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  Cucumis sativusأثر هخلفاث الذّاخي ّهخلفاث لض هرّج الثيل في ًوْ ّحاطل الخيار

 

 عبذ الدْاد عبذ السُرة كيطاى                       هْفك هسباى هسلظ             

 الكْفت /الوعِذ الفٌي                        خاهعت االًبار/  كليت السراعت

 

 الخالطت :

ٌسم٠ُٛ أضز إطسخدبَ ِخٍفةذ بٌدٚبغٓ جدْٚ أٚ ِع ِخٍفةذ لص ِرزٚظ بٌط١رً  2012ٚ  2011ػزجد خالي  ٔفذذ ز        

فٟ جعض صفةذ بٌّٕٛ بٌخضزٞ ٚبٌطّزٞ ٌٕحةزةذ بٌخ١ةر صٕف طر١ف بٌّرشرٚت زؿرر بٌح١ارد بٌّؿ١ّرد ٚجعرض صرفةذ 

% ِرٓ ٚسْ بٌسزجرد أٚ فمرظ 4ٚ 2 ،1بٌسزجد بٌف١ش٠ةئ١رد شمرٍّر ِعرةِالذ بٌسػزجرد إ رةفد فمرظ ِخٍفرةذ بٌردٚبغٓ جٕظرحد  

% ِخٍفررةذ لررص بٌط١ررً ِٚعةٍِررد 0.5% ِخٍفررةذ بٌرردٚبغٓ ِررع 2% ِٚعةٍِررد إ ررةفد 0.5ِخٍفررةذ لررص بٌط١ررً جٕظررحد 

( ضرُ غّعرر بٌح١ةٔرةذ  (CRDبٌّمةرٔد جدْٚ إ ةفد أ٠د ِخٍفةذ عضر٠ٛد شصرّّر بٌسػزجرد ٚفرك بٌس ر١ُّ زرةَ بٌسع ر١د 

 ش 0.05ذ ٚفك ألً فزق ِعٕٛٞ زؿر ِظسٜٛ أؾسّةي ٚؾٍٍر أؾ ةئ١ةً ٚبخسحزذ ِعدالذ بٌّعةِال

أظٙزذ بٌٕسةئع أْ أطسخدبَ بٌّخٍفرةذ بٌعضر٠ٛد  سبم ِرٓ إرزفرةت بٌٕحرةذ ٚعردم بالٚربق ٚبٌّظرةؾد بٌٛرل١رد ٚبٌّؿسرٜٛ  

ِرررٓ ٚسْ بٌسزجرررد أعٍرررٝ بٌمررر١ُ ٚبٌسرررٟ  4%ِرررٓ بٌىٍٛرٚف١رررً ٚأعمرررر ِعةٍِرررد إ رررةفد فمرررظ ِخٍفرررةذ مٚبغرررٓ جٕظرررحد 

مطرُ 25.40ٚرلرد ٚ 30.0طرُ ٚ   179.66جٍغرر
2
  ٚ Spad 81.67 ٌٟىرً ِرٓ بٌ رفةذ عٍرٝ بٌسرٛبٌٟ ج١ّٕرة وةٔرر فر

مطُ  13.20ٚرلد ٚ 17.33طُ ٚ    107.56ِعةٍِد بٌّمةرٔد 
2
 ٚ64.40 spad  ًعٍرٝ بٌسرٛبٌٟش أعمرر ِعةٍِرد بٌسردبخ

ؾممرر أوحرز عردم % ِٓ ٚسْ بٌسزجد أفضرً ؾةصرً أ  0.5ِٚخٍفةذ لص بٌط١ً جٕظحد  2%ج١ٓ ِخٍفةذ بٌدٚبغٓ جٕظحد 

% 1وغُ ٚأعمر ِعةٍِد إ ةفد فمظ ِخٍفةذ بٌدٚبغٓ جٕظرحد  2.894ضّزخ /ٔحةذ ٚؾةصً وٍٟ لدرٖ  28.66ضّةر  جٍغ 

ضّرزخ  10.33غُ ، ج١ّٕة أعمر ِعةٍِد بٌّمةرٔد عدم ضّةر جٍرغ  108.167ِٓ ٚسْ بٌسزجد أعٍٝ ِعدي ٌٛسْ بٌطّزخ جٍغ 

د ضة١ٔد وةْ زةض١زإطسخدبَ ِخٍفةذ بٌدٚبغٓ ِٚخٍفةذ لص بٌط١رً ِع٠ٕٛرةً وغُ ش ِٓ غٙ 1.086/ ٔحةذ ٚؾةصً وٍٟ لدرٖ 

 عٍٝ ل١ُ بٌدبٌد ب١ٌٙدرٚغ١ٕ١د ٚبأل٠ ة١ٌد بٌىٙزجةئ١د ٌٍسزجد ٚسبمذ ِٓ لةج١ٍسٙة عٍٝ ِظه بٌّةء ش

 

Influence of poultry manure and land grass cutting wastes on growth and 

yield of Cucumber (Cucumis sativus) 
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Abstract  :                                                                                                                  

     This experiment was conducted during 2011and 2012 to evaluate the addition of 

poultry manure , land grass cutting waste alone or the two kinds together on some 

cucumber vegetative growth  , yield of Sayf cv. and physical properties of soil. 

Treatments where included the addition of poultry manure at 1%,2%and 4%of soil 

weight , land grass wastes  as 0.5%of soil weigh, a combination of 2% poultry manure + 

0.5% land grass and control treatment without any organic waste addition.  Completely 

Randomized Design used and  all data  were statistically  analyze and the means of 

treatments were examined by L.S.D (P>0.05).                                                                    

     The results indicated that the addition of organic wastes increased plant height, leaf 

number ,leaf area and chlorophyll content .Treatment of 4% poultry manure showed the 
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higher values on growth characteristics which were179.66 cm plant height ,30 leaf per 

plant , 25.40 dc
2  

leaf area and 81.67 spad chlorophyll content whilst the control treatment 

gave 107.56 cm ,17.33 leaf ,13.20 dc
2  

and 64.48 spad respectively .The treatment of 2% 

poultry manure + 0.5% land grass waste  produced better fruit    numbers and yield were 

28.66  fruits per plant and 2.894 Kg total yield per plant .Treatment of 1% poultry 

manure produced  high fruit weight were 108.167 gr. Whilst the control gave 10.33 fruit 

per plant , 105.167 gr. fruit weight and 1.086 Kg yield . On the other hand there were a 

significant effect of poultry manure  and  land grass wastes  addition on pH ,EC of the 

soil and on  water holding capacity. 

