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 في والحيوي والعضوي المعدني التسميد تأثير دراسة بهدؼ ،2020 الزراعي الموسم من الرئيسة العروة خالل ،أيار واحد بحوث محطة في حقمية تجربة نفذت
نتاجيتها الصفراء الذرة طرز بعض نمو   الصفراء الذرة  من وهجن أصناؼ وأربعة والحيوي، والعضوي المعدني التسميد من معامالت سبع باستعمال ،وا 
 الصفات من العديد عمى اعتماداً  المثمى، التسميد ومعامالت التسميد، لمعامالت استجابةً  األكثر الطرز لتحديد ،(SH ،82-غوطة ،2-سممية ،1-سممية)

 .والنوعية والكمية الشكمية

 القسم النظري
 والفسيولوجية الشكمية الصفات بعض عمى اعتماداً  والحيوي، والمعدني العضوي لمتسميد الصفراء الذرة من طرز اربعة استجابة تقييم بهدؼ البحث ُنفذ

 :اآلتية الصفات وُدرست .المستهدفة البيئية المنطقة في الكامنة اإلنتاجية الطاقة لبموغ المناسبة السمادية التوليفة لتحديد واإلنتاجية،

  .(غ) لمنبات الجاؼ الوزن ،الورقية المساحة دليل ،(2سم) لمنبات الورقية المساحة ،(1-نبات.فرع) النبات في الفروع عدد ،(سم) النبات ارتفاع :الشكمية الصفات
 في الجافة الحبوب وزن ،(1-صؼ.حبة) الصؼ في الحبوب عدد ،(1-عرنوس.صؼ) العرنوس في الصفوؼ عدد ،(سم) العرنوس قطر ،(سم) العرنوس طول :الكمية الصفات
 .(1-هكتار.طن) النهائية الحبية الغّمة ،(غ) القولحة وزن ،(غ) حبة 100 وزن ،(1-عرنوس .غ) العرنوس
 .(%) الحصاد دليل ،(1-هكتار . طن) القش من الغّمة :الفيزيولوجية الصفات
 .(%) الحبوب في البروتين نسبة ،(%) الحبوب في النشاء نسبة :النوعية الصفات

 النتائج والمناقشة

 عمى المعامالت تأثير حيث من معنوية الفروقات وكانت والحيوي، والمعدني العضوي التسميد لمعامالت استجابتها في المدروسة الصفراء الذرة طرز تباينت 
   .المدروسة الصفراء الذرة لطرز والنوعية والكمية والشكمية التطورية الصفات معظم
 سماد +معدني سماد %50 +الدواجن سماد %50 الحسميد معاملة ظروف وجحث ، SH الهجين نباتات لدى معنوياً  األعمى المدروسة الصفات معظم كان 

   .المدروسة والمعامالت الطرز باقي مع بالمقارنة حيوي

 .المدروسة الوراثية الطرز وباقي 82-غوطة الصنؼ عمى القش ةغمّ و  ،ومكوناتها الحبية الغّمة صفتي في SH الهجين تفوؽ 
 معاممة وعند .المدروسة الوراثية الطرز مع بالمقارنة ،SH  (69.12، 9.58%)الهجين لدى معنوياً  األعمى الحبوب في والبروتين النشاء نسبة متوسط كان 

   .لوحدها العضوية أو المعدنية األسمدة إضافة مع مقارنةً  حيوي سماد+معدني سماد %50+الدواجن سماد %50 التسميد
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