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والرش بالعناصر المعدنية على بعض صفات  Humic acidتاثير مخلفات المجاري والـ 

  Califlower نبات القرنابيط

 

 قحطان عدنان جابر             حسين نجم عبيد               هادي ياسر علوان            عباس خضير مجول  

  الزراعية في المرادية  لألبحاثمركز بابل                 كلية الزراعة / جامعة القاسم الخضراء              

 

 الخالصة :  

وذلك لتقليل االثر الضار لالسمدة  3060/  9/  33نفذت التجربة في مركز ابحاث بابل في المرادية بتاريخ 

لذي اضيف بمعدل الكيمياوية ولمعرفة مدى الفائدة المتحققة من اضافة االسمدة العضوية المتمثلة بمخلفات المجاري وا

طن . هـ 30
-6

مل . لتر 4،  3اضيف بمعدلين   Humic acidوحامض اليهومك  
-6 

كما استخدم السماد المعدني رشا  

غم . لتر 3على المجموع الخضري بمعدل 
-6

. اخذت القياسات المطلوبة :ـ نسبة الكلوروفيل ، النسبة المئوية لظهور 

، معدل وزن الرأس الطري والجاف ، عدد االوراق ، معدل وزن  اشهر من الزراعة 4االقراص الزهرية بعد 

% . نفذت التربة كتجربة عاملية وفق  Ca% و  K %  ،Nالقرص الزهري الطري والجاف للنمو الخضري و 

تصميم القطاعات العشوائية الكاملة . و اظهرت النتائج وجود فروقات معنوية في اغلب الصفات المدروسة اذ تفوقت 

طن . هـ 30مخلفات المجاري معامله 
-6

معنويا على معاملة المقارنة في الصفات : النسبة المئويه لظهور االقراص  

غم(والوزن الطري والجاف للنمو  438%( ومعدل وزن الرأس الطري )71.8الزهرية بعد اربعة اشهر)

مل في نسبة 3ند تركيز ( .  فيما ازداد  الرش بحامض الهيومك ع %6.34 ) Caكغم( و  3168غم، 514الخضري)

 .          spad 58.77الكلوروفيل معنويا على معاماة المقارنة واعطى   

 اما الرش بالعناصر المعدنية لم يحقق زيادة ملحوظة في الصفات المدروسة .  

 

Effect of Sewage Sludge , Humic acid and mineral sepray of some traits of 

Califlower 

 

Abbas khdhair         Hadi yassir         hussen najim        Kahtan  adnan jabir 

 

Abstract :  

     This experiment was conducted at research center of Babylon to study effect of 

sewage sludge that add 20 tan .ha
-1

 , humic acid that add 2 and 4ml.L
-1

  and mineral spray 

that spray 2gm.L
-1

 on some traits of Califlower  and lees of chemical fertilizer . The 

experiment was conducted by Randomized Complete Block Design ( RCBD ) . The 

results showed that : The sewage sludge was increased significantly on control at per of 

head show after 4 months' from planting(86.73 %) , rate weight of  siresh head(427gm) , 

rate whigt fresh and dry of vegetative growth(3.17km,564gm) and Ca % (1.24%) .The 

humic acid treatment 2ml increased significantly on control treatment at chlorophyll spad 

(57.88 spad).The mineral elements spray non increase significantly on control in this 

study traits .   
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 المقدمة :

كثيرا بكميات   .Brassica oleraceae Lالذي ينتمي لعائلة   Cauliflowerانتاجية القرنابيط  تتأثر

الكيميائية مضارا  لألسمدةالسماد المضافة وخاصة السماد الكيميائي والذي يلعب دورا كبيرا في زيادة االنتاجية اال ان 

لكبيرة في تراكيز العناصر وبعض المركبات داخل النبات والذي كبيرة سواء على صحة االنسان من خالل الزيادة ا

يؤثر سلبا على صحة االنسان ومن ناحية اخرى فزيادة االسمدة الكيميائية يؤثر سلبا على االحياء النافعة في التربة 

باحثين بالتوجه في االقتصادية التي تسببها لذا اخذ ال وتدهور خواص التربة الفيزيائية و الكيميائية فضال عن الخسائر

البحث عن بدائل يمكنها ان تزيد االنتاجية وتقلل من تلك المساوىء المذكورة استخدام السماد العضوي سواء عن 

من  Sewage sludgeطريق اضافته للتربة او رشا على المجموع الخضري ، وتعد مخلفات المجاري المعالجة 

تحسين خواص التربة الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية ) مجول المصادر المهمة للسماد العضوي والتي تعمل على 

              Tsadilasو  Samaras( وتتفاوت مخلفات المجاري في محتواها من المادة العضوية اذ اشار  3063واخرون ، 

غم . كغم  396( ان نسبة المادة العضوية في مخلفات المجاري تتراوح بين  6999) 
-6

غم . كغم   500الى   
-6

وذكر   

Epstein  (  على وجود زيادة معنوية في قيم النيتروجين الكلي الجاهز في التربة نتيجة اضافة  6981واخرون )

( الحظوا زيادة انتاج محصول الحنطة نتيجة اضافة  6984مخلفات المجاري . وفي دراسة اجراها يوسف وعادل ) 

 مخلفات المجاري . 

