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تأثير موعد إضافة كميات مختلفة من السماد األخضر من نبات اللوكاينا 
 في نمو وامتصاص اآلزوت في نباتات ذرة السورغوم

 
 

 محمد الشماع. فواز كردعلي، م.د

 سورية  دمشق، ،6091. ب. هيئة الطاقة الذرية؛ قسم الزراعة، ص

 scientific@aec.org.sy بريد الكتروني 

 

 ملخص

 Leucaena leucocephala تأثير التسميد األخضر بكميات مختلفة من آزوت أوراق نبات اللوكاينـا  درس
(Lam.) de Wit )N0  وN60 و N120 و N180 كغN/(المضافة في مواعيد مختلفة  )هـT30   ،قبـل شـهر 

T15   من الزراعة، و     اً يوم 15 قبل T0   في نمـو نبـات ذرة السـورغوم العلفيـة            ) قبل الزراعة مباشرة L. 
Sorghum bicolor 15 باستعمال الطريقة غير المباشرة للتمديد النظيريN    وذلك في تجربـة جـرت فـي 

 .أصص لموسمين متتاليين
 الكلي لنبـات    زيادة معنوية في إنتاج المادة الجافة واآلزوت       إلى اللوكاينانبات  أوراق  أدى التسميد األخضر ب    

 .، وذلك في موسمي النمو المكونات الثمرية للسورغومالذرة مقارنة بالشاهد، وتجلت الزيادة بوضوح في إنتاج
تراوحت كفاءة استعمال آزوت السـماد        حيث ، في التغذية اآلزوتية لنباتات السورغوم      التسميد األخضر  ساهم

 و  15 وبـين    T15في  % 24 و   14، وبين    T0في  % 24 و   17بين  في الموسم األول من التجربة،       ،األخضر
 سـاهم   أدى التسميد األخضر  كما أن    ،   N60وكان أعلى معدل للكفاءة في المعاملة السمادية         ،   T30في  % 19
 .T30 تحسين امتصاص اآلزوت من التربة ومن السماد المعدني في معامالت المرحلة إلى

في زيادة كميـات اآلزوت     ،   الموسم الثاني من التجربة    فيساهمت اإلضافة المتزايدة آلزوت السماد األخضر       
 ارتفاع الكميات الممتصة مـن آزوت السـماد         في ذلك   وانعكسالممتصة منه، وخاصة في النورات الزهرية       

 وذلك في ،تراوحت قيم كفاءة استعمال آزوت السماد األخضر المضاف      و. األخضر في كامل نباتات السورغوم    
 ،  T30في  % 32 و   23 وبين   T15في  % 24 وفي حدود ،  T0في  % 47 و   26بين   بين   ،كامل نبات السورغوم  

التأثير االيجابي للتسميد األخضر باللوكاينا في زيادة نمـو         ال يعود    .N60 في المعاملة السمادية     علىاألوكانت  
 آزوت  إلى إتاحة آزوت المخلفات المضافة فقط،  بل إلى زيادة في إتاحة           ) مادة جافة وآزوت كلي   (السورغوم  

نجـم التـأثير    . التربة للنباتات أيضاً حيث تجلى ذلك عند إضافة السماد األخضر قبل الزراعة بوقـت كـاف               
 بشكل رئيسي من ارتفاع في كميـات اآلزوت         T30 و   T15اإليجابي للتسميد األخضر المضاف في المرحلتين       

 فقد نجم التأثير االيجـابي مـن        T0 الممتصة من السماد األخضر إضافة إلى التربة والسماد، أما في المعاملة          
ارتفاع في كمية اآلزوت الممتصة من السماد األخضر وليس من ارتفاع في امتصاص اآلزوت من التربـة أو    

 .  من السماد
 كغ  120 و بمعدل    )T30 (ن إضافة السماد األخضر بنبات اللوكاينا إلى التربة قبل شهر من زراعة السورغوم            إ

N/  هـ)N120( 27و    % 57و  % 122بمعدل  إنتاج المادة الجافة     المثلى التي تحقق زيادة في       هي المعاملة%  ،
نبات والجذور وكامل   الجزء الثمري   ،  وذلك في كل من       %51و% 104و % 118بمعدل  كمية اآلزوت   في  و

أعلى كمية   للحصول على    )T0 (عند الزراعة هو   في حين كان أنسب موعد لإلضافة        .على التوالي ،السورغوم
أعلى إنتاج من المادة    آلزوت الممتص من السماد األخضر وأدنى كمية من اآلزوت الممتص من التربة و            من ا 

 الجافة لألوراق 
 

 .15Nلوكاينا، سورغوم، تسميد أخضر، : يةالكلمات المفتاح
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 مقدمة
لنباتـات  ، المتحصل عليها من ا     في اآلونة األخيرة باستعمال األسمدة الخضراء      مأزداد االهتما 

في األنظمة الزراعية نظراً لكونهـا مصـدراً هامـاً           ا،م كالسيسبان واللوكاينا وغيره   البقولية

 مادياًالمكلفة   عن األسمدة الكيميائية اآلزوتية      لمحاصيل الالحقة، وبديالً جيداً   لآلزوت في تنمية ا   

 :والملوثة بيئياً

 (Kolar et al., 1993, Manguiat et al., 1992; Ladha et al, 1988; Sharma and 

Das, 1994)ً . من ناحية أخرى، تتصف األسمدة الخضراء بفوائد أخرى في اإلنتاج الزراعي

إذ وجد أن لها دوراً هاماً في زيادة إتاحة المغذيات في التربة وفي رفع قـدرة التربـة علـى                    

 وفي خفض حدة اإلصابة بـاألمراض النباتيـة   (Aggarwal et al., 1997)االحتفاظ بالماء

)Woodward et al,. 1997 (      وفي تزويد النباتـات بعناصـر غذائيـة أخـرى كالفسـفور

 ).Lupwayi and Haque, 1998(والبوتاسيوم والمغنيزيوم والكالسيوم 

 األنواع النباتية البقوليـة االهامـة الـذي    منLeucaena leucocephala يعد نبات اللوكاينا 

 وتعتبر المكسيك وأمريكا الوسطى المـوطن       .يتصف بقدرة مرتفعة في تثبيت اآلزوت الجوي      

أدخل هذا النوع النبـاتي     . األصلي له ويتميز بانتشاره الواسع في العديد من المناطق في العالم          

استثمار األراضي المتـأثرة بـاألمالح       ضمن إطار مشروع     1997إلى سورية منذ مطلع عام      

عديد من الدراسات أهميـة نبـات       لقد بينت ال  .  بنمو جيد في الظروف المختلفة      النبات اتصفو

اللوكاينا في تغذية الحيوان وكسماد أخضر ونبات مظلل للمحاصيل األخـرى فـي المنـاطق               

 . الحارة ونجاحه في المنحدرات وكمصدر للخشب

 وهي شجيرة صغيرة عمومـاً  Leguminosae  (Fabaceae)تتبع اللوكاينا الفصيلة البقولية

أوراقها مركبة وموزعـة بشـكل ثنـائي        .  متر 20إلى  األنواع  قد يصل ارتفاع بعض     لكن  و

يحوي القرن الواحـد علـى      . أزهارها بيضاء ذاتية التلقيح   .  سم 20 و   15يتراوح طولها بين    

ونظـراً لالنتشـار    .  كغ 1 بذرة في كل     20000-10000ويبلغ عدد البذور    .  بذرة 15حوالي  

 :الواسع للوكاينا فهناك تسميات عديدة له نذكر منها

  Leucaena: الشائعاألسم 

 Guaje: األسم االسباني

 Huaxin: األسم األمريكي األصلي

 Subabul:األسم الهندي

 Lamtoroنوسي ياألسم األند
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 Yin hue whanاألسم الصيني 

 Ipilipilاألسم الفيليبيني 

 Tangantanganجزيرة الباسيفيك 

  Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit: األسم الالتيني

أنظمـة  النباتية الشائعة االستعمال فـي   من األنواع Leucaena leucocephalaلنوع ويعد ا

نظراً ألهميتها فـي تحسـين إنتـاج    )  (Mugendi et al., 1999, a&b(الزراعة المختلطة 

  المثبتة  يتميز هذا النوع بتثبيت كميات مرتفعة من اآلزوت الجوي حيث تتراوح الكميات           . الذرة

وتتصف أوراقة بتحلل سريع لذلك تعتبر ذات أهمية جيدة         . هـ /Nغ   ك 500 وحتى   100بين  

في استعماله كسماد أخضر لتخقيق متطلبات المحاصيل األخرى من اآلزوت ومـن العناصـر         

 أن نسبة معدنـة اآلزوت العضـوي لمخلفـات اللوكاينـا      Xu et al., 1993بين . األخرى

 25 وبـين بالنسـبة لـألوراق     % 58ً و 50حت بين   ن يوماً تراو  مضاف للتربة خالل عشري   ال

أن نسبة تمعـدن آزوت الوكاينـا    Lupwayi and Haque, 1998 وقد بين . للساق% 67و

ـ        % 53يمكن أن يصل إلى حدود        أسـابيع    ةوذلك لدى تحضين األوراق في التربة لمدة خمس

ت العديـد   لقد بين . هكتار وكانت مصدراً هاماً للبوتاسيوم والمغنيزيوم     / طن مادة جافة     3بمعدل  

 Ricinus  الخـروع من الدراسات أهمية نبات اللوكاينا في نمو نباتات أخرى كالذرة  ونبات

communis ونبات الكاسافا Cassava (Manihot esculenta) . بـين   الخـروع ففي نبات

Bheemaiah et al., 1998 أيـام مـن   10هـ قبل / طن5 أن إضافة أوراق لوكاينا بمعدل 

 Escaladaأما في نبات الكاسافا فقد الحظ . دة معنوية في إنتاجه البذري إلى زيازراعته أدت

and Ratilla 1998 إلى زيادة معنوية في طن مادة خضراء من اللوكاينا أدت7.2 أن إضافة  

 أن تسميد الـذرة بمخلفـات   Vanlauwe et al., 2000أما في نبات الذرة فقد وجد . اإلنتاج

التربة من المادة العضوية وتحسـين خصـوبتها مـن حيـث            اللوكانيا ساهم في رفع محتوى      

 أن Adetunji and Okeleye 2001وفي دراسـة أخـرى أجراهـا    . محتواها من الفسفور

مخلفات اللوكانيا رفعت مستويات الكالسيوم والمغنيزيوم والبوتاسيوم المتبادل في التربة وإلـى            

 ارتفاع في كفاءة Mugendi et al., 2000وقد وجد .  تغيرات ايجابية في اآلزوت والفسفور

 Lupwayi et al., 1999امتصاص اآلزوت في الذرة المسمدة بأوراق اللوكاينا، كمـا بـين   

 فـي  L. pallida و L. leucocephalaأهمية إضافة مخلفات من أنواع مختلفة من اللوكاينا 
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 Lupwayi and Haque, 1999 (NPK) وفي تزويده بالعناصر الغذائية . إنتاج نبات الذرة

(a,b). 

