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تأثير إضافة مستويات مختمفة من التسميد الفوسفوري وسماد البيوغاز في بعض 
نتاجيةو  خواص التربة الخصوبية  الفول السوداني ا 

  (2)وهيثم عيد (2)ومحمد مّيوس (2)ونسرين بدور (2)ورزان قرفول (1*)وعالء خموف (1)لينا ميدع

  ، سورية.دمشق، الييئة العاممة لمبحوث العممية الزراعية ،إدارة بحوث الموارد الطبيعية(. 1)
 ، دمشق، سورية. الييئة العاممة لمبحوث العممية الزراعية ،مركز بحوث طرطوس(. 2)

  .(alaakhallouf@gmail.com: البريد االلكتروني .لممراسمة : م. عالء خموف)*

 03/08/2019تاريخ القبول:   14/06/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
سائل( مع مستويات مختمفة البيوغاز البيدف دراسة تأثير مستويات مختمفة من التسميد العضوي )سماد 

 %اآلزوت الكمي ،OM لممادة العضوية %) من التسميد الفوسفوري في بعض خواص التربة الخصوبية
N total،  الفوسفور المتاحP av،  البوتاسيوم المتاحK av)، لمفول السوداني نتاييةوبعض المؤشرات اإل، 

نتاييةو  ،الميموع الخضري إنتاييةصنف ساحل ) نفذت تيربة حقمية في محطة  القرون الخضراء(. ا 
الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية خالل  فيث طرطوس التابعة لمركز بحو  بحوث المياه والريل زاىد

ل  8-6-4-0مستويات من سماد البيوغاز السائل ) 4معاممة:  12 باستخدام 2016و 2015موسمي 
توصية من ال% 100و ،% من التوصية السمادية66.7ومستويين من التسميد الفوسفوري ) ،(2سماد/م

بينت نتائج التيربة أن إضافة سماد و بثالثة مكررات وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة. سمادية( ال
% من التوصية السمادية( قد أدت إلى 100+ 2ل سماد بيوغاز/ م 8) P2G3البيوغاز وفق المعاممة 

متاح والفوسفور ال ،%(0.1933واآلزوت الكمي ) ،%(2.772) زيادة معنوية في كل من المادة العضوية
ل سماد  G3 (8بيوغاز وفق المعاممة الفي حين حققت إضافة سماد  ،مغ/كغ تربة( 13.667)

مغ/كغ تربة(. أما بالنسبة لممؤشرات  313.7لوحده زيادة معنوية في كمية البوتاسيوم المتاح ) (2بيوغاز/م
القرون  إنتاييةالميموع الخضري وفي  إنتاييةزيادة معنوية في  P2G3فقد حققت المعاممة  نتاييةاإل

 ،سماديةالتوصية من ال% 100بالشاىد و طن/ىكتار( عمى التوالي مقارنةً  11.1 ،65.47الخضراء )
% من التوصية السمادية( 66.7+ 2ل سماد بيوغاز/م 8) P1G3وكانت الفروق ظاىرية مع المعاممة 

 8سوبر فوسفات عند استخدام السماد من كغ  100وبالتالي يمكن التوصية بيذه اإلضافة وتوفير حتى 
 مع السماد المعدني الفوسفوري.  2ل سماد بيوغاز/ م

الصفات  ،فول سوداني ،بيوغازالسماد  ،خواص خصوبية ،تسميد فوسفوري الكممات المفتاحية:
 . نتاييةاإل

 :المقدمة
( حيث يؤدي Mahakavi et al., 2014ويأتي تموث التربة في مقدمتيا ) ،وث من أىم المشاكل التي توايو العالم اليوميعد التم  

الكربون العضوي  كميةتناقص  إضافة إلى ،نتاييتياإائية إلى تمم ح التربة وتدىور ياالستخدام المكثف وغير المتوازن لؤلسمدة الكيم
 ،اآلزوتية  األسمدةتموث المسطحات المائية ب كما تسبب ،Rhizosphere في منطقة اليذور نتيية النخفاض المياميع الميكروبية
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ائية يالكيم  األسمدةضافة إلى أن أسعار باإل )  (Rahman et al., 2008االنسان والحيوان كل من األمر الذي يؤثر سمبًا عمى صحة
 Hukkeri etتكمفتيا )من المزارعين أصبحوا غير قادرين عمى تحمل  small holders في تزايد مستمر لدرية أن صغار المالكين

al., 1977.)  إن إضافة المخمفات الحيوانية بشكل مباشر لمتربة دون أي عممية إدارة أو تخمير تعتبر من المصادر المموثة الرئيسة
الناتج عن التخمر الالىوائي لممخمفات  Biogas slurryولذلك يعد سماد البيوغاز ( Balsari et al., 2005الزراعية ) لؤلراضي

سماد البيوغاز من لإضافة لممحتوى المرتفع  ،ة السيئةيالحيوانية من الطرائق األقل كمفة لتدوير ىذه المخمفات والتخمص من آثارىا البيئ
 ,.Mosquera et al)من تدىورىا.  سفور وبقية العناصر الكبرى والصغرى الضرورية لمحفاظ عمى خصوبة التربة والحد  و اآلزوت والف

