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 العراق - معة بغداداج -كلية الزراعة  -التابع لقسم البستنة وهندسة الحدائق خضر النفذت التجربة في حقل  الملخص:
بمعاملة نباتات الطماطة الكرزية  ۲۰۱٤ -۲۰۱۳والموسم الخريفي المحمي  2013خالل الموسم الربيعي المكشوف 

استخدم  ،والحاصل الكليلبرولين المعرفة تأثيرهما على محتوى النبات من  Enraizalو Agrosolبمستويات من سمادي 
في الزراعة المحمية،  SummerbrixوJaguar, FR1R  المكشوفة والهجين الحقلية في الزراعة Jaguar, FR1R هجين

، ۱-مل.لتر 4 ،0،2فقد كانت  Enraizal تركيزاتأما  ،۱-لترجم.  6، 0،3هي Agrosol من  تركيزاتأستخدمت ثالثة 
المكشوفة الحقلية  في الزراعة تي:ويمكن تلخيص النتائج باآل، ) وبثالثة مكرراتRCBDفق تصميم (وواجريت الدراسة 

عنوية لمعظم صفات لى إعطاء قيم ذات فروقات مإ) (Enraizal EN0) مع Agrosol )AG2أدى تداخل معاملة رش 
% 31.54% لعدد الثمار بالنبات و24.96% لنسبة العقد و۱٦.٤٦النمو الزهري والحاصل ومكوناته إذ بلغت نسبة الزيادة 

 % لمحتوى المتوك من البرولين في نهاية الموسم68.84% لحاصل النبات الكلي و31.71لحاصل النبات الواحد و
%، اما في  54.36وراق من البرولين في نهاية الموسم بلغتمحتوى األعطت نسبة زيادة في أ AG1EN1والمعاملة 

بنسبة زيادة بلغت  Summerbrix و Jaguar, FR1Rالهجين  على AG2EN2الزراعة المحمية فأثرت معاملة التداخل 
% للحاصل 59.80% و60.81% لحاصل النبات الواحد و60% و61.15% لعدد الثمار بالنبات و80.24% و72.95
في الهجين AG2EN2 % لنسبة حيوية حبوب اللقاح في بداية الموسم في المعاملة 10.15للهجينين بالتتابع، والكلي  

Summerbrixلنسبة حيوية حبوب اللقاح في نهاية الموسم في المعاملة 22.02% و153.86، و %AG2EN2 و 
AG2EN0 عطت المعاملة أللهجينين بالتتابع، وAG1EN0  لنسبة العقد للهجينين 61.78و %31.26نسبة زيادة بلغت  %

% 237.14نسبة زيادة بلغت  AG2EN2و AG1EN1عطت معاملتا التداخل أوفي نهاية موسم النمو  بالتتابع،
على نسبة زيادة لمحتوى المتوك من البرولين في بداية ولين ولكال الهجينين بالتتابع، وأوراق من البر% لمحتوى األ70.90و

وفي نهاية موسم النمو بلغت  AG1EN0و AG2EN0في معاملة التداخل  81.84%و %27.53موسم النمو بلغت 
 لهجينين بالتتابع.ل AG1EN0 و AG2EN2% في معاملة التداخل 86.57% و154.62

 ، البرولين، األغناء بثاني أكسيد الكربون.Agrosol ،Enraizalالطماطة الكرزية،  الكلمات االسترشادية:

 مقدمة

للخضر لم تأخذ نصيبها من  توجد محاصيل عدة
االهتمام حتى االن والتي تتميز باهميتها االقتصادية 
وقيمتها الغذائية العالية ومنها الطماطة الكرزية 

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme ،
لذلك يتوجب توسيع الجانب المعرفي لتلك المحاصيل سواء 

 و المستهلكينأ حتجين ليتمكنوا من زراعتها بنجابالنسبة للمن
كي يقبلوا على استهالكها والسيما ان الظروف المناخية 
التي تحتاجها متوفرة في بالدنا ويمكن ان تكون ضمن 
المحاصيل التصديرية نظراً لالقبال الشديد عليها خارج 

من الخضر التقليدية في تعد الطماطة الكرزية العراق، و
ات القيمة كثير من البلدان المتقدمة ومن المنتجات ذ

التصديرية المهمة وقد بدأت تعرف في اسواق المدن 
الكبرى لبعض الدول االقليمية والعربية كما في مصر 
وايران وتركيا، اما في العراق فتعد غير تقليدية النها غير 

إلنها تزرع وتستهلك على نطاق ضيق  معروفة محلياً أو
ؤكده ومن القراءات المتعددة وما ي ).2004للغاية (حسن، 

صناف الطماطة ذات المختصون بمحاصيل الخضر أن أ
الثمار صغيرة الحجم (الطماطة الكرزية) تقاوم ظروف 
الحرارة المرتفعة وهذا يجعلها االختيار االفضل للزراعة 
في المناطق االكثر حرارة مثل الكثير من مناطق جنوب 
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شرق الواليات المتحدة االمريكية والمناطق المشابهة 
وان ثمارها ال تتعرض الى تعفن الطرف الزهري لمناخها 

)BER ((YCCE, 2007)   وهذا يشجع على زراعتها
 .والجنوبية والصحراوية من العراق في المناطق الوسطى

 flavonoidsوالـ  Cوثمارها تكون غنية بفيتامين 
وهذه المواد مهمة حتما لصحة   carotenoidsوالـ

ارها الحمراء )، وثمWold et al., 2004المستهلك (
الذي يحمي جسم  Lycopeneتحتوي في االغلب على الـ 

االنسان من بعض اشكال االمراض السرطانية كونه من 
 ذات  β-caroteneمضادات االكــــسدة فضالً عن ان 

 provitamens ائدة من خالل ما توفره انشطة الـف
)Arnold and Ying, 2005همية التغذوية والطبية). ولأل 

هم متطلبات المستهلك في أصبحت واحدة من أت للصبغا
وعليه فإن  ،استخدام المنتج الزراعي والسيما الخضروات

الطماطة الكرزية غدت ذات اهمية كبيرة عن طريق 
 β-caroteneو  Lycopeneاالسهام في توفير صبغة 

المهمة في غذاء وصحة االنسان  ascorbic acidو
)Rune and Verheul, 2005.( 

رولين احد االحماض االمينية التي توجد بصورة يعد الب
حرة ويحتوي على مجموعة امين ثانوية مرتبطة وهذه 
الخاصية تميزه عن بقية االحماض االمينية، ويتجمع نتيجة 
عدم قدرة االنسجة النباتية على بناء البروتين فضال عن 
عمليات هدمه. تشير نتائج البحوث الى ان التجمع الواسع 

ي خاليا اوراق النبات يساعد على تغير الجهد للبرولين ف
االزموزي للنسيج النباتي فتزداد مقدرة النبات على 
امتصاص الماء من التربة وذلك الن البرولين يعمل مخزنا 
للمواد االيضية ضمن الخلية التي تقوم بتنظيم االوزموزية. 

إلى ان البرولين له  (Roosens et al., 1998)فقد اشار 
يا ازموزيا فعاال، إذ إنه يتراكم في النباتات عمال واق

المجهدة ازموزيا عن طريق تحفيز تخليقه من جديد مع 
 .(Delauney and Verma, 1993) وقف عملية هدمه

ويعد من اكثر االحماض االمينية التي تتكون ردا على 
 الظروف القاسية وغير الطبيعية التي يتعرض لها النبات

(Shtereva et al., 2008; Lotfi et al., 2010). 

ونظرا لهذا الدور الكبير الذي يقوم به هذا الحامض 
االميني كاستجابة وقائية للنباتات فقد كان البد من وقفة 

التي تعمل على زيادة تركيزة في النبات  السبللدراسة 
ومن ثم زيادة مقاومة النباتات لالجهادات المختلفة ومنها 

عد من اهم العوامل البيئية إذ ت ،ارتفاع درجات الحرارة
المؤثرة في انتاجية المحصول الن ارتفاعها عن الحد 
االمثل يؤدي الى تقليل كل من معدل نمو النبات وطول كل 
مرحلة من مراحل نموه مما يقلل الحاصل االقتصادي 

اذ تسبب الحرارة ، Damatta et al., 2009)للنبات (
عن تاثيرها في  العالية تغييرا في التوازن االيضي فضال

هرمونات النمو واالنزيمات والعمليات الكيموحيوية 
 .) مما يؤثر سلبا على الحاصلEwing, 1998خرى (األ

في دراسة   (Shivashankara et al., 2013)شارأ
لبعض صفات الطماطة الكرزية تحت ظروف االجهاد 
الملحي إلى ان النباتات غير المعاملة بالملوحة اوغير 

عطت محتوى من أالجهاد (نباتات القياس) متعرضة لال
. وزن غض جم/جممل0.107 البرولين في االوراق بلغ 

ن مستوى البرولين أ (Knu and Chen, 1986) وجد
 .الطماطة مع زيادة درجة الحرارةيزداد داخل اوراق 

واحدة من هذه السبل هي التغذية الورقية باستخدام 
بثاني اوكسيد الغناء إن اإذ  COR2Rعلى  محتوىمحاليل 

اعلى مما يتوفر في الهواء الجوي كان  اتكيزالكربون بتر
محددا في نمط الزراعة المغطاة لضمان توافر الغاز في 
حدود النموات النباتية وعدم فقدانه في الهواء الجوي، عليه 
تم التفكير في تأمين حاجة النباتات من غاز ثاني اوكسيد 

 ، لكن التجارب الكربون منحال في المحلول الغذائي
تزال مستمرة حول استخدام هذه الطريقة للحصول على  ال

). وان استجابة 2010 – 2009أفضل النتائج (البطل، 
قد نالت COR2R  النبات الفسيولوجية لزيادة تركيز غاز

اهتمام الكثير من الباحثين لكونه المادة االولية لعملية 
لت ). دKeeling et al., 1989ربوني (مثيل الكالت

يمكن ان يسهم في  COR2Rالدراسات على ان ارتفاع تركيز 
ن أ). كما Yoon et al.,2009زيادة انتاجية النبات (

 تؤدي الى زيادة النمو مما ينعكس ايجابيا COR2R زيادة 
% 14-12على زيادة االنتاجية وبنسبة زيادة مقدارها 
(Long et al., 2006; Ainsworth, 2008).  

