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 يٍ انشعٍر تأثٍر َىعٍح يٍاِ انري ويغُطتها فً ًَى وحاصم ثالثح اصُاف

 

 يىسى فتٍخاٌ ٌاسٍٍ                     عًر كرٌى عثٍذ                    احًذ سعذوٌ عثادي

 يذٌرٌح زراعح االَثار/وزارج انسراعح                           كهٍح انسراعح /جايعح االَثار       

 

 :الصح انخ

ءذذٙ رـ ذذل يقٚزذذل ؿيهٛذذل  2010َفذذؾت رزـ ذذل ص هٛذذل ءذذٙ لْذذ ش قنفهٕرذذل ىذذـر يض ءسذذل قرَفذذ ؿ نهًٕمذذى قنغـٚفذذٙ        

نؼؿقمل رأحٛـ َٕعٛل يٛ ِ قنـ٘ ٔيغُطتٓ  ءٙ ًَٕ ٔ ص ٍم حالحل قٍُ ف يٍ قنيعٛـ .  ىًهت  قنؼؿقمل حالحذل عٕقيذم : 

ػٚنذٙ مذًُٛق.و 1.2ِ َٓـ ؽقت رٍٕٛم كٓـ  ئٙ قنع يم قرٔل َٕعٛل يٛ ِ قنـ٘ قؽ ىًم قنـ٘  ًٛ 
-1

ٔقنذـ٘  ًٛذ ِ  ذقل  

ػٚنٙ مًُٛق.و 4ؽقت رٍٕٛم كٓـ  ئٙ 
-1

ٔ قنع يم قنخ َٙ ْٕ قمذتغؼقو قنًغُطذل نًٛذ ِ قنُٓذـ ٔقنفذقل ٔ يذؼط يغُ ٓٛنذٛل  

غـٚذب ٍٔذُف ق ذٕ  256ك ٔك ،  قي  قنع يم قنخ نج : قمتغؼقو حالحل قٍُ ف يٍ قنيعٛـ ْٙ ٍُف ق ٕ غـٚب  2000

    .( C.R.Dٔءق قنتًَٛى قنعيٕقئٙ قنك يم) 99ٍُٔف ق ٕ غـٚب  244

قظٓـت َت ئذ قنؼؿقمل قٌ قنـ٘  ًٛ ِ قنفقل قنٗ قَغف ُ يعُٕ٘ ءٙ يعؼل قٓذٕقل قنُف رذ ت ٔقنذٕفٌ قنزذ ف ٔينذ صل    

ًغُطذل يعُٕٚذ ف ءذٙ ٔؿلل قنعهى ٕٔٓل قننُفهل  ٔص ٍم قنضفٕب ي  ؿَذل يذم يع يهذل قنذـ٘  ًذ ش قنُٓذـ ، قحذـت قنًٛذ ِ قنً

ٍف ت ًَٕ قنُف ت قنًؼؿٔمل قؽ فقػت يعُٕٚ ف يعؼل قٕٓقل قنُف ر ت ٔقنٕفٌ قنز ف ٔين صل ٔؿلل قنعهذى ٔٓذٕل قننذُفهل 

 ٔص ٍم قنضفٕب ي  ؿَل يم قنـ٘   نًٛ ِ غٛـ قنًًغُطل .

قؽ قعطذٗ قنَذُف ق ذٕ  قظٓـت َت ئذ قنؼؿقمل  ٔرٕػ ءـٔل ت يعُٕٚل  ٍٛ قٍُ ف  قنيعٛـ قنًنتغؼيل ءذٙ قنؼؿقمذل     

رفٕر ءٙ كم يٍ ٕٓل قنُف ت ٔ ين صل ٔؿلل قنعهى ٔص ٍم قنضفٕب ي  ؿَل  ف ٛل قرٍذُ ف ٔقنَذُف ق ذٕ  244غـٚب 

ء ذؼ قعطذٗ رفذٕر ءذٙ  99ء ؼ قعطٗ رفٕر ءٙ قنٕفٌ قنز ف ي  ؿَل  ف ٛل قرٍُ ف قي  ٍذُف ق ذٕ غـٚذب  256غـٚب 

 لٛؼ قنؼؿقمل  . يعؼل ٕٓل قننُفهل   نً  ؿَل يم   ٛل قرٍُ ف 

 

Effect Of Irrigation Water Quality And  Magnetic Water  On Growth And  

Yield Of  Three Barely Cultivars 

 

Musa  F. Yassin                 Omar  K. Obied             Ahmed S. Abadae 

      

  ABSTRACT  

     A field study was carried out during the autumn of 2010 at AL-fluja in Anbar province 

on silty loam –soil texture  to study effect of irrigation water quality and  magnetic water 

 on growth and  yield of  three Barely Cultivars.  

   The study contain three factor  Firs factors included water quality irrigation of river 

water with level of 1.2 dS.m
-1

 and   drainage water with salinity level 4 dS.m
-1

. The 

second factor included studying magnetized water of different salinity with 2000 gauss 

and third factor  using three types of barely : abu greb 256 , abu greb 244 and abu greb 99 

according completely randomized design (C.R.D). 

         The results have shown irrigation of drainage water was reduced significantly the 

height of plants, dry matter weight, area of Barely leaves,  Spike length, and grain yield  

compared with river water. The magnetized water significantly affects the height of 
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plants, dry matter weight, area of leaves Spike length and grain yield    compared with 

non magnetic water . 

      The results have shown significant differences between Barely Cultivars Abu greb244 

gave the highest length , dry matter weight leaves area and grain yield  compared with 

other Barely Cultivars Abu greb256 gave the highest the dry matter weight compared 

with other Barely Cultivars. whereas abu greb 99  gave the highest spike count rate 

compared with other Barely Cultivars in this study. 

  

         : انًقذيح 

قٌ قريٍ قنغؾقئٙ قنًًٓل قرم مٛل نهفهؼقٌ ٔقٌ قنض رل نقٚ ػط قرَت د  ؼأت  قٚ ػط عؼػ قننك ٌ قنًطـػط ٔقٌ قريٍ          

ٚعؼ قنً ش قنع يم قنـئٛنٙ قنًضؼػ نالَت د قنقؿقعٙ ٔرطٕؿِ ٔرمًٛ  ءٙ قنغؾقئٙ ٚتطهب قيٍ ي ئٙ ي فٕل نهـ٘ ٔنؾنك 

قء ٛ  ، ٚتطهب يٛ ِ ؿ٘ ي فٕنل ك ءٛل ٔ ً  قَّ  وك ٌ عًٕػٚ  قق مٕقش،  ٔىفّ قنز ءل . قؽ قٌ قنتٕمم قنقؿقعٙقنًُ ٓق قنز ءل 

رٕرؼ ىضل ٔعزق ءٙ قرصتٛ د قنً ئٙ قنً فٕل نهـ٘  ٔ ؾنك ٚضتى قٚز ػ يَ ػؿ ي ئٛل  ؼٚهل نًٛ ِ قنـ٘ قنً فٕنل، ٔكأصؼ 

نض ٍم ٔرٕءٛـ رقش يٓى يٍ قنًٛ ِ قنعؾ ل نًض ٍٛم صن مل نهًهٕصل ْؾِ قنًَ ػؿ قمتعً ل قنًٛ ِ قنً نضل ننؼ قنُ ٌ ق

   رّ ءل قنٗ  ؼقئم ٔقم نٛب ٔر ُٛ ت عهًٛل يُ مفل نًٕقرٓل قنتضؼٚ ت قعالِ . 

