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المستخلص :
ف ي دراسة أجريت تجربة حقلية لموسمين زراعيين متتاليين في مزرعة خاصة بمنطقة الرياض
بالمملكة العربية السعودية .لدراسة أثر إضافة سماد زرق الدواجن واليوريا على مكونات اإلنتاجية
لمحصول القمح ( )Triticum aestivum L.الصنف يكو ار روجو  ،كأحد المحاصيل النجيلية .
تمت إ ضافة السماد العضوي وغير العضوي كل علي إنفراد أو اإلثنين معا .السماد العضوي
المستخدم في هذه الدراسة هو زرق الدواجن بمعدل (10طن/هك) وكانت اإلضافة بنسب مختلفة
( )% 25،%50،%75 ،%100للموسمين .السماد غير العضوي المستخدم هو سماد اليوريا (
 ) 46%Nبمعدل 300كجم /Nهكتار ،وسماد سوبرفوسفات  ) (48%) Ca(H2PO4)2بمعدل
 175كجم / Ca(H2PO4)2هكتار ،وسماد سلفات البوتاسيوم) (48%K2SO4بمعدل  50كجم
/K2SO4هك .تم ترتيب المعامالت على حسب تصميم القطاعات العشوائية الكاملة في أربعة
مكررات .توصلت النتائج إلى أن إضافة خليط زرق الدواجن م ع اليوريا لها تأثير معنوي على إنتاجية
الحبوب والتبن وكانت أفضل من إضافة اليوريا على إنفراد .وفي ذات السياق فإن إضافة زرق
الدواجن بمفرده وخليطه مع اليوريا بنسبة  %50لم يكن لها أي تأثير معنوي على إنتاجية الحبوب
والتبن مقارنة مع اضافة اليوريا لوحدها .أظهرت النتائج أن الزيادة في دليل الحصاد كانت معنوية
مقارنه مع الشاهد عند إضافة خليط سماد زرق الدواجن مع اليوريا.
أشارت النتائج إلى أن النيتروجين المأخوذ بواسطة النبات له دالله معنوية في جميع المعامالت
مقارنة مع الشاهد في كال الموسمين  ،كما أن خليط زرق الدواجن مع اليوريا أدت إلى زيادة معنوية
مقارنة مع سماد اليوريا في كال الموسمين .كما أوضحت النتائج أن قيمة كفاءة إستخدام النيتروجين
كانت في الحدود 34.43-24.15و 35.34-26.68في الموسم األول والثاني على التوالي .وفيما
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 في الموسم األول والثاني26.02-11.93 و21.75-10.9 يخص الكفاءة المحصولية فإنها بلغت
.على التوالي

ABSTRACT
This study was conducted for two consecutive seasons in a private
farm at El-Riyadh area-Saudi Arabia to investigate the effect of chicken
manure and urea application on yield of wheat (Triticum aestivum L.). Plant
cv. Yecora Rojo. The organic and inorganic fertilizers were added single or
in four combination. Organic fertilizer used in this study was chicken
manure at (10 ton/ha) with different ratios (100%,75%,50% and 25%) for
two seasons. Inorganic fertilizers used were Urea (46%N) at level 300kg
N/ha, Triple super phosphate (48% Ca(H2PO4)2) at level 175kg/ha and
potassium sulphate at level 50kg K2SO4 /ha.
The treatments were arranged in completely randomized block
design with four replications. The growth parameters measured were plant
height, number of leaves and plant dry weight. Reproductive attributes
investigated were number of spikelets per spike, seeds weight per spike,
100-seed weight and seed yield per unit area. The straw yield, harvest
index, nitrogen use efficiency and agronomic efficiency were also studied
in this experiment.
The results showed that organic, inorganic fertilization and their
combinations significantly increased all growth parameters measured in
this study. On the other hand there is insignificant difference between
single addition of chicken manure, its combination of 50% with urea and
urea alone on growth parameters. While its application of other different
ratios with urea had significant effect.
The results revealed that the combination of chicken manure with
urea increased seed and straw yield significantly . In addition to that both
treatments are better than the single addition of urea. In contrast, single
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chicken manure addition and its combination of 50% with urea had no
significant effect on seeds and straw yield as compared to urea alone.

The results indicated that the harvest index increased significantly
with the addition combination of chicken manure and urea as compared
with the control.
The results showed that the treatments exerted significant increase
in the percentage of nitrogen in the seeds in comparison with the control.
Also the increase in the percentage of nitrogen was significant with the
addition of combination of organic manure and chemical fertilizers in
comparison with urea alone. While there is insignificant increase in
comparison with urea fertilizer in the second season although there
increasing in the percentage of nitrogen in the seeds. With regards to the
percentage of nitrogen in the leaves, the treatments exerted a significant
increase compared to the control in the two season. Also chicken manure in
combination with inorganic fertilizers caused a significant increase in the
percentage of nitrogen in the leaves as compared with urea alone in the
two seasons.
The results indicated that the nitrogen uptake by plants increased
significantly with all treatments compared with control in the two seasons.
Also the combination of chicken manure with urea increased the uptake
significantly
in
comparison
with
urea
fertilizer.

