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  نبات الذرة الصفراء والمجتمع المایكروبي في التربةدور الشرش في نمو 

  

  عبد الحمیدبهاء عبد الجبار 

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة

  

  ةصالخال

یف بأربعـــة ضــبهــدف الــتخلص مــن الشــرش كمــادة ملوثــة للبیئــة واســتغالله فــي العملیــات الزراعیــة فقــد ا

اه الـري وبالتـداخل مـع ثالثـة مسـتویات مـن المـاده العضـویه منـه خلطـا مـع میـ% 30و20و10و0مستویات هي 

فــي 10–صــنف ابــاء zea maysبعــد خلــط المــادة العضــویة زرع محصــول الــذرة الصــفراء %. 4و2و0وهــي 

بعــد الحصــاد . اســتمرت عملیــة الــري بالمیــاه المخلوطــة بالشــرش الــى نهایــة الموســم. كغــم تربــة10اصــص ســعة 

معــدل طــول النبــات ومعــدل الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري والجــذري واعــداد البكتریــا اخــذت المؤشــرات التالیــة ؛ 

  . والفطریات في التربة

اظهــرت النتــائج ان ألضــافه الشــرش خلطــا مــع میــاه الــري تــاثیر معنــوي فــي معــدل طــول النبــات ومعــدل 

سـتوى خلـط الشـرش الـى الوزن الجاف للنمـو الخضـري والـوزن الجـاف للجـذور اذ سـجلت هـذه المعـاییر مـع زیـادة م

للمؤشــرات اعــاله 1-نبــات.غــم14.72و1-نبــات. غــم 48.27و1-نبــات. ســم 119.77قــیم مقــدارها و ب  20%

كمـا . "علـى التـوالي أیضـا14و 47.2و118.2بالمقارنة مع قیمها في معاملـة المقارنـة والتـي كانـت على التوالي

اذ اعطــت كثافــة % 20مــع زیــادة مســتوى اضــافة الشــرش الــى حصــلت نفــس الزیــادة فــي اعــداد البكتریــا والفطریــات

علـى التـوالي كمـا اشـارت النتـائج الـى ان 106CFU*1.35جافـة و1-غـم تربـة.سـبور107*1.6سكانیة بمقدار 

. سـم115للمادة العضویه تاثیر معنوي في زیادة اطوال النبـات والـوزن الجـاف للقـش والجـذور والتـي اعطـت القـیم 

113بالمقارنة مع معاملة المقارنـة والتـي كانـت على التوالي1-نبات. غم15.56و1-نبات. غم47.72و1-نبات

امـا افضـل معاملـة تـداخل بـین الشـرش والمـادة العضـویة فكانـت اضـافة الشـرش . "على التوالي أیضا14و43.3و

  %. 2ومادة عضویة % 10بمستوى 

  

Role of whey in growth of Corn and microbial population

B. A. Abdel-Hameed
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Abstract
Whey is an environmental pollutant substance .The aim of this study was to 

use of whey mixing with irrigation water. Four levels of whey 0, 10, 20, and30% 
mixing with irrigation water were used. Also three levels of organic matter (0, 2, and 
4%) were mixed with soil. Apot experiment was conducted. Zea Mays species Iba-10 
was planting in pots (10 Kg capacity). Irrigation had continued with water to the end 
of growing season. After harvesting plant parameters, Plant height, rate of dry shoot 
weight, root dry weight, Bacterial and Fungi population density in the soil were 
measured. The results showed that addition of whey mixed with irrigated water gave 
significant effect and increased plant height, weight of dry shoot and root with 
increasing the percent of whey addition up to 20% level. This level 20% caused 
increasing up to 119.77 cm.plant-1 ,48.70 gm.plant-1 and 14.72gm.plant-1 respectively 
for the previously parameter. Also the same increasing occurred in the bacterial and 
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fungi count up to 20% of whey level were 1.6 *107 spore.gm-1 0f dry soil and 
1.35*106 CFU respectively. Also the results demonstrated that organic matter gave 
significant effect in increasing height plant, shoot and root dry weights which were
115 cm. plant-1, 47.72 gm.plant-1 and 15.56 gm. Plant-1 respectively. The best 
interaction treatment between whey and organic matter were addition of 10% whey
with 2% of organic matter.

  

  المقدمة

كبیــرین فــي كــل مــن اصــول تربیــة الحیــوان وصــناعة االلبــان " وتكنولوجیــا"علمیــا" تطــورا" شــهد العــالم اخیــرا

ونتیجة ذلك ازدادت كمیات الحلیب الداخلة فـي صـناعة . في انتاج الحلیب بشكل كبیراالمر الذي ادى الى زیادة

الــذي یعتبــر مصــل الحلیــب وهــو ینــتج مــادة الشــرشاالجبــان وبهــا ازدادت النــواتج العرضــیة لهــذه الصــناعة واهمهــا

مـن الحلیـب % 90-85ویشـكل نسـبة . نیع الجـبنبعد ازالة الدهن والكـازین مـن الحلیـب الكامـل خـالل عملیـة تصـ

حـوالي1993لقد قدرت منظمة الغذاء والزراعة الدولیة االنتاج العالمي للشـرش عـام .المستعمل في صناعة الجبن

