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الطماطة تيتان داخل البيوت  هجين تأثير حجم الوعاء ومكونات الوسط في نمو وحاصل

 الزجاجية

 

 مآرب جواد عبد الكاظم                              حمزة موسى كاظم

 الكلية التقنية /المسيب

 

 الخالصة :

ي التابع للمعهد التقني / المسيب. داخل البيت الزجاج  7097-7099نفذت التجربة أثناء الموسم الزراعي          

سم 959.9، 17.7، 37معاملة عبارة عن التوافق بين ثالث معامالت لحجم الوعاء هي )95وشملت التجربة 
3

 )

 :95بيتموس، وخليط من الرمل والبتموس بنسبة  %900% رمل مزيجي ، 900وخمس معامالت ألوساط النمو هي 

 ( وبثالث مكررات .RCBDحسب نضام القطع المنشقة وفق تصميم ) وطبقت التجربة ، 55 :55و  20: 30و  55

سم 959.9الحجم الكبير للوعاء )  بينت النتائج إن استعمال        
3

( أدى إلى أفضل زيادة معنوية في معدل مؤشرات 

والوزن  النمو الخضري المتمثلة بعدد األوراق الكلية والمساحة الورقية ومحتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي

الجاف للمجموع الخضري والجذري ، وكذلك حصل نقصان في معدل عدد األيام الالزمة للجني مع زيادة معدل عدد 

النورات الكلي للنبات ونسبة المادة الجافة والسكريات في الثمار ووزن الثمرة وعدد الثمار للنبات الواحد والحاصل 

 ول خمس نورات مقارنة باألوعية األصرر حجما.المبكر والكلي مع زيادة عدد الثمار العاقدة أل

ووجد أن خلط الرمل المزيجي مع البتموس أثر معنويا في معدل الصفات الخضرية والزهرية والثمرية إذ أظهر        

أفضل زيادة في  مؤشرات النمو الخضري  55: 95الوسط المكون من خلط الرمل المزيجي مع البتموس بنسبة 

 لمدروسة أعاله مقارنة ببقية المعامالت. والثمري للصفات ا

وبينت النتائج ان التداخل بين العاملين أثر معنويا في النمو والحاصل. حيث أظهرت معاملة حجم الوعاء الكبير         

أعلى معدل للصفات المدروسة ،أذ بلغ معدل  55: 95والوسط المكون من خلط الرمل المزيجي مع البتموس بنسبة 

 كرم على التوالي .  5.59و  9.57مبكر والكلي للمتر المربع الحاصل ال

 

EFFECT OF CONTAINER SIZE AND GROWTH MEDIA CONTENT ON 

GROWTH AND YIELD OF TOMATO  UNDER GREENHOUSE 

 

Ma,arb J.A.                                                          Hamza M. Khadum 

 

Abstract  :  

        The experiment was conducted during the seasons of 2011-2012  inside  the 

greenhouse of the Technical Institute /Al- Musaib. the study includes; three treatments of 

container volume (32 ,92.2, 151.1 cm
3
),and five treatments of growth medium(100% 

sand , 100% peat moss and mixing loamy sand with peat moss ration 15:85, 30: 70, 45: 

55 respectively. the split plot system according to RCBD DESIGN WAS USED WITH   

three replication. 

The results showed that the bigger volume of container (151.1 cm
3
) caused the best 

significant increase in the vegetative growth parameters, which represented in the total 

leaf number and leaf area, leaf component of total chlorophyll and the dry to maturity 

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول 
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was decreased, while the number of in weight of shoots and roots , also the day to mat 

showed decreases in the rate of harvesting days , increasing in the number of florescence 

per plant, the fruit dry matter ,sugars percent, the mean of fruit weight number of 

fruit/plant. Early and total yield and fruit set in the first five inflorescence were increased 

as compared with small container.  

The results showed that the mixing of loam sand with peat moss affected significantly in 

the mean of vegetative, flowering and fruiting parameters. The growth of maxing with 

loamy sand with peat moss at ratio 15:85 gave the best increased in vegetative growth 

and reproductive  characteristic as compared with other treatments.  

The results demonstrated that the interaction between the two factors had  effected 

significantly on growth and yield . the big  volume of container and the growth  media 

consisted loamy sand and peat moss at ratio 15:85 gave the highest means of the above 

investigated parameter . the early and total yield  per square meter was recorded by 1.42 

and 5.41 kg respectively.   

