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المستخمص

 والموسم2013  كمية الزراعة – جامعة بغداد خالل الموسم الربيعي المكشوف- نفذت التجربة في حقل الخضر التابع لقسم البستنة وهندسة الحدائق

 لمعرفة تأثيرهما عمى الصفاتEnraizal وAgrosol  بمعاممة نباتات الطماطة الكرزية بمستويات من سمادي3102 -3102 الخريفي المحمي
 أستخدمت ثالثة، في الزراعة المحميةSummerbrix وJaguar,F1  في الزراعة المكشوفة والهجينJaguar,F1 استخدم هجين.النوعية لمثمار
) RCBD(  واجريت الدراسة عمى وفق تصميم،0-لتر. مل4 ،2،0  فقد كانتEnraizal أما تراكيز.0- لتر.غم6 ،3 ،0  هيAgrosol تراكيز من

 لمحتوى الثمار%34..22  بنسبة زيادة بمغتAG2EN0  في الزراعة المكشوفة تفوقت معاممة التداخل: ويمكن تمخيص النتائج باالتي.وبثالثة مكررات
 في الزراعة المحمية اثرت معاممتا. لحموضة الثمار قياسا بمعاممة المقارنة%91.42 وC  لمحتوى الثمار من فيتامين%15.16من الاليكوبين و

 واثرت معاممة التداخل، لمحتوى الثمار من الاليكوبين لمهجينين بالتتابع% 3..12 و%43.28  بنسب زيادة بمغتAG2EN0وAG1EN2 التداخل
AG0EN1 وAG1EN1  وادت معاممتا التداخل، Summerbrix  لمحتوى الثمار من البيتاكاروتين في الهجين%28..2  بنسبة زيادةAG1EN1

%487.20  اما الحموضة الكمية فإزدادت بنسبة، لمهجينين بالتتابعC  لمحتوى الثمار من فيتامين%34.09 و%13.58 الى نسبة زيادة بمغت

 وازدادAG2EN1  في معاممة التداخل%12.21  بنسبةTSS  ازداد محتوى الثمار من.AG0EN1 وAG1EN2  في معاممة التداخل%59.03و
. قياسا بمعاممة المقارنةJaguar,F1  في الهجينAG0EN2  في معاممة التداخل%21.47 محتوى الثمار من السكريات الكمية بنسبة

. الحموضة، السكريات الكمية،C  فيتامين، اليكوبين، ثاني اوكسيد الكاربون، االحم اض االمينية:كممات مفتاحية
. * البحث مستل من رسالة الماجستير لمباحث االول
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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 different levels
of Agrosol and Enraizal on the qualitative characters of the fruits of cherry tomato. Hybrid Jaguar,F1 used
during spring season and fall season and the hybrid Summerbrix used during fall season only. Three
concentrations of Agrosol (0,3,6 g/l ) and Enraizal (0,2,4ml/l) were used respectively .The experiment was
conducted by using (RCBD) with three replicates. The results could be summarized as follows: in first
experiment, Treatment AG2EN0 increased the percentage of Lycopene content in fruits, vitamin C, fruit acidity
at the rates of 289.47%, 15.16%, 91.42% respectively compard to control treatment.In second experiment,
Treatment AG1EN2 and treatment AG2EN1 increased Lycopene content in fruit by 82.56% and 29.04% for
both hybrids sequentially. Treatment AG1EN1 gave significant increases in beta carotene content in the fruits by
56.97% in hybrid Summerbrix . Treatment AG1EN1and AG0EN1 significantlly increased vitamin C content in
the fruits by 13.58% and 34.09% for both hybrids respectively, while treatments AG1EN2 and AG0EN1
significantly increased fruit acidity by 487.20% and 59.03% for both hybrids respectively . TSS in cherry
tomato fruit was increased significantlly at treatment AG2EN1 by 12.21% in hybrid Jaguar,F1. AG0EN2
treatment significantly increased total sugars content in the fruits by 21.47% in hybrid Jaguar,F1 compard to
control treatment.
Key words : cherry tomato,CO2, amino acids, Lycopene, V. C , total sugars, fruit acidity .
*Part of MSc. Thesis for the first auther.
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االىتماـ والحاجة الى ايجاد السبؿ لتحسيف لوف المنتجات

المقدمة

الغذائية وتجنب استخداـ الممونات الصناعية وذلؾ بتحسيف

توجد عدة محاصيؿ لمخضر لـ تأخد نصيبيا مف االىتماـ

االلواف الطبيعية لمغذاء ( )16ومنيا استخداـ التغذية الورقية

حتى االف والتي تتميز بأىميتيا االقتصاية وقيمتيا الغذائية

بالرش بالمحاليؿ الحاوية عهً  ،CO2لكف التجارب التزاؿ

Lycopersicon
العالية ومنيا الطماطة الكرزية
 esculentum var. cerasiformeإذ جكىٌ ثًارها غُية
بفيحاييٍ  Cوانـ  flavonoidsوانـ  carotenoidsوهذِ
انًىاد يهًة ححًا نصحة انًسحههك( .)91ثًارها انحًزاء
جححىٌ فٍ االغهب عهً انـ  Lycopeneالذي يحمي جسـ

مستمرة حوؿ استخداـ ىذه الطريقة لمحصوؿ عمى افضؿ

النتائج ( .)3ذكر  Shivashankaraواخروف ( )18اف زيادة
 CO2ادت الى تحسيف محتوى ثمار الطماطة مف Vit.C
والسكريات واالحماض والكاروتينات ولوحظ اف ىناؾ آثارﴽ

