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 تأثير الرش باليوريا في صفات النمو الخضري لشتالت تراكيب وراثية مختلفة من الطماطة

 

 شيماء ذياب عبد حبيب                             ايمان جابر عبد الرسول  

 كلية الزراعة/ جامعة بغداد  

 

 الخالصة : 

كلية الزراعة  جامعة بغداد  -وهندسة الحدائق  أجريت تجربة  في وحدة البيوت المحمية التابعة لقسم البستنة      

غم / لتر على  شتالت تراكيب  4.5و , 3,  1.5,  0لتقييم رش تراكيز من اليوريا )  2012خالل الموسم الربيعي 

  GS12  (Lycopersicon esculentum Mill)بهجت و جنان و اولكا و  شمس و هي : وراثية من الطماطة 

التجربة وفق تصميم األلواح  المنشقة  ونفذت  Lycopersicon pimpinillifoliumي إضافةً إلى النوع البر

split–plot design غم يوريا/ لتر اعطى نسبة زيادة  4.5. أظهرت النتائج ان الرش بالتركيز وبثالث مكررات

وراق و %  لعدد األ11.11% لقطر الساق و 11.31% الرتفاع الشتلة و 32.13عن معاملة المقارنة قدرها 

% للنسبة المئوية لكل من النتروجين الكلي 13.11و  03.66و  01.3% للكلوروفيل الكلي في االوراق و 31.76

سم (  13.21والبروتين والكاربوهيدرات في األوراق على الترتيب. تفوق الهجين جنان  معنويا في االرتفاع )

ي صفة محتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي  ف GS12ملم ( , والهجين  3.00والهجين شمس في قطر الساق )

  2.97غم وزن طازج ( والنسبة المئوية للنتروجين الكلي  والبروتين في األوراق )100ملغم /  125.23)

ورقة / شتلة( والنسبة المئوية للكاربوهيدرات  5.65% على الترتيب( , والنوع البري في عدد األوراق )19.30و

  %( . 40.75في األوراق )

 

EFFECT OF FOLIAR APPLICATION WITH UREA ON THE 

VEGETATIVE GROWTH OF DIFFERENT SEEDLINGS GENOTYPES 

OF TOMATO 

 

SHAIMA T. A. HABEEB               IMAN J. ABDUL RASOOL 

 

  Abstract : 

        The experiment was conducted in unheated plastic houses in Department of 

Horticulture and Landscape, Collage of Agriculture, University of Baghdad during 

Spring season 2012 to evaluate foliar application of   urea, 0 , 1.5 , 3 ,  and 4.5 g / L on 

tomato genotypes ,GANAN, OLKA, BAHJAT, SUN, GS12 (Lycopersicon esculentum 

Mill)  and wild type of tomato (Lycopersicon pimpinillifolium).  The experiment was 

conducted by using split–plot design with three replications. Results showed that foliar 

application with 4.5 g urea /L comparison with control account 30.13% for seedling 

height, 11.37% steam diameter, 17.17% number of leaves, 37.86 total chlorophyll and 

27.3, 23.66 and 13.15% in percentage of total nitrogen, protein and carbohydrates in 

leaves respectively. GANAN  was significantly higher in plant height(13.86cm) , SUN 

in stem diameter (3.00mm) while GS12  was significantly higher in total chlorophyll 

(125.23 mg/100g fresh weight and the percentage of total nitrogen and proteins in 

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول 
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leaves (2.97, 19.30% respectively) , Wild type was significantly higher in number of 

leaves(5.65) leaf / seedling and the percentage of carbohydrates in leaves (40.75%).  

 

 المقدمة : 

وهي النوع المنزرع إذ تتبع العائلة   Lycopersicon esculentum Millتُعرف الطماطة علمياً بإسم        

يضم  Lycopersiconنوع نباتي , والجنس  2000جنساً وحوالي  90التي تضم  Solaneaceaeالباذنجانية 

(. 1998)حسن , Lycopersicon pimpinellifoliumثمانية أنواع برية من الطماطة من ضمنها النوع البري 

(  مما جعلها تُزرع بمساحاٍت كبيرٍة إما في Anonymous,2011و تُعد الطماطة إحدى خضر التصنيع الرئيسة )

الحقول المكشوفة أو في أنظمة الزراعة المغطاة , اذ تُشير اإلحصائيات إلى أن المساحة المزروعة بمحصول 

