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  تأثیر نوع التربة والتسمید العضوي في نمو وحاصل نبات الحلبة

( Trigonella foenun graecum L. )  

  
  م.م. نغم سعدون ابراھیم

  كلیة التربیة الرازي / جامعة دیالى

  

  ةالخالص

لقسم علوم ، في البیت الزجاجي التابع 2009-2008نفذت تجربھ عاملیھ وفق تصمیم القطاعات تامة التعشیھ في خریف      

الحیاة/كلیة التربیھ الرازي/جامعة دیالى ، تضمنت التجربھ ثالثة انواع من الترب ھي (مزیجیھ غرینیھ ورملیھ مزیجھ 

لدراسة تاثیر نوع التربة والتسمید  1-) طن. ھـ5و 15و 25وطینیھ) وثالثة مستویات من السماد العضوي (اغنام) ھي(

) وبثالث مكررات 9)، بلغ عدد المعامالت (  (Trigonella foenum graecumالعضوي في نمو وحاصل نبات الحلبھ 

  ) معاملھ.27وبھذا اصبح لدینا(

  اوضحت النتائج مایأتي:

اعطت التربھ المزیجیھ الغرینیھ زیاده معنویھ في ارتفاع النبات والوزن الجاف للجذور وعدد القرنات/نبات ووزن         

) بذره وحاصل البذور ودلیل 100في حین اعطت التربھ الطینیھ زیاده معنویھ في وزن (القرنھ الجاف وعدد البذور/قرنھ 

ادى الى زیاده معنویھ في ارتفاع النبات وعدد االوراق  1-) طن. ھـ25الحصاد.كما وتبین ان استعمال المستوى السمادي(

) بذره وحاصل 100ت ووزن (والوزن الجاف لالوراق والوزن الجاف للجذور وعدد التفرعات وعدد القرنات/نبا

) لكل نبات نتج عن الزراعھ في التربھ الطینیھ gm)2.835البذور.واوضحت النتائج ان اعلى حاصل للبذور بلغ  

) لكل نبات والذي نتج 1.125(gmبالمقارنھ مع اقل حاصل للبذورالذي بلغ  1- ) طن. ھـ25وباستعمال المستوى السمادي (

   -) طن. ھـ5ھ المزیجھ وباستعمال المستوى السمادي (عن الزراعھ في التربھ الرملی

  البقولیات ، التسمید العضوي ، انواع الترب، الحلبھ. :المفتاحیةالكلمات 
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  المقدمة

یؤدي اضافة السماد العضوي الى اغناء التربة بالعناصر الغذائیة الضروریة لنمو النبات وتحسین قوام وخواص التربة       

ن تحسین النظام الھوائي والمائي بداخلھا وزیادة سعتھا التبادلیة وكذلك تحسین سعتھا التنظیمیة                                وتركیبھا فضالً ع

. ( Paustain et.al ., 1992)   ومن المعروف ان النبات یحتاج لنموه الطبیعي الى عناصر اساسیة ( كبرى ) یستلمھا من

بكمیات سفور والبوتاسیوم والكالسیوم والكبریت ، كما یحتاج الى عناصر اضافیة صغرى  (التربة اھمھا النتروجین والف

 Afzel and ) ضروریة لنموه الطبیعي وتطور اجزاءه ، مثل الحدید والمغنسیوم والزنك والنحاس والمولبیدیوم اقل

Adams , 1992) بة التربة ، وتشمل افضل طرق ) وبالتالي البد من تعویض تلك العناصر الغذائیة لضمان بقاء خصو

ً ان نقص العناصر الغذائیة یؤدي الى تناقص االنتاجیة  (تدني  التعویض من خالل اضافة االسمدة الطبیعیة ، علما

  المحصول) ، وھذا یعني ان التسمید السلیم المتوازن یلعب دوراً ھاماً في حمایة المحصول وزیادتھ . 

التي تستطیع امداد النبات بكل العناصر الغذائیة التي یحتاجھا وبكمیات مناسبة ومتوازنة ان التربة الخصبة ھي التربة       

وذلك في اطار الظروف المالئمة ، اما التربة غیر الخصبة فھي التربة الفقیرة بالمغذیات التي یحتاجھا النبات لنموه الطبیعي 

ً ، ومن ھنا تأتي اھمیة تقدیر خصوبة التربة وبالتالي یضعف نموه وتتناقص انتاجیتة سواء كان ثماراً ام بذ وراً ام اوراقا

  لزیادة االنتاج وتحسین نوعیتھ . 

وھناك  Legaminosaeیعد نبات الحلبة من النباتات الطبیة المھمھ المنتشرة في العراق التي تعود الى العائلة البقولیھ         

ً اذ ینتشر في ا 70انواع كثیرة من الحلبة بحدود  ). ان للحلبة اھمیة  2004نوعاً منھا ( الزبیدي،  18لعراق حوالي نوعا

بالغة سواءاً كانت من النواحي الزراعیة ام الطبیة فلھا القدرة على تثبیت النتروجین الجوي عن طریق العالقة التعایشیة مع 

م كغذاًءا ومصدراً للبروتین ولھا ).كما انھا تستخد (Pienkos et.al., 1980  الرایزوبیا المستوطنة او عن طریق التلقیح 

ً اخضر یمكن ان یكون افضل من نبات الجت من حیث احتوائھا على الفسفور  اھمیة وقیمة غذائیة عالیة بوصفھا علفا

). اما من  1981) ، لذلك فقد عدت كأفضل محصول علفي (حسین , et.al.  Mir 1997,والبروتین واالحماض الدھنیة  (

بذورھا تحتوي على مركبات دوائیة كأستیروید الدایوسجینین فضالً عن احتوائھا على فلوریدات الناحیة الطبیة فان 

). وكما انھا تعد مقویة للمعدة لما تحتویھ من مادة مرة وتعد خافضة للكولیسترول في الدم  2003الترایكونیلین  ( االیوبي ، 

  ) . ( Duhan , 2001  ومضادة للسكر وللقرحة 

   معرفة افضل نوع تربھ وانسب مستوى سمادي للحصول على اعلى نمو وحاصل لنبات الحلبھ.لى: ویھدف البحث ا
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  المواد وطرائق العمل

، في البیت الزجاجي التابع لقسم  2009 – 2008نفذت تجربة عاملیة وفق تصمیم القطاعات تامة التعشیة في خریف       

دیالى. وقد اخذت ثالث انواع من الترب ( مزیجیة غرینیھ ورملیھ مزیجھ جامعة   –كلیة التربیة الرازي  –علوم الحیاة 

وطینیھ) من ثالث مناطق مختلفة ھي، ( الصدور وبلدروز وخان بني سعد ) على التوالي. تم تحلیل الخواص الفیزیائیة 

