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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

لحقيو  التابعية ليليية الزراعية / جامعية البصيرةس هد اسيت دفت م فيي احيد ا 0222-0222أُجريت التجربة في الموسم الزراعيي      
 Foeniculumالتجربية دراسيية ييا يرا لتسييميد النتروجينيي والييرش ب يتيامين ح فييي نمييو وحاتيا البييلور لنبيا  الحبيية الحليوة 

vulgare var.vulgare Mill.  .وزيويه الطيارة 
و  57و  2لتداخا بين  ال ية مسيتويا  مين التسيميد النتروجينيي هيي يضمنت التجربة يسع معامال  عامليه وهي عبارة عن ا     
ملغم/لتيير . أتسييتعما يصيميم القطاعييا  الع ييوائية  02و  07و  2/هيتييار و ال ية يراكيييز ميين اليرش ب يتييامين ح هيي Nكغيم 072

  يحلييا التبياين بتجربية عاملييه وبي الك مييررا س حلليت النتيائع باسيتعما Randomized Complete Block Designالياملية 
 -٪ وكانت أهم النتائع المتحصا علي ا :7( عند مستوى احتما  R.L.S.Dواتستعما اختبار اقا فرق معنوي المعد  )

كييان للتسييميد النتروجينييي يييا يراً معنوييياًس هد أد  هزييافته هليي  زيييادة معنوييية فييي اري ييال النبييا  والييوزن الطييري للمجمييول      
/هيتيار معنويياً فيي عيدد Nكغيم  57يادة مستوى السماد المضاف. وي وقت النبايا  المعاملية بمسيتوى الخضري وازداد التا ير بز

األوراق اليلي وعدد األفرل الجانبية وعيدد النيورا  الزهريية/نبا  وعيدد الزهييرا  اليليي وحاتيا النبيا  مين البيلور وحاتيا 

ملغم/لتير معنويياً فيي عيدد األفيرل  02 وقت النبايا  المعاملية بتركييز النبا  من الزيت الطيار. أّما بالنسبة للرش ب يتامين ح فقد ي
ملغم/لتير فيي عيدد النيورا  الزهريية وعيدد  07الجانبية و النسبة المئوية للزيت الطيار في حيين ي وقيت النباييا  المعاملية بتركييز 

الطييار . وكيان للتيداخال  ال نائيية يييا ير  الزهييرا  اليليي وحاتيا النبيا  مين البيلور و اليوزن النييوعي والي افية النوعيية للزييت
 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

 

س  Apiaceae (Umbelliferae)العائليية الخيميية  .Foeniculum vulgare var.vulgare Millيتبيع نبييا  الحبية الحلييوة        
منطقية البحير    منل القدم فيي أوربيا ويسييا باهميتيه الطبيية ويعيدالنباُعرف  طري حولي أو  نائي الحو  أو معمرسوهو نبا  ع بي ع

مين  فيي يحضيير العدييد ن يا انت ير هلي  كافية أنحياا العيالم. يُسيتعما الع ير أو  ميار لنبا  ومي لالمتوسط هي الموطن األتل األبيض
في الطير ال يعبي لعيالح الي يير مين األميرا  كيايم الت ييع  س كما يُستعما[1] الني ة والطعم المميزين  ايسباألكال  والم روبا  لي

تيناعة الم يروبا  ومستحضيرا  تعماله فيي س فضال عن اسي  التن سية ا  واالزطراباالمعوي واالنت اخ والغازا  وأمرا  األط

 .[3] و  [2] التجميا والصوابين 
معظييم  Anetholeوالتييي ييييون االني ييو   ٪6-0يرجييع أهمييية الحبيية الحلييوة هليي  احتييواا بييلورها عليي  الزيييو  الطيييارة بنسييبة       

كمييا يحتييوي  Chavicolواليييافييو   Limoninوالليمييونين  Phellandrinوال يالدنييدرين  Fenchoneزييافة هليي  ال ين ييون ميونايييه ه
 . [4] 0و ب 0ب ح و أ و ا البلور عل  البرويين والدهون واأللياف الجافة والياربوهيدرا  والعناتر المعدنية وفيتامين

