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الخالصة
أجرٌت تجربة أصص تحت ظروف البٌت البالستٌكً لدراسة تأثٌر التسمٌد بالخارصٌن المعدديً المضداف
الى التربة قبل الزراعة بثالث تراكٌز  0 ،5 ،10جزء بالملٌون علدى كدكل كبرٌتدات الخارصدٌنZnSO4.7H2O
مع اضافة اوبدون اضافة 50ملغم زيك .لتر 0-لكل وحدة تجرٌبٌدة بررٌةدة الدر وذلدك بعدد كدنرٌن مدن الزراعدة
فً بعض صفات كل من اليمو الخضري والحاصل وتركٌز ومحتوى البذور من الخارصٌن ليبات الحلبدة الصديف
المحلدً وذلدك فددً تربدة رٌيٌددة وأخدرى رٌيٌددة ارٌيٌدة .أكددارت اليتداعا لددى أن الددفعات السددمادٌة للزيدك أدت لددى
تحسن اليمو اليباتً للحلبة فةد سببت زٌادة فً قٌم صفات اليمو الخضري وهً الوزن الجاف،ارتفاع اليبدات ،عددد
التفرعات ،عدد األوراق وكذلك فً قدٌم مكويدات الحاصدل وهدً عددد الةريدات ،وزن الةريدات ،وزن البدذور ،كمدا
سببت زٌادة فً تركٌز ومحتوى البذور مدن عيصدر الخارصدٌن فدً تربتدً الدراسدة .كمدا ظندر مدن اليتداعا تفدوق
معاملة التسمٌد األرضً  10جزء بالملٌون مع الر على باقً المعامالت حٌث أعردت هدذا المعاملدة أعلدى الةدٌم
فً الصفات المدروسة كما لوحظ اختالف تربتً الدراسة فً استجابتنما للتسمٌد بالخارصٌن.
الكلمات الدالة :يبات الحلبة .التسمٌد بالخارصٌن.
تارٌخ تسلم البحث ،7102/9/77 :وقبوله.7102/07/7 :
المقذمة
على الرام من أن الكمٌات التدً ٌحتاجندا اليبدات مدن عيصدر الخارصدٌن قلٌلده ع ايده ٌعتبدر مدن العياصدر
الضرورٌة التً ٌحتاجنا اليبات وذلك لدورا المنم فدً العملٌدات الحٌوٌدة فدً داخدل اليبدات فندو ٌددخل فدً تركٌد
عدد من اإليزٌمات المنمة مثل ايزٌم  proteinasesوأيزٌم  dehydrogenasesوتحفٌدزا أليزٌمدات اخدرى مثدل
يددزٌم  carbonic anhydraseواكددتراكه فددً تكددوٌن وتيكددٌر يددزٌم اليكددا (اليعٌمددً .)1999 ،أكددار الكددبٌيً،
( )2005لى أن الخارصٌن ٌعتبر عامل مساعد فً تكدوٌن الحدامض اعمٌيدً  Tryptophanوالدذي ٌعتبدر المدادة
اعساسٌة فً تكوٌن هرمدون  Indol acetic acidالدذي ٌسداعد فدً يمدو واسدترالة الخالٌدا كمدا ٌلعد الخارصدٌن
دور هام فً تخلٌق البروتٌن ومٌتدابولزم اليتدروجٌن .تعدايً التدر العراقٌدة مدن يةدص عيصدر الخارصدٌن بسدب
ارتفاع درجة تفاعل التربة وزٌادة تركٌدز كاربويدات الكالسدٌوم وايخفداض محتواهدا مدن المدادة العضدوٌة فةدد وجدد
 )1972( ،Lindsayأن يكددار اٌويددات الخارصددٌنٌ Zn+2تيدداقص بمةدددار معددة مددرا لكددل درجددة زٌددادة فددً الددرقم
النٌدروجٌيً للتربة كما أوضح يسٌم )2005( ،لى أن يةص الخارصٌن ٌكون أكثر كٌوعا عيد ارتفاع قٌمة الرقم
النٌدددروجٌيً خاصددة عيدددما ٌصدداح ذلددك ايخفدداض محتددوى المددادة العضددوٌة للتربددة حٌددث تةددوم المددادة العضددوٌة
