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،2017-2016 ٕ٘ ثنشضٍٙ خالل ثنًٕعى ثنضسثػٛ فوٕل أفذ ثنًضثسػِٙ هعجء ثنوشَز ك- ُز ثنذصشرٚز شًجل يذٛش صؾشدز فوهٚأؽش
ز دجعضخذثوٛ َلزس ثنضؾشدز ٔكوج ألعهٕح ثنضؾجسح ثنؼجيه.ٌ ًَٕ ٔفجصم فذٕح ثنشٕكجِٙ كٙجةًٛٛذ ثنكًٛجس ثنذزثس ٔثنضَّغًٛش كٛنذسثعز صأع
:ْٙ جس نهذزثسًٛ ثألٔل ثعضخذثو عالط ك،ٍٛ صعًُش ثنضؾشدز ػجيه،( ٔدغالط يكشسثسR.C.B.D) ز ثنكجيهزٛى ثنوطجػجس ثنؼشٕثةًٛصص
:ْٙ زٚ ثعضخذثو يؼجيالس عًجدَٙ ٔصعًٍ ثنؼجيم ثنغج.) ػهٗ ثنضضجدغS3 ،S2 ،S1(  ٔسيض نٓج،1- كـى ْـ120 ٔ 100 ٔ 80
.F0  ٔسيض نٓج دجنشيض.) ػذو إظجكز عًجد (يؼجيهز ثنًوجسَز:0 .1
.F1  ٔسيض نٓج دجنشيض.1- ْـN  كـى120 زًٍٛ نٕفذِ ٔدكٛضشٔؽُٛ إظجكز عًجد ثن:N .2
.F2  ٔسيض نٓج دجنشيض.1- ْـP كـى30 + 1- ْـN كـى120 زًٍٛ دكٛضشٔؽُٛ إظجكز ثن:NP .3
.F3  ٔسيض نٓج دجنشيض.1- ْـK كـى40 +1- ْـP كـى30+1- ْـN كـى120 زًٍٛ دكٛضشٔؽُٛ إظجكز ثن:NPK .4
ٙجس كٛم ثػهٗ يضٕعطجس أسصلجع ثنُذجس ٔيغجفز ٔسهز ثنؼهى ٔػذد ثنذثنٛ صغؾٙ ك1- كـى ْـ120 ثظٓشس ثنُضجةؼ صلٕم ثنًؼجيهز
1 غٍ ْـ5867 1-زٛ فذز دثن71888 ،2-ز وٛ دثن238867 ، عى118845  دهـشٙز ٔفجصم ثنقذٕح ٔثنضٛثنًضش ثنًشدغ ٔػذد ثنقذٕح دجنذثن
.نهصلجس ػهٗ ثنضضجدغ
 إر صلٕهش ثنًؼجيهز،ًُٕغ صلجس ثنًٛجدر ؽٚ صِٙج كُٕٚشث يؼٛلجس صأعٛز ثنًغضخذيز دضٕنٚكًج أظٓشس ثنُضجةؼ أٌ نهًؼجيالس ثنغًجد
 ثسصلجع ثنُذجس ٔيغجفز ٔسهز ثنؼهى ٔػذدِٙز ثألخشٖ كٚ ٔأػطش أػهٗ ثنًضٕعطجس يوجسَز دجنًؼجيالس ثنغًجدF3 ز ثنشثدؼزٚثنغًجد
 فذز84833 ،2- زٛ دثن282878 ، عى131811( ز ٔٔصٌ ثألنق فذز ٔفجصم ثنقذٕح دهـشٛجس دجنًضش ثنًشدغ ٔػذد ثنقذٕح دجنذثنٛثنذثن
.) ػهٗ ثنضضجدغ1- غٍ ْـ6813 ، ؿى28896 ،1-زٛدثن
1ٗ أػهF3 ز ثنشثدؼزٚ كـى ْـ ٔ ثنًؼجيهز ثنغًجد120 لزٛ إر ثػطش ثنضٕن،جُٕٚشث يؼٛ ثنضؾشدز صأعٍٙ ػجيهٛٔكجٌ نهضذثخم د
84872 ،2-ز وٛ دثن300800  دهـش يضٕعطجصٓجٙز ٔفجصم ثنقذٕح ٔثنضٛجس دجنًضش ثنًشدغ ٔػذد ثنقذٕح دجنذثنٛثنًضٕعطجس نؼذد ثنذثن
. نهصلجس ػهٗ ثنضضجدغ1- غٍ ْـ6891 ،1-زٛفذز دثن

ثنكهًجس
زٛثنًلضجف
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Effect of seeding quantity and chemical fertilizer on growth and grain yield of Oats (Avena sativa L.)
Ali Farhod Naser *1
Ahmed Abdlkadhem Al-mothefer1
College of Agriculture / University of Basra 1

Abstract
A field experiment was conducted in the north of the city of Basra – Qurna District, in the fields of a farmer during the
winter season 2016-2017 to study the effect of seed rates and chemical fertilization on growth and grain yield of oats.
The experiment was carried out according to the Global Factorial Experiments method using the R.C.B.D. in three
replicates. The experiment included two factors. The first is the use of three seed rates: 80, 100, 120 kg.h -1, Symbolizes
them (S1, S2, S3) Respectively. The second factor included the use of fertilizers:
1. 0: Do not add fertilizer (comparison treatment) Symbolizes them (F0).
2.N: Add nitrogen alone In quantity (120 kg N.h-1) Symbolizes them (F1).
3. NP: Add nitrogen and phosphorus together In quantity (120 kg N.h-1 + 30 kg P.h-1)
4. NPK: Add nitrogen, phosphorus, and potassium together In quantity (120 kg N.h-1 + 30 kg P.h-1 + 40 kg K.h-1).
Results showed superior treatment 120 Kg.h-1 Recording the highest rates to plant high and area of flag leaf and
Panicle number in the square meter and grain number in panicle and grain yield Which was recorded (118.45 cm,
238.67 Panicle.m-2, 71.88 grain.panicle-1, 5,67 Ton.h-1) Respectively.
The results showed that the fertilizer treatments used in combinations had a significant effect on the increase in all
growth characteristics. The fourth fertilizer treatment (F3) The highest rates were compared with other fertilizer
treatments at plant height, and area of flag leaf Panicle number in the square meter, grain number in panicle, 1000 grain
weight, and grain yield Which was recorded (131.11 cm, 282.78 panicle.m-2, 84.33 grain.panicle-1, 28.96 gm, 6.13
Ton.h-1) Respectively.
The interaction between the two study factors had a significant effect, I gave the combination 120 kg.h -1 and the
fourth fertilizer treatment (F3) highest rates in panicle number in square meter and grain number in panicle and grain
yield Which was recorded (300.00 Panicle.m-2, 84.72 grain.panicle-1, 6.13 Ton.h-1).
*Corresponding author: E-mail @yahoo.com

انًقذيت
زٛهٛ يٍ ثنؼجةهز ثنُؾٙ فٕنٙ َذجس ػشذAvena sativa L. ٌثنشٕكج
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(ٚٔ ،)Poaceaeقضم ثنًشصذز ثنشثدؼز يٍ ثنُجفٛز ثالهضصجدٚز دؼذ

