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 المستخلص:

في الظمة الخشبية التابعة لقسم البستنة وىندسة الحدائق / كمية الزراعة /  اجريت الدراسة    

لمعرفة تأثير الرش بحامض  2013والربيعي  2012جامعة بغداد / خالل الموسمين الخريفي 

 Rosa hybridaاالسكوربيك وااللفا توكوفيرول والتداخل بينيما في نمو وازىار الورد الشجيري 

نفذت التجربة ، وتأثير بعض المعامالت الخزنية الطالة العمر المزىري  Angelinaصنف 

( لتجربة عاممية مكونة من RCBDوفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة )عمى الحقمية 

 C1 = 50  ،C2معاممة المقارنة ،  = C0مستويات ) ةعاممين االول حامض االسكوربيك بأربع

= 100  ،C3  =200مستويات ) ةتوكوفيرول وبأربع لفا العامل الثاني اال و 1-لتر.( ممغمE0 

عوممت االزىار ،  1-لتر.( ممغمE1  =50  ،E2 = 100  ،E3  =200معاممة المقارنة ، = 

بتركيز  S2 = CO2معاممة المقارنة ، =  S1من ىذه التجربة بمعامالت قبل الخزن ) ناتجةال

5 ، %S3  =نشط ، مالفحم الS4  = 2حامض السالسميكmM )جة االزىار في الثال ، خزنت

% واتبع 85-80م ورطوبة 0( 2±10جاف لمدة اسبوع واحد عمى درجة حرارة )وبطريقة الخزن ال

المتوسطات  وقورنت( ضمن القطع المنشقة CRDفي ىذه التجربة التصميم العشوائي الكامل )

% وكانت 5توى احتمال عند مس L.S.Dاختبار اقل فرق معنوي  لكال التجربتين بأستعمال

 تي :النتائج كاآل

توكوفيرول الى زيادة ممحوظة في صفات النمو  دى الرش بحامض االسكوربيك وااللفاأ  .1

عمى  C3عند الرش بحامض االسكوربيك وتفوقت المعاممة الخضرية اذ ازداد ارتفاع النبات 

( سم بينما لم تعطي معامالت االلفا توكوفيرول فروق معنويو 88.50المعامالت االخرى وبمغت )

الرتفاع النبات  اً اعطت اعمى متوسط التي C3E1المعاممة  تتفوقفيما بينيا ام التداخل فقد 

كذلك الحال في الموسم الربيعي عند الرش ( سم في الموسم الخريفي ، 89.40والذي بمغ )

( سم متفوقة عمى 93.45اعمى قيمة وبمغت ) C3مض االسكوربيك فقد اعطت المعاممة بحا

 لم تعطي معامالت االلفا توكوفيرول اي فرق منوي فيما بينيا في حين  بينماالمعامالت االخرى 



 

 ب
 

الرتفاع النبات وبمغ  اً في الموسم الربيعي واعطت اعمى متوسط C3E3تفوقت المعاممة 

 تفوقت المعاممةاذ زيادة في طول الساق الزىري  كما حدثت، التداخل لمعاممة ( سم 95.80)

C3  عمى المعامالت االخرى عند الرش بحامض االسكوربيك ولمموسمين الخريفي والربيعي

( سم بينما لم تعطي معامالت االلفا توكوفيرول اي فرق معنوي فيما 49.18و  44.28وبمغت )

 اعمى متوسط لمموسمين الخريفي والربيعي وبمغت C3E3 بينيا في حين اعطت معاممة التداخل

 C3 وازداد معدل قطر الساق الزىري اذ تفوقت المعاممة ، التوالي( سم عمى 51.69و 46.29)

عمى  ( سم0.78و 0.71عند الرش بحامض االسكوربيك ولمموسمين الخريفي والربيعي وبمغت )

ولمموسمين الخريفي والربيعي  E2فوقت المعاممة التوالي في اما عند الرش بااللفا توكوفيرول فقد ت

 عن C3E2 ( سم عمى التوالي في حين تفوقت معاممة التداخل0.74و  0.68اذ بمغت )

واعطت  C3E1( سم لمموسم الخريفي بينما تفوقت المعاممة 0.75بمغت ) والمعامالت االخرى 

عند رش الكموروفيل الكمي  ازداد محتوى االوراق من صبغةو  ،في الموسم الربيعي ( سم 0.83)