مــن اكبــر واحــدةیعتبــر الشــرش احــد اهــم النفایــات التــي تطرحهــا المصــانع الغذائیــة وتعــد. )1(ســنة/ملیــون طــن54

وتعتبـر . یسـببه مـن تعفـن وانتـاج الـروائح الكریهـة فضـال عـن انتشـار المسـببات المرضـیةلمـامشاكل التلوث البیئي

تـي تطرحهـا مصـانع االلبـان االنهار والمبازل والمسطحات المائیة من االماكن السهلة للتخلص مـن مـادة الشـرش ال

 )(یتطلبـه مـن كمیـة كبیـرة مـن االوكسـجین الحیـوياوبالتـالي تسـبب قتـل كثیـر مـن االسـماك واالحیـاء المائیـة لمـ

B0D) Biological oxygen demand( لغــرض أكســدة مكوناتــه العضــویة وبالتــالي اســتهالك االوكســجین

تحــت ظــروف ال " یــتم تحللهــا مایكروبیــاالتــي كثیــر مــن االحیــاء فــي المیــاه التــي یرمــى فیهــا مؤدیــا الــى قتــل المــذاب

CH4هوائیــة وبــذا ســوف ینــتج عنهــا غــازات  ,CO2 , H2S وهــذه الغــازات ملوثــة للهــواء الجــوي الحاملــة للحــرارة

اذ وجـد ان النـواتج الحامضـیة للشـرش سـامة لالسـماك .)3(ورافعة لحرارتـه فضـال عـن الـروائح الكریهـة التـي تطلقهـا

بهـدف ) BOD( وهذا یسبب طلب عالي على األوكسـجین ) 2( حجم من الماء25حجم من الشرش الى1بنسبة

لـذا امكـن أســتخدامه بقیمتــه الغذائیـة العالیـة لمـا یحتویــه مـن بروتینـات وسـكر الكتــوز ویتمیـز الشـرش) .4(اكسـدته 

او ألنتــاج بــروتین احــادي الخلیــة Biomass)(فــي تنمیــة االحیــاء المجهریــة ومنهــا الخمــائر ألنتــاج الكتلــة الحیویــة 

)Single cell protein ()5التــي تعتبــر ذات قیمــة غذائیــة عالیــة للحیوانــات كونهــا غنیــة بالبروتینــات) 6و.

اذ )(7یستخدم الشرش فـي الـدول المتقدمـة فـي صـناعة األغذیـة المختلفـة وفـي أطعـام الحیوانـات وأرواء المراعـي

وقــد یخلــط الشــرش مــع الــذرة وفــول , 1977الــف طــن عــام 415لوالیــات المتحــدة بلــغ المســتخدم مــن الشــرش فــي ا

كمـا یسـتخدم , مـاء% 90الصویا في تغذیـة الحیوانـات كمـا یسـقى للحیوانـات بـدل مـاء الشـرب ألحتوائـه علـى نسـبة 

فـــي انتـــاج حـــامض الالكتیـــك وفـــي صـــناعة المعجنـــات واالیـــس كـــریم اذ یتحلـــل الالكتـــوز فیـــه الـــى ســـكر كلوكـــوز 

. )8(الكتوز ویعطــي مــذاق ســكري أكثــر مــن الالكتــوز ویســتعمل فــي انتــاج انــزیم الالكتیــز مــع بعــض الخمــائروكــ

لعملیة التسمید بهدف التقلیل من كمیات االسـمدة المضـافة والتـي تسـبب تلـوث بیئـي كمادة مكملةویضاف الشرش 

كغــم مركبــات 1.36واحــد منــه علــى لنباتــات ألحتوائــه علــى عناصــر غذائیــة مهمــة اذ یحتــوي الطــن الاالــى كبیــر

كغـم مـن أمـالح البوتاسـیوم وكمیـات قلیلـة مـن الكالسـیوم 1.59كغم من مركبات الفوسـفات و 0.341نتروجینیة و 

  .)11و   10و  9و  8(والمغنیسیوم كما أنه یحسن من صفات التربة 

راعـي والمحافظـة علـى البیئـة أیجـاد السـبل المناسـبة ألسـتغالل الشـرش فـي االنتـاج الز لذا فأنـه مـن المهـم 

تهـدف هـذه التجربـة الـى أسـتخدام الشـرش فـي ري . الحیویـةهتفاعالتـناحیـة مـن " من التلـوث وجعـل الشـرش خـامال

مـن جهـة والـتخلص مـن مـادة مـایكروبي فـي التربـة المجتمـع الو نمـو النبـات واثـر ذلـك فـيمحصول الـذرة الصـفراء

  .تصادیة من جهة اخرىالشرش الملوثة للبیئة بطریقة علمیة واق
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  المواد وطرائق العمل

كغـم تربــة فــي احـد حقــول كلیــة 10وســعة"م ارتفاعـا0.45و" م قطــرا0.3نفـذت تجربــة اصـص بأحجــام 

تضـمنت التجربـة اربعـة مسـتویات مـن .(RCBD)ابـو غریـب بأتبـاع تصـمیم القطاعـات كاملـة التعشـیة -الزراعـة

   O.M0مـاء الـري وثـالث مسـتویات مـن المـادة العضـویة  تضـاف مـع H3و    H2و   H1و  H0الشـرش 

وحـــدة ) 36(بواقـــع ثالثـــة مكـــررات للمعاملـــة الواحـــدة لیصـــبح عـــدد الوحـــدات التجریبیـــة   O.M2و    O.M1و  

  وكانت معامالت التجربة كاالتي

H0   بدون أضافة شرش ویضاف ماء ري فقط.  

