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في بعض صفات النمو وحاصل

1-

لتر.) غم1.5 و1.0 و0.5(  لمعرفة تأثير رش تراكيز مختمفة من حامض األسكوربيك2010و

) باستعمال تصميم القطاعات الكاممة المعشاة بترتيب-2-  وصناعيةLeeثالثة تراكيب وراثية من فول الصويا (سوري و

 اظهرت النتائج تفوق التركيب. مثمت التراكيب الوراثية األلواح الرئيسة والتراكيز األلواح الثانوية.األلواح المنشقة وبثالثة مكررات
ووزنها

1-

نبات.) قرنة187.43 و153.44( وعدد القرنات

1-

نبات.) فرع7.90 و7.11( الوراثي سوري في عدد األفرع لمنبات

95.19 و91.11 ) غم ومن ثم اعطى أعمى حاصل لمنبات بمغ12.78 و11.01(  بذرة100 ) غم ووزن173.54 و133.17(

 إذ تفوق, ادت عممية رش حامض األسكوربيك إلى زيادة معنوية في معظم الصفات المدروسة.لمموسمين بالتتابع
)129.56 و112.95( وعدد القرنات

ومن ثم اعطى أعمى حاصل

1-

1-

نبات.) فرع6.84 و6.49( في عدد األفرع لمنبات

1-

101.51 أعمى حاصل لمبذور بمغ

1-

1-

نبات.غم

لتر. غم1.5 مستوى الرش

قرنة.) بذرة2.70 و2.64( ) غم وعدد البذور في القرنة118.58 و101.42( ووزنها

 كان التداخل بين عاممي الدراسة معنوي ولمصفات المدروسة.لمموسمين بالتتابع

1-

1-

نبات.قرنة

نبات. غم83.90 و76.82 لمنبات بمغ

لتر. غم1.5  واعطت نباتات التركيب الوراثي السوري المرشوشة بالتركيز,جميعها

 نستنتج من هذه الدراسة أن األصناف المختمفة من فول الصويا اختمفت في مقدار.لمموسمين بالتتابع
.كان األفضل لألصناف المدروسة جميعها

1-

1-

نبات. غم108.88و

لتر. ممغم1.5 استجابتها لرش حامض األسكوربيك وأن التركيز

. فول الصويا, حاصل النبات, مضادات األكسدة,C  فيتامين:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
A field experiment was conducted at the Experimental Farm, Department of Field Crops, College of
Agriculture, University of Baghdad /Abu-Ghraib during the growing season of 2009 and 2010 to
investigated the effect of spraying of ascorbic acid at three concentrations (0.5, 1.0 and 1.5) gm L -1 on
some growth characters and yield of three genotypes of soybean (Sori, Lee and Snaea -2-), using
RCBD with in split plot arrangement with three replications. The genotypes were in main plots while
the concentrations of ascorbic acid were in sub plots. The results showed that the superiority of Sori
genotype in branches No. (7.11 and 7.90) branch.plant-1, pods No. (153.44 and 187.43) pod.plant-1, pods
weight (133.17 and 173.54) gm and 100 seed weight about 11.01 and 12.78 gm so gave highest plant
yield about 91.11 and 95.19 gm.plant-1 for both season respectively. Spraying of ascorbic acid caused
significant increase in most studied characters and the concentration 1.5 gm L -1 was superior in
branches No. (6.49 and 6.84 branch.plant-1, pods No. (112.95 and 129.56) pod.plant-1, pods weight
(101.42 and 118.58) gm and seeds per pod (2.64 and 2.70) seed.pod-1 so gave highest seed yield per
plant about 76.82 and 83.90 gm.plant-1 for both season respectively. The best combination was Sori X
1.5 gm L-1 gave highest seed yield per plant about 101.51 and 108.88 gm.plant-1 for both season
respectively. The conclusion from this study was: The different genotypes of soybean were different in
their response to ascorbic acid spraying and the level 1.5 gm L-1 was the best for all the studied
genotypes.
Key words: Vit. C, anti-oxidant, plant yield, soybean.
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تراكي ذ

المقدمة

وراثي ذة مذذن فذذول الصذذويا وىذذي سذذوري (تركي ذ

و ارثذذي

مذ ذذدخل) و Leeوصذ ذذناعية  -2-المرمذ ذذز ليذ ذذا  V1و V2وV3

زاد االىتمام بتطوير زراعة فول الصويا Glycin max L.

