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تأثير السطاد العضوي الحيواني ورش البورون في الحاصل ومكوناته الطاش 
 .(Vigna radiate L)الطحلي

 وسام حطيد عثطان                                                أثير صابر مصطفى

 الطحاصيل الحقلية_ كلية الزراعة_ جامعة تكريتقسم    

 (2021/ 4/ 25قبل للظشر في    2021/ 3/ 11)قدم للظشر في  

 الخالصة :

( في احج الحقؾؿ الدراعية الحج السدارعيؽ في مشظقة الرؾفية 2020نفحت تجخبة حقمية خالؿ السؾسؼ الخخيفي )
ذات ندجة رممية مديجية، لسعخفة تأثيخ الدساد العزؾي  التابعة لقزاء الخمادي في محافغة االنبار، في تخبة
. طبقت التجخبة بشغاـ التجارب .(Vigna radiate L) الحيؾاني كرش البؾركف في حاصل الساش السحمي

( كبثالث مكخرات إذ تزسشت R.C.B.Dالعاممية ذات العامميؽ عمى كفق ترسيؼ القظاعات العذؾائية الكاممة )
 50ك 0كثالث تخاكيد مؽ البؾركف ) -1( طؽ. ق18ك 12ك 6ك 0الدساد العزؾي الحيؾاني )اربع مدتؾيات مؽ 

. اثخت مدتؾيات الدساد العزؾي الحيؾاني معشؾيا في اغمب الرفات السجركسة، فقج -1. لتخB( ممغؼ100ك
 -1( قخنة. نبات138.88أعمى متؾسط لكل مؽ عجد القخنات في الشبات ) -1طؽ. ق 12أعظى السدتؾى 

اعمى متؾسط لكل مؽ طؾؿ  -1طؽ. ق 18، بيشسا اعظى السدتؾى -1( غؼ. نبات40.44الحاصل الفخدي )ك 
. اما رش البؾركف فقج تفؾؽ معشؾيا في بعض -1( بحرة. قخنة10.13( سؼ كعجد البحكر في القخنة )7.02القخنة )

القخنات في الشبات أعمى متؾسط لكل مؽ عجد  -1. لتخBممغؼ 100الرفات السجركسة، أذ سجل التخكيد 
. أثخ التجاخل -1( غؼ. نبات36.33( غؼ كالحاصل الفخدي )4.72بحرة ) 100ككزف  -1( قخنة. نبات131.07)

بيؽ مدتؾيات الدساد العزؾي كتخاكيد البؾركف معشؾيا في عجد القخنات في الشبات كطؾؿ القخنة كعجد البحكر في 
 بحرة كالحاصل الفخدي. 100القخنة ككزف 

 .الدساد العزؾي الحيؾاني, البؾركف, حاصل الساش السحميالطفتاحية:  الكلطات
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Effect of Animal Organic Fertilizers and Boron spray in yield and 

components of local Mungbean (Vigna radiate L). 

Wissam H. Othman*                              Atheer S. Mustafa 

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

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 yield and components of the local mungbean 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 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 the number of pods in the plant (138.88) 

pods. Plant
-1

 and individual yield (40.44) g. Plant
-1

. 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

, 

the length of the pod (7.02) cm, and the number of seeds per pod (10.13) seeds. Pod
-1

. 

Either the boron foliar application shows significant superiority in some of studied 

properties. The concentration of 100 mg B. liter
-1

 recorded the highest average for 

each of umber of pods in the plant (131.07) pods. Plant
-1

 and the weight of 100 seeds 

(4.72) g and individual yield (36.33) g. Plant
-1

, while the concentration of 50 mg 

B.liter
-1

 gives the highest average plant height (67.80 cm). 

effected of the interaction between the levels of animal manure and boron 

concentrations is significantly effects on the number of pods in the plant, the length of 

the pod, the number of seeds in the pod, the weight of 100 seeds and the individual 

yield. 

 Keywords: Animal Organic Fertilizers ,Boron, yield of local Mungbean. 

