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(Onion)بعض خصائص التربة ونمو حاصل البصل علىتأثیرالسماد العضوي والمعدني 

(Allium cepa L.)               
  

  حسن بردان اسود

  المعهد التقني االنبار/ هیئة المعاهد الفنیة 

  

  الخالصة

المادة ضافةإكم لدراسة تأثیر400في منطقة القائم غرب مدینة بغداد مزیجیهنفذت تجربة حقلیة في تربة 

 P% 19.8سماد السوبر فوسفات الثالثي(بدیًال عن السماد المعدني)1/27C/N) (المخلفات الحیوانیة(العضویة 

240+ 72وسیطرة ( شملت المعامالت إذ) محليصنف احمر(على نبات البصل ) N% 46وسماد الیوریا

وهـ سماد حیواني/طن10وهـ سماد حیواني /طن8ولیوریاواالكالسیومهـ  من سمادي سوبر فوسفات/ P +Nكغم 

, )هـ/طن سماد حیواني10مع هـ /P +Nكغم120+ 36وهـ /طن سماد حیواني8معP +Nكغم 120+ 36

36(و) هـ سماد حیواني/طن8هـ مع /P+Nكغم120+ 36(المعامالت التي استعمل فیهاإنوأظهرت النتائج 

وعدد وارتفاع النباتاإلنباتأفضل النتائج لنسبة أعطتقد )هـ /حیوانيسماد طن 10مع P +Nكغم 120+

أعطت و. هـ/طن26.2الجافةلألبصالإنتاجمعدل أعلىكذلك بلغ .أبصالوحجم البصلة ووزن خمسة األوراق

كثافة الظاهریة ومعامل معامالت السماد الحیواني مع أو بدون السماد المعدني أفضل النتائج في خفضها معدل ال

3سم/غم1.33والتي سجلت المادة العضویة والنیتروجین والفسفور الجاهز محتوى التربة مناالختراق للتربة وزیادة 

انعكس على نسبة يالذو , كغم على التتابع/ملغم18.3كغم و/ملغم85.4كغم و/غم8.3و2سم/كغم1.33و

  .تأثیر هذه المعامالتفي أوراق النبات تحتالنیتروجین والفسفور

  .سماد معدني , بصل,  سماد عضوي : مفتاحیهكلمات 

  

Effect of Organic fertilizer and Mineral fertilizer on some properties of 
Soil , growth and Onion ( Allium cepa L.) yield.

Hassan Bardan Aswad
AL-Anbar Technical Inst.

Abstract
This experiment was conducted in loamy soil at farm Al-qaim region 400 Km 

west of Baghdad – Iraq to study the effect of organic matter (Fertilizer manure) instead of 
mineral fertilizer on growth and yield of Onion  (Allium cepa L.) using six treatment  
(control & 72 + 240 Kg P +N /hr as super phosphate + urea & 8 ton/ hr organic manure &
10 ton/hr organic manure & 36 +120 Kg P + N /hr with 8 ton organic manure/hr and 36 + 
120 Kg P + N /hr with 10 ton organic manure/hr). The results were indicated that the  
treatment (36 + 120 Kg P + N /hr with 8 ton organic manure /hr ) and (36 + 120 Kg P + 
N / hr with 10 ton Organic fertilizer/hr) the best percentage of germination , plant height
, Leaves number , Blub volume , average of five blubs wieght ,and gave heigh rate of dry
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yield 26.20 ton/hr. on other hand the best results were obtained by using organic manure 
with or with out mineral fertilizers reduced bulk density , penetration resistance and 
increase Organic matter soil content, N and, P  availability which were 1.33g/cm3 , 1.33 
Kg / cm2 , 8.3 g / Kg , 85.4 mg / Kg , and 18.3 recepectivly and which tend  on the 
percentage of  N and P in the leaves of plant effective by this treatments.

