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تأثير رش منظم النمو واالحماض االمينية والسماد الورقي  في مؤشرات النمو الخضري 

 لنبات الطماطة صنف شهيرة المزروع داخل البيوت البالستيكية

 

 حمزة موسى كاظم       مصطفى حميد كاظم          

 الكلية التقنية المسيب

 

 الخالصة :

يب وفي البيت البالستيكي التابع لحقول قسم االنتاج النباتي لدراسة تأثير رش نفذت الدراسة في الكلية التقنية/المس      

( Agroleaf( والسماد الورقي )Aminofert( واالحماض االمينية )NAAمنظم النمو نفثالين حامض الخليك )

 8رش وتوليفاتها في مؤشرات النمو الخضري لنبات الطماطة هجين شهيرة  )الجيل االول ( ، شملت الدراسة 

يوم وكانت الرشة االولى عند بدء النبات بعملية التزهير ،ضمن  30معامالت تسميد ورقي وبأربع رشات المدة بينها 

وبثالث مكررات  وقورن بين المتوسطات بأستعمال اقل فرق   RCBDتجربة بتصميم القطاعات تامة التعشية 

ت الرش ، فقد تفوقت معاملة خليط منظم النمو معنوي ،  وتلخصت النتائج بوجود فروقات معنوية بين معامال

واالحماض االمينية والسماد الورقي في زيادة معدالت صفات ارتفاع النبات وقطر الساق وعدد االيام من الزراعة 

% ازهار والمساحة الورقية للنبات ونسبة المادة الجافة لالوراق وعدد النورات للنبات وعدد االزهار في 50لغاية 

 . NPKلواحدة والمادة الجافة للنبات ومحتوى االوراق من الكلوروفيل وعناصر النورة ا

 

EFFECT OF GROWTH REGULATOR, AMINO ACIDS, AND FOLIAR 

FERTILIZER ON VEGETATIVE GROWTH OF TOMATO PLANT var. 

SHAHIRA IN PLASTIC HOUSES 

 

Mustafa H. Kadhum                     Hamza M. Kadhum 

 

ABSTRACT: 

The study was conducted in Almussiab technical college/ plastic house of  plant 

production department field, to study the effect of NAA, Aminofert, and Agroleaf  and 

their combinationn on growth of tomato plant hybrid Shahira(F1 ), using 8 treatments of 

foliar spraying , 4 times of spraying with 30 days period, starting at plant flowering , in 

RCBD design with three replicates, using LSD to compare between meanes. The results 

show that the treatment of mixture (plant growth regulater, amino acid, and foliar 

fertilizer) significant differences to increase plant high, stem diameter, days from planting 

to 50% flowering, plant leaf area, leaf dry matter, numbers of cluster/plant, numbers of 

flowering/cluster, plant dry matter, and leaf content of chlorophyll and NPK elements.  

 

 : المقدمة

من محاصيل الخضر شائعة االستعمال في  Lycopersicum esculentum Miller( Tomatoتعد الطماطة)    

مليون طن سنويا ،  225مليون هكتار واالنتاج العالمي لها حوالي  3.5العالم وتقدر المساحة المزروعة عالميا حوالي 

المحمية واالنفاق البالستيكية الواطئة والتي شاع استعمالها في تزرع الطماطة في العراق داخل البيوت البالستيكية 

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول
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 Foliarالتغذية الورقية  ( . تعد2990بداية السبعينات خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية ) المحمدي،

Application  من العالمات المهمة في طريق تطور الزراعات الحديثة فقد أثبتت البحوث والتجارب إمكانية إمداد

النباتات بالعناصر الغذائية المختلفة عن طريق رش النباتات بمحاليل هذه العناصر وذلك لسهولة امتصاصها من قبل 

اما منظمات النمو النباتية ومنها األوكسينات الصناعية مثل نفثالين حامض  ( .2989اوراق النبات )الصحاف ، 

دة لدونة ومرونة خاليا النبات، مما يؤدي إلى استطالتها فأنها تؤدي إلى زيادة نمو الساق طوال، وزيا NAA الخليك

وزيادة حجمها باضطراد وتساعد في انقسام الخاليا النباتية، مع زيادة محتواها من البروتين، وزيادة تدفق السوائل إلى 

لفة ) عبدول ، داخل الخلية مما يؤدي النقسامها السريع وبالتالي نمو النبات  بزيادة عدد الخاليا في انسجته المخت

