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اجريت تجربة حقلية لمحصول فستق الحقل لمعرفة استجابة النبات لمستويات مختلفة من السماد الفوسفاتي والعضوي وتاثيرھا في بعض
الصفات المورفولوجية ) طول النبات والمساحة الورقية وعدد االفرع والوزن الجاف للمجموع الخضري ( وبعض الصفات الفسيولوجية )كلوروفيل
اوضحت النتائج حصول استجابة معنوية لفستق الحقل عند تسميده بمستويات. (  والكلوروفيل الكلي والكاربوھيدرات والبروتينات في االوراقb,a
كذلك اظھرت الصفات الفسيولوجية،ھـ ولجميع الصفات المدروسة/p  كغم٨٠مختلفة من السماد الفوسفاتي وافضل استجابة تحققت عند تسميده بـ
للنبات استجابة معنوية عند تسميدھا بمستويات مختلفة من السماد العضوي )مخلفات االغنام واالبقار( وافضل استجابة تحققت عند تسميد النباتات بـ
ھـ من مخلفات االغنام واالبقار واوضحت النتائج ان التسميد بمخلفات االغنام اعطى افضل استجابة لجميع الصفات المدروسة واعطت/ طن٤٠
ھـ مع/p  كغم٨٠) توليفة السماد الفوسفاتي مع السماد العضوي استجابة معنوية ايضا ولجميع الصفات المدروسة وكان افضل مستوى تداخل ھو
ھـ من السماد العضوي( ان التداخل بين السماد الفوسفاتي ومخلفات االغنام اعطى استجابة افضل لصفات فستق الحقل من التداخل مع/ طن٤٠
. مخلفات االبقار ولجميع الصفات المدروسة
ھـ من مخلفات/ طن٤٠ ھـ متداخلة مع/p  كغم٨٠ من ھذا نستنتج ان افضل توليفة سمادية لفستق الحقل ليعطي افضل انتاجية ھو تسميده بمعدل
. االغنام
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Abstract:
Afield study was carried out on peanuts to determine its response to different levels of phosphate and animal
manure in terms of some morphological (plant length number of branches ,leaf area,dry weight of the vegetative
group )and physiological characterics such as (leaves content of chlorophyll a,b and total chlorophyll and
carbohydrates and soluble protein in leaves). The results have shown significant response of peanuts when
fertilized with different levels of phosphates .The best response was achieved with 40kg p/ha of phosphates for
all studies properties.Also peanuts showed significant response when fertilized with different levels of animal
manure (sheep and cow wastes).
The best response was achieved with 40kg p/ha of sheep and cow manure. Results have shown sheep wastes
manure gave the best response for all studies properties. Mixing organic with phosphates gave significant
response for all studies properties . The best of interaction was 80 kg p/ha with 40 ton/ha of organic manure.
The interaction between phosphates and sheep wastes gave the best response for peanuts properties than
interaction with cow wastes for all studies properties. It can be concluded that the best suitable ratio for peanuts
to gave the best production characteristic to be fertilized with 80 kg p/ha with 40 ton/ha of sheep wastes.

١

تأثير السماد الفوسفاتي )(DAP

عبد الجليل وآخرون

المـقـدمـة:

المواد وطرائق العمل:

فستق الحقل  Arachis hypogaea L.من
المحاصيل الزيتية الصناعية المھمة ،وھو من العائلة
البقولية  Leguminosaeيزرع لغرض إنتاج الزيت
بالدرجة الرئيسية ،إذ تصل نسبة الزيت في بذوره إلى
أكثر من  %٥٠فضال عن احتواءھا على نسبة عالية من
البروتين تصل إلى أكثر من  %٢٥والكاربوھيدرات
 ، %١٢كما يستھلك مباشرة بعد تحميصه ويستخدم في
صناعة الحلويات والزبدة النباتية ويمتاز زيت فستق
الحقل بنوعيته الجيدة وارتفاع نسبة األحماض الدھنية غير
المشبعة إلى األحمـــاض الـــدھنية المشبعة ،لـــذا يفضل
في التغــــذية لتقليل نسبة الكـــولسترول في الدم
). (1974،Young et al
أن إضافة سماد الفوسفات إلى محصول فستق الحقل
يحسن من نمـو المحصول على العموم  ،فقد حصل كل
من )  Chavanو  ( 1983، Kalraعلى زيادة خطية
في عدد القرنات وحاصل النبات ووزن البذرة وكذلك
زيادة معدل نسبة التصافي عند استخدام الجرعة السمادية
 ٧٥كغم /P2O5ھكتار فضال عن إن نسبة الزيت تتزايد
معنويا بزيادة الفسفور المضاف  ،وأن التسميد بالفسفور
ألكثر من  ٩٠كغم  /P2O5ھكتار يزيد من حاصل المادة
الجافة معنويا .
يعتبر السماد العضوي أحد العوامل المھمة والفعالة
في التأثير على جاھزية الفسفور للنبات لما لھذا السماد من
خصائص كثيرة تؤثر بھا على فسفور التربة أو الفسفور
المضاف  ،حيث ينتج عن تحلل المادة العضوية كمية من
غاز ثاني اوكسيد الكربون الذي يذوب في الماء مكونا
حامض الكاربونيك وھذا يعمل على إذابة بعض المركبات
الفوسفاتية المترسبة وبعض المعادن األولية فيحرر
الفسفور منھا ) ،(1975،Tisdal and Nelsonوأشار
ھذان الباحثين إلى إن تحلل المادة العضوية ينتج عنھا
كثير من أألحماض العضوية التي تعمل على إذابة بعض
المركبات الفوسفاتية المترسبة فتحرر الفسفور منھا  ،كما
أنھا تقوم بخفض تفاعل التربة ) ( PHولو بدرجة محدودة
في الترب القاعدية فتزيد من جاھزية الفسفور فيھا ،
فضال عن إن المادة العضوية تعمل على زيادة الفسفور
بالتربة بصورة غير مباشرة وذلك عن طريق تحسينھا
لخواص التربة الفيزياوية أو زيادة سعتھا التبادلية وكذلك
تنشيط أألحياء الدقيقة فيھا .
ولكون محصول فستق الحقل من المحاصيل النادرة
التي تكون حاصلھا تحت سطح ألتربة  ،يصبح من
أألھمية تجھيز التربة بالسماد العضوي لتسھيل دخول
المھاميز فيھا  ،عالوة على أن المادة العضوية تعد من
أھم العوامل المتغيرة والتي يمكن التأثير بھا على جاھزية
الفسفور من السماد الفوسفاتي المضاف معھا  ،وعليه
أجريت ھذه الدراسة بھدف :

