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  الملخص

دراسة تأثير معامالت مختلفة من السماد العضوي والكيماوي على نمو وإنتاج خمسة أصناف تم 

لمحسن في محطة بيت قاد الزراعية، استخدمت معـامالت سـماد عضـوي    من القمح البلدي وا

دونـم   /كغم    25دونم سوبر فوسفات،  /كغم 35كيماوي بمعدل  ددونم، سما /كغم 450بمعدل 

دونـم سـماد عضـوي     /كغم 225بمعدل ) كيماوي+سماد عضوي (سلفات االمونيوم، معاملة 

دونم سلفات االمونيـوم، أضـيفت    /كغم12.5دونم سوبر فوسفات و  /كغم 17.5باإلضافة إلى 

جميع هذه األسمدة قبل الزراعة ما عدا سلفات االمونيوم التي أضيفت بعد شهر مـن الزراعـة،   

وقد شملت التجربة أربـع معـامالت تسـميد وخمسـة      2004-2003أجريت التجربة في عام 

ه األصـناف فـي   أصناف من القمح، ثالثة منها بلدية وصنفين من القمح المحسن ووزعت هـذ 

في أربع مكررات، تم اخذ قياسات على عـدد   CRDالمعامالت حسب النظام العشوائي الكامل 

البذور فـي   دمن النباتات من حيث طول النبات، عدد األشطاء، عدد السنابل، طول السنبلة، عد

بواسـطة   30/5/2004الحصاد، تم حصاد التجربـة بتـاريخ    لالسنبلة، وزن األلف حبة ودلي

دة آلية وتم قياس وزن المحصول الكلي لكل وحدة تجريبية وبعد فصل البذور تـم قيـاس   حصا

  .وزن البذور ووزن القش، وقد تم اخذ عينات من البذور من اجل تحليلها في المختبر

للتسميد العضوي منفردا أو مضافا إلى السـماد الكيمـاوي علـى     اايجابي اأظهرت النتائج تأثير

دونـم   /كغم 1070دونم،  /كغم 1069الكلي للقمح  نتاجوالقش، فقد بلغ اإل اإلنتاج الكلي للحبوب

دونم في  /كغم 899كيماوي على التوالي مقارنة ب + في معاملتي سماد عضوي، سماد عضوي

ظهرت فروق معنوية واضحة بين األصناف الخمسة من حيث عدد  دمعاملة السماد الكيماوي، وق



ي

بلة بين المعامالت الثالثة سماد كيماوي، سماد عضوي، سماد األشطاء، عدد السنابل، طول السن 

عضوي مقارنة بمعاملة الشاهد بينما اختلف طول النبات، عدد البذور في السنبلة، وزن +كيماوي

تأثر دليل الحصـاد بمعـامالت التسـميد    . األلف حبة، وكذلك طول السنبلة أيضا حسب الصنف

فـي معاملـة السـماد الكيمـاوي مقارنـة       )0.3906( واألصناف حيث كان أعلى دليل حصاد

بالمعامالت األخرى، كما أن األصناف المحسنة أعطت دليل حصاد أعلى مقارنـة باألصـناف   

أمـا   .البلدية ولكن لم تظهر فروق معنوية بين األصناف البلدية الثالثة علـى دليـل الحصـاد   

مـن البـروتين   بخصوص تحليل عينات البذور فلم يظهر فروق واضـحة لمحتـوى الحبـوب    

وبخصوص تحاليل عينات التربة فقد أظهر التحليل المخبـري للتربـة احتفاظهـا    . والبوتاسيوم

   .مقارنة بالمعامالت األخرى) عضوي+ سماد كيماوي( بكميات أعلى من النترات في معاملة
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  األولالفصل   

   :مقدمة

ن الغذائي وتعتبر كل من يلعب محصول القمح دورا استراتيجيا كسلعة غذائية في موضوع األم 

سـوق األوروبيـة   ال لدو ، المكسيك، استرالي، كنـدا، األرجنتـين،  المتحدة األمريكية تالواليا

ا وصلت إلى مرحلـة  الباكستان أهم البلدان المنتجة للقمح وكذلك فإن سوري المشتركة السعودية،

مليـون   230لعالم حوالي وتبلغ مساحة األراضي التي تزرع بالقمح سنويا في ا ،ياالكتفاء الذات

   (Tilman, 1999).سنويا اهكتار

تحتل محاصيل الحبوب المكانة األولى بين المحاصيل الحقلية المزروعة في فلسطين فقد بلغـت  

ألف دونم ويعتبر القمح المحصـول األول بـين    482حة المزروعة بهذه المحاصيل حواليالمسا

سـاحة المزروعـة   من الم% 45لقمح حواليل المساحة المزروعة بامحاصيل الحبوب حيث تشك

ألف طن سنويا وتمثل هـذه   36ويبلغ معدل إنتاج القمح في فلسطين حوالي  بالمحاصيل الحقلية،

  .)2003، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(من قيمة اإلنتاج الزراعي % 3القيمة 

  -:ئيسيةيمكن تقسيم مناطق زراعة القمح في الضفة الغربية إلى ثالث مناطق ر

 نوعية تربة جيدة في اغلـب األحيـان،  وهذه المناطق ذات ) الحدية(المناطق الشرقية والجنوبية

من استعمال اآلليات في التحضير والزراعة ولكن العامل المحدد  ومعدل ملكية مرتفع نسبيا يمكن

مناطق في هذه المناطق هو معدالت األمطار المنخفضة حيث تتراوح معدالت األمطار في هذه ال

  .من مجموع زراعات القمح سنويا% 50 هملم وتشكل هذه المناطق ما نسبت350-250ما بين 

وأراضي وعرة فـي  , المناطق الجبلية الوسطي وهذه المناطق ذات نوعية تربة متوسطة الجودة

  من استعمال اآلليات الزراعية في  ال يمكنمعظم المناطق وذات معدل ملكية منخفض نسبيا 

سـنويا  ) ملـم  450-350(لزراعة، معدالت األمطار في هذه المناطق جيدة نسـبيا  التحضير وا

  .من مجموع زراعات القمح سنويا% 30وتشكل هذه المساحة ما نسبته 
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كسهول جنين الشمالية والغربيـة وأراضـي   ) شبه الساحلية(المناطق الغربية والشمالية الغربية 

ونوعية تربة جيدة  ملم سنويا، 450ة أكثر منأمطار جيدطولكرم والقرى المحيطة تتميز بمعدل 

وتشـكل هـذه   , كما أن طبوغرافية األرض ومعدل الملكية تمكننا من استعمال اآلليات الزراعية

  .من مجموع زراعات القمح سنويا% 20المناطق ما نسبته 

 فـي السـنين   مدون /كغم200-150معدل اإلنتاج من الدونم الواحد لمجموع المساحة مابين يبلغ 

 ،وزارة الزراعة الفلسطينية( .في السنين قليلة األمطار مدون/ كغم 100-90الجيدة األمطار ومن 

2003(  

يبلغ عدد السكان في الضفة والقطاع حوالي ثالثة ماليين نسمة ومعدل استهالك الفـرد الواحـد   

 360موعه من القمح تبلغ ما مج احتياجاتناكغم سنويا وبعملية حسابية بسيطة نجد أن 120حوالي 

ألف طن في السنين الجيـدة   36ألف طن سنويا بينما إنتاجنا من حبوب القمح يصل إلى حوالي 

وحوالي نصف هذه الكمية في سنين الجفاف وهذا معناه أن الفجوة كبيرة بين اإلنتاج واالستهالك 

اج مستوى اإلنت ويتضح انه يجب بذل جهود كبيرة ومستمرة لتطوير زراعة هذا المحصول ورفع

لقمح محدودة بل وتتناقص خاصة إذا علمنا أن المساحة التي تزرع لمحصول ا من الدونم الواحد،

  )2003 ،وزارة الزراعة الفلسطينية( .خرىمن سنة أل

يعتبر نبات القمح من نباتات المنطقة المعتدلة التي تميل إلى البرودة وأهم العوامل المؤثرة على  

رارة في وقت اإلزهار وتخلق وتطور السنابل وكذلك كمية نجاح محصول القمح هي درجات الح

  .األمطار المتساقطة خالل موسم النمو وتوزيعها على مدار الفصل وكذلك شدة تساقط األمطار

وزيادة  التفسخيحتاج نبات القمح إلى درجات حرارة منخفضة في بداية الموسم مما يشجع عملية 

يوما من تاريخ اإلنبات حيـث بعـدها   )  35(أسابيع  5النمو الخضري و بداية الموسم هي مدة 

وبعد ذلك يحتاج محصول القمح إلـى   بدأ مرحلة التبطين وتخلق السنابل،وت التفسختكتمل عملية 

درجات حرارة معتدلة في مرحلة اإلزهار والعقد وتطور الحبوب وقد ثبت من تجـارب كثيـرة   

نهارا هي أفضـل درجـة    °م20ليال و °م15أجريت في مناطق مشابهة لبالدنا أن درجة حرارة 

وكلما زادت درجات الحرارة عن ذلك تسرع عمليـة  ) حبة 100 /غم80(مالئمة لتطور الحبوب
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تكون الحبوب ولكنها تتوقف مبكرا مما يؤدي إلى الحصول على حبوب مجعدة ورديئة وبالتالي  

إال أن القمـح   تربة،صول القمح في جميع أنواع األيمكن زراعة مح. تقل كمية المحصول للدونم

وال ينصح , يعطي محصوال جيدا ووافرا في األتربة المتوسطة والثقيلة الجيدة الصرف والتهوية

، وزارة الزراعـة الفلسـطينية  (بزراعة محصول القمح في األتربة الكلسية والسطحية والوعرة 

1995(. 

 سـاهمت أيضـا   أنهـا  إالبالرغم من مساهمة األسمدة الكيماوية في زيادة اإلنتـاج الزراعـي   

النيتروجينية والفسفورية في تدهور التربة وتقليل استدامة الزراعة وتلويـث   األسمدةوخصوصا 

فعند إضافة السماد النيتروجينـي إلـى    .الهواء ومصادر المياه والتأثير سلبا على التنوع الحيوي

تربة أو يتم فقده إمـا  منه فقط بواسطة النبات والباقي يبقى في ال% 60-40التربة يتم امتصاص 

على شكل نترات إلى المياه الجوفية والمسطحات المائية أو على شكل غـازات إلـى الغـالف    

الجوي حيث تعتبر األسمدة النيتروجينية مصدر أساسي النبعاث غاز االمونيا وغازات أكاسـيد  

ـ   N2O وغـاز أكسـيد النيتـروز     NO النيتروجينالنيتروجين مثل غاز أكسيد  يد وتعـد أكاس

النيتروجين من اخطر ملوثات الهواء فهي تدخل في سلسلة تفاعالت كيميائيـة ضـوئية تشـمل    

تفاعل الهيدروكربونات وتؤدي هذه األكاسيد إلى تكوين األوزون ومن ثم الضباب الكيميائي الذي 

كما أن أكاسيد النيتـروجين لهـا دور فـي     رة على اإلنسان والحيوان والنبات،تصحبه أثار ضا

كذلك  جار والغابات والنباتات الزراعية،األمطار الحامضية التي تسبب أضرار بالغة لألش تكوين

يؤدي تلوث المسطحات المائية باألمطار الحامضية إلى فقدان هذه البيئات القـدرة علـى تهيئـة    

كمـا أن غـاز أكسـيد    . الظروف المالئمة لحياة كثير من أنواع الكائنات المائيـة كاألسـماك  

والذي يعتبر من غازات البيت الزجاجي له تأثير كبير في زيادة درجة الحـرارة   N2Oالنيتروز

  .)1995، اشتية وحمد(وإحداث تغيرات غير مرغوبة في المناخ العالمي 

كذلك فإن االستعمال المكثف لألسمدة الفوسفاتية في الزراعة يؤدي إلى وصول كميات كبيرة من 