) وجففت التربة 1( جدول جامعة بغداد  –كلیة الزراعة  –والكیمائیة لالنواع الثالث من الترب في مختبرات قسم التربة 

بعد ان خلطت  kg(4.5)) ، زرعت بذور الحلبة في اصص فخاریة سعة mm )2ومررت من خالل منخل قطر فتحاتھ 

ً مع سماد السوبر فوسفات  ) معامالت 9.تضمنت التجربة ( -1كغم . ھـ 400وبمعدل  46.10 %( P2O5 )التربة جیدا

 املة . ) مع27وبثالث مكررات  وبھذا اصبح لدینا (

) ، 15/10/2008) بذرات في كل اصیص تم اختیارھا بشكل جید من ناحیة الحجم والشكل بتاریخ (10زرعت (        

) نباتات لكل اصیص تمت اضافة السماد النتروجیني بمعدل 5سقیت بعد ذلك الى حد االشباع ، وخففت بعد االنبات الى (

) ایام على اضافة السماد النتروجیني اضیف السماد العضوي (اغنام) 10(وعلى دفعة واحدة وبعد مرور  1-) كغم .ھـ100(

، وبعد مرور شھر على االضافة قلعت ثالث نباتات من كل وحدة تجریبیة -1) طن . ھـ5 ,15 ,25وبثالث مستویات ھي (

ر وعدد التفرعات ، ودرست الصفات االتیة : ارتفاع النبات وعدد االوراق والوزن الجاف لالوراق والوزن الجاف للجذو

) درست كل من عدد القرنات والوزن 19/3/2009وعند الوصول الى مرحلة النضج وتكوین القرنات وذلك بتاریخ (

 والنسبھ المئویھ للنیتروجین ) بذرة والحاصل ودلیل الحصاد100الجاف للقرنة وعدد البذور في القرنة الواحدة ووزن (

  البذور . في  والنسبھ المئویھ للبروتین

 )  0.05عند مستوى احتمال   ( .L. S. D )تم تحلیل النتائج بحسب تحلیل التباین وقورنت المعامالت باستعمال اختبار 

Stell and Torrie , 1960 )                             

  

                                                        

 ایلوجي)\دلیل الحصاد=(حاصل البذور          )            ,Allan 1983  (   100×الحاصل ال
  لدال والموضحه في  وفتم تقدیر النایتروجین  )Jackson , 1958(  طرقة 
 ه للنایتروجین ه المئو ه المئو للبروتین =النس   )Vopyan ,1984(  6.25×النس
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  ):بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لترب الدراسة1جدول (
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  النتائج والمناقشة

  . ارتفاع النبات (سم)1

) ان اختالف الترب قد اثرت معنویاً في متوسطات ارتفاع النبات،وقد اشارت الفروق الظاھریة 2ول (یتضح من الجد      

 % 18.022وبزیادة مقدارھا(  cm(61.667)الى ان التربة المزیجیة الغرینیھ قد اعطت اعلى متوسط لھذه الصفة بلغ 

وقد یعزى سبب ذلك الى طبیعة كل من التربتین ، مقارنة بالتربتین الطینیة والرملیھ المزیجھ على التوالي   %)  17و

فالتربة الطینیة تكون شدیدة التماسك وذات رطوبة عالیة بسبب وجود كمیات من االطیان الغرویة التي تضفي على التربة 

النمو ) مما یجعل منھا بیئة غیر مالئمة للنمو وذلك ألنھا ال تسمح لجذور النبات ب1980الطینیة ھذه الصفات (العاني ، 

واالنتشار وبالتالي یؤدي ذلك الى تكون مجموع جذري قلیل غیر قادر على امتصاص كمیات كافیة من العناصر الغذائیة 

الضروریة لنمو النبات وقد انعكس ذلك على صفة ارتفاع النبات ، ومن ناحیة التربة الرملیھ المزیجھ فأنھا تتصف بكونھا 

ضویة باألضافة  الى احتوائھا على نسبة عالیة من المسامات الكبیرة مما یؤدي الى فقیرة بالعناصر الغذائیة والمادة الع

). كما ویشیر 1980انخفاض قابلیتھا على االحتفاض بالماء وھذه كلھا عوامل تؤدي الى تكوین نبات ضعیف ( العاني ، 

ارتفاع نبات الحلبة وعلى الرغم ) الى عدم وجود فروق معنویة في تأثیر اضافة السماد العضوي على متوسط 2الجدول (

من حصول زیادة في ھذه الصفة مع زیادة مستویات السماد العضوي المضاف االانھا لم تكن معنویة، وقد اعطى المستوى 

) طن 5و15)مقارنة مع المستویین ( %2.4و %3.3وبزیادة مقدارھا (   cm(56.583)اعلى متوسط بلغ  -1) طن . ھـ25(

،  ویعزى السبب في ذلك الى دور االسمدة العضویة في زیادة جاھزیة بعض العناصر الغذائیة الموجودة ،على التوالي -1. ھـ
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في التربة والتي تعمل على تحسین العملیات الحیویة المختلفة وتشجیع نمو االنسجة المرستیمیة ومن ثم تكوین نمو خضري 

بشكل كبیر الى النتروجین الموجود في السماد العضوي والذي كبیر وزیادة في ارتفاع النبات وقد یكون ھذا التأثیر عائد 

  ) وھذا ما یتفق مع 2000یتحول بفعل عملیة النترجھ الى نتروجین معدني جاھز لالمتصاص من قبل النبات ( الھدواني ، 

Zupancic  سماد ). كما ویتضح من الجدول نفسھ ان تأثیر التداخل بین انواع الترب ومستویات ال(2001واخرون

العضوي المضاف لم یكن معنویاً في ھذه الصفة، وقد اعطت التولیفة المكونة من تربة مزیجیة غرینیھ ومستوى سماد 

بینما اعطت التولیفة المكونة من تربة رملیھ  cm( 63.000 )اعلى معدل الرتفاع النبات بلغ  1-) طن. ھـ25عضوي (

 .)  (cm 45.75ه الصفة وبلغ  اوطأ معدل لھذ 1-) طن.ھـ15مزیجھ ومستوى سمادي (

  ):تأثیر انواع الترب ومستویات السماد العضوي والتداخل بینھما في بعض الصفات المظھریة لنبات الحلبة.2جدول(

  الوزن الجاف لالوراق   عدد االوراق   ارتفاع النبات   الصفة 

تركیز السماد  
  العضوي      

    انواع الترب
      1طن.ھـ

  المعدل  5  15  25  المعدل  5  15  25  المعدل  5  15  25

  1.9733  1.025  2.615  2.280  60.667  40.750  70.000  71.250  52.250  52.000  55.500  49.250  طینیة 

  3.062  1.635  3.630  3.920  68.667  50.000  76.500  79.500  61.667  59.000  63.000  63.00  مزیجیة غرینیھ

