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الورقي مايكرونيت على أنتاجية  تأثير السماد العضوي والسمكي والمعدني والرش بالمركب
  البصل

 غازي أحمد مثنى الرشيدي
   جامعة حضرموت-  كلية العلوم –قسم علوم الحياة 

   :الملخص
 في منطقة سيئون وادي حـضرموت خـالل الموسـمين الـزراعيين             ة حقلي ةنفذت تجرب 

) البلدي(لدراسة تأثير اضافة السماد العضوي     وذلك التواليعلى   ٢٠٠٩/٢٠١٠ –٢٠٠٨/٢٠٠٩
 كجـم   ٥٠+كجم يوريـا  ١٠٠( والسماد المعدني  ،)فدان/طن٥(، وسماد السمك الجاف   )فدان/طن٥(

البـصل الجـاف    بدون أو مع الرش بمركب مايكرونيت على انتاجية         ) فدان/ ثالثي تسوبرفوسفا
تـضمنت    حيـث  املـة العـشوائية   كالقطاعـات   التـصميم    وأستخدم   .)٢(صنف بافطيم محسن  

  .تاكررم ثالث  معمعاملة١١التجربة
     أوضحت النتائج اختالف في زيادة متوسط قطر وارتفاع البصلة وبفـروق معنويـة             

عنـد أضـافة    % ١٤,٢ ،   ١٥بأضافة األسمدة وكان أقصى معدل لزيادة قطر البصلة وارتفاعها        
عند أضافة الـسماد    % ١٧,٣ ،   ١١,٨ول و   والسماد المعدني للموسم األ   ) البلدي(السماد العضوي 

كما بينت النتائج تباين في زيادة متوسـط وزن         . للموسم الثاني ) البلدي(المعدني والسماد العضوي  
عند أضـافة   %٢٤,٢ ، ٥٠,٥البصلة مع أضافة األسمدة وكان أقصى معدل لزيادة وزن البصلة           

تالها السماد المعدني فقـط     ، )البلدي(السماد العضوي + والسماد المعدني ) البلدي(السماد العضوي 
) المقارنـة (لموسمي الزراعة على التوالي مقارنة بالمعاملة     % ١٩,٣ ،   ٤٨,٨حيث بلغت الزيادة    

بالنسبة إلنتاجية البصل أعطت المعامالت بإضافة األسمدة محصوال أعلى معنويـا           . بدون تسميد   
لمعدني بينما بلغت نسبة الزيـادة      عند أضافة السماد ا   %٤٤,٦ ،   ٥٧,١وكان أقصى معدل  للزيادة    

عنـد إضـافة     %٢٢,١ ، ٢٢,٤ ، ٢٨,٤ ، ٢٧,٦ ، ٢٧,٧ ، ٤٤,٧في متوسط إنتاجية البـصل    
الـسماد  (،)السماد السمك الجـاف   + السماد المعدني (،))البلدي( السماد العضوي + السماد المعدني (

 . لـة بـدون تـسميد     خالل الموسمين الزراعيين على التوالي مقارنة بالمعام      ، )البلدي(العضوي
لتـر  / جرام ٥بمقدار  ) عناصر صغرى (رونيتأوضحت النتائج أن استخدام المركب الورقي مايك      

أدى الى انخفاض في كل الصفات المدروسة في جميع المعامالت التي رشت نباتاتها مقارنة بتلك               
مكـن  من خالل هذه الدراسة ونتائجها وتحت نفس الظروف المماثلـة للتجربـة ي            . التي لم ترش  

عند زراعة البصل الجاف حيـث أنـه يقلـل مـن            ) البلدي(التوصية باستخدام األسمدة العضوية   
أستخدام السماد المعدني دون أن يؤدي ذلك الى تقليل المحصول الكلي كما يفيد ذلك فـي تـوفير        

  . البيئينفقات التسميد وخفض درجة التلوث
  ي ،عناصر صغرىسماد عضوي، سماد سمك جاف، سماد معدن: كلمات مفتاحيه
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  :مقدمه
 من أهم محاصيل الخضار في الجمهورية اليمنية والعـالم  Allium cepa L يعتبر البصل

ول العالم نظرا لزراعته على نطاق واسع بالمقارنـة بمحاصـيل الخـضار    العربي والعديد من د   
طازجـا  ) بصل الرؤوس( البصل األخضر طازجا ويستخدم أيضا البصل الجاف     لاألخرى، يستعم 

،مكرد وآخـرون  ١٩٧٣مرسي(في السلطات كما يدخل في العديد من األغذية إلكسابها نكهة جيدة         
حتوائه على العناصر الغذائيـة والطاقـة والفيتامينـات         للبصل فوائد غذائية عدة منها أ     ). ١٩٩٨

والبروتين وبعض المعادن ويفيد في تحسين الهضم في المعدة وتأثيره الطارد للديـدان المعويـة               
وقتله للجراثيم ومخفف نسبة السكر في الدم باإلضافة الى كونه فاتح الشهية وبعـض العالجـات            

  ).١٩٧٧عبدالعال(األخرى
حاصيل البستانية التي تزرع في وادي حضرموت وتعتبـر مـن أهـم             البصل من أهم الم   

تشغل زراعة البصل فـي الـيمن       . المحاصيل النقدية المجزية التي يقبل على زراعتها المزارع       
 م٢٠١٠مساحة واسعة بالنسبة للمحاصيل األخرى حيث بلغت المساحة المزروعة منه فـي عـام        

  ).٢٠١١إلدارة العامة لإلحصاء الزراعي ا(  طن٢١٦,٧٣٩أنتاجية  هكتار وبمعدل ١٥,٠٦٤
كان ألستخدام األسمدة المعدنية دورا هاما في زيادة إنتاج النباتات، إال أنه فـي الـسنوات                
األخيرة ازدادت التحذيرات من مخاطر االستعمال الواسع  للمركبـات الكيميائيـة فـي األنتـاج        

