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دراسة استخدام أنواع مختلفة من األسمدة في تحسين بعض خصائص التربة في تكريت
هالة ارشد علي

قسم علوم الحياة  ،كلية العلوم  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق
h.alraes779@yahoo.com

الملخص

تضمنت الدراسة تأثير استخدام انواع مختلفة من االسممدة يمب ضعمل الخمواك الكيمياويمة للترضمة وانتاجيمة نضمات الضاميمام ومعمت المعماممت ويمق ت مميم
القطاعات العشوائية  R.C.B.D.ضثمثة مكررات ضاستخدام سماد االضقار والدواجن وا لحمأه المعالجة ح ارريا حيث اضيفت ثمث مستويات
) (40, 20, 10طممن /هكتممار مقارنممة ضاألسمممدة المعدنيممة والمسممتخدمة ضمسممتويات مختلفممة ()115+115+115+150),(230+230+230+300
 ),(460+460+460+600كيلو/هكتممار و ادى ال ممن انخفممال الم ممادة العضمموية ي ممب الترض ممة ا ضل مت  2.53%مقارن ممة ضاألسمممدة العض مموية وارتف مماع
مستوى الفسفور والضوتاسيوم مييما تفوقت الحمأة المعالجة ح ارريا عند المستوى 40طن  /هكتار علن ضقية االسممدة يمب ميمادة محتموى الترضمة ممن الممادة
العضوية والفسفور والضوتاسيوم وك لك ادى الن ميادة كمية الكلوروييل يب نضات الضاميا وضل ت  3.52مل م/غرامم
عنممد المقارنممة ضممين االسمممدة العضمموية والمعدنيممة مممن حيممث التممأثير يممب محتمموى الترضممة يممب كممل مممن النتممروجين الكلممب والفسممفور والضوتاسمميوم يممان الحمممأة
المعالجة قد حققت تأثير مقارب للتأثير ال ي حققه التسميد المعدنب ضمستوياته المختلفةم

المقدمة

ان االي م مراط يم ممب اسم ممتخدام االسم مممدة الكيميائيم ممة ي م م دي الم ممن ميم ممادة نسم ممضة

 -1المحايظم ممة علم ممن الضيئم ممة وتخلم ممك مم ممن الحمم ممأة التم ممب تعتضم ممر احم ممدى

االم م ممما ي م ممب الترض م ممة وتف م مماقم مش م مماكل التل م مموث الضيئ م ممب لم م م ا ا م ممض م م ممن

ملوثممات الترضممة واسممتخدامسا يممب التسممميد العضمموي وعممدم ميممادة العنا ممر

الضروري الضحث عن ضدائل نظيفة ضيئيما ورخي مة ممن شمأنسا تسماعد يمب

الملوثة للترضة والنضات

تحسممين ظممروت الترضممة وخ ائ ممسا الكيميائيممة والفيميائيممة مثممل االسمممدة

 -2اعتماد الممارعين علن التسميد الكيميائب كأسماي ضمرغم ممن ارتفماع

العضوية] [1ل لك ظسرت دعوات عالميمة تطالمب ضمالتخلب عمن اسمتخدام

تكاليت التسميد الكيميائب و مسملين التسمميد العضموي ضشمكل جمئمب او

المم مواد الكيميائي ممة ي ممب الم ارع ممة وقم ممد ماد االهتم ممام ح ممديثا ضنوعي ممة ال م م ا

كلممب علممن ال مرغم مممن انخفممال تكاليفممه وخا ممة الحمممأة المعالجممةم مممما

وسممممته مممن الملوثممات خا ممة ضعممد تفمماقم ظمماهرة تلمموث ال م ائب واالترضممة

ادى الن انخفال واض يب مستوى عضوية الترضة وانتاجيتسا

المواد وطرائق العمل

ضضقايمما االسمممدة والمضيممدات الكيميائيممة ا ت م ثر المممادة العضمموية يممب كايممة
خ ممائك الترض مة الضيولوجيممة والفيميائيممة والكيميائيممة وتع مد م ممد ار رئيسمميا

 -1موقع اجراء البحث

للنت ممروجين ييس مما] [2وتش ممكل االس مممدة العض مموية عل ممن اخ ممتمت انواعس مما

