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2015-2014 نفذذذت التجربذذة فذذي بحذذد البيذذوت البالسذذتيكية العائذذدة ألحذذد المذزارعين فذذي منط ذذة العمذذاري شذذرق بغذذداد لمموسذذم الزراعذذي
 معاممذة وهذي عبذارة عذن14 لدراسة تأثير مستخمص مخمفات األغنام المتحممة في نمو نباتذات الطماطذة جهجذين وجذدانضم ت ذمنت التجربذة

 بو إ ذافة الذأل%50  و%25 ْمض إمذا رشذاً عمذأل األوراق بتركيذز20ْمض والبذارد ج42مسذتخمص مخمفذات األغنذام بالمذاء الحذار جالفذاترض ج

 دفعاتض وبجريت م ارنتان إحداهما بدون تسميد جرش ماء م طر ف ط عمأل األوراقض واألخرى7  جب يفت عمأل%100 و%50 التربة بتركيز

)RCBDمن تصذميم ال طاعذات الكاممذة المعشذاة ج

 صممت التجربة,ًمعاممة تسميد كيميائي جإ افة التوصية السمادية الأل التربة تم يما

وبذذثالث مكذذرراتم بظاذذرت النتذذائع تفذذوق معذذاممتي التسذذميد الكيميذذائي والمعاممذذة بالمسذذتخمص الحذذار فذذي جمي ذ الصذذفات المدروسذذة عمذذأل

 ب افة لمتربة التي عممت عمي زيادة طول%100 رشاً عمأل األوراق و%50 المستخمص البارد السيما المعاممة بالمستخمص الحار بتركيز
النبات وعدد األوراق والمساحة الورقيذة ومحتذوى األوراق مذن الكموروفيذل والذوزن الجذاف لممجمذوع الخ ذري وتركيذز العناصذر الغذائيذة فذي

 كما تميزت المعاممتان ذاتاما بزيادة معنوية في محتوى األوراق,األوراق من دون فروق معنوية بيناما في جمي مؤشرات النمو المدروسة

Ca وMg  من دون فروق معنوية بيناما وتفوقت المعاممذة بالمسذتخمص الحذار ذاتاذا فذي تركيذز عناصذرK وP وN من العناصر الغذائية
بينما بعطت معاممة الم ارنة بقل ال يم ولجمي المؤشرات المدروسةم
 الطماطةم, االستخالص بالماء الحار والبارد لمخمفات االغنام, مخمفات األغنام:الكممات المفتاحية
*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث الثانيم
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ABSTRACT
An experiment was conducted under greenhouse condition at a farm located in AlImary district east of Baghdad
to study the effect of sheep manure water extract on the growth of tomato plants var. Wijdan during the season
of 2014-2015.The experiment was consisted of 14 treatments which included of sheep manure with hot (42ْC)
and lmbient (20ْC) Water temperature applied either by foliar at 25% and 50% concentration or directly to the
soil at 50% and 100% concentration splited to 7 applications control treatments either distilled water as foliar
and recommended chemical fertilizers (applied to soil). The experiment was designed according to the random
complete block statistical design (RCBD) with three replications Results showed that the chemical treatment and
the treatment of hot water extracted significantly when compared with the cold counterpart especially the
treatment of hot water extract sheep manure sprayed at 50% and soil applied at 100% concentration in plant
height, leaf number, leaf area , plant dry weight and total chlorophyll. In addition, the chemical treatment and
the treatment of hot water foliar applied at 50% and soil applied at 100% concentration significantly increased
concentration of N ,P and K in leaf tissue while hot extract gave the highest Ca and Mg concentration in leaf
tissue.
Key words: Sheep manure, hot and cold water extracted sheep manure, tomato.
*Part of M.Sc. thesis of the second author.
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فيتا ا ااامي  ) Cيالسا ا ااتريك يالماليا ا ااك يفيتامينا ا ااات كظيتا ا ااامي E

الم دمة

يةعا ا ا ااض المركة ا ا ا ااات الظينيليا ا ا ااة يين ا ا ا اايي ةعا ا ا ااض الص ا ا ا ااةاات

أدت زيادة الكثافة السكانية في العالم الى أزديااد الطماع ىماى

المنتجات الزراىياة مماا دفا

كالكاريتي ا ا ا ا يالتيكيةي ا ا ا ) .)18يبمميا ااة المنصا اايع يزيا ااادة

المازارىي الاى زياادة اانتااج ما

الطم ااع ىم ااى انتاج اات ك ااا

خا ااتع اسا ااتعماع ابسا اامدة يالمةيا اادات الكيميا يا ااة ف ا اات ى ا ا
منظمااات النمااي يابصااناا المنساانة يراثياال لسااد ناجااة السااكا

ة ااد ما ا زي ااادة اانت اااج ف ااي ين اادة

المسااانة ياامتمااام ةالز ارىااة المنميااة لكااي م ا ا النظااام م ا

م ا الا ا اال ا أ اسااتعماع ما الماياد يةالااكع ياار ى تنااي

الز ارى ااة يعط ااي انتاج ااا ىاليا اال يفا اادةل انتص اااديةل كةيا ارة ييعط ااي
ناص اتل فااي ظااريا نمااي فااي ياار ميساام ا .ل ا ا ي اادا م ا ا

ثمارما ا ااا طازجا ا ااة  .)4يفا ا ااي الع ا ا اايد ابخي ا ا ارة ازداد اامتما ا ااام

