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 الملخص العربي

اصر الصغرى علي تأثير التسميد الحيوي والمعدني للعن 
 بعض أصناف الحمص 

 
مدينةة نرةر  –جامعةة اززرةر –أقيمت تجربتان حقليتان بمزرعة كلية الزراعة  

 م . 7002/7002،   7002/7002، محافظة القاررة . خالل موسمي 
لحيةةوو والسةةماد المعةةدني وذلةةل لدراسةةة تةةلمير المعةةامالت المختلسةةة مةةن السةةماد ا

للعنارةةةةةر الرةةةةةار  علةةةةةي رةةةةةسات النمةةةةةو والمحرةةةةةول ومكوناتةةةةة  وبعةةةةة  المكونةةةةةات 
 .   7، جيزة   1الكيماوية  في البذور لرنسي  الحمص جيزة 

 عوامل الدراسة :   
 اشتملت التجربة على مالمة عوامل للدراسة ري:

 أوال :األصناف :
 .   7، جيزة   1أستخدم الرنسان جيزة  

 : بذوره كبيرة الحجم ويرلح لرناعة الحلو  .  1 جيزة
: بةذوره رةةايرة الحجةم ويرةلح زاةةرا  الحمةص المجةورر وأاةةرا   7جيةزة 

 الطهي . 
 ثانيا : األسمدة الحيوية :  

 بدون تسميد حيوو . -1
 جم / فدان . 000السوسسورين بمعدل -7

 جم / فدان . 300البيوجين بمعدل -3

 هما خلطا مع البذور عند الزراعة . وقد تمت إضافة كل من    
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 ثالثا : العناصر الصغرى : 
 وكانت المعامالت كما يلي :

 مقارنة  ) بدون إضافة عنارر رار  ( .-1
 جزء في المليون .100الزنل بمعدل-7

 جزء في المليون.700الزنل بمعدل-3

 جزء في المليون.100البورون بمعدل-4

 . جزء في المليون700البورون بمعدل-0

وقةةد أسةةتخدم الزنةةل فةةي رةةورة كبريتةةات زنةةل  و أسةةتخدم البةةورون فةةي رةةورة 
 بورات روديوم .

يةةوم مةةن  00،  40وقةةد تةةم رص عنرةةرو الزنةةل والبةةورون علةةي النباتةةات بعةةد 
 الزراعة .

معاملةةةة عبةةةارة عةةةن التوافةةةن بةةةين الرةةةنسين  30وقةةةد اشةةةتملت كةةةل تجربةةةة علةةةي 
 مالت من العنارر الرار  . ومالث معامالت من السماد الحيوو وخمس معا

 26.0وكانةةةةت التربةةةةة التةةةةي زرعةةةةت بهةةةةا التجربتةةةةان رةةةةسراء ورقةةةةم الحموضةةةةة  
 % .0622ومحتوو التربة من المادة العضوية 

 وقد أستخدم ترميم القطاعات الكاملة العشوائية في مالث مكررات .
 الصفات المدروسة :* 

 أوال : صفات النمو :  
يةوم بعةد  100،  20ا مةن كةل قطعةة عنةد عمةر تم أخذ خمسة نباتةات عشةوائي

 الزراعة لدراسة الرسات التالية :
 طول النبات ) سم ( . .1

 عدد ازفرع / نبات . .7
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 الوزن الجاف زوران النبات بالجرام . .3

 الوزن الجاف لألفرع بالجرام . .4

 الوزن الجاف الكلى للنبات بالجرام . .0

 % من النباتات . 00وتم حساب عدد ازيام من الزراعة حتى أزرار  -.
 ثانيا : مكونات المحصول :   

عنةةةةد  الحرةةةةاد تةةةةم أخةةةةذ خمسةةةةة  نباتةةةةات عشةةةةوائيا مةةةةن كةةةةل قطعةةةةة لدراسةةةةة   
 الرسات التالية :

 طول النبات بالسم . .1

 الوزن الجاف الكلي للنبات بالجرام . .7

 عدد قرون النبات . .3

 وزن بذور النبات بالجرام . .4

 بذرة بالجرام . 100وزن ال  .0

 محصول :  ثالثا : ال
ووزنةةةت مةةةم نسةةةبت  للسةةةدان   7م60.م ( 760x 764تةةةم حرةةةد نباتةةةات القطعةةةة )

 لدراسة الرسات التالية : 
 محرول البذور للسدان )كجم ( . .1

 محرول القص للسدان )كجم ( .  .7

 المحرول البيولوجي للسدان )كجم ( . .3

 =دليل الحراد  . 4
 محرول البذور للسدان

 ×100 
 دانالمحرول البيولوجي للس
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 رابعا :المكونات الكيماوية :   
 . للبروتين  % 

