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 الممخص
خالل الموسم الخريفي  ،جامعة ديالى، كمية الزراعةب ل قسم البستنة وىندسة الحدائققالتجربة في ح نفذت

وفيتامين  ،دراسة تأثير الرش بعنصر الزنك وحامض السالسميك في تركيز الكموروفيل، ل2018/2019
C، ومحتوى الماء النسبي في أوراق نبات الطماطة  ،وحاصل النبات الواحد ،والمواد الصمبة الذائبة الكمية

بيدف فيم بعض التأثيرات الفسمجية إلضافة الزنك وحامض السالسميك وذلك  BATLLEصنف ، الكرزية
مل االع ؛ممينوبثالث مكررات وبعا CBD  ستخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاممةا نبات.العمى 
عمى شكل  مغ/لتر( 100و  50و 0بثالثة مستويات ) النباتاترشت  ، حيثعنصر الزنكىو األول 

رش حامض تم ، و عمى التوالي( Zn100و، Zn0 ،Zn50التي رمز ليا ) Zn-EDTA الزنك المخمبي
( 150و 100، 50، 0) تراكيزالبأربعة مستويات عمى المجموع الخضري ب)العامل الثاني(  السالسميك
رش النبات  أدى. عمى التوالي( SA 150و SA 0 ،SA 50 ،SA 100والتي رمز ليا ) مغ/لتر

 ،جميع الصفات قيد الدراسةفي زيادة معنوية  إلى( SA 150)حامض السالسميك بالمستويات العالية من 
 Cتركيز الكموروفيل في األوراق وفيتامين ازداد  مغ/لتر (150) إلى مغ/لتر( 0) فعند زيادة  التركيز من

والمواد الصمبة الذائبة الكمية في الثمار وحاصل النبات الواحد والمحتوى النسبي لمماء في األوراق بنسبة 
النتائج   أظيرت. عمى التوالي%  5.94، % 108.49، %53.86% ،  3.95% ،  41.93زيادة  

تركيز لمكموروفيل وتركيز فيتامين  أعمى إعطائيافي  معنوياً ( Zn100تفوق معاممة الرش بعنصر الزنك )
C  أثررى. ألخمقارنة ببقية التراكيز اوحاصل النبات الواحد والمواد الصمبة الذائبة الكمية في الثمار 

 (Zn100 + SA150فقد تفوقت المعاممة ) ،صفات المدروسةالعمى  التداخل بين عاممي التجربة معنوياً 
ما عدا صفة المحتوى النسبي لمماء في  ،بقية معامالت التجربة لجميع الصفات قيد الدراسةا عمى معنويً 
 %. 72.80بمغ  ( مسجمة متوسطاً Zn0 + SA50)فقد تفوقت المعاممة  ،األوراق

 . Cحامض السالسميك، الزنك المخمبي، فيتامين  (البندورة )الطماطة : الكممات المفتاحية
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 :المقدمة
ن الموطن األصمي لمطماطة أمريكا الجنوبية أويعتقد  Solanaceaeذنجانية االعائمة الب إلىنتمي ت  Cherry tomatoالكرزيةالطماطم 

في العالم من الخضر فيي ثاني أىم محصول  ،كبيرة اقتصاديةوليا أىمية  ،باو أور  إلىمن أمريكا الجنوبية  نتفمتا)بيرو والمكسيك( و 
عمى شكل منتجات  أوو مطبوخ أإذ تستخدم بشكل طازج  ،ىميتيا الغذائيةمحاصيل الخضر الميمة في العراق أل، وتعد من بعد البطاطا

 . (2015لعربية لمتنمية الزراعية، غذائية مصنعة )المنظمة ا
ية مفيد لمصحة الطماطم الكرز  استيالكن أ( ، كما Cو Bو A) إذ تحتوي عمى فيتامين ،تعد الطماطة الكرزية ميمة لمحتواىا الغذائي

من  والعديد ،والفركتوز ،وحامض الفولفك ،كاروتين -بيتاو  ،الاليكوبين :العامة لإلنسان بسبب محتوياتيا من المواد الكيميائية النباتية مثل
وتعدُّ مصدر ميم لممركبات المضادة ا كم .( ,2013Filgueiraوالبوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم ) الفوسفور :المغذيات الضرورية مثل

التي تعمل عمى الوقاية من السرطان وأمراض القمب  (Kalogeropoulos et al., 2012، مثل البوليفينول والكاروتينات )األكسدة
العادية  والطماطة الكرزية ىي صنف من أصناف الطماطة (Gong et al ., 2006واألوعية الدموية الناتجة عن اإلجياد التأكسدي )

 gm 0.9وبروتين  gm 94.5سعرة حرارية وماء  75.4حجم كرة الغولف، وىي تحتوي عمى طاقة  إلىيتراوح حجميا من اإلبيام 
 C 12.7 mgوفيتامين  A 833 mgوفيتامين  mg 237وبوتاسيوم  mg 10وكالسيوم  gm 3.9و كاربوىيدرات  gm 0.2ودىون 

