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صوفيا جبار جاسم محمد  1
 الركابي

 

أ.م.د. تركي مفتن 

 سعد

 Rhizobiumتأثير التلقيح ببكتريا 

leguminosarum  وبكتريا

Pseudomonasfluorescens  والتداخل

بينهما في نمو وتطور نبات الباقالء 

Viciafaba L 

 الخالصة :

اجريت دراسة على محصول الباقالء ملعرفة دور التلقيح ببكتريا الرايزوبيا وبكتريا 

Pseudomonas fluorescens  والتداخل بينهما في تحسين نمو وانتاج الباقالء .  والتوصل الى

على إذابة الصخر الفوسفاتي في الوسط الغذائي وعليه  P.fluorescensمعرفة قدرة بكتريا 

 تضمنت الدراسة محورين

 املحور االول: وتضمن

باتات املذيبة للفوسفات من تربة الرايزوسفير لن P.fluorescensعزل عزلتين من بكتريا  -أ

الباميا والذرة الصفراء املزروعة في مناطق زراعية من مدينة السماوة )املجد وأبو 

املثبتة للنتروجين لغرض  Rhizobium sppجويالن(, اضافة الى عزل عزلة من بكتريا 

( ICARDAمقارنتها مع الساللتين املستوردة من املركز الدولي لبحوث املناطق الجافة )

من تربة كانت مزروعة بمحصول الباقالء في املوسم السابق في منطقة زراعية مجاورة 

وبكتريا   P.fluorescensملدينة السماوة )منطقة املهدي( . وتم تشخيص بكتريا 

Rhizobium spp  بدراسة صفاتها الكيموحيوية واملظهرية واملجهرية اضافة ألجراء عملية

 (.  R483 وR467خواص الحيوية لساللتي الرايزوبيا )الفحص التشخيص ي للتأكد من ال

على إذابة الصخر الفوسفاتي  P.fluorescensنفذت تجربة مختبرية لدراسة قدرة بكتريا  -ب

في بيئة غذائية سائلة وتحرير الفسفور الذائب وتأثيرها في درجة تفاعل البيئة الغذائية 

ومعاملة اخرى بدون  P2 , P1حيث اشتملت الدراسة على عزلتين من السيدوموناس 

 تلقيح .
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 املحور الثاني :

في البيت الزجاجي التابع لكلية  2011 - 2012تضمن اجراء تجربة اصص خالل املوسم الزراعي 

الزراعة جامعة املثنى وذلك بزراعة بذور محصول الباقالء  صنف محلي باستعمال معامالت من 

ومعاملتين من    R1والعزلة املحلية  R483لة والسال R467بكتريا الرايزوبيا , الساللة 

P.fluorescens P1) -( P2  (  1اضافة الى معاملة التوصية السماديةN 100  و 1-ھكغم )P1 (80 

)بدون تلقيح بكتيري وبدون نتروجين وفسفور( , تم  0P0N( ومعاملة املقارنة 1-ھ 5O2Pكغم  

حساب  مجموعة من القياسات واملؤشرات املتعلقة بالنبات وفي مرحلتين من نمو النبات هما 

 (  يوما من الزراعة و تم التوصل الى النتائج االتية :100 – 105يوما و ) 60 - 65))

قدرة على إذابة الصخر الفوسفاتي وكانت افضل  P-fluorescensاظهرت عزلتا بكتريا   -1

يوما خالل مدة التحضين البالغة  24زيادة في اذابة الفسفور في الوسط الغذائي في مدة 

اعلى متوسط في أذابة الصخر الفوسفاتي وافضل انخفاض  P1يوما . واعطت العزلة  32

 . pHفي قيمة 

البيئة الغذائية وكانت افضل    pH( انخفاضا متفاوتا في قيمة  P 2P ,1حققت العزلتا )  -2

 يوما .  24عند مدة تحضين   pHانخفاض في قيمة 

تفوقت معامالت الرايزوبيا معنويا على املعاملة غير امللقحة في جميع صفات النبات  -3

 . R1والعزلة املحلية  R483و  R67املدروسة مع وجود اختالف بين الساللتي 

 ( في جميع الصفات ولكلتا املرحلتينR1لعزلة املحلية لبكتريا الرايزوبيا )تفوقت ا -4

  1-وعدد العقد الجذرية . نبات 1-معنويا في عدد التفرعات .نبات P1تفوقت العزلة  -5

والوزن الجاف للمجموع الجذري والوزن الجاف للمجموع الخضري وكمية النتروجين 

 اهز في التربة  .املمتصة في املجموع الخضري والفسفور الج

اعلى متوسط لكافة الصفات  P1والعزلة  R1اعطت معاملة التداخل بين العزلة  -6

 املدروسة ولكلتا املرحلتين .
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سعد عدداا  مالدك كمدا   2
 البدري

 

أ.م.د.فيصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

محلللللللبر الطلللللللاهر . 

د. يحيلللللللللللى كريلللللللللللدي 

 جالب

 

تللللللللللأثير كميللللللللللات ومواعيللللللللللد إضللللللللللافة السللللللللللماد 

 البوتاسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ي فللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي 

ملحصللول زهللرة نمللو وحاصللل ونوعيللة الزيللت 

 الشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمر

(Helianthus annuus L.var. flame) 

 

 المستخلص
فذذم اةظف ذذل     (2012 (    ة ال الذذل 2011الن   عةالفالذذل  رنفذذ ت ربة ذذل ة خالذذل عذذ      ذذة      
إضظفل   ساظد     رظسم فم ةظص   ن عالذ  نظةالل    طةظء  هدف دة سل رأثالة كاالل  ا عد  -قظة

  .flameصنف    زالت  ن ظت زهةة   شاس
  ث ثذل اكذةة ت R.C.B.D رصذاال     طظعذظت    شذ   الل   كظاخذل  ربة ذل عظاخالذل  فذ ط  ذت     

=  1K = ا ظةنذ   ذد ن سذاظد(,   0Kرذ   سذر اظ  سذت اسذر الظت  خسذاظد     رظسذم  إ  ,   ظاخالن
=  3K ةشذذذذذذذذذذظ (, 1- رذذذذذذذذذذة.Kاخغذذذذذذذذذذ   2K  =6000 أةضذذذذذذذذذذم ف ذذذذذذذذذذط(, 1-هكرذذذذذذذذذذظة. Kكغذذذذذذذذذذ  120
إضذذذظفل 1-هكرذذذظة.Kكغذذذ  4K= 30  ,)ةشذذذظ  1- رذذذة.Kاخغذذذ   3000+ أةضذذذم 1-هكرذذذظة.Kكغذذذ 30

+ إضذذذذذذذذذذذظفل أةضذذذذذذذذذذذالل1-هكرذذذذذذذذذذذظة.Kكغذذذذذذذذذذذ 5K= 30 ةشذذذذذذذذذذذظ (  1- رذذذذذذذذذذذة.Kاخغذذذذذذذذذذذ 6000+أةضذذذذذذذذذذذالل
= 2T= طذ ة ثاظنالذل أ ة   ة ال الذل(,   1Tةشظ   ث ثل ا  عالد  خ ظا    ثذظنم  1- رة.Kاخغ 9000

 = ط ة عشة ن  ةقل ة ال الل(.3Tط ة أة  ل عشة  ةقل ة ال الل(,  
فم زالظدة صفظت   نا   ظ  ا ن ال    رأثالة   ا  عالده    رد ع  فالاظ  النهاظ  اّلنت   نرظ ج أّن  خرساالد    

أعخى ةظص   4Kإ  ة  ت   ا ظاخل   ساظدالل  ,   صفظت   ن عالل   عضة , صفظت   ةظص 
أعخى ةظص   خ   ة  3K خ ة ة   عةالفالل  ة  ت   ا ظاخل   ساظدالل  1-طن.هذذ 4.82 خ   ة  خغ 

 خ ة ة   ة ال الل, أاظ عن   ا  عالد ف د ة     ا عد   ثظنم أعخى ةظص   1-طن.هذذ 3.72 خغ 
 خ ة ة  1-طن.هذذ 6.75 أعخى ةظص   ال   بم  ار سط  خغ  1-طن.هذذ 3.96 خ   ة  ار سط  خغ 
 .3Kاظدالل  خ ة ة   ة ال الل عند   رساالد  ظ ا ظاخل   س 1-طن.هذذ 6.42  عةالفالل   ار سط 

فم  %16.65  %51.1فالاظ الر خ   نس ل   زالت ف د ة     ا عد   ثظ ث أعخى ار سط  خغ     
   ة ة   عةالفالل    ة ال الل عخى   ر   م. أاظ عن ن عالل   زالت ف د  النت   نرظ ج فم    ة ة   عةالفالل 

 ك       ا    ادة سل. أاظ ةظاض  Oleic  د   ب د فة   ا ن الل فم نس ل ةظاض  أل  الك 
 خ ة ة   ة ال الل ف ط,  الناظ أعطت  %0.56  خالن  الك ف د أعطى   ا عد   ثظنم أعخى ار سط  خغ 
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 خ ة ة   عةالفالل    ا ظاخل  %0.62أعخى ار سط  خغ  1K ,3K   5K  ا ظا ت   ساظدالل 
  خ ة ة   ة ال الل.  %0.62أعطت ك  ك ار سط  خغ  1K  ساظدالل 

 خ ة ة  %8.90   %7.96أاظ ةظاض    ظ ارك ف د أعطى   ا عد  أل   أعخى ار سط  خغ     
  عةالفالل     ة ال الل عخى   ر   م. أاظ   ةظاض   دهنم   سرالةك ف د أعطى   ا عد   ثظنم أعخى 

 خ ة ة   ة ال الل ف ط.  ظ نس ل  رأثالة   رد ع  فم نس ل ةظاض   اةسرالك ف د  %7.21ار سط  خغ 
 خ ة ة  %9.98( أعخى ار سط  خغ 2T0K ,1T1K ,1T3K   2T4Kا ظا ت  أعطت   

   ة ال الل ف ط.
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محملللد خليلللل ابلللراهيم خليلللل  3

 ال كسار

 

أ.د. صلللادا ثاجلللب 

 علي

د. نهلللللللللللللللللللللاد كلللللللللللللللللللللاظم 

 خلف

دراسللللللة بعللللللا األوجلللللله الحياتيللللللة للمفتللللللرس 

 Chrysoperla carneaأسللد املللن األخضللر 

(Stephens )

(Neuroptera:Chrysopidaea ) 

املربللللللللللللللر علللللللللللللللى فللللللللللللللرائر حشللللللللللللللرية مختلفللللللللللللللة 

ومقارنتهللللا مللللع التربيللللة علللللى اوسللللا  غذائيللللة 

 صناعية

 صلخستامل

ْن  بعا أوجه سلسلة من التجارب املختبرية لدراسة جريتأ       
َ
حياتية للمفترس أسد امل

َمن الحور طبيعية مثل املربر على الفرائر الحشرية  Chrysoperla carnea (Stephens)األخضر 

 Nipaecoccus  viridis (Newst.)  والبق الدقيقيChaitophorus euphraticus Hodjat  الفراتي

 : الدراسة اآلتينتائج ثالث حيث أوضحت  أوسا  غذائية صناعية وعلى

 وجود        
ً
 واضحا

ً
درجات الحرارة و نوع الفريسة والتداخل بينها في متوسطات بعا ل تأثيرا

 للمفترس وكما يلي: العوامل الحياتية

امللقر/ أنثى, مدة ض و عدد البيو  املفترس,تطور  دعلى متوسطات مد درجات الحرارةأثرت        

في متوسطات الدور اليرقي وأطواره كذلك أثرت و ض( ونسبة فقسه و فقسه )مدة حضانة البي

في متوسطات نسب هالك الدور اليرقي وأطواره الثالث ومدة  كما أثرت درجات الحرارةالثالث 

ند الحرارة وعتحت درجات والنسبة الجنسية   نسبة بزوغ البالغاتو  العذارى  أوزان و  العذراء

 التربية على درجة حرارة لهذه العوامل عندفكانت أقل متوسطات , كال الفريستين  التغذية على

 التربية على عندالحرارة  درجات لبعا العوامل السابقة بتأثير  كانت أعلى متوسطاتو  ْم.35

ي وأطواره في متوسطات نسب هالك الدور اليرق أثرت درجات الحرارة في حين مْ  25درجة حرارة 

كانت متوسطات أعلى نسبة لهالك األطوار إذ  الثالث تحت درجات الحرارة وعلى كال الفريستين,

(% للطورين اليرقيين األول والثاني عند درجة حرارة 33و 53اليرقية الثالثة وللدور بأكمله هي )

لى متوسطاتهما بلغت أعإذ الطور الثالث والدور بأكمله في درجة الحرارة  ْم في حين أختلف 35

 .لكال الفريستين مْ  20عند درجة حرارة  % ( 90و 75)

 ذه العواملهمتوسطات ل أقل تأعاله فكانكما مر العوامل بعا على  نوع الفريسة تأثر و      

 حضانة البيا مدةت قصر بينما فترس املعند استعمال حوريات البق الدقيقي في تغذية يرقات 