 

 الطقدمة

. مؽ السحاصيل البقؾلية السيسة كىؾ نبات عذبي قائؼ اك شبو قائؼ مغظى Vigna radiata Lيعج الساش      
، كيترف 70-90كريقات كيستاز بجكرة حياة قريخة تتخاكح بيؽ )بالدغب اكراقو مخكبة تتكؾف مؽ ثالث  ( يـؾ

(. كيدرع لغخض الحرؾؿ عمى بحكره الغشية بالعشاصخ الغحائية السيسة 25بتحسمو لغخكؼ الجفاؼ ندبيا )
( Lysine(% الغشي بالحامض االميشي )19-29لإلنداف التي تستاز باحتؾائيا عمى ندبة بخكتيؽ تتخاكح بيؽ )

تقخ اليو معغؼ السحاصيل الحبؾبية كىؾ غشي بالفيتاميشات كالكاربؾىيجرات كالكالديـؾ كالدنػ كالحجيج، الحي تف
(. 20(ك)18كيدتخجـ كحلػ كعمف لمحيؾانات كسساد اخزخ لتحديؽ خؾاص التخبة اضافة لسخدكده االقترادي  )
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محرؾؿ بقؾلي اخخ كىي ارتفاع  يعاني محرؾؿ الساش مذكمة في دكرة حياتو خالؿ فتخة التدىيخ مثمو مثل أي
%( مؽ االزىار الكمية اذ تؤدي ىحه الشدبة العالية الى انخفاض 80-60ندبة تداقط االزىار كالتي ترل الى )

في انتاجية السحرؾؿ بذكل كبيخ، كأحج حمؾؿ ىحه السذكمة ىي استخجاـ االسسجة العزؾية كمغحيات ذات 
(. اف استخجاـ األسسجة الكيسيائية يديج مؽ تكاليف اإلنتاج 11ار )العالقة بديادة ندبة الخرب كالعقج باألزى

كتجىؾر حالة التخبة عمى السجى الظؾيل, لحلػ جخت محاكالت الستبجاؿ أك تقميل التدسيج الكيسيائي باستخجاـ 
األسسجة العزؾية، فقج أعيخت األبحاث أف إضافة األسسجة العزؾية قج حدؽ بعض خرائص التخبة مثل 

الغاىخية كالسدامية الكمية لمتخبة باإلضافة إلى زيادة كفاءة استخجاـ السياه مؽ خالؿ تحديؽ العالقة بيؽ  الكثافة
(. إف إلضافة األسسجة العزؾية دكر ميؼ في جاىدية عشاصخ الشتخكجيؽ كالفدفؾر 30التخبة كالسياه كالشباتات )

كغيخىػا مؽ خالؿ تحخرىا البظيء بؾساطة  كالبؾتاسيـؾ كبعض العشاصخ الرغخى كالحجيج كالشحاس كالكبخيت
نذاط احياء التخبة الجقيقة التي تحخر ىحه العشاصخ محؾلة اياىا مؽ مؾاد عزؾية إلى عشاصخ معجنية جاىدة 

كيتسثل االنعكاس اإليجابي ليحا في تحديؽ نسؾ كتظؾر الجحكر كمؽ ثؼ زيادة كفاءة  لالمتراص مؽ قبل الشبات,
((، مؽ ناحية أخخى تستاز األسسجة العزؾية 16( ك14عديد نسؾ الشبات بذكل أفزل )عسمية تسثيل الكخبؾف كت

(. يعج عشرخ البؾركف مؽ العشاصخ السغحية 24بانيا آمشة بيئيا كأقل تكمفة اقترادية قياسا باألسسجة الكيسيائية )
النبؾبة المقاحية كمؽ ثؼ زيادة الرغخى، كلو دكر كبيخ في عقج االزىار كانقداـ الخاليا كانتاج حبؾب المقاح كنسؾ ا

عسمية االخراب كاسيامو في نقل السخكبات الكخبؾىيجراتية الى مشاطق الشسؾ الفعالة خالؿ مخحمة الشبات 
، 17التكاثخية، كسا اف لو اىسية في تكؾيؽ البخكتيؽ مؽ خالؿ دكره في تثبيت الشيتخكجيؽ بيؾلؾجيا في التخبة )

ىحه الجراسة الى تحجيج افزل مدتؾى لمدساد العزؾي الحيؾاني كالبؾركف  (. كبشاءًا عمى ما تقجـ تيجؼ29
كتأثيخىسا عمى الحاصل كمكؾناتو كتحجيج افزل تجاخل بيشيسا لمحرؾؿ عمى احدؽ نسؾ كاعمى أنتاجية كبأفزل 

 نؾعية لمساش.

