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تاثُر هستىَاث هختلفه هي السواد الٌُتروجٌٍُ وهىعذ السراعه فٍ  صفاث الٌوى الخضرٌ 

 (.pimpinella ansum L)لٌباث الُاًسىى 
 

 رَاض كسار كاظن 

 الوسُب/ الوعهذ التمٌٍ   

 

 : الخالصت

ماصاخ رابرٕر مُاعٕا  مفزلماخ ماه اخرٔذ  ردرثً زقلٕخ عبملٕخ ثزصمٕم القطبعابد الشواُاهًٕ المبملاً َثابمثر ممارماد  ل           

 pimpinella%( علّ صمبد الىمُ الفضرْ لىجبد الٕبوضُن )46الزماعً َمضزُٔبد مفزلمخ مه الضمبد الىزرَخٕىٓ )الُٕمٔب 

ansum L. ( َٓالزٓ اشزملذ علّ رالرخ مُاعٕ  للزماعاً ٌَا )كابوُن  10َ 2005كابوُن اوَ   20َ  2005كابوُن اوَ   1

%( زٕث اضٕف 46كغم /دَوم( علّ ٌٕئخ ُٔمٔب ) 55,70, 40امثر مضزُٔبد مه الزضمٕ  الىٕزرَخٕه )صمر ,( َ 2006الثبوٓ 

ُٔمب مه الزماعً ك فشً اَلّ َالثبوٕاً ثشا  مارَم شاٍر ماه ال فشاً اوَلاّ َال فشاً الثبلثاخ ثشا   30الضمبد الىٕزرَخٕه ثش  مرَم 

  الزماعً كبن لً ربرٕر مشىُْ علّ اغلت الصمبد الم مَصخ ازٕث رمُق مرَم شٍر مه ال فشً الثبوٕخ َاظٍرد الىزبهح ان مُع

فارب  13.67% صم( َاعلّ قإم لشا د المارَب َثلغاذ )89.04المُع  اوَ  فٓ اعطبهً اعلّ قٕم امرمبء الىجبد)صم( َق  ثلغذ )

َمقاً/وجبد( كماب رمُقاذ  18)% غم/وجابد ( َاعلاّ قإم لشا د اوَماق َقا  ثلغاذ 4.32/وجبد(َ اعلّ قإم الاُ ن الدابل ثلغاذ)

فرعب للىجبد الُازا  ( فآ  13.84% صم(ومرمبب الىجبد َ)90.53الدرعً الضمبدًٔ الثبوًٕ مشىُٔب َق  اعطذ اعلّ القٕم فجلغذ )

اَماق (لماان وجاابد ثٕىمااب لاام ٔمااه للزاا ا ن ثاإه  8.7غاارا/ /وجاابد( َمشاا   عاا د اوَماق ) 4.66زاإه كاابن مشاا   الااُ ن الداابل )

ربرٕر مشىُْ فٓ صمخ امرمبب الىجبد َالُ ن الدبل َع د اوَماق َاوماب ارار مشىُٔاب فآ عا د المارَب الفضارًٔ َلٍا ا الشبملجه 

 كغم /دَوم( . 55رجٕه ان افضن مُع  للزماعً )اوَ  مه كبوُن اوَ  َافضن مضزُٔبد الزضمٕ  ٌُ 

 

Effect of different levels of nitrogen fertilization and planting  date on growth 

of (impinella ansum L.) 

 

Abstract : 

    A field experiment was carried out to find the effect of different planting dates and several 

levels of (N) fertilization (urea 46%) on the growth parameters of Pimpinella ansnm . 

factorial in RCBD was followed with 4 riplications . planting dates were (1/12,20/12 and 1/1) 

while fertilizer levels were (0 ,40,55 and 70 kg/D). Each  fertilizer level had been given in 3 

lots.First of instal of fertilizer was given after one month of planting and the subsequent lots 

were given in one month interval . 