) COR2R )Agrosolعلى  ىالمحتوالمحلول يعمل 
بعد رشه مع الماء على سطح النبات ودخوله  بطريقة معينة

 COR2Rمن خالل الثغور على تحفيز المعادن الحاملة للـ 
مما يزيد  COR2Rالممتصة داخل النبات على تحرير غاز 

لى زيادة انتاج إالمفرغ في الهواء ويؤدي هذا  OR2Rنسبة الـ 
من االوكسجين للبيئة لوكوز والبروتين وتوزيع المزيد جال

0Twww.agrosolution.eu 0T ، وقد طور هذا المنتج إلتاحة
نمو جيد للنباتات وعادة يتم تسميد النبات بالرش على 

ق االغناء اق او بالسماد االرضي وأصبحت طراالور
بالمغذيات اكثر كفاءة وسهولة بعد استخدام تقانات ري 

والسيما  المشاكلسيطر عليها للتغلب على كثير من م
في الزراعة المكشوفة COR2 R استحالة االغناء بغاز

 ومحدوديته تحت ظروف الزراعة المحمية وهنا يأتي دور
دام انتشر في اآلونة االخيرة استخكما   Agrosolالـ

وقد  ،لتحسين نمو وانتاج النباتات منشطات النمو الحيوية
لمستخلصة نباتيا ألنها الطريقة االمنة فضلت المنشطات ا

على النبات واالنسان والبيئة، كما وتفضل االحماض الحرة 
وسبب  .على المرتبطة إذ يسهل نفاذها وامتصاصها

االهتمام بها يعود لألدوار المهمة التي تقوم بها في النبات، 
كما وجد استخدام االحماض االمينية بشكل كبير من خالل 

ق النباتات لتجهيزها بالعناصر المغذية رشها على أورا
واالسراع بالنمو وزيادة االنتاج الكمي والتحسين النوعي 

http://www.agrosolution.eu/
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للمنتج، ان األحماض االمينية تؤدي دورا منشطا للنبات اذ 
أن النتروجين الداخل في تركيبها يكون جاهزاً لالمتصاص 

). إن صفة التزهير 1989من النبات مباشرة (الصحاف، 
فمن  ،د من الصفات التي تُنبئ بكمية الحاصلفي النبات تع

و أخر أنها صفة وراثيةُ تختلف من صنف آلالمعروف 
 خر، وإن توافر األحماض األمينية في اجزاء النباتهجين آل

هو من االمور االساسية للحصول على حبوب اللقاح ونمو 
 (Abdel-Aziz and Balbaa, 2007)انبوب اللقاح 

والسكريات المتوافرة في حامل  وتعمل االحماض االمينية
لذا فإن توافر االحماض  ،الميسم على نمو انبوب اللقاح

سيما الحرة من مصدر خارجي يعمل على  االمينية وال
ويقلل من المدة المطلوبة زيادة إنتاج حبوب اللقاح 

ن التسريع من مدة االخصاب يحسن من أ، كما لالخصاب
ات الحرارة مرتفعة عقد الثمار وال سيما عندما تكون درج

 (في الزراعة المكشوفة) او عند وجود الصقيع (في الزراعة
 ).Mohamed and Khalil, 1992المحمية غير المدفأة) (

تضمنت رش  (2011)وفي دراسة قام بها فرج وشاكر 
نباتات الطماطة المزروعة في تربة الزبير الصحراوية 

 ،لينبثالثة انواع من االحماض االمينية منها البرو
ية بجميع فاظهرت النتائج ان اضافة االحماض االمين

ق اضافتها ادت الى التقليل انواعها ومستوياتها وطر
ة في جميع بدرجات متفاوتة من التاثيرات الضارة للملوح

صفات النمو المدروسة، لذلك فقد هدف البحث الى دراسة 
على واحماض امينية  COR2Rعلى محتوية الرش بمحاليل 

لبرولين وتاثيره على الحاصل اوى النبات من زيادة محت
 الكلي لنباتات الطماطة الكرزية.

 مواد وطرق البحث

نفذ البحث بدعم من دائرة البحث والتطوير/وزارة 
البحث في حقل  ىوأجر ،التعليم العالي والبحث العلمي

لقسم البستنة وهندسة الحدائق في ابو غريب  التابعالخضر 
ة بغداد خالل الموسم الربيعي جامع -كلية الزراعة  -

 -۲۰۱۳والموسم الخريفي المحمي  ۲۰۱۳المكشوف 
 Quonsetداخل البيت البالستيكي من نوع  ۲۰۱٤

. زرعت في التجربة ثلينإيالمغطى بغطاء البولي 
(غير محدود النمو)  Jaguar, FR1Rالمكشوفة بذور الهجين 

وبعد ان بلغت مرحلة  ۱٦/۱/۲۰۱۳في المشتل بتاريخ 
لى الحقل المكشوف إخمس اوراق حقيقية نقلت  – ربعأ

م) ۰.۸۰بعرض ( مصاطبعلى  ۲۳/۳/۲۰۱۳بتاريخ 
ورة متبادلة والمسافة بين طبة وبصصوعلى جهتي الم

اطب بغطاء صم) بعد ان غطيت الم۰.۳٥( اتنباتال
إذ ضمت الوحدة التجريبية  Soil mulchسود أبالستيكي 

ت تجريبية ) وحدا۹طبة الواحدة (ص) نبات والم۱٦(
، وتم توجية نمو النباتات راً طبة مكرصكل م اعتبرتو

على هياكل خشبية مصنوعة من خشب القوغ بشكل حرف 
A اطب الثالثة لتسليق الهجين صنصبت على طول الم

 .)۱(شكل  غير محدود النمو عليها

 Jaguar, FR1R التجربة المحمية زرعت بذور الهجين
(غير  Summerbrix(غير محدود النمو) وبذور الهجين 
وبعد ان  ۱/۹/۲۰۱۳محدود النمو) في المشتل بتاريخ 

لى البيت إوراق حقيقية نقلت أخمس  –ربع أبلغت مرحلة 
اطب بعرض صعلى م ۳/۱۰/۲۰۱۳البالستيكي بتاريخ 

وبصورة متبادلة  مصطبةم) وعلى جهتي ال۰.۸۰(
ن غطيت أم) بعد ۰.۳۰( النباتاتاتوالمسافة بين 

إذ ضمت  Soil mulchستيكي اسود اطب بغطاء بالصالم
) ۹( الواحدة مصطبة) نباتات وال۱۰الوحدة التجريبية (

. راً مكر مصطبةوحدات تجريبية لكل هجين وعدت كل 
استعمل في التجربة نوعين من المغذيات الورقية هي 

Agrosol على  لمحتوىاCOR2R ٦،۳،۰( تركيزاتبال 
جدول (بالتتابع  AG2و AG1و AG0لها ) ورمز ۱-م.لترج
 تركيزاتعلى احماض امينية بال لمحتوىا Enraizalو )۱
 EN2و EN1و EN0ورمز لها  )۱-مل.لتر ۲،۰،٤(

 و Agrosolبين مستويات والتداخل  )۲جدول (بالتتابع 
Enraizal. 

 RCBDاستخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 
وبثالثة مكررات في كال التجربتين المكشوفة والمحمية 

معامالت  ۳هجينين في التجربة المحمية (ولكال ال
Agrosol × ۳  معامالتEnraizal  × ۳ لكل مكررات (

ثناء كل موسم وكانت أهجين. رشت النباتات ثالث مرات 
ولى بعد مرور اسبوعين من الشتل في المكان الرشة األ

خرى، وفي معامالت األرشة والالمستديم ولمدة شهر بين 
ة منفصلة وتم رش محلول التداخل رشت المحاليل بصور

Agrosol وال وبعد عدة ايام رش محلول أEnraizal  في
كال التجربتين. أجريت العمليات الزراعية كافة من تسميد 
وري بالتنقيط ومكافحة االفات واالدغال والعزق 

اختبار والتعشيب كال حسب حاجة النبات. وتم استعمال 
LSD )وعلى  التقل فرق معنوي) لمقارنة متوسط المعامأ

 %. ٥مستوى احتمال 

 الصفات قيد الدراسة
تقدير محتوى االوراق والمتوك من البرولين في بداية 

Pالموسم ونهايته (مايكروجرام.جم وزن غض

1-
P( 

حسب مختبرات الدائرة الزراعية في الزعفرانية، 
 وزارة العلوم والتكنولوجيا.

النسبة المئوية لحيوية حبوب اللقاح باستعمال صبغة 
acetocarmine  خارج الجسم الحيIn-vitro  حسبت

فقط في تجربة الزراعة المحمية لتاخر الحصول على 
وزن تم مل من الصبغة،  100الصبغة المذكورة. لتحضير 

مل من  55م من مسحوق الصبغة الحمراء ثم اذيب في ج1
مل من  45واضيف اليها  distilled waterالماء المقطر 

ن ببطئ لمدة خمس يسخالتثم  acetic acidحامض الخليك 
مع الرج لضمان ذوبان الصبغة،  Hot plateدقائق على 

ثم تركت لتبرد ورشحت الصبغة باستعمال ورق الترشيح 
)Johansen, 1940 انتخبت خمس أزهار من مجموعة .( 
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 الهياكل الخشبية المستخدمة في تجربة الزراعة المكشوفة .1شكل 
 النمسا -  Agrosolutionوالمنتج من شركة  Agrosol. محتويات ۱جدول 

 Caoاضافات اخرى  MacoR3مادة مخلبية  Fe Ca العنصر

 ٥۳.۹ ۰.۹۲ ۳۸.٥٤ ۰.۰۱ )%(التركيز 

 
   US  Agriseedsوالمنتج من شركة  Enraizal. محتويات ۲جدول 

 W/Vالتركيز  W/W التركيز العنصر W/Vالتركيز  W/Wالتركيز  العنصر

Free amino acids 

Total nitrogen 

Organic nitrogen 

Nitric nitrogen 

Ureic nitrogen 

٤.۲% 

٦.۰% 

۰.۸۲% 

۰.۹٥% 

٤.۲۳% 

٤.۸۳% 

٦.۹۰% 

۰.۹٤% 

۱.۰۹% 

٤.۸٦% 

PR2ROR5R Soluble in water 

KR2RO Soluble in water 

B 

Mn 

Zn 

۲.۰۰% 

٤.۰۰% 

۰.۰۱% 

۰.۰٥% 

۰.۰٥% 

۲.۳۰% 

٤.٦۰% 

۰.۰۱% 

۰.۰٦% 

۰.۰٦% 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

التطور اللوني في العينات الُمراد قراءة امتصاصها الضوئي لتقدير محتوى االوراق من البرولين في بداية موسم  .۲ل شك
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التطور اللوني في العينات الُمراد قراءة امتصاصها الضوئي لتقدير محتوى المتوك من البرولين في بداية موسم  .۳شكل 
 النمو

 

وائيا من كافة الوحدات التجريبية زهار المنتخبة عشاأل
، Anthesis Stageولكل مكرر في مرحلة تفتح االزهار

على شريحة زجاجية  anthersوفرغت محتويات المتوك 
Slide قطرة من صبغة 2-(1 موضوع عليه (

االسيتوكارمين وفحصت تحت المجهر المركب 
Compound Microscope  اذ حسب عدد حبوب اللقاح

بغة وكذلك العدد الكلي لحبوب اللقاح في التي صبغت بالص
الشريحة وبمقدار خمس قراءات للشريحة الزجاجية، أخذ 

وية حبوب اللقاح وفق المتوسط وتم حساب نسبة حي
 تية:المعادلة اآل

(عدد حبوب اللقاح المصبغة  = (%)حيوية حبوب اللقاح 
 × )باالسيتوكارمين/عدد حبوب اللقاح في القراءة الواحدة

100 (Matlob, 1972)  ،۲۰۰۳و(صادق(. 

 النسبة المئوية للعقد (%)
تمت قسمة عدد الثمار التراكمي في النباتات المختارة 

 .على عدد االزهار الكلي لها وحسبت كنسبة مئوية
  100 ×)عدد االزهار الكلية/ةر المتكون=(عدد الثمانسبة العقد

P(ثمرة.نبات عدد الثمار

-1
P( 

 مي لنباتات الوحدة التجريبيةتم حساب عدد الثمار التراك
 وقسم على عدد النباتات وسجل المعدل. 