فجصم نهقذٕح كجٌ ػُذ كًٛز ثنذزثس  140كـى ْـ

ثنقُطز ٔثنشص ٔثنزسر ثنصلشثء [ٔ ،]5صؼذدس ثعضؼًجالس ثنشٕكجٌ يُٓج

 4.74غٍ ْـٔ ،1-كزنك دُٛش [ ]3صٚجدر ػذد ثنذثنٛجس دجنًضش ثنًشدغ

ك ٙثنطخ ثنشؼذ ٙنؼالػ كغٛش يٍ ثنقجالس ،كعال ػٍ كٕثةذِ نإلَغجٌ

ٔثنض ٙدهـش  43980دثنٛز و 2-ػُذ ثعضخذثو يغضٕٖ ثنضغًٛذ  180كـى

إر ال صٕؽذ آعجس ؽجَذٛز ػهٗ ثنصقز ثنؼجيز ػُذ ثعضخذثيّ يٍ هذم

ْـ 1-ػهٗ ثنًغضٕٚجس ثألهم ئُّ .صٕصم[ ]10صٚجدر ثسصلجع ثنُذجس ػُذ

ثنشؽجل ٔثنُغجء كًج ْٕ ثنقجل ك ٙثالدٔٚز ثنكًٛٛجةٛز [ ،]11كزنك

ثعضخذثو يغضٕٖ ثنضغًٛذ ثنُضشٔؽ 120 ُٙٛكـى ْـ 1-ػهٗ ثنًغضٕٚجس

نهشٕكجٌ ثعضخذثيجس ك ٙصُجػز ثؿزٚز ثالغلجل ٔكزنك صـزٚز

ثألهم يُّ ٔثنز٘ دهؾ ثػهٗ يضٕعػ ثسصلجع نهشٕكجٌ  106845عى .دُجء

ثنقٕٛثَجس ،كًج ٔٚقضٕ٘ ػهٗ دشٔصُٛجس صكجد صكٌٕ يًجعهز نهذشٔصُٛجس

ػهٗ رنك صى أؽشثء ْزِ ثنضؾشدز نهقصٕل ػهٗ أكعم صٕنٛلجس دٍٛ

ثنًٕؽٕدر ك ٙثنصٕٚج ،إر صصم َغذز ثنذشٔص ٍٛثنٗ  ،%13كًج ٔٚقضٕ٘

كًٛجس ثنذزثس ٔثنغًجد ثنكًٛٛجة ٙنهقصٕل ػهٗ أكعم فجصم كًج

ثنشٕكجٌ ػهٗ دشٔصٚ ٍٛكجكب دشٔص ٍٛثنذٛط ٔثنقهٛخ ٔثنهقى [ٔ .]9يٍ

َٕٔػج صقش ظشٔف ثنضؾشدز .العًٛج ثٌ ثنشٕكجٌ نى ٚضى ثالْضًجو دّ كٙ

ثْى ثنؼٕثيم ثنض ٙصؼكظ ثدثء ثنًقصٕل ظًٍ ظشٔف دٛتٛز يالةًز

ثنؼشثم دصٕسر ػجيزٔ ،يقجكظز ثنذصشر دصٕسر خجصز دجنشؿى يٍ

ْٕ كًٛز ثنذزثس نًغجًْضّ ك ٙثالعضـالل ثأليغم نؼُجصش ثنًُٕ ثنًضجفز

ثألًْٛز ثالهضصجدٚز نّ.

ٔيُٓج ثػضشثض ثالشؼز ثنعٕةٛز ثنعشٔسٚز نؼًهٛز ثنضًغٛم ثنعٕةٙ

انًواد وطزائق انعًم

ٔثنض ٙصؤعش ثٚؾجدج ك ٙثَضجػ يقصٕل ٔكٛشٔ ،ثكغش صٕثصَج ك ٙهًٛضّ

أؽشٚش صؾشدز فوهٛز ك ٙشًجل يذُٚز ثنذصشر  -هعجء ثنوشَز ك ٙفوٕل

ثنـزثةٛز يٍ خالل صقغ ٍٛثنًُٕ ثنخعش٘ ػٍ غشٚن صٚجدر ثنكغجكز

أفذ ثنًضثسػ ٍٛشًجل يذُٚز ثنذصشر خالل ثنًٕعى ثنضسثػ ٙثنشضٕ٘

ثنُذجصٛزٔ .كزنك كئٌ صٕكش ثنؼُجصش ثنًـزٚز خالل كضشر ًَٕ ثنًقصٕل

( ،2017-2016صذؼذ  60ػٍ يشكض ثنًذُٚز) ،دٓذف دسثعز صأعٛش

صؤد٘ دٔسث يًٓج ك ٙصٚجدر ثنًُٕ ثنخعش٘ ٔيٍ عى صٚجدر كًٛز

كًٛجس ثنذزثس ٔثنضغًٛذ ثنكًٛٛجة ٙكٔ ًَٕ ٙفجصم فذٕح ثنشٕكجٌ.