احد صور المادة العضوية وهو الناتج النهائي لتحلل المادة العضوية Humic acid يعد حامض الهيومك 

  Kayaوبينت الدراسات بان حامض الهيومك يزيد من نفاذية االغشية الخلوية ويعزز من امتصاص المغذيات ) 

متصاص ( عالوة على ذلك فانه يعمل على تحسين امتصاص النيتروجين من التربة كما يعزز من ا 3005واخرون ، 

 ; 6997,واخرون  Singerالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والفسفور ويجعلها متاحة للنظام الجذري للنبات ) 

Piccolo  6998,واخرون ; Pascual  وان ما ذكر ال يزيد من االنتاج فحسب بل يحسن نوعية  6999 ,واخرون )

الى العناصر الكبرى  Cuو  Mnو  Fe  .Znل ( تضاف العناصر الصغرى مث 3005واخرون ،  Kayaاالنتاج ) 

معمليا في االسمدة الورقية لزيادة فعالية السماد وتعويض النقص في العناصر الصغرى خاصة وان كثير من 

(  ان نقص الزنك يؤدي الى العديد من  6983)  Lindseyاالمراض ناتجة من نقص العناصر الصغرى اذ اشار 

 ته في تحسين الحاصل ونمو النبات ومحتوى البروتين .فضال عن فائد لإلنساناالمراض 

( الى  6993بصورة عامة تؤدي التغذية الورقية الى تعويض حاجات النبات من تلك العناصر اذ اشار ابو ضاحي ) 

ر الدور المهم للتغذية الورقية والى ضرورة االهتمام بتوفير حاجة النبات من العناصر الغذائية الصغرى لما لها من دو

جيد على صفات النمو الخضرية وعلى المكونات الكيميائية الفعالة طبيا في النبات اذ ان المغذيات الصغرى ال تقل 

اهمية عن المغذيات الكبرى في زيادة االنتاج وتحسين نوعيته . ومن الجدير االشار اليه ان اغلب ترب العراق تميل 

( كما ان هذه  6998شكل مركبات معقدة ) ابو ضاحي والدجيلي ، للقاعدية مما يسبب ترسيب العناصر المعدنية على 

 الترب ذات محتوى عال من الطين مما يصعب حركة وتحرر العناصر .

الكيميائية ومعرفة مدى التحسن في نمو وانتاج  لألسمدةبناءا لما تقدم اقترح البحث للتقليل من االثر الضار 

 بالسماد المعدني . االسمدة العضوية والرش  بإضافةالقرنابيط 

 

  :المواد وطرق العمل 

ونقلت  3060/  9/  33نفذ البحث في الحقول العائدة لمركز ابحاث بابل في المرادية . زرعت البذور في 

 6.5سم وبين خط واخر  40. زرعت الشتالت على خطوط المسافة بين نبات واخر  3060/  66/  3للحقل الدائم في 

 .التنقيط . تضمنت التجربة عاملين م و رويت بطريقة الري ب
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 (  Oالعامل االول : االسمدة العضوية ) 

O1 :- . بدون اضافة 

O2 :-  طن . هـ 30اضافة مخلفات المجاري بمعدل
-6  

O3 :-  مل . لتر 3رش حامض الهيومك بمعدل
-6 

 

O4 :-  مل . لتر 4رش حامض الهيومك بمعدل
-6 

 

 

 ( رش على المجموع الخضري  E)  السماد المعدني -العامل الثاني :

E1 :-  بدون رش 

E2 :-  غم . لتر 3رش بمعدل
-6 

 

 علما ان السماد الورقي يتركب من :                 

 % 2.1نتروجين على هيئة يوريا                 

 % 17.9نتروجين على هيئة امونيا                 

 % 20 يد الفسفورفسفور على هيئة خامس اوكس                

   30%بوتاسيوم على هيئة كبريتات البوتاسيوم                 

 % 0.1مغنسيوم مخلبي                 

 % 0.1حديد مخلبي                 

 % 0.05خارصين مخلبي                 

 % 0.05نحاس مخلبي                 

 % 0.05منغنيز مخلبي                 

 % 0.02بورون مخلبي                 

 % 0.005مولبيدينيوم مخلبي                

 Bفيتامين                 

اضيفت مخلفات المجاري اثناء نقل الشتالت اما الرش بحامض الهيومك والعناصر المعدنية كان بخمس رشات  

 وبفاصل شهر بين رشة واخرى .

