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 دراست تأثير وىع آنت انتىعيم وانسرعت انعمهيت نهىحذة انميكىيت ومسبفبث انسراعت 

 في بعض مؤشراث األداء وصفبث انتربت انفيسيبئيت وحبصم انقطه 

 

 مىبهم عببش طبهر انربيعي 

 انمعهذ انتقىي / انمسيب 

 

 

 انخالصــــــــــــــت :

بٌسممبزثر آ ةٌممر بٌمٕ(مم١ُ ( تسممس ديدممر ِسممم٠ٛبل ِممٓ ِسممب ر بٌ  ب ممر  تضممّٓ بٌثسمما ة بأممر تممحد١  بٌٛزمم ) بٌّى١ٕممر )     

وُ/أمب ر  مٟ  ض(مؤ ِاتم بل ب ةب   (3.208 , 4.781 , 5.893)أمُ ٚدميس أم ل ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر  (45,35,25)

 ٚصفبل بٌم ضر بٌف١ ٠بئ١ر ٚزبصً بٌمطٓ .         

ِ(٠ٕٛب ً  ٍٝ ةٌر بٌمٕ(١ُ ضبٌ(بزلر بٌ ٚ ب١ٔر  مٟ خ١ّما بٌامفبل  أتب ل بٌٕمبئح إٌٝ تفٛق ةٌر بٌمٕ(١ُ ضب ِشبط بٌّسٕٕر     

 ٟ ومً ِمٓ بٌٕسمثر بٌّة٠ٛمر  45ٚ  35أُ ِ(٠ٕٛبً   ٍٝ ِسب مٟ بٌ  ب ر 25بٌّ  ٚأر . ٚتث١ٓ بٔٗ تفٛق ِسب ر بٌ  ب ر 

أمُ بٌّسمب١ِر   25ٚ35أمُ ِ(٠ٕٛمب ً  ٍمٝ ِسمب مٟ بٌ  ب مر 45ٌئ الق  ٚبأمٙين بٌٛلٛة ض١ّٕب تفٛلس ِسب ر بٌ  ب ر 

بٌى١ٍر ٌٍم ضر خيي ِٛأُ بٌّٕٛ ٚخ١ّا صفبل بٌّٕٛ ٚزبصً بٌمطٓ . بْ ز٠بة) بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕمر أةل إٌمٝ 

ز٠بة)   ٟ وً ِٓ بٌٕسثر بٌّة٠ٛر ٌئ الق ِٚمبِٚر بٌم ضر ٌيخمم بق ٚبٌّسمب١ِر بٌى١ٍمر ٌٍم ضمر خميي ِٛأمُ بٌّٕمٛ  ض١ّٕمب 

 .  ١ٍر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر وً ِٓ بأمٙين بٌٛلٛة ٚخ١ّا صفبل بٌّٕٛ ٚزبصً بٌمطٓبٔخفؤ ض ٠بة) بٌس  ر بٌ(ّ

 

Abstract: 

The Experiment was conducted to study (tractor + Tooth harrow and Rotovators ) under 

three cultural distances (25,35,45)cm and three tractor speed (3.208 , 5.893)km/hr in 

some performance parameters , soil physical properties and cotton Field , The results 

showed that the tooth harrow was significantly superior to the rotovatars in all studied 

properties .The results showed that the cultural distance 25cm was significantly superior 

to the cultural distance 35 and 45cm in slippage percentage ,fuel consumption , and 

cultural distance 45cm was significantly superior to the 25 , 35cm in soil penetration 

resistance ,soil total porosity and all yield properties . increase in tractor speeds from 

3.208 to  4.781   and 5.893 km/hr caused an increase in slippage ,soil penetration 

resistance , and decrease fuel consumption and all yield properties 

 

 -انمقذمـــــت:

ٚ  ضغ١مر أ٠دمبة بٌوم ٚل بٌّٕبأمثر ت(مث   ١ٍّمبل بٌمٕ(م١ُ ِمٓ بٌ(١ٍّمبل بٌّّٙمر  مٟ ت١ٙةمر ِ لم  ِٕبأمل ذٔثمبل بٌثم      

ٌإلٔثبل  ضيُ  ٓ ز٠بة) إٔمبخ١ر بٌسبصً  ٕ  ت١ٙةر بٌم ضر ضبٌشىً ب ِثً ٚضّب إْ ةٌر بٌمٕ(١ُ ٌٙب ب تثبط ٚد١ك ِا بٌم ضمر 

١مر ٚصفبتٙب بٌف١ ٠بئ١ر ٌ ب  حْ بخم١ب  ٔٛل ةٌر بٌمٕ(١ـُ بٌّٕبأثر ذٚ أ١ّ٘ر وث١ )  ٟ تس ٠  ٚتسسم١ٓ صمفبل بٌم ضمر بٌف١ ٠بئ

ِممٓ خمميي بٌساـــــــممـٛي  ٍممٝ ة خممر بأمممٛب  خ١مم ) ٌٍم ضممر ٚ٘مم ب ٠ممٕ(ى   ٍممٝ أممٌٙٛر بٔسمم١بض١ر ب١ٌّممبٖ ضشممىً ب٠دممبضٟ . 

 ( .1990بٌثٕــــب)

ضمحْ ز٠مبة) بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر  ٚٔمٛل ب٢ٌمر ٌٙمب تمحد١     Aljanobi and ZeineLdin( 1997ذوم )     

ق    محْ ز٠مبة) بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر تمٍمً ِمٓ   صمر تّبأمه بٌ(دٍمر ِما ِثبت   ٍٝ بٌٕسثر بٌّة٠ٛمر ٌئم ال

ضـــمـحْ بٌ(م ض بٌشمغبي ٚبٌم ِٓ بٌسمثل بٌ ئ١سمٟ  مٟ ز٠مبة) أٚ   Macmillan(2002)ب  ض  ١ ةبة بالٔ الق . ضم١ٓ 
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حْ ٌٕٛل ب٢ٌر تحد١  ِثبتم  ( ض2003بٔخفبض بذٔمبخ١ر  ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر إضب ر إٌٝ أثــــل بالٔ الق . تٛصً بٌش ٠فٟ )

 ٍممٝ بٌٕسممثر بٌّة٠ٛممر ٌئمم الق ٚبأمممٙين بٌٛلممٛة ٠ٚ(ممٛة ذٌممه إٌممٝ ِمبِٚممر لممٛ) بٌسممسل ٚبٌممٛزْ بٌٛبلمما  ٍممٝ بٌ(دمميل 

ضحْ بٌ(ٛبًِ بٌّاد )  ٟ بأمٙين بٌٛلمٛة ٘ـــــــمـٛ   Bukhari et al( 1990بٌخٍف١ر ٚٔٛل بٌم ضر ٚ طٛضمٙب . تٛصً )

 ٚبٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر  ٚٔٛل ب٢ٌر . بٌّسمٜٛ بٌ طٛضٟ ٌٍم ضر

( ضحْ ز٠بة) بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر أةٜ إٌٝ ز٠بة) بٌىثب ــــــــــمـر بٌوب٘ ٠مر  ٌٍم ضمر 2008أأمٕمح بٌش ٠فٟ )     

ٍمٝ إٔمبخ١مر خيي ِٛأمُ بٌّٕمٛ ِٚمبِٚمر بٌم ضمر خميي ِٛأمُ بٌّٕمٛ ٚبٔخفمبض بٌّسمب١ِر ِّمب أةٜ إٌمٝ بالٔ(ىمب  أمٍثبً  

تفمٛق ٔومبَ بٌس بدمر بٌخف١فمر ٚٔومبَ    Jassim and Ali(2002أأممٕمح )  2005 - 2004بٌسبصً ٌّٛأّٟ بٌ  بأمر 

بٌ  ب ممر ضمم ْٚ ز بدممر ِ(٠ٕٛممبُ  ممٟ صفـممـبل بٌّٕممٛ ٚإٔمبخ١ممر ِساممٛي بٌمم  ) بٌاممف ب   ٍممٝ بٌّسمم بد١ٓ بٌّط زممٟ  

ٔخفبض بٌس  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) ب١ٌّى١ٕمر ٠مٕ(ى  ب٠دبض١مبُ ( ضحْ ز٠بة)  طٛضر بٌم ضر ٚب1996ٚبٌم صٟ  . تٛصً ضبأُ )

( بْ بٌم(بِممً ِمما تمم ن ذبل ٔسثـــــممـر 1990 ٍممٝ إٔمبخ١ممر ٚصممفبل بٌّٕممٛ ٌّساممٛي ز٘مم ) بٌشممّ  . ذومم  بٌاممثب  )

 طٛضر  ب١ٌمر ٠ماةٞ إٌمٝ تسطم١ُ ِدمب١ِا بٌم ضمر ٚ ب بٌم ضمر  مىمْٛ بٌّسمب١ِر ذبل ل١ّمر ٚبطةمر ِّمب ٠ماةٞ إٌمٝ خٍمك 

(  ٕم  ِمب ٔمر أٔوّــمـر ز بدمر ِخمٍفمر ) بٌسفمب    ضم ْٚ 2001ٕبأثر ٌّٕٛ بٌٕثبل . ض١ٓ خبأُ ٚةخ ْٚ  )ظ ٚل غ١  ِ

ز بدر   بٌّط زٟ   بٌم صٟ( ٚخٛة بٔخفبض  ٟ ل١ُ ِمبِٚر بٌم ضر ٌألخم بق  ٍٝ طٛي ِٛأمُ بٌمد ضمر ٠ٚ(مٛة أمثل 

 ٕ  ٔوبِٟ بٌس بدر بٌّط زٟ ٚبٌم صٟ ٚألمً ذٌه إٌٝ ٚخٛة   ٚق ِ(٠ٕٛر  ذخم بق بٌم ضر  ٕ  بزة٠بة  ّك بٌس بدر 

دمُ إٌمٝ  100إٌمٝ  80بٌٝ أْ ز٠بة) ِسب ر بٌ  ب مر ِمٓ  (2007) ٕ  ٔوبَ بٌس بدر ضبٌّس بس بٌسفب  . تٛصً بٌخبت(ر 

أُ أةل إٌمٝ ١ِمً ٔثبتمبل بٌمطمٓ ٌمفممر بز٘ب ٘مب ِثىم بُ ٚز٠مبة) بٔمبخ١مٙمب . 60دُ إٌٝ  50إٌٝ  40ٚض١ٓ بٌُدٛ  ِٓ  120

( إٌٝ بْ ز٠بة) ِسب بل بٌ  ب ر ض١ٓ بٌٕثبتبل أةٜ إٌٝ ز٠بة) زبصً بٌث ٚ  ٚأٔخفمبض بصمبضمٙب 2006ٌخفبخٟ )أأمٕمح ب

إٌٝ أْ تغ١١  ِسب بل بٌ  ب ر أةٜ إٌٝ زاٛي وثب بل ٔثبت١ر ِخمٍفمر ٚز٠مبة)  مٟ   Kumar( 1998ضب ِ بض . ض١ٓ )

( أْ ب خم١ممب  ب ِثممً ٌّ(مم بل 2006خمم ْٚ ) مم ة بٌثمم ٚ  بٌّمىٛٔممر  ممٟ بٌمم  ٚ  ٌٍٕثممبل بٌّمم  ٚل. تٛصممً خبأممُ ٚة

بٌس بدر ٠سب    ٟ بٌّسب ور  ٍٝ بٌافبل بٌٕٛ ١ر ٌٍم ضر وّمب أْ أأممخ بَ ةالل بٌمٕ(م١ُ تماةٞ إٌمٝ ز٠مبة) أٔمبخ١مر بٌم  ) 

( بٔمٗ ض ٠مبة) بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر 2007بٌاف ب  ِمٓ خميي تسسم١ٓ صمفبل بٌم ضمر  بٌف١ ٠بئ١مر . تٛصمً خبأمُ ٚبٌشم ٠فٟ )

ّى١ٕر ٚأٔخفبض  طٛضر بٌم ضر أةٜ إٌٝ ز٠بة) بٌٕسمثر بٌّة٠ٛمر ٌإلٔم الق ٚبٌىثب مر بٌوب٘ ٠مر خميي ِٛأمُ بٌّٕمٛ ٌٍٛز ) بٌ

 ِٚمبِٚر بٌم ضر ٌألخم بق  ض١ّٕب بٔخفضس ل١ّر أأمٙين بٌٛلٛة ٚ بٌىفب ) بٌسم١ٍر ٚبٌّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضر . 

 

 انهذف مه انذراست :

ٕ(١ُ ٚبٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر ِٚسب بل بٌ  ب ر  مٟ ض(مؤ بٌامفبل بٌف١ٕمر ة بأر تبد١  ٔٛ ١ٓ ِٓ ةالل بٌم     

ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر ٚتشمًّ بٌٕسمثر بٌّة٠ٛمر ٌإلٔم الق ٚأأممٙين بٌٛلمٛة ٚض(مؤ بٌامفبل بٌف١ ٠بئ١مر ٌٍم ضمر ٚتشمًّ ِمبِٚمر 

بل بٌمطمٓ ٚتشمًّ ٚزْ بٌشم(  بٌم ضر ٌإلخم بق ٚبٌّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضر  خيي ِٛأمُ بٌّٕمٛ ٚصمفبل بٌّٕمٛ ٚزبصمً ٔثم

 ٚ  ة ب   ل بٌثّ ٠ر ٚ  ة بٌدٛز بٌىٍٟ ٚبٌسبصً بٌىٍٟ ٌٕثبل بٌمطٓ . 