هكتار مقارنةً بمساحة  /طن  17.3576هكتار و بإنتاجية قدرها   61042بلغت في العراق  2011الطماطة لعام 

(. أشار FAO) ,2011هكتار  /طن   33.5892هكتار و بإنتاجيٍة قدرها  4734357المتوسط العالمي البالغة 

Morgan  (2013أن تطبيقات التسميد الورقي باستعمال اليوريا تُتبع لتقليل نقص النتروجين وأنها أع ) طت

استجابة مساوية تقريباً للتسميد األرضي في الطماطة , كما إن السبب في شيوع استعمال اليوريا يعود إلى رخص 

 Nicoulaud(. أوضح كل من  Roos ,1991و Salisburyثمنها وتوفرها وسرعة امتصاصها من قبل النبات )

ها على المجموع الخضري , مما ( أن اغلب النباتات يمكن أن تمتص اليوريا عن طريق رش(Bloom 1996و

جعلها تستعمل في اغلب طرائق التسميد فضال عن انظمة الزراعة المختلفة . إن إستراتيجية التسميد لشتالت 

محصول الطماطة يجب أن تهدف إلى التدعيم بالمغذيات من اجل الحصول على نمو مثالي تكون نتيجته حاصل 

ت  ذات النمو الخضري المثالي يمكنها أن تواجه ظروف الشد في (. الشتال Masiunas,2003 و (Wahleمثالي 

الحقل ومن اجل ذلك البد من توفر بعض الصفات النوعية من اجل منح الشتالت قابلية التحمل لتلك الظروف, 

فعلى الرغم من كونها نباتات حولية ذات دورة حياة قصيرة نسبياً اال ان انتاجها يكون على مدار السنة 

Mohamed)   , تتباين التراكيب الوراثية لمحصول الطماطة في مدى إستجابتها للتسميد 2010واخرون .)

( , لذا فإن إختيار التركيب الوراثي و  El-Fouly ,2000و  Elkner  ,1990و  Kaniszewskالنتروجيني )

تخاذها للحصول على تحديد مستويات السماد وطريقة اإلضافة من العوامل الضرورية  التي يجب على المنتجين إ

أعلى حاصل وأفضل نوعية , وعلى هذا األساس جاءت هذه الدراسة لمعرفة دور إضافة مستويات مختلفة من 

النتروجين و تأثيرها في صفات النمو الخضري لشتالت تراكيب وراثية مختلفة من الطماطة ألجل الوصول إلى 

وراثي يستجيب لتلك المستويات مع أفضل تداخل تحديد أفضل مستوى من السماد النتروجيني وأفضل تركيب 

 بينهما إلعطاء  أفضل صفات نمو خضري لشتالت محصول الطماطة.

 

 المواد وطرائق العمل :

جامعة  -كلية الزراعة  -اُجريت تجربة  في وحدة البيوت المحمية التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائق           

اُستعملت بذور ستة تراكيب وراثية من الطماطة والتي شملت خمسة هجن    2012بغداد خالل الموسم الربيعي 

إضافةً الى  GS12هي : بهجت و جنان و اولكا و  شمس و  Lycopersicon esculentumتعود للنوع المنزرع 

والتي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة زرعت   Lycopersicon pimpinillifoliumبذور النوع البري

في أطباق فلينية باستعمال البتموس كوسٍط للزراعة أعطيت دفعة معامالت الرش  23\1\2012بتاريخ   البذور

CO(NH2)2 (46 N% )للشتالت بعد شهٍر من زراعة البذور والتي  تضمنت اربعة تراكيز مختلفة من اليوريا 

 split–plotاأللواح المنشقة   نُفذت التجربة وفق تصميم / لتر غم 4.5و 3و  1.5و  0كمصدٍر للنتروجين وهي : 

design ( 100( وحدة تجريبية )بواقع 24وبثالث مكررات احتوى كل مكررعلى  , )شتلة لكل وحد تجريبية

حسب تصميم  main-plotاُعتبرت تراكيز النتروجين العامل األقل أهميةً وزعت عشوائياً على القطع الرئيسية  

يب الوراثية كانت العامل األكثر أهميةً وزعت عشوائياً على القطع الثانوية  القطاعات العشوائية الكاملة أما التراك