  المقدمة

قص في محتواها من نعلیهب تمما یتر المادة العضویةمحتواها مننخفاضابتتصف الترب العراقیة 

لذا فان إضافة األسمدة العضویة إلى الترب وٕادارتها بصورة  جیدة  یعتبر ,النباتلنموالعناصر الغذائیة الضروریة 

إذ تؤدي إضافة هذه المخلفات إلى زیادة الكثافة المیكروبیة ,جیةالبیولو المعتمدة في تحسین خواص التربةطرقالاحد

,مكونا حامض الكاربونیكالكربونوكسید أالعضویة ویصاحبها تحرر كمیات كبیرة من ثنائي التي بدورها تحلل المادة

,العناصر الغذائیة خاصة الصغرى منها بصورة جاهزة للنباتتحریرو الذي یساهم في خفض درجة حموضة التربة

المادة العضویة على زیادة وتعمل .)1(قد یحدث عند استخدام األسمدة الكیمیائیةسلبيدون أن یكون لها تأثیر

كفاءة النبات في امتصاص العناصر الغذائیة عالوة على دور األحماض العضویة الناتجة من تحللها في خفض قیم 

العناصر الغذائیة إضافة إلى ارتباطها مع العناصر الغذائیة الصغرى مكونة تثبیتوالتي تقلل من الهیدروجینيالرقم

التربة صفات العضویة على تحسیناألسمدةكما تعمل .)2(امتصاصها من قبل النباتیسهل ذائبةمركبات مخلبیة 

تعمل و ).3(إنتاج المحصول خضري جید یساهم في زیادة نمووٕاعطاءالكیمیائیة والفیزیائیة مما یسهل حركة الجذور 

الیة المعنویة بین نسبة المادة عالقة خطیة موجبة عالمادة العضویة على تحسین معدل القطر الموزون للتربة اذ توجد

إلى زیادة % 5.5إلى % 0.5حیث أدى تغییر نسبة المادة العضویة من , القطر الموزون للتربةلالعضویة ومعد

) بقارمخلفات األ( سمدة العضویة ألاأن إضافة ) 5(أكدو ).4(ملم2.0ملم إلى 0.5معدل القطر الموزون من 

هـ أدت إلى زیادة معنویة في محتوى التربة من المادة العضویة والنیتروجین /طن28إلى محصول البطاطا بمعدل 

( بالسماد ألعضوي أن تسمید محصول البصل ) 6(وذكر . على التتابع% 23.32و% 28.77الكلي بمقدار 

ل هـ أثر معنویا على مؤشرات النمو الخضري والحاصل إذ تمیزت نباتات البص/طن20بمعدل ) ات األغنام مخلف

سم و 116.0لتي بلغت والحاصل الكلي للبذور وارتفاع النبات والمساحة الورقیةاالمعاملة بهذه المخلفات في قیم 

2دسم109.3سم و96.1رة التي سجلت هـ على التتابع مقارنة بمعاملة السیط/كغم695.6و 2دسم154.5

إلىأدىومخلفات الدواجن لمخلفات الحیوانیةااستخدام أن)7(وجد. للصفات أعاله بالتتابعهـ/كغم562.7و 

. على التتابع مقارنة باستخدام األسمدة الكیمیائیة%58.7و%55.3البصل بمقدار الكلي لمحصولاإلنتاجزیادة 

مینیة أحماض أتحتویه من عناصر غذائیة و طالق ماإ العضویة و المخلفاتلتحللمن المستلزمات المطلوبةنإ و 

كها مدة تتراوح ر فرازات ثانویة تساهم في تحسین خواص التربة الفیزیائیة والكیمیائیة یستوجب تإ و توهرمونانزیماتأو 

أن الستخدام المخلفات العضویة اثر واضح في تحسین بعض صفات التربة )9(وجد ). 8(ر شهأ6لى إ4بین 

والكثافة المیكروبیة والماء الجاهز إذ ومقاومة االختراق ومحتوى المادة العضویةالطبیعیة ومنها الكثافة الظاهریة

1.31أعطت المعاملة التي استخدمت فیها المادة العضویة اقل قیمة للكثافة الظاهریة ومقاومة االختراق بلغت 

كغم عالوة على محتوى /غم8.67على التتابع وبلغ محتوى التربة من المادة العضویة2سم/كغم1.34و3مس/كغم

بینما أعطت معاملة % 18.1غم وزیادة في الماء الجاهز/ریتم وحدة تكوین مستعمرةلوغا8.12میكروبي بلغ
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لوغاریتم وحدة تكوین 5.07كغم و/غم7.10و2سم/كغم2.60و3سم/غم1.39مقارنة القیم اآلتیة ال