 ،وتتمتع بقبول ممتاز المستيمك بسبب حالوتيا العالية ،طة الكرزية بإنتاجية وجودة عاليةتتميز الطما، و 100g  (Singh, 2107)في 
 .((Preczenhak et al., 2014العادية  الطماطة عن الذي يفضمو الكثيرونوطعميا المميز 

يستخرج بشكل طبيعي من أوراق وقمف شجرة  ، حيثالعضوية الفينولية ذو الطبيعة اليرمونية  األحماض أحدحامض السالسميك يعد 
 ألشجاروىو اسم الجنس  Salixك مشتق من الكممة الالتينية مييستعمل كمنظم نمو طبيعي، واسم السالسو  Salix treeالصفصاف 
يمتاز حامض و ( 2014)الخفاجي،  يكون عمى شكل بموراتو  C6H4(OH)COOH، الصيغة الكيميائية لو Salix sppالصفصاف 

 ومضاداً  ،ط الدم ونسبة السكرغويقمل من ارتفاع ض ،لأللمحيث تمنع تكون مادة الثرومبوكسين المسببة  ،السالسميك بخواص فريدة
زيادة تحمل  إلىك يمالسالسحمض يؤدي . (2009 ،آخرونويمنع حدوث النوبات القمبية والسكتة الدماغية )كاظم و  ،مراض السرطانيةلأل

كما  ،(khan et al., 2010) والجفاف الناتجة عن االرتفاع واالنخفاض الشديد في درجة الحرارة والمموحة العالية لإلجياداتالنبات 
يك تأثيرات ميمة عمى العمميات ملسالسا لحمض نأ( كما Metraux, 2001في مقاومة النبات لممسببات المرضية ) اً ميم اً دور  يؤدي

واإلسراع في  ،يوناتا السيطرة عمى انتقال وامتصاص األمني ،الميمة المتعمقة بتطور ونمو النبات في الظروف االعتيادية ةالفسيولوجي
 ,Hayat اتنزيماإلوزيادة نشاط بعض  ،الضوئيوتسريع عممية البناء  ،الخموية  األغشيةونفاذية  ،تكوين صبغات الكاروتين والكموروفيل

 .(and Al-Shammari, Al-mafriji  (2017 و( (2007
وىو  ،في النبات كبيراً  حيوياً و  وفسمجياً  مورفولوجياً  ن لو تاثيراً أذ إالنبات،  الغذائية الصغرى الميمة في تغذية الزنك من العناصر يعد

 Copper-Zinc superoxide (Cu/Zn-SOD)و Alcohol deyhdrogenaseمنيا  اتنزيماإلمكونًا تركيبيًا لعدد من 
dismutase وCarbonic anhydras (CAH) وRNA Polymerase Gokhan, 2003))،  ات  نزيمإل ياً إنزيممساعدًا  الزنك يعدو

aldolase وIsomerase وCarboxy-peptidase (Kim,2006) .نظمة الحيةاألعنصر الزنك  وظائف فسيولوجية دقيقة في ل، 
كما يعتبر  ،جيادات البيئيةليو لمقاومة اإلإكبير من ىذه البروتينات عدد حتاج ويساسي آلالف البروتينات في النبات، وىو المكون األ
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. يشترك الزنك في العديد (Broadly, 2006) األكسدةنسجة النبات من أويعمل عمى حماية  ،في تركيب غشاء البالزما اً ساسيأ اً عنصر 
الضرورية  كسيناتو لألوىو منشأ  Tryptophanميني ألإذ يسيم في تكوين الحامض ا ،من الوظائف الفسيولوجية داخل النبات

وعندما تعاني النباتات نقص ىذا  .الغموكوزلعممية الفسفرة وتكوين  اً وضروري اً ميم اً نو عنصر أ، كما في النبات الستطالة الخاليا
يض أمنيا دوره في  ،أخرىكما يشارك الزنك بشكل فعال في وظائف حيوية  ، (Akhtar, 2009)تتوقف عممية تكوين النشأ ،العنصر

 ،مساىمتو في تكوين حبوب المقاح المعقدة، فضاًل عن  Bومجموعة فيتامين  C، ويزيد من فيتامين DNAو RNAالنووية   األحماض
نقص الزنك في يسبب  (.Alloway, 2008التربة ) امتصاص عدة عناصر من مننو يرفع قابمية النبات أكما  ،وتكوين الكموروفيل

والتخمف  ،وتأخر النمو ،فقدان الشيية إلىويؤدي  ،وخاصة تغذية األطفال ،المحاصيل مشاكل خطيرة في تغذية اإلنسانحبوب 
ر الفسيولوجية ليذا دواىم األأ أحددوره في تصنيع البروتين ويعتبر  .واضطرابات في الجياز المناعي ،وبطء التئام الجروح ،العضمي

يؤثر ن نقصو داخل النبات إبروتين بشري لو القدرة عمى االرتباط مع الزنك، لذا ف 2800إذ حوالي ، نظمة البيولوجيةالعنصر في األ
 (.(Gibson, 2006البشر بصورة مباشرة في نقص الزنك الموجود لدى 