Result show that planting date had an obvious effect on most characters stuched . the plant 

higher (89.4)cm , shoot number (13.76/plant ), dry weight (4.32 gm/plant) and leaf  number 

(18.10/plant ) were higher under the first date of planting while 90.53 cm , 13.84 shoot /plant 

, 4.66 gm and 18.7 leaf /plant for the abovementivnd traits respcetirely were  higher under the 

treatment where 5.5 lcg/D aeas ginen . interaction on the other hand was not significant 

except the number of shoot .Ther fore the favour planting . date is 1/12 and best level of 

fertilization is 55 kg/D.    

 

  

 :  الومذهت

واُب  2700( َالزٓ رسُْ علّ اكثار ماه Umbelliferae( مه الشبهلً المظلًٕ ).Pimpinella anisumlوجبد الٕبوضُن )       

( َذاد مسزاُِ عابلٓ ماه الزٔاُد الطٕابمي َالشطرٔاً َعارل ثبواً وجابد  جآ لماب Novak  ,1966( )1الطجٕاً ) ماه الىجبرابد

( َرساُْ رمابمي علاّ واُعٕه ماه Anetholeٔسزًُٔ مه مُاد فشبلً  جٕب َر  ن فٓ الصىبعبد ال َاهًٕ َمىٍب مركت اووٕثاُ  )
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 اه( اماب المضاجً المزجقٕاً  1ان مش   اوزبج الٍمزبم الُازا  )% 30َ% َ ُٔد ربثزً 5-3الزُٔد  .  ُٔد  ٕبمي َرومن وضجً 

%(  ٔااذ امااب ثقبٔااب الىجاابد رضاازشمن كشلٕقااً مركاازي  22- 16%( ثاارَرٕه َ)20 – 17مااه رماابمي ثشاا  عصاارٌب رسزااُْ علااّ )

 ( .2()1996للسُٕاوبد ) الشُاداد َال خُْ 

للىجابد كبمرمابب الىجابد َالمدماُب الفضارْ زٕاث ذكار ٔؤرر مُع  الزماعً َكمًٕ اوصم ي َوُعٕزٍب علاّ الصامبد الفضارًٔ 

Embong    ( فٓ دماصاً اخرٔاذ علاّ وجابد الٕىضاُن عىا   ماعاخ فآ  ماش مُاعٕا  مفزلماخ َان مشا ود 3) 1977َا رَن

( ان اضابفً صامبد الىزارَخٕه ادِ الاّ  ٔاابدي Khatab   َOmer 1999()4الىماُ كبواذ مزُصاطً للمُاعٕا  الما كُمح ََخا  )

الىجبد َ ٔبدي فٓ ع د فرَعً الفضرًٔ َان كمًٕ المبدي الدبفً  قا  رابررد ثمُاعٕا  الزماعاً زٕاث ان اعلاّ َ ن للمابدي امرمبب 

 الدبفً رزسقق عى   ماعزً ثبلمُع  المجمر.

 

 : الوىاد وطرائك العول

لمُصم الزماعٓ اَ رضمىذ رالرً  وم د ٌ ي ال ماصً فٓ از  السقُ  القرٔت مه وبزًٕ ص ي الٍى ًٔ فٓ مىطقً المٍىبًَٔ         

( َاعطٕذ الرمُ  الزبلًٕ  2006كبوُن الثبوٓ  10َ  2005كبوُن اوَ   20َ 2005كبوُن اوَ   1مُاعٕ  ٌٓ )

(D1,D2,D3. ٓعلّ الزُال ) 

ً عى  /دَوم َمضبفب ومض الزدرثN( كغم /40,55,70َالشبمن الثبوٓ ٔمثن امثر مضزُٔبد مه الضمبد  الىزرَخٕىٓ َثمش   )

كغم /دَوم زٕث رم رسضٕر الزرثً  ثش  زرارزٍب زرارً مزشبم ي َرىشٕمٍب  50زرارزٍب َقجن الزماعً صمبد فُصمبرٓ َثمش   

( للسصُ  علّ ررثً وبعمً رم اخرٔذ لٍب عملًٕ الزضًُٔ َقضمذ الّ َز اد rodefeterثبصزف ا/ الً الزىشٕم )مَدٔمٕزر ()