ائية أو المعدنية بعد اتـضاح األضـرار        وتكثفت الجهود لتقليل استخدام األسمدة الكيمي     ، الزراعي
الصحية التي تلحق باإلنسان والبيئة نتيجة وصول نسب متزايدة منهـا الـى الجـسم البـشري                  
وبخاصة األثار الصحية واحتمال وجود أثار مسرطنة لمركبات النتريت والنتـرات والفوسـفات             

توفير العناصر المغذيـة    ولمواجهة تلك المشكلة كان من الضروري إيجاد طرق بديلة ل         . وغيرها
  ).١٩٩٩سمره (للنباتات منها أستخدام األسمدة العضوية لتقليل األعتماد على األسمدة المعدنية

وقد تم االهتمام بدراسة تأثير األسمدة بأنواعها على نمو وإنتاج البصل من قبل عدد كبيـر              
ة في عملية تحـسين النمـو       من الباحثين فأشارت النتائج أن إضافة األسمدة الكيميائية تعتبر مهم         

والزيادة في اإلنتاج الزراعي المحصولي لما لها من تأثير ايجابي على أجزاء النبـات المختلفـة                
وزيادة المحصول، ويعتبر إضافة السماد النتروجيني والفوسفاتي ذو تأثير ايجـابي فـي زيـادة               

نتاجية، ويعطي أثرا كبيـرا     أن أضافة النتروجين منفردا كان له اثر وأضح في زيادة اإل          . اإلنتاج
عند أضافتهما معا أكثر من أضافتهما منفردة، بينما عمل الفوسفات على خفض اإلنتاجية مقارنـة         

مكـرد   ،٢٠٠٢الكـاف وآخـرون   ( إال أن النوعية قد تحـسنت     ، بمعامالت النتروجين المنفردة  
ى زيادة  ف للفدان ال  /كجم٥٠+ن/كجم١٠٠وقد أدت اضافة أفضل معدل سمادي       ). ١٩٩٨آخرون

–األبحـاث الزراعيـة   مركز(قارنـة بـالكنترول بـدون تـسميد       في أنتاجية محصول البصل م    
اضافة األسمدة الى زيادة في قطر وأرتفاع ووزن البصلة وبفروق          ت  أدو).١٩٨١-١٩٨٠سيئون

عند أضافة السماد المعدني تالها كل من       %٤٤،  ١٢,٣،  ١٤,٢معنوية وكان أقصى معدل للزيادة      
  ).٢٠٠٢الكاف وآخرون)(بدون تسميد( البلدي مقارنة بالمقارنةالسماد الحيوي و

بدأ األعتماد المتزايد للسماد العضوي في األنتاج الزراعي للمحافظة على تحسين الخواص            
الطبيعية والكيميائية والحيوية للتربة مما ينعكس على تحسين نمو النبات وزيـادة المحـصول ،               

عملية أسـاسية فـي تهيئـة      ) ةالسمك الجاف مخلفات  (و) يالبلد( يعتبر أضافة السماد العضوي     و
التربة وذلك عن طريق زيادة محتوي المـادة العضوية بها مما له أثـر وأضـح فـي تحـسين               
خواص التربة في زيادة المادة العضوية والعناصر المغذية وتحسين الصفات الطبيعيـة للتربـة،              

لذي ينعكس إيجابا على سعة مـسك المـاء         وذلك عن طريق تأثيره المباشر على تحبب التربة وا        
فيها وبالتالي مقاومة النباتات المزروعة لظروف الجفاف لمعظم المحاصيل، وألثرها فـي رفـع              

  عليه من زيادة النشاط الحيوي لألحياء الدقيقة بالتربـة         بالمحتوي العضوي لألراضي وما يترت    
الى زيـادة   ) البلدي( العضوية، ويؤدي أستخدام األسمدة     )٢٠٠٢الكاف وآخرون   ،١٩٩٩سمره  (

كما أن أستخدام سماد مسحوق السمك المجفف له أهمية         . األنتاج وتحسين نوعية األبصال المنتجة    
-١٢نتـروجين كلـي،      %١٠-٦مادة عـضوية،    % ٦٠-٥٠ يحتوي على  بالغة في األنتاج فهو   
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  وتـؤدي ).١٩٩٧الكـاف (رطوبـة ١٣-٥،أكسيد بوتاسيوم ٠,٤-٠,٢الفوسفور،خامس أكسيد   ١٦
أضافة السماد العضوي أيضا الى زيادة في الوزن الجاف للنبات وكـذلك عـدد األوراق علـى                 

 التقـارير البحثيـة     ،١٩٩٩سـمره   (عدد األزهار على النبات وعدد الثمار على النبـات        ، النبات
   ).٢٠٠٤، ٢٠٠٣سيئون –السنويه لمحطة البحوث الزراعية

 اجية عالية تالها التسميد الكيمـاوي أعطى أنت NP +أن أضافه السماد العضوي الحيواني
NP       وأشارت النتائج أن تفوق معامالت التسميد العضوي ،+NP   على معاملة التسميد NP   والتـي 

هــ ومعاملـة دمـان    /طـن NP٨٦,٨+هــ، ومعاملـة الـدمان الحيـواني       /طن٧٣,٨أعطت
، ٢٠٠٣ سـيئون  –التقارير البحثية السنويه لمحطة البحوث الزراعيـة      (هـ  /طنNP٨١,٦+قمامة

ان لها تأثير إيجابي في زيـادة حجـم         ك معا أو منفردا     المعدنيووإضافة السماد البلدي     ).٢٠٠٤
على %١٧,٩،  ٢١,٦،  ٢١,٧البصلة ووزنها وكذلك أنتاج محصول البصل الكلي فقد بلغت الزيادة         