بتكوٌن بعض المركبات الثابتة جدا مع الخارصٌن ،وأكد كدل مدن مٌيكدل وكٌربدً )1982( ،أن يةدص الخارصدٌن
الجاهز ٌالحظ عادة فً التر ذات درجة التفاعل العالٌة والكلسٌة مينا خاصة وذلك بسب ايخفاض حاصل ذابدة
العيصر فً مثل هذا الظروف ،وباليظر عهمٌة يبدات الحلبدة Trigonella foenum-graecum Fenugreek
 L.باعتبارا من المحاصٌل العكبٌة البةولٌة المنمة المتعددة اعستخدام فندو محصدول علفدً ذو قٌمدة اذاعٌدة عالٌدة
تفددددددددددوق ألجددددددددددت بسددددددددددب محتددددددددددواا العددددددددددالً مددددددددددن البددددددددددروتٌن والفسددددددددددفور واألحمدددددددددداض الدهيٌددددددددددة
( Mirوآخرون ،(1997،كذلك تستخدم الحلبة كغذاء لإليسان فأوراقندا الخضدراء ذات محتدوى جٌدد مدن البدروتٌن
والمعدددددددادن وفٌتدددددددامٌن  Cبٌيمدددددددا تمتددددددداز بدددددددذور الحلبدددددددة بتركٌزهدددددددا العدددددددالً مدددددددن الحدٌدددددددد والفسدددددددفور
( Khanوآخدددرون ،(2005،كمدددا تسدددتخدم الحلبدددة كمحصدددول ربدددً عحتدددواء بدددذورها علدددى كثٌدددر مدددن المدددواد
الفعالدددددددددة والمركبدددددددددات الصدددددددددٌدعيٌة وخاصدددددددددة الةلوٌددددددددددات مثدددددددددل  Trigonellienو  Colineواٌرهدددددددددا
( Barnesوآخرون ،(2002 ،ولدور الخارصٌن فً تغذٌة اليبات وبسب المكاكل التً ٌواجننا هذا العيصدر فدً
التددر العراقٌددة وخاصددة الكلسددٌة مينددا ذات المحتددوى المدديخفض مددن المددادة العضددوٌة فةددد تددم اجددراء هددذا البحددت
لغرض دراسة تاثٌر مستوٌات الخارصٌن المضافة وررٌةة اعضافة فً يمو وايتاج يبدات الحلبدة ومحتدوى بدذورا
من عيصر الخارصٌن فً تر كلسٌة من كمال العراق تعايً من يةص الخارصٌن الجاهز.
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مواد البحث وطرائقه
 - 1تهيئة التربةة االتمةديا اضر:ة أجرٌدت تجربدة أصدص تحدت ظدروف البٌدت البالسدتٌكً باسدتخدام تدربتٌن
رٌيٌددة( )S1وارٌيٌددة رٌيٌددة () ،S2اخددذت هددذا التددر مددن الربةددة السددرحٌة ( )0-30سددم ،جففددت التددر هواعٌددا
ويعمت ومدررت مدن ميخدل قردر فتحاتده  2ملدم .أجرٌدت بعدض التحلدٌالت الكٌمٌاعٌدة والفٌزٌاعٌدة لتربتدً الدراسدة
وحس الرراعق الواردة فً  )1996( ،Rowellالجدول (.)1
الجدول ( :)1بعض الخصاعص الفٌزٌاعٌة والكٌمٌاعٌة لتر الدراسة.
Table (1): Some physical and chemical characteristics of studied soils.
الصفة
Characteristic
الدالة الحامضٌة pH
1:1
التوصٌل الكنرباعً EC
المادة العضوٌة Organic matter
معادن الكربويات Carbonates minerals
السعة الحةلٌةField capacity
الرمل Sand
الرٌن Clay
الغرٌن Silt
يسجة التربة Soil texture
الفسفور P
البوتاسٌوم K
العياصر
الجاهزة
اليتروجٌنN
الخارصٌن Zn