 

 :المقدمة

من أكثر محاصيل الخضر انتشارا في العالم وهي إحدى Lycopersicon esculentum Mill الطماطة          

نباتات العائلة الباذنجانية وموطنها األصلي الساحل الرربي ألمريكا الجنوبية. وتعد نباتا عشبيا معمرا في مناطق 

ثماره ذات القيمة الرذائية العالية واالستعماالت المتعددة بحاله  نشؤها ولكنها تزرع موسميا في معظم البلدان من اجل

 .(Peet ،9112و Kinetطازجة ومطبوخة أو كماده أوليه في صناعه التعليب )

تعد الطماطة من المحاصيل األساسية المزروعة سنويا داخل البيوت المحمية في معظم البلدان وقدد تشدكل أكثدر          

لمزروعة في تلك المنشآت. وقد شاع منذ السبعينيات أنتاج المحصول داخدل اننفداق أو البيدوت % من المساحة ا25من 

بالطماطدة فدي سنويا (. وبلرت المساحة المزروعة 9110المحمية خصوصا في المنطقة الجنوبية والوسطى )المحمدي،

( بدنن 9159كدابي وجاسدم )(. وقدد ذكدر الر7090)الجهداز المركدزي لصحصداء ، 7090دونمدا لعدام  797250العدراق 

طدن وألجدل زيدادة إنتاجيدة هدذا المحصدول البدد مدن تطبيدق  91 -95حاصل الددونم فدي الزراعدة المحميدة يتدراو  بدين 

األوعيدة فدي عمليدة التفريدد واختيدار الوسدط الزراعدي المالئدم لنمدو  بعض التقنيات عند أنتداج الشدتالت ومنهدا اسدتعمال

م أن تكون األوعية غير قابلة للصدأ وخفيفة الوزن ورخيصة وقد قسدمت أنواعهدا إلدى الشتالت في تلك االوعية ، أذ يلز

( أن حجدم وعداء الشدتلة يحددد الكثافدة النباتيدة 9155أوعية يعاد استخدامها وأوعية تسدتخدم لمدرة واحددة. وذكدر حسدن )

وفر األوكسدجين بالقددر المناسدب وحجم الوسط الزراعي الذي يقوم بتجهيز النبات بالعناصر الرذائية ويحدتف  بالمداء ويد

( بنن حجم الوعاء يكدون أكثدر أهميدة مدن نوعده وأن األوعيدة األكبدر حجمدا 9117للجذور وكذلك تثبيتها. وذكر حاف  )

( انخفاض تدريجي في نمو شتالت الطماطة عند تقليل حجم وعداء 9110) Jirakو  Marrتعطي نتائج أفضل. والح  

( إلددى أن حجددم شددتالت الطماطددة الناميددة فددي صددواني اننتدداج السددريع 9115ن )وآخددرو Markovicالشددتلة. وتوصددل 

كانت اقصر طوال واقل عددا من األوراق ولكنها تفوقت معنويا في محتدوى المدادة الجافدة مقارندة بالنباتدات الناميدة فدي 

الجدذري فددي  ( أن الظددروف التدي تزيددد مدن نسدبة المجمددوع الخضدري إلددى 1997)  Peetو  Kinetالصدناديق. وذكدر 

مرحلة النمو الخضري لنبات الطماطة تسبب ضدررا
⸗
اكبيدر 

⸗
( إن  1997) Wienوأكدد   أثنداء مرحلدة النمدو الزهدري. 

( 9111إلى التناسدب مدع حجدم  الوعداء .وحصدل شداكر وآخدرون ) معدل نمو شتالت الخضر النامية في األوعية  يميل

سم  90و 1عدد أوراق الشتلة باستعمال أوعية األقدا  بقطر على زيادة في نسبة نجا  شتالت الطماطة وطول وقطر و

(  بدراسدة تدنثير حجمدين مدن السدنادين البالسدتيكية فدي 7009وقام علدي ) .سم   5مقارنة مع األطباق ذات خاليا بقطر 

كردم علدى التدوالي،  3.1و 3.9 سدم  ويحتويدان علدى وسدط زراعدي بمعددل  92.5 و 91إنتداج شدتالت الطماطدة بقطدر 

