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 (.Vicia faba L) الباقالءوالسماد الفوسفاتي في نمو وحاصل  األغنامتأثير مخلفات 

 (1*)مهند رعـيـد عـزام

 قسم علوم الحياة، كلية التربية للبنات، جامعة األنبار، العراق. (. 1)
 .( mohanadmokurz@gmail.com   :د. مهـند رعــيــد عــزام. البريد االلكتروني  للمراسلة:*)

 20/08/2019تاريخ القبول:    11/07/2019تاريخ االستالم: 

 الملخص
محافظة األنبار/العراق،   في حد حقول المزارعين في منطقة الصوفية التابعة لقضاء الرمادي  أنفَذ البحث في  

  دراسةغرض بفي تربة ذات قوام طيني سلتي  ، 2018 للموسم الشتوي  اليمنى لنهر الفرات، الضفة وعلى 
إذ أضيفت مخلفات   .)القبرصي(الصنف    الباقالءوالسماد الفوسفاتي في نمو وحاصل    األغنامتأثير مخلفات  

وكذلك ثالثة  .طن/هكتار( 5، و 3، و0) للمادة العضوية وبثالثة مستويات مصدركالمتخمرة  األغنام
استخدم فيها تصميم  عاملية وفق تجربة كغ/هكتار(  75، و50، و0) مستويات من السماد الفوسفاتي
بين مستويات  معنوية   النتائج فروقا   أظهرت .وبثالثة مكررات (RCBDالقطاعات العشوائية الكاملة )

تفوقا  معنويا  في جميع الصفات هكتار / طن  5إذ أعطى مستوى اإلضافة  ، العضوية األغناممخلفات 
  18.08)  والوزن الجافنبات( /فرع18.15) وعدد التفرعات ،سم( 58.47) المدروسة: ارتفاع النبات

   غ( 2034.97) حبة  1000 ومتوسط وزن  ،(%60.57) األوراقومحتوى الكلوروفيل في  ،نبات(/غ
المعدالت للصفات  أقل الذي أعطى  ،بعدم اإلضافة  مقارنة  كغ/هكتار ( 3313.50) والحاصل الكلي 

بين مستويات اإلضافة للفوسفات في جميع  من جهة ثانية بينت النتائج أيضا فروقا  معنوية   . المدروسة
 بالنسبةمعدالت  الأعلى   غ/هكتارك  75ق المستوى الثالث إلضافة الفوسفات  إذ حق    ،صفات النمو والحاصل

، نبات/ غ (17.06)  والوزن الجاف، نبات(/فرع 15.40) وعددالتفرعات ،سم ( 53.02) رتفاع النباتال
، والحاصل  ( غ1920.57)  حبة 1000ومتوسط وزن  ، (%55.27) األوراق ومحتوى الكلوروفيل في 

  ما بالنسبة للتداخالت فقد حققت معاملتا التداخلأ،  ة، بالمقارنة بعدم اإلضاف(كغ/هكتار  2934.39)  الكلي
على جميع معامالت  معنويا   تفوقا   هكتار(/Pكغ 50و طن/هكتار 5و)( هكتار/Pكغ 75و طن/هكتار 5)

 غلب الصفات المدروسة.أ التداخل في 
 الغلة.  ،، السماد الفوسفاتياألغنام (، مخلفات .Vicia faba L) الباقالءالكلمات المفتاحية: 

: المقدمة  
حد مصــــــــادر البروتين أمما جعلها  ،من المحاصــــــــيل البقولية الشــــــــتوية األســــــــاســــــــية التي تمتاز بمحتواها العالي من البروتين الباقالءتعد 

عن أهميتها في تحسـين خوا  التربة   وبذلك فإنها تشـكل جزء  مهما  في غذاء الشـعوو وبخاصـة ذات الدخل المحدود، فضـال    ،األخضـر
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في   مهم    غذائي   كمحصــــول    الباقالء. تنتشــــر   (1988)أبو ضــــاحي واليون ،   نتروجين في التربةالخصــــوبية من خالل عملية التثبيت لل
ي فخضـــر  أكما تســـتخدم كســـماد عضـــوي   ،وتدخل إلى جانب االســـتخدام البشـــري في صـــناعة عالئق الحيوانات ،منطقة الشـــرق األوســـط

