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 Solanum مباذنجافلحاصؿ النمو و بعض صفات ال ومستوى األسمدة عمى نوعتأثير 
melongen تحت نظاـ الري بالتنقيط. المدفئة في البيوت البالستيكية غير المزروع 

  لطيؼ عاصيصباح ـ.ـ.
 المسيب -الكمية التقنية 

 المستخمص
في حقوؿ احد المزارعيف في مشروع المسيب  2013/ 2012نفذت تجربة حقمية خبلؿ الموسـ الزراعي       

نتاج الباذنجاف في البيوت  الكبير لغرض دراسة تأثير إضافة انواع ومستويات مختمفة مف األسمدة في نمو وا 
( RCBDالتعشية)ت تامة قطاعابتصميـ ال تجربة عاممية أستعممتالببلستيكية وتحت نظاـ الري بالتنقيط ، 

 و سماد دواجف و معامبلت وىي اربعة أنواع مف األسمدة )سماد كيميائي (8)وبثبلثة مكررات . وقد تضمنت
المركب والسماد الكيميائي 1-طف.ىػ50و 1-طف.ىػ25و مستوييف مف التسميد العضوي سماد أغناـ و سماد أبقار (

(NPK )كغـ  100ىي) بمستوييفN كغـ 50، 1-. ىػPكغـ  40، 1-.ىػkكغـ 200( والثاني)1-. ىػN1-. ىػ ،
 . (1-. ىػ  Kكغـ 80، 1-.ىػ  Pكغـ 100
لجميع أنواع  النتائج إف إضافة األسمدة العضوية والكيميائية إلى التربة قد أعطت فروقات معنوية تبين     

تفوقت معاممة سماد الدواجف معنويا عمى جميع المعامبلت األخرى في معدؿ اإلنتاج   اذاألسمدة ومستوياتيا . 
 في عدد التفرعات  لمنبات وارتفاعو وكذلؾ في تركيزنفسيا وكذلؾ تفوقت المعاممة  2-كغـ .ـ 18.68بمغ و 

كما بينت النتائج تفوؽ معنوي لمستوى األسمدة ، النتروجيف والفسفور والبوتاسيوـ في النبات والتربة 
ت المدروسة وكاف تأثير التداخؿ بيف نوع األسمدة و مستوياتيا معنويا عمى جميع الصفا ، 1-طف.ىػ50العضوية
 سابقا . 

 
Influence of kind and level of fertilizers on some of growth and yield 

recipes of Eggplant in plastic houses under drip-irrigation system  

Assist lecturer . Sabah Lateef Assi  

Technical college-Musaiyab 

Abstract  

     Field experiment was conducted during 2012 \ 2013growing season at al-musayab 

project to investigate the influence of kind and amount of fertilizers on growth  and 

yield of eggplant in plastic houses under drip-irrigation system . under factorial 

experiment in RCBD with (3 ) replications , there were eight treatments resulted from 

four kinds of fertilizers (chemical fertilizer , poultry manure , sheep manure and cow 

manure) and two levels of organic fertilizers 25ton.h
-1

 and 50 Ton .h
-1

 , with two 

levels of chemical fertilizers, first was (100 kg N .h
-1

 , 5o kg P .h
-1

 and 40 kg K .h
-1

 ) 

and the second was (200 kg N .h
-1

 , 100 kg P. h
-1

 and 80 kg K . h
-1

) .  
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     The results showed that there was significant  interaction effect between kind  and 

fertilizer level on total yield , plant height , number of  branches , leave and soil 

contents from N, P and K .  

     The treatment of poultry manure at fertilizer's level of 50 ton .h
-1

  caused 

significant increase , It was given the higher yield 18.68 kg.m
-2

and a higher rang for 

all characteristics above as compared with all treatments . 

