
 المستخلص
التجربةةاألالىلةةةلألرألال رامةةةاألاللتناط ةةاألل ةةة للألاللجرةةةىيألحألالتةةكأل جرمةةة أل ةةةكأل  ةةى ألرةةةرجاألاللى ةةة أل

حألم لألثالثاألطضرألهةكألل ايةم أل2002جمألرر ألبغنانألحأل كألربمعألر60ال رامماأل كألالطالصألرأل
ألىالطمارألري يألررمنألحألىالفايىلماألرألي يألSun 6108 الللالاألرألي يأل ألحأل.ألStrikeح
لعةةالال أللجةة ألل يةةى أل.ألهةةكأل رامةةاألالل يةةى ألل فةةرنألى رامةةاألالل يةةى ألأل4تضةةل  ألالتجربةةاأل

لتةناط أللةةعألجةة أللةةوألالل يةةىلموألااطةةرموألىتةةناط ألالل ايةةم ألالثالثةةاأللعةةاي أللنرا ةةاألت ثمرهةةاأل ةةكأل
ال لةةىألالطضةةرلألىال هةةةرلألألىال ايةة ألىلجى اتةةةاألىأل بعةةانألثلةةارألالللالةةةاألىالطمارى ر ةةا ألالفايةةةىلماأل

 مةةاألالطايةةاألبثلةارألالللالةةاأل.أل فةةة ألالتجربةةاأل  ةة ألتيةةلممألىبعة ألاليةةفا ألالفم ما مةةاألىالجملما
ألىبثالثاأللجررا .ألRCBDال لاما ألالجال األاللعراةأل
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-2002مةكألألألألألألرالبال تمجماأل كألال مفرا ماألالعا نألل رةرجاألالعالةاألل ب ةت األىالغابةا ألل لى ةمألال را

حألم ةةةةةةلألثالثةةةةةةاألل ايةةةةةةةم ألالللالةةةةةةاألرأليةةةةةةة يألجةةةةةةالبمىوألحألىالطمةةةةةةةارألرأليةةةةةة يألرةةةةةةةعا ألحألأل2003
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 ألىملجوألت طمصأل همألال تةا جأل كألهةهألالنرا األبالتكأل:ألألألأل
 الطماطة :-1

ىلأل كألارتفا أل باتا ألالللالاأل كألال للألالل لةكألذةأل ملة ألجاوألللرم األال راماألت ثمرأللع ألألألألألأل
 باتةةةا ألالللالةةةةاألاللتناط ةةةةاأللةةةةعألجةةة أللةةةةوألالطمةةةةارألىالفايةةةةىلماأل م ةةةلأللعةةةةن أل رتفةةةةا ألال بةةةةا ألب ةةةة أل

 مأل كأل موألألتفى  أل باتا ألالللالاألاللتناط األلعألالفايىلماألبإملا هاأل م لأللعن أللى وأل233.3
غم/ بةةا حألىأل م ةةةلأللعةةن أللعةةةننألالثلةةارألالعا ةةةنةأل5250الثلةةارألالعا ةةنةأل ةةةكألالةة للألاللجرةةةىيألب ةة ألرأل

ألغم/ با حم لألالترتم .أل3933.3ثلرة/ با ألىألأل42.6ىى  هاأل كألال للألالل لكألب  ر
 لاأل كأليفا ألال اي ألىلجى اتاألرألال اي ألاللبجرألىال اي ألالج كألىأل اي ألال با ألالىا نألألألألأل

ذةأل ملةةة أل باتةةةا ألالللالةةةاألألىمةةننألالثلةةةارألل  ايةةة ألالج ةةةكألحألجةةةاوألللرم ةةةاألال رامةةةاألتةةة ثمرأللع ةةةىل
لو/نى ةةةةمألىألأل20.564لو/نى ةةةمألى12.177اللتناط ةةةاأللةةةعألالفايةةةةىلماأل ةةةكألال رامةةةاألاللجرةةةةى األألرأل