عمال الدراسات المعتمدة في تقییم استهمیةألومن هنا ونتیجة . للصفات أعاله على التتابع%14.3غم و/مستعمرة

المخلفات الحیوانیة في التسمید وأثرها في جاهزیة بعض المغذیات وتأثیر استعمال المخلفات الحیوانیة في خفض 

الكثافة الظاهریة ومقاومة اختراق التربة وانعكاس ذلك على نمو وحاصل البصل كونه من المحاصیل الذي تشتهر به 

  . التجربةأجریت هذه منطقة الدراسة

  

  العملقائالمواد وطر 

في تربة مدینة بغدادكم غرب 400في منطقة القائم 2009خالل الموسم الربیعي تجربة حقلیةأجریت

السماد و ) غنامأمخلفات (المخلفات الحیوانیةاستعمالتأثیرلمعرفة 1)(جدولوالمبین بعض خصائصها في مزیجیه

. ياحمر محلصنف ,محصول البصلٕانتاجو التربة الفیزیائیة والكیمیائیة ونمو خصائصبعضعلىالمعدني

م وعلى 0.60م وعرض 3على مروز بطول 2009/ 1/ 15زرعت بتأریخ , سم) 2.0(استخدمت فسقة بقطر

استخدام تصمیم القطاعات , تكونت الوحدة التجریبیة من ثالثة مروز وبثالثة مكررات. م ومن الجهتین0.15مسافة 

  :لسمادیة التالیةلدراسة المعامالت ا, )RCBD()10( العشوائیة الكاملة

T1 : معاملة السیطرة.  

T2 :كغم240+72سماد معدنيP+N/ 19.8فوسفات الثالثيسماد السوبر (هـ %P وسماد الیوریا

46 %N.(  

T3 : هـ /طن 8سماد حیواني.  

T4 : هـ / طن 10سماد حیواني.  

T5 :50 %T2 +T3.  

T6 :50 %T2 +T4.  

  

  .2009عض خواص التربة الفیزیائیة والكیمیائیة للموسم الربیعيب  )1(جدول

  العمق

  سم

  الرمل

كغم /غم

  تربة

  الغرین

كغم /غم

  تربة

  الطین

كغم /غم

  تربة

ECe
دیسیمنز

نسجة 

  التربة

  

الرقم 

  الهدروجیني

N

  كغم/ملغم

  كلي

P

  كغم/ملغم

  جاهز

المادة 

العضویة

%  

0-30  80  690  230  2-4  Silt8-7179.014.31.3

30-60  110  610  280  5-4  
Silt 
Clay  

9-7  71.0  12.5  0.8  

  

سماد سوبر فوسفات و )2(المبین خصائصها جدول )األسمدة الحیوانیة(سمدة العضویة أضیفت األ

وقبل الزراعة بأسبوع أما السماد النیتروجیني فقد أضیف على دفعتین بالتساوي دفعة واحدةالكالسیوم أثناء إعداد التربة

یوم 30یوم من الزراعة والثانیة بعد 21األولى بعد الدفعةم) 0.10–0.05( بجوار النبات طریق حفر جور عن 

10جفف منها )نباتات من كل مكرر 10( نبات عشوائیا 30یوم من الزراعة اخذ 90بعد . من الدفعة األولى
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اعتمد المتبقي تقدیر النیتروجین والفسفور و م حتى ثبات الوزن وطحنت واستخدمت ل ْ 65على درجة حرارة نباتات

وحسب أجریت عملیات خدمة المحصول من ري وتعشیب لجمیع المعامالت , وراق األارتفاع النبات وعدد لحساب

  . حاجة النبات

  

  عملةبعض الخواص الكیمیائیة والفیزیائیة للمخلفات المست2جدول

%N%C/NP  دیسیمنزpHECe%الرطوبة %K  المخلفات

  0.55  1/27  1.4  4.0  6.1  63  0.17  السماد الحیواني

  