نفذت تجربة حقلية في احد الحقول الزراعية على الضفة
اليمنى لنھر الفرات في مدينة الرمادي حيث اختير حقل
زراعي ذو تربة مزيجه .حرث الحقل حراثة متعامدة
بالمحراث المطرحي القالب و تم التنعيم بالمحراث ذي
االمشاط النابضية .قسم الحقل يدويا الى الواح تجريبية
بطول ٣م وعرض ٢م .اخذت كمية مناسبة من تربة
الحقل وبصورة عشوائية واجريت عليھا التحليالت
الفيزيائية والكيميائية كما في )جدول. (١-استخدم السماد
الكيمياوي الفوسفاتي وبثالث مستويات ھي )(٨٠,٤٠,٠
كغم /pھـ تمت اظافته نثرا في الوحدات التجريبية ومزج
مع التربة السطحية مزجا جيدا قبل الزراعة  .اما السماد
العضوي فقد استخدم نوعان من المخلفات العضوية
المتحلله ھما مخلفات االغنام واالبقار وباربعة مستويات
) (٤٠,٣٠,٢٠,٠طن /ھكتار  .تم تحليل المخلفات
العضوية كيميـــائيا بعمل مستخلـــص  ١:٥كما في
)جدول . (٢-
تضمنت التجربة نوعين من السماد العضوي
)سماداالغنام وسماد االبقار( وضعت كالواح رئيسية
ومستوياتھا االربعة)(٤٠,٣٠,٢٠,٠طن/ھكتار وضعت
كالواح ثانوية اما مستويات السماد الفوسفاتي )(٨٠,٤٠,٠
كغم /pھـ وضعت كالواح تحت الثانوية .وضعت ھذه
المتغيرات ) (٣*٤*٢حسب ترتيب االلواح المنشقة –
المنشقة في تصميم القطاعات العشوائية الكاملة وبثالثة
مكررات.
استخدم الصنف المحلي لفستق الحقل الذي يتميز
بنمو شبه قائم وتمت زراعته بنظام الزراعة المبتلة في
االول من نيسان  ٢٠٠٦حيث رويت االلواح قبل الزراعة
وتركت  ٣-٢يوم لتجف لدرجة مناسبة،زرعت البذور
بواقع بذرتين في كل جوره وبمسافات زراعية
) (٢٠*١٠٠سم وبخطوط داخل االلواح .
اعطيت الرية االولى بعد ثالثة ايام من االنبات وھي
رية خفيفة،ثم االرواء بماء النھر وحسب حاجة النباتات .
اجرت عملية ازالة االدغال والمكافحة لجميع المعامالت
بصورة متساوية .

-١الصفـات المورفولوجـــية :
معدل اطوال وعدد األفرع للنباتات :
تم حساب معدل اطوال وعدد االفرع للنباتات حيث
أخذت  ٥نباتات من النباتات التي تم قلعھا عند الحصاد
وقيست أطوال وعدد التفرعات في كل منھا .

معدل المساحة الورقية ) سم /٢نبات (:
تم قياس المساحة الورقية اذ تم رسم او طباعة أوراق
من موقع محدد في نباتات المعامالت على أوراق بيانيه
ومن ثم االستفادة من عدد المربعات الكاملة والمنقوصة
التي تشغلھا صوره الورقة في حساب مساحتھا مستخدمين
القانون اآلتي ) ...السعدي ( ٢٠٠٤ ،

معرفة أھمية السماد العضوي المضاف بنوعيه وبتداخله
مع السماد الفوسفاتي المضاف وتأثيرھما في بعض
الصفات المورفولوجية والفسيولوجوية لنبات فستق
الحقل .

)مساحه الورقة =عدد المربعات الكاملة  +عدد المربعات
المنقوصة\ (٢

٢
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 PHالتربة

٧.٨٨
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٠.٠٧٩
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االيونات الذائبة

مفصوالت التربة )(%
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١٦.٣
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٦.١
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__

الصوديوم

٥.٣

الكلور

٨.٧

الكبريتات

٩.٣

البيكاربونات

٥.٢

الرمل

٦٥

الغرين

٧

الطين

٢٨
رملية طينية مزيجيه

النسجة

Sandy clay loam
كانت األرض مزروعة بمحصول الشعير

حالة األرض قبل الزراعة بمحصول فستق الحقل

الكامل للكلوروفيل  ،تم التخلص من الشوائب باستخدام
الطرد المركزي ،وبعدھا اخذ الراشح وتمت قراءة
االمتصاصية على األطوال الموجية
) (652nm,645nm,663nmوتم حساب كمية
الكلوروفيل  aو bوالكلوروفيل الكلي باستخدام المعادالت
اآلتية )...داود. (٢٠٠٦،

معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري:
تم حساب الوزن الجاف للمجموع الخضري لخمس ة
نباتات من كل معاملة عند الحصاد  ،وذلك بقطع النبات
من منطقة اتصال النبات بسطح التربة وتجفيفه باستخدام
الفرن الكھربائي بدرجة حرارة ٦٥ه م ولمدة  ٤٨ساعة
كمرحل ة أولي ة ث م جففت على درج ة  ١٠٥هم لمدة ثالث
ساعات وقد تم قياس الوزن الجاف للمجموع الخضري
في نھاية التجفيف باستخدام الميزان الحساس .

