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EFFECT OF SOIL AND FOLIAR FERTILIZER IN SOME 

GROWTH AND YIELD CHARACTERS OF GREEN GRAM 

(Vigna radita L.) 
 

 تأثيز التسميذ االرضي ورش المغذياث في بعض صفاث نمو وحاصل الماش .

Vigna radita  L 
 

 د. ػجذ انكشٚى ؽغٍٛ سٔيٙ         د.َبفش يؼشٔف َبفش            د.ؽٛذس هبنت ؽغٍٛ        

 انًغٛت / هغى روُٛبد اإلَزبط انُجبرٙ –عبيؼخ انلشاد األٔعو انزوُٛخ / انكهٛخ انزوُٛخ 
 

 

 المستخلص :

ثٓذف يؼشكخ  2016َلزد انزغشثخ كٙ ؽوم خبؿ ثًُطوخ يؾشٔع انًغٛت انزبثؼخ نًؾبكظخ ثبثم خالل انًٕعى انقٛلٙ 

كـى.ْـ 200( ثكًٛخ 0 - 18 - 18) NPKرأصٛش انزغًٛذ األسمٙ )يؼبيهخ انًوبسَخ ثذٌٔ عًبد ،انغًبد انًشكت 
1- 

ٔيخهلبد 

هٍ.ْـ 4دٔاعٍ ثكًٛخ 
1-

ؿى.نزش 2يهخ انًوبسَخ ثذٌٔ سػ ، سػ انٕٛسٚب ( ، ٔاألعًذح انٕسهٛخ ) يؼب 
1-

 4ٔسػ ؽبيل انذثبل  

يم.نزش
1-

( ثضالصخ يكشساد.ٔرًذ RCBD( ٔرذاخهًٓب ٔكبَذ انزغشثخ ػبيهٛخ ػهٗ ٔكن رقًٛى انوطبػبد  انؼؾٕائٛخ  انكبيهخ )

.ثُٛذ  5/ 29ٔ  5/  14ٍٚ كٙ ئمبكخ األعًذح األسمٛخ ٔؽغت انًؼبيالد ػُذ انضساػخ ، أيب األعًذح انٕسهٛخ سؽذ ػهٗ يٕػذ

 1000انُزبئظ رلٕم انزغًٛذ انؼنٕ٘ نًخهلبد انذٔاعٍ يؼُٕٚب ػهٗ يؼبيهخ انًوبسَخ كٙ انقلبد انًذسٔعخ يبػذا فلخ ٔصٌ 

ثزسح. نى ٚكٍ نًؼبيالد انشػ رأصٛش يؼُٕ٘ كٙ انقلبد انًذسٔعخ ، ٔكبٌ نهزذاخم ثٍٛ ئمبكخ يخهلبد انذٔاعٍ ٔسػ ؽبيل 

يؼُٕٚب هٛبعب ثًؼبيهخ انًوبسَخ كٙ صٚبدح انٕصٌ انغبف نهُجبد ، ػذد انوشَبد. َجبد انذثبل رأصٛشا
1-

 ٔؽبفم انجزٔس نهُجبد. 

 كهًبد يلزبؽٛخ : رغًٛذ كًٛٛبئٙ ، يخهلبد دٔاعٍ ، سػ انذثبل ، سػ انٕٛسٚب ، ؽبفم انجزٔس
 

Abstract: 

The experiment was conducted on the private farm in Al-mussiab Masshroaa regions during 

Summer seasons 2016 to study the effect of soil fertilization( control, 200 Kg.ha
-1

 of NPK(18-

18-0), poultry compost 4t.ha
-1

 ) and foliar fertilizer ( control, urea 1 g.l
-1

 and humus acid 2ml.l
-1

 ) 

and their interaction. Randomized complete block design (RCBD) with three replicates was 

used. Soil fertilizers were added at during planting , and foliar application was added twice ( in 

14/5 and 29/5/2016). The results showed that organic fertilizer for poultry compost caused a 

significant increase in all studies characterizes, while it had no significant effect on the seed 

1000 weight. The interaction between poultry compost addition and spraying humus acid had a 

significant effect in increasing plant dry weight, pods number and seed yield for plant. 

