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ي ، سماد عضوي ـاد معدنـسم ات مفتاحية:ــكلم

، ، بطاطا(يـول سودانـ، كمبوست ف كمبوست قمح)

 إنتاجية

 

 الموجـــز
 

تتت دراستتة تتتلتير التتتوازن بتتين اوستتمدة العضتتوية  تمَّ

والمعدنية في الصفات الموروفولوجية واإلنتاجية لنبات 

البطاطتتا لموستتمين متتتتالين ، و لتت  متتن متت ل استتتمدا  

طتتتتتن ا هكتتتتتتار متتتتتن  100-75-50-25المعتتتتتد ت   

كمبوستتتت قمتتتح ، كمبوستتتت فتتتول )اوستتتمدة العضتتتوية  

 – 75)وبملطهتتا بالتسلستل بالنستتا التاليتتة     (انيستود

 .مع اوستمدة المعدنيتة النمو جيتة  (% 0 – 25 – 50

أوضتتتحت النتتتتتا ا تفتتتتوأل استتتتمدا  اوستتتتمدة المعدنيتتتتة 

بالتتتلتير علتتص الصتتفات المورفولوجيتتة وانعكاستتها علتتص 

الصتتفات اإلنتاجيتتة مقارنتتة بملتتط اوستتمدة العضتتوية أو 

هتتتترت التتتتتلتير ا يجتتتتابي استتتتتمدامها منفتتتتردة. كمتتتتا أ 

 رتفتتان نستتتبة ملتتتط اوستتتمدة العضتتتوية أو استتتتمدامها 

. كمتتا  هتتر ص الدرنيتتةمنفتتردة فتتي اإلنتاجيتتة والمصتتا 

بوضتتوا التتتلتير النتتوعي لاستتمدة العضتتوية و لتت  متتن 

م ل تفوأل ال تواهر المدروستة متع استتمدا  كمبوستت 

القمتتتح مقارنتتتة بكمبوستتتت الفتتتول الستتتوداني . هتتت ا وأن 

في نتا ا اوسمدة العضوية والمعدنية ترافت  متع  التباين

 .بعض التغيير في مصا ص التربة

 ةــدمــمقأوال: 

 

تعتبر البطاطا متن أهت  محاصتيل المضتر فتي كتيتر 

من الدول ، حيث يحتل ه ا المحصتول المرتبتة الرابعتة 

بعتتد القمتتح والتت رة واورز فتتي العتتال  ، ويتصتتدر قا متتة 

حسررررر   ) (1997 الحريرررررر  المحاصتتتتتيل الدرنيتتتتتة )

1999 ) 

وقد بلغت المساحة المزروعتة بالبطاطتا فتي ستوريا 

 %44.5ا هكتتتار منهتتا  24779حتتوالي ا 2000عتتا  

 %52.3عتتتروة صتتتيفية و   % 3.2عتتتروة ربيعيتتتة و 

ا  496503عتتـروة مريفيتتة  ، أعطتتت إنتاجتتا   قتتدر  ا 

 % 42.1 –صتتيفية % 3 –ربيعيتتة  % 45.9طتتن ) 

وحتتدة المستتاحة إلتتص مريفيتتة ( حيتتث وصتتلت مردوديتتة 

 19082 –ربيعية  24726( كغ ا هكتار )  20037)

المجموعرررة ااحيرررا ية مريفيتتتة( ) 16107 –صتتتيفية 

 . ( 2000الزراعية السنوية 

ويمكتتتن اإلشتتتارة إلتتتص أن زراعتتتة البطاطتتتا فتتتي التتتدول 

العربيتتة ومنهتتا ستتورية متتا زالتتت بحاجتتة إلتتص تحستتين 

دان اوجنبيتة اإلنتاجية في وحدة المساحة مقارنة مع البلت

المتقدمتتة بهتت   الزراعتتة ، ومتتن أهتت  المطتتوات الواجتتا 

إتباعها لتحقي  ه ا الهدف هو استمدا  التقانات الحديتتة 

متتن حيتتث اإلعتتداد والتجهيتتز وماصتتة التستتميد لمستتايرة 

التوجه العالمي الجديد نحو المنتجتات الن يفتة العضتوية 

دنيتة اد عن الممصبات الكيميا ية والمعـالمصدر وا بتع

 , (  Snapp et al 2003)( ، 1995العبيد   والملوتات )

 ( Delanoy  et al  2003  ). 

لعبتتت المتتادة العضتتوية ) نباتيتتة أو حيوانيتتة ( دورا  

ة ـص نهايـد  وحتـة من  القـأساسيا  في اوراضي الزراعي

ل متتاص ـرن العشتترين ، حيتتث كانتتت تستتتمد  بشكتتـتتـالق
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ا ية اوساستية لنمتو وتطتور لتزويد التربة بالعناصر الغ 

ة ولكتتن دورهتتا قتتد تغيتتر متتع تطتتور ـالنباتتتات المزروعتت

اوستتمدة المعدنيتتة و استتتمدامها فتتي الزراعتتة ، وهكتت ا 

أصبح استعمال المادة العضوية لتلتيرها علتص المتواص 

 Balland, 1990 &)الفيزيا يتتتة والكيميا يتتتة للتربتتتة 

Bokman )  . 