)1- mg chlorophyll a/g Tissue=[12.7(D663]2.69(D645)]×V./[1000×Wt
)2- mg chlorophyll b/g Tissue=[22.9(D645]4.68(D663)]× V./[1000×Wt
3-mg Total chlorophyll/g
×])Tissue=[20.2(D645)+8.02(D663
]V./[1000×Wt
4- mg Total chlorophyll/g

 -٢الصفــات الفســـيولوجيـــة :
معدل محتوى االوراق من الكلوروفيل :
تم تقدير الكلوروفيل في األوراق الطرية الخضراء بأخذ
وزن معين من الورقة النباتية المحددة الموقع في
جمــــــــــيع النماذج  ،وتم استخــالص كـــلوروفيــل a
و bوالكلــــــوروفيل الكــلي حسب طـــــريقـــــة )
 (1971،Witham etalباستخدام األسيتون )(%٨٠
كمذيب  ،سحقت الورقة النباتية سريعا في األسيتون في
جفنه خزفية  ،وكررت العملية لضمان االستخالص

]Tissue=[(D652)×1000/34.5]× V./[1000×Wt

حيث أن  :Wt :الوزن الطري للورقة النباتية
 :Vحجم األسيتون
 :Dقراءة الكثافة الضوئية

٣
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جدول:٢-التحليل الكيمياوي للمخلفات العضوية

نتيجة التحليل
نـــــــوع التحــــــــــــــــــــــــليل

مخلفات األغنام

مخلفات األبقار

)) مليمكافئ  /لتر ((

التوصيل الكھربائي للفضالت

١٦.٣٣

١٣.٢

Ca++

٤٥.٦٥

٤٧.٢

Mg++

٣٩.٢

٢٩.٠

Na+

٤٠.٨

٣٤.٦

K+

٣٤.٣

٢٦.٤

=CO3

٠.٠

٠.٠

HCO3-

٢٥.٥

٢٧.٨

=SO4

٥٨.٣٥

٤٩.١

Cl-

٦٥.٨٩

٥٨.٥

الكاربون العضوي )(%

٣٦.١٥

٣٩.٣

النتروجين الكلي )(%

٢.٢

١.٨٥

نسبة الكاربون  :النتروجين

١٦.٤٣

٢١.٢٤

المادة العضوية )(%

٥٥.٤

٦٣.٣

الفسفور الكلي )(%

٠.٦٦

٠.٥٤

البوتاسيوم الكلي )(%

١.٨٩

١.٤٦

الرطـــــوبة )(%

٧.٩٨

٨.٥٥

للمادة الجافة )(%

٩٣.١

٩١.٦٦
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درجة تفاعل الفضالت ""PH

٦.٦٥

٦.٧٥

معدل محتوى االوراق من الكاربوھيدرات:

النتائج والمناقشة:

استخدمت طريقة )  (1956، Dubois et alلتقدير
الكربوھيدرات في المجموع الخضري والتي تتضمن
سحب جزيئه ماء من جزيئات السكر بإضافة حامض
الكبريتيك المركز  ،من ثم تحوله إلى مركب حلقي
خماسي  Furfrylالذي يتفاعل مع الكاشف Phenol
المضاف الى مزيج الحامض إذ ينتج عنه معقد له
امتصاصية عند الطول الموجي . 490nm

-١الصفات المورفولوجية للنبات:
يبين )جدول (٣-تأثير إضافة السماد الفوسفاتي)(DAP
والسماد العضوي والتداخل بينھما في معدل أطوال أفرع
النباتات  ،ويتضح منه ظھور فروقات عالية المعنوية في
ھذه الصفة بزيادة مستويات اإلضافة من السماد الفوسفاتي
 ،اذ تميزت معاملة إضافة  ٨٠كغم  / P2O5ھكتار التي
كونت أعلى معدل الطوال أفرع النباتات ھو  ١٠٨.٨٦سم
مقارنة مع معاملة عدم االضافة والتي كونت أقل معدل
ألطوال األفرع للنبات بلغ  ٩٠.٤٧سم .
أما تأثيرالسماد العضوي  ،تبين ان مخلفات االغنام
أعطت اعلى معدل ألطوال أفرع النباتات بلغ ١٠٢.٢٨
مقارنة بمخلفات األبقارالتي كونت معدل أقل لھذه الصفة
بلغ  ٩٧.٨٤سم .

معدل محتوى االوراق من البروتينات الذائبة :
تم تقدير البروتينات الذائبة في المستخلص المائي
لألوراق الطرية المحضرة في الخطوة )  ( ٦-٦-٣حسب
طريقة ) (1951، Lowery et alالموصوفة من قبل
).(2000، Randhir &Sawhney

