
         Basrah Journal of Date Palm Researchـة اىبصـــرة ألبحاث ُخيــــة اىتٍــــر                                                           ٌجيـــــ

 Volume 17 issue (1-2) 2018                                                                                      2019( 1اىعدد ) 18اجمليد 

          www.bjdp.uobasrah.edu.iq   

 
 لفسائل الفسيولوجية الصفات بعض في والسليكون والتوكوفيرول االسكوربيك بحامض الرش تأثير (.9102)مؤيد فاضل عباس و اسامه نظيم جعفرو  حسن عبد االمام ، فيصل
 .33-53(03) 01.مجلة البصرة البحاث نخلة التمرمالحة تربة في النامية يالبرح صنف. Phoenix dactylifera L التمر نخيل

   53 

 
 

BJDPR Volume 18 issue (1) 2019 

 اىتٍر ُخيو ىفسائو اىفسيوىوجية اىصفات بعض في واىسييهون واىتونوفيرول االسهوربيم بحاٌض اىرش تأجير

Phoenix dactylifera L. ٌاىحة تربة في اىِاٌية اىبرحي صِف 
 ٌؤيد فاطو عباس             اساٌّ ُظيً جعفر           *حسَ عبداالٌام فيصو

 نيية اىزراعة                 ٌرنز ابحاث اىِخيو    ٌرنز ابحاث اىِخيو             
 اىعراق –جاٌعة اىبصرة                                                               

 اىخالصة
كم عن مركز  25منطقة المسحب التي تبعد  –في احد البساتين االىمية في ناحية اليارثو  الدراسة أجريت ىذه

، بيدف معرفة تأثير الرش بمضادي االكسده حامض  2018س  2017ل مسسمي النمس محافظة البصرة خل 
سالكمسرسفيل الكمي   bس  aاالسكسربيك سالتسكسفيرسل سعنصر السميكسن في تركيز بعض الصبغات النباتية كمسرسفيل 

سلين في أسراق فسائل نخيل سالكارستنسيدات سالبرستين الذائب  سالكربسىيدرات الذائبة الكمية سالحامض االميني البر 
التمر صنف البرحي تحت ظرسف االجياد الممحي . أظيرت النتائج تفسق معاممة الرش بحامض االسكسربيك بتركيز 

سالكمسرسفيل الكمي سالكارستنسيدات  سالبرستين   bس  a معنسيًا في تركيز االسراق من كمسرسفيل -1ممغم . لتر 450
س  aالكمية  سلكل المسسمين ، حيث سجمت أعمى تركيز لمصبغات النباتبة من كمسرسفيل  الذائب سالكربسىيدرات الذائبة

b  ( 3.62،  3.87( ، )  7.55،  6.33سالكمسرسفيل الكمي سالكارستنسيدات  بمغت  ) ( ،11.18،  10.21  ) ،
،  46.18( ، )  5.06،  4.12عمى التسالي  ، سسجمت القيم )  -1غم100( ممغم .  0.145،  0.049) 

لمبرستين الذائب سالكربسىيدرات الذائبة الكمية . في حين سجمت معاممة المقارنة أقل القيم  -1( ممغم . غم 47.36
( ممغم .  0.026،   0.026( ، )  7.26،  7.24( ، )  2.35،  2.21( ، )  4.93،  5.02بمغت ) 

سالكمي سالكارستنسيدات   bس  aلكمسرسفيل  -1( ممغم .غم 29.83،  29.82( ، )  2.76،  2.76، س )  -1غم100
ممغم .  450سالبرستين الذائب سالكربسىيدرات الذائبو الكمية عمى التسالي . سسجمت معاممة الرش بالتسكسفيرسل بتركيز 

 17.03،  18.25إنخفاضًا معنسيًا في تركيز الحامض االميني البرسلين في االسراق سلكل المسسمين بمغت  -1لتر
مايكرسغرام .  32.49،  32.42،مقارنة مع معاممة المقارنة التي سجمت أعمى القيم بمغت  -1غرام . غممايكرس 

. سكان لعامل عدد الرشات تأثيرًا معنسيًا في الصفات المدرسسة ، ساظير التداخل الثنائي تأثيرًا معنسيًا في  -1غم
 الصفات قيد الدراسة .