  1.668  0.945  1.715  2.345  50.667  32.750  53.750  65.500  52.667  54.750  45.750  57.500  رملیھ مزیجھ 

  2.244  1.2017  2.653  2.848  60.000  44.167  66.750  72.083  55.528  55.250  54.750  56.583  المعدل

L.S.D التداخل بین الترب   السماد  الترب
  والسماد

التداخل بین الترب   السماد  الترب 
  والسماد

     التداخل بین الترب     السماد  الترب

  والسماد     

  غ.م 1.031  *  غ.م  غ.م 19.799*  غ.م  غ.م  غ.م  5.609*  0.05

  *= معنوي        **= عالي المعنویھ          غ.م= غیر معنوي

  عدد االوراق في النبات  -2

ان ) الى عدم وجود أي تأثیر معنوي من اختالف الترب في متوسطات عدد االوراق في النبات ،غیر 2یبین الجدول(    

 ) %35.5و %(13.2) ورقة وبزیادة مقدارھا (68.667التربة المزیجیة الغرینیھ اعطت اعلى متوسط لھذه الصفة بلغ 

مقارنة بالتربتین الطینیة والرملیھ المزیجھ على التوالي ، وقد یعود السبب في ذلك الى طبیعة كل من التربتین اذ ان تماسك 

) فضآل عن ان  رطوبتھا العالیة  ال تسمح لجذور 1980دھا تكون عالیة ( العاني، التربة الطینیة ولدانتھا وتقلصھا وتمد
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النبات بالنمو الجید واالنتشار وبالتالي عجز تلك الجذور عن امتصاص كمیات كافیة من العناصر الغذائیة المھمة لنمو 

الماء والعناصر الغذائیة فیھ بسبب انفتاح  النبات وتطوره. اما التربة المزیجیھ  الرملیة فتتصف بانخفاض قابلیتھا على مسك

تركیبھا ووجود نسبة عالیة من المسامات الكبیرة فیھا وانخفاض مادتھا العضویة وھذه كلھا عوامل تؤدي في النھایة الى 

) .  كما یتضح من الجدول الفروق المعنویة في تأثیر اضافة  ( Yassad and Bekhodja, 2007 تكون نبات ضعیف

المتوسط االعلى  1-) طن . ھـ25لعضوي في متوسطات عدد االوراق في النبات ، وقد اعطى المستوى السمادي (السماد ا

على  1-) طن. ھـ 15و (5مقارنة  بالمستویین ) %987.و(63.20%ورقة وبزیادة مقدارھا  (72.083)لھذه الصفة بلغ 

د یعود السبب في ذلك الى ان اضافة المخلفات ق Freytage and Jager )  (1982التوالي، واتفقت ھذه النتیجة مع

الحیوانیة الى التربة ادت الى زیادة الفسفور الجاھز ویعزى ذلك الى حدوث عملیة تمثیل الفسفور العضوي، ویؤدي الفسفور 

ً في تحفیز النبات النتاج السایتوكاینینات والتي لھا دور مھم في تشجیع نمو البراعم الجانبیة مما  انعكس ذلك دوراً مھما

) یتضح عدم وجود أي تأثیر 2). ومن خالل نتائج الجدول ( 1991ایجابیاً على زیادة عدد االوراق للنبات (الیونس ومحمد ، 

  معنوي من التداخل بین الترب ومستویات السماد العضوي المضاف في معدالت ھذه الصفة .

  

  الوزن الجاف لالوراق في النبات الواحد ( غم/نبات ) -3

) ان اختالف الترب لم تؤثر معنویاً في متوسطات الوزن الجاف لالوراق غیر ان الفروق 2یتضح من نتائج الجدول (     

و %55.2وبزیادة مقدارھا(  gm(3.062)الظاھریة اشارت الى ان التربة المزیجیة الغرینیھ قد اعطت اعلى متوسط بلغ 

. ویبین نفس الجدول الفروق المعنویة من تأثیر اضافة السماد العضوي ) مقارنة بالتربتین الطینیھ والرملیھ المزیجھ83.8%

على متوسطات ھذه الصفة ، وقد ادى زیادة مستویات السماد العضوي المضاف الى زیادة معنویة في الوزن الجاف 

 7.6و %371) وبزیادة مقدارھا(  gm(2.848اعلى متوسط بلغ  1-) طن. ھـ25لالوراق ، وقد اعطى المستوى السمادي (

) . ویعزى السبب في  2005على التوالي واتفقت ھذه النتیجة مع  (الدركزلي، 1-طن . ھـ  ) 15و5) مقارنة بالمستویین ( %

ذلك الى دور االسمدة العضویة في جاھزیة بعض العناصر الغذائیة االساسیة للنمو مما یؤدي الى نمو جید للنبات ومساحھ 

). وقد  2009لتمثیل الضوئي وینتج عن ذلك زیادة في الوزن الجاف لالوراق ( زیود ،ورقیھ كبیره وكفاءة اعلى في ا

) عدم وجود أي فروق معنویة نتیجة التداخل بین الترب ومستویات السماد العضوي ، وقد اعطت 2اظھرت نتائج الجدول (

 )وزن جاف لالوراق بلغ اعلى  1-) طن. ھـ25التولیفة المكونة من تربة مزیجیة غرینیھ ومستوى سماد عضوي (

3.920)gm ) اوطأ وزن جاف  1-) طن . ھـ5، بینما اعطت التولیفة المكونة من تربة رملیھ مزیجھ ومستوى سمادي

  .  gm( 945 .0 )لالوراق وبلغ 

  الوزن الجاف للجذور في النبات الواحد ( غم/نبات )-4

ف الترب في متوسطات الوزن الجاف للجذور، وقد اعطت ) الى وجود تأثیر معنوي الختال3تشیر نتائج الجدول (       

)  % 30. 05و100.8 %  وبزیادة مقدارھا (  gm( 0.476 )التربة المزیجیة الغرینیھ اعلى متوسط لھذه الصفة بلغ 
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عة التربة مقارنة بالتربتین الطینیة والرملیھ المزیجھ على التوالي، وقد یعود السبب في ذلك الى طبیعة كل من التربتین فطبی

الطینیة شدیدة التماسك وطبیعة التربة الرملیة الفقیره بالعناصر الغذائیة والمادة العضویة ادت الى التقلیل من النمو الجید 

للجذور مما ادى الى تكون مجموع جذري قلیل انعكس بالتالي سلباً على الوزن الجاف للمجموع الجذري .او قد یعود السبب 

نالك زیادة في الكثافة الظاھریة للتربھ الطینیھ مما ادى الى حصول انخفاض في نمو المجموع الى احتمال ان تكون ھ

). كما یشیر  1980الجذري بسبب تلك الزیادة وانعكس ذلك بالتالي على الوزن الجاف للمجموع الجذري . ( العاني ، 