  . للكربوريدرات  % 

 ألهم النتائج المتحصل عليها : ** وفيما يلي ملخصا
 صفات النمو: -1

   أوال : االختالفات بين األصناف :
 يوم من الزراعة : 57بعد  -1

لنبةات اختلست  ازرناف معنويا في رسات النمةو المدروسةة  باسةتمناء طةول ا
و الوزن الجاف لألوران  في الموسم ازول وعةدد السةروع للنبةات  والةوزن الجةاف لألفةرع 

 والوزن الجاف الكلي للنبات في الموسم الماني .
سةةةم ( فةةةي  43672أعلةةةي القةةةيم لكةةةل مةةةن   طةةةول النبةةةات ) 1أعطةةةي الرةةةنف جيةةةزة  -

يةوم  27640،  20623% تزريةر ) 00الموسم الماني  وأقل عدد مةن  ازيةام حتةى 
فةةرع ( والةةوزن الجةةاف للسةةروع  2670( فةةي الموسةةم المةةاني ،  عةةدد السةةروع/ نبةةات  )

 .   جم ( في الموسم ازول613.لنبات )جم( والوزن الجاف الكلي ل 3672)
جةةم ( فةةي  7631أعلةةي قيمةةة للةةوزن الجةةاف لةةألوران ) 7كمةةا أعطةةي الرةةنف جيةةزة  -

 الموسم الماني .

   يوم من الزراعة : 107بعد  - 2

اختلسةةةت  ازرةةةناف معنويةةةا فةةةي الرةةةسات المدروسةةةة باسةةةتمناء الةةةوزن الجةةةاف 
 لألوران في الموسم الماني ، والوزن الجاف الكلي للنبات في الموسمين . 

سةةةم(  02622أعلةةةي القةةةيم لكةةةل مةةةن طةةةول النبةةةات ) 1أعطةةةي الرةةةنف جيةةةزة 
 2602ن )جةم( فةي الموسةم المةاني و الةوزن الجةاف لةألورا 2620والوزن الجةاف لألفةرع )
أعلةةي قيمةةة لعةةدد قةةرون النبةةات  7كمةةا أعطةةي الرةةنف جيةةزة  -جةةم( فةةي الموسةةم ازول 

 قرن(   في الموسم الماني .  70621)
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 : تأثير األسمدة  الحيوية : ثانيا
 يوم من الزراعة : 57بعد -1
أوضةةحت النتةةائ  أن معةةامالت ازسةةمدة الحيويةةة المسةةتخدمة  كةةان لهةةا تةةلميرا معنويةةا  -

 المدروسة باستمناء عدد السروع للنبات  في الموسم الماني . علي الرسات
أدت المعاملةةة بالسوسةةسورين إلةةةي زيةةادة معنويةةةة لكةةل مةةن  الةةةوزن الجةةاف لةةةألوران )  -

جةةةم ( ، والةةةوزن الجةةةاف الكلةةةي  4601جةةةم( ،  والةةةوزن الجةةةاف للسةةةروع ) 2 3600
% مةةن  00جةةم ( بينمةةا قةةل عةةدد ازيةةام مةةن الزراعةةة حتةةى أزرةةار  2602للنبةةات )

 يوم ( في الموسم ازول .  2600.النباتات   )

سةةةم ( فةةةي  43627أعطةةةت معاملةةةة البيةةةوجين اعلةةةي القةةةيم لكةةةل مةةةن طةةةول النبةةةات ) -
 فرع ( في الموسم ازول .  2612الموسم الماني ، عدد فروع النبات ) 

   يوم من الزراعة : 107بعد  -2

ة  كةان لهةا تةلميرا معنويةا أوضحت النتائ  أن معةامالت ازسةمدة الحيويةة المسةتخدم -
علةةةي الرةةةسات المدروسةةةة باسةةةتمناء عةةةدد السةةةروع للنبةةةات  فةةةي الموسةةةمين ، والةةةوزن 

 الجاف للسروع  في الموسم الماني.

جةم( 2600كةل مةن الةوزن الجةاف لةألوران )أعطت معاملة السوسةسورين أعلةي القةيم ل -
 ول . جم( في الموسم از 0601في الموسم الماني والوزن الجاف للسروع )

( ، الةوزن الجةاف سةم 02613علي القيم لطةول النبةات )وقد أعطت معاملة البيوجين أ -
 ( في الموسم الماني .جم 1.623الكلي للنبات  )

   :تأثير التسميد بالعناصر الصغرىثالثا : 
 يوم من الزراعة : 57بعد  -1
علةةي أوضةحت معةةامالت التسةةميد بالعنارةةر الرةةار  إلةةي وجةةود تةةلميرا معنويةةا لهةةا  -

معظم الرسات المدروسة  فيما عدا الوزن الجاف لسةروع النبةات فةي الموسةم المةاني 
. 
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جزء في المليةون زنةل أعلةي القةيم لطةول النبةات  100أعطت معاملة الرص بتركيز  -
 جم( في الموسم الماني . 2647سم( ، والوزن الجاف الكلي للنبات ) 43620)

