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خالل ٔفٙ حشبت يضٚضٛت صايعت بغذاد/ فٙ يُطقت انضادسٚت  - تبذَٛت ٔعهٕو انشٚاضكهٛت انخشبٛت انعقٕل أصشٚج حضشبت عقهٛت فٙ         

 80 – 40ٔبًغخٍٕٚٛ يٍ انُخشٔصٍٛ )يخذاخهت(  -نذساعت حأرٛش َٕع انضساعت )أعادٚت أٔ رُائٛت    2016- 2015انًٕعى انضساعٙ

ْـNكغى
1-

انباقالء ٔانبصم فٙ حضشبت انٕاط  بعض يعاٚٛش انًُٕ نًغصٕنٙفٙ ٔانخذاخم بًُٛٓا ( باألضافت انٗ انًقاسَت )بذٌٔ َخشٔصٍٛ( 

انباقالء  ٔبعض يعاٚٛش األَخاس نًغصٕنٙ صفاث انًُٕ أرش يعُٕٚاً فٙ انُخشٔصُٛٙغًاد ٌ انٔبُٛج انُخائش أ. RCBDيُشقت  ضًٍ 

ْـNكغى80 أدث أضافت انُخشٔصٍٛ ٔالعًٛا فٙ انًغخٕٖ انزاَٙ  .انبصمٔ
1-
ٔعقق ْزا َباث انباقالء انٗ صٚادة يعُٕٚت فٙ عذد انفشٔع  

فشع َباث 11انًغخٕٖ 
1-
فشع َباث 7بانقٛاط انٗ  

1- 
ْـNكغى0 انًغًذة بانُخشٔصٍٛ ) فٙ انًعايهت غٛش

1-
انضساعت انًفشدة عققج يعاٚٛش  (.

عى  4.078أر حفٕقج انضساعت انًُفشدة نهبصم بأعطاء أكبش قطش نهبصهت بهغ   انًغصٕنٍٛ ٔالعًٛا يغصٕل انبصم.نكالًَٕ أفضم 

يًا ٚإكذ  . عخٗ فٙ انضساعت انزُائٛت كاَج صٛذة يغصٕل انباقالءفٙ يعاٚٛش انًُٕ ٔانضساعت انزُائٛت. يع  % قٛاعاً  50.42بضٚادة بهغج 

 انضساعت عهٗ خط ٔاعذ يع انبصم.قابهٛت انباقالء عهٗ انًُافغت فٙ انضساعت انزُائٛت عُذ 

 انكهًاث انًفتاحيت : صساعت احاديت وثُائيت يتذاخهت ،أَتاجيت انباقالء وإَتاجيت انبصم.

 .ألولتم يٍ سسانت ياجستيش نهباحث ا*يس

THE ROLE OF BROAD BEAN AND ONION INTERCROPPING AND 

NITROGEN APPLICATION ON SOME GROWTH AND YIELD PARAMETERS 

OF BROAD BEAN AND ONION 

D. M. Al-Bayati *                                                                 N. S. Ali 

Researcher                                                                               Prof. 
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Abstract 

    A field experiment was conducted at the College of Physical Education & Sport Science-University of 

Baghdad /Jaderiea in a loamy soil at 2015-2016 season, to study the effect of planting broad  bean and 

onion either in monoculture or intercropped (bicultural ) interacted with two levels of nitrogen (40,and 

80 kg N ha
-1

) in addition to the comparison (without Nitrogen) on growth  parameters of both crops in a 

split plot experiment within RCBD in three replicates .Results indicated that nitrogen application 

especially at 80 kg ha
-1

 significantly increased all broad bean and onion growth and yield parameters . 

Nitrogen application especially 2
nd

 level (80 kg N ha
-1

) significantly increased number of branches per 

plant to 11 branch plant
-1

 with N2 compared to 7 branch plant 
-1

 with N0 . Monoculture gave better 

results than intercropped(bicultural ) especially with onion crop . Monoculture of Onion gave better 
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results than bi culture . Diameter of onion bulbs were 4.1 cm in monoculture compared to 2.7 cm in 

biculture with Broad bean .  

However, broad bean crop gave better results in intercropped compared to onion which indicate the 

ability of broad bean in competing Onion especially in planting both crop at the same line of cropping .  

Keywords: mono and biculture-intercropped, Broad bean and Onion productivity. 

*Part of MSc Thesis of the 1
st
 first  author. 

