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تأثير رش الشرش والعناصر الغذائية في نمو وحاصل الطماطة
Lycopersicon esculentum Mill
صنف ( نو ار ) المزروعة في البيوت البال ستيكية
رضا مصطفى العبيدي  -بيان حمزة مجيد  -محمد مصطفى عالوي
قسم البستنة  /كمية الزراعة  /أبو غريب  -جامعة بغداد
الخالصة
نفذت ا لتجربة في وحدة البيوت البال ستيكية في كمية الزراعة  /أبو غريب
لدراسة تأثير رش الشرش والعناصر الغذائية في نمو وحاصل صنف الطماطة ( نو ار
) خالل موسم الزراعة 2008 - 2007النتأئج أوضحت أن رش الشرش تركيز
 % 100مضا فا لو العناصر الغذائية وفي مرحمة العقد ( رشتان ) كانت متفوقة في
الصفا ت الخضرية ومنيا أرتفاع النبا ت  198.00سم وعدد األوراق 30 . 67
ورقة  /نبا ت والمسا حة الورقية

 514.53سم  2وقياس المحتوى النسبي

لمكموروفيل في األوراق  Spad 56 . 73والوزن الجا ف لممجموع الخضري . 25
 111غم  /نبا ت أضافة الى وزن الثمرة

132 .77غم /ثمرة وحا صل النبا ت

الواحد 6 . 82كغم  /نبا ت والحا صل الكمي  4. 27طن /بيت .
المقدمة
تعد الطماطة esculentum Mill .

 Lycopersiconمن محاصيل

الخضر الرئيسة التي اليمكن األستغناء عنيا في أي موسم من السنة وىي من
نباتات الموسم الدأفى ضمن العائمة الناذنجانية ونتيجة ألستخداماتيا المتعددة من
الضروري البحث في عوامل تؤدي الى زيادة أنتاجيا ولما كان التسميد األرضي قد
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يؤدي الى ترسيب وغسل وتثبيت قسما من العناصر الغذائية المضا فة الى التربة (
 . ) 1وبما أن بعض أصناف الطماطة محدودة النمو فضال عن األصناف
المزروعة تح ــت الظروف المحمية والتي تستيمك كميات كبيرة من السما د كونيا
غير محدودة النمو بسبب طول موسم نموىا ولذ ا يتطمب األمر توفير العناصر
الغذائية طيمة فترة نموىا من خالل ذلك يتضح أىمية أضافة األسمدة الكيمياوية
وعمى دفعات خالل موسم نمو المحصول (  ) 12وعمى الرغم من أىمية العناصر
الغذائية في نمو النبات وعدم األستغناء عنيا فأ ن اليدف ىو البحث عن مصادر
أخرى بديمة ليا تحتوي عمى مكونات يمكن أن يستفاد منيا النبات عن طريق الرش
ومنيا مادة الشرش (  )Wheyالناتج العرضي من صناعة الج ـ ـ ــبن(. )6
الموا.د وطرائق العمل
نفـ ـ ـ ــذت تجربة في وحدة البيوت البال ستيكية الغير مدفأة في كمية
الزراعة  /أبو غريب لموسم الزراعة

 2008 – 2007بتاريخ 2007 /11 /11

لدراسة تأثير رش الشرش والعنا صر الغذائية وبشكل توليفة مكونة من كبريتا ت
الحديدوز تركيز

 0.5 g / lوكبريتات النحا س تركيز  0.5 g / lوكبريتا ت الخا

رصين تركيز  2 g / lوكبريتا ت المنغنيز تركيز  0.5 g / lوحامض البوريك
تركيز  2 g / lومولبيدات األمونيوم تركيز  0.5 g / lفي بعض صفا ت النمو
الخضري ومكونا ت الحا صل لصـ ــنف الطماطة ( نو ار ) تحت الظروف البيوت البال
ستيكية  .زرعت الطما طة عمى مسا فة  50سم بين نبا ت وأخر وبصورة متبا دلة
عمى جا نبي السا قية في بيت بالستيكي ذ ات مسا حة (

