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الخالصة
نفذت تجربتان في البيوت البالستيكية التابعة لمحطة أبحاث اللطيفية/
مركز تربية وتحسن النبات /دائرة البحوث الزراعية للموسم  2018لدراسة
استجابة نمو وإنتاجية الطماطة للرش ببعض المستخلصات النباتية
(الكوجرات والحلبة) بتركيزين  4 ،2 ،0غم .لتر

1-

أما تجربة التسميد

شملت (التوصيه لسماديه الكيميائية ،ومخلفات الدواجن وحامض الهيومك
السائل والباودر) .طبقت التجربتان وفق تصميم القطاعات الكاملة
المعشاة ( )R.C.B.Dوأظهرت نتائج التجربة األولى تفوق معاملة الرش
بمستخلص أوراق الكوجرات بتركيز  4غم .لتر

1-

معنوياً في المساحة

الورقية ومحتوى األوراق من الكلوروفيل وعدد الثمار والتي بلغت
 327.10دسم 47.88 SPAD ،2و 51.89ثمرة بالتتابع قياساً مع
معاملة السيطرة والتي حققت  221.40دسم،39.90 SPAD ،2
 40.57ثمرة بالتتابع .ولم يكن للمستخلصات النباتية أي تأثير معنوي
في صفة وزن وحجم الثمار .كما تفوقت معاملة الرش بمستخلص أوراق
الكوجرات بتركيز  2غم .لتر

1-

أعلى حاصل نبات وحاصل كلي بلغ

 6.02و 3765.00كغم بالتتابع قياساً بمعاملة السيطرة والتي أعطت
 3.90و 2465.00كغم بالتتابع .فيما أظهرت نتائج التجربة الثانية
زيادة في حاصل النبات الواحد والكلي في معاملة التسميد الكيميائي إذ
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 كغم بالتتابع ولم تختلف معنوياً مع معاملة5392.00 و8.63 بلغ
 كغم بالتتابع5383.00 و8.61 التسميد بمخلفات الدواجن والتي بلغت
. كغم بالتتابع2929.00 و4.69 قياساً بمعاملة السيطرة إذ بلغ
. الزراعة المغطاة، التسميد الكيميائي والعضوي، الطماطة، 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

Keyword: Plant Extracts, Tomato, Chemical and Organic Fertilization, greenhouses.
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المقدمة
أدت زيادة أعداد السكان في العالم إلى زيادة الطلب على الغذاء مما أدى إلى زيادة معدالت استخدام اإلضافات
الكيميائية (أسمدة ومبيدات) ،إن استخدام األسمدة الكيميائية لمحاصيل الخضر والتي تزرع في أكثر من موسم
واحد في السنة ،أدى إلى زيادة التأثير الضار بالصحة والبيئة .ونظ اًر ألهمية الطماطة واالستهالك العالي لثمارها
أصبحت تحتل المركز األول من بين الخضر ) .(38كما أن للتسميد العضوي والمستخلصات النباتية الطبيعية
أث اًر مهماً في نمو وتطور النباتات ألنها تعد مصد اًر للعناصر الكبرى والصغرى والمركبات والهرمونات الضرورية
والتي تعمل على تأمين المواد المغذية في التربة وزيادة المادة العضوية وينعكس ذلك أيجاباً في زيادة قوة النمو
الخضري فضالً عن زيادة ألحاصل .إذ أكد ) (17إلى أن أضافة السماد الكيميائي بمعدل  600و 240و200
كغم .هـ

1-

لكل من  Nو Pو kبالتتابع ومخلفات األغنام بمستوى  %5إلى التربة شجع في تكوين نمو خضري

