدل البذار فً حاصل البذور (: 6)جدول ال

2009/2010 

موعد الزراعة 
( هكتار/كغم)معدالت البذار 

40 80 120 160 200 

ب جـ  888ب  1004أ  1256جـ  852ز  428تشرٌن ثانً  15

جـ د  796ب جـ  900ب  1008جـ د  832هـ و ز  568كانون أول  1

هـ و  616جـ د  764جـ د  832جـ د  764هـ و ز  580كانون أول  16

ز  440هـ و ز  536د هـ  684هـ و ز  552و ز  504كانون ثانً  2

المتشابهة غٌر مختلفة إحصائٌاً فً كل عمود المتوسطات الحسابٌة ذات األحرف 

من هذه الدراسة نستنتج أن موعد زراعة الحلبة هو منتصف تشرٌن الثانً تحت ظروف المنطقة الدٌمٌة شبه 

 120ملم ومعدل البذار الموصى به هو  450ملم أو المضمونة األمطار أكثر من ( 450-350)مضمونة األمطار 

 .هكتار/كغم

RESPONSE OF CROWTH AND YIELD OF(TRIGONELLA-FOENUM-

GRAECUM L.) TO SOWING DATES AND DIFFERENT SEEDING RATES 

 

A. M. Ahmad K. K. Kasim 

Ninevah Res. Dept. State Board of Agric. Res.  Ministry of Agriculture  

 

ABSTRACT 

Field experiment was Conducted at Al-Rasheedia Research Station under 

moderate rainfall area (350-450 mm) which is located 5Km North of Mosul city, for the 

growing seasons 2008/2009 and 2009/2010 to study the effects of 5 seeding rates 40, 80, 

120, 160, 200 Kg/ha under 4 Sowing dates. Which is extended from Mid Nov. 2011- 2
nd

 

Jan. 2012, 15 days intervals. The experiment was organized as Randomized Completely 

block design (RCBD) with three replications.The results showed superiority of seed yield 

of the first sowing date 15 Nov. which yielded 370 and 886 Kg/ha over the other dates. 

Number of pods/plant. Wt. 1000 Seeds and height of plant were followed a similar trend. 

In respect to, seeding rate of 120 Kg/ha gave highest values of seed yield 368 and 947 

Kg/ha for the growing season 2008/2009 and 2009/2010 respectively. Whereas the lowest 

and the highest seeding rate 40 and 200 kg/ha gave 260 and 521 kg/ha for the two 

growing seasons in comparison with 252 and 686 Kg/ha for the growing season 

2009/2010. There was a significant interaction in seed yield between sowing dates and 

seeding rates for the growing season 2009/2010. 
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