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 Fenugreek ( Trigonella foenum - graecum L.) استجابة نبات الحلبة

 لمعدالت البذار ومستويات مختلفة من السماد النتروجيني وتأثيرها على المادة الفعالة 

 (Trigonelline) 

 

 طيف ماجد عبد الحسين         رشيد خضير الجبوري              سعد علي احسان

 بلكلية الصيدلة/جامعة با القاسم الخضراء    زراعة/جامعة كلية ال             

 

 الخالصة:

. باستعمال 2102نفذت التجربة في احد حقول المزارعين في ناحية أبي غرق /محافظة بابل اثناء الموسم الشتوي      

هـ .كغم 120وبثالث مكررات، أظهرت النتائج تفوق كمية البذار) RCBDتجارب االلواح المنشقة وفق تصميم 
-0

 )

هـ .كغم 40معنويا في صفة ارتفاع النبات ،الحاصل الكلي  بينما تفوقت كمية البذار )
-0

( في صفة عدد االفرع . نبات 
-

0
، عدد القرنات.نبات 

-0 
،عدد البذور.قرنة

-0 
، النسبة المئوية للبروتين ونسبة المادة الفعالة وتفوق مستوى السماد 

هـ. Nكغم 021النتروجيني )
-0

في صفة ارتفاع النبات وعدد االفرع.نبات( 
-0

هـ. Nكغم 01بينما تفوق المستوى) 
-0

 )

في عدد القرنات.نبات
-0 

،عدد البذور.قرنة
-0 

،الحاصل الكي ،النسبة المئوية للبروتين، نسبة المادة الفعالة. اما بالنسبة 

كغم.هـ 41للتداخل بين عاملي الدراسة إذ تفوقت التوليفة )
-0

.هـNكغم 01و 
-0

 ( في محتوى البذور من المادة الفعالة 

 كلمات مفتاحية: الحلبة ، معدل البذار ، السماد النتروجيني، الحاصل ،المادة الفعالة.

 

Response of fenugreek (Trigonella  foenum-graecum L.) to seeding rate and 

different levels of nitrogen fertilizer and effects on active group(Trigonelline) 

 

Taif.M.Abdul Hussein          Rashed. K. Al-Gebore          Saad. A. Ihsan 

 

Abstract: 

A field experiment was performed in the direction ( Abi Garaq)/ Babil province during 

the autumn season of 2012 by using split- plot  according to Randomized Complete 

Block Design (R.C.B.D) with three Replicates. 

The results of the study were as follows:- the seed rate  (120 kg.ha
-1

) was superior in 

plant height, total yield of seeds per hectare, while the seed rate  (40 kg.ha
-1

) was superior 

in the number of branches / plant, pods numbers /plant, seeds number /pod, the 

percentage of protein and contents active group. On the other hand, the effect of nitrogen 

fertilizer showed that, ( 120 kg N . ha
-1

) in plant height and the number of branches / 

plant while the level ( 90 kg N.ha
-1

) was superior in pods numbers / plant, seeds number 

/pod, total yield of seeds per hectare, the percentage of protein and contents active group 

Concerning the relation of interaction treatment (40 kg.ha
-1 

and 90 kg N.ha
-1

) in contents 

active group  

   

 Word key: Fenugreek ,seed rate , nitrogen fertilizer ,yield, contents active group 

 

 للباحث الثاني  رالبحث مستل من رسالة  ماجستي
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 : المقدمة

موطنها االصلي  Fabaceae احد أفراد العائلة البقولية  .Trigonella foenum-graecum L تعد الحلبة        

 على البحر االبيض المتوسط وشمـال وغرب قارة أسيا. جنوب غرب قارة اوربا والدول المطلة

Shapiro)وGong،2112)  فهي احدى النباتات الهامة والشائعة االستعمال في الطب منذ القدم ، تعود أهمية الحلبة

من المكونات الغذائية مثل البروتينات، إلى محتوياتها الكيميائية والغذائية، إذ تعد بذور الحلبة غنية بمجموعة 