االنساف مف بعض اشكاؿ االمراض السرطانية كونو مف

ايجابية في اجمالي القدرة المضادة لالكسدة والفينوالت

مضادات االكػػسدة فضالً عف اف  β-caroteneذات فائدة

واالنثوسيانيف في الفواكة وزيت النخيؿ ،اما انخفاض CO2

مف خالؿ ما توفره انشطة الػ  ،)4( provitamensولالىمية

فقد سبب نقصاً في محتوى االنتاج مف البروتيف والمعادف .في

التغذوية والطبية لمصبغات اصبحت واحدة مف اىـ متطمبات

دراسة لتقييـ تاثير  CO2عمى المركبات المعززة لمصحة

المستيمؾ في استخداـ المنتج الزراعي والسيما الخضروات
وعميو

الرئيسة والخصائص الحسية لثمار الطماطة التي تزرع في

فإف الطماطة الكرزية غدت ذات اىمية كبيرة عف

البيوت المحمية ،إذ وجد  Zhangواخروف ( )20اف

طريؽ االسياـ في توفير صبغة  Lycopeneو β-

المركبات المعززة لمصحة بما فييا الاليكوبيف والبيتاكاروتيف

 caroteneو ascorbic acidالميمة في غذاء وصحة

واالسكوربؾ اسد فضال عف النكية والسكريات والحموضة

االنساف( .)15وجد  Aguirreو )2( Francoعند تقييـ

ونسبة السكريات الى الحموضة قد ازدادت زيادة ممحوضة في

نوعية وانتاجية  30اصالً وراثياً مف الطماطة الكرزية في

ثمار النباتات المعاممة بػ  CO2واف االغناء بو يعطي افضؿ

حقوؿ جامعة  Caldasفي كولومبيا اف محتوى الثمار مف

لوف لمثمار مما يزيد مف اقباؿ المستيمؾ فضال عف تحسيف

الاليكوبيف بمغ  0.32-0.02ممغـ/ممي لتر ومف فيتاميف C

الخصائص الحسية لثمار الطماطة ،ولكوف االحماض

 84.5-28.9ممغـ100/غـ وزف طري ،ومف حامض

االمينية تعد مصد ار جيدا المداد النبات بما يحتاجو مف

الستريؾ  ،%2.44 - 1.04و % 6.7 -4.04مف الػ TSS

النتروجيف وبصورة سريعة عف طريؽ رشو عمى النبات فقد

 .في دراسة لتركيز السكريات وبعض الصفات الكيميائية

وجد  Kobrynو )91(Hallmannعند تسميد ثالثة انواع

لثمار الطماطة الكرزية النامية في الحقؿ المكشوؼ وجد

مف الطماطة كؿ منيا تضـ تركيبيف وراثييف ىما )Cunero
 standard typeو  )Recentoو cluster type
( Tradiroو )Claranceو Favorita( cherry type

 Georgelisو )7( Scottاف محتوى الثمار مف السكريات
الكمية يتراوح بيف 5.00 - 2.17غـ100/غـ وزف طري ومف
حامض الستريؾ  %0.60-0.31ومف%8.03-

TSS

و ) Conchitaبثالثة مستويات مف النتروجيف ىي

 3.80و .pH 4.30-4.22كما اشار Sangtarashani

 140mg.dm3و 210 mg.dm3حتى نياية التجربة و

واخروف ( )17في دراسة لبعض صفات الطماطة الكرزية

 140mg.dm3إلى العنقود الثالث ثـ 210 mg.dm3الى

تحت ظروؼ االجياد الممحي إلى اف النباتات غير المعاممة

نياية التجربة وتمت الزراعة في الموسميف الربيعييف في سنة

بالمموحة اوغير المتعرضة لالجياد (نباتات القياس) اعطت
محتوى مف الاليكوبيف بمغ

 76.43ممغـ/كغـ ،ومف فيتاميف

الثمار  4.43وانـTSS

 . %9.00لوف المنتج التغذوي

 2001- 2000و 2002- 2001تحت نظاـ الري بالتنقيط
اف النتروجيف ميـ ليس فقط لحاصؿ النبات وكميتو وانما يؤثر

 Cبمغ  13.35ممغـ100 /غـ وزف طري ،كما بمغ pH

في نوعية الحاصؿ ومحتوى الطماطة مف االحماض االمينية

والصبغات والمواد الصمبة الذائبة في العصير واالحماض

وقيمتة الغذائية في السنوات االخيرة اصبح يشكؿ اىمية كبيرة

العضوية ،كما اظيرت النتائج تفوؽ المعاممة 140/210

بالنسبة لممستيمكيف في عدد مف انواع الخضر ويؤثر بشكؿ

 mg.dm3مف النتروجيف في احتواء ثمار type cherry

ايجابي في الجانب الصحي والجسماني لممستيمؾ لذا زاد
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عمى اعمى معدؿ في نسبة المواد الصمبة الذائبة %8.09

(0.80ـ) وعمى جيتي المسطبة وبصورة متبادلة والمسافة بيف

والسكريات الكمية  %6.02ومحتوى الثمار مف الاليكوبيف

نبات واخر(0.35ـ) بعد اف غطيت المساطب بغطاء

 3.31ممغـ100.غـ و  Flavonoid 8.80ممغـ100.غـ

بالستيكي اسود  Soil mulchإذ ضمت الوحدة التجريبية

واالحماض االمينية  %0.48واعطى التركيزmg.dm3

( )16نبات والمسطبة الواحدة ( )9وحدات تجريبية وعدت كؿ

 210اعمى محتوى لمحموضة الكمية  %0.52ونسبة

مسطبة مكررﴽ  ،وتـ توجية نمو النباتات عمى ىياكؿ خشبية

البيتاكاروتيف بمغ  2.83ممغـ100.غـ بينما اعطى التركيز

المساطب الثالثة لتسميؽ اليجيف الغير محدود النمو عمييا.

 140 mg.dm3اعمى محتوى لمثمار مف  Vit.Cبمغ

في التجربة المحمية زرعت بذور اليجيف ( Jaguar,F1غير

 26.43ممغـ100 .غـ .استناداً الى ما تقدـ فاف البحث

محدود النمو) وبذور اليجيف ( Summerbrixغير محدود

مصنوعة مف خشب القوغ بشكؿ حزف َ Aصبث عمى طوؿ

السكريات الى الحموضة  13.45واعمى محتوى لمثمار مف

ييدؼ الى تحسيف الصفات النوعية لثمار الطماطة الكرزية

النمو) في المشتؿ بتاريخ  2013/9/1وبعد اف بمغت مرحمة

باستخداـ الرش الورقي بالمغذيات  Agrosolو Enraizal

اربع – خمس اوراؽ حقيقية نقمت الى البيت البالستيكي

تحت ظروؼ الزراعة المكشوفة والمحمية.

