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تأثير إضافة األسمدة العضوية ورش حامض الدبال ومستخلص األعشاب البحرية في نمو
وحاصل القرنات الخضراء للباقالء ( .) Vicia faba L.
قيس المي الدليمي
علي حسين جاسم
كلية الزراعة  /جامعة القاسم الخضراء
الخالصة :
تواتت ضامةة علةام الدااج اابأبامر
أجريت تجربة لدراسة تأثير ثالثة شرر عامعةة سام شوي
االدبمل الحبيبي اباض التيليام عع رش حمعض الدبمل أا عستلةص ابأشرمب البحرية ا عامعةة تيصية السام
الكيايمئي اعامعةة الاامرنة (بدان سام ) ةي ناي احمصل الارنم اللوراء لتبم البمقالء  .ناذ التجربة ةي حال
تجمرب كةية الزراشة –ابي غرق -بمبل ) ةي الايسم الزراشي  1011/1011كتجربة بسيطة اةق تصايم الاطمشم
الاريائية الكمعةة بثالثة عكررا  .ابيتت التتمئج ان :
تايقت عامعةتي ضامةة علةام الدااج ا ابأبامر ةي ارتامع التبم اشد التارشم االاسمحة اليرقية اشد
الارنم /نبم اازن الارنة عاتييم قيمسم باامعةة الاامرنة اان تيليامتهم عع رش حمعض الدبمل أا عستلةص ابأشرمب
البحرية شزز ع زيم ة تأثيرهم االيجمبي ةي هذه الصام  .اكمن لرش حمعض الدبمل االدبمل الحبيبي اعستلةص
ابأشرمب البحرية ليحدهم تأثير عاتي ةي زيم ة الاسمحة اليرقية اشد الارنم اعتيسط ازن الارنة .اتايز
عامعةة ضامةة علةام الدااج سياء ليحدهم أا تازيزهم برش حمعض الدبمل أا عستلةص ابأشرمب البحرية عاتييم
شةى عامعةة التسايد الكيايمئي ضذ بةغت الزيم ة ةي حمصل التبم ع الارنم اللوراء شتد ضامةتهم ليحدهم %107
ا  %61.1قيمسم باامعةة الاامرنة اعامعةة السام الكيايمئي شةى التيالي.

Effect of adding organic fertilizers and foliar application of humic acid and
seaweed extract in growth and green pod yield of broad bean ( Vicia faba L. ).
Qais Lamy Al-Dulaimi

