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  ةصالالخ

لدراســـة 2007لخریفـــي لعـــام جامعـــة األنبـــار خـــالل الموســـم ا/ أجریـــت تجربـــة ســـنادین فـــي كلیـــة الزراعـــة

كانـت معـامالت .فـي نبـات الـذرة الصـفراءPوNوالمخلفات العضویة على نمـو وامتصـاص ةالرطوببین التداخل 

وثالثة أنـواع مـن المخلفـات العضـویة , من السعة الحقلیة% 50التجربة مستویین من الرطوبة هما السعة الحقلیة و

  ).كوالح الذرة الصفراءمخلفات األغنام و , مخلفات الدواجن(هي 

  .مكرراتوبثالثة(C. R. D)نفذت تجربة كما یلي باعتماد التصمیم التام التعشیة 

  :النتائج مایليأظهرت

المختلفـــة أدت إلـــى زیــادة معنویـــة فـــي معــدل ارتفـــاع النبـــات ووزن المـــادة المخلفـــات العضـــویة بأنواعهــاإضــافة -1

  .الممتص من قبل النباتPوNالجافة والحاصل الكلي للنبات وزیادة كمیة 

.المعدالتمعنویا بجمیع الصفات حیث سجلت أعلى تفوقت مخلفات الدواجن -2

زاد مــن ارتفــاع النبــات ووزن المــادة الجافــة والحاصــل الكلــي والكمــي ) الســعة الحقلیــة(زیــادة المحتــوى الرطــوبي -3

.PوNالممتصة من 

.حقلیة أدى إلى انخفاض جمیع الصفات المدروسةمن السعة ال% 50انخفاض المحتوى الرطوبي للتربة إلى -4

.من السعة الحقلیة% 50عند المحتوى الرطوبي ) إنتاج(لم یتحقق أي حاصل -5
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Abstract
Pots experiment was conducted at College of Agriculture/ Al-Anbar 

University during fall season 2007 to study the effect of interaction between soil 
moisture and organic wastes on growth and uptake of N, P on corn plant. The 
treatments of the experiment included: tow levels of moisture (field capacity, 50% of 
field capacity) and three types of organic wastes (poultry wastes, sheep and corn 
cobs).

Complete randomized design (C. R. D) with three replicates was used in this 
experiment.
The results showed that:



The following conclusions can be summarized from this study:
1- The addition of different types of organic wastes gave a significant increase in the 

average of plant height, weight of dry matter, total yield of plant, and the N and P 
uptake by plant.

2- The wastes of poultry was significantly superior comparing with all other 
treatments and gave the highest rate in all parameters used in this study.

3- Increase in soil moisture (F. C.) had positive effect in creasing the height of plant, 
weight of dry matter, total yield, and total uptake of N, P by plant, whereas, the 
reduction in soil moisture (to 50% of f. c) had a negative effect in decreasing in 
all parameter used in this study.

4- No yield (corn crop production) had been accomplished due to the reduction of soil 
moisture to (50% of f. c).

  

  المقدمة

العوامــل التــي تقــرر مختلــف العملیــات الحیویــة وتنظیمهــا داخــل رأسأن المحتــوى الرطــوبي یعتبــر علــى 

وتـزداد . هي العامل المحدد المتصاص النبات للعناصر الغذائیة مـن التربـةوفي الوقت نفسه فان الرطوبة .النبات

الموازنة المائیة إذ تشیر تقاریر , ي الموارد المائیةوذلك للنقص ف) العراق(في بلدنا الرطوبي أهمیة دراسة المحتوى 

كما أن للمادة . لذلك یتطلب دراسة حاجة النبات الفعلیة للماء. في القطر إلى أن احد مشكالت الزراعة هي المیاه

تربـة إضافة إلـى دورهـا فـي زیـادة قابلیـة ال. النباتكبیرا في تحسین صفات التربة ذات العالقة بنمو تأثیراالعضویة 

كمـا تعمـل علـى , NKPوتعد المخلفات العضویة مصدرا مهما لكثیر من المغذیات والسیما . على االحتفاظ بالماء

تقلیل غسل العناصر الغذائیة من التربة من خالل تكوین مركبات مخلبیة أو امتزاز العناصر علـى سـطوح دقائقهـا

