


:المقدمة

ه مقنعه مع ثمانيات القرن الماضي كانت الدعوة نحو احالل األسمدة العضوية قد وضحت لدى المزارعين كفكر

يده، وكان وتحويلها الى سماد عضوي بمواصفات جالكوماتلكن تنفيذها كان يتطلب الخبرة خاصه في اعداد 

( ادكو)اول من نفذ فكره كمر المواد العضوية لتكون سماد عضوي ذو مواصفات مطلوبة هو شركه انجليزيه 

(5)وطريقه اندروكرانتز، واستنبطت طرائق اخرى مثل طريقه 1921شركه التطوير الزراعي سنه 

،حماض المعدنيةطورت طرائق تصنيع األسمدة الفوسفاتية من مصادرها الصخور الفوسفاتية بعيدا عن استعمال األكما ت

ويعد نوع الكائن المجهري  والظروف المحيطة بعملية التخمير من العوامل المهمة في إنتاج مثل هذه األسمدة 

التربة يضمن يحتوي على المكونات المعدنية والعضوية والنشاط الميكروبي الىكمبوستمما تقدم يعد انتاج واضافة 

. انتاج جيد

خر اقترح مشروع البحث لتحضير اسمدة عضوية معدنية حيوية من تدوير مخلفات الحقل  والمواد االولية للص

يوي لمكونات بيئة والكبريت الحيوي  ويكون لهذا السمادة فائدة كبيرة في زيادة االنتاج  مع اعادة التوازن الحالفوسفاتي
.التربة وتحسين قابليتها االنتاجية مع التغلب على هدر  المواد  االولية



موقع وعوامل الدراسة والمواد المستعملة

5\28الصادر  من وزارة التعليم والبحث العلمي  في 1606أجريت الدراسة  تنفيذا لألمر الوزاري المرقم 

عة االنبار وذلك ضمن المشاريع البحثية للموازنة االستثمارية ، اذ انجز العمل في مختبرات كلية الزراعة جام2012\

ير شملت الدراسة تجربتين األولى تجربة مختبريه الهدف منها تحض, (2014--2012)محافظة االنبار -مدينة الرمادي
.ت البطاطاسماد عضوي  معدني حيوي ،والتجربة الثانية  حقلية الختبار فعالية السماد المحضر في نمو وحاصل نبا

من 2012خالل شهر حزيران وتموز  Common reedمن نبات القصب البري طن وزن جاف7تم جمع 

، 2-نبات م130م وبكثافة 2مواقع مختلفة من  مجرى نهر الفرات والمبازل، وكانت النباتات المجموعة بمعدل ارتفاع 

كما جمعت نشارة الخشب من مواقع مختلفة لمعامل النجارة  جففت  . سم3-2لطول بمجرشةجففت هوائيا وقطعت 

جهز . طن1ايضا تم جمع مخلفات نباتية من حقول زراعية مختلفة  جففت وحضرت بكمية . طن2وحضرت بكمية 
جلبت %  PR (Phosphate Rock  )8.86الخام الفوسفاتي، كما جهز الصخر (   N% 46.5) سماد اليوريا 

(.S% 80)كغم  250كما تم الحصول على خامات الكبريت  بكمية . طن 2كميت اكثر من 



ينات التربة  التي تم عزل األحياء المجهرية المذيبة للفوسفات والمثبتة للنتروجين بصورة حرة والمؤكسدة للكبريت من ع
Azotobacter)للعزالتحضر محلول اللقاح البكتيري  . جمعت من الحقول الزراعية للمنطقة، Spp. وpumilus

Bacillus وThiobacillus novellus ملغم  100و فوسفاتيملغم صخر 500ملغم كبريت و 100مكون منمع خليط

بعدها حضر معلق ºم33وحضنت ثالثة أسابيع في حرارة رطبت المكونات تربة، -1مع واحد كغم خليط مادة عضوية 

(10)  مع الرج لمدة ساعة ثم فصل الجزء السائلماء:خليط10:1مائي للقاح بنسبة 



:تحضير الخلطات

، 1: 26و 1: 103و63:1قدرت نسبة الكاربون والنيتروجين للمواد النباتية  القصب والنشارة و االدغال وكانت 

