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 لدراسذذة تذذأثير مسذذتخمص مخمفذذات2015-2014 نفذذت التجربذذة فذذي ظمذذة مذن السذذاران فذذي احذذد المشذذاتل الحكوميذة التابعذذة ألمانذذة بغذذداد لمموسذذم الزراعذي

 معذذامالت و وهذذي عبذذارة عذذن مسذذتخمص مخمفذذات األغنذذام الحذذار الفذذاتر6 األغنذذام المتحممذذة فذذي نمذذو شذذتالت الطماطذذة هجذذين وجذذدان تضذذمنت التجربذذة
 من التركيز األصمي إما رشاً عمى األوراق او إضافة الى وسذط النمذو عمى ثذالث دفعذات ومعاممذة ماارنذة%50 م المضاف بتركيز520 م والبارد542

) }اضيفت الذى التربذة وسذط النمذو بطرياذة التماذيم{و صذممت التجربذة ضذمن تصذميم الاطاعذات الكاممذةNPK) رش بالماء فاط ومعاممة تسميد كيميائي
 اظهذذرت النتذذائو تفذذذوق معاممذذة التسذذذميد.%5  وعهىىى مسذذتوا احتمذذذالLSD ) وبذذثالث مكذذذررات وقورنذذت المتوسذذطات حسذذذ اختبذذارRCBD المعشذذاة
الكيميائي في مؤشرات عدد األوراق وطول النبات والوزن الجاف لممجموع الخضري وطذول المجمذوع الجذذري والذوزن الجذاف لممجمذوع الجذذري والتذي اعطذت
بالتتذذاب و وقذد تمتهذذا معذذامالت المسذذتخمص

1-

 غم نبذذات0.192و

1-

 سذم نبات26.08و

1-

 غم نبذذات0.711و

1-

 سذذم نبات23.83و

1-

 ورقذة نبات6.33

 فاذد تفوقذذذذذذذذذت مذذذذذعامالتCa وMg  فذي األوراقو امذا بالنسذبة نعنصىزيK وP وN الحارو كما تفوقت معاممة التسميد الكيميائي في زيادة تركيز العناصذر
المسذذتخمص الحذذذذذذذار ومعاممذذة التسذذميد الكيميذذائي مذذن دون فذذذذذذذروق بينهمذذاو وبالنسذذبة لمعذذامالت المسذذتخمص البذذارد فاذذد اعطذذت نتذذائو اقذذل مذذن معذذامالت

التسذذميد الكيميذذائي فذذي جمي ذ المؤش ذرات واقذذل مذذن معذذامالت المسذذتخمص الحذذار فذذي بعذذض المؤش ذرات بينمذذا اعطذذت معاممذذة الماارنذذة اقذذل الاذذيم ولجمي ذ
المؤشرات المدروسة

 مخمفات الحيوانيةو المستخمص الحار والباردو الطماطة:الكممات المفتاحية
*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث الثاني
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ABSTRACT
The experiment was conducted under shading (with the aid of Saran) condition on a nursery managed by the
Baghdad Mayoralty during the season of 2014-2015 to study the effect of composed sheep manure extract on the
growth and leaf nutrients content of tomato seedlings var. Wijdan. The experiment was composed of 6
treatments included the extract of sheep manure by hot (425C)and lmbient(205C) temperature water .The extract
was diluted to the half by water and foliar applied to seedlings (multible application) or to the soil . Treatments
also included the application of NPK chemical fertilizers as recommended and a control treatment through
applying distilled water as foliar .The experiment was designed according to the randomized complete block
design (RCBD) with three replications and means were compared using least significant differences (LSD) test at
5% level of significance. The results showed recommended chemical fertilization gave the most significant
increase in terms of number of leaves, plant height, shoot dry weight, root length, and root dry weight, which
were, 6.33 leaf.plant-1, 23.83 cm.plant-1, 0.711 g.plant-1, 26.08 cm.plant-1, and 0.192 g.plant-1 respectively .The
treatments of hot water extracted sheep manure compost show significant effect compared to control treatment.
In addition, chemical treatment significantly increased N, P, and K concentration in leaf tissue. Mg and Ca
concentration were higher in hot extract treatment and chemical treatment with no differences between them .
treatments of lmbient extract gave a results less than chemical treatment in all indicates and less than
treatments of hot extract in some indicates , while the control treatment gave a less results in this study.
Key words: Animal manure, hot and cold extracted, tomato.
*Part of M.Sc. thesis of the second author.
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الماء (كالسكريات والبروتينات واألحماض األمينية واألحماض