عند استعمال حوريات َمْن الحور الفراتي في تغذية  بأكمله اليرقي والدور  ولألطوار اليرقية الثالث

عند ( 1♀:1♂) املفترس متوسط النسبة الجنسية إلناث تساوتاملفترس في حين  يرقات

, أما تأثير نوع الفريسة على النسب املفترس استعمال حوريات َمْن الحور الفراتي في تغذية يرقات
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عند استعمال حوريات  عند الطورين األول والثالث والدور بأكملهالسابقة أعاله فكانت أوطأها 

َمْن الحور الفراتي في تغذية يرقات املفترس بينما أختلف الطور الثاني في نوع الفريسة فكانت 

 .ليرقات املفترس  عند التغذية على حوريات البق الدقيقي %11.5أوطأ نسبة له 

 له عند أعلى متوسطاتعلى العوامل الحياتية السابقة للمفترس فكانت ل خلتداا ن أثر في حي     

ْم وعند استعمال حوريات َمْن الحور الفراتي في تغذية يرقات 25درجة حرارة التربية على عند 

عند التغذية  %100املفترس وتساوت نسب بزوغ البالغات عند نفر الدرجة السابقة بنسبة 

بينما ْم  30تين وكذلك عند التغذية على َمْن الحور الفراتي عند درجة الحرارة على كال الفريس

تباينت و ْم عند التغذية على البق الدقيقي,  20عند درجة حرارة  6.25 كانت أعلى مدة للحضانة

األطوار والدور بأكمله فيما بينها عند التداخل  لهالكاتنتائج متوسطات أوطأ النسب املئوية 

ليرقات املفترس وكانت أوطأ  كال الفريستينات الحرارة وعند التغذية على حوريات ولكافة درج

ْم عند التغذية على حوريات َمْن  25عند درجة حرارة  %32نسب للدور اليرقي عند التداخل هي 

ْم عند التغذية على حوريات البق  35عند درجة حرارة %100الحور الفراتي وأعلها كانت 

 8.2670أوزان العذارى فبلغ أعلى متوسط لها  علىالتداخل بين العاملين  أثر  في حين .الدقيقي

( 0تغذية يرقات املفترس على حوريات َمْن الحور وأدناها ) عندْم  20ملغم عند درجة حرارة 

أثر  كما الدقيقي.تغذية يرقات املفترس على حوريات والبق  عندْم 35ملغم عند درجة حرارة 

 لهاأعلى نسبة  تفبلغاملفترس  لإلناث الجنسية على النسبةين التداخل بين العامل

التغذية على حوريات َمْن الحور بينما كان أدنر نسبة لها  عندْم 20(عند درجة حرارة 1♀:0♂)

ْم وعند استعمال حوريات البق الدقيقي في تغذية يرقات  30(عند درجة حرارة 0♀:1♂)

 املفترس.  

 وجودإحصائي املدروسة لوحظ عند تحليل العوامل     
ً
كل من درجات الحرارة لفروا معنوية  ا

  .همابين تداخل و و نوع الفريسة 

ار اليرقية الثالثة و الدور اليرقي لدرجات طو األ  أظهرت نتائج التجربة اختالف في كفاءة افتراس    

 فقد لوحظ:الحرارة املختلفة و أنواع الفرائر والتداخل بينهما 

كال  على ة املفترسعند تغذيلها الكفاءة االفتراسيه في درجات الحرارة ل واضحتأثير وجود      

وأدناها عند   ̊م 20درجة الحرارة على  التربية عند الستهالكهاأعلى متوسطات  تالفريستين فبلغ

بالنسبة لتأثير نوع الفريسة فبلغ أعلى متوسطات لكفاءتها في حالة تغذية ْم. و 35درجة حرارة 

حالة التداخل في لكفاءتها  اتأعلى متوسطسجل ي.  الدقيقيرقات املفترس على حوريات البق 

تغذية يرقات املفترس على حوريات  عندْم  20بين درجات الحرارة ونوع الفريسة في درجة حرارة 

 املراحلاختلفت نوع الفريسة في كفاءته االفتراسية األدنر حسب احتياج البق الدقيقي, بينما 

لنوع الفريسة في حالة التداخل بين الفريسة ودرجات الحرارة فبلغ أدناها عند الطورين  السابقة

تغذية  عندْم  35( حورية على التوالي عند درجة حرارة 91.25و72.8اليرقيين األول والثاني )



أدناها عند الطور اليرقي الثالث والدور اليرقي  حوريات َمْن الحور, بينما بلغ يرقات املفترس على

تغذية يرقات املفترس على  عندْم  35( حورية لم تكمل عند درجة حرارة 256.45و 50.5الكلي )

 حوريات البق الدقيقي.

لي عند التغذية زيادة في كفاءة االفتراسية لألطوار اليرقية الثالثة وكذلك دورها الكلوحظ       

على حوريات البق الدقيقي عنه عند التغذية على حوريات َمْن الحور ولكل درجات الحرارة 

إلى وجود فروا ليرقات املفترس أشارت نتائج التحليل اإلحصائي للكفاءة االفتراسية  املختلفة .

ملراحل معنوية بين كل من درجات الحرارة وكذلك بين نوع الفريسة وبين تداخلهما لكل ا

 املدروسة.  

  تربية املفترس من حيث مالئمتها لتطور مدد أطوار في ْم  25درجة حرارة ل يةأفضل سجلت      

وأدوار املفترس وزيادة في وزن العذارى وقلة نسب هالك أطوارها وأدوارها وزيادة في نسب فقر 

عدد بيضها وكفاءة جيدة  وزيادة في بيضها وبزوغ بالغاتها ومالئمة في النسبة الجنسية إلناثها

 لالفتراس ألطوارها ودورها اليرقي .

تربية في الثانية  ةطريقو على ال املختلفة الصناعية الغذائية األوسا تجربة تفوقت نتائج        

املكون من صفار البيا مع  ((A3الوسط الغذائي عند وبالخصوص  C. carneaاملفترس

والفيتامينات وعسل القداح ومواد حافظة هذا الوسط املسقط  امليتة سرين وخميرة الخبز يلغ

على أل  من حيث إنتاجهعوامل الحياتية للمفترس لل يةأعطر أفضلالذي على الحليب املجفف 

, % 96وبلغت  هبيضة, وزادت نسبة فقر بيض 706.4حيث بلغ  امللقر/أنثى عدد من البيا

  11.27وقصرت مدة الدور اليرقي لتبلغ 
ً
, وبلغت أدنر %4إلى  لدور اليرقيانسبة هالك  وقلت يوما

 للعذارى ملغم وكذلك أعلى وزن  7.05الذكور بلغ  ى على وزن للعذار وأ أمو ي 9.8مدة للعذراء 

 وكذلك أطول مدة  45ملغم الحشرة الكاملة وأطول مدة عاشها الذكر بلغت  8.01إلناث بلغا
ً
يوما

على الطريقة الثانية للتربية  ((A3هذا الوسط الغذائي . وعند تقيير 49.73عاشتها األنثى بلغت 

ى الفريستين )من الحور ند التربية علحياتية املفترس ععلى بعا أوجه أفضل درجة حرارة  مع

 والبق الدقيقي وبحالتين لهما)حيين ومجمدتين( تفوا أيضأ عليهما بالعوامل السابق .
 

 

 

 

 

 

 



 عنوان البحث اسم املشرف اسم الباحث ت

مثادددب جبدددار محمدددد  ددددار  4
 الحمد

 

عبللللللللللللللللللد أ.د. نجللللللللللللللللللم 

 عذيب

د. فللللللللللللللللالح حسللللللللللللللللن 

 عيس ى

تللللللللللللأثير الللللللللللللر  باملسلللللللللللللتخلص املللللللللللللائي لعلللللللللللللرا 

السلللوس ومعلللللق الخميللللرة فلللي بعللللا صللللفات 

النملللللللللو والحاصلللللللللل لصلللللللللنفين  جينلللللللللين ملللللللللن 

 Lycopersicon esculentumالطماطللة  

Mill. 

 املزروعين تحت ظروف البيت البالستيكي

 املستخلص

التابعلة  لحقلول املدرسللة الحقليلة للطماطلة فللي  بالسللتيكيةأجريلت هلذه الدراسلة فللي أحلد البيلوت ال

( بهللللللللدف دراسللللللللة تللللللللأثير الللللللللر  2012- 2011ناحيللللللللة الغللللللللراف للللللللل محافظللللللللة ذي قللللللللار خللللللللالل املوسللللللللم )

صلللللنفين فلللللي بعلللللا صلللللفات النملللللو والحاصلللللل ل ومعللللللق الخميلللللرةباملسلللللتخلص امللللللائي لعلللللرا السلللللوس 

الدراسلة تلأثير اللر   (. تضلمنت Lycopersicon esculentum Millملن نبلات الطماطلة  )  جينلين

غلللم / لتلللر( , وتلللأثير اللللر  بثالثلللة  4و 2و  0بثالثللة تراكيلللز ملللن مسلللتخلص علللرا السلللوس الجللاف هلللي )

ِ  و Alysteمللللن الطماطللللة همللللا  لصللللنفين  جينللللين غللللم / لتللللر(  4و 2و  0تراكيللللز مللللن الخميللللرة هللللي )  ِ

Polyana  ضلللللمن تصلللللميم القطاعلللللات العشلللللوائية الكامللللللةRCBD ت كلللللل وبثالثلللللة مكلللللررات وتضلللللمن

 .0.05نباتات,  وقورنت املتوسطات باستعمال مستوى احتمال  20وحدة تجريبية 

 ويمكن تلخيص النتائج بما يأتي:

 أوال: صفات النمو الخضري 

 علللللللى الصللللللنف  Alysteتفلللللوا الصللللللنف  -1
ً
فللللللي متوسللللللط طللللللول النبللللللات وقطللللللر  Polyanaمعنويللللللا

 158.16السلللللاا وعلللللدد األوراا و و محتلللللوى الكلوروفيلللللل الكللللللي فلللللي النبلللللات الواحلللللد إذ بللللللغ )

 للهجللللللين ( علللللللى التللللللواليSPAD 45.82ورقللللللة /نبللللللات , , 22.70سللللللم/نبات,1.75سللللللم/نبات , 

Alyste ( غللللللللللللم 500.09ورقلللللللللللة/نبات ,  18.42سللللللللللللم/نبات , 1.69سلللللللللللم/نبات , 136.67وبللللللللللللغ

42.81 SPAD هجين( لل Polyana .على التوالي 

زاد غم/لتللللر عللللرا سللللوس(4و )غم/لتللللر خميللللرة( 2غم/لتللللر عللللرا سللللوس  4الللللر  باملسللللتخلص ) -2

 .للمعاملتين على التوالي %30و % 37معنويا من عدد األوراا للنبات و بنسبة زيادة بلغت 

وزن غم/لتلللللر علللللرا سلللللوس ( زاد معنويلللللا فلللللي كلللللل ملللللن قطلللللر السلللللاا والللللل4اللللللر  باملسلللللتخلص ) -3

 ( على التوالي.%133,  %49.7, %37.1الرطب والوزن الجاف للنبات وبنسبة زيادة بلغت )
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: صفات التزهير
َ
 ثانيا

 عللللى الصلللنف  Alysteتفلللوا الصلللنف  -1
ً
فلللي متوسلللط علللدد النلللورات و نسلللبة  Polyanaمعنويلللا

 بلغلت Polyana( على التلوالي وللهجلين %62.64نورة/نبات , 14.02) بلغتاألزهار العاقدة 

 ( على التوالي. %50.20نورة/نبات , 13.35)

غم/لتللر عللرا سللوس(  زاد معنويللا فللي عللدد األزهللار فللي العنقللود الزهللري 4الللر  باملسللتخلص ) -2

 %58.1الثاني للنبات وبنسبة زيادة بلغت 

غللم /لتللر خميللرة( زاد 2غم/لتللر عللرا سللوس 2غم/لتللر عللرا سللوس( و )4الللر  باملسللتخلص ) -3

 على التوالي. %85.8و  %90.4 وبزيادة بلغتالعاقدة للنبات معنويا في نسبة األزهار 

: الصفات اإلنتاجية
َ
 ثالثا

 علللللى الصللللنف  Alysteتفللللوا الصللللنف  -1
ً
فللللي كللللل مللللن عللللدد الثمللللار وحاصللللل  Polyanaمعنويللللا

كغللللللللللللللللم  ,  1.48ثمرة/نبللللللللللللللللات ,  41.32النبللللللللللللللللات الواحللللللللللللللللد  والحاصللللللللللللللللل الكلللللللللللللللللي  إذ بلللللللللللللللللغ )

 1.16ثمرة/نبللللللللات ,  Polyana  (32.60  نهجللللللللي( علللللللللى التللللللللوالي وبلللللللللغ للللبيللللللللت/كغم1507,

