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 الخالصة

علوم الهندسة الزراعية في حقل كر ده ره شه تابعة لكلية  2018حقلية خالل الموسم الشتوي لعام  اجريت تجربة        

، بهدف معرفة تأثير  شرقا( درجة 44.7شماال وخط الطول )( درجة 36.9_ جامعة صالح الدين على خط العرض )

و  80B20Gو  60B40Gو  40B60Gو  20B80Gمختلطة )ال لشعير في الزراعةعلى االبقولية العلفية  محاصيلال

20B80V  40وB60V  60وB40V  80وB20V  20وB80L  40وB60L  60وB40L  80وB20L  100وB )

 كتجربة عاملية بثالثة مكررات. واظهرت النتائج( .R.C.B.D) تصميم القطاعات العشوائية الكاملة وفقت التجربة ذنف

  40B60Vالمعاملة  في للشعيرعدد السنابل فقد ازداد  الصفات المدروسةفي معظم المعامالت  بين وجود فروقات معنوية

تفوقا في المعاملة فلف حبة والحاصل البيولوجي اال، اما وزن  40B60Gالمعاملة في  1-في حين ازداد عدد الحبوب.سنبلة

60B40L  ر معنويا على حاصل الحبوب ودليل الحصاد.ثؤت. كما يالحظ ان الزراعة المختلطة لم 
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Abstract 

         A field experiment was conducted during the winter season of 2018 in the field of 

Grdarasha of the College of Agricultural engineering sciences _ Salahaddin University at 

latitude 36,9 o N and 44.7 O E, in order to Determine the effect some of forage crops on barley 

crop in mix cultures at mixed farming (20B80G, 40B60G, 60B40G, 80B20G, 20B80V, 

40B60V, 60B40V, 80B20V, 20B80L, 40B60L, 60B40L, 80B20L, 100B). A factorial 

experiment with three replicate was conducted using the randomized complete block design. 

The results showed significant differences between treatments in most of the studied traits. 

The no. of spikes plant-1 increased in treatment 40B60V while the number of grains 

increased. Spike-1 in treatment 40B60G, the weight of one thousand seeds and biological 

yield exceeded the treatment 60B40L. It is also noted that mixed farming did not 

significantly affect grain yield and harvesting evidence. 
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 المقدمة

وكذلك االستفادة  (2014 ،)قاجوتعد المخاليط العلفية ضرورية جدا من اجل توفير العلف بالكمية والنوعية المناسبة        

اذ تعمل المحاصيل البقولية من االرض  نفسها حيث يتم زراعة اكثر من محصولين في وحدة المساحة وفي السنة نفسها. 

جافة بسبب ظروف  وشبه قر اليها ترب المناطق الجافةعلى رفع محتوى المادة العضوية في التربة وهي المادة التي تفت

المناخ. والتي تساعد على زيادة قابلية التربة لحفظ الرطوبة كما تؤدي الى تسهيل وتخفيض تكاليف الحراثات واعداد 

في العراق عموما ومناطق حالة المراعي الطبيعية بة. ومن المعلوم ان هناك تدهور االرض وبالتالي تحسن تركيب التر

استغاللها وعدم حمايتها من الرعي الجائر او الزراعة الكيفية والتي ترتب عليها قص خصوصا بسبب سوء  كوردستان

كبير او انقراض النباتات ذات القيمة العلفية الجيدة وخاصة البقولية. كما ان محدودية االراضي المزروعة بمحاصيل 

ي الحيوانات والتي تعتبر االساس جي الحبوب ومرباألروائية بسبب ضعف الصلة بين منتالعلف في المناطق الديمية و

التبوير في المناطق الديمية حيث تترك  ة الحيوانية من االعالف، تضاف اليها مساهمةالمباشر لتلبية احتياجات الثرو

سار مصادر الرعي وتغذية الحيوان هم في انحاالرض قرابة نصف االراضي الديمية سنويا بال زراعة، االمر الذي سا

ية وبالتالي جعلها ال تفي بحاجة الثروة الحيوانية في المنطقة. ولهذا السبب يتم استعمال نظام التحميل في المنطقة الديم