بلغت المسـاحة  .,Okasha and Shaaban)  2007  ( فضـال  عن التأثير الحيوي لها الناتج من نشـاب بكتريا الراوزوبيا  الترو الفقيرة،
كغ/دونم )الجهــاز  527.4نتــاجيــة إبــذور بمعــدل من اللف طن أ( 4947الكلي ) اإلنتــا وبلغ  ،( دونمــا  9382في العراق )المزروعــة 
 .(2012 ،المركزي 

والذي ونعك   وكفاءة اســتخدام الماء العضــوية في صــفات التربة بصــورة عامة من خالل تحســين عالقة التربة والماء والنباتتؤثر المادة  
ن األسـمدة العضـوية المضـافة للتربة إ. من جهة ثانية ف(Chafi and Bensoltan, 2009)  يجابا  في تحسـين حاصـل النبات كما  ونوعا  إ
عن طريق نشـــاب األحياء الدقيقة التي تعمل على تحرير العناصـــر من المواد  ،خطورة على البيئة وتوفر أيضـــا تحرر بطل للمغذيات  أقل

 بما يعزز نمو النبات بصورة أفضل. ،محولة إياها إلى عناصر معدنية جاهزة للنبات ،العضوية
 ،نجاز الكثير من الفعاليات الحيوية للنباتإنزيمات ويسهم في  إذ يحفز وينشط العدود من األ ،صر الغذائية المهمةيعد الفوسفات من العنا

ــام الخاليا  ،ويعمل على زيادة مقاومة النبات للجفاف ــتطالة وانقســ ــفات في خاليا النبات يقلل من إو   ،وزيادة اســ ن التركيز العالي من الفوســ
بما وواكب حاجات  ةتباع الطرائق واآلليات المناســــبة لاضــــافات الســــمادية الفوســــفاتيا. لذا وتوجب (Kandil, 2007)  األســــموزي الجهد  

ــر ــافتم مع مياي الري  ،النبات من هذا العنصـــ ــافة  ،لما توفري هذي الطريقة من إمكانيات عالية للتجهيز ،ومنها إضـــ ــيم اإلضـــ من خالل تقســـ
 األغنامر مخلفات يثتأومما تقدم فقد طبقت دراسـة حقلية لمعرفة   جل ذلكوأل  السـمادية إلى عدة دفعات خالل مراحل نمو النبات المختلفة.
 .الباقالءالعضوية والسماد الفوسفاتي الكيميائي في نمو وحاصل 

 مواد البحث وطرائقه:
محافظة األنبار/العراق، الواقعة على خط عرض  بحد حقول المزارعين في منطقة الصوفية التابعة لقضاء الرمادي  أأجريت دراسة بحثية في  

33.28º  43.21شماال وخط طولº الصنف  الباقالءوالسماد الفوسفاتي في نمو وحاصل   األغنامبهدف معرفة تأثير مخلفات  ، شرقا
  ، ذو ارتفاع عال   ،متأخر النضج وتميز الصنف بأنم رة العامة للبحوث الزراعية/بغداد.من الدائ يتم الحصول على بذور الذي  )القبرصي(
وبثالثة  (RCBDاستخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ) .تحتوي على بذور كبيرة الحجم وعريضة ،ونباتاتم قائمة ،وكثير التفرع
  G0)طن/هكتار( حيث أعطيت الرموز:  5، و 3، و0) ثالثة مستوياتمتحللة( ب األغنامتم إضافة المادة العضوية )مخلفات  .مكررات

مع  السماد الفوسفاتيفي حين أضيف   مع التربة بصورة جيدة، حيث تم خلطها ،( على التوالي، قبل الزراعة للطبقة السطحيةG2و G1و
وذلك بإذابة السماد في حاويات بالستيكية وبالمستويات المستعملة في البحث وإضافتم بالكمية المالئمة لمساحة الوحدة التجريبية   ،مياي الري 