متصتتة متتن التربتتة تعتمتتد كميتتة العناصتتر المغ يتتة الم

علتتتص الغلتتتة ، وتركيتتتز العناصتتتـر الغ ا يتتتة ، وك همتتتا  

يمكن أن يمتلف بشكل كبير من موقع إلتص خمتر ، ومتن 

د كتتان اإلنتتتا  ـ. وقتت (Harris, 1978) ستتنة إلتتص أمتتر  

د استتتتمدا  ممتلتتتف ـا  عنتتتـا أع ميتتتـول البطاطتتتـلمحصتتت

ر ، وأقتل إنتاجيتة ـاوسمدة المعدنية ، مع الروث المتمم

 & Najdenovska)عد  استمدا  اوسمدة العضتوية  مع

Govedarica , 1999 ) . 

 80ر متع ـتـن روث البقـطناهـ م 80ة ـوعند إضاف

بوتتتتاس ، فتتت ن  120كتتتغ فوستتتفور و 90كتتتغ خزوت و 

 Lapa et)ا قد تلترت إيجابيا  ـا ونوعيتهـة البطاطـإنتاجي

al  1999)  . 

 )أستتتمدة Humidolكتتت ل  فتتت ن استتتتعمال كتتت   متتتن 

عضتتوية ومعدنيتتة( واوستتمدة المعدنيتتة قتتد حستتن  لتتة 

 ( ،Prosba & Mydlarski, 1997)البطاطتا ومكوناتهتا 

(Delanoy  et al 2003) . 

تتت  الحصتتول علتتص الغلتتة اوعلتتص باستتتمدا  المتتادة 

كتتغ خزوت اهتتـ كستتماد عضتتوي، 120العضتتوية مقابتتل 

ع التبن زاد إلص حتد بعيتد ـكما أن قلا أوراأل الشوندر م

ة ، ولتت  يكتتن أقتتل ـة تنا يتتـي أول دورة زراعيتتـفتت الغلتتة

ـة )زادت  ـتتتفعاليتتتـة متتتن روث الماشتتتـية متتتع قتتت  الفرش

. (Kuldkepp et al 1999)طن اهـ( .  10.2ص ـة إلـالغل

بالعكس فقد انمفض محصول البطاطا عند اتبان طريقة 

الزراعتتة العضتتوية )عتتد  استتتمدا  مبيتتدات كيما يتتة أو 

 %36بتتات كيميا يتتة( بمقتتدار أستتمدة معدنيتتة أو أي مرك

 Varis) مقارنة مع المحصول المنتا بالطريقة التقليديتة

et al 1996)  إ  أن المعتام ت المستتمد  فيهتا الستماد .

العضوي للتدواجن زادت  لتة التدرنات القابلتة للتستوي  

بشتتكل معنتتوي ، حيتتث يعتبتتر استتتعمال المصتتادر  يتتر 

ن التتتدواجن ا عتتـالتقليديتتة متتتل الستتماد العضتتوي الناتتت

واليوريتتتتا المطليتتتتة بالكبريتتتتت أحتتتتد الميتتتتارات القابلتتتتة 

 (Waddell et al 1999)ا  البطاطاـللتطبي  من أجل إنت

  , (Delanoy  et al  2003)   . 

طن اهـ مادة عضوية +  25كما تبين عند إضافة ) 

كغ يوريا اهـ وقت الزراعة (  50+100+150+200

زوت قتد أمترَّ اإلنبتات أن التسميد بالنسبة اوعلص من اآل

، وزاد عتتتدد التتتدرنات المفقتتتودة وأطتتتال أطتتتوار النمتتتو 

ال حقتتة ، ولكتتن عتتدد التتدرنات الصتتالحة للبتت ار قطتتر ) 

دل نبتات( عنتد معت 5ا 39.8س  ( كتان أع ميتا   ) 3-6

 & Gasior)اهتتتـ كتتتغ يوريا 150التستتتميد اآلزوتتتتي 

Kaiuezak, 1996) . 

 

 أهمية البحث وأهدافه   :ثانيا  

 

ف البحتتتث إلتتتص دراستتتة التتتتوازن بتتتين اوستتتمدة يهتتتد

العضوية والمعدنية ، و لت  فتي محاولتة ل ستتغنا  عتن 

التستتميد المعتتدني لمتتا لتته متتن انعكاستتات أو ختتتار علتتص 

نوعية الدرنات والتربة ، و ل  من م ل اومور التالية 

   

دراستتتة مستتتتويات ممتلفتتتة متتتن الستتتماد العضتتتوي   -1

 ميد المعدني . متوازية مع نسا ممتلفة من التس

معرفتتة أتتتر المتتادة العضتتوية متتن مصتتادر ممتلفتتة   -2

 )كمبوست قمح ، وكمبوست فول سوداني( .