تربة رٌيٌة
Clay soil
7.54
0.47
14.4
335
290
27.2
640.8
332
clay
6.9
251.6
39
0.7 1

تربة ارٌيٌة رٌيٌة
Silty clay soil
8.04
0.35
15.6
290
240
73
412
515
Silty clay
6
167.7
46
0.90

الوحدة
Unit
dS.m-1

ام .كغم

0-

ملغم .كغم

0-

عبعددت أصددص بالسددتٌكٌة بةرددر 20سددم وعمددق  20سددم بددـ ( )5كغددم تربددة جافددة هواعٌددا ثددم سددمدت جمٌددع
األصدص بمسدتوٌات (120كغدم ٌورٌا.هكتدار 0-و 400كغدم سدوبر فوسدفات ثالثدً .هكتدار 0-و 200كغدم كبرٌتدات
البوتاسددٌوم .هكتددار )0-خلرددا مددع التربددة ،بعددد ذلددك اضددٌف عيصددر الخارصددٌن علددى كددكل كبرٌتددات الخارصددٌن
 %22.6( ZnSO4.7H20خارصٌن) وبثالث مستوٌات هً  0جزء بدالملٌون ( )Zn1و 5جدزء بدالملٌون ))Zn 2
و 10جددزء بددالملٌون (( Zn3تددم خلددر السددماد بكددكل جٌددد مددع التربددة ثددم زرعددت  10بددذور مددن يبددات الحلبددة ومددن
الصدديف المحلددً فددً كددل اصددٌص بتددارٌخ 20/11/2012ثددم وضددعت اليباتددات كافددة تحددت محتددوى ررددوبً واحددد
هو % 75من السعة الحةلٌدة رٌلدة فتدرة التجربدة وكايدت عملٌدة اإلرواء تجدرى ٌومٌدا باسدتخدام الررٌةدة الوزيٌدة،
خفت اليباتات بعد اسبوعٌن من الزراعة لى أربع يباتات فً كل أصٌص.
 -2التمةةديا الةةار  :تددم ر المجمددوع الخضددري لليباتددات بعددد كددنرٌن مددن الزراعددة ركددا متسدداوٌا و بجمٌددع
اعتجاهدات حتدى البلدل التدام باسدتخدام محلدول سدماد كبرٌتدات الخارصدٌن  %22.6) ZnSO4.7H2Oخارصدٌن)
وبتركٌز  50ملغم زيك .لتر0-على دفعتٌن بٌينما ٌ 15وم ،وأضٌفت مادة ياكرة لى المحلدول ألسدمادي علدى كدكل
قرددرات مددن مسددحوق الغسددٌل السدداعل ،وركددت يباتددات المةاريددة بالمدداء المةرددر فةددر مددع المددادة الياكددرة .صددممت
التجربة وفق التصمٌم العكواعً الكامل كتجربة عاملٌه بعاملٌن هما :التربة باسدتخدام يدوعٌن مدن التدر والتسدمٌد
بالخارصٌن بسدت معدامالت تضدميت ثدالث معدامالت تسدمٌد ارضدً فةدر  Zn1و  Zn2و  Zn3وثدالث معدامالت
تسددمٌد ارضددً مددع الددر  F+ Zn1و  F+Zn2و  .F+Zn3يفددذت التجربددة بددثالث مكددررات و تددم تةددوٌم الفددروق
المعيوٌة بدٌن المعدامالت باسدتعمال اقدل فدرق معيدوي عيدد مسدتوى معيوٌدـة  %5اسدتيادا لدى الدراوي وخلدف ،
