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تأثير نسب الكالسيوم إلى المغنيزيوم والبوتاسيوم في اإلنتاجية والصفات النوعية لثمار  
 البندورة في الزراعة المائية 

 (1*)وغياث أحمد علوش (1)سارة سركو

 (. قسم علوم التربة والمياه، كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية.1)
 (.galloush@scs-net.org )*للمراسلة: د. غياث علوش. البريد اإللكتروني: 

 12/11/2018تاريخ القبول:    02/05/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
بهدف  2015أجريت تجربة زراعة مائية في البيت البالستكي خالل الموسم الربيعي/صيفي من العام 

والبوتاسيوم  ،ميليمول/ليتر( 0.5:10، و 6:4 ،5:5 ،2.5:7.5) Ca:Mgدراسة تأثير نسب متباينة من 
ت البندورة )صنف ونوعية الثمار لنبا ،اإلنتاج القابل للتسويقو ميليمول( في اإلنتاجية،  4.5، و3، 0.5)

Shannon وزعت األصص عشوائيًا حيث معاملة وثالثة مكررات لكل منها،  12من مكونة (. التجربة
  5كغ/نبات )محصول    4.72على مربع التجربة. بينت نتائج التجربة أن أعلى كمية إنتاج كلي من الثمار  

أثرت أعراض الخلل الفيزيولوجية  .  Kميليمول من    3( وتركيز  2.5:7.5)  Ca:Mgعناقيد ثمرية( في معاملة  
% من اإلنتاج الكلي  8ملم( في كمية المحصول القابل للتسويق وبلغ    47على الثمار، والحجم الصغير )>  

% في ذات المعاملة بوجود 95 كان، بينما Kميليمول من  0.5( عند تركيز 5:5)  Ca:Mgفي المعاملة 
في    Ca :Mgعصير الثمار مع زيادة نسبة الـ    pHفي المحلول الغذائي. لقد انخفض    Kميليمول من    4.5

عصير الثمار معنويًا بوصول نسبة    pHاالنخفاض في  كانالمحلول الغذائي عند كل تراكيز البوتاسيوم. 
Ca:Mg   تركيز   ازداد لقيم الحموضة الكلية المعايرة.  ، والعكس صحيح بالنسبة0.5:10و  2.5:7.5إلى

مع زيادة تركيز الكالسيوم في المحلول الغذائي شريطة أن يكون تركيز  (TSS)المواد الصلبة الذائبة 
مغ/غ في المعاملة  65.2ميليمول( بحيث بلغت قيمته  4.5البوتاسيوم في المحلول الغذائي مناسبًا )

Ca:Mg (0.5:10 .)امين تراكيز فيتل كانC  ذات المنحى لتركيز المواد الصلبة الذائبة وتراوحت القيم
غ. كانت تراكيز النترات الحرة في  100مغ/ 25و 15وهي أعلى من القيم الطبيعية بين  45و 30بين 

عصير ثمار البندورة، رغم زيادة قيمها مع زيادة تركيز الكالسيوم والبوتاسيوم في المحلول الغذائي، في  
 مغ/كغ(.  400الت ضمن الحدود الطبيعية )ما دون جميع المعام

 النترات.  ،TSS ،pH ، الكليةحموضة ، ال Cفيتامين  ،اإلنتاجية ،زراعة مائية ،البندورة الكلمات المفتاحية:
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 : المقدمة
(، سلبية Synergismيستخدم المحصول كمؤشر رئيسي لتحديد تداخالت العناصر الغذائية والتي يمكن أن تكون إيجابية )التآزر

)تأثير إضافي، ال يوجد تداخل، متعادل(. يشير التآزر إلى    Zero-Interactionالتداخالت الصفرية  ،( Antogonism)التضاد
. بحالة التداخالت (Fageria, 2014)  ة االستجابة التي تكون أكبر من المتوقع أي أكبر من استجابة النبات لكل عنصر غذائي على حد

فان تأثير التداخل هنا متوقع، فالمحصول النسبي يزداد بشكل معادل لزيادته في حال وجود التأثيرات   Zero-Interactionالصفرية 
ثنين من العناصر . أما التضاد فيشير إلى استجابة المحصول لتأثير تنافس ال(Aulakh and Malhi, 2005)الفردية للعناصر الغذائية  

. فالتضاد  (Aulakh and Malhi, 2005)افسي على اإلنتاج كان أقل من المتوقع بحال وجودها بشكل فردي  الغذائية حيث إن التأثير التن
ما يكون السبب لنقص العناصر الغذائية بسبب مواقع الربط  المتشابهة بالحجم والتكافؤ، وغالباً  األيوناتيعرف على أنه التداخالت بين 

لقد أدرك الباحثون أضرار التغذية النباتية بمحاليل   . (Marschner, 1995) األيوناتهذه  الخلوية التي ال تستطيع التمييز الفرق بين
متشابهة جدًا في الحجم    األيوناتمغذية تحتوي على أيونات ذات حجم وتكافؤ وشحنة متماثلة مثل الكالسيوم والمنغنيزيوم والبوتاسيوم فهذه  

فتقبل ادمصاص األيون بصورة عشوائية بغض  األيوناتنها تمييز االختالف بين هذه والشحنة وبالتالي مواقع التبادل في النبات ال يمك
. من المعروف جيدًا أن نقص عنصر واحد يمكن أن يعني ضمنًا زيادة مطلقة في النتائج األخرى في )التغذية النظر عن االيون اآلخر

 . (Bergmann, 1992)المتوازنة( للنبات 
الكالسيوم والمغنيزيوم هي عناصر أساسية إلنتاج البندورة ونقص هذه العناصر يحدث بسبب قلة التغذية أو بسبب تأثير و البوتاسيوم، 

محصورًا ببرامج التسميد وإنما بسبب   المحصول ونوعية البندورة. قد يكون نقص عناصر محددة ليسو التضاد بينها وهذا ما يخفض النمو،  
 ,Johansson and Hahlin)العنصر هو ليس بسبب عدم توفر ما يكفي من العنصر الغذائي  التضاد بين هذه العناصر، فنقص

التراكيز الكافية للكالسيوم في التربة أو في المحلول الغذائي مهمة، لكن كثير من الكاتيونات األساسية تتعارض مع امتصاص  .(1977
مسببة نقص أو   (Voogt, 1998)بقوة  Ca,Mg,Kية، تتضاد . في عمليات امتصاص العناصر الغذائ(Barber, 1995)الكالسيوم 

من الجذور لألجزاء   Mg، والتي بدورها تعيق امتصاص ونقل  Kو   Caقد يعيق بقوة امتصاص    Mg  عنصرانخفاض امتصاص العنصر.  
ر عبر إحداث نقص غير مباش  اً العالية ضرر   Kمستويات  تسبب  ،  Bergmann (1992). وفقًا لـ  (Schimanski, 1981)العليا للنبات  