التربـة مـن النیتـروجین فـي المعـامالت المضـافة إلیهـا معنویة في محتـوى زیادةوجود ]2[أوضحوقد . ]1[الغرویة 

ویعـــود ذلـــك إلـــى حـــدوث معدنـــه للنیتـــروجین العضـــوي . هكتـــار/ طـــن32, 16, 8المخلفـــات العضـــویة بمســـتویات 

عنـد معاملـة التربـة بمخلفـات الـدواجن NPKـإلـى زیـادة امتصـاص النبـات لـ]3[وقد توصـل . المضاف إلى التربة

  .هكتار/ طن18وبمعدل 

أن المخلفـات العضـویة قـد تزیـد مـن النسـبة المئویـة للنیتـروجین ویعـود سـبب ذلـك إلـى تحسـین خصــائص 

وبالتــالي زیــادة بشــكل متــوازنوبالتــالي یــؤدي ذلــك إلــى وفــرة العناصــر الغذائیــة الجــاهزةوالفیزیائیــةالتربــة الكیمیائیــة 

ي الفسـفور الجـاهز فـي التربـة نتیجـة إضـافة إلى وجود زیادة معنویة ف]5[توصلت وقد .]4, 2[امتصاصهاكثافة 

وقد عزت ذلك إلى أن إضافة المخلفات العضویة , )وقش الحنطة, األبقار, المجاري, الدواجن(فات العضویة المخل

أثناء تحللها وبذوبان هذا الغاز مع الماء یتكون حـامض الكاربونیـك CO2إلى التربة تؤدي إلى إنتاج وتحرر غاز 

إضـــافة إلـــى تكـــوین مركبـــات فوســـفوهیومیكیة تمنـــع ترســـیب (PH)درجـــة تفاعـــل التربـــة فـــض الـــذي یـــؤدي إلـــى خ

المخلفـات العضـویة دورا بتلـكمـا . إضـافة إلـى زیـادة ذوبـان فوسـفات الكالسـیوم وتحـرر الفسـفور الجـاهز, الفسـفور

ة مسـتویات مختلفـة إلـى زیـادة البوتاسـیوم الجـاهز فـي التربـة عنـد إضـاف]6[توصل مهما في حفظ البوتاسیوم حیث 

یــــؤدي إلــــى تحســــین الصــــفات الفیزیائیــــة كمــــا أن إضــــافة المــــادة العضــــویة إلــــى التربــــة . مــــن المخلفــــات العضــــویة

إضــافة إلــى قابلیتهــا علــى االحتفــاظ بالرطوبــة وبالتــالي تســاهم فــي تحــرر وانطــالق , والكیمیائیــة والبایولوجیــة للتربــة

ا أن إضـافة المخلفـات العضـویة تسـاعد علـى رفـع درجـة حـرارة التربــة كمـ.]8, 7, 4[التربـة العناصـر الغذائیـة إلـى 

.]10, 9[خص حــول محــیط الجــذر وبــذلك تســاعد فــي زیــادة امتصــاص العناصــر الغذائیــة الضــروریة للنبــات ألاوبــ

في ارتفاع نبات الذرة الصفراء عند استخدامه مخلفات األغنام واألبقار والـدواجن كسـمادإلى زیادة ]4[وقد توصل 



حیـث حصـل علـى زیـادة فـي عـدد أوراق الـذرة الصـفراء ]11[وقـد اتفقـت هـذه النتـائج مـع مـا توصـل إلیـه , عضوي

بمـا فیهـا مخلفـات الـدواجن التـي أعطـت أعلـى قیمـة مقارنـة , عند استخدامه ألنواع مختلفـة مـن المخلفـات العضـویة

نسـبة بزیـادة الـذي زاد عـدد أوراقـهلى الفلفل من خالل تجاربه ع]12[علیه أكدوهذا ما . ببقیة المعامالت األخرى

زیــادة معــدل المســاحة الورقیــة لنیــات الــذرة الصــفراء علــى ]7[أكــدوقــد . المقارنــةمخلفــات الــدواجن مقارنــة بمعاملــه 