( .)1980فً يناٌة التجربة تم حسا عدد التفرعدات /يبدات وعددد الةريدات /يبدات وعددد األوراق/يبدات بعدد ذلدك
قلعت اليباتات بتارٌخ 25/4/2013ووضعت األجزاء العلٌا والةريات فً أكٌاس ورقٌة
كددل علددى حدددى وجففددت عيددد  70درجددة معوٌددة لمدددة  24سدداعة ثددم وزيددت لغددرض الحصددول علددى وزينددا
الجاف .رحيت بذور اليبدات كنرباعٌدا ثدم هضدمت العٌيدات الجافدة باسدتعمال حدامض الكبرٌتٌدك المركدز وحدامض
البٌروكلورٌك المركز بيسبة  1:4حس ما ذكرا  Themminghoffو  ،)2004( ،Houbaثم قٌداس الخارصدٌن
اسددددددددتيادا الددددددددى الررٌةددددددددة التددددددددً اوردهددددددددا  )1999( ،Tandonباسددددددددتعمال جندددددددداز اعمتصدددددددداص الددددددددذري
.Atomic absorption spectrophotometer
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النتائج والمناقشة
 -1تأثير التمديا بالخارصين اناع التربة ف صفات الندا الخ:ةر كدان للتسدمٌد بالخارصدٌن المضداف علدى
كددكل كبرٌتددات خارصددٌن ZnSO4.7H2Oتددأثٌرا واضددحا فددً صددفات اليمددو الخضددري ليبددات الحلبددة فددً تربتددً
الدراسددة حٌددث ٌوضددح الجدددول ( )2تددأثٌر التسددمٌد بالخارصددٌن سددواء المضدداف مباكددرة لددى التربددة أو ركددا علددى
المجمدددوع الخضدددري او كلٌنمدددا معدددا ويدددوع التربدددة والتدددداخل بٌينمدددا فدددً صدددفات اليمدددو الخضدددري ن التسدددمٌد
بالخارصددٌن أدى لددى حصددول زٌددادة معيوٌددة فددً صددفات اليمددو الخضددري ليبددات الحلبددة وذلددك فددً الددوزن الجدداف
لألجزاء العلٌدا و ارتفداع اليبدات و عددد التفرعدات و عددد األوراق مةاريدة بمعاملدة المةاريدة ( )Zn1التدً لدم تسدمد
بالخارصٌن والتً سجلت اقل الةٌم فً صفات اليمو الخضدري التدً ذكدرت فدً اعدالا و فدً تربتدً الدراسدة ،كمدا
ٌالحظ من خالل الجدول اختالف مسدتوًٌ التسدمٌد األرضدً  5جدزء بدالملٌون) )Zn2و 10جدزء بدالملٌون)(Zn3
فً تأثٌرهما على اليمو الخضري ذ أعردى المسدتوى ألسدمادي 10جدزء بدالملٌون أفضدل يمدو خضدري وفدً كدال
التربتٌن ،أما باليسبة للتداخل بٌن التسمٌد األرضً والر فةد كدان معيوٌدا وكايدت أفضدل معاملدة هدً ()F+Zn3
مةارية مع معاملة المةارية  Zn1حٌث كايت يسبة الزٌادة فً كل من التربتٌن الرٌيٌدة والرٌيٌدة الغرٌيٌدة هدً علدى