بالتتابم ,أما األلواح الثانوية فقد تضمنت ثالثة مسذتويات لذرش

من قبل الباحثين والمنتجين وباستعمال وسائل متعددة ,ولكونو

حذذامض األسذذكوربك ( 0.5و 1.0و )1.5غم.لتذذر 1-المرمذذز ليذذا

من المحاصيل الصيفية لذا تواجو زراعة ىذا المحصول

 C1و C2و C3بالتتذ ذ ذ ذذابم .اجريذ ذ ذ ذذت عمميذ ذ ذ ذذات خدمذ ذ ذ ذذة التربذ ذ ذ ذذة

بعض المعوقات تؤدي إلى انخفاض إنتاجو كاختالف

واعطي ذذت ريذ ذذة التعيي ذذر ومذ ذذن ث ذذم زرع ذ ذت بذذذذور أصذ ذذناف فذ ذذول

األصناف باستجابتيا لمظروف البيئية ,أو زيادة ظاىرة

الصذذويا بتذاريخ  15آيذذار ولكذذال الموسذذمين عمذذى مذذروز المسذذافة

االجياض ألزىاره أو قرناتو أو بذوره مما تؤدي إلى قمة

الحاصل النيائي ,إذ عندما يكون ىناك نوع من التوافق بين

بينيذذا  75سذذم وبذذين النباتذذات  25سذذم وبعمذذق ال يتجذذاوز  2سذذم

األصناف والبيئة وادارة المحصول ومنيا منظمات النمو التي

التوص ذ ذذيات واحت ذ ذذوت الوح ذ ذذدة التجريبي ذ ذذة عم ذ ذذى أربع ذ ذذة

يعرف عنيا بتحسين العالقة بين المصدر والمص

بحس ذ ذ

مروز .تم تسميد التجربذة بالسذماد النتروجينذي عمذى شذكل يوريذا

وزيادة

( )N %46وبواقذذم  160كغذذم .Nىذ ذ

كفاءة عممية التمثيل الكربوني فيذا بالنتيجة سيؤدي إلى انجاز
دور إيجابي في زيادة كمية الحاصل ( .)4يعد حامض

1-

اضذذيفت عمذذى دفعتذذين

األولذ ذذى عنذ ذذد الز ارعذ ذذة والثانيذ ذذة عنذ ذذد مرحمذ ذذة التزىيذ ذذر والسذ ذذماد

االسكوربك منظم نمو ,ولو دو ار مؤث ار في كثير من العمميات

الفوسذ ذ ذذفاتي عمذ ذ ذذى شذ ذ ذذكل سذ ذ ذذوبر فوسذ ذ ذذفات الكالسذ ذ ذذيوم (%46

البيولوجية ,فيو واحد من أىم مضادات األكسدة الموجودة في

 )P2O5دفعة واحدة عند الز ارعذة وبواقذم  80كغذم .P2O5ى ذ

1-

( .)3اجري ذ ذذت عمميذ ذ ذة الذ ذ ذرش ف ذ ذذي الص ذ ذذباح الب ذ ذذاكر باس ذ ذذتخدام

النباتات ويوجد بتراكيز عالية في األوراق أكثر من أجزاء

المرشذذة الظيري ذذة واض ذذيف  0.15مذذل.لتر

النبات األخرى ( ,)19والحظ  Mehlhornوآخرون ()11

1-

م ذذن م ذذادة ال ازى ذذي

زيادة في الكموربالست نتيجة الرتباط حامض االسكوربك

كمذذادة ناش ذرة لتقميذذل الشذذد السذذطحي لممذذاء وضذذمان البمذذل التذذام

ودوره الفعال في حمايتيا ضد مركبات  ROSوالسيما H2O2

لذ ذ ذ وراق وزي ذ ذذادة كف ذ ذذاءة محم ذ ذذول ال ذ ذذرش ف ذ ذذي اختذ ذ ذراق الس ذ ذذط