Pم.نباتحاصل النبات الواحد (كج

1-
P( 

تم حسابه بأخذ حاصل الوحدة التجريبية التراكمي 
 .سم على عدد النباتات وسجل المعدلوق

P(طن.هكتار في الزراعة المكشوفة الحاصل الكلي

-1
P( 

 جموع التراكميإحتسب حاصل الوحدة التجريبية من الم
لحاصل الجنيات حتى نهاية الموسم، ثم حسب الحاصل 
الكلي على اساس حاصل الوحدة التجريبية مضروبا بعدد 

ار الواحد وبحسب المعادلة الوحدات التجريبية في الهكت
 :تيةاآل

P(طن.هكتار الحاصل الكلي

-۱
P(حاصل الوحدة التجريبية= 

P[مساحة الهكتار(م×(طن)

2
P(/ممساحة الوحدة الت) جريبيةP

2
P.[( 

م. بيت (كجالزراعة المحمية الحاصل الكلي في 
Pبالستيكي

-۱
P( 

 تم حساب الحاصل الكلي للبيت البالستيكي كاالتي:

Pم. بيت بالستيكيج(ك الحاصل الكلي للبيت البالستيكي

-۱
P( 

 عدد نباتات البيت.×م)نبات الواحد (كجحاصل ال =

 والمناقشةالنتائج 

 ي بداية ونهاية الموسموراق من البرولين فمحتوى األ
Pغضم وزن ج.رامج(مايكرو

1-
P( 

تتضح اهمية البرولين في حماية الغشاء الخلوي 
العالية من  اتكيزبروتينات من التأثير السلبي للتروال

)، وتحسين سير Santarius, 1992االيونات المعدنية (
العمليات الفسيولوجية المختلفة والسيما انقسام الخاليا 

خضر الفعال في ادة المسطح الورقي االواستطالتها وزي
ربوني وتصنيع المادة الجافة وتراكمها عملية التمثيل الك

)Al-Khateeb, 2002 وتعد القدرة على تصنيع ،(
وتراكم البرولين احدى االليات الفسيولوجية لتحمل 
االجهادات البيئية ومنها ارتفاع درجات الحرارة، ويتجمع 

اء االنسجة النباتية على بنهذا الحامض نتيجة عدم قدرة 
 .البروتين فضال عن عمليات هدمه

في الزراعة  ۳جدول  تشير النتائج الموضحة في
ان استجابة اوراق النباتات لم تكن معنوية عند المكشوفة 

، وباالتجاه نفسه كان Enraizal و Agrosolرشها بسماد 
ذ لم يظهر اية فروق إ ،مسار التداخل للعوامل المدروسة

 راق من البرولين في بداية الموسم،ية في محتوى االومعنو
في حين أظهر الجدول نفسه وجود تأثير معنوي لمعامالت 

Agrosol  في محتوى االوراق من البرولين في نهاية
اعلى معدل من  AG1موسم النمو، إذ اعطت المعاملة 
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 لبرولينامن تات الطماطة الكرزية محتوى اوراق نبا علىوتداخلهما Enraizal و Agrosolتأثير رش  .۳ جدول
Pوزن غض مايكروجرام.جم(

1-
Pفي بداية ونهاية موسم النمو في الزراعة المكشوفة والمحمية ( 

 ۲۰۱٤ - ۲۰۱۳الزراعة المحمية  ۲۰۱۳الزراعة المكشوفة  
Jaguar, FR1 Jaguar, FR1 Summerbrix 

 في بداية
 الموسم 

 في نهاية 
 الموسم

 في بداية 
 الموسم

 هايةفي ن
 الموسم

 في بداية 
 الموسم

 في نهاية
 الموسم

       Agrosolتاثير 

AG0 
AG1 
AG2 

۰.۲٤۷ 

۰.۲٦۳ 

۰.۲٥۷ 

۰.۳۰۱ 

۰.٤۱۳ 

۰.۳۷۳ 

۰.٤۹ 

۰.٦٦ 

۰.٤۱ 

۰.٥٥ 

۰.۹٦ 

۰.٥۹ 

۰.۳۸ 

۰.٤۱ 

۰.۳۸ 

۰.٦٤ 

۰.٦٥ 

۰.۷٥ 

LSD (0.05) NS 0.062 ۰.۱۷ ۰.۱٦ NS ۰.۰۸ 

 Enraizal ثير أت

EN0 
EN1 
EN2 

۰.۲٦۳ 

۰.۲٥۰ 

۰.۲٥٤ 

۰.۳٤۰ 

۰.٤۳۱ 

۰.۳۱٥ 

۰.٤۹ 

۰.٦۰ 

۰.٤۷ 

۰.٦۱ 

۰.۸۳ 

۰.٦٦ 

۰.٤۲ 

۰.۳۷ 

۰.۳۸ 

۰.٦٤ 

۰.٦٤ 

۰.۷٦ 

LSD (0.05) NS ۰.۰٦۲ NS ۰.۱٦ NS ۰.۰۸ 

 Enraizal و Agrosolتاثير التداخل بين  

AG0EN0 
AG0EN1 
AG0EN2 
AG1EN0 
AG1EN1 
AG1EN2 
AG2EN0 
AG2EN1 
AG2EN2 

۰.۲٤۱ 

۰.۲٦٦ 

۰.۲۳٥ 

۰.۲۹۷ 

۰.۲۳۸ 

۰.۲٥٦ 

۰.۲٥۲ 

۰.۲٤۸ 

۰.۲۷۲ 

۰.۳٥٥ 

۰.۲۷٤ 

۰.۲۷٥ 

۰.۳۱۰ 

۰.٥٤۸ 

۰.۳۸۱ 

۰.۳٥٦ 

۰.٤۷۳ 

۰.۲۹۰ 

۰.۳۳ 

۰.٥۷ 

۰.٥۷ 

۰.٦٥ 

۰.۸٤ 

۰.٤۹ 

۰.٥۰ 

۰.۳۹ 

۰.۳٦ 

۰.۳٥ 

۰.٦۱ 

۰.۷۰ 

۰.۸٤ 

۱.۱۸ 

۰.۸٦ 

۰.٦٦ 

۰.۷۰ 

۰.٤۳ 

۰.٤٤ 

۰.۲۲ 

۰.٤۸ 

۰.٥۱ 

۰.٤۹ 

۰.۲٥ 

۰.۳۳ 

۰.٤۱ 

۰.٤۱ 

۰.٥٥ 

۰.٦۰ 

۰.۷۷ 

۰.۸٦ 

۰.٥۲ 

۰.٥۷ 

۰.٥۲ 

۰.۸۱ 

۰.۹٤ 

LSD (0.05) NS ۰.۱۰۷ NS ۰.۲۷ ۰.۲۰ ۰.۱٤ 
 

Pجم وزن غض.مايكروجرام 0.413البرولين بلغ 

1- 
P والتي

قياسا بمعاملة القياس  AG2لم تختلف معنوياً عن المعاملة 
جم وزن .مايكروجرام 0.301التي أعطت اقل معدل بلغ 

Pغض

1-
Pكما أظهرت معامالت .Enraizal   ًتأثيراً معنويا

في محتوى االوراق من البرولين في نهاية موسم النمو، إذ 
أعلى معدل من البرولين بلغ  EN1المعاملة اعطت 
Pمايكروجرام.جم وزن غض 0.431

1- 
P ًبالمعاملة  قياسا

EN2  جم .مايكروجرام 0.315قل معدل بلغ أعطت أالتي
Pوزن غض

1-
P وتشير النتائج إلى وجود تأثير معنوى ،

مع  Agrosolلتداخل المعامالت، فقد ادى تداخل معاملة 

 إعطاء أعلى محتوىإلى  AG1EN1في Enraizalمعاملة 
Pمايكروجرام.جم وزن غض 0.548لألوراق بلغ 

1-
P  والتي

عطت أفي حين  AG2EN1لم تختلف معنويا عن المعاملة 
 0.274قل معدل لهذه الصفة بلغ أ AG0EN1المعاملة 

Pجم وزن غض.مايكروجرام

1-
P. 

ن رش أ ۳فيوضح الجدول  ما في الزراعة المحميةأ
Agrosol وراق من البرولين اثر معنويا في محتوى األ

فقط إذ Jaguar, FR1 Rفي بداية موسم النمو في الهجين 
وراق من على محتوى لألأبأعطائها  AG1تفوقت المعاملة 
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Pمايكروجرام.جم وزن غض 0.66البرولين بلغ 

1-
P  مقارنة

 التي اعطت اقل محتوى لالوراق بلغ AG2بالمعاملة 
Pمايكروجرام.جم وزن غض 0.41

1-
P وتشير النتائج في ،

لجدول الى عدم وجود إستجابة معنوية لنباتات الطماطة ا
في هذه الصفة ولكال الهجينين،   Enraizalالكرزية لرش

كما وان التداخل بين عوامل الدراسة  اثر معنويا في 
محتوى االوراق من البرولين في بداية موسم النمو في 

فقط حيث تفوقت المعاملة  Summerbrixالهجين 
AG1EN0 على محتوى لالوراق من لبرولين بأعطائها ا

Pمايكروجرام.جم وزن غض 0.51بلغ 

1-
P  والتي لم تختلف

 AG0EN2و AG1EN1عن المعامالت  معنوياً 
 AG2EN0و AG2EN1و AG2EN2و  AG0EN0و

التي اعطت اقل محتوى AG0EN1 مقارنة بالمعاملة 
Pمايكروجرام.جم وزن غض  0.22لالوراق بلغ

1-
P. 

البرولين في نهاية  محتوى االوراق منبخصوص ما أ
 Agrosolن رش أإلى   3فقد اوضح الجدول ،موسم النمو

 Jaguar,FR1 Rكال الهجينين، ففي الهجين  على ثر معنوياً أ
بأعطائها اعلى محتوى لالوراق من  AG1تفوقت المعاملة 

Pمايكروجرام.جم وزن غض 0.96لبرولين بلغ ا

1- 
P  مقارنة

 0.55وراق بلغ بمعاملة القياس التي اعطت اقل محتوى لال
Pمايكروجرام.جم وزن غض

1-
P وفي الهجين ،Summerbrix 

باعطائها اعلى محتوى لالوراق بلغ  AG2تفوقت المعاملة 
Pمايكروجرام.جم وزن غض 0.75

1-
P  مقارنة بمعاملة القياس

 مايكروجرام. 0.64وراق بلغ قل محتوى لألأعطت أالتي 
Pجم وزن غض

1-
Pن أ نفسه ، ويتضح من نتائج الجدول

محتوى االوراق من  على ثر معنوياً أ  Enraizalرش
البرولين في نهاية موسم النمو في كال الهجينين، ففي 

بأعطائها  EN1تفوقت المعاملة  Jaguar,FR1 Rالهجين 
 0.83لبرولين بلغ اعلى محتوى لالوراق من أ

Pمايكروجرام.جم وزن غض

1- 
P  مقارنة بمعاملة القياس التي

مايكروجرام.جم  0.61قل محتوى لالوراق بلغ أعطت أ
Pوزن غض

1-
P وفي الهجين ،Summerbrix  تفوقت

وراق من على محتوى لألأبأعطائها  EN2المعاملة 
Pمايكروجرام.جم وزن غض 0.76لبرولين بلغ ا

1- 
P  مقارنة

 0.64وراق بلغ قل محتوى لألأعطت أبمعاملة القياس التي 
Pمايكروجرام.جم وزن غض

1-
P. 

ان التداخل بين عوامل  لىكما تشير نتائج الجدول ذاته ا
ثر معنويا في محتوى االوراق من البرولين في أ الدراسة

نهاية موسم النمو في كال الهجينين، ففي الهجين 
Jaguar,FR1R تفوقت المعاملةAG1 EN1  باعطائها اعلى

Pمايكروجرام.جم وزن غض 1.18محتوى لالوراق بلغ 

1-
P 

راق مقارنة بمعاملة القياس التي اعطت اقل محتوى لالو
Pمايكروجرام.جم وزن غض 0.35بلغ 

1-
P وفي الهجين ،

Summerbrix  تفوقت المعاملةAG2EN2  بأعطائها
 0.94لبرولين بلغ اعلى محتوى لالوراق من أ

Pمايكروجرام.جم وزن غض

1-
P  والتي لم تختلف معنويا عن

مقارنة بالمعاملتين  AG2EN1و  AG1EN0المعامالت
AG1EN1 وAG2EN0  توى قل محأ عطتاأالالتي

Pمايكروجرام.جم وزن غض  0.52وراق بلغلأل

1-
P . 

