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وحاصل الذرة   Zn,K,P,Nمقارنة تأثير الحمأه والتسميد المعدني على محتوى النبات من عناصر  

 الصفراء

 

 صبيحة عبدهللا عبود             د.ترف هاشم بريسم                   محسن عبدهللا كريم

 تقني/ المسيبالمعهد التقني / المسيب          الكلية التقنية /  المسيب            المعهد ال

 الخالصة 

أجريت دراسة على تربة مزيجية طينية غرينية لمقارنة مستويات مختلفة من الحمأه والتسميد المعدني على محتوى             

النبات من العناصر الغذائية ) النتروجين , الفسفور , البوتاسيوم , الخارصين( وحاصل الذرة الصفراء من حيث حاصل المادة 

أرتفاع النبات ووزن حبوب العرنوص ووزن ألف حبة وحاصل الحبوب ومحتوى المادة لجافة والبذور من العناصر الجافة و

    ,Zn, K,P,N .                  الغذائية 

والتسةميد المعةدني حسةل التوصةيات  1-ه( طةن   122, 22, 02, 2تضمنت الدراسة أضافة الحمأة بأربعةة مسةتويات )           

وبةالث   RCBDة لمحصول الذرة الصفراء في المنطقة   طبقت الدراسة بأستخدام تصميم القطاعةات العوةوائية الماملةة السمادي

  حصول زيادة في أرتفاع النبات وحاصل المادة الجافة مع زيادة مسةتوى الحمةأه المضةافة 1ممررات وأوضحت النتائج مايلي : 

 المقارنة  ومعاملة التسميد النتروجيني  وتفوق المستوى الالاني من الحمأه على معاملة 

 حبة مع زيادة مستوى الحمأه المضافة  1222  حصول زيادة في حاصل الحبوب ووزن حبوب العرنوص ووزن 0

محتوى البوتاسيوم بزيادة    حصول زيادة في محتوى النتروجين والفسفور والخارصين في الحبوب والنبات وانخفاض في   3

 4افة  مستوى الحمأه المض

  حصول زيادة في محتوى النبات من الخارصين سواء في المجموع الخضري أو البذور مع زيادة مستوى األضافة من الحماه 

  

          

Comporation of sewage Levels and mineral fertilization effects 0n plant 

contents of  NPK and ZN and yield of corn. 

 

S.A.Abood                             Dr. TR.H .Bresam                     M.A.kareem 

AL.Mussiab Tec. Ins.                 AL.Mussiab Coll.Tec.             AL.MussiabTec.Ins 
 

Abstract 

           This experiment was carried out on loam, silty clay soil to compare various levels of 

sewage and mineral fertilization on plant content of N,P,K and Zn as well as yield , plant dry 

matter , plant highet , cerial weight 1000 seed weight and seed content  of (N,P,K and Zn).  

Sewage was applied in 4 levels (i-e. 0,25, 50,and 100 ton/ ha). Amonium phosphat as a source of 

NPK was applied in 2 levels (o and 200 kg / ha ). The study was laied out as RCBDwith 3 

riplications. 

Results reflected the following facts:- 

1. As sewage level increases , there was an increas in plant hight and dry matter . 

2. Cereal yield , seed wieght and 1000 seed wieght were increased with the increament of 

sewage levels. 

3. The increament of sewage cuses an increase of NPK in seed and level . On the other hand 

adecrease in K content was observed with the increase of sewage levels. 

4. High levels of sewage resulted in a significant increase in Zn level of the entire plant.    
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 المقدمة 

يعد التسميد العضوي من العوامل االساسية والتي يجل األعتماد عليها لرفع القيمة األنتاجية لألراضي الزراعية          

ئي الناتج من أستخدام االسمدة المعدنيـة  ولذا فأن أعادة تدوير المخلفات العضوية أحد أهم العوامل وتقليل التلو  البي

الهامة التي تؤدي الى توفير كميات من األسمدة العضوية والتي تسد بعضآ من أحتياجات النبات من العناصر الغذائية 

               Daham (9111)ئية والميميائية والبايولوجية, الضرورية باألضافة الى دورها في تحسين صفات التربة الفيزيا

تعتبر المادة العضوية ذات تأثير غير مباشر على الخواص الطبيعية والميميائية والحيوية فهي المسؤولة عن           