 الطواد وطرائق العطل

ؾؿ السدارعيؽ عمى ضفة نيخ الفخات في في أحج حق  2020نفحت تجخبة حقمية خالؿ السؾسؼ الخخيفي لعاـ     
مجيشة الخمادي مخكد محافغة األنبار بيجؼ معخفة تأثيخ الدساد العزؾي الحيؾاني كعشرخ البؾركف عمى 

(( كبثالثة مكخرات R.C.B.Dحاصل الساش. استخجمت تجخبة عاممية كفق ترسيؼ القظاعات الكاممة العذؾائية 
كزعت السعامالت عذؾائيًا إذ تزسؽ العامل االكؿ )الدساد العزؾي كحجة تجخيبية كقج  12كتزسؽ كل مكخر 

كبجفعة كاحجة عشج الدراعة كالعامل الثاني )عشرخ -1طؽ. ىػ ) 0, 6, 12, 18الحيؾاني( بأربعة مدتؾيات )
, 100( كبثالث تخاكيد)H3BO3 (17% Bالبؾركف(  اضيف رشا عمى االكراؽ عمى شكل حامض البؾريػ 

( كقج رش كل مدتؾى حتى البمل التاـ ألكراؽ الشبات مداءا )عشج غخكب الذسذ( -1. لتخBممغؼ 0, 50
لتخ اما معاممة السقارنة فقج رشت بالساء فقط كذلػ عشج بجاية التدىيخ، كسا تؼ  16بإستخجاـ مخشة يجكية سعة 
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لديادة كفاءة  (1-. لتخ3سؼ 0.15اضافة السادة الالصقة كالشاشخة )محمؾؿ الداىي( الى السحاليل بتخكيد )
(. اخحت عيشات التخبة 1االمتراص كتقميل الذج الدظحي لمساء كاحجاث البمل التاـ لمسجسؾع الخزخي لمشبات )

سؼ( قبل الدراعة كاجخيت عمييا بعض التحاليل الكيسيائية كالفيديائية كالتي تؼ تقجيخىا في  0-30عمى عسق )
. تست تييئة ارض 1جيج بعض صفات تخبة التجخبة ججكؿمختبخات دائخة البحؾث الدراعية في ابي غخيب لتح

التجخبة بحخاثتيا حخاثتيؽ متعامجتيؽ بالسحخاث السظخحي القالب ثؼ أجخيت عسميتا التشعيؼ كالتدؾية. ُأضيف 
 120( كبكسية )P2O5% 45الدساد الفؾسفاتي دفعة كاحجة قبل الدراعة عمى شكل سؾبخ فؾسفات الثالثي )

( يـؾ مؽ 16( كذلػ بعج )N% 46ا الدساد الشتخكجيشي فقج اضيف عمى شكل يؾريا )(، ام-1. ىػ P2O5كغؼ
ـ(  3×2( كحجة تجخيبيو بػأبعاد )12(.  كقدست االرض الى ثالث مكخرات، شسل كل مكخر )7الدراعة )
سؼ( كالسدافة بيؽ جؾرة كأخخى  60(( خظؾط ككانت السدافة بيؽ خط كآخخ)5(  تزسؽ كل لؾح 2( ـ6بسداحة 

ـ(، كالسدافة بيؽ الؾحجات التجخيبية  تخؾ  2( سؼ( مع تخؾ فاصمة بيؽ مكخر كآخخ )20ى نفذ الخط عم
.( صشف محمي Vigna Radiate Lعخض السخز لمديظخة عمى حخكة الساء كالتدسيج. زرعت بحكر الساش )