ء ؼ ٔرؼ قنعهً ش ٔقنف صخٌٕ قم نٛب يتعؼػط نًع نزل ْؾِ قنتضؼٚ ت  يُٓذ  قنت ُٛذل قنًغُ ٓٛنذٛل ٔقنتذٙ ىذ ع قمذتعً نٓ        

يز رت قنضٛ ط قؽ قرزٓذت  عذِ قنؼؿقمذ ت قنضؼٚخذل قنذٗ رٕظٛذف ْذؾِ قنت ُٛذل ءذٙ قنًزذ ل قنقؿقعذٙ نغذـُ ءٙ يغتهف 

كخٛـ يٍ قنًَ ػؿ قنعهًٛل قنذٗ قٌ قنًذ ش مذ ئم لطفذٙ ، ٔ تعفٛذـ يع نزل ٔرضنٍٛ  عِ عَ ئٌ قنتـ ل ٔقنً ش  ريٛـ قن

كٓـ ذ ئٙ ل  ذم نهتغٛذـ عذٍ ٓـٚذق رذؼٔٚـ قنزقئٛذل قعـ قٌ قنً ش ًٚتهك ين ؿقف حُ ئٙ قن طب ٔقٌ يز نذّ قنًغُ ٓٛنذٙ قٔ قن

( قعتًذذ ػق عهذذٗ قنًزذذ ل قنًغُ ٓٛنذذٙ قنغذذ ؿرٙ  قٔ يٕرفذذ  )مذذ نف  ع نٛذذ ق  رزذذ ِ ٔقصذذؼ )قٔ قررزذذ ِ قرعذذـ( نتأعذذؾ رٓذذؼ

( ٔقَٓذ  Dipolarعهٗ قن طب قنزُٕ ٙ )يٕرف ( قٔ قنيً نٙ )م نف ( نذؾنك ءذ ٌ رقئٛذل قنًذ ش ركذٌٕ ينذت طفل )قنًنتعًم 

لفم عهً ش ءٛقٚ ش قنًغُ ٓٛنٛل يٍ قنزقٚئ ت قنت  عل نهًٕقػ قنؼقٚ يغُ ٓٛنٛل قنتٙ رُضـف ٔرتع يؼ يم عطذٕٓ  ٍُفت يٍ

ٔعفذؼ  2007ٔقنًعذـٔف ، 2006)قنزذٕؽؿ٘، قنفِٛ قنًغُ ٓٛنٙ. يٍ ْؾق قرم ك قنعهًٙ قَطه ت ءكـط يغُطل قنًٛذ ِ 

 .  (2008قنًُعى،

ر ُٛذذل قنًغُطذذل ٔقنتذذٙ قعطذذت َتذذ ئذ رٛذذؼط ءذذٙ رضنذذٍٛ  قرـٚذذت ػؿقمذذ ت عؼٚذذؼط ءذذٙ قنعذذـقر رْذذًُت قمذذتعً ل

 2008ٔعفذذذذؼ قنًذذذذُعى، 2007ٔقنًعذذذذـٔف ، 2006قنغَذذذذ ئٌ قنفٛقٚ ئٛذذذذل ٔقنكًٛٛ ئٛذذذذل نهتـ ذذذذل ٔقنًذذذذ ش  )قنزذذذذٕؽؿ٘، 

 2005ٔصنذٍ ٔقعذـٌٔ ، 2005( ٔرضنٍٛ ًَٕ قنُف ت ٔفٚ ػط قرَت رٛل )ءٓؼ ٔقعذـٌٔ،2009ٔقن ٛنٙ، 2009ٔقؿصٛى،

   (.2006ٔقنكعفٙ،

غذـقُ قنقؿقعٛذل مذٕف ٚذلػ٘ قنذٗ قنعؼٚذؼ يذٍ قنتضنذُٛ ت ءذٙ نالْؾِ قنت ُٛذل نًغُطذل يٛذ ِ قنذـ٘  تعً لقمقٌ 

عٕقً قنً ش ٔيُٓ  ركنٛـ  هٕؿقت قريالس ٔقنٗ فٚ ػط يعؼرت قرَف ت ٔرضنٍٛ ظـٔف قنتـ ذل قنًهضٛذل ٔقنذٗ قنفذقٔ  

ٔ  َٛذـل )رغفذِٛ قنيذؼ قننذطضٙ( ٔٚقٚذؼ يذٍ قنتـ ذل   نًٛذ ِ ٔركٛذف عذٕقً قنًذ ش ٔرعهذّ قكخذـ ؽ ظقنًفكـ ٔفٚ ػط قصتف 

 ( .Kronenberg ,  ،2005ْؼؿرّ )

ٚعؼ قنيعٛـ يٍ يض ٍٛم قنضفٕب قننتـقرٛزٛل قنًًٓل ءٙ يعسى  هؼقٌ قنع نى ، ٔأمتعًهّ قرَن ٌ يُؾ قن ؼو كًَؼؿ         

نَُ عٛل )قنَغٛـ صفٕ ٙ  عؼ قنضُطل ءْال عٍ كَّٕ يٍ يض ٍٛم قنعهف قنًًٓل   إلّ ءل قنٗ قمتغؼقي رّ ق

(. قر أٌ فؿقعتّ ءٙ قنعـقر رفقنت رع َٙ يٍ يي كم عؼٚؼط ك َت مفف  ف ؿئٛن  ف ءٙ أَغف ُ أَت رٛتّ  ٕصؼط 1983ٔقننٛؼ،

 (.2005قنًن صل لٛ م  ف   نًعؼرت قنع نًٛل ٔقنؼٔل قنًت ؼيّ فؿقعٛ ف)قنعٛن ٔ٘، 

 -نؾق رٓؼف ْؾِ قنؼؿقمل إنٗ :

  ػ٘ ٔقنً ش قنًًغُٔ ءٙ ًَٕ ٔص ٍم قٍُ ف قنيعٛـ لٛؼ قنؼؿقمل. . ي  ؿَل رأحٛـ قنً ش قنع1

 . يعـءل قءْم قٍُ ف قنيعٛـ لٛؼ قنؼؿقمل ٔقنتٙ يٍ قنًًكٍ فؿقعتٓ   ًٛ ِ ي نضل قٔ يًغُطل . 2
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  :انًىاد وطرٌقح انعًم  

 انسراعح وخذيح انًحصىل 

ٔصؼط رزـٚفٛل  36م ٔقنتُعٛى قنتـ ل رى ر نٛى قنض م قنٗ  عؼ قرـقش عًهٛ ت عؼيل قنتـ ل ك نضـقحل ٔرنٕٚل ٔقنتعؼٚ        

و 4ٔين صل قنٕصؼط قنتزـٚفٛل 
2

مى ألرـقش  عِ قنتض نٛم قنكًٛٛ ئٛل ٔقنفٛقٚ ئٛل رؼٔل 30ٔ رى قعؾ ًَ ؽد قنتـ ل ٔنعًق  

  99ٍُٔف ق ٕ غـٚب  244ٍُٔف ق ٕ غـٚب  256( حى فؿعت حالث قٍُ ف يٍ قنيعٛـ ْٙ ٍُف ق ٕ غـٚب  1)

كغى/ػَٔى ٔيٍ حى 30ٔ ًعؼل  15/11/2010ٙ رى قنضَٕل عهٛٓ  يٍ ػقئـط قنفضٕث قنقؿقعٛل  طـٚ ل قنغطٕٓ  ت ؿٚظ قنت

-50قمتغؼيت قنغـي ىل قنٛؼٔٚل نًْ ٌ رغطٛل قنفؾٔؿ. قمتعًهت قنطـٚ ل قنٕفَٛل ءٙ رضؼٚؼ يٕعؼ قنـ٘ ٔ عؼ قمتُف ؽ 