باإلضافة إلى مركبات ذات وزن  ،ما تكون أحماض أمينية يحتوي سماد البيوغاز عمى مركبات عضوية آزوتية وغالباً  كذلكو  ،(2000
يزيئي منخفض ومنيا بعض اليرمونات واألحماض الييومية والفيتامينات وغيرىا. وقد أثبتت العديد من الدراسات احتوائو عمى تراكيز 

 ,Gupta).واحتوائو عمى الكالسيوم والمغنيزيوم والكبريت ،ديد والبورون والزنك والنحاسمحدودة من العناصر الصغرى ومنيا الح
وتحسين  ،أنو يسيم في زيادة قدرة التربة عمى االحتفاظ بالماء تبينكما  ،( وىي عناصر بالغة األىمية في نمو وتطور النبات2007

وويد أيضًا أن  ،مما يساعد عمى تحفيز نمو اليذور بشكل أسرع ،واحتوائو عمى مواد محفزة ومنشطة لمنمو ،خواص التربة اليوائية
(. وقد أثبت العديد من الباحثين أن استخدام مخمفات عممية (Liu et al., 2008 من انتشار ونمو االعشاب الضارة تحد  ضافتو قد إ

المحاصيل وخاصة  إنتاييةأدى إلى زيادة في  )سماد البيوغاز( كسماد عضوي التخمير الالىوائي لممخمفات العضوية الحيوانية
 ،ائيةيإضافة إلى تحسن واضح في الخصائص النوعية كالشكل والحيم مقارنة بمحاصيل خضار مسمدة بأسمدة كيم ،محاصيل الخضار

حيث  (.Krishna, 2001) النترات لممياه اليوفيةائية وبالتالي خفض مشاكل التموث ورشح يكما أنو خفض من الحاية لؤلسمدة الكيم
والعناصر الغذائية في  ،الفول السوداني إنتايية( سماد البيوغاز السائل ودرس تأثيره في كل من Zheng et al., 2015استخدم )

والنشاط الميكروبي في التربة. وأظيرت النتائج  ،C storageومخزون التربة من الكربون العضوي  ،بوتاسيوم( ،فوسفور ،)آزوت التربة
في حين درس مع زيادة واضحة بالنشاط المكيروبي.  ،والفوسفور المتاح والكمي ،واآلزوت الكمي ،زيادة معنوية بكل من عدد القرون

Shankarappa et al., (2012) نتاييةسفور في نمو و و تأثير سماد البيوغاز الغني بالف  Sunflowerعباد الشمس  تنبا ا 
(Helianthus annuus).، 75قد أدت إلى فروق معنوية في طول النبات مقارنة  السمادية % من التوصية100ن إضافة أ والحظ %

ائي ودرس تأثيره في يسماد البيوغاز كبديل عن السماد الكيم Jeptoo et al., (2013)أضاف  وكذلكالتوصية السمادية.  ن% م25و
نتاينمو و  نتاييتو حوالي ا  ضافتو أدت إلى زيادة عدد أوراق النبات وطولو و إ( والحظ أن Daucus carota) Carrotنبات اليزر  يةا 
نت رومية وآخرون حيث بي   ،كما تمت العديد من الدراسات في سورية عمى سماد البيوغاز وعمى محاصيل مختمفة .كتارطن/ى 7.8

سفور والبوتاسيوم مع زيادة معنوية في و قد أدى إلى زيادة معنوية في محتوى الترب من اآلزوت والف بيوغازال( أن استخدام سماد 2011)
( تأثير مستويات 2017ودرست ميدع وآخرون ) .وبشكل تدرييي مع زيادة تركيز سماد البيوغاز (Zea mays( الصفراء الذرة إنتايية

نو عند إضافة سماد بيوغاز أ وامحصول الذرة الصفراء وخصائص التربة. وويد إنتاييةمختمفة من السماد اآلزوتي وسماد البيوغاز في 
النبات مع زيادة في نسبة المادة  إنتاييةأدت إلى زيادة معنوية في قد زوتي اآلسماد ال من كتاركغ/ى 24مع  2ل/م 10بتركيز 
يمعب الفوسفور عمى الرغم من  بيوغاز.السفور والبوتاسيوم المتاحين في يميع المعامالت المسمدة بسماد و الف ،اآلزوت الكمي ،العضوية

وىو مركب الطاقة  ATPنو يدخل في تركيب أكما  ،في العمميات واالستقالبية اً كبير  اً كميتو القميمة في خمية النبات إال أن لو دور 
 and (Marschnerالضروري المتصاص العناصر الغذائية واصطناع الكثير من المركبات العضوية وفي مقدمتيا النشاء

2012)  Marschner, ىتمام بالبحث عن مصادر غذائية غنية بالبروتين والزيت وغيرىا ازداد نتيية التزايد المتسارع لعدد السكان اال
 ولوحظ أن محصول الفول السوداني من أىم المحاصيل التي يمكن اعتبارىا كبديل عن القطن ،نسانلصحة اإلية من المركبات الضرور 

المحصول الرابع عمى العالم من حيث محتواه من الزيت والثالث عالميًا من بأنو  ( ويصنف2006 ،)مباركة وآخرون كمصدٍر لمزيت
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% 20و ،% بروتين30-25و ،%50-40حيت تتراوح نسبة الزيت فيو ( Lusas, 1979) حيث محتواه من البروتين النباتي
ويتصف بأنو  ،وتحتوي بذور الفول السوداني عمى معظم األحماض األمينية الضرورية ((Fageria, 1997% ألياف 5و ،كربوىيدرات