لقد بينت دراسات عديدة أن معدنة المخلفات النباتية المستعملة كأسمدة خضراء في التربة تتأثر              

الرطوبـة وغيرهـا، و     ل منها نوع وكمية المادة العضوية ونوع التربة والحرارة و         بعدة عوام 

اصيل النباتيـة   أن االستفادة من األسمدة الخضراء في تغذية المحRayns et al., 1995أشار 

ونظراً ألن نبات   . والمضافة سواء قبل الزراعة أو عند الزراعة ترتبط بنوعية السماد األخضر          

اللوكاينا هو نبات مدخل حديثاً إلى سورية وال توجد أي  دراسة عن أهميـة االسـتفادة منـه                   

لورقيـة  عدم وجود دراسة مسبقة عن موعد إضافة مخلفاته اإضافة إلى كسماد أخضر محلياً،      

 هذا العمل إلى دراسـة      فقد هدف المضافة،  في تغذية المحاصيل الزراعية وعالقة ذلك بالكمية        

 المضافة فـي مواعيـد      أوراق نبات اللوكاينا  بكميات مختلفة من آزوت     تأثير التسميد األخضر    

 إنتاج المادة الجافة واآلزوت الكلي ونسب وكميات اآلزوت الممتص من المصـادر             فيمختلفة  

 وذلـك   في نباتات السورغوم المزروعة في أصص      تاحة وكفاءة استعمال اآلزوت العضوي    الم

 .15Nباستعمال الطريقة غير المباشرة للتمديد النظيري 

 

 :المواد والطرائق

 :السماد األخضرمواصفات التربة ومعامالت إضافة 

 فـي أصـص   وذلـك    2005 و   2004 خالل فصل الصيف في موسمين       أجريت التجربة 

مأخوذة من منطقة دير الحجر الواقعة جنوب مدينة دمشق والتي           ) كغ 11.2(ة بتربة   مملوء

 :اتصفت بالمواصفات الفيزيائية والكيميائية التالية

pH 7.33    ليتر/ميلليمكافىء(سم، األيونات الذائبة    / ميكروموز 1.37، الناقلية الكهربائية :(

ـ  1.99، الكبريتات   2.4، البيكربونات   3.79الكلور   ، 0.07، البوتاسـيوم    4.9وديوم  ، الص

، النسـبة   %14.67النسبة المئوية للكربونـات الكليـة       . 1.99، المغنيزيوم   1.6الكالسيوم  

 غرام  100/ ميليمكافىء 18.87، السعة التبادلية للكاتيونات     %0.48المئوية للمادة العضوية    

غـرام،  / ميكروغـرام  29.5غـرام، النتـرات     / ميكروغرام 3.72تربة، الفسفور المتاح      

 .غرام/ ميكروغرام17.5األمونيوم 
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  اللوكاينا ةشجري

، وقطعـت   من نباتات اللوكاينا المزروعة في دير الحجر      ) طرود(تقليم نموات فتية    جرى  

 وخلطت في التربة حسب المعامالت المدروسـة،        ) سم تقريباً  0.5 -1(إلى قطع صغيرة    

 .%)2.66 (كما جرى تحديد نسبة اآلزوت فيها وفق طريقة كلداهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المعامالت

من اللوكاينا قبل شهر مـن زراعـة السـورغوم          السماد األخضر   إضافة   -1

  N60 T30هـ /Nكغ   60بمعدل 

من اللوكاينا قبل شهر مـن زراعـة السـورغوم          السماد األخضر   إضافة   -2

 N120 T30هـ  /Nكغ   120بمعدل 

من اللوكاينا قبل شهر مـن زراعـة السـورغوم          السماد األخضر   إضافة   -3

 N180 T30هـ  /Nكغ   180بمعدل 

 من زراعة السـورغوم      يوماً 15من اللوكاينا قبل    السماد األخضر   إضافة   -4

 N60 T15هـ /Nكغ   60بمعدل 

من زراعة السـورغوم     يوماً 15من اللوكاينا قبل    السماد األخضر   إضافة   -5

 N120 T15هـ /Nكغ   120بمعدل 
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 السـورغوم   من زراعة  يوماً 15من اللوكاينا قبل    السماد األخضر   إضافة   -6

 N180 T15هـ /Nكغ  180بمعدل 

من اللوكاينا قبل زراعـة السـورغوم مباشـرة          السماد األخضر   إضافة   -7

 N60 T0هـ /Nكغ   60بمعدل 

من اللوكاينا قبل زراعـة السـورغوم مباشـرة          السماد األخضر   إضافة   -8

 N120 T0هـ /Nكغ   120بمعدل 

رغوم مباشـرة    من اللوكاينا قبل زراعـة السـو      السماد األخضر   إضافة   -9

 N120 T0هـ /Nكغ   180بمعدل 

 Control   (N0)السماد األخضر  شاهد بدون إضافة-10

) واها من اآلزوت  مادة جافة ومحت  (وفيما يلي معدالت إضافة السماد األخضر       

 ):هـ/كغ (ها تاإلى األصيص ومكافئ

 

 

 :إضافة السماد اآلزوتي المعلم وعمليات الخدمةالزراعة و

وذلك السـماد األخضـر  بعد إضـافة  ) Sorghum bicolor(جرت زراعة بذور السورغوم 

رى توزيعهـا   ج)  مكررات 4( اًصيصأ 40 بلغ عدد األصص    .  نباتات في األصيص   4بمعدل  

 قطع رئيسـية شـملت زمـن إضـافة السـماد            3 (وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة    

 و  N60معـامالت سـمادية      3بحيث احتوت كل قطعة علـى        T30 و   T15 و   T0األخضر

N120   و N180   كغ N/،إضافة إلى الشاهد     هـ N0( .     وضعت األصص في ظروف مناخية

 .السعة الحقليةمن % 60بحدود ظم طبيعية، رويت النباتات بشكل دوري ومنت

وذلـك علـى    المعامالت كافة   هـ إلى   /Nكغ  10أضبف السماد اآلزوتي المعلم بمعدل يكافئ       

 15Nذرة  % 9.704وبنسـبة إغنـاء   دفعتين بفاصل زمني قدره اسبوعين بين الدفعة واألخرى         

 . مباشرةذلك بعد الزراعةو فوق المستوى الطبيعي

 

 المعاملة
مادة جافة 

 أصيص/ Nمغ  )أصيص/غ(مادة جافة  هـ/Nكغ  )هـ/طن(

N60 2.2 60 10.15 270 
N120 4.4 120 20.30 540 
N180 6.6 180 30.45 810 
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 :حصاد النباتات والتحاليل

) جـذور وأوراق  (جففت العينـات النباتيـة      . من الزراعة  يوماً 70حصدت نباتات الذرة بعد     

 مئوية وطحنت وحدد محتواها من اآلزوت بالهضم وفق طريقة كلداهل؛ كما            70بدرجة حرارة   

 -150جاسـكو   ( فيها باستعمال مطياف اإلصدار الضوئي       15N/14Nحددت النسبة النظائرية    

 ).اليابان

 :الحسابات

باسـتعمال   Ndfgm% السـماد األخضـر      رى حساب النسب المئوية لآلزوت الممتص من        ج

 :المعادلة التالية

100)
%

%1(% 15

15

×−=
control

treatment
gm excessNatom

excessNatomNdf 

Treatment : السماد األخضر النباتات النامية في تربة أضيف إليها 

Control : السماد األخضرالنباتات النامية في تربة بدون إضافة 

باسـتعمال المعادلـة    ) أصـيص / Nمغ(السماد األخضر   صة من   حسبت كميات اآلزوت الممت   

 : التالية

)(
100

%
)(% mgNtotal

Ndf
mgNdf gm

gm ×= 

 :N recovery%  األخضركفاءة استعمال آزوت السماد

%N recovery from green manure 100
)(

)(
×=

mgmanuregreenasaddedN
mgNdfr  

السـماد   وكفاءة استعمال آزوت     Ndff%النسبة المئوية لآلزوت الممتص من السماد اآلزوتي        

 :المضاف

100
%
%

% 15

15

×=
fertilizer

plant

excessNatom
excessNatom

Ndff 

 

%N recovery from fertilizer 100
)(

)(
×=

mgfertilizerasaddedN
mgNdff

 

 نسبة اآلزوت الممتص من التربة-5

%Ndfs= 100-(%Ndfgm + %Ndff) 
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 :التحليل اإلحصائي

وقورنت المتوسـطات باسـتخدام اختبـار     ANOVA التباين تحليل الختبارخضعت البيانات 

 .>P 0.05عند سوية احتمال قدرها ) LSD(وي األقل الفرق المعن

 

 النتائج المناقشة 

 2004الموسم األول  

ر في موعد زراعة السورغوم     جرى في هذا الموسم توحيد موعد إضافة السماد األخضر وتغيي         

 في T30, T15, T0 إضافة المعدالت المختلفة من السماد األخضر لألصص جميعاً تحيث جر

، وفي المعاملـة      مباشرة االضافةبعد   T0 نباتات السورغوم في المعاملة       وزرعت ،وقت واحد 

T15    وفي المعاملة    من اإلضافة  يوماً 15بعد  زرعت البذور T30    بعد شهر من اإلضافة .  وبناء 

فيما بينها نظراً الخـتالف   T30, T15, T0المعامالت بين مقارنة ال ب فإنه من الصع،على ذلك

 مواعيد مختلفة تتناســب وموعـد       جرى في   حصاد النباتات  ن أن   ، بالرغم م  موعد الزراعة 

 فـإن المقارنـات      لذلك  النتائج في إال أن اختـالف الظروف المناخية يمكن أن تؤثر          ،الزراعة

  وذلك فيما بينها  N180 و   N120 و   N60و   N0 للســماد األخضر    المختلفة المعدالت   كانت بين 

 .حدةلكل موعد على 

فـي أداء   (T0)  مباشـرة  الزراعةقبل المضاف األخضر بنبات اللوكانيا  ـ تأثير التسميد 1

 نباتات السورغوم 

  : إنتاج المادة الجافة ومحتوى اآلزوت في أجزاء النبات المختلفة-1-1

 في إنتـاج    معنويأدت إضافة السماد األخضر قبل زراعة بذور السورغوم مباشرة إلى تأثير            

الجدول  (نورات زهرية وي بوضوح في إنتاج ال    عنى التأثير الم  المادة الجافة للسورغوم وقد تجل    

في % 19و 33و 31الشاهد  ب مقارنة حيث بلغت نسبة الزيادة      ،وذلك في مختلف المعامالت   ) 1

 . على التوالي N180 و N120 و N60المعامالت 
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 علـى   N120أما فيما يتعلق بإنتاج األوراق والجذور فقد كان التأثير ضئيالً مع تفوق المعاملة              

على الشاهد بمعدل زيـادة   N120, N60وبالنسـبة لكامل النبات فقد تميزت المعاملتان . الشاهد

 . على التوالي،فقط% 21 و 11قدرها 

% 0.54 و   0.45وفي الجذور بـين     % 0.77 و   0.67 في أوراق النباتات بين      N%تراوحت  

 0.68 القيم بين فقد تراوحت   ، أما في كامل النبات      %1.31 و   1.17 بين   زهريةالنورات  وفي ال 

 حيث تفوقت   ،زهريةالنورات   كان في ال    N% لـمع مالحظة أن التأثير الواضح      % 0.75و  

 .N60المعاملة على  على الشاهد ومعنوياً N180, N120المعاملتان 

 مقارنة بالشاهد  اآلزوت الكلي    ة في كمي  معنوية اللوكانيا إلى زيادة     بنباتأدى التسميد األخضر    

% 6 و   12 و 12ففي األوراق ازدادت كميات اآلزوت بمعدل       . في مختلف أجزاء النبات   وذلك  

 .على التوالي، N180 و N120 و N60 في المعامالت

نـورات  وفـي ال  % 47 و   46 و   59الشاهد  ب مقارنةأما في الجذور فقد كانت معدالت الزيادة        

الت السابقة الـذكر،    للمعام% 16 و   22 و   22وفي كامل النبات    %. 32 و   46 و   33 زهريةال

 .على التتالي

 تأثير  ،قبل زراعة السورغوم مباشرة   المضاف  لتسميد األخضر   ل تشير البيانات السابقة إلى أن    

 وفي زيادة كميات اآلزوت     زهريةالنورات   إنتاج ال  وخاصة في و النباتات   مإيجابي في تحسين ن   

 .المتراكمة فيها

للوكاينا المضاف عند زراعة ذرة السورغوم في إنتاج المادة تأثير التسميد األخضر من نبات ا : 1الجدول 

 الجافة  ومحتوى اآلزوت في أجزاء النبات المختلفة

)أصيص/غ(املادة اجلافة   
كامل النبات   املعاملة أوراق جذور نورات 

56.7 c 5.2 c 14.3 ab 37.2b N0 
59.7b 6.8 ab 16.1a 36.8b N60 
65.1a 6.9a 15.9a 42.3a N120 
56.6bc 6.2b 14.0b 36.5b N180 
4.92 0.7 1.85 4.19 LSD 0.05 

