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لمحميةالتسميد بمخلفات نخيل التمر في بعض صفات نمو وحاصل الخيار تحت البيئة ا أثر  

 موفق مزبان مسلط          سعد علي صالح
جامعة األنبار -كلية الزراعة  

 الخالصة

في البيوت البالستيكية غير المدفأة التابعة لقسم البستنة  7152نفذت التجربة في الموسم الربيعي لعام 
، لتقييم تأثير استعمال التسميد األنبارجامعة بغداد )أبو غريب( الموقع البديل لجامعة -كلية الزراعة-وهندسة الحدائق

 األنثوي وى بعد تخميرهما( في نمو وحاصل الخيار العضوي بمخلفات نخيل التمر )مخلفات السعف ومجروش الن
معاملة القياس تسميد  1Tمقارنًة بالتسميد الكيميائي. شملت الدراسة تسعة معامالت هي:  F1الهجين صنف ريم 

 4T  7.5%و  T 5%3ووزن إلى وزن مخلفات سعف النخيل  %7.1تسميد  2Tكيميائي حسب التوصية السمادية، 
وزن إلى وزن مجروش نوى التمر مع نصف  6T 5%التوصية السمادية الكيميائية و مع أضافة نصف T 10%5و

، وزعت المعامالت عشوائيا وفق مجروش نوى  %7+ مخلفات سعف 9T 1%و T 4%8و 7T %2توصية سمادية و
تصميم العشوائي الكامل وبثالث مكررات وقورنت متوسطات المعامالت باستخدام اختبار اقل فرق معنوي وعلى 

 .%5مستوى احتمال 

 5-.نبات7دسم 22.6نوى التمر بتسجيلها اعلى مساحة ورقية بلغت  %T 84أظهرت النتائج تفوق معاملة 
سم  713.2معدل ارتفاع للنبات بلغ  أعلىوحدة سباد و  07.21بلغ  األوراقل النسبي في تركيز من الكلوروفي أعلىو 

نسبة للفسفور  أعلىو  %5.722بلغ  األوراقنسبة مئوية للنيتروجين في  أعلى، وتفوقت ذات المعاملة بتسجيلها 5-نبات
أعلى بتسجيلها  8T ، وتفوقت المعاملة%5.212بلغ  األوراقنسبة للبوتاسيوم في  أعلىو  %1.323بلغ  األوراقفي 

اصل للنبات الواحد معدل ح أعلىو  5-ثمرةغرام  02.12معدل وزن ثمرة بلغ و  5-نباتثمرة  21.2معدل عدد ثمار بلغ 
، من جهة ثانية تبين 5-غم ملغرام 1.621اقل محتوى من النترات في الثمار بلغ  وأعطت 5-نباتكغم  2.632بلغ 

العضوية بمخلفات نوى التمر في مؤشرات النمو الخضري والحاصل عن استخدام التسميد  األسمدةفوق تأثير النتائج ت
 الكيميائي.

Influence of date palm wastes fertilization on some growth and yield of 

cucumber parameters under protected cultivation.  

M. M. Muslat                 Saad Ali Saleh 
 College of Agri. Univ.  of Anbar  

Abstract 

                                                           

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني 
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This study was conducted during spring season 2016 in plastic houses of 

horticulture department College of agriculture–Baghdad University (abu ghraib) 

alternative site for Anbar University in nonheated plastic houses. To evaluate effects of  

using organic fertilizer with date palm waste (grinder) date palm leaf  and seeds date on 

growth and yield for Hybrid cucumber F1 Reem ccompared with the chemical 

fertilization. The treatments  include T1 Control treatment fertilizing, with recommended   

chemical fertilizer, T2  2.5% fertilizing with, date palm leaf waste  , T3 5%, T4 7.5%, T5 

10% grindery seed date palm fertilizing with T6 1%, T7 2%, T8 4% and T9 2% grindery + 