٤

ISSN:1994-7801
المجلة العراقية لدراسات الصحراء

المجلد ،٣-العدد٢٠١١ ،١-
في معدل أطوال أألفرع للنباتات بلغت ) ٢٣.٦٧
و ٢٨.٢٥و ( ٣٤.٨٣سم على التوالي مقارنة مع معاملة
عدم اإلضافة  ،اما معامالت تداخل السماد الفوسفاتي مع
مخلفات األبقار فقد اعطت اضافة  ٨٠كغم  / P2O5ھكتار
مع المستويين )  ٣٠و ( ٤٠طن  /ھكتار من المخلفات
زيادة في معدل أطوال أألفرع للنباتات بلغت )  ٥٥.٤٦و
 ( ٦٠.٢٢سم على التوالي مقارنة مع معاملة عدم
االضافة لكال السمادين .
اعطت اضافة المستويات ) ٢٠و  ٣٠و  (٤٠طن /
ھكتار من مخلفات االغنام زيادة في معدل اطوال أألفرع
للنباتات بلغت ) ٢٧.٣و  ٣١.٥٩و  (٣٣.٤٤سم على
التوالي مقارنة مع معاملة عدم االضافة  ،وفي معامالت
التداخل بين السماد الفوسفاتي ومخلفات االغنام نجد ان
اعلى زيادة في معدل اطوال األفرع للنباتات سجلت في
معاملتي اضافة المستوى  ٨٠كغم  / P2O5ھكتار مع
المستويين  ٣٠و ٤٠طن  /ھكتار من مخلفات االغنام اذ
بلغت الزيادات  ٥٦.٢٦و  ٥٦.٧٦سم على التوالي مقارنة
مع معاملة عدم االضافة لكال السمادين .
نستنتج مما سبق ان اضافة السماد العضوي )
مخلفات االبقار ومخلفات االغنام ( كانت اكثر تاثيراً في
معدل أطوال أألفرع وعدد االفرع والمساحة الورقية
والوزن الجاف للمجموع الخضري للنباتات من اضافة
السماد الفوسفاتي  ،وان تداخل السماد الفوسفاتي والسماد
العضوي اعطى زيادة في معدل صفات النباتات المذكوره
اكثر من الزيادة المتحققة من اضافة كل سماد على حده .
يعد المجموع الخضري للنبات المصدر الرئيسي
لصنع المواد الغذائية التي يحتاجھا النبات لبناء خالياه
وتحويل ھذه المواد الى مواد بنائية مخزونة داخل البذور
وان اضافة الفسفور تؤدي الى تكوين مجموع خضري
جيد لمحصول فستق الحقل  ،فضالً عن كونه من
المحاصيل ذات النمو السريع مما يجعله يحتاج الى فسفور
بكميات اكثر لتكوين كميات كبيرة من المادة العضوية )
الدليمي . ( ٢٠٠٠ ،
ان سبب التحسن في الصفات المورفولوجية للنبات
عند اضافة المخلفات الحيوانية يعزى الى توفير العناصر
الغذائية الكافية للنبات السيما عنصر الفسفور و المادة
العضوية العالية التي تحتويھا ھذه المخلفات والتي لھا
دور في توفير العناصر الغذائية وزيادة امتصاصھا فضالً
عن تحسين خواص التربة وزيادة قابليتھا على االحتفاظ
بالماء والعناصر المغذية وزيادة فعالية االحي اء الدقيقة
التي لھا القابلية على تحليل المواد العضوية وتعمل على
تھيئة الظروف المالئمة لنمو الجذور وزيادة قابلية
امتصاصھا للعناصر الغذائية ومنھا عنصر الفسفور الذي
يدخل في تركيب البروتين الى غير ذلك من العمليات
الحيوية للنبات ومنھا نشاط االنزيمات وزيادة حركة
الكربوھيدرات وتنظيم زيادة معدل التركيب الضوئي التي
تشترك في بناء جسم النبات )الدليمي ،(٢٠٠٦،كما ذكر
العلواني ) ( ٢٠٠٥وان اضافة المادة العضوية لھا دور
في تحسين خصائص التربة التي تنعكس على نمو النبات
كتھوية التربة وزيادة مساميتھا وثباتيتھا وتحسين بناءھا .
ان اضافة السماد الفوسفاتي مع السماد العضوي ادت
الى زيادة اضافية في العناصر الغذائية المأخوذة من قبل

كذلك أظھرت اضافة السماد العضوي لألبقار
وأألغنام فروقات عالية المعنوية باختالف مستويات
اإلضافة اذ تميزت معاملة اضافة  ٤٠طن  /ھكتار
بإعطاء اعلى معدل الطوال النباتات بلغ ١١٠.٩٩
و١١٢.٦٤سم على التوالي مقارنة مع معاملة عدم
االضافة لكال السمادين التي اعطت أقل معدلً الطوال
أفرع النباتات بلغ )  ٧٦.١٦و ( ٧٩.٢٠سم على التوالي.
أظھرالتداخل بين السماد الفوسفاتي ومخلفات
االبقاروكذلك تداخله مع مخلفات األغنام فروقات عالية
المعنوية في معدل اطوال أألفرع للنباتات مع اختالف
مستويات االضافة  ،اذ تميزت معاملة اضافة  ٨٠كغم
 / P2O5ھكتار مع  ٤٠طن  /ھكتار من المخلفات لكال
النوعين بأعطاء اعلى معدل الطوال أفرع النباتات بلغ
) ١٢٠.٤٣و (١١٧.٤٧سم على التوالي  ،مقارنة
بمعاملتي عدم االضافة اللتين أعطتا أقل معدلين الطوال
افرع النباتات بلغا) ٦٠.٢١و ( ٦٠.٧١سم على التوالي .

المساحة الورقية )سم( وعدد االفرع والوزن
الجاف للمجموع الخضري:
تبين الجداول ) (٦,٥,٤وجود فروقات معنوية بفعل
اضافة السماد الفوسفاتي ) (DAPوالسماد العضوي
والتداخل بينھما في معدل المساحة الورقية وعدد االفرع
والوزن الجاف للمجموع الخضري للنبات  ،وقد ظھرت
فروقات معنوية باختالف مستويات االضافة من السماد
الفوسفاتي  ،إذ اعطت معاملة اضافة  ٨٠كغم / P2O5
ھكتار اعلى معدل بالمقارنة مع معاملة عدم االضافة
والتي أعطت أقل معدل لصفات النباتات.
أما السماد العضوي  ،فقد تفوقت مخلفات األغنام في
تكوين أعلى معدل مقارنة بمخلفات األبقارالتي أعطت
معدل أقل.
كذلك ظھرت فروقات معنوية في صفات النبات
المذكورة عند اضافة مستويات مختلفة من السماد
العضوي لالبقارواألغنام اذ تميزت فيھا معاملة اضافة
 ٤٠طن  /ھكتار من المخلفات لكال النوعين بتكوين اعلى
معدل مقارنة مع معاملتي عدم االضافة لكال النوعين
واللتين اعطتا معدلينً أقل .
أما التداخل بين السمادين الفوسفاتي والعضوي )
مخلفات االبقاروأألغنام( فقد اعطى فروقات عالية
المعنوية  ،اذ تميزت معاملة اضافة  ٨٠كغم / P2O5
ھكتار مع  ٤٠طن  /ھكتار من المخلفات ولكال النوعين
باعطاء أعلى معدل مقارنة مع معاملتي عدم االضافة
اللتين اعطتا أقل معدل.