بتاريخ  2013/10/3عمى مساطب بعرض (0.80ـ) وعمى

المواد وطرائق العمل

جيتي المسطبة وبصورة متبادلة والمسافة بيف نبات
واخر(0.30ـ) بعد اف غطيت المساطب بغطاء بالستيكي

نفذ البحث بدعـ مف دائرة البحث والتطوير /و ازرة التعميـ

اسود  Soil mulchإذ ضمت الوحدة التجريبية ( )10نباتات

العالي والبحث العممي وأجري البحث في حقؿ الخضر العائد

والمسطبة الواحدة ( )9وحدات تجريبية لكؿ ىجيف وعدت كؿ

لقسـ البستنة وىندسة الحدائؽ في ابو غريب – كمية الزراعة

مسطبة مكررﴽ .استعمؿ في التجربة نوعيف مف المغذيات

– جامعة بغداد خالؿ الموسـ الربيعي المكشوؼ 2013

الورقية ىي  Agrosolالحاوي عمى  CO2بالتراكيز (6،3،0

والموسـ الخريفي المحمي  2014 -2013داخؿ البيت

1-

غـ.لتر ) ورمز ليا  AG0و AG1و  AG2بالتتابع جدوؿ

البالستيكي مف نوع  Quonsetالمغطى بغطاء البولي اثميف.

( )1و  Enraizalالحاوي عمى احماض امينية بالتراكيز

زرعت في التجربة المكشوفة بذور اليجيف ( Jaguar,F1غير

1-

( 4،2،0مؿ.لتر ) ورمز ليا  EN0و EN1و EN2بالتتابع

محدود النمو) في المشتؿ بتاريخ  2013/1/16وبعد اف

جدوؿ ( )2والتداخؿ بيف مستويات  AgrosolوEnraizal

بمغت مرحمة اربع – خمس اوراؽ حقيقية نقمت الى الحقؿ
المكشوؼ بتاريخ  2013/3/23عمى مساطب بعرض

جدول  .0محتويات  Agrosolوالمنتج من شركة  - Agrosolutionالنمسا.
العنصر

Fe

Ca

مادة مخلبيت Maco3

اضافاث اخري Cao

التركيز %

0.01

38.54

0.92

53.9

جدول  .3محتويات Enraizal
العنصر
التركيز w/v

التركيز w/w

التركيز w/v

العنصر

التركيز w/w

P2O5 Soluble in water

%2.00

%2.30

Free Amino acids

%4.2

%4.83

%4.00

%4.60

Total Nitrogen

%6.0

%6.90

K2O Soluble in water

%0.01

Organic Nitrogen

%0.82

%0.94

B

%0.01

Nitric Nitrogen

%0.95

%1.09

Mn

%0.05

%0.06

Ureic Nitrogen

%4.23

%4.86

Zn

%0.05

%0.06
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استخدـ تصميـ القطاعات العشوائية الكاممة  RCBDوبثالثة

نسبة المواد الصمبة الذائبة الكمية ))TSS

مكررات في كال التجربتيف المكشوفة والمحمية ولكال اليجينيف

قدرت بجهاسHand Refracto meter

في التجربة المحمية ( 3معامالت  3 X Agrosolيعايالت

وتـ تصحيح

القراءة حسب درجة ح اررة المختبر عند القياس كما ذكر

 3 X Enraizalمكررات ) لكؿ ىجيف .رشت النباتات ثالث

إبراىيـ(.)10

مرات اثناء كؿ موسـ وكانت الرشة االولى بعد مرور

النسبة المئوية لمسكريات الكمية في الثمار

اسبوعيف مف الشتؿ في المكاف المستديـ ولمدة شير بيف رشة

حددت عمى وفؽ طريقة .(11) Joslyn

واخرى ،وفي معامالت التداخؿ رشت المحاليؿ بصورة

النتائج والمناقشة

محموؿ  Enraizalفي كال التجربتيف .اجريت العمميات

أظيرت الصبغات القدرة عمى الحماية ضد عدد كبير مف

واالدغاؿ والعزؽ والتعشيب كال حسب حاجة النبات .وتـ

تحمي أجزاء كثيرة مف أنظمة الجسـ وليا بعض التأثيرات

منفصمة وتـ رش محموؿ  Agrosolاوال وبعد عدة اياـ رش

محتوى الثمار من الاليكوبين والبيتاكاروتين

الزراعية كافة مف مف تسميد وري بالتنقيط ومكافحة االفات

األمراض التي تصيب اإلنساف كونيا مضادات لألكسدة إذ

استعماؿ اختبار (LSDاقؿ فرؽ معنوي) لمقارنة متوسط

الفسيولوجية أقوى مف أي مركبات نباتية أخرى وليا عدد مف

المعامالت وعمى مستوى احتماؿ .%5

األدوار الوقائية والعالجية لعدد كبير مف األمراض(،)16

تشير النتائج الموضحة في جدوؿ  3في الزراعة المكشوفة

الصفات قيد الدراسة

تـ جمع العينات مف الجنية الرابعة في مرحمة النضج االحمر

الى زيادة محتوى الثمار مف الاليكوبيف في معامالت
1-

 Light redلمنباتات الخمسة المنتخبة في كؿ وحدة تجريبية

 Agrosolوبمغ اعمى معدؿ  13.33ممغـ100.غـ وزف

ولثالثة مكررات ولمنمطيف الزراعييف المكشوؼ والمحمي ثـ

طري في معاممة  AG2مقارنة بالمعاممة  AG1التي انخفض

اجريت عمييا التحاليؿ االتية:

فييا محتوى الثمار مف الاليكوبيف الى  3.79ممغـ.100غـ

1

تقدير محتوى الثمار من الاليكوبين والبيتاكاروتين :تـ بأخذ

(1غـ) مف الثمار الميروسة مع (10مؿ) مف خميط

-

وزف طري ،كما تشير النتائج الى عدـ وجود زيادة معنوية

في محتوى الثمار مف البيتاكاروتيف بتاثير معاممة السماد

االسيتوف:ىكساف بنسبة  6:4وخمطت وقرأت العينات

 ،Agrosolويالحظ اف معامالت  Enraizalأثرت معنويا

باستخداـ جياز المطياؼ الضوئي وعمى االطواؿ الموجية

في خفض صبغة الاليكوبيف في ثمار نباتات الطماطة

( 663،505،453نانوميتر) وادخمت القراءات في المعادالت

الكرزية إذ اعطت معاممة القياس اعمى تركيز لمصبغة بمغ
1-

الخاصة بصبغتي الاليكوبيف والبتاكاروتيف وكما جاء بو
 Nagataو .)13( Yamashita
محتوى الثمار من فيتامين C