5% palm leaf waste. Treatments were distributed randomly according to (C.R.D) 

Completely Randomized Design, used and all data were statistically analyze and the 

means of, treatments were examined by L.S.D (P>0.05),  

The results were Treatment outweigh T8 recorded the highest average number of 

fruits reached 85.7 fruit plant-1 and fruit weight average 98.56 gm. fruit and higher 

average for plant yield records 8.436 kg plant-1 and It recorders lowest nitrate in fruit 

0.4600 mg-1gm were T8 (4% date seeds wastes) records high result of leafs area was 

67.4dcm2 and in leaves contains of chlorophyll records 92.80 spad unit plant heights 

records 253.6 cm and the same treatment. T8 outweigh average of nitrogen rates in leaf 

records 1.2867% and height of phosphor in leafs records 0.3733% and higher potassium 

rates in leaf records 1.7567%, On the other hand outperformed organic fertilizers waste of 

date seeds in recipes vegetative growth and yield compared to chemical fertilizer. 

 المقدمة

من محاصيل الخضر  Cucurbitaceaeنباتات العائلة القرعية  أحد .Cucumis sativus Lيعد الخيار 
له، إذ كان يزرع في هذه المناطق منذ آالف السنين.  األصليالموطن  وأفريقياالمهمة في العالم والعراق وُتعد الهند 

 والكربوهيدراتروتين تمتاز ثماره بقيمتها الغذائية والطبية لما تحتويه من عناصر الفسفور البوتاسيوم والكالسيوم والب
الماء نسبة كبيرة من الثمار، لذلك يزداد الطلب عليها كمزيلة للظمأ خاصة  والنياسين يشكل 2Bو 1Bو Cوفيتامين 

، كما تفيد الثمار في توازن ضغط الدم األوسطفي البلدان ذات المناخ الحار كما هو الحال في العراق ومنطقة الشرق 
الحديثة تشير الى انخفاض المساحة المزروعة بهذا المحصول في العراق فضاًل  اإلحصاءات(. تشير 37و 6و 5)

( بلغ 50العالمية ) األغذيةحسب منظمة  7153وحدة المساحة إذ بلغت المساحة المزروعة عام  إنتاجيةعن انخفاض 
 هكتار. 43667

المكننة واستعمال بذور الهجن عالية  إدخالالزراعي وزيادة الحاصل فقط على  اإلنتاجال يعتمد تطوير  
يتحقق من خالل تحسين خصائص التربة التي ينمو فيها المحصول والتي  أيضا أنماواستخدام الكيميائيات  اإلنتاجية

(. يؤدي باستعمال البدائل من المركبات الطبيعية نفس الغرض الذي 25) اإلنتاجيةتساعد بشكل مؤثر في زيادة 
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السمية  األثارمحصول خالي من  إنتاجالعضوية في  األسمدة( يمكن استعمال 15اد المصنعة )المو  أجلهتستعمل من 
تتكون المادة العضوية من بقايا النباتات والحيوانات والبدائيات والمركبات العضوية المتبلمرة  إذ( 53للكيميائيات )
تربة غير مالئم لنمو وتطور النبات عندما وُيعد محيط ال Decompositionمراحل عمليات التحلل  أثناءوالتي تتكون 

ال  إذ( وهذه الحالة تمثل ظروف ترب معظم المناطق في العراق 25ينخفض محتوى التربة من المادة العضوية )
 ،(52) %5يتجاوز محتواها من المادة العضوية 

مو النبات إذ تحسن فالمادة العضوية احد اهم مكونات التربة التي ينعكس اثرها بصورة غير مباشرة على ن 
القاعدية فضال عن  إلىالصفات الكيميائية والفيزيائية للتربة من خالل زيادة قدرة التبادل الكاتيوني وتنظيم الحموضة 

