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 الخالصة

خالالل الموسالم أجرٌت التجربة الحقلٌة داخل البٌت البالستٌكً فً مشتل بعقوبة الجدٌدة التابع لمدٌرٌة زراعة دٌالى 

، وسالماد الالـ ²كغالم/ م3 كمٌالةسالماد الالدواجن ب)، لدراسة تأثٌر ثالث مستوٌات من التسالمٌد العوالوي 2011-2010 الزراعً
Humobacter وبدون تسمٌد( ونوعٌن من طرائق التربٌة )على ساق واحدة وعلى ساقٌن( على ثالثالة ²كغم/م 0.5 بكمٌة ،

(. نفذت تجربة عاملٌة وفق تصالمٌم اللالوا  Tyrmesو  Margreat، Dafnisتراكٌب وراثٌة )هجن( من الطماطة وهً )
وبثالث مكررات. اختبرت معنوٌة الفالروق بالٌن المتوسالطات الحسالابٌة وفالق  R.C.B.Dفً نظام  S.S.Pالمنشقة  -المنشقة 

رباة على ساق الم Margreat نباتات الصنف  . أثبتت الدراسة تفوق50.0وعلى مستوى احتمال  L.S.Dاقل فرق معنوي 
المربالاة  Tyrmes غم. فالً حالٌن سالجلت نباتالات الصالنف 172.7واحدة والمسمدة بالدواجن بأعلى متوسط لوزن الثمرة بلغ 

ثمالالرة/ نبالالات، كمالالا اعطالالت نباتالالات نفالال   73.65بالالاعلى معالالدل لعالالدد الثمالالار بلالالغ  Humobacterعلالالى سالالاقٌن والمسالالمدة بالالالـ 
كغم، فً حٌن تفوقت نباتالات الصالنف  8.67أعلى حاصل للنبات الواحد بلغ  الصنف المسمدة بالدواجن والمرباة على ساقٌن

Dafnis  المربالالاة علالالى سالالاق واحالالدة والمسالالمدة بالالالـHumobacter  بٌنمالالا ²كغم/سالالم 10.60بالالأعلى صالالالبة للثمالالار بلغالالت .
  بالالالأعلى نسالالالبة مالالالن Humobacterالمربالالالاة علالالالى سالالالاق واحالالالدة والمسالالالمدة بالالالالـ  Tyrmesامتالالالازت ثمالالالار نباتالالالات الصالالالنف 

  .%6.27بلغت  .T.S.Sالـ  

 الطماطة، التسمٌد العووي، طرائق التربٌة والنتاج. :دالةال كلماتال

 .24/3/2014: وقبوله، 24/10/2013 :تارٌخ تسلم البحث

 المقذمة

وٌعالالد مالالن  Solanaceaeنبالالات عشالالبً ٌتبالالع العائلالالة الباذنجانٌالالة  Lycopersicon esculentum Millالطماطالالة 
محاصٌل الخور المهمة فً العالم، وتعتبالر منالاطق بٌالرو وبولٌفٌالا والكالوادور فالً امرٌكالا الجنوبٌالة هالً المالوطن الصاللً 

كلالً دونالم وبننتالاج  244.189بلغالت نحالو 2011(. ان المساحة المزروعة فً عمالوم العالراق للعالام 1998للطماطة )حسن، 
(. ان اهمٌالالة  هالالذا  2011 ،طالالن، )الجهالالاز المركالالزي لوحصالالاج وتكنلوجٌالالا المعلومالالات وزارة التخطالالٌط 1.059.537بلالالغ 

المحصول تكمالن فالً القٌمالة الغذائٌالة لثمالارو وتنالوال اسالتهالكها طازجالة او مطبوخالة او علالى شالكل منتجالات غذائٌالة مصالنعة 
غم مالن ثمارهالا 100فكل  ،ر الغذائٌة الالزمة لبناج جسم النسان(. اذ تحتوي الثمار على العدٌد من العناص2005)الشمري،

والعدٌالد مالن  V.Cملغالم  17و  كربوهٌالدراتغالم  3.1غالم دهالون و  0.2غالم بالروتٌن،  0.7غالم مالاج،  و 93.1ٌحتوي علالى 
 .(1991واّخرون،  Hollandالعناصر المعدنٌة مثل الحدٌد والفسفور والمغنسٌوم )

محصالالول وتوسالالع رقعتالاله الزراعٌالالة دفالالع البالالاحثٌن والمختصالالٌن بمجالالال تربٌالالة نباتالالات ان الطلالالب المتزاٌالالد علالالى هالالذا ال
الخور الى استنباط اصناف وهجن جدٌدة  ذات انتاجٌة عالٌالة وصالفات خوالرٌة وثمرٌالة تالئالم مالدى واسالعا مالن الظالروف 

فالالً الالدول النامٌالالة  ان ادخالالال او اسالتٌراد هالذو الهجالالن ٌعتبالر مالن ارخالالب طالرق التربٌالة والتحسالالٌن الالوراثً لسالٌما البٌئٌالة،
(، فهناك اختالفالات واسالعة بالٌن الصالناف مالن حٌالث طبٌعالة النمالو والنتالاج، ففالً دراسالة قالام بهالا 2007)المحمد واخرون، 
( لختبالالار اداج مجموعالالة مالالن اصالالناف الطماطالالة فالالً المنطقالالة الصالالحراوٌة جنالالوب العالالراق وهالالً 2000محمالالود واخالالرون )

PS193،  ،القصالرNO12رنتهالا مالع الصالنف المعتمالد سالوبر مرمونالد، اذ تمٌالزت الصالناف ، بٌالرك وصالنف سالارٌة ومقا
 الهجٌنة جمٌعها فً صفات حاصل النبات، عدد الثمارومتوسط وزن الثمرة  مقارنة مع الصنف المعتمد. 

