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 الخالصة

, اسااااتتمم م اااامعا اللعاوات الت ااااوا عة 2019الى  2018قضاااااح الحولجة ل من  م  /نفذت هذه التجربة في محافظة كركوك 

 Split Plot design in -Split-Split)الم  اااااالة وبكررة مكر ات  -الم  اااااالة –الكام ة  وحساااااا  نظاع اللعش الم  اااااالة 

.RCBD),  ,في حع  كان  الكالث متنالت البذا ,وقن كان التامم االول مواوعن الح ااااااات, عما التامم الكاني متامرت المكافحة

, وب غ او ى نساابة %39،48اظهرت ال تا ج ان او ى نساابة لرو اك كانع و ن الح ااة الرابتة  .التامم الرابش السااماا التضااو 

% وبذلك 17.56%, وعوعى متوسااا الح ااة االولى او ى نساابة برومع  15.57ل اافة نساابة الماا  الجافة و ن الح ااة االولى 

مفوقع و ى جمعش الح ااات, ااااات نساابة اقو اك والماا  الجافة ونساابة البرومع  برا مبعنات اقانال مت ولات وب ىع او ى 

% 39.43رو اك ل مئولة% ل  ااافات المن وساااة و ى التوالي. وب ىع او ى نسااابة 14.70%, 14.25%, 41.72نسااابة لها 

,هذا وااااات نساابة البرومع  الى 1-كىا.ه36% و ن متنل 14.02و ن متنل البذا  التالي, كذلك ب غ او ى نساابة ل ماا  الجافة 

وب ىع  1-ط .هـااـااـااـااـاا80، 40% و ن متنل البذا  التالي نفسه. مأررت مت ولات نسبة اقو اك و ن عضافة السماا بمتنل 14.90

, في حع  كانع عقم نساااااابة  1-ط  ه 80% و ن متام ة 13.91التوالي, واو ى نساااااابة ل ماا  الجافة  % و ى38.93، 36.92

% 52.00، 51.82%. اما بتناخم التوامم جمعتها فلن كانع عكبر نسااااابة لرو اك 14.68ل برومع  و ن متام ة بنون ساااااماا 

( و ى 1-ط .هـــــ80+ 1-كىا.هـــــ36لح ة الرابتة+ ( و)ا1-ط .هـــــ40+ 1-كىا.هـــــ36لمتام تي )الح ة الرابتة+ مبعن+ 

ُشوهن مفوك مت و  و ن متام ة )الح ة  التوالي وبذلك مفوقع مت ولات هامع  المتام تع  و ى جمعش متامرت التناخم الرباوي, 

التوامم  % كأو ى نسبة ل برومع  و ن مناخم جمعش19.96( وب ىع 1-ط .هـااـااـااـااـاا80+ 1-كىا.هـااـااـااـااـااـاا36االولى+ مبعن+ 
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Abstract 

This experiment was carried out in Kirkuk governorate / Hawija district for the period from 

2018 to 2019, using the design of the complete random sectors according to the split-split-split-

split system with three replicates (Split-Split-Split Plot design in RCBD.), And the first factor 

was the dates of the insects, The second factor was control treatments, the third was seed rates, 

while the fourth factor was organic fertilizer. The results showed that the highest ratio of leaves 

to stems was 39.4% at the fourth stroke, and the highest proportion of the dry matter ratio at the 

first stalk was 15.57%, and the average of the first stalk gave the highest protein ratio 17.56% 

and thus outperformed all the stems, the ratio of leaves to stems increased The dry matter and 

the percentage of protein by spraying weed herbicide were significantly, with the highest 

percentage reaching 41.72%, 14.25% and 14.70% for the studied characteristics, respectively. 

The highest ratio of leaves to stems was 39.43% at the high seeding rate, as well as the highest 

percentage of dry matter 14.02% at the rate of 36 kg.h-1. This increased the protein percentage 

to 14.90% at the same high seed rate. The ratio of leaves to stems was significantly affected 

when adding fertilizer at a rate of 40, 80 tons. h-1 and reached 36.92 and 38.93%, respectively, 

and the highest percentage of dry matter was 13.91% when treating 80 tons h -1, while the lowest 

percentage of protein when treated without fertilizer was 14.68 %. As for the overlapping of all 

factors, the largest ratio of leaves to stems was 51.82, 52.00% for my treatment (fourth seed + 

herbicide+ 36 kg.h-1 + 40 tons.h-1) and (fourth piece + 36 kg.h-1 + 80 tons.h-1 In a row, and thus, 

these two treatments were significantly superior to all quadruple interference factors, a moral 

superiority was seen when treating (first seed + herbicide+ 36 kg. h-1 + 80 tons. h-1) and it 

reached 19.96% as the highest percentage of protein when all the factors studied overlapped. 

 

 المقدمة

 .(1981)التكرلتي وآخرون ,( نبات و في بلولي متمر لز ع عساسات لتىذلة الحعوانات Medicago sativa Lالجع ).لُتن 

م افسة االانال هي واحن  م  عككر التوامم الملعن  إلن اح مح ول الجع، قن ال مو اقولي ل جع المز وع بعيح والح ا ش 

متن وم عة الحش عو اللعش   .)Orloff , 2008و  Wilson)الضا   ال اشئة بتن البذا  لمك  عن مل م م  استرساح نبات الجع

الحل عة المتبش إجراؤها في حلول الجع, ومساها الضا في اللضاح و ى االانال في في مواوعن ام عة محنا  م  التم عات 

متن المبعنات الكعمعا عة المكون الر عسي لمكافحة اآلفات, ومبعنات ( 2008وآخرون  Karagicمراحم متع ة م  نموها )

البتا ما لُسفر متنل البذا  التالي ل جع مبرا عهمعة محنلن متنل البذا  الراع ل ز اوة فى(, 2009اقانال )شاطي وآخرون , 

م  المتروف عن .(2011وآخرون ,Calvinو  الاا  الى ة ، وانخفاض الكت ة الحعولة لرانال الضا   ، بزلاا  ككافة الجع )

 .(2016وآخرون )  Haklإرراح التربة بالمواا التضولة لحس  طبعتة نمو ال بات المز وع، وبالتالي متزلز إنتاجعة المحاصعم 

لك  في ظروف التراك لا نجن ا اسات مجمش بع  هذه التوامم ومنى مأرعرها و ى ال فات الجع ال ووعة لذلك اجر  هذا 

 البحث.
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 مواد وطرق العمل

قضااااح الحولجة قرلة الماحوا لموسااامع  م  ومر المح اااول وهما الخرلفي والربعتي /نفذت هذه التجربة في محافظة كركوك 

الم  ااالة وبكررة  -الم  ااالة –, اساااتتمم م ااامعا اللعاوات الت اااوا عة الكام ة  وحسااا  نظاع اللعش الم  ااالة 2019-2018ل من  

 الر عساااعة وبتنها المبعنات الكعمعا عة,عخذت الح اااات االلوا   ,( Split Plot design in RCBD-Split-Split.)مكر ات 

لومات بتن الـاااااز اوـاااااـاااااة    88التامم االول كان مواوعن الح ات التي ما فعها حش المح ول الت في  ل تجربة, )الح ة اقولـاااااى 

بتن الح ة  لومات   45, الح ة الكالكـااة 18/2/2019لومات بتن الح ة اقولـااى وبتأ لخ  60, الح ة الكانعـااة  18/12/2018وبتأ لخ 

لومات بتن  44,الح ة الخامسة  17/5/2019لومات بتن الح ة الكالكـاااة  وبتأ لخ  44, الح ة الرابتة   3/4/2019الكانعـاااة وبتأ لخ 

(, عما التامم الكاني فكان متامرت المكافحة وهي )بنون مبعن , مبعن( وكانع في االلوا   1/7/2019الح ااااااة الرابتة  وبتأ لخ 

التامم الرابش كان  ( واصبحع في االلوا  محع الكانولة,1-كىا هـاا 36,  24, 12تامم الكالث كانع متنالت البذا  )الالكانولة, 

, محع الكانولة -( و وضتع في االلوا  محع 1-ط  هـااااااا 80, 40 بنون سماا,) السماا التضو  م ن ه مخ فات المواشي,

