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للطيفية/ التابعة لمحطة أبحاث البالستيكية ا البيوتنفذت تجربتان في 
لدراسة  2018لزراعية للموسم ا البحوثدائرة  /النباتمركز تربية وتحسن 

 يةالنبات المستخلصاتللرش ببعض  الطماطةنمو وإنتاجية  استجابة
 التسميدتجربة  أما 1-لتر غم. 4، 2، 0 ( بتركيزينوالحلبة)الكوجرات 

لهيومك اوحامض  الدواجنومخلفات  ،الكيميائية لسماديهلتوصيه اشملت )
لكاملة ا القطاعاتوفق تصميم  التجربتانلباودر(. طبقت السائل و ا
 الرشتفوق معاملة  األولى التجربة( وأظهرت نتائج R.C.B.Dلمعشاة )ا

 المساحةمعنويًا في  1-غم. لتر 4بمستخلص أوراق الكوجرات بتركيز 
بلغت  التيو  الثمار الكلوروفيل وعددمن  األوراقومحتوى  الورقية

 مع بالتتابع قياساً  ثمرة 51.89و SPAD 47.88، 2دسم 327.10
، SPAD 39.90 ،2دسم 221.40حققت  التيو  السيطرةمعاملة 
أي تأثير معنوي  يةالنباتثمرة بالتتابع. ولم يكن للمستخلصات  40.57

بمستخلص أوراق  الرش. كما تفوقت معاملة الثمارفي صفة وزن وحجم 
أعلى حاصل نبات وحاصل كلي بلغ  1-غم. لتر 2الكوجرات بتركيز 

أعطت  التيو  السيطرةقياسًا بمعاملة  كغم بالتتابع 3765.00و 6.02
 الثانية التجربةكغم بالتتابع. فيما أظهرت نتائج  2465.00و 3.90
إذ  الكيميائي التسميدفي معاملة  الكليو الواحد  النباتفي حاصل  زيادة
كغم بالتتابع ولم تختلف معنويًا مع معاملة  5392.00و 8.63 بلغ
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كغم بالتتابع  5383.00و 8.61بلغت  التيو  الدواجنبمخلفات  التسميد
 كغم بالتتابع. 2929.00و 4.69لغ إذ ب السيطرةقياسًا بمعاملة 

 

 الزراعة المغطاة. ،التسميد الكيميائي والعضوي  ،لطماطةا ،المستخلصات النباتية كلمات مفتاحية:
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Abstract 

Two experiments were conducted in plastic house at AL-Latifia Research Station, 

Agricultural Research Directorate, Plant Breeding and Improvement Center during 

spring season 2018 to study response of growth and productivity of tomato for 

spraying with botanical extracts (Roselle and Fenugreek) with concentrations (0, 2, 

4g. L-1) and fertilization experience included (chemical fertilizer recommendation, 

poultry residues, humic acid liquid and powder). Two Experiments' within 

Randomized Complete Block Design (R.C.B.D) were adapted. The first experiment 

results showed superiority of the treatment of spraying with Roselle extract (4 g.L-1) 

significantly of increasing the leaf area, content of chlorophyll and number of fruit 

327.10 dcm2 47.88 SPAD and51.89 respectively, while were 221.40 dcm2, 39.90 

SPAD and 40.57 respectively in control treatment. And there are non-significant 

influences of the source of botanical extracts in weight and size of fruits. Moreover, 

the treatment of spraying with Roselle extract (2 g. L-1) showed significant increasing 

in the plant yield and total yield 6.02, 3765.00 kg respectively compared with control 

treatment 3.90, 2465.00 kg respectively. While the second experiment results showed, 

treatment of chemical fertilizer showed significant increasing in the plant yield and 

total yield that were 8.63 and 5392.00 kg respectively and non-difference significantly 

with the treatment of manure of poultry, which were 8.61 and 5383.00 kg respectively 

compared with treatment of control that was 4.69 and 2929.00 kg respectively. 
o 
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 لمقدمةا

 إلضافاتا استخداممما أدى إلى زيادة معدالت  الغذاءعلى  الطلبلعالم إلى زيادة افي  السكانأدت زيادة أعداد 
موسم  تزرع في أكثر من التيلخضر و ا لمحاصيل الكيميائية األسمدة استخداممبيدات(، إن )أسمدة و  الكيميائية
 عالي لثمارهالا واالستهالك الطماطة. ونظرًا ألهمية والبيئة بالصحةلضار ا التأثيرلسنة، أدى إلى زيادة اواحد في 