ح  أن السنادين الكبيرة الحجم أدت إلى تقليل معنوي في معدل عدد األوراق قبل النورة األولدى كمدا أدت إلدى زيدادة فال
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معنوية في معدل ارتفاع النبات وعدد األوراق الكلية وكذلك محتوى األوراق من الكاربوهيددرات الذائبدة الكليدة. ووجدد 

معنويدا بحجدم وعداء التفريدد أذ يقدل معددل هدذه الصدفة عندد تفريدد  ( أن عدد أوراق شتالت الطماطة يتدنثر7005كاظم )

الشتالت باألحواض مقارنة بالشتالت المفردة باألكياس وكذلك الح  أن حجدم الوعداء يدؤثر معنويدا فدي الدوزن الطدري 

لألوراق. وعلى ضدوء مدا تقددم أعداله تناولدت الدراسدة نوعدا جديددا مدن األوعيدة يمكدن عملدة حقليدا
⸗
نابيدب مدن تقطيدع أ 

بالستيكية محلية الصنع. ويمتاز هذا النوع من األوعية بننها مفتوحة الطرفين وذات شكل أسدطواني وغيدر قابلدة للصددأ 

 وخفيفة الوزن ويمكن أعادة استعمالها.

تؤكد الدراسات أيضا بان استعمال الوسط الزراعي المناسب يؤدي إلى أنتاج شتالت ذات نوعية جيدة برية       

(، وعموما9119نتاجية العالية )كاظم وآخرون،ضمان ان
⸗
يلزم أن يمتاز الوسط الجيد بثبات المادة العضوية  

المستعملة وقلة انكماشها إلى جانب قدرته على االحتفاظ بالماء ووجود مسامات للهواء الحر عقب عملية الري ، فقد 

حبب فتصبح مسامها مملوءة بالماء معظم ( بنن استعمال التربة في األوعية يفقدها خاصية الت9155ذكر حسن )

الوقت. كما ال ينصح باستعمال السماد الحيواني أو مخلفات األوراق المتحللة في تحضير األوساط ألنها ال تبقى ثابتة 

بعد التعقيم بالبخار أو مبخرات التربة. وعلى هذا األساس أستعمل الرمل والبتموس بنطاق واسع لررض تجهيز 

ية والتي جهزت في جامعة كاليفورنيا ومعهد أبحاث البيوت الزجاجية في انكلترا ، تختلف أنواع األوساط القياس

Mary (7000 )االوساط من بلد إلى آخر ويتوقف ذلك على مدى توفر المواد األولية المستخدمة في تحضيرها. وقام 

السماد البلدي أو سماد الدواجن أو البيت  بمقارنة أنتاج شتالت الطماطة في ثالثة أنواع من األوساط الناتجة من خلط

%، والح  تماثل نتائج الصفات الخضرية للشتالت بالنسبة للوسط المكون من  50-0مع الرمل بنسبة تتراو  بين 

السماد البلدي مع الرمل أو البيت مع الرمل مما يعني أمكانية استخدام السماد البلدي بدال من البيت في حين حصلت 

ة في عدد في معدل األفرع الجانبية وحجم الجذور والوزن الجاف للشتالت عند زيادة نسبة سماد الدواجن زيادة معنوي

( ثالث 7009) Costigan %. ودرس 50% ثم أنخفض معدل هذه الصفات عندما ارتفعت النسبة إلى 70لحد نسبة 

استعمال الوسط المكون من السماد  أوساط زراعية مع أربع معامالت لتدفئة التربة عند انتاج الطماطة فوجد إن

( عند التدفئة بالقصب والسماد الحيواني قد أعطى أعلى زيادة 9:9:9الحيواني وقشور الرز والتربة الحقلية بنسبة )

-Gutierrezودرس  .معنوية في عدد النورات الزهرية وعدد الثمار العاقدة في النورة والحاصل المبكر والكلي

Miceli ( 7002وآخرون )( و  9:0تنثير خلط مخلفات األبقار مع التربة في حاصل نبات الطماطة بنسب مختلفة هي

( أدى إلى زيادة معنوية في حاصل 3:9و 7:9و  9:9( ، فوجد أن الوسط المكون من) 5:9و  5:9و  3:9و  7:9

بة الكلية في ثمار الطماطة النبات الواحد والحاصل الكلي ومحتوى الثمار من الكربوهيدرات ونسبة المواد الصلبة الذائ