 
 المقدمة
أحد محاصيؿ الخضر الصيفية التي تعود لمعائمة الباذنجانية  solanum melongena))يعد الباذنجاف      

(Solanaceae  .)وجد النبات بريا في المناطؽ الوسطى مف اليند وجنوب شرؽ الصيف ومنيا أنتقؿ الى  اذ
ويزرع المحصوؿ في أغمب مناطؽ العراؽ في الحقوؿ المكشوفة   . [5  آسيا ومصر والمناطؽ األخرى مف العالـ

لغرض توفيره خبلؿ فصؿ الصيؼ ويستمر في االنتاج حتى نياية الخريؼ ، أدخمت زراعتو في البيوت المحمية 
ثماره عمى سعرات حرارية قميمة ونسبة مف البروتيف  بأحتواء وتأتى أىميتو الغذائيو عمى مدار السنو ،

يعالج  مرضى  اذاىميتو الطبيو  فضبل عف ويحتوي عمى بعض األمبلح المعدنية والفيتامينات ، والكاربوىيدرات
وتشير األحصائيات  [ .11،9،17السكر والربو وحاالت األسياؿ وداء النقرس وخفض الكوليستروؿ في الدـ  

فقد بمغت  إلى أنو يزرع عمى نطاؽ واسع في بمداف آسيا واليند والصيف والياباف وأندونيسيا والعراؽ وسوريا ،
 [ .3 ،12   1-طف.ىػ51.7ىكتار، وبمغ الحاصؿ  23665حوالي  2006المساحة المزروعة في العراؽ عاـ 

الجوفية  هإلى مشاكؿ عديدة أىميا تموث الميا النتروجينية أدى أستخداـ األسمدة الكيميائية وخاصة االسمده     
بتمؾ األسمدة فضبل عف زيادة محتوى منتجات الخضر مف النترات وماتتركو مف آثار سمبية عمى صحة األنساف 

ذا لـ يتـ تمثيميا فأنيا تخزف في الخبليا  80وجد أف اذ والحيواف ، [ 6%مف النترات مصدرىا تناوؿ الخضر وا 
تساعد المادة العضوية  اذبأضافة االسمدة العضوية الى التربة عند زراعة محاصيؿ الخضر  لذلؾ زاد األىتماـ

الكثافة الظاىرية وتحسيف مسامية تعمؿ عمى خفض و  عمى تحسيف صفات التربة الفيزيائية والكيميائية والحيوية ،
مصدرا اساسيا ألمداد  دالتربة وبالتالي تنظيـ وتحسيف حركة الماء وزيادة قابمية التربة لؤلحتفاظ بالماء . كما تع

عند تحمميا، باألضافة إلى نواتج  CO2النبات بالعناصر الغذائية وخفض درجة تفاعؿ التربة نتيجة لتحرر غاز 
ويعمؿ الدباؿ عمى التقميؿ مف آثار  ( . C.E.Cوره في رفع السعة التبادلية الكاتيونية )تحمميا مف الدباؿ ود

. كما إف المادة العضوية تعمؿ عمى تجييز أحياء [1] التموث بالعناصر الثقيمة مف خبلؿ إمتزازه لتمؾ العناصر
ات والمضادات الحيوية    التربة بالكاربوف والطاقة ، وىذه األحياء ىي مصدر لؤلحماض العضوية واليورمون

[ إف إضافة مستويات عدة مف مخمفات الدواجف المتحمؿ بعد تخفيفو بالماء بنسبة حجمية 13  وجد [ .18،1 
( أف 2-لتر. ـ   2, 4, 6 , 8 , 10لنبات الباذنجاف المزروع داخؿ البيوت الزجاجية المدفأة وىي )  10:  1

[ إف إضافة الكميات 7كما وجد   ة في معظـ الصفات المدروسة .أدى إلى زيادة معنوي 2-لتر. ـ 10المستوى 
دـ مجفؼ ( والمتباينة في محتواىا مف العناصر  وأغناـ  وأبقار  والثابتة مف المخمفات العضوية ) دواجف 