 ( على التوالي.كغم/للبيت 1175كغم/نبات , ,

غم/لتللللللللر عللللللللرا سللللللللوس( زاد معنويللللللللا فللللللللي حاصللللللللل النبللللللللات الواحللللللللد 4الللللللللر  باملسللللللللتخلص ) -2

 على التوالي. %68.8و   % % 69.4  بلغتنسب زيادة وبوالحاصل الكلي  للنبات 

 

: الصفات النوعية
ً
 رابعا

 علللى الصللنف    Alysteتفللوا الصللنف  -1
َ
فللي النسللبة املئويللة للمللواد الصلللبة  Polyanaمعنويللا

,  % 0.67,  % 6.67, بلللللغ )Cوفيتللللامين  TAومقللللدار الحموضللللة الكليللللة للثمللللار TSSالذائبلللة 

,  % Polyana (6.23 % 0.47 للهجللينغللم وزن طللري( علللى التللوالي وبلللغ  100ملغللم/ 19.33

 غم وزن طري( على التوالي. 100ملغم/ 18.13

غم/لتلللللر علللللرا سلللللوس( تسلللللبب فلللللي زيلللللادة معنويلللللة فلللللي النسلللللبة املئويلللللة 4للللللر  باملسلللللتخلص )ا -2

فبلغلت نسلبة  Cوفيتلامين  TAومقدار الحموضلة الكليلة للثملار TSSللمواد الصلبة الذائبة 

 على التوالي. %133.8و %66و %61الزيادة 
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ميلللللللللللللثم عبلللللللللللللاس مكلللللللللللللي عللللللللللللللي  5

 املطرود

 

أ.م.د. تركللللللي مفللللللتن 

 سعد

 

دراسللللللللة بكتريولوجيللللللللة مليللللللللاه بحيللللللللرة سللللللللاوه و 

 تربتها الشاطئية 

 

 : لخالصـــةا

ان الدراسة  حيث 2013 نيسانوانتهاًء بشهر  2012هذه الدراسة ابتداًء من شهر تموز  يتجرأ        

كانت فصلية حيث تمت عملية عزل وتشخيص االنواع واالجناس البكتيرية من مياه وتربة البحيرة 

 .  2013وانتهاًء بربيع  2012الشاطئية المحاذية لها على اساس الفصول اي ابتداًء من صيف 

 

لكل محطة , واشتملت العينات  )سطح و عمق(  معت العينات من ثالث محطات وبواقع موقعينج        

 . على جمع نماذج من مياه البحيرة وتربتها الشاطئية المحاذية لها 

 

عزلة    54ظهرت نتائج التحاليل البكتريولوجية لمياه البحيرة وتربتها الشاطئية المحاذية لها عزل أ       

ع بكتيرية متنوعة في مياه البحيرة خالل فصل الصيف في كل المحطات والمواقع وبواقع ألجناس وانوا

عزلة بكتيرية من عمق مياه  21عزلة بكتيرية ع زلت من المياه السطحية للبحيرة في حين ع زلت  33

 32ع في تربتها الشاطئية المحاذية لها وبواق بكتيريةعزلة  49البحيرة في كل المحطات , كذلك تم عزل 

عزلة بكتيرية من عمق تربتها في كل  17عزلة بكتيرية ع زلت في تربتها السطحية , وتم عزل 

 المحطات .    

عزلة  38عزلة بكتيرية في مياه البحيرة وبواقع  72اما في فصل الخريف فلقد تم عزل وتشخيص        

عزلة بكتيرية من مياه عمق البحيرة ,  34بكتيرية ع زلت من مياه سطح البحيرة , في حين تم عزل 

عزلة بكتيرية من تربتها الشاطئية المحاذية لها في فصل الخريف وفي كل المحطات  49بينما تم عزل 

 عزلة بكتيرية من عمق تربتها .  27عزلة بكتيرية ع زلت من تربتها السطحية و  22والمواقع وبواقع 

تساقط امطار غزيرة مما ادت الى ارتفاع منسوب  2013-2012وخالل فترة الدراسة شهد شتاء       

مياه البحيرة ونتج عن ذلك زيادة واضحة وكبيرة في نسب تواجد البكتريا خالل هذا الفصل مقارنة 

عزلة  43عزلة ألجناس وانواع بكتيرية متنوعة وبواقع  88بالفصول االخرى , لذا تم عزل وتشخيص 

عزلة بكتيرية من عمق مياه البحيرة , اما عدد العزالت  45لبحيرة وبكتيرية ع زلت من المياه السطحية ل

البكتيرية التي تم عزلها وتشخيصها في تربتها الشاطئية المحاذية لمياه البحيرة في كل المحطات 

عزلة  24عزلة بكتيرية ع زلت من تربتها السطحية و  31عزلة بكتيرية وبواقع  55والمواقع كانت 
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 تها . بكتيرية من عمق ترب

اما فصل الربيع فقد شهد تقاربا نسبيا في عدد عزالته البكتيرية مع عدد العزالت البكتيرية التي تم        

عزلة بكتيرية  69عزلها وتشخيصها  في فصل الخريف وفي كل المحطات والمواقع , حيث تم عزل 

عزلة  31حيرة في حين تم عزل عزلة بكتيرية ع زلت من المياه السطحية للب 38من مياه البحيرة وبواقع 

 24عزلة بكتيرية من تربتها الشاطئية المحاذية لها وبواقع  52بكتيرية من عمق مياهها , وتم عزل 

 عزلة بكتيرية ع زلت من عمق تربتها .  28عزلة بكتيرية في تربتها السطحية و 

الشاطئية المحاذية لها عزل أظهرت النتائج خالل فترة الدراسة الفصلية لمياه وتربة البحيرة        

عزلة بكتيرية من  205عزلة بكتيرية من مياه البحيرة في حين تم عزل وتشخيص 283وتشخيص 

تربتها الشاطئية , ونظرا لكثرة االنواع واالجناس البكتيرية التي تم عزلها وتشخيصها في مياه البحيرة 

بحيرة ساوه كونها تعتبر معلماً سياحيا يرتاده  بالمقارنة مع تربتها , ولألهمية السياحية التي تتمتع بها

الكثير من السياح لغرض العالج , لذلك تم تحديد االنواع واالجناس البكتيرية االكثر تواجداً وسيادةً في 

في مياه البحيرة خالل  % Vibrio alginolyticus 100مياه البحيرة , حيث كانت نسبة تواجد بكتريا 

ي كل المحطات والمواقع التي هي قيد الدراسة , في حين كانت نسبة تواجد فترة الدراسة الفصلية وف

 Staphylococcus, بينما كانت نسبة تواجد كل من بكتريا  Proteus mirabilis   95.83%بكتريا 

aureus   وEscherichia coli   91.67%  . 

لقد تم اجراء تجربة مختبرية خالل فترة الدراسة لمعرفة قابلية مدى تحمل البكتريا االكثر سيادة        

,  %(2.5وتواجدا في مياه البحيرة لملح كلوريد الصوديوم من خالل معاملتها بعدة تراكيز ملحية له 

قابلية تحملها لتراكيز ( واظهرت نتائج التحليل االحصائي تباينا واضحا في مدى  10%,  7.5%,  5%

بين اعداد البكتريا   >0.05Pمن ملح كلوريد الصوديوم , كذلك اظهرت النتائج فروقاً معنوية   ةمختلف

واضحة في اعداد بكتريا النوع  P< 0.05لألنواع التي تم اختبارها  في التركيز الواحد  وفروقاً معنوية 

 في التجربة . او الجنس الواحد للتراكيز المختلفة والمستخدمة 

كذلك د رست بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية وبصورة شهرية خالل فترة الدراسة لمياه      

البحيرة لما لها من عالقة كبيرة في تواجد الكثير من االنواع واالجناس البكتيرية التي تم عزلها 

 وتشخيصها في مياه البحيرة . 
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 الجصاني

 

أ.د. صلباح لطيللف 

 علوان

أ.م.د. فيصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 محبر الطاهر

 

دراسللللللللللللللة ملللللللللللللللرض تعفللللللللللللللن عللللللللللللللرانيص الللللللللللللللذرة 

وامكانيللللللللللللة ( L Zea maysالصللللللللللللفراء ).

 السيطرة عليه بتقنيات مختلفة

 

 الخالصة
هدفت الدراسة إلى عزل وتشخيص الفطريات املسببة لتعفن عرانيص الذرة الصفراء والكشف عن          

دور بعا املستخلصات النباتية و العوامل االحيائية واملجال املغناطيس ي في انبات ونمو نباتات الذرة الصفراء 

 ي الحد من االصابة وامكانية اجراء مكافحة متكاملة للمرض في الحقل ., وكفاءة بعضها ف

تم عزل وتشخيص الفطريات املرافقة لعرانيص الذرة الصفراء وللعروتين الربيعية والخريفية لسنة        

 Aspergillusانواع فطرية وهي كل من  5في محافظة املثنى, ففي العروة الربيعية اظهرت النتائج تواجد  2011

niger 1   وA. niger 2  وA. terreus و A. oryzae . و Penicillium sp وكان اكثرها ترددا وظهورا االنواع التابعة

 .% 37.5و 37.11بنسبة تردد وظهور بلغ على التوالي  A. niger 1وتصدرها النوع  Aspergillusلجنر 

 Aspergillus و  Alternaria alternataاجناس فطرية وهي   6اما في العروة الخريفية فقد تم عزل          

niger 1  و A. oryzae و A. penicilloides و A. terreus . و Dreshlera sp  وFusarium verticelloides  و

Penicillium decumbens  وRhizopus stolonifer  وكان النوع Aspergillus oryzae   اكثرها ترددا وظهورا

على  % 37.49و  28.63بنسبة  Fusarium verticelloidesعلى التوالي تاله الفطر  % 79.16و 30.64بنسبة 

 التوالي .

 .Aفي تثبيط النمو الفطري لكل من االنواع  T.harzaniamاوضحت النتائج كفاءة فطر املقاومة االحيائية        

terreus و A. oryzaeو A. niger 1 و A. niger 2 .املختبرة عند اختبار املقدرة التضادية للفطريات 

مقدرة امراضية عالية  A. niger 2و  A. niger 1اما نتائج اختبار املقدرة االمراضية فقد اظهر كل من        

املئوية لتعفن البذور عند  , في حين كانت النسبة % 100تجاه بذور الفجل اذ بلغت النسبة املئوية للتعفن 

 لكليهما . % A. oryzae 30و  A. terreusكل من 

عند اختبار تأثير املستخلصات املائية الحارة والباردة لقشور الرمان وأوراا السدر والزيتون في النمو        
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مل/  20و 10و 5و 0ز املختبرة وبالتراكي A. niger 2 و A. niger 1 وA. oryzae و  A. terreusالشعاعي لفطريات 

مل/ لتر بأعطاء اعلى نسبة تثبيط ولجميع املستخلصات ,فقد احدث  20لتر وسط غذائي, تفوا التركيز 

مل/ لتر التي بلغت  20عند تركيز  A. niger 2مستخلص اوراا السدر الحار اعلى نسبة تثبيط في نمو الفطر 

 .A    و A. terreusثم تالهما الفطرين  % 33.30 بنسبة تثبيط بلغت A. niger 1,جاء بعده الفطر  % 41.10

oryzae  على التوالي, يليه في الفاعلية مستخلص قشور الرمان الحار والذي   % 16.00و 17.80بنسب بلغت

 A. niger 2, تاله الفطر  A. niger 1مل / لتر عند فطر  20وبالتركيز  % 25.89اعطر اعلى نسبة تثبيط بلغت 

على  % 7.44و 11.11بنسب تثبيط بلغت A. terreus و A. oryzae  , تالهما الفطرين  % 24.11بنسبة تثبيط 

التوالي, اما مستخلص اوراا الزيتون الحار فقد اعطر اقل نسبة تثبيط مقارنة بمستخلص ي اوراا السدر 

لكل  % 0.0وبلغت  A. niger 2 رفي الفط % 18.55مل/ لتر  20وقشور الرمان الحارين والتي بلغت عند تركيز 

 . A. niger 1و A. terreus و  A. oryzae  من 

اما املستخلصات الباردة فقد اعطت اقل نسبة للتثبيط في نمو الفطريات مقارنة باملستخلصات الحارة        

ارد , تاله ولجميع الفطريات املختبرة وعند جميع التراكيز في مستخلص قشور الرمان الب % 0.0والتي بلغت 

  % 0.0وبنسب تثبيط  A. niger 2عند فطر  % 16.66مستخلص اوراا الزيتون البارد بنسب تثبيط بلغت 

مل / لتر  20, ثم مستخلص اوراا السدر البارد عند تركيز  A. niger 1و A. terreus و A. oryzae  لكل من 

و  A. terreusو A. niger 2 لفطريات .  % 0.0و  2.22و  16.10و  A. niger 1في الفطر  % 18.80وبنسب تثبيط 

A. oryzae . على التوالي 

اما تأثير املستخلصات في عدد الرؤوس الكونيدية املتكونة للفطريات املختبرة فان نوع املستخلص قد اثر         