 5كعمى عسق ) ( بحرات في الجؾرة الؾاحجة ثؼ غظيت بالتخبة3-5لمسؾسؼ الخخيفي بؾاقع ) 2020/7/22يـؾ 
سؼ( تقخيبا،  تؼ ري التجخبة مباشخة بعج الدراعة رية خفيفة كاستسخت عسمية الخي اعتسادا عمى رطؾبة التخبة 

كحالة الشبات. أجخيت عسمية التخقيع لمجؾر الفاشمة بعج مخكر ثسانية اياـ مؽ الدراعة، كسا اجخيت عسمية الخف 
( 83330ات كاحج فقط في كل جؾرة لتربح الكثافة الشباتية )بعج خسدة عذخ يـؾ مؽ الدراعة لزساف بقاء نب

، كحلػ اجخيت عسميات التعذيب يجكيا خالؿ مؾسؼ الشسؾ كمسا ادعت الحاجو لمتخمص مؽ االدغاؿ -1نبات. ىػ
 . 2020/10/15الشامية مع السحرؾؿ. اما عسمية حراد التجخبة فقج تست في 

الخظؾط الؾسظية لكل كحجة تجخيبية لكياس الرفات السجركسة أخحت عذخة نباتات برؾرة عذؾائية مؽ     
(: تؼ حدابيا عمى أساس معجؿ عجد القخنات -1كمشيا صفات الحاصل. عجد القخنات في الشبات )قخنة. نبات
قخنة برؾرة عذؾائية مؽ الشباتات  50(: اخحت 1-لمشباتات العذخة السحرؾدة، عجد البحكر في القخنة )بحرة. قخنة

ة كتؼ قياسيا بقدسة معجؿ عجد البحكر بالقخنات عمى معجؿ عجد القخنات، طؾؿ القخنة )سؼ(: حدب السحرؾد
بحرة )غؼ(: تؼ خمط بحكر  100قخنة مؽ الشباتات السحرؾدة كبرؾرة عذؾائية، كزف  50مؽ معجؿ أطؾاؿ 

(: تؼ 1-ؼ. نباتبحرة برؾرة عذؾائية ثؼ كزنت، الحاصل الفخدي )غ 100الشباتات السحرؾدة ثؼ أخحت مشيا 
 حدابو مؽ معجؿ كزف حاصل بحكر الشباتات العذخة السشتخبة. 

 الظتائج والطظاقشة

 (:-1عدد القرنات في الظبات )قرنة. نبات
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كجؾد فخكؽ معشؾية في صفة عجد القخنات في الشبات بتأثيخ السدتؾيات السختمفة مؽ الدساد  1بيشت نتائج ججكؿ 
كلؼ يختمف  -1قخنة. نبات 138.88أعمى متؾسط لمرفة بمغ  -1طؽ.ق 12 العزؾي، اذ أعظى التدسيج العزؾي 

 100.92، قياسا بسعاممة السقارنة إذ اعظت اقل متؾسط لمرفة بمغ -1طؽ.ق 18معشؾيا عؽ التدسيج العزؾي 
%. أف سبب زيادة عجد القخنات بالشبات يعؾد الى تفؾؽ كسية الدساد 37.61كبشدبة زيادة بمغت  -1قخنة. نبات

لرفة عجد التفخعات مسا اثخ بذكل ايجابي في ىحه الرفة. جاءت ىحه الشتيجة  1-طؽ.ىػ 18ك  12عزؾي ال
(، الحيؽ أكجكا كجؾد تأثيخ معشؾي لمدساد العزؾي في صفة عجد القخنات في الشبات. اما 15( ك)23متفقة مع )

أعمى متؾسط  -1. لتخBممغؼ 100يد تخاكيد البؾركف فقج أثخت معشؾيا في عجد القخنات في الشبات أذ حقق التخك
في حيؽ سجمت معاممة  -1. لتخBممغؼ 50كلؼ يختمف معشؾيًا عؽ التخكيد   -1قخنة. نبات 131.07لمرفة بمغ 