اعتباره مصدر يمكن  وبالتالي ،ن الحيوانياألمر الذي ييعمو قريبًا من البروتي ،ذو قيمة غذائية عالية  نتيية ويود الميستين والتربتوفان
 2015ووفقًا لمميموعة االحصائية في وزارة الزراعة لمعام  ،في سورية(. و 7991 ،رقية Ajay, 2006 ;) خاصة لؤلطفال ميم وغذائي 

 ،اً طن 15399وبإنتاج  اً ىكتار  5510( فقد بمغت مساحة األراضي المزروعة بالفول السوداني 2015 ،)وزارة الزراعة واالصالح الزراعي
. إن الدراسات عن تأثير المتكامل لمتسميد الفوسفوري وسماد البيوغاز عمى محصول الفول اً كغ/ىكتار  2795في حين بمغت الغمة 

 ولذلك ييدف البحث إلى دراسة التأثير المتكامل إلضافات مختمفة ومتدرية من السماد الفوسفوري مع ،السوداني قميمة عالميًا ومحمياً 
 لمحصول الفول السوداني وفي بعض خصائص التربة الخصوبية.  نتاييةسماد البيوغاز في كل من بعض المؤشرات اإل

 مواد البحث وطرائقه: 
 الموقع و المناخ: -1

كم عند تقاطع  25والواقعة ينوب مدينة طرطوس بنحو  ،التابعة لمركز بحوث طرطوس بحوث المياه والري محطة زاىدنفذ البحث في 
م. يتصف مناخ ىذه المنطقة بأنو  13وترتفع عن سطح البحر  ،شماالً  34⁰ 41”33‘شرقًا ودائرة عرض   ”37 ’00 :36خط طول
وشباط.   ،وكانون الثاني ،تيطل معظميا في أشير كانون األول ،ممم 1000-800حيث تتراوح كمية اليول المطري بين  ،متوسطي

وتنخفض في شير كانون الثاني  ،% في شير تموز92وأعمى معدل لمرطوبة النسبية  ،⁰م 20.4في حين أن معدل الحرارة السنوي  
 (.2016 ،عام( ) الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية 16) بيانات محطة زاىد الغربية لمدة  %.22إلى 
 :توصيف تربة الموقع -2

ومن كل قطعة تيريبية بعد  ،من مواقع مختمفة من الحقل قبل البدء بالزراعة م 0.5 -0.25و ،0.25-0 عينات تربة من العمقأخذت 
التالية: التحميل الميكانيكي:  والكيميائية ،ممم، وأيريت التحاليل الفيزيائية 2مررت من منخل قطر فتحاتو و ، مزيت ييدًا لميانستيا قمعال
pH-meter ((Peech et al., 1965 ،) يياز بواسطة:  pHدرية حموضة التربةوقدرت  ،(Gupta, 2000) طريقة الييدرومترب
كربونات و  ،((Rhoades, 1990مستخمص العيينة المشبعة ي في يياز التوصيل الكيربائبواسطة  :ECeالناقمية الكيربائية و 

م يياز ااستخدب وتمت القراءة Olsen: باستخدام طريقة احالفوسفور المتو  ،(Jackson, 1958) باستخدام الكالسيميتر الكمية: الكالسيوم
  يياز كمداىل بواسطة :اآلزوت الكميو  ،نانو متر 660عمى طول الموية  (Spectrophotometer)المطياف الضوئي 

Kjeldahl(Mulvaney and Bremner, 1982)،  باستخدام احالبوتاسيوم المتر وق د .: بطريقة األكسدة الرطبةالمادة العضويةو :
متعادلة تقريبًا كما يوضحيا اليدول  ،ويمكن أن توصف تربة التيربة بأنيا تربة ذات نسيج طيني(. Jackson, 1958) يياز الميب

في حين أنيا  ،غني ة باآلزوت الكميو  ،متوسطة المحتوى من المادة العضويةو  ،خالية تقريبًا من كربونات الكالسيوم ،غير مالحة ،(1)
 فقيرة بكل من الفوسفور والبوتاسيوم المتاحين.
 . خصائص انتربت انفيسيائيت وانكيميائيت نموقع انتجربت1انجذول 

 pH العمق
ECe 

dS/m 

 % مغ/كغ %

CaCO3 
مادة 

 عضوية
 آزوت كلي

بوجاسيوم 

 محاح

فوسفور 

 محاح
 طيه سلث رمل

 52 28 20 7.81 102.5 0.0885 1.56 آثار 0.54 7.4 0-25

 46 30 24 4.46 100.8 0.0385 1.44 آثار 0.55 7.8 25-50

 :المخمر و تحضير السماد -3
من خالل  ،الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعيةفي  تخمير في محطة بحوث زاىد الشرقيةتم تحضير سماد البيوغاز باستخدام وحدة ال

. أخذت عينة مركبة من سماد البيوغاز اً يوم 45( تركت بالمخمر لمدة 50/50تخمير مخمفات حيوانية بقرية بعد خمطيا بالماء بنسبة )
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 الضوئي المطياف يياز في الكمي والفوسفور الكمي اآلزوت رقد   ثم الرطبة بالطريقة العينات ىضم تم وتمت عمييا التحاليل التالية:
Rubaek et al., 1996)  بالترميد الفقد بطريقة العضوية المادة وقدرت ،الميب مطياف بييازالكمي  البوتاسيوم ر( وقد (Jackson, 

