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-Trigonella foenumتأثير موعد الزراعة ونقع البذور في بعض محتوى بذور الحلبة

graecum L.  من المكونات الغذائية 

 
 ن الدوغجي               صباح نعمة الثامر                 حيدر صبيح الجابرعصام حسي

 كلية الزراعة / جامعة البصرة        كلية الطب/ جامعة بابل        كلية الزراعة / جامعة البصرة     

     

 الخالصة 

كلية الزراعةة   -ـم البستنـة والنخيـلفي احد الحقول التابعة لقس 2112 -2112أجـريت التجربـة خالل الموسم الشتوي 

 Trigonellaجامعةةة البةةةرذ  ست اسةةتأدفت مةةد ير موعةةد الزراعةةـة و قةةـع البةةـنور فةةي بعةةب الماو ةةا  ال عالةةة لبةةنور الحلبةةة 

foenum-graecum L. و  01 1. مضةةمنت التجربةةة  ما يةةة معةةامال  عامليةة  عبةةارذ عةةم التوافةةر بةةيم موعةةديم الزراعةةة  مةةا

ملغةم. لتةر 051قع البنور بالماء المقطر و قعأا بمحلول أ دول حامب ألخليك بتركيز  وأربع معامال  للبنور ])  2112 00 1
-

0
ملغم. لتر 051و قعأا في محلول فيتاميم ج بتركيز  

-0
ومعاملة المقار ة )عدم  قع البنور([. اختير مةميم القطاعا  العشةوايية  

( لمقار ةة المتوسةطا  علة  .R.L.S.D  واسةتخدم اختبةار ا ةل فةرن معنةوي المعةدل )الااملة بتجربةة عاملية  وبثال ةة ماةررا  

%.  وأ ةم النتةايا التةي مةم الحةةول عليأةا  ةي م و ةت  بامةا  الموعةد اسول فةي النسةبة المتويةة للسةاريا % 5مستوى احتمال 

لة  التةوالي. فةي حةيم م و ةت  بامةا  ملغم لتر  ع 2.02و  6.21% و  05.11ومحتوى البنور مم الحديد والخارصيم  ست بلغت 

 %.26.32الموعد الثا ي في النسبة المتوية للبروميم ست بلغت 

النباما  النامجة مم معاملة بنور ا في محلةول فيتةاميم ج أعلة   سةبة متويةة  تأما بالنسبة لمعامال  البنور  فقد أعط 

ملغم لتةر  علة  التةوالي. ولةم ياةم  0.22و  2.16% و 23.03للبروميم وأعل  محتوى للبنور مم الاالسةيوم والرصةاب بلغةت 

 للتداخال  مد ير معنوي في جميع الة ا  المدروسة باستثناء النسبة المتوية للبروميم في البنور و محتوا ا مم الاالسيوم.

 

 كلما  م تاحي : الحلبة   موعد الزراعة   معاملة البنور   المواد الغنايية

 

This experiment  was  conducted  during  the winter season of 2007-2008 in one of the 

Agricultural fields of Horticulture Department, College of Agriculture / Basrah University. The 

objective of the experiment was to study the effect of two sowing dates and seeds soaking on the 

fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) seed content of nutrients. The experiment included 

(8) treatments combinations resulting from compatibility between the two dates of sowings (6/10 

and 6/11/2007) and four seeds treatments (soaking the seeds in distilled water ;150 mg.L
-1

 of  

Indole Acetic Acid solution ; 150 mg.L
-1

 of Vitamin C solution and the control treatment (un 

soaked seeds). Randomized Complete Block Design was used with three replications. R.L.S.D. 

Test was used at probability of 5% to compare means variations. Results can be summarized as 

follows: 

Plants of first date gave significant increases in the percentage of sugars and seed content 

from Fe and Zn which were 15.66% , 3.76, 2.12 mg/l. Whereas the second date gave a 

significant increase in the percentage of protein which was 23.49% . Seed soaking  in Vitamin C 

solution has led to a significant increases in the percentage of protein and seed content from Ca 

and Pb which were 24.14% , 7.63, 1.28 mg/l. Whereas the interaction of the two factors of study 

had no effect on the studied parameters accept protein percentage in seeds and its content of 

calcium.  