صم َ معذ  50ي الُاز ي َقضمذ الُز ي الُاز ي الّ مرَ  َالمضبفً ثٕه مر  َا ر ( / للُز 3x 4ردرٔجًٕ َثمضبزً  )

غم /لُذ َثش  زصُ  اووجبد َثش  ان  9.8كغم /دَوم أْ ثمش    3صم َثمش    5الج َم فٓ خُم المضبفً ثٕه خُمي َا رِ 

 5- 4از ي  َكبوذ الزري ثٕه مًٔ َا رِ صم اخرٔذ عملًٕ الفف مر اثقبء وجبد َاز  فٓ الدُمي الُ 15اصجر امرمبب الىجبد 

ُٔ/ َزضت زبخً الىجبد َلمُن الىجبد زضبس للدمبل َرم اخراء عملًٕ الشزق َالزشوٕت ارىبء مُصم الىمُ . َرم اضبفخ 

ثش   مضزُٔبد مه اوصم ي الىٕزرَخٕىًٕ  ك فشً اوَلّ ثش  شٍر مه الزماعً َدفشً ربوًٕ ثش  شٍر مه ال فشً اوَلّ َدفشً ربلثً

شٍر مه ال فشً الثبوًٕ  َرم رثجٕذ دمخبد السرامي وشٍر كبوُن اوَ  َكبوُن الثبوٓ َشجب  َاذام َوٕضبن َمبٔش َرم دماصً 

 -الصمبد الزبلًٕ . امرمبب الىجبد )صم(:

وجزابد َرام زضابة رم قٕبس امرمبب الىجبربد ٌَٓ فٓ مرزلً الززٌٕر مه مضزُِ صطر اومض الّ اعلّ قمخ فٓ الىجبد َلشوار       

 المش   فٓ كن ممرم.

 ع د اوفرب الزٌرًٔ /وجبد -1

 وجبربد ا  د عوُاهٕب مه كن ممرم. 10رم زضبة مش   اوفرب لــ

 الُ ن الدبل للىجبد -2

رم رق ٔر الُ ن الدبل كمش   للىجبد الُاز  ثش  ا   عوري وجبربد لمن ممرم َثصُمي عوُاهًٕ زٕاث رام ردمٕمٍاب فآ فارن َعلاّ    

 رم َ ن الىجبربد ثش  خمبفٍب . 150/5دمخً 

 ع د اَماق الىجبد  -3

 1/5/2006رم زضبة مش   اوَماق لشور وجبربد َثصُمي عوُاهًٕ ا  د مه كن لُذ. َرم السصبد فٓ 

(/ للُز ي الزدرٔجًٕ 3x4َق  اخرٔذ ردرثً عبملًٕ َفق رصمٕم القطبعبد الشوُاهًٕ المبملخ َثبمثر ممرماد َثمضبزً )

 (.Steel 1980% )5رثً ازصبهٕب زضت ا زجبم اقن فرق مشىُْ َعلّ مضزُِ اززمب  َزللذ الزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( بُي درجاث الحرارة والرطىبه الٌسبُه1جذول )
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 2005 2006 

درجت  الشهر 

الحرارة 

 5العظوً م

درجت 

الحرارة 

 5الصغري م

الرطىبه 

 الٌسبُه %

درجت 

الحرارة 

 5العظوً م

درجت 

الحرارة 

 5الصغري م

رطىبه ال

 الٌسبُه %

 60 372 1571 57 472 1777 كاًىى الثاًٍ 

 56 376 1875 51 579 2070 شباط 

 47 674 2378 49 677 2572 ارار

 40 1572 3272 43 1278 3076 ًُساى

 40 1779 3575 34 1878 3871 هاَس

 35 2176 4176 35 2272 4174 حسَراى

 ل7هذَرَه االًىاء الجىَه /بغذاد/لوحافظه باب

 

 : والوٌالشتالٌتائج 

 

