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تأثير مبيدي االدغال  Nomineeو  Rainbowعلى الحاصل ومكوناته لصنفي الرز عنبر
بغداد والعباسية واالدغال المرافقة لها
عبد الكريم حايف كاظم

فوزي زياد عزو عبد الجليل رحيم عبود
وزارة العلوم والتكنولوجيا

ستار حبيب فرهود
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الخالصة :
نفذت تجربة حقلية في محطة أبحاث المشخاب  /محافظة النجف للموسمين  4102و  4102لدراسة تأثير
مبيدي االدغال ( Nomineeو  )Rainbowعلى ادغال صنفي الرز (عنبر بغداد والعباسية) .استخدم تصميم
القطاعات العشوائية الكاملة بترتيب االلواح المنشقة .أظهرت النتائج تفوق معاملة مبيد Rainbow + Nominee
في صفة اقل عدد لألدغال/م ،4اعلى ارتفاع النبات ،عدد الداليات/م ،4عدد حبوب الداليا ،وزن  0111حبة
وحاصل الحبوب لكال الموسمين .تفوق الصنف عنبر بغداد في صفات ارتفاع النبات ،عدد حبوب ،وزن 0111
حبة وحاصل الحبوب لكال الموسمين .نستنتج من هذه الدراسة ان استخدام أكثر من مبيد لالدغال في نفس الوقت
أفضل للسيطرة على االدغال والحصول على اعلى إنتاجية لمحصول الرز.

Effect of two herbicides on yield and its component of two rice varieties
Anber Baghdad and Al-Abasia and weeds attendance to
Abdul Karim H. Kadim, Fawzi Zead Azzo, Abdul Jalel R. Abod, Satar Habib
Abstract:
Field experiment was carried out in Mishkhab Research Station\ Al-Najf
province in both seasons 2014 and 2015 to study the effect of two weed herbicide
(Nominee and Rainbow) on weed of two rice varieties (Anber Baghdad and Abasia).
Randomize Complete Block Design (RCBD) used arranged with split plot. The results
showed that Nominee + Rainbow treatment was superior on low weed number\m2
character, highest in plant height, number of panicle\m2, Number of grain per panicle,
weight of 1000 grain and grain yield for both seasons. Anber Baghdad varieties was
superior in plant height, number of grain in panicle, weight of 1000 grain and grain
yield for both seasons. This study concluded that using more than one herbicide in the
same time was better to weed control and get the best production of rice crop.
 08في المناطق الجنوبية و  48نوع في المناطق
الشمالية ومن أهمها الدنان ،الدهنان ،السعد ،السجل،
السلهو ،التخيته والسبط .أشار  Albertوآخرون
( )4110إلى ان الخسائر الناجمة عن عدم مكافحة
االدغال في حقول الرز تصل  % 82 – 36لذا اهتم
الباحثون بالمكافحة الكيميائية ألدغال الرز حيث