اب نا ااام ةا ااديتل ى ا ا السا ااماد الكيميا ااا ي) فا ااي نما ااي يناصا ااع

فااي العااالم النظاااظ ىمااى الةي ااة يدىاام يجاايد ابنياااال المج ريااة

المواد وطرائق

العناص ار الا ا يااة ةالطةيعااة يالينايااة م ا المسااةةات المر ااية

الم ازارىي فااي منط ااة العماااري الاار ةاااداد لمميساام الز ارىااي

دي اس ااتعماع الما اياد الكيميا ي ااة المص اانعة فك ااا ي ة ااد ما ا

 2015-2014ةز ارى ا ااة داي ا ااات أن ا ااد مجا ا ا الطماط ا ااة ي ا اار

الةنااث ى ا مصااادر ةديمااة تعمااع ىمااى زيااادة اانتاااج يتنسااي

من ا ا ااديدة النم ا ا ااي يج ا ا اادا ) تم ا ا اات ز ارى ا ا ااة ال ا ا اادايات ةت ا ا اااري

نيىيتت ) .)21يتعد ابسمدة الع يية ةديتل جيدال ى ابسمدة

 2014/10/26فااي الةياات الةتسااتيكي ةعااد ت ي تاات م ا ن ارثااة

م ا المنتمااع أ يكااي لاات ةعااض التاايثيرات الساامةية فااي الةي ااة

يصاانة اانسااا ي ساايما ىنااد تسااميد المناصاايع التااي ت ك ااع
ةالمي يع كينت يرتةط ةصنة اانساا

الةنااث الااىا د ارسااة تاااثير المسااتخمص النااار يالةااارد لمخمظااات

نةاتات الطماطة تنت ظريا الةيت الةتستيكي.

يالاجعت ديع ىديادة

نظا ت التجرةااة فااي أنااد الةياايت الةياايت المنميااة العا اادة بنااد

يتنسااي صااظات الترةااة يميازنااة النظااام الةي ااي ياىااادة تااديير

يتسايية يتنعاايم يت ساايم لممساااطع يتاطيتاات ةالنااايمي

الكيميا يااة المصاانعة ا أ ةع ا ا ن ااد أىطااى نتا ج ااق م ارةااةل

لألساامدة الكيميا يااة فااي النمااي يالناصااع يمنتااي ابي ار م ا

ت اامنت

التجرةااة  14معاممااة يتاام أختيااار  6نةاتااات ىالايا يال ما كااع

يناادة تجريةيااة م ا اليس ااط بخاا ال ياسااات يأجااراال التنماايتت

العناص اار الا ا ي ااة يما ا دي ف ااري معنيي ااة ةين ماااا يأىط اات

التزم ااة ىمي ااا يت اام تيزيا ا المع ااامتت الما ا كيرة ن ا اال

ناصا اتل منخظ ا اال ةمنتا ايا ما ا النتا ارات ةص ااظات نيىي ااة جي اادة

نياسال ةاستعماع السماد الكيميا ي  .)1ييعد مستخمص السماد

اام

تصااميم ال طاىااات الكاممااة المعالاااة  RCBDيةااثتث مكااررات
يتم م ارنة المتيساطات نساع أختةاار أناع فار معنايي LSD

الع يي  )Compost Teaاند صاير اساتعماع ابسامدة
الع ا ا اايية كينا ا اات ينتا ا اايي ىما ا ااى ةعا ا ااض العناصا ا اار الا ا يا ا ااة

يىم ااى مس ااتي أنتم اااع  .% 5ين ااد ت اام جما ا المخمظ ااات ي اار

يالكا نا ااات الدني ا ااة المظيا اادة ييعما ااع ىما ااى تنظيا ااز نما ااي النةا ااات

المتنممة ما الن اع النياياني فاي كمياة الز ارىاة -جامعاة ةااداد

 )27م ا ف تل ىا انتاياال مستخمصاات ابسامدة الع ايية

فا ااي أةي ريا ااع ةتا اااري  2014 / 6/1ين ا ااد تا اام نظا اار ن ا اايض

ىمى ةعاض المركةاات الع ايية ال ا ةاة فاي المااال كالساكريات

ةع ا اارض 2م يةط ا اايع 3م يةعما ا ا  1م يما ا ا ثاا اام تاا اام تةطينا ا اات

يالةريتينااات يابنماااض ابمينيااة يابنماااض الع اايية) يالتااي

ةالنااايمي لمنا ا تس اارع الرطية ااة ين ااد ت اام ي ا ا المخمظ ااات في اات

نا ااد تس ا ا م ةصا اايرة مةاال ا ارة أي يا اار مةاال ا ارة فا ااي نما ااي يتطا ااير

يترطية ااا ةمس ااتمرار لك ااع  10-7أي ااام) ين ااد ت اام ت مية ااا لع اادة

النةاتا ااات  .( 3يما ا ا م ا ا ا ا ا ا المستخمص ا ااات ما ااي مستا ا ااخمص

م ا ارات لاا اارض التجا ااانس الرطا اايةي يتا اايفير الت ييا ااة لألس ا اراع

اىطا ا ا اااال نما ا ا ااي يناصا ا ا ااع جيا ا ا ااد لنةاتا ا ا ااات الطماطا ا ا ااة م ارنا ا ا ااة

ةالةتستك الالاظاا  ) 7يفاي ن اياة مادة التنماع يالةالااة ثتثاة

 2ي .)20ييعا اد منص اايع

أال ر أي في  2014/9/1تم أخ ىينة من ا لاارض تنميم اا

الطماطااة  )Lycopersicon esculentum Mill.أن ااد

ييةااي جااديع  1نتااا ح تنميااع المخمظااات نةااع يةعااد ن ايااة ماادة

مخامظات اب ا اانام ال ي أالارت ةعاض الد ارساات الاى تظينات فاي

ةمستخمص ااات المخمظ ااات ابخ اار

ةعممي ا ااات التنماا ااع يتال ا ااجي التظ ا اااىتت يناا ااد تا ا ا ا ا اام تاطيت اا ااا

التنمع.