التوالً  % 72.87و  %59.30للوزن الجاف لألجزاء العلٌدا و  % 12.03و % 8.44عرتفداع اليبدات و56.55
 %و %56.47لعددد التفرعددات و  %32.80و % 27.48لعدددد األوراق كمددا ٌالحددظ مددن الجدددول ( )2أن هيدداك
اخددتالف قددً اسددتجابة اليبددات فددً تربتددً الدراسددة للتسددمٌد بالخارصددٌن فةددد كايددت اسددتجابة يبددات الحلبددة للتسددمٌد
بالخارصٌن فً التربة الرٌيٌة الغرٌيٌة ) )S2اعلً مما هً علٌه فً التربة الرٌيٌة) )S1و بككل معيوي فً بعدض
صددفات اليمددو الخضددري .ن ايخفدداض معدددل اليمددو الخضددري ليبددات الحلبددة فددً الددوزن الجدداف لألجددزاء العلٌددا و
ارتفاع اليبات و عدد التفرعات و عدد األوراق فً تربتً الدراسة اٌر المعاملتٌن بالخارصٌن ( )Zn1ربمدا ٌعدود
لى أن التربتٌن تتصدفان بمحتدوى عدالً مدن كربويدات الكالسدٌوم ومحتدوى مديخفض مدن المدادة العضدوٌة ودرجدة
تفاعدل عالٌددة الجدددول ) (1ممددا ادى الدى ايخفدداض محتواهددا مددن الخارصدٌن الجدداهز ( 0.71جددزء بددالملٌون للتربددة
الرٌيٌة و 0.90جزء بدالملٌون للتربدة الرٌيٌدة الغرٌيٌدة) وكلتٌنمدا دون الحدد الحدرج للزيدك فدً التدر ( 1.0جدزء
بالملٌون) والمةترح من قبل Soltanpoarو .)1977( Schwab ،ان الزٌادة الحاصلة فً اليمو الخضري ليبدات
الحلبة بزٌادة مستوٌات الخارصٌن المضاف سواء بررٌةة التسمٌد األرضدً أو ركدا علدى األوراق أو كلٌنمدا معدا
ربما ٌعود لى الدور المنم الذي ٌلعبه الخارصٌن فً تحسٌن اليمو من خالل دخوله فدً تصديٌع الحدامض اعمٌيدً
 Tryptophanوالذي ٌعتبدر المدادة األساسدٌة فدً تكدوٌن هرمدون ) Indol acetic acid (IAAوهدذا النورمدون
ٌلع د دورا هامددا فددً يمددو واسددترالة الخالٌددا (الكددبٌيى )2005 ،باإلضددافة لددى أن الخارصددٌن ٌدددخل فددً تركٌ د
وتيكددٌر ايددزٌم  Enolaseالمنددم فددً عملٌددة التركٌدد الضددوعً (حسددن وآخددرون )،1990و يددزٌم Carbonic
anhydraseالذي ٌزٌد من امتصاص اليبات للعياصر الغذاعٌة (أبو ضاحً و الٌويس.)1988 ،
الجدول ( :)2تأثٌر التسمٌد بالخارصٌن ويوع التربة فً بعض صفات اليمو الخضري ليبات الحلبة.
Table (2): Effect of zinc application and soil type on some vegetative growth
characters of fenugreek plant.
معامالت الخارصٌن
Zn
Treatments
Zn1
F+ Zn1
Zn2
F+Zn2
Zn3
F+Zn3
Zn
Soils
Soil × Zn

