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دورعمق االضافة ونوع السماد النتروجیني في تطایر االمونیا من تربة كلسیة تحت ظروف بیئیة 
  *مختلفة

  رائدة اسماعیل عبدهللا الحمداني         محمد علي جمال العبیدي        غیاث محمد قاسم
  جامعة الموصل  -كلیة الزراعة والغابات     –قسم علوم التربة والمیاه 

  

  الخالصة
ضافة سماد الیوریا، سماد مخلفات االغنام، الیوریا ومخلفات االغنام الى تربة كلسیة من تم ا

بحیث كانت االضافة سطحیة وتحت السطح   Calci - camborthidsالموصل مصنفة  /شمال العراق
لكل من السمادین لمواسم الربیع والصیف والخریف والشتاء ١-دونم.  Nكغم ٨٠وبمعدل ) سم١٥(

رض دراسایرةلغا المتطى االمونیي علر البیئافتھ واالثق اضماد وعمالس 熬وأثیر نرت .ة تد اظھفق
% ٠.٣٤و٣٨.٨٢و٥١.١٤و١٩.٧٦النتائج ان اضافة سماد الیوریا سجلت اعلى قیمة تطایر إذ بلغت 

من النتروجین المضاف عند االضافة السطحیة وللمواسم الربیع والصیف والخریف والشتاء على 
من النتروجین المضاف عند االضافة تحت السطحیة %٠.١٠٣و٩.١٥و١٣.٦٩و٣.٠٣التوالي و

وللمواسم االربعة على التوالي، بینما سجل سماد مخلفات االغنام اقل كمیة امونیا متطایرة مقارنة بسماد 
من النتروجین المضاف عند االضافة %٠.١٤و١٢.١٩و٧.٥٨و٦.٦٦الیوریا حیث شكلت نسبة

عة على التوالي، وان دفن السماد تحت سطح التربة قلل من كمیةاالمونیا السطحیة وللمواسم االرب
من النتروجین %٠.٠٤٢و٦.٨٥و٤.٦٦و٢.٧٥المتطایرة الى حد كبیر جدا┏ حیث بلغت نسیة التطایر 

كما ان انخفاض درجات الحرارة . المضاف ولمواسم الربیع والصیف والخریف والشتاء على التوالى
لمتطایرة وارتفاعھا صیفا┏ ادى الى تطایر االمونیا بوتائر عالیة مما یعكس اآلثر شتاء┏ قلل من الكمیة ا

  .البیئي على التطایر
  

  المقدمة
یعد عنصر النتروجین من العناصر االساسیة في تغذیة النبات ، لما لھ دور كبیر من العدید من 

ادة انتي زیا┏ فرا┏ ھامة امي التربھ فد جاھزیتر الوظائف الفسلجیة، وتعة، وتعتبیل الزراعیاج المحاص
) ٢٠٠٠، Junior(الیوریا من اھم االسمدة المستعملة ، حیث یشھد العالم توسعا┏ كبیرا┏ في استخدامھا 

بسبب ثمنھا المنخفض وكذلك محتواھا العالي من النتروجین وسھولة نقلھا وخزنھا واضافتھا 
)Havline ، ١٩٩٩واخرون.(  

         مدة العضتخدم االسار تسث اشدني ،حیمید المعدائل للتسفھا با بوصف انواعھویة بمختل
Schnitzer )ـدة ) ١٩٨١رط لالسمـال المفن االستعمل مویة للتقلیات العضن المخلفتفادة مى االسال

الى ان المخلفات العضویة وما ) ١٩٩٣( Zentnerو Campbellكما اشار .المعدنیة المكلفة لالنتاج
تربة تساھم في انتاج زراعي كفء من خالل تجھیز النبات بالمغذیات تضیفھ من مادة عضویة لل

  .وتحسین صفات التربة الكیمیائیة والفیزیائیة والخصوبیة
تنخفض كفاءه ھذه االسمدة عند اضافتھا الى سطح التربة والسیما الترب الكلسیة بسبب جھد 