أةاارز يأكثاار مناصاايع الخ اار الااييىال فااي العااالم ةسااةع نيمتاات

الا ا يااة العاليااة يتعاايد أمميت اات نت اياال ثم ااار ىمااى ىناص اار
ا ي ااة كالةيتاس ااييم يىا اادد ما ا ابنما اااض مث ااع ابسا ااكيرةيك
980
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جدول 1م بعض الصفات الكيميائية لمخمفات األغنام قبل تحمماا وفي نااية مدة التحملم
نوع الوخلفات
هخلفات أغنام
غٍر هتحللة
هخلفات أغنام
هتحللة

N
(غن.كغن
)1-

P
(غن.كغن)1-

K
(غن.كغن)1-

Ca
(غن.كغن)1-

Mg
(غن.كغن)1-

C/N

EC
(dS.m-1)1:5

pH
()1:5

TDS
))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

تايئذذذذذة المسذذذذذتخمص الحذذذذذار لمخمفذذذذذات األغنذذذذذام :ت ا ااتمخص

تايئة المستخمص البارد لمخمفات األغنام

ت ا ااتمخص الطري ا ااة ةي ا ا ا المخمظ ا ااات ف ا ااي يى ا اااال ةتس ا ااتيكي

الا ا ا ااطري ة ةي

يا ااافة الم اااال الي ااا ةنس ااةة 1ا 10كا اام مخمظ ااات ا لت اار م اااال

المخمظات المتنممة ةعد ت يية الماال كما في

طري ااة المسااتخمص الةااارد) فااي يىاااال ةتسااتيكي ةنسااةة 1ا10

ال اارع) ةع ااد ت يي ااة الم اااال لم اادة س اااىة لا اارض ال ااتخمص ما ا

كام مخمظاتا لترماال الرع) متصع ةمصادر ك رةاا ي لمنا اررة

الكم اايري يت اام تثةي اات درج ااة نا ا اررة ىم ااى ْ 20م داخ ااع الارف ااة
المخمظات داخاع كايس نمااش
ةاستخدام أج زة التكييا يتي

لتسااخي الخماايط يمتصااع ةماانظم لمن ا اررة ل ااةط درجااة ن ا اررة
ىماى ْ 42م  2 ±لمادة  24سااىة ما تايفير الظاريا ال يا ياة
ةاسااتخدام الم ااخة ةعاادما يرالاال الم ازيح ةياسااطة نطعااة م ا

مممااع لتس ا يع دخاايع الماااال الي ااا يترطية ااا م ا ت ميااع الم ازيح

 3-2مرات يةمدة  10دناا

ال ماش ييتم جمعت ةمناال ةتستك يى َّد المستخمص النااتح ةينات

فاي كاع مارة خاتع اليايم لاارض

زي ا ااادة التج ا ااانس يالت يي ا ااة ةيس ا ااتعماع م ا ااخة لم ا ا اياال لت ا اايفير

ي تركيز  %100يةعدما يمك أ ي اا لمنةات رالاال ىماى

ياسااتمرارما يةماادة نصااا ساااىة مت طعااة خااتع الياايم ييسااتمر

معامالت التجربة

الظااريا ال يا يااة لألنياااال المج ريااة ال يا يااة لااارض تكاثرمااا

ابي ار أي ا افة لمترةة م ) )13ي 2ض و).)24

م ا المزج يااستختص لسةعة أيام يةعادما ياتم ترالايل المازيح

ةع ااد أتم ااام ىممي ااة تن يرالمستخمص ااات الن ااار يالة ااارد ) ت اام

ةياس ااطة نطع ااة ما ا ال م اااش ييي ا ا ال ارال اال ف ااي ان اااال يى ااد

أجراال المعامتت ةعد 30ييم م الالتع يةي رالة يأخار 15

تركيز ال ارالال  )8 %100ي) )24يةعادما يمكا أ ي ااا

ي اايم .)16ينس ااع مع ااامتت التجرة ااة يالمةين ااة ف ااي ج ااديع 2

لمنةااات رالاال ىمااى ابي ار أيا ااافة الااى الترةااة  )28ةااالتراكيز

يال ي يي ل نيع المعاممة يرمزما.

الم كيرة ن ا.

جدول  2م معامالت التجربةم*
رهس الوعاهلة
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14

نوع الوعاهلة
هعاهلة الوقارنة ( رش بالواء فقط).
هعاهلة التسوٍذ الكٍوٍائً حسب التوصٍة السوادٌة .)2011( AL-Khalil
الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %25رشا ً على األوراق.
الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %50إضافة الى التربة.
الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %25رشا ً على األوراق وبتركٍس %50إضافة الى التربة.
الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %50رشا ً على األوراق.
الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %100إضافة الى التربة.
الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %50رشا ً على األوراق وبتركٍس %100إضافة الى التربة
الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %25رشا ً على األوراق.
الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %50إضافة الى التربة
الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %25رشا ً على األوراق وبتركٍس %50إضافة الى التربة.
الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %50رشا ً على األوراق.
الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %100إضافة الى التربة.
الوعاهلة بالوستخلص الحار وبتركٍس %50رشا ً على األوراق وبتركٍس %100إضافة الى التربة.

كااام  . Nما ا

يند تام ا اافة الساماد الكيمياا ي تم يماال ةعماع الا جاانةي فاي

1-

ي 250كااام  . Pما ا

الماارز يا ااافة السااماد فياات يالتسااميد الكيميااا ي تاام أ ااافتت

1

نس ااع التيص ااية الس اامادية ع  )6 AL-Khalilيم ااي 600

بوالً -:مؤشرات النمو الخ ري
981
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 -1طذذول النبذذات جسذذمم نبذذات1-ض يتاام نياساات ةياسااطة الالاريط

ةالمسااتخمص النااار ةتركيااز  %100ا ااافة لمترةااة  )T13ي
المسااتخمص النااار ةتركيااز  %25رال اال ىمااى ابي ار يةتركيااز

المتري

 -2عدد األوراق جورقةم نبات 1-ض

 %50ا افة الاى الترةاة  )T11يناد أىطات معامماة الم ارناة

 -3المسذذاحة الورقيذذة جدسذذم2م نبذذات1-ض تاام نياااس المسااانة

 T1أنع ال يم ةعد  60ي 90ييمال ما الز ارى ا ااة ةماات 99.88

 -4ت ذذذذذدير تركيذذذذذز الكموروفيذذذذذل جممغذذذذذم م لتذذذذذر1-ض تا اام لا ااك

ىن ااد المعامم ااة ةالمس ااتخمص الن ااار ةتركي ااز  %50رالا اال ىم ااى

ي146.44سم ىمى الترتيع .أ السةع في زيادة طيع النةات

اليرنية ةياسطة ةرنامح  Digimizerةالناسيع.