ان صفات الحاصل والصفات النوعٌالة فالً الطماطالة تالرتبط ارتباطالا موجبالا مالع عالدد الفالرال فالً النبالات )الشالمري، 
عدد من الباحثٌن الى أن اختالف طرٌقة التربٌة فً نبات الطماطة تؤدي إلى التأثٌر فً كمٌة الحاصالل لذلك أشار  ،(2005

لالى عPetkove (1994 )  صاللح(، 1991ونوعٌتاله كمالا ٌالؤثر فالً النمالو الخوالري والزهالري والحاصالل الكلالً )المالؤمن،
مالع النباتالات المربالاة علالى سالاقٌن، بالٌن %( مقارنالة 10.6زٌادة فً حاصل الطماطة المرباة على ثالثة سٌقان حٌالث بلغالت )

( تفوق نباتات الخٌار المرباة على ساق واحالدة فالً صالفات حاصالل النبالات وعالدد الثمالار ومتوسالط 1996الحربً وآخرون )
ذلالك نسالتنت  مالن الثمرة مقارنة مع النباتات المرباة على ساقٌن ولكن الفرق بالمحصول بٌنهما لم ٌصل إلى درجة المعنوٌة. 

زٌالادة  او اكثالر(  لهالا تالاثٌر ملموسالا فالًعلالى سالاق واحالدة او علالى سالاقٌن )فالً الزراعالة المحمٌالة  النباتالات التربٌةطرق ان 
 ل التكالٌف.تقلٌٌسهم فً رفع كمٌة النتاج ومما  الحاصل 

حتى  جالنتا رفع منصبا على الهتمام كان لذلك الغذاج، على الطلب العالم ادت الى زٌادة فً السكان اعداد ان زٌادة
 الخور محاصٌل زراعة عند لسٌما الكٌمٌائٌة الوافات استعمال معدلت زٌادة الى ادى مما ،النوعٌة لو كان على حساب

 الوالارة الثالار تفالاقم الالى ادى ممالا هااسالتهالككثالرة و العالالً هالاوانتاج نموهالا موسالم لقصالر نظالرا   األخرى بالمحاصٌل قٌاسا  
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 (هالامن ٌؤكالل الالذي الجالزج فالً للمبٌالدات السامة والوكزالت واألثار النترات نسبة زٌادة خالل من وزٌادتها والبٌئة بالصحة

 دول مالن كثٌالر فالً الهتمامالات اتجهالت الكٌمٌائٌالة اإلوالافات اسالتخدام من الناتجة السٌئة ألثارا لهذو ونتٌجة 2007).عثمان،

 الكٌمٌائٌالة، والسالمدة للمبٌالدات المتبقٌالة التالاثٌرات مالن خالال   نظٌالف بغذاج منتجاته تتمٌز الذي العووي النتاج لتشجٌع العالم

 عالن فوالال ،المسالمو  بهالا اآلمنالة الصالحٌة الحالدود النسالبة تتعالدى ل بحٌالث فٌهالا والوكالزالت النتالرات نسالبة ضانخفالاو

 فالً العوالوٌة لمنتجالاتعلالى ا المسالتمرو  تزاٌالدمالنظالرا للطلالب المتقدمالة  الدول فً لسٌما المرتفعة األقتصادٌة المردودات
 (.2010)ابو رٌان،  المستهلكٌن اهتمامات من المنتجات هذو   تناله مال العالم

وتطبٌالق ذلالك  ،اهتم العلماج فً الوقت الحاور بدراسة المواد العووٌة من حٌث تحللها وفائدتها للتربة والنبات معا
عملٌالالا  فالالً البالالرام  والخطالالط الزراعٌالالة لسالالٌما وان النتاجٌالالة القصالالوى للمحصالالول لٌمكالالن تحقٌقهالالا بسالالهولة ال عنالالد تالالوافر 

( المالادة العوالوٌة علالى انهالا مجموعالة 2000) Nelsonو Baldockمحتوى جٌالد مالن المالادة العوالوٌة فالً التربالة. عالرف 

او المتغٌرة بفعل الحرارة المتواجدة داخل التربة او على سالطحها بغالض النظالر المواد العووٌة المشتقة حٌوٌا فً الطبٌعٌة 
( حدوث زٌادة مطردة فً محتوى التربة من 2000عن درجة تحللها ومصدرها وفٌما اذا كانت حٌة او مٌتة. اشار سلمان )

 و12و 6اد البقالار بكمٌالة المادة العوالوٌة وعناصالر النتالروجٌن والفسالفور والبوتاسالٌوم عنالد اوالافته لسالماد الالدواجن وسالم
( اهمٌة المصادر العوالوٌة والمخلفالات العوالوٌة فالً امالداد النبالات بالعناصالر 2008طن متري للهكتار.  كما بٌن علً )18

( تالالأثٌر 2009) EL-Tantawyالمغذٌالالة بعالالد تحلالالل هالالذو المخلفالالات بفعالالل الحٌالالاج المجهرٌالالة المختلفالالة واحٌالالاج التربالالة. در  
/هكتار فً الصفات النتاجٌة لمحصول الطماطالة، حٌالث وجالد زٌالادة فالً معالدل  ³م 61.78توى اوافة مخلفات الغنام بمس

(ان سالماد 2003عدد الثمار وحاصل النبات الواحد وبالتالً الحاصل الكلالً للبٌالت البالسالتٌكً. وبالٌن السالامرائً والطالائً )
ض والعدٌد من العوامل البٌئٌة كالنجماد الدواجن وهو سماد عووي ٌستجٌب له النبات فٌحسن نموو وٌزٌد مقاومته لالمرا

 .والجفاف والملوحة

تهدف هذو  الدراسة الى اختٌار افوالل تركٌالب وراثالً )هجالٌن( مالن الطماطالة غٌالر محالدودة  النمالو ادخلالت حالدٌثا 
للعراق، واختٌار افول طرٌقة لتربٌتها )على سالاق واحالدة او علالى سالاقٌن( وتحدٌالد افوالل سالماد عوالوي )سالماد الالدواجن 

( لسالٌما وان التجالاو الحالالً هالو اسالتخدام السالمدة العوالوٌة كبالدٌل لكسالمدة الكٌماوٌالة واختٌالار Humobacterد الـ وسما
 افول تولٌفة بٌن هذو العوامل الثالثة للحصول على افول حاصل من الطماطة.