لو/بمةةةة ألر ايةةةةة ألألأل3.474[ثلةةةةرة/نى محألم ةةةةلألالترتمةةةةة ألىجا ةةةة أل214280جغم/ بةةةةا ألىأل3.11
م ةةلألالترتمةة أل ةةكألال رامةةاألالل لمةةاأل لةةةاأل]ثلةةرةأل/بمةة ألأل27066.6جغةةمأل/أل بةةا ألىأل2.48لبجةةرحألىأل

أللألى وألالثلرةأل  مألتت ثرأللع ىمايألبلرم األال راماألىلجالألال للمو.لتى 
أل
أل
 الخيـار :-2



 ثر أللرم األال راماأللع ىمايأل كألبع أليفا ألالطمارألاللنرى األذةأل مل أل باتا ألالطمارألألألألألألألأل
اللتناط األلعألالفايىلماأل م لأللعن أل رتفا ألال با ألىأل م ةلأللعةن ألمةننألالثلةارألالعا ةنةألىى  هةاأل ةكأل

غم/ با ألحم لألالترتم ألجلاألأل316.6ثلرة/ با ألى38.3 مألىأل124ل لكألذةألب غ ألال ممرألال للألال
 مل أل باتا ألالطمارألاللتناط األلعألالللالاألىالفايىلماأل لى أللنةأل كألمننألالمامألالال لاألل ت همرأل

مىلايحألم لألالترتم أل أل لاأليفا ألال اي ألىلجى اتاألأل  نأل43.3مىلايىأل40.5ىم نألال هارألب غ ألر
باتةةةا ألالطمةةةارألالل فةةةرنألبإملا هةةةاأل م ةةةلأل ايةةة أللبجةةةرألىج ةةةكألى م ةةةلأللعةةةن أللعةةةننألالثلةةةةارألتفى ةةة أل 

ثلرة/نى مألحألأل158400لو/نى مألىألأل19.99لو/نى مألىأل5.6ل  اي ألالج كألىلجالألال للموألب  ألر
أل207841.2لو/بمةة ألىألأل2.724لو/بمة ألى0.883م ةلألالترتمة أل ةةكألالة للألاللجرةىيألىب ةة ألر

لل لةةك ألجلةةةاأل ملةة أل باتةةا ألالطمةةةارألالل فةةرنأل م ةةلأل ايةةة ألثلرة/بمةة ألحم ةةلألالرتمةة أل ةةةكألالةة للألا
جغم/ با ألحأل كأل موأل مل أل باتا ألالطمارألاللتناط األلعألالللالاأل م لأل1.51ل  با ألالىا نألب  ألر

غمأل كألال راماألاللجرى األ. لةاأل ةكألال رامةاألالل لمةاأل  ةنأل ملة ألأل158.6لتى لأللى وألالثلرةألألب  أل
جغم/ با أل كأل2.31 م لأل اي ألل تجألل  با ألالىا نألب  أل باتا ألالطمارألاللتناط األلعألالفايىلماأل

أل موأللمألمجوألللرم األال راماألت ثمرأللع ىلأل كأليفاأللتى لألى وألالثلرة.
 الفاصوليـا :-3

 ثر أللرم األال راماأللع ىمايأل كألبع ألاليفا ألاللنرى األل باتا ألالفايىلماألذةأل مل ألألألألألألألألألأل
 ةمألحألىأل لةى أللةنةأل39 أل باتةا ألالفايةىلماألرأللعال ةاألرألالفايةىلماأللةعألالللالةاحأل م ةلأللعةن ألللةىأل

