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 Varroaتأثٍر انمستخهض انمبئً وانكحىنً نهحجخ انسىداء فً مكبفحخ حهم انفبروا 

destructor (Anderson and Trueman)   عهى وحم انعسمApis mellifera (L.) 

 

 عجبش غبوم حمسح        مرزح حمسح هبدي    سٍالن حسٍه طكر

 انكهٍخ انتقىٍخ /انمسٍت

 

 انخالطخ :

 Varroaح١ار  جايذ١ر مٌّطاحخٍل مٌّاراٟ ٚمٌىعاٌٟٛ ٌٍعباة مٌطاٛمما حاٟ ِىرحعاة ظٍاُ مٌفار ٚم ٔفذت جصربة ِخحبر٠ة ألخ

destructor   ًعٍٝ ٔعً مٌعطApis mellifera . 

أظٙرت مٌٕحراس أْ مٌّطحخٍل مٌّراٟ ٌٍعبة مٌطٛمما ٌٗ جيذ١ر ىع١ف عٍٝ ظٍُ مٌفر ٚم مٌاذٞ ٠نا١ن ٔعاً مٌعطاً لغ بٍا  

ِاً/ٌحر( . ٌٚاُ ٠رٙار أٞ جايذ١ر عٍاٝ أحارمم  0.1 , 0.2 , 0.5حخلمَ مٌحرمو١اس )عٕال أضا 17.82%ِعالي ٔطابة مٌٙا ن 

 مٌٕعً .

( عٕال 62,14 , 84,22 , 93.15 %ب١ّٕر أظٙر ز٠ث مٌعباة مٌطاٛمما جايذ١رما عر١ٌارا عٍاٝ مٌعٍاُ لغ بٍةاث ٔطابة مٌٙا ن ) 

 1.86%)ٌٕعً لغ بٍةث ٔطان مٌٙا ن ًِ/ٌحر( عٍٝ مٌحٛمٌٟ ِع جيذ١ر بط١ٌ عٍٝ م 0.1 , 0.2 , 0.5أضحخلمَ مٌحرمو١س )

 عٕل أضحخلمَ ٔفص مٌحرمو١س.  (1.19 , 1.82 ,

 

EFFECT  OF BLCAK SEED WATER AND ETHANOL EXTRACT IN 

CONTROLLING VARROA MITE ON HONEY BEES. 

 

Abstract  

 Laboratory experiment was carried out in order to test the effect of black seed 

water and ethanol extract on honey bees.  Result show indicated that black seed extract 

water had showed minar effect on varroa mite in bee hives. Was rate (17.82%) when 

using the concentration (0.1, 0.2, 0.5 m//L). While the oil of black seed showed high a 

significant mortality rates of varoa (62.14 , 84.22 and 93.15%) when using the 

concentration (0.1 , 0.2 , 0.5 m/L) respectively with no signification effect on honey bees 

was observed mortality rates (1.19, 1.82, 1.86%) when using the same concentration.   

 

 انمقذمخ: 

ِاآ م٢حاارت مٌخ ١اارر ٚمٌطاار٠عة  Varroa destructor (Anderson and Trueman)جعحباار ظٍااُ مٌفاار ٚم 

ٚجطبن خطرار وب١رر حٟ أٔحرز مٌعطاً  Apis mellifera (L.)مألٔحشر  مٌحٟ جح فً بنٛ ر خر ش١ة عٍٝ ٔعً مٌعطً 

( لغ جّاحل أٔراٝ 1980حاٟ بعاو مٌبٍالمْ )مٌٕارشٟ   ٚأىعرف ٚ٘ ن ِٚٛت مٌشةرالت ٚمٌذوٛ  ٚلبرمر ِٕرظً بيوٍّٙر 

