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 Vigna radiata Lفي نمو وحاصل الماش .  Cو Eتأثير مدد الري ورش فيتامين 
 علي جاسم هادي التميمي

 المستخلص

 -جامعة بغداد -في احد الحقول الزراعية التابعة لكلية الزراعة  0212نفذت تجربة حقلية خالل الموسم الربيعي      

باستعمال ترتيب األلواح المنشقة المنشقة وفق  .في تحمل نبات الماش للجفاف Cو Eالجادرية لدراسة تاثير الرش بفيتامين 

و  8و  5وبثالثة مكررات، خصصت االلواح الرئيسة لمعامالت الري وهي الري كل  تصميم القطاعات الكاملة المعشاة

ملغم لتر 152و 55 و  0وهي  Cيوم  . بينما مثلت االلواح الثانوية تراكيز فيتامين  11
-1

. اما االلواح تحت الثانوية فمثلت 

ملغم لتر 122و  52و 0وهي  Eتراكيزفيتامين
-1

ملغم لتر 152.اظهرت النتائج تفوق التركيز 
-1

في وزن  Cمن فيتامين  

قرنة نبات 01.12غم , 51.25الف بذرة وعدد القرنات وحاصل النبات الواحد والحاصل الكلي 
-1

 1.350غم ، 12.01،  

طن هـ
-1 

ملغم لتر 152عند المعاملة ) Eو فيتامين  Cعلى التتابع. كما اعطى التداخل بين فيتامين 
-1

ملغم لتر122+  
-1

 )

طن هـ 1.422غم ، 12.52للنبات الواحد والحاصل الكلي  أعلى حاصل
-1

فقد  C. اما تداخل مدد الري مع تراكيز فيتامين  

ملغم لتر 152أيام مع التركيز  5تفوقت المعاملة الري كل 
-1 

في وزن الف بذرة وعدد القرنات وحاصل النبات الواحد 

قرنة نبات 04.81غم ، 55.52والحاصل الكلي و محتوى الكلوروفيل الكلي 
-1

طن هـ 1.548غم ، 11.21، 
-1

ملغم  1.2،  

غم
-1 

ملغم لتر 52عند التركيز  Eعلى التتابع . كما كان معاملة التداخل بين مدد الري وفيتامين 
-1

أيام  5مع الري كل  

قرنة نبات 04.00غم ،  55.22سم،  85.10التفوق في ارتفاع النبات و وزن الف بذرة وعدد القرنات 
-1

لتتابع. اما على ا 

ملغم لتر55معاملة التداخل الثالثي فقد تفوقت المعاملة )
-1

ملغم لتر 122+  
-1

أيام واعطت قيماً لصفات  8( وعند الري كل  

طن هـ 1.553غم ، 11.82حاصل النبات الواحد والحاصل الكلي
-1 

 على التتابع .

 ، نبات الماش E، فيتامين  Cالكلمات الفتتاحية : مدد الري ، فيتامين 

EFFECT OF IRRIGATION  INTERVALS  AND  SPRAYING OF 

VITAMINS C AND E  ON THE  GROWTH AND YIELD OF MUNG 

BEAN (Vigna  radiata L.) 
Ali Jasim Hadi AL-Tameemi 

Abstract  

    A field experiment was conducted during 2016 spring season at The field Of college of 

Agriculture ,University of Baghdad,  to study the effect of spraying vitamins C and E on 

Mung bean plants water stress tolerance by using split – split plots arrangement and designed 

by using Randomized  Completely Blocks Design  (RCBD) with three replicates. The main 

plot represented irrigation intervals treatments which were each of  5  ,  8  and 11 days and 

the sub-plots represented vitamins C concentrations which were  0  , 75,   and 150 mg.L
-1

 , 

while the sub- sub-plots represented  vitamin E concentrations which were 0  ,  50   and 100 

mg.L
-1

 . The results showed superiority of 150 mg.L
-1

 vitamin C concentration in the weight 

of thousand seeds ,  pods number , single plant yield, and the total yield parameters which 

were 51.05  gm , 21.69  pod plant
-1

 , 10.29 gm, and 1.372 ton ha
-1

 respectively . The 

interaction between 150 mg. L
-1

 vitamin C and 100 mg.L
-1

 vitamin E gave the highest single 

plant yield  and total yield  values which were 10.50 gm, and 1.400 ton ha
-1

 respectively. The 

interaction between irrigation intervals and vitamin C concentrations gave superiority in 

irrigation every 5 days and 150 mg.L
-1

 vitamins C concentration treatment in thousand seed 

weight  ,  pods number , single plant yield  and the total yield parameters which their values 

were 57.76 gm ,24.89 pod plant
-1  

, 11.61 gm,  and 1.548 ton ha
-1

 respectively .The 

interaction  between the three factors (vitamins C , E and irrigation intervals )gave 

superiority in (75 mg.L
-1

 vitamin C + 100 mg.L
-1

 vitamin E + irrigation every 5 days ) 

treatment  and it gave 11.80 gm  for single plant yield  and 1.573 ton ha
-1

  for the total yield   

                                                      

Keyword:Irrigation   intervals  ,vitaminC,vitaminE,Mung Bean.                                               

                                                                                                                                                                                        



 التميمي                                 (             0211) , 1019  - 1021:   (4)9 –ة الفرات للعلوم الزراعية  مجل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1020                                                                 ISSN 2072-3875 

 

 المقدمة  
التوكوووووفيروالت تنتمووووي الووووى م ووووادات االكسوووودة        

( والتوووووي تنقسوووووم الوووووى Lipophiticالمحبوووووة للووووودهون )

.  δ، دلتوووووووا γ، كامووووووواβ، بيتووووووواαاربعوووووووة افوووووووكال الفوووووووا

(Rocheford  ، ان األلفوووووا  ).  0220وآخووووورون

(هوووووو ليبيووووود رئوووووي   ائوووووب  Eتوكووووووفيرول )فيتوووووامين 

لدهنيوووة غيووور يتووووافر فوووي االغشوووية الغنيوووة باالحموووا  ا

( . وقوووود وجوووود فووووي 0228وآخوووورون ، shaoالمشووووبعة )

جميوووع اجوووزاا النبوووات اال ان اكثووور تواجووود لووو  كوووان فوووي 

خوووو   Eاغشووووية البالسووووتيدات الع ووووراا. يعوووود فيتووووامين 

الووودفاع االول اووود اكسووودة الليبيووودات بسوووبب فعاليتووو  فوووي 

اقتنوووووواو الجووووووذور الحوووووورة ا  يعطووووووي ثباتيووووووة لبنوووووواا 

مجووووواميع االسووووويل  االغشوووووية مووووون خوووووالل تفاعلووووو  موووووع

لليبيووودات المتعوووددة غيووور المشوووبعة . كموووا يمكووون لفيتوووامين 

E  ازاحووووووة مفووووووردات االوكسووووووجين الفعالووووووة )الجووووووذور

 Reactive Oxygen Species (ROS)الحووورة( 

مثووووول االوكسوووووجين المفووووورد والسووووووبر اوكسووووويد وجوووووذر 

( كموووووووووا  Gupta ،0211الهايدروكسووووووووويل بفعاليتووووووووو  )

أللفووا توكوووفيرول وجوود انوو  بامكووان جزيدووة واحوودة موون ا

جزيدووووة اوكسووووجين مفوووورد . كمووووا  002تحيوووود اكثوووور موووون 

يعمووول علوووى كووون  جوووذور البيروكسوووي لبيووود وينوووتج جوووذر 

التوكوفيروكسوووووويل فيتاكسوووووود ثووووووم يرجووووووع الووووووى األلفووووووا 

توكووووووفيرول )الحالوووووة الطبيعيوووووة ( بعووووود التفاعووووول موووووع 

 Ubaldiاو اي م ووووووواد اكسووووووود  اخووووووور ) Cفيتوووووووامين 

ائف اخوووورى باالاووووافة الووووى وظوووو ) 0225وآخوووورون ،

مثووول حمايوووة جهووواز التمثيووول ال ووووئي مووون  Eلفيتوووامين 

االاووووواا العاليوووووة والتوووووي تسوووووبب اووووورراً تاًكسوووووديا و 

حمايوووة البوووذور خوووالل فتووورة العوووزن واالنبوووات والبوووزو  

يعوووود موووون  (Cحووووامس االسووووكوربي )فيتووووامين كمووووا ان .