ثنقجصم َٕٔػٛز ثنقذٕح ثنًُضؾزٔ ،يٍ ْزِ ثنؼُجصش ْ ٙثنُضشٔؽٍٛ

َلزس ثنضؾشدز ٔكوج نهضؾجسح ثنؼجيهٛز دضصًٛى ثنوطجػجس ثنؼشٕثةٛز

ٔثنلغلٕس ٔثنذٕصجعٕٛو نًج نٓج يٍ أعش كذٛش ك ًَٕ ٙثنًقصٕل ٔثنضٙ

ثنكجيهز )ٔ (R.C.B.Dدغالط يكشسثس ،صعًُش ثنضؾشدز عالط كًٛجس

ٚقضجؽٓج ثنُذجس دًؼذالس كذٛشر نضؼٕٚط ثنُوص ثنقجصم ك ٙثنضشدز

نهذزثس ْ 120 ٔ 100 ٔ 80 :ٙكـى ْـٔ ،1-يؼجيالس عًجدٚز ْ:ٙ

ػُذ صسثػز ثنًقصٕل ،ثنض ٙالدذ يٍ يؼشكضٓج نضقذٚذ ثفضٛجؽجس

 :0 .1ػذو إظجكز عًجد (يؼجيهز ثنًوجسَز)ٚٔ .شيض نٓج دجنشيض .F0

ثنًقصٕلٚ .ضدثد ٔصٌ  1000فذز ٔفجصم فذٕح ثنشٕكجٌ ػُذ صٚجدر

 :N .2إظجكز عًجد ثنُٛضشٔؽ ٍٛنٕفذِ ٔدكًٛز  120كـى ْ Nـ.1-

ثنضغًٛذ ثنُضشٔؽ ُٙٛإر صلٕم ثنًغضٕٖ ثنغًجد٘  80كـى ْـ 1-دأػهٗ

ٔٚشيض نٓج دجنشيض .F1

ٔصٌ  1000فذز ثنز٘ دهؾ  3386ؿى ػهٗ ثنًغضٕٚجس ثنغًجدٚز ثألهم

 :NP .3إظجكز ثنُٛضشٔؽ ٍٛدكًٛز  120كـىْ Nـ 30 + 1-كـىْ Pـ.1-

ئُّ ،أػهٗ فجصم فذٕح دهؾ  28082غٍ ْـ 1-كزنك ػُذ ثنًغضٕٖ

ٔٚشيض نٓج دجنشيض .F2

ثنغًجد٘  80كـى ْـٔ ،]12[1-د ]2[ ٍٛصلٕم كًٛز ثنذزثس  140كـى ْـ
1

دؼذد ثنذثنٛجس نًقصٕل ثنشٕكجٌ ػهٗ كًٛز ثنذزثس  120كـى ْـ

-

1-

ٔثنز٘ عؾم

 :NPK .4إظجكز ثنُٛضشٔؽ ٍٛدكًٛز  120كـىْ Nـ 30 + 1-كـىْ Pـ

-

 40 + 1كـىْ Kـٚٔ .1-شيض نٓج دجنشيض .F3

ٔدُغذز  %21810ك ٙيٕهغ غٕدضثٔر ٔدُغذز  %1987ك ٙيٕهغ كهٛز

ثخزس ػُٛجس ػشٕثةٛز يٍ صشدز ثنقوم ػهٗ دؼًن ( )30-0عى يٍ

-

ثيجكٍ ػذر هذم ثنضسثػز ٔفههش ك ٙيخضذشثس هغى ػهٕو ثنضشدز

دؼذد ثنقذٕح دجنذثنٛز نهشٕكجٌ ٔثنز٘ عؾم  71852فذز دثنٛز 1-ػهٗ

ٔثنًٕثسد ثنًجةٛز دكهٛز ثنضسثػز – ؽجيؼز ثنذصشر نضقذٚذ دؼط صلجصٓج

ثنضسثػز دؾجيؼز ثنًٕصمٔٔ .ؽذس[ ]3صلٕم كًٛز ثنذزثس  140كـى ْـ
1

كًٛجس ثنذزثس ثألهم يُٓجٔ ،إٌ أػهٗ ٔصٌ  1000فذز نًقصٕل

ثنلٛضٚجةٛز ٔثنكًٛٛجةٛز ٔثنًٕظقز ك ٙؽذٔل سهى (:)1

ثنشٕكجٌ ثنز٘ دهؾ  40807ؿى ػُذ كًٛز ثنذزثس  120كـى ْـٔ .1-أػهٗ
ؽذٔل سهى ( )1دؼط ثنصلجس ثنلٛضٚجةٛز ٔثنكًٛٛجةٛز نضشدز ثنقوم
(1:1) pH
ثالٚصجنٛز ثنكٓشدجةٛز (1:1) E.C

7835
3850

دٚغ ٙعًُٛض .و

1-

1-

ؿى .كـى
يهـى .كـى
1يهـى .كـى
1يهـى .كـى
1ؿى.عُضًضش
%

9866
ثنًجدر ثنؼعٕٚز
1486
ثنُضشٔؽ ٍٛثنؾجْض
20810
ثنلغلٕس ثنؾجْض
188322
ثنذٕصجعٕٛو ثنؾجْض
183
ثنكغجكز ثنظجْشٚز
51821
ثنًغجيٛز ثنكهٛز
ثنُغؾز غُٛٛز ؿشُٛٚز
عى أخزس أنق فذز يٍ فجصم ثنقذٕح ػشٕثةٛج نكم نٕؿ ٔنكم
ُشعَش ثألسض َٔؼًش ٔهغًّش إنٗ أنٕثؿ (285 × 2و )2ثفضٕٖ كم
ف ِ
1-

نٕؿ ػهٗ عًجَٛز خطٕغ ،دطٕل  285يضش ،صلصهٓج يغجكز  20عى دٍٛ

يؼجيهز ك ٙكم يكشس ٔصى ٔصَٓج دأعضؼًجل يٛضثٌ دهٛن .دؼذْج كشغش

خػ ٔآخش.
ٍ

ؽًٛغ ثنذثنٛجس ثنًقصٕدر يٍ ثنخط ٍٛثنغجنظ ٔثنشثدغ ٚذٔٚج دؼذْج

صى ثعضخذثو عًجد ثنٕٛسٚج ( )% 46 Nنهقصٕل ػهٗ ثنُضشٔؽ،N ٍٛ

كشكش ٚذٔٚج إلصثنز ثنوشٕس ٔؽًؼش فذٕح كم نٕؿ ٔٔصَش ٔصى

ٔأظٛق دذكؼض ٍٛهذم ٔدؼذ يشٔس شٓش يٍ ثنضسثػز ،أيج إظجكز

صقٕٚهّ ثنٗ غٍ ْـ 1-ػهٗ أعجط ٔفذر ثنًغجفز ٔػهٗ ثعجط سغٕدز

ثنُضشٔؽٔ ٍٛثنلغلٕس ) (NPكجعضخذثو عًجد ثنٕٛسٚج ()% 46 N

ٔ ،%14نهؼهى صى ثظجكز ٔصٌ ثنذثنٛجس ثنض ٙأخزس نقغجح ػذد

نهقصٕل ػهٗ ثنُضشٔؽٔ ،ٍٛعًجد ثنغٕدش كٕعلجس ثنغالعP2O5( ٙ

ثنقذٕح دجنذثنٛز ثنٗ فجصم ثنقذٕح نضكٌٕ يٍ ظًٍ ثنقجصم.

 )%46نهقصٕل ػهٗ ثنلغلٕس  ،Pأظٛق ثنلغلٕس هذم ثنضسثػز

انُخائج وانًُاقشت

ٔأظٛق ثنُضشٔؽ ٍٛدذكؼضجٌ ثألٔنٗ يغ ثنلغلٕس هذم ثنضسثػز ٔثنغجَٛز

 .1ارحفاع انُباث (سى)

دؼذ شٓش يٍ ثنضسثػز ،أيج إظجكز ثنُضشٔؽٔ N ٍٛثنلغلٕس P

صذَ ٍٛضجةؼ ثنؾذٔل ( )2ثٌ كًٛجس ثنذزثس ثخضهلتش يؼُٕٚتج كًٛتج دُٓٛتج إر

ٔثنذٕصجعٕٛو  ،Kكجعضخذو ثنغًجد ثنغالع ٙثنًشكخ  NPKثنًضؼجدل

صثد ثسصلتتجع ثنُذتتجس صتتذسٚؾٛج ػُتتذ صٚتتجدر كًٛتتجس ثنذتتزثس ٔعتتؾهش كًٛتتز

ٔ (N, P2O5, K2O) 20-20-20ػذنش ثإلظجكز ثنٗ ثنًغضٕٚجس

ثنذزثس  120كـى ْـ 1-أػهٗ يضٕعػ السصلجع ثنُذجس دهؾ  118845عتى،
1-

ثنًطهٕدز ،إر فغذش كًٛز ثنذٕصجعٕٛو ثنًطهٕدز دأعضخذثو ثنغًجد

دًُٛتتتج عتتتؾهش ثنًؼجيهتتتز  80كـتتتى ْتتتـ ثهتتتم هًٛتتتز السصلتتتجع ثنُذتتتجس

ثنًشكخٔ ،أكًم ثنُوص دغًجد ثنُضشٔؽ ٍٛيٍ عًجد ثنٕٛسٚج (46 N

دهـش 112831عىٔ ،سدًج ٚؼٕد عذخ ثنضٚجدر دأسصلجع ثنُذجس ثنٗ فجنز

 )%نهقصٕل ػهٗ يغضٕٖ ثنُضشٔؽ ٍٛثنًوشس ك ٙثنضؾشدزٔ ،أكًم

ثنضُجكظ د ٍٛثنُذجصجس كًٛج دُٓٛج ػهٗ ثنعٕء َضٛؾز صٚجدر ػذدْج دٕفذر

ثنلغلٕس دجعضخذثو عًجد ثنغٕدش كٕعلجس ثنغالع)%46 P2O5( ٙ

ثنًغجفز ٔثنز٘ ٚذكؼٓج ثنٗ ثعضطجنز عٛوجَٓج نقصٕنٓج ػهٗ ثنعٕء.