The results revealed that the value of nitrogen use efficiency ranged
between 24.15-34.43 and 26.68-35.34 in the first and second season
respectively. With regard to agronomic efficiency it ranged from 10.9 21.27 and 11.93 - 26.02 in the first and second seasons respectively.
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المقدمة :
إن مفتا اااس تحسا ااين اإلنتا ااا الز ارعا ااي واسا ااتدامته يعتما ااد علا ااى اإلضا ااافة المسا ااتمرة للمخلفا ااات
العضوية  .وللمادة العضوية دور هام في تحسين الخواص الفيزيائياة والكيميائياة والحيوياة للترباة مماا
ب اانعكد بدرج ااة كبيا ارة عل ااى زي ااادة اإلنتاجي ااة  .وتمث اال المخلف ااات الحيواني ااة ( ال اارو والب ااول ) ل بق ااار
مختلطااة مااع الت اراب كفرشااة تحاات الحيوانااات  ،وباإلضااافة ل بقااار تمثاال مجموعااة األغنااام والماااعز
والجمااال وحيوانااات المزرعااة األخاار

مصااد ار اخ ا ار ماان المخلفااات العضااوية  .ويعتباار سااماد المزرعااة

أفضاال سااماد عضااوي يضاااف للتربااة فااي جميااع دول العااالم وهااو خلاايط ماان مخلفااات الحيوانااات مااع
الفرشة .
الدراسات السابقة :
وفاي د ارساات ساابقة أج ارهاا ) Gabir (1984)(12و ) Abdella (1989) (5لمعرفاة
أثاار زرق الاادواجن وسااماد المزرعااة علااى استصااالس وز ارعااة األ ارضااي المتااأثرة بااالمالس فااي السااودان
بواليااة الخرطااوم وجاادا أن زرق الاادواجن وسااماد المزرعااة أديااا إلااى نقصااان الملوحااة فااي التربااة وزيااادة
اإلنتاجية .
وفا ااي د ارساااة أخا اار وجاااد ) ((3شا ااحاته وأخااارون  )1993،أن اسا ااتخدام زرق الااادواجن تحا اات
الترويااة بمياااه عاليااة الملوحااة أد إلااى إنتاجيااة عاليااة ال تتناسااب مطلقااا مااع انخفاااض نوعيااة المياااه
المستخدمة .
وفي د ارساة أج ارهاا ) )BARC,1979( (10أن زرق الادواجن أكثار فعالياة مان رو المزرعاة
في إمداد المحصول بالعناصر الغذائية وذلك نسبة لمحتواه العالي منها.
أوضا ااح ) ((2برها ااان وهجا ااو  )2000أن سا ااماد زرق الا اادواجن حامضا ااي لا ااذلك فها ااو مناسا ااب
ل راضي القاعدية ويعتبر سهل الاذوبان وساريع التحلال لاذلك يجاب الحاذر عناد اساتخدامه ألن وضاع
142

كمياات كبيارة مناه بااالقرب مان النباتااات قاد تاالدي إلااى اإلضارار بهااا مان جاراء الحا اررة العاليااة المتولاادة
من تحلل السماد وكذلك ارتفاع الحموضة حول الجذور .

مشكلة البحث :
إن طاارق الز ارعااة التقليديااة الحديثااة تعتمااد علااى االسااتخدام المت ازيااد ل ساامدة المعدنيااة ومبياادات
اآلفا ااات المصا اانعة التا ااي تلا ااو البيئ ا اة وبا اانفد القا اادر المنتجا ااات  ،زاد الطلا ااب ما ااوخ ار علا ااى المنتجا ااات
العضاوية والطبيعياة واتجااه اإلنساان لطلااب ماواد غذائيااة صاحية وغياار ملوثاة  .وتكماان مشاكلة الد ارسااة
في األتي :
 -1زيادة إنتاجية المحاصيل باستخدام التسميد العضوي للحصول على منتج عضوي.
 -2التقليل من استخدام األسمدة الكيميائية لمنع التلو البيئي .
أهداف البحث :

 -1معرفة تأثير استخدام مخلفات الحيوان على انتا المحاصيل النجيلية .
 -2معرفة أنواع المحاصيل التي يمكن زراعتها بالمنطقة .

 -3اسااتخدام التكنولوجيااا فااي الم ازارع والمصااانع والماادن لمعالجااة المخلفااات العضااوية بطريقااة
اقتصادية وآمنة .
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المواد وطرق البحث
Materials and Methods
موقع التجربة Location :
لقد نفذت هذه التجربة بأحد المزارع الخاصة بمنطقة الرياض التي تقع في وسط المملكة
العربية السعودية .
المناخ في هذه المنطقة هو مناخ شبه جاف ويتميز بشتاء بارد وصيف حار .وبصفة عامة أكثر
الشهور ح اررة هي يونيو ويوليو وأغسطد بمتوسط أعلى درجة ح اررة في حدود  45درجة مئوية ،
بينما أكثر الشهور برودة هي ديسمبر ويناير وفبراير بمتوسط أدنى درجة ح اررة  10درجة مئوية.
وتتفاوت كمية األمطار وشدتها وتوزيعها في مختلف السنين وبلغ متوسطها  138مم .وتنحصر فترة
سقوط األمطار في الغالب ما بين شهري نوفمبر ومايو .وتعد شهور الربيع ( مارد  ،ابريل  ،مايو )
وشهور الشتاء ( ديسمبر  ،يناير  ،فبراير ) أكثر ش هور السنة أمطارا .أما الرطوبة النسبية فهى
تتفاوت أيضا وتتعد

 %50في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بينما تنخفض عن  % 20في يونيو

ويوليو وأغسطد.
إعداد وتخطيط التجربة Preparation and layout of the experiment :
ُجهز  40أصيص بالستيك متوسط قطريها  25سم وارتفاعها  30سم وملئت بالتربة  12كجم