 9.00ممغـ100 .غـ وزف طري مقارنة بالمعاممة EN2
التي اعطت اقؿ محتوى لمثمار بمغ  6.05ممغـ.100غـ

-

1وزف طري ،كما ادت معاممة  Enraizalالى فروؽ معنوية

تـ تقديره بمعايرة راشح عصير الثمار الرائؽ مع صبغة2,6-

في محتوى الثمار مف البيتاكاروتيف إذ تفوقت معاممة القياس

 Dichlorophenol Indophenolsثـ استخرج محتوى

باعطاء اعمى محتوى بمغ  1.63ممغـ100 .غـ1-وزف طري

الثمار مف حامض االسكوربيؾ حسب طريقة إبراىيـ (.)10

والتي لـ تختمؼ معنويا عف المعاممة  EN1مقارنة باقؿ

محتوى الثمار من الحموضة

محتوى بمغ  0.88ممغـ100.غـ1-وزف طري في المعاممة

تـ تقديره بطريقة  )14( Rangannaإذ اخذ (10مؿ) مف

 ،EN2وبمغ اعمى معدؿ لماليكوبيف  18.50ممغـ100.غـ

العصير الراشح المقصور بالفحـ النباتي  Charcoalوسحح

1

مع ىيدركسيد الصوديوـ ( )N0.9بعد اضافة (1مؿ) مف

-

وزف طري في معاممة التداخؿ  ،AG2EN0قياسا باقؿ

محتوى بمغ  3.76ممغـ100.غـ1-وزف طري لمعاممتي

كاشؼ الفينونفثاليف وقدر الناتج عمى اساس اف الحامض

التداخؿ  AG1EN0و  .AG1EN2ولـ تسجؿ معامالت

السائد ىو الستريؾ.

التداخؿ بيف عوامؿ الدراسة اي تاثيرات معنوية في محتوى

الثمار مف صبغة البيتاكاروتيف.امافي الزراعة المحمية
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فيالحظ مف نتائج الجدوؿ نفسو أف رش النباتات Agrosol

ممغـ100 .غـ1-وزف طري ،ويتضح مف نتائج الجدوؿ نفسو

أثر معنويا في زيادة صبغة الاليكوبيف في ثمار نباتات

تفوؽ  Enraizalفي كال اليجينيف في الزراعة المحمية  ،ففي

الطماطة الكرزية في ىجيف  Jaguar,F1إذ تفوقت المعاممة

اليجيف  Jaguar,F1تفوقت المعاممة  EN1التي اعطت

AG1

باعطائيا

اعمى

معدؿ

لمصبغة

بمغ

اعمى محتوى لمثمار بمغ  5.10ممغـ100.غـ1-وزف طري

4.67

ممغـ100.غـ1-وزف طري مقارنة بالمعاممة  AG2التي
اعطت اقؿ محتوى مف الصبغة بمغ  3.80ممغـ100.غـ

مقارنة بمعاممة القياس التي اعطت اقؿ محتوى مف

البيتاكاروتيف بمغ  3.55ممغـ100.غـ1-وزف طري،وفي

-

1وزف طري والتي لـ تختمؼ معنويا عف معاممة القياس ،في

اليجيف  Summerbrixتفوقت المعاممة  EN1بإعطائيا

حيف لـ يؤثر  Agrosolمعنويا في اليجيف ،Summerbrix

اعمى محتوى بمغ4.68

ممغـ100.غـ1-وزف طري مقارنة

بمعاممة القياس التي اعطت  3.11ممغـ100.غـ1-وزف

أما عف معاممة  Enraizalفقد أثرت معنويا في اليجيف

 Jaguar,F1إذ تفوقت كؿ مف معاممة القياس والمعاممة

 EN2معنويا بإعطائيـ  4.44و 4.42ممغـ100.غـ1-وزف

طري .يتبيف اف لمعامالت التداخؿ فروقاً معنوية وفي كال
اليجينيف،

طري عمى التوالي مقارنة بالمعاممة  EN1التي اعطت اقؿ

 AG2EN1اذ اعطت اعمى محتوى لمثمار بمغ 5.87

ففي
1-

اليجيفJaguar,F1

تفوقت

المعاممة

محتوى بمغ  3.54ممغـ100.غـ1-وزف طري ،في حيف لـ

ممغـ100.غـ

يؤثر  Enraizalمعنويا في اليجيف  .Summerbrixيوضح

المعامالت  AG0EN1و AG0EN0مقارنة بالمعاممة

وزف طري والتي لـ تختمؼ معنويا عف

الجدوؿ نفسو وجود تاثير معنوي لمعامالت التداخؿ بيف

AG2EN0

عوامؿ الدراسة وفي كال اليجينيف ،ففي اليجيف Jaguar,F1

ممغـ 100.غـ

جفىقث معاممة التداخؿ  AG1EN2بإعطائيا اعمى محتوى

تفوقت المعاممة  AG1EN1باعطائيا اعمى محتوى بمغ

وزف طري والتي لـ

 5.40ممغـ100.غـ وزف طري والتي لـ تختمؼ معنويا عف

مف الصبغة بمغ  7.12ممغـ100.غـ

1-

التي اعطت اقؿ محتوى لمثمار بمغ 1.80

1-

وزف طري ،وفي اليجيف Summerbrix
1-

تختمؼ معنويا عف المعاممة  AG2EN0مقارنة بالمعاممة

المعاممة  AG0EN1مقارنة بالمػ ػ ػعاممتػ ػ ػػيٌ AG1EN0و

2.31

 AG2EN0إذ اعطتا اقؿ محتوى لمثمار بمغ 2.95

 AG2EN1التي

اعطت

أقؿ

محتوى

بمغ

1-

ممغـ100.غـ1-وزف طري ،وفي اليجيف Summerbrix

ممغـ100.غـ وزف طري .قد يعزى السبب في زيادة محتوى

تفوقت معاممة التداخؿ  AG2EN1بإعطائيا اعمى محتوى

الثمار مف الصبغتيػ ػػف في معامػ ػ ػ ػػالت  Agrosolالى زي ػػادة

تختمؼ معنويا عف المعامالت  AG1EN0و AG2EN2و
 AG0EN1و  AG1EN2و  AG2EN0يقارَة باقم
يححىي بهغ  9.11يهغى911.غى9-وسٌ طزٌ فٍ انًعايهة
 .AG1EN1يتبيف مف جدوؿ  3اف معاممة  Agrosolقد