على العديد من المركبات فضال" على احتوائها ( 0000واخرون، Makaiالفيتامينات )والدهون، والكربوهيدرات،

، التي  (0090قطب،)  Colineوالكولين  Trigonellineقلويدات التريجونيللين ،  الطبية  والصيدالنية الفعالة  منها

 لدم ومضادة للبكتريا وعالج لمنع الحمل )تستعمل في عالج امراض السكري وخفض نسبة الكولسترول في ا

Petropoulos ،2112) وفي تثبيط نمو األورام الخبيثة او للوقاية من االصابة بها( Duham ،2110.) 

 Sheoran يتأثر حاصل بذور الحلبة ومكوناتها الفعالة بالعديد من ظروف النمو مثل التربة والتسميد) 

( حدوث زيادة 2100واخرون ، ( Zandi( إذ وجد  Mohamed ،0001( ومسافات الزراعة) 0000واخرون،

( ان هناك زيادة في Tuncturk ،2100ارتفاع النبات وعدد التفرعات بزيادة مستويات السماد النتروجيني ،وتوصل )

عدد القرنات .نبات
-0

وعدد البذور .قرنة 
-0 

ة بذره وانها  تتناسب طرديا مع الكثافات النباتية الواطئ0111و وزن 

مقارنة مع الكثافات العالية، ونظراً لقلة الدراسات في العراق التي تبين اهمية التسميد النتروجيني ودور الكثافة النباتية 

في التأثير على صفات النمو اجريت هذه الدراسة لمعرفة افضل مستوى من سماد النيتروجين وانسب معدل بذار 

 ات الحلبة .وتأثيره في صفات النمو والمادة الفعالة لنب

 

 : المواد وطرائق العمل

كم  10 في احد حقول المزارعين في منطقة  أبي غرق الواقع 2102أجريت هذه الدراسة في الموسم الشتوي     

غرب مدينة الحلة في محافظة بابل ،اجريت عمليات خدمة التربة من حراثة وتنعيم وتقسيم الحقل .تم تحليل تربة 

( ، ونفذت التجربة وفق التجارب العاملية ضمن 0كيميائية والفيزياوية كما في الجدول )التجربة وكانت الصفات ال

هـ.كغم 120و 80و 04تصميم االلواح المنشقة  حيث عدت معدالت البذار)
-0)

كعامل رئيسي واعطيت الرموز  

(S1,S2 ,S3( والتسميد النتروجيني بهيئة يوريا )كغم 021و 01و 01و 1Nهـ.
-0

واعطيت الرموز  ( العامل ثانوي

(N1,N2,N3,N4  اضيف الفسفور دفعة واحدة قبل الزراعة وبمعدل، )كغم .هـ 01
-0

 Tuncturk) ،2100 والسماد )

( تمت 2114النتروجيني على دفعتين االولى اثناء الزراعة والثانية بعد شهرين ونصف من االولى )الهدواني،

 (.2101الدوغجي واخرون،) 05/01/2102الزراعة على شكل سرب في خطوط بتاريخ 

 تم دراسة الصفات التالية بأخذ عشرة نباتات عشوائية من كل وحدة تجريبية

 .أرتفاع النبات)سم(: تم اخذ ارتفاع النبات من موضع اتصال النبات بسطح التربة الى اعلى قمة 0

.عدد االفرع.نبات2
-0

 .حساب عدد األفرع وقسمتها على عدد النباتات العشرة العشوائية:

. عدد القرنات .نبات3
-0

 حساب عدد القرنات وقسمتها على عدد النباتات العشرة العشوائية. :

.عدد البذور.قرنة4
-0

 : حساب عدد البذور وقسمتها على عدد القرنات للنباتات العشرة العشوائية. 

