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 تأثير السطاد العضهي الحيهاني ورش البهرون في نطه الطاش الطحمي

(Vigna radiate L.) 

 أثير صابر مصطفى وسام حطيد عثطان                                             م.د.

 جامعة تكريت/ كمية الزراعة/ قسم الطحاصيل الحقمية 

 (01/6/0205، قبل للنشر في  51/3/0205)قدم للنشر في 

 السدتخمص

( في احج الحقؾل الدراعية الحج 0202نفحت تجخبة حقمية خالل السؾسؼ الخخيفي )      
حافغة االنبار، في تخبة ذات ندجة السدارعيؽ في مشظقة الرؾفية التابعة لقزاء الخمادي في م

رممية مديجية، لسعخفة تأثيخ الدساد العزؾي الحيؾاني ورش البؾرون في نسؾ وحاصل الساش 
((. طبقت التجخبة بشغام التجارب العاممية ذات العامميؽ عمى وفق .Vigna radiate Lالسحمي 

تزسشت اربع مدتؾيات  ( وبثالث مكخرات إذR.C.B.Dترسيؼ القظاعات العذؾائية الكاممة )
 2وثالث تخاكيد مؽ البؾرون ) -2( طؽ. ه21و 20و 6و 2مؽ الدساد العزؾي الحيؾاني )

. أعيخت الشتائج ما يأتي اثخت مدتؾيات الدساد العزؾي الحيؾاني -2. لتخB( ممغؼ222و 02و
أعمى متؾسط لكل مؽ  -2طؽ. ه 20معشؾيا في اغمب الرفات السجروسة، فقج أعظى السدتؾى 

اعمى متؾسط لكل مؽ عجد  -2طؽ. ه 21( سؼ، بيشسا اعظى السدتؾى 01.02ارتفاع الشبات )
، اما -2. نبات0( سؼ02.1.22والسداحة الؾرقية ) -2( فخع. نبات6.02التفخعات في الشبات )

 -2. لتخBممغؼ 02رش البؾرون تفؾق معشؾيا في بعض الرفات السجروسة، فقج سجل التخكيد 
( سؼ. أثخ التجاخل بيؽ مدتؾيات الدساد العزؾي وتخاكيد 60.12ع الشبات )اعمى متؾسط الرتفا

 البؾرون معشؾيا في ارتفاع الشبات وعجد التفخعات في الشبات والسداحة الؾرقية.

 : الدساد العزؾي الحيؾاني، البؾرون، الساشالكمطات الطفتاحية

                                                           

 .من رسالة ماجستري الباحج االول مستل
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Effect of Animal Organic Fertilizers and Boron spray in 

Growth of local Mungbean (Vigna radiate L.) 

 

Wissam H. Othman                              Atheer S. Mustafa 

University of  Tikrit/ College of Agriculture/ Dept. of Field Crop 

Abstract 

A field experiment was carried out during the autumn season 

(2020) in one of the agricultural fields of a farmer in the Sufiyah area of 

Ramadi district in Anbar province using sandy loam textured soil. The 

aim of this study is to find out the effect of animal manure and boron 

spraying in the growth of the local mung bean crop (Vigna radiata L.). 

The experiment was applied to the factorial experiment system according 

to the design of the Randomized Completely Block Design (R.C.B.D) 

with three replications, which included four levels of animal manure (0, 

6, 12 and 18) tons. ha
-1

 and three boron concentrations (0, 50 and 100) 

mg B. L
-1

. The following results are shown. The levels of animal manure 

have affected significantly in most of the studied properties, where the 

level 12 tons. ha
-1

 gives the highest average for both plant height (78.50 

cm). While the level of 18 tons.ha
-1

 gives the highest average for each of 

the branches in the plant (6.71) branches. Plant
-1

 and leaf area (2038.00) 

cm
2
.Plant

1
. As for spraying boron, it was significantly superior in some of 

the studied traits. The concentration was recorded at 50 mg B. L
1-

 The 

highest average plant height is (67.80) cm. The effect of the interaction 

between the levels of compost and boron concentrations is significantly 

effects on the height of the plant, the number of branches in the plant, the 

leaf area. 

