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  الخالصة

 Fusarium solani (mart.)اظھƊƊرت الدراسƊƊة ان اسƊƊتعمال ثƊƊالث عƊƊزالت مƊƊن الفطƊƊر 
Synder et. Hansen  ةƊد الجذریƊا العقƊن بكتریƊالالت مƊالث سƊوثRhizobium leguminosarum 

Biovar viciae ماد النیترƊƊافة للسƊƊƊدس اضƊƊƊن العƊƊناف مƊƊة اصƊƊƊذور ثالثƊƊة بƊƊƊي ومعاملƊƊوجین)Lens 
culinaris Medic ( یح  ٩٨بالمبید بینومیل كان الصنف اباءƊد التلقƊرض عنƊة للمƊاكثر االصناف مقاوم

بخلیط من عزالت الفطر مقارنة بالصƊنفین االخƊرین فضƊال عƊن اسƊتجابتھ للتلقƊیح ببكتریƊا العقƊد الجذریƊة 
وبركƊة فƊي كمیƊة الحاصƊل فƊي حالƊة  ٢٠٠٠عن الصنفین االخƊرین ابƊاء  والتسمید النیتروجیني ، وبفارق

ادت اضƊافة السƊماد النیتروجینƊي الƊى التقلیƊل مƊن شƊدة المƊرض . استعمال السƊماد النیتروجینƊي او عدمƊھ 
اضافة الى تحسین نمو النبات بما في ذلك زیادة الحاصل الصناف العدس الثالثة ، وادت معاملƊة البƊذور 

ان معاملƊة البƊذور بالمبیƊد . العقد الجذریة الى زیادة في عدد العقƊد الجذریƊة وكمیƊة الحاصƊل بلقاح بكتریا 
بینومیل والتلقیح ببكتریا العقد الجذریة ، وعند استخدام السماد النیتروجیني حسن من الصƊفات المدروسƊة 

عوامƊƊل ودراسƊƊة مقارنƊƊة ببقیƊƊة المعƊƊامالت فƊƊي ھƊƊذه الدراسƊƊة التƊƊي كانƊƊت االولƊƊى مƊƊن نوعھƊƊا بجمƊƊع ھƊƊذه ال
  . تأثیرھا على ثالثة اصناف من العدس في العراق 

  
  المقدمة

احƊƊد مشƊƊاكل  Fusarium solani (mart.)یعƊƊد مƊƊرض تعفƊƊن الجƊƊذور المتسƊƊبب عƊƊن الفطƊƊر 
 ١٩٨٥واخƊƊرون ،  Yehiaو ١٩٨٤واخƊƊرون ،  Bhalla(زراعƊƊة العƊƊدس فƊƊي العƊƊام وبضƊƊمنھا العƊƊراق 

ویسƊƊبب خسƊƊائر انتاجیƊƊة مƊƊن الناحیƊƊة ) ٢٠٠٠حمƊƊد ، وا ١٩٩٩وقاسƊƊم ،  ١٩٨٧واالحمƊƊد وموصƊƊللي ، 
  ) . ١٩٨٢واخرون ،  Mulligan(الكمیة والنوعیة 

ذو اھمیة في زیƊادة حاصƊل  Rhizobium leguminosarumان التلقیح ببكتریا العقد الجذریة 
وكƊذلك زیƊادة عƊدد ) ١٩٩٢، واخƊرون  Yadavو ١٩٨٩،  Hogue(البذور وتحسین مواصفات النبات 

ان اضƊافة السƊماد ) . ١٩٩٧العارضي ، (جذریة في النباتات المسمدة وغیر المسمدة بالنیتروجین العقد ال
النیتروجیني الى بعض النباتƊات یرفƊع مقاومتھƊا لالصƊابة بƊامراض الجƊذور التƊي تسƊبب فطریƊات التربƊة 

)Hubber  ،(، كما ان امراض الذبول تزداد شدتھا بزیادة التسمید الفوسفاتي ) ١٩٦٦Davis  رونƊواخ
، وان التوازن بین السمادین النیتروجیني والفوسفور قد قلƊل مƊن االصƊابات المرضƊیة مقارنƊة ) ١٩٧٩، 

وان زیƊادة اضƊافة البوتاسƊیوم المصƊحوبة ) . ١٩٨٤،  Kommadahl(فیما لو استخدم كل سماد بمفرده 
، ویلعƊب ) ١٩٧٠،  Mayer(بزیادة اضافة النیتروجین قد ادى الى تقلیƊل شƊدة االصƊابة بمƊرض الƊذبول 

فƊƊي المعƊƊامالت المسƊƊمدة  Fusarium solaniالمبیƊƊد بینومیƊƊل دورا مھمƊƊا فƊƊي خفƊƊض االصƊƊابة بƊƊالفطر 
ولƊھ تƊأثیر منشƊط لبكتریƊا ) ٢٠٠٠واحمد ،  ١٩٩٩واللشي ،  ١٩٧٩،  Michail(بالنیتروجین او بدونھ 

ونظƊرا لعƊدم وجƊود دراسƊات  ) .٢٠٠٠واحمƊد ،  ١٩٩٩اللشƊي ، (العقد الجذریة على البازالء والبƊاقالء 
تشیر الƊى دور التسƊمید النیتروجینƊي المسƊتعمل مƊن قبƊل المƊزارعین فƊي مƊدى تطƊور المƊرض او التƊأثیر 

 .Fالحاصل بوجود ھƊذه العوامƊل المختلفƊة ، علیƊھ تھƊدف الدراسƊة باسƊتعمال تƊأثیر كƊل مƊن لقƊاح الفطƊر 
sloani  واللقاح البكتیريR. leguminosarum Biovar viciae  مادƊافة السƊروجین واضƊالمثبتة للنیت

النیتروجینƊي مƊع المكافحƊƊة الكیمیائیƊة للمƊƊرض باسƊتخدام المبیƊد بینومیƊƊل اضƊافة للتƊƊداخالت الحاصƊلة بƊƊین 
  . معامالتھا 

  



  مواد وطرق البحث
والتي تم الحصول علیھا ) F3,F2,F1(الثالثة  F. solaniتم تنمیة مزرعة خلیطة من عزالت الفطر  

عدس المصابة بتعفن الجذور الفیوزاریومي وھي عزلة كرملیس وعزلة قره قوش وعزلة من نباتات ال
  مستل من اطروحة الدكتوراه للباحث الثاني   وذلك بتنیمتها  برطلة

 ٢٠٠٥/ ٥/  ١١ وقبولھ  ٢٠٠٥/ ٣/  ١٥تاریخ تسلم البحث 

طـر والمعقـم ووضـعت على بذور حنطة معقمة ، حیث اخذت بذور الحنطة وغسلت عدة مرات بالمـاء المق
دقیقة ، ثم تركـت لتبـرد ولقحـت بخلـیط  ٢٠م مدة ١٢١ْفي دوارق زجاجیة وعقمت باالوتوكلیف على درجة 

ملم مـن كـل عزلـة عمـر سـبعة ایـام ) ٤(وذلك باخذ قرص قطره ) F3, F2, F1(من عزالت الفطر الثالثة 
ت الســـالالت البكتیریـــة F. sola i) ١٩٧٣واخـــرون  Saydam(م لمـــدة تســـعة ایـــام ٢٠ْوحضـــنت فـــي درجـــة 

مـن مركـز االبحـاث الزراعیـة ابـو   R. leguminosarumتـم الحصـول علـى) (R3, R2, R1(الثالثـة 
ســاعة واضــیف  ٧٢م لمــدة ٢٨ْحضــنت علــى درجــة . علــى وســط مســتخلص الخمیــرة والمــانیتول ) غریــب

 –الخمیـرة مـل وسـط مسـتخلص ) ٥٠٠(مل مـن معلـق كـل سـاللة بكتیریـة الـى دورق زجـاجي احتـوى ) ١(
ســاعة وبــذلك یكــون جــاهز للتلقــیح ، قــدرت  ٧٢م لمــدة ٢٨ْتركــت فــي الحضــان علــى درجــة  –المــانیتول 

/ اجریـــت التجربــة فـــي حقـــل قســـم وقایـــة النبـــات ) . ١٩٦٥)  Black(الكثافــة البكتیریـــة بطریقـــة التخفیـــف 
ة ســابقا ، تــم حراثـــة تتصــف التربـــة بانهــا غیــر مزروعــ.  ١٩٩٩كلیــة الزراعــة والغابــات للموســم الزراعــي 

ارض التجربــة وتنعیمهــا وتســویتها ، نفــذت تجربــة عاملیــة باســتخدام تصــمیم القطاعــات العشــوائیة الكاملــة 
)RCBD ( حیـــث قســـمت االرض الـــى ثـــالث قطاعـــات)واحتـــوى كـــل مكـــرر علـــى ســـت عشـــرة ) مكـــررات

ة بــین خــط واخــر م والمســاف)٣(معاملــة ، واحتــوت كــل معاملــة علــى اربعــة خطــوط ، طــول الخــط الواحــد 
اختیــرت اســمدة الیوریــا حصــرا . ســم لتالفــي التــداخل بــین المعــامالت )٤(ســم وبــین معاملــة واخــرى )٢٠(