 

 انمىاد وطرق انعمم :

 مٟ ت ضمر ِ ٠د١مر 2009-2008ٔف  بٌثسا  ٟ زمٛي بٌّ(ٙ  بٌممٕمٟ بٌّسم١ل بٌممبضا إٌمٝ ١٘ةمر بٌم(ٍم١ُ بٌممٕمٟ ٌٍّٛأمُ      

 Messy Fergusonغُ/وغُ( أأمخ ِس بٌسبزثر 415غُ/وغُ   ط١ٓ 405غُ/وغُ   غ ٠ٓ 180ط١ٕ١ر غ ١ٕ٠ر ) ًِ 

أممُ . ٚةٌمممٟ تٕ(مم١ُ ) بٌ(بزلممر 20وّامم   ٌٍممم  ) ِمما ِسمم بس ِط زممٟ لممين أٚل  َٚ  دممب ) بٌم ضممر ض(ّممك ز بدممر  

ر بٌ ٚ ب١ٔر    ب ِشبط بٌّسٕٕر ( ٚأأمخ ِس أب ر تٛل١س ٌّ(  ر زِٓ لطا بٌّسب ر ٌىً ِ(بٍِر ٚضبٌممبٌٟ أ٠دمبة بٌسم  

إذ  RCBDبٌّٕشمر ضٕومبَ بٌمطب مبل بٌىبٍِمر بٌّ(شمب)    –بٌ(١ٍّر ٚبٌٕو ٠ر . ٔف ل بٌمد ضر ٚ ك تا١ُّ بٌمطا بٌّٕشمر 

لسُ بٌسمً إٌٝ ٌٛز١ٓ  ئ١س١١ٓ ٌّثً ومً ِّٕٙمب ٔمٛل ب٢ٌمر ) بٌ(بزلمر بٌ ٚ ب١ٔمر   ب ِشمبط بٌّسمٕٕر( ٚ٘مٛ بٌ(بِمً ب ٚي 

أُ . ٚلسُ ومً ٌمٛذ دمبٔٛٞ (45,35,25)ر ِثٍس وً ِّٕٙب ِسب بل بٌ  ب رٚوً ٌٛذ  ئ١سٟ لسُ إٌٝ ديدر أٌٛبذ دب٠ٛٔ

( وُ/أمب ر . ض(م   ١ٍّمر بٌط ضسمر تّمس  5.893,4.781,3.208إٌٝ ديدر بٌٛبذ تسس بٌثب٠ٛٔر ِثٍمس بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر )

ٔف ل بٌمد ضمر %18ِ بلثر بٌسمً ِ بلثر ةل١مر ضحخ   ١ٕبل  شٛبئ١ر ٌمس ٠   طٛضر بٌم ضر ض(  أْ ٚصٍس بٌ طٛضر إٌٝ 
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أمُ ٚإخم ب   ١ٍّمر بٌمٕ(م١ُ ضمٕف  بٌ(ّمك 20ض(  ص١بٔر بٌسبزثر ٚتٕو١ُ ةٌر بٌس بدر ضمبٌط ق بٌّٛصمٝ ضٙمب ٚ ٍمٝ  ّمك 

 -ٚتس ٠  ِسب بل بٌ  ب ر ضحأمخ بَ أت طر بٌم١ب  بٌّ( ١ٔر ٚبٌشٛبخص ٌٍ الٌر . تّس بٌ  بأر وّب ٠ٍٟ:

 بٌافبل بٌف١ٕر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر : -

ر بٌٕو ٠ر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر ِٓ خيي تس١١  بٌسبزثر ِا ب٢ٌر  ٍٝ ب  ض بٌّس ٚدر ِا خ(ً ةٌر بٌمٕ(م١ُ تُ ل١ب  بٌس  

  َ ٚزسل بٌس  ر بٌّٕمخثر ٌىً ِى   ٌٚىً ٚز ) تد ٠ث١ر . ٚزسثس ٚ ك بٌّ(بةٌر بٌمب١ٌر :30تيِ  بٌم ضر ٌّسب ر 

      
Tt

D
VT 6.3 

Vtٌّ١ى١ٕر وُ/أب ر =بٌس  ر بٌٕو ٠ر ٌٍٛز ) ب 

Dَ بٌّسب ر بٌّمطٛ ر = 

Tt بٌ ِٓ بٌٕو ٞ أب ر = 

 ٚضٕف  بٌط ٠مر أ يٖ ِا إٔ بي ةٌر بٌمٕ(١ُ ضبٌم ضر تُ زسبن بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر ٚ ك بٌّ(بةٌر بٌمب١ٌر :

TP

D
TV 6.3

 

Vp بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر وُ/أب ر= 

Dبٌّسب ر بٌّمطٛ ر = َ 

Tp بٌ ِٓ بٌ(ٍّٟ أب ر = 

ِٚٓ خيي ِ(  ر بٌس  ر بٌٕو ٠ر ٚبٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر تُ أأمخ بج بٌٕسثر بٌّة٠ٛر ٌإلٔ الق. ٚ مك بٌّ(بةٌمر بٌمب١ٌمر 

: 

                  
100*%

TV

PVTV
S




                                   

 ( 2008. بٌش ٠فٟ )

بٌٕٛ ٟ ضٛبأطر خٙبز ل١ب  و١ّر بٌٛلمٛة بٌّسممٍٙىر ٌٛزم بل ٍٍِمم . إذ تمُ ب أمم(بٔر ضشمخص  تُ تم ٠  بأمٙين بٌٛلٛة

ٍٍِممم  ٚ ٕمم  بٌثمم   ضمٕف١مم  500ٌٍم١ممبَ ضفمممر ٚغٍممك بٌدٙممبز  ٕمم  ض ب٠ممر ٚٔٙب٠ممر بٌّ(ممبِيل زمممٝ ٠اممً بٌٛلممٛة إٌممٝ ِسمممٜٛ 

ذ ٠دمم ٞ  مممر بٌاممّبَ بٌّماممً بٌّ(بٍِممر ٠دمم ٞ تشممغ١ً بٌدٙممبز  ٕمم  بٌٛصممٛي ٌٍشممبخص بٌمم ٞ ٠سمم ة ض ب٠ممر بٌّ(بٍِممر إ

ضبذأطٛبٔر بٌّ  خر ٚ ٟ بٌٍسور ٔفسمٙب ٠ممُ إغميق بٌامّبَ بٌم ٞ ٠مامً ضخم بْ بٌٛلمٛة بٌ ئ١سمٟ ٚ ٕم  بٌٛصمٛي إٌمٝ 

بٌشبخص بٌ ٞ ٠س ة ٔٙب٠ر بٌّ(بٍِر ٠د ٞ إغيق بٌامّبَ بٌّمامً ضب أمطٛبٔر ٠ٚفممر بٌامّبَ بٌّمامً ضخم بْ بٌٛلمٛة 

بٌٛلٛة بٌّا ٚ ر ٚ٘ى ب تسمّ  بٌ(١ٍّمر  مٟ بٌّ(مبِيل بٌيزممر ٠ٚممُ بزمسمبن و١ّمر  بٌ ئ١سٟ ٌٍد ب  ٠ٚمُ ِ(  ر و١ّر

   -ٌّا ٚ ر ٚ ك بٌّ(بةٌر بٌمب١ٌر:بٌٛلٛة ب

100**

10000*

DPW

dQ
FQ 

 

Qf  و١ّر بٌٛلٛة بٌّسمٍٙىر ٌم  / ٘ىمب = 

Qd .  و١ّر بٌٛلٛة بٌّسمٍٙىر  ٍٍِم = 

Wp .َ  ٍٟبٌ( ض بٌشغبي بٌى= 

D طٛ ر َ.= بٌّسب ر بٌّم 

(1983) .al etKepner  

 صفبث انتربت انفيسيبئيت : -

تُ تم ٠  بٌىثب ر بٌوب٘ ٠ر ٌٍم ضر خميي ِٛأمُ بٌّٕمٛ )ض(م  تمٙ    تمٙ ٠ٓ   ٔٙب٠مر بٌّٛأمُ ( ٚذٌمه ضحخم   ١ٕمبل ٌمسما   

ر ِٕمخثر أُ ٌىً ِ(بٍِر ٌٚىً ِسب ر ز ب ١ر ٌٚىً أ  (20,15,10)ِٛبلا ِخمب )  شٛبئ١ب  ٟ بٌسمً ٌٚثيدر أ ّبق 

غُ/أُ (1.403 ,1.453)ٚوبٔس ضّ( ي
3 

 . 
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 pocket Pentrometerتُ تم ٠  ِمبِٚر بٌم ضر ٌإلخم بق ضحغّبة خٙبز ل١ب  ِمبِٚر بٌم ضر ٌإلخم بق بٌسث١ثٟ بٌم ل١ك 

(أُ ٌٚىً ِ(بٍِر ٌٚىً ِسب ر ز ب ر ٌٚىً أم  ر ِٕمخثمر . 20,15,10ٌٚمسا ِٛبلا ِخمب )  شٛبئ١بُ ٌٚثيدر أ ّبق )

ُ تم ٠  ِمبِٚر بٌم ضر ٌإلخم بق خيي ِٛأمُ بٌّٕمٛ )ض(م  تمٙ    تمٙ ٠ٓ   ٔٙب٠مر بٌّٛأمُ ( ٚذٌمه ضحخم   ١ٕمبل ٌمسما ٚت

 أُ ٌٚىً ِ(بٍِر ٌٚىً ٚز ) تد ٠ث١ر . 20ِٛبلا ِخمب )  شٛبئ١بُ  ٟ بٌسمً ٌٚ(ّك 

 -أُ ( ٚ ك بٌّ(بةٌر بٌمب١ٌر :تُ تم ٠  بٌّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضر  خيي ِٛأُ بٌّٕٛ ) ض(  تٙ    تٙ ٠ٓ   ٔٙب٠ر بٌّٛ

 

100*)1(%
SP

Pb
PORO 

 

Poro . % بٌّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضر = 

Pb ُبٌىثب ر بٌوب٘ ٠ر ٌٍم ضر خيي ِٛأُ بٌّٕٛ غُ/أ =
3
 . 

Ps  غُ/أ2.65ُ=بٌىثب ر بٌسم١م١ر ٌٍم ضر
3
 . 

 -صفبل بٌّٕٛ ٚزبصً بٌمطٓ :

‘ أممُ ٚتممُ تس ٠مم ٘ب ضٛبأممطر تمم ٠ظ ل١ممب  ِ(مم ٟٔ (45,35,25)ز ل ِساممٛي بٌمطممٓ  ٍممٝ ِمم ٚز ضّسممب بل ز ب ١ممر 

ض  ) / بٌدٛ ) بٌٛبز ) ٚأخ ٠س  ١ٍّر بٌخف إٌمٝ ضم  ) ٚبزم )   ٚض(م  تمٙ  ِمٓ بذٔثمبل 3-4ٚضا  ٟ بٌدٛ ) بٌٛبز ) 

وغُ/٘ىمب  أض١فس ٔث بُ إٌمٝ أ ض بٌمد ضمر ٚلثمً بٌ  ب مر  400ضّ( ي  Dap  18 %N   ٚ20%Pأّ  بٌسمً ضسّبة 

ٍمٛذ بٌٛبزم  . دمُ خم ٜ تسم١ّ  بٌّ(مبِيل ٌّسامٛي بٌمطمٓ إذ أضم١ف أمّبة بٌٕمب٠م ٚخ١ٓ ضٛبلما ٚزسل ِ( ي زار بٌ

ٚأض١ف  ٍٝ ة (م١ٓ ب ٌٚٝ ض(  تٙ  ِٓ بٌ  ب ر ِ زٍر ب أمطبٌر   ٚبٌ  (ر بٌثب١ٔمر  مٟ ‘   N% 46وغُ/٘ىمب  400

 ٌمب١ٌر: أخ ل بٌث١بٔبل  al etSingh  (2002)ِ زٍر ٔشٛ  بٌث ب ُ بٌ ٘ ٠ر ٚٔٙب٠ر بٌّٛأُ 

   ة بٌف ٚل بٌثّ ٠ر   تُ زسبضٙب ٌ(ش ) ٔثبتبل ِخمب )  شٛبئ١بُ ٌىً ِ(بٍِر ٌٚىً ٚز ) تد ٠ث١ر . -1

 زبصً بٌ ٘  بٌىٍٟ    تُ زسبضٗ ٌ(ش ) ٔثبتبل ِخمب )  شٛبئ١بُ ٌىً ِ(بٍِر ٌٚىً ٚز ) تد ٠ث١ر . -2

 ر ٌٚىً ٚز ) تد ٠ث١ر .  ة بٌدٛز بٌىٍٟ    تُ زسبضٙب ٌ(ش ) ٔثبتبل ِخمب )  شٛبئ١بُ ٌىً ِ(بٍِ -3

 ٚزْ بٌش(  بٌىٍٟ  ٚتُ زسبن ٚزْ بٌش(  ضسابة ِم  ِ ضا ٚتٕو١فٗ ٌٚىً ِ(بٍِر ٌٚىً ٚز ) تد ٠ث١ر ٚٚزٔٙب .  -4

 ( 1990) بٌسب٘ٛوٟ ٚو ٠ّر   0.05ضّسمٜٛ ِ(ٕٛٞ LSDضبخمثب   RCBDتُ تس١ًٍ ٌٕمبئح زسل بٌما١ُّ بٌّمثا 

 

 انىتبئج وانمىبقشت :

 إلوسالق :انىسبت انمئىيت ن -1

( بٌمحد١  بٌّ(ٕٛٞ ٌٕٛل ةٌر بٌمٕ(١ُ  ٟ صفر بٌٕسمثر بٌّة٠ٛمر ٌإلٔم الق % . ٚتشم١  بٌٕممبئح إٌمٝ ٠1يزع ِٓ بٌد ٚي )     

تفٛق ةٌر بٌمٕ(١ُ ضب ِشبط بٌّسٕٕر ِ(٠ٕٛبُ  ٍمٝ ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ضبٌ(بزلمر بٌ ٚ ب١ٔمر  مٟ صمفر بٌٕسمثر بٌّة٠ٛمر ٌإلٔم الق % إذ 

 ٍٝ بٌمٛبٌٟ ٠ٚ(ٛة أثل ذٌه إٌٝ أْ ةٌر بٌمٕ(م١ُ ضب ِشمبط بٌّسمٕٕر 9.851%ٚ 8.754%ٟ٘  وبٔس بٌٕمبئح بٌّسمساٍر

أخممف ٚزٔممبُ ٚ٘مم ب ٠مٍممً ِممٓ بٌممٛزْ بٌٛبلمما  ٍممٝ بٌ(دمميل بٌخٍف١ممر ٚضبٌمممبٌٟ إٔخفممبض بٌٕسممثر بٌّة٠ٛممر ٌإلٔمم الق ِمب ٔممر ً 

س ألممً ِ(مم ي ٌٍٕسممثر بٌّة٠ٛممر ٌإلٔمم الق أممُ إذ أممد25ٍ( . ٚض١ٕممس بٌٕمممبئح تفممٛق ِسممب ر 1990ضبٌ(بزلممر بٌ ٚ ب١ٔممر  بٌثٕممـب)