 بشكل بداية مرحلة عقد األزهارعند والثانية  ، ( سم15-10األولى عند بلوغ النباتات ارتفاع ) ،دفعتينعلى ( 2م 2)اللوح( البالغة )
زرعت  (على التوالي. P2 و P1و P0عطيت الرموز ) أ و  هكتار،/Pكغ 75و  50و 0وبثالثة مستويات  P)% 20ي )سوبرفوسفات ثالث

خرى األجورة و السم( بين  25خر واآلخط و السم بين  30( على خطوب داخل األلواح وبمسافة )1 / 10 / 2018بتاريخ ) الباقالءبذور 
خفت إلى نباتين بعد اإلنبات ، و للتربة بالصورة المناسبة، وبواقع ثالث بذور في الجورة الواحدةوذلك بعد إجراء عمليات الحراثة والتنعيم 

األولى بعد اإلنبات والثانية في بداية  ،( على دفعتينهكتار/كغ 44( بواقع )N%46سماد اليوريا ) على صورةأضيف النتروجين  .الكامل
(.  2016( )الفهداوي، هكتار/كغ120( بواقع ) K%43)4SO2Kعلى صورة راعة أضيف عند الز  البوتاسيوممرحلة عقد األزهار، أما 
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(. تم 1جدول السم وجرى قياس بعض صفاتها الفيزيائية والكيميائية ) ( 0-30أخذت عينات من تربة الحقل قبل الزراعة وعلى عمق )
ووما  من الزراعة    60كنسبة مئوية وذلك بأخذ المعدل ألربع أوراق للنبات الواحد بعد مضي حوالي  األوراققياس محتوى الكلوروفيل في 

  / 25/ 3)  ، وفي نهاية التجربة تم أخذ القياسات الحقلية للنمو والحاصل الكلي )القرون( بعد الحصاد فيspad 502باستعمال جهاز 
 األوراق محتوى الكلوروفيل في و الوزن الجاف للمجموع الخضري )غ(، و ت للنبات، عدد التفرعاو ( كما ولي: ارتفاع النبات )سم(، 2019
وقورنت المتوسطات الحسابية وفقا    لت البيانات إحصائيا  (. حل  هكتار/بذرة خضراء )غ(، والحاصل الكلي ) كغ  1000متوسط وزن  و )%(،  
 (.Steel, 1980 and Torrie( كما في )0.05) ( وعند مستوى احتمالL.S.Dفرق معنوي ) أقلالختبار 

 بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة موقع الدراسة. . 1الجدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( بعد التخمر األغنام . بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية للسماد العضوي )مخلفات 2جدول ال

 القيمة  الوحدة   الصفات 

 6.85 ديسي سيمينز/متر ECالتوصيل الكهربائي 

 pH - 6.43س الهيدروجيني األ

 109 كغ/ملغ النيتروجين الجاهز 

 28.46 ملغ/كغ الفسفور الكلي 

 145.38 ملغ/كغ البوتاسيوم  

 197.43 ملغ/كغ الكربون العضوي  

C/N - 16.56 

 :النتائج والمناقشة
 :(ارتفاع النبات )سم
ــوية قد أثرت معنويا  أ  (3)يظهر من الجدول   ــافة المخلفات العضـــــ ــوية  ن إضـــــ ــم( إذ أدت إضـــــــافة المخلفات العضـــــ في ارتفاع النبات )ســـــ

ــتوى ) ــجيل  هكتار/طن5 بالمســـــ ــم( وبتفوق    58.47على قيمة ارتفاع للنبات بلغت )أ ( إلى تســـــ ــافة  معنوي   ســـــ ــتويات اإلضـــــ على بقية مســـــ
ــوية ) ــتويين بلغت )هكتار/طن 3و  0للمخلفات العضـــ ــمن هذون المســـ ــجلت قيم ارتفاع ضـــ ــم  40.94و  36.05(. إذ ســـ . على التوالي ( ســـ

