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  في الترب الجبسیةةصنف خستاوي المزروع
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  الخالصة

محطة نخیل الفلوجة التابعة إلى في2010و2009نفذت هذه الدراسة خالل الموسمین الزراعیین 

فيوزارة الزراعة وذلك لمعرفة تأثیر مستویات مختلفة من التسمید العضوي والنایتروجیني / الهیئة العامة للنخیل 

االشجار من ومحتوى )من الكلوروفیل السعفول الخوص ومحتوى وطالسعفطول (صفات النمو الخضري

من النایتروجین والفسفور والبوتاسیوم والكاربوهیدرات ونسبة الكاربوهیدرات إلى السعفمحتوى ( یاتذالمغ

التجربة أربعة شملت.النامیة في الترب الجبسیةسنوات) 6(صنف خستاوي بعمر التمرنخیل )النایتروجین

السماد مستویات منوأربع. شجرة /كغم)  30,  20,  10,  0(من التسمید العضوي هي مستویات 

نتائج الدراسة تفوق أظهرت.نخلة / یوریاغم) 600, 0,200،400()نایتروجین%46یوریا (النایتروجیني 

إذوالكاربوهیدراتمن النایتروجینالسعفومحتوى السعفشجرة في طول /كغم30مستوى السماد العضوي 

على التواليخالل موسمي الدراسة ) %5.60، 5.30، 0.83،0.91(سم، )205،229(معدالت بلغت أعطى

معدل للصفات المذكورة انفًا بلغت معاملة المقارنة اقل أعطت، في حین وكذلك للصفات المدروسة

د النایتروجیني فقد بشأن تأثیر مستویات التسمیأما) %. 0.70،0.73،4.40،4.39(، سم )180.00،199(

ومحتوى السعفشجرة في معدل طول /غم یوریا600نتائج الدراسة تفوق مستوى السماد النایتروجیني أظهرت

وأعلى خالل موسمي الدراسةعلى التوالي% )0.85،0.96(سم،)331، 221(بلغتمن النایتروجینالسعف

30مستوى السماد العضوي أعطىفقد الثنائيل فیما یخص تأثیر التداخأما.معدل للصفات المذكورة انفاً 

من السعفمحتوى و السعفطول معدل لأعلىشجرة /غم یوریا600مستوى السماد النایتروجیني شجرة و /كغم

خالل موسمي الدراسة )% 0.95،1.08،5.61،5.85(،سم)240،258(بلغ إذالكاربوهیدراتو النایتروجین 

مستوى السماد ند عأنفاً المذكورةللصفات وكان اقل معدل ت المذكورة انفًا،وأعلى معدل للصفا،على التوالي

197(بلغأوراقمعدل طول أعطىإذشجرة /غم یوریا200مستوى السماد النایتروجیني شجرة و /كغم10العضوي 

  .على التواليخالل موسمي الدراسة )% 0.83،0.93،5.38،5.62(سم )220،
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Effects of organic and nitrogen fertilizers on growth and nutrients 
content for date palm cv. Khastawi Planted in Gypsifrious Soil
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Abstract
This experiment was conducted during the growing season 2009 and 2010 in 

AL-Falluja date palm research station province fellow general date board/Ministry of 
Agriculture. The aim of this study was to investigate the influences of the organic and 
Nitrogen Fertilizers treatments on vegetative growth characters (length of leaves, 
length pinnae, chlorophyll contents in leaves and nutrients contents (leaves nitrogen 
contents, carbohydrate, phosphorus, potassium and C/N ratio) on Khastawi date palm 
at six years age.

Experiment was include four organic fertilizers levels (0 ,10 ,20, 30) kg/tree , 
and four nitrogen fertilizers levels (0, 200, 400, 600)gm/tree .The experimental results 
showed : organic fertilizers level (30) kg/tree was significantly on effect length of 
leaves, nitrogen , carbohydrate content and given highest superior in all parameter 
mentioned these rates were (205, 229) cm, (0.83, 0.91, 5.30, 5.60) % during both 
seasons respectively , Than the control treatment losses average these rates were 
(nitrogen fertilizers level (600)gm/tree gave highest length of leaves, nitrogen These 
rates were (221, 331) cm, 0.85, 0.96)% during both seasons respectively. The 
interaction between organic fertilizer and the nitrogen fertilizer showed significant 
effect on the average of length of leaves and the highest nitrogen, carbohydrate 
content .The organic fertilizers level (30) kg/tree and nitrogen fertilizers level 
(600)gm/tree given highest on the length of leaves, These rates were, (240.0 ,258.0) 
cm (0.95 ,1.08, 5.61, 5.85) % during both seasons respectively , and highest superior 
in all parameter mentioned. Than the organic fertilizers level (10) kg/tree and nitrogen 
fertilizers level (200)gm/tree given the losses average length of leaves ,nitrogen,and 
carbohydrate content. These rates were (197.0, 220.0) cm, (0.83, 0,93 ,5.38 ,5.62) % 
during both seasons respectively. 