أ اهووووم م ووووادات االكسوووودة غيوووور االنزيميووووة ا  لوووو  دور

الغووووذائي وتشووووكيل  فووووي تنشووووي  عمليووووة التمثيوووولأ كبيوووور

القموووووي ونموووووو وتطوووووور الجوووووذور  لمرسوووووتيميالنسووووويج ا

وتنظووووويم عمليوووووة االزهوووووار وتوووووأخير فووووويعوخة االوراق 

وتحمووووول االجهوووووادات البيديوووووة ومنهوووووا االجهووووواد الموووووائي 

،ف وووووالً عووووون  دور  فوووووي تحسوووووين النموووووو الجوووووذري و 

الع وووري للنبوووات مووون خوووالل دور  فوووي انقسوووام العاليوووا 

االنقسووووام العلوووووي ،  وتوسووووعها فهووووو يزيوووود موووون فعاليووووة

ااوووووافة الوووووى دور  فوووووي التمثيووووول الكربووووووني كواهوووووب 

لاللكتووورون تحووووت ظوووروف االجهووووادات الحيويوووة و فووووي 

حمايوووووة اجهوووووزة التمثيووووول الكربووووووني فوووووي البالسوووووتيدات 

كوووووذلي   ROSالع وووووراا مووووون خوووووالل تحديووووود فعاليوووووة 

يوووووودي دورا رئيسوووووا كم ووووواد لالكسووووودة النتاجوووووة مووووون 

الزائووودة  والجفووواف  االجهوووادات غيووور الحيويوووة كالملوحوووة

(Afzal  ، 0222وآخووورون.)  تعووواني  المنووواطق الجافووو

وفوووووب  الجافوووووة مووووون فوووووحة المصوووووادر المائيوووووة علوووووى 

أخوووتالف أنواعهوووا، ق  يتوقوووع حووودوي نقووو  فوووي الميوووا  

م ممووووا يوثرسوووولباً  0252بسووووبب الجفوووواف بحلووووول عووووام 

% موووووووون سووووووووكان العووووووووالم  25فووووووووي تغذيووووووووة قرابووووووووة 

(Ceccarelli ، كمووووووووا قن فووووووووحة  0224وآخوووووووورون .)

ميوووا   الوووري و قلوووة االمطوووار فوووي المنطقوووة الوسوووطى و 

الجنوبيوووة مووون العوووراق خصوصووواً فوووي السووونوات االخيووور  

دعوووت الوووى أخوووذ االحتياطوووات الواجبوووة للسووويطرة علوووى 

أسووووتعمال ميووووا  الووووري عنوووود زراعووووة المحاصوووويل, لووووذلي 

فوو ن تقنووين أسووتعمال ميووا  الووري فووي الزراعووة بووات موون 

المهموووووووة لمواجهوووووووة فووووووو   الميوووووووا  الحاليوووووووة  االموووووووور

 . والمستقبلية

أحووود  Vigna radiata Lيعووود نبوووات المووواش .      

المحاصووويل الصووويفية العائووودة للعائلوووة البقوليوووة الفرافوووية 

Fabaceae (papilionaceae)  وهوو نبوات عشوبي قوائم

( سوم ومغطوى 125-25أو فب  قائم يتراوح ارتفاع  بين )

مركبوة ويمتواز بقصور دورة حياتو   بالزغب أوراق  ثالثية 

،  2009( يوم ويتصف بتحمل  نسبياً للجفاف )90 – 70)

Pandey  تسووووتعدم بووووذور الموووواش كمصوووودر رخووووي )

( % 29 - 19للبووووروتين وتتووووراوح نسووووبت  فووووي البووووذور )

الووذي تفتقوور  Lysineوبروتينوو  غنووي بالحووامس األمينووي 

قليووووو  معظوووووم الحبوووووور وهوووووو غنوووووي بالكاربوهيووووودرات 

ينووات والحديوود والزنووي والكالسوويوم ويحوووي علووى والفيتام

الم ووادة لسكسوودة ولسموورا   Isoflavoindsمركبووات 

غنيوووووة  sproutsالسووووورطانية والمايكروبيوووووة وبادراتووووو  

، كمووا ويسووتعدم النبووات كعلووف للحيوووان ف ووال Cبفيتووامين 

  kaisher)          عون ان لو  موردود اقتصوادي جيود

  (. Chadha  ،0212؛ 0212وآخرون ،

 الهدف من الدراسة :

أيجووواد أف ووول معاملوووة لتوووداخل التراكيوووز المسوووتعملة مووون 

 في تحمل نبات الماش   للجفاف        Cوفيتامين  Eفيتامين 

 لمواد وطرائق العمل ا

في  0212نفذت تجربة حقلية خالل الموسم الربيعي     

جامعة  -احد الحقول الزراعية التابعة لكلية الزراعة 

في تحمل  Cو  Eبغداد لدراسة تاثير الرش بفيتامين 

باستعمال ترتيب األلواح المنشقة  .نبات الماش للجفاف

المنشقة بتصميم القطاعات الكاملة المعشاة وبثالثة 

االلواح الرئيسة لمعامالت الري  مكررات، خصصت

.  Aيوم عبر عن  بالرمز  11و  8و  5وهي الري كل 

 و  0وهي   Cبينما مثلت االلواح الثانوية تراكيزفيتامين 

ملغم لتر 152و 55
-1 

. اما االلواح Cعبر عن  بالرمز 

و  52و 0وهي   Eتحت الثانوية فمثلت تراكيز فيتامين 

ملغم لتر 122
-1

. حرثت األر  Eعبر عن  بالرمز 

ونعمت وقسمت الى قطاعات و وحدات تجريبية في كل 

سم( من   30- 0قطاع، اخذت عينات تربة من الطبقة )

مواقع معتلفة من الحقل ، ومزجت جيداً لمجانستها 

ً ونعمت باستعدام مطرقة بولي اثلين ،  وجففت هوائيا

 عينة مم . اخذت منها 2ومررت من منعل قطر فتحات  
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مركبة لغر  تقدير بعس صفات التربة الكيميائية 

( . تمت 1والفيزيائية العاصة بتربة البحث)جدول 

م0الزراعة بمروز داخل االلواح مساحة اللوح الواحد 
0
 

نبات هـ 133333بكثافة نباتية مقدارها 
-1 

)اليون   

م بين القطاعات ل مان عدم 0(، تركت مسافة 1113،

هـ Nكغم 42ا.سمدت النباتات بـ انتقال الميا  بينه
-1

و  

هـPكغم 55
-1

هـ Kكغم  22،
-1

، طبقت معامالت  

خالل ثالي مواعيد  Eفيتامين  Cالتجربة برش فيتامين 

يوما من اإلنبات.  22و  42و  20من النمو وهي بعد 

ً كلما دعت  كما تمت مكافحة االدغال بالتعشيب يدويا

كلي حسب  الحاجة الى  لي. تم تقدير الكلورفيل ال

Lichtenthaler  (,1185 كما تم تقدير فعالية  )

 Pitottiانزيمات م ادات االكسدة حسب طريقة 

( والمواحة من قبل العامري 1115وآخرون )

 Bates(. اما البرولين فقد تم تقدير حسب طريقة 0211)

 (1153و وآخرون ) 

 