 [5] ودرجية الحييرارة والرطوبييةيتيا ر حاتييا الع ير والبييلور وميوناييه ال عاليية بالعدييد ميين العواميا من ييا بيئيية كا زييااة          

فضييال عيين  [9]والييري  [8] والي افيية النبايييية وعمليييا  الخدميية [7]وطريقيية الزراعيية  [6]وزراعييية كمواعيييد ومسييافا  الزراعيية 
كغييم  002و  22و  62فيي ال نييد هن هزيافة النتييروجين هلي  نبييا  الحبية الحلييوة بمسيتوى  [9]وجييد  س [11]و  [10]العواميا الورا يية 

Nدة حاتا البلور وار أدى هل  زيا/هيت ً الحبية  نبيا  هن يسيميد [12]/هيتيارس فيي حيين يوتيا Nكغيم  002عند مستوى  كان معنويا
 والحي  يتيهسيا ير معنوي في زييادة حاتيا الزييت وجودييه أو نوع /هيتار لم يين لهNكغم  022و 22و  62الحلوة ب ال ة مستويا  

/هيتيار فييي يجربية لييه فيي يركيييا علي  نبييا  Nكغيم  62و  02و  02و  2 هييي  نتيروجينعنيد اسيتعماله أربعيية مسيتويا  ميين ال [13]

 /هيتيار بينميا كيانNكغيم 62الحبة الحلوة أن أعل  اري ال للنبا  وأك ر أنتياح مين الزييت الطييار كيان عنيد مسيتوى يسيميد نتروجينيي 
فيي مصير عنيد رش نباييا   [14]ووجيد   .تيار/هيNكغيم 02عدد أفرل وعدد نورا  زهرية وهنتاح بلور عنيد مسيتوى يسيميد  أكبر

ملغم/لتيييير هن المعامليييية بحييييامض  022و  022و  2بتركيييييز  األسيييييوربي بحييييامض   Martricaria chamomillaالبييييابونع 
ولقلية الدراسيا   .ت مقارنية بالنباييا  غيير المعامليةوحاتيا الزيي مو النبا  وهنتاح األزهيارأد  هل  زيادة معنوية في ن األسيوربي 

أجرييت هيل   نبا  الحبة الحلوة في العراق بصورة عامة ولعيدم وجيود دراسية م صيلة عنيه فيي محافظية البصيرة بصيورة خاتية عن

الخضيري وانعياسيه فيي  النميو التجربة لمعرفة يا ير السماد النتروجيني وأفضا يركيز من فيتامين ح يرش به النبا  ويداخالي ما في
 ارة.حاتا البلور وحاتلة من الزيو  الطي

 

 المواد وطرائق العمل
زرعييت بييلور اليمييون  0202-0222أجريييت التجربيية فييي احييد حقييو  كلييية الزراعيية / جامعيية البصييرة فييي الموسييم الزراعييي      

Cuminum cyminum L.  سييتايروبور فييي أطبيياق الstyropor   مملييؤة بوسييط  سييم 5×0×0.7 كييا عييين أبعييادعييين  022دا
معقميية بمييادة ال ورمييالين  0:0بنسييبة   Klaus-manلن ييري( والبتمييوم المنييتع ميين قبييا شييركة زراعييي ميييون ميين الييزميع )الرمييا ا

بمعييد  خميذ بييلور للعيين الواحيدة. يركييت األطبياق فييي الظلية الخ ييبية  0/00/0222و  05/02و 0مواعيييد هيي ب ال ية  %0بتركييز 
ً ييدربعد اكتما  هنبا  البيلور خ يت البيادرا  تنبت البلور وينمو البادرا س ل بيادرة واحيدة فيي كيا عيين لحيين موعيد نقل يا هلي   الي  يجيا

( بعييض 0كمييا يوزييب  الجييدو  ) ئييية والييميائييية للبتمييوم المسييتعما( يوزييب بعييض الصيي ا  ال يزيا0الجييدو  )المسييتديم والميييان 

سيم عليوم التربية والميوارد المائيية في التجربة وقد يم هجراا يحليا التربة فيي ق ييمائية للتربة الزميجية المستعماالص ا  ال يزيائية وال
 .في كلية الزراعة / جامعة البصرة