الجاىزيف ( وانعكس  P  ،Kالكمي ،  Nأدت إلى تحسيف بعض الصفات الكيميائية لمتربة ) Kو  P , Nالغذائية 
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نتاج محصوؿ الحنطة ، وكانت مخمفات الدواجف أكثر تأثيرا.  كما ذلؾ ع مى زيادة متباينة في النمو الخضري وا 
فوجد إف معاممة  [ تسميد البطاطا بثبلث أنواع مف المخمفات المتحممة لمدواجف واألبقار واألغناـ ،4درس  
لدرنات القابمة لمتسويؽ ، كما أدت ىذه %مف وزف التربة أعطت أعمى معدؿ لعدد السيقاف اليوائية وا10الدواجف 

[ بدراسة 15وقاـ   المعاممة إلى زيادة محتوى األوراؽ مف النتروجيف ونسبة المادة الجافة والبروتيف في الدرنات .
لى زيادة معنوية في محتوى ادى ا السماد المتخمر وسماد األسطبؿ اف التداخؿ بيف تسميد نباتي الفمفؿ والخيار 

 .(   Mg , Ca , K , P , N  العناصر )األوراؽ مف 
 المواد وطرؽ العمؿ 

في حقوؿ احد المزارعيف في مشروع المسيب الكبير  2013/2012نفذت الدراسة خبلؿ الموسـ الزراعي      
 قدرمزيجة طينية غرينية ،  وأجريت التجربة الحقمية داخؿ البيت الببلستيكي غير المدفئ عمى أرض ذات نسجة

 Conductivityودرجة التوصيؿ الكيربائي باستعماؿ جياز  PH-meterالتربة باستخداـ جياز  درجة تفاعؿ
bridge  ، وقدر النتروجيف بطريقة لمستخمص العجينة المشبعةmicro-kjeldahle   والفسفور بطريقة

Olsen,1965  وباستخداـ جيازspectrophotometer ،  وقدر البوتاسيوـ باستخداـ جياز الميبFlame 
photometer  (  بعض الصفات ليذه التربة.1ويبيف الجدوؿ ) [ .16[ و 14في   الطرؽ الواردةوحسب 

 الدراسة( الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة  1جدوؿ ) 
درجة 
تفاعؿ 
التربة 
PH 

التوصيؿ 
الكيربائي 

EC 
ديسيسيمنز.

 1-ـ

 في التربة العناصر تركيز
 1-ممغـ . كغـ 

 حجـو دقائؽ التربة  توزيع
 (1-)غـ.كغـ

صنؼ 
 النسجة

البوتاسيو  الفسفور النتروجيف
 ـ

 الغريف الطيف الرمؿ

8.17 4.2 9.80 21.60 310 90.00 340.0
0 

570.0
0 

مزيجة 
طينية 
 غرينية

 
المخمفات  عولجت نفس المنطقة ،لمخمفات األبقار واألغناـ والدواجف مف حقوؿ القطاع الخاص  تجمع     

تبقى ل سماد اليوريا مع اضافةأضيؼ ليا كميات مناسبة مف الماء إلى درجة التشبع و يـو  45ىوائيا لمدة 
اجريت ولضماف توفر الظروؼ اليوائية  محافظة عمى مستوى مناسب مف الرطوبة خبلؿ عممية التخمير ،

زجا جيدا وأخذت منيا عينات لغرض . وبعد التخمير مزج كؿ مصدر عضوي معمميات التقميب والمزج اسبوعيا
 ( يبيف بعض صفات ىذه المخمفات . 2التحميؿ والجدوؿ ) 
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 ( الصفات الكيميائية لممخمفات العضوية 2جدوؿ ) 
نوع 
السماد 
 العضوي

درجة 
التفاعؿ 

PH 

 ECالتوصيؿ الكيربائي 
 1-ديسيسيمنز.ـ

 تركيز العناصر الغذائية%

 البوتاسيـو الفسفور النتروجيف

 دواجف
 أغناـ
 أبقار

5.8 
6.7 
6.8 

13.3 
12.3 
14.6 

4.62 
2.27 
1.91 

1.90 
0.78 
0.64 

3.80 
1.92 
1.55 

 
سماد أغناـ و  سماد دواجفو  أنواع مف األسمدة)سماد كيميائيمنيا  ( معامبلت اربعو8تضمنت التجربة )      