الكلي  : محتوى االوراق من كلورفيل الصفات المدروسة

)ملغم غم
-1 

تركيزالبرولين في الجزا الع ري  ( ،

)مايكرومول غم
-1

فعالية انزيم البيروكسديز)وحدة  ،( 

ملغم بروتين
-1

فعالية انزيم الكتليز )وحدة ملغم ، ( 

بروتين
-1 

، عدد القرنات)قرنة ارتفاع النبات)سم( ، (  

نبات
-1

حاصل النبات الواحد ( ، وزن الف بذرة )غم( ، 

حاصل الحبور الكلي )طن هـ ، )غم(
-1

)   

 ( بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الحقل قبل الزراعة1جدول )

 االيونات الموجبة والسالبة الذائبة  

مليمول لتر   
-1

 

نسجة 

 التربة 

البوتاسيوم 

 الجاهز

ملغم كغم
-1

 

 تربة

الفسفور 

 الجاهز

ملغم كغم
-1

 

 تربة

النتروجين 

 الجاهز

ملغم كغم
-1

 

 تربة

االيصالي

ة 

الكهربائ

 ية

ديسيسمن

ز م
-1

 

درجة 

تفاعل 

التربة 

pH 
الكالسيو المغنيسيوم كلوريد الكبريتات

 م

04 18 30 28 Clay 

Loam 

72.9 36.1 92.6 3.57 7.28 

 

 النتائج والمناقشة 

الكلي )ملغم غم محتوى االوراق من كلورفيل -1
-1 

) 

( عدم وجود تأثير معنوي  2افارت النتائج في جدول ) 

في محتوى الكلورفيل الكلي.اما  Eلتراكيز الرش بفيتامين

ملغم لتر 75فقد اعطى التركيز  Cالرش بفيتامين 
-1

 

ملغم غم 2.8535اعلى قيمة بلغت  
-1

. كما انعفا  

 11الكلي بشكل معنوي عند الري كل  محتوى الكلورفيل

ملغم غم 2.2243يوم واعطى اقل قيمة بلغت 
-1 

في حين 

 2.1452ايام بلغت  5كانت اعلى قيمة عند الري كل 

ملغم غم
-1

  Eو C.  اثر التداخل الثنائي للرش بفيتامين 

ملغم  122بشكل معنوي وكانت اعلى قيمة عند المعاملة 

لتر
-1  

ملغم لتر E +55فيتامين
-1

بلغت  Cفيتامين  

ملغم غم 2.1233
-1

ومدد الري فقد  E.اما الرش بفيتامين

كان تأثيرا معنويا في زيادة محتوى الكلورفيل الكلي عند 

ملغم لتر 122المعاملة 
-1  

ايام  5+ الري كل Eفيتامين

ملغم غم 2.1852والتي اعطت قيمة بلغت 
-1 

في حين 

ملغم لتر 2كانت اقل قيمة عند المعاملة 
- 1

+  Eفيتامين

ملغم غم 2.2541يوم  بلغت  11الري كل 
-1

. اما التداخل 

ومدد الري فقد تفوقت المعاملة  Cالثنائي بين فيتامين 

ملغم لتر 152
-1

ايام  5حامس االسكوربي + الري كل  

ملغم  1.2252وبشكل معنوي واعطت اعلى قيمة بلغت 

غم
-1

ملغم لتر 2. واقل قيمة كانت عند المعاملة 
-1

فيتامين  

C  اما  2.2402يوم والتي بلغت  11+ الري كل.

ملغم لتر 122التداخل الثالثي فقد تفوت المعاملة 
- 

1
ملغم لترE +55فيتامين

-1
ايام  5+ الري كل  Cفيتامين  

ملغم غم 1.2522والذي بلغ  
-1

اما اقل قيمة كانت عند  

ملغم لتر 2المعاملة 
- 1

ملغم لتر E +2فيتامين
-1

 Cفيتامين  

ملغم غم 2.2053يوم والتي بلغت  11الري كل  +
-1

 .

يعود سبب انعفا  معدل محتوى الكلورفيل الكلي 

لسوراق قلى طول مدة الري حيث أن فدة اإلجهاد تودي 

وقزالة لذرة  Chlorophyllaseقلى تثبي  أنزيم  

ثم أنحالل  Dechelalataseالمغنيسيوم بواسطة أنزيم 

وأكسدة  Dioxygenase حلقة البروفرين بواسطة أنزيم

ثم تحلل البروتين  Ironoxidaseالحديد بواسطة أنزيم 

المتبقي من هدم الكلورفيل في الفجوات العصارية الناتجة 

( وقد تعود هذة 2008من بلزمة البالستيدات )الدسوقي , 

بحماية الصبغات وجهاز  Cالزيادة الى دور فيتامين 

ذي تحدي نتيجة التمثيل الكاربوني من خطر االكسدة وال

( ف ال عن دور  0211وآخرون،Khan ) ROSانواع 

في زيادة تركيز الكلورفيل من خالل توفير العناصر 

  الغذائية الداخلة في تركيبة وال سيما النتروجين )

Hussein ، بفيتامين (.كما ساهم الرش0211وآخرونE 

الى زيادة محتوى االوراق من الكلوروفيل و لي لدور  

  Lipaseفعالية بعس االنزيمات ومنها انزيم في زيادة 

التي تعمل  Nitrate reductase و  Phosphataseو 

 على حماية الكلوربالست من االكسدة ال وئية ا  يتفاعل

مع مجموعة الدهون غير المشبعة مما يحقق Eفيتامين
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 الكلورفيل في النبات . االي ية ومنها محتوى استقرار في االغشية العلوية فيزداد نشاط الفعاليات 

محتوى االوراق من كلورفيل الكلي )ملغم غم في Cو Eتأثير مدد الري ورش فيتامين  (2جدول )
-1

) 

 Cفيتامين 

ملغم لتر
-1

 

 Eفيتامين 

ملغم لتر
-1

 

 5ري كل 

 ايام

 8ري كل 

 ايام

 11ري كل 

 يوم

E*C 

0 0 0.7947 0.8610 0.6273 0.7610 

50 0.8673 0.9637 0.6333 0.8214 

100 0.8877 0.9830 0.6670 0.8459 

75 0 0.9480 0.9393 0.6710 0.8528 

50 0.9330 0.9810 0.6790 0.8643 

100 1.0760 0.9837 0.6503 0.9033 

150 0 1.0000 0.9470 0.6640 0.8703 

50 1.0253 0.9253 0.6670 0.8726 

100 0.9913 0.8287 0.7197 0.8466 

LSD 

0.05 

0.1384 0.0711 

 Cمتوسط   

C*A 0 0.8499 0.9359 0.6426 0.8094 

75 0.9857 0.9680 0.6668 0.8735 

150 10056 0.9003 0.6836 0.8631 

 0.1020 0.0430 

 Eمتوسط   

E*A    0 0.9142 0.9158 0.6541 0.8280 

50 0.9419 0.9567 0.6598 0.8528 

100 0.9850 0.9318 0.6790 0.8653 

LSD 

0.05 

0.1019 n.s 

  A 0749.0 0.9347 0.6643متوسط 

LSD 

0.05 

0.09895  

 

 

تركيزالبرولين في الجزء الخضري )مايكرومول غمم -2
-

1
) 

( انعفا  محتوى النبات مون 3تظهر النتائج في جدول ) 

ا  انعفووس  Eبفيتووامين البوورولين مووع زيووادة تراكيووز الوورش

موووايكرومول غوووم15.84محتووووى البووورولين مووون 
-1

عنووود   

ملغم لتور 2التركيز
-1

موايكرومول غوم 12.00الوى  
-1

عنود  

ملغوووم لتووور 122التركيوووز
-1

. كوووذلي الحوووال موووع  Eفيتوووامين 

ملغوم لتور 2فقود اعطوى التركيوز Cفيتوامين الرش ب
-1

اعلوى  

مايكرومول غوم 11.23قيمة بلغت 
-1

فوي حوين كانوت اقول  

ملغووم لتوور 152قيمووة عنوود التركيووز 
-1

 15.55والتووي بلغووت 

مايكرومول غم
-1

. كما يظهرمن الجدول ارتفواع محتووى  

يووم  11النبات من البرولين بشكل معنوي عنود الوري كول 

موايكرومول غوم 04.82واعطى أعلى  قيموة بلغوت 
-1 

فوي 
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موايكرومول غوم 10.44حين كانت أقل قيمة  قيمة 
-1 