يضمنت التجربة يسع معامال  عاملييه وهيي عبيارة عين التوافييق المحتملية بيين معيامال   التسيميد النتروجينيي ب ال ية مسيتويا       
ملغم/لتييرس شييملت  02و  07و  2هييي  األسيييوربي /هيتييار والييرش ب ال يية يراكييز ميين حييامض Nكغييم 072و  57و  2سيمادية هييي 

أتييص . طبيق يصيميم القطاعيا   20الوحدة التجريبية  الك أتص وب الك ميررا  فييون عدد األتص المسيتعملة فيي التجربية 

قييا فييرق هختبييار أ النتييائع باسييتعما  وقورنييت بتجربيية عامليييهس Randomized Complete Block Designالع ييوائية اليامليية 
 . [15]% 7( عل  مستوى احتما  R.L.S.Dمعنوي معد  )

سييم( س وبعييد غسييل ا بالميياا جيييدا يييم يعقيم ييا بمحلييو  ال ورمييالين 02×02)بابعيياد  0سييم 050.00أتيصيياً بحجييم   20يييم ي يئيية      
Formaldehyde  وبعييد غسيله وهكمييا   0:0% س كميا هيييا وسيط زراعييي مييون مين زميييع )رميا ن ييري( وبتميوم بنسيبة 0بتركييز
%  وبعد يركه مدة سيبعة أييام أزييف هلي  الوسيط الزراعيي سيماد سيوبر فوسي ا   ال يي بتركييز 0ال ورمالين وبتركيز يعقيمه بمادة 

كغم ليا أتيص. وزعت األتيص علي   ال ية قطاعيا  كيا  0.2كغم / هيتار  م ملئت األتص بالوسط الزراعي المعد بمعد    02
نقليت ال يتال  مين األطبياق  02/00/0222ة  ال ية أتيص. بتياري  قطال ميون من يسع وحيدا  يجريبيية ويضيم كيا وحيدة يجريبيي

سيم وبمعيد  شيتلة لييا أتييص. بعيد ميرور سيتة أييام علي  نقيا ال يتال  فيي 02هل  األتص بعيد هن أتيبب معيد  اري اع يا حيوالي 
 57  مسييتوى ملغم/أتيييص لمعيامال 70ميان يا المسيتديم )األتييص( عومليت البيادرا  بالسييماد النتروجينيي بصييورة يورييا بمقيدار

/هيتيار ويركيت بقيية الوحيدا  التجريبيية Nكغيم 072ملغم/أتيص لنبايا  األتص اليبيرة لمعيامال  مسيتوى  020/هيتار وNكغم

 بدون هزافةس وكرر  المعاملة مريان ب اتا ش ر بين هزافة وأخرى. 
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 لزراعي. بعض الص ا  ال يزيائية والييمائية للبتموم المستعما في الوسط ا( 0جدو  ) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 بعض الص ا  ال يزيائية والييميائية للتربة الزميجية المستعملة في الوسط الزراعي .( 2جدو  ) 
 
   

 
 

  
 
 

 
 

   
 
 

 
 

 
(س ربي األسيو)حامض  ملغم/لتر من فيتامين ح  02أو  07أو  2رشت نبايا  كا قطال  بتركيز  02/0/0222بتاري       

و  من ري الزراعية المتبعة في أنتاح هلا المحص أُجريت كافة العمليا  سش مريين ب اتا ش ر بين رشة وأخرىكرر  عملية الر

 00/0/0222س بتاري  للوقاية من مر  الرايزوكتونيا ما/لتر 0رشت النبايا  بمبيد الرايزوليذ بتركيز كما س ويع ير وغيرها
 .05/6/0222ستمر لغاية بوشر بجني محصو  البلور وا

يبية وشملت اري ال النبا  نبايا  في كا وحدة يجراليم اخل القياسا  التجريبية للنمو الخضري في ن اية الموسم الزراعي من     
عدد األفرل الجانبية والوزن الطري للمجمول الخضري )غم(س كما سجا عدد النورا  الزهرية/نبا  )سم( وعدد األوراق اليلي و

