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   :المستخلص
  

لدراس'ة  ٢٠٠٧محافظة ا1نبار وعلى ضفاف نھر الف'رات للموس'م الخريف'ي / نفذت تجربة حقلية في أحد الحقول الزراعية التابعة لمدينة الرمادي      
  . على النمو الخضري وحاصل البصل اDخضر ) يونغرين (تأثير حامض الھيومك السائل والسماد الورقي 

ي ص'فة ـ'ـواحده أظھرت تفوقھ'ا معنوي'ا ف لمرةاد الورقي رشاً على المجموع الخضري و ــنتائج الدراسة أن أضافة حامض الھيومك والسمتشير       
 ٦٩.٨٧( حيث بلغت مع'د1تھا  اDخرىعلى جميع المعامWت ) طول الورقة ــ عرض الورقة ـ عدد ا1وراق ــ وزن البصلة ــ وزن الحاصل الكلي( 
ف''ي ص''فة قط''ر عن''ق  اDخ''رىعل''ى الت''والي ف''ي ح''ين أظھ''رت معامل''ة المقارن''ة تفوقھ''ا عل''ى جمي''ع المع''امWت )  ٢٠.١،  ١٩.٩٩،  ٩.٣ ، ١٤٦.٤، 

   .)ملم  ١١.٤٨(البصلة حيث بلغ 

  
STUDYING The EFFECT of HUMIC ACID AND LEAVE 

FERTILIZER ON VEGETATIVE GROWTH AND GREEN 
ONION YIELD-ANBAR GOVERNORATE 
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University of Anbar - College of Agriculture - Department of Field Crops  
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Abstract: 
  
      A field experiment was carried out in Ramadi Town / Anbar province around Euphrates Banks during 
autumin season of 2007 to study the effect of fluid humic acid and unigreen (leave fertilizer) on vegetation 
growth and tube bulb yield. Results of the study indicated  that the addition of humic acid and unigreen fertilizer 
using the spray method for one time to the green plants led to their superiority in leave length, its  width, number 
of leaves, tube bulb weight and weight of the total yield on all other treatments with averages (69.87,  146.4, 9.3, 
19.99, 20.1), respectively.  
Treatment comparison has shown their superiority in all other treatments concerning tube bulb stem which was 
(11.44 ml).                                                          

  
  

  المقدمة
  

 إل''ى)  .Onion  )Allium cepa Lيع''ود البص''ل       
وھ''''''و م''''''ن   Amaryllidaceaeالعائل''''''ة النرجس''''''ية 

المحاص''يل الخض'''رية الش'''ائعة ا�س''تعمال والمھم'''ة ف'''ي 
الع'الم وي'أتي بالمرتب'ة الخامس''ة عش'رة م'ن ناحي'ة ا�نت''اج 

  -FAO) ١٩٨٨(بالمرتبة الثانية بعد الطماطة في العراق 
  
  
  

الغذائي'''ة  أھميت'''هالطھ'''ي وت'''أتي  أن'''واعجمي'''ع ي'''دخل ف'''ي و
1حتوائ'''ه عل'''ى الم'''واد الكاربوھيدراتي'''ة بم'''ا فيھ'''ا الس'''كر 

وت الطيارة وكذلك يحت'وي عل'ى كمي'ات ـــوالبروتين والزي

 ١٧/٧/٢٠٠٨: القبولتأريخ  ٩/٦/٢٠٠٨: تأريخ ا=ستtم
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كما ان'ه يحت'وي .   1B1,B2,A,C بأس فيھا من فيتامين 
اصة ــ'''''ـدنية وخـ''''ـالمع Wحــ''''ـاDمن ــ''''ـعل''''ى كثي''''ر م

  السيوم ـــالك
  

الطبية وخاصة  ل�غراضديد فضW عن استخداماته والح
ا ـ'ـاد للبكتريـا له من ت'أثير مض'ـــــي الطب الشعبي بمـــف

) ١٩٨٨ ،مجي'د ومھن'د (، ) ١٩٨٩، آخ'رونمطلوب و ( 
.  