الدقيقة وتجمعاتها وهذا يوفر بيئة مناسبة لنمو الجذور، ناهيك عن تأثيرها المباشر بأطالق  األحياءتنشيط دور 
العراق من كميات كبيرة جدًا من  يحتويه( ونظرًا لما 70زة لالمتصاص من قبل النبات )محتواها من المغذيات الجاه
( وتقدر كميات مخلفات 3مليون تقريبا ) 15.3 بلغت الكمية حوالي  إذعددًا منها  األكثرمخلفات النخيل باعتباره البلد 

 أوون عديمة الفائدة وان تركها في الحقل ( والتي تكاد تك71مليون طن ) 4.5نخيل التمر موسميًا في العالم بحوالي 
وتحويلها الى  األضرارجسيمة بالبيئة ويرفع نسب التلوث. ولتقليل تلك  أضراربالطرق التقليدية كالحرق يلحق  إتالفها

منافع تحقق عوائد يمكن استعمالها كأسمدة عضوية بعد تحللها جزئيا واالستفادة منها في تحسين صفات التربة وزيادة 
 محتواها من المادة العضوية.

عضوية وغير عضوي الى التربة وتأثيرها على الخيار تحت البيئة المحمية  إضافات تهمافي دراس (75)بين 
قياسا  مخلفات نخيل التمر معنويا في معدل ارتفاع النبات وعدد الثمار والحاصل الكلي %511تفوق المعاملة 

مخلفات نخيل التمر ومخلفات الرز  إضافةفي دراسة لمعرفة تأثير  (77)وجد ، بمعاملة المقارنة للزراعة في تربة فقط
معنويا في  %511مخلفات نخيل التمر تفوقت المعاملة إذالى التربة في نمو وحاصل الخيار تحت البيئة المحمية 

 األوساط( في دراسة استخدام بعض المخلفات المحلية في تحضير 2، كما وجد )ارتفاع النبات وحاصل النبات الواحد
 إذ، األبقارالعضوية في نمو وحاصل الفلفل الحريف باستخدام كوالح الذرة ونشارة الخشب ومخلفات الدواجن ومخلفات 

، الحظ األوراقمخلفات نشارة الخشب في ارتفاع النبات والمساحة الورقية وتركيز الكلوروفيل في  تفوقت معاملة وسط
 استجابة نبات الخيار المزروع في البيت البالستيكي  ألنواع مختلفة من المخلفات العضوية المتحللة عند دراسة (57)

في عدد الثمار  مخلفات زراعة الفطر الغذائي تفوق معاملةقش الحنطة وبوه الشلب ومخلفات زراعة الفطر الغذائي 
 والمعدني الغذائيبمخلفات زراعة الفطر  التسميد العضوي  تأثير( في دراسة لمعرفة 51. الحظ )وحاصل النبات الواحد

 اقل تركيز للنترات أعطتوالتي  %71معاملة سماد فطر تفوق  وتغطية التربة في الصفات النوعية لنبات البروكلي
نتاجيةلذا هدفت هذه الدراسة الى تقييم استعمال مخلفات النخيل ونوى التمر في نمو  مقارنًة باألسمدة الكيميائية.  وا 

 .محصول الخيار تحت البيئة المحمية
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 المواد وطرائق العمل

 أبوبغداد )جامعة -كلية الزراعة-عة لقسم البستنة وهندسة الحدائقالدراسة في البيوت البالستيكية التاب أجريت
(. زرعت بذور هجين الخيار ريم المناسب للزراعة األنبار)الموقع البديل لجامعة  7152غريب( للموسم الربيعي 

الورقة  إلىووصول الشتالت  اإلنباتفي وسط زرعي من البتيموس وبعد  أطباقفي  51/5/7152المحمية في 
مصاطب  إلىللبيت  األرضبعد تقسيم  7م521ية ذات مساحة التربة داخل بيوت بالستيك إلىتم نقلها  األولىالحقيقية 
 خلوطة مع تربة رملية مزيجةسم إذ تم استبدال تربة البيت بتربة مكونة من نسب للمخلفات العضوية م 01بعرض 
م للوحدة التجريبية ومزودة بأنابيب الري  2سم وبطول  51سم وعمق  31( وصفت بشكل خطوط بعرض 5)جدول 