تة ك افلطيار وحاتا الزيت الطيار )غم( والزهيرا  اليلي/نبا   وحاتا النبا  من البلور )غم( والنسبة المئوية للزيت ا وعدد

 .ه النوعي وزن)ملغم/ماييروليتر( و
 

 النتائج والمناقشة
ته هلي  زييادة معنويية فيي اري يال ( أن للتسيميد النتروجينيي ييا يراً معنويياً فيي اري يال النبيا س هد أد  هزياف0يالح  من الجيدو  )      

. وقيد يعيزى السيبر هلي  هن عنصير النتيروجين ييدخا فيي يركيير األحميا  السماد المضياف النبا  وازداد التا ير كلما ازداد مستوى
هزافة هلي  أهميية عنصير النتيروجين فيي نميو النبيا  و اليلي ييدخا فيي واليلوروفيا والمرافقا  األنزيمية   RNAو  DNAالنووية 

والييلي يُعييد المن ييا األو  ل وكسييين أنييدو  حييامض  Tryptophanركيير األحمييا  األمينييية ومن ييا الحييامض أألمينييي التربتوفييان ي

م ييين لييرش فيي حيين لي س[16] ( داخيا النبيا  الضيروري فيي انقسيام الخالييا و اسيتطالت ا وبالتيالي زييادة طيو  النبيا IAAألخليي  )
 072ملغم/لتير مين فيتيامين ح ومسيتوى  02هل  الصي ةس بينميا أعطيت النباييا  المعاملية بتركييز  يا ير معنوي في النبايا  ب يتامين ح

يع ميين يلي  المعامليية انيالسييم  72.22سييم مقارنية باقيا اري ييال كيان  20.20/هيتيار ميين السيماد النتروجينييي أعلي  اري ييال بلي  Nكغيم
 وجيني . ملغم/لتر من فيتامين ح والتي لم يعاما بالسماد النتر 07بتركيز 
كما يبين الجدو  ن سه أن للتسميد النتروجيني يا يراً معنوياً فيي عيدد األوراق اليلي/نبيا س هد أد  هزيافته  هلي  زييادة معنويية فيي      

دور النتيروجين فيي  عدد األوراق مقارنة بالنبايا  غير المسمدة ولم يختلف معاملتي ا زيافة بين ميا معنويياً . وقيد يعيزى السيبر هلي 
.  [17]يوين ال رمونا  النبايية ومن ا االوكسينا  والسايتوكنينا  والتي بدورها ي جع انقسام الخاليا المرستيمية ويييوين األوراق ي

 57أميا بالنسييبة  ليرش النبايييا  ب يتيامين ح فلييم ييين لييه أي يييا ير معنيوي فييي هيل  الصيي ة. وأعطي  يييداخا يسيميد النبايييا  بمسييتوى 

ورقية مقارنية باتيغر عيدد  056.7ملغم/لتير مين فيتيامين ح أكبير عيدد مين األوراق بلي    07ورش ا بتركيز  من السماد /هيتارNكغم
 .ورقة نتع من نبايا  المقارنة 002.2من ا كان

 

 القيمة                 الوحدات الصفات                  

 pH                0.7-0.7 درجة الت اعا                

 25-27                % المادة العضوية                

 7-0                 % محتوى الرماد                 

 0                   %   النترا  اليلي               

 72                  % مقدار االحت اظ بالرطوبة      

 22-52                ( 0)غم/سم الي افة                      

 القيمة                 الوحدات       لصفات ا                 

 2.22 ملغم/كغم ال س ور             

 2.06 مو /لتر البوياسيوم           

 2.00 ملغم/كغم النتروجين اليلي     

 2.7 % المادة العضوية         ٪

 0.2 )ديسي سمنز/م( EC)درجة التوتيا الي ربائي )

 pH 2.5  األم ال يدروجيني        

 مفصوالت التربة

 5.2 % الطين               

 00.2 % الغرين              

 20.2 % الرما               

 رملية مزيجية نسجة التربة
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 ( . يا ير التسميد النتروجيني والرش ب يتامين ح ويدخالي ما في النمو الخضري 0جدو  ) 

 