  

  المقدمة

Phoenix  dactyliferaینتمي نخیل التمر            L.رتبة الى الpalmae والتي هي من أهم

وان العائلة النخیلیة تعد من أقدم أشجار الفاكهة ،Arecaceaeوالى العائلة الرتب النباتیة التي عرفها اإلنسان 

منذ وقت قریب كان العراق من أهم الدول المنتجة . )2, 1(نوع 2600جنس و220تضم حوالي التي بالعالم و 

في ظل الظروف السائدة وقد یعزى وتناقص أعدادها تاجیة النخیل أصبحت متدنیة للتمور في العالم إال إن إن

العضوي والكیمیائيالتدني الواضح باإلنتاج في الوطن العربي إلى عدم الكفاءة في استخدام األسمدة بنوعیها

وضعف عملیات واالعتماد على األسالیب اإلنتاجیة التقلیدیة والبطء في استخدام وتطبیق التقانات المتطورة

وان المادة ).3(إلنتاجیتهنجاح زراعة النخیل والمحددة فيمن أهم العوامل المؤثرة تعدالخدمة الزراعیة والتي 

العناصر المعدنیة الضروریة للتربة إضافةتحسین صفات التربة حیث توفر وتساعد على إلىالعضویة تؤدي 

السماد الحیواني إضافةإنومن خالل البحوث اتضح ) 4(الماء وتساعد على زیادة  قدرة التربة على االحتفاظ ب
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كغم من 2.5والسماد الكیمیاوي من النایتروجین والفسفور بمقدار للنخلة الواحدة خالل فترة الشتاء كغم 60بمقدار 

.)1. (نمو وحاصلأفضلكغم من السوبر فوسفات لكل نخلة على دفعتین یعطي 1.25سلفات االمونیوم و 

لترب الجبسیة وذلك للدور لتحسین الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة إلىأدتالمادة العضویة إضافةعند5ووجد 

كما تعتبر المادة العضویة في التربة مخزن للعناصر .الذي تلعبه المادة العضویة كمادة الحمة لتجمعات التربة

إضافةوباإلمكان،)6(بطء خالل عملیة المعدنة لنمو النبات والتي تتحرر باألساسیةالغذائیة الكبرى والصغرى 

األكبرتتحقق الفائدة و السماد في الخریف لتكون العناصر الغذائیة والمادة العضویة جاهزة مسبقًا للنمو الربیعي 

التحلل ولتسهیل حركة إثناءالعضویة عند مزجها مع التربة وذلك لتقلیل الفقد في النتروجین األسمدةمن استخدام 

تجعل التربة العضویةالمخلفاتإضافةإن.)7(المتصاصها واالستفادة منهانطاق انتشار الجذور إلىغذیات الم

الحامضیة الن هذه المخلفات تحرر الحوامض العضویة المختلفة عند تحللها والتي تساعد في جعل إلىتمیل 

لعضویة تضیف بعض الكالسیوم للتربة المخلفات اإنجاهزیة وفائدة كما أكثرالمغذیات الموجودة في التربة 

تنظم فأنهاالتربة لذلك تكون الترب حامضیة وبنفس الوقت pHالموازنة في إلحداثوالذي یكون غیر كافي 

إن. )8(المعادن الثقیلة السامة أوالمبیدات الكیمیائیة أوالتربة ضد التغیرات السریعة بسبب الحموضة او القلویة 

یة مثل تركیب التربة وقابلیتها على  مسك الماء وتهویتها كلها تتحسن بزیادة المادة العضویة الفیزیائالتربةصفات 

النافعة التي تساهم في رفع القدرة االمدادیة للتربة للمایكرو باتالعضویة مهدًا األسمدةتعد و ) 6(في التربة 

خیل في كالیفورنیا بالنایتروجین یسبب تسمید النإن10ووجد) .9(وٕانتاجیتهاوزیادة نمو المحاصیل بالمغذیات 

لبیان تأثیر خمس مستویات من التسمید النایتروجیني 11الدراسة التي قام بها إن.زیادة هذا العنصر في الخوص

على ) نیسان25(و) آذار8(إضافةوبموعدین ) سنة/نخلة/غم نایتروجین 1000، 250،500،750، 0(

