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Nigella sativaنبات الحبة السوداء أصنافتقییم حاصل بعض  L. تحت ظروف مناخیة

  مختلفة

  

  محمد هذال كاظم البلداوي

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة

  

  ةصالخال

في حقل تجارب قسم المحاصیل الحقلیة 2007/ 2006دراسة حقلیة خالل الموسم الشتوي لعام أجریت

/ 1، 11/ 15، 11/ 1، 10/ 15(الزراعــة غریــب لدراســة تــأثیر مواعیــدأبــو–جامعــة بغــداد–كلیــة الزراعــة –

مـــن نبـــات الحبـــة الســـوداء هـــي الصـــنف العراقـــي، أصـــنافلثالثـــةفـــي الحاصـــل ومكوناتـــه ) 1/ 1، 12/ 15، 12

. مكــرراتبأربعــةRCDBتجربــة عاملیــة ضــمن تصــمیم القطاعــات الكاملــة المعشــاة باســتخدامالیمــاني، الســوري 

/ نبــات، عــدد البــذور/ نبــات، عــدد العلــب/ األفــرعالدراســة تفــوق الصــنف الســوري معنویــًا فــي صــفات عــدد أظهــرت

و 3.247و 73.56و 8.56و10.62(وكانــت )هكتــار/ كغـم(وحاصــل البــذور ) غـرام(بــذرة 1000علبـة، وزن 

  .على التوالي) 424.2

، 76.85، 10.56، 9.21(أعطــىعلــى بقیــة المواعیــد فــي الصــفات نفســها حیــث12/ 1وتفـوق الموعــد 

، 11.60(وأعطــى12/ 1علــى التــوالي وتفــوق التــداخل بــین الصــنف الســوري وموعــد الزراعــة )3.314،420.9

  .على التوالي للصفات نفسها) 484.3، 3.902، 86.85، 12.08

  

Evaluation Yield of Some Varieties of Nigella sativa L. Under 
Different Climatic Conditions

M. H. Kadhum
Department of Agronomy- Collage of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
A field study was carried out during the winter season of 2006/ 2007 at 

experiment farm of Field Crops Department, Collage of Agriculture, University of 
Baghdad, Abu– Ghraib– to study effect of different sowing dates (15/ 10, 1/ 11, 15/ 
11, 1/ 12, 15/ 12, 1 /1) on yield and its components of three varieties of Nigella sativa
L. (Iraqian, Syrian, Yemanian). A factorial experiment with a randomized complete 
block design with four replications was used. The results indicated that Syrian variety 
was significant at number of branches per plant, capsules/ plant, seeds/ plant, weight 
of 1000 seeds (gm), yield of seed (kg/ h) (10.62, 8.56, 73.56, 3.247, 424.2) 
respectively. The sowing date 1/ 12 was significant than the others sown dates at the 
same characters (9.21, 10.56, 76.85, 3.314, 420.9) respectively. The introduction 
between Syrian variety and sowing date 1/ 12 was significant at the same characters 
(11.60, 12.08, 86.85, 3.902, 484.3) respectively.
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  المقدمة

دون األمـراضعبر العصور كمصدر عالج رئیسي في شّتى اإلنساناستعملت النباتات الطبیة من قبل 

معرفـــة حقیقیـــة لطبیعـــة مكوناتهـــا واعتمـــد فـــي ذلـــك علـــى التجربـــة والخطـــأ فـــي التعـــرف علـــى خصائصـــها أوإدراك

خاصـــیة الإنلقـــد اثبـــت العلـــم الحـــدیث ). 1(یـــة والمصـــریة الحضـــارتین البابلإلـــىســـتعمال العالجیـــة ویمتـــد هـــذا اال

والكلوكسـیدات Alkaloidsما تحویه هذه النباتات من المواد الفعالة كالقلویـدات إلىالعالجیة لهذه النباتات تعزى 