انجراف التربة مما يؤدي إلى إثراء هذه المسـطحات   قطري نالفسفور إلى المسطحات المائية ع

ويصاحب هذه الظاهرة  Eutrophicationبالعناصر المغذية فيما يسمى بظاهرة اإلثراء الغذائي 

حدوث زيادة كبيرة في أعداد الطحالب المائية وفي نهاية موسم نمو هذه الطحالب تموت أعـداد  
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تشجع نمو البكتيريا التي تعمل على تحليل أجسـام  وبذلك . كبيرة منها وترسب في أعماق المياه 

ما يلحق الضرر بكثير من أنـواع  ممن األكسجين  ةريالطحالب الميتة هوائيا مستهلكة كميات كب

كما ينتج عن نقص  ها وحدوث خلل في الشبكة الغذائية،الكائنات المائية الهوائية كاألسماك وغير

وتشـجع نمـو الكائنـات     كيميائية فيها،تغيرات  األكسجين في قيعان المسطحات المائية حدوث

الالهوائية التي ينتج عن أنشطتها روائح كريهة وغازات سامة وتؤدي هذه بدورها إلى تنشـيط  

 .          عملية اإلثراء الغذائي فـي الميـاه وتحويلهـا إلـى مسـطحات غيـر صـالحة لالسـتعمال        

  .)1995، اشتية وحمد(

علـى   أساسيالمحاصيل الحقلية بشكل  واعتمادحة للري في بالدنا نظرا لقلة مصادر المياه المتا

ن الستخدام األسمدة الكيماوية في زراعـة المحاصـيل   إف لذلكبتذبذبها التي تمتاز  األمطارمياه 

فعند ارتفاع نسبة هطول األمطار عن المعدل العام  قد تكون سلبية في أحيان كثيرة، الحقلية أثارا

ي إلى غسيل األسمدة النيتروجينية إلى المياه الجوفية وتلويثهـا وكـذلك   بشكل كبير فان ذلك يؤد

األسمدة الكيماوية إلى ارتفاع ملوحة التربـة وبالتـالي    األمطار تؤديعند انخفاض نسبة هطول 

كذلك فإن الستخدام األسمدة الكيماوية مخاطر كثيرة مما يشجع البحـث عـن    اإلنتاجيةانخفاض 

ة في الزراعة التي تعتبر باإلضافة إلى كونها مصدر جيـد للعناصـر   استخدام األسمدة العضوي

 تي لها دور في تحسين بناء التربة، زيادة التهويـة، الغذائية فهي تزود التربة بالمواد العضوية ال

 فتقلل قدرة الرياح والمياه على جـر , زيادة قدرة التربة على االحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية

كذلك تقلل كمية فقد النيتروجين إلى الهواء بشكل فعال  و الكائنات الحية الدقيقة،تشجع نم التربة،

عن ثالثة  مقارنة بالسماد الكيماوي إذا تم تغطية السماد العضوي وخلطه بالتراب في مدة ال تزيد

   (Schmitt, 1999 ) أيام من نثره في الحقل

  التنوع الحيوي

ولـذلك   األمطاركبير في درجات الحرارة ومعدل سقوط  تتميز فلسطين ببيئة جغرافية ذات تباين

تعتبر مخزونا وراثيا هائال في التنوع الحيوي بشكل عام والتنوع الحيوي الزراعي بشكل خاص، 

للنباتات لم تبق على حالها منذ وجودها على مـر   الموارد الوراثية المتنوعة فيه أنومما ال شك 
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، أي أن دائرة التنوع أخذت بالتقلص واالنكمـاش داخـل   فقد بدأت هذه الموارد بالتآكل الزمان 

النوع الواحد وبين األنواع المختلفة بفعل األنشطة البشرية األمر الذي يشكل خطرا عالميا علـى  

 ل على حاجاتهم مـن الطعـام والـدواء   الزراعة والتأثير على إمكانية حصول البشر في المستقب

  )1995اشتية وحمد، (

تباين الكائنات العضوية الحيـة المسـتمدة مـن كافـة      بأنهالبيولوجي أو  يعرف التنوع الحيوي

وللحفـاظ علـى التنـوع    . األرضية والبحرية واألحياء المائيـة البيئية المصادر بما فيها النظم 

البيولوجي يجب المحافظة على الموارد البيولوجية، والموارد البيئيـة واألجنـاس، والعناصـر    

وصيانة التنوع البيولـوجي يسـتلزم   . ي لها قيمة فعلية أو محتملة للبشريةالحيوانية والنباتية الت

أو . المحافظة على األنواع القادرة على البقاء والعمل على تنشيطها داخل محيطاتهـا الطبيعيـة  

وموائلها الطبيعية، أو في المحيط الذي يتطور فيه خصائصها في حالة األنواع  البيئيةداخل نظمها

. نبتة، أي األنـواع التـي تتطـور بتـأثير مـن البشـر لتلبيـة احتياجاتـه        المدجنة والمسـت 

www.environment.gov.jo./society-encyclopedia/scwor8.html(2004)  

حيـث   الطبيعية والزراعية من ناحية اإلنتاجيةالبيئية له قيمة جوهرية للنظم  حيويالإن التنوع  

 ،في النهوض باإلنتـاج الزراعـي   عريض القاعدة تفيد عمليات صيانة وإدارة التنوع البيولوجي

عريضة من األنواع توفر آالف أخرى كثيرة من المنتجات من خالل الزراعة ومـن   فثمة طائفة

تسهم طائفة متنوعة من  لتأقلم إذا زيادة كما أن التنوع البيولوجي يفيد في.األنواع الطبيعية حصاد

كـذلك يسـهم   .التطور ية والطبيعية وقدرتها علىالزراع الكائنات في صمود النظم االيكولوجية

التنوع البيولوجي  في المحافظة على وظائف النظام االيكولوجي حيث تتم الوظـائف األساسـية   

 المغذيات، وتحلل المادة العضوية، وإصالح التربة المتشققة أو المتدهورة، ومكافحة مثل دوران

مـن   طائفة عريضة من األنواع المتنوعة خاللاآلفات واألمراض، ونوعية المياه، والتلقيح من 

  .الزراعية أو حولها الناحية البيولوجية في النظم االيكولوجية الطبيعية وفي النظم االيكولوجية

www.fao.org/biodiversity/index.asp(2004) 
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لـة  إن التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة التجارية الحديثة في المساحات الواسـعة لمقاب  

االحتياجات المتزايدة وزيادة اإلنتاج أدى إلى استخدام األصناف الحديثة المدخلة والمنتجـة فـي   

مراكز األبحاث العالمية وشركات إنتاج وتداول البذور بدال من األصناف والمجـاميع الوراثيـة   

لـة  المحلية مما أدى إلى زيادة أعداد هذه األصناف زيادة كبيرة بسبب غيـاب المفترسـات أو ق  

المنافسة وهذا أدى إلى انحسار وانجراف المصادر التقليدية ونتج عنه فقـدان كلـي أو جزئـي    

للعشائر واألصناف المحلية وكذلك السالالت األصلية من الحيوانات التي تكيفت منذ أالف السنين 

 مع البيئة المحلية وتقلباتها، كذلك أدى تطبيق نظام التكثيف الزراعي واإلنتـاج فـي مسـاحات   

لصنف واحد من المحاصيل إلى تشكيل خطورة على هذه المحاصيل ألن نوعا واحدا من  واسعة

وهكذا يؤدي تباين األنواع الموجودة . ليصاأو الحشرات يمكنه أن يقضي على هذه المحاألوبئة 

في بيئة معينة وكذلك تباين الجينات الوراثية التي تستطيع التكيف مع التغيرات الحـادة الممكنـة   

  )2002جريدة البيان،( .وقوع في البيئة إلى زيادة فرصة بقاء األنواع فيهاال

إن سعي العلماء وراء اإلنتاجية الوافرة من خالل استيالد النباتات أدى إلـى تحجـيم القاعـدة     

وكان ذلك في غالب األحيان على حساب قدرة هذه النباتـات علـى   . الجينية لمحاصيل األغذية

، وكـذلك  إلى ازدياد االعتماد المفرط للزراعة على المواد الكيماويةذلك  دىمقاومة األوبئة وقد أ

إن فقدان التنوع الحيوي بسبب استخدام األصناف المحسنة من األنواع الدخيلة وكـذلك سـوء   ف

استخدام المبيدات والمخصبات والهرمونات في اإلغراض الزراعية أدى إلـى فقـدان سـالالت    

السنوات المقبلة لذلك فإن االستخدام المسـتدام للسـالالت المحليـة     سيحتاجها مربو النباتات في

وأصولها البرية والحفاظ عليها سوف يتيح نقل العديد من الصفات التي تمتاز بها هذه السـالالت  

كمقاومة الحرارة والجفاف واألمراض وغيرها من الصفات إلى أصناف المحاصـيل المحسـنة   

 .امةاألمر الذي سيسهم في زراعة مستد

encyclopedia/scwor8.htm ,2004  –nvironment.gov.jo/societywww.e  

تعتبر فلسطين مصدرا هاما لسالالت القمح البري المستخدمة في تطوير السالالت العالمية،      

ر ولذلك تلعب هذه السالالت دورا كبيرا فـي  حيث تتميز هذه السالالت بمخزونها الوراثي الكبي
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الحفاظ على التنوع الحيوي الزراعي، كما أن هذه السالالت غالبا ما يتم إنتاجهـا بعيـدا عـن     

استعمال الكيماويات ألنها تتميز بقدرتها على التأقلم مع الظـروف المحليـة وتتحمـل اآلفـات     

وتمتاز السالالت البلدية . يئة من التلوثواألمراض لذلك تسهم هذه السالالت في الحفاظ على الب

لذلك فإن العودة إلى إنتاج محصول القمـح  ) العضوي(بقدرتها على النمو جيدا مع السماد البلدي 

من البذور البلدية وزيادة إنتاجيتها عن طريق التسميد العضوي سوف يؤدي إلى حفـظ التنـوع   

لحق البيئـة  م(ية لألسمدة الكيماوية على البيئة الحيوي للسالالت البلدية وكذلك تقليل اآلثار السلب

  ).2004 والتنمية،

  :أهداف الدراسة 

 أصناف مـن القمـح البلـدي    وإنتاجية العضوية على نمو األسمدةدراسة تأثير استخدام  .1

  .وأصناف أخرى

وأصناف  أصناف القمح البلدي وإنتاجية نمو الكيماوية على األسمدةدراسة تأثير استخدام  .2

  .أخرى

وذلك باستبدال جـزء مـن    ليل استخدام األسمدة الكيماوية وأثارها السلبية على البيئةتق  .3

  .السماد الكيماوي بالسماد العضوي

المحافظة على بعض أصناف القمح البلدي من االنقراض عن طريق زيـادة إنتاجيتهـا    .4

 .باستخدام األسمدة العضوية دون اإلضرار بالبيئة
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 الفصل الثاني 

  سابقةالدراسات ال

األسـمدة  +استخدام األسمدة الكيماويـة (تمت دراسة تأثير اإلدارة المتكاملة للتسميد النتتروجيني 

 ،(Gopal-Singh وجـد  اللوميـة، -القمح في التـرب الطينيـة   على إنتاج وصفات) العضوية

أن إضافة النيتروجين من خالل السـماد العضـوي أو مـن خـالل اإلدارة      )2000 ،نوآخرو

 .أدى إلى زيادة اإلنتاج وتحسين صفاته) كيماوي+سماد عضوي(لتسميد المتكاملة ل

لكيماوية على نمو وإنتاجية لدراسة تأثير إضافة السماد العضوي مع األسمدة ا أخرىوفي تجربة 

هكتار أعطت أفضل  /طن سماد عضوي 15وجد من خالل معامالت السماد العضوي أن  القمح،

هكتار أعطت اقل إنتاج  /كغم نيتروجين 60الكيماوي وجد أن ومن خالل معامالت السماد . نتائج