%N 
0.68b 1.17b 0.45 c 0.68 bc N0 
0.75a 1.20 b 0.51ab 0.77a N60 
0.69b 1.29a 0.48 bc 0.67c N120 
0.75a 1.31a 0.54a 0.74ab N180 
0.06 0.07 0.06 0.07 LSD 0.05 

 )أصيص/N مغ(اآلزوت الكلي 
364.2b 61 c 51.2b 253.1 b N0 
445.6a 81.3b 81.2a 283.5a N60 
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445.6a 89a 75 a 282.6a N120 
423.3a 80.4b 75.5a 267.3ab N180 
26.09 7.3 8.11 24.7 LSD 0.05 

 .0.05المشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة ) ضمن العمود(المتوسطات 
 

 . في أجزاء النبات المختلفة15N  النسب المئوية للنظير -1-2

 فوق المستوى الطبيعي في مختلـف أجـزاء نباتـات           15N%أن قيم   ) 2(يتضح من الجدول    

ذلك نتيجـة   وإلضافة  لالسورغوم كانت مرتفعة في الشاهد ومنخفضة في المعامالت المختلفة          

 .لسماد األخضر ا عن استفادة النباتات من آزوتر النظيري الذي يعبالتمديد

 

، في النسبة  تأثير التسميد األخضر من نبات اللوكاينا المضاف عند زراعة ذرة السورغوم: 2ل الجدو
  فوق المستوى الطبيعي وذلك في األجزاء النباتية المختلفة15Nالمئوية للنظير 

  
%15N excess 

 املعاملة أوراق جذور نورات  كامل النبات
0.541a 0.506a 0.517a 0.555a N0 
0.461b 0.443b 0.427b 0.476b N60 
0.389c 0.386c 0.375c 0.394c N120 
0.364d 0.361d 0.364c 0.365c N180 
0.025 0.014 0.02 0.035 LSD 0.05 

 .0.05المشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة ) ضمن العمود(المتوسطات 
 

ماد من التربة ومن آزوت السـماد        وكميات اآلزوت الممتصة من الس      المئوية نسبال -1-3

 .األخضر

أدى التسميد األخضر بنبات اللوكانيا إلى خفض النسبة المئويـة لمسـاهمة التربـة والسـماد                

 في حين ازدادت نسبة اآلزوت الممتصـة        ،المعدني في اآلزوت الكلي المتراكم في السورغوم      

 في كامل   Ndfgm%بلغت  . )3الجدول  (مع زيادة معدل اإلضافة      Ndfgm من السماد األخضر  

. علـى التـوالي   ،  N180 و   N120 و   N60 في المعـامالت  % 33 و   28 و   15نبات السورغوم   

ـ  /مغ 139 و   125 و   66 السماد األخضر  من   وبلغت كميات اآلزوت الممتصة    ص فـي   يأص

 .، على التتالينفسهاالمعامالت 

) 3( الجدول نفسـه     أما من حيث كميات اآلزوت الممتصة من السماد ومن التربة فيالحظ من           

 في حين لم تختلف الكميـات فـي   N180, N120انخفاض الكميات عموماً سيما في المعاملتين 

 . عن الشاهدN60المعاملة 
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تأثير التسميد األخضر من نبات اللوكاينا المضاف عند زراعة ذرة السورغوم، في نسب وكميات : 3الجدول 
 Ndfgm ومن آزوت السماد األخضر Ndfsربة ومن التNdff اآلزوت الممتصة من السماد  

 
Ndff 

 املعاملة كامل النبات نورات زهرية جذور أوراق
% mg  % mg  % mg  % mg  

N0 5.72a 14.46a 5.32a 2.73b 5.21a 3.18bc 5.58a 20.3a 
N60 4.91b 13.41a 4.4b 3.58a 4.57b 3.71a 4.75b 21.18a 
N120 4.06c 11.47b 3.86c 2.90b 3.97c 3.54ab 4.01c 17.85b 
N180 3.76c 10.09b 3.75c 2.83b 3.72d 3.01c 3.75d 15.88c 
LSD 0.05 0.36 1.53 0.2 0.4 0.143 0.36 0.257 1.63 

Ndfs 
N0 94.38a 238.6a 94.68a 48.5b 94.79a 57.85b 94.42a 343.85a 
N60 80.92b 229.4a 78.33b 63.63a 83b 67.43a 80.53b 358.79a 
N120 66.98c 189.3b 68.73c 51.52b 72.2c 64.31a 67.95c 302.78b 
N180 62.05c 166.3b 66.64c 50.28b 67.5d 54.68b 63.53d 268.97c 
LSD 0.05 5.15 25.7 2.32 6.53 1.87 6.14 3.53 26.52 

Ndfgm 
N0 - - - - - - - - 
N60 14.17b 40.7b 17.3c 14b 12.45c 10.12b 14.72c 65.59b 
N120 28.17a 81.8a 22.4b 20.5a 23.79b 21.18a 28.04b 124.96a 
N180 34.19a 91.7a 29.6a 22.3a 28.74a 23.26a 32.71a 138.49a 
LSD 0.05 6.48 18.00 2.90 3.12 2.35 2.42 4.44 20.3 

 .0.05المشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة ) ضمن العمود(المتوسطات 
 

 :فاءة استعمال آزوت السماد األخضر ك-1-4

% 17 و   23 و   24كامل نبات السورغوم    في  استعمال آزوت السماد األخضر     كفاءة  بلغت قيم   

 N120 و   N60 من أصل كمية اآلزوت الكلية في السماد األخضر المضاف وذلك في المعامالت           

اسـتعمال آزوت السـماد     كفاءة   حيث يتضح من ذلك أن       )4الجدول  (،  على التوالي ،   N180و  

 .عند تسميد الذرة خضرياً قبل الزراعة جيدة كانتاألخضر 

تأثير التسميد األخضر من نبات اللوكاينا المضاف عند زراعة ذرة السورغوم، في كفاءة : 4الجدول 

 استعمال آزوت السماد األخضر

%N recovery   
كامل النبات   املعاملة أوراق جذور نورات 

24.29a 3.75a 5.2a 14.88a N60 
23.14a 3.92a 3.8b 15.15a N120 
17.10b 2.87b 2.8c 11.33b N180 
3.58 0.48 0.52 3.03 LSD 0.05 

 .0.05المشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة ) ضمن العمود(المتوسطات 
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فـي أداء نباتـات   (T15)   مـن الزراعـة  اً يوم15 بعد المضاف تأثير التسميد األخضر بنبات اللوكانيا -2

 :السورغوم

  : إنتاج المادة الجافة ومحتوى اآلزوت في أجزاء النبات المختلفة-2-1

لم يؤد التسميد األخضر بنبات اللوكانيا إلى أي تأثير إيجابي في إنتاج المادة الجافـة لنباتـات                 

 .مقارنة بالمعامالت األخرى N120 في المعاملة زهريةالنورات السورغوم رغم ارتفاع إنتاج ال

 علـى   N120 وN60 في النباتات المختلفة فقد تفوقت المعاملتان N%فيما يتعلق بنسبة اآلزوت 

في األوراق ولـم يكـن التـأثير     N120  وN180 الشاهد وذلك في الجذور، وتفوقت المعاملتان 

 . وفي كامل النباتزهريةالنورات معنوياً في ال

 باقي المعامالت سـيما فـي قـيم         في فقط   N120لي فقد تميزت المعاملة     وبالنسبة لآلزوت الك  

 . وفي كامل النباتزهريةالنورات اآلزوت المتراكم في ال

 

لسورغوم  يوم من زراعة ذرة ا15تأثير التسميد األخضر من نبات اللوكاينا المضاف قبل : 5الجدول 
 المختلفةومحتوى اآلزوت في أجزاء النبات في إنتاج المادة الجافة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .0.05المشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة ) ضمن العمود(المتوسطات 

 

)أصيص/غ(املادة اجلافة   
كامل النبات  املعاملة أوراق جذور نورات 
50.4a 7.7ab 10.1a 38.3a N0 
45.0a 6.1b 9.5a 36.4a N60 
48.6a 9.3a 9.7a 34.3a N120 
51.1a 6.9b 11.0a 35.0a N180 
NS 1.68 NS NS LSD 0.05 

%N 
0.81a 1.37a 0.59b 0.63b N0 
0.95a 1.41a 0.72a 0.75ab N60 
1.03a 1.53a 0.77a 0.82a N120 
0.91a 1.51a 0.69ab 0.82a N180 
NS NS 0.12 0.15 LSD 0.05 

مغ(اآلزوت الكلي   N )أصيص/  
408.3c 105.9b 59.4b 243.1a N0 
428.1bc 86.1b 68.5ab 273.4a N60 
500.0a 143.3a 75.1a 281.6a N120 
464.7ab 103.2b 75.6a 286.0a N180 
51.40 22.84 10.48 NS LSD 0.05 



 17

 

 . في أجزاء النبات المختلفة15N  النسب المئوية للنظير -2-2

اتـات   فوق المستوى الطبيعي في مختلـف أجـزاء نب         15N%أن قيم   ) 6(يتضح من الجدول    

ذلك نتيجـة   وإلضافة  لالسورغوم كانت مرتفعة في الشاهد ومنخفضة في المعامالت المختلفة          

 .لسماد األخضر ا عن استفادة النباتات من آزوتر النظيري الذي يعبالتمديد

 
 يوم 15تأثير التسميد األخضر من نبات اللوكاينا المضاف قبل : 6 الجدول

 فوق المستوى 15Nالمئوية للنظير ، في النسبة  من زراعة ذرة السورغوم
 الطبيعي وذلك في األجزاء النباتية المختلفة

   
%15N excess 

  أوراق جذور نورات  كامل النبات
0.504a 0.490a 0.489a 0.513a N0 
0.426b 0.422b 0.407b 0.433b N60 
0.399c 0.391c 0.375c 0.410c N120 
0.385d 0.385c 0.368c 0.390d N180 
0.012 0.028 0.026 0.013 LSD 0.05 

 .0.05المشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة ) ضمن العمود(المتوسطات 
 

 وكميات اآلزوت الممتصة من السماد من التربة ومن آزوت السـماد             المئوية نسبال -2-3

 :األخضر

من السـماد مـع     ون التربة    انخفاض النسب المئوية لآلزوت الممتص م      7يالحظ من الجدول    

 في الجذور حيث كان االنخفـاض       Ndffزيادة كمية اآلزوت المضاف كسماد أخضر باستثناء        

 Ndfgmوبالمقابل ازدادت نسب اآلزوت الممتصة من آزوت السـماد األخضـر   . غير معنوي

 فـي  15.3 ,20.8 ,23.5%بزيادة المعدل المضاف من السماد األخضر حيث بلغـت القـيم   

في حين بلغت قيم كميات اآلزوت الممتصـة        . على التوالي  N180 و   N120 و   N60ت  المعامال

أصـيص للمعـامالت   / N في 66 ,104 ,109من السماد األخضر في كامل نبات السورغوم 

 .، على التوالينفسها

 كميات اآلزوت الممتصة من السماد ومـن        فيلم يالحظ وجود تأثير واضح للتسميد األخضر        

الشاهد، ب مقارنة في كامل نبات السورغوم      Ndfsعموماً انخفاض طفيفاً في قيم      التربة ويالحظ   

 . في امتصاص آزوت التربةزيادةوبالتالي لم يؤد التسميد األخضر إلى 
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 في  يوم من زراعة ذرة السورغوم15تأثير التسميد األخضر من نبات اللوكاينا المضاف قبل : 7 الجدول
  Ndfgm ومن آزوت السماد األخضر Ndfs ومن التربةNdff   من السماد نسب وكميات اآلزوت الممتصة

 
Ndff 

 املعاملة كامل النبات نورات زهرية جذور أوراق
% mg  % mg  % mg  % mg  

N0 5.29a 12.86a 5.04a 2.99a 5.05a 5.35a 5.19a 21.20a 
N60 4.46b 12.19a 4.20a 2.87a 4.34b 3.74b 4.39b 18.81ab 
N120 4.23c 11.90a 3.87a 2.90a 4.02c 5.77a 4.11c 20.57ab 
N180 4.02d 11.49a 3.79a 2.87a 3.97c 4.09b 3.97d 18.45b 
LSD 0.05 0.136 NS 2.00 NS 0.29 1.01 0.12 2.46 