Ali Hussein Jassim

Abstract :
A simple experiment was conducted to study the effect of thirteenth treatments of
organic fertilizer included the addition of chicken and cattle manure , granular humus and
some combinations sprayed with humic acid and seaweed extract in to growth and green
pods yield of broad bean. . The experiment was conducted in the farm of Agric. college,
Babylon at 2012-2013 growth season as simple experiment according to Randomized
complete block design (RCBD) with three replications. The results were summarized as
follow:
Chicken and cattle manure were superior in increasing plant height , branches
number, leaf area, pods .plant-1 and pod weight compared to control, and its combinations
with humic acid or seaweed extract enhanced the positive impact of increases in these
parameters. Adding granular humus , humic acid or seaweed extract alone had a
significant effect in increasing leaf area, pods no.plant-1 and pod weight. Chicken manure
البحث مستل من اطروحة ماجستير للباحث الثاني
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whether alone or strengthened by foliar spraying of humic acid or seaweed extract were
superior significantly on chemical recommendation fertilizer treatment, and it gave an
increase percentage in green pods yield (when added alone) 107% and 61.3% compared
with control and chemical fertilizer recommendation, respectively.
المقدمة :
تاد البمقالء ( )Vicia faba L.ع الاحمصيل البايلية الرتيية اهي احد الاصم ر ابأسمسية لةبراتي
االطمقة ةي تغذية اإلنسمن ( Hacıseferoا آخران  )2003ةوال ش أهايتهم ةي تحسي خياص التربة ع خالل
شاةية التثبيت لةتتراجي ةي التربة ( .)2007, Kandilضن التسايد بملالصبم الاويية أا الكيايمئية ع الااةيم
ابأسمسية ةي خدعة الاحصيل ضذ تزيد ع عادل اإلنتمج اتحسي نيشيته اان ضامةة ابأسادة الكيايمئية عكةف
اقتصم يم ةوال ش تأثيرهم الومر شةى البيئة ) Adediranاآخران  .(2004لذلك ييصى بإامةة الام ة الاويية
(علةام الدااج اابأبامر أا عستلةص ابأشرمب البحرية أا حمعض الدبمل) كبديل لألسادة الكيايمئية )Oad
اآخران  . ( 1004ضن ضامةة ابأسادة الاويية بركل كايء يوا اإلنتمج الاملي االاستار لةاحمصيل ع خالل
تحسي خياص التربة ا زيم ة تطير الجذار انرمط ابأحيمء الدقياة ) Abou EL-Magdااخران  2006ا
 Ayoolaا  . (2009 Makindeضن احتياء علةام الدااج شةى كايم جيدة ع الاتمصر الغذائية اابأثر الاتباي
لهم لادة عياسم يجاةهم بديل نمجح ش ابأسادة الكيايمئية ( Hirzelاآخران  .)2007.اأشمر البمحثين ضلى أن رش
حمعض الدبمل يحس ع ناي التبم اضنتمجيته ( Akinciاآخران  )2009اأن ضامةة حمعض الدبمل أ ضلى
زيم ة عاتيية ةي ضنتمج الام ة الجمةة لتبمتم البمقالء (  )2003 El-Ghozoliاالامصيليم )El-Bassiony
اآخران  .) 2010اشمع أخيرا ضامةة عستلةص ابأشرمب البحرية  Seaweedلترجيع التاي اتأخير الريليخة
ازيم ة قية التبم اذلك الحتيائهم شةى الاتمصر الغذائية اابأحامض االعيتية ( Khanاآخران .)2009
انظرا بأهاية عصدر السام ةي التأثير ةي كاية انيشية الحمصل اعظمهر التاي اللمرجي االاسةجي لةتبم
اخمصة ابأسادة الاويية الصدياة لةبيئة جمء هذا الدراسة لاامرنة تأثير عجايشة ع الالصبم الاويية
(علةام ااج علةام أبامر بمل حبيبي رش عستلةص ابأشرمب البحرية رش حمعض الدبمل ليحدهم أا
باض تيليامتهم ) ةي التاي اللور االحمصل ابأخور لةبمقالء قيمسم بادم التسايد أا السام الكيايمئي  NPاكبديل
شته.
مواد وطرائق العمل :
أجريت تجربة حاةية ةيي حايل تجيمرب قسيم الاحمصييل الحاةيية – كةيية الزراشية –ابيي غيرق /بمبيل لةايسيم الزراشيي
 1011-1011لدراسة استجمبة نبم البمقالء لرش ابأسيادة الاوييية عيع أا بيدان ضايمةة علةايم اليدااج أا ابأبايمر
لةتربيية اعامرنتهييم بمبأسييادة الكيايمئييية الايصييي بهييم .تييم تتايييذ التجربيية ةييي تربيية ذا ايصييملية كهربمئييية 1.1 ( ECe
يساتز/م) ا رجة تامشل  ) 7.7( PHاعم ة شويية ( .)% 1.461باد حراثة التربة تتاياهم اتسيييتهم قسيات ضليى
ثالثة عكررا كل عكرر يوم  11احدة تجريبية اان اليحدة التجريبية تحتي شةى أرباة عيراز طييل الايرز الياحيد
( 3م ) االاسمةة بي عرز ا اخر 77سم ابي احدة تجريبية اابأخرى ةمصل بطييل (  1م ) ابيي الاكيررا (  1م )
 .اتم ضامةة سام الدااج أا ابأبامر الاتحةل باادل 7م /³انم اخةطت بملتربية قبيل التاييير حسيم الاايمعال  .بايد
