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المتبقي من بعض العناصر الغذائیة و الحیوي في نمو وحاصل البطاطا - السماد العضويتأثیر 
التربةفي

الجبوري**و وقاص محمود**ادهام علي عبدو*حمد محمد صالح
جامعة االنبار–كلیة الزراعة **جامعة بغداد-كلیة الزراعة *

خالصةال
تقع على الضفة الیمنى بمنطقةمحافظة االنبار- رماديمدینة الفي حقول احد في نفذت تجربة حقلیة 

-عضويالختبار فعالیة سماد 2012الموسم الزراعي الربیعي لعام خاللوفي تربة مزیجة غرینیة لنهر الفرات 
التجربة تضمنت.في التربةالغذائیة الجاهزة للنبات بعض العناصر والمتبقي منفي نمو وحاصل البطاطا حیوي 

Kكغم 167و 1- هPكغم 52و1- هNكغم 220احدهما اضافة التوصیة السمادیة للبطاطا (الت معام9من 

مع KوNوالتوصیة السمادیة من Pونصف KوN) للمقارنة ومعامالت اضافة التوصیة السمادیة من 1- ه
الدواجن وتبن الحیوي الصلب ( المحضر من التحلل الهوائي لخلیط مخلفات–او بدون اضافة السماد العضوي 

من وزن التربة %1.5الحنطة والمضاف له بعض االحیاء المجهریة المذیبة للفسفور والمثبتة للنتروجین ) وبنسبة 
سم اضافة الى معامالت استعمل فیها الرش للجزء الخضري لنبات البطاطا والتنقیع لتقاوي البطاطا 15لعمق 

لحیوي والناتج عن تحلل المخلفات العضویة.ا–قبل الزراعة بالجزء السائل للسماد العضوي 
الحیوي وبفوارق عالیة -المضاف لها الجزء الصلب من السماد العضويالمعامالتتفوقبینت النتائج 

( التوصیة السمادیة للبطاطا ) في المتبقي من الجاهز المعنویة عن بقیة المعامالت ومن ضمنها معاملة السیطرة 
في التربة وفي الوزن الجاف للجزء الخضري. اعطت Znو Feو Kو Pو Nمن العناصر الغذائیة 

الحیوي –مع اضافة السماد العضوي Pونصف KوNالمعامالت التي اضیف لها التوصیة السمادیة من 
و Nالحیوي السائل او بدون الرش اعلى قیم للمتبقي الجاهز في التربة من –الصلب والرش بالسماد العضوي 

P وK وFe وZn والممتص منN وP وK بوساطة الجزء الخضري للنبات وارتفاع النبات والوزن الجاف
للجزء الخضري وعدد السیقان الهوائیة بالنبات وحاصل الدرنات لنبات البطاطا. ادى تنقیع تقاوي البطاطا بالسماد 

وسة اعاله بالمقارنة مع نفس قبل الزراعة الى زیادات معنویة لمعظم قیم المتغیرات المدر الحیوي –العضوي
المعامالت والتي لم تنقع فیها تقاوي البطاطا قبل الزراعة.

Effect of bio-organic fertilizer in growth and yield of potato and
residual of some nutrients in the soil

H. M. Salih*, I. A. ,Abed** , W. M. Aljoboory**
* Agric. College Baghdad Univ. ** Agric. College Anbar Unv.

Abstract
Filed experiment was undertaken in private field in Al-ramadi area Anbar

Governorate in the right side of Euphrates river in silt loam soil during the spring
season of 2012 to test the effect of bio- organic fertilizer in growth and yield of potato
and the residual of some plant nutrients in the soil.
The experiment involved 9 treatments among them adding the recommended N, P
and K fertilizer for potato (220 kg N h-1, 52 kg P h-1 and 167 kg K h-1)as control. The
other treatments were adding the recommended rates of N,K and 1/2 P , N and K for
potato fertilizing with and without adding 1.5% of sold bio- organic fertilizers
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(prepared by composting mixture of chicken manure with wheat straw inoculated with
solubilizing phosphate and free fixing nitrogen microbes and enriched with 0.46 by
weight of phosphate rock powder ) by weight of the soil to the depth of 15 Cm and
using liquid part of the bio- fertilizer to soak the potato seed before planting and to
spray the foliage part of potato plant.
The results showed the superiority of all the treatments receiving solid bio-organic
fertilizer in containing the highest residual of available N, P, K, Fe, Zn in the soil at
the end of the experiment in comparison with other treatments including the control
treatment(adding the recommended N, P and K fertilizer for potato). Adding the
recommended N, K and 1/2 P plus solid bio-organic fertilizer with or without
spraying of potato plant with liquid bio-organic fertilizer gave the highest plant
height, stalk numbers plant-1, vegetative plant dry matter weight, uptake of N, P and K
by vegetative growth and tuber yield of potato. Soaking potato seed in liquid bio-
organic fertilizer resulted increases in all above mentioned variables in comparison
with same treatment without soaking potato seed in liquid bio-organic fertilizer.