 

Key word: FENUGREEK, sowing date , Seed treatments , seed nutrients 
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 المقدمة

معةود أ ميةة الحلبةة سلةة  .   Fabaceaeسحةدى أفةراد العايلةة البقوليةة Trigonella foenum-graecumمعةد الحلبةة 

 الميةةة محتويامأةةا الايمياييةةة والغناييةةة  ست معةةد بةةنور الحلبةةة انيةةة فةةي محتوا ةةا مةةم البةةروميم والةةد و  الاربو يةةدرا   ومةةواد 

ناصةةر اناييةةة مثةةل الحديةةد والبوماسةةيوم والاالسةةيوم والمنغنيةةز وال سةة ور واير ةةا والةةةابو يم  فضةةالى علةة  احتوايأةةا علةة  ع

. و ـد أولةـي الباحةـثو  فةي السةنوا  اسخيةرذ ا تمامةاى (Makai and Balatincz,1998وال يتامينا  مثل فيتاميم أ و ب و ج)

لتأابةةا  و مر ةة  السةةاري وخ ةةب ساةةـر باعتبةةارن  بامةةاى اةةـبياى فأةةو يسةةتعمل مةةادذ مقشةةعة ولمعالجةةة اابالحلبةةة كبيةةـراى 

                           (.  .(Bordia et al., 1997وكولستـرول الـدم  تيجـة لمحتوا ا مم اسلياف و المواد ال عالة اسخرى )

 (Sheoran et al.,1999 )  متد ر الماو ا  الغناييةة  لبةنور الحلبةة بالعديةد مةم اةروف النمةو مثةل التربةة والتسةميد 

( واير ا مةم .(Mohamed,1990( ومسافا  الزراعة (Bhati,1993والري  .(Kiselev et al., 1980) ومناار زراعتأا

العوامل. أ  موعد الزراعة يؤ ر في ص ا  النمو والحاصل وينعاس  نا التد ير علة  كميةة المةادذ ال عالةة فةي النبةا . فقةد وجةد 

Mansour et al.(1991) نبةةا  البالدو ةةا أ  الزراعةةة المباةةرذ لAtropa belladonna  أدى سلةة  زيةةادذ  محتةةوى الجةةنور

( سلة  أ  الزراعةة المباةرذ 1996أشةار الةدجوي )  واسوران والسيقا  والثمار مةم القلويةدا  الاليةة مقار ةة بالمواعيةد المتةدخرذ

ل فةةي عناصةةر النمةةو الخضةةري لمحةةةول الحبةةة السةةوداء أفضةةل مةةم الزراعةةة المتةةدخرذ   ست أد  الزراعةةة المتةةدخرذ سلةة  مقليةة

أ  النبامةا  النامجةة  Jain et al.(1987)سل   لة س تاج اإلز ار وماويم الثمار وبالنتيجة  لةة الحاصةل. وجةد  أدىوالز ري مما 

ملغم.لتةةر 011و  25و  51مةةم  قةةع بةةنور الحلبةةة فةةي محاليةةل 
-0
ملغم.لتةةر 61و  21حةةامب الجبةةر يليةةك و  

-0
مةةم محلةةول أ ةةدول  

الاربو يدرا  وال ينوا  بعد أسبوعيم و ما ية أسابيع مم المعامال  كا ت عالية عند المعاملةة  ك. أ  محتوا ا ممحامب ألخلي

ملغم.لتر 011
-0

ملغم.لتةر 61حامب الجبر يليك  في حيم أ  أعل  محتوى بروميم  تا مم النباما  المعاملة بنور ا بمحلةول  
-0
 

 في كال موعدي الحةاد.

والتةي مأةةدف سلة  معرفةةة أ سة  موعةةد  تجربةةةول مةةم الناحيةة الغناييةةة والدواييةة. أجريةةت  ةنن الوس ميةة  ةةنا المحةة

 لزراعة بنور الحلبة وأفضل معاملة  قع لأا ينعاس عن  أعل  محتوى لماو ا  البنور مم المواد الغنايية. 

