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 في ظروف البيوت البالستيكية لمرش بالمغذي العضوي استجابة نباتات الطماطة المزروعة

 Vit-org ومستخمص السماد العضوي لمخمفات الدواجن 
 بيان حمزة مجيد
 جامعة بغداد-قسم البستنة /كمية الزراعة

 
 المستخمص 

قسم البستنة لمعرفة تاثير الرش -نفذت التجربة في وحدة البيوت البالستيكية غير المدفأة في كمية الزراعة/ ابو غريب
ومستخمص السماد العضوي لمخمفات الدواجن في نمو وحاصل الطماطة صنف نورا وتم استعمال  Vit-orgبالمغذي العضوي 

مل/لتر ماء( من مستخمص  20، 25،  20لعضوي والتراكيز )صفر ، مل/لتر ماء( من المغذي ا 4، 3، 2التراكيز )صفر،
السماد العضوي لمخمفات الدواجن . رشت النباتات حتى البمل الكامل ولخمس مرات فكانت الرشة االولى بعد زراعة الشتالت بـ 

ق النباتات المعاممة يوم ثم كررت عممية الرش لتصبح خمس رشات وبنفس المدة بين رشة واخرى. واظيرت النتائج تفو  25
 5089ورقة لكل نبات وبمساحة ورقية  32سم و  275550بالتركيز العالي من المغذي العضوي في زيادة ارتفاع النبات الى 

غم/نبات وعززت ىذه النتائج بتفوق المعاممة نفسيا في  203506وبوزن جاف  SPADوحدة  53590ومحتوى كموروفيل  2سم
غم لمنبات اضافة الى تحسين  6250غم والى اعمى حاصل  82526لمنبات الواحد وبمعدل وزن  75598زيادة عدد الثمار الى 

 . T.S.Sنوعية الثمار من حيث الحموضة والنسبة المئوية لممواد الصمبة الذائبة الكمية 
 

ABSTRACT  

Experiment was conducted in non-heated plastic houses unit of Agriculture College / 

Abughraib – Horticulture Department , to study the effect of organic nutrient Vit-org, and 

organic fertilizer extract for poultry dropping in growth and yield of tomato "Noura Cv.", using 

four concentrations (zero, 2,3,4ml/L H2O) of organic nutrient , and the concentrations (zero, 

10,15,20 ml/L H20) of organic fertilizer extract. The plants had been sprayed until fully wet for 

five times, the first one was done after planting of seedling about (15) days, then repeated again 

for four times with intervals of (15) days.Results showed the superiority of plants treated with 

high concentration of organic nutrient Vit-org in increasing of plant height to 175.50 cm and 32 

leaf each plant and leaf area to 5089cm
2
,  the content of chlorophyll to 53.90 SPAD unit and dry 

weight to 103.06 gm/plant, those results accompanied with the superiority increasing the fruits 

number to 75.98 per plant with weight average of 82.26 gm with highest yield of 6250 gm per 

plant in addition to improvement of quality of fruit in acidity and the percentage of total soluble 

solids (T.S.S). 
 المقدمة 

من محاصيل الخضر الرئيسة وىي تتبع العائمة الباذنجانية  .Lycopersicon esculentum Millتعد الطماطة 
Solanaceae  غم  2.2سعرة حرارية ،  22غم ماء،  9355غم من الثمار تحوي عمى  200ولثمارىا قيمة غذائية عالية فكل

ممغم فيتامين  23ممغم ثيامين ،  B1  ،057ممغم فيتامين  A  ،0506وحدة دولية من فيتامين  900غم الياف ،  052بروتين، 
C (Watt and Merril  ،2963.) 

