
 الملخص العربي

 "و االزوت الحيوي عمى المحصول ومكوناته في الحمص تأثير التسميد الفوسفاتي" 

محافظة القاىرة خالل موسمي , بمسطرد - جامعة األزىر–أقيمت تجربتان حقميتان بمزرعة كمية الزراعة 

 .  م  2003/2004 , 2002/2003

وذلك لدراسة تأثير المعامالت المختمفة لمسماد الفوسفاتي والنتروجيني المعدني والحيوي عمى 

 معاممة 16وقد اشتممت كل تجربة عمى  . 3ل ومكوناتو في صنف الحمص جيزة حاصصفات النمو وال

ىي عبارة عن التوافق بين أربع معامالت من السماد الفوسفاتي وأربع معامالت أخري من السماد 

 . األزوتي

 لمفدان باإلضافة إلى 5 أ2 كجم فو31 , 15.5 ,صفر: وكانت معامالت السماد الفوسفاتي

 .ف / حم 300بمعدل  (فوسفورين  )السماد الفوسفاتي الحيوي 

لمفدان باإلضافة إلى البيوجين /  كجم ن 15, صفر: بينما كانت معامالت السماد النتروجيني

 .ف/جم500والنتروبين بمعدل 

ي التربة محتوو7.6  طينية ورقم الحموضة  طميية  وكانت التربة التي زرعت بيا التجربتان 

  %.0.94من المادة العضوية 

 .وقد استخدم تصميم القطاعات الكاممة العشوائية في أربع مكررات

 الصفات المدروسة: 

 :-صفات النمو:  والً 

 يوم بعد الزراعة لدراسة 90, 60 نباتات عشوائيًا من كل قطعة عند عمر 5 تم أخذ 

 : الصفات التالية



 .طول النبات بالسم .1

 .نبات/ عدد األفرع  .2

 .نبات/ عدد األوراق .3

 .الوزن الجاف ألوراق النبات بالجرام .4

 .الوزن الجاف لألفرع بالجرام .5

 .الوزن الجاف الكمى لمنبات بالجرام .6

 :-مكونات المحصول: ثانياً 

 :  نباتات عشوائيًا من كل قطعة لدراسة الصفات التالية10      عند الحصاد تم أخذ 

 

 .   طول النبات بالسم .1

 .                         الوزن الجاف الكمى لمنبات بالجرام .2

 .                            عدد قرون النبات .3

 .       بالجرام   وزن بذور النبات .4

 . بذرة بالجرام100   وزن أل  .5

 :-المحصول: ثالثاً 

 (. كجم)محصول البذرة لمفدان  .1

 (. كجم)محصول القش لمفدان  .2

 X  100لمفدان   / محصول البذور = دليل الحصاد .3

                            ــــــــــ 



                              المحصول البيولوجي

 :- يمكن تمخيص نتائج الدراسة في النقاط التالية***

 :صفات النمو:  والً 

 عمي جميع صفات النمو في التحميل اً كان لمسماد النتروجيني تأثير معنوي 

 يوم من الزراعة باستثناء طول 90, 60المشترك وذلك عند عمري 

 .إزىار % 50النبات في الميعاد األول وعدد األيام من الزراعة حتى 

  فدان زيادة معنوية لصفات عدد األوراق لمنبات / كجم نتروجين15أعطت معاممة التسميد ب

 . يوم60ووزن األوراق واألفرع والوزن الكمي الجاف لمنبات عند عمر 

  فدان / كجم نتروجين15أدت المعاممة بالبيوجين إلى زيادة في عدد فروع النبات يمييا إضافة

 . يوم, إال إن الفروق في عدد الفروع بين المعاممتين لم تصل لمستوي المعنوية60عند عمر 

  عدد فروع النبات كذلك وف إلى زيادة معنوية في طول النبات / كجم نتروجين 15أدت إضافة

 لمفروع والوزن الكمى الجاف لمنبات في حين أدت المعاممة بالبيوجين إلي زيادة  الجاف الوزن

 . يوم90في العدد والوزن الجاف ألوراق النبات عند عمر 

 الفوسفاتي لو تأثير إيجابي معنوي عمى جميع صفات النمو في لسمادأوضحت النتائج أن ا 

 يوم من الزراعة باستثناء عدد األفرع لمنبات 90, 60التحميل المشترك لمموسمين عند عمري 