المتخ اااااا بمكافحة  Fusiladeفعوااللن  كان المبعن، 2( ع4×  4بأبتاا ) 2( ع16)وكانع مسااااااحة الوحن  التجرلبعة الواحن  

1-هـااااااا 3سا 750االانال  فعتة االو اك )حس  التركعز الموصى به م  قبم ال ركة( بملنا 
 Bentazonمبعن ب تواان  , و 

  Bentazoneمتخ اااا بمكافحة االانال ورلضاااة االو اك )حسااا  التركعز الموصاااى به م  قبم ال اااركة( الماا  الفتالة 

rotundifolia Malva  . م  عبرا االانال التي مواجنت في حلم التجربة هي الخباا1-.هـ3سا 3000%بملنا 48مركعز 

Lالك ىان , SilybummarianumL البربع ,Portulaca oleracea Lالح عان , Sorghum 

Lhalepense .   وباسااااااتخناع طرللة الز اوة نكرات بالعن وُنععع بعبلة خفعفة م  التربة  20/9/2018ممع الز اوة بتا لخ

حسااا  الكمعة الموصاااى بها  NPKساااا(, سااامنت ع ض التجربة قبم الز اوة بالساااماا المرك   2-1.5وو ى ومق لا لتجاوا )

  5% و ما اساتخناع الم جم في وم عة الحش و ى ا مفاع  15 – 10ال بامات بتن ب وغ نسابة التزهعر فعها , ما حش 1-هكىا.  200

 .سا م  سعح التربة حعث لسمح هذا اال مفاع ل  بامات باستتاا  نمو ال بامات ب كم عسرع 7 –

 النتائج والمناقشة:

 ألوراق %:المئوية ل نسبةالصفة 

رو اك, لذلك فان ا اسااة المئولةل ساابة ال بات الت في م  المواا الىذا عة المهضااومة والاا  ه اك ورقة طرالة بع  محتوى ال

هذه ال فة متن و ى نالة م  االهمعة حعث انها متعي مؤشرات و ى جوا  الت ف ال امج, ومتأرر هذه ال سبة بالككعر م  التوامم 

(. 2014كالتسمعن ومرح ة حش المح ول ومتنل البذا )محمن , م ها و ارعة متمكم بال  ف وم ها وم عات خنمة المح ول 

( مأرعر الح ات والمبعنات ومتنالت البذا  مش السماا التضو  باإلضافة الى جمعش التناخرت ، نرحظ م  1لوضح الجنول)

% والتي لا 39.48رو اك كانع في او ى ماهي و عه و ن الح ااااة الرابتة وب ىع المئولة ل  ساااابةالمتوسااااعات الح ااااات ان 

و اك الى اانى مسااااتوى و ن المئولة لر  ساااابةال%، في حع  انخفضااااع 38.54مخت ف مت ولات و  الح ااااة الكانعة التي كانع 

%، قن لكون الساااب  في  لك هو الظروف الم اخعة المرافلة ل مو نبامات الح اااة اقولى 33.85متوساااا الح اااة اقولى وكان 

. مأررت هذه ال اااافة برا مبعنات اقانال مت ولات وب غ او ى (Marten  ,1990و  Sheafferبالملا نة مش باقي الح ااااات )

% في المتام ة المنن ة, ه اك ووامم   عسااعة مساااها في منني 32.16%, في حع  انخفضااع الى 41.72نساابة لهذه ال اافة 

ذا ككعر عسرع في السعلان م ه جوا  و ف البلول وهي في اقساس االنخفاض في نسبة اقو اك والاا  مركعز جنا  الخ عة وه

( نرحظ مأرر صااااافة 1في اقو اك, لذلك فأن كم مفوك مت و  لهذه ال ااااافة هو الاا  في جوا  الت ف. وم  بعانات الجنول )

 1-كىا.هـااـااـااـااـاا36% و ن متام ة 39.43رو اك و ن متوسعات متنالت البذا ، فب ىع او ى نسبة لهذه ال فة المئولة ل سبة ال

سماا التضو  والتي 1و ى ك تا المتام تع  المرافلتع  لها. لضا الجنول ) والتي مفوقع ( ون  ووامم وم  بع ها متوسعات ال

، 36.92سج ع  1-ط .هـاااااـاااااـاااااـاااااـااااا80، 40ف رحظ ان عضافة السماا بمتنل ال سبة المئولة لرو اك عررت مت ولات في صفة 

 اافة و ن متام ة بنون سااماا. ومش اول التناخرت الك ا عة في % و ى التوالي في حع  كانع اقم نساابة مت ولة لهذه ال38.93

% ل متامرت )الح ااة 44.08، 43.40، 43.40( نرحظ ان او ى نساابة لرو اك كانع بتناخم الح ااات والمبعنات 1جنول )

نالت البذا  فلن الكانعة+ مبعن(، )الح ااااااة الكالكة+ مبعن( و)الح ااااااة الرابتة+ مبعن( و ى التوالي. اما بتناخم الح ااااااات مش مت
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ـــ36% في متام ة )الح ة الرابتة+ 42.96إلى ال سبة المئولة لرو اك ا مفتع  ـ ـ ( وبذلك مفوقع مت ولات و  جمعش 1-كىا.هـ

سماا التضو  عرر  لك في هذه ال فة وانخفضع الى 1متامرت هذا التناخم. وم  الجنول ) ( نرحظ بتناخم الح ات مش ال

% و ن متام ة )الح ااة 40.86نساابة المئولة لرو اك  ااة اقولى+ بنون سااماا(, و وصاا ع او ى % و ن متام ة )الح32.55

( و)الح ة الرابتة+ 1-ط .هـاااـاااـاااـاااـااا80( والتي لا مخت ف مت ولات و  متام تي )الح ة الكانعة+ 1-ط .هـاااـاااـاااـاااـاااـااا80الرابتة+ 

( ان او ى نسبة لرو اك كانع و ن 1في جنول ) (. وبتناخم المبعنات الكعمعا عة مش متنالت البذا  ف رحظ1-ط .هـااـااـااـااـااـاا40

% في حع  انخفضع الى اقم ما لمك  في متام تي )بنون مبعن+ 44.72( والتي ب ىع 1-كىا.هـاااااـاااااـاااااـاااااـااااا36متام ة )مبعن+ 

ـ12 ـ ـ ـ ـ ـ24( و)بنون مبعن+ 1-كىا.هـ ـ ـ ـ ـ ـ % و ى التوالي. والتناخم الك ا ي اآلخر هو بع  30.98، 31.36( وكانتا 1-كىا.هـ

( وقن عرر مت ولات متامرت التناخم في هذه ال ااااافة وب ىع او ى نسااااابة لرو اك 1المبعنات والساااااماا التضاااااو  في جنول )

(, وقن لكون سب   لك هو او  المبعنات في مكافحة اقانال ال امعة مش 1-ط .هـااااـااااـااااـااااـاااا80% و ن متام ة )مبعن+ 43.94

لى السااماا المتح م في الاا  نمو االو اك ال امجة و  الزلاا  في فتالعة المح ااول, كذلك قن متوا هذه الزلاا  بتأرعر م ااترك ا

 و Wilson)المرسااااااتعماااات والااااا  وااانا االو اك ووااانا االفرع ول تك   لاااك الجاااابعاااات و ى الااااا  نسااااااباااة االو اك 

Burgener,2009(. ( نرحظ اخترف 1وم  نف  البعانات المتواجن  في جنول ) تات لمتامرت مبال ساااااابة المئولة لرو اك

+ 1-كىا.هـاااااااـاااااااـاااااااـااااااا36% في متام ة )41.94مناخم متنالت البذا  مش السماا التضو ، فلن ب غ او ى نسبة لهذه ال فة 

ـ80 ـ ـ ـ ـ ـ36% و ن متام ة )36.89وكانع ال سبة المئولة لرو اك ( وو ى التك  م   لك انخفضع 1-ط .ه ـ ـ ـ ـ ـ + 1-كىا.ه

( إال ان هذه المتام ة اخت فع جذ لات و  1-كىا.هـااـااـااـااـااـااـاا36نالت بذا  والعة )بنون سماا( و ى الرنا م  ا اوة الجع بمت