المقارنتتة بتتين التستتميد المعتتدني الكامتتل ، والتستتميد  -3

العضوي الكامل . وبالتالي إمكانية تحديد تلتير هت   

اومور في الصفات المورفولوجية واإلنتاجية لنبات 

 التربة . البطاطا وفي بعض مواص

   
 مواد وطرق البحث : ثالثا  

 

أجريت التجربة فتي ريتف محاف تة  مكـا  البحـث : -1

 سورية  .   –الرقة علص الضفة اليمنص لنهر الفرات 

تتتت  إجتتترا  التجربتتتة علتتتص الصتتتنف مرررادل البحرررث :  -2

  صنف هولندي متوسط التبكيتر فتي  Dragaدراجا 

 النضا م    جدا   للعروة الربيعية .

نف ت التجربة بتصمي  القطاعتات  تيميم التجربة : -3

كاملتتة العشتتوا ية ، حيتتث تتت  تقستتي  أرض التجربتتة 

 وف  المعطيات التالية بالجدول التالي 

 
 مكررات 3 عدد المكررات ) لكل معاملة ( 

 قطع تجريبية  9 عدد القطع التجريبية في المكرر الواحد

 )عدد المعامالت( 

 12.48 2ية المزروعة /ممساحة القطعة التجريب
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 3.9 طول الخط المزروع /م

 3.2 عرض القطعة التجريبية /م

 4 عدد الخطوط في القطعة التجريبية

 30×  80 المسافة بين الدرنات /سم

 15-10 عمق الزراعة للدرنات /سم

 

معتام ت ممتلفتة  9تت  دراستة  معرامتت التسرميد : -4

 جدول التالي  من اوسمدة العضوية والمعدنية، بال

 

سماد عضوي 

 طن /هكتار

سماد معدني 

% N.P.K 

رمز 

 المعاملة
 

0 100 C 
شاهد تسميد 

 معدني فقط

25 75 W1 

 كمبوست قمح
50 50 W2 

75 25 W3 

100 0 W4 

25 75 P1 

كمبوست فول 

 سوداني

50 50 P2 

75 25 P3 

100 0 P4 

 

ل تتت  إضتتافة الستتماد العضتتوي قبتت التسررميد العيررو :

شتتتهرين متتتن الزراعتتتة حستتتا الكميتتتة المطلوبتتتة لكتتتل 

معاملتتتتتة، متتتتتن كمبوستتتتتت القمتتتتتح وكمبوستتتتتت الفتتتتتول 

الستتتوداني) المحضتتترة بطريقتتتة التممتتتر الستتتريع لمتتتدة 

، و لتت  ضتتمن المطتتوط بعتتد إجتترا  عمليتتة  (شتتهرين 

 التمطيط . 

تتتت  إضتتتافة اوستتتمدة الكيميا يتتتة  األسرررمدل الكيماويرررـة :

  ( بالمعد ت التالية    % 100)

 اهـNكغ  50ات بمعدل ـ ث دفعـت األسمدل اآلزوتيــة:

( للدفعة الواحدة . دفعة أولص  قبل % 46)يوريا 

يو  من الزراعـة ، والتالتة  30الزراعة ، والتانية بعد 

 يو  من الدفعة التانية .  15

اهتتـ ) ستتوبر  5O2Pكتتغ  120 األسررمدل الفوسررفورية :

  . (% 46فوسفات ت تي 

اهتتتتـ ) ستتتتلفات O2Kكتتتتغ 120 تررررـاسية :األسررررمدل البو

 .( % 50بوتاسيو  

مع مراعاة طبيعة المعاملة في إضافة كمية اوسمدة 

( من %0- %25-%50- %75-%100المعدنية )

أنوان اوسمدة المعدنية الممتلفة ، وإجرا  جميع 

عمليات المدمة اوساسية ال زمة لمحصول البطاطا . 

 وإتبان الري بطريقة التنقيط. 
 

تمت الزراعتة فتي شتهر موعد الزراعة  والحياد:  -5

. أمتتتتا قلتتتتع  2006و  2005للعتتتتا    3ا5و  3ا4خ ار 

للعتتتا   6ا27و  6ا  26التتتدرنات فتتتي شتتتهر حزيتتتران 

 .  2006والعا   2005
 

 القراءات والمتحظات  -6
 

عدد الستوأل علتص النبتات  -1اليفات المورفولوجية: -أ  

توستتتتط ممستتتتة ارتفتتتتان النبات)ستتتت  ( )م - 2  الواحتتتتد

 نباتات(
 

 اليفات اانتاجية  -ب
 

: يرييرلفرز التدرنات   التوزع النسبي للدرنات :  -1

قطتر الدرنتة  متوسرطة : ملت   35قطر الدرنة أقتل متن 

 مل  . 55قطر الدرنة أكبر من كبيرل : مل   35-55

متوستتتط  -متوستتتط وزن الدرنتتتة  -إنتاجيرررة النبرررات: -2

نتاجية الكلية فتي وحتدة اإل -عدد الدرناتاالنبات الواحد 

 المساحة كغ اهكتار 

ت َّ تحليل التربة قبل الزراعة في  تحليل التربة: -3

الموس  اوول وبعد انتها  الزراعة بالموس  التاني 

 لحساا المتغيرات التالية   

-PH   ة التربة ــحموض- EC   ملوحة التربة ميلوزاست

 . 

