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EFFECT OF NITROGEN FERTILIZATION AND FOLIAR 

SPRAYING WITH VITAMIN C ON THE GROWTH, 

SEEDS YIELD AND ESSENTIAL OILS OF FENNEL 

(Foeniculum vulgare var. vulgare Mill.) 

نمو وحاصل البذور لنبات الحبة لنتروجيني والرش بفيتامين ج في تأثير التسميد ا

وزيوتها الطيارة .Foeniculum vulgare var.vulgare Millالحلوة 
0

 

 
 عصام حسين علي الدوغجي     عواطف نعمة جري     ورود حنتوش نعمة الديوان

 البصرة/ العراق –جامعة البصرة  –كلية الزراعة  –قسم البستنة وهندسة الحدائق 
 

 

 الخالصة
لحقول التابعة لكلية الزراعة / جامعة البصررة  ذ  اسرتفدفت م في احد ا 0222-0222أُجريت التجربة في الموسم الزراعي      

 Foeniculumالتجربررة دراسررة رررلتيرا لتسررميد النتروجينرري والرررش ب يتررامين   فرري نمررو وحاحرر  البرر ور لنبررا  الحبررة الحلرروة 

vulgare var.vulgare Mill.  .وزيوره الطيارة 

و  57و  2لتداخ  بين تالتة مستويا  من التسرميد النتروجينري هري رضمنت التجربة رسع معامال  عامليه وهي عبارة عن ا     

ملغم/لترر . أسسرتعم  رصرميم القطاعرا  العيروائية  02و  07و  2/هكترار وتالترة رراكيرز مرن الررش ب يترامين   هري Nكغم 072

ل رحلي  التبراين بتجربة عامليه وبثالث مكررا   حللت النتائج باستعما Randomized Complete Block Designالكاملة 

 -٪ وكانت أهم النتائج المتحص  عليفا :7( عند مستوى احتمال R.L.S.Dواسستعم  اختبار اق  فرق معنوي المعدل )

كرران للتسررميد النتروجينرري رررلتيراً معنويرراً  ذ  أد  ذزررافته ذلرر  زيررادة معنويررة فرري ارر ررال النبررا  والرروزن الطررري للمجمررول      

/هكترار معنويراً فري عردد Nكغم  57يادة مستوى السماد المضاف. ور وقت النبارا  المعاملة بمستوى الخضري وازداد التلتير بز

األوراق الكلي وعدد األفرل الجانبية وعدد النورا  الزهرية/نبا  وعدد الزهيرا  الكلي وحاحر  النبرا  مرن البر ور وحاحر  

ملغم/لتر معنوياً فري عردد األفررل  02 وقت النبارا  المعاملة بتركيز النبا  من الزيت الطيار. أّما بالنسبة للرش ب يتامين   فقد ر

ملغم/لتر فري عردد النرورا  الزهريرة وعردد  07الجانبية و النسبة المئوية للزيت الطيار في حين ر وقت النبارا  المعاملة بتركيز 

الطيرار . وكران للترداخال  الثنائيرة ررلتير  الزهيرا  الكلي وحاح  النبا  من البر ور و الروزن النروعي والكثافرة النوعيرة للزيرت

 معنوي في جميع المؤشرا  المدروسة. 

Summary 
        An experiment was conducted during the growing season of 2008/2009 in the fields of the 

College of Agriculture / University of Basrah to study the effect of nitrogen fertilization and 

foliar spraying with vitamin C on growth, seed yield of fennel and its essential oils . 

 This experiment included 9 treatments combination resulted from the interaction between 

the addition of three levels of nitrogen fertilizer 0 , 75 and 150 kg N/ha and three concentrations 

of vitamin C 0 , 15 and 30 mg/liter. Randomized Complete Block Design was used with three 

replications . Revised Least Significant Differences (R.L.S.D) was used. Test was used at 

probability of 5% to compare mean variations . Result can be summarized as follows: 

       Increasing nitrogen levels, significantly increased plant height and  fresh weights of plant, 

whereas, the level 75 kg N/ha gave the highest significant increase in number of lateral 

branches, number of leaves per plant, the number of inflorescence , number of florets/plant, 

seeds yield/plant and the oil yield/plant. Spraying of vitamin C at 30 mg/L significantly 

increased number of lateral branches,  the essential Oil Percentage, whereas the spraying of 

vitamin C at 15 mg/L significantly increased the number of inflorescence , number of 

florets/plant, specific gravity and density of oil . There was a significant effect of the interaction 

between the two factors on all studdied parameters. 
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 ةــــالمقدم
 

   Apiaceae (Umbelliferae)العائلرة الخيميرة  .Foeniculum vulgare var.vulgare Millيتبرع نبرا  الحبرة الحلروة        

