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 الحاصل ومكوناته في صفات كالهيوميتأثير مستويات مختلفة من مستخلص الطحالب البحرية وحامض 

 (Vicia faba L). محصول الباقالءل

*صدام ابراهيم يحيى العبيدي   اياد طلعت شاكر ميسر محمد عزيز 
 أستاذ مدرس 
 mailto:moyassar_aziz@uomosul.edu.iq  

 ، نينوى، العراق.جامعة الموصل، كلية الزراعة والغابات ،قسم المحاصيل الحقلية

 .البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث األول 

  21/9/2020  وتاريخ قبوله 28/6/2020تسليم البحث تاريخ 

 
 

 لّخصالم  

 2019-2018الشتوي أجريت الدراسة في موقعي الرشيدية وبعشيقة في محافظة نينوى خالل الموسم الزراعي 

(، حيث تضمنت Histalحاصل الباقالء صنف )صفات في  الهيوميكلدراسة تأثير مستخلص الطحالب البحرية وحامض 

ش أو بدون رع البذور و( وبالمستويات: بدون نقAlgarenTwinالبحرية )الدراسة عاملين: األول هو مستخلص الطحالب 

باتات ، ورش الن(1-مل.لتر 4تركيز )بالماء فقط(، ونقع البذور بالمستخلص  )النقع والرش النباتات بالمستخلص نقع

-. هـغمك 4و 2و: صفر إلى التربة وبالمستويات الهيوميك(، أما الثاني فهو إضافة حامض 1-مل.لتر 1.5تركيز )بالمستخلص 

وبثالث  Design Split Plotبنظام القطع المنشقة  )R.C.B.D. نفذت التجربة حقلياً وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )1

بذرة  001، متوسط عدد بذور القرنة، وزن بذور القرنة )غم(، وزن 1-وكانت الصفات المدروسة: عدد القرنات. نبات مكررات

لبحرية القطع حتل مستخلص الطحالب ااحيث  ، النسبة المئوية للبروتين؛1-الكلي من البذور الجافة كغم. هكتار )غم(، الحاصل

 لثانوية. وتتلخص النتائج كالتالي:القطع ا الهيوميكالرئيسية وحامض 

 إذ هومكونات صفات الحاصللبحرية الى زيادة معنوية في أدى نقع البذور ورش النباتات بمستخلص الطحالب ا

 كلي من البذوراصل الوالح بذرة 010وزن وزن بذور القرنة و  و 1-وعدد البذور. قرنة 1-الصفات عدد القرنات. نباتتفوقت 

لبروتين في البذور ابينما تفوقت نسبة  التوالي،في موقعي الرشيدية وبعشيقة على  بدون رش أو نقععلى معاملة  متفوقة معنوياً 

بالمعاملة  مقارنةً  الصفات المدروسة في جميع الهيوميكمن حامض  1-كغم.هكتار 4 و 2المستويين تفوق و في موقع بعشيقة

ب البحرية مع أظهر التداخل الثنائي لمعامالت نقع البذور أو رش النباتات بمستخلص الطحال الموقعين،بدون أضافة ولكال 

  في كال الموقعين.الصفات المدروسة  جميعمعنوياً ل( تفوقاً 1-كتارغم. ه 4أو  2) الهيوميكمستويات حامض 

EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF ALGREN TWIN AND HUMIC ACID ON 

CHARACTERS OF BEAN CROP (Vicia faba L.) 
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Abstract 

Two field experiments conducted at Nineveh Governorate at two locations: 

            AL-Rashidia and Baashiqa during winter growing season 2018-2019, to study the effect 

of sea Algae Extract (Algaren Twin) and Humic Acid on yield and components of Broad Bean 

crop (Vicia faba L. Var. "Histal"). The experiment consist of two factors; first one was three 

concentrations of Algae Extract (AE): (without, seed soaking and spraying), seed soaked with 

conc. 4ml (AE).L-1 and sprayed plants with conc. 1.5 ml (AE).L-1. The second factor was Humic 

Acid (HA) with three levels: (0 ،2 and 4 kg (HA). Ha-1). The experiments carried out in a Split 

Plot Design with three replications, the main plots assigned to (AE), while (HA) considered as 

sub plot. The results were as following: 

Soaking the seeds and spraying the plants with algae extract increased significantly the 

yield and its components as well as the number of pods.plant-1, the number of seeds.pod-1, 

weight of seed per pod, weight of 100 seeds, and the total yield of seeds were superior with no-

added treatment in Rashidiya and Bashiqa sites respectively. While the protein percentage in 

seeds at Bashiqa was superior for 2 and 4 levels of Humic Acid.Ha-1 in all studied traits 

compared with without addition treatment, for both sites. The interaction of seed soaking or 

spraying plants with seaweed extract with levels of Humic acid (2 or 4 kg. ha-1) showed 

significant superiority for all traits studied in both locations. 

Keywords: Broad Bean crop; Sea Algae Extract; Humic Acid; growth and yield. 

 المقدمة

( وتحتوي بذورها Fabaceae( من المحاصيل البقولية والتي تتبع العائلة ).Vicia faba Lيعد محصول الباقالء )

إن محصول الباقالء حاله كمعظم  .(Obaid ،2014و Jasim) (،2016% )عزيز،  36 – 20على نسبة عالية من البروتين 

محاصيل العائلة البقولية التي تساهم بتثبيت النتروجين الجوي عن طريق العالقة التعايشية مع بكتريا العقد الجذرية التي من 

ن خصوبة يّن ادخال الباقالء في دورات زراعية له أهمية كبيرة في تحسإ(. 2007شأنها تحسين ظروف التربة، )جاسم، 

وكذلك ما يزيد من أهمية هذا المحصول ارتفاع قيمته الغذائية حيث يعد مصدراً رخيصاً  ،(2013وآخرون،  Shafeek) التربة

للبروتين بالمقارنة مع البروتين الحيواني كما وتحتوي بذور المحصول على كربوهيدرات بنسبٍة عاليٍة قد تصل في أغلب 

، وآخرون )علوان Cو Aعدنية واأللياف والفيتامينات مثل فيتامين% وتحتوي ايضاً على العناصر الم56األصناف إلى 

2019( ،)Salem ،2009) .( تعد طريقة معاملة النباتات باألعشاب البحريةSea Weed من الطرق المستعملة مؤخراً في )