كونة بعد اربعة اشهر من الزراعة اما الصفات االخرى قيست في نهاية تم حساب نسبة االقراص الزهرية المت      

وتضمنت نسبة الكلوروفيل ، عدد االوراق ، الوزن الرطب والجاف للنمو الخضري  3066/  5/  60التجربة في 

 Flameبجهاز اللهب الضوئي  K , N , Caقدرت العناصر الثالثة  K , N , Caواالقراص الزهرية ونسبة 

Photometer . 

( وبثالث مكررات وبواقع  RCBDوفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )  3×  4نفذت التجربة كتجربة عاملية 

 . 0.05نبات للوحدة التجريبية . اختبرت الفروقات حسب اقل فرق معنوي وعلى مستوى احتمال  65

 

 :النتائج المناقشة 

العضوي في الصفات المدروسة وجود فروق معنوية في اغلب الذي يبين تاثير السماد  3يتضح من جدول      

مل . لتر 3الصفات اذ نالحظ وجود فروق معنوية في نسبة الكلوروفيل اذ اعطى حامض الهيومك 
-6  

 (O3  اعلى )

 48.15( وبلغت  O1في حين انخفضت الى ادنى معدل عند معاملة المقارنة )   spad 57.88نسبة كلورو فيل بلغت 

spad  . 

اما النسبة المئوية لتكون االقراص الزهرية بعد اربعة اشهر ايضا نالحظ حصول فروق معنوية واعطت 

% اذ تفوقت معنويا على معاملة المقارنه والتي اعطت  86.7( اعلى نسبة مئوية بلغت  O2مخلفات المجاري ) 
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الطري اذ اعطت معدل وزن بلغ ( في معدل وزن القرص الزهري  O2% . كما تفوقت مخلفات المجاري  )   68.3

 غرام  384غرام وتفوقت معنويا على مقارنة والتي اعطت معدل وزن راس بلغ  438

ايضا تفوقت مخلفات المجاري معنويا على معاملة المقارنة في معدل الوزن الطري والجاف للنمو الخضري 

مل معنويا على معاملة  4ض الهيومك غم على التوالي كما تفوقت مخلفات المجاري وحام 514كغم و 3.68واعطت 

 %  على التوالي .    6.39% و 1.24المقارنة في نسبه الكالسيوم في اوراق القرنابيط اذ اعطتا نسبه 

كما اظهرت الدراسة عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت لعدد االوراق ، معدل وزن القرص الزهري 

 . % Nو   % Kالجاف و 

الرش بالعناصر المعدنية نالحظ عدم حصول فروقات معنوية في اغلب الصفات المدروسة اما بالنسبة لتاثير 

غم . لتر 3اال انه ظهرت فروقات معنوية لصفة عدد االوراق لكل نبات اذ تفوق الرش بالعناصر المعدنية 
-6

على  

بالسماد المعدني الذي اعطى  معاملة المقارنة كما ظهرت فروقات معنوية في النسبة المئوية للكالسيوم اذ تفوق الرش

 % معنويا على معاملة المقارنة .  6.65

ويمكن اعزاء عدم وجود فروق معنوية عند رش السماد المعدني ربما الى قلة التركيز المستخدم كما ان 

يوتكل قساوة الظروف السائدة في البلد قد تؤدي الى تحفيز النبات الى خلق بعض التحويرات في نموه كزيادة طبقة الك

وغيرها من التحويرات لتحمي النبات من الظروف القاسية وهذا يساهم في التقليل من امتصاص العناصر المرشوشة 

 على النمو الخضري .

نالحظ حصول اختالفات معنوية في اغلب الصفات المدروسة اذ حصلت فروقات  3ومن جدول التداخل 

غم . لتر 3سماد الورقي معنوية في نسبة الكلوروفيل واعطى التداخل بين ال
-6

مل . لتر 3وحامض الهيومك  
-6

اعلى  

.  spad 47.3( والتي اعطت  E1 × O1متفوق معنويا على معاملة المقارنة )   spad 58.6نسبة كلوروفيل بلغت 

ويمكن مالحظة عدم وجود فروقات معنوية للنسبة المئوية لظهور القرص الزهري بعد اربعة اشهر والنسبة المئوية  

 لكل من البوتاسيوم والنايتروجين .

فيما حصلت فروقات معنوية في معدل الوزن الطري والجاف لالقراص الزهرية  والنمو الخضري . اذا 

(  E2 × O1ي والسماد المعدني اعلى القيم اما في صفة عدد االوراق فاعطى ) اعطى التداخل بين مخلفات المجار

ورقة . نبات 86اعلى عدد اوراق بلغ 
-6

 . 