ابي ار ي %100ا ا ااافة لمترة ااة ن ااد يرجا ا الاااى زياااادة أى ااداد

ةمس ااتختص الكميريفي ااع ما ا يز مع ااي ما ا ابي ار الطري ااة

الكا نات الدني ة المظيدة في الترةة يازدياد نالاط ا  )23يم

 )0.2ا ا ا اام ةيسا ا ا ااتعماع ابسا ا ا اايتي  %80يم ا ا ا ا ثا ا ا اام ن ا ا ا اراالة

ابنياال نادرة ىمى افراز انزيمات ت يم ةتنمياع الماياد الع ايية

امتص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااص ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ايال لمعين ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة النةاتي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة

يم ثم انطت العناصر الا ا ياة من اا ي زياادة جامزيت اا مماا

بجهاز Spectrophotometerيىمى طيلي ميجيي  663ي
 645نااانيميتر ثاام تنييماات الااى ممااام  100.اام

1-

ينتح ى

يز طااري

زيا ااادة ماع ا اادع ن ا اامي النةا ااات  )15أ زيا ااادة ت ا ايافر العناصا اار

.)25

-5الوزن الجاف لممجمذوع الخ ذري جغذمم نبذات1-ض تام نطا

الا ا يااة ي ساايما ىنصااري النتااريجي يالظسااظير الما ي ياادخت
فا ا ا ااي تركي ااع ابنماااض النيييااة  DNAو RNAيالةريتينااات

النةات ا ااات ما ا ا مس ا ااتي س ا ااطل الترة ا ااة يترك ا اات لتج ا ااا ة ا ااالجي

يالمراف ااات اانزيمي ااة يالتا ااي تس ا ا م فا ااي زيا ااادة ان ساااام الختيا ااا

الخااارجي لنااد ثةااات الاايز فااي ن ايااة التجرةااة ينااد تاام ةعاادما

يةنا ااا يتنال اايط الظعالي ااات النيييا ا ا ا ااة لمنة ااات مم ااا يا ا دي ال ااى

نساع يزن ا الجاا.

زي ا ا ااادة النم ا ا ااي الخ ا ا ااري ) )11ف ا ا ا اتل ىا ا ا ا دير ابني ا ا اااال

ثاني ذاً  -:ت ذذدير نسذذبة العناصذذر الغذائيذذة فذذي االوراق ج ض

 .N,P,K,Ca,Mgا نا ا ا اادر النتا ا ا ااريجي
الما ااايكري كا اما ا اادال Micro-Kjeldahl

المج رية في أفراز منظمات النمي م ختع ديرما أي مايطم

ةاسا ا ا ااتخدام ج ا ا ا اااز

ىمي ا ةين ا أنياال منظزة لنمي النةاات  6ي )14ماا يناتح ىنات

يالظسا ااظير ةج ا اااز

زيادة طيع النةات .أي ناد يعايد الساةع ةاي المساتخمص ينايي

المطي ا ا اااا ال ا ا ااي ي  Spectrophotometerيىم ا ا ااى ط ا ا اايع

ىمااى ةعااض خصااا ص الم اياد الع اايية التااي أسااتخمص من ااا

ما اايجي  882نا ااانيميتر يالكالسا ااييم يالمانسا ااييم تا اام تا ا ا ا ديرمما
ةياس ا ااطة ج ا ااازAbsorption

لك زيادة في معدع التمثياع الاا ا ي لمنةاات يما ثام

ي س اايما ةع ااض الجزي ااات الع اايية الص ااايرة الت ااي يمكا ا أ

 Atomicي الةيتاس ا ااييم

ت ا ا ا ثر فا ا ااي ةعا ا ااض خصا ا ااا ص الترةا ا ااة الظيزيا يا ا ااة يالكيميا يا ا ااة

ةاستعماع م ياس الم ع Flame Photometer

يالخصاايةية يال ا ي أكدتاات نتااا ح ا ااافة م ا ا المسااتخمص الااى

النتائع والمناقشة

تذذذأثير إ ذذذافة المسذذذتخمص الحاروالبذذذارد لمخمفذذذات األغنذذذام

الترةاة يرالاال ىمااى النةاات ةال ياااس الااى الارش ف ااط جااديع .)3

 -1طذذول النبذذات جسذذمم نبذذات1-ض ةيناات نتااا ح جااديع  3ىاادم

أط ا ا ا اياع نةاتا ا ا ااات الةصا ا ا ااع ةاسا ا ا ااتعماع مسا ا ا ااتخمص مخمظا ا ا ااات

يما ا النت ااا ح تتظا ا ما ا الخظ اااجي  )2010الت ااي أك اادت زي ااادة

المتحممة في صفات النموالخ ري لمنباتاتم

اب نااام -2عذذدد األوراق ةيناات نتااا ح التنميااع ابنصااا ي فااي

يجيد فرينات معنيية ةي أطياع النةاتات ةعاد مارير  30ييماال

الجديع  4تظي المعاممتي  T14و T2في اىطااال أىماى ىادد

م ن ع الالاتتت ي لاك لكاي الميىاد الا ي ةادأ ةات ال يااس ماي

1-

بي ار النةات ا ةماتا  53.12ي  52.62يرنة .نةات

ةاادال ا ااافة المعااامتت كمااا تةااي نتااا ح الجااديع اتاات تظااي

ىمى

الترتيع يما دي فاري معنيياة ةين ماا ةينماا أىطات المعامماة

المعا ا اااممتي ةالمسا ا ااتخمص النا ا ااار ةتركيا ا ااز  %50رال ا ا اال ىما ا ااى

1-

 T1أنع ىدد لألي ار يال ي ةم  30.87يرنة .نةات .

