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 كلية الزراعة / جامعة بغداد

 

 الخالصة :

زراعة /جامعة بغداد كلية ال –نفذت تجربة حقلية في حقول الخضر التابعة الى قسم البستنه وهندسة الحدائق     

استجابة نمو وإنتاجية الطماطة للكالسيوم والبورون تحت الري لمعرفة  2012والربيعي  2011للموسمين الربيعي 

ملغم/لتر( والبورون وبثالث تراكيز أيضاً 200-150-0لكالسيوم وبثالث تراكيز)الممغنط إذ تم رش النباتات ورقياً با

كاوس, أوضحت  1000الري بالماء العادي والمعالج مغناطيسياً وبشدة  من نوعان ملغم/لتر( وأستخدم0-10-20)

النتائج أن كٌل من الرش بالكالسيوم والبورون والري بالماء المعالج مغناطيسياً قد أعطت زيادة في طول النبات 

/نبات فقد أدى الري والمساحة الورقية والحاصل المبكر أما عدد االزهار في العنقود الزهري/نبات ومعدل وزن الثمره

بالماء المعالج مغناطيسياً والرش بالبورون الى زيادة هذه الصفة بينما لم يكن للكالسيوم تأثير في زيادتها ولكال 

موسمي الزراعة, كذلك يتضح من نتائج  التداخل الثنائي والثالثي للعوامل المدروسة الى وجود زيادة في أغلب 

 موسمين.الصفات المذكورة أعاله ولكال ال

 

RESPONSE OF TOMATO GROWTH AND PRODUCTIVITY TO 

CALCIUM AND BORON UNDER IRRIGATION MAGNETIC 

 

Rasha R. Mohammed                                      Bayan H.  Majeed 

    

ABSTRACT: 

        A Field experiment was carried out in the field of vegetables in the 

department of horticulture, college of Agriculture, University of Baghdad two 

seasons spring 2011 and spring 2012, to investigate the growth response and 

productivity of tomato plant to calcium and boron foliar sprays under magnetized 

irrigation, the plant treated with three concentration of calcium that was (0-150-

200mg/l) and three concentration of boron that was (0-10-20mg/l). Two kind of 

water use irrigating plants with regular and magnetized water intensities (1000 

gauss). The results showed that calcium and boron foliar sprays and magnetic 

water gave the increased to the plant height, leaf area and early Yield. The number 

of flowers in cluster per plant and fruit weight per plant was increased with using 

magnetic water and boron foliar spray while the calcium did not gave any effect in 

this parameter in the two seasons. Bilateral and trilateral interactions between the 

studies factors showed increase most of parameters in for both two seasons. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول
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  :   المقدمـــة

سين الوضع على ضوء التقدم الحضاري وزيادة النمو السكاني للشعوب اصبح اعتماد إستراتيجيه معينه لتح         

أن العمل  الغذائي ضرورة ملحه ومن الوسائل لتحقيق ذلك استعمال تقنيات ري وطرق تسميد  في المجال الزراعي.

على زيادة وتحسين أنتاج محاصيل الخضر يعمل على رفع المستوى الغذائي لدى الشعوب وهذا بدوره يؤدي الى 

ينيه ونشويه ودهنيه وفيتامينات وحوامض عضويه وكذلك تحسين الواقع الصحي لما تحتويه الخضر من مركبات بروت

 (.1989احتوائها على العناصر الضرورية للجسم وخاصة الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم )المحمدي والمشعل, 

إذ تشير  Solanaceaeالذي يعود للعائلة الباذنجانية   .Lycopersicon esculentum Millالطماطة وألهمية نبات

يات الى ارتفاع معدالت استهالكه السنوية نظرا للقيمة الغذائية العالية إذ تحتوي ثماره على بعض المعادن االحصائ

 (.2008وآخرون,  Sgherriللمواد المضادة لألكسدة ) اوالفيتامينات والصبغات والتي تشكل مصدرا رئيسي

إال أن إنتاجية المحصول في العراق  تزرع الطماطة في العراق بشكل واسع وبمختلف أنماط الزراعة المعروفة 

 هكتار 53195في العراق  2010الزالت متدنية عند مقارنتها بالمتوسط العالمي إذ بلغت المساحة المزروعة لسنة 

 33587.5 هكتار وبإنتاجيه 4336505هكتار مقارنة بمساحة المتوسط العالمي والبالغة  /كغم 19046.5وبإنتاجيه 

 (.FAO)  ,2011هكتار /كغم

ومن المعروف إن ترب وسط وجنوب العراق تمتاز بصفات قاعدية ومحتوى عالي من الطين والكلس   إضافة        

إلى طبيعة األجواء المناخية الحارة والجافة مما يؤدي إلى فقدان الكثير من المغذيات عن طريق تثبيتها أو ترسيبها أو 

نبات على حاجته من العناصر وانعكاس ذلك في كمية ونوعية التقليل من جاهزيتها مما يؤثر سلبيا في حصول ال

الحاصل ومن هذه العناصر الكالسيوم والبورون اللذان يمتازان بأنها من العناصر ضعيفة الحركة في النبات 

 (. Hickman ,2011 ؛  1988أبوضاحي واليونس, (

فسيولوجية عديدة مهمة لنمو النبات وتطوره إذ له يعد الكالسيوم من العناصر الغذائية الكبرى التي لها وظائف        

دور أساسي في بناء هيكل الخليه  ويعد المكون االساسي للصفيحة الوسطى إذ يتواجد فيها بشكل بكتات الكالسيوم, 

 وهو ضروري في عملية انقسام الخاليا وثبات الكروموسومات وإنتاج المايتوكوندريا والتحلل المائي للخلية وتمددها )

Reddy  وReddy ,2004  ؛Bothwell    وNg ,2005). 