التايير زرشت بذار الصتف االسيبمني (بايد نااهيم بملايمء لايدة  12سيمشة) ةيي  1011/10/17شةيى جهية ااحيدة عي
الارز شةى عسمةة 17سم بي جيره اأخرى .أجريت شاةية الليف بايد شريرة أييمم عي اإلنبيم اضزالية ابأ غيمل بايد
شررة أيمم أخرى ااستار خدعة الاحصيل االر كةام ا شت الحمجة ليذلك .نايذ التجربية اةيق تصيايم الاطمشيم
الاريييائية الكمعةيية  ) RCBD( Randomized Complete Blocks Designكتجربيية ابثالثيية عكييررا .
اتواتت  11عامعةة هي :
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 -1بدان تسايد (عامرنة).
 -1تسايد كيايمئي لةتربة حسم التيصيم .
 -1تسايد تربة باستيى 10م 1لةهكتمر ع علةام الدااج الاتحةةة .
 -4تسايد تربة باستيى 10م 1لةهكتمر ع علةام ابأبامر الاتحةةة.
 -7تسايد تربة بملدبمل الحبيبي 10كغم  /انم.
 -6رش حمعض الدبمل (1سم/1لتر).
 -7رش عستلةص ابأشرمب البحرية (1سم/³لتر) .
1
 -7تسايد التربة بالةام الدااج  +رش حمعض الدبمل (1سم /لتر).
 -1تسايد التربة بالةام ابأبامر  +رش حمعض الدبمل (1سم/1لتر).
 -10تسايد تربة بملدبمل الحبيبي  +رش حمعض الدبمل (1سم/1لتر) .
 -11تسايد التربة بالةام الدااج  +رش عستلةص ابأشرمب البحرية (1سم/³لتر ).
 -11تسايد التربة بالةام ابأبامر  +رش عستلةص ابأشرمب البحرية (1سم/³لتر).
 -11تسايد التربة بملدبمل الحبيبي  +الرش باستلةص االشرمب البحرية (1سم/³لتر)
تم قيمس ارتامع التبم اشد التارشم كاادل لاررة نبمتم اخذ شريائيم ع كل احدة تجريبية ع نبمتم
اتم قيمس الاسمحة اليرقية لةيرقة الراباة ع الااة بياسطة جهمز
الارزي اليسطيي شتد عرحةة اعتالء الارنم
البالنيعيتر اعحتياهم ع الكةيراةيل الكةي بياسطة جهمز تادير الكةيراةيل  Chlorophyll meterكاادل
للاسة أاراق ع نبمتم شريائية باد الرشة الثمنية بأسبيشي  .اشتد اعتالء البذار ةي الارنم اهي خوراء تم
تحديد  10نبمتم شريائيم لكل احدة تجريبية اعته استلرج حمصل التبم الياحد عادل شد الارنم بملتبم
الياحد عتيسط ازن الارنة اللوراء شد البذار بملارنة  .اجر التحةيل اإلحصمئي حسم البرنمعج اإلحصمئي
) Gen Stat (Edition 3احسم التصايم الاتبع اقيرنت الاتيسطم بأقل ةرق عاتي (  (L.S.D.شتد عستيى
احتامل . 0.05
النتائج والمناقشة :
يبي الجدال ( ) 1تايق جايع عامعال التسايد عاتييم ةي زيم ة ارتامع التبم قيمسم باامعةة الاامرنة (عم شدا
بمل الحبيبي  +رش حمعض الدبمل الدبمل الحبيبي  +رش
عامعال رش حمعض الدبمل الدبمل الحبيبي
 . )seaweedا تايقت عامعةة التسايد بالةام ابأبامر  +رش  seaweedعاتييم ا بتسبة زيم ة  %77قيمسم باامعةة
الاامرنة.
اتازى الزيم ة ةي ارتامع التبم ةي عامعال التسايد بالةام الدااج ضلى ارهم ةي تحرر الاتمصر الغذائية
الورارية الستطملة ااناسمم اللاليم ا ناي اتطير التبم ا كذلك ار الام ة الاويية ةي تحسي اللياص الايزيمئية
االلصيبية الحييية لةتربة عام يزيد ع جمهزية االعتصمص بأغةم الاغذيم ا يتاكس ايجمبيم شةى الترمط الامم
لةتبم ازيم ة ارتامشه ) Sarkerاآخران  (2004اهذا يتاق عع عم اجده ةرحمن ( )1011شتد ضامةة  7ط  /هـ
علةام ااج لةبمقالء ا Agamyاآخران (  ) 1011شةى نبم الحتطة.
اان الزيم ة الحمصةة لصاة ارتامع التبم لاامعال التسايد الكيايمئي ( )NPتازى ضلى ار التتراجي
االاساير الوراريمن لةتبم ضذ ياال التتراجي شةى استطملة ااناسمم اللاليم اتكيي جدرانهم ازيم ة الترمط الامم
لةبتمء الويئي ) Hauggardا  ) 1001 . Jensenاهذا يتاق عع عم اجده  Daur ,ااخران ( )1007شةى
نبم الامصيليم .اياال الاساير شةى زيم ة نرمط اناي الاجايشة الجذرية ازيم ة ترابهم (  Hossainا Hamid
 )1007اكذلك زيم ة ناي الاجايشة اللورية ا يدخ ل الاساير ةي عاظم الاركبم الغتية بملطمقة عثل ATP
 ,ADPالورارية ةي شاةيم البتمء الحيي لةتبم اهذا يتاق عع عم اجده  Ahmedا )1007( El-Abagy
شةى نبم الامصيليم  .اتازى الزيم ة الحمصةة لصاة ارتامع التبم لاامعال الرش عستلةص ابأشرمب البحرية عع
علةام ا لدااج أا ابأبامر الحتياء الاستلةص شةى الهيرعينم التبمتية اأهاهم السميتيكمني ا االاكسي الةذان
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يرجامن ناي ااالستطملة اللاليم ااحتيائه شةى ابأحامض االعيتية االايتمعيتم اكثير ع الاتمصر الغذائية (Khan
اآخران  )1001اهذا يتاق عع عم اجده  Sabhا  )1007( Shallanشةى نبم البمقالء.
جدول ( )1تأثير إضافة ورش األسمدة العضوية في ارتفاع النبات في مرحلة نضج القرنات
المعامالت
معاملة المقارنة
تسميد الكيميائي
التسميد بمخلفات الدواجن
التسميد بمخلفات األبقار
الدبال حبيبي
الرش لحامض الدبال
رش seaweed
L.SD0.05