  :الصفات المدروسة

.سم / ارتفاع النبات و األوراقعدد و % نبات إلنسبة اشملت: صفات النمو الخضري .1

                .100× ) المزروعة ) الفسقة(عدد األبصال\عدد األبصال النامیة = ( لإلنبات %

.خذ معدل لعشرة نباتات في الوحدة التجریبیة أد األوراق المتكونة خالل مدة النمو و یمثل عد:عدد األوراق

في الوحدة وأخذ معدل لعشرة نباتات.سمنهایة ارتفاع النباتإلىارتفاع النبات من منطقة العنق : ارتفاع النبات

  .التجریبیة

  :قیاسات الحاصل.2

ات ءالقراوأخذتأیامللبصل وتركت بعدها لمدة عشرة اقاألعنمن نصف أكثربعد انحناء حاصل البصلقلع

  :أألتیه

قدر من خالل حساب الحاصل الكلي للوحة التجریبیة ومنه تم استخراج الحاصل الكلي . هـ/طنالحاصل الكلي 

  .للرؤوس

  .3مدرجة لقیاس حجم الماء المزاح سممتوسط حجم البصلة قدر باستعمال اسطوانة 

  .غم / متوسط وزن خمسة أبصال 

  :صفات التربة .3

  .)11(األطباقب صقدرت باستعمال طریقة :المیكروبیةالكثافة 

.) pentrometer poke(جهاز االختراق الحبیبي قدرت باستعمال :لالختراقمقاومة التربة 

كلي لحجمیة والمادة العضویة والفسفور الجاهز والنتروجین الاقدرت الكثافة الظاهریة بطریقة االسطوانة و 

  ).B. , OM.,  P. and NO3 + NH4p(.)11(الواردة في حسب الطرائق

ستعمال برنامج اب)L.S.D. P<0.05(معنويفرق اقلاختبارجمعت البیانات وحللت واختبرت حسب 

  .Genstut.32حصائي إ

  

  

  

  النتائج والمناقشة
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  - :صفات نمو النبات- 1

نبات لفسقة محصول البصل قد تأثرت معنویًا بمعامالت التجربةإلأن معدل نسبة ا)3(یبین جدول        

وقد أظهرت المعامالت أن أفضل .مقارنة بمعاملة السیطرة% 9بنسبة المختلفةمع استعمال المعامالت وحققت زیادة 

هـ سماد /طن8هـ مع /P+Nكغم120+36( فیهماالتي استعملT6و T5معاملتي عند%95.4نسبة إنبات بلغت 

بنسبة إنباتT4وT3تلتهما معاملتي هـ/طن) هـ سماد حیواني/طن10هـ مع /P+Nكغم120+36(و) یوانيح

دت المعامالت أكذلك .هـ/طن10و 8حیث استعمل السماد الحیواني بمعدل ,على التتابع%93.7و%  93.5

مع الحیوانيت معامالت استعمال السماد تمیز و . السیطرةمع معاملة مقارنة لى زیادة معدل ارتفاع النبات إالمستعملة 

و 83.12رتفاع النبات على معدل الأذ بلغ إو بدونه بتأثیر معنوي لزیادة معدل ارتفاع النباتأالمعدنيالسماد 

تلتهما ,) 3جدول(سماد حیواني على التتابع هـ/ طن8و أ10وT2منمعدنيسماد % 50سم مع معاملتي 81.30

على التتابع سم78.77و 75.75بمعدل ارتفاع بلغ لمعدنيبدون السماد اهـ/طن10و 8یواني معاملتي السماد الح

47.80وبلغ هـ/ N+Pكغم 240+72المعدنيسم مع معاملة السماد 67.75في حین بلغ معدل ارتفاع النبات 

  .السیطرةمع معاملة سم

  

  .لنمو الخضري وحاصل البصلفي بعض صفات االسمادیة  تالمعامالیوضح تأثیر 3جدول

  المعامالت
نسبة 

  %اإلنبات

ارتفاع النبات             

سم

  عدد األوراق

  في النبات

حجم البصلة    

  3سم

  اإلنتاج

  هـ/طن

وزن خمسة 

  أبصال    غم

T185.5  47.80  6.52  27.00  11.20  119.0  

T288.2  67.75  7.82  55.40  20.60  250.1  

T393.5  75.75  8.30  55.47  21.52  254.2  

T493.7  78.77  8.30  58.30  23.40  269.5  

T595.4  81.30  8.20  60.90  23.92  271.5  

T695.4  83.12  8.30  66.80  26.20  299.0  

L.S.D.P=0.059.37  6.32  2.23  13.28  7.52  84.24  

  