في نسبة  تكون الرؤوس, اذ اظهرت النتائج تفوا مستخلص قشور الرمان الحار معنويا على جميع 

تاله  % 39.86ستخلصات في النسبة املئوية لتثبيط عدد الرؤوس الكونيدية للفطريات املختبرة بمعدل بلغ امل

و  34.50مستخلص اوراا الزيتون البارد والسدر الحار و السدر البارد والرمان البارد بمعدالت تثبيط بلغت 

الزيتون الحار اقل معدل للتثبيط  على التوالي , في حين اعطر مستخلص اوراا % 30.71و  31.37و  33.90

 . % 29.69بلغ 

اجريت تجربة اولية  النتخاب افضل مدة مغنطة تتعرض اليها بذور الذرة الصفراء وبقوة شد         



 4دقيقة  فقد تفوقت املدة  30و  16و  4و  2و  0كاوس, وكانت املدد الزمنية للتعريا هي  750مغناطيسية 

سم  6.68و  % 100الرويشة والجذير و وزن رطب لبادرات الذرة الصفراء بمعدالت دقيقة في % لالنبات وطول 

سم و  4.3سم و  2.9و  % 60غم على التوالي مقارنة بمعدالت معاملة السيطرة والتي بلغت  0.94سم و  8.5و 

 غم على التوالي . 0.75

التربة قبل الزراعة قد حسن  اظهرت تجربة السنادين ان اضافة مستخلص قشور الرمان املائي مع       

مقارنة بالتربة غير الحاوية على  % 83.30معنويا في النسبة املئوية النبات نباتات الذرة الصفراء بنسبة بلغت 

كاوس وغير  1600وبالسقي  باملياه املمغنطة شدة  % 69.95مستخلص قشور الرمان والتي اعطت نسبة انبات 

غم / كغم تلتها 5بتركيز  A. terreusاملمغنطة,  كما وتبين من النتائج تفوا املعامالت الحاوية تربتها على الفطر 

غم / لتر, بوجود مستخلص قشور الرمان املائي واملروية باملياه  5تركيز  S. cerevisiaeمعاملة فطر الخميرة  

كاوس في اعطاء افضل مؤشرات نمو في طول املجموعين الخضري والجذري والوزنين  1600ملمغنطة شدة ا

 الرطب والجاف واملساحة الورقية وعدد االوراا مقارنة بمعاملة السيطرة . 

اظهرت التجربة الحقلية ان برنامج املكافحة املكون من مغنطة البذور قبل الزراعة ومياه السقي ور         

غم/ لتر ماء ,او عند  20العرانيص في دورها الحليبي بمستخلص قشور الرمان واوراا السدر املائيين تركيز 

غم / لتر ماء( واملاء املمغنط , قد ادى إلى التقليل من النسبة املئوية  0.5رشها بحاما الساليساليك تركيز )

 مقارنة بمعاملة السيطرة . لالصابة والنسبة املئوية لشدة االصابة باالعفان في العرانيص
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 املوسوي    

 

أ.د. تركللللللللللللللي مفللللللللللللللتن 

 سعد 

أ.م.د. نهلللللللاد كلللللللاظم 

 خلف

 

تلللللللللللللأثير مستخلصلللللللللللللات بلللللللللللللذور نبلللللللللللللات النللللللللللللليم 

Azadirachta indisa A.Juss  نبلللات قلللرن

فللللي مقاومللللة  lbicella lutea Stapfالغللللزال 

 Aleroclavaذبابللللللة الياسللللللمين البيضللللللاء 

jasmine Takahashi على الحمضيات 

 المستخلص

فات آلحدى اإ Takahashi Aleuroclava jasmine)) الياسمين البيضاء ةتعد ذباب   

من العراق في الوقت الحاضر  ةالتي تصيب الحمضيات في مناطق مختلف ةالحشري

 .ةعلى المبيدات التقليدي الكلي عتمادإلبسبب ا ةوالزالت مكافحتها تواجه صعوبات متعدد

أظهرت نتائج الدراسة الحالية ان المستخلصات المائية )ماء حار, ماء بارد( ألوراق    

قد أعطت فعالية مقبولة في مقاومة األدوار المختلفة  Ibicella luteaرن الغزال نبات ق

إذ بلغت نسبه الهالك التراكمية  Aleuroclava jasmineلحشرة ذبابة الياسمين البيضاء 

 %25.33وللبالغات  26.67%بإستخدام مستخلص الماء الحار لحوريات الطور الرابع 

لذي بلغت فيه نسبه الهالك التراكمي لحوريات الطور مقارنٍة بمستخلص الماء البارد ا

على التوالي, أما البيض  %80عند التركيز  %22.66وللبالغات  %20الرابع لآلفة 

المعامل فقد أظهرت النتائج إن هناك تأثيراً واطئ المعنوية في نسبه الهالكات التراكمية 

خلص الماء البارد الذي بلغت مقارنٍة بمست %10والتي بلغت في المستخلص المائي الحار 

 للبيض بعمر ستة ايام على التوالي. %80عند التركيز  %6فيه نسبه الهالك التراكمي 

بين نسب الموت والتركيز  ةطردي ةوجود عالق الدراسة نتائجمن الناحية األخرى بينت     

 (يثانولاإل)أن المستخلص الكحولي بينت الدراسة  ة لآلفة,إذالمختلف ألدوارالمستخدم  ضد ا

من  في نسب الموت كان أكثر تأثيرا  Ibicella lutea ألوراق نبات قرن الغزال

لحوريات الطور  ةالهالكات التراكمي ةبلغت نسب , إذ ان(الهكس)المستخلص الكحولي 

 %80 مقارنة بمن المعامله  ةساع 72بعد مرور  %80عند أعلى تركيز  %100الرابع 

وأظهرت  ,عند نفس التركيزو ةمن المعامل ةساع 72بعد  (الهكسان) الكحولي خلصمستلل

باستخدم المستخلص الكحولي  نسب القتل التراكمي نتائج البالغات تفوقا واضحا في

 80%عند التركيز  100%إذ بلغت نسبه الموت  ألوراق نبات قرن الغزال)اإليثانول( 

 %40عند التركيز  %100ساعه من المعاملة وكذلك بلغت نسبه الموت  48وبعد مرور 

ساعة من المعاملة مقارنة بنسب الموت المتحققة بأستخدام المستخلص الكحولي  72بعد 

ة, اما من المعامل ةساع72بعد مرور  %80عند تركيز  96.00%)الهكسان( والتي بلغت 

يثانول( ألوراق نبات قرن الغزال فقد بالنسبة للبيض المعامل بالمستخلص الكحولي )اإل

مقارنة بمستخلص )الهكسان( بنسبه بلغت  15.33%بلغت نسبة الهالكات التراكمية 

 للبيض بعمر ستة أيام على التوالي. %80عند اعلى تركيز  13.33%

 أفضل A.indica النيم نبات لبذور (يثانول)اإلالمستخلص الكحولي وبينت الدراسة إن    

بلغت نسب موت حوريات إذ , (الهكسان)بالمستخلص الكحولي  ةٍ مقارن الكات في نسب اله

عند تركيز  100%و  ةمن المعامل ةساع 48بعد  %80تركيز  عند100% الطور الرابع 
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 نسب القتل فيه بلغتالذي  (الهكسان)بمستخلص  ةٍ , مقارنةمن المعامل ةساع 72بعد  60%

لتأثير المستخلص  ةاما بالنسبة, من المعامل ةساع72بعد  %80, 60عند تركيز  100%

وجود تأثير  الحالية فقد أظهرت النتائج على البالغات المعاملة النيم نبات الكحولي لبذور

عند  %100القتل  ةبلغت نسبإذ  (هكسانال و األيثانول)متقارب للمستخلص الكحولي 

. للمستخلصين األيثانول, هكسان ةمن المعامل ةساع 24صعودا بعد مرور  40%تركيز 

بينما بلغت نسبه هالك البيض المعامل بالمستخلص الكحولي )اإليثانول( لبذور نبات النيم 

مقارنة مع مستخلص )الهكسان( التي بلغت فيه نسبه الهالك  80%عند تركيز  24.00%

 للبيض بعمر ستة ايام وعند نفس التركيز المستخدم. 18.00%التراكمي 

ة أن المستخلصات المائية )ماء حار,ماء بارد( الحقليالدراسة  ت نتائجأظهرين في ح   

قد أثرت على اآلفة بشكل مقبول إذ بلغت   Ibicella lutea ألوراق نبات قرن الغزال

نسبه الهالكات التراكمية بأستخدام مستخلص الماء الحار لحوريات الطور الرابع 

اء البارد الذي بلغت فيه نسبة الهالك التراكمي مقارنة بالم 22.67%وللبالغات  16.67%

على التوالي,  %80عند تركيز  20.00%و  %13.33لحوريات الطور الرابع وللبالغات 

للماء البارد عند  %4.67للماء الحار و  %6.67أما البيض المعامل بلغت نسبة الهالكات 

 وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع بقية المستخلصات. % 80تركيز 

للمستخلصين الكحوليين اإليثانول, هكسان  ةفعاليه واضحوبينت النتائج أيضا أن هناك    

بلغت نسبه إذ  على األدوار المختلفة لذبابة الياسمين البيضاء لنباتي قرن الغزال , النيم

 80.00%ألوراق نبات قرن الغزال  (اإليثانول)للمستخلص الكحولي  ةالهالكات التراكمي

ساعه من 72بعد  %80للبالغات عند أعلى تركيز  %85.33الرابع و  لحوريات الطور

 70.00%بلغت  ( والتيهكسان)ال ة, مقارنة بنسب الموت المتحققة من أستخدامالمعامل

عند نفس  ة ومن المعامل ةساع 72للبالغات بعد  %73.33لحوريات الطور الرابع و 

 للبيض المعامل بالمستخلصين, وأعطت نتائج الدراسة نسب قتل متساوية التركيز

 80%عند تركيز 12.00%والتي بلغت الكحوليين اإليثانول, هكسان لنباتي قرن الغزال 

 للبيض بعمر ستة ايام.

بينت الدراسة ظهور زياده واضحة  النيم فقد نبات للمستخلص الكحولي لبذور ةأما بالنسب   

و  %86.67 (اإليثانول)دام بلغت هذه النسب بأستخحيث  في نسب الهالكات التراكمية

عند أعلى تركيز  ةمن المعامل ةساع 72للبالغات بعد لحوريات الطور الرابع و  90.67%

لحوريات الطور الرابع  %80.00 ةفقد بلغت هذه النسب ان(لهكس)اأما  على التوالي, 80%

, أما بالنسبة للبيض المعامل لنفس التركيز ةمن المعامل ةساع 72للبالغات بعد  92.00%و 

فقد أعطت نتائج الدراسة نسبه هالك متقاربة للمستخلصين )اإليثانول, هكسان( لبذور نبات 

 للبيض بعمر ستة ايام. %80عند تركيز 15.00% و %16.00النيم والتي بلغت 
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  الحسااي 

 

 

أ.م.د. فيصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 محبر الطاهر

 

 

تللللللللأثير مواعيللللللللد الزراعللللللللة فللللللللي نمللللللللو وحاصللللللللل 

تراكيللللللللللب وراثيللللللللللة مختلفللللللللللة مللللللللللن محصللللللللللول 

 L  .sativa Avenaالشوفان 

 المستخلص

 

في حقل احد المزارعين في  2013-2012خالل الموسم الشتوي  تجربة حقليةنفذت 

يم استجابة يلتق , المثنى(, مركز محافظة  ةكم شمال مدينة السماو 25)  ةقضاء الرميث

  (Wild oat وCarrolup و  Wallaro ):  هي من الشوفان وراثيةتراكيب  ةثالث

كانون األول ( 1تشرين الثاني و 15و1تشرين األول و 15و1) هية مواعيد زراع ةخمسل

 وبثالثة مكررات . R.C.D.B)بتجربة عامليه وفقا لتصميم القطاعات العشوائية الكاملة )

أعطيا أفضل استجابة  Wallaro وCarrolup  نبينت النتائج أن التركيبين الوراثيي

لصفات النمو)ارتفاع النبات و عدد أشطاء النبات وحاصل العلف االخضر والجاف( وتفوقا 

 و  8.55في حاصل الحبوب حيث أعطيا أعلى متوسطين لحاصل الحبوب بلغا 

 1-طن . هـ 23.79و  24.73, وأعلى متوسطين للحاصل الحيوي بلغا 1-طن . هـ 8.44

أعلى متوسط لدليل  Wallaroعلى التتابع , وسجل التركيب الوراثي للتركيبين الوراثيين 

في نسبة بروتين  Wild oat, بينما تفوق التركيب الوراثي  % 36.74الحصاد بلغ 

 . %11.79الحبوب والتي بلغت 

( حيث أعطى 1/11أما عن مواعيد الزراعة فقد أظهرت النتائج تفوق الموعد الثالث) 

مو )عدد االشطاء و حاصل العلفين األخضر والجاف( , في حين أفضل استجابة لصفات الن

( أعلى متوسطين الرتفاع النبات ومساحة ورقة العلم , بينما 1/10سجل الموعد األول)