قد يعزى السبب في زيادة محتوى االوراق من 
الى  Agrosolفي معامالت  COR2Rالبرولين عند زيادة 

دور هذا العامل في زيادة نواتج التمثيل الكربوني ومن 
ضمنها الكربوهيدرات، التي تزيد من تركيز البرولين عن 

)، أما عن تاثير 1992ين، طريق تثبيط أكسدته (ياس
في زيادة نسبة البرولين في االوراق    Enraizalإضافة 

فقد يعزى السبب الى احتوائه على النتروجين بكميات 
مناسبة إذ يسهم النتروجين وبشكل فاعل في بناء االحماض 

اوقد االمينية ويعد الوحدة االساسية في تكوين البروتينات، 
 Enraizal ضافةنتيجةً إل تعود الى زيادة سرعة بنائه

 وقلة سرعة استعماله نتيجة بطء عملية التثبيط
)Feed back mechanism لعملية تخليق حامض (

البرولين، ويزداد تجمعه ايضا لعدم مقدرة النبات على 
البناء الحيوي للبروتين نتيجة الرتفاع معدالت الحرارة في 

خل النبات نهاية الموسم فتزداد كمية االحماض االمينية دا
ومن ضمنها حامض البرولين، فضال عن تحول حامضي 

لوتاميك الى حامض البرولين الذي يعد جاالسبارتيك وال
احد الوسائل الدفاعية للتقليل من التأثير الضار للحرارة 
المرتفعة، كما تزداد كميته ايضاً نتيجة تحلل وهدم 

كما يؤدي  ).Berteli et al., 1995البروتينات (
كوين االحماض مهماً في ت سيوم الموجود ايضا دوراً البوتا

تكوين البروتين إذ أن تامين  علىثيره أاالمينية من خالل ت
الكمية الكافية للنبات من البوتاسيوم تساعد على تمثيل 
النتروجين وتحويله الى احماض امينية وبروتينات 

)Hamman et al., 1996 فضالً عن احتواء .(
Enraizal   ض امينية حرة مما ينعكس ايجابيا حماأعلى
تركيز هذه االحماض ومنها البرولين، وهذا  على زيادة

) في ان رش النباتات 2013يتفق مع ما وجده الحچيمي (
على  المحتوي Kelpakبمستخلص الطحالب البحرية 

مجموعة احماض امينية ادى الى زيادة محتوى االوراق 
جة ومحصلة نهائية منها، أماعن معامالت التداخل فانه نتي

 لسلوك العاملين معا.     

محتوى المتوك من البرولين في بداية ونهاية 
Pوزن غض مايكروجرام.جمالموسم (

1-
P( 

عدم  ٤تظهر نتائج الجدول  في الزراعة المكشوفة
وجود تاثيرات معنوية لعوامل الدراسة في محتوى متوك 

 لبرولين في بداية موسما نباتات الطماطة الكرزية من
توجد  نه الكما ويتضح من نتائج الجدول نفسه أالنمو، 

كال  Enraizalو Agrosolاستجابة معنوية في معامالت 
لين في نهاية موسم على حده في محتوى المتوك من البرو

حيث  معنوياً  ظهرت معامالت التداخل تفوقاً النمو في حين أ
على محتوى للمتوك من أ AG2EN0عطت المعاملة أ

Pوزن غض مايكروجرام.جم 4.39غ البرولين بل

1- 
P والتي لم
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وزن م ج.مايكروجراممحتوى المتوك من البرولين ( علىوتداخلهما Enraizal  و Agrosolتأثير رش  .٤جدول 
Pغض

1-
Pفي بداية ونهاية موسم النمو لنباتات الطماطة الكرزية في الزراعة المكشوفة والمحمية  ( 

 ۲۰۱٤ - ۲۰۱۳مية الزراعة المح ۲۰۱۳الزراعة المكشوفة  
Jaguar, FR1 Jaguar, FR1 Summerbrix 

 في بداية 
 الموسم

 في نهاية
 الموسم

 في بداية
 الموسم

 في نهاية
 الموسم

 في بداية
 الموسم

 في نهاية
 الموسم

       Agrosolثير أت
AG0 
AG1 
AG2 

٤.۰٤ 

۳.٥۷ 

۳.۷۹ 

۲.۷۱ 

۲.٥۲ 

۲.۸۷ 

٤.٦٤ 

٤.٥۰ 

٤.۸۹ 

٤.٦۳ 

٥.۸۸ 

٦.۸۰ 

۳.۹٤ 

٤.٥٤ 

٥.۱۷ 

۳.۹۲ 

٤.۸۱ 

٥.۱۱ 

LSD (0.05) NS NS 0.23 1.28 0.19 0.50 

 Enraizal ثير أت

EN0 
EN1 
EN2 

۳.۸۲ 

۳.۹٤ 

۳.٦٤ 

۲.۹۳ 

۲.۳۲ 

۲.۸٥ 

٤.۸٤ 

٤.۳۷ 

٤.۸۲ 

٥.۷۲ 

٤.۷۸ 

٦.۸۱ 

٤.٦۰ 

٤.٥۳ 

٤.٥۲ 

٤.٥۹ 

٤.٤٦ 

٤.۸۰ 

LSD (0.05) NS NS 0.23 1.28 NS NS 

 Enraizal و Agrosol تاثير التداخل بين

AG0EN0 
AG0EN1 
AG0EN2 
AG1EN0 
AG1EN1 
AG1EN2 
AG2EN0 
AG2EN1 
AG2EN2 

٤.۰۷ 

۳.۹۳ 

٤.۱۲ 

۳.٤٥ 

۳.۷۷ 

۳.٤۹ 

۳.۹٤ 

٤.۱٤ 

۳.۳۱ 

۲.٦۰ 

۱.٥۱ 

٤.۰۳ 

۱.۸۰ 

۲.۷۲ 

۳.۰٤ 

٤.۳۹ 

۲.۷٤ 

۱.٤۹ 

٤.٥٤ 

٤.۰۹ 

٥.۳۱ 

٤.۲۱ 

٤.۲۳ 

٥.۰۷ 

٥.۷۹ 

٤.۷۹ 

٤.۱۰ 

۳.٤٦ 

٤.۸۱ 

٥.٦۳ 

۷.۰۹ 

٤.٥٥ 

٦.۰۱ 

٦.٦۳ 

٤.۹۸ 

۸.۸۱ 

۳.۰۳ 

٤.۱۹ 

٤.٦۰ 

٥.٥۱ 

٤.۳٦ 

۳.۷٦ 

٥.۲۷ 

٥.۰٤ 

٥.۲۰ 

۲.۹۸ 

٤.۲۰ 

٤.٦۰ 

٥.٥٦ 

٤.۳٤ 

٤.٥٥ 

٥.۲۳ 

٤.۸٤ 

٥.۲٦ 

LSD (0.05) NS 1.05 0.39 2.22 0.33 0.88 
 

مقارنة بالمعاملة  AG0EN2تختلف معنويا عن المعاملة 
AG2EN2  قل محتوى للمتوك من البرولين أعطت أالتي

Pمايكروجرام.جم وزن غض 1.49بلغ 

1
P . 

إلى ان  ٤ما في الزراعة المحمية فتشير نتائج جدول أ
 في محتوى المتوك من البرولين ثر معنوياً أ Agrosolرش 

لهجينين،  ففي الهجين في بداية موسم النمو في كال ا
Jaguar,FR1 R  تفوقت معنوياً المعاملةAG2  بأعطائها اعلى

مايكروجرام.جم  4.89محتوى للمتوك من البرولين بلغ 
Pوزن غض

1- 
P مقارنة بالمعاملةAG1  عطت اقل أالتي

Pمايكروجرام.جم وزن غض  4.50محتوى للمتوك بلغ

1-
P ،

 AG2تفوقت المعاملة  Summerbrixوفي الهجين 
غم .مايكروجرام  5.17ائها اعلى محتوى للمتوك بلغ باعط

Pوزن غض

1-
P  قل أعطت أمقارنة بمعاملة القياس التي

Pم وزن غضج.مايكروجرام 3.94محتوى للمتوك بلغ 

1-
P .

ثر أ  Enraizalويالحظ من نتائج الجدول ذاته ان رش
معنويا في محتوى المتوك من البرولين في بداية موسم 

فقط إذ تفوقت معاملة  Jaguar, FR1 Rالنمو في الهجين 
القياس بأعطائها اعلى محتوى للمتوك من البرولين بلغ 
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Pمايكروجرام.جم وزن غض 4.84

1- 
P والتي لم تختلف

التي  EN1مقارنة بالمعاملة  EN2معنويا عن المعاملة 
مايكروجرام.جم  4.37قل محتوى للمتوك بلغ أعطت أ

Pوزن غض

1- 
Pي .كما اثرت معامالت التداخل معنويا ف

محتوى المتوك من البرولين في بداية موسم النمو في كال 
تفوقت المعاملة  Jaguar,FR1Rالهجينين، ففي الهجين 

AG2EN0  5.79باعطائها اعلى محتوى للمتوك بلغ 
Pمايكروجرام.جم وزن غض

1-
P  مقارنة بالمعاملةAG0EN1 

مايكروجرام.جم  4.09قل محتوى للمتوك بلغ أعطت أالتي 
Pوزن غض

1-
Pهجين ، وفي الSummerbrix  تفوقت

بأعطائها اعلى محتوى للمتوك من  AG1EN0المعاملة 
Pمايكروجرام.جم وزن غض 5.51البرولين بلغ 

1-
P  والتي لم

  EN2AG2 و AG2EN0تختلف معنويا عن المعامالت 
قل محتوى للمتوك أعطت أمقارنة بمعاملة القياس التي 

Pمايكروجرام.جم وزن غض  3.03بلغ

1-
P . 

المتوك من البرولين في نهاية موسم  أما عن محتوى
اثر  Agrosolإلى ان رش  ٤النمو فقد أوضح جدول 

تفوقت   Jaguar, FR1Rمعنويا في كال الهجينين، ففي الهجين 
على محتوى للمتوك من أبأعطائها  AG2المعاملة 

Pمايكروجرام.جم وزن غض ٦.۸۰البرولين بلغ 

1-
P  والتي لم

رنة بمعاملة القياس مقا AG1تختلف معنويا عن المعاملة 
مايكروجرام.جم  ٤.٦۳التي اعطت اقل محتوى للمتوك بلغ 

Pوزن غض

1-
P وفي الهجين ،Summerbrix  تفوقت

 ٥.۱۱باعطائها اعلى محتوى للمتوك بلغ  AG2المعاملة 
Pمايكروجرام.جم وزن غض

1-
P  والتي لم تختلف معنويا عن

عطت اقل أمقارنة بمعاملة القياس التي  AG1المعاملة 
Pمايكروجرام.جم وزن غض ۳.۹۲وى للمتوك بلغ محت

1-
P. 

معنويا في محتوى المتوك من  Enraizal ثر رشأكما 
  Jaguar,FR1Rالبرولين في نهاية موسم النمو في الهجين 

بأعطائها اعلى محتوى   EN2فقط، إذ تفوقت معاملة 
Pمايكروجرام.جم وزن غض ٦.۸۱للمتوك من البرولين بلغ 

1-
P 

عن معاملة القياس مقارنة بالمعاملة  اً والتي لم تختلف معنوي
EN1  ٤.۷۸التي اعطت اقل محتوى للمتوك بلغ 

Pمايكروجرام.جم وزن غض

1-
P وتشير نتائج الجدول نفسه .

إلى أن التداخل بين عوامل الدراسة أثر معنويا في محتوى 
المتوك من البرولين في نهاية موسم النمو في كال 

تفوقت المعاملة  Jaguar, FR1Rالهجينين، ففي الهجين 
AG2EN2  8.81باعطائها اعلى محتوى للمتوك بلغ 

Pمايكروجرام.جم وزن غض

1-
P  ًعن  والتي لم تختلف معنويا

مقارنة بمعاملة AG2EN0 و AG1EN0المعامالت 
 3.46قل محتوى للمتوك بلغ أعطت أالقياس التي 

Pمايكروجرام.جم وزن غض

1-
P وفي الهجين ،Summerbrix 

 على محتوى للمتوكأبأعطائها  AG1EN0تفوقت المعاملة 
Pم وزن غضج.مايكروجرام 5.56من البرولين بلغ 

1-
P 

 AG2EN2والتي لم تختلف معنويا عن المعامالت 
قارنة بمعاملة القياس التي م AG2EN1و AG2EN0و

مايكروجرام.جم   2.98قل محتوى للمتوك بلغأأعطت 
Pوزن غض

1-
P . 