  

 : الومذهت

زسدبخً عٛبًِ عدخ فٟ إٔخفةض إٔسةغ١د ٚؾدخ بٌّظةؾد ٚإْ أخسٍف ضةض١ز وً عةِرً ِٕٙرة ِٕفرزمبً ،خةصرد فرٟ جٍردبْ      

بٌّٕةطك بٌؿةرخ ٚبٌػةفد ش فمد ٠عٛم ج ىً أطةطٟ بٌٝ ِ ىٍد أرزفرةت ِظرس٠ٛةذ بٌٍّٛؾرد فرٟ بٌسزجرد ٚبٌسرٟ زرززحظ ج رىً 

(   1989( ، )بٌشج١ردٞ ، 1979ف بٌّٕةطك ٚبٌّٛبلع)بٌفخزٞ ٚبخرزْٚ ، ِحةمز جظزٚف ٚعٛبًِ وط١زخ زخسٍف جةخسال

( أٚ ٔس١ػررد الٔخفررةض ِؿسررٜٛ بٌسزجررد ِررٓ 1997ٚأخررزْٚ ،  Angusٚبٌسررٟ ٠ ررسزن جٙررة بالفررزبط جةٌسظرر١ّد بٌى١ّ١ررةئٟ ) 

صرفةذ ٚبٌرذٞ ٠سظرحث فرٟ زرد٘ٛر   Intensive Agricultureبٌّةمخ بٌعض٠ٛد ٔس١ػرد الزحرةت بطرٍٛت بٌشربعرد بٌىط١فرد 

( ٌرذٌه زعرد بٌشربعررد Zapata  ٚHera  ،1995بٌسزجرد بٌف١ش٠ةئ١رد ٚبٌى١ّ١ةئ١رد ٚبالؾ١ةئ١ررد ِّرة ٠رٕعىض عٍرٝ بٔسةغ١سٙررة ) 

بٌعض٠ٛد بٌسمةٔد بٌشربع١د بٌسٟ زعًّ عٍٝ ؾفظ خ ٛجد بٌسزجد جةالعسّرةم عٍرٝ إ رةفد بٌّرةمخ بٌعضر٠ٛد وؤطرٍٛت ٠ر ِٓ 

٠ٚعًّ عٍٝ زؿظ١ٓ بٌ فةذ بٌف١ش٠ةئ١د ٌٍسزجرد ٠ٚش٠رد ِرٓ ٔ رةط بالؾ١رةء  بٌّغذ٠ةذ بٌسٟ ٠ؿسةغٙة بٌٕحةذ ج ٛرخ ِسٛبسٔد

بٌٕةفعد فضالً عٓ زم١ٍرً بٌسرةض١ز بٌضرةر ٌٍٍّٛؾرد عٍرٝ بٌٕحرةذ ، ِّرة ٠ّىرٓ ِرٓ إٔسرةظ ِؿ رٛي ٠ؿّرً ِٛبصرفةذ بٌغرذبء 

 بٌّؿّردٞ، (، ) 2008ٚأخرزْٚ ،   Ewulo( ، ) 2002(،) ِؿّد،  1984بٌ ؿٟ ٠ٚع١د بٌح١اد بٌٝ زٛبسٔٙة )بٌعةٟٔ ،

( أْ إ ةفد بٌّةمخ بٌعض٠ٛد بٌرٝ ززجرد ر١ٍِرد غز١ٕ٠رد لحرً سربعسٙرة 1974)   Navarro ٚLocasico( ش أمةر  2009

ٚ  Saralidzeش ٚفٟ مربطد لرةَ جٙرة  75%-50جّؿ ٛي بٌخ١ةر بمذ بٌٝ س٠ةمخ فٟ بٌّٕٛ بٌخضزٞ جٕظحد زسزبٚؼ ج١ٓ 

Bakhtadz  (1989ؾٛي إ ةفد ٔظث ِخسٍفد ِٓ بٌّرةمخ )  خرص( بٌعضر٠ٛدPeat  ) ٟٔرةرخ خ رث + طرّةم ؾ١رٛب ٔ +

% 10%  خرص + 60% ززجرد + 30بٌٝ بٌسزجد لحرً سربعسٙرة جّؿ رٛي بٌخ١رةر ٚ ورز أْ بٌّعةٍِرد بٌسرٟ أطرسعًّ ف١ٙرة 

( أْ إ ةفد ِظس٠ٛةذ ِخسٍفد ِٓ خص وٛبٌؽ بٌرذرخ بٌ رفزبء 2002ٔ ةرخ خ ث أعمر أعٍٝ ؾةصً ش ٚغدذ ِؿّد ) 

% ِرٓ ٚسْ بٌسزجرد لحرً سربعسٙرة جّؿ رٛي بٌخ١رةر صرٕف ٌٍٙٛجرد أمٜ بٌرٝ 1 ,2.5 , 5, 10, 20جٕظث ززبٚؾر ِٓ  

% 5س٠ةمخ فٟ إرزفةت بٌٕحةذ ٚعدم بٌظال١ِةذ وّة سبم بٌٛسْ بٌمزٞ ٚبٌؿةصً بٌّحىز عٕد بٌّعةٍِرد بٌسرٟ إ ر١ف ف١ٙرة 

عردم بٌطّرةر ٚٚسْ بٌطّرزخ  % ِّرة زٕسػرٗ بٌشربعرد بٌسم١ٍد٠رد ، فضرالً عرٓ س٠رةمخ30ِةمخ عض٠ٛد ؾ١ص أعمر أوطز ِرٓ 

جش٠ةمخ بٌّةمخ بٌعضر٠ٛد ش ٘ردفر ٘رذٖ بٌدربطرد بٌرٝ زمرد٠ز أِىة١ٔرد بألطرسفةمخ ِرٓ ِخٍفرةذ لرص ِرزٚظ بٌط١رً فرٟ بٌسظر١ّد 

 بٌعضٛٞ ٌٛؾد٘ة أٚ ِع أطسخدبَ ِخٍفةذ بٌدٚبغٓ بٌسٟ أعسةم بٌّشبرت عٍٝ إ ةفسٙةش 

 

 : الوْاد ّطرائك العول

ٌسم١١ُ زؤض١ز إطسخدبَ ِخٍفةذ بٌدٚبغٓ بٌّسؿٍٍرد ِرع أٚ جردْٚ ِخٍفرةذ   2012 2011ٚ  ٔفذذ بٌسػزجد خالي عةِٟ       

عٍررٝ ّٔررٛ ٚبٔسةغ١ررد بٌخ١ررةر صررٕف طرر١ف  Bermuda Grass   (Cynodon dactylon )لررص ِررزٚظ بٌط١ررً       

 :   (  صفةزٙة ٚمٍّر ِعةِالذ بٌسػزجد1بٌّشرٚت زؿر بٌح١اد بٌّؿ١ّد فٟ ززجد ر١ٍِد غز١ٕ٠د ٠ح١ٓ غدٚي )

 (شT0ِعةٍِد بٌّمةرٔد ) ززجد ؾمً جدْٚ إ ةفد أ٠د ِةمخ عض٠ٛد( ) 1-

 شT1)% ِٓ ٚسْ بٌسزجد )1ِعةٍِد ب ةفد ِخٍفةذ بٌدٚبغٓ جٕظحد -2

 (ش                                                                      T2% ِٓ ٚسْ بٌسزجد ) 2ِعةٍِد ب ةفد ِخٍفةذ بٌدٚبغٓ جٕظحد 3-