 1-طن . هـ 9.25( أعلى متوسط لحاصل الحبوب بلغ 1/11أعطى الموعد الثالث )

( أعلى متوسط 15/11), وسجل الموعد الرابع 1-طن . هـ 27.26والحاصل الحيوي بلغ 

لتلك  متوسطاقل ( 1/12الخامس)أعطى موعد الزراعة , و % 40.64لدليل الحصاد 

 . % 12.15لنسبة المئوية للبروتين بلغ  متوسطالصفات وأعلى 

التداخل بين موعد الزراعة والتراكيب الوراثية تأثيراً معنوياً في بعض صفات النمو  أظهر

(  Carrolupالتركيب الوراثي  xيفة ) الموعد الثالث وحاصل الحبوب , إذ أعطت التول

أعلى متوسطين لحاصلي العلفين األخضر والجاف , وأعلى متوسط لحاصل الحبوب بلغ 

10.55  

, بينما أعطت التوليفة) الموعد الرابع  1-طن . هـ 32.40والحاصل الحيوي بلغ  1-طن .هـ

x  التركيب الوراثيWallaro  وسجلت  % 48.25( أعلى متوسط لدليل الحصاد بلغت ,

 التوليفة 

  % 12.40لى نسبة البروتين بلغت ( أع Wild oatالتركيب الوراثي  x) الموعد الخامس 
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 عنوان البحث اسم املشرف اسم الباحث ت

رشلللللللا حميلللللللد عكلللللللاب حسلللللللين  9

      الزريجاوي   

 

أ.د. تركللللللللللللللي مفللللللللللللللتن 

 سعد

د. فللللللللللللللللالح حسللللللللللللللللن 

 عيس ى

 

 تأثير اسمدة مختلفلة ومسلتخلص الكجلرات 

 فلللللللي نملللللللو وحاصللللللللل  جينلللللللين ملللللللن الطماطللللللللة 

esculentum Mill )) Lycopersicon    )) 

 المستخلص

والتي جامعة المثنى /ث الزراعية التابعة لكلية الزراعة ابحاالفي محطة  تجربةال نفذت     

-2013خالل الموسم ) تقع على نهر الفرات في قرية الـــ بندر تحت الزراعة المحمية

دراسة تأثير األسمدة العضوية المختلفة ومستخلص الكجرات على هجينين  ( بهدف2012

.تضمنت تأثير األسمدة العضوية  Lycopersicon esculentum Millمن الطماطة 

 Kكغم/هكتار لكل من 140,120,120بست مستويات هي ) بدون تسميد , سماد كيميائي

على هيئة يوريا بالتتابع ,  Nعلى هيئة سوبر فوسفات الكالسيوم و Pو 4SO2Kعلى هيئة

سم من التربة قبل 30على اساس وزن التربة ولعمق  %5مخلفات أبقار اضيف بكمية

سم من التربة قبل 30على اساس وزن التربة ولعمق  %5الزراعة , بتموس اضيف بكمية

( وتأثير الرش بثالث تراكيز من مستخلص 2مل/م1, بايوهيومك2غم/م2الزراعة, هيوبست 

وطبقت التجربة  Waaedو Alysteغم/لتر( لهجيني الطماطة  0,2,4هي )الكجرات 

وبثالث  RCBDباسلوب التجارب العامليه وباستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

نباتات ,وقورنت المتوسطات باستعمال اختبار  8مكررات وتضمنت كل وحدة تجريبية 

L.S.D  ويمكن تلخيص النتائج بما يأتي : 0.05عند مستوى احتمال- 

 الهجن  -أوال:

في متوسط  Waaedمعنويا على الهجين  Alysteصفات النمو الخضري تفوق الهجين -1

ارتفاع النبات وعدد األوراق والمساحة الورقية والوزن الجاف للمجموع الخضري اذ بلغ 

غم. 1,210.50-تغم. نبا2,950دسم1,171.69-ورقة. نبات 1,30.97-سم. نبات251.93)

 . Alyste( بالتتابع للهجين1-نبات

في عدد األزهار  Waaedمعنويا على الهجين  Alysteصفات التزهير تفوق الهجين -2

( على %1,74.80-زهرة. نورة9.123للعنقود الزهري ونسبة األزهار العاقدة بلغت )

 التتابع .

في عدد الثمار وحاصل  Waaedعلى الهجينAltsteتفوق الهجين -الصفات االنتاجية   -3

كغم. 1,2447-كغم. نبات1,2.558-ثمرة. نبات40.47النبات الواحد والحاصل الكلي اذ بلغ )

 ( على التتابع.1-البيت

في تركيز النيتروجين,  Waaedعلى الهجين Alysteالصفات النوعية تفوق الهجين  -4

 (على التتابع .%2.61,0.44,2.98والفسفور, والبوتاسيوم في الثمار اذ بلغ)

 

 المعامالت التسميدية -ثانيا: 

صفات النمو الخضري معاملة التسميد الكيميائي تفوقت معنويا في المساحة الورقية -1 

file:///C:/Users/Maan%20The%20Predator/Desktop/قاعدة%20بيانات%202011-%202012/رشا%20حميد%20عكاب
file:///C:/Users/Maan%20The%20Predator/Desktop/قاعدة%20بيانات%202011-%202012/رشا%20حميد%20عكاب


1-غم. نبات2,1040دسم197.94والوزن الرطب والوزن الجاف للنبات بلغت )

 ( بالتتابع.1-غم. نبات237.64,

يميائي في عدد االزهار في العنقود الزهري صفات التزهير تفوقت معاملة التسميد الك-2

 ( بالتتابع .%1,72.92-زهرة. نبات9.729ونسبة األزهار العاقدة فبلغت )

الصفات االنتاجية تفوقت معاملة التسميد الكيميائي في متوسط وزن الثمرة والحاصل  -3

 ( على التتابع .1-كغم. البيت1,2704-غم. ثمرة91.72الكلي بلغت)

وعية تفوقت معاملة التسميد بمخلفات األبقار في صفة النسبة المئوية للمواد الصفات الن-4

( وتفوقت معاملة التسميد الكيميائي في تركيز النيتروجين % 4.69الصلبة الذائبة فبلغت)

           ( على التتابع . %0.52,3.48, 3.05والفسفور والبوتاسيوم في الثمار بلغت )

 مستخلص الكجرات-ثالثا:

غم كجرات /لتر ماء( تفوق معنويا في 4صفات النمو الخضري الرش بالمستخلص ) -1

1-سم. نبات249.75متوسط ارتفاع النبات والمساحة الورقية والوزن الرطب للنبات فبلغ )

 ( على التتابع .1-غم. نبات2,921دسم179.83,

معامالت غم كجرات/لتر ماء( تفوق على بقية ال4صفات التزهير الرش بالمستخلص )-2

 ( . 1-زهرة. نبات9.116في عدد االزهار في العنقود الزهري فبلغ )

غم كجرات/لتر ماء( في عدد 4الصفات االنتاجية تفوقت معاملة الرش بالمستخلص)-3

ثمرة.  42.56الثمار ومتوسط وزن الثمرة وحاصل النبات الواحد والحاصل الكلي اذ بلغ )

 ( بالتتابع . 1-كغم. البيت2575, 1-نبات كغم. 1,2.595-غم. ثمرة  1,88.69-نبات

 

 

 

 

 االسمدة( xالتداخل الثنائي )الهجن  -رابعا:

)سماد كيميائي( في صفة الوزن Alyste x T2صفات النمو الخضري تفوقت معاملة -1

 ( .1-غم .نبات277.82الجاف والتي بلغت)

صفة عدد )سماد كيميائي( في Alyste x T2صفات النمو الزهري تفوقت معاملة -2

 (.1-زهرة .نورة10.837االزهار في العنقود الزهري والتي اعطت )

)مخلفات ابقار( في حاصل النبات Alyste x T3الصفات االنتاجية تفوقت معاملة -3

 ( بالتتابع .1-كغم.للبيت2725,  1-كغم .نبات3.117الواحد والحاصل الكلي بلغ)

د كيميائي( في تركيز النيتروجين )سماAlyste x T2الصفات النوعية تفوقت معاملة-4

 ( بالتتابع .%3.54,  %3.10والبوتاسيوم بلغ)

 مستخلص الكجرات( xالتداخل الثنائي )االسمدة  -خامسا:

غم كجرات/لتر ماءx B3(4 ))سماد كيميائي( T2صفات النمو الخضري تفوقت معاملة -1

 ( .2دسم216.23في صفة معدل المساحة الورقية بلغ )

غم كجرات/لتر ماءx B3(4 ))سماد كيميائي( T2صفات النمو الزهري تفوقت معاملة -2

 ( . 1-زهرة. نورة10.633في صفة عدد االزهار في العنقود الزهري حيث بلغت )

غم كجرات/لتر ماء( في 4)x B3)سماد كيميائي( T2الصفات االنتاجية تفوقت معاملة  -3



 ( .1-كغم .نبات0353.صفة حاصل النبات الواحد والتي اعطت )

 مستخلص الكجرات( xالتداخل الثنائي )الهجن -سادسا:

غم كجرات/لتر ماء( في ارتفاع 4)Alyste x B3صفات النمو الخضري تفوقت معاملة -1

ورقة.   31.31سم ,260.53النبات وعدد االوراق والمساحة الورقية والوزن الجاف )

 ( .1-غم زنبات223.39, 2دسم189.69, 1-نبات

غم كجرات/لتر ماء( في عدد 4)Alyste x B3صفات النمو الزهري تفوقت معاملة -2

 ( بالتتابع .%83.37, 1-زهرة.نورة9.766االزهار ونسبة االزهار العاقدة والتي اعطت )

غم كجرات/لتر ماء( في عدد الثمار 4)Alyste x B3الصفات االنتاجية تفوقت معاملة  -3

 ( .1-رة .نباتثم49.48في النبات والتي اعطت )

 مستخلص الكجرات(  xاالسمدة xالتداخل الثالثي )الهجن -سابعا:

غم x  B3(4)سماد كيميائي(Alyste x T2صفات النمو الخضري تفوقت معاملة -1

 ( .2دسم237.70كجرات/لتر ماء( في المساحة الورقية وكانت)

غم x  B3(4)سماد كيميائي(Alyste x T2صفات النمو الزهري تفوقت معاملة  -2

زهرة. 12.333كجرات/لتر ماء( في عدد االزهار في العنقود الزهري والتي اعطت)

 ( .1-نورة

غم كجرات/لتر x B3(4)بتموس( Alyste x T4الصفات االنتاجية تفوقت معاملة  -3

 ( .1-ثمرة .نبات73.43ماء( في صفة عدد الثمار في النبات بلغ )

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عنوان البحث املشرفاسم  اسم الباحث ت

 اسددددددددم عاجددددددددك  ددددددددااو   10
               ب يرالزيادي

 

أ.د. يللللللللللاس خضللللللللللير 

 عباس 

د. يحيلللللللللللى كريلللللللللللدي 

 جالب

 

تللللللللللللللللللأثير التسللللللللللللللللللميد النيتروجينللللللللللللللللللي واللللللللللللللللللللر  

بمسلللللللللللتخلص الثلللللللللللوم فلللللللللللي النموالخضلللللللللللري و 

حاصللللللللللللل الزيللللللللللللت الطيللللللللللللار لنبللللللللللللات النعنللللللللللللاع 

. وصللللللفاته Mentha piperita Lالفلفلللللللي 

 ومكوناته الكيميائية

 الخالصة

 

كلية الزراعة لالتابعة  ()منطقة آل بندر /الزراعية  البحوثنفذت التجربة في محطة       

كم عن مركز مدينة  2الواقعة على ضفاف نهر الفرات وتبعد مسافة  - جامعة المثنى -

بهدف دراسة تأثير التسميد النيتروجيني   29/12/2012  -  10/9للفترة   السماوة 

لنبات النعناع الفلفلي     الزيت الطيار حاصلمستخلص الثوم في النمو الخضري وبرش الو

Mentha piperita L. وقد شملت التجربة  ست عشرة ميائيةوصفاته ومكوناته الكي .