 لطبيعيةا يةالنبات المستخلصاتو  العضوي . كما أن للتسميد (38)لخضر امن بين  األوللمركز اأصبحت تحتل 
لضرورية ا والهرمونات والمركبات والصغرى  الكبرى ألنها تعد مصدرًا للعناصر  اتالنباتأثرًا مهمًا في نمو وتطور 

 والنمة قوة ًا في زيادبوينعكس ذلك أيجا العضوية المادةوزيادة  التربةفي  المغذية الموادتعمل على تأمين  التيو 
 200و 240و 600بمعدل  الكيميائي السمادإلى أن أضافة  )17( دإذ أكفضاًل عن زيادة ألحاصل.  الخضري 
ي شجع في تكوين نمو خضر  التربة% إلى 5بمستوى  األغنامومخلفات  بالتتابع kو Pو Nمن لكل  1- ـكغم. ه

أثير عند دراسته ت (22)ووجد . الكلي والحاصللمتكونة ا الدرناتصنف ديزري وزاد من عدد  البطاطاجيد لنبات 
 في 1-هكتار .3م 98.842بمستوى  MFY المزرعةوسماد  1-. هكتار3م 61.78بمستوى  األغنامإضافة مخلفات 

 الخضري لجاف للمجموع الرطب و ا والوزن  األوراقمن عدد  األغناموحاصلها، إذ زادت مخلفات  الطماطةنمو 
 ماألغنابمخلفات  التسميدكما أعطت معاملة  FYMبسماد ألـ  مقارنة Bو Aكمية كلوروفيل  وازدادت والجذري 

بمستخلص  الخيارأن رش نباتات  (26). وجدت FYM المزرعةأعلى حاصل وبدون فروق معنوية مع سماد 
 الرشأن  إلى (9). كما أشار الكلوروفيلمن  األوراقلحاصل ومحتوى اأدى إلى زيادة  السوسجذور عرق 

 سم، 91.16نبات وعدد أفرع بلغ  ارتفاعصنف قرطبة أعطى أعلى  الفلفلعلى نبات  السوسبمستخلص عرق 
أجراها  بالتتابع. وفي دراسة فرع 4.33وسم  63.00أعطت  التيو  السيطرةمع معاملة  بالقياسفرع بالتتابع  5.25

 الروبي الفقدأدى إلى خفض نسبة  البطاطا% على درنات 100بتركيز  البامياأن رش مستخلص  وجدا 12))
ات من مستخلص الكوجر  1-لتر غم. 2.5بتركيز  البطاطاأن رش نباتات  )14(كما وجدا  %. 0.67للدرنات إلى 

 01بتركيز  الحلبةإن رش مستخلص بذور  )40(. كما وجدا السيطرةأدى إلى زيادة ألحاصل قياسًا مع معاملة 
 لمادةوا الكلوروفيلمن  األوراقومحتوى  الورقيةمعنويه للمساحة  زيادةأدى إلى  السلقعلى نبات  1-مل. لتر

عرق  القريص، الحلبة،) النباتبمستخلص بعض  الرشإن  (30). كما بينا السيطرةلجافة قياسًا بمعاملة ا
الواحد  النباتوحاصل  لقرناتاوعدد  األوراقوعدد  النبات ارتفاعأدت إلى زيادة في  لبزالياا( على نبات السوس

 المستخلصاتببعض  والرش العضوي و  الكيميائيألرضي ا التسميدتأثير  اختبارإلى  البحث. لذا هدف الكليو 
 .المغطاةلزراعة اظروف  تحت الطماطة( في نمو وحاصل والحلبة)الكوجرات  يةالنبات

 العمل وطرائق المواد

 العلومارة لزراعية/ وز ا البحوث دائرة /النباتتابعة لمركز تربية وتحسين لا /للطيفيةا أبحاثفي محطة  البحثنفذ 
 .(AEGEANلهجين أيجين )ا الطماطةصنف  باستعمال 2018للموسم  والتكنولوجيا
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 لبالستيكي.ا البيتلتربة  الكيميائيةو لفيزيائية ا الصفات 1جدول 

 2018لقيمة للموسم  ا القياسية الوحدة الصفة
 pH (1:1) --- 7.8لتفاعل ادرجة 

 2.9 1-ديسي سيمنز .م  Ec (1:1)لكهربائي ا التوصيلدرجة 
 1.14 1-كغم  غم. العضوية المادة
 2.45 1-كغم  غم. الكربوناتمعادن 

