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ونمو وٕانتاجیة حاصل الثوم K , P , Nنوع ومستوى السماد العضوي في جاهزیة تأثیر 

)Allium Sativum L.(  

  

  أیمان قاسم محمد

جامعة بغداد/ كلیة الزراعة-قسم علوم التربة والمیاه

  الخالصة

ذات في تربة 2008–2007أبي غریب للموسم الزراعي/حقول كلیة الزراعةنفذت تجربة حقلیة في 

بأسمدة من األسمدة العضویة المضافة لمحصول الثوم والمتمثلةمستوىة غرینیة ألختبار أفضل نسجة مزیج

وتأثیرها في زیادة جاهزیة . لكًال منها1-هكتار.طن40و20و0بالمستویاتمخلفات األبقار واألغنام

تصمیم القطاعات أستخدامبمحصول الثومفي التربة وفي زیادة إنتاج) KوPوN(الرئیسةالعناصر الغذائیة 

  . مكرراتةبثالثو ) RCBD(الكاملة المعشاة 

40عند المستوى كانأعلى محتوى من العناصر الغذائیة الجاهزة في التربةأوضحت النتائج ان

و ) 129.0(.اعلى محتوى للنتروجین الجاهزحیث ان.األبقار واألغناماتمخلفمن اسمدة1-هكتار.طن

االغنام على التوالي مقارنًة لسماد مخلفات االبقار و 1-هكتار.طن40عند المستوى 1-كغم.ملغم) 119.0(

هز في التربة كان عند اما على محتوى للفسفور الجا.1-كغم.ملغم  52.0) بدون اضافة(بمعاملة القیاس 

-هكتار.طن) 142.0و) (159.0(سماد مخلفات االبقار واالغنام حیث وصل الى 1-هكتار.طن40المستوى 

40كما حصلت زیادة في جاهزیة البوتاسیوم عند اضافة 1-كغم.ملغم74.0)المقارنة(مقارنًة بمعاملة القیاس 1

-كغم.ملغم) 338.5(و) 439.0(اذ وصلت الى من االسمدة العضویة لمخلفات االبقار و االغنام1-هكتار.طن

تبلغإذ 1-هكتار.طن40تحققت اعلى انتاجیة عند المستوى كما 1-كغم.ملغم) 208.5(مقارنًة بمعاملة المقارنة 1

التي مخلفات االبقار و االغنام على التوالي قیاسًا بمعاملة المقارنة اسمدةلكًال من1-هكتار.طن16.49و17.29

عند هذا ) سم(وارتفاع النبات 1-نبات.فضًال عن زیادة عدد االوراق 1-هكتار.طن13.53كان فیها الحاصل

.توى من االضافةالمس

  

Effect of organic fertilizer on availability of macro nutrients N, P, K 
and the product of garlic

  

Iman K. Mohammed
Dep. of soil Sci. & water Resources- College of Agriculture/ Univ. of Baghdad

  

Abstract
A field experiment was conducted at the Field of the college of Agriculture at 

Abu – Ghraib in Silt clay Loam soil at 2008 – 2009.  Treatments included Cow 
manure at Levels 0, 20, 40 T. h-1 and Sheep manure at Levels 0, 20, 40 T. h1- in 
randomized complete blocks design with three replicates and their effects on 
increasing the availability of macro nutrients N, P, K, in soil and increasing the yield 
of Garlic. Samples of soil have been taken before planting and 150 days after 
planting. 
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Results showed that the highest concentration of N, P, and K on the higher 
level of availability of N, P, and K was at levels 40 T.  h-1 of cow and sheep manure 
consequently . Also higher yield of Garlic was achieved at Level (40 T.h-1) as it 
reached 17.29 and 16.47 T.h-1 for each of cow and sheep manure consequently in 
comparison with control treatment (13.53) T.h-1. The results proved an increase in the 
number of leaves/plant as well as in the height by cm at this level of addition too.

