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 Fenugreek (Trigonellaتأثير سمادي اليوريا والسوبر فوسفات في بعض صفات النمو لنبات الحمبة 

foenum-graecum L.) 
 صباح سعيد حمادي      سهى ضياء تويج       حسين الساعديعباس جاسم 

  قسم عموم الحياة/كمية التربية/ابن الهيثم/جامعة بغداد 

 الخالصة:

 غتتتجرر تت جصتتفجال يتتتجالزجتت جفجال  وتتاجليصتتتجيةتت تجال ي ة/ ةيتت جج4اجريتتتجرجر تت جصتتفجارتتصجصة ريتت جصتت  ج تت جارتتيصج 

(ج0 ,0.1 ,0.2 ,0.4.جاذجاصتترةاتجصتتة ايجالي ريتت ج  لةصتتر ي تج 2008-2009الرر يتت /ا اجالثي/ت/ج ة تت ج غتتاااجلة صتتتجال ةتت ج

(ج0 ,0.1 ,0.2(ج غتتتجي ري /ت رتتت ربج صتت  رجص صتتت تج  لةصتتتر ي تج 0 ,100 ,200 ,400غرات/ارتتيصج الرتتفجر تت ا جج 

(ج غتتجصت  رجص صتت تج/ت رت رجلة رصت جرا/يرتت جصتفج  تضجرتت تجال ةت جل  ت تجال ة ت ج0 ,100 ,200غرات/ارتيصج الرتفجر ت ا ج 

 الرتت اجالة ةتتف(.ج تتتذتجالرجر تت ج اصتترةااتجالررتتةيتجال  تت اوفجال  ةتت ج تت/اثجة تترراتج.جاظثتترتجال رتت و جرتتت  ج تت جةتتاجصتتة اج

 غتتتج/ت رت رجصتتفجايط وثتت جايةتصجاتتيتجلةرتتت تجالةار صت ج اررتتت عجال  تت تجبجج200ج غت/ت رتت رج صتتة اجصت  رجص صتتت تج400الي ريت ج

 . اطرجال   تجبجالة ر  جال ص فجبجال ت ءةجال ص ي جلةصة ا(جةي ر  جةعجالةصر ي تجاالةرىجالةض ص جةاج اجالصة ايا

Abstract:ج
             An experiment was conducted using pots (capacity of 4 kg soil/pot) in the glasshouse of 

Biology Dept. College of Education (Ibn Al-Haitham) University of Baghdad during 2008-2009 

growing season, in order to determine the effect of different levels of urea fertilizer (0,0.1,0.2,0.4 

gm/4 kg soil in pot) these equal to (0,100,200,400 kg/ha) and different levels of superphosphate 

fertilizer (0,0.1,0.2 gm/4kg soil in pot), these equal to (0,100,200 kg/ ha) on some morphological 

and physiological characteristics of fenugreek plant . This experiment was conducted using 

Completely Randomized Design (C.R.D) with three replications.  The results indicated clear 

increase in all studied characteristics with increasing urea and superphosphate levels. The levels 

(400 kg urea/ha and 200 kg superphosphate/ha) were the best giving high values of these 

characteristics which were (length of plant, diameter of plant, relative yield and biomass 

duration) respectively compared with other levels of treatment. 

 

ج

 المقدمة:

(ج ي ر ترجCowan 1999اصرةاةتجال   ر تجالط ي جة ذجصجترجالرت ريفجصتفجةةرةتاجا  ت ءجال ت لتج ذلتهجالتةيرثت جالط يت جج

(جةاجال   رت تجالط يت جالةثةت ج ال ت و  جاالصتر ة  جاذجر رت يج تذ رلجيةتصجال ايتاجةتاجالةر  ت تجالط يت جFenugreek   تجال ة  ج 
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(.جا ضت تجالاراصتت تجااج  ت تجال ة تت جNewall 1998لةت ااجالثاةيتت ج ال  ةت رياج الرتياال ي جة ثت جةجة يتت جال اي  صتيااتج ا