التـي المقارنـةسندانه مـن المخلفـات العضـویة مقارنـه بمسـتوى / غم250عند مستوى 2سم3831, 74لیصل إلى 

  . 2سم1765.64مساحة الورقیة بلغ فیها معدل ال

المخلفـات العضــویة إلـى التربــة تـؤدي إلــى تحسـین إنتاجیـة التربــة كونهـا مصــدر رئیسـي ومهــم أن إضـافة 

یرجــع إلــى قابلیــة وهــذا]16, 14,15, 13[للمغــذیات فــي النبــات وقــد أشــار إلــى ذلــك العدیــد مــن البــاحثین مــنهم 

  . كبیرة في منطقة الجذورالمادة العضویة على االحتفاظ بالماء بنسبة 

ومسـتویاتها المختلفـة إلـى بأنواعهـاالعدید من الدراسات إلى أن زیادة إضافة المخلفات العضویة وأشارت

, 17[تحللها وتجهیز المغـذیات للنبـات وخصوصـا النیتـروجین لسرعة وذلك , التربة أدت إلى زیادة حاصل الحبوب

وقـد ]20[المقارنـةقد زاد من حاصل الذرة الصفراء مقارنه بمعاملة كما أن إضافة المخلفات العضویة . ]19, 18

وقــد . عنــد إضــافة مخلفــات الــدواجن واألغنــام واألبقــار إلــى التربــة]15, 4[مــع مــا توصــل إلیــه اتفقــت هــذه النتــائج

وتوصــل. أن إضــافة مخلفــات الــدواجن قــد أدت إلــى زیــادة حاصــل الحنطــة مقارنــه بمعاملــة المقارنــة]21[أكــدت 

الممتصــة مــن قبــل نبــات زهــرة الشــمس إضــافة إلــى زیــادة NKPإلــى أن إضــافة المخلفــات قــد زاد مــن كمیــة ]22[

  .وكمیة الحاصل الكليمعدل النبات 

  :یهدف هذا البحث إلى دراسة

  .تأثیر الرطوبة ونوع المخلفات العضویة في نمو وحاصل نبات الذرة الصفراء-1

.في امتصاص النیتروجین والفسفور من قبل نبات الذرة الصفراءالمخلفات العضویةتأثیر الرطوبة ونوع -2

  

  ق العملائالمواد وطر 

جامعــة األنبــار / فــي كلیــة الزراعــة2007بالســتیكیة خــالل الموســم الخریفــي لعــام أصــصتجربــة أجریــت 

.الصـفراءفـي نبـات الـذرةالنیتروجین والفسـفورلدراسة التداخل الرطوبي والمخلفات العضویة على نمو وامتصاص 

مــن الســعة الحقلیــة وثــالث مصــادر % 50كانــت معــامالت التجربــة مســتویین مــن الرطوبــة همــا الســعة الحقلیــة و

إضافة إلى معاملة ) كوالح الذرة الصفراء(ةومخلفات نباتیم مخلفات األغنا, مخلفات الدواجن(هيللمادة العضویة 

  .(CRD)لتام التعشیة میم اوبثالثة مكررات وتم اعتماد التص) عدم إضافة(مقارنة 

جففـت هوائیـا . )سـم30-صـفر(منطقة الجزیرة ومن الطبقـة السـطحیة /أخذت التربة من مدینة الرمادي

یوضـــح بعـــض الصـــفات ) 1(والجـــدول رقـــم . وهیـــأت للزراعـــة،ملـــم2وطحنـــت ونخلـــت مـــن منخـــل قطـــر فتحاتـــه 

حیـث تـم جـرش كـوالح , م جمعها من منطقة الجزیرة أیضـاأما المخلفات العضویة فقد ت.الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة

وتـم ترطیبهـا بكمیـات یوم في حفر مبطنـة بالبالسـتیك45ومن ثم تخمیر هذه المخلفات هوائیا لمدة , الذرة الصفراء

وبعـد انتهـاء فتـرة التخمیـر تـم دراسـة الخصـائص الكیمیائیـة %. 1بنسـبة الیوریـا سـماد مناسبة من الماء بعد إضافة 

/ طــن15هــذه المخلفــات إلــى الســنادین بمــا یعــادل أضــیفتوقــد ). 2(ه المخلفــات والتــي یوضــحها جــدول رقــم لهــذ