Keywords: Animal Organic Fertilizers ,Boron, Mungbean. 
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 السقجمة

. مؽ السحاصيل البقؾلية السيسة وىؾ نبات عذبي قائؼ او Vigna radiata Lيعج الساش      
خة تتخاوح شبو قائؼ مغظى بالدغب اوراقو مخكبة تتكؾن مؽ ثالث وريقات ويستاز بجورة حياة قري

(. ويدرع  Pandey، 0222( يؾم، ويترف بتحسمو لغخوف الجفاف ندبيا )02-22بيؽ )
لغخض الحرؾل عمى بحوره الغشية بالعشاصخ الغحائية السيسة لإلندان التي تستاز باحتؾائيا عمى 

( الحي تفتقخ اليو معغؼ Lysine(% الغشي بالحامض االميشي )22-02ندبة بخوتيؽ تتخاوح بيؽ )
حاصيل الحبؾبية وىؾ غشي بالفيتاميشات والكاربؾىيجرات والكالديؾم والدنػ والحجيج، ويدتخجم الس

كحلػ كعمف لمحيؾانات وسساد اخزخ لتحديؽ خؾاص التخبة اضافة لسخدوده االقترادي 
(Kaisher  ؛ 0222، واخخونChadha ،2010 يعاني محرؾل الساش مذكمة في دورة .)

ثمو مثل أي محرؾل بقؾلي اخخ وىي ارتفاع ندبة تداقط االزىار حياتو خالل فتخة التدىيخ م
%( مؽ االزىار الكمية اذ تؤدي ىحه الشدبة العالية الى انخفاض في 12-62والتي ترل الى )

انتاجية السحرؾل بذكل كبيخ، وأحج حمؾل ىحه السذكمة ىي استخجام االسسجة العزؾية ومغحيات 
(. أن استخجام األسسجة 2222عقج باألزىار )عمي واخخون، ذات العالقة بديادة ندبة الخرب وال

الكيسيائية يديج مؽ تكاليف اإلنتاج وتجىؾر حالة التخبة عمى السجى الظؾيل، لحلػ جخت محاوالت 
الستبجال أو تقميل التدسيج الكيسيائي باستخجام األسسجة العزؾية، فقج أعيخت األبحاث أن إضافة 

خرائص التخبة مثل الكثافة الغاىخية والسدامية الكمية لمتخبة األسسجة العزؾية قج حدؽ بعض 
باإلضافة إلى زيادة كفاءة استخجام السياه مؽ خالل تحديؽ العالقة بيؽ التخبة والسياه والشباتات 

(Shaaban وOkasha ،2007 ان إلضافة األسسجة العزؾية دور ميؼ في جاىدية عشاصخ .)
بعض العشاصخ الرغخى كالحجيج والشحاس والكبخيت وغيخىـا مؽ الشتخوجيؽ والفدفؾر والبؾتاسيؾم و 

خالل تحخرىا البظيء بؾساطة نذاط احياء التخبة الجقيقة التي تحخر ىحه العشاصخ محؾلة اياىا 
مؽ مؾاد عزؾية إلى عشاصخ معجنية جاىدة لالمتراص مؽ قبل الشبات، ويتسثل االنعكاس 

ر ومؽ ثؼ زيادة كفاءة عسمية تسثيل الكخبؾن وتعديد اإليجابي ليحا في تحديؽ نسؾ وتظؾر الجحو 
، Makindeو Ayoolaو 0226وآخخون،  Abou El-Magdنسؾ الشبات بذكل أفزل )
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(، مؽ ناحية أخخى تستاز األسسجة العزؾية بانيا آمشة بيئيا وأقل تكمفة اقترادية قياسا 2009
مؽ العشاصخ السغحية  (. يعج عشرخ البؾرون 0222وآخخون،  Oadباألسسجة الكيسيائية )

الرغخى، ولو دور كبيخ في عقج االزىار وانقدام الخاليا وانتاج حبؾب المقاح ونسؾ االنبؾبة 
المقاحية ومؽ ثؼ زيادة عسمية االخراب واسيامو في نقل السخكبات الكخبؾىيجراتية الى مشاطق 