مٌ ف١ً مٌبرٌةة غذما٘ر ِٓ مَ مٌٕعً مٌبرٌ  ٚعٕالِر جنابط ظيإة مٌٕعاً ِحاٛمحرر جةارم  مٌ ف١ٍ١ارت مٌٕعاً مٌبارٌ  ٌححىارذر 

ممخً ٔخر ٠ن ظيٕة ٔعً مٌعطً ِحةذ٠ة عٍٝ مِاٗ ٚعٕالِر ٠ٕبراك مٌٕعاً ِآ مٌٕخر ٠ان جعاٛم مألَ ٚغ ٠حٙار ِآ مألٔارخ 

وااذٌه حاايْ مٌ ف١ااً ٠عاالخ مألِاارمه عاآ ًر٠ااك مخااٛي بىح١ر٠اار ٚأبااٛم   (Calis ,1999)برٌةااة لٌااٝ مٌٕعااً مٌباارٌ  مٌ

مٌف ر٠رت مٌّّرىة ٚمٌفر٠رٚضرت لٌٝ عذ ما ٔعً مٌعطً ٚمٌبرٌةة وّر ٠طابن مٌ ف١اً واذٚغما ٚأواىرالا غ١ار ًب١ع١اة حاٟ 

 . (Ritter ,1999)مٌٕعً مٌبرٌ  ٚأٔخفره حٟ مٌٛزْ 
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ٚجُ جطص١ً م٢حة ألٚي ِرر حٟ مألجعرم مٌطٛح١حٟ )مٌطاربك( ٚمٌفٍبا١ٓ ٚجٕحشار حاٟ مٌٛلاث مٌعرىار  1964ضٕة جُ أوحشرحٗ 

 ( .,1983حٟ أغٍن مٌلٚي مٌّصرٚ ر ٌٍعرمق ِٕٚٙر جرو١ر ٚحٍط ١ٓ ٌٚبٕرْ )مٌبرور 

مٌرموال٠ة ٌٚاُ جصالٞ أِر حٟ مٌعرمق حمل غور مٌصبٛ ٞ أٔٗ عرر عٍٝ أحرمم ِٓ ظٍّة مٌفر ٚم حٟ ظيٕة أظل مٌّٕرظاً حاٟ 

شٍن مٌبرظرْٛ حٟ م١ٌٙئة مٌعرِاة  1987ِحربعة ٚجعرٞ ٚمضع ٌٍٚىشف عٕٙر معحمرمما بئٗ ظٍُ ِره مألور ٠ٕر   ٚحٟ آب 

ٌٛلر٠ة مٌّس ٚعرت لًر مت ظيٕة ِٓ ِعرحرة م٘ٛن ٚعٕل حعنٙر ٚشال أٔٙار ِناربة بارٌعٍُ ٚعٍاٝ ٘اذم مألضارش لالَ 

( ٚم٢ْ ٘اٟ 1993عٍاٝ أوحشارحُٙ ٌٙاذٖ مٌعٍّاة حاٟ ِعرحراة م٘اٛن )مباٛ مٌعان  مٌبرظرْٛ حاٟ م١ٌٙئاة مٌّاذوٛ ر جمار ٠ر 

 ِٕحشرر حٟ ش١ّع ِٕرًك ٚبلْٚ أضحرٕرا .

ِٓ لٔحرز وروة ض١بر شار٠صٟ بشاىً أوارًة  Folbex Vaجىرحط ظٍّة مٌفر ٚم برٌّٛمم مٌى١ّ١ر٠ٚة ِٕٙر ِرمر حٌٛبروص حر 

ِآ مٌّاارمر  370ناٛ ر ش١االر ٠ٚعحاٛٞ مٌشاار٠ٌ مٌّرحاك عٍااٝ جعارق ممخاً مٌخ١ٍااة ٚ٘اٟ غمت حرع١ٍااة ٠ٚحعٍّٙار مٌٕعااً ب