Intercropping  رض نفسها على ان تشترك المحاصيل في موسم االالذي يقصد به زراعة محصولين او اكثر في قطعة

 ,Willey)او يحصدا في الوقت نفسه   النمو نفسه في بعض او كل مراحل نموها وليس من الضروري ان يزرعا

 ,Anil, Park).حيث اثبتت الدراسات ان مثل هذه الخالئط تحسن من ظروف النمو وتزيد انتاج العلف االخضر(1979

Phipps, Miller, & Science, 1998)  في انتاجها على الزراعات المنفردة احيانا وتتفوق هذه الخالئط(Osman 

& Nersoyan, 1986)  . وان ألنظمة التحميلintercropping  مميزات عديدة منها إنتاجية اعلى في وحدة المساحة

(Lithourgidis, Vlachostergios, Dordas, & Damalas, 2011) ربة من خالل ، اضافة الى تحسين خصوبة الت

، ، والحد من األضرار الناجمة (Ghosh, 2004)إضافة النيتروجين عن طريق التثبيت واإلفراز من البقوليات المكونة 

، والسيطرة على عدوى (S. Ross, King, O'Donovan, Spaner, & Science, 2005)عن اآلفات واألمراض

، وتوفر مالئمة افضل (Dhima, Lithourgidis, Vasilakoglou, & Dordas, 2007)جذور البقوليات الطفيلية 

 ,Vern S. Baron, Clayton, Campbell Dick, & McCartney)لتجاور المحاصيل المزروعة في الخطوط 

، وتحسين جودة العلف من خالل اآلثار  (Nassab, Amon, Kaul, & Products, 2011)، واستقرار الغلة  (2004

المحافظة و (Nassab et al., 2011)التكميلية لمحصولين أو أكثر من المحاصيل متوافقة على مساحة االرض نفسها 

حسن من ثبات المحصول لنظم المحاصيل  ويحسين يو األمراض ،السيطرة على االدغال والحشرات أو وعلى التربة ، 

 & Agegnehu, Ghizaw, & Sinebo, 2006; Vasilakoglou)من كفاءة استخدام الماء والعناصر الغذائية 

Dhima, 2008) تضمنت الدراسة زراعة محصول الشعير ذي الصفين .Hordeum vulgare L.  الذي يعتبر من

الحبوب المهمة  ويحتل المرتبة الرابعة بعد الحنطة والرز والذرة الصفراء  بين الحبوب في االنتاج العالمي ويتميز بسرعة 

اما الهرطمان  .الف طن (191)بانتاجية  ( الف دونم601) 2018لسنة  في العراق نموه وقدرت المساحة المزروعة

Lathyrus sativa L لفي بقولي شتوي يزرع لتغذية  االنسان والحيوان واحيانا يستعمل كسماد اخضر فهو محصول ع

وقدرت المساحة المزروعة في العراق  ومصلح للترب الفقيرة  ، وكمحصول علفي في أستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية

 Lupinus albusاألبيض )الترمس  . اما( الف دونم )المصدر(1000)( الف دونم بأنتاجية بلغت 600) 2014لسنة 

.L هو نوع من جنس )Lupinus   تزرع أربعة أنواع من هذا الجنسangustifolius  ،L. luteus  ،L. mutabilis )

، وتعتبر من البقوليات التي من المحاصيل البقولية الشتوية الشائعة في النظم الديمية  (Vicia sativa)يعد الكاكوز .و

وقدرت المساحة المزروعة في العراق لسنة  (Hadjichristodoulou, 1978البروتين ) تحتوي على نسبة عالية من

ضمان الحصول على غطاء خضري جيد للتوصل الى امكانية الحصول على ان من شأن الطبيعة التنافسية هو .  2014

على التثبيت واالستمرار في النمو انواع خليطة تؤمن توريق واستدامة حقلية عالية لكال النوعين بما فيها القدرة السريعة 

واحتواء مادة جافة عالية من العلف االخضر وبالتالي تعمل دراسة الطبيعة التنافسية الى التوصل الى مدى توافق مع 

الظروف البيئة بما يعزز من وظيفة المرعى بالتالي. ان من شأن هذه الدراسة توازن في الطبيعة التنافسية لالنواع 

صفات التنافسية والتي يندر وتعتبر هذه الدراسة سياقة على مستوى العراق واقليم كردستان في دراستها لل المزروعة معا.