الوزن الجاف
لالجزاء العلٌا
Shoot dry
)matter (gm/pot
S2
S1
8.60
7.52
10.10
8.90
11.65
10.1
12.60
12.0
13.10
12.3
13.70
13.0
0.646
1.119
1.583

أرتفاع اليبات
)Height (cm
S2
S1
61.6
58.15
62.1
58.00
60.8
62.60
61.0
63.30
64.9
65.30
66.8
65.15
 L.S.Dعيد %5
1.986
3.440
4.865
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عدد التفرعات/يبات
Tillers No./plant
S1
4.12
4.30
5.12
5. 85
5. 92
6. 45

S2
4.25
4. 85
5.35
6.10
6. 25
6.65
0.318
0.551
0.780

عدد األوراق /يبات
leaves No./plant
S2
27.18
29.20
31.00
31.95
33.15
34.65

S1
25.15
27.90
30.10
31.55
32.90
33.40
0.972
1.684
2.381
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هذا اليتاعا تتفق مع ما توصل لٌه كدل مدن  Dangوآخدرون )1990( ،والنددوايً )2004( ،و صدالح(2012( ،
الذٌن أكاروا لى أن الر بالعياصر الصغرى ومينا الخارصٌن تحسن من صفات اليمدو الخضدري ليبدات الحلبدة
كما تتفق اليتاعا مع ما توصدل لٌده  Sammauriaو )2008( ،Yadavاللدذٌن أكدارا لدى حصدول زٌدادة معيوٌدة
فً حاصل المادة الجافة وعدد التفرعات لليبات يتٌجة ضافة الخارصٌن.
 -2تأثير التمديا بالخارصين اناع التربة فة بضةم دنانةات اللاصة ٌالحدظ مدن الجددول ( )3أن الخارصدٌن
المضاف الدى التربدة أو ركدا علدى المجمدوع الخضدري قدد سدب زٌدادة معيوٌدة فدً بعدض صدفات الحاصدل (عددد
ووزن الةريات و وزن البذور) ليبات الحلبة فً تربتً الدراسة وذلك مةارية مع التربة اٌدر المعاملدة بالخارصدٌن
) )Zn1والتً أعرت اقل الةٌم فً عدد و وزن الةريات ووزن البذور ،كما ٌالحظ تفوق مستوى التسمٌد األرضدً
 10جددزء بددالملٌون ( )Zn3علددى المسددتوى  5جددزء بددالملٌون ) )Zn2فددً تددأثٌرا علددى صددفات الحاصددل فددً تربتددً
الدراسدة ،كمددا تكدٌر يتدداعا الجددول أعددالا لدى أن التددداخل بدٌن التسددمٌد األرضدً والتسددمٌد الدورقً كددان لده تددأثٌرا
معيوٌا فً صفات الحاصل حٌث أعرت المعاملة  10جزء بالملٌون مدع الدر ) )F+Zn3أعلدى الةدٌم فدً صدفات
الحاصل مةارية مع المعاملة ( )Zn1حٌث كايت يس الزٌادة فً كدل مدن التدربتٌن الرٌيٌدة والرٌيٌدة الغرٌيٌدة هدً
على التدوالً  % 64.44و  % 48.38لعددد الةريدات و % 49.55و  % 59.48لدوزن الةريدات و  % 66.00و
 % 69.23لدوزن البدذور ،كمددا ٌالحدظ أن اسددتجابة يبدات الحلبددة للتسدمٌد بالخارصددٌن فدً التربددة الرٌيٌدة الغرٌيٌددة
( )S2كايت أعلى من استجابته فً التربة الرٌيٌة ( )S1وذلك فً بعض مكويات الحاصل وهذا ربما ٌعدود لدى أن
يبات الحلبة ٌفضل اليمو فً التدر جٌددة الصدرف والتنوٌدة .ن زٌدادة قدٌم مكويدات الحاصدل بخضدافة الخارصدٌن
ربمددا تعددود لددى الدددور المنددم الددذي ٌلعبدده الخارصددٌن فددً تحسددٌن العملٌددات الحٌوٌددة داخددل اليبددات وبالتددالً زٌددادة
النورمويات المسوولة عن تكوٌن األزهار وتكجٌع عملٌتً التلةدٌح واإلخصدا (عمدادي )1991 ،وزٌدادة اليكدار
اإليزٌمددً وتحفٌددز ميظمددات اليمددو مثددل )( Indol acetic acid (IAAالندددوايً )2004 ،كمددا أن زٌددادة قددٌم
مكويدات الحاصدل بخضدافة الخارصدٌن ٌمكدن أن تعدزى لدى تحسدن صدفات اليمدو الخضدري الجددول ) )2وبالتددالً
زٌادة كفاءة عملٌة التركٌ الضوعً وزٌادة تجنٌز األجدزاء التكاثرٌدة بدالمواد الغذاعٌدة (أبدو ضداحً ،)1989 ،أن
اليتاعا التً تم التوصل لٌنا تتفق مع ما توصدل لٌده كدل مدن  Chhibbaوآخدرون )2007) ،و  Sammauriaو
 )2008( ،Yadavالذٌن أكاروا لى حصدول زٌدادة فدً الحاصدل ومكوياتده ليبدات الحلبدة عيدد التسدمٌد بالعياصدر
الصغرى ومينا الخارصٌن.
الجدول ( :)3تاثٌر التسمٌد بالخارصٌن ويوع التربة فً بعض مكويات الحاصل ليبات الحلبة
Table (3): Effect of zinc application and soil type on some yield components of
fenugreek plant.
معامالت الخارصٌن
Zinc
Treatments
Zn1
F+ Zn1
Zn2
F+Zn2
Zn3
F+Zn3