المقدمة :
تعد االدغال المصاحبة لمحصول الرز واحدة
من اهم العوامل المؤثرة على انتاجه لذا يتوجب
االهتمام بمكافحتها لضمان الحصول على اعلى
إنتاجية .تشير نتائج المسح الميداني ألدغال الرز في
العراق إلى وجود  44نوع في المناطق الوسطى و
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توصلوا إلى زيادة في حاصل الحبوب عند استخدام
المبيدات الكيميائية لكن االستخدام المفرط أدى إلى
مشاكل بيئية وإنتاج طرز من االدغال تتحمل
المكافحة الكيميائية ( Perksenوآخرون)4113 ،
لذلك قام الشركات المنتجة لهذه المبيدات بإنتاج
مبيدات ذات فعالية عالية في مكافحة االدغال وذات
معدل استخدام منخفض.
كان اول تسجيل لمبيد االدغال  Nomineeفي
عام  4110كمبيد لألدغال الرفيعة االوراق وصديق
للبيئة حيث انه ال يؤثر على الصفات الفيزيوكيميائية
للتربة واالحياء المجهرية للتربة (Bera
و  .)4106 ،Ghoshوجد  Saqibوآخرون
( )4102ان استخدام العزق اليدوي ألدغال الرز هو
أفضل من باقي طرق المكافحة من ضمنها الكيميائية
كما وجد ان مبيد  Nomineeتفوق على معاملة
المقارنة في اعلى قتل لألدغال وفي صفات الحاصل
ومكوناته .توصل  Dasوآخرون ( )4102إلى ان
أفضل جرعة لمبيد  Nomineeلمكافحة ادغال الرز
هي  41غم/هكتار حيث أعطت أعلى حاصل
للحبوب.
كان اول تسجيل لمبيد  Rainbowفي عام
و
 .4112توصل Mahajan
 )4118( Chauhanإلى ان أفضل جرعة لمكافحة
ادغال الرز بمبيد  Rainbowهي  42غم/هكتار
حيث كانت أكثر قتالا لألدغال واعطت اعلى حاصل
للحبوب مقارنة بمجموعة من المبيدات األخرى.
توصل  Pacanoskiو  )4112( Glatkovaإلى ان
أفضل جرعة لمكافحة ادغال الرز باستخدام مبيد
 Rainbowهي  0.2لتر/هكتار حيث أعطت اعلى
نسبة قتل وباألخص لدغل الدهنان كم أعطت اعلى
حاصل للحبوب.
اشار  Khaliqوآخرون ( )4110إلى ان مبيد
 Nomineeأفضل من  Rainbowفي مكافحة
ادغال الرز على الرغم من ان كلفة مبيد Rainbow
اقل من مبيد  Nomineeكم وجدوا ان ال يوجد فرق
معنوي بين المبيدين في صفتي عدد حبوب الداليا
ووزن  0111حبة في حين الحاصل كان اعلى في
مبيد  Nomineeمقارنة مع  .Rainbowيعد مبيدي
و  Rainbowمن أفضل
Nominee
المبيدات في مكافحة االدغال رفيعة األوراق
وباألخص لمحصول الرز ولهما تأثير مقارب
( Gopalوآخرون  .)4101توصل Jabran

كاظم وآخرون

وآخرون  4104إلى عدم وجود فروق معنوية بين
مبيدي  Nomineeو  Rainbowعلى محصول
الرز في صفات ارتفاع النبات ،وزن  0111حبة
وحاصل الحبوب كذلك توصلوا إلى ان مبيد
 Nomineeاعلى تأثير على دغل الدنان من مبيد
 Rainbowوباقي االدغال كما انه اقل كلفة .ان
اإلدارة الجيدة لمحصول الرز تساهم في الحد من
انتشار االدغال وان استخدام مبيدي  Nomineeو
 Rainbowوفق توقيتات مالئمة يعطي تأثير أكبر
على االدغال ويزيد من الحاصل ( Juraimiوآخرون
 .)4106الحظ  Mubeenوآخرون ( )4102ان
مبيد  Nomineeأفضل من  Rainbowفي مكافحة
ادغال الرز وانه ال يوجد فرق معنوي بين المبيدين
في صفات الحاصل ومكوناته ونفس النتيجة توصل
اليها  Antralinaوآخرون (.)4102
يهدف البحث إلى معرفة تأثير بعض مبيدات
االدغال على االدغال المرافقة لمحصول الرز وعلى
الصفات المظهرية واإلنتاجية لصنفي الرز عنبر
بغداد والعباسية.
المواد وطرائق العمل :
نفذت تجربة حقلية في محطة أبحاث
المشخاب/محافظة النجف خالل الموسمين الزراعيين
 4102و  .4102زراعة بذور صنفي الرز عنبر
بغداد والعباسية وبكمية بذار  041كغم/هكتار
وبطريقة الزراعة الجافة بتاريخ  4102/3/48و
 .4102/3/41سمدت التجربة بسماد المركب NPK
وبكمية  211كغم/هكتار قبل الزراعة كما سمدت
بسماد اليوريا ( )%23 Nوبكمية  211كغم/هكتار
وعلى ثالثة دفعات األولى قبل الزراعة وبكمية 031
كغم/هكتار والثانية بعد شهر من الزراعة وبكمية
 041كغم/هكتار والثالثة عند مرحلة البطان وبكمية
 041كغم/هكتار (حسن .)4100 ،استخدمت مبيدات
االدغال المبينة في جدول ( )0وتم الرش بعد شهر
من الزراعة حسب تعليمات الرش من قبل الشركة
المنتجة والجدول ( )4يبين االسم الشائع والتجاري
والصيغة الكيميائية للمبيدين المستخدمين.
اخذت القراءات المتعلقة بعدد االدغال بعد
شهر من المكافحة عن طريق وضع ايطار مربع
خشبي بمساحة 0م 4عشوائيا ا داخل كل معاملة
وحساب عدد االدغال في داخلها والجدول ( )6يبين
أسماء االدغال التي وجدت في ارض التجربة والتي
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تم مكافحتها .بعد النضح التام تم قياس ارتفاع النبات
وعدد الداليات /م 4واخذت  01داليات لكل معاملة
لحساب عدد حبوب الداليا وبعد الحصاد تم وزن
حاصل الحبوب لكل معاملة وعدل الوزن لـ
كغم/هكتار واخذت عينة من الحاصل بعد الوزن
لحساب وزن  0111حبة.
استخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة
 RCBDبترتيب االلواح المنشقة إذ مثلت مبيدات