ة ، اذ كانت دسممستوييف مف االو  بالتتابع (A4و  A1  ،A2  ،A3بالرموز التالية) ومثمت وسماد أبقار (
بالتتابع  B2و  B1( ورمز ليما 2-كغـ.ـ5)1-طف.ىػ50( و 2-كغـ.ـ2.5)1-طف.ىػ25العضوي مستويات السماد

 50، 1-. ىػNكغـ  100)ت فكان( NPKالمركب )السماد الكيميائي مستويات أما  ،اضيفت بخمطيا مع التربة
الذي ( و 1-. ىػKكغـ  80و1-ىػ. Pكغـ  100، 1-. ىػNكغـ 200( والثاني)1-.ىػ  Kكغـ  40و1-. ىػPكغـ 

 . استعممت يـو مف الزراعة   45 والنصؼ االخر بعدنصؼ الكمية قبؿ الزراعة   ،  أضيؼ عمى مرحمتيف
، كؿ قطاع عشوائيا ل، وزعت المعامبلت  وبثبلث مكررات التعشية تامةقطاعات بتصميـ ال تجربة عاممية

أضيفت المعامبلت الى التربة قبؿ الزراعة وكانت كؿ معاممة تشمؿ أربعة نباتات والمسافة بيف كؿ نبات وآخر  
ـ (.وبذلؾ يكوف في كؿ بيت ببلستيكي ثبلث 0.6 × ـ  2.4كانت مساحة المعاممة الواحدة ) اذسـ،  60

نبات  96في البيت الواحد معاممة( وعمية يكوف عدد النباتات  8× نبات  4نبات ) 32خطوط في كؿ خط 
أجريت جميع عمميات و  . 7/11/2012برشمونة بتاريخ  الباذنجاف صنؼ زرعت شتبلت. 2ـ 34.5ومساحتو 

الخدمة الزراعية الموصى بيا لزراعة الباذنجاف في البيوت المحمية وبصورة متماثمة لكؿ المعامبلت حتى نياية 
 :ية التأخذت القياسات او  ، 30/5/2013الموسـ في

إرتفاع النبات ) سـ ( : قيس بواسطة المسطرة المترية  مف منطقة إتصاؿ الساؽ الرئيسي بالتربة حتى  -  1
 .القمة النامية 

 عدد التفرعات : حسب عدد األفرع المتكونة لمنبات الواحد . –2
 حتى نياية الموسـ. 25/1/2013(: قدر مف بداية فترة الجني 2-الحاصؿ الكمي )كغـ.ـ –3

 بعدفي الجزء الخضري لمنبات )الساؽ واالوراؽ(  Kو   Pو  Nالرئيسية  النسبة المئوية لمعناصر ستقي     
 ي التربة بالطرؽ الموضحة سابقا .ف ىاتركيز   قيسوكذلؾ  .وىضميا طحنياو  تجفيفيا
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 النتائج والمناقشة 
 االسمدة ومستواىا عمى الحاصؿ والصفات االخرى  تأثير-1

قد فالى وجود تأثير معنوي لنوعية االسمدة المضافة عمى ارتفاع نبات الباذنجاف  3نتائج الجدوؿ  تشير     
     قياسا بالمعامبلت   16.16 , 14.40 , 12.77% بنسبة زيادة قدرىا A2تفوقت معاممة سماد الدواجف  

A1 , A3 , A4  سـ .كما نبلحظ وجود زيادة معنوية في  75.47منبات لمعدؿ ارتفاع  اعمى بمغ بالتتابع، اذ
معدؿ  اعمى كاف اذ B1قياسا بالمعاممة 6.24%  بنسبة زيادة قدرىا  B2ارتفاع النبات عند التسميد بمستوى 

ي معاممة فكاف أفضؿ تأثير معنوي لمتداخؿ بيف نوع السماد ومستواه في حيف  سـ . 70.40 لمنبات ىو ارتفاع
 سـ .79.40معدؿ ارتفاع وب B2التسميد بالدواجف وبمستوى 