(%جةتتاج36.00التتصج24.67 (%ج صتتفجال تتذ رجةتتاج 6.00التتصجج4.58غ تتفج  ل ر ري تت تجاذجررتترا هج صتت رث جصتتفجالجتتزءجالةضتتريج 

(ج غيرتتت ج تتت جغ تتفجB2,B1,A(جبج تتذلهجي رتت يج  تت تجال ة تت جيةتتصج  تتضجالتير ةي تت تجة/تت ج Sauvaire 1984التت زاجالجتت اج

(بج تتتتذلهجي رتتتت يج  تتتت تجال ة تتتت جيةتتتتصج صتتتت  ججيتتتتاةجةتتتتاجMansour 1994جMn,Fe,Mg,Ca,P,K تتتت  ضجالةغتتتتذي تجاتةثتتتت ج

(%ج ااجالجتزءجاال  ترجة ثت ج60التصجج45(%ج صفجال تذ رجةتاج 15.00الصجج4.89ال ر  تياراتجاذجر  اجصفجالجزءجالةضريجةاج 

ااجال   رت تجرةرةتتاجصتفجا ري ج رثتت جةتاجالةغتتذي تج تتذاجيرجتتعجالتصجاةتترااج(.جShang 1998ي ت اجيةتصجرتت رةجاليت اجا جتتتاتج

رر ي ثت جالتت را/فج صصتةجرث بجل تت اج  تتضجال   رت تجريتت تج ر/ يتتتجال رتر جياجةةتت جج تت جااليريت اجالصتت واج  تتاتجضتر رةجاضتت ص جالصتتة اج

  ج صتفجة/ت جتتذلجال  لت جصتااجاضت ص جالصتة اجال رر جي فجاالج  ةي تجاةية جاالةرجالذيجيية جةاج ة جتذلجال   رت تجصتفج  تاةجالةصت 

ج(.Maqsood 2000ال رر جي فج  ةي جة  ص  جااجي  اج ًاجل  ضجة    جالرغذي جالرفجر اجهجتذلجال   ر تج

ااجاصرةااتجاالصةاةجال رر جي ي جااىجالصجزي اةجة   ي جصفجرت تج ةت جال   رت تج ذلتهجلتاة  جال رتر جياجةتعجالةغتذي تجج

  تتتتااتج   ويتتتت جل تتتتااجةتتتتاجةك تتتتراتجال ةتتتت ج  تتتتذلهجلرتتتتا/يرلجصتتتتفجر  تتتتيطجاال زيةتتتت تجالةصتتتتك ل جيتتتتاجال ةتتتت ججاالةتتتترىجصتتتتفجر تتتت يا

(.جااجاض ص جالصة اجالت صت رفجيك/رجة   يً جصفج ة جال   ر تج ت  هجاصرج   ججياةجلةتصت رجةتاجا ت جال   رت تجالرتفج1999ال  يةف 

ةتصتتت رجاتارةجصتفجزيت اةجصتري ج ةتت جالجتذ رج زيت اةج رةرثت جةةت جيتتكايج(بج ةت جااجل2998(ج ايةتتا 2004ر/ تتجال رتر جياجالثتا ا ف 

(بج ةت جيتاة جالتصتت رج2988الصجر ةيث جصفجالرر  ج الذيجيص تتجصفجزيت اةجاتاررث جالةررت صجالةت ءج جال   رترجالة ا يت جصت ري 

ج(.2998ا صفجرر يبجاالغ ي جالةة ي ج جصفج   ءجةر   تجالط ا ج ي  رهجصفجر  ياجاال ة ضجال   ي جايةت

ااجتتتااجتتتذلجالرجر تت جتتت جاصتترةااتجصتتة ايجالي ريتت ج الص  رص صتتت تج ة رصتت جرا/يرتةتت جصتتفج  تتضجرتتت تجال ةتت جل  تت تجج

جال ة  ج ةاىجاصرج   جتذاجال   تجلثذلجاالصةاة.