 المواد وطرائق العمل

جامعة البةرذ والوا ع في كرمةة علةي وتلةك للمةدذ مةم  -ةأجريت التجربة في احد الحقول البستنية التابع لالية الزراع

 ( بعب الة ا  ال يزيايية والايميايية لتربة الحقل. 0. ويو ح الجدول )2112 3 01ولغاية  2112 01 1

 

 (: بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القيمة الصفة

 pH 9.7 

E.C 9.7 

)غم. كغم(  O.M 1.11 

تمول. كغم)سن 
-1

 ) CEC ..0.7 

الكالسيوم )مليمول. لتر 
-1

)  11.70 

المغنسيوم )مليمول. لتر 
-1

)  17.20 

النتروجين الكلي )غم. كغم
-1

)  0.71 

الفسفور الجاهز )مليمول. لتر
-1

 )  0..2 

البوتاسيوم الجاهز )مليمول. لتر
-1

)  1.11 

غم. كغم مفصوالت التربة
-1

 

 ..21 رمل

 ..72. غرين

 5.5.1 طين

 طينية غرينية النسجة
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وأربةع  2112  00 1و  01 1مضـمنت التجـربة  ما يـة معةامال  عاملية  عبةارذ عةم التوافةر بةيم موعةدي الزراعةـة 

ملغم. لتةر 051معامال   قع للبنور بالماء المقطر و بمحلول أ دول حامب ألخليك بتركيز 
-0
 051وبمحلةول فيتةاميم ج بتركيةز  

لغم. لترم
-0

وحةدذ  مةم اسةتعمال مةةميم  23ومعاملة المقار ة )عدم النقع(   بثال ة ماررا  وبنلك ياو  عدد الوحدا  التجريبية  

 Factorialبتجربةة عامليةة   Randomized Complete Block Design (.R.C.B.D)القطاعةا  العشةةوايية الااملةةة  

Experiment لتبةةايم وباسةةتعمال اختبةةار ا ةةل فةةرن معنةةوي معةةدل و ةةـد حللةةت النتةةايا باسةةتخدام محليةةل اRevised Least 

Significant Differences(R.L.S.D.)  (.  0221% )الراوي وخلف هللا  5لمقار ة المتوسطا  عل  مستوى احتمال 

حر ت ارض التجربة حرا ة عميقة مرميم بةورذ متعامةدذ بةالمحراا القةالب  ةم  عمةت التربةة وسةويت و سةمت سلة  

م01سةم. وسةمد  بسةماد عضةوي متحلةل بمعةدل  25سم بيم مرز وأخر وبعمةر 51متر وبمسافة  05مروز بطول  ستة
6
للةدو م  

سةم بةيم  51سم في بدايةة و أايةة المةروز و 25الواحد.  سم كل مرز سل  أربع وحدا  مجريبية بطول  ال ة أمتار ومركت مسافة 

مجريبية وعل  جأتةي كةل مةزر مةم مةرزي القطةا  مبعةد عةم بعضةأا  جورن في كل وحدذ 23وحدذ مجريبية وأخرى   م عملت  

بةنرذ وعوملةت بمعاملةة  222بنرذ و سمت في أربعة مجاميع كل مجموعة مضةم  0052سم وبةورذ متبادلة. حسبت  25مسافة 

 مم معامال  النقع المختل ة ولال موعد مم موعدي الزراعة. 

 01 1ا  وبعد ا ج  ت  وايياً لحيم عودمأا سل  وز أا الطبيعةي. بتةاري   قعت البنور بالمحاليل الثال ة لمدذ أربع ساع

زرعت البنور حس  الوحدا  التجريبية لال معاملة وبمعدل أربع بنرا  للجورن الواحةدذ وروي حقةل التجربةة  2112 00 1و 

النسةبية التةي رافقةت  مةو  ( درجا  الحرارذ العظمة  والةةغرى والراوبةة 2بعد سكمال الزراعة لال موعد. ويو ح الجدول )

 النباما .

