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أنواع مختلفة من األسمدة العضوية في بعض خصائص التربة وإنتاجية تأثير 
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 (1)*الزعبيمحمد منهل و ( 2)بشرى خزامو  ( 2)لما الزينو  ( 2)وهبة

  .سورية ،دمشق ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،إدارة بحوث الموارد الطبيعية(. 1)
 .سوريةدمشق،  ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بحمص،مركز البحوث العلمية الزراعية (. 2)

 (.manhalzo@yahoo.com)*للمراسلة: د. محمد منهل الزعبي. البريد اإللكتروني: 

 01/10/2017تاريخ القبول:    13/07/2017تاريخ االستالم: 
 ملخصال

كمبوست تفل و مخلفات أبقار، و بعض أنواع من األسمدة العضوية )مخلفات أغنام، درس تأثير 
وذلك في مركز البحوث العلمية الزراعية في  الزيتون وفي إنتاجية  ،في بعض خواص التربةزيتون( 
مت . صم  2015حتى  2013في المواسم سورية، /الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،حمص

سماد مخلفات أبقار، و شاهد، بخمس معامالت ) أساس القطاعات العشوائية الكاملةالتجربة على 
أضيفت كميات  .ثالثة مكرراتب( سماد معدنيو سماد كمبوست تفل زيتون، و سماد مخلفات أغنام، و 

 ،ربةوتحليل اآلزوت المعدني للت ،األسمدة العضوية بناًء على تحليل اآلزوت الكلي للسماد العضوي 
بينت النتائج زيادة نسبة المادة وبحسب جدول معدالت التسميد الموصى بها من قبل وزارة الزراعة. 

 مقارنةً المعامالت المسمدة باألسمدة العضوية  ترب جميعفي  ،ونسبة اآلزوت الكلي ،العضوية
بالمعاملة المسمدة  مقارنةً وازداد اآلزوت الكلي معنويًا عند التسميد بكمبوست تفل الزيتون بالشاهد، 

زيادة الفوسفور المتاح في التربة معنويًا عند تسميد التربة بمخلفات بالسماد المعدني. وقد لوحظ 
 سماد العضوي بالشاهد. كما لوحظ زيادة معنوية عند التسميد بال مقارنةً ومخلفات األغنام  ،األبقار

بالمعاملة المسمدة بالسماد المعدني. وازداد البوتاسيوم المتاح معنويًا عند  مقارنةً مخلفات األغنام 
كما أظهرت النتائج زيادة نسبة الزيت بالشاهد.  مقارنةً التسميد بالسماد العضوي مخلفات األغنام 

(، ومن خالل 11.27بالشاهد ) مقارنةً %(  14.77معنويًا عند التسميد بسماد مخلفات األبقار )
إنتاجية السنوات الثالث يالحظ أن تسميد التربة بمخلفات األغنام أدى إلى زيادة معنوية في إنتاجية 

، 0.013، 1.19بالشاهد ) مقارنةً ( التواليعلى  كتارطن/ه 12.16، 0.29، 4.74الزيتون )
 (.التواليعلى  كتارطن/ه 5.64

 .كمبوست تفل الزيتون ، خصوبة التربة السماد العضوي،الكلمات المفتاحية: 
  :مقدمةال

ال تخفىىى أهميىىة  المىىادة  العضىىوية  والىىدبال  فىىي عمليىىة تكىىوين التىىرب وتطورهىىا علىىى أحىىد، وال هختلىىذ اثنىىان علىىى الىىدور الهىىام الىى ي  
 (.1997؛ الشاطر والقصيبي، 1996)الشاطر،  وإنتاجيتهاتلعبه  ه ه  المواد  في الخصائص الخصوبية  للترب  
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حىد  مقوماتهىىا  أوأضىحى مىن الثابىىت علميىًا وعمليىىًا أن المىادة العضىوية تعىىد أول وأهىم عناصىىر اإلدارة المسىتدامة ل راضىي الزراعيىىة  و 
 على مستوى العالم.( ,Fares 1995) التي  توصي  بها  المحافل  العلمية