ٚأحيً ٚلث ٌّىرحعة ظٍّة مٌفر ٚم ٘ٛ مٌخر٠ف ظ١د جمً مٌعيٕة )مٌصٛ مٟٔ ٚآخارْٚ  Bromopropylateمٌفعرٌة 

 (.2011( ٚ )مٌعٍٟ   1990  

ٕبرج١اة ٌٍعال ِآ أىارم  ٚلل أشر٠ث مٌعل٠ل ِٓ مٌل مضرت ألضحخلمَ مٌّٛمم مٌ ب١ع١ة مٌّنٕعة ِٚٓ ب١ٕٙر مٌّطحخٍنارت مٌ

ٚٔباارت مٌشاا١ط  Mentha spٚٔباارت مٌٕعٕاار   Pinnus spظٍّااة مٌفاار ٚم حماال أضااحخلِث ِطحخٍناارت ٔباارت مٌناإٛبر 

Artemisia sp  1987)ٔررما ٌّر جعح٠ٛٗ ٘ذٖ مٌٕبرجارت ِآ ِروبارت ذر٠ٛٔاة حعرٌاة ىال مٌعشارمت ٚمٌعٍاُ . حمال غوار, 

Zamaraliski) ١االر حااٟ ِىرحعااة ظٍااُ مٌفاار ٚم عٍااٝ ٔعااً مٌعطااً   وّاار غواار أْ ِطااحخٍل مٌشاا١ط أع ااٝ ٔحااراس ش

% 100-86(   أْ ز٠ث ٔبرت مٌش١ط أع ٝ جيذ١رما ول٠لما عٍٝ مٌفر م ظ١د جرٚمظث ٔطن مٌمحً ِآ 1998)مٌّشٙلمٟٔ   

(   أْ حعر١ٌاة بعاو مٌس٠اٛت 1999ِاً /ٌحار( عٍاٝ مٌحاٛمٌٟ   وّار أوال )مٌعربال     0.1 , 0.15عٕال أضاحخلمَ مٌى١ّارت )

 %.  98.94ٌع ر٠ة لل جنً لٌٝ ّٔٛ م

ٚعٍااٝ ىااٛا مٌٕحااراس مٌّشااصعة ظااٛي أضااحخلمَ مٌّطحخٍناارت مٌٕبرج١ااة مٌ ب١ع١ااة حماال ألحاارض ٘ااذم مٌبعااد مٌااذٞ ٠ٙاالف لٌااٝ 

م مضة جيذ١ر مٌّطحخٍل مٌّراٟ ٚمٌىعٌٟٛ ٌٍعبة مٌطاٛمما وبالماً ِع١ٍاة ًٚب١ع١اة عآ مٌّب١المت مٌى١ّ١ر٠ٚاة حاٟ ِىرحعاة 

 .   Apis melliferaعٍٝ ٔعً مٌعطً  V. destructorظٍُ مٌفر ٚم 

 

 انمىاد وطرق انعمم 

 . شّع مٌعبة مٌطٛمما : 1

 Nigellaِٓ مألضاٛمق مٌّع١ٍاة ٚ٘اٛ ٔبارت ٠عاٛم لٌاٝ مٌصإص  Nigella sativaجُ مٌعنٛي عٍٝ بذٚ  مٌعبة مٌطٛمما 

ٛمما ماة١رر ٌٙار  ماعاة ع ر٠اة مٌحٟ جٕحنف بئٙر عشب١ة ٚظ١ٌٛة ٚبذٚ ٘ر ض  Ranaculaceaٚلٌٝ مٌعراٍة مٌشم١م١ة 

ٚمٌبااذٚ  جعحااٛٞ مٌعل٠اال ِاآ مٌّااٛمم مٌعياا٠ٛة ِاآ أّ٘ٙاار مٌباارٚج١ٓ لغ جبٍاا  ٔطاابحٗ   (Veron ,1982)غمت ًعااُ الغ  

 Thymolٚعٍاٝ مٌرار٠ّٛي  Thmoquinone% ٚمألخ١ار ٠عحاٛٞ عٍاٝ ِارمر مٌرار٠ّٛو١ْٕٛ 35% ٚمٌس٠ث بٕطابة 20

 ( 1996ٚ   % ِاااااااااااااااااااااااآ مٌس٠ااااااااااااااااااااااااث مٌ ١اااااااااااااااااااااااار  )مٌاااااااااااااااااااااااالش0.5ٞٛٚجبٍاااااااااااااااااااااااا  ٔطاااااااااااااااااااااااابحٗ 

(1995, Abou-basha) . 

