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 الخالصة
اساااااتصمي تاااااام   الشوائات الص اااااوا  ة , 2019الى  2018 من للفترةقضااااااو الحو جة /نفذت هذه التجربة في محافظة كركوك 

 Split Plot design in -Split-Split)المن اااااااااشة وباتاة مكررات  -المن اااااااااشة –الكاملة  وحساااااااااق نظا  الشو  المن اااااااااشة 

.RCBD), 18/2/2019 بتأر خ الاان اااااة,  18/12/2018 بتأر خ األولاااااى)الجت  محاوي حش موائ د كان االوي الصامي  ,
مصامتت  فكان الااني الصامي أما(, 1/7/2019 بتأر خ الخامسة,  17/5/2019 بتأر خ الرابصة,  3/4/2019 بتأر خ الاالااااااااااااااة
 كان الصامي الراب  ,(1-هاااااااااااااااااااااااااااااكغ   36 , 24, 12) مصدالت البذار كانت الصامي الاالث, , مب د( مب د بدون) وهي المكافحة

تفوق الح ات جم صها مصنو ًا ئند مشارنتهن م  الح ة أظهرت النتا ج  .(1-هااااااااااون  80, 40 بدون سماد,) ,السماد الصضوي
الح ااااااات ن وأن  كأئلى وزن جاف لألدغاي ئر ضاااااااة االوراق في هذا الجزو من التجربة, 2-غ . 50.69الاان ة التي ساااااااجلت 

-كغ .هاا20098.1, 20227.6وبلغ  وجاف تفوقتا مصنو ًا ئن باقي الح ات بتسج لها اكبر وزن روق للصلفالاالاة والرابصة 

تب ن ان رش مب اادات األدغاااي أار للصلف الجاااف. و  ئلى التوالي 2756.24و 2643.98 وكاااناات للروااق, ئلى التوالي 1
, باإلضافة الى 1-كغ .هاااااااااااااااااااا16764.3الحااي الروق وبلغ بز ادة بتشل ي وزن االدغاي الصر ضة الى اقي ما  مكن و مصنو ًا 

تفوقت مصاملة البذار الصالي مصنو ًا ئن  م  متوسااوات البذار. و مصنوي نفسااع ئند حااااي الصلف الجافذلك حاااي التفوق ال
ازداد و  كوزن لألدغاي الصر ضة, ئلى التوالي 2غ . 43.91, 44.55اللتان كانتا  1-كغ .هاااااااااااااااااا24, 1-كغ .هاااااااااااااااااا12مصاملتي 

ائلى حااي ئلف  , وبلغ1-كغ .هاااااااااااااااا36وكان ائتها ئند مصدي بذارتاائد ًا م  ز ادة مصدي البذار  حااي الوزن الروق
من  1-ون.هاااااااااااا80 بإضافة حااي الصلف الروق نفوق مصنو ا ان. 1-كغ .هاااااااااااا2609.49 1-كغ .هاااااااااااا36جاف ئند مصاملة 

ومن غ ر  .1-كغ .هاااااااا2563.71بأئوا ع ائلى حااي جاف بلغ ًا ا ضتفوق مصنو ًا , و 1-كغ .هاااااااا16610.88وكان السماد 
 الصوامي االساس ة فشو.الممكن حار التداختت جم صها في هذا الموض  من البحث أال اننا اكتف نا بذكر ختاة 
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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.), The first factor was 

the dates of the a cutting In which the forage crop was fed into the experiment, (the first on 

18/12/2019, the second on 18/2/2019, the third on 4/5/2019, the fourth on 17/5/2019, the fifth 

on 1/7/2019), but The second factor was control treatments (without herbicide, herbicide), the 

third factor was seed rates (12, 24, 36 kg h-1), and the fourth factor was organic fertilizer (without 

fertilizer, 40, 80 tons h-1). The results showed that all of the insects were significantly superior 

when compared to the second group that recorded 50.69 gm-2 as the highest dry weight of broad-

leaved weeds in this part of the experiment, and that the third and fourth germs were 

significantly superior to the rest of the insects by recording the largest wet weight of the feed 

and dry it reached 20227.6, 20098.1 Kg- h-1, respectively, for wet, and it was 2643.98 and 

2756.24, respectively, for dry feed. It was found that spraying weed herbicides significantly 

affected reducing the weight of broad weeds to the minimum and by increasing the wet yield 

and reached 16764.3 kg h-1, in addition to that the same moral superiority occurred at the result 

of dry feed. With the mean of seed, the higher seed treatment significantly increased than the 

treatment of 12 kg.h-1 and 24 kg.h-1, which were 44.55 and 43.91 gm2, respectively, as the 

weight of the broad weed, and the wet weight yield increased progressively with the increase of 

the seed rate and the highest at the seed rate of 36 kg. h-1, and the highest yield of dry fodder 

when treated was 36 kg. h-1 2609.49 kg. h-1. The yield of wet fodder was significantly increased 

by adding 80 tons. h-1 of fertilizer, and it was 16,610.88 kg. h-1, and it was significantly higher 

by giving it the highest dry yield of 2563.71 kg. h-1. It is not possible to limit all the interference 

in this area of the research, but we are satisfied with mentioning only the summary of the main 

factors. 
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 المقدمة

هو نبات ئلفي بشولي مصمر  زرع أسااااساااًا لتغذ ة الح وانات و أوااااف بأنع ملك متو  ئلى  (Medicago sativa L).الجت 
من قبي  ئلى تاب ت النتروج ن فضاااًت ئن اساااتسااااغتع الصال ة الصال ةو تم ز هذا المحااااوي بشدرتع  ,محااااا ي الصلف جم صها

,  أزرع الجت من اجي الحاااااوي ئلى الصلف األخضاااار أو الدر ا أو السااااا لج و سااااتصمي للرئي أح انًا سااااواًو باااااورة الح وان
منافسااااااااااااااة االدغاي هي واحدة .  )2006وآخرون  Elsiddig,   1981)التكر تي وآخرون, منفردة أو مخلووًا م  النج ل ات 

من أكار الصوامي المش دة إلن ااااااو محااااااوي الجت, ألن النمو األولي للجت المزروع بويو والح اااااا ش الضاااااارة النا ااااا ة بصد 
 ودةزمن ة محد فتراتتصد ئمل ة الحش في  (.Orloff ,2008و  Wilson)البذار  مكن أن تشلي من اساااااترسااااااو نبات الجت  

من الصمل ات الحشل ة المتب  إجراؤها في حشوي الجت. وتصتبر هذه الصمل ة هي اساااااااالوق جني الحااااااااااي وتساااااااااه  ا ضااااااااا في 
من ابرز ئناار تصد المب دات الك م ا  ة  (2008وآخرون ,   Karagic)الشضااو ئلى االدغاي في مراحي مص نة من نموها 

تبرز أهم ة تحد د مصدي البذار التز  للزرائة فغالًبا ما  أسااااااااااافر مصدي البذار  ,(2009, وآخرون ) ااااااااااااوي مكافحة االدغاي 
وآخرون ,   Calvin)ز ااادة كاااافااة الجاات بالصااالي للجاات ئن ز ااادة الغلااة , وانخفااال الكتلااة الح و ااة لألدغاااي الضاااااااااااااااارة , 

, و ز د من الحفاظ ئلى الرووبة ,  من المصروف أن إاراو التربة بالمواد الصضااو ة  حساان وب صة نمو النبات المزروع(.2011
ممكن أن  أف د التربة من ختي تحس ن الخاا ص الف ز ا  ة والك م ا  ة للتربة و و نت جة ذلك  حفز نمو المحاا ي وجودتها, 

لكن في ظروف الصراق ل  نجد دراسات تجم  ب ن  .(El Zilal   2010و Abusuwar), وبالتالي تصز ز إنتاج ة المحاا ي 
 لذلك ت  أجراو هذا البحث.ونسبة البروت ن  االخضر والجاف حااي الصلفومدى تأا رها ئلى  الصواميهذه 

 مواد وطرق العمل

قضااااااااو الحو جة قر ة الماحوز لموسااااااام ن من ئمر المحااااااااوي وهما الخر في والرب صي /نفذت هذه التجربة في محافظة كركوك 
المن ااشة وباتاة  -المن ااشة –وحسااق نظا  الشو  المن ااشة اسااتصمي تااام   الشوائات الص ااوا  ة الكاملة  , 2019-2018للمدة 

 المب داتاسااااااتخدا   وبصدها الر  ساااااا ة االلواح الح ااااااات أخذت ,( Split Plot design in RCBD-Split-Split.)مكررات 
, 18/12/2018 بتأر خ األولاااااااااااى, )للتجربة  الصلفي المحاوي حش ف ها ت  التي الح ات موائ د كان االوي الصامي ,الك م ا  ة
 وبتأر خ الاان ااااااااااااااة الح ة بصد  وماً   45الاالاااااااااااااااة الح ة, 18/2/2019 وبتأر خ األولااااااااااااااى الح ة بصد  وماً  60 الاان ااااااااااااااة الح ة