  

  قدمةالم

دورًا مهمًا في التأثیر في خواص التربة الفیزیائیة والكیمیائیة إلى التربة العضویة المضافة األسمدةتؤدي 

، فضًال عن زیادة سعتها األیونیة ثباتیة تجمعاتها وتحسین تهویتهاعن طریق تحسین بناءها والحفاظ على

اما في مجال خصوبة التربة وجاهزیة العناصر )1(   یةـذائـالموجبة ومن ثم سعة احتفاظها بالماء والعناصر الغ

تزید كما ،فتعد مصدرًا للعدید من العناصر وال سیما النتروجین والفسفور والكبریت والعدید من العناصر الصغرى

  .)3، 2(النبات في نمو وٕانتاج إیجابامن جاهزیة العناصر للنبات مما ینعكس 

الكربون وحامض الهیومیك والفولفیك العضویة مثل ثاني اوكسید مدةألسدور نواتج تحلل ا)1(بین وقد 

العضویة األسمدة، كما تعد یة الفسفور وبقیة العناصر الصغرىالتربة وتزید من جاهز pHالتي تؤدي إلى خفض 

ة الكیمیائیتحسین الخواص إلى) 5(توصل )4(أحد المصادر لتجهیز النیتروجین الالزم لنمو وٕانتاج المحاصیل 

من المادة العضویة للتربة الخاضعة لنظام التسمید العضوي مقارنة بالزراعة التقلیدیة المتمثلة بزیادة محتوى التربة

إلى) 7، 6(فیما توصل . بالزراعة التقلیدیة ومقارنة أمثالثالثة إلىالقرنابیط إنتاجیةوالنیتروجین الكلي وزیادة 

العضویة األسمدةمحتوى تلك إلىعزي السبب في ذلك مید العضوي والجاهز عند التسالنیتروجینزیادة في 

وتوصل . حیویاً األسمدةالجاهزة عند تحلل تلك هالكلي وتحرر صور النیتروجینمن ) والدواجناألبقارمخلفات (

ودورها ) نباتیة أم حیوانیة(العضویة سمدةلتحلل األالهیومیكیة والفولفیة المصاحبة األحماضدور إلى)9، 8(

األسمدة العضویة إلى زیادة البوتاسیوم إضافة أدت. لمترسبة في التربة وتحرر الفسفوربعض المركبات اإذابةفي 

العضویة الناتجة من األحماضتها ویعزى السبب في ذلك إلى دور الجاهز في التربة مع زیادة مستویات إضاف

الناتج من تفكك +Hایون بإحاللمعادن التربة وذلك ر البوتاسیوم منتحر العضویة المضافة في األسمدةتحلل 

  .)11(فضًال عن كون المادة العضویة خزین جید للبوتاسیوم )K+)10محل ایون األحماضتلك 

، في زیادة األنتاج) یة أو حیوانیةنبات(لهذا الدور المهم لألسمدة العضویة من مصادرها المختلفة ونتیجة 

تأثیر األسمدة العضویة الحیوانیة والمتوفرة محلیًا وذات كلفة أقتصادیة مناسبة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة

  .جاهزیة العناصر الغذائیة الجاهزةالمضافة إلى التربة على األنتاج وعلى 

  

  المواد وطرق العمل

–2007غریب للموسم الزراعي أبيكلیة الزراعة في / نفذت تجربة حقلیة في حقول قسم البستنة 

وبین Typic  Torrifluventعلى مستوى تحت المجموعة ةصنفمة غرینیة مزیجنسجه ي تربة ذات ف2008

في بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة الحقل قبل الزراعة التي تم تقدیرها وفقًا للطرق الواردة 1جدول 

ثالثة إلىبعدها قسم الحقل ،یتهاتم تحضیر تربة الحقل بحراثتها مرتین متعامدتین وتنعیمها وتسو )13، 12(

الوحدة التجریبیة . للوحدة التجریبیة الواحدة2م6وحدات تجریبیة بواقع توي على خمسقطاعات كل قطاع یح

م مع ترك مرزین بین وحدة 0.75وأخربین مرز م لكل مرز والمسافة 4الواحدة تحوي ثالث مروز بطول 
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Allium Sativumزرع محصول الثوم . الريإثناءیات بین المعامالتلضمان عدم انتقال المغذوأخرىتجریبیة 

L. 14(سم بین فص وأخر 10وكانت الزراعة على جهتي المرز بمسافة 2007تشرین االول10في . (

  :هيالعضویة بمستویات إضافة مختلفة ضمنت التجربة إضافة نوعین من االسمدةت

  ) .یائيمعاملة التسمید الكیم(معاملة المقارنة 

  .1-هكتار.طن20أبقارمخلفات 

  .1-هكتار.طن40مخلفات أبقار 

  .1-هكتار.طن20مخلفات أغنام 

  .1-هكتار.طن40مخلفات أغنام 

  