لمموسمين الخريفي والربيعي وبمغت  C3تفوقت المعاممة اذ النباتات بحامض االسكوربيك 

بينما عند الرش بااللفا عمى التوالي وزن طري  1-غم100ممغم.( 322.40و  332.07)

وزن  1-غم100ممغم.( 297.15لمموسم الخريفي واعطت ) E3توكوفيرول فقد تفوقت المعاممة 

( 295.90في الموسم الربيعي اذ بمغت ) E2لمموسم الخريفي بينما تفوقت المعاممة طري 

 اً اعمى متوسط C3E3اعطت المعاممة اما معاممة التداخل فقد وزن طري  1-غم100ممغم.

وزن طري عمى  1-غم100( ممغم.362.40و 409.10ولمموسمين الخريفي والربيعي اذ بمغ )

وازداد معدل عدد االوراق وكانت الزيادة طردية بزيادة مستويات الرش فعند الرش  ، التوالي

اعمى معدل اذ بمغت  C3بحامض االسكوربيك ولمموسمين الخريفي والربيعي اعطت المعاممة 

( ورقة مركبة عمى التوالي كذلك الحال عند رش االلفا توكوفيرول فقد تفوقت 39.25و 37.08)

( ورقة 37.17و 35.33امالت االخرى واعطت اعمى معدل اذ بمغت )عمى المع E3المعاممة 

اعمى معدل  C3E3مركبة ولمموسمين الخريفي والربيعي عمى التوالي واعطت معاممة التداخل 

 تمحص و( ورقة مركبة عمى التوالي 42.00و 39.33ولمموسمين الخريفي والربيعي وبمغت )
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لمموسمين  C3المعاممة  لخريفي والربيعي اذ تفوقتزيادة في معدل المساحة الورقية لمموسمين ا

عمى التوالي عند الرش بحامض  2سم( 2930.28و  1767.89الخريفي والربيعي وبمغت )

االسكوربيك بينما عند الرش بااللفا توكوفيرول لم تعطي فروق معنويو فيما بينيا ولمموسمين اما 

 2078.41االخرى واعطت )عمى المعامالت C3E3 المعاممة التداخل فقد تفوقت 

في الموسمين الخريفي  NPK، وازدادت النسبة المئوية لمـ  التواليعمى  2( سم3513.81و

،  2.72اعمى متوسطًا وبمغت ) عند الرش بحامض االسكوربيك C3 سجمت المعاممةوالربيعي اذ 

( % لمموسم 2.59،  0.29،  2.77(% لمموسم الخريفي عمى التوالي و )2.34،  0.25

عمى المعامالت  E3فا توكوفيرول فقد تفوقت المعاممة لالربيعي عمى التوالي بينما عند الرش باال

،  0.27،  2.67(% لمموسم الخريفي عمى التوالي و )2.44،  0.25 ، 2.68االخرى وبمغت )

اعمى  C3E3(% لمموسم الربيعي عمى التوالي اما لمعامالت التداخل فقد تفوقت المعاممة 2.64

،  0.32،  3.08)و (% لمموسم الخريفي عمى التوالي 2.55 ، 0.31 ، 3.02بمغت )و متوسطًا 

و  74.78فبمغ ) Cما محتوى االوراق من فيتامين أ،  التواليعمى لمموسم الربيعي % (2.78

لمموسمين الخريفي والربيعي عمى التوالي  C3في المعاممة وزن طري  1-غم100ممغم.( 77.69

عمى المعامالت االخرى وبمغت  E3بينما عند الرش بااللفا توكوفيرول فقد تفوقت المعاممة 

لمموسم الخريفي في حين لم تكن ىناك  فروق معنوية في وزن طري  1-غم100ممغم. (68.71)

 77.06الى ) Cمحتوى االوراق من فيتامين ارتفع الموسم الربيعي اما في معاممة التداخل فقد 

الخريفي  ينفي الموسم C3E3لممعاممة  واليالتوزن طري عمى  1-غم100( ممغم.78.89و

لم تعطي  فعند الرش بحامض االسكوربيك Eزاد محتوى االوراق من فيتامين  كذلكوالربيعي 

عمى في الموسم الربيعي  C3النتائج فروق معنوية لمموسم الخريفي بينما تفوقت المعاممة 

اما عند وزن طري  1-غم100ممغم. (5.75المعامالت االخرى واعطت اعمى قيمة فقد بمغت )