ــا   أظهرتو  ــافة الثالث   النتائج أيضـ ــتوى اإلضـ ــط ارتفاع عند مسـ ــفات إذ وجد أعلى متوسـ ــتويات الفوسـ ــافة مسـ زيادات معنوية ناتجة من إضـ
ــفات  ــتويين )53.02وبقيمة بلغت ) ،هكتار/Pكغ  75للفوســــــــ ــم وبفروق معنوية عن المســــــــ  اللذون أعطيا قيما  هكتار /P( كغ50، و0( ســــــــ

 القياس  الصفة 

 425 غ ك/الطين غ

 455 كغ /الغرين غ

 75 كغ /الرمل غ 

 طينية غرينية نسجة التربة 

 26.4 السعة الحقلية % 

pH 7.5 

( dS.m-1)EC 3.31 

 13.5 كغ /المادة العضوية غ 

CaCO3  124 كغ /غ 

N % 40 

P  ملغp / 5.31 كغ تربة 

K ds.m-1 5.34 
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 ،الجاهز  الفوســـفات. وقد ورجع الدور إلى انخفاض محتوى التربة من  على التوالي( ســـم 46.66و35.77 ) تفاع النبات بلغلمتوســـط ارت
ــام والتمدد الجارية في خاليا النبات ــفات خالل عملية االنقســ ــميد وألهمية الفوســ ــتجابة واضــــحة للتســ من خالل دوري في إعطاء  ،وهناك اســ

بالنســـــبة للتداخل بين العاملين  . أما(Arnek and Mengel, 1982)روري لعمليتي النمو واالنقســـــام التمدد الجيد للجدار الخلوي الـضــــ 
ســم، بينما أعطت   68.33( أعلى معدل ارتفاع معنوي بلغ 2G2Pمعاملة المســتوى الثالث ) أظهرت)المخلفات العضــوية والفوســفات( فقد  

 سم.  30.45معدل ارتفاع للنبات بلغ  أقل( 0G0Pمعاملة المقارنة )
 والفوسفات والتداخل بينهما في ارتفاع النبات )سم(.   األغنامتأثير إضافة مخلفات  3. جدولال

 -1ه.Pالفوسفات كغم  المعامالت 

 المتوسط  P2المستوى الثالث  P1المستوى الثاني    P0المستوى األول   هكتار /طن األغناممخلفات 

G0 30.45 34.6 43.1 36.05 

G1 31.55 43.65 47.64 40.94 

G2 45.33 61.75 68.33 58.47 

  53.02 46.66 35.77 متوسط الفوسفات 

L.S.D  0.05        GxP=3.22                      P=3.22                   G=3.22 

 نبات:  /عدد التفرعات
ــوية في زيادة معدالت عدد التفرعات( تأثير المخلفات  4والحظ من الجدول ) ــافة الثالث للمخلفات أنبات إذ  /العضـــــــــ ــتوى اإلضـــــــــ ثر مســـــــــ

نبات(، مقارنة بالمســـتويين  /فرع  18.15بتســـجيل أعلى معدل لعدد الفروع بلغ )  ،في هـــــــــــــــــذي الصـــفة معنويا   هكتار تأثيرا  /طن  5العضـــوية  
ــوية ــافات المخلفات العضـ (   13.56،9.36للذون أعطيا قيما  في متوســـط عدد الفروع بلغت )وا هكتار/( طن3، و0)  الثاني واألول إلضـ

سفور و وقد ورجع سبب ذلك إلى دور المخلفات العضوية في التجهـــــــــيز الجيد لعناصر البوتاسيوم والنتروجين والف  .على التوالينبات   /فرع
وزيادة عملية التمثيل الضوئي في النبات، مما وؤدي وبعض العناصر الصغرى كالحدود والكبريت والنحاس وغيرهــا ومن ثم تحسين النمو 

كذلك والحظ في الجدول تأثير الفوســفات في عدد الفروع . (Abou Seeda, 1999إلى كســر الســيادة القمية وزيادة التفريع في النبات )
نبات( وبتفوق  /فرع  4015.أعلى معدل في عدد الفروع بلغ ) هكتار/Pكغ  75إذ حقق مســــــــــتوى اإلضــــــــــافة الثالث للفوســــــــــفات  1-. نبات