 .. الحاصل الكلي: تم حسابه من خالل حساب الحاصل في الوحدة التجريبية وتحويله للهكتار5

قدرت باستعمال جهاز كلدال بعد معرفة تركيز النتروجين في البذور تم حساب  ث. النسبة المئوية للبروتين%: حي0

 .  (0091( وفقــا لطريقة داللي والحكيم ) 0.25نسبة البروتين من خالل ضرب تركيز النتروجين بعامل ثابت هو ) 

. 5..6  ×N  = %Protein Percentage 

  1.15( على مستوى معنوية 0001) داوود والياس،  LSD معنوي فرق اقل باستعمال بن المتوسطاتب المقارنة تمت 

 SAS (SAS,1992. )باستعمال البرنامج الجاهز 

.محتوى البذور من المادة الفعالة )مايكروغرام.مل1
-0

غم من البذور من كل وحدة تجريبية واجريت  011(: تم اخذ 

غم من البذور المطحونة بهدف ازالة الدهون وتجهيزها لغرض اجراء عملية  91ذ اخذ عليها عمليات الطحن والنخل إ
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( 0094واخرون ، Wagnerاالستخالص للمركبات القلويدية .بعد أزالة الدهون من البذور وفقا لطريقة )

تخالص غم من بقايا البذور المنزوعة الدهن وتم أس 41( ثم تم فصل وتنقية المركبات بأخذ 2112و)الحكيمي،

( يوضح ظروف عملية 2( والجدول )2112( و)الحكيمي،Ozer،0095و Tugrulالقلويدات وتنقيتها وفق طريقة )

 تشخيص النماذج القياسية والمركبات المفصولة من بذور الحلبة.

 

 ( بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل1جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفصولة من بذور الحلبة.ظروف عملية تشخيص النماذج القياسية والمركبات ال (.جدول)

 

 القلويدات الحالة

 ( عمود الطور المعكوسMMID 6.5×65) العمود

 PH 8.2(55:65V/Vمحلول منظم اسيتونترل) الطور المتحرك

مل.دقيقة 5.0 سرعة جريان الطور
-1

 

 مايكروليتر 8 حجم العينة المحقونة

 (UVنانوميتر) 5..عند طول موجي  نوع الكاشف

سم.دقيقة . سرعة التسجيل
-.

 

 

 : النتائج والمناقشة

 . ارتفاع النبات:1

( أن هنالك تأثيراً معنوياً لمعدالت البذار في ارتفاع النبات)سم( ، إذ تفوق معدل 3توضح النتائج في الجدول )      

سم  34.04( الذي اعطى ادنى قيمة بلغت S1سم مقارنة مع معدل البذار) 40.40( واعطى اعلى قيمة بلغت S3البذار)

الكثافات النباتية العالية )معدالت البذار العالية(  ان سبب زيادة ارتفاع النبات مع زيادة معدالت البذار يعزى الى ان

ادى الى زيادة  في التضليل مما يتيح لألوكسين العمل بالتعاون مع الجبرلينات على استطالة السالميات 

 ارتفاع في معنوية زيادة سببت مستويات السماد النتروجيني زيادة ان نفسه الجدول من يتضح كما ( ،0001)عيسى،

(  مقارنة بمعاملة N3سم )التي لم تختلف معنويا عن المعاملة  45.59( اعلى معدل بلغ N4وحققت المعاملة)  النبات

ت السماد ،قد يرجع سبب زيادة ارتفاع النبات بزيادة مستوياسم  30.20( التي اعطت اقل معدل وبلغ N1المقارنة)

النتروجيني إلى إن النتروجين يدخل في تكوين االحماض االمينية الضرورية مما يشجع على االنقسام الخلوي وزيادة 

حجم المجموع الخضري  الذي يؤدي الى زيادة التضليل وهذا بدوره  يجعل االوكسين اقل عرضة للضوء مما يقلل 

(. اما بالنسبة للتداخل فلم 0000،استطالتة النبات )عطية وجدوع  من معدالت تحلله وبالتالي يعمل مع الجبرلين على

 يكن له تأثير معنوي.