في زیادة كمیة الحاصل حیث تفوق الموعد " معنویا" تأثیرااإلضافةلمواعید نخلة التمر صنف سكوتي الحظ بأن 

حاصل وأعلىنمو أعلىسنة /نخلة/نایتروجینغم750المعاملة السمادیة أعطتعلى الموعد الثاني كما األول

ف عند دراستهما على نخیل التمر صن12ووجد. وبفارق معنوي مع بقیة المعامالت) سنة/كغم نخلة 115.95(

زیادة الحاصل ورفع نسبة النایتروجین في الوریقات إلىالنخیل تؤدي إلىالكیمیائیة األسمدةإضافةإنخضري 

غیر المسمدة التي كانت فیها النسبة باألشجارالمسمدة بسماد نایتروجین مقارنة األشجارفي % 1.39إلى

0,500(سیوي وبأستخدام المعامالت التسمید النایتروجیني على نخیل التمر صنف الإن13ووجد%. 1.15

-%0.67( زیادة محتوى الخوص من النایتروجین  من إلىأدىسنة قد /نخلة /غم نایتروجین ) 750،1000،

بمعاملة المقارنة وذلك بزیادة المستویات قیاساً والفسفور والبوتاسیوم نتیجة التسمید النایتروجیني ) 2.01%

إنعلى 16على صنف زغلول و15على صنف الخصاب و14كل من الباحثینولقد بین .السمادیة المستخدمة

تأثیر التسمید النایتروجیني والعضوي على 17وقد بین . زیادة النمو والحاصلإلىالتسمید النایتروجیني یؤدي 

جمهوریة مصر / وصفات ثمار النخیل صنف السیوي المزروع في ارض رملیة كلسیة بمحافظة الفیوموٕانتاجنمو 

سنة على هیئة سماد /نخلة/غم) 750و 500و 250(ثالث مستویات من النتروجین أضیفتالعربیة حیث 

فالحظا تفوق المصدر النتروجیني العضوي .مواسمةخالل ثالث) مخلفات عضویة( عضوي أونترات االمونیوم 

فسفور والبوتاسیوم هذا وكذلك محتوى الوریقات من عناصر النتروجین وال" المتكونة سنویاالسعفأطوالفي 

إلىأدىنخیل التمر صنف السیوي أشجارتسمید إن13ووجد .كمیة الحاصل وخصائص الثمارإلىباإلضافة

إن التسمید األرضي بالنتروجین والبوتاسیوم على شكل نترات االمونیوم و 18ووجد .زیادة متوسط طول الورقة 

من النایتروجین والبوتاسیوم السعفقد ادى الى زیادة محتوى )  سنة /نخلة/كغم 2(كبریتات البوتاسیوم بالمستوى 

" سیحاوالمرویة برنامج حدد االحتیاجات السمادیة لبساتین النخیل 19وقد وضع .السعفوالكالسیوم وزیادة طول 
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سنة /نخلة/غم138فوسفور +سنة /نخلة/غم262نایتروجین : سنوات وكاالتيأربعوالتي عمرها اقل من 

یوریا (ان التسمید النایتروجیني والبوتاسي والفوسفاتي بالتولیفة السمادیة 20ووجد .سنة/نخلة/غم 540اسیوم وبوت

وعرض وطول السعفقد ادى الى زیادة طول ) غم450كبریتات البوتاسیوم  +DAPغم 375+غم 600

الدراسة هذهتهدفو .كاربوهیدراتمن الكلوروفیل والنایتروجین والفسفور والبوتاسیوم والالسعفالخوص ومحتوى 

نخیل التمر المزروعة في الترب أشجارنمو فيالعضویة والتسمید النایتروجیني األسمدةإضافةمعرفة تأثیر إلى

  .الجبسیة

  

  المواد وطرائق العمل

محطة نخیل في2010–2009و 2009–2008نفذت هذه الدراسة خالل الموسمین الزراعیین 

وزارة الزراعة وذلك لمعرفة تأثیر مستویات مختلفة من التسمید العضوي / عة إلى الهیئة العامة للنخیل الفلوجة التاب

. والنایتروجیني على صفات النمو الخضري والمحتوى الغذائي ألشجار نخیل التمر النامیة في الترب الجبسیة

بالسماد 1/2/2010و 1/2/2009تم تسمید األشجار في و . م 6*6سنوات ومزروعة بمسافات 6وكانت بعمر 

تكونت التجربة من أربعة مستویات من . وذلك بعمل خندق بجوار األشجار ) أبقار متحللةمخلفات ( العضوي 

  200,   0(أما السماد النایتروجیني فكانت مستویاته .شجرة /كغم)  30,  20,  10,  0(التسمید العضوي هي 

على ثالث دفعات ) N% 46(ماد النایتروجیني في صورة یوریا سنة وأضیف الس/نخلة / غم) 400,600. 