نل تأثيرها على % من السعة التبادلية الماتيونية للتربة الى جا22ثبات تجمعات التربة كما أنها مسؤولة عن حوالي 

حموضة التربة وقدرتها التنظيمية وعلى خصوبة التربة وأمداد النبات بالعناصر الغذائية المنطلقة من المركبات 

العضوية أثناء تحللها وأمداد المائنات الحية بالطاقة وعناصر بناء أجسامها   وتساهم المادة العضوية في زيادة النواط 

ألحتوائها على بعض الميمروبات المفيدة والمنوطة للعمليات الحيوية فضث على أنها  البايولوجي داخل منطقة الجذور

 تعتبر أحد المحسنات الطبيعية التي تقوم بدور هام وفعال في تحسين خواص التربة    

ر ويعد التسميد العضوي مهم خصوصآ في الترب الرملية الفقيرة في محتواها من المادة العضوية حيث تعتب        

الميزان الغذائي له لسد المتطلبات األساسية من العناصر الغذائية للنبات طوال مراحل النمو فضآل عن أنها تقلل من 

اضافة التسميد المعدني باألضافة الى تقليل صور الفقد من العناصر الغذائية تحت ظروف الري الممالف حيث تمتاز 

المبرى والصغرى مما يجعلها متواجدة بصورة ميسرة ودائمة في المادة العضوية بخاصية ادمصاص العناصر الغذائية

  Abouseeda (9111)منطقة  أنتوار الجذور , 

وتؤثر المادة العضوية بصورة غير مباشرة على درجة تفاعل التربة والتي لها اثر كبير في زيادة جاهزية بعض         

تفاعل التربة باألضافة  الى تاثير نواتج تحلل المادة العناصر كالفسفور حيث تزداد جاهزيته بانخفاض قيم درجة 

   Evans  (3002)العضوية على ألية أمتـزاز األيونات في التربة وبالتالي تقلل من جاهزيتها وتمنع من فقدها , 

الذي الى أن ألضافة المخلفات العضوية الى التربة تاثير أيجابي في كمية الفسفور Azengash   (9111)وأشار         

( اما عن تأثير أضافة 1001يمتصه النبات حيث أنها تعمل على زيادة جاهزية الفسفور وكميته في التربة ,السعدي )

الى وجود زيادة عالية المعنوية في أنتاج الذرة  Samaras  (9111)األسمدة العضوية على حاصل النبات فقد بين ,

وفسرت تلك الزيادة الى زيادة كمية  1- هطن  122تصل الى  الصفراء وذلك باستخدام مستويات مختلفة من الحمأه

النتروجين والفسفور والخارصين والمنغنيز الماخوذ من قبل النبات نتيجة لزيادة جاهزيتها في التربة   أن ظهور 

أعراض نقص الخارصين على معظم المحاصيل المزروعة في الترب الملسية أو الحامضية والمعرضة بدرجة كبيرة 

جوية   ويلعل الخارصين دورآ هامآ في التفاعثت الميموحيوية في النبات أذ أن نقصه يسبل تقليل عملية تموين للت

المربون في عملية التركيل الضوئي وأن أكالر المحاصيل حساسة لنقص الخارصين هي الذرة والرز والحنطة والقطن 

   

للمربونات قدرة عالية على تالبيت الخارصين من المصادر  اظهرت النتائج أن  (9111للقيسي) وفي دراسة            

 السمادية المختلفة وكانت قدرة التالبيت تزداد بزيادة نعومة دقائق معادن المربونات  

( الى وجود زيادة عالية المعنوية في انتاج الذرة الصفراء وذلك بأستخدام مستويات مختلفة من 1000واشار القيسي )

الماخوذ من قبل النبات  N,P,ZN,Mnوفسرت تلك الزيادة الى زيادة كمية  1-طن  هـ  122الى المادة العضوية تصل 

عن حالة العنصر والتي يممن أن يتواجد فيها بأحد  Shuman (9119)نتيجة لزيادة جاهزيتها في التربة   وعبر 

 الحاالت األتية :

    3    على ممونات التربة العضوية  أ و                              يوغل مواقع التبادل  -2مذاب في محلول التربة  أو  -  1     