أما بالنسـبة لمعامالت    .على التوالي(  13.7  ، 11.96نبات بلغا )/معنوي مقارنة بالمسـتوى الثاني واألول اللذون أعطيا معدل عدد الفروع
نبات /فرع  20.99( أعلى قيمة لعدد فروع. نبات بلغت 2x G 2P( فقد حققت معاملة التداخل ضــمن المســتوى الثالث )  PxGالتداخل)

 نبات. /فرع 7.89وبتفوق معنوي بالمقارنة مع معاملة )عدم اإلضافة( التي أحرزت قيمة لهذي الصفة بلغت 
 نبات.  /والفوسفات والتداخل بينهـما في عدد التفرعات  األغنام. تأثير إضافة مخلفات  4دولالج

 هكتار /Pالفوسفات كغ المعامالت 
 المتوسط 

 P2المستوى الثالث  P1المستوى الثاني  P0المستوى األول   هكتار( /طن )  األغناممخلفات 

G0 7.89 8.98 11.21 9.36 

G1 13.22 13.45 14.02 13.56 

G2 14.78 18.69 20.99 18.15 

  15.40 13.70 11.96 متوسط الفوسفات 

L.S.D  0.05 G=1.08                      P =1.08                     GxP=1.88 
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 نبات(:/الوزن الجاف للمجموع الخضري للنبات )غ
 هكتار/( طن3و  5( زيادة قيم الوزن الجاف للنبات بصـــــــورة معنوية الناتجة من إضـــــــافة المســـــــتويين )5جدول )الوتضـــــــن من النتائج في 

بالمقارنة بعدم اإلضــــافة. وأثرت مســــتويات اإلضــــافة للفوســــفات في قيم   على التوالي  49.41%و  75.19%للمخلفات العضــــوية بنســــب 
 هكتار/P( كغ75و  (50  % عند اإلضافة للمستويين49.64و  34.64%الوزن الجاف كذلك إذ ارتفعت قيم الوزن الجاف معنويا  بنسبة 

رنة بعدم اإلضــــــــافة. النتائج المتحققة من إضــــــــافات المادة العضــــــــوية في الوزن الجاف تتفق مع نتائج بالمقا  على التواليمن الفوســــــــفات 
(Gomaa et al., 2010)    ن إضـــافة الســـماد العضـــوي مع أباســـتعمال األســـمدة العضـــوية إذ وجدواAzotobacter + Rodotorula 

أما فيما وتعلق بالزيادة الناتجة  .الباقالءنبات وبفرق معنوي على معاملة المقارنة لنبات /غ 25حققت أعلى متوسـط في الوزن الجاف بلغ 
وذلك لدورُي في زيادة عمليات النقل والتجمع للمادة الجافة  ،من إضـــــــافة مســـــــتويات الفوســـــــفات فقد ترجع إلى تأثير الفوســـــــفات في النبات

ــيخوخة لاوراق ــلمما وؤدي إلى زيادة ف ،وتأخير فترة الشـ ــاحي واليون ،   ي مكونات النبات والحاصـ (. أما تأثير معامالت 1988)أبو ضـ
( أعلى قيمة للوزن الجاف بلغت P2xG2التداخل )المخلفات العضــــوية والفوســــفات( فقد حققت معاملة التداخل ضــــمن المســــتوى الثالث )

قيمة في هـــــذي الصفة   أقل( P0  G0المقارنة )وبتفوق معنوي على جميع معامالت التداخل، في حين سجلت معاملة  نبات/( غ21.34)
 نبات. /( غ 8.41بلغت ) 

 والفوسفات والتداخل بينهـما في الوزن الجاف للمجموع الخضري للنبات .   األغنامتأثير إضافة مخلفات  5. جدول ال

 هكتار /Pاضافة الفوسفات كغ المعامالت 
 المتوسط 

 P2المستوى الثالث  P1المستوى الثاني  P0المستوى األول   طن/هكتار  األغناممخلفات 

G0 8.41 10.08 12.48 10.32  

G1 12.36 16.54 17.36 15.42 

G2 13.45 19.45 21.34 18.08 

   17.06  15.35  11.40 متوسط الفوسفات 

L.S.D  0.05 PxG=1.29                       P=0.74                 G=0.74 

 )%(:  األوراقمحتوى الكلوروفيل في 
( وجود فروقات معنوية في محتوى الكلوروفيل في أوراق النبات ناتجة من إضافات  6جدول )النتائج التحليل اإلحصائي في  أظهرت