في حين يعد البورون من العناصر الغذائية الصغرى المهمة في نمو وتطور النبات من خالل تسهيل حركة        

وانتقال نواتج التمثيل الضوئي من األوراق إلى المناطق الفعالة في النبات كذلك له دور مشجع في أنبات حبوب اللقاح  

 (.1989مو االنبوبه اللقاحيه وفي زيادة اإلخصاب وحفظ التوازن المائي في الخلية )الصحاف, ون

ن استعمال التقنيه المغناطيسية مسألة تثير االهتمام إذ أثبتت فعاليتها في شتى مجاالت الحياة ومنها الزراعيه ا          

لى إذابة وغسل األمالح من التربة وزيادة جاهزية أن معالجة الماء مغناطيسيا تعمل على جعل الماء أكثر قدره ع

العناصر الغذائية في محلول التربة وفي العراق أجريت دراسات عديدة تضمنت استعمال  هذه التقنية والتي أعطت 

نتائج جيدة في تحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية للماء والتربة وتحسين نمو النبات وزيادة إنتاجيته )المعروف, 

 (.2009و  القيسي,  2007

ضـوء ذلك انطلقـت فكـرة أجراء البحث باستعمــال التغذيـة الورقيـة لتجهيـز النباتـات بعنصـري  وعلـى          

الطماطه مما ينعكس ايجابيا في الحاصل  الكالسيوم والبورون فضالً عن معالجة الماء مغناطيسيا لتحسين نمو نباتات

 يقية للثمار.وصفاته والقابلية التسو

 

 : المواد وطرائق العمل

 2011جامعة بغداد للموسمين الربيعي  -قسم البستنة وهندسة الحدائق / كلية الزراعة  نفذ البحث في حقول         

متر  1.25متر وعرض 4, إذ تم تهيئة الحقل من حراثه وتنعيم وتسويه ثم قسم  الى مصاطب بطول 2012والربيعي 

كاوس والذي تم الحصول 1000الري بالتنقيط وزودت بجهاز معالجة الماء مغناطيسيا وبشدة ثم تم نصب منظومة 

 عليه من وزارة العلوم والتكنولوجيا /جمهورية العراق.
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جنان وهو هجين محدود النمو في موقع أنتاج الشتالت في الكلية ونتيجة لظرف طارئ  زرعت بذور الهجين       

ورقات  4-6 ل القرار في الحصول على شتالت بديله لنفس الهجين والتي كانت بعمرتعرضت الشتالت للتلف مما جع

, ولتالفي ما حصل في الموسم 2011/ 29/3حقيقيه من أحد المشاتل الزراعيه في بغداد وزرعت في الحقل بتاريخ 

لة أربع أوراق وبعد وصول الشتالت لمرح 16/1/2012االول تم زراعة البذور في أحد المشاتل المحليه بتاريخ 

سم بين شتله وأخرى وبالتبادل حول 40وبمسافة زراعه   2012/ 12/3حقيقيه تم نقلها وزراعتها في الحقل بتاريخ 

 نبات لكل وحده تجريبية. 20نباتات لكل جهة من المنقطة وبذلك يصبح عدد النباتات  10المنقطة وبعدد 

لتر( على هيئة كلوريد /ملغم 200,  150,  0)  لكالسيومتضمنت التجربة  استعمال ثالث تراكيز من ا         

 (. 2011لتر( على هيئة حامض البوريك )الصحاف,/ملغم 20,  10,  0الكالسيوم وثالث تراكيز أخرى من البورون )

ثة % من أزهار الحقل والثانية بعد أسبوعين من االولى والثال50تفتح   رش الكالسيوم ثالث رشات االولى عند         

بعد أسبوعين من الثانية, أما  البورون فتم رشه أيضا ثالث رشات االولى بعد شهر من الشتل والثانية بعد أسبوعين 

أما  الماء المعالج مغناطيسياً فتم استعماله في كل ريه بشدة)  من االولى والثالثة بعد أسبوعين من الثانية 

( والمعالج W0العامل األول هو الماء العادي ويرمز له ) (3x3x2)التجربة عامليه بثالث عوامل  كاوس(,1000

( Ca0,Ca1,Ca2( والعامل الثاني هو معامالت الكالسيوم بثالثة تراكيز ويرمز لها )W1مغناطيسياُ ويرمز له )

( 21(, وبذلك يصبح عدد المعامالت )B0,B1,B2ويرمز لها ) والعامل الثالث هو البورون وبثالثة تراكيز أيضا

 وحدة تجريبية. 54وبثالث مكررات فيكون عدد الوحدات التجريبية معامله 

 L.S.Dوقورنت المتوسطات الحسابية وفق أقل فرق معنوي   Nestedنفذت التجربة وفق التصميم المتشعب       

 (.4024% ) الخفاجي والخميسي, 5تحت مستوى احتمال 

, أما الموسم الثاني فكانت الفترة من 16/7/2011ولغاية  1/6/2011تم جني الثمار للموسم االول للفترة من        

نباتات عشوائيا من كل  6, تم أخذ القياسات للمؤشرات التالية من انتخاب وتعليم 20/7/2012ولغاية  21/5/2012

 وحده تجريبية :

 

بالتربة  في نهاية الموسم ابتداًء من موضع اتصال النبات طول النبات )سم( :ُحسب بواسطة الشريط المتري -2

 الى أعلى القمة النامية.

)دسم المساحة الورقية للنبات -4
2

 Fully expandأخذت عينات عشوائية من خمس أوراق كاملة أالتساع (: 

leaves  من خمس نباتات من كل وحده تجريبية اذ قطعت مساحات ورقيه معلومة المساحه وجففت كال على

الوزن الجاف لألقراص والوزن الجاف الكلي لألوراق  إنفراد هوائيا ولحين ثبات الوزن وبعد ذلك حسب

  -وحسبت المساحه الورقيه حسب المعادالت االتيه :

مساحة االوراق المختارة )سم
2

( = مساحة االقراص سم
4

الوزن الجاف الكلي لألوراق )غم(/الوزن الجاف ×   

 لألقراص )غم(

المساحه الورقيه للنبات )دسم
2

ة سم( = مساحة االوراق المختار
2 

 100×5عدد االوراق /نبات /× 

  معامل تحويل سم 100تمثل الخمس اوراق المختارة,  5إذ أن
2 

الى دسم
2 

. 

فتم حسابه من عدد االزهار للنبات الواحد مقسوم على عدد  :عدد االزهار في العنقود الزهري على النبات  -3

 العناقيد الزهرية في النبات ومن ثم حسب المعدل. 