  الرابصة ةالح  بصد  وماً  44 الخامسة الح ة ,17/5/2019 وبتأر خ  الاالااااااااة الح ة بصد  وماً  44  الرابصة الح ة, 3/4/2019
الصامي , مب د( وكانت في االلواح الاانو ة,  مب د بدون) وهي مصامتت المكافحة فكان الااني الصامي أما(, 1/7/2019 وبتأر خ
الساااااماد كان  الصامي الراب  ( وااااااابحت في االلواح تحت الاانو ة,1-كغ  هااااااااااااااااااا 36 , 24, 12) مصدالت البذاركانت  الاالث

وكانت , تحت الاانو ة -( و وضصت في االلواح تحت 1-هاااااااااون  80, 40 بدون سماد,) مادره مخلفات الموا ي, الصضوي
متخاااااص بمكافحة االدغاي ال Fusiladeف وزال د  , كان المب د2(  4×  4بأبصاد ) 2(  16)مساااااحة الوحدة التجر ب ة الواحدة 
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متخاص  Bentazonمب د بنتوزان  , و 1-هاااا 3س  075بمشداررف صة االوراق )حسق الترك ز المواى بع من قبي ال ركة( 
 ترك ز  Bentazone الفصالة المادةبمكافحة االدغاي ئر ضاااااااااااة االوراق )حساااااااااااق الترك ز الموااااااااااااى بع من قبي ال اااااااااااركة( 

rotundifolia Malva  ي حشي التجربة هي الخبازمن أبرز االدغاي التي تواجدت ف .1-ها.3س  3000بمشدار48%

Lالكلغان , Silybum marianum Lالبرب ن , Portulaca oleracea Lالحل ان , Sorghum 

Lhalepense .  حأرات أرل التجربة باسااااااااتخدا  المحراث المورحي الشتق وذلك بصد اجراو ئمل ة الوربسااااااااة ا  نصمت التربة
وباستخدا  ور شة الزرائة  20/9/2018بتار خ   تمت الزرائةباستخدا  األم او الشرا ة وجرى بصد ذلك تسو تها بآلة التسو ة, 

, ساااااااامدت أرل التجربة قبي الزرائة بالسااااااااماد ساااااااا ( 2-1.5مق ل   تجاوز )ة وئلى ئنارًا بال د وغأو ت بوبشة خف فة من الترب
% أما  15 – 10حش النباتات بصد بلوغ نسااااابة التزه ر ف ها ت  , 1-ھكغ .  200حساااااق الكم ة الموااااااى بها  NPKالمركق 

التربة ح ث  سمح س  من سوح  7 – 5ئدد الح ات فكان خما ح ات و ت  استخدا  المنجي في ئمل ة الحش ئلى ارتفاع 
 .(2008هذا االرتفاع للنباتات باستصادة نمو النباتات ب كي أسرع )حنون ,

 النتائج والمناقشة:

 :2غم .مصفة وزن األدغال العريضة 
 اا ر الى قوة المنافسااة ب ن االدغاي و المحاااوي في انتزاع متولبات النمو وانصكاا هذه ئادة ما  أ  لألدغايان الوزن الجاف 

( نتحظ تفوقت الح اااااااات جم صها مصنو ًا ئند 1جدوي)ال(. من 2003المنافساااااااة في الشدرة ئلى تراك  المادة الجافة )الجلبي, 
كأئلى وزن جاف لألدغاي ئر ضااااااااااة االوراق في هذا الجزو من  2-غ . 50.69مشارنتهن م  الح ااااااااااة الاان ة التي سااااااااااجلت 

الصر ضاااااة هو وقت نمو النباتات قبي الح اااااة  لألدغاي, قد  كون السااااابق في تساااااج ي الح اااااة الاان ة ائلى وزن جاف التجربة
كون ساااااااااااااائدت ئلى الاان ة فشد رافشتها ظروف مت مة للنمو تتماي بوفرة األموار والتي تصتبر من اه  ئوامي النمو التي قد ت

وئند االنتشاي الى متوساااااااااوات المب دات في  .(2007(, الكاظ نمو نباتات األدغاي بحر ة اكبر من اوقات الح اااااااااات األخرى
, 24.36( والخاااااااااة بمكافحة األدغاي نتحظ تفوق مصاملة رش المب د ئلى المصاملة المدغلة وساااااااجلت المصاملتان 1جدوي)
بتفوقها الختزاي وزن األدغاي الصر ضااااااااااااااة ربما  صود إلى الكفاوة الصال ة  ةالمصامل هذهراد إن انف ئلى التوالي, 2-غ . 58.17

التي تسااااااااااااتهدف األدغاي ئر ضااااااااااااة األوراق, وتؤدي إلى إ شاف ئمل ة  مب د البنتوزانالموجودة في  التي تمتلكها المادة الفصالة
-Elواتفشت هذه النتا ج م  ما توااي,  شاف نمو األدغايالتخل ق الح وي لألحمال االم ن ة والبروت نات مما  سابق ئرقلة وا  

Metwally  تفوقت مصاملة البذار الصالي  ,صدالت بذار مختلفة في نفا الجدويوبزرائة الجت ئلى م. )2010( واخرون
ئلى التوالي, ان السبق في تفوق  2غ . 43.91, 44.55اللتان كانتا  1-كغ .هاااااااااااااااا24, 1-كغ .هاااااااااااااااا12مصنو ًا ئن مصاملتي 

ان هذا االنخفال  صود الى ز ادة ئدد نباتات المحااااااااوي في  مصدي البذار الصالي بتساااااااجلعأ اقي وزن لألدغاي الصر ضاااااااة هو
وحدة المسااااااحة وبالتالي ز ادة  ااااادة منافساااااتها لألدغاي النام ة مصها ئلى متولبات النمو كالضاااااوو والماو والصنااااااار المغذ ة 

 He هذه النت جة تتفق م  (1992وآخرون , Kephart )مما اار ذلك ئلى تحد د او تحج   نموها ب ااااااااااااااكي كب ر وغ رها,
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( ان ئد  أضااافة السااماد الصضااوي الى الجت سااجي ائلى وزن لألدغاي الصر ضااة بلغ 1جدوي )ال كما ب ن .(2018وآخرون )
سماد,  اضافة مصاملة بدون نئ 1-ون.هاااااااااااا80 و40مصنو ًا مصاملتي اضافة السماد الصضوي ق اوبذلك تفوقت 2-غ . 48.88

نباتات المحااااوي الشدرة ئلى النمو بسااارئة ئال ة وتكو ن مجموع خضاااري  حقد  كون السااابق ان ئد  أضاااافة الساااماد ل  تمن
ئالي من المادة الجافة وهو خسارة فصل ة من  منافسة نباتات األدغاي لذلك ازداد وزن االدغاي الى مشدار بإمكانعوجذري قوي 

و  Harker)الحاااااي ومبا ااارة ألن المادة الجافة هي محاااالة المواد الغذا  ة والرووبة المسااالوبة من النبات لااااالح األدغاي

Blackshaw  ,2009)( أن الح ااااااااااااااات جم صها 1. وبتداخي ئامي الح ااااااااااااااات م  المب دات الك م ا  ة نتحظ في الجدوي )
 1-غ . 20.87, 21.50, 35.77, 22.96مب د األدغاي تفوقت مصنو ًا باقي وزن جاف لألدغاي الصر ضاااة وساااجلت بوجود 

( نتحظ في التداخي الانا ي ب ن الح ات ومصدالت البذار أن اقي 1ومن نفا  الجدوي ) .لجم   الح ات م  المب د بالترت ق
( والتي ل  تختلف مصنو ًا ئن 1-كغ .هاااااااااااااااااااااااااااااااااااا36ئند مصاملة )الح ااااة الرابصة   2-غ . 28.71وزن لألدغاي الصر ضااااة كان 

(, قد  كون السبق في 1-كغ .هاااااا36مصامتت الح ات االولى والاالاة والخامسة التي ت ترك جم صها ئند مصدي البذار نفسع )
وفي . افساة األدغاي وتشل ي وزنها الجافهذه النت جة هو ا اتراك مصدي البذار الصالي في هذه المصاملة وهو منحها الشوة في من

( تب ن أن اقي وزن لألدغاي الصر ضاااااة األوراق كان في مصاملتي 1ا اااااتراك اار الح اااااات م  الساااااماد الصضاااااوي في الجدوي )
ئلى التوالي, قد  صود  2-غ . 28.93, 28.32( وكانتا 1-ون.هاااااااااااااااا80( و)الح ة الاان ة  1-ون.هاااااااااااااااا80)الح ة االولى  
هو نت جة ا اااتراك مساااتو ات متفوقة من ئامي الح اااات م  مساااتو ات متفوقة من الساااماد الصضاااوي مما خلق  السااابق في ذلك

الخاااااااة باااااافة وزن   وفي نفا االرقا . الى أقي مساااااتوى لع مصاملة تداخي ذات تأا ر مصنوي خفل الوزن الجاف لألدغاي
مب دات األدغاي م  مصدالت البذار قد اار مصنو ًا  ( نرى ان تداخي ئامي1األدغاي الصر ضااااااااااة األوراق والموجودة في جدوي)