معاملة قد يعزى السبب في زيادة محتوى البرولين عند 
Agrosol لى دور إCOR2R  في زيادة نواتج تفاعالت

) NADPHو ATPالضوء من الطاقة والقوة االختزالية (
وتعبر إلى السيتوبالزم عبر تراكيب خاصة في أغشية 
البالستيدات الخضراء ليتوفر ما يحتاجة المسار الرئيسي 

 لبرولين في السيتوبالزم يكون فيه حامض الجلوتاميكالبناء 
لبرولين من االورنثين الذي ابادئ فضالً عن تكوين هو ال

) ويعد المحتوى 2001يعد بادئا لبنائه بمسار اخر (ياسين،
المرتفع للبرولين في المتوك ضروريا الكساب حبوب 
اللقاح القدرة على االنبات في الحرارة العالية، وقد ذكر 

ن ارتفاع أ)، 2011) وبوراس وآخرون (1998حسن (
يؤدي الى ارتفاع نسبة البرولين في درجة الحرارة 

االوراق على حساب نسبته في المتوك بينما يعد المحتوى 
المرتفع للبرولين في المتوك ضروريا الكساب حبوب 
اللقاح القدرة على االنبات في الحرارة العالية وهذا ما 

السائل وانعكاس ذلك  COR2Rتوصلت اليه معاملة النبات بـ 
  Enraizalما عن تأثيرأ ).۷ على حاصل النبات (جدول

لى زيادة في إفإن الرش الورقي باالحماض االمينية أدى 
تركيز حامض البرولين الداخلي للمجموع الخضري للنبات 

لى إمتصاص االحماض إومنها المتوك ويعزى السبب 
االمينية ومن ثم زيادة تراكمها فيها وبذلك ازداد محتوى 

المينية االخرى التي حامض البرولين الداخلي واالحماض ا
تدخل في تخليق البرولين، وهذه النتيجة تتفق مع ما وجده 

 .)(2011 المرجاني
 حبوب اللقاح في بداية الموسم (%)حيوية 

لى عدم إ ٥جدول  نتائج في الزراعة المحمية اوضحت
وجود إستجابة معنوية لنباتات الطماطة الكرزية لرش 

Agrosol وEnraizal  وية حبوب حي علىوتداخلهما
، في Jaguar, FR1 Rاللقاح في بداية الموسم لنباتات الهجين 

أثرت إيجابياً  Agrosolحين ان معاملة النباتات بسماد 
ومعنويأ في زيادة حيوية حبوب اللقاح في بداية الموسم 

، إذ أعطت المعاملة Summerbrixلنباتات الهجين 
AG2   والتي لم تختلف معنويا92.03أعلى معدل بلغ % 

التي أعطت أقل   AG1معاملة القياس مقارنة بالمعاملة عن
هذه الصفة  على %. كما تبين وجود تأثير84.30معدل بلغ 

  Enraizalبالـ Summerbrixعند رش نباتات الهجين 
والتي لم  EN2% في المعاملة 91.16وبشكل معنوي بلغ 

مقارنة بمعاملة القياس  EN1تختلف معنويا عن المعاملة 
ن التداخل أ%. ويتضح من نتائج الجدول 84.03 البالغة

كان معنوياً في هذه الصفة إذ  Enraizal و Agrosolبين 
في الهجين  AG2EN2اعطت معاملة التداخل 

Summerbrix  والتي لم 94.33أعلى نسبة بلغت %
 AG2EN0تختلف معنويا عن معامالت التداخل 

 AG2EN1و AG0EN1و AG1EN1و AG0EN2و
التي اعطت أقل نسبة بلغت  AG1EN0ملة مقارنة بالمعا

74.04.% 
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في بداية ونهاية الموسم ألزهار (%) حيوية حبوب اللقاح  علىوتداخلهما Enraizal و Agrosol. تأثير رش ٥جدول 
 لزراعة المحميةنباتات الطماطة الكرزية في ا

 ۲۰۱٤ - ۲۰۱۳الزراعة المحمية  
Jaguar, FR1 Summerbrix 

 في بداية 
 سمالمو

 في نهاية 
 الموسم

 في بداية 
 الموسم

 في نهاية
 الموسم

     Agrosolثير أت
AG0 
AG1 
AG2 

۸۱.۹٤ 

۸٦.۹۲ 

۸٦.۱۸ 

٥٦.٦۰ 

۷۳.۹۰ 

۷۷.۹۷ 

۸۹.۹٦ 

۸٤.۳۰ 

۹۲.۰۳ 

۷۸.۳٦ 

۷۹.۷٤ 

۸۸.۱٤ 

LSD (0.05) NS 3.73 3.51 3.83 

 Enraizal ثير أت

EN0 
EN1 
EN2 

۸۳.٥۹ 

۸٦.۲۳ 

۸٥.۲۲ 

٦۳.۲٦ 

۷۲.۰۱ 

۷۳.۱۹ 

۸٤.۰۳ 

۹۱.۱۰ 

۹۱.۱٦ 

۷۹.۱۷ 

۸۲.۱۹ 

۸٤.۸۸ 

LSD (0.05) NS 3.73 3.51 3.83 

 Enraizal و Agrosol تاثير التداخل بين

AG0EN0 
AG0EN1 
AG0EN2 
AG1EN0 
AG1EN1 
AG1EN2 
AG2EN0 
AG2EN1 
AG2EN2 

۷٥.٦٥ 

۸۸.٤۰ 

۸۱.۷۹ 

۸۷.۷۲ 

۸۳.۹۰ 

۸۹.۱٤ 

۸۷.٤۱ 

۸٦.۳۹ 

۸٤.۷٥ 

۳۳.۸٦ 

٦٥.۹٥ 

۷۰.۰۰ 

۸۳.٤۱ 

۷٤.٦٦ 

٦۳.٦۳ 

۷۲.٥۱ 

۷٥.٤٤ 

۸٥.۹٦ 

۸٥.٦۳ 

۹۱.۹٥ 

۹۲.۳۰ 

۷٤.۰٤ 

۹۲.۰۱ 

۸٦.۸٥ 

۹۲.٤۲ 

۸۹.۳٤ 

۹٤.۳۳ 

۷۳.۲۰ 

۸۰.۰۰ 

۸۱.۸۸ 

۷٥.۰۰ 

۷۷.۹٦ 

۸٦.۲۷ 

۸۹.۳۲ 

۸۸.٦۲ 

۸٦.٥۰ 

LSD (0.05) NS 6.47 6.08 6.64 
 

 حيوية حبوب اللقاح في نهاية الموسم (%)
وجود تأثير إيجابي لمعاملة  ٥وضح الجدول أ

Agrosol  وب اللقاح ولكال الهجينين، إذ حبعلى حيوية
على قيمة أ Jaguar,FR1Rفي الهجين  AG2عطت المعاملة أ

% مقارنة بمعاملة القياس التي بلغت 77.97بلغت 
فقد تفوقت  Summerbrix%، وفي الهجين 56.60

% 88.14بإعطائها أعلى معدل بلغت  AG2المعاملة 
%، وفي 78.36مقارنة بمعاملة القياس التي أعطت 

في الهجين  EN2تفوقت المعاملة  Enraizal معامالت
Jaguar,FR1R  73.19والتي أعطت أعلى معدل بلغت %

مقارنة بمعاملة  EN1والتي لم تختلف معنويا عن المعاملة 
%، وتفوقت المعاملة نفسها 63.26القياس التي أعطت 

بإعطائها أعلى  Summerbrixالمذكورة في الهجين 
معنويا عن المعاملة  % والتي لم تختلف84.88معدل بلغ 

EN1  كما 79.17مقارنة بمعاملة القياس التي أعطت ،%
تشير نتائج التداخل بين العوامل المدروسة الى وجود تأثير 
معنوي لهذه الصفة ولكال الهجينين، ففي الهجين 

Jaguar,FR1R  تفوقت معاملة التداخلAG2EN2  وأعطت
ن % والتي لم تختلف معنوياً ع85.96أعلى معدل بلغ 

% في 33.86قل معدل بلغ أمقارنة ب AG1EN0 المعاملة
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تفوقت  Summerbrixمعاملة القياس، وفي الهجين 
التي اعطت اعلى نسبة بلغت  AG2EN0معاملة التداخل 

% والتي لم تختلف معنوياً عن المعامالت 89.32
AG2EN1 و AG2EN2 و AG1EN2 مقارنة بمعاملة

 %.73.20القياس التي أعطت اقل نسبة بلغت 
تأثر حيوية حبوب اللقاح في بداية الموسم للهجين 

Summerbrix  ونهاية الموسم لكال الهجينين بمعامالت
البحث قد يكون نتيجة للتغيرات التي حدثت في محتوى 

) بعد ٤المتوك من البرولين في بداية ونهاية الموسم (جدول
وهذا يتفق مع ما بينه  Enraizal و Agrosolإضافة 
 من ان إضافة البرولين إلى بيئة إنبات حبوب 1998)حسن (

اللقاح ادت إلى زيادة معدالت االنبات وزيادة مقاومتها 
 Agrosolللحرارة، او قد يعزى السبب الى إحتواء كل من 

على عنصر البورون  Enraizalعلى عنصر الكالسيوم و
) الذين يؤديان دوراً مهماً في تحفيز العمليات ۲و۱(جدول

كما حبوب اللقـــاح  منــها زيـادة حيويةاثريــة والحيوية التك
، (Tariq and Mott, 2007))، 2001ياسيـن، (ذكـــر 

(Amanullah et al., 2010) ،(Shaaban, 2010) 
، ومما يؤكد ذلك وجود عالقة االرتباط )۲۰۱۱حسين (و

 Jaguar,FR1R) للهجين ۸) (جدول**r=0.62عالية المعنوية (
ين حيوية حبوب اللقاح ومحتوى في الزراعة المحمية ب

 المتوك من البرولين في نهاية موسم النمو.

 )%النسبة المئوية للعقد (
تعد النسبة المئوية للعقد احد اهم المقاييس المرتبطة 
بالحاصل لكونها تمثل نسبة االزهار العاقدة التي تتطور 
فيما بعد الى الثمار من المجموع الكلي الزهار النبات 

ي زيادتها زيادة الحاصل. يتبين من نتائج الجدول والتي تعن
وجود تأثير معنوي في معامالت  ،في الزراعة المكشوفة ٦

Agrosol إذ تفوقت المعاملة ،AG2  وأعطت اعلى نسبة
% والتي لم تختلف معنويا عن 72.45لعقد االزهار بلغت 

مقارنة بمعاملة القياس التي أعطت اقل  AG1المعاملة 
%. كما يالحظ وجود 65.32لنبات بلغت نسبة عقد في ا

اذ تفوقت معاملة   Enraizalتأثير معنوي في معامالت
% 74.58القياس واعطت اعلى نسبة لعقد االزهار بلغت 

التي أعطت أقل نسبة عقد في  EN1مقارنة بالمعاملة 
وجود  ٦%. وتوضح نتائج الجدول 65.00النبات بلغت 

خل، فقد تفوقت معاملة اختالفات معنوية بين معامالت التدا
على معدل لعقد أالتي أعطت نباتاته  AG2EN0التداخل 

% والتي لم تختلف معنويا عن  85.65االزهار بلغ
والتي  AG0EN1مقارنة بالمعاملة  AG1EN2المعاملة 

 %.53.73أعطت اقل معدل لنسبة العقد بلغت 
ان هناك  ٦في الزراعة المحمية، يالحظ في جدول 

في كال الهجينين، فقد تفوقت  Agrosolلرش  تأثيراً معنوياً 
بإعطائها اعلى  Jaguar,FR1Rفي الهجين  AG2المعاملة 

% والتي لم تختلف معنوياً عن 91.95بلغت عقد نسبة 
قل نسبة أياساً بمعاملة القياس التي اعطت ق AG1المعاملة 