 طن/هكتار(:  اعتبرت الجنيات الثالث االولى كحاصل مبكر. الحاصل المبكر) -4

 وزن الثمرة )غم(: حسب بقسمة وزن الحاصل الكلي في كل وحدة تجريبية )غم(/عدد الثمار فيها. معدل -5

 

 : النتائج والمناقشة

 : طول النبات )سم( -1

لطماطة ويرتبط معنوياً مع باقي تعد صفة طول النبات مؤشراً مهماً على قوة النمو الخضري في نباتات ا         

 مؤشرات النمو الخضري وبالتالي يؤثر بصورة مباشرة في النمو الزهري وزيادة الحاصل.
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( تفوق معنوياً في زيادة طول نباتات W1( أن ري النباتات بالماء المعالج مغناطيسياً )1أظهرت نتائج الجدول) 

سم( في الموسمين 63.6سم و 62.2( إذ بلغ طول النبات )W0ادي )الطماطة و لكال موسمي الزراعة مقارنة بالماء الع

سم(, وقد يعزى سبب حصول الزيادة الى ان 60.3سم و 58.2االول والثاني على التوالي في حين المقارنة بلغت )

اليا المعالجة المغناطيسية للماء قد اثرت في خصائص االغشية الخلوية مما زاد من نفاذيتها وسبب تغير في أيض الخ

وآخرون,  Atak؛  1995وآخرون,  Goodmanوبالتالي زيادة انقسامها وتكاثرها ومن ثم زيادة طول النبات )

( إذ بينوا وجود زيادة في 2011وآخرون ) Abou El-Yazied(, ان هذه النتيجة تتفق مع ما حصل عليه  2003

سم( في الموسم االول مقارنة بالنباتات 50.33)طول نباتات الطماطة المروية بالماء المعالج مغناطيسيا والذي بلغ 

سم( مقارنة بـ  52.33أما في الموسم الثاني فقد بلغ طول النبات ) سم(43.33المروية بالماء العادي والبالغة )

 سم( عند معاملة المقارنة.44.67)

لكال الموسمين إذ بلغ طول كذلك أثر رش النباتات بالكالسيوم إيجابياً في الصفة المدروسة و بشكل معنوي و       

في حين أعطى التركيز  2011( في الموسم Ca1ملغم/لتر( من الكالسيوم )150سم( عند التركيز )62.0 النبات )

سم( مقارنة 63.5أعلى معدل لطول النبات والذي بلغ ) 2012في الموسم   (Ca2)ملغم/لتر( من الكالسيوم200)

سم(, وقد تعزى الزيادة الى دور الكالسيوم المهم في عملية انقسام 60.7م و س59.4( والبالغة )Ca0بمعاملة المقارنة )

( والذي ينعكس ايجابياً في زيادة طول النبات وهذا يتفق مع ما اشار اليه Reddy ,2001الخاليا وتمايزها )

(Rashid ,2000من ان الكالسيوم عنصر هام من عناصر جدران الخاليا ويلعب دور مهم في استطالته ) ا, أن هذه

( في تجربتهم على نباتات الطماطه باستعمال كلوريد الكالسيوم 2012)   Ihsanulو Abdurالنتيجة تتفق مع ما وجد 

%( أن كلوريد الكالسيوم لوحده أثر معنويا في  0.4% و0.2%( مع حامض البوريك  وبنسبة )0.6و %0.3بنسبة )

 زيادة طول النبات. 

 2011لنباتات بالبورون الى زيادة طول النبات و بصورة غير معنوية في الموسم كذلك أدى رش ا              

( مقارنة B2ملغم/لتر( من البورون )20سم( عند التركيز )63.0سم و 61.8إذ بلغ ) 2012ومعنوية في الموسم 

في زيادة انقسام  سم(, وأن سبب الزيادة يعود الى دور البورون60.9سم و 60.0( والتي بلغت )B0بمعاملة المقارنة )

( والى دوره في تنظيم وتجهيز وإنتاج االوكسين في النبات من خالل 2002الخاليا ونموها )مطلوب وآخرون, 

, Guptaو  Srivastava( من االكسدة بتثبيط عمليات االكسدة )IAA)أندول حامض الخليك اسهامه في حماية 

ي النبات تؤدي الى زيادة استطالة السالميات ومن ثم زيادة ( ومن المعلوم أن زيادة معدالت وجود االوكسين ف1996

( عند دراستهم 2011و اخرون )Haque (, وتتفق هذه النتيجة مع ما حصل 1999طول النبات )عطيه وجدوع, 

-0.4-0( كغم/هكتار وثالث مستويات من البورون)180-120-60-0تأثير النتروجين وبأربع مستويات )

النتروجين مع البورون في نباتات الطماطه وجدوا أن زيادة مستويات البورون أدت إلى (كغم/هكتار وتوليفة 0.6

كغم/هكتار( بورون مقارنة بمعاملة المقارنة والبالغة 0.6سم( عند )112.7ازدياد معدل ارتفاع النبات إذ بلغ )

 سم(.95.89)

اء و الكالسيوم قد أثر في الصفة المدروسة وبشكل ان التداخل الثنائي بين الم أيضاً الى وتشير نتائج الجدول           

سم( عند 59.2سم و 57.9سم( مقارنة بـ )66.0سم و63.1( إذ بلغ )W1Ca2معنوي لكال الموسمين عند المعاملة )

, كذلك أدى التداخل الثنائي بين الماء والبورون الى زيادة طول النبات وبشكل غير معنوي (W0Ca0)معاملة المقارنة 

سم و 57.9مقارنة بـ ) (W1B2) سم( عند المعاملة65.6سم و62.7إذ بلغ ) 2012ومعنوي للموسم  2011للموسم 

, كذلك كان للتداخل الثنائي بين الكالسيوم والبورون تأثيراً ايجابياً ومعنوياً في (W0B0)سم( عند معاملة المقارنة 59.4

إذ بلغ  2011( أعلى طول للنبات في الموسم Ca2B1زيادة طول النبات ولكال موسمي الزراعة إذ أعطت المعاملة )

سم( مقارنة بـ 67.1أعلى طول للنبات والذي بلغ )  (Ca2B2)فقد أعطت المعاملة 2012سم( أما الموسم 65.0)

يرجع السبب الى دور كٌل من الكالسيوم والبورون وقد , (Ca0B0)سم(عند معاملة المقارنة 58.2سم و 59.8)

 Niedzielaو   Nelson( وأشارTripathi ,1996و  Boseفي تحسين نمو وتطور النباتات )مجتمعين في تأثيرهما 

(  إلى أن نقص الكالسيوم والبورون يقلل من طول النبات عن طريق تخفيض نشاط انقسام االنسجة 1998)

 .(Wilkins ,2005و  Doleالمرستيمية وبالتالي فأن تطبيقهما بالتراكيز المثالية يؤدي الى زيادة طول النبات )
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تبين وجود زيادة في طول النبات ولكن بصورة تأثير واضح في الصفة إذ  وكان للتداخل بين العوامل مجتمعه        

( W1Ca2B2سم( عند المعاملة )70.7سم و69.0إذ بلغ ) 2012ومعنوية في الموسم  2011غير معنوية في الموسم 

(, وقد يعزى ذلك الى دور هذه العوامل مجتمعه W0Ca0B0لمقارنة )سم( عند معاملة ا57.30سم و 56.70مقارنة بـ )

من خالل تأثيرها في العمليات الحيوية المختلفة كاالنقسام الخلوي  في تأثيرها االيجابي في تحسين نمو وتطور النبات

 والتوازن الهرموني وعملية التمثيل الغذائي مما أنعكس إيجابيا في زيادة طول النبات.