 انًقذيت 

ئٌ اإلَخفااااي فاااٙ خصااإبت انخشبااات فاااٙ يع اااى انغقااإل 

انضساعٛت انعشاقٛت ٔالعاًٛا فاٙ ٔعاط ٔصُإع انعاشان ًٚكاٍ أٌ 

ٚعضٖ بشكم سئٛغٙ انٗ انُقص أٔ عذو كفاٚت عُصش انُخاشٔصٍٛ 

انعاشان انًُاخٛات ٔيبٛعات حشبخاّ انكهغاٛت يًاا أراش بغبب ظشٔف 

ى بشااكم كبٛااش فااٙ يغخاإٖ حشبخااّ يااٍ انًاإاد انعضاإٚت ٔيااٍ راا

ل انبغذ انعهًٙ فاٙ يضاا انُخشٔصٍٛ فٙ انخشبت ،ٔنزا كاٌ ٔالصال

قائًاااً عهااٗ انااشغى يااٍ انذساعاااث  انُخااشٔصٍٛ ٔيغااخٕٖ ئضااافخّ

ٍ ياا ًضااال ٔانخٕصااٛاث انًخاإافشة فااٙ عااذدانعذٚااذة فااٙ ْاازا ان

 (، ْاازا فضاالً عاا2014ٍٔآخاشٌٔ ، عهااٙ)انًصاادس انخصإبٛت 

عًٛا يشٚقت انضساعات نًغصإل ٌ ئداسة انًغاصٛم ٔانخشع ٔالا

ٔسة انضساعٛات انًخبعات كهٓاا ياٍ ٔ اكزش يٍ يغصإل ٔاناذٔاعذ أ

. االَخاصٛاات ٔاإلعااخضابت نهخغااًٛذياإس انًًٓاات انخااٙ حااإرش فااٙ األ

فاٙ عقام ٔاعاذ اياا ٔكاَج انضساعت انزُائٛت )صساعات يغصإنٍٛ 

فٙ انٕقاج َفغاّ أ يخعاقبات ( ياٍ انًًاسعااث انضساعٛات انقذًٚات 

بكٛاش فاٙ بعاض انًغاصاٛم خٔانخٙ الحضال حغخعًم ُْاا ُْٔاال نه

ٔنخقهٛااام انًضاصفااات فاااٙ صساعااات يغصااإل ٔاعاااذ ٔنهخش اااٛذ فاااٙ 

انخغااًٛذ ٔانااش٘ أ األعااخغالل األيزاام نهًاإاسد انطبٛعٛاات بانقٛاااط 

ٔ  2012ٔآخاشٌٔ ، Coll)نكم يغصإل  انٗ انضساعت انًُفشدة

Sileshi ، ٌٔٔنااااازا  (.2016، ٔعهاااااٙ ٔانبٛااااااحٙ 2012ٔآخاااااش

صساعت يغصٕنٍٛ أعاذًْا بقإنٙ فاٙ انغقام َفغاّ بانخاذاخم ياع 

يغخٕٚاث يخخهفت يٍ انغاًاد انُخشٔصُٛاٙ ياٍ أْاى األْاذاف انخاٙ 

كاَج ٔساء ئصاشاء ْازِ انذساعات ٔانخاٙ عخخضاًٍ دساعات بعاض 

 . نًغصٕنٙ انباقالء ٔانبصميعاٚٛش انًُٕ 

 وانطشائق انًىاد 

( فٙ عقم كهٛت 1َفزث انذساعت فٙ حشبت يضٚضت )صذٔل 

صايعت بغذاد فٙ يُطقت انضادسٚت –انخشبٛت انبذَٛت ٔعهٕو انشٚاضت

نذساعت حأرٛش َٕع انضساعت  2016-2015فٙ انًٕعى انضساعٙ 

 80 – 40ٔبًغخٍٕٚٛ يٍ انُخشٔصٍٛ    ))اعادٚت أ رُائٛت( 

ْـNكغى
1-

ٔانخذاخم ( باألضافت انٗ انًقاسَت )بذٌٔ َخشٔصٍٛ( 

بًُٛٓا فٙ بعض يعاٚٛش ًَٕ ٔئَخاصٛت يغصٕنٙ انباقالء 

أ  Bٔانبصم فٙ حضشبت انٕاط يُشقت يزم َٕع انضساعت )باقالء 

ٔيغخٕٚاث  ٙ( انعايم انشئٛغBOأ انباقالء + انبصم  Oبصم 

حصًٛى انقطاعاث انكايهت انُخشٔصٍٛ انعايم انزإَ٘ ، ضًٍ 

صيت ٔبعذ ئصشاء انعًهٛاث انال. يكشساثٔبزالرت  انًعشاة

سي انغقم يٍ عشارت ٔحُعٛى ٔحقغٛى انٗ انٕاط نخغضٛش أ

و 12حضشٚبٛت بًغاعت 
2
يشٔص نهٕعذة  4نهٕط انٕاعذ )بٕاقع  

انخضشٚبٛت ( ٔحشل يغافاث كافٛت بٍٛ انٕعذاث انخضشٚبٛت 

انًعايالث حى صساعت بزٔس  ٔانقطاعاث نضًاٌ عذو حذاخم

فٙ صٕس حبعذ عٍ بعضٓا   Loz de Otonoانباقالء صُف 

يا بانُغبت نهبصم فخى حغضٛش انشخالث بعذ صساعت و .أ 0.3

فٙ يكاٌ   Texas Early Grano 502بزٔس انبصم صُف 

حى حغضٛش حشبخّ بشكم صٛذ ٔبعذ ٔصٕل انشخالث  يخصص

انغقم ٔصسعج فٙ  انٗ انعًش انًُاعب حى َقهٓا بعُاٚت انٗ

و بٍٛ  خهت ٔاخشٖ  0.1خطٕي انباقالء َفغٓا ٔفٙ يغافاث 

 ٔبشكٍم يخذاخم يع انباقالء.