Sub-plot  حللت البيانات باستعمال اختبار اقل فرٍق معنوٍي .L.S.D  للمقارنة بين المتوسطات الحسابية عند
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تات (.اخذت القياسات بعد اسبوعين من الرش و لخمسة نبا0210)المحمدي و حمادي,  5%مستوى احتمال 

قطر الساق )ملم/شتلة(, عدد  / شتلة(,ارتفاع النبات )سممأخوذة عشوائيا من كل وحدة تجريبية وهي 

 تم تقديره  بطريقة غم وزن طري( 100األوراق )ورقة/نبات(, محتوى الكلوروفيل الكلي )ملغم/

Rangana(1977( أدخلت القراءات في المعادالت الخاصة  بكلوروفيل )a وb واستخرج ال ) كلوروفيل الكلي من

تم تقديرها بالتقطير بعد إضافة هيدروكسيد النسبة المئوية للنتروجين في األوراق حاصل جمعهما , 

( بعد المعايرة Micrhrojekdhalموالري ( وذلك باستعمال جهاز مايكروكلدال ) 10) NaoHالصوديوم 

قدرت حسب طريقة  رات في األوراقالنسبة المئوية للكاربوهيد( عياري , (0.04بحامض الهيدروكلوريك 

 (Joslyn  ,1970  , ) تم حسابها وفق المعادلة اآلتية:نسبة البروتين النسبة المئوية للبروتين في األوراق

 N  ×6.25 (A.O.A.C  ,1272.)%الكلية%= النسبة المئوية للنتروجين 

 

 :النتائج والمناقشة

الشتلة معنويا بزيادة تركيز اليوريا , وقد اختلفت جميع  ارتفاع ( تأثر  1تبين نتائج الجدول )ارتفاع الشتالت:  

سم عندما رشت النباتات  بالتركيز   13.95التراكيز معنويا عن معاملة المقارنة, فقد كان أعلى ارتفاع للشتلة 

وهذه النتيجة سم.    10.72(مقارنة باقل ارتفاع عند معاملة المقارنة إذ بلغ ارتفاع الشتلة  فيها  N3غم /لتر)4.5

( الذين 2009وآخرون ) Peyvest ( و 1998وآخرون ) Vavrinaتتفق مع النتائج التي حصل عليها الباحثين 

وجدوا إن معامالت الرش بالنتروجين قد زادت من ارتفاع شتالت نباتات الطماطة وبشكل معنوي . قد يعزى 

ير عنصر النتروجين في زيادة نشاط الجبرلينات سبب زيادة ارتفاع النبات عند الرش بمحلول اليوريا الى  تاث

( هذا اضافة الى أثر هذا  2008واخرون ,  Lucasداخل انسجة النبات والتي تعمل على زيادة استطالة الخاليا )

العنصر في تحفيز و زيادة انتاج الهرمونات النباتية كاالوكسينات والسايتوكاينينات التي تعمل على تحفيز انقسام 

( . تشير النتائج إلى وجود اختالفات  Zeiger  ,2006و Taizوتوسيعها مما زاد من ارتفاع النبات. )الخاليا 

ومعنوية  بين التراكيب الوراثية فيما بينها في إظهار مدى تفوقها بهذه الصفة , فقد تفوقت شتالت الهجينان جنان 

سم  13.76و 13.21فقد بلغ معدل ارتفاعهما وشمس عن بقية شتالت التراكيب الوراثية في زيادة ارتفاع الشتلة 

سم  الذي بدوره اختلف  8.22على الترتيب بينما كان اقل ارتفاع عند شتالت النوع البري التي  بلغ  ارتفاعها 

( (2010واخرون  Olaniyiمعنويا عن جميع الهجن االخرى , وهذه النتيجة تتفق مع ماتوصل اليه كل من 

زى تفاوت التراكيب الوراثية في هذه الصفة إلى كون الهجن تمتاز بقوة الهجين التي (. وقد يع  2010وعبدهللا )

يعبر عنها بأنها الزيادة في النمو لنشاط الوظائف المختلفة في النباتات الهجينة واستجابتها  العالية لعوامل النمو 

( . وقد كان للتداخل بين معامالت  Elsahooki  ,2006قياساً بالتراكيب غير الهجينة ,فهي تشابه تأثير السماد )

باليوريا   GS12الرش باليوريا و التركيب الوراثي تُأثيراً  معنوياً في زيادة الصفة فقد أدى رش شتالت الهجين 

