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 الخالصت

 6اسصتددم وب  ،كغصم 3 عبئصت بتربصة رمليصة سصعةفي أصص  التي نميت في المشتل الزعتر  ت شتالت زرع
ي 011(، )74ي24(، )41ي41(، )24ي74(، )011معصصصامالت سصصصمادية، )كيمصصصاو  ي عصصصصو ( هصصصي )صصصصفر ي 

، جصاهزالوالسصماد الكيميصاو   مصصدر لسسصمدا العصصويةكمدلفصات اغننصام سماد صفر(، )صفر ي صفر(. استددم 
)ارتفصا  النبصات، وزن المجمصو  الدصصر  الرطصج والجصاف وعصدد  قيست صصفات نمصو النبصات ،جربةبعد انتهاء الت

والدصوا  الفيزيائيصة لزيصت الزعتصر الطيصار( كمصا تصم  التفرعات والنسبة المئوية للنباتات المزهرا ونسبة الكلورفيصل
المعاملصة  واشارت النتصائ  الص  (،تقدير العناصر الغذائية في المجمو  الدصر  )النتروجين والفسفور والبوتاسيوم

( هي من أفصل المعامالت، في حين سجلت المعاملصة 74ي24(، )24ي74الثانية والرابعة )كيماو  ي عصو ( )
 .ي صفر( اقل المعامالت إنتاجا011الدامسة )

 .السماد العصو  والكيمياو  ،الزعتر :دالةالكلمات ال

 .72/4/7103: وقبوله،  01/00/7107 :تاريخ تسلم البحث

 المقذمت

  الصصصصصصذ  يعصصصصصصود إلصصصصصص  العائلصصصصصصة الشصصصصصصفوية Thymeتوجصصصصصصد مئصصصصصصات اغنصصصصصصوا  المدتلفصصصصصصة مصصصصصصن الزعتصصصصصصر 
 (Labiatae) Lamiaceae،  فصصي المنصصاطق المطلصصة علصص  البحصصر اغبصصيس المتوسصصط وقسصصم مصصن أوربصصا والو يصصات

ا  انتشاراً في العالم   سصيما من أكثر اغنو Thymus vulgaris( ويعد النو  0111)أبو زيد،  المتحدا اغمريكية

ينتشر الزعتر فصي الجصزء و ،في فرنسا وألمانيا وهو من أفصل اغنوا  واغكثر استدداماً من باقي اغنوا  اغدرى
الشصصمالي والشصصمالي الشصصرقي والغربصصي مصصن القطصصر العراقصصي، فقصصد وجصصد فصصي مقاطعصصة العماديصصة وراونصصدوز والسصصليمانية 

 (.7110سنجار)البياتي، ومقاطعة جبل 

الزعتر نبات شبه شجير  معمر ذو أوراق رفيعة متطاولصة صصغيرا ملسصاء كثيفصة محمولصة بسصيقان مصصلعة 
تتحول بالتدري  إل  سيقان دشبية كلمصا تقصدم فصي العمصر، إزهصارر صصغيرا ذات لصون ازرق أو ارجصواني، وللزعتصر 

عشصصر سصصنوات أو أكثصصر وفصصي مصصزار  الزعتصصر فصصي  رائحصصة عطريصصة وطعصصم  ذ  مميصصز، ويتصصراوا عمصصر النبصصات مصصن
الو يات المتحدا تعاد زراعة النبات كل دمس سنوات أو اقل ويحصصد ميكانيكيصاً مصرا إلص  ثصالث مصرات فصي السصنة 
حيث تؤدذ اغوراق والسيقان، وتجفف لالستددامات الغذائية أو الصناعات اغدرى أمصا الزيصت فانصه يسصتدر  مصن 

 حتوائصه علص  الثيمصصول  لزعتصر يسصتددم مصادا منكهصة طبيصة ومصصادات فطريصة وبكتيريصة،الزعتصر الطصر ، وزيصت ا
Thymol فيفيد عند استعماله ظاهريا كزيت، او دادليا كنقيص  للجهصاز التنفسصي والجهصاز الهظمصي مطهصر لسمعصاء ،