كاظم وآخرون

االدغال االلواح الرئيسية واالصناف العامل االلواح
الثانوية .حللت النتائج باستخدام البرنامج االحصائي
 Genstat discovery 3وقورنت المعدالت
باستخدام اختبار اقل فرق معنوي  LSDعند مستوى
و ،Gomez
احتمال Gomez( 1.12
.)0282

جدول  :1أسماء مبيدات االدغال والجرع الموصى بها من قبل الشركة المنتجة.
الجرعة
اسم المبيد
 033مل في  033لتر ماء لكل هكتار  033 +مل مادة مساعدة
Nominee
A100
 1لتر في  033لتر ماء لكل هكتار
Rainbow
 033 Nominee + Rainbowمل من مبيد  1 + Nomineeلتر من مبيد  Rainbowفي
 033لتر ماء لكل هكتار
جدول  :2االسم الشائع والتجاري والصيغة الكيميائية للمبيدين المستخدمين في الدراسة.
االسم التجاري
الصيغة الكيميائية
Nominee
Sodium 2,6-bis[(4,6-dimethoxypyrimidin2-yl)oxy]benzoate
Rainbow
2(2,2-dichlorophenyl)-N-(5,8-dimethoxy
[1,2,4] trizolo [1,5-C] pyrimidin-2y1)-6(trifluromethethyl) benzenesulfonamide

االسم الشائع
Bispyribac sodium
Penoxsulam

جدول :0أنواع االدغال التي وجدة في الحقل ولكال موسمي التجربة.
االسم العربي
الدنان
الدهنان
السبط
السلهو
التخيته
السجل
السعد
سيسبان
وسمة

االسم العلمي
Echinochloa crus-galli L.
Echinochloa colonum (L) Link.
Diplanche fusca (L) Beaur.
Paspalum distichum L.
Cyperus odoratus L.
Scirpus littoris L.
Cyperus spp L.
Sesbania herbacea L.
Eclipta prostrate L.
لكال الموسمين في صفة عدد االدغال في 0م.4
أعطت معاملة المكافحة Rainbow + Nominee
أدني عدد لألدغال إذ بلغ ( 4.66و  )4دغل لكال
الموسمين وعلى التوالي ،بينما أعلى عدد لألدغال
بلغ ( 012.86و  )011.86دغل لمعاملة المقارنة

االسم االنكليزي
Barnyard grass
Panic grass
Sabat
Paspalum
Calingale
Coast clubrush
Nut grass
Coffee bean
False daisy

النتائج والمناقشة
 – 1عدد االدغال/م .
أظهرت نتائج جدول ( )2عدم وجود فروق
معنوية بين األصناف وتداخل األصناف مع المبيدات
2
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 Ottisوآخرون ( )4116من ان استخدام مبيد
 Rainbowمع أي مبيد ادغال اخر يقلل من عدد
االدغال المتبقية بعد المكافحة.