هذه المصاملة حششت أفضي اور التداخي المصنوي خااة ئند  2-غ . 20.09( وكانت 1-كغ .هاااااا36وتفوقت مصاملة )مب د  
 و صود سبق هذه الز ادة الى, 2-غ . 62.08( التي أئوت ائلى وزن جاف 1-كغ .هاااااااااااااااا12مشارنتها م  مصاملة)بدون مب د  

, كما ان مصدالت البذار المنخفضاة اتاحت الفرااة لنباتات بحر ة أكبرنموًا ت أنان ئد  اضاافة المب د سامح لنباتات االدغاي 
 من هذااالدغاي بالنمو ومنافسااااااااة نباتات المحاااااااااوي ئلى الماو والصناااااااااار الغذا  ة والضااااااااوو ومن ا  زادت اوزانها الجافة, 

 ااااااااوي )إل ها برنامج المكافحة ,  تساااااااتندم ا  ة م  مصدالت بذار ئال ة لبناو رك زة نساااااااتنتج ضااااااارورة اساااااااتخدا  المب دات الك 
( ان أقي وزن 1ولتفس ر نتا ج التداخي الانا ي ب ن مب دات األدغاي والسماد الصضوي نتحظ في جدوي ) .(2009وآخرون , 

في ح ن ارتف  هذا الوزن الى  2-غ . 14.49( وكانت 1-ون.هاااااااااا80جاف لألدغاي ئر ضة األوراق كان في مصاملة )مب د  
و  Wilson), هذه النت جة توافق ما وجده  ئند مصاملة )بدون مب د  بدون ساااااااااااماد( 2-غ . 64.64ائلى مساااااااااااتوى لع ل بلغ 

2008, Orloff). ( نتحظ بتداخي مصدالت البذار م  السااااااااااماد الصضااااااااااوي ان مصاملة 1ومن التداختت الانا  ة في جدوي )
ئلى  ,2-غ . 29.63( حششت تفوق مصنوي باختزاي أوزان األدغاي الى ادنى مستوى لها وبلغت 1-ون.هاا80  1-اكغ .ها36)

 بدون 1-كغ .هاا24  بدون سماد( و)1-كغ .هاا12ئكا ذلك ارتف  الوزن الجاف لألدغاي الى ائلى مستوى لع في مصاملتي )
وباالنتشاي الى التداختت الاتا ة ومدى تأا رها في ااااااافة الوزن الجاف . ئلى التوالي 2-غ . 52.2, 52.03سااااااماد( وكانتا 
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( ان تداخي الح ات والمب دات م  مصدالت البذار سجي اقي وزن جاف ئند 1لألدغاي الصر ضة األوراق, نتحظ في جدوي )
ئدة مصامتت في ح ن بلغ  والتي ل  تختلف مصنو ًا ئن 2-غ . 13.02( وبلغ 1-كغ .هاااااااااااا36مصاملة )الح ة الرابصة  مب د  

( و)الح ة الخامسة  بدون 1-كغ .هاااااااااااااااااااااااااااااا12ائلى مصدي للوزن الجاف لألدغاي ئند مصاملتي )الح ة الرابصة  بدون مب د  
وفي التداخي الاتاي ب ن الح ات والمب دات م  السماد الصضوي وفي . 2-غ . 74.06, 75.46( وكانتا 1-كغ .هاا12مب د  

-ون.هاااااااااااااااااااااااااااااااا80ان وزن األدغاي الصر ضااة انخفل مصنو ًا في مصامتت )الح ااة االولى  مب د   ( نتحظ1نفا الجدوي )

( 1-ون.هاااااااا80( و)الح ة الخامسة  مب د  1-ون.هاااااااا80(, )الح ة الرابصة  مب د  1-ون.هاااااااا80(,)الح ة الاالاة  مب د  1
داختت الاتا ااااة اجتم  ئااااملي وفي نوع آخر من التاااا. ئلى التوالي 2-غ . 15.22, 10.17, 13.94, 11.19وبلغاااات 

, 24.40الى انخفل وزن األدغااي الجاااف تب ن أن ( 1الح اااااااااااااااات ومصاادالت البااذار م  السااااااااااااااماااد الصضااااااااااااااوي في جادوي)
( 1-ون.هاااااااا80  1-كغ .هاااااااا12( و)الح ة األولى  1-ون.هاااااااا80  1-كغ .هاااااااا36لمصاملتي )الح ة الرابصة   2-غ . 24.43

  1-كغ .هاااااااا24  الاان ة)الح ة ئند مصاملة  2-غ . 63.98لألدغاي ئر ضة األوراق الى ئلى التوالي, وارتف  الوزن الجاف 
ان تداخي ئوامي المب دات الك م ا  ة ومصدالت تب ن ( 1وم  آخر التداختت الاتا ة لهذه الاااااافة في جدوي ). (بدون ساااااماد

( 1-ون.هاااااااا80  1-كغ .هاااااااا36( و)مب د  1-ااااون.هاااا80كغ   24البذار م  السماد الصضوي أار مصنو ًا في مصاملتي )مب د  
( والتي تخص التاداخاي الرباائي ب ن 1وم  آخر الب ااناات الواردة في جادوي ). ئلى التوالي 2-غ . 12.99, 13.87وكاانتاا 

وزن األدغاي في مصاملة )الح ااة الرابصة  بدون  أئلىئوامي الدراسااة فنتحظ ان الوزن الجاف لألدغاي ئر ضااة األوراق بلغ 
, في ح ن حدث التفوق المصنوي ئندما انخفل الوزن الجاف 2-غ . 80.33 وكان( 1-ون.هاااااااااااااا40  1-كغ .هاااااااااااااا12مب د  

ئند مصاملتي )الح اااااااااااااااة األولى  مب د   2-غ . 9.81, 9.39 ا وبلغتادنى مسااااااااااااااتوى لهلألدغاي ئر ضاااااااااااااااة االوراق الى 
( ئلى التوالي إال انها ل  تختلف مصنو ًا 1-ون.هاااااا80  1-كغ .هاااااا36( و)الح ة الرابصة  مب د  1-ن.هااااااو80  1-كغ .هاااااا36
 .مصامتت بش ةئن 

 لألدغال الجاف الوزنماد العضوي مع تداخالتها في والس البذار ( تأثير الحشات والمبيدات الكيميائية و معدالت1جدول )

 .(2م  .غم) األوراق عريضة

 متوسطات الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى الكيميائية المبيدات المكافحة

 d 22.96 c 35.77 d 21.67 d 20.50 d 20.87 b 24.360 الكيميائيةمعاملة بالمبيدات 

 b 50.59 a 65.61 b 50.60 a 59.62 a 64.42 a 58.17 غير معاملة )مدغلة(

متوسطات  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى معدالت البذار معدالت البذار

 d-f 36.77 ab 49.31 d-f 37.54 ab 50.49 ab 48.66 a 44.55 1-كغم  ھ 12

 c-e 39.81 a 54.57 c-e 3915 cd 40.98 bc 45.07 a 43.91 1-كغم  ھ 24

 e-g 33.75 b 48.19 fg 31.71 g 28.71 e-g 34.22 b 35.31 1-كغم  ھ 36

متوسطات  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد العضوي السماد 
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 c 44.47 62.01  a c 45.69 c 46.32 c 45.92 a 48.88 سماد بدون

 e 37.54 50.31   b f 33.78 cd 43.22 cd 43.24 b 41.62 1-طن ھـ 40

 g 28.32 39.75  de g 28.93 gf 30.64 e 38.78 c 33.28 1-ھـ طن 80

  b 36.78 a 50.69 b 36.13 b 40.06 b 42.65 الحشات متوسطات

تداخل المبيدات  الحشات 

الكيميائية مع 

 المبيدات  معدالت البذار
معدالت 

 البذار
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى

ت 
معاملة بالمبيدا

الكيميائية
 

كغم   12

 ھ
jk 25.84 hi 37.60 k 22.92 jk 25.52 k 23.25 c 27.03 

كغم   24

 ھ
jk 25.06 hi 37.27 jk 23.53 k 22.96 kl 20.91 c 25.95 

كغم   36

 ھ
kl 17.99 ij 32.43 kl 18.55 l 13.02 kl 18.45 d 20.09 

غلة(
غير معاملة )مد

 

كغم   12

 ھ
fg 47.70 ce 61.02 eg 52.15 a 75.46 a 74.06 a 62.08 

كغم   24

 ھ
ef 54.55 ab 71.87 ef 54.77 de 59.00 ac 69.22 a 61.88 

كغم   36

 ھ
fg 49.51 bd 63.94 gh 44.88 gh 44.39 fg 49.98 b 50.54 

تداخل المبيدات  الحشات 

الكيميائية مع 

 السماد العضوي
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد العضوي تالمبيدا