 مواد البحد وطرائقه

فالً مشالالتل بعقوبالالة التالالابع لمدٌرٌالالة زراعالالة دٌالالالى خالالالل  ²م 500اجرٌالت التجربالالة الحقلٌالالة داخالالل بٌالالت بالسالالتٌكً فئالالة 
، وتومنت الدراسة ثالثة عوامل، الول زراعة ثالثة تراكٌالب وراثٌالة )هجالن جدٌالدة( مالن 2011 -2010الموسم الزراعً 

، الثالالانً زراعالالة هالالذو Tyrmesو  Margreat، Dafnisللعالالراق مالالن انتالالاج شالالركة بلوفٌلالالد وهالالً  الطماطالالة مدخلالالة حالالدٌثا

التراكٌب الوراثٌة بطرٌقتٌن من التربٌة وهً التربٌة على ساق واحدة وعلى ساقٌن، اما العامل الثالث فهو استخدام السمدة 
 كغم 0.5بكمٌة  Humobacterوسماد الـ  ²م\ كغم 3العووٌة وتومنت ثالث معامالت هً استعمال سماد الدواجن بكمٌة 

% واسالٌدهٌومك 92- 85وهو سماد حبٌبً من انتالاج شالركة بلوفٌلالد وٌتكالون مالن مالواد عوالوٌة نباتٌالة متحللالة نسالبتها ) ²م\
ملمالالوز، وكالالذلك ٌحتالالوي علالالى عناصالالر النتالالروجٌن  2-5وملوحتالاله  5-7% وحمووالالته 6 -5واسالالٌدفولٌك بنسالالبة  %13-12

، وبدون تسمٌد. وبالذلك ٌكالون (والكبرٌت والكالسٌوم والمغنٌسٌوم والحدٌد وبعض العناصر الصغرىوالفسفور والبوتاسٌوم 
عدد المعامالت ثمالان عشالرة معاملالة زرعالت بالثالث مكالررات لكالل معاملالة. زرعالت البالذور فالً اطبالاق فلٌنٌالة داخالل البٌالت 

اوراق حقٌقٌالة( نقلالت الالى  سالتة) بوبعالد وصالول الشالتالت الالى الحجالم المناسال 2010\11\25الزجاجً فالً المشالتل بتالارٌخ 
بعد اعداد البٌت البالستٌكً للزراعة من حٌث الحراثالة والتنعالٌم والتعالدٌل وتعقالٌم التربالة  2011\1\5الحقل المستدٌم بتارٌخ 

اوٌفت  كمٌات السمدة العووٌة المذكورة اعالالو للتربالة وخلطالت معهالا بصالورة جٌالدة، تمالت الزراعالة  بالمبٌدات الفطرٌة،
نبالالات لكالالل معاملالة ( ٌفصالالل بٌنهالالا ممالرات بعالالرض نصالالف متالالر  12ٌالالة خطالالوط )طالول الخالالط خمسالالة امتالار وبواقالالع علالى ثمان

والمسالالافة بالالٌن النباتالالات اربعالالون سالالنتمتر. واسالالتعمل الالالري بواسالالطة النابٌالالب الشالالعرٌة المنبسالالطة، اجرٌالالت جمٌالالع العملٌالالات 
تسلٌق النباتات وازالة الفرال الجانبٌة وازالة وحسب الحاجة من ري وتسمٌد و الزراعٌة الموصى بها فً الزراعة المحمٌة

 :(. واعطٌت الرموز التالٌة للدللة على عوامل الدراسة1989،الدغال )المحمدي

V1 الهجٌن =Tymers    وV2  الهجٌن =Dafnis  وV3  الهجٌن =Margreat 

F1  سماد الدواجن  و =F2  سماد الـ =Humobacter وF3 = )مقارنةمعاملة ال )بدون تسمٌد 

T1 طرٌقة التربٌة على ساق واحدة و =T2  .طرٌقة التربٌة على ساقٌن = 

حٌالث   R.C.B.Dفً تصمٌم القطاعالات الكاملالة المعشالاة split-split plotالمنشقة  -استعمل نظام اللوا  المنشقة 

التسالمٌد فووالعت فالً ووعت الصناف فالً اللالوا  الرئٌسالٌة وووالعت طالرق التربٌالة فالً اللالوا  الثانوٌالة امالا معالامالت 
اللوا  المنشقة تحت الثانوٌة. اخذت عٌنات الدراسة على عشرة نباتات عشوائٌة من كل وحدة تجرٌبٌة واستخرج المعالدل. 

( وقورنالالالت 2001) SASاجالالالري التحلٌالالالل الحصالالالائً للصالالالفات المدروسالالالة وفالالالق التصالالالمٌم المالالالذكور باسالالالتخدام برنالالالام  
 :%. ودرست صفات الحاصل التالٌة5( على مستوى احتمال L.S.Dالمتوسطات الحسابٌة باستعمال اقل فرق معنوي )

  .)غم(weight fruitمتوسط وزن الثمرة  .1
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 Number fruits/plant عدد الثمار/نبات توسطم .2

حاصالالل الوحالالدة التجرٌبٌالالة علالالى عالالدد مالالن خالالالل قسالالمة حسالالب  :)كغالالم( yield /plantحاصالالل النبالالات الواحالالد متوسالالط  .3

 النباتات فٌها.
 :(²)كغم/سم  fruits sold صالبة الثمارمتوسط  .4

من منطقة كتف  الثمرة فً مرحلة النو  األحمر لعشر ثمار من كالل  Pressure testerقٌست بجهاز قٌا  الصالبة  .5
 .وحدة تجرٌبٌة ثم استخرج المعدل

 Total soluble solids  (T.S.S)ذائبة الكلٌة النسبة المئوٌة للمادة الصلبة ال متوسط  .6

 قالالالدرت فالالالالً عصالالالالٌر عشالالالالر ثمالالالالار تامالالالالة النوالالالال  وذلالالالالك بأخالالالالذ قطالالالالرة مالالالالن راشالالالال  عصالالالالٌر الطماطالالالالة باسالالالالتخدام
 Hand refractomete . 