الطماطة نبات وحاصل في بعض صفات النمو  ،دراسة تأثير الرش الورقي لحامض السالسميك وعنصر الزنك وتداخميماليدف البحث ي
 . ليذ المركباتفضل تركيز اتحديد  من أجل الكرزية

 ه:وطرائقالبحث  مواد
م لدراسة تأثير الرش  2018/2019لمموسم الشتوي ، امعة ديالى، جكمية الزراعةب ،قول قسم البستنة وىندسة الحدائقنفذت التجربة في ح

وعنصر الزنك والتداخل بينيم في صفات النمو وحاصل الطماطة الكرزية في البيوت البالستيكية ومدى تأثير ىذه  السالسميكبحامض 
تم تنفيذ  .وىو من األصناف المحدودة النمو ،BATLLE (HUERTO Y JARDIN)العوامل في نمو حاصل الطماطة الكرزية صنف 

تراكيز  ةبأربع السالسميكاألول الرش بحامض  ؛( تحت تأثير عاممين(RCBDئية عشواالكاممة قطاعات التصميم  باستخدامتجربة عاممية 
رشت عمى النبات عمى شكل مسحوق  التي (SA0 ،SA50 ،SA100، SA150) ترمز  والتي مغ/لتر( 150، 100، 50، 0)

رمز ليا والتي ، مغ/لتر( 100، 50، 0تراكيز ) ةالرش بعنصر الزنك بثالثىو ني اوالعامل الث ،حامض السالسميك )ألماني المنشأ(
(Zn0 ،Zn50 ،Zn100) رشت عمى النباتات عمى شكل الزنك المخمبي  والتيZn-EDTA  الذي يحتويZn 78 زرعت بذور .%

مع  ،يبمعدل بذرة واحدة لكل عين داخل البيت البالستيك 15/10/2018طباق فمينية ممموءة بالبتموس بتاريخ  أالطماطة الكرزية في 
. أجريت عممية تييئة الحقل قبل 12/12/2018لزراعة بتاريخ مراض حتى موعد الحماية الشتالت من الفطريات واأل برنامج وقائي تباعا

ضافةالزارعة والمتمثمة بالحراثة والتسوية  السماد العضوي قبل نقل الشتالت، ثم زرعت الشتالت بجانب أنبوب الري وعمى جانبي  وا 
والري نبات. واستمرت عممية خدمة المحصول  16عدد النباتات لكل وحدة تجريبية و  ،سم( 40) آلخرنبات واالوالمسافة بين  ،المسطبة

. رش النبات بحامض السالسميك وعنصر الزنك عمى المجموع الخضري لنبات الطماطة الكرزية  ثالث بحسب الحاجة بأوقات منتظمة
لى والثانية بالتعاقب. تم تقدير تركيز الكموروفيل بحسب و األ ةيوم من الرش 15بعد  ةلث رشوثاني وثا 2/1/2019من  ابتداءً مرات 
في الثمار من خالل  Cتم تقدير فيتامين  .%(80األوراق باستعمال األسيتون )واستخالص الكموروفيل من ( (Goodwin, 1976طريقة 

بعدىا استخرج حامض االسكوربيك من الثمار   dichloro phenol indo phenol 2,6معايرة راشح العصير مع صبغة
(Ranganna, 1977) . تم تقدير نسبة المواد الصمبة الذائبة الكمية لعصير الثمار وTotal soluble solid  وذلك بأخذ قطرة من
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 Pocket refractometer (ATA GO)كتوميتر افر ير الوحدة تجريبية وقيست بواسطة جياز العصير لخمسة ثمار تامة النضج من كل 
. حسب حاصل النبات الواحد عن طريق تقسيم الحاصل المتراكم لجميع الجنيات عمى عدد النباتات الكمية في الوحدة التجريبية 95%

وذلك  ((Turner, 1981حسب طريقة  Relative Water Content تم حساب محتوى الماء النسبيو  ( نبات.16والبالغ عددىا )
 مباشرةالعميا والوسطى والسفمى وحسب وزنيا الطري  وىي: ( يوم من ثالث مناطق55) الكاممة األتساع بعمر بأخذ أوراق النبات الطرية

ضاءةحرارة  درجةثم وضعت في أكياس نايمون شفافة محكمة األغالق تحوي ماء مقطر تحت  ،بعد القطع ( ساعة 24الغرفة ولمدة ) وا 
وُحسب  ،ثم جّففت بفرن كيربائي لحين ثبات الوزن ،وحسب وزنيا الممتمئ ،ونّشفت سطحيًا بواسطة ورق تنشيف استخرجتثم بعد ذلك 
  :تيةوبعد ذلك طبقت المعادلة اآل .وزنيا الجاف