الخذذارجي لمورقذذة .عنذذد الحصذذاد قيسذذت صذذفات ارتفذذاع النبذذات

التي تنتج وتتكون خالل عممية التمثيل الكربوني .يشارك

وعدد األفرع بالنبات وعدد القرنات بالنبات ووزن القرنات وعدد

حامض االسكوربك في تنظيم سعة التمثيل الكربوني من

البذذذور بالقرنذذة ووزن  100بذذذرة وحاصذذل بذذذور النبذذات .حممذذت

خالل السيطرة عمى حركة الثغور ( .)1كما يسيم في نمو

البيانذذات المتحصذذل عمييذذا إحصذذائيا عمذذى وفذذق طريقذذة تحميذذل

جدار الخمية وتوسعيا ومقاومة الشدود البيئية ( ,)6ويرتبط

التبذذاين لترتي ذ

ايضاً بتوقيت التزىير والموت الخموي المبرمج فضال عن

واسذذتخراج قذذيم أقذذل فذذرق معنذذوي (أ.ف.م) الخاصذذة لكذذل صذذفة

زيادة الحاصل نتيجة لتأثيره كمضاد أكسدة في تحفيز تكوين

مذذن الصذذفات لمقارنذذة متوسذذطات المعذذامالت وبمسذذتوى معنويذذة

البروتين وتأخير الشيخوخة ( .)18نفذت ىذه التجربة بيدف

معرفة تأثير رش تراكيز مختمفة من حامض األسكوربيك في
بعض صفات النمو والحاصل لتراكي

األل ذواح المنشذذقة وباسذذتعمال برنذذامج Genstat

.)20( 0.05

وراثية مختمفة من فول

النتائج والمناقشة

الصويا.

ارتفاع النبات

تشير نتائج جدول  1إلى تفوق التركي

المواد والطرائق

الوراثي صناعية -

نف ذذذت تجرب ذذة حقمي ذذة خ ذذالل الموس ذذمين الص ذذيفيين لع ذذام 2009

 )V3( -2في كال الموسمين بإعطائو أعمى متوسط الرتفاع

و 2010ف ذذي الحق ذذل الت ذذابم لقس ذذم المحاص ذذيل الحقمي ذذة – كمي ذذة

لمنبات بمغ  88.52و 87.35سم والذي لم يختمف معنوياً عن

تراكي ذذز مختمف ذذة م ذذن ح ذذامض األس ذذكوربيك ف ذذي بع ذذض ص ذذفات

سوري ( )V1أقل متوسط الرتفاع النبات بمغ 79.82

وراثي ذ ذة مختمف ذذة مذ ذذن ف ذذول الصذ ذذويا.

ذلك إلى أن

الزراعة – جامعة بغداد  /أبي غري  ,بيدف معرفة تأثير رش
النم ذذو والحاصذ ذذل لتراكيذ ذ

اس ذذتعمل تص ذذميم القطاع ذذات الكامم ذذة المعش ذذاة بترتيذ ذ

التركي

الوراثي  )V2( Leeفي حين اعطى التركي

و 73.83سم لمموسمين بالتتابم ,وقد يعود سب

األلذ ذواح

الوراثي

أصناف فول الصويا تختمف في استجابتيا لعوامل النمو تبعا

لقابميتيا الوراثية ( 10و .)17أما عن تراكيز رش حامض

المنشذذقة وبثالثذذة مكذذررات ,إذ تضذذمنت األل ذواح الرئيسذذة ثالثذذة
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األسكوربك فيشير الجدول  1إلى أن النباتات المرشوشة

عدد األفرع بالنبات

النبات بمغ  89.19و 84.88سم قياسا بالنباتات المرشوشة

كال الموسمين بأعمى متوسط لعدد األفرع بالنبات بمغ 7.11

الصفة بمغ  82.59و 79.42سم لمموسمين بالتتابم .قد يعود

األخرين والسيما  V3الذي اعطى أقل متوسط لمصفة بمغ

بالتركيز المالئم في انقسام الخاليا وتوسعيا وتنشيط عممية
التمثيل الكربوني وما ينتج عنيا من مواد تستعمل في زيادة