زنةةل أعلةةي القةةيم للةةوزن الجةةاف  جةةزء فةةي المليةةون 700وقةةد أعطةةي الةةرص بتركيةةز  -
%  00جم( في الموسم ازول  وأقل عةدد مةن ازيةام حتةى  تزريةر  7622لألوران )

 يوم( في الموسم الماني  . 260.من النباتات  )

جةةةزء فةةةي المليةةةون بةةةورون أعلةةةي قيمةةةة للةةةوزن  100أعطةةةت معاملةةةة الةةةرص بتركيةةةز  -
 جم( في الموسم ازول . 36.1الجاف للسروع  )

 .1263جةةزء فةةي المليةةون بةةورون ) 700ركيةةز دد فةةروع النبةةات  بةةالرص بتأزداد عةة -
 ( في الموسم الماني .فرع

   يوم من الزراعة : 107بعد  -2
أوضةةةةةحت النتةةةةةائ  وجةةةةةود فةةةةةرون معنويةةةةةة بةةةةةين معةةةةةامالت العنارةةةةةر الرةةةةةار   -

المستخدمة في تلميررةا علةي  الرةسات المدروسةة فيمةا عةدا الةوزن الجةاف للسةروع 
 والوزن الجاف الكلي للنبات في الموسم الماني .في الموسمين ، 

جةةزء فةةي المليةةون زنةةل أعلةةي قيمةةة لكةةل مةةن   100سةةجلت معاملةةة الةةرص بتركيةةز  -
جةةم ( فةةي الموسةةم المةةاني ، الةةوزن الجةةاف  2603الةةوزن الجةةاف لةةألوران للنبةةات )

 جم ( في الموسم ازول. .1762الكلي للنبات )

المليةةةون زنةةةل أعلةةةي القةةةيم لطةةةول جةةةزء فةةةي  700أعطةةةت معاملةةةة الةةةرص بتركيةةةز  -
 سم ( في الموسم الماني . 02622النبات )

جةةزء فةةي المليةةون بةةورون أعلةةي قيمةةة  100بينمةةا أعطةةت معاملةةة الةةرص بتركيةةز  -
 فرع ( في الموسم الماني . 7.600لعدد فروع النبات )

 
 

 رابعا : تأثير التفاعل :
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 تأثير التفاعل بين األصناف و األسمدة الحيوية  . -أ
 يوم من الزراعة : 57بعد  -1
أوضحت النتائ  وجود تةلمير معنةوو لهةذا التساعةل علةي الرةسات المدروسةة فيمةا عةدا  -

طةةةول النبةةةات  فةةةي الموسةةةم ازول ،  عةةةدد السةةةروع فةةةي الموسةةةم المةةةاني ، وعةةةدد أيةةةام 
 التزرير في الموسمين  .

الجةةاف بالسوسةةسورين أعلةةي قيمةةة لكةةل مةةن الةةوزن   1أعطةةت معاملةةة  الرةةنف جيةةزة  -
جةةةم (  فةةةي الموسةةةم  2613جةةةم ( و الةةةوزن الجةةةاف الكلةةةي للنبةةةات )  0641للسةةةروع )
 الماني.

بةةةةةالبيوجين أعلةةةةةي قيمةةةةةة لكةةةةةل مةةةةةن عةةةةةدد  1كمةةةةةا أعطةةةةةت معاملةةةةةة  الرةةةةةنف جيةةةةةزة  -
جةةةم( فةةةي الموسةةةةم  .361فةةةرع(  ،و الةةةوزن الجةةةةاف لةةةألوران ) 2620السروع/نبةةةات )

 ازول.

 44610أعلةي قيمةة لطةول النبةات )ن مةع معاملةة البيةوجي 7وقد أعطي الرنف جيةزة  -
 ( في الموسم الماني .سم

   يوم من الزراعة : 107بعد -2

أوضحت النتائ  وجود تلمير معنوو لهذا التساعل علي الرةسات المدروسةة فيمةا عةدا   -
 الوزن الجاف للسروع في الموسم ازول .

سةةم (، .764.بةةالبيوجين أعلةةي قيمةةة لطةةول النبةةات ) 1سةةجلت معاملةةة الرةةنف جيةةزة  -
( جةم12677، والوزن الجاف الكلةي للنبةات )  جم( 10643والوزن الجاف للسروع ) 

 جم( في الموسم ازول. .262في الموسم الماني ، والوزن الجاف لألوران )

 .7262ين اعلةةي قيمةةة لعةةدد السروع/نبةةات )بالسوسةةسور  7أعطةةت معاملةةة الرةةنف جيةةزة -
 فرع( في الموسم الماني .