الداخمة في مثؿ ىذه الصبغات ومنيا السكريات والتي عند

مف الصبغة بمغ  2.71ممغـ100.غـ1-وزف طري والتي لـ

 CO2وما زاد مف كفاءة التمثيؿ الكاربوني وتصنيع المركبات
تحمميا تنتج الػ  Acetyl COAالذي يمثؿ المادة االساس في
تصنيع صبغتي الاليكوبيف والبيتاكاروتيف ( ،)9اما السبب في
تفوؽ معاممة  Enraizalفقد يعود الى محتواه مف النتروجيف

أثرت معنوياً في خفض محتوى الثمار مف البيتاكاروتيف ولكال

والفسفور والبوتاسيوـ وما ليذه االيونات مف دور في تصنيع

اليجينيف ،ففي اليجيف  Jaguar,F1تفوقت معاممة القياس

تمؾ الصبغات وىذا يتفؽ مع ما اشار اليو Bruulsema

بإعطائيا اعمى محتوى لمثمار بمغ  4.85ممغـ100.غـ1-وزف

واخروف( .)6في معامالت التداخؿ وقد يعزى السبب الى دور

طري والتي لـ تختمؼ معنويا عف المعاممة  AG1مقارنة

ىاتيف المادتيف في خمؽ حالة مف التوازف المناسب لرفع كفاءة

بالمعاممة  AG2التي اعطت اقؿ محتوى لمثمار بمغ 3.61

النباتات مما ادى الى زيادة نموىا وتطورىا وتاثير ذلؾ في

ممغـ100.غـ1-وزف طري وكذلؾ سمكت المعامالت السموؾ

زيادة محتواىا مف الكاروتينات.

نفسو في اليجيف  Summerbrixإذ تفوقت معاممة القياس
باعطائيا اعمى محتوى لمثمار بمغ  3.95ممغـ100.غـ

1-

وزف طري والتي لـ تختمؼ معنويا عف المعاممة  AG1مقارنة
بالمعاممة  AG2التي اعطت اقؿ محتوى لمثمار بمغ 3.32
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جدول  .2تأثير رش  Agrosolو Enraizalوتداخمهما في محتوى ثمار الطماطة الكرزية من الاليكوبين والبيتاكاروتين في
الزراعة المكشوفة والمحمية.
الزراعت المحميت 2014 - 2013

الزراعت المكشىفت 2013
Jaguar,F1

Jaguar,F1
محتىي

Summerbrix

محتىي الثمار

محتىي الثمار مه

مه الاليكىبيه

البيتاكاروتيه

AG0

4.47

1.16

3.92

AG1

3.79

1.18

4.67

4.00

AG2

13.33

1.42

3.80

3.61

2.50

)L.S.D.(0.05

1.48

N.S

0.68

0.89

N.S

تاثير Agrosol

الثمار مه
الاليكىبيه

محتىي الثمار مه

محتىي الثمار

محتىي الثمار مه

البيتاكاروتيه

مه الاليكىبيه

البيتاكاروتيه

4.85

2.24

3.95

2.30

3.81
3.32
0.44

تاثير Enraizal
EN0

9.00

1.63

4.44

3.55

2.32

3.11

EN1

6.54

1.26

3.54

5.10

2.37

4.68

EN2

6.05

0.88

4.42

3.81

2.35

3.30

)L.S.D. (0.05

1.48

0.42

0.68

0.89

N.S

0.44

تاثير التذاخل بيه  AgrosolوEnraizal
AG0EN0

4.75

1.65

3.90

5.10

2.10

3.44

AG0EN1

4.70

0.90

4.76

5.44

2.46

4.88

AG0EN2

3.98

0.95

3.11

4.03

2.17

3.54

AG1EN0

3.76

1.66

3.36

3.77

2.56

2.95

AG1EN1

3.87

1.04

3.55

4.00

1.95

5.40

AG1EN2

3.76

0.85

7.12

4.25

2.39

3.10

AG2EN0

18.50

1.59

6.07

1.80

2.30

2.95

AG2EN1

11.07

1.85

2.31

5.87

2.71

3.77

AG2EN2

10.42

0.84

3.04

3.16

2.49

3.26

)L.S.D. (0.05

2.57

N.S

1.19

1.54

0.45

0.76

في الثمار حسب الصنؼ والظروؼ البيئية والتسميد ودرجة

محتوى الثمار من فيتامين  Cوالحموضة الكمية يعد فيتاميف

 Cمف أشير أنواع الفيتامينات

نضج الثمار( .)8يالحظ مف نتائج جدوؿ  4أف معامالت

أكثرىا أىمية مف الناحية

 Agrosolو  Enraizalفي الزراعة المكشوفة لـ تؤثر

الصحية بالنسبة لالنساف ،فيو اليوـ في مقدمة الفيتامينات

معنويا في زيادة محتوى الثمار مف فيتاميف  ،Cفي حيف أثر

التي يسخدميا االطباء في الوقاية مف أمراض كثيرة أىميا

التداخؿ معنويا فقد اعطت المعاممة  AG2EN0اعمى معدؿ

نزالت البرد وغيرىا مف االمراض ،وتعد ثمار الطماطة ومنيا

1-

الطماطة الكرزية أحد االغذية الرئيسة التي تمد الجسـ

لمحتوى الثمار مف فيتاميف  Cبمغ  89.90ممغـ.100غـ

بحاجاتو اليومية مف فيتاميف  Cنظ ار الستيالكيا بكميات

وزف طري والتي لـ تختمؼ معنويا عف بقية معامالت التداخؿ

مقارنة بالمعاممة  AG2EN1التي اعطت اقؿ محتوى بمغ

كبيرة مما يجعميا مصد ار رئيسا نهفيحاييُيٍ  Cو .Aكما تعود

 71.28ممغـ100 .غـ

حموضة ثمار الطماطة الى احتوائيا عمى االحماض
العضوية ،وأىميا حامض الستريؾ والماليؾ ،وتتأثر نسبتيا

1-

وزف طري .وتشير نتائج الجدوؿ

نفسو إلى وجود اختالفات معنوية بيف معامالت Agrosol
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 AG0EN1باعطائيا اعمى محتوى بمغ  19.47ممغـ.