 األسمدة العضوية في الزراعة لرفع محتوى التربة من المادة العضوية ويحسن خواصها الفيزيائية والكيميائيةيؤدي استعمال 
(Hanafy et al., 2002)  كما هشجع نشاط الكائنات الدقيقة في التربة وبالتالي زيادة النشاط المكروبي وزيادة نشاط األنزيمات

 (. (Dehydrogenase, Urease, Nitrogenase Neweigy et al., 1997المكروبية مثل 
  التهويةالتحبب فيها وتحافظ على البناء الجيد لها و التي تحسن خصوبة التربة و العضوية من أهم مكونات التربة و  تعد المادةو 

(Tiwari, 2000)   بالتالي إنتاجية جيدة للمحاصيل. و 
 ، كما الحظ دى لزيادة كل مؤشرات اإلزهار وإنتاجية الزيتون أضافة سماد مخلفات األغنام إ أن    ,Fayed (2010) وقد بين

Hassan et al., (2015)  وإنتاجية الزيتون، بينما أوضح وعقد الثمار  اإلزهارهجابي على إثر أله أن سماد مخلفات األغنام كان
Toscano et al., (2013)  ومن خالل دراسة  .كمية الزيت بالنسبة للشاهدو  نتاجية الزيتون أدى لزيادة إكمبوست تفل الزيتون أن

مادة تفل الزيتون أدت لزيادة المادة العضوية في التربة وإتاحة الفوسفور  فقد الحظا أن   Alzoubi and Gaibore (2012)قام بها 
  للنبات.

 697028إلى  2014تشغل زراعة اشجار الزيتون مساحات كبيرة في سورية فقد وصلت مساحة زراعة أشجار الزيتون حتى عام 
. كما بلغت إنتاجية الزيتون في ه ا العام 2014 ذلك حتى العامشجرة و  106149800 ةبلغ عدد أشجار الزيتون في سوريهى، و 

 .(2014 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي،) طن 392214
وتلوث الغ اء  ،أدى االستخدام المفرط ل سمدة المعدنية والمبيدات وعدم االهتمام باألسمدة العضوية إلى انخفاض خصوبة التربة

ارد الطبيعية من أولويات الزراعة، كما أدى ارتفاع أسعار األسمدة المعدنية من والماء، وأضحت سالمة الغ اء والمحافظة على المو 
 جهة أخرى، والدور المهم ال ي تؤدهه المادة العضوية في التربة إلى زيادة االهتمام بها.

تأثير ه ه و إتاحة العناصر المغ هة للنبات و  ،خواص التربة يهدف ه ا البحث إلى استخدام المخصبات العضوية في تحسينو 
 نتاجية الزيتون ونسبة الزيت.إاألسمدة في 

  ه:طرائقو البحث مواد 
 :الدراسة موقع

حتى  2013لهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في المواسم ل التابع مركز البحوث العلمية الزراعية في حمصنف  البحث في 
، متوسط درجات الحرارة 34.77 عرض وخط 36.71 طول خط وعلى، البحر سطح عن م 488 الدراسة موقع يرتفع .2015

  ْم.  21.56ْم والصغرى  33.57ْم وذلك في فصل الشتاء وصيفًا  15.5ْم والعظمى  8.5الصغرى 
  :األسمدة العضويةتحليل 

، تىىم هضىىم العينىىات بالطريقىىة الرطبىىة 10:  1بجهىىاز التوصىىيل الكهربىىائي فىىي معلىىق سىىماد/ماء بنسىىبة  ECة الكهربائيىىة ليىىقىىدرت الناق
(Walinga et al., 1995) جهىىاز سىبكتروفوتومتر اآللىىي، وقىدر البوتاسىىيوم  باسىتخدام، ثىىم قىدر االزوت الكلىىي والفوسىفور الكلىىي