 عنود

ايام.  كما اثر التداخل الثنوائي للورش بفيتوامين  5الري كل 

E وC  فووي خفووس محتوووى النبووات موون البوورولين بشووكل

 02.53معنوي وكانت اعلى قيموة عنود عودم الورش بلغوت 

مايكرومول غم
-1

فوي حوين كانوت اقول قيموة عنود المعاملوة  

ملغم لتر 50
-1  

ملغم لتر E +152فيتامين
-1

 Cفيتامين  

 

في تركيزالبرولين في الجزء الخضري )مايكرومول غم Cو E( ( تأثير مدد الري ورش فيتامين 3جدول )
-1

) 

 

 Cفيتامين 

ملغم لتر
-1

 

 Eفيتامين 

ملغم لتر
-1

 

 5ري كل 

 ايام

 8ري كل 

 ايام

 11ري كل 

 يوم

E*C 

0 0 11711 1575. 1.774 50751 

50 1174. 11790 1079. 18771 

100 15719 19711 5.715 1.749 

75 0 19741 15775 5570. 17759 

50 15754 11771 51770 15781 

100 11780 11789 50778 15799 

150 0 15775 11794 51755 17797 

50 11741 15759 50755 19784 

100 157.1 157.1 50797 15754 

LSD 

0.05 

2.889 1.721 

  Cمتوسط   

C*A 0 11788 1171. 11789 14701 

75 11701 11717 51795 15749 

150 15795 15741 51711 15755 

 2.008 1.260 

 Eمتوسط   

E*A    0 1574. 15784 5.77. 1.789 

50 15707 11718 59710 17795 

100 15754 11757 55781 17755 

LSD 

0.05 

1.629 0.895 

  A 15799 11751 59787متوسط 

LSD 

0.05 

1.326  

 

 

موووايكرومول غوووم 14.81بلغوووت 
-1

 Eفيتوووامين.اموووا الووورش ب

ومدد الري فقد كوان توأثيرا معنويوا فوي  انعفوا  محتووى 

ملغووووم لتوووور 52النبووووات موووون البوووورولين عنوووود المعاملووووة   
-

1
ايووام والتووي اعطووت قيمووة بلغووت  5+ الووري كوول Eفيتووامين

مايكرومول غم 10.22
-1

في حين كانوت أعلوى قيموة عنود  

ملغووم لتوور 2المعاملووة 
-1 

يوووم   11+ الووري كوول  Eفيتووامين

مايكرومول غم 05.25بلغت 
-1

. كذلي مع التداخل الثنائي 

ملغووم  2وموودد الووري فقوود اعطووت المعاملووة  Cفيتووامين بووين 
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لتووور
-1

ايوووام أقووول قيموووة بلغوووت  5+ الوووري كووول  Cفيتوووامين  

موووايكرومول غوووم 11.88
-1

ة كانوووت عنووود . و أعلوووى قيمووو 

ملغووم لتوور 2المعاملووة 
-1

يوووم  11+ الووري كوول  Cفيتووامين  

موووايكرومول غوووم 31.84والتوووي بلغوووت 
-1

.اموووا  التوووداخل 

الثالثوووي فقووود كانوووت أعلوووى قيموووة لمحتووووى البووورولين عنووود 

يوووم  والتووي بلغووت  11معاملووة عوودم الوورش + الووري كوول 

مووايكرومول غووم 35.21
-1 

وأقوول قيمووة عنوود معاملووة عوودم 

 11.33ايوووووام  والتوووووي بلغوووووت  5ل الووووورش + الوووووري كووووو

مووايكرومول غووم
-1

. يعووزى سووبب زيووادة تركيووز حووامس  

البوورولين بتباعوود  موودد الووري ا  يعتقوود أن قجهوواد الجفوواف 

يودي قلوى تحفيوز أنزيموات تحلول البروتينوات واألحموا  

الوووذي يحلووول الحوووامس  Arginaseاألمينيوووة مثووول أنوووزيم 

م قلووى ثوو Ornithineثووم تحولوو  قلووى   Arginineاألمينووي 

-Pyrroline-2حووووووامس البوووووورولين بواسووووووطة أنووووووزيم 

Carboxylate reductase  , ؛1992)ياسين Abdul 

 Qadus ، 0212 كمووا يعتقوود أن تووراكم البوورولين عنوود , )

الجفاف ناتج عن دور الحامس في تثبي  تراكيز حوامس 

األثور  الكلوماتيي واألسباراتيي والنتروجين الذائب وأزالة

وآخورون  Singhالسام عن طريق تحويلها الوى بورولين )

( . كما يعود سوبب انعفوا  تركيوز البورولين فوي 1114،

الى  الدور االساسي الوذي  Eاالوراق عند الرش  بفيتامين

يلعبوو  فووي عموول انزيمووات التمثيوول ال وووئي ا  يعوود عووامالً 

مسوواعداً فووي زيووادة الصووبغات باالاووافة الووى تفاعلوو  مووع 

ن غيووور المشوووبعة وتحقوووق اسوووتقرار فوووي االغشوووية الووودهو

العلوية وحماية البالستيدات مون االكسودة ال ووئية لتووفر 

البيدووووة المالئمووووة للتمثيوووول ال وووووئي.وبتالي يووووزداد انتووووا  

الصبغات النباتيوة والبوروتين الكلوي وتثبوي  انزيموات بنواا 

                        (Shahla،0210 و Shekoofehالبرولين)

وحدة ملغم بروتينالية انزيم البيروكسديز)فع -3
-1 

  ) 

( عوودم وجووود تووأثير معنوووي 4تظهرالنتووائج فووي جوودول ) 

وتوداخلهما .كموا يظهورمن  Eو Cلتراكيز الورش بفيتوامين 

الجدول ارتفاع فعاليوة قنوزيم البيروكسويديز بشوكل معنووي 

 05.80يوم واعطى أعلوى  قيموة بلغوت  11عند الري كل 

وحوودة ملغووم بووروتين
-1 

فووي حووين كانووت أقوول قيمووة  قيمووة  

وحدة ملغوم بوروتين 14.21
-1 

ايوام. اموا  5عنود الوري كول  

وموودد الوري فقوود كوان تووأثيرا معنويوا فووي   Eالورش بفيتوامين

 52انعفووا  فعاليووة قنووزيم البيروكسوويديز عنوود المعاملوووة 

ملغم لتر
-1

ايام والتي اعطوت قيموة  5+ الري كل Eفيتامين

تينوحدة ملغم برو 13.41بلغت 
-1

في حوين كانوت أعلوى   

ملغم لتر 2قيمة عند المعاملة 
-1 

 11+ الوري كول Eفيتامين

وحودة ملغوم بوروتين 32.25يوم  بلغت 
-1

. كوذلي  الحوال   

ومدد الوري فقود اعطوت  Cفيتامين مع التداخل الثنائي بين 

ملغم لتر 2المعاملة 
-1

ايوام أقول  5+ الوري كول  Cفيتامين  

بووروتين وحوودة ملغووم 10.12قيمووة بلغووت 
-1

. و أعلووى قيمووة 

ملغوم لتور 2كانت عند المعاملة 
-1

+ الوري كول  Cفيتوامين  

وحوودة ملغووم بووروتين 33.14يوووم والتووي بلغووت  11
-1

.امووا  

التوووداخل الثالثوووي فقووود كانوووت أعلوووى قيموووة لفعاليوووة قنوووزيم 

يوم   11البيروكسيديز عند معاملة عدم الرش + الري كل 

وحدة ملغم بروتين 42.28والتي بلغت 
-1

وأقول قيموة عنود  

ايوووام  والتوووي بلغوووت  5معاملوووة عووودم الووورش + الوووري كووول 

وحدة ملغم بروتين 11.14
-1 

.  
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فعالية إنزيم البيروكسيديز )وحدة ملغم بروتين في Cو Eتأثير مدد الري ورش فيتامين  ( (4جدول )
-1

7 ) 

 Cفيتامين 

ملغم لتر
-1

 

 Eفيتامين 

ملغم لتر
-1

 

 5ري كل 

 ايام

 8ري كل 

 ايام

 11ري كل 

 يوم

E*C 

0 0 11719 19779 90778 55715 

50 15711 17718 54791 14711 

100 11705 1.770 54710 1474. 