Glycocids والصابونیاتSaponions ز العـالج بالعقـاقیر النباتیـة یتمی) 2(كثیرة أخرىوالزیوت العطریة ومواد

التراكیــز القلیلــة للمــواد الفعالــة الموجــودة فــي هــذه النباتــات التــي یتقبلهــا إلــىبقلــة التــأثیرات الجانبیــة وقــد یعــزى ذلــك 

األمـراضظهـور عـدد مـن إلىأدىاالبتعاد عن المصادر الطبیعیة في العالج قد إن. بصورتها الطبیعیةاإلنسان

التــي األمــراضأوالطفــرات الوراثیــة وأمــراضالســرطان أمــراضت الكیمیاویــة الصــناعیة مثــل الناشــئة مــن المركبــا

فـــي المجـــال الطبـــي هـــو نبـــات الحبـــة الســـوداء أهمیـــةمـــن النباتـــات التـــي اكتســـبت ). 3(تســـبب التشـــوهات الخلقیـــة 

Nigella sativa L. یعــود هــذا . زنی، القزحــة، الكلــونجي، شــو األســودالــذي یســمى كــذلك بحبــة البركــة، الكمــون

بـذوره الناضـجة الجافـة إلـىتعزى الفائدة الطبیـة مـن النبـات ). Ranancolaceae)4العائلة الشقائقیة إلىالنبات 

Thymohidroquuinoneوالثیموهیــدروكینون Nigilloneالنجلــون أهمهــا% 1التــي تحتــوي علــى زیــت طیــار 

والكاربوهیـدرات والرمـاد % 35.5والـدهون النباتیـة % 21ومجموعة مـن المـواد العضـویة والمعدنیـة  مثـل البـروتین 

احتوائها علـى مـادة النجلـون التـي إلىالقیمة الطبیة لنبات الحبة السوداء ترجع إن). Babayon)3تحلیل حسب 

تســتخدم الحبــة ). 2(مــن الزیــت الطیــار % 5.2بعــد طحــن البــذور وتكــون بنســبة رتســتخلص عــن طریــق التقطیــ

، األرق،الغـدد واضـطراباتها، الصـداعأمـراض، األسـنانماآلالسرطان، التسوس، االیدز، تسـكین السوداء لمعالجة 

أنـواعNigellaیحـوي الجـنس ). 3(خلطـت بالعسـل فإنهـا تقـوي البـاءة إذاالحبـة السـوداء إنالتوتر العصـبي كمـا 

تنمـو فــي البـراري ومنهــا یـزرع فــي عدیـدة تختلـف فــي تركیـز المــادة الفعالـة كمــا تختلـف فــي احتیاجاتهـا البیئیـة فهــي 

دراســــات حقلیــــة ومختبریــــة تخــــص الجوانــــب المختلفــــة إجــــراءوبــــالنظر للفوائــــد المــــذكورة للنبــــات فــــان )5(الحقــــول

أهمیـةموعـد لزراعـة المحصـول تكتسـب أفضـلالمالئمة لبیئة القطر مـع تحدیـد األصنافللمحصول ومنها زراعة 

فــي األصــنافاخــتالف إلــىعــدد مــن البــاحثین أشــارمجــاالت الطبیــة حیــث كبیــرة لالســتفادة مــن هــذا النبــات فــي ال

و)8(وحــدة المســاحة بــاختالف الظــروف المناخیــة إنتاجیــةاخــتالف إلــىآخــرونأشــاركمــا ) 7(و) 6(إنتاجیتهــا

یعتمــد علــى موعــد الزراعــة المناســبإخفاقــهأوان تحدیــد فــرص النجــاح للمحصــول وجــدأخــرىوفــي دراســة ).2(

اخــتالف الصــفات المظهریــة مثــل ارتفــاع النبــات وعــدد التفرعــات إلــىأدتوان الزراعــة فــي مواعیــد مختلفــة ، )9(