غم . لتر 3اما في النسبة المئوية للكالسيوم في اوراق القرنابيط فاعطى التداخل بين السماد المعدني 
-6 

لترغم .  3ومخلفات المجاري والتداخل بين السماد المعدني 
-6

مل . لتر 4وحامض الهيومك  
-6

 6.55اعلى القيم بلغت  

 % على التوالي .  6.94% و 

ان التفوق الواضح لسماد المجاري في اغلب الصفات المدروسة يعزى لالثر االيجابي للمادة العضوية 

للتربة من خالل ( اذ تعمل على تحسين الصفات الفيزيائية والكيميائية  6المتوفرة في مخلفات المجاري ) جدول 

التربة والذي ينعكس بدوره  PHتحسين تركيب التربة و زيادة تهويتها ومسك الماء وسهولة تغلغل الجذور وتحسين 

ايجابيا على دور االحياء النافعة داخل التربة و زيادة نشاطها فضال عن ذلك فان مخلفات المجاري تضيف عناصر 

لعناصر الممسوكة على غرويات الطين وتجعلها اكثر حركية ومتاحة معدنية للتربة وبالتالي تزيد من جاهزية ا

لالمتصاص كما ان المادة العضوية تعمل كمادة مخلبية تمسك العناصر وتمنعها من الغسل والتثبيت وبالتالي تبقى 

نهم متاحة لالمتصاص من قبل النبات . اذ اكد كثير من الباحثين الى الد ور الذي تؤدية مخلفات المجاري  وم

Epstein  ( الذين وجدوا زيادة معنوية في قيم  6981واخرون )N  الكلي الجاهز في التربة نتيجة اضافة مخلفات

( ان اضافة المادة العضوية تزيد من مقاومة النبات للجفاف . وذكر  3005واخرون )  Salmanالمجاري اما 

Struther و   Sieling (6950ان المادة العضوية الموجودة بكم) ية جيدة في التربة كانت فعالة في منع ترسيب

( ان  6989)   Olsenو  El – Baruni. واضاف  9 – 3الفوسفات بواسطة الحديد وااللمنيوم في درجة تفاعل 

 Senguptaاستعمال السماد العضوي يقلل من تثبيت الفوسفات بواسطة غرويات الطين وكربونات الكالسيوم . وذكر 

 العضوي يساعد على تكوين الدبال في التربة والتي تمنع تثبيت الفوسفات على غرويات الطين . ( ان السماد  6914) 
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( فسروا زيادة الفسفور الجاهز باضافة المادة العضوية الى عمل نواتج تحلل  6973واخرون )  Meckاما 

ء المادة المعدنية على الكاربونات هذه المخلفات في زيادة ذوبان الفسفور و زيادة حركيته . وقد يعود السبب الى احتوا

الذي عند ذوبانه  CO2الذي يعد مصدرا لطاقة االحياء الدقيقة في التربة فمعظم هضم الكاربون من قبل االحياء يحرر 

التربة فتزداد جاهزية  PHبالماء يكون حامض الكاربونيك فضال عن االحماض العضوية وهذا يعمل على خفض 

 ( .  3004رون ، واخ Adediram  العناصر )

( من ان اضافة مخلفات المجاري ادى الى زيادة محصول  3060واخرون )  Keskinتتفق الدراسة مع ما وجدة 

( كما يمكن  6998الى العناصر الصغرى والكبرى ، كما تتفق مع الدليمي والكبيسي )  باإلضافةالمادة الجافة للنبات 

ط الى ان المادة العضوية تزيد من قابلية التربة لالحتفاظ بالماء وترفع في اوراق القرنابي Caان تعزى زيادة مستوى 

( وتتفق النتائج  3003واخرون ،  Saleh( مما يزيد من جاهزية الكالسيوم  )  ECEالسعة التبادلية الكايتونية ) 

في  Caتركيز  ( من ان السماد العضوي ) دواجن ( ساعد على زيادة 3063المتحصل عليها مع العامري ومطلوب ) 

 نبات الطماطة .

 

 بعض الصفات الكميائية لمخلفات المجاري المستعملة في التجربة 1جدول 

 

 القيمة وحدة القياس  الصفة

E.C ديسي سيمنز . م
-1 

2.4 

PH  2.4 

 تركيز االيونات 

Ca مول . م
-3 

 14.21 

Mg مول . م
-3 

 42.22 

Na مول . م
-3 

 13.31 

K مول . م
-3 

 1.13 

Cl مول . م
-3 

 41.12 

SO4- مول . م
-3 

 43.81 

CO3 مول . م
-3 

 Nill  

HCo3 مول . م
-3 

 3.4 

 

غم . كغم الجبس
-1 

31.2 

غم . كغم الكلس
-1 

123.2 

غم . كغم المادة العضوية
-1 

423.1 

CEC سنتيمول شحنة . كغم
-1

 33.12 
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