 

 األستخالص 

 أ. طرٌقخ انمستخهض انمبئً 

غُ ِٓ بذٚ  مٌعبة مٌطٛمما ٚضعمٙر بٛمض ة ِ عٕة ٔر١فة ِٚعمّة ذُ ظفرث حٟ عباٛمت ٌعا١ٓ مألضاحخلمَ  30جُ ٚزْ 

ِاً ِآ  200غاُ ِآ ِطاعٛلٙر مٌحاٟ جاُ جعيا١رٖ لٌاٝ  10ٌٍٚعنٛي عٍٝ مٌّطحخٍل مٌّاراٟ ٌٍعباة مٌطاٛمما أىا١ف 

مٌّرا مٌّم ر ذُ خٌٍ مٌّس٠س ٌّلر ٔنف ضرعة بٛمض ة خ ً وٙربراٟ ذُ  وط مٌّعٍٛي بٛمضا ة لّاع باٛخٕر ذاُ  واس 

َْ  ذااُ ٚىااع  40عٍااٝ م شااة   Rotary vacuum evaporatorمٌّطااحخٍل بٛمضاا ة شٙاارز مٌّبخاار مٌاالٚم  

 .   (Mahmouud ,1993)مٌّطحخٍل حٟ مٚ ق مة١ر ٚظفظ حٟ مٌّصّلر ٌع١ٓ مألضحخلمَ 
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 ة. طرٌقخ األستخالص ثبنكحىل األثٍهً :

ٌةره مٌعنٛي عٍٝ مٌّطحخٍل مٌىعٌٟٛ ٌٍعبة مٌطٛمما حمل أعحّلت ٔفص خ ٛمت مٌّطحخٍل مٌّراٟ ٌٍعباة مٌطاٛمما 

% بالالا ِآ مٌّارا مٌّم ار ٚجاُ جبخ١ار واً مٌىعاٛي ِآ مٌّطاحخٍل ٚأْ ضابن 95علم أضحعّري مٌىعٛي مالذ١ٍٟ بحرو١س 

عٛي مألذ١ٍٟ ٘اٛ ألضاحخ ك و١ّاة أوبار ِآ مٌس٠اث مٌّٛشاٛم حاٟ مٌعباة مٌطاٛمما وٛٔاٗ ِاذ٠ن ش١ال ٌّعراُ أضحعّري مٌى

 ٚ(Al-Ani ,2006 )مٌف١ٕاااااااٛالت ٚمٌم٠ٍٛااااااالمت ٌٚاااااااٗ مٌمرب١ٍاااااااة ٌٍٕفااااااارغ حاااااااٟ أشاااااااسما مٌعباااااااة مٌطاااااااٛمما

 (1998, Al-Ani)    . ذُ شّع مٌس٠ث ٚظفظ حٟ لٕرٟٔ زشرش١ة ٌع١ٓ مألضحعّري 

 ٌفر ٚم . شّع ع١ٕرت ظٍُ م2

جُ مٌعناٛي عٍاٝ ع١ٕارت ِآ مةماربة بعٍّاة مٌفار ٚم ِآ أظال مٌّٕرظاً حاٟ ِٕ ماة أٌباٛ عٍاٛمْ حاٟ ليارا مٌّعر٠ٚاً / 