زیــادة ارتفــاع النبــات إلــىأدتالمواعیــد المبكــرة إن)11(أخــرى، كمــا تبــین مــن دراســة )10(نبــات / وعــدد العلــب

للعملیات الزراعیـة ومواعیـد إن) 12(آخرونأوضحكما .على كمیة الزیت الثابت والطیار وحاصل البذوروأثرت

  .الزراعة تأثیر على حاصل البذور في وحدة المساحة ونسبة المادة الفعالة
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  المواد وطرائق العمل

غریــب أبـو/ جامعـة بغــداد/ كلیــة الزراعـة/ طبقـت هـذه التجربــة فـي حقــل تجـارب قسـم المحاصــیل الحقلیـة

تصـــمیم القطاعـــات الكاملـــة مل نظـــام التجـــارب العاملیـــة وفـــقاســـتع2007–2006خـــالل الموســـم الشـــتوي لعـــام 

4.23بأربعة مكررات حللت التربـة قبـل الزراعـة وكانـت مزیجیـة درجـة التوصـیل الكهربـائي فیهـا RCDBالمعشاة 

، 11/ 15، 11/ 1، 15/10(ة مواعید زراعة ستاألولتضمن العامل pH7.8ودرجة الحموضة سیمنزدیسي 

مــن الحبــة الســوداء هــي العراقــي، الســوري، أصــنافالعامــل الثــاني فتضــمن ثالثــة أمــا). 1/ 1، 12/ 15، 12/ 1

8سـم واسـتخدم 25للخـط الواحـد المسـافة بینهـا ) متـر4(خطـوط بطـول أربعـةتضمنت الوحـدة التجریبیـة . الیماني

طرحـي مبـة بـالمحراث الالعملیـات الخاصـة بتحضـیر التربـة بحراثـة ارض التجر أجریت). 7(كیلوغرام بذور للهكتار 

للحصول على تربة ذات تنعیم جیـد لكـون Rotivatorالقالب وتم تنعیمها بشكل جید باستخدام المحراث الدوراني 

وزرعـت البـذور ) 6(كغـم هكتـار 125بمقـدار NPKالسـماد المركـب أضـیف. بذور الحبة السوداء صغیرة الحجم

خاصـة لألدغـاللنبـات ولكـون المحصـول ضـعیف المنافسـة وتـم الـري حسـب حاجـة األـواحفي خطوط داخـل اً سرب

عملیـة عـزق ثانیـة بعـد وأجریـتاإلنبـاتیـوم مـن 25عملیة عـزق بعـد مـرور أجریتمن النمو األولىفي المراحل 

نباتـات مـن كـل وحـدة تجریبیـة بشـكل عشـوائي 10باختیـاردونت المعلومات المطلوبـة و األولىیوم من العزقة 25

) بـــذرة1000علبـــة، وزن / نبـــات، عـــدد البـــذور/ عـــدد العلـــب(نبـــات ومكونـــات الحاصـــل / فرعـــاتلدراســـة عـــدد الت

تحلیـل التبـاین للصـفات المدروسـة وتمـت مقارنـة متوسـطات أساسعلى اإلحصائي، جرى التحلیل وحاصل البذور

  ).13% (5المعامالت باستعمال اقل فرق معنوي على مستوى 

  

  النتائج والمناقشة

  :نبات/ عدد التفرعات

ومواعید الزراعة والتداخل األصنافوجود فروق معنویة بین إلى) 1(النتائج الموضحة في جدول تشیر 

الصـنف الیمـاني أعطـىفیمـا 10.62نبات حیث تفوق الصنف السوري في هذه الصـفة / بینهما في عدد التفرعات

إلـىأشـارالـذي ) 7(وهذا یتفق مع راقيمعنویًا عن الصنف العاألخیرولم یختلف 7.47نبات / اقل عدد تفرعات

بلـغ مـن التفرعـاتاكبـر عـدد12/ 1موعـد الزراعـة وأعطـى. تختلف عن بعضها في عدد التفرعاتاألصنافإن