نهقصٕل ػهٗ كًٛز ثنلغلٕس ثنًوشسر ،صى إظجكز ثنغًجد ثنًشكخ

أيتتج كًٛتتج ٚختتص صتتأعٛش يؼتتجيالس ثنضغتتًٛذ ثنكًٛٛتتجة ٙثنًغتتضؼًم كتتٙ

 NPKثنًضؼجدل ٔ 20-20-20ثنكًٛز ثنًعجكز إن ّٛيٍ ثنلغلٕس P

ثنضؾشدز كجٌ َضجةؼ ثنؾذٔل ( )2صٕظـ ثٚعج ثنذٔس ثنكذٛش ثنز٘ أعشس

دكؼز ٔثفذر هذم ثنضسثػز ػذث ثنُضشٔؽ ٍٛإر صى صؾضةضّ ثنٗ دكؼضٍٛ

كْ ّٛزِ ثالظجكجس يٍ ثالعًذر ك ٙصٚجدر ثسصلتجع ثنُذتجس إر أٌ ثسصلتجع

ثألٔنٗ يغ ثنلغلٕس ٔثنذٕصجعٕٛؤ ،ثنغجَٛز دؼذ شٓش يٍ ثنضسثػز.

ثنُذجس ثصدثد صذسٚؾٛج ػُذ إظجكز ثنغًجد ثنكًٛٛجة ٙإر دهـش أػهٗ هًٛز

سٔ٘ ثنقوم يذجششر دؼذ ثنذزثس ٔػ َّذ يٕػذث نهضسثػز دضجسٚخ

ألسصلجع ثنُذجس  131811عى ػُذ ثنًؼجيهز ثنغًجدٚز  ،F3دًُٛج عتؾهش

 ،]4[2016/10/28ػُذ يشفهز ثنضضْٛش صى هٛجط ثسصلجع ثنُذجس

يؼجيهز ثنًوجسَز (دذٌٔ صغًٛذ) أهم هًٛز السصلجع ثنُذجس دهتؾ 100843

دجخضٛجس ػششر َذجصجس ثَضخذش ػشٕثةٛج يٍ ثنخػ ثنغجنظ نكم نٕؿ

عتتىٔ ،سدًتتج ٚؼتتٕد عتتذخ ثنضٚتتجدر دأسصلتتجع ثنُذتتجس ثنتتٗ دٔس ثنُضتتشٔؽٍٛ

ٔنكم يؼجيهز ك ٙكم يكشس يٍ هجػذر ثنُذجس فضٗ هجػذر فجيم ثنذثنٛز

ثنز٘ ٚشؾغ ثنًُٕ ثنخعش٘ دشكم كذٛش [ٔ ،]8إٌ صتٕكش ثنُتجٚضشٔؽٍٛ

صى فصجد نهخط ٍٛثنٕعط ٍٛٛثنشثدغ ٔثنخجيظ يٍ كم نٕؿ ٔنكم

ٚغتتذخ ثعتتضطجنز ثنغ تجمٔ ،كتتزنك ٚغتتجْى ثنلغتتلٕس كتت ٙػًهٛتتجس صكتتٍٕٚ

يؼجيهز ك ٙكم يكشس ٔثنض ٙصًغم يغجفضًٓج يضشث يشدؼج ٔثفذث

ٔثَوغتتجو ثنخالٚتتتج [ ،]8كًتتج إٌ نهذٕصجعتتتٕٛو صتتأعٛش ثٚؾتتتجد ٙكتت ٙصٚتتتجدر

ٔفغذش ػذد ثنذثنٛجس يٍ ثنًغجفز ثنًقصٕدر َلغٓج .عى صى ثخضٛجس

ثسصلتجع ثنُذتجس ٔرنتك نتذٔسِ ثنقٛتٕ٘ دضقلٛتض ػًهٛتز ثنضًغٛتم ثنعتتٕةٙ

ػششر دثنٛجس ػشٕثةٛج يٍ ثنًغجفز ثنًقصٕدر َلغٓجٔ ،صى صلشٚػ

ٔيغجًْضّ دجَضوجل َٕثصؼ ثنضًغٛم ثنعتٕة ٙنهًُتجغن ثنلؼجنتز كت ٙثنُذتجس

دزٔس كم دثنٛز ػهٗ فذر ٚذٔٚج ٔفغجح ػذد دزٔسْج ،عى أخز يؼذنٓج.

ٔكزنك دٔسِ ك ٙصُشٛػ ثَوغجو ثنخالٚج ثنًشعضًٛٛز ٔفذٔط ثالعتضطجنز

دٓتتج يتتٍ ختتالل فصتتٕل صًتتذد يغتتجن ٙكتت ٙثنؾتتذثس ثنخهتتٕ٘ ٔثنضتتْ ٙتتٙ

ظشٔسٚز نؼًهٛجس ثالَوغجو [.]7

ؽذٔل ( )2صأعٛش كًٛجس ثنذزثس ٔثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٔ ٙثنضذثخم دًُٓٛج ك ٙثسصلجع ثنُذجس (عى)
ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٙ
F0
F1
F2
F3
يضٕعػ S
كًٛجس ثنذزثس
3853

يضٕعػ F

كًٛجس ثنذزثس
S3
S2
S1
100843
103890
110823
97817
109891
113815
110827
106830
119896
124810
119850
116827
131811
132863
131820
129850
118845
115830
112831
أهم كشم يؼُٕ٘ صقش يغضٕٖ ثفضًجل 0.05
كًٛجس ثنذزثس × ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٙ
ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٙ
ؽ.و
4808

2
 .يساحت ورقت انعهى سى.2

يؼذل ثنذزثس ٔ ،S3سدًج ٚؼٕد ثنغذخ ك ٙصُجهص يغجفز ٔسهز ثنؼهى

صذَ ٍٛضجةؼ ثنؾذٔل ( )3ثٌ كًٛجس ثنذتزثس ثخضهلتش يؼُٕٚتج كًٛتج دُٓٛتج

ػُتتذ صٚتتجدر يؼتتذل ثنذتتزثس ثنتتٗ ثنضٚتتجدر ثنقجصتتهز دتت ٍٛثنُذجصتتجس ػهتتٗ

إر ثصدثدس يغجفز ٔسهز ثنؼهى ػُذ صُجهص يؼذالس ثنذتزثس ،إر دهـتش

يضطهذجس ثنًُٕ يٍ يجء ٔظٕء ٔػُجصش ؿزثةٛتز ٔدتزنك كتجٌ فصتز

ثػهٗ هًٛز نًضٕعػ يغجفز ٔسهز ثنؼهى 26860عى 2ػُذ يؼذل ثنذزثس

ثنُذجس ثنٕثفذ صكٌٕ ههٛهز يٍ ثنًضطهذجس ثنضٚ ٙقضجؽٓتج ثنُذتجس نهًُتٕ

 S1ثنض ٙنى صخضهق يؼُٕٚج ػٍ يؼذ ثنذزثس ٔ S2ثنضت ٙدهـتش 26827

دجنًوجسَز يغ فصز ثنُذجس ثنٕثفذ ك ٙثنًؼذالس ثنٕثغتز نهذزثس.