 أضيفت معاملة هي عبارة عن التداخالت بين مستويات مختلفة من التسميد النتروجيني

والرش بمستخلص الثوم   1-.هكتار Nكغم  150 و 100 و 50 و 0على هيئة يوريا هي 

 رشت على المجموع الخضري 1-مل.لتر  7.5 و 5 و 2.5 و 0بتراكيزمختلفة هي 

وبمعدل ثالث رشات خالل موسم النمو . أستخدم في تنفيذ التجربة التصميم  للنباتات

وبثالثة مكررات وقورنت المتوسطات حسب أختبار أقل فرق  C.R.Dالعشوائي الكامل 

 : ويمكن تلخيص النتائج بما يأتي 0.05معنوي عند مستوى احتمال 

 

صفات النمو جميع في معنويا  1-.هكتارNكغم  150تفوقت النباتات المعاملة بمستوى  -1

المدروسة  ارتفاع النبات و عدد األفرع الجانبية و عدد األوراق الكلي  و  الخضري

المساحة الورقية للنبات و الوزنين الطري والجاف للمجموع الخضري  و محتوى 

ة الكلوروفيل في األوراق و النسبة المئوية للنتروجين في األوراق  والنسبة المئوي

ورقة  140.07فرعا و  19.98سم  و   31.08للكاربوهيدرات الذائبة الكلية والتي بلغت

و  % 5.54و  2مايكروغرام.سم 22.63غم و  2.47غم و  17.82و  2سم 700.35و 

الى أن النسبة المئوية للزيت وضحت النتائج , على التوالي . أ  % 64.88

لنتروجيني المضاف أذ تفوقت النباتات الطيارالمستخلص وكميته قد تأثرتا بالتسميد ا

معنويا في النسبة المئوية للزيت الطيار وكميته  وكانت    1-.هكتار Nكغم 150المعاملة بـ 

 بالسمادمعاملة النباتات ال تتفوقعلى التوالي .  و  1-لتر.هكتار 20.91و  1.01%

في الصفات النوعية للزيت الطيار  معنويا 1-.هكتار Nكغم  150بمستوىالنتروجيني 

,  0.783( والتي كانت نكسار, معامل اال., كثافة الزيت الوزن النوعي)المدروسة  

  . , على التوالي  1.46670,  1-ملغم.مايكروليتر 9137.0

أوضحت نتائج الدراسة أن لتراكيز الرش بمستخلص الثوم تأثير معنوي في صفات   - 2

في ارتفاع النبات  و عدد  1-مل. لتر 5النباتات المعاملة  بتركيز  النمو الخضري إذ تفوقت

والوزنين الطري والجاف للمجموع الخضري   والمساحة الورقية  1-األوراق الكلي .نبات

file:///C:/Users/Maan%20The%20Predator/Desktop/قاعدة%20بيانات%202011-%202012/قاسم%20عاجل%20شناوة
file:///C:/Users/Maan%20The%20Predator/Desktop/قاعدة%20بيانات%202011-%202012/قاسم%20عاجل%20شناوة


 و  ورقة 114.47و  سم 27.51 والنسبة المئوية للنتروجين في األوراق والتي بلغت

على التوالي . بينما تفوقت  , %3.92غم و  1.75غم و  12.20 و 2سم 572.38

و محتوى  1-في عدد األفرع الجانبية.نبات 1-مل.لتر 7.5النباتات المعاملة بالتركيز

الكلوروفيل في األوراق والنسبة المئوية للكاربوهيدرات الذائبة الكلية  والتي بلغت 

 على التوالي . وتفوقت النباتات % 65.15و  2مايكروغرام.سم 19.06فرعا و  16.18

معنويا في نسبة الزيت الطيار وكميته  1-مل. لتر 5المعاملة  بمستخلص الثوم بتركيز 

 على التوالي .   1-.هكتارلتر 14.72و  % 0.91.وبلغا 

أعطت التداخالت بين مستويات التسميد النتروجيني ورش تراكيز مستخلص الثوم    -3 

 Nكغم  150أذ تفوقت النباتات المعاملة بــــ  زيادة معنوية في صفات النمو الخضري ,

معنويا في جميع صفات النمو الخضري  1-مل. لتر 5 مستخلص الثوم بتركيزو  1-.هكتار

المدروسة . أظهر التداخل بين التسميد النتروجيني والرش بمستخلص الثوم تأثيرا 

لمستوى السمادي معنويا في النسبة المئوية للزيت الطيار وكميته إذ أعطى التداخل ا

أعلى القيم في تلك الصفتين  1-مل. لتر 5مستخلص الثوم بتركيزو  1-.هكتار Nكغم  150

  . 

المستخلص من أوراق النبات توغرافي للزيت الطيار وبينت نتائج التحليل الكروم -4

 Nكغم  150لتحديد المركبات الفعالة أن النباتات المعاملة  بمستوى التسميد النتروجيني 

قدأعطت أعلى نسب من مركبات  1-مل. لتر 5مع الرش بمستخلص الثوم بتركيز  1-كتار.ه

و  %39.41بلغت  limoneneو الليمونين   mnthonو المنثون   mentholالمنثول 

 على التوالي . %6.51و  21.87%
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جلللللللللابر جاسلللللللللم ابلللللللللو طليشلللللللللة  11

 شناوه العارض ي
أ.د. تركللللللللللللللي مفللللللللللللللتن 

 سعد 

د. فلللللللللللللالح حسلللللللللللللن  

 عيس ى

ثللللللللللأثير التسللللللللللميد النتروجينللللللللللي والفوسللللللللللفاتي 

وملللللللللللللللللللللللددالري فلللللللللللللللللللللللي النموالخضريلشلللللللللللللللللللللللجيرة 

 . Jatropha  curcas Lاتروفاالج

 المستخلص

( م  2013في قضاء الحمزة  الواقع في محافظة القادسية خالل العام ) التجربةنفذت 

والتسميد   1 -. هـ N( كغم200,  100,  0معرفة تاثير التسميد النتروجيني ) ل

ايام  10ايام ,  5ري  ) لل مددوثالث   1-. هـ5O2P( كغم 400,  200,  0الفوسفاتي ) 

في صفات النمو الخضري لشجيرة الجاتروفا, باستعمال نظام الري بالتنقيط يوم( 15,

العشوائية الكاملة نفذت التجربة باسلوب التجارب العاملية باستخدام تصميم القطاعات 

(C B D R)  وكل وحدة تجريبية تحتوي على نبات واحد . ويمكن  وبثالث مكررات

   النتائج بما ياتي. تلخيص اهم

عدد   معنويا في 1-.هـNكغم 100بالمستوى  النتروجينياثرت اضافة السماد     - 1

فرع    5.77مساحة الورقة  بلغ ) ,, قطر الساق , كثافة النبات االفرعاالفرع ,طول 

 ( على التتابع.   2سم 95.63,  2سم362.2سم , 1.44سم, 59.25,

في اغلب صفات النمو  1-. هـ 5O2Pكغم  200لفسفور تفوق المستوى السمادي ل   -2

ارتفاع النبات , عدد االفرع , مساحة الورقة ,النسبة  )حيث اعطى اعلى معدل في

 27.43, 2سم 95.88,  فرع 5.92سم ,78.86)في االوراق المئوية للمادة الجافة 

  والي.( على الت%

في ايام ( على باقي المعامالت معنويا  5) مدةتفوقت معدالت النباتات المروية في ال    -3

فرع  6.03, مساحة الورقة  )  قطر الساق,عدد االوراق ,  عدد األفرع , طول األفرع 

 مدة وتفوقت. والي ( على الت2سم 98.55 ورقة,  7.143 , سم 1.50, سم  63.59,

,والنسبة المئوية  محتوى الكلوروفيل في األوراق الري ) عشرة ايام ( في صفات 

,   % 28.22) للنتروجين في االوراق , والنسبة المئوية للفسفور في االوراق 

  والي.( على الت 0.591%,  3.64%

ايام (  5الري )  مدة,  و1-هـ  Nكغم 200سجلت النباتات المسمدة بالمستوى     -4

احة الورقة , نسبة اعلى معدل في صفة ارتفاع النبات , عدد االفرع ,عدد االوراق , مس

فرع  6.33سم ,  90.95النتروجين في االوراق , نسبة الفسفور في االوراق  بلغ )

 ( على التتابع  . % 080.6,  % 4.14, 2سم 8104.6ورقة ,  1.149,

كغم  400يوم ( ومستوى سماد الفوسفاتي  5ة )مدسجلت النباتات المروية في ال    -5

5O2P مساحة   اعلى معدل في صفات ارتفاع النبات ,عدد االفرع,عدد االوراق, 1-هـ

( على 2سم 8102.5,  1-نبات  ورقة 154.0فرع , 26.2سم , 34.58الورقة بلغ )

اعطت النباتات بينما    وكان هناك تاثير معنوي واضح في الصفات المذكورة.التتابع 

 اعلى معدل معنوي في  1-هـ 5O2Pكغم  200,  1-. هـNكغم  100المسمدة بالمستوى

  والي.( على الت2سم 88210. , 2سم 364.6) امساحة الورقة  بلغ , كثافة النبات 
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اثر التداخل الثالثي بين عوامل الدراسة تأثيراً معنوياً في الصفات المدروسة إذ     -6

 1-.هـNكغم  200ايام(  والمسمدة بالمستوى  5ة )مدأعطت النباتات المروية في ال

سم  98.03) ااعلى معدل الرتفاع النبات ومساحة الورقة بلغ 1-هـ 5O2Pكغم  400,

 .( على التتابع  2سم 0112.7,
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عبدددددددالكريم عبدالحسددددددي   12
 سلما 

د. نهلللللللللللللللللللللاد كلللللللللللللللللللللاظم 

 خلف

تقيللللللللليم كفلللللللللاءة بعلللللللللا املبيلللللللللدات االحيائيلللللللللة 

والطبيعيللللللللللللللللللة فللللللللللللللللللي مقاومللللللللللللللللللة حفلللللللللللللللللللار اوراا 

 الطماطللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة

 Tuta absoluta (Meyrick 1917) 

(Lepidoptera :Gelechiidae) 

 تحت الظروف املختبرية والحقلية

 المستخلص

   لمعرفة تأثير اوراق نبات قرن الغزال 2013-2012اجريت هذه االدراسة للفتره    

Ibicella  

 lutea  وبكترياBacillus thuringiensis  على االدوار المختلفة حشرة حفار اوراق

 في المختبر والحقل.Tuta absulota الطماطه 

تبين من اجراء التجارب تحت الظروف المختبرية  تأثير البكتريا على ادوار الحشره      

اقل نسبة تفقيس لبيض الحشرة  B. t.sفي المختبر تاثيرا معنوبيا حيث حققت العزله  

لليرقات اعلى نسبة قتل  k   B. t.. بينما حققت العتره  4-10( عند التخفيف 25.5%)

حيث   B. t. e( عند التخفيف نفسه, وكانت اعلى نسبة القتل للبالغات للعزلة 76%)

 عند نفس التخيف. %61وصلت الى 

وبينت الدراسة ان لوقت التعرض تأثير معنوي على نسب الهالك  لليرقات والبالغات    

, بينما  للبالغات( %48.8لليرقات و  %70.7ساعة )  72حيث كانت نسبة الهالك عند 

للبالغات اما نسب  %36.6لليرقات و  %54.8ساعة   48كانت نسب الهالك عند 

 للبالغات .   % 25.9لليرقات  و  %41.6ساعة  24الهالك بعد 

اظهرت الدراسة تأثيرأً معنوياً للمستخلصات المائية )الماء الحار والبارد( على نسبة    

. بينما  %80ء البارد عند تركيز للما %53و  %34فقس البيوض فقد كانت النسب 

للماء البارد عند تركيز  %44.6للماء الحار و  %69وصلت اعلى نسبة هالك اليرقات 

والماء البارد  %51في حين كانت اعلى نسبة هالك للبالغات بالماء الحار  80%

 . %80عند التركيز  34.3%

وراق نبات قرن الغزال تأثيراً كما اثرت المستخلصات الكحولية )الهكسين وااليثانول( ال   

باستخدام  %23.3معنوياً على نسبة فقس البيوض حيث كانت اقل نسبة فقس 

   %80باستخدام مستخلص الهكسين عند التركيز  %25.5مستخلص االيثانول و 

 %86.6واظهرت الدراسة ارتفاع في نسبة هالك اليرقات حيث كانت النسب لاليثانول 

بأستخدام مستخلص  %42و %49بة هالك البالغات بينما نس %51والهكسين 

 .%80االثانول والهكسين عند تركيز 

ومن التحليل االحصائي لـتأثير فترات التعرض للمستخلصات لم يظهر أي فرق معنوي    

 للتعرض للفترات المختلفة على جميع ادوار الحشرة.
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كعامل مكافحة   B. thuringiensisمن خالل التجارب الحقلية ألستخدام بكتريا    

الدوار  الحشرة اثر هذا المبيد االحيائي تاثيرا معنويا على نسبة فقس بيض الحشرة حيث 

 . 10-4عند التخفيف  %27حققت اقل نسبة فقس  B.t.iان العزلة  

واعطت  B.t.aبأستخدام العزلة  %55.7في حين وصلت نسبة هالك اليرقات الى 

 . 4-10عند نفس التخفيف  %51للبالغات اعلى نسبة هالك   B.t.sالعزلة  

 

بينت النتائج ان هناك فرق معنوي لفترات تعرض بيوض ويرقات وبالغات الحشرة    

 للبكتريا .