 المواد وطرائق العمل:

/ا اجالثي/ت/ج ة تت ج غتتاااج تتتذتجالرجر تت ج اصتتر ة  جاالرتتصجصتتفجال يتتتجالزجتت جفجال  وتتاجليصتتتجيةتت تجال ي ة/ ةيتت جالرر يتت ج

(ججة تتتجالرر تت جةتتاجال اييتت جال   ريتت جالر   تت جلةيصتتتبج اتتارجصيثتت ج  تتضجالرتتت تجال يةي ويتت جالتيزي ويتت ج2008-2009لة صتتتجال ةتت ج 

ج(َ  1 (ج ة جة ضحجصفججا  ج Page 2982  صبجالطر جالة ر ص جصفج

ج

ج
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ج(:ج  ضجالرت تجال يةي وي ج التيزي وي جلرر  جالرجر  .َ  1 جا  *ج 

 صتتتتتتتتتتتتتتتتتج ج ةتر التجالرر  ج غت/ غت(ججج

 الرر  

االيرتتتتتتتتتتتتتتت لي ج

ال ثر  ويتتتتتتتتتتتتتتت ج

ج ايصيةي ز/ت(

 5:2) 

ج

pH    

الةتتتتتتتتتتتتتتتتتت اةج

ال ضتتتتتت ي ج

  غت/ غت(

 االي   تجالج تزةجج

ال رتتتر جياج الرة جج الغرياج الطياج

  غت/ غت(

التصتتتتتتتتتتت رج

 ppm) 

   5.6   8.84   8.5ج    7.5   2.35 ةزيجي  262 532 206

جا اجالثي/ت/ج ة  ج غاااجج-*ج ةةتجصفجةةر راتجاصتجية تجال ي ة/ج ةي جالرر ي 

ج غتجرر  جل  جاريصج4 (جةةتج/تج ض تجصفجاالرصجالتة ري ج  زاج2/تججتتتج  ةةتج ة ة ج 

ج- رضة تجة يةفج:

 غتتج(ج400,200,100,0(جغرات/ارتيصج الرتفجر ت ا ج 0.4,0.2,0.1,0اصرةاةتجار   جةصر ي تجةتاجصتة اجالي ريت ج تتفج ج-1

ج(جي ة جةاجالزراي .40صة ا/ت ر ربجاضيتتجيةصجاص رياجاال لصجا  جالزراي ج ال/  ي ج  اج 

(ج200,100,0(جغرات/ارتتيصج الرتفجر تت ا ج 0.2,0.1,0اصترةاةتج/ا/ت جةصتتر ي تجةتاجصتتة اجص  رص صتت تجال/ا/تتفج تتفج ج-2

ج غتجصة ا/ت ر ربجاضيتتجاص  ج ا اةجا  جالزراي .

(ج  تاةج36لرجر  ج ص جالررةيتجال   اوفجال  ة ج رجر ت جي ةةيت ج ت/اثجة ترراتج  يتثج ةتاجيتااجاالرتصجصتفجالرجر ت ج  تذتجا

(ج تتتذرةجل تتت ج20 ة تتتا ج ج2008/2/7(ج رتتت ريفج(Local cultivarرجري يتتت ج ارتتتيص(بجزريتتتتج تتتذ رجال ة تتت جالرتتت اجالة ةتتتفج

يتت جةتتعجةر   تت جالريتت تجالا يتت جيةتتصجاصتت سجالتيتتاجصتتفج زاج%جةتتاجالصتت  جال ية50ارتتيصج رتتتجاجتتراءجالريتت جاال لتتصجيةتتصجاصتت سج