ؽ البخوتيؽ مؽ خالل دوره الشسؾ الفعالة خالل مخحمة الشبات التكاثخية، كسا ان لو اىسية في تكؾي
(.  Shaaban،2010و 0222واخخون،  Bonillaفي تثبيت الشيتخوجيؽ بيؾلؾجيا في التخبة )

تيجف ىحه الجراسة الى تحجيج افزل مدتؾى لمدساد العزؾي الحيؾاني وتأثيخه عمى الشسؾ ومجى 
مى احدؽ نسؾ تأثيخ البؾرون في عقج االزىار والحاصل وتحجيج افزل تجاخل بيشيسا لمحرؾل ع

 لمساش السحمي.

 الطهاد وطرائق العطل

في أحج حقؾل السدارعيؽ عمى ضفة   0202نفحت تجخبة حقمية خالل السؾسؼ الخخيفي لعام     
نيخ الفخات في مجيشة الخمادي مخكد محافغة األنبار بيجف معخفة تأثيخ الدساد العزؾي الحيؾاني 

خبة عاممية وفق ترسيؼ القظاعات الكاممة وعشرخ البؾرون عمى حاصل الساش. استخجمت تج
وحجة تجخيبية وقج وزعت  20(( وبثالثة مكخرات وتزسؽ كل مكخر R.C.B.Dالعذؾائية 

، 21السعامالت عذؾائيًا إذ تزسؽ العامل االول )الدساد العزؾي الحيؾاني( بأربعة مدتؾيات )
)عشرخ البؾرون(  اضيف رشا وبجفعة واحجة عشج الدراعة والعامل الثاني -2طؽ. ىـ ) 2، 6، 20

 2، 02، 222( وبثالث تخاكيد)H3BO3 (17% Bعمى االوراق عمى شكل حامض البؾريػ 
( وقج رش كل مدتؾى حتى البمل التام ألوراق الشبات مداءا )عشج غخوب الذسذ( -2. لتخBممغؼ

شج بجاية لتخ اما معاممة السقارنة فقج رشت بالساء فقط وذلػ ع 26بإستخجام مخشة يجوية سعة 
. .سؼ 2.20التدىيخ، كسا تؼ اضافة السادة الالصقة والشاشخة )محمؾل الداىي( الى السحاليل بتخكيد

لديادة كفاءة االمتراص وتقميل الذج الدظحي لمساء واحجاث البمل التام لمسجسؾع الخزخي  2-لتخ
بعض  سؼ قبل الدراعة واجخيت عمييا 2-2.(. اخحت عيشات التخبة عمى عسق 2لمشبات )

التحاليل الكيسيائية والفيديائية والتي تؼ تقجيخىا في مختبخات دائخة البحؾث الدراعية في ابي غخيب 
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. تست تييئة ارض التجخبة بحخاثتيا حخاثتيؽ متعامجتيؽ 2لتحجيج بعض صفات تخبة التجخبة ججول
لفؾسفاتي دفعة بالسحخاث السظخحي القالب ثؼ أجخيت عسميتا التشعيؼ والتدؾية. ُأضيف الدساد ا

.  P2O5كغؼ 202( وبكسية )P2O5% 20واحجة قبل الدراعة عمى شكل سؾبخ فؾسفات الثالثي )
يؾم مؽ  26( وذلػ بعج N% 26(، اما الدساد الشتخوجيشي فقج اضيف عمى شكل يؾريا )-2ىـ

وحجة تجخيبيو بـأبعاد  20(.  وقدست االرض الى ثالث مكخرات، شسل كل مكخر 0الدراعة )
سؼ والسدافة  62خظؾط وكانت السدافة بيؽ خط وآخخ 0تزسؽ كل لؾح   0م 6بسداحة  م .×0

م، والسدافة بيؽ  0سؼ مع تخك فاصمة بيؽ مكخر وآخخ  02بيؽ جؾرة وأخخى عمى نفذ الخط 
الؾحجات التجخيبية  تخك عخض السخز لمديظخة عمى حخكة الساء والتدسيج. زرعت بحور الساش 