عنايصة كبيصرا  والنبات بصصورا عامصة   يحتصا  إلص  ومصاد للتعفن ويصاف ال  بعس معاجين ا سنان والغرنرا 
 .(7101)السيد وحسين، وأمراصه قليلة 

لقد وجد أن اغسمدا العصوية تؤثر عل  البيئة ايجابياً من دالل وفرا العناصصر الغذائيصة وتحريصح أحيصاء     
التربة وأسفنجية السطح وجعل درجة تفاعل التربة عند حالة التعصادل واحتفصاظ التربصة للمصاء، كمصا وجصد )الجصواد ، 

ن إصافة المدلفات الحيوانية له تأثير في تحسن الصفات الفيزيائية للتربصة مثصل ثباتيصة التجمعصات والكثافصة ( أ7112
وآدصصرون  Rameshأشصصار و .(7111وآدصصرون   (Gedam,الظاهريصصة والمسصصامية وا يصصصالية المائيصصة والغصصيس.

 اوزيادا كفاءا اغسمدا الكيميائيصة لمصية لتحسين و( بأنه يفصل استددام اغسمدا العصوية م  اغسمدا الكيميا7117)

لهذر اغسصمدا مصن  اتحتويه هذر اغسمدا من عناصر نذائية متوفرا بصورا جاهزا للنبات وبالكميات الصحيحة ولم
تصصأثير فصصي تحسصصين الدصصوا  الفيزيائيصصة والبيولوجيصصة وبالتصصالي تحقيصصق الموازنصصة الغذائيصصة وتلبيصصة متطلبصصات النبصصات 

علصص  نبصصات  عمصصل (7100وآدصصرون ) Ramesh. فصصي دراسصصتهم جيصصد والحاصصصل المثصصاليوالحصصصول علصص  النمصصو ال
(Andrographis paniculata Nees)   العصصصوية )مدلفصصات  اغسصصمدامصصن  0-طن.هكتصصار 7663واسصصتددام

النتصائ   فحصصل علص  أفصصل (0-كغم.هكتصار K2O 41و P2O5 24ي  N 3264يصة )والكيميا اغسصمداالدواجن( مص  
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وعلص  نبصات الزعتصر  عند هصذر المعاملصة. وعدد الفرو  والوزنين الرطج والجاف اغوراقفي ارتفا  النبات وعدد 
( باستددامهم سماد كيمصاو  وحيصو  والتصدادل بينهمصا، ان القياسصات الدصصرية 7116وادرون،  Meawadوجد )

 NPKغذائية التي يحتاجها النبصات دصوصصاإن العناصر القد استجابت لجمي  المعامالت مقارنة بمعاملة المقارنة. 

لها دور في تنشيط العمليصات الحيويصة للنبصات والتصي تصؤد  إلص  زيصادا النمصو فصي أجصزاء النبصات وتطصور مفصصو ت 
ونظراً لعدم وجود دراسات وبحصوث . (0111 )ابو صاحي واليونس،اإلنتا  للوصول إل  أعل  حاصل في الثمار 

المصصافة ومصدى تأثيرهصا فصي حاصصل )العصصوية والكيمياويصة( مستويات اغسصمدا متدصصة لتحديد كمية ونوعية و
 .نبات الزعتر جاء هذا البحث

 وطرائقه البحث مواد

فصصي تربصصة دادصصل الظلصصة الدشصصبية التابعصصة لقسصصم البسصصتنة  Thymus vulgarisزرعصصت بصصذور نبصصات الزعتصصر 
بالسصصتيكية  أصصص ووزعصصت فصصي المتماثلصصة منهصصا ، وبعصصد نمصصو الشصصتالت فصصردت 7101/ 1/ 77وهندسصصة الحصصدائق فصصي 