جيد لنبات البطاطا صنف ديزري وزاد من عدد الدرنات المتكونة والحاصل الكلي .ووجد ) (22عند دراسته تأثير
إضافة مخلفات األغنام بمستوى  61.78م .3هكتار 1-وسماد المزرعة  FYMبمستوى  98.842م .3هكتار 1-في
نمو الطماطة وحاصلها ،إذ زادت مخلفات األغنام من عدد األوراق والوزن الرطب والجاف للمجموع الخضري
والجذري وازدادت كمية كلوروفيل  Aو Bمقارنة بسماد ألـ  FYMكما أعطت معاملة التسميد بمخلفات األغنام
أعلى حاصل وبدون فروق معنوية مع سماد المزرعة  .FYMوجدت ) (26أن رش نباتات الخيار بمستخلص
جذور عرق السوس أدى إلى زيادة الحاصل ومحتوى األوراق من الكلوروفيل .كما أشار ) (9إلى أن الرش
بمستخلص عرق السوس على نبات الفلفل صنف قرطبة أعطى أعلى ارتفاع نبات وعدد أفرع بلغ  91.16سم،
 5.25فرع بالتتابع بالقياس مع معاملة السيطرة والتي أعطت  63.00سم و 4.33فرع بالتتابع .وفي دراسة أجراها
( (12وجدا أن رش مستخلص الباميا بتركيز  %100على درنات البطاطا أدى إلى خفض نسبة الفقد الروبي
للدرنات إلى  .% 0.67كما وجدا ) (14أن رش نباتات البطاطا بتركيز  2.5غم .لتر 1-من مستخلص الكوجرات
أدى إلى زيادة ألحاصل قياساً مع معاملة السيطرة .كما وجدا ) (40إن رش مستخلص بذور الحلبة بتركيز 10
مل .لتر

1-

على نبات السلق أدى إلى زيادة معنويه للمساحة الورقية ومحتوى األوراق من الكلوروفيل والمادة

الجافة قياساً بمعاملة السيطرة .كما بينا ) (30إن الرش بمستخلص بعض النبات (الحلبة ،القريص ،عرق
السوس) على نبات البزاليا أدت إلى زيادة في ارتفاع النبات وعدد األوراق وعدد القرنات وحاصل النبات الواحد
والكلي .لذا هدف البحث إلى اختبار تأثير التسميد األرضي الكيميائي والعضوي والرش ببعض المستخلصات
النباتية (الكوجرات والحلبة) في نمو وحاصل الطماطة تحت ظروف الزراعة المغطاة.
المواد وطرائق العمل
وزرة العلوم
نفذ البحث في محطة أبحاث اللطيفية /التابعة لمركز تربية وتحسين النبات /دائرة البحوث الزراعية /ا
والتكنولوجيا للموسم  2018باستعمال صنف الطماطة الهجين أيجين (.)AEGEAN
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جدول  1الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة البيت البالستيكي.
الصفة

الوحدة القياسية

درجة التفاعل )1:1( pH

---

درجة التوصيل الكهربائي )1:1( Ec

ديسي سيمنز .م

المادة العضوية

غم .كغم

معادن الكربونات

غم .كغم

النيتروجين ألجاهز

ملغم .كغم

الفسفور الجاهز

ملغم .كغم

البوتاسيوم ألجاهز
األيونات الذائبة

مغنيسيوم
كالسيوم

11-

111-

ملغم .كغم

++

ملمول .لتر

++

ملمول .لتر

نسبة الرمل

غم .كغم

نسبه الغرين

غم .كغم

نسبة الطين

غم .كغم

1-

11-

111-

نسجه التربة

القيمة للموسم 2018
7.8
2.9
1.14
2.45
65.02
13.2
169.3
5.44
7.50
730
190
80
رمليه غرينيه