  ). ٢٠٠٢الكاف وآخرون (التوالي مقارنة بالمعاملة غير المسمدة ودون فروق معنوية بينهما
 العديد من البحوث الى أهمية ودور العناصر الصغرى المغذية كأحـد العوامـل     وقد أكدت 

حيث تشترك هذه العناصر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الكثير           ، األساسية في نمو النباتات   
أن الرش الورقي بالمستويات العليـا       )٢٠٠٠( موقد أشار حسان عا   . من العمليات الحيوية للنبات   

 الصغرى أعطى زيادة معنوية في متوسط وزن البـصلة وقطرهـا وكـذا              من مخلوط العناصر  
اإلنتاجية الكلية مقارنة بالتركيز المنخفض من مخلوط العناصر الـصغرى بينمـا أدت معاملـة               

هـ مع رش البصل    /كجم٢٤٠+١٠٠ NPوأن أضافة سماد    . المقارنة الى أقل القيم لهذه القياسات     
أعطى تفوقا ملحوظا في    )لتر/ جرام ٠,٠٨+٠,٢٢+٠,٥(نحاس+ منجنيز+ بعناصر صغرى حديد  
ووجد أن هناك تأثيرا معنويا بـين المعـامالت حيـث           ). ٢٠٠٠الكثيري(متوسط اإلنتاجية الكلية  
هـ وبفارق  /طن٧٦,٧نتاجية  المنجنيز أعلى ا  +هـ  /كجم٢٤٠+١٢٠ NPأعطت معاملة التسميد    

+ حديـد    + NP،   حـاس ن +منجنيـز   +حديد    +NPة األخرى   يداسمن المعامالت ال  عمعنوي  
  ، كما وجد أن  هـ/طن ٥٤,٧ ، ٥٠,٧نحاس +زنك  +منجنيز 

متوسط وزن البصلة هناك تأثيرا معنويا بين المعامالت وان أعلى متوسـط وزن البـصلة          
زنك وبفارق معنوي مع جميع المعـامالت       + مع رش عناصر صغرى حديد       NPكان للمعاملة     

نحاس واقل متوسط لـوزن البـصلة فـي          +صغرى زنك  رش عناصر + NP عــدا المعاملة 
 نحـاس  +منجنيـز   + مـع رش عناصـر صـغرى حديـد       NPالمعاملة المقارنة والمعاملـة     

  ).١٩٩٩الكثييري(
ـ   أظهرت النتائج أنه التوجد فروق معنوية بـين المعـامالت      ) ٢٠٠١الكثيري(في دراسة ل

رش +NP المعـامالت    المدروسة، إال انه يوجد فرق معنوي في متوسط اإلنتاجية الكليـة بـين            
وكذا وجد  . هـ  /طن٨٠,٣هـ والمقارنة   /طن٩٣,٠نحاس حيث أعطى  + عناصر صغرى منجنيز  

نحـاس  + زنك+حديد   +NPنحاس ،   + زنك +NPأن هناك زيادة في وزن البصلة في المعاملة         
أن أستخدام العناصر الصغرى عـن     ) ٢٠٠٢( بينما وجد الكاف  .على التوالي   ١٠٩. ٦ ،   ١٠٩,٥

لتر على نباتات البصل أدى الى انخفاض في كـل  /جرام٦بمقدار Power 4 مركبطريق الرش ب
  . العينات المدروسة في جميع المعامالت التي رشت نباتاتها مقارنة بتلك التي لم ترش

اسـتخدام   تـأثير ت ب الهدف من هذه الدراسة التي أجريت تحت ظروف وادي حـضرمو          
 اضـافة الـى رش بعناصـر        NPسمدة المعدنية   ، أسماك جافة، مع األ    )بلدي(األسمدة العضوية   

، كان نظرا لقلـة الدراسـات    )٢(صنف بافطيم محسن     على نباتات البصل  ) مايكرونيت( صغرى
المنشورة بهذا الصدد، وبحيث نحصل على توصيات بعد تحصلنا على النتائج النهائية للمحصول             

 المعدنية بهدف خفض مـستوى      لنشجع باستخدام األسمدة العضوية وللتقليل من استخدام األسمدة       
  . هذا البحثاءجرإالتلوث مع المحافظة على مستوى األنتاجية، فقد تم 

   :مواد وطرائق البحث
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 في مزرعة خاصة في منطقة سيئون وادي حضرموت خالل الموسمين           نفذت هذه التجربة  
  ،مزيجيه خفيفـة   أرض زراعية وصفت بأنها       في ، ٢٠٠٩/٢٠١٠ ، ٢٠٠٨/٢٠٠٩الزراعيين  

 %٣٥,٧٥، مادة العضوية  %٠,٧واحتوائها على ، في عجينة التربة المشبعة      ٧,٢ الحموضةرقم  و
 في المستخلص المـائي     م/زنيمسيسيد٣  عند مستوى قدرة   ECواألمالح الذائبة  كالسيوم كربونات

ــي و%٠,٠٢٥ و ١:١ ــروجين الكل ــن النيت ــرام ٠,٥٥ م ــفورملليج ــ١٠٠/فوس ــة م تج رب
ـ    وتق بوتاسيوم تربة/مليمكافى٠,٧و  في حـين بلغـت    . م/زنيمسيسيد ٣,٨٨در ملوحة ماء الري ب

 جويـة للرطوبـة ال  المئوية  م والنسبة   ٢٦م والصغرى ٣٥متوسط درجات الحرارة الجوية العظمى    
  ). سيئون –ث الزراعية وبحمحطة ال–المحطة االرصادية(.خالل موسمي النمو%٦٥

ثالثـة مكـررات وكانـت       ذات وأستخدم في التجربة تصميم القطاعات الكاملة العشوائية      
حرثت أرض التجربة وقسمت حسب التصميم المـستخدم    ). ٢م٢(مساحة القطعة التجريبية الواحدة   