 ( ش                                  T3% ِٓ ٚسْ بٌسزجد ) 4ِعةٍِد ب ةفد ِخٍفةذ بٌدٚبغٓ جٕظحد            4-
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 (شT4 (% ِٓ ٚسْ بٌسزجد 0.5ِعةٍِد ب ةفد ِخٍفةذ لص بٌط١ً جٕظحد 5-

 ش( T5% ِٓ ٚسْ بٌسزجد ) 0.5% + ِخٍفةذ لص بٌط١ً جٕظحد 2بٌدٚبغٓ جٕظحد ِخٍفةذِعةٍِد ب ةفد -6

، ٚزرُ زؿضر١ز  11/2011/ 15( فرٟ أطحرةق ف١ٕ١ٍرد جسرةر٠  peat mossزّر سربعد بٌحذٚر جةطرسعّةي بٌخرص )     

طرُ 20َ ٚعرزض 4غةِعد بألٔحةر ٚ ٌه جؿفرز خٕرةمق جمرٛي  -ِٛلع بٌشربعد مبخً ج١ر سغةغٟ فٟ و١ٍد بٌشربعد

د أْ زرُ فرزع لعرز بٌؿفرزخ جمحمرد طُ ٍِار جّخٍٛط بٌسزجرد ٚبٌّرٛبم بٌعضر٠ٛد ٚفرك ٔظرحد ورً ِعةٍِرد جعر30ٚعّك 

طُ ِٓ زحٓ بٌؿٕمد ٌّٕع إرزفةت بالِالؼ جةٌخةص١د بٌ عز٠د ٚزُ ٚ ع طحمد ِرٓ بٌحرٌٟٛ أضٍر١ٓ ٌعرشي ززجرد  5جظّه 

 30طرُ ٚجّظرةفد  0.5بٌّعةِالذ ِٕٚع زدبخٍٙة ِع ِة ٠ػةٚر٘ة وّة زُ زطم١ث بٌحٌٟٛ أض١ٍٓ ِٓ بٌمعرز جطمرٛت لمز٘رة 

طرُ جر١ٓ خٕردق  50ٌخٕدق ٌس ز٠ف بٌّةء ٚلد بطسعًّ بٌزٞ جةٌسٕم١ظ ش ززور ِظةفد طُ ج١ٓ ضمث ٚأخز عٍٝ طٛي ب

 10 طُ ج١ٓ بٌٕحةزةذ ) 40بٌٝ ززجد بٌّعةِالذ جّظةفد سربعد  11/2011/ 28ٚبخز ش ٔمٍر مسالذ بٌخ١ةر جسةر٠  

 ٔحةزةذ فٟ وً خٕدق ( ٚجطالش ِىزربذ ٌىً ِعةٍِد ش ٚزّر مربطد بٌ فةذ بالز١د : 

 

 لظفاث الفيسيائيت للخربت ا -اّالا 

 ٚجؤطسعّةي غٙرةس   1:5ل١ظر فٟ  ِظسخٍص ززجد بٌّعةِالذ بٌذٞ زُ زؿض١زخ جٕظحد PHبٌدبٌد ب١ٌٙدرٚغ١ٕ١د 1- 

PH meter  ٔٛتHANNA ش 

 Electricalبال٠ رة١ٌد بٌىٙزجةئ١رد :ل١ظرر جرٕفض بٌّظرسخٍص ٌم١رةص بٌدبٌرد ب١ٌٙدرٚغ١ٕ١رد ٚلرد بطرسعًّ غٙرةس  - 2

conductivity meter        ٔٛتHANNA-HI 8820 Ec    جٛؾدبذ م٠ظ١ّٕششَ ش 

وغُ ِٓ ززجرد بٌّعرةِالذ ٚ رعر فرٟ بصرص ِرٓ بٌحالطرسه  1بٌمةج١ٍد بالطس١عةج١د ٌٍّةء)%( ل١ظر جؤخذ ٚسْ  - 3

 ٌسز 1.5 ِطمحد ِٓ بٌمةعدخ ٚ ع زؿسٙة ٚعةء الطسمحةي بٌّةء بٌّزمؽ عٕٙة جعد أْ زُ ب ةفد

 ١ص غّع بٌّةء بٌٕةسي جفعً بٌػة ج١د بالر ١د ٚزُ ل١ةطٗ جةطسخدبَ بطمٛبٔد ِدرغدشِةء ٚززور ٌّدخ طةعس١ٓ ؾ

 

   طفاث الٌوْ الخضري-ثاًياا 

 أرحفاع الٌباث )سن(1- 

زُ ل١ةص أرزفةت بٌٕحةذ ِٓ طمؽ بالرض بٌٝ لّد بٌٕحةذ عٕد بٔسٙةء بٌسػزجد ٚؾظث بٌّعدي جمظّد ِػّرٛت بطرٛبي 

 بٌٕحةزةذ عٍٝ عدم بٌٕحةزةذ ش

 ذدأالّراق /ًباثع -2

 ؾظحر عدم أالٚربق ٌىً ٔحةذ ِٓ ٔحةزةذ بٌٛؾدخ بٌسػز٠ح١د ٚأطسخزبظ بٌّعديش

الوساحت الْرليت )دسن -3
2
) 

 60( ؾ١ررص غففررر بألٚربق عٍررٝ مرغررد ؾررزبرخ Watson ٚWatson  ،1953بعسّرردذ طز٠مررد )
 ◦

َ ٌؿرر١ٓ ضحررةذ 

 : بٌٛسْ ٚزُ ؾظةت بٌّظةؾد بٌٛرل١د ِٓ بٌّعةمٌد بٌسة١ٌد

  

ساحت الْرليت )دسنالو
2

.                                                  الْزى الداف ألّراق الٌباث×الوساحت الْرليت لأللراص (=

 الْزى الداف لأللراص                             

                                  

 Chlorophyll meterؿمرً جػٙرةس ل١رةص بٌىٍٛرٚف١رًزُ ل١ةص بٌىٍٛرٚف١ً ِحةمزخ فرٟ بٌهحخْٓ الكلْرّفيل : -4

ب١ٌةجة١ٔررٗ بٌّؿرردٚمٖ بٌررذٞ ٠عمررٟ بٌم١ررةص جٛؾرردبذ  Minolta Co. LTDِررٓ مررزود   Spad-502 Plusٔررٛت   

Spad  ٔحرةذ ٌٍّعةٍِرد( ٚأطرسخزظ  15( ٔحةزرةذ ِرٓ ورً ِىرزر) 5لرزبءبذ ٌٍٛرلرٗ بٌٛبؾردٖ ٌٚخّظرد )   5ٚزُ أخذ

 .بٌّعدي 
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 :اطل طفاث الح –ثالثاا 

زُ ؾظةت عردم بٌطّرةر بٌسرٟ ٚصرٍر ِزؾٍرد بٌٕضرع بٌفظرٍػٟ ٌىرً ٔحرةذ ٚأطرسخزبظ بٌّعردي عذد الثوار /ًباث : -1

 ٌٍٕحةذ بٌٛبؾد ش

ٌررٛسْ غ١ّررع بٌطّررةر ٚبطررسخزبظ ِعرردي ٚسْ  mettlerبطررسخدَ ١ِررشبْ ؾظررةص ٔررٛت هعددذو ّزى الثوددرة) ن(:2- 