ويمكن توصيف السماد الناتج  .ECر يواستخدم يياز الناقمية الكيربائية في تقدpH-meter  ورقم الحموضة باستخدام يياز ،(1958
ويوضح اليدول  ،سفور والبوتاسيومو غني بكل من المادة العضوية واآلزوت الكمي والف ،غير مالح ،بأنو متعادل مائل لمحموضة قميالً 

 .السائل ( توصيف سماد البيوغاز2)
 . توصيف سماد انبيوغاز2انجذول 

pH 
EC 

dS/m 

% 

C/N 
 فوسفور كلي بوجاسيوم كلي 

 آزوت

 كلي 
 مادة عضوية

كربون 

 عضوي

 رطوبة 

7.41 0.46 0.24 0.89 1.6 70.15 40.68 90.23 25.42 

 :تحضير التربة و الزراعة -4
)يحتوي كل واحد منيا أعقبيا تنعيم التربة وتسويتيا إلى ثالثة قطاعات  ،م 0.25أعدت األرض بحراثتيا بالمحراث القالب لعمق نحو 

 .2م 10 التيريبية قطعةمساحة الو  ،م 1وأخرى في حين كانت المسافة بين كل قطعة تيريبية  ،م 1( المسافة بينيا قطعة تيريبية 12
خطوط  3عمى خطوط ). خططت التيربة 2016-2015زرعت التيربة بمحصول الفول السوداني من الصنف /ساحل/ عمى موسمين 

 40بحيث احتوت كل قطعة تيريبية عمى  ،م 0.4والمسافة الفاصمة بين النبات واآلخر  ،م( 0.7في كل قطعة تيريبية بمسافة فاصمة 
كغ/ىـ سماد سمفات البوتاسيوم  50يوم و أضيف  15نبات. تم نثر سماد السوبر فوسفات وفق المعامالت قبل زراعة البذور بحوالي 

تين أوليا % عمى دفع33سماد نترات األمونيوم  كتاركغ/ى 140 في حين اضيف ،وفق التوصية السمادية واعتمادًا عمى تحميل التربة
 يوم من الزراعة وفق معامالت التيربة.  45عند الزراعة والثانية عند العزيق األول. وتمت إضافة سماد البيوغاز بعد 

 المعامالت وتصميم التجربة: -5
وبثالثة مكررات   Randomized Complete Block Design (R.C.B.D)ُنفذت التيربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة 

  :واثنتا عشر معاممة
-  :Cشاىد بدون إضافة. 
- :P1 (كغ سوبر فوسفات /ىكتار 200السمادية )% من التوصية 66.7تسميد فوسفوري. 
- P2 (كغ سوبر فوسفات /ىكتار300السمادية ) % من التوصية100: تسميد فوسفوري.  
- :P1G1 4 من التوصية السمادية66.7+  2ل سماد بيوغاز/ م %.  
- :P2G1 4  من التوصية السمادية100+  2بيوغاز/ مل سماد %. 
- :P1G2 6 من التوصية السمادية66.7 +2ل سماد بيوغاز/ م %.  
- :P2G2 6 من التوصية السمادية100+ 2ل سماد بيوغاز/ م %. 
- :P1G3 8 من التوصية السمادية66.7+ 2ل سماد بيوغاز/ م %.  
- :P2G3 8 من التوصية السمادية100+ 2ل سماد بيوغاز/ م %. 
- G1  :4 2ل سماد بيوغاز/ م  
- :G2 6 2ل سماد بيوغاز/ م 
- :G3 8 2ل سماد بيوغاز/ م 

 Genstat V12عمى برنامج باستخدام% 5عند مستوى ثقة  L.S.Dاستخدم في تحديد الفروق بين المتوسطات اختبار أقل فرق معنوي 
. 
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 التحاليل واالختبارات:  -6
)مادة  الكمية من الميموع الخضري نتاييةاإلو  ،الكمية من القرون الخضراء نتاييةأخدت القراءات المورفولويية وفق ما يمي: اإل

محتوى التربة من البوتاسيوم و  ،% لآلزوت الكمي ،خضراء(. أما بالنسبة لمتربة فقد درست خصائص التربة: % لممادة العضوية
  .والفوسفور المتاحين
 النتائج والمناقشة: 

 أواًل: تأثير كل من التسميد الفوسفوري وسماد البيوغاز في خواص التربة الخصوبية:
 : OMنسبة المادة العضوية -1

أظيرت النتائج أن إضافة سماد البيوغاز بكل مستوياتو أدت إلى زيادة معنوية في نسبة المادة العضوية في التربة بعد قمع  
وبقية  C%( التي تفوقت معنويًا مقارنة بالشاىد 2.772) P2G3وظيرت النسبة األعمى في المعاممة  ،(3اليدول ،1المحصول)الشكل 

وبفروق  G2(2.613%)وتالىما المعاممة  ،حيث كانت الفروق فيما بينيما ظاىرية %G3 (2.733)المعامالت ما عدا المعاممة 
ولكنيا كانت بفروق معنوية عن  P2G1و ،P1G3و P1G2ولم تظير فروق ما بين المعامالت  ،معنوية عن بقية المعامالت والشاىد

. وقد يعود السبب في زيادة نسبة المادة أخيرًا مع عدم ويود فروق فيما بينيا P2، P1،Cبقية المعامالت. وحم ت المعامالت الباقية 
 2ل سماد/م 8خصوصًا عند إضافة المستوى األعمى من السماد العضوية إلى المحتوى المرتفع من المادة العضوية في السماد و 

Khan, 2015) Debebe, 2013 Nasir, 2010; (. 
 