% ٚ 9.385أُ بٌٍ بْ أدي أ ٍٝ ِ(م ي ٌٍٕسمثر بٌّة٠ٛمر ٌإلٔم الق ٚ٘مٟ 45ٚ35 % ِمب ٔر ً ضّسب مٟ بٌ  ب ر 8.799

( .أِب بٌس  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر 1990% ٠ٚ(ٛة أثل ذٌه إٌٝ ٔٛل بٌم ضر ِٚسمٛب٘ب بٌ طٛضٟ  بٌاثب  )9.725

ٛٞ  ٟ صفر بٌٕسثر بٌّة٠ٛر ٌإلٔ الق % . (ٕ  ز٠بة) بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر أمثل ز٠مبة)  مٟ  ىبْ ٌٙب تحد١  ِ(ٕ

%( 11.25ٚ 15.3(% ضٕسمثمٟ ز٠مبة) ِمم ب ٘ب )10.422دُ إ9.368ٌٝإٌٝ 8.119ِ( ي بٌٕسثر بٌّة٠ٛر ٌإلٔ الق ) ِٓ 

أةٜ إٌمٝ ز٠مبة) ِمبِٚمر بٌسمسل ٚتم١ٍمً   صمر  ٍٝ بٌمٛبٌٟ ٠ٚ(ٛة أثل ذٌه إٌٝ ز٠بة) بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر 

أِمب بٌمم بخً ضم١ٓ  ALjanobi and Zinel( 1997بٌمّبأه ض١ٓ بٌ(ديل بٌ ب (ر ٚب  ض  محزةبةل ٔسمثر بذٔم الق  )

ٔٛل ةٌر بٌمٕ(١ُ ِٚسب بل بٌ  ب ر وبْ غ١  ِ(ٕٛٞ  مٟ صمفر بٌٕسمثر بٌّة٠ٛمر ٌإلٔم الق %. ض١ّٕمب بٌمم بخً ضم١ٓ ٔمٛل ةٌمر 

س  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر وبْ غ١  ِ(ٕٛٞ  مٟ صمفر بٌٕسمثر بٌّة٠ٛمر ٌإلٔم الق%. ٚبٌمم بخً ضم١ٓ بٌسم  ر بٌمٕ(١ُ ٚبٌ
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بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر ِٚسب بل بٌ  ب ر وبْ غ١  ِ(ٕٛٞ  ٟ صفر بٌٕسثر بٌّة٠ٛر ٌإلٔم الق .أِمب بٌمم بخً بٌثيدمٟ ومبْ 

 غ١  ِ(ٕٛٞ  ٟ صفر بٌٕسثر بٌّة٠ٛر ٌإلٔ الق%. 

 

( تأثير وىع انت انتىعيم وانسرعت انعمهيت نهىحذة انميكىيت ومسبفبث انسراعت وانتذاخم بيىهمب في صفت 1جذول )

 انىسبت انمئىيت نإلوسالق .

 

 وىع اآلنت 

A 

 

مسبفبث 

 انسراعت 

B 

 انسرعت انعمهيت كم/سبعت 

C 

انتذاخم بيه وىع 

اآلنت ومسبفبث 

 5.893 4.781 3.208 انسراعت 

انعبزقت 

 ويت  انذورا

25 8.211 9.510 10.444 9.388 

35 8.812 9.966 11.201 9.993 

45 9.036 10.011 11.460 10.169 

األمشبط 

 انمسىىت 

25 7.039 8.113 9.480 8.211 

35 7.613 8.788 9.933 8.778 

45 8.001 9.818 10.014 9.278 

  10.422 9.368 8.119 متىسط انسرعت انعمهيت 

C=     0.14        B=    0.14                A=  0.09             

LSD=0.05 

 A*B*C=N*S 

A*B=N*S 

 متىسط وىع اآلنت   وىع اآلنت 

 9.851 11.038 9.829 8.686 انعبزقت انذوراويت 

 8.754 9.806 8.906 7.551 األمشبط انمسىىت 

LSD=0.05  A*C=N*S 

     مسبفبث انسراعت 

25 7.625 8.812 9.962 8.799 

35 8.213 9.377 10.567 9.385 

45 8.519 9.915 10.742 9.725 

LSD=0.05    B*C=N*S 

 

 أستهالك انىقىد :-2

( بٌمحد١  بٌّ(ٕمٛٞ ٌٕمٛل ةٌمر بٌمٕ(م١ُ  مٟ صمفر أأممٙين بٌٛلمٛة ٌم /٘ىممب  ٚتشم١  بٌٕممبئح إٌمٝ تفمٛق ةٌمر ٠2ث١ٓ بٌد ٚي )

ٌم /٘ىممب  ِمب ٔمرً  ضٕمٛل ةٌمر بٌمٕ(م١ُ 5.736ً ِ(م ي ٌى١ّمر بٌٛلمٛة بٌّسممٍٙىر بٌمٕ(١ُ ضب ِشبط بٌّسمٕٕر بٌممٟ أ طمس ألم

ٌم /٘ىممب  ٠ٚ(مٛة أمثل ذٌمه إٌمٝ أْ ةٌمر  7.179ضبٌ(بزلر بٌ ٚ ب١ٔر بٌممٟ أ طمس أ ٍمٝ ِ(م ي ٌى١ّمر بٌٛلمٛة بٌّسممٍٙىر 

ًٍ ِٓ بٌٛزْ بٌّٕممٛي  ٍمٝ بٌ(دميل بٌمٕ(١ُ ضحالِشبط بٌّسٕٕر وبٔس ألً ٚزٔب ً ِٓ ةٌر بٌمٕ(١ُ ضبٌ(بزلر بٌ ٚ ب١ٔر ٚ٘ ب ٠م

بٌخٍف١ر ٌٍدم ب  ٚز٠مبة) بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر أضمب ر إٌمٝ وثم  بٌ(م ض بٌشمغبي ٚ٘م ب ٠مٍمً ِمٓ و١ّمر بٌٛلمٛة 

أممُ . إذ أممدٍس ألممً ِ(مم ي ٌى١ّممر بٌٛلممٛة 25  ٚبظٙمم ل بٌٕمممبئح تفممٛق ِسممب ر بٌ  ب ممر  (2003)بٌّسمممٍٙىر  بٌشمم ٠فٟ 

أُ بٌٍمبْ ب طس ب ٍٝ ِ( ي ٌى١ّر بٌٛلمٛة بٌّسممٍٙىر  45ٚ  35ىمب  ِمب ٔر ضّسب مٟ بٌ  ب ر ٌم /6.206٘ بٌّسمٍٙىر 

 Bukhari( (1990ٌم  /٘ىمب  ٍٝ بٌمٛبٌٟ. ٠ٚ(ٛة أثل ذٌه إٌٝ ٔٛل بٌم ضر ِٚسمٛب٘مب بٌ طمٛضٟ  6.693)ٚ(6.475

al et  ن بٌٛلمٛة ٌم /٘ىممب  .  (ٕم  ز٠مبة) أِمب بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر ومبْ ٌٙمب تمحد١  ِ(ٕمٛٞ  مٟ صمفر أأممٙي

( 5.641دممُ إٌممٝ 6.326إٌممٝ  7.406بٌسمم  ر بٌ(١ٍّممر ٌٍٛزمم ) بٌّى١ٕممر أةٜ إٌممٝ إٔخفممبض و١ّممر بٌٛلممٛة بٌّسمممٍٙىر )ِممٓ 

( ٍممٝ بٌمممٛبٌٟ. ٠ٚ(ممٛة أممثل ذٌممه إٌممٝ أْ ز٠ممبة) بٌسمم  ر بٌ(١ٍّممر 12.14ٚ 17.0ٌم /٘ىمممب  ضٕسممثمٟ إٔخفممبض ِممم ب ٘ب)

مغيي ل  ) بٌّس ن ضشىً ألً ِّب أةٜ إٌٝ إٔخفبض و١ّر بٌٛلٛة بٌّسمٍٙىر ٌٛزم ) بٌسمب ر ب ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر أةٜ إٌٝ أأ

(2002 )Jassim and Ali   أِممب بٌممم بخً  ىممبْ غ١مم  ِ(ٕممٛٞ ضمم١ٓ ٔممٛل ةٌممر بٌمٕ(مم١ُ ِٚسممب بل بٌ  ب ممر  ممٟ صممفر .
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زم ) بٌّى١ٕمر  ىمبْ ِ(٠ٕٛمب ً  مٟ صمفر أأمٙين بٌٛلٛة ٌم  /٘ىمب . أِب بٌم بخً ض١ٓ ٔٛل ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ٚبٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛ

( 5.893أأمٙين بٌٛلٛة ٌم  /٘ىمب   إذ أدً ت بخً ةٌر بٌمٕ(١ُ ضب ِشبط بٌّسٕٕر ِما بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر )

ٌم /٘ىممب  ض١ّٕمب أمدً تم بخً ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ضبٌ(بزلمر بٌ ٚ ب١ٔمر ِما (5.051)وُ/أب ر ألً ِ( ي ٌى١ّر بٌٛلمٛة بٌّسممٍٙىر 

أِممب  0(ٌم /٘ىمممب  8.244( وُ/أممب ر أ ٍممٝ ِ(مم ي ٌى١ّممر بٌٛلممٛة بٌّسمممٍٙىر )3.208بٌ(١ٍّممر ٌٍٛزمم ) بٌّى١ٕممر ) بٌسمم  ر

بٌم بخً ض١ٓ ِسب بل بٌ  ب ر ٚبٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر  ىبْ ِ(٠ٕٛب ً  ٟ صمفر أأممٙين بٌٛلمٛة ٌمم  /٘ىممب . إذ 

( وُ/أمب ر ألمً ِ(م ي ٌى١ّمر بٌٛلمٛة 5.893زم ) بٌّى١ٕمر )أمُ ِما بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر 45ٌٍٛأدً تم بخً ِسمب ر بٌ  ب مر 

( (3.208أُ ِا بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر  25( ٌم /٘ىمب  ض١ّٕب أدً ت بخً ِسب ر بٌ  ب ر 5.495بٌّسمٍٙىر )

ر ٌٍٛزم ) ( ٌم  ٘ىمب  أِب بٌم بخً ض١ٓ ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ٚبٌسم  ر بٌ(١ٍّم7.676وُ/أب ر أ ٍٝ ِ( ي ٌى١ّر بٌٛلٛة بٌّسمٍٙىر )

 ب١ٌّى١ٕر ِٚسب بل بٌ  ب ر وبْ غ١  ِ(ٕٛٞ  ٟ صفر أأمٙين بٌٛلٛة ٌم  /٘ىمب . 

 

( تأثير وىع آنت انتىعيم وانسرعت انعمهيت نهىحذة انميكىيت ومسبفبث انسراعت وانتذاخم بيىهمب في صفت 2جذول )

 .أستهالك انىقىد 

 

 وىع اآلنت 

A 

 

مسبفبث 

 انسراعت 

B 

 عت انسرعت انعمهيت كم/سب

C 

انتذاخم بيه وىع 

اآلنت ومسبفبث 

 5.893 4.781 3.208 انسراعت 

انعبزقت 

 انذوراويت  

25 8.421 7.165 6.633 7.406 

35 8.301 7.020 6.061 7.127 

45 8.011 6.996 6.001 7.003 

األمشبط 

 انمسىىت 

25 6.931 5.844 5.161 5.979 

35 6.775 5.688 5.003 5.822 

45 5.997 5.240 4.989 5.409 

  5.641 6.326 7.406 متىسط انسرعت انعمهيت 

C=    0.96                B=     0.96               A=     0.80          

LSD=0.05 

 A*B*C=N*S 

A*B=N*S 

 متىسط وىع اآلنت   وىع اآلنت 

 7.179 6.232 7.060 8.244 انعبزقت انذوراويت 

 5.736 5.051 5.591 6.567 األمشبط انمسىىت 

LSD=0.05  A*C=0.98 

     مسبفبث انسراعت 

25 7.004 6.118 5.495 6.206 

35 7.538 6.354 5.532 6.475 

45 7.676 6.505 5.897 6.693 

LSD=0.05    B*C=0.98 

 

 مقبومت انتربت نإلختراق : -3

ِمبِٚر بٌم ضر ٌإلخم بق و١ٍٛ ضبأىبي. ٚتثم١ٓ بٌٕممبئح تفمٛق ( بٌمحد١  بٌّ(ٕٛٞ ٌٕٛل ةٌر بٌمٕ(١ُ  ٟ صفر ٠3ٛضر بٌد ٚي)

و١ٍمٛ ضبأمىبي ِمب ٔمر ض ٌمر بٌمٕ(م١ُ  768ةٌر بٌمٕ(١ُ ضب ِشمبط بٌّسمٕٕر بٌممٟ أ طمس ألمً ِ(م ي ٌّمبِٚمر بٌم ضمر ٌإلخمم بق 

إٌمٝ ز٠مبة)  و١ٍمٛ ضبأمىبي . ٠ٚ(مٛة أمثل ذٌمه 799بٌ(بزلر بٌ ٚ ب١ٔر بٌمٟ أدٍس أ ٍٝ ِ(م ي ٌّمبِٚمر بٌم ضمر ٌإلخمم بق 

( 2008بٌٕسممثر بٌّة٠ٛممر ٌإلٔمم الق ِّممب أدمم   ٍممٝ  صممفبل بٌم ضممر بٌف١ ٠بئ١ممر ِٕٚٙممب ِمبِٚممر بٌم ضممر ٌإلخممم بق بٌشمم ٠فٟ )

و١ٍمٛ ضبأمىبي  730أُ ِ(٠ٕٛبً  إذ أ طس ألً ِ( ي ٌّمبِٚر بٌم ضر ٌإلخمم بق 45ٚأظٙ ل بٌٕمبئح تفٛق ِسب ر بٌ  ب ر 

مبْ أدٍمب أ ٍمٝ ِ(م ي ٌّمبِٚمر بٌم ضمر ٌإلخمم بق ٚوبٔمس بٌٕممبئح بٌّسمسامٍر أُ ب35ٌٍٚ  25ِمب ٔر ضّسب بل بٌ  ب ر 
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و١ٍٛ ضبأىبي  ٍٝ بٌمٛبٌٟ ٠ٚ(ٛة أثل ذٌه إٌٝ ٔٛل بٌم ضر ِٚسمٛب٘مب بٌ طمٛضٟ بٌسمثل بٌم ٞ أ طمٝ ِثمً  800ٚ  820