 
أدى هليي  زيييادة معنويييية فييي عييدد األفيييرل /هيتيييار Nكغييم 57يوزييب الجييدو  ن سيييه هن هزييافة السييماد النتروجينيييي بمسييتوى       

. والتيي ليم يختليف فيميا بين يا معنويياً  /هيتيارNكغيم 072الجانبية/نبا  مقارنة بالنبايا  التي لم يُسمد والنبايا  التي سيمد  بمسيتوى 
وقييد يرجييع السييبر هليي  هن التسييميد بالمسييتوى المالئييم ميين السييماد النتروجينييي قييد وفيير عنصيير النتييروجين الييلي يييدخا فييي يركييير  

كما كان لليرش ب يتيامين ح ييا يراً  . [13]يت ق مع ما وجد   وهلا [18]والتي بدورها ي جع الت رعا  الجانبية للنبا   السايتوكاينينا 

ً في هل  الص ة ً  فيي هيل  الصي ة مقارنية بنباييا  المعيامال  األخيرى ملغم/لتير 02س هد ي وقت النبايا  المعاملية بتركييز  معنويا .  أيضيا
 وانعييذ دلي  هيجابيا علي  عيدد األفيرل الجانبيية هاويميددالخالييا ل لا الحيامض قيد ح يز انقسيام  وقد يعود دل  هل  هن التركيز المناسر

بيين فيتيامين ح والتسييميد ال نيائي  وأعطي  التييداخا.  [21] وكسيينغلير عليي  التيا ير الم يبط ل التوليدور فيتيامين ح فيي  [20]و  [19]
/هيتيار Nكغيم 57ملغم/لتير مين فيتيامين ح ومسيتوى  07النتروجيني يا يراً معنوياً في هل  الص ة هد ي وقت النباييا  المعاملية بتركييز 

فرعياً نييتع ميين النبايييا  المعامليية  5.65 هييو مقارنيية باتيغر عييدد من ييافرعيياً   00.22مين السييماد النتروجينييي أكبيير عيدد أفييرل بليي  

 .من السماد النتروجيني فقط /هيتارNكغم 072بمستوى 
ويبين الجدو  ن سه أن للتسميد النتروجينيي ييا يراً معنويياً فيي اليوزن الطيري للمجميول الخضيريس هد أدى يسيميد النباييا  بالسيماد     

ة فييي هييل  الصيي ة وازداد التييا ير كلمييا ازداد مسييتوى السييماد المضيياف. وقييد يعييزى السييبر هليي  دور النتروجينييي هليي  زيييادة معنوييي
النتروجين الم م في يصنيع مركبا  الطاقية واألحميا  األمينيية وبنياا المركبيا  الحيويية كال رمونيا  واألنزيميا  األمير اليلي زاد 

.  فيي حيين هن اليرش ب يتيامين ح ليم ييين ليه أي [16] ادة النميو الخضيريمن ن اط عملية انقسام الخالييا واسيتطالت ا مميا أدى هلي  زيي

/هيتيار Nكغيم 57أن للتداخا بين عاملي الدراسة يا ير معنيويس هد أعطيت النباييا  المعاملية بمسيتوى س هاليا ير معنوي في هل  الص ة
غيم  02.27باقيا وزن كيان  غيم  مقارنية02.00بلي   خضيري ح أعلي  وزن مين فيتيامين ملغم/لتير 07من السماد النتروجينيي ويركييز 

 .  من فيتامين ح فقط نتع من النبايا  المعاملة بالتركيز ن سه
ً ( أن التس0يبين الجدو  )       في عيدد النيورا  الزهريية للنبيا س بينميا كيان ليرش النباييا  ب يتيامين ح  ميد النتروجيني لم يؤ ر معنويا

ً هد أدى رش النب وكيلل  ملغم/لتر فقط هل  زييادة عيدد النيورا  الزهريية مقارنية بالنباييا  غيير المعاملية  07ايا  بتركيز يا يراً معنويا