 ). 2000 وآخرونNehra  . (مقارنة مع معدالت النيتروجين األعلى

هكتـار   /طن من سماد عضـوي  10 إضافةأن  ( وآخرونBadaruddin, 1999 (وجد وقد  

ـ  مقارنة مع معاملة الشاهد،% 14نسبةأعطى أفضل زيادة في اإلنتاج ب امالت التـي  كما أن المع

أخذت كميات من السماد الكيماوي مكافئة للكمية التي يحتويها السماد العضوي أعطت أقل زيادة 

مما يدل على أن السماد العضوي يعتبر عامل نمو باإلضافة إلى احتواءه على % 5.5في اإلنتاج 

 .العناصر الغذائية

القمح في الترب الرمليـة   إنتاج وفي تجربة لدراسة دور األسمدة العضوية والكيماوية في زيادة

معاملة كل واحدة من المعامالت احتوت على كمية مختلفة من  12احتوت التجربة على  اللومية،

يـادة  وجد أن إضافة السماد العضوي مع السماد الكيماوي أعطى ز. السماد العضوي والكيماوي

    10ضـافة سـماد عضـوي    أفضل زيادة في اإلنتاج كانت عند إ في اإلنتاج بجميع المعامالت،

    كغـم  50 هكتـار،  /P2O5 كغـم  75و هكتـار،  /كغم نيتروجين 150افة إلى هكتار إض /طن

K2O/ ،كغم  25 هكتارZnSO4/ هكتار).Manwall ،1998 وآخرون(. 
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 لمعرفـة ) 2001 وآخرون، Cox( سنوات شرق واشنطن، 3لمدة جراؤهما وفي تجربتين تم إ 

على إنتاج ونوعية عدد من المحاصـيل   ، رماد الفحم، القش،)ستالكمبو(تأثير السماد العضوي 

كانت المعامالت شـاهد بـدون   في الدراسة األولى . وكذلك تأثير هذه المواد على نوعية التربة

ـ  448 ،كغم نيتروجين 90+هكتار كومبوست /طن 224 إضافات، كغـم   90+ن كومبوسـت  ط

فـي   5.7للتربة من  PHوكذلك ارتفعت  وجد أن إنتاج محصول الشعير زاد هكتار، /نيتروجين

وفي الدراسـة الثانيـة   . في المعاملة الثالثة 7.2في المعاملة الثانية إلى  6.6معاملة الشاهد إلى 

 هكتـار،  /كغم نيتروجين 90+رماد فحم ن ط 110هكتاركومبوست /طن 110معامالت كانت ال

كغـم   90 هكتـار،  /كغـم نيتـروجين   45هكتـار،   /كغم نيتـروجين  90+ن قش قمح ط 22

وجدوا أن إضـافة   هكتار، معاملة شاهد بدون إضافات، /كغم نيتروجين 135هكتار، /يتروجينن

السماد العضوي بدون نيتروجين زاد الكربون الكلي للتربة مما أدى إلى تقليل تحول النيتروجين 

كـذلك وجـد أن    عاليـة، للكمبوسـت   C/Nنسـبة  ألن العضوي إلى نيتروجين غير عضوي 

قـدرة التربـة    لي للتربة، الفسفور الجاهز، البوتاسيوم، بعض العناصر الصغرى،تروجين الكالني

كما أن الكمبوست قلل الكثافة الظاهرية للتربة  األيوني زادت في معاملة الكمبوست،على التبادل 

ن، للتربة وتركيز البـورو  PH رماد الفحم زاد. وزاد النفاذية وقدرة التربة على االحتفاظ بالماء

phosphatase activities.    بينما قلل القش  الكثافة الظاهرية ونشاط الكائنات الحيـة الدقيقـة

سنوات من إضافة هذه المواد المصـلحة للتربـة زاد    3في السنة الثالثة للتجربة أي بعد .  فقط

 .اإلنتاج لمحصول القمح الشتوي في معاملة الكمبوست مقارنة بالمعامالت األخرى

عاما لدراسة التغيرات في اإلنتاج وخصوبة التربة عند إضافة األسـمدة   14استمرت في تجربة 

الكيماوية والعضوية لفترة طويلة للتربة السوداء وكذلك تأثير األسمدة الكيماوية والعضوية علـى  

أن إضافة السماد النيتروجينـي  ) 2002, وآخرون (Wangتوازن العناصر الغذائية للتربة وجد 

كمـا  . فسفور في التربة وان استخدام النيتروجين والفسفور يزيد نقص البوتاسـيوم يزيد نقص ال

وجد أن استخدام األسمدة العضوية مع كمية مناسبة من األسمدة الكيماويـة مـع األخـذ بعـين     

توازن العناصر فـي التربـة وال يسـبب     داالعتبار خصوبة التربة يعطي محصول وفير ويزي

 .ى البيئةانبعاث العناصر الملوثة إل
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سنة في السويد حول تأثير استخدام األسمدة العضوية والكيماوية  32وفي تجربة استمرت لمدة  

خالل الفترة ) Artur and Kjellenberg) ,1997على خصوبة التربة ونوعية المحصول وجد 

زيادة المحصول في جميع المعامالت لكن الزيادة كانت أعلى فـي معاملـة    1990 -1958بين 

وفي مقارنة معامالت السماد العضوي والكيماوي وجدوا أن البـروتين الخـام   . د العضويالسما

لمحصول القمح والبطاطا اقل في معاملة السماد العضوي مقارنة بمعاملة السماد الكيماوي لكـن  

كمية األحماض  أعلى، ةنسبة البروتين النقي واألحماض االمينية األساسي( نوعية البروتين أفضل

شا أفضـل فـي   كذلك وجدوا أن مقاومة البطاطا للتخزين أعلى ونوعية الن). ة الحرة قليلةاالميني

 .كذلك فإن معاملة السماد العضوي نتج عنها خصوبة تربة أعلى معاملة السماد العضوي،

وفي تجربة لدراسة التأثير المباشر والمتبقي إلضافة السماد العضوي والغير عضوي على إنتاج 

أن استخدام السماد العضوي  )1997, وآخرون Bodruzzaman(األرز وجد محاصيل القمح و

كما أن إضافة زبل الدجاج أعطى  ل من إضافة السماد الكيماوي وحده،مع السماد الكيماوي أفض

إنتاج أفضل وحافظ على توافر العناصر الغذائية في التربة كما وجدوا أن اسـتجابة محاصـيل   

وية أفضل من استجابة محاصـيل الزراعـة المرويـة لألسـمدة     الزراعة البعلية لألسمدة العض

 .العضوية

سنة لدراسة اثر التسميد على تـوازن العناصـر الغذائيـة وجـد      28وفي تجربة استمرت لمدة 

Subehia and Sharma) ,2002  ( 41أن إنتاجية القمح نقصت منq/   هكتار سـنة)1972-

كمـا   افة السماد النيتروجيني لوحده،إض هكتار في معاملة /إلى صفر) 1977-1976الى 1973

حسب الكميات الموصى بهـا فـي    NPK%100وجدوا انه في معاملة إضافة السماد الكيماوي 

هكتـار فـي    /25qهكتار مقابل  /33qسماد عضوي أعطى أعلى إنتاجية + الزراعة التقليدية 

       أعطـى زيـادة   لوحده أي أن إضافة السـماد العضـوي   NPKمعاملة إضافة السماد الكيماوي 

كما وجـدوا أن إضـافة    لوحده، NPKهكتار مقارنة بإضافة السماد الكيماوي  / 8qفي اإلنتاج 

100 %NPK  جير حـافظ علـى اإلنتاجيـة للقمـح حـوالي      + حسب الكميات الموصى بها     

31q/ هكتار.  
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ـ  21وفي تجربة استمرت لمدة   ة التقليديـة  سنة في سويسرا لمقارنة الزراعة العضوية بالزراع

سماد كيماوي فقط وجـد   ،يسماد عضو+ سماد كيماوي  كانت المعامالت سماد عضوي،حيث 

)Mader البوتاسيوم في معاملة  نه بالرغم من أن كمية النيتروجين، الفسفور،ا) 2003, وآخرون

مقارنة بالمعامالت األخرى إال أن المحصول قـل  %) 51-34(السماد العضوي كانت اقل بنسبة 

مما يدل على أن كفاءة اإلنتـاج فـي الزراعـة    ) سنة 21(خالل فترة التجربة % 20بنسبة  فقط

في معاملة السـماد العضـوي   % 66-58كما وجدوا أن إنتاج البطاطا قل بين . العضوية أفضل

 Phytophtoraمقارنة بالمعامالت األخرى بسبب نقص البوتاسيوم وبسبب اإلصـابة بمـرض   

infestans هكتار في معاملة الزراعة العضـوية   /طن 4.1لقمح الشتوي وصل إلى تاج ابينما إن

كما أن االختالف فـي إنتـاج    نتاج القمح في الزراعة التقليدية،من إ% 90وهذه النسبة تساوي 

كما وجد في هذه التجربة انه فـي معاملـة   . المحاصيل العلفية والعشبية كان قليل في المعامالت

نشاط بيولوجي كبير مقارنة بالمعامالت األخرى علـى عكـس    السماد العضوي أظهرت التربة

 soilكمـا وجـد أن   . الخصائص الكيميائية والفيزيائية للتربة والتي أظهرت اختالفـات قليلـة  

aggregate stability    مقارنـة بالمعـامالت   % 60-10في معاملة السماد العضـوي أعلـى

وكتلة الكائنات الحيـة   aggregate stabilityكما انه يوجد عالقة ارتباط ايجابي بين  األخرى،

كمـا   earthworm biomassو  aggregate stability وبـين  microbial biomassالدقيقة 

المغنيسيوم أعلى في معاملة السماد العضوي مقارنة بالمعامالت  للتربة، الكالسيوم، PHوجد أن 

 .األخرى بينما الفسفور والبوتاسيوم الذائب اقل

دراسة تأثير إضافة السماد الكيماوي فقط على خواص التربة وإنتاج المحصول وجد وفي تجربة ل

Zhang) أن إضافة السماد الكيماوي وحده لفترة طويلة بدون سماد عضـوي  ) 2001, وآخرون

وقلـل مسـتوى    ستوى كمية المادة العضوية للتربة، مستوى النيتروجين والفسفور،حافظ على م

قلل التهوية بينما إنتاج المحصول لم يتأثر بالمقارنة مـع   كما (humus) التربةالطاقة للدبال في 

  ).سماد عضوي+ سماد كيماوي (معاملة إضافة 

وفي تجربة لدراسة تأثير عدم حراثة األرض لفترة طويلة مع إضافة السـماد العضـوي علـى    

توى أن مح )Shen and Lie) ,2000خواص التربة وخصوبتها لمحصولي القمح واألرز وجد 
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النيتروجين الجاهز لالمتصاص من قبل النبات  الكربون العضوي، النيتروجين الكلي،التربة من  

 5 –سنة متتالية أعلى في طبقة التربة من صـفر   14في معاملة عدم حراثة األرض خالل فترة 

سم مقارنة بمعاملة الحراثة التقليديـة كمـا    20-10 سم، 10-5نما اقل في طبقات التربة سم بي

تربة أفضل في معاملـة  سم أعلى وكذلك بناء ال 20جدوا أن محتوى التربة من الماء في طبقة و

على خصوبة التربـة هـو    أفضليتهاكذلك وجد أن ترتيب معامالت السماد حسب  عدم الحراثة،

ـ القش، سماد اخضر، سماد كيماوي إضافةمعامالت  العضوي يليهامعاملة السماد  معاملـة   م، ث

 .ادسمالشاهد بدون 

سنوات في كاليفورنيا لدراسة تأثير التحول من الزراعة التقليديـة إلـى    8وفي تجربة استمرت 