المادمة

العضوية) والتي قد تسيم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في

يعد محصول الطماطة ( Lycopersicon esculentum

نمو وتطور النباتات ( .( 3ومن ىـ ـ ـ ــذه المستخمصات ىو

 )Mill.أحد أبرز وأكثر محاصيل الخضر شيوعاً في العالم

بسبب قيمتو الغذائية العالية ,وتعود أىميتو الحتواء ثماره عمى

مستـخمص مخـمفات األغـ ــنام الذي أشارت بعض الدراسات الى

عناصر غذائية كالبوتاسيوم وعدد من األحماض مثل

تفوقو في إعطاء نمو وحاصل جيد لنباتات الطماطة مقارنة

بمستخمصات المخمفات األخرى ( 2و.)12لذا ييدف ىذا

األسكوربيك (فيتامين )Cوالستريك والماليك وفيتامينات

البحث الى :دراسة تاثير المستخمص الحار والبارد لمخمفات

كفيتامين  Eوبعض المركبات الفينولية ويحوي بعض

األغنام ( بديالً عن السماد الكيميائي) في نمو شتالت

الصبغات كالكاروتيـ ــن والاليكوبي ـن ) .)11وألىمية المحصول

وزيادة الطمب عمى إنتاجو كان البد من زيادة اإلنتاج في

الطماطة ومحتواىا من العناصر الغذائية.

وحدة المساحة واإلىتمام بالزراعة المحمية  ,لكون ىذا النظام

المواد وطرائق العمل

نفذت التجربة في ظمة من الساران في أحد المشاتل الحكومية

من الزراعة يعطي إنتاجا عالياً وفائدةً اقتصاديةً كبيرة ويعطي
حاصالً في ظروف نمو في غير موسميا .وقد أدى زيادة

التابعة ألمانة بغداد لمموسم الزراعي  2015-2014بزراعة

السكان في العالم الى أزدياد الطمب عمى المنتجات الزراعية

مما دفع

بذور أحد ىجن الطماطة غير محدودة النمو (وجدان) ,تمت

المزارعين الى زيادة اإلنتاج من خالل إستعمال

زراعة البذور بتاريخ  2014/9/1في أوعية بالستيكية سعة

األسمدة والمبيدات الكيميائية فضال عن منظمات النمو

 500سم حاوية عمى وسط زراعي مكون من البتموس

واألصناف المحسنة وراثياً لسد حاجة السكان من الغذاء ,إال

والزميج بنسبـ ــة  ,1:1تضمنت التجربة  18وحدة تجريبية ,وتم

3

أختيار  5شتالت عشوائياً ألخذ القياسات وأجراء التحميالت

أن إستعمال ىذه المواد وبشكل غير مدروس من المحتمل أن

يكون لو بعض التأثيرات السمبية في البيئة وصحة اإلنسان
والسيما عند تسميد المحاصيل التي تؤكل ثمارىا طازجة (.)4

الالزمة عمييا وتم توزيع المعامالت المذكورة الحقاً ضمن

تصميم القطاعات الكاممة المعشاة  RCBDوبثالث مكررات

وفي العقود األخيرة إزداد اإلىتمام بالموضوع كونو يرتبط

وتم مقارنة المتوسطات حسب أختبار أقل فرق معنوي LSD

البيئة ودعم وجود األحياء المجيرية وتحسين صفات التربة.