وتم حسب الترتيب، خلطت  المواد النباتية % 48و% 55و % 51ووجد ان نسبة الكاربون للمواد النباتية المستعملة 

، و %51.5وبنسب كاربون 60:1نيتروجين : طن  بنسبة كاربون 10مجانستها جيدا  لتكوين وزن كلي مقداره 

%. 0.2وكبريت عضوي % 0.5فوسفور عضوي 

66.5تم معاملة احدى الكميتين بمعدل . طن على اساس الوزن الجاف5قسمت المواد المخلوطة الى قسمين بمعدل 
نيتروجين و وتركت : كاربون 1: 35لتحضير خلطة  ذات محتوى (  N%46)من سماد اليوريا%( 1.3بنسبة )كغم

، 1:60الكمية االخرى  بنسبة 
3:1(  R:S) اتيالفوسفوخامات الكبريت  معاملتين بنسبة خلط لخامات الكبريت والصخر الفوسفاتيحضر من الصخر 

%. 20و10وجهزت الخلطات النباتية بنسبة 6:1و 

. خلطة 8اصبح مجموع الخلطات المحضرة 
Azotobacterالعزالتتمت اضافة محلول  اللقاح المحضر من لسائل  spp. وpumilus B. وT. novellus

%.2للمعامالت وبنسبة 



سم 10مك ، مع وضع حواجز بين الخلطات باستعمال مادة الفلين سكونكريتيةعلى ارض كوماتوضعت الخلطات  بشكل 

فحصت المعامالت في نهاية مدة .يوم60في قاعة مهواة  ألجل إخضاع مكونات الخلطات إلى عملية تحلل هوائي ولمدة 

.الصغرى، كما قدر الكاربون والنتروجين و الفسفور  والكبريت و قدرت العناصرالدباليةالتخمير اذ قدرت األحماض 
الخلطاتفياالندولالقاعدي والحامضي ومركبات للفوسفاتيزوالفعالية األنزيمية اليوريزتم قياس فعالية أنزيم 



مكونات الخلطات المعدة للتخمير1جدول 

وزن كغم1400-كغم خلطةالمعامالت

خلطة 

كغم

معدنية )تركيز العناصر

%في الخلطة ( وعضوية

C:NR:SR-S 

%

 R:Sنبات

%

صخر

PR

CNPSكبريت

35:1

3:1
1040040301044046.81.331.062.0

2040080602048042.91.221.533.5

6:1
104004033.46.644046.81.331.131.38

204008066.813.248042.91.221.652.36

60:1

3:1
1040040301044046.80.781.062.0

2040080602048042.90.711.533.5

6:1
104004033.46.644046.80.781.131.38

204008066.813.248042.90.711.652.36



 T4و T3و T2و T1اعطيت الرموزسماديةمعامالت 5م الختبار  30× 50نفذت تجربة حقلية بتحضر حقل بطول 
معاملة سيطرة السماديةالتوصية واستخدامتمع التربة،  % 2.5انتخبت من نتائج تجربة  التخمير اضيفت بنسبة   T5و

.بعد ظهور عالمات النضج على المحصول تم جني الحاصل , Desiree10/2 /2013زرعت تقاوي البطاطا صنف 