نف م ت التجرضممة يممب ا ممك حجممم ( 12ك ممم) خمممل الموسممم الم ارعممب

واشكالسا م د ار مسما للممادة العضموية يمب الترضمة ( )SOMوهمب ليسمت

ال يفب  2014يب قسم علوم الحياة /كلية العلموم يمب ترضمة رمليمة طينيمة

م در مضاشمر وغيمر مضاشمر للعديمد ممن العنا مر ال ائيمة التمب يتطلضسما

والمضممين خ ائ ممسا يممب جممدول رقممم( )1لمعريممة تممأثير اسممتخدام األسمممدة

النضممات يحسممب وانممما محسممنا لمجمممل خ ممائك الترضممة ] [3وللمحايظممة

العض مموية والس ممماد المع ممدنب عل ممن ضع ممل خ ممائك الترض ممة م ا نفم م ت

علم ممن مسم ممتوى ممئم ممم مم ممن المم ممادة العضم مموية يم ممب الترضم ممة يتطلم ممب االمم ممر

التجرضة ضتاريخ  2014/3/9ول اية  2014/5/9ويق الت مميم العشموائب

إضممايات مناسممضة ودوريممة مممن الم مواد العضمموية للترضممة اممما ضشممكل ضقايمما او

الكامل  R C B Dوضواقع ثمث مكمررات والمح مول المممروع يمب ترضمة

مخلفممات نضاتيممة او كومضممو سممت او روث حي موانب او حمممأه او م ممي مممن

التجرضة هب الضاميا Ablemoschus a Sculentusl Moench

هم م ه المم مواد ألج ممل تحقي ممق انت ممام م ارع ممب مناس ممب خ و مما ي ممب نظ ممام

 -2المعامالت المستخدمة في التسميد العضوي

المج ممال الم ارع ممب يس ممو موض مموع ل مميي ضالح ممديث ا ان الكثي ممر م ممن دول

 سماد االضقار

W

 سماد الدواجن

P

المراعة العضوية  [5,4] Organic farmingاما اسمتعمال الحممأة يمب

 -Aانواع األسمدة المستخدمة

العممالم منسمما الواليممات المتحممدة االمريكيممة والممدول االوروضيممة قممد اسممتخدمتسا
لكونسا تحايظ علن نسجه الترضة وتممود الترضمة ضالممادة العضموية وم مدر

 حمممأه معالجممة ح ارريمما ضاسممتخدام ( Thermal rotary dryer

الفوس ممفات والم م م يات االساس ممية ] [6وان اس ممتعمال الحم ممأة ي ممب الم ارع ممة

)S( )techniques

يم م دي ال ممن مي ممادة تركي ممم العنا ممر الكض ممرى والثقيل ممة ي ممب الترض ممة وان هم م ه

 سماد معدنب

العنا ممر الثقيلممة عنا ممر سممامه لإلنسممان والحي موان و لممك عنممد وجودهمما

M

حيمث اضميت النتمروجين علمن شمكل يوريما ( )N 46%والفسمفور علمن

ضكميات كضيره ][7م

شمكل سوضريوسمفات ثمثمب ( )P2O5 46%والضوتاسميوم ()K2O 50 %
][8
 -Bالتراكيم المستخدمة

وتكمن اهمية الضحث

5

مجلة تكريت للعلوم الصرفة2015 ) 3( 20 ،

ISSN:1813 – 1662

 10طن /هكتار

 -cاالسمدة العضوية

 20طن /هكتار

 تقدير  pHاالي السيدروجين

[14] 5:1

 40طن/هكتار

 تقدير التو يل الكسرضائب

5:1

( )Zeroطن/هكتار (معاملة السيطرة)

 تقدير المادة العضوية ][10

 التسميد المعدنب

 تقدير النتروجين الكلب ][11

 تركيم منخفل (115+115+150 Kg/h )N+P2O5+K2O

 تقدير الفسفور الكلب ][12

 تركيم متوسط (230+230+300 Kg/h )N+P2O5+K2O

 تقدير الكالسيوم والم نميوم ][13

 تركيم مرتفع (460+460+600 Kg/h )N+P2O5+K2O

قورن ممت المتوس ممطات حس ممب اختض ممار دنك ممن متع ممدد الح ممدود عن ممد مس ممتوى