و  0:900( بدراسة خلط التربة مع مخلفات الماشية بنسبة )Adarsh(7090و  Joshiيوم من الشتل. وقام  900بعد 

( ، فوجد أن معامالت خلط التربة مع مخلفات الماشية جميعها ادت الى زيادة معنوية في 55:55و  20:30و  55:95

ونسبة  Cسبة االنبات مع زيادة  حاصل النبات الواحد والحاصل الكلي وفيتامين معدل الصفات الخضرية للشتالت ون

)مقارنة(. وفي ضوء ما تقدم أعاله فقد  0:900المواد الصلبة الذائبة الكلية مقارنة مع معاملة الوسط المكون من 

نمو وحاصل نبات الطماطة استهدفت هذه التجربة إلى دراسة تنثير حجم الوعاء ومكونات الوسط والتداخل بينهما في 

 داخل البيت الزجاجي .

 

 :المواد وطرائق البحث

في  7097-7099المسيب أثناء الموسم الزراعي  أجريت التجربة في البيت الزجاجي التابع إلى المعهد التقني/       

مسة عشر سم . تضمنت الدراسة خ مليموز/ EC )1 (ودرجة التوصيل الكهربائي  5.3( pH) تربة مزيجية ذات

سم37خلية حجمها  55معامله عبارة عن التوافق بين ثالث حجوم لوعاء الشتلة وهي صواني فلين سعة 
3
ووعائيين  

سم 959.9و 17.7بشكل اسطوانة مفتوحة الطرفين بحجم 
3
 7على التوالي وكان قطر االسطوانة 2.2و 5.2وبارتفاع   

% بيتموس ، 900% رمل مزيجي ،  900وساط نمو هي ( على التوالي  وكذلك خمسة أA3,A2,A1أنج ورمز لها )

( على B5,B4,B3,B2,B1ورمز لها ) 55: 55 و 20: 30 و 55: 95خليط من الرمل المزيجي والبتموس بنسبة 

( وبثالث مكررات حيث اعتبرت معاملة RCBDالتوالي وطبقت التجربة حسب نظام القطع المنشقة وفق تصميم )
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ووزعت  Sub plotأما معاملة أوساط النمو فاعتبرت ألواحا ثانوية  Main plotحجم الوعاء ألواحا رئيسة 

(. أنتجت الشتالت في بيت بالستيكي غير 7000المعامالت أعاله عشوائيا حسب التصميم المتبع )الراوي وخلف هللا،

س فقط مدفن حيث زرعت بذور هجين الطماطة )تيتان( وهو صنف غير محدود النمو بشكل كثيف في وسط بيتمو

وبعد ظهور الورقة الحقيقية األولى تم تفريد الشتالت إلى األوعية بمعدل نبات واحد في كل  90/90/7099بتاريخ 

يوم وذلك بعد حراثة التربة  55وكانت بعمر  97/7099/ 5وعاء ثم تم زراعة الشتالت في البيت الزجاجي بتاريخ 

سم وعلى طول امتداد البيت الزجاجي، أذ بلرت  950مرتين بصورة متعامدة وقسمت األرض إلى مصاطب بعرض 

م3.95مساحة الوحدة التجريبية 
7 

نبات أذ تم زراعة الشتالت على جانبي المصطبة بمسافة  95وبلغ عدد النباتات فيها 

 حيث زرعت الشتالت مع الوسط المحيط بالجذور.  سم بين نبات وأخر، 30

حدات التجريبية ووضع عليها عالمات داله ألجل قياس صفاتها الخضرية نباتات من جميع الو  1عشوائيا أخذت        

والثمرية في نهاية موسم النمو والتي شملت عدد األوراق الكلي والمساحة الورقية ومحتوى األوراق من الكلوروفيل 

س نورات. في والوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري وعدد األيام الالزمة للجني وعدد الثمار العاقدة ألول خم

حين قدرت نسبة المادة الجافة والسكريات بالثمار وكذلك وزن الثمرة الواحدة وعدد الثمار بالنبات والحاصل المبكر 

 والكلي للمتر المربع الواحد من جميع الجنيات أثناء فترة الجني للوحدات التجريبية.