 
 2016و 2015خالل انموسميه  . تأثير انمعامالث انمختهفت في وسبت انمادة انعضويت)%(1انشكم 

 :N totalالنسبة المئوية لآلزوت الكمي  -2

( أدى (P1G3,P2G3وبكال مستوي التسميد الفوسفوري  2ل سماد/ م 8بيوغاز عند المستوى البينت نتائج التيربة أن إضافة سماد 
في حين تالىا  ،إلى زيادة معنوية في نسبة اآلزوت الكمي مقارنة بالشاىد وبقية المعامالت في حين لم تظير فروق فيما بينيما

% عمى التوالي وبفروق  0.1323 ،0.1513، 0.1733حيث حققت  P2G2والمعاممة G3،  G2معامالت التسميد بسماد بيوغاز 
ولكن كانت بفروق معنوية عن بقية فيما بينيا P2G1، P1G2معنوية فيما بينيا ومع الشاىد. ولم يظير ويود فروق ما بين المعامالت 
. وقد الذي حل أخيراً معنوية عن الشاىد وبفروق  P1،P2  المعامالت والشاىد. في حين ياءت معامالت التسميد الفوسفوري لوحده

يعود سبب ارتفاع نسبة اآلزوت الكمي في التربة بعد قمع المحصول من التربة إلى المحتوى العالي من اآلزوت الكمي في سماد البيوغاز 
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 ,Jeptoo et al., 2013;  Alemneh))السائل عمى الرغم من أن الفول السوداني من المحاصيل المستنزفة لآلزوت بشكل كبير 
2011 ; ; More, 1994; Dhussa et al., 1985). 

 
 2016و 2015خالل انموسميه  . تأثير انمعامالث انمختهفت في وسبت اآلزوث انكهي )%(2انشكم 

 :P avالفوسفور المتاح  -3

 ،كمما زاد تركيز الفوسفور المتاح في محمول التربة ( أن و كمما زاد مستوى التسميد الفوسفوري ومستوى سماد البيوغاز3يبين الشكل )
مغ/كغ فوسفور متاح. وفي معامالت التسميد  13.667معنويًا عمى بقية المعامالت والشاىد وحققت  P2G3حيث تفوقت المعاممة 

وبفروق  P1، P2 لمعاممتينالفوسفوري لوحده تبين كذلك أن زيادة مستوى الفوسفور أدى إلى زيادة في كمية الفوسفور المتاح كما في ا
. وكذلك من الواضح أن زيادة مستوى سماد البيوغاز السائل أدى إلى زيادة كمية Cمعنوية عند مقارنتيما ببعضيما ومع الشاىد 

وفي معامالت  ،عمى التوالي وبفروق معنوية فيما بينيا والشاىدG3،  G2، G1وىذا ما يظير عند تطبيق المعامالت  ،الفوسفور المتاح
التسميد المشترك لوحظ أنو كمما ازداد مستوى التسميد الفوسفوري ومستوى سماد البيوغاز زادت كمية الفوسفور المتاح في محمول التربة 

وقد يفسر الزيادة المعنوية في تركيز كانت الفروق فيما بينيا ظاىرية  P1G3، P1G2وبفروق معنوية فيما بينيا ماعدا المعامالت 
ونتيية لزيادة النشاط الحيوي لممياميع  ،وسفور المتاح إلى المحتوى العالي من الفوسفور المتاح في سماد البيوغاز من ييةالف

والتي بدورىا تعمل عمى افراز أحماض عضوية قادرة عمى إذابة الفوسفور في كل من السماد والتربة من يية  ،الميكروبية في التربة
 (.Dhussa et al,1985   ;2007،ي وآخرونالزعب;  Debebe,2013أخرى )

 : K avالبوتاسيوم المتاح  -4
لوحده قد أدى إلى زيادة معنوية في كمية البوتاسيوم  G3 ( أن إضافة سماد البيوغاز السائل عند المستوى الثالث4يالحظ من الشكل )
( 275.3 ،267.0والتي حققت )P1G3، P2G3مغ/كغ( مقارنة بالشاىد وبفروق ظاىرية عن المعامالت  313.7المتاح في التربة )

في حين كانت الفروق ظاىرية ما بين بقية المعامالت فيما بينيا ومع الشاىد. وعند إضافة سماد البيوغاز السائل لوحده  ،عمى التوالي
الواضحة في تركيز زاد محتوى التربة من البوتاسيوم المتاح بزيادة مستوى إضافة السماد العضوي. وقد تعود سبب ىذه الزيادة 

لى النشاط الحيوي المتزايد  البوتاسيوم المتاح في التربة بعد قمع المحصول إلى محتوى سماد البيوغاز المرتفع من البوتاسيوم المتاح وا 
غاز ( أنو عند التسميد بسماد البيو 2011بفعل توفر مصادر الكربون المويود في سماد البيوغاز بوفرة . وقد بينت رومية وآخرون ) 

إضافة سماد بيوغاز  أن Muhammad, (2011)وكذلك أوضح  ،مقارنة بالشاىد NPKأدى إلى زيادة معنوية بالعناصر الغذائية 
 سائل مع سماد معدني وفق التوصية السمادية أدى إلى زيادة معنوية في إتاحة البوتاسيوم والعناصر الغذائية األخرى.