أنظمة زراعيـة مختلفـة فـي     4الزراعة العضوية على الخصائص الكيماوية للتربة من خالل 

األنظمـة   هالدورات واإلضافات الزراعية على ارض كانت في السابق تزرع زراعة تقليدية وهذ

سنوات اعتمدت على إضـافة سـماد    4دورات زراعية خالل  5النظام األول  -:هي الزراعية

 5النظـام الثـاني   , بقايا محاصيل شتوية وبدون سماد أو مبيدات كيماويـة + عضوي حيواني 

محاصـيل  + سنوات اعتمدت على إضافة بقايا سماد عضوي حيواني  4دورات زراعية خالل 

نصف كميـة  + إضافة بقايا محاصيل البقوليات واألعشاب سنوات و 3البقوليات واألعشاب لمدة 

تقليل كمية المبيـدات باسـتخدام وسـائل     كالسماد الكيماوي الموصى بها للزراعة التقليدية وكذل

سنوات اعتمـدت علـى    4دورات زراعية خالل  5النظام الثالث , سنوات 5وقائية أخرى لمدة 

النظام الرابع دورتين  لزراعة التقليدية،وصى بها لالسماد والمبيدات الكيماوية حسب الكميات الم

 زراعيتين خالل سنتين اعتمدت على السماد والمبيدات الكيماوية حسب الكميات الموصـى بهـا  

المضـاف قبـل    كمية الكربون، الفسفور، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسـيوم، .للزراعة التقليدية

ونظام تقليل األسمدة الكيماويـة بسـبب إضـافة     الزراعة كان أعلى في نظام الزراعة العضوية

انـه   )1998 ،وآخرون Clark(سنوات وجد  4وبعد  العضوي الحيواني وبقايا النباتات،السماد 

 ات الكيماوية كان الكربـون العضـوي،  في نظام الزراعة العضوية ونظام تقليل األسمدة والمبيد

على كما أن توقف إضافة السماد العضوي في للتربة أ PH فور الذائب والبوتاسيوم المتبادل،الفس

 ية نتج عنه نقصان الكربون العضوي، الفسـفور الـذائب،  نظام تقليل األسمدة والمبيدات الكيماو
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كما وجدوا أن االختالف في النيتروجين الكلي يعود جزء منه إلى مدخالت . البوتاسيوم المتبادل 

اءة األنظمة الزراعية فـي تخـزين فـائض    اإلنتاج قبل الزراعة ولكن أيضا يعود الختالف كف

النيتروجين المضاف حيث وجدوا أن نظام تقليل األسمدة والمبيدات الكيماوية كان أكثر فعالية في 

 electricalكما وجدوا أن . تخزين النيتروجين بينما النظاميين التقليديين األقل فعالية في تخزينه

conductivity EC تختلف في األنظمـة األربعـة كمـا إن     ملذائب لوالكالسيوم والمغنيسيوم ا

. على أن السماد العضوي الحيواني ال يزيد الملوحـة  لفي نظام الزراعة العضوية يد ECثبات

نظام تقليل األسمدة والمبيدات الكيماويـة  + كما وجد انه بشكل عام في نظام الزراعة العضوية 

اظ بالعناصر الغذائية التي تعتبر ضرورية زاد الكربون العضوي وزادت قدرة التربة على االحتف

 .للمحافظة على خصوبة التربة لفترة طويلة

سماد عضـوي  ( لدراسة تأثير اإلدارة المتكاملة للتسميد 1997 -1985وفي تجربة استمرت من 

توازن العناصـر فـي    على إنتاج الحبوب، إنتاج القش، امتصاص العناصر،) سماد كيماوي+ 

مـن احتياجاتـه مـن    % 25ح واألرز تبين أن تزويد محصول األرز بالتربة لمحصولي القم

من خالل السماد العضوي أدى إلى زيادة فعالة في اإلنتاج مقارنة بمعاملة تزويد  NPKعناصر 

 أدىكمـا  . من خالل التسـميد العضـوي   NPKمن احتياجاته من عناصر % 50المحصول ب

وامتصاص أعلـى للعناصـر    لقش،الحبوب وافي إنتاج  إلى زيادةإضافة السماد العضوي للقمح 

نتج عنه زيادة ) يسماد كيماو+ سماد عضوي (كما وجدوا أن اإلدارة المتكاملة للتسميد . الغذائية

قدرة التربة علـى االحتفـاظ   زيادة  قدرة التربة على التبادل األيوني،زيادة  الكربون العضوي،

البوتاسـيوم   ز لالمتصاص، الفسـفور، جين الجاهكما أن النيترو بالماء، تقليل الكثافة الظاهرية،

 كذلك ايونات العناصر الصـغرى زادت، والكبريت زاد بفعالية في معامالت التسميد العضوي و

بينما قلت فـي   يكذلك وجدوا أن ايونات العناصر الصغرى زادت في معامالت التسميد العضو

بـــدون ( معـــامالت الســـماد الكيمـــاوي مقارنـــة بمعاملـــة الشـــاهد     

   http://www.icar.org.in/dipa/journal/agri/feb01/2.htm).ادسم

عاما لدراسة تأثير السماد الكيماوي والعضـوي علـى خصـوبة     12وفي تجربة استمرت لمدة 

مـع كميـة   ) الكمبوست(أن إضافة السماد العضوي  )Zhang and Shen ,2002(التربة وجد 
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ر الغذائية فـي التربـة، تعطـي    زن للعناصمالئمة من السماد الكيماوي قادرة على إحداث توا 

الكربـون  تزيد  قل للعناصر الكيماوية إلى البيئة، تحسن خصوبة التربة،انبعاث ا محصول أعلى،

تعطي كمية أعلى من الفسفور الجاهز لالمتصاص إال أن هـذه الكميـة    العضوي والنيتروجين،

  .د فسفوري أكثرغير كافية إلحداث توازن للفسفور في التربة ويجب إضافة سما

انه عند إضافة السماد الفسفوري الكيماوي مع السماد العضوي الحيواني ) Zhang ,2000(وجد 

لفترة طويلة فإن توافر عنصر الفسفور في التربة أعلى مقارنة مع إضـافة السـماد الفسـفوري    

  .الكيماوي لوحده

لـى امتصـاص وانتقـال    وفي تجربة لدراسة تأثير خصوبة التربة ومعدل إضافة النيتروجين ع

أن إضافة النيتروجين حسـن  ) Wang and Liy ,2003(النيتروجين في محصول القمح وجد 

كما وجد انه بـالرغم مـن أن    وخصوصا في مرحلة النمو النهائية، امتصاص القمح للنيتروجين

ى إضافة معدل نيتروجين أعلى ربما يزيد كمية النيتروجين الممتص ولكن فائض النيتروجين يبق

في األجزاء الخضرية في مرحلة اإلزهار بسبب انخفاض معدل انتقال النيتروجين من األجـزاء  

. يقل nitrogen harvest indexالخضرية إلى الحبوب ولذلك فإن كفاءة استعمال النيتروجين و

كذلك وجدوا أن نسبة النيتروجين الممتص من السماد إلى النيتروجين الكلي الممتص أعلى عندما 

  . ع القمح في تربة متدنية الخصوبة مقارنة بزراعة القمح في تربة عالية الخصوبةيزر

وفي تجربة لدراسة الفوائد البيئية واالقتصادية لتغطية السماد العضوي بـالتراب عنـد إضـافته    

أن خلط السماد بالتراب يقلل فقد عنصر الفسـفور حيـث   ) 2003, وآخرون  (Oseiللحقل وجد

د بالتراب لمحصولي القمح الشتوي والذرة البيضاء نتج عنه تقليل فقد كـل  وجدوا أن خلط السما

كما وجدوا أن تكاليف خلط السماد , %37والفسفور الكلي بنسبة % 45من الفسفور الذائب بنسبة 

من عائد اإلنتاج عند إضافته حسـب احتيـاج المحصـول مـن     % 1العضوي بالتراب تقريبا 

  . ب احتياجات المحصول من الفسفورعند إضافته حس% 3-2النيتروجين و
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       كغـم  30.8ن كميـة النتـرات المغسـولة قلـت مـن      أ) 1989(آخـرون  و  Romasوجد  

دونم فـي حالـة السـماد     /كغم نيتروجين 18.1الكيماوي إلى  دونم في حالة السماد /نيتروجين

   .العضوي

ح وقت كافي للجزء السماد العضوي في فصل الخريف يمن إضافة أن )Schmitt ،)2002وذكر 

بالرغم من أن إضافة السماد في هذا الوقت يحتاجه النبات  أنالعضوي من السماد كي يتحلل قبل 

يزيد كمية النيتروجين التي يمكن فقدها وكذلك يجب تجنب إضافة السماد العضوي في هذا الوقت 

ـ  أن إضافةلألراضي الرملية الخفيفة، كما ذكر  ع يقلـل كميـة   السماد العضوي في فصل الربي

احتاج كميات من النيتروجين قبل  إذاالنيتروجين التي يمكن فقدها لكن ربما يؤخر نمو المحصول 

   .  نيتروجين قابل لالمتصاص من قبل النبات إلىيتم تحول النيتروجين العضوي  أن
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  الفصل الثالث 

  المواد وطرق البحث

  موقع التجربة .1

قاد الزراعية الواقعة إلى الشرق من مدينة جنين وهي محطـة   تم إجراء التجربة في محطة بيت

و تقع المحطـة   وتتبع وزارة الزراعة الفلسطينية، تجارب للمحاصيل الحقلية والزراعات البعلية

في منطقة سهول مرج بن عامر التي تتبع األراضي شبه الجافة ومناخها شبه الجاف أيضا حيث 

ملم سنويا وقد كانت نسبة سقوط األمطار فـي الموسـم    350-250يبلغ معدل األمطار فيها من 

  1ملم موزعة على األشهر كما في الجدول رقم   337.4نفذت فيه التجربة الذي

موزعة على األشهر  2004-2003سم كميات األمطار التي هطلت في المو :)1(رقم  جدول

  .حسب محطة بيت قاد الزراعية ربالمليمت

  ملم/الكمية  الشهر

  2.5  تشرين أول

  27.5  تشرين ثاني

  68  كانون أول

  136  كانون ثاني

  92.7  شباط

  10.7  آذار

  337.4  المجموع

تتميز تربة محطة بيت قاد بأنها طينية حمراء ثقيلة وقد تم اخذ عينتين من تربة موقع : التربة. 2

  .سم30-15 ،سم15-صفر: التجربة قبل الزراعة على مستويين

  

 



17

  :والعمليات الزراعية تجهيز ارض التجربة.  3 

عميقة ومـن ثـم    تم تجهيز األرض للزراعة بتنظيفها وحراثتها حراثة :تحضير التربة -1

متـر   3بعد ذلك تم تقسيم األرض إلى وحدات تجريبية طول كل وحدة  تنعيمها على الدسك،

 .متر الوحدة التجريبية 6متر أي بمساحة  2وعرضها 

, ف من القمح ثالثة أصناف بلدية وهي هتية سمراءأصنا 5تم اختيار  :محصول التجربة -2

 .واألخر عنبر 870تجاريين هما  وصنفين, دبية, هتية صفراء

تم إضافة نوعان من السماد همـا سـماد   و 25/12/2003اجري التسميد في  :التسميد -3

حيث تم إضافة ) سوبر فوسفات وسلفات االمونيوم( وسماد كيماوي) 2جدول(عضوي مصنع 

 ت من األسمدة لكل صنف من أصناف القمح على النحو التاليمستويا 4

  .معاملة الشاهد دون سماد -أ

 ).دونم /كغم 25سلفات امونيوم+دونم /كغم 35سوبر فوسفات (معاملة سماد كيماوي  -ب

 ).دونم /كغم 450(معاملة سماد عضوي  -ج

فات سـل + دونـم  /كغـم  17.5سـوبر فوسـفات  ( سماد عضوي +سماد كيماوي ةمعامل -د

 ).دونم /كغم 225سماد عضوي + دونم / كغم 12.5االمونيوم

حيث ضـمت   CRDاتبع النظام العشوائي الكامل في تصميم التجربة  :تصميم التجربة -4

بـدون  (من السماد وهـي شـاهد    معامالت 4التجربة خمسة أصناف من القمح لكل صنف 

ـ + سماد عضوي ،سماد عضوي ، سماد كيماوي،)سماد مكـررات لكـل   4ع كيماوي وبواق

  .وحدة تجريبية 80=  5*4*4معاملة بحيث أصبحت الوحدات التجريبية

سم بين كـل خـط وأخـر     30خطوط بمسافة  5قسمت كل وحدة تجريبية إلى  :البذار -5

= 2.5*3.*5متر أي أن المساحة المزروعة في كل وحدة تجريبية هـي   2.5وطول الخط 
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 12بين الوحدات التجريبية وكان معدل البـذار  وقد تم ترك مسافة ا متر . متر مربع 3.75 