 

 النتائج والمناقشة:

م الوعاء أثر معنويا( أن حج9تشير النتائج في الجدول )       
⸗
في معدل عدد األوراق الكلي والمساحة الورقية للنبات  

محتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي والوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري، إذ أعطت معاملة حجم الوعاء 

غم  935.29ملرم /غم و 52.53و  7سم 5900.7ورقة /نبات و 55.29الكبير أعلى قيمة لمعدل تلك الصفات بلرت 

غم على التوالي مقارنة باألوعية األصرر حجما 90.50و
⸗
، ويالح  من الجدول نفسه أن معامالت خلط الرمل  

ألمزيجي مع البتموس أدت إلى زيادة معنوية في معدل عدد األوراق الكلي والمساحة الورقية للنبات ومحتوى األوراق 

% رمل مزيجي. وأظهر الوسط 900ري قياسا لمعاملة من الكلوروفيل والوزن الجاف للمجموع الخضري والجذ

ورقة   48.06أعلى قيمة لمعدل تلك الصفات بلرت   55: 95المكون من خلط الرمل المزيجي مع البتموس بنسبة 

سم 9075.4/نبات و 
7
غم على التوالي . وتبين من تحليل البيانات للجدول  90.13غم و 950.57ملرم/غم و  50.73و

بين العاملين أثر معنويا ( أن التداخل9)
⸗
في معدل عدد األوراق الكلي والمساحة الورقية للنبات ومحتوى األوراق من  

الكلوروفيل الكلي والوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري . وأظهرت معاملة حجم الوعاء الكبير والوسط 

ورقة/ نبات  48.83تلك الصفات بلرت أعلى قيمة لمعدل  55: 95المكون من خلط الرمل المزيجي مع البتموس بنسبة 

سم 1519.1و
7

غم على التوالي بينما أعطت معاملة حجم الوعاء الصرير 99.15غم و 955.15ملرم/غم و  53.11و 

 % رمل مزيجي أقل معدل لتلك الصفات .900والوسط المكون من 

( أن حجم الوعاء أثر معنويا7تشير النتائج في الجدول )              
⸗
دل عدد الثمار العاقدة ألول خمس نورات، في مع 

ثمرة على  5.15و  2.30و  1.15و 1.05و  5.10إذ أعطت معاملة حجم الوعاء الكبير أعلى معدل لهذه الصفة وبلغ 

التوالي مقارنة بمعاملة حجم الوعاء الصرير، ويالح  من الجدول نفسه أن معامالت خلط الرمل ألمزيجي مع 

البتموس أثر معنويا
⸗
معدل عدد الثمار العاقدة ألول خمس نورات، إذ أعطت معامله الوسط المكون من خلط الرمل  في 

ثمرة  5.31و  2.31و  1.13و  5.15و  5.15أعلى معدل لهذه الصفة وبلغ   55: 95المزيجي مع البتموس بنسبة 

( أن 7نحصائي في الجدول)% رمل مزيجي ، وتبين من نتائج التحليل ا900على التوالي مقارنة بالوسط المكون من 

التداخل بين العاملين أعاله يؤثر معنويا
⸗
في عدد الثمار العاقدة ألول خمس نورات، إذ أعطت معاملة حجم الوعاء  

و  5.33أعلى معدل لهذه الصفة وبلغ  55: 95الكبير والوسط المكون من خلط الرمل المزيجي مع البتموس بنسبة 

ن من ثمرة على التوالي في حين أعطت معاملة حجم الوعاء الصرير والوسط المكو 1.00و  2.53و  2.92و  1.57

 % رمل مزيجي أقل معدل لتلك الصفات.900

( أن حجم الوعاء لم يؤثر معنويا3تشير النتائج في الجدول )        
⸗
 في نسبة المادة الجافة وعدد الثمار للنبات الواحد. 