عينة من التربة للتحليل في  أخذتم بين المعامالت 5سم مع ترك مسافة  61 وأخرافة بين نبات بالتنقيط المس
  .قسم التربة-دائرة البحوث الزراعيةمختبرات وزارة الزراعة 

استخدمت مخلفات نخيل التمر كمجروش السعف ومجروش نوى التمر التي تم تخميرها مدة ثالثة أشهر 
م وبحسب مستويات اإلضافة للمعامالت المختلفة الموضحة أدناه، ومقارنتها س51وخلطت مع التربة على عمق 

 بالتسميد الكيميائي حسب التوصية السمادية. شملت هذه الدراسة على تسعة معامالت وكما يلي:

 5-كغم دونم 01والفسفور  5-كغم دونم 511النتروجين  زراعة تقليدية حسب التوصيات (1T) المقارنة ةمعامل
، + نصف التوصية السمادية % 2.5( مخلفات مجروش سعف النخيل2T) ،(0بحسب ) 5-كغم دونم 561والبوتاسيوم 

(3Tمخلفات مجروش سعف النخيل )5 % ( ،4+ نصف التوصية السماديةTمخلفات مجروش سعف النخيل )7.5% 
( مخلفات 6T(سمادية، +نصف التوصية ال%10مخلفات مجروش سعف النخيل  T)5(، + نصف التوصية السمادية

+ نصف التوصية  %2( مخلفات مجروش نوى التمر7Tنصف التوصية السمادية) + %1مجروش نوى التمر
مخلفات مجروش سعف  (9Tنصف التوصية السمادية، ) + % 4( مخلفات مجروش نوى التمر8T)، السمادية
 + نصف التوصية السمادية. %2+ مخلفات مجروش نوى التمر% 5النخيل

نبات  51وبثالثة مكررات ) ((CRDوزعت عشوائيا داخل البيت البالستيكي وفق تصميم العشوائي الكامل 
للوحدة التجريبية( أجريت عمليات الخدمة الزراعية منذ بداية الشتل والى أخر الموسم الزراعي من مكافحة األمراض 

الصفات المقاسة: المساحة الورقية وفق ما جاء به والحشرات والري والتقليم وربط النباتات )عملية التسليق(، شملت 
(، التركيز النسبي للكلوروفيل بوحدة سباد، طول النبات )سم(، عدد العقد المتكونة على النبات، النسبة المئوية 33)

النبات الواحد والحاصل  في األوراق، عدد الثمار التي يعطيها النبات أثناء الموسم، حاصل %,N P, Kلعناصر 
قدرت النترات باستعمال جهاز  في وحدة المساحة للبيت البالستيكي وتركيز النترات في الثمار 7-مالكلي طن 

 .(56)نانوميتر وبحسب ما ذكر في  161على طول موجي   Spectrophotometerالمطياف الضوئي 
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 الدراسة قبل الزراعةبعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة  1جدول   

 EC PH O.M Ca Mg Na Cl 4SO 3HCO الصفة

m Ds-1 الوحدة
 

 5-كغمملغرام  % 
 0.87 7.5 0.7 3.5 2.7 3.38 1.9 5.78 1.9 

 رملية مزيجة نسجه التربة
 

 من العناصر الكبرى والمواد السليلوزية قبل وبعد التخميرالتمر مخلفات نخيل  محتوى  2جدول 

 سليلوز%  N % P % K % C %   C/N المخلفات
 28.5 48.4 61 5.57 1.32 5.72 مجروش سعف النخيل قبل التخمير