وكررت ) RCBD(واستخدم تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة . موسممتساویة في آذار وحزیران وأیلول في كل 

واستعمل اختبار اقل فرق معنوي للمقارنة بین نخلتینمن الوحدة التجریبیةمرات وتكونت ثالثكل معاملة 

سم واجري تحلیلها في 60أخذت عینات من تربة البستان قبل إجراء المعامالت على عمق .)21.(المتوسطات

  ).1(مختبرات كلیة العلوم جامعة بغداد للتعرف على صفاتها الفیزیائیة والكیمیائیة وكما موضح في الجدول 

  القیاسات وطرق تقدیرها

  :الصفات الخضریة-أ

السعفةبشریط القیاس من منطقة اتصالها بالجذع إلى نهایة عفالستم اخذ طول ):سم(السعفةطول -1

.واستخرج معدل كل معاملة)الجرید(

.طول الخوص-2

  :الصفات الكیماویة–ب 

ة وسنتین من إجراء النسبة المئویة للنایتروجین والفسفور والبوتاسیوم في وریقات الفسائل بعد سن-1

الموجودة في أوراق الصف الثالث مابعد ) الخوص(تم اخذ العینات من الوریقات . عملیة التسمید

م وعند ثبوت 70من األتربة ثم جففت في فرن كهربائي على درجة " وتم غسلها جیدا). 22(. القلب

وتم الهضم بحامض الكبریتیك المركز وحامض .الوزن تم طحن العینات المجففة بطاحونة كهربائیة

مل من حامض )4(ة النباتیة المطحونة وأضیف إلیها من العینغم0.20إذ اخذ . كلوریك المركزر الب

( قدر النایتروجین باستعمال جهاز . 23وفق الطریقة الواردة في Hclo3مل من )1(والكبریتیك 

أما الفسفور فقد تم تقدیره بوساطة جهاز . 24وفق الطریقة الواردة في ) المایكروكلدال 

Spectrophotometer والبوتاسیوم . 25یتر وفق الطریقة الواردة في نانوم700على طول موجي

.25وفق الطریقة الواردة في Flame photometerتم تقدیره بوساطة جهاز 
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لحساب النسبة المئویة 26حیث استخدمت طریقة :النسبة المئویة للكاربوهیدرات في وریقات األشجار-2

  .للكاربوهیدرات

السعفتم تقدیر تركیز الكلوروفیل في : )SPADحدة من الكلوروفیل و السعفمحتوى : ( الكلوروفیل-3

.)27()الرقمي(SPAD meterعلى األشجار باستخدام المقیاس الیدوي 

  بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الدراسة) 1(جدول 

  نتیجة التحلیل  وحدة القیاس المستعملة  التحلیل

pH -------  7.31درجة 

ds.m-14.8  االیصالیة الكهربائیة

1.4  م تربةغك/غم   المادة العضویة

330  م تربةغك/غم   الجبس

44  م تربةغك/غم   كاربونات الكالسیوم

10  م تربةغك/غم   الطین

860  م تربةغك/غم   الرمل

130  م تربةغك/غم   الغرین

Ca +2Mmol .L-120.95
Mg+2Mmol .L-1  10.75
Na+Mmol .L-1  6.25
K+Mmol .L-1  1.6
CL-Mmol .L-1  10.50

HCO3 -Mmol .L-1  1.15

Lomay Sandنسجة التربة

0.06كغم/غم  النتروجین الكلي

1.4كغم/غم  المادة العضویة

  

  النتائج والمناقشة

التمر ومحتوى الكلوروفیلنخیل أشجارنمو فيتأثیر التسمید العضوي والنایتروجیني والتداخل بینهما -1

  خستاويصنف لل

في معدل طول واختالف مستویاتها لمضافة قد اثر األسمدةاختالف إن) 2(تبین النتائج في جدول 

لطول اقل معدل أعطتمعنویًا قیاسًا بمعاملة المقارنة والتي ةعلى زیادة هذه الصفاألسمدةعملت ، إذالسعف

مستوى السماد عطىأإذ، على التواليو سم)180.00،199(بلغت إذخالل موسمي الدراسة السعف

في حین ،على التواليسم)331، 221(بلغ لطول السعفمعدل أعلىشجرة /یوریاغم600النایتروجیني