مناقشة نتائج الصفات المورفولوجية :
نالحظ من نتائج معدل اطوال األفرع للنباتات ان اضافة
السماد الفوسفاتي) (DAPبالمستويين  ٤٠و  ٨٠كغم
 / P2O5ھكتار قد اعطت زيادة في معدل ھذه الصفة
بلغت)  ١٠.٣٩و  ( ١٨.٣٩سم على التوالي مقارنة مع
معاملة عدم االضافة .
في حين اعط ت معامالت إضافة مخلفات االبقار
بالمستويات )  ٢٠و  ٣٠و ( ٤٠طن  /ھكتار زيادات

٥

تأثير السماد الفوسفاتي )(DAP

عبد الجليل وآخرون

درجة تفاعل التربة والتي تؤدي الى اذابة بعض
المركبات والمعادن الحاوية على الفسفور مما يؤدي الى
تحرره في محلول التربة  ،فضالً عن تغليف تلك
المركبات لغرويات الطين اضافة الى سلوكھا المخلبي
الذي يقلل من تفاعالت الترسيب للفسفور )السلماني
وعباس. ( ٢٠٠٣ ،

النبات مقارنة مع معامالت اضافة السماد الفوسفاتي
لوحده او اضافة السماد العضوي لوحده كذلك ان اضافة
السماد الفوسفاتي او السماد العضوي منفردين او مع
بعضھما ادت الى زيادة فسفور التربة الجاھز  ،وان سبب
ذلك يعود الى ان تحلل السماد ينتج عنه حامض
الكاربونيك مع حوامض عضوية عديدة تعمل على خفض

جدول :٣-تأثير إضافة السماد الفوسفاتي والسماد العضوي ) مخلفات األبقار واألغنام ( والتداخل بينھما في معدل أطوال أفرع النباتات  ٠سم
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جدول :٤تأثير إضافة السماد الفوسفاتي والسماد العضوي ) مخلفات األبقار واألغنام ( والتداخل بينھما في معدل ألمساحة الورقية للنبات )سم(٢

٧

تأثير السماد الفوسفاتي )(DAP
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جدول :٥-تأثير إضافة السماد الفوسفاتي والسماد العضوي ) مخلفات األبقار واألغنام ( والتداخل بينھما في معدل عدد األفرع )فرع/نبات(
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مقارنة بمخلفات أألبقارالتي اعطت  ١.٠٩ملغم/غم
كمعدل لھذه الصفة في األوراق .
كما ظھرت فروقات عالية المعنوية في محتوى
االوراق من كلوروفيل  bباختالف مستويات اضافة
مخلفات االبقارواالغنام  ،اذ اعطت معاملة اضافة ٤٠
طن  /ھكتار معدالً لھذه الصفة بلغ )  ١.٣٢و( ١.٣٧
ملغم  /غم على التوالي مقارنة مع معاملة عدم االضافة
ولكال نوعي السماد والتي اعطت معدالً اوطأ لمحتوى
االوراق من كلوروفيل  bبلغ ) ٠.٦٤و (٠.٦٦ملغم  /غم
على التوالي .
وبتداخل السماد الفوسفاتي مع مخلفات األبقار و
االغنام ظھرت فروقات عالية المعنوية في محتوى
االوراق من كلوروفيل  ، bاذ تميزت اضافة  ٨٠كغم
 / P2O5ھكتار و  ٤٠طن  /ھكتار من المخلفات باعطاء
اعلى معدل لھذه الصفة بلغ )١.٤٢و (١.٤٩ملغم/غم على
التوالي مقارنة مع معاملة عدم االضافة ولكال السمادين
التي اعطت اوطأ معدل لمحتوى االوراق من كلوروفيل b
بلغ ) ٠.٤١و  ( ٠.٤٤ملغم  /غم على التوالي .

-١الصفات الفسيولوجية
محتوى األوراق من كلوروفيل : a
يبين )جدول  ( ٧-تأثير إضافة السماد الفوسفاتي
) (DAPوالسماد العضوي )مخلفات أألبقار واألغنام(
والتداخل بينھما في معدل محتوى األوراق من كلوروفيل
 ، aويتضح من الجدول بان ھنالك فروقات عالية المعنوية
في ھذه الصفة عند مستوى احتمال  ٠.٠٥باختالف
مستويات اإلضافة من السماد الفوسفاتي  ،اذ أعطت
معاملة إضافة  ٨٠كغم  / P2O5ھكتارأعلى معدلً لھذه
الصفة بلغ  ٢.٩١ملغم  /غم في حين أعطت معاملة إضافة
 ٤٠كغم  / P2O5ھكتار معدالً لمحتوى األوراق من
كلوروفيل  aبلغ  ٢.٤١ملغم  /غم مقارنة مع معاملة عدم
اإلضافة التي أعطت معدالً اقل لھذه الصفة بلغ ١.٩١
ملغم  /غم .
كذلك أدت اضافة مخلفات األغنام إلى إعطاء أعلى
معدل من كلوروفيل  aفي أألوراق بلغ  ٢.٥٠ملغم/غم
مقارنة بمخلفات أألبقار التي أعطت اقل معدل للصفة بلغ
 ٢.٣٢ملغم/غم .
ظھرت فروقات عالية المعنوية في معدل محتوى
األوراق من كلوروفيل  aباختالف مستويات اإلضافة من
مخلفات األبقار وأألغنام  ،اذ أعطت معاملة اضافة ٤٠
طن  /ھكتار من السماد العضوي اعلى معدل لھذه الصفة
بلغ ) ٣.٠٣و (٣.٢٣ملغم  /غم على التوالي مقارنة مع
معاملة عدم االضافة التي اعطت اقل معدل ًلھذه الصفة
بلغ ) ١.٤٤و (١.٣٠ملغم /غم على التوالي .
كما اعطى التداخل بين السماد الفوسفاتي ومخلفات
االبقاروكذلك مخلفات أألغنام فروقات عالية المعنوية في
معدل محتوى االوراق من كلوروفيل  aباختالف
مستويات االضافة  ،اذ تميزت معاملة اضـافة  ٨٠كغـم
 / P2O5ھكـتار مع  ٤٠طن  /ھكتار من المخلفات اذ
اعطت اعلى معدل لھذه الصفة بلغ )  ٣.٨٩و(٤.٠٩
ملغم/غم على التوالي مقارنة مع معاملة عدم االضافة
ولكال النوعين والتي اعطت اوطأ معدل لھذه الصفة بلغ
) ٠.٨٢و  (٠.٨١ملغم/غم على التوالي .

