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الحقول الزراعية التابعة لقضاء الشرقاط / محافظة صالح الدين الواقعة على   نفذت التجربة في      
درجٍة شمال خط االستواء. وذلك بهدف  34.27درجٍة شرقا، وعلى دائر عرض  43.35خط طول 

, االيطالي  Luz de otono ,  االسبانيالمحليتقويم استجابة أربعة أصناف من نبات الباقالء هي )
Lunga delle canscine  و الهولنديAguadulce )البكتيري  لحيوي ا لى التسميدإRhizobium 

legumeminosarum    والفطريTrichoderma harzanium .)قبل  والسماد الكيمائي )اليوريا
تها تمت زراعوقد  ,بكتيري المحمل على البيتموسصناف الباقالء باللقاح الأالزراعة تم تلويث بذور 

نفذت التجربة ضمن تصميم القطاعات العشوائية  2021 /11 /15الموسم الشتوي بتاريخ في 
 وزعتوبثالث مكررات  .( (Design  Randomized Complete Block  RCBDالكاملة

الكيميائي ن النباتات المسمدة بالسماد أأظهرت النتائج  .الواحد المكرر ضمن عشوائيا المعامالت
لمساحة الورقية وبلغت أعدد التفرعات و و رتفاع النبات أفي كل من صفة تفوقت معنويا  )اليوريا(

في  معنويا   سماد الفطري بال عاملهوتفوقت النباتات المعلى التوالي ,  246.12), 9.25 81.02,)
أرتفاع على القيم في أ اإليطالي الصنف . وأعطى (0.086)محتوى األوراق من الكلوروفيل وبلغت 

 تفوق  على التوالي, (9.30,  90.0)وبلغت  (1-نبات وعدد التفرعات )فرع. (1-النبات )سم. نبات
سجل و  .(202.826)قيمة بلغت أعلى عطى أ ذ إفي  قياس المساحة الورقية )دسم(  االسبانيالصنف 

 التداخل بينسجل ملغم/غم(.  0.077وبلغت )محتوى الكلوروفيل قيمة في أعلى الصنف الهولندي 
التداخل بين و  ، سم( 91.767النبات )أرتفاع قيمة في أعلى  االيطالي مع الصنفالسماد الكيميائي 

(. وسجل 1-فرع.نبات 9.63وبلغت ) ,قيمة في عدد التفرعاتأعلى  والصنف المحلي سماد اليوريا
 256.83وبلغت ) قيمة في المساحة الورقيةأعلى اإليطالي مع الصنف  سماد اليورياالتداخل بين 

قيمة في محتوى أعلى  الصنف االسبانيمع  السماد الفطريالتداخل بين أعطى في حين  . )دسم
القيم في كل من صفة عدد أعلى  البكتيري  السماد االحيائيحقق  .ملغم/غم( 0.1266) الكلوروفيل

سم( , الوزن الجاف للقرنة )  34.32(, طول القرنة )1-قرنه.نبات19.12القرنات في النبات وبلغت )
وحاصل النبات  (2م.غم56.265الحاصل االقتصادي )(, غم97.58)  بذرة100سم(, وزن  93.8



 ب
 

عدد البذور  ،القيم في عدد البذور لكل قرنةأعلى اعطى  الفطرتسميد بـال ماأ (.غم44.26الفردي )
. كما سجل الصنف التوالي( على 642.0, 132.38, 7.04لكل نبات والحاصل الحيوي وبلغت ) 

(, عدد البذور لكل نبات 1-قرنه.نبات 05.19القيم في عدد القرنات وبلغت )أعلى   الهولندي
الحاصل االقتصادي (, غم58.97)  بذرة100غم(, وزن  10.43, الوزن الجاف للقرنة ) ((125.18

ثر معنويا في كل أ االيطالياما الصنف  غم(.51.70وحاصل النبات الفردي ) (2غم. م 2.310(
 7.04) القيم وبلغت أعلى من عدد البذور لكل قرنة , وطول القرنة و الحاصل الحيوي بتسجيله 

وعلى مستوى التداخل بين المخصبات االحيائية واالصناف تفوق على التوالي .  (706.67,  ,38.16
 20.66أعطى على قيمة وبلغت ) الصنف المحلي في عدد القرنات, إذ البكتيري مع مخصبال

تفوق ملحوظ في عدد  االيطاليوالصنف  السماد الفطري  (. بينما سجل التداخل بين1-قرنه.نبات
الحيوي السماد سم(, وحقق التداخل بين  31.06طول القرنة ) و بذره.قرنه( 7.46البذور في القرنه )

-بذره.نبات 139.06للنبات الواحد وبلغت )القيم في عدد البذور أعلى الصنف المحلي  مع البكتيري 

قيمة في الوزن الجاف للقرنه وبلغت أعلى  الهولنديمع الصنف  سماد اليوريا. وسجل التداخل بين (1
القيم أعلى  الهولنديمع الصنف المعاملة بالسماد البكتيري في حين حقق التداخل بين  .غم( 11.26)

 349.36غم( و ) 72.66و حاصل النبات الفردي  وبلغت ) قتصاديبذره والحاصل األ 100في وزن 
مع السماد الفطري وأعطى مستوى التداخل بين  على التوالي. (1-غم. نبات 30.144( و )2غم.م

أعلى غم(. اعطت معاملة المقارنة  764.0قيمه في الحاصل الحيوي وبلغت )أعلى اإليطالي الصنف 
البكتيري معنويا في النسبة المئوية للبروتين سماد وتفوق ال %(,19.71نسبة في المادة الجافة للبذور )

نسبة مئوية للمادة الجافة في البذور اذ بلغت أعلى  الهولنديسجل و  %(.24.21في البذور بنسبة )
%(. 20.84نسبة مئوية للبروتين في البذور وبلغت )أعلى  االسبانيكما حقق الصنف  .%(20.41)

نسبة مئوية للمادة الجافة أعلى  الهولنديمع الصنف السماد الحيوي البكتيري اعطى التداخل بين 
نسبة أعلى  الهولنديمع الصنف السماد الحيوي البكتيري ظهر التداخل بين أا (, كم%21.31)وبلغت 

 .(%21.33)وبلغت مئوية للبروتين 

 