منطقرة البحرر    من  القدم في أوربا وآسيا بلهميته الطبيرة ورعردالنباُعرف  طري حولي أو تنائي الحول أو معمر وهو نبا  عيبي ع

مرن  فري رحضرير العديرد نفا انتير ذل  كافة أنحرا  العرالم. يُسرتعم  العير  أو تمرار لنبا  ومي لالمتوسط هي الموطن األحل األبيض

في الط  اليعبي لعال  الكثير من األمررا  كرا م التفريج    كما يُستعم [1] النكفة والطعم المميزين فاكسباألكال  والميروبا  لي

حرناعة الميرروبا  ومستحضررا  تعماله في   فضال عن اس  التن سية ال واالزطراباالمعوي واالنت اخ والغازا  وأمرا  األط

 .[3] و  [2] التجمي  والصوابين 

معظررم  Anetholeوالترري يكررون االنيثررول  ٪6-0ررجررع أهميررة الحبررة الحلرروة ذلرر  احترروا  برر ورها علرر  الزيررو  الطيررارة بنسرربة       

كما رحتوي  Chavicolوالكافيكول  Limoninوالليمونين  Phellandrinوال يالدندرين  Fenchoneزافة ذل  ال ينيون مكوناره ذ

 . [4] 0و ب 0ب   و أ و ا الب ور عل  البرورين والدهون واأللياف الجافة والكاربوهيدرا  والعناحر المعدنية وفيتامين

 [5] ودرجررة الحرررارة والرطوبررةيترلتر حاحرر  العيرر  والبر ور ومكوناررره ال عالررة بالعديررد مرن العوامرر  منفررا بيئيررة كا زرا ة          

فضررال عررن  [9]والررري  [8] والكثافررة النباريررة وعمليررا  الخدمررة [7]وطريقررة الزراعررة  [6]وزراعيررة كمواعيررد ومسررافا  الزراعررة 

كغرم  002و  22و  62في الفند ذن ذزافة النترروجين ذلر  نبرا  الحبرة الحلروة بمسرتوى  [9]وجد    [11]و  [10]العوام  الوراتية 

Nكغم  002عند مستوى  كان معنوياً دة حاح  الب ور وار أدى ذل  زيا/هكتN  الحبرة  نبرا  ذن رسرميد [12]/هكتار  في حين روحر

 والحر  يتره رلتير معنوي في زيادة حاح  الزيت وجودره أو نوع /هكتار لم يكن لهNكغم  022و 22و  62الحلوة بثالتة مستويا  

/هكترار فري رجربرة لره فري رركيرا علر  نبرا  Nكغرم  62و  02و  02و  2 هري  نترروجينعند استعماله أربعة مسرتويا  مرن ال [13]

 /هكترار بينمرا كرانNكغرم 62الحبة الحلوة أن أعل  ارر ال للنبا  وأكثر أنتا  من الزيت الطيار كران عنرد مسرتوى رسرميد نتروجينري 

فري مصرر عنرد رش نباررا   [14]ووجرد   .ترار/هكNكغم 02عدد أفرل وعدد نورا  زهرية وذنتا  ب ور عند مستوى رسميد  أكبر

ملغم/لتررررر ذن المعاملررررة بحررررامض  022و  022و  2بتركيررررز  األسرررركوربي بحررررامض   Martricaria chamomillaالبررررابونج 

ولقلرة الدراسرا   .ت مقارنرة بالنباررا  غيرر المعاملرةوحاح  الزير مو النبا  وذنتا  األزهارأد  ذل  زيادة معنوية في ن األسكوربي 

أجريرت هر    نبا  الحبة الحلوة في العراق بصورة عامة ولعدم وجود دراسة م صلة عنه فري محافظرة البصررة بصرورة خاحرة عن

الخضري وانعكاسه فري  النمو التجربة لمعرفة رلتير السماد النتروجيني وأفض  رركيز من فيتامين   يرش به النبا  ورداخالرفما في

 ارة.حاح  الب ور وحاحلة من الزيو  الطي

 

 المواد وطرائق العمل
زرعررت برر ور الكمررون  0202-0222أجريررت التجربررة فرري احررد حقررول كليررة الزراعررة / جامعررة البصرررة فرري الموسررم الزراعرري      

Cuminum cyminum L.  سررتايروبور فرري أطبرراق الstyropor   مملررؤة بوسررط  سررم 5×0×0.7 كرر  عررين أبعررادعررين  022 ا

معقمرة بمرادة ال ورمرالين  0:0بنسربة   Klaus-manلنفرري( والبتمروا المنرتج مرن قبر  شرركة زراعي مكرون مرن الرزميج )الرمر  ا