( مناخم ووامم الح اااااااات مش المبعنات 1قرل تها المتفوقة مت ولات و  كم التناخم. ومش اول التناخرت الكررعة في جنول )

( وب ىع 1-كىا.هـاااااـاااااـاااااـاااااـاااااـااااا36+ مبعن+ والبذا  عررت في هذه ال فة وب غ او ى نسبة لرو اك و ن متام ة )الح ة الرابتة

% وبذلك مفوقع مت ولات و  جمعش متامرت هذا التناخم باإلضااااااافة الى  لك نرى ه اك نتعجة عخرى لج  االشااااااا   49.53

%، قن لكون السب  24.99( التي سج ع اانى نسبة كانع 1-كىا.هـااـااـااـااـااـااـاا12العها وهي متام ة )الح ة اقولى+ بنون مبعن+ 

نبامات هذه المتام ة الم خفضااااااة مت ولتها هو ونع مر مة الظروف البعئعة ونموها مش نبامات اقانال المرافلة في ق ة او اك 

نتعجة ونع وجوا المبعن وق ة متنل البذا  لذلك انخفضاااع هذه ال سااابة. وبتناخم الح اااات مش المبعنات والساااماا التضاااو  في 

( و)الح ة الرابتة+ مبعن+ 1-ط .هـــــــ80رت )الح ة الكالكة+ مبعن+ ( مبع  ان اكبر نسبة لرو اك كانع في متام1جنول )

ـ40 ـ ـ ـ ـ ـ ـ80( و)الح ة الرابتة+ مبعن+ 1-ط .ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ % و ى الترمع ، وبذلك 66.41و 41.42، 45.02( وب ىع 1-ط .ه

ـ80مبعن+  مفوقع هذه المتامرت مت ولات و  جمعش متامرت هذا التناخم باستك اح متام ة )الح ة الكانعة+ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (. اما 1-ط .ه

( فلن مبع  ان اكبر نسبة لرو اك كانع و ن متام ة )الح ة 1بتناخم الح ات مش متنالت البذا  والسماا التضو  في جنول )

ـ36الرابتة+  ـ ـ ـ ـ ـ ـ40+ 1-كىا.ه ـ ـ ـ ـ ـ (، ان مر مة الظروف البعئعة المرافلة ل مو ال بات مش الز اوة الككعفة وبوجوا 1-ط .ه

لسماا التضو  قن لنفش افرع ال بات الى مكول  ونا او اك ككعر قعاسات باقفرع الموجوا  في نبامات المتامرت االخرى. في ا

( نفساااااه ومش مناخم المبعنات والبذا  مش الساااااماا التضاااااو  نرحظ ان او ى نسااااابة لهذه ال ااااافة كانع مش متام ة 1جنول )

% وبذلك مفوقع مت ولات و  باقي المتامرت وانخفضع هذه 47.82( وب ىع 1-ط .هـــــ80+ 1-كىا.هــــــ36مناخم)مبعن+ 

+ بنون سماا( وب ىع 1-كىا.هـااااـااااـااااـااااـاااا24ال سبة في ون  متامرت لك  انخفضع الى اقم ما لمك  في متام ة )بنون مبعن+ 

بمنى مأرعر هذا  ( والخاص1%. وبتناخم ووامم الن اساااااااة جمعتها مكون التناخم الرباوي والموجوا في جنول )28.67

+ 1-كىا.هـاااـاااـاااـاااـااا36% لمتام تي )الح ة الرابتة+ مبعن+ 52.00، 51.82وب ىع نسبة مئولة لرو اك التناخم في فلن عكبر 

( و ى التوالي وبذلك مفوقع مت ولات هامع  المتام تع  و ى 1-ط .هـــــ80+ 1-كىا.هـــــ36( و)الح ة الرابتة+ 1-ط .هـــــ40

 متام ة مناخم. 90رباوي والبالىة التناخم الجمعش متامرت 
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 .%نسبة االوراق  في( تأثير الحشات والمبيدات الكيميائية و معدالت البذار والسماد العضوي مع تداخالتها 1جدول )

متوسطات  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى المبيدات الكيميائية المكافحة

 b 43.33 a 43.40 a 44.08 a 39.73 b a 41.72 39.06 معاملة بالمبيدات 

 d 33.76 c 28.53 d 34.87 c 35.00 c b 32.16 28.64 غير معاملة )مدغلة(

متوسطات  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى معدالت البذار معدالت البذار

 i 29.93 c-e 37.63 d-f 36.95 d-f 36.50 fg 35.46 c 35.29 1-كغم  ھ 12

 gh 34.07 cd 38.13 h 32.96 bc 38.96 fe 36.37 b 36.92 1-كغم  ھ 24

 c-e 37.55 b 39.88 d-f 36.49 a 42.96 b 40.27 a 39.43 1-كغم  ھ 36

متوسطات  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد العضوي السماد 

 j ef 56.44 hj 53.68 de 57.22 gh 54.98 c 34.97 32.55 بدون سماد

 ij  38.94 bc gi 34.64 ab 40.34 de 37.32  b 36.92 33.34 1-طن ھـ 40

 gf 35.67 ab 40.25 cd 38.08 a 40.86 ab 39.80 a 38.93 1-طن ھـ 80

  d 33.85 ab 38.54 c 35.47 a 39.48 b 37.36 متوسطات الحشات

تداخل المبيدات  الحشات 

مع معدالت 

 المبيدات  البذار
معدالت 

 البذار
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى

ت 
معاملة بالمبيدا

الكيميائية
 

كغم   12

 1-ھ
gi 34.88 c 42.08 c 42.52 de 39.00 df 37.65 c 39.23 

كغم   24

 1-ھ
d 39.37 c 42.23 c 42.79 bc 43.72 df 37.99 b 41.22 

كغم   36

 1-ھ
c 42.94 b 45.67 c 41.91 a 49.53 bc 43.56 a 44.72 

غلة(
غير معاملة )مد

 

كغم   12

 1-ھ
m 24.99 ik 33.17 k 31.39 ij 34.00 ik 33.26 e 31.36 

كغم   24

 1-ھ
l   28.76 ij 34.03 m 23.12 hj 34.22 gi 34.76 e 30.98 

كغم   36

 1-ھ
jk 32.16 ij 34.08 k 31.08 fh 36.40 eg 36.97 d 34.14 

تداخل المبيدات  الحشات 

مع السماد 

 العضوي
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد العضوي المبيدات

معاملة 

ت 
بالمبيدا

الكيميائية
 ji 36.46 ed 41.48 df 40.11 df 40.50 gi 38.01 c 39.32 بدون سماد 

 eg 39.81 bc 43.48 ed 41.42 a 45.59 fg 39.22 b 41.90 1-طن ھـ 40

 df 40.89 ab 45.02 a 45.68 a 46.15 cd 41.97 a 43.94 1-طن ھـ 80

غير معاملة 

غلة(
)مد

 mn 28.60  31.39 l  n 27.24 k 33.95 31.95    l f 30.63 بدون سماد 

 n 26.87  jk 34.41 n 27.87 jk 35.10 jk 35.41 e 31.93 1-طن ھـ 40

 lm 30.45 jk 35.47 lm 30.48 jk 35.57 hi 37.63 d 33.92 1-طن ھـ 80

 %.النسبة المئوية لألوراق  ( والخاص بصفة1تابع جدول )

 الحشات 



 ــــــــــــــ 1202 (2العدد ) (12المجلد ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 