عتتىٔ ،2ثٌ ثهتتم هًٛتتز نًغتتجفز ٔسهتتز ثنؼهتتى دهـتتش 25889عتتى 2ػُتتذ
ؽذٔل ( )3صأعٛش كًٛجس ثنذزثس ٔثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٔ ٙثنضذثخم دًُٓٛج ك ٙػذد ثنذثنٛجس دجنًضش ثنًشدغ
ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٙ
F0
F1
F2
F3
يضٕعػ S
كًٛجس ثنذزثس
0845

يضٕعػ F

كًٛجس ثنذزثس
S3
S2
S1
23.20
22834
23830
23895
25845
24888
25855
25893
27815
27803
27814
27829
29820
29829
29808
29823
25889
26827
26860
أهم كشم يؼُٕ٘ صقش يغضٕٖ ثفضًجل 0.05
كًٛجس ثنذزثس × ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٙ
ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٙ
ؽ.و
0.51

3
 .عذد انذانياث انخصبت و.2

ثصدثد ػذد ثنذثنٛجس ك ٙثنًضش ثنًشدغ صذسٚؾٛج ػُذ صٚتجدر كًٛتجس ثنذتزثس

صذَ ٍٛضجةؼ ثنؾذٔل ( )4ثٌ كًٛتجس ثنذتزثس ثخضهلتش يؼُٕٚتج كًٛتج دُٓٛتج إر

ٔعؾهش كًٛز ثنذتزثس  120كـتى ْتـ 1-أػهتٗ يضٕعتػ نؼتذد ثنتذثنٛجس كتٙ

ثنًضتتش ثنًشدتتغ دهتتؾ  238867دثنٛتتز ؤ ،2-ثنضتت ٙنتتى صخضهتتق يؼُٕٚتتج ػتتٍ
كًٛز ثنذزثس  100كـتى ْتـٔ 1-ثنضت ٙدهـتش  238858دثنٛتز و

2-

ٔثٌ ثهتم

صٕصتتهش ثنتتٗ فصتتٕل صٚتتجدر دؼتتذد ثنتتذثنٛجس دتتجنًضش ثنًشدتتغ ػُتتذ صٚتتجدر
ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجة.ٙ

هًٛتتز نؼتتذد ثنتتذثنٛجس كتت ٙثنًضتتش ثنًشدتتغ دهـتتش  207883دثنٛتتز و 2-ػُتتذ

أيج كًٛج ٚخص ثنضتذثخم دت ٍٛكتم يتٍ كًٛتجس ثنذتزثس ٔيؼتجيالس ثنغتًجد

ثنًؼجيهز  80كـى ْـٔ ،1-هذ ٚؼٕد عذخ ثنضٚجدر دؼذد ثنذثنٛجس كت ٙثنًضتش

ثنكًٛٛتجة ٙكتتئٌ ثنؾتذٔل (ٕٚ )3ظتتـ أٚعتتج أٌ ػتتذد ثنتتذثنٛجس كتت ٙثنًضتتش

ثنًشدغ ثنٗ صٚجدر ػذد ثالشطجء َضٛؾز صٚتجدر ثنكغجكتز ثنُذجصٛتز ،إر ػًهتش

ثنًشدغ هذ ثصدثد دضٚجدر كًٛجس ثنذزثس ٔثنًؼجيالس ثنغتًجدٚز ،إر عتؾهش
1-

صٚجدر كًٛجس ثنذتزثس ثنتٗ صٚتجدر كت ٙػتذد ثنضلشػتجس كت ٙثنًضتش ثنًشدتغ،

كًٛز ثنذزثس  100كـى ْـ ٔثنًؼجيهز ثنغًجدٚز  F3أػهٗ يضٕعتػ نؼتذد

ٔثصلن ْزث يتغ [ ]2ثنتز٘ صٕصتم ثنتٗ فتذٔط صٚتجدر ػتذد ثنتذثنٛجس كتٙ

ثنتتذثنٛجس دتتجنًضش ثنًشدتتغ دهتتؾ  300800دثنٛتتز و ،2-دًُٛتتج عتتؾهش كًٛتتز

ثنًضش ثنًشدغ ػُذ صٚجدر كًٛجس ثنذزثس.

ثنذزثس  80كـى ْـٔ 1-يؼجيهز ثنًوجسَز (دذٌٔ صغًٛذ) أهتم يضٕعتػ نؼتذد

كًج دُٛش َضجةؼ ثنؾتذٔل ( )3ثٌ ػتذد ثنتذثنٛجس كت ٙثنًضتش ثنًشدتغ ثصدثد

ثنذثنٛجس دجنًضش ثنًشدغ دهؾ  158800دثنٛز و.2-

ػُتتذ إظتتجكز ثنغتتًجد ثنكًٛٛتتجة ٙإر دهـتتش أػهتتٗ هًٛتتز نؼتتذد ثنتتذثنٛجس كتتٙ

إٌ يغجًْز كم يٍ كًٛجس ثنذزثس ثنًؼضذنز ْٔ 100 ٙكـتى ْتـ100( 1-
1-

1-

ثنًضش ثنًشدغ  282878دثنٛز و 2-ػُذ ثنًؼجيهز ثنغتًجدٚز  F3دًُٛتج أهتم

كـى ْـ ) يتغ ثنًؼجيهتز ثنغتًجدٚز  120( F3كـتىْ Nتـ  30 +كـتىP

ػذد نهذثنٛجس ك ٙثنًضش ثنًشدغ كجٌ ػُذ يؼجيهز ثنًوجسَز (دذٌٔ صغتًٛذ)

ْـ 40 + 1-كـىْ Kـ )1-هذ أعش دشكم كؼجل ك ٙصٚجدر ػذد ثنتذثنٛجس كتٙ

ٔثنز٘ دهؾ  162889دثنٛتز ؤ ،2-أيتج ثنًؼتجيهض ٍٛثنغتًجدٚضF2 ٔ F1 ٍٛ

ثنًضتتتش ثنًشدتتتغ ٔصلٕهٓتتتج ػهتتتٗ دوٛتتتز ثنًؼتتتجيالس ثألختتتشٖ ٔخصٕصتتتج

ٔثنضتتت ٙصخضهتتتق يؼُٕٚتتتج ػتتتٍ دتتتجه ٙثنًغتتتضٕٚجس كوتتتذ دهـضتتتج ٔ 225889

ثعضخذثو كًٛز ثنذتزثس ثنوهٛتم  80كـتى ْتـ 1-يتغ يؼجيهتز ثنًوجسَتز (دتذٌٔ

 241889ػهتتتٗ ثنضضتتتجدغ .ثٌ صٚتتتجدر ػتتتذد ثنتتتذثنٛجس سدًتتتج ٚؼتتتٕد نتتتذٔس

صغًٛذ) ثنض ٙػًهش ههز كت ٙػتذد ثنتذثنٛجس دتجنًضش ثنًشدتغ دجنًوجسَتز يتغ

ثنُضشٔؽ ٍٛدأَوغجو ٔصٕعٛغ ثنخالٚج دغذخ ثنضٚجدر دجنُشتجغ ثنًشعتض،ًٙٛ

ْزِ ثنًؼجيهزٔ ،هذ ٚؼٕد ثنغذخ ك ٙرنك ثنٗ يغجًْز كتم يتٍ ثنؼُجصتش

كعتتال ػتتٍ ثيضصتتجا ثنلغتتلٕس ٔثنتتز٘ نتتّ دٔس يٓتتى كتت ٙصٚتتجدر ًَٔتتٕ

ثنًـزٚز ثنغالعز ْٔ ٙثنُضشٔؽٔ ٍٛثنلغتلٕس ٔثنذٕصجعتٕٛو كت ٙصٚتجدر ًَتٕ

ؽًٛتتغ ثؽتتضثء ثنُذتتجس ،ثٌ ثَضظتتجو صـزٚتتز ثنُذتتجس دجنذٕصجعتتٕٛو ٚضٚتتذ ػتتذد

ثنُذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجس كًتتتتتتتتتتتتتتتتتتتج كتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ٙثنؾتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذثٔل سهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى (3

ثنغتتُجدم نًقصتتٕن ٙثنقُطتتز ٔثنشتتٕكجٌ [ٔ .]7ثصلتتن ْتتزث يتتغ [ ]3ثنضتتٙ
).