بين الخط واألخر ونقلت الشتالت الـى األرض المـستديمة فـي            ) سم٥٠(وخططت على مسافة  
م في العام الثاني وزرعت على الجانبين بمـسافة         ١٢/١١/٢٠٠٩م في العام األول،   ٨/١١/٢٠٠٨

  .فدان/نبات١٣٦٥٠٠بكثافة نباتية تقدر بـ) سم١٥(بين النبات واألخر
  : معاملة تسميد وهي كالتالي ١١تضمنت التجربة 

 )بدون تسميد(مقارنة  .١
  )بلدي(سماد عضوي  .٢
  ك جافسماد سم. ٣
  NP )( سماد معدني . ٤
  )بلدي(سماد عضوي + سماد معدني. ٥
  سماد أسماك جاف+ سماد معدني. ٦
   رش بعناصر صغرى+سماد معدني. ٧
  رش بعناصر صغرى)+ بلدي(سماد عضوي . ٨
  رش بعناصر صغرى+ سماد أسماك جاف. ٩

  رش بعناصر صغرى)+ بلدي(سماد عضوي + سماد معدني. ١٠
  رش بعناصر صغرى+ سماد أسماك جاف+ سماد معدني. ١١

فـدان فـي صـورة      /Nكجـم   ١٠٠ المعدني النتروجيني بمعـدل    السمادت التجربة ب  سمد
 يومـا مـن الـشتل       ٤٥، تم إضافته على دفعتين متساويتين األولى بعد         )نتروجين% ٤٦ا(ايوري

فـدان  / كجم٥٠والدفعة الثانية بعد شهر من الدفعة األولى، والسماد الفوسفاتي الذي أضيف بمعدل      
أضيف دفعة واحدة عند أعداد األرض للزراعة،  ) p2o5 %٤٦( ثالثيتفي صورة سوبر فوسفا

  .ة عملية الري وقبل تسرب الماءوأضيف نثرا في نهاي
المتحلل الناتج عن تخمير مخلفـات األغنـام بمعـدل          ) البلدي( السماد العضوي    ةفتم أضا 

  .فدان دفعة واحدة أثناء إعداد األرض للزراعة/ طن٥فدان وسماد األسماك الجافة /طن٥
أما العناصر الصغرى فمصدرها الـسماد الـورقي مايكرونيـت الـذي يحتـوي علـى                

ــد، %٤,٠٠ ــك ،%٤,٠٠حدي ــز، %٣,٠٠زن ــسيوم، %٢,٠٠منجني ــورون، %١,٥٠مغني ب
لتر على دفعتين الدفعة األولـى بعـد       /جرام٥موليبدنيوم  أضيف بمعدل     %٠,٠٥نحاس،  %٠,٥٠

جميـع العمليـات     كما نفذت    .يوما من الدفعة األولى     ٢٥يوما من الشتل ،والدفعة الثانية بعد       ٥٥
. ل حسب النظم المستخدمة لظروف وادي حـضرموت       الزراعية المتبعة في زراعة هذا المحصو     

 في الموسم الثاني وتـم      ١٧/٤/٢٠١٠ في الموسم األول ،      ١١/٤/٢٠٠٩تم جمع المحصول في     
  :             نبات من كل قطعة تجريبية لقياس البيانات التالية١٥-١٠أخذ 
  )سم(متوسط قطر البصلة . ١     
  ) سم(متوسط أرتفاع البصلة . ٢     
  )جم(متوسط وزن البصلة . ٣     
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 المحـصول الكلـي    لكل قطعة تجريبية ومنها قـدر     ) كجم(تم وزن المحصول من البصل    و
، حللت النتائج إحصائيا حسب التصميم المستخدم في التجربة لبيانات إنتاج البصل في             )طن(للفدان

ختبار اقل فـرق    وتمت المقارنة بين متوسطات معامالت التسميد والمقارنة بطريقة ا        . الموسميين
  ).L S D.0.05%(%٥معنوي عند مستوى

  
  :النتائج والمناقشة

  متوسط قطر وأرتفاع البصلة: أوالً
 قد عمل على زيادة   ) البلدي(أن اضافة السماد العضوي     ) ١(تبين النتائج الواردة في جدول      

 البصلة   خالل الموسمين الزراعيين حيث أدت الزيادة في قطر        طر البصلة وارتفاعها   متوسط ق  في
خالل موسمي الزراعة علـى التـوالي مقارنـة مـع      % ١٧,٣ ،  ٥,٦وفي ارتفاعها    %٦،  ١٥

  ).المقارنة(المعاملة غير المسمدة
ويالحظ عند مقارنة أضافة السماد العضوي مع اإلضافة المعدنية للنيتروجين والفوسـفور            

ـ مع   ة متوسط قطر البصلة وارتفاعها    زياد في والتي اعطيا أكثر نسبة    ود أختالفـات طفيفـة     وج
 علـى أن    ؤكد  مما ي ،  متوسط وأرتفاع البصلة      التأثير على  ا في بينهفي ما ) بالزيادة واالنخفاض (

  .    المضافة التي عملت على تحسين ظروف النمولألسمدة استطاعت االستجابةنباتات البصل قد 
ة فـي   يـاد أن سماد السمك الجاف قد أعطـى ز       ) ١(كما تبين النتائج الواضحة في جدول       

في موسم الزراعة األول فقد كانت الزيادة معنوية في متوسـط          و ،متوسط قطر البصلة وارتفاعها   
عن المعاملة الغير المسمدة أما أرتفاع البصلة فلم يتأثر معنويـا           %١١،٧قطر البصلة حيث بلغت   