و 10(وهـذا یتفـق مــع 12/ 15نبـات وحقـق تفوقـًا معنویـًا علـى بقیـة مواعیـد الزراعـة باسـتثناء الموعـد / فـرع9.69

التـداخل بـین وأعطـىفـرع لكـل منهمـا 6.97نبـات بلـغ / أفـرعاقـل عـدد 1/ 1و 10/ 15الموعـدان وأعطى، )11

ولم یختلف معنویًا عن زراعتـه فـي 11.60بلغ نبات / عدد تفرعاتأعلى12/ 1الصنف السوري وموعد الزراعة 

  .نبات/ فرع5.72بلغ أفرعاقل عدد 10/ 15الصنف الیماني المزروع في أعطىفیما ) فرع10.62(12/ 15

  

  

  

  

  

  

  

  نبات/ في عدد األفرعتأثیر مواعید الزراعة واألصناف والتداخل بینهما) 1(جدول 

  المتوسطات  مواعید الزراعة  األصناف
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15/10  1 /11  15/11  1 /12  15/12  1 /1  

  7.79  6.83  8.84  9.08  8.63  8.15  6.65  عراقي

  10.62  7.72  10.62  11.60  8.08  9.42  8.55  سوري

  7.47  6.37  7.47  8.40  6.95  6.47  5.72  یماني

    6.97  8.86  9.69  7.88  8.02  6.97  المتوسطات

اقل فرق معنوي 

LSD

  األصناف

0.754  

  المواعید

1.066  

  التداخل

1.847  

  

  :نبات/ عدد العلب

معـدل لعـدد العلـب بالنبـات أعلـىأعطـىقـد الصـنف السـوري أن) 2(النتـائج الموضـحة فـي جـدول تبین 

نبـات / علبـة7.27غ هذه الصـفة بلـاقل عدد فيأعطىالذي الصنف الیمانيوق معنویًا على علبة وتف8.56بلغ 

نبـات/ علبـة10.56معنویًا في عدد العلب فأعطى12/ 1تفوق الموعد . ولم یختلف عن الصنف العراقي معنویاً 

و 7(وهـذا یتفـق مـع اتنبـ/ علبـة6.27اقـل عـدد بلـغ 10/ 15الموعـد فیهاأعطىالتياألخرىمقارنة بالمواعید 

ومواعیـد األصنافاثر التداخل بین . نبات/ تأخرة تعطي عدد اقل من العلباللذان أشارا إلى أن المواعید الم) 10

نبـات / اكبـر عـدد مـن العلـب12/ 1نف السـوري المـزروع فـي الصـأعطـى. نبـات/ الزراعة معنویًا في عدد العلـب

ولــم یختلــف معنویــًا عــن الصــنف العراقــي المــزروع فــي الموعــد نفســه بینمــا كــان االخــتالف معنویــًا مــع 12.08بلــغ 

علبــة 6.00نبــات بلــغ / علــباقــل عــدد10/ 15یمــاني والموعــد الصــنف الفیهــا أعطــىالتــي األخــرىالمعــامالت 

  .األولىعن المعاملة % 50.33وبنسبة انخفاض بلغت 

  

نبات/ في عدد العلبوالتداخل بینهماعة واألصنافتأثیر مواعید الزرا) 2(جدول 

  األصناف
  مواعید الزراعة

  المتوسطات
15/10  1 /11  15/11  1 /12  15/12  1 /1  

  7.96  7.88  8.00  10.55  7.70  7.18  6.48  عراقي

  8.56  8.00  7.35  12.08  9.50  7.29  7.22  سوري

  7.27  6.55  8.13  9.05  7.27  6.62  6.00  یماني

    7.47  7.83  10.56  8.16  7.01  6.27  اتالمتوسط

اقل فرق معنوي 

LSD

  األصناف

0.760  

  المواعید

1.074  

  التداخل

1.861  

  