تها البحوث والدراسات الحديثة في مجال تطور زراعة المحاصيل العلفية في العراق واالقليم . لذا اجريت هذه ان حو

زراعية محدودة وانتاج المكونات العلفية المختلفة من  الى وصول الى االنتاج االمثل في رقعة الدراسة والتي تهدف
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ودراسة مدى امكانية نجاح زراعة الترمس في العراق المفتقر الى دراسة  هذا  كاربوهيدرات وبروتينات ومعادن

 المحصول المهم .

 مواد البحث وطرائقه

ه تابعة لكلية الزراعة _ جامعة صالح في حقل كر ده ره ش 2018اجريت تجربة حقلية خالل الموسم الشتوي لعام        

 11/11للفترة من  2018للموسم الزراعي  ( درجة شرقا44.7( درجة شماال وخط الطول )36.9الدين على خط العرض )

( 30-0. اخذت عينات عشوائية من مناطق مختلفة من تربة الحقل قبل الزراعة على عمق )16/5/2019ولغاية  2018/

عين كاوه ونتائجها مبينة -الفيزيائية والكيمائية وتم تحليلها في مختبرات مديرية زراعة اربيلسم لمعرفة بعض صفاتها 

 الحقل بعض الصفات الفيزيائية والكيمائية لتربة 1جدول ال   .(1في الجدول )

 سم 30 - 0 عمق التربة

 

 التوزيع الحجمي لدقائق التربة

 % 36.3 الرمل %

 % 32.9 الغرين %

 %30.8 الطين %

 مزيجية نسجة التربة

 

 

 بعض الصفات الكيماوية والفيزياوية لتربة الحقل

 % 0.8 المادة العضوية %

N 0.06 الجاهز % 

P 1-ملغم.كغم 4.64 الجاهز 

K 1-ملغم.كغم 177.33 الجاهز 

EC 1-ديسي.سيمنز.م 0.23 التربة 

PH 7.7 التربة 

 13كتجربة عاملية بثالث مكررات وتضمنت  .R.C.B.Dصممت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

طول الخط  خط 30أشتملت الوحدة التجريبية الواحدة على  (،2كما موضح في الجدول ) بنسب مختلفة تداخلةمعاملة م

المحراث المطرحي القالب وتم تنعيمها باألمشاط القرصية حرثت االرض باستخدام . سم20 مترين والمسافة بين خط واخر

 18زرعت  وفق التصميم المذكور انفا. بعد تحضير مهد جيد للبذور وتسويتها وقسمت حقل التجربة الى وحدات تجريبية

نبات لكل من محصولي الترمس والكاكوز حيث وضعت بذرتان في  12نبات بالخط الواحد بالنسبة لمحصول الهرطمان و

وتم أختبار الكثافة النباتية في الحقل بعد االنبات بالتحليل االحصائي  حيث يدل الجورة الواحدة ثم خفت الى  نبات الواحد 

، اما بالنسبة للمحصول عدم وجود فروق معنوية بين الواح المحصول الواحد على تجانس كثافات الوحدة التجريبية 

وتم أختبار الكثافة النباتية في الحقل بعد االنبات بالتحليل االحصائي   الواحدبذرة في الخط  80النجيلي )الشعير( فزرعت 

حللت بيانات  .حيث يدل عدم وجود فروق معنوية بين الواح المحصول الواحد على تجانس كثافات الوحدة التجريبية

المتوسطات حسب  واختبرت Statistical analysis system (SAS ،2001)الجاهزالتجربة إحصائيا وفق برنامج 

وحسب هذا االختبار فان المتوسطات التي تحمل حروف أبجدية  0.05اختبار دنكن المتعدد الحدود عند مستوى معنوي 

وتم الحصول على بذور الشعير من دائرة البحوث  (1990متشابهة ال تختلف عن بعضها معنويا )داوؤد وعبد الياس ، 