بمعدل خمس بر ور للعرين الواحردة. رركرت األطبراق فري الظلرة الخيربية  0/00/0222و  05/02و 0مواعيد هي بثالتة  %0بتركيز 

بادرة واحدة فري كر  عرين لحرين موعرد نقلفرا ذلر   ال  يجياً ردربعد اكتمال ذنبا  الب ور خ ت البادرا  تنبت الب ور ورنمو البادرا   ل

( بعررض 0كمررا يوزررب  الجرردول ) ئيررة والكيميائيررة للبتمرروا المسررتعم ( يوزررب بعررض الصرر ا  ال يزيا0الجرردول )المسررتديم والمكرران 

سم علوم التربة والموارد المائيرة في التجربة وقد رم ذجرا  رحلي  التربة في ق كيمائية للتربة الزميجية المستعم الص ا  ال يزيائية وال

 .في كلية الزراعة / جامعة البصرة

رضمنت التجربة رسع معامال  عامليه وهي عبارة عرن التوافيرق المحتملرة برين معرامال   التسرميد النتروجينري بثالترة مسرتويا       

ملغم/لتررر  شررملت  02و  07و  2هرري  األسركوربي /هكترار والرررش بثالتررة رراكيرز مررن حررامض Nكغررم 072و  57و  2سرمادية هرري 

أحيص . طبرق رصرميم القطاعرا   20الوحدة التجريبية تالث أحص وبثالث مكررا  فيكون عدد األحص المستعملة في التجربة 

قر  فررق ذختبرار أ النترائج باسرتعمال وقورنرت بتجربرة عامليره  Randomized Complete Block Designالعيروائية الكاملرة 

 . [15]% 7( عل  مستوى احتمال R.L.S.Dمعنوي معدل )

سررم(   وبعررد غسررلفا بالمررا  جيرردا رررم رعقيمفررا بمحلررول ال ورمررالين 02×02)بلبعرراد  0سررم 050.00أحيصرراً بحجررم   20رررم رفيئررة      

Formaldehyde  وبعرد غسرله وذكمرال  0:0%   كما هيل وسط زراعري مكرون مرن زمريج )رمر  نفرري( وبتمروا بنسربة 0بتركيز

%  وبعد رركه مدة سبعة أيرام أزريف ذلر  الوسرط الزراعري سرماد سروبر فوسر ا  تالتري بتركيرز 0ال ورمالين وبتركيز رعقيمه بمادة 

كغم لك  أحيص. وزعت األحص عل  تالتة قطاعا  ك   0.2كغم / هكتار تم ملئت األحص بالوسط الزراعي المعد بمعدل   02

نقلرت اليرتال  مرن األطبراق  02/00/0222ة تالترة أحرص. بتراري  قطال مكون من رسع وحدا  رجريبية ورضم ك  وحردة رجريبير

سرم وبمعردل شرتلة لكر  أحريص. بعرد مررور سرتة أيرام علر  نقر  اليرتال  فري 02ذل  األحص بعد ذن أحبب معدل ارر اعفا حوالي 

 57  مسرتوى ملغم/أحريص لمعرامال 70مكانفا المستديم )األحرص( عوملرت البرادرا  بالسرماد النتروجينري بصرورة يوريرا بمقردار

/هكتار ورركرت بقيرة الوحردا  التجريبيرة Nكغم 072ملغم/أحيص لنبارا  األحص الكبيرة لمعامال  مستوى  020/هكتار وNكغم

 بدون ذزافة  وكرر  المعاملة مرران ب اح  شفر بين ذزافة وأخرى. 

 

 

 



 0202العدد الرابع / علمي /  -المجلد الثامن  –مجلة جامعة كربالء العلمية 

 

 020 

 

 لزراعي. بعض الص ا  ال يزيائية والكيمائية للبتموا المستعم  في الوسط ا( 0جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعض الص ا  ال يزيائية والكيميائية للتربة الزميجية المستعملة في الوسط الزراعي .( 2جدول ) 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

(  ربي األسكو)حامض  ملغم/لتر من فيتامين    02أو  07أو  2رشت نبارا  ك  قطال  بتركيز  02/0/0222بتاري       

ول من ري الزراعية المتبعة في أنتا  ه ا المحص أُجريت كافة العمليا   ش مررين ب اح  شفر بين رشة وأخرىكرر  عملية الر

 00/0/0222  بتاري  للوقاية من مر  الرايزوكتونيا م /لتر 0رشت النبارا  بمبيد الرايزولكس بتركيز كما   ورعيي  وغيرها

 .05/6/0222ستمر لغاية بوشر بجني محصول الب ور وا

يبية وشملت ارر ال النبا  نبارا  في ك  وحدة رجرالرم اخ  القياسا  التجريبية للنمو الخضري في نفاية الموسم الزراعي من     