Keywords : chemical fertilization , poultry wastes , humus, urea, seed yield 
 

 :المقذمت

 ثؼلٚضسع كٙ ًٔٚزبص ثكَّٕ رٔ يذٖ ثٛئٙ ٔاعغ  خ انـزائٛخ ٔانؼهلٛخ انًًٓخجوٕنٛان يٍ انًؾبفٛم Vigna radita L.انًبػ 

رؾزٕ٘ (. 1) ركٍٕٚ انجزٔسيشاؽم ًَِٕ ػذا يشؽهخ  اؿهتانغلبف كٙ ٔٚزؾًم ٕٚو(  115 -95) حهقٛش ًَِٕٔكزشح  ،يُبهن انؼشام 

ًٔٚزبص ثكَّٕ ؿُٙ ثبنؾبيل االيُٛٙ  %( 19-29ؽٛش رجهؾ َغجخ انجشٔرٍٛ كٙ ثزٔسِ ) انًٕاد انؼنٕٚخانجزٔس ػهٗ َغجخ يٍ 

انًبػ كؼهق اخنش أ دسٚظ أ نزؾغٍٛ ٚضسع  %( ، 1-1.3%( أيب َغجخ انضٚذ كٓٙ )50-60ٔانكبسثْٕٛذساد ) انالٚغٍٛ

 .( 2) خٕاؿ انزشثخ كٙ االسامٙ انًغزقهؾخ ثغجت عشػخ ًَِٕ انًلزشػ

 ٔيُٓب االْزًبو،  َظشا ألًْٛخ انًؾقٕل يٍ اننشٔس٘ اعشاء ثؼل االثؾبس نـشك رؾغٍٛ ًَٕ ٔاَزبعٛخ انًؾقٕل

 كَٕٓب هذمبكخ األعًذح عٕاء كبَذ كًٛٛبئٛخ أ ػنٕٚخ ئٔنضٚبدح كًٛخ َٕٔػٛخ انًؾقٕل  ثًٕمٕع سػ انًـزٚبد ٔاداسح انزشثخ

ثُٛذ اًْٛخ امبكخ انؼُبفش انًـزٚخ ٔاالْزًبو ثطشم امبكزٓب ٔدٔسْب انًٓى كٙ ػًهٛخ رهوٛؼ ئر  ،رإصش كٙ ئَزبعّ ثؾكم كجٛش

ئَزبعٛخ انًبػ رزطهت  (. ئٌ صٚبدح3) يجبؽشح نهزشثخ أ سؽب ػهٗ انُجبد ٔاخقبة ٔػوذ انجزٔس كٙ يؾبفٛم انجوٕل ػُذ االمبكخ

ٔاخزٛبس اكنم انطشم المبكخ دساعخ ثؼل انغٕاَت انزٙ يب صانذ ثؼٛذح ػٍ االْزًبو ٔيُٓب االؽزٛبعبد انغًبدٚخ نهؼُبفش انـزائٛخ 
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. ٔهذ pH ((4االعًذح نًُغ أ انزوهٛم يٍ كوذ ْزِ انًـزٚبد ثغجت انزطبٚش أ انـغم أ انزضجٛذ أ يغكٓب كٙ انزشثخ ثغجت اسرلبع انـ 

انكًٛٛبئٛخ ٔيب رغججّ يٍ أمشاس ثٛئٛخ ػذح. ثُٛذ  األعًذحانؼنٕٚخ نزوهٛم ؽبنخ انزهٕس انزٙ رؾذصٓب  األعًذح ئمبكخاصداد االرغبِ َؾٕ 

هشٚوخ انزغًٛذ انٕسهٙ رؼزجش يكًهخ  اعزؼًبلثؼل انذساعبد ئٌ سػ ؽبيل انذثبل ادٖ ئنٗ رؾغٍٛ انًُٕ انخنش٘ نهُجبد ، ٔاٌ 

مٙ ٔرؼطٙ ػالط عشٚغ نؾبنخ َوـ انؼُبفش ٔرٕكٛشْب ثكًٛخ كبكٛخ أصُبء كزشح يهئ ٔركٍٕٚ انجزٔس، ٔثُٛذ انذساعبد نهزغًٛذ األس

( ، ٔٚهؼت ػُقش (5صٚبدح انؾبفم ٔيكَٕبرّ نًؾقٕل انًبػ هٛبعب يغ ػذو انشػ ئنٗ أدٖاٌ سػ انغًبد انٕسهٙ انًشكت 

 انًشكجبد رُؾٛونٓب دٔس يٓى كٙ  ػذد يٍ االَضًٚبدْزا انؼُقش ثزُؾٛو  انُزشٔعٍٛ دٔسا يًٓب كٙ ًَٕ ٔؽبفم انًبػ ، ؽٛش ٚوٕو

ٔاَزوبل انؼُبفش  كٙ ػًهٛخ انزًضٛم اننٕئٙ( انًٓى   ATP) نزكٍٕٚ انًشكت االعبط الَزبط انطبهخانًًٓخ كٙ انُجبد  انشئٛغٛخ