ظ١د شّعث أًر مت بشىً عشٛماٟ ِٓ علر خ ٠ر ٌٍٕعاً ِناربة برٌفار ٚم ٚجاُ ٔمٍٙار  2010-2009ِعرحرة بربً ٌعرَ 

ٌّط١ن ٌةره أشارما مٌل مضاة ذاُ ٚزعاث مةًار مت بشاىً عشاٛماٟ لٌٝ ِخحبر مٌّمرِٚة مألظ١را١ة حٟ مٌى١ٍة مٌحم١ٕة / م

عٍاٝ ذ ذاة خ ٠ار ٚبٛملاع ذّر١ٔااة لًار مت ٌىاً خ١ٍاة بعاال ٚىاع ٚ لاة ب١يارا عٍاٝ مٌناا١ٕ١ة ممخاً مٌخ١ٍاة ٌصّاع أعاالمم 

 مٌفر ٚم مٌّحطرل ة.

   . تأثٍر انمستخهض انمبئً نهحجخ انسىداء1

( ِاً 1ذاُ أخاذ ) Dmsoًِ  20( غُ ِٓ مٌّطحخٍل ٚلغمبحٗ حٟ 1ٚغٌه بيخذ ) 2010أشر٠ث مٌحصربة حٟ خر٠ف عرَ 

ِاً/ٌحر( ِآ مٌّطاحخٍل مٌّاراٟ    0.1 , 0.2 , 0.5( ًِ ِرا ٌةره جعي١ر مٌحرمو١اس )1ِٓ مٌّعٍٛي ٚأى١ف ل١ٌٗ )

جُ  ظ مةًر مت مٌعر٠ٚة عٍٝ لماربة برٌفار ٚم )برٌةارت ٚظٛ ٠ارت( ٚذاُ ظطارب أعالمم محارمم مٌفار ٚم مٌّحطارل ة عٍاٝ 

ضرعة ِٓ مٌّعرٍِة ٚلٛ ٔث مٌٕحراس ِاع ًرافاة أخارٜ  24ن١ٕ١ة ممخً مٌخ١ٍة بعل ٚىع ٚ لة ب١يرا ع١ٍٙر بعل ِرٚ  مٌ

 وث مةًر مت برٌّرا حمٌ )ِعرٍِة ِمر ٔة( ٚور ت مٌحصربة ذ خ ِرمت  وذٌه جُ ظطرب أعلمم مٌٕعاً م١ٌّاث شارمما 

 مٌّعرٍِة ٚبٕفص مٌ ر٠مة أع ٖ .

 ىداء . تأثٍر زٌت انحجخ انس2

ًِ/ٌحر( ِٓ مٌس٠ٛت مٌ ١ر ر مٌحٟ جُ أضحخ مٙر ب ر٠ماة مٌىعاٛي مألذ١ٍاٟ ظ١اد  0.1 , 0.2 , 0.5أضحخلِث مٌحرمو١س )

جُ  ظ مةًر مت مٌعر٠ٚة عٍٝ لمربة برٌفر ٚم َٚ ظطرب أعلمم أحرمم مٌفر ٚم مٌّحطرل ة عٍٝ مٌن١ٕ١ة ممخً مٌخ١ٍاة بعال 

ةًر مت برٌّرا حماٌ ٚوار ت ضرعة ِٓ مٌّعرٍِة   أِر ِعرٍِة مٌّمر ٔة  وث م 24ٚىع ٚ لة ب١يرا ع١ٍٙر بعل ِرٚ  

 مٌحصربة ذ خ ِرمت ٚوذٌه جُ ظطرب أعلمم مٌٕعً م١ٌّث شرما مٌّعرٍِة . 