 بين األصناف والعناصر الصغرىتأثير التفاعل  -ب
 يوم من الزراعة : 57بعد  -1
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بينت نتائ  الدراسة وجةود اختالفةات معنويةة لتةلمير التساعةل بةين ازرةناف والعنارةر  -
الرار  علي الرسات المدروسةة  فيمةا عةدا الةوزن الجةاف لةألوران والةوزن الجةاف 

 م الماني .لألفرع في الموسمين ، والوزن الجاف الكلي للنبات في الموس

جةةزء فةةي المليةةون زنةةل أعلةةي  100بةةالرص بتركيةةز  1أعطةةت معاملةةة الرةةنف جيةةزة  -
فةرع ( فةي الموسةم  12641سم ( وعدد السروع للنبات ) .4467القيم لطول النبات )

 جم ( في الموسم ازول . 620.الماني ، و الوزن الجاف الكلي للنبات )

جةزء فةي المليةون زنةل أقةل  700بةالرص بتركيةز  1كما سجلت معاملةة الرةنف جيةزة  -
يةةةوم ( فةةةي الموسةةةم  ..26.%  مةةةن النباتةةةات  ) 00عةةةدد مةةةن ازيةةةام حتةةةي تزريةةةر 

 الماني  .

 : يوم من الزراعة 107بعد  -2

أوضةةحت نتةةائ  الدراسةةة وجةةود تةةلمير معنةةوو لهةةذا التساعةةل علةةي الرةةسات المدروسةةة   -
 فيما عدا الوزن الجاف لألفرع في الموسم الماني .

جزء في المليون زنل أعلي القةيم  للةوزن  100بالرص بتركيز  1رنف جيزة أعطي ال -
جةةم ( فةةي  126.3جةةم (، والةةوزن الجةةاف الكلةةي للنبةةات ) .260الجةةاف لةةألوران )  

جةةم ( فةةي الموسةةم ازول. وأيضةةا  0627الموسةةم المةةاني ، والةةوزن الجةةاف للسةةروع )  
زنةةل أعلةةي طةةول جةةزء فةةي المليةةون  700أعطةةي  رةةذا الرةةنف مةةع الةةرص بتركيةةز 

 سم ( في الموسم الماني. 0633.للنبات )

جةةزء فةةي المليةةون زنةةل أعلةةي قيمةةة  700بةةالرص بتركيةةز  7بينمةةا سةةجل الرةةنف جيةةزة  -
 فرع ( في الموسم الماني . 72633لعدد فروع النبات )

 
 تأثير التفاعل بين األسمدة الحيوية والعناصر الصغرى :  -ج
 يوم من الزراعة : 57بعد  -1
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نتةةةائ  الدراسةةةة وجةةةود اختالفةةةات معنويةةةة لتةةةلمير التساعةةةل بةةةين ازسةةةمدة الحيويةةةة  بينةةةت -
والعنارةةةر الرةةةار  علةةةي الرةةةسات المدروسةةةة  فيمةةةا عةةةدا رةةةسة عةةةدد ازيةةةام مةةةن 

 % من النباتات  في الموسمين  .  00الزراعة حني  تزرير 

أعطي السوسسورين بدون إضافة  عنارر رارو أعلي قيمةة لكةل مةن طةول النبةات   -
فةةةةرع ( ، والةةةةوزن الجةةةةاف لسةةةةروع  706.0سةةةةم ( ، و عةةةةدد فةةةةروع النبةةةةات ) 4263)

جةةةم ( فةةةي الموسةةةم  2672جةةةم ( و الةةةوزن الجةةةاف الكلةةةي للنبةةةات ) 0620النبةةةات ) 
 جم ( في الموسم ازول .  3602،  3621الماني،  والوزن الجاف لألوران )

 : يوم من الزراعة 107بعد  -2
فةةةات معنويةةةة لتةةةلمير التساعةةةل بةةةين ازسةةةمدة الحيويةةةة بينةةةت نتةةةائ  الدراسةةةة وجةةةود اختال -

والعنارةةر الرةةار  علةةي الرةةسات المدروسةةة  فيمةةا عةةدا الةةوزن الجةةاف لألفةةرع فةةي 
 الموسم ازول.   

سةجلت المعاملةةة بةةالبيوجين بةةدون إضةةافة  عنارةر رةةارو اعلةةي قيمةةة لطةةول النبةةات  -
لجةةةاف الكلةةةي جةةةم ( ، والةةةوزن ا 10602سةةةم ( ، والةةةوزن الجةةةاف لألفةةةرع ) 0633.)

 جم ( في الموسم الماني . 12622للنبات )

جةةزء فةةي المليةةون زنةةل أعلةةي قيمةةة  100أعطةةت معاملةةة البيةةوجين مةةع الةةرص بتركيةةز  -
 جم ( في الموسم الماني . 2622للوزن الجاف لألوران )

جزء في المليون زنل بدون إضافة سةماد حيةوو  أعلةي قيمةة   700أدو الرص بتركيز  -
 فرع ( في الموسم الماني .  ..306)  لعدد فروع النبات
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أوضةةةةحت النتةةةةائ  وجةةةةود فةةةةرون معنويةةةةة لتةةةةلمير التساعةةةةل بةةةةين  ازرةةةةناف وازسةةةةمدة  -
الحيوية والعنارر الرار  علي الرسات المدروسة  فيما عةدا طةول النبةات وعةدد 

 السروع وعدد أيام التزرير في الموسم ازول .