 65.02 1-كغم  ملغم. ألجاهز النيتروجين
 13.2 1-كغم  ملغم. الجاهز الفسفور

 169.3 1-كغم  ملغم. ألجاهز البوتاسيوم

 لذائبةا األيونات
 5.44 1-ملمول. لتر ++مغنيسيوم 
 7.50 1-لتر  ملمول. ++ كالسيوم

 730 1-كغم  غم. الرملنسبة 
 190 1-كغم  غم. لغرينانسبه 
 80 1-كغم  غم. لطينانسبة 

 غرينيهرمليه  التربة نسجه

قيمها مزيجيه وتعسم بتربة  30وبعمق  البيتتربة  م باستبدال 50*  9 األبعادألبالستيكي ذو  البيتتم تهيئة 
خمس  وتقسيمه إلىللزراعة  تهيئة البيت بعدها تم 2018من أيلول  األولمن منتصف حزيران حتى  شمسيًا للفترة

م من 1م مع ترك  0.80بين مسطبة وأخرى  والمسافةم  0.80م لكل مسطبة وبعرض  50طب بطول امس
م بين قسم وأخر  0.25م لكل وحدة تجريبية وترك مسافة  9أقسام بطول  5وقسمت كل مسطبة إلى  الجانبين

 تم .9/10/2018م بين نبات وأخر بتاريخ  0.40وبمسافة  المساطبعلى  الطماطةتجنبًا للخلط. زرعت شتالت 
 .1 الجدولألبالستيكي فيزيائيًا وكيميائيًا وكما مبين في  تربة البيتتوصيف 

 وبثالث Randomized Complete Block Design لمعشاةاألكاملة  القطاعاتنفذت تجربتان ضمن تصميم 
على مستوى  (L.S.Dأقل فرق معنوي ) اختبارلمدروسة حسب ا الصفاتلمتوسطات لجميع امكررات وقورنت 

 (.39) للبيانات اإلحصائي التحليلفي   SAS% وأستعمل برنامج 5 احتمال

 بأخذ وزن معين وذلك 2 الحلبة جدولللكوجرات ومستخلص بذور  الكأسية األوراقمن  المستخلصاتتم تحضير 
جة لمقطر تحت در ا الماءفي لتر من  منه، ووضعألفعالة  المادة استخالصلمراد ا( لكل جزء نباتي غم 4و 2)

 بالشاشلمستخلص بعد ذلك اساعة ثم يرشح  24لمستخلص ولمدة ساعة ثم يترك لمدة الحين تجانس ° م 50
للنباتات عند  الخضري لمجموع ارشًا على  يةالنبات المستخلصاتأضيفت  ات.النباتليكون جاهز للرش على 

 مل 51 بمقدارفضاًل عن أضافة مادة ناشرة )محلول تنظيف زاهي(  الحرارةدرجات  ارتفاعلباكر لتالفي الصباح ا

: رشات لمعاملة بخمساوتمت  .الرشلسطحي للماء وزيادة كفاءة محلول ا الشدلتر ماء وذلك لتقليل  100لكل 
ين رشة وأخرى ب المدة والخامسةوالرابعة  لثانية والثالثةاالحقل و إلى  الشتالتيومًا بعد نقل  20بعد  األولى الرشة

 (.12) يومأ 20
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 الحلبةستخلص لفعالة لكل ما والمكونات والعائلة لعلمياواالسم لمستخدم ا والجزء النباتيبين نوع  2جدول 
 والكوجرات

 السما
 الجزء

 ألمستخدم
 لفعالةا المكونات العائلة علميا السما اإلنكليزي  السما

 Fenugreek البذور الحلبة
Trigonella 

foenumgraecum 
Leguminasae 

مواد غروية هالمية، 
 صابونيةمواد 

(32) 

 Roselle Hibiscus sabdriffa L. Malvaceae األزهار الكوجرات
 كاليكوسيدات كيومارين

(7) 
 

 لتحللابعد  الدواجنلمخلفات  الكيميائية الصفات 3جدول 

 الدواجنمخلفات  الوحدة الصفات

EC 2.40 1-ديسي سمنز. م 

pH 6.5 ــــــــــــــ 

 320 1-مغم. كغ العضوي  الكاربون 

 23.3 1-مغم. كغ الكلي النتروجين

 13.73 ـــــــــــــ N/Cنسبة 

 19.70 1-مغم. كغ الكلي الفسفور

 17.81 1-مغم. كغ الكلي البوتاسيوم

طينهـا م بعـد أن تـم تب 0.5× 3×  2في حفرة بأبعاد  الدراسةلمستخدم في ا)دواجن(  العضوي  السمادتم تحضين 
 بالماءطبت لمتحلل ور ا)دواجن( غيـر  العضوي  بالسماد الحفرة للتربة وملئت الملحي التأثيربنايلـون شفـاف لمنـع 