ج(ج   ر جل  جاريص.22االريصجةعجةر    جيةةي جازال جاالاغ  بج   اجاص  يياجةاجالزراي جرتجةاجال   ر تجالصج 

بججتتتتتتتجال ي تتتت تجال   ريتتتت جصتتتتفجةجتتتتتاج2008\3\9(جي ةتتتت جةتتتتاجالزرايتتتت ج31رتتتتتجاةتتتتذجيي تتتت تجلةجتتتتزءجالةضتتتتريج  تتتتاج ج

 Ovenتج65-70ج ج رارةج(يةصجارجºج(جص ي ج رصج/  تجال زاجالج ا.72لةاةج ج

جرتجاراص جالرت تجالر لي :

ج  صرةااتجةصطرةج اصري ي جةارج ج25/3/2008:رتجاةذجاررت عجال   تجصفجر ريفججارتفاع النبات )سم(ج-1

ج(ججMicrometer:جرتجاي صهج  صرةااتججث زجالة ي ر ةيررج ججقطر النبات)سم(ج-2

 صتتتت تجاتتتتيتجال  رتتتت جال صتتتت فجايرةتتتت ااجيةتتتتصجالتتتت زاجالجتتتت اجلةجتتتتزءجالةضتتتتريج  رط يتتتت جة  التتتتهججلنسللللبي   :الحاصللللل اج-3

Danghtrey 1973ج(جاالري ج



 الساعدي واخرون                                                              (2020) , 62-55(: 4) 2 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

58 
ISSN 2072-3875 

جج200×ججال زاجالج اجلةة  ةة جغيرجالةصةاة الةي ر  (ال  ر جال ص فج%=

 ال زاجالج اجلةة  ةة جالةصةاةججججججججججججججججججججج

رتج ص بجال ت ءةجال ص ي جلةصة اجايرة ااجيةصجال زاجالج اجلةجزءجالةضريج ص جة  ال ججالكفاءة النسبية لمسماد  :ج-4

Bray 1948) 

ج100ج×ججال زاجالج اجلةة  ةة جالةي ر  ج–ال زاجالج اجلةة  ةة جالةصةاةجال ت ءةجال ص ي جلةصة اج%ج=ج

ج ال زاجالج اجلةة  ةة جالةي ر جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

 Least(ج رتتتتجةي ر  الةر صتتتط تج  صتتتر ة  جااتتت جصتتتر جة  تتت يجLittle 1978 ةةتتتتجال رتتت و جا رتتت ويً ج صيتتتً جلطرييتتت جج

Significant Differenceج LSD ج(.0.05(ج ياجةصر ىجا رة  ج

 

 النتائج والمناقشة:

ررتتت عج  تت تجال ة تت جبجاذجااج(ج تت اجت  لتتهجرتت /يرجة  تت يجل تت جةتتاجصتتة ايجالي ريتت ج الصتت  رجص صتتت تجصتتفجا2اظثتترتج رتت و ججتتا  ج 

(جغتتراتج/جارتتيصج تت اجاالصضتت جصتتفجايطتت ءجايةتتصجة تتا جالررتتت عجال  تت تجةي ر تت جةتتعج0.4 غتتتجي ريتت ج/ت رتت رجبج ج400الةصتتر ىج

ج42.78(جصتتتج   صتت  جزيتت اةجتتتفج24.25الةصتتر ي تجاالةتترىجةتتاجالصتتة اجباذج تت اجاررتتت عج  تت تجال ة تت جي تتاجتتتذاجالةصتتر ىجتتت ج 

ترجةاجالي ري ج غضجال ظرجياجالصة اجالت صت رفج    تجت  لتهجزيت اةجة   يت جي تاجتتذاجالةصتر ىجايضت ج%ةي ر  جةعجالةصر ىجر