H1 مع میاه الري" شرش خلطا% 10أضافة.  

H2 مع میاه الري" شرش خلطا% 20أضافة.  

H3 مع میاه الري" خلطاشرش % 30اضافة.  

O.M0بدون أضافة مادة عضویة.  

O.M1 مخلفات أبقار ( مادة عضویة% 2أضافة.(  

O.M2 مخلفات أبقار(مادة عضویة % 4أضافة.(  

ى م مــن منطقــة الجادریــة جنــوب غــرب بغــداد مصــنفة علــ0.3عینــات تربــة مــن الطبقــة الســطحیة جلبــت 

جففـت التربـة وطحنـت ومـررت خـالل منخـل قطـر . Type Torrifluventتحـت الصـنف Subgroupمسـتوى 

وفـق الطریقـة الـواردة ) 1(ملم ألجراء التحالیل الكیمیائیة والفیزیائیـة لتربـة الدراسـة الموضـحة فـي الجـدول 2فتحاته 

  .راعةملم لغرض الز 4فیما نخلت بقیة التربة خالل منخل قطر )12(قبـلمن 

صنف أبـاء مخلفات االبقار وزراعة الذرة الصفراء مع كغم تربة بعد مزجها جیدا10عبئت االصص بـ 

مــن الســعة الحقلیــة مــن % 50مــاء النهــر وبعــدها تــم المحافظــة علــى نســبة رطوبــة اضــیفت الریــة االولــى مــن .10

یـــة لمخلفـــات االبقـــار والشـــرشیبـــین بعـــض الصـــفات الكیمیائ) 2(جـــدول . خـــالل الـــوزن وتعـــویض المـــاء المفقـــود

27؛27مــن ســماد   1-هكتــار.كغــم200أضــیفت الكمیــات الســمادیة بموجــب التوصــیات فــي التجربــةالمســتخدم

فــي " تمــت اضــافة الشــرش المســتلم مــن معمــل البــان كلیــة الزراعــة خلطــا.وعلــى دفعتــین خــالل الموســم الزراعــي

  .وأستخدامه في الري طیلة مدة التجربةالنهر مع میاه% 30و % 20و% 10و% 0حاویات بنسبة

.plat countوبعـد الحصـاد اخـذت نمـاذج مـن التربـة تـم تقـدیر العـدد الكلـي للبكتریـا والفطریـات بطریقـة 

  .خضري والوزن الجاف للمجموع الجذريواخذت معدل أطوال النباتات والوزن الجاف للجزء ال

  

  بة الدراسةبعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتر )1(جدول 
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الكثافة 

  الظاهریة

.میكا غرام

  3-م

االیصالیة

المائیة

cm.h-1

EC
dS  

d.m-1
pH

  المادة

  العضویة

كاربونات 

  الكالسیوم
  الجبس

  مزیجیة

  طینیة

  رملیة

gm/ kggm/kg

340  198  462  1.40  2.341.437.5712.352210.412
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  للشرش ومخلفات االبقارت الكیمیائیة بعض الصفا)2(جدول 

  الشرش
  الماء

%  

  البروتین

%  

  دهن

%  

  سكر

%  

K /  
ppm  

Ca/  
ppm  

Fe/  
ppm  

/p  
ppm

  الرماد

%  

  93.10  0.86  0.30  3.56  16302067.4  

  مخلفات

  االبقار
pH

EC  
dS/m

مادة لاا

  العضویة

النتروجین 

  الكلي

  الفسفور

  الكلي
        

  7.58.4  
  كغم/غم

55.5  

  كغم/غم

0.22

  كغم/غم

0.045  
        

  

  النتائج والمناقشة

تـأثیر الشـرش فـي زیـادة معـدل اطـوال نباتـات الـذرة وبفـروق عالیـة المعنویـة 3اظهرت النتـائج فـي جـدول 

ســـم علـــى التـــوالي فیمـــا اعطـــى 118.2، 119.7، 121.2بـــین المســـتوى االول والثـــاني والمقارنـــة التـــي ســـجلت 

انخفاضــًا فـي معــدل طـول النبــات % 30رش الـذي یحتــوي علـى مســتوى تركیـز المسـتوى االخیـر مــن معـامالت الشــ

خلطـًا مـع میـاه الـري % 30سم وهـو اقـل مـن معاملـة المقارنـة وهـذا یبـین ان زیـادة مسـتوى الشـرش الـى 95.5الى 

ن دور سـلبي فـي نمـو النبـات اذ كانـت النباتـات متقزمــة مقارنـة مـع المعـامالت االخـرى وقـد یعـزى هـذا الــى ایـؤدي

دور الشرش في محلول التربة یكون سلبیًا ویؤدي الى اخـالل التـوازن فـي عملیـة امتصـاص العناصـر الغذائیـة مـن 

قبــل المجمــوع الجــذري ، فیمــا اعطــت معــامالت المــادة العضــویة زیــادة ایضــًا فــي معــدل اطــوال النباتــات وبمســتوى 

