
 

 

 
Format No: F3- RDD-00-01                  Issue No.:01                    Issue Date: 04.07.2012  
                 Page 1 / 5 

 

 
 

Abu Dhabi Food Control Authority 
Development Sector 

Research & Development Division 
 

 

Technical Report تقرير فني     
 
 

Title  ةالمحمي البيوتالطماطم في  تسميد -تحسين استخدام األسمدة الكيميائية     العنوان                       
 

 

 
Project Team      فريق العمل   هعواج عبدالعزيز .م، المانع سمير .مإحسان جمعه، . د  

 
 

 
Duration فترة المشروع             From:  1022أكتوبر To:  1021سبتمبر 

 

Background    خلفية عن الموضوع
 

الطماطم حديثة إلى أن الدراسات التشير و. C، و A ،Bفيتامين لمصدر جيد  يهف .استهالكا في العالم الخضراوات أكثر منالطماطم تعتبر 

 (.Kucuk, O. 2001)سرطان الب اإلصابةلحد من خطر ا والذي يعمل على لألكسدة وبين المضادستحتوي على اللي

لعديد من المركبات، بما في ذلك البروتينات واألحماض األمينية، من العناصر األساسية في االنيتروجين والفوسفور  يعتبر عنصريو

 (.Winsor, G.W. 1973)لبيوكيميائية في نمو الطماطم ت اعن التغيرا المسئولةواإلنزيمات 

استخدام التوسع في زراعة الطماطم و مما شجع المزارعين على ،عاليةتها التسويقية القيمب في دولة اإلمارات العربية المتحدةالطماطم وتتميز 

 اتدراسال إحدى أشارت فقد. العناصر الغذائية المضافةاحتياجات النبات من الكيميائية دون األخذ بعين االعتبار  عالية من األسمدة اتكمي

(Sylvester-Bradley 1993 ) أجريت في أخرى وفي دراسة  ،النبات يستفيد منهاالنيتروجينية المضافة ال ٪ من األسمدة 00-20أن

  .(Sweeney et al.,1987) ٪32-21 بين تراوحتمحصول الطماطم من السماد النيتروجيني بينت أن مقدار استفادة   فلوريدا

في ياه الجوفية وتدهور تلوث المإلى  ، وخاصة في الترب الرملية،بعد الحصاد في التربة المتراكمةاألسمدة النيتروجينية سبب تيمكن أن و 

كما أن اإلفراط في استخدام األسمدة . تشكل هذه الكميات زيادة في التكاليف دون عائد أو فائدةووالتربة على حد سواء،  نوعية المياه

 ,.Kaniszewki & Elkner)النبتروجينية يعمل على إطالة فترة النمو الخضري وتأخير عقد ونضج الثمار وبالتالي خفض اإلنتاج  

 هاوحجمطماطم ثمار اليمكن أن تقلل من إنتاج  بنسبة أقل مما يحتاجه النبات نقص النيتروجين في التربةومن ناحية أخرى فإن (. 1990

(Needham, P. 1973). 

دورا رئيسا عنصري النيتروجين والبوتاسيوم، فإن للفوسفور  منخفضة مقارنة معالنباتية لعنصر الفوسفور   االحتياجات أنعلى الرغم من 

من كل  متوازنمزيج لذلك ال بد من توفير . ةمبكرالنمو خصوصا في المراحل التعزز التي حيوية الوظائف النبات وفي الكثير من الفي نمو 

 (.Nawaz et al., 2012) إنتاجية عالية الحصول علىتعزيز النمو وللنبات العناصر الغذائية ل
  

Problems    التحديات
 

  قد تساعد على تلوث التربة والمياه الجوفيةوجود ممارسات خاطئة في استخدام األسمدة الكيميائية 

  لمحصول الطماطم في البيوت المحميةعلى أسس علمية  يةمبنىعدم توفر برامج تسميد. 
 

Objectives  األهداف 
 

  البيوت المحميةالطماطم في محصول إنتاج على  التي تؤثر النيتروجينية والفوسفوريةمستويات مختلفة من األسمدة تقيم. 

  من عمل برامج تسميد لمحصول الطماطم في البيوت المحمية ستمكن التيالسمادية النبات  احتياجاتتحديد. 
 

Methods  العمل ةطريق  
 

تم و ،(Elbida e.z) باستخدام صنف الطماطم 1022/1021التجربة في محطة الكويتات في مدينة العين خالل الموسم الزراعي  عملتم 

 .الحقل الدائم خالل األسبوع األول من شهر نوفمبر إلى بعمر أربع أسابيع األشتال نقل
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 :تصميم التجربة .2

 900، 000، 200، 0: بأربعة مكررات، وباستخدام أربع مستويات من التسميد النيتروجيني تصميم القطاعات العشوائية الكاملة تم استخدام

 900هكتار، مع استخدام مستوى واحد من السماد البوتاسي / كغم 400، 100، 0:لفوسفوريهكتار وثالث مستويات من التسميد ا/ كغم