عدد األفرل الجانبية والوزن الطري للمجمول الخضري )غم(  كما سج  عدد النورا  الزهرية/نبا  )سم( وعدد األوراق الكلي و

تة كثافلطيار وحاح  الزيت الطيار )غم( والزهيرا  الكلي/نبا   وحاح  النبا  من الب ور )غم( والنسبة المئوية للزيت ا وعدد

 .ه النوعي وزن)ملغم/مايكروليتر( و

 

 النتائج والمناقشة
ته ذلر  زيرادة معنويرة فري ارر رال ( أن للتسميد النتروجيني رلتيراً معنوياً فري ارر رال النبرا   ذ  أد  ذزراف0يالح  من الجدول )      

. وقد يعزى السب  ذل  ذن عنصرر النترروجين يردخ  فري رركير  األحمرا  السماد المضاف النبا  وازداد التلتير كلما ازداد مستوى

ذزافة ذل  أهمية عنصر النتروجين في نمرو النبرا  و الر ي يردخ  فري والكلوروفي  والمرافقا  األنزيمية   RNAو  DNAالنووية 

والرر ي يُعررد المنيررل األول ل وكسررين أنرردول حررامض  Tryptophanركيرر  األحمررا  األمينيررة ومنفررا الحررامض أألمينرري التربتوفرران ر

م يكرن لررش فري حرين لر  [16] ( داخ  النبا  الضروري في انقسام الخاليرا و اسرتطالتفا وبالترالي زيرادة طرول النبرا IAAألخلي  )

 072ملغم/لترر مرن فيترامين   ومسرتوى  02ه   الص ة  بينما أعطت النبارا  المعاملرة بتركيرز  رلتير معنوي في النبارا  ب يتامين  

رج مرن رلر  المعاملرة انرالسرم  72.22سرم مقارنرة بلقر  ارر رال كران  20.20/هكتار من السرماد النتروجينري أعلر  ارر رال بلر  Nكغم

 وجيني . ملغم/لتر من فيتامين   والتي لم رعام  بالسماد النتر 07بتركيز 

كما يبين الجدول ن سه أن للتسميد النتروجيني رلتيراً معنوياً في عدد األوراق الكلي/نبا   ذ  أد  ذزافته  ذل  زيرادة معنويرة فري      

دور النترروجين فري  عدد األوراق مقارنة بالنبارا  غير المسمدة ولم رختلف معاملتي ا زافة بينفما معنوياً . وقرد يعرزى السرب  ذلر 

.  [17]كوين الفرمونا  النبارية ومنفا االوكسينا  والسايتوكنينا  والتي بدورها ريجع انقسام الخاليا المرستيمية وركوين األوراق ر

 57أمرا بالنسرربة  لرررش النباررا  ب يتررامين   فلررم يكرن لرره أي رررلتير معنروي فرري هرر   الصر ة. وأعطرر  رررداخ  رسرميد النبارررا  بمسررتوى 

ورقرة مقارنرة بلحرغر عردد  056.7ملغم/لتر من فيتامين   أكبر عدد مرن األوراق بلر    07ورشفا بتركيز  من السماد /هكتارNكغم

 .ورقة نتج من نبارا  المقارنة 002.2منفا كان

 

 القيمة                 الوحدات الصفات                  

 pH                0.7-0.7 درجة الت اع                 

 25-27                % المادة العضوية                

 7-0                 % محتوى الرماد                 

 0                   %   النترا  الكلي               

 72                  % مقدار االحت اظ بالرطوبة      

)غم/سم الكثافة                      
0 
)                52-22 

 القيمة                 الوحدات       لصفات ا                 

 2.22 ملغم/كغم ال س ور             

البوراسيوم           
 

مول/لتر
 

2.06 

 2.00 ملغم/كغم النتروجين الكلي     

 2.7 % المادة العضوية         ٪

)ديسي سمنز/م( EC)درجة التوحي  الكفربائي )
 

0.2 

 pH 2.5  األا الفيدروجيني        

 مفصوالت التربة

 5.2 % الطين               

 00.2 % الغرين              

 20.2 % الرم                

 رملية مزيجية نسجة التربة
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 ( . رلتير التسميد النتروجيني والرش ب يتامين   وردخالرفما في النمو الخضري 0جدول ) 

 

 

أدى ذلرر  زيررادة معنويررة فرري عرردد األفرررل /هكتررار Nكغررم 57يوزررب الجرردول ن سرره ذن ذزررافة السررماد النتروجينرري بمسررتوى       

. والتري لرم رختلرف فيمرا بينفرا معنويراً  /هكترارNكغم 072الجانبية/نبا  مقارنة بالنبارا  التي لم رُسمد والنبارا  التي سمد  بمستوى 