ىكتار كمعدل لعامي  34000وقد اتسع نطاق زراعة محصول الطماطة في العراق فقد ازدادت المساحات المزروعة من 
طن/ىكتار  22586طن /ىكتار ليصل الى  9562وبمغ متوسط االنتاج  2003ىكتار عام  65705لى ا 2975 – 2974
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(. وعمى ضوء زيادة الحاجة والطمب عمى ىذا المحصول اتجو 2004)الجياز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات، 
زيادة االنتاج مما اصبح يشكل خطرًا عمى  المزارعون نحو استعمال االسمدة والمبيدات الكيميائية وبشكل غير محسوب الجل

البيئة والصحة العامة ، في حين اتجو البحث العممي حديثًا الى ترك المواد الكيميائية المصنعة وابداليا بمواد بديمة في معظم 
جو وبشكل (. والجل تحقيق ذلك تم التو 2003المجاالت لما ليذه المواد من اثر سمبي في الصحة والبيئة )صادق واخرون ، 

جدي الى اتباع طرق سميمة تضمن انتاج غذاء صحي وبنوعية جيدة باستعمال المخصبات والمغذيات العضوية لتحسين نمو 
(. وتعد طريقة التسميد الورقي ذات كفاءة وفاعمية في تغذية النباتات ولك لسرعة 2005النبات وزيادة انتاجو )زيدان وديوب، 

،  Brayanل الثغور في األوراق اضافة الى انيا تجيز النبات بالمغذيات بصورة متجانسة )امتصاص العناصر الغذائية من قب
(، وعمى ضوء ما جاء في اعاله اجري البحث لمحصول عمى نبات سميم بيئيًا عن طريق دراسة تاثير المغذي العضوي 2999

Vit-org لو اضافة الى مستخمص السماد العضوي المتوفر في االسواق المحمية والذي يمتاز برخص ثمنو وسيولة استعما
 لمخمفات الدواجن ولممقارنة بينيما في نمو ومكونات حاصل الطماطة )صنف نورا(. 

 المواد وطرائق العمل 

في وحدة  Randomized Complete Block Des. (RCBD)نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات الكاممة التعشية 
. شممت الدراسة  2008-2007قسم البستنة لمموسم الزراعي  -ابي غريب  –البيوت البالستيكية غير المدفأة في كمية الزراعة 

مل/لتر ماء مقطر( ورش مستخمص  4، 3،  2بتراكيز )صفر،  Vورمز لو  Vit-orgتاثير عاممين ىما رش المغذي العضوي 
مل/لتر ماء مقطر( ولخمس مرات خالل  20، 25،  20بتراكيز )صفر،  Mمز لو السماء العضوي لمخمفات الدواجن ور 

يومًا ثم كررت عممية الرش لممدة نفسيا بين رشة واخرى. اذ زرعت  25الموسم ، فكانت الرشة االولى بعد زراعة الشتالت بـ 
تبادلة عمى جانبي الساقية في سم بين نبات واخر وبصورة م 40وبمسافة  25/22/2007شتالت الطماطة صنف نورا بتاريخ 

اذ قسم البيت البالستيكي الى ثالث سواقي وكل ساقية مثمت قطاع توزعت فيو المعامالت  2م 280بيت بالستيكي مساحة 
بصورة عشوائية وشممت الوحدة التجريبية اثنى عشر نباتًا ولم تستعمل اية مبيدات او اسمدة كيميائية سواء قبل الزراعة او 

 بعدىا. 
عمى )نتروجين عضوي ذائب في الماء  GREEN HAS ITALIAوالمنتج من شركة  Vit-orgتوي المغذي العضوي يح

% وزن/وزن ، 28%  وزن/وزن ، كاربون عضوي من اصل بايولوجي 6% وزن/وزن ، اوكسيد البوتاسيوم ذائب في الماء 3
لدواجن باخذ وزن معين من المادة العضوية % وزن/وزن( وتم تييأة مستخمص السماد العضوي لمخمفات ا32مادة عضوية 