سـم وبفـارق معنـوي قیاسـًا 115معدل طـول من المادة العضویة O.M1معنوي اذ اعطت معاملة المستوى الثاني

امـــا معـــامالت التـــداخل بـــین مســـتویات الشـــرش . ســـم 113الـــذي ســـجل معـــدل طـــول O.M0مـــع المســـتوى االول 

-H1والمــادة العضــویة فقــد كانــت معنویــة فــي اغلــب المعــامالت قیاســًا الــى معاملــة المقارنــة اذ اعطــت المعــامالت 

O.M1 وH2-OM2 سـم علـى التـوالي وهـذا یوضـح دور التـداخل بـین الشـرش 120، 123.23معدل طول

سمادیة فضًال عن المادة العضویة في تـأثیره علـى شبهالمضاف والمادة العضویة وهنا یمكن اعتبار الشرش مادة

زیــادة معــدل اطــوال النباتــات وربمــا یعــزى هــذا الــى ان الشــرش یحتــوي علــى العدیــد مــن العناصــر الغذائیــة ومنهــا 

والفســفور والبوتاســیوم والكالســیوم والمغنیســیوم والبروتینــات واالحمــاض االمینیــة االمــر الــذي یشــجع نمــو النتــروجین

ان للشرش دور ایجابي في زیادة تركیز الصبغات النباتیـة ومنهـا الكلوروفیـل كمـا انـه یزیـد )13(النبات ، فقد وجد

یــة وقــد یــدعوا هـذا للقــول بــأن الشــرش یعمــل مـن ســرعة النــتح ممــا یزیـد مــن ســرعة امتصــاص ونقــل العناصـر الغذائ

فیمــا اعطــت المعاملــة .)15و   14(علــى زیــادة كفــاءة بعــض الفعالیــات الحیویــة ومنهــا عملیــة التمثیــل الضــوئي 

H2-OM0 سـم وهـذا یعـزى الـى دور الشـرش لوحـده وبـدون المـادة العضـویة فـي زیـادة معـدل 122.6معدل طول

شــرش مــع میــاه الــري فقــد انخفــض معــدل الطــول حتــى فــي % 30مســتوى طــول النبــات فــي حــین نجــد معــامالت ال

یكون دورهـا سـلبي اذ انهـا % 20المستویات العالیة من المادة العضویة وهذا یوضح ان زیادة مستوى الشرش عن 

الـذي اشـار الـى مسـتوى الشـرش ) 16(قد تؤثر في الموازنة بین العناصر الغذائیـة وامتصاصـها مـن محلـول التربـة 

ان دوره معنــوي فــي نمــو االوراق وتفــوق الصــفات الخضــریة والزهریــة لنبــات الطماطــة وكــذلك فــي صــفات كــ% 20

  .الحاصل
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  )سم(نباتات الذرة الصفراء أطوالتأثیر الشرش والمادة العضویة في معدل )3(جدول 

H
M  

012  3Mean

0  115.67  121  122.67  93.33  113.16  
1  121.67  123.33  116.67  98.33  115.00  
2  117.33  119.33  120  95.00  112.91  

Mean118.22  121.22  119.77  95.55  113.6  
  

  MHMHLSD  

  1.14  1.32  2.29      

H  =و        الشرشM =   المادة العضویة     وHM  شرش ومادة عضویة  

  

اذ ) القـــش(تـــات دور الشـــرش ا فـــي زیـــادة معـــدل اوزان الحاصـــل الجـــاف للنبا1بینـــت النتـــائج فـــي شـــكل 

1-نبـات. غـم28.7وزنـًا مقـداره H3فیما اعطت المعاملة 1-نبات. مغ56.48معدل الوزن H1اعطت المعاملة 

عنـد زیـادة مسـتوى الشـرش الـى 1-نبات. غم47.58التي سجلت  H0اذ انخفض الوزن قیاسًا الى معاملة المقارنة

عنویــة فــي معــدالت اوزان الجــزء الخضــري للنباتــات فــي حــین اعطــت معــامالت المــادة العضــویة زیــادة م% . 30

45.07، 47.72اوزان مقــدارها   O.M2و   O.M1اذ اعطــت المســتویات O.M0قیاســًا الــى معاملــة المقارنــة

امـا معـامالت التـداخل بـین الشـرش والمـادة العضـویة فقـد اظهـرت زیـادة عالیـة المعنویـة . على التـوالي1-نبات. غم

56.5، 57.8التــي ســجلت وزنــًا مقــداره H1-O.M2و  H1-O.M1فــي المعــامالت فــي الــوزن الجــاف للقــش

علـى التـوالي وهـذا یبـین اهمیـة اضـافة واسـتخدام المـادة العضـویة عنـد اضـافة الشـرش الـى التربـة مــع 1-نبـات. غـم

احتوائـه علـى میاه الري ودوره االیجابي في زیادة معدل اوزان الجزء الخضري وهذا قـد یعـزى الـى دور الشـرش فـي 

العناصر الغذائیة من جهة وزیادة جاهزیتها من جهة اخرى فضًال عن انه یؤدي دورًا ایجابیًا في تنشیط العدید من