  :علبة/ عدد البذور

.تــأثیر معنــوي فــي هــذه الصــفةوتــداخلهمااعــةومواعیــد الزر لألصــنافإن) 3(یتضــح مــن نتــائج جــدول 

علبــة / بــذرة73.56لــغ متوســط عــدد البــذور فــي هــذه الصــفة حیــث باألصــنافتفــوق الصــنف الســوري علــى بقیــة 

وتفـوق موعـد . علبـة ولـم یختلـف معنویـًا عنـه الصـنف الیمـاني/ بـذرة66.37بلغ نف العراقي اقل عدد الصوأعطى

12/ 15ولـــم یختلـــف معنویــــًا عـــن الموعــــد علبــــة / بـــذرة76.85أعطــــىحیـــث فـــي هــــذه الصـــفة12/ 1الزراعـــة 

وبنســبة انخفــاض عــن علبــة/ بــذرة57.37بلــغاقــل عــددأعطــىفقــد 10/ 15الموعــد امــا)علبــة/ بــذرة71.27(

الزراعــة فــي الموعــد المناســب أنإلــىأشــارااللــذان ) 11و 10(وهــذا یتفــق مــع %25.35بلغــت األولــىالمعاملــة 
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/ بذرة86.85حیث أعطى 12/ 1للصنف السوري المزروع في وفي التداخل كان التفوق. علبة/ یزید عدد البذور

بـذرة لكـل علبــة فـي حــین 80.07معـدًال بلــغ أعطـىإذ12/ 15ولـم یختلــف معنویـًا عـن زراعتــه فـي الموعــد علبـة

عـن الصـنف الیمـاني المـزروع % 66.79وبنسـبة زیـادة بلغـت األخـرىكان االختالف معنویًا مع جمیع المعـامالت 

  .ةعلب/ بذرة52.07بلغاقل عدد في هذه الصفةأعطىالذي 10/ 15الموعدفي

  

  علبة/ في عدد البذوروالتداخل بینهماتأثیر مواعید الزراعة واألصناف)3(جدول 

  األصناف
  مواعید الزراعة

  المتوسطات
15/10  1 /11  15/11  1 /12  15/12  1 /1  

  66.37  66.15  71.02  75.50  65.27  62.62  57.67  عراقي

  73.56  65.17  80.07  86.35  76.47  70.90  62.37  سوري

  67.57  53.87  62.70  68.70  54.85  53.25  52.07  یماني

    61.73  71.27  76.85  65.53  62.26  57.37  المتوسطات

اقل فرق معنوي 

LSD

  األصناف

3.812  

  المواعید

5.391  

  التداخل

9.337  

  

  ):غم(بذرة 1000وزن 

.بـذرة1000اختالفًا معنویًا بینها فـي وزن أظهرتاألصنافإن) 4(تشیر النتائج الموضحة في جدول 

3.151(یختلف معنویًا عن الصنف العراقي غرام ولم 3.247بلغ وزن لهذه الصفةأعلىالسوري الصنفأعطى

مواعید أثرت. غرام2.388اقل وزن لها بلغ أعطىالذي الصنف الیمانيكالهما اختلفا معنویًا عنإنغیر ) غم

غـرام3.314بـذرة بلـغ 1000وزن أعلـى12/ 1الزراعة موعد أعطىالزراعة تأثیرًا معنویًا في هذه الصفة حیث 

اقـــل معـــدل لهـــذه الصـــفة بلـــغ 10/ 15الموعـــد وأعطـــى12/ 15و 11/ 15ولـــم یختلـــف معنویـــًا عـــن الموعـــدین 

هنـاك تـداخًال معنویـًا بـین إنتبـین النتـائج . األولـىعن المعاملـة % 28.64بلغت نسبته وبانخفاضغرام2.365

وزن أعلـى12/ 1الصـنف السـوري المـزروع فـي أعطـى. في التأثیر علـى هـذه الصـفةصنافواألمواعید الزراعة 