R. W. C. = (FW – DW)/(TW–DW) *100 
 ( = الوزن الطري )غ F.W          = محتوى الماء النسبي .R. W. C  ن :أحيث 

T.W.              ( = الوزن االمتالئي )غ          D.W ( = الوزن الجاف )غ 
 SSPوتم تحميل متوسطات المكررات لجميع الصفات المدروسة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة باستخدام البرنامج االحصائي 

  .(0.05ار دنكن عند مستوى معنوية )جري اختبار لمتوسطات الصفات حسب اختبوأ 
  :النتائج والمناقشة

  :لتر(/مغ)تركيز الكموروفيل في النبات 
زيادة معنوية في تركيز الكموروفيل في أوراق  إلى أدتمستويات الرش بحامض السالسميك  استخدامن أ( 1جدول )اليظير من نتائج 

 ،SA100و SA50و SA0متفوقًا عمى مستوى  مغ/لتر( 1.32تركيز بمتوسط بمغ ) أعمىمسجاًل  SA150نبات إذ تفوق مستوى الرش ال
إذ إن لمحامض ، دور حامض السالسميك في المحافظة عمى ثبات وبناء الكموروفيل إلىويعزى سبب زيادة تركيز الكموروفيل في األوراق 

 Peroxidaseو Dismutase Superoxideو  Catalaseو  Peroxidaseات إنزيمالمضادة لمألكسدة ك اتنزيماإلدور في حث 
Glutathione  عمى خاليا البالستيدات من اليدم والتحمل عند زيادة الجذور الحرة  اتنزيماإلإذ تحافظ ىذهRos  من البالستيدات

ك في يدور حامض السالسيم إلى شاراأ انالمذ Al-Shammari, (2017)  and    Al-mafriji (، وىذا ما يتفق مع2011، )المنتفجي
وقدرة الحامض في المحافظة  CO2زيادة تثبيت  إلىباإلضافة  ،النتروجين النباتية المتصاص العناصر خصوصاً  رفع كفاءة الجذور

 والمحافظة عمى البروتينات من التحمل. Nitrate Redudctase إنزيمعمى 
( 1.33متوسط لو ) أعمىمعنويًا في زيادة تركيز الكموروفيل في األوراق النباتية إذ بمغ  أثر فقد أما بالنسبة لتأثير الرش بعنصر الزنك

عند مستوى عدم الرش وبنسبة زيادة بمغت  مغ/لتر( 0.90متوسط ليذه الصفة بمغ ) أقلبينما  Zn100عند مستوى الرش  مغ/لتر
، لذا سيزداد تركيز الذائبات الناتجة من ىذه العممية، إذ يوجد إذ إن التغذية الجيدة بالزنك تحفز عممية التمثيل الضوئي ،%(47.78)

   (.(Nawaz et al., 2015  الكربونية اتنزيماإليدخل في تركيب كما الزنك في جميع أنسجة البناء الضوئي 
زيادة  إلىلمخاليا وىذا يؤدي  واالستطالة االنقسامويشارك عنصر الزنك في تكوين الكموروفيل المجيز لمغذاء والضروري إلجراء عمميات 

نسبة النمو الخضري بالتالي زيادة الغذاء المصنع داخل النبات، وىذا بدوره سوف يسيم في زيادة صفات حاصل الثمار المتكون في 
  (.2019النبات ) المفرجي والعبيدي، 
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 أعمىإذ بمغ  ،تركيز الكموروفيل في األوراق النباتية وكان لمتداخل بين مستويات الرش بحامض السالسميك وعنصر الزنك تأثيرًا معنويًا في
عند مستوى عدم  مغ/لتر( 0.48متوسط بمغ ) أقلو  مغ/لتر( 1.65( بمغ )SA150  +Zn100متوسط ليذه الصفة عند مستوى التداخل )
المشارك في إنتاج مركبات غنية   Enolase إنزيمفيو يحفز بناء  ،في البناء الضوئي اً ميم اً الرش لعاممي التجربة، إذ إن لمزنك دور 

ومن ثم تحرير طاقة  ،المسؤول عن ىدم الكربوىيدرات Aldolase إنزيمويحفز بناء  ،يتوبالزم الخميةفي س الغموكوزبالطاقة أثناء ىدم 
كما ويحفز  ،تي يعتمد امتصاصيا عمى وجود طاقةمتصاص العناصر الاالضرورية في عمميات النقل النشط وزيادة  ATPعمى ىيئة 

وىو بذلك يعمل عمى رفع كفاءة النبات في تحرير الطاقة وامتصاص  ،ة لأليونأقموىي بروتينات ن Cytochromes إنزيمالزنك 
 .(2017، العناصر وزيادة المركبات الحيوية داخل النبات )المفرجي والشمري

 (مغ/نتشوعنصش انضنك وانتذاخم بينهمب في انكهىسوفيم انكهي ننببث انطمبطت انكشصيت ) تأثيش انشش بحبمض انسبنسهيك .1انجذول 