( عهٗ ػءعتٍٛ ؿّٚ  ، قّٛف قننً ػ قنُتـٔرُٛٙ )قنٕٛؿٚ % يٍ قنً ش قنز ْق قؽ رى صن ب كًٛل يٛ ِ قنـ٘ ءٙ كم 55

كغى.ْـــ 60نكم ػءعل ٔقننً ػ قنفٕمف رٙ )مٕ ـ ءٕمف ت قنخالحٙ ( ًعؼل  40ٔ ًعؼل 
-1

ػءعل ٔقصؼط لفم قنقؿقعل )ق ٕ  

 (1988ّ صٙ ،

 

 ( تعض صفاخ انترتح انكًٍٍائٍح وانفٍسٌائٍح نًُطقح انذراسح1جذول)
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 :جهاز انًغُطح 

( قؽ رذى ؿ طٓذ  عهذٗ قَفذٕب يَذُم يذٍ يذ ػط قنفذٕنٙ 2رى رَُٛم قنزٓ ف يضهٛ ف   متغؼقو يغ َٔ ٍُٛٛل قنًُيأ ٔ عذؼػ )   

 Hirstقنًَذُم يذٍ لفذم ىذـكل   Gauss meterف قحٛهٍٛ ٔ  طـ ٔقصؼ قَذ ٔرى لٛ ك قنيؼط قنًغُ ٓٛنٛل  ٕقمذطل رٓذ 

Magnetic Jntrument   ٙرضت قنـلى قنتنهنذه GM 4977  كذ ٔك  ٔقنذؾ٘  2000نهضَذٕل عهذٗ ىذؼط يغُ ٓٛنذٛل

 رى لٛ مل ءٙ يغتفـقت ٔفقؿط قنعهٕو ٔقنتكُهٕرٛ .

 يعايالخ انتجرتح  :

 قمتغؼيت ءٗ قنتزـ ل قنًع يالت قررٛل:

( ٚفٍٛ  عِ قنَف ت قنكًٛٛ ئٛل نًٛ ِ 2تغؼيت يٛ ِ َٓـ قنفـقت ٔيٛ ِ قنفقل ٔقنزؼٔل)َٕعٛل يٛ ِ قنـ٘ صٛج قم-1

 قنـ٘ لفم ٔ عؼ قنًغُطل .

 يغُطل يٛ ِ قنـ٘ ٔيٛ ِ قنفقل – 2

 . 99ٍُٔف ق ٕ غـٚب  244ٍُٔف ق ٕ غـٚب  256. قمتغؼقو حالحل قٍُ ف يٍ ققنيعٛـ ْٙ ٍُف ق ٕ غـٚب 3
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يع يهل ٔ  متغؼقو حالحل يكـؿقت  ؾنك ٚكٌٕ يزًٕع قنٕصؼقت قنتزـٚفٛل  12=3×2×2صٛج قٌ عؼػ يع يالت قنتزـ ل 

صٛج رى لٛ ك ٍف ت قنًُٕ قنتٙ ريًم قؿرف ع قنُف ت ٔين صل ٔؿلل قنعهى ٔقنٕفٌ قنز ف   تًَٛى قنعيٕقئٙ قنك يم 36

 ٕٔٓل قننُفهل ٔص ٍم قنضفٕب.

( قؽ C.R.Dقنعيٕقئٙ قنك يم )إؽ قمتعًم رًَٛى ( ANOVAصههت قنُت ئذ قصَ ئٛ ف ٔءق ٓـٚ ل رضهٛم قنتف ٍٚ )  

 Gen، ٔلؼ قمتعًم  ـَ يذ )0.05عُؼ ينتٕٖ يعُٕٚل  LSDلٕؿَت قنًتٕمط ت  ضن ب قعتف ؿ قلم ءـر يعُٕ٘ 

state.ٙءٙ قنتضهٛم قإلصَ ئ ) 

 

 (  تعض انصفاخ انكًٍٍائٍح نهًـٍـــاِ انري قثم وتعذ انًغُطح 2جذول )

 

 يٍاِ انثسل يٍاِ انُهر انىحذج انصفح

 تعذ انًغُطح قثم انًغُطح تعذ انًغُطح قثم انًغُطح  

 7.4 7.3 7.6 7.5  درجح انتفاعم

dS.m االٌصانٍح انكهرتائٍح
-1    

 1.2 1.14 4.0 3.9 

ca 

تر
.ن
ل
ى
 ي

ً
يه

-
1

 

3.0 2.8 3.9 4.0 

Mg 1.5 1.9 6.3 6.33 

Na 4.2 4.4 19.0 18.1 

K 0.03 0.05 0.11 0.15 

Cl 5.7 5.5 11.8 11.3 

SO4 2.51 2.6 6.12 6.2 

CO3 -  -  

HCO3 2.50 2.56 4.50 4.61 

SAR 1.9 2.3 4.8 5.6 

 

 انُتائج وانًُاقشح 

 : اطىال انُثاتاخ )سى(

( رأحٛـ َٕعٛل يٛ ِ قنـ٘ ٔيغُطتٓ  ءٙ يعؼل قٕٓقل َف ر ت قنيعٛـ قؽ قظٓـت قنُت ئذ ٔرٕػ رأحٛـ 3ّٕٚش قنزؼٔل)    

عٛل يٛ ِ قنـ٘ ءٙ يعؼل قٕٓقل َف ر ت قنيعٛـ قؽ رفٕلت يٛ ِ قنُٓـ غٛـ قنًًغُطل عهٗ يٛ ِ قنفقل قؽ يعُٕ٘ نُٕ

( مى عهٗ قنتٕقنٙ ٔقننفب ٚعٕػ ءٙ ؽنك قنٗ قٌ يهٕصل ي ش قنفقل قػت قنٗ قَغف ُ قٕٓقل  78.58، 99.52 هغت)

ـ قننًٙ ءٙ قنتٕقفٌ قنغؾقئٙ قؽ رتفق ْؾِ قنُت ئذ يم قنُف ر ت  نفب رأحٛـقرٓ  قننهفٛل قنًتًخهل   نْغٔ قرٔفيٕف٘ ٔقنتأحٛ

 ( .2000( ٔقنضًؼقَٙ )2002( ٔءـد ٔقعـٌٔ )2002( ٔصً ػ٘ ٔقعـٌٔ )2004ي رٍٕم قنّٛ قنًعًٕؿ٘ )

( رفٕر يٛ ِ قنُٓـ 3قي  ر حٛـ َٕعٛل قنًٛ ِ ٔيغُطتٓ  ءٙ يعؼل قٕٓقل َف ر ت قنيعٛـ ء ؼ قظٓـت قنُت ئذ )رؼٔل    

(مى عهٗ قنتٕقنٙ ٔيٛ ِ قنفقل 96.53ٔ   102.50يٛ ِ قنُٓـ غٛـ قنًًغُطل قؽ  هغ يعؼل قٕٓقل قنُف ر ت)قنًًغُطل عهٗ 

(مى عهٗ قنتٕقنٙ ٔٚعٕػ قننفب 69.16،  88.00قنًًغُطل عهٗ يٛ ِ قنفقل غٛـ قنًًغُطل قؽ  هغ يعؼل قٕٓقل قنُف ر ت )

ؽ ٚلػ٘ قنٗ رنٓٛم عًهٛل قيتَ ً قنً ش يٍ لفم عالٚ  ءٙ ؽنك قنٗ رضطى قرٔقٍـ قنٓٛؼؿٔرُٛٛل رـقش يغُطل قنًٛ ِ ق

قنزؾٔؿ ٔكؾنك َٚفش َ لالف رٛؼقف نهعُ ٍـ قنغؾقئٛل قّ ءل قنٗ ؽنك رقٚؼ يٍ ر ْقٚل قنعُ ٍـ قنغؾقئٛل ءٙ قنتـ ل قؽ ٚعًم 

 ِ ( كؾنك قٌ رـكٛق  ٛـٔكنٛؼ قنٓٛؼؿٔرٍٛ ٚقػقػ ءٙ قنKronenberg   ،2005ًٛعهٗ قؽق ل قنًع ػٌ ٔقريالس )

 Okielg andقنًًغُطل ٔقنؾ٘ نّ ػٔؿ يٓى ءٙ فٚ ػط ًَٕ قنُف ت يٍ عالل قؽق ل قنًع ػٌ قنض ٔٚل عهٗ قنعُ ٍـ قنغؾقئٛل )

Oriodan    ،1998  Lawlor and Leahy ,  ،1996    Makhrhoudov    ،1998 .) 