 بٌطّزخش

 ٌٍطّةر عٕد بٌػّع ٚبطسخزبظ بٌّعديش Vernierٛبطمدبٌمدِد زُ ل١ةص طٛي بٌطّزخ جهعذو طْو الثورة)سن( 3- 

 ٌٍطّةر ٚبطسخزبظ بٌّعديش Vernierل١ض لمز بٌطّزخ جٛبطمد بٌمدِد هعذو لطر الثورة ) هلن ( – 4

زرُ ؾظرةت ؾةصرً بٌٕحرةذ ِرٓ  رزت ِعردي ٚسْ بٌطّرزخ فرٟ ِعردي عردم بٌطّرةر ٌٍٕحرةذ  الحاطل للٌبداث)كمن( - 5

 بٌٛبؾد ش

جرطالش ِىرزربذ   The Completely Randomized Designٚفرك بٌس ر١ُّ زرةَ بٌسع ر١د صرّّر بٌسػزجرد 

فرٟ ِمةرٔرد  0.05عٕرد ِظرسٜٛ بؾسّرةي L.S.Dٚغزٜ زؿ١ًٍ بٌسحة٠ٓ ٚأخسحزذ بٌٕسةئع جؤطرسخدبَ بلرً فرزق ِعٕرٛٞ 

 (ش 1980ِعدالذ بٌّعةِالذ ) بٌزبٚٞ ٚخٍف هللا ، 

 

 ( يبيي بعض طفاث حربت الخدربت1خذّو )

 الميوت حذة المياشّ الظفت

PH - 8.40 

EC 6.009 ديسيسوٌس.م 

 0.61 1- ن.كمن الوادة العضْيت

 520 1- ن.كمن ًسبت الرهل

 360 1- ن.كمن ًسبت المريي

 120 1- ن.كمن ًسبت الطيي

 رهليت  ريٌيت ًسدت الخربت

 خاهعت االًبار .  –حللج في هخخبر لسن الخربت ّالوياٍ /كليت السراعت 

 

 : ح ّالوٌالشتالٌخائ

 أثر اضافت هخلفاث لض الثيل ّهخلفاث الذّاخي في بعض الظفاث الفيسيائيت للخربت. – اّالا 

(  أْ إ ررةفد ِخٍفررةذ بٌرردٚبغٓ أٚ ِخٍفررةذ لررص بٌط١ررً وررً ٌٛؾرردٖ أٚ أل ررةفسّٙة  2أظٙررزذ بٌٕسررةئع )غرردٚي       

%ٚبال٠ ررة١ٌد بٌىٙزجةئ١رد جٕظررحد 12.20ٌرٝ طر٠ٛد ًأضرزبً ِع٠ٕٛررةً فرٟ خفرض لرر١ُ بٌدبٌرد ب١ٌٙدرٚغ١ٕ١رد جٕظررحد ٚصرٍر ب

% ِخٍفررةذ  0.5%ِخٍفررةذ بٌرردٚبغٓ + 2بٌسررٟ أطررسخدَ ف١ٙررة)  T5% إ  أعمررر بٌّعةٍِررد 55.06خفررض ٚصررٍر 

أخسٍفرر إؾ رةئ١ةً عرٓ ِعةٍِرد بٌّمةرٔرد بٌسرٟ أعمرر ل١ّرد مبٌرد   7.39لرص بٌط١رً ( ألرً ل١ّرد ٌٍدبٌرد ب١ٌٙدرٚغ١ٕ١رد 

فزٚق ِع٠ٕٛد ج١ٓ بٌّعةِالذ بالخزٜ ، وّة أعمر  بذ بٌّعةٍِد ألرً إ٠ رة١ٌد ٌُٚ زىٓ بٌ  ١٘8.42درٚغ١ٕ١د لدر٘ة

(عّررة وةٔررر ع١ٍررٗ ل١ّررد بال٠ ررة١ٌد بٌىٙزجةئ١ررد فررٟ  p < 0.05م٠ظ١ظررّٕششَ  ٚجفررةرق بؾ ررةئٟ)  2.70 وٙزجةئ١ررد 

، ِرٓ غٙرد م٠ظ١ظّٕششَ  ٚأخسٍف زؤض١ز غ١ّرع بٌّعرةِالذ إؾ رةئ١ةً عرٓ ِعةٍِرد بٌّمةرٔرد    6.009ِعةٍِد بٌّمةرٔد 

% 80.66% ِرٓ ٚسْ بٌسزجرد ِمةرٔرد ت 84.33ِٓ لةج١ٍد بٌسزجرد عٍرٝ ِظره بٌّرةء بٌرٝ  T5ضة١ٔد سبمذ بٌّعةٍِد  

 فٟ ِعةٍِد بٌّمةرٔد ٌُٚ زىٓ بٌفزٚق  بذ ل١ّد أؾ ةئ١دش

دبٌرد ( جؤْ إ ةفد بالطّدخ بٌعض٠ٛد ز مٞ بٌٝ خفرض بٌ 1999زسفك ٔسةئع ٘ذٖ بٌدربطد ِع ِة  وزٖ )بٌٕع١ّٟ،        

  pH( جؤْ إ ةفد خص وٛبٌؽ بٌذرخ بٌ رفزبء ٠ر مٞ بٌرٝ خفرض ل١ّرد 2002ب١ٌٙدرٚغ١ٕ١د ِٚع ِة ٚغدزٗ )ِؿّد ، 

ِؿٍرررٛي بٌسزجرررد بٌرررذٞ لرررد ٠عرررٛم بٌرررٝ زؿٍرررً بٌّرررٛبم بٌعضررر٠ٛد بٌرررذٞ ٠ٕرررسع عٕرررٗ زؿرررزر أؾّرررةض عضررر٠ٛد مجة١ٌرررد 

ذ بٌسزجرد بٌّخسٍفرد زر مٞ بٌررٝ ٚغ١زمجة١ٌردِٚزوحةذ عضر٠ٛد  بئحرد فرٟ بٌّرةء ِٚعمردبذ عضرر٠ٛد زسفةعرً ِرع ِىٛٔرة

( إ رةفد بٌرٝ إْ زؿٍرً بٌّخٍفرةذ  2004ٚأخرزْٚ، Young  ،1986( ، ) Usmanخفرض بٌدبٌرد ب١ٌٙدرٚغ١ٕ١رد )
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بٌذٞ ٠سؿد ِع بٌّرةء ِىٛٔرةً ؾرةِض بٌىةرج١ٔٛره ِّرة ٠ر مٞ بٌرٝ خفرض بٌدبٌرد  CO2بٌعض٠ٛد ٠ٕسع عٕٗ زؿزر غةس 

ض بال٠ ة١ٌد بٌىٙزجةئ١د بٌٝ بْ زؿًٍ بٌّةمخ بٌعض٠ٛد ٠ٕرسع عٕرٗ (ش ٚلد ٠عشٜ خف 2009ب١ٌٙدرٚغ١ٕ١د )بٌّؿّدٞ ، 