Mg وCa كذلك تقل مستويات البوتاسيوم والمغنزيوم مع زيادة تراكيز الكالسيوم في المحلول الغذائي . (Paiva et al., 1998) .   
دورًا أساسيًا في تحسين العديد من الصفات النوعية في ثمار البندورة وكل أنواع الخضار تقريبًا   Kوفقًا للعديد من الباحثين يلعب 

(Chapagain and Wiesman, 2004) ،   كما للبوتاسيوم عالقة بتحسين شكل الثمار والحد من اضطرابات النضج. مع تغذية بوتاسية
 ,Munson)الليكوبين و الكاروتينات، و األحماض، و السكريات، و د الذائبة الكلية، مناسبة، عمومًا ثمار البندورة ذات محتوى أكبر من الموا 

. تحسين اللون األحمر في ثمار البندورة هو بشكل رئيسي بسبب تركيب أصباغ الكاروتين، وزيادة تركيز البوتاسيوم في المحلول  (1985
  Winsor and Baker, (1982). لم يجد  (Trudel and Ozbun, 1971)الغذائي يزيد من تراكيز الكاروتين، بشكل أساسي الليكوبين  

استجابة إيجابية  Davies and Winsor, (1967)تأثيرًا للبوتاسيوم على سكريات الثمار ومحتوى المادة الجافة. من جهة أخرى الحظ 
الجافة. إن زيادة الحموضة وقلة محتوى  السكريات والمادة و للنباتات النامية في البيوت البالستيكية للبوتاسيوم من حيث حموضة الثمار، 

وإنما على النكهات المختلفة أيضًا   ،السكريات غالبًا مرتبطة بزيادة البوتاسيوم، والتأثير ليس فقط على صفات الطعم الحلو والحامض
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(Chapagain and Wiesman, 2004)ندورة المزروعة بدون . إن إضافة البوتاسيوم بالتركيز األمثل في المحلول الغذائي لنباتات الب
بينما انخفض محتوى    ،والسكريات واألحماض العضوية والربح الصافي  Cتربة زاد من نسبة العقد واإلنتاجية ومتوسط وزن الثمرة وفيتامين  

فقد أكد   م، ومن جهته(Wen-Li and Chun-jie, 2007)الثمار من النترات، كما انخفضت نسبة حدوث ظاهرة النضج المتبقع 
(Almeselmani et al., 2010)   ،فيتامين و بأن البوتاسيوم زاد من إنتاج المواد المفيدة مثل البروتيناتC  ، والليكوبين، وTSS ،

ل نسبة السكريات. وقد تبين أنه يقلل من األنسجة البيضاء ويزيد احمرار الثمار، وهذا يقلل من إصابة الثمار بالكتف الحموضة وقلو 
نمو النبات والمحصول. هنالك عالقة  و  ،التسميد بالبوتاسيوم مرتبط مع زيادة نوعية الثمار ،. في الحقيقة(Gunter, 2010)األصفر 

 اسيوم وزيادة وزن الثمار وعدد األوراق والثمار.  يجابية بين زيادة معدالت البوتإ
%، كما ساعد    15.71( أن تزويد نباتات البندورة بالبوتاسيوم أدى إلى زيادة اإلنتاج بمقدار  Xiao-Yan et al., 2005أوضحت نتائج )

%    13.05بنسبة    Cمن فيتامين    على زيادة امتصاص عنصر اآلزوت، كما تحسنت نوعية الثمار مقارنًة بالشاهد كما زاد محتوى الثمار
ولم   ،%  1.83% بينما انخفضت درجة الحموضة بنسبة  10.68ونسبة السكريات إلى األحماض بنسبة  ،% 3.95والسكريات بنسبة 

وم في الحموضة الكلية. البندورة هي أحد المحاصيل التي تتطلب مستويات عالية من التغذية بالبوتاسي اً واضح اً يكن للبوتاسيوم تأثير 
في المحلول الغذائي،    Mm  9.7و  7.2-4.6من    K. ضمن نطاق  (Munson, 1985)للوصول لنوعية جيدة باإلضافة إلى إنتاج عالي  

 Voogt and . وأشار (Dorais et al., 2001)% على التوالي  12و  40.21فإن عدد الثمار ذات األلوان المتفاوتة قد انخفض لـ 
Sonneveld, (1997)  6.1إلى أن التركيز المتوسط لكي نحصل على إنتاج أمثل ونوعية جيدة هوMm ،في الزراعات المائية .

أن الثمار   Zhang et al., (2009). فيما وجد  Mm   (Jones, 1999)   5.12-2.56في المحلول يجب أن تتراوح بين    Kمستويات  
 وتاسيوم ويزيد كمية المحصول المسوق.الخضراء وتعفن الطرف الزهري في المحصول تتناقص مع زيادة الب

 Bryson)ينتج نمو أعظمي    Mgمن    mM  4. والتزويد بـ  Mm  5.83-2.5هو بين    Mgبأن التركيز األنسب لـ    Jones, (1999)يشير  
and Barker, 2002)ن  . يحدث نقص المغنيزيوم بشكل محدود في كل  محاصيل البيت البالستيكي بجميع أنواع الترب تقريبًا، ولك

المنخفض ومعدالت البوتاسيوم العالية، وكذلك التغذية غير  pHالنقص الحاد يمكن توقعه في الترب الرملية خشنة القوام حيث يشجعها 
في البندورة المزروعة في البيوت البالستيكية على األوراق  . نقص المغنيزيوم يحدث غالباً (Jones, 1999)الكافية من السماد اآلزوتي 

أن نقص المغنيزيوم اليظهر فقط  Hao and Papadopoulos, (2003) وجد القديمة التي عادة يكون لها تأثير قليل على اإلنتاج.
يوت البالستيكية في الخريف. المغنيزيوم على األوراق السفلية، وإنما على األوراق العليا أو الوسطى في محصول البندورة المزروعة بالب

  ،(Carvajal et al., 1999)له تأثير على الضغط األسموزي للورقة، الذي ينقص مع زيادة تراكيز هذا العنصر في المحلول الغذائي 
في المحلول الغذائي  . زيادة مستويات المغنيزيوم  (Ward and Miller, 1969)تؤدي إلى تأخير اإلثمار     Mgالتغذية غير الكافية من  و

 . (Gunes et al., 1998)يزيد من مستويات المغنيزيوم في النبات وينقص المادة الجافة للثمار 
في الزراعة بدون تربة، نقص الكالسيوم في معظم األحيان يكون بسبب نقص امتصاص الكالسيوم والنقل ضمن النبات كنتيجة لخلل  

. حركة الكالسيوم في  (Morard et al., 1999)س بسبب نقص الكالسيوم في المحلول الغذائي بالتزويد بالماء أو الملوحة الزائدة ولي
وتراكيز  (Ehret and Ho, 1986)% من الكالسيوم الكلي بالنبات 2 النبات محدودة في الخشب مسببة أن الثمار تحصل على أقل