اضمميفت االسمممدة العضمموية المضممين خ ائ ممسا حسممب جممدول ( )2اثنمما
اعداد الترضة ديعة واحدة قضل المراعة ضيوم وتم مراعة ضم ور الضاميما

معنوي م ممه

منت

5%واس م ممتعمل الضرن م ممام

االح ائب للضيانات ()P=0.5م

الضت م ار وضعممد  60يمموم مممن الم ارعممة اخ م ت ثمثممة نضاتممات مممن كممل وحممدة

جدول رقم ( )1مواصفات التربة المستخدمة في الدراسة

تجريضية واجريت عليسا الدراسة وقد شملت ال فات التالية
 -aالنضات
قياي كمية الكلوروييل الكلب  mg/gنسي ورقب ][9
 -bالترضة قضل المراعة وضعدها
 تقدير المادة العضوية [10] OM %
 تقدير النتروجين الكلب [11] N %
 تقدير الفسفور ][12
 تقمدير الضوتاسميوم ضعمد هضمم العينمة ضاسممتخدام Flamphotometer
][13م

السماد

الصفة

الوحدة

القيمة

pH
EC
P
N
OM
CaCo3
K
Silt
Clay
Sand

ds ̸ cm
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg

7.6
3.7
14.3
30.9
12.37
220
28
198
339
462

جدول رقم ( )2الخصائص الكيميائية والفيزيائية لالسمدة العضوية المستخدمة
k
N
P
OC
OM
EC
pH
6.4

ds ̸ cm
12.63

%
31.65

%
16.44

1.65

سماد الدواجن ()P

6.7

10.52

54.54

32.02

3.01

3.02

سماد الحمأة المعالجة ()S

7.5

17.45

5.25

3.1

3.50

1.2

سماد األبقار ()W

( 2002 )SASي م ممب التحلي م ممل

النتائج والمناقشة

Ca

Mg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

1.54

0.46
0.90
0.86

mg/kg

%
1.65

1.03
3.98

2.42

1.2

2.53

المسممتوى ضميممادة المممادة العضممويه ا ضل م ( )2.98%, 3.170%علممن
التتم مماضع ولم مموحظ ايض م مما وجم ممود ي م ممروق معنويم ممة ض م ممين االسم مممدة العض م مموية

 -1محتوى التربة من المادة العضوية SOM%

والمعدنيم ممة ا تفوقم ممت العضم مموية علم ممن ميم ممادة محتم مموى  OMيم ممب الترضم ممة

اشارت النتائ الن تضاين تاثير المعاممت المستخدمة يمب محتموى الترضمة

ض مماختمت المس ممتويات المس ممتخدمة ول ممم يحق ممق المس ممتوى  10طن/هكتم مار

مممن المممادة العضمموية ( Soil organic matter )SOMو لممك تضعمما

ميممادة عاليممة مقارنممة ضالمسممتوى  40 ,20طممن /هكت مار لعممموم االسمممدةم

للم ممدر الس مممادي والمس ممتوى المس ممتخدم ي ممب الش ممكل ( )1ل مموحظ وج ممود

وتتوايق ه ه النتائ مع كل من ][16,15م ان اضماية االسممدة المعدنيمة

ي ممروق معنوي ممة عن ممد مس ممتوى ( )P=0.5ض ممين انم مواع االس مممدة المس ممتخدمة

يمكن ان تشجع علن ميادة تمعدن المادة العضوية يمب الترضمة ممن خممل

حيممث تفوقممت معنويمما كايممة معمماممت التسممميد العضمموي والمعممدنب علممن

تشجيع النشاط الحيوي ,مما ي دي المن انخفمال يمب محتواهما ممن الممادة

معاملم م ممة السم م مميطرة وتفوقم م ممت معاملم م ممة الحمم م ممأة المعالجم م ممة ( )Sعنم م ممد 40

العضمموية الم م ي يمك ممن ان يس مماهم م ممع م ممرور ال ممممن ي ممب ت ممدهور الترض ممة

طن/هكت م مار علم ممن كايم ممة معم مماممت التسم ممميد المسم ممتخدمة ا ضل م م معم ممدل