زىْٛ أؾّةض عض٠ٛد مجة١ٌد زظةُ٘ فرٟ خٍرث أ٠ٛٔرةذ بٌ رٛم٠َٛ ٚبٌىةٌظر١َٛ ٚبٌّغٕظر١َٛ ، ٚرجّرة ٠عرٛم بٔخفرةض 

بال٠ ة١ٌد بٌىٙزجةئ١د ب٠ضةً بٌٝ بِسشبس جعض بٌىة٠سٛٔةذ )بٌىةٌظر١َٛ ٚبٌّغٕظر١َٛ ٚبٌ رٛم٠َٛ( عٍرٝ طرمٛؼ بٌّرٛبم 

( فضرالً عرٓ 2009بٌعض٠ٛد ِىٛٔد ِعمدبذ عض٠ٛد ٚ ٌه ٠مًٍ ِٓ زؤض١ز ٘ذٖ بٌىة٠سٛٔةذ فٟ بٌّؿٍٛي )بٌّؿّدٞ ، 

بْ ب ررةفد بالطررّدخ بٌعضرر٠ٛد ٠عّررً عٍررٝ زؿظرر١ٓ خ ررةئص بٌسزجررد بٌف١ش٠ةئ١ررد ِٕٚٙررة س٠ررةمخ إؾسفررةظ بٌسزجررد جةٌّررةء 

(IFOAM   ،1999شعٍّةً أْ بٌسؿًٍ بٌظز٠ع ٌٍّةمخ بٌعض٠ٛد ٠ىْٛ ب ) الوطرز زرؤض١زبً فرٟ بٌ رفةذ بٌف١ش٠ةئ١رد ٌٍسزجرد

(Maynard ٚHochmuth  ،2007ش) 

 

 يبيي حأثير أضافت هخلفاث الذّاخي ّهخلفاث لض الثيل في بعض الظفاث الفيسيائيت للخربت . 2خذّو 

 

ليوت الذالت  الوعاهالث

 PHالِيذرّخيٌيت

لين االيظاليت الكِربائيت 

EC ديسيسوٌس .م 

لابليت هسك الواء 

 % هي ّزى الخربت

T0   هعاهلت الومارًت حربت حمل بذّى أضافت (

 هخلفاث عضْيت(

8.42 6.009 80.66 

T1    هعاهلت إضافت هخلفاث الذّاخي بٌسبت (

 % هي ّزى الخربت (1

7.60 3.153 81.33 

T2   هعاهلت إضافت هخلفاث الذّاخي بٌسبت (

 % هي ّزى الخربت (2

7.46 3.420 82.33 

T3 4%ت إضافت هخلفاث الذّاخي بٌسبت) هعاهل   

 هي ّزى الخربت (

7.39 3.743 83.00 

T4  هعاهلت إضافت هخلفاث لض الثيل بٌسبت (

 %هي ّزى الخربت (0.5

7.65 3.194 81.33 

T5   هخلفاث الذّاخي+ 2) هعاهلت إضافت%

 % هخلفاث لض الثيل   هي ّزى الخربت0.5

7.39 2.700 84.33 

 0.05عٌذ هسخْٓ احخواوليوت الل فرق هعٌْي 

L.S.D. 

0.412 0.744 N.S. 

 

أثر إضافت هخلفاث الذّاخي ّهخلفاث لض الثيدل فدي بعدض طدفاث الٌودْ الخضدري لٌبداث الخيدار طدٌ   – ثاًياا 

 سي  . 

إْ إرزفررةت بٌٕحررةذ ٚعرردم بالٚربق بٌّسىٛٔررد ٚبٌّظررةؾد بٌٛرل١ررد ِعررةٌُ ِّٙررد ٌّٕررٛ بٌٕحررةذ ٚزمررٛرخ ، ٚل١ةطررةزٙة      

زعمٟ صٛرخ ٚب ؿد عٓ زؤض١ز ِعةِالذ بٌدربطرد فرٟ ؾػرُ بٌّػّرٛت بٌخضرزٞ ٌٍٕحرةذ بٌرذٞ ٠رٕعىض أضرزخ عٍرٝ 

( ،  2004ئٟ ) بٌ رؿةف ٚأخرزْٚ ،فعة١ٌةذ بٌٕحةذ بٌّخسٍفد ِٚ مز ٌٕ ةط بٌىٍٛرٚف١ً فٟ ع١ٍّد بٌسزو١رث بٌضرٛ

 ( ش 2007( ، )بٌ ؿةف ٚعةزٟ ،  2007)بٌ ّزٞ ، 

( زؤض١زبً ٚب ؿةأًل ةفد بالطّدخ بٌعض٠ٛد ؾممر ف١ٙة ِعةِالذ بٌسػزجد  س٠ةمخ ِع٠ٕٛرد 3أظٙزذ بٌٕسةئع )غدٚي     

فٟ إرزفةت بٌٕحةذ )طُ( ٚعدم بالٚربق ٚبٌّظةؾد بٌٛرل١د ) م٠ظ١ّسز
2
خ فٟ ٘ذخ بٌ فةذ ِع س٠رةمخ ( ٚزٕةطحر بٌش٠ةم 

مطرُ 25.40ٚرلرد ،    30.0طرُ ،179.66 أعٍرٝ بٌمر١ُ ٚؾممرر T3 ٔظرحد أال رةفد إ  أعمرر بٌّعةٍِرد 
2
ٌ رفةذ  

 T5إرزفةت بٌٕحةذ ٚعدم بالٚربق ٚبٌّظةؾد بٌٛرل١د ٌٕحةزةذ بٌخ١ةر عٍٝ بٌسٛبٌٟ ش  أظٙزذ أٚربق ٔحةزرةذ بٌّعةٍِرد 

ِٓ بٌىٍٛرٚف١ً لردرٖ  T3غةء جعد٘ة ِؿسٜٛ أٚربق ٔحةزةذ بٌّعةٍِد    spad 81.93أعٍٝ ِؿسٜٛ ِٓ بٌىٍٛرٚف١ً 

81.67  spad ٚأعمر ِعةٍِد بٌّمةرٔدT0 ألً ِؿسٜٛ ِٓ بٌىٍٛرٚف١ً فٟ أٚربق بٌٕحةزةذ جٍغspad 64.40  ش 
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ذرخ ( ِٓ أْ إ رةفد خرص ورٛبٌؽ بٌر2010( ٚبٌعّزبٟٔ ) 2002زسفك ٔسةئع ٘ذٖ بٌدربطد ِع ِة ٚغدزٗ ِؿّد )        

طرٓ /٘ىسرةر أمٜ بٌرٝ  20أٚ  10%ِٓ ٚسْ بٌسزجد أٚ طّةم بٌدٚبغٓ جّعردي ,5 ,10 ,20  1 ,2.5بٌ فزبء جٕظحد  

س٠رةمخ أرزفرةت بٌٕحرةذ ٚس٠رةمخ ِعردي بالٚربق ٌٍٕحرةذ ٚبٌّظرةؾد بٌٛرل١رد ٚلرد ٠عرٛم طرحث بٌش٠رةمخ فرٟ أرزفرةت بٌٕحرةذ 