 اما بالنسبة لعدد التفرعات فتشير نتائج الجدوؿ نفسو الى وجود تأثير معنوي لنوع السماد ومستواه عمييا ،     
 , A1قياسا بالمعامبلت   47.90 , 44.26 , 29.37%بنسبة زيادة قدرىامعاممة التسميد بالدواجف  تتفوققد ف

A3 , A4  كما يبلحظ زيادة معنوية في عدد  فرع .29.33 عدد التفرعات اعمى معدؿ ل بمغ ، اذ بالتتابع
كاف في حيف  فرع  . 25.08معدؿ  اعمى كافو  19.42%بنسبة زيادة قدرىا  B2التفرعات عند مستوى التسميد 

ت بمغ عدد التفرعااذ  B2معاممة الدواجف وبمستوى  فيتأثير معنوي لمتداخؿ بيف نوع السماد ومستواه افضؿ 
 فرع . 34.00
قد تفوقت ف ،وتبيف النتائج في الجدوؿ نفسو وجود فروقات معنوية بيف االسمدة المختمفة في الحاصؿ الكمي      

 A1 , A3 , A4قياسا لممعامبلت   14.43 , 11.73 , 10.63%بنسبة زيادة قدرىا معاممة التسميد بالدواجف
 االنتاج أعطى زيادة معنوية في B2واف مستوى التسميد  ،2-كغـ.ـ 18.00 نتاجلبلمعدؿ  اعمى بمغ، اذ  بالتتابع
كاف أعمى تأثير معنوي في حيف  .2-كغـ.ـ 16.89اعمى انتاج  بمغ اذ B1بالمستوى  قياسا 4.45%قدرىا 

 .2-كغـ.ـ 18.68كاف  و   B2بمستوى  معاممة سماد الدواجف فيلمتداخؿ بيف نوع السماد ومستواه 
االسمدة العضوية وخاصة سماد دور  الصفات اعبله الى ويمكف أف يعزى سبب الزيادة الحاصمة في      

ف خواص التربة الفيزيائية يتحسفضبل عف في زيادة خصوبة التربة وجاىزية العناصر الغذائية فييا الدواجف 
خفض الكثافة الظاىرية وتحسيف و ( والطاقة الخزنية لمماء  C.E.Cالسعة التبادلية الكاتيونية ) كوالكيميائية 

كما نبلحظ اختبلؼ تأثير االسمدة . [  1،  18مسامية التربة والتي بدورىا تنعكس عمى صفات النبات  
[ 2وتتفؽ ىذه النتائج مع ما أشار اليو   [.19العضوية بسبب إختبلؼ نوعية ونسبة االحماض االمينية فييا  

دواجف ( لنبات الباذنجاف الى وجود زيادة معنوية في و  أغناـو  أبقار عند إضافتو أنواع مف االسمدة الحيوانية)
حصؿ عمى زيادة معنوية في الحاصؿ  اذالصفات الخضرية والحاصؿ الكمي لمنبات وتفوقت مخمفات الدواجف 

 .1-طف.ىػ98.5مقارنة مع بدوف تسميد  1-طف.ىػ128الكمي بمغت 
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 تأثير نوع ومستوى السماد عمى ارتفاع وعدد التفرعات والحاصؿ الكمي 3جدوؿ 
 مستوى السماد نوع السماد المعدؿ

A4 A3 A2 A1 
 ارتفاع النبات  سـ

66.26 63.93 65.17 71.53 64.40 B1 
70.40 66.00 66.77 79.40 69.43 B2 

 المعدؿ 66.92 75.47 65.97 64.97 
1.21التداخؿ              0.86نوع السماد     0.49مستوى السماد          LSD0.05 

  عدد االفرع المعدؿ
21.00 18.33 19.67 24.67 21.33 B1 
25.08 21.33 21.00 34.00 24.00 B2 

 المعدؿ 22.67 29.33 20.33 19.83 
1.62التداخؿ                       1.15نوع السماد       0.66مستوى السماد   LSD0.05 