الفوستتتفور    -اآلزوت  -العنايررر المعدنيررة الكبررر  :  -

  البوتاسيو   -

 التحليل ااحيا ي  :رابعا  
 

اا قيمتتة أقتتل فتترأل ـتتـي وحسـتتـتتت  التحليتتل اإلحصا 

و لتتتت    %5و  معنويتتتتة ـتتتتـعنتتتتد مست L.S.Dمعنتتتتوي 

 علص الحاسا اآللي .  Anovaاما ـدا  برنـباستم
 

 النتا ج والمناقشة  :خامسا  
 

 اليفات المورفولوجية -أ

 

ونتتتتتا ا التحليتتتتل  (1)الجرررردول رقررررم ن حتتتت  متتتتن 

اإلحصتتا ي تباينتتا   فتتي عتتدد الستتوأل للنبتتات الواحتتد بتتين 

وكتتت    متتتن   (استتتتمدا  التستتتميد المعتتتدني  )الشتتتاهد  

، أو  ( W )معام ت التسميد العضوي بكمبوست القمتح 
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، حيث زاد عدد الستوأل  ( P )كمبوست الفول السوداني 

علتتص  P2 ، W2بشتتكل معنتتوي ماصتتة فتتي المعتتام ت 

، وبقيت متقاربتة فتي المعتام ت اومتر  بتل  C الشاهد

. كما ن حت  W3حدث نقص في ه ا العدد مع المعاملة 

زيادة لعدد السوأل مع استمدا  مع ت  معتام ت التستميد 

ا  ، ولكن الزيتادة أكتتر متع استتمدا  ـالعضوي بشكل ع

كمبوستتت الفتتول الستتوداني ممتتا يشتتير للنمتتو المضتتري 

مكانيتة احتوا هتا علتص نستا الزا د في ه   المعام ت إل

 . (Errbhi et al 1998) عالية من اآلزوت 

أنتته متتن النتتادر  (1)الجرردول رقررم كمتتا ن حتت  متتن 

وجتتود فتتروأل معنويتتة بتتين ا ستتتمدا  المقتصتتر علتتتص 

اوستتمدة المعدنيتتة ومعتتام ت التستتميد بمشتتاركة المتتادة 

العضوية بلشكالها الممتلفة. كما توجد زيادة بسيطة فتي 

النبتتات متتع ا قتصتتار علتتص التستتميد العضتتوي ارتفتتان 

          بلشكاله الممتلفة .

إن ه ا التطور العتا   رتفتان النبتات يعطتي تقريبتا   

نمو جا   معاكسا   لعدد السوأل علص النبتات الواحتد ، أي 

كلمتتا زاد تفتترن النبتتات توجتته لعتتد  زيتتادة طتتول ستتاقه 

 الر يستتتتية ، وهتتتت ا الشتتتتي  يمكتتتتن أن يفستتتتر بتتتتالتوازن

 .   (Harris , 1978) الغ ا ي الداملي للنبات
 

 اليفات اانتاجية  –ب 
 

 التوزيع النسبي للدرنات  -1
 

أن نستتتبة التتتدرنات  (2)الجررردول رقرررم ن حتتت  متتتن 

الصغيرة قد تلترت بشكل ممتلتف متن استتمدا  التستميد 

المعتتتدني منفتتتردا   ، أو تغيتتتر نستتتبة مشتتتاركة اوستتتمدة 

التدرنات الصتغيرة العضوية حيتث نستبة متوستطة لعتدد 

مع ا قتصار علص التسميد المعدني تنمفض هت   النستبة 

عنتتتد مشتتتاركة اوستتتمدة العضتتتوية بالتغ يتتتة ، بتتتالعكس 

 ترتفـع نسـبة الدرنات الصــغيرة.

كمبوستتت  )عنتتد ا قتصتتار علتتص التستتميد العضتتوي 

.  (W4 أو P4القمتتتح و كمبوستتتت الفتتتول الستتتوداني أي 

ا ي بتتين التتدرنات علتتص هتت ا اومتتر يفستتر بالتنتتافس الغتت 

المتتواد الغ ا يتتة ، وحيتتث أن تتتوفر هتت   المتتواد أصتتبح 

بشتتتكل أستتتهل وأستتترن فتتتي حالتتتة التتتتوازن بتتتين المتتتادة 

العضتتتوية واوستتتمدة المعدنيتتتة فتتتي الوستتتط الغتتت ا ي أو 

تتلمير توفرهتا فتي ا قتصتار علتص اوستمدة العضتوية .  

(Bokman and Balland 1990) . 

 

 
)سرم( خرتل موسرمي النمرو  سط عدد السوق على النبات الواحد وارتفاع الساق الر يسيةيبي  متو  .1جدول رقم 

2005 -2006 
 

 المعامتت 
 C W1 W2 W3 W4 P1 P2 P3 P4 اليفات

LSD 

5% 
C.V 

عدد السوق 

 للنبات

5.3

3 
5.16 6.83 4.17 5.84 6.17 7.00 5.67 5.84 1.06 8.12 

ارتفاع الساق 

 الر يسية )سم(

49.