س  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) ( . أِب ب2001ٌ٘ ٖ بٌٕمبئح ٚخب ل ٘ ٖ بٌٕمبئح ِمفمر ِا بٌٕمبئح بٌمٟ زاً  ١ٍٙب خبأُ ٚةخ ْٚ)

ب١ٌّى١ٕممر  ىممبْ ٌٙممب تممحد١  ِ(ٕممٛٞ  ممٟ صممفر ِمبِٚممر بٌم ضممر ٌإلخممم بق و١ٍممٛ ضبأممىبي  (ٕمم  ز٠ممبة) بٌسمم  ر بٌ(١ٍّممر ٌٍٛزمم ) 

( و١ٍمٛ ضبأمىبي ضٕسمثمٟ ز٠مبة)  864دمُ إٌمٝ  765إٌمٝ  721ب١ٌّى١ٕر أةٜ إٌٝ ز٠بة) ِ( ي ِمبِٚر بٌم ضر ٌإلخمم بق )ِمٓ 

ٝ بٌمٛبٌٟ ٠ٚ(ٛة أمثل ذٌمه إٌمٝ أْ ز٠مبة) بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) ب١ٌّى١ٕمر ِّمب ٠ماةٞ (%  ٍ 12.9ٚ  6.10ِم ب ٘ب )

إٌٝ أ  ر ل ل بٌىمً بٌم بض١مر ٚضبٌممبٌٟ ٍِمل بٌّسمبِبل بٌّٛخمٛة) ضم١ٓ ةلمبئك بٌم ضمر ٚضبٌممبٌٟ ز٠مبة) وثب مٙمب ِٚمبِٚمٙمب 

ىمبْ ِ(ٕمٛٞ  مٟ صمفر ِمبِٚمر بٌم ضمر ( . أِب بٌمم بخً ضم١ٓ ٔمٛل ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ِٚسمب بل بٌ  ب مر  2006خبأُ ٚةخ ْٚ )

أمُ ألمً ِ(م ي ٌّمبِٚمر 45ٌإلخم بق و١ٍٛ ضبأمىبي . إذ أمدً تم بخً ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ضب ِشمبط بٌّسمٕٕر ِما ِسمب ر بٌ  ب مر 

أمُ بٌم ٞ أ طمٝ 25و١ٍٛ ضبأىبي ِمب ٔر ضم بخً ةٌر بٌمٕ(١ُ ضبٌ(بزلر بٌ ٚ ب١ٔر ِا ِسب ر بٌ  ب ر  723بٌم ضر ٌإلخم بق 

و١ٍمٛ ضبأمىبي . أِمب بٌمم بخً ضم١ٓ ٔمٛل ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ٚبٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم )  840مبِٚمر بٌم ضمر ٌإلخمم بق أ ٍٝ ِ( ي ٌّ

ب١ٌّى١ٕممر وممبْ غ١مم  ِ(ٕممٛٞ  ممٟ صممفر ِمبِٚممر بٌم ضممر ٌإلخممم بق و١ٍممٛ ضبأممىبي. ٚأ٠ضممب ً وممبْ بٌممم بخً غ١مم  ِ(ٕممٛٞ ضمم١ٓ 

بٌم ضمر ٌإلخمم بق و١ٍمٛ ضبأمىبي . أِمب بٌمم بخً ضم١ٓ ِسب بل بٌ  ب ر ٚبٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر  مٟ صمفر ِمبِٚمر 

ٔٛل ةٌر بٌمٕ(١ُ ِٚسب بل بٌ  ب ر ٚبٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر وبْ ِ(ٕٛٞ  ٟ صفر ِمبِٚر بٌم ضمر ٌإلخمم بق و١ٍمٛ 

و١ٍممٛ ضبأممىبي  ٕمم  تمم بخً ةٌممر بٌمٕ(مم١ُ ضب ِشممبط بٌّسممٕٕر ِمما ِسممب ر  665ضبأممىبي إذ تممُ بٌساممٛي  ٍممٝ أ ضممً ت١ٌٛفممر 

 ( وُ /أب ر .  3.208أُ  ٕ  بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر ) 45  ب ر بٌ

 

( تأثير وىع آنت انتىعيم وانسرعت انعمهيت نهىحذة انميكىيت ومسبفبث انسراعت وانتذاخم بيىهمب في صفت 3جذول)

 مقبومت انتربت نإلختراق .

 

 وىع اآلنت 

A 

 

مسبفبث 

 انسراعت 

B 

 انسرعت انعمهيت كم/سبعت 

C 

ذاخم بيه وىع انت

اآلنت ومسبفبث 

 5.893 4.781 3.208 انسراعت 

انعبزقت 

 انذوراويت  

25 798 810 913 840 

35 765 801 889 818 

45 698 711 804 738 

األمشبط 

 انمسىىت 

25 701 798 900 800 

35 700 763 881 781 

45 665 709 795 723 

  964 765 721 متىسط انسرعت انعمهيت 

C=1.803                B= 1.803                  A= 1.168              

LSD=0.05 

 A*B*C=2.633 

A*B=2.110 

 متىسط وىع اآلنت   وىع اآلنت 

 799 869 774 754 انعبزقت انذوراويت 

 768 858 757 689 األمشبط انمسىىت 

LSD=0.05  A*C=N*S 

     مسبفبث انسراعت 

25 750 804 907 820 

35 733 782 885 800 

45 682 710 799 730 

LSD=0.05    B*C=N*S 
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 مقبومت انتربت نإلختراق خالل مىسم انىمى :  -4

 

( تأثير وىع آنت انتىعيم وانسرعت انعمهيت نهىحذة انميكىيت ومسبفبث انسراعت وانتذاخم بيىهمب في صفت 4جذول)

 مىمقبومت انتربت نإلختراق خالل مىسم انى

 

 وىع اآلنت 

A 

 

مسبفبث 

 انسراعت 

B 

 انسرعت انعمهيت كم/سبعت 

C 

انتذاخم بيه وىع اآلنت 

 ومسبفبث انسراعت 

3.208 4.781 5.893 

انعبزقت 

 انذوراويت  

25 1623 1813 1901 1779 

35 1601 1783 1809 1731 

45 1597 1691 1703 1664 

األمشبط 

 انمسىىت 

25 1556 1681 1704 1647 

35 1508 1596 1610 1571 

45 1434 1529 1587 1517 

  1719 1682 1553 متىسط انسرعت انعمهيت 

C=5.201                 B=5.201               A=3.513           

LSD=0.05 

 A*B*C=9.331 

A*B=N*S 

 متىسط وىع اآلنت   وىع اآلنت 

 1724 1804 1762 1607 انعبزقت انذوراويت 

 1578 1634 1602 1499 األمشبط انمسىىت 

LSD=0.05  A*C=8.70 

     مسبفبث انسراعت 

25 1590 1747 1803 1713 

35 1555 1690 1710 1652 

45 1516 1610 1645 1590 

LSD=0.05    B*C=8.90 

 

ي ِٛأمُ بٌّٕمٛ و١ٍمٛ ضبأمىبي. ( بٌمحد١  بٌّ(ٕٛٞ ٌٕٛل ةٌر بٌمٕ(م١ُ  مٟ صمفر ِمبِٚمر بٌم ضمر ٌإلخمم بق خمي٠4ث١ٓ بٌد ٚي)

و١ٍمٛ ضبأمىبي  1578ٚتث١ٓ بٌٕمبئح تفٛق ةٌر بٌمٕ(١ُ ضب ِشبط بٌّسٕٕر بٌممٟ أ طمس ألمً ِ(م ي ٌّمبِٚمر بٌم ضمر ٌإلخمم بق 

و١ٍمٛ  1724ِمب ٔر ض ٌر بٌمٕ(١ُ بٌ(بزلر بٌ ٚ ب١ٔر بٌمٟ أدٍس أ ٍٝ ِ( ي ٌّمبِٚر بٌم ضر ٌإلخم بق خميي ِٛأمُ بٌّٕمٛ  

ة أمثل ذٌمه إٌمٝ ز٠مبة) بٌٕسمثر بٌّة٠ٛمر ٌإلٔم الق ِّمب أدم   ٍمٝ  صمفبل بٌم ضمر بٌف١ ٠بئ١مر ِٕٚٙمب ِمبِٚمر ضبأىبي . ٠ٚ(ٛ

أُ ِ(٠ٕٛمب ً إذ أ طمس ألمً ِ(م ي 45( .ٚبظٙ ل بٌٕمبئح تفٛق ِسب ر بٌ  ب ر 2001بٌم ضر ٌإلخم بق  خبأُ ٚبخ ْٚ )

أمُ بٌٍممبْ أمدٍمب 35ٚ  25 ٔمر ضّسمب بل بٌ  ب مر و١ٍٛ ضبأمىبي ِمب 1590ٌّمبِٚر بٌم ضر ٌإلخم بق خيي ِٛأُ بٌّٕٛ  

و١ٍمٛ ضبأمىبي  ٍمٝ 1652ٚ  1713أ ٍٝ ِ( ي ٌّمبِٚر بٌم ضر ٌإلخم بق  خيي ِٛأُ بٌّٕٛ ٚوبٔس بٌٕمبئح بٌّسمسامٍر 

( . 2008بٌمٛبٌٟ ٠ٚ(ٛة أثل ذٌه إٌٝ ٔٛل بٌم ضر ِٚسمٛب٘ب بٌ طٛضٟ بٌسثل بٌ ٞ أ طمٝ ِثمً ٘م ٖ بٌٕممبئح  بٌشم ٠فٟ )

  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر  ىبْ ٌٙب تحد١  ِ(ٕمٛٞ  مٟ صمفر ِمبِٚمر بٌم ضمر ٌإلخمم بق خميي ِٛأمُ بٌّٕمٛ و١ٍمٛ أِب بٌس

ضبأىبي  (ٕ  ز٠بة) بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر أةٜ إٌٝ ز٠بة) ِ( ي ِمبِٚر بٌم ضر ٌإلخم بق خيي ِٛأُ بٌّٕمٛ )ِمٓ 

(%  ٍمٝ بٌممٛبٌٟ ٠ٚ(مٛة أمثل  2.10ٚ  8.3ز٠مبة) ِمم ب ٘ب ) ( و١ٍمٛ ضبأمىبي ضٕسمثمٟ 1719دُ إٌمٝ  1682إٌٝ  1553

ذٌه إٌٝ أْ ز٠بة) بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕمر ِّمب ٠ماةٞ إٌمٝ أم  ر لم ل بٌىممً بٌم بض١مر ٚضبٌممبٌٟ ٍِمل بٌّسمبِبل 

غ١م  ِ(ٕمٛٞ  ( .  أِب بٌمم بخً ومب1996ْبٌّٛخٛة) ض١ٓ ةلبئك بٌم ضر ٚضبٌمبٌٟ ز٠بة) وثب مٙب ِٚمبِٚمٙب  خبأُ ٚةخ ْٚ )

 ٟ صفر ِمبِٚمر بٌم ضمر ٌإلخمم بق خميي ِٛأمُ بٌّٕمٛ ضم١ٓ ٔمٛل ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ِٚسمب بل بٌ  ب مر ض١ّٕمب ومبْ ِ(ٕمٛٞ  ٕم  
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ت بخً ٔٛل ةٌر بٌمٕ(١ُ ٚبٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر  ٟ صفر ِمبِٚر بٌم ضر ٌإلخم بق خميي ِٛأمُ بٌّٕمٛ . إذ أمدً 

( وُ/أمب ر ألمً ِ(م ي ٌّمبِٚمر بٌم ضمر  3.208ِا بٌس  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر ) ت بخً ةٌر بٌمٕ(١ُ ضب ِشبط بٌّسٕٕر

و١ٍمٛ ضبأمىبي ض١ّٕمب أمدً تم بخً ٔمٛل ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ضبٌ(بزلمر بٌ ٚ ب١ٔمر ِما بٌسم  ر  1499ٌإلخم بق خميي ِٛأمُ بٌّٕمٛ 

و١ٍمٛ  1804خميي ِٛأمُ بٌّٕمٛ  (وُ/أب ر أ ٍمٝ ِ(م ي ٌّمبِٚمر بٌم ضمر ٌإلخمم بق    5.893بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر )  

ضبأممىبي . أِممب بٌممم بخً ضمم١ٓ ِسممب بل بٌ  ب ممر ٚبٌسمم  ر بٌ(١ٍّممر ٌٍٛزمم ) بٌّى١ٕممر وممبْ ِ(ٕممٛٞ  ممٟ صممفر ِمبِٚممر بٌم ضممر 

أُ ِا بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) ب١ٌّى١ٕمر ) 45ٌإلخم بق خيي ِٛأُ بٌّٕٛ و١ٍٛ ضبأىبي. إذ أدً ت بخً ِسب ر بٌ  ب ر 

و١ٍمٛ ضبأمىبي . ض١ّٕمب أمدً تم بخً  1516ِ( ي ٌّمبِٚر بٌم ضمر ٌإلخمم بق خميي ِٛأمُ بٌّٕمٛ  (وُ/أب ر ألً    3.208

(وُ/أب ر أ ٍٝ ِ( ي ٌّمبِٚمر بٌم ضمر ٌإلخمم بق     5.893أُ ِا بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر ) 25ِسب ر بٌ  ب ر 

ٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر ِٚسمب بل و١ٍمٛ ضبأمىبي . أِمب بٌمم بخً ضم١ٓ ٔمٛل ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ٚب 1803خيي ِٛأُ بٌّٕٛ 

 1434بٌ  ب ر وبْ ِ(٠ٕٛبً   ٟ صفر ِمبِٚر بٌم ضمر ٌإلخمم بق خميي ِٛأمُ بٌّٕمٛ إذ تمُ بٌسامٛي  ٍمٝ أ ضمً ت١ٌٛفمر 

أممُ  ٕمم  بٌسمم  ر بٌ(١ٍّممر ٌٍٛزمم ) 45و١ٍممٛ ضبأممىبي  ٕمم  تمم بخً ٔممٛل ةٌممر بٌمٕ(مم١ُ ضب ِشممبط بٌّسممٕٕر ِمما ِسممب ر بٌ  ب ممر 

 ( وُ/أب ر .      3.208ب١ٌّى١ٕر )

 انمسبميت انكهيت نهتربت :  -4

 

( تأثير وىع آنت انتىعيم وانسرعت انعمهيت نهىحذة انميكىيت ومسبفبث انسراعت وانتذاخم بيىهمب في صفت 5جذول )

 انمسبميت انكهيت نهتربت .