مقارنة %25حصول زیادة في معدل عدد األوراق لمعامالت التجربة بنسبة وبینت نتائج عدد األوراق 

في معدل %6أو بدونها إلى زیادة نسبتها المعدنیة مع األسمدة حیوانیةوأدى استعمال األسمدة ال,بمعاملة السیطرة

في 8.2و8.3وتراوح معدل عدد األوراق بین .لوحدهالمعدنيستعمال معاملة السماد باعدد األوراق مقارنة 

ورغم أن عدد األوراق قد یعتبر من .المعدنيخلیط منه مع السماد لوحده أو مع استعمالحیوانيمعامالت السماد ال

المعامالت قد أعطت زیادة في عدد األوراق والتي تعبر عن زیادة المساحة الخضریة أنلمحدده إالأالصفات الوراثیة 

راق ازداد ارتفاع ألو بزیادة معدل عدد اهالتي تعد مصنع الغذاء للنبات والذي انعكس في ارتفاع النبات حیث وجد أن

  .النبات

ویمكن تفسیر زیادة صفات النمو إلى دور المخلفات العضویة في التأثیر على عوامل النمو المختلفة ومنها 

تجهیز النبات بالكمیات المناسبة من العناصر الغذائیة الضروریة لنمو النبات وفي الوقت فيخصوبة التربة وقدرتها 

% 50المعدنيربة وزیادة طاقة التمثیل للنبات وهذا ما أظهرته نتائج خلیط السماد ورفع درجة حرارة الت,المناسب



ISSN: 1992-7479                                                    2011، )2(العدد 9: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

274

هـ وخاصة بما یتعلق بنسبة اإلنبات إذ إن فسقة البصل تكون معتمده في غذائها على ما /طن10وا8مع  T2من

نزیمات عالوة على إال إن المعامالت أعاله وما تحتویه من الهرمونات ومنظمات النمو واإل،تحتویه من مخزون

إلى)12( د توصل وق).9(تأثیرها في خفض قیم الكثافة الظاهریة ومقاومة اختراق التربة التي سهلت عملیة اإلنبات

الجبسیة قد ساهم في تحسین الخواص التربةإلىهـ /طن24و12بمعدل تراوح بیناألغناممخلفات إضافةإن

وزیادة قابلیتها على التربةهم في تحسین البناء وثباتیة تجمعات اوسي منطقة الدورفلترب الجبسیة العراقیةلالفیزیائیة 

  .االحتفاظ بالماء

  

- :الحاصل وبعض صفاته 2-

والسماد لمعدنيأن حاصل البصل قد ازداد معنویًا بفعل إضافة معامالت السماد ا)3(جدولأظهرت نتائج

التي استعمل ) T6(هـ مع معاملة /طن26.20بلغلإلنتاجمعدل ضلأفوتحقق .الحیواني مقارنة مع معاملة السیطرة

طن 8و T2معدنيسماد % 50تلتها معامالت ,هـ/حیوانيطن سماد 10وT2معدنيسماد %50فیها 

بمعدل )هـ/P +Nكغم T2)72+240المعدنيثم معاملة السماد ,هـ/حیوانيطن 10و8هـ ومعاملتي /حیواني

كذلك أظهرت معدل حجم ,هـ  /طن11.2لمعاملة السیطرة اإلنتاجفي حین بلغ معدل .)هـ/طن20.60(قدره إنتاج

البصلة الذي یعد من الصفات التسویقیة المهمة للحاصل بزیادة بمعدل الضعف أو أكثر مع معامالت التجربة مقارنة 

T2%معاملة عند3سم66.8بمعدل حجم البصلة لمعاملة السیطرة وقد بلغ أعلى معدل لحجم البصلة  10و 50

والحیواني بینما بلغ خلیط المعدنيأوالمعدنيلمعامالت السماد3سم60.9و55.4وتراوح بین ,هـ/حیوانيطن 