اعمى متوسط ولمموسمين الخريفي والربيعي اذ  E3الرش بااللفا توكوفيرول فقد اعطت المعاممة 

عمى التوالي اما لمعامالت التداخل فقد وزن طري  1-غم100ممغم.( 6.94و  5.81بمغت )

اذ سجمتا عمى المعامالت االخرى والربيعي الخريفي  ينفي الموسم C3E3تفوقت المعاممة 
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واضحة في معنوية وحصمت زيادة ،  عمى التواليوزن طري  1-غم100( ممغم.7.11و 6.00)

 C3فعند الرش بحامض االسكوربيك اعطت المعاممة النسبة المئوية لممادة الجافة في االوراق 

(% لمموسمين الخريفي والربيعي عمى التوالي كذلك الحال 36.93و 36.62اعمى قيمة وبمغت )

(% 36.40و 36.14اعمى قيمة وبمغت ) E3عند الرش بااللفا توكوفيرول فقد اعطت المعاممة 

عمى  C3E3تفوقت المعاممة  لمموسمين الخريفي والربيعي عمى التوالي اما التداخل فقد

 . التوالي(% عمى 37.18و  36.86المعامالت االخرى ولمموسمين الخريفي والربيعي اذ بمغت )

كانت الزيادة طردية  معدل عدد االزىارصفات النمو الزىرية اذ نالحظ في  اثر الرش في .2

بزيادة مستويات الرش فعند الرش بحامض االسكوربيك ولمموسمين الخريفي والربيعي اعطت 

( زىرة عمى التوالي كذلك الحال عند رش 7.66و 6.33اعمى معدل اذ بمغت ) C3المعاممة 

عمى المعامالت االخرى واعطت اعمى معدل اذ بمغت  E3االلفا توكوفيرول فقد تفوقت المعاممة 

( زىرة ولمموسمين الخريفي والربيعي عمى التوالي واعطت معاممة التداخل 7.33و 6.42)

C3E3 ( زىرة عمى التوالي9.00و 7.67اعمى معدل ولمموسمين الخريفي والربيعي وبمغت )  ،

االسكوربيك عمى المعامالت عند الرش بحامض  C3تفوقت المعاممة صفة قطر الزىرة وفي 

( ممم عمى التوالي بينما عند 115.78و 84.58االخرى ولمموسمين الخريفي والربيعي اذ بمغت )

الرش بااللفا توكوفيرول لم تعطي النتائج فروق معنوية في الموسم الخريفي بينما اعطت المعاممة 

E2 ( ممم في الموسم الربيعي اما التد114.60اعمى قيمة وبمغت )المعاممة  اخل فقد تفوقت

C3E2  لقطر االزىار ولمموسمين  اً واعطت اعمى متوسطمعنويًا عمى المعامالت االخرى

اعطت المعاممة  كذلك فقد ، التواليعمى ممم ( 117.39و 86.30الخريفي والربيعي اذ بمغت )

C3 ( 36.47و  43.00اعمى متوسط لمحتوى البتالت من صبغة االنثوسيانين اذ بمغت )

عند الرش بااللفا  E3عمى التوالي في حين اعطت المعاممة وزن طري  1-غم100مغم.م

عمى التوالي  وزن طري 1-غم100ممغم. (38.84و 40.73توكوفيرول اعمى متوسط اذ بمغت )

 محتوى من صبغة االنثوسيانينواعطت اعمى  C3E2المعاممة  اما معاممة التداخل فقد تفوقت 

وزن طري  1-غم100( ممغم.41.06و 45.14) وبمغفي البتالت ولمموسمين الخريفي والربيعي 
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فعند الرش بحامض ، وحصمت زيادة في النسبة المئوية لمسكريات الكمية في االزىار  التواليعمى 

 (12.66و 12.53لمموسمين الخريفي والربيعي وبمغت ) C3االسكوربيك تفوقت المعاممة 

عمى التوالي اما عند الرش بااللفا توكوفيرول فمم تكن ىناك فروق معنوية بين  1-غم100ممغم.