153 
 

معدل 

 البذار
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد العضوي

تداخل البذار مع 

 السماد العضوي

كغم   12

 1-ھ

 rt 31.44 kp 36.04 kp 35.88 kn 36.67 or 33.83 f 34.77 بدون سماد

 u 28.52 gj 38.07 kn 36.72 in 36.92 lp 35.32 ef 35.11 1-طن ھـ 40

 tu 29.84 ej 38.77 fj 38.26 kp 35.91 hn 37.22 de 45.00 1-طن ھـ 80

كغم   24

 1-ھ

 su 30.35 in 36.92 qs 32.50 mp 35.25 pr 33.41 g 33.69 بدون سماد

 pr 33.57 gm 37.85 rt 31.56 cg 39.97 kp 35.79 d-f 35.75 1-طن ھـ 40

 fj 38.27 ei 39.62 nq 34.81 cd 41.67 ch 39.92 c 38.86 1-طن ھـ 80

كغم   36

 1-ھ

 kp 35.84 ko 36.35 qs 32.65 ch 39.74 gm 37.70 d 36.89 بدون سماد

 gm 37.92 cf 40.92 kp 35.64 a 44.13 cf 40.83 b 39.89 1-طن ھـ 40

 ej 38.89 bc 42.36 ce 41.17 a 45.01 bd 42.26 a 41.94 1-طن ھـ 80

تداخل المبيدات  الحشات 

مع البذار و 

 معدالت البذار المبيدات السماد العضوي
السماد 

 العضوي
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى

ت الكيميائية
معاملة المبيدا

 

 1-كغم  ھ 12

 s-C  34.56 h-o  40.70 f-m  41.65 o-w  36.80 o-w  36.79 e  38.10 بدون سماد

-طن ھـ 40

1 
q-z  35.57 e-k  42.25 d-i  43.57 i-p  39.73 o-v  37.04 de  39.42 

-طن ھـ 80

1 
s-D  34.50 d-j  43.31 e-k  42.35 h-o  40.47 k-r  39.13 cd  40.16 

 1-كغم  ھ 24

 s-B  35.05 g-n  41.39 f-l  41.71 i-p  39.95 r-A  35.41 de  38.70 بدون سماد

-طن ھـ 40

1 
h-o 40.64 f-l 41.87 g-n 41.30 c-g 45.21 p-w 36.53 c  41.11 

-طن ھـ 80

1 
e-k  42.43 d-i  43.43 c-f  45.37 b-e  45.99 f-k  42.02 b  43.85 

 1-كغم  ھ 36

 i-p  39.86 e-k  42.37 o-w  36.98 c-g  44.76 f-l  41.83 c  41.16 بدون سماد

-طن ھـ 40

1 
d-h  44.29 b-d  46.32 j-q  39.38 a  51.82 d-h  44.10 b  45.18 

-طن ھـ 80

1 
c-g  44.67 bc  48.34 ab 49.33 a  52.00 c-g  44.77 a  47.82 

غلة(
غير معاملة )مد

 

 1-كغم  ھ 12

 H-J  28.32 B-H  31.38 F-H  30.11 p-w  36.55 C-H  30.87 h  31.45 بدون سماد

-طن ھـ 40

1 
LM  22.55 t-F  33.88 G- I 29.88 s-E  34.12 u-G  33.60 h  30.81 

-طن ھـ 80

1 
K-M  24.11 s-D  34.24 s-I  34.18 B-H  31.34 r-B  35.31 h  31.84 

 1-كغم  ھ 24

 J-L  25.66 x-G  32.46 K-M  23.28 D-H  30.56 B-H  31.41 I  28.67 بدون سماد

-طن ھـ 40

1 
IK  26.51 t-F  33.82 M 21.83 s-C  34.74 s-B  35.05 h  30.39 

-طن ھـ 80

1 
s-E  34.12 q-y  35.81 K-M  24.25 o-u  37.35 m-t  37.82 g  33.87 

 1-كغم  ھ 36

 z-H  31.83 E-H  30.33 H-J  28.32 s-C  34.73 u-G 33.58 h  31.76 بدون سماد

-طن ھـ 40

1 
A-H  31.55 q-z  35.52 y-H  31.90 p-w  36.45 n-u  37.57 g  34.60 

-طن ھـ 80

1 
v-G  33.12 p-x  36.38 w-G  33.01 l-s  38.02 i-p  39.76 f  36.06 

*األرقام التي لها الحرف نفسه ال تختلف معنويا عن بعضها بحسب اختبار دنكن لكل عامل من عوامل الدراسة وتداخالتها 

 %.5عند احتمال  



 ــــــــــــــ 1202 (2العدد ) (12المجلد ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 

154 
 

 نسبة المادة الجافة% :

( لختا بتأرعر ووامم الن اسة 2ممكم الماا  الجافة الفرك بع  وم عات الب اح والهنع المرمبعة بمتنل التمكعم الضو ي, جنول)

متوسااااعات اال بش مش مناخرمه  الك ا عة والكررعة والرباوي في صاااافة نساااابة الماا  الجافة, ب غ او ى نساااابة لهذه ال اااافة في 

% في حع  كان اقم نساااابة لهذه ال اااافة في الح ااااة الرابتة والتي ب ىع 15.57الح ااااات و ن الح ااااة االولى والتي سااااج ع 

, قن لتوا السااااااب  في مفوك الح ااااااة االولى مت ولات و  باقي Marten  (1990)و  Sheaffer %, هذه ال تعجة مش11.45

 42بأن الاا  الفاصام الزم ي و   .)2012(و آخرون  Minالح اات في صافة نسابة الماا  الجافة هو معابق لما عشاا  علعه  

المكافحة فعتضااااح م   لوع بع  الح ااااات هو االمكم و ن ال ظر في إنتاجعة الماا  الجافة واللعا الىذا عة ل جع. عما في متامرت

% وبذلك مفوقع مت ولا و  متام ة بنون 14.25( عن صفة نسبة الماا  الجافة ب غ او ى  قا لها برا المبعن 2بعانات الجنول)

( عن بز اوة بذو  الجع و ى متنالت 2مبع  م  ا قاع الجنول ). (2011وآخرون )Calvinمبعن, متفق هذه ال تا ج مش نتا ج 

ومفوقع مت ولات و  متام تي بذا  المساااااتوى  1-كىا.ه36% و ن متنل 14.02ب غ او ى نسااااابة ل ماا  الجافة  مخت فة م  البذا 

. مُظهر بعانات (2018وآخرون ) He% و ى التوالي, هذه ال تعجة متفق مش 13.37,  12.96الم خفض والمتوسااا ال ذان ب ىا 

% 13.91التضااو  قن ارر مت ولا في هذه ال اافة وب غ او ى نساابة له( ان التامم الرابش والمتمكم بإضااافة السااماا 2الجنول )

%, وهذا االنخفاض النه 13.07. في حع  انخفض الى اقم ما لكون في متام ة بنون سااااااماا وب غ 1-ط  ه 80و ن متام ة 

Hakl  ( 2016وآخرون)(عنات االانال في جنول مناخم الح اااااااات مش مب تناخرت هو  و  ( نرحظ مفوك مت 2. وعول ال

%, للن اوضاااح الككعر م  الباحكع  عن اساااتتمال مبعنات االانال 16.62لمتام ة التوافق )الح اااة االولى+ مبعن( والتي كانع 

ع  الماا  الجافة,  بامات مؤا  الى مل عم عوناا اقانال ومحسااااااع  مرساااااا  Burgener,2009 و Wilson) شاااااااات و ى ال 

( 1-كىا.ه24متنالت البذا , مفوقع مت ولا متام تي)الح ااة االولى +. وبتناخم الح ااات مش (2017وآخرون   Pacanosklو

فة 15.99,  15.66( وكانتا 1-كىا. ه36و)الح اااااااة االولى+  % و ن 10.59% و ى الترمع . وكان اقم ملنا  لهذه ال اااااا

ارر  لك  ( نرحظ و ن مناخم الح اااات مش الساااماا التضاااو 2(. وفي نف  ا قاع جنول )1-كىا.ه12مناخم)الح اااة الرابتة+ 

(, وانخفضاااع 1-ط .ه80% و ن مناخم )الح اااة االولى+ 16.19التناخم في صااافة نسااابة الماا  الجافة وكانع او ى قعمة لها 

سماا( وب ىع  %. وبتناخم مبعنات االانال مش متوسعات البذا  11.10الى اانى ما لكون في متام ة)الح ة الرابتة+ بنون 

( واقم ما لكون لها 1-كىا.ه36% و ن متام ة )مبعن+ 15.26ة الماا  الجافة كانع ( نرحظ ان اكبر قعمة ل سااااااب2في جنول)

ولتوا سااب  هذ االنخفاض الى ان ونع اضااافة المبعن ساامح ل بامات االانال  (,1-كىا.ه12%و ن متام ة )بنون مبعن+ 12.36