أعطىالذي 10/ 15المزروع في عن الصنف نفسه% 98.37وبزیادة بلغت نسبتها غرام3.902بلغ بذرةأللف

لحقلیـة علـى وزن حیث تبین الدراسة تأثیر العملیـات ا) 9(وهذا یتفق مع .غرام1.967اقل معدل لهذه الصفة بلغ 

  .بذرة1000

  

  )غم(بذرة 1000في وزن والتداخل بینهماتأثیر مواعید الزراعة واألصناف) 4(جدول 

  األصناف
  مواعید الزراعة

  المتوسطات
15/10  1 /11  15/11  1 /12  15/12  1 /1  

  3.151  3.127  3.313  3.382  3.265  3.127  2.728  عراقي

  3.247  3.265  3.530  3.902  3.580  3.265  1.967  سوري

  2.388  2.057  2.397  2.657  2.405  2.057  2.400  یماني

    2.817  3.080  3.314  3.083  2.817  2.365  المتوسطات

اقل فرق معنوي 

LSD

  األصناف

0.264  

  المواعید

0.374  

  التداخل

0.648  

  ):هكتار/ كغم(حاصل البذور 
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) 5(فــي حاصــل البــذور ویتضــح مــن جــدول ومواعیــد الزراعــة والتــداخل بینهمــا معنویــاً األصــنافأثــرت

هــ عـن / كغـم80.1و 81.0بزیـادة مقـدارها هــ/ كغـم424.2أعطـىتفوق الصنف السوري في هذه الصـفة حیـث 

تبـین النتـائج وجـود . الصنفین العراقـي والیمـاني علـى التـوالي ولـم یختلـف الصـنفین االخیـرین عـن بعضـهما معنویـًا 

هـــ ولـــم / كغــم420.9حاصــل بــذور بلـــغ أعلــى12/ 1ققــت الزراعــة فــي الموعـــد فــروق معنویــة بــین المواعیـــد، ح

/ 15الموعـد كغـم بـذور عـن153.8ازداد معنویـًا بمقـدار بینما 12/ 15و 11/ 15یختلف معنویًا عن الموعدین 

التـــي اشـــارت الـــى تـــأثیر ) 12(وهـــذا یتفـــق مـــع نتـــائج الدراســـة 267.1اقـــل حاصـــل بـــذور بلـــغ الـــذي اعطـــى10

أعلــى12/ 1التــداخل بــین الصــنف الســوري وموعــد الزراعــة فــي أعطــى.ملیــات الزراعیــة علــى حاصــل البــذورالع

/ 15و 11/ 15ولـم یختلـف معنویـًا عـن نفسـه عنـد زراعتـه بالموعـدین هــ/ كغـم484.3وزن في هـذه الصـفة بلـغ 

عـن هــ/ كغـم بـذور244.3ارها غیر ان االختالف كان معنویًا مـع جمیـع المعـامالت االخـرى وبزیـادة بلـغ مقـد12

  .هـ/ كغم240.0اقل حاصل بذور بلغ الذي اعطى10/ 15الصنف الیماني المزروع في الموعد

  

  )هـ/ كغم (في حاصل البذور والتداخل بینهماتأثیر مواعید الزراعة واألصناف) 5(جدول 

  األصناف
  مواعید الزراعة

  المتوسطات
15/10  1 /11  15/11  1 /12  15/12  1 /1  

  343.2  232.3  394.3  400.1  394.0  370.7  267.9  عراقي

  424.2  360.4  475.7  484.3  473.4  458.2  293.5  سوري

  344.1  356.4  374.1  378.2  367.7  347.9  240.0  یماني

    316.4  414.7  420.9  411.7  392.3  267.1  المتوسطات

اقل فرق معنوي 

LSD

  األصناف

6.98  

  المواعید

9.88  

  التداخل

17.11  
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