المتوسطات
58.2
74.6
78.5
66.7
57.6
55.3
61.5
10.71

المعامالت
مخلفات دواجن  +رش حامض الدبال
مخلفات أبقار  +رش حامض الدبال
الدبال الحبيبي  +رش حامض الدبال
مخلفات دواجن  +رش seaweed
مخلفات أبقار  +رش seaweed
الدبال الحبيبي seaweed +

المتوسطات
80.5
77.3
61.0
94.1
72.8
59.8

يتبي ع الجداال (  ) 1تايق جايع عامعال التسايد عاتييم شةى عامعةة الاامرنة ةي صاة شد التارشم
(عم شدا عامعةتي رش حمعض الدبمل ا بمل حبيبي +رش حمعض الدبمل ) اتايقت عامعةة التسايد بالةام الدااج
 +الرش باستلةص ابأ شرمب البحرية شةى جايع الاامعال ابأخرى (عم شدا عامعةة التسايد بالةام الدااج
علةام الدااج +رش حمعض الدبمل) اكمنت نسبة الزيم ة ةيهم  %71.4قيمسم بملاامرنة .اتازى هذه الزيم ة ضلى
ار علةام الدااج اابأبامر ةي ضطالق الاتمصر الغذائية اتحسي اللياص الايزيمئية االحييية لةتربة عام يزيد ع
جمهزية العتصمص لةاتمصر الغذائية عام يتاكس ايجمبيم شةى الترمط الامم لةتبم ( Sarkerااخران )2004,
اهذا يتاق عع عم اجده ةرحمن (.)1011
جدول ( )2تأثير إضافة و رش األسمدة العضوية في عدد التفرعات بالنبات في مرحلة النضج
المعامالت
معاملة المقارنة
تسميد الكيميائي
التسميد بمخلفات الدواجن
التسميد بمخلفات االبقار
الدبال حبيبي
رش حامض الدبال
رش seaweed
L.SD0.05

المتوسطات
5.07
8.20
9.73
8.20
7.87
6.40
6.87

المعامالت
مخلفات دواجن  +رش حامض الدبال
مخلفات ابقار  +رش حامض الدبال
الدبال الحبيبي  +رش حامض الدبال
مخلفات دواجن  +رش seaweed
مخلفات ابقار  +رش seaweed
الدبال الحبيبي seaweed +