تشكيضحبمض انسبنسهيك 

نتش \مغ/نتش
 

 مغ/نتشتشكيض عنصش انضنك 
 ((SAمتىسطبث 

Zn 0 Zn 50 Zn 100 

SA0 
0.48 

c 

0.95 

b 

1.37 

ab 
0.93 

B 

SA50 
1.02 

b 

0.91 

b 

1.12 

b 
1.02 

B 

SA100 
1.04 

b 

1.09 

b 

1.19 

b 
1.10 

AB 

SA150 
1.06 

b 

1.24 

ab 

1.65 

a 
1.32 

A 

 Znمتىسطبث 
0.90 

B 

1.05 

B 

1.33 

A 
 

   .0.05 معنىيت مستىي  عنذوفك اختببس دنكن متعذد انحذود  عهً انفشاد ال تختهف معنىيبا  حشف انمتشببهت نكم عبمم أو تذاخالتهب كالا *ليم انمتىسطبث راث األ

 إنً ممبسنت انتأثيشاث  نهعىامم انشئيسيت وانحشوف انصغيشة إنً ممبسنت متىسطبث انتذاخم. * تشيش انحشوف انكبيشة

 :(مغ/لتر)في الثمار  Cتركيز فيتامين 
بمعاممة النبات بمستويات مختمفة من حامض السالسميك، إذ   Cتأثير معنوي في محتوى الثمار من فيتامين  لوجود( 2يشير الجدول )

%( 83.64التي سجمت نسبة مقدارىا ) SA150وتفوقت معاممة رش الحامض  ،النسبة معنويًا بزيادة مستويات حامض السالسميك أدتازد
 SA100%( والمستوى 81.60الذي سجل نسبة مقدارىا ) SA50%( ومستوى 80.46الذي بمغت نسبتيا ) SA0عمى المستوى بدون رش 
 اإلجياداتدور حامض السالسميك في تحسين نمو النبات ومقاومتو لجميع  إلىد السبب ، وقد يعو %(82.62الذي سجل نسبة مقدارىا )

وزيادة تراكم المادة الجافة،  CO2التي يمكن ان يتعرض ليا النبات، ويعمل ىذا الحامض عمى رفع كفاءة عممية البناء الضوئي وتمثيل 
ن أ and Hayat, (2007) Ahmed ، ويعتقد et al., 2011 (Yazdanpanah العناصر ) امتصاصورفع قدرة النبات عمى زيادة 

األمينية داخل النبات   األحماضالنووية و   األحماضوالبوتاسيوم و  الفوسفورلحامض السالسميك القدرة عمى زيادة محتوى النتروجين و 
 . والمحافظة عمى عدم أكسدتيا

%( متفوقًا 82.45مسجاًل متوسط بمغ ) Zn100تفوق مستوى الرش إذ   Cالرش بعنصر الزنك في زيادة محتوى الثمار من فيتامين  أثر
%( 82.11الذي سجل متوسط مقداره ) Zn50%( ومستوى الرش 81.68الذي سجل متوسط بمغ ) Zn0معنويًا عمى المستوى بدون رش 

، إذ يعد الزنك مضادًا لألكسدة إذ لو دور دفاعي وتنظيمي لألكسدة التي تحصل عمى التوالي%( 0.41%، 0.94بنسبة زيادة بمغت )
 مثل األكسدةات إنزيمالدفاعية في الخاليا النباتية المتمثمة ب األكسدةفي الغشاء الخموي وذلك من خالل زيادة نشاط مضادات 
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peroxidase وcatalase وsuperoxid dismutase ض األسكوربك المضاد لألكسدة والمعادل كما يؤثر في زيادة محتوى حام
الخموية   األغشيةدور الزنك في بناء  إلى باإلضافة H2O2 (Castillo- Gonzalez et al., 2018.) و O2لمتأثير السام لجذور 

في تنشيط أكثر من  واشتراكو، وعممو في زيادة أيض البروتينات، (damage Oxidative) األكسدةواستمرارية عمميا وحمايتيا من 
 (.2019 النووية في الخاليا )المفرجي  والعبيدي،  األحماضنتاج إوالسيما تمك المسؤولة عن  إنزيم 300

 أعمى( Zn100  +SA150في الثمار إذ حقق مستوى التداخل ) Cفي زيادة تركيز فيتامين  اً إيجابي اً كان لمتداخل بين رش العاممين تأثير 
تظافر المستويات  إلى%( عند عدم رش العنصر والحامض وىذا يشير 79.88نسبة ) أقل%(، في حين كان 83.98نسبة بمغت )

 الصفة. في ىذهالعالية لعاممي التجربة في الزيادة المعنوية التي حدثت 
 في انثمبس Cنفيتبمين )%( تأثيش انشش بحبمض انسبنسهيك وعنصش انضنك وانتذاخم بينهمب في اننسبت انمئىيت  .2جذول ان