وقررد يرجررع السررب  ذلرر  ذن التسررميد بالمسررتوى المالئررم مررن السررماد النتروجينرري قررد وفررر عنصررر النتررروجين الرر ي يرردخ  فرري رركيرر   

كما كان للرش ب يتامين   رلتيراً  . [13]يت ق مع ما وجد   وه ا [18]والتي بدورها ريجع الت رعا  الجانبية للنبا   السايتوكاينينا 

.  أيضراً  فري هر   الصر ة مقارنة بنباررا  المعرامال  األخررى ملغم/لتر 02  ذ  ر وقت النبارا  المعاملة بتركيز  معنوياً في ه   الص ة

 وانعكس  لر  ذيجابرا علر  عردد األفررل الجانبيرة هاورمددالخاليا لف ا الحامض قد ح ز انقسام  وقد يعود  ل  ذل  ذن التركيز المناس 

برين فيترامين   والتسرميد الثنرائي  وأعطر  الترداخ .  [21] وكسرينغل  عل  التلتير المثربط ل التولدور فيتامين   في  [20]و  [19]

/هكترار Nكغرم 57ملغم/لتر مرن فيترامين   ومسرتوى  07النتروجيني رلتيراً معنوياً في ه   الص ة ذ  ر وقت النبارا  المعاملة بتركيز 

فرعراً نررتج مرن النباررا  المعاملررة  5.65 هرو مقارنرة بلحرغر عرردد منفرافرعرراً   00.22مرن السرماد النتروجينري أكبررر عردد أفررل بلر  

 .من السماد النتروجيني فقط /هكتارNكغم 072بمستوى 

ويبين الجدول ن سه أن للتسميد النتروجيني رلتيراً معنوياً في الروزن الطرري للمجمرول الخضرري  ذ  أدى رسرميد النباررا  بالسرماد     

ة فرري هرر   الصرر ة وازداد التررلتير كلمررا ازداد مسررتوى السررماد المضرراف. وقررد يعررزى السررب  ذلرر  دور النتروجينرري ذلرر  زيررادة معنويرر

النتروجين المفم في رصنيع مركبا  الطاقة واألحما  األمينية وبنرا  المركبرا  الحيويرة كالفرمونرا  واألنزيمرا  األمرر الر ي زاد 

.  فري حرين ذن الررش ب يترامين   لرم يكرن لره أي [16] ادة النمرو الخضرريمن نياط عملية انقسام الخاليا واستطالتفا مما أدى ذل  زي

/هكترار Nكغرم 57أن للتداخ  بين عاملي الدراسة رلتير معنوي  ذ  أعطت النبارا  المعاملة بمستوى   ذالرلتير معنوي في ه   الص ة

غرم  02.27بلقر  وزن كران  غرم  مقارنرة02.00بلر   خضري   أعل  وزن من فيتامين ملغم/لتر 07من السماد النتروجيني ورركيز 

 . من فيتامين   فقط نتج من النبارا  المعاملة بالتركيز ن سه

في عدد النورا  الزهرية للنبا   بينما كران لررش النباررا  ب يترامين    ميد النتروجيني لم يؤتر معنوياً ( أن التس0يبين الجدول )      

وكر ل  ملغم/لتر فقط ذل  زيادة عدد النورا  الزهرية مقارنرة بالنباررا  غيرر المعاملرة  07ارا  بتركيز رلتيراً معنوياً ذ  أدى رش النب

ملغم/لتر من الحامض . وقد يعزى السرب  ذلر  ذن التركيرز المناسر  مرن فيترامين   يعمر  علر  زيرادة عردد  02التي عوملت بتركيز 

. وكران للترداخ  الثنرائي [22] با  ورطور  مما يح ز زيادة ال ائبا  ورراكمفاالنورا  الزهرية لكون له ادوار فسيولوجية في نمو الن

نرورة زهريرة نرتج مرن  2.22 كران بين فيتامين   والتسميد النتروجيني رلتيراً معنوياً في ه   الص ة ذ  كان أكبر عدد نرورا  زهريرة

 المعامال 

 

 ارر ال النبا 

)سم(     

 

