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 ض :ـانًهخ

ر الشرااْيخ ًا  ذّيخ  ىذه رم إعزاء  ك  ة ْيخ ال  ٌي غبم يخ الل ي  ثالدراطخ فِي حؽيد ؽلٌي

ً لييي   (4002/4002ً  4002/4002فْصيييو  ً لييي  سييي ك مٌطيييلْ  سرااْييْي   

ك  ًإربؽْييخ  الشيي ْزثيييدد اراطييخ  رييضصْز رعييب ػ الززثييخ ا يَي  ليٌي ًإ زبعْييخ مؾصيٌي

. ؽْيش ريم إايداا ريزثزْ   اد ةضيبفزْ  ميز  زْي    فِي الززثيخ ًالنجيبدانصز النْززًعْ

لزلضو مظزٌّْ  م  رعب ػ  الززثخ  ًليذا الغزض رم رغيْش  قطبايبد رزثيخ ثبطيزيدار 

ار رم ِي 52طم ًقطز ااس ِي 20ح بثْت ث طزْكْخ ثطٌك  طيم. ريم اسزْيبر رزثيخ  اد قٌي

عم/طيم5.7ً  5.2لكضبفيخ الابىزّيخ ىليب  اد مظزٌّ  مي  اغلِْ 
3
ً صي س مظيزٌّبد   

ةغم/ىكزييبر ً  542ميز  ييخ ميي  انصييز النْزييزًعْ   ًىيِي   ضيي ز ثدً  إظييبفخ(   

اشزل ذ  الدراطخ ا َ قْبص حغٌاك النجبربد ثشكو حطيجٌاِ  رظيغْو ةغم/ىكزبر. 420

ر الظيينبثو ً قْييبص ًس  الغييذًر لب   ًس  اييدا الظيينبثو سيي ك فزييزح نييٌي ًس     الظيْي

لب  ٌةالؾجييالظيينبثو ً ًس   ٍ النْزييزًعْ  فيِي  الززثييخ ًالظيْي . ةييذل  رييم رلييدّز مؾزيٌي

حنيزد النزبئظ ا و ال ٌّعد رضصْز م نٌُ لشّباح ةضبفيخ الززثيخ  ثغيط النايز ًالغذًر.  

لب  ًًس   ثْنليب ٌّعيد فزقيب م نٌّييب  الغيذًر اي  مظيزٌٍ الزظيلْد( ا َي ةيو ًس  الظيْي

ك فِي ةي  اللٌطيلْ .  للْم ةو م  غٌك النجبد ًايدا الظينبثو ًةيذل  إ زبعْيخ  اللؾصٌي

عم/طيم5.2لززثيخ  مي  ا% ثشّباح ةضبفخ 7  ؾٌ فلد قو ادا الظنبثو  
3
عم/طيم5.7إلَي  

3
 

% فيِي اللٌطييم الضييب ِ.  ثبللضييو فلييد ا ي عييذ إ زبعْييخ 52   ؾيٌيفيِي اللٌطييم ا ًك ً 

%  فِ اللٌطم ا ًك ًالضيب ِ ا َي الززرْيت ميا سّيباح 44%  40ًاللؾصٌك ؽٌالِ 

ُ لشّييباح م ييدك الابىزّييخ. ةييذل   ةضبفييخ الززثييخ حنيييزد النزييبئظ ح  ىنييبر رييضصْز م نيٌي

الزظيييلْد  ثغيييط النايييز اييي  مظيييزٌٍ الزعيييب ػ ( ا ييَي علْيييا الصييي بد اليعيييزّخ 

لب  ل لٌطيلْ    ؾٌي  ل لؾصٌك  فلد ساا  ًاإل زبعْخ %  20%  40ًمزٌطػ ًس  الظْي

ة  ًح  مزٌطيػ ًس  ةغم/ىكزيبر  ا َي الززرْيت 420ً 542م دك رظيلْد اند    الؾجٌي
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حّعيب ًعيد ا َي الززرْيت.   الل يدلْ  مي  الزظيلْد% اند ىيذّ  38%   49ًساا  ؾٌ 

لب  ح   ٍ النْزييزًعْ  فيِي الززثييخ ًالغييذًر ًالظيْي فيِي  الززثييخ ا ةجييز ةضبفييخ   حةجييزمؾزيٌي

% ا ييَي 52% 7ً%  45 ثغيييط النايييز اييي  مظيييزٌّبد الزظيييلْد( ثشّيييباح قيييدرىب 

ح   حّعييب ثْنييذ النزييبئظ  ززثييخ ا قييو ةضبفييخ.الززرْييت  ةلزٌطييػ ل لٌطييلْ  ملبر ييخ مييا ال

لب  ميي  النْزييزًعْ   ٍ الززثييخ ًالغييذًر ًالظيْي سّييباح م نٌّييخ ثشّييباح م ييدك  ساامؾزيٌي

ًعيد ح   ظيجخ النْزيزًعْ  فِي الززثيخ ساا ؽْيش  الزظلْد ًح   ل  ّزكزر فِ اللٌطيلْ 

 420% ميا م يدك الزظيلْد 29ةغم/ىكزيبر ً ؾٌي  542%  ما م دك الزظلْد 20 ؾٌ 

رٌضيِي ىييذه الدراطييخ ثضىلْييخ  اسزْييبر  اييم الؾييزس ًالغييزار الشراايِي ةغم/ىكزييبر. 

رؾيذ اللنبطت اند ريْئخ  الؾلو  ل ؾصٌك ا َ اللدر ا مضو م  رعيب ػ الززثيخ ًح يو 

ةغيم  ْزيزًعْ  /ىكزيبر  542نزًد مشبثيخ لييذه الدراطيخ  فه يو ّلزيزػ م يدك رظيلْد 

عم/طيم5.2 ػ ال ّشّد اي  ٌّرّب/ ىكزبر( ا َ مظزٌٍ رعب 470 رلزّجب  
3
ك   ل ؾصٌي

 .   الش ْزلؾصٌك ل ؽجٌة ْخ ا َ حفعو إ زبع

 خ :ـــــــذيـــــيق
حضجؾذ إ عغبغْخ الززثخ فِ الؾلٌك الشرااْيخ مشيك خ  اد اىزليبر ًاطيا سبضيخ فِي 

اطزيدار اللْكنخ الشرااْيخ الؾدّضيخ ًميب  اللشارع  اد النابر اللْكنِ اللزكبمو. ؽْش ح 

آالد ًؽداد اللدرح اللشراْيخ  الليز  يخ  مضيو الغيزاراد  الشرااْيخ  ًّز  ق ثيب م  

  ّييياُ إليَي رعييب ػ الززثييخ  ا ًسا اللز ييداح  ا صلييبك اد اللييدراد ً الل ؾلييخ ثيييب 