  )قبل الزراعة(صفات التربة الكیمیائیة والفیزیائیة )1(جدول

الوحدة القیاسیةالقیمةالصفة

pH7.77ــ

Ec3.43 1-م. دیسیمیتر

1-كغم. غم 227بوناتمعادن الكار 

1-كغم. غم 13.33المادة العضویة

1-كغم. ملغم 55.20النتروجین الجاهز

1-كغم. ملغم 17.23الفسفور الجاهز

1-كغم. ملغم 217.50البوتاسیوم الجاهز

1-كغم. غم 250الرمل

1-كغم. غم 510الغرین

1-كغم. غم 240الطین

مزیجیة غرینیة                 النسجة                 

  

بعض الصفات الكیمیائیة لألسمدة العضویة المستخدمة في الدراسة حیث أضیفت مزجًا 2یبین جدول 

لم یتم إضافة اسمدة معدنیة لمعامالت االسمدة العضویة نهائیًا، فیما تم إضافة األسمدة الكیمیائیة . مع التربة 

. تم أجراء كافة العملیات الزراعیة الموصى بها لمحصول الثوم). 14(الموصى بها لمحصول الثوم وحسب 

  ).15(وأجریت عملیات خدمة المحصول كالعزق والتعشیب والترقیع والري وللمعامالت جمیعًا 

 RCBD)Randomized Complete Blackاستعمل تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة 

Design (رق معنوي وحللت البیانات إحصائیا إلیجاد اقل فL.S.D عند مستوى)باستعمال برنامج ) 0.05

سم 30–0أخذت عینات من تربة البحث قبل الزراعة وعلى عمق ).SAS)16للتحلیل اإلحصائي الجاهز  

وفیها تم تقدیر العناصر ). 17)(مرحلة كبر الفصوص(یومًا 150لغرض أجراء التحالیل والتقدیرات علیها وبعد 

). 12(إذ قدر النیتروجین حسب طریقة كلدال الواردة في . النیتروجین والفسفور والبوتاسیوم. الجاهزة في التربة

وحسب الطریقة ) المبتادل+ الذائب (، والبوتاسیوم الجاهز ) 13(الموضحة في قدر الفسفور حسب الطریقة

وعدد ) سم(نباتات تم قیاس عدد من الصفات المتعلقة بنمو وحاصل الثوم وهي ارتفاع ال) 12( الواردة في 

یومًا من الزراعة ، تم تحلیل التربة وقیاس بعض صفات التربة الكیمیائیة 150، واإلنتاجیة بعد 1-نبات. األوراق 

  .الصفات الكیمیائیة لألسمدة العضویة المستخدمة2والفیزیائیة لتربة التجربة قبل الزراعة كما بین جدول 
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  سمدة العضویة المستخدمةیبین الصفات الكیمیائیة لأل)2(جدول 

  مخلفات األغنام  مخلفات األبقار  الوحدة  الصفات

  345  317  1-كغم. غم   الكاربون العضوي

  16  19  1-كغم. غم   النتروجین الكلي

  21.5  16.7  ــC/Nنسبة 

  7.59.2  1-كغم. غم   الفسفور الكلي

  18.6  15.3  1-كغم. غم   البوتاسیوم الكلي

  

  النتائج والمناقشة

ا على جاهزیة منهإضافته والتداخل بیالعضوي ومستویات تاثیر نوع السماد   5، 4، 3ین جداول بت

یالحظ أن أعلى محتوى للنایتروجین قد سجل .تأثیرها على نمو النباتالنتروجین والفسفور والبوتاسیوم في التربة و 

. األسمدةنوعي مستوى اإلضافة ولكالزیادةمحتوى معالاألبقار وزیادة ذلك مخلفاتسماد معامالت إضافةفي

لمعاملةتربة1- كغم.ملغم119و 129.5لنایتروجین بلغ أعلى محتوى ل1-هكتار.طن 40حققت المعاملة 

-كغم.ملغم52بمعاملة المقارنة قیاساً یومًا من اإلضافة 150مخلفات األبقار واألغنام على التوالي بعد سمدة ا

في كما حصلت زیادة%. 5.30مخلفات االغنام بنسبة سماد مخلفات االبقار على ادتفوقت معاملة سماذ.تربة1

على التوالي %138.0و % 118.30بمقدار 1-هكتار.طن40و20محتوى التربة من النتروجین عند المستویین 