جىراء تحاليىل التربىة والسىماد إ. وقىد تىم بطريقىة الفقىد بالترميىد وقىدرت المىادة العضىوية. (flame photometerالكلىي بجهىاز اللهىب )
 (. 2013 آخرون العضوي حسب الطرائق الواردة في )الزعبي و 
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  :الخصائص األساسية للتربة
، واسىىتخلص الفوسىىفور سىىم، و تىىم هضىىم العينىىات بالطريقىىة الرطبىىة ثىىم قىىدر اآلزوت الكلىىي 30-0أخىى ت عينىىات التربىىة مىىن الطبقىىة 

نىانومتر مىن أجىل  660واسىتعمل جهىاز المطيىاف الضىوئي علىى طىول الموجىة  ((Olsen  Olsen et al., 1954المتىاح بطريقىة
 ,Jackson)وقىىدر البوتاسىىيوم المتىىاح بجهىىاز اللهىىب، كمىىا قىىدرت المىىادة العضىىوية بطريقىىة األ سىىدة الرطبىىة  قىىراءة الشىىدة الضىىوئية.

1958 ).  
( وجرى 1:10التربة وهي رطبة وقدر اآلزوت المعدني فيها باستعمال محلول كلور البوتاسيوم لالستخالص)من أخ ت عينات 

  (Mahler et al., 1984) كما قدر البورون بطريقة الماء الساخن. Skalarتحديد الكميات بجهاز المطياف الضوئي اآللي 
 لكالسيميتر. ا بطريقةوقدرت الكربونات الكلية 

قطعىة  15معىامالت وثالثىة مكىررات )  بخمىساعتمد في التجربة تصميم القطاعات العشوائية الكاملة المعامالت و تصميم التجربة: 
عىدد أشىجار و أشىجار،  3عىدد األشىجار فىي كىل قطعىة تجريبيىة بلىغ  .فىي التحليىل االحصىائي  Genstatواسىتخدم برنىامج  تجريبيىة(
كانىىىت و  .2م 1620= 2م 36×  45وبالتىىىالي مسىىىاحة التجربىىىة  م،  6×6شىىىجرة، والمسىىىافة بىىىين األشىىىجار  45=  15×  3التجربىىىة 

 المعامالت كالتالي:
 (.1Mإضافة أي نوع من السماد )المعاملة األولى: شاهد بدون  -
 (.2Mأبقار ) مخلفات المعاملة الثانية: سماد عضوي  -
 (.3Mأغنام ) مخلفات المعاملة الثالثة: سماد عضوي  -
 (.4Mتفل زيتون )كمبوست المعاملة الرابعة: سماد  -
 (.5M) معدنيالمعاملة الخامسة: سماد  -

غ  550-400ثمرة  100متوسط وزن  كبيرة الحجم نسبيًا، كروية الشكل ثماره)  قيسيسمدت أشجار الزيتون صنذ التسميد: 
بناًء على تحليل اآلزوت الكلي للسماد  ،(عام 20عمر الشجر  ،% وهو صنذ مقاوم للجفاف20-18تصل نسبة الزيت فيه من 

التجربة خالل المواسم  ونف ت وذلك حسب المعامالت. وكانت طريقة الري بالتنقيط. ،وتحليل اآلزوت المعدني للتربة ،العضوي 
2013 ،2014 ،2015. 

 11.6و ،كغ/شجرة مخلفات أغنام 4.7و ،كغ/شجرة مخلفات أبقار 3.5هي  2013موسم الوكانت كمية األسمدة المضافة في 
 وذلك حسب المعامالت. ،سلفات بوتاسيوم غ/شجرة 85و ،غ يوريا/شجرة على دفعتين 245و ، غ/شجرة تفل زيتون 

 ،كغ /شجرة تفل زيتون  2.8و ،كغ/شجرة مخلفات أغنام 1.36و ،كغ/شجرة مخلفات أبقار 6.9كانت الكميات  2014موسم الوفي 
 غ/شجرة سلفات بوتاسيوم وذلك حسب المعامالت. 85و ،غ يوريا/شجرة على دفعتين 650و