في تربة رملية مزيجية، قدرت مفردات التربة قبصل الزرعصة، كغم(.  3سم، ووزن التربة 71سم، والطول01)القطر
قبل زراعة الشتالت، وهو عبارا عن مدلفصات اغننصام (، أصيف لها السماد العصو   0ومواصفاتها في الجدول )

(. 7فصي الجصدول )الصذ  حلصل مواصصفات هصذا السصماد . طن/هكتار 7لعصوية عل  أساس حسبت اغسمدا ا .المتحللة
 .(0117وآدرون،  Pageاستنادا إل  الطريقة التي ذكرها )قدرت صفات التربة والسماد 

 

 المستددمة في اغص لتربة لبعس الصفات الكيميائية والفيزيائية  :(0الجدول )
Table (1): Some chemical and physical traits of the applies soil in pots. 

 الصفة
Trait 

 القيمة
Value 

 الصفة
Trait 

 القيمة
Value 

 pH (0:0)اغس الهيدروجيني 
 pH  Soil    

261 
 0-نم.كغم كربونات الكالسيوم

Carbonate g. Kg
-1 Calcium 

14 

 0-( دسي سيمنز.م0:0التوصيل الكهربائي )
ds.m

-1   Electrical Conductivity 
0616 

 0-المادا العصوية نم.كغم
Organic matter g. Kg

-1
 

00 

 0-النيتروجين الجاهز   ملغرام.كغم
    Nitrogen available  mg.Kg

-1
 

3163 
 0-نم.كغمالرمل 

Sand g. Kg
-1

  
21 

 0-الفسفور الجاهز        ملغرام.كغم
Phosphorus available  mg.Kg

-1
 

0463 
 0-نم.كغم الغرين

g. Kg
-1 Silt 

071 

 0-البوتاسيوم  الجاهز    ملغرام.كغم
Potassium available  mg.Kg

-1
 

024 
 0-نم.كغم   الطين

g. Kg
-1 Clay 

101 

 

 (: تحليل السماد العصو  )مدلفات اغننام(7الجدول )
Table (2): Analysis of the organic fertilizer (Sheep manure) 

 الصفة
Trait 

 القيمة
Value 

 الصفة
Trait 

 القيمة
Value 

 pH (0:0)درجة التفاعل 
pH  meter 

6670 
 0-البوتاسيوم الكلي    نم.كغم

g. Kg
-1 Potassium Total 

3 

 0-( دسي سيمنز.م0:0التوصيل الكهربائي )
ds.m

-1    Electrical Conductivity 
4614 

 0-الكاربون العصو   نم.كغم
Organic Carbon g. Kg

-1
 

33161 

 0-النيتروجين الكلي    نم.كغم
Nitrogen g. Kg

-1  Total 
01 

 0-المادا العصوية     نم.كغم
Organic matter g. Kg

-1
 

41567 

 0-الفسفور الكلي       نم.كغم
Phosphorus g. Kg

-1  Total 
7 

 C/Nنسبة 
C/N  ratio  

0161 
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بوتاسصصصيوم  71(، P2O5فسصصصفور ) 71(، Nنتصصصروجين ) 71مصصصن )كنسصصصبة مئويصصصة السصصصماد الكيمصصصاو  مكصصصون 
(K2O( بصصورون ،)B )1610( نحصصاس ،Cu( حديصصد ،)Fe )1617( منغنيصصز ،Mn )1617( دارصصصين ،Zn )1617) 

و  75/7/7100و  74/0/7100و  76/07/7101دفعصات ) أربعصةنرام لكل لتر شهريا( وعلص   7بمقدار ) أصيف
( شصتالت فصي كصل 6زرعصت )(.3)ت الجصدول عملصت سصت معصامال والكيمصاو من السماد العصو  . (75/3/7100

. وحسصج الصوزنين الدصصر  75/5/7100حصدت النباتصات فصي  .( نباتات5فت إل  )، د( مكرارات6سندانة، في)