للثمار ضرورية لقساوتها وفترة   Caر األولى. إن  التغذية الكافية بـالكالسيوم في الثمار الطرفية في العناقيد تميل لتكون أخفض من الثما
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في الثمار، لكن ينقص محتوى   Caفي المحلول الغذائي يزيد من تراكيز الـ    Caزيادة مستويات   .(Jones, 1999)حفظها قبل التسويق  
سوف تزيد أعداد الثمار المتأثرة بـ   Caالتغذية غير الكافية بـ    .(Paiva et al., 1998)الكاروتين ومستويات الليكوبين في ثمار البندورة  

BER    ويمكن أن تنشط تركيب االيتيلين(Bangerth, 1979)  وكنتيجة لذلك، التركيب الحيوي للكاروتينويد ،(Kays, 1991)    التي هي
 (7.5mM)العالية  Ca، تراكيز Hao and Papadopoulos, (2003). وفقًا لـ (Dorais et al., 2001)مسؤولة عن لون الثمار 

  Caبتراكيز منخفضة من الـ  نسبة عالية من الثمار المسوقة مقارنةً و ثمار كبيرة، و في المحلول الغذائي يعطي محصول كلي عالي، 
(3.5mM) . 

دراسات، حيث درست بالنظر إلى أن التسميد هو عامل إدارة مهم يؤثر على المحصول ونوعية الثمار، فقد كان موضوعًا لعدد كبير من ال
.  (Moigradean et al., 2007)تأثير العناصر الغذائية الكبرى والصغرى على اإلنتاج كالمحصول وتطور النبات وكذلك نوعية الثمار

محصورًا ببرامج التسميد وإنما بسبب التضاد بين هذه العناصر، حيث أن هذه العناصر تتداخل مع   عمومًا نقص عناصر محددة ليس
، وهذا ما يخفض النمو ونوعية البندورة. على أية حال هناك بعض االضطرابات (Voogt, 1998)بعضها بقوة خالل عملية االمتصاص  

إلى حد معين، قد  يكون لها عالقة مع العناصر الغذائية للنبات، كما في حالة   الفيزيولوجية التي تحصل بالرغم من برامج التسميد الجيدة،  
،   cat facing (CF)، وجه القطة  blotchy ripening (BR)تبقع النضج  ، Blossom-end rot (BER)تعفن الطرف الزهري 

للمساعدة على فهم العالقة بين الكالسيوم . لذلك باحثي تغذية النبات هم بمواجهة تحدي جديد  fruit cracking (FC)تشقق الثمار
 فيزيولوجية في الثمار.الضطرابات االوالبوتاسيوم والمغنيزيوم وحدوث 

تعتبر زراعة البندورة من الزراعات الشائعة والمهمة في البيوت المحمية في الساحل السوري، غالبًا ما تتم مالحظة عدد من األمراض  
مثل النضج المتبقع وتشقق الثمار وتشوهها )وجه القطة( وتعفن الطرف الزهري وغيرها والتي بمعظمها  الفيزيولوجية على ثمار البندورة 

وذلك نتيجة التضاد بين هذه العناصر الغذائية، ولذلك تأمينها   (Ca, K, Mg)تعود إلى الخلل في مستويات التغذية من العناصر الغذائية  
جيدة. لذلك فإن اإلدارة الجيدة للعناصر الغذائية التي ستقدم تراكيز كافية من هذه العناصر    على النحو األمثل سيعطي إنتاج عالي ونوعية 

الغذائية للنبات بدون إحداث نقص أو سمية يبدو بأنه المفتاح لتقليل حدوث هذه األمراض وإنتاج محصول عالي القيمة التسويقية شكاًل  
ين نسب الكالسيوم:المغنيزيوم والبوتاسيوم في حدوث األمراض الفيزيولوجية، وبالتالي  هدف الدراسة إلى دراسة العالقة بتونوعيتة. ولذلك 

 دراسة تأثير نسب العناصر في الصفات النوعية لثمار البندورة وفي خصائصها التسويقية.و في اإلنتاجية التسويقية لثمار البندورة. 
 مواد البحث وطرائقه:

 مواد البحث: 
 ، وهو من الهجن غير محدودة النمو المالئمة للزراعة المحمية Shannonاستخدم في البحث هجين البندورة  شانون الصنف المزروع: 

يحتاج  .وحجمها متوسط ،شكل الثمار ثابتة مفلطحةو  ،سم( عرضاً  90- 60ويمتد بحدود )  ،م(1.2-1.8ارتفاع النبات يصل لحدود )
 وتم اعتماد هذا الهجين في الدراسة بسبب انتشار زراعته في الساحل السوري.  ،يوم لنضج الثمار 80-69النبات 

تم تحضير محاليل غذائية تحوي على العناصر الغذائية الكبرى والصغرى التي يحتاجها المحاليل الغذائية المستخدمة في التجربة: 
؛ 3Ca(NO ، 1mM(2لة الطازجة على التراكيز التالية: وذلك ابتداًء من محاليل أم حيث احتوت المحاليل الغذائية الكام ،النبات

4PO2H4NH ، 1mM  4؛MgSO ،1mM  3(2؛Mg(NO  ، 1mM 4؛SO2K،0.5mM  ؛EDTA-Fe،0.1mM  ؛ أما بالنسبة
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. المحاليل الغذائية تم Long Ashton (Hewitt, 1966)فقد تم تزويدها وفقا لتركيب محلول  B, Mo, Cu, Zn, Mnللعناصر النادرة 
للحصول على النسب المطلوبة من  4SO2Kو 4MgSOو، 4CaSOتحضيرها باستخدام ماء منزوع الشوارد. تم استخدام المركبات 

Ca:Mg:K .في المحلول الغذائي 
مم(، تم غسله جيدًا بالماء  2تم زراعة النباتات في أصص معبأة برمل تم جمعه من منطقة وادي قنديل غير كلسي )> وسط الزراعة: 

 مشابهة لماء الغسل.  ECللتخلص من الشوائب الطينية والملوحة وأصبح ماء الغسيل ذو قيمة 
وتمت  ، أغير مدف   ،ت بالستيكي تم إعداده مسبقاً حيث زرعت الشتول في بي ،نفذ البحث في مشتل جامعة تشرينوقع تنفيذ البحث: م

 التهوية عن طريق األبواب والفتحات الجانبية.
جنبًا إلى جنب   Ca:Mg  (0.5:10, 2.5:7.5, 5:5 ,6:4 mmol/l)تضمنت التجربة أربعة نسب من الـ  تصميم التجربة والمعامالت:   

معاملة لكل منها ثالثة مكررات، يوضحها الجدول   12تالي كان لدينا ، وبال(mmol/l 4.5 , 3 , 0.5)مع ثالثة نسب من البوتاسيوم 
 اآلتي: 