 .دائرة البحوث الزراعية في نينوىمن تركيا وبقية البقول من الزراعية التطبيقية في عنكاوه والترمس 
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 Vوالكاكوز البري  Gالى كل من المحاصيل البقولية ) الهرطمان العلفي  Bيبين نسبة خلط الشعير  (2) جدولال

 .معاملة مزروعة 13( والتي تشكل Lوالترمس 

 نسبة الخلط المعامالت نسبة الخلط المعامالت نسبة الخلط المعامالت

T1 80B:20G T5 80B:20V T9 80B:20L 

T2 60B:40G T6 60B:40V T10 60B:40L 

T3 40B:60G T7 40B:60V T11 40B:60L 

T4 20B:80G T8 20B:80V T12 20B:80L 

    T13 100B 

 

 الصفات المدروسة:

المزروعة على المسافة  عدد النبات علىقسمت ثم  (سم 50حسبت للمسافة المحصودة والبالغة ) :1-نباتعدد السنابل. -1

 ولكل وحدة تجريبية . (Rasmusson & Cannell, 1970) نفسها

لكل  سم 50من المسافة المحصودة  : هو معدل عدد الحبوب في عشرة سنابل اختيرت عشوائيا 1-حبوب.السنبلةعدد  -2

 .(Briggs & Aytenfisu, 1980)بية يوحدة تجر

 Briggs)حبة اخذت عشوائيا من حاصل الحبوب كل وحدة تجريبية  1000)غم(: هو معدل وزن  لف حبةاالوزن  -3

& Aytenfisu, 1980)  12عند رطوبة حبوب( %A.O.A.C  ،1975.) 

الوسطية من كل طوط ( من الخسم 50لى اساس وزن الحبوب لعينة المحصودة )حسب ع :  2-.مكغم حاصل الحبوب -4

 .(A.O.A.C  ،1975) %12وحدة تجريبية ثانوية وعند رطوبة حبوب 

 & Donald)( ولكل وحدة تجريبية سم 50: هو الوزن الجاف للعينة المحصودة ) 1-الحاصل البيولوجي. كغم.ه -5

Hamblin, 1976) ويعد الحاصل البيولوجي مقياساً . 1-والموزون بالميزان الحساس والمحول على اساس كغم.هـ

 الضوئي والتنفس خالل مدة النمو. للمادة الجافة الكلية ) عدا الجذور( الناتجة من صافي التمثيل

التمثيل الضوئي الى حاصل اقتصادي، وقيمة دليل الحصاد هو مقياس لكفاءة تحويل نواتج عملية  :)%( دليل الحصاد -6

العالية مرغوبة في محاصيل الحبوب كونها دليالً لكفاءة الصنف في تحويل الحاصل البايولوجي الى حاصل حبوب 

 .(Donald, 1962)    100× حاصل البيولوجي (  \دليل الحصاد = )حاصل الحبوب عادلة االتية : ويحسب من الم

 النتائج والمناقشة

 1-عدد السنابل.نبات-1

 اذ تفوق الشعير في 1-نبات.والمحاصيل البقولية لصفة عدد السنابلتأثير المعامالت ( 1والملحق )( 1الشكل ) يتضح من

(، وبفارق غير معنوي مقارنة بمعاملتي 1-.نباتسنبلة 13.67) حيث بلغ توسط لهذه الصفة( بأعلى م40B60Vالمعاملة )

(60B40L  ،60B40V) 40، وكذلك يالحظ ان المعامالت االتية ) والغير مختلفتين بينهماB60G  ،80B20L  ،

80B20V ( لم تظهر فروقات معنوية بينهم، اما المعاملة )80B20Gدنى  لعدد السنابل اذ بلغت اال المتوسط ( فقد اعطت

 (. وهو انعكاس2عدد االشطاء للنبات)ملحق  ت في زيادةمع المعامالت التي تفوقبدورها (. وتوافق 1-.نباتسنبلة 7.33)

، وكان لها اعلى (2)ملحق لجاف للحاصل البيولوجيفي زيادة الوزن ا هذه المعامالت ايضا  لتراكم المادة الجافة اذ تفوقت