اما االحماض االمينية فأن لها دوراً مهماً في العديد من العمليات الحيوية سواء بوجودها بصورة حرة او ،( 2982

من تاثير كأحد مكونات البروتينات لذا تكمن إهميتها وفاعليتها في جميع مراحل نمو النبات، فهي تساهم في التقليل 

فعاليتها الفسلجية المختلفة وذلك بتغيير الجهد االزموزي للنسيج النباتي          أجهادات الجفاف والملوحة عن طريق 

 ( Aspinall and Paleg (1981  يقلل تؤدي الى انخفاض الجهد االزموزي وبدورة ، ان زيادة االحماض االمينية

ئبـة فيه من وسط النمو ومن ثم من الجهد المائي للخلية ، وبذلك يزداد قابلية الخلية على سحب الماء والمغذيات الذا

تؤدي الى زيادة مدة وعدد االنقسامات  ، وان اضافتها ( 2998)ابو ضاحي واليونس، زيادة النـمو الخضري للنباتات

 الخلوية وتوسيعها . 

كغلم نتلروجين/ هكتلار 140 ملع أضافلـة Uniglod عنلد رشلهم السلماد السلائل   2003، توصلل فلرج وأخلرون        

فسلفور /هكتلارعلى اوراق نبلات الطماطلة اللى تفلوق السلماد عللى بقيلة األسلمدة )النهلرين، أسلمدة البحلوث كغم  120و

 Kumar and Sharma  ،2002وجلد الزراعية ( وكان تأثيره معنويا في أرتفاع النبات والوزن الجلاف للنبلات . كملا

لللى اوراق نبللات الطماطللة ادى الللى زيللادة ان رش عناصللر )البللورون ، الزنللك ، المولبيللديوم ، النحللاي ، المنغنيللز( ع

ان رش عنصر الزنك  2009معنوية في معدالت ارتفاع وعدد االفرع للنبات وتقليل فتره ظهور االزهار. بين حمزة ، 

 25على اوراق نبات الطماطه صنف سومر وسوبر ماريموند المزروعه داخل البيوت البالسلتيكيه وبتركيلز ) صلفر ، 

م / لتلر( وبرشلتين قلد اظهلر فروقلات معنويله فلي صلفات علدد االزهلار وعلدد االفلرع وارتفلاع ملغ 200،  25،  50، 

ان رش سلمادي البوتاسليوم )كبريتلات البوتاسليوم(  2022النبات قياسا بمعامللة المقارنلة ، كملا بلين اللدليمي واخلرون ،

ملو بمسلتويات مختلفله ادى اللى والمغنيسيوم ) كبيرتات المغنيسيوم( على الجزء الخضري لنبلات الطماطله صلنف كلار

زيللاده معنويلله فللي الللوزن الجللاف للمجمللوع الخضللري وزيللاده تركيللز البوتاسلليوم والمغنيسلليوم فللي االوراق والجللزء 

ان رش اوراق نبلات الطماطلة صلنف افينلاش بعناصلر  Azeem and Ahmed   ،2022الخضلري والثملار . وجلد 

وحلامض البوريلك ادى   Fe-EDTAالبوتاسليوم والحديلد المخلبلي  البوتاسيوم والحديد والبلورون ملن مركبلات نتلرات

 الى زيادة معنوية في ارتفاع النبات وعدد االفرع في النبات والوزن الطري والجاف للمجموع الخضري .

ملغم/ لتر رشا على شتالت  20ان استعمال منظم النمو الجبرلين بتركيز  2002واخرون ، Naeemبين       

ما المزروع في البيت البالستيكي ادى الى زياده في مؤشرات النمو فقد تفوقت معاملة اضافه الطماطه صنف رو

ايام من زراعه الشتالت في صفات عدد االيام للتزهير وارتفاع النبات وعدد االفرع .  بين خضر  20الجبرلين قبل 

اوراق الطماطة ادى الى زياده في  ملغم/لتر رشا على 80بتركيز  Atonik.ان استعمال منظم النمو  2002واخرون ،

 في االوراق.  NPKمعدل ارتفاع النبات وعدد االوراق والمساحه الورقيه للنبات فضال على زياده تركيز العناصر 

( على نمو نبات NAAتاثير تراكيز مختلفه من نفثالين حامض الخليك ) Alam and Khan  ،2002 دري        

ملغم/لتر رشا على النبات قد ادى الى زياده معنوية في محتوى االوراق من عناصر  25الطماطة فوجدا ان التركيز 

 النتروجين والفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد.