 المعاملة

Ca:Mg:K 
Ca Mg K 

0.5:6:4 4 6 0.5 

3:6:4 4 6 3 

4.5:6:4 4 6 4.5 

0.5:5:5 5 5 0.5 

3:5:5 5 5 3 

4.5:5:5 5 5 4.5 

0.5:2.5:7.5 7.5 2.5 0.5 

3:2.5:7.5 7.5 2.5 3 

4.5:2.5:7.5 7.5 2.5 4.5 

0.5:0.5:10 10 0.5 0.5 

3:0.5:10 10 0.5 3 

4.5:0.5:10 10 0.5 4.5 

م بين الصفوف، الموافقة  1م بين النباتات في صفوف مزدوجة مع  0.4وزعت أصص التجربة عشوائيًا على مربع التجربة وذلك بمسافة 
 . HCl  1(Nباستخدام محلول ) 6-5.8لكافة المحاليل الغذائية للمعامالت الى   pHنبات/هكتار. تم ضبط درجة الـ  25000لما يقارب 

متجانسة من حيث  Shannon( للصنف (.Lycopersicon esculantum Lتم نقل شتول البندورة  التجربة:زراعة الشتول والعناية ب
، وأسفل كل أصيص وعاء يتسع لترين من المحلول الغذائي. ربط الجذع 2015/ 4/3ليتر بتاريخ    5الحجم إلى أصص معبأة بالرمل سعة  

العنقود الزهري الخامس حيث تمت عملية تطويش القمة النامية. أعطيت األصص كمية الرئيسي للنبات بسلك وحيد وسمح له بالنمو حتى  
فائضة من المحلول الغذائي ويتجمع المحلول الغذائي الفائض عن حمولة األصيص في الوعاء أسفل األصيص المخصص لهذه الغاية.  

مرات مع تقدم النباتات في العمر وزيادة  3ة نمو النبات وتمت إعادة تدوير المحاليل الغذائية من خالل األصيص مرتين يوميًا في بداي
حجمها. كما تم تعويض الماء الفاقد بسبب التبخر يوميًا بماء مقطر للحفاظ على تراكيز ثابتة من العناصر الغذائية، وتمت عملية تبديل 

ل غذائي يحوي نصف تركيز العناصر الغذائية وذلك  المحلول الغذائي بمحلول طازج كليًا كل أسبوع. في بداية التجربة تمت السقاية لمحلو 
 لمدة أسبوع لتالفي الصدمة األسموزية للجذور. 
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إلى القيمة األساسية  pHفي المحلول الغذائي المتجمع في األوعية أسفل األصص كل يومين وتم إعادة الـ  ECو الـ  pHتم قياس الـ 
 EC، تم إجراء غسيل لألصص بالماء منزوع الشوارد ) EC    =4  ds/mالـ    ، وفي حال تجاوز قيمHCl  (1 N)بالمعايرة بحمض    6- 5.8

ميكروموز(، ومن ثم العودة للسقاية بالمحاليل الغذائية. تمت هذه العملية مرة أسبوعيًا بعد شهر من بداية التجربة وحتى نهاية  190= 
ن وأيار األمر الذي زاد من عمليتي النتح والتبخر. تجدر  التجربة حيث أصبحت النباتات كبيرة وارتفعت درجات الحرارة خالل شهري نيسا

 ميليموس بحسب المعاملة. 2.8و  1.9للمحاليل الغذائية األولية الطازجة قد تراوحت بين  ECاإلشارة إلى أن قيم الـ 
 يوم. 15ة( بشكل دوري كل تم رش المبيدات الفطرية ومبيدات حشرية )للدودة القارض ،للوقاية من اإلصابات المرضية باللفحة المبكرة

تعفن   ،أيام. خالل التجربة تم تفقد النباتات بانتظام للكشف عن األمراض الفيزيولوجية )وجه القطة  5كما تم إعطاء مثبت عقد لألزهار كل  
ث تم جمع تشقق الثمار(. المرحلة األولى من حصاد للثمار الطازجة بعد وصولها للنضج المناسب )حي ،تبقع النضج ،الطرف الزهري 

يوم من نقل الشتول لألصص(، وتم حساب الكمية الكلية من اإلنتاج واإلنتاج القابل للتسويق. المحصول المسوق هو  92الثمار بعد 
وخالية من التشوهات غير المرغوبة من قبل المستهلك   (Class 1-3; >67 + 67-54, and 54-47 mm)مجموع التدريجات الثالث  

 . (Jones, 1999)األعراض الفيزيولوجية والناتجة بمعظمها عن 
الختبارات النوعية من العنقودين الثالث والرابع وذلك بمعدل ثالث ثمار لكل مكرر لأخذت ثمار البندورة  الصفات النوعية لثمار البندورة:

 االختبارات اآلتي:ثمار من كل معاملة. تضمنت هذه  9وبذلك تكون عدد الثمار التي خضعت لالختبارات 
نسبة المادة الجافة وذلك بأخذ ثمرة بندورة واحدة مشطورة عرضيًا إلى نصفين في جفنة بورسلين، سجل الوزن الطازج، ومن ثم  -

ساعة أو حتى ثبات الوزن الجاف، وتم حساب النسبة المئوية للمادة   48لمدة  ◦ م 70التجفيف في الفرن على درجة حرارة 
 مادة الجافة لثمار البندورة بعد طحنها والهضم لتقدير العناصر الغذائية كما سيتم تبيانه الحقًا.الجافة. استخدمت ال

 قدرت المادة الصلبة الذائبة في عصير ثمار البندورة الطازجة بطريقة الريفركتوميتر. -
 . pHعصير ثمار البندورة باستخدام جهاز قياس الـ  pHقياس  -
 . (Palikiva, 1988)ة اللونية بداي كلورفينول أندوفينول عن طريق المعاير   Cتقدير فيتامين -
بطريقة حمض السالسيليك اللونية   Whatman No. 40في عصير الثمار بعد الترشيح عبر ورقة ترشيح  N-3NOتقدير الـ  -

   . nm (Lastra, 2003) 410عند طول موجة  Spectrophotometerوالقياس بجهاز الطيف الضوئي 
 اإلحصائي:التحليل 

والتأثير المتبادل    (K)و  (Ca:Mgعلى أساس أن مصدر التباين هو مستويات )  (ANOVA)التجربة لتحليل التباين العام    بياناتخضعت  
%  وذلك  5عند مستوى ثقة  (LSD)حساب فصل المتوسطات وتحديد قيمة أقل فرق معنوي  . كما وتم أيضاً (Ca:Mg x K)بينها 

 . SASباستخدام البرنامج االحصائي 
 النتائج والمناقشة:

 والبوتاسيوم في كمية ونسبة المحصول المسوق: Ca:Mgتأثير نسب الـ -1
من إن إنتاجية النبات من ثمار البندورة متعلق بمعياري اإلنتاجية عدد الثمار على النبات وبمتوسط وزن الثمرة. لقد تبعت إنتاجية النبات 

ميليمول   0.5( وتركيز  6:4)  Mg:Caكغ/نبات في معاملة الـ    2.92الثمار بشكل أساسي عدد الثمار على النبات حيث كانت أقل إنتاجية  
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K  في المحلول الغذائي، ومن ثم تزداد اإلنتاجية قلياًل مع زيادة نسبة الكالسيوم في المحلول، وزيادة واضحة مع زيادة تركيز البوتاسيوم
  Mg:Ca  2.5:7.5كغ/نبات في معاملة الـ    4.72حيث بلغت اإلنتاجية    2.5:7.5حتى    Mg:Caفي المحلول عند كل نسبة من نسب الـ  

قد    0.5:10إلى  Mg:Ca(. إن زيادة نسبة الـ 1جدول ال% )162ن البوتاسيوم في المحلول، وهي زيادة بمقدار ميليمول م 3وتركيز 
 Hao and%. لقد بينت نتائج 44ميليمول من البوتاسيوم وهو انخفاض بمعدل  3كغ/نبات عند تركيز  2.65خفض اإلنتاج إلى 

Papadopoulos, (2004)  غذائية تحوي تركيزين من الـ  في تجربة باستخدام المحاليل الCa  15    مغ/ل ومستويات من المغنيزيوم   300و
مغ/ل من المغنيزيوم قد زادت اإلنتاج من ثمار البندورة بشكل  80مغ/ل من الكالسيوم مع  300مغ/ل، أن تركيزي  80و  50، 20

مغ  Ca  :60مغ  300( وهي تعادل Mg:Caميليمول/ل ) 2.5:7.5األمثل تحت ظروف تجربتنا هي  Mg:Caمعنوي. إن نسبة الـ 
Mg كما أن تزويد نبات البندورة بالبوتاسيوم قد زاد من اإلنتاجية .(Xiao-Yan et al., 2005) في حين ال يؤكد ،Yurtseven et 

al., (2005)  .أن الزيادة التي تمت في دراستهم على إنتاج البندورة تعود لدور البوتاسيوم 
المطبقة في هذه   Ca :Mgإن كمية ونسبة الثمار المسوقة تزداد مع زيادة تركيز البوتاسيوم في المحلول بصرف النظر عن نسبة الـ 

( أعلى كمية 2.5:7.5)  Ca:Mgالدراسة. كما وتزداد كمية الثمار المسوقة مع زيادة تركيز الكالسيوم في المحلول، حيث حققت النسبة 
ميليمول  4.5و  3، 0.5كغ ثمار/نبات عند التراكيز  3.99، و 4.23،  0.91قة فقد كانت الكميات المسوقة ونسبة من الثمار المسو 

% من اإلنتاج الكلي للنبات الواحد.     94.5و    89.6و    32.6(، وهي تعادل  1من البوتاسيوم في المحلول الغذائي، على التوالي )جدول  
بحيث بلغت الكمية المسوقة    Ca:Mgمن الـ    5:5بندورة التي يمكن تسويقها هي معاملة النسبة  تلت هذه المعاملة بجودتها في إنتاج ثمار ال

 كغ. هذه القيم أعلى بكثير من باقي الكميات المسوقة في باقي المعامالت. 4.04ميليمول ما مقداره  4.5عند تركيز 
كلي والمسوق من ثمار البندورة. القيم هي من خمسة عناقيد ثمرية على تأثير نسبة الكالسيوم/المغنيزيوم والبوتاسيوم في اإلنتاج ال .1جدول ال

 النبات الواحد. 

  Mg:Caنسبة 

 )ميليمول( 
 اإلنتاج الكلي )كغ/نبات(  )ميليمول(  Kتركيز  

 اإلنتاج المسوق 

 نسبة الثمار المسوقة ) % (  الكمية )كغ/نبات( 

6:4 

0.5 2.92b 0.55c 18.7c 

3 3.62a 2.54b 70.5b 

4.5 3.74a 3.43a 91.9a 

LSD 0.05 0.48 0.69 12.8 

5:5 

0.5 3.15b 0.28c 8.0c 

3 3.52ab 2.75b 78.1b 

4.5 4.21a 4.04a 95.9a 

LSD 0.05 0.81 0.50 10.6 

2.5:7.5 

0.5 2.82b 0.91b 32.6b 

3 4.72a 4.23a 89.6a 

4.5 4.22a 3.99a 94.5a 

LSD 0.05 0.71 0.67 14.9 

0.5:10 

0.5 2.94a 0.86b 28.6b 

3 2.65a 2.37a 89.7a 

4.5 2.87a 2.68a 93.1a 

LSD 0.05 0.58 0.62 15.7 
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ة العامل األهم المحدد لكمية الثمار المسوقة كانت ظهور أعراض األمراض الفيزيولوجية الناتجة عن عدم التوازن في تزويد العناصر الغذائي
ة )قطرها أقل من والمغنيزيوم والبوتاسيوم )معطيات قيد النشر في مقال آخر(، أكثر منها كمية ونسبة الثمار من التدريجة الرابعالكالسيوم 

 Carvajal)ملم(. هذا ما يشير بوضوح إلى أهمية التوازن الغذائي للعناصر المدروسة في بيئة النمو خاصة بالنسبة لعنصر الكالسيوم    47
et al., 1999) ميللمول/ل. 10الى  5وجدوا أن نسبة الثمار المسوقة تقل مع زيادة تركيز الكالسيوم في المحلول الغذائي من  ، الذين 

فقد كان ذو دور إيجابي   ،حيث سجلت فروقات عالية المعنوية بين المعامالتكما تبين النتائج أهمية عنصر البوتاسيوم في تقليل اإلصابة  
 Hongmeiوأشارت نتائج    وذلك لدوره في تقليل أعراض تبقع النضج الذي ظهر نتيجة نقص هذا العنصر،  ،ر المسوقةزيادة نسبة الثما  في

et la., (2001)  أن ظاهرة النضج المتبقع في ثمار البندورة كانت مرتبطة بالتسميد بعنصر البوتاسيوم. إن إضافة البوتاسيوم بالتركيز
 ,Wen-Li and Chun-jie)قد قلل من حدوث النضج المتبقع  البندورة المزروعة بدون تربة  األمثل في المحلول الغذائي لنباتات

2007 .) 
2- pH :والحموضة المعايرة لعصير ثمار البندورة 

عصير الثمار من الصفات النوعية المحددة لجودة الثمار وهي على ما يبدو متأثرة بالتغذية المعدنية في وسط النمو. لقد بين  pHيعتبر 
 P)، وكذلك لتركيز البوتاسيوم Ca:Mg (P ≤ 0.0001)أن هناك فروق معنوية عالية تتبع نسبة الـ  ANOVAتحليل التباين العام 

 P)وهو ما نعبر عنه بالتأثير المتبادل  Ca:Mg. كما كان لتركيز البوتاسيوم تأثير معنوي واضح يتباين بحسب نسب الـ (0.0001≥
  4.5و 3و، 0.5عند تراكيز البوتاسيوم الثالثة ) Ca:Mgعصير الثمار بتأثير نسب الـ  pH( تغيرات 1. يوضح الشكل ) ((0.001≥
 ميليمول(.