ئٌ صساػخ ْزا  ئالٔػهٗ انشؿى يٍ روذو انضساػخ  (.6كٙ ركٍٕٚ انجشٔرٍٛ ) ُٔٚؼكظ رنك اٚغبثب يٍ انًقذس ئنٗ انًقت انـزائٛخ

نزنك كوذ رى ئعشاء ْزا انجؾش نذساعخ رأصٛش رذاخم سػ ثؼل األعًذح انٕسهٛخ ذ رؼبَٙ انكضٛش يٍ انًؾبكم انًؾقٕل يب صان

 انغبْضح يغ األعًذح األسمٛخ ٔاألعًذح انؼنٕٚخ ٔئيكبَٛخ االعزؼبمخ ثٓب ػٍ األعًذح انًؼذَٛخ.
 

 :البحث المواد وطزائق

كٙ يُطوخ يؾشٔع انًغٛت انزبثؼخ نًؾبكظخ ثبثم كٙ رشثخ يضٚغٛخ ؿشُٚٛخ كًب  2016كٙ انًٕعى انقٛلٙ نؼبو  اعشٚذ انزغشثخ

ٔسػ انًـزٚبد ٔرذاخهًٓب كٙ ثؼل فلبد انًُٕ ٔؽبفم انًبػ  األسمٙ( ٔرنك ثٓذف دساعخ رأصٛش انزغًٛذ 1يٕمؼ كٙ عذٔل )

 األٔليكشساد ، ٔرنًُذ ػبيهٍٛ :  خػهٗ ٔكن رقًٛى انوطبػبد انؼؾٕائٛخ انكبيهخ ثضالص نهقُق انًؾهٙ. َلزد رغشثخ ػبيهٛخ

 120,75,80ثكًٛخ  ؽغت انزٕفٛخ انغًبدٚخ NPK، عًبد يشكت  ثذٌٔ امبكخ ) انًوبسَخ األسمٙصالس يؼبيالد يٍ انزغًٛذ 

كـى.ْـ
1-

هٍ.ْـ 4، يخهلبد دٔاعٍ )  
-1

.نزشؿى 2( ٔانؼبيم انضبَٙ : صالس يؼبيالد عًبد ٔسهٙ ) يوبسَخ ، سػ انٕٛسٚب ثزشكٛض 
-1 

 ،

.نزشيم 4سػ ؽبيل انذثبل انغبئم 
-1

 .) 

عى ٔثٍٛ  75ٔػهٗ يشٔص انًغبكخ ثُٛٓب  4/  20رًذ انضساػخ كٙ  .رى اعشاء ػًهٛبد خذيخ انزشثخ ثؾشاصزٓب ٔرُؼًٛٓب ٔرغٕٚزٓب

نكم  5/  29ٔ  5/  14ػًهٛخ انشػ نهغًبد انٕسهٙ كٙ  أعشٚذ و . 3يشٔص ثطٕل   4عى ٔؽًهذ انًؼبيهخ انٕاؽذح  25انُجبربد 

يم.ْـ 200ثًؼذل يٍ يغؾٕم انقبثٌٕ  كًٛخ ههٛهخئمبكخ ٔٔثبنزشكٛض انًؾذد  ٔؽذح رغشٚجٛخ 
1-

نضٚبدح انًغبؽخ انغطؾٛخ نًؾهٕل  

 :رى دساعخ ، ٔهذ  نـبٚخ انجهم انزبو َٔضٔل أل هطشح يٍ انُجبد انجبكش ٔرى انشػ كٙ انقجبػ، انشػ ٔانزقبهّ ثبالٔسام

 .َجبربد ثقٕسح ػؾٕائٛخ ٔؽغت انًؼذل 5ػهٗ اعبط اخزٛبس اسرلبع انُجبد )عى(: رى هٛبعّ  -

ط ٔصَٓب ) َجبربد ػؾٕائٛب يٍ كم ٔؽذح رغشٚجٛخ ٔرغلٛلٓب عٛذا ٔاعزخشا 5انٕصٌ انغبف نهُجبد )ؿى(: رى ؽغبثّ ػهٗ أعبط اخزٛبس  -

ؿى.َجبد
1-

.) 

ػذد انوشَبد.َجبد -
-1

ػٍ هشٚن اخز ػؾشح َجبربد ػؾٕائٛب يٍ كم ٔؽذح رغشٚجٛخ ٔؽغت يؼذل ػذد انوشَبد نهُجبد : رى اؽزغبثٓب  

 انٕاؽذ.