 

 وىع اآلنت 

A 

 

مسبفبث 

 انسراعت 

B 

 انسرعت انعمهيت كم/سبعت 

C 

انتذاخم بيه وىع 

بفبث اآلنت ومس

 5.893 4.781 3.208 انسراعت 

انعبزقت 

 انذوراويت  

25 48.291 48.034 48.007 48.111 

35 48.415 48.665 48.609 48.563 

45 49.786 48.865 48.806 49.152 

األمشبط 

 انمسىىت 

25 50.930 50.311 50.421 50.554 

35 50.933 50.631 50.558 50.707 

45 50.985 50.876 50.785 50.882 

  49.531 49.564 49.890 متىسط انسرعت انعمهيت 

C=0.071           B=0.071                   A=0.026             

LSD=0.05 

 A*B*C=N*S 

A*B=0.110 

 متىسط وىع اآلنت   وىع اآلنت 

 48.711 48.474 48.828 48.831 انعبزقت انذوراويت 

 50.714 50.588 50.606 50.999 األمشبط انمسىىت 

LSD=0.05  A*C=N*S 

     مسبفبث انسراعت 

25 49.611 49.173 49.214 49.333 

35 49.674 49.648 49.584 49.635 

45 50.386 49.871 49.796 50.018 

LSD=0.05    B*C=N*S 

  

ٌٍم ضمر % . ٚتثم١ٓ بٌٕممبئح تفمٛق ةٌمر  ( بٌمحد١  بٌّ(ٕٛٞ ٌٕٛل ةٌر بٌمٕ(م١ُ  مٟ صمفر بٌّسمب١ِر بٌى١ٍمر٠5يزع ِٓ بٌد ٚي )

% ِمب ٔممر ض ٌممر بٌمٕ(مم١ُ ضبٌ(بزلممر 50.714بٌمٕ(مم١ُ ضب ِشممبط بٌّسممٕٕر بٌمممٟ أ طممس أ ٍممٝ ِ(مم ي ٌٍّسممب١ِر بٌى١ٍممر ٌٍم ضممر 

% ٠ٚ(مٛة أمثل ذٌمه إٌمٝ إٔخفمبض بٌىثب مر بٌوب٘ ٠مر 48.711بٌ ٚ ب١ٔر بٌمٟ أ طس ألً ِ(م ي ٌٍّسمب١ِر بٌى١ٍمر ٌٍم ضمر 
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ِر بٌم ضر ٌإلخم بق ٔم١در خفر ٚزْ ةٌر بٌمٕ(١ُ ضب ِشبط بٌّسٕٕر ِّب ٠مًٍ ِٓ  ١ٍّمر ومث  أٚ  ب بٌم ضمر  ٌٍم ضر ِٚمبٚ

أُ ِ(٠ٕٛبً  إذ أ طس أ ٍٝ ِ( ي ٌٍّسمب١ِر بٌى١ٍمر 45( . ٚتث١ٓ ِٓ بٌٕمبئح تفٛق ِسب ر بٌ  ب ر 2006خبأُ ٚةخ ْٚ )

مممبْ أ طممس ألممً ِ(مم ي ٌٍّسممب١ِر بٌى١ٍممر ٌٍم ضممر ٚوبٔممس أممُ ب35ٌٍٚ  25% ِمب ٔممر ً ضّسممب بل بٌ  ب ممر 50.018ٌٍم ضممر 

%  ٍٝ بٌمٛبٌٟ ٠ٚ(ٛة أثل ذٌه إٌٝ ٔٛل بٌم ضمر ِٚسمٛب٘مب بٌ طمٛضٟ ٚبٌّمبة) 49.635ٚ  49.333بٌٕمبئح بٌّسمساٍر 

(. أِمب بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) ب١ٌّى١ٕمر  ىمبْ ٌٙمب تمحد١  ِ(ٕمٛٞ  مٟ 2007بٌ(ض٠ٛر بٌّمٛ  )  ١ٙب .  خبأمُ ٚبٌشم ٠فٟ )

ر بٌّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضر%  (ٕ  ز٠بة) بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر أةٜ إٌٝ إٔخفبض بٌّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضمر )ِمٓ صف

(%  ٍٝ بٌمٛبٌٟ ٠ٚ(ٛة أمثل ذٌمه 0.07ٚ  0.6(% ضٕسثمٟ إٔخفبض ِم ب ٘ب )49.531دُ إٌٝ  49.564إٌٝ  49.890

ز٠بة) ِمبِٚر بٌم ضمر ٌيخمم بق ٚأٔخفمبض ِسمب١ِمٙب ٚخمب ل ٘م ٖ  إٌٝ إْ ز٠بة) بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر أةٜ إٌٝ

( . أِب بٌمم بخً ضم١ٓ ٔمٛل ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ِٚسمب بل بٌ  ب مر ومبْ 1990بٌٕمبئح ِمفمر ِا بٌٕمبئح بٌمٟ زاً  ١ٍٙب بٌاثب  )

أمُ أ ٍمٝ 45بٌ  ب مر ِ(٠ٕٛبً   ٟ صفر بٌّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضر إذ أدً ت بخً ةٌر بٌمٕ(١ُ  ضب ِشمبط بٌّسمٕٕر ِما ِسمب ر 

أمُ ألمً 25% ض١ّٕب أدً ت بخً ةٌر بٌمٕ(١ُ ضبٌ(بزلر بٌ ٚ ب١ٔر ِا ِسب ر بٌ  ب ر 50.882ِ( ي ٌٍّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضر 

% أِب بٌم بخً ض١ٓ ٔمٛل ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ٚبٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر  ىمبْ غ١م   48.111ِ( ي ٌٍّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضر 

ر بٌى١ٍر ٌٍم ضر % أِب بٌم بخً ض١ٓ بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر ِٚسب بل بٌ  ب مر ومبْ غ١م  ِ(ٕٛٞ  ٟ صفر بٌّسب١ِ

صفر بٌّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضمر % ِ(ٕٛٞ  ٟ صفر بٌّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضر % ٚأ٠ضب ً بٌم بخً بٌثيدٟ وبْ غ١  ِ(ٕٛٞ  ٟ 

. 

   انمسبميت انكهيت نهتربت خالل مىسم انىمى: -6

 

وىع آنت انتىعيم وانسرعت انعمهيت نهىحذة انميكىيت ومسبفبث انسراعت وانتذاخم بيىهمب في صفت  ( تأثير6جذول)

 انمسبميت انكهيت نهتربت خالل مىسم انىمى .

 

 وىع اآلنت 

A 

 مسبفبث انسراعت 

B 

انتذاخم بيه وىع اآلنت  Cانسرعت انعمهيت كم/سبعت 

 5.893 4.781 3.208 ومسبفبث انسراعت 

 44.509 44.044 44.666 44.811 25 انذوراويت  انعبزقت 

35 45.295 45.101 45.011 45.136 

45 45.820 45.681 45.442 45.648 

 45.207 45.085 45.115 45.420 25 األمشبط انمسىىت 

35 45.820 45.613 45.407 45.613 

45 46.034 46.006 45.830 45.957 

  45.137 45.364 45.533 متىسط انسرعت انعمهيت 

C=0.041        B=0.091               A=0.032               LSD=0.05 

 A*B*C=N*S 

A*B=0.123 

 متىسط وىع اآلنت   وىع اآلنت 

 45.097 44.834 45.149 45.309 انعبزقت انذوراويت 

 45.592 45.441 45.578 45.758 األمشبط انمسىىت 

LSD=0.05  A*C=N*S 

     سراعت مسبفبث ان

25 45.116 44.891 44.567 44.858 

35 45.559 45.357 45.209 45.375 

45 45.927 45.844 45.636 45.802 

LSD=0.05    B*C=N*S 

 

( بٌمحد١  بٌّ(ٕٛٞ ٌٕٛل ةٌر بٌمٕ(١ُ  ٟ صفر بٌّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضمر خميي ِٛأمُ بٌّٕمٛ % . ٚتثم١ٓ ٠6يزع ِٓ بٌد ٚي )

 بٌمٕ(١ُ ضب ِشبط بٌّسٕٕر بٌمٟ أ طس أ ٍٝ ِ( ي ٌٍّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضر خيي ِٛأُ بٌّٕٛ  بٌٕمبئح تفٛق ةٌر 
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% ِمب ٔممر ض ٌمممر بٌمٕ(ممم١ُ ضبٌ(بزلمممر بٌ ٚ ب١ٔمممر بٌممممٟ أ طمممس ألممً ِ(ممم ي ٌٍّسمممب١ِر بٌى١ٍمممر ٌٍم ضمممر خممميي ِٛأمممُ 45.592

بٌم ضر ٌإلخم بق ٔم١در خفمر ٚزْ ةٌمر % ٠ٚ(ٛة أثل ذٌه إٌٝ إٔخفبض بٌىثب ر بٌوب٘ ٠ر ٌٍم ضر ِٚمبِٚر  45.097بٌّٕٛ

بٌمٕ(مم١ُ ضب ِشممبط بٌّسممٕٕر ِّممب ٠مٍممً ِممٓ  ١ٍّممر وممث  أٚ  ب بٌم ضممر ٚخممب ل ٘مم ٖ بٌٕمممبئح ِمفمممر ِمما خبأممُ ٚبٌشمم ٠فٟ 

أمُ ِ(٠ٕٛمب ً إذ أ طمس أ ٍمٝ ِ(م ي ٌٍّسمب١ِر بٌى١ٍمر ٌٍم ضمر خميي 45( . ٚتث١ٓ ِٓ بٌٕمبئح تفٛق ِسب ر بٌ  ب ر 2007)

أُ بٌٍمبْ أ طس ألً ِ( ي ٌٍّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضر ٚوبٔمس 35ٚ  25% ِمب ٔرً  ضّسب بل بٌ  ب ر 45.802ِٛأُ بٌّٕٛ  

%  ٍٝ بٌمٛبٌٟ ٠ٚ(ٛة أثل ذٌه إٌٝ ٔٛل بٌم ضمر ِٚسمٛب٘مب بٌ طمٛضٟ ٚبٌّمبة) 45.375ٚ  44.858بٌٕمبئح بٌّسمساٍر 

(. أِمب بٌسم  ر 2006ً  ١ٍٙب خبأمُ ٚةخم ْٚ )بٌ(ض٠ٛر بٌّمٛ  )  ١ٙب . ٚخب ل ٘ ٖ بٌٕمبئح ِمفمر ِا بٌٕمبئح بٌمٟ زا

بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر  ىبْ ٌٙب تحد١  ِ(ٕٛٞ  ٟ صفر بٌّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضر خميي ِٛأمُ بٌّٕمٛ%  (ٕم  ز٠مبة) بٌسم  ر 

(%  45.137دمُ إٌمٝ   45.364إٌمٝ  45.533بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر أةٜ إٌٝ إٔخفبض بٌّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضر )ِمٓ      

(%  ٍممٝ بٌمممٛبٌٟ ٠ٚ(ممٛة أممثل ذٌممه إٌممٝ إْ ز٠ممبة) بٌسمم  ر بٌ(١ٍّممر ٌٍٛزمم )  0.50ٚ  0.37سممثمٟ إٔخفممبض ِممم ب ٘ب )ضٕ

ب١ٌّى١ٕر أةٜ إٌٝ ز٠بة) ِمبِٚر بٌم ضر ٌيخم بق ٚأٔخفبض ِسب١ِمٙب ٚخب ل ٘م ٖ بٌٕممبئح ِمفممر ِما بٌٕممبئح بٌممٟ زامً 

ٌمٕ(م١ُ ِٚسمب بل بٌ  ب مر ومبْ ِ(٠ٕٛمب ً  مٟ صمفر بٌّسمب١ِر ( . أِب بٌمم بخً ضم١ٓ ٔمٛل ةٌمر ب2001 ١ٍٙب خبأُ ٚةخ ْٚ )

أمُ أ ٍمٝ ِ(م ي 45بٌى١ٍر ٌٍم ضر خيي ِٛأُ بٌّٕٛ%. إذ أدً ت بخً ةٌر بٌمٕ(١ُ  ضب ِشبط بٌّسٕٕر ِا ِسب ر بٌ  ب مر 

ِسممب ر  % ض١ّٕممب أممدً تمم بخً ةٌممر بٌمٕ(مم١ُ ضبٌ(بزلممر بٌ ٚ ب١ٔممر ِمما45.957ٌٍّسممب١ِر بٌى١ٍممر ٌٍم ضممر خمميي ِٛأممُ بٌّٕممٛ  

% أِممب بٌممم بخً ضمم١ٓ ٔممٛل ةٌممر بٌمٕ(مم١ُ 44.509أممُ ألممً ِ(مم ي ٌٍّسممب١ِر بٌى١ٍممر ٌٍم ضممر خمميي ِٛأممُ بٌّٕمم25ٛبٌ  ب ممر 

أِمب بٌمم بخً ‘ٚبٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر  ىبْ غ١  ِ(ٕٛٞ  ٟ صفر بٌّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضر خيي ِٛأُ بٌّٕٛ %. 

بل بٌ  ب ر وبْ غ١  ِ(ٕٛٞ  مٟ صمفر بٌّسمب١ِر بٌى١ٍمر ٌٍم ضمر خميي ِٛأمُ ض١ٓ بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر ِٚسب 

 بٌّٕٛ %ٚأ٠ضب ً بٌم بخً بٌثيدٟ وبْ غ١  ِ(ٕٛٞ  ٟ صفر بٌّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضر خيي ِٛأُ بٌّٕٛ % . 