Ndfs 
N0 94.71a 230.22a 94.96a 56.4a 94.95a 100.53a 94.81a 387.15a 
N60 79.87b 218.4a 79.11b 54.19a 81.63b 70.31b 80.26b 343.57b 
N120 75.67c 213.09a 72.89c 54.73a 75.61c 108.33a 75.13c 375.64ab 
N180 71.97d 205.83a 71.49c 54.01a 74.5c 76.86b 72.51d 336.98b 
LSD 0.05 2.27 NS 2.00 NS 3.05 19.2 1.56 43.52 

Ndfgm 
N0 - - - - - - - - 
N60 15.7c 42.8c 16.7b 11.4b 14b 12.1a 15.34c 65.68b 
N120 20.1b 56.6b 23.2a 17.4a 20.4a 29.2b 20.75b 103.76a 
N180 24a 68.7a 24.7a 18.7a 21.5a 22.2c 23.52a 109.3a 
LSD 0.05 2.84 8.39 2.48 2.59 3.8 5.22 1.95 11.23 

 .0.05 بمستوى ثقة المشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً) ضمن العمود(المتوسطات 

 

 : كفاءة استعمال آزوت السماد األخضر-2-4

 انخفاض في قيم كفاءة استعمال آزوت السماد األخضر مع زيادة كمية السماد األخضـر               8يالحظ من الجدول    
 .على التوالي N180 و N120 و N60  المعامالت في كل من%14 و 19 و 24 المضاف حيث بلغت القيم

 
 

 يوم 15لتسميد األخضر من نبات اللوكاينا المضاف قبل تأثير ا: 8 الجدول
 من زراعة ذرة السورغوم، في كفاءة استعمال آزوت السماد األخضر

 
%N recovery   

 املعاملة أوراق جذور نورات  كامل النبات
24.32a 4.5a 4.2a 15.9a N60 
19.21b 5.4a 3.2b 10.5b N120 
13.49c 2.7b 2.3c 8.5c N180 
1.92 1.15 0.41 1.79 LSD 0.05 

 .0.05المشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة ) ضمن العمود(المتوسطات 
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فـي أداء    (T30) قبل شهر من الزراعة    المضاف تأثير التسميد األخضر بنبات اللوكانيا       -3

 نباتات السورغوم 

 : النبات المختلفة إنتاج المادة الجافة ومحتوى اآلزوت في أجزاء-3-1

نبات اللوكانيا المضاف قبل شهر مـن زراعـة         ب أن التسميد األخضر     9تشير بيانات الجدول    

السورغوم قد أدى إلى زيادة معنوية في إنتاج المادة الجافة للسورغوم وقد تجلى األثر المعنوي              

 وذلـك  النبات  كاملوفي زهريةالنورات  بشكل واضح في زيادة إنتاج المادة الجافة للجذور ولل        

 مقارنة لزيادة في اإلنتاج الكلي من المادة الجافة      ل  المئوية نسبالبلغت  . في المعامالت المختلفة  

 .على التوالي N180 و N120 و N60لمعامالت ل وذلك % 24 و 22 و 13 الشاهدب

لغت  حيث ب  مرتفعة نسبياً  كانت   زهريةالنورات  لاالذكر أن نسبة الزيادة في إنتاج       ومن الجدير ب  

 . على التوالي،نفسهالمعامالت ل%. 103 و 70و % 22

 و  N60 في األوراق وخاصة في المعـاملتين        N%أدى التسميد األخضر إلى زيادة طفيفة في        

N120 زهريةالنورات  بين المعامالت المختلفة في كل من الجذور والاًتأثير معنويال ولم يكن. 

نتاج المادة الجافة   ب مشابهاً إلى حد ما إ     سلوكهومن حيث كمية اآلزوت الكلي الممتص فقد كان         

حيث بلغت نسبة الزيادة في اآلزوت الكلي المتراكم في السورغوم نتيجة التسـميد األخضـر               

علـى   N180 و   N120 و   N60 لمعـامالت لالشاهد  ب مقارنة% 33 و   35 و   22بنبات اللوكانيا   

و % 22 الشـاهد ب مقارنـة  لزيادةل ة النسب المئوي  بلغتفقد   ،زهريةالنورات  في ال  أما   .التوالي

 وهذه النسب تماثل تقريباً نسب الزيـادة  فـي           ،، على التوالي  نفسهالمعامالت  ل% 101 و   69

 .زهريةالنورات إنتاج المادة الجافة لل
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 من زراعة ذرة السورغوم في اً يوم30تأثير التسميد األخضر من نبات اللوكاينا المضاف قبل : 9الجدول 
 اج المادة الجافة  ومحتوى اآلزوت في أجزاء النبات المختلفةإنت

 
)أصيص/غ(املادة اجلافة   

 املعاملة أوراق جذور نورات  كامل النبات
53.8 c    6.3 d 9.3 b 38.3 b N0 
60.7 b 7.7 c 11.8 a 41.2 ab N60 
65.6 ab 10.7 b 11.0 a 43.9 a N120 
66.8 a 12.8 a 11.7 a 42.3 ab N180 
5.1 0.94 0.97  4.5 LSD 0.05 

%N 
0.72 b 1.38a  0.59 a 0.64 b N0 
0.78  ab 1.38a 0.57 a 0.73 a N60 
0.80 a 1.37a 0.60 a 0.71 a N120 
0.77 ab 1.37a 0.62 a 0.63 b N180 
0.06 NS NS 0.062 LSD 0.05 

 )أصيص/N مغ(اآلزوت الكلي 
387 c 87 d 55 c 245 b N0 
473 b 106 c 67 b 300 a N60 
523 a 147 b 66 b 310 a N120 
513 a 175  a 72 za 266 b N180 
35.8 12.06 4.08 32.5 LSD 0.05 

 .0.05المشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة ) ضمن العمود(المتوسطات 
 

 . في أجزاء النبات المختلفة15N  النسب المئوية للنظير -3-2

 فوق المستوى الطبيعي في مختلـف أجـزاء نباتـات           15N%أن قيم   ) 10(من الجدول   يتضح  

ذلك نتيجـة   وإلضافة  لكانت مرتفعة في الشاهد ومنخفضة في المعامالت المختلفة         والسورغوم  

 .لسماد األخضر ا عن استفادة النباتات من آزوتر النظيري الذي يعبالتمديد

 من زراعـة ذرة     اً يوم 30ات اللوكاينا المضاف قبل     تأثير التسميد األخضر من نب    :  10الجدول
 فوق المستوى الطبيعي وذلك في األجزاء النباتية 15N، في النسبة المئوية للنظير  السورغوم
 المختلفة

  
%15N excess 

 املعاملة أوراق جذور نورات زهرية كامل النبات
0.516 a 0.505 a 0.506 a 0.521 a N0 
0.460 b 0.449 b 0.456 b 0.466 b N60 
0.441 c 0.423 c 0.424 c 0.454 b N120 
0.397 d 0.389 d 0.388 d 0.405 c N180 
0.011 0.013 0.017 0.014 LSD 0.05 

 .0.05المشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة ) ضمن العمود(المتوسطات 
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 :من السماد من التربة ومن آزوت السماد األخضر وكميات اآلزوت الممتصة  المئويةنسبال -3-3

مساهمة آزوت السماد المعدني    لأدى التسميد األخضر بنبات اللوكانيا إلى خفض النسبة المئوية          

 في حـين ازدادت     ، اآلزوت الكلي المتراكم في نباتات ذرة السورغوم        من أصل  وآزوت التربة 

عدل اآلزوت المضـاف فـي السـماد        نسبة اآلزوت الممتص من السماد األخضر مع زيادة م        

من أصل الكمية الكلية المتراكمة في كامل       % 23 و   15 و   Ndfgm 11%األخضر حيث بلغت    

 وقد بلغت كميـات     .على التوالي  N180 و   N120 و   N60 وذلك في المعامالت     نباتات السورغوم 

 على  هـ/N كغ   118 و   76 و   51 نفسهااآلزوت الممتصة من السماد األخضر في المعامالت        

 .التوالي

 الممتصة من التربة ومن السماد فقد أدى التسـميد األخضـر إلـى     اآلزوت ومن حيث كميات  

 في حين لـم     N120 و   N60تحسين امتصاص اآلزوت من هذين المصدرين وخاصة المعاملتين         

 . مقارنة بالشاهدN180المعاملة في الزيادة معنوية تكن 

 
 من زراعة ذرة السورغوم، في اً يوم30ت اللوكاينا المضاف قبل تأثير التسميد األخضر من نبا: 11الجدول

 Ndfgm ومن آزوت السماد األخضر Ndfs ومن التربةNdff  نسب وكميات اآلزوت الممتصة من السماد 
 

 
Ndff 

 املعاملة كامل النبات نورات زهرية جذور أوراق
% mg  % mg  % mg  % mg  

N0 5.37a 13.2a 5.21a 2.86b 5.24a 4.56c 5.32a 20.6c 
N60 4.80b 14.4a 4.70b 3.15a 4.63b 4.90c 4.75b 22.5ab 
N120 4.67c 14.4a 4.37c 2.88b 4.36c 6.39b 4.55c 23.8a 
N180 4.18d 11.1b 3.99d 2.88b 4.01d 7.01a 4.09d 21.0bc 
LSD 0.05 0.13 1.60 0.17 0.27 0.13 0.54 0.11 1.8 

Ndfs 
N0 94.63a 232.7a 94.79a 51.9b 94.76a 82.4c 94.68a 367.1c 
N60 84.68b 253.9a 85.38b 57.2a 83.72b 88.7c 84.57b 399.8ab 
N120 82.39c 254.1a 79.35c 52.4b 78.87c 115.6b 80.96c 420.9a 
N180 73.60d 195.3b 72.61d 52.3b 72.53d 126.8a 72.90d 373.5bc 
LSD 0.05 1.61 27.8 2.9 4.5 1.6 10.4 1.3 31.0 

Ndfgm 
N0 - - - - - - - - 
N60 10.52c 31.9c 9.92c 6.64c 11.65c 12.35c 10.69c 50.6c 
N120 12.94b 40.1b 16.28b 10.75b 16.77b 24.59b 14.50b 75.5b 
N180 22.23a 58.8a 23.40a 16.86a 23.46a 41.03a 23.00a 118.0a 
LSD 0.05 1.83 6.9 3.37 2.1 1.89 3.27 1.50 9.25 

 .0.05المشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة ) ضمن العمود(المتوسطات 
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 : كفاءة استعمال آزوت السماد األخضر-4

 و  14 و   18.7بلغت قيم كفاءة استعمال آزوت السماد األخضر في كامل نبـات السـورغوم              

 و  N60في المعـامالت    من أصل كمية اآلزوت المتواجدة في السماد األخضر وذلك          % 14.6

N120 و N180 على التوالي. 