سم/شتلة ,في حين كان اقل  16.49( إلى  زيادة معنوية في  ارتفاع  الشتالت الذي بلغ  N3غم ) 4.5بالتركيز 

  سم/شتلة . 6.31البري عند رشها بالماء فقط و قد بلغ  ارتفاع لشتالت  النوع

لمعامالت الرش باليوريا في زيادة قطر (  إلى وجود تأثير معنوي 2قطر الساق للشتلة: تشير نتائج الجدول )     

و الى اعطاء اعلى قيمة لقطر الساق في الشتالت بلغت  N2و N3ساق الشتلة , فقد أدت معاملتي رش اليوريا 

ولكنهما اختلفا معنويا عن  معاملة عدم ملم / شتلة على التوالي واللتان لم تختلفا معنويا فيما بينها  2.84و  2.86

ملم /شتلة(, قد يعود سبب زيادة القطر نتيجة التغذية الورقية باليوريا   2.55التي اعطت اقل قطر)  N0) الرش )

ى  الى استجابة النمو الخضري للرش بهذا العنصر الذي التي هي من االسمدة النتروجينية سهلة االمتصاص ما اد

 Tisdaleيتميز بدوره المهم في نمو وتطور النبات من خالل تأثيره على انقسام الخاليا واستطالتها وتمايزها )

(, وبالتالي زيادة نشاط النمو العرضي للكامبيوم الوعائي اذ ان هذا النمو مهمته تكوين خشب  2003واخرون, 

يالحظ  .(2011مما ينعكس على زيادة معدل قطر الساق  ) قاسم و بابوجيان ,  للداخل ولحاء الى الخارج ثانوي 

من خالل نتائج الجدول وجود اختالفات معنوية ما بين شتالت التراكيب الوراثية في  صفة قطر الساق إذ تبين أن 

والبالغ  معدل قطر لشتالت النوع البري ملم قياساً باقل 3.00شتالت الهجين شمس أعطت أعلى معدل قطر بلغ 



 حبيب و عبد الرسول                                                      (0214) ,   02 - 02(: 1) 6 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

03 
 

( من وجود تاثير معنوي للتركيب الوراثي في   2010عبدهللا )ملم هذه النتيجة تتفق مع ما توصل اليه    0.17

لم يكن لتداخل معامالت رش النتروجين مع التراكيب الوراثية تأثيراً معنوياً في زيادة  صفة قطر ساق الطماطة.

قد يعزى ذلك الى التاثير  التداخلي بين العوامل البيئية مع العوامل الخاصة  الت الطماطةصفة قطر الساق لشت

بطبيعة التركيب الوراثي . وتجدر االشارة اليه ان نجاح عملية الشتل مرتبط بمدى قوة ومتانة ساق الشتلة والذي 

 (. 1998يرتبط بدوره بمستوى التسميد النتروجيني المضاف لشتالت الطماطة )حسن ,

 

( تأثير الرش باليوريا والتركيب الوراثي وتداخلهما في ارتفاع )سم( شتالت الطماطة  للموسم الربيعي 1جدول)

2012 

 

التراكيب 

 الوراثية

معدل  تراكيز اليوريا )غم/لتر ماء(

 N0 N1 N2 N3 التراكيب

 13.10 12.74 13.87 13.87 12.35 أولكا

 13.95 16.13 15.37 12.15 12.14 جنان

 18.86 15.67 15.11 12.62 12.05 شمس

GS12 10.70 12.67 14.27 16.49 13.53 

 12.22 13.28 12.97 11.89 10.76 بهجت

 8.22 9.39 8.75 8.39 6.31 النوع البري 

5L.S.D% 1.37 0.61 

  13.95 13.32 11.93 10.72 معدل التراكيز

5L.S.D% 0.59 

 

تركيب الوراثي وتداخلهما في القطر )ملم/ شتلة( لشتالت الطماطة للموسم ( تأثير الرش باليوريا وال2جدول)

 2012الربيعي 

 

معدل  تراكيز اليوريا)غم/لتر ماء( التراكيب الوراثية

 N0 N1 N2 N3 التراكيب

 2.63 2.57 2.74 2.54 2.67 أولكا

 2.82 2.98 3.01 2.92 2.38 جنان

 3.00 3.03 3.04 2.85 3.10 شمس

GS12 2.42 2.60 2.82 2.79 2.66 

 2.24 3.49 3.47 3.08 2.92 بهجت

 2.05 2.20 2.07 2.13 1.82 النوع البري

5L.S.D% N.S. 0.17 

  2.84 2.86 2.69 2.55 معدل التراكيز

5L.S.D% 0.15 
 

قد اعطت ( وجود تأثير معنوي لمعامالت الرش باليوريا , ف 3تُظهر نتائج الجدول)  -عدد األوراق )ورقة/شتلة(:

ورقة/ شتلة مقارنة بأقل معدل عند معاملة  5.63و 5.80أعلى معدل لعدد االوراق  بلغ  N2و  N3معاملتي الرش 

ورقة/ شتلة. يمكن ان يعزى السبب الى دور النتروجين في زيادة تكوين مباديء   4.95والبالغ   N0الرش بالماء

البناء لالحماض النووية وتصنيع البروتينات الذي يؤدي الى زيادة مستوى  Leaf Primordiaاالوراق 

(. ياُلحظ من نتائج الجدول وجود فروق معنوية  Zeiger  ,2006و Taizالضرورية والمحفزة لعملية االنقسام  )

بين متوسطات التراكيب الوراثية فقد تفوقت شتالت النوع البري للطماطة عن باقي التراكيب الوراثية  وأعطت 
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 4.99ورقة/ شتلة , في حين كان اقل عدد لالوراق عند الهجين جنان والذي بلغ  5.65لغ  أعلى معدل للصفة ب

ورقة
/

/ شتلة بينما لم يختلف عدد االوراق معنويا في شتالت الهجن االخرى  وقد يعود السبب في وجود هذه 

طة .تُشير نتائج الجدول الفروق إلى اختالف طبيعة التركيب الوراثي للنباتات وتداخله مع الظروف البيئية المحي

( غم/ لتر  4.5إلى أن تداخل العاملين كان له  تأثير معنوي في الصفة فقد أدى رش شتالت النوع البري بالتركيز )

(N3  أعلى قيمة معنوية لعدد األوراق )ورقة 6.20
 

اقل  GS12للهجين (N0) في حين ادت معاملة الرش بالماء 

شتلةورقة/   4.67قيمة لهذه الصفة بلغت
 . 

 

( تأثير الرش باليوريا والتركيب الوراثي وتداخلهما في عدد األوراق )ورقة/شتلة( لشتالت الطماطة 3جدول )

 2012للموسم الربيعي 

معدل   تراكيز اليوريا)غم/لتر ماء(  التراكيب الوراثية

 N0 N1 N2 N3 التراكيب

 5.43 5.40 5.80 5.40 5.13 أولكا

 4.99 5.13 5.07 5.00 4.76 جنان

 5.42 6.07 5.33 5.13 5.13 شمس

GS12 4.67 5.13 5.93 6.00 5.43 

 5.45 6.00 5.80 5.00 5.00 بهجت

 5.65 6.20 5.87 5.53 5.00 النوع البري

5L.S.D% 0.42 0.13 

  5.80 5.63 5.20 4.95 معدل التراكيز

5L.S.D% 0.19 
 

 
( وجود تاثير 4وزن طري( :  توضح نتائج الجدول ) غم100محتوى االوراق من الكلوروفيل الكلي )ملغم/

اعلى معدل لمحتوى االوراق من الكلوروفيل الكلي  N3معنوي لمستويات الرش باليوريا فقد اعطت معاملة الرش 

( التي اعطت اقل محتوى من الكلوروفيل N0غم وزن طري قياسا بمعاملة المقارنة ) 100ملغم/ 122.95بلغ  

( (2011وآخرون  Yinهذه النتيجة تتفق مع ما توصل اليه غم وزن طري . 100غم/مل 89.18الكلي بلغ 

( من ان زيادة التسميد النتروجيني ادت الى زيادة محتوى االوراق من الكلوروفيل في نبات Aminifard(2012و

دخوله في تكوين الـ الطماطة . هذا ربما يكون تنيجة مشاركة النتروجين في زيادة انقسام الخاليا واستطالتها نتيجة 

Porphyrnes  المهم في بناء الكلورفيالت والسايتوكرومات المهمة في عملية التركيب الضوئي والتنفس

(. ياُلحظ من نتائج الجدول ان التراكيب الوراثية اختلفت معنويا فيما بينها في محتوى اوراقها 1989)الصحاف, 