وقد اثر استخدام  المستخلصات المائية الوراق نبات قرن الغزال تاثيرا معنويا حيث كانت 

عند   %44لماء الحار ول  %72اقل  نسبة فقس للبيض  عند استخدام الماء البارد 

و  %25.5في حين كانت نسبة الفقس بأستخدام مستخلص االيثانول  %80تركيز 

 %64.اما اعلى نسبة هالك لليرقات بالماء الحار  %80عند التركيز  %31.5للهكسين

عند   %72في حين وصلت اعلى النسب الى  %80عند التركيز  %57وللماء البارد 

عند استخدام مستخلص الهكسين على التوالي  %53و استخدام مستخلص االيثانول 

 .%80بتركيز 

في حين وصلت  %65واظهر مستخلص الماء الحار نسبة هالك للبالغات بلغت    

للماء البارد, وبلغت نسب الهالك باستخدام المستخلصات الكحولية  %55النسبة الى 

 .%80على التوالي عند تركيز  %68و  %60)الهكسين واالثانول( 

واظهرت النتائج بعدم وجود فروقات معنوية  الوراق نبات قرن الغزال لفترات تعرض 

 مختلفة للمستخلصات كافة وعلى كافة ادوارالحشرة. 

وبينت الدراسة ان نسب تأثير البكتريا والمستخلصات النباتية كانت اعلى تحت     

 الظروف المختبرية مما هو عليه تحت الظروف الحقلية والدوار الحشرة كافة .
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أ.م.د فلللللالح حسلللللن  امان حميد جابر 13

 عيس ى

تللللللللللللللأثير توليفللللللللللللللات مختلفللللللللللللللة مللللللللللللللن السلللللللللللللللماد 

 العضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوي والحيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوي واملعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدني 

وتغطية التربلللة في نملو وحاصلل صلنفين مللللن 

 البطاطللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا

 (Santa  ,Dragaاملللزروعين فللي محافظلللة ) 

 .(Solanum tuberosum Lاملثنى  ) 

 المستخلص                                             

محافظة المثنى للموسم  في في موقعي )النجمي وال بندر( بةالتجرنفذت هذه             

  Draga و Santa. وقد سجلت الدراسة مدى استجابة صنفي البطاطا 2013الخريفي 

الرش )بدون تسميد ,  واألسمدة األسودكل من الغطاء البالستيكي  لتأثير( Aللرتبة )

خميرة  1-غم.لتر6, سماد أغنام فقط , سماد أغنام +   1-غم .لتر 10,  6خميرة بمعلق ال

 1-غم .لتر5فقط , سماد ابقار +  أبقارخميرة , سماد  1-غم .لتر10+  أغنام, سماد 

خميرة , سماد كيمياوي فقط  , سماد كيمياوي +  1-غم . لتر10+  أبقارخميرة , سماد 

 عامليهتجربة ك( ونفذت خميرة  1-غم .لتر10خميرة , سماد كيمياوي +  1-غم . لتر6

وحدة حتوي كل تمكررات  ةوبثالث D.B.C.Rوقف تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

 D.S.Lوقورنت المتوسطات حسب اختبار اقل فرق معنوي  نباتاتعلى ست  تجريبية

 .وكانت النتائج على النحو التالي  )0.05عند مستوى)

في صفات نسبة ولكال الموقعين  Dragaمعنويا على الصنف Santaتفوق الصنف  -1

الوزن الجاف فيل , والكلور نسبةالبزوغ الحقلي ,عدد السيقان ,المساحة الورقية ,

حاصل الكلي , عدد الدرنات , المادة الجافة للدرنات , النشا , الكثافة للمجموع الخضري ,

يادة بلغت النوعية , البروتين , محتوى النتروجين , والفسفور, والبوتاسيوم وبنسبة ز

(1.49 ,8.67  ,7.1  ,6.01 ,2.71 ,3.45  ,12.6   ,8.89 ,12.91  ,0.61   ,5.95 

بينما انخفضت معنويا في صفة ارتفاع النبات  بالتتابع (10.32%,  15.15,   5.77,

 . بالتتابع(  % 26.6, % 8.0, نسبة المواد الصلبة الذائبة وبنسبة انخفاض بلغت )

ية للنباتات معنويا في صفات )ارتفاع النبات , عدد السيقان تفوقت معاملة التغط -2

حاصل  الوزن الجاف للمجموع الخضري ,فيل ,و, مساحة الورقية , نسبة الكلورالهوائية

 النسبة المئوية للمادة الجافة في الدرنات, عدد الدرنات ,, حاصل الكليالنبات الواحد 

, البروتين ,  الكلية المواد الصلبة الذائبةالنسبة المئوية للنشا , الكثافة النوعية , ,

 5.16) وبنسبة زيادة بلغتمحتوى الدرنات من النتروجين والفسفور والبوتاسيوم ( 

,20.99  ,6.16  ,10.58 ,6.43   ,22.73  ,22.33 ,12.51    ,4.52 ,6.27 

 . بالتتابع( %  12.39,  21.12,  7.19,  7.22, 12.37,  0.29,

البزوغ الحقلي نسبة معنويا في صفة  األبقارتفوق معاملة التسميد العضوية بسماد  -3

 في محطة ال بندر . % 82.54في منطقة النجمي , % 92.05فبلغت 

الخميرة( اعلى النتائج المعنوية في صفات  معلقي +ومعاملة التسميد )كيميا أعطت -4

ئية,المساحة الورقية,الوزن الجاف )ارتفاع النبات,عدد السيقان الهواالنمو الخضري



 )حاصل النبات الواحد ,الحاصل الكلي,عدد الدرنات(الحاصلوصفات  للمجموع الخضري(

والصفات النوعية للحاصل)نسبة الكلورفيل,النسبة المئوية للنتروجين, النسبة المئوية 

النسبة المئوية للفسفور, النسبة المئوية للبوتاسيوم, النسبة المئوية للمادة الجافة , 

للنشأ, النسبة المئوية للمواد الصلبة الذائبة الكلية, النسبة المئوية للبروتين,الكثافة 

 النوعية, النسبة المئوية النترات.

في  ( معنوياً  1-غم خميرة . لتر 10تفوقت معاملة التسميد العضوي )سماد ابقار+ -5

ساحة الورقية , الكلورفيل ,الوزن , الم الهوائية ارتفاع النبات , عدد السيقان)صفات 

الجاف للمجموع الخضري , حاصل النبات الواحد , النسبة المئوية للمادة الجافة للدرنات 

د يسمتمعاملة ال مقارنة (, النشا , الكثافة النوعية , النتروجين , الفسفور , البوتاسيوم

ت ومحتواها من المواد بينما لم تختلف عنها معنويا في صفات عدد الدرنا فقط الكيمياوي

 .الصلبة الذائبة والبروتين

والمعاملة بتسميد  Santaنباتات معاملة التداخل الثالثي للصنف  أعطت -6

معدل معنوي لصفات ارتفاع النبات ,  أعلى(في منطقة النجمي -1غم .لتر10)كيمياوي+

افة للمجموع كلورفيل ,المادة الجنسبة ال, المساحة الورقية ,  الهوائية عدد السيقان

الخضري , حاصل النبات , عدد الدرنات , نسبة المادة الجافة للدرنات , نشأ , المواد 

والتي بلغت )  N  ,P  ,Kالصلبة الذائبة الكلية , البروتين , محتوى الدرنات من 

,  SPAD 17.199, 2دسم 92.414نبات, \فرع  3.10سم ,   43.940

, %9.935, %15, 1-درنة.نبات 6.746 ,1-غم.نبات  784.17, 1-غم.نبات44.55

 بالتتابع.( 2.093%, 0.315%, 1.18%, 7.4%, 6.083%

)سماد ولكال الموقعين انخفاض نسبة النترات في درنات معامالت التسميد العضوي -7

اقل نسبة من النترات  تحقيقفي  (1-غم.لتر 6,10 الخميرةرش بمع او  األبقار فقط

 % 0.097,% 0.092,% 0.082األخرى بلغت)ميد مقارنة مع باقي معامالت التس

 ( لمحطة ال بندر.% 0.121,% 0.111, % 0.101(لمنطقة النجمي وبلغت)

اختالفات معنوية في جميع صفات االنمو الخضري والحاصل والصفات النوعية  -8

 للصنفين وباختالف المواقع مع تفوقها في منطقة النجمي.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عنوان البحث املشرفاسم  اسم الباحث ت

أ.د. صلباح لطيللف  علي فرج جبير 14

 علوان 

أ.م.د. فللللللللللالح سللللللللللن 

 عيس ى

تلللأثير األسلللمدة وعلللللوامل املكافحلللة األحيللللللائية 

 فللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي مؤشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرات نملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللو 

. Solanum tubersum Lنبلللات البطاطللللا 

 وأهميتهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا فللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي  

  Rhizoctonia solaniمقاومة الفطر  

 ةــــــــــالخالص

نفذت التجارب المختبرية لهذه الدراسة في مختبرات كلية الزراعة / جامعة المثنى  

والتجارب الحقلية في منطقة النجمي الواقعة شمال شرق مدينة السماوة خالل موسم 

 : محورين , وتضمنت هذه الدراسة  2014-2013النمو 

سماد عضوي إلى تصنيع  هذه التجارباألول : التجارب المختبرية هدفت  محورال

مخصب , باستعمال عوامل المقاومة األحيائية لتخصيب السماد العضوي والسيطرة على 

المسبب لمرض القشرة السوداء على البطاطا   Rhizoctonia solani الفطر الممرض

عند  الممرض األحيائية كفائتها التضادية مع الفطر مكافحةعوامل الجميع  أظهرت. 

 Aspergillusماعدا الفطر  1-2درجة التضاد من  كانتحيث اجراء التجارب المختبرية 

niger  2.25فقد كانت درجة التضاد  ( حسب مقياسBell )  , ًكفائتها  وأظهرت أيضا

 بذور الفجل . في في زيادة نسبة االنبات 

أختبار تأثير األسمدة العضوية  التي هدفت إلى التجارب الحقلية : ويشمل الثاني محورال

 Rhizoctonia والتداخل بينها على الفطر الممرض قاومة األحيائية وعوامل الم

solani سانتا ذات الرتبة  نمو وانتاجية البطاطا صنف عاييروبعض مA  للموسم

 وصنف 2014/  1/ 15ة ولغاي 2013لعام  أيلول   15 تمت الزراعة فيالخريفي. 

كانون الثاني لعام   28في. تمت الزراعة للموسم الربيعي   Eliteاريزونا ذات الرتبة 

 ويمكن تلخيص النتائج بما يلي :.  2014/  5/ 3ولغاية  2014

معاملة استخدمت فيها توليفات مختلفة من السماد الحيواني  24الموسم الخريفي تضمن 

والسماد الخليط والسماد الكيميائي مع عوامل المقاومة األحيائية وبدون سماد )كمعاملة 

, فقد أعطت لتقيم تأثيرها على معايير نمو النباتسيطرة (, جميعها مع الفطر الممرض , 

) نسبة البزوغ الحقلي , المساحة في  الت( أعلى المعدليطخماد )س 3Fمعاملة التسميد 

, النسبة المئوية للنشأ , محتوى الدرنات من  حاصل النبات الواحد,  الورقية

 , % 11.81,  غم/ نبات 737.5,  2دسم 97.4,   % 82.4(  حيث بلغت )النيتروجين

التي  (تسميد )تربة بدون  0F( على التوالي قياساً بمعاملة المقارنة 1-كغم .غم  22.47

 10.56,  غم/ نبات 518.1,  2دسم 69.9,  % 68.5أعطت أقل المعدالت , إذ بلغت )

 ( على التوالي .  1-كغم .غم  12.60,  %

 5P, فقد تفوقت المعاملة  وأظهرت النتائج أيضاً تأثيراً واضحاً لعوامل المكافحة األحيائية

 Rhizoctonia solani+(Trichoderma harzianum رض)الفطر المم
+Pseudomonas fluorescens  + (Aspergillus niger  في صفات المجموع

,  للنبات ) نسبة البزوغ الحقلي , المساحة الورقية والصفات الكمية والنوعية الخضري



( , إذ , النسبة المئوية للنشأ , محتوى الدرنات من النيتروجين حاصل النبات الواحد

  24.98,% 12.31, غم / نبات 718.8,  2دسم 98.5,  % 86.1أعطت معدالت بلغت )

فقط ( التي   .R.s)الفطر الممرض  1P( على التوالي , قياساً بمعاملة المقارنة 1-كغم .غم 

 ,% 9.77,غم / نبات 521.9,  2دسم 66.3,   % 59.7أعطت أقل المعدالت , إذ بلغت )

 على التوالي. (1-كغم .غم  11.90

ا نتائج الموسم الربيعي والذي تضمن  معاملة استخدمت فيها توليفة السماد الخليط  12أمَّ

مع عوامل المقاومة األحيائية وبدون سماد )كمعاملة سيطرة (, جميعها مع الفطر 

( تفوقاً واضح في صفات النمو ماد خليط)س 1Fالممرض ,  فقد أظهرت معاملة التسميد 

) النسبة  أعلى معدالت في , إذ أعطت للنبات لنوعيةالخضري  والصفات الكمية وا

, النسبة المئوية  حاصل النبات الواحد , , المساحة الورقية الحقلي المئوية للبزوغ

على ( % 12.32, غم / نبات  794.4, 2دسم 109.2,  % 92.6بلغت )حيث ( للنشأ

 78.3,  % 81.5)تربة بدون تسميد( , إذ بلغت )  0Fقياساً بمعاملة المقارنة التوالي 

 .( على التوالي  % 11.41, غم / نبات 615.7 , 2دسم

 5Pفقد تفوقت المعاملة  وأظهرت النتائج أيضاً تأثيراً واضحاً لعوامل المكافحة األحيائية 