 .(2)ملحقالنسبي املة في معدل النمووالذي اسهم في تفوق هذه المع خالل زيادة مساحة االوراق دليل للمساحة الورقية من 

، بينما 1-نبات.الذي وجدو فروقات معنوية في صفة عدد السنابل (Çiftçi & Ulker, 2005)يتماشى مع  ه النتيجةوهذ

 .(Dusa & Stan, 2013)لم يتفق مع 
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( عند زراعتها B(على عدد السنابل  للشعير) G، الهرطمان  L، الترمس  Vيبين تأثير محاصيل العلف )الكاكوز  1شكل 

 متداخلة على الخطوط وبنسب مختلفة

 1-عدد الحبوب.سنبلة -2

اذ  في تأثيرها على متوسط هذه الصفة للشعير الى وجود فروقات معنوية بين المعامالت (1ملحق ) (2الشكل ) يشير

( مقارنة مع 1-حبة.سنبلة 31.33بلغت ) اعلى متوسط لعدد الحبوب في السنبلة 40B60G المعاملة  اعطى الشعير في

، بينما المعامالت  (1-حبة.سنبلة .3225بلغت ) اذ 8020Gوجدت في المعاملة  متوسط، وادنى  )النقية( معاملة الكنترول

(80B20L  ،80B20V  ،60B40V  ،60B40L لم تختلف فيما بينها ولكنها اختلف مع المعامالت االخرى ، وقد )

% الى دور هذه المعاملة 60يعود زيادة عدد الحبوب في السنبلة في المعاملة التي فيها نسبة التداخل لمحصول الهرطمان 

مراحل الالتزهير واالخصاب وانتقال المواد المصنعة في في زيادة عدد الزهيرات الخصبة الناتجة من تنظيم عمليات 

لوجي في المرحلة ووالوزن الباي بتقدمها في معدل النمو النسبي ونمو المحصولالمختلفة من نمو نباتات الشعير اذ يالحظ 

طاء والسنابل في كما ان العوامل البيئة التي تقلل من عدد االش، (2)ملحق  هيرات في السنبلةالثانية التي تحدد عدد الز

النبات نتيجة طبيعة التنافس والذي يتناسب عكسيا مع عدد الحبوب في السنبلة اذ ان من المتوقع ان زيادة عدد االشطاء 

ه ، وهذر واقل عدد للحبوب في النبات تزداد التنافس فيها على نواتج عملية التمثيل الضوئي مما يعطي كل شطأ سنبلة اقص

 ,Bantie, Abera, & Woldegiorgis, 2014; Dusa & Stan, 2013; Megawer, Sharaan)تفق مع النتيجة ت

& El-Sherif, 2010) الى زيادة عدد الحبوب زيادة معنوية في حالة الخلط مقارنة بالحالة المنفردة االذي توصلو. 

 

( عند زراعتها B(على عدد الحبوب للشعير) G، الهرطمان  L، الترمس  Vيبين تأثير محاصيل العلف )الكاكوز  2شكل 

 .متداخلة على الخطوط وبنسب مختلفة

 لف حبة )غم(وزن األ -3
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 تفوق الشعير في حيث للشعير كان معنويا ف حبةلتأثير المعامالت على صفة وزن اال (1ملحق )وال (3يبين الشكل رقم )

على  غم( 52.1غم ، 53.43لف حبة  بلغت )االلوزن  بأعلى متوسط (60B40V)( وتليها المعاملة (60B40Gالمعاملة 

الذي  توسطادنى م اعطى (80B20G)المعاملة  في غم( ، اما 38.83معاملة الكنترول الذي بلغ ) التوالي مقارنة بمتوسط

لف حبة في هذه المعامالت قد يرجع الى انها كانت ذات اطول فترة الى النضج والناتج االغم(. ان زيادة وزن  35.27) بلغ

، كما انها ذات دليل للمساحة الورقية مرتفعا ناتجا عن زيادة (2)ملحق  خضراءبقاء االوراق من ابقاء اقصى فترة ال

)ملحق  قل من الحبوب في السنبلة الواحدةالمسطح الورقي الذي يسهم في زيادة تراكم المادة الجافة وتوزيعها الى عدد ا