والت''ي  أھمي''ةالعض''وية الدبالي''ة م''ن  ل�حم''اضولم''ا       
وتلع''ب م''ادة . م'ن ض''منھا ح''امض الھيوم''ك والفولفولي''ك 

واص الترب'''ة ــ'''ـي تحس'''ين خـ'''ـا1ً فـ'''ـراً فعالھي'''ومين دو
الكيميائي'''ة والفيزيائي'''ة وذل'''ك ع'''ن طري'''ق تفاع'''ل ھ'''ذه 
المركبات م'ع مع'ادن الترب'ة وم'ن ث'م تحس'ين الخص'ائص 

ص'اص العناص'ر تمية والھوائية للتربة وك'ذلك س'عة االمائ
  ) . (Matoroiev ,2002المعدنية 

 إن) ١٩٩٨ ،Seen and King man(وق''د ب''ين       
مض الھيومك يدخل كمصدر مكمل للفينول المتعدد في حا

المراحل اDولى لنمو النبات والذي يعمل كوسيط كيمي'ائي 
زي''ادة الفعالي''ة الحيوي''ة  إل''ىتنفس''ي وھ''ذا ب''دوره ي''ؤدي 

وي'زداد انقس'ام  اDنزيم'يللنبات حيث تزداد فعالية النظ'ام 
   .المادة الجافة إنتاجالخWيا وتطور النظام الجذري ويزداد 

اس'تعمال مش''تقات  إن) ١٩٩٨، Faust( أوض'حكم'ا       
حامض الھيومك رشاً على المجموع الخضري تس'ھم ف'ي 
حرك''ة وانقس''ام الخWي''ا نتيج''ة لق''درة جزيئ''ات الح''امض 

المج'رى الخل'وي مم'ا يجع'ل الغش'اء الخل'وي  إلىللدخول 
  .نفاذية أكثر

، )٢٠٠٤،وأخ''''''رون Turkmen(وج''''''د ك''''''ل م''''''ن   
)Bohme and Thilua ،اس'تخدام ح'امض  إن) ١٩٩٧

الھيومك بطريقة الرش على المجموع الخضري يزيد من 
امتصاص العناصر الغذائية وبالتالي يزيد م'ن مع'دل نم'و 

  .النبات 
 إنت''اج إن) Bohme and Thilua,1997( أش''ار      

عند استعمال حامض % ٢٢نباتات الطماطا يزداد بمعدل 
عتي''ادي عن''د اس''تخدام ا1 اجــــ''ـبا�نتارنة ـــ''ـالھيوم''ك مق

  ) .ھيومات البوتاسيوم ( السماد العضوي 
معاملة شتWت  إن) ١٩٨٩، وآخرونمطلوب ( وجد       

زي'ادة  إل'ى أدىلتر / ملم  ١٠٠الطماطة للھيومات بمعدل 
زي'ادة ن'اتج  إل'ى أدىوالمساحة الورقية مم'ا  اDوراقعدد 

  .لمحصول 
 إن)  ١٩٨٤النعيم''ي ، (و) ١٩٨٩الص''حاف ، ( ب''ين      

زي''ادة  إل''ى أدىالورقي''ة بطريق''ة ال''رش  اDس''مدة إض''افة
زي''ادة  إل''ىالنم''و الخض''ري للنب''ات وھ''ذا ب''دوره ي''ؤدي 

  .الحاصل الكلي للنبات 
) ١٩٦٣، Chhonkar and Singh( ف'ي ح''ين أوض'ح

 ٢١٠(  إل''ىف''ي المحلي''ل المغذي''ة  N2زي''ادة تركي''ز  إن
 إل'ى أدتا وتم استخدامھا على نبات'ات البامي') لتر  / ملغم 

النباتات فضW عن زيادة كل من حج'م وع'دد  أطولزيادة 
  . اDوراق

ولكون النظام الزراعي الحالي يوصف في كثير م'ن       
م''ع  ا�نتاجي''ة1 يحم''ل الديموم''ة وت''دني  بأن''هدول الع''الم 

ونتيج''''ة )  ١٩٩٧، وآخ''''رون (Bationoم''''رور ال''''زمن 
كيميائي'''ة ، ال اDس'''مدةل¯ث'''ار الس'''يئة الناتج'''ة م'''ن اس'''تخدام 

 ا�نت'اجاتجھت ا1ھتمامات في كثير من دول العالم لتش'جيع 
  العضوي لسد حاجة السوق من المنتجات كمرحلة 