الكثافة النباتية وكانت . نبات 21كل خط يحتوي على  ينخطتتكون من و م X 1 0مساحة الوحدة التجريبية  .لكل المعامالت هكتار/كغم

 .هكتار/نبات 10،000

 

 :التسميد .1

 السمادية الدفعاتتم تقسيم . الري ثالث مرات أسبوعيا مياه مع( سلفات البوتاسيوم)البوتاسي والسماد ( يوريا)تم إضافة السماد النيتروجيني 

 :ةالتالي المراحل وتشمل النبات راحل نمومع م تماشياإلى ثالثة معدالت 

 . الكمية اإلجمالية للسماد ٪ من23تم إضافة  ، (يوما 23) من الزراعة لإلزهارتبدأ المرحلة األولى 

 .الكمية اإلجمالية للسماد ٪ من13 تم إضافة ،(يوما 43)بداية موسم الحصاد زهار حتى من اإل تبدأ الثانيةالمرحلة 

 . ا الكمية اإلجمالية للسماد من ٪00 تم إضافة ،(يوما 230)موسم الالحصاد حتى نهاية بداية من المرحلة الثالثة 

 .دفعتين دفعة قبل الزراعة والدفعة الثانية بعد الزراعة بشهر يدويا على( سوبر فوسفات)كما تم إضافة السماد الفوسفاتي 

 

 :القياسات النباتية .2

مرتين خالل  ووزن الثمرة الثمارإجمالي عدد  متوسط تسجيلتم  ، كما خالل الموسم، طماطمحصدة  12إلجمالي  تسجيل الناتج الكلي تم
لتحديد القيمة الطازج لعصير الطماطم  الالزمة إجراء التحاليلإضافة إلى ذلك فقد تم ، النهائيةقبل ة ولثالثا الحصدةفي  النمو وذلكموسم 

 . الغذائية لها
 
 :تحليل التربة .4

 األسمدة متبقيات لتقييممن التجربة  االنتهاءالزراعة وبعد  قبل التجربة قعمو سم من 00-0 عمق بشكل عشوائي على التربة تم جمع عينات من
 .معاملةكل  من التربة في

 

Results  النتائج 
 

 اإلنتاج ومكوناته .2

بشكل هكتار، وقد تناقص اإلنتاج /كغم 000حتى  0إلى وجود زيادة معنوية في اإلنتاج عند زيادة السماد النيتروجيني من النتائج  أشارت

 هكتار/كغم 100و نيتروجين هكتار/كغم 000وقد تفوقت معاملة التسميد (. 2 شكل)هكتار /كغم 900عند استخدام معاملة التسميد معنوي 

( بدون سماد)وقد فاقت كمية اإلنتاج هذه كمية إنتاج الشاهد  .هكتار/طن 122.9وبكمية إنتاج  معنويا على كافة معامالت التجربةفوسفور 

بينما أعطت معاملة  .كتاره/طن 124.9 هكتار فوسفور بإنتاجها /كغم 400نيتروجين و 000معاملة السماد مع  وقد تساوت معنويا. بالضعف

 .هكتار/طن 100.2هكتار فوسفور إنتاجا أقل بفارق معنوي وصل إلى / كغم 100هكتار نيتروجين و/كغم 200

النهائية، حيث تشير النتائج إلى أن وقبل ة لثتأثير مختلف معامالت السماد على وزن وعدد ثمار الطماطم في الحصدة الثا( 2)يبين جدول 

هكتار /كغم 000)تاج كانت مرافقة لزيادة عدد الثمار للنبات الواحد وزيادة في متوسط حجم الثمرة، حيث تميزت معاملة السماد الزيادة في اإلن

غم في الحصدة  110.0نبات وتراوح متوسط حجم الثمرة حوالي /ثمرة 9.9بارتفاع عدد الثمار إلى ( هكتار فوسفور/ كغم 100نيتروجين و

نبات /ثمرة 3.2حوالي  فيها فقد تراوح عدد الثمار والتي اج تلك المعاملة بالتفوق على باقي المعامالت حتى نهاية الموسموقد استمر إنت. الثانية

 . غم 222.0بمتوسط حجم 

 

 

 القيمة الغذائية وجودة الثمار .1

في الثمار مقارنة مع الشاهد، بينما لم تتأثر أشارت النتائج إلى أن زيادة مستويات السماد النتيروجيني أدت إلى زيادة نسبة الحموضة والنترات 

عنويا بزيادة صالبة الثمار، والمادة الصلبة الذائبة، ونسبة السكر بأي من معامالت السماد النيتروجيني، كما أن القيمة الغذائية للثمار لم تتأثر م

 (.1جدول )مستوى السماد الفوسفوري 
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 .(هكتار/طن) النيتروجيني والفوسفوري على اإلنتاج الكلي للطماطمتأثير مستويات مختلفة من السماد . 2شكل 

 

 

 

 .وعدد الثمار (غم) وزن يمتوسط تأثير مستويات مختلفة من السماد النيتروجيني والفوسفوري على. 2جدول 