من منطقة الدراسة وبعد ذلك وضعت كمية متساوية من التربة ( حوالي  12كجم لكل أصيص).
تمت زراعة خمد وعشرون حبة في كل أصيص لتنمو في الصوبة البالستيكية المعدة لهذا الغرض.
ونظمت هذه األصص باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بأربعة مكررات
ُ
) .) Complete Randomized Block Design
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المواد المستخدمة Materials used :
السماد الكيميائي Inorganic fertilizer :
السماد الكيميائي المستخدم في هذه الدراسة يتمثل في سماد اليوريا (  ) 46%Nوالجرعة الموصى
بها لمحصول القمح هي 300كجم /Nهكتار ،وسماد سوبر فوسفات 48%

Ca(H2PO4)2

والجرعة الموصى بها هي  175كجم /P2O5هكتار ،وسماد سلفات البوتاسيوم)K2SO4 (48%
والجرعة الموصى بها  50كجم) / K2SO4 (48%هك.
السماد العضويOrganic fertilizer :
استخدم في هذا البح

سماد زرق الدواجن  Chicken manureبمعدل  10ط ن  /هكتار بنسب

مختلفة ( ،%50 ،%75 ،%100و  .)% 25وكانت اإلضافة على إنفراد أو مخلوط بالسماد
الكيميائي.
الصنف المزروعCultivar :
زرع

في هذه التجربة صنف يكو ار روجو) (Triticum aestivum var.Yecora Rojoمن

أصناف قمح الخبز مبكرة النضج وهو من أصل أمريكي  ،كأحد المحاصيل النجيلية  .وقد تم
الحصول على هذه الحبوب من قسم المحاصيل التابع لمركز األبحا

الزراعية التابع لو ازرة الزراعة

والمياه بمنطقة القصيم بعنيزة والشركة الوطنية إلكثار البذور بالرياض.
المعامالت وطرق اإلضافةTreatments and applications :
وزعت المعامالت عشوائياً على كل واحد من القطاعات األربعة وكان عددها في هذه التجربة عشرة
كاآلتي :
المعامالت:
 .1الشاهد
 .2يوريا
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 %75 .3نيتروجين  %25 +زرق الدواجن
 %75 .4نيتروجين  %25 +زرق دواجن  +فسفور  +بوتاسيوم
 %50 .5نيتروجين  %50 +زرق دواجن
 %50 .6نيتروجين  %50 +زرق دواجن  +فسفور  +بوتاسيوم
 %25 .7نيتروجين  %75 +زرق دواجن

 %25 .8نيتروجين  %75 +زرق دواجن  +فسفور  +بوتاسيوم
 %100 .9زرق دواجن
.10

 %100زرق دواجن  +فسفور  +بوتاسيوم

Nترمز للنتروجين ) (Nitrogenو Mترمز لزرق الدواجن ) (Chicken manureو Pترمزللفسفور
) (Phosphorusو Kترمز للبوتاسيوم ).(Potassium

جدول ( )1ملخص المعامالت والرمز والجرعة
المعاملة

الجرعة

الرمز

الشاهد

C

صفر

اليوريا

Urea

300كجم/هك

%75نيتروجين +

25%M +75%N

225كجم/Nهك 0.25 +طن/Mهك

%25زرق الدواجن
%75نيتروجين +

75% + 25%M

225كجم/Nهك2.5+طن/Mهك175+كجم

%25زرق الدواجن +

+ P+K

/Ca(H2PO4)2هك50 +كجم/K2SO4هك

فسفور  +بوتاسيوم
%50نيتروجين +

50% + 50%M

150كجم/Nهك 5 +طن/هك
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%50زرق دواجن
%50نيتروجين +

50%N+50%M

150كجم/Nهك5+طن/Mهك

%50زرق دواجن +

+P+K

/Ca(H2PO4)2هك+

فسفور  +بوتاسيوم
%25نيتروجين+

175+كجم

50كجم  K2SO4/هك
25%N+75%M

75كجم/Nهك7.5+طن/Mهك

%75زرق دواجن
%25نيتروجين+

25%N+75%M

75كجم/Nهك7.5+طن/Mهك175+كجم

%75زرق دواجن

+P+K

/Ca(H2PO4)2هك50+

+فسفور +بوتاسيوم

/K2SO4هك

 %100زرق دواجن

100%M

10طن/Mهك

%100زرق دواجن

100%M+P+K

10طن/Mهك175+كجم/ Ca(H2PO4)2هك

+فسفور+بوتاسيوم

حي

50+كجم/K2SO4هك

كانت نسبة النتروجين في سماد زرق الدواجن .% 3.82أما السماد الكيميائي حددت جرعاته

حسب الموصى به لمحصول القمح في المملكة العربية السعودية.
 5-3الزراعةSowing :
تمت زراعة بذور القمح صنف يوكو ار روجو التي تم استجالبها من محطة ابحا

عنيزة بالقصيم

ومن الشركة ا لوطنية إلكثار البذور في األسبوع األول من شهر ديسمبر للموسمين ()2010/2009
و ( )2011/2010وبمعدل بذور  120كجم  /هكتار ،حي
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تمت الزراعة في أصص بالستيكية

ملئت بالتربة الزراعية حي

تم وضع  25حبة في كل أصيصة على عمق  4سم ثم غطت بالتربة.