(Vigna Radiate Lصشف ).  بحرات في .-0لمسؾسؼ الخخيفي بؾاقع  0202/0/00محمي يؾم
سؼ تقخيبا،  تؼ ري التجخبة مباشخة بعج الدراعة رية  0الجؾرة الؾاحجة ثؼ غظيت بالتخبة وعمى عسق 

خفيفة واستسخت عسمية الخي اعتسادا عمى رطؾبة التخبة وحالة الشبات. أجخيت عسمية التخقيع لمجؾر 
ة ايام مؽ الدراعة، كسا اجخيت عسمية الخف بعج خسدة عذخ يؾم مؽ الفاشمة بعج مخور ثساني

، -2نبات. ىـ 2...1الدراعة لزسان بقاء نبات واحج فقط في كل جؾرة لتربح الكثافة الشباتية 
كحلػ اجخيت عسميات التعذيب يجويا خالل مؾسؼ الشسؾ كمسا ادعت الحاجو لمتخمص مؽ االدغال 

 . 0202/22/20ة حراد التجخبة فقج تست في الشامية مع السحرؾل. اما عسمي

 بعض الخرائص الكيسيائية والفيديائية لتخبة حقل التجخبة قبل الدراعة 2ججول

 القيطة الصفة
 ds.m-1 1.8التهصيل الكهربائي

 7.5 درجة تفاعل التربة
 ppm 21.0الظتروجين الجاهز 
 ppm 4.4الفسفهر الجاهز 

 ppm 2519البهتاسيهم الجاهز 
 ppm 0.4310البهرون 

 1.09 الطادة العضهية %
 1.55 3الكثافة الظاهرية  غرام. سم

 
 مفصهالت التربة

 

 69.2 الرمل   )%(
 3.6 الطين   )%(
 27.2 الغرين  )%(
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 Sandy loam صظف الظسجة
Mg++  15.0 
Na+ 1.03 
Cl- 2.5 

HCO3
= 0.5 

SO4
= 0.62 

CaCo3 % 1.5 
 

نباتات برؾرة عذؾائية مؽ الخظؾط الؾسظية لكل وحجة تجخيبية لكياس أخحت عذخة 
الرفات السجروسة ومشيا صفات الشسؾ. ارتفاع الشبات )سؼ(: تؼ قياسو مؽ مشظقة اترال 

(: تؼ حدابو مؽ -2الداق بالتخبة إلى قسة الشبات، عجد التفخعات في الشبات )فخع. نبات
لخئيذ لمشباتات العذخة عشج الحراد، السداحة متؾسط عجد االفخع الثسخية عمى الداق ا

 x(: تؼ حدابيا وفق السعادلة التالية: السداحة الؾرقية لمؾريقة = الظؾل 2-. نبات0الؾرقية )سؼ
، Abdelعجد الؾريقات ) xالسداحة الؾرقية = السداحة الؾرقية لمؾريقة   x 0.66العخض 
1994) 

 الظتائج والطظاقشة

 ارتفاع الشبات )سؼ( :

( وجؾد فخوق معشؾية في صفة ارتفاع الشبات بتأثيخ السدتؾيات السختمفة 0أعيخت نتائج الججول) 
 01.02أعمى متؾسط لمرفة بمغ  -2طؽ. ه 20مؽ الدساد العزؾي اذ اعظى السدتؾى الثالث 

في حيؽ اعظت معاممة السقارنة اقل  -2طؽ. ه 21و 6سؼ ولؼ يختمف معشؾيا عؽ السدتؾيؽ 
% . قج يعؾد سبب الديادة في ارتفاع الشبات  22.62سؼ وبشدبة زيادة بمغت  61.22متؾسط بمغ 

عشج أضافة الدساد العزؾي الى كسية الشتخوجيؽ والسغشديؾم الستحخرة اثشاء تحمل تمػ السخمفات 
(Kumaran،2001  ودور الشتخوجيؽ السباشخ في زيادة انقدام وتسجد الخاليا بدبب عسميتي )