محتوى االوراق من الكلوروفيل الكلي :
يبين )جدول (١٠-تاثير اضافة السماد
الفوسفاتي) (DAPوالسماد العضوي )مخلفات األبقار
واالغنام( والتداخل بينھما في معدل محتوى االوراق من
الكلوروفيل الكلي  ،ويتضح من الجدول ظھور فروقات
عالية المعنوية في ھذه الصفة باختالف مستويات االضافة
من السماد الفوسفاتي  ،اذ اعطت معاملة اضافة  ٨٠كغم
 / P2O5ھكتار اعلى معدل لمحتوى االوراق من
الكلوروفيل الكلي بلغ  ٥.٣ملغم  /غم بينما اعطت معاملة
اضافة  ٤٠كغم  / P2O5ھكتار معدالً لھذه الصفة بلغ
 ٤.١١ملغم  /غم مقارنة مع معاملة عدم االضافة التي
اعطت اقل معدل بلغ  ٢.٩٠ملغم  /غم  ،وأعطت مخلفات
أألغنام اعلى معدل لھذه الصفة بلغ  ٣.٦٢ملغم  /غم
مقارنة مع مخلفات أألبقارالتي اعطت اقل معدل بلغ
 ٣.٤٤ملغم  /غم من الكلوروفيل الكلي في األوراق .
ظھرت فروقات عالية المعنوية في معدل محتوى
االوراق من الكلوروفيل الكلي باختالف مستويات
االضافة من مخلفات األبقار واالغنام اذ اعطت معاملة
اضافة  ٤٠طن  /ھكتار معدالً لھذه الصفة بلغ)٤.٤٦
و (٤.٥٩ملغم/غم على التوالي بالمقارنة مع معاملة عدم
االضافة التي اعطت اقل معدلً لھذه الصفة بلغ ) ٢.٠٨
و  (١.٩٥ملغم  /غم على التوالي أيضا.
اما معامالت التداخل بين السماد الفوسفاتي )(DAP
مع كل من مخلفات األبقار واالغنام فقد اظھرت فروقات
عالية المعنوية في معدل محتوى االوراق من الكلوروفيل
الكلي باختالف مستويات االضافة  ،اذ اعطت معاملة
اضافة  ٨٠كغم  / P2O5ھكتار مع  ٤٠طن  /ھكتار من
المخلفات اعلى معدل لھذه الصفة بلغ )  ٥.٣١و(٥.٥٨
ملغم  /غم على التوالي بالمقارنة مع معاملة عدم االضافة
ولكال السمادين التي اعطت اقل معدلً لھذه الصفة بلغ
) ١.٢٣و (١.٢٥ملغم  /غم على التوالي .

محتوى االوراق من كلوروفيل  bوالكلوروفيل
الكلي:
يبين )جدول ٨-و  (٩تاثير اضافة السماد الفوسفاتي
) (DAPوالسماد العضوي والتداخل بينھما في محتوى
االوراق من كلوروفيل  bوالكلوروفيل الكلي  ،ويتبين من
الجدول ظھور فروقات معنوية في ھذه الصـفة باختـالف
مستـويات االضافة من السماد الفوسفاتي  ،اذ اعطت
معاملة اضافة  ٨٠كغم  / P2O5ھكتار معدالً بلغ ١.٢٠
ملغم  /غم بينما اعطت معاملة اضافة  ٤٠كغم / P2O5
ھكتار معدالً بلغ  ١.١١ملغم  /غم مقارنة مع معاملة عدم
االضافة التي اعطت معدالً أقل لمحتوى االوراق من
كلوروفيل  bبلغ  ٠.٩٩ملغم  /غم .
كما تميزت اضافة مخلفات األغنام بأعطائھا أعلى
معدل من كلوروفيل  bفي األوراق بلغ  ١.١٢ملغم/غم

٩

تأثير السماد الفوسفاتي )(DAP
عبد الجليل وآخرون

جدول :٦-تأثير إضافة السماد الفوسفاتي والسماد العضوي ) مخلفات األبقار واألغنام ( والتداخل بينھما في معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري للنبات )غم(
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جدول :٧-تأثير إضافة السماد الفوسفاتي والسماد العضوي ) مخلفات األبقار واألغنام ( والتداخل بينھما في معدل محتوى األوراق من الكلوروفيل )) (aملغم/غم(

١١

تأثير السماد الفوسفاتي )(DAP
عبد الجليل وآخرون

جدول :٧-تأثير إضافة السماد الفوسفاتي والسماد العضوي ) مخلفات األبقار واألغنام ( والتداخل بينھما في معدل محتوى األوراق من الكلوروفيل )) (bملغم/غم(
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جدول :٩-تأثير إضافة السماد الفوسفاتي والسماد العضوي ) مخلفات األبقار واألغنام ( والتداخل بينھما في معدل محتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي )ملغم/غم(