 25.7 33.6 50 5.73 1.21 5.60 مجروش سعف النخيل بعد التخمير
 39.6 44.8 65 1.11 1.30 5.61 مجروش نوى التمر قبل التخمير
 31.12 27.6 54 1.21 1.23 5.02 مجروش نوى التمر قبل التخمير

 
 النتائج والمناقشة

                                                                         مؤشرات النمو الخضري   

تأثيرا واضحا لألسمدة العضوية المضافة والتي حققت معامالتها زيادة معنوية  3نتائج جدول  أظهرت    
+ نصف  %4)معاملة نوى التمر  8Tمعاملة  أعطتفي المساحة الورقية والكلوروفيل النسبي ارتفاع النبات إذ 

وحدة سباد بالتتابع  07.21و  7دسم 22النسبي بلغ  الكلوروفيل القيم في المساحة الورقية و أعلىالتوصية السمادية 
وحدة سباد  25.12و 7دسم 21.2( التي سجلت قيم بلغت 1Tوتفوقت معنويا على معاملة القياس )التسميد الكيميائي 

معاملة مجروش سعف  3Tمعاملة  أعطتسم بينما  713ذات المعاملة اعلى ارتفاع النبات بلغ  أعطتبالتتابع، كما 
 سم. 506.7+ نصف التوصية السمادية التي سجلت معدل بلغ  %1النخيل 

دور  إلىنصف التوصية السمادية( قد يعود +  %6نوى التمر  تفوق تأثير التسميد العضوي )معاملة ان 
 األسمدةخالل عمل من لعناصر المغذية ل هار يالتربة في زيادة خصوبة التربة وتوف إلى العضوية المضافة األسمدة

الخواص الفيزيائية وزيادة جاهزية العناصر الكبرى والصغرى الضرورية للقيام بالعمليات  العضوية على تحسين
 ؤديت إذ (7)جدول  إضافتها، اكد ذلك التحليل الكيميائي للمخلفات المتخمرة التي تمت (2الحيوية داخل النبات )

في تركيب الكلوروفيل فضال عن يدخل النيتروجين  إذالعناصر دورا مهما في نمو النبات والفعاليات الحيوية للنبات 
 واألحماض( وفي تركيب البروتينات 73التي تدخل في تركيب البالستيدات الخضراء ) األمينية األحماضتكوين 
يادة كتلة البروتوبالزم واالنقسام الخلوي فيزداد حجم هذا العنصر تؤدي الى ز  وان وفرةRNA، (31 )و DNAالنووية 

 .(31المجموع الخضري )
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كبيرة في الفعاليات الحيوية  أهميةالفسفور فيدخل في تركيب بعض المركبات العضوية التي لها  أما 
ضافة يكون إلفضاًل عن ذلك قد  .(1الدهنية ) واألحماضوتمثيل الكاربوهيدرات التمثيل الكاربوني عمليات التنفس و ك

عناصر  إضافةعمل على التي تالمجهرية في التربة  األحياء وأعداد نشاط زيادةفي  أثرالتربة  إلىالسماد العضوي 
تحسين مسامية  . كما تعمل على(76غذائية الى التربة بشكل مستمر والذي يعيد التوازن للعناصر الغذائية فيها )

العضوية على تدفئة وسط النمو الجذري من خالل الحرارة  األسمدةتعمل التربة وتنظيم حركة الماء والهواء فيها و 
يؤثر و  ،(7الناتجة من تحلل المادة العضوية مما يزيد من نشاط الجذور في امتصاص الماء والعناصر الغذائية )

( على محصول 77( على محصول الخيار و )75تتفق هذه النتائج مع ما وجده ) ،لنباتلفي النمو الخضري  إيجابيا
 ( على محصول الخيار.57الخيار و)

محتددوى الكلوروفيددل بوحدددة سددباد و  (2)سدد  يوضددح تدد ثير مخلفددات نخيددل التمددر فددي معدددل المسدداحة الوقيددة 3 جدددول
 وارتفاع النبات )س (.