د األوراقعد  

 الكلي/نبا 

 عدد األفرل

الجانبية/نبا    

 الوزن الطري

للمجمول 

 الخضري

)غم/نبا (   

 التسميد النتروجيني

 (/هكتارN) كغم         

    2 76.25 006.7 2.05 02.77 

   57 50.76 050.0 00.00 06.62 

   072 52.52 062.6 2.50 02.77 

R.L.S.D   7٪  0.22 00.0 2.20 0.02 

 الرش بحامض

 األسكوربي )ملغم/لتر(

   2 52.65 075.0 2.65 07.07 

  07 66.26 072.0 2.76 06.00 

  02 62.52 060.2 2.52 00.00 

R.L.S.D   7٪  غ.م   2.20 غ.م  غ.م 

التسميد 

 النتروجيني

 (/هكتارN) كغم

        × 

 الرش بحامض

 األسكوربي 

 )ملغم/لتر(    

2 

   2 76.20 002.2 2.22 02.22 

  07 72.22 002.2 2.22 02.60 

  02 60.22 060.5 2.72 02.27 

57 

   2 52.57 050.2 02.00 00.20 

  07 50.72 056.7 00.22 02.00 

  02 60.00 060.0 00.22 0722 

072 

   2 57.00 060.0 5.65 02.60 

  07 52.22 062.2 2.65 05.20 

  02 20.20 072.2 2.20 02.02 

R.L.S.D   7٪ 5.25 02.20 0.60 0.06 
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 0.20 فرا عردداً ملغم/لترر مرن فيترامين    مقارنرة بلقل 07/هكتار من السرماد النتروجينري ورركيرز Nكغم 57معاملة النبارا  بمستوى 

 .من السماد النتروجيني فقط /هكتارNكغم 072نورة زهرية نتج من معاملة النبارا  بمستوى

ويوزب الجدول ن سه أن  زافة السماد النتروجيني رلتيراً معنوياً في عدد الزهيرا  في النبا  الكلري  ذ  ر وقرت النباررا  التري      

 /هكترار معنويراً مقارنرةNكغرم 57لت بالسماد النتروجيني معنويا" مقارنة بالتي لم رُسمد  كما ر وقرت النباررا  المعاملرة بمسرتوى عوم

  وقد يرجع  ل  ذل  دور عنصر النتروجين في زيرادة النمرو الخضرري وزيرادة ك را ة /هكتارNكغم 072بمستوى  بتل  التي عوملت

ملغم/لتر من فيتامين   ذلر  زيرادة  07. وأدى رش النبارا  بتركيز [23]زيادة عدد النورا  الزهرية عملية البنا  الضوئي وبالتالي 

ملغم/لترر واللترين لرم رختل را بينفمرا  معنويراً . وقرد يعرزى  02معنوية في ه   الص ة مقارنة بتل  التي لرم رعامر  والتري رشرت بتركيرز 

/هكترار Nكغرم 57ادة عدد النورا  الزهرية  وأعطت النبارا  المعاملة بمستوى السب  ذل  التركيز المناس  من فيتامين   شجع زي

زهيررة مقارنرة بلحرغر عردد منفرا كران  0200ملغم/لترر مرن فيترامين   أكبرر عردد زهيررا  بلر   07من السماد النتروجيني ورركيز 

 ملغم/لتر من الحامض فقط .  07زهيرة نتج من معاملة النبارا  بتركيز  000

 

 في األعضا  التكاتريةوردخالرفما . رلتير التسميد النتروجيني والرش ب يتامين   ( 0 جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما يالح  من الجدول ن سه ذن لعوامر  الدراسرة وررداخالرفا ررلتيراً معنويراً فري حاحر  النبرا  مرن البر ور   ذ  ر وقرت النباررا        

/هكترار معنويراً Nكغرم 57المسمدة بالسماد النتروجيني معنويا" مقارنة بتل  التي لم رسمد  كما ر وقت النبارا  التي سمد  بالمستوى 

ذن النترروجين هرو احرد مكونرا  البرورينرا  واألنزيمرا  وقرد يعرود السرب  ذلر   2/هكترار Nكغرم  072المعاملرة بمسرتوى علر  رلر  

والكلوروفي  وانه يدخ  في ك  العمليرا  الخاحرة برالبروروبالزم والت راعال  األنزيميرة والبنرا  الضروئي لر ا يرؤدي دورا كبيررا فري 

  ور وقرت النباررا  التري رشرت عل  رل  التي لرم رررش بارا  التي رشت ب يتامين   معنوياً كما ر وقت الن. [24] زيادة حاح  الب ور

ملغم/لتر. وقد يعزى السب  في  ل  ذل  ذن فيتامين   يعتبرر مرافرق  02ملغم/لتر معنوياً مقارنة بتل  التي رشت بتركيز  07بتركيز 

تم بنا  ورحلر  الكاربوهيردرا  والبرورينرا  ولره دور فري عمليتري في الت اعال  األنزيمية التي عن طريقفا ي co-enzymeأنزيمي  

ملغم/لترر مرن  07/هكتار من السرماد النتروجينري ورركيرز Nكغم 57. أعطت النبارا  المعاملة بمستوى [25]البنا  الضوئي والتن س