معاملة  بينما كان التنثير معنويا في نسبة السكريات في الثمار ومعدل وزن الثمرة والحاصل المبكر والكلي ، إذ أعطت
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كرم/م  0.96غم و 64.66% و 7.29حجم الوعاء الكبير أعلى معدل لتلك الصفات وبلغ 
7
كرم/م 4.94و 

7
على التوالي  

مقارنة بمعاملة حجم الوعاء الصرير. وتبين من النتائج في الجدول نفسه أن معامالت خلط الرمل ألمزيجي مع 

ة والسكريات في الثمار ووزن الثمرة وعدد الثمار للنبات الواحد البتموس أدت إلى زيادة معنوية في نسبة المادة الجاف

أعلى  55: 95والحاصل المبكر والكلي. إذ أعطت معامله الوسط المكون من خلط الرمل المزيجي مع البتموس بنسبة 

كرم/م 0.95ثمرة و  19.30غم و 67.93%و 3.12و % 9.53قيمة لمعدل تلك الصفات وبلرت 
7
كرم/م 5.09و 

7
على  

( أن التداخل بين العاملين أثر معنويا في نسبة 3التوالي قياسا بالوسط األول. وتشير نتائج التحليل انحصائي للجدول )

المادة الجافة ونسبة السكريات في الثمار ووزن الثمرة وعدد الثمار للنبات الواحد والحاصل المبكر والكلي .إذ أعطت 

أعلى قيمة لمعدل تلك  55: 95ن من خلط الرمل المزيجي مع البتموس بنسبة معاملة حجم الوعاء الكبير والوسط المكو

كرم /م 1.42ثمرة و19.98و غم74.22و 4.14%و %9.84الصفات وبلرت 
7
كرم /م 5.41و 

7
على التوالي في حين  

 % رمل مزيجي أقل معدل لتلك الصفات.900أعطت معاملة حجم الوعاء الصرير والوسط المكون من 

إن يعزى سبب تفوق النباتات المزروعة في األوعية الكبيرة الحجم إلى أن هذه األوعية توفر حيز أكبر  ويمكن       

لنمو الجذور مما يزيد من قدرة الوعاء على االحتفاظ بالرطوبة وهذا ينعكس ايجابيا
⸗

على امتصاص العناصر الرذائية 

وحسن  9119وآخرون،  Peterson (لنمو والحاصلوالماء وتكوين الهرمونات والتي بدورها تؤدي إلى تفوقها في ا

،9155  .) 

أما بالنسبة لتفوق الوسط الثالث فيعزى ذلك إلى أن هذا الوسط يكون جيد التهوية والبزل ويحتف  بالرطوبة        

ومقدرته والعناصر المعدنية بسبب احتوائه على نسبة من البتموس والرمل المزيجي إذ يمتاز البتموس بننه قليل التحلل 

% من 15% من حجمه ونسبة الفراغات به نحو 10الكبيرة على االحتفاظ بالرطوبة ويحتف  بالماء بمقدار يعادل 

وذات سعة تبادلية كاتيونية عالية. أما  3.5إلى  pH% رماد وتفاعله حامضي حيث يصل  7-9حجمه ويحتوي على 

ف إلى أوساط النمو لررض تحسين الصرف والتهوية الرمل المزيجي فيعد من أهم المواد غير العضوية التي تضا

وزيادة كثافة الوسط الزراعي ويجب إن يحتوي الرمل المزيجي على نسبة قليله من الطين والررين الن زيادة الطين 

( وأشار خليل  9155وحسن ، 9110والررين في الوسط الزراعي يؤدي إلى سوء التهوية والبزل )المحمدي ،

 % طين. 5.0% غرين و5.1% رمل و10.5لمزيجي يحتوي على ( أن الرمل ا7001)
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( : تأثير حجم الوعاء ومكونات الوسط والتداخل بينهما في بعض الصفات الخضرية والجذرية لنبات 1جدول )

 الطماطة

 

 

 المعامالت

عدد األوراق 

الكلي 

 )ورقة/نبات(

المساحة 

الورقية 

 (2)سم

محتوى االوراق 

لوروفيل من الك

(SPAD) 

 الوزن الجاف للمجموع )غم(

 الجذري الخضري

معدل  

حجم 

 الوعاء

1A 42.30 b 6973.4 b 39.06 c 121.33 c 8.62 c 

2A 43.85 a 7677.2 a 43.50 b 128.11 b 9.35 b 

3A 44.71 a 8100.2 a 47.53 a 135.71 a 10.50 a 

 

االوساط 

 الزراعية

B1 40.11 d 7038.7 d 40.12 b 116.24 d 8.29 c 

B2 43.85 c 7076.2 c 42.88 b 126.51 c 9.54 b 

B3 48.06 a 9075.4 a 50.23 a 140.42 a 10.93 a 

B4 44.55 b 8068.4 b 42.23 b 132.39 b 9.67 b 

B5 43.13 c 7659.3 bc 41.37 b 126.36 c 9.01 bc 

A1 

 