 

 تأثير الري بالماء المعالج مغناطيسياً والرش بالكالسيوم والبورون والتداخل بينهم في (1)جدول 

 2012و  2011طول نبات الطماطة )سم( للموسمين  

 

  موسم 2011 موسم 2012

W* Ca B2 B1 B0 W* Ca B2 B1 B0 B        

   Ca 

 الماء

59.2 58.0 62.2 57.3 57.9 59.5 57.5 56.7 Ca0  

W0 60.7 59.7 62.8 59.5 61.3 63.5 58.0 62.5 Ca1 

61.1 63.4 58.5 61.2 55.3 59.3 52.0 54.7 Ca2 

62.2 61.5 66.0 59.0 60.9 55.2 64.7 62.8 Ca0  

W1 62.7 64.5 60.3 63.2 62.7 64.0 61.0 63.0 Ca1 

66.0 70.7 62.2 65.0 63.1 69.0 60.0 60.2 Ca2 

1.6 2.64 3.74 n.s L.S.D 0.05 

60.7 59.8 64.1 58.2 59.4 57.4 61.1 59.8 Ca0 

61.7 62.1 61.6 61.4 62.0 63.8 59.5 62.8 Ca1 

63.5 67.1 60.4 63.1 59.2 64.2 65.0 57.4 Ca2 

1.06 1.84 2.4 4.16 L.S.D 0.05 

60.3 60.4 61.2 59.4 58.2 60.8 55.8 57.9 W0 

63.6 65.6 62.8 62.4 62.2 62.7 61.9 62.0 W1 

1.35 1.61 3.19 n.s L.S.D 0.05 

 63.0 62.0 60.9  61.8 58.9 60.0 B 

1.06 n.s L.S.D 0.05 

 

المساحة الورقية )دسم  -2
2

) 

والتي ترتبط مباشرة بالتصنيع الغذائي المساحة الورقية من مؤشرات النمو الخضري المهمة  عدت

 صل وصفات النمو األخرى.ولها عالقة وثيقة بحاصل النبات عن طريق ارتباطها بمكونات الحا

معنوياً في زيادة المساحة الورقية  ( أثرW1( أن ري النباتات بالماء المعالج مغناطيسياً )2) تشير نتائج الجدول         

دسم 220.3) ( إذ بلغت المساحـة الورقيــــةW0لنباتات الطماطه ولكال موسمي الزراعة مقارنة بالماء العادي )
2

 و  

دسم237.5
2

دسم152.0حين معاملة المقارنة بلغت ) ( في
2

دسم186.5و  
2

(, وقد تعزى الزيادة الى دخول الماء 

المعالج مغناطيسياً لخاليا الجذور بشكل اسرع من دخول الماء العادي والذي يؤدي بدوره الى زيادة امتصاص 

التمثيل الضوئي وخاصة الكربوهدرات العناصر المعدنية وبالتالي زيادة انقسام واستطالة خاليا االوراق وزيادة نواتج 

(Kronenberg ,2005( أن هذه النتيجة تتفق مع ما حصل عليه أمين وآخرون ,)إذ وجدوا في دراستهم 2010 )

( كاوس أن الماء المعالج مغناطيسيا أدى الى زيادة 1500و 500تأثير الماء المعالج مغناطيسيا وبشدتي فيض )

 شجيري.المساحة الورقية لنبات الورد ال
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 2011كذلك تبين وجود زيادة في هذه الصفة عند رش النباتات بالكالسيوم وبشكل غير معنوي في الموسم            

دسم199.5إذ بلغت المساحة الورقية ) 2012ومعنوياً في الموسم 
2

دسم216.6و  
2

ملغم/لتر( من 200عند التركيز ) (

دسم171.6( والبالغة )Ca0( مقارنة بمعاملة المقارنة )Ca2الكالسيوم )
2

دسم205.9و  
2

(, وقد يرجع السبب الى دور 

الكالسيوم المهم في عملية انقسام الخاليا المريستيمية وعملية تمثيل ثاني اوكسيد الكاربون في التمثيل الضوئي وبالتالي 

؛  1988واليونس,  زيادة كفاءتها مما يؤدي الى زيادة عدد االوراق وبالتالي زيادة المساحة الورقية )ابوضاحي

( الذي وجد في دراسته التي أجراها على صنفين 2008(, علما بأن هذه النتيجة تتفق مع المحارب )1989الصحاف, 

 5.37من البطاطا هما عجيبة وديزري زيادة في المساحة الورقيه عند رش النباتات بنترات الكالسيوم بالمستوى )

بالبورون معنوياً في زيادة المساحة الورقية ولكال موسمي الزراعة إذ  غم/لتر( ولكال الصنفين, في حين أثر الرش

دسم 211.8بلغت )
2 

دسم 218.9و  
2

( B0( مقارنة بمعاملة المقارنة )B2ملغم/لتر( من البورون )20( عند التركيز )

دسم174.2والتي بلغت )
2 

دسم202.4و 
2

اماكن تصنيعها (, وقد تعزى الزيادة الى دور البورون في نقل السكريات من 

في االوراق الى مناطق النمو وتحفيزه لعمليات االنقسام الخلوي للخلية النباتية واألنسجة المرستيمية ودخوله في 

تكوين وتصنيع الكربوهيدرات والبروتين مما يؤدي الى زيادة عدد االوراق وبالتالي زيادة المساحة الورقية 

(Wojcik  وWojcik ,2006علماً بأن هذه ا,) لنتيجة تتفق معBhatt  ( الذين درسوا تأثير الرش 2004وآخرون )

يوم من الزراعه على نباتات الطماطه ووجدوا زيادة  في المساحة الورقية  60و 50و 40بحامض البوريك بعد 

 للنبات.