في المخلول الغذائي وذلك عند كل تركيز من تراكيز البوتاسيوم   Ca:Mgعصير الثمار مع زيادة نسبة الـ    pHتبين النتائج انخفاض درجة  
إلى   Ca:Mgعصير الثمار معنويًا بوصول نسبة الـ  pHميليمول المستخدمة في هذه الدراسة. يصبح االنخفاض في  4.5و  3، 0.5

 Ca :Mg  (عصير الثمار قد سجلت في معاملة    pH. إن أقل قيم لـ  Ca:Mg  6:4  مقارنة بالمعاملة حيث نسبة الـ   0.5:10و     2.5:7.5
 ميليمول، على التوالي.  4.5و 3و، 0.5عند تراكيز البوتاسيوم   4.30و 4.44، 4.58( بحيث كانت 0.5:10= 

عصير الثمار من الصفات التي تعطي الثمار صفة الحموضة المحببة للمستهلك والتي من خاللها يحدد كثير من   pHإن انخفاض 
، وقد الحظ أن ارتفاع 4.5و  4لعصير الثمار قد تراوح بين  pHأن مجال الـ  Jones, (1999)المستهلكين نوعية الثمار. لقد أوضح 

pH   (. كما ويشير بعض الباحثين اللذين درسوا  1شكل  اليوم في الوسط، وهذا ما تؤكده نتائجنا )العصير قد نتج عن ارتفاع تراكيز المغنيز
 Yurtsevenفي المحلول الغذائي، فيما لم يالحظ  Ca:Kثمار البندورة قد انخفض مع زيادة نسبة الـ  pHأن  Ca:Kتأثير نسبة الـ 

. تراكيز مرتفعة من المغنيزيوم مترافقة مع تراكيز منخفضة من البوتاسيوم عصير ثمار البندورة  pHتأثير للبوتاسيوم على    (2005)وزمالءه  
وهي قيمة فوق الحد المقبول وغير محببة لدى المستهلكين  4.5عصارة الثمار فرق الـ  pHفي المحلول الغذلئي قد أدى إلى ارتفاع قيمة 

 .  (Yurtseven et al., 2005)وجودة الثمار 
. لقد ازدادت pHعصير الثمار ولذلك من الطبيعي أن تأخذ منحننًا معاكس لتغيرات قيم الـ  pHعايرة بدرجة تتعلق الحموضة القابلة للم

في المحلول وذلك بصرف النظر عن تركيز البوتاسيوم في المحلول   Ca:Mgقيم النسبة المئوية للحموضة المعايرة مع زيادة نسبة الـ 
الحموضة القابلة للمعايرة غير ذلك المتعلق بتركيز شوارد الهيدروجين في أي محلول   (. هنالك عامل آخر يؤثر في2شكل الالغذائي )
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وهو القدرة التنظيمية للمحلول والتي تنتج من تراكيز الشوارد المعدنية والمواد الذائبة العضوية من أمثال األحماض العضوية في عصير 
 .  (Mengel and Kirkby, 2001)ثمار البندورة 

%، وتزداد مع زيادة تركيز الكالسيوم في المحلول إلى  0.26( أقل نسبة حموضة معايرة وبلغت 6:4)  Ca:Mgعاملة لقد سجلت الم
ميليمول في المحلول الغذائي. وبزيادة تركيز البوتاسيوم في المحلول   0.5( وذلك عند تركيز 0.5:10) Ca:Mg% في المعاملة 0.38

المستخدمة، لكنها تعود لالنخفاض   Ca:Mgميليمول فإن نسبة الحموضة الحموضة المعايرة تزداد بشكل ملحوظ عند جميع نسب الـ    3إلى  
ميليمول، ولكن تبقى قيمها أعلى معنويًا من تلك بالمقارنة مع المعامالت ذات تركيز   4.5  قلياًل بوصول تركيز البوتاسيوم في المحلول إلى 

 (. 2شكل ال في المحلول )  Kميليمول  0.5
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 عصير ثمار البندورة عند مستويات متدرجة من البوتاسيوم.  pHفي  Ca:Mgتأثير نسب الـ  .1شكل ال
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 في نسبة الحموضة المعايرة لعصير ثمار البندورة عند مستويات متدرجة من البوتاسيوم.  Ca:Mgتأثير نسب الـ  .2شكل ال

أنه بزيادة تراكيز البوتاسيوم في المحلول الغذائي فإن تراكيز األحماض العضوية قد زادن   Davies and Winsor, (1967)لقد وجد 
هذه النتيجة عن دور البوتاسيوم اإليجابي في زيادة نسبة الحموضة المعايرة في ثمار البندورة.   Adams et al., (1978)في الثمار، وأكد  

اض العضوية تلعب دور المرافق األنيوني لشوارد البوتاسيوم في النبات خاصة  هذا ليس باألمر المستغرب على اعتبار أن جذور األحم
 ,Mengel and Kirkby)بعد إرجاع شوارد النترات في األوراق من أجل تحقيق التوازن الكهروكيميائي لعصارة النبات أينما وجدت 

2001) . 
 :المواد الصلبة الذائبة في ثمار البندورة-3

(، ففي حين تتناقص 3شكل التبعًا لتركيز البوتاسيوم في المحلول الغذائي ) Ca:Mgلبة الذائبة مع نسبة الـ يختلف تجاوب المواد الص
ميليمول(    0.5فيه تركيز المواد الصلبة الذائبة في ثمار البندورة مع زيادة تركيز الكالسيوم:المعنيزيوم عند تركيز منخفض من البوتاسيوم )

بة الذائبة أن تركيز المواد الصل  يالحظ(،  0.5:10مغ/غ في معاملة النسبة    39.4إلى    Ca:Mg    =6:4في معاملة    46.6)تتناقص من  
مغ/غ في المعاملة    65.2إلى    Ca:Mg  6:4في معاملة    43.3ميليمول من البوتاسيوم ) تزداد من    4.5تزداد بصورة معاكسة عند تركيز  

Ca:Mg (0.5:10 .) 
=   Ca:Mgمغ/غ في معاملة  35.4والمقارنة التالية هي إليضاح دور البوتاسيوم في زيادة تركيز المواد الصلبة الذائبة، فقد كانت 