  Kooistra and).ةليب حصجززيو ةضْيز مي  الدراطيبد اللزلدميخ حصنيبء ال ليو ا ْييب   الشرااْخ

Tovy, 1994;  Alakukku et al., 2003 and Rosenberg,  1964)   إال ح يو حؽْب يب  قيد ال

ّكٌ  ىنبر مٌائلخ ثْي  الغيزار ًآليخ ثشيكو حمضيو ل يدح اازجيبراد ًثبلزيبلِ فيه  اللْيبر 

ثج ط ال ل ْبد الشرااْيخ فِي نيزًد حقيو مي  الايزًد اللض َي قيد ّيياُ إلَي ةيجض 

اب الززثيخ اللي ل ززثخ  ْز مز ٌة فْيو إ  ز  يخ. ًثبلزيبلِ ؽيدًس ر يب ةجْيز فِي  سٌي

الززثييخ ميي  اللشييبةو  اد ا ىلْييخ ا يَي مظييزٌٍ ال ييبلم فيِي الشرااييخ  نييبىزح رعييب ػ

لب ح  ىيذه الايبىزح ر زجيز مي    .(Soane and van Ouwerkerk, 1994)الؾدّضيخ    ال طْي

ال ل ْييبد الل لييدح الزيِي رزييداسو فْيييب اٌامييو مز ييداح رز  ييق ثصيي بد الززثييخ ال ْشّبئْييخ 

  ال ٌاميييو الجْئْيييخ الليز  يييخ ةبللنيييبؿ ً ح اليييخ الؾزاصيييخ ًالكْلبًّيييخ ًالؾٌّْيييخ ًةيييذل

 Boone and Veen, 1994) Gupta and ًم يبم د الززثيخ الليز  يخ ًالنجيبد الليشرًع

Raper, 1994; Stepniewski et al., 1994 and لليد حاٍ اطيزيدار الغيزاراد ًالل يداد .)

ا ميز اليذُ ّين كض  الشرااْيخ ثشيكو ةضْيب فِي الشراايخ الللْكنيخ إلَي ظيغػ الززثيخ 

 ٌّْييخ الليز  ييخ الزيِي رؾييدس ثييداس يبثشييكو ةجْييز ا يَي سصييبئ  الززثييخ ًال ل ْييبد الؾ

ؽبلييخ  الزعييب ػ فيِي الززثييخ ميي  حىييم ال ٌامييو الزيِي رؾييدا ثشييكو ةجْييز غجْ ييخ ح   ؽْييش
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ال  قييخ ثيْي  الززثييخ ًاللييبء ًالزيِي ثييدًرىب ريييصز ا يَي  ليٌي النجييبد اللييشرًع. فلييد ثْنييذ 

م  ؽزةخ الليبء فِي قطيبع  الظبثلخ ح  رعب ػ الززثخ الشرااْخ ّؾدةضْز م  الدراطبد 

الد ال نبضييز .   (Horton et al. 1994)الززثييخ  ًىييذا ثطجْ ييخ الؾييبك  ّيييصز ا يَي رؾيٌي

الغذائْخ  ا طلدح( ًؽزةزيب فِ الززثخ ًالزِ مي  حىلييب انصيز النْزيزًعْ  ًرؾٌالريو 

  . Brussaard and van Faassen (1994) الليز  ييخ فيِي قطييبع الززثييخ ةلييب حشييبر إليَي  ليي 

ًالزِي ر زجيز  الابىزّيخ سّيباح ةضبفيخ الززثيخ ح  إلَي   Kemper et al. (1971)حّعب حشيبر 

ميدٍ ّييصز ا َي ؽزةيخ ال نبضيز الغذائْيخ فِي الززثيخ ً  حؽد ميشزاد رعب ػ الززثيخ 

يب  رعييب طا ي ييبض مظييزٌٍ ريٌّييخ الززثييخ ثظييجت   فييه حّعييب   .منيييب نجييبداطييز باح ال

رح  إلَ ا ي بض  ياُ ّ ّخ إلَي الصٌي رح ال عٌي فِ رؾٌك ال نبضز الغذائْيخ مي  الصٌي

 اال عيغبغ  ل نجيبد  ةيذل  فيه ًمب ّززرت ا َ  ل  م  إربؽْيخ ىيذه ال نبضيز الل د ْخ 

مليب ّل يو مي   لٌي ةجز فِي اسزيزاا الغيذًر ل ززثيخ حض ٌثخ ّياُ إلَ  ززثخ قد ال بلِ ل

ك إ زبعْيخ ّن كض ط جب  ا َي الغذًر ً     (Grable, 1971 and El-banna, 1990).  اللؾصٌي

م  عيخ حسيزٍ فيه  اطيزيدار غيزا ؽيزس منبطيجخ حصنيبء ريْئيخ الززثيخ  ل شراايخ ّ ليو 

ؽبلييخ  ّؾظيي  ىييذا ميي  شييب و مظييبمْزيب   ًسّييباح  ةضبفزيييبس ييط  الززثييخ ًا يَي ر كْيي   

فعييو ل نجييبد ً ليٌي ح ًّ طيِي اسزييزاا حةجييز ل غييذًر سبضييخ ةضبفزيييب ال ْشّبئْييخ الززثييخ 

.(Ross, 1986 ;  Barbosa et al. 1989 and Ibrahim et al.  2004)      فِي اراطيخ قيبر ثييب

Filipovic et al. (2006)   لل زفخ رضصْز  ام ميز  خ م  الؾزاصيخ  ا َي إ عيغبغْخ الززثيخ

عم/طيم5.2ًإ زبعْخ اللؾصٌك    ًعدًا ح  سّباح الكضبفيخ الابىزّيخ ل ززثيخ اي   
3
فِي  

و  خ اللؾزًصييخ ميي  الززثييخالطجليي ر اللؾبضيْي ّكيٌي  ليييب رييضصْز طيي جِ ا يَي  ليٌي ًرطيٌي

    الشرااْخ.  