75 0 1.715 17748 597.5 14771 

50 15704 1.748 5779. 14785 

100 15749 17755 57717 14755 

150 0 15757 1.755 57754 14784 

50 15780 187.1 55714 18740 

100 11707 57775 51787 50755 

LSD 

0.05 

6.627 n.s 

  Cمتوسط   

C*A 0 15717 17719 11719 50798 

75 17705 1.71. 557.8 1477. 

150 11781 50747 59755 147.. 

 4.781 n.s 

 Eمتوسط   

E*A    0 19771 17718 1077. 50755 

50 11791 1.775 5.701 14715 

100 19701 50757 557.. 50701 

LSD 

0.05 

3.731 n.s 

  A 19701 18704 5.785متوسط 

LSD 

0.05 

3.141  

 

وحدة ملغم بروتين) فعالية انزيم الكتليز -4
-1 

   ) 

( عودم وجوود توأثير معنووي  5تظهر النتوائج فوي جودول ) 

فووووووي محتوووووووى انووووووزيم  Eفيتووووووامينلتراكيووووووز الوووووورش ب

فقوود انعف ووت فعاليووة قنووزيم  Cالكتليوز .أموواالرش بفيتووامين 

أ  اعطووى  Cالكتليووز مووع زيووادة تراكيووز الوورش بفيتووامين 

ملغم لتر 2التركيز
-1

وحدة ملغم  13.13اعلى قيمة بلغت   

بووروتين
-1

 152فووي حووين كانووت اقوول قيمووة عنوود التركيووز   

ملغووم لتوور
-1 

وحوودة ملغووم بووروتين 11.21والتووي بلغووت 
-1 

  .

كما يظهورمن الجودول ارتفواع فعاليوة قنوزيم الكتليوز بشوكل 

يوم واعطوى أعلوى  قيموة بلغوت  11معنوي عند الري كل 

وحوودة ملغووم بووروتين 12.22
-1

فووي حووين كانووت أقوول قيمووة   

وتينوحوودة ملغووم بوور 5.22قيمووة 
-1

ايووام.   5عنوود الووري كوول  

فوووي   Eو  Cكموووا اثووور التوووداخل الثنوووائي للووورش بفيتوووامين 

خفووس فعاليووة قنووزيم الكتليووز بشووكل معنوووي وكانووت اعلووى 

وحودة ملغوم بوروتين 14.35قيمة عند عدم الورش بلغوت 
-1

 

ملغووم لتوور 2فووي حووين كانووت اقوول قيمووة عنوود المعاملووة 
- 1 

ملغوووم لتووور E +152فيتوووامين
-1

 12.28غوووت بل Cفيتوووامين  

وحوودة ملغووم بووروتين
-1

.امووا الوورش بالفووا تيكوووفيرول وموودد 
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الووري فقوود كووان تووأثيرا معنويووا فووي  انعفووا  فعاليووة قنووزيم 

ملغم لتر 2الكتليز عند المعاملة 
-1

 5+ الوري كول Eفيتامين

وحودة ملغوم بوروتين 5.55ايام والتي اعطت قيمة بلغت 
-1

  

توورملغووم ل 2فووي حووين كانووت أعلووى قيمووة عنوود المعاملووة 
-1 

وحودة ملغوم  18.12يووم  بلغوت  11+ الري كول Eفيتامين

بروتين
-1

ومودد  C. كذلي مع التداخل الثنوائي بوين فيتوامين 

ملغووم لتوور 2الووري فقوود اعطووت المعاملووة 
-1

+  Cفيتووامين  

وحدة ملغم بروتين 2.34ايام أقل قيمة بلغت  5الري كل 
-

1
ملغوم لتور 2و أعلى قيمة كانت عنود المعاملوة  

-1
 فيتوامين 

C  وحودة ملغوم  11.10يووم والتوي بلغوت  11+ الري كول

بروتين
-1

.اما  التداخل الثالثي فقد كانت أعلى قيمة لفعالية 

يووم   11قنزيم الكتليز عند معاملة عدم الرش + الري كول 

وحدة ملغم بروتين 03.15والتي بلغت 
-1

وأقول قيموة عنود  

 2.30ايام  والتي بلغوت  5معاملة عدم الرش + الري كل 

وحدة ملغم بروتين
-1

تعزى الزيادة في الفعالية االنزيمية  . 

اثنوواا الجفوواف بأنهووا قحوودى الوسووائل الدفاعيووة للنبووات , ا  

يسووهم قنووزيم البيروكسوويديز وانووزيم الكتليووز فووي كووب  تووأثير 

ROS  ال ار على النبات الناتج عن الجفواف حيوث يحفوز

الووى موواا و اوكسووجين ف ووالً  H2O2وبسوورعة موون تحووول 

عن دور  في زيوادة ثباتيو  غشواا العليوة والكلوروفيول لوذا 

ف ن فعالية قنزيم البيروكسويديز و الكتليوز توزداد كاسوتجابة 

العو   Cيعود فيتوامين لكب  التأثير ال ار لإلجهاد المائي. 

الوودفاعي األول للم وووادات األكسووودة غيوور اإلنزيميوووة فوووي 

ونوووووودريا و كلوروبالسووووووت و مكونووووووات العليووووووة المايتوك

البيروكسوووويوم و السايتوسووووول والقوووووة المثبطووووة لسكسوووودة 

 Quan؛  Maxwell  ،1115 (األغشووووووووووية العلويووووووووووة 

السويما  ROS( ول  القابلية على اخمواد  0228وآخرون ،

جذر السووبر أوكسوايد وجوذر الهيدروكسويل واألوكسوجين 

المفرد واختزال بيروكسيد الهيدروجين قلوى مواا بواسوطة 

 ,1998و (Ascorbate peroxides   Noctorقنوزيم 

Foyer (  
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فعالية إنزيم الكتليز)وحدة ملغم بروتين في Cو Eتأثير مدد الري ورش فيتامين  (( 5جدول )
-1

) . 

 Cفيتامين 

ملغم لتر
-1

 

 Eفيتامين 

ملغم لتر
-1

 

 5ري كل 

 ايام

 8ري كل 

 ايام

 11ري كل 

 يوم

E*C 

0 0 7715 15785 5174. 1971. 

50 7759 1575. 14758 15780 

100 7715 19701 17755 15755 

75 0 .781 1571. 17750 1170. 

50 7747 19751 11794 11755 

100 .7.5 11784 19714 11745 

150 0 8757 4771 19711 10778 

50 4795 15711 15717 1171. 