][17م

( )3.173 %اما ضالنسمضة للسمماد ( )Pالمدواجن و()Wلألضقمار عنمد نفمي
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شكل ( )1تاثير استخدام األسمدة على محتوى التربة من المادة العضوية
مثممل السممماد المعممدنب وقممد يعمممى لممك الممن احت موا الحمممأة علممن كميممات

 -2محتوى التربة من النتروجين الكلي N%

يض م ممين الش م ممكل ( )2ال م ممن ع م ممدم وج م ممود ي م ممروق معنوي م ممة ض م ممين المع م مماممت

الضمماي ضسمما مممن عن ممر النتممروجين وال م ي يتحممرر نتيجممة تحلممل ومعدنممة

المسمتخدمة ضمختلممت مسممتوياتسا ا حققممت كمل االسمممدة المسممتخدمة ميممادة

المممادة العضمموية المضمماية الممن الترضممه مم وتتوايممق هم ه النتممائ مممع نتممائ
الت ممب ح ممل عليس مما ]18

معنويممة يممب مسممتوى النتممروجين الكلممب الموجممود يممب الترضممة ووجممود يممروق

 [19,ويمك ممن ضش ممكل ع ممام وض ممع االس مممدة

العضمموية مممن حيممث التمماثير يممب محتمموى الترضممة مممن النتممروجين الكلممب يممب

معنويممة ممما ضممين االسمممدة المعدنيممة ومعاملممة السمميطرة وقممد حقممق المسممتوى
الثالمث ( 40طن/هكتمار) اعلممن معمدل ا ضلم ( )0.179%عنمد اسممتخدام

المتوالية التاليةم

(( )Sحمممأه معالجممة) حيممث نغنممت االسمممدة العضمموية الترضممة ضممالنتروجين

سم م م م ممماد الحمم م م م ممأة المعالجم م م م ممة ق سم م م م ممماد االضقم م م م ممار ق سم م م م ممماد الم م م م ممدواجن

شكل ( )2تأثير األسمدة على محتوى التربة من النتروجين الكلي
 -3محتوى التربة من الفسفور الكلي من سماد االبقار

 mg/kgعنممد اسممتخدام ا  40طن/هكت مار لسممماد ( )Pالممدواجن يليممه كممل

يمحممظ يممب الشممكل ( )3ان محتمموى الترضممة مممن الفسممفور الكلممب قممد ارتفممع

الحم ممأة المعالج ممة ( mg/kg )116.50ث ممم س ممماد االضق ممار ( (Wووج ممود

عموما مع ميادة المستويات المستخدمة ممن االسممدة العضموية كايمة وقمد

يممروق معنويممة ممما ضممين معمماممت االسمممدة ومعاملممة السمميطرة وقممد تفاوتممت

اش ممارت نت ممائ التحلي ممل االح ممائب ال ممن وج ممود ي ممروق معنوي ممة م مما ض ممين

المسممتويات المسممتخدمة ضتأثيرهمما علممن كميممة الفسممفور يممب الترضممة وان اقممل
معممدل للفسممفور الكلممب يممب الترضممة قممد ضل م ( mg/kg )81.05عنممد 10

مس ممتويات االس مممدة العض مموية ا ضلم م اعل ممن مع ممدل للفس ممفور ()117.74
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طن/هكتار لسماد الحمأة المعالجة وهو اعلن من معاملمة السميطرة ولمدى

المضاشممر للمممادة العضممويه م ممن خمممل خفممل االي السيممدروجينب للترض ممه

المقارنة ضين االسمدة العضموية المسمتخدمة نجمد ان تمأثير سمماد المدواجن

مممما ي م دي الممن حفممظ كميممة الفسممفور الجمماهم وتثضيتممه يممب الترضممة وميممادة

يممب محتمموى الترضممة مممن الفسممفور كممان اكثممر وضمموحا مممن تممأثير االسمممدة

جاهميت ممه ألط ممول م ممدة م ممن عم ممر النض ممات مقارن ممة م ممع االس مممدة المعدني ممة