ابي ار ي %100ا ااافة لمترة ااة  )T14ي التس ااميد الكيمي ااا ي

2

 -3المسذذاحة الورقيذذة ج دسذذم ض تظ اار النتااا ح فااي جااديع 4

 )T2ةعد مرير 60ي 90ييمال في اىطاال أىماى طايع لمنةاات

تظي المعااممتي  T14و T2فاي اىطا اا أىماى مساانة يرنياة

ةما ا 136.77سا اام ي 136.55سا اام لمميى ااد ةعا ااد  60ييم ا اال ي

1-

ةما اات  331.57ي 330.39دسا اام . 2نةا ااات

 181.99سم ي180.33سم لمميىد ةعد  90ييمال يند أختمظتاا

ىما ااى الترتيا ااع

يما دي فااري معنيياة ةين مااا يناد أظ اارت المعاممتاا تظيناال

معنييال ى ةاني المعامتت ابخر يجاالت ةعدما المعاامتت
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معنيي االل ىمااى جمي ا المعااامتت ابخاار ي ساايما المعاممااة T1

م ختع تايفير لاةعض الماا يات ال ا ةاة الميجايدة أصاتل فاي

دساام. 2نةااات .1-كا لك يمكا أ يكااي سااةع زيااادة ىاادد أي ار

يابنما ا اااض ابمينيا ا ااة يةعا ا ااض الظيتامينا ا ااات ال اةما ا ااة لم ا ا ا يةا

النةااات مااي زيااادة تركيااز ىنصاار الةيتاسااييم فااي الكيمةيساات

الميجاايدة فااي السااماد الع اايي الكيمةيساات ابصاامي) .)3

ابص اامي الج ااديع  )1يامكاني ااة الم اااال الن ااار ف ااي اس ااتختص

ا يالا ا ا ا ا ا ا ااير  Deepthiو  )15 Reddyالا ا ا ا ا ا ا ااى أ الا ا ا ا ا ا ا اااي

الكيمةيس اات الص اامع ج ااديع  )1ف ا اتل ىا ا ن اايع الس ااكريات

الت ااي أىط اات أن ااع ال اايم لممس ااانة اليرني ااة ا ةما اات 149.28

الةيتاسااييم كيناات ي ارتةط ةاايي مركااع يمااا لمةيتاسااييم م ا دير

الكيمةيسا ا ا اات يمك ا ا ا ا أ ينتا ا ا اايي ىما ا ا ااى ةعا ا ا ااض خصا ا ا ااا ص

م م في النالاط ابنزيمي يتنظيم امتصااص المااال 17ي )30

الكيمةيسا ا ا اات ابصا ا ا اامي ال ا ا ا ا ي أسا ا ا ااتخمص منا ا ا اات سا ا ا اايما ا

أمااا تظااي معاممااة السااماد الكيميااا ي ف ااي يا اال يجاااال نتيجااة

المستخمص منا مي ةالماال النار يال ي أمتاز ى الماال الةاارد

اسا ااتعماع تيصا ااية مجرةا ااة لمنصا اايع الطماطا ااة تنا اايي ىما ااى

ةسااةع أمكانيااة الماااال النااار فااي اب اةااة يابسااتختص ةالااكع

 T14المس ا ااتخمص الن ا ااار ةتركي ا ااز %50رالا ا اال ىم ا ااى ابي ار

أ مناااك ةعااض الجزي ااات الع اايية الصااايرة التااي يمك ا أ

أف ع ما المااال الةاارد كماا أالاير لاك نظاال .ي ااا الاى لاك

 K,P,Nيةكمياات كافياة لمنمااي .ناد يرجا سااةع تظاي المعاممااة
ي %100ا افة الى الترةة) يمنافست ا لممعاممة  T2التساميد

تمر م ختع التراليل يالتاي ل اا دير م ام فاي تنساي ةعاض

الكيميااا ي ) فااي زيااادة ىاادد ابي ار يالمسااانة اليرنيااة لمنةاتااات

خصا ااا ص الترة ا ااة المختمظ ا ااة  )9يةع ا ااض ابني ا اااال المج ري ا ااة

الى تيثير م ا المستخمص ىمى تنسي النالة التا يية لمنةاات

المظيدة  )10يانتيا ت ىمى ةعض الظيني ت .(29

جدول  3م تأثير مستخمص مخمفات األغنام جالحار والباردض في طول النبات جسمضم
الوعاهالت
 ( T1رش بالواء فقط)
( T2التسوٍذ الكٍوٍائً)
 T3الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %25رشا ً على األوراق
 T4الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %50إضافة الى التربة
 T5الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %25رشا ً على األوراق و بتركٍس%50
إضافة الى التربة
 T6الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %50رشا ً على األوراق
 T7الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %100إضافة الى التربة
 T8الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %50رشا ً على األوراق وبتركٍس%100
إضافة الى التربة
ً
 T9الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %25رشا على األوراق
 T10الوعاهلة بالوستخلص الحاربتركٍس %50إضافة الى التربة
 T11الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %25رشا ً على األوراق وبتركٍس%50
إضافة الى التربة
 T12الوعاهلة بالوستخلص الحاربتركٍس %50رشا ً على األوراق
 T13الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %100إضافة الى التربة
 T14الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %50رشا ً على األوراق وبتركٍس%100
إضافة الى التربة
LSD 5%