تم تهيئة البيت ألبالستيكي ذو األبعاد  50 * 9م باستبدال تربة البيت وبعمق  30سم بتربة مزيجيه وتعقيمها
شمسياً للفترة من منتصف حزيران حتى األول من أيلول  2018بعدها تم تهيئة البيت للزراعة وتقسيمه إلى خمس
مساطب بطول  50م لكل مسطبة وبعرض  0.80م والمسافة بين مسطبة وأخرى  0.80م مع ترك 1م من
الجانبين وقسمت كل مسطبة إلى  5أقسام بطول  9م لكل وحدة تجريبية وترك مسافة  0.25م بين قسم وأخر
تجنباً للخلط .زرعت شتالت الطماطة على المساطب وبمسافة  0.40م بين نبات وأخر بتاريخ  .2018/10/9تم
توصيف تربة البيت ألبالستيكي فيزيائياً وكيميائياً وكما مبين في الجدول .1
نفذت تجربتان ضمن تصميم القطاعات ألكاملة المعشاة  Randomized Complete Block Designوبثالث
مكررات وقورنت المتوسطات لجميع الصفات المدروسة حسب اختبار أقل فرق معنوي ( )L.S.Dعلى مستوى
احتمال  %5وأستعمل برنامج  SASفي التحليل اإلحصائي للبيانات (.)39
تم تحضير المستخلصات من األوراق الكأسية للكوجرات ومستخلص بذور الحلبة جدول  2وذلك بأخذ وزن معين
( 2و 4غم) لكل جزء نباتي المراد استخالص المادة ألفعالة منه ،ووضع في لتر من الماء المقطر تحت درجة
 50م °لحين تجانس المستخلص ولمدة ساعة ثم يترك لمدة  24ساعة ثم يرشح المستخلص بعد ذلك بالشاش
ليكون جاهز للرش على النباتات .أضيفت المستخلصات النباتية رشاً على المجموع الخضري للنباتات عند
الصباح الباكر لتالفي ارتفاع درجات الح اررة فضالً عن أضافة مادة ناشرة (محلول تنظيف زاهي) بمقدار  15مل
لكل  100لتر ماء وذلك لتقليل الشد السطحي للماء وزيادة كفاءة محلول الرش .وتمت المعاملة بخمس رشات:
الرشة األولى بعد  20يوماً بعد نقل الشتالت إلى الحقل والثانية والثالثة والرابعة والخامسة المدة بين رشة وأخرى
 20يومأ (.)12
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جدول  2يبين نوع النبات والجزء المستخدم واالسم العلمي والعائلة والمكونات الفعالة لكل مستخلص الحلبة
والكوجرات

الجزء

االسم اإلنكليزي

االسم اعلمي

العائلة

الحلبة

البذور

Fenugreek

Trigonella
foenumgraecum

Leguminasae

الكوجرات

األزهار

Roselle

Hibiscus sabdriffa L.

Malvaceae

االسم

ألمستخدم

المكونات الفعالة
مواد غروية هالمية،
مواد صابونية
)(32
كاليكوسيدات كيومارين
)(7

جدول  3الصفات الكيميائية لمخلفات الدواجن بعد التحلل
الصفات

EC

الوحدة

ديسي سمنز .م

الكاربون العضوي

غم .كغم

نسبة N/C

ـــــــ

الفسفور الكلي

البوتاسيوم الكلي

1-

ـــــــ

pH
النتروجين الكلي

مخلفات الدواجن

غم .كغم
غم .كغم
غم .كغم

2.40
6.5

1-

320

1-

23.3
13.73

1-

19.70

1-

17.81

تم تحضين السماد العضوي (دواجن) المستخدم في الدراسة في حفرة بأبعاد  0.5× 3 × 2م بعـد أن تـم تبطينهـا
بنايلـون شفـاف لمنـع التأثير الملحي للتربة وملئت الحفرة بالسماد العضوي (دواجن) غيـر المتحلل ورطبت بالماء
حتى البلل التام ثم غطيت بنايلون شفاف لغرض تشجيع التفاعالت الالهوائية وتقليل فقدان النيتروجين أثناء
عملية التحلل .قلبت محتويات الحفرة ثالث مرات شهرياً لغرض تجانس الرطوبة وللفترة من 1حزيران إلى  1أيلول
 .)23( 2018ثم أجرى التحليل الكيميائي له جدول .3
المعامالت
تجربة رش المستخلصات النباتية :T
 :T0معاملة السيطرة.
 :T1حلبة  2غم .لتر :1-رش مستخلص بذور حلبة بمعدل  2غم .لتر1-ماء مقطر
 :T2حلبة  4غم .لتر :1-رش مستخلص بذور حلبة بمعدل  4غم .لتر1-ماء مقطر
 :T3كوجرات  2غم .لتر :1-رش مستخلص األوراق الكأسية الكوجرات بمعدل  2غم .لتر 1-ماء مقطر
 :T4كوجرات  4غم .لتر :1-رش مستخلص األوراق الكأسية الكوجرات بمعدل  4غم .لتر 1-ماء مقطر
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تجربة التسميد األرضي :F
 :F0معاملة السيطرة (أضافة ماء فقط بدون أي سماد)
 :F1التسميد الكيميائي تم أضافة األسمدة الكيميائية وحسب التوصية لسماديه  225كغم .هكتار 1-يوريا كمصدر
للـنيتروجين ( )N 46%و 100كغم .هكتار