الكلورفيصل الحقلصي  سوالجاف )نرام( وارتفا  النبات )سم( وعدد التفرعات والنسبة المئوية للنباتصات المزهصرا، قصي
 .chlorophyll meter SPAD -502 (Soil plant analylosis development) بصات بجهصاز الن أوراقفصي 

 (7114، وآدرون ،Sotiropoulos) Konica  minotaالمصن  من شركة 

 

 الكيميائية والعصوية للتجربة معامالت السماديةال :(3الجدول )
Table (3): Chemical and organic fertilization treatments of the experiment  

 المعاملة
Treatment 

 الكيماو %
Chemical% 

 العصو %
Organic % 

 المعاملة
Treatment 

 الكيماو %
Chemical% 

 العصو %
Organic % 

 74 24 5 011 صفر 0

 صفر 011 4 24 74 7
 صفر صفر 6 41 41 3

 

والبوتاسصيوم( بعصد ان قدرت النسبة المئوية للعناصر الغذائية في المجمو  الدصصر  )النتصروجين والفسصفور 
( وقيست العناصصر بصأجهزا )كلصدال واغلصوان والطيصف الصذر ( H2O2, H2SO4تم هصم النبات بالطريقة الرطبة )
، تصصم اسصصتدال  الزيصصت بطريقصصة التقطيصصر البدصصار  (0117وآدصصرون،  Pageاسصصتنادا إلصص  الطريقصصة التصصي ذكرهصصا )

(، وقصصدرت الصصصفات Anonymous 0111,)  Pharmacopoeiaالموصصصوفة فصصي دسصصتور ا دويصصة البريطصصاني 

(، الصوزن النصوعي للزيصت، معامصل ا نكسصار وفقصا رالفيزيائية للزيت )نسبة الزيت، كثافة الزيصت، )ملغم/مصايكرو ليتص
 (.Guenther .0127للطريقة التي ذكرها )

وباسصتددام الحاسصصوج وفصصق  (RCBDحللصت النتصصائ  إحصصائيا حسصصج تصصميم القطاعصصات العشصوائية الكاملصصة )
وقورنت المتوسطات باستعمال ادتبار دنكن متعدد الحصدود عنصد مسصتوى  SAS (Anonymous ،0114)برنام  
 %.4احتمال 

 والمناقشت النتائج

تأثير المعامالت السمادية عل  صفات نمو نبات الزعتصر، ومنصه نجصد ان المعاملصة الرابعصة  ( يبين5الجدول )
% سصماد عصصو ( قصد أعطصت أفصصل النتصائ  معنويصا فصي الصوزنين الرطصج 74كيمصاو  ي  % سصماد24والمكونة )

والجاف. وفي عصدد التفرعصات كانصت المعاملصة الرابعصة   تدتلصف معنويصا عصن المعاملصة الثانيصة، ومعلصوم ان الزعتصر 
ئ  يصصزر  أساسصصا للحصصصول علصص  المجمصصو  الدصصصر  الرطصصج أو الجصصاف وهصصو تحصصصيل لعصصدد اغفصصر ، وهصصذر النتصصا

  (Andrographis paniculata Nees)علص  نبصات  الصذ  عمصل (7100 وآدرون ،Ramesh)مطابقة إلعمال 

عنصد هصذر  وعصدد الفصرو  والصوزنين الرطصج والجصاف اغوراقالنتصائ  فصي ارتفصا  النبصات وعصدد  فحصل عل  أفصل
( علص  نبصات الزعتصر 7116وآدصرون،  Meawadو) المعاملة التي دلطصت فيهصا اغسصمدا العصصوية مص  الكيماويصة.

  باستددام سماد كيماو  وحيو  والتدادل بينهما.