جةةزء فةةي المليةةون زنةةل  100مةةع السوسةةسورين والةةرص بتركيةةز  1أعطةةي الرةةنف جيةةزة  -
 .7762سةةم ( ، وعةةدد فةةروع النبةةات ) 42610مةةة لكةةل مةةن طةةول النبةةات )أعلةةي قي

جةم ( فةي الموسةم المةاني. ومةن ناحيةة  2677فرع ( ، والوزن الجاف الكلي للنبات )
مع السوسسورين بةدون إضةافة عنارةر رةارو أعلةي  1أخرو أعطي الرنف جيزة 
 جم ( في رذا الموسم .  623.قيمة للوزن الجاف للسروع ) 

جةةزء فةةي المليةةون زنةةل  100مةةع السوسةةسورين والةةرص بتركيةةز  7رةةنف جيةةزة أعطةةي ال -
جةةةةم ( فةةةةي الموسةةةةم ازول . و الةةةةرص  3622اعلةةةةي قيمةةةةة للةةةةوزن الجةةةةاف لةةةةألوران )

%   00جزء في المليون زنل اقةل عةدد أيةام مةن الزراعةة حتةى تزريةر  700بتركيز 
 يوم ( في الموسم الماني. 0.من النباتات )

 : لزراعةيوم من ا 107بعد  -2

أوضحت نتائ  الدراسة وجود فةرون معنويةة لتةلمير التساعةل بةين  ازرةناف وازسةمدة  -
الحيويةةة والعنارةةر الرةةار  علةةي الرةةسات المدروسةةة  فيمةةا عةةدا طةةول النبةةات فةةي 

 الموسم ازول والوزن الجاف لألفرع في الموسمين.

ي المليةةون جةزء فةة 100مةع البيةةوجين والةرص بتركيةةز  1أعطةت معاملةةة الرةنف جيةةزة  -
جةم ( والةوزن الجةاف الكلةي للنبةات 11604زنل أعلي قيمةة للةوزن الجةاف لةألوران )

مةع البيةوجين والةرص  1جم ( في الموسم الماني .و أعطةى الرةنف جيةزة  74632)
سةةم ( فةةي  ..26.جةةزء فةةي المليةةون زنةةل اعلةةي قيمةةة لطةةول النبةةات ) 700بتركيةةز 

 الموسم الماني.

جةةةةزء فةةةةي  700بالسوسةةةةسورين مةةةع الةةةةرص بتركيةةةز  7أعطةةةت معاملةةةةة  الرةةةنف جيةةةةزة  -
 فرع ( في الموسم الماني . ..326المليون بورون اعلي قيمة  لعدد فروع النبات )

 المحصول ومكوناته : -2
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II   - 1- :  االختالفات بين األصناف 
اختلست ازرناف معنويا  في الرسات المدروسة فيما عدا عدد القرون للنبةات فةي   -

 ي والمحرول البيولوجي في الموسم ازول .الموسم المان
سةةةم (  20640أعلةةةي قيمةةةة لكةةةل مةةةن طةةةول النبةةةات ) 1وقةةةد أعطةةةي  الرةةةنف جيةةةزة  -

 14136.0كجةةةم  ( و محرةةةولي القةةةص  )   72673.ومحرةةةول البةةةذور للسةةةدان )
كجم/ف ( في الموسم الماني ،  والةوزن الجةاف  7007617كجم/ف ( والبيولوجي )

جةةةم ( ودليةةةل   17627(، ومحرةةةول بةةةذور النبةةةات )  جةةةم .7.67الكلةةي للنبةةةات ) 
 %( في الموسم ازول . 34612جم ( و دليل الحراد)  7.622البذرة ) 

قةةةرن (  فةةةي  406.0أفضةةةل القةةةيم لعةةةدد القرون/نبةةةات)  7و أعطةةةي الرةةةنف جيةةةزة   -
 الموسم ازول .

II  -2- : تأثير األسمدة الحيوية 
جميةةةع الرةةةسات المدروسةةةة ،و أعطةةةت  اختلةةةف تةةةلمير ازسةةةمدة الحيويةةةة معنويةةةا علةةةي -

سم( والةوزن الجةاف  .2160معاملة السوسسورين أفضل القيم لكل من طول النبات )
قةةةةرن( ومحرةةةةول  4.634جةةةةم( و عةةةةدد قةةةةرون /النبةةةةات ) 70620الكلةةةةي للنبةةةةات )

 (كجةةةةةةم13.4602كجةةةةةةم( ومحرةةةةةةول القةةةةةةص /فةةةةةةدان ) .3760.البةةةةةةذور / فةةةةةةدان )
كجم( في الموسم المةاني ،  ووزن بةذور  7010602والمحرول البيولوجي / فدان )

 جم( في الموسم ازول.  ..746جم( ودليل البذرة )  11624النبات ) 
%( فةةةةي الموسةةةةم 33621ضةةةةل القةةةةيم لةةةةدليل الحرةةةةاد  ) أعطةةةةت معاملةةةةة البيةةةةوجين أف -

 ازول.