2 

45.8

3 

50.3

4 

41.8

4 

53.1

7 

46.6

5 

46.1

7 

45.6

4 

50.0

0 
5.5 5.02 
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أن نستبة عتدد التدرنات  (2)الجدول رقم ن ح  من 

متوستتطة الحجتت  قتتد زاد فتتي مع تت  معتتام ت مشتتاركة 

اوسمدة العضوية ، حتص أن الزيتادة تصتبح معنويتة متع 

ص ارتفتتان نستتبة هتت   المشتتاركة ، أو حتتين ا قتصتتار علتت

استتتمدا  المتتادة العضتتوية . هتت ا الشتتي  ي حتت  بشتتكل 

أكبتتر متتع استتتمدا  كمبوستتت الفتتول الستتوداني ، كمتتا أن 

ادة العضتوية ـالزيادة العامة مع استمدا  أو مشاركة المت

  بزيتتادة تتتوفر العناصتتر ـتتـد يمكتتن أن تساهـفتتي التسميتت

 الغ ا ية وسهولة تلمين احتياجات الدرنة.

ارتفتان نستبة التدرنات  (2)الجردول رقرم  ن ح  من

الكبيتترة الحجتت  بشتتكل عتتا  متتع جميتتع المعتتام ت ولكتتن 

ا قتصتتتتتار علتتتتتتص اوستتتتتتمدة المعدنيتتتتتتة أو المشتتتتتتاركة 

العضـتتـوية متتع التستتميد المعتتدني أد  إلتتص زيتتادة أكبتتر 

، بينما تراوحتت حتوالي     % 70ووصولها إلص حوالي 

فتتتي حالتتتة ا قتصتتتار علتتتص التستتتميد العضتتتوي  % 60

 (كمبوست قمح أو كمبوست فول ستوداني) بشكل منفرد

. 

كمتتا ن حتت  بشتتكل عتتا  أن هتت ا التطتتور فتتي عتتدد 

الدرنات الكبيترة أعطتص صتـفة معاكستة لنستبة التدرنات 

الصتغيرة والمتوستتطة الحجتت  مقارنتتة بالشتتكل المستتتمد  

متن التستميد ، حيتتث أن ستهولة تتتوفر العناصتر الغ ا يتتة 

وكتت ل  متتـع  متتع استتـتمدا  التستتميد المعتتدني منفتتردا  ،

مشتتاركة اوستتمدة العضتتـوية بنستتا ممتلفتتة أد  إلتتتـص 

ا رتفان النسـبي في الدرنات المتوسطة الحج  والكبيرة 

ر متتتع ا قتصتتتار علتتتص ـ. بتتالعكس فتتتلن التحلتتتل المستمتتت

قمتتتح ، فتتتول )ا الممتلفتتتة ـتتتـاوستتتمدة العضتتتوية بلشكاله

ي علتتتص جميتتتع ـستتتاه  فتتتي التوزيتتتع الغ ا تتت (ستتتوداني 

ارتفعتتتتت نستتتتبة التتتتدرنات الصتتتتغيرة  التتتتدرنات وبتتتت ل 

 .(Bokman and Balland 1990) والمتوسطة

 

 إنتاجية النبات  -2
 

 عدد الدرنات على النبات الواحد  -أ 
 

ن حتت  زيتتتادة عتتتدد التتتدرنات علتتتص النبتتتات الواحتتتد 

بشتتتكل معنتتتوي متتتع ا قتصتتتار علتتتص  (2جررردول رقرررم )

استتتمدا  اوستتمدة المعدنيتتة مقارنتتة بجميتتع المعتتام ت 

اومتتر  ، ولكـتتـن مقتتدار الزيتتادة الناتجتتة يتتنمفض عنتتد 

مقارنة ه ا التسميد المعدني المنفرد مع ا قتصتار علتص 

كمبوستت )استمدا  المادة العضوية فتي الوستط الغت ا ي 

عزته دراسات عديدة ه ا ما أ (القمح أو الفول السوداني

إلص سرعة توفر العناصر الغ ا ية متع التستميد المعتدني 

مقارنتتة با عتمتتاد علتتص التستتميد العضتتوي فقتتط . كمتتا 

ن ح  أن عدد الدرنات ي هر زيتادة معنويتة فتي جميتع 

ة متع كمبوستت الفتول ـح مقارنتـمعام ت كمبوست القمت

ة التحلتتتل ـالستتتوداني ، ويمكتتتن أن يفستتتر  لتتت  بسرعتتت

ت القمتتتح و إ نتتتا  التربتتتة بالعناصتتتر الغ ا يتتتة لكمبوستتت

 Waddell et)بشكل أكبر من كمبوست الفول السوداني 

al  1999) . 

بنفس الوقت ن ح  زيادة عدد الدرنات في الحالتين 

مع ارتفان نسبة المادة العضوية المستتمدمة فتي الوستط 

الغتت ا ي ، والتت ي يمكتتن أن يعتتز  إلتتص إمكانيتتة زيتتادة 

نات ومتتتا ينتتتتا عنتتته متتتن زيتتتادة العتتتدد تشتتتكيل الستتتتولو

 .  Estevez , 1984))للدرنات 
 

 متوسط وز  الدرنة  -ب
 

 تطتورا   (2جردول رقرم  ) أ هر متوسط وزن الدرنة

معاكستا   لعتدد التدرنات فتي النبتات الواحتد ، حيتث كتان 

متوستتتتط وزن الدرنتتتتة فتتتتي معتتتتام ت ملتتتتط ا ستتتتمدة 

دا  مقارنتتة العضتتوية والمعدنيتتة مشتتابها  أحيانتتا ئ  أو زا تت

              با قتصار علص التسميد المعدني .