 ثناءأ النيتروجينلالهوائية وتقليل فقدان ا التفاعالتلتام ثم غطيت بنايلون شفاف لغرض تشجيع ا البللحتى 
أيلول  1حزيران إلى  1وللفترة من الرطوبةثالث مرات شهريًا لغرض تجانس  الحفرةلتحلل. قلبت محتويات الية عم

 .3جدول  له الكيميائي التحليلثم أجرى  (.23) 2018

 المعامالت

 :T يةالنبات المستخلصاتتجربة رش 

T0:  السيطرة.معاملة 

1T:  مقطر ماء1-لتر غم. 2 : رش مستخلص بذور حلبة بمعدل1-رغم. لت 2حلبة 

2T:  مقطر ماء1-رغم. لت 4بمعدل رش مستخلص بذور حلبة  :1-رغم. لت 4حلبة 

3T:  مقطر ماء 1-رغم. لت 2الكوجرات بمعدل  الكأسية األوراق: رش مستخلص 1-رغم. لت 2كوجرات 

4T:  مقطر ماء 1-رغم. لت 4بمعدل الكوجرات  الكأسية األوراق: رش مستخلص 1-رغم. لت 4كوجرات 
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  :F ألرضيا التسميدتجربة 

F0 :  أي سماد( فقط بدون ماء  )أضافة السيطرةمعاملة 

F1: كمصدر  يوريا 1-ركغم. هكتا 225لسماديه  لتوصيةاوحسب  الكيميائية األسمدةتم أضافة  الكيميائي التسميد
( 5O2P( 50كمصدر للفسفور % ثالثيسوبر فوسفات  1- كغم. هكتار 100و( N 46للـنيتروجين )%

  O2K (21.) %للـبوتاسيوم  البوتاسيوم كمصدركبريتات  1-ر. هكتاكغم 125و

F2: (.31) التربةمع  سم خلطاً  30ولعمق  التربةوزن  أساس% على 5دواجن( ) العضوي  السماد 

F3:  أسمـدة عضويـة مستخلصة جافةPowhumus وهـي عبـارة عـن  لمحليـةااألسواق عليها من  المتحصل
 لطبيعيةالليونارديت امـن مادة  والمستخلصلهيوميـك ا% حامـض  85تحتـوي علـى  البوتاسيومهيومـات 

 .2-م غم. 60ــ  50نثرا وبمعدل  المروزحيث أضيف إلى 

F4 : أسمـدة عضوية مستخلصة سائلةHumic acid ألمحليـة وبصـورة سائلـة  األسواقعليها من  المتحصل
 .2-م مل. 0.65وبتركيز  المروزحيـث أضيـف إلى 

 اعارتفبطريقة عشوائية في كل معاملة وأخذت عليها قياس  نباتات 5 البحث بتعيينتم دراسة تأثير معامالت 
 والمحتوى  .MeterPortable Leaf Area  (41)قيست بجهاز  التي( و 2)دسم الورقية والمساحة)سم(  النبات
أخذ  كما SPAD –502  (28)نوع  من Chlorophyll meterجهاز  بواسطة قيست التيو للكلوروفيل  النسبي

 .الخضري معدل ألوزن ألجاف للنمو 

صل حا ( ومعدل3)سم الثمرة( وحجم 1-)غم. ثمرة الثمرة(. ومعدل وزن 1-)ثمرة. نبات الثماروأخذ معدل عدد 
سم وق المربع المترفي  اتالنباتعدد  في النباتحسابه بضرب حاصل  )تم 2الواحد )كغم( وحاصل ألـ م النبات
نبات  625يحتوي  البيتألبالستيكي فقد تم على أساس أن  البيت. أما عند حساب ألحاصل على أساس 2على 

في  الواحد لكل معاملة مضروباً  النبات لذا فحاصل( م 50سم وطول خط ألزراعة  40وأخر بين نبات  المسافة)
 ألبالستيكي. البيتنبات يساوي حاصل  625

 والمناقشة النتائج

 سم(.) النبات ارتفاعفي صفة  يةالنبات المستخلصاتبلمعنوية للرش المستوى  االرتقاءعدم  4أظهرت نتائج جدول 
 الورقية المساحةمعنويًا في صفة  1-رغم. لت 4بمستخلص الكوجرات بتركيز  الرشفي حين تفوقت معاملة 