  .3/1/2004دونم وتمت عملية الزراعة في /كغم

بعد شهر مـن فتـرة     ب يدويا مرتين خالل فترة التجربة،تمت إزالة األعشا :التعشيب -6

  .الزراعة والمرة الثانية بداية ظهور السنابل

صاد مباشرة حيث تم قياس أطوال تم اخذ قياسات في نهاية التجربة قبل الح:  القياسـات  -7

بعـد   فيها وعدد األشطاء المثمرة منهـا،  السنابل لعشرة نباتات من كل وحدة تجريبية وطو

عدد األشطاء المثمـرة   لك تم حساب المعدل ألطوال النبات، طول السنابل، عدد األشطاء،ذ

  .لكل وحدة تجريبية

) رباطـة (ادة آلية صغيرة بواسطة حص 30/5/2004تم حصاد المحصول في : الحصاد -8

حيث جمعت نباتات كل وحدة تجريبية على شكل حزمة ومن ثم تم توزين كل حزمة علـى  

حدة لمعرفة الوزن الكلي وبعد ذلك تم فصل الحبوب عن القش بواسطة آلة لفصل الحبـوب  

وبعد جمع حبوب كل حزمة تم توزين هذه الحبوب لكل وحـدة تجريبيـة   ) دراسة صغيرة( 

  .رق بين الوزن الكلي ووزن الحبوب هو وزن القشوكان الفا

  crop consumptive use      قيمة االستهالك المائي. 4

 Cropبناءا على برنـامج   تم حساب قيمة االستهالك المائي للمحصول خالل فترة التجربة

Wat 4 Windows Version 4.2  والذي تم تطويره بواسطةMartain Smith, Derek 

Clarke, Khaled El-Askari  وذلك لمعرفة كمية العجز المائي وتأثيره على اإلنتاج.   

  :التحاليل. 5

التربة على  خذ ثمانية عينات منأي نهاية التجربة وبعد الحصاد تم ف :التحاليل المخبرية -1

سم أي كل أربع عينات من مستوى وكل عينتـين مـن    30-15 ،سم 15-0مستويين هما 

ات تجريبية لنفس المعاملة وتم تحليل تلك العينـات فـي مركـز    معاملة سماد من عدة وحد
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جامعة النجاح الوطنية لتحديـد نسـب    يالتحاليل الكيماوية والبيولوجية والرقابة الدوائية ف 

النيتروجين، الفسفور، البوتاسيوم كذلك تم تحليل عينات بذور من كل صنف لكل معاملة أي 

والفسـفور   بـروتين الس المركز لتحديـد نسـب   نفأربع عينات لكل صنف وتم تحليلها في 

  .والبوتاسيوم في تلك البذور عند كل معاملة

التحليـل  تم إدخال البيانات في الحاسوب وتحليلها باستخدام برنامج : التحليل اإلحصائي -2

  .Genstat اإلحصائي

  . تجمحتويات السماد العضوي المصنع من العناصر الغذائية حسب تحليل المن )2(جدول رقم 

  % النسبة  العناصر الغذائية  الرقم
  % 3-2  نيتروجين  1
  % P2O5 2-3فسفور جاهز   2
  % K2O 2-3بوتاسيوم   3
  % 60- 55  مواد عضوية  4
  % 18   أحماض دبالية  5
  % 12-8  الرطوبة  6
  % 9-8  كالسيوم  7
  % 1-0.9  مغنيسيوم  8
  % 1-0.7  حديد  9
  % 0.017  زنك  10
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  الفصل الرابع 

  ائج والمناقشةلنتا

  :تأثير معامالت السماد المختلفة على اإلنتاج -أوال

) قـش + حبـوب (أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي زيادة اإلنتاج الكلـي  : اإلنتاج الكلي -1

مقارنـة بمعـاملتي   ) كيماوي+ سماد عضوي( ،حصول القمح في معاملتي سماد عضويلم

حصول القمـح  تضح زيادة اإلنتاج الكلي لمي) 3(وبالنظر إلى جدول رقم  ،هد والكيماويالشا

ولكن دون فروق معنوية في هـاتين  ) كيماوي+ سماد عضوي ( ،في معاملتي سماد عضوي

المعاملتين وكذلك أظهرت النتائج انه ال يوجد فروق معنوية في معاملتي السـماد الكيمـاوي   

  .والشاهد على اإلنتاج الكلي

أعطيا أعلى زيادة فـي   870 ،في هتية صفراءالخمسة لوحظ أن صن وعند مقارنة األصناف

وكذلك لم تظهر فروق معنوية بين هذين  اإلنتاج الكلي دون فروق معنوية بين هذين الصنفين

 و يتضح كـذلك عـدم   صنف هتية سمراء، في إنتاجالصنفين وصنف دبية، بينما كان أقل 

ضح من الجدول رقـم  كما يت دبية على اإلنتاج الكلي ،وجود فروق معنوية بين صنفي عنبر

)4( .  

بين معامالت التسميد واألصناف  (interaction)انه ال يوجد تداخل  وكذلك أظهرت النتائج

على اإلنتاج الكلي وغيره من المتغيرات التي تم تحليلها إحصائيا في هذه التجربة باسـتثناء  

  .سميد المختلفةالرقاد الذي أظهرت نتائج التحليل وجود تداخل بين األصناف ومعامالت الت

استجابة محصول القمح لمعـامالت التسـميد   ) 3(يبين الجدول رقم : محصول الحبوب -2

 ،عضـوي  ،فروق معنويـة فـي محصـول الحبـوب لمعـامالت كيمـاوي      ظهرت حيث 

مقارنة بمعاملة الشاهد بينما لم تظهر فروق معنويـة بـين المعـامالت    ) عضوي+كيماوي(

  .على محصول الحبوب) ويعض+كيماوي( ،عضوي ،الثالث كيماوي
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أما بالنسبة لمعدالت إنتاج الحبوب لألصناف الخمسة تبين وجود فروق معنوية بـين صـنف    

دبية وكذلك فروق معنويـة بـين صـنفي هتيـة      ،هتية سمراء ،واألصناف هتية صفراء 870

 870دبية وصنف هتية سمراء بينما لم تظهر فروق معنوية بين الصنف عنبر وصنف  ،صفراء

  .)4(كما يتضح من الجدول رقم  دبية ،ك بين الصنف عنبر وصنفي هتية صفراءوكذل

 ،وزن القش ،لحبوبوزن ا ،السماد المختلفة على الوزن الكليتأثير معامالت  )3( جدول رقم

  للدونم لخمسة أصناف من القمح 

  الوزن الكلي  المعامالت

  دونم /كغم

   وزن الحبوب 

  دونم /كغم

      وزن القش 

  دونم /كغم

 976.1b 321.1 b 655 a  شاهد

 b 355.1 a 543.9 b 899 كيماوي

 a 368 a 701  a 1069  عضوي

 a 374.5 a 695.5 a 1070  عضوي+ كيماوي 

  >  P0.001  <  0.029 0.001الفروق المعنوية قيمة 
عنـد     LSDل فرق معنوي األرقام الملحقة بنفس الرمز أو الرموز في العمود الواحد ال تختلف إحصائيا حسب فحص اق

  0.05مستوى

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن وزن القش لمحصول القمـح لـم   : محصول القش -3

مقارنة بمعاملـة الشـاهد حيـث ال    ) كيماوي+سماد عضوي( ،يتأثر بمعاملتي سماد عضوي

د بينما قل وزن القش في معاملة السـما ) 3(يوجد فروق معنوية كما يتضح من الجدول رقم 

أما بالنسبة إلنتاج القـش   .الكيماوي مقارنة بالمعامالت األخرى حيث كانت الفروق معنوية

كما يتضح من الجدول رقـم   في األصناف الخمسة تبين وجود فروق معنوية بين األصناف

دبية ولم تظهر فروق معنوية بـين   ،حيث كان أعلى إنتاج للقش في صنفي هتية صفراء )4(

لم تظهر فروق معنويـة  كذلك  نتاج للقش كان في صنف هتية سمراء والصنفين بينما اقل إ

  .أخرىمن جهة وصنف دبية من جهة  870 ،عنبربين صنفي 
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وزن القش للدونم لخمسة أصناف من  ،وزن الحبوب ،كليمعدالت الوزن ال )4(جدول رقم  

  .القمح

الوزن الكلي   الصنف

  دونم/كغم

وزن الحبوب 

  دونم/كغم

وزن القش 

  مدون/كغم

 c 272.3 c 571.7 c 844  هتية سمراء

 a 343 b 745 a 1088  هتية صفراء

 ab 342.6 b 703.4 ab 1046  دبية

870  1072.26 a 426.7 a 645.56 b 
 b 377.5ab 579.5 b 957  عنبر

  >  P   0.001<  0.001  <  0.001الفروق المعنوية قيمة 
عند    LSDالواحد ال تختلف إحصائيا حسب فحص اقل فرق معنوي  األرقام الملحقة بنفس الرمز أو الرموز في العمود

   0.05مستوى

ضافا إلى السـماد  يتضح من نتائج التجربة التأثير الواضح إلضافة السماد العضوي منفردا أو م

الكلي للحبوب ووزن القش وهذه النتائج تتفق مع الدراسات السابقة ومع ما  تاجاإلنالكيماوي على 

 ، وكذلك مع دراسـة )1999واخرون Badaruddin(، )2000واخرون (Nehraالباحثون  هوجد

)Artur and Kjellenberg ،1997 (   حيث وجد أن معاملة السماد العضوي قد تفوقـت علـى

الـذي وجـد أن    )1997وآخـرون،   Bodruzzaman( المعامالت األخرى كذلك مـع نتـائج  

فضل من المحاصيل المروية وكـذلك  المحاصيل البعلية قد استجابت لألسمدة العضوية بصورة أ

إن إضـافة السـماد   . وجد أن خلط السماد العضوي مع السماد الكيماوي أدى إلى أعلى إنتـاج 

بها في الزراعة التقليدية قـد أدت إلـى زيـادة     ىالعضوي مع كميات السماد الكيماوي الموص

. )Subehia) and Sharma ،2002ملحوظة في تأثير السماد الكيماوي في عدد من الدراسات 

 الكميات إلـى النصـف إال أن   ومع اختالف هذه النسبة مع ما تم إضافته للتجربة حيث تم تقليل 

  .قد زاد من تأثير السماد الكيماوي السماد العضوي

االستفادة من العناصر الغذائيـة   لى التربة يؤدي إلى كفاءة أعلى منإن إضافة السماد العضوي إ

 Cox(لتربة حيث وجـد فـي دراسـات سـابقة     افظ على صفات احيث أن السماد العضوي يح

أن إضافة السماد العضوي قد أدى إلى زيادة كل  )2001وآخرون،  (Zhang )2001وآخرون، 
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النفاذية وقـدرة التربـة    تمن النيتروجين الكلي للتربة، الفسفور الجاهز والبوتاسيوم كذلك زاد 