  التري لرم رعامر  برلي مرن نبارراغم/نبرا  نرتج مرن ال 0.20غم/نبا  مقارنة بلق  حاحر  كران  0.00فيتامين   أعل  حاح  لفا بل  

 . العاملين

/هكتار من السماد النتروجينري أدى ذلر  رقلير  معنروي فري النسربة Nكغم 072النبارا  بالمستوى  معاملة ( أن7يوزب الجدول )      

زى السرب  ذلر  ذن عنصرر وقرد يعر بقيرة النباررا  فيمرا بينفرا معنويراً المئوية للزيت الطيار مقارنة بالنبارا  غير المعاملة ولرم رختلرف 

 المعامال 

عدد النورا  

 الزهرية/نبا 

 

عدد 

 الزهيرا 

للنبا  الكلي   

 حاح  النبا 

من الب ور  

 )غم(

 التسميد النتروجيني

 (/هكتارN) كغم         

    2 7.02 006 0.00 

   57 6.22 202 0.26 

   072 0.76 600 0.72 

R.L.S.D   7٪ 2.20 50.2 غ. م 

 الرش بحامض

 األسكوربي )ملغم/لتر(

   2 0.02 770 0.02 

  07 6.20 500 0.20 

  02 0.50 702 0.00 

R.L.S.D   7٪ 2.56 50.2 2.20 

التسميد 

 النتروجيني

 (/هكتارN) كغم

        × 

 الرش بحامض

 األسكوربي 

 )ملغم/لتر(    

2 

   2 7.00 002 0.20 

  07 7.20 000 0.00 

  02 7.22 025 0.05 

57 

   2 7.65 205 0.02 

  07 2.22 0200 0.00 

  02 0.00 727 0.05 

072 

   2 0.20 020 0.25 

  07 6.22 277 0.22 

  02 7.20 667 0.62 

R.L.S.D   7٪ 0.00 007.2 2.20 
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ممرا قلر  مرن رراكمفرا  والزهرري النتروجين عم  عل  زيادة ك ا ة عملية البنا  الضوئي وانتقال نوارجفرا ذلر  نمرو النبرا  الخضرري

شرت . كما كان لرش النبارا  ب يتامين   رلتيراً معنويراً ذ  ر وقرت النباررا  التري ربا  األيض الثانوية ومنفا الزيو ورحولفا ذل  مرك

اللتين لم رختل ا بينفما معنوياً. وقد يعود السرب  ذلر  دور فيترامين   فري عمليرة عل  المعاملتين األخررين  ملغم/لتر معنوياً  02بتركيز 

             ملغم/لترر والمعاملرة بمسرتوى 02بتركيرز  بنا  الكاربوهيدرا  ورراكمفرا ورحولفرا ذلر  زيرو  طيرارة. وأعطرت النباررا  التري رشرت

٪ نتجررت مررن النبارررا  2.02٪ مقارنررة بلقرر  نسرربة مئويررة كانررت 2.62/هكتررار مررن السررماد النتروجينرري أعلرر  نسرربة بلغررت Nكغررم 57

 .من السماد النتروجين فقط /هكتارNكغم 57المعاملة بمستوى 

مرن الزيرت الطيرار مقارنرة  كما يالح  من الجدول ن سه أن النبارا  المعاملة بالسماد النتروجيني ر وق معنوياً في حاحر  النبرا      

/هكتار من السماد النتروجيني معنوياً عن رل  المعاملة بمسرتوى Nكغم 57بتل  التي لم رُسمد   كما ر وقت النبارا  المعاملة بمستوى 

احر  . وقد يعود السب  ذل  ذن السماد النتروجيني شجع النمرو الخضرري والثمرري للنباررا  وبالترالي ازداد ح/هكتار منهNكغم 072

النبا  من الزيت الطيار. كما أعطت النبارا  التي رشت ب يتامين   ر وقا معنوياً في ه   الص ة مقارنة بتلر  التري لرم رررش ور وقرت 

ملغم/لتر منه . وقد يعود السب  ذلر  دور فيترامين    02ملغم/لتر معنوياً عن رل  التي رشت بتركيز  07النبارا  التي رشت بتركيز 

علر  نبرا   [14]النبرا  مرن البر ور وزيرادة النسربة المئويرة للزيرت الطيرار. الطيرار وهر ا يت رق مرع مرا روحر  أليره  في زيادة حاح 

ملغم/لترر مرن فيترامين   أعلر   07/هكترار مرن السرماد النتروجينري ورركيرز Nكغرم 57البابونج. وأعطت النبارا  المعاملرة بمسرتوى 

مرن  /هكتارNكغم 072غم/نبا  نتج من النبارا  المعاملة بمستوى  2.060بل   غم/نبا  مقارنة بلق  حاح  له 2.207حاح  بل  