المتوسطات
9.33
7.60
6.40
10.40
6.73
7.40

1.418

يتبي ع الجدال ( )1تايق عامعال التسايد عاتييم شةى عامعةة الاامرنة لصاة الاسمحة اليرقية ايتوح عته تايق
عامعةة التسايد بالةام الدااج شةى جايع الاامعال ابأخرى عمشدا عامعةة التسايد بالةام الدااج +الرش
بحمعض الدبمل ابةغت نسبة الزيم ة ةيهم ( %11.1قيمسم بملاامرنة).
ان الزيم ة الحمصةة ةي الاسمحة اليرقية نتيجة إلامةة علةام الدااج تازى ضلى كاية الايا الاتحررة ع
الايا الاويية (ابأحامض الدبملية ) االتي تؤ ضلى زيم ة ةي الترمط الامم لةلاليم ازيم ة اناسمم اللاليم عام يؤ
ضلى زيم ة الاسمحة اليرقية ) debgAeاآخران  ) 2008ااحتياء الايا الاويية (علةام أبامر علةام ااج
) شةى عاظم الاتمصر الاسئيلة ش تيسع ااستطملة اللةية ازيم ة نرمطهم يؤ الى زيم ة كاية الايا الغذائية
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الاتراكاة ةي ابأاراق ابملتملي ضلى زيم ة ةي الاسمحة اليرقية اهذا يتاق عع عم اجده  Maheshbabuااخران
( ) 2008شةى نبم ةيل الصييم .ايأتي ار الام ة الاويية ةي تحسي اللياص الحييية لةتربة ازيم ة جمهزية
االعتصمص بأغةم الاتمصر الصغرى االكبرى عام يتاكس ايجمبيم شةى الترمط الامم لةتبم ازيم ة عسمحته اليرقية
) Sarkerاآخران  )2004اهذا يتاق عع عم اجده ( )2008شةى نبم الحتطة .ضن الزيم ة الحمصةة ةي عامعال
التسايد الكيايمئي ( ) NPتازى ار الاتصري الوراريي ةي التبم ضذ يدخل التتراجي ةي تكيي ابأحامض
( El-Gizawyا 2009 Mehasen
التياية الورارية لبتمء البراتيتم ةي التبم ايدخل ةي تركيم ابأنزيام
)  .ايتاق هذا عع عم اجده  Daurاآخران )(2008شةى نبم البمقالء .اياال الاساير شةى زيم ة نرمط اناي
الاجايشة الجذرية ازيم ة ترابهم اهذا يتاق عع عم اجده  Ahmedا  )2007( EL-Bagyشةى نبم البمقالء.
جدول ( )3تأثير إضافة ورش األسمدة العضوية في المساحة الورقية ( سم )³
المعامالت
معاملة المقارنة
تسميد الكيميائي
التسميد بمخلفات الدواجن
التسميد بمخلفات االبقار
الدبال حبيبي
الرش لحامض الدبال
رش seaweed
L.SD0.05

المتوسطات
64.2
85.3
126.8
92.6
56.0
59.3
101.0

المعامالت
مخلفات دواجن  +رش حامض الدبال
مخلفات ابقار  +رش حامض الدبال
الدبال الحبيبي  +رش حامض الدبال
مخلفات دواجن  +رش seaweed
مخلفات ابقار  +رش seaweed
الدبال الحبيبي seaweed +