 ارتفاع الٌباث )سن(

كاابوُن اوَ (  1( ان ٌىاب  فاارَق مشىُٔاً فاآ راابرٕر مُعا  الزماعااً اذ رماُق المُعاا  اوَ )2روإر الىزاابهح  فآ خاا َ  مقاام)   

اذ ثلا  اعلاّ كابوُن الثابوٓ( الزآ لام ٔظٍار ثٕىٍماب فرَقابد مشىُٔاً .  15كابوُن اوَ  َ  20مشىُٔب علّ ثقًٕ المُاعٕ  او ارِ)

كابوُن اوَ ( َقا   20صام( فآ المُعا  الثابوٓ) 85.60صم( فٓ المُع  اوَ  فٓ زٕه ثل  امرمبب الىجابد ) 89.9امرمبب للىجبد )

ٔشُد ٌ ا ان المُع  المجمر ال ْ رمُق مشىُٔب ق  رالفّ ربرٕر اوفمبض دمخبد السرامي َربرٕرٌب  علّ الجابدماد فآ مرزلاً وماُ 

دمخبد السارامح مالهماً عىا  المُعا  اوَ  َكا لد  ٔابدي عمار الىجابد فآ المُعا  اوَ  مقبمواً مار المُاعٕا   الىجبربد اذ كبوذ

المزب ري َالزٓ ق  ارارد  علٍٕاب اوفمابض دمخابد السارامي َصاججذ ثطاب وماُ الىجابد َقصار فزاري وماُي . لماب ووفمابض دمخابد 

 السرامي ربرٕر علّ ومُ الجبدماد فٓ مرزلً الىمُ.

كغاام  40الىزاابهح الااّ ان صاامً امرماابب الىجاابد قاا  راابررد مشىُٔااب ثبضاابفً الىزاارَخٕه فقاا  رمُقااذ مشبملااً الزضاامٕ  الثبوٕااً ) َرواإر

N( ِعلّ ثقًٕ مشبمالد الزضمٕ  او ر )55,70/دَوم N( اذ ثل  امرمبب الىجبد )صم( ٌَ ا ٔرخر الاّ الا َم الا ْ  90,53/دَوم

( زٕاث ان  اُ  الىجابد قا  رابرر Karami 1977مُ الفضرْ للىجبد ٌَ ا ٔزمق مر َز ي )ٔلشجً الضمبد الىزرَخٕىٓ فٓ  ٔبدي الى

مشىُٔب ثبضبفً مش ود مه الضمبد َق  ٔشزِ الضجت فٓ  ٔابدي مشا    اُ  الىجابد ثزٔابدي مضازُِ الضامبد الىزرَخٕىآ المضابل 

ع ي علّ اصازطبلً  الٔاب المدمُعاً الفضارْ ال ْ ادِ الّ رسضٕر اوَكضٕىبد َاوزوبمٌب فٓ اوضدً الىجبد ثمش ود عبلًٕ صب

 (َثبلزبلٓ.1980( َ)ٔشقُة 1985اذ رُخ  اعلّ رراكٕز فٓ القمً الىبمًٕ للىجبد َاصزطبلً الفلًٕ  اصزطبلً  الٔب الضبق )شراقٓ,

 

 (تاثُر هىاعُذ السراعه والتسوُذ الٌتروجٌٍُ والتذاخل بٌُهوا علً صفه ارتفاع الٌباث )سن(2جذول )

 (2006 – 2005الخرَفٍ )للوىسن  

 

 (Dهىعذ السراعه )        

 (N (   الٌتروجٌٍُ  التسوُذ

          فىسفاث  هضافا له سواد  كغن/دوًن+

1/12/2005 20/12/2005 15/1/006  

 

 الوعذل
 

D1 

 

D2 

 

D3 

 N0 88788 82798 81785 84748 صفر

160 N1 88783 91705 92715 90753 

220 N2 88763 84798 87720 86794 

280 N3 90745 83738 8375  

  86711 85760 89709 الوعذل

 0705 أ7ف7م

D 2778 

N 3721 

NxD N.S. 
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 ( تاثُر هىاعُذ السراعه والتسوُذ الٌتروجٌٍُ والتذاخل بٌُهوا فٍ صفه عذد االفرع السهرَه /ًباث3جذول )