في النسبة المئوية لمحموضة الكمية في الثمار ،فقد تفوقت

100غـ1-وزف طري والتي لـ تختمؼ معنويا عف المعاممة

المعاممة  AG2باعطاء اعمى معدؿ بمغ  ،%1.11بينما

 AG1EN2مقارنة بمعاممة القياس التي اعطت اقؿ محتوى

كانت اقؿ نسبة مئوية لمحموضة في ثمار معاممة القياس
 AG0وانبانغة  ،%0.72في حيف لـ يكف لمعامالت

لمثمار بمغ  14.52ممغـ100.غـ1-وزف طري .وتشير النتائج

 Enraizalتأثيرﴽ معنويػﴼ في النسبة المئوية لمحموضة في

في جدوؿ  4الى عدـ وجود إستجابة معنوية لثمار نباتات

نسبة الحموضة الكمية اذ بمغت اعمى نسبة  %1.34في

في الثمار ولكال اليجينيف .بينما اثر رش  Enraizalفي

معاممة التداخؿ  AG2EN0والتي لـ تختمؼ معنويا عف

الصفة في اليجيف Jaguar,F1

فقط إذ تفوقت المعاممة

المعاممة  AG2EN1قياسا بأدنى نسبة  %0.57في معاممة

 EN2وأعطت اعمى محتوى لمثمار مف حامض الستريؾ بمغ

الطماطة الكرزية لرش  Agrosolفي صفة الحموضة الكمية

ثمار نباتات الطماطة الكرزية .كما تظير نتائج الجدوؿ زيادة

التداخؿ  .AG0EN1اما في الزراعة المحمية تبيف نتائج
جدوؿ  4اف معاممة  Agrosolادت الى زيادة معنوية في

 %4.35والتي لـ تختمؼ معنوياً عف المعاممة  EN1مقارنة
بمعاممة القياس التي اعطت اقؿ محتوى مف الثمار بمغ

محتوى الثمار مف فيتاميف  Cوفي كال اليجينيف ،ففي اليجيف

 ،%3.43أما معامالت التداخؿ فقد اعطت فروقاً معنوية في
كال اليجينيف ،ففي اليجيػػف Jaguar,F1

Jaguar,F1تفوقت المعاممة  AG1باعطاء اعمى محتوى

تفوقت المعاممة

لمثمار بمغ  17.74ممغـ100.غـ1-وزف طري مقارنة بمعاممة

 AG1EN2اذ اعطت اعمى محتوى لمثمار بمغ %5.05

اليجيف  Summerbrixتفوقت المعاممة  AG1باعطائيا

و AG2EN1وAG1EN0

القياس التي اعطت  16.13ممغـ100.غـ1-وزف طري ،وفي

والتي لـ تختمؼ معنويػا عف انًعايالت  AG0EN1و

AG2EN0وAG0EN2

اعمى محتوى لمثمار بمغ  18.26ممغـ100.غـ1-وزف طري

مقارنة بمعاممة القياس التي اعطت اقؿ محتوى لمثمار بمغ

مقارنة بالمعاممة  AG2التي اعطت اقؿ محتوى بمغ 17.12

 ،%0.86وفي اليجيف  Summerbrixتفوقت المعاممة

تفوؽ  Enraizalفي كال اليجينيف ،ففي اليجيف Jaguar,F1

تختمؼ معنويا عف المعامالت  AG2EN0و  AG2EN2و

تفوقت المعاممة  EN1التي اعطت اعمى محتوى لمثمار بمغ

و  AG1EN0مقارنة

ممغـ100.غـ1-وزف طري ،ويتضح مف نتائج الجدوؿ نفسو

 AG0EN1باعطائيا اعمى محتوى بمغ  %3.96والتي لـ
 AG1EN2وAG0EN2

1 17.71ممغـ100.غـ وزف طري والتي لـ تختمؼ معنوياً

بالمعاممة  AG1EN1والتي اعطت اقؿ محتوى لمثمار بمغ

محتوى مف فيتاميف  Cبمغ  15.40ممغـ100.غـ1-وزف

فيتاميف  Cوالحموضة الكمية الى زيادة نواتج التمثيؿ

طري ،وفي اليجيف  Summerbrixتفوقت المعاممة EN2

الكاربوني في النبات عند اضافة الػ  Agrosolوانتقاليا الى

 . %1.93قد يعزى السبب في زيادة محتوى الثمار مف

عف معاممة القياس مقارنة بالمعاممة  EN2التي اعطت اقؿ

بإعطائيا اعمى محتوى بمغ  17.89ممغـ100.غـ1-وزف

المصب (الثمار) والسيما الكاربوىيدرات مما يؤدي الى زيادة

طري والتي لـ تختمؼ معنوياً عف المعاممة  EN1مقارنة

المواد الداخمة في تكوينو ومنيا االحماض العضوية  .اما

طري.كما يتبيف اف لمعامالت التداخؿ فروقاً معنوية وفي كال

تحوؿ السكريات الى فيتاميف  ،)5) Cوىذه االختالفات بيف

بمعاممة القياس التي اعطت  16.94ممغـ100.غـ1-وزف
اليجينيف ،ففي اليجيفJaguar,F1

جاثيز Enraizalفقد يعود الى محتواه مف البوروف الذي يحفز

تفوقت المعاممة

اليجينيف في محتوى الثمار مف فيتاميف  Cنتيجة اضافة

 AG1EN1اذ اعطت اعمى محتوى لمثمار بمغ 20.24

 Enraizalقد تعزى الى طبيعة التركيب الوراثي ودرجة

ممغـ100.غـ1-وزف طري مقارنة بالمعاممة  AG0EN2التي

تداخميا مع الظروؼ البيئية.