ٜ ٘ذٖ بالطّدخ ِٓ عٕ ز بٌٕسزٚغ١ٓ ٚمٚرٖ فٟ إٔسرةظ ٔس١ػد أل ةفد بالطّدخ بٌعض٠ٛد )طّةم بٌدٚبغٓ ( بٌٝ ِؿسٛ

( أٚ  2009بالٚوظرر١ٓ بٌررذٞ ٠ ررػع بالٔمظررةَ بٌخٍررٛٞ ٚبطررسمةٌد بٌخال٠ررة ِٚررٓ ضررُ س٠ررةمخ إرزفررةت بٌٕحررةذ) بٌّؿّرردٞ ،

ٌٍسػ١ٙش بٌحمٟء ٌٍعٕةصز بٌغذبئ١د ٌّٚدخ أطرٛي فضرالً عرٓ زؿظر١ٓ خ رةئص بٌسزجرد بٌف١ش٠ةئ١رد ٚبٌى١ّ١ةئ١رد وش٠رةمخ 

سزجد جةٌّةء ٚبرزفةت ٔظحد بٌّةمخ بٌعض٠ٛد ف١ٙة ِّة ٠عّرً عٍرٝ س٠رةمخ غة٘ش٠رد بٌعٕةصرز بٌغذبئ١رد بٌّس١ظرزخ إؾسفةظ بٌ

-Abou El ( بٌسٟ ٠ٕعىض أضز٘ة عٍٝ س٠ةمخ بٌّٕٛ ِٚٓ ِظة٘زٖ س٠رةمخ عردم بالٚربق) IFOAM  ،1999ٌٍٕحةذ )

maged  ، ْٚ١ٙررش بٌٕحررةذ جةٌعٕةصررز بٌغذبئ١ررد ( ٚلررد ٠عررٛم بٌظررحث بٌررٝ مٚر بالطررّدخ بٌعضرر٠ٛد فررٟ زػ2006ٚأخررز

وةٌٕسزٚغ١ٓ بٌُّٙ فٟ ّٔٛ ٚزمٛر بٌّػّٛت بٌخضزٞ ِٓ خالي جٕةء بٌحزٚز١ٕةذ بٌّّٙد فٟ س٠ةمخ بٔمظةَ ٚبطرسمةٌد 

بٌخال٠رة بٌررذٞ ٠ررٕعىض عٍررٝ س٠ررةمخ بٌّظررةؾد بٌٛرل١ررد ، ب  بْ ٚفررزخ بٌعٕةصررز بٌغذبئ١ررد ج ررىً ِسررٛبسْ ٚوررةف ٚس٠ررةمخ 

( ، )  2007بٌخضررزٞ ٠ررٕعىض جش٠ررةمخ بٌّظررةؾد بٌٛرل١ررد )بٌ ررؿةف ٚعررةزٟ ،  بِس ةصررٙة ِٚررٓ ضررُ س٠ررةمخ بٌّٕررٛ

Agbede   ، ْٚوّررررة أْ ٚفررررزخ بٌعٕةصررررز بٌغذبئ١ررررد ٚس٠ررررةمخ غة٘ش٠سٙررررة فررررٟ بٌظررررّةم بٌعضررررٛٞ  2008ٚأخررررز )

(N,P,K فؤٔٙة ز سزن فٟ ززو١ث ِػرة١ِع )ٜٚبٌعٕةصز بٌ غزPorphyrins  بٌدبخٍرد فرٟ ززو١رث بٌىٍرٛرٚف١الذ

 (ش2008د بٌسزو١ث بٌضٛئٟ ) فزؾةْ ، بٌّّٙد فٟ ع١ٍّ

 

( يبيي حأثير إضافت هخلفاث لض الثيل ّهخلفاث الذّاخي في أرحفاع الٌباث ّعذد األّراق ّالوساحت 3 خذّو )

 الْرليت ّهحخْٓ الكلْرّفيل لٌباث الخيار طٌ  سي  .

 

أرحفاع  الوعاهالث

 الٌباث

 )سن(

عذد اّراق 

 الٌباث

الوساحت 

الْرليت 

دسن
2

 

هحخْٓ 

 الكلْرّفيل

spad 

T0 107.56 17.33 13.20 64.40 

T1 152.06 23.00 19.10 74.22 

T2 146.66 24.00 21.10 77.41 

T3 179.66 30.00 25.40 81.67 

T4 127.33 21.00 17.40 73.07 

T5 177.33 28.00 21.90 81.93 

 5ليوت الل فرق هعٌْي عٌذ هسخْٓ احخواو

L.S.D.   0.0 

29.23 7.95 7.28 8.97 

 

 أثر إضافت هخلفاث الذّاخي ّهخلفاث لض الثيل في بعض طفاث الحاطل لٌباث الخيار طٌ  سي  . -ثالثاا 

٠عد بٌؿةصً ِٚىٛٔةزٗ بالخزٜ بٌّؿ رٍد بٌٕٙةئ١رد ٌّٕرٛ بٌٕحرةذ ٚؾ رٛي زؿظرٓ ٌّىٛٔةزرٗ ٘رٟ بال٘ردبف بٌسرٟ       

ةرت بٌع١ٍّد فٟ ِػةي بٌشربعرد فمرد أظٙرزذ ٔسرةئع جش٠ةمزٙة ٠سؿمك بٌٙدف بٌزئ١ض ِٓ إعدبم ٚزٕف١ذ بٌدربطةذ ٚبٌسػ

( أْ أل ةفد بألطّدخ بٌعض٠ٛد زرؤض١زبً عرةٌٟ بٌّع٠ٕٛرد فرٟ بٌ رفةذ بٌّظٙز٠رد ٌّىٛٔرةذ بٌؿةصرً 4بٌدربطد )غدٚي

)  T5ٚوةٔر بٌش٠ةمخ فٟ عدم بٌطّةر ِسٕةطرحد طزم٠رةً ِرع س٠رةمخ ٔظرحد أ رةفد بٌّرةمخ بٌعضر٠ٛد ، أ  بعمرر بٌّعةٍِرد 

 28.66% ِخٍفررةذ لررص بٌط١ررً ( أعٍررٝ عرردم ضّررةر ٌٍٕحررةذ جٍررغ  0.5% ِخٍفررةذ مٚبغررٓ + 2ٙررة بٌسررٟ أ رر١ف ف١

ضّزخ /ٔحرةذ ٚلرد إٔعىرض  ٌره عٍرٝ ٚسْ  10.33) بٌّمةرٔد ( ألً عدم ضّةر جٍغ T0ضّزخ/ٔحةذ ج١ّٕة أعمر ِعةٍِد 

ألرً  T3ٍرد  غرُ فرٟ ؾر١ٓ أعمرر بٌّعة108.167ِأعٍرٝ ِعردي ٚسْ ٌٍطّرزخ جٍرغ  T1بٌطّزخ ؾ١ص أعمر بٌّعةٍِرد 