ٔحى س٘ عقم انخضشبت بًُ ٕيت س٘ بانخُقٛط َصبج نٓزا  

انغشي. ٔفٙ بذاٚت حغضٛش انًشٔص حى ئضافت عًاد عضٕ٘ 

عٍ يشٚق يُ ٕيت انش٘ عائم نكم انغقم انًخصص نهخضشبت 

. ٔبعذ صساعت أصم حغغٍٛ بعض خصائص انخشبتبانخُقط يٍ 

( عهٗ انًغصٕنٍٛ حى انخغًٛذ بانغًاد انُخشٔصُٛٙ )انٕٛسٚا

فغفٕس ٔنكافت انغقم يع عًذة انبٕحاعٕٛو ٔاندفعخٍٛ ٔأضٛفج أ

 ٔنٗ نهخغًٛذ انُخشٔصُٛٙ بعذ انخأكذ يٍ حغهٛم انخشبتانذفعت األ

نهباقالء  ئر حى قٛاط أسحفاع انُباث (.2012) عهٙ كًا ٔسد فٙ

بٕعايت انًغطشة انًخشٚت أبخذاًء يٍ عطظ انخشبت انٗ قًت انٕسقت 

األخٛشة كًعذل نعششة َباحاث أخزث عشٕائٛاً يٍ كم ٔعذة 

قبم انغصاد  انباقالء ُباثب عذد انخفشعاث نحضشٚبٛت، ٔعغ

بأعبٕع كًعذل نزالرت َباحاث أخزث أٚضاً بصٕسة عشٕائٛت يٍ 

عغبج أعذاد انبزٔس فٙ انقشَاث ٔأخزث كم ٔعذة حضشٚبٛت، ٔ

قٙ انقشَاث بعذ ضشع حشكٛض أٔصآَا ٔعغبج كًٛت انبشٔحٍٛ 

ٔحى قٛاط A.O.A.C (1970 .)كًا ٔسد فٙ  6.25بانُخشٔصٍٛ 

انًغطشة انًخشٚت أبخذاًء يٍ عطظ  بٕاعطت انبصم َباثأسحفاع 

ٔحى قٛاط قطش انبصهت  ،انخشبت انٗ َٓاٚت أيٕل ٔسقت فٙ انُباث

كًعذل نقطش عششة أبصال أخزث عشٕائٛاً يٍ كم ٔعذة 

حى ٔ  .( يٍ أعشي يُطقتVernierحضشٚبٛت بأعخعًال انقذيت )

  Blackصشاء انخغانٛم انكًٛٛائٛت نهخشبت ٔفقاً نًا يزكٕس فٙ أ

(،1965 ٔ )Page (، ٌٔ1982ٔآخش )ٙ(2016) ٔ عانى ٔعه 

فخى ئصشاؤْا عغب انطشائق ٔانبصم انباقالء  َٙباح يا قٛاعاثأ

( ٔ 2010( ٔ انخفاصٙ )1989فٙ انصغاف )انًزكٕسة 

 .(2014)ٔآخشٌٔ  انبهذأ٘

 انكيًيائيت و انفيضيائيت وانحيىيت نتشبت انحقم قبم انضساعت  خصائصبعض ان . 1جذول 



 البياتي وعلي                                                                                      (6112) , 8  -  1 (: 4) 8 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ISSN 2072-3875                                                      3 
 

 انىحذة انًقذاس انصفت

 بعض انخصائص انكيًيائيت وانخصىبيت

 ----- pH 7.35دسجت تفاعم انتشبت 

دسي سيًُض و EC 1.2(1:1)األيصانيت انكهشبائيت
1- 

SOM 7.6 غى كغى
1-

 تشبت

CEC 21.47  كغى شحُتسُتي يىل
1-

 تشبت

N 0.18 انكهي % 

N انجاهض 
NH4

+ 
20.93 

كغى Nيهغى
1-
 تشبت 

NO3
- 

21.96 

P 10.14 انجاهض 
يهغى كغى

1-
 تشبت 

K 200 انجاهض 

 انخصائص انفيضيائيتبعض 

انشطىبت انحجًيت 

 عُذ انشذود

33 
 كيهىباسكال

0.25 
سى

3
سى 

3- 

1500 0.09 

 168 انطيٍ

غى كغى
1-
 393 انغشيٍ تشبت 

 438 انشيم

 يضيجت Loam  انُسجت

غىCFUأعذاد األحياء انًجهشيت في انتشبت قبم انضساعت 
1-
 تشبت جافت 

Total bacteria 10 انبكتشيا انكهيت   
5

  ×6.2 

Total fungi 10 انفطشياث انكهيت  
4

  ×3.1 

 

 انُتائج وانًُاقشت 

عُذ انًعايهت  أسحفاع انباقالء فٙكاَج ُْال فشٔن يعُٕٚت 

، ئر أدث أضافخّ انٗ أعطاء أعهٗ أسحفاع نهُباث بهغ بانُخشٔصٍٛ

قٛاعاً  N2% فٙ انًغخٕٖ  9.2عى بضٚادة يعُٕٚت بهغج  90.0

 ٔقذعى،  82.4انخٙ أعطج أقم أسحفاع بهغ  N0بعذو األضافت 

عٍ عذو األضافت بُغبت صٚادة بهغج يعُٕٚاً  N1حفٕن انًغخٕٖ 

 N1عٍ انًغخٕٖ يعُٕٚاً  N2%، كًا حفٕن انًغخٕٖ  3.40

ٔ أًْٛت انُخشٔصٍٛ فٙ ْزِ %، يًا ٚإكذ دٔس  5.63بُغبت 

. (2010)ٔآخشٌٔ  Nawarانصفت ْٔزِ انُخائش حإكذ َخائش 

ٔٚعٕد انغبب فٙ صٚادة أسحفاع انُباث انٗ انذٔس األٚضابٙ 

نهُخشٔصٍٛ فٙ صٚادة َشاي األَغضت انًشعخًٛٛت ٔاألَقغاو 

انخهٕ٘ ٔأًْٛت انُخشٔصٍٛ فٙ بُاء األعًاي األيُّٛٛ يزم 

انز٘ ٚشكم انًادة األعاط نبُاء األٔكغُٛاث انخٙ نٓا  انخشٚبخٕفاٌ

  Loddo ٔGooding)دٔس فٙ أَقغاو انخهّٛ ٔحٕععٓا 

أيا حأرٛش َٕع انضساعت فقذ كاٌ يعُٕٚاً ْٕ اٜخش فٙ  (.2012،

أسحفاع انُباث، أر حفٕقج انضساعت انًُفشدة )األعادٚت( بأعطاء 

% فٙ  12.62عى بضٚادة بهغج  91.0أعهٗ أسحفاع نهُباث بهغ 

)باقالء + بصم(  BO)باقالء فقط( قٛاعاً بًعايهت  Bانًعايهت 

نهضساعت انًخذاخهت )انزُائٛت(. أيا انخذاخم بٍٛ انعايهٍٛ فقذ 

ْـNكغى 80)انضساعت انًُفشدة  +  BN2أظٓشث انًعايهت 
1-
) 