لمحصول نباتات الشعير مما اسهمت في زيادة مكونات الحاصل  من الترمس% 40، وهذا مؤشرا على نسبة التداخل (2

ضافة الى االسهامات في توفير عوامل النمو يعني ان طبيعة التنافس عندها اقل من التنافس بين نباتات النوع الواحد باإل

 ,Bantie et al., 2014; Kadžiulienė, Šarūnaitė) مع  وهذه النتيجة تتماشى االيجابية كونها من محاصيل البقولية

& Deveikytė, 2011; Klimek-Kopyra, Kulig, Oleksy, & Zajac, 2015) الى زيادة وزن  اي توصلوالذ

 .ة الخلط مقارنة بالحالة المنفردةحال يلف حبة فاال

 

( عند Bلف حبة للشعير)ال(على وزن ا G، الهرطمان  L، الترمس  Vيبين تأثير محاصيل العلف )الكاكوز  3شكل 

 زراعتها متداخلة على الخطوط وبنسب مختلفة.

 (2-غم.محاصل الحبوب )-4

لمقارنة معنويا في هذه اذ تفوقت معاملة ا 2-غم.ماختالفات معنوية في حاصل الحبوب  (1ملحق )وال (4يتضح من الشكل )

. (2-غم.م 500.93)والتي اعطت حاصال بلغت  60B40Lوتليها بفارق معنوي المعاملة  (2-غم.م 587.38) الصفة بلغ

. وهذا مؤشر ان نسب الخلط التي ( 2-غم.م 257.37)والتي اعطت حاصال  20B80Lبينما كان اقل حاصال في المعاملة 

شعير اال انها لم تعوض النقص تم دراستها مع المحاصيل البقولية رغم زيادة جميع مؤشرات النمو ومكونات الحاصل لل

% ترمس في حاصل 40%شعير و 60شغله المحصول الرئيسي من وحدة المساحة ، وكان افضل نسبة  خلط هي الذي ي

% من المساحة 60حصول كان متدنيا في النمو مما لم يشكل عائقا في تعويض محصول الشعير بنسبة الحبوب كون هذا الم

عبر الزيادة في مكونات الحاصل. وهذا يعكس من حيث عدم تماثل االنواع البقولية الداخلة في الخليط من حيث التنافس 

تها الغذائية او حتى في اختالف فترات مراحل احتياجالشعير من خالل االختالف في درجة تعمق الجذور او مع محصول ا

نموها. الن من بين ابرز االهداف في دراسة المخاليط هو ان ال يحدث تنافسا شديدا بين االنواع الداخلة فيه ، اي انها تكون 

 40B60Gو  60B40Vمتوافقة بما يضمن ان يكون نموها معا يكون في صالح أيا منهما ، كما يالحظ هناك معامالت مثال 

اعطت حاصال لمحصول الشعير اكثر من الخسارة في المساحة التي يشغلها محصول الشعير لألسباب اعاله باإلضافة 

انه قد يقلل من تأثير االدغال المرافقة لمحصول الشعير وينافسها في الوحدات التجريبية الخليطة وما تفرزه المخاليط 

ت واحماض عضوية ومركبات مختلفة تساعد في نمو المحصول النجيلي البقولية من احماض امينية وسكريات وفيتامينا

جهزها البقوليات الداخلة في المخاليط وفقا لنوع المحصول من اضافات لكمية النتروجين التي تالمرافق ، وما قد تسهم به 

 ;Agegnehu, Ghizaw, & Sinebo, 2008; Esmaeili et al., 2012)ونسبة الخلط. وهذا يتفق مع 

Sadeghpour & Jahanzad, 2012) الى زيادة حاصل الحبوب في الزراعة المنفردة واالذي توصل. 
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( عند B(على حاصل الحبوب الشعير) G، الهرطمان  L، الترمس  Vيبين تأثير محاصيل العلف )الكاكوز  (4)شكل 

 زراعتها متداخلة على الخطوط وبنسب مختلفة.