عن بقية التراكيب الوراثية واعطت اعلى محتوى من  GS12من الكلوروفيل الكلي فقد تفوقت شتالت الهجين 

غم وزن طري في حين اعطى النوع البري اقل محتوى من الكلوروفيل  100ملغم/ 125.23الكلوروفيل الكلي بلغ 

قد يعزى السبب الى ان محتوى الكلوروفيل يتاثر بطبيعة التركيب غم وزن طري. 100ملغم/ 93.44الكلي بلغ 

(. تظهر نتائج الجدول وجود تاثير معنوي لتداخل عاملي الدراسة في محتوى  Rebeiz  ,1998)الوراثي للنبات 

(  N3غم يوريا/لتر ماء ) 4.5بالتركيز  GS12اوراق الشتالت من الكلوروفيل الكلي فقد ادى رش شتالت الهجين 

(  N0بتداخل عدم الرش)غم وزن طري قياسا  100ملغم/ 148.87الى اعطاء اعلى معدل للكلوروفيل الكلي بلغ 

غم وزن  100ملغم/ 80.76لشتالت الهجين بهجت الذي اعطى اقل محتوى من الكلوروفيل الكلي باالوراق بلغ 

( إلى وجود زيادة معنوية في النسبة 5:  تشير بيانات الجدول ) النسبة المئوية للنتروجين في األوراق طري .

في إعطاء أعلى  N3ة معدالت التسميد, فنالحظ تفوق معاملة الرش المئوية للنتروجين باالوراق  للشتالت بزياد

% التي لم تختلف معنويا عن النسبة المئوية للنتروجين  3.03نسبة مئوية للنتروجين في أوراق الشتالت وقد بلغت 

% ( اال انهما اختلفا معنويا عن النسبة المئوية االدنى والتي كانت عند 2.78 ) N2قي االوراق عند المعاملة 

واخرون  Jaramillo% . هذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه كل من الباحثين  2.38فقد  بلغت   N0المعاملة 
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( . ان النباتات تمتص أي عنصر معدني يضاف لها مهما كان تركيزه 2012) Jinaduو Oyinola( و  2007)

( , وان السبب في الزيادة لمحتوى  1989في المحلول المغذي فكلما زاد تركيزه زاد امتصاصه ) الصحاف , 

األوراق من النتروجين قد يكون نتيجة التماس المباشر لالوراق مع المحلول فضال عن زيادة تركيز العنصر  او 

بل األوراق بصورة أسرع وأسهل وأكفاء نوع او صيغة النتروجين المضاف )اليوريا( والتي تم امتصاصها من ق

(Tan , يالحظ من نتائج الجدول انه لم تختلف النسبة المئوية للنتروجين في االوراق معنويا  2000واخرون .)

وقد بلغت  GS12و اولكا و جنان وبهجت وشمس وكانت اعلى نسبة مئوية في اوراق الهجين  GS12للهجن 

% التي لم تختلف معنويا عن ادنى نسبة  2.65راق الهجين شمس  وقد بلغت %  بينما كانت اقل نسبة في او 2.97

السبب في اختالف تراكيز  % . قد يعزى 2.16مئوية للنتروجين والتي كانت في اوراق النوع البري التي بلغت 

راكيز هذا فضال عن إن تالنتروجين في النباتات الى اختالف التركيب الوراثي لألنواع النباتية ولألصناف, 

النتروجين في أوراق نباتات الطماطة ضمن المديات الطبيعية والجيدة لنبات الطماطة على الرغم من اختالف 

يالحظ من نتائج الجدول انه التوجد هناك (. 2005وعلي وآخرون, 2005وآخرون  Havlinالتراكيب الوراثية )

 ئوية للنتروجين في أوراق الشتالت .فروق معنوية لتداخل عاملي الدراسة في التأثير على النسبة الم

 

( تأثير الرش باليوريا والتركيب الوراثي وتداخلهما في محتوى اوراق شتالت الطماطة من الكلوروفيل 4جدول )

 2012غم وزن طازج( للموسم الربيعي  100الكلي )ملغم/

 

معدل  تراكيز اليوريا)غم/اتر ماء( التراكيب الوراثية

 N0 N1 N2 N3 التراكيب 

 118.51 139.79 122.39 115.43 96.53 أولكا

 102.30 121.74 104.47 95.43 87.56 جنان

 97.69 100.65 110.54 97.93 81.65 شمس

GS12 98.87 118.77 135.62 148.87 125.23 

 96.79 119.87 98.87 87.66 80.76 بهجت

 93.44 106.79 94.73 88.65 83.69 النوع البري

5L.S.D% 23.78 26.77 

  122.95 111.10 100.81 89.18 معدل التراكيز

5L.S.D% 21.77 

   