 

 التقدير الصفة

 Sand ...5الرمل% 

 Silt 61.8الغرين% 

 Clay 16.8الطين% 

 Texture Silty Loamالنسجة% 

 pH 8.8درجة تفاعل التربة 

 Ds.m
-1

 EC 1.865 

g.Kg  المادة العضوية 
-1

 1.6588 

g.Kg النتروجين الكلي 
-1

 5..1 

mg. Kg  الفسفور الجاهز
-1

 6.56 
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 النبات)سم( لنبات الحلبة   تأثير معدالت البذار ومستويات السماد النتروجيني والتداخل بينهما في ارتفاع( .جدول)

       

 معدالت البذار
 مستويات السماد النتروجيني

 المتوسط
N1 N2 N3 N4 

S1 30.97 31.53 36.73 40.53 34.94 

S2 36.93 39.50 40.80 46.10 40.83 

S3 40.87 46.93 47.73 50.77 46.41 

  45.58 41.76 39.32 36.26 المتوسط

 L.S.D  S=6.103                          N=4.106                     S×N= N.Sقيمة

 

عدد االفرع.نبات -.
-1

 

( تأثر عدد االفرع.  نبات4النتائج في جدول ) توضح       
-0

( S1معنويا بمعدالت البذار ،إذ تفوق معدل البذار )  

واعطى اعلى معدل في عدد االفرع.  نبات
-0

فرع. نبات 3.9بلغ  
-0

( والذي اعطى S3مقارنة بمعدل البذار الثالث   ) 

ادنى معدل في عدد االفرع.  نبات
-0

فرع. نبات2.0بلغ  
-0

نخفاض عدد االفرع مع زيادة معدل البذار في وحدة ان ا. 

المساحة قد يعزى الى زيادة عدد النباتات في وحدة المساحة والتنافس الشديد على عوامل النمو المختلفة كالضوء 

والعناصر االولية  مما ادى الى نقص تجهيز مواد البناء الضوئي ينعكس ذلك بانخفاض معدل عدد االفرع للنبات 

عدد االفرع معنويا مع زيادة مستويات نفسه زيادة  الجدول من يتضح ( كما0004واخرون ،Grander  الواحد)

فرع. نبات 3.0( إذ اعطى معدل بلغ N4السماد النتروجيني المضافة  وبلغ عند المستوى الرابع )
-0

مقارنة مع معاملة  

فرع. نبات 2.1المقارنة التي بلغت 
-0

ة مستويات السماد النتروجيني قد يعزى الى ان .إن زيادة عدد االفرع مع زياد

تحسين عمليات البناء الضوئي والبناء البروتوبالزمي وتحفيز إنتاج السيتوكينينات الخاصة زيادة النتروجين  يدخل في 

 .. اما بالنسبة للتداخل لم يصل الى مستوى المعنوية(2114بتشجيع نمو البراعم الجانبية ) الهدواني،

 

نبات ي والتداخل بينهما في عدد االفرعير معدالت البذار ومستويات السماد النتروجينتأث( 6جدول)
-1

 لنبات الحلبة.  

 

 معدالت البذار
 مستويات السماد النتروجيني

 المتوسط
N1 N2 N3 N4 

S1 3.3 3.9 3.6 4.6 3.8 

S2 2.5 3.0 3.4 3.6 3.1 

S3 2.3 2.7 3.4 3.4 2.9 

  3.9 3.4 3.2 2.7 المتوسط

 L.S.D S=0.5                                     N=0.3                          S×N=N.Sقيمة 

 

. عدد القرنات.نبات.
-1

: 

( ان صفة عدد القرنات. نبات5توضح النتائج في جدول )     
-0

، حيث أعطى معدل البذار قد تأثرت معنويا بمعدالت 

نات.  نباتعدد القر( أعلى معدل في S1البذار )
-0

قرنة. نبات 05.31بلغ  
-0

( الذي اعطى S3مقارنة مع معدل البذار) 

قرنة. نبات 02ادنى قيمة بلغت 
-0

يعزى سبب ذلك الى التنافس بين النباتات على متطلبات النمو )وبالدرجة الرئيسة و 

 كاردينير) .قلة عدد القرناتالضوء( مما يؤدي الى محدودية تجهيز مواد التمثيل الضوئي التي قد تؤدي الى اجهاض و