ها زيادة التلوث في البيئة. المجال الزراعي، وهي من المواد الطبيعية التي ال يدخل في تصنيعيها أي مادة كيميائية التي من شأن

فالطحالب هي نباتات ثالثية الكاربون كلوروفيلية ليس لها جذور أو ساق أو أوراق حقيقية، وتعيش في مياه البحر والمياه 

العذبة والرطوبة العالية وهي تنمو بقوة بفضل العناصر المعدنية المتوافرة في المياه. وتختلف الطحالب فيما بينها فمنها 

إن حامض  ،(2011اهي في الصغر الذي يتكون من خلية واحدة ال يمكن رؤيتها إال بالمجهر ومنها الكبيرة )عبد الحافظ، المتن

له تأثير ايجابي في امتصاص المغذيات من قبل النبات إذ يعمل على جاهزية العناصر وانتقالها خصوصاً المغذيات  الهيوميك

ادمصاص ايون الفوسفات السالب وتحسين جاهزيته للنبات  لهيوميكاالصغرى ويمكن لمجموعة األمين في أحماض 

(Lutzow  ،كذلك إن أحماض 2006وآخرون ،)الهيوميك ( تثبط من نشاط إنزيمIAA Oxidase مما يؤدي إلى زيادة )

ك تحسن من سعة مس الهيوميك( الذي يلعب دوراً في تحفيز نمو النبات والجذور كما أن أحماض IAAنشاط األوكسين )

العناصر في التربة عن طريق ارتباطها بالصوديوم مما يساعد النبات على تحمل التراكيز العالية لهذا العنصر والحماية من 

( في دراستهم عند 2019وآخرون ) Abd-Elwahidاشارت نتائج  (.Stevenson ،1994السمية ومشاكل االزموزية )

 4( رشاً على أربعة اصناف من الباقالء تفوق معاملة "الرش" Stymulant forteاستخدامهم مستخلص الطحالب البحرية )
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غم 0328.8و 1-قرنة. نبات 28.29للبذور ) والحاصل الكليبذرة  100ووزن  1-في الصفات عدد القرنات.نبات 1-غم.لتر

-قرنة. نبات 17.37( للصفات على التوالي، في حين بلغت معدل نفس الصفات في معاملة عدم الرش )1-. هكتارطن 2.28و

-كغم.فدان 4( إلى تفوق المستوى )2019وآخرون ) Kholy-El أشار التوالي،( على 1-طن. هكتار 1.90غم و 266.90و 1

الحاصل و 1-نبات وزن البذور.و 1-نبات في الصفات: عدد القرنات. الهيوميك( من حامض [1-كغم.هكتار 9.88أي حوالي ] 1

 3.91]أي حوالي  1-طن.فدان 1.584وغم  60.89و 1-نبات قرنة. 28.33الصفات )الكلي من البذور إذ بلغ معدل تلك 

 1.268غم،  45.95، 1-قرنة.نبات 21.36( على التوالي، بينما بلغت تلك الصفات عند معاملة المقارنة )[1-طن.هكتار

راعي الى تفوق معاملة ( خالل الموسم الز2019اشارت علوان وآخرون ) ،( على التوالي[1-طن.هكتار 3.13] 1-طن.فدان

-معنوياً بتسجيلها أعلى معدل للصفات عدد القرنات بالنبات و عدد البذور. القرنة 1-كغم.هـ 25بمقدار  الهيوميكإضافة حامض 

( على التوالي مقارنةً مع معاملة 48.56غم و  74.33و 1-بذرة. قرنة 4.56و 1-قرنة. نبات 14.26بذرة إذ بلغ ) 100ووزن  1

 غم( على التوالي. 64.00و  1-بذرة. قرنة 4.53و 1-قرنة. نبات 9.51التي بلغت )المقارنة و

 وطرائقه بحثمواد ال

ولموقعين االول في منطقة الرشيدية في الضواحي الشمالية  2019-2018التجربة في الموسم الزراعي للعام  اجريت

والتي تقع في الشمال الشرقي لمدينة  –أحد ضواحي ناحية بعشيقة  –لمدينة الموصل والموقع الثاني في منطقة عمر قابجي 

 24مل( ولمدة  4)مستخلص الطحالب البحرية ب أسباني المنشأ( Histalالباقالء صنف ) لدراسة تأثير نقع بذور الموصل

 4و 2 الهيوميكماء وإضافة حامض  1-مل( من مستخلص الطحالب البحرية.لتر 1.5بـ )ساعة قبل الزراعة. ورش النباتات 

عشوائية من التربة تم تحليل التربة لموقعي التجربة لمعرفة صفاتها الفيزياوية والكيميائية وذلك بأخذ عينات . 1-غم.هكتارك

سم( ولكل من موقعي التجربة قبل الزراعة في المختبر المركزي التابع لكلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل  30بعمق )

( 1إذ يالحظ من جدول ) (.2 ،أخذت البيانات المناخية من دائرة األنواء الجوية في محافظة نينوى )الجدول، و(1 ،)الجدول

أن موقع الرشيدية يعتبر أكثر خصوبةً من موقع بعشيقة، األمر الذ جعل كثير من صفات الحاصل متفوقة في موقع الرشيدية 

( أن كمية االمطار في موسم الدراسة كان جيداً من حيث أن 2عن موقع بعشيقة، من جانب آخر يالحظ من نتائج جدول )

 ملم(. 273شبه المضمونة األمطار إذ بلغ مجموع كميات األمطار الساقطة )الموقعين ضمن المناطق 

والكيميائية لتربة موقعي التجربة. ( بعض الصفات الفيزيائية1) جدول  

 الموقع
نسجة 

 التربة

كربونات 

الكالسيوم 

% 

المادة 

العضوية 

% 

N 

(ppm) 

P 

(ppm) 

K 

(ppm) 
EC pH لمفصوالت التربة % 

 الرشيدية
مزيجية 

 غرينيه
41 2.59 156.5 45.0 12.0 2.2 7.5 

 14.7 الطين

 64 الغرين

 21.3 الرمل

 7.3 0.2 5.6 25.0 58.7 2.06 31.5 طينية بعشيقة

 48.2 الطين

 36 الغرين

 15.8 الرمل

 

 (2019 – 2018الشتوي )( بيانات األنواء الجوية لمدينة الموصل للموسم الزراعي 2جدول )

 