عى بضٚادة يعُٕٚت  97.6أعهٗ أسحفاع نهُباث بهغ  (2فٙ )صذٔل 

عُذ انضساعت  عذو األضافت % قٛاعاً بًعايهت 24.17بهغج 

عى،  78.6انخٙ أعطج أقم أسحفاع نهُباث بهغ  BON0 انزُائٛت

عهٗ انشغى يٍ عذو ٔصٕد فشٔن يعُٕٚت بٍٛ يغخٕٚاث 

ٔ  BON0 عُذ صساعت انباقالء بانخذاخم يع انبصم انُخشٔصٍٛ

BON1  ٔBON2  عهٗ أسحفاع انباقالء انًخذاخم يع انبصم. ٔقذ

ٚعٕد انغبب فٙ رنك انٗ حُافظ انبصم يع يغصٕل انباقالء 

عهٗ عًاد انُخشٔصٍٛ. ٔحخفق ْزِ انُخائش فٙ أحضآْا يع يا 

( انزٍٚ أ اسٔا انٗ أٌ أسحفاع 2012)ٔآخشٌٔ  Sibhatuركشِ 

نى حخأرش يعُٕٚاً بانكزافت  بٛضاءانهٕبٛا انًضسٔعت يع انزسة ان

انضساعٛت ٔ انخغًٛذ بانُخشٔصٍٛ ٔحذاخالحٓى ٔانُ او انضساعٙ 

نًغصٕل انباقالء ٔبانُغبت نعذد انخفشعاث فٙ انُباث  انًطبق.

صفت، ئر أدث ْزِ انيعُٕٚاً فٙ  أرشث يغخٕٚاث انُخشٔصٍٛفقذ 

 10.84أكبش عذد يٍ حفشعاث انُباث بهغج  أضافخّ انٗ أعطاء 

َباث أفشع
-1

 N2% فٙ انًغخٕٖ  54.86بضٚادة يعُٕٚت بهغج  

انخٙ أعطج أقم عذد يٍ انخفشعاث  N0قٛاعاً بعذو األضافت 

أفشع َباث 7.00بهغج 
-1

، فًٛا نى حكٍ ُْال فشٔن يعُٕٚت بٍٛ 

( . ْزِ انُخائش 2فٙ ْزِ انصفت )صذٔل  N1  ٔN0انًغخٍٕٚٛ 

ٔأرش  (.2010)ٔآخشٌٔ  Nawarحخٕافق بأحضآْا يع يا ركشِ 
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، أر حفٕقج انضساعت يعُٕٚاً فٙ عذد انخفشعاث َٕع انضساعت

أكبش عذد يٍ حفشعاث انُباث بهغج انًُفشدة )األعادٚت( بأعطاء 

أفشع َباث 8.33
-1

% فٙ انًغخٕٖ  1.34بضٚادة يعُٕٚت بهغج  

N2  قٛاعاً بعذو األضافتN0 ٔ انخذاخم بٍٛ َٕع انضساعت

( ئر أٌ أعهٗ عذد 2ٔانخغًٛذ بانُخشٔصٍٛ كاٌ يعُٕٚاً )انضذٔل 

فشع َباث 11.00ٔانز٘ بهغ  BN2نهخفشعاث كاٌ يع انًعايهت 
-

1
% بانقٛاط انٗ أقم عذد نهخفشعاث يع  57.14ٔبُغبت انضٚادة  

فشع َباث 7.00ٔانز٘ كاٌ  BON0انًعايهت 
-1

، ْزا فضالً عٍ 

 BON2  ٔ BN2عذو ٔصٕد فشن يعُٕ٘ بٍٛ يعايالث انخذاخم 

يًا ٚشٛش انٗ أٌ عايم انُخشٔصٍٛ ٔالعًٛا انًغخٕٖ انزاَٙ ْٕ 

  انًغذد نعذد انخفشعاث فٙ انُباث.

 

وعذد انتفشعاث )فشع َباث   (انباقالء )سىأستفاع . تأثيش َىع انضساعت ويستىياث انُتشوجيٍ وانتذاخم بيُهًا في صفت   2جذول 
1-

) 

عذد انتفشعاث )فشع َباث أستفاع انُباث )سى( انصفت
1-

) 

 يستىياث انُتشوجيٍ

N)                   ) 

 

 (Bَىع انضساعت )

N0 N1 N2 
يتىسط 

 انضساعت
N0 N1 N2 

يتىسط 

 انضساعت

 B 86.3 89.0 97.6 91.0 7.00 7.00 11.00 8.33باقالء 

 BO 78.6 81.3 82.4 80.7 7.00 7.00 10.67 8.22باقالء+بصم

  10.84 7.00 7.00  90.0 85.1 82.4 يتىسط انُتشوجيٍ

LSD0.05 

 0.314نًستىياث انُتشوجيٍ =  2.611نًستىياث انُتشوجيٍ = 

 0.104نُىع انضساعت =  2.132نُىع انضساعت = 

  0.429نهتذاخم =  4.679نهتذاخم = 

 