تشكيضحبمض انسبنسهيك 

نتش \مغ/نتش
 

 نتش \مغ/نتشتشكيض عنصش انضنك 
 ((SAمتىسطبث 

Zn 0 Zn 50 Zn 100 

SA0 
79.88 

l 

80.58 

k 

80.92 

j 

80.46 

D 

SA50 
81.26 

i 

81.60 

h 

81.94 

g 

81.60 

C 

SA100 
82.28 

f 

82.62 

e 

82.96 

d 

82.62 

B 

SA150 
83.30 

c 

83.64 

b 

83.98 

a 

83.64 

A 

 Znمتىسطبث 
81.68 

C 

82.11 

B 

82.45 

A 
 

.   0.05وفك اختببس دنكن متعذد انحذود عنذ مستىي معنىيت   عهً انفشاد ال تختهف معنىيبا  حشف انمتشببهت نكم عبمم أو تذاخالتهب كالا *ليم انمتىسطبث راث األ

 ممبسنت متىسطبث انتذاخم. إنًممبسنت انتأثيشاث  نهعىامم انشئيسيت وانحشوف انصغيشة  إنً* تشيش انحشوف انكبيشة 

  .T.S.Sالمواد الصمبة الذائبة الكمية 
في زيادة تركيز المواد الصمبة الذائبة الكمية في  ت معنوياً أثر ن استخدام مستويات الرش بعنصر الزنك أ( 3جدول )اليظير من نتائج 

%( عند مستوى عدم 3.60متوسط ليذه الصفة بمغ ) أقلبينما   Zn100%( عند مستوى الرش 4.10متوسط لو ) أعمىذ بمغ إالنبات 
ن التغذية الجيدة بالزنك تحفز عممية التمثيل الضوئي، لذا سوف يزداد تركيز الذائبات الناتجة أذ إ%( 13.89الرش وبنسبة زيادة بمغت )

وقد يعود السبب في ذلك لمدور الكبير لعنصر الزنك الذي إن نقصت كميتو داخل  (،and Zeiger, 2010 Taizمن ىذه العممية )
حصول تغيرات و فولوجي والفسمجي لمنبات متمثمة بتحويرات في الغشاء، ر إحداث تغيرات كبيرة في التركيب المو  إلىتؤدي والتي النبات 

 الحاوية عمى الزنك اتنزيماإلعن االنخفاض في  فيل، فضالً النيكموتيد والكمورو و وتكوين السايتوكرومات،  الكربوىيدراتفي تمثيل 
(Mohammad, 2018) .زيادة معنوية في  إلى أدتفقد  السالسميكما بالنسبة لتأثير الرش بحامض أT.S.S.  لنبات الطماطة الكرزية
يعزى سبب و . SA100و SA50و SA0عمى مستوى  %( متفوقاً 4.97تركيز بمتوسط بمغ ) أعمى مسجالً  SA150ذ تفوق مستوى الرش إ

عممية  مما يزيد منكسين والسايتوكانين( و دور حامض السالسميك في تنشيط عممية بناء الكموروفيل ومنع فقدان اليرمونات )األ إلىذلك 
ات الرش وكان لمتداخل بين مستوي   (Zarghami, 2014  يجابيا عمى تراكم المواد الغذائية )إانقسام الخاليا ونمو النبات ما ينعكس 
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 Zn10+ ) متوسط ليذه الصفة عند مستوى التداخل أعمىذ بمغ إ .T.S.Sفي نسبة  معنوياً  وعنصر الزنك تأثيراً  السالسميكبحامض 

SA150( بمغ )لمعاممين المدروسين%( عند مستوى عدم الرش 2.90متوسط بمغ ) أقل%( و 5.83 . 
 )%( وعنصش انضنك وانتذاخم بينهمب بنسبت انمىاد انصهبت انكهيت انزائبت انسبنسهيكتأثيش انشش بحبمض  .3جذول ان

تشكيضحبمض انسبنسهيك 

.نتشمغ/نتش
-1 

.نتشمغ/نتشتشكيض عنصش انضنك 
-1

 
 ((SAمتىسطبث 

Zn 0 Zn 50 Zn 100 

SA0 
2.90 

d 

3.30 

d 

3.50 

cd 

3.23 

B 

SA50 
3.27 

d 

2.80 

d 

3.57 

cd 

3.21 

B 

SA100 
3.60 

cd 

3.20 

d 

3.50 

cd 

3.43 

B 

SA150 
4.63 

b 

4.43 

B c 

5.83 

a 

4.97 

A 

 Znمتىسطبث 
3.60 

B 

3.43 

B 

4.10 

A 
 

.   0.05وفك اختببس دنكن متعذد انحذود عنذ مستىي معنىيت   عهً انفشاد ال تختهف معنىيبا  حشف انمتشببهت نكم عبمم أو تذاخالتهب كالا *ليم انمتىسطبث راث األ

 * تشيش انحشوف انكبيشة إنً ممبسنت انتأثيشاث  نهعىامم انشئيسيت وانحشوف انصغيشة إنً ممبسنت متىسطبث انتذاخم.