اعطت اقؿ محتوى لمثمار بمغ  13.20ممغـ100.غـ1-وزف

طري ،وفي اليجيف  Summerbrixجفىقث المعاممة
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جدول  .2تأثير رش  Agrosolو Enraizalوتذاخلهما في محتوى ثمار الطماطة الكرزية من فيتامين  Cوالحموضة الكمية
في الزراعة المكشوفة والمحمية.
الزراعت المحميت 2014 - 2013

الزراعت المكشىفت 2013
Jaguar,F1

Summerbrix

Jaguar,F1

محتىي الثمار
مه فيتاميه C

محتىي الثمار مه
الحمىضت

محتىي الثمار مه
فيتاميه C

محتىي الثمار مه
الحمىضت

محتىي الثمار
مه فيتاميه C

محتىي الثمار
مه الحمىضت

AG0

81.43

0.72

16.13

3.54

17.19

3.15

AG1

87.25

0.91

17.74

3.89

18.26

2.62

AG2

80.42

1.11

16.24

4.28

17.12

3.11

)L.S.D. (0.05

N.S

0.15

1.10

N.S

0.64

N.S

تاثير Agrosol

تاثير Enraizal
EN0

83.82

1.00

17.01

3.43

16.94

3.06

EN1

82.62

0.87

17.71

3.92

17.74

2.78

EN2

82.66

0.87

15.40

4.35

17.89

3.04

)L.S.D. (0.05

N.S

N.S

1.10

0.71

0.64

N.S

تاثير التذاخل بيه  AgrosolوEnraizal
AG0EN0

78.06

0.70

17.82

0.86

14.52

2.49

AG0EN1

87.05

0.57

17.38

5.03

19.47

3.96

AG0EN2

79.20

0.89

13.20

4.73

17.60

3.00

AG1EN0

83.52

0.97

16.28

4.52

18.04

2.89

AG1EN1

89.53

0.91

20.24

2.10

17.60

1.93

AG1EN2

88.70

0.86

16.72

5.05

19.14

3.06

AG2EN0

89.90

1.34

16.94

4.92

18.26

3.81

AG2EN1

71.28

1.15

15.51

4.64

16.17

2.47

AG2EN2

80.10

0.86

16.28

3.29

16.94

3.07

)L.S.D. (0.05

13.12

0.26

1.91

1.23

1.11

1.13

اما عف تاثيره في الحموضة

الغذائي ،مما ادى الى زيادة محتوى الثمار مف فيتاميف C

فقد يعود الى محتواه مف

البوتاسيوـ إذ وجدت عالقة طردية مباشرة بيف البوتاسيوـ

والحموضة.

والحموضة المعايرة في الثمار ( ،)8أما عف التداخؿ فقد

محتوى الثمار من المواد الصمبة الذائبة والسكريات الكمية :

الصفة .وعف التداخؿ ما بيف العوامؿ وتاثيرىا في الصفتيف

 Agrosolفي الزراعة المكشوفة ،فقد اعطت المعاممة AG2

يتضح مف النتائج في جدوؿ  5وجود تأثير معنوي لمعامالت

يعزى السبب الى دور ىذه العوامؿ مجتمعة في زيادة ىذه
قيد الدراسة فقد يعود الى دورىـ في العمميات الحيوية المختمفة

اعمى معدؿ لمنسبة المئوية لممواد الصمبة الذائبة الكمية

 %8.26قياسا بالمعاممة  AG1التي اعطت اقؿ معدؿ بمغ

مف االنقساـ الخموي والتوازف اليرموني وعممية التمثيؿ

 %7.73والتي لـ تختمؼ معنويا عف معاممة القياس . AG0
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كما تبيف نتائج الجدوؿ نفسو عدـ وجود تأثير معنوي

مف السكريات الكمية وفي كال اليجينيف ،ففي اليجيف

لمعامالت  Enraizalفي النسبة المئوية لممواد الصمبة الذائبة

 Jaguar,F1جفىقث المعاممة  AG2إذ أعطت 13.51

ممغـ100.غـ1-وزف طري والتي لـ تختمؼ معنويا عف معاممة

الكمية في ثمار نباتات الطماطة الكرزية .وتشير النتائج الى
وجود تأثير معنوي لتداخؿ المعامالت ،فقد ادى تداخؿ معاممة
 Agrosolمع معاممة  Enraizalفي AG2EN2

القياس مقارنة بالمعاممة  AG1التي بمغت 12.70

ممغـ100.غـ1-وزف طري ،وفي اليجيف Summerbrix

الى

تفوقت المعاممة  AG2إذ أعطت  13.71ممغـ100.غـ

اعطاء اعمى قيمة لمنسبة المئوية لممواد الصمبة الذائبة الكمية

 %8.56والتي لـ تختمؼ معنويا عف المعامالت AG1EN2
وAG0EN0

وAG1EN0

وAG2EN0

1-

وزف طري والتي لـ تختمؼ معنويا عف معاممة القياس مقارنة

بالمعاممة  AG1التي أعطت  12.17ممغـ100.غـ1-وزف

في حيف

طري .يتضح مف نتائج الجدوؿ نفسو تفوؽ  Enraizalفي

اعطت المعاممة  AG0EN1اقؿ معدؿ ليذه الصفة بمغ

 . %7.43ويالحظ مف نتائج الجدوؿ نفسو أف معامالت

كال اليجينيف ،ففي اليجيف  Jaguar,F1تفوقت المعاممة

 Agrosolو Enraizalال ترتقي لمستوى المعنوية في زيادة

 EN2التي اعطت اعمى محتوى لمثمار بمغ 13.96
ممغـ100.غـ1-وزف طري مقارنة بالمعاممة  EN1التي

محتوى الثمار مف السكريات الكمية ،في حيف اثرت معامالت
التداخؿ معنويا اذ بمغ اعمى معدؿ وصؿ 4.48
1-

ممغـ100.غـ

اعطت

وزف طري في معاممة التداخؿ AG2EN2

اقؿ

1-

مف

محتوى

بمغ

السكريات

12.63

ممغـ100.غـ وزف طري ،وفي اليجيف Summerbrix
تفوقت المعاممة  EN1بإعطائيا اعمى محتوى بمغ 14.52

والتي لـ تختمؼ معنويا عف المعامالت  AG1EN2و

1-

ممغـ100.غـ وزف طري مقارنة بمعاممة القياس التي اعطت

 AG1EN0و AG0EN0قياسا بأقؿ محتوى بمغ 2.59

ممغـ100.غـ 1-وزف طري في معاممة التداخؿ .AG0EN2

 12.37ممغـ100.غـ وزف طري .تفوقت معامالت التداخؿ

تشير نتائج جدوؿ  5إلى اف رش

بيف  Agrosolو Enraizalفٍ يححىي الثمار مف السكريات

في الزراعة المحمية

1-

الكمية في اليجيفJaguar,F1

 Agrosolاثر معنويا في النسبة المئوية لممواد الصمبة الذائبة
الكمية في اليجيف  Jaguar,F1فقط إذ تفوقت المعاممة AG2