%. أف زيادة عجد القخنات 19.67كبشدبة زيادة بمغت  -1قخنة. نبات 109.52السقارنة اقل متؾسط لمرفة بمغ 
عؾد الى تفؾقو في صفة ارتفاع الشبات كالسداحة الؾرقية اذ تعج الرفة االخيخة بالشبات بديادة تخاكيد البؾركف قج ي

فزال عؽ اف البؾركف لو  كبالتػالي تجييد مؾاقػع الشذػؾء الججيجة بستظمبػات الشسػؾ مكياسًا لحجؼ التسثيل الزؾئي
يادة عسمية اإلخرػػاب إضػػافة إلػػى دكره دكرا كبيخا في زيادة عقج األزىػار كانقدػاـ الخاليا كانتػػاج حبػػؾب المقػػاح كز 

فػػي زيادة انتقػػاؿ السػػؾاد السرػػشعة بعسمية التسثيل الزػػؾئي إلػػى أمػػاكؽ احتياجيا فػػي الشبػػات، كفي ىحا السجاؿ 
يؽ (، الح3ك) 22(( أف عجد القخنات بالشبات يعتبخ دالة لسعجؿ التسثيل الزؾئي. ىحه الشتيجة اتفقت مع ))12بيؽ 

أشاركا الي كجؾد فخؽ معشؾي لتخاكيد البؾركف السخشؾشة عمى نباتات الساش. كسا لؾحظ كجؾد تأثيخ معشؾي 
لمتجاخل بيؽ الدساد العزؾي كالبؾركف في صفة عجد القخنات بالشبات ّأذ تفؾقت التؾليفة ما بيؽ الدساد العزؾي 

، -1قخنة. نبات 172.43سظات لمرفة بمغ ، أذ حققت أعمى الستؾ -1. لتخBممغؼ 100كالبؾركف  -1طؽ. ق 12
 .-1قخنة. نبات 69.97بيشسا سجل التجاخل بيؽ معاممتي السقارنة لمعامميؽ اقل متؾسط لمرفة بمغ 

 (.-1تأثيخ الدساد العزؾي الحيؾاني كرش البؾركف كتجاخميسا في عجد القخنات )قخنة. نبات 1ججكؿ 

 تخاكيد البؾركف 

 -1. لتخBممغؼ

 -1مدتػػػػػػػػػػػؾيات الدساد العزؾي طؽ. ق

 متؾسط 18 12 6 0

0  69.97 

C 
118.20 

B 
125.93 

B 
124.00 

B 
109.52 

B 
50 113.20 

B 
118.57 

B 
118.27 

B 
107.10 

Bc 
114.28 

Ab 
100 119.60 

B 
109.03 

Bc 
172.43 

A 
123.23 

B 
131.07 

A 
 100.92 متؾسط

B 
115.27 

B 
138.88 

A 
118.11 

Ab 
 

 (:-1عدد البذور في القرنة )بذرة. قرنة
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كجؾد فخكؽ معشؾية في صفة عجد البحكر بالقخنة بتأثيخ السدتؾيات السختمفة مؽ الدساد  2بيشت نتائج ججكؿ 
كلؼ يختمف  -1بحرة. قخنة 10.13أعمى متؾسط لمرفة بمغ  -1طؽ.ق 18العزؾي اذ أعظى السدتؾى الخابع 

بحرة.  9.19، بيشسا اعظت معاممة السقارنة اقل متؾسط لمرفة بمغ -1طؽ.ق 12معشؾيا عؽ السدتؾى الثالث 
%. أف سبب الديادة الحاصمة في عجد البحكر بالقخنة عشج أضافة الدساد 10.22كبشدبة زيادة بمغت  -1قخنة

 العزؾي قج يعؾد الى دكره اإليجابي في زيادة سخعة انتقاؿ الكخبؾىيجرات الى السؾاقع الفعالة خالؿ السخحمة
التكاثخية لمشبات كبالتالي قمل التشافذ عمى نؾاتج التسثيل فيسا بيؽ البؾيزات كاألزىار مسا قمل مؽ ندبة اجياضيا 