كما أن متوسط وزن الدرنة وصل إلص الحتد اودنتص 

متتع ا قتصتتار علتتص اوستتتمدة العضتتوية ، ولكتتن يبقتتتص 

متوستتتتط وزن الدرنتتتتة باوشتتتتكال الممتلفتتتتة  ستتتتتعمال 

كمبوستتت القمتتح أعلتتص متتن  لتت  المتوستتط متتع استتتمدا  

يفسر  لت  بالتحلتل الستريع كمبوست الفول ، ويمكن أن 

لكمبوست القمتح وتتوفر العناصتر الغ ا يتة بستـهولة فتي 

. (Waddell et al 1999) التربتة وزيتادة وزن التدرنات

عمليتة  إلتصك ل  فت ن زيتادة متوستط وزن الدرنتة يعتود 

التتتوازن بتتين المجمتتون المضتتري والمجمتتون التتدرني ، 

تشتتجع حيتتث أن زيتتادة المتتواد الكربوهيدراتيتتة المتشتتكلة 

 علتتتتتص زيتتتتتادة ممتتتتتزون التتتتتدرنات وارتفتتتتتان وزنهتتتتتا

(Estevez , 1984) . 
 

 اانتاجية الكلية  ط  / هكتار  -ج
 

أن ا قتصار علتص التستميد  (2)الجداول ن ح  من 

المعتتدني أد  إلتتص زيتتادة اإلنتاجيتتة فتتي وحتتدة المستتاحة 

ملتتتط اوستتتمدة  )مقارنتتتة بجميتتتع المعتتتام ت اومتتتر  

ا قتصتتتتار علتتتتص التستتتتميد  العضتتتتوية متتتتع المعدنيتتتتة أو
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 (Varis et al 1996).  هت ا متا يدكتد نتتا ا   (العضتوي

متتتن أن ا قتصتتتار علتتتص التستتتميد العضتتتوي يمكتتتن أن 

مقارنتتة با قتصتتار علتتص  % 40يمفتتض اإلنتتتا  حتتتص 

علتص  (2002 العبيرد  )التسميد المعدني ، ويدكد نتا ا 

 محصولي البندورة و المس . 

النباتيتتة بشتتكل ملتتيط أو كمتتا أن استتتمدا  المملفتتات 

منفتترد أ هتتر نتتتا ا ممتلفتتة ، حيتتث تفتتوأل اإلنتتتا  فتتي 

معتتتام ت كمبوستتتت القمتتتح مقارنتتتة بكمبوستتتت الفتتتول 

 75طتتن أو  25)الستتوداني وماصتتة فتتي حالتتة الملتتط 

د المقارنتة عنتد ا قتصتار علتص التستميد ـوحتص عن (طن

ور أد  إلتتتتص ارتفتتتتان ـالعضتتتتوي الكامتتتتل . هتتتت ا التطتتتت

 25)ة والمتوستطة ـنستا الملتط المنمفضتاإلنتاجية مع 

متتتتتع كمبوستتتتتت القمتتتتتح ، وزيادتتتتتته متتتتتع  (طتتتتتن 50و 

 50)ة الفتتول الستتوداني ـة فتتي حالتتـالمتوستتطة والمرتفعتت

ع التستتتتميد ـا  متتتتـ، وكتتتت ل  ارتفتتتتان اإلنتتتتت (طتتتتن 75و

ي الحتتتتتتتتتتتتتتالتين . ـوي الكامتتتتتتتتتتتتتتل فتتتتتتتتتتتتتتـالعضتتتتتتتتتتتتتت

 (Prosba and Mydlarski  1997) ا متا يدكتد نتتا ا ـهت

لنتتتتوعي للتستتتتميد العضتتتتوي أو الملتتتتط حتتتتول التتتتتلتير ا

 لاسمدة العضوية والمعدنية علص محصول البطاطا . 

ولكتتتن ن حتتت  متتتن جهتتتة أمتتتر  أن اإلنتتتتا  يبقتتتص 

 مرتفعتا   فتي مع ت  حتا ت ملتط ا ستمدة العضتوية متع

وي ، المعدنية وحتص مع ا قتصتار علتص التستميد العضت

 يويعطتتي معتتد    مقبتتو    مقارنتتة بمتوستتط اإلنتتتا  فتت

 15ـن  وحدة المساحة للعروة الربيعية وال ي يتراوا بي

 25 – 17، أو  (1999 حسر   )طن ا هكتتار  35 –

.  (1995العبيررد   )طتتن ا هكتتتار فتتي قطرنتتا الستتوري 

مح ع استمدا  كمبوست القـة مـادة الملحو ـا أن الزيـكم

وفر يمكتتتن أن تفستتتر بالتحلتتتل الستتتريع لهتتت ا الستتتماد وتتتت

ت ة بكمبوستتتـتتـرن مقارنـتتـكل أسالعناصتتر الغ ا يتتة بشتت

الفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوداني  

(Prosba and Mydlarski 1997; Waddell et al 1999). 