، Miyamotoو Fenn(ف من النتروجین المضا% ٧٥تطایر االمونیا العالي الذي قد یصل الى 
، وان ھذا الفقد سواء كان النتروجین المضاف معدنیا┏ او عضویا┏ یعتمد على عوامل عدیدة منھا ) ١٩٨١

درجة تفاعل التربة ورطوبتھا ونسجتھا ومحتواھا من كاربونات الكالسیوم ودرجة حرارتھا ودرجة 
 Harper(وطریقة اضافتھ  حرارة الجو الخارجي وكمیة السماد المضاف ونوعیتھ وسرعة تحللھ

  ).١٩٩٤واخرون  Al- kanani و ١٩٨٣واخرون ،
من اشكال فقد النتروجین من التربة ھو تطایر النتروجین على شكل امونیا من االسمدة 
النتروجینیة المضافة للتربة من اكثر المشاكل التي تؤدي الى خفض كفاءة ھذه االسمدة والسیما عند 

یة مما یؤدي الى خسارة اقتصادیة في الكمیة المضافة ولذلك اتجھت الدراسات اضافتھا الى التربة الكلس
والبحوث العلمیة الى ایجاد الوسائل الكفیلة لتقلیل تطایر االمونیا من االسمدة النتروجینیة المضافة ومنھا 

او اضافة ) ١٩٩٥،  El-Fakharaniو ١٩٩٠واخرون  Mostafa(استخدام مثبطات انزیم الیوریز 
او استخدام الیوریا المغلفة بالكبریت ) ١٩٩٧مولود ،(اد النتروجیني على اعماق تحت سطح التربة السم

استھدفت ھذه الدراسة معرفة كمیة االمونیا المتطایرة .او خلط الكبریت مع االسمدة النتروجینیة المضافة
  .من سمادي الیوریا ومخلفات االغنام وطریقة اضافتھما تحت ظروف الحقل

  

  من اطروحة دكتوراه للباحث االول مستل
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  ٣٠/٦/٢٠٠٦وقبولھ ٣١/٥/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 

  مواد البحث وطرائقھ
تم اختیار موقع كلیة الزراعة والغابات والواقع ضمن جامعة الموصل والمصنفة تربتھ الكلسیة 

) مس ١٥-صفر (،جمعت العینات الترابیة من الطبقتین السطحیة  Calci – camborthidsضمن 
ملم واجریت ٢كال على حده وجففت ھوائیا┏ ونخلت بمنخل سعة ثقوبھ ) سم ٣٠-١٥(وتحت السطحیة 

  ). ١(لھا التحالیل الالزمة لتقدیر الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة فیھا والموضحة في الجدول 
  

  بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة للتربة المستخدمة): ١(الجدول 

  لقیاسوحدة ا  الصفة
  )سم(العمق 

  ٣٠ – ١٥  ١٥ -صفر 
  ٠.٤١  ٠.٣٧  ١-م.دیسي سیمنز  )١>١(التوصیل الكھربائي 
  ٧.٥٠  ٧.٨٢    )١>١(درجة تفاعل التربة 

  ١٩.٢٨  ٢٢.٤٠  ١-كغم.غم  المادة العضویة
  ١١.٧١  ١٣.٠٠  ١-كغم.غم  الكاربون العضوي

  ١.٩٤  ٢.٧٠  ١-كغم.غم  النتروجین الكلي
   ١>٦   ١>٥    لنتروجینا/نسبة الكاربون

  ٣٥.٣٢  ٣٥.٤٧  ١-كغم.شحنة.سنتي مول  السعة التبادلیة لالیونات الموجبة
  ٢٥٣.٤٢  ٢٤٤.٧٠  ١-كغم.غم  الكاربونات الكلیة
  ٢٥.٤٠  ٣٠.٦٢  ١-كغم.غم  النتروجین الجاھز

  ٤٨.٢٢  ٥١.٠٦  ١-كغم.ملغم  الفسفور الجاھز
  ١٦١.٨٠  ١٧٥.٤٠  ١-كغم.ملغم  البوتاسیوم الجاھز 

  ١٤٥.٠٠  ١٤٠.٠٠  ١-كغم.مغ  الماء الجاھز
  ١١٢.٠٠  ١١٠.٠٠  ١-كغم.غم  نقطة الذبول الدائم