1-

سوبر فوسفات ثالثي كمصدر للفسفور )P2O5) 50%

و 125كغم .هكتار 1-كبريتات البوتاسيوم كمصدر للـبوتاسيوم .)21( K2O%
 :F2السماد العضوي (دواجن)  %5على أساس وزن التربة ولعمق  30سم خلطاً مع التربة (.)31
 :F3أسمـدة عضويـة مستخلصة جافة  Powhumusالمتحصل عليها من األسواق المحليـة وهـي عبـارة عـن
هيومـات البوتاسيوم تحتـوي علـى  % 85حامـض الهيوميـك والمستخلص مـن مادة الليونارديت الطبيعية
حيث أضيف إلى المروز نث ار وبمعدل  50ـ  60غم .م.2-
 :F4أسمـدة عضوية مستخلصة سائلة  Humic acidالمتحصل عليها من األسواق ألمحليـة وبصـورة سائلـة
حيـث أضيـف إلى المروز وبتركيز  0.65مل .م.2-
تم دراسة تأثير معامالت البحث بتعيين  5نباتات بطريقة عشوائية في كل معاملة وأخذت عليها قياس ارتفاع
النبات (سم) والمساحة الورقية (دسم )2والتي قيست بجهاز  .)41( Portable Leaf Area Meterوالمحتوى
النسبي للكلوروفيل والتي قيست بواسطة جهاز  Chlorophyll meterمن نوع  )28( SPAD –502كما أخذ
معدل ألوزن ألجاف للنمو الخضري.
وأخذ معدل عدد الثمار (ثمرة .نبات .)1-ومعدل وزن الثمرة (غم .ثمرة )1-وحجم الثمرة (سم )3ومعدل حاصل
النبات الواحد (كغم) وحاصل ألـ م( 2تم حسابه بضرب حاصل النبات في عدد النباتات في المتر المربع وقسم
على  .2أما عند حساب ألحاصل على أساس البيت ألبالستيكي فقد تم على أساس أن البيت يحتوي  625نبات
(المسافة بين نبات وأخر  40سم وطول خط ألزراعة  50م) لذا فحاصل النبات الواحد لكل معاملة مضروباً في
 625نبات يساوي حاصل البيت ألبالستيكي.
النتائج والمناقشة
أظهرت نتائج جدول  4عدم االرتقاء لمستوى المعنوية للرش بالمستخلصات النباتية في صفة ارتفاع النبات (سم).
في حين تفوقت معاملة الرش بمستخلص الكوجرات بتركيز  4غم .لتر

1-

معنوياً في صفة المساحة الورقية

ومحتوى األوراق من الكلوروفيل والوزن الجاف والتي أعطت  327.10دسم 2و SPAD 47.88و 215.60غم
بالتتابع قياساً مع معاملة السيطرة والتي حققت أقل مساحة ورقية وكلوروفيل ووزن جاف بلغ  221.40دسم

2

و SPAD 39.90و 163.30غم بالتتابع .قد يعود سبب التغاير بين المستخلصات في التأثير في صفات النمو
الخضري إلى كون هذه المركبات نتجت من نباتات تعود إلى عوائل متعددة مما يعني احتمال احتوائها على
مركبات كيميائية مختلفة وما تحتويه من مواد فعالة وحسب التركيز المستخدم لذلك يمكن أن نتوقع أنها يمكن أن
77

مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد  20العدد 2022 ,1

ISSN: 1992-7479

E-ISSN: 2617-6211

تعمل بشكل تحفيزي تبعاً لذلك .إن الفعل التحفيزي للمستخلصات النباتية ألمستعملة قد يعود إلى احتوائها على
مركبات ثانوية  Secondary chemical compoundوالتي تتميز بقدرتها المؤثرة على الصفات الخضرية
كارتفاع النبات وعدد األفرع والمساحة الورقية من خالل زيادة انقسام واستطالة الخاليا ( 8و .)16كذلك قد يعود
ذلك إلى سبب وجود مادة الكيومارين في مستخلص الكوجرات والتي تعمل على أعادة التوازن الهرموني في النبات
فضالً عن وجود مادة  Hibiscin hydrochlorideوالتي قد ساعدت على زيادة كمية الكربوهيدرات المصنعة
في األوراق ) .(11كما إن وجود بعض المركبات الكيميائية في مستخلص الكوجرات والتي تعيد تنظيم عمل
األنزيمات في خاليا أنسجة ألورقة والذي ساعد في زيادة معدالت انقسام واستطالة الخاليا وبالتالي زيادة المساحة
الورقية ( 10 ،7و.)24
جدول  4أثر الرش بالمستخلصات النباتية (الكوجرات والحلبة) في بعض الصفات الخضرية لنبات الطماطة
للموسم ألزراعي  2018تحت ظروف ألزراعة المغطاة

المعامالت

ارتفاع النبات

المساحة الورقية

(غم .لتر)1-

(سم)

دسم

T0
T1
T2
T3
T4
L.S.D 0.05

151.10
167.20
177.10
168.30
166.60
N.S

221.40
313.80
327.10
305.60
306.90
46.66

 :T0معاملة السيطرة

محتوى األوراق من

الكلوروفيل SPAD
unit
39.90
47.05
47.88
43.05
46.18
3.17

2

 :T1مستخلص حلبة  2غم .لتر

 :T3مستخلص كوجرات  2غم .لتر

1-

الوزن الجاف للمجموع

1-

الخضري غم .نبات

1-

163.30
215.30
215.60
192.30
200.40
22.21

 :T2مستخلص حلبة  4غم .لتر

 :T4مستخلص كوجرات  4غم .لتر

1-

1-

أوضح الجدول  5تفوق معاملة الرش بمستخلص الكوجرات  4غم .لتر 1-إذ أعطت  51.89ثمرة قياساً بمعاملتي
الحلبة 2غم.لتر

1-

ومعاملة السيطرة إذ أعطتا  49.33و 40.57ثمرة بالتتابع .وأكدت النتائج في الجدول ذاته إلى

عدم ارتقاء معامالت المستخلصات إلى مستوى ألمعنوية في صفتي وزن الثمرة وحجم الثمار .كما بين الجدول
إلى أن معاملة الرش بمستخلص أوراق الكوجرات بتركيز  2غم .لتر

1-

قد أثرت معنوياً في حاصل النبات

وحاصل ألـ م 2والحاصل الكلي إذ حققت أعلى معدل  6.02كغم و 15.06كغم .م 2و 3765.00كغم بالتتابع في
حين أنخفض إلى 3.90كغم و 9.76كغم .م 2و 2465.00كغم بالتتابع في معاملة الرش بالماء فقط (السيطرة).
جدول  5أثر الرش بالمستخلصات النباتية (الكوجرات والحلبة) في صفات ألحاصل لنبات الطماطة للموسم
ألزراعي  2018تحت ظروف ألزراعة المغطاة

المعامالت

1-

غم .لتر
T0
T1
T2
T3
T4
L.S.D 0.05

عدد الثمار/
نبات
40.57
49.33
51.89
40.05
41.44
5.16

وزن الثمرة
(غم)
91.4
122.30
111.40
109.50
104.90
32.75

حجم الثمرة
3

(سم )
104.8
130.2
125.60
123.90
124.40
37.42
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حاصل النبات
1-