الى ان استعمال منظمات النمو النباتيه رشا على اوراق نبات الطماطة مثل الجبرلين واندول  2022اشار شكر ،       

ونفثالين حامض الخليك قد ادت الى انخفاض النسبه المؤية للبروتين في االوراق وزياده مستوى  حامض الخليك 

 الكلوروفيل في ورقه نبات الطماطة مقارنة بالنباتات غير المعاملة.
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( رشا على Amino fert , chitosamان اضافة محلول االحماض االمينية )  EL_Tantawy  ،2009الحظ 

الى حدوث زياده معنويه في عدد االوراق والوزن الرطب للنبات والوزن الجاف للمجموع اوراق الطماطة ادى 

 الخضري والجذري وازدادت كميه الكلوروفيل الكلي للنبات.

 3الى ان استعمال الحامض االميني التجاري الورقي ) التيراسورب ( بتركيز   2020اشار القيسي والبياتي ،        

ه معنوية في نسبة البزوغ الحقلي وعدد السيقان الرئيسيه وارتفاع النبات والمساحة الورقية مل / لترادى الى زياد

 والمحتوى النسبي للكلورفيل والوزن الجاف للنمو الخضري للبطاطا .

( على نمو tyrosine ,proline, arginine( عند دراسة تاثير االحماض االمينية ) 2022وجد فرج وشاكر،      

ملغم/لتر اعطت اعلى القيم بفروق معنويه في صفات  200ه صنف هتوف الى ان معامله االضافه  نبات الطماط

 ارتفاع النبات ومعدل المساحه الورقيه والوزن الخضري الجاف والوزن الجذري الجاف قياسا الى معامله المقارنة.

 22 – 20اق الطماطة وبتركيز)ان اضافه الزنك والنتروجين رشا على اور  2022واخرون ،   Ejazبين        

% للنتروجين( ادى الى زياده معنوية في ارتفاع النبات وعدد االوراق وعدد االزهار ،  وجد  2-2%للزنك( و )

ان استعمال منظم النمو اندول حامض الخليك رشا على اوراق نبات الطماطة المزروع  2000الهيتي واخرون ،

بالمليون ( ادى الى زياده معنوية في معدالت ارتفاع النبات وعدد االفرع  جزء 80بالبيوت البالستيكية بتركيز ) 

( ان استجابة نبات الطماطة للرش بالسايكوسيل والتغذيه الورقية بمحلول 2002واالوراق . وجد ابراهيم ومنصور )

فرع وعدد االزهار النهرين ولثالث مرات ادى الى زياده معنويه في صفات الوزن الجاف والمساحه الورقية وعدد اال

 والثمار للنبات الواحد. 

والتداخل بينهما   Agroleafواالحماض االمينية والسماد الورقي  (NAA)معرفة تأثير منظم النمو  ان هدف الدراسة

 في مؤشرات النمو الخضري لهجين الطماطة )شهيرة( المزروعة داخل البيوت البالستيكية .

 

  : المواد وطرائق العمل

فذت التجربة في البيت البالستيكي التابع لحقل قسم تقنيات االنتاج النباتي / الكلية التقنية المسيب خالل الموسم ن      

واستعمل في الزراعة هجين الطماطة شهيرة ويمثل الجيل االول للصنف وهو من هجن الزراعة   2022/2023

ة زراعة محافظة النجف ، نقلت الشتالت الى الموقع في المحمية . انتجت الشتالت داخل الظلة الخشبية التابعة لمديري

ورقات حقيقية . تم تهيئة ارض التجربة بأستعمال خليط  4-3سيارة مكيفة وزرعت في البيت البالستيكي بعد تكوين 

( وبعد فرش الخليط تم تشبيعه بالماء 2-2-3من الزميج النهري والسماد العضوي المتحلل ومادة البيتموي بنسبة )

غطيته بغطاء بالستيكي ولمدة شهرين لغرض التعقيم الشمسي من اجل تقليل االمراض الفطرية ونمو االدغال ويبين وت

 ( صفات التربة المستعملة في الدراسة. 2)جدول 

م تفصلل 2مساطب عرض كل منها  5متر( الى  9*  50قسم البيت البالستيكي المستعمل في الزراعة )ابعاده 