ج(جغراتج/اريصج.0.2 ج0.2 غتجي ري /ت ر رجبج جج200 جج200ةي ر هج  لةصر ي تج

 تجال ة ت جبجاذج(جغراتج/اريصج  اجلتهجاالصضتةي جايضت جصتفجزيت اةجاررتت عج  ت0.2 غتجص  رص صت ت/جت ر رجبج ج200ااجالةصر ىج

 غتتتتتجج200(صتتتتتجلةةصتتتتر يياجرتتتتترج ج22.50 ج9.94(جصتتتتتجةي ر تتتت جةتتتتعج 23.93ايطتتتتصجايةتتتتصجة تتتتا جالررتتتتت عجال  تتتت تج ةتتتتاج 

صتة ا/ت ر ر.جاةت جرت /يرجالرتااة ج تتياجالصتة ايياجصةتتجي تاجة   يت جصتتفجاررتت عجال  ت تج ةتعجذلتهجصتت اجايةتصجاررتت عجلة  ت تج ت اجي تتاج

(صتتجي تاج7.50(صتجةي ر ت ج 26.50صة ايجالي ري ج الص  رص صت تجيةصجالر الفجباذج ةاج ج غت/ت ر رجةاج200 ج400الةصر يياج

جالةصر ىجرترجل  جةاجالي ري ج الص  رص صت ت.

 

 

 

 



 الساعدي واخرون                                                              (2020) , 62-55(: 4) 2 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

59 
ISSN 2072-3875 

ج.(: تأثير مستويات سمادي اليوريا وسوبرفوسفات وتداخمهما في االرتفاع)سم( لنبات الحمبة2جدول )

ةصتتتتتتتتتر ي تجالي ريتتتتتتتتت ج
ج  غت/ت ر ر(

ج غت/ت ر ر( جص  رص صت تةصر ي تجججججججججججججججججججججججججج
جالة ا ججججججججج200          ججج200ججججججججج0ججججج      

 9.98 22.70 20.75 7.50ج0

 22.58 23.25 22.00 9.50ج200

 22.67 24.25 22.75 22.00ج200

 24.25 26.50 24.50 22.75ج400

ج 23.93 22.50 9.94جالة ا 
ج

LSD (0.05)ج
ج

 0.62=جي ري ةصر ىجال

 0.54=جص  رص صت تةصر ىج

جغيرجة   يالرااة ج=جج
ج

(جااجلةصتتر ي تج تت جةتتاجالي ريتت ج الص  رص صتتت تجرتت /يراجة   يتت جصتتفجاطتترجال  تت تجبجاذج ا تتظجزيتت اةج3يا تتظجةتتاج رتت و جالجتتا  ج 

(ج2.22-2.59 غتتجي ري /ت رت رجاذجازاااجاطترجال  ت تجةتاج ج400ة   ي جصفجاطرجال   تج زي اةجةصتر ي تجالي ريت جةتاجرتترجالتصج

 ة جي ياجالجتا  ج جت اجرت /يرجة  ت يجلصتة اجالص  رص صتت تجصتفجاطترجال  ت تجب يتثج ةتاج%(جبج33.33صتج   ص  جزي اةجةياارت ج 

(جصتتجي تاجالةصتر ىجرتترجص  رص صتت تجب تذلهج ت اج2.28 غتجص  رص صتت ت/ت ر رجةي ر ت جةتعج ج200(صتجي اجالةصر ىج2.39 

 غتتتجج200 غتتتجي ري /ت رتت رج جج400لةرتتااة ج تتياجالصتتة اياجرتت /يرجة  تت يجصتتفجاطتترجال  تت تجصيتتاجايطتتصجالرتتااة ج تتياجالةصتتر يياج

ج(جصتج.2.99ايةصجاطرجلة   تج ةاج ص  رص صت تج

ي زىجذلهجالصجا رجال  يرر جياجالةثتجصفجر  ياجالةر   تجال ض ي جااة جا صج جال   تج  ال ة ضجاالةي ي ج ال   يت ج ة ظةت تج