مجموع الجذري، وعلى الرغم من حصول الجدول الى عدم وجود أي تأثیر معنوي للتسمید العضوي في الوزن الجاف لل

) وبزیادة مقدارھا 0.443( gmأعلى متوسط بلغ 1-) طن . ھـ 25زیادة اال انھا لم تكن معنویة ، وقد أعطى المستوى (

على التوالي. وقد یعزى سبب ذلك الى دور المادة العضویة  1- ) طن . ھـ 15و  5) نسبة الى المستویین(%21و% 64.1(

ة عنصر الفسفور فضآلً على احتواء السماد العضوي على العدید من العناصر الغذائیة المھمة في نمو في زیادة جاھزی

النبات وعملیات تكوین وانقسام الخالیا وتكوین االحماض االمینیة والبروتینات والتي ھي اساس بناء الخالیا ومن ثم تحفیز 

)عدم وجود اي تاثیر معنوي من التداخل بین انواع 3ج الجدول(). وقد أظھرت نتائ 1999نمو وتطور الجذور  ( النعیمي ، 

  الترب ومستویات السماد المضافھ في ھذه الصفھ.

  . ):تأثیر انواع الترب ومستویات السماد العضوي والتداخل بینھما في بعض الصفات المظھریة لنبات الحلبة 3جدول(

  عدد التفرعات   الوزن الجاف للجذور   الصفة 

  اد العضويتركیز السم

  1- طن.ھـ       

  انواع الترب

  المعدل  5  15  25  المعدل  5  15  25

  7.083  4.500  7.250  6.500  0.237  0.19  0.24  0.28  طینیة 

  7.250  5.750  7.250  8.750  0.476  0.13  0.5  0.62  مزیجیة غرینیھ 

  6.000  3.750  6.250  8.000  0.366  0.31  0.36  0.43  رملیھ مزیجھ  

  6.778  4.667  6.917  8.750  0.359  0.27  0.366  0.4  المعدل 

L.S.D التداخل بین الترب والسماد   السماد  الترب  التداخل بین الترب والسماد  السماد  الترب  

  غ.م  غ.م  غ.م  غ.م  غ.م 0.148*  0.05

  غ.م= غیر معنوي  **= عالي المعنویھ  *= معنوي
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  عدد التفرعات الخضریة .  -5

الترب لم تؤثر معنویاً في متوسطات ھذه الصفة ، غیر ان الفروق  الظاھریة أشارت الى  ) ان اختالف3یتضح من الجدول (

) % 20.833و%2.357) وبزیادة مقدارھا (7.250ان التربة المزیجیة الغرینیھ أعطت أعلى متوسط لھذه الصفة بلغ (

وجود فروق معنویة في معدالت صفة عدد  مقارنة بالتربتین الطینیة والرملیھ المزیجھ على التوالي. ویبین نفس الجدول عدم

التفرعات مع مستویات السماد العضوي المضاف وعلى الرغم من حصول زیادة في عدد التفرعات مع زیادة المستویات 

أعلى متوسط لھذه الصفة بلغ  1-) طن . ھـ 25السمادیة المضافة اال انھا زیادة غیر معنویة ، وقد اعطى المستوى السمادي (

، على التوالي. وھذا مایتفق مع ما 1-) طن . ھـ 15و  5) مقارنة بالمستویین (%26و% 87وبزیادة مقدارھا ( )8.750(

) من ان التفرع یعتمد بصورة كبیرة على المحتوى النتروجیني في النبات . ویمكن تفسیر ذلك  1984اشار الیھ  (عیسى ، 

ویزید من محتوى النترات في التربة مما یسھل من امتصاصھ على ان اضافة السماد العضوي یقلل من غسیل النتروجین 

).  1979واخرون  ( Abd – Al- Malek  مما ینعكس بدوره على زیادة النمو الخضري للنبات، وھذا یتفق مع ما وجده

ضاف ، ومن خالل نتائج الجدول یتضح لدینا عدم وجود تأثیر معنوي من التداخل بین الترب ومستویات السماد العضوي الم

أعلى معدل لھذه الصفة بلغ  1- ) طن . ھـ 25وقد اعطت التولیفة المكونة من تربة مزیجیة غرینیھ ومستوى سماد عضوي (

المعدل االدنى لھذه الصفة  1-) طن . ھـ 5) بینما أعطت التولیفة المكونة من تربة رملیھ مزیجھ مع مستوى سمادي (8.750(

  ) . 3.750بلغ (

  بات عدد القرنات / ن -6

) ان اختالف الترب قد أثرت تأثیراً عالي المعنویة في متوسطات عدد القرنات في النبات ، وقد 4یتضح من الجدول (     

) قرنة للنبات وبزیادة 23.75أشارت الفروق الظاھریة الى ان التربة المزیجیة الغرینیھ قد أعطت أعلى متوسط بلغ (

تربتین الطینیة و الرملیھ المزیجھ على التوالي. وقد یعود سبب ذلك الى طبیعة ) نسبةً الى ال%76.4و %87.5مقدارھا  ( 

التربة المزیجیة الغرینیھ اذ ان تھویتھا الجیدة ونفاذیتھا المتوسطھ للماء فضآل عن احتوائھا على نسب متساویة من الحبیبات 

ھا ، كلھا عوامل تجعل منھا بیئة مالئمة للنمو الجید، الخشنة والناعمة والمتوسطة ، واحتفاظھا نوعاً ما باألسمدة المضافة الی

ولكون التربة المزیجیة أعطت أعلى متوسط للوزن الجاف لنبات الحلبة فان ھذا قد انعكس بالتالي ایجابیاً على عدد القرنات 

سماد العضوي على ) . كما ویشیر الجدول الى عدم وجود فروقات معنویة من تأثیر اضافة ال2010في النبات  ( العبیدي ، 

متوسطات ھذه الصفة وعلى الرغم من حصول زیادة في عدد القرنات بزیادة مستویات السماد العضوي المضافة اال انھا لم 

) قرنة للنبات وبزیادة بلغت 18.133أعلى متوسط بلغ ( 1-) طن . ھـ 25تكن زیادة معنویة ، وقد أعطى المستوى السمادي (

على التوالي . ویعزى سبب ذلك الى احتواء المادة العضویة  1-) طن . ھـ 15و  5ى المستویین ()   نسبةً ال%3.6و27%(   

على العناصر المغذیة المختلفة والضروریة لتحسین العملیات الحیویة المختلفة داخل النبات وانعكاسھا في تحسین عملیة 

تلقیح واإلخصاب ومن ثم زیادة عدد القرنات المتكونة ( انتاج الھرمونات المسؤولة عن تكوین االزھار وتشجیعھا لعملیتي ال

) عدم وجود أي تأثیر معنوي من التداخل بین الترب ومستویات 4) .  كما وأظھرت نتائج الجدول ( 2000الھدواني ، 



  

 