 180م )2حيث قسم

البيت البال ستيكي الى ثالث سواقي كل سا قية مثمت قطاع توزعت فية خمس معا
مالت بضمنيا معاممة المقا رنة بصورة عشوائية وكان طول الوحدة التجريبية
3م وبمعدل  12نباات في كل وحدة تجريبية  .رشت النبا تا ت وحسب المعا
مالت با لشرش تركيز (  50و ) % 100مضا فا ل ــو توليفة العناصر الغذائية
وحتى البمل الكامل وأضيفت مادة ناشرة ( زاىي ) والمعامالت كما يمي -:
- 1بدون رش ( معاممة المقارنة ) ورمز ليا . T0
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- 2رشة واحدة في مرحمة البا درة( عند  4أوراق حقيقية ) تركيز  %50ورمز ليا
 % 50 T1و  % 100ورمزليا بـ . T2
- 3رشتا ن في مرحمة العقد تركيز  %50ورمز ليا T3و  % 100ورمز ليا بـ T4
.
أجريت عمميا ت الخدمة من أزالة األغال وري وتسميد باليوريا وبمعدل
/بيت والسوبر فوسفات الثالثي (

 36كغم

 ) % 52-45وبمعدل  36كغم  /بيت حيث

أضيف نصف سما د اليوريا مع كامل سما د السوبر فوسفات بعد نقل الشتالت
باسبوعين ثم أضيف النصف المتبقي من سما د اليوريا بعد أربعة أسا بيع من
الدفعة األولى (  . ) 5تم أخد القياسات لبعض الصفا ت الخضرية المدروسة
ومنيا أرتفاع النبا ت من محل أتصالو با لتربة وحتى أعمى قمة نا مية وكذلك
حساب عدد األوراق  /نبات والمسا حة الورقية  /نبا ت و قيا س المحتوى
النسبي لمكموروفيل في األوراق (  ) 2أضا فة الــى حساب الوزن الجا ف لمنمو
الخضري لمنبات الواحد وبدأ بجمع الحاصل في  2008/4 /21وبصورة تراكمية
لمجنيا ت المتعددة وتم حساب وزن الثمرة غم /ثمرة وأستخرج حا صل النبا ت
الواحــد وذلك بقسمة حاصل الوحدة التجريبية عمى عدد النباتات فييا والحا صل
الكمي ( المجموع التراكمي لحا صل الجنيات حتى نياية الموسم في 2008/5 /28
) .
نفذت التجربة حسب تصميم القطاعات العشواية الكاممة وقورنت المعدالت حسب
أختبار دنكن متعدد الحدود وعند مستوى . ) 4 ( %5

الجدول (  ( Aيبين مكونات الشرش من العناصر الغذائية
مكىوبث الشرش
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الىسب ة المئىيت

0.86

93.10

0.3

3.56

0.01

0.03

0.02

0.74

%

النتأئج والمناقشة
توضح نتأئج الجدول (

 ) 1أن أرتفاع النبات وعدد األوراق والمساحة الورقية

والمحتوى النسبي لمكموروفيل في األوراق والوزن الجاف لمنمو الخضري أزداد معنويا
بزيادة تركيز الشرش وعدد مرات الرش أذ أعطت المعاممة (

 ) T4أعمى القيم

لمصفات المذكورة أنفا  .وأن الزيادة الحاصمة في صفات النمو الخضري لمنبات ربما
تعود الى تأثير العناصر الغذائية الموجودة في تركيبة التوليفة وتأثيرىا في عممية
التركيب الضوئي والتنفس حيث أن قسما منيا (
األحماض النووية

 RNAو

 ) N . Pيدخل في تركيب

 DNAالضرورية في أنقسام الخاليا وزيادة عدد

السالميات وبالتالي الزيادة في أرتفا ع النبا ت

) . ) 14وأتفقت

ىذه النتأئج مع

ما وجده (  ) 14أذ أزداد أرتفاع نبات الموبيا عند معاممة بذورىا بالشرش تركيز 50
 %فضال عن الزيادة في محتوى األوراق من صبغة الكموروفبل عند تغطيسيم لبذور
الحنطة بنفس التركيز  .ومع ما وجده (  ) 6من أن ا لزيادة في عدد األوراق
كانت نتيجة لمزيادة في عدد مرات الرش بالمحمول المغذي ( النيرين ) من (

0

–  6مرة ) .