انٗ حأرٛش َٕع انضساعت ٔ  3صذٔل حبٍٛ انُخائش فٙ 

يغخٕٚاث انُخشٔصٍٛ ٔانخذاخم بًُٛٓا فٙ صفت عذد انقشَاث فٙ 

انُباث، ئر ٚالعع يٍ انضذٔل ئٌ يغخٕٚاث انُخشٔصٍٛ أرشث 

أكبش عذد يٍ  يعُٕٚاً فٙ ْزِ انصفت، ئر أدث أضافخّ انٗ أعطاء

قشَت َباث 34.67انقشَاث بهغ 
-1

 23.07بضٚادة يعُٕٚت بهغج  

انخٙ أعطج أقم  N0قٛاعاً بعذو األضافت  N2% فٙ انًغخٕٖ 

قشَت َباث  28.17عذد يٍ انقشَاث بهغ 
-1

، ْٔزِ انُخائش حإكذ 

(، راث انعالقت بخأرٛش انخغًٛذ انُخشٔصُٛٙ بعذد 2َخائش صذٔل )

عُٕٚاً أر أيا حأرٛش َٕع انضساعت فقذ كاٌ ي انفشٔع فٙ انُباث.

نهباقالء بأعطاء أكبش عذد يٍ  Bحفٕقج انضساعت انًُفشدة 

قشَت َباث 34.33انقشَاث بهغ 
-1

 23.09بضٚادة يعُٕٚت بهغج  

نهضساعت انًخذاخهت، ٔعققج انًعايهت  BO% قٛاعاً بًعايهت 

BN2  قشَت َباث 38أكبش عذد يٍ انقشَاث بهغ
-1

بضٚادة يعُٕٚت  

انخٙ أعطج أقم عذد يٍ  BON0% قٛاعاً بًعايهت  58.33بهغج 

قشَت، يًا ٚشٛش انٗ أًْٛت انخغًٛذ انُخشٔصُٛٙ  24انقشَاث بهغ 

فٙ ْزِ انغانت، فًٛا نى حكٍ ُْال فشٔن يعُٕٚت بٍٛ انًعايالث 

BN0  ٔBN1  ٔBN2ٔصُٛٙ فٙ ، )يغخٕٚاث انغًاد انُخش

 .صساعت انباقالء نٕعذْا(

( انٗ حأرٛش َٕع انضساعت ٔ يغخٕٚاث 3ٚشٛش انضذٔل )

انُخشٔصٍٛ ٔانخذاخم بًُٛٓا فٙ صفت عذد انبزٔس فٙ انقشَت، 

عٛذ أرشث يغخٕٚاث األضافت ٔالعًٛا انًغخٕٖ انزاَٙ فٙ عذد 

عذد بزٔس يقذاسْا  N2انبزٔس فٙ انقشَت ٔعقق انًغخٕٖ انزاَٙ 

بزسة قشَت 6.17
1-
% بانقٛاط  12.18ٔبضٚادة يعُٕٚت بهغج  

انخٙ أعطج أقم عذد نهبزٔس فٙ  N0ٗ عذو أضافت انُخشٔصٍٛ ان

بزسة قشَت 5.5انقشَت 
1-
عذد ٔأرش َٕع انضساعت يعُٕٚاً فٙ  .

، أر حفٕقج انضساعت انًُفشدة )األعادٚت( انبزٔس فٙ انقشَت

بزسة قشَت 6بزٔس يقذاسْا  بأعطاء أكبش عذد
1-
ٔبضٚادة يعُٕٚت  

ٔحفٕقج  .N0% بانقٛاط انٗ عذو أضافت انُخشٔصٍٛ 7.91بهغج 

% قٛاعاً بكال  18.76بُغبت صٚادة بهغج  BN2انًعايهت 

، يًا ٚإكذ أًْٛت ٔدٔس انُخشٔصٍٛ BON1  ٔBON0انًعايهخٍٛ 

( ئضافت 2015)ٔآخشٌٔ  Sibhatuفٙ ْزِ انصفت . أ اس 

انغًاد انُخشٔصُٛٙ صاد عذد انبزٔس فٙ انقشَت انٕاعذة نُباث 

% فٙ انضساعت انًفشدة عٍ انًخذاخهت. ْٔزِ  37انهٕبٛا ٔ بُغبت 

( أر ركشٔا ئٌ 2010)ٔآخشٌٔ  Nawarانُخائش حإكذ َخائش  

َاحش انبزٔس فذاٌ
1-
قذ ئصداد بصٕسة يعُٕٚت عُذيا أضٛف  

  فٙ انًٕعًٍٛ. P  ٔKيٍ  انُخشٔصٍٛ بصٕسة يشخشكت يع كم
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انقشَاث في انُباث )قشَت َباثعذد . تأثيش َىع انضساعت ويستىياث انُتشوجيٍ وانتذاخم بيُهًا في صفت   3جذول 
-1

وعذد انبزوس في  (

)بزسة قشَت انقشَت
-1

  ) 

عذد انقشَاث في انُباث )قشَت َباث انصفت
-1

)بزسة قشَت عذد انبزوس في انقشَت (
-1

  ) 

يستىياث 

 انُتشوجيٍ

N)                   

) 

 

 (Bَىع انضساعت )