لكائنات الحية الدقيقة، كما وجد أن استخدام السماد على االحتفاظ بالماء مما زاد أيضا من نشاط ا

العضوي مع السماد الكيماوي قد حسن من الصفات الكيماوية والفيزيائية للتربة كمـا أدى إلـى   

)  (madder, 2003أن هذا االستنتاج يتوافق مع ما وجـده  . زيادة امتصاص العناصر األخرى

البوتاسيوم في معاملة السماد العضوي كانت اقـل  انه بالرغم من أن كمية النيتروجين، الفسفور و

  %.20، مقارنة بالمعامالت األخرى إال أن المحصول قد قل فقط بنسبة %51-34بنسبة 

كغم  12-9إن السماد المصنع الذي تم استخدامه في التجربة قد احتوى كمية من النيتروجين من 

 كغـم  5 الكيماوي حيـث تـم إضـافة   للدونم وهذه الكمية أعلى من الكمية المضافة من السماد 

ن السماد الكيماوي مع السماد العضـوي قـد زاد مـن    فإكغم فسفور للدونم لذلك  5و نيتروجين 

  .تأثيره على نمو وإنتاج القمح

يتضح من النتائج أيضا أن األصناف البلدية الثالثة التي استخدمت في التجربة قد أعطت إنتـاج  

نبر وكذلك في إنتاج الحبوب التي أعطت نتيجة مشـابهة  ، ع870كلي مشابه لألصناف األخرى 

  . 870للصنف عنبر ولكن اقل من 

يالحظ أن األصناف البلدية أعطت وزن قش أعلى من األصناف األخرى خصوصا الصنف هتية 

صفراء وصنف دبية وبصورة ملحوظة بالرغم من أن طول النبات لم يتأثر بمعامالت التسميد إال 

ة أعطت أعلى طول للنبات مقارنة مع األصناف األخرى مما زاد في النهايـة  أن األصناف البلدي

  .  من وزن القش
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عدد  ،العضوي والكيماوي على طول النباتتأثير معامالت مختلفة من السماد  )5(جدول رقم  

  .طول السنبلة لخمسة أصناف من القمح ،عدد السنابل ،األشطاء

طول النبات   معامالت التسميد

  سم

طول السنبلة   عدد السنابل  األشطاء عدد

  سم

 a 4.450 c 4.4 c 6.162 c 89.26  شاهد

 a 5.293 a 5.315 a 6.666 b 90.29  كيماوي

 a 4.812 bc 4.825 b 6.537 b  88.2  عضوي

  a 5.115 ab 5.115 ab 7.104 a 89.51  عضوي+ كيماوي 

  >P 0.411 0.001  <    0.001<    0.001الفروق المعنوية قيمة 
عند    LSDاألرقام الملحقة بنفس الرمز أو الرموز في العمود الواحد ال تختلف إحصائيا حسب فحص اقل فرق معنوي  

   0.05مستوى

لم يتأثر طول النبات لمحصول القمح بمعامالت السماد المختلفة حيث ال توجد  :طول النبات -4

أما بالنسبة لطـول النبـات فـي    ) 5(فروق معنوية بين المعامالت كما يتضح من الجدول رقم 

حيـث  ) 6(وقات معنوية في الطول كما يتضح من الجدول رقم راألصناف الخمسة فقد ظهرت ف

عنبر األقصـر ولـم تظهـر     ،870ألطول في األصناف بينما صنفي كان صنف هتية سمراء ا

ية في الطول بـين صـنفي هتيـة    فروقات معنوية بين الصنفين وكذلك لم تظهر فروقات معنو

  .دبية ،صفراء

ف حيث حسب الصن فوإنما اختلتأثر بمعامالت التسميد يتضح من النتائج أن طول النبات لم ي 

أن طول النبات مرتبط بالتركيب الوراثي للصنف وال يتأثر بالتسميد إذا حصل على الحد األدنى 

  . من احتياجاته من العناصر الغذائية وخصوصا النيتروجين
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لخمسة أصناف  طول السنبلة ،عدد السنابل ،عدد األشطاء ،ت طول النباتمعدال :)6(جدول رقم  

  .من القمح

طول النبات   الصنف

  سم

طول السنبلة   عدد السنابل  عدد األشطاء

  سم

 a 4.878 a 4.831a 7.083 b 104.96  هتية سمراء

 b 4.953 a 4.953 a 5.828 d 94.50  هتية صفراء

 b 4.709 a 4.722 a 5.794 d 94.97  دبية

870  77.20 c 4.797 a 4.797 a 6.727 c 
 c 5.250 a 5.2666 a 7.656 a 74.94  عنبر

الفروق المعنوية 

 Pقيمة 

  0.001<  0.151  0.141  0.001  <  

عنـد     LSDاألرقام الملحقة بنفس الرمز أو الرموز في العمود الواحد ال تختلف إحصائيا حسب فحص اقل فرق معنوي 

   0.05مستوى

فـي   أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي زيادة عدد األشطاء لمحصـول القمـح   :شطاءألاعدد -5

مقارنة بمعـاملتي الشـاهد والسـماد    ) العضوي+ السماد الكيماوي(معاملتي السماد الكيماوي و 

العضوي ولكن لم تظهر فروق معنوية في الزيادة بين المعاملتين وكذلك لم تظهر فروق معنوية 

كما يتضح من الجدول رقـم  ) عضوي+سماد كيماوي(املتي سماد عضوي ولعدد األشطاء في مع

انـه ال يوجـد   ) 6(أما بالنسبة لعدد األشطاء في األصناف الخمسة يتضح من الجدول رقم ). 5(

  .فروقات معنوية لعدد األشطاء في األصناف الخمسة

 ،ماد الكيمـاوي نبلة في معامالت السزيادة طول الس) 5(يوضح الجدول رقم  :طول السنبلة -6

مقارنة بمعاملة الشاهد حيث كانت اكبـر زيـادة فـي    ) عضوي+سماد كيماوي( ،سماد عضوي

 جدول وكذلك يوضح ال) عضوي+سماد كيماوي(معاملة 

أمـا بالنسـبة لطـول     .سماد عضوي لم تكن الفرو قات معنوية ،انه في معاملتي سماد كيماوي

اختالف طول السنبلة فـي األصـناف   ) 6(قم السنبلة في األصناف الخمسة يتضح من الجدول ر
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دبية  ،قل طول في صنفي هتية صفراءأأعلى طول للسنبلة في صنف عنبر و الخمسة حيث كان 

  .مع عدم وجود فروق معنوية بين الصنفين

أن عدد السنابل لمحصول القمح تأثرت بمعامالت ) 5(يتضح من الجدول رقم  :عدد السنابل -7

بمعاملة الشاهد وكانت الفروقات معنوية في معاملـة السـماد الكيمـاوي     التسميد الثالثة مقارنة

سـماد  (مقارنة بمعاملة السماد العضوي بينمـا لـم تكـن الفروقـات معنويـة فـي معاملـة        

أما بالنسبة لألصناف الخمسة  .سماد كيماوي ،مقارنة بمعاملتي سماد عضوي) ماويكي+عضوي

   .قات معنوية في عدد السنابل لألصناف الخمسةانه ال توجد فرو) 6(يتضح من الجدول رقم 

يتضح من نتائج التجربة تأثير األسمدة المختلفة على صفات النبات الفردية عدد األشطاء، عـدد  

) العضـوي + السماد الكيمـاوي (السنابل، طول السنبلة حيث أثرت معامالت التسميد الكيماوي و

سنابل المثمرة والتي تعتمد بشكل أساسي على على زيادة عدد األشطاء مما اثر أيضا على عدد ال

بالرغم من أن كمية النيتروجين الكلي في معاملة السماد العضوي كانت اكبـر  .كمية النيتروجين

إال أن عدد األشطاء وبالتالي عدد السنابل اقل ربما يعود ذلك إلى أن األشطاء في القمح الشتوي 

رة غير كافية لتحلل السماد العضوي وبالتـالي  يوم من الزراعة وهذه الفت 40-25تتكون خالل 

من قبل النبات غير كافية لتكوين العدد المثالي من  ةكمية النيتروجين الجاهزة لالمتصاص مباشر

  .جميعه جاهز لالمتصاص مباشرة من قبل النبات راألشطاء مقارنة بالسماد الكيماوي الذي يعتب

ة بصورة أوضح بالصنف حيث أن طـول السـنبلة   وبالنسبة لطول السنبلة فقد تأثر طول السنبل

وفي هذه . مرتبط أساسا بالتركيب الوراثي للصنف بالرغم من انه يتأثر أيضا بنقص النيتروجين

التجربة لم يختلف طول السنبلة في معاملتي سماد كيماوي وسماد عضـوي ربمـا الن تكـوين    

شهر من بداية الزراعـة وخـالل هـذه    السنبلة يبدأ في مرحلة متأخرة من اإلنتاج تقريبا أربعة ا

الفترة ربما تساوت كمية النيتروجين في التربة أو كمية النيتروجين الالزمة لتطور السنبلة فـي  

  .المعاملتين
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تأثير معامالت السماد المختلفة على عدد البذور في السنبلة، وزن األلف حبـة،   :)7(جدول رقم 

 لخمسة أصناف من القمحدليل الحصاد 

وزن األلف   عدد البذور في السنبلة  ت التسميدمعامال

  حبة

 دليل الحصاد

 a 51.49 a 0.3187 c 46.65  شاهد

 a 50.90 a 0.3906 a 45.82  كيماوي

 a 52.18 a 0.3475 b 46.23  عضوي

 a 52.60 a 0.3481 b 46.08  عضوي+ كيماوي 

  >0.937  0.22    0.001  (P)الفروق المعنوية قيمة
عنـد     LSDنفس الرمز أو الرموز في العمود الواحد ال تختلف إحصائيا حسب فحص اقل فرق معنوي األرقام الملحقة ب

   0.05مستوى

لم تؤثر معامالت التسميد المختلفة على عدد البذور فـي السـنبلة    :عدد البذور في السنبلة -8

لمختلفة كما حيث تظهر نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التسميد ا

وعند مقارنة األصناف الخمسة من حيث عدد البذور فـي السـنبلة   ) 7( يتضح من الجدول رقم

وجود فروق معنوية بين األصناف حيث كان اكبر عدد للبذور فـي  ) 8(يتضح من الجدول رقم 

مع عدم وجود  ،دبية ،هتية صفراء ،واقل عدد في األصناف هتية سمراء السنبلة في صنف عنبر

  .معنوية بين األصناف الثالثة فروق

أظهرت نتائج التحليل أن معامالت التسميد المختلفة لم تـؤثر علـى وزن    :حبة األلفوزن  -9

كمـا   حسـب الصـنف   ةوزن األلف حب ولكن اختلفلم تظهر فروقات معنوية حيث األلف حبة 

  .7، 8 يتضح من الجدولين رقم

لم يتأثرا بمعامالت التسميد  بلة ووزن األلف حبةعدد البذور في السن ة أنيتضح من نتائج التجرب

 ووزن األلف حبة ، وهذا يدل على أن عدد البذور في السنبلة الواحدةوإنما اختلفا حسب الصنف

مرتبط بالتركيب الوراثي لها، كما أن عدد البذور في السنبلة ووزن األلف حبـة   فلهذه األصنا

األمطار في التجربة ثابتة فان ذلك يفسـر عـدم    تتأثران بمعدل تساقط األمطار وحيث أن كمية
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 )2003، وآخرون HaO(وجده اختالف هاتين الصفتين في معامالت التجربة وهذا يتفق مع ما  

  . أن متوسط األمطار اثر على عدد السنابل، عدد البذور في السنبلة ووزن األلف حبة

معـامالت التسـميد   ية بين وجود فروقات معنو) 7(يتضح من الجدول رقم  :دليل الحصاد -10