  .هكتار

تم ملئها بالتربة وتم إضـافة المخلفـات العضـویة , كغم10بالستیكیة سعة أصصاستخدمت في الزراعة 

وصــیة الســماد الفوســفاتي حســب التتــم إضــافة . المختلفــة بعــد خلطهــا مــع التربــة وحســب معـامالت التجربــةبأنواعهـا



خلطــا مــع %) 46P2O5(هكتــار مــن ســماد ســوبر الفوســفات الثالثیــة / P2O5كغــم 200بمعــدل ]23[الســمادیة

  .التربة

16/7/2007بتـاریخ ) 5012(مـن بـذور الـذرة الصـفراء صـنف أصیصبذور في كل ) 10(تم زراعة 

وتــم إضــافة الدفعــة . أصــیصنباتــات فــي كــل ثالثــة إلــى )تیــوم مــن اإلنبــا15بعــد (وبعــد اإلنبــات خفــت النباتــات 

, هكتـار/ Nكغـم بمعـدل 320]23[حسـب التوصـیة السـمادیة ) N% 46الیوریـا (األولى من السـماد النیتروجینـي

  .بعد شهریین من الزراعةأضیفتأما الدفعة الثانیة من السماد النیتروجیني فقد 

الیصـال الرطوبـة اه نهر الفرات وحسب المعـامالت الرطوبیـة تم ري جمیع معامالت التجربة باستخدام می

وفـــي نهایـــة التجربـــة تـــم قطـــع جمیـــع .مـــن الســـعة الحقلیـــة وحســـب الطریقـــة الوزنیـــة% 50إلـــى الســـعة الحقلیـــة و 

وتــم قیــاس أطــوال .العــرانیص مــن النباتــات ومــن ثــم تــم حســاب وزن العــرانیص وحســاب معــدل إنتــاج النبــات الواحــد

ات الخمســة لكــل فــي الســنادین وذلــك بقیــاس طــول الجــزء الخضــري لكــل نبــات ثــم اخــذ معــدل النباتــجمیــع النباتــات 

لألجـزاءوتـم حسـاب الـوزن الطـري . ومن ثم حصدت النباتات حیـث فصـلت األوراق والسـیقان عـن الجـذور, سندانة

حسـاب وزنهـا فـي فـرن كهربـائي وتـم °م65ورقیـة مثقبـة وجففـت علـى درجـة حـرارة أكیـاسالخضري ووضعت في 

باســتخدام حــامض الكبریتیــك وبیروكســید ]24[الجــاف ثــم طحنــت وهضــمت بطریقــة الهضــم الرطــب حســب طریقــة 

ل وفـي هـذا المحلـو حجمیـهفـي قنینـة 3سـم50الحجم إلـى وأكملرشح المحلول , وبعد الهضم والتبرید, الهیدروجین

  .تم تقدیر النیتروجین والفسفور

تحـت (L. S. D)واقـل فـرق معنـوي Fطریـق تحلیـل التبـاین واختبـار حللـت النتـائج احصـائیا وذلـك عـن

  .]25[واعتمادا على 0.05مستوى معنوي 

  

  بعض الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الدراسة) 1(جدول 

  التحلیل المیكانیكي للتربة

  نسجة التربة  1-كغم. مفصوالت التربة غم

  الطین  الغرین  الرمل
  مزیجیة طینیة

230  530  240  

  النسبة المئویة للرطوبة

  36  السعة الحقلیة

  16  نقطة الذبول

  20  الماء الجاهز

  1-كغم. غم0.7  المادة العضویة

  3-م. میكاغرام1.34  الكثافة الظاهریة

درجة التوصیل الكهربائي 

EC
  م/نزدیسي سیم5.2

  PH7.8درجة تفاعل التربة 

  %0.021  النیتروجین الكلي

  تربة1-كغم.ملغم5.8  ر الجاهزالفسفو 

  

  

  

  

  



  

  