للنیتروجین ، سوبرفوسفات الثالثي مصدرا للفوسـفور وكبریتـات البوتاسـیوم مصـدرا للبوتاسـیوم وبالمسـتویات 
اختبـار تأثیرهــا علـى االصــابة بمــرة لغــرض . هكتــار لالسـمدة الثالثــة علـى التــوالي /كغـم)٦٠و ٨٠و ١٢٠(

تعفــن الجـــذور الفیورازیـــومي وبعـــض الصـــفات االخـــرى ،تـــم زراعـــة بـــذور معقمـــة الصـــناف العـــدس الثالثـــة 
خــــط بتـــــاریخ /غـــــم)٦(بواقــــع ) نینـــــوى/مركــــز ابـــــاء لالبحــــاث الزراعیــــة – ٩٨وابـــــاء  ٢٠٠٠بركــــة، ابــــاء (

وخلـــیط مـــن  R. leguminoserumعوملـــت بخلـــیط مـــن ســـالالت بكتریـــا العقـــد الجذریـــة ١٤/١/١٩٩٩
كغـم بـذرة اسـتنادا الـى نتائجـة المتمیـزة فـي /غـم)٣(عزالت الفطر الثالثة ثم المعاملة بالمبید بینومیل بمعدل 

  : تثبیط نمو العزل الفطري مختبریا، وحسب ما تقتضیه كل معاملة من المعامالت التالیة 
  .  (Cont.1)) ١مقارنة (بذور مسمدة بالفوسفور والبوتاسیوم . ١
  )R3 )R    و R2 و  R1بذور معاملة بلقاح بكتیري من مزرعة خلیطة من السالالت البكتیریة. ٢
  )F3                                       )Fو  F2و  F1بذور ملوثة بعزالت الفطر الثالثة . ٣
   (.Ben))     كغم بذور/ غم  ٣(بذور معاملة بالمبید بینومیل . ٤
       (Ben. + F)لة بالمبید بینومیل وزرعت في تربة ملوثة بالفطربذور معام. ٥
         (R + F)بذور معاملة بلقاح بكتیري وزرعت في تربة ملوثة بالفطر . ٦
   (.R + Ben)بذور معاملة بلقاح بكتیري وبعدھا عوملت بالمبید     . ٧
  (R+Ben.+F)لوثة بالفطر  بذور معاملة بلقاح بكتیري ثم عوملت بالمبید وزرعت في تربة م. ٨
  .      (Cont.2 + N)) ٢مقارنة (بذور مسمدة بالنتروجین والفوسفور والبوتاسیوم . ٩



  ) .    (R + Nبذور معاملة بالبكتریا ومسمدة بالنیتروجین  . ١٠
      (F + N)بذور ملوثة بالفطر ومسمدة بالنیتروجین   . ١١
    (Ben. + N)جین      بذور معاملة بالمبید ومسمدة بالنیترو. ١٢
  (Ben. + F + N)بذور معاملة بالمبید وملوثة بالفطر ومسمدة بالنیتروجین     . ١٣
   (R + F + N)بذور معاملة بالبكتریا وملوثة بالفطر ومسمدة بالنیتروجین   . ١٤
     (R + Ben. + N)بذور معاملة بالبكتریا ثم عوملت بالمبید ومسمدة بالنیتروجین   . ١٥
  R+Ben.+F+ N)(بذور معاملة بالبكتریا ومعاملة بالمبید وملوثة بالفطر ومسمدة بالنیتروجین . ١٦

قلعت عشرة نباتات عشوائیا من كل معاملة في كل مكرر في بدایة مرحلة تكƊوین القرنƊات 
  .  ١٧/٦/١٩٩٩، لغرض حساب عدد العقد البكتیریة فیھا ، تم الحصاد بتاریخ 

المكƊون مƊن خمƊس ) ١٩٨٥،  Trapero-Cassas, Jimeneze Diaz(ا لـ وتم حساب شدة المرض تبع
  : درجات وكاآلتي 

./
  الدلیل المرضي  للجزء المصاب من النبات .

 صفر نبات سلیم
٢٥ – ١  ١ 
٥٠ – ٢٦  ٢ 
٧٥ – ٥١  ٣ 
١٠٠ – ٧٦  ٤ 

  : حیث استخدمت المعادلة التالیة لحساب شدة المرض 
  
  
  

واخƊƊƊرون ،  Page(وتركیƊƊƊز ومحتƊƊƊوى النیتƊƊƊروجین والفوسƊƊƊفور بƊƊƊذرة ، حاصƊƊƊل البƊƊƊذور  ١٠٠٠وزن 
  . حللت النتائج احصائیا واختبرت بطریقة دنكن المتعددة الحدود ) . ١٩٨٢

  
  النتائج والمناقشة

الƊƊى ان معƊƊدل شƊƊدة المƊƊرض للمعƊƊامالت غیƊƊر المسƊƊمدة ) ١(تشƊƊیر النتƊƊائج المثبتƊƊة فƊƊي الجƊƊدول 
ومعاملƊة المقارنƊة لƊم تختلƊف معنویƊا فیمƊا بینھƊا ولكنھƊا  .R+Benو  .Benو  RللمعƊامالت بالنیتروجین 

و  Ben.+FوالمعاملتƊƊƊƊƊان  R+Ben.+Fو  R+Fو  Ben.+Fو  FاختلفƊƊƊƊƊت معنویƊƊƊƊƊا عƊƊƊƊƊن العƊƊƊƊƊامالت 
R+Ben.+F  املتینƊƊن المعƊƊا عƊƊا معنویƊƊا اختلفتƊƊا ولكنھمƊƊا بینھمƊƊا فیمƊƊا معنویƊƊم تختلفƊƊلF  وR+F  انƊƊوك ،

  . Fلمعاملة واعالھا في ا R+Ben.+Fادناھا في المعاملة 
 .R+Benو  .Benو  RوبالنسƊƊبة لألصƊƊƊناف الثالثƊƊة كƊƊƊل علƊƊƊى انفƊƊراد یالحƊƊƊظ ان المعƊƊƊامالت 

 Fومعاملة المقارنة لم تختلف معنویا فیما بینھا ولكنھا اختلفت معنویا عن بقیة المعƊامالت ، والمعƊامالت 
ایضƊƊا لƊƊم  R+Ben.+Fو  Ben.+FلƊƊم تختلفƊƊا معنویƊƊا فیمƊƊا بینھمƊƊا وكƊƊذلك بالنسƊƊبة للمعƊƊاملتین  R+Fو 

واقلھƊƊƊا فƊƊƊي المعاملƊƊƊة  FوكƊƊƊان اعلƊƊƊى معƊƊƊدل شƊƊƊدة اصƊƊƊابة فƊƊƊي المعاملƊƊƊة تختلفƊƊƊا معنویƊƊƊا فیمƊƊƊا بینھمƊƊƊا ، 
R+Ben.+F  ان . على التوالي  ٩٨لالصناف بركة واباء واباءƊالنیتروجین فƊمدة بƊات المسƊي النباتƊأما ف

   Benو  RمعƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊدل شƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊدة المƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊرض فƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊي األصƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊناف الثالثƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊة وللمعƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊامالت 
و  FمعاملƊƊة المقارنƊƊة لƊƊم تختلƊƊف معنویƊƊا فیمƊƊا بینھƊƊا ولكنھƊƊا اختلفƊƊت معنویƊƊا عƊƊن المعƊƊامالتو .R+Benو

Ben.+F وR+F  والمعاملتان ،F  وR+F  يƊرض فƊدة للمƊى شƊان اعلƊا وكƊا بینھمƊا فیمƊا معنویƊلم تختلف
وإبƊاء  ٢٠٠٠ویالحƊظ فƊي االصƊناف الثالثƊة بركƊة وإبƊاء .  R+Ben.+Fواقلھا في المعاملƊة  Fالمعاملة 

لƊƊƊم تختلفƊƊƊا معنویƊƊƊا فیمƊƊƊا بینھمƊƊƊا ولكنھمƊƊƊا اختلفتƊƊƊا معنویƊƊƊا عƊƊƊن المعƊƊƊاملتین  R+Fو  Fان المعƊƊƊاملتین  ٩٨
Ben.+F  وR+Ben.+F  ةƊي المعاملƊرض فƊدة للمƊى شƊان أعلƊواللتان لم تختلفا معنویا فیما بینھما ، وك

F  وأقل شدة لھ في المعاملةR+Ben.+F  ي في حین كان أعلى شدة ل. وذلك في الصنف بركةƊلمرض ف
  . ٢٠٠٠وذلك في الصنف إباء  R+Ben.+Fواقل شدة للمرض في المعاملة  R+Fو  Fالمعاملتین 

) ١(ومن مقارنة المعامالت المسƊمدة بƊالنیتروجین بنظیراتھƊا غیƊر المسƊمدة یتضƊح مƊن الجƊدول 
 أن جمیƊƊع المعƊƊامالت المسƊƊمدة بƊƊالنیتروجین لƊƊم تختلƊƊف معنویƊƊا فƊƊي تأثیرھƊƊا علƊƊى معƊƊدل شƊƊدة المƊƊرض ،