سلم ، رويلت المسلاطب قبلل يلومين ملن الزراعلة وزرعلت الشلتالت عللى جلانبي  80كلل منهلا سواقي علرض  4بينها 

شتلة عللى جلانبي الوحلدة التجريبيلة ( فيملا  22سم بين الشتلة واالخرى )  40وبمسافة  25/20/2022المسطبة بتأريخ 

م فلي بدايلة 2 مسلافة سلم ملن موقلع الشلتالت وتركلت 20تم تثبيت منقطات منظومة الري داخل المسطبة وعلى مسلافة 

ونهايللة البيللت البالسللتيكي . اجريللت عمليللات الخدمللة مللن ري وعزيللق ادغللال وترقيللع للنباتللات وازالللة االوراق اليابسللة 

 واستعمل مبيد امراض اللفحة المبكرة وحفار اوراق الطماطة كلما دعت الحاجة لذلك. شملت معامالت الرش الورقي:

 

   T0ارنة ( الرش بالماء المقطر )معاملة مق-2

   ppm   T1 25( بتركيز NAAالرش بمحلول نفثالين حامض الخليك )-2

 T2مل/لتر 2( بتركيز  Aminofertالرش بمحلول االحماض االمينية )-3

 T3غم/لتر   25( بتركيز Agroleafالرش بمحلول السماد الورقي)-4

 T4+  االحماض االمينية (   NAAالرش بخليط )-5

       T5(+  السماد الورقي  NAAالرش بخليط )-2
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 T6الرش بخليط )االحماض االمينية + السماد الورقي( -2

  T7(+ االحماض االمينية + السماد الورقي NAAالرش بخليط)-8

 

وقبلل البلدء  25/22/2022يوما( وكانت الرشة االولى بتأريخ  30وتمت عملية الرش بواقع اربعة رشات الفترة بينها )

كغم من سللفات  225( بمعدل 2990ضيف السماد الكيميائي)حسب التوصية التي ذكرها المحمدي ،بظهور االزهار ، ا

كغلم ملن سللفات البوتاسليوم لكلل دونلم وعللى دفعتلين خلالل  225كغم من السوبر فوسفات الثالثي و  200األمونيوم و 

( وبللثالث مكللررات  (RCBDالنمللو الخضللري والزهللري .ونفللذت التجربللة ضللمن تصللميم القطاعللات تامللة التعشللية

 % 5( عللى مسلتوى احتملال  L.S.Dوقورنت المتوسطات لجميع الصفات المدروسة حسب اختبار اقلل فلرق معنلوي) 

 لتحليل البيانات .  SAS( ، فيما استخدم البرنامج االحصائي  2000) الراوي و خلف هللا ،

 

 ( صفات التربة المستعملة في الزراعة1جدول)

 

 الوحدة القيمة الصفة

ديسي سيمنز.م EC       1  :1 7.4  اإليصالية الكهربائية 
-1

 

  pH        1  :1 4.7   درجة تفاعل التربة 

غم . كغم 13.4 المادة العضوية
-1 

 تربة

سنتي مول شحنة. كغم CEC 18.71السعة التبادلية لاليونات الموجبة 
-1 

 تربة

غم . كغم 174 كاربونات الكالسيوم
-1 

 تربة

 2..2 ين الجاهز النتروج

سنتي مول. كغم
-1 

 7.1 الفسفور الجاهز تربة

 7... البوتاسيوم الجاهز

 447.7 الرمل 
غم . كغم

-1 
 تربة

 
 4..21 الغرين

 ..111 الطين 

   رملية مزيجة  النسجة

ميكاغرام . م 4..1 الكثافة الظاهرية
-8

 

 

  : النتائج والمناقشة

 ومؤشرات الورقة.ارتفاع النبات وقطر الساق  -1

)الرش بخليط السماد الورقي ونفثالين حامض الخليك ومحلول  T7املة ع( تفوق الم2نتائج جدول )  اظهرت

سم وبنسبة زيادة مقدارها  247.97االحماض االمينية( في أعطائها أعلى ارتفاع للنبات في نهاية موسم النمو بلغ 

بنسبة  2دسم 298.20% واعلى مساحة ورقية بلغت 45.2يادة ملم بنسبة ز 28.29%  واعلى قطر للساق بلغ 42.2

% قياسا بمعاملة المقارنة )الرش بالماء فقط( ، في حين تفوقت معامالت الرش بالخليط الثالثي والثنائي 22.2زيادة 

ان ويعزى السبب الى في زيادة عدد االوراق /نبات ومحتوى االوراق من الكلوروفيل قباسا بالمعامالت االخرى . 