مع زيادة مستويات السماد النتروجيني المضافة ،  عدد القرنات( كما يتضح من الجدول نفسه زيادة 0001واخرون ،

قرنة. نبات 05.03( اعلى معدل بلغ N3حيث حققت المعاملة )
-0

( مقارنة N4والتي لم تختلف معنويا عن المعاملة  )

قرنة. نبات 00.55اعطت اقل معدل وبلغ  ( التيN1بمعاملة المقارنة )
-0

، وقد يعزى ذلك الى ان اضافة السماد 
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النتروجيني حفز تكوين االفرع وزاد من عددها في النبات وهذا يعني زيادة في عدد السالميات وعدد االزهار. نبات
-0

 

والذي يكون سبباً في زيادة عدد القرنات. نبات
-0

 .مستوى المعنويةاما بالنسبة للتداخل لم يصل الى  

 

عدد القرنات.نباتتأثير معدالت البذار ومستويات السماد النتروجيني والتداخل بينهما في ( 6جدول)
-1

 لنبات الحلبة 

 

 معدالت البذار
 مستويات السماد النتروجيني

 المتوسط
N1 N2 N3 N4 

S1 12.27 15.60 17.33 16 15.30 

S2 11.73 13.52 15.85 15.43 14.13 

S3 10.65 11.18 13.72 12.45 12 

  14.63 15.63 13.43 11.55 المتوسط

 L.S.D S=2.47                             N=1.34                        S×N=N.Sقيمة 

 

.عددالبذور.قرنة 6
-1

: 

( الى تأثر صفة عدد البذور.قرنة0توضح النتائج في جدول )       
-0

(  S1عطى معدل البذار )، أمعنويا بمعدالت البذار 

عدد البذور.قرنةأعلى معدل في 
-0

بذرة.قرنة 10.31بلغ 
-0

الذي اعطى ادنى قيمة بلغت  (S3)مقارنة مع معدل البذار

بذرة.قرنة 9.05
-0

قد يعزى السبب نتيجة لتنافس النباتات على متطلبات النمو ومن ثم انخفاض قدرة النبات على  

عدد البذور.قرنةكما يتضح من الجدول نفسه زيادة ( 2113رنة الدليمي ،)تجهيز عدد أكبر من البذور في الق
-0

مع  

بذرة.قرنة 01.01( ،اعلى معدل بلغN3زيادة مستويات السماد النتروجيني حققت المعاملة )
-0

مقارنة بمعاملة المقارنة  

 (N0 التي بلغت اقل معدل بلغ )بذرة.قرنة 9.30
-0

في تحسين العمليات الحيوية  تأثير النتروجينيعزى ذلك إلى وقد  

المختلفة داخل النباتات في مرحلتي النمو واإلخصاب والتي أسهمت بشكل كبير في تحسين نمو األنسجة الثمرية 

اما بالنسبة للتداخل لم يصل الى مستوى ( 2114وانعكاس ذلك على عدد البذور المتكونة في هذه القرنات. )الهدواني ،

 المعنوية

 

تأثير معدالت البذار ومستويات السماد النتروجيني والتداخل بينهما في عدد البذور .قرنة( 5جدول)
-1 

في نبات 

 الحلبة

 

 معدالت البذار
 مستويات السماد النتروجيني

 المتوسط
N1 N2 N3 N4 

S1 8.87 10.69 11.60 10.09 10.31 

S2 8.38 9.18 10.15 9.04 9.19 

S3 7.90 8.84 10.25 9.23 9.05 

  9.45 10.67 9.57 8.39 المتوسط

 L.S.D S= 5.068                       N=5.556                           S×N= N.Sقيمة 

 

الحاصل الكلي طن.هـ -6
-1

: 

حيث أعطى معدل البذار  ( الى تأثر صفة الحاصل الكلي معنويا بمعدالت البذار.1توضح النتائج في جدول )      