جميعيا التي كان يمكن أن تستغل في زيادة ارتفاع النبات قد
استغمت في التركي

النمو ومنيا ارتفاع النبات ( )18فضال عن دوره في زيادة

األفرع بالنبات ,وىذا ما اشار إليو  Ngalamuوآخرون ()12

بالتركيز  1.0غم.لتر
بالتركيز  0.5غم.لتر
سب

1-

1-

( )C2اعطت أعمى متوسط الرتفاع

تبين نتائج جدول  2تفوق التركي
و 7.90فرع.نبات

( )C1التي اعطت أقل متوسط ليذه

1-

الوراثي سوري ( )V1في

واختمف معنويا عن التركيبين الوراثيين

 4.71و 4.86فرع.نبات .1-يالحظ من النتائج أن المخرجات

زيادة ارتفاع النبات إلى دور فيتامين  Cعند استخدامو

امتصاص النبات لممغذيات ومنيا  Nو Pو Kوالتي ينعكس

الوراثي سوري ( )V1في زيادة عدد

في دراستيم عمى خمسة تراكي

تأثيرىا عمى النمو الخضري لمنبات ( .)9تتفق ىذه النتيجة مم

أن التركي

وراثية من فول الصويا من

 TGX1740-2Fتفوق معنوياً في ارتفاع النبات

ما حصل عميو  God El-Hakوآخرون ( )7من وجود تأثير

قياسا بالتراكي

معنوي لرش حامض األسكوربيك في ارتفاع نبات البزاليا .كان

تفوق في صفة عدد األفرع في النبات بالمقارنة مم التراكي

التركي
التداخل بين ا

الوراثية ورش حامض األسكوربك معنوي

الوراثية األخرى .اعطت نباتات المعاممة  C3أعمى متوسط

في متوسط ارتفاع النبات ولكال الموسمين ,تفوقت نباتات

التركي
غم.لتر

1-

لعدد األفرع بالنبات بمغ  6.49و 6.84فرع.نبات

الوراثي صناعية  -2-المرشوشة بالتركيز 1.0

المرشوشة بالتركيز  0.5غم.لتر

1-

 5.36و 6.02فرع.نبات

الوراثي سوري

الموسم 2009

V1
V2
V3
أ.ف.م %5
المتوسط

82.59

أ.ف.م %5

4.89

89.19

V1
V2
V3
أ.ف.م %5

المتوسط

المتوسط
أ.ف.م %5

79.82
86.67
88.52
4.76

األصناف
V1
V2
V3
أ.ف.م %5
المتوسط

أ.ف.م %5

65.22
87.38
85.67

79.04
85.17
90.42

77.23
80.05
85.96

6.06

V1
V2
V3
أ.ف.م %5

79.42

المتوسط

المتوسط
أ.ف.م %5

73.83
84.20
87.35

إن سب

7.11
5.92
4.71
0.36

تراكيز حامض األسكوربك غم.لتر
C3
C2
C1
8.18
7.81
7.70
6.97
6.56
5.92
5.37
4.78
4.44
0.42
6.02
0.38

6.38

المتوسط
7.90
6.48
4.86
0.23

6.84

زيادة عدد األفرع بتأثير رش فيتامين  Cبالتراكيز

المالئمة قد يعود إلى دوره كمنظم لدورة الخمية والكثير من

3.43

84.88

5.36
0.50

5.89

المتوسط

6.49

1-

األصناف

الموسم 2010
تراكيز حامض األسكوربك غم.لتر
C3
C2
C1

تراكيز حامض األسكوربك غم.لتر
C3
C2
C1
7.67
6.89
6.78
6.67
5.89
5.19
5.12
4.89
4.11
0.80

الموسم 2010

83.22

1-

1-

األصناف

(سم) الًصناف فول الصويا

األصناف

لمموسمين بالتتابم (جدول .)2

(فرع.نبات ) الًصناف فول الصويا

جدول  .1تأثير رش حامض األسكوربك في ارتفاع النبات

تراكيز حامض األسكوربك غم.لتر
C3
C2
C1
80.56
81.67
77.22
80.78
88.11
91.11
88.33
97.78
79.44
7.32

1-

1-

لمتداخل بمغت  77.22و 65.22سم لمموسمين بالتتابم.

الموسم 2009

قياسا

جدول  .2تأثير رش حامض األسكوربك في عدد األفرع

( )V1C1أدنى قيمة

1-

1-

بنباتات المعاممة  C1التي اعطت أقل متوسط لمصفة بمغ

( )V3C2بأعمى قيمة لمتداخل بمغت 97.78

و 90.42سم في حين اعطت نباتات التركي

األخرى إال أن التركي

 TGX1937-1Fقد

81.08

العمميات األساسية لنمو النبات وتطوره وفي بناء ونشاط

3.87

األنزيمات فضال عن فعاليتو في انقسام الخاليا وتوسعيا (5
و )13وكذلك دوره في في زيادة امتصاص النبات لممغذيات
1190
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1-