استعمال محلول االحماض االمينية المختلفة قد شجع الفعاليات الحيوية والسيما عمليتي االنقسام وتوسيع الخاليا 

زيادة نشاط االنزيمات التي تعمل على تحلل المركبات العضوية ، وتعمل على تحرر النباتية فضال ان لها دورا في 

واخرون  Nur) ( وClaussen ،2004 )العناصر منها ، مما يزيد من جاهزيتها وبدورها تزيد معدالت النمو للنبات 

جين في االحماض االمينية ، ( ،أو قد يعود سبب زيادة أرتفاع النبات وقطر الساق الى المحتوى العالي  للنترو2006، 

، مما يشجع عملية أنقسام الخاليا  وتصنيع البروتينات إذ يعمل النتروجين على تحفيز النبات ألنتاج االوكسينات

 واستطالتها ومن ثم زيادة طول النبات وقطر الساق. 
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ت النمو الخضري لنبات ( تأثير منظم النمو واالحماض االمينية والتسميد الورقي وتداخالتهما في صفا2جدول)

 الطماطة صنف شهيرة

 

 الصفات      

 المعامالت

معدل ارتفاع 

 النبات )سم(

معدل قطر 

 الساق )ملم(

عدد االوراق  

 )نبات(

المساحة الورقية 

 (2)دسم

محتوى الكلوروفيل 

Spad  

T0 168.97 12.94 37.03 157.00 38.40 

T1 183.05 14.57 41.16 168.78 40.53 

T2 207.25 16.48 41.86 178.50 41.90 

T3 208.00 15.85 42.33 181.66 42.93 

T4 222.31 16.77 43.90 186.47 42.90 

T5 235.33 16.55 46.10 187.60 43.56 

T6 240.57 17.32 46.07 190.27 42.70 

T7 247.97 18.79 46.73 198.10 44.16 

LSD0.05  5.071 1.355  2.226 5.545 1.894 

 

فأن اضافتها الى النبات  NAA مات النمو النباتية ومنها األوكسينات الصناعية مثل نفثالين حامض الخليكاما منظ

ومع ما ينتج في القمم النامية للنبات فأنها تؤدي إلى زيادة نمو الساق طوال، من خالل زيادة لدونة ومرونة  خاليا 

تساعد في انقسام الخاليا النباتية، مع زيادة محتواها من النبات، مما يؤدي إلى استطالتها وزيادة حجمها باضطراد و

البروتين، وزيادة تدفق السوائل إلى داخل الخلية مما يؤدي النقسامها السريع وبالتالي نمو النبات عرضيا بزيادة عدد 

ات بالعناصر (. في حين ان التسميد الورقي ينحصر دوره في امداد النب2982الخاليا في انسجته المختلفة ) عبدول ، 

 الغذائية وبصورة اكثر جاهزية ومنها العناصر التي لها دور في انقسام الخاليا واستطالتها.

كما ان زيادة محتوى االوراق من الكلوروفيل كان مرتبطا بالنتروجين المتحرر من االحماض االمينية ، حيث يدخل 

مينية التي تدخل في تكوين البالستيدات الخضراء النتروجين في تكوين الكلوروفيالت فضالً عن تكوين االحماض اال

(Gutierrez- Micelli  ،مما يزيد من محتوى االوراق من الكلوروفيل . وأكد 2007وآخرون ، )Myint  وآخرون

( بأنه 2005) Rosenو  Peter( أن الكلوروفيل مرتبط أرتباط مباشر بمحتوى النبات من النتروجين وأكد 2010)

النتروجين في االوراق من خالل محتواها من الكلوروفيل حيث اغلب النتروجين في النبات يتركز  يمكن معرفة تركيز

 في االوراق .