 ل مةةةةةةةةةةةةةةةةاألل ىيةةةةةةةةةةةةةةةةةى ألذلةةةةةةةةةةةةةةةةةلأللر  ةةةةةةةةةةةةةةةةاألالت همةةةةةةةةةةةةةةةةةرألىالع ةةةةةةةةةةةةةةةةةنأل ألجلةةةةةةةةةةةةةةةةاأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةج  ألهةةةةةةةةةةةةةةةةةةهألاللعال ةةةةةةةةةةةةةةةةةاأل
ىلعال ارالفايىلما+الللالا+الطمارحألا  ألمننأللأل هارألالعا نةألىا  أللعن أللى وألال ر ةا ألاللتجى ةاأل

مةةةةاألل لةةةةةانةألالجا ةةةةةاأل لةةةةاألالفايةةةةةىلماألاللتناط ةةةةاأللةةةةةعألالطمةةةةارأل  ةةةةةنأل ملةةةة أل م ةةةةةلأللعةةةةن ألل   ةةةةةباألالل ىأل
 ةةةكألالةةة للألاللجرةةةىي أللجةةةوأللةةةمألتتةة ثرألهةةةةهألاليةةةفا ألبلرم ةةةاألال رامةةةاأل ةةةكألالةةة للألألأل%13.9ب غةة 

الل لكألجلاألألمال ظأل وأل باتا ألالفايىلماألالل فرنةأل نأل مل أل م لأل اي أللبجةرألىج ةكألألألى م ةلأل
أل3.654لو/نى ةةمأل ألأل0.864لعةن أللعةننألال ةرىوألل  اية ألالج ةكألى ةةكألجةالألال للةموألىالةةلألب ة ألرأل

لو/بم أل ألأل0.622 ر ا/نى مألحألم لألالترتم أل كألال للألاللجرىيألىب  رألأل630960لو/نى مألىأل
 ر ا/بم ألحألم لألالترتم أل كألال للألالل لكأل.أللوأل ا ماأل طرىألأل134399.9لو/بم ألىألأل2.410

جغم/ بةةا أل ةةكأل0.398 ملة أل باتةةا ألالفايةىلماألالل فةةرنةأل م ةلأل ايةة ألل ةةتجألل  بةا ألالىا ةةنألب ة أل
لتى ةةلألى وألال ر ةاألبلرم ةاألال رامةاأل ةكألال رامةةاألاللجرةى األ ألجلةاأللةى ظألمةةنمألأل ةموأللةمألتتة ثرأليةفا

ىجةةىنألتةةة ثمرأللع ةةةىلألللرم ةةةاألال رامةةاأل ةةةكأليةةةفاأل ايةةة ألال بةةا ألالىا ةةةنألىلتى ةةةلألى وألال ر ةةةاأل ةةةكأل
ألال راماألالل لماأل.
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ألقائمة الجداول وا شكال
 الصفحة الجدول الرقم
 32 الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة حقل التجربتين 1
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 38 ي بع  صفات النمو الخضري تأثير طريقة الزراعة لنبات الطماطة ف 2
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 40 تأثير طريقة الزراعة لنبات الطماطة في بع  صفات النمو الزهري 4
 41 تأثير طريقة الزراعة لنبات الطماطة في صفات الحاصل ومكوناته 5
 42 بات الطماطة في أبعاد الثمارتأثير طريقة الزراعة لن 6
 43 تأثيرطريقة الزراعة لنبات الطماطة في بع  الصفات الفيزيائية والكيميائية لثمارالطماطة 7
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 52 تأثيرطريقة الزراعة لنبات الفاصوليا في صفات الحاصل ومكوناته 16
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 66 تأثير طريقة الزراعة لنبات الفاصوليا في صفات الحاصل ومكوناته 32
 66 تأثير طريقة الزراعة لنبات الفاصوليا في أبعاد القرون وعدد الحبات 33

 
 
 
 
 
 
 

ألا شكال
 الصفحة الشكل الرقم
 18 مخطط يوضح طرائق الزراعة في الحقل المكشوف 1
 27 مخطط يوضح طرائق الزراعة في البيت البالستيكي 2
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