المشجعة لمنمو الخضري والمتمثمة بعدد األفرع في النبات

أعمى قيمة لمتداخل بمغت  161.00و 198.67قرنة.نبات

( .)9تتفق ىذه النتيجة مم ما حصل عميو Akram

لكنيا لم تختمف معنويا عن التوليفة  V1C2ولكال الموسمين

و )2( Musallamعمى نبات الباقالء وGod El-Hak

في حين اعطت نباتات التركي

الوراثي صناعية -2-

وآخرون ( )7عمى نبات البزاليا من وجود تأثير معنوي لرش

المرشوشة بالتركيز  0.5غم.لتر

حامض األسكوربك في عدد األفرع بالنبات .كان التداخل بين

لمتداخل بمغ  56.67و 79.13قرنة.نبات

التركي
ا

تفوق نباتات التركي

الوراثية ورش حامض األسكوربك معنوي في متوسط

عدد األفرع بالنبات ولكال الموسمين ,فقد حققت نباتات
التركي

الوراثي سوري المرشوشة بالتركيز  1.5غم.لتر

غم.لتر

1-

المرشوشة بالتركيز  0.5غم.لتر

لمتداخل بمغت  4.11و 4.44فرع.نبات
عدد القرنات بالنبات

تبين نتائج جدول  3تفوق التركي

(قرنة.نبات )1-الًصناف فول الصويا
الموسم 2009

( )V3C1أدنى قيمة

األصناف

(جدول .)2

V1
V2
V3
أ.ف.م %5

الوراثي  V1في كال

المتوسط

الموسمين بأعمى متوسط لعدد القرنات بالنبات بمغ 153.44

و 187.43قرنة.نبات

1-

أ.ف.م %5

واختمف معنويا عن التركيبين

األصناف

لمصفة بمغ  60.94و 81.90قرنة.نبات 1-لمموسمين بالتتابم.
اتفقت ىذه النتيجة مم ما الحظو باحثون آخرون ( 8و)16

V1
V2
V3
أ.ف.م %5

الوراثية وأصناف فول

الصويا في عدد القرنات بالنبات .اعطت نباتات المعاممة C3

المتوسط

أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ  112.95و129.56
قرنة.نبات

1-

أ.ف.م %5

قياسا بنباتات المعاممة  C1التي اعطت أقل

متوسط لمصفة بمغ  98.40و 113.79قرنة.نبات

موسمي الدراسة بالتتابم (جدول  .)3إن سب

1-

1-

تراكيز حامض األسكوربك غم.لتر
C3
C2
C1
161.00
155.80
143.53
111.17
104.67
95.00
66.67
59.47
56.67
7.39
98.40
5.87

106.65

المتوسط
153.44
103.61
60.94
5.19

112.95

الموسم 2010

الوراثيين األخرين والسيما  V3الذي اعطى أقل متوسط

من وجود اختالف معنوي بين التراكي

في ىذه الصفة يعود الى تفوقيا في عدد األفرع

الوراثي صناعية -2-
1-

الوراثي سوري المرشوش بالتركيز 1.5

جدول  .3تأثير رش حامض األسكوربك في عدد القرنات

لكنيا لم تختمف معنويا عن التوليفة  V1C2ولكال الموسمين
1-

1-

(جدول  .)3إن

بالنبات (جدول .)2

( )V1C3أعمى قيمة لمتداخل ( 7.67و 8.18فرع.نبات)1-
في حين اعطت نباتات التركي

1-

1-

( )V3C1أدنى قيمة

وزن القرنات

ولكال

1-

تراكيز حامض األسكوربك غم.لتر
C3
C2
C1
198.67
190.53
173.10
103.00
95.80
89.13
87.00
79.57
79.13
9.92
113.79
7.05

121.97

تبين نتائج جدول  4تفوق التركي

زيادة عدد

المتوسط
187.43
95.98
81.90
7.72

129.56

الوراثي  V1في كال

الموسمين بأعمى متوسط لوزن القرنات بمغ 133.17

القرنات في النبات قد يعود إلى كون فتامين  Cمن مضادات

و 173.54غم واختمف معنويا عن التركيبين الوراثيين

األكسدة التي تقوم بحماية جياز التمثيل الكربوني

األخرين والسيما  V3الذي اعطى أقل متوسط لمصفة بمغ

(البالستيدات الخضراء) من األكسدة ومن ثم تأخير شيخوخة

 51.91و 71.48غم لمموسمين بالتتابم .اعطت نباتات

تنتقل إلى مناطق النمو لتسيم في تطور النبات وتكوين األفرع

و 118.58غم قياسا بنباتات المعاممة  C1التي اعطت أقل

األوراق مما يؤدي إلى زيادة فعالية ىذه العممية ونواتجيا التي

والسيما في حالة توفر المغذيات بشكل مناس

المعاممة  C3أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ 101.42

مما يقمل من

متوسط لمصفة بمغ  88.19و 106.90غم (جدول  .)4إن

حالة المنافسة بين األفرع الحاممة لمقرنات ( 4و 18و.)19

زيادة وزن القرنات لمنباتات المرشوشة بالتركيز األعمى من

القرنات بالنبات ولكال الموسمين ,فقد حققت نباتات التركي

الحيوية التي تجري داخل النبات والمتمثمة بتنشيط عممية

كان التداخل بين عاممي الدراسة معنوي في متوسط عدد
الوراثي سوري المرشوشة بالتركيز  1.5غم.لتر