ؽذٔل (  ) 4صأعٛش كًٛجس ثنذزثس ٔثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٔ ٙثنضذثخم دًُٓٛج ك ٙػذد ثنذثنٛجس دجنًضش ثنًشدغ
ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٙ
F0
F1
F2
F3
يضٕعػ S
كًٛجس ثنذزثس
13849
4
 .عذد انحبوب في انذانيت

يضٕعػ F

كًٛجس ثنذزثس
S3
S2
S1
162889
167867
163800
158800
225889
228800
213867
236800
241889
276800
277867
172800
282878
283800
300800
265833
238867
238858
207883
أهم كشم يؼُٕ٘ صقش يغضٕٖ ثفضًجل 0.05
كًٛجس ثنذزثس × ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٙ
ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٙ
26898
15857

يٍ يالفظز ثنُضجةؼ ك ٙثنؾذٔل ( )5صذ ٍٛثٌ صٚجدر كًٛجس ثنذزثس هذ

(دذٌٔ صغًٛذ)ٔ ،أيج ثنًؼجيهض ٍٛثنغًجدٚضٔ F2 ٔ F1 ٍٛثنض ٙصخضهق

ػًهش ػهٗ صٚجدر ػذد ثنقذٕح ك ٙثنذثنٛزٔ ،هذ فون كًٛز ثنذزثس

يؼُٕٚج ػٍ دجه ٙثنًغضٕٚجس كوذ دهـضج  75849 ٔ 65826ػهٗ ثنضضجدغ.

أػهٗ يضٕعػ نؼذد ثنقذٕح ك ٙثنذثنٛز دهؾ

ٔهذ ٚؼٕد ثنغذخ نضٚجدر ػذد ثنقذٕح ك ٙثنذثنٛز إنٗ أٌ صٕكش

 71888فذز دثنٛزٔ ،1-ثنز٘ نى ٚخضهق يؼُٕٚج ػٍ كًٛز ثنذزثس 100

ثنًـزٚجس ثنًؼذَٛز ٔ K ٔ P ٔ Nثنض ٙنٓج دٔس يٓى ك ٙصُشٛػ ثنؼذٚذ

كـى ْـ 1-ك ٙثػطجء يؼذال دهؾ  69854فذز دثنٛز ،1-ك ٙف ٍٛكجٌ أهم

يٍ ثنؼًهٛجس ثنقٕٚٛز دثخم ثنُذجس ٔيٍ عى صُظٛى ػًم ثنٓشيَٕجس

1-

ٔكزنك ثنغٛطشر ػهٗ صأعٛش ثالٔكغ ٍٛك ٙثفذثط عٛجدر هًٛز كٙ

ٔثنز٘ دهؾ  64830فذز دثنٛزٔ .1-هذ ٚؼٕد عذخ ثنضٚجدر دؼذد ثنقذٕح

ثنذثنٛز ُٚغجْى دضٚجدر ثنُغذز دؼوذ ثنقذٕح ػهٗ يقٕس ثنذثنٛز ٔثنضٙ

ك ٙثنذثنٛز ثنٗ صٚجدر ثسصلجع ثنُذجس (ؽذٔل )3ثنز٘ ٚؼط ٙكشصز

صؤعش دشكم ثٚؾجد ٙك ٙصٚجدر ػذد فذٕح ثنذثنٛز ثنٕثفذر ْٔزِ ثنصلز

ؽٛذر نُشٕء ثنضْٛشثس ٔصٚجدر ًَْٕج ٔيٍ عى ٚضدثد ػذدْج ٔثنضٙ

يٍ ثنصلجس ثنًشؿٕدز كَٕٓج صؼذ إفذٖ يكَٕجس فجصم ثنقذٕح

صؤد٘ ثنٗ صٚجدر ػذد ثنقذٕح دجنذثنٛز ٔثصلن ْزث يغ [ ]3ثنضٙ

ثنشةٛغزٔ .إنٗ دٔس ثنُضشٔؽ ٍٛثنز٘ ٚغجْى دذُجء ثالَغؾز ثنًخضهلز

صٕصهش ثنٗ فصٕل صٚجدر دؼذد ثنقذٕح ك ٙثنذثنٛز ػُذ صٚجدر كًٛجس

ٔٚغجْى دضٚجدر ػذد ثنقذٕح دجنذثنٛزٔ ،كزنك نذٔس ثنلغلٕس ثنز٘

ثنذزثس.

ًٚغجْى ك ٙصقلٛض ٔصكٕ ٍٚثنذزٔس [ٔ ،]8ثٌ ثنضـزٚز ثنًُضظًز

ٔٚالفع أٚعج أٌ ثٌ ػذد ثنقذٕح دجنذثنٛز هذ ثصدثد ػُذ إظجكز ثنغًجد

دجنذٕصجعٕٛو صؤد٘ ثنٗ صٚجدر ػذد ثنقذٕح دجنذثنٛز نًقصٕن ٙثنقُطز

ثنكًٛٛجة ٙكًج كَ ٙضجةؼ ثنؾذٔل ( )5إر دهـش أػهٗ هًٛز نؼذد ثنقذٕح

ٔثنشٕكجٌ [ٔ ]7صأعٛش ثنذٕصجعٕٛو ثنز٘ ُٚظى ػًم ثنٓشيَٕجس ثنضٙ

دجنذثنٛز  84833فذز دثنٛز .1-ػُذ ثنًؼجيهز ثنغًجدٚز  F3دًُٛج أهم ػذد

صؤعش دأَضجػ ثنضْٛشثس ٔصخصٛذٓج ٔ يٍ عى صضدثد ػذد ثنقذٕح كٙ

نهذثنٛجس ك ٙثنًضش ثنًشدغ كجٌ ػُذ يؼجيهز ثنًوجسَز يؼجيهز ثنًوجسَز

ثنذثنٛز

ثنؼجن 120 ٙكـى ْـ
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يؼذل نؼذد ثنقذٕح ك ٙثنذثنٛز ػُذ كًٛز ثنذزثس ثنوهٛم  80كـى ْـ

.
ؽذٔل ( )5صأعٛش كًٛجس ثنذزثس ٔثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٔ ٙثنضذثخم دًُٓٛج ك ٙػذد ثنقذٕح ك ٙثنذثنٛز
ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٙ
F0
F1
F2
F3
يضٕعػ S
كًٛجس ثنذزثس
2878