لصسوراق  ل( نجد ان المعاملة الرئيسية ايصصا كانصت ذات نتصائ  معنويصة فصي نسصبة الكلوروفيص4ومن الجدول )
لصسوراق فيهصا   ل% والتصي لصم تدتلصف معنويصا  مص  المعاملصة الثالثصة اذ بلغصت نسصبة الكلوروفيص4561فيها  لتصل الص  

% لكصال المعصاملتين 57632%  و 47645% لنباتات المعاملة ا ول  وبنسبة زيادا مقصدارها 3465%  مقابل 4165

عل  التوالي. وقد يرج  السصبج فصي ذلصح الص  دور العناصصر المعدنيصة الموجصودا فصي السصماد الكيمصاو  والعصصو ، 
ممصصا يصصنعكس فصصي زيصصادا نصصوات  عمليصصة  لى الكلوروفيصصوبصصاغد  عنصصصر النتصصروجين الصصذ  يصصؤد  الصص  زيصصادا محتصصو

اصصصصافة الصصص  ان ، (7117وادصصصرون،  Dongالتركيصصصج الصصصصوئي والتصصصي تسصصصتددم فصصصي عمليصصصات النمصصصو المدتلفصصصة  )
الدادلصة فصي  Porphyrinsالنتروجين يشترح في بناء صبغة الكلوروفيل من دالل اشتراكه في تركيج وحدات الـ 

 النباتيصصصة الجديصصصدا والهرمصصصون وبنصصصاء البروتينصصصات وا نسصصصجة (7114ادصصصرون، و Havlineتركيصصصج هصصصذر الصصصصبغة )
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 (: تأثير المعامالت السمادية عل  مفردات نمو نبات الزعتر5)الجدول 
Table (4): Effect of fertilization treatments on growth components of thyme plant 

 رقم المعاملة
Treatment 

No. 

ارتفا  النبات 
 ()سم

Plant height 

(cm) 

الوزن الرطج 
 )نرام(

Wet weight 

(gm.) 

الوزن الجاف 
 )نرام(

Dry weight 

(gm.) 

 عدد التفرعات
No. of 

branches 

النباتات 
 المزهرا %
Flowering 

plants%  

0  c7461  c465  d367  c260 4261 

7  a7167      b0560  ab160  a0567 41.0 

3  ab7164  b0567   c260  b 0764 74.0 

5  ab7167  a0161  a161  ab0360 7360 

4  d7061 c 466  e166  ab0364 1.0 

6  cd7361 c 463   d762  c661 74.0 

 

واسصصتطالتها وزيصصادا النشصصاط  ( والصصذ  يلعصصج دورا مهمصصا فصصي انقسصصام الداليصصاIAAالنبصصاتي ا نصصدول حصصامس الدليصصح )
( وبالتصصالي تحسصصين صصصفات النمصصو الدصصصر ، وقصصد تفسصصر الزيصصادا الصص  احتصصواء Singh ،7113المرسصصتيمي للنباتصصات )

السماد الكيمياو  المستددم في التجربة عل  الحديد الذ  يلعج دورا فصي الفعاليصات الحيويصة للنبصات كعامصل مسصاعد 
دا كفاءا البناء الصصوئي في تكوين الكلوروفيل وزيادا كمية المواد الغذائية المصنعة في ا وراق مما يؤد  ال  زيا

 (، اصصصصافة الصصص  اهميتصصصه فصصصي بنصصصاء صصصصبغة الكلوروفيصصصل 7113وهصصصذا يصصصنعكس ايجابيصصصا فصصصي نمصصصو النبصصصات )جنديصصصة، 
 وعمليصصصة تحصصصول المركصصصج Y-aminolivulinic acidالصصص   Glutamineبزيصصصادا تكثيصصصف مركصصصج الكلوتصصصامين 

Mg-Protoporphyrin methy ester   ال  المركجProtochlorophllid   وهما من المركبات الوسصطية فصي
 ( أصافة ال  ددول الحديد في تركيصج العديصد مصن ا نزيمصات مثصل 7100بناء الكلوروفيل )ا عرجي والحمداني، 