حلػ تشذيط عسمية البشاء الزؾئي مؽ خالل دورة في تشذيظو بعض االنديسات الشسؾ واالنقدام وك
السيسة لبشاء الؾحجات التخكيبية السدؤولة عؽ بشاء وزيادة ارتفاع الشبات. جاءت ىحه الشتيجة 
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 Dagashو Mohammedaltom( و 0222واخخون ) Mainulمظابقة لسا تؾصل الييا 
دساد العزؾي ادى الى زيادة في ارتفاع نبات الساش. ( الحيؽ أشاروا الى أن اضافة ال2017)

اما بالشدبة لمبؾرون فقج أثخت تخاكيده السختمفة الى زيادة معشؾية في صفة ارتفاع الشبات ججول 
سؼ ولؼ يختمف  06.12اعمى متؾسط لمرفة بمغ  -2. لتخBممغؼ 02((، اذ حقق التخكيد الثاني 0

، أما معاممة السقارنة فقج سجمت اقل متؾسط  -2لتخ. Bممغؼ 222معشؾيا عؽ التخكيد الثالث 
% . قج يعؾد ذلػ الى دور البؾرون في تأميؽ  6.26سؼ وبشدبة زيادة بمغت  02.12لمرفة بمغ 

ونقل السؾاد الغحائية السرشعة الى مؾاقع الشسؾ الفعالة بالشبات ) االندجة السخستيسية( التي تعسل 
(. متفقًا بيحه الشتيجة مع كل مؽ 0226) البجراني،  عمى زيادة انقدام واستظالة الخاليا

Rahman (2015( و عبج الؾىاب و الحبيظي )الحيؽ اشاروا الى وجؾد فخوق معشؾية 0220 ،)
( الى وجؾد تأثيخ معشؾي 0في نبات الساش عشج اضافو البؾرون ليحه الرفة . اشار الججول )

ة ارتفاع الشبات، اذ تفؾقت التؾليفة ما بيؽ لمتجاخل بيؽ عاممي الدساد العزؾي والبؾرون في صف
اذ اعظت اعمى الستؾسظات لمرفة  -2. لتخBممغؼ 2والبؾرون  -2طؽ. ه 20الدساد العزؾي 

 سؼ. 62.02سؼ، قياسا بسعاممة السقارنة لكال العامميؽ والتي اعظت اقل متؾسط بمغ  02..1بمغ 

 

 تداخمهطا في ارتفاع الظبات )سم(.تأثير السطاد العضهي الحيهاني ورش البهرون و  2جدول 

 تراكيز

 البهرون 

 -1لتر Bممغم.

 -1مستـــــــــــــــــهيات السطاد العضهي طن. ه

 متهسط 18 12 6 0

0 
61.70 

d 
65.63 

cd 
83.50 

a 
76.36 

ab 
71.80 

b 

50 
75.23 

cab 
77.33 

ab 
76.70 

ab 
77.96 

ab 
76.80 

a 
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100 
68.40 

cab 
76.50 

ab 
75.30 

cab 
75.66 

cab 
73.96 

ab 

 متهسط
68.44 

b 
73.66 

ab 
78.50 

a 
76.66 

a 
 

 

 (:-1عدد التفرعات في الظبات )فرع. نبات

وجؾد فخوق معشؾية في صفة عجد التفخعات بالشبات بتأثيخ السدتؾيات السختمفة  .بيؽ الججول  
فخع.  6.02اعمى متؾسط لمرفة بمغ  -2طؽ. ه 21مؽ الدساد العزؾي، اذ اعظى السدتؾى 

، في حيؽ اعظت معاممة السقارنة اقل -2طؽ. ه  20ولؼ تختمف معشؾيا عؽ السدتؾى  -2نبات
%. وقج يعؾد سبب ذلػ  02.00وبشدبة زيادة بمغت  -2فخع. نبات 0.00متؾسط لمرفة  بمغ 

الى دور الدساد العزؾي في تؾفيخ عشاصخ الشتخوجيؽ والبؾتاسيؾم والفدفؾر وبعض العشاصخ 
خيت والشحاس والحجيج وغيخىا، وثؼ تحديؽ نسؾ الشبات وزيادة عسمية التسثيل الرغخى كالكب

(. AbouSeeda،1999الزؾئي وبالتالي يؤدي الى كدخ الديادة القسية وزيادة التفخع بالشبات )
واخخون  Hussain( و 0220ىحه الشتيجة جاءت متساشية مع نتائج الجليسي والجسيمي )