فعالیة االحیاء الدقیقة في التربة لما یحتویه من عناصر غذائیة وبروتینـات االلبـومین والكلوبیـولین وسـكر الالكتـوز 

تحلیل مركبات الشـرش وجعـل الوسـط حـامض التفاعـل فضـًال عـن ان الشـرش وبكتریا حامض الالكتیك التي تقوم ب

الى دور الشرش في زیادة معدل ارتفـاع ) 17(فقد اشار . وسط غذائي جید لنمو االحیاء الدقیقة االخرى في التربة

شــرش الهمیتــه كمــا ان ال. النبــات والمســاحة الورقیــة والــوزن الجــاف للنباتــات المعاملــة قیاســًا الــى معــامالت المقارنــة

اال ان الشــيء المهــم فــي هــذا هــو . یســتخدم غــذاء للحیوانــات واالنســان وتســمید النباتــات فــي كثیــر مــن دول العــالم

فقـد انخفضـت معـدل االوزان فـي % 30مستوى التراكیز المستخدمة اذ بینـت المسـتویات العلیـا مـن اضـافة الشـرش 

التـــي ســـجلت H0-OM0الـــى معاملـــة المقارنـــة قیاســـاً 1-نبـــات. غـــم33.1الـــى H3-O.M2معـــامالت التـــداخل 

یــاه مــع م% 20وهــذا یؤكـد ان للشــرش دورًا ســلبیًا فــي مسـتویات االضــافة العالیــة التـي تتجــاوز 1-نبــات. غـم45.7

الري وربما یعزى هذا الى ارباك عملیـة امتصـاص العناصـر الغذائیـة مـن محلـول التربـة مـن قبـل المجمـوع الجـذري 

عنــد زیـــادة تراكیــز الشـــرش الـــذي یعتبــر محلـــول غـــذائي عــالي التركیـــز مقارنـــة مــع محلـــول التربـــة لمــا یحتویـــه مـــن 

حالـة االتـزان فـي تركیـز محلـول التربـة الـذي عناصر ومركبات وبروتینات واحماض واحیـاء دقیقـة ودوره فـي تغییـر

الـذي بـین ان الشـرش یـؤثر بشـكل كبیـر ) 18(وان هـذا الباحـث . قد یؤثر في امتصاص بعض العناصـر الغذائیـة 

التـي 1-هــ. 3م100في زیادة حاصـل حبـوب الـذرة الصـفراء والمـادة العلفیـة فـي الحقـول التـي اضـیف الیهـا بمعـدل 

ســم االول اال ان الحاصــل انخفــض بزیــادة معــدل االضــافة أعلــى مــن هــذا المســتوى اعطــت اعلــى حاصــل فــي المو 

ادى الـى زیـادة عـدد % 20اللذان اوضحا بأن التسمید العضوي مـع اسـتخدام الشـرش بمسـتوى ) 19(وفي دراسات 

  .1-هـ.طن66السیقان الهوائیة لنبات البطاطا للموسمین الربیعي والخریفي كما ادى ذلك الى زیادة الحاصل الى 
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LSD  OM= 1.61  Whey= 1.82  OM X Whey = 2.33

  
  

  

  

  
  

  الصفراءوالمادة العضویة في معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري للذرةشتأثیر إضافة الشر ) 1(شكل 

)1-نبات. غم(

  

ارتفــاع معــدل اوزان جــذور نباتــات الــذرة الصــفراء بتــأثیر مســتویات الشــرش 2اوضــحت النتــائج فــي شــكل 

قیمـًا   H3و    H2و    H1و    H0المعـامالت لـة المقارنـة اذ اعطـت وبمستوى عالي المعنویة قیاسـًا الـى معام

ویالحـــظ مـــن الشـــكل نفســـه ان ارتفـــاع تركیـــز . علـــى التـــوالي 1-نبـــات. غـــم9.08، 14.72، 17.88، 15.27

خلطًا مع میاه الري ادى الى حدوث انخفاض في معدل اوزان الجـذور وقـد یعـود هـذا الـى تقـزم % 30الشرش الى 

  تحدید نموه عند زیادةالنبات و 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  والمادة العضویة في معدل الوزن الجاف للجذور للذرة الصفراءشتأثیر إضافة الشر )2(شكل 

)1-غم نبات(

  

  

  

  شمستوى الشر 

LSD  OM= 2.37  Whey= 3.36  OM X Whey = 3.74

LSD OM= 1.61 Whey= 1.82 OM X Whey = 2.33

  شمستوى الشر 
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مستوى الشرش في محلول التربة وهنا اصبح الشرش عامل محدد للنمو بسبب حدوث اخالل التوازن في 

امــا المــادة العضــویة فقــد اعطــت زیــادة ایضــًا فــي اوزان جــذور . العناصــرمحلــول التربــة واربــاك عملیــة امتصــاص 

النباتات اال انها لیست معنویـة وربمـا یعـزى هـذا الـى ان عملیـة عـزل الجـذور مـن التربـة قـد فقـدت جـزء منهـا اذ تـم 

تـداخل زیـادة في حـین بینـت معـامالت ال. عزل الجذور بالطریقة الجافة لعدم توفر امكانیات عزلها بالطریقة الرطبة