  تأثیر نوع التربة والتسمید العضوي في نمو وحاصل نبات الحلبة

( Trigonella foenun graecum L. )  

  إبراھیمم.م. نغم سعدون 

 

 

 

82Vol: 9 No:1, January 2013 ISSN: 2222-8373  

 السماد العضوي المضاف في معدالت ھذه الصفة ، وقد أعطت التولیفة المكونة من تربة مزیجیة غرینیھ ومستوى سماد

  ) اال انھا لم تختلف معنویاً عن باقي المعدالت .25.75أعلى معدل لعدد القرنات في النبات بلغ ( 1-) طن . ھـ 25عضوي (

  ): تأثیر انواع الترب ومستویات السماد العضوي والتداخل بینھما في حاصل نبات الحلبھ4جدول (
  قرنةعدد البذور /ال  وزن القرنة  الجاف  عدد القرنات / نبات  الصفة

   تركیز السماد       

             العضوي          

  1- طن ھـ              

  انواع الترب

  المعدل  5  15  25  المعدل  5  15  25  المعدل  5  15  25

  8.75  13.775  14.185  3.4067  1.920  4.055  4.245  12.667  12.25  12.75  13  طینیة
12.23

6  

  13.375  16.375  13.525  4.4633  3.345  5.300  4.745  23.75  14.5  26  25.75  مزیجیة غرینیھ
14.42

5  

  12.185  13.465  12.375  2.575  1.835  3.1000  7.290  13.467  11  13.75  15.65  رملیھ مزیجھ
12.67

5  

  11.436  14.538  13.361  3.4817  2.3667  4.1517  3.927  16.7628  14.25  17.5  18.133  المعدل
13.11

2  

L.S.D السماد  الترب  
بین الترب التداخل 

  والسماد
  السماد  الترب

التداخل بین الترب 

  والسماد
  السماد  الترب

التداخل بین الترب 

  والسماد

 *1.396 *1.1399 *1.1399  غ.م 1.033* 1.033*  غ.م  غ.م**    4.216  0.05

  *= معنوي             **= عالي المعنویھ         غ.م= غیر معنوي

  وزن القرنة الجاف (غم)  -7

دول (       ائج الج یر نت ة 4تش ت الترب د أعط اف ، وق ة الج ي وزن القرن رب ف تالف الت ن اخ وي م أثیر معن ى وجود ت ) ال

) نسبةً الى التربیتین  %73.3و % 31.03) وبزیادة مقدارھا (gm)4.463المزیجیة الغرینیھ أعلى متوسط لھذه الصفة بلغ 

طینیة شدیدة التماسك ال تسمح للجذور بالنمو واالنتشار وبالتالي یؤدي ذلك الطینیة والرملیھ المزیجھ على التوالي . فالتربة ال

الى تكون مجموع جذري ضعیف ومن ثم تكوین مجموع خضري قلیل وقد انعكس ذلك سلباً على الوزن الجاف للقرنة . كما 

ة غیر م د بیئ ادة العضویة تع ة والم ات وتطور. وتشیر ان التربة  الرملیھ المزیجھ الفقیرة بالعناصر الغذائی و النب ة لنم الئم

ى  د أعط النتائج الى وجود تأثیر معنوي في متوسطات وزن القرنة الجاف باختالف مستویات السماد العضوي المضاف وق

توى ( ـ 15المس ن . ھ غ  1-) ط ط وبل ى متوس دارھا (gm)4.152أعل ادة مق ى  %5.704و % 75.44) وبزی بة ال ) نس
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ي  ( Shallan et.al . , 1977 )على التوالي ویتفق ھذا مع ما وجده  1-) طن . ھـ 25و  5المستویین ( ، ویعزى السبب ف

النتروجین والفسفور ، اذ  ة ك ي الترب ة الموجودة ف ة بعض العناصر الغذائی ادة جاھزی ذلك الى دور المادة العضویة في زی

ة وتحسین نموھ ات الحلب ة لنب ادة المواد تعمل ھذه العناصر على تنشیط الفعالیات الحیوی ى زی ؤدي ال ري ، وھذا ی ا الخض

ائج الجدول ( ن نت ح م ا. ویتض ادة وزنھ الي زی أثیر 4الغذائیة المصنعة في االوراق فتزداد حصة كل قرنة منھا وبالت ) ان ت

في متوسطات ھذه الصفة ، وقد أعطت التولیفة المكونة التداخل بین انواع الترب ومستویات السماد العضوي لم یكن معنویاً 

اقي  1-) طن . ھـ 15من تربة مزیجیة غرینیھ مع مستوى سمادي ( أعلى معدل لوزن القرنة الجاف اال انھا لم تختلف عن ب

  المعدالت . 

  .  عدد بذور/ القرنة -8

ر في القرنة ، وقد أعطت التربة المزیجیة الغرینیھ ) وجود تأثیر معنوي الختالف الترب في عدد البذو4یبین الجدول (      

) نسبةً الى التربتین الطینیة % 13.807و % 17.884) بذرة وبزیادة مقدارھا (14.425المتوسط األعلى لھذه الصفة بلغ (

وع ى تكون مجم ؤدي ال ذري  والرملیھ المزیجھ على التوالي ، ویعود السبب في ذلك الى طبیعة كل من التربتین والتي ت ج

اب  ة االخص جیع عملی ات لتش ا النب ي یحتاجھ ة والت ي الترب وفرة ف ة المت ضعیف غیر قادر على امتصاص العناصر الغذائی

ة مع مستویات السماد  ي القرن ذور ف ي عدد الب ة ف ة المعنوی أثیرات عالی وتكوین البذور . كما وتشیر نتائج الجدول وجود ت

ى المستوى السما د أعط ـ 15دي (العضوي المضاف ، وق ن . ھ غ ( 1-) ط ذه الصفة بل ى لھ ذرة 14.54المتوسط األعل ) ب

ى  1-) طن . ھـ 25و  5) نسبةً الى المستویین (% 8.809و % 27.124وبزیادة مقدارھا ( ك ال على التوالي ، وقد یعود ذل

سفور والبوتاسیوم والنتروجین دور المادة العضویة في زیادة جاھزیة العناصر الغذائیة المختلفة الموجودة في التربة مثل الف

) . ویتضح من  1985والتي تسرع من نمو االنبوبة اللقاحیة مما یشجع عملیة االخصاب وتكوین البذور وعددھا ( محمد ، 

) وجود ثـأثیر معنوي من التداخل بین الترب ومستویات السماد العضوي ، وقد أعطت التولیفة المكونة من تربة 4الجدول (

ـ 15ھ ومستوى سمادي (مزیجیة غرینی غ ( 1-) طن . ھ ذه الصفة بل ى لھ ة 16.4المعدل األعل ا أعطت التولیف ذرة ، بینم ) ب