100 4799 15709 11788 157.4 

LSD 

0.05 

3.727 2.256 

  Cمتوسط   

C*A 0 7719 11711 14745 11711 

75 .751 19795 19771 15714 

150 4719 15759 11797 11771 

 2.277 1.518 

 Eمتوسط   

E*A    0 .75. 15795 18710 157.1 

50 .779 11709 15709 11741 

100 .7.8 19711 19787 15715 

LSD 

0.05 

1.965 n.s 

  A .777 1175. 17700متوسط 

LSD 

0.05 

1.156  

. كموا يعووود انعفووا  فعاليوة م ووادات االكسوودة االنزيميووة 

الى تحسين نمو وايس النبات تحوت  Eبفيتامين عند الرش

ظووووروف الجفوووواف ا  يعموووول علووووى زيووووادة نشوووواط بعووووس 

االنزيمووووات ومنهووووا انزيمووووات البنوووواا ال وووووئي وتكوووووين 

الصبغات باالاافة الى دور  في حماية االغشوية العلويوة 

من االكسودة ال ووئية كموا لو  دور مبافور كم واد اكسودة 

يوووة غيرانزيموووي اسووووة بم وووادات االكسووودة غيووور االنزيم

(Dowdle  ، 0225وآخرون  ) 

 

   ارتفاع النبات)سم( -5

( وجود تأثير معنوي  6تظهر النتائج في جدول )       

ق  كان اعلى متوس    Eو Cلتراكيز الرش بفيتامين 

سم عند الرش بالمستوى  55.55الرتفاع النبات 

فقد اعطى  C.اما الرش بفيتامين Eالثالث بفيتامين 

سم . يظهرمن  55.25التركيز الثاني قيمة بلغت 

الجدول انعفا  ارتفاع النبات بشكل معنوي عند 

سم  21.88يوم واعطى اقل قيمة بلغت  11الري كل 

 5سم عند الري كل  85.23في حين كانت اعلى قيمة 
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و  Eايام.  كما اثر التداخل الثنائي للرش فيتامين

بشكل معنوي وكانت اعلى قيمة عند  Cفيتامين 

ملغم لتر 50المعاملة 
-1 

ملغم لتر E +55فيتامين
-1

 

 Eسم .اما الرش بفيتامين 51.14( بلغت Cفيتامين 

ومدد الري فقد كان تأثيرا معنويا في زيادة ارتفاع 

ملغم لتر 52النبات عند المعاملة
-1 

+ الري Eفيتامين

سم في  85.10ايام والتي اعطت قيمة بلغت  5كل 

 حين 

 ارتفاع النبات  )سم( في Cو Eتأثير مدد الري ورش فيتامين  ( (6جدول )

 

 Cفيتامين 

ملغم لتر
-1

 

 Eفيتامين 

ملغم لتر
-1

 

 5ري كل 

 ايام

 8ري كل 

 ايام

 11ري كل 

 يوم

E*C 

0 0 .4790 ..780 557.. .0744 

50 897.0 .4780 71751 .7701 

100 8171. 85740 71771 .574. 

75 0 877.1 8171. 5.710 .57.1 

50 4079. 8579. 79750 .4719 

100 85710 81770 7.7.0 .8711 

150 0 89751 897.1 79780 .8705 

50 87750 .4780 707.1 .5758 

100 40750 8979. 7171. .8771 

LSD 

0.05 

6.328 3.951 

  Cمتوسط   

C*A 0 85794 8071. 70711 .9715 

75 8.791 85798 71710 ..77. 

150 87748 81700 75751 ..790 

 4.056 2.838 

 Eمتوسط   

E*A    0 81757 8174. 54755 .9741 

50 8.715 80774 75745 .7741 

100 87755 85744 71750 ..75. 

LSD 

0.05 

3.031 2.091 

  A 85771 81788 71788متوسط 

LSD 

0.05 

0.965  

 

ملغم لتر 2كانت اقل قيمة عند المعاملة 
-1 

+ Eفيتامين

سم . اما التداخل  51.00يوم  بلغت  11الري كل 

ومدد الري فقد تفوقت المعاملة  Cالثنائي بين فيتامين 

ملغم لتر 55
-1

ايام وبشكل  5+ الري كل  Cفيتامين  

سم . واقل 85.43معنوي واعطت اعلى قيمة بلغت 

ملغم لتر 2قيمة كانت عند المعاملة 
-1

+  Cفيتامين  

سم.كما كان  22.31يوم والتي بلغت  11الري كل 

للتداخل الثالثي تأثيرواا  في زيادة ارتفاع النبات  

ملغم لتر 52خاصة عند المعاملة 
-1 

 E +55فيتامين

لتر ملغم
-1

ايام والذي بلغ   5+ الري كل  Cفيتامين  
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ملغم  2سم اما اقل قيمة كانت عند المعاملة  12.45

لتر
-1 

ملغم لتر E +2فيتامين
-1

+ الري كل  Cفيتامين  

سم . قد يعزى سبب  55.55يوم  والتي بلغت  11

انعفا  معدل ارتفاع النبات قلى نق  الماا الذي 

النقسام العيطي وتأثر بدور  يودي قلى انعفا  دليل ا

في القمة النامية لساق النبات مما  DNAمراحل بناا 

يودي قلى أرتشاح للجدران العلوية وانكمافها وفقدان 

( , كما يعتقد قن 2001االستطالة العلوية )ياسين , 

قجهاد الجفاف يحث المايتوكوندريا والبالستيدات 

لتي والبيروكسومات على زيادة قنتا  الجذور الحرة وا

تودي قلى تحلل األغشية العلوية وأكسدة األنزيمات 

وخفس تراكيز السايتوكاينينات والجبرلينات 

واالوكسينات وأكسدة األحما  النووية واألمينية مثل 

والذي يشكل أساس بناا  Tryptophanحامس 

  Taizاألوكسين السيما في المناطق المرستيمية )

فاع النبات ( يعود سبب زيادة ارت Zieger ,2010و

الى دور  في زيادة حجم  Cعند رش النباتات بفيتامين 

العاليا و انقسامها و تنشي  و تنظيم عملية التمثيل 

 Church0222 ,و  Magalhaes الكاربوني ) 

على زيادة انقسام العاليا E(.وكذلي يعمل فيتامين

 .  ( 0212وآخرون ، Eidواستطالتها وتمايزها ) 

قرنة نباتعدد القرنات ) -6
-1

 ) 

( عدم وجود تأثير معنوي  7افارت النتائج في جدول )

لتراكيز الرش بالفا تيكوفيرول في عدد القرنات.اما 

ملغم لتر 152فقد اعطى التركيز  Cالرش بفيتامين 
-1

 

قرنة نبات 01.12اعلى قيمة بلغت  
-1

. كما انعفا   

يوم واعطى  11فكل معنوي عند الري كل  عدد القرنات

قرنة نبات 15.33اقل قيمة بلغت 
-1

في حين كانت اعلى   

قرنة نبات 04.24ايام بلغت  5قيمة عند الري كل 
-1

   .

بشكل معنوي  Cو Eاثر التداخل الثنائي للرش بفيتامين 

ملغم لتر 50وكانت اعلى قيمة عند المعاملة  
-1 

ملغم لتر E +152فيتامين
-1

 00.22بلغت  Cيتامين ف 

قرنة نبات
-1

ومدد الري فقد كان  E.اما الرش بفيتامين  

 122تأثيرا معنويا في زيادة عدد القرنات عند المعاملة 

ملغم لتر
-1 

ايام والتي اعطت قيمة  5+ الري كل Eفيتامين

قرنة نبات 05.00بلغت 
-1

في حين كانت اقل قيمة عند   

ملغم لتر 2المعاملة 
-1 

يوم   11الري كل + Eفيتامين

قرنة نبات14.22بلغت 
-1

. اما التداخل الثنائي بين  

ملغم لتر 152ومدد الري فقد تفوقت المعاملة  Cفيتامين 
-

1
ايام وبشكل معنوي واعطت  5+ الري كل  Cفيتامين  

قرنة نبات 04.81اعلى قيمة بلغت 
-1

. واقل قيمة كانت  

ملغم لتر 2عند المعاملة 
-1

 11كل + الري  Cفيتامين  

قرنة نبات10.25يوم والتي بلغت 
-1

.اما التداخل الثالثي  

ملغم لتر 52فقد تفوت المعاملة 
-1  

ملغم  E +152فيتامين

لتر
-1

 05.25ايام والذي بلغ   5+ الري كل  Cفيتامين  

قرنة نبات
-1

ملغم  2. اما اقل قيمة كانت عند المعاملة  

لتر
-1 

ملغم لتر E  +2فيتامين 
-1

+ الري كل  Cفيتامين  

قرنة نبات10.22يوم  والتي بلغت  11
-1

يعتقد ان   

التباعد في مدد الري ادى الى جفاف متوك األزهار 

وعدم عقدها مما يودي الى أجهااها وعدم تكوين 

القرنات أو تساقطها عند بداية مراحل أمتالئها لعدم 

وصول المغذيات من المصدر الى المصب كما ان اجهاد 

ى تراكم حامس األبسيسي وزيادة الجفاف يودي ال

 ROSأنزيمات األكسدة من مجموعة األوكسجين الفعالة 

ً بيروكسيد الهيدروجين والسوبر اوكسيد  خصوصا

لالغشية العلوية وهدم البروتين  Hydrolyticالمحللة 

 Anjum مما يودي الى تساق  القرنات وقلة عددها ) 