الانال وق ة مرساااع  الماا  الجافة، متفق هذه بال مو نموات طبعتعات ، كما ان متنالت البذا  الم خفضاااة اماحع الفرصاااة ل بامات ا

سماا التضو  , 2. وم  البعانات الوا ا  في جنول)(2018وآخرون ) Heال تا ج مش  ( و ن مناخم المبعنات مش متوسعات ال

نف  % و  المتامرت الموجوا  متها في 14.84( متفوقات مت ولات بتحلعله نساابة ماا  جافة ب ىع 1-ط .ه80كان مناخم)مبعن+ 

مُ ااعر احرف انك  الوا ا  في مناخم متوسااعات البذا  والسااماا التضااو  عن اكبر نساابة ل ماا  الجافة كانع بتناخم  .التناخم

%,  بما 12.65+بنون سااااااماا( 1-كىا.ه12% في حع  كانع عانى ما لكون و ن )14.47( وب ىع 1-ط . ه80+1-كىا.ه36)

نسبة الماا  التضولة في التربة، مما حس  م  صفامها م  خرل الاا  السب  ب و   وامة هو اإلضافات التضولة نعرت 

جاهزلة الت اصاااار الىذا عة والاا  ن اااااط االحعاح المجهرلة في التربة والاا  كمعتها وم  را ا مفاع فتالعة االنزلمات المح  ة 

هذه التم عة هو ا مفاع نسبة الماا   ل ماا  التضولة في التربة مما لزلن م  جاهزلة الت اصر وامت اص ال بات لها ومح  ة

الجافة ل جع, لذلك لج  االنتباه الى ان الاا  متنالت البذا  بوحن  المسااااحة مؤا  الى ح اااول ككافة نبامعة والعة ل تج و ها 

نمو خضااار  نزلر وهذا وحنه كفعم بانخفاض نسااابة الماا  الجافة إال عن وجوا كمعة كبعر  م  الساااماا التضاااو  قن بتوض 

. ومش اول التناخرت (2010وآخرون , Abadouzو  Orloff , 2008و  Wilson) جة ال بات ولرفش نسبة الماا  الجافةحا

( نرحظ مناخم الح ات مش مبعنات االانال ومتوسعات البذا  مبال ع مت ولات في هذه ال فة وكانع اكبر 2الكررعة في جنول)

% وانحن  هذا التفوك من لجعات حتى ب غ الى نهالته و ن 17.71( 1-كىا.ه63نساااااابة لها و ن مناخم )الح ااااااة االولى+ مبعن + 

% 10.06,  10.33( وكانتا 1-كىا.ه24( و)الح ااة الرابتة+ بنون مبعن + 1-كىا.ه12متام تي )الح ااة الرابتة+ بنون مبعن + 

لتضاااو  عرر في نسااابة الماا  ( مبع  ان مناخم الح اااات مش مبعنات ومتوساااعات الساااماا ا2و ى التوالي. وم  بعانات جنول)

(, وسااااج ع متام تي 1-ط .ه80% و ن )الح ااااة االولى+ مبعن+ 17.54الجافة وب ىع اكبر نساااابة لهذه الماا  في نبات الجع 

% و ى التوالي. 10.33,  10.23( 1-ط .ه 40)الح ااة الرابتة+ بنون مبعن + بنون سااماا( و)الح ااة الرابتة+ بنون مبعن + 



 ــــــــــــــ 1202 (2العدد ) (12المجلد ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 

155 
 

ش متوسااعات البذا  والسااماا التضااو  فلن مىعرت نساابة الماا  الجافة حساا  المتامرت وكانع او ى ما اما بتناخم الح ااات م

% والتي لا مخت ف مت ولات و  متام ة )الح ااة االولى + 16.77( 1-ط .ه80+1-كىا.ه24لمك  و ن مولعفة )الح ااة االولى + 

هذه ال تعجة ان و ى الرنا م  اخترف متنل البذا  %, نستنل م  خرل 16.28( والتي سج ع الضا 1-ط .ه80+1-كىا.ه36

إال ان الفتر  العول ة ل ترسااع  خرل الح ااة االولى مش وجوا سااماا وضااو  لكفي جمعش ال بامات في علوا  هامع  المتام تع  

اها مناخم ( لوضااح ون  مأرعرات لتوامم ومناخرت وم  ابر2هو سااب  كافي لتفوقهما في صاافة نساابة الماا  الجافة. الجنول)

-كىا.ه36المبعنات مش متنالت البذا  ومتوسااعات السااماا التضااو , فلن كانع او ى نساابة لهذه ال اافة و ن متام تي )مبعن + 

كانتاا 1-ط .ه80+1-كىا.ه36( و)مبعان+ 1-ط .ه1+40 قاع الموجوا  في 15.69,  15.45( و % و ى التوالي. وم  نف  اال 

,  18.00,  18.11حظ عن عكبر نساااااابة ب ىتها الماا  الجافة في نبات الجع كانع ( والخاصااااااة بالتناخم الرباوي نر2جنول)

( 1-ط .ه40+1-كىا.ه36( و )الح اااااة االولى + مبعن + 1-ط .ه80+1-كىا.ه24لمتامرت )الح اااااة االولى + مبعن +  17,82

ذه المتامرت و ى جمعش متامرت ( و ى الترمع , وبالتالي مفوقع مت ولات ه1-ط .ه80+1-كىا.ه36و)الح ة االولى + مبعن + 

+بنون سااماا(, إن هذه ال تا ج م ااعر الى ان الاا  فتر  1-كىا.ه36التناخم الرباوي باسااتك اح متام ة )الح ااة االولى + مبعن + 

الحش والظروف المرافلة لها سااااامح ل بات الجع بال مو ب اااااو   جعن  وكفاح  المبعن التالعة في قتم طعف واساااااش م  نبامات 

نال المرافلة ل مح ول محع ظروف التسمعن الجعن  مىعي الككافة المز ووة وم بي حاجتها ب و   اقعلة, كم هذا اسها االا

 في الاا  نسبة الماا  الجافة في و ف نبامات الجع.

ة للمادة النساابة المئوي في( تأثير الحشااات والمبيدات الكيميائية و معدالت البذار والسااماد العضااوي مع تداخالتها 2جدول )

 الجافة %.

متوسطات  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى المبيدات الكيميائية المكافحة

 a 14.51 b 13.19  d 12.41  e 14.55  b 14.25  a  16.62 معاملة بالمبيدات

 b 13.76  c 11.04  f 10.49  g 13.41  d 12.64  b  14.53 غير معاملة )مدغلة(

متوسطات  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى معدالت البذار معدالت البذار

 b 14.00 d 11.52   f 10.59  g 13.62  d 12.96   c  15.07 1-كغم  ھ 12

 a 13.77  d 12.23   e 11.36  f 13.80   d 13.37   b  15.66 1-كغم  ھ 24

 a 14.62  c 12.59   e 12.40   e 14.52   c 14.02   a  15.99 1-كغم  ھ 36

متوسطات  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد العضوي السماد 

 b 13.54  g 11.81  ij 11.10  k 13.73   fg 13.07   c   15.16 بدون سماد

 b 14.16   de 11.90  i 11.50   j 13.92   ef 13.37  b   15.38 1-طن ھـ 40

 a 14.69   c 12.63  h 11.75   ij 14.29   d 13.91   a   16.19 1-طن ھـ 80

  a 14.13   b 12.11   c 11.45   d 13.98   b   15.57 متوسطات الحشات

تداخل المبيدات  الحشات 

مع معدالت 

 المبيدات  البذار
معدالت 

 البذار
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى

ت 
معاملة بالمبيدا

الكيميائية
 

كغم   12

 1-ھ
15.82  bc 14.39 e 12.42 i 11.12 jk 14.01 ef 13.55 c 

كغم   24

 1-ھ
16.33 b 13.74 eg 12.95 hi 12.39 i 14.34 e 13.95 b 

كغم   36

 1-ھ
17.71 a 15.39 cd 14.19 ef 13.72 eg 15.29 cd 15.26 a 
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غير معاملة 

غلة(
)مد

 