N0 N1 N2 
يتىسط 

 انضساعت
N0 N1 N2 

يتىسط 

 انضساعت

 B 32.33 32.67 38.00 34.33 5.67 6.00 6.33 6.00باقالء 

 BO 24.00 28.33 31.33 27.89 5.33 5.33 6.00 5.56باقالء+بصم

  6.17 5.67 5.50  34.67 30.50 28.17 يتىسط انُتشوجيٍ

LSD0.05 

 0.628نًستىياث انُتشوجيٍ =  4.3426نًستىياث انُتشوجيٍ = 

 0.412نُىع انضساعت =  3.5457نُىع انضساعت = 

 0.791نهتذاخم =  5.7976نهتذاخم = 

 

حشٛش انُخائش ئٌ انخغًٛذ انُخشٔصُٛٙ أرش يعُٕٚاً فٙ ٔصٌ 

بزسة، ئر أدث ئضافخّ انٗ أعطاء أعهٗ ٔصٌ نهبزٔس بهغ  100

 7.34بضٚادة يعُٕٚت بهغج   N1  ٔN2غى نهًغخٍٕٚٛ  272.71

انخٙ أعطج أقم ٔصٌ نهبزٔس بهغ  N0% قٛاعاً بعذو األضافت 

(. ْٔزِ انُخائش حخفق يع ياركشِ  4غى )صذٔل 254.07

Saxena  ٔWassimi (1980 ٔ )( ٔانزٍٚ 2000) عٛذ أعًذ

بزسة ٚضداد بأضافت انغًاد انُخشٔصُٛٙ،  100ركشٔا أٌ ٔصٌ 

ٔٚعٕد انغبب فٙ رنك انٗ دٔس انُخشٔصٍٛ انكبٛش فٙ بُاء أَغضت 

أيا  انُباث، ٔيٍ رى صٚادة انًُٕ انخضش٘ ٔصٚادة ئَخاس انزًاس.

حأرٛش َٕع انضساعت فقذ كاٌ يعُٕٚاً أر حفٕقج انضساعت انًُفشدة 

 3.59غى بضٚادة بهغج  271.20أعهٗ ٔصٌ بهغ نهباقالء بأعطاء 

أيا  نهضساعت انًخذاخهت. BOقٛاعاً بًعايهت  B% فٙ انًعايهت 

حأرٛش انخذاخم بٍٛ َٕع انضساعت ٔانخغًٛذ بانُخشٔصٍٛ، فخبٍٛ 

( أٌ أعهٗ ٔصٌ نهبزٔس كاٌ يع انًعايهت 4انُخائش فٙ انضذٔل )

BN2  12.97غى َٔغبت انضٚادة بهغج  275.90ٔانز٘ بهغ  %

ٔانز٘ كاٌ  BON0بانقٛاط انٗ أقم ٔصٌ نهبزٔس يع انًعايهت 

ْزا فضالً عٍ عذو ٔصٕد فشن يعُٕ٘ بٍٛ  غى، 244.23

يعايالث انضساعت انًفشدة ٔانًخذاخهت عُذ انخغًٛذ بانُخشٔصٍٛ، 

 )عهٙيًا ٚإكذ أًْٛت انخغًٛذ انُخشٔصُٛٙ فٙ انضساعت انًخذاخهت 

ْزِ انُخائش (. 2016،ٔآخشٌٔ  Pelzerٔ  2016،ٔآخشٌٔ 

عهٗ َخائش عاصم انباقالء نهقشَاث ٔانخٙ كاٌ األفضم أَعكغج 

ْـNكغى 80) يع انًغخٕٖ انزاَٙ يٍ انُخشٔصٍٛ
1-
ٔانضساعت  (

 (.2016، عهٙ ٔانبٛاحٙ)انًفشدة نهباقالء 

بزسة )غى َباث 100. تأثيش َىع انضساعت ويستىياث انُتشوجيٍ وانتذاخم بيُهًا في صفت وصٌ   4جذول 
1-

) 

بزسة )غى َباث 100وصٌ  انصفت
1-

) 

يستىياث 

 انُتشوجيٍ

N)           ) 

 

 (Bَىع انضساعت )

N0 N1 N2 يتىسط انضساعت 

 B 263.90 273.79 275.90 271.20باقالء 

 BO 244.23 271.63 269.52 261.79باقالء+بصم

  272.71 272.71 254.07 يتىسط انُتشوجيٍ

LSD0.05 

 5.110نًستىياث انُتشوجيٍ = 

 4.173نُىع انضساعت = 

  6.607نهتذاخم = 
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أصدادث حشاكٛض انبشٔحٍٛ فٙ انقشَاث يع صٚادة يغخٕٖ انغًاد   

يعذل نهبشٔحٍٛ ( ئر بهغ أعهٗ 5انُخشٔصُٛٙ انًضاف )صذٔل 

% ٔبُغبت صٚادة  26.75انًغخٕٖ انزاَٙ  N2 عُذ ئضافت

% قٛاعاً انٗ يعايهت بذٌٔ ئضافت عًاد َخشٔصُٛٙ  265.94

ْزِ انُخائش حخفق عٕل حأرٛش انُخشٔصٍٛ يع يا ركشِ  .% 7.31

Richards  ٔSoper (1982 ٙفٙ أٌ يغخٕٖ انبشٔحٍٛ ف )

 Nكغى 300بًغخٕٖ  انبزٔس حأرش بانغًاد انُخشٔصُٛٙ انًضاف

ْ
1- 

أرش َٕع انضساعت فٙ  فٙ حضشبخٍٛ يٍ أصم رالد حضاسع.