 كمية األمطار )ملم( الرطوبة النسبية )%( درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى الشهر

 0 48 14 38 1/2018ت

 26 78 9 28 2/2018ت

 45 87 5 18 1/2018ك

 51 84 2- 18 2/2019ك

 16 83 3 19 2019شباط / 

 73 81 4 22 2019آذار / 
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 60 75 9 26 2019نيسان / 

 2 56 13 40 2019آيار / 

 0 43 22 44 2019حزيران / 

 

بعد إذ تم تفريط قرنات خمسة نباتات و متوسط عدد البذور بالقرنة، 1-عدد القرنات. نباتكانت الصفات المدروسة: 

بذرة )غم(، حاصل  100، وزن تم حساب بذورها وأخذ المتوسط الحسابي لها، متوسط وزن بذور القرنة )غم(تجفيفها هوائياً 

تم تقدير النسبة ( إذ %سبة المئوية للبروتين الخام )الن، (1-حاصل البذور الكلي )كغم.هكتار(، 1-البذور الكلي )كغم.هكتار

وتم حساب النسبة المئوية  Micro Kieldahelالمئوية للبروتين باالعتماد على نسبة النتروجين في البذور باستخدام جهاز 

 .5.72× = % النتروجين )%( لبروتين الخام ا( Apente ،2002ادلة التالية: )للبروتين من المع

( بنظام R.C.B.Dللت البيانات المتحصل عليها من التجربـة الحقلية وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )ح  

القطع  الهيوميك( القطع الرئيسية وحامض Algaren-Twin( واحتل مستخلص الطحالب البحرية )Split plotالمنشقة )

 D.M.R.T( واستخدم اختبار دنكن المتعدد المدى GenStat v12الثانوية وبثالثة قطاعات، استخدم الحاسوب وفق برنامج )

( لمقارنة المتوسطات بحيث تم تمييز المتوسطات التي تختلف عن بعضها معنوياً 2000وفق ما اورده الراوي وخلف هللا )

  .SAS (Bailer ،2020)برنامج االحصائي  مختلفة وفقف هجائية بحرو

 النتائج والمناقشة

 :1-عدد القرنات. نبات-1

بمستخلص الطحالب البحرية معنوياً في موقع الرشيدية بإعطائها  معاملة الرش( إلى تفوق 3يتضح من نتائج الجدول )

بدون رش ( لمعاملة 1-قرنة. نبات 15.72)( في حين بلغ أقل معدل الصفة 1-قرنة. نبات 25.86أعلى معدل عدد القرنات بلغ )

كذلك يوضح نفس الجدول في موقع بعشيقة تفوق معاملتي الرش والنقع بمستخلص الطحالب  ،%64وبنسبة زيادة  أو نقع

قرنة.  14.06و  14.11مستخلص الطحالب البحرية إذ بلغ معدل الصفة ) بدون رش أو نقعالبحرية معنوياً على المعاملة 

قد يعزى  ،( على التوالي1-قرنة. نبات 12.87) بدون رش أو نقع% مقارنة بالمعاملة 9.3و  9.6( وبنسبة زيادة بلغت 1-نبات

زيادة عدد القرنات في النبات الى احتواء مستخلص الطحالب البحرية على منظمات النمو ومنها السايتوكانين و األوكسين 

شجيع النمو الثمـري ويقلل من تساقط األزهار والذي يؤدي الى زيادة نسبة عـقد القرنات ومن ثَمَّ زيادة الذي له الدور على ت

 وتتفق هذه النتيجة مع ما وجده كل من ،(Staden 1997 و Stirkو  2013وآخرون  Arjumandعدد القرنات بالنبات )

Ali (2019و ) ( 2019علوان وأخرون).  ( في3من نتائج الجدول ) الهيوميكوي لحظ عند المقارنة بين مستويات حامض 

( إذ بلغ 1-كتارهغم.ك 0) الهيوميك( معنوياً على المعاملة بدون أضافة حامض 1-كتارهغم.ك 2المستوى ) الرشيدية تفوقموقع 

ا  ،%28.3( وبنسبة زيادة 1-قرنة. نبات 19.07( بينما بلغ في المعاملة بدون أضافة )1-قرنة. نبات 24.46معدل الصفة ) أمَّ

( في حين 1-قرنة. نبات 15.90( بإعطائها أعلى معدل للصفة بلغ )1-كتارغم.هك 4في موقع بعشيقة فقد تفوقت معنوياً المعاملة )

سبب  يرجع وربما ،%44.4( وبنسبة زيادة بلغت 1-كتارغم.هك 0( للمعاملة )1-قرنة. نبات 211.0بلغ أقل معدل الصفة )

في زيادة عقد الثمار وتكوين الثمار وبالتالي زيادة عددها )جاسم و قيس ال مي  الهيوميكالى دور حامض  الزيادة المعنوية

(، ولمقارنة 2019وآخرون ) El-Kholy  ( و2019وآخرون )Yousif وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه كل من  ،(2014

( في موقع 3أوضحت نتائج الجدول ) الهيوميكخلص الطحالب البحرية مع حامض التداخل بين المعامالت العاملية لمست

 28.10( بإعطائها أعلى معدل للصفة بلغت )1-كتارغم.هك 2المعاملة العاملية النقع بمستخلص الطحالب مع ) تالرشيدية تفوق

( من 1-كتارغم.هكمستخلص الطحالب البحرية مع )صفر  بدون رش أو نقع( بينما اعطت المعاملة العاملية 1-قرنة. نبات

 بدون رش أو نقعمعاملة ( وفي حين في موقع بعشيقة أعطت 1-قرنة.نبات 12.90أقل معدل للصفة بلغت ) الهيوميكحامض 

( 1-قرنة. نبات 16.58أعلى معدل للصفة بلغت ) الهيوميك( من حامض 1-كتارغم.هك 4بمستخلص الطحالب البحرية مع )

 الهيوميك( من حامض 1-كتارغم.هكمستخلص الطحالب البحرية مع )صفر  بدون رش أو نقعنما اعطت المعاملة العاملية بي

 .(1-قرنة.نبات 9.15أقل معدل للصفة بلغت )
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 .1-في صفة عدد القرنات.نبات الهيوميك( تأثير مستخلص الطحالب البحرية وحامض 3جدول )