 
 بعض خيا ص التربة -د

 
 

 س  قبل الزراعة في الموس  اوول20-15.  يبين تحليل أرض التجربة علص عم   3جدول  رق  

N 
P.P.M 

P 
P.P.M 

K 

P.P.M 

كربونات  مستخلص عجينة مشبعة
كالسيوم 
% 

 مادل عيوية %
PH 

EC 

 ميلليموز /سم 

2.57 3.33 131.67 8.2 1.58 15.96 0.49 

 غ تربة 100كاتيونات وأنيونات ميليمكافئ / تحليل ميكانيكي %

 -Ca++ Na+ Mg++ Cl طي  سلت رمل

47.33 34 18.67 1.04 0.95 0.65 0.58 

 

 يـ  التانـا  الموسـس  بعد انته 20،  15. يبين تحليل أرض التجربة علص عم   4جدول رق  

 المعاملة 
N 

P.P.M 

P 

P.P.M 

K 

P.P.M 

 مادل عيوية  مستخلص عجينة مشبعة
%  PH EC 

 ميلليموز /سم 
W1 5.4 7.9 360.5 7.81 1.36 0.91 
W2 5.8 9.2 411.5 7.93 1.4 0.95 
W3 6.3 11.6 576.5 7.93 1.7 1.21 
W4 8.2 11.6 788.5 7.93 1.8 1.40 
F1 5.9 12 342 7.83 2.01 1.21 
F2 6.1 13.7 434 7.93 2.13 1.45 
F3 6.5 13.9 434 7.95 2.23 1.85 
F4 8.9 15.2 470 7.90 2.56 1.98 
C 5.5 6.9 342 7.87 1.4 0.82 
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زيادة العناصر الغ ا يتة فتي  )3الجدول (ن ح  من 

التربتتتة بعتتتد نهايتتتة الموستتت  التتتتاني ، وماصتتتة بالنستتتبة 

وتاستتتيو  والفستتتفور وفتتتي جميتتتع معتتتام ت التزويتتتد للب

بالمواد العضوية ، إ  أن نسبة الزيادة تعلتو متع ارتفتان 

نسبة ملط اوسمدة العضتوية متع المعدنيتة وتصتل للحتد 

. العضتوية اوقصص مع ا قتصار علص استمدا  اوسمدة

ه ا التباين يمكتن أن يفسَّتر بتتراك  اومت ا كمتا ن حت  

ا  عند دراسة التوصيل الكهربا ي حيث نفس التوجه الع

يصتتل إلتتص قيمتتة أعلتتص متتع استتتمدا  كمبوستتت الفتتول 

الستتتوداني. فتتتي الواقتتتع أن هتتت ا التطتتتور يعتتتود لتراكتتتـ  

  ا نتيجتتتـة  ستتتتمرار تحلتتتل المتتتادة العضويتتتـةـاومتتت

(Bokman and Balland , 1990 (Delanoy et al 

كمتتتتا ن حتتتت  انمفاضتتتتا   مت بتتتت با   فتتتتي درجتتتتة  ;2003

دة العضتتتوية بشتتتكل ـالحموضتتتة نتيجتتتة استتتتمدا  اوسمتتت

منفتتترد أو نتيجتتتة ملطهتتتا متتتع اوستتتمدة المعدنيتتتة ، هتتت ا 

التغيتتتر يمكتتتن أن يفستتتر بتحريتتتر اوحمتتتاض العضتتتوية 

وبطبيعتتتة التبتتتاين فتتتي ا متصتتتـاص متتتن قبتتتل النبتتتات 

 .   ( Delanoy et al 2003 & 1993   جمعة   عباس)

وية فتتي التربتتة كمتتا تبتتين ارتفتتان نستتبة المتتادة العضتت

بشكل عا  بعد موسمين زراعيين ولكن بشكل أكبتر متع 

ارتفان مشاركة اوسمدة العضوية و ماصة مع استمدا  

كمبوستتت الفتتول الستتوداني . هتت ا متتا يتطتتاب  متتع نتتتا ا 

روث )باستمدا  اوسمدة العضتوية    (2002العبيد   )

علص محصولي البندورة والمس .  (سماد أمضر –بقر 

لتبتتاين فتتي بعتتض مصتتا ص التربتتة يمكتتن أن إن هتت ا ا

ر جز يتا   امتت ف اإلنتاجيتة للمعتام ت المستتمدمة  يفس ِّ

كمبوستت  –كمبوستت قمتح  –تسميد معتدني  )وترتيبها 

 .  (فول سوداني

ن حتتتت  متتتتن دراستتتتة المواصتتتتفات المورفولوجيتتتتة 

واإلنتاجيتتتة لنبتتتات البطاطتتتتا ، تباينتتتا  فتتتتي النتتتتا ا متتتتع 

حيتتتتث أن ا قتصتتتتار علتتتتص المعتتتتام ت المستتتتتمدمة ، 

استمدا  اوسمدة المعدنية أد  إلتص تفتوأل اإلنتتا  بشتكل 

عتتا  ، مقارنتتة باستتتمدا  التستتميد العضتتوي ، وهتت ا متتا 

أكدتتته دراستتات عديتتدة وعلتتص محاصتتيل ممتلفتتة ، متتن 

م ل سهولة تتوفر العناصتر الغ ا يتة بشتكل أسترن متن 

 . (  Varies  et al  1996)اوسمدة العضوية 

 

 

 نـل مـدة لكـا عديـنتا  رـتفس

 (Prosba and Mydlarski, 1997 & 

 Najdenovska and Govedarica , 1999  ( . 