 :نبات(/غحاصل النبات الواحد )ك
( حصول زيادة معنوية واضحة في حاصل النبات الواحد لنباتات الطماطة الكرزية مع زيادة تركيز حامض 4تبين النتائج في الجدول )

 (1.07عمى المستوى بدون رش الذي بمغ متوسطو ) كغ/نبات (2.21بمتوسط بمغ ) SA150السالسميك إذ تفوق مستوى الرش 
-Antioxidant Nonية نزيممضادات التأكسد غير اإل ، إذ يشترك حامض السالسميك مع عنصر الزنك كونيما من أىمكغ/نبات

Enzymatic  كترون ومن ثم تتداخل مع لأو اإل لمييدروجينمن خالل فعميا كمانح  األكسدةحيث يعمالن عمى تثبيط وتأخير عممية
بأن ( 2017)والشمري المفرجي شار أ، و (Gupta, 2015الجذور الحرة أو المواد المؤكسدة مفقدًة لقدرتيا التخريبية لخاليا النبات )

زيادة معدل أيض الخمية بالرغم من وجوده  إلىحامض السالسميك يحث عممية التزىير ويطيل من عمر الزىرة ويؤخر اليرم ويؤدي 
يمكن  عمى تركيزه، وكل ىذه العوامل مجتمعة ادااعتمً ولكنو يشجع بعض العمميات الفسمجية ويثبط أخرى  ،بكميات قميمة جدًا في النبات

عمى زيادة نسبة العقد في  زيادة نمو النبات وىذه العوامل مجتمعة انعكست إيجابياً  إلى أدتأن تفسر دور حامض السالسميك، التي 
 كغ/نبات( 1.95و  1.99متوسط بمغ ) أعمىحيث سجال  Zn50و  Zn100كما تفوق مستوى الرش  ،األزىار وزيادة حاصل النبات

%(، إذ إن لمزنك دورًا 85.98بنسبة زيادة بمغت ) كغ/نبات (1.07الذي سجل متوسط بمغ ) Zn0وتفوق بذلك عمى مستوى عدم الرش 
نبوب المقاح، ومشاركتو في عممية التمثيل الغذائي لمكربوىيدرات أمن خالل تأثيره في تشكيل  Pollinationىامًا في عممية التمقيح 
في تنظيم أيض النتروجين وتوسيع الخاليا والبناء الضوئي ومن وظائف الزنك الرئيسية ىو التعبير عن ودوره  والبروتينات واليرمونات

مراض ويزيد من مقاومة النباتات لأل ،والتكوين الجنيني ،ولو دور في تنظيم العمميات البيولوجية مثل التزىير ،الجينات وتنظيميا
(Mohammed, 2018) .أثر ( مستوى التداخلZn100  +SA150 ًمعنويا ) ( بينما كان 2.99في حاصل النبات الواحد )متوسط  أقل

 .%(367.19سبة زيادة معنوية بمغت )( وبنZn0  +SA0( عند مستوى التداخل )0.64ليذه الصفة )
 (كغ/نببثتأثيش انشش بحبمض انسبنسهيك وعنصش انضنك وانتذاخم بينهمب في حبصم اننببث انىاحذ )  .4انجذول 

 ((SAمتىسطبث  نتش \مغ/نتشتشكيض عنصش انضنك تشكيضحبمض انسبنسهيك 
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نتش \مغ/نتش
 

Zn 0 Zn 50 Zn 100 

SA0 
0.64 

h 

1.11 

g 

1.44 

fe 

1.06 

D 

SA50 
1.31 

f 

1.58 

de 

1.67 

dc 

1.52 

C 

SA100 

 

1.30 

f 

2.48 

b 

1.84 

c 

1.87 

B 

SA150 
1.03 

g 

2.62 

b 

2.99 

a 

2.21 

A 

 Znمتىسطبث 
1.07 

B 

1.95 

A 

1.99 

A 
 

.   0.05وفك اختببس دنكن متعذد انحذود عنذ مستىي معنىيت   عهً انفشاد ال تختهف معنىيبا  حشف انمتشببهت نكم عبمم أو تذاخالتهب كالا *ليم انمتىسطبث راث األ

 * تشيش انحشوف انكبيشة إنً ممبسنت انتأثيشاث  نهعىامم انشئيسيت وانحشوف انصغيشة إنً ممبسنت متىسطبث انتذاخم.

 :(%) راقو المحتوى النسبي لمماء في ال 
السالسميك في زيادة متوسط محتوى الماء النسبي فعند رفع التركيز من ( التأثير المعنوي لحامض 5النتائج الموضحة في الجدول ) تبين
كما  %(.5.95( وبنسبة زيادة معنوية بمغت )67.89) إلى( 64.08معدل محتوى الماء النسبي من ) ازداد مغ/لتر( 150) إلى( 0)

لرش بحامض السالسميك، إذ تفوق مستوى عدم بين الجدول ذاتو حدوث تأثير معنوي لمحتوى الماء النسبي في األوراق النباتية نتيجة ا
 Zn100متوسط ليذه الصفة سجمت عند اإلضافة  أقل%( بينما 67.63رش الزنك عمى بقية مستويات اإلضافة مسجال متوسط بمغ )