أمـا  .  عن المعاملة غير المسمدة   %٥،٢بأضافة سماد السمك الجاف حيث حصل انخفاضا بنسبة       
 فـي متوسـط قطـر البـصلة         فقد أعطى سماد السمك الجاف زيـادة      موسم الزراعة الثاني     في
  .على التوالي بالمقارنة مع المعاملة غير المسمدة % ٥,٥ ، ٨,١ بلغت  فقدارتفاعهاو

تشير الى أن التـسميد     ) ١(وفيما يتعلق بتأثير السماد المعدني فالنتائج الواضحة في جدول          
 قد عمل أيضا على زيادة متوسط قطر البصلة وأرتفاعها متوسطة وعالية            النتروجيني والفوسفور 

خـالل  % ١٢,٨ ، ١٤,٢، وفي ارتفاعهـا   %١١,٨ ، ٤,٥وبلغت الزيادة في متوسط قطر البصلة     
  ). المقارنة(الموسمين الزراعيين على التوالي مقارنة بالمعاملة غير المسمدة 

روجين والفوسـفور مـع أضـافة الـسماد     ويالحظ عند مقارنة أضافة السماد المعدني النت     
فـي  % ٥أو مع السماد السمك الجاف التوجد فروق معنوية بينهما عند مستوى            )البلدي(العضوي

التأثير على متوسط قطر وأرتفاع البصلة ، مما يدل على أن نباتات البصل قـد أسـتجابت لكـل     
  .األسمدة المضافة التي عملت على تحسين ظروف النمو

تبين أن معاملـة    ) ١(األسمدة المضافة فأن النتائج الواردة في جدول         تأثير   وتظهر النتائج 
في موسمي الزراعة أعطت زيادة معنوية في متوسط        ) البلدي(السماد العضوي   + السماد المعدني 

على التوالي مقارنة     % ٤,٧ ،٩,٧، ٧,٨، ١٠,٧قطر البصلة وأرتفاعها حيث بلغت هذه الزيادة        
السماد السمك الجاف الـى  + كذلك أدت معاملة السماد المعدني   ). المقارنة(دة  بالمعاملة غير المسم  

 ، ١٥زيادة في متوسط قطر البصلة وأرتفاعها حيث بلغت الزيادة خالل الموسمين الـزراعيين                
تؤكـد تلـك    ) المقارنـة (على التوالي بالمقارنة مع المعاملة غير المسمدة        % ٣,٨ ، ٤,١ و   ٢,٧

حيث أشار الى أن اعلي ارتفـاع وقطـر         ) ٢٠٠٢الكاف وآخرون   (عليه  النتائج على ما تحصل     
  . تف سوبرفوسفا/ كجم٥٠+ نيتروجين % ٤٦يوريا / كجم ن١٠٠البصلة تحقق من إضافة 

وتبين النتائج أيضا الى أن إضافة العناصر الـصغرى رشـاً علـى األوراق منفـردة أو                 
مقارنة مـع   .  قطر وارتفاع البصلة    متوسط  في نخفاضبامخلوطة مع األسمدة المضافة قد أثرت       
أثير أكثر وضوحا وبانخفـاض معنـوي فـي    ـوكان الت  معامالت األسمدة التي لم ترش نباتاتها،     

، ٦,٤ ، ١٠,٣حيث بلغ االنخفـاض    رش بالعناصر الصغرى  +  )البلدي(معاملة السماد العضوي  
  .فقط) البلدي(على التوالي مقارنة بالمعاملة التي أضيف إليها السماد العضوي%٤,٨ ، ٣,٢
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أن إضافة العناصر الصغرى رشا على األوراق       ) ١(يالحظ من النتائج المبينة في الجدول       
 هذه األسمدة قـد  العضوي أو مع سماد السمك الجاف أو مخلوطوسواء خليط من السماد المعدني   

عطـى  فقـد أ  . اثر سلبا على متوسط قطر البصلة وارتفاعها بالمقارنة مع إضافة األسمدة منفردة           
سماد السمك الجاف الى أنخفاض معنـوي فـي متوسـط قطـر و           رش نباتات البصلة المسمدة ب    

على التـوالي مقارنـة بالمعاملـة        % ١,٧ ،   ٣,٧ و   ٧ ، ٧,٢متوسط ارتفاع البصلة وصل الى    
أيضا أعطى الرش بالعناصر الصغرى للنباتـات المـسمدة         . سمدة بالسماد السمك الجاف فقط      الم

اع البصلة وبلـغ  ـطر وارتفـبالسماد المعدني الى انخفاض معنوي متوسط ومرتفع في متوسط ق  
  الموسمين الزراعيين على التواليخالل  % ١٠ ، ٣,٥ و ١٢,٦ ، ٠,٩٣اض ـاالنخف
  لى متوسط قطر وأرتفاع البصلة تأثير التسميد ع:)١(جدول 

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩للموسم الزراعي : السنة األولى

متوسط أرتفاع البصلة 
 )سم(

  متوسط قطرالبصلة
)سم(  

 الرقم المعاملة

)بدون تسميد (مقارنة  5.13 5.92  ١ 

)بلدي (سماد عضوي  5.90 6.25  ٢ 

 ٣ سماد اسماك جاف 5.73 5.61

6.76 5.36 (NP)  ٤  سماد معدني 

سماد عضوي+ سماد معدني  5.68 6.38  ٥ 

سماد اسماك+ سماد معدني  5.90 6.08  ٦ 

رش بعناصر صغرى+ سماد عضوي  5.29 5.85  ٧ 

رش بعناصر صغرى+ سماد معدني  5.31 5.91  ٨ 

رش بعناصر صغرى+ سماد اسماك  5.32 5.22  ٩ 

رش بعناصر صغرى + سماد عضوي + سماد معدني  5.32 5.89  ١٠ 

رش بعناصر صغرى+ سماد اسماك جاف + سماد معدني  4.98 5.75  ١١ 

يغير معنو   %٥أقل فرق معنوي عند   0.3518 

 ٢٠٠٩/٢٠١٠ للموسم الزراعي: السنة الثانية
)سم(متوسط أرتفاع البصلة  )سم( البصلة متوسط قطر   الرقم المعاملة 