  بعض الصفات الكیمیائیة للمخلفات العضویة المستخدمة في الدراسة) 2(جدول 

نوع المخلفات 

  العضویة

درجة التوصیل 

  ECالكهربائي 

Ds/ m  

PH  C/N
النیتروجین 

  1-كغم. غمالكلي

الفسفور الكلي 

  1-كغم. غم

  26.3  62.3  17  7.8  18.2  مخلفات الدواجن

  25.1  53.4  18  7.6  14.6  مخلفات األغنام

كوالح الذرة 

  الصفراء
3.7  6.8  56  18  8.4  

  

  النتائج والمناقشة

المخلفـــات العضـــویة بـــاختالف أنـــواع زیـــادة طـــول نبـــات الـــذرة الصـــفراء ) 3(یتبـــین لنـــا مـــن نتـــائج جـــدول 

طــول النبــات عنــد الســعة دل معــمخلفــات الــدواجن علــى بقیــة المخلفــات العضــویة فــي وقــد تفوقــت , وبفــروق معنویــة

سم علـى التـوالي 94, 98, 102, صفراءوكوالح الذرة ال, واألغنام, كان في مخلفات الدواجنوبمعدل طول الحقلیة 

  .سم86مقارنة بمعاملة المقارنة التي كانت 

  

لنبات ) سم(تأثیر التداخل بین رطوبة التربة ونوع المخلفات العضویة على أطوال األجزاء الخضریة ) 3(جدول 

  الذرة الصفراء

  مستوى الرطوبة
  نوع المخلفات العضویة

  المعدل
  كوالح الذرة  األغنام  الدواجن  بدون إضافة

  95  94  98  102  86  السعة الحقلیة

من السعة % 50

  الحقلیة
65  80.2  79.2  70.2  73.6  

    82.1  88.6  91.1  75.5  المعدل

مستوى المعنویة 

0.05  

L. S. Dاقل فرق معنوي 

  MOللتداخل Mللرطوبة Oللنوع 

1.77  1.98  2.23  
  

من السعة % 50أیضا انخفاض طول النبات عند انخفاض رطوبة التربة إلى نفسهالجدول ونالحظ من 

ســم 70.2, 79.2, 80.2, حیــث كــان طــول النبــات فــي مخلفــات الــدواجن واألغنــام وكــوالح الــذرة الصــفراءالحقلیــة 

الـذي یوضـح ) 4(سـم ونفـس الشـئ ینطبـق علـى نتـائج جـدول 65لة المقارنة التي بلغـت على التوالي مقارنة بمعام

إضـافة مخلفـات الـدواجن واألغنـام وكـوالح الـذرة الخضریة للذرة الصفراء حیث نالحـظ أن لألجزاءلنا الوزن الجاف 

غـــم علـــى التـــوالي مقارنـــة بمعاملـــة 24.91, 25.97, 27.01عنـــد الســـعة الحقلیـــة جـــاف الصـــفراء قـــد حققـــت وزن 

تفــوق معاملــة مخلفــات الــدواجن وبفــروق معنویــة ) 4(ونالحــظ أیضــا مــن الجــدول . غــم22.7المقارنــة التــي حققــت 

التربة لكافة أنواع المخلفات العضویة عند انخفاض رطوبة انخفاض الوزن الجاف و . على بقیة المخلفات العضویة



قـد حققـت زیـادة فـي طـول النبـات المختلفـة بأنواعهـاأن إضـافة المخلفـات العضـویة . من السعة الحقلیـة% 50إلى 

وقد یعود سبب ذلك إلى أن إضافة المخلفـات العضـویة أدت إلـى تـوفر العناصـر الخضریة لألجزاءوالوزن الجاف 

العناصــر االحتفــاظ بالمــاء و زیــد مــن قابلیتهــا علــى تحســن خــواص التربــة وتكمــا أنهــا , الغذائیــة وزیــادة امتصاصــها

التــي تســاعد فــي تحلــل المــواد العضــویة وتهیئــة الظــروف المناســبة لنمــو الغذائیــة وتزیــد مــن قابلیــة األحیــاء الدقیقــة 

, 9, 8, 7, 4[الجـذور وزیـادة قابلیتهــا علـى امتصــاص العناصـر الغذائیـة وهــذا مـایتفق مــع مـا توصـل إلیــه كـل مــن 