مقارنـة 1-نبـات. غـم18.53وزنـًا H1-O.M1عالیة المعنویة في معدل اوزان جذور النبـات اذ اعطـت المعاملـة 

وهـذا یشـیر الـى 1-نبـات. غـم16.45التـي اعطـت ) بدون شرش وبدون مادة عضـویة(HO-O.M0مع المعاملة 

حتـــواء الشــرش علـــى مــواد وعناصـــر غذائیـــة دور مــادة الشـــرش فــي زیـــادة جاهزیـــة العناصــر الغذائیـــة فضــًال عـــن ا

ئة غنیة بالعناصر واحماض امینیة وعضویةى وبروتینات واحیاء دقیقة كل هذا ساعد في جعل المنطقة الجذریة بی

اال ان فـــي المســتویات العالیـــة للشــرش كـــان دوره ســلبیًا فــي نمـــو المجمــوع الجـــذري الســیما فـــي والنشــاط االحیــائي

التــي هــي اعلــى مســتوى للشــرش والمــادة العضــویة وهــذا 1-نبــات. غــم9.18ســجلت التــي H3-O.M2المعاملــة 

وایـد هـذا . من الشرش هو سلبي رغم وجود المادة العضویة ودورها االیجـابي فـي التربـة% 30یوضح ان المستوى 

فـي البـذور الذي اوضح تأثیر الشرش في بذور الذرة الصفراء واللوبیا في نسبة االنبـات وفعالیـات االنزیمـات) 17(

الـــى زیـــادة نســـبة االنبـــات وارتفـــاع النبـــات وزیـــادة ) 20(كمـــا اشـــار . ســـاعة18التـــي تـــم تغطیســـها بالشـــرش لمـــدة 

ان اضـافة الشـرش الـى التربـة ) 20(وذكـر ایضـًا . المساحة الورقیة عند تغطـیس بـذور الحنطـة قیاسـًا الـى المقارنـة

فضــًال عــن ان االوراق 1-هـــ. 3م4000، 2000، 1000ادت الــى زیــادة حاصــل الــذرة الصــفراء فــي المعــدالت 

كانت اكثر اخضرارًا بسبب وجود كمیـة كافیـة مـن النتـروجین فـي الشـرش واوضـح ان الشـرش المضـاف الـى التربـة 

علــى زیــادة فــي العقــد ) 21(الن اضــافته مباشــرة یســبب ســمیة للنباتــات ، كمــا حصــل 1/8یجــب ان یخفــف بنســبة 

ان كمیـة المـواد الغذائیـة المصـنعة فـي ) 14(ا عند تغطیس بذوره في الشـرش، كمـا وجـد الجذریة لنبات فول الصوی

  .النباتات ذات عالقة ایجابیة مع الوزن الجاف للنبات عند استخدام الشرش لنبات زهرة الشمس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بة جافةغرام تر 1تأثیر إضافة الشرش والمادة العضویة في معدل إعداد البكتریا في ) 3(شكل 
  

LSD  OM= 1.77  Whey= 2.05  OM X Whey = 3.54

  شالشر مستوى



54

، % 10ازدیــاد معــدالت اعــداد البكتریــا فــي معــامالت الشــرش اذ كانــت المعــامالت 3بینــت نتــائج شــكل 

على التوالي وبفروق عالیـة المعنویـة ) 1.6cfu)Colony forming unit× 107، 3.4× 107شرش % 20

ویــة قیاســًا الــى معاملــة المقارنـــة فیمــا اعطــت معــامالت المــادة العضــویة اعــداد بكتریــا متقاربــة والتوجــد فــروق معن

1.1× 107، 1× 107، 4.4× 107ذات اعــــداد     O.M2و    O.M1و    O.M0وكانــــت المعــــامالت

اعطت معامالت التداخل بین الشرش والمادة العضویة ارتفاع في اعداد البكتریا وبدرجة عالیة فیماعلى التوالي ، 

ــــــ   H1-O.M1و    H1-O.M0المعنویـــــة فـــــي المعـــــامالت  علـــــى Cfu107 ×7.4 ،107 ×8اذ كانـــــت ال

التوالي وربما یعـزى هـذا الـى ان الشـرش وسـط غـذائي یحتـوي علـى عـدد مـن العناصـر وسـكر الالكتـوز وبروتینـات 

   H3-O.M2و    H3-O.M1فـي المعــامالت % 30امـا فــي المسـتوى العــالي مـن الشــرش . وحـامض الالكتیــك 

علـى التـوالي بـالرغم مـن ارتفـاع مسـتوى المـادة العضـویة ، وقـد یعـزى هـذا Cfu106 ×7 ،106 ×8اذ اعطت 

الــى ان الشــرش ذات تفاعــل یمیــل الــى الحامضــي واكثــر االحیــان یكــون حامضــي التفاعــل بعــد مــدة قلیلــة ویحتــوي 

الشـرش على بكتریا حامض الالكتیك التي قد تـؤثر فـي نمـو المجتمـع المـایكروبي فـي التربـة عنـد ارتفـاع مسـتویات

فــي المســتویات % 20وان هــذه المعاملــة تؤكــد حیویــًا ان ارتفــاع نســبة الخلــط مــع میــاه الــري یجــب ان ال یتجــاوز 