)بدون تسميد (مقارنة  6.18 6.58  ١ 

)بلدي (سماد عضوي  6.55 7.72  ٢ 
 ٣ سماد اسماك جاف 6.68 6.94
7. 42 6.91 ( NP)  ٤  سماد معدني 
سماد عضوي+ سماد معدني  6.78 6.89  ٥ 
سماد اسماك+ سماد معدني  6.43 6.83  ٦ 
رش بعناصر صغرى+ سماد عضوي  6.34 7.35  ٧ 
رش بعناصر صغرى+ سماد معدني  6.67 6.68  ٨ 
رش بعناصر صغرى+ سماد اسماك  6.43 6.82  ٩ 
رش بعناصر صغرى + سماد عضوي + سماد معدني  6.40 6.87  ١٠ 
رش بعناصر + سماد اسماك جاف + سماد معدني  6.48 6.55

 صغرى
١١ 

  %٥أقل فرق معنوي عند   0.3857 0.6220
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سـماد  + أدت إضافة السماد المعـدني      . ط بالمعاملة المسمدة بالسماد المعدني فق     ةبالمقارن
 الصغرى الى انخفاض معنوي سواء في متوسط قطر البـصلة  ررش بالعناصالسمك الجاف مع ال 

أو ارتفاعها وهذا يوضح أن الجرعة المضافة من السماد الورقي للعناصر الصغرى كانت عالية،              
محطة البحوث الزراعية    ،٢٠٠١، الكثيري ٢٠٠٢الكاف وآخرون   (هذه النتائج تتفق مع ما وجده       

لتر مع التسميد الحيوي،    / جم ٦ بمقدار Power4بالمركب  وجد أن الرش    ) ٢٠٠٠،٢٠٠٣سيئون  
  . معنوي وملحوظ في متوسط وارتفاع البصلة انخفاضالمعدني والعضوي أعطى

   متوسط وزن البصلة: ياثان
 أدى الـى    )البلدي(العضوي  الى أن إضافة السماد     ) ٢(تشير النتائج الموضحة في الجدول      

 ٥٠,٥) نةالمقار(ت الزيادة عن المعاملة غير المسمدة     زيادة معنوية في متوسط وزن البصلة وبلغ      
اال أنهـا لـم   % ١٥,٣ الثاني فان الزيادة بلغت الزراعةأما موسم   .  األول   زراعةفي موسم ال  % 

وأيـضا الـسماد   . تصل الى حد المعنوية بالرغم من تفوقها على أكثر المعامالت تحت الدراسـة   
ة معنوية في متوسط وزن البـصـلة حيـث بلغـت          المعدني تبين النتائج أن أضافته أعطت زياد      

وهذا ، خـالل موسمي الزراعة على التوالي مقارنة مع المعاملة غير المسمدة         % ١٩,٣ ،   ٤٨,٨
   . والسماد النيتروجيني والفسفوري لمحصول البصل )البلدي(عضوي يوضح أهمية السماد ال

تبين أن سـماد    ) ٢( الجدول   سماد السمك الجاف فالنتائج الموضحة في     وفيما يتعلق بتأثير    
  حيث بلغـت الزيـادة     البصلة في متوسط وزن     معنوية طفيفة  السمك الجاف أيضا أدى الى زيادة     

 الزراعـة أما موسم    . األول   الزراعة في موسم ا   % ١٩,٣)  نةالمقار(عن المعاملة غير المسمدة   
لـة غيـر المـسمدة      المعاممقارنة مـع    وبدون فروق معنوية     % ١٦,٥ الثاني فان الزيادة بلغت   

  ).المقارنة(
 مع اإلضافة المعدنية النيتروجين والفسفور او مع        )البلدي(العضوي  بمقارنة إضافة السماد    

، ومتقاربـة النتـائج     %٥ بسيطة بينهما عند مستوى      سمك الجاف يالحظ وجود أختالفات    سماد ال 
  . ة متقاربةبينهما مما يدل على أن هذه األسمدة جميعها قد حسنت ظروف النمو بطريق

 أو السماد المعدني مع سماد السمك       )البلدي (أن إضافة السماد المعدني مع السماد العضوي      
 مقارنـة بالمعـامالت   دة متوسط وزن البصلة في زيا ومتقاربةالجاف أعطى نتائج تأثيرها طفيف 

ـ      سـلكة   والتي أعطت نفس االتجاه    التي أضيف إليها هذه األسمدة منفردة      ة  فـي النتيجـة مقارن
 خالل  مالت المجتمعة السمادية حيث أعطت زيادة طفيفة ومتقاربة في متوسط وزن البصلة           بالمعا

لتر من العناصر الـصغرى     /جم٥إال أن المعامالت التي رشت نباتاتها بمقدار        . موسمي الزراعة 
قد انخفض فيها متوسط وزن البصلة انخفاضا معنويا خالل الموسمين الزراعيين بالمقارنـة مـع     

 ، ١٩٩٩الكثيـري (نتائج مشابهة حصل عليها كل مـن        . الت التسميد التي لم ترش نباتاتها       معام
اروا أنه ربما يعود هذا التأثير الى أن النباتات قـد           ـحيث أش ) ٢٠٠٢الكاف وآخرون    ، ٢٠٠٢

وت بعض األوراق مما قلل من عمليـة التمثيـل         ـتأثرت بالجرعة العالية مما أدى الى حرق وم       
جة لذلك تقل كمية المواد الغذائية المصنعة مما ينعكس أثره سلبا علـى متوسـط               الضوئي ، ونتي  