تهيئة مخمفات األغنام المتحممة :تم جمع المخمفات من

وعمى مستوى أحتمال .% 5

بصحة اإلنسان ,وشجعت دول عديدة في العالم الحفاظ عمى

وموازنة النظام البيئي واعادة تدوير العناصر الغذائية بالطبيعة

الحقل الحيواني في كمية الزراعة-جامعة بغداد في أبوغريب

والوقاية من المسببات المرضية دون إستعمال المواد الكيميائية

بتاريخ  2014/6/1وتم حفر حوض بعرض  2م وبطول  3م

المصنعة ,فكان والبد من البحث عن مصادر بديمة تعمل

وبعمق  1م وتم تبطينو بالنايمون لمنع تسرب الرطوبة وتم

عمى زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيتو ) .)13وتعد األسمدة

وضع المخمفات فيو وترطيبيا باستمرار (لكل  10-7أيام) وتم

العضوية بديالً جيداً عن األسمدة الكيميائية المصنعة ,إذ أن

تقميبيا عدة مرات لغرض التجانس الرطوبي وتوفير التيوية

والحاصل ومحتوى األوراق من العناصر الغذائية ومن دون

بالبالستك الشفاف( ,)7وفي نياية فترة التحمل اي في

لألسراع بعمميات التحمل وتشجيع التفاعالت وت ـ ـ ــم تغطيتيا

بعضيا قد أعطى نتائجاَ مقاربةً لألسمدة الكيميائية في النمو
فروق معنوية بينيما وأعطت حاصالً منخفضاً بمحتواه من

 2014/9/1تم أخذ عينة منيا لغرض تحميميا ,ويبين جدول

النترات بصفات نوعية جيدة قياساً باستعمال السماد الكيميائي

 1نتائج تحميل المخمفات المتحممة .تتمخص الطريقة بوضع

المخمفات في وعاء بالستيكي واضافة الماء الييا بنسبة

( .)1ويعد مستخمص السماد العضوي ()Compost Tea

( 10:1كغم مخمفات  :لتر ماء شرب) بعد تيوية الماء لمدة

إحدى صور استعمال األسمدة العضوية كونو يحتوي عمى

بعض العناصر الغذائية والكائنات الدقيقة المفيدة ويعمل عمى

ساعة لغرض التخمص من الكمورين ,وتم تثبيت درجة ح اررة

األسمدة العضوية عمى بعض المركبات العضوية الذائبة في

عمى ْ 20م داخل الغرفة باستخدام أجيزة التكييف وتوضع
المخمفات داخل كيس قماش مممل لتسييل دخول الماء الييا

تحفيز نمو النبات ( ,)18ىذا فضالً عن احتواء مستخمصات
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وبعدىا يتم ترشيح المزيج بواسطة قطعة من القماش ويوضع

وترطيبيا مع تقميب المزيج  3-2مرات وبمدة  10دقائق في

وع ِّد تركيز الراشح  )8( %100و))14
الراشح في إناءُ ,
وبعدىا يمكن أن يضاف لمنبات رشاً عمى األوراق أواضافة

كل مرة خالل اليوم لغرض زيادة التجانس والتيوية بأستعمال
مضخة لميواء لتوفير الظروف اليوائية لألحياء المجيرية

الى التربة ( )19بالتراكيز المذكورة الحقا.

اليوائية لغرض تكاثرىا واستمرارىا وبمدة نصف ساعة متقطعة
خالل اليوم ويستمر ىذا المزج واإلستخالص لسبعة أيام

جدول  1بعض الصفات الكيميائية لمخمفات األغنام قبل تحممها وفي نهاية مدة التحمل تهيئة المستخمص البارد لمخمفات
األغنام
نوع انًخهفات
يخهفات أغناو غيز
يتحههة
يخهفات أغناو
يتحههة

TDS(1:
5%

N
(غى.كغى )

P
(غى.كغى )

K
(غى.كغى )

Ca
(غى.كغى )

Mg
(غى.كغى )

C/N

EC(1:5
dS.m-1

pH
()1:5

17.5

1.74

2.56

0.55

1.0

26.18

21.8

7.85

3.24

21.0

1.68

2.13

0.60

1.2

18.13

7.6

7.25

2.27

1-

1-

1-

1-

1-

ذو تركيز  ,%100وبعدىا يمكن أن يضاف لمنبات رشاً عمى

تهيئة المستخمص الحار لمخمفات األغنام :تتمخص

األوراق أو إضافة لمتربة ) )9و( 2و).)14

الـ ـ ـ ــطريقة بوضع المخمفات المتحممة بعد تيوية الماء ( كما في

طريقة المستخمص البارد) في وعاء بالستيكي بنسبة 10:1

معامالت التجربة :تم أستخدام نصف التوصية السمادية في

(كغم مخمفات :لترماء شرب) متصل بمصدر كيربائي لمح اررة
لتسخين الخميط ومتصل بمنظم لمح اررة لضبط درجة ح اررة

التسميد الكيميائي في ىذه التجربة لكونيا شتالت ,وتم أجراء

المعامالت بعد  15يوم من زراعة البذور أي بعد ظيور3

عمى ْ 42م  2 ±لمدة  24ساعة مع توفير الظروف اليوائية
باستخدام المضخة  ,بعدىا يرشح المزيج بواسطة قطعة من

أوراق حقيقية وبين رشة وأخرى  15يوم ( ,)10وحسب
معامالت التجربة والمبينة في جدول  2والذي يوضح نوع

وع َّد المستخمص الناتج بأنو
القماش ويتم جمعو بإناء بالستكُ ,
جدول  . 2معامالت تجربة الشتل

المعاممة ورمزىا.