غم  215.60و SPAD 47.88و 2دسم 327.10أعطت  التيلجاف و ا والوزن  الكلوروفيلمن  األوراقومحتوى 
 2دسم 221.40بلغ حققت أقل مساحة ورقية وكلوروفيل ووزن جاف  التيالسيطرة و مع معاملة  بالتتابع قياساً 

 النموفي صفات  التأثيرفي  المستخلصاتلتغاير بين اقد يعود سبب  بالتتابع.غم  163.30و SPAD 39.90و
على  احتوائها احتماللمركبات نتجت من نباتات تعود إلى عوائل متعددة مما يعني اإلى كون هذه  الخضري 

لمستخدم لذلك يمكن أن نتوقع أنها يمكن أن ا وحسب التركيزمركبات كيميائية مختلفة وما تحتويه من مواد فعالة 
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على  احتوائهايعود إلى ألمستعملة قد  يةالنباتلتحفيزي للمستخلصات ا الفعلإن  لذلك.تعمل بشكل تحفيزي تبعًا 
 الخضرية الصفاتتتميز بقدرتها المؤثرة على  التيو  Secondary chemical compoundمركبات ثانوية 

كذلك قد يعود  (.16و 8) الخاليا واستطالة انقساممن خالل زيادة  الورقية والمساحة ألفرعاوعدد  النبات كارتفاع
 النباتلهرموني في التوازن اتعمل على أعادة  التيمستخلص الكوجرات و لكيومارين في اذلك إلى سبب وجود مادة 

لمصنعة ا الكربوهيدراتقد ساعدت على زيادة كمية  التيو Hibiscin hydrochloride عن وجود مادة  فضالً 
تعيد تنظيم عمل  التيفي مستخلص الكوجرات و  الكيميائيةلمركبات اكما إن وجود بعض  .(11) األوراقفي 

 المساحةوبالتالي زيادة  الخاليا واستطالة انقسامساعد في زيادة معدالت  والذيفي خاليا أنسجة ألورقة  األنزيمات
 (.24و 10، 7) الورقية

 طماطةاللنبات  الخضرية الصفاتبعض  والحلبة( في )الكوجرات يةالنبات المستخلصاتالرش ب أثر 4جدول 
 المغطاةتحت ظروف ألزراعة  2018للموسم ألزراعي 

 المعامالت

 (1-رغم. لت)
 النبات ارتفاع

 )سم(

 الورقية المساحة
 2دسم

من  األوراقمحتوى 
 SPAD الكلوروفيل

unit 

لجاف للمجموع الوزن ا
 1-غم. نبات الخضري 

T0 151.10 221.40 39.90 163.30 

T1 167.20 313.80 47.05 215.30 

T2 177.10 327.10 47.88 215.60 

T3 168.30 305.60 43.05 192.30 

T4 166.60 306.90 46.18 200.40 

L.S.D 0.05 N.S 46.66 3.17 22.21 

0T:  1     السيطرةمعاملةT:  1-لتر غم. 2مستخلص حلبة       T2:  1-لتر غم. 4مستخلص حلبة 

3T:  1-لتر غم. 2مستخلص كوجرات        T4: 1-لتر غم. 4 مستخلص كوجرات 

ي بمعاملت ثمرة قياساً  51.89إذ أعطت  1-غم. لتر 4بمستخلص الكوجرات  الرشمعاملة  تفوق  5 الجدولأوضح 
ذاته إلى  لالجدو في  النتائجبالتتابع. وأكدت  ثمرة .5740و 49.33ومعاملة السيطرة إذ أعطتا   1-غم.لتر2 الحلبة
 لالجدو . كما بين الثماروحجم  الثمرةإلى مستوى ألمعنوية في صفتي وزن  المستخلصاتمعامالت  ارتقاءعدم 

 النباتقد أثرت معنويًا في حاصل  1-غم. لتر 2بمستخلص أوراق الكوجرات بتركيز  الرشإلى أن معاملة 
بالتتابع في  كغم 3765.00و 2مكغم.  15.06وكغم  6.02أعلى معدل  تحقق إذ الكلي والحاصل 2وحاصل ألـ م

 (.)السيطرةبالماء فقط  الرشفي معاملة  كغم بالتتابع 2465.00و 2كغم. م 9.76كغم و3.90حين أنخفض إلى 

لموسم ل الطماطةفي صفات ألحاصل لنبات  والحلبة( )الكوجرات يةالنبات المستخلصاتب الرشأثر  5جدول 
 المغطاةتحت ظروف ألزراعة  2018ألزراعي 

 المعامالت
 1-غم .لتر

 /الثمارعدد 
 نبات

 الثمرةوزن 
 )غم(

 الثمرةحجم 
 (3)سم

 النباتحاصل 
 (1-)كغم.