= شدة المرض    
اعلى دلیل مرضي× العدد الكلي للنباتات في المكرر   

 دلیلھا المرضي ×)٥(عدد النباتات من الفئة + . . . +دلیلھا المرضي × )١(عدد النباتات من الفئة 



   FباسƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊتثناء المعƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊامالت
 Fوالمسمدة بالنیتروجین اختلفت معنویا عن نظیراتھا غیر المسƊمدة ، حیƊث سƊجلت المعاملƊة Ben.+Fو 

  .والمسمدة بالنیتروجین اعلى شدة مرض مقارنة بنظیرتھا غیر المسمدة 
وعلى ضوء ذلك یمكن القƊول ان السƊماد النیتروجینƊي قلƊل مƊن شƊدة المƊرض لجمیƊع المعƊامالت 

  .ارنة بالمعامالت غیر المسمدة والمسمدة في األصناف الثالثة مق
وتشƊƊیر نتƊƊائج الجƊƊدول إلƊƊى حساسƊƊیة الصƊƊنف بركƊƊة للمƊƊرض بƊƊالفطر المسƊƊبب لƊƊتعفن الجƊƊذور 

غیƊر  F، حیƊث كانƊت شƊدة المƊرض فƊي المعاملƊة) ١٩٩٩(الفیوزاریومي وھذا یتماثل مع ما ذكƊره قاسƊم 
عن صنف بدیل لھذا الصنف المعتمد في العراق ، وكمƊا تشƊیر المسمدة بالنیتروجین ، مما یتطلب البحث 

  .والذي یمكن أن یكون بدیال عن الصنف بركة  ٩٨النتائج إلى المقاومة العالیة في الصنف إباء 
ویالحظ انعدام وجود المرض في المعامالت غیر الملقحة بƊالفطر حیƊث ان الحقƊل المسƊتعمل لƊم 

ن النتƊائج المشƊار إلیھƊا أعƊاله إلƊى فعالیƊة معاملƊة البƊذور بالمبیƊد تسبق زراعتھ بالعدس ، وكذلك یالحظ م
) ١٩٧٩(وآخƊƊرون  MichailبینومیƊƊل فƊƊي التقلیƊƊل مƊƊن نسƊƊبة وشƊƊدة المƊƊرض وقƊƊد أشƊƊار إلƊƊى ذلƊƊك أیضƊƊا 

   ) .١٩٩٩(واللشي ، ) ١٩٨٨(والطالب 
لنیتروجین إلى أن معدل عدد العقد الجذریة في النباتات غیر المسƊمدة بƊا) ١(تشیر نتائج الجدول 

اختلفƊت معنویƊا عƊن جمیƊع المعƊامالت وكƊذلك عƊن معاملƊة المقارنƊة  Rولألصناف الثالثƊة ، أن المعاملƊة 
لم تختلفا معنویا فیما بینھما ولكنھمƊا اختلفتƊا معنویƊا عƊن جمیƊع المعƊامالت وكƊذلك  F  ،R+Fوالمعاملتان

تختلƊƊف معنویƊƊا فیمƊƊا بینھƊƊا لƊƊم  R+Ben.+Fو  Ben.+Fو  .BenعƊƊن معاملƊƊة المقارنƊƊة ، والمعƊƊامالت  
، ممƊا یشƊیر إلƊى أن  Fوكذلك عن معاملة المقارنƊة ، وكƊان اقƊل معƊدل لعƊدد العقƊد الجذریƊة فƊي المعاملƊة 

قƊد قللƊت مƊن أعƊداد العقƊد الجذریƊة ، وقƊد یرجƊع ذلƊك إلƊى   F. solaniاإلصابة بخلیط من عزالت الفطر
یھƊا العقƊد ، وكƊذلك إلƊى تƊأثیر إفƊرازات الفطƊر تعفن نسبة معینة من المجموع الجذري والتي لم تتكون عل

بأن اإلصابة بالفطریات المسببة لتعفن الجذور تؤدي إلى التقلیƊل ) ١٩٩٩(وھذا یتفق مع ما ذكرتھ اللشي 
  .  Rمن عدد العقد الجذریة ، وأعلى عدد عقد جذریة في المعاملة

ت اختلفƊت معنویƊا فیمƊا وعلى مستوى األصناف الثالثة ، ففي الصنف بركة فإن جمیƊع المعƊامال
واللتان لم تختلفƊا معنویƊا فیمƊا  Ben.+Fو   .Benبینھا وكذلك عن معاملة المقارنة ، باستثناء المعاملتین 

  .لم تختلف معنویا عن معاملة المقارنة  R+Ben.+Fبینھما ، وكذلك فإن المعاملة 
معƊامالت وكƊذلك عƊن اختلفƊت معنویƊا عƊن جمیƊع ال RفƊإن المعاملƊة  ٢٠٠٠أما في الصنف إباء 

لم تختلفا معنویا فیما بینھما ولكنھما اختلفتا معنویا عƊن معاملƊة  R+Fو  Fمعاملة المقارنة ، والمعاملتان 
لƊƊم تختلفƊƊا معنویƊƊا فیمƊƊا بینھمƊƊا ، ولكنھمƊƊا اختلفتƊƊا  Ben.+Fو  .BenالمقارنƊƊة ، وكƊƊذلك فƊƊإن المعاملتƊƊان 

  .فلم تختلف معنویا عن معاملة المقارنة  R+Ben.+Fمعنویا عن معاملة المقارنة ، وأما المعاملة 
فیالحظ أن جمیع المعامالت لم تختلƊف معنویƊا فƊي تأثیرھƊا علƊى عƊدد  ٩٨وأما في الصنف إباء 

واللتƊان اختلفتƊا معنویƊا عƊن جمیƊع  R+Benو  Rالعقد الجذریة عن معاملة المقارنة باسƊتثناء المعƊاملتین 
  .لم تختلف معنویا فیما بینھا  R+Fو  Ben.+Fو  .Benو  Fالمعامالت ، وأن المعامالت 

اختلفت معنویا عن جمیƊع المعƊامالت وكƊذلك  Rوفي النباتات المسمدة بالنیتروجین فإن المعاملة 
لƊم تختلƊف معنویƊا فیمƊا بینھƊا وكƊذلك  R+Fو  Ben.+Fو  .Benو  Fعن معاملة المقارنƊة والمعƊامالت 

وأقل عدد عقƊد جذریƊة فƊي المعاملƊة  Rالجذریة في المعاملة عن معاملة المقارنة ، وكان أعلى عدد للعقد 
F .  

اختلفƊƊت  RوبالنسƊبة لألصƊناف الثالثƊة كƊل علƊى انفƊراد ، یالحƊظ فƊي الصƊنف بركƊة أن المعاملƊة
معنویƊƊا عƊƊن جمیƊƊع المعƊƊامالت وكƊƊذلك عƊƊن معاملƊƊة المقارنƊƊة ، وأن معاملƊƊة المقارنƊƊة اختلفƊƊت معنویƊƊا عƊƊن 

  . Ben.+Fوالتي لم تختلف معنویا عن المعاملة  .Benملة جمیع المعامالت باستثناء المعا
فƊإن معاملƊة المقارنƊة اختلفƊت معنویƊا عƊن جمیƊع المعƊامالت باسƊتثناء  ٢٠٠٠وفي الصƊنف إبƊاء 

اختلفت معنویا عن جمیƊع  R، والمعاملة   Ben.+Fوالتي لم تختلف معنویا عن المعاملة  .Benالمعاملة 
لم تختلف معنویا فیما بینھا وكان أعلى عƊدد  R+Fو  Ben.+Fو  F المعامالت ، وكذلك فإن المعامالت

  . F، وأقل عدد عقد جذریة في المعاملة  Rعقد جذریة في المعاملة 
اختلفƊت معنویƊا عƊن جمیƊع المعƊامالت وكƊذلك عƊن  Rفإن المعاملة  ٩٨أما بالنسبة للصنف إباء 

م تختلف معنویا فیمƊا بینھƊا وكƊذلك عƊن ل R+Fو  Ben.+Fو  .Benو  Fمعاملة المقارنة ، والمعامالت 
  .معاملة المقارنة



وعند مقارنة المعامالت المتنƊاظرة بوجƊود السƊماد النیتروجینƊي وعƊدم وجƊوده یتضƊح مƊن نتƊائج 
أن معدل عدد  العقد الجذریة لألصناف الثالثة ولجمیƊع المعƊامالت المسƊمدة بƊالنیتروجین لƊم ) ١(الجدول 

، وأن المعƊƊامالت  R+Ben.+Fو  RالمسƊƊمدة باسƊƊتثناء المعƊƊاملتین   تختلƊƊف معنویƊƊا عƊƊن نظیراتھƊƊا غیƊƊر
المسمدة بالنیتورجین أدت إلى زیادة فƊي جمیƊع المعƊامالت مقارنƊة بنظیراتھƊا غیƊر المسƊمدة وخاصƊة فƊي 