المقدمة
بعضتیسیرعلىالقدرةالتي تمتلكالدقیقةالحیةأطلق مصطلح األسمدة الحیویة على الكائنات

عمد، وقدوالحدیدوالكبریتوالبوتاسیوموالفسفورالنتروجینمثلالنباتلنموالالزمةالغذائیة أألساسیةالعناصر
ثممعملیاتنمیتهاعلىوالعملالزراعیةالبیئاتوكذلكلهاالطبیعیةالبیئاتمنالكائناتهذهعزلعلىالباحثون
علیةیطلقالعملیةلهذهالعلميالمفهومان یل.حاصماللمختلفالزراعیةراضيالامنالعدیدعلىتجریبها
بغرضالتربةإلىتضافوالتيالدقیقةالحیةالكائناتإكثارمنالناتجةالحیویةالكتلةوهوالحیويالتسمید
وقد الحظ بعض الباحثین من .)5(الغذائیةاحتیاجاتهاببعضالنباتاتأمدادتسهیل فيالحیوينشاطهالاستغال

الملقحة بالبكتریا المذیبة تلمعامالالتربة لخالل الدراسات التي قاموا بها زیادة معنویة في الفسفور الجاهز في 
فعالیة معنویة في إذابة الفوسفات المثبت أصال في للفسفور مقارنة بالمعاملة غیر الملقحة وأبدت هذه األحیاء 

. )4(التربة وٕاعادة جاهزیة الفسفور إلى التربة 
في نمو البطاطا وحاصلها إن المعاملة في تجربة حول تأثیر السماد العضوي والسماد الحیوي)14(أشار

وتم الحصول النتائج أعطت أفضلقد المعدنينصف السماد+العضوي +يالحیو التي احتوت على السماد
تأثیر تشجیعي لمخلفات نباتات مختلفة مضافة بشكل )10(حظ . والمن حاصل البطاطا1-ھمیگاغرام 35على

73%الورقیة للخمائر في إنتاج البطاطا وبزیادة قدرهاواإلضافةكومبوست  درستعدم اإلضافة.عن12-
الحنطةنباتنموفيوتداخلهاالمایكورایزاوفطریاتللفسفورالمذیبةالبكتیریةالحیویةاألسمدةاستخدامتأثیرات
صفاتوتحسینالنباتنموفيزیادة، فقد لوحظالبیولوجيالمجتمععلىالمضافالفوسفاتيالسمادوتأثیر

ونسبةالتربةفيالجاهزالفسفورزیادةلوحظكمامعاملة السیطرةمعمقارنةالحیويالتسمیدباستخدامالحاصل
فيالمعدنیة لوحدهاالفوسفاتیةاألسمدةبإضافةCa8H2(PO4)6والثمانیةCaHPO4الثنائیةاتسفو الفمركبات

مع زیادة الفسفور الجاهز في التربة الحیويالسمادالفوسفاتیة عند إضافةالمركباتنسبة هذهانخفضتحین
من . محضر محلیاً عضويلیة سماد حیويالبحث أجراء تجربة حقلیة الختبار فعالذلك كان الهدف من .)18(

ذه هریأثتالمجهریة المعزولة محلیًا و مواد عضویة ومعدنیة وملقحة باألحیاءلCompostingاجراء عملیة 
في نمو وحاصل نبات البطاطا.االسمدة

المواد وطرائق العمل
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ةتجربة الحقلیموقع  ال
في احد الحقول 2012الموسم الزراعي الربیعي ي حقول محافظة االنبار ففي حقلیة نفذت تجربة 

شماًال وخط طول 27°30¯على الضفة الیمنى لنهر الفرات في مدینة الرمادي على خط عرضالزراعیة الواقعة 
سم من 30-0أخذت عینات تربة من العمق م عن مستوى سطح البحر .49شرقًا وعلى ارتفاع 43°27¯

منها عینة وعململم ، 2یدًا لمجانستها و مررت من منخل قطر فتحاته مواقع مختلفة من الحقل ، مزجت ج
.)1جدولمركبة لغرض أجراء بعض التحالیل الكیمیائیة والفیزیائیة (

الحیوي -وتحضیر السماد العضويأعداد الحقل
وست تضمنت تحضیر كومب)7(معامالت حضرت من نتائج تجربة مختبریة9نظم الحقل الختبار 

عضویة ( تبن حنطة ومخلفات دواجن ) خلط مواد مكونة من 40:1و C:N30:1ذاتلمخلفات عضویة 
Aspergillsوملقحة باألحیاء المذیبة للفسفور مكلسن وأمن صخر فوسفاتي خام وزنًا %0.46بنسبةواضافة 
niger)و أPseudomonas fluorescenceو أpumilus( Bacillusحیوي- عضويإلعداد سماد

في نهایة التجربة لتضاف بشكل سماد 40:1و C:N30:1بصورة صلبة وسائلة إذ دمجت الخالئط ذات 
صلب متحلل الى التربة وجمع العصیر الناتج من الخالئط بنوعیها لیضاف بشكل سماد سائل رشا على النبات 

م ، أعقبها تنعیم 0.25ث القالب لعمق نحو أعدت األرض بحراثتها بالمحراإذ .مكوناتھابعض ) 2(الجدول یبین و
.وحدة تجریبیة )9(یحتوي كل واحد منها التربة باألمشاط القرصیة وتسویتها إلى ثالثة قطاعات 