أعلى قيمة في محتوى الكلوروفيل بلغت  هكتار/طن 5المخلفات العضوية والفوسفات، فقد سجلت إضافة المخلفات العضوية بالمستوى 
في الصفة    معنويا    هكتار/Pكغ  75اإلضافة للفوسفات  ثر كذلك مستوى  أ . و هكتار/( طن3و  0% وبفروق معنوية عن المستويين )  60.57

اللذون سجلت فيهـما  هكتار/P( كغ50و 0% وبتفوق معنوي على المستويين) 55.27المدروسة إذ أعطى أعلى متوسط حسابي بلغ 
لث لكال المتغيرين  . أما معامالت التداخل فقد حققت معاملة التداخل ضمن المستوى الثاعلى التوالي%( 50.27و   44.48%القيمتان )

(P2 G2 أعلى متوسط بلغ )65.78( وبتفوق معنوي على جميع التدخالت باستثناء معاملة التداخل %P1xG2 التي لم يسجل بينهـا )
والناتجة عن إضافات  األوراقوقد ورجع السبب في الزيادات المتحققة في محتوى الكلوروفيل في ي. وبين المعاملة السابقة فروق معنو 

سفات إلى دور الفوسفات في تنشيط عدد كبير من اإلنزيمات ومنهـا المسؤولة عن بناء الكلوروفيل إذ إن نقصم وؤدي إلى تهـدم الفو 
ن زيادة اإلضافة في  أالذون وجدوا   (Jun et al., 2010)( واتفقت هـذي النتائج مع نتائج 1988البالستيدات )أبو ضاحي واليون ، 

 في محتوى الكلوروفيل ألوراق النبات. معنوية   حققت زيادة  قد مستويات الفوسفات 
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 من الكلوروفيل كنسبة مئوية )%(.  األوراقوالفوسفات والتداخل بينهـما في محتوى   األغنام.  تأثير إضافة مخلفات 6دول الج

 هكتار /Pالفوسفات كغ المعامالت 

 المتوسط  P2المستوى الثالث  P1المستوى الثاني  P0المستوى األول     طن/هكتار األغناممخلفات 

G0 30.45 35.87 44.37 36.89 

G1 47.65 54.36 55.68 52.56 

G2 55.34 60.59 65.78 60.57 

  55.27 50.27 44.48 متوسط الفوسفات 

L.S.D  0.05        PxG=3.66                P=2.11               G=2.11 

 بذرة خضراء )غ( :  1000متوسط وزن 
حبة )غ( ناتجة من إضـــافات المخلفات العضـــوية والفوســـفات فقد   1000( فروق معنوية في متوســـط وزن  7جدول )الالنتائج في  أظهرت

غ( وبتفوق    2034.97) ( إلى تســــــــجيل أعلى قيمة في الوزن بلغتهكتار/طن5 أدت إضــــــــافة المخلفات العضــــــــوية بالمســــــــتوى الثالث )
ــذون المسـتويين ) هكتار/( طن3و  0معنوي على بقية مسـتويات اإلضـافة )  ( غ 1875.64و   1529.14إذ بلغ متوسـط الوزن عند هـــــــــــــ

 75في زيادة معدالت وزن الحبوو إذ حققت إضــــــــافتم بالمســــــــتوى الثالث   ا  يجابيإ ا  . وكان للســــــــماد الفوســــــــفاتي أيضــــــــا تأثير على التوالي
في حين كـان متوســــــــــــــطـا الوزنين  ،( غ1920.57على بقيـة مســــــــــــــتويـات اإلضـــــــــــــــافـة إذ أعطى معـدل وزن ) معنويـة   يـادة  ز  هكتـار/Pكغ
ــذا قد ورجع إلى دور الفوسفات في التأثير على على التوالي هكتار/P( كغ50و  0( غ عند المستويين ) 1787.62و  1731.56) . وهــــــــ