ريش انًعايهة
T1
T2
T3
T4
T5
T6

نوع انًعايهة
يعايهة يقارنة (رش بًاء انشزب)
رش انًستخهص انبارد نهًخهفات انًتحههة بتزكيش %50عه األوراق حت انبهم انتاو
إضافة انًستخهص انبارد نهًخهفات انًتحههة بتزكيش %50إن وسظ اننًو
رش انًستخهص انحار نهًخهفات انًتحههة بتزكيش %50عه األوراق حت انبهم انتاو
إضافة انًستخهص انحار نهًخهفات انًتحههة بتزكيش %50إن وسظ اننًو
انتسًيذ انكيًيائي بنصف انتوصية انسًادية نهخهيم* 2011 ,

*بالنسبة لمعاممة التسميد الكيميائي كانت بنصف التوصية السمادية لذمخميل  5لكونها شتالت والتوصية السمادية.
ىي 600 -:كغم  . Nه

كغم  .Kه.1-

1-

1-

و 250كغم  . Pه

لممجموع الخضري وطول المجموع الجذري والوزن الجاف

و200

1-

لممجموع الجذري إذ بمغ  23.83سم .نبات

و6.33

و 0.711غم و  26.08سم و 0.192غم عمى الترتيب,

النتائو والمناقشة

وتمييا المعاممة بالمستخمص الحار لممخمفات المتحممة إضافة

تأثير إضافة المستخمص الحار والبارد لمخمفات األغنام

الى وسط النمو( )T5والمعاممة بالمستخمص الحار رشاً عمى

المتحممة في مؤشرات النمو الخضري والجذري لمشتالت

األوراق ( .)T4قد يرجع السبب في تفوق معاممة التسميد

يبين الجدول  3تفوق معاممة التسميد الكيميائي ( )T6عمى

الكيميائي الى توفر العناصر الغذائية في وسط النمو بشكل

باقي المعامالت في أعطاء أعمى النتائج لمنمو الخضري

جاىز لألمتصاص من جذور النبات ومن ثم زيادة نمو

والجذري من طول النبات وعدد األوراق والوزن الجاف
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النباتات وتطورىا )  .)16وقد تفوقت المعاممتان  T5وT4

العناصر المغذية والسيما البوتاسيوم غير المرتبط في أنسجة

عمى معاممة المقارنة وأعطت نتائج أفضل من معامالت

النبات وصور العناصر األخرى الموجودة بشكل معقدات

المستخمص بالماء البارد في بعض المؤشرات  ,وقد يرجع

بسيطة في داخل أنسجة النبات وصور العناصر األخرى

التأثير المعنوي لممستخمص بالماء الحار الى إحتمالية زيادة

الموجودة .بشكل معقدات بسيطة في داخل األنسجة النباتية

نسبة العناصر الغذائية الذائبة والمواد األخرى غير الدبالية

فضالً عن السكريات والمركبات غير الدبالية وعمى الرغم من

وبعض المواد الدبالية التي يمكن لمماء الحار من إستخالصيا

عدم وجود دراسات محمية وحتى عالمية حول األستخالص

بدرجة أفضل من الماء الباردىذا فضالً عن إمكانية زيادة

بالماء الحار اال أن األستجابة لممستخمصات المائية بشكل
عام (عمى األغمب ماء بارد) ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانت جيـ ـ ــدة بالنسبة

نشاط األحياء المجيرية المحبة لمح اررة المعتدلة ومن ثم زيادة
جاىزية بعض العناصر الغذائية من خالل ذلك .وقد يعود

لمحصول الطماطة ,إذ توصل العامري وآخرون ) )2إلى

( .)17إن لمماء الحار دور ميم في زيادة إستخالص

مخمفات األغنام.