ملغم/لتير مين الحيامض . وقيد يعيزى السيبر هلي  هن التركييز المناسير مين فيتيامين ح يعميا علي  زييادة عيدد  02التي عومليت بتركييز 
. وكيان للتيداخا ال نيائي [22] با  ويطور  مما يح يز زييادة اليلائبا  ويراكم ياالنورا  الزهرية ليون له ادوار فسيولوجية في نمو الن

نيورة زهريية نيتع مين  2.22 كيان بين فيتامين ح والتسميد النتروجيني يا يراً معنوياً في هل  الص ة هد كيان أكبير عيدد نيورا  زهريية

 المعامال 

 
 اري ال النبا 

)سم(     
 

د األوراقعد  

 اليلي/نبا 

 عدد األفرل

الجانبية/نبا    

 الوزن الطري
للمجمول 

 الخضري
)غم/نبا (   

 التسميد النتروجيني
 (/هيتارN) 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
 األسيوربي )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
 (/هيتارN) كغم
        × 

 الرش بحامض
 األسيوربي 

 )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 



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

 

 020 

 0.20  يا عييدداً ملغم/لتير مين فيتيامين ح  مقارنية باقل 07/هيتيار مين السيماد النتروجينيي ويركييز Nكغيم 57معاملية النباييا  بمسيتوى 
 .من السماد النتروجيني فقط /هيتارNكغم 072نورة زهرية نتع من معاملة النبايا  بمستوى

ويوزب الجدو  ن سه أن  زافة السماد النتروجيني يا يراً معنويياً فيي عيدد الزهييرا  فيي النبيا  اليلييس هد ي وقيت النباييا  التيي      

 /هيتيار معنويياً مقارنيةNكغيم 57لت بالسماد النتروجيني معنويا" مقارنة بيالتي ليم يُسيمدس كميا ي وقيت النباييا  المعاملية بمسيتوى عوم
س وقد يرجع دل  هلي  دور عنصير النتيروجين فيي زييادة النميو الخضيري وزييادة ك يااة /هيتارNكغم 072بمستوى  بتل  التي عوملت

ملغم/لتير مين فيتيامين ح هلي  زييادة  07. وأدى رش النباييا  بتركييز [23]زيادة عدد النورا  الزهرية عملية البناا الضوئي وبالتالي 
ملغم/لتير واللتيين ليم يختل يا بين ميا  معنويياً . وقيد يعيزى  02معنوية في هيل  الصي ة مقارنية بتلي  التيي ليم يعاميا والتيي رشيت بتركييز 

/هيتيار Nكغيم 57ادة عدد النورا  الزهرييةس وأعطيت النباييا  المعاملية بمسيتوى السبر هل  التركيز المناسر من فيتامين ح شجع زي

زهييرة مقارنيية باتيغر عيدد من يا كييان  0200ملغم/لتيير مين فيتيامين ح أكبير عييدد زهييرا  بلي   07مين السيماد النتروجينيي ويركييز 
 ملغم/لتر من الحامض فقط .  07زهيرة نتع من معاملة النبايا  بتركيز  000

 
 في األعضاا التيا ريةويدخالي ما . يا ير التسميد النتروجيني والرش ب يتامين ح ( 0 جدو  )

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

كميا يالحي  مين الجيدو  ن سيه هن لعواميا الدراسية وييداخالي ا ييا يراً معنويياً فيي حاتيا النبيا  مين البيلور س هد ي وقيت النبايييا        
/هيتيار معنويياً Nكغيم 57المسمدة بالسماد النتروجيني معنويا" مقارنة بتل  التي لم يسمدس كما ي وقت النباييا  التيي سيمد  بالمسيتوى 

هن النتييروجين هييو احيد ميونييا  البرويينييا  واألنزيمييا  وقييد يعييود السيبر هليي   2/هيتييار Nكغيم  072المعامليية بمسييتوى علي  يليي  

واليلوروفييا وانيه ييدخا فيي كيا العملييا  الخاتية بيالبرويوبالزم والت ياعال  األنزيميية والبنياا الضيوئي ليلا ييؤدي دورا كبييرا فييي 
ً كما ي وقت الن. [24] زيادة حاتا البلور س وي وقيت النباييا  التيي رشيت علي  يلي  التيي ليم ييرش بايا  التي رشت ب يتامين ح معنويا