 

 عذد انجىز انكهي : -7

 

سراعت وانتذاخم بيىهمب في صفت عذد ( تأثير وىع آنت انتىعيم وانسرعت انعمهيت نهىحذة انميكىيت ومسبفبث ان7جذول)

 انجىز انكهـــــــــــــــــــي 

 

 وىع اآلنت 

A 

 مسبفبث انسراعت 

B 

انتذاخم بيه وىع اآلنت  Cانسرعت انعمهيت كم/سبعت 

 5.893 4.781 3.208 ومسبفبث انسراعت 

انعبزقت 

 انذوراويت  

25 112 101 99 104 

35 144 136 110 130 

45 157 150 144 152 

 116 109 118 122 25 األمشبط انمسىىت 

35 160 156 148 155 

45 168 161 159 163 

  129 137 144 متىسط انسرعت انعمهيت 

C=6.35         B=6.35                 A=4.20             LSD=0.05 

 A*B*C=9.11 

A*B=N*S 

 متىسط وىع اآلنت   وىع اآلنت 

 129 119 129 138 يت انعبزقت انذوراو

 145 139 145 150 األمشبط انمسىىت 

LSD=0.05  A*C=13.61 

     مسبفبث انسراعت 

25 117 110 104 110 

35 152 146 129 142 

45 163 156 154 158 

LSD=0.05    B*C=13.61 
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ٟ خٛزٖ/ٔثمبل ٚتشم١  بٌٕممبئح إٌمٝ ( بٌممحد١  بٌّ(ٕمٛٞ ٌٕمٛل ةٌمر بٌمٕ(م١ُ  مٟ صمفر  م ة بٌدمٛز بٌىٍم٠7يزع ِٓ بٌد ٚي )

خٛزٖ/ٔثمبل . ض١ّٕمب أمدٍس ةٌمر بٌمٕ(م١ُ  145تفٛق ةٌر بٌمٕ(١ُ ضب ِشبط بٌّسٕٕر إذ أدٍس أ ٍٝ ِ( ي ٌ( ة بٌدمٛز بٌىٍمٟ 

خٛزٖ/ٔثبل . ٠ٚ(ٛة أثل ذٌه إٌٝ إْ ب ِشبط بٌّسٕٕر ت(ًّ  ٍمٝ  129ضبٌ(بزلر بٌ ٚ ب١ٔر ألً ِ( ي ٌ( ة بٌدٛز بٌىٍٟ 

ٚبأا ٠سب    ٍٝ بٔمشب  بٌث ٚ  ةبخً بٌم ضر ٔم١در تٛ   بٌ طٛضر ٚبٌ(ٕبص  بٌغ بئ١ر بٌممٟ تّمامٙب بٌثم ٚ  تٛ ١  ِدبي 

 ضيً   مٓ بٔخفمبض ِمبِٚمر بٌم ضمر ٌإلخمم بق خميي ِٛأمُ بٌّٕمٛ ٚز٠مبة) بٌّسمب١ِر بٌى١ٍمر ٌٍم ضمر خميي ِٛأمُ بٌّٕمٛ . 

أمُ ِ(٠ٕٛمب ً إذ أ طمس أ ٍمٝ ِ(م ي ٌ(م ة بٌدمٛز 45( . ٚبظٙ ل بٌٕممبئح تفمٛق ِسمب ر بٌ  ب مر 2006خبأُ ٚةخ ْٚ )

أُ بٌمٟ ب طس ألً ِ( ي ٌ( ة بٌدٛز بٌىٍٟ ٚوبٔس بٌٕممبئح 35ٚ  25خٛزٖ/ٔثبل ِمب ٔر ً ضّسب بل بٌ  ب ر  158بٌىٍٟ 

خٛزٖ/ٔثبل (  ٍٝ بٌمٛبٌٟ ٠ٚ(ٛة أمثل ذٌمه إٌمٝ تمٛ   ِسمبزر أٚأما ٌٍٕثمبل ٌٍسامٛي  142‘  110بٌّسمساٍر ٟ٘ ) 

ىٍٛ ٚ ١ً إضب ر ً إٌٝ ز٠بة) ِسب١ِر بٌم ضمر ِّمب أةٜ إٌمٝ ز٠مبة)  م ة بٌدمٛز بٌىٍمٟ ٌٍٕثمبل بٌٛبزم   بٌخبتم(ر  ٍٝ ِبة) بٌ

( . أِب بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر  ىمبْ ٌٙمب تمحد١  ِ(ٕمٛٞ  مٟ صمفر  م ة بٌدمٛز بٌىٍمٟ خٛزٖ/ٔثمبل .  (ٕم  2007)

(  129دممُ إٌممٝ  137إٌممٝ  144ة بٌدممٛز بٌىٍممٟ ) ِممٓ ز٠ممبة) بٌسمم  ر بٌ(١ٍّممر ٌٍٛزمم ) ب١ٌّى١ٕممر أةٜ إٌممٝ بٔخفممبض  مم 

( %  ٍممٝ بٌمممٛبٌٟ ٠ٚ(ممٛة أممثل ذٌممه إٌممٝ إْ ز٠ممبة) بٌسمم  ر  6.10ٚ   5.10خٛزٖ/ٔثممبل ضٕسممثمٟ بٔخفممبض ِممم ب ٘ب ) 

بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر تاةٞ إٌٝ أ  ر ل ل بٌىمً بٌم بض١ر ٍِٟٚ  بٌّسبِبل ٚضبٌمبٌٟ بٔخفبض بٌّسمب١ِر بٌى١ٍمر ٌٍم ضمر 

ِٛأُ بٌّٕٛ ٚز٠بة) ِمبِٚر بٌم ضر ٌإلخم بق خيي ِٛأُ بٌّٕٛ ٚذٌه ٠ّٕما بٔمشمب  بٌثم ٚ  ٚضبٌممبٌٟ بٔخفمبض  م ة  خيي

. أِب بٌم بخً ض١ٓ ٔٛل ةٌر بٌمٕ(١ُ ِٚسب بل بٌ  ب مر ومبْ غ١م  ِ(ٕمٛٞ  مٟ   la etBrikman( 2001بٌدٛز بٌىٍٟ . ب )

ةٌر بٌمٕ(م١ُ ٚبٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) ب١ٌّى١ٕمر ومبْ ِ(٠ٕٛمب ً  مٟ صفر   ة بٌدٛز بٌىٍٟ خٛزٖ/ٔثبل أِب بٌم بخً ض١ٓ ٔٛل 

صفر   ة بٌدٛز بٌىٍٟ خٛز) /ٔثبل. إذ أدً ت بخً ةٌر بٌمٕ(١ُ ضب ِشبط بٌّسٕٕر ِما بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر ) 

ضبٌ(بزلمر بٌ ٚ ب١ٔمر خٛزٖ/ٔثبل ض١ّٕمب أمدً تم بخً ةٌمر بٌمٕ(م١ُ  150( وُ/أب ر أ ٍٝ ِ( ي ٌ( ة بٌدٛز بٌىٍٟ    3.208

خٛزٖ/ٔثمبل . أِمب تم بخً  119( وُ/أب ر ألً ِ( ي ٌ( ة بٌدٛز بٌىٍمٟ     5.893ِا بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر ) 

ِسب بل بٌ  ب ر ِا بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕمر ومبْ ِ(ٕمٛٞ  مٟ صمفر  م ة بٌدمٛز بٌىٍمٟ  خمٛز) /ٔثمبل.إذ أمدً 

( وُ/أب ر أ ٍٝ ِ(م ي ٌ(م ة بٌدمٛز بٌىٍمٟ    3.208ٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر ) أُ ِا ب45ت بخً ِسب ر بٌ  ب ر 

(وُ/بٌسمب ر ألمً 5.893أُ ِا بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر )25خٛزٖ/ٔثبل ض١ّٕب أدً ت بخً ِسب ر بٌ  ب ر  163

بٌ  ب ر ٚبٌس  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم )  خٛزٖ/ٔثبل . أِب بٌم بخً ض١ٓ ٔٛل ةٌر بٌمٕ(١ُ ِٚسب بل 104ِ( ي ٌ( ة بٌدٛز بٌىٍٟ 

خٛزٖ/ٔثمبل  ٕم   168بٌّى١ٕر وبْ ِ(ٕٛٞ  ٟ صفر   ة بٌدٛز بٌىٍٟ  خٛز) /ٔثبل .إذ تُ بٌساٛي  ٍٝ أ ضمً ت١ٌٛفمر 

(    3.208ٌّى١ٕممر )   أممُ  ٕمم  بٌسمم  ر بٌ(١ٍّممر ٌٍٛزمم ) ب45تمم بخً ةٌممر بٌمٕ(مم١ُ ضب ِشممبط بٌّسممٕٕر  ِمما ِسممب ر بٌ  ب ممر 

 وُ/أب ر .

( بٌمحد١  بٌّ(ٕٛٞ ٌٕٛل ةٌر بٌمٕ(١ُ  ٟ صفر   ة ب  م ل بٌثّ ٠مر دّم ) /ٔثمبل ٚتثم١ٓ بٌٕممبئح تفمٛق 8ٓ بٌد ٚي )٠يزع ِ

دّ )/ٔثمبل ض١ّٕمب أمدٍس ةٌمر بٌمٕ(م١ُ  87ةٌر بٌمٕ(١ُ ضب ِشبط بٌّسٕٕر ِ(٠ٕٛبً  إذ أدٍس أ ٍٝ ِ( ي ٌ( ة ب   ل بٌثّ ٠مر 

دّ )/ٔثبل ٠ٚ(ٛة أثل ذٌه إٌمٝ إْ ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ضب ِشمبط بٌّسمٕٕر  80ثّ ٠ر ضبٌ(بزلر بٌ ٚ ب١ٔر بلً ِ( ي ٌ( ة ب   ل بٌ

أةل إٌٝ خٍك ظ ٚل  ١ ٠بئ١ر خ١ ) أب  ل  ٍٝ بٔمشمب  ّٔمٛ بٌدم ٚ  ِّمب أةٜ إٌمٝ ز٠مبة)  م ة ب  م ل بٌثّ ٠مر خبأمُ 

ٌ( ة ب   ل بٌثّ ٠مر أُ ِ(٠ٕٛب ً إذ أ طس أ ٍٝ ِ( ي  45( . ٚتش١  بٌٕمبئح إٌٝ تفٛق ِسب ر بٌ  ب ر 2001ٚةخ ْٚ )

أممُ بٌمممٟ أ طممس بلممً ِ(مم ي ٌ(مم ة ب  مم ل بٌثّ ٠ممر ٚوبٔممس بٌٕمممبئح 35ٚ 25دّ )/ٔثممبل ِمب ٔممر ضّسممب بل بٌ  ب ممر  94

( دّ ) /ٔثبل  ٍٝ بٌمٛبٌٟ ٠ٚ(ٛة أثل ذٌمه إٌمٝ خٍمك ظم ٚل ض١ة١مر ِٕبأمثر ٌإلٔثمبل ّٚٔمٛ 81‘  76بٌّسمساٍر ٟ٘ ) 

( أِمب 2006أةٜ إٌمٝ ز٠مبة)  م ة ب  م ل بٌثّ ٠مر  مٟ بٌٕثمبل ب بٌخفمبخٟ )أمُ بٌسمثل بٌم ٞ 45بٌسبصً ٌّسب ر بٌ  ب ر 

بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕمر  ىمبْ ٌٙمب تمحد١  ِ(ٕمٛٞ  مٟ صمفر  م ة ب  م ل بٌثّ ٠مر دّم ) /ٔثمبل. إذ بٔمٗ  ٕم  ز٠مبة) 

( دّ )/ٔثممبل  79ٝ دممُ إٌمم 83إٌممٝ  89بٌسمم  ر بٌ(١ٍّممر ٌٍٛزمم ) ب١ٌّى١ٕممر أةٜ إٌممٝ بٔخفممبض  مم ة ب  مم ل بٌثّ ٠ممر ) ِممٓ 

(%  ٍٝ بٌمٛبٌٟ ٠ٚ(ٛة أثل ذٌه إٌمٝ ز٠مبة) بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) ب١ٌّى١ٕمر  5.0ٚ   7.2ضٕسثمٟ بٔخفبض ِم ب ٘ب ) 

أةٜ إٌممٝ أمم  ر لمم ل بٌىمممً بٌم بض١ممر ٍِٚممٟ  بٌّسممبِبل ٚضبٌمممبٌٟ ز٠ممبة) ِمبِٚممر بٌم ضممر ٌيخممم بق خمميي ِٛأممُ بٌّٕممٛ 

ي ِٛأُ بٌّٕٛ بٌسثل بٌم ٞ أةٜ إٌمٝ بٔخفمبض  م ة ب  م ل بٌثّ ٠مر ٌٍٕثمبل بٌٛبزم  ٚبٔخفبض بٌّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضر خي

( . أِممب بٌممم بخً ضمم١ٓ ٔممٛل ةٌممر بٌمٕ(مم١ُ ِٚسممب بل بٌ  ب ممر  ىممبْ ِ(ٕممٛٞ  ممٟ صممفر  مم ة ب  مم ل 1996خبأممُ  ٚبخمم ْٚ)
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 ي ٌ(م ة ب  م ل بٌثّ ٠مر  أمُ أ ٍمٝ ِ(م45بٌثّ ٠ر /ٔثبل إذ أدً ت بخً ةٌر بٌمٕ(١ُ ضب ِشبط بٌّسٕٕر ِا ِسب ر بٌ  ب ر 

أممُ بلممً ِ(مم ي ٌ(مم ة ب  مم ل 25دّ )/ٔثممبل ض١ّٕممب أممدً تمم بخً ةٌممر بٌمٕ(مم١ُ ضبٌ(بزلممر بٌ ٚ ب١ٔممر ِمما ِسممب ر بٌ  ب ممر  96

دّ )/ٔثبل .أِب بٌم بخً ض١ٓ ةٌر بٌمٕ(م١ُ ٚبٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر ومبْ غ١م  ِ(ٕمٛٞ  مٟ صمفر  م ة   80بٌثّ ٠ر 

ثبل .  أِب بٌم بخً ض١ٓ ِسب بل بٌ  ب ر  ٚبٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر ومبْ غ١م  ِ(ٕمٛٞ  مٟ ب   ل بٌثّ ٠ر دّ ) /ٔ

صفر   ة ب   ل بٌثّ ٠ر دّ ) /ٔثمبل . أِمب بٌمم بخً ضم١ٓ ٔمٛل ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ِٚسمب بل بٌ  ب مر ٚبٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) 

دّم ) /ٔثمبل  102تُ بٌساٛي  ٍٝ أ ضمً ت١ٌٛفمر   ب١ٌّى١ٕر  ىبْ ِ(ٕٛٞ  ٟ صفر   ة ب   ل بٌثّ ٠ر  دّ ) /ٔثبل . إذ

(  3.208بٌّى١ٕمر )    أمُ  ٕم  بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) 45 ٕ  ت بخً ةٌر بٌمٕ(١ُ ضب ِشبط بٌّسٕٕر ِا ِسمب ر بٌ  ب مر 

 وُ/أب ر . 