النتائج والمناقشة

في الخلطات بعد التخميرالدباليةاالحماض 

معامالت  

C:N

%الهيومكحامض %1-الفولفكحامض 

R:S3:1R:S6:1 متوسط
C: N

R:S3:1R:S6:1 متوسط
C: N 1020102010201020

30:112.614.39.310.211.5711.410.715.216.313.65

40:13.84.62.83.23.63.63.44.24.84.0

RS%8.29.46.16.77.57.19.710.5متوسط 

R:S8.826.377.2710.1متوسط 



معامالت  

C:N

1-حمض الستريك غم كغم 1-غم كغم االوكزاليكحامض 

R:S3:1R:S6:1متوسط

C:N
R:S3:1R:S6:1 متوسط

C: N
1020102010201020

30:14.85.23.44.64.53.23.82.83.04.2

40:12.32.61.81.42.021.51.61.61.41.5

RS%3.553.902.603.02.32.72.22.2متوسط

R-S3.722.802.522.20متوسط 

جدول كمية االحماض العضوية  في االسمدة العضوية المحضرة



ميرالحامضي والقاعدي في الخلطات  بمرحلة نهاية التخالفوسفاتيزجدول فعالية انزيم 

C:Nمعامالت  

µmolالحامضيالفوسفاتيز pNp g-1 h-1القاعديالفوسفاتيزµmol pNp g-1 h-1

R:S3:1R:S6:1متوسط

C:N
R:S3:1R:S6:1 متوسط

C: N
1020102010201020

30:115.518.711.410.516.0210.28.613.112.811.05

40:18.37.89.18.28.358.88.29.89.29.0

RS%11.913.210.39.39.58.411.411.0متوسط

R-S12.759.808.9511.2متوسط 



نيتروجين في الخلطات  بمرحلة نهاية التخمير: جدول  نسبة الكاربون 

معامالت  

C:N

(N=1)C:Nالفقد بالوزن%

R:S3:1R:S6:1متوسط

C:N
R:S3:1R:S6:1 متوسط

C: N
1020102010201020

30:116:115:118:117:116.7:115.116.713.112.914.45

40:125:124:130:129:131.2:19.49.98.27.88.57

RS%20.519.524.023.012.213.310.610.0متوسط 

R-S20:123.5:112.7510.25متوسط 



رالذائبة بمرحلة نهاية التخميوالكبريتاتجدول  محتوى الخلطات من الفوسفور الذائب 

معامالت  

C:N

1-غم كغم SO4الكبريتات1-غم كغم Pالفوسفور الذائب 

R:S3:1R:S6:1متوسط

C:N
R:S3:1R:S6:1 متوسط

C: N
1020102010201020

30:16.811.66.410.28.356.7210.86.09.68.26
40:15.66.55.37.26.254.087.43.66.45.37

RS%6.29.16.38.75.49.14.88.0متوسط 

R-S7.627.527.256.40متوسط 



جدول  محتوى الخلطات من عنصري الحديد والزنك الذائبة بمرحلة نهاية التخمير

معامالت  

C:NR:S3:1R:S6:1متوسط

C:N
R:S3:1R:S6:1 متوسط

C: N
1020102010201020

30:18413670120102.57.812.47.27.48.47

40:16875578070.05.16.25.05.25.75

RS%7610563.61006.459.306.16.3متوسط 

R-S90.576.57.876.20متوسط 



في بعض صفات وحاصل النباتالسماديةالمعامالت تاثيرجدول 

وزن جاف غم تفرعات نباتالمعامالت

1-نبات

حاصل كلي كغم

1-نبات

حاصل مسوق 

1-كغم نبات

حاصل كلي طن 

1-هـ

حاصل  مسوق 

1-طن  هـ 

TSP4.8256.411.4651.23077.41666.800

T19.1065.731.4301.12674.48661.180

T28.9466.231.5091.18678.98364.398

T37.0461.941.1000.86557.53746.962

T46.3559.821.0100.78852.86242.788

T55.1258.970.8750.65545.79435.562

LSD 0.051.262.120.2020.1206.1543.212



في بعض صفات وخصائص التربة بمرحلة الحصادالسماديةجدول تأثير المعامالت 

pHالمعامالت
CNPFeZn

Phosatase
µmol PNP

g-1h-1

uras

mg 

NH3

l. h-1

TM

وحدة . لو

مستعمرة

1-غم

.1AcidAlk-ملغم كغم 

TSP7.551619210.028.980.535.236.15.844.66

T17.3441319026.1215.650.9811.6212.98.476.89

T27.3141819931.1221.921.2214.8113.19.837.13

T37.4140017621.6214.970.8610.5612.58.456.61

T47.4534015618.1717.820.918.8115.57.486.36

T57.4632515512.9314.310.669.2316.37.256.02

LSD0.050.1123.612.83.872.490.212.341.451.020.44



شكرا  ألصغائكم