(S3أعلى  )  طن.هـ 0.043بلغ الحاصل الكلي معدل في
-0

مقارنة مع (  S2والذي لم يختلف معنويا عن معدل البذار) 

طن.هـ0.042الذي اعطى ادنى قيمة بلغت  (S1)معدل البذار
-0

وقد يعود سبب ذلك إلى زيادة عدد النباتات في وحدة  

مما يعوض عن النقص الذي حدث في مكونات  المساحة عند الكثافات العالية )معدالت البذار العالية( ولحد معين

الحاصل للنبات الواحد بالمقارنة مع النباتات المزروعة ضمن كثافات نباتية واطئة )معدالت البذار الواطئة( والتي 

، كما يتضح من تفوقت في معظم صفات مكونات الحاصل للنبات الواحد ولكن بعدد أقل من النباتات في وحدة المساحة
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(  اعلى معدل N3مع زيادة مستويات السماد النتروجيني حيث حققت المعاملة )الحاصل الكلي ه زيادة الجدول نفس

طن.هـ 0.501بلغ
-0

( التي بلغت اقل معدل  N0( مقارنة بمعاملة المقارنة )N4و  N2ولم يختلف معنويا عن المعاملة ) 

طن.  هـ 0.211بلغ 
-0

ة دليل المساحة الورقية مما يؤدي الى اعتراض زياديؤدي الى إن النتروجين يعود السبب إلى  

اكبر لضوء الشمس ومن ثم يزيد من جاهزية نواتج التمثيل وتعتبر الزيادة في كمية الحاصل نتيجة طبيعية بسبب 

زيادة حاصل من ثم الزيادة التي حصلت في مكونات الحاصل عدد القرنات وعدد البذور بالقرنة ووزن االلف بذرة و

 اما بالنسبة للتداخل لم يصل الى مستوى المعنوية (2114واني،)الهد البذور

 

طن.هـ  الحاصل الكليتأثير معدالت البذار ومستويات السماد النتروجيني والتداخل بينهما في ( 8جدول)
-1

لنبات  

 الحلبة.

 

 معدالت البذار
 مستويات السماد النتروجيني

 المتوسط
N1 N2 N3 N4 

S1 0.950 1.278 1.190 1.152 1.142 

S2 1.231 1.398 1.853 1.575 1.514 

S3 1.420 1.689 1.749 1.712 1.643 

  1.480 1.597 1.455 1.200 المتوسط

 L.S.D S= 0.359                         N=0.210                         S×N= N.Sقيمة 

 

 -النسبة المئوية للبروتين %: -5

، حيث أعطى معدل ( الى تأثر صفة النسبة المئوية للبروتين معنويا بمعدالت البذار9ول )توضح النتائج في جد       

مقارنة مع (  S2)والتي لم تختلف معنويا مع معدل البذار  % 22.02بلغ  نسبة البروتين أعلى معدل في ( S1البذار )

اعة النباتات بمسافات واسعة بين وقد يعزى ذلك الى ان زر %21.20الذي اعطى ادنى قيمة بلغت  (S3معدل البذار)

الخطوط ادى الى تقليل التنافس على متطلبات النمو ومنها النتروجين ومن ثم زيادة حصة النبات الواحد من هذا 

العنصر االمر الذي ادى الى زيادة محتواه من البروتين على حساب محتواه من الزيت على عكس النباتات المزروعة 

مع زيادة مستويات السماد النتروجيني حيث النسبة المئوية للبروتين من الجدول نفسه زيادة كما يتضح  بمسافات ضيقة

( مقارنة بمعاملة المقارنة N4و N2لم تختلف معنويا عن المعاملة )و %22.90اعلى معدل بلغ( N3حققت المعاملة )

(N0  التي بلغت اقل معدل بلغ )نتروجين توفر كمية نتروجين جاهز . ويعود السبب في ذلك الى ان اضافة ال%00.02

لالمتصاص وتزداد الكمية الممتصة مع زيادة نسبة النتروجين المضاف الى حد معين وان النيتروجين الممتص 

وتتحد مع المواد الكاربوهيدراتية لتكوين االحماض االمينية وهذه ترتبط  NH3يختزل الى امونيا  No3بصيغة نترات 

( اما بالنسبة للتداخل  لم يصل الى مستوى 2112) خطار ببتيدية لتكوين البروتيناتمع بعضها بوساطة االصرة ال

 المعنوية.