 انخفاض إلى أدىن رش الزنك زاد من تركيز كثير من المواد والمركبات داخل النبات مما أ إلى%(، وىذا ربما يعود 63.47بمغت )
المختمفة لألوكسينات النباتية ودوره في تصنيع الحامض األميني  اتنزيماإلالتخفيف وزيادة تركيز ىذه المواد، إذ يدخل الزنك في تركيب 

Tryptophan  عند تكوين ىرمون حامض الخميكIAA  ودوره في  رستيميةيالخموي ويحفز نشاط الخاليا الم االنقسامالذي يؤثر في زيادة
كما أن الزنك يمعب  ،وىذا يعمل عمى رفع قدرة النبات عمى سحب العناصر الغذائية وزيادة االستفادة ،األكسدةحماية الخاليا النباتية من 

 ,Sharifiو   2019، آخرونالنووية )محمد و   األحماضدورًا ىامًا ورئيسيا في تكوين الكموروفيل وفي عممية البناء الضوئي وزيادة نسبة 
2016) (. 

قيمة ليذه  أعمىبين تركيز حامض السالسميك وعنصر الزنك في محتوى الماء النسبي، إذ سجمت  اً معنوي ن ىناك تداخالً أوضح الجدول ي
( 57.92قيمة ) أقل( بينما 72.80من عنصر الزنك وبمغت ) Zn0من حامض السالسميك وتركيز  SA50الصفة عند معاممة التركيز 

 . (Zn100  +SA0سجمت عند مستوى )
 

 

 ساق )%(تأثيش انشش بحبمض انسبنسهيك وعنصش انضنك وانتذاخم بينهمب في انمحتىي اننسبي نهمبء في األو .5انجذول 

تشكيضحبمض انسبنسهيك 

نتش \مغ/نتش
 

 نتش \مغ/نتشتشكيض عنصش انضنك 
 ((SAمتىسطبث 

Zn 0 Zn 50 Zn 100 

SA0 
66.99 

ab 

67.32 

ab 

57.92 

c 

64.08 

C 

SA50 
72.80 

a 

62.08 

bc 

65.58 

ab 

66.82 

B 
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SA100 
64.04 

abc 

67.20 

ab 

64.26 

abc 

65.17 

B 

SA150 
66.68 

ab 

70.89 

ab 

66.10 

ab 

67.89 

A 

 Znمتىسطبث 
67.63 

A 

66.87 

B 

63.47 

C 
 

.   0.05وفك اختببس دنكن متعذد انحذود عنذ مستىي معنىيت   عهً انفشاد ال تختهف معنىيبا  حشف انمتشببهت نكم عبمم أو تذاخالتهب كالا *ليم انمتىسطبث راث األ

 * تشيش انحشوف انكبيشة إنً ممبسنت انتأثيشاث  نهعىامم انشئيسيت وانحشوف انصغيشة إنً ممبسنت متىسطبث انتذاخم.

 االستنتاجات:
يضا  أظير أيجابيا لمعظم الصفات المدروسة  كذلك إ مغ/لتر 150وبتراكيزه المختمفة والسيما  التركيز  الرش بحامض السالسميك أثر
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Abstract 

The experiment was conducted at a field of Horticulture and 

Landscaping Department, Gardening Engineering, Faculty of 

Agriculture, University of Diyala, during the autumn season of 

2018/2019, to study the effect of spraying with zinc and salicylic acid 

on the total concentration of chlorophyll, concentration of ascorbic 

acid, total soluble solids, fruit weight and the percentage of water in 

the leaves of cherry tomato (cv. BATLLE) in order to understand 

some physiological effects of adding zinc and salicylic acid. The 

experiment was laid in Randomized Complete Block Design (RCBD) 

and replicated three times. Zinc element was sprayed in the form of 

chelated Zinc in three levels viz. 0, 50, and 100 mg/L, which were 

symbolized  by Zn0 , Zn50 and Zn100 respectively. Salicylic acid was 

sprayed in four levels viz. 0, 50, 100, and 150  mg/L, which were 

symbolized by SA0, SA50, SA100 and SA150 respectively. The 

results showed that spraying the plant with high levels of salicylic acid  

SA150 resulted in a significant increase in all the characteristics under 

study. The results showed that increasing the concentration salicylic 

acid from (0) mg/L to (150) mg/L increased the concentration of 

chlorophyll in the leaves, ascorbic acid and total soluble solids in 

fruits, fruit weight and the percentage of water in the leaves by 

41.93 %, 3.95%, 53.86%, 108.49% and  5.94%  respectively. The  

Zn100 treatment had significantly the highest concentration of 

chlorophyll in the leaves, ascorbic  acid and total soluble solids in the 

fruit  and  fruit weight. The treatment (Zn100+SA150) had 

significantly higher values than other interactions for all the 

characteristics under study except the percentage of water in the 

leaves, where the interaction (Zn0+SA50) surpassed the other 

treatments significantly. 

Key words: Cherry tomato, Salicylic acid, Chelated zinc, Total soluble solid,  

Concentration of ascorbic acid. 
 