(كغم) .
3.90
6.02
5.82
4.37
4.36
1.54

حاصل م

2

1- 2

(كغم.م )
9.76
15.06
14.55
10.92
10.89
3.86

حاصل ألبيت
(كغم)
2440.00
3765.00
3638.00
2729.00
2723.00
965.00
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 :T1مستخلص حلبة  2غم .لتر

 :T3مستخلص كوجرات  2غم .لتر

1-

1-
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 :T4مستخلص حلبة  4غم .لتر.1-

 :T4مستخلص كوجرات  4غم .لتر

1-

إن تفاوت النباتات في استجابتها الستخدام المستخلصات النباتية يعود إلى اختالف طبيعة المركبات الموجودة

أصالً في هذه المستخلصات فقسم منها قد يحتوي على مواد تكون ذات تأثير مشابه للشمع والصابون .كما يمكن
أن يعزى الفعل التحفيزي للمستخلصات وإلى ما تحتويه من مركبات فالفونيدات ( Flavenoidesمضادات
أكسده) والتي تلعب دو اًر مهماً في تنظيم النشاط الهرموني الطبيعي للـ  IAAوالتي تعمل على تحفيز وانقسام
الخاليا واستطالتها ( 15و )40إضافة إلى احتوائها على بعض المركبات الثانوية األخرى مثل التربينات األحادية
) Monoterpnoides (25قد يعود ذلك إلى سبب وجود مادة الكيومارين في مستخلص الكوجرات والتي تعمل
على أعادة التوازن الهرموني في النبات والتي قد سببت زيادة في ارتفاع النباتات فضالً عن وجود مادة

 Hibiscin hydrochlorideوالتي قد ساعدت على زيادة كمية الكربوهيدرات المصنعة في األو ارق والتي بدورها
تؤدي إلى زيادة عد الثمار) .كما سببت إضافة المستخلصات النباتية في زيادة النمو الخضري فضالً عن ازدياد
عدد الثمار المتكونة والذي انعكس بشكل إيجابي على زيادة حاصل النبات الواحد وحاصل م 2والحاصل الكلي

( 15 ،13 ،10و.)16
تأثير التسميد الكيمياوي والعضوي :أظهر الجدول  6تفوق معاملة التسميد الكيميائي ) )NPKوالتسميد بمخلفات
الدواجن معنوياً في أعتاء أعلى ارتفاع للنباتات بلغ  265.70و 254.00سم بالتتابع قياساً بمعاملة بدون تسميد
(السيطرة) والتي ارتفاع نباتاتها  177.30سم .كما تبين نتائج الجدول ذاته أن معاملة التسميد الكيميائي تفوقت

على بقية المعامالت في المساحة الورقية إال إنها لم تختلف معنوياً عن معاملة التسميد بمخلفات الدواجن فبلغت
 329.80و 303.40دسم ²بالتتابع في حين كانت أقل مساحة ورقية في معاملة بدون تسميد  160.40دسم ²أما

فيما يخص بمحتوى األوراق من الكلوروفيل إذ كان تأثير التسميد معنوياً في هذه الصفة إذ ازدادت نسبة
الكلوروفيل في معاملة التسميد الكيميائي والتي لم تختلف معنوي ًا عن معاملة مخلفات الدواجن إذ بلغتا 52.03
و 49.40وحدة  SPADبالتتابع بينما كان منخفضاً في معاملة السيطرة (بدون تسميد) إلى  39.61وحدة
 .SPADكما أشار الجدول ذاته إلى تفوق معاملة التسميد الكيميائي في زيادة ألوزن ألجاف للمجموع الخضري
إلى  282.40غم .نبات 1-تلته معاملة التسميد بمخلفات الدواجن والتي أعطت بدورها  270.10غم .نبات 1-بينما
أقل وزن جاف كان في معاملة السيطرة إذ بلغ 50 .166غم.نبات.1-

جدول  6أثر التسميد في بعض الصفات الخضرية لنبات الطماطة للموسم الزراعي  2018تحت ظروف
الزراعة المغطاة
الوزن الجاف للمجموع