والفیزیائیة لتربة الدراسةبعض الخصائص الكیمیائیة .1جدول
القیمةالوحدةالصفة

7.3ـــــــــــــpH1:1درجھ تفاعل التربة 
3.88-1دیسي سیمنز . م)ECe(االیصالیة الكھربائیة
8.5-1غم . كغمةالمادة العضوی

40-1غم . كغمالجبس
233-1غم . كغممعادن الكاربونات

16.5-1سنتي مول شحنة. كغم)CECالسعة التبادلیة لالیونات الموجبة (
31.45-میكاغرام . مالكثافة الظاھریة
60-1ملغم . كغمالنتروجین الجاھز
6.68-1ملغم . كغمالفسفور الجاھز

180-1ملغم . كغملجاھزالبوتاسیوم ا
5.5-1ملغم . كغمالحدید الجاھز 
0.21-1ملغم . كغمالزنك الجاھز

مفصوالت التربة

الرمل
-1غم . كغم

392
500الغرین
108الطین

مزیجة غرینیةصنف النسجة
104*11.47-غم تربةcfuالعدد الكلي لألحیاء
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م والمسافة بین مسطبة وأخرى 1.25م وعرض13.5لري بالتنقیط على مساطب ذات أطوال لنصبت منظومة
على جانبي درنات 8في الوحدة التجریبیة المزروعة ، عدد الدرنات 2م1.25م ، مساحة الوحدة التجریبیة 1

فاصلة بین الوحدات التجریبیة والقطاعات م 0.5رك مسافة م مع ت0.25لمسافة بین درنة وأخرى المصطبة ا
كخطوط زرعتفي بدایة ونهایة القطاعات م 2لغرض منع انتقال المغذیات بین المعامالت مع ترك مسافة عزل 

حارسة .
. بعض الصفات الكیمیائیة لألسمدة المحضرة2جدول 

الصفات
مدة المحضرةـاألس

السماد السائلالسماد الصلب
الكربون العضوي

1159-غم كغم
1168-غم لتر

1215.4النتروجین الكلي

C / N13.2510.9

الكليالفسفور

1-غم كغممل

4000

1-غم لترمل

4650

6077الكليالبوتاسیوم

2.12.4الكليالحدید

0.911.2الكليالزنك

لیةحقالمعامالت التجربة
T1 : للبطاطا من سمادیة التوصیة الاضافةNوPوK
T2: من سمادیة التوصیة الاضافةNوK ونصف التوصیة منP
T3 : من سمادیة التوصیة الاضافةNوKمن وزن التربة )%1.5بنسبة (الصلب+السماد العضوي الحیوي
T4 : اضافة معاملةT3+الحیوي- بالجزء السائل للسماد العضوي (رشال(
T5:ملة اضافة معاT2+ الصلبالحیوي -العضوياضافة السماد
T6 : اضافة معاملةT2+رش
T7: اضافة معاملةT2+ رش+الصلبالحیوي -العضوياضافة السماد

: T8 اضافة معاملةT2+30لمدةالحیوي السائل-العضويالسماد البطاطا في تقاوي درناتتنقیعتنقیع (ال

)قبل الزراعةدقیقة
T9 : اضافة معاملةT1+تنقیعال

تصمیم التجربة 
Randomized complete Block Designنفذت التجربة باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة

)RCBD أستعمل خث المخلفات العضویة الصلبة الناتج من دمج . )2(وحدة تجریبیة 27) بثالثة مكررات وبواقع
ثم خلطها بشكل متجانس مع التربةسم كمادة جافة 15من وزن التربة لعمق %1.5ة بنسبالخلطات ككل وأضیف 

من جمع عصیر ةالمخلفات العضویة السائلة الناتجاستعملت كما وتمت عملیة اإلضافة قبل الزراعة. سم 15لعمق 
حروق في أوراق النباتتفادیًا لحدوث) 10:1مع الماء(بنسبة بعد أجراء عملیة التخفیفاتبرشًا على النألخلطات 

.من الرشة االولىأسبوعین الرشة الثانیة بعد أثناء مرحلة التزهیر و واجریت الرشة االولى 
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التسمید
من1-هكتارNكغم 220لجمیع المعامالت إذ بلغ معدل التوصیة السمادیة  السماد النتروجیني أضیف

یوم من 30لى عند تحضیر األرض للزراعة والثانیة بعدد مرور وبدفعتین ، الدفعة األو )N%46سماد الیوریا (
كغم 52.4حسب المعامالت إذ بلغ معدل التوصیة السمادیةموعد الدفعة األولى. أما السماد الفوسفاتي فقد أضیف 

P21على هیئة  سماد سوبر فوسفات الثالثي (1- هكتار%Pد ) وخلط مع التربة قبل الزراعة. أما البوتاسیوم فق
) K%41.66على هیئة سماد كبریتات البوتاسیوم (1- هكتارKكغم166.66لجمیع المعامالت بمعدلأضیف 