  ١٥٧.٠٠  ٢٥٠.٠٠  ١-كغم.غم  السعة الحقلیة
  ١.٤٨  ١.٤٠  ٣-م.میكاغرام  الكثافة الظاھریة

  ٢٠٤.٠٠  ٢٢٤.٠٠  ١-كغم.غم  الرمل
  ٢١٠.٠٠  ٢٠٣.٠٠  ١-كغم.غم  الغرین
  ٥٨٦.٠٠  ٥٧٣.٠٠  ١-كغم.غم  الطین

  طینیة  طینیة    النسجة
  

،وتم تقدیر بعض الصفات الكیمیائیة لمخلفات ) ١٩٨٢(واخرون  Pageوحسب الطرق الواردة في 
وحسب الطرائق التي اوردھا ) ٢(االغنام المتحللة قبل اضافتھا للتربة والموضحة في الجدول 

Bhargava وRaghapathi )١٩٩٩ .( ةمدة النتروجینیافة االسم اضت ) امـات االغنا ومخلفالیوری (
  قدار ثابت ھوبم

   
  بعض الخصائص الكیمیائیة لمخلفات االغنام):٢(الجدول 

  القیمة  الصفة
  ٦.٢١  )١>١(   pHدرجة التفاعل 

  ٥.٩٤  ١-م.دیسي سیمنز) ١>١(التوصیل الكھربائي  
  ١٦  ١-كغم.النتروجین الكلي     غم
  ٠.١٨  ١-كغم.الفسفور الكلي       غم
  ١.٩  ١-كغم.البوتاسیوم الكلي    غم
  ٣٣٨.٩  ١-كغم.الكاربون العضوي  غم
  ٥٨٤.٢  ١-كغم.المادة العضویة     غم
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  ١>٢١ النتروجین/ نسبة الكاربون
  
استخدمت . ٢م ١ x ٢وبدفعة واحدة الى الوحدات التجریبیة التي ھي بمساحة  ١-دونم Nكغم  ٨٠ 

المعامالت داخل  طریقتان الضافة االسمدة النتروجینیة االولى سطحیة وذلك بنثر االسمدة وحسب
سم داخل  ٥سم وعرض  ١٥االلواح وفرشھا على سطح التربة والثانیة تمت بحفر ثالثة اخادید بعمق 

  .كل لوح ثم وضعت االسمدة داخلھا وحسب المعامالت ثم ردمت التربة
تم قیاس كمیة النتروجین المتطایرة حقلیا┏ خالل التجارب لحین التوقف عن التطایر حیث 

مل حامض البوریك مع  ٤٠وذلك باستخدام ) ١٩٨٥(واخرون  Blackقة التي اقترحھا اعتمدت الطری
مل داخل حفرة في  ٥٠في بیكر سعة  Bromo crysol greenو Methyl Redقطرتین من كاشف 

سم ومساحتـھا  ٢٣التربة ، إذ تمت تغطیة البیكر بحاویة بالستیكیة شفافـة دائریة الشكل قطرھا 
وتم تثبیت حواف الحاویة بشكل محكم وذلك بعمل عجینة تربة حولھا منعا┏  ٢سم ٤١٥.٦٤السطحیة 

لتسرب االمونیا المتطایرة وبعد تحول لون الحامض من الوردي الى االخضر تمت معایرتھ مع حامض 
موالر ، علما ان معاملة المقارنة لم یحدث فیھا تطایر لالمونیا لذلك لم  ٠.٠١٤الھیدروكلوریك بتركیز 

اتبع في تنفیذ الدراسة تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة في تصمیم القطع المنشقة . تائجتذكر الن
، في حین ان نو熬 السماد  Main plotإذ ان طریقة االضافة تمثل القطع الرئیسیة (وبثالث مكررات 

حاسوب حللت النتائج احصائیا حسب التصمیم المستخدم باستخدام ال) .Sub plotیمثل القطع الثانویة 
،وقورنت المتوسطات باستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود عند ) ١٩٨٥(  SASعلى وفق برنامج 