والمسƊمدة  R، وأعطت المعاملƊة  R، حیث كانت الزیادة معنویة في المعاملة  .R+Benو  Rالمعاملتین 
  .معدل لعدد العقد الجذریة بالنیتروجین أعلى 

أن المعامالت المسمدة بالنیتروجین كان عدد العقد فیھƊا أعلƊى ) ١(ومما تقدم یتضح من الجدول 
أدت إلƊى زیƊادة عقƊد الجذریƊة  Rمن المعامالت غیر المسمدة ، وان التلقƊیح بخلƊیط مƊن سƊالالت البكتریƊا 

لزیƊادة بوضƊوح فƊي ھƊذه المعاملƊة وخصوصƊا في النباتات غیر المسمدة والمسمدة بالنیتروجین وظھرت ا
والمسمدة بالنیتروجین فƊي الصƊنف بركƊة مقارنƊة  Rفي النباتات المسمدة بالنیتروجین ، وتفوقت المعاملة 

  ) .١٩٩٧العارضي ، (ببقیة األصناف وھذا یتفق مع ما ذكره 
Ɗة أدت إلƊد الجذریƊا العقƊدد ویتضح من النتائج أن معاملة المبید بینومیل مع بكتریƊي عƊادة فƊى زی

العقƊƊد الجذریƊƊة وبفƊƊارق معنƊƊوي عƊƊن بقیƊƊة المعƊƊامالت سƊƊواء كƊƊان بالتسƊƊمید النیتروجینƊƊي أو بدونƊƊھ وھƊƊذا 
بƊأن تƊأثیر المبیƊد كƊان محفƊزاً فƊي عƊدد العقƊد وخاصƊة فƊي التراكیƊز ) ١٩٩٦(یتطابق مع مƊا ذكƊره بشƊیر 

بƊƊات مƊƊن النیتƊƊروجین ، وأن المنخفضƊƊة ثƊƊم حصƊƊل التثبƊƊیط بزیƊƊادة التركیƊƊز وانعكƊƊس ذلƊƊك علƊƊى محتƊƊوى الن
مقاومة بكتریا العقد الجذریة لمبید البینومیل قد یرجع إلƊى قƊدرة خلƊیط السƊالالت أو بعضƊھا علƊى تحطƊیم 
ھذا المركب الكمیائي وفقده جزء من سمیتھ ، وربما أن البكتریا ذات تحمل لھذا المبید لسƊبب آخƊر ، كمƊا 

  ) .١٩٨٠( Tuیا مماثال لما حصل علیھ الباحث أن عدم قدرة ھذا المبید على تثبیط نمو البكتر
وان المعاملة بخلیط من عزالت الفطر أدت إلى التقلیل من عدد العقد الجذریة وربما یرجع ذلƊك 

أن عƊƊدم تلقƊƊیح بƊƊذور البƊƊازالء ) ١٩٩٩(إلƊƊى تعفƊƊن نسƊƊبة معینƊƊة مƊƊن جƊƊذور النباتƊƊات ، وقƊƊد ذكƊƊرت اللشƊƊي 
Ɗض أعƊي خفƊببت فƊد تسƊة قƊد الجذریƊة ببكتریا العقƊت ذات قیمƊدد ولیسƊي العƊدا فƊدودة جƊا محƊدادھا وجعلھ

  .للنبات 
والمالحظ ان ھنالك استجابة عالیة للصنف بركة للتلقیح ببكتریا العقƊد الجذریƊة ، حیƊث ادى إلƊى 
زیƊƊادة فƊƊي عƊƊدد العقƊƊد الجذریƊƊة بالنسƊƊبة لالصƊƊناف األخƊƊرى ، وأن إضƊƊافة السƊƊماد النیتروجینƊƊي فƊƊي كافƊƊة 

  .افتھ كان تأثیره واضحا في عدد العقد الجذریة المعامالت التي تضمنت إض
  

علƊƊى شƊƊدة المƊƊرض وعƊƊدد العقƊƊد الجذریƊƊة  R. leguminosarumو  F. solaniتƊƊأثیر ) : ١(الجƊƊدول 
  لثالثة أصناف من العدس في تربة غیر مسمدة ومسمدة بالنیتروجین في الحقل

 
  المعاملة

  نبات/ عدد العقد الجذریة   شدة المرض 
إباء  بركة

٩٨إباء  ٢٠٠٠ إباء  بركة المعدل 
٩٨إباء  ٢٠٠٠  المعدل 

**ي٠0٠  )١(مقارنة  ي٠0٠  ي٠0٠  و ٠0٠  ھـ  ٧0٥٣  *ھـ٨0٠  ھـ وز ٦0٤  ھـ و ٧0٣   

R ٠0ي٠ ي٠0٠  ي٠0٠  و ٠0٠  **ب ٢٠0٩  ب ١٥0١  ب ١٤0٣  ب ١٦0٧   
F ٠0أ  ٦  ٠0٥ ú د ٠0٥   ب ú أ ٠0٥  ط ٤0٥٠  ح ٥0٢٠  ز ٥0٣  ح ٥0٠   

Ben. ٠0ي٠ ي٠0٠  ي٠0٠  و ٠  وز ٧.٠  وز ٦0٣  وز٦0٠  ح–ھـ  ٦0٤   
Ben. +F ٠0ھـ و ٤ ھـ وز ٠0٣  وزح٠0٣    ٠0٣ ú  ٦0وز ٦0٤  ز٦ وز ٦0١    ح–ھـ ٦0٣ 

R+F ٠0د٠0٥  أب ٦ ú  ٠0زح ٥0٤  وز ٥0٤  ح ٥0٣٠  ح ٥0٥٠  ب ٠0٥  د ھـ ٤  
R+Ben. ٠0١٧0٧  و ٠  ي٠0٠  ي٠0٠  ي٠ ú  ١٣0٧ ú  ١١0٣ ú  ١٤0١ ú  

R+Ben.+F ٠0د٠0٣  ح٠0٢  وزح٠0٣  ھـ و٤ ú  ٧0ھـ  ٧0٦  ھـ  ٧0٤  ھـ  ٧0٦  ھـ  ٩  
  ھـ و٧0٤  ھـ و٦0٧  ھـ  ٧0٥  ھـ  ٨0٠  و ٠0٠  ي٠0٠  ي٠0٠  ي٠0٠ N) + ٢(مقارنة 
R+N ٠0أ  ٢٣0٨٥  أ  ١٨0٤٠  أ  ٢٢0٠٧  أ  ٣١0٠٧  و ٠0٠  ي٠0٠  ي٠0٠  ي٠  
F+N ٠0٥ú د٠0٥  ب ú  ٠0وزح٥0٦  وز  ٦0٠  ز ح  ٥0٦  ح ٥0٣٣  ب ٠0٥  د ھـ ٤  

Ben. +N ٠0ھـ وز٦0٩  ھـ و ز٦0٤  ھـ و٧0٠  ھـو٧0٥  و ٠0٠  ي٠0٠  ي٠0٠  ي٠  
Ben. +F+N ٠0ح-ھـ٦0٥  ھـ وز٦0٢  وز ٦0٥  وز ٦0٩  د ٠0٣  ح ٠0٢  زح ٠0٣  وزح٣  

R+F+N ٠0٥ú د٠0٥  ب ú  ٠0ح–ھـ ٦  وز ٥0٧   ز ح ٥0٨  ز ٦0٥  ب ٠0٤  ھـ  وز٣  



R+Ben. +N ٠0١٨0٤  و ٠0٠  ي٠0٠  ي٠0٠  ي٠ ú  ١٥0١١0٦  ب ٣ ú  ١٥0١ ú  
R+Ben.+F+N ٠0د ٩0٧  د ٩0٣  د ٩0٨  د ١٠0٠  ھـ  ٠0٢  ط ٠0١  ح ٠0٢  وزح ٣  

، والحروف المتشابھة تدل على عدم )عشرة نباتات من كل مكرر(األرقام في الجدول تمثل متوسط ثالث مكررات * 
  .حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود  ٠0٠٥وجود فروق معنویة بینھا عند مستوى احتمال 

  )  .٤–صفر (مسة درجات تمثل دلیل شدة المرض وفق مقیاس مكون من خ** 
  

بذرة لالصناف الثالثة وبدون تسمید نیتروجینƊي  ١٠٠٠ان معدل وزن ) ٢(یتضح من الجدول 
،  .Benان جمیع المعƊامالت اختلفƊت معنویƊا فیمƊا بینھƊا بمƊا فƊي ذلƊك معاملƊة المقارنƊة باسƊتثناء المعاملƊة 

و واقƊل  RبƊذرة فƊي المعاملƊة  ١٠٠٠والتي لƊم تختلƊف معنویƊا عƊن معاملƊة المقارنƊة ، وكƊان اعلƊى وزن 
اختلفتƊا معنویƊا فیمƊا بینھمƊا وكƊذلك عƊن  Fو  Rوفي الصنف بركة فان المعاملتƊان .  Fوزن في المعاملة 

   BenمعاملƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊة المقارنƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊة ، والمعƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊامالت 
في  ١٠٠٠معنویا فیما بینھا وكذلك عن معاملة المقارنة ، وكان اعلى وزن  R+Ben.+Fو  Ben.+Fو