العضمموية االخممرى المسممتخدمة و لممك ضس ممضب غنممن ه م ا السممماد ضعن ممر

لوح ممدها] [21م ام مما ] [22ق ممد وج ممد ان الفس ممفور ي ممب الترض ممة حق ممق مي ممادة

الفسممفور وتفوقممه علممن السممماد المعممدنب وه م ا يتوايممق مممع ممما ك مره ][20

معنويمة ضفعمل اضمماية االسممدة الحيوانيممة وضلم  15.9 , 15.8مل م/ك ممم

وان الحم ممأة تحت مموي عل ممن كمي ممه ال ض مماي ضس مما م ممن الفس ممفور اض مماية ال ممن

عند استعمال التركيم  10 , 8طن/هكتارم

معدنم ممة الفسم ممفور وتحويلم ممه الم ممن يسم ممفور جم مماهم للنضم ممات وان االثم ممر غيم ممر

شكل ( )3تأثير األسمدة على محتوى التربة من الفسفور الكلي
المسممتوى  10طن/هكتممار وهممو اعلممن مممن معممدل الضوتاسمميوم الموجممود يممب

 -4محتوى التربة من البوتاسيوم

ترضم ممة معاملم ممة السم مميطرةم وه م م ا مااكم ممده ] [23ميم ممادة محتم مموى الترضم ممة مم ممن

ي ممضن الش ممكل ( )4ت ممأثير المع مماممت المس ممتخدمة ي ممب محت مموى الترض ممة م ممن

الضوتاسيوم عند استخدام سماد االضقار يب تجرضة علمن مح مول الضطاطما

الضوتاسيوم ا اشار التحليل االح ائب الن وجود يروق معنويمه مما ضمين
معاممت االسمدة ومعاملة السميطرة وان محتموى الترضمة ممن الضوتاسميوم

ولقد اختلت تماثير المعماممت السممادية العضموية يمب محتموى الترضمة ممن

قممد ارتفممع مممع ميممادة المسممتوى المسممتخدم مممن االسمممدة وخا ممة العضمموية

الضوتاسمميوم تضعمما للنمموع والمسممتوى السمممادي وتتوايممق ه م ه النتممائ مممع ممما

منسا ا ضل اعلن معدل عنمد المسمتوى  40طن/هكتمار mg/kg 633.3

تو ل اليه ][24م

عن ممد اس ممتخدام س ممماد االضق ممار ( )Wو س ممجل اق ممل مع ممدل عن ممد اس ممتخدام

شكل ( )4تأثير األسمدة على محتوى التربة من البوتاسيوم
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معدل الكلوروييل يمب معاملمة السميطرة ا ضلم  mg/g 2.55نسمي ورقمب

 -5تأثير اضافة االسمدة على محتوى الكلوروفيل في نبات الباميا

ان اضم مماية السم ممماد العضم مموي ادى الم ممن ميم ممادة يم ممب جاهميم ممة العنا م ممر

واظس ممرت النت ممائ ان المس ممتويات المس ممتخدمة تختل ممت ي ممب تأثيره مما عل ممن

الم ي ممة للنضات ممات ك ممالنتروجين والفس ممفور والضوتاس مميوم الض ممروري لتركي ممب

كمية الكلوروييل وان كان ه ا التأثير ضتقمارب ضالنسمضة لألسممدة العضموية
ومسمتوياتسا  40 , 20 , 10طن/هكتمار ويماثمل تمأثير االسممدة المعدنيمة

جميئممة الكلوروييممل االساسممية لعمليممة الضنمما الضمموئب والتممب تممنعكي علممن

تممأثير االسمممدة العضمموية للمسممتوياتسا المختلفممة ضميممادة معممدل الكلوروييممل

مجم ممل الفعالي ممات الحيوي ممة ي ممب النض ممات ضم مما ي ممب ل ممك تك مموين الضروتين ممات
والنشم ممويات ] [25وه م م ا مم مما ضينم ممه الشم ممكل ( )5يعنم ممد اسم ممتخدام االسم مممدة

يب الضاميا مقارنة ضمعاملة السيطرةم إ يساهم دخول الفسمفور يمب تركيمب

العضم مموية والمعدنيم ممة ضمختلم ممت مسم ممتوياتسا ادى الم ممن ميم ممادة معنويم ممة يم ممب