يضٕعػ F

كًٛجس ثنذزثس
S3
S2
S1
49822
56855
52821
38.91
65826
68802
64848
63829
75849
78824
77800
71822
84833
84872
84850
83878
71888
69854
64830
أهم كشم يؼُٕ٘ صقش يغضٕٖ ثفضًجل 0.05
كًٛجس ثنذزثس × ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٙ
ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٙ
5857
3822

أيج كًٛج ٚخص ثنضذثخم د ٍٛػتجيه ٙثنذسثعتز (كًٛتجس ثنذتزثس ٔثنضغتًٛذ

ثنقذٕح ك ٙثنذثنٛز ػُذ يؼجيهز ثنًوجسَز (دذٌٔ صغًٛذ) يغ كًٛز ثنذزثس

ثنكًٛٛتتجة )ٙكتتئٌ ثنُضتتجةؼ كتت ٙثنؾتتذٔل ( )5صشتتٛش ثنتتٗ أٌ صٚتتجدر إظتتجكز

ثنوهٛم  80كـى ْـٔ 1-ثنز٘ دهؾ  38891فذز دثنٛزٔ .1-هتذ ٚؼتٕد ثنغتذخ

ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجة ٙنكم يٍ ثنُضتشٔؽٔ ٍٛثنلغتلٕس ٔثنذٕصجعتٕٛو هتذ أدس

كتت ٙرنتتك ثنتتٗ ثٌ ههتتز كًٛتتز ثنذتتزثس ٔههتتز ثنضغتتًٛذ ٔػتتذو صتتٕكش ثنكًٛتتز

ثنٗ صٚجدر ك ٙيؼذل ػذد ثنقذٕح ك ٙثنذثنٛتز ثنٕثفتذر نكتم يتٍ كًٛتجس

ثنًُجعذز يتٍ ثنؼُجصتش ثنًـزٚتز ثنعتشٔسٚز نًُتٕ ثنًقصتٕل ٔيتٍ عتى

ثنذزثس ثنًغضخذيز ك ٙثنضؾشدز ٔثنض ٙنتى صخضهتق كًٛتج دُٓٛتج كت ٙثػطتجء

ػذو كلجٚز ثنًضٕكش ك ٙثنضشدز يٍ ْتزِ ثنؼُجصتش يًتج َتضؼ ػُتّ خلتط

ثػهتتٗ يؼتتذل نؼتتذد ثنقذتتٕح كتت ٙثنذثنٛتتز ،دًُٛتتج كتتجٌ أهتتم يؼتتذل نؼتتذد

ثسصلجع ثنُذجس ؽتذٔل سهتى (ٔ )3ثنتز٘ أعتش ػهتٗ كلتجءر ػًهٛتز ثنضًغٛتم

ثنعتتٕةٔ ٙؿٛشْتتج يتتٍ ثنؼًهٛتتجس ثنقٕٚٛتتز ثألختتشٖ ثنًتتؤعشر يوجسَتتز

 27872ؿتتى ػُتتذ ثنًؼتتجيهض ٍٛثنغتتًجدٚض F2 ٔ F3 ٍٛػهتتٗ ثنضضتتجدغ ،أيتتج

دًؼتتتجيالس ثنضغتتتًٛذٔ .أصلتتتن ْتتتزث يتتتغ [ ]3ثنضتتتٔ ٙؽتتتذس صٚتتتجدر ػتتتذد

أهتتم ٔصٌ  1000فذتتز كذهتتؾ  23838ؿتتى ػُتتذ يؼجيهتتز ثنًوجسَتتز (دتتذٌٔ

ثنقذٕح ك ٙثنذثنٛز ػُذ صٚجدر كًٛجس ثنذزثس ٔثنضغًٛذ ثنُضشٔؽ.ُٙٛ

صغًٛذ)ٔ ،سدًج ٚكٌٕ ثنغذخ ك ٙرنك ثنتٗ دٔس ثألعتًذر ثنًعتجكز نكتم
يٍ ثنُضشٔؽ ٍٛثنز٘ ٚغتجْى كت ٙثَوغتجو ثنخالٚتجٔ ،كتزنك دٔس ثنلغتلٕس

 .5وسٌ  1000حبت (غى)

ك ٙػًهٛجس ثَوغجو ٔصكٕ ٍٚثنخالٚجٔ ،صٕكش ثنذٕصجعٕٛو ثنز٘ ٚغجْى كٙ

دُٛتتش َضتتجةؼ ثنؾتتذٔل ( )6ثٌ ٔصٌ  1000فذتتز هتتذ صثد ػُتتذ إظتتجكز

دُجء ثَغؾز ثنُذجس ٔيكَٕجصّٔ .ثصلتن ْتزث يتغ [ ]12ثنتز٘ صٕصتم ثنتٗ

ثنغتتتًجد ثنكًٛٛتتتجة ٙإر دهـتتتش أػهتتتٗ ٔصٌ  1000فذتتتز  28896ؿتتتى ٔ

صٚجدر ٔصٌ  1000فذز ػُذ صٚجدر ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجة.ٙ

ؽذٔل ( )6صأعٛش كًٛجس ثنذزثس ٔثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٔ ٙثنضذثخم دًُٓٛج كٔ ٙصٌ  1000فذز (ؿى)
ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٙ
F0
F1
F2
F3
يضٕعػ S
كًٛجس ثنذزثس
ؽ.و

يضٕعػ F

كًٛجس ثنذزثس
S3
22835
24893
26885
28824
25860

S2
S1
23838
24829
23848
25801
25849
24861
27872
27841
28890
28896
29809
29856
26857
26864
أهم كشم يؼُٕ٘ صقش يغضٕٖ ثفضًجل 0.05
كًٛجس ثنذزثس × ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٙ
ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٙ
ؽ.و
0885
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صٚجدر ك ٙفجصم ثنقذٕح ػُذ صٚجدر كًٛجس ثنذزثس.

صذَ ٍٛضجةؼ ثنؾذٔل ( )7ثٌ كًٛجس ثنذزثس ثخضهلتش يؼُٕٚتج كًٛتج دُٓٛتج إر

كًتتج دُٛتتش َضتتجةؼ ثنؾتتذٔل ( )7ثٌ فجصتتم ثنقذتتٕح ثصدثد ػُتتذ إظتتجكز

صثد فجصم ثنقذٕح صذسٚؾٛج ػُذ صٚتجدر كًٛتجس ثنذتزثس ٔعتؾهش كًٛتز

ثنغًجد ثنكًٛٛجة ٙإر دهـش أػهٗ هًٛز نقجصم ثنقذٕح  6813غٍ ْـ

1-

ثنذزثس  120كـى ْـ 1-أػهٗ يضٕعػ نقجصم ثنقذتٕح إر ثػطتٗ 5867

ػُتتتذ ثنًؼجيهتتتز ثنغتتتًجدر  ،F3دًُٛتتتج عتتتؾهش يؼجيهتتتز ثنًوجسَتتتز (دتتتذٌٔ

-

صغتتتًٛذ) ثهتتتم يؼتتتذل نقجصتتتم ثنقذتتتٕح دهتتتؾ  4860غتتتٍ ْتتتـٔ ،1-أيتتتج

ػُذ يؼجيهز  80كـى ْـٔ ،1-أيج يؼجيهز ثنذزثس  100كـى ْـٔ 1-ثنضٙ

ثنًؼتتتجيهض ٍٛثنغتتتًجدٚضٔ F2 ٔ F1 ٍٛثنضتتت ٙصخضهتتتق يؼُٕٚتتتج ػتتتٍ دتتتجهٙ

غٍ ْـٔ ،1-ثٌ ثهم هًٛز نًؼذل فجصم ثنقذٕح دهـش  4893غٍ ْـ
1

ثخضهلش يؼُٕٚج ػٍ دجه ٙثنًؼجيالس كوذ دهـش  5826غٍ ْـ.1-

ثنًؼجيالس ثنغًجدٚز كوذ دهـضج  5844 ٔ 4898غٍ ْـ 1-ػهٗ ثنضضجدغ.