في  AG1%، كما تفوقت المعاملة 84.18بلغت عقد 
بلغت  عقد على نسبةأها بإعطائ Summerbrixالهجين 

 AG2عن المعاملة  % والتي لم تختلف معنوياً 91.85
بلغت  عقد قل نسبةأعطت أمقارنة بمعاملة القياس التي 

 تركيزاتن أ%، ويتضح من نتائج الجدول 70.38
Enraizal  إختلفت فيما بينها معنوياً في الهجين

Jaguar,FR1R فقد تفوقت المعاملة ،EN2  بإعطائها أعلى
% قياسا بمعاملة القياس التي اعطت 91.64بلغت  نسبة

 Summerbrix%، وفي الهجين 87.26أقل نسبة بلغت  
% مقارنة 87.98أعلى نسبة بلغت  EN2أعطت المعاملة 

، 79.24%بلغت بمعاملة القياس التي أعطت أقل نسبة 
 Enraizalو Agrosolوأعطت معامالت التداخل بين 
ن، فقد أعطت معاملة فروقاً معنوية وفي كال الهجيني

اعلى نسبة  Jaguar,FR1Rفي الهجين  AG1EN0التداخل 
عن المعامالت  % والتي لم تختلف معنوياً 96.18بلغت 

AG1EN2 و AG2EN0و AG2EN2 وAG0EN1 
القياس التي أعطت مقارنة بمعاملة  AG2EN1 و

أدت معاملة  Summerbrix%، وفي الهجين 73.27
ة في نسبة العقد بلغت لى زيادة معنويإ AG1EN0التداخل 
% والتي لم تختلف معنوياً عن المعامالت 97.36

AG2EN2  وAG1EN2 في حين كان أقل نسبة عقد ،
 .  60.18%كانت في معاملة القياس 

قد تعزى الزيادة في نسبة العقد الى دور عوامل 
الدراسة في زيادة محتوى المتوك من البرولين في كال 

اللقاح في الموسم الثاني  الموسمين وزيادة حيوية حبوب
) الذي انعكس على نسبة العقد. وقد ذكر ٥و ٤(جدولي 

) ان المحتوى المرتفع للبرولين 2011بوراس وآخرون (
في المتوك ضروري الكساب حبوب اللقاح القدرة على 
اإلنبات في الحرارة العالية، والذي ينعكس ايجابياً على 

ت عالقة االرتباط نسبة العقد، ففي الزراعة المكشوفة كان
عالية المعنوية بين نسبة العقد ومحتوى المتوك من 

)، وفي الزراعة (**r=0.67البرولين في نهاية الموسم 
موجبة Jaguar,FR1 Rالمحمية كانت عالقة االرتباط للهجين 

عالية المعنوية بين نسبة العقد وحيوية حبوب اللقاح في 
ومحتوى ) وبين نسبة العقد **r=0.66نهاية الموسم (

) تدعم (**r=0.57المتوك من البرولين في نهاية الموسم 
ذلك، فضالً عن عالقة االرتباط الموجبة عالية المعنوية 

بين نسبة العقد ومحتوى المتوك  Summerbrixللهجين 
). ۸)  (جدول**r=0.75من البرولين في نهاية الموسم (

على عنصر  Agrosolأو قد يعود السبب الى إحتواء 
على عنصر البورون الذين   Enraizalسيوم وإحتواءالكال

لهما الدور اإليجابي في إنبات حبوب اللقاح ونمو االنابيب 
اللقاحية ومن ثم ضمان نجاح عملية االخصاب والعقد مما 
ينعكس على زيادة النسبة المئوية لهذه العملية (ياسين، 

2001.( 

P(ثمرة.نبات عدد الثمار

-1
P( 

في  الفعالةكونات المهمة ويعد عدد الثمار من الم
الحاصل وذلك الرتباطها العالي معه، ويتبين من نتائج 

في  Agrosolمعامالت لتأثير معنوي  وجود 6الجدول 
عطت أو AG1ذ تفوقت المعاملة إ ،الزراعة المشكوفة
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Pرة.نبات(%) وعدد الثمار(ثم النسبة المئوية للعقد علىوتداخلهما Enraizal و Agrosolتأثير رش  .٦جدول 

-
PP

1
P (

 لنباتات الطماطة الكرزية في الزراعة المكشوفة والمحمية

 ۲۰۱٤ - ۲۰۱۳الزراعة المحمية  ۲۰۱۳الزراعة المكشوفة  
Jaguar, FR1 Jaguar, FR1 Summerbrix 

 عدد الثمار نسبة العقد عدد الثمار نسبة العقد عدد الثمار نسبة العقد
       Agrosolتأثير 

AG0 
AG1 
AG2 

٦٥.۳۲ 

۷۰.۲۷ 

۷۲.٤٥ 

۲۸۸.٤۷ 

۳۲۰.۷۲ 

۳۱٦.٥۹ 

۸٤.۱۸ 

۹۰.۹٦ 

۹۱.۹٥ 

٤۳٦.۹٥ 

٥۰۲.٦۹ 

٥۳۰.۸۷ 

۷۰.۳۸ 

۹۱.۸٥ 

۸۸.٦۱ 

۲٦۲.۳۸ 

۳۷٥.٥۹ 

۳٦۲.٤٥ 

LSD (0.05) 4.46 14.54 3.33 35.84 4.34 37.30 

 Enraizal تاثير 

EN0 
EN1 
EN2 

۷٤.٥۸ 

٦٥.۰۰ 

٦۸.٤٥ 

۳۱٥.٦۷ 

۳۰٥.٤۷ 

۳۰٤.٦٥ 

۸۷.۲٦ 

۸۸.۱۸ 

۹۱.٦٤ 

٤٦٦.٥٦ 

٤٥٥.٤٦ 

٥٤۸.٤۹ 

۷۹.۲٤ 

۸۳.٦۲ 

۸۷.۹۸ 

۳٤۰.٦۳ 

۲۹٥.٤۹ 

۳٦٤.۲۹ 

LSD (0.05) 4.46 NS 3.33 35.84 4.34 37.30 

 Enraizal و Agrosolتاثير التداخل بين  

AG0EN0 
AG0EN1 
AG0EN2 
AG1EN0 
AG1EN1 
AG1EN2 
AG2EN0 
AG2EN1 
AG2EN2 

۷۳.٥٤ 

٥۳.۷۳ 

٦۸.۷۰ 

٦٤.٥۷ 

٦٥.٥٦ 

۸۰.٦۹ 

۸٥.٦٥ 

۷٥.۷۲ 

٥٥.۹۸ 

۲۷۹.۸٥ 

۲٦٥.٥۲ 

۳۲۰.۰٥ 

۳۱۷.٤٤ 

۳۳٥.٤۱ 

۳۰۹.۳۲ 

۳٤۹.۷۲ 

۳۱٥.٤۹ 

۲۸٤.٥۸ 

۷۳.۲۷ 

۹۱.۷۹ 

۸۷.٤۸ 

۹٦.۱۸ 

۸۱.۰٦ 

۹٥.٦٦ 

۹۲.۳٥ 

۹۱.۷۰ 

۹۱.۸۰ 

۳۹۷.۰۰ 

٤۸۱.۱۹ 

٤۳۲.٦۸ 

٥٦۲.۳٤ 

٤۱۹.٥٦ 

٥۲٦.۱۸ 

٤٤۰.۳٥ 

٤٦٥.٦۳ 

٦۸٦.٦۳ 

٦۰.۱۸ 

۷٤.٦٦ 

۷٦.۳۲ 

۹۷.۳٦ 

۸۷.۱٤ 

۹۱.۰۷ 

۸۰.۱۹ 

۸۹.۰۸ 

۹٦.٥٦ 

۲٥٥.۰۲ 

۲٦۳.۲۱ 

۲٦۸.۹۲ 

٤۱٥.۳٥ 

۳٤۷.۱۰ 

۳٦٤.۳۲ 

۳٥۱.٥۳ 

۲۷٦.۱۷ 

٤٥۹.٦٥ 

LSD (0.05) 7.73 25.18 5.77 62.08 7.53 64.61 
 

 

Pثمرة.نبات 320.72على معدل لعدد الثمار بلغ أ

-1
P  والتي لم

مقارنة بمعاملة القياس  AG2تختلف معنويا عن المعاملة 
 288.47التي اعطت اقل معدل لعدد الثمار في النبات بلغ 

Pثمرة.نبات

-1
Pين لم تسجل اي فروق معنوية بين ، في ح
 جدولفي هذه الصفة. وتوضح نتائج  Enraizalمعامالت 

وجود اختالفات معنوية بين معامالت التداخل فقد تفوقت  ٦
التي أعطت نباتاته أعلى  AG2EN0معاملة التداخل 

Pثمرة.نبات  349.72معدل لعدد الثمار بلغ

-1
P  والتي لم تختلف

مقارنة بالمعاملة  AG1EN1معنوياً عن المعاملة 
AG0EN1  قل معدل لعدد الثمار بلغ أعطت أوالتي

Pثمرة.نبات 265.52

-1
P. 

إن إضافة  6في الزراعة المحمية، يوضح جدول 
Agrosol  أدت الى زيادة معنوية في عدد الثمار وفي كال

تفوقت المعاملة Jaguar,FR1   Rالهجينين، ففي الهجين 
AG2  ثمرة.نبات 530.87إذ بلغتP

-1
P تي لم تختلف وال

مقارنة بمعاملة القياس التي  AG1معنويا عن المعاملة 
Pثمرة.نبات 436.95بلغت 

-1
P وفي الهجين ،Summerbrix 

Pثمرة.نبات 375.59إذ أعطت  AG1تفوقت المعاملة 

-1
P 

مقارنة بمعاملة  AG2عن المعاملة  والتي لم تختلف معنوياً 
Pثمرة.نبات 262.38القياس التي أعطت 

-1
P من ، كما يالحظ

Pالجدول نفسه زيادة عدد الثمار بالنبات

 
P عند معاملة

Enraizal  وفي كال الهجينين، إذ تفوقت المعاملةEN2 
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Pثمرة.نبات 548.49بإعطائها  Jaguar, FR1Rفي الهجين 

-1
P 

Pثمرة.نبات 455.46التي أعطت  EN1مقارنة بالمعاملة 

-1
P 

والتي لم تختلف معنويا عن معاملة القياس. وتفوقت 
إذ أعطت  Summerbrix في الهجين  EN2المعاملة 
Pثمرة.نبات 364.29

-1
P  والتي لم تختلف معنويا عن معاملة

 التي أعطت  EN1مقارنة بالمعاملة القياس 
Pثمرة.نبات295.49

-1
P أما في معامالت التداخل بين ،

Agrosol و Enraizal  فقد أظهرت نتائج الجدول نفسه
ين، ففي في كال الهجين AG2EN2تفوق معاملة التداخل 

 686.63أعطت عدد ثمار بلغ  Jaguar,FR1Rالهجين 
Pثمرة.نبات

-1
P  397.00مقارنة بمعاملة القياس التي أعطت 
Pثمرة.نبات

-1
P  وفي الهجينSummerbrix  أعطت عدد
Pثمرة. نبات 459.65ثمار بلغ 

-1
P  والتي لم تختلف معنويا

مقارنة بمعاملة القياس التي  AG1EN0 عن المعاملة 
Pرة.نباتثم 255.02أعطت 

-1
P. 