1-

فيتامين  Cقد يعود إلى دور فيتامين  Cفي معظم الفعاليات

()V1C3

التمثيل الكربوني واألنزيمات كونو مرافقا لمتفاعالت الحيوية
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فضال عن كونو من مضادات األكسدة غير األنزيمية التي

العبودي وآخرون
عن التركيبين الوراثيين األخرين والسيما  V1الذي اعطى أقل

متوسط لمصفة بمغ  2.18و 2.22بذرة.قرنة .1-يعود سب

تقوم بتخميص النبات من أضرار  ROSاألمر الذي يضمن
بقاء الخاليا بأفضل حالة ( .)6تتفق ىذه النتيجة مم ما

تفوق التركي

حصل عميو  God El-Hakوآخرون ( )7عمى نبات البزاليا

إلى أن ىذا التركي

من وجود تأثير معنوي لرش حامض األسكوربك في وزن

القرنات بالنبات ووزن القرنات (الجدوالن  3و )4مما انعكس

الوراثي

بالنبات .اتفقت ىذه النتيجة مم ما الحظو باحثون آخرون

( )V1C3أعمى قيمة

( 14و )15من أن األصناف تختمف فيما بينيا في عدد

القرنات .كان التداخل بين عاممي الدراسة معنوي في متوسط
وزن القرنات ولكال الموسمين ,فقد حقق التركي
سوري المرشوش بالتركيز  1.5غم.لتر

1-

الوراثي صناعية  -2-المرشوش بالتركيز  0.5غم.لتر

البذور بالقرنة.
جدول  .5تأثير رش حامض األسكوربك في عدد البذور

1-

بالقرنة الًصناف فول الصويا

( )V3C1أدنى قيمة لمتداخل بمغت  43.55و 67.63غم
(جدول  .)4إن تفوق التركي
بالتركيز  1.5غم.لتر

1-

الموسم 2009

الوراثي سوري المرشوش

األصناف

في ىذه الصفة يعود الى تفوقو في

V1
V2
V3
أ.ف.م %5

عدد القرنات بالنبات (جدول  )3األمر الذي انعكس إيجابا في

زيادة وزنيا.

المتوسط

جدول  .4تأثير رش حامض األسكوربك في وزن القرنات

أ.ف.م %5

(غم) الًصناف فول الصويا

V1
V2
V3
أ.ف.م %5
المتوسط
أ.ف.م %5

1-

تراكيز حامض األسكوربك غم.لتر
C3
C2
C1
136.90
132.74
129.86
107.72
101.62
91.15
59.63
52.54
43.55
7.13
88.19
5.26

95.63

األصناف

المتوسط

V1
V2
V3
أ.ف.م %5

133.17
100.16
51.91
6.42

المتوسط

101.42

أ.ف.م %5

V1
V2
V3
أ.ف.م %5
المتوسط
أ.ف.م %5

1-

تراكيز حامض األسكوربك غم.لتر
C3
C2
C1
179.87
173.10
167.66
98.17
94.13
85.40
77.70
69.10
67.63
8.80
106.90
5.92

112.11

تراكيز حامض األسكوربك غم.لتر
C3
C2
C1
2.29
2.22
2.04
2.60
2.42
2.35
3.03
2.87
2.76
0.15
2.50

2.38
0.08

المتوسط
2.18
2.46
2.89
0.11

2.64

1-

تراكيز حامض األسكوربك غم.لتر
C3
C2
C1
2.34
2.25
2.06
2.64
2.44
2.37
3.12
2.90
2.78
0.16
2.53

2.40
0.10

المتوسط
2.22
2.48
2.93
0.13

2.70

كما يبين جدول  5أن نباتات المعاممة  C3حققت أعمى

الموسم 2010
األصناف

1-

الموسم 2010

الموسم 2009

األصناف

الوراثي اعطى أقل المؤشرات لعدد

بالنياية عمى عدد البذور بالقرنة عمى وفق مبدأ التعويض

لمتداخل بمغت  136.90و 179.87غم لكنو لم يختمف معنويا
عن التوليفة  V1C2ولكال الموسمين في حين اعطى التركي