 ،وكفاءة كل من اســــتخدام الماء ،منهــــــــــــــــــا رفع معدل عملية التمثيل الضــــوئي ومحتوى الكلوروفيل في النبات ،عدة عمليات بداخل النبات
، فضـال  عن زيادة المسـاحة الورقية والتقليل من معدالت األوراقوتأخير الشـيخوخة في    ،والتجمع للمواد  ،ومعدل النقل ،وفتن وغلق الثغور

(. أثرت كذلك Jun et al., 2010( و) 1988ادة النمو والحاصـــــل )أبو ضـــــاحي واليون ، يجابية في زيإالتبخر، مما ونعك  بصـــــورة 
أعلى متوســـــــط وزن  هكتار(/Pكغ  75مخلفات عضـــــــوية  هكتار/.طن 5إذ أعطت المعاملة )  ،في الصـــــــفة المدروســـــــة التداخالت معنويا  
 ( غ. وتدرجت بقية التدخالت بينهـا. 1465متوسط وزن بلغ ) أقل( غ في حين سجلت معاملة المقارنة 2115معنوي بلغ )

 بذرة خضراء )غ(.   1000والفوسفات والتداخل بينهـما في متوسط وزن   األغنام. تأثير إضافة مخلفات 7جدول ال

 هكتار /Pالفوسفات كغ المعامالت 

 المتوسط  P2المستوى الثالث  P1المستوى الثاني  P0المستوى األول   طن/هكتار  األغناممخلفات 

G0 1465.0 1481.17 1641.27 1529.14 

G1 1773.53 1847.93 2005.45 1875.64 

G2 1956.13 2033.77 2115.0 2034.97 

  1920.57 1787.6 1731.56 متوسط الفوسفات 

L.S.D  0.05 PxG=125.08               P=72.21                 G=72.21 

 : هكتار/الحاصل الكلي كغ
( 3313.50بإضـافة المخلفات العضـوية إذ ارتفعت ألعلى متوسـط معنوي للحاصـل ) ( إلى تأثر هــــــــــــــــذي الصـفة معنويا  8جدول )اليشـير 
(  2046.94و 1773.77) بلغتا  أقلمعدالت هكتار /( طن3و 0وأعطى المســتويان  )   هكتار/طن  5مســتوى اإلضــافة  عند  هكتار/كغ
. وقد ورجع سبب الزيادة إلى دور المخلفات العضوية في التجهيز واإلمداد الجيد بالمغذيات للنبات والذي يظهــــــــــر على التوالي هكتار/كغ

ن أ وتتفق هــــــذي النتائج مع نتائج عدد كبير من الباحثين الذون وجدوا    (7)و (6)و  (5)و  4))و  (3في صفات النمو للمحصول، الجداول )
ــر ــا  العناصـــ ــوية حققت زيادات معنوية في امتصـــ ــافة المخلفات العضـــ ــفات النمو ،إضـــ ــيل البقولية كالبازالء  ،وصـــ ــل للمحاصـــ والحاصـــ

د الفوســـفاتي فروق معنوية مســـتويات الســـما أظهرتو   (Shaaban and Okasha, 2007; EL-Desuki et al., 2010).الباقالءو 
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ــافة   ــتوى اإلضـ ــل كلي عند مسـ ــى معدل حاصـ ــفة بلغت أقصـ ــاوي ) هكتار/Pغك  75في هذي الصـ بفروق  (هكتار/كغ  2934.39والذي يسـ
وقد ورجع سـبب ذلك إلى كفاءة طريقة اإلضـافة مع مياي الري في إمداد النبات بكميات مناسـبة من  ،معنوية على بقية مسـتويات اإلضـافة

الفوسفات المضاف خاللها لما للفوسفات من تأثير في صفات النمو )الجداول السابقة( والذي انعـك  أيضا على الحاصل الكلي. واتفقت 
 هكتار/طن  5(. هناك فروق معنوية لوحظت كذلك بين التداخالت إذ حققت التداخالت )et al Kaviani (2004 ,.هـــــــــــــــــــذي النتائج مع