عدد الةريات لكل يبات
No. of pods / plant

وزن الةريات لكل سيداية
)Pods wt. / pot (gm

وزن البذور لكل سيداية
)Grains wt. /pot (gm

S2
7.75
8.50
10.00
10.80
10.75
11.50

S2
5.80
6.50
7.40
8.55
7.90
9.25

S2
2.60
2.95
3.60
4.15
3.90
4.40

S1
6.75
7.25
9.25
10.45
10.90
11.10

S1
5.65
6.00
6.55
7.50
7.60
8.45

S1
2.50
2.65
3.25
3.70
3.80
4.15

 L.S.Dعيد%5
Zn

0.509

0.635

0.343

soils

0.882

1.100

0.594

soils ×Zn

1.247

1.556

0.841

 -3تأثير التمديا بالخارصين اناع التربة ف ترنيز ادلتاى البةوار دةن الخارصةين :تكدٌر يتداعا الجددول ()4
لى أن ضافة الخارصٌن لى التربة أو ركا على المجموع الخضري أدى لى حصول زٌادة فً تركٌدز ومحتدوى
البدذور مدن هدذا العيصدر وقدد تياسدبت هدذا الزٌدادة رردٌدا مدع كمٌدة الخارصدٌن المضداف ذ كلمدا زاد الخارصدٌن
المضاف زاد تركٌز ومحتوى هذا العيصر فً البذور فً حٌن أعردت معاملدة المةاريدة  Zn1اقدل الةدٌم فدً تركٌدز
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10 ومحتوى الخارصٌن وذلك فً تربتً الدراسة وكان أعلى تركٌز ومحتوى للبذور من الخارصٌن فً المعاملة
 ن هذا الزٌادة المتوقعة فً تركٌز ومحتوى المادة الجافة لبدذور، F+Zn3 جزء بالملٌون تسمٌد ارضً مع الر
) و بالتدالً فدان ضدافة1) الحلبة من الخارصٌن تعود لى ايخفاض تركٌز هذا العيصر فً تربتً الدراسة الجدول
ًالخارصٌن سواء بررٌةة الر الورقً او التسمٌد األرضً سب زٌادة فدً الكمٌدة الجداهزة مدن هدذا العيصدر فد
 وGeith) التربددة ممددا أتدداح لليبددات أمكايٌددة امتصدداص اكبددر كمٌددة وبالتددالً زٌددادة محتددوى البددذور مددن العيصددـر
) وأن هدذا التحسدن2)  كما أن هذا الزٌادة ٌمكدن أن تعدزى لدى تحسدن اليمدو الخضدري الجددول،) 1989 ،آخرون
ٌكجع اليبات على زٌادة امتصاص العياصر الغذاعٌة لغرض تحةٌق حالدة التدوازن الغدذاعً و بالتدالً زٌدادة تركٌدز
، اليتاعا التً حصليا علٌنا تتفق مع ما توصل لٌه الددوري،)1998 ،ًو محتوى البذور من هذا العياصر (التمٌم
) اللذٌن أكارا لى زٌادة تركٌز الخارصدٌن فدً بدذور الحلبدة بزٌدادة تركٌدز الخارصدٌن2012) ،( وصالح2009)
. المضاف بررٌةة الر
 تأثٌر التسمٌد بالخارصٌن ويوع التربة فدً تركٌزالخارصدٌن (جدزء بدالملٌون) ومحتدوى بدذور يبدات:)4( الجدول
.)الحلبة من الخارصٌن (ماٌكروارام لكل اصٌص
Table (4): Effect of zinc application and soil type on Zn concentration (mg.kg -1) and
content of fenugreek grains (µg per pot).
Zinc
محتوى البذورمن الزيك
Grains content (µg per pot)
S2
S1
87.49
80.25
100.15
90.49
138.06
120.64
156.04
148.00
165.75
156.63
184.80
174.71
15.69
27.17
38.43

الخارصٌن
تركٌز الخارصٌن فً البذور
Zinc concentration (ppm)
S2
S1
33.65
32.10
33.95
34.15
38.35
37.12
37.60
40.00
42.50
41.22
42.00
42.10
%5  عيدL.S.D
2.041
3.536
5.000

معامالت الخارصٌن
Zinc
Treatments
Zn1
F+ Zn1
Zn2
F+Zn2
Zn3
F+Zn3
Zn
Soils
Soils × Zn