الوراثي صناعية  -2-في عدد البذور بالقرنة

متوسط ليذه الصفة بمغ  2.64و 2.70بذرة.قرنة

المتوسط

1-

قياسا

بنباتات المعاممة  C1التي اعطت أقل متوسط لمصفة بمغ

173.54
92.57
71.48
6.48

 2.38و 2.40بذرة.قرنة

1-

لمموسمين بالتتابم .قد يعود سب

زيادة عدد البذور في قرنة النباتات المرشوشة بالتركيز األعمى
من فيتامين  Cإلى دوره في زيادة نسبة االخصا

118.58

نتيجة

زيادة نواتج التمثيل الكربوني واسياميا في تقميل المنافسة بين

البذور .تتفق ىذه النتيجة مم ما حصل عميو God El-Hak

عدد البذور بالقرنة

وآخرون ( )7عمى نبات البزاليا من وجود تأثير معنوي لرش

تشير نتائج جدول  5إلى وجود فرق معنوي بين التراكي

الوراثية لفول الصويا في متوسط عدد البذور بالقرنة ,فقد تفوق

حامض األسكوربك في عدد البذور بالقرنة .كان التداخل بين

الوراثي  V3في كال الموسمين بأعمى متوسط لعدد

الوراثية وتراكيز رش حامض األسكوربك معنوي في

التركي

البذور بالقرنة بمغ  2.89و 2.93بذرة.قرنة

1-

التركي
ا

متوسط عدد البذور بالقرنة ولكال الموسمين ,فقد حققت نباتات

واختمف معنويا
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التركي

العبودي وآخرون

1-

الوراثي صناعية  -2-المرشوشة بالتركيز 1.5

العممية من ضرر األكسدة التي تحدث نتيجة العمميات

( )V3C3أعمى قيمة لمتداخل بمغت  3.03و3.12

الحيوية مما يؤدي إلى زيادة معدل بناء الكربوىيدرات وكذلك

بذرة.قرنة

الوراثي سوري

دوره في انقسام ونمو الخاليا األمر الذي يشجم تكوين

( )V1C1أدنى قيمة

األحماض النووية والبروتينات وانعكاس ذلك عمى زيادة وزن

لمموسمين بالتتابم

انخفاض وزن  100بذرة في نباتات

غم.لتر

1-

بينما حققت نباتات التركي

المرشوشة بالتركيز  0..غم.لتر

1-

لمتداخل بمغ  2.04و 2.06بذرة.قرنة

(جدول .)5

1-

البذرة ( ,)5أما سب

المعاممة  C3فيعود إلى تفوقيا في عدد القرنات بالنبات
(جدول  )3ووزن القرنات (جدول  )4وعدد البذور بالقرنة

وزن  100بذرة

(جدول  )5عمى وفق مبدأ التعويض في النبات .كان التداخل

تشير نتائج جدول  6إلى وجود فرق معنوي بين التراكي
الوراثية لفول الصويا في متوسط وزن  100بذرة ,فقد تفوق

بين التراكي

في متوسط وزن  100بذرة ولكال الموسمين ,فقد حققت

 V1في كال الموسمين بأعمى متوسط لمصفة بمغ 11.01

نباتات التاكي

و 12.78غم واختمف معنويا عن التركيبين الوراثيين اآلخرين
والسيما التركي

غم.لتر

الوراثي  V3الذي اعطى أقل متوسط لمصفة

بمغ  8.47و 9.59غم لموسمي الدراسة بالتتابم .يعود سب
تفوق التركي

الوراثي (جدول .)5

الموسم 2009

المتوسط
أ.ف.م %5

تراكيز حامض األسكوربك غم.لتر
C3
C2
C1
10.72
10.85
11.47
9.83
10.04
10.56
8.21
8.32
8.89
0.47
10.31
0.27

V1
V2
V3
أ.ف.م %5

 91.11و 95.19غم.نبات

المتوسط
11.01
10.14
8.47
0.33

لمصفة بمغ  48.32و 49.66غم.نبات

إن تفوق التركي

المتوسط

أ.ف.م %5

1-

لمموسمين بالتتابم.