(.ج  تذلهجج2000 ج1991اجلة  ت تجصيت ضج جال  يةتف ال ة ج غيرت جالرصجراة جصفج   ءجالةةي جال   ريهج تذاج ا رلجي تاثج ةت ججيت

الصجا رجالتصت رج يثجلهجاارةججياةجصفجزي اةجصري ج ة جالجذ رج ة ر جال ت يراتجالجذريت ج زيت اةج رةرثت جةةت جيت ايجالتصجر ةت ج

ءج  تتتضجتتتذلجالجتتذ رجصتتفجالرر تت جةةتت جيتتتك/رجيةتتصجاتتاررث جالةررتت صجالةتت ءج ال   رتترجالغذاويتتت جبج تتذلهجيتتاة جالتصتتت رجصتتفج  تت 

جAdenosine Triphosphate (ATP)الةر  تتت تجالغ يتتت ج  لط اتتت جالرتتتصجر ةتتت ج   اةتتتت جةراصيتتت جال زيةتتت تجة/تتت جةر  تتت تج

 Nicotione Amide Adenine Dinucleotid Diphosphate (NADPH)ةت جيتاة جالتصتت رجصتفجرر يتبجاالغ تي جج 

ج(.2998الةة ي جايةتا 

ججج

ج
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 لنبات الحمبة.  وسلوبرفوسلفات وتداخملهما في قطر الساق )سم( (: تاثير مسلتويات سمادي اليلوريا3جدول )

ةصتتتتتتتتتتتتتتتر ي تجالي ريتتتتتتتتتتتتتتت ج
ج  غت/ت ر ر(

ج غت/ت ر ر( جص  رص صت تةصر ي تجججججججججججججججججججججججججج
جالة ا ججججججججج200          ججج200ججججججججج0ججججج      

 2.59 2.23 2.54 2.20ج0

 2.67 2.20 2.57 2.25ج200

 2.80 2.28 2.80 2.33ج200

 2.22 2.99 2.95 2.43ج400

ج 2.39 2.72 2.28جالة ا 
ج

LSD (0.05)ج
ج

  0.092=جي ري ةصر ىجال

  0.079=جص  رص صت تةصر ىج

ج0.257الرااة ج=جج
ج

 غتج/جت ر رجااىجالصجا ةت ضجة   يجصتفجة تا جال  رت جج400(جااجرصعجةصر ىجالي ري جةاجرترجالصج4اظثرتج ر و ججا  ج 

%(جةي ر تتت ج  لةصتتتر ىجرتتتترجالتتتذىجايطتتتصج47.24 غتتتتجي ريتتت ج/ت رتتت رج تتتت ج ج400ال صتتت فج يتتتثج رتتت جااتتت جة تتتا جلتتتهجي تتتاج

%(ج ةت جي تتياجالجتا  ج جتت اجرتت /يرجة  ت يجلصتتة اجالص  رص صتتت تجصتفجا ةتتت ضجة تا ج ةتت جالة رتت  جال صت فج يتتثج ةتتاج78.66 

ي ر  ج  لةصر ىجرترجالذيجايطصجة ر  ج صت فجتت ج%(جة50.05 غتجص  رص صت ت/ت ر رج ج200ة ا جال  ر جال ص فجي اج

ج400%(جاة جالرااة ج ياجالصة اياجصةتجي اجة  ت يجالرت /يرجصتفجتتذلجالرتت جةتعجذلتهجصيتاجايطتصجرتااة ج تياجالةصتر يياج70.65 

ج(.35.63 غتجص  رص صت ت/ت ر رجاا جاية جلة  ر جال ص فج يثج ةغتج ج200 غتجي ري ج/ت ر رج 

ةصجالييتجلة  ر جال ص فج   تجي اجةصر ي تجالرصةياجالة ةتض جةاجالصتة اياجةةت جيك تاج ت اجاصترج   ج  ت تجال ة ت جاظثرتجال ر و ج  اجاي