 ،كغ /شجرة تفل زيتون  11و ،كغ/شجرة مخلفات أغنام 9.6و ،شجرة مخلفات أبقار/كغ 8.5كانت الكميات  2015موسم الوفي 
 تم استخالص الزيت بجهاز السوكسيليت. غ/شجرة سلفات بوتاسيوم وذلك حسب المعامالت. 85و،  غ يوريا/ شجرة على دفعتين1
  :المناقشةلنتائج و ا

 .للتربة( نتائج التحاليل المختلفة 1يبين الجدول ) :لتربةخصائص ا
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 تربة الموقعتحليل  .1الجدول 

 % مغ/كغ التحليل الميكانيكي %
ECe 

dS/m 

pH 
 B K av. P av. Nmin. N total CaCO3 رمل سلت طين

المادة 

 العضوية

46.7 18.2 35.1 0.06 109 9.9 8.9 0.014 29 1.4 0.5 7.3 

متوسىطة المحتىوى مىن منخفضىة المحتىوى مىن اآلزوت المعىدني و متوسىطة المحتىوى مىن المىادة العضىوية، و التربة طينية كلسية وهىي 
  .(2013 وآخرون،)الزعبي  والبورون الفوسفور وفقيرة بالبوتاسيوم 

 ( نتائج التحاليل المختلفة ل سمدة العضوية.2يبين الجدول )  بعض خصائص األسمدة العضوية:
 األسمدة العضويةتحليل . 2الجدول 

 % EC 1:10 

dS/m 

 نوع السماد المستخدم
C/N K2O P2O5 N مادة عضوية 

 تفل زيتون 0.48 54.88 1.46 1.2 0.52 21.8

 سماد عضوي أغنام 4.3 35.96 1.23 1.3 2.51 16.95

 سماد عضوي أبقار 2.19 24.47 1.67 1.51 1.78 8.5

 : التجربة نهاية في محتوى التربة من اآلزوت الكليتأثير المعامالت المستعملة في 
بالشىاهد،  مقارنىةً سمدة العضوية تفوق جميع المعامالت المسمدة باأل ، حيث يالحظاآلزوت الكلي من التربة محتوى ( 1يبين الشكل )

كمىا لىوحظ زيىادة ، بالشىاهد مقارنىةً  الزيتىون ازداد اآلزوت الكلي في التربة معنويًا عند تسميد التربة بمخلفات األغنام وكمبوسىت تفىل و 
  بالمعاملة المسمدة بالسماد المعدني. مقارنةً معنوية عند التسميد بكمبوست تفل الزيتون 

ى ل يا  Rajesh et al., (2008)وتتفق ه ه النتائج مع ن معنويىًا أوضح أن كربون التربىة واآلزوت المعىدني والفوسىفور المتىاح تحس 
 .بالمعدني مقارنةً في معامالت السماد العضوي 

 
 اآلزوت الكلي في التربة .1الشكل 

 : التجربة نهاية فيالمتاح  الفوسفورمحتوى التربة من تأثير المعامالت المستعملة في 
زيىىادة  الفوسىىفور المتىىاح فىىي التربىىة معنويىىًا عنىىد تسىىميد التربىىة  ، حيىىث يالحىىظالفوسىىفور المتىىاح مىىن التربىىة محتىىوى ( 2يبىىين الشىىكل )