المساحة الورقية
الكلوروفيل النسبي
ارتفاع النبات (سم)
المعامالت
2
الخضري غم .نبات
SPAD unit
دسم
166.50
39.61
160.40
177.30
F0
282.40
52.03
329.80
265.70
F1
270.10
49.40
303.40
254.00
F2
200.10
45.70
197.10
195.30
F3
225.10
46.35
195.60
198.10
F4
64.52
1.31
34.72
66.11
L.S.D 0.05
 :F1التسميد الكيميائي  :(NPK) F2التسميد العضوي (دواجن)
 :F0معاملة السيطرة
 : F3أسمدة عضوية مستخلصة (باودر)
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 : F4أسمدة عضوية (سائلة)
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إن للتسميد تأثير في نمو النباتات وباألخص ارتفاع النبات فربما يكون للتأثير أإليجابي لألسمدة في تحسين نمو

النباتات وهـذا ناتـج عـن ألتوافـق في الحالة التغذوية ( 3و .)18كما إن إضافة األسمدة العضوية إلى التربة يؤدي
إلى زيادة تراكيز العناصر ألغذائية وخاصة النيتروجين في التربة وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة ارتفاع النبات وهو

يتوافق مع نتائج ( 34,20و .)35وقد يعزى تأثير األسمدة العضوية ولما تحتويه من عناصر كبرى وصغرى في
عملية التمثيل لكاربوني والتنفس وأثرها في عملية ألبناء ألبروتوبالزمي إذ أنها تدخل في تركيب األحماض ألنووية

 DNAو RNAألضرورية النقسام الخاليا ومن ثم الزيادة في ارتفاع النبات  ،ربما يعود التأثير أإليجابي
الستخدام األسمدة الكيميائية

والتسميد العضوي في زيادة المساحة الورقية إلى دورها في تجهيز النباتات

بالعناصر المغذية ألالزمة وخصوصاً النيتروجين ودورها أإليجابي في نمو وتطور ألمجموع الخضري والذي

يؤدي بالنتيجة إلى زيادة المساحة الورقية مقارنة بعدم أضافة السماد ( 21 ،3 ،2و .)42ويتوافق هذا مع نتائج

كل من ( 6وh )37لذين أثبتوا إن إضافة التسميد العضوي تزيد من دليل المساحة الورقية كما ظهر في
معامالت التسميد ألمختلفة.
وقد تعزى الزيادة في المحتوى النسبي للكلوروفيل إلى تأثير المادة العضوية في زيادة جاهزية أيوني النيتروجين
والمغنيسيوم اللذين لهما أألثر ألمهم من خالل وجودهما في مركز جزئية الكلوروفيل ) .(4إذ تعد األسمدة
العضوية والكيميائية ذات محتوى ٍ
عال من العناصر ألغذائية بالمقارنة مع األوساط األخرى وخصوصاً أيون

النيتروجين والذي من خالله يمكن معرفة المحتوى النسبي للكلوروفيل لألوراق ألن معظم النيتروجين يتركز في

األوراق ) .(36كما إن استخدام األسمدة الكيميائية والعضوية زاد من محتوى األوراق من الكلوروفيل وزاد المساحة
الورقية وهذا يؤدي إلى زيادة نواتج عملية التمثيل لكاربوني وزيادة المواد ألمصنعة داخل النبات كالكربوهيدرات

ومن ثم زيادة ألوزن ألجاف في النبات ( 5و.)42

توضح النتائج في جدول  7أن التسميد أث اًر معنوياً في عدد الثمار .نبات 1-مقارنة مع النباتات غير ألمعاملة إذ
تفوقت معاملة التسميد بمخلفات الدواجن على جميع المعامالت وتلتها معاملة التسميد الكيميائي اللتان بلغ عدد
الثمار فيهما  63.30و 62.20ثمره .نبات 1-بالتتابع قياساً مع معاملة السيطرة التي أعطت  44.20ثمرة .نبات
 .كما ويظهر الجدول ذاته لمعدل وزن الثمرة تفوق معاملة التسميد الكيميائي وبلغت  140.20غم ولم ترتقي إلى
1-