  % .٥مستوى احتمال 
  

  النتائج والمناقشة
ان لطریقة االضافة تاثیرا┏ معنویا┏ في الكمیة ) ٣(تشیر النتائج الموضحة في الجدول:سماد الیوریا .١

الربیع والصیف والخریف (الیوریا وللمواسم االربعة  التجمیعیة لالمونیا المتطایرة من سماد
عند االضافة السطحیة %  ٠.٣٤و ٣٨.٨٢و ٥١.١٤و ١٩.٧٦حیث شكلت نسبة مئویة قدرھا )والشتاء

اما عند االضافة تحت السطحیة فقد بلغت النسب المئویة لالمونیا . وللمواسم االربعة، على التوالي 
لمواسم الربیع والصیف %  ٠.١٠٣و ٩.١٥و ١٣.٦٩و ٣.٠٣المتطایرة من النتروجین المضاف 

ولقد بلغت النسبة المئویة لتفوق االضافة السطحیة على االضافة تحت . والخریف والشتاء، على التوالي
لمواسم الربیع والصیف والخریف والشتاء %  ٢٣٧.٥٠و ٣٢٤.٧٦و ٢٧٦.٦٠و ٥٥٢.٩٠السطحیة 

واخرون  Al- Kananiو) ١٩٨٧(واخرون  Katyalعلى التوالي وھذا یتفق مع ماذكره كل من 
الذین ذكروا ان اضافة سماد ) ٢٠٠٣(واخرون   Nofzigerو) ١٩٩٧(والراشدي واخرون ) ١٩٩٤(

الیوریا الى سطح التربة یؤدي الى زیادة كمیة االمونیا المتطایرة مقارنة باضافة ھذا السماد تحت سطح 
افة للتربة یحصل لھا تحلل مائي بواسطة انزیم الیوریز وقد یعود السبب الى ان الیوریا المض.التربة 

الذي یزداد نشاطھ في الطبقة السطحیة لزیادة المادة العضویة في ھذه الطبقة مقارنة بالطبقة تحت 
الراشدي (نتیجة لزیادة اعداد االحیاء المجھریة ونشاطھا في افراز انزیم الیوریز ) ١الجدول (السطحیة 
ؤدي الى انتاج مركب قلق جدا┏ ھو كاربونات االمونیوم الذي یتحلل سریعا┏ الى وھذا ی) ١٩٩٧واخرون ،

فضآل ) ٢٠٠٤،  Millerو  Duaneو  ١٩٨٩، Guptaو Sharma(ثاني اوكسید الكاربون وامونیا 
عن ان السماد المضاف سطحیا┏ یكون بتماس مع الھواء الخارجي وبتعرضھ للظروف البیئیة من حرارة 

یة تسر熬 من تطایر االمونیا بعكس السماد المضاف تحت سطح التربة الذي یكون وریاح ورطوبة نسب
كذلك یبین الجدول ان ھنالك . بعیدا┏ عن الھواء الخارجي وتاثیرات الظروف البیئیة على ھذا السماد

اختالفات معنویة في كمیة االمونیا المتطایرة خالل مواسم الدراسة االربعة مما یعكس لنا بوضوح دور 
حیث كان تسلسل تطایر االمونیا حسب . عامل البیئي المحیط بظروف التجربة والسیما درجة الحرارة ال

وقد یرجع السبب الى االختالف في درجة . الشتاء  >الربیع  > الخریف  >الصیف : المواسم كاالتي
ث ان الكمیوریز حیزیم الیرز انى تفا التى البكتریر علاثیر مباشا تن الحرارة والتي لھایرة مة المتط

و مولود )  ١٩٩٤(  Malzerو  Nathanسماد الیوریا تتناسب طردیا┏ مع درجة الحرارة وھذا ما اكده 
  ).١٩٩٨( Sparkو ) ١٩٩٨(  Darweshو) ١٩٩٧(