 2حاصل م
 1-(2)كغم.م

حاصل ألبيت 
 )كغم(

T0 40.57 91.4 104.8 3.90 9.76 2440.00 

T1 49.33 122.30 130.2 6.02 15.06 3765.00 

T2 51.89 111.40 125.60 5.82 14.55 3638.00 

T3 40.05 109.50 123.90 4.37 10.92 2729.00 

T4 41.44 104.90 124.40 4.36 10.89 2723.00 

L.S.D 0.05 5.16 32.75 37.42 1.54 3.86 965.00 
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0T:  1     السيطرةمعاملةT:  1-لتر غم. 2مستخلص حلبة     T4:  1-لتر غم. 4مستخلص حلبة. 

3T:  1-لتر غم. 2مستخلص كوجرات        
T4:  1-لتر غم. 4مستخلص كوجرات 

وجودة لمالمركبات اطبيعة  اختالفيعود إلى  يةالنبات المستخلصات الستخدام استجابتهافي  اتالنباتإن تفاوت 
مكن . كما يوالصابون فقسم منها قد يحتوي على مواد تكون ذات تأثير مشابه للشمع  المستخلصاتأصاًل في هذه 

مضادات ) Flavenoides من مركبات فالفونيدات إلى ما تحتويهلتحفيزي للمستخلصات و ا الفعلأن يعزى 
 نقسامواتعمل على تحفيز  التيو  IAAلطبيعي للـ الهرموني اتلعب دورًا مهمًا في تنظيم النشاط  التيأكسده( و 

 األحادية لتربيناتاألخرى مثل الثانوية المركبات اعلى بعض  احتوائهاإضافة إلى   (40و 15) واستطالتها الخاليا
Monoterpnoides (25)  تعمل  التيفي مستخلص الكوجرات و  لكيوماريناقد يعود ذلك إلى سبب وجود مادة

ة فضاًل عن وجود ماد اتالنبات ارتفاعقد سببت زيادة في  التيو  النباتلهرموني في التوازن اعلى أعادة 
Hibiscin hydrochloride  دورها ب التيو  األوراقلمصنعة في ا الكربوهيدراتقد ساعدت على زيادة كمية  التيو

 زديادافضاًل عن  الخضري  النموفي زيادة  يةالنبات المستخلصاتكما سببت إضافة  (.الثمارتؤدي إلى زيادة عد 
 يالكل والحاصل 2وحاصل م الواحد النباتعلى زيادة حاصل  إيجابيبشكل  انعكس والذيلمتكونة ا الثمارعدد 

 (.16و 15 ،13 ،10)

خلفات بم والتسميد ((NPK الكيميائي التسميدمعاملة  تفوق  6 الجدولأظهر : تأثير التسميد الكيمياوي والعضوي 
دون تسميد بالتتابع قياسًا بمعاملة ب سم 254.00و 265.70للنباتات بلغ  أعلى ارتفاع أعتاءمعنويًا في  الدواجن

تفوقت  ميائيالكي التسميدذاته  أن معاملة  الجدولكما  تبين نتائج  سم. 177.30 نباتاتها ارتفاع التيالسيطرة( و )
 فبلغت اجنالدو بمخلفات  التسميدإال إنها لم تختلف معنويًا عن معاملة  الورقية المساحةعلى بقية المعامالت في 

أما  ²دسم 160.40ي معاملة بدون تسميد بالتتابع في حين كانت أقل مساحة ورقية ف ²دسم 303.40و 329.80
 نسبة ازدادتإذ  الصفةمعنويًا في هذه  التسميدإذ كان تأثير  الكلوروفيلمن  األوراقفيما يخص بمحتوى 

 52.03ا إذ بلغت الدواجنلم تختلف معنويًا عن معاملة مخلفات  التيو  الكيميائي التسميدفي معاملة  الكلوروفيل
وحدة  39.61)بدون تسميد( إلى  السيطرةبالتتابع بينما كان منخفضًا في معاملة  SPADوحدة  49.40و

SPAD ري الخضفي زيادة ألوزن ألجاف للمجموع  الكيميائي التسميدذاته إلى تفوق معاملة  لالجدو . كما أشار 
بينما  1-تغم. نبا 270.10 بدورهاأعطت  التيو  الدواجنبمخلفات  التسميدتلته معاملة  1-تغم. نبا 282.40إلى 