 موقع الرشيدية

 1-البحرية )مل. لترمستخلص الطحالب 

 ماء(

متوسط مستخلص الطحالب  (1-كتارغم. هك) الهيوميكحامض 

 4 2 صفر البحرية

 D 12.90 C 19.67 D 14.60 C 15.72 بدون رش أو نقع

 C 18.20 A 28.10 B 26.20 B 24.17 نقع البذور

 B 26.10 B 25.60 B 25.87 A 25.86 رش النباتات

  C 19.07 A 24.46 B 22.22 الهيوميكمتوسط حامض 

 موقع بعشيقة

 1-مستخلص الطحالب البحرية )مل. لتر

 ماء(

متوسط مستخلص الطحالب  (1-)كغم. هكتار الهيوميكحامض 

 4 2 صفر البحرية

 D 9.15 C 12.88 A 16.58 B 12.87 بدون رش أو نقع

 C 12.18 B 14.60 AB 15.40 A 14.06 نقع البذور

 C 11.72 AB 14.88 AB 15.72 A 14.11 رش النباتات

  C 11.02 B 14.12 A 15.90 الهيوميكمتوسط حامض 

 5د المدى عند مستوى احتمال األحرف المتشابهة ضمن العمود أو الصف الواحد ال تختلف فيما بينها معنوياً في اختبار دنكن المتعد

 %.1و

 عدد البذور في القرنة:  -2

 بدون رش أو نقع( في موقع الرشيدية تفوق معاملتي الرش و النفع معنوياً على المعاملة 4تبين نتائج الجدول ) 

 4.21) بدون رش أو نقع( مقارنة بالمعاملة 1-بذرة.قرنة 5.17و  5.24مستخلص الطحالب البحرية إذ بلغ معدل الصفة )

فوقت معاملة الرش بمستخلص الطحالب % على التوالي، وفي موقع بعشيقة ت22.8و  24.5(  وبنسبة زيادة 1-بذرة.قرنة

 4.15)بلغت إذ  بدون رش أو نقع( مقارنةً مع المعاملة 1-بذرة.قرنة 4.98البحرية معنوياً بإعطائها أعلى معدل للصفة بلغت )

وقد تعزى الزيـادة المعنوية لدور مستخلص الطحالب البحرية في زيادة النمو  ،%20( وبنسبة زيادة بلغت 1-بذرة.قرنة

ضري مما أدى الى تحسين عملية البـناء الضوئي وزيادة نواتجها والتي بدورها تؤدي الى تراكم المواد الغذائية المـصنعة الخ

تفق وت ،(Saieed 2000و Sheekhفي األوراق وانتقالها من المـصدر الى المصـب وبالنهايـة زيادة عدد البذور بالقرنة )

ا فيما يتعلق بمستويات إضافة حامض  (.2016) عبدهللا وآخرون هذه النتيجة مع ما وجده في موقع الرشيدية  الهيوميكأمَّ

-كتارغم.هك( معنوياً على معاملة )صفر 1-كتارغم.هك 4و 2) الهيوميكوتشير نتائج نفس الجدول الى تفوق مستويات حامض 

و  8.0وبنسبة زيادة  (1-بذرة. قرنة 4.64مقارنة بالمعاملة بدون أضافة ) (1-بذرة. قرنة 4.97و 5.01( إذ بلغ معدل الصفة )1

معنوياً بإعطائها أعلى  الهيوميك( من حامض 1-كتارغم.هك4اما في موقع بعشيقة فقد تفوقت المعاملة ) ،على التوالي% 7.1

بذرة.  4.65( إذ اعطت )1-كتارغم.هك 2والذي لم يختلف معنوياً عن المعاملة ) (1-بذرة. قرنة 4.76معدل لهذه الصفة بلغت )

مقارنةً % 15.3 وبنسبة زيادة بلغت( 1-بذرة. قرنة 4.13في حين اعطت معاملة بدون اإلضافة أقل معدالً للصفة بلغ )( 1-قرنة

في تحسين النمو  الهيوميكقد يعزى سبب هـذه الزيــادة الى دور حامض  ،الهيوميكمن حامض  (1-كتارغم.هك)صفر بالمعاملة 

في زيادة جاهـزية الفسـفور  الهيوميك( الى دور حامض Snyder 2000) اشار حيث ،الثمري وزيادة عدد لبذور في القرنة

وآخرون  Yousif وتتفق هذه النتيجة مع ما وجده كل من الذي له دور كبـير بتكوين البذور وزيـادة عددها فـي الثـمار و

ولمقارنة التداخل بين المعامالت العاملية لمستخلص الطحالب البحرية مع حامض  (.2019( و العزي والعبيدي )2019)

-كتارغم.هك 2( في موقع الرشيدية تفوق المعاملة العاملية الرش بمستخلص الطحالب مع )4أوضحت نتائج الجدول ) ،الهيوميك

بدون رش أو بينما اعطت المعاملة العاملية  (1-بذرة.قرنة 5.42بإعطائها أعلى معدل للصفة بلغت ) الهيوميك( من حامض 1

(. 1-بذرة. قرنة 3.63أقل معدل للصفة بلغت ) الهيوميك( من حامض 1-كتارغم.هكمستخلص الطحالب البحرية مع )صفر  نقع

ا في موقع بعشيقة فقد تفوقت معاملة الرش بمستخلص الطحالب البحرية مع ) اً معنوي الهيوميك( من حامض 1-كتارغم.هك 4أمَّ

بمستخلص الطحالب  بدون رش أو نقع( في حين اعطت المعاملة 1-بذرة. قرنة 5.14) بإعطائها أعلى معدل للصفة بلغت

( تأثير مستخلص 4جدول )(.1-بذرة. قرنة 3.53أقل معدل للصفة بلغت ) الهيوميك( من حامض 1-كتارغم.هكالبحرية مع )صفر 

 عدد البذور بالقرنة. في صفة متوسط الهيوميكالطحالب البحرية وحامض 
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 موقع الرشيدية