معاملة 

ت 
بالمبيدا

الكيميائية
 h 33.999 ef 50.20 i 28.16 ij 26.13 ij 27.13 d 33.12 سماد بدون 

 ik 23.89 h 34.99 jk 222.91 ik 25.20 k 20.27 e 25.45 1-طن ھـ 40

 l   11.19 jk 22.11    l l3.94 l   10.17 l   15.22 f 14.49 1-طن ھـ 80

غير معاملة 

غلة(
)مد

 ed 54.94 a 73.82 b 63.333 b 66.50 b 64.71 a 64.64 سماد بدون 

 e 51.19 b 56.62 g 44.65 bc 61.23 b 66.21 b 57.78 1-طن ھـ 40

 f g45.63 cd 57.39 g 43.92 e 51.11 bc 62.34 c 52.08 1-طن ھـ 80

 (.2م.  غم) األوراق عريضة لألدغال الجاف ( والخاص بصفة الوزن1تابع جدول )

 الحشات 
تداخل البذار مع 

 معدل السماد العضوي

 البذار
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد العضوي

كغم   12

 1-ھ

 cf 48.95 a 64.38 fi 44.85 bd 54.64 eg 47.33 a  52.03 سماد بدون

 jn 36.93 dg 48.03 jm 37.67 b 57.44 cf 49.79 b  45.97 1-طن ھـ 40

 r 24.43 ko 35.53 nr 30.10 hk 39.39 cf 48.85 d  35.66 1-طن ھـ 80

كغم   24

 1-ھ

 eh 46.21 a 63.98 cf 48.89 cf 49.45 be 52.83 52.27   a سماد بدون

 gk 41.15 dc 55.58 jn 37.02 fh 45.36 fh 45.43 bc  44.19 1-طن ھـ 40

 lq 32.06 fj 44.16 lr 31.54 pr 28.15 jn 36.93 d  34.57 1-طن ھـ 80

كغم   36

 1-ھ

 il 38.24 b 57.67 fj 43.32 kp 34.86 jm 37.60 c  42.34 سماد بدون

 kp 34.55 eg 47.32 qr 26.66 qr 26.86 kp 34.49 d  33.98 1-طن ھـ 40

 or 28.47 hk 39.57 qr 25.16 r 24.40 mr 30.56 e  29.63 1-طن ھـ 80

تداخل المبيدات  الحشات 

الكيميائية مع 

البذار و السماد 

 العضوي
 البذار معدالت المبيدات

السماد 

 العضوي
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى
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ت الكيميائية
معاملة المبيدا

 

 1-كغم  ھ 12

 r-x  41.90 k-q  55.00 B-I  27.10 x-D  31.84 B-I  26.17 f  36.40 سماد بدون

-طن ھـ 40

1 
c-N  21.94 x-c  33.04 B-J  26.07 w-c  34.55 B-K  24.77 g  28.07 

-طن ھـ 80

1 
M-P  13.68 B-K  24.78 J-P  15.61 O-P  10.17 G-P  18.82 hi  16.61 

 1-كغم  ھ 24

 w-B  35.30 n-t  49.73 x-D  31.89 z-G  29.37 A-H  28.49 f  34.95 سماد بدون

-طن ھـ 40

1 
z-E  29.93  t-y  41.03 C-L  24.48 z-G  28.98 E-N  20.71 g  29.02 

-طن ھـ 80

1 
Op  9.97 E-M  21.07 L-P  14.23 N-P  10.54 M-P  13.54 I  13.87 

 1-كغم  ھ 36

 B-K  24.78 P-v  45.88 B-K  25.49 I-P  17.18 B-I  26.73 g  28.01 سماد بدون

-طن ھـ 40

1 
F-P  19.82 y-E  30.92 H-P  18.19 M-P  12.08 K-P  15.32 h  19.26 

-طن ھـ 80

1 
P  9.39 E-O  20.49 M-P  11.98 P  9.81 M-P  13.31 I  12.99 

غلة(
غير معاملة )مد

 

 1-كغم  ھ 12

 j-p  56.01 a-f  73.77 g-l  62.61 a-d  77.45 s-h  68.50 ab  67.67 سماد بدون

-طن ھـ 40

1 
m-s  51.91 g-i  63.01 n-y  49.26 a  80.33 a-e  74.82 bc  63.87 

-طن ھـ 80

1 
w-B  35.19 p-v  46.29 q-w  44.59 b-h  68.60 ab  78.87 d  54.71 

 1-كغم  ھ 24

 i-o  57.13 a-c  78.23 f-i  65.89 b-g  69.53 a-d  77.17 a  69.59 سماد بدون

-طن ھـ 40

1 
l-r  52.37 b-g  70.17 n-t  49.56 g-m  61.73 b-g  70.16 c  60.79 

-طن ھـ 80

1 
k-q  54.14 d-i  67.24 n-u  48.85 p-v  45.75 g-m  60.33 d  55.26 

 1-كغم  ھ 36

 m-s 51.69 b-g  69.46 g-m  61.16 l-q  52.54 n-v  48.47 d  56.66 سماد بدون

-طن ھـ 40

1 
n-u  49.29 f-k  63.72 w-B  35.13 s-x  41.64 k-q  53.66 e  48.69 

-طن ھـ 80

1 
o-v  47.55 h-n  58.65 v-A  38.34 u-z  38.99 o-v  47.81 e  46.27 

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

 %.5  عند احتمال
 1-.هــكغمصفة حاصل العلف الرطب 

تداختتها في ااافة حااااي الصلف الروق, ئند متحظة متوسااوات الح ااات  والدراسااة  مصامتت( تأا ر 2 وضااح الجدوي )
الموجودة في هذا الجدوي  تضااااااااح ان الح اااااااات ن الاالاة والرابصة تفوقتا مصنو ًا ئن باقي الح ااااااااات بتسااااااااج لها اكبر وزن روق 

 وخاوااً  المناسبة  ةالب   الظروف توفر إلى السبق  رج  , وقدئلى التوالي 1-كغ .هاااااا20098.1, 20227.6للصلف وبلغ 
في  اااااهري ن ساااااان  المزروئة النباتات من لكي ج دة نمو فرااااااة توفر إلى أدت مما المحااااااوي نمو فترة ختي الحرارة درجة

تب ن ان رش مب دات األدغاي أار مصنو ًا . كذلك (1982) ال ع المص وف , هذه النت جة توافق ما أ ارغ رها من أكار وحز ران
, هذه ئند مصاملة المشارنة 1-كغ .هاااااااااااااااا15811.5في ح ن انخفل الى  1-كغ .هاااااااااااااااا16764.3الروق وبلغ بز ادة الحااي 

 سااااااااوف الحشل ة التوب شات بأحد االدغاي أار تشل ي بأن Raoofi  Alebrahim , (2017)النت جة توافق النت جة التي أكدها 
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 النبات, في األوراق ئدد , النبات ,ارتفاع والجاف الروق الحاااااااااااي ماي , الجت اااااااااافات مصدالت في مصنو ة ز ادة  أصوي
 والرماد. والبروت نات الغذا  ة الصناار ح ث من للجت الغذا  ة الش مة ز ادة وكذلك للنباتات الم و ة والنسبة الورق ة والمساحة

ازداد تاائد ًا م  ز ادة ( لكن م  متوسوات مصدالت البذار  تضح ان التفوق المصنوي في هذا الصامي 2وفي نفا الجدوي )
, 1-كغ .هاااا36, 24, 12 لمصدالت البذار بالترت ق 1-كغ .هاااااااا 16774.26, 16231.04, 15857.64مصدي البذار وكان 

لصلف م  تدر  ا الى حد مص ن في حاااااااي ز ادة , الذ ن حاااااالوا ئلى (2018وآخرون ) He توافشت هذه النتا ج م  نت جة 
ة مصامل مصنو ًا ئلى اتفوق 1-ون.هاااااااااااااااااااااااااااااااا80و  04( ان اضااافة السااماد ق2 تضااح من جدوي). و نحو االكار مصدالت البذار

 الصضوي التسم د مصامتت تفوق في السبق , و صزىئلى التوالي 1-كغ .هاااااااااااااااااااا16610.88 ,  16345.45 وسجت المشارنة
 وز ادة للنبات الكاف ة الغذا  ة الصنااااااااااااار توف ر أن( تسااااااااااام د بدون) المشارنة  مصاملة ئلى بمساااااااااااتو اتها المتوساااااااااااوة والصال ة

 (.2005 الدل مي,) التربة خواص تحس ن ئن فضت امتاااها

( نتحظ من تداخي الح اااااااات م  مصامتت المكافحة ارتفاع 2وئند تفسااااااا ر اوي التداختت الانا  ة لهذه الاااااااافة وفي جدوي)
في مصاملتي )الح ة الاالاة  مب د( و)الح ة الرابصة  مب د( ئلى  1-كغ .هاااااااااااااااااااا20713.3, 20767.6الحااي الروق الى 

باقي المصامتت في هذا التداخي وكان اقي حااااااااااااااااي روق ئند مصاملة  نالتوالي وبذلك تفوقت مصنو ًا هات ن المصاملت ن ئ
المصاملة هو ان  قد  كون السبق في انخفال الحااي ئند هذه 1-كغ .هاااااااااااااااااااا11604.1)الح ة األولى  بدون مب د( وكانتا 

كذلك  بفصي وب صة نمو الجت الضاااااص فة في بدا ة زرائتع, الح اااااة االولى كانت اقي الح اااااات انتاجًا لحاااااااي الصلف الروق
ئد  وجود مب د األدغاي الذي  رف  الضاارر المتأتي من منافسااة الدغاي وتشل لها للصناااار الغذا  ة وبالتالي التأا ر في انتاج ة 

( ولاااااافة الحاااااااي الروق  تضاااااح أن مصاملة 2الح اااااات م  مصدالت البذار في جدوي ) ياخي ئاملوبتد .الصلف األخضااااار
وبذلك تفوقت مصنو ًا ئن  1-كغ .هاااااااااااااا21156.60( ائوت ائلى حااي للصلف الروق بلغ 1-كغ .هاااااااااااااا36)الح ة الرابصة  
( و)الح ة الرابصة  1-ون.هاااااااا80الاالاة  السماد الصضوي, سجلت مصاملتي )الح ة م  تداخي الح ات وب جم   المصامتت.