 

 للبروتين لنبات الحلبة تأثير معدالت البذار ومستويات السماد النتروجيني والتداخل بينهما النسبة المئوية( 8جدول)

 

 معدالت البذار
 مستويات السماد النتروجيني

 المتوسط
N1 N2 N3 N4 

S1 20.33 23.26 23.86 23.03 22.62 

S2 19.50 22.12 22.80 22.07 21.62 

S3 19.04 19.48 21.93 20.69 20.29 

  21.93 22.86 21.62 19.62 المتوسط

=L.S.D   Sقيمة  1.55 8                          N=1.028                         S×N= N.S 
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.ملايكروغرامم( )Trigonellineالفعالة ).محتوى البذور من المادة 8
-1

 ): 

 ( 41،80،021( الى اختالف معدالت البذار)0( والشكل )0توضح النتائج في الجدول )      

كغم.هـ
-0

( اعلى معدل للمادة الفعالة S1( ، حيث اعطى معدل البذار)Trigonellineفي محتوى المادة الفعالة ) 

مايكروغرام.مل 93.40بلغ
-0

 30.31( الذي اعطى ادنى محتوى للمادة الفعالة  بلغ S3مع معدل البذار)مقارنة  

مايكروغرام.مل
-0

وسبب ذلك يعود الى ان المسافات الواسعة توفر ظروف جيدة لنمو الجذور وامتصاص المواد  

الضوئي من الغذائية واضافة الى ذلك اعتراض الضوء من قبل النبات يكون اكبر ومن ثم زيادة عملية أنتاج التمثيل 

( Trigonellineالكاربوهيدرات والدهون والبروتينات ومنتجات االيض التمثيلة من المادة الفعالة )

( اعلى N3كما يتضح من الجدول نفسه زيادة محتوى المادة الفعالة حيث اعطى مستوى السماد ) (.2113)الشحات،

.ملمايكروغرام 90.12( بلغ Trigonellineمعدل في المادة الفعالة )
-0

( التي اعطت N0مقارنة مع معاملة المقارنة ) 

مايكروغرام.مل 43.40ادني معدل للمادة الفعالة بلغت 
-0

في تنشيط العمليات يعود السبب الى دور عنصر النتروجين  

 الحيوية وخاصة عملية البناء الضوئي التي تؤدي الى زيادة االحماض االمينية التي تدخل في تصنيع القلويدات ومنها

(Trigonelline،( اما بالنسبة للتداخل تفوقت معنويا التوليفة )2113( )الشحاتS1  وN3 إذ اعطت اعلى معدل في )

مايكروغرام.مل 030.0محتوى المادة الفعالة  بلغت 
-0

( التي سجلت اقل معدل في N0و  S3مقارنة مع التوليفة) 

مايكروغرام.مل 25.40محتوى المادة الفعالة  بلغت 
-0

عود سبب ذلك الى زيادة عدد النباتات في وحدة المساحة ،قد ي 

عند الكثافات النباتية العالية )معدالت البذار العالية( مما ادى الى زيادة تنافسها على متطلبات النمو المختلفة ومنها 

ء الضوئي النتروجين ومن ثم نقصان حصة النبات الواحد من هذا العنصر االمر الذي ادى الى انخفاض عملية البنا

 وانتاج الكاربوهيدرات واالحماض االمينية ،ومن ثم قلة المادة الفعالة .