ملغم/لتر. وقد يعزى السيبر فيي دلي  هلي  هن فيتيامين ح يعتبير مرافيق  02ملغم/لتر معنوياً مقارنة بتل  التي رشت بتركيز  07بتركيز 
تم بنياا ويحليا الياربوهييدرا  والبرويينيا  وليه دور فيي عمليتيي في الت اعال  األنزيمية التيي عين طريق يا يي co-enzymeأنزيمي  

ملغم/لتير مين  07/هيتيار مين السيماد النتروجينيي ويركييز Nكغيم 57. أعطت النباييا  المعاملية بمسيتوى [25]البناا الضوئي والتن ذ

  التيي ليم يعاميا بياي مين نبايياغم/نبيا  نيتع مين ال 0.20غم/نبيا  مقارنية باقيا حاتيا كيان  0.00فيتامين ح أعل  حاتيا ل يا بلي  
 .  العاملين

/هيتيار مين السيماد النتروجينيي أدى هلي  يقلييا معنيوي فيي النسيبة Nكغيم 072النباييا  بالمسيتوى  معاملة ( أن7يوزب الجدو  )      
زى السيبر هلي  هن عنصير وقيد يعي بقيية النباييا  فيميا بين يا معنويياًسالمئوية للزيت الطيار مقارنة بالنباييا  غيير المعاملية وليم يختليف 

 المعامال 
عدد النورا  
 الزهرية/نبا 

 

عدد 
 الزهيرا 

للنبا  اليلي   

 حاتا النبا 
من البلور  

 )غم(

 التسميد النتروجيني

 (/هيتارN) 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
 األسيوربي )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
 (/هيتارN) كغم
        × 

 الرش بحامض
 األسيوربي 

 )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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مميا قليا مين يراكم يا  والزهيري النتروجين عما عل  زيادة ك يااة عمليية البنياا الضيوئي وانتقيا  نوايج يا هلي  نميو النبيا  الخضيري
شيت . كما كان لرش النبايا  ب يتيامين ح ييا يراً معنويياً هد ي وقيت النباييا  التيي ربا  األيض ال انوية ومن ا الزيو ويحول ا هل  مرك

ً  02بتركيز  اللتين ليم يختل يا بين ميا معنويياً. وقيد يعيود السيبر هلي  دور فيتيامين ح فيي عمليية عل  المعاملتين األخريين  ملغم/لتر معنويا

             ملغم/لتير والمعاملية بمسييتوى 02بتركيييز  بنياا الياربوهييدرا  ويراكم يا ويحول ييا هلي  زييو  طييارة. وأعطييت النباييا  التيي رشيت
٪ نتجييت ميين النبايييا  2.02٪ مقارنيية باقييا نسييبة مئوييية كانييت 2.62/هيتييار ميين السييماد النتروجينييي أعليي  نسييبة بلغييت Nكغييم 57

 .من السماد النتروجين فقط /هيتارNكغم 57المعاملة بمستوى 
مين الزييت الطييار مقارنية  كما يالح  من الجدو  ن سه أن النبايا  المعاملة بالسماد النتروجينيي ي يوق معنويياً فيي حاتيا النبيا      

/هيتار من السماد النتروجينيي معنويياً عين يلي  المعاملية بمسيتوى Nكغم 57بتل  التي لم يُسمد س كما ي وقت النبايا  المعاملة بمستوى 

اتيا . وقد يعود السيبر هلي  هن السيماد النتروجينيي شيجع النميو الخضيري وال ميري للنباييا  وبالتيالي ازداد ح/هيتار منهNكغم 072
النبا  من الزيت الطيار. كما أعطت النبايا  التي رشت ب يتامين ح ي وقا معنوياً في هيل  الصي ة مقارنية بتلي  التيي ليم ييرش وي وقيت 

ملغم/لتير منيه . وقيد يعيود السيبر هلي  دور فيتيامين ح  02ملغم/لتر معنوياً عن يل  التي رشت بتركيز  07النبايا  التي رشت بتركيز 
علي  نبييا   [14]النبيا  مين البيلور وزيييادة النسيبة المئويية للزييت الطييار. الطييار وهيلا يت ييق ميع ميا يوتيا ألييه  فيي زييادة حاتيا