زيادة النمو الخضري لنباتات الطماطة باستعمال مستخمص

السبب إلى زيادة إستخالص بعض منظمات النمو كالجبرلين

جدول 3تأثير مستخمص مخمفات األغنام المتحممة الحار والبارد في مؤشرات المجموع الخضري والجذري لمشتالت
طول انًجًوع
انجذري ( سى)

انوسٌ انجاف
نهًجًوع انجذري
(غى)
0.062

انًعايهة

طول اننبات
( سى)

عذداالوراق.
1نبات

T1
يعايهة يقارنة
(رش بانًاء فقظ)
( T2انًتحهم انبارد
بتزكيش 50%رشا ً عه
األوراق)
( T3انًتحهم انبارد بتزكيش
50%إضافة إن وسظ اننًو)
(T4انًتحهم انحار بتزكيش
 50%رشا ً عه األوراق)
(T5انًتحهم انحار بتزكيش
 50%إضافة إن وسظ
اننًو)
( T6انتسًيذ انكيًيائي)

15.33

4.41

انوسٌ انجاف
نهًجًوع
انخضزي (غى)
0.398

14.50

16.33

4.66

0.485

18.25

0.119

18.42

4.91

0.532

20.40

0.129

18.92

5.16

0.577

20.50

0.117

19.75

4.50

0.587

22.12

0.132

23.83

6.33

0.711

26.08

0.192

LSD 5%

1.494

0.89

0.057

1.183

0.016

تأثير مستخمص مخمفات األغنام الحار والبارد المتحممة

نفسيا التي ذكرت آنفاً في صفات النمو الخضري والسيما

األوراق :يالحظ من نتائج الجدول  4تفوق المعاممة  T6في

الموجودة بالمستخمص ونتيجة لذلك يزداد نمو النباتات

توافر المغذيات بشكل أفضل وزيادة النشاط لألحياء المفيدة

في تركيز العناصر الغذائية  Nو Pو Kو Caو Mgفي

وتطورىا ونشاطيا وكما تزداد كفائتيا في إمتصاص وزيادة

أعطائيا أعمى تركيز لمنتروجين والفسفور والبوتاسيوم في

نسبة العناصر فيـيا ( .)15وأكدت الخفاجي ( )6والعامري

األوراق قياساً بالمعامالت األخرى إذ بمغت 2.54

وآخرون ( )2زيادة تركيز العناصر الغذائية باستعمال

%و %0.58و  % 3.58عمى الترتيب ,كما تفوقت

مستخمص مخمفات االغنام واضافتو الى نباتات البصل

المعاممتان T4و T5على معاممة المقارنة وأعطتا نتائج أفضل

والطماطة .من تجربة الشتل يتضح أن لمتسميد الكيميائي

من معامالت المستخمص البارد في بعض المؤشرات ولم

(بنصف التوصية) دو اًر ميماً في زيادة نمو الشـتالت

تختمف المعامالت بالمستخمص الحار عن معاممة التسميد

ومحتـ ـ ـ ـواىا من العناصر المغذية وذلك لما يحتويو ىذا السماد

الكيميائي في تركيز المغنسيوم والكالسيوم .ق ـ ـ ــد تكون

المضاف من  K,P,Nبكميات كافية لمنمو ( . )5أما بالنسبة

األسبــاب في تفوق مع ـ ـ ــاممة التسمي ـ ـ ــد الكيميائي ىي األسباب
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المغذية ومنظمات النمو وبعض األحماض األمينية التي

فإن

المتحممة

األغنام

لمخمفات

األستخالص

لطريقة

أستطاع المستخمص الحار استخالصيا وطريقة اإلضافة التي

األستخالص بالماء الحار حقق نتائج منافسة لمتسميد

.كررت ثالث مرات (رشاً عمى األوراق) أو إضافة الى التربة

الكيميائي مع أنيا أقل منو نتيجة توافر بعض العناصر

 فيN ,P ,K ,Mg ,Ca  تأثير مستخمص مخمفات األغنام الحار والبارد المتحممة في تركيز العناصر الغذائية4 الجدول
اوراق شتالت الطماطة

Ca%

Mg%

K%

P%

N%

1.53

0.60

2.43

0.33

1.75

1.71

0.82

2.91

0.47

2.07

1.67

0.76

2.74

0.49

2.07

1.66

0.82

2.80

0.50

2.22

1.93

0.69

2.78

0.46

2.06

1.75

0.77

3.58

0.58

2.54

0.26
0.10
0.39
0.07
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