في معاملة السـماد  دليل حصاد  حيث كان أعلى(Harvest Index) دليل الحصاد المختلفة على 

في معاملة الشاهد بينما لم تكن فروقات معنوية بين معاملتي سـماد عضـوي،    واألقلالكيماوي 

الخمسة يبين  في األصناف دليل الحصادأما بالنسبة ل. دليل الحصاد كيماوي على+سماد عضوي

وعنبر من جهـة واألصـناف هتيـة     870جود فروقات معنوية بين صنفي  و) 8( الجدول رقم

معنويـة فـي وزن    فروقاتجود وبالرغم من عدم . سمراء، هتية صفراء، دبية من جهة أخرى

إال أن دليل الحصاد ) عضوي+سماد كيماوي(الحبوب للمعامالت سماد كيماوي، سماد عضوي، 

لة سماد كيماوي الن الوزن الكلي في هذه المعاملة اقل حيث أن دليل الحصاد في أعلى في معام

كما يتضح من النتائج أن دليل الحصاد في  %.100*الوزن الكلي /وزن الحبوب= هذه المعاملة 

األصناف البلدية اقل وذلك الن هذه األصناف أعطت أعلى طول للنبات مقارنة مـع األصـناف   

 األصـناف  أنمن المعـروف   .نهاية من وزن القش وبالتالي الوزن الكلياألخرى مما زاد في ال

كان جيدا في  األمطارمعدل سقوط  أنو حيث  األخرى األصنافمن  أكثرالبلدية مقاومة للجفاف 

يفسر تفوق دليل الحصاد في األصناف المحسنة على األصناف  يمكن أن فإن ذلك موسم التجربة

  .البلدية
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لخمسة أصناف دليل الحصاد، معدالت عدد البذور في السنبلة، وزن األلف حبة،  )8(جدول رقم  

 من القمح

 دليل الحصاد  وزن األلف حبة  عدد البذور في السنبلة  الصنف

 c 53.51 a 0.3213 b 43.29  هتية سمراء

 c 51.85  a 0.3130 b 41.39  هتية صفراء

 c 50.35  b 0.3271 b 42.93  دبية

870  49.22 b 50.44  b 0.3992 a 
 a 52.81  a 0.3957 a 54.13  عنبر

الفروق المعنوية قيمة 
P 

 0.001<  0.001 <   0.001<  

عنـد     LSDاألرقام الملحقة بنفس الرمز أو الرموز في العمود الواحد ال تختلف إحصائيا حسب فحص اقل فرق معنوي 

   0.05مستوى

اخلـة بـين أصـناف القمـح الخمسـة      وجود عالقة متد) 9(يوضح الجدول رقم  :الرقاد -11

ومعامالت التسميد المختلفة على الرقاد حيث كانت أعلى نسبة رقاد في معاملة سـماد عضـوي   

وصنفي دبية، هتية صفراء، يليها نفس الصنفين في معاملة سماد كيماوي ثـم معاملـة السـماد    

النتائج أن صنفي هتية العضوي، واقل نسبة رقاد للصنفين في معاملة الشاهد، وتبين + الكيماوي 

، لم يظهرا أي نسبة رقاد في جميع المعامالت مما يدل على أن معامالت التسـميد  870سمراء، 

إن مشكلة الرقاد في األصناف تعتبر صفة وراثية  .للرقاد وراثيا أثرت فقط على األصناف القابلة

سفور ضروري لنمـو  باألساس ولكنها تتأثر بعنصري النيتروجين والفسفور، حيث أن عنصر الف

ولذلك لـه  ) تطور السنابل والحبوب(ا انه يوازن بين النمو الخضري والثمري مشبكة الجذور ك

أهمية في منع الرقاد كما أن النيتروجين يؤثر في تطور النمو الخضري وزيادته تزيد من مشكلة 

وي وذلـك بسـبب   العض ديتضح من نتائج التجربة أن اكبر نسبة للرقاد في معاملة السما. الرقاد

  .وجود اكبر كمية نيتروجين في هذه المعاملة مقارنة بالمعامالت األخرى
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  العالقة المتداخلة للرقاد ألصناف القمح الخمسة ومعامالت التسميد المختلفة )9(جدول رقم  

  عنبر  870  دبية  هتية صفراء  هتية سمراء  الصنف

           معاملة التسميد

 f 0.2250 d 0.5250 c 0.0 f 0.0125e 0.0  شاهد

 f 0.6500 bc 0.6750 b0.0 f 0.0125e 0.0  كيماوي

 f 0.75 ab 0.800 a 0.0 f 0.0 f 0.0  عضوي

  f 0.45 c 0.55 c 0.0 f 0.0 f 0.0  عضوي+كيماوي

الفروق المعنوية 

 Pقيمة 

0.001  <  0.001  <  001 <  001 <  001 <  

عنـد     LSDالواحد ال تختلف إحصائيا حسب فحص اقل فرق معنوي األرقام الملحقة بنفس الرمز أو الرموز في العمود 

   0.05مستوى

 اليل تحال -ثانيا

  تحليل عينات التربة -1

لوحظ ارتفاع نسبة العناصر الغذائية النيتروجين، الفسفور، البوتاسيوم قبل : قبل الزراعة - ا

تربة  بأنها التجربة جراءإالتربة التي تم فيها  وتمتاز )10(قم جدول ر ةوالزراعالسماد  إضافة

طينية خصبة غنية بالعناصر الغذائية وكذلك تم زراعة محصول بقولي وهو البيقيا في الموسم 

النترات حيث تعمل البكتيريا العقدية  قد يكون سبب بارتفاع محتوى التجربة وهذا إلجراءالسابق 

  .على تثبيت النيتروجين

والفسفور والبوتاسيوم في معامالت التسميد المختلفة محتوى التربة من النترات  :)10(جدول رقم 

  قبل الزراعة

  %بوتاسيوم ppm فسفور N-NO3 ppm  العمق سم

0-15  41.4  313.5  0.6049  

15 -30  29.5  337.6  0.7569  
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  بعد الزراعة - ب 

انخفاض كمية النترات أسفل المجموع الجذري أي على عمق ) 11(يتضح من الجدول رقم 

بسبب حدوث غسيل للنترات في التربة باإلضافة إلى استهالك النبات  ، وذلكسم 15-رصف

وكذلك لوحظ انه في معاملة سماد عضوي كان غسيل النترات اقل وهذا لم ينطبق على عنصري 

سم أعلى من تركيزه  15- 0الفسفور والبوتاسيوم حيث كان تركيز هذين العنصرين على عمق 

يتم غسله وخصوصا في التربة التي ترتفع فيها نسبة حيث أن الفسفور ال  سم 30-15على عمق 

ال يتم غسله من التربة من  عنصر البوتاسيوم كربونات الكالسيوم مثل تربة التجربة، كما أن

  .)1989، خليل طبيل( التربة بسهولة مثل النترات

من خالل  كمية العناصر الغذائية من النيتروجين، الفسفور والبوتاسيوم التي تم إضافتها للتجربة

األسمدة المختلفة لم تكن متساوية وإنما اختلفت حسب المعامالت حيث احتوت معاملة السماد 

العضوي على أعلى نسبة للعناصر الغذائية من النيتروجين، الفسفور والبوتاسيوم يليها معاملة 

ين معاملة السماد الكيماوي التي احتوت على نسبة اقل من النيتروج مكيماوي ث+سماد عضوي

والفسفور ولم يتم إضافة بوتاسيوم إلى هذه المعاملة وإنما تم االكتفاء بكمية البوتاسيوم الموجودة 

في التربة قبال الزراعة وهذا يفسر ارتفاع نسبة البوتاسيوم في معاملتي سماد عضوي، سماد 

  .11)( جدول رقمالشاهد كيماوي مقارنة بمعاملتي سماد كيماوي و+ عضوي

ئج أن كمية الفسفور زادت بعد الحصاد في جميع المعامالت باستثناء الشاهد يتضح من النتا

مقارنة بالنتائج قبل الزراعة مما يدل على أن كمية الفسفور في التربة قبل الزراعة كانت كافية 

الحتياجات النبات وهذا باإلضافة إلى وجود نسبة نترات عالية في التربة قبل الزراعة بسبب 

ولي في الموسم السابق الذي قد يفسر عدم وجود فروق معنوية في معاملتي زراعة محصول بق

  .السماد الكيماوي والشاهد على اإلنتاج الكلي

أن كمية النترات في معاملة سماد عضوي كانت اقل من معاملتي ) 11(يتضح من الجدول رقم 

إضافتها كانت  عضوي بالرغم من أن كمية النيتروجين التي تم+سماد كيماوي  ،سماد كيماوي

أعلى وربما يعود ذلك إلى أن كفاءة امتصاص نبات القمح للعناصر الغذائية عند إضافة السماد 
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ما وجد في بحث  وهذا يتفق مع كانت أعلى العضوي 

http://www.icar.org.in/dipa/journal/agri/feb01/2.htm  

سماد (كانت في معاملة  كما يتضح من النتائج أن اكبر كمية متبقية في التربة من النترات

بالرغم من أن كمية النيتروجين اقل من معاملة سماد عضوي وهذا يتفق مع  )عضوي+كيماوي

من أن نظام تقليل األسمدة الكيماوية عن طريق استبدالها  )1998 ،وآخرون Clark(ما وجده 

ر ضرورية بالعناصر الغذائية التي تعتب ظباألسمدة العضوية زاد قدرة التربة على االحتفا

  .للمحافظة على خصوبة التربة لفترة طويلة

في معامالت التسميد المختلفـة   محتوى التربة من النترات والفسفور والبوتاسيوم )11(جدول رقم 

  بعد الزراعة

وقت اخذ   العمق سم  معاملة السماد

  العينة

N-NO3 
ppm 

  %بوتاسيوم ppm فسفور

  0.6810  262.6  8.8  بعد الحصاد  15-0  شاهد

  0.8360  327.3  37.7  بعد الحصاد  30- 15  اهدش

  1.1098  449.3  24.7  بعد الحصاد  15-0  كيماوي

  0.5495  417.8  34.3  بعد الحصاد  30- 15  كيماوي

  1.9240  550.9  25.2  بعد الحصاد  15-0  عضوي

  0.7274  342.0  22.4  بعد الحصاد  30- 15  عضوي

عضوي 

  كيماوي+

  1.2560  454.2  25  بعد الحصاد  0-15

 عضوي

  كيماوي+

  0.84560  232.6  53.9  بعد الحصاد  30- 15

  البذور تحليل -2

أن محتوى البذور من البروتين والبوتاسيوم في أصناف القمح  12يتضح من الجدول رقم 

أن معامالت التسميد المختلفة لم معامالت التسميد حيث يتضح الخمسة أعطى نسب متقاربة ل

إن إضافة السماد النيتروجيني في . ن هذه العناصرتؤثر بصورة معنوية على محتوى البذور م
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فترة مبكرة من اإلنتاج ولمرة واحدة له تأثير قليل على محتوى الحبوب من العناصر بحيث  

                وهذا يتفق مع ما ذكر في مقال) النمو الخضري(يقتصر التأثير على مراحل النمو األولى للنبات 

RopinWeb(2004) بة اإلنتاج للنيتروجين اكبر من استجابة البروتين للنيتروجين عند استجا أن

مستوى معين من اإلضافة، كما أن إضافة النيتروجين في مرحلة متأخرة أكثر فعالية في زيادة 

نسبة البروتين في الحبوب حيث أن إضافة النيتروجين في مرحلة اإلزهار أكثر فعالية في زيادة 

مقارنة بإضافته للتربة قبل الزراعة، وكذلك تزيد نسبة البروتين  محتوى الحبوب من البروتين

مقارنة بإضافته لمرة واحدة في دفعات في الحبوب عند إضافة السماد النيتروجيني على عدة 