 

 مؤشرات المادة الجافة والتزهير. -2

الى التفوق المعنوي لمعامالت الرش بالخليط الثالثي والثنائي في زبادة النسبة المئوية  3اشارت نتائج الجدول      

الوراق نبات الطماطة ، في حين كان التفوق معنويا لمعاملة الرش بالخليط الثالثي في زيادة كمية المادة  للمادة الجافة

% قياسا بمعاملة المقارنة.  اما بالنسبة لمؤشرات 32.3غم بنسبة زيادة مقدارها  228.22الجافة للنبات والتي بلغت 

لثنائي في صفات عدد النورات للنبات وعدد االزهار للنورة التزهير فكان التفوق لمعامالت الرش بالخليط الثالثي وا

 % تزهير.50الواحدة وعدد االيام من زراعة الشتالت ولغاية 

في زيادة الوزن الجاف في النبات ونسبة المادة الجافة لالوراق الى  وقد يعود سبب تفوق رش المحاليل خلطا       

( مما يزيد من التمثيل الكاربوني والمواد المصنعة 2لكلوروفيل )جدول زيادة المساحة الورقية  ومحتوى االوراق من ا

 Amujoyegbeالمتراكمة في النبات كالكاربوهيدرات والبروتينات ومن ثم زيادة الوزن الجاف للمجموع الخضري )

الغذائية وأثر ( ، اما زيادة مؤشرات التزهير فيمكن ان يعود الى التجهيز المستمر والمتوازن للعناصر 2002وآخرون 

 (.Jahan  ،2007ذلك في زيادة النمو الخضري ومن ثم زيادة عدد العناقيد الزهرية وعدد االزهار لكل نورة  )
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( تأثير منظم النمو واالحماض االمينية والتسميد الورقي وتداخالتهما في صفات النمو الخضري لنبات 8جدول)

 الطماطة صنف شهيرة

 

 الصفات      

 

 المعامالت

للمادة  %

الجافة في 

 االوراق

الوزن الجاف 

 للنبات
عدد النورات 

 /نبات

عدد االزهار 

 / نورة

عدد االيام 

% ..لغاية 

 ازهار

T0 10.33 163.17 9.3 10.76 42.30 

T1 11.13 176.37 10.3 11.43 40.86 

T2 11.06 178.83 11.0 12.40 40.80 

T3 11.43 183.90 11.4 12.60 39.10 

T4 12.76 201.03 12.2 13.20 35.83 

T5 12.93 202.70 12.7 13.53 36.40 

T6 13.53 211.03 12.7 13.47 35.60 

T7 13.67 218.67 12.3 13.86 34.60 

LSD0.05  0.817  4.829 0.459 0.670 1.622 

 

 .NPKمحتوى االوراق من عناصر  -3

معنويا في زيادة محتوى االوراق من عنصر  ( ان معاملة الرش بالخليط الثالثي قد تفوقت4يبين الجدول)    

%  قياسا بمعاملة المقارنة ، في حين كان التفوق 50.93% وبنسبة زيادة مقدارها  2.95النتروجين بمعدل بلغ 

 لمعامالت الرش بالخليط الثالثي والثنائي قي زيادة محتوى االوراق من عناصر الفسفور والبوتاسيوم .

  

و واالحماض االمينية والتسميد الورقي وتداخالتهما في صفات النمو الخضري لنبات ( تأثير منظم النم7جدول)

 الطماطة صنف شهيرة

 

 الصفات      

 المعامالت

%للنتروجين 

 في االوراق

%للفسفور 

 في االوراق

%للبوتاسيوم 

 في االوراق

T0 1.29 0.42 1.84 

T1 1.29 0.43 1.90 

T2 1.53 0.45 1.96 

T3 1.58 0.49 2.12 

T4 1.75 0.55 2.24 

T5 1.88 0.58 2.26 

T6 1.86 0.59 2.34 

T7 1.95 0.61 2.38 

LSD0.05  0.088  0.045 0.097 

         

يتضح مما سبق ان رش االحماض االمينية والسماد الورقي قد أدت الى زيادة محتوى وتركيز النتروجين في الجزء 

ض االمينية والسماد مصدرا نتروجينيا ، أو قد يعود الى  دور االحماض الخضري لنباتات الطماطة وذلك لكون االحما

مما يقلل من فقدان النتروجين عن طريق  Ureaseاالمينية الممتصة من قبل اوراق النبات في خفض فاعلية أنزيم الـ 

د في امتصاص (. فضال ان منظم النمو يعمل على خفض االزموزية في االوراق مما يساع2009التطاير )المحمدي ، 

 الماء وبضمنها العناصر الغذائية قيد الدراسة .
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 : المصادر

. تاثير استجابه نبات الطماطه للرش بالسايكوسيل والتغذيه الورقيه  2002ابراهيم،فاخر حمد ومنتصر منصور.