حشكٛض انبشٔحٍٛ ئر حفٕقج انضساعت انًُفشدة نهباقالء بأعطاء 

% قٛاعاً انٗ  26.97بضٚادة بهغج  % 17.56أعهٗ حشكٛض بهغ 

نهضساعت انًخذاخهت انخٙ أعطج أقم حشكٛض بهغ  BOانًعايهت 

أيا حأرٛش انخذاخم بٍٛ َٕع انضساعت ٔانخغًٛذ  .% 13.83

 BN2بانُخشٔصٍٛ، حبٍٛ انُخائش أٌ أعهٗ حشكٛض كاٌ يع انًعايهت 

% قٛاعاً  335.55َٔغبت انضٚادة بهغج %  30.75ٔانز٘ بهغ 

 .% 7.06انخٙ أعطج أقم حشكٛض بهغ  BON0بًعايهت 

 )%(  في انقشَت تشكيض انبشوتيٍتأثيش َىع انضساعت ويستىياث انُتشوجيٍ وانتذاخم بيُهًا في  .5جذول 

 )%( في انقشَت تشكيض انبشوتيٍ انصفت

يستىياث 

 انُتشوجيٍ

N)           ) 

 

 (Bَىع انضساعت )

N0 N1 N2 يتىسط انضساعت 

 B 7.56 14.38 30.75 17.56باقالء 

 BO 7.06 11.69 22.75 13.83باقالء+بصم

  26.75 13.04 7.31 يتىسط انُتشوجيٍ

LSD0.05 

 1.6931نًستىياث انُتشوجيٍ = 

 1.3825نُىع انضساعت = 

  3.1338نهتذاخم = 

 

أرشث يغخٕٚاث أضافت انُخشٔصٍٛ ٔالعًٛا انًغخٕٖ األٔل 

أسحفاع يقذاسِ  N1فٙ أسحفاع انبصم ٔعقق انًغخٕٖ األٔل 

% يٍ عذو أضافت  15.14عى ٔبضٚادة يعُٕٚت بهغج  54.0

عى، فًٛا نى  46.9انخٙ أعطج أقم أسحفاع يقذاسِ  N0انُخشٔصٍٛ 

أيا حأرٛش  .N1  ٔN2حكٍ ُْال فشٔن يعُٕٚت بٍٛ انًغخٍٕٚٛ 

َٕع انضساعت فقذ كاٌ يعُٕٚاً فٙ أسحفاع انُباث، أر حفٕقج 

نهُباث بهغ نهبصم بأعطاء أعهٗ أسحفاع  Oانضساعت انًُفشدة 

نهضساعت  OB% قٛاعاً بًعايهت  23.26عى بضٚادة بهغج  56.7

Toaima (2006 )انًخذاخهت. ْٔزِ انُخائش حخفق يع يا ركشِ 

عُذ حذاخم انبصم يع انبُضش انغكش٘ انز٘ أدٖ انٗ حُاقص 

يعُٕ٘ فٙ أسحفاع انُباث.  أيا حأرٛش انخذاخم بٍٛ َٕع انضساعت 

( أٌ أعهٗ 6انُخائش فٙ انضذٔل ) ٔانخغًٛذ بانُخشٔصٍٛ، فخبٍٛ

عى  61.4ٔانز٘ بهغ  ON2أسحفاع نهُباث كاٌ يع انًعايهت 

انخٙ  OBN2% قٛاعاً بًعايهت  36.14َٔغبت انضٚادة بهغج 

عى، فًٛا نى حكٍ ُْال فشٔن  45.1أعطج أقم أسحفاع نهُباث 

. ْٔزِ ON1  ٔON2يعُٕٚت ألسحفاع انبصم فٙ انًعايالث 

( أر ٔصذ أٌ 2012ٔ آخشٌٔ ) Sibhatuانُخائش ال حخفق يع 

أسحفاع انُباث نكال انًغصٕنٍٛ انًخذاخهٍٛ ٚضداد يع أصدٚاد 

انًغخٕٖ انُخشٔصُٛٙ انًضاف خطٛاً، نكٌٕ انًغصٕنٍٛ صسعا 

( 6ٚشٛش انضذٔل )ٔعهٗ خطٍٛ يخقابهٍٛ ٔنٛظ عهٗ خط ٔاعذ. 

خشٔصٍٛ ٔانخذاخم بًُٛٓا انٗ حأرٛش َٕع انضساعت ٔ يغخٕٚاث انُ

فٙ صفت قطشانبصهت، ئر ٚالعع يٍ انضذٔل ئٌ يغخٕٚاث 

انُخشٔصٍٛ أرشث يعُٕٚاً فٙ ْزِ انصفت، ئر أدث أضافخّ انٗ 

%  12.82عى بضٚادة يعُٕٚت بهغج  4.4أعطاء أكبش قطش بهغ 

انخٙ أعطج أصغش  N0قٛاعاً بعذو األضافت   N2فٙ انًغخٕٖ 

ائش حضاٚذ قطش انبصم يعُٕٚاً يع عى، أر حبٍٛ انُخ 3.9قطش 

انغًاد انُخشٔصُٛٙ انًضاف. أيا حأرٛش َٕع انضساعت فقذ كاٌ 

يعُٕٚاً فٙ قطش انبصهت، أر حفٕقج انضساعت انًُفشدة نهبصم 

 50.42عى بضٚادة بهغج  4.078بأعطاء أكبش قطش نهبصهت بهغ 

 Toaima. ْٔزِ انُخائش حخفق يع يا ركشِ OB% قٛاعاً بًعايهت 

( عُذ حذاخم انبصم يع انبُضش انغكش٘ انز٘ أدٖ انٗ 25)

 حُاقص يعُٕ٘ فٙ قطش انبصهت. 