المجهریة العضویة تزید من نشاط األحیاءاألسمدةویعزى السبب في ذلك إلى أن إضافة مقارنة بمعاملة القیاس 

  .)18(ت الالزمة للنبات تقوم بدورها في توفیر المغذیاوالتي 

ر الهیدروجین لتي تعمل على تحر األمونیوم االعضویة ینتج عنه وفرة في أیونات األسمدةكما أن تحلل 

التربة pHاألمینیة واألحماض العضویة وهذه بدورها تعمل على خفض والذي یعمل على تكوین األحماض 

أما التباین الحاصل في محتوى التربة من النایتروجین الجاهز )19(هزیة العناصر الالزمة لنمو النباتجاوزیادة 

الجاهزة في صورهمن النایتروجین وتحرر )2جدول (ختالف محتوى السماد العضوي المضاف افیعود إلى 

  .تحلل األسمدة حیویًا وكیمیائیاً التربة عند

  

  )1- كغم.ملغم(ع األسمدة العضویة على جاهزیة النتروجینتأثیر مستوى ونو )3(جدول 

  مستوى االضافة

  1-هكتار.طن

  نوع السماد

  المعدل  40  20  0

  297.0  129.0  116.0  52.0  مخلفات ابقار

  282.0  119.0  111.0  52.0  مخلفات اغنام

    248.0  119.0  104.0  المعدل

L.S.D )0.05(
  التداخل  نوع السماد  المستویات

8.848  4.673  8.634  

إضافة األسمدة العضویة زیادة في محتوى التربة من مستویات الفسفور الجاهز وأن هذه دینتج عن

ناك أن هنتائج التحلیل األحصائي إذ أظهرت . ) 4جدول (السماد العضوي الزیادة رافقت الزیادة في مستویات 
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ویات السماد العضوي ونوعیة السماد في زیادة بأختالف مستإذ تفوقت المعامالت . فروقًا معنویة بین المعامالت

معاملة المقارنةتربة في 1-كغم.ملغم74إذ أرتفع محتوى الفسفور الجاهز من . الفسفور الجاهز مستویات 

سمادي من . 1- هكتار.طن40تربة عند مستوى إضافة 1-كغم.ملغم142, 159.5  إلى) بدون إضافة(

سماد على % 10.5مخلفات االبقار بنسبة سماد كما تفوقت معاملة التوالي على واألغنامبقارمخلفات األ

هكتار من مخلفات االبقار واالغنام الى /طن40و20كما أدت الزیادة في مستوى االضافة . مخلفات االغنام

ك لذفي ویعزى السبب ). بدون اضافة(على التوالي قیاسًا بمعاملة المقارنة % 103.71و% 91.22زیادة بلغت 

وتحرره عقب تحلل CO2عن طریق أنتاج دور األسمدة العضویة من خالل تأثیرها في جاهزیة فسفور التربة إلى 

العضویة المترسبة بذوبانه ینتج حامض الكاربونیك الذي یعمل على إذابة بعض المركبات المادة العضویة والذي 

ن األسمدة العضویة المضافة تحتوي على نسب كما أ) 6، 20(وبعض المعادن األولیة مما یحرر الفسفور منها 

  .في التربةمن األحماض العضویة والمخلبیة الطبیعیة التي یمكن أن تسهم في جاهزیة الفسفور 

  )1- كغم.ملغم(العضویة على الفسفور الجاهز مستوى ونوع األسمدةتأثیر )4(جدول 

  مستوى االضافة

  هكتار/طن

  نوع السماد

  المعدل  40  20  0

  384.5  159.5  151.0  74.0  ابقارمخلفات

  348.0  142.0  123.0  74.0  مخلفات اغنام

    301.5  283.0  148.0  المعدل

L.S.D )0.05(
  التداخل  نوع السماد  المستویات

12.932  5.541  6.371  

  

بمعاملة بعد إضافة السماد العضوي قیاسازیادة مستوى البوتاسیوم الجاهز في التربة ) 5(یبین جدول 

من 1-هكتار.طن 40إذ تبین الزیادة المعنویة للبوتاسیوم الجاهز عند معاملة .)من دون إضافة(ة ارنمقال

349.5حیث وصل مستوى البوتاسیوم الجاهز إلىمخلفات أبقار ومخلفات األغنامالعضویة ألسمدة إضافة ا

. 1-كغم.ملغم 208.5المقارنة املة بمعقیاساً أغنام على التوالي وللسمادین أبقار تربة1-كغم.ملغم338.0و