ػذد انجزٔس.هشَخ -
-1

هشَخ ػؾٕائٛب ٔؽغت يؼذل ػذد انجزٔس ثبنوشَخ يٍ هغًخ انؼذد انكهٙ نهجزٔس  20رى ؽغبثٓب ثٕاعطخ اخزٛبس  : 

 .20ػهٗ 

 ثزسح ثبنـشاو نكم ٔؽذح رغشٚجٛخ ٔثبعزؼًبل يٛضاٌ ؽغبط. 1000ثزسح )ؿى( : رى ؽغبثٓب يٍ ٔصٌ  1000ٔصٌ  -

ؽبفم انجزٔس )ؿى.َجبد -
1-

ح رغشٚجٛخ ػُذ ثهٕؽ صهضٙ ( : ؽقذد ػؾشح َجبربد يؾشٔعخ ػؾٕائٛب يٍ انخطٍٛ انٕعطٍٛ نكم ٔؽذ

انوشَبد يشؽهخ انُنظ انزبو ٔرنك ػُذ رؾٕل نَٕٓب انٗ انشيبد٘ انذاكٍ ، ار عًغ ؽبفم كم ٔؽذح رغشٚجٛخ ػهٗ ؽذح ٔرى رغلٛلٓب كٙ 

 انؾوم صى ٔصٌ انؾبفم نهُجبربد انؼؾشح ثًٛضاٌ ؽغبط ٔاعزخشط انًؼذل نهُجبد انٕاؽذ.

ثبعزخذاو انًزٕعطبد  ٔهٕسَذ،  رقًٛى انوطبػبدٔثؾغت  انغُغزبدجشَبيظ اإلؽقبئٙ ؽغت ان ئؽقبئٛبثؼذ عًغ انجٛبَبد ؽههذ 

L.S.D ُٕٚ(.8) 0.05 خػُذ يغزٕٖ يؼ   
 

 .انقلبد انلٛضٚبٔٚخ ٔانكًٛٛبٔٚخ نهزشثخ نًٕهغ انزغشثخ كٙ انؾوم: ((1عذٔل 
 انوٛبط انقلخ

 يضٚغّٛ ؿشُٚٛخ َغغّ انزشثخ

 35.6 هٍٛ  %

 42.1 ؿشٍٚ %

 22.3 سيم %

N . كـى ؿى
– 1

 43 

P. كـى ؿى
– 1

 9.1 

K. كـى ؿى
– 1

 180 

PH 7.2 

 3.8 )يبٚكشٔعًُٛظ /عى/ؿى(انزٕفٛم انكٓشثبئٙ

 1.6 انًبدح انؼنٕٚخ %
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 النتائج والمناقشت :

 (سم)ارتفاع النباث  1-

ئٌ ئمبكخ انغًبد انؼنٕ٘ أدٖ ئنٗ صٚبدح يؼُٕٚخ كٙ اسرلبع انُجبد هٛبعب ثًؼبيهخ انًوبسَخ ٔانغًبد  2 )َزبئظ عذٔل ) أؽبسد

هٍ.ْـ 4انًشكت ، ئر أػطذ يؼبيهخ انغًبد انؼنٕ٘ نهذٔاعٍ ثًغزٕٖ 
1-

عى ثًُٛب أػطذ يؼبيهخ  61.00أػهٗ اسرلبع نهُجبد ثهؾ  

عجت انضٚبدح انؾبفهخ كٙ اسرلبع انُجبد ػُذ اإلمبكخ األسمٛخ نهغًبد  عى. سثًب ٚؼٕد 51.28انًوبسَخ اهم اسرلبع نهُجبد ثهؾ 

( ٔانذٔس انًجبؽش نهُزشٔعٍٛ كٙ 9رؾهم رهك انًخهلبد ) أصُبءانؼنٕ٘ نهذٔاعٍ انٗ كًٛخ انُزشٔعٍٛ ٔانًـُٛغٕٛو انهزاٌ ٚزؾشساٌ 

يٍ خالل دٔسِ انًٓى كٙ ػًهٛخ انجُبء اننٕئٙ و اَوغبو انخالٚب ٔرًذدْب ثغجت ػًهٛزٙ انًُٕ ٔاالَوغبو ثبالمبكخ انٗ رُؾٛصٚبدح 

( يٍ 10ٔعذِ ) رُؾٛو ػذد يٍ االَضًٚبد انًغٕؤنخ ػٍ ثُبء انٕؽذاد انزشكٛجٛخ انًًٓخ كٙ ثُبء ٔصٚبدح اسرلبع انُجبد ٔرزلن يغ يب

 أٌ ئمبكخ األعًذح انؼنٕٚخ أدد ئنٗ صٚبدح اسرلبع انُجبد نًؾقٕل انًبػ.