الوراثي سوري في حاصل البذور لمنبات

يعود الى تفوق نباتاتو في عدد القرنات بالنبات (جدول )3
ووزن  100بذرة (جدول  )6األمر الذي انعكس إيجابا في

تراكيز حامض األسكوربك غم.لتر
C3
C2
C1
12.29
12.61
13.45
10.79
10.90
11.84
9.14
9.34
10.28
0.81
11.86
0.62

1-

واختمف معنويا عن التركيبين

الوراثيين األخرين والسيما  V3الذي اعطى أقل متوسط

9.59

1-

10.95

الوراثي  V1في كال

الموسمين بأعمى متوسط لحاصل بذور النبات الواحد بمغ

الموسم 2010
األصناف

( )V3C3أدنى قيمة

حاصل بذور النبات
تبين نتائج جدول  7تفوق التركي

1-

9.74

1-

الوراثي صناعية -2-

لمتداخل ( 8.21و )9.14غم لمموسمين بالتتابم (جدول .)6

(غم) الًصناف فول الصويا

V1
V2
V3
أ.ف.م %5

( )V1C1أعمى قيمة لمتداخل ( 11.47و13.45

المرشوشة بالتركيز  1..غم.لتر

جدول  .6تأثير رش حامض األسكوربك في وزن  100بذرة

األصناف

1-

الوراثي سوري المرشوشة بالتركيز 0.5

غم) بينما حققت نباتات التركي

الوراثي سوري في ىذه الصفة إلى انخفاض

عدد البذور بالقرنة لنباتات ىذا التركي

الوراثية وتراكيز رش حامض األسكوربيك معنوي

زيادة حاصل بذور النبات عمى الرغم من انخفاض عدد

المتوسط

البذور بالقرنة لنباتات ىذا التركي

12.78
11.18
9.59
0.67

(جدول  .)5كما يوض

جدول  7أن نباتات المعاممة C3

اعطت أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ  76.82و83.90
غم.نبات

10.74

1-

قياسا بنباتات المعاممة  C1التي اعطت أقل

متوسط لمصفة بمغ  60.78و 62.61غم.نبات

1-

لموسمي

الدراسة بالتتابم ,وىذا يعود إلى تفوق النباتات المرشوشة

كما يبين جدول  6أن نباتات المعاممة  C1حققت أعمى

بالتركيز  1.5غم.لتر

متوسط ليذه الصفة بمغ  10.31و 11.86غم قياسا بنباتات

1-

في عدد القرنات بالنبات (جدول )3

وعدد البذور بالقرنة األمر الذي انعكس إيجابا في زيادة

المعاممة  C3التي اعطت أقل متوسط لمصفة بمغ 9.59

و 10.74غم لمموسمين بالتتابم .قد يعود سب

الوراثي لفول الصويا

حاصل بذور النبات .تتفق ىذه النتيجة مم ما حصل عميو

زيادة وزن

 Akramو )2( Musallamعمى نبات الباقالء وGod El-

البذور إلى دور حامض األسكوربيك في زيادة كفاءة عممية

 Hakوآخرون ( )7عمى نبات البزاليا من وجود تأثير معنوي

التمثيل الكربوني من خالل حماية صبغات وجياز ىذه
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cultivar on the growth and seed yield of
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عاممي الدراسة معنوي في متوسط حاصل بذور النبات ولكال
الوراثي سوري

 فقد حققت نباتات التركي,الموسمين

) أعمى قيمةV1C3(
في حين

1-

1-

لتر. غم1.5 المرشوشة بالتركيز

نبات. غم108.88 و101.51 لمتداخل بمغت

 المرشوشة-2- الوراثي صناعية

) أدنى قيمة لمتداخل بمغتV3C1(

اعطت نباتات التركي

1-

لتر. غم0.5 بالتركيز

.)7  غم (جدول41.59 و40.78
 تأثير رش حامض األسكوربك في حاصل بذور.7 جدول
) الًصناف فول الصويا1-نبات.(غم
2009 الموسم

المتوسط
91.11
66.44
48.32
3.26

1-

لتر.تراكيز حامض األسكوربك غم
C3
C2
C1
101.51
89.48
82.34
73.14
66.96
59.22
55.82
48.35
40.78
3.99
76.82

68.26

60.78
2.79

األصناف
V1
V2
V3
%5 م.ف.أ
المتوسط
%5 م.ف.أ

2010 الموسم
المتوسط
95.19
67.60
49.66
5.62

1-

لتر.تراكيز حامض األسكوربك غم
C3
C2
C1
108.88
92.33
84.35
81. 70
72.30
62.89
58.92
49.47
41.59
7.31
83.90

71.37

62.61
5.37

األصناف
V1
V2
V3
%5 م.ف.أ
المتوسط
%5 م.ف.أ
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