ان لطریقة االضافة تاثیرا┏ معنویا┏ في الكمیة ) ٣(یالحظ من الجدول  :سذذماد مخلفذذات االغنذذذام.٢
الربیع والصیف والخریف والشتاء (یرة من مخلفات االغنام وللمواسم االربعة التجمیعیة لالمونیا المتطا
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إذ ان اعلى الكمیات كانت عند االضافة السطحیة والتي تفوقت معنویا┏ على االضافة تحت السطحیة ) 
عند االضافة %  ٠.١٤و ١٢.١٩و٧.٥٨و  ٦.٦٦ولكافة مواسم الدراسة وشكلت نسبة مئویة بلغت 

  .م، على التواليالسطحیة وللمواس
  من االسمدة النتروجینیة المضافة)  ١-دونم.كغم(الكمیات التجمیعیة لالمونیا المتطایرة ) :٣(الجدول 

طریقة 
  المعامالت  االضافة

  معدل درجة حرارةالمواسم
  الربیعي
  مْ ١٦.٢

  الصیفي
  مْ ٣٥.٢

  الخریفي
  مْ ٢٩.٣

  الشتوي
  مْ ٩.٢

  
  سطحیة

  أ ٠.٢٧  أ ٣١.٠٥  أ ٤٠.٩١  أ ١٥.٨٠  یوریا
  ج ٠.١١  ج ٩.٧٣  ھـ ٦.٠٦  ج ٥.٣٢  مخلفات االغنام

  ب ٠.٢٢  ب ٢٤.٥٤  ب ٢٠.١٠  ب ١٣.٥٥  مخلفات االغنام+ یوریا 
  

تحت 
  سطحیة

  د ٠.٠٨  د ٧.٣١  ج ١٠.٩٥  د ٢.٤٢  یوریا
  و ٠.٠٣  و ٥.٤٨  و ٣.٧٢  ھـ ٢.٢٠  مخلفات االغنام

  ھـ ٠.٠٥  ھـ ٦.٤٤  د ٧.٤٣  و ١.٣٤  مخلفات االغنام+ یوریا 
المتوسطات لكل عمود المتبوعة بحروف مختلفة تدل على وجود فروقات معنویة بینھا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود 

  %.٥عند مستوى احتمال 
  

للمواسم %  ٠.٠٤٢و ٦.٨٥و ٤.٦٦و ٢.٧٥اما عند االضافة تحت السطحیة فقد شكلت نسبة مئویة 
لغت النسبة المئویة للزیادة في تطایر االمونیا عند الربیع والصیف والخریف والشتاء، على التوالي وقد ب
في الصیف %  ٦٢.٩٠في الربیع و%  ١٤١.٨١االضافة السطحیة مقارنة مع االضافة تحت السطحیة 

في الشتاء وھذا یتوافق مع ماحصل علیھ كل من %  ٢٦٦.٦٦في الخریف و %  ٧٧.٥٥و 
Amberger )١٩٩١ ( وHuijsmans )١٩٩١ ( وIsmael  رونواخ)روا ان ) ١٩٩١ذین ذكال ،

ھنالك انخفاضا┏ معنویا┏ في كمیة االمونیا المتطایرة عند اضافة االسمدة العضویة تحت سطح التربة وھذا 
قد یرجع الى زیادة المساحة السطحیة لتالمس ھذه المخلفات مع الھواء الجوي عند نثر ھذه االسمدة 

ح ودرجات الحرارة العالیة مما ادى الى زیادة على سطح التربة وبالتالي زیادة تعرضھا الى الریا
ان اختالف الكمیة التجمیعیة لالمونیا المتطایرة ). ١٩٩٠واخرون   Thompson(االمونیا المتطایرة 

بین فصول الدراسة قد یرجع الى اختالف نشاط االحیاء المجھریة الذي یتاثر بالعوامل البیئیة وھي 
 Huijsmansو  ١٩٨٨واخرون ، Brunke(عة الریاح درجة الحرارة والرطوبة النسبیة وسر

. الذین بینوا ان تطایر االمونیا یزداد بتداخل العوامل البیئیة مما یزید كمیة االمونیا المتطایرة) ٢٠٠٣،
وتبین ایضا┏ ان ھنالك اختالفا┏ كبیرا┏ في كمـیة االمونـیا المتطایرة باختالف فصول السنة حیث بلغ معدل 