ء مييب رعييب ػ الززثييخ ا يَي  ليٌي   رييضصْزاراطييخ   إليَي  الجؾييشيييدد ىييذا ّرلييدر  فيِي ظيٌي

رؾيذ  ًالنجيبد ربؽْخ انصز النْززًعْ   فِي الززثيخإًمدٍ   الش ْزمؾصٌك ًإ زبعْخ 

 .ٌاّخْخ الظ نزًد ًاؽخ ا ؽظبء فِ اللل كخ ال زث
 

 انًىاد  وانطزق :  
إاييداا رييزثزْ   اد ةضييبفزْ  ميز  زيْي  لزلضييو مظييزٌّْ  ميي   اازلييدد ىييذه الدراطييخ ا يَي

ك  ًليذا الغزض رم رغيْش  الزعب ػ  قطبايبد رزثيخ ثبطيزيدار ح بثْيت ث طيزْكْخ ثطٌي

ار رم ِي غلِْي  اد (. 5 ضٌرح  طم52طم ًقطز ااس ِ 80 ريم اسزْيبر رزثيخ  اد قٌي

عم/طيم5.7ً  5.2م  الكضبفخ الابىزّيخ ىليب  مظزٌّ 
3
  D1 ًD2  )ِال ؽْيش ا َي الزٌي

ار فِي الؾليو م الكضبفيخ الابىزّيخ ل زيزة س ْ يخ اللٌي  اليبشيم  ح  ىذه اللْم رلضيو  بليت قْي

(. ا َ ةو قْلخ م   الكضبفخ الابىزّخ  رم اسزجيبر صي س مظيزٌّبد مي  4007ًاللدّنِ 

شيي ْز ةظييلبا ةْلييبًُ ًىيِي   ضيي ز ثدً  ( اللعييبد ل urea, 46% Nالنْزييزًعْ   
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فِي ريم رليدّزىب  ل ززثخ الكضبفخ الابىزّخ ةغم/ىكزبر. 420ةغم/ىكزبر ً  542إظبفخ(   

ة( ًًس  الززثيخ ة  ا  جٌي    الل لو ً ل  ثل  ٌمْخ  ة  م  ؽغم قطبع الززثخ اللط ٌي

ك ل ززثخ م  ٌر ًةذل   ؽْش ح  قْلخ  الكضبفخ الابىزّخ ة ًمًقطيز غٌي نيو ّلكي  ا  جٌي

ال  قيخ الزبلْيخ ا َ  حطبص  الللززؽخ الكضبفخقْلخ  ؽظبة ًس  الززثخ اللط ٌة لْ طِ 

(Marshall and Holmes, 1988)    

 (8)   حجى انتزثخ  ÷انكثبفخ انظبهزَخ = وسٌ انتزثخ 

ة الززثييخ ا يَي مزاؽييو ًحؽْب ييب مييا قييدر م يْي  ميي  الكييجض  رييم ر جئييخ الززثييخ  ااسييو ح جيٌي

ة ميي  الكضبفييخ الابىزّييخ. ًثشييكو مزغييب ض ؽ ك  ل لظييزٌٍ اللط يٌي رييم رن ْييذ زيَي الٌضيٌي

ر الشرااْييخ ًا  ذّييخ ار ة ْييخ ال  يٌي ثللييز عبم ييخ الل يي  فْصييو  الزغزثييخ فيِي ؽلييو ثغيٌي

  .(4002/4002ً  4002/4002ً ليي  سيي ك مٌطييلْ  سرااْيْي    ثٌاؽييخ ا ؽظييبء

 Factorial)ائْخ ال شٌي ةبم يخ  قطبايبدايبم ِ فِي  رم رٌسّا ح بثْت الززثخ رؾذ رصلْم

in randomized complete block design)  ال بميييو ا ًك ؽْيييش ح  الكضبفيييخ رلضيييو

. ريم رضجْيذ ىيذه ا  بثْيت  قطبايبد الززثيخ( ل بميو الضيب ِاًمظزٌّبد النْززًعْ  رلضيو 

ا يَي غبًلييخ  اد قباييدح مزر  ييخ ايي  طييطؼ ا رض رظييلؼ ثزصييزّب اللييبء الؾييز ميي  

ة ؽْييش ٌّعييد ميييز اض ( حطيي و ةييو ح جيٌي ارّز  حؽيٌي ط لغلييا  الصييزد منييو إليَي قيٌي

قْلزيييب  مييي  الكضبفيييخ الابىزّيييخ ل ززثيييخ  ًا ييَي  لييي  فليييد اشيييزل ذ  الدراطيييخ الزغلْيييا. 

ثيض س مكيزراد لْصيجؼ   ص س مظزٌّبد  ميز  خ م  انصز النْززًعْ ً اللدرًطخ 

ك .  م بم يييخ 58ال ييدا اإلعليييبلِ  رؾيييذ  ضييينب عظيييزٌ(  الشيي ْزرييم سراايييخ مؾصييٌي

الليز  خ ًمزبث خ اللؾصٌك ثغلْيا الل يبم د الشرااْيخ ال سميخ مي   رُ الل بم د 

  (.4002 ًسارح الشراايخ ً اللْييبه الزغزثيخ مٌطيلِ مجْيد ًسي د  لي  سي ك رع  ً

 مظلْبد الل بم د الليز  خ رم ر زّ يب ةبلزبلِ 

    يستىَبد تضبغط انتزثخ

D1 = 1.4 gm/cm
3
   الززثخ ا قو ةضبفخ(  

D2 = 1.7 gm/cm
3
   الززثخ ا ةضز ةضبفخ(  

 يستىَبد انتسًُذ ثبنُُتزوجٍُ :

0 N  = ثدً  رظلْد 

125 N = 542 ةغم  ْززًعْ /ىكزبر   

250 N = 420 ةغم  ْززًعْ /ىكزبر  
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 تجٍُ تزتُت قطبػبد انتزثخ انًخظظخ  نشراػخ انًحظىل  .(8طىرح )

 

 انقُبسبد :  
 رِ  ٓا زغزثخ رمس ك مدح ال

  اك  قْبص حغٌاك النجبربد ثشيكو حطيجٌاِحسذ  لٌ النجبد ًمزبث خ ثل يدك سليض حغٌي

 لكو مكزر.

  الظنبثو. ًغزاس ك فززح نيٌر رظغْو ادا الظنبثو 

 ك  فِ  يبّخ اللٌطم لب ً لي  ثلطيا  ؾصيباالريم  ً عيظ اللؾصٌي مي  ا طي و   الظْي

ًس  للْبطيبد الزبلْيخ لكيو م بم يخ  حسيذ اا َ ططؼ الززثخ فِ ا  جٌة ًم  مجبشزح 

 .  الؾجٌة  ًس  الظنبثو ًس  الظْلب 

 )ع الغيذرُ ثضةل يو مي   وًفصي  رم ر زّغ الززثخ م  ةو ح جٌة  قطبع رزثيخ اللغلٌي

 .(4 ضٌرح  الززثخ ًقْبص ًس  الغذًر

  النْزييزًعْ  فيِي ٍ لب  ًالغييذًر. ةيي  ميي  رييم رلييدّز مؾزيٌي حّعييب رييم رؾ ْييو  الظيْي