المتوسطات
124.5
88.7
66.7
112.9
86.8
81.4

12.74

يظهر ع جدال ( ) 4تايق جايع عامعال التسايد عاتييم قيمسم باامعةة الاامرنة لصاة حمصل التبم احمصل
احدة الاسمحة ع الارنم اللوراء ايياح الجدال أيوم تايق عامعةة التسايد بالةام الدااج  +رش
عستلةص االشرمب البحرية عاتييم شةى جايع الاامعال ابأخرى لكتهم لم تلتةف ش عامعةة التسايد بالةام
الدااج اكمنت نسبة الزيم ة ةيهم  % 174.1قيمسم بملاامرنة .ا ضن الزيم ة ةي حمصل التبم ع الارنم اللوراء
نت يجة لاامعةة التسايد بالةام الدااج ا علةام الدااج  seaweed +يازى ضلى كاية الاتمصر الاتطةاة ع تحةل
سام الدااج  Adekiyaا  )2009( Agbedeاتراكاهم ةي الارنم ااحتياء  seaweedشةى عتظام التاي
اعتهم االاكسي االسميتيكمني الذ يرجع التاي الثار اياةل ع تسمقط االزهمر ) Stirkا van Staden
 )1117كام ضن علةام ابأبامر ا علةام الدااج تحتي شةى عاظم الاتمصر الاادنية يؤ الى اإلعدا الجيد
ا
بملاغذيم لةتبم االذ يتاكس ةي صام التاي االحمصل اتتاق هـذه التتمئج عع عم اجده )Shaaban
 2007 Okashaا  El-Desukiاآخران  . (2010كام ضن ابأحامض الدبملية االتي تتتجهم الالةام
الاويية أثتمء تحةةهم تاال شةى زيم ة نامذية ابأغرية عام يسهل ايسرع ع اعتصمص الايا الاغذية ش طريق
الجذر أا ابأاراق اانتاملهم ضلى عتمطق التصتيع (اليرقة) ثم تراكم الايا الاصتاة ةي البذار االتي تزيد ع ازن
البذار ) Katkatااخران  .)2009اهذا يتاق عع عم بيته  Sabhا  ) 1007( shallanا  Shafeekااخران(
 ) 1011شةى نبم البمقالء .اكذلك ضلى ار التتراجي االاساير ةي زيم ة عادل البتمء الويئي ابملتملي زيم ة
الحمصل (  Hossainا .)1007 Hamid
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جدول ( )4تأثير إضافة ورش األسمدة العضوية في حاصل النبات من القرنات الخضراء (غم)
المعامالت
معاملة المقارنة
تسميد كيميائي
التسميد بمخلفات دواجن
التسميد بمخلفات أبقار
الدبال حبيبي
رش حامض الدبال
رش seaweed
L.SD0.05

المتوسطات
96.3
156.3
263.0
178.0
121.3
133.7
177.7

المعامالت
مخلفات دواجن  +رش حامض الدبال
مخلفات أبقار  +رش حامض الدبال
الدبال الحبيبي  +رش حامض الدبال
مخلفات دواجن  +رش seaweed
مخلفات أبقار  +رش seaweed
الدبال الحبيبي seaweed +

المتوسطات
234.3
176.0
143.7
264.0
234.7
166.3

48.75

يياح الجدال ( ) 7تايق جايع الاامعال عاتييم لصاة شد الارنم ةي التبم قيمسم باامعةة الاامرنة عم شدا
عامعةة التسايد بملدبمل الحبيبي ايياح الجدال أيوم اختالف الاامعال الاتايقة ةيام بيتهم ضذ تايقت عامعةة
علةام ااج +الرش بحمعض الدبمل اكمنت نسبة الزيم ة ةيهم  % 61.1قيمسم بملاامرنة .
تازى الزيم ة لصاة شد الارنم ةي التبم ضلى ار الام ة الاويية ةي ضطالق الاتمصر الغذائية اتحسي
اللياص الايزيمئية االحييية لةتربة (  Sarkerاآخران  )1004اهذا يتاق عع عم اجده  EL–Desukiاآخران (
 .) 1010االى ار حمعض الدبمل ةي تحسي التاي اللور اتاةيل التتمةس الغذائي بي الارنم ابملتملي زيم ة شد
الارنم بملتبم اهذا يتاق عع عم اجده  Shafeekاآخران ( )1011شةى نبم البمقالء .أعم بملتسبة لتأثير التسايد
الك يايمئي ةيازى التأثير ضلى زيم ة ناي اانترمر الاجايع الجذر ابملتملي زيم ة ضعكمنية اعتصمص الاتمصر الغذائية
اكذلك ار التتراجي االاساير ةي زيم ة عادل البتمء الويئي لةيرقة ابملتملي زيم ة تراكم الايا الاصتاة عام ياةل
ع التتمةس بي الارنم ازيم ة شد هم بملتبم (  Hossainا  . )1007 Hamidأعم تأثير عستلةص ابأشرمب
البحرية ةيازى ضلى احتيائهم شةى عرجام التاي ( االاكسي االسم تيكتي ) التي أ ضلى زيم ة نسبة شاد الارنم
ابملتملي زيم ة شد الارنم بملتبم ( Arjumandا آخران ,(2013
جدول ( )5تأثير إضافة ورش األسمدة العضوية في عدد القرنات في النبات
المعامالت
معاملة المقارنة
تسميد الكيميائي
التسميد بمخلفات الدواجن
التسميد بمخلفات أبقار
الدبال حبيبي
الرش لحامض الدبال
رش seaweed
L.SD0.05