مم أجراء كافة العمليا  الزراعية مم الري والتعشةي  وخ ةت النبامةا  علة  دفعةا  بحيةن مةرو  بةا  واحةد فةي كةل جةورن ومةم 

اةم. لتةر 0.5بعد شأر مم الزراعةة للموعةديم رشةاً علة  النبامةا  بتركةز  NPKمسميد جميع النباما  بالسماد المرك  
-0
وعلة   

اةم.  0.5يوماً مم الزراعة رشت النباما  بمحلول اليوريا بتركيز  35يوم. وبعد مدذ  61دفعا  ال اصلة بيم دفعة وأخرى  الا 

لتر
-0

وعل   الا دفعا  وب اصلة شأر واحد بيم دفعة وأخرى وللو اية مم اسمراض رشت النباما  عدذ رشا  بمبيد الباسةتيم  

مةل. لتةر 1.25بتركيةز 
-0
وبةالتركيز   سة  للو ايةة مةم الحشةرذ القار ةة  Swardالةنبول  كمةا مةم رب مبيةد  للو ايةة مةم مةرض 

 ولجميع الوحدا  التجريبية وبةورذ متساوية.

 للموعد الثا ي.  2112 3 01ولغاية  3 6ومم  3 0واستمر لغاية  6 01اسول بدًء مم  مم بدء جني حاصل البنور للموعد      

  بشال عشوايي في كل وحةدذ مجريبيةة وشةملت النسةبة نأجريت القياسا  التجريبية في  أاية موسم النمو عل  خمسة  باما  أخ

و النسةبة المتويةة  A.O.A.C (1970)ة فةي حسةبت الطريقةة الموصةوف Soxhletالمتوية للـد و  باسةتخدام جأةاز السوكسةليت 

والنسةبة المتويةة للبةروميم و ةدر  بجأةاز  . .Sosulski et al  ( 1982للسةاريا  الاليةة حسة  الطريقةة المعتمةدذ مةم  بةل )

Microkieldhal   وحسA.O.A.C (1970)  وحس  محتةوى البةنور مةم البةروميم بااعتمةاد علة  محتوا ةا مةم النتةروجيم

 ة التالية: وفقاً للعال 

 1.25× النسبة المتوية للبروميم = النسبة المتوية للنتروجيم 

 Atomic Absorptionبواسةةطة جأةةاز اامتةةةاب الةةنري  والحديةةد والخارصةةيم والرصةةاب والاالسةةيوم والمغنيسةةوم

Spectrometry 
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 (. المعدالت األسبوعية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة النسبية % لموسم التجربة7جدول )

       

 النتائج والمناقشة

ي النسةبة المتويةة للسةاريا  الاليةة  ست م و ةت أما مةد ير معنةوي فةم( أ  لعاملي التجربةة ومةداخال6يتضح مم الجدول )

النباما  المزروعة في الموعد اسول معنوياً علة  ملةك المزروعةة فةي الموعةـد الثا ةـي. و ةـد يعةود السةب  سلة  ماليمةة الظةروف 

غرى م والةة 60.2المناخية في الموعد اسول لنمو المجمو  الخضري ست كا  معةدل درجتةي الحةرارذ العظمة  والةةغرى  ةو 

( ممةةا أ عاةةس تلةةك سيجابةةاً فةةي التبايةةر 2م للموعةةد الثةةا ي  علةة  التوالي)جةةدول  2.2م والةةةغرى  21.2مقار ةةة بمعةةدلي  05.2

يومةاى لنبامةا  الموعةد الثةا ي ممةا ا عاةس أ ر مةا سيجابةاى علة   ةواما  26.3يومةاى لنبامةا  الموعةد اسول و 52.5باإلز ار بعةد 

في  با  البالدو ا  بينما لم يام لمعاملة البةنور   Mansour et al. (1991)مع ما موصل سلي   و نا يت ر عملية البناء الضويي.

 وا للتداخال  بيم عاملي التجربة أي مد ير معنوي في  نن الة ة.