طول النبات بعذ
ٌ 30وم
44.0
45.67
45.22
45.66

طول النبات
بعذ ٌ 60وم
99.88
136.55
120.22
119.22

طول النبات
بعذ ٌ 90وم
146.44
180.33
159.33
160.11

39.66

122.88

160.22

46.22
47.55

121.44
118.77

158.89
160.33

42.77

119.22

161.55

43.11
47.11

122.76
122.88

164.44
165.11

47.11

128.11

175.22

46.55
45.55

125.88
128.33

170.22
175.53

45.44

136.77

181.99

N.S

10.96

5.92

تأثير مستخمص مخمفات األغنام جالحار والبذاردض فذي محتذوى

تأثير مستخمص مخمفذات األغنذام جالحذار والبذاردض فذي الذوزن

رطذذذذذذذذ ض :أك ا ا اادت نت ا ا ااا ح الج ا ا ااديع  5تظ ا ا ااي المعامم ا ا ااة T14

الجا ا ا ااديع  5تظا ا ا ااي المعا ا ا ااامتت  T14المسا ا ا ااتخمص النا ا ا ااار

االوراق مذذذذن الكموروفيذذذذل الكمذذذذي جممغذذذذم  100غذذذذم

1-

الجذذذذاف لممجمذذذذوع الخ ذذذذري جغذذذذم م نبذذذذات1-ض :تةا ااي نتا ااا ح

وزن

ةتركيااز %50رال اال ىمااى ابي ار ي %100ا ااافة الااى الترةااة)

المسااتخمص النااار ةتركيااز %50رالاال ىمااى ابي ار ي%100

ي T13المستخمص النار ةتركيز %100ا افة الى الترةاة)

ا ااافة ال ااى الترة ااة) يالمعامم ااة  T2التس ااميد الكيمي ااا ي ) ف ااي
اىطا اااال اىما ااى تركيا ااز م ا ا الكميريفيا ااع الكما ااي ةم ا ا 204.98
1-

ي 203.63مماااام  100.ا اام

وT2

التسااميد الكيميااا ي ) ف ااي اىطاااال أىمااى نيمااة لماايز
1-

ةينما ااا أىطا اات المعامما ااة T1

الجاااا ةم ا  299ي 298ي 297اام م نةااات

أن ا ا ا ا ا ااع ال ا ا ا ا ا اايم ا ةما ا ا ا ا ا اات  151.41مما ا ا ا ا ا اام 100.ا ا ا ا ا اام.1-
983
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ةماا ا ا اات  197.67م  .نةات.1-

ف ااي ن ااي أىط اات المعامم ااة  T1أن ااع نيم ااة لم اايز الجااااا ا

1-

الجدول  4تأثير مستخمص مخمفات األغنام جالحار والباردض في عدد األوراق والمساحة الورقية م نبات
الوعاهالت
 ( T1رش بالواء فقط)
( T2التسوٍذ الكٍوٍائً)
 T3الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %25رشا ً على األوراق
 T4الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %50إضافة الى التربة
 T5الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %25رشا ً على األوراق و
بتركٍس %50إضافة الى التربة
 T6الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %50رشا ً على األوراق
 T7الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %100إضافة الى التربة
 T8الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %50رشا ً على األوراق
وبتركٍس %100إضافة الى التربة
 T9الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %25رشا ً على األوراق
 T10الوعاهلة بالوستخلص الحاربتركٍس %50إضافة الى التربة
 T11الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %25رشا ً على األوراق
وبتركٍس %50إضافة الى التربة
ً
 T12الوعاهلة بالوستخلص الحاربتركٍس %50رشا على األوراق
 T13الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %100إضافة الى التربة
 T14الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %50رشا ً على األوراق
وبتركٍس %100إضافة الى التربة
LSD 5%

عذد االوراق
(ورقة.نبات)1-
31
53
39

الوساحة الورقٍة
(دسن.2نبات)1-
149.5
330.39
258.81
264.71

41

272.72

41
42

268.68
277.44

45

282.33

43
44

279.99
281.31

48

292.63

46
50

288.10
307.37

53

331.57

3.00

7.99

39

الجدول  5م تأثير مستخمص مخمفات األغنام جالحار والباردض في محتوى األوراق من الكموروفيل الكمي والوزن الجاف
لممجموع الخ ريم

الكموروفيل الكمي

الوعاهالت

ممغمم  100غم
 ( T1رش بالواء فقط)
( T2التسوٍذ الكٍوٍائً)
 T3الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %25رشا ً على األوراق
 T4الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %50إضافة الى التربة
 T5الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %25رشا ً على األوراق و
بتركٍس %50إضافة الى التربة

151.41
203.63
159.35
165.26
169.81

 T6الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %50رشا ً على األوراق
 T7الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %100إضافة الى التربة
 T8الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %50رشا ً على األوراق
وبتركٍس %100إضافة الى التربة
 T9الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %25رشا ً على األوراق
 T10الوعاهلة بالوستخلص الحاربتركٍس %50إضافة الى التربة
 T11الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %25رشا ً على األوراق
وبتركٍس %50إضافة الى التربة
 T12الوعاهلة بالوستخلص الحاربتركٍس %50رشا ً على األوراق
 T13الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %100إضافة الى التربة
 T14الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %50رشا ً على األوراق
وبتركٍس %100إضافة الى التربة
LSD 5%

170.62
177.88
189.98
177.33
187.15
185.68
172.64
196.29
204.98

1-

الوزى الجاف
1
غن.نبات-
197.7
296.7
225.0
231.0
248.3
231.0
244.0
258.3
257.0
256.0
275.3
265.0
297.7
299.0
8.09

6.95

نااد يعاايد السااةع فااي زيااادة نسااةة الكميريفيااع لمنةاتااات المعاممااة

ابي ار أي الا ا ااى الترةا ا ااة ف ا ا ااط الا ا ااى كا ا ااي الكيمةيسا ا اات ال ا ا ا ي