ولكال الموسمين وعلى التوالي .تتفق هذه النتائج مع
ما أشار اليه  Gopalوآخرون ( )4101و
 Juraimiوآخرون ( )4106من ان مبيدي
 Nomineeو  Rainbowهما أفضل مبيدين
لمكافحة ادغال الرز كم تتفق النتائج مع ما أشار اليه

جدول  :0معدل عدد االدغال في 1م 2بعد المكافحة الكيميائية لصنفي الرز عنبر بغداد والعباسية للموسمين
 2310و .2312
الموسم الزراعي 2310
االصناف
المبيدات
العباسية
عنبر بغداد
13.333
130301
المقارنة
10301
10300
Nominee
21333
23333
Rainbow
0333
1301
Nominee + Rainbow
00301
00301
المعدل
المبيدات = 13311
LSD 0.05
األصناف = غ  .م
األصناف × المبيدات = غ  .م
الموسم الزراعي 2312
133300
131300
المقارنة
10300
12300
Nominee
12301
10301
Rainbow
2301
1300
Nominee + Rainbow
00333
02312
المعدل
المبيدات = 10300
LSD 0.05
األصناف = غ  .م
األصناف × المبيدات = غ  .م
 – 2ارتفاع النبات.
تشير النتائج في جدول ( )2إلى وجود
فروق معنوية بين المبيدات واالصناف في كال
الموسمين كما وجد فروق معنوية للتداخل في
الموسم االول فقط إذ أعطت معاملة Nominee
 Rainbow +اعلى ارتفاع للنبات إذ بلغ ( 002و
 )002.2سم لكال الموسمين وعلى التوالي ،اما
أدني ارتفاع للنبات بلغ ( 012.66و )012.01
سم لكال الموسمين وعلى التوالي لمعاملة المقارنة.
وقد يرجع سبب ارتفاع النبات إلى تأثير مبيد
 Rainbowالذي يزيد من ارتفاع النبات إذ يعمل
كمنظم نمو يعمل على استطالة خاليا الساق
( Yadavوآخرون.)4118 ،

المعدل
1323.0
10333
23323
2300

1333.0
123.0
10311
2333

اعطى الصنف عنبر بغداد اعلى ارتفاع
للنبات إذ بلغ ( )062.28سم لكال الموسمين
وعلى التوالي بينما أدني ارتفاع كان للصنف
العباسية إذ بلغ ( 82.66و  )822.31سم لكال
الموسمين وعلى التوالي.
أعطت معاملة Rainbow + Nominee
مع صنف عنبر بغداد اعلى ارتفاع للنبات إذ بلغ
 )068.31سم في الموسم  4102فقط ،وقد يرجع
ذلك لتفوق هذه المعاملة والصنف عنبر بغداد في
هذه الصفة ،بينما أدني ارتفاع بلغ ( )80.66سم
لمعاملة المقارنة مع صنف العباسية وللموسم
 4102فقط.
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جدول  :2معدل ارتفاع النبات بعد المكافحة الكيميائية لصنفي الرز عنبر بغداد والعباسية للموسمين  2310و
.2312
الموسم الزراعي 2310
االصناف
المبيدات
العباسية
عنبر بغداد
.1300
121300
المقارنة
.0333
101333
Nominee
.0301
102300
Rainbow
.1300
10.301
Nominee + Rainbow
.2300
10032.
المعدل
المبيدات = 1330
LSD 0.05
األصناف = 133.
األصناف × المبيدات = 1313
الموسم الزراعي 2312
.3333
12.300
المقارنة
.1333
100333
Nominee
.0301
100333
Rainbow
11333
103333
Nominee + Rainbow
.2301
10032.
المعدل
المبيدات = 1321
LSD 0.05
األصناف = 3311
األصناف × المبيدات = غ  .م
 – 0عدد الداليات/م.2
وجدت فروق معنوية بين المبيدات في صفة
عدد الداليا/م 4لكال الموسمين وللتداخل للموسم األول
فقط ،بينما ال يوجد تأثير معنوي لألصناف لكال
الموسمين وعلى التوالي (جدول .)3
تفوق معاملة Rainbow + Nominee
على باقي المعامالت في صفة عدد الداليات/م 4إذ
بلغت ( 216.8و  )221.4داليا لكال الموسمين
وعلى التوالي ،ولم تختلف عن معاملة Nominee
ومعاملة  Rainbowللموسم األول فقط ،اما أدني
عدد للداليات بلغ ( 433و  )436.2داليا لمعاملة
المقارنة وقد يرجع سبب زيادة عدد الداليات إلى
تأثير مبيد  Rainbowعلى هذه الصفة (Singh
وآخرون  4112و  Jabranوآخرون .)4104
 – 0عدد حبوب الداليا.
أظهرت النتائج في جدول ( )1وجود فروق
معنوية بين معامالت المبيدات واالصناف لكال