 (2-غم.مالحاصل البيولوجي ) -5

، حيث  للشعير وجود فروقات معنوية بتأثير المعامالت على صفة الحاصل البيولوجي (1والملحق ) (5يؤكد الشكل )

معاملة الكنترول الذي بلغ  بمتوسط ( مقارنة2-غم.م 2067.97) بلغ بأعلى متوسط 60B40Lالمعاملة  تفوق الشعير في

 ( ،2-غم.م 1169.9حيث بلغت ) ادنى متوسط لهذه الصفة فقد اعطى 20B80Lالمعاملة  في ( اما2-غم.م 1585.47)

 في 60B40L . وهذا انعكاسا لتفوق هذه المعاملة(1الحظ الجدول )ملحق  والتي اختلفت معنويا عن جميع المعامالت

)ملحق مما اتاح فرصة لنمو محصول الشعير وزيادة في تفرعاته  في المرحلة االولى معدل النمو النسبي ونمو المحصول

. وقد يرجع ذلك الى ان محصول الترمس كان ضعيف النمو في ايضا في مكونات الحاصل وقولوحظ هذا التف، ( 2

 ;Agegnehu et al., 2006) ما توصل اليه وهذا يتفق مع الشعيرالمرحلة االولى مما لم يكن منافسا شديدا لمحصول 

Çiftçi & Ulker, 2005). 

 

عند  (B(على الحاصل البيولوجي للشعير) G، الهرطمان  L، الترمس  Vيبين تأثير محاصيل العلف )الكاكوز  5شكل 

 زراعتها متداخلة على الخطوط وبنسب مختلفة.

 دليل الحصاد % -6

 علىوجود فروقات معنوية بين المعامالت بتأثير الزراعة المختلطة وبنسب مختلفة  (1والملحق ) (6الحظ من الشكل )ي

للشعير تفوق  نقية()ال منخفضة مقارنة بالزرعة المنفردة وتأثره بالزراعة المختلطة اذ اظهرت متوسطاتدليل الحصاد 

 20.24بلغت ) ادنى متوسط 40B60Vالمعاملة  %( اعطت 37.17متوسط ) بلغت والتي في صفة دليل الحصاد معنويا

زيادة التظليل  الىمؤشر الهذا  يعود في الزراعة المختلطة وربما كل عام تم تسجيل ادنى مؤشر لهذه الصفة%( . بش
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 Bantie et)يتماشى مع  لضوء الى طبقة التظليل. وهذه النتيجةوالمنافسة العالية بين النباتات نتيجة للحد من اختراق ا

al., 2014; Rahman, Awal, Amin, & Parvej, 2009) الذي اشاروا الى انخفاص دليل الحصاد في الزراعة 

 المختلطة.

 

( عند زراعتها B(على دليل الحصاد للشعير) G، الهرطمان  L، الترمس  Vيبين تأثير محاصيل العلف )الكاكوز  6شكل 

يبين متوسطات الصفات المدروسة لمحصول الشعير عند زراعتها  (1)ملحق  متداخلة على الخطوط وبنسب مختلفة

 مع محاصيل البقولية وبنسب مختلفة تداخلةم

 الصفات       

 

 المعامالت

عدد 

 1-السنابل.نبات

-عدد الحبوب.سنبلة

1 

لف حبة الوزن ا

 )غم(

حاصل الحبوب 

 2-غم.م

الحاصل 

-غم.مالبيولوجي )

2) 