كما یالحظ تفوق . مخلفات االغنامسماد على معاملة % 6.66مخلفات االبقاربنسبة سماد قت معاملة حیث تفو 

على التوالي قیاسًا بمعاملة % 61.0%55.20بلغ السمادمن 1-هكتار.طن40و20في مستوى االضافة 

لعضوي مخزن للعناصر الغذائیة الكبرى والصغرى وتساعد في تجهیز ایعزى ذلك إلى كون السماد المقارنة وقد 

العضویة األسمدةالعضویة الناتجة من تحلل العناصر الغذائیة طول فترة نمو النبات من خالل دور األحماض 

هم كما للنایتروجین الجاهز في التربة دور م.)22، 21(في مواقع االمتزاز  +Hوتحریرها للبوتاسیوم بعد احالل 

NH4(البوتاسیوم الجاهز من خالل أحالل أیون وأساسي في زیادة مستوى 
ره إلى محلولوتحر +Kمحل أیون ) +

العضویة على أطالق وتحرر البوتاسیوم غیر األسمدةتعمل ماك)23(تزاز التربة بعد أزاحته من مواقع األم

المختلفة بشكل متوازن في التربة تساعد على در البوتاسیوم اإذن وجود مص.)8، 6(إلى محلول التربةالمتبادل 

  .النباتوجوده بشكل جاهز لألمتصاص من قبل 

  

  )1- كغم.ملغم(االسمدة العضویة على جاهزیة البوتاسیوم مستوى ونوع تأثیر )5(جدول 
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  مستوى االضافة

  1-هكتار.طن

  نوع السماد

  المعدل  40  20  0

  880.0  349.0  322.5  208.5  مخلفات ابقار

  856.0  338.5  309.0  208.5  اغناممخلفات 

  1736.0  687.5  631.5  417.0  المعدل

L.S.D )0.05(
  التداخل  نوع السماد  المستویات

26.696  9.596  6.455  

  

األسمدة العضویة في بعض صفات النمو الخضري تأثیر إضافة نوع ومستوى ) 6(یبین جدول 

واألنتاجیة بزیادة مستوى اإلضافة ولنوعي وأرتفاع النبات 1-نبات.عدد األوراق تأزدادإذ. الثوموالحاصل لنبات 

وأرتفاع النبات 1-نبات.ورقة 23.333و 125.667-هكتار.طن 40توى سإذ حقق الماألسمدة العضویة 

مخلفات األبقار و األغنام على لسمادي لإلنتاجیة 1-هكتار.طن16.47, 17.29سم و73.383, 79.640

اما الزیادة الحاصلة من . مخلفات االغنامسماد على % 2.80فوقت معاملة مخلفات االبقار بنسبة كما ت. التوالي 

على % 64.86و% 51.43من مخلفات االبقار واالغنام قد بلغت 1-هكتار.طن40و20مستویات االضافة 

ر والعناصر الصغرى قد یرجع السبب في أرتفاع النبات إلى جاهزیة الفسفو .التوالي قیاسًا بمعاملة المقارنة

وسهولة أمتصاص النبات لها مما ینعكس إیجابیًا في زیادة نمو الخضري بصورة عامة ومنها طول النبات ، كما 

وقد یعزى،النبات نتیجة لنشاط منظمات النموأن الزیادة في أنقسام القمة النامیة لها تأثیر إیجابي في زیادة طول 

الكبرى والصغرى مما أدى إلى رفع كفاءة المغذیات الكافیة من العناصر النبات على حصول السبب في ذلك إلى 

المصنعة وٕانتقالها من أماكن تصنیعها إلى أماكن تخزینها عملیة التمثیل الضوئي ومن ثم زیادة الكاربوهیدرات 

)24. (  

  

  یة لمحصول الثومتأثیر إضافة نوع ومستوى األسمدة العضویة في بعض صفات النمو الخضري و اإلنتاج) 6(جدول 

  مستویات

  اإلضافة

  السمادنوع

  1-هكتار. طن / اإلنتاجیة   1-سم. أرتفاع النبات   1-نبات. عدد األوراق

0  20  40  0  20  40  0  20  40  

  17.29  15.76  13.53  79.64  73.38  66.43  25.66  22.33  14.66  مخلفات أبقار

  16.47  15.11  13.53  74.38  69.80  66.43  23.33  19.33  14.66  مخلفات أغنام

L.S.D1.720  2.345  1.890  
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