كغم   12

 1-ھ
14.32  ef 13.61 fg 10.61 kl 10.33 l 13.22 gh 12.36 e 

كغم   24

 1-ھ
14.99 d 13.81 eg 11.51 j 10.06 l 13.27 gh 12.78 d 

كغم   36

 1-ھ
14.27 ef 13.85 eg 10.99 jk 11.07 jk 13.75 eg 12.79 d 

تداخل المبيدات  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد العضوي المبيدات مع السماد 

معاملة 

ت 
بالمبيدا

الكيميائية
 

 b 13.86 f 12.68 h 11.96 i 14.38 df 13.82 c 16.21 بدون سماد

 b 14.35 df 12.86 gh 12.67 h 14.53 ed 14.10 b 16.11 1-طن ھـ 40

 a 15.32 c 14.02 ef 12.60 h 14.72 d 14.84 a 17.54 1-طن ھـ 80

غير 
معاملة 

غلة(
)مد

 ef 13.22 g 10.94 j 10.23 k 13.07 gh 12.31 f 14.10 بدون سماد 

 d 13.98 f 10.94 j 10.33 k 13.30 g 12.64 e 14.65 1-طن ھـ 40

 d 14.06 ef 11.24 j 10.90 j 13.87 f 12.98 d 14.84 1-طن ھـ 80

 ( والخاص بصفة النسبة المئوية للمادة الجافة %.2تابع جدول )

 الحشات 
تداخل البذار مع 

معدل  السماد العضوي

 البذار
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد العضوي

كغم   12

 1-ھ

 gh 13.42  11.00 qr 10.65 r 13.51 jk 12.65 g 14.67 بدون سماد

 eg 13.83 ik 11.62 op 10.37 r 13.57 jk 12.88 fg 15.02 1-طن ھـ 40

 ce 14.74 fg 11.93 op 10.74 r 13.76 jk 13.34 cd 15.53 1-طن ھـ 80

كغم   24

 1-ھ

 dg 13.56 jk 11.69 op 10.90 r 13.60 jk 12.97 ef 15.12 بدون سماد

 dg 13.82 ik 11.83 op 11.52 op 13.73 jk 13.20 de 15.10 1-طن ھـ 40

 a 13.94 ij 13.17 km 11.67 op 14.08 hj 13.92 b 16.77 1-طن ھـ 80

كغم   36

 1-ھ

 bd 13.64 jk 12.74 mn 11.74 op 14.07 hj 13.57 c 15.69 بدون سماد

 bc 14.84 fg 12.24 no 12.61 mn 14.45 gi 14.03 b 16.01 1-طن ھـ 40

 ab 15.39 cf 12.80 ln 12.84 ln 15.04 eg 14.47  a 16.28 1-طن ھـ 80

تداخل المبيدات  الحشات 

الكيميائية مع 

البذار و السماد 

 العضوي
 معدالت البذار المبيدات

السماد 

 العضوي
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى

ت الكيميائية
معاملة المبيدا

 

 1-كغم  ھ 12

 dh 13.66 ow 12.05 z-D 11.50 BG 13.96 nu 13.32 ed 15.45 بدون سماد

-طن ھـ 40

1 
15.33 ej 13.87 nv 12.12 z-C 10.90 EI 14.00 mu 

13.24 ed 

-طن ھـ 80

1 
16.70 bc 15.63 df 13.10 u-y 10.97 EI 14.08 lu 

14.09 c 

 1-كغم  ھ 24

 ce 13.52 fw 12.28 y-B 11.70 BG 14.13 ls 13.50 de 15.88 بدون سماد

-طن ھـ 40

1 
14.99 fm 13.71 nv 12.06 z-D 13.12 ty 14.20 ks 

13.62 d 

-طن ھـ 80

1 
18.11 a 14.00 mu 14.51 gp 12.36 x-B  14.60 fo 

14.73 b 

 1-كغم  ھ 36

 ab 14.39 jr 13.72 nv 12.70 wA 15.07 fl 14.64 b 17.32 بدون سماد

-طن ھـ 40

1 
18.00 a 15.46 dg 14.40 jr 14.00 mu 15.40 di 15.45 a 
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-طن ھـ 80

1 
17.82 a 16.33 cd 14.46 ir 14.47 hq 15.39 di 15.69 a 

غلة(
غير معاملة )مد

 

 1-كغم  ھ 12

 nv 13.18 ty 9.96 JK 9.81 K 13.07 uy 11.98 h 13.89 بدون سماد

-طن ھـ 40

1 
14.72 fm 13.80 nv 11.12 DH 9.85 JK 13.15 ty 

12.53 g 

-طن ھـ 80

1 
14.36 jr 13.86 nv 10.76 GK 10.51 HK 13.44 rw 

12.58 g 

 1-كغم  ھ 24

 jr 13.60 pw 11.10 DH 10.10 IK 13.08 uy 12.45 g 14.36 بدون سماد

-طن ھـ 40

1 
15.20 fk 13.94 mu 11.60 BG 9.92 JK 13.25 sx 

12.78 fg 

-طن ھـ 80

1 
15.42 di 13.88 nv 11.82 AE 10.98 EI 13.48 qw 

13.12 ef 

 1-كغم  ھ 36

 mu 12.90 vz 11.76 AF 10.78 FJ 13.07 uy 12.51 g 14.06 بدون سماد

-طن ھـ 40

1 
14.02 mu 14.22 ks 10.09 IJ 11.23 CH 13.51 pw 

12.61 g 

-طن ھـ 80

1 
14.74 fm 14.45 ir 11.14 DH 11.20 CH 14.68 fo 

13.24 de 

ام التي لها الحرف نفسه ال تختلف معنويا عن بعضها بحسب اختبار دنكن لكل عامل من عوامل الدراسة وتداخالتها ق*األر

 %.5 عند احتمال 

 :% صفة النسبة المئوية للبروتين

( مختا بتأرعر ووامم الح ات مش المبعنات ومتوسعات البذا  والسماا التضو  باإلضافة الى مناخرمهما 3بعانات الجنول )

الك ا عة والكررعة والرباوي، وسااوف نوضااح مأرعر كم هذه التوامم ومسااتولامها في صاافة نساابة البرومع ، ونرحظ ان متوسااا 

% وبذلك مفوقع و ى جمعش الح ااااااات مكع تها، إال ان المتامرت 17.56ب ىع الح ااااااة االولى عوعى او ى نساااااابة ل برومع  

المتبلعة جمعتها لا مخت ف و  بتضااها مت ولات، قن لتزى  لك لزلاا  ونا اقلاع لهذه الح ااة مما لساامح بترسااع  اكبر كمعة م  

% و ن 14.70ومع  وا مفتع الى البرومع  في خرلا نبات الجع. وعما و ن  ا المبعنات وونمها عرر  لك في نساااااابة البر

متام ة المبعن وبذلك مفوقع مت ولات و  المتام ة المنن ة,  بما لتوا السااب  إلى عن ظروف نمو المح ااول قن اااهرت نتعجة 

التحس  العبعتي في قاب عة المح ول و ى ال مو وم  عش السكرلات بتن ق ة عو انتناع الم افسة بع  اقانال والمح ول, مما 

الذل  الحظوا عن  (1998وآخرون ) Moyer لك الجابعات في نساااااابة البرومع , جاحت هذه ال تا ج م سااااااجمة مش نتا ج  انتك 

( م  الجع باسااتخناع مبعنات اقو اااط اوعى الاا  في محتوى البرومع  م  الت ف Taraxacum officinaleإاالة انم )

% و ن متنل 14.90( ااااات نسااابة البرومع  الى 3جنول ) الملعوع. وبز اوة الجع حسااا  متنالت مخت فة م  البذا  في

% 13.63الى  14.12بتحلعلها  1-كىا.هـااـااـااـاا12الى 24وانحن ت هذه ال سبة مش متنالت البذا  م   1-كىا.هـااـااـااـااـاا36البذا  

ة ل برومع  ( لك  مش متوسااعات السااماا التضااو  ف رحظ ان عقم نسااب3ل متام تع  بالترمع . وم  نف  البعانات في الجنول )

وب ىع  1-ط .هـااااـااااـااااـااااـااااـاااا80% إال انها ا مفتع الى او ى ما لكون و ن متام ة 14.68كانع و ن متام ة بنون سماا وب ىع 