 
 

 30بات اللوكاينا المضاف قبل تأثير التسميد األخضر من ن: 12الجدول
من زراعة ذرة السورغوم، في كفاءة استعمال آزوت السماد يوماً 

 األخضر 

 
%N recovery   

 املعاملة أوراق جذور نورات  كامل النبات
18.71 a 4.57 a 2.46 a 11.68 a N60 
14.03 b 4.55 a 1.99 b 7.43 b N120 
14.57 b 5.07 a 2.08 b 7.29 b N180 
1.95 NS 0.35 1.80 LSD 0.05 

المشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقـة    ) ضمن العمود (المتوسطات  

0.05. 
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 لثانيالموسم ا

 ,N180, N120, N60(لسماد األخضـر   إضافة المعدالت المختلفة من ات، في هذا الموسم،جر

N0  ( مباشرة قبل الزراعة )   المعاملةT0 (   من الزراعة    اً يوم 15، وقبل )  المعاملةT15 (  و قبل

 ).T30المعاملة( من الزراعة اً يوم30

 نباتات السورغوم على إنتاج المادة الجافة في تأثير التسميد األخضر بنبات اللوكانيا  -1

 48أصيص، منهـا    / غ N0 (82.4(ة الجافة في نباتات السورغوم الشاهد       بلغ مجمل إنتاج الماد   

 1الشكل  (،  %)13(لجزء الثمري   ل غ   11و  %) 29(لجذور   غ ل  23.5%) 58(غ في لألوراق    

أدى التسميد األخضر بنبات اللوكاينا إلى زيادة معنوية في اآلزوت المتـراكم            . )13والجدول  

وذلك باختالف كمية السماد األخضر     % 27 و 8 نبيفي كامل نبات السورغوم بنسب تراوحت       

 N120T30أصيص وذلك في المعاملـة      / غ   105نتاج المادة الجافة    إلبلغ أعلى   . وموعد إضافته 

 .وبفارق معنوي عن الشاهد

عنـد إضـافة السـماد      عموماً  كانت قيم إنتاج المادة الجافة في كامل نبات السورغوم مرتفعة           

اسـتعمال   ، وخاصة عند     T15 و   T0 مقارنة بالموعدين    T30األخضر قبل شهر من الزراعة        

 في األجزاء المختلفة    واضحاًكان التأثير   . هـ، حيث كانت الفروق معنوية    /N كغ   120 المعدل

 كانت قيم إنتاج المادة الجافة في أوراق نباتـات السـورغوم مرتفعـة فـي                حيث من النبات، 

 حين كان المنحى معكوساً في الجزء الثمري        ، في T30 و   T15المعاملتين  ب مقارنة   T0المعاملة  

أما في الجذور فقد تفوقت أيضاً       . T15 و T0 معنوياً على المعاملتين     T30حيث تفوقت المعاملة    

 N180 و   N120 وخاصة عند استعمال المعدلين السماديين       T15 و T0 كل من  على   T30المعاملة  

 .حيث كانت الفروق معنوية

نبات اللوكاينا إلى التربة قبل     اج أن إضافة السماد األخضر من       بناء على ماسبق، يمكن االستنت    

هـ هي المعاملة المثلى التي تحقق زيـادة        /N كغ   120شهر من زراعة السورغوم و بمعدل       

أمـا فـي    %. 27 والكلي بمعدل    ،%57 والجذري بمعدل    ،%122في االنتاج الثمري بمعدل     

 إالّ أن هذا االنخفاض لم     ،الشاهدب ، مقارنة %9 انتاج المادة الجافة بمعدل      األوراق فقد انخفض  

 .معنوياًيكن 
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 واآلزوت  إنتاج المادة الجافةفيتأثير التسميد األخضر بنبات اللوكانيا : 1الشكل 
 نباتات السورغوم في الكلي في كامل 
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 نباتات السورغوم  إنتاج المادة الجافة في فيتأثير التسميد األخضر بنبات اللوكانيا  :13الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف صغيرة للمعامالت السمادية ضمن العمود، أحرف كبيرة لمعامالت موعد االضـاف            أحر(المتوسطات  

 .0.05المشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة ) بين األعمدة
 

 نباتات السورغوم  كميات اآلزوت المتراكمة في فيتأثير التسميد األخضر بنبات اللوكانيا  -2

األوراق
 T0 T15 T30 LSD 0.05 المعاملة

N0 48.0 b 48.0 b 48.0 a - 
N60 55.4 a,A 52.0 ab,A 43.8 ab,B 7.8 
N120 59.8 a,A 55.0 a,A 43.9 ab,B 5.9 
N180 57.6 a,A 53.3 a,A 41.0 b,B 5.0 

LSD 0.05 5.6 5.1 6.2  
 الجذور

N0 23.5 a 23.5 a 23.5 b - 
N60 25.7 a,A 22.8 a,A 27.4 b,A  (N.S) 
N120 25.1 a,B 23.4 a,B 36.6 a,A 2.6 
N180 25.2 a,B 23.7 a,B 36.4 a,A 3.5 

LSD 0.05  (N.S) 2.1 (N.S) 4.2  
 النورات الزهرية

N0 11.0 a 11.0 c 11.0 b - 
N60 10.7 a,B 14.1 b,B 21.9 a,A 3.7 
N120 11.3 a,C 18.2 a,B 24.4 a,A 1.8 
N180 11.8 a,B 15.2 b,B 21.7 a,A 3.8 

LSD 0.05 1.7 (N.S) 2.63.7 
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 مـغ   N0 (490( المتراكمة في كامل نباتات السـورغوم الشـاهد           بلغت كمية اآلزوت الكلية   

N/   مـغ   140و  %) 20( مغ في الجذور     100و%) 51( مع في األوراق     249أصيص، منها 

أدى التسميد األخضر بنبات اللوكاينا إلـى زيـادة معنويـة فـي             %). 29(في الجزء الثمري    

بحيث اختلفـت   % 51 و 22 بيناآلزوت المتراكم في كامل نبات السورغوم بنسب تراوحت         

بلغت أعلى كمية من    . )14 والجدول   1الشكل   (باختالف كمية السماد األخضر وموعد إضافته     

 وبفـارق معنـوي عـن       N120T30أصيص وذلك في المعاملة     /N مغ   742اآلزوت المتراكم   

 .الشاهد

لسورغوم  اآلزوت الكلي المتراكم في نباتات ا      قيممن المالحظ أن االختالفات التي طرأت على        

كانت ضئيلة عند إضافة السماد األخضر في المواعيد المختلفة، في حين كانت االختالفات بين              

رفـع  ) N60(هـ  /N كغ   60فالتسميد األخضر بمعدل    . القيم واضحة باختالف كميات اإلضافة    

كمية اآلزوت الكلي في نباتات السورغوم مقارنة بالشاهد وذلـك فـي المراحـل               من   معنوياً  

) N180 و N120(وعند زيادة كمية السـماد األخضـر   ). T0, T15, T30(فة من اإلضافة المختل

 .ازدادت معنوياً كميات اآلزوت الكلي، في حين لم تكن الفروق معنوية بين هذين المعدلين

على الرغم من أن تأثير موعد إضافة السماد األخضر كان ضئيالً على الكميـة الكليـة مـن                  

 في األجزاء المختلفة مـن      واضحاًاتات السورغوم، إال أن التأثير كان       اآلزوت المتراكم في نب   

 T0فقد كانت كمية اآلزوت المتراكمة في أوراق نباتات السورغوم مرتفعة في المعاملة             . النبات

، في حين كان المنحى معكوساً في       T30 و   T15مقارنة بالكميات المتحصل عليها من المعاملتين       

 T15، بينما كانت قـيم المعاملـة        T0 معنوياً على    T30 قيم المعاملة    الجزء الثمري حيث تفوقت   

 وخاصة  T0 على   T30أما في الجذور فقد تفوقت أيضاً المعاملة        . T30و  T0قيم المعاملتين   بين  

 .N180 و N120عند استعمال المعدلين السماديين 

 نباتات السورغوم في كميات اآلزوتالنسب المئوية و فيتأثير التسميد األخضر بنبات اللوكانيا  :14 الجدول

 األوراق
%N mg N/pot 

 املعاملة
T0 T15 T30 

LSD 
0.05 

T0 T15 T30 
LSD 

0.05 
N0 0.52 b 0.52 d 0.52 b  249 c 249 c 249 a  
N60 0.68 a,A 0.60 c,A0.49 b,B 0.1 375 b,A 308 b,B 213 b,C 19.0 
N120 0.71 a,A 0.66 b,A0.53 b,B 0.1 422 a,A 359 a,B 232 ab,C 46.9 
N180 0.69 a,A 0.72 a,A0.58 a,B 0.06 394 ab,A382 a,A 235 ab,B 38.6 

LSD 0.05 0.10 0.05 0.05  43.3 27.8 25.6  
 اجلذور

N0 0.43 b 0.43 c 0.43 c  100 c 100 b 100 c  
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N60 0.47 b,A 0.50 bc,A0.48 bc,A  (N.S) 120 b,A 115 b,A 130 b,A  (N.S) 
N120 0.56 a,A 0.53 b,A 0.56 a,A  (N.S) 140 a,B 124 ab,B 204 a,A 20.9 
N180 0.54 a,A 0.62 a,A 0.54 ab,A  (N.S) 136 ab,B147 a,B 194 a,A 31.2 

LSD 0.05 0.11 0.09 0.08  18.3 25.2 22.7  
 النورات الزهرية

N0 1.27 b 1.27 b 1.27 a  140 c 140 d 140 b  
N60 1.42 a,A 1.25 b,B 1.19 a,B 0.13 150 bc,B176 c,B 258 a,A 30.2 
N120 1.40 ab,A 1.38 a,A 1.25 a,B 0.11 159 b,C 250 a,B 305 a,A 26.2 
N180 1.50 a,A 1.37 a,AB1.30 a,B 0.15 176 a,B 207 b,A 281 a,A 34.3 

LSD 0.05 0.13 0.07  (N.S)  17.5 26.6 32  
المشار إليها بأحرف متشابهة ال     ) صغيرة للمعامالت السمادية ضمن العمود، أحرف كبيرة لمعامالت موعد االضاف بين األعمدة           أحرف  (المتوسطات  

 .0.05تختلف معنوياً بمستوى ثقة 

 

بناء على ماسبق، يمكن االستنتاج أن إضافة السماد األخضر بنبات اللوكاينا إلى التربـة قبـل                

هـ هي المعاملة المثلى التي تحقق زيـادة        /N كغ   120عدل  شهر من زراعة السورغوم و بم     

والكلـي  % 104والجذري بمعدل % 118في كمية اآلزوت المتراكم في الجزء الثمري بمعدل   

 %).8بحدود( الشاهد نخفاض في اإلنتاج الورقي معنوياً عن، في حين لم يكن اال%51بمعدل 

 وكميات اآلزوت الممتصة من المصادر      على نسب تأثير التسميد األخضر بنبات اللوكانيا       -3

 .نباتات السورغومالمتاحة في 

 . في أجزاء النبات المختلفة15Nالنسب المئوية للنظير  -3-1

 فوق المستوى الطبيعي فـي مختلـف أجـزاء نباتـات            15N% أن قيم    15يتضح من الجدول  

ذلك نتيجـة   وة  إلضافلالسورغوم كانت مرتفعة في الشاهد ومنخفضة في المعامالت المختلفة          

 .لسماد األخضر ا عن استفادة النباتات من آزوتر النظيري الذي يعبالتمديد

 فوق المستوى الطبيعي فـي مختلـف        15N%قيم   تأثير التسميد األخضر بنبات اللوكانيا على     : 15 الجدول

 أجزاء نباتات السورغوم

 األوراق
 T0 T15 T30 LSD 0.05 املعاملة
N0 0.5123 a 0.5123 a 0.5123 a - 
N60 0.4048 b,C0.4665 b,A0.4340 b,B0.013 
N120 0.3705 c,B 0.4348 c,A0.3743 c,B 0.015 
N180 0.3598 c,B 0.3790 d,A0.3663 c,AB0.018 

LSD 0.05 0.024 0.024 0.025  
 اجلذور

N0 0.4273 a 0.4273 a 0.4273 a - 
N60 0.3468 b,B 0.3658 b,A0.3463 b,B0.012 
N120 0.2990 c,B 0.3228 c,A0.3358 b,A0.013 
N180 0.3075 c,B 0.3325 c,A0.3338 b,A0.015 

LSD 0.05 0.014 0.013 0.015  
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 النورات الزهرية
N0 0.4997 a 0.4997 a 0.4997 a - 
N60 0.4103 b,C0.4410 b,B0.4598 b,A0.01 
N120 0.3613 c,B0.4073 c,A0.4083 c,A0.018 
N180 0.3315 d,C0.3558 d,B0.3768 d,A0.018 

LSD 0.05 0.029 0.028 0.031  
 كامل النبات

N0 0.4913 a 0.4913 a 0.4913 a - 
N60 0.3953 b,C0.4398 b,A0.4258 b,B0.006 
N120 0.3544 c,C 0.4064 c,A0.3779 c,B0.013 
N180 0.3426 c,B 0.3631 d,A0.3622 c,A0.012 