مترسل  -5غيرالذائبة   أو            مرتبط مع مادة التربة العضوية    -4يمتز نوعيآ على ممونات التربة غير العضوية  أو -

معادن التربة الالانوية   أو متواجد في تراكيل  تراكيل            تتواجد في  -6بصورة نقية او مخلوط مع الجزء الصلل  أو  

 معادن التربة األولية 

منخفضة  ولمن يصبح              الى أن الزنك يمسك بصورة متبادلة في قيـم التفاعل Stanl (9119)كما أوضح              

ات في ميمانيمية أمتزاز الزنك وراجع الى الى التغير وعـزيت هذه النتيجة 2 2بصورة غير متبادلة عند زيادة قيم التفاعل عن 

 التحلل المائي للزنـــك وامتزازه النوعية لثيونات المتحلله مائيآ على سطوح أكاسيد الحديد والمنغنيز   

أن المادة العضوية تتمون من كائنات حـية وصيغ عضوية  متباينة التركيل الميميائي مالل  Mclean  (9113)وبين         

وكاربوهدرات وأحماض عضوية , اللمنين, هيوميمية غير ذائبة وبفعل تركيبها المعقد فهي  األمينية وبروتينات  األحماض 
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توفر مواقع أو مجاميع وظيفية كمجاميع الماربوكسيل والفينول والمحول والمجاميع األمينية والتي تمون مسؤولة عن شــحنة 

 ات في وسط التوازن   المركبات العضوية وفعاليتها في أمتزاز األيون

 

 ( بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة المدروسة .1جدول )

 القيم وحدة القياس الصفة

 8.4 9-ديسي سيمنز. م ECeالتوصيل الكهربائي

 2..1 ـــــــــــــــــــــــــ PHدرجة تفاعل التربة 

  ³¯مول.م تراكيز األيونات

 ..33 -      - كالسيوم

 99.0 -       - سيوممغني

 94.3 -       - صوديوم

 32.8 -       - كلوريد

 33.4 -       - كبريتات

 ..3 -       - كاربونات

  -       - بيكاربونا ت

 2.1 ½ملي مول شحنة الجبس

 321.3 9-غم,كغم مكافيء كربونات الكالسيوم

 4.1 =      = المادة العضوية

 9.8 =   =      النتروجين الكلي

 4.. 9¯ملغم.كغم الفسفور الجاهز

 384.3 =              = بوتاسيوم جاهز

 98.42  9-مايكروغرام.غم الخارصين الجاهز

  مزيجية طينية غرينية النسجة:  

 288  9-غم.كغم الطين

 128 =    = الغرين

 933 =      = الرمل

 9.8 2-ميكاغرام .م الكثافة الظاهرية

 3.29 =      = لحقيقية الكثافة ا

 

 المواد وطرائق العمل

كم جنوب بغداد في تربة رسوبية ذات نسجة  مزيجية طينية غرينية على أنها  22أجريت تجربة في حقول المعهد التقني المسيل 

Verticturrifluvoils ( بعض الخصائص الفيزيائية والميميا1حسل التصنيف األمريمي الحديث وبين الجدول رقم ) ئية لهذه

( ملم ثم حددت 0سم وجففت هوائيآ وطحنت ومررت خثل منخل قطر فتحاته ) 32-2التربة حيث أخذت نماذج على عمق 

 الخصائص الفيزيائية والميميائية بأستعمال الطرق القياسية الوارد ذكرها في أدناه:

 Pageوالواردة في  Kilmerن قبل قدرت النسبة المئوية لتوزيع حجوم دقائق التربة بطريقة الماصة الموصوفة م  1

(9143)  

 (. Black( 1965وحسل Cor sampleقدرت المالافة الظاهرية بطريقة   0

(و EC-meterواألس الهيدروجيني لمستخلص عجينة التربة الموبعة بجهازي )ECeتم قياس التوصيل المهربائي   3

(meter  PH كما وردفي  ) Page (9143)  