( تأثير الرش باليوريا والتركيب الوراثي وتداخلهما في النسبة المئوية للنتروجين في أوراق شتالت 5جدول )

 2012الطماطة  للموسم الربيعي 

معدل  تراكيز اليوريا)غم/لتر ماء( االتراكيب الوراثية

 N0 N1 N2 N3 التراكيب

 2.86 3.11 2.82 2.55 2.98 أولكا

 2.82 2.82 3.06 2.97 2.41 جنان

 2.65 3.11 2.53 2.67 2.29 شمس

GS12 2.11 3.09 2.93 3.74 2.97 

 2.67 2.86 2.94 2.44 2.44 بهجت

 2.16 2.55 2.41 1.66 2.02 النوع البري

5L.S.D% N.S. 0.50 

  3.03 2.78 2.56 2.38 معدل التراكيز

5L.S.D% 0.37 
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حققتا اعلى نسبة  N2و N3( ان معاملتي الرش6النسبة المئوية للبروتين في االوراق: ان تبين نتائج الجدول )

على الترتيب قياسا  17.38%% 18.97مئوية للبروتين في االوراق ولم يختلفا معنويا فيما بينهما وقد  بلغت,

وهذه النتيجة تتماشى   15.34%مئوية من البروتين في االوراق و البالغة بمعاملة المقارنة التي اعطت اقل  نسبة

( من ان زيادة النتروجين ادت الى زيادة النسبة  2011( وتتفق مع ما توصل اليه المرجاني ) 1مع نتائج الجدول )

اق الذي يعد المكون المئوية للبروتين في اوراق الطماطة .  قد يعزى ذلك الى ان زيادة تركيز النتروجين في االور

( اذ ان للنتروجين اثر كبير في زيادة بناء االحماض االمينية  Wange ,2008و  Taubالرئيسي للبروتين )

والنووية وبعض المرافقات االنزيمية هذا يؤدي الى زيادة تصنيع البروتينات في االوراق, اي ان اسباب زيادة 

ا التي أدت الى زيادة نسبة النتروجين في االوراق. يظهر من نتائج البروتين بزيادة التسميد بالنتروجين هي نفسه

الجدول وجود فروق معنوية بين التراكيب الوراثية في النسبة المئوية للبروتين في اوراق الشتالت فقد اعطى 

عنويا % ويليه الهجينان اولكا وجنان اللذان لم يختلفا م 19.30اعلى نسبة مئوية للبروتين بلغت  GS12الهجين 

% على التوالي , في حين اعطى النوع البري اقل 17.6 % و 17.91فيما بينهما فقد كانت نسبة البروتين فيهما 

( من اختالف التراكيب الوراثيه   2010عبدهللا ) %  هذه النتائج تتفق مع ما توصل اليه 13.47نسبة مئوية بلغت 

اته انه ال يوجد تاثير معنوي لتداخل عاملي الدراسة معامالت للطماطة في محتواها من البروتين  . ويبين الجدول ذ

 الرش والتركيب الوراثي في النسبة المئوية للبروتين في اوراق شتالت الطماطة.

 

( تأثير الرش باليوريا والتركيب الوراثي وتداخلهما في النسبة المئوية  للبروتين في اوراق شتالت 6جدول )

 2012الطماطة للموسم الربيعي 

 

معدل  تراكيز اليوريا)غم/لتر ماء( التراكيب الوراثية

 N0 N1 N2 N3 التراكيب

 17.91 19.46 17.59 15.93 18.64 أولكا

 17.61 17.65 19.16 18.58 15.05 جنان

 16.58 19.45 15.82 16.68 14.35 شمس

GS12 16.18 19.33 18.31 23.37 19.30 

 16.70 17.91 18.35 15.26 15.29 بهجت

 13.47 15.96 15.07 10.34 12.50 النوع البري

5 L.S.D % N.S. 3.06 

  18.97 17.38 16.02 15.34 معدل التراكيز

5 L.S.D % 2.43 
 

( ان النسبة المئوية للكاربوهيدرات في اوراق 1النسبة المئوية للكاربوهيدرات الكلية: يالحظ من نتائج الجدول )