على هكتار /( كغ3666.8)  ،(3891.3( أعلى متوسطات في هـذي الصفة بلغت )هكتار/Pكغ  50 تارهك/طن  5( و)هكتار/Pكغ  75 
 وبتفوق معنوي على جميع التداخالت المدروسة.  التوالي

( والفوسـفاتي في تحسـين حالة النمو النباتي وزيادة الحاصـل األغنام)مخلفات   وتضـن من نتائج هذي الدراسـة دور كل من السـماد العضـوي 
ــمدة وزيادة  ــتخدام األسـ ــاميتها وموازنة حالة التهوية فيها ورفع كفاءة اسـ ــين تركيب التربة ورفع مسـ ــوي يعمل على تحسـ ــماد العضـ إذ أن السـ

ــفل والذي من خاللمُ  ممكن الكمية الجاهزة من الماء والعناصـــــــــر المعدنية للنبات عن طريق تعدول دوناميكية حركة ا لماء لاعلى واألســـــــ
ــفات المضــــاف مع مياي الري وذلك عن طريق أخذ النبات للعنصــــر المحمول مع  ــبة لنموي من الفوســ للنبات الحصــــول على الكمية المناســ

الطريقة عن طريق عمليتي  المياي بصـورة مباشـرة من منطقة انتشـار الجذور وبالتالي التقليل من الكمية المفقودة من السـماد المضـاف بهذي
 الغسل والتثبيت الجارية في التربة. 

 (. هكتار/والفوسفات والتداخل بينهما في متوسط الحاصل الكلي للقرون )كغ  األغنامتأثير إضافة مخلفات  .8 جدولال

 هكتار /Pالفوسفات كغ المعامالت 

 المتوسط  P2المستوى الثالث  P1المستوى الثاني  P0المستوى األول  طن/هكتار  األغناممخلفات 

G0 1045.3 1903.6 2372.3 1773.77 

G1 1337.7 2263.7 2539.3 2046.94 

G2 2382.3 3666.8 3891.3 3313.50 

  2934.39 2611.38 1588.44 متوسط الفوسفات 

L.S.D  0.05     PxG=275.45                   P=159.32              G=159.32  

 :االستنتاجات
وعدد التفرعات والوزن الجاف  ،والسماد الفوسفاتي بشكل معنوي في كل من صفة ارتفاع النبات األغنامثر إضافة كل من مخلفات أ -1

 كتار.والحاصل الكلي كغ/هـ ،بذرة خضراء 1000ومتوسط وزن  ،األوراقومحتوى الكلوروفيل في   ،للمجموع الخضري للنبات
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Abstract 

The research was carried out at farmer’s field in AL-Sofia area of Ramadi, Anbar 

province, Iraq, which located on the right bank of the Euphrates river during 

winter season 2018 to study the effect of sheep dung and phosphate fertilizer on 

the growth and yield of faba bean cultivar (Cyprus).  Fermented sheep dung was 

added as a source of organic matter and at three levels (0, 3 and 5 ton/ha.  As well 

as three levels of phosphate fertilizer (0, 50 and 75) kg P according to a factorial 

experiment, arranged in Randomized Complete Block Design (RCBD) with three 

replicates. The results showed significant differences between the levels of 

organic sheep dungs, and the addition of 5 ton/ha gave significantly the highest 

values of all studied traits: plant height, number of branches, dry weight, 

chlorophyll content in leaves, average weight of 1000 seeds and seed yield  

compared to the non-addition, which gave the lowest rates for the studied traits.  

While in terms of phosphor addition, the results showed significant differences 

between the levels of addition of phosphor on all growth and yield characteristics, 

and the addition of 75 kg P/ha gave the highest rates of plant height, number of 

branches, dry weight, chlorophyll content in leaves, average weight of 1000 seeds  

and seed yield, compared to non-addition. In terms of interaction, the treatments 

(5 ton/ha and 75 kg P/ha) and (5 ton/ha and 50 kg P/ha) were significant over all 

interactions in most of the studied traits. 
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