ثم تالها سم خالل الموسم الثاني229بلغ سعفشجرة معدل طول /كغم30أعطى مستوى السماد العضوي 

سم خالل موسمي ) 197،219(بلغ سعفمعدل طول أعطىإذشجرة /كغم20مستوى السماد العضوي 

بلغ سعفمعدل طول وأعطىشجرة /یوریاغم400النایتروجینيمستوى السماد، ثم تالهاعلى التواليالدراسة و 

فیما یخص التداخل بین السماد العضوي والسماد النایتروجیني فقد كانت أماسم خالل الموسم الثاني ،210

غم 600شجرة ومستوى السماد النایتروجیني /كغم30اد العضوي مستوى السمأعطىإذهنالك فروقات معنویة 

  .على التواليسم خالل موسمي الدراسة )240،258(بلغ إذالسعفطول لمعدل أعلىشجرة /یوریا
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  مو اشجار نخیل التمر صنف خستاويتأثیر التسمید العضوي والنایتروجیني والتداخل بینهما في ن) 2(جدول 

  المعامالت

2010السنة الثانیة   2009السنة االولى

  طول

السعف 

  )سم(

طول 

  الخوص

  )سم(

  الكلوروفیل

SPAD

  طول

السعف 

  )سم(

طول 

  الخوص

  )سم(

  الكلوروفیل

SPAD  

  44.40  27  2441.10199  180  المقارنة

  56.40  21634  44.15  19030  كغم10عضوي 

2193655.40  3345.20  197  كغم20عضوي 

2293860.13  2053546.30  كغم30عضوي 

2173756.50  45.17  30  195  غم200یوریا 

2103346.272193859.30  غم400یوریا 

2213548.173314261.20  غم600یوریا 

3458.20  1973047.20220  غم200یوریا + كغم 10عضوي 

2263859.20  3447.50  212  غم400یوریا + كغم 10عضوي 

  2253650.772414163.40  غم600یوریا + كغم 10عضوي 

2203349.402414060.53  غم200یوریا + كغم 20عضوي 

2303450.102454062.20  غم400یوریا + كغم 20عضوي 

2363653.102474460.07  غم600یوریا + كغم 20عضوي 

2053551.202473861.20  غم200یوریا + كغم 30عضوي 

2353552.152483958.20  غم400ا یوری+ كغم 30عضوي 

2403755.402584565.30  غم600یوریا + كغم 30عضوي 

  58.85  38.25  231.31  48,32  33,13  212.38  المعدل

LSD  5.724.034.185.967.283.98
  

شجرة ومستوى السماد /كغم10عند مستوى السماد العضوي السعفطول لوكان اقل معدل 

على سم خالل موسمي الدراسة ) 197،220(بلغ أوراقمعدل طول وأعطىشجرة /غم یوریا200النایتروجیني

600مستوى السماد النایتروجیني أعطىفقد من الكلوروفیل السعفومحتوى بالنسبة لطول الخوص أما،التوالي

على SPADةوحد) 48.17،61.20( سم،) 42، 35(معدل للصفات المذكورة بلغ  أعلىشجرة /غم یوریا

بلغ ومحتوى كلوروفیلمعدل طول خوصوأعطىشجرة /كغم30مستوى السماد العضوي ثم تالها التوالي

ثم تالها مستوى ،على التواليخالل موسمي الدراسة و SPADوحدة) 46.30،60.13(،سم) 38.00، 35.00(

) 38.00، 33.00(وفیل بلغ معدل طول خوص ومحتوى كلور وأعطىشجرة /غم یوریا400السماد النایتروجیني 

ثم تالها مستوى السماد العضوي ،على التواليخالل موسمي الدراسة و SPADوحدة) 46.27،59.30(سم ،

في .على التواليسم خالل موسمي الدراسة و )33.00،34.00(طول خوص بلغمعدل أعطىإذشجرة /كغم20

سم،) 27، 24(من الكلوروفیل بلغ السعفمعاملة المقارنة اقل معدل لطول الخوص ومحتوى أعطتحین 

فیما یخص التداخل بین السماد أما،على التواليخالل موسمي الدراسة SPADوحدة)41.10،44.40(

شجرة /كغم30مستوى السماد العضوي أعطىإذفقد كانت هنالك فروقات معنویة النایتروجینيوالسماد العضوي
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ومحتوى سم)37.00،45( بلغطول الخوصلمعدل أعلىشجرة /یوریاغم600النایتروجینيمستوى السماد و 

، وكان اقل على التواليخالل موسمي الدراسة SPADوحدة) 55.40،65.30(بلغإذمن الكلوروفیل السعف

