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 المستخلص

 

أجريت هذه الدراسة لتوضيح تأثير الري بمستويات مختلفة من الملوحة على إنباات ننماو نأيا  

, (Marmande ,Oria)ن يلصاايفين مختلفاا( Lycopersicon esculentum)نبااات الامااا   

   :نلخصت اليتائج على اليحو التالي

أنه لوحظ أن معايير اليمو المتمثلاة ياي  معالجته بالملوحة, كماتأثر إنبات بذنر الاما   سلباً عيد 

بييماا .  ول الرنيشة نالجذير قلت بيسبة ملحوظة يي كال الصايفيين عياد تركيا ات ملوحاة عالياة

ساجل . لتار/مل مول051الورقة نسجلت أعلى قيمة عيد تركي   مساحةيي كانت ال يادة تدريجية 

انخفاض ملحوظ يي عدد األنراق نالاونن الر او نالجااط ن اول المجماوض الخااري نالجاذر 

 ,Chl.a,Chl.b)كذلك الحال باليسابة إلاى األاابا  . عيد التركي ات العالية مقارنةً مع الكيترنل

Chl.a/b ,يااي حااين إنداد . اضاا ا يااي جميااع مسااتويات الملوحااةحياال لااوحظ انخف( تالكارنتييااا

نتاائج الكربوهيادرات الذائباة  , بييماا(EC) نالتواايل الك رباائي( TSS)مجموض األمالح الذائبة 

نانداد محتااوا الباارنلين يااي . نغياار الذائبااة نالكليااة قلاات مااع نيااادة الملوحااة مقارنااةً بااالكيترنل

محتاوا العيااار  تاأثر. الملوحاةياادة مساتوا المجموض الخاري نالجذنر لكاال الصايفيين ماع ن

مع استخدام مستويات ملوحة مختلفة نالاذي كاان ناضاحاً ياي ( البوتاسيوم المغيسيوم, الكالسيوم,)

نكاان تااأثير الملوحاة علااى الصاوديوم نالكلوريااد ناضاحاً ن لااك . الدراسااة اليباتااات تحاتأااياط 

باتاات المدرنساة عياد تركيا ات الملوحاة ب يادة نسبة محتواه  يي المجموض الخاري نالجاذر للي

تحت تأثير مساتويات عالياة ( Maramnde,Oria )عيدما ت  تشريح جذنر كال الصيفين . العالية

اليسيج البرنشيمي للخشو نالخاليا المحياة : ظ ر أن هياك تأثير سلبي على كل من ,من الملوحة

أكثار حساساية   Maramndeف نيادة علاى  لاك  كاان ااي ,نقار األنعية نسمك جدارها , به 

أما باليسبة لتأثير الملوحة على المجماوض الخااري يقاد كاان اايف . يي جميع مستويات الملوحة

Oria  أظ اار ااايف  .يااذكرمااا قلياال أن   اأكثاار تحمااالً دج اااد الملوحااة حياال كااان تأثيرهااا  

Maramnde  ويات األعلى من تأثر مماثل عيد مستويات الملوحة األقل يي حين كان تأثير المست

 .الملوحة ضار له
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Abstract 

 

This study was conducted to clarify the effect of irrigation with different levels of 

salinity on the germination, growth and some metabolites of tomato (Lycopersicon 

esculentum) two cultivars (Marmande and Oria). The results were summarized as 

following: 

The germination of tomato seeds was affected negatively by salinity treatments. The 

growth criteria represented as radical and plumule lengths were obviously reduced in 

the two cultivars at higher salinity levels. Leaf area was gradually increased and the 

largest area was recorded at concentration of 150 mM in both cultivars. Leaf number, 

fresh weight, dry weight, shoot length and root length reduced significantly at the 

highest salinity level when compared with the control. Also, the plant pigments 

content (Chl.a, Chl.b, Chl.a+b and carotenoids) reduced at all levels of treatment as 

compared with the control whereas, total soluble salts (TSS) and electrical 

conductivity (EC) were increased. Results of soluble, non-soluble and total 

carbohydrates showed decreases in both cultivars of Lycopersicon esculentum. On the 

other side, proline contents increased in shoots and roots of both studied cultivars with 

increasing salinity concentrations. The anions and cations content of different organs 

of the experimental cultivars was influenced by salt stress. Na
+
 and Cl

-
 also were 

influenced and the results showed increasing Na
+
 and Cl

-
 elements contents at 150 

mM salinity concentration as compared to the control. Under highest salinity, root of 

Marmande and Oria anatomically showed that there is a negative effect on xylem 

parenchyma, surrounding cells, lignification, vessels diameter and the thickness of its 

wall but the former was more sensitive at all the salinity levels while in their shoot, 

Oria revealed a relative outstanding tolerance to salinity stress which was  of either no 

or minimal effect, Marmande showed similar effect at the lowest salinity levels while 

at the higher level of salinity, the effect was deleterious. 

 



 