رليدّز النْزيزًعْ   ريمالنْزيزًعْ .  ًرلدّز مؾزٌاىب م   ع الززثخالنْززًعْ  فِ قطب

سِ   ,.Page et alؽظيت الطزّلييخ اللشيبر إلْيييب فِي  (Buchi)ريم ثبطييزيدار عييبس ثيٌي

1982). ) 
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انتزثخ ثؼذ تفزَغهب  يٍ كم أَجىة نفظم انجذور و تقذَز يحتىي  قطبع تىضح  .(3طىرح )

 انُُتزوجٍُ
 

  انتحهُم اإلحظبئٍ

( ل زغيبرة ال بم ْيخ ANOVم إعزاء الزؾ ْو اإلؽصبئِ ل جْب بد ثنايبر رؾ ْيو الزجيبّ   ر

ائْخ  ً صي س مكيزراد ًفليب لي     Gomez and Gomez (1984)فِ قطبابد ةبم يخ ال شٌي

(  ًريم SAS, 2001ً لي  ثبطيزيدار الؾبطيت آلِي ًثز يبمظ  ايم الزؾ ْيو اإلؽصيبئِ  

ُ الل دليخ مي  قجيو ملبر خ ال زًا ثْي  مزٌطيطبد الل يبم  د ثطزّليخ حقيو فيزا م نٌي
.(Waller and Duncan, 1969) 

 

 :خــــــــج وانًُبقشـــــــانُتبئ

 انًحظىل : ( تطىر ًَى8) 

ر  ليٌي النجييبد سيي ك مٌطييم الشرااييخ5شييكو   انييد  ر(4002-4002  ( ٌّظييؼ رطيٌي

عم/طم5.7ً  5.2مظزٌّبد رعب ػ الززثخ رؾذ الدراطخ  
3

كو ( ؽْش ّزعيؼ مي  الشي

ل بم ييخ الفزييزح النلٌي فيِي  % سيي ك 50النجييبد  ؾٌي فِي  ليٌي  مزٌطييطخ  ح  ىنيبر سّييباح

 ا ةجيز رعيب طب (. ىيذه النزْغيخ الضب ْيخ  ا قو رعيب طب ( ملبر يخ ميا الل بم يخ  ا ًلَ 

ةيذل  ّظيزنزظ . (Boone and Veen 1994 and Voorhees  1986) مب حشبر إلْيو رزٌافق ما 
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حطبثْا مي  الشراايخ ًلليدح  2عو رطجْق الزظلْد فِ ال ززح ث د م  الشكو رثلب م  ا ف

ا فيِي  ليٌي النجييبد فيِي ىييذه ال زييزح ًالزيِي ريييصز فيِي اإل زييبط  ص صييخ حطييبثْا لز ييباُ الزةيٌي

ميسزا .  قد ّزط ت ا مز فِ ىذه الؾبلخ إايباح رٌسّيا عزايخ الزظيلْد اللعيبد ل نجيبد 

  ا َ حةضز م  مزح .

ر  52اا الظنبثو س ك فززح غزا الظنبثو   رلزّجيب  ( ّجْ  الزطٌر فِ حاد4شكو   مي  ٌّي

الشيكو  ّ ؽي  مي  . اللٌطيم ضس ك    (  ًا قزيب ثزعب ػ الززثخثداّخ غزا الظنبثو

 مب ّليبرة مي   ح  ّزجْ  ةلب  حصنبء فززح النلٌ  سّباح رعب ػ الززثخ ّل و ادا الظنبثو ح 

ا قو رعيب طب  فِي سمي  حثكيز مي   لظنبثو قد ؽدس فِ الل بم خا لٌ م   % 20م دك 

ك فيِي الل  بم ييخ ا ًليَي الل بم ييخ ا ةضييز رعييب طب    ملييب ّ نيِي طييزاخ  عييظ اللؾصيٌي

م  عييخ حسيزٍ  . (Barbosa et al. 1989 and Ibrahim et al.  2004 )ًرثلب إ زبعب  حمْش   

ُ طي جِ  فه  رعب ػ الززثخ ثشّباح ةضبفزيب الابىزّيخ رل يو ريٌّيخ الززثيخ ًىيذه لييب ريضصز

 .( Johan, 1999 )ا َ ًنبئب الغذًر ً لٌ النجبد ًإربؽْخ ال نبضز الغذائْخ ةلب حشبر
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 (.3332/3332)خالل يىسى  ًَى انُجبد ػُذ يستىَبد يختهفخ يٍ تضبغط انتزثخ تطىر .(8شكم )
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  تطىر أػذاد انسُبثم خالل فتزح انطزد ػُذ يستىَبد يختهفخ يٍ تضبغط انتزثخ .(3شكم )

 (.3332/ 3332)خالل يىسى 

 

 ( طفبد انًُى: 3)

  (( ّجْ  رضصْز ةو م  رعب ػ الززثخ  الكضبفخ الابىزّيخ ل ززثيخ رؾيذ الدراطيخ5عدًك  

ا يَي ةييو ميي  الصيي بد    (ًم ييدالد الزظييلْد  مظييزٌّبد النْزييزًعْ  اللعييبد ل ززثييخ

لب   ً ك النجيييبد   ايييدا الظييينبثو   ًس  الظييْي ك   غييٌي س  اليعيييزّخ ًإ زيييبط اللؾصييٌي

ُ لشّييباح ةضبفييخ  ا رييضصْز م نٌي ة(. ىيذا الغييدًك ٌّظيؼ اييدر ًعٌي الغيذًر ًًس  الؾجيٌي

لب  ًًس  مي  الززثخ الابىزّخ  ثغط الناز ا  مظزٌٍ الزظلْد( ا َ ةيو  ًس  الظْي

ك النجييبد ًاييدا الظيينبثو  م ةييو ميي  غيٌي ع الغييذرُ ثْنلييب ٌّعييد فزقييب م نٌّييب  لليْي اللغليٌي

الِ ًةذل  إ زبعْخ اللؾصٌك فِ ة  اللٌطلْ % ثشّيباح 7 .  فلد قو ادا الظينبثو  ؽٌي

عم/طم5.2الكضبفخ الابىزّخ ل ززثخ  م  
3
عم/طيم5.7إلَ  

3
الِ    فِي اللٌطيم ا ًك ً ؽٌي

الِ 52 ك ؽيٌي %  40% فيِي اللٌطييم الضييب ِ.  ثبللضييو فلييد ا ي عييذ إ زبعْييخ اللؾصيٌي

ىيذه خ. ميا سّيباح ةضبفيخ الززثيخ الابىزّي الزٌالِ%  فِ اللٌطم ا ًك ًالضب ِ ا َ 44ً

ؽْيييش ًعيييدًا ح  حا ييَي إ زبعْيييخ   Butorac, et al.(1992)) النزيييبئظ حّعيييب رز يييق ميييا 

ك الييذرح انييدمب ةييب  مزٌطييػ الكضبفييخ الابىزّييخ ل ززثييخ  عم/طييم5.2للؾصيٌي
3
   ثْنلييب  

عم/طييم5.2ا ي عييذ  اإل زبعْييخ انييدمب ةب ييذ الكضبفييخ الابىزّييخ 
3
ّلكيي  إرعييبع ىييذه . 