المتوسطات
5.70
8.00
9.17
8.27
6.67
7.27
8.97

المعامالت
مخلفات دواجن  +رش حامض الدبال
مخلفات أبقار  +رش حامض الدبال
الدبال الحبيبي  +رش حامض الدبال
مخلفات دواجن  +رش seaweed
مخلفات أبقار  +رش seaweed
الدبال الحبيبي seaweed +

المتوسطات
9.27
7.97
8.00
9.13
8.93
8.27

1.233

الجدال ( )6يياح تايق عامعال التسايد  :علةام الدااج علةام ابأبامر علةام الدااج  +رش
حمعض الدبمل علةام ابأبامر  +رش حمعض الدبمل علةام ابأبامر  +رش عستلةص ابأشرمب البحرية بمل
حبيبي  +رش عستلةص ابأشرمب البحرية ةي ازن الارنة اللوراء عاتييم شةى عامعةة الاامرنة ايياح الجدال
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الدااج أشةى حمصل بتسبة

شدم اخ تالف الاامعال الاتايقة عاتييم ةيام بيتهم اأشطت عامعةة التسايد بالةام
زيم ة ( )%71.1قيمسم بملاامرنة.
يازى سبم تايق عاظم عامعال التسايد الاوي (شةى عامعةة الاامرنة ) سياء كمن ارايم أا رشم شةى
ابأاراق ضلى تحسي التاي ةي التبم (جدال  ) 1 1 1لكينه عصدرا لةايا الاغذية سهةة االعتصمص
)Abdolkarimااخران  . (2012,اهذا يتاق عع عم اجده  Kabirinejadا  (2012) Hoodajiشةى نبم
الذرة  .كام أنهم ترتبط بملتأثير االيجمبي لةسام الاوي ةي زيم ة كامءة استاامل الامء اتحسي خياص التربة اهذا
يؤثر شةى جايع الااةيم الاسةجية عبمشرة ااهاهم شاةية البتمء الويئي عام يجال التبم أكثر اعتصمصم لةاتمصر
الغذائية ابملتملي زيم ة تراكم الكربيهيدرا ةي البذار عام يتاكس ايجمبيم شةى ازن الارنة اللوراء )  Lvااخران
 . (2005اقد ترجع الزيم ة الحتياء ا لايا الاويية (علةام ابامر علةام ااج ) شةى عاظم الاتمصر
الغذائية ابأعر الذ يؤ الى زيم ة كاية البراتي االكربيهيدرا الاتراكاة ةي البذار ا زيم ة ازنهم اهذا يتاق عع
عم اجده  Maheshbabuاآخران ) (2008شةى نبم البمقالء .ان ار االحامض الدبملية االتي تتتجهم الالةام
الاويية اثتمء تحةةهم اا التي ترش شةى التبم تاال شةى زيم ة نامذية االغرية عام يسهل ايسرع ع اعتصمص
الايا الاغذية اانتاملهم ضلى عتمطق التصتيع ثم تراكم الايا الاصتاة ةي البذار  Katkatاآخران ) ) 2009ا هذه
تتاق عع عم اجده  Shafeekااخران  )1011عام اناكس ةي زيم ة ازن الارنة اللوراء لتبم البمقالء.
جدول ( )6تأثير إضافة ورش األسمدة العضوية في متوسط وزن القرنة الخضراء
المعامالت
معاملة المقارنة
تسميد الكيميائي
التسميد بمخلفات الدواجن
التسميد بمخلفات االبقار
الحامض الدبال حبيبي
الرش بالحامض الدبال
رش seaweed
L.SD0.05

المتوسطات
16.83
19.40
29.17
21.57
18.10
18.13
19.87

المعامالت
مخلفات دواجن  +رش حامض الدبال
مخلفات ابقار  +رش حامض الدبال
الدبال الحبيبي  +رش حامض الدبال
مخلفات دواجن  +رش seaweed
مخلفات ابقار  +رش seaweed
الدبال الحبيبي seaweed +

المتوسطات
25.30
21.97
18.07
18.07
26.17
26.17

4.047

المصادر:
ةرحمن لؤ ااا  .1011 .تأثير التسايد الاوي االبيتمسي ةي ناي احمصل البمقالء .عجةة يملى لةاةيم
الزراشية .61-70 : )1(4 .
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