تكـون هـي السـائدة فـي بیئـة التربـة وهـذا قـد یـؤدي الـى Lactic acid bacteriaالعالیـة مـن المـادة العضـویة الن 

د البكتریــــا والفطریـــات واالحیــــاء االخـــرى ومنهــــا الـــــ تغییـــر فــــي تركیبـــة المجتمــــع المــــایكروبي فـــي التربــــة بـــین اعــــدا

Protista. . وذات صـــفات بفریـــة عالیـــة فـــان دور الكلـــس وهـــووبــالرغم مـــن ان التـــرب العراقیـــة ترتفـــع فیهـــا نســـبة

الشــرش كــان واضــحًا فیهــا فــي تغییــر التركیبــة المایكروبیــة واعــداد البكتریــا التــي انخفضــت بزیــادة مســتوى اضــافة 

  .الري الشرش مع میاه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  غرام تربة جافة1والمادة العضویة في معدل أعداد الفطریات في شتأثیر إضافة الشر ) 4(شكل 

  

للمعــامالت Cfuان اعــداد الفطریــات ارتفعــت فــي معــامالت الشــرش اذ كــان الـــ 4توضــح نتــائج شــكل 

H0     وH1    وH2   علــى التـــوالي لكــل غـــرام تربــة جافـــة 1.35× 106، 1.2× 106، 9.3× 105بعــدد

التــي ســجلت عــدد المســتعمرات فیهــا Cfuانخفــاض فــي الـــ H3وبمســتوى عالیــة المعنویــة فیمــا اعطــت المعاملــة 

LSD  OM= 5.30  Whey= 6.12  OM X Whey = 1.06

  شالشر مستوى
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غـم تربـة جافـة ، وقـد یعـزى هـذا الـى زیـادة نشـاط الفطریـات عنـد اضـافة الشـرش الـى المسـتوى 1في 8.5× 105

نتروجین والفسفور والبوتاسیوم والكالسـیوم والمغنیسـیوم وسـكر الالكتـوز نظرًا الحتواء الشرش على عناصر ال% 20

والبروتینات وهذه جمیعًا تعتبر وسطًا غذائیًا جیدًا لنمو االحیاء الدقیقة ومنها الفطریات في حین عند زیـادة مسـتوى 

ي یرتفـع عـددها بشـكل كان دوره سلبیًا وربمـا یعـود هـذا الـى اعـداد بكتریـا حـامض الالكتیـك التـ% 30االضافة الى 

كبیــر فــي الشــرش وهــذا یــؤدي الــى التنــافس علــى المكــان والمــاء والغــذاء واالوكســجین فــي منطقــة الرایزوســفیر او 

فـي حــین اعطــت معـامالت المــادة العضـویة زیــادة معنویــة فـي اعــداد الفطریـات فــي المعــامالت . المنطقـة الجذریــة 

O.M0   وO.M1    وO.M2 اذ ســــــجلتCfu لكــــــل 1.14× 106، 1.24× 106، 8.8× 105بمقــــــدار

غرام تربة جافة على التوالي وهـذا مؤشـر علـى ان المـادة العضـویة تحتـوي علـى اعـداد كبیـرة مـن الفطریـات فضـًال 

  . عن احتوائها على مواد كاربوهیدراتیة وسلیلوزیة وهایدروكاربونیة والتي تنشط علیها الفطریات

بمقــدار Cfuفقــد اعطــت    H1-O.M2و    H1-O.M1  و  H2-O.M2امــا معــامالت التــداخل 

لكـــل غـــرام تربـــة جافـــة علـــى التـــوالي وبفـــرق عـــالي المعنویـــة ، وقـــد 1.33× 106، 1.33× 106، 1.7× 106

یعزى هذا الـى ان الشـرش ذات تفاعـل حامضـي او اقـرب الـى الحامضـیة وهـذا یهـيء بیئـة مالئمـة لنمـو الفطریـات 

اصــبحت البیئــة غیــر مالئمــة ولــه % 30ه فــي المســتویات العالیــة للشــرش التــي وصــلت الــى وزیــادة فعالیتهــا اال انــ

  H3-O.M0للمعـامالت Cfuتأثیرات سمیة على النبات واالحیاء الدقیقة اذ انخفضت اعداد الفطریـات وكـان الــ 

ة لكـــل غـــرام تربـــة جافـــ9.63× 105، 7.6× 105، 8.33× 105هـــو    H3-O.M2و     H3-O.M1و  

وربمـا یعـزى هـذا الـى ازدیـاد اعـداد بكتریـا % 30على التوالي وهي المعامالت التي ارتفعت نسبة الشرش فیها الـى 

Lactic acid bacteria ولــم تتــیح الفرصــة لنمــو الفطریــات ویصــبح التنــافس علــى الغــذاء والمكــان فــي منطقــة

ما ان الشرش یعتبر مادة غذائیـة الحتوائـه علـى وب. الرایزوسفیر كبیر جدًا مما ادى الى انخفاض اعداد الفطریات 

النتــروجین والفســفور والبوتاســیوم والكالســیوم واحمــاض امینیــة وكاربوهیــدرات وبروتینــات وســكر الالكتــوز كــل هــذه 

تعتبر وسط غذائي خصب جدًا لنمو االحیاء الدقیقة وبالتالي زیادة جاهزیة العناصر الغذائیة الجـاهزة لالمتصـاص 