  2-ـ. الحاصؿ الكمي  كغـ المعدؿ
16.17 15.57 15.90 17.32 15.88 B1 
16.89 15.90 16.32 18.68 16.65 B2 

 المعدؿ 16.27 18.00 16.11 15.73 
0.25التداخؿ           0.18نوع السماد         0.10مستوى السماد             LSD0.05 

مستويات مف معمؽ السماد العضوي لتسميد الباذنجاف  ر عدةدراستو تأثي[ عند [10مع ما توصؿ  كما اتفقت  
أدت الى زيادة معنوية في ارتفاع النبات والحاصؿ  2-لتر.ـ 20وجد أف إضافة  اذالمزروع داخؿ البيت الزجاجي 

فات وجد أف تسميد نباتات الباذنجاف بمحموؿ المخماذ [ 8مع ماتوصؿ اليو   وايضا اتفقت المبكر والكمي .
العضوية  أثر معنويا في صفات النمو الخضري )ارتفاع النبات والحاصؿ الكمي( وأعطى محموؿ مخمفات 

 .2-كغـ.ـ19.61سـ والحاصؿ الكمي لمنبات 85.10بمغ ارتفاع النبات اذ الدواجف أعمى القيـ 
 والبوتاسيـونبات مف النتروجيف والفسفور المحتوى  فيتأثير نوعية االسمدة ومستواىا -2

في محتوى النبات مف عنصر الى وجود تأثير معنوي لنوعية االسمدة المضافة  4نتائج الجدوؿ  تشير     
 قياسػػػػػػػػػػػػػػػا بالمعامبلت   10.60 , 8.41 % بنسبة زيادة قدرىا A2قد تفوقت معاممة سماد الدواجف  ف النتروجيف

     A4 , A1 ع المعاممة بالتتابع ولـ تختمؼ معنويا مA3 2.19 لمحتوى العنصرمعدؿ  اعمى بمغ ، اذ ، %
قياسا 11.67%  بنسبة زيادة قدرىا  B2عند التسميد بمستوى محتوى العنصر كما نبلحظ وجود زيادة معنوية في 

كاف أفضؿ تأثير معنوي لمتداخؿ بيف نوع في حيف  . %2.20 تركيز لمعنصر ىو اعمى كاف اذ B1بالمعاممة 
 .%2.27 تركيزمعدؿ وب B2ي معاممة التسميد بالدواجف وبمستوى فالسماد ومستواه 
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تأثير معنوي لنوع فتشير نتائج الجدوؿ نفسو الى وجود محتوى النبات مف عنصر الفسفور اما بالنسبة ل     
 ، اذ  A4% قياسا بالمعاممة  40.00بنسبة زيادة قدرىا ف معاممة التسميد بالدواج تتفوققد ف ،ه السماد ومستوا

تركيز كما يبلحظ زيادة معنوية في  .A1و  A3ولـ تختمؼ معنويا مع المعاممتيف  %0.14  اعمى تركيز بمغ
كاف في حيف  .  %0.14 تركيز اعمى كاف% و 40.00بنسبة زيادة قدرىا  B2عند مستوى التسميد العنصر 
اعمى تركيز بمغ اذ  B2معاممة الدواجف وبمستوى  فيتأثير معنوي لمتداخؿ بيف نوع السماد ومستواه افضؿ 
0.16% . 
 ، تركيز عنصر البوتاسيوـوتبيف النتائج في الجدوؿ نفسو وجود فروقات معنوية بيف االسمدة المختمفة في      

 A3 , A1قياسا لممعامبلت   %7.77،  15.55 , بنسبة زيادة قدرىا قد تفوقت معاممة التسميد بالدواجفف
أعطى  B2واف مستوى التسميد % ،  2.08تركيز  اعمى بمغ، اذ  A4ولـ تختمؼ معنويا مع المعاممة  بالتتابع