 (2006 – 2005للوىسن الخرَفٍ )

 

 (Dهىعذ السراعه )        

 

                                 الٌتروجٌٍُ التسوُذ

) N+فىسفاث هضافا له سواد سىبر (كغن/دوًن    

1/12/2005 20/12/2005 15/1/006  

 الوعذل

 
 

D1 

 

D2 

 

D3 

 N0 13785 9728 10775 11729 صفر

160 N1 13770 14765 13718 13784 

220 N2 12718 10723 10770 11704 

280 N3 14793 8780 11725 11766 

  11747 10774 13767 الوعذل

 0705 أ7ف7م

D 2718 

N 2751 

NxD 4735 

   

( م ِ رابرٕر اضابفً الضامبد الزىرَخٕىآ علاّ  ٔابدي فآ mengel   َKirby  ,1972َك لد ٔزمق مر مب اشبم الًٕ فٓ دماصبرً )

َخاُد فارَق مشىُٔاً ثإه مشابمالد الزا ا ن َمُاعٕا   ماعاً ( روإر الاّ مُعا  3امرمبب وجبد الٕىضُن .اماب وزابهح فآ خا َ  )

 (.1977َا رَن  Emdonegَالزضمٕ  الىزرَخٕىٓ فٓ الزبرٕر علّ صمً امرمبب الىجبد َرزمق مر مبذكر )

 

 : عذد االفرع السهرَه /ًباث

( الّ َخُد فرَقبد مشىًُٔ ثإه مُاعٕا  الزماعاً فآ ربرٕرٌاب علاّ عا د اوفارب فآ الىجابد 3رجٕه الىزبهح فٓ الد َ  )           

فرعب/وجبد( َق  ٔشزِ ٌ ا الّ قلً ربرٕر اوفمبض دمخبد السرامي علّ ومُ الفضارْ 13.87زٕث ثل  اعلّ قٕمً لش د المرَب )

ضجت الّ رمُق وجبربد المُع  اوَ  فٓ  ٔابدي عا د اوفارب /وجابد ان ٌا ي الىجبرابد وماذ ثصاُمي َثبلزبلٓ الّ  ٔبدي َق  ٔرخر ال

( َ ٔابدي عا د 2صرٔشً  ال  مرازن الىمُ اوَلّ ل مخبد السرامي المالهمً ممب ادِ الّ  ٔبدح فٓ امرمابب الىجبرابد فآ خا َ  )

( زاُ  اٌمٕاً الزضامٕ  الىزرَخٕىآ فآ  ٔابدي اوفارب Mclntyre 1971اوفرب َرودٕر اوفرب الدبوجًٕ ٌَ ا ٔزمق مر مابذكري )

( ان عا د الزمرعابد قا  رابررد مشىُٔاب ثبضابفً صامبد الىزارَخٕه فقا  رمُقاذ 3الفضرًٔ للىجبد الٕىضُن َرجٕه وزابهح فآ خا َ  )

الاّ رابرٕر الضاامبد ( فرعاب َقاا  رشازِ الزٔابدي 13.84/دَوام( َاعطاذ اعلااّ مشا   للمارَب َقا  ثلا )Nكغام  40مشبملاً الزضامٕ  )

الىزرَخٕىٓ علّ مضزُِ اوَكضٕىبد فآ الىجابد اذ ٔازداد رركٕازي ثزٔابدي الضامبد الىزارَخٕه  فٕاؤرر علاّ الضإبدي القمٕاً للجاراعم 

 (.1997الدبوجًٕ َثبلزبلٓ  ٔبدي ع د اوفرب ٌَ ا ٔزمق مر مبذكري )امصالد 

للىجاابد الاااّ راابرٕر الىزااارَخٕه فاآ رسمٕاااز ومااُ الىجااابد ووزااابج َقاا  ٔرخااار الضااجت  فااآ  ٔاابدي عااا د اوفاارب الزٌرٔاااً الرهٕضااإخ 

الضبٔزُكبٔىبد َالزٓ لٍب ارر َاضر فٓ رسضٕر ومُاد خ ٔ ي مه الجراعم الدبوجًٕ كمب ان ع د المرَب ٔشزم  ثصاُمي كجٕارح علاّ 

( 1984َعٕضاّ  Leopold  َKriedenm 1975الضمبد الىزرَخٕىٓ عى مب رمُن المضبفً ثٕه الىجبربد كجٕري ٌ ا مر مب ذكري )

 . 