و مع ما وجده (

 ) 12عند رشو البورون ومستخمص الثوم مما أدى الى زيادة

المساحة الورقية لنباتات الطماطة و أتفقت النتأئج أيضا مع ما وجده (  ) 10عند
رشيم األسمدة الورقية وأضافة األسمدة األرضية الى نباتات الطماطة  .و مع ما
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وجده (  ) 6عند رشو الشرش مضافا لو العناصر الغذائية لثالث مرات تركيز 50
 %عمى نباتات الطماطة مما أدى الى زيمدادة معنوية في جميع الصفا ت أعاله
.
جدول (  ) 1تأ ثيررش الشرش والعناصر الغذائية في بعض الصفات الخضرية
لنباتات الطماطة صنف ( نو ار ) لمموسم 2008 - 2007
المعبمالث أروفبع الىبب
ث
سم

عذد

المسبحت

االوراق

الىرقيت

ورقت /

المحخىي الىسبي الىرن الجب ف
للكلىروفيل

سم 2في األوراق

وببث
T0

T1

T2

155 .00

. 67

D

C 20

.00

T3

50. 80

D
3757.3

CD 170

B 23

175 .00

. 00

.7

191 .33
AB

D
52. 83
C

. 67

54. 53

A 28

4692

D
83

84.
55. 53

AB

E
. 30

65

BC C 4160
.7

. 83
56

.7
C 4053

BC

/غم

Spad

. 67

B 25

للىمى الخضري

C
. 77

94

B

B
T4

198 . 00
A

. 76
A 30

.53
A 514

56. 73
A

. 25
A 111

المعذالث الخي حشخرك بىفس الحرف ال حخخلف عه بعضهب معىىبب .
* تم قياس ا لمحتىي النسبي للكلىروفيل في األوراق بىاسطة جهاز

Chlorphyll meter

الرقمي من نىع  Spadتصنيع شركة  Minotlaاليابانية .

أما فيما يخص الحاصل ومكوناتو فنتأئج الجدول (  ) 2تشير الى زيادة معنوية في
وزن الثمرة وحاصل النبات الواحد والحا صل الكمي بزيادة تركيز محمول الشرش
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وعدد مرات الرش وقد تفوقت المعاممة

)  ) T4عمى بقية المعامالت حيث أعطت

أعمى القيم لمصفات ا لمدروسة أعاله  .وقد يرجع سببب ذلك الى دور العناصر
الغذائية الضرورية في األسراع في نمو النبات نتيجة لزيادة تصنيع المواد
الكاربوىيدراتية في النبات وبالتالي التبكير في تزىير النباتات مما يؤدي الى زيادة
الحاصل (  . ) 1وقد أتفقت ىذه النتأئج مع (  ) 11عند رشو البورون عمى نباتات
الطماطة ومع (  ) 8عند رشيم الحديد والزنك بمستويين عاليين عمى نباتات الطما
 ) 3و (  ) 9من أن

طة مما سبب زيا دة في وزن الثمرة  .و مع ما وجده (

رش المغذيا ت عمى نباتات الفمفل ونباتات الطماطة عمى التوالي سبب زيادة في
وزن الثمرة  .وكذلك أتفقت ىذه النتأئج مع م ـ ـ ــا وجده

)

 ) 6عند رش الشرش

والعناصر الغذائية تركيز  % 50سبب زيمدة معنوية في جميع الصفات أعاله .

جدول (  ) 2تأ ثيررش الشرش والعناصر الغذائية في بعض مكونات الحا صل
لنباتات الطماطة صنف ( نىرا ) للمىسم 2008 - 2007
المعبمالث

وزن الثمرة غم  /ثمرة

حب صل الىببث الىاحذ كغم  /وبب ث

90 . 12

T0
D

3. 83
E

113. 93

T1
C

الحبصل الكلي طه  /بيج

3. 17
D

4. 60
D

3. 45
C
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122. 31

T2
B

5. 01
C

127 .52

T3

AB
T4

B
5. 50

B

132. 77
A

3. 82
4. 03
B
4. 27

6. 82
A

A
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Abstratct

An experiment was conducted at the plastic house unit of ,
Hort . Dept ., Agric. College ,
Abu – Graib to study the effect of Whey sprayed at
concentration of ( o , 50 , 100 % )
plus- micro – emlement on growth and yield of tomato plant
c.v.( Noora ) during season
of 2007-2008 .
The results showed that they whey sprayed at concentration of
100 % plus- micro-element sprayed two timis in set part stage
coused significant some of vegetative charactetistice to plant ,

plant height 198.00 , number leaves 30.67 , leaves area
5145.3 cm2 , leaves chlorophyll
content 56.73 Spad , dry weight of growth plant 111.25 g /
plant besides it increase in weight fruit
yield per plant 6.82 k g and total yield 4.27 ton /house
132.77 g and