وتمت عملية الري لكل التجربة مباشرة بعد الزراعة باضافة كمية كافية من مياه الري .بعد ذلك
انتظمت عملية الري والتسميد بالجرعات الموصى بها حي

توقف الري قبيل واحد وعشرين يوما من

الحصاد.
 6-3جمع البيانات:
معايير النمو الخضري تم أخذها بعد  30يوم من الزراعة في فترات بين الفترة واألخر خمسة
عشر يوما كاآلتي  75-60-45-30 :يوم من الزراعة وذلك للموسمين .أختيرت خمسة نباتات
عشوائيا من كل أصيصة وتم تحديدها لمتابعة مواصفات النمو الخضري ومن ثم مكونات اإلنتاجية .
اإلنتاجية ومكوناتهاYield and yield components :
أُخذت بعد نضج المحصول حي

تم حساب عدد النباتات في مساحة األصيصة( وحولت للمتر

المربع ) وحسبت النباتات في هذه المساحة ثم اختيرت خمسة نباتات عشوائيًا من هذه المساحة
لتحديد مكونات اإلنتاجية.
عدد السنيبالت في السنبلة Number of spikelets per spike :
قطعت السنابل بحذر من الخمسة نباتات السابقة وحملت إلى المعمل ثم فصلت السنيبالت بحذر
وتم عدها ومن ثم أخذ متوسط النبات الواحد.
وزن الحبوب في السنبلة (جم)Grain weight per spike (gm) :
اُستخدمت الخمسة نباتات السابقة ووزنت حبوبها وبقسمة وزن الحبوب في السنابل على عدد
السنابل تم الحصول على وزن الحبوب في السنبلة الواحدة.
وزن المائة حبة (جم)100 seed weight (gm) :
أخذت عينات عشوائية من البذور لكل وحدة تجريبية وتم عد  100حبة ووزنها بالميزان الحساد
بعد تجفيفها ومن ثم الحصول على وزن المائة حبة.
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إنتاجية الحبوب ( كجم/هـ) Grain yield (kg/ha) :
تم أخذ بذور الخمسة نباتات والتي جمعت من كل وحدة تجريبية ولتحسب على أساسها إنتاجية
الحبوب في الهكتار كاألتي :
إنتاجية الحبوب = وزن بذور الا 5نباتات × عدد النباتات في المتر المربع ×1000
1000 ×5
إنتاجية التبن (كجم  /هـ) Straw yield (kg/ha) :
تم طرس وزن البذور ) ( W2من وزن المحصول البيولوجي ()W1
إنتاجية التبن = المحصول البيولوجي – المحصول اإلقتصادي
Straw yield (kg/ha) = W1-W2
 6دليل الحصاد (Harvest Index : )%
تم وزن الخمسة نباتات المأخوذة من مساحة األصيصة (حولت للمتر المربع) بعد جفافها ()W1
ثم فصلت السنابل بطريقة حذرة وتم فصل الحبوب ووزنت ( )W2ثم حسب بعد ذلك دليل الحصاد
كاألتي :
دليل الحصاد  = %المحصول االقتصادي ×100
المحصول البيولوجي
Harvest index % = w2 × 100
w1
تحليل النباتPlant analysis :
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أخاذت خاامسة نباتاات عشاوائيا ماان كال وحاادة تجريبياة وبعاد تجفيفهااا فصالت البااذور وتام سااحن
األوراق لتقااادير النسا اابة المئوياااة للنتاااروجين فا ااي الب ا ااذور واألوراق وكمياااة النتاااروجين المأخ ا ااوذ بواس ا ااطة
النبات.
تحليل التربة Soil analysis :
جمعت التربة في هذه التجربة من الطبقة السطحية ( صفر – 30سم ) من منطقة العمارية
بالرياض والجدول ( )2يوضح الصفات الفيزيائية والكيميائية لهذه التربة قبل الزراعة .أما محتو
النتروجين في التربة بعد الزراعة تم تحديده بأخذ عينات من كل الوحدات التجريبية بعد الحصاد
وتحليله بجهاز )  ( Ion chromatographyوأيضا تم تحديد الكربون العضوي.
جدول (:)2
التحليل الميكانيكي والكيميائي للتربة قبل الزراعة
O.M

N

%

mg/l

0.02

9.66

EC

K

pH

dS/m -1 mg/l
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Particle size distribution % Texture
class

loamy sand 7.97 5.64

Clay
6.8

Silt
11.2

الكفاءة المحصولية Agronomic efficiency (AE) :
تم تقدير الكفاءة المحصولية بالمعادلة األتية :
إنتاجية الحبوب المسمدة – إنتاجية الحبوب في الشاهد
كمية النتروجين المضافة
)Agronomic efficiency (AE) = Grain yield (fertilized)-Grain yield (control
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Sand
82

Amount of nitrogen applied

كفاءة استخدام النتروجينNitrogen use efficiency :
تم تقدير كفاءة إستخدام النتروجين بالمعادلة األتية :

اإلنتاجية
النتروجين المأخوذ في األجزاء العليا للنبات

التحليل اإلحصائي Statistical analysis :
تم حساب المتوسطات ومن ثم تحليل النتائج إحصائيا حسب تصميم القطاعات العشوائية الكاملة
باستخدام برنامج إكسل (  )Excelأما فصل المتوسطات فقد تم باستخدام اختبار دنكن للمد المتعدد
) (Duncan’s Multiple Range Test) ( DMRTعند مستو معنوي (.)0.05
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النتائج
Results