LSD 0.05 0.02 0.017 0.019  

المشـار إليهـا بـأحرف      ) أحرف صغيرة للمعامالت السمادية ضمن العمود، أحرف كبيرة لمعامالت موعد االضاف بين األعمدة            (المتوسطات   

 .0.05متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة 

 

 

  اآلزوت الممتص من السماد األخضر–3-2

 النسب المئوية لآلزوت الممـتص مـن السـماد األخضـر             أن ارتفاع  16 يالحظ من الجدول  

%Ndfgm               قد ترافق عموماً مع ارتفاع كمية اآلزوت المضافة على شكل سماد أخضر وذلـك 

 لم تختلـف    N120 في المعاملة    Ndfgm%ومن الجدير بالذكر أن     . في األجزاء النباتية المختلفة   

 T15استثناء أوراق نباتات المعاملـة       في كل من األوراق والجذور ب      N180كثيراً عن المعاملة    

 فقـد   النورات الزهرية أما في   . N120 بشكل معنوي على     N180حيث تفوقت المعاملة السمادية     

كانت الفروق معنوية بين معدالت إضافة آزوت السماد األخضر في كافة مراحل إضافته، مما              

 .T30 و T15لكامل النبات وخاصة في المرحلتين  Ndfgm%عكس في زيادة ان

أما فيما يتعلق بتأثير موعد إضافة السماد األخضر، فاالتجاه العام يبـين أن إضـافة السـماد                 

 مقارنـة   Ndfgm%قد ساهم فـي رفـع قـيم           ) T0(األخضر قبل زراعة السورغوم مباشرة      

 .T30 و T15بالموعدين 

ابهاً  في نباتات السورغوم مش    Ndfgmكان منحى كميات اآلزوت الممتصة من السماد األخضر         

ساهمت اإلضافة المتزايدة آلزوت السماد األخضر      .  بيانات النسب المئوية الممتصة منه     لمنحى

ارتفاع في  عكس ذلك   ان و النورات الزهرية في زيادة كميات اآلزوت الممتصة منه، وخاصة في         

إضـافة  . )2الشكل   (الكميات الممتصة من آزوت السماد األخضر في كامل نباتات السورغوم         
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 أعلى  T0ك، كانت الكميات الممتصة من آزوت السماد األخضر  المضاف في المرحلة             إلى ذل 

 .T30 و T15من تلك المضافة في المرحلتين 

تراوحت قيم كفاءة استعمال آزوت السماد األخضر المضاف وذلك في كامل نبات السـورغوم              

ي أن حوالي   أ%) N60T0) 47، حيث كانت أعلى قيمة للكفاءة في المعاملة         %47و% 23بين  

انخفضـت قـيم كفـاءة      . امتصـت نصف كمية آزوت السماد األخضر، في هذه المعاملة، قد          

مع زيادة معدل آزوت السـماد األخضـر المضـاف          ) T0(استعمال اآلزوت في هذه المرحلة      

 أي أن النباتات استفادت من ربع كمية آزوت السماد األخضر           N180في المعاملة   % 26 وبلغت

 .)17الجدول  (معاملةالمضاف في هذه ال
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   نسب وكميات اآلزوت الممتصة من السماد األخضرفيتأثير التسميد األخضر بنبات اللوكانيا : 16 الجدول

Ndfgm  نباتات السورغومفي . 

 

 األوراق
Ndfgm mg N/pot 

 املعاملة
T0 T15 T30 

LSD 
0.05 

T0 T15 T30 LSD 0.05 
N60 21.0 b,A 8.9 c,B 22.5 b,A 2.4 78.7 b,A27.7 c,C 47.8 b,B7.5 
N120 27.7 a,B 15.1 b,C 33.2 a,A 2.9 116.6 a,A54.5 b,C 77.0 a,B13.3 
N180 29.8 a,B 26.0 a,C 34.3 a,A 3.4 117.0 a,A99.4 a,B 81.0 a,C13.8 

LSD 0.05 2.9 2.8 2.9  10.9 12.8 11.9  
 اجلذور

N60 18.8 b,A 14.4 b,B 19.0 a,A 2.7 22.6 b,AB16.5 b,B 24.9 b,A6.3 
N120 30.0 a,A 24.5 a,B 21.4 a,B 3.1 42.1 a,A 30.3 a,B 43.6 a,A7.7 
N180 28.0 a,A 22.1 a,B 21.9 a,B 3.5 38.0 a,AB32.7 a,B 42.2 a,A7.9 

LSD 0.05 3.0 2.9  (N.S)  8.0 7.6 6.3  
 النورات الزهرية

N60 17.9 c,A 11.7 c,B 8.0 c,C 2.1 26.9 c,A20.4 c,B 20.8 c,B 5.6 
N120 27.7 b,A 18.5 b,B18.3 b,B 3.5 44.0 b,B46.3 b,B 55.5 b,A 8.1 
N180 33.7 a,A 28.8 a,B 24.6 a,C 3.6 59.1 a,A 59.8 a,A 69.0 a,A  (N.S) 

LSD 0.05 3.1 2.3 3.8  8.4 7.7 11.8  
المشار إليها بأحرف متشابهة ال     ) مود، أحرف كبيرة لمعامالت موعد االضاف بين األعمدة       أحرف صغيرة للمعامالت السمادية ضمن الع     (المتوسطات  

 .0.05تختلف معنوياً بمستوى ثقة 
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  آزوت الممتصة من)أصيص/Nمع  ( وكميات اآلزوت (%) نسبفيتأثير التسميد األخضر بنبات اللوكانيا : 2الشكل 
 .لسورغومنباتات افي  في كامل Ndff ومن السماد الالعضوي Ndfs  ومن التربة Ndfomالسماد األخضر 
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كانت قيم كفاءة استعمال آزوت السماد األخضر المضاف قبل شهر من زراعـة السـورغوم               

)T30 (  استخدامه حين إضافته قبل الزراعة مباشرة منها عندأقل )T0 .(د بلغت أعلى نسـبة  وق

أما فـي معـامالت     . N180في المعاملة   % 23 وانخفضت إلى    N60 في المعاملة    %30للكفاءة  

 .)%23(بين معدالت اإلضافة المختلفة متقاربة  فقد كانت القيم T15المرحلة 

وتـي  على كفاءة استعمال السماد األخضر والسـماد اآلز       تأثير التسميد األخضر بنبات اللوكانيا      : 17 الجدول

 .نباتات السورغومفي الالعضوي 

 األوراق
  NUE آلزوت السماد األخضر  NUE لآلزوت الالعضوي

 املعاملة
T0 T15 T30 

LSD 
0.05 

T0 T15 T30 
LSD 

0.05 
N0 29.2 b 29.2 c 29.2 a  - - - - 
N60 34.7 a,A 32.9 b,B21.1 b,C 1.77 29.1 a,A 10.3 a,C 17.7 a,B 2.8 
N120 35.8 a,A 35.8 a,A19.9 b,B 4.5 21.6 b,A 10.1 a,C 14.3 b,B 2.5 
N180 32.5ab,A 33.1ab,A19.8 b,B 4.0 14.4 c,A 12.3 a,B 10.0 c,C 1.7 

LSD 0.05 4.5 2.7 2.5  2.2 N.S 2.2  
 اجلذور

N0 9.8 a 9.8 a 9.8 b  - - - - 
N60 9.5 a,A 9.7 a,A 10.3 b,A  (N.S) 8.4 a,AB 6.1 a,B 9.2 a,A 2.3 
N120 9.5 a,B 9.2 a,B 15.7 a,A 1.6 7.8 a,A 5.6 a,B 8.1 a,A 1.4 
N180 9.6 a,B 11.2 a,B14.9 a,A 2.6 4.7 b,AB 4.0 b,B 5.2 b,A 1.0 

LSD 0.05 N.S N.S 2.0  1.6 1.2 2.04  
 النورا ت الزهرية

N0 16.0 a 16.0 b 16.0 c  - - - - 
N60 14.1 b,C 17.8 b,B27.2 ab,A3.1 10.0 a,A 7.6 ab,B 7.7 b,B 2.05 
N120 13.1 b,C 23.4 a,B28.6 a,A 3.1 8.1 b,B 8.6 a,B 10.3 a,A 1.5 
N180 13.4 b,C 16.9 b,B24.2 b,A 2.9 7.3 b,A 7.4 b,A 8.5 ab,A  (N.S) 

LSD 0.05 1.7 2.8 3.4  1.4 1.1 2.4  
 كامل النبات

N0 55.1 a 55.1 c 55.1 c  - - -  
N60 58.4 a,A 60.4 b,A58.6 b,A (N.S) 46.7 a,A 23.3 a,C 29.7 a,B 3.3 
N120 58.5 a,B 68.3 a,A64.3 a,A 5.4 37.1 b,A 23.5 a,C 31.7 a,B 2.7 
N180 55.5 a,A 61.2 b,A58.9 b,A (N.S) 26.3 c,A 23.7 a,AB 23.1 b,B 2.6 

LSD 0.05 N.S 3.9 3.4  2.7 N.S 3.6  
 

 المشار إليها بأ) حرف صغيرة للمعامالت السمادية ضمن العمود، أحرف كبيرة لمعامالت موعد االضاف بين األعمدةأ(المتوسطات 

 .0.05حرف متشابهة ال تختلف معنوياً بمستوى ثقة 
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ل منها نوع وكمية    بينت دراسات عديدة أن معدنة المخلفات النباتية في التربة تتأثر بعدة عوام           

إضافة إلى ذلك، بينـت     . الرطوبة وغيرها  التربة ودرجةالحرارة ونسبة   المادة العضوية و نوع   

 ,.Rayns et alوضح أ. دراسات أخرى أهمية موعد إضافة المخلفات النباتية وطريقة إضافتها

كمخلفـات النباتـات    ) 30 >( مرتفعـة    C/N أنه عند إضافة مخلفات نباتية ذات نسبة         1995

 ايجابي لهذه المخلفات عند إضافتها قبـل شـهر مـن            النجيلية فإنه يمكن الحصول على تأثير     

 منخفضـة   C/Nأما فيما يتعلق بالمخلفـات النباتيـة ذات نسـبة           . زراعة المحصول الالحق  

كالنباتات البقولية مثالً فإنه يمكن الحصول على معدنة سريعة آلزوتها العضـوي حتـى لـو                

 .أضيفت عند الزراعة

 جيدة فـي   لذلك تعتبر ذات أهمية لآلزوت العضويع بتحلل سريتتصف أوراق نبات اللوكاينا  

قيق متطلبات المحاصيل األخرى مـن اآلزوت ومـن العناصـر           استعماله كسماد أخضر لتح   

اللوكاينا المضاف ألوراق  أن نسبة معدنة اآلزوت العضوي  Xu et al., 1993بين . األخرى

 ,Lupwayi and haque وقـد بـين   %. 58ً و50حت بين  يوماً تراوربة خالل عشرينلتل

وذلك لدى تحضـين األوراق  % 53وكاينا يمكن أن يصل إلى لأن نسبة تمعدن آزوت ال 1998

   . أسابيعةفي التربة لمدة خمس

 منخفضـة   C/N كفاءة استعمال السماد األخضر لنبات اللوكاينا ذات نسبة           معدل  ارتفاع يشير

عة تمعدن اآلزوت العضـوي      سر إلىوالمضاف قبل زراعة نباتات السورغوم مباشرة       ) 20(

كما أن إضافة المادة الخضرية من أوراق نباتية حديثة النمو وبشكل           . للمادة الخضرية المضافة  

 منه  جرى االستفادة قطع صغيرة قد ساعد في سرعة التمعدن وبالتالي فإن اآلزوت المتحرر قد             

اح فـي منطقـة انتشـار    مباشرة مع بداية اعتماد النبات في تغذيته اآلزوتية على اآلزوت المت     

 السماد األخضر قبـل     فيهاأما في المعاملة التي أضيف      .  يقلل من فقده من التربة     وهذاالجذور  