عمى  يفي الموسمين الخريفي والربيع C3E3 التداخل تفوقت معاممة المعامالت في حين

 قمت، و  التواليوزن طري عمى  1-غم100( ممغم.12.92و 12.88المعامالت االخرى وبمغت )

اقل قيمة  C3عند الرش بحامض االسكوربيك فقد اعطت المعاممة فعالية انزيم البيروكسديز 

ولمموسمين الخريفي وزن طري  1-.غم1-التغير باالمتصاص.دقيقة (12.10و  12.15وبمغت )

اقل  E3والربيعي عمى التوالي كذلك الحال عند الرش بااللفا توكوفيرول فقد اعطت المعاممة 

وزن طري  1-.غم1-تغير باالمتصاص.دقيقةال (11.75و 11.67فعالية لالنزيم وبمغت )

اقل  C3E3المعاممة  ولمموسمين الخريفي والربيعي عمى التوالي اما معاممة التداخل فقد اعطت

( التغير 11.33و 11.23) بمغتلمموسمين الخريفي والربيعي و  فعالية النزيم البيروكسديز

الرش عمى العمر المزىري لالزىار  وأثروزن طري عمى التوالي ،  1-.غم1-باالمتصاص.دقيقة

عمى المعامالت االخرى واعطت اعمى  C3فعند الرش بحامض االسكوربيك تفوقت المعاممة 

( يوم كذلك الحال عند 10.62و 10.50عمر مزىري ولمموسمين الخريفي والربيعي اذ بمغت )

ين الخريفي ( يوم لمموسم9.62واعطت ) E3الرش بااللفا توكوفيرول فقد تفوقت المعاممة 

اعمى متوسط متفوقة عمى المعامالت االخرى  C3E3 والربيعي في حين اعطت معاممة التداخل

 .( يوم عمى التوالي 12.0و 11.0غت )لمموسمين اذ بمو 

فعند الرش بحامض االسكوربيك ، أيضًا عمى صفات الجذور  Eو Cالرش بالفيتامينين  ثرأ .3

عمى  E3( غم كذلك تفوق المعاممة 8.55عمى المعامالت االخرى وبمغت ) C3تفوقت المعاممة 

اعمى متوسط لموزن  C3E3اعطت معاممة التداخل ( غم بينما 8.35المعامالت االخرى وبمغت )

عمى المعامالت االخرى ، كذلك في صفة معنويًا ( غم وتفوقت 8.92الجاف لمجذر وسجمت )

( سم 84.16وبمغت ) C3االسكوربيك تفوقت المعاممة  الرئيسي فعند الرش بحامضطول الجذر 

( 74.70عند الرش بااللفا توكوفيرول عمى المعامالت االخرى واعطت ) E3وتفوقت المعاممة 
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عمى المعامالت االخرى واعطت اعمى متوسط اذ  C3E3 التداخل معاممةسم في حين تفوقت 

 ( سم .85.60بمغت )

والمعامالت قبل الخزن الى زيادة ممحوظة وااللفا توكوفيرول  بحامض االسكوربيكدى الرش أ. 4

 CO2اذ تفوقت المعاممة بغاز في الصفات المقاسة ، اذ ازداد الوزن الجاف لالزىار المخزونة 

(% في حين تفوقت المعاممة بحامض السالسميك في الموسم 25.58في الموسم الخريفي وبمغت )

لمموسمين  C3E3الت الحقمية فقد تفوقت المعاممة (% اما المعام21.26الربيعي واعطت )

تفوقت المعاممة (% عمى التوالي اما التداخل فقد 22.88و 23.12الخريفي والربيعي اذ بمغت )

C3E3S2  ( % لمموسمين الخريفي 23.36و 28.25المعامالت االخرى اذ بمغت )عمى

تفوق ار المخزونة اذ نالحظ زيادة العمر المزىري لالزى فضاًل عنوالربيعي عمى التوالي ، 

( يوم في حين تفوقت المعاممة بحامض 13.9في الموسم الخريفي وبمغت ) CO2 المعاممة بغاز 

( يوم اما المعامالت الحقمية فقد تفوقت المعاممة 9.7السالسميك في الموسم الربيعي واعطت )

C3E3 تتفوق( يوم اما التداخل فقد 11.1و 14.6) لمموسمين الخريفي والربيعي اذ بمغت 

( يوم بينما 16.5عمى المعامالت االخرى في الموسم الخريفي وبمغت )  C3E3S2المعاممة 

 ( يوم .12.5في الموسم الربيعي واعطت ) C3E3S4تفوقت المعاممة 






