یوم من اإلنبات  30وأضیف إلى التربة بدفعتین ، الدفعة األولى عند تحضیر األرض للزراعة والثانیة بعد مرور 
.)6(أضیفت األسمدة حسب التوصیة السمادیة 

بعد (المؤسسة العامة لتصدیق البذور) ، المستوردة 2012/ 15/2طاطا صنف دیزري في زرعت تقاوي الب
المشوهة  أو المصابة میكانیكیًا أو المتعفنة وبعد كسر طور السكون. أجریت عملیة غیر الدرنات اختیرتإن 

الدفعة الثانیة من أضیفتعملیات خدمة المحصول،التعشیب دوریًا للمعامالت كافة وبالطریقة الیدویة ثم أجریت 
بعد ظهور عالمات ،یوم من اإلنبات30سماد الیوریا وسماد البوتاسیوم تلقیما إلى جانب النبات بعد مرور 

النضج على المحصول تم جني الحاصل بعد قطع األجزاء الخضریة من منطقة تالمسها مع التربة وبعد مرور 
رنات بعد یومین.یوم التأحة المجال لقلع الد120-110ما یعادل 

، قدرت نسجه التربة )13(ق الموصوفة فيرائحسب الطقدرت االیصالیة الكهربائیة والرقم الهیدروجیني 
) ، Black–Walkleyقدرت المادة العضویة بطریقة الهضم الرطب ( طریقة.)8(بطریقة المكثاف الواردة في

أما العناصر الصغرى الجاهزة استخلصت .)12(كما جاء فيهزوقدر النتروجین الكلي بجهاز كلدال والفسفور الجا
حسب وتم القیاس بجهاز االمتصاص الذري . )11(تبًعا لطریقة DTPAمن التربة بوساطة المركب المخلبي 

للمجموع الوزن الجاف وعدد السیقان الرئیسة النامیة من تحت سطح التربةمعدل وارتفاع النبات عند القلع 
الورقة الرابعة من أخذت. من كل وحدة تجریبیة ثم حسب المعدل منهااختیرت عشوائیًا سة نباتاتلخمالخضري 

لتقدیر بعض )16(به أوصىفي كل وحدة تجریبیة وحسب ما المعاملةنباتات لكلالقمة النامیة للساق الرئیس 
أتمام وبعد )9(حة من قبلمًا رطبًا وحسب الطرق المقتر ضمت العینات هضبعد ذلك ه.األوراقالعناصر في 

قدر الفسفور ، طریقة كلدال باستخدامم ضقدر النتروجین في محالیل الهم تم تقدیر العناصر التالیةضالهعملیة
نانومیتر كما جاء في 620على طول موجي ي بطریقة مولبیدات االمونیوم وتم القیاس بجهاز المطیاف الضوئ

قیاسات الحاصل ومكوناته بعد قلع الدرنات أجریت. )13(اللهب كما ورد فيجهاز باستخدامقدر البوتاسیوم .)12(
وعند L.S.Dاب اقل فرق معنويسقورنت المتوسطات لح.عشوائیة من كل وحدة تجریبیة أخذتلخمسة نباتات 
.اإلحصائي) في التحلیل Gene state)2012البرنامج وباستعمال%5مستوى المعنویة
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قشةالنتائج والمنا
التربةفيالجاهزة ZnوFeوKوNوPلعناصر الغذائیةاتركیزفيمعامالت االسمدة المختلفةتأثیر

بعد نهایة التجربة1- ملغم كغم
النتروجین الجاهز
المختلفة في زیادة تركیز النتروجین الجاهز في األسمدةمعنوي لمعامالت تأثیروجود 3لوحظ من الجدول 

تركیز للنتروجین الجاهز في التربة أعلىبإعطاءعلى جمیع المعامالت معنویا T7تمیزت المعاملة إذالتربة ، 
45.73والتي بلغت T5تلتها معاملة T139.6%وبلغت نسبة الزیادة على معاملة 1-كغمNملغم 48.56بلغ 

معنویا على T3قت المعاملة تفو إذ، كما لوحظ زیادة تركیز النتروجین الجاهز في التربة 1-كغمNملغم 
تفوق إلى3التتابع ، ویشیر الجدولعلى1-كغم Nملغم 41.90و 44.40وبلغ التركیز فیهما T4المعاملة 
والتي بلغ تركیز النتروجین T9معنویا على المعاملة 1-كغمNملغم 35.9بلغ التركیز فیها التيT8المعاملة 

وهو 1-كغمNملغم 28.64فقد بلغ تركیز النتروجین الجاهز فیها T2لة ، أما معام1-كغمNملغم 34.06فیها 
والتي بلغ التركیز T1اقل تركیز مقارنة بجمیع المعامالت ، فضال عن التفوق للمعامالت األخرى عن المعاملة 

.1-كغمNملغم 29.64فیها 
التربةفيZnوFeوKوNوPالعناصر الغذائیةتركیزفي تأثیر معامالت األسمدة المختلفة .3جدول