المرايق م ممات االنميمي م ممة  NAPH2, NADthوالت م ممب لس م مما دور كضي م ممر ي م ممب

محت مموى النض ممات (الضامي مما( م ممن الكلورويي ممل واوض ممحت النت ممائ ال ممن ع ممدم

عملية االكسدة واالختمال التب تحدث يمب عمليمة التركيمب الضموئب وهم ا

وجممود يممروق معنويممة ممما ضممين االسمممدة المسممتخدمة اال ان هنمماك يممروق

يسمماهم يممب ميممادة الم مواد ال ائيممة يممب النضممات وال م ي يم دي الممن ميممادة يممب

معنويممة ممما ضممين محتمموى النضممات مممن الكلوروييممل يممب معمماممت االسمممدة

م ممفات النمم ممو الخضم ممري] [26حيم ممث تعمم ممل االسم مممدة العضم مموية علم ممن
تحسممين

المسممتخدمة ضمماختمت المسممتويات المسممتخدمة يممب التجرضممة ا ضل م اعلممن

ممفات الترضممة الكيميائيممة والفيميائيممة مممما يسممسل حركممة الج م ور

واعطا نمو خضري جيد ويساهم يمب ميمادة انتمام المح مول ] [27وقمد

معممدل للكلوروييممل ( mg/g )3.25نسممي ورقممب عنممد اسممتخدام المسممتوى
الثال ممث ( 40طن/هكت ممار( لس ممماد الحم ممأة المعالج ممة ( )Sوان اق ممل مع ممدل

اسم ممتنت ] [28الم ممن ميم ممادة يم ممب حا م ممل مح م ممول القم م م عنم ممد اضم مماية

للكلوروييل عند استخدام المستوى االول للسمماد المعمدنب وهمو اعلمن ممن

مخلفات عضوية مختلفة الن الترضةم

شكل ( )5تاثير األسمدة على الكلوروفيل في نبات الباميا

االستنتاجات

 -4ارتفاع محتوى الكلوروييل لنضمات الضاميما ضاسمتخدام مسمتويات مختلفمة
من االسمدة العضوية والمعدنيةم

 -1امداد محتمموى الترضممة مممن المممادة العضمموية والنتممروجين الكلممب ضتممأثير

 -5امكانيمة احمممل االسمممدة العضمموية (الحممأة المعالجممة ,سممماد االضقممار,

االسمدة العضوية ضشكل عام والحمأة المعالجة ضشكل خاكم

سماد المدواجن) جمئيما وكليما مكمان االسممدة المعدنيمة كم مدر يم من اهمم

 -2ادى التسممميد العضمموي وخا ممة سممماد الممدواجن  40طن/هكتممار الممن

المتطلضممات ال ائيممة نوعمما وكممما للنضممات اضمماية الممن تاثيرهمما االيجمماضب يممب

ميادة محتوى الترضة من الفسفورم

مجم ممل خ ممائك الترض ممة مم مما ي هلس مما ان تلع ممب دور اساس ممب ي ممب نظ ممام

 -3امدياد محتوى الترضة من الضوتاسيوم عند اسمتخدام االسممدة العضموية

المراعة العضويةم

ضمختلت مستوياتسام
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The usage of different fertilizer type in same soil character ization
improvements in Tikrit
Halla Arshad Ali
Department of Biology, College of Science University of Tikrit, Tikrit , Iraq

Abstract
This study included the effected of using different types of organic fertilizer in some soil chemical
characterization productivity of okra plant. The experiment were designed according (R.C.B.D), with three
replicates by using fertilizers remnants of cows and poultry, sludge were used. Three levels(10,20,40)
ton/hectare were used in comparison with different levels of mineral fertilizer (150+115+115), (230+230+300),
(460+460+600) Kg/hectare .This treatment resulted in reduction of soil organic materials, which approached
2.53% as compared with organic fertilizers and increased, phosphorus and potassium levels. While the sludge
treatment increased organic material ,phosphorus and potassium over 40 ton/hectare, as well as in an increase in
the plant chlorophil contents. This increase was approximately 3.52mg/g. In overall comparison between the
various fertilizers, the sludge produced equal effect with the different mineral fertilizers levels.
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