ميليمول في المحلول الغذائي. هذه زيادة  4.5مغ/غ لذات المعاملة بوجود تركيز  65.2ميليمول وتصبح  0.5عند تركيز  0.5:10
% في تركيز المواد الصلبة الذائبة. هذا التأثير اإليجابي للبوتاسيوم في زيادة تركيز المواد الصلبة الذائبة مع دراسات سابقة 84تعادل 

(Munson, 1985) كما تتوافق نتائجنا حول تأثير الكالسيوم في تركيز المواد الصلبة الذائبة لثمار البندورة مع .Hao and 
Papadopoulos, (2003)    مغ/ل في المحلول الغذائي قد قللت من    300اللذان وجدا أن التراكيز العالية من الكالسيوم لـTSS   ًمقارنة 
ميليمول/ل(، ولكن يخالف هذا   0.5(. هذا صحيح في حال كون تراكيز البوتاسيوم منخفضة )مغ/ل 150بتراكيز منخفضة للكالسيوم ) 

مغ  175.5ميليمول/ل(، وهو يعادل  4.5( عندما يكون تركيز البوتاسيوم في وسط النمو مرتفعًا )3شكل ال) البحث االستنتاج نتائج
K/ .ل 
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إلى   Hao and Papadopoulis, (2003)في ثمار البندورة. لقد أشار  TSS فيأما بالنسبة لدور المغنيزيوم فيبدو أن تأثيره ثانويًا 
  أن للمغنيزيوم دور في زيادة المواد الصلبة الذائبة في مراحل إنتاج الثمار المبكرة، وتقللها في الشهر األخير من الحصاد. هذا ما كان 

 ر من العنقودين الرابع والخامس. موعة التحاليل قد تمت على ثماجخاصة وأن م هذه التجربةعليه الحال في 
 :في ثمار البندورة Cتركيز فيتامين -4

 P)، وكذلك تبعًا للتأثير المتداخل مع تركيز البوتاسيوم Ca:Mg (P ≤0.005)في ثمار البندورة تبعًا لنسبة الـ  Cتباين تركيز فيتامين 
 Ca:Mgيتناقص ببطء مع زيادة نسبة الـ  Cميليمول من البوتاسيوم أن تركيز فيتامين  0.5. لقد بينت النتائج وعند تركيز (0.0062≥

غ عند النسبة األعلى من  100مغ/ 36( وتنخفض إلى 6:4غ مادة طازجة من الثمار في المعاملة )100مغ/ 40في المحلول، فهي 
يكون أكثر وضوحًا  C(. التناقص في تركيز فيتامين 4شكل الض ظاهري غير معنوي )وهو انخفا )Ca:Mg  =0.5:10الكالسيوم )

(  Ca:Mg  =6:4غ في المعاملة )100مغ/  44في المحلول مع زيادة نسبة الكالسيوم بحيث كانت  Kميليمول من  3عند تركيز 
بدون تغير يذكر بوصول تركيز الـ   C(، ومن ثم تبقى قيم فيتامين Ca:Mg  =5:5غ في المعاملة )100مغ/ 30.5وتنخفض إلى 

Ca:Mg   0.5:10إلى . 
بحيث تزداد   Kميليمول من  4.5في المحلول بوجود تركيز  Ca:Mgبحسب نسبة الـ  Cينعكس المنحنى العام لتغيرات تراكيز فيتامين 

Ca:Mg   (2.5:7.5  ،)غ لدى المعاملة  100مغ/  39( وتصل إلى زيادة معنوية  Ca:Mg    =6:4غ في المعاملة )100مغ/  33تراكيزه من  
( في وسط النمو. تبدو هذه الزيادة في تراكيز 0.5:10)   Ca:Mgغ بوجود تراكيز من الـ  100مغ/  45وتستمر الزيادة المعنوية إلى القيمة  

لتي تشير إلى أن إضافة البوتاسيوم بالتراكيز األمثل تزيد من محتوى في ثمار البندورة منسجمة مع التقارير العلمية السابقة ا Cفيتامين 
 . C (Wen-Li and Chun-Jie, 2007)الثمار من فيتامين 
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 في نسبة المواد الصلبة الصلبة  في ثمار البندورة عند مستويات متدرجة من البوتاسيوم.  Ca:Mgتأثير نسب الـ  .3شكل ال
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 في ثمار البندورة عند مستويات متدرجة من البوتاسيوم.  Cفي تركيز فيتامين  Ca:Mgتأثير نسب الـ  .4شكل ال

غ بغض النظر عن المعامالت المدروسة.   100مغ/ 45- 30كانت التراكيز تحت ظروف التجربة قد تجاوزت هذه الحدود وتراوحت بين 
في   Cثنين: األول أنه تم استخدام مثبت عقد إلخصاب األزهار وهو أمر يؤدي إلى زيادة تراكيز فيتامين اربما يعود ذلك إلى عاملين 

 الثمار؛ والثاني أن التحاليل قد أجريت على ثمار في مرحلة النضج األولي. 
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 في تركيز النترات الحرة في ثمار البندورة عند مستويات متدرجة من البوتاسيوم.  Ca:Mgتأثير نسب الـ  .5شكل ال

 :تركيز النترات في ثمار البندورة-5
،  (Marschner, 1995)أحد أكثر االنتقادات الشائعة للزراعة المائية هي تراكم النترات في ثمار البندورة أو الخيار في الزراعات المحمية  

 Luxury)على اعتبار أن اإلمداد بالعناصر الغذائية يكون مستمرًا وغير محدود وبالكميات والتراكيز التي تسمح باالستهالك الجشع 
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Consumption)  للنبات هذه المغذيات(Mengel and Kirkby, 2001) حيث أن تراكيز النترات  البحث. هذا ما لم يتبين في نتائج
في المحلول الغذائي   Kميليمول    3( وتركيز  0.5:10)  Ca:Mgمغ/كغ مادة طازجة وذلك في معاملة الـ    375لم تتجاوز أعلى قيمة لها  

 مغ/كغ. 400المسموح فيه في ثمار البندورة وهي (، وهي بذلك أقل من الحد الحرج 5)شكل 
(. ال تغيرات معنوية في تركيز 5شكل الفي المحلول بل أيضًا بتركيز البوتاسيوم ) Ca:Mgلقد تعلق تركيز النترات ليس فقط بنسبة الـ 

ميليمول، ولكن بزيادة تركيز البوتاسيوم إلى   0.5عندما يكون تراكيز البوتاسيوم في المحلول الغذائي  Ca:Mgالنترات بحسب نسبة الـ 
ميليمول/ل فإن هنالك زيادة معنوية في تركيز النترات بزيادة تركيز الكالسيوم في المحلول الغذائي. لقد بلغت تراكيز النترات  4.5و  3