الشتاء   >الربیع   > الصیف   >الخریف:یة لالمونیا المتطایرة حسب التسلسل االتي الكمیات التجمیع
  وھذا یرجع الى زیادة تحلل المخلفات لمالئمة الظروف البیئیة 

من درجة حرارة ورطوبة نسبیة لالحیاء الدقیقة المحللة لھذه المخلفات ومن ثم زیادة انتاج االمونیا التي 
  .تتطایر كمیات كبیرة منھا

ان الضافة خلیط سمادي الیوریا ) ٣(یالحظ من الجدول : سماد الیوریا مع سماد مخلفذات االغنذام.٣
ومخلفات االغنام لھ تاثیرا┏ معنویا┏ في انخفاض الكمیـة التجمیعیة لتطایر االمونیـا في كلتـا طریقتي 

. لشتاء على التوالياالضافة السطحیة وتحت السطحیة وللمواسم االربعة الربیع والصیف والخریف وا
مقارنة %  ١٨.٥١و  ٢٠.٩٦و  ٥٠.٨٦و  ١٤.٢٤فقد بلغت نسبة االنخفاض عند االضافة السطحیة 

باضافة سماد الیوریا لوحدھا وللمواسم على التوالي ، في حین بلغت عند االضافة تحت السطحیة 
واسم الربیع مقارنة باضافة سماد الیوریا لوحدھا ولم%  ٣٧.٥٠و  ١١.٩٠و  ٣٢.١٤و  ٤٤.٦٢

ان السبب قد یرجع الى دور المادة العضویة في تاخیر ظھور .والصیف والخریف والشتاء على التوالي
االمونیا في طور التربة السائل مما یقلل من جھد التطایر عن طریق انتاج احماض عضویة ومعدنیة 

ى حصول تفاعل عكسي تعمل على خفض درجة تفاعل الوسط وامداده بایون الھیدروجین الذي یعمل عل
  .باتجاه تكوین ایون االمونیوم وحسب قانون فعل الكتلة مما یقلل من جھد التطایر 

NH3   +   H+                             NH4
+ 

فضال┏ عن ان احتمالیة ارتباط االمونیا المتكون مع مركبات عضویة تقلل من تحللھ وبالتالي 
  .تقلل من  تطایره الى الجو
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ROLE OF DEPTH AND TYPE OF N – FERTILIZER IN AMMONIA 

VOLATILIZATION FROM CALCAREOUS SOIL UNDER 
DEFFERENT ECOLOGYICAL CONDITIONS 

Raida I.Al- Hamdany     Mohammad A. Al- Obaidi   Gahiath M. Kassim 
Dept . of Soil & Water Sci., College of Agric. & Foresty., Univ. Of Mosul. Iraq 

 
ABSTRACT 

Urea , sheep manure , and mix (urea + sheep manure ) fertilizers were 
added to calcareous soil of northern Iraq / Mosul. Soil which classified as calci-
camborthids. Fertilizers were added at rate 80 kg N. D-1 for each fertilizers, 
surface, and subsurface (depth 15cm) application for four season (Spring , 
Winter, Summur and Autumn) in order to study the effect of type and depth of 
fertilization and ecologyical conditions on ammonia volatilization. The results 
indicated that the, urea application produced ahigh ammonia volatilization 
(19.76, 51.14, 38.82 and 0.34 %)of nitrogen added for surface application 
during four seasons respectivily, and 3.03, 13.69 ,9.15 and 0.103 of nitrogen 
added for sub surface application during four season repectivily,  while  sheep  
manure   record less amount of ammonia  volatilization, comparing with urea 
fertilizer. The amount of ammonia volatilization were (6.66, 7.58, 12.19 and 
0.14 %) of nitrogen added for surface application during the four seasons 
respectivily. Sub surface application of fertilizers reduced the amount of 
ammonia volatilization and reductive percent were 2.75, 4.66, 6.85 and 0.042% 
of nitrogen added during the four seasons respectivily .The low in temperature 
has caused a significate reduction in ammonia volatilization and increasing of 
temperature caused increase in ammonia loss. 
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