(، الحيؽ أشاركا الى كجؾد فخكؽ 13( ك)21)(. كىحه يتفق ما كججه 19)كمؽ ثؼ زيادة عجد البحكر في القخنة 
اما بالشدبة لتخاكيد  لعزؾي عمى محرؾؿ الساش.معشؾية في صفة عجد البحكر بالقخنة عشج اضافة الدساد ا

البؾركف فأنيا لؼ تؤثخ معشؾيا في صفة عجد البحكر بالقخنة لسحرؾؿ الساش. بيشسا أثخ التجاخل بيؽ عاممي الدساد 
 -1طؽ.ق 18العزؾي كالبؾركف معشؾيا في صفة عجد البحكر بالقخنة، اذ تفؾقت التؾليفة ما بيؽ الدساد العزؾي 

، مقارنة بسعاممة السقارنة لكال -1بحرة. قخنة 10.28بأعمى الستؾسظات لمرفة بمغ  -1. لتخBممغؼ 0كالبؾركف 
 .-1بحرة. قخنة 8.44العامميؽ التي اعظت اقل متؾسط بمغ 

 
 
 

 (.-1تأثيخ الدساد العزؾي الحيؾاني كرش البؾركف كتجاخميسا في عجد البحكر في القخنة )بحرة. قخنة 2ججكؿ

 تخاكيد البؾركف 

 -1. لتخBممغؼ

 -1مدتػػػػػػػػؾيات الدساد العزؾي طؽ. ق

 متؾسط 18 12 6 0

0 8.44 

B 

9.48 

Ab 
9.90 

A 
10.28 

A 
9.52 

a 
50 9.70 

Ab 

10.08 

A 
9.91 

A 
10.04 

A 
9.93 

a 
100 9.44 

Ab 

9.59 

Ab 
10.27 

A 
10.07 

A 
9.84 

a 
 9.19 متؾسط

B 
9.71 

Ab 
10.02 

A 
10.13 

A 
 

 طول القرنة )سم(:

كجؾد فخكؽ معشؾية في صفة طؾؿ القخنة بتأثيخ السدتؾيات السختمفة مؽ الدساد العزؾي، اذ  3مؽ ججكؿ يتزح
سؼ كلؼ يختمف معشؾيا عؽ الدساد  7.02اعمى متؾسط لمرفة بمغ  -1طؽ. ق 18اعظى الدساد العزؾي 

سؼ كبشدبة زيادة  6.48التي اعظت اقل متؾسط لمرفة بمغ  0، قياسا بسعاممة السقارنة -1طؽ. ق 12العزؾي 
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%. أف زيادة طؾؿ القخنة نتيجة ألضافو الدساد العزؾي قج تخجع الى زيادة الجبخليؽ كاالككديؽ 8.33بمغت 
(. تساشت ىحه الشتيجة مع 8الحخ داخل الشبات كالتي تديج مؽ انقداـ الخاليا كتسجدىا كبالتالي زيادة طؾؿ القخنة )

تأثيخ معشؾي لسدتؾيات الدساد العزؾي في صفة طؾؿ القخنة  ( الحيؽ أشاركا الى كجؾد27( ك)9كل مؽ )
عجـ كجؾد تأثيخ معشؾي في  4لسحرؾؿ الساش كالسحاصيل البقؾلية االخخى. اما لتخاكيد البؾركف بيؽ ججكؿ 

(، الحيؽ أكجكا عجـ كجؾد فخؽ معشؾي لتخاكيد البؾركف في 20( ك)5صفة طؾؿ القخنة. تتفق ىحه الشتيجة مع )
كجؾد فخكؽ معشؾية في صفة طؾؿ القخنة لمتجاخل بيؽ  4قخنة. في حيؽ اكضحت نتائج ججكؿ صفة طؾؿ ال

. Bممغؼ 0كالبؾركف  -1طؽ.ق 18عامل الدساد العزؾي كالبؾركف، اذ حققت التؾليفة ما بيؽ الدساد العزؾي 
الدساد سؼ، في حيؽ سجمت معاممة السقارنة لكل مؽ عامل  7.12اعمى الستؾسظات لمرفة بمغت   -1لتخ