وق معشؾية في عجد التفخعات بالشبات عمى محرؾل الساش ، الحيؽ ذكخوا وجؾد فخ 0220))
( عجم وجؾد فخوق .والسحاصيل البقؾلية بتأثيخ أضافو الدساد العزؾي. أتزح مؽ نتائج ججول )

معشؾية لتخاكيد البؾرون في صفة عجد التفخعات بالشبات. تتفق ىحه الشتيجة مع ما نتائج باحثؾن 
افو البؾرون في زيادة عجد التفخعات في نبات الساش اخخون إذ لؼ يججوا فخوقا معشؾية ألض

(. يتبيؽ 0221واخخون ) Timotiwu( و 0221واخخون ) Singhومحاصيل بقؾلية أخخى ، 
( وجؾد تأثيخ معشؾي لمتجاخل بيؽ عاممي الدساد العزؾي والبؾرون في صفة عجد .مؽ الججول )

. Bممغؼ 2والبؾرون  -2طؽ. ه 21لعزؾي التفخعات بالشبات، اذ تفؾقت التؾليفة ما بيؽ الدساد ا
بيشسا اعظت معاممة السقارنة  -2فخع. نبات 0.26اذ اعظت اعمى متؾسظات لمرفة بمغت  -2لتخ

-2فخع. نبات 2.06اقل متؾسط لمرفة بمغت  
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( تأثير السطاد العضهي الحيهاني ورش البهرون وتداخمهطا في عدد التفرعات في 3جدول )
 .(-1الظبات )فرع. نبات

 تراكيز

 البهرون 

 -1. لترBممغم

 -1مستــــــــــــــــهيات السطاد العضهي طن. ه

 متهسط 18 12 6 0

0 
 4.76 

d 
5.73 

c 
6.26 

cab 
7.16 

a 
5.98 

a 

50 
5.86 

cb 
6.53 

cab 
6.43 

cab 
6.26 

cab 
6.27 

a 

100 

5.93 

cb 
 

5.93 

cb 
6.56 

cab 
6.70 

ab 
6.28 

a 

 متهسط
5.52 

c 
6.06 

b 
6.42 

ab 
6.71 

a 
 

 

 (:-1. نبات2الطساحة الهرقية )سم

( وجؾد فخوق معشؾية في صفة السداحة الؾرقية بتأثيخ السدتؾيات  2يالحظ مؽ نتائج ججول ) 
. 0سؼ 02.1السختمفة مؽ الدساد العزؾي ، أذ اعظى السدتؾى الخابع اعمى متؾسط لمرفة بمغ 

في حيؽ اعظت معاممة السقارنة  ، -2طؽ. ه 6و 20ولؼ تختمف معشؾيا عؽ السدتؾى  -2نبات
% . قج يخجع  26.02وبشدبة زيادة بمغت  -2. نبات0سؼ 2022.22اقل متؾسط لمرفة بمغ 

الدبب الى أن الدساد العزؾي غشي بعشرخي الشتخوجيؽ و الفدفؾر، والتي تجخل في تخكيب 
ي زيادة انقدام ( والسخافقات االنديسية والبخوتيشات التي تداىؼ فRNAو DNAاالحساض الشؾوية )

وبشاء الخاليا وتشذيط الفعاليات الحيؾية في الشبات وبالتالي زيادة مؤشخات الشسؾ الخزخي 
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  Shaheenوبالتالي زيادة السداحة الؾرقية التي تعج مكياسًا لحجؼ التسثيل الزؾئي )
(، 0226( و كخيؼ وعمؾان )0221واخخون ) Anwar(. اتفقت ىحه الشتيجة مع  0220واخخون،

لحيؽ أكجوا وجؾد فخوق معشؾية عشج إضافة الدساد العزؾي في صفة السداحة الؾرقية لشبات ا
( عجم وجؾد تأثيخ معشؾي لتخاكيد البؾرون في صفة السداحة الؾرقية. 2الساش. بيؽ الججول )