 ا مز الذُ  ّياُ  ًرلبطكيب سّباح  رعب ػ الززثخ  النزبئظ إلَ ح  سّباح الكضبفخ ر نِ
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 Horton et al. 1994 and Johan).  لؾيد مي   لٌي الغيذًراإلَي ا ي يبض ريٌّيخ الززثيخ ً

إابقيخ ؽزةيخ ال نبضيز ّيياُ إلَي  م  عيخ حسزٍ فه   سّيباح  رعيب ػ الززثيخ  (1999

ا َ الصٌرح الل د ْخ ًملدرح النجبد ا َي امزصيبب ىيذه  الغذائْخ  فِ الززثخ ًرؾٌليب

ك  ال نبضييز ًثبلزييبلِ ّيين كض طيي جب  ا يَي   ;Grable, 1971).اللييدرح اإل زبعْييخ ل لؾصيٌي

Voorhees, 1986 and Boone  and Veen, 1994)   ىيذا ّ نِي حىلْيخ إرجيبع  ايبر اليدميخ

 فلد  ٌه ة  مي  بىزّخ ليب  اللدر ا مضو م  الكضبفخ الا ا َ ًالؾصٌكاللنبطجخ ل ززثخ 

.( Awad, 1996 and Haikel, 2001)   ا َ ح  إ زبعْخ اللؾصٌك ر زلد ثشيكو ةجْيز ا َي

   زقد الجذرح قجو الشرااخ.  ابر إاداا م

م  الغدًك الظبثق حّعب ّايز ح  مظزٌّبد النْزيزًعْ  اللعيبد  ثغيط النايز اي  

ُ ا َي علْيا  الصي بد اليعيزّخ ًاإل زبعْيخ مظزٌٍ رعب ػ الززثيخ( لييب ريضصْز م نٌي

ل لؾصٌك ما م ؽاخ ح  قْم ىذه الص بد علْ يب قد سااد م نٌّب  ما سّيباح مظيزٌٍ  

ثضسذ حىم ض زْ  ليليب ا قيخ   النززًعْ  اللعبد ل ززثخ فِ ة  اللٌطلْ  الشرااْْ 

ة  ك ؽجٌي لب ( حً مؾصٌي ك ا يب  ًس  الظْي ك إميب مؾصٌي مجبشزح ثبطيزيدار اللؾصٌي

% انيد مظيزٌٍ 40   غد ح  مزٌطػ ًس  الظْلب  ل لٌطلْ  ساا  ؾٌ  ًس  الؾجٌة(

ةغم/ىكزييبر. ةييذل   420% انييد مظييزٌٍ 20ةغم/ىكزييبر ً  ؾيٌي 542ميي  النْزييزًعْ  

ة ل لٌطيييييلْ  ساا  ؾييييٌي انيييييد مظيييييزٌٍ مييييي   %49 غيييييد ح  مزٌطيييييػ ًس  الؾجييييٌي

ةغم/ىكزبر ملبر خ ميا ايدر  420% اند مظزٌٍ 38ةغم/ىكزبر ً ؾ542ٌالنْززًعْ 

ك   زغيذ ثشّيباح   ْدالزظل ملب ّ نِ  لٌا  سعزّب  حةضيز ًمي  صيم إ زبعْيخ حةجيز ل لؾصٌي

الزظييلْد النْززًعْنيِي ؽْييش ح  انصييز النْزييزًعْ  ّشّييد ميي  النليٌي اليعييزُ ل نجييبد 

  (El-Leithi et al. 1996 and Abd El-Hameed, 2004).ًّن كض  ل  ا َ اإل زبعْخ
 

 ( يحتىي انُتزوجٍُ فٍ انتزثخ انُجبد: 0)
رضصْز رعب ػ الززثخ  ًم يدك  النْزيزًعْ  اللعيبد ا َي إلَ ( 4ًك  رشْز ثْب بد عد

ك سيي ك اللٌطييلْ   إربؽْييخ انصييز النْزييزًعْ  فيِي الززثييخ ًالظييبا ًالغييذر ل لؾصيٌي

ٍ النْزييزًعْ  فيِي الززثييخ ًالغييذًر  الييشرااْْ . ميي  الغييدًك ّلكيي  م ؽاييخ ح  مؾزيٌي

غيط النايز اي  مظيزٌّبد الزظيلْد( ثشّيباح ةجز  فِ  الززثخ ا ةجيز ةضبفيخ  ثحًالظْلب  

% ا يَي الززرْييت  ةلزٌطييػ ل لٌطييلْ  الييشرااْْ  52% 7ً%  45م نٌّييخ  قييدرىب 

ملبر خ ما الززثخ ا قو ةضبفيخ. ّلكي  ح  ّ يشٍ  لي  إلَي مؾدًاّيخ ؽزةيخ ال نصيز فِي 

الززثخ اللزعب طخ ًثبلزبلِ سّباح رزةْشه فِ الززثخ ًعذًر النجبد ًرٌفزه ثشيكو حةجيز 

ك ال نصيز ف ِ الظْلب . ًلك  رعب ػ الززثخ قيد ّييصز ثشيكو ةجْيز ا َي ا ي يبض رؾٌي

م  الصٌرح ال عٌّخ إلَ الصٌرح الل د ْخ ًادر اطز باح النجيبد منيو ثشيكو ةيبفِ ةليب 

 .   ثبللضو ّجْ  (Grable, 1971 and Brussaard and van Faassen, 1994)حشبر إلَ  ل  



 

 

 

 

 

 

 

                                                  J. Product. & Dev., 14(3),: 2009                                       533 

نظبهزَخ ويستىَبد انُتزوجٍُ ػهً يحتىي انتزثخ وانسبق وانجذر (: تأثُز كثبفخ انتزثخ ا3جذول )

 (.3332/3332و  3332/3332ُتزوجٍُ خالل يىسًٍ )ُيٍ ان

 انًؼبيهخ

 )%( انُسجخ انًئىَخ نهُتزوجٍُ

 انسبق  انجذر  انتزثخ

3332/ 

3332 

3332/ 

3332 

3332/ 

3332 

3332/ 

3332 

3332/ 

3332 

3332/ 

3332 

نظبهزَخ )جى/سىـ كثبفخ انتزثخ ا أ
0

) 