اختلفتƊا معنویƊا  Fو  RفƊان المعاملتƊان  ٢٠٠٠وفي الصنف ابƊاء .  Fوزن في المعاملة  واقل Rالمعاملة 
لƊم  R+ Ben.+Fو  BenفیƊا بینھƊا وعƊن جمیƊع المعƊامالت وكƊذلك عƊن معاملƊة المقارنƊة ، والمعاملتƊان 

ل واقR Ɗبذرة في المعاملة  ١٠٠٠تختلفا معنویا فیما بینھما وكذلك عن معاملة المقارنة وكان أعلى وزن 
لƊم تختلƊف معنویƊا  .R+Benو  .Benو  Rفان المعƊامالت  ٩٨وفي الصنف اباء .  Fوزن في المعاملة 

 Ben.+Fو  Fلم تختلف معنویا عن معاملة المقارنة ، وبالنسبة للمعƊامالت  .Benفیما بینھا ، والمعاملة 
ة ، و وكƊان أعلƊى وزن لم تختلف معنویا فیما بینھƊا ولكنھمƊا اختلفتƊا معنویƊا عƊن معاملƊة المقارنR+F Ɗو 

  .  Fواقل وزن في المعاملة  Rبذرة في المعاملة  ١٠٠٠وزن 
اختلفتƊا معنویƊا فیمƊا بینھمƊا  وعƊن  Fو Rوبالنسبة للنباتات المسمدة بالنیتروجین فƊان المعاملتƊان 

لم تختلفا معنویƊا فیمƊا  R+Ben.+Fو  .Benجمیع المعامالت وكذلك عن معاملة المقارنة ، والمعاملتان 
واقƊƊل وزن فƊƊي  RبƊƊذرة فƊƊي المعاملƊƊة  ١٠٠٠بینھمƊƊا وكƊƊذلك عƊƊن معاملƊƊة المقارنƊƊة ، و وكƊƊان أعلƊƊى وزن 

  .  Fالمعاملة 
اختلفتƊƊا  Fو  RوفƊƊي االصƊƊناف الثالثƊƊة كƊƊل علƊƊى انفƊƊراد ، ففƊƊي الصƊƊنف بركƊƊة فƊƊان المعƊƊاملتین  

 R+Fو  Ben.+F معنویا فیما بینھما وكذلك عن جمیع المعامالت وعƊن معاملƊة المقارنƊة ، والمعƊامالت
لم تختلف معنویا فیما بینھا والمعاملة االخیرة لم تختلƊف معنویƊا عƊن معاملƊة المقارنƊة و  R+Ben.+Fو 

فƊإن  ٢٠٠٠وفي الصنف إبƊاء .  Fواقل وزن في المعاملة  Rبذرة في المعاملة  ١٠٠٠وكان أعلى وزن 
وكƊƊذلك عƊƊن معاملƊƊة المقارنƊƊة ،  اختلفتƊƊا معنویƊƊا فیمƊƊا بینھمƊƊا وعƊƊن جمیƊƊع المعƊƊامالت Fو  RالمعƊƊاملتین 

لƊƊƊم تختلƊƊƊف معنویƊƊƊا فیمƊƊƊا بینھمƊƊƊا وكƊƊƊذلك عƊƊƊن معاملƊƊƊة  R+Ben.+Fو  R+Fو  Ben.+FوالمعƊƊƊامالت 
، كما ویالحƊظ فƊي  Fواقل وزن في المعاملة  Rبذرة في المعاملة  ١٠٠٠المقارنة ، و وكان أعلى وزن 

ا بینھمƊا ولكنھمƊا اختلفتƊا معنویƊا عƊن لم تختلفا معنویƊا فیمR+Ben. Ɗو  Rأن المعاملتین  ٩٨الصنف إباء 
لم تختلف معنویا فیمƊا بینھƊا ولكنھƊا اختلفƊت معنویƊا  R+Fو  Ben.+Fو  Fمعاملة المقارنة والمعامالت 

لƊƊم تختلفƊƊا معنویƊƊا فƊƊي تأثیرھƊƊا علƊƊى وزن  R+Ben.+Fو  .BenعƊƊن معاملƊƊة المقارنƊƊة ، وان المعƊƊاملتین 
واقƊل وزن R بƊذرة فƊي المعاملƊة  ١٠٠٠أعلƊى وزن  بƊذرة وكƊذلك عƊن معاملƊة المقارنƊة و وكƊان ١٠٠٠

على بقیة االصناف في النباتات غیر المسƊمدة  ٩٨في الصنف اباء  R، حیث تفوقت المعاملة  Fالمعاملة 
للتلقیح بخلیط من سالالت بكتریا العقد الجذریƊة  ٩٨والمسمدة بالنتروجین مما یؤكد استجابة الصنف إباء 

ƊƊادة معنویƊƊى زیƊƊث أدى إلƊƊي وزن ، حیƊƊماد  ١٠٠٠ة فƊƊود السƊƊة وجƊƊي حالƊƊناف فƊƊة االصƊƊة ببقیƊƊذرة مقارنƊƊب
  . النیتروجیني أو بدونھ 

وعنƊƊƊد مقارنƊƊƊة المعƊƊƊامالت المتنƊƊƊاظرة بوجƊƊƊود السƊƊƊماد النیتروجینƊƊƊي وعƊƊƊدم وجƊƊƊوده ان جمیƊƊƊع 
المعامالت المسمدة بالنیتروجین اختلفت معنویا عن نظیراتھا غیر المسمدة ، وكذلك عن معاملة المقارنƊة 

والمسمدة بالنیتروجین لم تختلف معنویا عن نظیرتھا غیر المسمدة ، وكان أعلƊى  .Benاستثناء المعاملة ب
  . والمسمدة بالنیتروجین  Rبذرة في المعاملة  ١٠٠٠وزن 

وعلى ضوء ذلƊك یمكƊن القƊول ان التسƊمید النیتروجینƊي ادى إلƊى زیƊادة معنویƊة فƊي معƊدل وزن 
إذ كانƊت الزیƊادة فیھƊا غیƊر معنویƊة، وان التلقƊیح  .Benستثناء معاملƊة بذرة لجمیع المعامالت ، با ١٠٠٠

بخلیط من سƊالالت بكتریƊا العقƊد الجذریƊة فƊي النباتƊات المسƊمدة بƊالنیتروجین أدى إلƊى زیƊادة معنویƊة فƊي 
بƊƊذرة مقارنƊƊة بنظیرتھƊƊا غیƊƊر المسƊƊمدة ، وان التلقƊƊیح ببكتریƊƊا العقƊƊد الجذریƊƊة اعطƊƊت نتƊƊائج  ١٠٠٠وزن 



عنƊد حصƊولھ علƊى زیƊادة معنویƊة  ١٩٩٣واخƊرون  Kumarوھذه النتائج تتماثل مƊع مƊا اورده ایجابیة ، 
  . بذرة وذلك عند التلقیح ببكتریا العقد الجذریة  ١٠٠٠في وزن 

كما وتظھر النتائج دور المبید بینومیل في مقاومة المرض ، إذ اعطت المعامالت التƊي أضƊیفت 
بƊذرة اكثƊر مƊن المعƊامالت التƊي لقحƊت بخلƊیط  ١٠٠٠معƊدل وزن  إلیھا المبید بینومیل مع الفطر المسبب

والطالƊب  ١٩٧٩وآخƊرون ،  Michail( من عزالت الفطر مما یعطي الدور االیجابي لفعالیة ھذا المبید 
  ) . ١٩٩٩واللشي ،  ١٩٨٨، 

بƊذرة ، وقƊد یعƊزى  ١٠٠٠ادت إلƊى خفƊض معƊدل وزن   F. solaniكمƊا وان المعاملƊة بƊالفطر 
م كفƊاءة المجمƊوع الجƊذري المصƊاب المتصƊاص المƊواد االولیƊة مƊن التربƊة المحیطƊة بالجƊذر ذلك إلى عد

 ١٠٠٠قیاسا بالنبات السƊلیم ممƊا یƊنعكس علƊى نمƊو النبƊات بصƊورة عامƊة وبالتƊالي یقلƊل مƊن معƊدل وزن 
  . بذرة 

إلƊى ان معƊدل حاصƊل البƊذور لالصƊناف الثالثƊة وبƊدون ) ٢(تشیر النتƊائج المسƊجلة فƊي الجƊدول 
سمید نیتروجیني ان جمیع المعامالت اختلفت معنویا فیما بینھا وكƊذلك عƊن معاملƊة  المقارنƊة ، باسƊتثناء ت

واللتان لم تختلفا معنویا عن معاملة المقارنة وكان اعلى معدل لحاصل  R+Ben.+Fو .Benالمعاملتین 
 Abdel Daiemو) ١٩٨٣(وآخƊƊرون  SekhonوھƊƊذا یتطƊƊابق مƊƊع مƊƊا وجƊƊده  RالبƊƊذور فƊƊي المعاملƊƊة 