( وزن/وزن ورجت بشكل جيد في 5:2)مخمفات الدواجن( والتي كانت متحممة بشكل جيد واضيفت الى الماء المقطر بنسبة )
( وقدرت بعض العناصر 2003( )الفرطوسي ، Whatman 42اوعية بالستيكية لمدة ساعة ثم رشحت عبر ورقة ترشيح نوع )

%  552% وزن/وزن فورسفور و 259% وزن/وزن نتروجين و 556% وزن/وزن كاربون عضوي و 27كانت الرئيسية ف
وزن/وزن بوتاسيوم. وتم اختيار ستة نباتات من كل وحدة تجريبية واخذ معدليا وتمت مقارنتيا حسب اختبار اقل فرق 

 التالية وشممت : ( لدراسة المؤشرات 2000)الساىوكي ورجب ،  0505وعمى مستوى   (L.S.D)معنوي
(،  محتوى االوراق Dvornic ،2965/نبات( وفق طريقة )2ارتفاع النبات )سم( ، عدد االوراق /نبات ، والمساحة الورقية )سم

،  T.S.S( ، 2، الوزن الجاف لمنمو الخضري )غم/نبات( ، درجة صالبة الثمار )كغم/سم SPADمن الكموروفيل وحدة 
 معدل وزن الثمرة )غم( ، حاصل النبات الواحد)غم(.  الحموضة ، عدد الثمار/نبات ،

 -النتائج والمناقشة :
( ان قياسات النمو الخضري لنباتات الطماطة قيد الدراسة ازدادت معنويًا عند الرش بالمغذي العضوي 2يتبين من جدول )

عن نباتات المقارنة ، كما ان الزيادة كانت مقارنًة بالنباتات التي رشت بالمستخمص السمادي والتي بدورىا تفوقت معنويًا ايضًا 
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سم وبعدد  275550تتوافق مع زبادة التركيز المستعمل سواء من المغذي العضوي او المستخمص السمادي اذ بمغ ارتفاع النبات 
 203506وبوزن جاف  SPADوحدة  53590وبمحتوى كموروفيل  2سم 5089ورقة لمنبات وبمساحة ورقية     32اوراق 
مل/لتر ماء من المغذي العضوي ، في حين اعطت النباتات المعاممة بالتركيز العالي  4ت عند استعمال التركيز االعمى غم/نبا

 52565وبمحتوى  2سم 4892لمنبات وبمساحة ورقية  28سم وبعدد اوراق  270520من المستخمص السمادي ارتفاع نبات 
ورقة/نبات ،  20سم ،  248520غم/نبات في حين بمغت المتوسطات لنباتات المقارنة 79590وبوزن جاف  SPADوحدة 
 غم/نبات وعمى التتابع.  53560وبوزن جاف  SPADوحدة  47520،  2سم3562

 ان ما تم الحصول عميو من نتائج قد يعزى الى تاثير مكونات المغذي العضوي والمستخمص السمادي وما يحتويان من
عناصر غذائية ميمة تدخل في عممية التمثيل الكاربوني والتنفس وفي عممية البناء البروتوبالزمي اذ انيا تدخل في تركيب 

( ، كما ان 2989الضرورية النقسام الخاليا ومن ثم الزيادة في ارتفاع النبات )الصحاف ،  RNAو  DNAاالحماض النووية 
ة الورقية وبدوره يزيد من فعالية التمثيل الكاربوني وتصنيع المواد الكربوىيدراتية كما توفر النتروجين يؤدي الى زيادة المساح

( ، وقد تعزى 2002ومطموب واخرون ،  2002يمعب البوتاسيوم دورًا فاعاًل في تحسين صفات النمو الخضري )الدخولة ، 
ين عن طريق رش المغذي العضوي والمستخمص الزيادة في محتوى االوراق من الكموروفيل الى زيادة جاىزية عنصر النتروج

( ان Carl   ،2005و  Peter( وقد اشار )Addiscott  ،2974السمادي ذي االثر الميم في تكوين جزيئة الكموروفيل )
 Bowenمعظم النتروجين يتركيز في االوراق وبالتالي سيزداد محتواىا من الكموروفيل. وتتفق ىذه النتائج مع ما وجده كل من )

 (. 2009وحسين ومجيد ،  2007والزىاوي ،  2007وعثمان ،  2997اخرون ، و 
 

ومستخمص السماد العضوي لمخمفات الدواجن في الصفات الخضرية لنباتات الطماطة  Vit-org( تاثير المغذي 1جدول )
 المزروعة في البيوت البالستيكية غير المدفأة .