( في صفات النمو الخضري   R.s.  +(A.n. +P.f.  + T.h.))الفطر الممرض 

 ) النسبة المئوية للبزوغأعلى المعدالت في , إذ أعطت للنبات والصفات الكمية والنوعية 

(  أعلى , النسبة المئوية للنشأ حاصل النبات الواحد , , المساحة الورقية الحقلي

( على % 13.45,  غم/ نبات 816.7, 2دسم 117.6,   % 97.2المعدالت بلغت ) 

فقط ( والتي أعطت معدالت بلغت )  .R.s)الفطر الممرض  1Pلي قياساً بالمقارنة التوا

 (على التوالي . % 9.90, غم/ نبات 579.2, 2دسم 71.1,  % 72.2

أظهر السماد العضوي المخصب الذي تم تصنيعة كفاءة في أنبات بذور ونمو بادرات 

+  .R.s+   ليطخماد ) تربة + س  6Tنبات الفجل الُمختبرة , حيث أعطت المعاملة 

(A.n. +P.f.  + T.h.) , تفوقاً واضحاً في  النسبة المئوية لألنبات , طول البادرة )

( 1011غم ,  0.9سم ,  11.2,  % 90الوزن البادرة الطري , حيوية البذور ,إذ بلغت )

نسبة انبات . ( , التي لم تعطي أي .R.s+   ليطخماد ) تربة + س  2Tمقارنةً مع معاملة 

  . وبذلك يعتبر السماد المصنع قابل لالستخدام لمدة أكثر من سنة حسب نتيجة التجربة
 

 

 

 

 

 

 

 



 عنوان البحث اسم املشرف اسم الباحث ت

أ.م.د فيصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ناصر عبد الحسين دهش 15

 محبر الطاهر

إسللللللللللتجابة تراكيللللللللللب وراثيلللللللللللة مللللللللللن الحنطلللللللللللة 

 الخشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنة

Triticum durum Desf   . 

 ملواعيد الزراعة 

 : المستخلص

م , في حقول المزرعة 2014-2013فذت تجربة حقلية خالل الموسم الشتوي نُ        

 معتمدالصنف الو اإلرشادية في ناحية النجمي ,  لتقييم استجابة ثمانية تراكيب وراثية

 IR و IR 1229 وIR 1187 و IR 1107 و IR1105 و  IR65) من الحنطة الخشنة

ألربعة مواعيد  (  7-والصنف المحلي المعتمد بحوث IR 1289و IR 1287 و 1245

 ( .1ك 15و1ك 1 و 2ت 15و 2ت 1زراعة )لل

األلواح المنشقة وبترتيب القطاعات الكاملة المعشاة  تصميم طبقت التجربة باستخدام      

يب األلواح الرئيسة بينما احتلت التراكفي مواعيد الزراعة  . وضعتبثالثة مكررات 

 األلواح الثانوية . حلي فيالوراثية والصنف الم

بعض الصفات في التراكيب الوراثية  ات المعنوية بينختالفاالالنتائج   تبين       

     .ة ـــــــدروســالم

ارتفاع النبات و محتوى الكلوروفيل و عدد حبوب  في IR 1187التركيب الوراثي  تفوق

التركيب و ( بالتتابع . 59.37و2-مايكروغرام . سم 45.88سم و  91.74)السنبلة 

)  في مساحة ورقة العلم 7-والصنف المحلي المعتمد بحوث  IR 1287الوراثي 

و المحلي IR1229 و IR 65الوراثي  بالتركي تفوقما بين سم (. 45.36و  47.45

لتركيب بالتتابع  وا (1-طن . هـ 5.30و  5.36و 5.52)بلغ وحاصل الحبوب في 

 . %12.77في نسبة البروتين  IR 1107الوراثي  

( 2سم 47.44) مساحة ورقة العلم في (  11/ 15الثاني )  الزراعة موعد تفوق     

 ,1-طن . هـ 5.81بلغ وحاصل الحبوب  في( 1/12الثالث ) الزراعة موعد تفوقبينما 

 لبروتيناونسبة  محتوى الكلوروفيل في (15/12موعد الرابع )ال حين تفوقفي 

 ( بالتتابع . %14.02و  2-مايكروغرام . سم 44.06)

( أعلى الموعد الثالث IR65  x)التوليفة أعطت  وصفات الالتداخل معنوياً في بعض  كان

 IRت )اتفوقت التوليف و,  % 52.76ودليل حصاد  1-طن .هـ 7.04بلغ حاصل حبوب 

1107 x (و ) الموعد الرابعIR 1187  x  الموعد الرابع ( في أعطاء أعلى نسبة

 التتابع. ب % 15.3و 15.4للبروتين بلغت 

 
 

 

 

 



 عنوان البحث اسم املشرف اسم الباحث ت

ميللللللللللللللللللثم حسللللللللللللللللللين خضللللللللللللللللللر  16

 الخفاجي

أ.د. تركللللللللللللللي مفللللللللللللللتن 

 سعد

تلللأثير مخمفللللات األبقللللار والللللدواجن فللللي بعللللا 

 خللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللواص

 l Cucumisالتربللة ونمللو وحاصللل الخيللار. 

sativus 

 في البيوت البالستيكيةاملزروع 

 المستخلص

م التابع لمحطة ابحاث  9×51بعاد أوب ,نفذت التجربة في أحد البيوت البالستيكية          

للموسم  ,على ضفاف نهر الفرات ,جامعة المثنى الواقعة في منطقة ال بندر -كلية الزراعة 

معرفة تاثير المخلفات العضوية على نمو وحاصل لفي تربة مزيجية  ,  2013الخريفي

نبات الخيار. تم استخدام السماد العضوي في الدراسة )مخلفات االبقار ومخلفات الدواجن ( 

مختلفين مع استعمال التوصية السمادية.  % 1.5% , 3المخمر وغير المخمر وبمستويين 

الث مرات وكانت مساحة وحدة تجريبية كل وحدة تجريبية  كررت ث 12قسم البيت الى 

سم وقد  30نبات والمسافة بين نبات واخر  21تحتوي على  إذ 2م 4الوحدة التجريبية 

استخدم نظام الري بالتنقيط ووزعت المادة العضوية على الوحدات التجريبية بشكل 

كان عمر  إذ 2013/10/3سم بعدها تمت الزراعة بتاريخ  15عشوائي وعلى عمق 

بعدها تم متابعة النبات والمتغيرات التي طرأت عليه واخذ القياسات يوم . 13 الشتالت 

 النتائج الى مايلي . اظهرتواخرى وقد  مدةالخاصة به والتحاليل التي كانت تجرى بين 

 المعاملة بالسماد العضوي .في االس الهيدروجيني للتربة انخفاض معنوي كان  -1

امتازت التربة بتحولها من تربة ذات مستويات منخفضة من العناصر الغذائية في  -2

 التحاليل االولية الى تربة شبه غنية بكافة العناصر الغذائية المطلوبة لبقاء النبات .

في الملوحة الناتجة من االضافات السمادية لمخلفات  معنوي للسماد المخمر انخفاض -3

 االفضل بذلك من السماد غير المخمر .الدواجن واالبقار وكان 

بتوفير كمية عالية من المادة العضوية للتربة وخصوصا  معنويا السماد العضوي تفوق -4

متفوقا   1-كغم .غم14.81الذي وصلت فيه المادة العضوية الى  % 3سماد االبقار المخمر 

 بذلك على كافة المعامالت.

باقي  علىاالسمدة العضوية  في لبوتاسيوم النتروجين والفسفور وا زيادة جاهزية -5

 .المعامالت الكيميائية والمقارنة بالنسبة للتربة او للنبات وحتى في الثمار 

في الوزن الجاف  معاملة الخلط بين السماد العضوي والسماد الكيميائي تفوقت معنويا -6

متفوقا على التسميد الكيميائي والمقارنة مما  1-هكتار .طن 4.65 وبلغت للنمو الخضري

 يبين فائدة التسميد العضوي للتربة .

تفوق معاملة سماد الخلط للسماد العضوي والكيميائي لالبقار والدواجن وبعده معاملة  -7

 . التسميد العضوي 

على استعمال السماد العضوي على ارض الواقع  مؤشرا ايجابياوقد جاءت اغلب النتائج 

تجاوزين بذلك جميع الصعوبات التي تحصل جراء استعمال االسمدة الكميائية والمتمثلة م

 بارتفاع االسعار وعدم توفرها في السوق المحلية وكذلك رداءة المنتج بهذه االسمدة .
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عبللللللللللللللللللد  كللللللللللللللللللريم جبللللللللللللللللللار  17

 الجبوري

أ.م.د. تركللللللللللي مفللللللللللتن 

 سعد

تلللللللللللللللللللللللللللاثير التلقلللللللللللللللللللللللللللليح الحيللللللللللللللللللللللللللللوي ببكتريللللللللللللللللللللللللللللا 

Azotobacter chroococcum  والفطلللللللر

Glomus mossea 

 
 



 



 

 عنوان البحث اسم املشرف اسم الباحث ت

صللللللللللللللللالح هللللللللللللللللادي فرهللللللللللللللللود  18

 السالم

أ.د. عبللداالمير ضللايف 

 مزعل 

أ.م.د. فيصلللل محلللبر 

 الطاهر

 Hybridتقييم أداء واختبلار قلوة الهجلين 

Viogr  ملن 
ً
لهجن فردية مستنبطة محليلا

 Zea Mays Lالذرة الصفراء 

 
 

 



 عنوان البحث اسم املشرف اسم الباحث ت

علللللللللللللي عبدالسللللللللللللادة حللللللللللللول  19

 الجياش ي

أ.م.د. فيصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 محبر الطاهر  

د. يحيللللللللللللللى كريللللللللللللللدي 

 جالب

تللللللللللأثير نسللللللللللبة وطللللللللللور نمللللللللللو إزالللللللللللة نباتللللللللللات 

محصللول زهللرة الشللمر فللي صللفات النمللو 

 والحاصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

(Helianthus annuus L.var. flame) 

 
 

 

 

 



 عنوان البحث اسم املشرف اسم الباحث ت

رحمللللللللللللللللللللللللللللللللة وداد شللللللللللللللللللللللللللللللللنون  20

 الشحماني

د. فلللللللللللللللللللللالح حسلللللللللللللللللللللن 

 عيس ى

تلللللللللللللللللللللللللأثير نملللللللللللللللللللللللللط الزراعلللللللللللللللللللللللللة  واملعالجلللللللللللللللللللللللللة 

املغناطيسللللللللية مليللللللللاه الللللللللري والللللللللر   سللللللللماد 

االمينواليكسللللللللين فللللللللي نمللللللللو وحاصللللللللل نبللللللللاتي 

 Solanum melongenaالخيلللللللللللللللللار 

L . واالذنجللللانCucumis sativus L فللللي .

 الزراعة املحمية

 



 



 



 

 عنوان البحث اسم املشرف اسم الباحث ت

صللابرين احمللد محمللد ال  21

 غريب

أ.م.د. نهلللللللاد كلللللللاظم 

 خلف

تقيلللللليم القابليللللللة التحمليللللللة للمفتللللللرس اسللللللد 

 Chrysoperlacarnea (Stephensامللللللن )

لللللللبعا املبيللللللدات الحشللللللرية وقابليللللللة  هللللللذه 

املبيللللللللدات فللللللللي مكافحللللللللة دودة جللللللللوز القطللللللللن 

 Earias insulana (Boisdالشوكية)

 



 

 

 

 

 



 

 عنوان البحث اسم املشرف اسم الباحث ت

أ.د. نجللللللللللللللللللم عبللللللللللللللللللد  ناصر حبيب محيبر 22

 عذيب 

د. فللللللللللللللللالح حسللللللللللللللللن 

 عيس ى 

تأثير مغنطة البذور ور  السماد العضلوي 

Humizone  وحللللللللللاما البمزويللللللللللك فللللللللللي نمللللللللللو

وحاصللللللللللللللللللللللللل نباتللللللللللللللللللللللللات  جينللللللللللللللللللللللللي الفلفللللللللللللللللللللللللل 

(. املللزروعين Capsicum anuum  Lالحلللو)

 في البيوت البالستيكية

 
 



 



 



 

 عنوان البحث اسم املشرف اسم الباحث ت

علددددددي حليددددددك اعيمدددددد   23
  ااو                      

أ.م.د. فيصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 محبر الطاهر 

أ.م.د. شللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليماء 

  ابراهيم محمود

 L  .Atriplexاستجابة نوعين من الرغلل

spp   ملسلللتويات مختلفللللة ملللن النتللللروجين

 ونوعية مياه الري 
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