تأثير التسميد العضوي وغير العضوي على مكونات اإلنتاجية:
Effect of organic and inorganic fertilization on yield components:
عدد السنيبالت في السنبلةNumber of spikelets per spike :
أوضحت النتائج أن متوسط عدد السنيبالت في السنبلة يزداد عند إضافة سماد زرق الدواجن
وسماد اليوريا وخليطهما المستخدم بالنسب المختلفة في هذه الدراسة للموسمين (.Fig. )1
إال أن نتائج التحليل اإلحصائي أظهرت أن الزيادة المعنوية في عدد السنيبالت نتجت من
إضافة زرق الدواجن مع عنصري الفسفور والبوتاسيوم بالمعاملة ) (100%M+P+Kوبالمعاملة
) (50%N+50%M+P+Kوخليطه مع سماد اليوريا في المعاملة ) (75%N+25%Mو المعاملة
) (75%N+25%M+P+Kمقارنة مع الشاهد وسماد اليوريا.
في هذا السياق نجد أن إضافة ضعف الجرعة من زرق الدواجن مع سماد اليوريا في
الموسمين أعطت أعلى عدد من السنيبالت  41.83و  35.58حي

بلغت نسبة الزيادة حوالي 46.0

و  %40.35على التوالي.
وزن الحبوب في السنبلةGrain weight per spike :
أظهاارت النتااائج أن متوسااط وزن الحبااوب فااي الساانبلة ياازداد عنااد إضااافة سااماد زرق الاادواجن
وسماد اليوريا وخليطهما المستخدم بالنسب المختلفة في هذه الدراسة لكال الموسمين ).Fig. (2
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من نتائج التحليل اإلحصائي إتضح أن إضافة سماد زرق الدواجن بمفرده بنسبة %100
ومع عنصري الفسفور والبوتاسيوم بذات النسبة واضافته مع سماد اليوريا بنسبة  %50لكل منهما
وبنفد النسبة مع عنصري الفسفور والبوتاسيوم تزيد من وزن البذور زيادة غير معنوية .في حين
أعطى إضافة خليط سماد زرق الدواجن مع سماد اليوريا للمعامالت ) (25%N+75%Mو
) (75%N+25%Mوبنفد المعامالت مع عنصري الفسفور والبوتاسيوم زيادة ذات داللة معنوية
مقارنة مع إضافة سماد اليوريا لوحده والشاهد وذلك في الموسمين .
في هذا اإلطار نجد أن أعلى وزن للبذور في السنبلة بلغ  0.76جم و  0.79جم وكانت
نسبة الزيادة في الوزن حوالي  %49.0و  %19.7للموسم األول والثاني على التوالي.
وزن المائة حبة100 seed weight :
أشارت النتائج أن متوسط وزن المائة حبة يتناقص كلما زادت نسبة النيتروجين في خليط
سماد زرق الدواجن مع سماد اليوريا المضاف في هذه الدراسة لكال الموسمين ).Fig. (3
نتائج التح ليل اإلحصائي وضحت أن متوسط وزن المائة حبة لم يتأثر معنويا عند إضافة
سماد زرق الدواجن بنسبة  %100بمفرده و مع عنصري الفسفور و البوتاسيوم وعند إضافة خليطه
بنسبة  % 50مع سماد اليوريا بدون أو مع عنصري الفسفور و البوتاسيوم لكال الموسمين مقارنة
بالشاهد .في حين كان ت الزيادة معنوية في وزن المائة حبه فقط في الموسم األول عند إضافة خليط
كل منهما مع اليوريا وفي الموسم الثاني عند إضافة المعاملة ). (25%N+75%M+P+K
ومن ناحية أخر نالحظ أن إضافة سماد اليوريا بمفرده ليد لديه أي تأثير معنوي على
متوسط وزن المائة حبه مقارنة بالتس ميد المتكامل .وسجل أقصى وزن للمائة حبه  36.50جم و
 34.00جم حي

بلغت نسبة الزيادة في الوزن حوالي  20.7و  %12.4للموسم األول والثاني على

التوالي.
إنتاجية الحبوبGrain yield :
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أوضحت النتائج أن متوسط إنتاجية الحبوب (كجم/هكتار) يزداد في جميع المعامالت المضافة
لكال الموسمين ).Fig. (4
من نتائج التحليل اإلحصائي تبين أن اإلختالف بين متوسط إنتاجية الحبوب له داللة
معنوية عند إضافة سماد زرق الدواجن وسماد اليوريا و خليطهما مقارنة بالشاهد وذلك في الموسمين
 .حي

نالحظ أن إضافة خليط زرق الدواجن مع سماد اليوريا أدت إلى زيادة معنوية في إنتاجية

الحبوب مقارنة مع إضافة سماد اليوريا فقط .وكانت أعلى إنتاجية (4916.55كجم/ها)
و(3816.4كجم/ها) وذلك عند إضافة المعاملة ) (75%N+25%M+P+Kووصلت نسبة الزيادة إلى
 %69و  %40في الموسم األول والثاني على التوالي .في حين لم تكن هناك أي داللة معنوية في
إنتاجية الحبوب عند إضافة سماد زرق الدواجن على إنفراد أو خليطه مع سماد اليوريا بنسبة %50
لكل منهما مقارنة مع إضافة سماد اليوريا لوحده.
دليل الحصادHarvest index :
وضحت النتائج أن متوسط دليل الحصاد يزداد في جميع المعامالت المضافة لكال
الموسمين ).Fig. (6
أشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى أن اإلختالف بين متوسط دليل الحصاد له داللة
معنوية مقارنة مع الشاهد وذلك عند إضافة خليط  %25من سماد رزق الدواجن مع  %75من سماد
اليوريا بدون ومع عنصري الفسفور والبوتاسيوم في الموسم األول .أما في الموسم الثاني يزداد معنويًا
عند إضافة خليط كل من سماد زرق الدواجن مع سماد اليوريا بنسبهم المختلفة .كما نالحظ أن
إضافة سماد زرق الدواجن بنسبة  %100على إنفراد وفي خليط بنسبة  %50مع سماد اليوريا لم
تلدي إلى فرق معنوي في الموسمين .
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Fig. (1):
الشكل()1
أثر إضافة سماد النيتروجين وزرق الدواجن على متوسط عدد السنيبالت في السنبلة لمحصول
القمح لموسميين متتاليين (صنف قمح الخبز)
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d