 

 

 
الفعالة  ( يوضح التداخل بين معدالت البذار ومستويات السماد النتروجيني وتأثيرها على المادة1شكل)

(Trigonelline.) 
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الفعالة  محتوى المادةداخل بينهما في تأثير معدالت البذار ومستويات السماد النتروجيني والت( 0جدول)

(Trigonelline )ملايكروغرامم.
-1

 

 

 االستنتاجات: 

كغم.هـ 41اثرت معدالت البذار في الصفات المدروسة جميعها وتفوق معدل البذار)  .0
-0

( في بعض صفات النمو  

 الخضري ومكونات الحاصل والنسبة المئوية للبروتين والمادة الفعالة .

لبذور ومكوناتهُ نسبة البروتين ونسبة المادة استجاب نبات الحلبة للسماد النتروجيني وبشكل ايجابي في حاصل ا .2

.هـNكغم  01الفعالة واعطى افضل النتائج عند المستوى )
-0

 ( ضمن ظروف التجربة الحالية .

.هـNكغم 01أوضحت النتائج ان الزراعة باستخدام التسميد النتروجيني بمعدل   .3
-0

 41وبمعدل بذار بمعدل  

كغم.هـ
-0

 المادة الفعالة أعطت تراكيز مرتفعة من محتوى  

 

 : المصادر

.فسيولوجيا نباتات المحاصيل. وزارة التعليم العالي 0001كاردينير، فرنكلن ب واربرينت بيرس وروجر ال ميشيل.

 والبحث العلمي، جامعة بغداد)مترجم(.

ته على مستوى . استخالص الترايكونيللين من بذور الحلبة العراقية ودراسة فعالي 2112الحكيمي ، اديب عبده ناشر . 

 .السكر والدهون في االرانب السليمة والمصابة بداء السكري المستحدث بمادة االلوكسان . رسالة ماجستير 

 جامعة بغداد..كلية الصيدلة 

. تأثير الكثافة النباتية في الحاصل ومكوناته لبعض التراكيب الوراثية في 2113الدليمي ، رائد حمدي ابراهيم. 

 الة ماجستير. كلية الزراعة . جامعة بغداد.محصول السلجم. رس

. تأثير موعد الزراعة ونقع البذور في 2101الدوغجي،عصام حسين والثامر ،صباح نعمه والجابر،حيدر صباح شنو.

من المكونات الغذائيه.مجلة الفرات  (.Trigonella foenum-graecum L)بعض محتوى بذور الحلبة 

 .21-03: 2.العدد2للعلوم الزراعيه.المجلد

. تأثير التسميد والرش ببعض العناصر الغذائية في                         الصفات الكمية 2114الهدواني،احمد خالد.

 (.Trigonella foenum – graecum L والنوعية لبعض المركبات الفعالة طبيا في بذور صنفين من الحلبة

 . جامعة بغداد.. اطروحة دكتوراه .قسم البستنة . كلية  الزراعة (

 Sesamum indicum. تأثير التسميد النايتروجيني والفوسفاتي في نمو وحاصل السمسم )2112خطار، مثنى شبل. 

L..) .رسالة ماجستير. كلية الزراعة . جامعة بغداد 

والبحث . الطرق اإلحصائية لألبحاث الزراعية . وزارة التعليم العالي  0001داوود ، خالد محمد وزكي عبد الياس.

 .العلمي . جامعة الموصل

جامعة  –. تحليل االغذية . مديرية دار الكتب للطباعة والنشر  0091داللي ، باسل كامل والحكيم وصادق حسن . 

 العراق . –الموصل 

. منظميات النميو النباتيية. النظريية والتطبييق . وزارة التعلييم العيالي 0000عطية ، حاتم جبار وجدوع،خضيير عبياس. 

 ص . 321حث العلمي . جامعة بغداد.والب

 معدالت البذار
 مستويات السماد النتروجيني

 المتوسط
N1 N2 N3 N4 

S1 66..5 65.55 1.0.1 155.68 8..60 

S2 55.15 50 8..88 88.11 8..61 

S3 .6.61 .5.5. 66.. .0..8 .5..8 

  8...8 .80.5 61.80 1...6 المتوسط

  L.S.Dقيمة 
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