 

 عذد األفرع انثمريت : -8

 

 وىع اآلنت 

A 

 مسبفبث انسراعت 

B 

 انسرعت انعمهيت كم/سبعت 

C 

وىع اآلنت  انتذاخم بيه

 ومسبفبث انسراعت 

3.208 4.781 5.893 

 71 66 70 77 25 انعبزقت انذوراويت  

35 80 78 71 76 

45 95 91 89 92 

 80 73 79 88 25 األمشبط انمسىىت 

35 90 86 83 86 

45 102 96 91 96 

  79 83 89 متىسط انسرعت انعمهيت 

C=3.22        B=3.22              A=1.116               LSD=0.05 

 A*B*C=8.44 

A*B=7.81 

 متىسط وىع اآلنت   وىع اآلنت 

 80 75 80 84 انعبزقت انذوراويت 

 87 82 87 93 األمشبط انمسىىت 

LSD=0.05  A*C=N*S 

     مسبفبث انسراعت 

25 83 75 70 76 

35 85 82 77 81 

45 99 90 90 94 

LSD=0.05    B*C=N*S 

  

  -صفت وزن انشعر: -9

( بٌمحد١  بٌّ(ٕٛٞ ٌٕٛل ةٌمر بٌمٕ(م١ُ  مٟ صمفر ٚزْ بٌشم(  غُ/ٔثمبل ٚتشم١  بٌٕممبئح إٌمٝ تفمٛق ةٌمر بٌمٕ(م١ُ 9ض١ٓ بٌد ٚي )

غُ/ٔثبل ض١ّٕب أدٍس ةٌر بٌمٕ(١ُ ضبٌ(بزلر بٌ ٚ ب١ٔمر بلمً 434.744ضب ِشبط بٌّسٕٕر إذ أدٍس أ ٍٝ ِ( ي ٌٛزْ بٌش(  

غُ/ٔثممبل ٠ٚ(ممٛة أممثل ذٌممه ضممحْ ةٌممر بٌمٕ(مم١ُ ضب ِشممبط بٌّسممٕٕر أةل إٌممٝ تممٛ ١  ظمم ٚل 339.959ِ(مم ي ٌممٛزْ بٌشمم(  

ِٕبأممثر ٌإلٔثممبل ٚبٌّٕممٛ ِّممب بٔ(ىمم  ب٠دبض١ممب ً  ٍممٝ ز٠ممبة) ٚزْ بٌشمم(  ِمب ٔممر ضبٌممر بٌمٕ(مم١ُ ضبٌ(بزلممر بٌ ٚ ب١ٔممر خبأممُ 

ٝ ِ(مم ي ٌممٛزْ بٌشمم(  أممُ ِ(٠ٕٛممب ً إذ أممدٍس أ ٍمم45( . ٚأظٙمم ل بٌٕمممبئح تفممٛق ِسممب ر بٌ  ب ممر 1996ٚةخمم ْٚ)

أممُ بٌٍمم بْ أ طممٝ بلممً ِ(مم ي ٌممٛزْ بٌشمم(  ٚوبٔممس بٌٕمممبئح 35ٚ  25غُ/ٔثممبل ِمب ٔممر ً ضّسممب مٟ بٌ  ب ممر  514.168

غُ/ٔثممبل  ٍممٝ بٌمممٛبٌٟ ٠ٚ(ممٛة أممثل ذٌممه إٌممٝ ظمم ٚل بٌم ضممر ِٚسمٛب٘ممب 367.855‘  274.162بٌّسمساممٍر ٘ممٟ 

( . أِمب بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر 2007بل .  بٌخبت(ر )بٌ طٛضٟ ِٚ ٜ تٛ   بٌ(ٕبص  بٌغ بئ١ر بٌمٟ ٠سمبخٙب بٌٕث
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إذ تث١ٓ بٔمٗ ض ٠مبة) بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر أةٜ إٌمٝ بٔخفمبض ‘ ىبْ ٌٙب تحد١  ِ(ٕٛٞ  ٟ صفر ٚزْ بٌش(  غُ 

ٚ  17.17(غُ/ٔثمبل ضٕسمثمٟ بٔخفمبض ِمم ب ٘ب) 347.952دمُ إٌمٝ  374.865إٌمٝ  439.238ِ( ي ٚزْ بٌشم(  )ِمٓ 

(%  ٍٝ بٌمٛبٌٟ ٠ٚ(ٛة أثل ذٌه إٌٝ ز٠بة) بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕمر أةٜ إٌمٝ أم  ر لم ل بٌىممً بٌم بض١مر 7.73

ٍِٟٚ  بٌّسبِبل ٚضبٌمبٌٟ بٔخفمبض بٌّسمب١ِر بٌى١ٍمر ٌٍم ضمر خميي ِٛأمُ بٌّٕمٛ ٚز٠مبة) ِمبِٚمر بٌم ضمر ٌيخمم بق خميي 

( . أِمب بٌمم بخً ضم١ٓ ٔمٛل 2007خفبض ٚزْ بٌش(  خبأمُ ٚبٌشم ٠فٟ )ِٛأُ بٌّٕٛ ٚ٘ ب ٠ّٕا بٔمشب  بٌد ٚ  ٚضبٌمبٌٟ بٔ

ةٌر بٌمٕ(١ُ ِٚسب بل بٌ  ب ر  ىبْ ِ(٠ٕٛبً   ٟ صفر ٚزْ بٌش(  غُ /ٔثبل إذ أدً ت بخً ةٌر بٌمٕ(١ُ ضب ِشمبط بٌّسمٕٕر 

ٌ(بزلمر بٌ ٚ ب١ٔمر غُ/ٔثبل ض١ّٕب أدً ت بخً ةٌر بٌمٕ(١ُ ضب623.392أُ أ ٍٝ ِ( ي ٌٛزْ بٌش(  45ِا ِسب ر بٌ  ب ر 

أِمب بٌمم بخً ضم١ٓ ٔمٛل ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ٚ بٌسم  ر  0غُ/ٔثمبل 230.410أمُ بلمً ِ(م ي ٌمٛزْ بٌشم(  25ِا ِسب ر بٌ  ب ر 

بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر وبْ ِ(٠ٕٛمبً   مٟ صمفر ٚزْ بٌشم(  غُ/ٔثمبل إذ أمدً تم بخً ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ضب ِشمبط بٌّسمٕٕر ِما 

غُ/ٔثبل ض١ّٕمب أمدً تم بخً 482.963(وُ/أب ر أ ٍٝ ِ( ي ٌٛزْ بٌش(      3.208 بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر )

(وُ/أممب ر بلممً ِ(مم ي ٌممٛزْ بٌشمم(   5.893ةٌممر بٌمٕ(مم١ُ ضبٌ(بزلممر بٌ ٚ ب١ٔممر ِمما بٌسمم  ر بٌ(١ٍّممر ٌٍٛزمم ) بٌّى١ٕممر )    

ِ(ٕمٛٞ  مٟ صمفر ٚزْ  غُ/ٔثبل أِب بٌمم بخً ضم١ٓ بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر ِٚسمب بل بٌ  ب مر  ىمب303.299ْ

أمُ أ ٍمٝ 45(وُ/أب ر ِا ِسب ر بٌ  ب مر    3.208بٌش(  غُ/ٔثبل إذ أدً ت بخً بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر )  

(وُ/أمب ر ِما  5.893غُ/ٔثبل ض١ّٕب أدً تم بخً بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕــمـر )   627.586ِ( ي ٌٛزْ بٌش(  

غُ/ٔثبل . أِب بٌمم بخً بٌثيدمٟ ضم١ٓ ٔمٛل ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ٚبٌسم  ر 245.421بٌش(   أُ ألً ِ( ي ٌٛز25ِْسب ر بٌ  ب ر 

بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) ب١ٌّى١ٕر ِٚسب بل بٌ  ب مر  ىمبْ ِ(ٕمٛٞ  مٟ صمفر ٚزْ بٌشم(  غُ/ٔثمبل. إذ تمُ بٌسامٛي  ٍمٝ أ ضمً 

( 3.208بٌّى١ٕممر ) غُ/ٔثممبل  ٕمم  تمم بخً ةٌممر بٌمٕ(مم١ُ ضب ِشممبط بٌّسممٕٕر ِمما بٌسمم  ر بٌ(١ٍّممر ٌٍٛزمم )670.081ت١ٌٛفممر 

 أُ .45وُ/أب ر  ٕ  ِسب ر بٌ  ب ر 

 

( تأثير وىع آنت انتىعيم وانسرعت انعمهيت نهىحذة انميكىيت ومسبفبث انسراعت وانتذاخم بيىهمب في صفت 9جذول )

 وزن انشعر.

 

 وىع اآلنت 

A 

 مسبفبث انسراعت 

B 

انتذاخم بيه وىع اآلنت  Cانسرعت انعمهيت كم/سبعت

 5.893 4.781 3.208 ت ومسبفبث انسراع

انعبزقت 

 انذوراويت  

25 266.00 215.100 210.130 230.410 

35 335.450 301.100 299.801 312.117 

45 585.091 446.996 399.967 477.351 

األمشبط 

 انمسىىت 

25 376.030 296.997 280.711 317.913 

35 402.777 385.885 300.113 362.925 

45 670.081 603.109 596.987 623.392 

  347.952 374.865 439.238 متىسط انسرعت انعمهيت 

C=11.460    B=11.460         A=8.203               LSD=0.05 

 A*B*C=27.810 

A*B=15.114 

 متىسط وىع اآلنت   وىع اآلنت 

 339.959 303.299 321.065 395.514 انعبزقت انذوراويت 

 434.744 392.604 428.664 482.963 ت األمشبط انمسىى

LSD=0.05  A*C=18.031 

     مسبفبث انسراعت 

25 321.015 256.049 245.421 274.162 

35 369.114 434.493 299.957 367.855 

45 627.586 416.441 498.477 514.168 

LSD=0.05    B*C=18.031 
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 انحبصم انكهي نىببث انقطه : -10

 

ثير وىع آنت انتىعيم وانسرعت انعمهيت نهىحذة انميكىيت ومسبفبث انسراعت وانتذاخم بيىهمب في صف ( تأ10جذول )

  انحبصم انكهي نىببث انقطه

 

 وىع اآلنت 

A 

 

مسبفبث 

 انسراعت 

B 

 انسرعت انعمهيت كم/سبعت 

C 

انتذاخم بيه وىع 

اآلنت ومسبفبث 

 5.893 4.781 3.208 انسراعت 

انعبزقت 

 انذوراويت  

25 440.070 401.030 390.00 410.366 

35 488.010 404.020 395.090 429.040 

45 555.001 511.025 498.093 521.373 

األمشبط 

 انمسىىت 

25 498.085 417.069 400.060 438.405 

35 525.010  499.075 408.086 477.390 

45 666.015 595.099 501.013 587.376 

  432.057 471.220 528.698 يت متىسط انسرعت انعمه

C=5.040    B=5.040     A=3.013           LSD=0.05 

 A*B*C=10.010 

A*B=N*S 

 متىسط وىع اآلنت   وىع اآلنت 

 453.593 427.728 438.692 494.360 انعبزقت انذوراويت 

 501.057 436.386 503.748 563.036 األمشبط انمسىىت 

LSD=0.05  A*C=7.021 

     مسبفبث انسراعت 

25 469.077 409.049 395.030 424.385 

35 506.510 451.548 401.588 453.215 

45 610.508 553.062 499.553 554.374 

LSD=0.05    B*C=7.021 

 

ئح ( بٌمحد١  بٌّ(ٕٛٞ ٌٕٛل ةٌر بٌمٕ(١ُ  ٟ صفر بٌسبصً بٌىٍٟ ٌّساٛي بٌمطمٓ غمُ/ ٔثمبل ٚتشم١  بٌٕممب٠10ث١ٓ بٌد ٚي )

غُ/ٔثمبل  ِمب ٔمر ً  501.057إٌٝ تفٛق ةٌر بٌمٕ(م١ُ ضب ِشمبط بٌّسمٕٕر إذ أمدٍس أ ٍمٝ ِ(م ي ٌسبصمً ِسامٛي بٌمطمٓ 

غُ/ٔثبل ٠ٚ(ٛة أثل ذٌمه إٌمٝ 453.593ضبٌر بٌمٕ(١ُ ضبٌ(بزلر بٌ ٚ ب١ٔر بٌمٟ أدٍس بلً ِ( ي ٌسبصً ِساٛي بٌمطٓ 

ب ِشمبط بٌّسمٕٕر ِمب ٔمرً  ضبٌمر بٌمٕ(م١ُ ضبٌ(بزلمر بٌ ٚ ب١ٔمر خبأمُ تسس١ٓ ظ ٚل بٌم ضر بٌف١ ٠بئ١ر ضبأم(ّبي ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ض

أمُ ِ(٠ٕٛمب ً إذ أمدٍس أ ٍمٝ ِ(م ي ٌسبصمً ِسامٛي 45ٚتش١  بٌٕمبئح إٌٝ تفٛق ِسب ر بٌ  ب مر ( ‘ 2001ٚةخ ْٚ )

أمُ بٌممٟ أ طمس بلمً ِ(م ي ٌسبصمً ِسامٛي بٌمطمٓ ) 35ٚ  25غُ/ٔثبل ِمب ٔرً  ضّسب مٟ بٌ  ب مر 554.374بٌمطٓ 

(غُ/ٔثممبل  ٍممٝ بٌمممٛبٌٟ ٠ٚ(ممٛة أممثل ذٌممه إٌممٝ ظمم ٚل بٌم ضممر ِٚسمٛب٘ممب بٌ طممٛضٟ  بٌخفممبخٟ 453.215ٚ 424.385