 النحائج والمناقشة

وجالود فروقالات معنوٌالة بالٌن ( 1)تووال  النتالائ  المعرووالة فالً الجالدول : weight fruit  )غم( متوسط وزن الثمرة. 1
غالم. أمالا 146.4أعلالى متوسالط بلالغ  Margreat هجٌنال ثمار الثالثة للطماطة فً متوسط وزن الثمرة، حٌث سجلت  هجنال

أمالا بالنسالبة  .غالم133.83رة بلالغ لالوزن الثمال  بالنسبة للتسمٌد العووي فقد سجلت النباتات المسمدة بالالدواجن أعلالى متوسالط
غالالم. أمالالا بالنسالالبة 126.4لطرائالالق التربٌالالة فقالالد سالالجلت النباتالالات المربالالاة علالالى سالالاق واحالالدة أعلالالى متوسالالط لالالوزن الثمالالرة بلالالغ 

 هجالنوالتسالمٌد العوالوي وبالٌن ال هجالنللتداخالت الثنائٌالة بالٌن المتوسالطات، فٌتوال  وجالود تالأثٌرات معنوٌالة للتالداخل بالٌن ال
غالم وكالذلك سالجلت 158.6المسالمدة بالالدواجن أعلالى متوسالط بلالغ  Margreat هجالٌنسالجلت نباتالات ال وطرائق التربٌالة، فقالد

غالم. كالذلك فالأن التالداخل بالٌن التسالمٌد 155.7المرباة على سالاق واحالدة أعلالى متوسالط لالوزن الثمالرة بلالغ  هجٌننباتات نف  ال
العوالالالوي وطرائالالالق التربٌالالالة قالالالد أثالالالر معنوٌالالال  فالالالً هالالالذو الصالالالفة، اذ سالالالجلت النباتالالالات المربالالالاة علالالالى سالالالاقٌن والمسالالالمدة بالالالالـ 

Humobacter  والتسالمٌد العوالوي مالع طرائالق التربٌالة  هجالنغم. وقد كان للتداخل الثالثً بالٌن ال189.5أعلى متوسط بلغ
المرباة على ساق واحدة والمسمدة بالدواجن  Margreat هجٌنتأثٌرات معنوٌة فً متوسط وزن الثمرة، اذ سجلت نباتات ال

المربالالاة علالالى سالالاقٌن وغٌالالر  Tyrmes هجالالٌننباتالالات ال ثمالالار غالالم، فالالً حالالٌن سالالجلت172.7أعلالالى متوسالالط لالالوزن الثمالالرة بلالالغ 
 غم.89.3بلغ المسمدة أدنى متوسط 

وجود فروقات معنوٌة  (2)أظهرت النتائ  المعرووة فً الجدول : Number fruit /plantنبات  \متوسط عدد الثمار  - 2
أعلى معالدل لعالدد الثمالار بلالغ  Tyrmesفً معدل عدد الثمار/نبات بٌن الهجن الثالثة للطماطة، حٌث سجلت نباتات الهجٌن 

 53.86لتربٌالة  فقالد سالجلت النباتالات المربالاة علالى سالاقٌن أعلالى معالدل لعالدد الثمالار بلالغ ثمرة. أما بالنسالبة لطرائالق ا 49.56

 ثمرة/نبات. أما بالنسبة للتداخالت الثنائٌة، فٌتو  وجود تأثٌر معنوي للتداخل بٌن التراكٌالب الوراثٌالة والتسالمٌد العوالوي،
وكالان  ثمرة/نبالات. 61.72د الثمالار بلالغ أعلى معدل لعد Humobacterالمسمدة بالـ  Tyrmesحٌث سجلت نباتات الهجٌن 

المربالاة  Tyrmes نباتالات الهجالٌن اعطالتللتداخل بٌن التراكٌب الوراثٌة وطرائق التربٌة تاثٌرا معنوٌا على هذو الصفة، اذ 
وكالذلك كالان التالاثٌر معنوٌالا للتالداخل بالٌن السالماد العوالوي وطرٌقالة التربٌالة، حٌالث تمٌالزت  ،نبالات\ثمرة 70.43على ساقٌن 

ثمالرة. وقالد كالان للتالداخل الثالثالً  57.94بلغ  على ساقٌن بأعلى معدل للثمار ةوالمربا Humobacterالنباتات المسمدة بالـ 
المربالاة  Tyrmes هجالٌناذ سالجلت نباتالات ال فالً هالذو الصالفة، امعنوٌال اوطرائق التربٌة والتسمٌد العووي تالأثٌر هجنبٌن ال

 هجالٌنثمرة/نبات، فً حٌن سجلت نباتالات ال 73.65أعلى معدل لعدد الثمار بلغ  Humobacterعلى ساقٌن والمسمدة بالـ  
Dafnis  نبات. ثمرة/ 26.57المرباة على ساق واحدة وغٌر المسمدة ادنى معدل بلغ 

 فالً الى وجود فروقالات معنوٌالة( 3) تشٌر النتائ  المعرووة فً الجدول: yield /plant  )كغم( حاصل النبات الواحد -3
كغم. وتفوقت النباتات المعاملة  5.73أعلى حاصل للنبات بلغ  Tyrmes هجٌنحاصل النبات الواحد، حٌث سجلت نباتات ال

امالا .كغالم 4.35كغم مقارنة مع النباتات غٌالر المسالمدة والتالً اعطالت  6.01بالسمدة العووٌة )الدواجن( باعلى حاصل بلغ 
الثنالائً بالٌن الهجالن  كغم. اثرالتالداخل 6.20بالنسبة لطرائق التربٌة فقد سجلت النباتات المرباة على ساقٌن أعلى حاصل بلغ 

المسمدة بالالدواجن أعلالى حاصالل بلالغ  Margreat هجٌنوالتسمٌد العووي معنوٌا على حاصل النبات، فقد سجلت نباتات ال
 Tyrmes هجالٌنوطرائالق التربٌالة معنوٌال  فالً هالذو الصالفة، اذ سالجلت نباتالات ال هجالنكغم. وكذلك اثر التالداخل بالٌن ال 6.91

 كغم.  7.15بات الواحد بلغ المرباة على ساقٌن أعلى حاصل للن

، حٌث تفوقت النباتات المرباة علالى أٌواأما بالنسبة للتداخل بٌن التسمٌد العووي و طرائق التربٌة فقد كان معنوٌ  
والتسمٌد العووي مالع طرائالق  لهجنكغم. وقد كان للتداخل الثالثً بٌن ا 7.18ساقٌن والمسمدة بالدواجن اعلى حاصل بلغ 