، ممƊƊا  FواقƊƊل قیمƊƊة لحاصƊƊل البƊƊذور فƊƊي المعاملƊƊة ) . ١٩٩٣(واخƊƊرون  Kumarو) ١٩٨٦(وآخƊƊرون 
  .یوضح مدى الضرر الذي یحدثھ المرض بالنسبة للحاصل 

وعنƊƊد األخƊƊذ بنظƊƊر االعتبƊƊار االصƊƊناف الثالثƊƊة كƊƊل علƊƊى انفƊƊراد یالحƊƊظ فƊƊي الصƊƊنف بركƊƊة ان 
لƊم  R+Fو  Fوكذلك عن معاملة المقارنة ، والمعاملتƊان  اختلفت معنویا عن جمیع المعامالت Rالمعاملة

 Ben.+Fتختلفا معنویا عن بعضھما البعض ولكنھما اختلفتا معنویƊا عƊن معاملƊة المقارنƊة ، والمعاملتƊان 
لم تختلفا معنویا عن بعضھما البعض وكذلك عن معاملة المقارنة ، وكان أعلƊى حاصƊل  R+Ben.+Fو 

فƊƊان جمیƊƊع المعƊƊامالت اختلفƊƊت  ٢٠٠٠وفƊƊي الصƊƊنف إبƊƊاء .  RالمعاملƊƊة   واقƊƊل قیمƊƊة فƊƊي FفƊƊي المعاملƊƊة 
واللتƊƊان لƊƊم  R+ Ben.+Fو  .BenمعنویƊƊا فیمƊƊا بینھƊƊا وكƊƊذلك عƊƊن معاملƊƊة المقارنƊƊة باسƊƊتثناء المعƊƊاملتین 

.  FوأقƊل حاصƊل فƊي المعاملƊة  Rتختلفا معنویا عن معاملة المقارنة ، وكان أعلƊى حاصƊل فƊي المعاملƊة 
لƊم تختلفƊا معنویƊا فیمƊا بینھمƊا ولكنھمƊا اختلفتƊا  .R+Benو  Rفان المعƊاملتین   ٩٨إباء  وبالنسبة للصنف

   .BenمعنویƊƊƊƊƊƊƊƊا عƊƊƊƊƊƊƊƊن جمیƊƊƊƊƊƊƊƊع المعƊƊƊƊƊƊƊƊامالت وكƊƊƊƊƊƊƊƊذلك عƊƊƊƊƊƊƊƊن معاملƊƊƊƊƊƊƊƊة المقارنƊƊƊƊƊƊƊƊة ، والمعاملتƊƊƊƊƊƊƊƊان 
اختلفتا معنویا فیما بینھما ولكنھما لƊم تختلفƊا معنویƊا عƊن معاملƊة المقارنƊة ، وكƊان اعلƊى  R+Ben.+Fو 

  .  Fواقل قیمة في المعاملة  Rالبذور في المعاملة قیمة لحاصل 
وفƊƊي النباتƊƊات المسƊƊمدة بƊƊالنیتروجین فƊƊان معƊƊدل حاصƊƊل البƊƊذور ولالصƊƊناف الثالثƊƊة ولجمیƊƊع 

 Rالمعامالت اختلفت معنویا فیما بینھا وكذلك عن معاملة المقارنة ، و وكان أعلƊى حاصƊل فƊي المعاملƊة 
  .  Fوأقل حاصل في المعاملة 

 RاالصƊƊناف الƊثالث كƊƊل علƊƊى انفƊراد ، فƊƊیالحظ فƊƊي الصƊنف بركƊƊة ان المعاملƊƊة  وعلƊى مسƊƊتوى
لم تختلف معنویƊا  Ben.+Fاختلفت معنویا عن جمیع المعامالت وكذلك عن معاملة المقارنة ، والمعاملة 

والمعاملة االخیرة لƊم تختلƊف معنویƊا عƊن معاملƊة المقارنƊة ، وكƊان  R+Ben.+Fو R+Fعن المعاملتین 
فƊان  ٢٠٠٠واما في الصنف اباء .  Fواقل حاصل بذور في المعاملة  Rبذور في المعاملة  اعلى حاصل

 R+Ben.+Fجمیع المعامالت اختلفت معنویا فیما بینھا وكذلك عن معاملة المقارنة ، باسƊتثناء المعاملƊة 
واقƊل  Rوالتي لم تختلف معنویا عن معاملƊة المقارنƊة ، وكƊان اعلƊى معƊدل لحاصƊل البƊذور فƊي المعاملƊة 

فان جمیع المعامالت اختلفƊت معنویƊا فیمƊا بینھƊا وكƊذلك عƊن  ٩٨وفي الصنف اباء .  Fقیمة في المعاملة 
والتƊي لƊم تختلƊف معنویƊا عƊن معاملƊة المقارنƊة ، وكƊان  R+Ben.+Fمعاملة المقارنƊة باسƊتثناء المعاملƊة 

تلقیح ببكتریƊا العقƊد الجذریƊة ، وھذا یؤكد بان ال Fوأقل حاصل في المعاملة  Rأعلى حاصل في المعاملة 
یزیƊƊد مƊƊن حاصƊƊل البƊƊذور ، ویتضƊƊح مƊƊن مقارنƊƊة االصƊƊناف مƊƊع بعضƊƊھا ان ھنالƊƊك اسƊƊتجابة متمیƊƊزة فƊƊي 

  . للتلقیح ببكتریا العقد الجذریة في حالتي وجود السماد وعدم وجوده  ٩٨الصنف اباء 
اتھƊا غیƊر المسƊمدة ، وعند االخذ بنظر االعتبƊار مقارنƊة المعƊامالت المسƊمدة بƊالنیتروجین بنظیر

ان معƊƊدل حاصƊƊل البƊƊذور فƊƊي النباتƊƊات المسƊƊمدة بƊƊالنیتروجین لجمیƊƊع المعƊƊامالت ) ٢(تبƊƊین مƊƊن الجƊƊدول 
 R+Ben.+Fو  Ben.+Fاختلفت معنویا عƊن نظیراتھƊا غیƊر المسƊمدة بƊالنیتروجین باسƊتثناء المعƊاملتین 

والمسƊمدة بƊالنیتروجین والتƊي  Rة وكان اعلى معدل لحاصل البذور في المعامل. وكذلك معاملة المقارنة 
كمƊƊا یالحƊƊظ مƊƊدى الضƊƊرر . وصƊƊلت الزیƊƊادة فیھƊƊا حƊƊد المعنویƊƊة مƊƊع نظیرتھƊƊا غیƊƊر المسƊƊمدة بƊƊالنیتروجین 



فƊي حƊƊالتي وجƊود السƊماد وعدمƊھ فƊي كافƊة األصƊناف وخاصƊƊة ) FالمعاملƊة (الكبیƊر الƊذي سƊببھ المƊرض 
مالت الملقحة فƊي الفطƊر قƊد أدت إلƊى زیƊادة الصنف بركة ، رغم أن إضافة السماد النیتروجیني في المعا

الحاصل وھذا یدعم نتائج ھذه الدراسة الخاصة بنسب وشدة المرض ، حیƊث أن التسƊمید النیتروجینƊي قƊد 
  .قلل من نسبة وشدة المرض 

ومما تقدم یتضح ان المعامالت التي تضمنت استعمال التلقƊیح بخلƊیط مƊن سƊالالت بكتریƊا العقƊد 
  الجذریƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊƊة 

)R  وR+F  وR+Ben. ( رƊا غیƊة بنظیراتھƊمدة مقارنƊات المسƊالنبات úاƊقد أدت إلى زیادة معنویة في انت
والمسƊمدة بƊالنیتروجین تفوقƊت علƊى جمیƊع المعƊامالت إذ أعطƊت  Rالمسمدة بالنیتروجین ، وأن المعاملة 

 حیƊث اشƊار) ١٩٨٩( Hoqueأعلى حاصل بذور مقارنة بنظیراتھا غیƊر المسƊمدة وھƊذا یتفƊق مƊع نتƊائج 
إلى ان تاثیر التلقیح ببكتریا العقد الجذریة ادى إلى زیادة الحاصƊل بنسƊبة عالیƊة مقارنƊة بمعاملƊة المقارنƊة 

أدت إلƊƊى انخفƊƊاض معنƊƊوي فƊƊي   F. solani، وان المعاملƊƊة بƊƊالفطر) ١٩٩٧(وقƊƊد أی┕ƊƊد ذلƊƊك العارضƊƊي 
  . حاصل البذور ویرجع ذلك إلى التلف الحاصل  في المجموع الجذري 

  
  
  

بƊƊذرة وحاصƊƊل البƊƊذور  ١٠٠٠علƊƊى وزن   R. leguminosarumو F. solaniتƊƊأثیر ) : ٢(الجƊدول 
  لثالثة أصناف من العدس في تربة غیر مسمدة ومسمدة بالنیتروجین في الحقل