  
تبينت المشاكل التي س'ببتھا المنتج'ات التقليدي'ة  أنبعد  أولى

م''ا ت''وفره الزراع''ة العض''وية م''ن ارتف''اع ف''ي  إل''ى إض''افة
مس''احات اتس''اع ال إل''ى أدىالم''ردودات ا1قتص''ادية ، مم''ا 

درج''ة منافس''ته  إل''ىالعض''وي  ا�نت''اجالمزروع''ة وازدي''اد 
) ٢٠٠٦، IFOAM(العالمي'ة  اDسواقالعالمي في  ل�نتاج

 .  
 إنتاج''همحص''ول البص''ل ج''اءت الفك''رة ف''ي  Dھمي''ةو       

وف''ق نظ''ام الزراع''ة العض''وية لم''ا تتمت''ع ب''ه م''ن مزاي''ا ف''ي 
ا مم' ،) Costingan,2000(جي'دا وص'حياً  إنتاجا إعطائھا

 ا�نس''اني''نعكس ايجاب''اً عل''ى ا1س''تھWك البش''ري وص''حة 
  .والمحافظة على البيئة 

  
  المواد وطرائق العمل

     

نفذت تجربة حقلية في أحد الحقول الزراعية في مدينة       
بھ'دف  ٢٠٠٧محافظة ا1نب'ار للموس'م الخريف'ي / الرمادي 

دراسة تأثير كل من حامض الھيومك والسماد الورقي عل'ى 
   .اDخضرمو الخضري ومكونات حاصل البصل الن

 Texas early Granoزرع'ت فس'قة نبات'ات البص'ل       
 ١٠/٩/٢٠٠٧ف'''ي ترب'''ة مزيجي'''ة وك'''ان موع'''د الزراع'''ة 

م للم''رز  ٥ ,٢٠وبط''ول  رة عل''ى م''روــ''ـلزراعت اـ''ـوتم
س'م والمس'افة  ٢٠الواحد وكانت المسافة بين فسقة وأخ'رى 

  .سم  ٣٠بين مرز وآخر 
ي'''ت عملي'''ات الخدم'''ة حس'''ب الط'''رق والكمي'''ات أجر      

  ) .١٩٨١(الموصى بھا الركابي وعبد الجبار 
ن قب''ل ـامض الھيوم''ك المص''نع م''ــــــ''ـت''م اس''تخدام ح      

   -:، ويتكون من )    German Leonar Dite( شركة 
 
1- Humic and falvic acid:( 1>18%W/V ). 
2- Organic matter :            ( 16.5 % ) 

)K20  : (3%)(3- Potassium :                      
4- Iron (Fe) :                       ( .,3 % )  
5- PH :                                 ( 9-10.5 ) . 
6 – Density :                        ( 1.12 Kg/L ). 

  
  

/ م'ل  ٢( وتم رشه على المجم'وع الخض'ري وبتركي'ز      
   -:وبأربع معامWت مختلفة في عدد الرشات )  لتر

  

ث����tث  -٤رش����تان  -٣رش����ة واح����دة   -٢ب����دون رش  -١
  رشات 

  

)  ي'''''''ونغرين ( كم'''''''ا واس'''''''تخدم الس'''''''ماد ال'''''''ورقي      
          K=20,P=20,N=20المتعادل

  

وب'أربع مع'امWت ) لت'ر/غم٢( بتركيز  افتهـــإضحيث تمت 
  -:ايضاً 
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  بدون رش      -١
  دة  رشة واح -٢
  رشتان       -٣
  .ثtث رشات  -٤

  
  

  
   -:وتمت دراسة الصفات التالية 

  

    .)النبات / سم ( رقة طول الو -١
  .)ملم (عنق البصلة  -٤   -٢
 .)نبات ال/ ورقة ( عدد ا=وراق  -٣
  .)غم ( وزن البصلة  -٥  -٤
 .)سم ( رقة عرض الو -٥
 .)مرز / كغم ( الحاصل الكلي  -٦  -٦

  
 إحص'''ائيدام برن'''امج نظ'''ام نف'''ذت التجرب'''ة باس'''تخ      

Genstat 32  تصميـــــــم باستخدام )CRD. (  
  

  النتائج والمناقشة
  )نبات / سم(ـ طول الورقة ١

  

ھناك تأثير معنوي  إن) ١- شكل(بينت نتائج الدراسة       
اد ــــيومك والسمــامض الھـــح افةــ�ضواضح نتيجة 