كذلك أظهر معدل وزن خمسة أبصال زیادة معنویة ارتبطت مع معامالت ,)3(جدول السیطرةمع معاملة 3سم27.0

طن 10وT2%50بصلة مع معاملة 5/غم0.299وبلغ أعلى معدل,خلیط السمادینأوالحیوانيو المعدنيالسماد 

أو السماد المعدنيبصلة لمعامالت السماد5/غم271.5و250.1وزن األبصال بین معدلتراوح. هـ/حیواني

ملة بصلة لمعا5/غم0.119في حین بلغ , هـ سماد حیواني /طن8وT2%50المعدنيالحیواني أو خلیط السماد 

معنوي واضح على تأثیرهناك أنوجد ذإ) 13(وجاءت هذه النتائج متفقه مع النتائج التي حصل علیها .السیطرة

و %11هـ /طن6إضافةحیث كانت نسبة الزیادة في الحاصل عند المختلفةضافه الحاصل البصل بین معدالت ا

12في حاصل البصل عند مستوى الزیادةنسبة والدواجن على التتابع بینما كانتاألبقارلكل من مخلفات % 13

ویمكن تفسیر ذلك إلى اثر .والدواجن على التتابعاألبقارلكل من المعامالت المسمدة بمخلفات % 47و%30هـ/طن

المعامالت المختلفة في زیادة الحاصل إلى تأثر حاصل النبات بعوامل عده منها خصوبة التربة وتوفر الرطوبة 

یة الجیدة ومدى جاهزیة العناصر الغذائیة لالمتصاص والتمثیل من قبل النبات وحیث إن األسمدة المالئمة والتهو 

هـ ساهمت في محتوى خصوبي عالي والذي یتیح /طن10و أ8وT2% 50المعدنيأو خلیط السماد الحیوانیة

لعضویة تهیئ ظروفا مناسبة لنمو فرصه أوفر للنبات لالستفادة من العناصر الغذائیة الموجودة فیها ولكون المخلفات ا

الذي یعود إلى دورالنبات وامتصاص العناصر الغذائیة وبالتالي تزداد جاهزیة معظم العناصر الغذائیة الضروریة و 

أحماض أمینیه وٕانزیمات وفیتامیناتو مجهریه في إطالق ما تحتویه المخلفات الحیوانیة من عناصر غذائیة ألإلحیاء ا

فضال عن وزیادة تهویتها ونفاذیتهاوالكیمیائیةشكل فعال في تحسین صفات التربة الفیزیائیةبساهم توٕافرازات ثانویة

  .)14(وقدرتها على االحتفاظ بالماء ورفع درجة حرارتها والمساهمة في ثبات مجامیع التربةقدرتها التنظیمیة العالیة
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  الفیزیائیةالتربةصفات بعض –3

بعد للتربةالمقدرةالظاهریةمعدل الكثافة معنوي فيانخفاض) 4(نه في الجدول أظهرت النتائج المبی

و 1.42تراوحت بین ذإ% 50المعدنيمع استعمال معامالت السماد الحیواني أو خلیط السماد الحیواني و الحصاد 

. معامالت األخرىلل3سم/غم1.33- 1.39إلىوانخفضالمعدنيلمعاملة السیطرة واستعمال السماد 3سم/غم1.43

2.62بلغ حیثالحیوانيلمقاومة االختراق مع استعمال السماد اانخفاضللتربةاالختراق كذلك أظهرت نتائج

1.33و 2سم/ كغم1.46تراوح بین تلوانخفضتالمعدنيمع معاملة السیطرة والسماد 2سم/كغم2.65و2سم/كغم

ویمكن تفسیر النتائج المتحققة في بعض .المعدنيمع خلطه بالسماد أومع استعمال السماد الحیواني لوحده2سم/كغم

صفات التربة من خالل استعمال األسمدة الحیوانیة مع األسمدة المعدنیة إلى إن ذلك یعود إلى دور السماد الحیواني 

ضافه إلى ع الطین باالبالماء حیث تعمل البولیمرات معقدات مهاوالتقلیل من انتفاخ,في زیادة ثبات مجامیع التربة

تأثیر السماد الحیواني في زیادة قوة التماسك لمجامیع التربة عن طریق ربط دقائق الطین مع بعضها البعض أو مع 