المربالاة علالى سالاقٌن والمسالمدة بالالدواجن بالأعلى حاصالل للنبالات  Tyrmes هجالٌناذ تفوقالت نباتالات ال ا،عنوٌالم االتربٌة تالأثٌر
 سالجلت ادنالى حاصالال حٌثالمرباة على ساق واحدة غٌر المسمدة  Dafnis هجٌنكغم مقارنة مع نباتات ال 8.67الواحد بلغ 

 كغم. 3.32 بلغ
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 الثمرة )غم(. تاثٌر التركٌب الوراثً  والتسمٌد العووي وطرٌقة التربٌة وتداخالتها فً متوسط وزن :(1) جدولال
Table (1): Effect of genotype, organic fertilization , training and its interaction in average fruit 

weight (grams).    

التسمٌد العووي 
organic  

fertilization 

 Genotype and Training   التربٌة ائقطر و )الهجن( التراكٌب الوراثٌة

Tyrmes Dafnis Margreat 

 ساقٌن ساق واحدة ساقٌن ساق واحدة ساقٌن ساق واحدة

 144.5 172.7 125.1 138.8 122.6 99.3 سماد الدواجن

Humobacter 93.7 92.2 120.7 91.3 164.6 144.9 

 112.2 129.9 112.4 125.1 89.3 93.0 بدون تسمٌد

 متوسط الهجن
Tyrmes Dafnis Margreat 

98.7 118.9 146.4 

 متوسط التسمٌد
 بدون تسمٌد Humobacter سماد الدواجن

133.83 117.91 110.3 

متوسط طرٌقة 
 التربٌة

 ساقٌن ساق واحدة

126.4 116.1 

متوسط التداخل 
بٌن الهجن 

 دٌسمتوال

V1F1 V1F2 V1F3 V2F1 V2F2 V2F3 V3F1 V3F2 V3F3 

110.1 93.1 91.2 131.1 106.0 118.8 158.6 154.8 121.1 

متوسط التداخل 
بٌن الهجن 

 التربٌةطرٌقة و

V1T1 V1T2 V2T1 V2T2 V3T1 V3T2 

95.3 101.4 128.2 109.6 155.7 133.9 

متوسط التداخل 
د ٌسمتبٌن ال
 التربٌةوطرٌقة 

F1T1 F1T2 F2T1 F2T2 F3T1 F3T2 

136.9 130.7 126.3 189.5 116.0 104.6 

قٌم 
LSD 

الثالثً  لتداخلا
26.84 

 هجنال
30.10 

 لتسمٌدا
19.23 

 44.17بٌةرت×دٌسمالت 38.71بٌةرت×هجنال 40.65دٌسمت×نهجال 18.50لتربٌةا

 

 .نبات\عدد الثمارتاثٌر التركٌب الوراثً  والتسمٌد العووي وطرٌقة التربٌة وتداخالتها فً متوسط  :(2) جدولال
Table (2): Effect of genotype , organic fertilization , training and its interaction in the average 

number of fruits\plants.  

 العوويلتسمٌد ا
 organic fertilization 

 Genotype and Training  طرٌقة التربٌة و )الهجن( التراكٌب الوراثٌة

Tyrmes Dafnis Margreat 

 ساقٌن ساق واحدة ساقٌن ساق واحدة ساقٌن ةساق واحد

 54.05 35.01 40.49 31.22 70.71 41.54 سماد الدواجن

Humobacter 49.78 73.65 35.24 53.36 38.54 46.80 

 37.44 33.23 41.30 26.57 66.92 42.86 بدون تسمٌد

 متوسط الهجن
Tyrmes Dafnis Margreat 

57.58 38.03 40.84 

 متوسط التسمٌد
 بدون تسمٌد Humobacter سماد الدواجن

45.50 49.56 41.39 

 متوسط طرٌقة التربٌة
 ساقٌن ساق واحدة

37.11 53.86 

متوسط التداخل بٌن الهجن 
 والسماد العووي

V1F1 V1F2 V1F3 V2F1 V2F2 V2F3 V3F1 V3F2 V3F3 

56.13 61.72 54.89 35.86 44.30 33.94 44.53 42.67 35.34 

متوسط التداخل بٌن الهجن 
 وطرٌقة التربٌة

V1T1 V1T2 V2T1 V2T2 V3T1 V3T2 

44.73 70.43 31.01 45.05 35.59 46.01 

متوسط التداخل بٌن السماد 
 وطرٌقة التربٌة

F1T1 F1T2 F2T1 F2T2 F3T1 F3T2 

35.92 55.08 41.19 57.94 34.22 48.55 

 21.74الثالثًللتداخل  LSDقٌمة 
 للصنف
10.50 

 للتسمٌد
7.20 

 للتربٌة
15.31 

 سماد×هجٌن
18.77 

 تربٌة×هجٌن
19.25 

 تربٌة×سماد
12.80 
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 تاثٌر التركٌب الوراثً  والتسمٌد العووي وطرٌقة التربٌة وتداخالتها فً حاصل النبات )كغم(. :(3) جدولال
Table (3): Effect of genotype , organic fertilization, training and its interaction on yield of 

plant (kg). 