شجرة ومستوى /كغم10مستوى السماد العضوي عند من الكلوروفیل السعفومحتوى طول الخوص لمعدل 

) 47.20،55.40(سم، ) 34، 30(معدل طول خوص بلغ شجرة إذ أعطى/غم یوریا200السماد النایتروجیني 

  .خالل موسمي الدراسة على التوالي SPADوحدة

االمینیة ومنها الحامض األحماضالدور المباشر للنتروجین ودخوله في تكوین إلىقد یعزى السبب و 

التي لها دور في تشجیع االنقسامات الخلویة وهو المركب البادئ في بناء االوكسیناتTryptophanاالمیني 

السعفعن تأثیر السماد العضوي فقد یعود السبب في زیادة طول وعدد أما،)9(واالستطالة فیزداد نمو النبات 

تحسین صفات التربة الفیزیاویة إلىالسماد العضوي إضافةوطول الخوص بشكل عام مع زیادة مستوى 

العضویة وبذلك ازداد امتصاصها من قبل النباتاألسمدةإضافةوالخصوبیة بزیادة جاهزیة المغذیات نتیجة 

على المغذیات الكبرى والصغرى الضروریة للقیام بالعملیات الحیویة داخل النبات األسمدةعن احتواء هذه " فضال

زیادة الكلوروفیل الناتجة عن زیادة فیما یخص أما.) 29(ة النمو الخضري زیادإلىوالتي تؤدي بالنتیجة 

من نتروجین % 70مستویات النتروجین المضافة ربما یعزى إلى دور النتروجین في تصنیع الكلوروفیل لكون 

الورقة یدخل في تركیب هذه الصبغة والبالستیدات الخضراء تحوي على أكثر من نصف المحتوى الكلي 

األسمدةعند زیادة مستویات السعفقد یرجع سبب زیادة تركیز صبغات الكلوروفیل في ،وكذلكوجین للنتر 

إلى تأثیر هذه المغذیات والسیما النتروجین الذي یؤدي الدور األكبر إذ یدخل في تركیب النایتروجینیة والعضویة

ي تركیب األحماض االمینیة والبروتینات الكثیر من المركبات المهمة ومنها جزیئة الكلوروفیل من خالل دخوله ف

كما یدخل النتروجین في تركیب .وهي مهمة في بناء األجزاء الحیویة في النبات ومنها البالستیدات الخضراء

) 9(التي تدخل في تركیب الكلوروفیل) C4H4N(التي هي أربع حلقات من البیرول Porphyrinsحلقات 

  .20و 18و13و   16و14و5و 10نهذه النتائج مع ماوجده كل ماتفقت.

نخیل التمر صنف ألشجارتأثیر التسمید العضوي والنایتروجیني والتداخل بینهما في الصفات الكیمیائیة -2

  :خستاوي

تأثیر مستوى السماد الكیمیائي بالیوریا ومستویات السماد العضوي في ) 3(نتائج الجدول أظهرت

المضافة قد عملت على زیادة نسبة هذه األسمدةإنوجد إذاربوهیدرات ، من النایتروجین والكالسعفمحتوى 

خالل ) %0.70،0.73،4.40،4.39(العناصر معنویًا قیاسًا بمعاملة المقارنة التي اعطت اقل نسبة بلغت 

ات شجرة اعلى معدل للصف/ یوریاغم600النایتروجینياذ اعطى مستوى السماد . على التواليموسمي الدراسة 

،ثم تالها وبفرق على التواليخالل موسمي الدراسة % )0.85،0.96،5.40،5.64(المذكورة انفًا بلغت 

خالل الموسم % 0.92شجرة اذ اعطى محتوى من النایتروجین بلغ /غم400النایتروجینيماد سمعنوي مستوى ال

، ثم تالها مستوى على التواليدراسة خالل موسمي ال% )5.32،5.61(ومحتوى من الكاربوهیدرات بلغ الثاني 

% )0.83،0.91،5.30،5.60(شجرة واعطى محتوى نایتروجیني وكاربوهیدراتي بلغ /كغم30العضوي السماد

واعطى شجرة/كغم20مستوى السماد العضوي وبفرق معنوي،ثم تالهاعلى التواليخالل موسمي الدراسة 

أما .على التواليخالل موسمي الدراسة % )0.81،0.90،5.25،5.55(بلغ وكاربوهیدرات محتوى نایتروجین 

عن تأثیر التداخل بین مستویات السماد العضوي ومستویات السماد النایتروجیني فتشیر نتائج التحلیل اإلحصائي 

شجرة ومستوى السماد /كغم30وجود فروقات معنویة إذ أعطى مستوى السماد العضوي ) 3(في جدول 