B1 37.67 f 5407.0 h 35.54 i 102.68 e 7.63 g 

B2 40.50 e 6085.5 gh 37.35 ih 122.16 d 8.60 e-g 

B3 47.00 a 8509.5 a-c 46.60 a-c 137.69 ab 10.27 b-d 

B4 44.10 b-d 7650.7 c-e 37.68 ih 125.60 cd 8.59 e-g 

B5 42.23 ed 7214.5 d-g 38.14 i-h 118.50 d 8.03 fg 

A2 

B1 40.30 e 6139.6 f-h 39.64 f-h 119.73 d 8.13 fg 

B2 42.67 cd 7396.8 c-f 43.61 c-f 123.54 d 9.33 c-f 

B3 48.33 a 9225.1 ab 50.39 ab 138.93 ab 10.60 a-c 

B4 44.83 b 8033.6 b-d 42.77 d-g 132.93 bc 9.73 c-f 

B5 43.00 b-d 7590.9 c-e 41.10 e-h 125.43 cd 8.93 e-g 

A3 

B1 42.27 ed 6569.4 e-h 45.19 c-e 126.30 cd 9.10 d-f 

B2 43.70 b-c 7746.3 c-e 47.08 bc 133.83 bc 10.70 ab 

B3 48.83 a  a1.1149  53.69 a 144.65 a 11.94 a 

B4 44.70 bc 8521.1 a-c 46.25 b-d 138.62 ab 10.70 ab 

B5 44.17 b-c 8172.4 b-d 44.86 c-e 135.16 b 10.07 b-d 

ي الحرف نفسه لكل عمود ضمن الجدول ال تختلف عن بعضها معنوياا حساب اختباار دنكان * المعدالت التي تشترك ف

 4.0.متعدد الحدود عند مستوى احتمال 
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 نورات  الوعاء ومكونات الوسط والتداخل بينهما في معدل عدد الثمار العاقدة ألول خمس ( : تأثير حجم2جدول )

 

 

* المعدالت التي تشترك في الحرف نفسه لكل عمود ضمن الجدول ال تختلف عن بعضها معنوياا حساب اختباار دنكان 

 4.0.متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

 

ية الشتالت وزيادة الحاصل المبكر والكلي للطماطة من خالل أنتاج نستنتج من هذه التجربة انه يمكن تحسين نوع

الشتالت في أوعيه كبيرة الحجم مع ضرورة استعمال أوساط مالئمة مكونه من خلط الرمل ألمزيجي مع البتموس 

%. وعلية نوصي باستخدام أوعيه كبير الحجم ووسط زراعي مكون من خلط الرمل ألمزيجي مع 55:95بنسبة 

 % عند إنتاج شتالت الطماطة.55:95بنسبة  البتموس

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعامالت

 عدد الثمار العاقدة في النورة

 الخامس الرابعة الثالثة الثانية األولى

معدل حجم 

 الوعاء

1A 3.00 c 4.84 c 5.44 c 6.03 c 4.88 c 

2A 4.19 b 5.50 b 5.95 b 6.66 b 5.63 b 

3A 4.90 a 6.08 a 6.65 a 7.30  a 5.98 a 

 

االوساط 

 الزراعية

B1 3.31 d 4.86 c 5.36 d 6.00 d 4.36 d 

B2 3.75 c 5.32 b 5.70 c 6.37 c 4.56 cd 

B3 4.64 a 5.94 a 6.63 a 7.36 a 5.36 a 

B4 4.33 ab 5.81 a 6.31 b 6.97 b 5.06 ab 

B5 4.12 b 5.44 b 6.06 c 6.61 c 4.81 bc 

A1 

 