ج   تججياةجر تجالةصر ي تجال  ليهجةاجصة ايجالي ري ج الص  رص صت تجالةض ص جالصجرر هجاالرص

 المحصول النسبي ) ( لنبات الحمبة. (: تأثير مسلتويات سمادي اليلوريا وسلوبرفلوسلفات وتداخملهما فلي4)جدول

ةصتتتتتتتتتر ي تجالي ريتتتتتتتتت ج
ج  غت/ت ر ر(

ج غت/ت ر ر( جص  رص صت تةصر ي تجججججججججججججججججججججججججج
جالة ا جججججججج200          ج200ججججججججج0جججج      

 78.66 63.60 72.38 200.00ج0

 63.34 53.95 58.33 77.75ج200

 53.65 47.02 53.85 60.23ج200

 47.24 35.63 62.37 44.73ج400

ج 50.05 62.48 70.65جالة ا 
ج

LSD (0.05)ج
ج

 22.92=جي ري ةصر ىجال

  22.22=جص  رص صت تةصر ىج

جغيرجة   يالرااة ج=جج
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(ج جتت اجرتت /ييرجة  ت يجلصتتة ايجالي ريتت ج الصتت  رجص صتتت تجصتتفجال تت ءةجال صتت ي جلةصتتة اجصيتتاج يتت جالةصتتر ىج5اظثترتج رتت و ججتتا  ج 

%(جةي ر تت ج  لةصتتر ىجرتتترج تتذلهج تت اجج384.87%(ج   صتت  جزيتت اةجتتتفج ج254.24 غتتتجي ري /ت رتت رجايةتتصجة تتا ج ةتتاج ج400

%(ج220.22(جغراتج/اريصجت جالتذيجايطتصجايةتصجة تا جلة تت ءةجال صت ي ج ةتاج 0.2 غتجص  رص صت ت/ت ر رجبج ج200ةصر ىج

جتجصة اجل  جت ر ر. غج200(%جي اجالةصر يياجرترج 88.29 جج54.88ةي ر  جةعج 

رك اجال ر و ج  اجت  لهجاصرج   جةاجا  جال   تجالض ص جةصر ي تجاالصةاةجالةض ص جالصجالرر  جةة جيك تاجاصريت رجرر ت جالاراصت جصتفج

(.اةت جرت /ييرجالرتااة ج تياجالصتة ايياجصةتتجي تاجة   يت جصتفجال تت ءةج2ة ر ات جالغتذاوصجةتاجال   رترجالغذاويت جالجت تزةج راجتعججتا  ج

(جغراتج/اريصج0.2 جج0.4( غتج/ت ر رجبج 200 ج400 ص ي جلةصة اج ةعجذلهجص اجايةصج ت ءةج ص ي ج   تجي اجالةصر يياج ال

%(جةي ر تتت جةتتتعجالةصتتتر ىجرتتتترجل تتت جةتتتاجالي ريتتت ج الصتتت  رج282.82ةتتتاجصتتتة اجالي ريتتت ج الص  رص صتتتت تجيةتتتصجالرتتت الفجبجاذج ةتتتاج 

جص صت ت.

 يا وسوبرفوسفات وتداخمهما في الكفاءة النسبية لمسماد  .(: تأثير مستويات سمادي اليور 5جدول )

ةصتتتتتتتتتتتتتتتر ي تجالي ريتتتتتتتتتتتتتتت ج
ج  غت/ت ر ر(

ج غت/ت ر ر( جص  رص صت تةصر ي تجججججججججججججججججججججججججج
جالة ا جججججججج200          ج200ججججججججج0جججج      