 .أزىار% 50 يوم وعدد األيام من الزراعة وحتى 60والوزن الجاف ألوراق النبات عند عمر 

  ف إلي الحصول عمي أعمي قيمة بالنسبة /5 أ2 كجم  فو15.5أدي التسميد الفوسفاتي بمعدل

لطول النبات وعدد األوراق لمنبات وكذلك الوزن لمفروع والوزن الكمي الجاف لمنبات عند عمر 

 . يوم60



 القيم بالنسبة لطول النبات وعدد فروع النبات كذلك الوزن لألوراق واألفرع والوزن الكمي سجمت 

ف بينما أعطت المعاممة بالفوسفورين زيادة معنوية  /5 أ2 كجم فو30الجاف لمنبات عند إضافة 

 . يوم90في عدد أوراق النبات عند عمر 

 األزوتي والفوسفاتي معنويًا لصفات طول النبات وعدد أوراق النبات لسمادكان التفاعل بين ا 

 . يوم60ووزن األوراق واألفرع والوزن الكمى الجاف لمنبات عند عمر 

 5 أ2 كجم فو15.5ف, /أزداد طول نبات الحمص معنويًا عند المعاممة بمعدل صفر كجم ن /

 .ف 

  ف  / 5 أ2 كجم فو15.5سجمت أعمى قيمة لعدد أوراق النبات عند المعاممة بالبيوجين مع. 

  ف أعمى قيمة لموزن الجاف ألفرع  / 5 أ2 كجم فو31+ ف /  كجم ن 15أعطت المعاممة

 .النبات 

  ف أعمى قيمة لوزن األوراق والوزن الكمى  /5 أ2 كجم فو31+ سجمت المعاممة بالنتروبين

 .الجاف لمنبات

  ف أعمى قيم بالنسبة لطول النبات  / 5 أ2 كجم فو31+ ف /  كجم ن 15أعطت المعاممة

+ بينما أعطت المعاممة نتروبين .  يوم 90وعدد أفرع النبات وكذلك لوزن األفرع عند عمر 

 .فوسفورين أعمى القيم لصفات العدد والوزن الجاف ألوراق النبات

 :-المحصول ومكوناته: ثانياً 

كان لمعامالت السماد النتروجينى تأثيرًا معنويًا عمى المحصول ومكوناتو في التحميل المشترك  -1

 .لمموسمين



  ف إلى زيادة معنوية لصفات /  كجم ن 15أدى استخدام السماد النتروجينى بمعدل

 بذرة كذلك 100طول النبات والوزن الكمى لمنبات ومحصول بذور النبات ووزن أل 

 %.محصول البذور والمحصول البيولوجي لمفدان ودليل الحصاد 

 أزداد عدد قرون النبات معنويًا بإضافة النتروبين. 

كان لمعامالت السماد الفوسفاتي تأثيرًا معنويًا عمى المحصول ومكوناتو المختمفة تحت الدراسة  -2

 .وذلك في التحميل المشترك لمموسمين

  5 أ2 كجم فو31سجمت أعمى القيم لوزن النبات الكمى وعدد قرون النبات عند إضافة 

 .ف/ 

  أعطت المعاممة بالفوسفورين أعمى القيم لكل من طول النبات ومحصول بذور النبات

 %. بذرة ومحصول البذور والمحصول البيولوجي لمفدان ودليل الحصاد 100  الووزن

كان التفاعل بين معامالت السماد النتروجينى والفوسفاتي معنويًا عمى المحصول ومكوناتو  -3

 .المختمفة تحت الدراسة في التحميل المشترك لمموسمين

  فوسفورين أعمى القيم لطول النبات ووزن النبات الكمى + ف /  كجم ن 15أعطت المعاممة

 .ومحصول بذور النبات كذلك محصول البذور والمحصول البيولوجى لمفدان

  كجم 31+ بذرة عند المعاممة بالنتروبين100سجمت أعمى القيم لعدد قرون النبات ووزن 

 .ف / 5 أ2فو

 

 :-التقييم األقتصادى : ثالثاً 

 ف /  كجم نيتروجين 15 الصافي إلنتاج الحمص اقصاه عند إضافة ىبمغ الدخل المز رع

 . جنييًا لمفدان كمتوسط لموسمين الدراسة563.43فوسفورين مسجاًل + 



  من النتائج المتحصل عمييا تحت ظروف التجربة يمكن التوصية بإضافة السماد

فدان باإلضافة لمفوسفورين مع األخذ في االعتبار /  كجم 15النتروجيني حتى معدل 

 حيث أظيرت ىذه المعامالت مجتمعة زيادة إنتاجية الفدان من –طبيعة وخصوبة األرض 

  .ىالبذور والقش كذلك زيادة صافى الدخل المز رع

 