ةالمسا ااتخمص النا ااار الم ا اااا الا ااى الترةا ااة م ا ا الا اارش ىما ااى

استخمص منت ينيي نسةة جيدة م النتريجي الكماي الجاديع
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اام .كااام 1-نةااات) مااي

 )1يالنت ااريجي الكم ااي ين اايي جا ازال ما ا اع يمكا ا استختص اات

اام المااد الجيااد يالمثااالي لنةاتااات

ي ساايما ةالماااال النااار يةعااض ابنماااض ابمينيااة التااي يمك ا

الطماط ااة ي س اايما ىن ااد تجايزم ااا نس ااةة  .)12 %2.0الال ااي

استختصا ا ا أي ا اال  )4يالنت ااريجي يا ارتةط ما ا الكميريفي ااع

نظساات ما تراكيااز الظسااظير يالتااي كاناات في ااا ةااي %0.6-0.2
 6-2اام .كااام 1-نةااات) يمااي نسااع نيى اال مااا مرتظعااة يال اايم

لدخيلاات فااي تكاايي مجااامي  porphyrinsابرة ا التااي تكااي

ج ا ا ا ا ا ا ازي ة الكم ا ا ا ا ا ا اايرفيع ) 25ي .)26ين ا ا ا ا ا ااد أك ا ا ا ا ا ااد الع ا ا ا ا ا ااامري

العاليااة تراف اات م ا المعااامتت التااي اسااتعمع فااي أ مة ااا الماااال

م تركيز الكميريفياع فاي أي ار نةاتاات الطماطاة .أماا ةالنساةة

( T14و T8و )T11ينافس ا ا اات معامم ا ا ااة التس ا ا ااميد الكيمي ا ا ااا ي

النااار يأ اايظت الااى الترةااة أي الااى الترةااة يرال اال ىمااى ابي ار

ي خ ااري  )2014أ ا ااافة مس ااتخمص مخمظ ااات اب ن ااام زاد

 )T2يلم تختما ىن اا معنيياال .أماا ةالنساةة لمةيتاساييم ف يمتات

لما اايز الجا اااا لمنةا ااات لممعا ااامتت نظس ا ا ا (T14و T2و

مااي ابخاار كاناات

(T13فيعا اايد الا ااى تا اايثير م ا ا المعا ااامتت يتظين ا ااا فا ااي طا اايع
النةااات جااديع  )3يىاادد ابي ار يمسااانت ا اليرنيااة الجااديع

 )4يالااى زي اادة نسااةة الكميريفيااع فااي ابي ار

اام ال اايم الجياادة لتراكيااز الةيتاسااييم فااي

نةااات الطماطااة ا كاناات فااي الم ااد 24-14 %2.6-1.4

مماا ا اام .كاا ا اام 1-نةا ا ااات) ي سا ا اايما فا ا ااي المعا ا اااممتي  T14وT2

الجااديع  )5مااا

زاد ما ا كظ اااالة ىممي ااة التمثي ااع الكرة اايني يتا اراكم ما اياد مص اانعة

يالمع ااامتت ابخ اار الت ااي أ اايظت لمترة ااة يما ا الم اااال الن ااار

ىديدة يمن اا الكرةيميادرات فاي ابي ار  .يةالاكع ىاام يتةاي لناا

ج ااديع  .)6أ تمي ااز ابس ااتختص ةالم اااال الن ااار م ااي ندرت اات

أ اا ااافة الااى الترةااة ةتركيااز  %100ليناادما أي ساايية م ا

ىم ااى أ اة ااة ياس ااتختص كمي ااة أكة اار ما ا الماا ا يات الميج اايدة

الارش الاايرني يتكارار اا ااافة كاناات منافسااة نيىاال مااا لمعاممااة

أصا اتل ةالكيمةيس اات المس ااتعمع ج ااديع  )1يما ا ث اام تنس ااينت

استعمالت يتةنيت ت نية رخيصة يصدي ة لمةي ة.

الماا ا يات ي س اايما ىن ااد اا ااافة لمترة ااة بمكانيت اات يدير ف ااي

تذأثير مسذذتخمص مخمفذذات األغنذذام جالحذذار والبذذاردض فذذي تركيذذز

تنسي ةعاض الخصاا ص الكيميا ياة يالظيزيا ياة يالنييياة يما

لمنما ااي ةالا ااكع ىا ااام الجا اادايع  )5,4,3يزيا ااادة المما ااتص م ا ا

التسااميد الكيميااا ي مااا يةااي أمميااة ما ا المسااتخمص يامكانيااة

ثا ا ا ا ا اام الخصا ا ا ا ا اايةية لمترةا ا ا ا ا ااة .أالا ا ا ا ا ااارت  )3) AL-Fertosyو

عناصر  Nو Pو Kفي األوراقم

 Ghobrialي خااري

تالااير النتااا ح المعري ااة فااي جااديع  6الااى تظااي المعااامتت

 (19الااى امكانيااة ابسااتختص ةالماااال

ف ااي أ اة ااة ةعا ااض ابنم اااض يالتا ااي ل اااا دير م اام فاااي زياااادة

T14و T2و T8فاااي تراكي ااز النتا ااريجي يالت ااي كانا اات  2.2ي

الممتص م الما يات ي سيما النتريجي .