AG0EN2

بأعطائيا اعمى محتوى لمثمارمف  TSSبمغ  % 9.70والتي

ممغـ100.غـ وزف طري مقارنة بالمعاممة  AG0EN2التي

لـ تختمؼ معنوياً عف معاممة القياس مقارنة بالمعاممة AG1

أعطت  12.12ممغـ100.غـ وزف طري .قد يعزى السبب

1-

أعمى

محتوى

فقط ،إذ أعطت المعاممة

لمثمار

بمغ

15.44

1-

التي اعطت اقؿ محتوى مف الثمار بمغ .% 8.99تشير

في تفوؽ معامالت  Agrosolفي نسبة المواد الصمبة الذائبة

نتائج الجدوؿ نفسو الى عدـ وجود إستجابة معنوية لنباتات

الكمية والسكريات الكمية الى زيادة ثاني اوكسيد الكاربوف الذي

 Enraizalفي الصفة المدروسة

اعطى نموا خضريا جيدا مما زاد في نواتج التمثيؿ الكاربوني

ولكال اليجينيف ،اما معامالت التداخؿ فقد اعطػت فروقاً

وكمية المواد المصنعة والتي ىي عبارة عف سكريات ذائبة،

الطماطة الكرزية لرش

وأحماض عضوية ،وأمالح ذائبة وزيادة معدؿ انتقاليا مف

معنوية في كال اليجينيػف ،ففػػي اليجي ػ ػػف  Jaguar,F1تفوقت

االوراؽ الى الثمار ومف ثـ زيادة النسبة المئوية لممواد الصمبة

المعاممة  AG2EN1اذ اعطت اعمى محتوى لمثمار بمغ
 % 10.66مقارنة بالمعاممة  AG1EN2التي اعطت اقؿ

الذائبة الكمية والسكريات ) )1اما زيادة نسبة السكريات الكمية

محتوى لمثمار بمغ  ،% 8.82وفي اليجيف Summerbrix

في معاممة  Enraizalفقد تعود الى زيادة جاىزية العناصر

تفوقت المعاممة  AG1EN1باعطائيا اعمى محتوى بمغ

السمادية لمنبات مف خالؿ محتواىا والتي تؤثر في عدد مف

 % 8.94والتي لـ تختمؼ معنويا عف المعامالت
 AG2EN1و AG0EN2و AG0EN0و AG0EN2و
 AG1EN0مقارنة بالمعاممة  AG0EN1إذ اعطت اقؿ
محتوى لمثمار بمغ  .% 8.21كما يوضح جدوؿ 5

الفعاليات الفسمجية ،مف اىميا تنشيط االنزيمات المشاركة في
عممية التركيب الضوئي وزيادة كمية المواد الكربوىيدراتية
المصنعة في االوراؽ التي تخزف فيما بعد في الثمار فتزاد

إف

نسبة السكريات الكمية تبعا لذلؾ .في التداخؿ قد يعزى سبب

إضافة  Agrosolأدت الى زيادة معنوية في محتوى الثمار

التفوؽ الى دور ىذه العوامؿ في تاثيرىا عمى ىذه الصفات
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محتوى الثمار مف الاليكوبيف وفيتاميف  Cوالحموضة الكمية

بشكؿ منفرد ،مما ادى تداخميا آيضاً وزيادة المواد الصمبة

الذائبة ونسبة السكريات الكمية او قد يعود الى تكامؿ ىذه

في الزراعة المكشوفة فيما أظيرت معامالت التداخؿ بيف

العوامؿ مجتمعة في تحسيف حالة النبات التغذوية وانعكاس

 Agrosolو Enraizalتحسينػﴼ في الصفات النوعية لمثمار

ذلؾ عمى تراكـ المواد الكاربوىيدراتية .نستنتج مما تقدـ اف

في الزراعة المحمية وفي كال اليجينيف.

معاممة النبات بتركيز 6غـ.لتر Agrosol 1-أعطت زيادة في

جدول  .2تأثير رش  Agrosolو Enraizalوتداخمهما في محتوى ثمار الطماطة الكرزية من المواد الصمبة الذائبة الكمية
والسكريات الكمية في الزراعة المكشوفة والمحمية.
الزراعت المحميت 2014 - 2013

الزراعت المكشىفت 2013
Jaguar,F1

Summerbrix

Jaguar,F1

تاثير Agrosol

محتىي الثمار
مه TSS

محتىي الثمار
مه السكرياث

محتىي الثمار
مه TSS

محتىي الثمار
مه السكرياث

محتىي الثمار
مه TSS

محتىي الثمار
مه السكرياث

AG0

7.74

3.04

9.36

13.42

8.45

13.45

AG1

7.73

3.56

8.99

12.70

8.58

12.17

AG2

8.26

3.58

9.70

13.51

8.55

13.71

)L.S.D. (0.05

0.36

N.S

0.36

0.54

N.S

0.90

تاثير Enraizal
EN0

8.04

3.30

9.23

13.05

8.46

12.37

EN1

7.83

3.27

9.60

12.63

8.67

14.52

EN2

7.85

3.60

9.21

13.96

8.45

12.44

)L.S.D. (0.05

N.S

N.S

N.S

N.S

N.S

0.99

تاثير التذاخل بيه  AgrosolوEnraizal
AG0EN0

8.25

3.54

9.50

12.71

8.55

12.54

AG0EN1

7.43

3.01

9.27

12.12

8.21

15.19

AG0EN2

7.54

2.59

9.33

15.44

8.60

12.63

AG1EN0

7.94

3.60

9.27

13.32

8.33

11.39

AG1EN1

7.79

3.34

8.88

12.19

8.94

13.34

AG1EN2

7.47

3.74

8.82

12.61

8.49

11.79

AG2EN0

7.94

2.78

8.94

13.12

8.50

13.18

AG2EN1

8.29

3.48

10.66

13.58

8.88

15.05

AG2EN2

8.56

4.48

9.50

13.85

8.27

12.92

)L.S.D. (0.05

0.63

0.99

0.62

0.94

0.41

N.S

Portions of Different Tomato Genotypes
During Breaker Stage . The Iraqi Journal of
Agricultural Sciences. 33(6):99-104
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