عدد السنيبالت في السنبلة
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المعامالت

C.V= 12.11%

SE= ± 2.64

الحروف المتشابهه تعني أن المتوسطات ليس بينها فروق معنوية

الشكل (:)2
Fig. (2):
أثر إ ضافة سماد النيتروجين وزرق الدواجن على متوسط وزن الحبوب في السنبلة (جم)
لمحصول القمح لموسميين متتاليين (صنف قمح الخبز)
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عدد السنيبالت في السنبلة
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الحروف المتشابهه تعني أن المتوسطات ليس بينها فروق معنوية
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الشكل (:)3
Fig. (3):
أثر إضافة سماد النيتروجين وزرق الدواجن على متوسط وزن المائة حبة (جم) لمحصول القمح
لموسميين متتاليين (صنف قمح الخبز)
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الحروف المتشابهه تعني أن المتوسطات ليس بينها فروق معنوية
الشكل (:)4
Fig. (4):
أثر إضافة سماد النيتروجين وزرق الدواجن على متوسط إنتاجية الحبوب (كجم/هك) لمحصول
القمح لموسميين متتاليين (صنف قمح الخبز)
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متوسط انتاجية الحبوب (كجم/هـ)
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الحروف المتشابهه تعني أن المتوسطات ليس بينها فروق معنوية
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متوسط انتاجية الحبوب (كجم/هـ)
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Fig. (5):
أثر إضافة سماد النيتروجين وزرق الدواجن على متوسط إنتاجية التبن (كجم/هك) لمحصول
القمح لموسميين متتاليين (صنف قمح الخبز)
)Season (2009/2010

cde

c

de

c
e
f

المعامالت

C.V=8.14 %

SE= ± 247.59

161

متوسط إنتاجيه التبن (كجم/هـ)
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الحروف المتشابهه تعني أن المتوسطات ليس بينها فروق معنوية
الشكل (:)6
Fig. (6):
أثر إضافة سماد النيتروجين وزرق الدواجن على متوسط دليل الحصاد ( )%لمحصول القمح
لموسميين متتاليين (صنف قمح الخبز)
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الحروف المتشابهه تعني أن المتوسطات ليس بينها فروق معنوية

163

متوسط دليل الحصاد ()%

abc

ab

a

abc

bc

ab

abc

bc

c

50
40
30
20
10
0

المناقشة
Discussion
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير إضافة المخلفات الحيوانية على إنتاجية محصول القمح
في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية  ،ووزعت ا لمعامالت عشوائيا على أربعة مكررات
بمستويات مختلفة من جرعات التسميد .
قدرة المحاصيل في الحصول على إحتياجاتها من العناصر الغذائية الضرورية تتحسن عندما
بناء على نتائج
تتم إضافة هذه العناصر على صورة أسمده عضوية وكيميائية معًا وبكميات مناسبة ً

تحليل التربة .كما أن الكفاءة العالية ال تتأتى إال عن طريق اإلستغالل اإلقتصادي ل سمدة
العضوية.
إن األثر المتكامل إلستعمال السماد العضوي مخلوطًا مع الغير عضوي يمكن أن يساعد في
إستدامة اإلنتا

الزراعي في األراضي الفقيرة من المادة العضوية كما يحسن الخواص الفيزيائية

والكيميائية للتربة ويزيد من إنتاجيتها .عموما أثبتت الدراسات أن إنتاجية القمح في تجارب التسميد
الحقلية تختلف من زمن آلخر في نفد الموقع وتحت ذات الظروف الفالحية  ،ويعز هذا اإلختالف
للظروف البيئية السائده حي

تعتبر خصوبة التربة ودرجة الح اررة أحد العوامل الهامة والملثرة على

نمو محصول القمح
إن التأثير األساسي للنيتروجين على مكونات اإلنتاجية يتمثل في زيادة عدد والسنيبالت
ووزن الحبوب في السنبلة.
في الدراسة الحالية وجد أن الزيادة في مكونات اإلنتاجية كانت عند زيادة جرعات النيتروجين
واستخدام السماد المتكامل حي

خليط السماد ال عضوي مع النيتروجين غير العضوي كان له أثره في

رفع كفاءة إستعمال الماء بواسطة النبات وزيادة عدد السنيبالت ووزن الحبوب في السنبلة .ويفسر
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هذا أيضًا لوجود المادة العضوية الغنية بالعناصر الغذائية خاصة العناصر الصغر باإلضافة لوجود
عنصري الفسفور والبوتاسيوم في السماد المتكامل و اللذان يزيدان المقدار المستفاد من النيتروجبن.
وهذا يشابه النتائج التي توصل إليها (( ، )20()Singh, 1987; Said, 1975()24محمد )2000,
()4و(السباعي  .)1()2005 ،والذين ذكروا أن الزيادة المعنوية لمكونات اإلنتاجية راجع لزيادة
مستويات النيتروجين ووجود عنصر الفسفور والبوتاسيوم مع النيتروجين في التسميد المتكامل ألنه
يرفع من كفاءة النبات لإلستفادة القصو من الماء والعناصر الغذائية وبالتالي إنتا السنابل .ويتفق
أيضًا مع ما وجده ( Ahmed and Rasool, (2002 ()7بأن إضافة كل من السماد العضوي وغير
العضوي أد