 سؼ.     6.19اقل الستؾسظات لمرفة بمغ  -1. لتخBممغؼ0كالبؾركف   -1طؽ.ق 0العزؾي 

 تأثيخ الدساد العزؾي الحيؾاني كرش البؾركف كتجاخميسا في طؾؿ القخنة )سؼ(. 3ججكؿ 

 تخاكيد البؾركف 

 -1. لتخBممغؼ

 -1مدتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾيات الدساد العزؾي طؽ. ق

 متؾسط 18 12 6 0

0  6.19 

E 
6.70 

Cdb 
6.94 

Cab 
7.12 

A 
6.74 

a 
50 6.67 

Cdb 
6.77 

Cadb 
6.86 

cadb 
6.94 

cab 
6.81 

a 
100 6.60 

Cd 
6.50 

Ed 
7.01 

Ab 
7.00 

cab 
6.78 

a 
 6.48 متؾسط

B 
6.66 

B 
6.94 

a 
7.02 

A 
 

 
 بذرة )غم(:100وزن  

بحرة  100لسدتؾيات الدساد العزؾي في صفة كزف (  ( الى عجـ كجؾد تأثيخ معشؾي 4بيشت نتائج ججكؿ     
بحرة بتأثيخ تخاكيد البؾركف  100كجؾد فخكؽ معشؾية في صفة كزف  5لسحرؾؿ الساش، بيشسا بيؽ ججكؿ 

غؼ كلؼ تختمف معشؾيا عؽ  4.72أعمى متؾسط لمرفة بمغ  -1. لتخBممغؼ 100السختمفة، أذ حقق التخكيد الثالث 
غؼ كبشدبة  4.49، في حيؽ اعظت معاممة السقارنة اقل متؾسط لمرفة بمغ -1لتخ. Bممغؼ 50التخكيد الثاني 

%. ربسا يعؾد سبب في ذلػ الى دكر البؾركف الفعاؿ في حخكة كانتقاؿ الكخبؾىيجرات مؽ 5.12زيادة بمغت 
مع جحر  السرجر الى مكاف تخديشيا داخل الشبات )البحكر( كمؽ ثؼ يديج مؽ امتالئيا، مؽ خالؿ اتحاد البمؾرات

الييجرككديل داخل الدكخيات كبالتالي تكؾيؽ معقج استخات حامض البؾريػ الحي يستاز بحخكتو داخل االغذية 
(. جاءت ىحه الشتيجة متساشية مع نتائج 6الخمؾية افزل كاسخع مؽ مخكر جديئة الدكخ السدتقظبة بؾحجىا )
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(. اما التجاخل بيؽ عاممي 26( ك)4زف البحكر. )ابحاث اخخى اكجكا كجؾد تأثيخ معشؾي لخش البؾركف في زيادة ك 
 12بحرة، اذ تفؾقت التؾليفة ما بيؽ الدساد العزؾي  100الدساد العزؾي كالبؾركف فقج أثخ معشؾيا في صفة كزف 

غؼ، مقارنة بسعاممة  4.91أذ سجمت أعمى الستؾسظات لمرفة بمغ  -1.لتخBممغؼ 100كالبؾركف  -1طؽ.ق
 غؼ. 4.21التي سجمت اقل متؾسط لمرفة بمغ  السقارنة لكال العامميؽ

 بحرة )غؼ(. 100تأثيخ الدساد العزؾي الحيؾاني كرش البؾركف كتجاخميسا في كزف  4ججكؿ 

 تخاكيد البؾركف 

 -1. لتخBممغؼ

 -1مدتػػػػػػػػػؾيات الدساد العزؾي طؽ. ق

 متؾسط 18 12 6 0

0 4.21 

B 

4.65 

Ab 
4.48 

Ab 
4.64 

Ab 
4.49 

b 
50 4.57 

Ab 

4.55 

Ab 
4.65 

Ab 
4.49 

Ab 
4.57 

ab 
100 4.56 

Ab 

4.63 

Ab 
4.91 

A 
4.81 

A 
4.72 

a 
 4.45 متؾسط

A 
4.61 

A 
4.68 

A 
4.68 

A 
 

 (:-1الحاصل الفردي )غم. نبات

كجؾد تفؾؽ معشؾي في صفة حاصل الشبات الفخدي بػتأثيخ مدتؾيات الدساد العزؾي  5اعيخت نتائج ججكؿ      
، بيشسا اعظت -1غؼ.نبات 40.44أعمى متؾسط لمرفة بمغ  -1طؽ.ق 12السدتؾى الثالث السختمفة، فقج حقق 