مل صٛج قعطٗ ٍُف ق ٕ غـٚب قظٓـت َت ئذ قنؼؿقمل قنٗ ٔرٕػ ءـٔل ت يعُٕٚل  ٍٛ قٍُ ف قنيعٛـ لٛؼ قنؼؿق    

ء ؼ قعطٗ قلم ٕٓل نهُف ت ٔقنؾ٘  هغ  256مى قي  ٍُف ق ٕ غـٚب  94.92قعهٗ يعؼل ءٙ ٕٓل قنُف ر ت قؽ  هغ  244
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 , Baniyi et alمى ٔرعقٖ ْؾِ قرعتالء ت  ٍٛ قرٍُ ف قنٗ قنتف ُٚ ت قنٕؿقحٛل  ُٛٓ                             ) 81.15

2005 , Boyd et al ,  1996 ,Derniter and Brooking  ،1997.) 

قي  قنتؼقعم  ٍٛ َٕعٛ ت قنًٛ ِ ٔيغُطتٓ  ٔقرٍُ ف ء ؼ قظٓـت َت ئذ قنتضهٛم قرصَ ئٙ قنٗ عؼو ٔرٕػ ءـٔر     

 يعُٕٚل  ءٙ يعؼل قٕٓقل قنُف ر ت .

 

 ( تأثٍر َىعٍح يٍاِ انري ويغُطتها فً يعذل طىل انُثاخ ألصُاف انشعٍر)سى(3جذول )

 

 االصُاف            

 

 َىعٍاخ انًٍاِ ويغُطتها

 صُف اتى 

 256غرٌة 
 صُف اتى 

 244غرٌة 

 صُف اتى

 99غرٌة  

 يعذل َىعٍاخ

 انًٍاِ ويغُطتها 

 69.16 69.3 71.5 66.7 يٍاِ تسل غٍر يًغُط

 88.00 89.0 96.1 78.9 يٍاِ تسل يًغُط

 78.58 79.15 83.8 72.8 يعذل يٍاِ انثسل 

 96.53 100.8 100.4 88.4 غٍر يًغُطيٍاِ َهر 

 102.50 105.2 111.7 90.6 يٍاِ َهر يًغُط

 99.53 103.0 106.0 89.5 يعذل يٍاِ انُهر

  91.07 94.90 81.15 يعذل االصُاف

L.S.D0.05 
َىعٍاخ انًٍاِ = 

0.835 
 N.Sاالصُاف= × َىعٍاخ انًٍاِ  0.835االصُاف= 

 

يساحح ورقح انعهى )سى
2
 ) : 

( رأحٛـ َٕعٛل يٛ ِ قنـ٘ ٔيغُطتٓ  ءٙ ين صل ٔؿلل قنعهى قؽ قظٓـت قنُت ئذ ٔرٕػ ر حٛـ يعُٕ٘ نُٕعٛذل 4قنزؼٔل ) ّٕٚش 

مذى26.28يٛ ِ قنـ٘ ءٙ ين صل ٔؿلل قنعهى  هغ قعهٗ يعؼل نًن صل قنٕؿلل ْٙ 
 2 

ءذٙ صذٍٛ كذ ٌ يعذؼل ينذ صل ٔؿلذل قنعهذى 

مى 22.24قنًـٔٚل  ًٛ ِ قنفقل 
2 

إنٗ أٌ قنغالٚ  رنتطٛم َتٛزلف نْغٔ قرَتف ط قنًنذهٔ عهذٗ رذؼؿقٌ   ٔٚعٕػ قننفب ءٙ ؽنك

قنغالٚ  يٍ قنؼقعم ٔقنغ ؿد ٔ ف ذؼقٌ ْذؾق قنْذغٔ َتٛزذلف نهيذؼ قنًذ ئٙ )فٚذ ػط يهٕصذل يٛذ ِ قنذـ٘ رعًذم عهذٗ فٚذ ػط قنْذغٔ 

ٔؿقر يًذ  ٚذلحـ عهذٗ قرفيٕف٘ قنؾ٘ ٚلحـ عهٗ قنيؼ قنً ئٙ( رتٕلف قمتط نل قنغالٚ  لفم ظٓذٕؿ عاليذ ت قنذؾ ٕل عهذٗ قأل

لهذذل قَت ذذ ل قنعُ ٍذذـ قنغؾقئٛذذل ْٕٔؿيَٕذذ ت قنًُذذٕ يذذٍ قنزذذؾٔؿ إنذذٗ  ذذ لٙ أرذذققش قنُفذذ ت  نذذفب لهذذل كًٛذذل قنًذذ ش قنًًذذتٌ، 

ٔقَغف ُ ينتٕٖ قنٕٓؿيَٕ ت قنًُت هل يٍ قنزؾٔؿ إنٗ قألٔؿقر ك نن ٚتٕك َتُٛ ت ٔإَت د يخفط ت قنًُذٕ )صذ يِ قر نذٛك 

ٕ ٔرٕمم قألٔؿقر نتف ٗ ٍغٛـط، ءْالف عذٍ ػٔؿ صذ يِ قأل نذٛك ءذٙ ر هٛذم ءتضذل قنخغذٕؿ ٔلهذل ٔقألحهٍٛ( قنهؾٍٚ ٚخفط ٌ ًَ

،  ,  David and Nilsen ; 2007نٛ م إَتذ د قنًذٕقػ قنك ؿ ْٕٛؼؿقرٛذل قنْذـٔؿٚل نًُذٕ قألٔؿقر )قنغقؿرذٙ،  CO2َف ؽ 

2000  .) 

تأحٛـ قنًعُذٕ٘ نت  َذل قنًغُطذل ءذٙ قؿرفذ ع ( قن4أي  رأحٛـ َٕعٛل يٛ ِ قنـ٘ ٔيغُطتٓ  ء ؼ أظٓـت َت ئذ رؼٔل ) 

مذذى 24.33ٔ 26.28لذذٛى يعذذؼل ينذذ صل ٔؿلذذل قنعهذذى نُفذذ ت قنيذذعٛـ ٔقنتذذٙ  هغذذت 
2
عُذذؼ قنذذـ٘  ًٛذذ ِ قنُٓذذـ ٔقنفذذقل عهذذٗ  

مذى 20.16ٔ  25.46قنتٕقنٙ   نً  ؿَل يم يٛ ِ قنُٓـ ٔقنفذقل غٛذـ قنًًغُطذل ٔقنتذٙ  هغذت 
2

عهذٗ قنتذٕقنٙ ، ٔلذؼ ٚعذقٖ 

قنًز ل قنًغُ ٓٛنٙ ءٙ فقٔٚل قرؿرف ٓ  ٍٛ ؽؿرٙ قنٓٛؼؿٔرٍٛ ٔقألٔكنزٍٛ ءٙ قنً ش، ٔعٕقً قنًذ ش  قننفب إنٗ رأحٛـ