مغ/كغ   365-   355ميليمول من البوتاسيوم وتكون بحدود    3ركيز  ت( عند  0.5:10و    2.5:7.5)  Ca :Mgمغ/كغ في معاملة الـ    375
 (. 5شكل  الفي المحلول الغذائي ) Kميليمول من  4.5لذات المعاملتين عند تركيز 

ذا ما ال أن إضافة البوتاسيوم بالتركيز األمثل قد خفض من تركيز النترات في ثمار البندورة، وه and Chun-Jie, (2007)لقد أشار
، كما ال ينسجم مع السلوك الفيزيولوجي المتصاص كل من النترات والبوتاسيوم على اعتبار أن البوتاسيوم يحفز البحثينسجم مع نتائج 

. (Mengel and Kirkby, 2001)امتصاص النترات كمرافق أنيوني في حركة البوتاسيوم من الجذور إلى األوراق في األوعية الغربالية  
اإلشارة إلى أن اختبار النترات قد تم على ثمار في مراحل النضج األولى لتجنب سرقتها وهذا ما قد سبب في ارتفاع قيم النترات   كما تجدر

 ضمن ثمار البندورة. 
ضوء  ولكن يبقى السؤال المهم ما هي نسبة اآلزوت النتراتي الحر إلى اآلزوت الكلي في ثمار البندورةـ، وهذا ما يمكن اإلشارة له في 

 معرفتنا بنسبة المادة الجافة في الثمار وتركيز اآلزوت الكلي في الثمار )معطيات في مقالة أخرى قيد النشر(. 
بالمتوسط هو   N-3NO% وأن تركيز الـ  4.25فإذا اعتبرنا أن متوسط المادة الجافة في الثمار لجميع المعامالت على تباينها هي بحدود  

مغ/غ مادة جافة، فإنه يمكن حساب أن النترات في ثمار   29سط تركيز اآلزوت الكلي في الثمار هو  مغ/كغ مادة طازجة، وأن متو   338
% من اآلزوت الكلي في الثمار. هذا ما يعني أن حوالي ربع كمية اآلزوت المتحركة باتجاه الثمار قد تراكمت 26.7البندورة تشكل 

 بصورتها النتراتية. 
أن هذه النسبة عالية. ربما يسمح النضج الكامل للثمار  من المعتقدتتناول هذا الموضوع إال أنه الحصول على دراسة مرجعية  يتملم 

خاصة    نأمله إرجاع النترات في النسج تبقى مستمرة بعد القطاف. هذا ما    عملية بانخفاض تركيز النترات في ثمار البندورة، على اعتبار أن  
النضج من قبل المنتجين آخذين في االعتبار المدة الزمنية الالزمة لوصول المنتج للمستهلك وأن قطاف ثمار البندورة يتم في بداية مرحلة  

 وأن تكون الثمار بحالة فيزيائية جيدة مرغوبة من قبل المستهلكين.
 االستنتاجات:

 3( وتركيز 2.5:7.5) Ca:Mgعناقيد ثمرية( في معاملة الـ   5كغ/نبات )محصول  4.72بلغت أعلى كمية إنتاج من الثمار  .1
الكتف األصفر(، والحجم الصغير )>    –. أثرت أعراض الخلل الفيزيولوجية على الثمار )بشكل أساسي تبقع النضج Kميليمول من 

ميليمول  0.5( عند تركيز 5:5)  Ca:Mg% من اإلنتاج الكلي في المعاملة 8ق وبلغ ملم( في كمية المحصول القابل للتسوي 47
 في المحلول الغذائي.   Kميليمول من  4.5% في ذات المعاملة بوجود 95، بينما هو Kمن 
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نخفاض في المحلول الغذائي عند كل تراكيز البوتاسيوم، ويصبح اال Ca:Mgعصير الثمار مع زيادة نسبة الـ  pHانخفضت قيم  .2
، والعكس صحيح بالنسبة لقيم الحموضة الكلية المعايرة. الحموضة   0.5:10و   2.5:7.5إلى  Ca:Mgمعنويًا بوصول نسبة الـ 

 في الثمار من الصفات المرغوبة للمستهلك.
كيز البوتاسيوم في مع زيادة تركيز الكالسيوم في المحلول الغذائي شريطة أن يكون تر  (TSS)يزداد تركيز المواد الصلبة الذائبة  .3

 Ca:Mg  (0.5:10  .)مغ/غ في المعاملة  65.2ميليمول(، بحيث بلغت قيمتها  4.5المحلول الغذائي مناسبًا )
وهي أعلى من القيم الطبيعية بين  45و  30ذات المنحى لتركيز المواد الصلبة الذائبة وتراوحت القيم بين  Cتأخذ تراكيز فيتامين  .4

 غ.   100مغ/ 25و   15
ت تراكيز النترات الحرة في عصير ثمار البندورة، رغم زيادة قيمها مع زيادة تركيز الكالسيوم والبوتاسيوم في المحلول الغذائي،  تراوح .5

 مغ/كغ(. 400مغ/كغ ثمار طازجة في جميع المعامالت وهي بذلك ضمن الحدود الطبيعية )ما دون  392و   362بين 
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Abstract 

A hydroponic experiment was conducted in a greenhouse during the spring-

summer seasons of 2015 to investigate the effect of various ratios of Ca:Mg (4:6, 

5:5, 7.5:2.5 and 10:0.5 mM/L-1) and potassium (0.5, 3, and 4.5 mM/L-1) on total 

fruit production, marketable fruits and quality of tomato fruits (cv. Shannon).  

The experiment consisted of 12 treatments with three replicates. Pots were 

completely randomized on the experimental plot. The results showed that the 

highest fruit production reached 4.72 kg/plant (fruit yield of 5 punches) in the 

treatment Ca:Mg (7.5:2.5) and 3 mM/L-1 K. Physiological disorder symptoms on 

fruits along with small size (< 47 mm) decreased the percentage of marketable 

fruit production to 8% of total in treatment Ca:Mg (5:5) and 0.5 mM/L-1, whereas 

marketable fruit production were 95% in the same Ca:Mg ratio but 4.5 mM/L-1 

K. pH dropped in fruits with increasing Ca:Mg ratios at all K concentrations in 

the nutrient solution. The decrease pH values became significant in Ca:Mg ratio 

(7.5:2.5) and 10:0.5. The reverse was true with total titratable acidity. TSS 

increased as Ca increased in the nutrient solution if K supply was adequate (4.5 

mM), and reached 65.2 mg/g in the treatment Ca:Mg ratio (10:0.5). Vitamin C 

concentrations took the same trend as TSS, and values were between 30-45, 

which were higher than normally reported (15-25 mg/100 g). Nitrate 

concentrations, while increasing with increasing Ca and K concentrations in the 

nutrient solutions, were within normal range (less than 400 mg/L-1) 

Key words: Tomato, Hydroponic culture, Fruit yield, Vitamin C; Total acidity, 

TSS, pH, NO3. 

 