EFFECT OF INORGANIC ZINC FERTILIZATION ON GROWTH AND
YIELD OF FENUGREEK (Trigonella foenum-graecum L.)
Fatih A. S. Hasen
College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: Fatih_abed@yahoo.com
ABSTRACT
A pots experiment was carried out under plastic house conditions to study the
effects of six zinc treatments(0ppm ،5ppm ,10ppm ،0ppm+foliar 50mg zn.L-1 ،5ppm
+foliar 50mg zn.L-1 and 10 ppm + foliar 50mg zn.L-1) on vegetative growth, yield and
zinc concentration in seed of fenugreek planted in clay and silty clay soils.The
treatment o ،5 ،10 ppm added to soil before sowing and foliar applied after two months
of sowing. Zinc added as ZnSO4.7H2O.. The results showed that addition of zinc
caused a significant increase on most vegetative growth characters (dry matter, plant
height ،number of tiller and leaves) ،yield constituents characters (number and weight
of pods, grain yield) and also increase zinc concentration in seeds in the both soils.
Treatment of 10 ppm Zn and foliar application with 50 mg Zn.liter-1 (F+Zn3) gave
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highest values among all treatments on characters studied.The studied soils differed in
their response to zinc fertilization.
Keywords: Fenugreek plant, Zinc fertilization.
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المصادر
أبو ضاحًٌ ،وسف محمد ( .)1989تغذٌة اليبات العملدً .وزارة التعلدٌم العدالً والبحدث العلمدً .جامعدة بغدداد.
بٌت الحكمة.
أبو ضاحًٌ ،وسف محمد .ومؤٌد احمد الٌويس ( .)1988دلٌل تغذٌدة اليبدات .جامعدة بغدداد .وزارة التعلدٌم العدالً
والبحث العلمً.
التمٌمً ،جمٌل ٌاسٌن علً كنف ( .)1998العوامل الموثرة فً التثبٌت البٌولدوجً لليتدروجٌن الجدوي فدً يباتدات
الخضر البةولٌة .أرروحة دكتوراا .كلٌة الزراعة جامعة بغداد .وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.
حسن ،يوري عبد الةادر ،حسن ٌوسف الدلٌمً ،لرٌف عبد العٌثاوي ( .)1990خصدوبة التربدة واألسدمدة .دار
الحكمة للرباعة واليكر .جامعة بغداد .وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.
الدوري ،ره كنا احمد ( .)2009تأثٌر ضافة الفسفور والر بالخارصدٌن فدً اليمدو والحاصدل ويسدبة الزٌدت
الثابت فً يبات الحلبة .رسالة ماجستٌر .كلٌة الزراعة .جامعة تكرٌت.
الددراوي ،خاكددع محمددود و عبددد العزٌددز محمددد خلددف ( .)1980تصددمٌم وتحلٌددل التجددار الزراعٌددة .جامعددة
الموصل .وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.
الكددبٌيً ،جمددال محمددد ( .)2005تكيولوجٌددا حةددن األسددمدة .المكتبددة المصددرٌة للرباعددة واليكددـر والتوزٌددع لددوران
اإلسكيدرٌة.
صالح ،جٌنان ٌحٌى قاسم ( .) 2012تأثٌر الر بالبيزاٌل ادٌيدٌن وحدامض الجبرلٌدك وبعدض العياصدر الصدغرى
فً يمو وحاصل البذور ليبات الحلبة .أرروحة دكتوراا ،كلٌة الزراعة والغابات ،جامعة الموصل.
عمادي ،ردارق حسدن ( .) 1991العياصدر الغذاعٌدة الصدغرى فدً الزراعدة .دار الحكمدة للرباعدة واليكدر .جامعدة
بغداد وزارة العلٌم العالً والحث العلمً.
مٌيكددل ،ك و ي .أ .كٌربددً ( .)1982مبددادي تغذٌددة اليبددات .ترجمددة د .سددعد يجددم عبددد أليعٌمددً .جامعددة
الموصل .وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.
يسٌم ،ماهر جورجً ( .)2005خصوبة األراضً و األسمدة .ميكاة المعارف اإلسكيدرٌة .مصر العربٌة.
اليعٌمً ،سعد يجم عبدد ( .)1999األسدمدة وخروبدة التربدة .دار الكتد للرباعدة .جامعدة الموصدل .وزارة
التعلٌم العالً والبحث العلمً.
الندوايً ،احمد خالد ٌحٌى ( .) 2004تأثٌر التسمٌد والر ببعض العياصر الغذاعٌة فً الصدفات الكمٌدة واليوعٌدة
لبعض المركبات الفعالة ربٌا فً بذور صيفٌن من الحلبة .أرروحدة دكتدوراا .كلٌدة الزراعدة جامعدة بغدداد.
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.
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