. يعدى الدبب في ذلػ 39.83غؼ. نبات كبشدبة زيادة بمغت % 28.92معاممة السقارنة اقل متؾسط لمرفة بمغ 
خنة الججكليؽ لرفة عجد القخنات بالشبات كعجد البحكر في الق 1-طؽ.ىػ 18ك  12الى تفؾؽ كسية الدساد العزؾي 

(، الحيؽ أكجكا 10( ك)28عمى التؾالي مسا اثخ بذكل أيجابي في الحاصل الفخدي. تتفق ىحه الشتيجة مع ) 3ك 2
كجؾد زيادة في صفة الحاصل الفخدي عشج أضافة الدساد العزؾي عمى محرؾؿ الساش كالسحاصيل البقؾلية 

ي صفة حاصل الشبات الفخدي بديادة تخاكيد البؾركف، أذ االخخى. اما بالشدبة لتخاكيد البؾركف فقج أثخت معشؾيا ف
غؼ. نبات كلؼ  36.33أعمى متؾسط لمرفة بمغ  -1. لتخBممغؼ 100سجمت الشباتات السخشؾشة بالتخكيد الثالث 

، بيشسا اختمف معشؾيا مع نباتات السقارنة التي سجمت اقل -1. لتخBممغؼ 50تختمف معشؾيا مع التخكيد الثاني 
%. ربسا يعدي سبب ذلػ الى تفؾؽ تخكيد 14.49غؼ. نبات كبشدبة زيادة بمغت  31.73فة بمغ متؾسط لمر

بحرة مسا اعظى تأثيخًا ايجابيًا في ىحه الرفة. ىحه الشتيجة  100في صفة كزف   -1. لتخBممغؼ100البؾركف 
الفخدي لسحرؾؿ  (، الحيؽ أشاركا الى كجؾد فخكؽ معشؾية في صفة حاصل الشبات3( ك)2تتؾافق مع كل مؽ )

الى كجؾد فخكؽ  6الساش كبكية السحاصيل البقؾلية االخخى بتأثيخ رش تخاكيد البؾركف. في حيؽ أشار الججكؿ 
معشؾية في صفة حاصل الشبات الفخدي لمتجاخل بيؽ عاممي الدساد العزؾي كالبؾركف، فقج حققت التؾليفة ما بيؽ 
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غؼ. نبات،  46.93أعمى الستؾسظات لمرفة بمغ  -1لتخ.Bممغؼ 100كالبؾركف  -1طؽ.ق 12الدساد العزؾي 
 غؼ. نبات. 18.76قياسا بسعاممة السقارنة لكال العامميؽ التي اعظت اقل متؾسط لمرفة بمغ 

 (.-1تأثيخ الدساد العزؾي الحيؾاني كرش البؾركف كتجاخميسا في حاصل الشبات الفخدي )غؼ. نبات 5ججكؿ 

 
 تخاكيد البؾركف 

  -1. لتخBممغؼ

 -1مدتػػػػػػػػػػػؾيات الدساد العزؾي طؽ. ق

 متؾسط 18 12 6 0

0 18.76 

D 

34.13 

bc 
35.70 

Bc 
38.33 

B 
31.73 

B 
50 35.63 

Bc 

31.86 

bc 
38.70 

B 
29.06 

C 
33.81 

Ab 
100 32.36 

Bc 

28.20 

c 
46.93 

A 
37.83 

B 
36.33 

A 
 28.92 متؾسط

C 
31.40 

bc 
40.44 

A 
35.07 

B 
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