5.2  0.027 0.022 0.289 0.285 0.700 0.728 

5.7  0.027 0.028 0.253 0.247 0.845 0.829 

 ** ** ** * ** ** اختجبر ـ ف

  /هكتبر(كغىة ـ يستىَبد انُتزوجٍُ )

 0.202 0.202 0.383 0.382 0.039 0.039 ض ز

542 0.022 0.022 0.287 0.294 0.274 0.284 

420 0.024 0.024 0.234 0.237 5.502 5.422 

 ** ** ** ** ** ** اختجبر ـ ف

أقم فزق يؼُىٌ 

(2)% 

3.330 3.332 3.332 3.339 3.328 3.380 

 

الغدًك   ظو ح  مؾزٌٍ الززثخ ًالغذًر ًالظْلب  م  النْززًعْ  ّيشااا سّيباح م نٌّيخ 

ايي  مظييزٌٍ ثشّييباح م ييدك الزظييلْد ًح   ليي  ّزكييزر فيِي اللٌطييلْ   ثغييط الناييز 

ٍ  النْزيزًعْ  فِي الززثيخ  لل زفيخ مليدار اللزيبػ منيو  الزعب ػ(. ثبلززةْش ا َ مؾزٌي

%  مييا 20فيِي الززثييخ ث ييد الؾصييبا   ًعييد ح   ظييجخ النْزييزًعْ  فيِي الززثييخ ساا  ؾيٌي 

ةغم/ىكزييبر.  420% مييا م ييدك الزظييلْد 29ةغم/ىكزييبر ً ؾيٌي  542م ييدك الزظييلْد 

ة فِي ثز يبمظ رجزس حىلْخ  ل  فِ م زفيخ الليشارع  لكلْيخ الظيلبا النْززًعْنِي اللط ٌي

الزظييلْد الظيينٌُ ليين ض الززثييخ  اللشرًاييخ لز ييباُ رييزاةم النْزييزًعْ  فيِي الززثييخ ًاييدر 

الؾبعييخ إليَي  الزظييلْد ةييو مٌطييم.   ميي  عيييخ حسييزٍ ظييزًرح اللؾبفاييخ ا يَي الجْئييخ 

س ً ليي  ر باّييب  لشّييباح النزييزاد حً النززّييذ فيِي اللييبء ا  رظيِي  الشرااْييخ ميي  الز يٌي

ًسبضخ مبء الصزد الشرااِ الذُ ّلكي  إايباح اطيزيدامو ميزح حسيزٍ حً س طيو ميا 

 .  مبء الزُ  زْغخ لشؼ اللْبه فِ منطلخ الدراطخ
 

  ويؼذل انتسًُذ انُُتزوجٍُُ  انتفبػم ثٍُ تضبغط انتزثخ ( 2)

مظيزٌّبد النْزيزًعْ  ا َي  رعب ػ الززثيخ ً رضصْز الز باو ثْ ( ّجْ  ح ً ة  3شكو  

ّلكي  م ؽايخ ح  ايدا الظينبثو اللزؾصيو ا ْيو ةيب  ايداىب  . ادا الظنبثو ل لٌطيلْ 

 فِ الززثخ ا قو رعب ػ  ًا  اداىب ّشااا ثشّباح م دك الزظلْد  ًىذه  م نٌّب   حةجز
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   ة (    

   انشؼُزوتضبغط انتزثخ ػهً ػذد سُبثم  ( تأثُز انتفبػم ثٍُ يستىَبد انُُتزوج0ٍُشكم )
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 42النزْغخ رزكزر فِ اللٌطيلْ . ّ ؽي  ح يو فِي اللٌطيم ا ًك  ح   ايدا الظينبثو ث يغ 

ةغم/ىكزيبر   ثْنليب ث يغ ايداىب  542طنج خ  فِ الززثخ ا قو رعب ػ اند م دك الزظلْد 

ةغم/ىكزييبر فيِي الززثييخ ا ةجييز رعييب طب .  فيِي  420 ييدك الزظييلْد طيينج خ انييد م 42.3

 542فِ الززثيخ ا قيو رعيب ػ انيد م يدك الزظيلْد  42اللٌطم الضب ِ ث غ ادا الظنبثو 

ةغم/ىكزييبر فيِي  420طيينج خ انييد م ييدك الزظييلْد  43.7ةغم/ىكزييبر   ثْنلييب ث ييغ اييداىب 

ثو ةب ييذ حفعييو انييد سرااييخ الززثييخ ا ةجييز رعييب طب . ملييب ّييدك ا يَي ح  إ زبعْييخ الظيينب

ك  فيِي الززثييخ ا ةضييز ر كيي  ًانييد م ييدك رظييلْد مييني ط ملبر ييخ مييا الززثييخ  اللؾصيٌي

 ا ةضز رعب ػ اند م دك رظلْد ابلِ.  

ح ً ة ( ّجْ  رضصْز الز باو ثْ  رعب ػ الززثخ ً مظزٌّبد النْززًعْ  ا َ  2شكو  

 َ  ظق مزٌافق ما الشك ْ  إ زبعْخ اللؾصٌك  ل لٌطلْ .  م  الشك ْ  ّايز ح يلب ا

الظبثلْ  ؽْش إ زبعْخ اللؾصٌك م  الؾجٌة مصدرىب الظنبثو.  رشْز ثْب بد الشكو 

الظبثق ح   حفعو إ زبعْخ ل ؾجٌة ةب   فِ الززثخ ا قو ةضبفخ ًح  ةلْخ اللؾصٌك 

رشااا ثشّباح م دك الزظلْد. ؽْش ح  ر كْ   الززثخ ثبلؾزاصخ اللنبطجخ  ر لو ا َ 

الززثخ ًرؾظْ  الص بد اليصٌثْخ ليب  ملب ّظبىم فِ سّباح م د خ ال نبضز ريٌّخ 

 ;Feiza, et al., 2003الغذائْخ ً اطز باح النجبد منيب ًثبلزبلِ ّ طِ إ زبعْخ حةجز  

Basamba, et al., 2006; Sparrow, et al., 2006 م  الشك ْ  الظبثلْ  ّ ؽ  ح و ال  .)