سریعة التحلل وبالتالي تؤدي إلى أنهاسبب تفوق مخلفات الدواجن على بقیة المخلفات العضویة إلى ویعود. ]10

إضافة إلى أن مخلفات الدواجن تحتوي علـى نسـبة عالیـة . ]4[مع ما توصل إلیه زیادة في نمو النبات وهذا یتفق 

له حیث یعتبـر هـذا الحـامض مصـدرا الذي یزود النبات بكمیات كافیة من الیوریا عند تحلArginineمن حامض 

لألجـــزاءانخفـــاض أطـــوال النبـــات والـــوزن الجـــاف أمـــا ســـبب.]26[نیتروجینیـــا مهمـــا جـــدا فـــي التربـــة وهـــذا یتفـــق 

الرطوبـة انخفـاض من السعة الحقلیـة فقـد یعـود إلـى أن % 50إلى بانخفاض رطوبة التربة للذرة الصفراءالخضریة

ل من انتقال هذه العناصر من التربة إلى داخل النبـات وهـذا قلكما أنها ت]27[من جاهزیة العناصر الغذائیة یقلل 

  .]29, 28[یتفق مع ما توصل الیه

  

لألجزاء) مغ(الوزن الجاف تأثیر التداخل بین رطوبة التربة ونوع المخلفات العضویة على ) 4(جدول 

  لنبات الذرة الصفراءالخضریة 

  مستوى الرطوبة
  ةنوع المخلفات العضوی

  المعدل
  كوالح الذرة  األغنام  الدواجن  بدون إضافة

  25.14  24.91  25.97  27.01  22.7  السعة الحقلیة

من السعة % 50

  الحقلیة
13.8  17.96  17.74  15.72  16.30  

    20.31  21.85  22.48  18.25  المعدل

مستوى المعنویة 

0.05  

L. S. Dاقل فرق معنوي 

  MOللتداخلMللرطوبةOللنوع 

1.32  1.36  2.68  

  

التـداخل بـین رطوبـة التربـة ونـوع المخلفـات العضـویة فـي والتـي توضـح تـأثیر) 6, 5(نتـائج الجـداول أما 

كمیــة النیتــروجین والفســـفور الممتصــة مـــن قبــل األجـــزاء الخضــریة لنبـــات الــذرة الصـــفراء فتشــیر إلـــى زیــادة الكمیـــة 

كمــا تشــیر , المختلفــةبأنواعهــاالمخلفــات العضــویة وبفــروق معنویــة عنــد إضــافة Pو Nمــن العناصــر الممتصــة 

ویعــود ســبب .مــن الســعة الحقلیــة% 50عنــد انخفــاض رطوبــة التربــة عنــد Pو Nلعناصــراالنتــائج إلــى انخفــاض 

بزیــادة إضــافة المخلفــات العضــویة لكونهــا غنیــة بالعناصــر الغذائیــة Pو Nمــن عناصــر یــة الممتصــة مكزیــادة ال

یتهــا علــى االحتفــاظ بالرطوبــة وبالتــالي تعتبــر طریقــا ســهال النطــالق العناصــر الغذائیــة إلــى الرئیســیة للنبــات ولقابل

كمــا أن زیــادة الرطوبــة عنــد الســعة . ]6, 5, 4, 3, 2[یتفــق مــع اوهــذ, التربــة وزیــادة امتصاصــها مــن قبــل النبــات

حقلیـة وهـذا یعـود إلـى السـعة المـن % 50عمـا هـو علیـه فـي Pو Nالغذائیـة العناصـر الحقلیة زاد من امتصاص 

نتیجة لزیادة حركة وجاهزیة النیتروجین كما أن زیادة الرطوبة تؤدي إلـى زیـادة زیادة الكمیة الممتصة من االیونات 

]30, 28[وهــذا یتفــق مــع مــا توصــل إلیــه , المائیــة داخــل التربــة ممــا یســاعد علــى انتشــار االیونــاتاألغشــیةســمك 



إلـى أن ىصة من الفسفور بانخفاض المحتـوى الرطـوبي للتربـة یمكـن أن یعـز وان السبب في انخفاض الكمیة الممت

, 28[كــل مــن أكــدهانخفــاض رطوبــة التربــة یــؤدي إلــى انخفــاض جاهزیــة العناصــر الغذائیــة وقلــة حركتهــا وهــذا مــا 

29 ,30[.  