Catalase, Peroxidase, Cytochrome  oxidase  والتصي تعمصل علص  تنشصيط العديصد مصن بالعمليصات الحيويصة
اإلصصصافة الصص  دور الزنصصح الصصذ  تحتويصصه ا سصصمدا المسصصتعملة فصصي (. ب7114وادصصرون،  Havlineدادصصل النبصصات )

وهو المادا ا ساسية لبناء الهرمون الطبيعصي انصدول حصامس   Tryptophaneالدراسة في بناء الحامس ا ميني  
(، كمصصا ان الزنصصح Atawia، 0114و  Awad( الصصصرور  فصصي توسصص  واسصصتطالة الداليصصا النباتيصصة )IAAالدليصصح )

وذلصح لتصأثيرر المباشصر فصي تكصوين  لصرور  لعملية الفسفرا وتكوين سكر الكلوكوز، ويسصاعد فصي بنصاء الكلوروفيص
الصصصرور  فصصي  RNAا حمصاس ا مينيصصة والكربوهيصدرات ومركبصصات الطاقصصة، اصصافة الصص  اهميتصه فصصي تكصصوين الصـ 

. فصصصال علصص  احتصصواء السصصماد الكيميصصاو  علصص  عنصصصر (0111عمليصصة تكصصوين البصصروتين )أبصصو صصصاحي واليصصونس، 
 (.0111المغنيسيوم الذ  يددل في تركيج جزيئة الكلوروفيل )الصحاف، 

 

 تاثير المعامالت السمادية عل  نسبة الكلوروفيل والعناصر الغذائية :(4الجدول )
Table (5): Effect of fertilization treatments on chlorophyll percentage and nutrient 

elements 

 رقم المعاملة
Treatment 

No. 

 % نسبة الكلوروفيل
Chlorophyll % 

 نسبة مئوية من الوزن الجاف للمجمو  الدصر ال
% from dry weight of vegetative growth 

 K   البوتاسيوم P   الفسفور N   النتروجين

0 d3465 0666 1650 0631 

7 d3265 0611 1657 7611 

3 ab4165 7633 1654 7601 

5 a45 7652 1651 7635 

4 b5267 7616 1647 7664 

6 b c50 0675 163 0600 

 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 7102( 3( العدد )54المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (54)    No. (3)   7102 
 

57 

( نجد ان المعاملة الرابعصة أيصصا كانصت ذات نتصائ  معنويصة فصي نسصبة الكلورفيصل لتصصل إلص  4ومن الجدول )
(، 41ي41)كيمصاو  ي عصصو ( ). وبالنسبة للعناصر المغذية، نجد ان المعامالت الثالثصة والرابعصة والدامسصة 45
وم( فصي المجمصو  الدصصر  لنبصات ( عالية النسصبة مصن )النتصروجين والفسصفور والبوتاسصيي صفر011(، )74ي24)

الزعتر، وهي المعامالت التي تزداد فيها نسبة التسميد الكيماو  الذ  نعتقد امتصاصه بكميات عالية وسصريعة مصن 
 (7111قبل النبات وبالتالي زيادا نسبته في النبات مطابقة لما ذكرر )ألنعيمي، 

 

نسصصبة المئويصصة وكثافصصة الزيصصت والصصوزن النصصوعي ومعامصصل الدصصوا  الفيزيائيصصة لزيصصت الزعتصصر الطيار)ال :(6الجصصدول )

 ا نكسار(
Table (6): The physical properties of thyme volatile oil 

 رقم المعاملة
Treatment 

No. 