عند مرحلة الحصاد1-ملغم كغم

الزنكالحدیدالبوتاسیومالفسفورالنتروجینالمعاملة

T1*للـ سمادیةالتوصیة أضافة الNوPوK29.3212.02358.600.48

T2للـ سمادیةالتوصیة أضافة الNوKونصف
Pللـ توصیة ال

28.6411.02338.260.39

T3 مع التوصیة السمادیة لل أضافةNوK+ السماد
من وزن %1.5بنسبة(لصلبالحیوي –العضوي 

)سم15التربة لعمق 
44.423.325413.360.77

T4 معاملة أضافةT3 +)بالسماد العضوي رش–
41.920.025012.760.65)الحیوي السائل

T5 معاملتيأضافةT2+الحیوي–اد العضوي مسال
الصلب

45.7325.025814.830.86

T6 معاملة أضافةT2+33.214.02409.000.55رش

T7 معاملة أضافةT2+الحیوي  –اد العضوي مسال
48.5626.026015.230.92رش+ الصلب

T8 معاملة أضافةT2+34.0615.724410.500.58تنقیع

T9 معاملة أضافةT1تنقیع +
35.918.024811.800.61

L.S.D(0.05)1.413.55.90.810.01

1-هKكغم167و1-هPكغم 52و 1-هNكغم 220*التوصیة السمادیة للبطاطا كانت 
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الجاهزالفسفور
فيالجاهزالفسفورتركیزفيالمختلفةاألسمدةوجود تأثیر معنوي لمعامالت 3في جدول نتائج الأظهرت 

و26وبلغ تركیز الفسفور الجاهز فیهما  جمیع المعامالتعلىمعنویا اتفوقتإذ T5و T7ملتین المعاتربة
، كما لوحظ التتابععلى%52و53.8بلغتT1معاملةنعلهما زیادةنسبةبو على التتابع1-كغمPملغم 25

تركیز والتي بلغ T4لتها معاملة ت1-كغمPملغم 23.3والذي بلغ T3في المعاملةتركیز الفسفور الجاهززیادة 
T8المعاملةفي تركیز الفسفور الجاهزكذلك لوحظ من وجود زیادة في ، 1-كغمPملغم 20فیها الفسفور الجاهز

تركیز للفسفور ، كما كان اقل 1-كغمPملغم 15.67والتي بلغت T9معاملةتلتها 1-كغمPملغم18والذي بلغ 
والتي T1فضال عن التفوق لباقي المعامالت عن المعاملة 1-كغمPملغم 11بلغ والذي T2في معاملة الجاهز
.1- كغمPملغم 12بلغت 

الجاهزالبوتاسیوم
وجودحظلو و التربةفيالجاهزالبوتاسیومتركیززیادةفيالمختلفةاألسمدةمعامالتتأثیر3جدول بینی

بلغ T5و 1-كغمKملغم 260بلغ إذ T7المعاملتین فياهزمعدل تركیز البوتاسیوم الجفيمعنویةفروق
T1معاملةنعالمعاملتینهاتینزیادةنسبةبلغتو جمیع المعامالتعلىمعنویا اتفوقت1-كغمKملغم 257.67

والذي بلغ T3المعاملةفي تركیز البوتاسیوم الجاهز، كما لوحظ زیادة التتابععلىمنهمالكل%8.7و9.6
فقد لوحظ T8أما المعاملة، 1-كغمKملغم 250.33والتي بلغت T4تلتها معاملة 1-كغمKملغم 253.67

244.00والتي بلغت T9تلتها معاملة 1-كغمKملغم 247.67فیها والذي بلغ تركیز البوتاسیوم الجاهززیادة 

وهو اقل تركیز 1-كغمKملغم 233.00فیهاتركیز البوتاسیوم الجاهزفقد بلغT2، أما معاملة 1-كغمKملغم 
التركیز فیهاوالتي بلغT1عن المعاملة االخرى لمعامالت لمقارنة بجمیع المعامالت ، فضال عن التفوق 

.1-كغمKملغم 235.00
الجاهزالحدید

ل تركیز معدفيباختالف معامالت األسمدة المختلفة إذ أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي تفوق المعامالت
اتفوقت1-كغمFeملغم 14.83بلغ T5و 1-كغمFeملغم15.23بلغ  T7المعاملتین الحدید الجاهز في تربة 

، كما التتابععلى%42و43.5بلغتT1معاملةنعالمعاملتینهاتینزیادةنسبةو جمیع المعامالتعلى
T4تلتها معاملة 1-كغمFeملغم 13.36الذي بلغ و T3المعاملةفي معنویاتركیز الحدید الجاهزلوحظ زیادة 

تركیز في معدل T9فقد تفوقت معنویا على المعاملة T8المعاملةأما ، 1-كغمFeملغم12.76والتي بلغت 
تركیز للحدید على التتابع ، كما كان اقل 1-كغمFeملغم 10.50و11.80بلغ التركیز فیهما إذ الحدید الجاهز

T1فضال عن التفوق لباقي المعامالت عن المعاملة 1-كغمFeملغم 8.26والذي بلغ T2لة في معامالجاهز