مستوى ألمعنوية بينها وبين معاملة التسميد (الدواجن) والتي بلغت  136.70غم بينما وصل معدل وزن الثمرة في

معاملة بدون تسميد إلى  106.00غم .كما وتدل نتائج الجدول نفسه إلى عدم وجود فرق معنوي بين معامالت
التسميد في حجم الثمار سم .3بين الجدول ذاته إن استعمال األسمدة زاد من حاصل النبات الواحد وحاصل ألـ م
2

والحاصل الكلي معنوياً إذ بلغ  8.63كغم و 21.57كغم و 5392.00كغم بالتتابع في معاملة التسميد الكيميائي

ولم تختلف معنوياً مع معاملة مخلفات الدواجن إذ أعطت بدورها  8.61و 21.54.و 5383.00كغم بالتتابع في
حين وصل في معاملة السيطرة إلى 4.69و 11.71و 2929.00كغم بالتتابع.
جدول  7أثر التسميد في صفات ألحاصل لنبات الطماطة للموسم ألزراعي  2018تحت ظروف ألزراعة المغطاة
المعامالت
F0
F1
F2
F3
F4

عدد الثمار
 /نبات
44.2
62.20
63.30
50.30
55.10

وزن الثمرة
(غم)
106.0
140.40
136.70
124.50
127.00

حجم الثمرة
سم
87.6
101.00
107.30
94.00
103.60
3
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حاصل النبات
كغم .نبات
4.69
8.63
8.61
6.60
6.86

-1

حاصل م
كغم .م
11.71
21.57
21.54
16.51
17.15

2

2

ألحاصل ألبيت
كغم.
2929.00
5392.00
5383.00
4127.00
4285.00
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3.39

1.35

) التسميد العضوي (دواجن:(NPK)
) أسمدة عضوية (سائلة: F4

N.S

28.00

F2  التسميد الكيميائي:F1

8.66

L.S.D 0.05

 معاملة السيطرة:F0

) أسمدة عضوية مستخلصة (باودر:F3

 إلى أن عدد الثمار في النبات تتأثر بنوعية وكمية السماد ألمضاف وهذه7 كما أشارت النتائج ألواردة في الجدول
) بإشارتهم إلى دور34 و20 ،1( بدورها تترافق مع زيادة عدد الثمار ألمتكونة عليه وهذا يتوافق مع نتائج
األسمدة العضوية ألمضافة في زيادة ارتفاع النبات والنمو الخضري والتي بدورها تؤدي إلى زيادة عدد األثمار
.للنبات
ويالحظ بشكل عام انخفاض معدل وزن الثمرة بازدياد عدد الثمار ألناتجة والذي قد يكون بسبب توزيع المواد
( في حين سببت إضافة29( الكربوهيدراتية ألمصنعة في ألمجموع الخضري في نمو وزيادة عدد أكبر من الثمار

األسمدة العضوية في زيادة قوة النمو الخضري فضالً عن ازدياد عدد الثمار ألمتكونة والذي انعكس شكل إيجابي
. والحاصل الكلي2 على زيادة حاصل النبات الواحد وحاصل م

) والذين أشاروا إلى دور األسمدة العضوية ونوعها وتأثيرها في حاصل37 و33 ،19( وقد اتفقت هذه النتائج مع
النبات والحاصل الكلي من خالل تجهيزها بالعناصر ألضرورية للنبات وخصوصاً جاهزية النيتروجين

 فتوفر النيتروجين يؤدي إلى زيادة المساحة الورقية وهذا بدوره يزيد من فعالية التمثيل لكاربوني.والبوتاسيوم

ًوتصنيع المواد الكربوهيدراتية كما يلعب البوتاسيوم دو اًر فعاالً في تحسين صفات النمو الخضري للنبات فضال
.)27 و6 ،5 ،1( عن دوره في نقل المواد ألمصنعة في األوراق إلى أماكن خزنها بالثمار
المصادر
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