 النسبة المئوية للزيت %
% of oil 

 كثافة الزيت
 رملغم/ مايكرو ليت
Oil density 

mg/micro liter 

 الوزن النوعي
 للزيت

Specific wt. of 

oil 

 معامل ا نكسار
Refraction 

coefficient 

0 41602 56411 165471 063360 

7 51611 56471 165471 063341 

3 73660 56130 165130 063317 

5 71631 56652 165672 063377 

4 31660 56214 165214 063301 

6 30616 76347 167347 063323 

 

% سماد عصو ( اعطصت 011( ان المعاملة ا ول  )صفر سماد كيمياو  ي 6) يستدل من بيانات الجدول
% سصماد عصصو ( 24% سصماد كيميصاو  ي 74% تلتها المعاملصة الثانيصة )41602افصل نسبة مئوية للزيت بلغت 

% 41امصا بالنسصبة للصصفات الفيزيائيصة  ا دصرى  فصيالحظ ان المعاملصة الثالثصة ) .%51611حيث سجلت نسبة زيت 
% سماد عصو ( نت  عنها افصصل كثافصة ووزن نصوعي للزيصت ومعامصل انكسصار بلغصت علص  41اد كيمياو  ي سم

وعصصادا مصصا تكصصون هصصذر الصصصفات مرتبطصصة مصص  بعصصصها،  ر( ملغصصم/ مصصايكرو ليتصص063317 ،165130 ،56130التصصوالي )

الزيصت والتصي تعمصل عصصل  حيصث ان ارتفصا  قيمصة معامصل ا نكسصار يصصدل علص  زيصادا نسصبة المصواد الصصلبة الذائبصصة فصي
 انعكاس الصوء فتزداد الصفة ا درى تبعا لذلح.

اغسمدا العصوية توفر العناصصر الغذائيصة شصانها فصي ذلصح اغسصمدا الكيمائيصة ولكنهصا تزيصد مصن حيويصة أحيصاء 
فيد مصن التربة وتزيد من احتفاظ التربة للماء وكلها عوامل ايجابية في صالح النبات لكصي ينمصو بصصورا سصليمة مسصت

كما تعمل المدلفصات ، (7115وآدرون، Shengmao  )العناصر الغذائية في التربة بصورا صحيحة وهذا ما أكدر

الحيوانيصة علصص  تحسصصن الصصفات الفيزيائيصصة للتربصصة مثصل ثباتيصصة التجمعصصات والكثافصة الظاهريصصة والمسصصامية وا يصصصالية 
( فصي نصوعين مصن التصرج 7112)الجصواد ، المائية وكلها أسباج تجعل النبات ينمو في بيئة مناسصبة وهصذا مصا وجصدر 

ا مستويات اغسمدا المصافة عن حاجصة النبصات مصن شصأنها أن تربصح عمليصات باستددام مدلفات اغننام. إ  أن زياد
التوازن بين العناصر في تربة النمو وبالتالي يحدث إرباح في تغذية النبات يؤد  إل  نتائ  عكسية علص  اإلنتاجيصة 

 حدث عند المستويات العالية من اغسمدا المصافة. (  وهذا ما7111)ألنعيمي، 
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ABSTRACT 

The Thyme transplants were grown in pots containing 3 Kg. weight of sandy soil 

in the greenhouse, to study six fertilizer treatments (Chemical + Organic) as follows: 

(0.0% + 100%), (25% + 75%), (50% + 50%), (75% + 25%), (100% + 0.0%), (0.0% + 

0.0%), Sheep manure was applied as a source of organic fertilizer in addition to the 

available chemical fertilizer. At the end of the experiment the following traits were 

measured plant height (cm), fresh and dry weight of the vegetative growth (gm), 

number of branches, % of flowering plants and chlorophyll %, N%, P%, K%, of the 

vegetative growth, in addition to the physical properties of oil viz., oil %, density of oil 

mg/ml, specific gravity and refractive index. The results revealed that the second and 

forth treatments (Chemical + Organic) (25% + 75%), (75% + 25%) were the best in 

most traits, whereas, the first treatment (0.0% + 100%) was superior in oil %, while 

the third treatment  (50% + 50%) was distinguished in the physical properties of oil 

viz., density of oil, specific gravity and refraction index. 

Keywords: Thyme, organic fertilizer, Chemical fertilizer. 
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