المعدل
130300
111323
113333
110333

130311
111323
131300
112323

الموسمين في صفة عدد حبوب الداليا في حين ال
يوجد تأثير معنوي للتداخل لكال الموسمين.
أعطت معاملة Rainbow + Nominee
اعلى عدد لحبوب الداليا إذ بلغ ( 046.66و
 )042.66حبة لكال الموسمين وعلى التوالي ،اما
أدني عدد للحبوب بلغ ( 012.66و  )004.2حبة
لمعاملة المقارنة وقد يرجع سبب هذه التفوق إلى
تأثير مبيد  Singh( Rainbowوآخرون 4112
و  Jabranوآخرون  )4104في زيادة عدد حبوب
الداليا من خالل عمله كمنظم نمو يزيد من عدد
الزهيرات وبالتالي يزيد عدد الحبوب.
تفوق الصنف عنبر بغداد على الصنف
العباسية في صفة عدد حبوب الداليا إذ بلغ عدد
الحبوب ( 041.24و  )040.24حبة لكال
الموسمين وعلى التوالي.
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جدول  :0معدل عدد الداليات /م 2بعد المكافحة الكيميائية لصنفي الرز عنبر بغداد والعباسية للموسمين  2310و
.2312
الموسم الزراعي 2310
المعدل
االصناف
المبيدات
العباسية
عنبر بغداد
200333
222313
211303
المقارنة
012323
012303
012313
Nominee
01.323
0.0313
012303
Rainbow
0303.3
000333
001313
Nominee + Rainbow
00.313
021323
المعدل
المبيدات = 02300
LSD 0.05
األصناف = غ  .م
األصناف × المبيدات = 023.0
الموسم الزراعي 2312
200323
202303
200313
المقارنة
030323
030303
032313
Nominee
010303
011333
011313
Rainbow
021323
000333
021303
Nominee + Rainbow
0.2323
011303
المعدل
المبيدات = 12311
LSD 0.05
األصناف = غ  .م
األصناف × المبيدات = غ  .م
جدول  :1معدل عدد حبوب الداليا بعد المكافحة الكيميائية لصنفي الرز عنبر بغداد والعباسية للموسمين 2310
و .2312
الموسم الزراعي 2310
االصناف
المبيدات
العباسية
عنبر بغداد
132300
110300
المقارنة
110333
120301
Nominee
113300
123333
Rainbow
123333
120301
Nominee + Rainbow
112311
123312
المعدل
المبيدات = 2312
LSD 0.05
األصناف = 1320
األصناف × المبيدات = غ  .م
الموسم الزراعي 2312
131300
112301
المقارنة

المعدل
131300
11.300
112311
120300

112323
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110333
110301
121300
11233.

120300
Nominee
111300
Rainbow
121300
Nominee + Rainbow
121312
المعدل
المبيدات = 1302
LSD 0.05
األصناف = 1311
األصناف × المبيدات = غ  .م

111301
110323
122300

الموسمين وعلى التوالي وقد يرجع سبب هذا التفوق
إلى مبيد  Rainbowالذي يعمل على زيادة وزن
 0111حبة ( Singhوآخرون .)4112
تفوق الصنف عنبر بغداد في صفة وزن
 0111حبة إذ بلغ ( 40.22و  )44.82غم لكال
الموسمين وعلى التوالي ،بينما أدني وزن بلغ
( 41.82و  )40.28غم للصنف العباسية لكال
الموسمين وعلى التوالي.

 – 2وزن  1333حبة.
تشير النتائج في جدول ( )8إلى وجود فروق
معنوية بين معامالت المبيدات واالصناف لكال
الموسمين في صفة وزن  0111حبة ،بينما ال يوجد
تأثير معنوي للتداخل لكال الموسمين.
أعطت معاملة Rainbow + Nominee
أعلى وزن لـ  0111حبة إذ بلغ ( 44.28و
 )46.81غم لكال الموسمين وعلى التوالي ،بينما
أدنى وزن بلغ ( 41.16و  )41.84غم لكال

جدول  :.معدل وزن  1333حبة بعد المكافحة الكيميائية لصنفي الرز عنبر بغداد والعباسية للموسمين 2310
و .2312
الموسم الزراعي 2310
االصناف
المبيدات
العباسية
عنبر بغداد
11300
23303
المقارنة
21300
22310
Nominee
23300
21320
Rainbow
22310
203.3
Nominee + Rainbow
233.2
21312
المعدل
المبيدات = 1322
LSD 0.05
األصناف = 3301
األصناف × المبيدات = غ  .م
الموسم الزراعي 2312
23301
21321
المقارنة
2211
20331
Nominee
21331
22320
Rainbow
22310
22333
Nominee + Rainbow
2132.
223.1
المعدل
المبيدات = 3300
LSD 0.05
األصناف = 3301
األصناف × المبيدات = غ  .م

المعدل
23330
21310
233.2
2231.