ةغم/ىكزبر  420ً  542لؾجٌة ثْ  م دلِ الزظلْد ٌّعد فزا م نٌُ فِ إ زبعْخ ا

فِ حُ م  الززثزْ  فِ  اللٌطم ا ًك.  ثْنلب ّزعؼ ح  اإل زبعْخ فِ الززثخ ا قو 

% فِ 50% ً 59ةغم/ىكزبر  قد سااد م نٌّب   ؾٌ  542ةضبفخ اند م دك رظلْد 

 420رظلْد اللٌطم ا ًك ًالضب ِ ا َ الزٌالِ ملبر خ ما الززثخ ا سزٍ اند م دك 

ةغم/ىكزبر  ثشكو  542ةغم/ىكزبر . ملب ّ نِ ح  إمكب ْخ اطزيدار م دك الزظلْد  

عم/طم5.2ةبفِ( فِ نزًد ريْئخ ًإاداا ل ززثخ ر طِ ةضبفخ نبىزّخ فِ ؽدًا 
3
  

ةغم/ىكزبر فِ رزثخ حا َ ةضبفخ   ل ؾصٌك  420حفعو م   اطزيدار م دك الزظلْد 

 الؾجٌة ليذا اللؾصٌك.  ا َ إ زبعْخ حا َ م  الظنبثو ً

ٍ النْززًعْ  فِ الززثخ رؾذ رضصْز الز باو ثْ   -2شكو    ح ً ة( ٌّظؼ مظٌز

عم/طم5.7ً  5.2مظزٌّبد رعب ػ الززثخ  
3
ّبد النْززًعْ  اللعبد ل ززثخ   ( ًمظزٌ

 ِ س ك اللٌطلْ  الشرااْْ .  ّزجْ  م  ىذه الشكْ   ح و ثشّباح الزظلْد النْززًعْن

ةغم/ىكزبر( ّشّد مؾزٌٍ الززثخ م  النْززًعْ  ث د الؾصبا ةلب 420  542 ض ز  

ّ ؽ  ح  مظزٌٍ النْززًعْ  ةب  حا َ فِ الززثخ ا ا َ رعب طب  . ّلك  ر ظْز  ل  

خ  رزطجو فْيب  ًىٌ مب ّز ق ما  ةزه  اؽزلبْل ثظجت ق خ ؽزةخ النْززًعْ  فِ الززثخً 

(Brussaard and van Faassen 1994)  اللٌطلْ    فِ ّزكزر   ح   ل  الشك ْ    م  ًّايز 
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الشرااْْ . حّعب  ًعد ح   مزٌطػ  ظيجخ النْزيزًعْ  فِي الززثيخ  ل لظيزٌّبد اليض س( قيد 

للٌطييم ا ًك ًالضييب ِ ا يَي % فيِي الززثييخ  ا ا يَي رعييب طب  فيِي ا42% ً 45ساا  ؾيٌي 

الزٌالِ ملبر خ ما الززثخ ا سزٍ. ةلب رجْ  ح   ظجخ مزٌطػ النْززًعْ  فِ الززثخ  س ك 

% فِ الززثخ  ا ا َ رعب طب  اند اطزيدار حا َ مظزٌٍ مي  72اللٌطلْ  قد ساا  ؾٌ 

ا قيو % فِي الززثيخ   38الزظلْد ملبر يخ ميا ايدر الزظيلْد  ثْنليب ىيذه النظيجخ سااد  ؾٌي 

ٍ الززثيخ مي  النْزيزًعْ  ث يد ال ْيخ  رعب طب . رشْز ىذه النزبئظ إلَ حىلْخ  م زفخ مؾزٌي

الؾصبا لكِ  ّيسذ فِ االازجبر م دك الزظلْد اللزاا حظبفزو ًالؾبعخ الؾلْليخ  ليذل  مي  

ما اللؾبفاخ ا َ اللؾْػ الجْئِ ةلب طجق رٌظْؾو. ؽْش ح و فِ الززثخ اللزعب طخ  قيد 

النْززًعْ  فِ الززثخ اً  ح  ّظيز ْد منييب النجيبد اطيز باح ة ْيخ فِي سّيباح  ّززةش مظزٌٍ

( 5عيدًك   إ زبعْخ اللؾصٌك م  الؾجٌة لألطجبة الزِ رم رٌظْؾيب طيبثلب انيد منبقشيخ

 ة(.  -ح 3ًشكو 

لب  ميي  النْزييزًعْ   -2شييكو    ٍ الظيْي  رؾييذ رييضصْز الز باييو ثيْي ح ً ة( ٌّظييؼ مؾزيٌي

عم/طم5.7ً  5.2مظزٌّبد رعب ػ الززثخ  
3
س ك اللٌطيلْ   ًمظزٌّبد النْززًعْ (  

شّييد  ظييجخ رّزجيْي  ميي  ىييذه الشييك ْ  ح ييو ثشّييباح  م ييدك الزظييلْد النْززًعْنيِي الييشرااْْ .  

النْززًعْ  فِ الظْلب  ث د الؾصيبا ةليب  ّ ؽي  ح  مظيزٌٍ النْزيزًعْ  ةيب  حا َي فِي 

حّعييب  ( . 4منبقشييخ عييدًك  ل ظييجت   ظييو الييذُ طييجق  ةييزه انييدالززثييخ ا ا يَي رعييب طب  

لب  ّزعييؼ ح  مزٌطييػ  ظييجخ النْزييزًعْ  فيِي   ل لظييزٌّبد الييض س( قييد سااد  ؾيٌي  الظيْي

الِ % فيِي الززثييخ  ا ا يَي رعييب طب  %52 ً 57  فيِي اللٌطييم ا ًك ًالضييب ِ ا يَي الزيٌي

لب  ملبر خ ميا الززثيخ ا سيزٍ. ةليب رجْي  ح   ظيجخ مزٌطيػ النْزيزًعْ  فِي  سي ك   الظْي

% فِ الززثخ  ا ا َ رعب طب  اند اطزيدار حا َ مظزٌٍ 522د سااد  ؾٌ اللٌطلْ  ق

% فِ الززثيخ  ا قيو  20م  الزظلْد ملبر خ ما ادر الزظلْد  ثْنلب ىذه النظجخ سااد  ؾٌ 

ُ لشّيباح ةضبفيخ الززثيخ 5ثيبلزعٌع إلَي عيدًك  رعب طب .  ا ريضصْز م نٌي (  غيد  ايدر ًعٌي

لب  ثييبلز م ميي لب  ةب ييذ حةجييزالابىزّييخ ا يَي ًس  الظيْي م ًس  الظيْي فيِي الززثييخ      ح  قيْي

%  فِ اللٌطم ا ًك 44%  40ًا ةضز ةضبفخ ً ح  إ زبعْخ اللؾصٌك ا ي عذ ؽٌالِ 

ا ةضز ةضبفخ فِ الززثخ د جبًالضب ِ ا َ الزٌالِ ما سّباح الكضبفخ.   ّلك  ر ظْز  ل  ح  الن