دة طول اــــولرشه واحده في زي) بوتغرين ( الورقي 
ثWث (تليه المعامWت ) سم  ٦٩.٨٧( الورقة حيث بلغ 

ا ـد1تھــث بلغت معـــحي) رشات ، رشتان ــ بدون رش 
على التوالي ) سم  ٥٢.٢سم  و  ٥٨.٩سم ،  ٦٠.٣ (
تأثير حامض الھيومك  إلىوقد يعزى السبب ) ١-جدول(

لكونهُ مصدراً للعناصر الصغرى والكبرى الضرورية 
ويزود التربة بالدبال الذي يحسن من لنمو النبات 

خواصھا الفيزياوية والكيمياوية بزيادة قدرتھا على 
امتصاص الماء وا1حتفاظ به كما يعمل على زيادة 
النشاط الحيوي ل�حياء ألمجھريه ويعطي محصو1ً عالي 
ألجوده ، كما ويزيد من الفعاليات الحيوية ورفع معدل 

دود العناصر  إلى نمو النباتات وربما يرجع السبب
الغذائية التي يتكون منھا السماد الورقي في زيادة عدد 

 واDنزيمية وحجم الخWيا نتيجة لزيادة الفعاليات الحيوية
  .داخل النبات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  ) ملم (ـ عرض الورقة ٢

  

تفوق معامله  إلى )٢-الشكل(الدراسة تشير نتائج       
واحده على جمع معامWت  الرش لحامض الھيومك ولرشه

( تليھا المعامWت ) ملم  ١٤٦,٤( الدراسة حيث بلغ 
،  ١١٨,١( حيث بلغت معد1تھا ) رشتان ، ثWث رشات 

على التوالي وأنخفض عرض الورقة معنوياً إلى )  ١٠٣,٤
وقد يرجع ) ١-الجدول() ملم  ٩١,٩(أدنى عرض لھا بلغ 

يُعد من أھم  السبب إلى ارتفاع معدل النمو الخضري وھو
صفات أوجه النشاط الحيوي وھو محصله التفاعل بين 

 ١٩٨٤مطر ، ( عوامل البيئة والتركيب الوراثي للنباتات 
(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) نبات / ورقه (ـ عدد ا8وراق ٣

  

تفوق معاملة إضافة الھيومك ) ٣-الشكل(بينت نتائج       
Dوراق حيث والسماد الورقي معا ولرشتان في زيادة عدد ا

رشة ( ھا المعامWت ــــــتلي) نبات / ورقة  ١٠.٤٢(بلغت 
)  ٩.٢،  ٩.٣(حيث بلغت معد1تھا ) واحده ، ثWث رشات 

ي ـــــدد اDوراق معنوياً فــعلى التوالي فيما انخفض ع
وقد ) ١- جدول() نبات / ورقة  ٥.٩( معاملة المقارنة إلى 

ية في النباتات ورفع يرجع السبب إلى زيادة الفعاليات الحيو
معدل امتصاص العناصر الغذائية وذلك يؤدي إلى زيادة 
نمو النباتات وبالتالي زيادة عدد اDوراق في النبات كما 
وقد يعزى السبب إلى مايحويه السماد الورقي من عناصر 
غذائية تؤدي إلى زيادة النمو الخضري في النباتات 

  . وبالتالي زيادة أجزائھا الخضرية 
  

) ملم (ـ عنق البصلة ٤  
  

انه لم تظھر فروقات ) ٤-شكل( لوحظ من الدراسة      
معنوية في صفة عنق البصلة Dي من المعامWت 

معامله  المستخدمة في الدراسة حيث بلغ اعلى معدل لھا في
   .)١-جدول( ،) ١١.٤٨(المقارنة بلغ 
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سـيطرة رشة واحــدة رشـتان ثالثة رشات LSDp>0.05

سم
ة 
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ل ا
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  تأثير المعامtت في طول الورقة :١-شكل

10
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60
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110
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سـيطرة رشة واحــدة رشـتان ثالثة رشات LSDp>0.05

سم
ة 

رق
لو

ض ا
عر

 