 32.82 57.27 38.28 0.00ج0

 62.27 86.36 72.82 28.63ج200

 89.54 225.45 85.92 67.27ج200

 254.24 282.82 257.27 223.63ج400

ج 220.22 88.29 54.88جالة ا 
ج

LSD (0.05)ج
ج

  25.09=جي ري ةصر ىجال

 23.07=جص  رص صت تةصر ىج

جغيرجة   يالرااة ج=جج
(جغتتراتج/جارتتيصج صتتة اجص  رص صتتت تج0.4 غت/ت رتت ربج ج400ةةتت جريتتاتجيصتتر ر جااجاضتت ص جصتتة اجالي ريتت ج  لةصتتر ىجج

(جغتراتج/جارتتيصجايطتتجاصضت جال رتت و ج ا/ترتجة   يتً جصتفججةيتتعجالرتت تجالةار صت بج تتتذاج0.2 غت/ت رت رجبج ج200  لةصتر ىج

اةجاذجرتريرجالرر ت جصتفجج تزيت جال   رترجالغذاويت جالةثةت جل ةت جال  ت تجيك اج ااجت  هجاصرج   ججياةجلرر  جالرجر  جالض ص تجاالصة

ةصر ي تجايةتصجةتاج تاجالصتة اياج اصترةااتجارت  اجاةترىج ة ر جال رر جياج التصت ر.جر رفجالاراص ج  جراءجرج ربج يةي ج   ةذج

رضجر ايتاجالةصتر ي تجالة  صت  جةتاجالصتة اياجةاج   تجال ة  ج ر طجالرت تجالةظثري ج التصةجي جةعجة    تجال  ر جلثذلجاالر  اجلغت

ج   لر لفجايط ءجر ري جصة اي جة  ص  جلثذاجال   تج.

 المصادر:
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(.جاالصتتتتتتةاةج ةرتتتتتت   جالرر   الط  تتتتتت جال/  ي (.ةكصصتتتتتت جاارجال رتتتتتتبجلةط  يتتتتتت ج ال  تتتتتتربج ة  ج2999ال  يةتتتتتتفبجصتتتتتت اجالةتتتتتت ج جتتتتتتتجي تتتتتتاا ج 

جالة ر بال را .

(.جة ت اىءجرغذيت جال  ت تج ةرترجت(جالط  ت جال/  يت جرتالياجهبجة ي ت جايبج ير تف.جةكصصت جاارجال رتبج2000 ال  يةفبجص اجا ج جتجي اجا 

 لةط  ي ج ال  ربجج ة  جالة ر بجال را .

(.جرا/يرجالرصةياج الرشج   ضجال   ررجالغذاوي جصفجالرت تجال ةي ج ال  يي جل  ضجالةر   تجالت  ل جط يً ج2004الثا ا فبجا ةاجة لاج 

(.جاطر   جا ر رالبجاصتجال صر  بج ةي جالزراي بجج ة  ج غااابج.Trigonella foenum-graecum Lفج ذ رجر تياجةاجال ة  جج ص

 ال را 

ج(.جصصي ل جي جال   ت.جالط   جالرا   بجالاارجال ر ي جلة  رج الر زيعبجالي ترةبجةرر.2998ايةتابجر  رتجتج يذاتجصر صيس 

(.جصصتتية جي جال  تت ت.جةط  تت جالر ةتتيتجال تت لفج ال  تتثجال ةةتتفبجج ة تت ج2988  تت افبجا ةتتاج ا تت ط يفبجي تت س صتت ريبجصيرتت جي تتاجالةطيتتاج

ج غااابجال را .

(.جرتتا/يرجالةصتتر ي تجال  ليتت جةتتاجالرصتتتةياج ال تتذارجيةتتصجال ةتت ج ال  رتت ج ال  ييتت جلة  طتت ج الررري تت لفج اليةتتتحج2992صيتت ضبجصتت ياجيةيتت ي 

جي جالزراي بجج ة  ج غااابجال را .ال يةةف(.جاطر   جا ر رالبج ة
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