مساحة ورقية  المعامالت
 2دس 

الكلوروفيل 
spad 

 ارتفاع النبات
 )س (

مساحة ورقية  المعامالت
 2دس 

الكلوروفيل 
spad 

 ارتفاع النبات
 )س (

T1 60.8 81.08 237.6 T6 56.0 78.93 230.2 
T2 51.6 82.95 232.4 T7 62.5 81.72 221.4 
T3 50.4 76.57 194.2 T8 67.4 92.80 253.6 
T4 50.1 80.15 221.7 T9 55.9 80.12 245.7 
T5 45.8 80.28 214.1 L.S.D 13.09 8.638 37.20 

 في األوراق  Kو Pو N النسبة المئوية للعناصر الغذائية 

+ مخلفات نوى التمر %5)مخلفات سعف  9( و%4)مخلفات نوى التمر  T8بينت النتائج تفوق المعامالت 
نسبة نتروجين قدرها  أعطتإذ  األوراق( معنويا في زيادة نسبة النتروجين في %7.5)مخلفات سعف  T4( و2%

التي سجلت نسبة نيتروجين بلغت  T1بالتتابع متفوقًة على معاملة القياس  %5.513و %5.733و 5.722%
حيث  األوراقتفوقا معنويا بإعطائها اعلى نسبة من الفسفور في  T9و T8، وسجلت نفس المعامالت 1.012%
بلغ  األوراقنسبة فسفور في  أعطتالتي  T1 بالتتابع متفوقة على معاملة القياس %1.313و %1.323 أعطت
نسبة بلغت  أعطتحيث  األوراقمعنويا في نسبة البوتاسيوم في  T9و T8، كما تفوقت ذات المعاملتين 1.752%
 أعطتالتي  T1بالتتابع مسجلتا متفوقًا معنويا على معاملة القياس التسميد الكيميائي  %5.271و 5.212%
 (.6)جدول  5.251%

المخلفات العضوية التي َتعد  إضافةالنباتات قد يعود الى  أوراقزيادة العناصر الغذائية في ان سبب  
مصدرًا للعناصر الغذائية الجاهزة للنبات من خالل محتواها من هذه العناصر والذي ظهر في التحليل الكيميائي 
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ن طريق الغسل بامتزازها على اسطح ( فضال عن دور المادة العضوية في تقليل فقدان العناصر الغذائية ع7)جدول 
العضوية الناتجة من تحلل المادة العضوية  األحماضربما من خالل تكون مركبات مخلبية من  أو( 36الغرويات )
يقلل من تثبيتها من خالل تكوين معقدات مع تلك العناصر  أو(  مما يزيد العناصر الجاهزة ويمنع 72المضافة )

( 28( وزيادة احتفاظ التربة بالماء )CECلعضوية على زيادة السعة التبادلية الكاتيونية )( فضال عن دور المادة ا16)
( وهذه النتائج تتفق مع ما و 16التربة مما يسهم في زيادة  جاهزية العناصر وزيادة تركيزها في النبات ) pHوخفض 

 ( على محصول الخيار.57)

 .األوراق في  Kو  Pو Nالنسبة المئوية لعناصر في بمخلفات نخيل التمر ت ثير التسميد العضوي  4جدول 
في  النيتروجين المعامالت

 األوراق%

الفسفور في 
 % األوراق

البوتاسيو  في 
 األوراق%

في  النيتروجين المعامالت
 األوراق%

الفسفور في 
 % األوراق

البوتاسيو  في 
 األوراق%

T1 0.956 0.256 1.610 T6 1.080 0.233 1.583 
T2 0.903 0.216 1.566 T7 1.196 0.286 1.663 
T3 1.096 0.240 1.596 T8 1.286 0.373 1.756 
T4 1.153 0.303 1.643 T9 1.233 0.353 1.720 
T5 1.203 0.350 1.686 L.S.D 0.0373 0.0367 0.0376 