 C( .اثر الرش ر فيتامين 0211وآخرون ،

الى زيادة عدد القرنات و لي يعزى الى دخول Eمينوفيتا

الفيتامينات في جميع الفعاليات االنزيمية وزيادة الفعاليات 

االحيائية و عملية البناا ال وئي و تقليل فعالية انزيمي 

البيروكسديز والكتليز وتقليل البناا االحيائي لحامس 

االبسسي مما ينتج عن  زيادة النمو الع ري و انتا  

حما  االمينية والنووية وتكوين حالة من التوازن اال

ً في  بين الكاربوهدرات والبروتينات مما ينعك  ايجابيا

 تمايزالبراعم الزهرية وزيادة عدد القرنات 
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عدد القرنات)قرنةنبات في Cو Eتأثير مدد الري ورش فيتامين  ( (7جدول )
-1

) 

 Cفيتامين 

ملغم لتر
-1

 

 Eفيتامين 

ملغم لتر
-1

 

 5ري كل 

 ايام

 8ري كل 

 ايام

 11ري كل 

 يوم

E*C 

0 0 51700 59700 15700 1477. 

50 59700 5177. 1177. 147.8 

100 55711 51711 15711 50711 

75 0 5077. 55700 1977. 14711 

50 51711 5977. 1.700 5177. 

100 55700 5177. 17711 51771 

150 0 59711 59700 15711 51755 

50 5577. 59711 18700 55777 

100 55700 5577. 1877. 55711 

LSD 

0.05 

4.301 2.570 

 Cمتوسط   

C *A 0 59755 51700 1577. 14747 

75 51700 51799 17700 50781 

150 59784 5177. 1.711 51747 

 2.392 1.576 

 Eمتوسط   

E*A    0 5577. 51711 19700 50700 

50 59755 51757 17755 51711 

100 55755 51755 157.8 51791 

LSD 

0.05 

2.333 n.s 

  A 59709 5171. 15711متوسط 

LSD 

0.05 

1.303  

 

 

 وزن الف بذرة )غم(     -7

( عدم وجود تأثير معنوي  8تبين النتائج في جدول )   

في وزن الف بذرة  .اما الرش  Eلتراكيز الرش بفيتامين

ملغم لتر 152فقد اعطى التركيز  Cبفيتامين 
-1

أعلى  

غم . كما انعفا  وزن الف بذرة   51.25قيمة بلغت 

يوم واعطى اقل قيمة  11بشكل معنوي عند الري كل 

م غ 54.05غم في حين كانت اعلى قيمة  31.81بلغت 

ايام.  كما اثر التداخل الثنائي للرش  5عند الري كل 

بشكل معنوي وكانت اعلى قيمة عند  Eو  Cبفيتامين 

ملغم لتر 50المعاملة  
-1 

ملغم لتر E +152فيتامين
-1

 

ومدد  Eغم .اما الرش بفيتامين51.58بلغت  Cفيتامين 

الري فقد كان تأثيرا معنويا في زيادة ارتفاع النبات عند 

ملغم لتر 52ة  المعامل
-1 

ايام  5+ الري كل Eفيتامين

غم في حين كانت اقل 55.22والتي اعطت قيمة بلغت 

ملغم لتر 2قيمة عند المعاملة 
-1 

 11+ الري كل Eفيتامين

غم . اما التداخل الثنائي بين فيتامين  38.14يوم  بلغت 
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C  ملغم لتر 152ومدد الري فقد تفوقت المعاملة
-1

 

ايام وبشكل معنوي واعطت  5ل + الري ك Cفيتامين 

غم . واقل قيمة كانت عند  55.52اعلى قيمة بلغت 

ملغم لتر 2المعاملة 
-1

يوم  11+ الري كل  Cفيتامين  

غم.  اما التداخل الثالثي فقد تفوت  32.23والتي بلغت 

ملغم لتر 52المعاملة 
-1 

ملغم لتر E +152فيتامين 
-1

 

غم اما  58.12ايام والذي بلغ   5+ الري كل  Cفيتامين 

ملغم لتر 2اقل قيمة كانت عند المعاملة 
-1

 E +2فيتامين  

ملغم لتر
-1

يوم والتي بلغت  11+ الري كل  Cفيتامين   

 غم. 34.13

 

 في وزن الف بذرة )غم( Cو Eتأثير مدد الري ورش فيتامين  ( (8جدول )

 

 Cفيتامين 

ملغم لتر
-1

 

 Eفيتامين 

ملغم لتر
-1

 

 5ري كل 

 ايام

 8ري كل 

 ايام

 11ري كل 

 يوم

E*C 

0 0 9478. 51710 19711 95710 

50 5575. 51710 1571. 97749 

100 51701 51710 90770 98759 

75 0 51700 55790 90781 947.9 

50 517.0 51740 907.0 94791 

100 5974. 5577. 90751 94754 

150 0 57701 5571. 9178. 50705 

50 58740 5970. 9571. 517.8 

100 58711 51710 95791 51717 

LSD 

0.05 

4.046 2.308 

  Cمتوسط  

C*A 0 51717 55750 17771 977.7 

75 51784 51744 90754 94794 

150 5.7.7 51718 95755 51705 

 2.136 1.185 

 Eمتوسط   

E*A    0 5574. 55747 18749 98754 

50 55707 51774 14791 94714 

100 597.8 51705 91704 94771 

LSD 

0.05 

2.439 1.449 

  A 5975. 51755 14781متوسط 

LSD 

0.05 

1.761  
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 حاصل النبات الواحد )غم( -8

( ال وجود لتأثير معنوي  9افارت النتائج في جدول ) 

في حاصل النبات الواحد من  Eلتراكيز الرش بفيتامين

 152فقد اعطى التركيز  Cالحبور.اما الرش بفيتامين 

ملغم لتر
-1

غم . كما انعفا   12.01اعلى قيمة بلغت   

حاصل الحبور للنبات الواحد  فكل معنوي عند الري 

غم في حين  5.02اقل قيمة بلغت يوم واعطى  11كل 

غم .  11.15ايام بلغت  5كانت اعلى قيمة عند الري كل 

بشكل معنوي  Eو Cاثر التداخل الثنائي للرش بفيتامين 

ملغم لتر 122وكانت اعلى قيمة عند المعاملة 
-1 

ملغم لتر E +152فيتامين
-1

غم 12.52بلغت  Cفيتامين  

ومدد الري فقد كان تأثيرا معنويا  E.اما الرش بفيتامين

ملغم  122في زيادة حاصل النبات الواحد عند المعاملة 

لتر
-1  

ايام والتي اعطت قيمة  5+ الري كل Eفيتامين

 2غم في حين كانت اقل قيمة عند المعاملة 11.08بلغت 

ملغم لتر
-1 

غم. 5.28يوم  بلغت  11+ الري كل Eفيتامين

ومدد الري فقد تفوقت  Cتامين اما التداخل الثنائي بين في

ملغم لتر 152المعاملة 
-1 

ايام  5+ الري كل  Cفيتامين 

غم. 11.21وبشكل معنوي واعطت اعلى قيمة بلغت 

ملغم لتر 2واقل قيمة كانت عند المعاملة 
-1

+  Cفيتامين  

غم .اما التداخل  2.14يوم والتي بلغت  11الري كل 

لترملغم  122الثالثي فقد تفوت المعاملة 
-1

+ Eفيتامين

ملغم لتر55
-1

ايام والذي بلغ   8+ الري كل  Cفيتامين  

ملغم لتر 2غم اما اقل قيمة كانت عند المعاملة 11.82
-1 

ملغم لتر E +2فيتامين
-1 

يوم 11+ الري كل  Cفيتامين 

غم .5.12والتي بلغت 
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 . حاصل النبات الواحد )غم( في Cو Eتأثير مدد الري ورش فيتامين  ( (9جدول )

 Cفيتامين 

ملغم لتر
-1

 

 Eفيتامين 

ملغم لتر
-1

 

 5ري كل 

 ايام

 8ري كل 

 ايام

 11ري كل 

 يوم

E*C 

0 0 1075. 1175. 5740 4719 

50 11790 10780 7750 479. 