 1-مستخلص الطحالب البحرية )مل. لتر

 ماء(

 متوسط مستخلص الطحالب البحرية (1-كتارغم. هك) الهيوميكحامض 

 4 2 صفر

 D 3.63 C 4.53 C 4.48 B 4.21 بدون رش أو نقع

 B 5.02 B 5.10 A 5.40 A 5.17 نقع البذور

 AB 5.26 A 5.42 B 5.04 A 5.24 رش النباتات

  B 4.64 A 5.01 A 4.97 الهيوميكمتوسط حامض 

 موقع بعشيقة

 1-مستخلص الطحالب البحرية )مل. لتر

 ماء(

 متوسط مستخلص الطحالب البحرية (1-كتارغم. هك) الهيوميكحامض 

 4 2 صفر

 بدون رش أو نقع
F 3.53 D 4.43 CD 4.48 C 4.15 

 E 4.02 BCD 4.58 BCD 4.67 B 4.42 نقع البذور

 ABC 4.84 AB 4.95 A 5.14 A 4.98 رش النباتات

  B 4.13 A 4.65 A 4.76 الهيوميكمتوسط حامض 

 5األحرف المتشابهة ضمن العمود أو الصف الواحد ال تختلف فيما بينها معنوياً في اختبار دنكن المتعدد المدى عند مستوى احتمال 

 %.1و

  )غم(: بذور بالقرنةالمتوسط وزن  -3

( الى تفوق معاملة الرش بمستخلص الطحالب البحرية معنوياً في موقع الرشيدية على معاملتي النقع 5يشير الجدول )

 بدون رش أو نقعبالمعاملة % مقارنةً 42.5زيادة بلغت  ( وبنسبة1-. قرنةغم 9.12إذ بلغ معدل الصفة ) بدون رش أو نقعو

قيمة كذلك في موقع بعشيقة تفوقت معاملة الرش معنوياً في نفس الصفة بإعطائها أعلى  (،1-غم. قرنة 6.40التي أعطت )

وتتفق هذا  %،24.9وبنسبة زيادة بلغت  بدون رش أو نقع ( للمعاملة1-غم. قرنة 6.55معدل ) وأقل( 1-غم. قرنة 8.18) تبلغ

الى التربة تشير  الهيوميكيات حامض يتعلق بإضافة مستو (. وفيما2017)Dawood و El-Metwallyالنتيجة مع كل من 

( إذ 1-كتارغم.هك 2و 0معنوياً على المعاملتين ) الهيوميك( من حامض 1-كتارهغم.ك 4نتائج نفس الجدول الى تفوق المعاملة )

وبنسبة زيادة  بدون رش أو نقع( عند المعاملة 1-غم. قرنة 7.04( وأقل معدل )1-غم. قرنة 8.69بلغ أعلى معدل لهذه الصفة )

ا في موقع بعشيقة فقد لوحظ تفوق معنوي للمعاملتين ) %،23.4بلغت ( في معدل تلك الصفة إذ بلغ 1-كتارهغم.ك 2و  4أمَّ

( وبنسبة زيادة بلغت 1-غم. قرنة 6.50( على التوالي، في حين أعطت معاملة بدون اإلضافة )1-غم. قرنة 7.76و  7.87)

وتتفق هذه النتيجة مع ما وجده  أضافة،( مقارنةً بالمعاملة بدون 1-كتارهغم.ك 2و  4عاملتين )% على التوالي للم19.4و  21.1

( في موقع الرشيدية تفوق المعاملة 5(، يتضح من نتائج الجدول )2014وأخرون ) Sayed( و2018وآخرون ) Meerza كل

( بينما اعطت 1-غم. قرنة 9.55للصفة بلغ ) ( بإعطائها أعلى معدل1-كتارغم.هك 4العاملية الرش بمستخلص الطحالب مع )

أقل معدل  الهيوميك( من حامض 1-كتارغم.هكمستخلص الطحالب البحرية مع )صفر  بدون رش أو نقعالمعاملة العاملية 

ا في موقع بعشيقة فقد اعطى تداخل المعامالت العاملية 1-غم. قرنة 4.96للصفة بلغ ) الطحالب البحرية  الرش بمستخلص(، أمَّ

( على التوالي في حين 1-غم. قرنة 8.33و  8.33أعلى معدل للصفة بلغ ) الهيوميك( من حامض 1-كتارغم.هك 2و  4مع )

أقل معدل  الهيوميك( من حامض 1-غم.هـكالمعاملة )صفر  مع بدون رش أو نقعاعطى تداخل مستخلص الطحالب البحرية 

في صفة متوسط وزن بذور  الهيوميكالطحالب البحرية وحامض ( تأثير مستخلص 5جدول )(.1-غم. قرنة 5.10للصفة بلغ )

 القرنة )غم(.

 موقع الرشيدية

 1-مستخلص الطحالب البحرية )مل. لتر

 ماء(

 متوسط مستخلص الطحالب البحرية (1-كتارغم. هك) الهيوميكحامض 

 4 2 صفر

 E 4.96 D 7.00 CD 7.25 C 6.40 بدون رش أو نقع

 C 7.65 B 8.51 A 9.27 B 8.48 نقع البذور

 B 8.50 A 9.31 A 9.55 A 9.12 رش النباتات

  C 7.04 B 8.27 A 8.69 الهيوميكمتوسط حامض 

 موقع بعشيقة

 1-مستخلص الطحالب البحرية )مل. لتر

 ماء(

 متوسط مستخلص الطحالب البحرية (1-)كغم. هكتار الهيوميكحامض 

 4 2 صفر
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 B 5.10 A 6.96 A 7.58 C 6.55 بدون رش أو نقع

 AB 6.52 A 7.98 A 7.70 B 7.40 نقع البذور

 A 7.88 A 8.33 A 8.33 A 8.18 رش النباتات

 الهيوميكمتوسط حامض 
B 6.50 A 7.76 A 7.87  

 5األحرف المتشابهة ضمن العمود أو الصف الواحد ال تختلف فيما بينها معنوياً في اختبار دنكن المتعدد المدى عند مستوى احتمال 

 %.1و

 بذرة )غم(: 100وزن  -4 

( في موقع الرشيدية الى تفوق معاملة الرش بمستخلص الطحالب البحرية وبشكل معنوي على 6تبين نتائج الجدول )

بدون رش أو %  مقارنةً بالمعاملة 14.3غم( وبنسبة زيادة بلغت  173.47إذ بلغ معدل الصفة ) بدون رش أو نقعالمعاملة 

وفي موقع بعشيقة فقد سلكت معاملة الرش بمستخلص الطحالب البحرية نفس السلوك إذ  ،غم( 151.78والتي بلغت ) نقع

 بدون رش أو نقعغم( بينما بلغت عند المعاملة 169.54وبلغت أعلى معدل الصفة ) بدون رش أو نقعتفوقت على المعاملة  