  . وزن البصلة
   متوسط إنتاجية الفدان :ثالثا

الى أن إضافة السماد المعدني تفـوق علـى جميـع          )٢( تبين النتائج الموضحة في جدول    
موسمين الـزراعيين    في متوسط إنتاجية الفدان خالل ال      حت الدراسة وأدى الى زيادة    المعامالت ت 

  ،)المقارنـة (على التوالي مقارنة مع المعاملة غير المسمدة         %٤٤,٦ ، ٥٧,١حيث بلغت الزيادة  
الكـاف  (تتفق مع ماأشار اليـة      ، مما يدل على أن محصول البصل قد أستجابة للسماد المضاف           

  .  البصل إنتاجيةحيث وجد أن التسميد النتروجين والفوسفور أدى الى زيادة ) ٢٠٠٢وأخرون 
سماد السمك الجـاف حيـث       و )البلدي(العضوي  أيضا أعطى نفس االتجاه كل من السماد        

الى أن كال المعاملتين قد أعطت زيادة معنوية في متوسـط            )٢( تبين النتائج الواضحة في جدول    
 % ١٩,٩ ،   ٢٢,١ و   ٢١,٥ ،   ٢٧,٦إنتاجية الفدان خالل موسمي الزراعة حيث بلغت الزيـادة          

  .)المقارنة( املة غير المسمدة لي مقارنة مع المععلى التوا
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 األسـمدة المـضافة ان كـال    فيما يتعلق بتـأثير  ) ٢(وتشير النتائج الموضحة في الجدول      
السماد السمك الجاف قـد     + والسماد المعدني ) البلدي(العضويالسماد  + المعاملتين السماد المعدني  

ل الموسـمين الزراعــيين حيـث بلغـت         أعطت زيادة معنوية في متوسط إنتاجية الفدان خال       
على التوالي مقارنـة مـع المعاملـة غيـر المـسمدة            %٢٢,٤ ،   ٢٨,٤ و ٢٧,٧ ،   ٤٤,٧الزيادة

، ١٩٨١-٨٠األبحـاث الزراعيـة   ،٢٠٠٢الكـاف   ( هذه النتائج تتفق مع ما أشار إليه      ،)المقارنة(
يادة في إنتاجيـة  حيث وجد أن التسميد بالنيتروجين والفسفور أعطى ز) ٢٠٠٠ ، ١٩٩٩الكثيري  

البصل وأن إضافة النيتروجين منفردا كان له تأثير واضح في زيادة اإلنتاج ، وان إضافة السماد                
وتبين النتائج الموضحة فـي     .  مع السماد المعدني أدت إلى زيادة إنتاجية البصل        )البلدي(العضوي
لتـر مـع   /جـم ٥دارأن المعامالت التي رشت نباتات البصل بالعناصر الصغرى بمق  ) ٢(الجدول  

األسمدة المضافة منفردة أو مخلوطة قد اثر سلبا في متوسط إنتاجية الفدان وكان التـأثير أكثـر                 
وضوحا ، وقد انخفض فيها متوسط إنتاجية الفدان انخفاضا معنويا واقل نسبة في معاملة الـسماد             

 موسـم  فـي % ٤٤,٢الرش بالعناصر الصغرى ، حيث بلـغ   +السماد السمك الجاف   +المعدني  
+ أما موسم الزراعة الثاني فكان اقل نسبة في معاملة السماد الـسمك الجـاف               . الزراعة األول   

بالمقارنة مع المعاملة الذي أضيف لهـا الـسماد          % ٢٤,١الرش بالعاصر الصغرى ، حيث بلغ       
الكـاف وآخـرون    (وهذا يتفق مع ما أشار أليـه        ، السمك الجاف فقط لكال الموسمين الزراعيين     

كجـم  ١٠٠لتر مع التسميد المعـدني بمقـدار      /جم٦ بمقدار   power4ن الرش بالمركب    أ).٢٠٠٢
الفدان كان له تأثير سلبي وادي إلـى انخفـاض محـصول            /سوبرفوسفات ثالثي /كجم٥٠+يوريا/

  .القطعة

)ط(وأنتاجية الفدان) جـ( تأثير التسميد على متوسط وزن البصلة:)٢(جدول   

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩للموسم الزراعي  : السنة األولى
متوسط أنتاجية 

)طن(الفدان  
متوسط وزن 

)جرام(البصلة  الرقم المعاملة 

)بدون تسميد (مقارنة  72.9 4.733  ١ 
)بلدي (سماد عضوي  109.7 6.040  ٢ 
 ٣ سماد اسماك جاف 87.0 5.750
7.433 108.5 ( NP)  ٤  سماد معدني 
سماد عضوي+ سماد معدني  96.7 6.850  ٥ 
سماد اسماك+ د معدني سما 104.4 6.045  ٦ 
رش بعناصر صغرى+ سماد عضوي  76.3 5.307  ٧ 
رش بعناصر صغرى+ سماد معدني  81.8 4.527  ٨ 
رش بعناصر صغرى+ سماد اسماك  77.7 4.517  ٩ 
رش بعناصر صغرى + سماد عضوي + سماد معدني  78.7 4.517  ١٠ 
صغرىرش بعناصر + سماد اسماك جاف + سماد معدني  72.1 3.209  ١١ 
  %٥أقل فرق معنوي عند   14.92 0.4604
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  ٢٠٠٩/٢٠١٠  للموسم الزراعي: السنة الثانية
متوسط أنتاجية  