ى ،بمخلفات األبقار ومخلفىات األغنىام الزعبىي ر الفوسىفور للنبىات فىي التربىة )وهى ا يبىين دور السىماد  العضىوي  والى ي يزيىد  مىن  تيس 
بالشىىىاهد والىىى ي ربمىىىا هعىىىود لكىىىون تفىىىل الزيتىىىون  مقارنىىىةً  معاملىىىة كمبوسىىىت تفىىىل الزيتىىىون بينمىىىا لىىىم يالحىىىظ فىىىروق معنويىىىة فىىىي (. 2006
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(. كمىا لىوحظ زيىادة معنويىة عنىد التسىميد بالسىماد العضىوي مخلفىات األغنىام 2كمىا يوضىح الجىدول )نسىبيًا  المستعمل فقير بالفوسىفور
بالمعاملىة المسىمدة  مقارنىةً تفوقىًا غيىر معنويىًا ة بمخلفىات األبقىار وتفوقىت المعاملىة المسىمدبالمعاملة المسمدة بالسماد المعىدني،  مقارنةً 

استعمال السماد العضوي أدت لزيىادة  بأن   Alzoubi and Gaibore (2012) كل من وتتفق ه ه النتائج ما بينه بالسماد المعدني.
 إتاحة الفوسفور في التربة.

 
 الفوسفور المتاح في التربة .2الشكل 

 : التجربة نهاية فيمحتوى التربة من البوتاسيوم المتاح تأثير المعامالت المستعملة في 
زيىادة البوتاسىيوم المتىىاح فىي التربىىة عنىد تسىىميد التربىة باألسىىمدة  ، حيىث يالحىىظالبوتاسىيوم المتىىاح مىىن التربىة محتىىوى ( 3يبىين الشىكل )
المسىىمدة  توتفوقىىت المعىىامالبالشىىاهد،  مقارنىىةً كمىىا لىىوحظ زيىىادة معنويىىة عنىىد التسىىميد بالسىىماد العضىىوي مخلفىىات األغنىىام العضىىوية، 

وقىد أوضىح الزعبىي وآخىرون  بالمعاملىة المسىمدة بالسىماد المعىدني. مقارنةً تفوقًا غير معنويًا كمبوست تفل الزيتون و بمخلفات األبقار 
 إضافة السماد العضوي أدت لزيادة معنوية في البوتاسيوم المتاح في التربة. ( أن  2007)

 
 البوتاسيوم المتاح في التربة .3الشكل 
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في  تحسين  الخواص  الفيزيائية والكيميائية والحيوية للتربة، حيث هعمل الدبال على تحسين بناء  أهمية  السماد العضوي تتجلى  
ك لك يؤدي ارتباط الدبال مع الطين إلى تشكيل معقدات طينية دبالية قادرة  ،ويرفع من قدرة التربة على امتصاص الماء ،التربة

كربون المادة  كما أن   .ومنع هجرتها مع مياه الصرف ،محلول التربةعلى ادمصاص الكاتيونات وشوارد الفوسفات ال ائبة في 
ال ي   2COالعضوية هعد مصدرًا للطاقة الضرورية لنشاط كثير من الكائنات الحية الدقيقة التي تفسخ المادة العضوية وتنتج غاز 

التربة، وخالل تحلل السماد العضوي تشكل   ويساهم بدوره في زيادة تيسر الفوسفور في ،هكون عند ارتباطه مع الماء حمض الكربون 
 (.2006)الزعبي  للنباتاألحماض العضوية معقدات ثابتة مع الفوسفور وه ا يؤدي إلى زيادة االحتفاظ بالفوسفور وبالتالي تهيئته 

 : التجربة نهاية في تأثير المعامالت المستخدمة في محتوى التربة من المادة العضوية
المادة العضوية في التربة معنويًا عند تسميد التربة  زيادة نسبة ، حيث يالحظالمادة العضوية من التربة محتوى ( 4يبين الشكل )

لما ، ، وه ا يبين دور السماد العضوي في زيادة محتوى التربة من المادة العضويةبالشاهد مقارنةً بجميع أنواع األسمدة العضوية 
. كما لوحظ زيادة معنوية عند التسميد بالسماد العضوي كمبوست ) Neweigy, 1997)لهما من دور في زيادة النشاط المكروبي 

وال ي هعود لغنى ه ا السماد بالمادة  ،حيث كانت أفضل المعامالت ،بالمعاملة المسمدة بالسماد المعدني مقارنةً تفل الزيتون 
بالمسمدة بالسماد  مقارنةً تفوقًا غير معنويًا وتفوقت المعامالت المسمدة بمخلفات األبقار ومخلفات األغنام (، 2 جدولال)العضوية 
 المعدني.