0.95،1.08،5.61( شجرة أعلى محتوى من النایتروجین والكاربوهیدرات بلغت/غم یوریا600ي النایتروجین
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، وقد اختلفت هذه المعاملة معنویًا عن بقیة المعامالت وأعطىعلى التواليخالل موسمي الدراسة )% 5.85،

رة اقل محتوى للعنصرین شج/غم یوریا200شجرة ومستوى السماد النایتروجیني /كغم10مستوى السماد العضوي 

  .خالل موسمي الدراسة على التوالي )% 0.83،0.93،5.38،5.62(المذكورین انفًا بلغت 

  

ة ألشجار نخیل التمر تأثیر التسمید العضوي والنایتروجیني والتداخل بینهما في الصفات الكیمیائی) 3(جدول 

  صنف خستاوي

  المعامالت

2010السنة الثانیة 2009السنة االولى 

N  

)%(  

P  

)%(  

K  

)%(  
CHO  

CHO
/N

N 
(%)  

P  

)%(  

K  

)%(  
CHO  

CHO
/N

0.700.1401.434.406.390.730.1481.454.396.10  المقارنة

0.800.1431.615.156.520.870.1591.865.456.16  كغم10عضوي 

5.556.17  0.900.1631.91  0.810.1611.635.256.60  كغم20عضوي 

5.606.27  1.94  0.180  0.830.1751.915.306.620.91  كغم30وي عض

0.890.1371.615.506.02  0.790.1411.565.206.37  غم200یوریا 

  6.04  5.326.360.920.1411.525.61  1.45  0.820.136  غم400یوریا 

0.850.1391.545.406.290.960.1401.595.645.88  غم600یوریا 

  6.05  6.830.930.1571.815.62  5.38  1.77  0.150  0.83  غم200یوریا + كغم 10عضوي 

0.860.1551.825.466.360.970.1591.865.655.83  غم400یوریا + كغم 10عضوي 

0.880.1591.845.526.270.990.1641.895.705.76  غم600یوریا + كغم 10عضوي 

0.850.1571.795.456.270.940.1601.835.655.77  غم200یوریا + كغم 20عضوي 

0.870.1581.845.516.340.990.1611.875.705.76  غم400یوریا + كغم 20عضوي 

0.900.1611.855.556.171.020.1651.905.755.64  غم600یوریا + كغم 20عضوي 

0.880.1611.875.516.420.990.1631.935.705.96  غم200یوریا + كغم 30عضوي 

0.910.1631.915.566.121.040.1681.955.795.57  غم400یوریا + كغم 30عضوي 

0.950.1671.935.615.901.080.1841.995.855.42  غم600یوریا + كغم 30عضوي 

0.850.1541.735.356.360.950.1511.815.575.90  المعدل

LSD0.070.0030.040.150.610.060.0030.070.150.45
  

30من الفسفور والبوتاسیوم فقد اعطى مستوى السماد العضوي السعففیما یخص محتوى أما

خالل موسمي % )0.180،1.91،1.94،  0.175(شجرة اعلى محتوى من الفسفور والبوتاسیوم بلغ /كغم

شجرة اذ اعطى محتوى فسفور وبوتاسیوم بلغ /كغم20السماد العضوي ، ثم تالها مستوىعلى التواليالدراسة 

، ثم تالها وبفرق معنوي مستوى على التواليخالل موسمي الدراسة % )0.161،0.163،1.91،1.63(

% )0.143،0.159،1.61،1.86(شجرة اذ اعطى محتوى فسفور وبوتاسیوم بلغ /كغم10السماد العضوي 

نسبة وأعطىشجرة / غم یوریا600ثم تالها مستوى السماد النایتروجیني .على التواليخالل موسمي الدراسة

في حین على التواليخالل موسمي الدراسة )% 0.139،0.140،1.54،1.59(فسفور وبوتاسیوم بلغت

ل خال)% 0.140،0.148،1.43،1.45(معاملة المقارنة اقل محتوى من الفسفور والبوتاسیوم بلغ أعطت

لتداخل بین مستویات السماد العضوي ومستویات السماد اتأثیرفیما یخصأما.على التواليموسمي الدراسة 
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وجود فروقات معنویة اذ اعطى مستوى السماد ) 3(فتشیر نتائج التحلیل االحصائي في جدول النایتروجیني

والبوتاسیوم على محتوى من الفسفور شجرة ا/یوریاغم600شجرة ومستوى السماد النایتروجیني /كغم30العضوي 

، وقد اختلفت هذه المعاملة معنویًا على التواليخالل موسمي الدراسة % )0.167،0.184،1.93،1.99(بلغ