غررُ ٚوةٔررر بٌفزٚلررةذ غ١ررز ِع٠ٕٛررد ش وّررة وررةْ ألطررسخدبَ بٌّخٍفررةذ زررؤض١ز   99.533ِعرردي ٚسْ ٌٍطّررزخ ٚلرردرٖ 

طُ ٚأعمر ِعةٍِرد بٌّمةرٔرد  15.46أعٍٝ ِعدي ٌمٛي بٌطّزخ جٍغ  T4أؾ ةئ١ةً عٍٝ طٛي بٌطّزخ أعمر بٌّعةٍِد 
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ِع٠ٕٛآ عٍٝ لمز بٌطّزخش أِة جةٌٕظحد ٌؿةصً بٌٕحرةذ فمرد  طُ ج١ّٕة ٌُ ٠ىٓ بٌسؤض١ز 14.13ألً ِعدي ٌمٛي بٌطّزخ جٍغ 

 2.478بٌسرٟ أعمرر   T3وغُ غةء جعد٘ة بٌّعةٍِرد   2.894جؤعمةئٙة أعٍٝ ؾةصً ٌٍٕحةذ جٍغ  T5زفٛلر بٌّعةٍِد 

 وغُ ش  1.086وغُ ٚأخسٍفر غ١ّع بٌّعةِالذ ِع٠ٕٛآً عٓ ِعةٍِد بٌّمةرٔد بٌسٟ أعمر ألً و١ّد ؾةصً جٍغ  

( ِررٓ إْ إ ررةفد بٌّررةمخ بٌعضرر٠ٛد ٠رر مٞ بٌررٝ س٠ررةمخ  2002فررك ٔسررةئع ٘ررذٖ بٌدربطررد ِررع ِررة ٚغدزررٗ ِؿّررد ) زس       

ِىٛٔةذ بٌؿةصً ِٓ عدم بٌطّةر ِٚعردي ٚسٔٙرة ٚطٌٛٙرة ج رىً ٠سٕةطرث ِرع س٠رةمخ بٌٕظرحد بٌّا٠ٛرد ٌٍّرةمخ بٌعضر٠ٛد 

عرشٜ طرحث إٔخفرةض  ؾةصرً بٌٕحرةذ بٌّضةفد شوّة أْ بٌعاللد وةٔر عىظ١د ج١ٓ عدم بٌطّةر ٚٚسٔٙرة ٚطٌٛٙةشٚلرد ٠

م٠ظ١ظرّٕشش َ ٚعٕرد  6.009بٌٝ أرزفةت ٍِٛؾد بٌسزجد أ  وةٔر ل١ّد بال٠ ة١ٌد بٌىٙزجةئ١د فٟ ززجرد ِعةٍِرد بٌّمةرٔرد 

إ ةفد بٌّخٍفةذ بٌعض٠ٛد ) ِخٍفةذ بٌدٚبغٓ أٚ ِخٍفةذ لص بٌط١ً( زظرححر فرٟ خفرض بال٠ رة١ٌد بٌىٙزجةئ١رد جر١ٓ 

َ  ٚ٘ررذٖ بٌم١ّررد ٘ررٟ أعٍررٝ ِررٓ أل ررٝ ٍِٛؾررد ٠سؿٍّٙررة ٔحررةذ بٌخ١ررةر جرردْٚ خفررض م٠ظ١ظررّٕشش  2.70أٌررٝ  3.743

( ش أِررة طررحث إٔخفررةض بٌؿةصررً فررٟ Maynard   ٚHochmuth    ،2007م٠ظ١ظررّٕشش َ )  2.5بٌؿةصررً ٚ٘ررٟ 

بٌّعةٍِد بٌسٟ أ ١ف ف١ٙرة ِخٍفرةذ لرص بٌط١رً ٌٛؾرد٘ة فزجّرة ٠عرٛم بٌرٝ بْ ٘رذٖ بٌّخٍفرةذ فم١رزخ فرٟ ِؿسٛب٘رة ِرٓ 

غ١ٓ ٚبٌعٕةصز بٌغذبئ١د بألخزٜ ٚبْ زؿًٍ ٘رذٖ بٌّخٍفرةذ جٛبطرمد بالؾ١رةء بٌدل١مرد ٠سظرحث جظرؿث غرشء ِرٓ بٌٕسزٚ

ٔسزٚغ١ٓ بٌسزجد ٌظد بؾس١ةغةذ بالؾ١ةء بٌدل١مد ِٓ عٕ ز بٌٕسزٚغ١ٓ ِّة ٠ٕعىض عٍرٝ ّٔرٛ ٚبٔسةغ١رد بٌٕحرةذ فضرالً 

بٌّغررذ٠ةذ وح١ررزخ ٌٍّٕررٛ ٚبٌطّررةر عررٓ أْ صررٕف بٌخ١ررةر بٌّررشرٚت ٘ررٛ صررٕف ٘ػرر١ٓ أٔطررٛٞ )طرر١ف( أؾس١ةغةزررٗ ِررٓ 

 ( ش  2002ِمةرٔد جؤؾس١ةغةذ بالصٕةف غ١ز بٌٙػ١ٕد )ِؿّد ،

 

( يبيي حأثير أضافَ هخلفاث الذّاخي ّهخلفاث لض الثيل في بعض هكًْاث الحاطل لٌباث الخيار 4خذّو ) 

 طٌ  سي  .

عذد الثوار/  الوعاهالث

 ًباث

هعذو ّزى      

 الثورة ) ن(

هعذو طْو 

 سن(الثورة)

هعذو لطر 

 الثورة)هلن(

حاطل الٌباث        

 )كمن(

T0 10.33   105.167   14.13   17.10   1.086   

T1 7.50       108.167     14.16      17.13     1.873      

T2 19.12  107.333     15.03      17.26     2.043      

T3 24.23      99.533       15.16      16.83     2.478      

T4 17.08      98.633       15.46      17.16     1.712      

T5 28.66      101.066     15.33      17.02     2.894      

ليوت الل فرق  هعٌْي ححج 

 L.S.D.0.05هسخْٓ احخواو 

6.18      11.773       0.725      0.680    0.430      

 

 : الوظادر

ب١ٌّرةٖ بٌّةٌؿرد ٌعضر٠ٛد ٚبٌىٍرض ٚبٌػرحض فرٟ ِعةٌػرد (أطرسعّةي جعرض بٌّخٍفرةذ ب٠،2011ةص خض١ز ؾّشخ) بٌؿد٠طٟ 

–و١ٍرد بٌشربعرد –شأطزٚؾرد موسرٛربٖ  .Glysine max Lٚزؤض١ز٘ة فٟ جعض صفةذ بٌسزجد ّٚٔٛ فرٛي بٌ ر٠ٛة 

 غةِعد بالٔحةرش

ً بٌسػررةرت بٌشربع١دشو١ٍررد     بٌشربعررد (ز رر١ُّ ٚزؿ١ٍرر1980بٌررزبٚٞ ،خةمررع ِؿّررٛم ٚعحررد بٌعش٠ررش ِؿّررد خٍررف هللا) 