    Page (9143)وكما ورد في Black وWalkelyقدرت المادة العضوية بطريقة   4

 Papanicolaou  (9111 )بطريقة  CECقدرت السعة التبادلية الماتيونية   2

   Page (9143) .(والواردة في  Brymnerقدر النتروجين الملي حسل طريقة )  6

 .Page (9143 )وكما ورد في  Spectropohotometereقدر الفسفور الجاهز بجهاز الطيف الضوئي   1
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   Page (9143) وكما ورد في   PH=7قدر البوتاسيوم الجاهز في مستخلص خثت االمونيوم    1

  Richards (9118)قدر الجبس بالترسيل باألسيتون وكما ورد في    0

 Page (9143) .قدرت معادن الماربونات بالفقد بالوزن وكما ورد في   12

  EDTAقدر المالسيوم المغنيسيوم بالتسحيح مع الفرسنيت   11

  قدرت المبريتات بالترسيل مع كلوريد  Flamphotometerقدر الصوديوم والبوتاسيوم باستخدام جهاز قياس اللهل   10

   Rodes (9143)البريوم وكما ورد في 

 Adriano (9140 )قدر الملوريد وحسل   13

,قيس بأستخدام  PH:7.6بعد تعديل درجة التفاعل DTPAقدر الخارصين بأستخدام محلول بيماربونات األمونيوم مع   14

  Havlin (9149)جهاز االمتصاص الذري وحسل طريقة 

وحسل تصميم القطاعات العووائية  4*3تم اعداد األرض وحراثتها بصورة متعامدة وسويت وقسمت الى ألواح بأبعاد        

RCBD م 10دة التجريبية م وكانت مساحة الوح3م وبين وحدة تجريبية وأخر2وبالث  ممررات وتركت مسافة بين قطاع وآخر

وبعد حسابها على مساحة اللوح  1-ه(طن 122,22,02,2) S4,S3,S2,S1  اضيفت المادة العضوية باربعة مستويات رمز لها 

وحسل  CFسم استخدم السماد المعدني ورمز له 32-2الواحد واضيفت وخلطت على عمق 

- هPكغم 11,2تبقي من اليوريا والسماد الفوسفاتي والمDAPفوسفات األمونيوم   1-هNكغم 022(.3000الساهوكي)التوصيات

  C )  كبريتات البوتاسيوم ورمز لمعادلة المقارنة) 1 هKكغم  102من سماد سوبر فوسفات ثثثي  والبوتاسي 1

سم وبين جورة 12على خطوط المسافة بين خط وأخر  12/1/0221في 3222زرعت بذور الذرة الصفراء صنف أباء           

سم ووضعت أربع بذرات في كل جورة وخفت الى نبات واحد بعد أسبوعين من األنبات واستمرت عملية خدمة 02وأخرى 

أخذت نماذج الى  0221/ 12/11المحصول من التعويل وازالة األدغال يدويآ والري طيلة فترة التجربة   حصدت النباتات في 

وجففت هوئيآ , أما المجموع الخضري جفف فــي المختبر بعد المختبر من كل وحدة تجريبية وفصلت العرانيص عن النبات 

م ثم طحنت وهيئـــت  للتحليل وفصلت الحبوب وحسل وزن  º(62غسله بالماء المقطر وتجفيفه بالفرن على درجة حرارة) 

الجافة  حبة وجففت بالفرن وطحنت وهيئت للتحليل   تم أجراء قياسات أرتفاع النبات ووزن المادة1222العرنوص ووزن 

( حبة وعدد الحبوب في العرنوص الواحد   هضمت العينات النباتية وقدر فيها الخارصين 1222وحاصل الحبوب ووزن )

   (9110الساهوكي)باقل فرق معنوي   LSD    ( وأختبرت البيانات حسل اختبار 9111)  Gresserوحسل طريقـــة  

 

 النتائج والمناقشة

%( 01ح أن هنالك زيادة معنوية في حاصل المادة الجافة وأرتفاع النبــات وكانت نسبة الزيادة )(يتض0من الجدول )           

في معاملة التسميدالمعدني بالمقارنة مع معاملة المقارنة وهذا يعزى الى دور األسمدة المعدنية في تحسين نمو النبات وزيادة 

من الحمأه حيث بلغت حاصل المادة الجافة مع زيادة مستوى األضافة حاصل المادة الجافة   ونثحظ من الجدول نفسه زيادة في 