كمب اشبمد الىزبهح الّ َخُد فرَقبد مشىُٔاً ثإه مشابمالد الزا ا ن َالزابرٕر علاّ صامً عا د اوفارب الزٌرٔاً زٕاث رماُق فآ 

/دَوم ( فٓ الزبرٕر علّ ٌ ي الصمً َرزماق ٌا ي الىزابهح مار ماب ذكاري الضابمراهٓ Nكغم / 40َكمًٕ الضمبد المضبفً ) 1/12مُع  

الا ْ ٔشاُد الاّ الشبهلاً   Anethum graveolenslد  ٔابدي مشىُٔاً فآ عا د اوفارب الزٌرٔاً للىجابد الواجىذ ماه َخاُ 2001

 المظلًٕ عى  اضبفً الضمبد الىزرَخٕىٓ .

 

 :  الىزى الجاف

ِ فآ كابوُن اوَ  ( قا  رماُق مشىُٔاب علاّ ثابقٓ المُاعٕا  او ار 1( ان مُعا  الزماعاً )4رُضر الىزبهح فٓ الد َ  )          

غم/وجبد ( مثمب ٔشزِ الّ ومُ الىجبد فآ المُعا  اوَ   4.22الزبرٕر علّ صمً  زبصن الُ ن الدبل اذ ثل  اعلّ َ ن خبل )

رسذ ظرَل زقلًٕ مىبصجً مقبموً ثجبقٓ المُاعٕ  الزٓ َاخٍذ اوفمبض دمخبد السارامي َثبلزابلٓ ادِ الاّ وماُ وجبرابد صاغٕرح 
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ي الدبفً .كمب ان  ٔبدي المبدي الدبفاً فآ المُاعٕا  المجماري ٔشاُد الاّ ان مُصام الىماُ للمُاعٕا  السدم َذاد مسزُِ قلٕن مه المبد

المجمري ٔمُن ا ُ  ممب ٔشطٓ فرصً اكثر للىمُ َوصٕمب فٓ المزري اوَلّ عى مب رمُن دمخبد السرامي مشز لاً ٌَا ا ٔزماق مار 

مسصُ  ذاد مبدي خبفً كجٕارح عىا   ماعاً المسصاُ  فآ  ( زٕث اشبم الّ اوً ٔممه السصُ  علKarami 1977ّمب َخ ي )

( ان الُ ن الدابل ٔازداد فآ المزاري المسصاُمي  1984المُاعٕ  المجمري مقبموً ثبلمُاعٕ  المزب رح َك لد مر مب َخ ي )عٕضّ 

زداد فاآ ( الاا ْ َخاا  ان الااُ ن ٔاا1993َا اارَن  Singhثاإه الززٌٕاار َالىضااح فاآ الىجاابد َكاا لد رزمااق ماار مااب رُصاان الٕااً )

 40المُاعٕ  الزماعًٕ َروٕر الىزبهح الّ ان صمً الُ ن الدبل ق  ربررد مشىُٔب ثبضبفً الضمبد الىزرَخٕىٓ فق  رمُقذ المشبملاً)

غم/وجبد ( َقا  ٔشازِ الضاجت ثبضابفً  4.66/دَوم( علّ ثبقٓ المشبمالد فٓ الزبرٕر علّ صمً الُ ن الدبل َق  ثلغذ )Nكغم /