دقائق الكوارتز عالوة على ذلك فان المادة العضویة تحتوي على األحماض الدبالیة واألحماض العضویة التي تتصف 

ى زیادة تحبب التربة وتعمل على تقلیل سرعة الترطیب وتزید من مسامیة التربة بلزوجتها العالیة والتي تعمل عل

وتكوین الدبال وتقلل من الكثافة الظاهریة ومعامل االختراق للتربة وبالتالي تزید من قدرة الجذور على الحركة واختراق 

  .)15(التربة 

  

  .حصادالحیوانیة على بعض صفات التربة بعد الةسمدألتأثیر ا:4جدول 

  المعامالت
TM
Log

Cfu/g

ظاهریهالكثافة ال

³سم/غم

  مقاومة االختراق

  ²سم/كغم

OM

  كغم/غم

الجاهز P

  كغم/ملغم

N

كغم/ملغم

NO3+NH4  

T14.42  1.42  2.63  6.8  7.80  49.3  
T25.20  1.43  2.65  7.2  8.5  58.2  
T36.65  1.39  1.46  8.2  15.8  80.3  
T46.86  1.38  1.45  8.3  15.9  83.8  
T57.831.34  1.33  8.1  18.1  84.2  
T67.85  1.33  1.33  8.3  18.3  85.4  

L.S.D p=0.050.46  0.042  0.026  0.63  0.54  4.21  

  

   ألخصوبیة والحیویة الصفات بعض - 4

،الحیوانیةةسمدألبفعل استعمال االتربةقد ازدادت معنویا في العضویةالمادةنسبة إن) 4(یتبین من جدول 

المتحللةالعضویةالمركبات و التي لم تتحللالعضویةالمادةبقایا إلىذلكوقد یعودكغم /غم8.3- 8.1بین وتراوحت

معدل النتروجین الجاهز إن)4(في جدولكما یالحظ. السماد الحیوانيإضافةبفعل الناتجةالحیة ألكتلهإلىأضافه

وانیة وهذا ناتج عن تمعدن النتروجین العضوي في الحیةسمدألاإضافةقد تضاعف بفعل) NH4+NO3(التربةفي 

  85.4- 80.3نتروجین معدني حیث تراوح معدل كمیة النتروجین الجاهز بین إلى% 1.4السماد الحیواني البالغ نسبته 

وهذا یتفق على التواليكغم/ملغم58.2و 49.3المعدنیةةسمدألومعاملة االسیطرةكغم بینما كان مع معاملة /ملغم
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كذلك وجد إن الفسفور الجاهز في التربة قد حقق زیادة معنویة بفعل إضافة األسمدة الحیوانیة , )16(و) 5(ما ذكرهمع

وازداد مع استعمال نصف كمیة ھ/طن10أو8كغم مع استعمال السماد الحیواني /ملغم/15.9Pو 15.8وبلغ 

  .على التتابعكغم/Pمملغ18.3و18.1لیصل ھ/طن حیواني10أو8والمعدنيالسماد 

وزیادة التربةالفسفور الجاهز من التثبیت في  Pالسماد الحیواني في حفظ كمیةوأهمیةوهذا یؤكد دور 

نتائج التحلیل أظهرتكذلك ). 17(المعدنیة لوحدها األسمدةمدة من عمر النبات مقارنه مع ألطولجاهزیتة 

الحیویةالكتلةحیث تضاعفت البیولوجيي تعد دلیل النشاط والتالمیكروبیةالكثافةالمیكروبي التي اعتمدت 

هـ /طن10او8الحیوانيالسمادغم مع استعمال /المستعمرةوحدة تكوین ملوغاریت6.86و6.56للمیكروبات وبلغت

وحدة تكون ملوغاریت7.85و7.83لتصل المعدنيوازدادت بفعل خلط السماد الحیواني مع نصف كمیة السماد 

تم وحدة تكون یلوغار 5.20و4.42المعدنیةاألسمدةومعاملة السیطرةغم بینما تراوح معدلها في معاملة /رةالمستعم

البیولوجيغم هو العدد المثالي للنشاط /المستعمرةتم وحدة تكون یلوغار 6غم حیث یعد النصاب الطبیعي /المستعمرة