نًـزٚبد نى ٚكٍ نٓب رأصٛش يؼُٕ٘ كٙ اسرلبع انُجبد ، ثًُٛب كبٌ نهزذاخم ثٍٛ ئمبكخ األعًذح أظٓشد انُزبئظ أٚنب ئٌ سػ ا

األسمٛخ ٔسػ انًـزٚبد رأصٛش يؼُٕ٘ كٙ اسرلبع انُجبد ، ئر أػطٗ رذاخم اإلمبكخ األسمٛخ نهغًبد انؼنٕ٘ نهذٔاعٍ يغ سػ 

ٗ رذاخم يٍ دٌٔ ئمبكخ أسمٛخ )يؼبيهخ انًوبسَخ( يغ سػ عى ثًُٛب أػط 62.00ؽبيل انذثبل أػهٗ يزٕعو السرلبع انُجبد ثهؾ 

 عى. 50.33انٕٛسٚب اهم اسرلبع نهُجبد ثهؾ 
 

 ٔانًـزٚبد ٔانزذاخم ثًُٛٓب كٙ اسرلبع انُجبد )عى( األسمٙ رأصٛش انزغًٛذ( 2عذٔل )

انزغًٛذ 

 األسمٙ

 سػ انًـزٚبد

 يزٕعو انزغًٛذ دثبل ٕٚسٚب سػ ثذٌٔ

 51.28 51.50 50.33 52.00 امبكخ ثذٌٔ

 55.00 55.67 54.67 54.67 يشكت

 61.00 62.00 61.33 59.67 يخهلبد دٔاعٍ

L.S.D 0.05 2.458 1.41 

 N.S 56.39 55.44 55.44 يزٕعو انشػ
 

 (غم)الوسن الجاف للنباث  -2

 أػطذ ئرانٕصٌ انغبف نهُجبد هٛبعب ثًؼبيهخ انًوبسَخ ٔانغًبد انًشكت ،  صاد يٍانؼنٕ٘  انزغًٛذ ئ3ٌ) رٕمؼ َزبئظ عذٔل )

هٍ.ْـ 4يؼبيهخ انغًبد انؼنٕ٘ نهذٔاعٍ ثًغزٕٖ 
1-

يؼبيهخ انًوبسَخ اهم  أػطذؿى ثًُٛب  113.44ٔصٌ عبف نهُجبد ثهؾ  أػهٗ 

  ئنٗنذٔاعٍ امبكخ يخهلبد اؿى. سثًب ٚؼٕد عجت انضٚبدح انؾبفهخ كٙ انٕصٌ انغبف نهُجبد ػُذ  99.82ٔصٌ عبف نهُجبد ثهؾ 

ٔرـهـم انزشثخ  فلبدٍ ٛرؾغ ٔرؼًم ػهٗ، اؽزٕائٓب ػهٗ يغًٕػخ يٍ انؼُبفش انـزائٛخ انًزؾشسح ثبنوشة يٍ انغزٔس نهُجبربد 

 (.10) كشحٔاَزؾبسْب ٔايزقبؿ انؼذٚذ يٍ انؼُبفش انـزائٛخ انًزٕانغزٔس 

ئمبكخ األعًذح انُزبئظ أٚنب ئٌ سػ انًـزٚبد نى ٚكٍ نٓب رأصٛش يؼُٕ٘ كٙ انٕصٌ انغبف نهُجبد ، ثًُٛب كبٌ نهزذاخم ثٍٛ  أظٓشد

األسمٛخ ٔسػ انًـزٚبد رأصٛش يؼُٕ٘ كٙ انٕصٌ انغبف ، ئر أػطٗ رذاخم اإلمبكخ األسمٛخ نهغًبد انؼنٕ٘ نهذٔاعٍ يغ سػ 

ؿى ثًُٛب أػطٗ رذاخم يٍ دٌٔ ئمبكخ أسمٛخ )يؼبيهخ انًوبسَخ( يغ سػ  115.33عبف نهُجبد ثهؾ ؽبيل انذثبل أػهٗ ٔصٌ 

 ؿى. 99.33انٕٛسٚب اهم ٔصٌ عبف نهُجبد ثهؾ 
 

 ٔانًـزٚبد ٔانزذاخم ثًُٛٓب كٙ انٕصٌ انغبف نهُجبد )ؿى( األسمٙ رأصٛش انزغًٛذ( 3عذٔل )