رقٚئذل   نض نذل قنطفٛعٛذل قأليذـ  12 – 10رقٚئذل يٕقفَذلف  ذـ  7-6قنًًغُٔ قنًتًخهل  َغـ صزى يز يٛم قنًذ ش قنًًغذُٔ 

نًذ ش إنذٗ قألغيذٛل قنُف رٛذل ٔيذٍ حذى فٚذ ػط قنًُذٕ قنؾ٘ ٚلػ٘ إنٗ قَتسذ و رقٚئذ ت قنًذ ش   رزذ ِ ٔقصذؼ يًذ  ٚنذٓم ػعذٕل ق

(Colic  ،ٌٔءْالف عٍ لؼؿط قنً ش قنًًغُٔ ءٙ عفذِ ي  ٔيذل قنزذؼؿقٌ قنغهٕٚذل رمذتط نل قنغالٚذ  ءذٙ 1998ٔآعـ ،)

 (.Takashinko ،1997عالل عًهٛل قنًُٕ قأليـ قنؾ٘ ٚلػ٘ إنٗ فٚ ػط قنًن صل قنٕؿلٛل ٔقنًُٕ قنغْـ٘ نهُف ت )

حٛـ  ٍٛ قٍذُ ف قنيذعٛـ لٛذؼ قنؼؿقمذل قؽ قظٓذـت َتذ ئذ قنتضهٛذم قرصَذ ئٙ ٔرذٕػ ءذـٔر يعُٕٚذل ءذٙ ينذ صل قي  قنتأ   

مذى26.62قعهٗ يعؼل نًن صل ٔؿلل قنعهى ٔقنتذٙ  هغذت  244ٔؿلل قنعهى قؽ قعطٗ ٍُف ق ٕ غـٚب 
2
ءذٙ صذٍٛ قعطذٗ  
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مذذى22.4قلذذم يعذذؼل نًنذذ صل ٔؿلذذل قنعهذذى صٛذذج  هغذذت  256ٍذذُف ق ذذٕ غـٚذذب 
2
قننذذفب قنذذٗ رفذذ ٍٚ قنَذذف ت  ٔلذذؼ ٚعذذٕػ 

 قنٕؿقحٛل  ٍٛ قرٍُ ف .

قيذذ  قنتذذؼقعم  ذذٍٛ َٕعٛذذ ت قنًٛذذ ِ ٔقرٍذذُ ف ء ذذؼ قظٓذذـت َتذذ ئذ قنتضهٛذذم قرصَذذ ئٙ قنذذٗ عذذؼو ٔرذذٕػ رذذؼقعم ءذذٙ يعذذؼل 

 ين صل ٔؿلل قنعهى .

 

( تأثٍر َىعٍح يٍاِ انري ويغُطتها فً يعذل يساحح ورقح انعهى  ألصُاف انشعٍر)سى4جذول )
2

) 

 

 االصُاف                   

 

 َىعٍاخ انًٍاِ ويغُتها

 صُف اتى

 256غرٌة 

 صُف اتى

 244غرٌة 

 صُف اتى

 99غرٌة 

 يعذل َىعٍاخ

 انًٍاِ ويغُطتها

 20.16 19.7 22.4 18.4 يٍاِ تسل غٍر يًغُط 

 24.33 24.1 27.6 21.3 يٍاِ تسل يًغُط 

 22.24 21.9 25.0 19.5 انًعذل

 25.46 24.9  27.6 23.9 يٍاِ َهر غٍر يًغُط 

 27.10  26.4 28.9 26.0 يٍاِ َهر يًغُط 

 26.28 25.6 28.2 24.9 انًعذل

  23.77 26.62 22.4 يعذل االصُاف 

L.S.D0.05  = َِىعٍاخ انًٍا

0.948 

  N.Sاالصُاف = × َىعٍاخ انًٍاِ   0.948االصُاف = 

 

 : يعذل طىل انسُثهح )سى(

قْى قنَف ت قنتٙ رن ْى ءٙ فٚ ػط ص ٍم قنُف ت يٍ قنضفٕب نً  ٚـقء ّ يٍ فٚ ػط ءٙ  قٌ ٕٓل قننُفهل ْٙ ٍفل يٍ   

( َٔت ئذ قنتضهٛم قرصَ ئٙ  قنٗ قٌ ُْ نك ءـٔل ت يعُٕٚل نُٕعٛل يٛ ِ قنـ٘ 5عؼػ قنضفٕب ٔقمتُ ػق قنٗ َت ئذ قنزؼٔل )

نًـٔٚل  ًٛ ِ قنُٓـ ءٙ صٍٛ  هغ يعؼل ٕٓل مى  نًعؼل ٕٓل قننُفهل  ءٙ قنًع يالت ق 7.52ءٗ يعؼل ٕٓل قننُفهل قؽ  هغ 

مى ٔٚعٕػ قننفب قنٗ ٔرٕػ قريالس ءٙ يٛ ِ قنفقل ٔي نٓ  يٍ رأحٛـقت مهفٛل 4.90قننُفهل نهًع يالت قنًـٔٚل  ًٛ ِ قنفقل 

 يٍ عالل قنتأحٛـ قرفيٕف٘ قٔ قنتأحٛـ ءٙ قنتٕقفٌ قنغؾقئٙ .

(قنٗ ٔرٕػ ءـٔل ت يعُٕٚل  5ءٙ يعؼل ٕٓل قننُفهل قؽ قظٓـت قنُت ئذ )رؼٔلقي  رأحٛـ َٕعٛل يٛ ِ قنـ٘ ٔيغُطتٓ     

ءٙ يعؼل ٕٓل قننُفهل قؽ قعطت قنًع يهل قنًـٔٚل  ًٛ ِ قنُٓـ قنًًغُٔ قعهٗ يعؼل نطٕل قننُفهل قؽ  هغ يعؼل ٕٓل 

ٔي ش قنفقل قنًًغُٔ قؽ  مى6.69مى ي  ؿَل  ًع يهل يٛ ِ قنُٓـ غٛـ قنًًغُٔ صٛج  هغ يعؼل ٕٓل قننفهل  8.09قننُفهل 

مى ٔٚعقٖ ؽنك قنٗ رضطى قرٔقٍـ 4.01مى ي  ؿَل  ً ش قنفقل غٛـ قنًًغُٔ ٔقنؾ٘  هغ 5.80 هغ يعؼل ٕٓل قننُفهل 

قنٓٛؼؿٔرُٛٛل نهً ش رـقش قنًغُطل يً  ٚنٓم عًهٛل قيتَ ً قنً ش يٍ لفم عالٚ  قنزؾٔؿ قؽ َٚفش َ لالف رٛؼق نهعُ ٍـ 

 نُف ت ْٔؾق ُٚعكل قٚز   ف عهٗ قٕٓقل قننُ  م .قنغؾقئٛل يً  ٚقٚؼ ًَٕ ق

 99قظٓـت َت ئذ قنتضهٛم قرصَ ئٙ ٔرٕػ ءـٔر يعُٕٚل  ٍٛ قٍُ ف قنيعٛـ لٛؼ قنؼؿقمل قؽ ص ق ٍُف ق ٕ غـٚب   

مى 6.0قلم يعؼل نطٕل قننُفهل قؽ  هغ  256مى ءٙ صٍٛ ص ق ٍُف ق ٕ غـٚب6.33قعهٗ يعؼل نطٕل قننُفهل قؽ  هغ 

 عتالء ت قنٗ رف ٍٚ قنَف ت قنٕؿقئٛل  ٍٛ قٍُ ف  قنيعٛـ لٛؼ قنؼؿقمل .ٔرعق٘ ْؾِ قر

قي  قنتؼقعم  ٍٛ َٕعٛ ت قنًٛ ِ ٔقرٍُ ف ء ؼ قظٓـت َت ئذ قنتضهٛم قرصَ ئٙ قنٗ عؼو ٔرٕػ رؼقعم ءٙ يعؼل ٕٓل    