 األسبوع الشهر
 7001 -7009الموسم الزراعي 

 الرطوبة النسبية % الصغرى م   ى م  العظم

 تشرين  األول

 7.5. 75.1 11.7 األول

 ..1. 71.7 1.1. الثاني

 11.1 70.5 9.1. الثالث

 1..1 17.9 5.7. الرابع

 تشرين  الثاني

 17.2 12.5 1.2. األول

 11.7 ..11 77.9 الثاني

 15.1 ..17 71.1 الثالث

 19.1 10.7 ..71 الرابع

 ألولكانون ا

 ..50 ..10 7..7 األول

 95.1 7.1 71.1 الثاني

 5..5 1.1 ..17 الثالث

 22.1 9.1 12.2 الرابع

 كانون الثاني

 19.2 7.5 70.5 األول

 ..50 7.7 ..11 الثاني

 2.9. 7.5 11.1 الثالث

 91.9 2.7 17.1 الرابع

 شباط

 1.1. 1.. ..19 األول

 7.1. 11.1 1..7 الثاني

 7.0. 7.5 17.7 الثالث

 72.1 1.1 ..77 الرابع

 آذار

 17.9 17.0 79.2 األول

 19.0 11.1 7.2. الثاني

 11.9 11.7 0.0. الثالث

 15.5 19.5 2.0. الرابع

 نيسان

 11.5 19.1 ..7. األول

 77.0 19.1 5... الثاني

 11.0 17.0 2.5. الثالث



 وآخرون  الدوغجي                                                           (2101) ,  01-01(: 2) 2 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 

03 
ISSN 2072-3875 

ة للبروميم  معنوي في النسبة المتوي أ  لموعد الزراعة ومعاملة البنور والتداخال  بينأما مد ير كما يالحظ مم الجدول   س      

ست م و ت النباما  المزروعة في الموعد الثا ي معنوياً في  نن الة ة مقار ة عل  ملك المزروعةة فةي الموعةد اسول. و ةنا يعةود 

 05.2م و  60.2ارمبةةاا  ةةنن الةةة ة بةةالمحتوى النتروجينةةي فةةي النبةةا  وماليمةةة معةةدل درجتةةي الحةةرارذ العظمةة  والةةةغرى  

( امتةاب المةاء 2م للموعد الثا ي  عل  التوالي)جدول  2.2م والةغرى  21.2لي مقار ة بمعدليأما للموعد اسول  عل  التوا

  كمةا كةا  لمعاملةة البةنور et al.(1999)  Sheoranوالعناصر الغنايية ومحديةدا عنةةر النتةروجيم. و ةنا يت ةر مةع مةا وجةدن 

املةة البةنور فةي محلةول فيتةاميم ج مقار ةة بالنبامةا  النامجةة مةم مد ير معنوي في  نن الة ة  ست م و ةت النبامةا  النامجةة مةم مع

معاملة البنور في الماء المقطر ومحلول أ دول حامب ألخليةك وعةدم النقةع. و ةد يعةود السةب  فةي تلةك سلة   ابليةة  ةنا ال يتةاميم 

)محمد في التركية  الضةويي (Photophosphorylationلال تقال بسأولة في النبا   وا   مأم في م اعال  ال س رذ الضويية )

  كمةةا وبالتةالي يةةؤ ر فةي  ابليةة النبةةا  علة  امتةةةاب  ةنا العنةةر واسةةتخدام  فةي اسجةزاء النباميةةة المختل ةة (0220و يةو س 

 م و ت النباما  النامجة مم عدم النقع معنوياً مقار ة بتلك النباما  النامجة مم  قع بنور ا في محلول أ دول حامب ألخليك والماء

المقطر ولم يختل ا معنوياً فيما بينأما. و نا يرمبط بالمحتوى النتروجيني أيضا. وأعط  التداخل زراعة البنور في الموعد الثةا ي 

%  تجةت مةم زراعةة البةنور فةي 02.22% مقار ة بد ل  يمة لأةا بلغةت 25.16مع  قعأا في محلول فيتاميم ج أعل   سبة بلغت 

ول أ دول حامب ألخليةك. فةي حةيم يتبةيم مةم الجةدول   سة  أ  موعةد الزراعةة ومعاملةة البةنور الموعد اسول مع  قعأا في محل

 والتداخال  بينأما لم مؤ ر معنوياً في النسبة المتوية للد و  الثابتة. 