وئلى , ئلى التوالي 1-كغ .هاااااااااااااااا20525.2, 20598.9وكانتا  أكبر حااي ئلف أخضر في هذا التداخي (1-ون.هاااااااااااااااا80
الصكا من ذلك انخفل حاااااااااااي الصلف الروق الى ادنى مساااااااااتوى لعأ ئند تداخي )الح اااااااااة األولى  بدون ساااااااااماد( وكانت 

ربما  صود السبق في انخفال  Rahman-Abdel (2013)و  Elteganiالنتا ج أكدها , وهذه 1-كغ .هاااااااااااااااااااااااااااااااا11903.60
الحااااي ئند هذه المصاملة الى ان الح ااة االولى كانت اقي الح ااات انتاجًا للصلف ورافشها ئد  وجود سااماد ئضااوي  ز د من 

ومن تداخي مصامتت المكافحة م  مصدالت ئمل ات النمو واالساااااااتوالة وبالتالي انخفل الحاااااااااي نت جة انخفال مكوناتع. 
( التي أئوت ائلى حااي روق في هذا 1-كغ .هاااااااااااااااااااااااااااااا36 ظهر تفوق مصنوي ئند مصاملة )مب د  ف نفسعالبذار في جدوي 

تب ن ان  ,وم  تداخي انا ي اخر وهو مصامتت المكافحة م  السماد الصضوي .1-كغ .هاااااااااااااااااااااااا17439.67التداخي والذي بلغ 
لذلك تفوقت هذه المصاملة مصنو ًا  1-كغ .هاااااااااااااا17266.84( وبلغ 1-ون.هاااااااااااااا80ن ئند مصاملة )مب د  أكبر حااي روق كا

ئلى باقي المصامتت جم صها وئلى الصكا من ذلك انخفل الحاااااي الروق للصلف الى اقي مساااتوى لع ئند مصاملة )بدون 



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

 

172 
 

المرة آخر التداختت الانا  ة ومدى تأا رها  ( لكن هذه2جدوي ) كما    ر .1-كغ .هاااااااااا15559.89مب د  بدون سماد( وكان 
( م  مصدي السماد الصالي 1-كغ .هاااااااااا36في افة الحااي الروق, بلغ ائلى حااي روق ئند تداخي مصدي البذار الصالي )

 .1-كغ .هاا17178.63( وبلغ الحااي 1-ون.هاا80)

( تب ن ان تداخي ئوامي الح ات م  مصامتت المكافحة ومصدالت البذار أار في حااي الصلف الروق وبلغ 2جدوي )الومن 
وتفوقت مصنو ًا  1-كغ .هاااااااا22098.0( وكان 1-كغ .هاااااااا36)الح ة الرابصة  مب د   تول فةائلى حااي في هذا التداخي ئند 

( تفوق مصنو ًا حااي 2افحة والسماد الصضوي في جدوي )وبتداخي ئوامي الح ات م  مصامتت المك .ئن جم   المصامتت
( و)الح ة 1-ون.هاااااااااااااااااااا80ئند مصاملتي )الح ة الاالاة  مب د   1-كغ .هاااااااااااااااااااا21359.7و 21404.2الصلف األخضر وبلغ 

( ئلى التوالي, وكان اقي المصامتت انتاجًا للصلف الروق هي )الح ة األولى  بدون مب د  1-ون.هاااااااااااااااااااااااا80الرابصة  مب د  
, 11552.3ون( وبلغت 80ون( و)الح اااااااااااااااة األولى  بدون مب د  40بدون سااااااااااااااماد( و)الح اااااااااااااااة األولى  بدون مب د  

ومن تداخي الح ات م  مصدالت البذار والسماد الصضوي  .للمصامتت الاتاة بالترت ق 1-كغ .هاااااااااااااااااا11672.0و 11588.0
  1-كغ .هاااااااااااااااااااااااااا36في مصاملة )الح ة الرابصة  1-كغ .هاااااااااااااااااااااااااا21785.5( فشد ازداد حااي الصلف الروق الى 2في جدوي)

في نها ة التداختت  او( نتحظ ان تداخي مصامتت المكافحة م  البذار والسماد الصضوي ج2وفي جدوي ) .(1-ون.هاااااااااااااا80
-كغ .هاا18170.0( وبلغ 1-ون.هاا80  1-كغ .هاا36الاتا ة وبلغ ف ع ائلى حااي لصلف الجت الروق ئند مصاملة)مب د  

  بدون ساااااااااماد( وبلغ الحاااااااااااي 1-كغ .هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا12هار هذا التفوق الى ادنى مساااااااااتوى لعأ ئند مصاملة )بدون مب د  وان 1
هذه المصاملة هي مااي واضح ئلى اإلهماي الحشلي لدى الفتح ن, فصندما  أزرع الجت بمصدي بذار  1-كغ .هاااااااااااااااااااااااا14943.2

ساااااوف نتحظ تدني حاااااااي الصلف األخضااااار الى ادنى  واوئ وبدون مكافحة لألدغاي المرافشة م  ئد  توفر جرئة ساااااماد ع
لتداخي الربائي ب ن الح ااااااااااااات ل أما بالنساااااااااااابة.(2012,وآخرون  Yazdaniو    Orloff 2008و Wilson) .مسااااااااااااتو اتعأ 

  1-كغ .هاااااااااااااااااااااااااااااااا36ومصامتت المكافحة ومصدالت البذار والسااماد الصضااوي, تفوقت مصنو ًا مصاملتي) الح ااة الاالاة  مب د  
ئلى التوالي,  1-كغ .هاا23281.0و 22948.3( وكانتا 1-ون.هاا80  1-كغ .هاا36( و)الح ة الرابصة  مب د  1-ون.هاا80

م  جم   مسااااااااااااااتو ات بوجود المب د ومن الترك ز في ب انات التداخي الربائي نتحظ تفوقًا مصنو ًا للح اااااااااااااات ن الاالاة والرابصة 
أو محدد في  مه ,  ان الصوامي الب   ة قد تكون ذات تأا ر باقي الح ااااااااتالمكافحة والبذار والساااااااماد الصضاااااااوي بالمشارنة م  
( تأثير الحشااااات والمبيدات 2جدول ).(2020اا ة المزروئة )الحسااااااااان ن , انتا  المحاااااااااا ي الحشل ة وهي مكمي للمادة الور 

 .( . حشة كغم. ھـ) الطري العلف حاصلماد العضوي مع تداخالتها في والس البذار الكيميائية و معدالت
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معامالت متوسطات  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى المبيدات الكيميائية المكافحة

 f 12691.0 d 14463.9 a 20767.6 20713.3 a c 15185.4 a 16764.3 معاملة بالمبيدات الكيميائية

 g 11604.1 e 12691.1 b 19682.9 b 19482.9 d 14499.3 b 15811.0 غير معاملة )مدغلة(

متوسطات معدالت  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى معدالت البذار البذار

  k i  13844.3 d  19812.7 e  19275.7 h 14391.2 15857.64c 11964.3  1-كغم  ھ 12

 kj h 14178.90 c  20204.0 d  19862.1 g 1478.0 16231.04b 12129.6 1-كغم  ھ 24

 j 12349.00 h  14344.4 b  20666.2 a  21156.60 5355.f1 16774.26a 1-كغم  ھ 36

متوسطات السماد  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد العضوي العضوي