 
 المادة العضوية في التربة .4الشكل 

  :نسبة الزيت في ثمار الزيتون  فيتأثير المعامالت المختلفة 
 األبقارالمعاملة المسمدة بسماد مخلفات  تفوق  ( نسبة الزيت في ثمار الزيتون )بالنسبة للرطب(، حيث يالحظ3يبين الجدول )

على تفوقًا غير معنويًا وتفوقت ه ه المعاملة والمعاملة المسمدة بمخلفات األغنام ، 2015موسم البالشاهد وذلك في  مقارنةً معنويًا 
 على كافة المعامالت.الزيتون تفل  معاملةتفوقت  2014الموسم  بينما في  .المعدنيمعاملة السماد 
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 نسبة الزيت في ثمار الزيتون % .3الجدول 

 2015 2014 2013 المعامالت

 a 23.40 a 11.27 b 23.78 شاهد

 a 16.16 b 14.77 a 22.56 مخلفات أبقار

 a 19.85 ab 12.80 ab 22.11 مخلفات أغنام

 a 24.20 a 10.82 b 18.67 كمبوست تفل زيتون

 a 17.80 b 12.62 ab 21.89 سماد معدني

LSD 0.05 8.95 5.234 2.652 

CV% 21.81 13.71 11.31 

 
  إنتاجية الزيتون: فيتأثير المعامالت المختلفة 

بجميىىع المعىىامالت، كمىىا تفوقىىت  مقارنىىةً تفىىوق معنىىوي فىىي المعاملىىة المسىىمدة بمخلفىىات األغنىىام  2013( فىىي الموسىىم 4يبىىين الجىىدول )
 مقارنىىىةً عنىىىد  معنويىىىة غيىىىربالشىىىاهد، وكانىىىت الفىىىروق  مقارنىىىةً المعاملىىىة المسىىىمدة بمخلفىىىات األبقىىىار وكمبوسىىىت تفىىىل الزيتىىىون معنويىىىًا 

 .المعدنيبمعاملة السماد  مقارنةً المعاملتين السابقتين 
بالشىاهد، وتفوقىت هى ه المعىامالت  مقارنىةً باألسىمدة العضىوية  ازدادت معنويىًا إنتاجيىة جميىع المعىامالت المسىمدة 2014موسم الوفي 

 على المعاملة المسمدة بالسماد المعدني.تفوقًا غير معنويًا 
بمعاملىة السىماد  مقارنىةً  معنىوي  وغيىربالشىاهد  مقارنىةً األغنىام ازدادت معنويًا إنتاجية المعاملة المسىمدة بمخلفىات  2015موسم الوفي 

فىي  معنوية غيربالشاهد، بينما كانت ه ه الزيادة  مقارنةً ، وك لك ازدادت إنتاجية معنويًا المعاملة المسمدة بمخلفات األبقار المعدني
 بالشاهد. مقارنةً المعاملة المسمدة بتفل الزيتون 

وذلىك ربمىا  ،فىي إنتاجيىة الزيتىون ومن خالل إنتاجية السنوات الثالث يالحظ أن تسميد التربة بمخلفات األغنام أدى إلى زيادة معنوية 
 كما توضح األشكال السابقة. ،وزيادة إتاحة الفوسفور والبوتاسيوم في التربة ،هعود إلى دور ه ا السماد في زيادة آزوت التربة

ضىافة سىىماد مخلفىات األغنىام أدى لزيىادة كىىل مؤشىرات اإلزهىار وإنتاجيىىة إالى ي بىين أن  Frayed, (2010)وتتفىق هى ه النتىائج مىىع 
أن سماد مخلفات األغنام كان له أثر إهجابي على اإلزهار وعقد الثمار وإنتاجيىة  Hassan et al., (2015)الزيتون، كما الحظ  

 مقارنىةً % 9إنتاجيىة الزيتىون بنسىبة كمبوسىت تفىل الزيتىون أدى لزيىادة   أن   Toscano et al., (2013) مىا أوضىح  و، الزيتىون 
 بالشاهد وك لك كمية الزيت بالنسبة للشاهد.