معنوية في المساحة  التداخل الثنائي بين الماء و الكالسيوم تبين أيضاً وجود زيادة غيروعند مراجعة تأثير             

دسم 233.9الورقيه ولكال الموسمين إذ بلغت )
2 

دسم 243.7و 
2

( مقارنة بمعاملة المقارنة W1Ca2( عند المعاملة )

(W0Ca0) ( دسم 149.9والتي بلغت
2

دسم 182.4و  
2

(, ووجد زيادة في المساحة الورقية عند التداخل الثنائي بين 

 263.4إذ بلغت المساحة الورقية ) 2012ومعنوياً في الموسم   2011وسمالماء والبورون  وبشكل غير معنوي للم

دسم
2 

دسم 249.5و 
2

دسم 149.1( مقارنة بـ )W1B2( عند المعاملة )
2 

دسم177.0و 
2

( عند معاملة المقارنة 

(W0B0أما التداخل الثنائي بين الكالسيوم والبورون فقد كان له أثر معنوي في زيادة المساحة الورقية و ,) لكال

 دسم 237.4( أعلى مساحة ورقية إذ بلغت )Ca2B2موسمي الزراعة إذ أعطت المعاملة )
2

دسم 242.0و 
2

( مقارنة بـ 

دسم 137.7)
2 

دسم 187.9و 
2

  (. Ca0B0( عند معاملة المقارنة )

أثير معنوي وت 2011وأظهرت نتائج التداخل الثالثي للعوامل المدروسة وجود تأثير غير معنوي للموسم              

دسم272.3إذ بلغت المساحة الورقية ) 2012للموسم 
2

( مقارنة بمعاملة W1Ca2B2عند المعاملة ) 2012( في الموسم 

دسم171.8( والتي بلغت )W0Ca0B0المقارنة )
2

(, وقد يعود سبب التأثير االيجابي للعوامل المدروسة عند التداخل  

ور هذه العوامل مجتمعة في تأثيرها على مجمل الفعاليات الحيوية داخل الثنائي والثالثي في زيادة هذه الصفة إلى د

 النبات وأثرها الالحق في زيادة النمو وبالتالي زيادة المساحة الورقية.

 

 عدد االزهار في العنقود الزهري/نبات  -3

إذ تعتبر من المكونات  تعد صفة عدد االزهار في العنقود الزهري أحد المؤشرات المهمة في نباتات الطماطه           

 غير المباشرة االساسية للحاصل.  

( أثر معنوياً في زيادة عدد االزهار W1( أن ري النباتات بالماء المعالج مغناطيسياً )3تشير نتائج الجدول )           

زهرة/عنقود  3.4إذ بلغ )  (W0)في العنقود الزهري  لنباتات الطماطة ولكال موسمي الزراعة مقارنة بالماء العادي

ربما يعود سبب الزيادة إلى زهرة/عنقود(, و 3.2زهرة/عنقود و  3.2زهرة/عنقود( في حين المقارنة بلغت ) 3.5و

زيادة نموها  وبالتالي على امتصاص العناصر الغذائية دور الماء المعالج مغناطيسيا في تحفيز النباتات

(Makhmoudov ,1998) تعزى الى تأثير الماء المعالج  أو قددد االزهار, مما ينعكس إيجابيا في زيادة ع

مغناطيسيا في هيكلية االغشية الخلوية إذ يزيد من نفاذيتها ونقل االيونات عبرها وبالتالي يؤثر في مختلف مسارات 

ية تحسن خواص الماء ـ( أن المغناطيس2005أكد فهد وآخرون ), و(2007, آخرونو  Balouchiاالنشطه االيضية )

المعالج  للمواد وبالتالي امتصاص أفضل للمغذيات من قبل النبات نتيجة سهولة حركة الماء  ة وإذابتهالحركي
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من الماء للنبات والتي أثبتت قدرتها على   Electro motive forceداخل النبات وانتقال القوى المحركة  مغناطيسيا

الذي وجد زيادة في عدد االزهار في  (2007) ما حصل عليه المعروفتحفيز نمو النبات, وتتفق هذه النتيجة مع 

 عند إروائها بالماء المعالج مغناطيسياً. ةالعنقود الزهري لنباتات الطماط

أما رش النباتات بالكالسيوم فلم يؤثر معنوياً في الصفة المدروسة ولكال موسمي الزراعة, كذلك كان تأثير            

فقد كان التأثير معنوي إذ بلغ عدد  2012غير معنوياً أما في الموسم  2011رش النباتات بالبورون في الموسم 

والتي بلغت  (B0)( مقارنة بمعاملة المقارنة B1ملغم/لتر( من البورون )10زهرة/عنقود( عند التركيز ) 3.5االزهار )

الذي (  Cytokinin)زهرة/عنقود(, وأن سبب الزيادة قد يعود الى دور البورون المهم في تحفيزه لهرمون النمو 3.3)

يرجع الى دور البورون المهم في مساهمته في امتصاص الماء والتمثيل ( أو قد  1999يشجع عملية التزهير )النعيمي,

زيادة عدد أزهار العنقود يعود الى وجود مستويات كافية  ( وأن2011وآخرون,  Haqueالغذائي للكاربوهيدرات )

(, أن هذه النتيجة Combrink ,2004و  Smitزهار في العناقيد الزهرية )من الكاربوهيدرات المتاحة لتكوين اال

 Ihsanul (2012.)و Abdur تتفق مع  ما بينه 

وعند مراجعة تأثير التداخل الثنائي بين الماء والكالسيوم تبين عدم وجود فروق معنوية في زيادة عدد االزهار           

 3.6فقد كان التأثير معنوي إذ بلغ عدد االزهار) 2012لموسم أما ا 2011في العنقود الزهري في الموسم 

زهره/عنقود(, أما التداخل  3.3( والبالغة )W0Ca0( مقارنة بمعاملة المقارنة )W1Ca2زهره/عنقود( عند المعاملة )

  2012كان غير معنوياً للصفة المدروسة أما في الموسم  2011الثنائي بين الماء والبورون فتبين أن التأثير في الموسم 

زهرة/عنقود( عند معاملة  3.3زهرة/عنقود( مقارنة بـ ) 3.7( إذ بلغت )W1B1) فقد كان التأثير معنوي عند المعاملة

 , في حين لم يالحظ وجود فرق معنوي في الصفة المدروسة عند التداخل الثنائي بين الكالسيوم (W0B0)المقارنة

 والبورون والتداخل الثالثي للعوامل المدروسة ولكال موسمي الزراعة.