( % على التوالي ولمستويات الحمأه المضافة بالقياس الى معاملة المقارنة  ونثحظ أن 66،41،00،11نســــبة الزيادة )

المستوى الالاني والالالث والرابع من الحمأه تفوق معنويآ على معاملة التسميد المعدني وهذا يعزى الى دور المادة العضوية في 

لتربة وزيادة جاهزية العناصر الغذائية مما أنعمس ايجابيآ على حاصل المادة الجافة  وجاءت هذه النتيجة تحسين صفات ا

حيث حصلوا على زيادة في حاصل المادة الجافة مع زيادة    Tsadilas,Samaras  (9111)متوافقة مع ماحصل عليــــــه 

 مستويات الحماه المضافة   

حبة وحاصل 1222صل ايضآ  حيث حصلت زيادة معنوية  في وزن حبوب العرنوص ووزن وأزدادت ممونات الحا        

( % على التوالي مع زيادة مستويات الحمأة المضافة وهذا  62،42،33،16الحبوب و كانت نسبة الزيادة في وزن العرنوص )

ميميائية وجاهزية العناصر الغذائية اضافة يعزى الى تحسن نمو النبات نتيجـة الى دور الحمأه في تحسين الصفات الفيزيائية وال

( حيث 9111الســعدي )لماتحتويه مــن العناصر الغذائية الضرورية لنمو النبات وجاءت هذه النتائج متوافقة مع ماحصل عليه 

 وعند مقارنة مستويات الحمأه مع معاملة التسميد 1-هطن 02% عند اضافته للحمأه بمعدل 32حصل على زيادة تصل الى 

% على التوالي للمستويين الالالث والرابع من الحمأة بالمقارنة مع 31و10المعدني يثحظ أن هنالك زيادة معنوية وبنسبة  

 معاملة التسميد المعدني  

( ان هنالك 3يثحظ من الجدول ) ZN,K,P,Nأما عن تأثير مستويات الحماه المضافة والتسميد المعدني على مستوى           

(% مع زيادة مستويات الحمأه المضافة على التوالي 10,11,10,1محتوى النتروجين في التربة وكانت نسبــة الزيادة ) زيادة في

بالمقارنة مع معاملة المقارنة وقد يعزى ذلك الى أحتواء الحمأه على كميات البأس بها من عنصر النتروجين والذي يتحرر 
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( 3ة الى التربة   وسلك الفسفور نفس سلوك النتروجين حيث يثحظ من الجدول )نتيجة لتحلل ومعدنة المادة العضوية المضاف

(% لمستويات الحمأه المضافة 002,040,114,02ان هنالك زيادة في قيم الفسفور الجاهز في التربة حيث كانت نسبة الزيادة )

ابع من الحمأه تفوقت حتى على معاملة التسميد على التوالي بالمقارنة مع معاملــة المقارنة ويثحظ أن المستويين الالالث والر

عن المستوى  00,2عند معاملة التسميد المعدني ارتفعــت الى 1-ملغم  كغم 10,22لمعدني حيث كانت قيمة الفسفور الجاهز 

العنصر عند المستوى األخير من الحمأه   ويعزى هذا الى محتوى الحماه من هذا  1-ملغم   كغم 02,0الالالث من الحمأه الى 

باألضافة الى  معدنة الفسفور العضوي وتحويلــه الى فسفور معدني جاهز للنبات باألضافة الى األثر غير المباشر للمادة 

العضوية من خثل خفض درجة تفاعل التربة مما ادى الى زيادة جاهزية الفسفور وجاءت هذه النتيجة متوافقـــــة مع ماحصل 

باألضافة الى أن نواتج تحلل المادة العضوية تحمل شحنات سالبة مما يؤدي الى  Tsadils,samaras     (9111)عليه 

  Kuoتنافسها مع أيون الفوسفات على موقع الوحنة الموجبة على اسطح التبادل مما يعيق من تالبيت الفسفور وزيادة جاهزيته 

ربونات والطين وتقلل من تأثيرها في تالبيت الفسفور   (  باألضافة الى أن المادة العضوية قد تعمل على تغليف دقائق الما9141)

أما عن تأثير مســتويات الحمأه على البوتاسيوم فيثحظ انه ليس هنالك أي فروقات معنوية ولمن هنالك أنخفاض في محتوى 