 . السماد النتروجيني فقط

ويتضب من الجدول ن سه ذن التسرميد النتروجينري أدى ذلر  رقلير  الكثافرة النوعيرة للزيرت الطيرار فري النباررا  المسرمدة مقارنرة         

المعاملة بمستويي التسميد بينفما معنوياً . كما ذن الرش ب يتامين   كران لره ررلتيراً معنويراً بالنبارا  غير المسمدة وقد اختل ت النبارا  

ملغم/لتر من فيترامين    02ملغم/لتر معنوياً مقارنة بتل  التي لم ررش والتي رشت بتركيز  07ذ  ر وقت النبارا  التي رشت بتركيز 

ت وبالترالي أدى عود السب  ذل  ذن فيتامين   قد اتر ايجابيا من الروزن النروعي للزيرولم رختلف هارين المعاملتين بينفما معنوياً. وقد ي

ملغم/مرايكروليتر نتجرت مرن النباررا   2.200. وكان للتداخ  الثنائي رلتيراً معنوياً ذ  بلغت أعل  كثافرة نوعيرة وهري ذل  زيادة كثافته

ملغم/مررايكروليتر نتجررت مررن النبارررا   2.620كثافررة نوعيررة وهرري  ملغم/لتررر مررن فيتررامين   فقررط مقارنررة بلقرر  07المعاملررة بتركيررز 

 ملغم/لتر من فيتامين  . 02/هكتار من السماد النتروجيني ورركيز Nكغم 57المعاملة بمستوى 

 

 في الزيت الطيار وردخالرفما . رلتير التسميد النتروجيني والرش ب يتامين   ( 7جدول ) 

 

 

 المعامال 

 النسبة المئوية  

الطيار للزيت  

حاح  النبا  

من الزيت 

 الطيار)غم(

 

كثافة الزيت    

 الطيار

) ملغم/ 

 مايكروليتر(

 الوزن النوعي    

 للزيت الطيار

 التسميد النتروجيني

 (/هكتارN) كغم         

    2 2.70 2.002 2.527 2.220 

   57 2.02 2.520 2.502 2.500 

   072 2.06 2.770 2.570 2.566 

R.L.S.D   7٪  0.22 2.20 2.275 2.202 

 الرش بحامض

 األسكوربي )ملغم/لتر(

   2 2.00 2.726 2.500 2.507 

  07 2.06 2.652 2.522 2.227 

  02 2.76 2.722 2.507 2.572 

R.L.S.D   7٪ 2.202 2.275 2.20 غ.م 

التسميد 

 النتروجيني

 (/هكتارN) كغم

        × 

 الرش بحامض

 األسكوربي 

 ملغم/لتر()    

2 

   2 2.77 2.020 2.552 2.520 

  07 2.07 2.005 2.200 2.205 

  02 2.76 2.002 2.562 2.520 

57 

   2 2.02 2.570 2.522 2.500 

  07 2.02 2.207 2.562 2.520 

  02 2.62 2.627 2.620 2.627 

072 

   2 2.02 2.060 2.526 2.502 

  07 2.06 2.602 2.520 2.225 

  02 2.70 2.677 2.575 2.550 

R.L.S.D   7٪ 2.25 2.22 2.272 2.270 
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رسميد النبارا  بالسماد النتروجيني أدى ذل  رقلي  معنوي في الوزن النروعي للزيرت الطيرار   كمرا ويتبين من الجدول ن سه أن  

ملغم/لترر مرن فيترامين   قرد  07كما يالح  ذن النباررا  التري رشرت بتركيرز بينفما معنوياً . فيما اختل ت النبارا  المعاملة بالمستويين 

   ر وقت معنوياً عن المعاملتين االخررين واللتين لم رختل ا فيما بينفما معنوياً . وقد يعود السب  ذل  ذن التركيز المناس  مرن فيترامين

وأعطرت وكران للترداخ  برين عراملي الدراسرة ررلتيرا" معنويرا"  . كان له رلتير في النسبة المئوية للزيرت الطيرار وفري مكونرا  الزيرت

نرتج مرن  2.627مقارنرة بلقر  وزن كران  2.205ملغم/لتر من فيتامين   فقط أعل  وزن نوعي بلر   07النبارا  التي رشت بتركيز 

 .ني/هكتار من السماد النتروجيNكغم 57ملغم/لتر من فيتامين   ومستوى  02النبارا  التي عوملت بتركيز 

أديرا ذلر  رحسرن حر ا  النمرو الخضرري وحاحر  الررش ب يترامين   ذزافة السماد النتروجيني والتجربة أن  ه   ستنتج منوي

 .النبا  من الزيت الطيار
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