 مخلفات نخيل التمر في الحاصل ومكوناته ت ثير

في معدل عدد الثمار وحاصل  8Tتفوق معاملة التسميد العضوي بنوى التمر  1نتائج الجدول  أوضحت
 5-(بيت بالستيكيطن ) 3.202و 5-نباتكغم  2.632و 5-نباتثمرة  21.2بلغ  إذالنبات الواحد والحاصل الكلي 

ثمرة  22.0عدد ثمار بلغ  أعطت( التي 1Tبالتتابع متفوقا معنويا على معاملة القياس )التسميد الكيميائي  (7م521)
بالتتابع، تميزت جميع معامالت التسميد العضوي معنويا في  5-(7م521)طن  3.165و 5-نباتكغم  2.212و 5-نبات

ملغرام  1.6211لنترات بلغ اقل تركيز ل 8Tتركيز النترات في الثمار وسجلت اقل تركيز للنترات حيث سجلت المعاملة 
 مادة جافة. 5-غمملغرام  5.1011لنترات وسجلت تركيز ل أعلى 1Tمادة جافة بينما سجلت معاملة القياس  5-غم

العضوية ربما يعود الى دور السماد العضوي في تحسين  األسمدة إضافةان زيادة الحاصل ونوعيته عند  
فاظ بالماء وزيادة محتواها من العناصر خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية والحيوية وزيادة قابليتها على االحت

العضوية  األحماضالغذائية الرئيسة السيما النتروجين والفسفور والبوتاسيوم كما ان تحلل المادة العضوية ينتج بعض 
زيادة بعض مؤشرات النمو الخضري ومن  إلىتؤدي  إذوهذه لها دورًا مهما في العمليات الحيوية في النبات  واألمينية

زيادة السعة التبادلية الكتيونية من خالل احتوائها على شحنة  ( وتعمل المادة العضوية على11ثم زيادة الحاصل )
مخلفات  إضافةعند  CEC( الذين وجدو زيادة في قيمة 18سالبة على الدبال والتي تزيد السعة التبادلية الكتيونية )

العضوية الى تكوين مجموع خضري قوي متمثال  األسمدةتعود زيادة الحاصل جراء استخدام  أو. عضوية مختلفة
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عدد من الثمار  أكبر وا عطاءبارتفاع النبات والمساحة الورقية والتي لهما دور كبير في زيادة تصنيع الكاربوهيدرات 
( على 77و 75و 7)كل من  إليهصل ومن ثم زيادة عدد الثمار وزيادة الحاصل. وتتفق هذه النتائج مع ما تو 

  محصول الخيار.

 الخيارثمار النترات في  وتركيز بعض مؤشرات الحاصل ت ثير التسميد العضوي بمخلفات نخيل التمر في 5جدول 

المعامالت
 

عدد الثمار للنبات الواحد
 

حاصل النبات
         

 
كغ 

ن 
بات

-1
  

حاصل الكلي
           

طن
 (

بيت
 

بالستيكي(
-1

 

محتوى النترات في الثمار               
ملغ  كغ 

-1
 

مادة جافة
 

المعامالت
 

عدد الثمار للنبات الواحد
 

حاصل النبات
          

 
كغ 

ن 
بات

-1
  

حاصل الكلي
            

طن
 (

بيت
 

بالستيكي(
-1

 

محتوى النترات في الثمار                 
ملغ  كغ 

-1
 

مادة جافة
 

T0 68.9 6.758 3.041 1.0900 T5 22.1 6.101 2.745 0.5767 
T1 10.2 5.085 2.287 0.6133 T6 20.2 6.364 2.864 0.5133 
T2 67.7 3.510 1.579 0.5800 T7 21.2 8.436 3.796 0.4600 
T3 66.6 3.577 1.609 0.5300 T8 25.2 5.404 2.432 0.4900 
T4 62.1 3.984 1.792 0.4867 L.S.D 53.62 1.339 0.602 0.0770 
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