 .يز، بسلي فينسل اسكسيديز، صنف المقاح، نسبة التضجاالنفيرتيز، السيميمسل: نيٍات ٌفتاحية

 االول ىيباحث اىدنتوراة اطروحة ٌَ  ٌستو اىبحث *
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 Introduction                                                                                        ـةٌاىٍلد

الزراعة عمى نطاق عالمي  والري ( من أىم المشاكل التي تواج ُتعد مشكمة المموحة ) مموحة التربة أو ماء          
، وتؤثر عمى أكثر من  (Munns and Tester  2008وعمى وجة الخصوص  في المناطق الجافة وشبة الجافة 

من االراضي المروية في العالم . وُيعد العراق في مقدمة البمدان العربية واألسيوية من حيث المساحة الكمية  20%
وتعود التأثيرات الضارة لممموحة في نمو النبات الى التسمم األيوني خصوصًا ،   Batanony,1996)) تأثرة بالمموحةالم

أيونات الكبريت والكمورايد والصوديوم ، اضافة الى الشد األزموزي ونقص العناصر الضرورية واألجياد التأكسدي 
Oxidative Stress  وكذلك عدم التوازن األيونيChinnusamx et al.,2005) ). 

ويشمل األنزيمات المضادة   enzyme antioxidantن ىما ، النظام األنزيمي ييمتمك النبات نظامين دفاعي     
وفيتامين   Ascorbic acidمثل حامض األسكوربيك   non enzyme antioxidantلألكسدة والنظام الغير أنزيمي 

E  α-Tocopherol  ك من أقوى مضادات األكسدة الغير أنزيمية ، ولو دور في حماية ، وُيعد حامض األسكوربي
توكوفيرول فيو من مضادات األكسدة  -الفا أما ( ، ( Ozturk et al.,2003النبات من األجيادات البيئية المختمفة 

 ( ROS )الذائبة في الدىون وظيفتة تتمثل في تثبيط عممية أكسدة دىون األغشية وأزالة جذور األوكسجين الحرة  
Reactive Oxygen Species  ،Collin et al., 2008 ) )  كذلك فأن بعض  العناصر تمعب دورًا في حماية .

النبات من االجياد منيا عنصر السميكون والذي يمعب دورًا في العديد من العمميات الفسيولوجية والتي من أىميا تحسين 
تصاص المغذيات الضرورية لنمو النبات وتطوره والتقميل من سمية فعالية البناء الضوئي وزيادة فعالية الجذور ألم

 . ( ( Adress et al., 2015العناصر الثقيمة  

صنف الجبجاب االنثوي والغنامي االحمر الذكري تحت  عند معاممة فسائل نخيل التمرShareef ( 2015 ) أوضح 
ربة والرش عمى المجموع الخضري تفوق معاممة اجياد المموحة ببعض مضادات االكسدة عن طريق االضافة الى الت

معنويأ في محتوى االوراق من البروتين الذائب الكمي والحامض االميني  ppm 600الرش بحامض االسكوربيك بتركيز 
مقارنًة مع معاممة  -1غم.  ممغم(  12.4،  7.1البرولين حيث سجل صنف الجبجاب االنثوي اعمى القيم  بمغت ) 

. في حين سجل صنف الغنامي االحمر الذكري اعمى  -1( ممغم . غم 10.5،  4.6بمغت اقل القيم ) المقارنة التي 
 -1ممغم . غم 32.4قياسًا بمعاممة المقارنة التي بمغت  -1ممغم . غم 47.9القيم من الكربوىيدرات الذائبة الكمية بمغت 

مر صنف الحالوي  من صبغتي الكموروفيل ( بحصول تفوق معنوي في محتوى اوراق نخيل الت 2016عاتي )  .بينت
( ممغم .  1.56،  11.07والتي بمغت)  -1ممغم . لتر 1000الكمي والكاروتين عند الرش بحامض االسكوربيك بتركيز 

 .-1غم100( ممغم .  0.83،  2.8مقارنة مع معاممة المقارنو التي سجمت أقل القيم والتي بمغت )  -1غم100