  .ء الخضري والجذري ونمو نبات الذرةمن قبل الجز 

  االستنتاجات والتوصیات

.%20امكانیة استخدام الشرش الذي یطرح من مصانع االلبان خلطًا مع میاه الري وبنسب متفاوتة ولغایة .1

استجابة محاصیل الحبوب االخرى ىنوصي باستخدام الشرش بشكل مستمر وعلى نباتات اخرى لمالحظة مد.2

.في الجزء الخضري للنباتNPKیة لهذه االضافة وتقدیر تركیز العناصر الرئیسة او المحاصیل الخضر 

اســتخدام الشــرش رشــًا علــى النباتــات لبیــان مــدى اســتجابة المحاصــیل لهــذه العملیــة فــي النمــو بدراســة نوصــي.3

  .الخضري وانتاج المحاصیل او زیادة الحاصل الثمري او تحسین صفاته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



56

  المصادر
1- Vananuvant, P.; Kinsella, J.E. 1993 a. Production of yeast protein from crude 

lactose.   By S. fragilis Batch culture studies. Food Sci. Vol. 40, (336-341).
2- Dalin, K. Bullock, Conly, L. Hansen and Stephen, E. Poe. 1996. Carbon monoxide 

production from land applied cheese whey. Biore source technology. 54 
(231-233).

3- Carcia Bilbao, J. L. 1981. Utilization of deproteinizad whey and nitrogenous wasts
materials by yeast. Alimentaria No. 119, 65-69.

4- Gilliland, S.E. 1979. Measuring chemical oxygen Demand of cottage cheese whey.
cultured with K. fragilis, J. Dairy Sci. 62: 889-887.

5- Shay, L.K.; Wengner, G.H. 1986. Non polluting conversions of whey permeate to 
food yeast protein. J. Dairy Sci. Vol. 69, P. 676-683.

6- Sandhogs, D.K.; Waraich, M.K. 1983. Conversion of cheese whey to single cell 
protein. Biotech. Bioeng. Vol. XXV, P. 797-808.

7- Lai, P. R; Mannoni. 1983. Use of whey from Ricotta cheese for feeding pigs. 
Production in Sardinia, J. Dairy Sci. 24 (4). P. 29-34.

8- Al-Atroshi, N.M. Najib. 1987. Fermentation of whey for production of single cell 
protein. A thesis submitted to the college of Agriculture,. Salahadin Univ.                                           

9- Gullies, M.T. 1974. Whey processing and utilization economic and technical 
aspects. Published in U.S.A by New Jersey.

دور الشرش والمادة العضـویة فـي .2006. أالء صالح عاتي و سیف الدین عبد الرزاقبهاء عبد الجبار و -10

.1عدد .2مجلد .مجلة دیالى للعلوم الزراعیة. بعض خصائص التربة الكیمیائیة والفیزیائیة

11- Brink, A. Will. 2002. The faces of whey .Jan. 48-43. Allergy causes and nutrition 
remedles.Sited.

12- Black, C. A. ed.1954. Methods of soil analysis. Part 2. Amer.  Soc. Agro. 
Madison Wis. USA. P. 112-125.

13- Wise , R. R., J. R. Frederick , D. M. Alan, D. M. Kramar, J. D. Hesketh, A. R. 
Crofts and D. R. Ort. 1990. Investigation of the limitation to photosyn 
thesis induced by leaf water deficit in field grow sunflower. 13: 9231.

14- Drazkiewicz, M. 1994. Chiorophyllase; mechanism of action effects of external 
and internal factors. Photosynthetic a. 30: 32-332.

15- Cihangir, N. and N. Aksz.1996.Production of gibberellk acid by Asbergillus niger
using food industry wasts . Acta.Microbial.polonica.45:291-297.

تـــأثیر رش الشــــرش والعناصـــر الغذائیـــة فـــي نمـــو وحاصــــل . 2006. العبیـــدي، رضـــا مصـــطفى عبدالحســـین .16

  .جامعة بغداد-كلیة الزراعة.روحة دكتوراه أط. الطماطة

17- Prasad, B. J., M. Kumar, R. Kumar, A. P. Diwakar. 2000. Effect of domestic 
wastes on the germination of maize and cowpea seed. J. Phyto. Res., 13: 
191-194.

18- Peterson, A. E., W. G. Walker, and K. S. Watson. 1979. Effect of whey 
application on chemical properties of soil and crops. J. Agric. Food Chem. 
27: 654-658.

تــــأثیر التســــمید العضــــوي والشــــرش فــــي نمــــو نبــــات . 2007. الصــــحاف، فاضــــل حســــین وعلتــــي، االء صــــالح.19

  38) 4: (65-82. مجلة العلوم الزراعیة العراقیة. وحاصل الدرنات وصفاتها النوعیة

20- Haroun, S. A. and A. H. Ibrahim-93. 2003. Whey induced modification in growth, 
photosynthetic characteristic, protein patterns and water relations of wheat 
seedling sci. Mansoura Univ., Mansoura, Egypt. 2, 2: 141-153.

21- Konar, A. and H. Arioglu. 1987. Effect of cheese whey as a fertilizer on the 
increase of soybean nodules. Soybean Genetics New Slector. 14: 139-143.