 

 انتحهٍم األحظبئً 

ٚلٛ ٔااث مٌّحٛضاا رت مٌعطاارب١ة برضااحخلمَ ألااً حاارق  (C.RD)مااّّث مٌحصربااة بيضااحخلمَ مٌحناا١ُّ مٌعشااٛماٟ مٌىرِااً 

 ٌٙااااااااا ن ٚحاااااااااك ِعرمٌاااااااااةٚماااااااااععث ٔطااااااااابة م 0.05%جعاااااااااث ِطاااااااااحٜٛ ِع٠ٕٛاااااااااة  (L.S.D)ِعٕاااااااااٛٞ 

(Telton and Anderson)     ( ٚظٌٛااث مٌب١رٔاارت لٌااٝ لاا١ُ زم٠ٚااة ألمخرٌٙاار حااٟ مٌحع١ٍااً 1993)وااعبرْ ٚمٌّاا ض

 ( .2000مةظنراٟ )مٌرٚمٞ   

 

 انىتبئج وانمىبقشخ 

مو١اس ( أْ مٌّطاحخٍل مٌّاراٟ ٌٍعباة مٌطاٛمما ٌاٗ جايذ١ر ىاع١ف عٍاٝ مٌفار ٚم ٚبفرٚلارت ِع٠ٕٛاة با١ٓ مٌحر٠1ب١ٓ شلٚي )

ًِ / ٌحر ٟٚ٘ جخحٍاف ِع٠ٕٛارا عآ  0.5( ألحرمم ظٍُ مٌفر ٚم عٕل مٌحرو١س 32.6%مٌّطحخلِة ظ١د بٍةث ٔطبة مٌٙ ن )

 , 0.2%( عٕال أضاحخلمَ مٌحرو١اس )26.4ٚ  12.3برلٟ مٌحرمو١س مٌّطحخلِة ٚعآ ِعرٍِاة مٌّمر ٔاة أ٠يارا ٚمٌحاٟ بٍةاث )

 ًِ/ٌحر(  عٍٝ مٌحٛمٌٟ.  0.1
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سبعخ مه انمعبمهخ ثتراكٍس مه انمستخهض انمبئً 42سجخ انمئىٌخ نهالك أعذاد انفبروا وانىحم ثعذ انى (1جذول )

 نهحجخ انسىداء 

 

 % نهالك انىحم  % نهالك حهم انفبروا  تركٍس انمستخهض انمبئً مم/نتر 

0.1 12.3 0.0 

0.2 26.4 0.0 

0.5 32.6 0.0 

 0.0 0.0 انمقبروخ 

 0.0 17.82 انمعذل 

3.3  =L.S.D 0.05  .ٟألً حرق ِعٕٛٞ ٌحرمو١س مٌّطحخٍل مٌّرا 

 

ِٛىااعرا ضاابن غٌااه بعاالَ أظحٛماااٗ عٍااٝ ِاارمر مٌراار٠ّٛو١ْٕٛ  (Al-Ani ,1998)شاارات مٌٕحااراس لر٠بااة ٌّاار جٛمااً ل١ٌااٗ 

Thymoquinone  ٌذم ٠عحبر مٌّطحخٍل مٌّراٟ ٌٍعباة مٌطاٛمما ل١ٍاً مٌحايذ١ر عٍاٝ ظٍّاة مٌفار ٚم وّار ٠ٛىاط مٌصالٚي

فطٗ أْ مٌّطحخٍل مٌّراٟ ٌٍعة مٌطٛمما ٌُ ٠ؤذر عٍٝ أحرمم مٌٕعً بارٌحرمو١س مٌّطاحخلِة ظ١اد بٍةاث ٔطابة مٌٙا ن ( 1ٔ)

 % ٚ٘ذم ِر ٠شصع عٍٝ ِىرحعة مٌفر ٚم مْٚ مةىرم  بيعلمم مٌٕعً . 0.0

مٌّطاحخلِة  ( ٠ٛىط أْ أضحخلمَ ز٠ث مٌعبة مٌطاٛمما ٌاٗ جايذ١ر حعاري ىال مٌفار ٚم ظ١اد أظٙارت مٌحرمو١اس2أِر شلٚي )