  الورقة عرضتأثير المعامtت في  :٢-شكل

 تأثير حامض الھيومك والسماد الورقي في بعض الصفات المقدرة: ١-جدول
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الي تراكم وربما يرجع السبب إلى تقزم النبات وبالت      
المواد الغذائية في تلك المنطقة مما يؤدي إلى زيادة قطر 

 الداخلةعنق البصلة أو بسبب دور العناصر الغذائية 
السماد الورقي   أوضمن توليفة الحامض العضوي 

المستخدم في الدراسة اللذان لھما الدور الكبير في بناء 
 Dخرىاالنبات  أجزاءالمواد الكاربوھيدراتية ونقلھا إلى 

مسبباً زيادة في حجم الجز النباتي وھذا ما يتفق مع ما 
عند زيادة )  ١٩٨٢(  وآخرونالھباشة  إليهتوصل 

إلى زيادة في قطر  أدى المغذيةالنتروجين في المحاليل 
  .الخضرية للنبات   واDجزاءالساق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ) غم (ـ وزن البصلة ٥
  

واحده معنويا  لمرةمعاملة الرش  تفوق الدراسةبينت       
 اد الورقي على جميع المعامWتــومك والسمــبالھي

) غم  ١٩.٩٩( حيث بلغ معدل وزن البصلة ،)٥- شكل(
لغ ــث بـــمعنويا حي المقارنةبينما أنخفضت معاملة 

وربما يرجع السبب إلى ) ١-جدول()  غم ١٠(معدلھا 
الھيومك أو في حامض  الموجودةدور العناصر الغذائية 

السماد الورقي المستخدمان في الدراسة وتوليفة  
وتأثيرھا ا1يجابي في عملية  الداخلةالعناصر الصغرى 

التمثيل الضوئي متمثله في زيادة المساحة السطحية 
ادة تصنيع المواد مؤدياً ذلك إلى زي الورقية

فضWً عن الدور بعض العناصر ومنھا  ةالكاربوھيدراتي
م والفعال ومساھمته في انتقال نواتج المواد البورون المھ

بعميلة التمثيل الضوئي من أماكن تصنيعھا إلى  المصنعة
 الثمرةخزنھا ومنھا الثمار مسبباً بذلك زيادة وزن  أماكن

)1991,Melton and Dufault (،) ضاحي ومؤيد أبو، 
١٩٨٨(.     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )  ٢م/ كغم(ـ وزن الحاصل الكلي ٦

  

تفوق معامله الرش بحامض الھيومك  التجربةبينت       
والسماد الورقي ولرشه واحده تفوقاً معنويا على المعامWت 

) كغم  ٢٠.١(حيث بلغ معدل وزن الحاصل  اDخرى
ي معامWت الرش ـــاً فــــــوأنخفض معدل الحاصل معنوي

،   ٧.٨( حيث بلغت معد1تھا ) لرشتين ـ ولثWث رشات ( 
التي بلغ  المقارنةعلى التوالي مقارنة بمعاملة ) م كغ ١١.٥

وقد يرجع ) ١(الجدول ) كغم  ١٥.٥(معدل الحاصل منھا 
السبب عن تأثير الحامض المضاف والسماد الورقي في 

قد يعزى السبب إلى دورھا ا1يجابي في  أوالحاصل الكلي 
إلى  با�ضافة ةالفيزيائية والكيمياوي التربةتحسين صفات 

الدقيقة بالتربة وتجھيز النبات  اDحياءا بواسطة تحللھ
 إيجابيالذي ينعكس بشكل  الضروريةبالعناصر المغذية 

 اتفقتفي زيادة حاصل النبات الواحد والحاصل الكلي وقد 
الذين أشاروا ) Pang and Letey,2000(ھذه النتائج مع 

الورقية وتأثيرھا  واDسمدة العضويةإلى دور الحوامض 
ة ل الكلي من خWل تجھيزھا بالعناصر الغذائيفي الحاص

النتروجين  ةالضرورية للنبات وخصوصاً جاھزي
  .والبوتاسيوم 

 الورقيةفتوفر النايتروجين يؤدي إلى زيادة المساحة       
وھذا بدوره يزيد من فعالية التمثيل الكاربوني وتصنيع 

1ً في المواد الكاربوھيدراتية كما يلعب البوتاسيوم دوراً فعا
تحسين صفات النمو الخضري للنبات فضWً عن دوره في 

في اDوراق إلى أماكن خزنھا في  المصنعةنقل  المواد 
  . الثمار 

  
  