  ) بذرة.8.8أوطأ معدل لعدد البذور في القرنة بلغ ( 1-) طن . ھـ 5المكونة من تربة طینیة ومستوى سمادي (

  

  ) بذرة (غم) .100وزن ( -9

) بذرة ، وقد أشارت النتائج ان التربة الطینیة قد 100ختالف الترب في وزن () وجود تأثیر معنوي ال5یتضح من الجدول (

ربتین %21.794و % 37.75) وبزیادة مقدارھا (1.612(gm) بذرة بلغ 100أعطت أعلى متوسط لوزن ( ) نسبة الى الت

ات  ) في نوعین من2007المزیجیة الغرینیھ والرملیھ المزیجھ على التوالي وھذا ما وجده الجوادي ( الترب باستخدام مخلف

ل  ة مث ة الطینی االغنام ، ویعزى السبب في ذلك الى ان اضافة المواد العضویة عملت على تحسین الصفات الفیزیائیة للترب

و  ثباتیة التجمعات والكثافة الظاھریة والمسامیة واالیصالیة المائیة وھذه كلھا عوامل تجعل النبات ینمو في بیئة مناسبة للنم

ذه 5) .كما ویشیر الجدول ( 1980،  (العاني طات ھ ي متوس ماد العضوي ف افة الس ن اض ) الى عدم وجود تأثیر معنوي م
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غ  1-) طن . ھـ 25الصفة ، وتشیر النتائج الى ان المستوى السمادي ( ى متوسط بل د أعط دارھا gm)1.477ق ادة مق ) وبزی

ى المستویین ( %11.172و % 13.59( ـ15و  5) نسبةً ال ن . ھ دي ،  1- ) ط ا وجده ( ھن ذا مع م ق ھ والي ویتف ى الت عل

) .ویعود السبب في ذلك الى ان اضافة المادة العضویة قد أدى الى تحسین الصفات الفیزیائیة وزیادة خصوبة التربة  2003

ى  ي ادت ال اء الضوئي والت ة البن اءة عملی ادة وزن وبالتالي ادى ذلك الى زیادة النمو الخضري والثمري نتیجة زیادة كف زی

تویات السماد 5) بذرة . ومن خالل نتائج الجدول (100( ین الترب ومس ) یتضح عدم وجود أي تأثیر معنوي من التداخل ب

مادي ( ع مستوى س ة م ة طینی ـ 25العضوي المضاف ، وقد أعطت التولیفة المكونة من ترب ن . ھ ذه  1-) ط ى معدل لھ أعل

  نویاً عن باقي المعدالت .) اال انھ لم یختلف معgm)1.900الصفة بلغ 

  ): تأثیر انواع الترب ومستویات السماد العضوي والتداخل بینھما في حاصل نبات الحلبة5جدول(

  **= عالي المعنویھ          غ.م= غیر معنوي        *= معنوي

   حاصل البذور (غم / نبات)  –10

) وجود تأثیرات عالیة المعنویة الختالف الترب في متوسطات حاصل البذور . وقد أعطت التربة 5یتضح من خالل جدول (

غ  فة بل ذه الص ط لھ ى متوس ة أعل دارھا (gm)2.748الطینی ادة مق ربیتین %75.591و % 23.229) وبزی ى الت بةً ال ) نس

  دلیل الحصاد  حاصل البذور  ) بذرة100وزن (  الصفة

تركیزالسماد  

العضوي    

  1- طن . ھـ 

  

  انواع الترب

  المعدل  5  15  25  المعدل  5  15  25  المعدل  5  15  25

  46.313  38.58  49.41  50.95  2.748  2.69  2.72  2.835  1.6117  1.415  1.520  1.900  طینیة

  40.39  51.9  37.44  31.83  2.230  1.24  2.69  2.785  1.170  1.335  1.055  1.1200  مزیجیة غرینیھ

  37.733  37.97  42.25  32.98  1.565  1.125  1.855  1.715  1.3233  1.500  1.410  1.410  رملیھ مزیجھ

  41.479  42.82  43.003  38.59  2.181  1.685  2.421  2.445  1.3683  1.300  1.3283  1.4767  المعدل

L.S.D السماد  الترب  التداخل بین الترب      السماد  الترب  
التداخل بین الترب 

  والسماد
  السماد  الترب

التداخل بین الترب 

  والسماد

  غ.م  غ.م  غ.م  غ.م **0.508 **0.508  غ.م  غ.م 0.284*  0.05
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المزیجیة الغرینیھ  والرملیھ المزیجھ على التوالي ، وقد یعزى سبب ذلك الى ان اضافة المادة العضویة عملت على تحسین 

ك  ة وذل الصفات الفیزیائیة للتربة وزادت من حیویة احیاء التربة فیھا وخفضت من درجة تفاعل التربة وكلھا عوامل ایجابی

ي  ( Hanafy et.al . , 2002 )وفر لھ بیئة مناسبة لنموه ألنھا ت ة ف ات معنوی ھ وجود اختالف دول نفس ن الج ین م .كما ویتب

. أعلى  1-) طن . ھـ 25متوسطات حاصل البذور مع مستویات السماد العضوي المضاف ، وقد أعطى المستوى السمادي (

) طن . ھـ 15و  5) نسبةً الى المستویین (%0.785و % 0744.8) وبزیادة مقدارھا (gm)2.440متوسط لھذه الصفة بلغ 
ده 1- ا اك ذلك  مع2004وآخرون ، (  Shengamoعلى التوالي وھذا م ق ب ك     ( Atta allah , 2001) ویتف ). ولعل ذل

ن ذیات م ادة امتصاص المغ  یعود الى ان االسمدة العضویة عملت على تحسین خواص التربة الكیمیائیة والخصوبیة ، وزی

ة  ي الترب ة ف ن العناصر الغذائی لیمة مستفیدآ م قبل النبات وھذه كلھا عوامل ایجابیة في صالح النبات لكي ینمو بصورة س

دول ( ن الج واع الترب ومستویات 5بصورة صحیحة  ویتضح م ین أن داخل ب ن الت وي م أثیر معن اً عدم وجود أي ت ) ایض

قد اعطت اعلى معدل  1-) طن.ھـ 25ربھ الطینیھ مع المستوى السمادي(السماد العضوي المضاف ، وتشیر النتائج الى ان الت

  ) اال انھ لم یختلف معنویآ عن باقي المعدالت.gm)835 .2لھذه الصفھ بلغ

  دلیل الحصاد  -11

ى 5یتضح من الجدول (     ة أعل ) ان اختالف الترب لم یؤثر معنویاً في مستویات دلیل الحصاد ، وقد أعطت التربة الطینی

) نسبةً الى التربتین المزیجیة الغرینیھ % 22.738و % 14.664) وبزیادة مقدارھا  (gm)46.313توسط لھذه الصفة بلغ م