 
  المعاملة

  )ھكتار/كغم(حاصل البذور   )غم(بذرة  ١٠٠٠وزن 
إباء  بركة

٩٨إباء  ٢٠٠٠ إباء  بركة المعدل 
٩٨إباء  ٢٠٠٠  المعدل 

د ٥٣0٦  س ع ٤٣  *ي ك٤٧  )١(مقارنة  *د ھـ و ٧٩٨  ھـ و٤٧0٨     د ھـ٩٥٥0٩  دھـ و ١٣٠٨0٣  ھـ وز٧٦١0٣ 

R ي ك  ٤٧  **وزح٥٢  ٥٤0٦ú ب  ٥١0٢  ب ب ١٢٣0٣  **ب ١٢٣٦0١   ٥٧٩0٢ ú ب ١٣١٨0٨  ب  

F ق ٣٩ ط ٣٩0٦  ح ٥١  ي ٤٣0٢  ط ١٣٦.٩  ي ٢٧١0١  ي ٣٧٧0٥  ي ٢٦١0٨   
Ben. ي ك ٤٧ ú د ٥٤  ن س٤٣0٦  د ٨٦٩.٧  د ھـ٤٨0٢  ھـ  ٨٣٦0١  د ١٠٢٨.٨   د ھـ١٣٨٠0٥   

Ben. +F ٤٦0ك ٦ ح ٤٦0٧  و ز ح ٥١0٦  ف ص ٤٢  وز ٧٠٦0٦  ح ٦٢١0٩  ز ٩٨٦0٦  ز ح  ٧٧١.٧   

R+F ٤٤0ل م ٦ ص ٤١0٦  ز ح ٥١0٣  ط ٤٥0٨  ط ١٩٨  ط ٣٧٣0٣  ح ط ٦٨٤0٤  ط ٤١٨0٦   
R+Ben. ٤٨0ط ٦ ل ٤٥   ٥٤0٦ ú ب  ٤٩0٤ ú  ١٠٤٠ú  ١٠٢٤0١ ú  ١٥٤٠0٢ ú ب  ١٢٠١0٤ ú  

R+Ben.+F ٤٦0ك ٦ س ع  ٤٢0٦  ھـ  ٥٢0٦  ز ٤٧0٣  ھـ و ز ٧٥٦0١  وز ٧٢٢0٢  و ١١٩٢0٢  ھـ و ٨٩٠0١   

ي ٤٧0٦ N) + ٢(مقارنة  س ع ٤٣0٦  ب ú د ٥٤0٣  د ٤٨0٥  د ھـ ٨٤٦0٧  ھـ  ٨٠٥0٨  د ھـ ١٣٦٠  د ١٠٠٤0١   
R+N ب ٥٥ ي  ٤٧0٦  أ  ٥٦0٦  أ  ٥٣0١  أ  ١٨٦١0٣  أ  ١٥٨٣0٦  أ  ١٩٥٢0٧  أ  ١٧٩٩0٢   
F+N ق ٤٠ ص ٤١0٦  ط ٤٤0٦  ھـ و ٥٢0٣  ح ٤١٥0٨  ط ٤٣٨0٨  ط ٦٠٨0٦  ط ٤٨٧0٧   

Ben. +N ٤٧0ي ٦ م ن ٤٤  ب ú د ٥٤0٣  د ٤٨0٦   ١٠١٧0٧ ú د ٩٢٧0٧  ú د ١٤٥٠0٢   ١١٣١0٩ ú  

Ben. +F+N ٤٦0ك ٦ س ع ٤٣  ھـ  ٥٢0٦  و ز ٤٧0٤  وز ٧٥٤0٤  ز ٦٩٦0٩  ز ١٠٢٥  وز ٨٢٥0٣   
R+F+N ٤٦0ك ٦ س ع ٤٢0٦  ھـ  ٥٢0٦  ز ٤٧0٣  ز ٦٧٨0٨  ح ٥٩٦0٣  ح ٨٠٦0٦  ح ٦٩٣0٩   

R+Ben. +N ٥١0و ز ح ٦ ل ٤٥0٣  أ  ٥٦0٣  ب ٥١0١  ب ١١٩٥0٥   ١٠٣٢0٧ ú ب ١٦٩١0١  ب ١٣٠٦0٤   

R+Ben.+F+N ي ك ٤٧ ن س ٤٣0٦  ú د ٥٤  د ھـ  ٤٨0٢  د ھـ و ٧٩١0٦  ھـ و ٧٨١0٣  ھـ و ١٢٨٢0٧  ھـ  ٩٥١0٩   
حسƊب اختبƊار  ٠0٠٥وق معنویƊة بینھƊا عنƊد مسƊتوى احتمƊال األرقام التي تحمل أحرفاً متشابھة تدل علƊى عƊدم وجƊود فƊر* 

  .دنكن المتعدد الحدود 
  ) .عشرة نباتات من كل مكرر(األرقام في الجدول ھي متوسط ثالث مكررات ** 

مƊƊن بƊƊین المعƊƊامالت غیƊƊر المسƊƊمدة بƊƊالنیتروجین قƊƊد  Rأن المعاملƊƊة ) ٣(تظھƊƊر نتƊƊائج الجƊƊدول 
 Ben.+FلصƊنف بركƊة ، أمƊا أقƊل تركیƊز كƊان فƊي المعاملƊة أعطت أعلى تركیƊز للنیتƊروجین فƊي نبƊات ا

وحتى عند مقارنتھƊا مƊع معاملƊة المقارنƊة ممƊا یظھƊر )  Fوالذي لم یختلف بصورة معنویة عن المعاملة (
الدور السلبي للعوامل المضافة وخاصة إضافة الفطر لھذه المعاملة فƊي امتصƊاص عنصƊر النیتƊروجین ، 

، أمƊا بقیƊة المعƊامالت فقƊد  .R+Ben و Rاختالفات معنویة بین المعاملتین  كما وتبین النتائج بعدم وجود
تبƊƊاین فھƊƊا تركیƊƊز النیتƊƊروجین بƊƊاختالف تƊƊأثیر العامƊƊل المضƊƊاف ، وعنƊƊد مقارنƊƊة قƊƊیم تركیƊƊز النیتƊƊروجین 



ھي األكفأ في إعطاء تركیƊز  Rبجمیع المعامالت غیر المسمدة مع نظیراتھا المسمدة یتضح بأن المعاملة 
والمسƊƊمدة ) R(لعنصƊƊر النیتƊƊروجین وانعكƊƊس ھƊƊذا علƊƊى محتƊƊوى النیتƊƊروجین فƊƊي ھƊƊذه المعاملƊƊة عƊƊالي 

بالنیتروجین عند مقارنتھا ببقیة المعامالت سواء غیر المسمدة أو المسمدة بالنیتروجین ، مما یؤكد الƊدور 
قبƊل نباتƊات  في زیادة جاھزیة امتصاص النیتروجین وبالتالي زیادة امتصاصھا مƊن Rاالیجابي للمعاملة 

حیƊث أن التلقƊƊیح ببكتریƊا العقƊƊد ) ١٩٨٢وآخƊƊرون ،  Yadav(العƊدس ، وھƊذا یتفƊƊق مƊع مƊƊا ذكƊره الباحƊث 
الجذریƊƊة یزیƊƊد مƊƊن كمیƊƊة النیتƊƊروجین الƊƊذي یحصƊƊل علیƊƊھ النبƊƊات ویعƊƊوض عƊƊن التسƊƊمید النیتروجینƊƊي 

)Hoque  ،١٩٨٩. (  
ركیƊƊز الفوسƊƊفور ھƊƊي المعاملƊƊة أمƊƊا بالنسƊƊبة للفوسƊƊفور فقƊƊد اوضƊƊحت النتƊƊائج بƊƊأن أكفƊƊأ معاملƊƊة لت

R+Ben.  ةƊي المعاملƊان فƊفور كƊز الفوسƊبعدم وجود أو وجود السماد النیتروجیني ، وإن أقل كمیة لتركی
F  عƊذا یرجƊاملتین وھƊاتین المعƊین ھƊلعدم وجود أو وجود السماد ، مما یؤكد ھذا وجود اختالف معنوي ب

، والذي بƊدوره یقلƊل مƊن امتصƊاص ) ١٩٩٩م ، و قاس ١٩٩٩اللشي ، (إلى تلف نسبة كبیرة من الجذور 
  ) .١٩٩٩اللشي ، (النیتروجین وكذلك یقلل من تكوین العقد الجذریة 

عنƊد مقارنتھƊا مƊع  Ben.+Fو  Rأظھرت النتائج بعدم وجود اختالفات معنویƊة بƊین المعƊاملتین 
المضƊافة ، أمƊا تركیƊز  معاملة المقارنة ، كما یؤكد بعدم وجود دور ایجƊابي واضƊح التƊأثیر لھƊذه العوامƊل

  الفوسفور في بقیة 
علƊƊى تركیƊƊز ومحتƊƊوى النیتƊƊروجین والفوسƊƊفور   R. leguminosarum و F. solaniتƊƊأثیر ) ٣(الجƊƊدول 

  والبوتاسیوم لألجزاء الخضریة لصنف بركة في تربة غیر مسمدة ومسمدة بالنیتروجین في الحقل