انزغًٛذ 

 االسمٙ

 سػ انًـزٚبد

 يزٕعو انزغًٛذ دثبل ٕٚسٚب سػ ثذٌٔ

 99.82 99.81 99.33 100.33 امبكخ ثذٌٔ

 106.89 108.33 107.33 105.00 يشكت

 113.44 115.33 113.00 112.00 يخهلبد دٔاعٍ

L.S.D 0.05 2.85 1.64 

 N.S 107.82 106.56 105.78 يزٕعو انشػ
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عذد القزناث.نباث -3
-1 

 ئرصٚبدح يؼُٕٚخ كٙ ػذد انوشَبد هٛبعب ثًؼبيهخ انًوبسَخ ٔانغًبد انًشكت ،  ئنٗأٌ انغًبد انؼنٕ٘ أدٖ 4) رٕمؼ َزبئظ عذٔل )

هٍ.ْـ 4يؼبيهخ انغًبد انؼنٕ٘ نهذٔاعٍ ثًغزٕٖ  أػطذ
1-

هشَخ.َجبد 41.22يزٕعو  ثهؾ  أػهٗ 
1-

يؼبيهخ انًوبسَخ  أػطذثًُٛب  

هشَخ.َجبد 31.12اهم يزٕعو ثهؾ 
1-

نهغًبد انؼنٕ٘  األسمٛخ اإلمبكخكٙ صٚبدح ػذد انوشَبد نهُجبد ػُذ . ٔهذ ٚؼضٖ انغجت 

انٗ  األٔسامكٙ َوم انكبسثْٕٛذساد انًقُؼخ كٙ  ٔانزٙ رهؼت دٔسا يًٓب ئنٗ اؽزٕائّ ػهٗ يغًٕػخ يٍ انؼُبفش انـزائٛخنهذٔاعٍ 

 (ػهٗ يؾقٕل انًبػ.11ٔعذِ )  انًُبهن انلؼبنخ يٍ انًُٕ خالل انًشاؽم انزكبصشٚخ نهُجبد ْٔزا ٚزلن يغ يب

 األعًذح ئمبكخ، ثًُٛب كبٌ نهزذاخم ثٍٛ  نشػ انٕٛسٚب ٔانذثبل كٙ ػذد انوشَبد نهُجبدػذو ٔعٕد ا٘ ربصٛش انُزبئظ أٚنب  أظٓشد

 األسمٛخ اإلمبكخرذاخم  أػطٗ ئر، ػذد انوشَبدٔسػ انًـزٚبد رأصٛش يؼُٕ٘ كٙ  األسمٛخ
 

ٔسػ انًـزٚبد ٔانزذاخم ثًُٛٓب كٙ ػذد انوشَبد . َجبد األسمٙ( رأصٛش انزغًٛذ 4عذٔل )
1- 

انزغًٛذ 

 االسمٙ

 سػ انًـزٚبد

 يزٕعو انزغًٛذ دثبل ٕٚسٚب سػ ثذٌٔ

 31.12 31.36 30.67 31.33 امبكخ ثذٌٔ

 37.33 39.67 36.67 35.67 يشكت

 41.22 42.67 40.00 41.00 يخهلبد دٔاعٍ

L.S.D 0.05 2.84 1.64 

 N.S 37.90 35.78 36.00 يزٕعو انشػ
 

هشَخ.َجبد 42.67نهغًبد انؼنٕ٘ نهذٔاعٍ يغ سػ ؽبيل انذثبل أػهٗ ػذد نهوشَبد ثهؾ 
1-

ثًُٛب أػطٗ رذاخم يٍ دٌٔ ئمبكخ  

هشَخ.َجبد 30.67أسمٛخ )يؼبيهخ انًوبسَخ( يغ سػ انٕٛسٚب اهم ػذد نهوشَبد ثهؾ 
1-
. 