.1-كغمFeملغم 8.60والتي بلغت 
الجاهزالزنك

فروقوجودحظلو و التربةفيالجاهزالزنكتركیززیادةفيالمختلفةاألسمدةمعامالتتأثیر3یشیر جدول 
فيتركیز الزنك الجاهزتوسطمإذ لوحظ إن ، تركیز الزنك الجاهزتوسطمفيملةالمستعالمعامالتبینمعنویة
جمیع علىمعنویا اتفوقتو 1-كغمZnملغم 0.86بلغ T5و 1-كغمZnملغم 0.92بلغ  T7لمعاملتین لالتربة

، كما لوحظ التتابععلى%44.1و47.8بلغتT1معاملةنعالمعاملتینهاتینلزیادةنسبةبو المعامالت
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تركیز الزنك الجاهز فیهمابلغ معدل إذ T4على معاملة تركیز الزنك الجاهزمعنویا في معدل T3المعاملةتفوق 
معنویا T8لوحظ تفوق المعاملة فقد T9وT8أما المعامالت ، التتابععلى1-كغمZnملغم 0.65و0.77

على التتابع ، وبلغ 1-كغمZnملغم 0.58و0.61فیهماتركیز الزنك الجاهز بلغ معدل إذT9على المعاملة 
فضال عن التفوق لباقي المعامالت عن 1-كغمZnملغم T20.39في معاملة تركیز الزنك الجاهزاقل معدل ل

.1-كغمZnملغم 0.48والتي بلغت T1المعاملة 
دة جاهزیة العناصر الغذائیة في التربة تحلل المادة العضویة ینتج عنها أحماض عضویة لها دور في زیاأن

من خالل تأثیر التسمید العضوي في تحسین الرقم الهیدروجیني للتربة وزیادة جاهزیة المغذیات المختلفة والسیما 
، كما أن األحیاء المجهریة الموجودة في المخلفات العضویة تمتلك القدرة على )14(الفسفور والمغذیات الصغرى

والمركبات التي تستطیع خلب الحدید وتوفر له الحمایة البایولوجیة مما یزید من جاهزیته إفراز بعض المواد
مخلبیةومركباتالعضویةواألحماضالنمومنظماتإفرازخاللمنویطلق علیها مركبات السایدروفور وأیضا

.)17(المختلفةالعناصرامتصاصزیادةإلىأدت
التربة عند مرحلة الحصاد في العناصر الغذائیة من متبقیةكیزاتر وجود3جدول في النتائج الأوضحت 

مما یشیر إلى أهمیة التسمید العضوي الحیوي ودوره الفاعل في رفع حدود المغذیات في التربة للمحاصیل الالحقة 
مما یدل على كفایة النبات من المغذیات وتوازن تلك المغذیات مع بعضها في التربة.

الخضريالنموصفاتبعضفيالت االسمدة المختلفة معامتأثیر
)1-نباتساق(النباتیةالسیقانعدد

عدد معدل زیادةفيلمعامالتابینمعنویةفروقوجودأظهرت أنواع معامالت األسمدة المختلفة 
ساق 5.70ةلغابالT5و 1-ساق نبات5.73ةلغابالT7المعاملتین تفوقإذ لوحظ ،4جدولالسیقان النباتیة

%18.2وT118.6معاملةنعالمعاملتینهاتینلزیادةالنسبةبلغت و جمیع المعامالتعلىمعنویا1-نبات

تلتها معاملة 1-ساق نبات5.60والذي بلغ T3المعاملة، كما لوحظ زیادة عدد السیقان النباتیة في التتابععلى
T4 معاملةالتلتها1-ساق نبات5.50والتي بلغتT8 معاملة ثم 5.43البالغةT9 ساق 5.26بلغتالتي و

فضال عن 1-ساق نبات4.26اقل عدد للسیقان النباتیة والتي بلغ عددها T2كما كانت نباتات معاملة ، 1-نبات
.T1التفوق لباقي المعامالت عن المعاملة 

ارتفاع النبات (سم)
علىمعنویاسم 63.7ةلغابالT5سم و 65.67ةلغابالT7المعاملتین تفوق4جدوللوحظ من نتائج 

، كما لوحظ التتابععلى%3.8وT16.7معاملةنعالمعاملتینهاتینلزیادةالنسبةبلغت و جمیع المعامالت
في ارتفاع النبات والتي بلغت T4سم تلتها معاملة 63.33والذي بلغ T3المعاملةزیادة ارتفاع النبات في 

ي تالT9على المعاملة سم 62.40والذي بلغفقد لوحظ زیادة ارتفاع النبات فیها T8المعاملةأما ، سم 62.70
سم فضال 57.00اقصر النباتات والتي بلغ معدل ارتفاعها T2سم ، كما كانت نباتات معاملة 62.03تبلغ

.T1عن التفوق لباقي المعامالت عن المعاملة 

1-میَكاغرام هخضريالللمجموعالجافالوزن

4.36و 4.52بلغ مقداره بمتوسط) 5Tو7T(تفوقت المعاملتانأظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي 

%22.2و25بلغتT1معاملةنعالمعاملتینهاتینزیادةنسبةو جمیع المعامالتعلىمعنویا1-میَكاغرام ه
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4.06والذي بلغ T3المعاملةفي الخضريللمجموعفالجاالوزن، كما لوحظ زیادة التتابععلىمنهمالكل