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

C P1 P2 P1G1 P2G1 P1G2 P2G2 P1G3 P2G3 G1 G2 G3

g 

f f 

e de e 
b 

a 
a 

f 

c 

d 

 %
ي

كل
 ال

ت
زو

آل
ل

  

 المعامالت

N total%



 

Maydaa et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 336-349 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 349-336(: 5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  ميدع 342

 2016و 2015خالل انموسميه  كميت انفوسفور انمتاح )مغ/كغ( . تأثير انمعامالث انمختهفت في3انشكم 

 
 

 2016و 2015خالل انموسميه  . تأثير انمعامالث انمختهفت في كميت انبوتاسيوو انمتاح )مغ/كغ(4انشكم 

 
 

 . تأثير انمعامالث انمختهفت في بعض انمؤشراث انخصوبيت3انجذول 

 OM% N total% P av mg/Kg K av mg/Kg انمعامهت

C 1.457 h 0.031 b 4.4 g 108.3 e 

P1 1.539 h 0.1053 b 8.233 e 164.3 de 

P2 1.522 h 0.1027 b 11.133 c 225.3 bcd 

P1G1 2.72 e 0.1217 b 7.7 e 167.7 de 

P2G1 2.417 f 0.1237 a 10.833 c 200.3 cde 
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P1G2 3.459 c 0.1163 b 9.733 d 178 cde 

P2G2 3.097 d 0.1323 ab 12.667 b 180.3 cde 

P1G3 3.458 c 0.1853 ab 10.5 cd 267 ab 

P2G3 3.772 a 0.1933 b 13.667 a 275.3 ab 

G1 2.211 g 0.102 b 6.1 f 234 bc 

G2 2.733 e 0.1513 b 8.133 e 279 ab 

G3 3.613 b 0.1733 b 11.2 c 313.7 a 

CV% 13.2 13.6 5.5 17.2 

 لمحصول الفول السوداني: نتاجيةتأثير التسميد الفوسفوري وسماد البيوغاز في بعض الصفات ال  -ثانيًا 
 مادة خضراء(: (المجموع الخضري  إنتاجية -1

ولذلك  (Khan et al., 2012) يمكن االستفادة  باإلضافة لبذور الفول السوداني من ميموعو الخضري كمادة عمفية مستساغة لمماشية
كما يوضحيا  2016و 2015اليامة. أظيرت نتائج التيربة في الموسمين  نتاييةمن المؤشرات اإل الميموع الخضري إنتاييةتعد 

% من 66.7و بإضافة   P2التوصية السمادية %من100 حيث يالحظ أن التسميد الفوسفوري وفق ،(4واليدول )( 5الشكل )
ق معنوية فيما بينيا ومقارنة بالشاىد في كال الموسمين. في و ر الميموع الخضري وبف إنتاييةقد أدى إلى زيادة معنوية في  P1التوصية

وبفروق معنوية عن  ،كتارطن/ ى 63.47بمقدار  2015مميموع الخضري في موسم ل إنتاييةأعمى  P2G2حين حققت المعاممة 
 ،P1G3فقد حققت المعاممتين  2016م عمى التوالي. أما بالنسبة لمموس 52.63 ،56.9والتي حققت  P1G3، P2G3المعامالت 

P2G3  وتالىما المعاممة  ،ـ عمى التوالي وبدون ويود فوارق فيما بينيماكتارطن/ى 65.47 ،63.37مميموع الخضري ل إنتاييةأعمى
P2G2  البيوغاز في حال التسميد بسماد  أنيالحظ و وبفروق معنوية عن بقية المعامالت وعن الشاىد.  كتارطن/ى 55.97التي حققت

الفوسفوري  مميموع الخضري مقارنة بالتسميدل أعمى إنتاييةقد حقق  G3ضافات السماد الفوسفوري وعند المستوى إالسائل لوحده بدون 
الميموع الخضري مع زيادة مستوى  إنتاييةلوحده في كال الموسمين. باإلضافة إلى ذلك يمكن مالحظة أن ىناك زيادة متدرية في 

إلى توفر العناصر الغذائية األساسية الكبرى الميموع الخضري  إنتاييةويمكن تفسير الزيادة في البيوغاز السائل. التسميد بسماد 
( وىذا ما يسيم في تنشيط الكائنات الحية 2011 ،)رومية وآخرون والصغرى في سماد البيوغاز وخاصة اآلزوت والكربون العضوي

ومن المعروف بأن ويود الفوسفور  ،(2016 ،)ميدع وآخرون العناصر بشكل مباشر لميذورالدقيقة في منطقة اليذور وبالتالي إتاحة 
( وىذا ما يساعد في زيادة العمميات االستقالبية وتشكل الكمورفيل Pandey, 2015) في محمول التربة يساعد في امتصاص اآلزوت