ٔهتتذ ٚؼتتٕد عتتذخ ثنضٚتتجدر دقجصتتم ثنقذتتٕح ثنتتٗ صٚتتجدر ػتتذد ثنتتذثنٛجس

ٔهتتتذ ٚؼتتتٕد عتتتذخ ثنضٚتتتجدر دقجصتتتم ثنقذتتتٕح إنتتتٗ ثنضٚتتتجدر ثنقجصتتتهز

دتتجنًضش ثنًشدتتغ (ؽتتذٔل ٔ )3ػتتذد ثنقذتتٕح دجنذثنٛتتز (ؽتتذٔل ٔ ،)5إٌ

دًكَٕجس ثنقجصم يٍ صٚجدر ػذد ثنذثنٛجس دجنًضش ثنًشدتغ ٔصٚتجدر ػتذد

صٚجدر ػذد ثنذثنٛجس دجنًضش ثنًشدغ صؼُ ٙثنضٚجدر دقؾى ثنضًغٛم ثنعٕةٙ

ثنقذتٕح دجنذثنٛتتز ٔصٚتجدر ٔصٌ  1000فذتتزٔ ،ثصلتتن ْتزث يتتغ [ ]3ثنضتتٙ

ٔثنضٚجدر ك ٙثالشؼز ثنشًغٛز ثنًؼضشظتز يتٍ هذتم ثنُذتجس ث٘ فصتٕل

صٕصهش ثنٗ فصتٕل صٚتجدر كت ٙفجصتم ثنقذتٕح ػُتذ صٚتجدر ثنضغتًٛذ

صٚجدر كت ٙكلتجءر ثعتضوذجل غجهتز ثنعتٕء يتٍ هذتم ثنًؾًتٕع ثنخعتش٘

ثنكًٛٛجة.ٙ

نهُذجس ٔثنز٘ ٚؤد٘ ثنٗ ثعضـالل ثكعم ثنؼٕثيم ثالَضجؽٛز دشتكم أكلتأ

كًتتج إٌ فجصتتم ثنقذتتٕح هتتذ ثصدثد ػُتتذ ثنضتتذثخم دتت ٍٛكًٛتتجس ثنذتتزثس

ٔأيغم كًج ركشِ [ٔ .]6ثصلن ْزث يغ [ ]12ثنز٘ صٕصتم ثنتٗ فصتٕل

ٔثنًؼتجيالس ثنغتتًجدٚزٔ ،ثنًٕظتقز َضجةؾتتّ كت ٙثنؾتتذٔل ( )7إر ثصدثد

فجصم ثنقذٕح ػُذ ثنضذثخم د ٍٛكًٛجس ثنذزثس ٔثنًؼجيالس ثنغًجدٚز،

كـتتى ْتتـٔ )1-يؼجيهتتز ثنًوجسَتتز (دتتذٌٔ صغتتًٛذ) ٔثنضتت ٙثدس ثنتتٗ صوهٛتتم

إر عؾهش كًٛتز ثنذتزثس  120كـتى ْتـٔ 1-ثنًؼجيهتز ثنغتًجدٚز  F3أػهتٗ

فجصم ثنقذٕح دجنًوجسَز يغ ْتزِ ثنًؼجيهتز ٔٚكتٌٕ ٚكتٌٕ ثنغتذخ ْتٕ

يضٕعػ نقجصم ثنقذتٕح إر دهتؾ  6891غتٍ ْتـ ،1-دًُٛتج عتؾهش كًٛتز

يغتتتجًْز ثنؼُجصتتتش ثنًـزٚتتتز ثنًغتتتضخذيز كتتت ٙثنضؾشدتتتز (ثنُضتتتشٔؽٍٛ

ٔيؼجيهتتز ثنًوجسَتتز (دتتذٌٔ صغتتًٛذ) أهتتم يضٕعتتػ

ٔثنلغتتلٕس ٔثنذٕصجعتتٕٛو) كتت ٙثنضٚتتجدر ثنقجصتتهز كتتًَ ٙتتٕ ثنُذتتجس دشتتكم

نقجصم ثنقذٕح دهؾ  4819غٍ ْـ .1-إٌ يغجًْز كم يٍ كًٛز ثنذتزثس

ػجو ٔصٚجدر ٔػذد ثنذثنٛجس (ؽذٔل ٔ )4ػذد ثنقذتٕح دجنذثنٛتز (ؽتذٔل

ثنؼتتجن 120 ٙكـتتى ْتتـ 120( 1-كـتتى ْتتـ )1-يتتغ ثنًؼجيهتتز ثنغتتًجدٚز F3

ٔ )4ثنض ٙثدس يؾضًؼز ثنٗ صٚجدر فجصم ثنقذٕحٔ .ثصلن ْزث يغ []3

( 120كـىْ Nـ 30 + 1-كـىْ Pـ 40 + 1-كـىْ Kـٔ )1-ثنض ٙصلٕهش

ثنضتت ٙصٕصتتهش ثنتتٗ صٚتتجدر فجصتتم ثنقذتتٕح ػُتتذ صٚتتجدر كًٛتتجس ثنذتتزثس

ػهٗ دجه ٙثنًؼجيالس ٔدجألخص كًٛز ثنذزثس ثنوهٛم  80كـى ْـ80( 1-

ٔثنضغًٛذ ثنكًٛٛجة.ٙ

ثنذتتزثس  80كـتتى ْتتـ

1-

ؽذٔل ( )7صأعٛش كًٛجس ثنذزثس ٔثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٔ ٙثنضذثخم دًُٓٛج ك ٙفجصم ثنقذٕح غٍ ْـ
ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٙ
F0
F1
F2
F3
يضٕعػ S
كًٛجس ثنذزثس
0820

1-

كًٛجس ثنذزثس
S3
S2
S1
4860
5.04
4.56
4819
4898
5809
4897
4887
5844
5864
5844
5825
6813
6891
6807
5842
5867
5826
4893
أهم كشم يؼُٕ٘ صقش يغضٕٖ ثفضًجل 0.05
كًٛجس ثنذزثس × ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٙ
ثنضغًٛذ ثنكًٛٛجةٙ
0840
0.23

انًصادر

يضٕعػ F

 .4ثنًُذالٔ٘ ،فغ ٍٛيجؽذ فغ ٍٛثنًُذالٔ٘ ،)2017( ،إعضؾجدز

 .1أدٕ ظجفٕٚ ،ٙعق يقًذ ٔيؤّٚذ ثفًذ ثنَٕٛظ ،1988 .دنٛم

َغخ ثنًخهٕغ ثنؼهل ٙثنؾش )(Medicago sativa L.
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