 .%2.02اعمى تركيز لمعنصر  بمغ ، اذ B1بالمستوى  % قياسا6.31تركيز العنصر قدرىا  زيادة معنوية في
 كافو   B2بمستوى  معاممة سماد الدواجف فيكاف أعمى تأثير معنوي لمتداخؿ بيف نوع السماد ومستواه في حيف 
2.12%. 
االسمدة العضوية وخاصة سماد دور  الصفات اعبله الى ويمكف أف يعزى سبب الزيادة الحاصمة في      

وتتفؽ ىذه النتائج . [  1 عؿ التربة  الدواجف التي تعد مصدر المداد النبات بالعناصر الغذائية وخفض درجة تفا
أغناـ( فوجد أف و  أبقارو   )دواجف تسميد البطاطا بثبلث انواع مف االسمدة العضوية[ عند 4مع ما أشار اليو  

كما تتفؽ ىذه النتائج مع ما قاـ  معاممة الدواجف أدت الى أعمى زيادة في محتوى األوراؽ مف النتروجيف ،
نباتي الفمفؿ والخيار بالسماد المتخمر وحصؿ عمى زيادة معنوية في محتوى األوراؽ  [ عند دراستو تسميد15بو 

[ عند تسميد نبات الباذنجاف بمحموؿ 8كما تتفؽ مع ما درسو   مف عناصر النتروجيف والفسفور والبوتاسيوـ ،
ف النتروجيف أعطت معاممة محموؿ مخمفات الدواجف أعمى معدؿ في محتوى األوراؽ م اذالمخمفات العضوية 

 . بالتتابع%  3.67،  4.14،  4.08والفسفور والبوتاسيـو بمغ 
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 تاثير نوع ومستوى السماد عمى تركيز النتروجيف والفسفور والبوتاسيـو (4جدوؿ)
 مستوى السماد نوع السماد المعدؿ

A4 A3 A2 A1 
تركيز النتروجيف %   

1.97 1.78 2.18 2.11 1.82 B1 
2.20 2.24 2.15 2.27 2.13 B2 

 المعدؿ 1.98 2.19 2.16 2.02 
 LSD0.05 0.12التداخؿ      0.09نوع السماد                  0.05مستوى السماد         

  تركيز الفسفور% المعدؿ
0.10 0.07 0.11 0.12 0.11 B1 
0.14 0.13 0.14 0.16 0.15 B2 

 المعدؿ 0.13 0.14 0.12 0.10 
0.03التداخؿ              0.02نوع السماد                  0.01السماد           مستوى   LSD0.05 

  تركيز البوتاسيـو %                                المعدؿ
1.90 1.98 1.89 2.03 1.70 B1 
2.02 2.08 1.96 2.12 1.90 B2 

 المعدؿ 1.80 2.08 1.93 2.03 
0.13التداخؿ             0.09نوع السماد                           0.05مستوى السماد   LSD0.05 

 
 محتوى التربة مف النتروجيف والفسفور والبوتاسيـو فيتأثير نوعية االسمدة -3

تفوقت معاممة فقد محتوى التربة مف النتروجيف  فيالى وجود تأثير معنوي لنوع السماد  5يشير الجدوؿ      
ولـ تختمؼ معنويا عف  A3 , A4قياسا لممعامبلت  77.46, 20.45%بنسبة زيادة قدرىا  بالدواجفالتسميد 
، كما تظير النتائج وجود زيادة معنوية عند التسميد  ممغـ لكؿ كغـ تربة 33.63تركيزاعمى فكاف  A1المعاممة 
 ـممغ31.37محتوى مف النتروجيف اعمى كاف و  24.28%بنسبة زيادة  B1مقارنة مع المستوى  B2بالمستوى 

بمغ محتوى النتروجيف  اذ B2بمستوى و معاممة التسميد بالدواجف  فيواف أعمى تداخؿ معنوي  ، لكؿ كغـ تربة
 . لكؿ كغـ تربة ـممغ 35.23
أعطت معاممة  اذويبيف الجدوؿ نفسو وجود فروقات معنوية لبلسمدة المختمفة في محتوى التربة مف الفسفور      
 , A1 , A3قياسا لممعامبلت  30.68, 15.93, 12.59%بنسبة زيادة قدرىا  د الدواجف أعمى فرؽ معنويسما
A4  كما يوجد فرؽ معنوي عند التسميد بمستوى  ، لكؿ كغـ تربة ـممغ 35.22ىو تركيز اعمى كافبالتتابع وB2 