على معدل أعطاء إفي  Agrosolن تفوق معامالت إ
لعدد الثمار قد يعود الى دور هذا العامل في تحسين نمو 

، وكما ثبت بان 6)النبات وزيادة نسبة عقد االزهار (جدول
 اكبر عدد من الثمار يمكن الحصول عليه عند مستويات كافية

). Smit and Combrink, 2004من الكربوهيدرات (
وعالقة االرتباط الموجبة عالية المعنوية بين عدد الثمار 

من ) ومحتوى المتوك **r=0.50وكل من نسبة العقد (
 )۸ جدول() تؤيد ذلك **r=.61البرولين في نهاية الموسم (

في الزراعة المكشوفة، فضالً عن عالقة االرتباط الموجبة 
ع بين المعنوية في الزراعة المحمية ولكال الهجينين بالتتاب

 )**r=0.73و( )*r=0.47عدد الثمار بالنبات ونسبة العقد (
وبين حيوية Jaguar, FR1 R وبين عدد الثمار بالنبات للهجين 

)، ۸) (جدول **r=0.56حبوب اللقاح في نهاية الموسم (
على زيادة عدد  Enraizalأما عن التأثير االيجابي لسماد 

إلى عدم تأثر الثمار بالنبات وفي كال الهجينين، قد يعزى 
حيوية حبوب اللقاح بالمتغيرات الحرارية المرتفعة في 

 ) وقدرة النبات٦(جدول نهاية الموسم وارتفاع نسبة العقد
على توفير العناصر الغذائية الالزمة لنمو وتطور الثمار 

)Desouky et al., 2009( من  هنتيجة لما يحتوي
يقوم  االحماض االمينية والنتروجين والبوتاسيوم الذي

بدور كبير في تنشيط عملية التمثيل الكربوني ونقل المواد 
المصنعة في االوراق إلى أماكن تخزينها في الثمار بسبب 
دوره المهم في عمليات االنتقال عبر االغشية الخلوية 

)Patrick et al., 2001 مما انعكس بشكل ايجابي على (
 عدد الثمار في النبات. 

Pم. نباتجحاصل النبات الواحد (ك

1-
P( 

يعد حاصل النبات المحصلة النهائية لمكونات اساسية 
في النبات هي عدد العناقيد الزهرية وعدد الثمار في 
العنقود ومتوسط وزن الثمرة وهو الذي يعطي التقييم 
النهائي لكل الفعاليات الحيوية التي تجري في النبات والتي 

 ات.تتاثر سلبيا او ايجابيا بالظروف المحيطة بالنب

وجود  ۷تظهر نتائج الجدول  ،في الزراعة المكشوفة
تأثير معنوي في زيادة حاصل النبات الواحد عند معاملة 

 AG1اذ تفوقت المعاملة  ،Agrosolالنباتات بسماد 
Pم. نباتكج 1.73على حاصل بلغ أعطاء إب

-۱ 
P والتي لم

مقارنة بمعاملة القياس   AG2تختلف معنويا عن المعاملة
. كجم 1.57قل حاصل للنبات الواحد بلغ التي اعطت ا

Pنبات

-۱
P تبين من الجدول نفسه عدم وجود فروقات معنوية .

للصفة المدروسة، وتشير نتائج  Enraizalفي معامالت 
التداخل بين عوامل الدراسة الى وجود فروق معنوية بين 

باعطاء اعلى  AG2EN0المعامالت إذ تفوقت المعاملة 
P.نباتكجم 1.96حاصل للنبات الواحد بلغ 

-۱
P  والتي لم

 AG0EN2و AG1EN0تختلف معنويا عن المعامالت 
عطت أالتي  AG0EN1مقارنة بالمعاملة  AG1EN1 و

P.نباتكجم 1.47اقل حاصل للنبات بلغ 

-۱ 
P٤ (شكل(. 

أن إضافة  ۷وفي الزراعة المحمية يوضح جدول 
Agrosol  أدت الى زيادة معنوية في حاصل النبات الواحد

تفوقت Jaguar, FR1 Rهجينين، ففي الهجين وفي كال ال
Pنبات.كجم 1.49، إذ بلغت AG2المعاملة 

-۱
P  والتي لم

مقارنة بمعاملة القياس  AG1تختلف معنويا عن المعاملة 
Pكجم.نبات 1.28التي بلغت 

-۱
P وفي الهجين ،Summerbrix 

Pكجم.نبات 1.27إذ أعطت  AG2تفوقت المعاملة 

-۱
P  والتي

مقارنة بمعاملة  AG1ملة لم تختلف معنويا عن المعا
Pكجم.نبات 1.09القياس التي أعطت 

-۱
P كما يالحظ من ،

Pالجدول نفسه زيادة حاصل النبات الواحد

 
P عند معاملة

Enraizal  وفي كال الهجينين، إذ تفوقت المعاملةEN2 
Pنبات.كجم 1.60بإعطائها  Jaguar,FR1Rفي الهجين 

-۱
P 

Pتكجم.نبا 1.31مقارنة بمعاملة القياس التي أعطت 

-۱
P .

إذ  Summerbrixفي الهجين  EN2وتفوقت المعاملة 
Pكجم.نبات 1.33أعطت 

-۱
P  مقارنة بمعاملة القياس التي

Pكجم.نبات 1.08أعطت 

-۱
P أما في معامالت التداخل بين .

Agrosol و Enraizal  فقد أظهرت نتائج الجدول نفسه
في كال الهجينين، ففي  AG2EN2تفوق معاملة التداخل 

 أعطت أعلى حاصل للنبات بلغ  Jaguar,FR1Rالهجين 
Pكجم.نبات1.95

-۱
P  مقارنة بمعاملة القياس التي أعطت

Pكجم.نبات 1.21

-۱
P  وفي الهجينSummerbrix  أعطت

Pكجم.نبات 1.60أعلى حاصل للنبات بلغ 

-۱
P  مقارنة بمعاملة

Pكجم.نبات 1.00القياس التي أعطت 

-۱
P. 

 الحاصل الكلي
حصلة يعد حاصل النبات في الطماطة الكرزية الم

النهائية الغلب صفات النمو الخضري والزهري ومكونات 
الحاصل للنبات وهو من الصفات التي يتحكم بها عدد كبير 
من العوامل الوراثية فضال عن التاثيرات البيئية (عبد 

في الزراعة المكشوفة، يالحظ من نتائج  ). 2003الرسول،
إذ  Agrosolوجود تاثير معنوي لمعامالت  ۷جدول 

 48.90باعطاء اعلى حاصل بلغ  AG1ت المعاملة تفوق
Pطن.هكتار

-۱
P  والتي لم تختلف معنويا عن المعاملةAG2 
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Pطن.هكتار 44.48مقارنة بمعاملة القياس التي اعطت اقل معدل بلغ 

-۱
Pلم تسجل معامالت .Enraizal   فروقاً معنوية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب مواعيد الجني Jaguar, FR1Rلزراعة المكشوفة هجين حاصل النبات الواحد لكل معاملة في تجربة ا .٤شكل
 

Pوتداخلهما على حاصل النبات الواحد (كجم.نباتEnraizal و Agrosolتأثير رش  .۷جدول 

-
PP

۱
P( لنباتات الطماطة الكرزية 

Pوالحاصل الكلي (طن.هكتار

-۱
Pفي الزراعة المكشوفة والحاصل الكلي (كجم.بيت بالستيكي (P

-
PP

1
Pفي الزراعة المحمية ( 

 ۲۰۱٤ - ۲۰۱۳الزراعة المحمية  ۲۰۱۳الزراعة المكشوفة  
Jaguar, FR1 Jaguar, FR1 Summerbrix 

 حاصل النبات الواحد
Pكجم.نبات

-۱ 
 الحاصل الكلي

Pطن.هكتار

-۱ 
 حاصل النبات الواحد

Pكجم.نبات

-۱ 
 الحاصل الكلي

Pطن.هكتار

-۱ 
 حاصل النبات الواحد

Pكجم.نبات

-۱ 
 الحاصل الكلي

Pطن.هكتار

-۱ 
       Agrosol تأثير

AG0 
AG1 
AG2 

۱.٥۷ 
۱.۷۳ 
۱.۷۱ 

٤٤.٤۸ 
٤۸.۹۰ 
٤۸.٥۹ 

۱.۲۸ 
۱.٤٦ 
۱.٤۹ 

۷۷٦.۰۰ 
۸۸۰.٦۰ 
۸۹۷.۰۰ 

۱.۰۹ 
۱.۲۷ 
۱.۲۷ 

٦٥٥.۳۳ 
۷٦٤.۰۰ 
۷٦٥.۳۳ 

LSD (0.05) ۰.۱۳ ۳.۸٤ ۰.۰٥ ٥۱.٦۹ 0.08 ٦۱.٥۰ 
 Enraizal ثير أت

EN0 
EN1 
EN2 

۱.۷٤ 
۱.٦۱ 
۱.٦٦ 

٤۹.۳٤ 
٤٥.٦۷ 
٤٦.۹٦ 

۱.۳۱ 
۱.۳۲ 
۱.٦۰ 

۷۹۲.۰۰ 
۷۹٦.٦٦ 
۹٦٤.۹۳ 

۱.۰۸ 
۱.۲۳ 
۱.۳۳ 

٦٤۹.۳۳ 
۷۳٦.۰۰ 
۷۹۹.۳۳ 

LSD (0.05) NS NS ۰.۰٥ ٥۱.٦۹ 0.08 ٦۱.٥۰ 
 Enraizal و Agrosolتاثير التداخل بين 

AG0EN0 
AG0EN1 
AG0EN2 
AG1EN0 
AG1EN1 
AG1EN2 
AG2EN0 
AG2EN1 
AG2EN2 

۱.٤۹ 
۱.٤۷ 
۱.۷٦ 
۱.۷۸ 
۱.۷٥ 
۱.٦٦ 
۱.۹٦ 
۱.٦۲ 
۱.٥۷ 

٤۲.۱۳ 
٤۱.٦٦ 
٤۹.٦٦ 
٥۰.٤۱ 
٤۹.٤۷ 
٤٦.۸٤ 
٥٥.٤۹ 
٤٦.۸٤ 
٤٤.۳۹ 

۱.۲۱ 
۱.۳٤ 
۱.۳۱ 
۱.٥۰ 
۱.۳٥ 
۱.٥٤ 
۱.۲٤ 
۱.۲۸ 
۱.۹٥ 

۷۳۰.٤۰ 
۸۰٦.۰۰ 
۷۹۱.٦۰ 
۹۰۱.٦۰ 
۸۱۱.٦۰ 
۹۲۸.٦۰ 
۷٤٤.۰۰ 
۷۷۲.٤۰ 

۱۱۷٤.٦۰ 

۱.۰۰ 
۱.۱٦ 
۱.۱۲ 
۱.۱۲ 
۱.٤۲ 
۱.۲۸ 
۱.۱۲ 
۱.۱۱ 
۱.٦۰ 

٦۰۲.۰۰ 
٦۹٤.۰۰ 
٦۷۰.۰۰ 
٦۷٦.۰۰ 
۸٥۰.۰۰ 
۷٦٦.۰۰ 
٦۷۰.۰۰ 
٦٦٤.۰۰ 
۹٦۲.۰۰ 

AG0EN0 
AG0EN1 
AG0EN2 

AG1EN1 
AG1EN2 
AG2EN0 

AG2EN1 
AG2EN2 

AG1EN0 

ات
/نب

جم
حد 

وا
 ال

ات
لنب

ل ا
ص

حا
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LSD (0.05) ۰.۲۳ ٦.٦٥ ۰.۱۰ ۸۹.٥۳ 0.14 ۱۰٦.٥۰ 
، لكن تبين في معامالت التداخل وجود الحاصل الكليفي 

فروق معنوية بين المعامالت إذ تفوقت المعاملة 
AG2EN0  55.49باعطاء اعلى معدل للحاصل بلغ 

Pطن.هكتار

-۱ 
P ًعن المعامالت  والتي لم تختلف معنويا

AG1EN0 وAG0EN2 وAG1EN1 ارنة بالمعاملة مق
AG0EN1  41.66التي اعطت اقل معدل للحاصل بلغ 

Pطن.هكتار

-۱
P على وفق اسلوب التسليق المتبع في  )٥ (شكل
 هذه التجربة.