بإوعا ها  1-ط .هـااـااـااـااـاا80% والتي مفوقع مت ولات و  قرل امها م  متوسعات السماا التضو ، عن مفوك متام ة ال 14.68

الساااماا التضاااو  الذ  لتمم و ى الاا  موافر المىذلات في مح ول التربة المتحر    او ى نسااابة ل برومع  هو ما لؤكن عهمعة

م  المخ فات التضاااولة المضاااافة العها مما لزلن م  امت ااااصاااها وم  را الاا  محتوى البرومع  في اجزاح ال بات وهذا اكنه 

Lemes  , لتضاااو  في محتوى ال بات م  البرومع  , بان ساااب  هذه الزلاا  هو التأرعر االلجابي ل تسااامعن ا(2016(وآخرون

والحتواح هذه االسااااامن  و ى نسااااابة والعة م  ال عتروجع  وبساااااب  وجوا مجموع جذ   قو  ساااااع تك   لك و ى نسااااابة 

البرومع ات التي مترساااا  في اجزاح نبات الجع المح ااااوا. وم  التناخم الك ا ي بع  الح ااااات والمبعنات, نرحظ ان متام ة 

% وانخفض هذا الرقا الى اقم نسااابة ل برومع  و ن متام ة )الح اااة الكالكة+ بنون مبعن( 17.80ن( ب ىع )الح اااة االولى+ مبع

( نرحظ مناخم الح اااااات مش متنالت البذا  عرر في نسااااابة البرومع  وااااات هذه 3. وم  ا قاع الجنول ) %12.71وكانع 

% في حع  انخفضع الى اقم مستوى 17.56( وب ىع 1-ـااكىا.هـااـااـاا36ال سبة الى او ى ما لكون في متام ة )الح ة االولى+ 
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ـ12في متام ة )الح ة الكالكة+  12.57ل سبة البرومع  في اجزاح الجع وكانع   (, هذه ال تعجة متفق مش ما وجنه 1-كىا.هـاـاـاـا

Ahmad ( 2016وآخرون)  االو ى. وفي % بتناخم عطول فتر  ل حش مش متنل البذا  21.68بأن اكبر نسبة ل برومع  كانع

( ومش مناخم الح اااات والساااماا التضاااو  مبع  ان او ى نسااابة برومع  ل جع كان في متام ة )الح ااة 3نف  بعانات الجنول )

ـ80االولى+  ـ ـ ـ % و ن متامرت 12.77,  12.84,  12.89%, وانخفضع نسبة برومع  الجع الى 17.50( وب ىع 1-ط .ه

الكة+ بنون ساااماا( و )الح اااة الخامساااة+ بنون ساااماا( و ى التوالي. وبتناخم )الح اااة الكانعة+ بنون ساااماا( و )الح اااة الك

% 15.64( وكانع 1-كىا.هـاااـاااـااا36متامرت المبعنات مش متوسعات البذا , كانع او ى قعمة لهذه ال فة و ن متام ة )مبعن+ 

ما لكون ف قم  فة ا هذه ال اااااا نع  تناخم وكا هذا ال لك مفوقع مت ولات و  جمعش المتامرت في  عن+ وبذ ي متام ة )بنون مب

( مبع  عن عكبر نسبة م  3% . اما و ن مناخم المبعنات مش السماا التضو  في جنول )13.28( وسج ع 1-كىا.هـاااـاااـاااـاااـااا12

%, قن لكون السب  في  لك هو فتم المكافحة 15.38( 1-ط .هـاااـاااـاااـاااـااا80البرومع  كانع في نبامات متام ة التناخم )مبعن+ 

بامات الكعمعاولة ومأرعرها بمكاف ئة جعن  ل مو الجع ومعو ه اون وجوا م افساااااااة بع  ن قن موفرت بع تالي  حة االانال وبال

المح ول واالانال و ى متع بات ال مو باإلضافة الى ان ال تروجع  المتح م م  السماا التضو  المضاف لنخم في مكول  

( 3وفي جنول)  (Kostov  ,2015و  (Vasileva االحماض االمع عة والتي متـاااااااااااان الحجر االساااااااس في مكول  البرومع 

وبتفسعر آخر التناخرت الك ا عة وهو ما بع  متنل البذا  مش السماا التضو  فعتضح ان اكبر نسبة ل برومع  كانع في متام ة 

ـ36) ـ ـ ـ ـ ـ80+ 1-كىا.ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ12% وكان اقم مستوى لهذه ال فة و ن مناخم )15.50( وكانع 1-ط .ه ـ ـ ـ ـ + بنون 1-كىا.ه

%. وبتناخم رررة م  ووامم الن اساااة وهي الح اااات مش المبعنات ومتنالت البذا  ف رحظ ان نسااابة 13.23( وب ىع ساااماا

% ، و وص ع اقم 18.67( وكانع  1-كىا.هـاـاـاـاـا36برومع  نبات الجع ااااات مت ولات في متام تي )الح ة االولى+ مبعن+ 

ــ12عن+ نسبة ل برومع  و ن متام تي )الح ة الكالكة+ بنون مب ـ ـ ــ12( و )الح ة الخامسة+ بنون مبعن+ 1-كىا.هـ ـ ـ ( 1-كىا.هـ

( وبتناخم الح ات مش المبعنات والسماا التضو  نرحظ اكبر 3% و ى الترمع . وم  ا قاع جنول )12.22,  12.16وكانتا 

التي مفوقع مت ولا و  ( و1-ط .هـااـااـااـااـاا80% في متام ة )الح ة االولى+ مبعن+ 18.40نسبة برومع  في نبات الجع كانع 

جمعش المتامرت المرافلة لها بما فعها صاحبة اقم نسبة ل برومع  )الح ة الكالكة+ بنون مبعن+ بنون سماا(, السب  في  لك قن 

لكون ان الح ااة االولى ممعزت بأو ى نساابة ل برومع  في متوسااعامها ووجوا المبعنات الكعمعا عة التي وم ع و ى مل عم اوناا 

والحن م  مأرعرها باإلضاااافة الى الجروة الساااماالة التالعة التي وفرت متع بات ب اح ومرساااع  البرومع , هذه ال تا ج  االانال

ومش مناخم ح اااااااات الجع مش  (Kostov  ,2015و  Vasileva و Orloff ,2008و   Wilson)جاحت معابلة ل تعجة 

% و ن متام ة )الح ااااة 18.32البرومع  ا مفتع الى ( عن نساااابة 3متنالت البذا  والسااااماا التضااااو  فعتضااااح م  جنول )

( وبذلك مفوقع مت ولات و  جمعش المتامرت التوافلعة الموجوا  ضم  هذا المحو . 1-ط .هــــــ80+ 1-كىا.هــــ36االولى+ 

ع هذه ( ا مفت3ومش آخر مناخم ررري في هذه ال اااافة وهو بع  المبعنات ومتنالت البذا  مش السااااماا التضااااو  في جنول )

( في حع  ان مىعر هذه المستولات فعما بع ها ااى الى 1-ط .هـااااـااااـااااـااااـاااا80كىا+36% في متام ة )مبعن+ 16.74ال سبة الى 

كىا+ بنون ساااماا( وب ىع 24انخفاض نسااابة البرومع  من لجعات حتى وصااا ع الى اانى مساااتوى لها في متام ة )بنون مبعن+ 

ال اافة هو السااماا التضااو  فت ن وجواه بكمعة م اساابة في ع  متام ة فسااوف , م  اككر ال تا ج وضااوحات في هذه .12.94%

. ومش آخر جزح م  جنول ) ( وهو التناخم الرباوي بع  الح ااااااات والمبعنات 3نضاااااام  نمو نبامات جع  ات برومع  وال 

ع، نرحظ مفوك ومسااتولات البذا  مش اضااافة ل سااماا التضااو  ومنى مأرعرها مجتمتع  في صاافة نساابة البرومع  ل بات الج

%، ان مجمش مستولات هذه 19.96( وكانع 1-ط .هـااـااـااـااـا80+ 1-كىا.هـااـااـااـااـااـاا36مت و  و ن متام ة )الح ة االولى+ مبعن+ 