 11903.60k  h 13693.6 c  19783.2 c  19591.1 f  14561.9 c 15906.67 بدون سماد

 j 12157.9 g 14260.1 b  20300.9  b  20178.0 e 14830.1 b 16345.40 1-ھـطن  40

 i 12381.4 gf 14413.8 a  20598.9 a  20525.2 d  15135.0 a 16610.88 1-طن ھـ 80

  d 12147.6 c 14122.5 a  20227.6 a  20098.1 b  14842.8 متوسطات الحشات

 الحشات 
تداخل المبيدات مع 

 المبيدات  معدالت البذار
معدالت 

 البذار
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى

معاملة 

بالمبيدات 

 الكيميائية

 q 12329.0 no 13854.7 c 20480.8 de 19771.6 j l14555.0 c 16198.20 كغم.ھـ12

 p 12762.8 jk 14749.1 c 20249.7 c 20270.3 i 15224.8 b 16654.93 كغم.ھـ24

 p 12981.7 j 14788.0 b 21572.3 a 22098.0 h 15758.3 a 17439.67 كغم.ھـ36

غير معاملة 

 )مدغلة(

 r 11599.7 no 13833.9 fg 19144.7 g 18779.8 ln 14227.4 e 15517.09 كغم.ھـ12

 r 11496.3 o 13608.7 cd 20158.3 ef 19453.9 m 14318.6 d 15807.16 كغم.ھـ24

 r 11716.3 13900.8mo de 19760.1 cd 20215.1 ij 14951.9 c 16108.84 كغم.ھـ36

 الحشات 
تداخل المبيدات مع 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد العضوي المبيدات السماد العضوي

معاملة 

ت 
بالمبيدا

الكيميائية
 n 13090.9 m l13817.3 c 20193.4 c 20159.1 hj 14842.6 c 16253.44 بدون سماد 

 o 12727.8 ij 14680.80 b 20705.1 b 20621.1 h 15127.8 b 16772.51 1-طن ھـ 40

 p 12254.8 hi 14893.7 a 21404.2 a 21359.7 g 15585.8 a 17266.84 1-طن ھـ 80

غير معاملة 

غلة(
)مد

 q 11552.3 m 13569.9 e 19372.9 f 19023.1 k 14281.2 e 15559.89 بدون سماد 

 q 11588.0 mi 13839.4 cd 19896.7 d 19734.9 jk 14532.4 d 15918.29 1-طن ھـ 40

 q 11672.0 l 13934.0 d 19793.6 d 19690.8 ij 14684.2 d 15954.91 1-طن ھـ 80

 ( والخاص بصفة حاصل العلف الطري )كغم. ھـ . حشة( .2تابع جدول )

 الحشات 
 تداخل البذار والسماد

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد البذار

كغم   12

 1-ھ

 r  11519.8 o 13134.3    g 18844.7 h   18438.2 14114.8n f 15210.37 بدون سماد

 q  12059.7  n 14086.7 c  20315.3  f  19494.2 n 14198.0 e 16030.77 1-طن ھـ 40

 pq  12313.5 ln  14311.8 cd 20278.2 ed 19894.7  j 14860.8 c 16331.80 1-طن ھـ 80

كغم   24

 1-ھ

 q  12012.8 n  14043.2 ce 20152.5 ed 19872.8  jl 14659.5 de 16148.17 بدون سماد

 q  12055.8 m 14241.5  cd  20246.0 ef  19818.0 j 14752.5 cd 16222.77 1-طن ھـ 40
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 pq 14252.0 m 20213.5  ce 19895.5  ed j  15539.8 c 16322.20 12320.0 1-طن ھـ 80

كغم   36

 1-ھ

 pq 13903.3   n 20352.3   c 20462.3   c 14911.3  j c 16361.47 12178.0 بدون سماد

 pq  12358.2 k 14452.2 c   20341.3 b   21221.8 i  15539.8 b 16782.67 1-طن ھـ 40

 p  12510.8 j l14677.7   b 21305.0   a 21785.5 i  15614.2 a 17178.63 1-طن ھـ 80

تداخل المبيدات  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد  معدالت البذار المبيدات والبذار و السماد

ت الكيميائية
معاملة المبيدا

 

 1-كغم  ھ 12

 E 12860.3 CD 19850.7 g-l 19020.0 m 14160.0 t i  154775.5 11496.7 بدون سماد

 D 14250.3 t-v 20810.0 c-e 19948.7 f-k 12525.0 طن ھـ 40
14208.3 t-

v 
fg  16348.5 

 طن ھـ 80
12965.3 B-

D 
14453.3 r-u 20781.7 c-e 20346.0 e-h 15296.7 p cd  16768.6 

 1-كغم  ھ 24

 D 14369.0 s-u 19986.7 f-k 20346.0 e-h 12600.3 بدون سماد
15170.3 

pq 
ef  16494.5 

 D 14902.0 p-s 20279.7 e-h 20013.0 f-j 12667.0 طن ھـ 40
15180.3 

pq 
de    16608.4 

 A-D 14976.3 p-r 20482.7 d-f 20452.0 d-g 15377.7 p c     16861.9 13021 طن ھـ 80

 1-كغم  ھ 36

 D 14222.7 t-v 20743.0 c-e 21111.3 c 12667.3 بدون سماد
15197.3 

pq 
cd  16788.3 

 طن ھـ 40
12991.3 B-

D 
14890.0 p-s 21025.7 cd 21901.7 b 15994.7 o 17360.7    b 

 z-C 15251.3 p 22948.3 a 23281.0 a 16083.0 o a   18170.0 13286.3 طن ھـ 80

غلة(
غير معاملة )مد

 

 1-كغم  ھ 12

 E 11543.0 بدون سماد
13408.3 y-

C 
17838.7 n 17856.3 n 

14069.7 t-

x 
j  14943.2 

 E 13923.0 v-y 19820.7 h-l 19039.7 m 11594.3 طن ھـ 40
14187.7 t-

v 
h  15713.1 

 E 14170.3 t-w 19774.7 h-l 19443.3 j-m 11661.7 طن ھـ 80
14425.0 r-

u 
h  15895.0 

 1-كغم  ھ 24

 E 13717.3 v-z 20318.3 e-h 11425.3 بدون سماد
19399.0 k-

m 
14148.7 t h  15801.9 

 E 11444.7 طن ھـ 40
13581.0 w-

A 
20212.3 e-i 19623.0 i-l 14324.7 s h  15837.1 

 E 11619.0 طن ھـ 80
13527.7 x-

B 
19944.3 f-k 19339.0 lm 

14482.3 r-

u 
h  15782.5 

 1-كغم  ھ 36

 E 11688.7 بدون سماد
13584.0 w-

A 
19961.0 f-k 19813.3 h-l 

14625.3 

q-t 
h  15934.6 

 E 14014.3 t-x 19657.0 i-l 20542.0 c-f 11725.0 طن ھـ 40
15085.0 

pq 
g    16204.7 

 E 14104.0 t-x 19661.7 i-l 20290.0 e-h 11735.3 طن ھـ 80
15145.3 

pq 
g    16187.3 

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

 %.5  عند احتمال
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 1-حاصل العلف الجاف كغم.هــ ةصف

( نتحظ ان متوسااااو الح اااات ن الاالاة 3الصلف الجاف في جدوي ) حااااااي تبا نت الصوامي الم ااااتركة في هذه الدراسااااة لااااافة
في ح ن  للح اااات ن ئلى التوالي, 2756.24و 2643.98والرابصة تفوقتا مصنو ًا في هذه الااااافة وبلغ حااااااي الصلف الجاف 

 (.1992( وآخرون Durlingلماذكره الباحا ن  وافشتهذه النت جة , 1-كغ .هااااااا 2173.54انخفل الى اقي مستوى لع وكان 
الذ ن ا اااروا الى انخفال حااااي الح ااة االولى في الجت نت جة بدا ة ن ااوو الحشي وئد  وجود محفزات تسااائده ئلى ز ادة 

مب د تفوقت مصنو ًا ئن مصاملة بدون مب د )المدغلة( وذلك لما لعأ من الان مصاملة رش  تب ن (3جدوي )في و  رع.ئدد االف
بأن  Orloff(2008)و , Wilson, ونت جة انخفال الحااااااااااااااي أكداها ي المرافشةدغاتأا ر في اه  مصوقات االنتا  وهي اال

( ان ائلى حااااااااي ئلف 3)جدوي نتحظ في الجت. محصةةةول إلنشةةةا  المقيدة العوامل أكثر من واحدة ھي االدغال منافسةةة 
 وقد ,مصدلي البذار األخر  ن نئ اً هذا تفوق مصنو لو  1-كغ .هاااااااااااااا2609.49وبلغ  1-كغ .هاااااااااااااا36 البذارمصدي جاف كان ئند 

 انصكا مما المساااااااااحة وحدة في ااااااااااتً  البذور ئدد ز ادة الى الصال ة البذار كم ات م  الجاف الحااااااااااي ز ادة ساااااااابق  صزى
وآخرون  Bradleyال ع  ما تواي م  النت جة هذه وتتفق الحااي,  زداد وبذلك المساحة وحدة في االفرع تكو ن ئلى ا جاب اً 

متوسااوات السااماد الصضااوي في ااافة حااااي الصلف الجاف  تاختلف .الذي أكد ز ادة الحااااي بز ادة مصدي البذار (2010)
في ح ن انخفل الى ,  1-كغ .هاااااا2563.71مصنو ًا بأئوا ع ائلى حااي للصلف الجاف بلغ  1-ون.هاااااا80فشد تفوق مصدي 