وهذا يعزى لدور مستخلص الطحالب البحرية في  ،%12.7 بدون رش أو نقعغم( وبنسبة زيادة عن معاملة   150.45)

وانتقالها من المصدر تحسين عملية التركيب الضوئي نتيجة لتحسين النمو الخضري وخصوصاً األوراق وزيادة نواتجها 

( و توفيق 2014وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه كل من جري وأخرون ) ،)األوراق( الى المصب )البذور( وزيادة وزنها

( معنوياً في موقع الرشيدية إذ 1-كتارغم.هك 4) الهيوميك(.تشير نتائج نفس الجدول الى تفوق معاملة إضافة حامض 2012)

غم( وبنسبة زيادة  149.03( أقل معدل )1-كتارغم.هكغم( في حين اعطت المعاملة )صفر  172.14ة )بلغ أعلى معدل الصف

غم( في  180.71( بإعطائها أعلى معدل للصفة بلغت )1-كتارغم.هك 4وفي موقع بعشيقة تفوقت المعاملة ) ،%15.5بلغت 

 ،%19.4غم( وبنسبة زيادة بلغت  151.40) ( أقل معدل للصفة1-كتارغم.هكحين بلغت معدل الصفة عند المستوى )صفر 

 الهيوميكوعمليات تصنيع الغذاء بسبب التأثير اإليجابي لحامض  زيادة معدالت التمثيل الضوئيربما يعزى سبب ذلك الى 

هزة زيادة ونقل المواد الغذائية المجإلى مما يؤدي  لكلوروفيل في األوراقوزيادة نسبة ا مساحة الورقية الواحدةفي زيادة ال

وتتفق هذه النتيجة مع ما  ،(Selim 2010و  ،Bayoumi( و)2019 ،للبذور وبالتالي زيادة وزن البذور )علون وآخرون

(  تداخل معامالت مستخلص الطحالب 6يوضح ايضاً الجدول ) Ali (2015.)( و 2018الزبيدي والباوي ) منأشار إليه كل 

 4، ففي موقع الرشيدية  أعطت المعاملة العاملية  الرش بمستخلص الطحالب مع إضافة )الهيوميكالبحرية مع حامض 

مستخلص  بدون رش أو نقع( بينما اعطت المعاملة  غم 186.13أعلى معدل للصفة بلغ ) الهيوميك( من حامض 1-كتارغم.هك

في حين في موقع  ،(غم 142.90)أقل معدل للصفة بلغ  الهيوميك( من حامض 1-كتارغم.هكالطحالب البحرية مع )صفر 

أعلى معدل  الهيوميك( من حامض 1-كتارغم.هك 4بعشيقة تفوقت معنوياً معاملة النقع بمستخلص الطحالب البحرية مع إضافة )

مستخلص الطحالب البحرية  مع المستوى  بدون رش أو نقعغم( عند تداخل المعاملة   143.45)( وأقل معدل غم180.71للصفة بلغ )

 100في صفة وزن  الهيوميك( تأثير مستخلص الطحالب البحرية وحامض 6جدول ).الهيوميكمن حامض  (1-كتارغم.هك )صفر

 بذرة )غم(.

 موقع الرشيدية

 1-مستخلص الطحالب البحرية )مل. لتر

 ماء(

 (1-)غم. هـ الهيوميكحامض 
 متوسط مستخلص الطحالب البحرية

 4000 2000 صفر

 E 142.90 DE 150.67 BC 161.77 C 151.78 بدون رش أو نقع

 DE 148.33 BC 164.03 B 168.53 B 160.30 نقع البذور

 CD 155.87 A 178.40 A 186.13 A 173.47 رش النباتات

  C 149.03 B 164.37 A 172.14 الهيوميكمتوسط حامض 

 موقع بعشيقة

-مستخلص الطحالب البحرية )مل. لتر

 ماء( 1

 متوسط مستخلص الطحالب البحرية (1-)غم. هـ الهيوميكحامض 

 4000 2000 صفر

 بدون رش أو نقع
F 143.45 E 151.38 D 156.53 C 150.45 

 D 157.50 C 165.23 B 176.55 B 166.43 نقع البذور

 E 153.24 B 174.68 A 180.71 A 169.54 رش النباتات

  C 151.40 B 163.76 A 171.26 الهيوميكمتوسط حامض 

 5األحرف المتشابهة ضمن العمود أو الصف الواحد ال تختلف فيما بينها معنوياً في اختبار دنكن المتعدد المدى عند مستوى احتمال 

 %.1و
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 (:1-كتارالحاصل الكلي من البذور الجافة )كغم.ه -5

في متوسط الحاصل ( في موقع الرشيدية تفوق معاملة الرش بمستخلص الطحالب البحرية معنوياً 7يوضح الجدول )

 في حين بلغ معدل الصفة( 1-كتارهكغم. 18857.9بإعطائها أعلى معدل للصفة بلغ ) 1-كتارالكلي للبذور الجافة كغم.ه

وبنسبة زيادة بلغت  بأقل معدلبمستخلص الطحالب البحرية  بدون رش أو نقع( عند المعاملة 1-كتارهكغم. 8200.7)

ا في موقع بعشيقة فقد سلكت أيضاً معاملة الرش بمستخلصات الطحالب البحرية نفس سلوك موقع الرشيدية  ،130.0% أمَّ

بدون ( عند معاملة 1- هكتار كغم. 6609.02( وأقل معدل للصفة )1- هكتار كغم. 9620.9بإعطائها أعلى معدل للصفة بلغت )

 و El-Metwallyالنتيجة مع كل من  ه% و وتتفق هذ45.6غت بمستخلص الطحالب البحرية وبنسبة زيادة بل رش أو نقع

Dawood (2017و )Jasim   ( من 1- هكتارغم.ك 4و  2وأشار الجدول نفسه الى تفوق مستويات إضافة ) ،2016وأخرون

 ( في موقع الرشيدية بإعطائهما أعلى معدل للصفة بلغ 1-كتارهغم.كوبشكل معنوي على المعاملة )صفر  الهيوميكحامض 

( وبنسبة 1-كتارهكغم. 11333.7) ( والتي بلغت1-كتارغم.هك( مقارنةً بالمعاملة )صفر 1-كتارهكغم.  15887.6و  16402.6)