 دليل الحصاد)%(

20B80G 8.67 f 29.33 abc 38.67 fg  313.77 e 1324.33 f 23.69 bc 

20B80L 11 c 28.67 bc 44.43 cd 257.37 f 1169.9 g 22.01 bcde 

20B80V 10.67 cd 28.67 bc 41.87 def 324.8 e 1380.8 ef 23.55 bcd 

40B60G 9.67 ef 31.33 a 42.77 de 397.43 cd 1879.93 b 21.14 cde 

40B60L 12.67 b 28.67 bc 49.9 ab 372.37 d 1516.53 cde 24.60 b 

40B60V 13.67 a 28 c 47.93 bc 377.1 d 1864.4 b 20.24 e 

60B40G 10 de 29.33 abc 43.9 d 334.27 e 1610.1 c 20.82 de 

60B40L 13 ab 30.67 ab 53.43 a 500.93 b 2067.97 a 24.28 b 

60B40V 13 ab 30.67 ab 52.1 a 413.07 c 1761.03 b 23.56 bcd 

80B20G 7.33 g 25.33 d 35.27 g 311.7 e 1396.97 ef 22.32 bcd 

80B20L 9.33 ef 30.67 ad 38.57 fg 309.43 e 1426.07 ef 21.76 bcde 

80B20V 9.67 ef 30.67 ad 39.73 ef 304 e 1458.87 def 20.92 cde 

 ef 28.44 c 38.83 fg 587.38 a 1585.47 cd 37.1733 a 9.22 كنترول

%5*القيم التي تحمل حروف متشابهة ال تختلف عن بعضها معنويا عند مستوى احتمال 
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 .مع محاصيل البقولية وبنسب مختلفة تداخلةيبين متوسطات الصفات النمو الخضري لمحصول الشعير عند زراعتها م (2ملحق )

 الصفات      
 
 المعامالت

عدد 
 1-االشطاء.نبات

 دليل المساحة الورقية عند عمر
الوزن البيولوجي)غم( 

 يوم 80عمر 

 معدل نمو المحصول
 عند عمر 1-.يوم2-غم.م

 معدل النمو النسبي
 عند عمر 1-غم.غم.يوم

النضج 
 الفسيولوجي

 يوم 95-80 يوم 80-65 يوم 95-80 يوم 80-65 يوم 95 يوم 80 يوم 65 )يوم(

20B80G 9 f 1.93 bc 2.75 c 5.75 c 7.03 cd 0.615c 0.836 c 0.0152 d 0.0143 ab 179 bc 

20B80L 13 bc 2.27 ab 4 ab 7.88 bc 6.1 d 0.863 bc 0.435 de 0.0228 bcd 0.0158 ab 179 bc 

20B80V 12.33 cd 2.67 a 3.73 ab 7.79 bc 7 cd 0.846 bc 0.382 e 0.0257 abc 0.0138 b 177.67 c 

40B60G 10.67 de 2.77 a 3.98 ab 8.10 b 9.07 a 1.239 a 0.741 c 0.0300 abc 0.0116 b 179.67 bc 

40B60L 14.33 ab 1.92 bc 3.63 ab 9.58 ab 7.27 abc 0.980 abc 0.362 c 0.0321 ab 0.0045 ab 179.67 bc 

40B60V 15 a 1.93 bc 3.42 abc 10.92 a 8 abc 1.050 ab 0.813 c 0.0300 abc 0.0039 ab 180 bc 

60B40G 11 de 1.55 c 3.28 bc 8.72 ab 8.95 ab 1.236 a 1.1217 a 0.0342 a 0.0190 a 181.33 bc 

60B40L 15 a 2.32 ab 3.68 ab 9.16 ab 7.97 abc 1.2830 a 0.176 d 0.0250 abc 0.151 b 180.67 bc 

60B40V 14.67 ab 2.31 ab 3.87 ab 8.74 ab 6.72 cd 0.729 bc 0.345 e 0.0249 abc 0.0125 b 189.67 a 

80B20G 10 ef 2.33 ab 3.83 ab 8.51 b 7.45 abcd 0.758 bc 1.008 ab 0.0206 cd 0.0139 b 179.33 bc 

80B20L 12.33 cd 2.25 ab 4.2 a 8.38 b 7.6 abcd 0.971 abc 1.001 ab 0.0282 abc 0.0142 ab 182.67 b 

80B20V 12.33 cd 2.27 ab 4.02 ab 8.27 b 8.1 abc 0.980 abc 0.513 c 0.0255 abc 0.0117 b 179.33 bc 

 cde 2.5 ab 4.08 ab 10.06 ab 7.7 abcd 0.954 abc 0.974 b 0.0245 abc  0.0153 ab 183.89 b 11.55 كنترول

%5*القيم التي تحمل حروف متشابهة ال تختلف عن بعضها معنويا عند مستوى احتمال 
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