الوزنفقد لوحظ زیادةT8المعاملةأما ، 1-میَكاغرام ه3.96والتي بلغت T4تلتها معاملة 1-میَكاغرام ه
-میَكاغرام ه3.65تي بلغتالT9على المعاملة 1-میَكاغرام ه3.76والذي بلغفیها الخضريللمجموعالجاف

میَكاغرام 3.25اقل المعامالت في الوزن الجاف للمجموع الخضري والذي بلغ T2نباتات معاملة ، كما كانت1
.T1فضال عن التفوق لباقي المعامالت عن المعاملة 1-ه

والوزن المختلفة في ارتفاع النبات وعدد السیقان الهوائیة الرئیسة واألسمدةمعامالت تأثیر. 4جدول 
الجاف للمجموع الخضري

النبات رتفاعاالمعاملة
(سم )

عدد السیقان الھوائیة 
)1-(ساق  نبات

الوزن الجاف للمجموع 
)1ـ-نباتالخضري (غرام 

T1*للـ سمادیةالتوصیة أضافة الNوPوK61.234.6642.49

T1*للـ سمادیةالتوصیة أضافة الNوPوK57.004.2640.77

T2للـ سمادیةالتوصیة أضافة الNوK
Pللـ توصیة الونصف

63.335.6050.86

T3 مع التوصیة السمادیة لل أضافةNوK
بنسبة الحیوي لصلب(–السماد العضوي +

سم)15من وزن التربة لعمق 1.5%
62.705.5049.61

T4 معاملة أضافةT3 +)بالسماد رش
63.705.7054.57)الحیوي السائل–العضوي 

T5 معاملتيأضافةT2+ السماد العضوي–
الحیوي  الصلب

61.475.2043.38

T6 معاملة أضافةT2+65.675.7356.57رش

T7 معاملة أضافةT2+ السماد العضوي–
62.405.4347.15رش+ الحیوي  الصلب

T8 معاملة أضافةT2+62.035.2645.75تنقیع

T9 معاملة أضافةT1تنقیع +
2.670.240.24

1-هKكغم167و1-هPكغم 52و 1-هNكغم 220توصیة السمادیة للبطاطا كانت *ال

صفات النمو الخضري مثل ارتفاع إن لألسمدة العضویة والمعدنیة والحیویة المضافة دور ایجابي في نمو وتطور 
مغذیة من عناصر لما تحتویه النبات وعدد السیقان الهوائیة الرئیسة والوزن الجاف للمجموع الخضري 

كالنایتروجین والفسفور فضًال عن البوتاسیوم إذ تصبح جاهزة لالمتصاص بعد معدنتها في التربة بفعل األحیاء 
المجهریة وما لهذه العناصر من دور كونها تدخل في الكثیر من العملیات الحیویة والفسلجیة أو تحفز على القیام 

و تحفیز انقسام الخالیا واستطالتها وتركیب األغشیة الخلویة بها والتي لها عالقة بتصنیع الغذاء داخل النبات أ
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التي أظهرت اآلثار اإلیجابیة إلضافة )3(التي تؤدي إلى زیادة النمو الخضري للنبات وهذه النتائج تتفق مع نتائج 
األسمدة العضویة في تطور صفات النمو الخضري لنبات البطاطا.

لممتصة من المغذیات في النبات عند مرحلة النضجفي الكمیة االمعامالت المختلفةتأثیر
النتروجین
T5وT7حققت المعاملتینإذلنباتافيللنتروجینالممتصةالكمیةفيتأثیر معنويوجود1شكل بینی

1-میَكاغرام ه0.085و0.093، إذ بلغت أعلى قیم لنباتافيللنتروجینالممتصةالكمیةفيمعنویة زیادة 

الممتصةالكمیةفيزیادة كما لوحظ ،T1معاملةقیاسا بالتتابععلى%34.1و39.7لتتابع بزیادة قدرها على ا
0.074والتي بلغت T4تلتها معاملة 1-میَكاغرام ه0.078والذي بلغ T3في المعاملةلنباتافيللنتروجین

والتي لنباتافيللنتروجینالممتصةیةالكمفيT9على المعاملة T8المعاملةكما تفوقت ، 1-میَكاغرام ه
للنتروجین في الممتصةالكمیةلكل منهما على التتابع، كما كان اقل 1-میَكاغرام ه0.065و 0.068بلغت 

.1-میَكاغرام ه0.053والتي بلغت T2معاملة 

لنضجتأثیر معامالت األسمدة المختلفة في الكمیة الممتصة من المغذیات عند مرحلة ا.1شكل 
الفسفور

0.011بلغت إذالنباتفيللفسفورالممتصةالكمیةبإعطاء أعلى معنویاT5وT7المعاملتین تمیزت

للفسفورالممتصةالكمیةبقیاسا التتابععلى%50و54.5التتابع بزیادة قدرها على1-میَكاغرام ه0.010و
والتي النباتفيللفسفورالممتصةالكمیةفي T4لمعاملة على اT3المعاملة، تفوقت T1لمعاملة النباتفي