) الى عدم وجود أي تأثیر معنوي من اضافة السماد العضوي 5والرملیھ المزیجھ على التوالي . كما وتشیر نتائج الجدول (

) 15ل زیادة في دلیل الحصاد مع زیادة مستویات السماد العضوي الى (الى متوسطات دلیل الحصاد وعلى الرغم من حصو

دارھا (43.003اال انھا لم تكن معنویة وبلغ متوسط دلیل الحصاد عند ھذا المستوى ( 1-طن . ھـ  و % 0.427) وبزیادة مق

ـ 25و  5) نسبةً الى المستویین  (% 11.435 ى 1-) طن . ھ ك ال ي ذل والي ویعود السبب ف ى الت ن  عل الي م المحتوى الع

ذیات  المغذیات الموجودة في المادة العضویة المضافة وقدرة تلك المواد بعد تحللھا على اذابة بعض المركبات الحاملة للمغ

ھ   اء ب دول Rehman et.al(1981)  في التربة والتي یمكن للنبات امتصاصھا وھذا یتفق مع ما ج ي الج ائج ف ین النت .وتب

ة ) عدم وجود أي تأث5( د أعطت التولیف اف ، وق یر معنوي من التداخل بین انواع الترب ومستویات السماد العضوي المض

  أعلى معدل لھذه الصفة اال انھا لم تختلف عن باقي المعدالت .  1-) طن . ھـ 5المكونة من تربة مزیجیة مع مستوى سمادي (

  

  النسبة المئویة للنتروجین في البذور   -12

ي 6جدول (یتضح من ال       روجین ف ة للنت ي متوسطات النسبة المئوی ) عدم وجود أي تأثیر معنوي من اختالف الترب ف

غ ( %  ذه الصفة بل ى متوسط لھ ھ أعل ة الغرینی ة المزیجی د أعطت الترب ة ، وق ات الحلب دارھا 3.253بذور نب ادة مق ) وبزی

اتین  ) نسبةً الى التربیتین الطینیة والرملیھ المزیجھ9.861%، % 4.699( ة ھ ى طبیع ك ال على التوالي . ویعزى سبب ذل

ا  التربیتین فالتماسك الشدید الذي تتصف بھ التربة الطینیة والجفاف وقلة المادة العضویة الذي تتصف بھ التربة الرملیة كلھ
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روجین  ر النت ا عنص ة ومنھ ر الغذائی اص العناص ى امتص ادر عل ر ق عیف غی ذري ض وین مجموع ج ى تك ل ادت ال عوام

ة با ة ملحوظ روجین الجوي بدرج ة للنت ا المثبت داد البكتری ي اع اقص ف ى تن ؤدي ال ربتین ت اتین الت ة ھ إلضافة الى ان طبیع

ن الجدول نفسھ وجود  1980(العاني ،  ) مما یؤدي الى نقصھ في النبات وانخفاض نسبتھ المئویة في البذور كما ویتبین م

- ) طن . ھـ 5في متوسطات ھذه الصفة ، وقد أعطى المستوى ألسمادي (تأثیر معنوي من اضافة مستویات السماد العضوي 

) طن . 25و  15) نسبةً الى المستویین (% 15.40و % 2.755) وبزیادة مقدارھا ( 3.282المتوسط األعلى وبلغ ( %  1

ده  1-ھـ  ا وج ك ال   Beauchamp  (1987  )، على التوالي ، وھذا یتفق مع م ي ذل ود السبب ف د یع ادة ، وق ة الم ى قابلی

ھلة  ات س ى مركب ا عل دني ، والحتوائھ روجین مع العضویة في تجھیز النتروجین العضوي ، وبعملیة المعدنة یتحول الى نت

ھ  ات ل التحلل من قبل األحیاء المجھریة في التربة ، مما یؤدي الى انطالق ھذا المغذي وبسرعة الى التربة وامتصاص النب

  ویة في البذور.وبالتالي زیادة نسبتھ المئ

) الى عدم وجود أي تأثیر معنوي من التداخل بین الترب ومستویات السماد العضوي المضاف في 6وتشیر نتائج الجدول ( 

  ھذه الصفھ.

والبروتین في  ):تأثیر انواع الترب ومستویات السماد العضوي والتداخل بینھما في النسبة المئویة للنتروجین6جدول (

  بذور نبات الحلبة

  النسبھ المئویھ للنتروجین في البذور   الصفة 

  

  النسبھ المئویھ للبروتین في البذور  

  تركیز السماد   العضوي

  _!طن.ھـ              

  انواع الترب

  المعدل  5  15  25  المعدل  5  15  25

  19.416  20.51  20.51  17.227  3.107  3.282  3.282  2.757  طینیة 

  20.327  21.33  20.51  19.141  3.253  3.413  3.283  3.063  مزیجیة غرینیھ

  18.50  19.688  18.867  16.953  2.961  3.15  3.019  2.713  رملیھ مزیجھ 

  19.141  20.509  19.96  17.774  3.107  3.282  3.194  2.844  المعدل 

L.S.D  التداخل بین الترب   السماد  الترب
  والسماد

  التداخل بین الترب والسماد  السماد  الترب

  غ.م  1.979*  غ.م  غ.م  0.286*  غ.م  0.05

  *= معنوي        **= عالي المعنویھ          غ.م= غیر معنوي  
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    النسبة المئویة للبروتین في البذور -13

) عدم وجود تأثیر معنوي من اختالف الترب في النسبة المئویة للبروتین في بذور نبات الحلبة ، 6یتضح من خالل جدول (

غ (% وتشیر النتائج الى ان ال ى متوسط لھذه الصفة بل ت أعل د أعط ھ ق دارھا 20.327تربة المزیجیة الغرینی ادة مق ) وبزی

ة % 9.876و % 4.69( ى طبیع ك ال ) نسبةً الى التربتین الطینیة والرملیھ المزیجھ على التوالي ، وقد یعزى السبب في ذل

ي الب روجین ف ة للنت ا كل من التربتین والتي ادت الى خفض النسبة المئوی ذه الصفة كم ى ھ الي عل ك بالت د انعكس ذل ذور ق

ویشیر الجدول نفسھ الى وجود فروقات معنویة في متوسطات النسبة المئویة للبروتین في البذور باختالف مستویات السماد 

غ ( %  1-) طن . ھـ 5العضوي المضاف وتشیر النتائج الى ان المتوسط ألسمادي ( ذه الصفة بل ى متوسط لھ قد أعطى أعل

والي ویتفق 1-) طن . ھـ 25و  15) نسبة الى المستویین (% 15.388و % 2.751) وبزیادة مقدارھا ( 20.509 ،على الت

اش ادت  2004ذلك مع ما وجده  (عباس واخرون ،  ات الم ري لنب یح البكتی ) من ان زیادة كمیة النتروجین من عملیة التلق