  .)18( احتیاجاتهبأغلفر للقیام بالفعالیات التي تخدم النبات وتو التربةالجید في 

النبات أوراقمن النیتروجین في ممتصةقیمه أعلىقد حققت المعدنيالسماد إضافةإن) 5(یبین الجدول

مع ت النسبة المئویة للنیتروجینلغبینما ب  %22.62على نسبة البروتین لتصل وانعكس ذلك  %3.62حیث بلغت 

هـ على / طن10و 8للمعاملتین % 15.93و 15.18سبة بروتین وبن% 2.55و 2.43استعمال السماد الحیواني

مع % 15.93و18.12هـ وبنسبة بروتین بلغت /طن10و8نللمعاملتی% 2.55و2.90وتراوح بین , التتابع

وربما یعود ذلك إلى جاهزیة عنصر النیتروجین .هـ/طن سماد حیواني10أو8كمیة السماد المعدني واستعمال نصف

اد المعدني في المراحل األولى أسرع من جاهزیة النیتروجین العضوي الذي یصبح جاهزا لالمتصاص بعد من السم

تبین إن تركیز و ,)19(للتربة كامل التحللعملیة المعدنة التي تبدأ غالبا بعد شهر من إضافة السماد العضوي

على أني مع أو بدون السماد المعدني وبلغ عنصر الفسفور في أوراق النبات قد ازداد بفعل استعمال السماد الحیوا

8هـ تلته معاملتي /طن حیواني10أو8المعدني والسمادكمیةمع استعمال نصف % 0.52و%0.48فسفورمعدل 

  .%0.35على التتابع ومع السماد المعدني لوحده % 0.45و0.35سماد حیواني بمعدل 10أو

  .في أوراق البصل) PوN(لحیوانیة على نسب تأثیر استخدام األسمدة الكیمیائیة وا.5جدول 

  نسبة البروتین%N%Pالمعامالت

T11.02  0.12  6.37  

T23.62  0.35  22.62  
T32.43  0.35  15.18  
T42.55  0.45  15.93  
T52.90  0.48  18.12  
T62.55  0.52  15.93  

L.S.D. p=0.050.63  0.16  2.15  

التي ) 5(ولدجاهزیة الفسفور في جأهمیةوتؤكد هذه التراكیز ,السیطرةمعاملة مع % 0.12بینما بلغ 

زیادة ذوبانیة تحلل السماد الحیواني قد عمل على إنإلىیعود ذلك إنوممكن انعكست على الكمیة الممتصة

المخلفاتإضافةمستوى إن)13(فقد وجد ,الكالسیومكربوناتأوالطین الفسفور ومن ثم عدم تثبیته على غرویات 
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18والمستوى ـ ه/طن6بین المستویین التي امتصها نبات البصلالعضویة قد سبب زیادة معنویة في كمیة الفسفور

  . التتابعغم مادة جافة على/ملغم2.84و 2.28فیها الممتصةهـ والتي كانت متوسطات كمیة الفسفور /طن

  :مما تقدم نستنتج أن 

قد حقق )هـ / P  +Nكغم120+36( مع هـ/طن10بمعدل ) غنام مخلفات األ( استخدام ألسماد العضوي –1

ألعضویة اختراق ألتربة وزیادة محتوى ألتربة من ألمادةأفضل ألنتائج في خفض قیم ألكثافة ألظاهریة ومقاومة

كغم /غم 8.3و2سم/كغم1.33و 3سم/غم1.33والنیتروجین والفسفور ألجاهز والكثافة ألمیكروبیة والتي كانت قیمها 

  .7.85Cfu/gكغم و/ملغم18كغم  و/ملغم85.4و

ن إلى استخدام أالاألسمدة الحیوانیة بدیال عن األسمدة الكیمیائیة السیما وبعد أن أصبح أالتجاه ستخدامایمكن-2

د عناصر ستخدامها أدى إلى وجو المضافه للنبات إذ أن اإلفراط في دة ألكیمیائیة أمصادر تسمید أمنه وتقلیل األسم

  .التتحلل في التربة وتصل غالبا على صورتها إلى الكائنات الحیة مسببة أمراض خطیرة لإلنسان
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