233.2
22302
21302
203.1

أظهرت النتائج في جدول ( )2وجود فروق معنوية
بين معامالت المبيدات واالصناف لكال الموسمين في

 – 0حاصل الحبوب.
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التفوق هذه المعاملة إلى تفوقها في صفتي عدد
الداليات/م( 4جدول  ،)3عدد حبوب الداليا (جدول
 ،)1وزن  0111حبة (جدول  )8وهي من مكونات
الحاصل المهمة.
تفوق الصنف عنبر بغداد في صفة حاصل
و )2431
الحبوب إذ بلغ الحاصل (2424
كغم/هكتار لكال الموسمين وعلى التوالي ،بينما أدنى
حاصل كان لصنف العباسية إذ بلغ ( 6282و
 )6282كغم/هكتار لكال الموسمين وعلى التوالي
وقد يرجع سبب تفوق الصنف عنبر بغداد إلى تفوقه
في صفتين من صفات مكونات الحاصل (جدول  1و
.)8
يستدل مما تقدم ان استخدام أكثر من مبيد في مكافحة
ادغال الرز ( )Rainbow + Nomineeهو أكثر
فعالية من استخدام مبيد واحد وبغض النظر عن
الصنف.

صفة حاصل الحبوب ،بينما ال يوجد تأثير معنوي
للتداخل لكال الموسمين.
تفوقت معاملة Rainbow + Nominee
على باقي المعامالت في صفة حاصل الحبوب إذ بلغ
الحاصل ( 2262و  )2212كغم/هكتار لكال
الموسمين وعلى التوالي ،بينما ادنى حاصل بلغ
( 6232و  )6622كغم/هكتار لمعاملة المقارنة لكال
الموسمين وعلى التوالي ،وقد يرجع سبب تفوق
معاملة  Rainbow + Nomineeإلى تأثير مبيد
 Nomineeعلى هذه الصفة ( Hussainوآخرون
 4118و  Saqibوآخرون  )4102أو إلى مبيد
 Mahajan( Rainbowو 4118 Chauhan
و  Yadavوآخرون  4118و  Pacanoskiو
 4112 Glatkovaو  Koganوآخرون  )4100أو
قد يرجع إلى استخدام مبيدات أخرى مع مبيد
 Rainbowمما يزيد من حاصل حبوب الرز
( Ottisوآخرون  ،)4116كما يمكن ان يرجع سبب

جدول  :1معدل حاصل الحبوب كغم/هكتار بعد المكافحة الكيميائية لصنفي الرز عنبر بغداد والعباسية للموسمين
 2310و .2312
الموسم الزراعي 2310
االصناف
المبيدات
العباسية
عنبر بغداد
0003
0201
المقارنة
0333
0000
Nominee
0100
03.3
Rainbow
0.00
2312
Nominee + Rainbow
01.1
0222
المعدل
المبيدات = 11132
LSD 0.05
األصناف = 10130
األصناف × المبيدات = غ  .م
الموسم الزراعي 2312
01.3
0201
المقارنة
01.3
0011
Nominee
0101
0121
Rainbow
0.23
0111
Nominee + Rainbow
01.2
0201
المعدل
المبيدات = 23230
LSD 0.05
األصناف = 11130

المعدل
0002
0111
0131
0101

0022
0211
0100
0132
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 م. األصناف × المبيدات = غ
: االستنتاجات والتوصيات
نستنتج من هذه الدراسة ان استخدام المبيدين
 معا ا هو اكثر تأثير علىRainbow  وNominee
ادغال الرز كما انه يزيد من مكونات الحاصل
وحاصل الحبوب كذلك نستنتج ان صنف عنبر بغداد
.هو افضل من العباسية في كافة الصفات المدروسة
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