كغم  120عند إضافة السماد النيتروجيني بمعدل % 2بداية اإلنتاج حيث زادت نسبة البروتين 

بالنسبة لنتائج تحليل عنصر  .ارنة بإضافته لمرة واحدةهكتار على عدة مرات مق/نيتروجين

  .الفسفور فقد تم حذفها بسبب عدم دقتها
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من البروتين، البوتاسيوم عند معـامالت  الخمسة  لألصنافمحتوى بذور القمح  )12(جدول رقم  

  التسميد المختلفة 

  بوتاسيوم%   بروتين%   الصنف  المعاملة

  0.6821  12.7  هتية سمراء  شاهد

  0.7879  13.5  هتية سمراء  كيماوي

  0.8342  12.2  هتية سمراء  عضوي

  0.6384  13.6  هتية سمراء  عضوي+ كيماوي

  0.8481  11.4  هتية صفراء  شاهد

  0.9872  12.8  هتية صفراء  كيماوي

  0.8202  12.3  هتية صفراء  عضوي

  1.2281  12.4  هتية صفراء  عضوي+ كيماوي

  0.6879  11.2  دبية  شاهد

  1.4381  12.9  دبية  اويكيم

  0.9648  12.6  دبية  عضوي

  0.8939  12.5  دبية  عضوي+ كيماوي

  0.5359  11.1  870  شاهد

  0.7923  14.7  870  كيماوي

  0.9967  10.0  870  عضوي

  0.9695  9.0  870  عضوي+ كيماوي

  0.8049  10.8  عنبر  شاهد

  0.9805  13.5  عنبر  كيماوي

  0.7392  12.6  عنبر  عضوي

  0.6738  12.7  عنبر  عضوي+ كيماوي

  قيمة االستهالك المائي - ثالثا

أي انتهاء مرحلتي ) 2(عدم وجود عجز مائي حتى بداية شهر  )13(يتضح من الجدول رقم 

بدون نقص في المياه وفي هذه الفترة يكون ) تكوين األشطاء(اإلنبات والنمو الخضري األول 
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حتى ) 2(ز مائي من منتصف شهر ويتضح كذلك وجود عج. عدد السنابل لكل نبتة قد تحدد 

  .انتهاء موسم اإلنتاج

يؤدي إلى نقص ) 3منتصف شهر (نقص المياه في نهاية مرحلة تطور السنابل وبداية اإلزهار 

 4وكذلك نقص المياه في مرحلة تكوين المحصول أي في نهاية شهر . عدد البذور في السنبلة

ة وجافة فإنه يسبب عدم امتالء الحبوب يقلل وزن الحبوب وإذا صاحب نقص المياه رياح حار

كما أن نقص المياه في مرحلة النضج أي بداية . ويقلل اإلنتاج وتكون الحبوب رديئة ومجعدة

  .له تأثير ضعيف على اإلنتاج 5شهر 

حتى نهاية موسم اإلنتاج في هذه التجربة فإن  2بالرغم من وجود عجز مائي من منتصف شهر 

بمعدالت اإلنتاج في منطقة التجربة وكذلك فإن الحبوب لم تكن مجعدة  اإلنتاج كان جيدا مقارنة

أن معظم أنواع القمح  من Doorenbos and Kassem (1979) وهذا يتفق مع ما ذكره

وخصوصا األصناف ذات اإلنتاجية العالية عند تعرضها لكمية أمطار عالية وخصوصا في بداية 

  .التربة عميقة ولها القدرة على االحتفاظ بالماءالموسم تعطي محصول جيد وخصوصا إذا كانت 

وزن  بالرغم من وجود عجز مائي في مرحلتي تطور السنابل وتكوين المحصول إال أن   

حيث أن معاملة السماد العضوي  التسميد لم يتأثرا بمعامالت الحبوب، عدد البذور في السنبلة

ر تفوق على المعامالت األخرى في أعطت نتيجة مشابهة للمعامالت األخرى أي أنها لم تظه

ربما يعود ذلك إلى أن التربة التي تم فيها إجراء التجربة هي تربة طينية عميقة  حالة نقص المياه

  .  ولها قدرة على االحتفاظ بالماء
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  قيمة االستهالك المائي )13(جدول رقم  

Irrig. Req. 
mm/ period  

Effective Rain 
mm/ period  

Total Rain 
mm/ period  

CWR ETm 
mm/ period  

ET0 
mm/ period  

Date 

0.00  47.73  60.68  6.95  23.18  3/1 
0.00  55.13  69.73  7.7  25.65  18/1  
0.00  49.04  59.33  16.31  30.56  2/2  

10.86  25.27  28.10  36.13  37.66  17/2  
52.62  0.84  0.85  53.45  46.48  4/3  
64.87  0.00  0.00  64.87  56.41  19/3  
76.78  0.00  0.00  76.78  66.76  ¾  
75.04  0.00  0.00  75.04  76.83  18/4  
56.61  0.00  0.00  56.61  85.95  3/5  
24.32  0.00  0.00  24.32  61.62  18/5  

361.10  178.01  218.69  418.16  511.11  Total  

CRW: Crop Water Requirenment 

Eto:   Evapo transpiration           

  الكيماويمع السماد  العضوي في حالة خلط السماد تحليل اقتصادي -رابعا

  في هذه التجربة اإلنتاجتكاليف  1

  شيكل/ التكاليف  للدونم اإلنتاجمدخالت 

  14=  7*مرة 2  قبل الزراعة األرضحراثة 

  24=2*كغم 12  بذور

  50  عامل للبذار

  30= ا*دونم  /كغم30  سماد كيماوي

  135= 0.6*دونم /كغم  225  سماد عضوي

  200  عشيب يدويت

  100  عامل الحصاد

  100  عامل دراسة القمح

  653  المجموع

  شيكل /السعر  للدونم اإلنتاج
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  374.5 1*كغم 347.5  وزن الحبوب 

  231.84= 1/3*كغم 695.5  وزن القش

  606.34  المجموع

م حيث انه في هذه التجربة ت اإلنتاج قيمة من أعلىفي هذه التجربة  اإلنتاجتكاليف  أنيتضح 

بعمال للقيام بالعمليات الزراعية المختلفة من بذار وحصاد ودراسة وذلك بسبب صغر االستعانة 

حجم مساحة التجربة التي ال تمكن من استخدام اآلالت الزراعية باإلضافة إلى القيام بتعشيب 

  .األرض يدويا بدال من استخدام مبيدات األعشاب

 اإلنتاج حسب المزارعين تكاليف -2

  شيكل/ التكاليف  اإلنتاج للدونممدخالت 

  14= 7* مرة  2  حراثة األرض قبل الزراعة

  24=2*كغم 12  بذور

  7  أجرة الزراعة بالبذارة

  30= ا * دونم  /كغم30  سماد كيماوي

  135= 0.6*دونم /كغم  225  سماد عضوي

  90= سنتمتر مكعب 180  مبيد أعشاب البر سوبر

  20  حصاد ألي

  30  دراسة القمح أليا

  350  المجموع

تساوي تقريبا نصف عائد  اإلنتاجتكاليف  أنمتدني كما  اإلنتاجعائد  أنيتضح من الجدول 

مصادر المياه في بالدنا حيث  الذاتية وقلةعلى العمالة  المزارعينالمحصول ولكن بسبب اعتماد 

ح جامعة النجا(الزراعية  من مجموع األراضي% 15المروية  األراضيال تتجاوز نسبة 

فإن زراعة األراضي بالمحاصيل الحقلية رغم تدني عائد اإلنتاج يعتبر أفضل  )2003الوطنية، 

  . من ترك األرض بدون زراعة
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  الفصل الخامس 

 .Iالخالصة:  

الكلي مما  اإلنتاجالسماد العضوي المصنع مع السماد الكيماوي على  إلضافةالواضح  التأثير -1

  .إليه يماويلكالسماد ا إضافةعند  ويالعضيدل على زيادة فعالية السماد

، هتيـة صـفراء   870ظهر صنفي أالكلي حيث  اإلنتاجالخمسة تباينا في  األصناف أظهرت -2

  .، عنبر870الحبوب تفوق صنفي  إنتاجبينما في  األخرى األصنافتفوقا على 

  .، عدد السنابل، طول السنبلة، الرقاد، بمعامالت التسميداألشطاءعدد  تأثر -3

كان  وإنماحبة بمعامالت التسميد  األلفطول النبات، عدد البذور في السنبلة، وزن  يتأثرلم  -4

  .االختالف حسب الصنف

الحبوب كان  إنتاجالبلدية ولكن  األصنافالمحسنة على  األصنافظهر دليل الحصاد تفوق أ -5

  .في منطقة التجربة اإلنتاجالبلدية مقارنة بمعدالت  األصنافجيدا في 

أظهر الصنفين البلديين هتية صفراء، دبية تفوقا في اإلنتاج على صنف هتية سمراء ولكـن   -6

  . أصيب هذين الصنفين بالرقاد

 .القابلة وراثيا للرقاد األصنافمعامالت التسميد على نسبة الرقاد فقط في  أثرت -7

  .ميد المختلفةمحتوى الحبوب ون البروتين وعنصر البوتاسيوم في معامالت التس يتأثرلم  -8

+ من النترات في معاملة سماد كيماوي أعلىأظهر التحليل المخبري للتربة احتفاظها بكميات  -9

  .األخرىعضوي مقارنة بالمعامالت 

 اإلنتـاج اظهر التحليل االقتصادي في حالة خلط السماد العضوي مع الكيماوي تدني عائد  -10

  .لمحصولتساوي تقريبا نصف عائد ا اإلنتاجوان تكاليف 



39

في حالة نقص الميـاه خـالل    اإلنتاجالسماد العضوي لم يحسن كفاءة  أنأظهرت النتائج  -11 

  .وتكوين المحصول في الترب الطينية اإلزهارمرحلتي 

 .IIالتوصيات:  

البلديـة   األصـناف فـي   اإلنتاجاستخدام السماد العضوي مع السماد الكيماوي لزيادة كفاءة  -1

  .والمحسنة

 األمطـار من موسم في نفس الموقع الن الزراعة تعتمد علـى معـدل    ألكثرتجربة ال إعادة -2

  .وتوزيعها على مدار الموسم الزراعي

 أنواعالعضوية في  لألسمدةالبلدية  األصنافلدراسة استجابة  أخرىالتجربة في مواقع  إعادة -3

  .مختلفة أمطارومعدالت  أخرىتربة 
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Aِbstract 

The effect of different fertilizer treatments was studied on the growth 

and productivity of several wheat varieties . Among these varieties three 

were of local races (Baladi) and the rest were of the commonly cultivated 

varieties (Anbar, 870). One level of manufactured organic fertilizer 

(450kg/dunum) compared with the chemical fertilizer treatment, a 

combination of both organic and chemical treatment was also included. The 

experiment was conducted at Biet Qad station. The treatments were 

randomized in a completely randomized Design (CRD). 

The experiment revealed the positive effect of organic fertilizer alone and 

in combination with chemical fertilizer. The production was 1069, and 

1070 kg/dunum, respectively. The results also showed significant 

differences Among the productivity of the different varities. Regarding 

tiller numbers, spike number, and spike length differences were also 

exhibited among the different fertilizer treatments. The fertilizer treatments 

didn’t affect the plant length, number of seeds per spike and the weight of 

1000 seeds. The harvest index was similar for the three local varieties, 

however, both Anbar and 870 varieties have a higher harvesting index than 

the other varieties, similar harvest index was obtained in the chemical 

treatment. 
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The result of this work proved the ability of  the local wheat varieties to 

grow, produce and respond to both organic and chemical fertilizer. The 

seed content of protien and potassium didn’t  differ among the different 

treatment. On the other hand, the soil analysis revealed a higher nitrate 

content in the samples obtained from (chemical+ organic) treatment 
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