  
  
  

 وزن الحاصل وزن البصلة عنق البصلة ا8وراقعدد  عرض الورقة
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  :ا=ستنتاجات
  

بينت  الدراسة أن أفضل النتائج  تم الحص'ول عليھ'ا  -١
م''''ن خ''''Wل رش المحص''''ول بح''''امض الھيومي''''ك 

 .رشة واحدة) يوغرين(والسماد الورقي
عملي''ة رش المحص''ول بح''امض الھيومي''ك والس''ماد  -٢

ال'''ورقي أثبت'''ت كفاءتھ'''ا لكونھ'''ا طريق'''ة اقتص'''ادية 
 وس''ھلة  التنفي''ذ ويمك''ن أن تس''تخدم كب''ديل ل�س''مدة

 .الكيمياوية
  

  المصادر العربية 
   

دلي�ل تغذي�ة .1988 ،ضاحى ، يوسف محمد  ومؤي�د الي�ونس بوأ ـ١
.                                                                                                                        الى والبح�ث العلم�ى وزارة التعليم الع� .جامعة بغداد .النبات 

  .   العراق -مطبعة جامعة الموصل 
. ـ تغذي'''ة النب''ات التطبيق'''ي  ١٩٨٩ ،الص''حاف ، فاض''ل حس'''ين-٢

 ٢٥٩. لي والبح''ث العلم''ي وزارة التعل''يم الع''ا. جامع''ة بغ''داد 
  .صفحة

إنتاج .  ١٩٨١ـ الركابي ، فاخر حمد وعبد الجبار جاسم المشعل ، ٣
وزارة التعل'''يم . مؤسس'''ة المعاھ'''د الزراعي'''ة الفني'''ة . الخض'''ر 

  .العالي والبحث العلمي ـ العراق 
. ـ'ـ مب'ادئ تغذي'ة النب'ات  ١٩٨٤ ،ـ النعيمي ، س'عد هللا نج'م عب'د هللا٤

  . جامعة الموصل  كلية الزراعة ــ
حازم عبد العزيز محمود و فيصل جمي'ل ، ـ الھباشة ، كمال محمد ٥

أس''تجابة التزھيروحاص''ل ب''ذور البص''ل ل''بعض . ١٩٨٢،ثاب''ت
مجل''ة البح''وث الزراعي''ة . الم''واد الكيمياوي''ة والمنظم''ة للنم''و 

  .26 -  17) : 2( 1والموارد المائية 
لمخص''''بات ت''''أثير ا.  ٢٠٠٤ ،ـ'''' عل''''ي ، حم''''دان ورج''''اء حس''''ين٦

)  الطماط''''''''ة (العض''''''''وية ف''''''''ي نم''''''''و ش''''''''تول البن''''''''دوره 
Lycopericon esculentum mill    دراس''ة . وأنتاجھ''ا

دبل'وم ـ'ـ كلي'ة الزراع'ة ـ قس'م عل'وم البس'تة ـ'ـ جامع'ة دمش'ق ـ 
  . سوريا 

النبات'''ات  .1988،د ، س'''امي ھاش'''م ومھن'''د جمي'''ل محم'''ودمجي''' -٧
 –علم'''ي وا1عش'''اب العراقي'''ة ب'''ين الط'''ب الش'''عبي والبح'''ث ال

 –مرك'''ز بح'''وث عل'''وم الحي'''اة مجل'''س البح'''ث العلم'''ي بغ'''داد 
  . العراق 

ت'أثير الض'ف وفت'رات الجن'ي عل'ى .  ١٩٨٤ـ مطر ، أحم'د عب'يس ٨
. ص'فات النم''و الخض''ري وكمي''ة ونوعي'ة الحاص''ل ف''ي البامي''ا 

  . رسالة ماجستير ــ كلية الزراعة ــ جامعة بغداد 
محم'د وك'ريم  ص'الح ـ مطلوب ، عدنان ناصر وعز الدين س'لطان ٩

إنتاج الخض'روات ـ'ـ الج'ز الث'اني ـ'ـ مديري'ة .  ١٩٨٩ ،عبدول
دار الكتب للطباعة والنشر ــ جامعة الموصل ـ'ـ وزارة التعل'يم 

  .العالي والبحث العلمي ــ جمھورية العراق 
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