 النهائيةقبل الحصدة  ةلثالثاالحصدة  (هكتار/كغم)المعامالت 

د االسم
 النيتروجيني

د االسم
 الفوسفوري

 متوسط وزن الثمرة 
 (غم)

عدد الثمار متوسط 
 لكل نبات

 متوسط وزن الثمرة 
 (غم)

عدد الثمار متوسط 
 لكل نبات

0 0 232.2 1.3 22.3 2.9 

 100 290.3 2.1 92.9 1.2 

 400 222.4 2.9 92.2 1.0 

200 0 290.3 4.9 204.4 2.4 

 100 292.4 3.9 209.2 2.2 

 400 290.4 3.4 220.9 2.9 

000 0 101.9 3.4 222.3 2.9 

 100 110.0 9.2 222.0 3.2 

 400 124.2 0.0 214.2 4.9 

900 0 290.2 4.3 90.2 1.9 

 100 100.4 3.2 202.2 2.0 

 400 222.9 4.3 91.9 2.0 

(3 )% LSD 2.92 0.92 9.2 0.0 
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 .الطازجة للثمار الغذائية تأثير مستويات مختلفة من السماد النيتروجيني والفوسفوري على القيمة. 1جدول 

 (هكتار/كغم)المعامالت 
المادة الصلبة 

 (Brix°)الذائبة 
 النترات 

 (جزء بالمليون)
جزء )الفوسفور 

 (بالمليون
  السكر
)%( 

 الحموضة 
)%( 

الصالبة 
)%( 

 1.1 0.19 4 94.2 2.1 4.2 0 السماد النيتروجيني

 200 4.1 2.9 92.2 4 0.19 1.2 

 000 4.2 2.2 94.1 4.4 0.12 1.2 

 900 4.2 2.9 92.2 4.2 0.22 1.4 

(3 )%LSD  ns 0.12 ns ns 0.013 ns 

 1.1 0.19 4.2 94.2 2.0 4.2 0 السماد الفوسفوري

 100 4.1 2.2 94.9 4.1 0.12 1.2 

 400 4.2 2.0 90.3 4.2 0.19 1.2 

(3 )%LSD  ns ns ns ns ns ns 

ns :ال يوجد فروقات معنوية 

 
 

 الكيمائية التربةالخصائص  .2

دة نسبة األمالح وزيادة تركيز النترات في التربة بزيادة طردية مع زياتراكم أشارت نتائج تحليل التربة في نهاية الموسم الزراعي إلى 

 (هكتار/كغم 900)مستوى التسميد عند استخدام  والنيتروجين الكلي النتراتولألمالح تركيز كان أعلى فقد  .مستويات التسميد النيتروجيني

أظهرت النتائج أن   متبقيات عنصر الفوسفور في التربة،إلى زيادة  يالفوسفورالسماد كما أدت زيادة مستوى  .(2جدول )  نيتروجين

 . متبقيات السماد الفوسفوري لكافة المعامالت كانت ضمن الحدود المسموح بها عالميا

 

 

 .النيتروجيني والفوسفوري على الخصائص الكيمائية للتربةتأثير مستويات مختلفة من السماد . 2جدول 

 (هكتار/كغم)المعامالت 
 )ملوحة التربة 

 (متر/ديسيسمنز

 النترات 
 (جزء بالمليون)

 النيتروجين الكلي
 (جزء بالمليون)

 الفوسفور 
 (جزء بالمليون)

 10.1 22.3 21.3 1.2 0 السماد النيتروجيني

 200 2.9 43.9 242.0 29.0 

 000 3.1 91.9 239.9 29.1 

 900 3.2 214.2 292.2 12.9 

(3 )%LSD  2.1 3.0 0.4 Ns 

 2.9 242.2 00.2 4.2 0 السماد الفوسفوري

 100 4.1 09.2 249.0 12.2 

 400 4.4 92.0 232.0 22.1 

(3 )%LSD  ns ns 6.6 0.6 

ns :ال يوجد فروقات معنوية 
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Recommendations  لتوصياتا  
 

  استنادا لنتائج التجربة ولضمان الحصول على توازن جيد بين اإلنتاجية والجودة ولتقليل خطر التلوث من متبقيات األسمدة، فإن استخدام

هكتار من السماد الفوسفوري يمكن الخروج به كتوصية إلنتاج الطماطم في /كغم 100هكتار و/كغم 000مستوى السماد النيتروجيني 

 .اإلمارة على أن يتم األخذ بعين االعتبار خصائص وتحليل التربة والطاقة اإلنتاجية للصنف المستخدمالبيوت المحمية في 

  (. هكتار/طن 121.4)هكتار قد يعطي نتائج مقاربة قد تصل إلى /كغم 300بناءا على التنبؤ اإلحصائي فإن مستوى السماد النيتروجيني 

  هكتار من السماد النيتروجيني وذلك حفاظا على استدامة األراضي الزراعية وتفاديا / كغم 900ال يوصى باستخدام معدالت التسميد

 .لتراكم األمالح فيها

 المزارعون، الزراعيون المرشدونقطاع الشؤون الزراعية، مركز خدمات المزارعين، : القطاعات المعنية. 
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