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 انقر هنا
يمحل  

7201  
المجلة العراقية لدراسات 

ءالصحرا  

EVALUATION OF SOME CARAWAY CULTIVARS 

PERFORMANCE USING TERNARY PLOT AND AMMI BIPLOT 

TECHNIQUE 

زياد محمد عبد 

قالرزا  

1 

يمحل انقر هنا  
7201 نمجلة زراعة الرافدي  استجابة النارنج والليمون الحامض والعنب والزيتون لإلصابة بنيماتودا  

 Tylenchulus semipenetrans Cobb,1913 الحمضيات
سهبة هاشم يون  

2 

يمحل انقر هنا  
7201 مجلة األنبار للعلوم  

ةالزراعي  

تأثير الرش بحامض الهيومك والحديد في بعض صفات نمو وحاصل صنفين 

 .Solanum tuberosum L من البطاطا
يحسين عواد عدا  

3 

يمحل انقر هنا  
7201 مجلة األنبار للعلوم  

ةالزراعي  
يحسين عواد عدا .Cucumis sativus L الفعل الجيني وقوة الهجين في نبات الخيار  

4 

يمحل انقر هنا  
7201 مجلة األنبار للعلوم  

ةالزراعي  

اختبار هجن ثالثية من قرع الكوسة لقابلية االئتالف والفعل الجيني وقوة 

X الهجين ) ساللة (فاحص   
يحسين عواد عدا  

5 

ةمحلي انقر هنا  
7201 مجلة االنبار للعلوم  

ةالزراعي  

مض الهيومك في نمو وحاصل تأثير إضافة سماد الدواجن المصنع والرش بحا

سصنفين من الخ  
يحميد حمدان العل  

6 

 انقر هنا

ةمحلي  

7201  
مجلة االنبار للعلوم 

عدد خاص  –الزراعية 

ربالمؤتم  

Kelpak تأثير الرش بمضاد االكسدة ومستخلص الطحالب البحرية في بعض  

.صفات النمو والمحتوى المعدني لشتالت اليوسفي صنف كليمنتاين  

  

ثامر حميد 

وفالح حسن   رجه

 عبدهللا

7 

 انقر هنا

ةمحلي  

7201  

Journal Of Kirkuk 

University For 

Agricultural Sciences 

Effect of Water pressure in drip irrigation and potato 

cultivars (Solanum tuberosum L.) in growth, yield and 

qulity under fall season conditions in Kirkuk Governovate 

  

حعمر هاشم مصل  

8 

https://iasj.net/iasj/download/1232145836c40466
https://magrj.mosuljournals.com/
https://www.iasj.net/iasj?func=search&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj/article/129085
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=
https://www.iasj.net/iasj/article/140939
https://www.iasj.net/iasj/article/140939
https://www.iasj.net/iasj/article/140939
https://www.iasj.net/iasj/article/140939


ةمحلي انقر هنا  
7201 مجلة االنبار للعلوم  

ةالزراعي  

CPPU تأثير الرش بمنظم النمو Oligo-X ومستخلص الطحالب البحرية  في  

 (.Citrus aurantium Lبعض صفات نمو اصل النارنج )

اثير محمد اسماعيل 

يالجناب  

9 

 انقر هنا
ةمحلي  

7201  ANBAR JOURNAL OF 

AGRICULTURAL 

SCIENCES 

Effect of spraying with seaweed jump start and 

phosphorous fertilizing on growth and yield of two spinach 

varieties 

علي عمار 

لاسماعي  

10 

 انقر هنا

ةمحلي  

7201  

مجلة االنبار للعلوم 

ةالزراعي  

تقدير بعض المعالم الوراثية بالتضريب التبادلي في الخيار االنثوي الخاص 

ةبالزراعة المحمي  

  

معاذ محي محمد 

يشريف العبدل  

11 

 انقر هنا

ةمحلي  

7201  

مجلة العلوم الزراعية 

ةالعراقي  

دراسات كمية على مرض البياض الزغبي على البصل واثر ذلك على نمو 

توحاصل البذور في منطقة اعالي القرا  

  

معاذ محي محمد 

يشريف العبدل  

12 

 انقر هنا
ةمحلي  

7201  
مجلة االنبار للعلوم 

ةالزراعي  

Orgevit تأثير التسميد األرضي بالـ Reef PlantCare والرش بالـ  في  

اطق المحتوى المعدني لشتالت الزيتون صنف أشرسي النامية في المن

ةالصحراوي  

راحمد فتخان زبا  

13 

ةمحلي انقر هنا  
7201 مجلة الفرات للعلوم  

ةالزراعي  

تأثير نوع الوسط والمدعم ومستوى اللقاح في بعض الصفات النوعية 

 .  Pleurotus sapidus للفطر
طموفق مزبان مسل  

14 

ةمحلي انقر هنا  
7201 مجلة االنبار للعلوم  

ةالزراعي  

أثر التسميد بمخلفات نخيل التمر في بعض صفات نمو وحاصل الخيار تحت 

ةالبيئة المحمي  
طموفق مزبان مسل  

15 

ةمحلي انقر هنا  
7201 مجلة االنبار للعلوم  

ةالزراعي  
دمحمود شاكر احم  ficus nitida .L تأثير شدة الضوء ونوع العقل في قدرة التجذير  

16 

  

 

https://www.iasj.net/iasj/download/7dc09020240cb178
https://www.iasj.net/iasj/article/129084
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