 ٚسبرخ بٌسع١ٍُ بٌعةٌٟ ٚبٌحؿص بٌعٍّٟ شمبر بٌىسث ٌٍمحةعد ٚبٌٕ زش–ٚبٌغةجةذ شغةِعد بٌّٛصً 

بٌزبجرع فرٟ و١ٍرةذ سمح١م١د شوسةت ِٕٙػٟ ٌمٍحرد بٌ رف (ٍِٛؾد بٌسزجد شبألطض بٌٕظز٠د ٚب1989ٌبٌشج١دٞ ،بؾّد ؾ١در )

 بٌحؿص بٌعٍّٟ شغةِعد جغدبم شج١ر بٌؿىّدشبٌشربعد شٚسبرخ بٌسع١ٍُ بٌعةٌٟ ٚ

eGlomus mossea  ٚ Trichoderma(زررؤض١ز بٌسظرر١ّد بٌؿ١ررٛٞ جفمررز2007ٞبٌ ررّزٞ ،ِررٕعُ فة ررً ِ ررٍؽ)

Harzianum    ٞٛٚبٌسظررر١ّد بٌعضرررHumic acid  ٚبٌسررردبخً ج١ّٕٙرررة فرررٟ ّٔرررٛ ٚبٔسرررةظ  ٔحرررةذ بٌمّةطرررد

Lycopersicon esculentum Mill ِ غةِعد م٠ةٌٝ ش –و١ٍد بٌعٍَٛ  –بٌؿ١ةخ َٛ ةغظس١ز ش لظُ عٍرطةٌد 
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ِؿسٜٛ  (  بٌعاللد ج2003ٓ١بٌ ؿةف ، فة ً ؾظ١ٓ ٚب٠ّةْ غةجز عحد بٌزطٛي ٚبلحةي ِؿّد غز٠ث بٌحزسٔػٟ )

ِػٍد  –بٌمّةطد  بالٚربق ِٓ بٌىٍٛرٚف١ً ٚؾسٜٛ بٌطّةر ِٓ بٌىةرج١٘ٛدربذ فٟ أضٕٝ ع زززو١حآ ٚربض١آ ِٓ

 ش50-69(: 6) 34بٌعٍَٛ بٌشربع١د بٌعزبل١د 

( 2004بٌررد١ٌّٟ)ِؿّررد غز٠رث بٌحزسٔػررٟ ٚطرٙةم ِؿّررد  بٌ رؿةف ، فة ررً ؾظر١ٓ ٚب٠ّررةْ غرةجز عحررد بٌزطررٛي ٚبلحرةي

( 3) 35ِػٍرد بٌعٍرَٛ بٌشربع١رد بٌعزبل١رد ت بٌّظةؾد بٌٛرل١د فٟ بٌمّةطد ش زمح١ك ِعةمالذ بٔؿدبر ِخسٍفد ٌؿظة

 ش50-47: 

بٌسظرر١ّد بٌعضررٛٞ ٌحمةطررة جةٌشربعررد بٌعضرر٠ٛد ،زررةض١ز بٔسررةظ ب( 2007بٌ ررؿةف ،فة ررً ؾظرر١ٓ ٚبالء صررةٌؽ عررةزٟ )

 ش82-65( : 4) 38بٌشربع١دبٌعزبل١د ذ ٚصفةزٙة بٌٕٛع١د شِػٍد بٌعٍَٛ ٚبٌ زع فٟ ّٔٛ بٌٕحةذ ٚؾةصً بٌدرٔة

 شٚبٌحؿص بٌعٍّٟ بٌف١ٕد ش ٚسبرخ بٌسع١ٍُ بٌعةٌٟ  ( بطةط١ةذ عٍُ بٌسزجد ش ِ طظد بٌّعة٘د1984بٌعةٟٔ ، عحد بٌفسةؼ )

 Gynaraبٌخزمٛف ٚبالطّدخ بٌعض٠ٛد فٟ ّٔٛ ٚؾةصً  ( زةض١ز ِٛعد بٌشربعد2010بٌعّزبٟٔ ، ؾظ١ٓ ع١ٕد ١ُّ٘ )

scolymus L.  ِ لظُ بٌحظسٕد   و١ٍد  –رطةٌد ِةغظس١ز ٓ جعض بٌّزوحةذ بٌفعةٌد طح١ةً ش ِٚؿسٜٛ بٌٕحةذ

 غةِعد جغدبم ش –بٌشربعد 

ب١ٌٍٍرد ،زٛورً ، طرةٌُ زٛف١رك بٌٕػفرٟ ، سورٟ ؾظرٓ  ٌس١ّّٟ ،جدر غةطرُ عرالٚٞبٌفخزٞ ، عحد هللا بٌمةطُ ، طعدٞ بؾّد ب 

بٌد١ّ٠د فرٟ مرّةي بٌعرزبق ش مربطرد ( بٌشربعد ٠1979ٛٔض رٚق ، عحةص ِٙدٞ ؾظٓ ٚرب ٟ خمةت عحد هللا )

 و١ٍد بٌشربعد ٚبٌغةجرةذ ش غةِعرد بٌّٛصرً ش طحرع مبر ٚبالزػة٘ةذ بٌع١ٍّد ٌسم٠ٛز٘ة ش ٌّ ةمر بالٔسةظ بٌشربعٟ

 بٌىسث ٌٍمحةعد ٚبٌٕ ز ش

بٌعضرر٠ٛد فررٟ ّٔررٛ بٌعضرر٠ٛد ٚبٌ ررزع وةطررٍٛت ٌٍشربعررد  ( بطررسخدبَ بالطررّدخ2009بٌّؿّرردٞ ، عّررز ٘ةمررُ ِ ررٍؽ )

 جغدبم شغةِعد  –و١ٍد بٌشربعد  –موسٛربٖ ٚبٔسةظ بٌحمةطة ش لظُ بٌحظسٕد ،بطزٚؾد 

 ٚبٌحؿص بٌعٍّٟ شٚسبرخ بٌسع١ٍُ بٌعةٌٟ  –صً بٌّٛ ( بالطّدخ ٚخ ٛجد بٌسزجد ، غةِعد1999بٌٕع١ّٟ ، طعد هللا ٔػُ )

 Solanum) مةطررة  ( زررؤض١ز بٌظررّةم٠ٓ بٌعضررٛٞ ٚبٌٕسزٚغ١ٕررٟ عٍررٝ ّٔررٛ ٚبٔسررةظ بٌح2008فزؾررةْ ، ؾّررةم ٔررٛبف )

tuberosum L.  ش 144-136( :1)6( ِػٍد بالٔحةر ٌٍعٍَٛ بٌشربع١د ش ِػٍد 

 .Cucumis sativus L)د بٌسم١ٍد٠د فرٟ بٔسرةظ بٌخ١رةر ربع( ِمةرٔد بٌشربعد بٌعض٠ٛد جةٌش2002ِؿّد ، رغد طٍّةْ )

 غةِعد جغدبم ش –و١ٍد بٌشربعد  –لظُ بٌحظسٕد  –( ٚفٟ خ ٛجد بٌسزجد ش رطةٌد ِةغظس١ز 
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