II  -3- : تأثير العناصر الصغرى 
ر  المسةةةتخدمة أوضةةةحت النتةةةائ  وجةةةود اختالفةةةات معنويةةةة لتةةةلمير العنارةةةر الرةةةا  -

علةةي  الرةةسات تحةةت  الدراسةةة خةةالل موسةةمي الزراعةةة فيمةةا عةةدا دليةةل البةةذرة فةةي 
 الموسم الماني ومحرول القص في الموسم ازول .

 جزء في المليون  أعلي القيم لكل من       100أعطت المعاملة بالزنل بتركيز   -
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ازول، ( فةةةةةةي الموسةةةةةةم % 30622لحرةةةةةةاد ) جةةةةةةم(  ودليةةةةةةل ا 74637دليةةةةةةل البةةةةةةذرة ) -
  7022623كجةةم ( والمحرةةول البيولةةوجي )  21622.ومحرةةول البةةذور /فةةدان ) 

 في الموسم الماني . كجم(
جةةزء فةةي المليةةون  أفضةةل القةةيم لطةةول النبةةات  700أعطةةت المعاملةةة بالزنةةل بتركيةةز  -

 سم( في الموسم الماني. 27622)
ضةل القةيم للةوزن جزء في المليةون أف 100أعطت معاملة النباتات  بالبورون بتركيز   -

جةةةم ( فةةةي الموسةةةم ازول وعةةةدد القةةةرون للنبةةةات  7.642الجةةةاف الكلةةةي للنبةةةات   ) 
 قرن ( في الموسم الماني  . 40677)

جةةةزء فةةةةي المليةةةون أفضةةةل القةةةةيم  700أعطةةةت معاملةةةة النباتةةةات  بةةةةالبورون بتركيةةةز   -
جةةةةةةم (فةةةةةةي الموسةةةةةةم ازول  ، محرةةةةةةول القةةةةةةص  11622لمحرةةةةةول البةةةةةةذور/نبات )

 جم/ف( في الموسم الماني .ك 14126.0)
II  - 4 – : تأثير التفاعل 
 تأثير التفاعل بين األصناف واألسمدة الحيوية  . –أ  -4
أوضةةةحت النتةةةائ  وجةةةود تةةةلمير معنةةةوو للتساعةةةل بةةةين ازرةةةناف وازسةةةمدة الحيويةةةة   -

المسةةتخدمة علةةي الرةةسات  تحةةت الدراسةةة فيمةةا عةةدا طةةول النبةةات فةةي الموسةةمين و 
لةةي للنبةةات ، محرةةول البةةذور للنبةةات ، دليةةل البةةذرة فةةي الموسةةم الةةوزن الجةةاف الك

 الماني وعدد القرون في الموسم ازول  .
القةةةيم لكةةةل عةةةدد قةةةرون النبةةةات بالسوسةةةسورين اعلةةةي  1أعطةةةت معاملةةةة الرةةةنف جيةةةزة  -

كجةم( ومحرةول القص/فةدان   27620.قرن( ومحرول البذور /فةدان )   4.620)
( فةةةي الموسةةةم كجةةةم 7332602وجي /فةةةدان )ول البيولةةةكجةةةم( والمحرةةة 1.12630)

جةةةةم( 72607جةةةةم( ، ودليةةةةل البةةةةذرة ) 13600المةةةةاني . ومحرةةةةول البةةةةذور للنبةةةةات )
 %( في الموسم ازول  . ..306ودليل الحراد )
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مةةع المعاملةةة بةةالبيوجين أفضةةل قيمةةة  للةةوزن الجةةاف الكلةةي  1سةةجل الرةةنف جيةةزة   -
 جم ( في الموسم ازول . 72600لنبات ) 

II  - 4 –  تأثير التفاعل بين األصناف والعناصر الصغرى . –ب 
باسةةةتمناء محرةةةول البةةةذرة للنبةةةات  ودليةةةل البةةةذرة فةةةي الموسةةةم ازول كةةةان تةةةلمير رةةةذا  -

 التساعل علي كل الرسات المدروسة معنويا خالل موسمي الزراعة .
جةةزء فةةي المليةةون زنةةل أفضةةل القةةيم  100مةةع الةةرص بتركيةةز  1أعطةةي الرةةنف جيةةزة  -

% ( فةي  32620جم( فةي الموسةم المةاني، ودليةل الحرةاد ) 74620لبذرة ) لدليل ا
 الموسم ازول .