100 11711 4780 7711 4717 

75 0 1074. 11750 .700 4785 

50 107.0 11755 .750 4781 

100 1078. 11780 .710 4744 

150 0 11751 107.. 8711 10751 

50 1177. 1075. 8751 10717 

100 11771 1171. 8750 10750 

LSD 

0.05 

1.546 0.895 

 Cمتوسط   

C*A 0 11700 10775 7719 4757 

75 10789 11751 .75. 478. 

150 11771 10740 8717 10754 

 0.907 0.537 

 Eمتوسط   

E*A    0 10745 11718 .708 47.1 

50 11757 10787 .711 4781 

100 11758 10744 .718 4788 

LSD 

0.05 

0.911 n.s 

  A 11715 11701 .757متوسط 

LSD 

0.05 

0.681  

 

طن هـحاصل الحبوب الكلي ) -9
-1

) 

( ال وجوود لتوأثير معنووي  10افارت النتائج في جدول ) 

فوي الحاصول الكلوي للحبور.اموا  Eلتراكيز الرش بفيتامين

ملغووم لتوور 152فقوود اعطووى التركيووز  Cالوورش بفيتووامين 
-1

 

طووون هوووـ 1.350اعلوووى قيموووة بلغوووت  
-1

. كموووا انعفوووا   

 11الحاصل الكلي للحبوور فوكل معنووي عنود الوري كول 

طون هوـ 2.125لغوت يوم واعطوى اقول قيموة ب
-1 

فوي حوين  

طون  1.485ايوام بلغوت  5كانت اعلى قيمة عند الري كول 

هـ
-1

بشوكل  Cو  E.  اثر التداخل الثنوائي للورش بفيتوامين  

ملغوم لتور 122معنوي وكانت اعلى قيمة عنود المعاملوة 
-1 

ملغم لتر E +152فيتامين
-1

طن  1.422بلغت  Cفيتامين  

هووـ
-1

الووري فقوود كووان تووأثيرا  وموودد E.امووا الوورش بفيتووامين  

ملغوم  122معنويا في زيادة الحاصل الكلي  عند المعاملوة 

لتوور
-1  

ايووام والتووي اعطووت قيمووة  5+ الووري كوول Eفيتووامين
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طوون هووـ 1.524بلغووت 
-1

فووي حووين كانووت اقوول قيمووة عنوود   

ملغوووم لتووور 2المعاملوووة 
-1 

يووووم   11+ الوووري كووول Eفيتوووامين

طن هـ 2.144بلغت 
-1.

 

حاصل الحبوب الكلي )طن هـ في Cو Eتأثير مدد الري ورش فيتامين  ( (10جدول )
-1

) 

 

 Cفيتامين 

ملغم لتر
-1

 

 Eفيتامين 

ملغم لتر
-1

 

 5ري كل 

 ايام

 8ري كل 

 ايام

 11ري كل 

 يوم

E*C 

0 0 17174 17505 07.8. 17514 

50 17550 17990 0785. 17575 

100 17511 1710. 07899 17551 

75 0 17975 17511 07411 17110 

50 1795. 17947 17000 1710. 

100 17994 175.1 074.1 17115 

150 0 17518 17917 17111 17171 

50 17557 17904 17048 17159 

100 17551 17514 17111 17900 

LSD 

0.05 

0.206 0.119 

 Cمتوسط   

C*A 0 1797. 17917 07814 17519 

75 17997 17519 07474 17117 

150 17598 17951 17119 171.5 

 0.120 0.071 

 Eمتوسط   

E*A    0 17957 17940 07499 1754. 

50 17501 17998 074.5 17108 

100 17509 17975 07489 17118 

LSD 

0.05 

0.121 0.070 

  .A 1798. 17978 0747متوسط 

LSD 

0.05 

0.090  

 

ومدد الري فقود تفوقوت  Cاما التداخل الثنائي بين فيتامين  

ملغوم لتور 152المعاملة 
-1

ايوام  5+ الوري كول  Cفيتوامين  

طن هـ 1.548وبشكل معنوي واعطت اعلى قيمة بلغت 
-

1
ملغوم لتور 2. واقل قيمة كانت عند المعاملة 

-1
 Cفيتوامين  

طون هوـ 2.811يووم والتوي بلغوت  11+ الري كول 
-1

. اموا 

ملغوووم لتووور 122التوووداخل الثالثوووي فقووود تفووووت المعاملوووة 
-1 

ملغم لتورE +55فيتامين
-1

ايوام  8+ الوري كول  Cفيتوامين  

طوون هووـ 1.553والووذي بلووغ  
-1 

. امووا اقوول قيمووة كانووت عنوود 

ملغم لتر 2المعاملة 
-1 

ملغم لتر E +2فيتامين
-1

 Cفيتامين  

طووون هوووـ 2.585يووووم  والتوووي بلغوووت  11ي كووول + الووور
-

1
( افوارت الوى انعفوا  12و1و8.النتائج فوي الجوداول ) 

وزن الف بذرة  وحاصل البنوات الواحود والحاصول الكلوي 

مع تباعد مودة الوري و يرجوع السوبب قلوى قن الجفواف اثور 

فووي اختووزال مسوواحة األوراق ودليلهووا وانعفووا  محتوووى 



 التميمي                                 (             0211) , 1019  - 1021:   (4)9 –ة الفرات للعلوم الزراعية  مجل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1015                                                                 ISSN 2072-3875 

 

مووووادة الجافووووة فقلوووول الكلوووووروفيالت وأنعفووووا  تووووراكم ال

اعترااوووها لل ووووا فانعف وووت كميوووة الموووواد المصووونعة 

والمعزونة موقتاً في الساق ، مما حدد من كفااة المصودر 

في رفد البذور بالمواد الغذائية ، مما يوثر سلباً فوي درجوة 

قمووتالا الحبووور ، وموون ثووم متوسوو  وزن الحبووة الواحوودة ، 

ة أمووتالا أن أنعفووا  وصووول الموواا والمغووذيات اثنوواا موود

البووذرة يووودي قلووى أنكمافووها وصووغر حجمهووا وأنعفووا  

( كمووا ان الجفوواف يووودي 0212وآخوورون ، Mutوزنهووا ) 

قلوووى قلوووة تجهيوووز موووواد التمثيووول ال ووووئي قلوووى البوووذور 
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واالنزيمووات الهااوومة كووانزيم  ROSاالوكسووجين الفعالووة 
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اجهووزة البنوواا ال وووئي فووي البالسووتيدات الع ووراا موون 

وزيووادة كفووااة عمليووة البنوواا   ROSخووالل تحديوود فعاليووة 

ال وئي وبذلي يشجع تكوين الحامس النووي والبوروتين 

والكاربوهيدرات وهذا من فأن  ان يسوهم فوي زيوادة وزن 

و   Venkateshمووائي )البووذرة تحووت ظووروف االجهوواد ال
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