الفوسفور والبوتاسيوم تكون بصورة ذائبة وقابمة إلفادة ( باإلضافة إلى أن ىذه العناصر وخاصة Malav et al., 2015والبروتين )
كما أن الفوسفور يسيم في تشكل  ،النبات بشكل مباشر وما يساعد عمى زيادة االنقسام الخموي وبالتالي زيادة في نمو الميموع الخضري

لعناصر الغذائية لينعكس اييابيًا التربة وىذا ما يساعد عمى امتصاصو كمية أكبر من الماء وا ميموع يذري قوي ومنتشر في عمق
 . (Pandey, 2015) عمى النمو الخضري

 
 
 القرون الخضراء:   إنتاجية-2

والمسـتوى األعمـى مـن سـماد البيوغـاز  P2( أنـو فـي كـال العـامين عنـد إضـافة التوصـية السـمادية 6أظيرت النتائج كما يوضحيا الشكل )
G3 (P2G3 قــد حققــت أعمــى انتــاج فــي كــال )طن/ىكتــار( عمــى التــوالي مــن القــرون الخضــراء و بفــروق  11.1 ،10.6)  الموســمين

 10.5) 2015فــي عــام  P1G3طن/ىكتــار( فــي حــين لــم تظيــر فــروق مــا بينيــا والمعاممــة  3.5 ، 3.06)  Cمعنويــة مقارنــة بالشــاىد 
الت التسـميد الفوسـفوري لوحـده فقـد حققـت طن/ىكتـار(. أمـا بالنسـبة لمعـام 10.13) 2016طن/ىكتار( وكانت الفروق ظاىرية في عام 
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فـي الموسـمين. ولـوحظ   P1طن/ىكتـار( عمـى التـوالي وبفـروق ظاىريـة عـن المعاممـة  5.3 ، 5.867في كـال الموسـمين ) P2المعاممة 
الفوســـفورية)  % مـــن التوصـــية الســـمادية66.7( مـــعG1،G2،G3أن الفـــوارق كانـــت ظاىريـــة مـــا بـــين التســـميد بســـماد البيوغـــاز لوحـــده )

وقـد يفسـر الزيـادة فـي وزن القـرون الخضـراء إلـى دور . 2016في حين كانت الفروق معنوية في موسم  2015( في موسم P1المعاممة 
ن الفوسـفور أباإلضـافة إلـى  ،(Kabir et al., 2013) الفوسـفور فـي العمميـات االسـتقالبية وتشـكل الفوسـفولبيدات واألحمـاض النوويـة

والـذي يقـوم بـدور  ATP (Malavolta, 1997)ضروري لكل النباتات بشكل عام والعائمة البقولية بشكل خاص حيـث يـدخل فـي تركيـب 
وتشـكل البــذور فـي القــرون. كمـا أن تــوفر البوتاسـيوم فــي محمـول التربــة  واصـطناع النشــاء والسـيمموز والســكروزرئـيس فــي تحـوالت الطاقــة 

 (Burkhart, 1941) and Collinsولو دور ىام في االصطناع الضوئي وتشكل القرون  ،لغمة وتحسين نوعية الثماريسيم في زيادة ا
 2016و 2015انمجموع انخضري)طه/هـكتار( نهموسميه  إوتاجيت. تأثير انمعامالث انمختهفت في 5انشكم 
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 2016و 2015خالل انموسميه  )طه/هكتار( نهفول انسوداوي. تأثير انمعامالث انمختهفت في اوتاج انقرون انخضراء 6انشكم 

 
 وتاجيت. تأثير انمعامالث انمختهفت في بعض انمؤشراث اإل4انجذول 

 المعاممة
 انمجموع انخضري إوتاجيت

 )طه/هكتار(

 انقرون انخضراء إوتاجيت

 )طه/هكتار(

2015 2016 2015 2016 
C 16.23 h 23.17 f 3.5 f 3.067 f 
P1 33.5 g 38.2 e 5.233 e 4.567 ef 
P2 46.43 d 47.53 cd 5.867 de 5.3 e 

P1G1 33.7 g 37.17 e 6 de 6.1de 
P2G1 42.6 e 43.63 d 6.067 de 6.2de 
P1G2 37.53 f 37.4 e 6.333 d 6.433de 
P2G2 63.47 a 55.97 b 9.1 bc 9.4abc 
P1G3 56.9 b 63.73 a 10.5 a 10.133ab 
P2G3 52.63 c 65.47 a 10.6 a 11.1a 

G1 34.87 g 36.13 e 5.833 de 7.567cd 
G2 45.33 d 44.6 d 6.3 de 6.233de 
G3 46.63 d 51.8 bc 8.3 c 8.7bc 

CV% 13.6 12.3 17.0 14.7 
 :االستنتاجات

قد أدى إلى زيادة معنوية  بويود التسميد الفوسفوري وفق التوصية السمادية 2ل/م 8إن إضافة سماد البيوغاز السائل بمقدار  -1
وأظيرت كل من %G3(2.733 .)%( حيث كانت الفوارق ظاىرية عن المعاممة  2.772في كل من نسبة المادة العضوية )