ا في موقع بعشيقة ف 40.2و  44.7زيادة  ( من  1-كتارهغم.ك 4الجدول نفسه الى تفوق معاملة إضافة ) قد% على التوالي. أمَّ

( 1-كتارغم.هك( مقارنةً بالمعاملة )صفر 1-كتارهكغم. 10453.7معنوياً بإعطائها أعلى معدل للصفة بلغت ) الهيوميكحامض 

وآخرون   Kholy-Elوتتفق هذا النتيجة مع كل من ،%97.0( وبنسبة زيادة بلغت 1-كتارهكغم. 5307.0والتي بلغت)

ور والرش بمستخلص الطحالب البحرية مقارنةً يعزى سبب تفوق معاملتي نقع البذ ،(2019وآخرون ) Aziza ( و2019)

( مقارنةً بالمستوى )صفر 1-كتاره.غمك 4 ،2) الهيوميكوكذلك تفوق المستويين من حامض  ،بدون رش أو نقعبالمعاملة 

( )بدون أضافة الحامض( في صفة الحاصل الكلي للبذور الى التفوق المعنوي في صفات مكونات الحاصل وهي: 1-كتاره.غمك

بذرة )جدول  100( ووزن 5)جدول  1-( ووزن البذور. قرنة4)جدول  1-( وعدد البذور. قرنة3)جدول  1-القرنات. نباتعدد 

المعامالت العاملية إذ اعطى تداخل شير النتائج أيضا الى وجود تداخل معنوي في موقع الرشيدية بين تولكال الموقعين.  (6

( بينما اعطت 1-كتارهكغم. 19769.8( أعلى معدل للصفة بلغ ) 1-كتارغم.هك 4ع )ت الطحالب البحرية مالمعاملة الرش بمستخلصا

-كتاركغم.ه 5130.2أقل معدل ) الهيوميك ( من حامض1-كتارغم.هكلص الطحالب البحرية مع )صفر مستخ بدون رش أو نقعمعاملة  

ا في موقع بعشيقة فقد تفوق تداخل معاملة الرش بمستخلص الطحالب البحرية مع ) ،(1 على  الهيوميك( من حامض 1-كتارغم.هك 4أمَّ

 بدون رش أو نقع( في حين أعطى تداخل المعاملة 1-كتارهكغم. 11679.06جميع التداخالت بإعطائها أعلى معدل للصفة بلغت )

 (.1-كتاركغم.ه 3407.5أقل معدل للصفة بلغت) الهيوميك( حامض 1-كتارغم.هكبمستخلص الطحالب البحرية مع )صفر 

 (.1-كتارفي صفة الحاصل الكلي للبذور الجافة )كغم.ه الهيوميك( تأثير مستخلص الطحالب البحرية وحامض 7جدول )

 موقع الرشيدية

 1-مستخلص الطحالب البحرية )مل. لتر

 ماء(

 متوسط مستخلص الطحالب البحرية (1-كتارغم. هك) الهيوميكحامض 

 4000 2000 صفر

 E 5130.2 C 11007.4 D 8464.6 C 8200.7 بدون رش أو نقع

 C 11142.6 A 19124.9 A 19428.3 B 16565.3 نقع البذور

 B 17728.4 A 19075.6 A 19769.8 A 18857.9 رش النباتات

  B 11333.7 A 16402.6 A 15887.6 الهيوميكمتوسط حامض 

 موقع بعشيقة

 1-مستخلص الطحالب البحرية )مل. لتر

 ماء(

 متوسط مستخلص الطحالب البحرية (1-كتارغم. هك) الهيوميكحامض 

 4000 2000 صفر

 G 3407.5 E 6901.7 D 9517.8 C 6609.02 بدون رش أو نقع

 F 6000.2 D 9067.4 C 10164.2 B 8410.6 نقع البذور

 رش النباتات
E 6513.2 B 10670.4 A 11679.06 A 9620.9 

   C 5307.0 B 8879.9 A 10453.7 الهيوميكمتوسط حامض 

 5األحرف المتشابهة ضمن العمود أو الصف الواحد ال تختلف فيما بينها معنوياً في اختبار دنكن المتعدد المدى عند مستوى احتمال 

 %.1و

 النسبة المئوية للبروتين في البذور: -6

( انه ال يوجد فرق معنوي لهذه الصفة بين معامالت مستخلص الطحالب البحرية في موقع 8الجدول ) ي لحظ من نتائج

الرشيدية. بينما في موقع بعشيقة اعطت معاملة الرش بمستخلص الطحالب البحرية أعلى معدل لنسبة البروتين بلغت 

تخلص الطحالب البحرية والتي أعطت أقل معدل بمس بدون رش أو نقعمتفوقةً معنوياً على معاملتي  النقع و  %( 29.867)
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يعزى سبب الزيادة في نسبة البروتين في البذور عند الرش أو النقع  ،%( على التوالي26.397و  27.527للصفة بلغ)

بمستخلص الطحالب البحرية الى احتوائها على كمية من االحماض االمينية والعضوية والتي تعتبر مصدراً للنتروجين الذي 

وآخرون  Abd-Elwahid( وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه كل من 2012هم في تكوين البروتين في البذور)عايد يسا

(2019)،Jasim  وMhanna (2014.)  ا عند مقارنة تأثير مستويات حامض في موقع الرشيدية فتبين نتائج  الهيوميكأمَّ

( في معدل الصفة إذ بلغت نسبة البروتين  1-كتارغم.هك 0و  4( على المستويين )1-كتارغم.هك 2الجدول نفسه تفوق مستوى )

والتي بلغت  الهيوميكمن حامض   (1-كتارغم.هكصفر % مقارنة بالمستوى)9.9%( وبنسبة زيادة 26.943في البذور )

النسبة المئوية للبروتين في صفة  الهيوميك( من حامض  1-كتارغم.هك 4وفي موقع بعشيقة تفوق مستوى أضافة)%( 24.514)

( والتي  1-كتارغم.هكصفر %( مقارنةً بالمعاملة ) 29.090في البذور بإعطائها أعلى معدل للصفة إذ بلغت )

يعتبر  ،%9.03بلغت  ( 1-كتارغم.هك 0وبنسبة زيادة عن المستوى )على التوالي  بروتين في البذور %(26.681بلغت)