إل ى زيادة معنوية في عدد السنيبالت في السنبلة .في حين نجد أن المعامالت

المستخدمة في هذا البح

لم يكن لها أي تأثير معنوي على وزن المائة حبة وربما يعز ذلك إلى أن

المستويات المستخدمة غير كافيه إلحدا

إختالفات كبيرة في وزن المائة حبة .وقد أشارت بعض

الدراسات السابقة إلى أن النيتروجين ليد له أثر على وزن المائة حبة ( .)Akasha, 1970()8من
ناحية أخر وجد ( Kiani et al.,( 2005()17أن خليط السماد غير العضوي مع العضوي أد إلى
زيادة معنوية في وزن المائة حبة.
عليه

ال توجد توصية بإستعمال السماد البلدي في منطقة الدراسة .كما أن المصادر

العضوية للنيتروجين بمفردها ال تستطيع إيفاء متطلبات النبات الغذائية في صورة جاهزة لإلمتصاص
فكان البد من إستخدام نظام غذائي متكامل يجمع بين مصادر عضوية وغير عضوية للنيتروجين
لزيادة خصوبة التربة ورفع اإلنتاجية .وهذا ما تم في هذه الدراسة حي

التربة فقيره في الماده

العضوية والعناصر الغذائية.
أظهرت النتائج إلى أن التسميد العضوي وغير العضوي وخليطهما كان لهم األثر اإليجابي
في زيادة اإلنتاجية مقارنة بالشاهد .مما يلكد أن النيتروجين يزيد من إنتاجية الحبوب .وهذا يوافق
( . Ibrahim et al, (1991()14أن التسميد النيتروجيني وبمستويات مختلفة زاد من إنتاجية
الحبوب .إن أعلى إنتاجية تحققت عند خلط السماد العضوي خاصة في أعلى مستوياته مع
النيتروجين غير العضوي مقارنة بإضافة ساماد اليوريا لوحده  ،يعز

ذلك لتأثير السماد العضوي

على تحسين الخواص الفيزيائية للتربة كما أن كفاءة إستعمال النيتروجين بواساطة النبات قد زادت
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في وجود السماد العضوي وربما راجع أيضاً لزيادة عدد السنيبالت و وزن الحبوب في السنبلة عند
إستخدام نفد المعامالت .ويتفق ذلك مع ما ذكره ( )Salem, 1999) )21إال أن العوامل التي أدت
إلى زيادة

اإلنتاجية

هي الزيادة في مكونات اإلنتاجية .أيضاً تماثل هذه النتائج ما ذكره

( )Salih et al., 1994()23و ( )Ali, 1993()9بأن إضافة السماد العضوي

وخليطه مع

النيتروجين غير العضوي أد إلى زيادة في إنتاجية القمح .كما تتطابق مع (Campbell et ()11
 al.,( 1986الذي أوضح أن إضافة السماد العض وي له تأثير إيجابي على إنتاجية القامح .وفي هذا
المعنى أكد ()18( Negassa et al.,( 2001أن إستعمال خليط من الاسماد البلدي بمعدالت
مختلفة مع أقل معادالت من النيتروجين غير العضوي أعطت نتائج أفضل.
خلصت الدراسة إلى أن إضافة  %50من سماد زرق الدواجن مع  %50من النيتروجين
غير العضوي في وجاود عنصري الفسفور و البوتاسيوم أو بدونهما لم يكن له أثر معنوي بالرغم
من ذلك زاد من اإلنتاجية وكانت أفضل من إضافة سماد زرق الدواجن لوحده بنسبة  %100وحتى
في وجاود عنصري الفسفور و البوتاسيوم وربما يعز ذلك لمشااركة النيتروجين المعدني مع العضوي
بطريقة تكاملية و إلحتواء زرق الدواجن على نسبة عالية من العناصر الغذائية كما أنه سريع التحلل
و سهل الذوبان .وهذا يماثل ما ذكره ( )22( Salih, (2002بأن زرق الدواجن غني جداً بالنيتروجين
والفسفور والبوتاسيوم ويحسن من الخواص الكيميائية للتربة .باإلضافة لذلك وجود عنصر الفسفور
في سماد زرق الدواجن بنسب عالية كان له األثر اإليجابي في زيادة اإلنتاجية .وهذا يتطابق مع ما
ذكره في دراسة سابقة ( Vayas et al., (1989()25بأن إحد المميزات األساسية إلضافة الفسفور
هو أثره الجيد على زيادة إنتاجية الحبوب .ويشابه ما أشار إليه ( ( 1986)6(Ageeb et al.,؛
و( Ibrahim et al.(1989) )16بأن الفسفور يلدي إلى زيادة معنوية في إنتاجية الحبوب في معظم
أراضي المناطق الصحراوية  .كما تتفق أيضًا هذه النتائج مع ما وجده ( BARC, (1979( )10بأن
المعامالت التي أضيف لها زرق الدواجن أعطت إنتاجية أفضل وع از ذلك لمحتو زرق الدواجن
العالي من العناصر الغذائية .تناقص االنتاجية عند إضافة سماد زرق الدواجن بنسبة  %100بمفرده
وحتى في وجود الفسفور والبوتاسيوم مقارنة مع إضافة سماد اليوريا راجع لضعف فعالية المادة
العضوية ولقلة عنصر النيتروجين غير العضوي في ا لتربة كما أن بطء التحلل والذوبان وقلة نسب
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العناصر الغذائية فيها كان لهم األثر في تدني اإلنتاجية .وهذا يوافق مع ما ذكره (Grant ()13
 and Geisler(1981أن إضافة السماد العضوي بمفرده في أراضي ضعيفة الخصوبة أدت إلى
إنتاجية قليلة مما يوضح أنها تحتا إلى دعمها بإضافة سماد نيتروجيني معدني.
أظهرت النتائج أن النيتروجين يلثر إيجابيًا في إنتاجية التبن والزيادة المعنوية في إنتاجية
التبن عند إضافة زرق الدواجن مخلوطًا بالنيتروجين المعدني مقارنة بالتسميد المعدني تعز لفعالية
المادة العضوية في وجود النيتروجين غير العضوي با إلضافة للجرعة النتروجينية العالية المستخدمة
في هذه المعامالت.
وذكر( Omer,(1989( )19أن النيتروجين له األثر المعنوي في زيادة اإلنتا البيولوجي.
كما تطابق النتائج التي توصل إليها (()1السباعي  ) 2005 ،بأن التسميد العضوي أد