 قننُفهل.
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 نشعٍر)سى(( تأثٍر َىعٍح يٍاِ انري ويغُطتها فً يعذل طىل انسُثهح ألصُاف ا5جذول )

 

 االصُاف                   

 

 َىعٍاخ انًٍاِ ويغُطتها

 صُف اتى

 256غرٌة 

 صُف اتى

 244غرٌة 

 صُف اتى

 99غرٌة 

 يعذل َىعٍاخ

 انًٍاِ ويغُطتها

 4.01 3.67 4.50 3.87 يٍاِ تسل غٍر يًغُط 

 5.80 6.22 6.30 4.90 يٍاِ تسل يًغُط 

 4.90 4.94 5.40 4.38 يعذل يٍاِ انثسل

 6.96 7.14 7.00 6.75 يٍاِ َهر غٍر يًغُط 

 8.09 8.30 7.11 8.87 يٍاِ َهر يًغُط 

 7.52 7.72 7.05 7.81 يعذل يٍاِ انُهر

  6.33 6.22 6.00 يعذل االصُاف 

L.S.D0.05  = َِىعٍاخ انًٍا

0.687 
 االصُاف = غ.و × َىعٍاخ انًٍاِ  0.687االصُاف = 

 

 : حاصم انىزٌ انجاف )طٍ/ِ(

( ٔرٕػ رأحٛـ يعُٕ٘ نُٕعٛل يٛ ِ قنـ٘ ٔيغُطتٓ  نهٕفٌ قنز ف نُف ت قنيعٛـ قؽ ٚالصع يٍ ٔرٕػ 6ّٕٚش قنزؼٔل )  

ءـٔر يعُٕٚل  ٍٛ َٕعٛ ت قنًٛ ِ قؽ قعطت يعؼل قنًع يالت قنًـٔٚل  ًٛ ِ قنُٓـ قعهٗ يعؼل نهٕفٌ قنز ف   هغت 

ٍٓ/ِ ٔٚعقٖ قَغف ُ قنٕفٌ قنز ف عُؼ قنـ٘  ًٛ ِ  3.57ٍٓ/ِ ي  ؿَل  ًٛ ِ قنفقل ٔقنتٙ  هغت  ًعؼل  4.33 ًعؼل 

قنفقل قنٗ فٚ ػط َنفل قريالس ءٙ ي ش قنفقل ٔ  نت نٙ ٚلحـ مهف ف ءٙ قيتَ ً قنعُ ٍـ قنغؾقئٛل يلػٚ ف  ؾنك قَغف ُ 

ق ْؾِ ( يً  ٚلػ٘ قنٗ قَغف ُ ءٙ ٔفٌ قنً ػط قنز ءل ٔرتف3ًَٕ قنُف ت ْٔؾق ي  رى يالصستّ ءٙ قؿرف ع قنُف ت رؼٔل)

( ٔعهٕقٌ 2002( ٔىكـ٘ )2000( ٔصً ػ٘ ٔقعـٌٔ )2000( ٔقنضًؼقَٙ)2000قنُت ئذ يم قنط ئٙ   )

( صٛج قى ؿٔق قنٗ قٌ ٔفٌ قنً ػط 1985، ) Ayeres and Westcot ( 2004ٔ( ٔقنًعًٕؿ٘")1991ٔقعـٌٔ)

 قنز ءل نهُف ت ُٚغفِ يم قنـ٘   نًٛ ِ قنً نضل .

ـ٘ ٔيغُطتٓ  ء ؼ قظٓـت قنُت ئذ ٔرٕػ رأحٛـ يعُٕ٘ ءٙ فٚ ػط قنٕفٌ قنز ف قؽ  هغ يعؼل قي  رأحٛـ َٕعٛل يٛ ِ قن        

ٍٓ/ِ   نُنفل نًع يهل يٛ ِ قنُٓـ قنًًغُٔ ي  ؿَل  ًع يالت قنُٓـ غٛـ قنًًغُٔ ٔقنتٙ  هغت   4.46قنٕفٌ قنز ف 

ِ ي  ؿَل  ًع يالت يٛ ِ قنفقل غٛـ ٍٓ/ 3.89ٍٓ/ِ قي  يع يهل يٛ ِ قنفقل قنًًغُٔ ء ؼ ك ٌ يعؼل قنٕفٌ قنز ف  4.20

 ٍٓ/ِ  3.86ٍٓ/ِ صٛج قٌ يعؼل قنٕفٌ قنز ف ك ٌ قلم يٍ يٛ ِ قنـ٘ قنًًغُطل قؽ  هغ  3.12قنًًغُٔ قؽ  هغت 

ٔٚعٕػ مفب ؽنك قنٗ ػٔؿ قنًٛ ِ قنًًغُطل عُؼ قنـ٘ يً  ٚلػ٘ قنٗ فٚ ػط ءٙ ًَٕ قنُف ر ت ٔيٍ حى فٚ ػط ءٙ ٔفٌ قنً ػط 

 Makhmoudov   ،1998  ٔO'Kiely and O'Riodan   ،1998 ؾِ قنُتٛزل يم ي  صَم عهّٛقنز ءل . ٔرتفق ْ

 ٔLawlor and Leahy   ،1998  ٔFluid Energy Australia Report   ،2000  ٘قنؾٍٚ ٔرؼٔق قٌ قنـ

    نًٛ ِ قنًًغُطل ٚلػ٘ قنٗ فٚ ػط ءٙ ٔفٌ قنً ػط قنز ءل نهُف ت .

ـ لٛؼ قنؼؿقمل ءٙ قنٕفٌ قنز ف صٛج قظٓـت َت ئذ قنفضج ٔرٕػ ءـٔل ت يعُٕٚل قؽ قي  رأحٛـ  ٍٛ قٍُ ف قنيعٛ     

ٍٓ/ِ ءٙ صٍٛ  هغ قلم يعؼل نهٕفٌ قنز ف  4.18ٔ ًعؼل  256 هغ قعهٗ يعؼل نهٕفٌ قنز ف نَُف ق ٕ غـٚب 

 ٔؽنك  نفب قنتف ٍٚ ءٙ قنَف ت قنٕؿقحٛل  نكم ٍُف . 3.75ٔ ًعؼل  244نَُف ق ٕ غـٚب 

ؼقعم  ٍٛ َٕعٛ ت قنًٛ ِ ٔقرٍُ ف ء ؼ قظٓـت َت ئذ قنتضهٛم قرصَ ئٙ قنٗ عؼو ٔرٕػءـٔل ت يعُٕٚل  ءٙ قي  قنت     

 يعؼل قنٕفٌ قنز ف.
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 ( تأثٍر َىعٍح يٍاِ انري ويغُطتها فً يعذل حاصم انىزٌ انجاف ألصُاف انشعٍر)طٍ/هـ(6جذول )

 

 االصُاف                       

 هاَىعٍاخ انًٍاِ ويغُطت

صُف اتى غرٌة   256صُف اتى غرٌة 

244  

صُف اتى غرٌة 

99  

 يعذل َىعٍاخ

 انًٍاِ ويغُطتها 

 3.22 3.30  3.20    3.16 يٍاِ تسل غٍر يًغُط 

 3.89 3.90 3.30 4.48 يٍاِ تسل يًغُط 

 3.57 3.60 3.25 3.82 انًعذل

 4.20 4.10 4.10 4.40 يٍاِ َهر غٍر يًغُط 

 4.46 4.30 4.40 4.70 يٍاِ َهر يًغُط 

 4.33 4.20 4.25 4.55 انًعذل

  3.90 3.75 4.18 يعذل االصُاف 

L.S.D0.05  = ِاالصُاف = × َىعٍاخ انًٍاِ   0.720االصُاف =  0.720َىعٍاخ انًٍاN.S 

 