ٔطن ٘ ن عر١ٌة ألحرمم مٌفر ٚم بفرٚلرت ِع٠ٕٛة با١ٓ مٌحرمو١اس مٌّطاحخلِة ٚبا١ٓ ِعرٍِاة مٌّمر ٔاة لغ بٍةاث أعٍاٝ ٔطابة 

% عٕال مٌحرو١اس  84.22ٚ  62.14ِاً/ٌحر حاٟ ظا١ٓ بٍةاث  0.5% عٕال مضاحخلمَ مٌحرو١اس 93.15٘ ن ألحرمم مٌفر ٚم 

)مٌّارمر  Thymoquinoneٌحيذ١ر  بّر ٠عٛم لٌاٝ م١ٌّىر١ٔى١اة مٌحاٟ ٠طاٍىٙر ًِ / ٌحر عٍٝ مٌحٛمٌٟ   أْ ٘ذم م 0.2- 0.1

 ,1984)مٌفعرٌااة حااٟ ز٠ااث مٌعبااة مٌطااٛمما( وعرِااً ِااؤذر عٍااٝ ظٍااُ مٌفاار ٚم شاارات مٌٕحااراس لر٠بااة ٌّاار جٛمااً ل١ٌااٗ 

Mahmoud)  ُظ١ااد غواار أْ جاايذ١ر ِطااحخٍل ٔباارت مٌشاا١ط ٠عااٛم لٌااٝ مٌحرب١ٕاارت مٌحااٟ ٠عح٠ٛٙاار ز٠ااث مٌشاا١ط ىاال ظٍاا

 24% ِٓ ًف١ٍٟ ظٍُ مٌفار ٚم بعال 100ِخحبر٠را أْ ز٠ث مٌمرٔفً ٠ؤمٞ لٌٝ ِٛت   (Hoppe,1990)مٌفر ٚم وّر أذبث 

( بايْ ز٠اث ٔبارت مٌشا١ط أع اٝ جايذ١رما وال٠لما 1998ضرعة عٓ ًر٠ك مٌحبخ١ر ٚمٌّ ِطة   ِٚع ِر ٚشلٖ )مٌّشٙلمٟٔ   

 ًِ /ٌحر( . 0.15ٚ  0.1أضحخلمَ مٌحرمو١س )% عٕل 100-86عٍٝ ظٍُ مٌفرٚ م ظ١د جرٚمظث ٔطن مٌمحً ِٓ 

  1.19( ٔفطاٗ جايذ١ر ىاع١ف ٌس٠اث مٌعباة مٌطاٛمما عٍاٝ أعالمم مٌٕعاً ظ١اد بٍةاث ٔطابة مٌٙا ن )2وّر ٠ٛىط شلٚي )

ًِ/ٌحر(عٍٝ مٌحٛمٌٟ ٚبلْٚ حرٚلرت ِع٠ٕٛة ٚ بّار ٠عاٛم  0.5 ٚ  0.2   0.1%( عٕل أضحخلمَ مٌحرمو١س )1.86ٚ 1.82

 ألضحخلمَ .مٌطبن لٌٝ ًر٠مة م

 

سبعخ مه انمعبمهخ ثتراكٍس مختهفخ مه زٌت انحجخ  42انىسجخ انمئىٌخ نهالك أعذاد انفبروا وانىحم ثعذ  (4جذول )

 انسىداء 

 

 % نهالك انىحم  % نهالك حهم انفبروا  تركٍس انمستخهض انكحىنً مم/نتر 

0.1 62.14 1.19 

0.2 84.22 1.82 

0.5 93.22 1.86 

 0.0 0.0 انمقبروخ 

 1.21 59.87 انمعذل 

L.S.D 0.05 = 4.3     ٌٟٛألً حرق ِعٕٛٞ ٌحرمو١س مٌّطحخٍل مٌىع 
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