جةةزء فةةي المليةةون زنةةل أفضةةل القةةيم  700مةةع الةةرص بتركيةةز  1أعطةةي الرةةنف جيةةزة  -
جم ( فةي  11647سم ( ومحرول بذور/ النبات )  22624لكل من طول النبات )

 جم ( في الموسم ازول. 726.0الموسم الماني  والوزن الجاف الكلي للنبات ) 
جةزء فةي المليةون بةورون أفضةل القةيم  700مةع الةرص بتركيةز 1أعطي الرةنف جيةزة  -

كجةةةةةم ( ومحرةةةةول القةةةةةص /فةةةةةدان  233634لكةةةةل مةةةةةن محرةةةةول البةةةةةذور للسةةةةدان )
كجم ( فةي الموسةم  7412647كجم ( والمحرول البيولوجي /فدان )  1.20602)

 الماني .
جةةزء فةةي المليةةون زنةةل اعلةةي قيمةةة  700تركيةةز مةةع الةةرص ب 7أعطةةي الرةةنف جيةةزة   -

 ( في الموسم الماني . 40623لعدد قرون النبات )
I  - 4 – تأثير التفاعل بين األسمدة الحيوية والعناصر الصغرى :  -ج 
 .سات المدروسة خالل موسمي الزراعةكان تلمير رذا التساعل معنويا علي كل الر -

جةزء فةةي المليةون اعلةي القةيم لكةةل  100يةز أعطةي السوسةسورين مةع الةةرص بالزنةل بترك -
كجةةةةم( ،  223610سةةةةم(، ومحرةةةةول البةةةةذور للسةةةةدان) 22623مةةةةن طةةةةول النبةةةةات )

م( والمحرةةةةةةول البيولةةةةةةوجي / فةةةةةةدان كجةةةةةة 2607..1ومحرةةةةةةول القةةةةةةص / فةةةةةةدان )
جةم  72673كجم(  في الموسم الماني ، والوزن الجاف الكلي للنبةات ) 74006.2)
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( فةةةةةةةي الموسةةةةةةةم 7.602( ودليةةةةةةةل البةةةةةةةذرة )مجةةةةةةة  14611( ووزن بةةةةةةةذور النبةةةةةةةات  )
قيمةة لعةدد القةرون  جةزء فةي المليةون اعلةي 700ازول.ومع الةرص بةالبورون تركيةز 

 ( في الموسم الماني.00632/نبات ) 

جزء في المليون اعلةي قيمةة لةدليل  700وقد أعط البيوجين  مع الرص بالزنل بتركيز  -
 % ( في الموسم الماني . 40613الحراد ) 

II  4-  تأثير التفاعل بين األصناف و األسمدة الحيوية  والعناصر الصغرى . –د 
باستمناء المحرول البيولوجي ودليل الحراد في الموسم ازول والةوزن الكلةي الجةاف  -

للنبةةةات ومحرةةةول بةةةذور النبةةةات ودليةةةل البةةةذرة فةةةي الموسةةةم المةةةاني كةةةان تةةةلمير رةةةذا 
 التساعل علي كل الرسات المدروسة معنويا .

 100بكةةةل مةةةن السوسةةةسورين والةةةرص بالزنةةةل بتركيةةةز  1طةةت معاملةةةة الرةةةنف جيةةةزة أع -
ومحرةةةول  سةةم ( 20633جةةزء فةةي المليةةون أعلةةي القةةيم لكةةل مةةن طةةةول النبةةات )

كجةم ( فةي الموسةم المةاني.، ومحرةول البةذور / نبةات )  223672البذور /فدان ) 
 جم ( في الموسم ازول. 72602جم ( ودليل البذرة )  .1062

 100بكةةل مةةن السوسةةسورين والةةرص بةةالبورون بتركيةةز  1معاملةةة الرةةنف جيةةزة  أعطةةت -
كجةةةم ( فةةةي  12216.0جةةةزء فةةةي المليةةةون أعلةةةي قيمةةةة  لمحرةةةول القةةةص /فةةةدان )

جزء في المليون أعلي القةيم   700الموسم الماني.وكذلل مع الرص بالبورون بتركيز 
كجةةم( فةةي  .702263( والمحرةةول البيولةةوجي )قةةرن 07620لعةةدد قةةرون النبةةات )

 الموسم الماني. 

جةزء  700بكةل مةن البيةوجين والةرص بالزنةل بتركيةز  1أعطت معاملةة الرةنف جيةزة  -
جةةم( فةةي  31670فةةي المليةةون أعلةةي القةةيم لكةةل مةةن الةةوزن الجةةاف الكلةةي للنبةةات )

 الموسم ازول.

جةةزء  700بةةالبيوجين  مةةع الةةرص بالزنةةل بتركيةةز   7أعطةةت معاملةةة الرةةنف جيةةزة  - -
 % ( في الموسم الماني. 47620ن اعلي قيمة لدليل الحراد ) في المليو 
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 المكونات الكيماوية للبذور :  -3

 االختالف بين  األصناف : -1
اختلست ازرناف فيما بينها معنويا في الموسةم ازول فقةط ،وقةد أعطةي الرةنف  -

 02624%(   والكربوريةدرات ) 70640أعلي نسةبة لكةل مةن  البةروتين)  1جيزة 
. )% 

 ر األسمدة  الحيوية :تأثي -2
ختلةةف تةةلمير ازسةةمدة الحيويةةة معنويةةا خةةالل موسةةمي الزراعةةة وأعطةةت معاملةةة ا -

%( فةي  02624( و للكربوريةدرات ) % 71610جين اعلي نسبة للبةروتين )البيو 
 الموسم الماني.