ملغم/لتيير مين فيتييامين ح أعليي   07/هيتيار ميين السيماد النتروجينييي ويركييز Nكغييم 57البيابونع. وأعطييت النباييا  المعامليية بمسيتوى 

مين  /هيتيارNكغيم 072غم/نبا  نتع مين النباييا  المعاملية بمسيتوى  2.060بل   غم/نبا  مقارنة باقا حاتا له 2.207حاتا بل  
 .  السماد النتروجيني فقط

ويتضيب مين الجيدو  ن سييه هن التسيميد النتروجينيي أدى هلي  يقليييا الي افية النوعيية للزييت الطيييار فيي النباييا  المسيمدة مقارنيية         
المعاملة بمستويي التسميد بين ما معنوياً . كميا هن اليرش ب يتيامين ح كيان ليه ييا يراً معنويياً بالنبايا  غير المسمدة وقد اختل ت النبايا  

ملغم/لتير مين فيتيامين ح  02ملغم/لتر معنوياً مقارنة بتل  التي لم يرش والتي رشيت بتركييز  07هد ي وقت النبايا  التي رشت بتركيز 

ت وبالتيالي أدى عود السبر هلي  هن فيتيامين ح قيد ا ير ايجابييا مين اليوزن النيوعي للزييولم يختلف هايين المعاملتين بين ما معنوياً. وقد ي
ملغم/مياييروليتر نتجيت مين النباييا   2.200. وكان للتداخا ال نيائي ييا يراً معنويياً هد بلغيت أعلي  ك افية نوعيية وهيي هل  زيادة ك افته

ملغم/ميياييروليتر نتجييت ميين النبايييا   2.620ك افيية نوعييية وهييي  ملغم/لتيير ميين فيتييامين ح فقييط مقارنيية باقييا 07المعامليية بتركيييز 
 ملغم/لتر من فيتامين ح. 02/هيتار من السماد النتروجيني ويركيز Nكغم 57المعاملة بمستوى 

 

 في الزيت الطيار ويدخالي ما . يا ير التسميد النتروجيني والرش ب يتامين ح ( 7جدو  ) 
 

 

 المعامال 

 النسبة المئوية  
الطيار للزيت  

حاتا النبا  
من الزيت 

 الطيار)غم(
 

ك افة الزيت    
 الطيار

) ملغم/ 
 ماييروليتر(

 الوزن النوعي    
 للزيت الطيار

 التسميد النتروجيني
 (/هيتارN) 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
 األسيوربي )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

 (/هيتارN) كغم
        × 

 الرش بحامض
 األسيوربي 

 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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يسميد النبايا  بالسماد النتروجيني أدى هلي  يقلييا معنيوي فيي اليوزن النيوعي للزييت الطييار س كميا ويتبين من الجدو  ن سه أن  

ملغم/لتير مين فيتيامين ح قيد  07كميا يالحي  هن النباييا  التيي رشيت بتركييز بين ميا معنويياً . فيما اختل ت النبايا  المعاملة بالمستويين 

ً عن المعاملتين االخريين واللتين لم يختل ا فيما بين ما معنوياً . وقد يعيود السيبر هلي  هن التركييز المناسير مين فيتيامين ح  ي وقت معنويا
وأعطييت وكيان للتييداخا بيين عياملي الدراسية ييا يرا" معنوييا"س . كيان ليه ييا ير فيي النسيبة المئويية للزيييت الطييار وفيي ميونيا  الزييت

نيتع مين  2.627مقارنية باقيا وزن كيان  2.205ملغم/لتير مين فيتيامين ح فقيط أعلي  وزن نيوعي بلي   07النبايا  التي رشت بتركييز 
 .ني/هيتار من السماد النتروجيNكغم 57ملغم/لتر من فيتامين ح ومستوى  02النبايا  التي عوملت بتركيز 

أدييا هلي  يحسين تي ا  النميو الخضيري وحاتيا اليرش ب يتيامين ح هزيافة السيماد النتروجينيي والتجربية أن  هل  ستنتع منوي

 .النبا  من الزيت الطيار
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