 

عذد البذور.قزنت 4-
1-

 

صٚبدح يؼُٕٚخ كٙ ػذد انجزٔس ثبنوشَخ هٛبعب ثًؼبيهخ انًوبسَخ  ئنٗ أدٖ يخهلبد انذٔاعٍ ئمبكخ ئٌ 5)رٕمؼ َزبئظ عذٔل )

هٍ.ْـ 4يؼبيهخ انغًبد انؼنٕ٘ نهذٔاعٍ ثًغزٕٖ  أػطذ ئرٔانغًبد انًشكت ، 
1-

ثزسح.هشَخ 6.62ػذد نهجزٔس ثهؾ  أػهٗ 
1-

ثًُٛب  

سح.هشَخثز 5.01أػطذ يؼبيهخ انًوبسَخ اهم ػذد نهجزٔس ثبنوشَخ ثهؾ 
1-

. سثًب ٚؼٕد عجت انضٚبدح انؾبفهخ كٙ ػذد انجزٔس كٙ انوشَخ 

نهغًبد انؼنٕ٘ نهذٔاعٍ انٗ دٔسِ كٙ صٚبدح اَزوبل انكبسثْٕٛذساد انٗ انًُبهن انلؼبنخ خالل انًشؽهخ  األسمٛخ اإلمبكخػُذ 

يإصشا كٙ ػذد  ئعٓبمٓبًزكَٕخ كوههذ يٍ َغجخ ان ٔاألصْبسانزكبصشٚخ يًب اصش كٙ روهٛم انزُبكظ ػهٗ َٕارظ انزًضٛم ثٍٛ انجٕٚنبد 

 .(12) انجزٔس ثبنوشَخ ٔػذد انوشَبد ثبنُجبد

ثبنوشَخ ، ثًُٛب كبٌ نهزذاخم ثٍٛ كٙ ػذد انجزٔس  كٙ انغذٔل َلغّ ػذو ٔعٕد ا٘ ربصٛش نشػ انٕٛسٚب ٔانذثبل انُزبئظ أٚنب أظٓشد

نهغًبد انؼنٕ٘  األسمٛخرذاخم اإلمبكخ  أػطٗ ئرٔسػ انًـزٚبد رأصٛش يؼُٕ٘ كٙ ػذد انجزٔس ثبنوشَخ ،  األسمٛخ األعًذح ئمبكخ

ثزسح.هشَخ 6.69يزٕعو نؼذد انجزٔس ثهؾ  أػهٗنهذٔاعٍ يغ سػ انٕٛسٚب 
1-

)يؼبيهخ  أسمٛخ ئمبكخرذاخم يٍ دٌٔ  أػطٗثًُٛب  

ثزسح.هشَخ 4.71انًوبسَخ( يغ سػ ؽبيل انذثبل اهم ػذد نهجزٔس ثهؾ 
1-
. 

 

ٔسػ انًـزٚبد ٔانزذاخم ثًُٛٓب كٙ ػذد انجزٔس.هشَخ األسمٙ رأصٛش انزغًٛذ( 5عذٔل )
1-

 

انزغًٛذ 

 األسمٙ

 سػ انًـزٚبد

 يزٕعو انزغًٛذ دثبل ٕٚسٚب سػ ثذٌٔ

 5.01 4.71 5.04 5.29 امبكخ ثذٌٔ

 5.95 6.05 6.02 5.77 يشكت

 6.62 6.66 6.69 6.51 يخهلبد دٔاعٍ

L.S.D 0.05 0.52 0.30 

 N.S 5.81 5.92 5.86 يزٕعو انشػ
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 بذرة )غم( 1000وسن  5-

) يؼبيهخ انًوبسَخ( ار  األسمٙنهزغًٛذ  اإلمبكخثزسح كبٌ ػُذ ػذو  1000يزٕعو نٕصٌ  أػهٗ ئٌ 6 )رٕمؼ َزبئظ عذٔل )

ؿى ، هذ ٚؼٕد عجت االَخلبك كٙ  48.43يخهلبد انذٔاعٍ ار ثهؾ  ئمبكخؿى كٙ ؽٍٛ كبٌ اهم يزٕعو نٓزِ انقلخ ػُذ  50.76ثهؾ 

( ْٔزا يب اَؼكظ عهجب كٙ 5ٔ 4يخهلبد انذٔاعٍ انٗ انضٚبدح انًؼُٕٚخ كٙ ػذد انوشَبد ٔػذد انجزٔس )عذٔال  ئمبكخٔصٌ انجزٔس ػُذ 

 اَخلبك ٔصٌ انجزٔس.