روجین  الى زیادة نسبة البروتین في البذور. ویعود السبب ة عنصر النت ادة جاھزی ي زی ادة العضویة ف في ذلك الى دور الم

ات  ل البروتین رة مث ة الكبی الذي یعمل على زیادة فاعلیة البناء الضوئي ویدخل في عدد من المركبات العضویة ذات األھمی

بذور ، كما ویتضح من الجدول ) مما یؤدي في النھایة الى زیادة نسبة البروتین في ال 1987واألحماض النوویة ( النعیمي ، 

ة 6( دالت النسبة المؤی ي مع اف ف ماد العضوي المض ) عدم وجود أي تأثیر معنوي من التداخل بین الترب ومستویات الس

ـ 5للبروتین في البذور وقد أعطت التولیفة المكونة من تربة مزیجیة غرینیھ ومستوى سمادي ( ن .ھ ى  1-) ط المعدل األعل

  ) اال انھا لم تختلف معنویاً عن باقي المعدالت . 21.33 لھذه الصفة بلغ ( %
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  المصادر العربیة

) . الطب البدیل ( التداوي باألعشاب والنباتات الطبیة ). اكادیمیة   انترناشیونال ، بیروت ، لبنان 2003االیوبي ، عمر. ( -

   .، مترجم 

نیة في بعض الصفات  الفیزیائیة للتربة ، رسالة ماجستیر ، ) . تأثیر اضافة المخلفات الحیوا2007الجوادي ،الزم مجید.( -

 جامعة الموصل ، العراق . 

اس. ( - ات 2005الدركزلي ، عالء الدین عبد المنعم عب ي النمو الخضري لنب ي والفوسفاتي ف مید النتروجین أثیر التس ) . ت

  عة ، جامعة بغداد .،رسالة ماجستیر ، كلیة الزرا officinal is L Rosmarinus .أكلیل الجبل  

الح .( - ون ص ى ذن دي ، لم ة                                                              2004الزبی ات الخلوی الس والملحق ي الك جینین ف ب الدایوس ي لمرك دیر الكم ). التق

ة  ات الحلب عریة لنب ذور  الش ا                                     Trigonella foenum – graecumوالج ة كروماتوغرافی بتقنی

 لسائل العالي الكفاءة.رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل . 

) . مبادئ علم التربة ، الطبعة الثانیة ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 1980العاني ، عبداللھ نجم. ( -

 . 

 )Trigonella ) . تأثیر التسمید الحیوي والفوسفاتي والكوبلت في نمو الحلبة 2010العبیدي ، احمد اسماعیل سلیمان. ( -

. )graecum L  – foenum . وحاصلھا . رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة الموصل 

 الكتب للطباعة والنشر، جامعةالموصل.  ) . االسمدة وخصوبة التربة ، مؤسسة دار1987النعیمي ، سعد اللھ نجم. ( -

) . االسمدة وخصوبة التربة ، الطبعة الثانیة ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة 1999النعیمي ، سعد اللھ نجم. ( -

 الموصل .

یة والنوعیة لبعض ) . تأثیر التسمید والرش ببعض العناصر الغذائیة في الصفات الكم2000الھدواني ، احمد خالد یحیى. ( -

اطروحة دكتوراه   )L . )  graecum – foenum Trigonellaالمركبات الفعالة طبیاً في بذور صنفین من الحلبة 

 ، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد . 

ال1991الیونس ، مؤید احمد ومحمد عبد العظیم. ( - یم الع اني ، وزارة التعل ات ، الجزء الث ي ). اساسیات فسیولوجیة النب

 والبحث العلمي ، العراق .

) . النباتات الطبیة زراعتھا ومكوناتھا ، مطبعة دار المریخ للنشر ، الریاض ، المملكة 1981حسین ، فوزي طھ قطب .( -

 العربیة السعودیة . 

ن 2009زیود ، عمار وفیق. ( - ب ) . تأثیر انواع السماد العضوي ومواعید اضافتھا في صفات نمو وانتاج صنف القط حل

رین 33-1/ ة تش ة ، جامع ة الزراعی ة الھندس تیر ، كلی الة ماجس اب . رس ة الغ روف منطق ي ط ھ ف ة الیاف / ونوعی

 الجمھوریة العربیة السوریة . 
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وراني. ( - م الج د كاض د وماج راء احم د واس ال احم اس، جم رش 2004عب ذار وال ة الب ري وكمی یح البكتی أثیر التلق ) . ت

 – 69، جامعة بغداد : ص  1، ع 35ل نبات الماش . مجلة العلوم الزراعیة ، مج بمسحوق الخمیرة في نمو وحاص

76  .  

) . زراعة ونمو المحاصیل (مترجم) . وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد : 1984عیسى ، طالب احمد. ( -

 .440ص 

 زارة التعلیم العالي والبحث العلمي،جامعة الموصل . ) .علم فسلجة النبات، الجزء الثالث،و1985محمد ، عبد العظیم. ( -

ھ 2003ھندي ، حسین علي. ( - ي الحاصل ومكونات ) . تأثیر مستویات مختلفة من السماد والفوسفاتي والسماد العضوي ف

، . رسالة ماجستیر ، جامعة تكریت   )Sativa L Nigella . ( .وكمیة الزیت الثابت والطیار لنبات الحبة السوداء 

  العراق . 
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Effect of  soil type and organic fertilizer in the growth and yield of  

fenugreek (trigonella  foenur graecum) 

 
Asst. lecturer Nagham Saddon Abrahim 

Al-Razi College of  Diyala University Educatio 

 

Abstract 

Experiment was conducted according to factorial design sectors blocks complete 

randomization  in the  autumn (2008-2009), in the greenhouse of the biology department    in 

the collage  of  al-razi education , diyala university. 

The experiment included three types of soil (silty loam ,loamyt sand and clayly) and three 

levels of  sheep manure is(5,15,25) tons/hectare to study the effect of soil types and holds 

fenugreek (trigonella foenum graecum) there was anine treatment that triplicated so we had 27 

treatment. 

The result showed  the following silty loam  soil gave significant increases in plant  height 

and  dry weight of roots and the number of pods and number of seeds/ Pods ,while clay soil 

gave significant increase In weight of(100)seed, yield of seeds and harvest  index. 

The result showed that the use of fertilizer level 25 tons/hectar has led to asignificant  increase 

in plant hight,number of leaves, dry weight of leaves and root, number of plants branches, 

number of  Pods /plant , 100 seeds weight and seeds yield 

The result also showed that the hieghest  seed yield was 2.835  gm  resulted from agriculture 

in clay soils and the use of fertilizer in level 25 tons/hectar compared with less seeds yield of 

which amounted 1.125gm which resulted in agriculture in compost sandy soil and the use of 

fertilizer level 5 ton/hectare . 

Key words: legamenose, organic fertilizer, soil type , fenugreek. 