 المعاممة
ارتفاع النبات 

 سم

عدد االوراق 
 /النبات

المساحة الورقية 
2سم

 

الكموروفيل 
SPAD 

الوزن الجاف 
 غم/نبات

 53580 47520 3562 20 248520 المقارنة

VC1 255520 25 4075 50580 68580 

VC2 262530 28 5002 52550 80525 

VC3 275550 32 5089 53590 203506 

M1 250525 22 3875 50580 62545 

M2 260540 26 3995 52505 70520 

M3 270520 28 4892 52565 79590 

L.S.D 0.05 0526 2590 2590 0526 0520 

( ان مسارات النتائج اتجيت عمى ضوء ما تم الحصول عميو 2اما بالنسبة لصفات الحاصل ومكوناتو فيتبين من الجدول )
النباتات المعاممة بالتركيز العالي من ( سابقًا، وقد تفوقت 2من نتائج مفردات النمو الخضري كما تبين ذلك في الجدول )

ونسبة  2كغم/سم 8540المغذي العضوي معنويًا عمى النباتات المعاممة بالمستخمص السمادي والمقارنة، اذ بمغت درجة الصالبة 
T.S.S 5535  ان غم لمثمرة الواحدة فك 82526لمنبات الواحد وبمعدل وزن  75598من الحموضة كما بمغ عدد الثمار  05645و

 T.S.S 4575و  2كغم/سم 7580غم في حين بمغت المتوسطات لنباتات المقارنة فكانت الصالبة  6250حاصل النبات الواحد 
 غم ، عمى التوالي.  3750غم و 95500ثمرة و  39547و  25024والحموضة 
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ل ومكوناته لنباتات ومستخمص السماد العضوي لمخمفات الدواجن في الحاص Vit-org( تاثير المغذي العضوي 2جدول )
 الطماطة المزروعة في البيوت البالستيكية غير المدفأة .

 عدد الثمار/نبات الحموضة T.S.S الصالبة المعاممة
معدل وزن 
 الثمرة غم

حاصل النبات 
 الواحد غم

 3750 95500 39547 25024 4575 7580 المقارنة

VC1 8505 5505 05820 58520 95552 5550 

VC2 8530 5520 05845 63545 92542 5800 

VC3 8540 5535 05645 75598 82526 6250 

M1 8550 4590 05885 59520 90537 5350 

M2 8525 5500 05860 62553 88520 5427 

M3 8525 5525 05765 63533 89522 5650 

L.S.D 0.05 0520 0567 05007 0520 05664 05062 

تاثير مكونات المغذي العضوي والمستخمص السمادي من العناصر الغذائية  ان ما تم الحصول عميو من نتائج يعزى الى
الميمة والضرورية والتي تمعب دورًا في االسراع في نمو النبات نتيجًة لزيادة تصنيع المواد الكربوىيدراتية في النبات وبالتالي 

( الى 2002(، واشار )الدخولة،2988واليونس ،التبكير في تزىير النباتات مما يؤدي في زيادة الحاصل ومكوناتو )ابو ضاحي 
( 2974ان زيادة قوة ونشاط النمو الخضري سينعكس بشكل ايجابي في زيادة حاصل النبات وىو ما اتفق عميو مع )ارسالن ،

ناء الذي اكد ان الزيادة الحاصمة في حاصل النبات الواحد ترجع الى تكوين المجموع الخضري الجيد الذي يؤدي الى تراكم وب
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