 

 ( تأثير موعد الزراعة ونقع البذور وتداخالتهما في بعض محتوى البذور من المواد الغذائية.جدول )

( أ  لمعاملة البنور والتداخل بيم عاملي التجربة مد يراً معنوياً في محتوى البةنور مةم الاالسةيوم  3الجدول ) يتبيم مم

أمةا بالنسةبة للتةداخل بةيم  ست م و ت النباما  المعاملة بنور ا بمحلول فيتةاميم ج معنويةاى مقار ةة بتلةك المعاملةة ببقيةة المعةامال .

 س  أ  للتداخل مد ير معنوي في  نن الة ة  ست أعطة  التةداخل زراعةة البةنور فةي الموعةد عاملي التجربة فيالحظ مم الجدول  

ملغةةم  لتةةر  ةةتا مةةم البةةنور  6.22ملغةةم  لتةةر مقار ةةة بد ةةل محتةةو كةةا   2.22الثةةا ي والمعاملةةة ب يتةةاميم ج أعلةة  محتةةوى لأةةا بلةة  

 المزروعة بالموعد   س  والتي لم معامل. 

 عاملة البذورم موعد الزراعة
النسبة المئوية 

 للسكريات

النسبة المئوية 

 للبروتين

النسبة المئوية 

 للدهون الثابتة

 أ 10.770 ب 70.17 أ 15.22  2/10

 أ 10.017 أ 17..7 ب 7.00  2/11

R.L.S.D.  1.771 0.211 غ. م 

 أ 7.750 ج 70.57 أ 17.51 ماء مقطر 

 أ 10.717 أ 71.11 أ 5..11 محلول فيتامين ج 

 أ 10.751 ج 71.07 أ .17.7 أندول حامض ألخليك 

 أ 10.192 ب 77.71 أ 17.17 بدون نقع  ) المقارنة( 

 R.L.S.D. غ. م 0.191 غ. م 

 أ .10.01 د 70.97 أ 11.21 ماء مقطر 2/10

 أ 10.502 ج 77.25 أ 17.71 محلول فيتامين ج 

 أ 10.719 هـ 19.19 أ 19.11 أندول حامض ألخليك 

 أ 10.012 د .70.9 أ 19.02 بدون نقع  ) المقارنة( 

 أ 7.152 د 7..70 أ 1..10 ماء مقطر 2/11

 أ 7.791 أ .75.2 أ 7.97 محلول فيتامين ج 

 أ 10.752 ب 1..71 أ 7..9 أندول حامض ألخليك 

 أ 10.729 ب ج 27..7 أ1.51 بدون نقع  ) المقارنة( 

R.L.S.D.  غ. م 1.7.2 غ. م 
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  لةةم ياةةم لموعةةد الزراعةةة ومعاملةة البةةنور ومةةداخال ما أي مةةد ير معنةةوي فةةي محتةةوى البةةنور مةةم ويالحةظ مةةم الجةةدول   سةة     

المغنسةةيوم. فةةي حةةيم كةةا  لموعةةد الزراعةةة فقةةط مةةد ير معنةةوي فةةي محتةةوى البةةنور مةةم الحديةةد والخارصةةيم  ست م و ةةت النبامةةا  

لمزروعة في الموعد الثا ي. و د يعةود تلةك سلة  ماليمةة المزروعة بنور ا في الموعد اسول معنوياً في  نن الة ة مقار ة بتلك ا

م  60.2الظروف المناخية في الموعةد اسول لنمةو المجمةو  الخضةري ست كةا  معةدل درجتةي الحةرارذ العظمة  والةةغرى  ةو 

فةي  ( ممةا أ عاةس تلةك سيجابةاً 2م للموعةد الثةا ي  علة  التوالي)جةدول  2.2م والةغرى  21.2مقار ة بمعدلي  05.2والةغرى 