 

تأثير الري بالماء المعالج مغناطيسياً والرش بالكالسيوم والبورون والتداخل بينهم في المساحة الورقية ( 2جدول )

لنبات الطماطة )دسم
2

 2012و  2011( للموسمين 

 

  2011موسم  2012موسم 

W* Ca B2 B1 B0 W* Ca B2 B1 B0 B     

Ca 

 الماء

182.4 180.9 194.9 171.8 149.9 159.8 160.2 129.7 Ca0  

W0 187.5 171.9 215.4 175.2 141.2 122.8 154.4 146.4 Ca1 

189.6 211.7 173.2 183.9 165.0 197.9 126.0 171.1 Ca2 

229.0 271.3 211.7 204.0 193.3 288.6 145.8 145.7 Ca0  

W1 239.7 205.0 242.8 271.4 233.5 224.7 239.3 236.6 Ca1 

243.6 272.3 250.6 207.9 233.9 276.8 209.3 215.7 Ca2 

n.s 18.6 n.s n.s L.S.D 0.05 

205.8 226.1 203.2 187.9 171.6 224.2 153.0 137.7 Ca0 

213.6 188.4 229.1 223.3 187.4 173.8 196.9 191.5 Ca1 

216.6 242.0 211.9 195.9 199.5 237.4 167.6 193.4 Ca2 

7.8 13.5 n.s 56.1 L.S.D 0.05 

186.5 188.2 194.5 177.0 152.0 160.2 146.9 149.1 W0 

237.5 249.5 235.1 227.8 220.3 263.4 198.1 199.3 W1 

6.45 10.17 32.6 n.s L.S.D 0.05 

 218.9 214.8 202.4  211.8 172.5 174.2 B 

7.8 32.4 L.S.D 0.05 
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( تأثير الري بالماء المعالج مغناطيسياً والرش بالكالسيوم والبورون في عدد االزهار / عنقود لنبات 3جدول )

 2012و  2011الطماطة للموسمين 

 

  2011موسم  2012موسم 

W* Ca B2 B1 B0 W* Ca B2 B1 B0 B           

Ca 

 الماء

3.3 3.4 3.2 3.4 3.2 3.2 3.2 3.1 Ca0  

W0 3.3 3.4 3.1 3.4 3.2 3.4 3.0 3.1 Ca1 

3.1 2.8 3.2 3.2 3.3 3.4 3.1 3.3 Ca2 

3.4 3.1 3.6 3.5 3.4 3.4 3.3 3.4 Ca0  

W1 3.3 3.1 3.7 3.1 3.3 3.4 3.1 3.4 Ca1 

3.6 3.3 3.8 3.7 3.4 3.5 3.4 3.4 Ca2 

0.21 n.s n.s n.s L.S.D 0.05 

3.3 3.2 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 3.3 Ca0 

3.3 3.3 3.4 3.2 3.2 3.4 3.1 3.3 Ca1 

3.4 3.1 3.5 3.4 3.3 3.4 3.2 3.3 Ca2 

n.s n.s n.s n.s L.S.D 0.05 

3.2 3.2 3.2 3.3 3.2 3.3 3.1 3.2 W0 

3.5 3.2 3.7 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4 W1 

0.13 0.21 0.16 n.s L.S.D 0.05 

 3.2 3.5 3.3  3.4 3.2 3.3 B 

0.16 0.1 L.S.D 0.05 

 

 الحاصل المبكر )طن/هكتار( -4

تعد صفة الحاصل المبكر مؤشراً مهماً من مؤشرات الحاصل إذ تؤثر في فترة النمو الخضري فالحاصل           

 المتأخر يطيل من مدة النمو الخضري على حساب النمو الثمري.

زيادة الحاصل المبكر لنباتات ( أدى الى W1( أن ري النباتات بالماء المعالج مغناطيسياً )4أشارت نتائج الجدول)

طن/هكتار(  5.0طن/هكتار و 4.9( إذ بلغ )W0) لكال موسمي الزراعة مقارنة بالماء العادي الطماطة وبشكل معنوي

طن/هكتار(, وقد تعزى زيادة الحاصل المبكر الى أن الماء  0.9 طن/هكتار و1.5في حين بلغ في معاملة المقارنة )

تصاصه لطاقة الضوء أكثر من الماء العادي مما يزيد من طاقته الداخلية وتحسين فعالياته المعالج مغناطيسيا يكون ام

( وبالتالي Yan ,2005و  Guijuanوتأثيره في زيادة القابلية االيضية للنباتات مما يؤدي الى نموها بصوره أسرع )

أقل من الري بالماء العادي, ( و اإلسراع في نضج الثمار وبفترة 3و2و1زيادة النمو الخضري والزهري جدول)

 (.2007وتتفق هذه النتيجة مع المعروف )

كذلك أدى رش النباتات بالكالسيوم الى زيادة الحاصل المبكر ولكن بشكل غير معنوي ولكال الموسمين إذ بلغ           

( Ca0ملة المقارنة )( مقارنة بمعاCa2من الكالسيوم ) ملغم/لتر(200طن/هكتار( عند التركيز )3.3طن/هكتار و 3.8)

الكالسيوم في زيادة انقسام وتمدد واستطالة وقد يعزى ذلك إلى دور (,طن/هكتار2.7طن/هكتار و2.8والتي بلغت )

وبالتالي زيادة الحاصل المبكر أوقد يعود  (2و1( مما أدى الى زيادة النمو الخضري جدول)2011الخاليا )ياسين, 

من خالل تأثيره في تفاعل الضوء وبالتالي زيادة كفاءة وتخليق الكربوهيدرات  لدوره في تنشيط عملية التمثيل الضوئي

(Rangnekar  ,1975مما أدى الى زيادة نمو النبات واإلسراع في نمو الثمار وبالتالي زيادة الحاصل )  ,المبكر

تات الرقي عند الرش ( الذي وجد زيادة في الحاصل المبكر لنبا2008علماً بأن هـذه النتيجة تتفـق مع الحساني )

 بالكالسيوم.
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ه وبشكل غير معنوي في الموسم االول ومعنوي في الموسم كذلك أثر الرش بالبورون في زيادة هذه الصف            

طن/هكتار( مقارنة بمعاملة المقارنة 3.7طن/هكتار و3.8( إذ بلغ )B2ملغم/لتر( من البورون )20الثاني عند التركيز)

(B0( والبالغة )2.5طن/هكتار و3.2,)البورون في العديد من المسارات  وقد يعود سبب ذلك إلى مشاركة طن/هكتار

( إذ يؤدي الى تنشيط بعض االنزيمات وزيادة عملية التمثيل الضوئي 2002وآخرون,  Brown االيضيه البنائيه )