 .45-32( : 2) 32لتحسين بعض الصفات المؤثره باالنتاج .مجله العلوم الزراعيه العراقيه،مجلد 

. دليل تغذية النبات . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 1998ضاحي ، يوسف حمد ومؤيد أحمد اليونس . ابو

 العراق . –بغداد 

والمغنيسيوم  .تاثير اضافه سمادي البوتاسيوم2022الدليمي،حسن يوسف،وعلي محمد سعد هللا ،فراي وعد هللا حمد،

تحت ظروف        Lycopersicum Esculentan millماطه الى التربه وبالرش في نمو وحاصل نبات الط

 .223-205( : 2(العدد)24الزراعه المحميه. مجله التقني، مجلد )

والرش )تاثير االسمده النتروجينيه  2020القيسي،شيماء عبد اللطيف موسى،صادق قاسم صادق البياتي، 

 2( عدد 2المجلد ) نبار للعلوم الزراعيه،بالتيراسورب في نمو وحاصل ثالثه اصناف من البطاطا( مجله اال

:239-250. 

. تصميم وتحليل التجارب الزراعية .مطبعة دار الكتب 2980الراوي، خاشع محمود وعبد العزيز محمد خلف هللا . 

 للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، العراق.

، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . تغذية النبات التطبيقي ، مطبعة دار الحكمة  1989الصحاف، فاضل حسين .

 ،العراق.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .  –. الزراعة المحمية . جامعة بغداد 1990المحمدي ، فاضل مصلح حمادي .

 بغداد . العراق .

وأنتاج  . استخدام االسمدة العضوية والشرش كأسلوب للزراعة العضوية في نمو2009المحمدي ، عمر هاشم مصلح .

 البطاطا . أطروحة دكتوراه . كلية الزراعة . جامعة بغداد . العراق .

على نمو وحاصل   Atonik.)تاثير منظم النمو 2000الهيتي،صباح محمد جميل،هناء احمد هاشم ،سمر زكي محمد،

 .202-92(: 24الطماطه المزروع في البيوت البالستيكيه(.مجله البحوث التقنيه )

. دراسة تأثير تراكيز مختلفة من الزنك في النمو واالزهار والحاصل لصنفين من  2009مد ، حمزة ، موسى مح

 .       204-98( : 2) 22 ، مجلد الطماطة المزروعة داخل البيوت البالستيكية . هيئة التعليم التقني ، مجلة التقني

وحاصل  االصناف في نمو،تاثير االتونك و2002خضر،حلمي حامد،عزت محمد عزيز ورعد طه محمد علي،

 .8-2( : 4)2الطماطه الناميه في البيوت البالستيكيه غير المدفاه.مجله جامعه كربالء،

.)تاثير طرائق اضافه مستويات مختلفه  من االحماض  2022فرج،علي حسن،وعبد الوهاب عبد الرزاق شاكر ،

 202-94(:24العراقيه ) له العلوم الزراعيهاالمينيه في نمو الطماطه المزروعه في تربه الزبير الصحراويه ( مج

   .Mill.كفاءة التسميد الورقي ألنتاج الطماطة2003فرج  ،علي حسن وميسون جابر حمزة ومحسن عبد الحي. 

ycopersicon escuentum L  3في المناطق الصحراوية تحت نظام الري بالتنقيط.المجلة العراقية لعلوم التربة 

(1  :)106- 111 . 

)اثر بعض منظمات النمو النباتيه في الصفات الفيزيائيه والكيميائيه لثمار الطماطه(  2022ضياءعبد الستار،شكر، 

 .222_252(:2)3مجله ديالى للعلوم الزراعيه ، 

. منظمات النمو النباتية . الجزء االول ، الطبعة االولى ، وزارة التعليم العالي والبحث  2982عبدول ، كريم صالح . 

 ي ، جامعة صالح الدين .العلم

Alam, s.m, and M.A.khan ,2002 . fruit yield of tomato as affected by NAA spray . Asian 

journal of plant science 1:24-28. 

Amujoyegbe, B.J.; J.T. Opabode and A. Otayinka. 2007. Effect of Organic and Inorganic 
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