 تأثير العناصر الصغرى : -3

راعةةةةة و اختلسةةةةت تةةةةلمير العنارةةةةر الرةةةةار  معنويةةةةا  فيمةةةةا بينهةةةةا خةةةةالل موسةةةةمي الز  -
 زنةةةةل اعلةةةةي نسةةةةب  مئويةةةةة  للبةةةةروتين جةةةةزء فةةةةي المليةةةةون 100أعطةةةةت معاملةةةةة 

% (فةةةي الموسةةةم  026.2% ( فةةةي الموسةةةم المةةةاني و للكربوريةةةدرات )  71613)
 ازول.

 
 
 تأثير التفاعل : -4
 تأثير التفاعل بين األصناف و األسمدة  الحيوية. -أ
ويا فةي الموسةمين    وقةد كان تلمير التساعل بين ازرناف وازسمدة الحيوية معن -

والبيةوجين أفضةل القةيم لكةل مةن البةروتين )   7أعطي التساعل بةين الرةنف جيةزة 
 % ( في الموسم الماني . 02630% ( والكربوريدرات )71623

 تأثير التفاعل بين األصناف والعناصر الصغرى .   -ب
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وسةةةم المةةةاني كةةةان تةةةلمير التساعةةةل بةةةين ازرةةةناف والعنارةةةر الرةةةار  معنويةةةا فةةةي الم -
 للبروتين ، والكربوريدرات في الموسم ازول .

ن أعلةةةةي القةةةةيم جةةةةزء فةةةةي المليةةةةو 100بالزنةةةةل   7أعطةةةةت معاملةةةةة الرةةةةنف جيةةةةزة  -
%( فةةةةي 02624( فةةةةي الموسةةةةم المةةةةاني و للكربوريةةةةدرات ) %.7161للبةةةةروتين ) 

 الموسم ازول.

 تأثير التفاعل بين األسمدة الحيوية  والعناصر الصغرى .  -ج

تةةةلمير التساعةةةل بةةةين ازسةةةمدة الحيويةةةة والعنارةةةر الرةةةار  معنويةةةا فةةةي الموسةةةم  كةةةان -
 ازول للبروتين وفي الموسم الماني للكربوريدرات .

أعطت معاملة التسميد بالسوسسورين بدون عنارر رارو اعلي نسةبة  للبةروتين  -
جةزء فةي  700% (فةي الموسةم ازول ، و أعطةت معاملةة  71632في البذور ) 

% ( فةةةةةي  0622.بيةةةةوجين اعلةةةةي نسةةةةبة للكربوريةةةةدرات )بةةةةورون مةةةةع ال المليةةةةون
 الموسم الماني .

 تأثير التفاعل بين األصناف و األسمدة الحيوية  والعناصر الصغرى.  -د

كةان تةلمير التساعةل بةةين ازرةناف وازسةمدة الحيويةة والعنارةةر الرةار  معنويةا فةةي  -
 الموسميين. 

ل جةةزء فةةي المليةةون زنةة 100ورين مةةع بالسوسةةس 1أعطةةت معاملةةة الرةةنف جيةةزة  -
مةةع البيةةوجين  1( ، وأعطةةي  الرةةنف جيةةزة % 77640اعلةةي نسةةبة للبةةروتين  )

( فةةةي الموسةةةةم % 7670.وبةةةدون عنارةةةةر رةةةارو اعلةةةةي نسةةةبة كربوريةةةةدرات ) 
 الماني . 

 ةــالتوصي

  مةةةن النتةةةائ  المتحرةةةل عليهةةةا تحةةةت ظةةةروف التجربةةةة يمكةةةن التورةةةية ب ضةةةافة
جةةزء فةةي المليةةون  100لةةي نباتةةات الحمةةص  بتركيةةز العنارةةر الرةةار  رشةةا ع

زنةةةل  للحرةةةول علةةةي أعلةةةي حارةةةل مةةةن البةةةذور والنةةةات  البيولةةةوجي للسةةةدان . و 
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للحرةةةول علةةةي أعلةةةي حارةةةل مةةةن  1إضةةةافة السوسةةةسورين  مةةةع الرةةةنف جيةةةزة 
 البذور والقص و البيولوجي  للسدان  .

  فةةي المليةةون   جةةزء100مةةع  اسةةتخدام السوسةةسورين والةةرص  1زراعةةة الرةةنف جيةةزة
جةةزء فةةي المليةةون  700زنةةل للحرةةول علةةي أعلةةي حارةةل مةةن البةةذور ، والةةرص 

 .  القص والمحرول البيولوجي للسدان للحرول علي أعلي حارل من
 
 