  المعاملة
  البوتاسیوم  الفسفور  النیتروجین

  تركیز
)./

.(  
  محتوى 

  )نبات/ملغم(
  تركیز

)./
.(  

  محتوى 
  )نبات/ملغم(

  تركیز
)./

.(  
  محتوى 

  )نبات/ملغم(
  و ٦٧.٧  و ١.٥  د هـ  ٨.١  ز ح ٠.٢  ح ط٧٤,٤  *ح ط٢.٢  )١(مقارنة 
R  أ ١١٣.٧  ب ٣.٧  ب ١٠.١  ز- د ٠.٢  هـ و٩٨.٨  **هـ و٣.٣  
F  ي ٣٥.٩  و ١.٥  ي ٣.٧  ط ٠.١  ك ٤٨.٨  ط ٢.٠٨  

Ben.  هـ ٧٢.٣  هـ  ٢.٤  د ٨.٣  دهـ و٠.٢  زح ٧٩.٦  زح ط٢.٣  
Ben. +F  ح ٤٩.٤  و ١.٥  زح ٦.٥  وزح٠.٢  ي ٥٥.٥  ط ١.٩  

R+F ط ٤٤.٢  و ١.٥  ط ٤.٧  ح ٠.٢  ك ٤٧.٦  ط٢.١  
R+Ben. ب ٩٦.٧  ج ٣.٥  د هـ و٧.٧  ب ج ٠.٣  زح ٧٩.٩  وز ٢.٨  

R+Ben.+F ز٦٠.٦  د هـ٢.٥  وزح ٦.٨  ز- د ٠.٢  ط ٧١  زح ط٢.٥  
  ب ٩٦.٧  ب ٣.٧  ج د ٨.٦  ب ج د٠.٣  ج د١٠٩  ج دهـ٣.٩ N) + ٢(مقارنة 

R+N  أ ١١٨  أ ٤  أ ١١.٤  ب ج ٠.٣  أ ١٥٣.١  أ ب ٤.٧  
F+N  ز ٥٨  هـ  ٢.٤  زح ٦.٤  هـ وز٠.٢  ز ٨٢.٨  وزح ٢.٨  

Ben. +N  ب ٩٧.٥  أ ب ٣.٩  ب ج ٩.٥  ب ٠.٣  ب ج ١١٤.٨  ج د ٣.٩  
Ben. +F+N  د ٨٥  ج ٣.٤  هـ وز٧.١  ج دهـ٠.٢  دهـ١٠٤.٢  د هـ ٣.٥  

R+F+N د ٨٠.٥  د ٢.٧  ح ط ٥.٧  دهـ و٠.٢  و ٩٢.٩  ب ج ٤.٣  
R+Ben. +N ب١٠١.٢  أ ٤  ب ج ٩.٤  أ ٠.٣  ب١١٨.٦  أ ب ٤.٦  

R+Ben.+F+N ج ٩٠  أ ٤  وزح٦.٨  ب ج د٠.٣  هـ ٩٩.٦  أ ٥  
حسب اختبار  ٠0٠٥األرقام التي تحمل أحرفاً متشابھة تدل على عدم وجود فروق معنویة بینھا عند مستوى احتمال * 

  .تعدد الحدود دنكن الم
  .األرقام في الجدول ھي متوسط ثالث مكررات** 

المعƊƊامالت فقƊƊد تباینƊƊت بƊƊاختالف تƊƊأثیر العامƊƊل المضƊƊاف، وربمƊƊا یرجƊƊع ذلƊƊك إلƊƊى النمƊƊو السƊƊریع وازدیƊƊاد 
  .الفعالیات الحیویة في النبات والذي بدوره یتطلب زیادة تركیز الفوسفور 



بعƊƊدم وجƊƊود السƊƊماد أو  Rر كƊƊان عنƊƊد المعاملƊƊة كمƊƊا وتشƊƊیر النتƊƊائج بƊƊان أعلƊƊى محتƊƊوى للفوسƊƊفو
وجوده مع االشارة إلى وجود فƊرق احصƊائي معنƊوي عنƊد إضƊافة النیتƊروجین ، وكƊان أقƊل محتƊوى عنƊد 

بوجود أو عدم وجود السماد أیضا وھذا یتماشى مع قیم التراكیƊز الواطئƊة فƊي ھƊذه المعاملƊة ،  Fالمعاملة 
سƊواء فƊي المعƊامالت غیƊر  Fلمحتوى للفوسفور أعلى مƊن المعاملƊة أما معاملة المقارنة فقد أظھرت قیم ا

المسƊمدة والمسƊمدة بƊالنیتروجین وھƊذا ممƊا یؤكƊد وجƊƊود اختالفƊات معنویƊة بینھمƊا ، ویؤكƊد الƊدور السƊƊلبي 
  ) .١٩٩٩ ، و قاسم ١٩٩٩اللشي ، (وھذا یرجع إلى تلف نسبة كبیرة من الجذور  Fللمعاملة 

البوتاسیوم فقد یتماشى مع تركیز ومحتوى العناصƊر السƊابقة الƊذكر أما بالنسبة لتركیز ومحتوى 
بإعطائھƊƊا اعلƊƊى تركیƊƊز ومحتƊƊوى للبوتاسƊƊیوم بعƊƊدم وجƊƊود أو وجƊƊود السƊƊماد  R، حیƊƊث اظھƊƊرت المعاملƊƊة 

  .  النیتروجیني
أمƊƊا معاملƊƊة المقارنƊƊة فقƊƊد أعطƊƊت اعلƊƊى قƊƊیم لتركیƊƊز ومحتƊƊوى البوتاسƊƊیوم سƊƊواء بعƊƊدم وجƊƊود أو 

اللشƊي ، (، حیƊث یƊؤدي إلƊى تعفƊن نسƊبة معینƊة مƊن الجƊذور  Fن عند مقارنتھا بالمعاملة وجود النیتروجی
  ) .١٩٩٩و قاسم  ١٩٩٩

بعدم وجود أو وجود السماد النیتروجیني أعطت أعلƊى  Rبان المعاملة ) ٣(ستنتج من  الجدول ی
فأعطƊت اقƊل  Ben.+Fالقیم لتركیز ومحتوى عناصر النیتروجین ، الفوسفور والبوتاسیوم ، أما المعاملة 

باسƊتثناء أعطƊت أقƊل قƊیم لتركیƊز ومحتƊوى الفوسƊفور والبوتاسƊیوم  Fقیمة لتركیز النیتƊروجین والمعاملƊة 
  ) .١٩٩٧و العارضي ،  ١٩٩٣العاني ،(، وھذا یتماشى مع ما ذكره تركیز الفوسفور 

غیƊر المسƊمدة  وعلى ضوء ذلك نستنج أن التلقیح ببكتریا العقد الجذریة سواء كانت فƊي النباتƊات
والمسƊƊمدة بƊƊالنیتروجین أدى إلƊƊى زیƊƊادة فƊƊي كمیƊƊة النیتƊƊروجین الممتصƊƊة مƊƊن قبƊƊل نباتƊƊات العƊƊدس مقارنƊƊة 

  ) .١٩٩٧و العارضي ،  ١٩٩٣العاني ، (بمعاملة المقارنة وھذا یتفق مع ما ذكره 
قبƊƊل  وإن تƊƊأثیر التلقƊƊیح ببكتریƊƊا العقƊƊد الجذریƊƊة فƊƊي زیƊƊادة كمیƊƊة العناصƊƊر الغذائیƊƊة الممتصƊƊة مƊƊن

نباتات العدس قد یكون متباینا بتباین السƊالالت المسƊتخدمة علƊى نفƊس الصƊنف المƊزروع مƊن المحصƊول 
و ١٩٩٢وآخƊرون ،  Yadav(تبعا لدرجة التوافق بین الساللة البكتیریƊة المسƊتخدمة والصƊنف المƊزروع 

Kumar ، ادة تر) ١٩٩٣وآخرونƊى زیƊوى ، كذلك فإن استعمال السماد النیتروجیني یؤدي إلƊز ومحتƊكی
  .ھذه العناصر في األجزاء الخضریة بما في ذلك المعامالت التي تضمنت استعمال اللقاح البكتیري 
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ABSTRACT 

The effect of seed inoculation with Rhizobium leguminosarum, Biavar 
viciae, seed treatment with benomyl, nitrogen fertilization and Fusarium solani 
(Mart.)Synder et Hansen on three lentil (Lens culinaris medic) cultivars were 
studied. In the presence of mixed inoculum (3 isolates) of the pathogen, the 
lentil cultivar IPA-98 was more resistant than IPA-2000 and Barka. It was 
superior into response to inoculation with a mixture of three races of R. 
leguminosarum and nitrogen fertilization in addition to into high production. 
Nitrogen fertilization decreased severity and improved plant growth, including 
production of three lentil cultivars, lentil yield and number of root nodules were 
increased when seeds were inoculated with R. leguminosarum. Yield increase 
and improvement of studied characters were recorded in the treatment which 
involved nitrogen fertilization, seed dusting with benomyl and inoculation with 
Rhizobium bacteria. This study constitutes the first of its kind, in which the 
effect of these factors on three cultivars was recorded in Iraq.  
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