ات علص نوعية المادة ـل النبـي رد فعـالتباين ف

 ا ما  ح نا  في التفوأل ـة ، وهـالعضوية المستمدم

ا  ، مع استمدا  كمبوست القمح ـالحاصل في اإلنت

داني . إن ه ا التباين يمكن مقارنة بكمبوست الفول السو

أن يعز  إلص التركيا وسرعة التحلل لاسمدة 

دو ف ن التحلل ـص ما يبـة ، وعلـالعضوية المستمدم

ع لكمبوست القمح ، وإ نا  التربة بالعناصر ـالسري

ة بكمبوست الفول ـرن مقارنـان اوسـة كـالغ ا ي

. و  يمكن إ فال  (Waddell et al 1999) السوداني

ط اوسمدة المعدنية مع العضوية ودورها في التلتير مل

ات العضوية ـ   المنتجـران بتحليل هـص اإلسـعل

المدروسة  رـص ال واهـي علـاس ا يجابـوا نعك

(Delanoy et al  2003)  . 

كما أن التلتير اإليجابي لاسمدة العضوية في النمو 

ر مع ـا اتضح بشكل أكبـواإلنتاجية لنبات البطاط

، فردلكميات الزا دة من استمدا  ه   اوسمدة بشكل منا

 ا ـدا  كمبوست القمح ، إ  أن هـوماصة مع استم

التطور  ستمدا  المواد العضوية تراف  بشكل عا  مع 

ري من م ل عدد السوأل علص ـو المضـزيادة للنم

النبات الواحد وماصة مع كمبوست الفول السوداني ، 

  ةـواد اآلزوتيـادة المـيز  لزـوال ي يمكن أن يع

(Prosba & Mydlarski , 1997 and Snapp et al 2003). 

وبتتتت ل  يمكتتتتن القتتتتول إن ستتتترعة التحلتتتتل للمتتتتواد 

 العضتتتتوية المستتتتتمدمة  أدت إلتتتتص التبتتتتاين فتتتتي النمتتتتو

 يتتة المضتري والتدرني ، حيتتث أن تتوفر العناصتر الغ ا

ر بشتتكل أستترن متتع اوستتمدة المعدنيتتة ، يمكتتن أن يفستت

  الحاصل  لل تواهر المدروستة متع استتمدا  هت التفوأل 

ع اوسمدة المعدنية ، وأن زيتادة عتدد الستوأل الجانبيتة مت

دد  استتتمدا  اوستتمدة العضتتوية أنتجتتت ارتفاعتتا   فتتي عتت

 الدرنات إ  أن ه   الدرنات ل  تحصل علص المتدمرات

تتتا  الغ ا يتتة ال زمتتـة  حقتتا   ،  وبالتتتالي انمفتتاض اإلن

دة العضتتتتوية بشتتتتكل عتتتتا  ، أو الملحتتتتو  متتتتع اوستتتتم

 كمبوستتتتتتتتتت الفتتتتتتتتتول الستتتتتتتتتوداني بشتتتتتتتتتكل متتتتتتتتتاص

(Varis et al 1996 and   Delanoy et al  2003). 
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إن دراسة التتوازن بتين استتمدا  اوستمدة العضتوية 

  صول البطاطا أ هر اومور التاليةوالمعدنية علص مح

ة تستتتتويقية ( متتتتع تفتتتتوأل اإلنتتتتتا  ) كميتتتتة ، نوعيتتتت  -1

 استمدا  اوسمدة المعدنية بشكل منفرد . 

اوتر اإليجابي  ستمدا  اوسمدة العضوية أو زيتادة  -2

 .  ا ي علص النمو واإلنتاجيةنسبتها في الوسط الغ

رد الفعتتتتل نتتتتوعي للستتتتماد العضتتتتوي علتتتتص النمتتتتو  -3

واإلنتاجيتتة )تفتتوأل كمبوستتت القمتتح علتتص كمبوستتت 

 الفول السوداني( . 

استتتتمدا  الستتتماد العضتتتوي بشتتتكل منفتتترد إمكانيتتتة  -4

كبتتتديل للتستتتميد المعتتتدني والوصتتتول إلتتتص إنتاجيتتتة 

ومصا ص درنية جيدة مع الحفتا  علتص مصتا ص 

 التربة.

ضتترورة الدراستتة والتعمتت  فتتي تحليتتل المواصتتفات  -5

النوعيتتتة لانتتتتا  ومعرفتتتة التركيتتتا ومواصتتتتفات 

اوسمدة العضوية مع التلتير ال حت  فتي مصتا ص 

 التربة .
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