 العوويلتسمٌد ا
organic fertilization 

 Genotype and Training    طرٌقة التربٌة و )الهجن( التراكٌب الوراثٌة

Tyrmes Dafnis Margreat 

 ساقٌن ساق واحدة ساقٌن ساق واحدة ساقٌن ساق واحدة

 7.81 6.01 5.07 4.39 8.67 4.13 سماد الدواجن

Humobacter 4.83 6.81 4.20 6.89 6.32 5.79 

 4.20 4.02 4.92 3.32 5.98 3.97 بدون تسمٌد

 متوسط الهجن
Tyrmes Dafnis Margreat 

5.73 4.73 5.68 

 متوسط التسمٌد
 بدون تسمٌد Humobacter سماد الدواجن

6.01 5.80 4.35 

 متوسط طرٌقة التربٌة
 ساقٌن ساق واحدة

4.58 6.20 

متوسط التداخل بٌن الهجن 
 والسماد العووي

V1F1 V1F2 V1F3 V2F1 V2F2 V2F3 V3F1 V3F2 V3F3 

6.40 5.82 4.98 4.73 5.55 4.12 6.91 6.06 4.11 

متوسط التداخل بٌن الهجن 
 وطرٌقة التربٌة

V1T1 V1T2 V2T1 V2T2 V3T1 V3T2 

4.31 7.15 3.97 5.63 5.45 5.93 

 تسمٌدمتوسط التداخل بٌن ال
 وطرٌقة التربٌة

F1T1 F1T2 F2T1 F2T2 F3T1 F3T2 

4.84 7.18 5.12 6.50 3.77 5.03 

قٌمة 
LSD 

 التداخل الثالثً
2.15 

 الهجن
0.48 

 التسمٌد
0.66 

 التربٌة
0.93 

 تسمٌد×هجن
1.33 

 تربٌة×هجن
4.21 

 تربٌة×تسمٌد
1.23 

 

الالالى وجالالود فروقالالات معنوٌالالة فالالً  (4)النتالالائ  المعرووالة فالالً جالالدول  تشالالٌر: Fruits sold(.2سالالم\)كغم صالبب  الثمالالار -4
. ²كغم/سالم 9.34أعلالى نسالبة لصالالبة الثمالار بلغالت  Margreat هجٌنفقد سجلت ثمار نباتات ال ،الثالثة الهجنصالبة ثمار 

هذو الصفة. أما بالنسبة للتداخالت الثنائٌالة،  فً حٌن لم ٌكن لكل من التسمٌد العووي طرٌقة التربٌة تأثٌر معنوي فً تقدٌر
المسالمدة  Margreat هجالٌننباتالات ال والتسمٌد العووي، حٌث سجلت ثمالار لهجند تأثٌر معنوي للتداخل بٌن افٌتو  وجو

وطرائالق التربٌالة فسالجلت  ثمالار  لهجالن. اما بالنسالبة للتالداخل بالٌن ا²كغم/سم 629.بالدواجن اعلى قٌا  لصالبة الثمرة بلغت
. وكالالان للتالالداخل بالالٌن التسالالمٌد ²كغم/سالالم 9.46المربالالاة علالالى سالالاقٌن أعلالالى قٌالالا  لصالالالبة بلغالالت  Margreat هجالالٌننباتالالات ال

النباتات المرباة على ساق واحالدة والمسالمدة بالالـ  العووي وطرائق التربٌة تاثٌرا معنوٌ  على صالبة الثمار اذا سجلت ثمار
Humobacter  والتسالالمٌد العوالالوي وطرائالالق  هجالالنبالالٌن ال . وقالالد كالالان للتالالداخل الثالثالال²ًكغم/سالالم 9.48أعلالالى صالالالبة بلغالالت

المربالالالاة علالالالى سالالالاق واحالالالدة والمسالالالمدة بالالالالـ  Dafnis هجالالالٌنالتربٌالالالة تالالالأثٌر معنالالالوي فالالالً هالالالذو الصالالالفة، اذ سالالالجلت نباتالالالات ال
Humobacter  فً حٌن سجلت نباتات الصنف نفسه المرباة على ساق  واحالدة غٌالر²كغم/سم 10.60أعلى صالبة بلغت ، 

 .²كغم/سم 8.36ادنى نسبة صالبة بلغت لكل منهما  Humobacterلى ساقٌن المسمدة بالـ رباة عموكذلك ال ،المسمدة

وجالالود  (5)مالالن نتالالائ  جالالدول  ٌالحالالظ: Total soluble sold material (TSS) المالالواد الصالالاب  الةاابالال  الكا الال  - 5
فروقات معنوٌة بٌن الهجن الثالثة  للطماطالة  فالً تقالدٌر نسالبة المالواد الصاللبة الذائبالة الكلٌالة فالً الثمالار، حٌالث سالجلت ثمالار 

بالأعلى  Humobacter%. وتمٌالزت ثمالار النباتالات المسالمدة عوالوٌا بسالماد  بالالـ 5.10أعلى نسبة بلغالت  Dafnisالهجٌن 
%. وكالالان 5.19بلغالالت  T.S.Sلمربالالاة علالالى سالالاقٌن بالالأعلى نسالالبة مالالن الالالـ %. وتفوقالالت  ثمالالار النباتالالات ا5.49نسالالبة بلغالالت 

 Humobacterالمسالمدة بالالـ  Tyrmesحٌث سجلت ثمار نباتات الهجٌن ،للتداخالت الثنائٌة تأثٌرا معنوٌا على هذو  الصفة
 Dafnisهجالٌن %. اما التالداخل بالٌن الصالناف وطرائالق التربٌالة فقالد تفوقالت ثمالار نباتالات ال5.90بلغت  T.S.Sأعلى نسبة 

 %. 5.45بلغت  T.S.Sالمرباة على ساقٌن بأعلى نسبة من الـ 

أما بالنسبة للتداخل بٌن طرائالق التربٌالة والتسالمٌد العوالوي فقالد سالجلت النباتالات المربالاة علالى سالاقٌن والمسالمدة بالالـ 
Humobacter  أعلالالى نسالالبة مالالن الالالـT.S.S  مٌد العوالالوي %. وقالالد كالالان للتالالداخل الثالثالالً بالالٌن الهجالالن والتسالال5.76بلغالالت

المربالالاة علالالى سالالاق واحالالدة  Tyrmesوطرائالالق التربٌالالة تالالأثٌرا معنوٌالالا فالالً هالالذو الصالالفة، حٌالالث سالالجلت ثمالالار نباتالالات الهجالالٌن 
 Margreat و Tyrmes ٌن%، فً حٌن سجلت ثمار الهجٌنال6.27بلغت  T.S.Sأعلى نسبة  Humobacterوالمسمدة بالـ 

 .لكل منهما %4.26بلغت  T.S.Sالـ  غٌر المسمدة والمرباة على ساق واحدة ادنى نسبة  من
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 (.2سم\تاثٌر التركٌب الوراثً  والتسمٌد العووي وطرٌقة التربٌة وتداخالتها فً صالبة الثمار )كغم :(4)جدول ال

Table (4): Effect of genotype , organic fertilization, training and its interaction in the solidity 

of fruits (kg/cm2). 