فإن طول الفترة الزمنية بين زمـن اإلضـافة         ) T15(، وفي المعاملة    )T30(شهر من الزراعة    

، قد ترافق مع     المصادر المتاحة له     علىوبدء اعتماد النباتات في تأمين متطلباته من اآلزوت         

. T0انخفاض في كمية وكفاءة استعمال آزوت السماد األخضر عموماً وذلك مقارنة بالمرحلـة              

 إلى أن اآلزوت المتحرر من عملية معدنة اآلزوت  Lupwayi and haque, 1998لقد أشار

منه نتيجة عوامل عديدة منها عملية عكـس التـأزت          بعض  العضوي في التربة يمكن أن يفقد       

Denitrification               أو التطاير أو الرشح أو التعرية، وذلك في حال عدم وجود نبات يمكن أن 

 قبل الزراعة بشهر فمن     T30ونظراً إلضافة السماد األخضر في المعاملة       . يستفيد منه مباشرة  
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المتوقع أن يكون جزءاً من اآلزوت المتحرر من اآلزوت العضوي للوكاينا قد جرى فقده مـن         

إحدى العوامل السابقة، ومن المتوقع أن يكون غالباً من جراء عملية عكـس             التربة عن طريق    

التأزت نظراً ألن التربة في المعامالت المختلفة قد جرى ريها قبل الزراعة إلى مادون السعة                

أو التطـاير   ) زيادة فـي الـري    (شح  الحقلية، وبالتالي فإن احتمال حدوث الفقد عن طريق الر        

 .قليالً) ة مرتفعةالتعرض للجفاف مع حرار(

 من قبل األحيـاء     immobilization اآلزوت المتحرر من عملية المعدنة إلى تسكين         يتعرض

 إضافة المخلفات النباتية التـي تحـوي        وذلك ،الدقيقة في التربة والتي تستعمله لنموها الخاص      

  نسبة اآلزوت  مرتفعتعمال سماد خضري    ولكن على الرغم من اس    . نسب منخفضة من اآلزوت   

والذي أدى إلى سرعة عملية المعدنة، فإن إضافة اآلزوت المعدني فـي            )  منخفضة C/Nنسبة(

قد يكـون سـبباً     ) T0(بدء مرحلة اإلنبات والذي ترافق مع اإلضافة الحديثة للسماد األخضر           

إضافياً في الحد من عملية تسكين اآلزوت التي يمكن أن يكون احتمال حـدوثها أكبـر عنـد                  

 ).T15 و T30(خضر قبل الزراعة في المعاملتين إضافة السماد األ

 

  اآلزوت الممتص من التربة ومن السماد– 3-3

 أصيص/N مغ 465بلغت كمية اآلزوت الممتصة من التربة في كامل نبات السورغوم الشاهد 

أدى التسميد األخضر عموماً إلى زيادة في كميات اآلزوت الممتصة من التربة . )2الشكل (

 من اً يوم30 و 15عامالت السمادية وخاصة عند إضافة السماد األخضر قبل في كافة الم

الزراعة حيث كانت التأثير معنوياً مقارنة بالشاهد، في حين لم تكن الزيادة معنوية في المعاملة 

T0. 

 في Ndffأن كمية  ) 2 الشكل(أما فيما يتعلق بكمية اآلزوت الممتصة من السماد فيالحظ من 

السورغوم التي تلقت سماداً خضرياً كانت أعلى من الشاهد وخاصة في معامالت كامل نباتات 

ن المالحظ أن  منحى وم.  حيث كان الفروق معنويةT30 و T15السماد األخضر للمرحلتين 

أما فيما يتعلق بتوزع األزوت . تفق مع منحى نتائج امتصاص آزوت التربةهذه النتائج ي

ختلف تبعاً اتية المختلفة من السورغوم، فقد اي األجزاء النبالممتص من التربة ومن السماد ف

 .لزمن إضافة السماد األخضر
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  التربـة  نسب وكميات اآلزوت الممتصة مـن  فيتأثير التسميد األخضر بنبات اللوكانيا : 18 الجدول

Ndfs  نباتات السورغومفي . 

 األوراق
%Ndfs mg N/pot 

 املعاملة
T0 T15 T30 

LSD 
0.05 

T0 T15 T30 LSD 0.05 
N0 94.7 a 94.7 a 94.7 a  236 b 236 c 236 a  
N60 74.8 b,B 86.3 b,A73.0 b,B 2.2 281 a,A 266 b,B 155 b,C 14.2 
N120 68.5 c,B 80.4 c,A63.0 c,C 2.7 290 a,A 289 a,A 147 b,B 35.8 
N180 66.5 c,B 70.1 d,A61.9 c,C 3.2 263 ab,A 268 ab,A 146 b,B 31.9 

LSD 0.05 2.4 2.2 2.3  37.3 21.3 18.6  
 اجلذور

N0 95.6 a 95.6 a 95.6 a  96 a 96 a 96 b  
N60 77.6 b,B 81.8 b,A77.5 b,B 2.6 93 a,A 95 a,A 100 b,A  (N.S) 
N120 66.9 c,B 72.2 c,A75.1 bc,A2.9 93 a,B 90 a,B 154 a,A 15.5 
N180 68.8 c,B 74.4 c,A74.7 c,A 3.3 94 a,B 109 a,B 145 a,A 25.3 

LSD 0.05 2.4 2.3 2.7   (N.S)  (N.S) 19.4  
 النورات الزهرية

N0 94.9 a 94.9 a 94.9 a  133 a 133 b 133 c  
N60 77.9 b,C 83.7 b,B87.3 b,A 1.98 117 b,C 147 b,B 225 ab,A 25.5 
N120 68.6 c,B 77.3 c,A77.5 c,A 3.3 109 b,C 194 a,B 237 a,A 25.9 
N180 62.9 d,C 67.5 d,B71.5 d,A 3.4 111 b,C 140 b,B 201 b,A 23.9 

LSD 0.05 2.5 1.8 3.03  12.5 22.3 27.6  
المشار إليها بأحرف متشابهة ال     ) أحرف صغيرة للمعامالت السمادية ضمن العمود، أحرف كبيرة لمعامالت موعد االضاف بين األعمدة            (المتوسطات  

 .0.05معنوياً بمستوى ثقة تختلف 
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على نسب وكميات اآلزوت الممتصة من السماد المعدني        تأثير التسميد األخضر بنبات اللوكانيا      : 19 الجدول

Ndff  نباتات السورغومفي . 

 

 األوراق
%Ndff mg N/pot 

 املعاملة
T0 T15 T30 

LSD 
0.05 

T0 T15 T30 
LSD 
0.05 

N0 5.28 a 5.28 a 5.28 a  13.16 b 13.16 c 13.16 a  
N60 4.17 b,C 4.81 b,A4.47 b,B0.13 15.63 a,A14.82 b,B 9.50 b,C 0.8 
N120 3.82 c,B 4.48 c,A3.86 c,B0.16 16.15 a,A16.09 a,A 8.97 b,B 2.02 
N180 3.71 c,B 3.91 d,A3.79 c,AB0.19 14.64 ab,A14.91 ab,A 8.92 b,B 1.8 

LSD 0.05 0.25 0.25 0.26  2.09 1.2 1.1  
 اجلذور

N0 4.40 a 4.40 a 4.40 a  4.42 a 4.42 a 4.42 b  
N60 3.57 b,B 3.77 b,A3.57 b,B0.11 4.29 a,A 4.35 a,A 4.62 b,A 0.97 
N120 3.08 c,B 3.33 c,A3.46 b,A0.14 4.29 a,B 4.12 a,B 7.08 a,A 0.71 
N180 3.17 c,B 3.43 c,A3.44 b,A0.15 4.31 a,B 5.02 a,B 6.69 a,A 1.2 

LSD 0.05 0.14 0.14 0.15   (N.S)  (N.S) 0.9  
 النورات الزهرية

N0 5.15 a 5.15 a 5.15 a  7.20 a 7.20 b 7.20 c  
N60 4.23 b,C 4.54 b,B4.74 b,A0.11 6.35 b,C 8.00 b,B 12.22 ab,A 1.4 
N120 3.72 c,B 4.20 c,A4.21 c,A0.18 5.91 b,C 10.51 a,B 12.86 a,A 1.4 
N180 3.42 d,C 3.67 d,B3.88 d,A0.19 6.01 b,C 7.59 b,B 10.89 b,A 1.3 

LSD 0.05 0.3 0.29 0.32  0.77 1.26 1.5  
 كامل النبات

N0 5.06 a 5.06 a 5.06 a  24.8 a 24.8 c 24.8 c  
N60 4.07 b,C 4.53 b,A4.39 b,B0.06 26.3 a,A27.2 b,A 26.4 b,A  (N.S) 
N120 3.65 c,C 4.19 c,A3.69 c,B0.13 26.3 a,B30.7 a,A 28.9 a,A 2.4 
N180 3.53 c,B 3.74 d,A3.73 c,A0.12 25.0 a,A27.5 b,A 26.5 b,A  (N.S) 

LSD 0.05 0.21 0.18 0.19   (N.S) 1.8 1.5  
المشار إليها بأحرف متشابهة ال     ) لمعامالت موعد االضاف بين األعمدة    أحرف صغيرة للمعامالت السمادية ضمن العمود، أحرف كبيرة         (المتوسطات  

 .0.05تختلف معنوياً بمستوى ثقة 
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في ) 19 الجدول(أو من السماد ) 18 الجدول(كانت كميات اآلزوت الممتصة من التربة 

في وذلك  النورات الزهريةأوراق النباتات مرتفعة مقارنة بالشاهد وعلى العكس تماماً في 

 .)T0(لمعامالت التي جرى فيها  إضافة السماد األخضر قبل زراعة السورغوم مباشرة ا

 فيها إضافة السماد األخضر قبل شهر من زراعة  في المعامالت التي جرتواختلف األمر

، حيث أدى التسميد األخضر إلى زيادة معنوية في كميات اآلزوت الممتصة )T30(السورغوم 

وأدى التسميد األخضر إلى زيادة معنوية في .  كامل نبات السورغوممن التربة ومن السماد في

 وفي الجذور، النورات الزهريةفي ) 19 الجدول( Ndffو  )18 الجدول( Ndfsكميات 

 امتصاص آزوت في ايجابياً ومع ذلك كان تأثير التسميد األخضر وانخفضت في األوراق،

 .التربة والسماد في كامل النبات

 فيها  إضافة السماد في المعامالت التي جرتزوت التربة والسماد آل باتات  النكان امتصاص

، وسطاً بين المرحلتين األخريتين، حيث )T15( من زراعة السورغوم اً يوم15األخضر قبل 

النورات لوحظ ارتفاع في كميات اآلزوت الممتصة في األوراق ولم تتأثر الجذور وكذلك 

 ايجابياًأما في كامل النبات فقد كان تأثير التسميد األخضر . N120 باستثناء المعاملة الزهرية

 .T30 المرحلة معامالتلتأثير مشابه امتصاص آزوت التربة والسماد بشكل  في

إن ارتفاع قيم اآلزوت الممتص من التربة في المعامالت التي تلقت مخلفات نباتية قد لوحظ 

 ملت محاصيل ومخلفات نباتية مختلفةأيضاً في العديد من الدراسات األخرى التي استع

(Azam, 1990; Rees et al., 1993; Manguiat et al., 1997, Kurdali, 2004; Kurdali et al., 

 Added Nitrogenمفهوم تآثر النتروجين المضاف Jenkinson, 1985  لقد أدخل ). (2006

Interaction (ANI) أو ما يسمى التأثير المحفز Priming Effect.  وقد بين أن هذا التآثر 

 حيز أكبر من التربة من قبل جذور النباتات نتيجة إلضافة األسمدة استغاللينجم عن 

 أن هذا   Rees et al. 1993 وجد. العضوية، مؤدياً إلى ازدياد امتصاص اآلزوت من التربة

 العضوي في التأثير ينجم إما من زيادة في نمو الجذور أو نتيجة الرتفاع معدل معدنة اآلزوت