كما يبلحظ تأثير معنوي لمتداخؿ بيف  ، ،لكؿ كغـ تربة ـممغ 33.11تركيز اعمى  كافو 14.96%بنسبة زيادة 
لكؿ كغـ  ـممغ 37.26فكاف تركيز الفسفور   B2قد تفوقت معاممة سماد الدواجف بمستوى فنوع السماد ومستواه 

 .تربة
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كما يظير الجدوؿ نفسو التأثير المعنوي لنوع السماد عمى محتوى التربة مف البوتاسيـو ويظير تفوؽ معاممة      
ولـ يختمؼ معنويا عف  A4 , A1قياسا لممعامبلت  45.23 , 18.62%بنسبة زيادة قدرىا ف التسميد بالدواج

كما نبلحظ الفرؽ المعنوي عند التسميد بمستوى  ، لكؿ كغـ تربة ـممغ 513.66تركيز اذ بمغ اعمى  A3المعاممة 
B2  كما يوجد تداخؿ  ، لكؿ كغـ تربة ـممغ 485.08مبوتاسيـو لتركيز اعمى كاف و  17.80%بنسبة زيادة قدرىا
لكؿ كغـ  ـممغ 534.00تركيز البمغ اذ  B2بمستوى و معاممة سماد الدواجف  فيعنوي بيف نوع السماد ومستواه م

 .تربة
ي التربة الى تحمؿ االسمدة العضوية والمعدنيػة وتحػرر العناصػر العناصر اعبله فويعزى سبب زيادة تراكيز      

[ عنػػد 7وتتفػػؽ ىػػذه النتػػائج مػػع مػػا توصػػؿ اليػػو  [ .18د مػػف نسػػبة ىػػذه العناصػػر فػػي التربػػة الغذائيػػة منيػػا ممػػا زا
والمتباينػػة فػػي محتواىػػا مػػف  دـ مجفػػؼ (و أبقػػار و أغنػػاـ  و   إضػػافتو كميػػات ثابتػػة مػػف األسػػمدة العضػػوية )دواجػػف

والفسػفور والبوتاسػيـو الجػاىزيف( العناصر الغذائيػة أدت الػى تحسػيف الصػفات الكيميائيػة لمتربػة )النتػروجيف الكمػي 
 انت مخمفات الدواجف أكثر تأثيرا.وك

 ( تأثير نوع السماد ومستواه عمى تركيز النتروجيف والفسفور والبوتاسيـو في التربة5جدوؿ )
 مستوى السماد نوع السماد المعدؿ

A4 A3 A2 A1 
1-ممغـ كغـ النتروجيف الكمي  

25.24 15.37 22.67 32.03 30.90 B1 
31.37 22.53 33.17 35.23 34.53 B2 

 المعدؿ 32.72 33.63 27.92 18.95 
1.34التداخؿ               0.95نوع السماد             0.55مستوى السماد              LSD0.05 

1-ممغـ كغـالفسفور الكمي  المعدؿ   
28.80 25.20 27.30 33.18 29.53 B1 
33.11 28.70 33.47 37.26 33.03 B2 

 المعدؿ 31.28 35.22 30.38 26.95 
3.22التداخؿ                2.28نوع السماد                 1.32مستوى السماد           LSD0.05 

  1-ممغـ كغـالبوتاسيـو الكمي  المعدؿ
411.75 352.67 460.67 493.33 340.33 B1 
485.05 513.33 526.00 534.00 367.00 B2 

 المعدؿ 353.67 513.66 493.33 433.00 
التداخؿ               22.52نوع السماد                 13.00مستوى السماد         

31.85 
LSD0.05 
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