)طن(الفدان  
متوسط وزن 

)جرام(البصلة  الرقم المعاملة 

)بدون تسميد (مقارنة  116.3 5.670  ١ 
)بلدي (سماد عضوي  134.1 6.920  ٢ 
 ٣ سماد اسماك جاف 135.5 6.800
8.200 138.7 ( NP)  ٤  سماد معدني 
سماد عضوي+ سماد معدني  144.4 7.280  ٥ 
سماد اسماك+ سماد معدني  118.0 6.940  ٦ 
رش بعناصر صغرى+ سماد عضوي  123.0 5.660  ٧ 
رش بعناصر صغرى+ سماد معدني  128.5 6.190  ٨ 
رش بعناصر صغرى+ سماد اسماك  125.6 5.160  ٩ 
رش بعناصر صغرى + سماد عضوي + ني سماد معد 126.6 5.650  ١٠ 
رش بعناصر صغرى+ سماد اسماك جاف + سماد معدني  126.1 5.660  ١١ 
  %٥أقل فرق معنوي عند   21.17 1.113

) ٣(وفي متوسط إنتاجية الفدان للموسمين الزراعيين بينت النتائج الواضحة فـي الجـدول      
 من الناحية اإلحصائية، نتيجة إلضافة األسـمدة        زيادة في متوسط إنتاجية الفدان وبفروق معنوية      

منفردة أو مجتمعة قد اثر إيجابا في متوسط إنتاجية الفدان لموسمي الزراعة حيث بلغت الزيـادة                
 +عند إضـافة الـسماد المعـدني، المعـدني          %٢٠,٦٣،٢٤,٥٧،  ٢٤,٨٢ ،   ٣٥,٨١ ،   ٤٢,٥٨

السمك الجاف، علـى التـوالي       ،)البلدي( العضوي الجاف، السمك+ المعدني ،)البلدي(العضوي  
إال ان الرش بالعناصر الـصغرى أدى إلـى انخفـاض           ).المقارنة(مقارنة بالمعاملة غير المسمدة   

السماد السمك  + في معاملة السماد المعدني   %٢٩,٣٢متوسط إنتاجية الفدان بلغ االنخفاض أقصاه       
  .لسماد السمك الجاف فقطالرش بالعناصر الصغرى مقارنة بالمعاملة التي أضيف إليها ا+ الجاف

نستنتج من هذه الدراسة التي أجريت تحت الظروف المحلية لـوادي حـضرموت، وبعـد        
تحصلنا على النتائج الموضحة في البحث يمكن التوصية لتشجيع أستخدام األسمدة العضوية عنـد    

 يقلـل مـن    ذلكه يمكن األستغناء عن األسمدة الكيميائية   بعد أن أوضحت النتائج أن    . أنتاج البصل 
 علـى مـستوى     استخدام األسمدة المعدنية وبالتالي خفض مستوى درجة التلوث مع المحافظـة          

  .األنتاجية
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩للموسمين الزراعيين  )ط(تأثير التسميد على متوسط انتاجية الفدان      :)٣(جدول  

– ٢٠٠٩/٢٠١٠  
 متوسط أنتاجية الفدان

 الرقم المعاملة )طن(

 ١  )بدون تسميد(مقارنة  5.202
)بلدي (سماد عضوي  6.480  ٢ 
 ٣ سماد اسماك جاف 6.275
7. 417 ( NP)  ٤  سماد معدني 
سماد عضوي+ سماد معدني  7.065  ٥ 
سماد اسماك+ سماد معدني  6.493  ٦ 
رش بعناصر صغرى+ سماد عضوي  5.484  ٧ 
رش بعناصر صغرى+ سماد معدني  5.359  ٨ 
ىرش بعناصر صغر+ سماد اسماك  4.839  ٩ 
رش بعناصر صغرى + سماد عضوي + سماد معدني  5.084  ١٠ 
رش بعناصر صغرى+ سماد اسماك جاف + سماد معدني  4.435  ١١ 

  %٥أقل فرق معنوي عند   5836 .0
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Effect of Organic, Fish-meal, Inorganic Fertilizer, and Foliar Applica-
tion of Micronite on the Productivity of Onion 

Ghazi Ahmed Mothanna AL-Rashidi 
Department of Biology Science, Faculty of Applied Science . Hadramout University 

Abstract: 
This experiment was conducted in the private farm in Hadhramout valley, 

Seiyun Hadramout governorate, within the period of season 2008/2009 - 
2009/2010. The objective of the experiment was to the study of effect of 
farmyard Manure (FYM) 5t/ fed, fish-meal 5t/ fed, and mineral fertilizer(100kg 
urea+50kg triplesuperphosphatc/ fed.) fertilizer with or without foliar application 
with micronutrients, on bulb yield Baftaim Onion cultivar. Eleven treatments 
were exploited at a randomized complete block design with three replications.  

The application of fertilizers significantly increased diameter and height of 
onion bulb. The highest increment in diameter and height of bulb (15,14,2 %) 
were recorded with FYM, and mineral fertilizer In the first season (11.8,17.3 %) 
were recorded with mineral fertilizer, and FYM in the second season. The results 
indicated that onion bulb weight, yield/feddan. Increased significantly with fertil-
izers application. The highest rate of increase in bulb weight (24.2 and 50.5%) 
were recorded with FYM, followed by mineral fertilizer (48.8 and 19.3%) in the 
two years, respectively. The application of fertilizer significantly increased yield 
bulb/ feddan. The highest increment of yield (57.1 and 44.6%) were recorded 
with mineral fertilizer while the increment in yield of bulb (44.7, 27.7 , 27.6, 
28.4, 22.4 and 22.1 %) were recorded with mineral fertilizer+ FYM , mineral fer-
tilizer + fish-meal fertilizer, and FYM. within the seasons, respectively. The ad-
dition of 5g/L micronite decreased all the measured characters for all treatments 
where foliar application was used. Compared with the treatments without using 
foliar application. 

The use of organic for onion production can be recommended to reduce 
mineral fertilizer without reducing the productivity This won save the high cost 
of chemical fertilizer as well as well as to decrease pollution. 
Keywords: Organic fertilizer, fish-meal fertilizer, mineral fertilizer, micronutri-
ents   

 
  