(، حيث 0221واخخون ) Timotiwu( و 0220اتفقت ىحه الشتيجة مع نتائج كل مؽ الفيجاوي )
م وجؾد فؾرق معشؾية لتخاكيد البؾرون في صفة السداحة الؾرقية. أشار أشاروا عمى عج

( الى وجؾد تأثيخ معشؾي لمتجاخل بيؽ عامل الدساد العزؾي والبؾرون في صفة 2الججول)
اذ اعظت اعمى   2والبؾرون  21السداحة الؾرقية أذ تفؾقت التؾليفة ما بيؽ الدساد العزؾي 

وتخكيد  2، بيشسا اعظت التؾليفة بيؽ الدساد العزؾي -2. نبات0سؼ..0222الستؾسظات بمغ  
 . -2. نبات0سؼ26.2.2اقل الستؾسظات بمغ   2البؾرون 

( تأثير السطاد العضهي الحيهاني ورش البهرون وتداخمهطا في  الطساحة الهرقية 4جدول )
 (.-1. نبات2)سم

 تراكيز

 البهرون 

 -1. لترBممغم

 -1ضهي طن. همستــــــــــــــــهيات السطاد الع

 متهسط 18 12 6 0

0 
 1630.0 

b 
2044.7 

a 
1836.0 

ab 
2109.3 

a 
1905.00 

a 

50 
1743.7 

ab 
1857.3 

ab 
1968.7 

ab 
2013.7 

ab 
1895.83 

a 

100 
1873.7 

ab 
1959.7 

ab 
1875.7 

ab 
1991.0 

ab 
1925.00 

a 

 متهسط
1749.11 

b 
1953.89 

ab 
1893.44 

ab 
2038.00 

a 
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 الطصادر

 

. دليل تغحية الشبات. وزارة التعميؼ العالي 2211، يؾسف دمحم ومؤيج احسج اليؾنذ.ضاحيأبه 
 جامعة بغجاد. -والبحث العمسي

. استجابة صشفيؽ مؽ فؾل الرؾيا لمتغحية الؾرقية  0226، عساد محسؾد عمي حديؽ.لبدرانيا
 نبار.بالبؾرون والتدسيج الشتخوجيشي. رسالة ماجدتيخ، كمية الدراعة، جامعة اال

. استجابة نبات الفاصؾليا الخزخاء لخش 0220، نجاح حامج وماجج عمي الجسيمي.لدليطيا
بعض العشاصخ الرغخى واضافة الدساد العزؾي. مجمة العمؾم الدراعية 

 .220-200(:0)21العخاقية.

. نسؾ عجة تخاكيب وراثية مؽ الساش وحاصمو بتاثيخ 0222، عبج الرسج ىاشؼ نعسان. العاني
جامعة  -كمية الدراعة -الدراعة. رسالة ماجدتيخ. قدؼ السحاصيل الحقمية مؾعج

 االنبار.

في نسؾ  B6. تأثيخ الخش بالسغحيات الرغخى وفيتاميؽ 0220دمحم إسساعيل خمف.  الفهداوي,
وحاصل ونؾعية محرؾل الباقالء. رسالة ماجدتيخ، كمية الدراعة، جامعة األنبار. 

 .200ع. ص. 

. دور السعاممة 0220أحسج ابخاليؼ يؾسف و عبج الجبار اسساعيل الحبيظي.، عبد الههاب
بحامض الداليدمػ والبؾرون عمى الشسؾ والحاصل االخزخ لشبات الباقالء. مجمة 

 (.:)22-.6.  2الفخات لمعمؾم الدراعية 

. محاصيل البقؾل. 2222، حسيج جمؾب وطالب احسج عيدى وحامج محسؾد ججعان .  عمي
 .002عميؼ العالي والبحث العمسي . جامعة بغجاد . ص وزارة الت

تأثيخ الدساد العزؾي وعاممي السقاومة  0226ميجي حدؾن وصباح لظيف عمؾان.. كريم,
االحيائية والتجاخل بيشيسا في الديظخة عمى مخض التعفؽ الفحسي الستدبب عمى 
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عمؾم . مجمة الكؾفة لمMacrophomina phaseolinaالساش عؽ الفظخ السسخض 
 1(0:)222-221الدراعية..
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