قد  كون السبق في انخفال حااي الصلف  , 1-كغ .هاااااااااااااااااااا62400.7وبلغ  )بدون سماد( املة المشارنةادنى كم ة لعأ ئند مص
( وبالتالي فأن الحااااااي الجاف هو ئلى 2 هو انخفال الحااااااي الروق لنفا المصاملة )جدوي مصاملة المشارنةالجاف ئند 

ا ااارة الغالق مأحااالة ما  حششعأ الحااااي الروق الن نمو النباتات باااصوبة لشلة السااماد وتحش ق مجموع خضااري محدود هو 
 El Zilalو  Abusuwar) , وهذا  ؤ دهالى النمو الضااص ف الذي ساالكعأ نبات هذه المصاملة وئد  تحش ق حااااي جاف ئالي

 الح و ة بالصمل ات للش ا  الضااارور ة الصنااااار من الصضاااوي أمر البد منع لما  حتو ع الساااماد أضاااافة ان ذكر الذي( 2010, 
 االغ ااااا ة وترك ق الخت ا واساااااتوالة وانشساااااا  الواقة مركبات وتوف ر الغذاو تاااااان   ماي بها الش ا  ئلى وتحفز النبات داخي

 .النبات في الجافة المادة وز ادة الخضري النمو ز ادة ا  ومن الخلو ة

( ان الح ااااات ومصامتت المكافحة أارت في حااااااي الصلف وبلغ أئلى 3وبتداخي الصوامي باااااورة انا  ة نتحظ في جدوي )
السبق في هذا التفوق المصنوي الى مت مة  صودقد   1-كغ .هاااااااااااااااااااااااااا3183.48مصاملة )الح ة الرابصة  مب د( بلغ حااي ئند 

ئنها ضاااااااااارر  د مب د األدغاي الذي دف و وجبلذلك ائوت الح ااااااااااة الرابصة  ,الظروف الب   ة في هذه المرحلة من ئمر النبات
 الجت ئا د بان (1999و آخرون) Curran, توافق هذه النت جة ما وجده المنافسة ائلى حااي ئلف جاف في هذا التداخي

خي ا( نتحظ تد3ومن ارقا  جدوي ) .األئ ااااااااق بمب دات مصامي الغ ر في٪  26 بنسااااااابة أقي في أحدى الح اااااااات التراكمي
ئاملي الح ات م  مصدالت البذار وتأا رهما في افة الحااي الجاف, انخفل حااي الصلف الجاف الى ادنى مستوى لعأ 

ئلى  1-كغ .هاا2143.50و 2116.72( وكانتا 1-كغ .هاا24( و)الح ة األولى  1-كغ .هاا12مصاملتي )الح ة األولى  في 
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هذه الح ااااااة ل   أحدث تغ ر مصنوي في متوسااااااوها وال في الحااااااااي  التوالي, قد  كون الساااااابق ان حااااااااي الصلف الجاف في
ئن جم   , في ح ن تفوقت مصنو ًا 1-كغ . 24الى  12الروق ول   أسااااااااصف هذه النت جة الز ادة البساااااااا وة بمصدي البذار من 

لف المحاود من كوزن جاف للص  1-كغ .هاااا2902.33التي بلغت و ( 1-كغ .هاااا36  ة)الح ة الرابص مصامتت التداخي تول فة
( تأا ر كافة الصوامي ئلى ااااااافة الصلف الجاف, وهنا نتكل  ئن التأا ر الم ااااااترك ب ن 3 وضااااااح جدوي ) ألواح هذه المصاملة.

( و)الح ة 1-ون.هاااااااااااااااااااااااااااا80الح ات والسماد الصضوي فشد واي ائلى حااي للصلف الجاف ئند مصاملتي )الح ة الاالاة  
( الى 3تت المكافحة م  مصدالت البذار ارتف  حااي الصلف الجاف في جدوي )وبتداخي مصام .(1-ون.هاااااااااااااااااااااااااا80الرابصة  

( نتحظ تأا ر 3في الجدوي ) .ى جم   المصامتت في هذا التداخيوبذلك تفوقت هذه المصامتت ئل 1-كغ .هاااااااااااااااااااا2934.40
( 1-ون.هاااااااااااااااا80)مب د   تداخي مصامتت المكافحة م  السماد الصضوي في افة حااي الصلف الجاف, تفوق مصنو ًا تداخي

, ان السبق في هذا التفوق المصنوي هو وجود مب د األدغاي 1-كغ .هاااااااااااااا2843.82بتسج لعأ ائلى وزن جاف للجت الذي بلغ 
المصدي الذي  شلي او  من  ضااااااارر األدغاي المرافشة وما تأساااااااببع من انتزاع للصنااااااااار الغذا  ة من تربة الحشي باإلضاااااااافة الى 

د الصضااوي الذي  أز د من جاهز ة الصناااار في التربة و جصي نمو النباتات باااورة و زداد ترساا ق المادة السااما الصالي إلضااافة
في  التداخي الانا يوم   .(Abdel-Rahman ,2013و  Eltegani, هذه النت جة كانت موافشة لما وجده )الجافة في النبات

مصنو ًا في حااي الصلف الجاف وبلغ ائلى حااي لعأ ئند مصاملة  اارفشد مصدالت البذار والسماد الصضوي  ب نهذا الجدوي 
. (1995Khidirو  Nayel)ئل ع حاي ما م  النت جة هذه تتفق ,1-كغ .هاااااااااااا2757.43( 1-ون.هاااااااااااا80  1-كغ .هاااااااااااا36)

( تأا ر ئوامي الح اااااااات ومصامتت المكافحة والبذار ئلى الحاااااااااي الجاف للجت, بلغ أكبر حااااااااي 3 تضاااااااح في جدوي )
( وبذلك تفوقتا مصنو ًا ئن 1-كغ .هاااااااااا36( و)الح ة الرابصة  مب د  1-كغ .هاااااااااا36للصلف في مصاملتي )الح ة الاالاة  مب د  

ال ها هي انخفال حااااااي الصلف الجاف الى ادنى مسااااتوى لعأ في  اإل ااااارةاخرى  جق  نت جة جم   المصامتت, كذلك توجد
( و)الح ة 1-كغ .هاااااااااااااا12ئند مصاملتي )الح ة األولى  بدون مب د   1-كغ .هاااااااااااااا2068.22و 2030.67هذا التداخي وبلغ 

أما تداخي الح ات م  مصامتت المكافحة والسماد الصضوي في جدوي  .( ئلى التوالي1-كغ .هاااااااااااااااااااااا24األولى  بدون مب د  
 2034.89الى ( نتحظ ان ئد  وجود مسااااااااتو ات فصالة للصوامي المدروسااااااااة ادى الى انخفال الحااااااااااي الجاف للصلف 3)
( 1-ون.هاااااا40في مصاملتي )الح ة األولى  بدون مب د  بدون سماد( و)الح ة األولى  بدون مب د   1-كغ .هاااااا2058.00و

ان اكبر حااي ئلف جاف كان  (3نتحظ من جدوي ) وبتداخي الح ات م  مصدالت البذار والسماد الصضوي .ئلى التوالي
والتي ل  تختلف مصنو ًا ئن مصاملة  1-كغ .هاااااااااااا3078.33( وبلغ 1-ون.هاااااااااااا80  1-كغ .هاااااااااااا36في مصاملة )الح ة الاالاة  

ومن اخر تداخي اتاي لهذه الافة , 1-كغ .هاا3018.00( والتي سجلت ا ضًا 1-ون.هاا80  1-كغ .هاا36)الح ة الرابصة  
ان ائلى مسااااتوى للحااااااي الصلف الجاف كان  تب ن( وهي ب ن المب دات ومتوسااااوات البذار والسااااماد الصضااااوي, 3في جدوي)
 (.1-ون .ه80   1-كغ  .ه36ئند مصاملة )مب د   1-كغ .ه 3141.73
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( تب ن ان أكبر وزن 3وم  التداخي الربائي للصوامي المدروساااااة ومدى تأا رها في اااااافة حاااااااي الصلف الجاف في الجدوي )
  1-كغ .هاااا36( و)الح ة الرابصة  مب د  1-ون.هاااا80  1-كغ .هاااا36جاف للصلف كان في مصاملتي )الح ة الاالاة  مب د  

ئلى الترت ق ان السبق قد  صود في تفوق المصاملة الاان ة الى  1-كغ .هاااااااااااااااااا3570.00و 3716.33( وكانتا 1-ون.هاااااااااااااااااا80
جدوي الصلف ) تحش شها اقي وزن جاف لألدغاي الرف صة والصر ضاااة وتفوقهما مصنو ًا بالحااااوي ئلى ائلى وزن روق لحاااااي