١٣

تأثير السماد الفوسفاتي )(DAP

عبد الجليل وآخرون

ظھرت فروقات عالية المعنوية في محتوى االوراق
من البروتين الذائب باختالف مستويات اضافة السماد
العضوي لالبقار واألغنام اذ اعطت معاملة اضافة ٤٠
طن  /ھكتار من المخلفات معدالً بلغ ) ١.٧١و (١.٩٦غم/
١٠٠غم على التوالي بالمقارنة مع معاملة عدم االضافة
ولكال النوعين من السماد العضوي التي اعطت معدالً اقل
ومتماثال لھذه الصفة بلغ  ١.١١غم  ١٠٠ /غم تقريبا .
اما التداخل بين السماد الفوسفاتي مع مخلفات
األبقارومخلفات االغنام فقد اعطى فروقات عالية المعنوية
في محتوى االوراق من البروتين الذائب باختالف
مستويات االضافة  ،فقد تميزت معاملة اضافة  ٨٠كغم
 / P2O5ھكتار مع  ٤٠طن  /ھكتار من مخلفات األبقار
واالغنام  ،اذ اعطت اعلى معدل لمحتوى البروتين بلغ
)  ١.٩٢و ( ٢.١٤غم  ١٠٠ /غم على التوالي بالمقارنة
مع معاملة عدم االضافة ولكال السمادين التي اعطت اقل
معدل لمحتوى االوراق من البروتين الذائب بلغ ) ٠.٦٧و
 ( ٠.٦٣غم  ١٠٠ /غم على التوالي ايضا.

محتوى األوراق من الكاربوھيدرات
)غم١٠٠/غم( :
يبين )جدول (١٠-ان إضافة السماد الفوسفاتي
) (DAPوالسماد العضوي والتداخل بينھما اثرت معنويا
في معدل محتوى األوراق من الكاربوھيدرات  ،ويتضح
من الجدول ظھور فروقات عالية المعنوية في ھذه الصفة
باختالف مستويات السماد الفوسفاتي المضاف  ،فقد
اعطت معاملة اضافة  ٨٠كغم  / P2O5ھكتار أعلى معدلً
لمحتوى الكاربوھيدرات بلغ  ١.٦١غم ١٠٠ /غم بينما
اعطت معاملة اضافة  ٤٠كغم  / P2O5ھكتار معدالً اقل
لھذه الصفة بلغ  ١.٤٤غم ١٠٠ /غم بالمقارنة مع معاملة
عدم اإلضافة التي اعطت اقل معدل لھذه الصفة بلغ ١.١١
غم ١٠٠ /غم  ،وتميزت مخلفات االغنام بتكوين اعلى
معدل من الكربوھيدرات في األوراق بلغ  ١.٤٤غم /
١٠٠غم مقارنة مع مخلفات األبقار و التي اعطت معدال
منخفضا لھذه الصفة بلغ  ١.٣٤غم١٠٠/غم .
كما ظھرت فروقات عالية المعنوية في معدل محتوى
االوراق من الكاربوھيدرات عند اضافة السماد العضوي
لالبقارواالغنام بمستويات مختلفة  ،فقد اعطت معاملة
اضافة المخلفات بمستوى  ٤٠طن  /ھكتار اعلى معدلً
لمحتوى االوراق من الكاربوھيدرات بلغ)  ١.٥٨و
 (١.٦٨غم ١٠٠/غم على التوالي بالمقارنة مع معاملة
عدم االضافة ولكال النوعين من المخلفات والتي اعطت
اقل معدل لھذه الصفة بلغ ) ٠.٩٩و  (١.٠٣غم١٠٠/غم
على التوالي ايضا.
وبتداخل السماد الفوسفاتي مع مخلفات
االبقارواألغنام ظھرت فروقات عالية المعنوية في معدل
محتوى االوراق من الكاربوھيدرات  ،اذ تميزت معاملة
اضافة  ٨٠كغم  / P2O5ھكتار مع  ٤٠طن  /ھكتار من
المخلفات اذ اعطت اعلى معدل لھذه الصفة بلغ
)١.٧٧و (١.٨٥غم١٠٠ /غم على التوالي بالمقارنة مع
معاملة عدم االضافة ولكال السمادين و التي اعطت اقل
معدل لھذه الصفة بلغ ) ٠.٦٢و (٠.٦١غم  ١٠٠ /غم
على التوالي ايضا .

مناقشة نتائج الصفات الفسـيولوجية :
تبين النتائج ان جميع معامالت اضافة االسمدة
المستخدمة في الدراسة اعطت زيادات خطية في محتوى
االوراق من كلوروفيل  aوكلوروفيل  bوالكلوروفيل
الكلي  ،وتجدر األشارة ھنا الى محتوى االوراق من
الكلوروفيل الكلي النه يمثل محصلة محتوى االوراق من
الكلوروفيل  aو bوالن نتائجھما كانت بنفس أألتجاه من
حيث تأثير المتغيرات المدروسه .
يتضح ان اضافة السماد الفوسفاتي بمستوى  ٨٠كغم
 / P2O5ھكتار قد تفوقت في معدل ھذه الصفة على
المستوى  ٤٠كغم  / P2O5ھكتار وعلى اضافة السماد
العضوي لالبقار بمستوياته الثالثة ) ٢٠و  ٣٠و  (٤٠طن
 /ھكتار  ،بينما تفوقت اضافة مخلفات االغنام على اضافة
السماد الفوسفاتي بالمستويين ) ٤٠و  (٨٠كغم / P2O5
ھكتار وعلى اضافة مخلفات االبقار بمستوياتھا الثالثة ،
كما تفوقت معامالت تداخل السماد الفوسفاتي بمستوى ٨٠
كغم  / P2O5ھكتار مع  ٤٠طن  /ھكتارمن المخلفات
العضوية ) االبقار واالغنام ( تفوقا ً واضحا ً على بقية
المعامالت ،نستنتج من ذلك افضلية السماد العضوي
لألغنام على السماد العضوي لالبقار وتفوق مداخلة
السماد الفوسفاتي والعضوي على اضافة كل سماد لوحده
في محتوى االوراق من الكلوروفيل .
قد يعود ذلك الى زيادة جاھزية العناصر الغذائية
الرئيسية التي يحتاجھا النبات والناتجة من تحلل المادة
العضوية كالنتروجين والفسفور والبوتاسيوم وغيرھا من
العناصر التي تدخل في تركيب جزيئة الكلوروفيل والتي
تعتبر مھمة في عملية البناء الضوئي فضال عن اشارة كل
من )العلواني ( ٢٠٠٥ ،و)العسافي وجماعته( ٢٠٠٣ ،
و)زوين ( ١٩٩٦ ،و)( ١٩٨٠ ،Colton&Einbelliz
الذين اكدوا على ان استخدام المادة العضوية يؤدي الى
توفير العناصر الغذائية الرئيسية والتي تدخل في تركيب
جزيئة الكلوروفيل  ،واضاف )الدليمي ( ٢٠٠٦ ،ايضا
ان سبب زيادة محتوى االوراق من الكلوروفيل عند
اضافة المخلفات العضوية قد يعود الى كون ھذه المخلفات