أكبش  ON2أيا انخذاخم بٍٛ انعايهٍٛ فقذ أظٓشث يعايهت 

% قٛاعاً  91.30عى بضٚادة يعُٕٚت بهغج  4.4قطش نهبصهت بهغ 

عى، فًٛا نى  2.3انخٙ أعطج أصغش قطش بهغ  OBN0بًعايهت 

، كًا ON1  ٔON0بٍٛ انًعايالث حكٍ ُْال فشٔن يعُٕٚت 

بُغبت صٚادة بهغج  OBN1قٛاعاً بانًعايهت  ON0حفٕقج انًعايهت 

%، فًٛا نى حكٍ ُْال فشٔن يعُٕٚت بٍٛ انًعايالث  34.48

OBN1  ٔOBN2. ث أَعكغج عهٗ عاصم انبصم ْٔزِ انخأرٛشا

 (.2016، انبٛاحٙٔ )عهٙ
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 . تأثيش َىع انضساعت ويستىياث انُتشوجيٍ وانتذاخم بيُهًا في صفت أستفاع انبصم )سى( وقطش انبصهت )سى(   6جذول 

 قطش انبصهت )سى( أستفاع انبصم )سى(    انصفت

يستىياث 

 انُتشوجيٍ

N)                   

) 

 

 (Bَىع انضساعت )

N0 N1 N2 
يتىسط 

 انضساعت
N0 N1 N2 

يتىسط 

 انضساعت

 O 47.7 61.2 61.4 56.7 3.9 4.0 4.4 4.1 بصم

 OB  46.2 46.8 45.1 46.0 2.3 2.9 2.9 2.7بصم+باقالء

  4.4 4.0 3.9  53.2 54.0 46.9 يتىسط انُتشوجيٍ

LSD0.05 

 0.1174نًستىياث انُتشوجيٍ =  4.3793نًستىياث انُتشوجيٍ = 

 0.0959نُىع انضساعت =  3.5757نُىع انضساعت = 

  0.1473نهتذاخم =  5.5953نهتذاخم = 

 

 انًصادس

  ٔ انبهذأ٘، يغًذ ْزال ٔ يٕفق عبذ انشصان ٔ صالل عًٛذ

. 2014خهٛم أبشاْٛى ٔ خانذة أبشاْٛى ٔ ْاد٘ يغًذ .

ضٕابط ٔيعاٚٛش صساعت ٔدساعت انًغاصٛم انغقهٛت . داس 

 صفغت. 304 -انعشان  -بغذاد  -انعباد نهطباعت ٔانُشش

 ٙانبٛاحٙ ضغٗ يغًٕد عايذ َٕسانذٍٚ  ٕقٙ ٔ ،عه 

. دٔس انضساعت انًخذاخهت نهباقالء ٔانبصم فٙ 2016.

. انًضهت ئَخاصٛت انًغصٕنٍٛ ٔيٛضاَٛت انُخشٔصٍٛ فٙ انخشبت

 انعشاقٛت نهعهٕو انضساعٛت. حغج انُشش.

 . ٍحأرٛش انخغًٛذ 2010انخفاصٙ، أعٛم يغًذ عغ .

انعضٕ٘ يٍ يصادس يخخهفت فٙ ًَٕ ٔأَخاصٛت َٕٔعٛت 

كهٛت  -األبصال ٔانبزٔس نُباث انبصم . سعانت ياصغخٛش

 صفغت. 100 -صايعت بغذاد  -انضساعت 

 . ٍٛ1989انصغاف، فاضم عغa . ٙحغزٚت انُباث انخطبٛق .

 -صايعت بغذاد  -بٛج انغكًت نهُشش ٔانخشصًت ٔانخٕصٚع 

 258 -انعشان  -عهٛى انعانٙ ٔانبغذ انعهًٙ ٔصاسة انخ

 صفغت.

  ٙدنٛم .2016عانى،  فٛق چالع ٔ َٕسانذٍٚ  ٕقٙ عه .

انذاس انخغانٛم انكًٛٛائٛت نهخشبت ٔانًاء ٔانُباث ٔاألعًذة . 

ٔصاسة انخعهٛى  -حغج انطباعت  -انضايعٛت نهطباعت ٔانُشش 

ٔانُشش انذاس انضايعٛت نهطباعت  -انعانٙ ٔانبغذ انعهًٙ 

 ٔانخشصًت.

  حأرٛش بعض .2000عٛذ أعًذ، ئبخٓاس يغًذ يغًٕد .

   يشائق انضساعت ٔانخغًٛذ فٙ انغاصم ٔ يكَٕاحّ نهباقالء

Vicia faba L.  . سعانت ياصغخٛش انًضسٔعت بعذ انقًظ- 

 .صفغت 72 -صايعت بغذاد  -كهٛت انضساعت 

 ،ٙحقاَاث األعًذة  .2012َٕس انذٍٚ  ٕقٙ . عه

 -ٔأعخعًاالحٓا. انذاس انضايعٛت نهطباعت ٔانُشش ٔانخشصًت 

 202 -ٔصاسة انخعهٛى انعانٙ ٔانبغذ انعهًٙ  -صايعت بغذاد 

 .صفغت

 َٕٙس انذٍٚ  ٕقٙ ٔعًذ هللا عهًٛاٌ ٔعبذ انْٕاع عبذ عه ،

خصٕبت انخشبت . داس انكخب انعهًٛت  .2014انشصان .

ٔيكخبت  -انعشان  –بغذاد  -نهطباعت ٔانُشش ٔانخٕصٚع 

 .صفغت 307 -األسدٌ  -عًاٌ  -انًضخًع انعشبٙ 
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