يات وتمثيل الكربوهيدرات (, ويساهم في نقل السكر 2009وآخرون, Han وبناء البروتينات واألحماض النووية )

 1زيادة النمو الخضري للنبات جدول)( مما أدى إلى Wimmer  ,2007و  Goldbachواستطالة وانقسام الخاليا )

أن  ( واألسرع في نمو الثمار وزيادة الحاصل المبكر,Patil ,1987و Misra( وزيادة نسبة التلقيح واإلخصاب )2و

 (.2011ي  وآخرون )هذه النتيجة تتفق مع ما وجده التحاف

كما تبين من نتائج الجدول نفسه وجود زيادة في الحاصل المبكر عند التداخل الثنائي بين الماء والكالسيوم             

( مقارنة بمعاملة W1Ca2طن/هكتار( عند المعاملة ) 5.9طن/هكتار و 6.0وبشكل معنوي ولكال الموسمين إذ بلغ )

 طن/هكتار(. 0.8طن/هكتار و 1.2( والبالغة )W0Ca0المقارنة )

ووجد كذلك إن تأثير التداخل الثنائي بين الماء والبورون أدى الى زيادة الحاصل المبكر وبشكل  معنوي لكال            

( W0B0مقارنة بمعاملة المقارنة ) (W1B2طن/هكتار( عند المعاملة )6.4طن/هكتار و 5.9موسمي الزراعة إذ بلغ )

طن/هكتار(, كذلك أدى التداخل الثنائي بين الكالسيوم والبورون الى زيادة الحاصل  0.7هكتار و طن/ 1.5والبالغة )

أعلى حاصل مبكر إذ  (Ca2B2إذ أعطت المعاملة ) 2012ومعنوياً للموسم  2011المبكر وبشكل غير معنوي للموسم 

 طن/هكتار(.2.9كتار و طن/ه3.8( بلغت )Ca0B0طن/هكتار( في حين المقارنة )4.4طن/هكتار و 4.8بلغ )

وعند مراجعة التداخل الثالثي للعوامل المدروسة تبين وجود تأثير معنوي في زيادة الحاصل المبكر ولكال         

طن/هكتار( مقارنة  7.4طن/هكتار و  7.8( أعلى حاصل مبكر إذ بلغت )W1Ca2B2الموسمين إذ أعطت المعاملة )

(, أن التأثير االيجابي للتداخالت الثنائية W0Ca0B0معاملة المقارنة ) طن/هكتار( عند 0.6طن/هكتار و 0.7بـ )

زيادة والثالثية يعود الى دور هذه العوامل مجتمعه في تحسين حالة النبات التغذوية  مما أدى الى تسريع نمو النبات و

بشكل أسرع مما أدى الى نواتج التمثيل الضوئي وتكوين السكريات التي تساعد على زيادة انقسام الخاليا ونموها 

 الحاصل المبكر.زيادة 

 

 معدل وزن الثمرة )غم( -5

والتي تتأثر بكل من العوامل الوراثية والبيئية وتعتمد على  للحاصل وزن الثمرة أحد المكونات الرئيسة يعد         

( الى Sourceالمصدر)  نمالقدرة العالية للنبات في عملية التمثيل الضوئي وعلى انتقال المواد الغذائية المصنعة 

 .الثمار

( أدى إلى زيادة غير معنوية في معدل W1(  أن ري النباتات بالماء المعالج مغناطيسياً )5أظهرت نتائج الجدول )

غم(  109.1غم و85.2إذ بلغ )(W0) مقارنة بالماء العادي 2012ومعنوية في الموسم  2011وزن الثمره في الموسم 

مما سبب   المعالج مغناطيسياالزيادة إلى انخفاض الشد السطحي للماء  غم(, وقد تعزى100.8غم و 79.5مقارنة بـ )

أو قد يرجع  (1996واصف, ) الخاليا في مناطق النمو انقسامجدران الخاليا وربما أدى إلى زيادة وسرعة  إلىدخوله 

ثيل الضوئي وتزداد كمية المواد فتزداد نواتج التمالى دور المعالجة المغناطيسية في تحسين نمو النبات خضريا 

وآخرون  De-Souzo, أن هذه النتيجة تتفق مع ما حصل عليه المنقولة إلى الثمار مما يؤدي إلى زيادة وزنها

 ( إذ وجد زيادة في معدل وزن ثمار الطماطة التي تم معالجة بذورها بالماء المعالج مغناطيسياً.2005)

النباتات بالكالسيوم لم يؤثر معنوياً في زيادة الصفة المدروسة ولكال الموسمين,  ( أن رش5وتشير النتائج الجدول )     

إذ بلغ معدل وزن  2012ومعنوياً في الموسم  2011كذلك كان تأثير رش النباتات بالبورون غير معنوياً في الموسم 

 ,(B0)عند معاملة المقارنة  غم(104.8( مقارنة بـ )B2ملغم/لتر(من البورون )20عند التركيز ) غم(108.6الثمره )

ل نواتــج عملية التمثيل الضوئي من أماكن تصنيعها في االوراق إلى ــدور البورون الفعال في نقويعود السبب إلى 

 Ihsanul  (4024.) و  Abdurهذه النتيجة تتفق مع (, أن 2313 الثمار مما سبـب زيادة وزنهـا )الصحاف,
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الماء والكالسيوم فتبين وجود تأثير إيجابي ومعنوي في زيادة معدل وزن الثمرة و لكال أما التداخل الثنائي بين       

فقد أعطت   2012(  أما في الموسم W1Ca1عند المعاملة ) 2011غم( في الموسم 102.1موسمي الزراعة إذ بلغ )

غم و 86.9الغة )والب (W0Ca0)غم( مقارنة بمعاملة المقارنة 110.3أعلى وزن إذ بلغ ) (W1Ca2)المعاملة 

غم(, كذلك أدى التداخل بين الماء والبورون الى زيادة معدل وزن الثمرة وبشكل غير معنوي في الموسم 101.4

غم و 84.4( مقارنة بـ )W1B2غم( عند المعاملة )112.2غم و 85.5إذ بلغ ) 2012ومعنوي في الموسم  2011

ج الى أن التداخل الثنائي بين الكالسيوم والبورون كان له , وأظهرت النتائ (W0B0)غم( عند معاملة المقارنة106.0

غم( عند المعاملة 93.9إذ بلغ معدل وزن الثمرة ) 2011تأثير في زيادة معدل وزن الثمرة وبشكل معنوي في الموسم 

(Ca1B1) ( غم( عند معاملة المقارنة )75.3مقارنة بـCa0B0 في حين لم يكن التأثير معنوي في الموسم )2012. 