زيادة أمتصاصه  البوتاسيوم مع زيادة مستويات الحمأه المضافة وقد يعزى ذلك الى أنخفاض محتوى الحمأه من هذا العنصر أو

من قبل النبات نتيجة لتحسن نمو النبات باألضافة الى تحسن الصفات الفيزيائية للتربة والتي قد تؤدي الى زيادة غسل البوتاسيوم 

حيث الحظ انخفاض في محتوى البوتاسيوم مع زيادة   (.914الحديثي )وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع ماحصل عليه 

فة   ومن الجدول السابق يثحظ أن لمستويات الحمأه تأثير معنوي في زيادة كمية الخارصين حيث مســـتوى الحمأه المضا

عند المستوى الرابع من الحمأه  1-ملــغم   كغم11,66لمعاملة المقارنة الى 1-ملغم  كغم0,10ارتفعت قيم الخارصين الجاهز من 

ذلك الى دور المادة العضوية في التاثير على قدرة التربة على أمتزاز وأن هذه الزيادة أنعمست ايجابآ على نمو النبات وقد يعزى 

وتالبيت هذا العنصر من خثل تأثيرها على فعالية معادن المربونات و الطين وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع ماحصل عليـــه 

Zuddas  (3002)  

( ان لمستويات الحمأه تاثير 4ين يثحظ من الجدول )أما عن تأثير مستويات الحمأه على محتوى النبات من الخارص         

(% ولمستويات الحمأه المضافة 32,30,01,14ايجابي في زيادة كمية الخارصين الممتصة من قبل النبات وكانت نسل الزيادة )

غير المباشر على  بالمقارنة مع معاملة المقارنة وقد يعزى ذلك الى زيادة محتوى الحمأه من هذا العنصر بالضافة الى تأثيرها

درجة تفاعل التربة وبالتالي على جاهزية العناصر الغذائية وسلك محتوى البذور من الخارصين نفس سـلوك المجموع لخضري 

حيث كانت هنالك زيادة في كمية الخارصين الممتصة من قبل النبات وقد يعزى ذلك الى تحسن نمو النبات وزيادة جاهزية 

  (Evans 3002   (كميات أكبر من هذا العنصر وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع ماحصل عليه الخارصين أدى الى امتصاص

 ( تأثير الحمأه على بعض صفات الحاصل .2جدول)

 الصفات      

 المستوى

أرتفاع النبات .  

 سم

حاصل المادة الجافة   

 غم /نبات

 وزن حبوب العرنوص

 غم /نبات

 حبة9000وزن 

 غم

 حاصل الحبوب

 9-/هطن 

C 949.0 993.2 10..1 981,2 8,11 

CF 391,0 921,1 999,.1 383,2 1,4 

S1 988,. 923,0 901.2 393,1 1,1 

S2 334,. 981,9 930,2 332,8 .,8 

S3 382,1 914,0 929,1 38.,1 .,12 

S4 34,1 94.,2 981,2 3.1,4 4,03 

0.05%    LSD 90,4 8,. 8,3 24 0,9 
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 ( تاثير مستويات الحمأه على جاهزية بعض العناصر الغذائية .3) جدول

 جاهزية                           

 العناصر      

 

 المستوى 

N 

 1-ملغم غم

P 

-ملغم غم 1  

 

 

K 

1-ملغم غم  

ZN 

 1-ملغم  غم

 

C 

 10و0 322 6,46 613

 

CF 

042 10,20 302 0,16 

 

S1 

662 10,64 332 11,2 

 

S2 

602 10,64 311 10,26 

 

S3 

102 00,20 312 16,62 

 

S4 

132 02,01 310 11,66 

 

0.05%         LSD 

 01و2 31 2,4 02

 جدول )4(               9-تأثير مستويات الحماه في محتوى جذور النبات ملغم .كغم 

         

 الحاصل              

 

 المستوى

 المجموع الجذري

 1-ملغمزغم

 

 البذور

 1-ملغم غم

C 02,12 1,10 

CF 03,3 12,06 

S1 00,0 11,23 

S2 

 

04,3 13,04 

S3 

 

06,6 14,00 

S4 

 

01,1 16,24 

0.05%     LSD 

 

2,61 2,46 
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