، 0.1933زوت الكمي بالتربة مع عدم ويود فروق فيما بينيما )زيادة معنوية في نسبة اآل P1G3,P2G3المعاممتين 
 13.667زيادة معنوية في كمية الفوسفور المتاح في محمول التربة ) P2G3لمعاممة وحققت ا %( عمى التوالي. 0.1853

إلى زيادة معنوية في كمية  G3مغ/كغ( مقارنة ببقية المعامالت والشاىد. في حين أدت إضافة سماد البيوغاز السائل لوحده 
 الشاىد. مغ/كغ تربة( مقارنة ببقية المعامالت و  313.7) البوتاسيوم المتاح في التربة

طن/ىكتار( ، في حين في الموسم  63.47)الميموع الخضري  إنتاييةأعمى  P2G2حققت المعاممة  2015موسم الفي  -2
طن/ىكتار( مع عدم  63.37، 65.47)الميموع الخضري  إنتاييةأعمى  P1G3,P2G3حققت كمتا المعاممتين  2016
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 11.1، 10.6أعمى انتاج من القرون الخضراء في كال الموسمين ) P2G3وأيضًا حققت المعاممة  فيما بينيما. فروقويود 
 الفروقطن/ىـكتار( وكانت  10.5) 2015في عام  P1G3طن/ىكتار( عمى التوالي مع عدم ويود فوارق مع المعاممة 

 طن/ىكتار(  10.13) 2016ظاىرية في الموسم 
 : التوصيات

نتاج عالي وفي إكغ فوسفور/ىـكتار( في تحقيق  200سماد بيوغاز +  2ل/م8)  P1G3بينت نتائج التيربة بأنو يمكن اعتماد المعاممة 
  كغ/ىـكتار. 100الفوسفورية بمقدار   األسمدةتوفير 
 شكر: 

اء التربة في يوكادر مخبر بحوث فيزياء وكيم ةمحمود داود رئيس محطة بحوث بيت كمون الميندس يتويو فريق العمل بالشكر لؤلستاذ
 البحث.  المساعدة عمى اتمام لييدىم المبذول في  رطوس وكادر محطة بحوث زاىد الغربيةمركز بحوث ط

 : المراجع
 خواص  وفي البطاطا نبات إنتايية في والحيوي العضوي السماد تأثير دراسة (.(2007 ومحمد برىوم وىيثم عيد محمد منيل ،الزعبي

 . 162-151 : 23(2) .الزراعية لمعموم دمشق يامعة التربة. ميمة
 .ة(. بيانات مناخية غير منشورة لمحطة بحوث زاىد الغربية. دمشق. سوري2016ية الزراعية )ممالييئة العامة لمبحوث الع

 .324ص  .تشرين يامعة منشورات السكرية والزيتية، المحاصيل وتكنولوييا إنتاج .(1997 نزيو ) رقية،
(. دراسة تأثير السماد العضوي الناتج عن  2011غادة ونبيمة كريدي ومحمد منيل الزعبي ولؤي الخميل ومحمد الحوراني ) ،رومية

نتاييةوحدات البيوغاز عل بعض خواص التربة و  : 12(2الميمة العممية ليامعة الممك فيصل. ) نبات الطماطم والباذنيان. ا 
63-84. 

 يزئيًا بمحصول القطن زراعة استبدال إلمكانية االقتصادية (. اليدوى2006يف وناديا الطرشة )الغني عبد المط وعبد يسر مباركة،
 .(8)28اليندسية.  البعث لمعموم يامعة ميمة .ةسوري في السوداني الفول

وسماد البيوغاز في  (. دراسة تأثير مستويات مختمفة من السماد اآلزوتي2017لينا و زىير زاىر ونبيمة كريدي وىيثم عيد ) ،ميدع
 .128-120(:2)4 محصول الذرة الصفراء وبعض خواص التربة. الميمة السورية لمبحوث الزراعية. إنتايية

  ة.. دمشق . سوري2015(. الميموعة االحصائية لعام 2015) وزارة الزراعة واالصالح الزراعي
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Abstract 

In order to study the effect of different levels of organic fertilizer (liquid biogas 

manure) and different levels of phosphorous fertilization in some soil fertility 

properties (OM%, N total%, Pav, K av), a field experiment was carried out at 

Zahid Research Station, Tartous Research Center, General Commission for 

Scientific Agricultural Research(GCSAR) during 2015 and 2016 seasons, 

including 12 treatments: 4 levels of liquid biogas manure (0-4-6-8 L. 

manure/m
2
) and two levels of phosphorous fertilizer (66.7% of P fertilizer 

recommendation, 100% of P fertilizer recommendation) with three replicates 

according to Randomized Complete Blocks Design. The results of the 

experiment demonstrated that the P2G3 treatment leaded to a significant 

increase in organic matter (2.772%), total nitrogen (0.1933%) and available 

phosphorus (13.667 mg/kg soil), and significant increase in the quantity of 

available potassium (313.7 mg/kg soil). In terms of production parameters, 

P2G3 showed a significant increase in vegetative production and yield of green 

pods (65.47 and 11.1 tons /ha), respectively, compared to the control, also of 

100% fertilizer recommendation. The difference with P1G3 was not significant. 

Because of that the study concluded the addition of P1G3 to save 100 kg/ha of 

superphosphate fertilizers. 

Key words: Phosphorous fertilizer, Soil fertility properties, Manure biogas, 

Peanut, Production traits. 
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