إلى زيادة

ال عن ذلك وجود عنصر الفسفور في المادة
معنوية في وزن القش مقارنة بالتسميد المعدني .فض ً
العضوية كان له أثره االيجابي في زيادة إنتاجية التبن .وهذا يطابق ما ذكره
) ) 25(al.,(1980أن إحد

Vayas et

المميزات األساسية لوجود عنصر الفسفور في السماد هو أثره الجيد

على زيادة التبن لنبات القمح من خالل زيادة خلف النبات .وهذا يطابق ما وجده (Ibrahim )15
) and Adlan, (1988أن عنصر الفسفور له تأثير إيجابي على زيادة التبن في نبات القمح.
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اإلستنتاج
في هذه الدراسة أقيمت تجربة حقلية لموسمين زراعيين متتاليين وذلك لمعرفة أثر التسميد
العضوي وغير العضوي وخليطهما على إنتاجية محصول القمح.
()1

اإلستنتا

من هذه الدراسة أن النيتروجين بمستوياته المختلفة في المعامالت المضافة

يزيد من إنتاجية الحبوب.

( )2أن خليط اليوريا مع زرق الدواجن بالنسب المختلفة في وجود الفسفور والبوتاسيوم أو بدونه
أثر معنويًا على إنتاجية الحبوب وذلك من خالل أثرهما على مكونات االنتاجية.

( )3أن خليط زرق الدواجن مع اليوريا في وجود الفسفور والبوتاسيوم أفضل تأثي ًار على إنتاجية
الحبوب مقارنة مع المعامالت المدروسة في هذا البح .

( )4لم يكن هناك أي تأثير معنوي على إنتاجية الحبوب عند إضافة سماد زرق الدواجن على
انفراد.

( )5ال يوجد فرق بين إضافة سماد زرق الدواجن بمفرده او مخلوط مع اليوريا وبين إضافة سماد
اليوريا على دليل الحصاد.
( )6يوجد تناسب إيجابي بين إنتاجية الحبوب وكمية النيتروجين المأخوذ بواسطة النبات حي
يزداد في المعامالت التي أحدثت إنتاجية عالية.

إن إستبدال األسمدة الكيميائية بالعضوية غير وارد ألنه البد من توفر كميات كبيرة من
األسمدة العضوية لسد نقص كل العناصر الغذائية حتى يحد

توازن غذائي في التربة.

من نتائج هذه الدراسة إتضح أنه حتى في حالة إستخدام األسمدة العضوية ال يمكن اإلستغناء الكامل
عن األسمدة الكيميائية لذلك نوصي المز بين األسمدة العضوية وغير العضوية .
التوصيات :

إن عملية التسميد تعتمد اساسا على تحليل التربة والماء والنبات والذي على
ضوءه يمكن عمل توصيات األسمدة المضافة وأنواعها وكميتها وطرق اضافتها  .ويمكن
أن نجمل التوصيات في النقاط التالية :
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 -1توصي الدراسة بالمز بين األسمدة العضوية وغير العضوية في نظام غذائي متكامل
لإلستفاده القصو من األسمدة.

 -2التعريف بأهمية الزراعة المستدامة والعضوية وأهمية المحافظة على البيئة مع
تشجيع البح

العلمي في هذا المجال .

 -3استغالل المخلفات النباتية والحيوانية في إعداد األسمدة العضوية واإلستفادة منها
كمصادر للعناصر الغذائية .

 -4اإلهتمام باضافة األسمدة العضوية والتسميد األخضر مثل البرسيم في التربة قبل
التزهير وذلك لما ل سمدة العضوية من دور فعال في تحسين الخواص الفيزيائية

والكيميائية والحيوية للتربة .

 -5عدم اإلسراف عند استخدام األسمدة الكيميائية والذي قد يسبب التلو

للبيئة

والتقليل من امتصاص بعض العناصر فمثال زيادة التسميد بالفسفور يلدي إلى

نقص امتصاص الزنك

 -6اتباع الدورات الزراعية التي تدخل في عناصرها المحاصيل البقولية وتدية الجذور
وكذلك المحاصيل ذات الجذور مختلفة األعماق حي

تعمل تفكيك التربة

المندمجة وبالتالي خفض كثافتها الظاهرية مما يحسن من حركة الماء والهواء

داخل التربة .

 -7يجب حر التربة بهدف تحسين خواصها الفيزيائية الملثرة على اإلنتاجية مثل

تحسين بناء التربة وتقليل كثافتها الظاهرية والذي بدوره يحسن من النظام المائي

والهوائي للتربة .
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