غم 200شجرة ومستوى السماد النایتروجیني /كغم10العضوي دعن بقیة المعامالت واعطى مستوى السما

خالل موسمي الدراسة % )0.150،0.157،1.77،1.86(بلغتاسیومً من الفسفور والبو اقل محتوى شجرة /یوریا

وجود فروقات معنویة ) 3(النایتروجین فیالحظ من نتائج الجدول إلىبشأن نسبة الكاربوهیدرات أما.على التوالي

خالل موسمي الدراسة ، ثم ) 6.62،6.27(نسبة بلغت أعلىشجرة /كغم30مستوى السماد العضوي أعطىإذ

خالل موسمي الدراسة ) 6.60،6.17(شجرة بنسبة بلغت /كغم20ها وبفرق معنوي مستوى السماد العضوي تال

خالل ) 6.52،6.16(شجرة بنسبة بلغت /كغم10،ثم تالها وبفرق معنوي مستوى السماد العضوي على التوالي

شجرة اقل نسبة بلغت /م یوریاغ600مستوى السماد النایتروجیني أعطىفي حین . على التواليموسمي الدراسة 

) 3(فیالحظ من نتائج الجدول أما عن تأثیر التداخل الثنائي.على التواليخالل موسمي الدراسة )6.29،5.88(

ومستوى السماد شجرة /كغم30وجود فروقات معنویة نتیجة هذا التداخل اذ اعطى مستوى السماد العضوي 

ي موسمخالل )6.42،5.96(بلغت كاربوهیدرات إلى نایتروجینبةشجرة اعلى نس/غم یوریا200النایتروجیني 

600شجرة ومستوى السماد النایتروجیني /كغم30في حین اعطى مستوى السماد العضوي ،على التواليالدراسة 

اما سبب زیادة النسبة ،على التواليخالل موسمي الدراسة )5.90،5.42(اقل نسبة بلغت شجرة /یوریاغم

المباشرة للنتروجین اإلضافةإلىفیعود   NPKبزیادة مستویات التسمید المعدني السعفللنتروجین في المئویة 

اذ ان اضافته الى التربة قد ادت الى زیادة تركیزه في المنطقة المحیطة بالجذور السعفالى التربة او رشه على 

Rhizospher ادت الى زیادة تركیزه في انسجة يالمغذمما ساعد النبات على امتصاص كمیات اكبر من هذا

فضًال عن دور النتروجین في زیادة النمو الخضري مما یترتب علیه زیادة نواتج ). 30(السعفالنبات ومنها 

التركیب الضوئي والعملیات الحیویة فیزداد نشاط الجذور،وتصبح اكثر كفاءة في امتصاصه من التربة ومن ثم 

دوره في قوة النمو عنالسعفنسبة البوتاسیوم في فیما یخص زیادةأما). 31(زیادة مستویاته في انسجة النبات

الخضري وزیادة كفاءة التركیب الضوئي الذي یترتب علیه زیادة امتصاصه من التربة لسد حاجة النبات منه 

زیادة خصوبة دور المادة العضویة فأنها تؤدي الىإلىبالنسبة أما)9(السیما وانه منشط لكثیر من األنزیمات 

التربة وتوفیر المغذیات كالنایتروجین والفسفور والبوتاسیوم فیها اضافة الى تحسین خواص التربة االخرى كالسعة 

التبادلیة والمحافظة على رطوبة التربةوالتهویة مما ینعكس على نمو النبات وتكوین مجموع جذري قوي قادر على 

تنشیط النمو الخضري وزیادة المساحة الورقیة وزیادة فعالیة التصنیع امتصاص المغذیات وتمثیلها مما یؤدي الى 

فیما یخص نسبة الكاربوهیدرات الى النایتروجین فقد تأثرت هذه الصفة بمعامالت البحث نتیجة أما.) 9(الغذائي

المتضمنة التغیرات التي حدثت في النسبة المئویة للنتروجین والكاربوهیدرات إذ إن انخفاضها في المعامالت 

عزى إلى دور هذا العنصر في زیادة نسبته في النبات أكثر من دوره في یإضافة النتروجین بالمستویات العالیة 

زیادة نسبة الكاربوهیدرات وعلى العكس من ذلك فأن األسمدة الحاویة على نسبة معتدلة من النتروجین والفسفور 

تأثیرها في المساحة الورقیة وكفاءة التركیب والبوتاسیوم عملت على زیادة هذه النسبة من خالل 

  .20و17و12و11اتفقت هذه النتائج مع ماوجده كل من .)9(الضوئي
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