َ   Khattab( َٔزماق ماار مابذكري )1990 ْ شادر الىمااُاد الفضارًٔ ٌَاا ا ٔزماق ماار مبَخا ي )عٕضااّ الضامبد الىزرَخٕىآ الاا

Omar 1999( أْ  ٔبدي الُ ن الدبل للىجبد الٕىضُن عى  اضبفً اوصم ي الىزرَخٕىًٕ َثمش ود )كغام/ 60-30N دَوام ( اماب/

 ا ٔوٕر الّ اصزقاللًٕ كن عبمن مه عُامان الزدرثاً علاّ مشبمالد الز ا ن فبن الىزبهح روٕر الّ ع / َخُد فرَقبد مشىًُٔ  ٌَ

 الصمً ال ماصًٕ.

 

 ( تاثُر هىاعُذ السراعه والتسوُذ الٌتروجٌٍُ والتذاخل بٌُهوا فٍ صفه الىزى الجاف )غن/ًباث(4جذول )

 (2006 – 2005للوىسن الخرَفٍ )

 

 

 ( تاثُر هىاعُذ السراعه والتسوُذ الٌتروجٌٍُ والتذاخل بٌُهوا فٍ صفه عذد االوراق /ًباث5جذول )

 (2006-2005للوىسن الخرَفٍ )

 

 (Dهىعذ السراعه )        

  

                             الٌتروجٌٍُ التسوُذ

) Nفىسفاث هضافا له سواد سىبر  /دوًن+(كغن                    

 

1/12/2005 

 

20/12/2005 

 

15/1/006 

 

 

 الوعذل

 
 

D1 

 

D2 

 

D3 

 N0 1770 1470 1570 1573 صفر

160 N1 1970 1777 1973 1877 

220 N2 1970 1377 1573 1670 

280 N3 1775 1370 1378 1478 

  1579 1476 1871 الوعذل

 0705 أ7ف7م

D 273 

N 277 

NxD N.s. 

 (Dهىعذ السراعه )        

 

                                الٌتروجٌٍُ   التسوُذ

) Nفىسفاث (كغن/دوًن+هضافا له سواد سىبر                        

 

1/12/2005 

 

20/12/2005 

 

15/1/2006 

 

 

 الوعذل

 
 

D1 

 

D2 

 

D3 

 N0 4750 3713 3710 3758 صفر

160 N1 5735 4740 4723 4766 

220 N2 3798 3715 2745 3719 

280 N3 3745 2730 2740 2772 

  3705 3725 4732 الوعذل

 0705 أ7ف7م

D 0738 

N 0744 

NxD N.S. 
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 : األوراقعذد 

( الّ ع / َخُد فرَق مشىُٔاً ثإه مشابمالد مُاعٕا  الزماعاً َمشابمالد مضازُٔبد الزضامٕ  5روٕر الىزبهح فٓ خ َ  )         

 د َاعطااذ اعلااّ مشاا   فاآ عاا 1/12الىزرَخٕىاآ فاآ الزاابرٕر علااّ صاامخ عاا د اوَماق فاآ الىجاابد فقاا  رمُقااذ مشبملااً الزماعااً 

اوَماق فٕمب لم رظٍر الىزبهح َخُد فرَقبد مشىًُٔ ثٕه مُع ْ الزماعً او ارٔه .. َقا  ٔشازِ صاجت الزٔابدي الاّ  ٔابدي وواب  

المجٕروٕبد ون  ٔبدرٍب ربدْ الّ  ٔبدي فٓ اصزطبلً الضالمٕبد اذ رقُ/ ثُظٕمً الشبمن الماىظم للزاُا ن ثإه الضاالمٕبد فآ الىجابد 

 ( ان  ٔبدي ع د اوَماق فٓ وجبربد فٓ المُع  اوَ  .1990ٔبدي ع دٌب ٌَ ا ٔزمق مر مب ذكري )عٕضّ َرطُم ومُ اوَماق َ 

( ان صمً  ٔبدي عا د اوَماق رزابرر را مٔدٕب ثابلمزري الضاُهًٕ َدمخاً السارامح َان  Chase  َNanda  1967فٓ زٕه اشبم )