محتوى االوراق من البروتين الذائب
)غم١٠٠/غم( :
يبين )جدول (١١ -تاثير اضافة السماد الفوسفاتي
) (DAPوالسماد العضوي والتداخل بينھما في معدل
محتوى االوراق من البروتين الذائب  ،اذ يتبين من
الجدول ظھور فروقات معنوية في ھذه الصفة عند
مستوى احتمالية  ٠.٠٥باختالف مستويات اضافة السماد
الفوسفاتي  ،فقد اعطت معاملة اضافة  ٨٠كغم / P2O5
ھكتار اعلى معدلً بلغ  ١.٧٣غم ١٠٠ /غم  ،بينما اعطت
معاملة اضافة  ٤٠كغم  / P2O5ھكتار معدالً لمحتوى
البروتين بلغ  ١.٦٠غم ١٠٠ /غم  ،مقارنة مع معاملة
عدم االضافة التي اعطت اقل معدل بلغ  ١.٣١غم /
١٠٠غم  .وادت اضافة مخلفات األغنام إلى تكوين اعلى
معدل من البروتين الذائب في األوراق بلغ  ١.٦٤غ م /
١٠٠غم مقارنة بمخلفات األبقار والتى اعطت  ١.٤٦غم /
١٠٠غم كمعدل لھذه الصفة في األوراق .
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المجلد ،٣-العدد٢٠١١ ،١-
داخلية تتعلق بطبيعة النبات والمساحة الورقية التي تعد
السطح الرئيسي لھذه العملية وسعتھا دليالً على قدرة
النبات على القيام بعملية البناء الضوئي) العلواني ،
 ،( ٢٠٠٥عالوة على ذلك وجد )الدليمي  ( ٢٠٠٦،تفوق
معاملتي اضافة مخلفات االغنام ومخلفات االبقار على
معاملة اضافة سماد اليوريا في محتوى االوراق من
الكاربوھيدرات الذائبة وذكر ان سبب ذلك قد يعود الى
تحسين خواص التربة الفيزيائية والكيميائية  ،فضالً عن
ان نسبة المادة العضوية في ھذه المخلفات كانت ال تقل
عن  % ٤٠والتي ساھمت باالحتفاظ بماء التربة في محيط
الجذور فضالً عن احتواء ھذه المخلفات على نسبة عالية
من العناصر المغذية الجاھزة لالمتصاص كالنتروجين
والفسفور والبوتاسيوم ،االمر الذي زاد من معدل
امتصاصھا من قبل النبات مما انعكس على مؤشرات
النمو  ،كزيادة المساحة الورقية وزيادة صبغة الكلوروفيل
وكفاءة عملية التركيب الضوئي وبالتالي زيادة نسبة
الكاربوھيدرات الذائبة والبروتينات.

ذات محتوى عال من المادة العضوية واحتوائھا على
عنصر النتروجين والفسفور والبوتاسيوم مما يؤدي الى
االسراع في عمليات النمو  ،بما في ذلك انقسام الخاليا
وكبر حجمھا وتكوين مجموع جذري جيد له كفاءة عالية
في امتصاص العناصر الغذائية السيما عنصر النتروجين
الذي يدخل كأحد العناصر المھمة في بناء جزيئة
الكلوروفيل والعناصر االخرى التي تؤدي الى زيادة نمو
البالستيدات الخضراء وزيادة نشاط االنزيمات المسؤولة
عن تكوين جزيئة الكلوروفيل  ،وذكر )محمد ويونس،
 ( ١٩٩١ان لھذه المخلفات دوراً في زيادة تثبيت الكاربون
فتزداد قدرة النبات على تجھيز الھياكل الكاربونية
المطلوبة في البناء الحيوي لجزيئة الكلوروفيل .
يتاثر محتوى الكاربوھيدرات المتكونة في النباتات
بالدرجة االساس بكفاءة عملية التركيب الضوئي والتي
تتاثر بجملة عوامل خارجية ھي تركيز ثاني اوكسيد
الكاربون وشدة االضاءة ودرجة الحرارة وتوفر
االوكسجين والماء واالمالح والعناصر المختلفة وعوامل

١٥

تأثير السماد الفوسفاتي )(DAP
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جدول :١٠-تأثير إضافة السماد الفوسفاتي والسماد العضوي ) مخلفات األبقار واألغنام ( والتداخل بينھما في معدل محتوى األوراق من الكاربوھيدرات غم١٠٠/غم
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جدول :١١-تأثير إضافة السماد الفوسفاتي والسماد العضوي ) مخلفات األبقار واألغنام ( والتداخل بينھما في معدل محتوى األوراق من البروتين غم١٠٠/غم
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