رذاخم ثٍٛ اظٓشد انُزبئظ ٔعٕد ثزسح ، ثًُٛب  1000كٙ ٔصٌ  بيؼُٕٚ نى ٚإصشا انٕٛسٚب ٔانذثبلانُزبئظ أٚنب ئٌ سػ  أظٓشد

نهغًبد يغ ػذو سػ انًـزٚبد  األسمٛخ اإلمبكخرذاخم ػذو  أػطٗ ئرٔسػ انًـزٚبد كٙ ْزِ انقلخ ،  األسمٛخ األعًذح ئمبكخ

هم ٔصٌ نهجزٔس ثهؾ يخهلبد انذٔاعٍ يغ ػذو انشػ  ا ئمبكخرذاخم  أػطٗؿى ثًُٛب  50.99ثزسح ثهؾ  1000يزٕعو نٕصٌ  أػهٗ

 ؿى. 47.70
 

 ثزسح )ؿى( 1000ٔسػ انًـزٚبد ٔانزذاخم ثًُٛٓب كٙ ٔصٌ  األسمٙ رأصٛش انزغًٛذ( 6عذٔل )

انزغًٛذ 

 األسمٙ

 سػ انًـزٚبد

 يزٕعو انزغًٛذ دثبل ٕٚسٚب سػ ثذٌٔ

 50.76 50.99 50.28 50.99 امبكخ ثذٌٔ

 49.83 50.07 49.81 49.60 يشكت

 48.43 48.03 49.55 47.70 يخهلبد دٔاعٍ

L.S.D 0.05 1.42 0.82 

 N.S 49.70 49.88 49.43 يزٕعو انشػ
 

حاصل البذور غم.نباث 6-
1-

 

ٔانغًبد انًشكت ، ٔرلٕم ػهٗ يؼبيهخ انًوبسَخانؼنٕ٘ ادٖ انٗ صٚبدح كٙ ؽبفم انجزٔس  انزغًٛذاٌ 7) ) انغذٔل ٚالؽع يٍ

هٍ.ْـ 4يؼبيهخ انغًبد انؼنٕ٘ نهذٔاعٍ ثًغزٕٖ  أػطذ ئر
1-

يؼبيهخ  أػطذؿى ثًُٛب 914.7ؽبفم ثزٔس نهُجبد ثهؾ  أػهٗ 

 األسمٛخ اإلمبكخؿى. سثًب ٚؼٕد عجت انضٚبدح انؾبفهخ كٙ ؽبفم انجزٔس نهُجبد ػُذ  708.7انًوبسَخ اهم ؽبفم ثزٔس نهُجبد ثهؾ 

 (.5ٔ 4كٙ فلبد ػذد انوشَبد ٔػذد انجزٔس كٙ انوشَخ )عذٔال  انضٚبدح انؾبفهخ ئنٗنهغًبد انؼنٕ٘ نهذٔاعٍ 

ثٍٛ  رذاخمثًُٛب ٔعذ كٙ ؽبفم انجزٔس نهُجبد ،  بيؼُٕٚ اب رأصٛشًنى ٚكٍ نٓ انٕٛسٚب ٔانذثبلانُزبئظ أٚنب ئٌ سػ  أظٓشد

ؽبفم ثزٔس نهُجبد ثهؾ  أػهٗنهغًبد انؼنٕ٘ نهذٔاعٍ يغ سػ ؽبيل انذثبل  األسمٛخ اإلمبكخرذاخم  أػطٗ ئر،  انؼبيهٍٛ

 ؿى. 704.00)يؼبيهخ انًوبسَخ( يغ سػ انٕٛسٚب اهم ؽبفم ثزٔس نهُجبد ثهؾ  أسمٛخ ئمبكخرذاخم يٍ دٌٔ  أػطٗؿى ثًُٛب  914.8
 

ٔسػ انًـزٚبد ٔانزذاخم ثًُٛٓب كٙ ؽبفم انجزٔس )ؿى.َجبد األسمٙ رأصٛش انزغًٛذ( 7عذٔل )
1-

) 

انزغًٛذ 

 االسمٙ

 سػ انًـزٚبد

 يزٕعو انزغًٛذ دثبل ٕٚسٚب سػ ثذٌٔ

 708.8 710.3 704.0 712.3 امبكخ ثذٌٔ

 807.3 837.0 807.0 778.0 يشكت

 914.7 914.8 859.4 969.9 يخهلبد دٔاعٍ

L.S.D 0.05 58.31 33.66 

 L.S.D =33.66 820.7 790.1 820.0 يزٕعو انشػ
 

انغًبد انؼنٕ٘ نًخهلبد انذٔاعٍ كجذٚم ػٍ انزغًٛذ انكًٛٛبئٙ نزلٕهّ كٙ اؿهت  اعزؼًبلَغزُزظ يٍ خالل انجؾش انٗ اَّ ًٚكٍ 

 نهٕٛسٚب ٔؽبيل انذثبل كٙ انقلبد انًذسٔعخ. فلبد انًُٕ ٔانؾبفم نهقُق انًؾهٙ نهًبػ ٔكزنك ػذو عذٖٔ سػ انًـزٚبد
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