الكمیةفيكذلك لوحظ وجود زیادة ، )1(شكللكل منهما على التتابع1-میَكاغرام ه0.008و 0.009بلغت 
والتي بلغت T9تلتها معاملة 1-میَكاغرام ه0.007والتي بلغت T8المعاملةفي النباتفيللفسفورالممتصة
0.053والتي بلغت T2في معاملة النباتفيللفسفورممتصةكمیةكما كان اقل1-اغرام همیكَ 0.006

.T1فضال عن التفوق لباقي المعامالت عن المعاملة 1-میَكاغرام ه
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البوتاسیوم
الممتصةالكمیةفيتأثیرا معنویاالمختلفةاألسمدةمعامالتأوضحت نتائج التحلیل اإلحصائي إن ل

فيللبوتاسیومالممتصةالكمیةفيتفوقا معنویاT5و T7حققت معاملتي إذ،1شكلالنباتفيسیومللبوتا
لى ع1-میَكاغرام ه0.133و 0.140بلغت النباتفيللبوتاسیومالممتصةلكمیةلوأعطت أعلى قیم النبات

، كما لوحظ زیادة T1بمعاملةارنةالتتابع مقعلىمنهمالكل%47.3و50زیادة قدرها نسبةالتتابع ، وحققتا
T4تلتها معاملة 1-میَكاغرام ه0.120والذي بلغ T3المعاملةفي النباتفيللبوتاسیومالممتصةالكمیةفي

للبوتاسیومالممتصةالكمیةفيT9على المعاملة T8المعاملةكما تفوقت ، 1-میَكاغرام ه0.116والتي بلغت 
ممتصةكمیةلكل منهما على التتابع ، وبلغت اقل 1-میَكاغرام ه0.096و0.103والتي بلغت النباتفي

.T2في معاملة 1-میَكاغرام ه0.070النباتفيللبوتاسیوم
زیادةإلىیعزىأنیمكنالمختلفةاألسمدةإلضافة نتیجةالمغذیاتمنةالممتصالكمیة زیادةسببأن
الممتصةالكمیةثمومنالخضريالجزءإنتاجیةعلىانعكسوالذي)3دول (جالتربةفيالمغذیاتهذه جاهزیة 

والكیمیائیةالفیزیائیةالتربةخصائصفيدورالحیويالعضويالتسمیدلتأثیرأن،البطاطامحصولمن
مع) 2(جدول جیدةC:Nونسبةوخصوبیةكیمیائیةخصائصلهالمستعملالعضويالسمادأنإذوالخصوبیة

تزیدأخرىادوارلهاوالتيللفوسفاتوالمذیبةللنتروجینالمثبتةالمجهریةاألحیاءمنمختلفةأنواععلىائهاحتو 
العناصرامتصاصوزیادةخلبیاتموالالنمومنظماتإفرازخاللمنالتربةفيالمغذیةالعناصرجاهزیة
.)17(المختلفة

)1-حاصل الدرنات الكلي (میَكاغرام ه
T5وT7للمعاملتین الكليالحاصلكمیةمتوسطلرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود تأثیر معنوي أظه

1-میَكاغرام ه41.83و42.63فیهما الكليالحاصلكمیةمتوسطوبلغ جمیع المعامالتعلىمعنویا اتفوقت

، كما )2شكل (التتابععلى%31.1و32.3بلغتT1معاملةنعالمعاملتینهاتینزیادةنسبةعلى التتابع و 
39.23و40.13والتي بلغتالكليالحاصلكمیةمتوسطفيT4المعاملةعلىمعنویاT3المعاملةتفوقت 

والذي T8المعاملةفي الكليالحاصلكمیةمتوسطفي كذلك لوحظ وجود زیادة ، على التتابع 1-میَكاغرام ه
كمیةلمتوسط، كما بلغ اقل 1-میَكاغرام ه35.33ي بلغت والتT9معاملةتلتها 1-میَكاغرام ه37.86بلغ 

فضال عن التفوق لباقي المعامالت عن 1-میَكاغرام ه27.50والذي بلغ T2في معاملة الكليالحاصل
.1-میَكاغرام ه28.80والتي بلغت T1المعاملة 

الذياالیجابيودورها)3(جدول الجاهزة المغذیاتحالةتحسنإلىة الحاصلزیادفيالسببیعزى
والالنباتفيالجاریةالفسلجیةالعملیاتیرسفي وتأثیرهاللنباتالخضريالمجموعونشاطقوةزیادةفيتحدثه
النموتحسنعلىتساعدالتيالبروتیناتوتكوینالعضویةاألحماضوبناءالضوئيالتمثیلعملیةسیما

فيهایعتصنأماكنمنالغذائيالتمثیلنواتجنقلخاللمنتالدرنانموعلىانعكسوالذيللنباتالخضري
هذهأنالبطاطا لدرناتالكليالحاصلزیادةإلىأدىوالذيالدرناتفيخزنهاأماكنإلىالخضريالمجموع
.)1(ه ذكر مامعتتفقالنتائج
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حاصل الدرنات الكلي تأثیر معامالت األسمدة المختلفة في.2شكل 
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