 .1-تغم.نبا50. 166بلغ إذ  السيطرةأقل وزن جاف كان في معاملة 

تحت ظروف  2018لزراعي اللموسم  الطماطةلنبات  الخضرية الصفاتبعض  فيالتسميد أثر  6جدول 
 المغطاةلزراعة ا

 )سم( النبات ارتفاع المعامالت
 الورقية المساحة

 2دسم

لنسبي ا الكلوروفيل
SPAD unit 

لجاف للمجموع الوزن ا
 1-غم .نبات الخضري 

F0 177.30 160.40 39.61 166.50 

F1 265.70 329.80 52.03 282.40 

F2 254.00 303.40 49.40 270.10 

F3 195.30 197.10 45.70 200.10 

F4 198.10 195.60 46.35 225.10 

L.S.D 0.05 66.11 34.72 1.31 64.52 

F0:  السيطرةمعاملة     F1: الكيميائي التسميد (NPK)   F2: دواجن( العضوي  التسميد( 

F3             )باودر( أسمدة عضوية مستخلصة : F4 )أسمدة عضوية )سائلة : 
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و تحسين نم فربما يكون للتأثير أإليجابي لألسمدة في النبات ارتفاعوباألخص  اتالنباتإن للتسميد تأثير في نمو 
يؤدي  التربة إلى العضوية األسمدة(. كما إن إضافة 18و 3) لتغذويةا الحالةوهـذا ناتـج عـن ألتوافـق في  اتالنبات

 ووه لنباتا ارتفاعوهذا بدوره يؤدي إلى زيادة  التربةفي  النيتروجينألغذائية وخاصة  العناصرإلى زيادة تراكيز 
ي فولما تحتويه من عناصر كبرى وصغرى   العضوية األسمدة. وقد يعزى تأثير (35و 20,34نتائج )يتوافق مع 

ية ألنوو  ماضاألحوأثرها في عملية ألبناء ألبروتوبالزمي إذ أنها تدخل في تركيب  والتنفس لكاربوني التمثيلعملية 
DNA وRNA  أإليجابي التأثير، ربما يعود  النبات ارتفاعفي  الزيادةومن ثم  الخاليا النقسامألضرورية 

 اتتالنبافي تجهيز  دورهاإلى  الورقية المساحةفي زيادة  العضوي  والتسميد  الكيميائية األسمدة الستخدام
 يوالذ  الخضري ودورها أإليجابي في نمو وتطور ألمجموع   النيتروجينألالزمة وخصوصًا  المغذية بالعناصر

ع نتائج مويتوافق هذا  (.42و 21، 3، 2) السمادمقارنة بعدم أضافة  الورقية المساحةيؤدي بالنتيجة إلى زيادة 
كما ظهر في  الورقية المساحةتزيد من دليل  العضوي  سميدالتلذين أثبتوا إن إضافة h( 37و 6كل من )
 ألمختلفة. التسميدمعامالت 

 لنيتروجينافي زيادة جاهزية أيوني  العضوية المادةللكلوروفيل إلى تأثير  النسبي المحتوى في  الزيادةوقد تعزى 
 دةاألسم. إذ تعد (4) الكلوروفيللهما أألثر ألمهم من خالل وجودهما في مركز جزئية  اللذين والمغنيسيوم

ن وخصوصًا أيو  األخرى  األوساطمع  بالمقارنةألغذائية  العناصرمحتوى عاٍل من  ذات الكيميائيةو  العضوية
كز في يتر  النيتروجينللكلوروفيل لألوراق ألن معظم  النسبي المحتوى من خالله يمكن معرفة  والذي النيتروجين

 المساحةاد وز  الكلوروفيلمن  األوراقزاد من محتوى  والعضوية الكيميائية األسمدة استخدامما إن . ك(36) األوراق
 كربوهيدراتكال النباتألمصنعة داخل  الموادوزيادة  لكاربوني التمثيلوهذا يؤدي إلى زيادة نواتج عملية  الورقية

 (.42و 5) النباتومن ثم زيادة ألوزن ألجاف في 

لمعاملة إذ أغير  اتالنباتمقارنة مع  1-نبات الثمار.أثرًا معنويًا في عدد  التسميدأن  7في جدول  النتائجتوضح 
بلغ عدد  اللتان الكيميائي التسميدعلى جميع المعامالت وتلتها معاملة  الدواجنبمخلفات  التسميدتفوقت معاملة 