B1 2.42 h 4.25 i 4.42 i 5.08 h 3.58 i 

B2 2.58 h 4.60 hi 5.19 h 5.75 g 3.83 ih 

B3 3.83 ef 5.50 c-f 6.25 c-f 6.83 cd 4.62 c-f 

B4 3.33 gh 5.25 fg 5.75 fg 6.42 d-f 4.28 f-h 

B5 2.83 gh 4.58 hi 5.58 gh 6.08 fg 3.92 i-h 

A2 

B1 3.33 fg 4.92 gh 5.58 gh 6.17 fg 4.50 e-g 

B2 4.00 d-f 5.35 e-g 5.58 gh 6.28 e-g 5.17 b-e 

B3 4.75 a-c 5.92 a-d 6.50 b-d 7.42 ab 5.17 b-e 

B4 4.42 b-e 5.83 b-e 6.25 c-f 7.08 bc 5.17 b-e 

B5 4.45 b-e 5.50 c-f 5.83 e-g 6.33 d-f 4.92 c-f 

A3 

B1 4.17 ef 5.42 d-g 6.08 d-g 6.75 c-e 5.00 c-f 

B2 4.67 a-d 6.00 a-d 6.33 c-e 7.08 bc 5.25 b-d 

B3 5.33 a 6.42 a 7.17 a 7.83 a 6.00 a 

B4 5.25 a 6.33 ab 6.92 ab 7.42 ab 5.75 ab 

B5 5.08 ab 6.25 ab 6.75 a-c 7.42 ab 5.58 a-c 
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 (:تأثير حجم الوعاء ومكونات الوسط والتداخل بينهما في صفات الحاصل ومكوناته لنبات الطماطة3جدول )

 

 

 المعامالت

نسبة المادة الجافة 

 بالثمار )%(

نسبة السكريات 

)%( 

وزن الثمرة 

 )غم(

عدد الثمار 

 للنبات الواحد

الحاصل )كغم/م
2

) 

 الكلي المبكر

معدل 

حجم 

 الوعاء

1A 8.33 a 2.49 b 51.98 c 17.00 a 0.35 c 3.89 c 

2A 8.37 a 2.60 ab 57.18 b 17.20 a 0.59 b 4.33 b 

3A 8.73 a 2.71 a 64.66 a 17.36 a 0.96 a 4.94 a 

 

االوساط 

 الزراعية

B1 7.23 c 2.05 c 45.55 d 16.29 b 0.32 c 3.86 d 

B2 8.50 b 2.67 b 52.81 c 17.14 b 0.48 bc 3.99 d 

B3 9.53 a 3.12 a 67.93 a 19.30 a 0.95 a 5.01 a 

B4 8.44 b 3.04 a 64.33 a 16.64 b 0.80 a 4.68 b 

B5 8.64 b 2.11 c 59.07 b 16.57 b 0.61 b 4.39 c 

A1 

 

B1 6.80 e 1.59 h 38.22 g 15.62 d 0.20 f 3.34 g 

B2 8.51 a-c 2.66 cd 44.98 fg 16.99 b-d 0.32ef 3.55 fg 

b3 9.38 ab 2.95 c 63.56 bc 18.68 a-c 0.54 c-e 4.40 cd 

B4 8.65 a-c 2.52 dc 57.67 cd 16.05 cd 0.41 d-f 4.21 c-e 

B5 8.50 a-c 2.76 dc 52.45 d-f 16.36 b-d 0.31 ef 3.96 d-f 

A2 

B1 7.16 ed 1.70 gh 48.00 ef 16.05 cd 0.22 f 3.70 fg 

B2 8.21 b-d 2.22 ef 51.89 d-f 17.48 b-d 0.40 d-f 3.87 ef 

B3 9.57 a 2.99 c 66.00 a-c 19.24 ab 0.90 b 5.22 a 

B4 8.51 a-c 2.35 d-f 63.33 c 16.97 b-d 0.77 bc 4.63 bc 

B5 8.05 cd 2.66 dc 59.67 cd 17.97 b-d 0.64 b-d 4.25 c-e 

A3 

B1 7.72 ed 2.21 ef 53.44 de 16.33 cd 0.56 b-d 4.53 bc 

B2 8.78 a-c 2.69 dc 58.54 ed 16.48 b-d 0.74 bc 4.45 bc 

B3 9.84 a 4.14 a 74.22 a 19.98 a 1.42 a 5.41 a 

B4 8.80 a-c 2.09 fg 71.99 ab 17.47 a-c 1.21 a 5.21 a 

B5 8.77 a-c 3.42 b 65.11 bc 17.29 a-d 0.87 b 4.98 ab 

* المعدالت التي تشترك في الحرف نفسه لكل عمود ضمن الجدول ال تختلف عن بعضها معنويا حسب اختبار دنكن 
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