 : حاصم انحثىب)طٍ/ِ(

مل قؽ قّٔضت َت ئذ قنتضهٛم ( ر حٛـ َٕعٛل يٛ ِ قنـ٘ ٔيغُطتٓ   ٍٛ قٍُ ف قنيعٛـ لٛؼ قنؼؿق7ّٕٚش قنزؼٔل)      

ٍٓ/ِ نهًع يالت  3.16قرصَ ئٙ ٔرٕػ ءـٔر يعُٕٚل نُٕعٛل يٛ ِ قنـ٘ ٔيغُطتٓ  ءٙ ص ٍم قنضفٕب قؽ  هغ 

ٍٓ/ِ قي  رأحٛـ َٕعٛل يٛ ِ قنـ٘  2.24قنًـٔٚل  ًٛ ِ قنُٓـ ي  ؿَل   نًع يالت قنًـٔٚل  ًٛ ِ قنفقل ٔقنتٙ  هغت 

ٍٓ/ِ ءٙ صٍٛ قعطت  3.28 ِ قنُٓـ قنًًغُطل قعهٗ ص ٍم نهضفٕب ٔقنتٙ  هغت ٔيغُطتٓ  ء ؼ قؽ قعطت يع يالت يٛ

ٍٓ /ِ قٌ يٛ ِ قنفقل  قنًًغُطل لؼ قعطت ص ٍالف  1.94يٛ ِ قنفقل غٛـ قنًًغُطل قلم ص ٍم نهضفٕب قؽ  هغت 

ل قنًًغُطل ٔي نٓ  نهضفٕب قلم يٍ يع يال يٛ ِ قنُٓـ غٛـ قنًًغُطل  ٔلؼ ٚعقٖ قننفب قنٗ َنفل قريالس ءٙ يٛ ِ قنفق

 يٍ رأحٛـقت مهفٛل يٍ صٛج قنْغٔ قرفيٕف٘ ٔقيتَ ً قنعُ ٍـ قنغؾقئٛل ٔكؾنك رلحـ عهٗ قنتٕقفٌ قنغؾقئٙ.

قظٓـت  َت ئذ قنتضهٛم قرصَ ئٙ ٔرٕػ ءـٔر يعُٕٚل  ٍٛ قٍُ ف قنيعٛـ لٛؼ قنؼؿ قمل قؽ قعطٗ ٍُف ق ٕ     

قػَٗ ص ٍم نهضفٕب قؽ  256ءٙ صٍٛ قعطٗ ٍُف ق ٕ غـٚب ٍٓ/ِ  3.10قعهٗ ص ٍالف نهضفٕب قؽ  هغ  244غـٚب 

 ٍٓ/ِ ٔلؼ ٚعٕػ قننفب ءٙ ؽنك قنٗ رف ٍٚ قنَف ت قنٕؿقحٛل  ٍٛ قرٍُ ف  . 2.53 هغ 

قي  قنتؼقعم  ٍٛ َٕعٛ ت قنًٛ ِ ٔقرٍُ ف ء ؼ قظٓـت َت ئذ قنتضهٛم قرصَ ئٙ قنٗ عؼو ٔرٕػ رؼقعم ءٙ يعؼل     

 ص ٍم قنضفٕب .

 ٍٛ َٕعٛ ت يٛ ِ قنـ٘ ٔيغُطتٓ  ٔقٍُ ف قنيعٛـ ء ؼ قظٓـت َت ئذ قنتضهٛم قرصَ ئٙ عؼو ٔرٕػ  قي  قنتؼقعم  

 ءـٔر يعُٕٚل ءٙ ص ٍم قنضفٕب.

 

 ( تأثٍر َىعٍح يٍاِ انري ويغُطتها فً يعذل حاصم انحثىب ألصُاف انشعٍر)طٍ/هـ(7جذول )

 

 االصُاف                   

 َىعٍاخ انًٍاِ ويغُطتها
 99صُف اتى غرٌة  244صُف اتى غرٌة  256غرٌة  صُف اتى

 يعذل َىعٍاخ

 انًٍاِ ويغُطتها

 1.94 1.44 2.26 2.20 يٍاِ تسل غٍر يًغُط

 2.55 2.63 2.73 2.30 يٍاِ تسل يًغُط

 2.24 2.03 2.49 2.25 انًعذل

 3.04 2.99 3.66 2.76 يٍاِ َهر غٍر يًغُط

 3.28 3.18 3.78 2.88 يٍاِ َهر يًغُط

 3.16 3.08 3.72 2.82 ذلانًع

  2.56 3.10 2.53 يعذل االصُاف

L.S.D0.05  = ِاالصُاف = × َىعٍاخ انًٍاِ  0.842االصُاف =  0.842َىعٍاخ انًٍاN.S 
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 االستُتاجاخ:

قػٖ قنـ٘   نًٛذ ِ قنًًغُطذل  ُٕعٛٓذ  يذ ش قنُٓذـ ٔقنفذقل قنذٗ فٚذ ػط ءذٙ يعذؼل قٓذٕقل قنُف رذ ت ٔٔفٌ قنًذ ػط قنز ءذل .  1

 ن صل ٔؿلل قنعهى ٕٔٓل قننُفهل.ٔي

. قػٖ قنـ٘  ً ش قنفقل قنٗ قَغف ُ يعُٕ٘ نًعؼل قٕٓقل قنُف ر ت ٔقنٕفٌ قنز ف ٔين صل ٔؿلل قنعهى ٕٔٓل 2

 قننُفهل.  

 

 انتىصٍاخ: 

ٍَٕذذٙ   مذذتعً ل قرٓذذقط يغُطذذل قنًٛذذ ِ ٔريذذزٛم قمذذتعً نٓ  ٔع ٍذذل عُذذؼ قنذذـ٘  ًٛذذ ِ ي نضذذل نًذذ  نٓذذ  يذذٍ رذذأحٛـقت  .1

 قنت هٛم يٍ رأحٛـ قريالس قنًٕرٕػط ءٙ يٛ ِ قنـ٘ . قٚز  ٛل ءٙ

ّـٔؿط قرـقش ػؿقم ت عؼٚؼط ألٍُ ف قنيعٛـ قنًؼؿٔمل ٔغٛـْ  نًعـءل قءْم قرٍُ ف ءٙ رع ٚيٓ  يم قنًٛذ ِ  .2

 قنً نضل. 

 

 :انًصادر

ضج قنعهًٙ . . ػنٛم رغؾٚل قنُف ت. ٔفقؿط قنتعهٛى قنع نٙ ٔقنف1988ق ّٕ صٙ ، ٕٚمف يضًؼ ٔيلٚؼ قصًؼ قنَٕٛل . 

 ر يعل  غؼقػ. كهٛل قنقؿقعل.

َتش ًَٕٔ ٔص ٍم فْـط قنيًل  –رأحٛـ َٕعٛل قنًٛ ِ قنًًغُطل ءٙ قنتفغـ  .2009صًؼِ عفؼ قننت ؿ. قؿصٛى ،

.Helianthus annuus L. ر يعل  غؼقػ. -كهٛل قنقؿقعل -ؿم نل ي رنتٛـ 

ٓ  ٔينتٕٚ ت قننً ػ قنفٕر مٙ ءٙ  عِ ٍف ت . رأحٛـ َٕعٛل قنًٛ ِ ٔيغُطت2006قنزٕؽؿ٘، صٛ ٔ٘ ِٕٔٚ عطٛل. 