( فقد تفوقت معنويا نسبة 6و 1سبة المئوية للنتروجين والبروتين الجداول )الشتالت سلكت سلوكا مشابها للن

% في 38.72ووصلت الى اعلى نسبة لها بلغت  N3و N2و  N1الكاربوهيدرات في معامالت الرش باليوريا 

N3   عن معاملة المقارنةN0  وهذه  34.22التي اعطت اقل نسبة مئوية للكاربوهيدرات في االوراق بلغت .%

( من ان زيادة التسميد النتروجيني ادت  2011و)المرجاني ,  Havlin(2005)نتائج تتفق مع ما حصل عليه  ال

الى زيادة الكاربوهيدرات في اوراق محصول الطماطة . قد تعزى هذه النتيجة الى زيادة تصنيع المواد الغذائية في 

ة النمو الخضري, وكذلك في تكوين الكلوروفيل االوراق عند زيادة التسميد النتروجيني لما له من دورفي زياد

واالحماض االمينية و البروتينات والكربوهيدرات واالنزيمات والمركبات الثانوية االخرى التي لها أثر في انقسام 

( مما يؤدي الى زيادة الكربوهيدرات في اجزاء النبات.  يظهر 1989الخاليا, ومن ثم زيادة نمو النبات )الصحاف,

ج الجدول ذاته وجود فروق  معنوية  بين التراكيب الوراثية في هذه الصفة, فقد اختلف النوع البري من نتائ

 40.75للطماطة معنويا عن باقي الهجن في زيادة النسبة المئوية للكاربوهيدرات في اوراق شتالته فقد وصلت الى 
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انت اعلى نسبة معنوية للكاربوهيدرات في %  وكذلك اختلفت بقية الهجن فيما بينها معنويا في هذه الصفة فقد ك

% ( على الترتيب واللذان لم يختلفا معنويا فيما بينهما في  38.08% و  37.12وشمس ) GS12شتالت الهجينين 

% ( واللذان لم يختلفا معنويا فيما  34.42و  33.92حين كانت اقل نسبة مئوية  في شتالت الهجينين اولكا وجنان )

سبب الفروقات الى اختالف االنماط الوراثية بين التراكيب الوراثية للطماطة اذ ان تراكم بينهما. قد يعزى 

( .ويالحظ من النتائج الجدول  Hatch  ,1995و Lunnالكاربوهيدرات في االوراق يعتمد على طبيعة الصنف )

فقد ادت معاملة رش شتالت ان لتداخل معاملي الدراسة له تاثيرا معنويا في النسبة المئوية للكاربوهيدرات ,  1

( الى اعطاء اعلى قيمة معنوية للنسبة المئوية للكاربوهيدرات  N3غم يوريا/ لترماء )4.5النوع البري بالتركيز 

% في حين كان عدم الرش لشتالت الهجين بهجت قد اعطى القيمة االدنى للنسبة المئوية  47.67بلغت 

 % .  32.00للكاربوهيدرات و التي بلغت 

نستنتج من ذلك انه يمكن الحصول على شتالت نبات الطماطة بمواصفات جيدة من حيث ارتفاعها وعدد       

غم يوريا/ لتر ماء بعد  4.1اوراقها وقوة نموها وحجم المخزون الغذائي فيها من خالل  الرش باليوريا بالتركيز  

 و شمس. GS12شهر من زراعة البذور والسيما لهجن الطماطة 

 

( تأثير الرش باليوريا والتركيب الوراثي وتداخلهما في النسبة المئوية للكاربوهيدرات في أوراق 7جدول )

 2012شتالت الطماطة للموسم الربيعي 

 

معدل  تراكيز اليوريا )غم/لتر ماء( التراكيب الوراثية

 N0 N1 N2 N3 التراكيب

 33.92 34.00 33.00 32.00 36.67 أولكا

 34.42 34.33 34.33 36.00 33.00 جنان

 38.08 42.67 37.33 40.00 32.33 شمس

GS12 30.67 39.00 40.00 39.00 37.17 

 37.42 34.67 45.00 37.00 32.67 بهجت

 40.75 47.67 34.67 40.67 40.00 النوع البري

5LSD % 3.78 2.22 

  38.72 37.44 37.44 34.22 معدل التراكيز

5 LSD % 1.52 
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