 العووي التسمٌد
organic fertilization 

 Genotype and Training     و طرٌقة التربٌة )الهجن( التراكٌب الوراثٌة

Tyrmes Dafnis Margreat 

 ساقٌن واحدة ساق ساقٌن ساق واحدة ساقٌن ساق واحدة

 9.51 9.73 8.86 8.30 9.90 8.71 سماد الدواجن

Humobacter 8.65 8.88 10.60 8.36 9.20 8.90 

 9.96 8.73 8.85 8.36 8.66 9.05 بدون تسمٌد

 متوسط الهجن
Tyrmes Dafnis Margreat 

8.97 8.93 9.34 

 متوسط التسمٌد
 بدون تسمٌد Humobacter سماد الدواجن

9.17 9.10 9.98 

 متوسط طرٌقة التربٌة
 ساقٌن ساق واحدة

9.07 9.10 

 متوسط التداخل بٌن الهجن
 د العوويٌسمتوال

V1F1 V1F2 V1F3 V2F1 V2F2 V2F3 V3F1 V3F2 V3F3 

9.31 8.77 8.86 8.58 9.48 8.74 9.62 9.05 9.35 

متوسط التداخل بٌن الهجن 
 وطرٌقة التربٌة

V1T1 V1T2 V2T1 V2T2 V3T1 V3T2 

8.80 9.15 9.18 8.69 9.22 9.46 

د ٌسمتمتوسط التداخل بٌن ال
 وطرٌقة التربٌة

F1T1 F1T2 F2T1 F2T2 F3T1 F3T2 

8.91 9.42 9.48 8.71 8.80 9.16 

 قٌمة
LSD 

 التداخل الثالثً
0.82 

 لهجنا
0.33 

 لتسمٌدا
N.S 

 لتربٌةا
N.S 

 التسمٌد×هجن
0.51 

 تربٌة×هجن
0.45 

 تربٌة×دٌسمت
0.60 

 

تاثٌر التركٌب الوراثً  والتسمٌد العووي وطرٌقة التربٌة وتداخالتها فالً نسالبة المالواد الصاللبة الذائبالة الكلٌالة  :(5جدول )ال
(T.S.Sلثمار الطماطة ). 

Table (5): Effect of genotype, organic fertilization, training in the total soluble sold materials 

(T SS) for fruits of tomato. 

 التسمٌد العووي
organic fertilization 

 Genotype and Training     و طرٌقة التربٌة )الهجن( التراكٌب الوراثٌة

Tyrmes Dafnis Margreat 

 ساقٌن ساق واحدة ساقٌن ساق واحدة ساقٌن ساق واحدة

 4.99 4.37 4.91 4.85 4.77 4.43 الدواجنسماد 

Humobacter 6.27 5.53 4.89 6.17 4.53 5.57 

 4.73 4.26 5.26 4.51 4.74 4.26 بدون تسمٌد

 متوسط الهجن
Tyrmes Dafnis Margreat 

5.00 5.10 4.74 

 متوسط التسمٌد
 بدون تسمٌد Humobacter سماد الدواجن

4.72 5.49 4.63 

 التربٌةمتوسط طرٌقة 
 ساقٌن ساق واحدة

4.71 5.19 

بٌن   متوسط التداخل 
 العوويلتسمٌد وا الهجن

V1F1 V1F2 V1F3 V2F1 V2F2 V2F3 V3F1 V3F2 V3F3 

4.60 5.90 4.50 4.80 5.53 4.86 4.69 5.05 4.50 

متوسط التداخل بٌن الهجن 
 وطرٌقة التربٌة

V1T1 V1T2 V2T1 V2T2 V3T1 V3T2 

4.99 5.01 4.75 5.45 4.39 5.10 

متوسط التداخل بٌن السماد 
 وطرٌقة التربٌة

F1T1 F1T2 F2T1 F2T2 F3T1 F3T1 

4.55 4.89 5.23 5.76 4.34 4.91 

قٌمة 
LSD 

 0.63التداخل الثالثً 
 لهجنا

0.20 
 لتسمٌدا

0.27 
 للتربٌة
0.32 

 سماد×هجن
0.46 

 تربٌة×هجن
0.41 

 تربٌة×سماد
0.38 
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الالى تحسالن  Humobacter  قد ٌعود سبب الزٌادة فالً صالفات الحاصالل فالً النباتالات المعاملالة بسالماد الالدواجن والالـ
النمو الخوري مما زاَد من عملٌة التمثٌل الكاربونً وتراكم نوات  هالذو العملٌالة  )كاربوهٌالدرات وبروتٌنالات( فالً الجالزاج 

قالد و.)2007وآخالرون،   (Fawzyالخازنة للنبالات  والالذي أنعكال  علالى زٌالادة الحاصالل ومعالدل عالدد الثمالار ووزن الثمالرة 

ائٌة الموجودة فً هذو السمدة فً زٌادة نشاط النبالات وتنظالٌم الفعالٌالات الحٌوٌالة ٌرجع سبب ذلك إلى مساهمة العناصر الغذ
له وزٌادة حجم المجموال الخوري بزٌادة عدد األوراق مما ٌنعك  على زٌادة عدد األزهار وقلالة تسالاقطها ومالن ثالم زٌالادة 

ومالا  الساسالٌة غذائٌالةالعناصالر الدة علالى إلالى احتالواج هالذو السالم عدد الثمار وبالتالً زٌادة حاصل النبات الواحد. وقد ٌعود
تسببه من تاثٌرات اٌجابٌة فً عملٌة التركٌب الووئً متمثلة بزٌادة المسالاحة السالطحٌة لالكوراق مؤدٌالة إلالى زٌالادة تصالنٌع 

وقد ٌرجع سبب تفوق معامالت السماد العووي النباتً إلى احتوائه على العناصر الغذائٌة التً تؤدي إلى   الكربوهٌدرات.
نسالبة العقالد ممالا تحسالٌن زٌادة محتوى األوراق من الكلوروفٌل وزٌادة صفات النمو الخوالري وعالدد األزهالار فالً النبالات و