 . التربة

إن التأثير اإليجابي للتسميد األخضر بنبات اللوكاينا في زيادة كمية اآلزوت الكلي في نباتات 

 كمية اآلزوت الممتصة من السماد زيادة بشكل رئيسي من  نجمT0السورغوم في المعاملة 

جود فروق  امتصاص اآلزوت من التربة أو من السماد نظراً لعدم وزيادةاألخضر وليس من 

 فإن التأثير اإليجابي للتسميد األخضر T30 و T15أما في المرحلتين .  الشاهدمقارنة معمعنوية 
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 بشكل رئيسي من  نجم فقدي في نباتات السورغومبنبات اللوكاينا في زيادة كمية اآلزوت الكل

 . السمادو التربة إضافة إلىارتفاع في كميات اآلزوت الممتصة من السماد األخضر 

 

 : مايليمن نتائج هذه الدراسة، يمكن االستنتاج، ناء على ماسبق، بو

تحسين نمو نبات السورغوم حيـث      ليعد التسميد األخضر بنبات اللوكاينا وسيلة ناجعة         •

 .زيادة إنتاج المادة الجافة واآلزوت الكلي مقارنة بالشاهدتجلى ذلك في 

بة قبل شهر من زراعة السـورغوم       إن إضافة السماد األخضر بنبات اللوكاينا إلى التر        •

)T30 (   كغ   120و بمعدل N/  هـ)N120(     زيـادة فـي     حققتهي المعاملة المثلى التي 

 .من نبات السورغومالجزء الثمري ، وخاصة آلزوتل ولمادة الجافة الكلي لنتاج اإل

للحصول على أعلـى    ) T0( هو عند الزراعة      السماد األخضر   أنسب موعد إلضافة   إن •

لممتص من التربـة وأعلـى      وأدنى كمية من اآلزوت ا     هوت الممتص من  كمية من اآلز  

  .ألوراق ولآلزوت في المادة الجافةإنتاج ل

مادة (التأثير االيجابي للتسميد األخضر باللوكاينا في زيادة نمو السورغوم ال يعود  •

إلى إتاحة آزوت المخلفات المضافة فقط،  بل إلى زيادة في إتاحة ) جافة وآزوت كلي

 .  قبل الزراعة بوقت كاف حيث تجلى ذلك عند إضافته،وت التربة للنباتات أيضاًآز

 
 

  



 39

REFERENCES 

1) Adetunji, MT;  KA Okeleye. Effect of incorporating legume hedgerow 
prunings on properties of an oxic paleudult in south western Nigeria. 
Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2001, Vol 32, Iss 3-4, pp 
441-451. 

2) Aggarwal, R. K.; Kumar, P.; Power, J. F. Use of Crop Residue and Manure to 
Conserve Water and to Enhance Nutrient Availability and Pearl Millet Yield 
in an Arid Tropical Region. Soil Tillage Res. 1997, 41, 43-51. 

3) Azam, F. Comparative Effects of Organic and Inorganic Nitrogen Sources 
Applied to a Flooded Soil on Rice Yield and Availability of N. Plant Soil. 
1990, 125, 255-262. 

4) Bheemaiah G, T. Madhusudhan, MVR Subrahmanyam, S. Ismail. Effect of 
green leaf manuring and nitrogen application on growth and yield of rainfed 
easter (Ricinus communis) alley cropped with white popinac (Leucaena 
leucocephala). Indian Journal of Agricultural Sciences, 1998, Vol 68, Iss 11, 
pp 722-725 

5) Escalada RG,; BC Ratilla. Effects of Leucaena biomass application in 
conjunction with fertilizers on cassava and taro yields in the Philippines. 
Agroforestry Systems, 1998, Vol 41, Iss 3, pp 251-266. 

6) Jenkinson, D. S. Interactions between Fertilizer Nitrogen and Soil Nitrogen _ 
So called Priming  Effect. J. Soil Sci. 1985, 36, 425-444. 

7) Kolar, S. J.; Grewal, S. H.; Singh, B. Nitrogen Substituation and Higher 
Productivity of Rice-Wheat Cropping Systems Through Green Manuring. 
Trop Agric. 1993, 70, 301-304. 

8) Kurdali F., F. Al-Ain, M. Al-Shammaa and A.K Razzouk: Performance of 
Sorghum Grown on a Salt Affected Soil Manured with Dhaincha Plant 
Residues Using a 15N Isotopic Dilution Technique, 2006 Arid Land Research 
and Management, submitted. 

9) Kurdali, F., 2004. Estimates of dry matter yield and N uptake in sorghum 
grown on saline and non-saline soils manured with dhaincha plant residues. 
Journal of Plant. Nutrition 27: 1611-1633. 

10) Ladha, J. K.; Watanabe, I.; Saono, S. Nitrogen Fixation by Leguminous Green 
Manure and Practices for its Enhancement in Tropical Lowland Rice. In 
Green Manure in Rice Farming; Manila, Philippines: International Rice 
Research Institute. 1988; 165-183. 

11) Lupwayi NZ; I. Haque, A.R Saka, D.E.K.A. Siaw. Leucaena hedgerow 
intercropping and cattle manure application in the Ethiopian highlands - II. 
Maize yields and nutrient uptake. Biology and Fertility of Soils, 1999, Vol 28, 
Iss 2, pp 196-203. 



 40

12) Lupwayi, N. Z.; Haque, I. Mineralization of N, P, K, Ca and Mg from 
Sesbania and Leucaena Leaves Varying in Chemicals Composition. Soil Biol. 
Biochem. 1998, 30 (3), 337-343. 

13) Lupwayi, NZ; I Haque (a). Leucaena hedgerow intercropping and cattle 
manure application in the Ethiopian highlands - I. Decomposition and nutrient 
release. Biology and Fertility of Soils, 1999, Vol 28, Iss 2, pp 182-195. 

14) Lupwayi, NZ; I Haque. (b) Leucaena hedgerow intercropping and cattle 
manure application in the Ethiopian highlands - III. Nutrient balances. 
Biology and Fertility of Soils, 1999, Vol 28, Iss 2, pp 204-211. 

15) Manguiat, I. J.; Guinto, D. F.; Perez, A. S.; Pintor, R. M. Response of Rain 
fed Lowland Rice to Green Manureing with S. rostrata. Trop Agric. 1992, 69, 
133-136. 

16) Manguiat, I. J.; Singleton, P. W.; Rocamora, P. M.; Calo, M. U.; Taleon, E. E. 
Effectiveness of Sesbania rostrata and Phaseolus calcaratus as Green Manure 
for Upland Rice Grown in Acidic Soil. Plant Soil. 1997, 192, 321-331. 

17) Mugendi D. N; P. K. R Nair; D. A. Graetz; , J. N. Mugwee and  M. K. O'Neill: 
Nitrogen recovery by alley-cropped maize and trees from 15N-labeled tree 
biomass in the subhumid highlands of Kenya. Biology and Fertility of Soils. 
2000, 31 Issue 2, 97-101 

18) Mugendi DN,; PKR Nair, JN Mugwe, MK ONeill, MJ Swift, PL Woomer (b). 
Alley cropping of maize with calliandra and leucaena in the subhumid 
highlands of Kenya - Part 2. Biomass decomposition, N mineralization, and N 
uptake by maiz. Agroforestry Systems, 1999, Vol 46, Iss 1, pp 51-64. 

19) Mugendi, DN;  PKR Nair, JN Mugwe, MK ONeill, P Woomer (a). Alley 
cropping of maize with calliandra and leucaena in the subhumid highlands of 
Kenya: Part 1. Soil-fertility changes and maize yield. Agroforestry Systems, 
1999, Vol 46, Iss 1, pp 39-50. 

20) Rayns, F. W., and E. K. M. Lennartson. 1995. The nitrogen dynamics of 
winter grown manures, pp 311-319, in Cook, H. F., and H. C Lee, eds.; Soil 
management in sustainable agriculture; Wye College Press. 

21) Rees, R. M.; Yan, L. Ferguson, M. The Release and Plant Uptake of Nitrogen 
from some Plant and Animal Manures. Biol. Fertil. Soils. 1993, 15, 285-293. 

22) Sharma, S. N.; Das, K. C. Effect of Green Manureing with Dhaincha 
(Sesbania aculeata) on Growth and Yield of Direct-Sown and Transplanted 
Rice under Intermediate Deep Water Conditions (0-50 cm). J. Agric. Sci. 
1994, 122, 359-364. 

23) Vanlauwe,  B., K. Aihou, S. Aman, B. K. Tossah, J. Diels, O. Lyasse, S. 
Hauser, N. Sanginga, R. Merckx: Nitrogen and phosphorus uptake by maize as 
affected by particulate organic matter quality, soil characteristics, and land-use 
history for soils from the West African moist savanna zone. Biology and 
Fertility of Soils. 2000, 30 Issue 5/6 pp 440-449 



 41

24) Woodward, J. L. W.; Pfleger, F. L.; Fritz, V. A.; Allmras, R. R. Green 
Manures of Oat, Rape and Sweet Corn for reducing Common Root Rot in Pea 
(Pisum sativum) Caused by Aphanomyces euteiches. Plant Soil. 1997, 188, 43-
48. 

25) Xu, Z. H.,; Saffigna P. G.; Myers, R J K and Chapman, A L. Nitrogen Cycling 
in Leucaena (Leucaena Leucocephala) alley Cropping in Semi-arid Tropics. I. 
Mineralization of Nitrogen From Leucaena Residues. Plant Soil, 1993, 148, 
63-72. 



 42

Growth and N-uptake in Sorghum plants manured with 
different amounts of Leucaena leucocephala shoots as 

affected by time of application 
 

F. Kurdali and M. Al-Shamma'a 
 

Atomic Energy Commission, Agriculture Department P.O. Box 6091, Damascus, Syria, 

 E-mail scientific@aec.org.sy 

ABSTRACT 

A pot experiment was conducted throughout two successive years to determine the 
impact of adding four rates of nitrogen (0, 60, 120, and 180 kg N/ha) in the form of 
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit green manure (LGM) as affected by different 
time (T0, T15 and T30) of application (just befor sowing, 15 and 30 days befor 
sowing, respectively)  on the performance of sorghum (Sorghum bicolor L.) using the 
indirect 15N isotopic dilution technique. Results showed that leucaena leaves, used as 
a green manure, significantly increased dry matter production and N yield of 
sorghum. The effect was more pronounced in panicles than shoots. 
In the first year, N recoveries in sorghum of the total N contained in LGM ranged 
between 17-24% in T0, 14-24% in T15 and 15-19% in T30. The highest N recovery 
value was obtained in lowest rate of N treatment (N60). Moreover, soil incorporated 
with leucaena green manure one month before planting enhanced both soil and 
mineral N fertilizer in sorghum plants. 
In the second year, total N uptake in sorghum (eg., panicles and the entire plant) 
increased with increasing amounts of N added as a LGM. N recoveries in sorghum 
ranged between 26-47% in T0, about 24% in T15 and 23-32% in T30 of the total N 
contained in leucaena green manure (LGM). As shown in the first year, the highest 
value of N recovery was obtained in lowest rate of N treatment. The beneficial effects 
of LGM on dry matter and N yield in sorghum was attributed not only to the 
additional N availability to the plant, but also to effects on the enhancement of soil N 
uptake, particularly when the incorporation was mad before a sufficient time from 
sowing. The beneficial effect of green manurig with leucaena leaves at T15 and T30 
was mainly resulted from enhancement of N uptake from this added material,  as well 
as from soil and fertilizer N; whereas, it was only attributed to N uptake from green 
manure in the T0 treatment. Incorporation of LGM one month before sowing at a rate 
of 120 kg N/ha seemed to be the best treatment in enhancing both of dry matter yield 
by 122, 57and 27% and total N yield by 118, 104 and 51% of the control, in panicles, 
roots and the entire plant of sorghum, respectively. However, the proper timing of 
LGM incorporation seemed to be at planting (T0) in obtaining higher amounts of N 
derived from GM, a lower soil N uptake, and  greater dry matter and N yield in 
sorghum leaves. 
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