 2.1ي %2.1ةالترتيا ااع يةا اادي فرينا ااات معنييا ااة ةيا اان م .يأ

تراكيا ااز النتا ااريجي التا ااي كانا اات ةا ااي 22-16 %2.2-1.6
جدول 6م تأثير مستخمص مخمفات األغنام جالحار والباردض في تركيزالعناصر الغذائية  N,P,Kفي االوراقم
المعامالت
 T1ج رش بالماء ف طض
 T2جالتسميد الكيميائيض
رشاً على األوراق
 T3الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس%25
 T4الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %50إضافة الى التربة
 T5الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %25رشاً على األوراق و
بتركٍس %50إضافة الى التربة
 T6الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %50رشاً على األوراق
 T7الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %100إضافة الى التربة
 T8الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %50رشاً على األوراق
وبتركٍس %100إضافة الى التربة
 T9الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %25رشاً على األوراق
 T10الوعاهلة بالوستخلص الحاربتركٍس %50إضافة الى التربة
 T11الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %25رشاً على األوراق
وبتركٍس %50إضافة الى التربة
 T12الوعاهلة بالوستخلص الحاربتركٍس %50رشاً على األوراق
 T13الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %100إضافة الى التربة
 T14الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %50رشاً على األوراق
وبتركٍس %100إضافة الى التربة
LSD 5%
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البوتاسيومج
1.44

النتروجين ج ض
1.61

الفسفورج ض
0.22

2.12

0.55

2.63

1.73
1.89
1.90

0.28
0.36
0.40

1.60
1.85
2.33

1.79
1.83
2.08

0.35
0.37
0.49

2.08
2.07
2.33

1.72
1.91
1.95

0.36
0.39
0.46

2.20
2.27
2.21

1.84
1.95
2.16

0.38
0.53
0.50

2.09
2.12
2.36

0.24

0.11

0.33

ض
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أ تاااثير المسااخمص النااار يالم اااا الااى الترةااة فااي تركيااز

 % 2.34ىمى الترتيع يم دي فري معنيية ةين ما ةينما

 K,P,Nيمك ا ا ا يعا اايد الا ااى دير فا ااي زيا ااادة أىا ااداد ينالا اااط

أىطت المعاممة  T1أنع ال يم ا ةمات  % 1.55يك لك

ابنياال م تايثير

ةينت النتا ح في الجديع نظست تظي المعاممتي  T14يT12

فا ااي خصا اايةة الترةا ااة ىما ااى يجا اات الخصا اايص ) .)11ي نا ااظ

ف ا ااي زيادة تركيز المانسييم ا ةم كتمما  % 0.70ةينما

ابنياال المج رية المظيدة في الترةة يما ل
 Hargreavesي خا ااري

أىطت المعاممة  T1أنع تركيز لممانسييم ةم

 )22ازدي ا اااد نس ا ااةة الةيتاس ا ااييم ف ا ااي

أي ار نةاتات التيت ( ) Morus nigraالمعاممة ةالمستخمص

أ

الع يي ال ي يتكاي ما خمايط ما مخمظاات ابة اار ياب ناام

تظي

% 0.47

المعاممة ةالمستخمص النار ةالنسةة لعنصري

الكالسييم يالمانسييم يمك

أ

يعز

الى كي

المخمظات

يةالا ااكع تظا ااي ىما ااى السا ااماد الع ا اايي ال ا ا ي أسا ااتخمص منا اات

الكيمةيست) ابصمي ال ي أستخمص منت ينيي تراكيز

كم ا ااافة لمترةا ااة ةسا ااةع أمكانيا ااة المسا ااتخمص ةالما اااال ي سا اايما

ثم تميز

ىالية م

ةالماااال النااار فااي أسااتختص الةيتاسااييم ةالااكع خاااص لكيناات

مي

العنصري

جديع )1يم

مستخمصي ما نتى ىمى معاممة التسميد الكيميا ي ال ي

ير مرتةط في أي مركع داخع المخمظات كما أالير الاى لاك

أنتيت ىمى  K,P,Nف ط .يت كد نتا ح جديع  7نتا ح جديع

نظال.

 6في تجرةة الالتع ات العتنة ةتركيز م ي العنصري في
الالتتت أصتل  .م ا ف تل ى

تأثير مستخمص مخمفات األغنذام جالحذار والبذاردض فذي تركيذز

عناصر الكالسيوم والمغنسيوم في األوراقم

أكدت النتا ح المعري ة في جديع  7تظي

T14و T10في رف تركيز الكالسييم

دير المستخمص ي سيما

ةالماال النار في أنتيا ت ىمى ابنياال المظيدة يتنسينت لةعض

خصا ص الترةة التي أالير الي ا نظال.

المعاممتي

ا ةماتا  % 2.47ي

جدول7م تأثير مستخمص مخمفات األغنام جالحار والباردض في تركيز عناصر  Ca , Mgفي االوراقم
المعامالت

الكالسيوم ج ض

المغنسيوم ج ض

 T1ج رش بالماء ف طض

1.55

0.47

2.04
1.82
1.92

0.55
0.61
0.58

2.10

0.62

2.11
2.27

0.52
0.59

2.29

0.65

2.23
2.34

0.59
0.66

2.22

0.63

2.15
2.27

0.70
0.66

2.47

0.70

0.32

0.13

 T2جالتسميد الكيميائيض
 T3الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %25رشا ً على األوراق
 T4الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %50إضافة الى التربة
 T5الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %25رشا ً على األوراق و
بتركٍس %50إضافة الى التربة
 T6الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %50رشا ً على األوراق
 T7الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %100إضافة الى التربة
 T8الوعاهلة بالوستخلص البارد بتركٍس %50رشا ً على األوراق
وبتركٍس %100إضافة الى التربة
ً
 T9الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %25رشا على األوراق
 T10الوعاهلة بالوستخلص الحاربتركٍس %50إضافة الى التربة
 T11الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %25رشا ً على األوراق
وبتركٍس %50إضافة الى التربة
 T12الوعاهلة بالوستخلص الحاربتركٍس %50رشا ً على األوراق
 T13الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %100إضافة الى التربة
 T14الوعاهلة بالوستخلص الحار بتركٍس %50رشا ً على األوراق
وبتركٍس %100إضافة الى التربة
LSD 5%

.Shaker. 2014 .Effect of spraying some
manures extract in growth and yield of
tomato.The Iraqi Journal Agricultural Science
.45 (6): 615-627.
3.AL- Fertosy, B. A. J. 2003. Effect of Water
Soluble Extract From Some Organic Manure
In Wheat Growth Tritcum Aestivuim L. M.Sc.
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