خ حةضيز حصيزد ا َي إ زبعْيخ سعيزّركٌّ  فزًع ًر زّيبد فِ م  النْززًعْ   اطز باقد 

ثخ اندمب اللؾصٌك م  الؾجٌة.  ّكٌ  ىذه الشّباح فِ الغشء اليعزُ ر زجز مْشح مطٌ 

 .الغزض م  اطزيدار ثلبّب اللؾصٌك  ث د الؾصبا( ة  ب



 

 

 

 

 

 

 

                                                  J. Product. & Dev., 14(3),: 2009                                       539 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

D1 =1.4 gm/cm3 D2 =1.7 gm/cm4

المعاملة

)%
( 

ن
قا

سي
 ال

ي
 ف
ن

جي
رو

يت
لن
 ا
بة

س
ن

0 N kg/ha

125 N kg/ha

250 N kg/ha

  
 ) أ (

   

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

D1 =1.4 gm/cm3 D2 =1.7 gm/cm4

المعاملة

)%
( 

ن
قا

سي
 ال

ي
 ف
ن

جي
رو

يت
لن
 ا
بة

س
ن

0 N kg/ha

125 N kg/ha

250 N kg/ha

 
   ة ( 

أثُز انتفبػم ثٍُ يستىَبد انُُتزوجٍُ وتضبغط انتزثخ ػهً يحتىي انُُتزوجٍُ فٍ ت  (2شكم )
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 بد:ــــــــانتىطُ

ك ثييج ط ميي   زييبئظ ىييذه الدراطييخ ّلكيي   بد الليٌي الؾبعييخ إليَي ل ييو ميي  حىليييب   الزٌضيْي

ً اسزْيبر ح ظيت الغيزاراد  لزيْئخ ًإاداا الززثيخ ل شراايخ ام الؾزس اللنبطت اسزْبر 

ًر يباُ  الززثيخ الشرااْيخ ر كْي   ا مضيو مي  ل ؾصٌك ا َ الليدر الشرااْخ  ًم ؾلبريب

ك ىيذه الل يداد إلَي  سّباح ةضبفخ الززثيخ الابىزّيخ  زْغيخ الزعيب ػ اللززريت ا َي اسٌي

ػ مشييبثو لاييزًد الؾلييو.  فه ييو ّلزييزػ م ييدك   ثلنطلييخ ا ؽظييبء  ىييذه الدراطييخفيِي مؾيْي

ً ريْئيخ  ٌّرّيب/ ىكزيبر(  470ةغيم  ْزيزًعْ  /ىكزيبر  رلزّجيب   542رظلْد  ْززًعْنِ 

عم/طيم5.2زعيب ػ ال ّشّيد اي  مي  المظيزٌٍ ًإاداا ل ززثخ ر طِ 
3
ك ا َي   ل ؾصٌي

 .  الش ْز لؾجٌةإ زبط  حفعو

 ز:ــــــشكز وتقذَ
خ  طييبث (ا َ  ّزٌعييو الجبؽييش ثبلشييكز ًالزلييدّز ل شييزةخ الظيي ٌاّخ ل صيينبابد ا طبطيْي

ك ل ليباح الجؾيش ال  لِي ثغبم يخ ال ل ي  فْصيو اام ىيذا الجؾيش مبلْيب  ًالشيكز مٌضٌي

 ا َ اىزلبميم اللزٌاضو إل غبس ىذه الدراطخ.

 غ:ــــــــــــانًزاج

رييضصْز ًس  الغييزار الشرااييِ ً  (.3332انهبشممى ، حسممٍ انسممُذ  وػجممذ انممزحًٍ يحًممذ انًممذٍَُ )

مظزٌٍ رغٌثخ الززثخ اند الؾزاصخ ا يَ ث يط ضي بد الززثيخ ال ْشّبئْيخ ً إ زبعْيخ مؾصيٌك 

 .  592-582(  3 49ل كخ ال زثْخ الظ ٌاّخ. مغ خ اإلطكندرّخ    ثٌاؽخ ا ؽظبء ثبلل  الش ْز

الل كيييزح الشرااْيييخ   إاارح اإلرشيييبا ً الييييدمبد الشرااْيييخ   (.3332وسارح انشراػمممخ و انًُمممبِ )
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ABSTRACT: 

An experiment was conducted for two consecutive seasons 

(2004/2005 and 2005/2006) at one of the fields of Agricultural and 

Food Science Collage of King Faisal University to investigate the 

effect of Effect of soil compaction on the growth and productivity of 

barley and availability of nitrogen in soil and plant. A soil of sandy 

loam texture was chosen to prepare soils of different bulk density of 

1.4 and 1.7 kg/cm
3
 to present two levels of compactions. For this 

purpose a plastic pipes of 60cm length and 15cm diameter were used 

to prepare the soil blokes.  Three levels of solid Nitrogen of 0, 125, 

250 kg/ha were chosen. Measurements included plant length, 

number of spikes, weights of roots, stems and grains. Concentration 

of nitrogen in soil and plant also was determined. Results showed 

that soil compaction (regardless of  nitrogen rate) had no significant 

effect  on weights of roots, stems. However there was a significant 

effect on plant length, number of spikes and grain weight in both 

seasons.  Number of spikes decreased 7 and 14% when soil bulk 

density increased from 1.4 to 1.7 kg/cm
3 

in the first and second 

seasons, respectively. Grain yield also reduced 20 and 22% in the 

first and second seasons, respectively as the soil density increased. 

Significant influence on all vegetative growth and grains was 

observed when increasing nitrogen rates (regardless of soil density). 

It was found that the average stem weight of the two seasons 

increased 20 and 50% at 125 and 250 kg/ha nitrogen rates, 

respectively, also the average grain weight increased 29 and 38% at 

the same rates. Regardless of nitrogen rate used, concentration of 

nitrogen in soil, roots and stems was bigger in the soil of higher 

density with an increase of 21%, 7% and 16%, respectively as an 

average for the two seasons compared with the soil of lower density. 

Results showed also that in both seasons concentration of nitrogen 
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in soil, roots and stems increased as nitrogen rate increased. It was 

found that concentration of nitrogen in soil increased 40%  and  

59% at 125 and 250 kg/ha  nitrogen rates, respectively. Tillage 

system and suitable tractor weight at land preparation has to be 

highly considered achieve optimum compaction and within a 

condition similar to this study, it is possibly to suggest  a nitrogen 

rate of 125 kg/ha  ( 270 Urea/ ha) at soil bulk density not exceed  1.4 

kg/cm
3
  to get the best  barley  yield production.  

Key words: Soil compaction, growth & productivity of barley, 

availability of Nitrogen  

 

 

 