وأشارت نتائج التداخل الثالثي بين الماء والكالسيوم والبورون الى وجود زيادة معنوية في هذه الصفة عند        

( والتي W0Ca0B0غم( مقارنة بمعاملة المقارنة )117.8إذ بلغ ) 2011( في الموسم W1Ca1B1المعاملة )

أعلى معدل في وزن الثمرة إذ بلغ  2012( في الموسم W1Ca1B2غم( في حين أعطت المعاملة )81.6بلغت)

وقد تعزى الزيادة الحاصلة في هذه الصفة  (,W0Ca0B0غم( عند معاملة المقارنة )102.0غم( مقارنة بـ )117.1)

عند التداخالت الثنائية و الثالثية للعوامل المدروسة الى تأثيرها في زيادة مؤشرات النمو الخضري مما انعكس ذلك 

 وئي وزيادة نواتجه وانتقالها الى الثمار.في زيادة التمثيل الض

 

تأثير الري بالماء المعالج مغناطيسياً والرش بالكالسيوم والبورون والتداخل بينهم في الحاصل ( 4جدول )

 2012و  2011المبكر)طن/هكتار(  لنباتات الطماطة للموسمين 

 

  2011موسم  2012موسم 

W* Ca B2 B1 B0 W* Ca B2 B1 B0 B           

Ca 

 الماء

0.8 0.5 1.3 0.6 1.2 1.7 1.1 0.7 Ca0  

W0 1.0 1.1 1.0 0.9 1.6 1.3 2.4 1.2 Ca1 

0.8 1.3 0.3 0.7 1.6 1.9 0.2 2.6 Ca2 

4.6 6.5 2.1 5.1 4.5 5.0 1.6 6.9 Ca0  

W1 4.4 5.4 3.0 4.7 4.2 4.9 3.4 4.3 Ca1 

5.9 7.4 7.2 3.1 6.0 7.8 7.1 3.2 Ca2 

1.0 1.9 1.5 2.6 L.S.D 0.05 

2.7 3.5 1.7 2.9 2.8 3.3 1.4 3.8 Ca0 

2.7 3.2 2.0 2.8 2.9 3.1 2.9 2.8 Ca1 

3.3 4.4 3.8 1.9 3.8 4.8 3.7 2.9 Ca2 

n.s 1.3 n.s n.s L.S.D 0.05 

0.9 0.9 0.9 0.70 1.5 1.6 1.2 1.5 W0 

5.0 6.4 4.1 4.3 4.9 5.9 4.0 4.8 W1 

0.6 1.0 1.1 1.5 L.S.D 0.05 

 3.7 2.5 2.5  3.8 2.6 3.2 B 

0.7 n.s L.S.D 0.05 
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تأثير الري بالماء المعالج مغناطيسياً والرش بالكالسيوم والبورون والتداخل بينهم في معدل وزن ( 5جدول )

 2012و  2011الثمرة)غم( لنباتات الطماطة للموسمين 

 

  2011موسم  2012موسم 

W* Ca B2 B1 B0 W* Ca B2 B1 B0 B           

Ca 

 الماء

101.4 110.1 92.1 102.0 86.9 91.2 87.8 81.6 Ca0  

W0 104.8 97.0 105.3 112.0 67.4 66.0 70.1 66.0 Ca1 

96.1 107.7 84.1 96.6 84.2 85.3 90.0 77.2 Ca2 

109.3 111.2 108.6 108.2 74.1 77.1 76.3 68.9 Ca0  

W1 107.6 117.1 106.2 99.6 102.1 87.4 117.8 101.1 Ca1 

110.3 108.4 112.2 110.4 79.3 92.1 62.5 83.3 Ca2 

4.94 8.55 12.75 19.1 L.S.D 0.05 

105.4 110.6 100.4 105.1 80.5 84.1 82.1 75.3 Ca0 

106.2 107.7 105.7 105.8 84.7 76.7 93.9 83.5 Ca1 

103.2 108.1 98.1 103.5 81.7 88.7 76.2 80.3 Ca2 

n.s n.s n.s 12.8 L.S.D 0.05 

100.8 104.9 93.8 103.5 79.5 80.8 82.6 74.9 W0 

109.1 112.2 109.0 106.0 85.2 85.5 85.4 84.4 W1 

3.69 4.94 n.s n.s L.S.D 0.05 

 108.6 101.4 104.8  83.2 84.1 79.7 B 

3.52 n.s L.S.D 0.05 

 

 : المصادر

.وزارة التعليم  العالي  . دليل تغذيه النبات. جامعة بغداد1988., يوسف محمد ومؤيد احمد اليونس  أبو ضاحي

 جامعة بغداد. العراق. والبحث العلمي .

 المعالج بالماء السقي تأثير.  2010امين , سامي كريم محمد , ونسرين خليل عبد العزيز ونوال محمود علوان. 

 الشجيري الورد لنبات والزهري الخضري النمو صفات في الفوسفاتي والسماد مختلفة مغناطيسية فيض بشدات

Rosa damascena Mill ..  .403-234(: 2) 4مجلة  ديالى للعلوم الزراعية. 

. تأثير الرش بتراكيز مختلفة 4022التحافي , سامي علي عبد المجيد , وموسى محمد حمزة , و عباس فاضل علوان .

لحاصل لصنف الطماطه الهجين ناريتا تحت ظروف من البورون والنحاس في بعض صفات النمو ونسبة العقد وا

 .231 -232(: 2) 44البيت الزجاجي. مجلة التقني 

 تأثير الرش بالنتروجين والكالسيوم في نمو وحاصل ونوعية الثمار لنبات الرقي . 4001الحساني , محمد هادي عبيد. 

Citrullus lanatus.)جامعة بغداد.–كلية الزراعة  -(. رسالة ماجستير 

. مبادئ علم االحصاء وتصميم وتحليل التجارب 4024حميد جلوب علي , وسيف بن علي الخميسي. الخفاجي ,

 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.عمان/االردن.

 . تغذية النبات التطبيقي .جامعة بغداد .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .العراق.1989الصحاف , فاضل حسين. 

 . أستاذ في كلية الزراعة جامعة بغداد )االتصال الشخصي(.4022ين. الصحاف , فاضل حس

. تأثير الري بالماء المعالج مغناطيسيا والتسميد الكيماوي ونوع السماد العضوي 4003القيسي , مصطفى رشيد مجيد. 
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