التوامم في متام ة متناخ ة خ ف ظروف نمو م اساااااابة ل مح ااااااول مما جت ها  ات قن   و ى مرسااااااع  البرومع  في اجزاح 

 ال بات.
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 نسبة البروتين %.  في( تأثير الحشات والمبيدات الكيميائية و معدالت البذار والسماد العضوي مع تداخالتها 3جدول )

متوسطات  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى المبيدات الكيميائية المكافحة

 a 13.67  d 14.23  c 14.52  c 13.29  ef 14.70  a  17.80 معاملة بالمبيدات 

 b 13.16   fg 12.71  h 13.56  de 12.89  gh 13.73  b  16.32 غير معاملة )مدغلة(

متوسطات  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى معدالت البذار معدالت البذار

 c 13.04 gi 12.57  j 13.17  gh 12.69  ij 13.63  c  16.66 1-كغم  ھ 12

 b 13.37  fg 13.63  ef 13.69  ef 12.94   hj 14.12  b 16.96 1-ھكغم   24

 a 13.83   e 14.22  d 15.25   c 13.64     ef 14.90   a  17.06 1-كغم  ھ 36

متوسطات  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد العضوي السماد 

 c 12.89   i 12.84  i 13.62 fg 12.77   i 14.68  c  16.59 بدون سماد

 b 13.28  gh 13.62   fg 14.06  e 13.06 hi 14.22  b  17.09 1-طن ھـ 40

 a 14.07  e 13.97  ef 14.44  d 13.44  g 14.68  a   17.50 1-طن ھـ 80

  a 13.41   c 13.47   c 14.04  b 13.09  c   17.06 متوسطات الحشات

 الحشات 
تداخل المبيدات 

 المبيدات  ومعدالت البذار
معدالت 

 البذار
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى

ت 
معاملة بالمبيدا

الكيميائية
 

كغم   12

 1-ھ
17.25  b 13.15  gi 12.98   hi 13.31   gi 13.15    gi 13.97    cd 

كغم   24

 1-ھ
17.50 b 13.42  gi 14.21    ef 14.29   e 13.10   gi 14.50   b 

كغم   36

 1-ھ
18.67  a 14.43    e 15.50   d 15.97   cd 13.61    gh 15.64    a 

غير معاملة 

غلة(
)مد

 

كغم   12

 1-ھ
16.08  c 12.92   i 12.16   j 13.04   gi 12.22    j 13.28   e 

كغم   24

 1-ھ
16.42  c 13.32  gi 13.05    gi 13.10   gi 12.78    i 13.73   d 

كغم   36

 1-ھ
16.46  c 13.23  gi 12.93   i 14.53   e 13.67    fg 14.17    c 

تداخل المبيدات  الحشات 

مع السماد 

 العضوي
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد العضوي المبيدات

معاملة 

ت 
بالمبيدا

الكيميائية
 

 c 13.00   lo 13.63   jk 13.86   ij 12.81   no 14.09   c   17.14 بدون سماد

 b 13.41   jm 14.22     hi 14.46  gh 13.22   ko 14.64   b   17.88 1-طن ھـ 40

 a 14.59   gh 14.84   fg 15.25   f 13.84   ij 15.38   a   18.40 1-طن ھـ 80

غير معاملة 

غلة(
)مد

 e 12.77   o 12.04    p 13.38    jn 12.74   o 13.40    e    16.04 بدون سماد 

 de 13.15   ko 13.01   lo 13.67   jk 12.90    mo 13.80   d 16.30 1-طن ھـ 40

 d 13.55   jl 13.09   ko 13.62   jk 13.04   lo 13.98   cd   16.61 1-طن ھـ 80

 ( والخاص بصفة نسبة البروتين %.3تابع جدول )
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 الحشات 
تداخل البذار مع 

معدل  العضويالسماد 

 البذار
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد العضوي

كغم   12

 1-ھ

 de 12.35    v 12.38     12.80   sv 12.37    v 13.23   f   16.28 بدون سماد

 cd 12.62   vu 12.40    v 13.18   nu 12.65    tv 13.53   e   16.78 1-طن ھـ 40

 bd 14.14   ik 12.94   qu 13.54   kr 13.04    pv 14.12   d   16.92 1-طن ھـ 80

كغم   24

 1-ھ

 cd 12.94     qu 12.88    rv 13.16   ou 12.72   sv 13.66   e   16.59 بدون سماد

 bc 13.45    ks 14.07    il 13.90    in 12.90     qu 14.26   cd   17.02 1-طن ھـ 40

 bc 13.72    ip 13.94    im 14.02    il 13.20    nu 14.43   c   17.27 1-طن ھـ 80

كغم   36

 1-ھ

 bd 13.38    lt 13.25   mt 14.89    fh 13.23    mu 14.33   cd   16.93 بدون سماد

 b 13.77   io 14.38   gi 15.11    f 13.63     jq 14.87   b    17.47 1-طن ھـ 40

 a 14.34     hj 15.02    fg 15.75    e 14.08   i 15.50   a    18.32 1-طن ھـ 80

تداخل المبيدات  الحشات 

الكيميائية مع 

البذار و السماد 

 العضوي
 معدالت البذار المبيدات

السماد 

 العضوي
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى

ت الكيميائية
معاملة المبيدا

 

 1-كغم  ھ 12

 cg 12.10 IK 13.24 u-H 12.75 AJ 12.64 CJ 13.52  hi 16.90 بدون سماد

-طن ھـ 40

1 
17.37 ce 12.62 DJ 13.00 x-I 13.30 t-G 13.09 w-I 

13.87   fh 

-طن ھـ 80

1 
17.48 cd 14.73 lr 12.71 BJ 13.87 pz 13.73 r-C 

14.50   ce 

 1-كغم  ھ 24

 cg 13.14 w-I 13.59 s-E 13.98 OY 12.59 EJ 14.07   fg 17.03 بدون سماد

-طن ھـ 40

1 
17.71 bc 13.37 t-F 14.15 ow 14.28 ou 13.16 v-I 

14.53   ce 

-طن ھـ 80

1 
17.76 bc 13.75 r-B 14.89 kp 14.61 ms 13.55 t-E 

14.67   c 

 1-كغم  ھ 36

 cd 13.77 r-B 14.07 ox 14.84 kp 13.19 v-H 14.67    c 17.47 بدون سماد

-طن ھـ 40

1 
18.57 b 14.24 ov 15.52 im 15.80 hk 13.41 t-F 15.51   b 

-طن ھـ 80

1 
19.96 a 15.29 jn 16.92 cg 17.28 cf 14.25 ov 16.74    a 

غلة(
غير معاملة )مد

 

 1-كغم  ھ 12

 i-L 12.59 EJ 11.53 K 12.85 z-J 12.09 IK 12.94   j 15.66 بدون سماد

-طن ھـ 40

1 
16.20 gj 12.62 DJ 11.80  JK 13.06x-I 12.22 GK 

13.18   ij 

-طن ھـ 80

1 
16.37  ei 13.56 s-E 13.17 v-I 13.21 u-H 12.36 FK 

13.73   gh 

 1-كغم  ھ 24

 gj 12.75 AJ 12.18  HK 12.35 FK 12.85 z-J 13.25   ij  16.14 بدون سماد

-طن ھـ 40

1 
16.32  fi 13.53 t-E 13.99  o-Y 13.52 t-E 12.63 DJ 

14.00    fg 

-طن ھـ 80

1 
16.78 ch 13.69 r-D 12.98 x-I 13.42 t-F 12.86 z-J 

13.95   fg 

 1-كغم  ھ 36

 fi 12.98 x-I 12.43 FK 14.94 ko 13.28 u-G 13.99   fg  16.33 بدون سماد

-طن ھـ 40

1 
16.38  ei 13.31 t-G 13.25 u-H 14.43 nt 13.84 q-A 

14.24  ef 

-طن ھـ 80

1 
16.69  dh 13.40 t-F 13.12 w-I 14.23 ov 13.91 oz 

14.27   df 
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*األرقام التي لها الحرف نفسه ال تختلف معنويا عن بعضها بحسب اختبار دنكن لكل عامل من عوامل الدراسة وتداخالتها 
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