( أِب بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر  ىبْ ٌٙب تمحد١  ِ(ٕمٛٞ  مٟ صمفر زبصمً ِسامٛي بٌمطمٓ غُ/ٔثمبل إذ بٔمٗ 2006)

دمُ  471.220إٌمٝ  528.698ٌمطمٓ ) ِمٓ ض ٠بة) بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕمر أةٜ إٌمٝ بٔخفمبض زبصمً ِسامٛي ب

(%  ٍٝ بٌمٛبٌٟ ٠ٚ(ٛة أمثل ذٌمه إٌمٝ إْ ز٠مبة)  9.06ٚ  12.12(غُ/ٔثبل ضٕسثمٟ بٔخفبض ِم ب ٘ب ) 432.057إٌٝ 

بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر أةل إٌٝ ز٠مبة) أم  ر لم ل بٌىممً بٌم بض١مر ٍِٚمٟ  بٌّسمبِبل بٌّٛخمٛة) ٚضبٌممبٌٟ ز٠مبة) 

خممم بق خمميي ِٛأممُ بٌّٕممٛ ٚبٔخفممبض بٌّسممب١ِر بٌى١ٍممر ٌٍم ضممر خمميي ِٛأممُ بٌّٕممٛ ٚضبٌمممبٌٟ بٔخفممبض ِمبِٚممر بٌم ضممر ٌي

( . أِممب بٌممم بخً ضمم١ٓ ٔممٛل ةٌممر بٌمٕ(مم١ُ ِٚسممب بل بٌ  ب ممر وممبْ غ١مم  2007زبصممً ِساممٛي بٌمطممٓ خبأممُ ٚبٌشمم ٠فٟ  )

  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕمر ومبْ ِ(ٕٛٞ  ٟ صفر زبصً ِساٛي بٌمطٓ غُ/ٔثبل أِب بٌم بخً ض١ٓ ٔٛل ةٌر بٌمٕ(١ُ ٚبٌس
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إذ أمدً تم بخً ٔمٛل ةٌمر بٌمٕ(م١ُ ضب ِشمبط بٌّسمٕٕر ِما بٌسم  ر ‘ ِ(ٕٛٞ  مٟ صمفر زبصمً ِسامٛي بٌمطمٓ غُ/ٔثمبل 

غُ/ٔثمبل ض١ّٕمب أمدً تم بخً 563.236(وُ/أب ر أ ٍٝ ِ( ي ٌسبصمً ِسامٛي بٌمطمٓ 3.208بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر )

(ومُ /بٌسمب ر . بلمً ِ(م ي ٌسبصمً ِسامٛي 5.893ا بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر )ةٌر بٌمٕ(١ُ ضبٌ(بزلر بٌ ٚ ب١ٔر ِ

غُ/ٔثممبل . أِممب تمم بخً بٌسمم  ر بٌ(١ٍّممر ٌٍٛزمم ) بٌّى١ٕممر ِمما ِسممب بل بٌ  ب ممر وممبْ ِ(ٕممٛٞ  ممٟ صممفر 427.728بٌمطممٓ 

أمب ر ِما ِسمب ر ( وُ/    3.208زبصً ِساٛي بٌمطٓ غُ/ٔثمبل إذ أمدً تم بخً بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) ب١ٌّى١ٕمر ) 

غُ/ٔثممبل ِمب ٔممر ً ضممم بخً بٌسمم  ر بٌ(١ٍّممر ٌٍٛزمم ) 610.508أممُ أ ٍممٝ ِ(مم ي ٌسبصممً ِساممٛي بٌمطممٓ 45بٌ  ب ممر 

 395.030أُ بٌم ٞ أ طمٝ بلمً ِ(م ي ٌسبصمً ِسامٛي بٌمطمٓ 25(وُ/أب ر ِا ِسب ر بٌ  ب ر  5.893بٌّى١ٕر )    

ٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر ِٚسب بل بٌ  ب ر  ىبْ ِ(ٕٛٞ  مٟ غُ/ٔثبل . أِب بٌم بخً بٌثيدٟ ض١ٓ ٔٛل ةٌر بٌمٕ(١ُ ٚ ب

غُ/ٔثمبل  ٕم  تم بخً ةٌمر بٌمٕ(م١ُ 666.015صفر زبصً ِساٛي بٌمطمٓ غُ/ٔثمبل إذ تمُ بٌسامٛي  ٍمٝ أ ضمً ت١ٌٛفمر 

 أـــُ .    45( وُ/أب ر  ٕ  ِسب ر بٌ  ب ر   3.208ضب ِشبط بٌّسٕٕر ِا بٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر  )  

 

 االستىتبجبث وانتىصيبث : 

 تفٛق ةٌر بٌمٕ(١ُ ضب ِشبط بٌّسٕٕر ِ(٠ٕٛب ً  ٍٝ ةٌر بٌمٕ(١ُ ضبٌ(بزلر بٌ ٚ ب١ٔر  ٟ خ١ّا بٌافبل بٌّ  ٚأر . -1

‘ أمُ  مٟ ومً ِمٓ بٌٕسمثر بٌّة٠ٛمر ٌئم الق 45أمُ 35ٚأُ ِ(٠ٕٛمب  ٍمٝ ِسمب مٟ بٌ  ب مر 25تفٛق ِسب ر بٌ  ب ر  -2

 أُ  ٟ خ١ّا بٌافبل بٌّ  ٚأر .45ِسب ر بٌ  ب ر بأمٙين بٌٛلٛة . ض١ّٕب تفٛلس 

ِمبِٚمر بٌم ضمر ٌيخمم بق ‘ ز٠بة) بٌسم  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر أةٜ إٌمٝ ز٠مبة) ومً ِمٓ بٌٕسمثر بٌّة٠ٛمر ٌئم الق  -3

ِٚ( ي ِمبِٚر بٌم ضر ٌيخم بق خيي ِٛأُ بٌّٕٛ . ض١ّٕب بٔخفضس ض ٠بة) بٌس  ر بٌ(١ٍّمر ٌٍٛزم ) بٌّى١ٕمر ومً ِمٓ 

ٚخ١ّما صمفبل بٌّٕمٛ ‘ ِٚ( ي بٌّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضر خيي ِٛأُ بٌّٕمٛ ‘ بٌّسب١ِر بٌى١ٍر ٌٍم ضر ‘ ٙين بٌٛلٛة بأم

 ٚزبصً بٌمطٓ . 

تحد١  بٌم بخً ض١ٓ ٔٛل ةٌر بٌمٕ(١ُ ِٚسب ر بٌ  ب ر وبْ ِ(ٕٛٞ  ٟ وً ِٓ ِمبِٚر بٌم ضر ٌيخم بق  بٌّسمب١ِر بٌى١ٍمر  -4

ٚزْ بٌشمم(  ٚغ١مم  ِ(ٕممٛٞ  ممٟ ضم١ممر ‘  مم ة ب  مم ل بٌثّ ٠ممر ‘ ر خمميي ِٛأممُ بٌّٕممٛ بٌّسممب١ِر بٌى١ٍممر ٌٍم ضمم‘ ٌٍم ضممر 

 بٌافبل بٌّ  ٚأر . 

تحد١  بٌم بخً ض١ٓ ٔٛل ةٌر بٌمٕ(١ُ ٚبٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر وبْ ِ(ٕٛٞ  ٟ ومً ِمٓ بأممٙين بٌٛلمٛة  ِمبِٚمر  -5

زبصمً ِسامٛي بٌمطمٓ . ٚغ١م  ِ(ٕمٛٞ ’  ٚٚزْ بٌشم(‘   ة بٌدٛز بٌىٍمٟ ‘ بٌم ضر ٌيخم بق خيي ِٛأُ بٌّٕٛ 

  ٟ ضم١ر بٌافبل بٌّ  ٚأر . 

تحد١  بٌم بخً ض١ٓ ِسب ر بٌ  ب ر ٚبٌس  ر بٌ(١ٍّر ٌٍٛز ) بٌّى١ٕر وبْ ِ(ٕٛٞ  ٟ وً ِٓ بأممٙين بٌٛلمٛة  ِمبِٚمر  -6

 مٟ بٌم ضر ٌيخم بق خيي ِٛأُ بٌّٕٛ   ة بٌدٛز بٌىٍمٟ  ٚزْ بٌشم(  ٚزبصمً ِسامٛي بٌمطمٓ . ٚغ١م  ِ(ٕمٛٞ 

 ضم١ر بٌافبل بٌّ  ٚأر . 

تممحد١  بٌممم بخً ضمم١ٓ ٔممٛل ةٌممر بٌمٕ(مم١ُ ٚبٌسمم  ر بٌ(١ٍّممر ٌٍٛزمم ) بٌّى١ٕممر ِٚسممب بل بٌ  ب ممر وممبْ ِ(ٕممٛٞ  ممٟ وممً ِممٓ  -7

زبصممً ‘ ٚزْ بٌشمم(  ‘  مم ة ب  م ل بٌثّ ٠ممر ‘  مم ة بٌدمٛز بٌىٍممٟ ‘ ِمبِٚمر بٌم ضممر ٌيخممم بق خميي ِٛأممُ بٌّٕممٛ 

 بٌافبل بٌّ  ٚأر . ٚغ١  ِ(ٕٛٞ  ٟ ضم١ر‘ ِساٛي بٌمطٓ 

 

 انتىصيبث :

بأم(ّبي ةٌر بٌمٕ(١ُ ضب ِشبط بٌّسٕٕر ذ طبئٙب أ ضً ِات بل أةب  ٚصفبل  ١ ٠بئ١ر ٌٍم ضر ٚصمفبل ّٔمٛ ٌسبصمً  -1

 بٌمطٓ . 

أُ ذ طبئٙب أ ضً صمفبل  ١ ٠بئ١مر ٌٍم ضمر ٚصمفبل 45وُ/أب ر ِٚسب ر بٌ  ب ر   3.208ب مّبة بٌس  ر ب ٌٚٝ  -2

 مطٓ .    ّٔٛ ٌسبصً بٌ

 

 

 بٌّاــــــــبة :
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خبِ(ممر بٌّٛصممً  ٚزب ) بٌم(ٍمم١ُ  .ِ(مم بل ت١ٙةممر بٌم ضممر   ةب  بٌىمممل ٌٍطثب ممر ٚبٌٕشمم   . 1990بٌثٕممـب        ٠مم   ِممٛ 

   .بٌ( بق .بٌ(بٌٟ ٚبٌثسا بٌ(ٍّٟ 

 ) ٚبٌسممم  ر بٌ(١ٍّمممر ٌٍٛزممم " تحد١  ٔٛل بٌّس بس   2007‘ خبأُ    ٍٟ زس١ٓ   صبٌر وبظُ  ٍٛبْ بٌش ٠فٟ 

ب ةب  ٚصفبل بٌم ضر بٌف١ ٠بئ١مر " ِدٍمر خبِ(مر ضبضمً    بٌّى١ٕر  ٕ  ِسم١٠ٛٓ ِٓ بٌ طٛضر  ٟ ض(ؤ ِات بل 

 .  2  بٌ( ة  14بٌّدٍ  

" تممحد١  ٔوممُ ِخمٍفممر ِممٓ بٌس بدممر   2001خبأممُ    ثمم  بٌمم زبق  ثمم  بٌٍط١ممف     ٠مم  ِد١مم   ثمم    زٍّممٟ زبِمم  خضمم١  

ٌٍم ضر ٚبٔمبج ٔثمبل بٌثمبلي    ٚلمبئا بٌّماتّ  بٌ  ب مٟ بٌ(ٍّمٟ  ١ ٠بئ١رٚأضب ر خً بٌسٕطر  ٍٝ ض(ؤ بٌافبل بٌف

 خبِ(ر خ ش . –بٌ بضا 

" بخم١ب  بالل ٚب ّبق ِخمٍفر ِٓ بٌس بدر  ٍٝ ّٔٛ بٌٕثمبل   1996خبأُ    ث  بٌ زبق  ث  بٌٍط١ف     ٠  ِد١   ث   

   ٚلبئا بٌّاتّ  بٌ(ٍّٟ بٌخبِ  ٌٍم(١ٍُ بٌممٕٟ . ضغ بة . 

ٔوُ بٌ ٞ ِٚ( بل بٌس بدمر  تحد١  ض(ؤ  2006 ث  بٌ زبق  ث  بٌٍط١ف وّبي ِسسٓ بٌم بز  ِٛ ك أ(١   خبأُ  

 بال١ٌٚر ٚتى ب  بٌمٕ(١ُ  ٟ ض(ؤ بٌافبل بٌف١ ٠بئ١ر ٌٍم ضر ٚبٔمبج ِساٛي بٌ  ) بٌاف ب  . 

 .و١ٍممر بٌ  ب ممر  .بٌممم ِ   تحد١  ِسب بل بٌ  ب ر ِٚٛب ١ ٘ب  ٟ ّٔٛ ٚزبصً  . 2006بٌخفبخٟ   وبًِ ِسّ  

 .   38 : ِدٍ  2بٌ( ة ‘ ِدٍر بٌ(ٍَٛ بٌ  ب ١ر  .خبِ(ر ضغ بة 

. تحد١  ِسب بل بٌ  ب ر  ٍٝ صفبل بٌّٕٛ ٚبٌغٍر ِٚىٛٔبتٙمب ٌّسامٛي بٌمطمٓ .    2007بٌخبت(ر    ٠ٚ  ِسّ  أبٌُ 

   ْ .  –ٔبص  ٌٍ(ٍَٛ بٌ  ب ١ر  و١ٍر  –لسُ بٌّسبص١ً بٌسم١ٍر  – أبٌر ِبخسم١  

. تطث١مبل  ٟ تام١ُّ ٚتس١ٍمً بٌمدمب ن. ةب  بٌسىّمر . ضغم بة  ٚزب )  1990ٛوٟ   ِ زس ِد١  ٚو ٠ّر ِسّ  . بٌسب٘

 بٌم(١ٍُ بٌ(بٌٟ ٚبٌثسا بٌ(ٍّٟ . 

ِمب ٔر ض١ٓ تحد١  بٌّس بد١ٓ بٌّط زٟ ٚبٌم صٟ ضح ّبق ِخمٍفر ٚضسم ل ِخمٍفمر  2008بٌش ٠فٟ   صبٌر وبظُ  ٍٛبْ 
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