ن معاملة أ 7في الزراعة المحمية، تبين نتائج جدول 
Agrosol دت الى زيادة معنوية في الحاصل الكلي وفي أ

قت المعاملة تفوJaguar,FR1R كال الهجينين، ففي الهجين
AG2  كجم.بيت  897.00على معدل لها أالتي بلغ

Pبالستيكي

-1
P  والتي لم تختلف معنويا عن المعاملةAG1 

كجم.بيت  776.00مقارنة بمعاملة القياس التي اعطت 
Pبالستيكي

-1
P  وفي الهجينSummerbrix  تفوقت المعاملة

AG2  كجم.بيت  765.33على حاصل بلغ أباعطائها
Pبالستيكي

-1
P لم تختلف معنوياً عن المعاملة  والتيAG1 

قل حاصل بلغ أعطت أمقارنة بمعاملة القياس التي 
Pكجم.بيت بالستيكي 655.33

-1
P توضح نتائج الجدول نفسه .

اعطت فروقا معنوية وفي كال  Enraizalان معاملة 
بلغ أعلى معدل  Jaguar, FR1Rالهجينين، ففي الهجين 

Pكجم.بيت بالستيكي 964.93للحاصل الكلي 

-1
P  في المعاملة

EN2  792.00مقارنة بمعاملة القياس التي أعطت 
Pكجم.بيت بالستيكي

-1
P  وفي الهجينSummerbrix  تفوقت

باعطاء اعلى معدل للحاصل الكلي بلغ  EN2المعاملة 
Pكجم.بيت بالستيكي 799.33

-1
P  مقارنة بمعاملة القياس التي

Pكجم.بيت بالستيكي 649.33اعطت 

-1
P أما ما يخص ،

فقد أظهرت Enraizal و Agrosolالتداخل بين معامالت 
في  AG2EN2نتائج الجدول نفسه تفوق معاملة التداخل 

أعطت أعلى معدل  Jaguar,FR1Rكال الهجينين، ففي الهجين 
Pكجم.بيت بالستيكي1174.60 للحاصل الكلي  بلغ 

-1
P 

كجم.بيت  730.40مقارنة بمعاملة القياس التي أعطت 
Pبالستيكي

-1
P وفي الهجين .Summerbrix  أعطت أعلى

Pكجم.بيت بالستيكي 962.00حاصل للنبات بلغ 

1- 
P مقارنة

Pكجم.بيت بالستيكي 602.00بمعاملة القياس التي أعطت 

-1 

P)۷و ٦ي شكل.( 

على معدل أعطاء إفي  Agrosolقد يعود تفوق معامالت 
 لى دور هذا العامل فيإصل النبات الواحد والحاصل الكلي لحا

 يره االيجابي على نسبة عقد األزهارثأتحسين نمو النبات وت
 ن االنتاج يكونأ)، كما ٦ ومعدل عدد الثمار لكل نبات (جدول

 محصلة للنمو الخضري والزهري التي مر بهما النبات خالل
)، Cayuela et al., 2001( المدة التي سبقت الحاصل

 لىإقد يعزى  Enraizalوالتأثير االيجابي لسماد 
 لثمري والذيزهري واتحسين النمو الخضري وال

انعكس على زيادة حاصل النبات الواحد والحاصل الكلي 
)El-Desuki et al., 2006; Fawzy et al., 2007( ،

أما السبب في تفوق بعض معامالت التداخل بين 
Agrosol و Enraizal  فقد يعود الى التأثير المشترك

للعوامل مع بعضها في الوصول بالنبات الى حالة التوازن 
الغذائي المناسب، وتأثيره االيجابي في زيادة حاصل النبات 

 Janowiak etوهذا يتوافق مع ما ذكره  ،والحاصل الكلي
al. (2009) ومما يؤكد ذلك وجود عالقة ارتباط موجبة ،

بين حاصل النبات عالية المعنوية في الزراعة المكشوفة 
 وحاصل النبات )**r=0.84الواحد وعدد الثمار بالنبات (

ومحتوى المتوك من البرولين في نهاية الموسم 
)r=0.48** ووجود عالقة االرتباط موجبة المعنوية في ،(

الزراعة المحمية  لكال الهجينين بالتتابع بين حاصل النبات 
) **r=0.56) و(*r=0.40الواحد وكل من نسبة العقد (

) وبين **r=0.59) و(**r=0.89وعدد الثمار بالنبات (
وبين حيوية Jaguar,FR1 R الواحد للهجين  حاصل النبات

 ).۸) (جدول**r=0.51حبوب اللقاح في نهاية الموسم (

نستنتج مما تقدم انه يمكن زراعة هجن الطماطة 
الكرزية غير محدودة النمو في الزراعة المكشوفة باعتماد 
طريقة توجيه نمو النبات على مساند خشبية وان اغناء 

اليل يعد تقنية حديثة وبديلة عن طريق المح COR2Rالنبات بـ 
عن إستخدام الغاز لتقليل الجهد والوقت والتكلفة وتعد 

النها بتماس مباشر  COR2Rأضمن في حصول النبات على 
مع اسطح النبات مقارنة باالغناء عن طريق الغاز. 

Pجم.لتر٦بتركيز  Agrosolوألفضل إنتاج كمي فقد أثر 

-۱
P 

لحقول المكشوفة بينما معنويا في زيادة انتاجية النبات في ا
Pجم.لتر٦بتركيز  Agrosolأظهر التداخل بين معامالت 

-۱
P 

Pمل.لتر ٤بتركيز  Enraizalو

-۱
P  أفضل النتائج في زيادة

االنتاج في الزراعة المحمية وفي كال الهجينين كما حققت 
زيادة في  EnraizalوAgrosol معامالت الرش بالـ  

مقاومة النبات  محتوى االوراق من البرولين مما زاد من
للظروف البيئية المعاكسة، وكذلك زادت من محتوى 
المتوك من البرولين مؤدية الى إرتفاع حيوية حبوب اللقاح 
ونسبة العقد في نهاية الموسم المتزامن مع إرتفاع درجات 
الحرارة، ونوصي باالهتمام بنشر زراعة الطماطة 

مكشوفة الكرزية على مدار العام باتباع نظام الزراعة ال
والمحمية نتيجة لقيمتها الغذائية العالية ومردودها 
االقتصادي المرتفع، مع االهتمام بخصوصية تعبئتها 
وعرضها مع االستمرار في البحوث الخاصة باستخدام 
انواع نباتات الخضر غير محدودة النمو في الزراعات 

التسليق المختلفة لزيادة  طرقالمكشوفة واستخدام اساليب و
ية وحدة المساحة وكذلك الحصول على انتاج نظيف انتاج

وسيلة  Agrosolومالئم للتسويق، كما يمكن استخدام الـ 
للزراعات المكشوفة والمحمية COR2  Rلالغناء بغاز
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 الكمي والنوعي.لمحاصيل الخضر لما له من أهمية في زيادة الحاصل 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Jaguar,F1لزراعة المكشوفة هجين . الحاصل الكلي لكل معاملة في تجربة ا٥ شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jaguar,FR1الحاصل الكلي لكل معاملة في تجربة الزراعة المحمية هجين . ٦شكل 
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كي
ستي

بال
ت 

.بي
جم

ي ك
لكل

ل ا
ص

حا
ال

 -۱ 

Jaguar, F1معامالت التجربة في الزراعة 
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 Summerbrixالحاصل الكلي لكل معاملة في تجربة الزراعة المحمية هجين  .۷شكل

 Jaguar, FR1R ۲۰۱۳هجين  المكشوفة، عةالزرا لتجربة دروسةمعامل االرتباط البسيط بين الصفات الم .۸جدول 
 Summerbrix ۲۰۱۳-۲۰۱٤وهجين  Jaguar, FR1Rهجين  ،ولتجربة الزراعة المحمية

 ۲۰۱۳الزراعة المكشوفة  ۲۰۱٤ - ۲۰۱۳الزراعة المحمية 
Summerbrix Jaguar,F1 Jaguar,F1 نوع الهجين 

محتوى 
المتوك من 

لبرولين ا
 نهاية الموسم

حاصل 
النبات 
 الواحد

 عدد
 الثمار

حيوية 
حبوب 
 اللقاح

نسبة 
 العقد

محتوى 
المتوك من 

لبرولين ا
 نهاية الموسم

حاصل 
النبات 
 الواحد

عدد 
 الثمار

حيوية 
حبوب 
 اللقاح

نسبة 
 العقد

محتوى 
المتوك من 

لبرولين ا
 نهاية الموسم

حاصل 
النبات 
 الواحد

عدد 
 الثمار

نسبة 
 العقد

الصفات 
 المدروسة

 دنسبة العق 1    ۱     ۱    
حيوية حبوب  _ _ _ _ **66. ۱    31. ۱   

 اللقاح
 عدد الثمار **50. ۱   *47. **56. 1   **73. 14. ۱  
حاصل  30. **84. ۱  *40. **51. **89. ۱  **56. 20. **59. ۱ 

النبات 
 الواحد

محتوى  **67. **61. **48. ۱ **57. **62. 66. 63. ۱ **75. 32. 49. 30. ۱
المتوك من 

لين لبروا
 نهاية الموسم

 %5%         * ارتباط معنوي على مستوى احتمال 1** ارتباط معنوي على مستوى احتمال 
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مجلة العلوم الزراعية  .في تربة الزبير الصحراوية

 . 107- 94(عدد خاص): 42 العراقية 
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EFFECT OF SPRAYING CO2 AND AMINO ACIDS SOLUTIONS ON 
PROLINE CONTENT AND TOTAL YIELD OF CHERRY TOMATO 

UNDER FIELD AND PROTECTED CULTIVATION 

Abeer D. Salman and S.M. Sadeq 
Hort. Dept., Coll. Agric., Bagdad Univ., Iraq 

ABSTRACT: A Field experiment was conducted on the vegetable field, Department of 
Horticulture, College of Agriculture, University of Baghdad during spring season 2013 and 
fall season 2013-2014 to study the effect of spraying COR2 Rand amino acids solutions on 
proline content and total yield of cherry tomato under field and protected cultivation. Hybrid 
Jaguar, FR1R used during spring season and fall season and the hybrid Summerbrix used during 
fall season only. The treatments consist of spraying different levels of COR2 R(0, 3, 6 g.l P

-1
P) as 

Agrosol and different levels of the amino acid as Enraizal at (0, 2, 4 ml.l P

-1
P) on cherry tomato 

plants. The two experiments were factorial experiments in RCBD with three replicates. 
Results could be summarized as follows: In first experiment, the interaction between AG2 and 
EN0 increased the percentage of fruit set, number of fruits, plant yield, total yield, proline 
content in the anthers at the end of the season at the rates of 16.46%, 24.96%, 31.54%, 
31.71%, 68.84%, respectively. AG1EN1 treatment increased   proline content in the leaves by 
54.36% at the end of the growing season. In second experiment, the treatment AG2EN2 
influenced both Jaguar, FR1R and Summerbrix hybrids, number of fruits per plant was increased 
by 72.95% and 80.24% and plant yield by 61.15% and 60%. The total yield was increased by 
60.81% and 59.80% for both hybrids, sequentially. Highest percentage of pollen viability at 
the beginning of the season was 10.15% in AG2EN2 treatment in hybrid Summerbrix, while 
highest percentage of pollen viability at the end of the season was 153.86% and 22.02% in 
AG2EN2 and AG2EN0 treatments for the two hybrids, respectively. Treatment AG1EN0 
increased fruit set percentage by 31.26% and 61.78% for both hybrids, respectively. At the 
end of the season, treatment AG1EN1 and treatment AG2EN2 gave significant increases in 
proline content in leaves (237.14% and 70.90%) for the two hybrids, respectively. The proline 
content in the anthers was increased by 27.53% and 81.84% in the beginning of the season in 
treatments AG2EN0 and AG1EN0 while the proline content in the anther was increased by 
154.62% and 86.57% at the end of the growing season in the treatments AG2EN2 and 
AG1EN0 for both hybrids, sequentially. 

Key words: Agrosol, enraizal, Lycopersicon esculentum var. cerasiforme. 
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