 1-نبات .ثمرة 44.20أعطت  التي السيطرةبالتتابع قياسًا مع معاملة  1-. نباتثمره 62.20و 63.30فيهما  الثمار
رتقي إلى غم ولم ت 140.20وبلغت  الكيميائي التسميدمعاملة  الثمرة تفوق ذاته لمعدل وزن  ويظهر الجدول.  كما 

في  مرةالثوصل معدل وزن  غم بينما 136.70بلغت  التي( و الدواجن) التسميدوبين معاملة  بينهامستوى ألمعنوية 
ت إلى عدم وجود فرق معنوي بين معامال الجدول نفسه وتدل نتائجغم. كما  106.00معاملة بدون تسميد إلى 

ألـ م  الواحد وحاصل النباتزاد من حاصل  األسمدة استعمال ذاته إن الجدول. بين 3سم الثمارفي حجم  التسميد
 يميائيالك التسميدفي معاملة  كغم بالتتابع 5392.00و كغم 21.57وكغم  8.63بلغ  معنويًا إذ الكلي والحاصل 2

 يفكغم بالتتابع  5383.00و 21.54و. 8.61إذ أعطت بدورها  الدواجنولم تختلف معنويًا مع معاملة مخلفات 
 .كغم بالتتابع 2929.00و 11.71و 4.69إلى السيطرةمعاملة  وصل فيحين 

 لمغطاةاتحت ظروف ألزراعة  2018للموسم ألزراعي  الطماطةفي صفات ألحاصل لنبات  التسميدأثر  7جدول 

 المعامالت
 الثمارعدد 

 نبات /

 الثمرةوزن 

 )غم(

 الثمرةحجم 

 3سم

 النباتحاصل 
 -1كغم. نبات

 2حاصل م
 2كغم. م

ألحاصل ألبيت 
 كغم.

F0 44.2 106.0 87.6 4.69 11.71 2929.00 

F1 62.20 140.40 101.00 8.63 21.57 5392.00 

F2 63.30 136.70 107.30 8.61 21.54 5383.00 

F3 50.30 124.50 94.00 6.60 16.51 4127.00 

F4 55.10 127.00 103.60 6.86 17.15 4285.00 
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L.S.D 0.05 8.66 28.00 N.S 1.35 3.39 849.00 

F0:  السيطرةمعاملة     F1: الكيميائي التسميد (NPK)      F2  :دواجن( العضوي  التسميد( 

F3              )باودر( أسمدة عضوية مستخلصة :F4 )أسمدة عضوية )سائلة : 

 مضاف وهذهأل السمادتتأثر بنوعية وكمية  النباتفي  الثمارإلى أن عدد  7 الجدولألواردة في  النتائجكما أشارت 
دور  ( بإشارتهم إلى34و 20، 1)ألمتكونة عليه وهذا يتوافق مع نتائج  الثمارمع زيادة عدد  بدورها تترافق

 ألثمارابدورها تؤدي إلى زيادة عدد  التيو  الخضري  والنمو النبات ارتفاعألمضافة في زيادة  العضوية األسمدة
 للنبات.

 وادالمقد يكون بسبب توزيع  والذيألناتجة  الثمارعدد  بازدياد الثمرةمعدل وزن  انخفاضويالحظ بشكل عام 
افة في حين سببت إض 29)) الثمارفي نمو وزيادة عدد أكبر من  الخضري ألمصنعة في ألمجموع  الكربوهيدراتية

 يجابيإشكل  انعكس والذيألمتكونة  الثمارعدد  ازديادفضاًل عن  الخضري  النموفي زيادة قوة  العضوية األسمدة
 .الكلي والحاصل 2م  الواحد وحاصل النباتعلى زيادة حاصل 

ي حاصل ونوعها وتأثيرها ف العضوية األسمدةأشاروا إلى دور  والذين (37و 33، 19)مع  النتائجهذه  اتفقتوقد 
 النيتروجين جاهزيةمن خالل تجهيزها بالعناصر ألضرورية للنبات وخصوصًا  الكلي والحاصل النبات

 لكاربوني التمثيلوهذا بدوره يزيد من فعالية  الورقية المساحةيؤدي إلى زيادة  النيتروجين. فتوفر والبوتاسيوم
ت فضاًل للنبا الخضري  النمودورًا فعااًل في تحسين صفات  البوتاسيومكما يلعب  الكربوهيدراتية الموادوتصنيع 

 .(27و 6 ،5 ،1) بالثمارإلى أماكن خزنها  األوراقألمصنعة في  الموادعن دوره في نقل 
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