 ر يعل  غؼقػ. -كهٛل قنقؿقعل –قنتـ ل قنكًٛٛ ئٛل ًَٕٔ ص ٍم قنؾؿط قنَفـقش. ؿم نل ي رنتٛـ

. قنتؼقعم  ٍٛ يهٕصل ي ش قنـ٘ ٔقننً ػ قنفٕمف رٙ ٔعاللل ؽنك  فعِ ٍف ت قنتـ ل 2000قنضًؼقَٙ ، ءٕف٘ يضًؼ . 

 قٓـٔصل ػكتٕؿقِ. كهٛل قنقؿقعل. ر يعل  غؼقػ. قنكًٛٛ ئٛل ٔص ٍم َف ت قنضُطل.

.رأحٛـ قنً ش قنًًغُٔ ٔص يِ قنن نن نٛك ءٙ ًَٕ ٔصً ٚل َف ت قنغٛ ؿ ءٙ 2007قنغقؿرٙ ، ٚ مـ عٛؼقٌ   رٙ يضًٕػ.

. قٓـٔصل ػكتٕؿقِ .لنى ٔل ٚل   pythim aphanider matum (edson) Fitzقرٍ  ل   نفطـ قنًًـُ .

  يعل  غؼقػ .قنُف ت.كهٛل قنقؿقعل ر

 . أمل أَت د قنًض ٍٛم كهٛل قنقؿقعل، لنى قنًض ٍٛم، ر يعل قنفتش.1983قنَغٛـ، عٛـ٘ ٔقننٛؼ معؼ ل مى. 

. قنتُفل  َالصٛل يٛ ِ َٓـ ٍؼقو نهـ٘ ءٙ صُٕ قنفـقت   متغؼقو  ـَ يذ 2000قنط ئٙ ، عَ و مفتٙ مهً ٌ. 

  غؼقػ. )ٍالصٛل قنًٛ ِ(. ؿم نل ي رنتٛـ. كهٛل قنقؿقعل. ر يعل

                                                                                                                                                                               . رأحٛـ َ م قنفؾٔؿ  ً ػط قنفٛـٔ ػٔكنٍٛ ءٙ ًَٕ ٔص ٍم أؿ عل أٍُ ف يٍ                                                           2005قنعٛن ٔ٘، ٚ مـ ر  ـ عف ك. 

 ر يعل  غؼقػ. –كهٛل قنقؿقعل –، ؿم نل ي رنتٛـ.Hurdeum Vulgure Lقنيعٛـ. 

 رأحٛـ يغُطل قنً ش قنً نش عهٗ قنغَ ئٌ قنٓٛؼؿٔنٛكٛل نتـب يغتهفل قنُنزل . .2009مع ػط عهٛم صًٛؼ. قن ٛنٙ،

 .122ر يعل  غؼقػ.ع ً  -كهٛل قنقؿقعل  - لنى قنتـ ل –ٔصل ػكتٕؿقِأٓـ

. رأحٛـ قنً ش قنًًغُٔ ءٙ ؿ٘ ٔؿه قنٕٛؿٚ  ٔقنضؼٚؼ ٔقنقَك عهٗ قمتز  ل ىتالت 2006قنكعفٙ ، يضًؼ ر مى يضًؼ .

 .101لنى قنفنتُل .كهٛل قنقؿقعل. ر يعل  غؼقػ.ع ً  –قنفـر  ل قنًضهٙ. ؿم نل ي رنتٛـ

. رأحٛـ يغُطل يٛ ِ قنـ٘ قنً نضل ءٙ  عِ عَ ئٌ قنتـ ل ًَٕٔ ٔإَت رٛل 2007قنكـٚى ء ّم صًٛؼ.  قنًعـٔف، عفؼ

 ر يعل  غؼقػ. -كهٛل قنقؿقعل  -يضَٕل قنطً ٓل ءٙ يُط تٙ قنق ٛـ ٍٔفٕقٌ. أٓـٔصل ػكتٕؿقِ

قنـ٘ ءٙ  عِ ٍف ت  . رأحٛـ قننً ػ قنفٕمف رٙ َٔنزل قنتـ ل ٔيَؼؿ ي ش2004قنًعًٕؿ٘ ، عفؼقنف لٙ ػقٔػ مهً ٌ. 

 قنتـ ل قنكًٛٛ ئٛل ٔقنغَٕ ٛل ًَٕٔ َف ت قنضُطل. ؿم نل ي رنتٛـ. كهٛل قنقؿقعل. ر يعل  غؼقػ.

. قنتكٛٛف قنًغُ ٓٛنٙ نغٕقً قنًٛ ِ 2005صنٍ، لتٛفل يضًؼ، عهٙ عفؼ ءٓؼ، عؼَ ٌ ىف ؿ ء نش ٔٓ ؿر نفتّ ؿىٛؼ. 

 . 25-28: (1) 36ٕو قنقؿقعٛل قنعـقلٛل. يزهل قنعه -. فْـط قنيًل1قنً نضل ألغـقُ قنًض ٍٛم: 
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. رأحٛـ عهٔ يٛ ِ قنفقل ٔقنًٛ ِ قنعؾ ل ءٙ ص ٍم 2002صً ػ٘، ع نؼ  ؼؿ، َ ٚف يضًٕػ ءٛ ُ ٔٔنٛؼ يضًؼ يغهف. 

 (.2)7قنضُطل ٔقنؾؿط قنَفـقش ٔرـقكى قأليالس ءٙ قنتـ ل. يزهل قنقؿقعل قنعـقلٛل )عؼػ ع ً(. 

قمتغؼقو قنًٛ ِ قنً نضل   نتُ ٔب ٔقنغهٔ ءٙ ًَٕ قنضُطل ٔرـقكى قريالس ءٙ  . رأحٛـ2002ىكـ٘ ، صنٍٛ يضًٕػ . 

 قنتـ ل . قٓـٔصل ػكتٕؿقِ. كهٛل قنقؿقعل. ر يعل  غؼقػ.

. رأحٛـ يغُطل يٛ ِ قنـ٘ ءٙ  عِ قنَف ت قنفٛقٚ ئٛل نعُٛ ت حالث رـب كهنٛل ٔرفنٛل 2008عفؼ قنًُعى، مُ ٌ َققؿ. 

 ر يعل  غؼقػ. -كهٛل قنقؿقعل -(. ؿم نل ي رنتٛـ(.Zea mays Lًَٕٔ قنؾؿط قنَفـقش 

. رأحٛـ قنًهٕصل ٔقنتنًٛؼ قنُتـٔرُٛٙ ءٙ ًَٕ 1991عهٕقٌ ، ّٓ قصًؼ ٍٔ نش يضًؼ قنـقىؼ٘ ٔيسفـ قصًؼ ػقٔػ. 

 .48-39( : 4) 22ٔقيتَ ً قنُتـٔرٍٛ نًضَٕل عف ػ قنيًل . يزهل فؿقعل قنـقءؼٍٚ . 

. رأحٛـ َٕعٛل يٛ ِ قنـ٘ ٔقنتنًٛؼ 2002ـ ٔقلف ل يضًؼ قنفـفَزٙ ٔعالش ء عـ. ءـد ، م رؼط صًٛؼ ّٔٛ ش عفؼق ريٛ

( : 2) 7قنُتـٔرُٛٙ ٔيٕعؼ قّ ءتّ عهٗ ص ٍهٙ قنضفٕب ٔقن و نًضَٕل قنضُطل. يزهل قنقؿقعل قنعـقلٛل. 
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نٙ نغٕقً  قنًٛ ِ . قنتكٛٛف قنًغُ 2005ٛٓءٓؼ، عهٙ عفؼ، لتٛفل يضًؼ صنٍ، عؼَ ٌ ىف ؿ ء نش ٔٓ ؿر نفتّ ؿىٛؼ. 
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