وغ اق لتأا ر األدغاي بفصي المب د المستخد   مناسبت ن حرارة ورووبة بوجود(, ان زرائة الجت وبلوغع الى فترة نمو مناسبة 2
ومصدي البذار الصالي باإلضااااافة وفرة السااااماد الصضااااوي كي هذه االمور مجتمصة جصلت من هات ن المصاملت ن نموذجًا لمن اراد 

والساااماد  البذار ( تأثير الحشاااات والمبيدات الكيميائية و معدالت3جدول )لف جاف بوزن كب ر.الحااااااااوي ئلى حاااااااااي ئ

 .( كغم. ھـ . حشة) الجاف العلف حاصلفي العضوي مع تداخالتها 

 الحشات 
 المكافحة متوسطات

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى الكيميائية المبيدات

 e 2280.96 d 2494.41 b 3007.00 a 3183.48 c 2604.30 a 2714.03 الكيميائيةمعاملة بالمبيدات 

 f 2066.11 e 2277.59 e 2280.96 e 2329.00 e 2259.59 b 2242.65 غير معاملة )مدغلة(

متوسطات معدالت  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى معدالت البذار البذار

 g 2116.72 f 2257.72 e 2392.33 c 2653.72 ef 2345.98 c 2353.28 1-كغم  ھ 12

 g 2143.50 e 2367.89 c 2726.33 c 2712.67 e 2410.89 b 2472.26 1-كغم  ھ 24

 f 2260.39 d 2532.39 b 2813.28 a 2902.33 d 2539.06 a 2609.49 1-كغم  ھ 36

 الحشات 
 متوسطات السماد 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد العضوي

 i 2111.56 h 2290.44 cd 2529.72 b 2700.49 g 2371.11 c 2400.76 سماد بدون

 i 2161.89 fg 2416.83 c 2579.50 ab 2759.22 eg 2435.33 b 2470.56 1-طن ھـ 40

 h 2247.17 ef 2450.72 a 2822.72 a 2808.56 ed 2489.39 a 2563.71 1-ھـ طن 80

  c 2173.54 b 2386.00 a 2643.98 a 2756.24 b 2431.94 الحشات متوسطات

تداخل المبيدات مع  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى البذار المبيدات  البذار

ت 
معاملة بالمبيدا

الكيميائية
 

كغم   12

 1-ھ

 gh 

2202.78 
fg 2314.33 d 2554.56 b 3053.00 de 2483.67 c 2521.67 

كغم   24

 1-ھ

 gh 

2218.78 
ef 2413.89 b 3136.78 b 3090.67 d 2571.00 b 2686.22 

كغم   36

 1-ھ
ef 2421.33 c 2755.00 a 3329.67 a 3406.78 c 2758.22 a 2934.20 

غلة(
غير معاملة )مد

 

كغم   12

 1-ھ
i 2030.67 gh 2201.11 gh 2230.11 g 2254.44 gh 2208.11 e 2184.89 

كغم   24

 1-ھ
i 2068.22 fg 2321.89 fg 2315.89 gf 2334.67 g 2250.78 d 2258.29 

كغم   36

 1-ھ
hi 2099.44 fg 2309.78 fg 2296.89 ef 3297.89 fg 2319.89 d 2284.78 

 الحشات 
تداخل المبيدات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد العضوي تالمبيدا السمادو
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معاملة 

ت 
بالمبيدا

الكيميائية
 kj 2188.22 f 2392.33 c 2835.22 b 3130.78 e 2535.98 c 2616.49 سماد بدون 

 fi 2265.78 e 2509.11 c 2868.22 b 3165.78 ed 2600.00 b 2681.78 1-طن ھـ 40

 f 2388.89 e 2581.78 a 3317.56 a 3253.89 d 2677.00 a 2843.82 1-طن ھـ 80

غير 
معاملة 

غلة(
)مد

 l jk 2188.56 hj 2224.22 fi 2271.11 ij 2206.33 e 2185.02 2034.89 سماد بدون 

 l 2058.00 fh 2324.56 fi 2290.7 gf 2352.67 fi 2270.67 d 2259.33 1-طن ھـ 40

 kl 2105.44 fg 2319.67 gf 2327.89 gf 2363.22 fi 2301.78 d 2283.60 1-طن ھـ 80

 ( .حشة.  ھـ. كغم) الجاف العلف حاصل ( والخاص بصفة3تابع جدول )

 البذار تداخل الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى سماد عضوي البذار والسماد

كغم   12

 1-ھ

 s 2052.67 nr 2197.67 lp 2266.50 gj 2639.33 ko 2306.00 f 2292.43 سماد بدون

 qs 2114.17 lp 2269.00 kn 2319.67 fj 2663.83 km 2346.00 e 2342.53 1-طن ھـ 40

 or 2183.33 ko 2306.50 hj 2590.83 fj 2658.00  k l2385.67 d 2424.87 1-طن ھـ 80

كغم   24

 1-ھ

 sr 2104.50 km 2331.67 ij 2560.83 ei 2688.17 k l2388.00 d 2414.63 سماد بدون

 qs2134.17 k2399.83 cd2819.17 dh2700.17 k2413.17 c 2493.30 1-طن ھـ 40

 or2191.83 kl2372.17 de2799.00 dg2749.67 k2431.50 c 2508.83 1-طن ھـ 80

كغم   36

 1-ھ

 pr2177.50 km2342.0 dg2761.83 df2775.33 k2546.83 c 2495.20 سماد بدون

 mq2237.33 hj2581.67 hj2599.67 bc2913.67 j2546.83 b 2575.83 1-طن ھـ 40

 kl2366.33 fj2673.50 a3078.33 ab3018.00 fj2651.00 a 2757.43 1-طن ھـ 80

مع تداخل المبيدات  الحشات 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السماد  البذار معدالت المبيدات البذار و السماد

ت الكيميائية
معاملة المبيدا

 

 1-كغم  ھ 12

 سماد بدون
2109.67 B-

H 
2260.67 s-D 2371.00 p-v 3039.33 e-h 2393.33 o-u gh  2434.80 

-طن ھـ 40

1 

2198.00 v-

G 
2354.67 q-x 2396.67 o-u 3064.33 e-g 

2438.67 m-

s 
g  2490.47 

-طن ھـ 80

1 

2300.67 q-

A 
2327.67 q-z 2896.00 g-j 3055.33 e-h 

2619.00 k-

m 
ef  2639.73 

 1-كغم  ھ 24

 سماد بدون
2188.00 v-

G 

2363.00 q-

w 
2887.33 h-j 3066.67 e-g 2550.00 l-p f  2611.00 

-طن ھـ 40

1 

2207.67 u-

G 

2446.33 m-

s 
3182.67 c-e 3069.00 e-g 2592.67 l-n de  2699.67 

-طن ھـ 80

1 
2260.67 s-D 2432.33 n-t 3340.33 bc 3136.33 d-f 2570.33 l-o cd  2748.00 

 1-كغم  ھ 36

 سماد بدون
2267.00 r-

D 
2553.33 l-p 

3247.33 b-

d 

3286.33 b-

d 
2664.33 k-l bc  2803.67 

-طن ھـ 40

1 
2391.67 o-u 2726.33 j-l 3025.33 e-h 3364.00 b 2768.67 jk b  2855.20 

-طن ھـ 80

1 

2605.33 k-

n 
2985.33 f-i a 3716.33 3570.00 a 2841.67 ij a  3141.73 

غير معاملة 
غلة(

)مد
 

 1-كغم  ھ 12

 H 1995.67 سماد بدون
2134.67 z-

H 

2162.00 x-

H 

2239.33 u-

F 

2218.67 u-

F 
l  2186.73 

-طن ھـ 40

1 

2030.33 

GH 

2183.33 v-

G 
2242.67 t-F 2263.33 s-D 2253.33 s-E l  2194.60 

-طن ھـ 80

1 

2066.00 E-

H 

2285.33 q-

B 

2285.67 q-

B 
2260.67 s-D 

2152.33 y-

H 
lk  2210.00 

 1-كغم  ھ 24

 سماد بدون
2021.00 

GH 

2300.33 q-

B 

2234.33 u-

F 

2309.67 q-

A 
2226.00 u.F jk  2218.27 

-طن ھـ 40

1 

2060.67 F-

H 
q-x 2353.33 

2455.67 m-

r 
2331.33 q-y 

2233.67 u-

F 
ij  2286.93 
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-طن ھـ 80

1 

2123.00 A-

H 

q-A 

2312.00 
2257.67 s-D 

2363.00 q-

w 

2292.67 q-

B 
ik  2269.67 

 1-كغم  ھ 36

 سماد بدون
2088.00 C-

H 

2130.67 A-

H 

2276.33 q-

C 

2264.33 r-

D 

2174.33 w-

H 
l  2186.73 

-طن ھـ 40

1 

2083.00 D-

H 

2437.00 m-

s 

2174.00 w-

H 

2463.33 m-

q 
2325.00 q-z i  2296.47 

-طن ھـ 80

1 

2127.00 A-

H 

2361.67 q-

w 

2440.33 m-

s 

2466.00 m-

q 

2460.33 m-

q 
h  2371.13 

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