الالـ سالماد  وربمالا ٌرجالع السالبب الالى دور .(2013 ٌؤدي إلى زٌادة عدد الثمار ومن ثم زٌادة حاصل النبات الواحد. )سعود،
Humobacter لفٌزٌائٌة وذلك بزٌادة احتفاظ التربة برطوبتها وزٌادة تهوٌتها ورفالع فً تحسٌن خواب التربة الكٌمٌائٌة وا
(. ممالا وفالر ظالروف مثالٌالة لنمالو المجمالوال الجالذري وكالذلك لنمالو 2005وآخالرون، Abow El-Magedدرجالة حرارتهالا )

صالها مالن قبالل أمتصا  األحٌاج الدقٌقة فالً التربالة وزٌالادة نشالاطها واعالدادها ممالا زاَد مالن جاهزٌالة العناصالر الغذائٌالة وزٌالادة
ولسالالٌما العناصالالر الوالالرورٌة )النتالالروجٌن والفسالالفور  ) 2009وآخالالرون،  Selimو 1999 وآخالالرون، Diverالنبالالات ) 

(. 2009والبوتاسٌوم( التً لها الدور الساسً فً قوة النمو الخوري الذي اثالر فالً زٌالادة الحاصالل ومكوناتاله )المحمالدي، 
قالد حسالنت مالن صالفات  Humobacter أن اوالافة سالماد الالدواجن و (.2012وتتفالق هالذو النتٌجالة مالع العالامري ومطلالوب )

فالً التربالة( ممالا حسالنت مالن صالفات التربالة  Humusالتربة الكمٌالة  )زٌالادة المالادة العوالوٌة فالً التربالة( والنوعٌالة )زٌالادة 
وغٌرهالا  Phosphotaseو  Protaseالفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة وزٌالادة نشالاط الحٌالاج المجهرٌالة فالً التربالة ونشالاط النزٌمالات 

مالالن النزٌمالالات المهمالالة فالالً تحلالالل المالالادة العوالالوٌة ومالالن ثالالم تجهٌالالز العناصالالر للنبالالات. وهالالذو  المٌالالزات ل ٌمكالالن أن توفرهالالا 
وسالالعود،   2007وآخالالرون،  (Meenaوهالالذو  النتالالائ  تتفالالق مالالع  2008 )  ،Madejonو (Meleroالوالالافات الكٌمٌائٌالالة 

الى زٌادة عدد السٌقان وبالتالالً زٌالادة عالدد البالراعم الزهرٌالة فالً ٌعزى سبب زٌادة عدد الثمار وحاصل النبات  و(. 2013

النبات بالمقارنة مع النباتات المرباة على ساق واحدة وهذا ٌعنً زٌادة فً عدد الثمار/نبات وحاصل النبالات الواحالد. وتتفالق 
اعفة عدد السٌقان وما ٌتبعه (. أو قد ٌعود السبب الى ٌعود إلى مو2011هذو النتٌجة مع ما توصل الٌه )التحافً واخرون،

من مواعفة عدد األوراق فً النبات ومن ثم زٌادة كمٌة المواد الكربوهٌدراتٌة المصنعة فٌها وهذا ٌؤدي إلى ظهور براعم 
(، وربمالا ٌرجالع سالبب تفالوق النباتالات  2013زهرٌة أكثر ثم زٌادة عدد الثمار فً النبات ومالن ثالم زٌالادة الحاصالل )سالعود، 

ق واحدة فً متوسط وزن الثمرة الواحدة الى ان المواد الغذائٌة الممتصة من قبل الجذور تنتقل جمٌعها الالى المرباة على سا
الساق الرئٌسً مباشرة لعدم تربٌة النبات على سٌقان اخرى مما ٌسرال انتقالها بكمٌات كبٌالرة لعالدد اقالل مالن الثمالار. وٌعالود 

ختلفالة الالى اخالتالف محتواهالا الجٌنالً ومالدى تفاعلاله مالع البٌئالة المحٌطالة. سبب التباٌن فً صالبة ثمار التراكٌب الوراثٌة الم
ان زٌالالالادة المجمالالالوال الخوالالالري للنباتالالالات المربالالالاة علالالالى سالالالاقٌن أدى الالالالى زٌالالالادة نالالالوات  البنالالالاج الوالالالوئً ولسالالالٌما كالالالذلك 

 .(2009وتتفق هذو النتٌجة مع ما توصل الٌه الجبوري واخرون،) ،صالبة الثمار فًالكاربوهٌدرات مما اثر اٌجابٌا 

 
EFFECT OF ORGANIC FERTILIZER AND METHOD OF TRAINING IN SOME OF 

THE YIELD CHARACTERS QUANTITATIVE THREE GENOTYPES OF TOMATO 
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ABSTRACT 

The experiment was conducted field inside the greenhouse at the nursery Baquba new 

under the Directorate of Agriculture Diyala during the agricultural season 2010-2011, to study 

the effect of three levels of organic fertilization (poultry manure quantity of 3 kg/m ², and 

composting the Humobacter quantity of 0.5 kg / m ², and without fertilization) and two types 

methods of training (on one leg and legs) on the three genotypes (hybrids) of a tomato 

(Margreat, Dafnis and Tyrmes). Experiment carried out in accordance with the split - split 

adesign (SSP) in the RCBD system with three replications. Tested the moral differences 

between the averages according to LSD less significant difference between the averages and 

the level of probability of 0.5. The study proved the superiority plants Margreat on one leg 
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and fertilized with poultry highest average fruit weight was 172.7 g. While recorded plants 

Tyrmes on two legs and fertilized Humobacter the highest rate for the number of fruits 

amounted to 73.65 fruit / plant, also gave the plants the same product was fertilized with 

poultry and on two legs higher quotient per plant was 8.67 kg, while outperformed plants 

Dafnis reared on one leg The fertilized with Humobacter highest hardness of fruits amounted 

to 10.60 kg /cm ². While the fruits of plants characterized Tyrmes on one leg and fertilized 

with Humobacter the highest proportion of the TSS Amounted to 6.27%. 

Keywords: tomato, Organic Fertilization, breeding and production methods. 
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