د معقدة ناتجة عن تحلل المادة العضوية كمصدر جيد للنتروجين ويعمل على زيادة والمتكون من عدة موا الهيوميكحامض 

 Selimو  ،Bayoumi( و)Baghi،2014 و Saadatiجاهزية للنبات مما يؤدي الى زيادة نسبة البروتين في البذور )

ولمقارنة   .(2013وآخرون ) El-Galad( و 2019وآخرون ) Azizaوتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه كل من  ،(2010

( في موقع 8فقد أوضحت نتائج الجدول ) الهيوميكالتداخل للمعامالت العاملية لمستخلص الطحالب البحرية مع حامض 

 (%29.500( بإعطائها أعلى معدل للصفة بلغت )1-كتارغم.هك 2الرشيدية تفوق تداخل معاملة النقع بمستخلص الطحالب مع )

( أقل معدل للصفة بلغ 1-كتارغم.هكنما اعطى تداخل معاملة النقع بمستخلص الطحالب البحرية مع )صفر بي بروتين في البذور

 الهيوميكمن حامض  (1-كتارغم.هك 4( وفي موقع بعشيقة أعطت معاملة الرش بمستخلص الطحالب البحرية مع )22.381)

بينما اعطى تداخل المعاملة الرش بمستخلص الطحالب البحرية مع  %( بروتين في البذور31.111أعلى معدل للصفة بلغت )

( تأثير مستخلص الطحالب البحرية 8جدول ).%(25.141أقل معدل للصفة بلغت ) الهيوميك( من حامض 1-كتارغم.هك)صفر 

 في صفة النسبة المئوية للبروتين في البذور. الهيوميكوحامض 

 موقع الرشيدية

 مستخلص الطحالب البحرية

 ماء( 1-)مل. لتر

متوسط مستخلص الطحالب  (1-كتارغم. هك) الهيوميكحامض 

 4 2 صفر البحرية

 B 25.200 B 25.901 B 25.983 A 25.695 بدون رش أو نقع

 C 22.381 A 29.500 BC 24.442 A 25.441 نقع البذور

 B 25.959 B 25.428 B 25.875 A 25.754 رش النباتات

  B 24.514 A 26.943 B 25.433 الهيوميكمتوسط حامض 

 موقع بعشيقة

مستخلص الطحالب البحرية 

 ماء( 1-)مل. لتر

متوسط مستخلص الطحالب  (1-كتارغم.هك) الهيوميكحامض 

 4000 2000 صفر البحرية

 C 25.141 C 25.884 B 28.165 C 26.397 بدون رش أو نقع

 C 26.541 B 28.047 B 27.994 B 27.527 نقع البذور

 B 28.362 A 30.126 A 31.111 A 29.867 رش النباتات

   C 26.681 B 28.019 A 29.090 الهيوميكمتوسط حامض 

األحرف المتشابهة ضمن العمود أو الصف الواحد ال تختلف فيما بينها معنوياً في اختبار دنكن المتعدد المدى عند مستوى احتمال 

 .%1و 5

 المصادر

 ( 2012توفيق، أنس منير .) تأثير الرش بمستويات مختلفة من مستخلص األعشاب البحرية )الجامكس( ومادة أتونك

 .1813-1646(: 4) 12 ،مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية. .Vicia faba Lفي نمو وحاصل الباقالء

 تأثير التسميد الورقي في نمو وحاصل الباقالء" (.2007علي حسين ) ،مسجاVicia faba L.  . األنبار للعلوم مجلة

 .182 – 177(: 2) 5. الزراعية
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  ،تأثير إضافة األسمدة العضوية ورش حامض الدبال ومستخلص (. 2014علي حسين وقيس المي الدليمي )جاسم

 6 ،مجلة الفرات للعلوم الزراعية. .Vicia faba L للباقالءالطحالب البحرية في نمو وحاصل القرنات الخضراء 

(1:)163-172. 

  ،تأثير موعد الزراعة ورش االرجنين  (.2014عواطف نعمة و خيون عبد عبدالسيد وهتاف حمود جاسم )جري

-70(:1) 6. مجلة الكوفة للعلوم الزراعية. "Luz de otono"في مؤشرات نمو وحاصل نباتات الباقالء صنف

82.  

 ( 2000الراوي، خاشع محمود وعبدالعزيز خلف هللا .) الزراعية. الطبعة الثانية، دار تصميم وتحليل التجارب

  الكتب للطباعة والنشر. جامعة الموصل، العراق.

 ( 2018الزبيدي، عبد هللا جمعة وأمجد شاكر حمود الباوي) والحديد  الهيوميك. تأثير التغذية الورقية بحامض

  .144-137( :2) 10. مجلة ديالى للعلوم الزراعيةالمخلبي في نمو نبات الباقالء وانتاجه. 

 ( 2012عايد، قتيبة يسر .)( تأثير ثالثة أسمدة ورقية في نمو وحاصل صنفين من الباقالءVicia faba L. تحت )

 .1646-1813(:1) 12، مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعيةنظام الري بالتنقيط. 

 ( 2011عبد الحـافظ، أحمد أبو اليزيد عبد الحافظ .) البحرية في تحسين استخدام مستخلصات الطحالب واألعشاب

أطروحة دكتوراه، مركز الدراسات خطوة جديدة ألجل منظومة زراعية مستدامة،  نمو وكفاءة الحاصالت البستانية.

  جامعة عين شمس. –واالستشارات الزراعية، كلية الزراعة 

 الباقالء للرش  استجابة نبات(. 2016، فارس ابراهيم عبيد ومحمود شاكر هاشم )عبد هللا، عبد العزيز عبد هللا

  .753-744( :2) 29 .مجلة البصرة للعلوم الزراعية. Eوفيتامين  بمستخلص الطحالب البحرية )الجاتون(

 ( 2016عزيز، وجدان سعدي .) تأثير الرش بمستخلصات األعشاب البحرية في نمو وحاصل صنفين من الباقالء

Vicia faba L.. 1813-1646(: 1) 16 ،مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية.  

 ( .2019علون، اسراء عماد؛ عبد الرحيم سلطان محمد؛ كريم سعيد العبيدي) الى  الهيوميك. تاثير إضافة حامض

مجلة (. .Vicia faba Lفي صفات صنفين من نبات الباقالء ) Alga600التربة والرش بالمستخلص البحري 

  .40-30(، 4)10 ،جامعة كركوك للعلوم الزراعية
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