 وذ  مو النباما   ومنأا المجمو  الجنري وك اءمأا في امتةاب الماء والعناصر الغنايية. أمةا بالنسةبة لمعةامال  البةنور والتةي 

م و ت النباما  المعاملةة بةنور ا بمحلةول فيتةاميم ج معنويةاً مقار ةة بتلةك المعاملةة ببقيةة المعةامال  فقةد يعةود تلةك سلة   ةوذ  مةو 

مم  نن البنور وك ةاءذ المجمةو  الجةنري فةي امتةةاب المةاء والعناصةر الغناييةة والتةي مةم  ةمنأا عنةةري  النباما  النامجة

 الاالسيوم والرصاب.

 

 ( تأثير موعد الزراعة ونقع البذور وتداخالتهما في بعض محتوى البذور من بعض العناصر الغذائية1جدول )

 

اس تلك في  وذ النمةو  ستنتا مم التجربة أ  الظروف المناخية في الموعد اسول كا ت أكثر ماليمة لنمو النباما  وا ع

 الخضةةري والماو ةةا  الغناييةةة فةةي البةةنور  كمةةا أ  معاملةةة البةةنور فةةي محلةةول فيتةةاميم ج اس ةةر الوا ةةح فةةي النمةةو الخضةةري

والماو ا  الغنايية للبنور. وعلي   وصي بإجراء المزيد مم التجارب للوصول سل  الموعد اسمثل والمعامال  الزراعيةة اسكثةر 

 فايدذ.

 المصادر

 (. موسوعة س تاج النباما  الطبية والعطرية. الاتاب اسول  مطبعة مدبولي  مةر.0221الدجوي  علي )  

(. مةميم ومحليل التجارب الزراعية. دار الاتة  للطباعةة والنشةر  0221الراوي  خاشع محمود وعبد العزيز محمد خلف هللا ) 

 ب.  32الموصل  العران :

موعد      

 الزراعة
 معاملة البذور   

الكالسيوم 

 غم/لتر()مل

 

 المغنسيوم

 )ملغم/لتر(

 الحديد

 )ملغم/لتر(

 الخارصين 

 )ملغم/لتر( 

 الرصاص 

 )ملغم/لتر( 

 أ .1.1 أ 7.17 أ 92.. أ 7..2 أ 2.05  2/10

 أ 1.15 ب 1.52 ب 70.. أ 1..2 أ 2.17  2/11

R.L.S.D.  غ. م 1..0 9..0 غ. م غ. م 

 ب 1.09 أ 1.97 أ 12.. أ 0..2 أ ب 7..2 ماء مقطر 

 أ 1.71 أ 7.09 أ 25.. أ 7..2 أ .9.2 محلول فيتامين ج 

 ب 1.17 أ 1.11 أ 21.. أ 1..2 ب 1.72 أندول حامض ألخليك 

 
بدون نقع ) 

 المقارنة(
 ب 1.10 أ 1.91 أ 70.. أ 2.17 ب 2.07

 R.L.S.D. 1.50 0.11 غ. م غ. م غ. م 

 أ 1.09 أ .1.7 أ 20.. أ 0..2 ب ج 5.51 ماء مقطر 2/10

 أ 1.71 أ 7.10 أ 72.. أ 7..2 ب 5.71 محلول فيتامين ج 

 أ 1.11 أ 7.09 أ 71.. أ 2.11 ب ج 1.77 أندول حامض ألخليك 

 أ 1007 أ 7.07 أ 52.. أ 2.10 أ 1.11 بدون نقع )المقارنة( 

 أ 1.09 أ 1.51 أ .... أ 1..2 أ ب 9.71 ماء مقطر 2/11

 أ 7..1 أ 1.91 أ 1... أ 7..2 أ 7.79 محلول فيتامين ج 

 أ 1.11 أ 1.27 أ 79.. أ 1..2 ب ج 5.91 أندول حامض ألخليك 

 أ 1.11 أ ...1 أ 70.. أ 2.11 ج 99.. بدون نقع )المقارنة( 

R.L.S.D.  7.17 غ. م غ. م غ. م غ. م 
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