ثلً ماه عملٕاً الزركٕات الضاُهٓ فآ اوَماق الق ٔماً رماُن المصا م  ٔبدي ع د اوَماق فٓ المُع  اوَ  ٔشُد الّ المُاد المزم

الزدٍٕزْ للىضدً الس ٔثً الزمأُه. كماب ان شا ي اوضابهً َفزاري اوضابهً رابرر علاّ زدام َعمار الُمقاً زٕاث رُخا  عالقاخ ثإه 

فآ اَماق  ABAكٕاز ( الاّ ان الزر 1985َ ٔشقاُة  1985َ مسم    1984اوجضب  الُمقً َش ي اوضبهً َك لد اشبم )عٕش 

الىجبربد ذاد الىٍبم القصٕر الٕىضُن( ٔزداد ثسلُ  الىٍبم القصٕر زٕث رىوئ اَماق خ ٔ ي ماه اوَماق الق ٔماخ المسٕطاً ثبلقماً 

 الىبمًٕ للضبق َان  ٔبدي الزركٕز اوَكضٕىبد فٓ القمم الىبمًٕ للُماق ٔزٔ  مه ع د اوَماق فٓ المُع  اوَ .

 160ٓ الد َ  الم كُم الّ ان صمً ع د اوَماق رزبرر مشىُٔب ثبضبفً الىزرَخٕه اذا رمُقذ مشبملخ الزضمٕ  )كمب روٕر الىزبهح ف

/دَوم( مشىُٔاب فآ  ٔابدي الىماُ الفضارْ الزآ رشا  اوَماق عا دا َمضابزً خازءا مىاً . اذ ان  ٔابدي الزضامٕ  الىزرَخٕىآ Nكغم/

( امااب مشاابمالد 1989مٍااب مصااسُثب ثزٔاابدي فاآ اوزاابج اوَماق )عجاا  السمٕاا  للىجاابد رسٕلااً الااّ  ٔاابدي عاا د  الٔااب اوَماق َزد

 (.1977َ ا رَن  Embongالز ا ن فزوٕر الّ ع / َخُد فرَق مشىًُٔ ٌَ ا ٔزمق مر مب َخ ي )

 

 : الوصادر

مدمُعااً . فضاإُلُخٕب الىجابد )مزاارخم ( ال 1985شاراقٓ ,مسماا  مسماُد َعجاا  الٍاابدْ  ضار َعلاآ صاش  الاا ٔه َوبدٔااً كبمان. 

 الشرثًٕ للىور.

 مق مً فٓ فضلدً الىجبد .ال ام الُ ىًٕ .ثغ اد. 1985ٔشقُة ,ُٔصف .

.الماراثش الىظارْ فآ  صاُثً الزرثاً َالزضامٕ  .َ امي الزشلإم الشابلٓ َالجساث الشلمآ .مؤصضاً  1974امصالن , عج  السمٕا  .

 المشبٌ  المىًٕ المشٍ  الزماعٓ المىٓ .اثُ غرٔت .

.  ماعً َومُ المسبصٕن . )مزرخم( . َ امي الزشلٕم الشبلٓ َالجسث الشلمآ . خبمشاً ثغا اد .عا : 1984زم  .عٕضّ ,  بلت ا

439.                             (2):217-221. 

 . فضُٕلُخٕب الىجبد )مزرخم( . َ امي الزشلٕم الشبلٓ َالجسث الشلمٓ .ثغ اد. 1990عٕضّ , بلت ازم  .

                       Crop. Sci. 7:431- 432. 

 .علم فضلدً الىجبد/الدزء الثبوٓ.َ امح الزشلٕم الشبلٓ َالجسث الشلمٓ/خبمشً المُصن. 1985مسم ,عج  الشظٕم.

. فضلدً وجبد َ امح الزشلٕم الشبلٓ َالجسث  1989عج  السمٕ  , رسرٔر ممضبن َفٍٕمً صبلر عج  اللطٕف ٌَىبء فبضن مسضه .
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