 (كتارإنتاجية الزيتون خالل مواسم النمو )طن/ه .4الجدول 

 2015 2014 2013 المعامالت

 1.19c 0.013 b 5.65 c شاهد

 b 0.230 a 8.92 b 2.67 مخلفات أبقار

 a 0.290 a 12.16 a 4.74 مخلفات أغنام

 b 0.202 a 6.64 bc 2.82 كمبوست تفل زيتون

 b 0.160 ab 11.73 a 3.28 سماد معدني

LSD 0.05 1.33 0.18 2.40 

CV% 23.99 52.37 14.14 

 االستنتاجات:
 مقارنىةً فىي التربىة معنويىًا عنىد التسىميد بكمبوسىت تفىل الزيتىون والفوسىفور المتىاح اآلزوت الكلىي  زيادة من خالل النتائج السابقة لوحظ

 بالشىاهد. مقارنىةً بمخلفىات األغنىام  ح في التربة معنويىًا عنىد التسىميدازداد البوتاسيوم المتاوك لك . بمعاملة السماد المعدنيبالشاهد و 
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إنتاجيىىة  عمومىىًا يالحىىظ زيىىادة معنويىىة فىىي، عضىىوي نسىىبة المىىادة العضىىوية فىىي التربىىة معنويىىًا فىىي جميىىع معىىامالت التسىىميد ال تازدادو 
 بالشاهد في المواسم الثالثة. مقارنةً الزيتون المسمدة باألسمدة العضوية 

 :التوصيات
من خالل النتائج السابقة نقترح استعمال األسمدة العضوية في تسميد أشجار الزيتون وخصوصًا سماد مخلفات األغنام، والتقليل مىن 

 استعمال األسمدة المعدنية وخصوصًا في الفترة الحالية لقلة توفر األسمدة المعدنية وغالء أثمانها. 
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Abstract  

The effect of organic fertilizers (sheep manure, cow manure and olive 

residue compost) on some soil properties and olive productivity was studied 

at Homs Scientific Agriculture Research Center, General Commission for 

Agricultural Scientific Research (GCSAR)/Syria during the seasons 2013, 

2014 and 2015. The experiment was designed on the basis of completely 

randomized block design (RCBD), with five treatments (control, cow 

manure, sheep manure, olive residue compost and mineral fertilizers), with 

three replicates. The organic fertilizers were added according to total 

nitrogen analysis of the organic fertilizers, also, depending on the mineral 

nitrogen analysis in the soil and the recommendations of Ministry of 

Agriculture. The results showed an increase in soil organic matter and soil 

total nitrogen in all treatments amended with organic fertilizers compared to 

the control. Meanwhile soil total nitrogen was significantly increased in 

treatment amended with olive residue compost compared to treatment 

amended with mineral fertilizers. Also, significant difference was noticed in 

soil available phosphorus in treatments amended with cow manure and 

sheep manure compared to the control, and in treatment amended with 

sheep manure compared to mineral fertilizers. Also, available potassium 

was significantly increased in treatment amended with sheep manure 

compared to the control. Furthermore, results showed significant differences 

in oil productivity of cow manure treatment (14.77%) compared to the 

control (11.27%). According to the yield average of the three seasons, it is 

concluded a significant increase in olive productivity (4.74, 0.29 and 12.16 

ton/ha) respectively in treatment amended with sheep manure compared 

with the control (1.19, 0.013 and 5.65 ton/ha) respectively. 

Key wards: Organic manure, Soil fertility, Olive residue compost. 
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