  

  تصةممفي كمیة النیتروجین التأثیر التداخل بین رطوبة التربة ونوع المخلفات العضویة ) 5(جدول 

  الخضریة لنبات الذرة الصفراءاألجزاءمن قبل) سندانة/ ملغم(

  مستوى الرطوبة
  نوع المخلفات العضویة

  المعدل
  كوالح الذرة  األغنام  الدواجن  بدون إضافة

  41.58  37.61  43.11  49.42  36.2  السعة الحقلیة

من السعة % 50

  الحقلیة
10.8  15.80  14.36  11.63  13.14  

    24.62  28.73  32.61  23.5  المعدل

مستوى المعنویة 

0.05  

L. S. Dاقل فرق معنوي 

  MOللتداخلMللرطوبةOللنوع 

5.7  4.8  3.8  

  

  في كمیة الفسفور الممتصةتأثیر التداخل بین رطوبة التربة ونوع المخلفات العضویة ) 6(جدول 

  من قبل األجزاء الخضریة لنبات الذرة الصفراء) سندانة/ ملغم(

  وى الرطوبةمست
  نوع المخلفات العضویة

  المعدل
  كوالح الذرة  األغنام  الدواجن  بدون إضافة

  19.22  11.96  20.25  24.66  20.04  السعة الحقلیة

من السعة % 50

  الحقلیة
3.8  7.54  6.03  3.98  5.33  

    7.97  13.14  16.1  11.9  المعدل

مستوى المعنویة 

0.05  

L. S. Dاقل فرق معنوي 

  MOللتداخلMلرطوبةلOللنوع 

3.3  4.6  4.2  

  

الذي یبین لنـا التـداخل بـین رطوبـة التربـة ونـوع المخلفـات العضـویة علـى ) 7(ونالحظ من نتائج الجدول 

وبفــروق معنویــة نبــاتأن إضــافة المخلفــات العضــویة قــد زاد مــن حاصــل ال, للــذرة الصــفراء) نبــات/ غــم(الحاصــل 

/غــم135، 132.5، 139.25الـدواجن واألغنــام وكـوالح الــذرة الصـفراء حیـث كــان اإلنتـاج فــي معـامالت مخلفــات

  .نبات/ غم98.75على التوالي مقارنة بمعاملة المقارنة التي بلغت نبات

أن ســـبب الزیـــادة فـــي الحاصـــل الكلـــي عنـــد إضـــافة المخلفـــات العضـــویة یمكـــن أن یعـــزى إلـــى أن هـــذه 

المخلفـات فـي تحسـین هالمـاء والعناصـر الغذائیـة ودور هـذاصظـروف مناسـبة لنمـو النبـات وامتصـتهیأالمخلفات 

إلیـه كـل مـن وصـلتصفات التربة الفیزیائیة والكیمیائیة والبایولوجویة وزیادة احتفاظ التربة بالماء وهذا یتفق مـع مـا 

  .]12, 4[كما نالحظ تفوق معاملة الدواجن على بقیة المخلفات وهذا یتفق مع ما توصل إلیه كل من.]10, 9[



مؤشـرات إنتاجیـة حیـث كـان أیـةعلـى حصـل نمن السعة الحقلیة فلـم % 50وعند انخفاض رطوبة التربة 

  .وهذا مؤشر على عدم حصول تزهیر عند انخفاض المحتوى الرطوبي في التربة, نمو خضري فقط

  

لحاصل الذرة ) نبات/ غم(اإلنتاجتأثیر التداخل بین رطوبة التربة ونوع المخلفات العضویة على ) 7(جدول 

  الصفراء

  مستوى الرطوبة
  نوع المخلفات العضویة

  المعدل
  كوالح الذرة  األغنام  الدواجن  بدون إضافة

  126.37  135  132.5  139.25  98.75  السعة الحقلیة

من السعة % 50

  الحقلیة
-  -  -  -  -  

            المعدل

مستوى المعنویة 

0.05  

L. S. Dاقل فرق معنوي 

  MOللتداخل Mللرطوبة Oللنوع 

12.16  -  -  
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