عند معاممة نبيتات نخيل التمر صنف النيرسي المكثره نسيجيًا والمعاممو  Al – Mayahi ( 2016 )اشار       
ممي مول من كموريد الصوديوم عن طريق الرش بحامضي السالسميك واالسكوربيك  150،   75بتراكيز ممحيو مختمفو 

د الرش بحامض السالسميك والكموروفيل الكمي عن bو  a، بأن ىناك زياده معنويو في محتوى االوراق من كموروفيل 
(  1.93،  0.41،  1.52بمغ )  -1ممغم . لتر 100مع حامض االسكوربيك اسد بتركيز  -1ممغم . لتر 50بتركيز 
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( ممغم .  0.78،  0.19،  0.58غرام وزن طري مقارنة مع معاممة المقارنو التي سجمت القيم )   -1غم 100ممغم .  
  . وزن طري  -1غم 100

 M 0.004عند أضافة سميكات الصوديوم الى التربو بتركيز   Haddad and Kamangar ( 2015 )بين     
من البروتين الذائب بمغت تحت اجياد الجفاف   أوراق نباتات العنب ىناك زياده معنويو في محتوى -1تربوكغم. 

، -1ممغم . غم 102.00بمغت مقارنة بالنباتات الغير معاممو والتي سجمت أقل القيم  طري،وزن  -1غمممغم.  134.35
وزن  -1غممايكرو غرام.  345.33 وادت المعاممة ذاتيا الى زيادة محتوى االوراق من الحامض االميني البرولين بمغ

، وقد بينت بعض الدراسات دور  وزن طري -1مايكرو غم 269.50 والتي بمغت قياسًا بالنباتات الغير معاممو  طري،
 . (Farouk, 2011; Semadi, 2016)جياد الممحي في نباتات الحنطة والبصل التوكوفيرول في مقاومة اال

في العراق في السنوات األخيرة وفي محافظة البصرة بشكل خاص ولقمة  والمياهوبالنظر لتفاقم مشكمة المموحة لمتربة 
وعنصر السميكون والتوكوفيرول  الدراسات تحت الظروف المحمية حول تأثير مضادات األكسدة حامض االسكوربيك 

 عمى فسائل نخيل التمر فقد اجريت ىذه الدراسة .

 Materials and Methods                                                                                       اىٍواد وطرائق اىعٍو

كم عن  25منطقة المسحب التي تبعد حوالي   -أجريت ىذه الدراسو في أحد البساتين االىميو التابعو لناحية اليارثو 
، تم أنتخاب فسائل من نخيل التمر صنف البرحي  2018و  2017مركز محافظة البصره خالل موسمي النمو 

، والمرويو سيحًا من نير  10×  10متماثمة في النمو والمكثره نسيجيًا وبعمرثالث سنوات  والمزروعو في خطوط  
ل لمتربو ، حيث تمت عمميو تحميل لمتربو وذلك بأخذ عينات عشوائيو من مواقع مختمفو المسحب . أجريت عممية تحمي

(  1)  والجدول،  سم 60 - 0من أرض البستان بعد أزالة الطبقو السطحيو وجمعت العينات من اعماق تتراوح من 
السكوربيك والتوكوفيرول حضرت محاليل مضادات  االكسدة حامض المتربة  . يوضح الخواص الفيزيائيو والكيميائيو 

ممغم .  600،  400،  200لكل منيما ، وحضر عنصر السميكون بتركيز  -1ممغم . لتر 450،  300،  150بتركيز 
)    Tween 20ضافة الى معاممة المقارنة ) الرش بالماء المقطر ( وأضيفت بضع قطرات من الماده الناشره  ا -1لتر

ك لتقميل الشد السطحي لمماده وزيادة التصاق الماده عمى االوراق  أما معاممة % ( الى المحاليل المحضره وذل 0.1
فحضرت من الماء المقطر والماده الناشره فقط . تمت عممية الرش في الصباح الباكر عمى المجموع الخضري  المقارنة

ش أبتدًأ من العاشر من شير لتر ، وتم المباشره بعممية الر  16وحتى البمل الكامل وذلك بأستعمال مضخو يدويو سعة 
أذار ولغاية التاسع من شير أيار  والفاصل بين الرشو واالخرى عشرون يومًا ولكال الموسمين . أخذت القياسات في 
شير تشرين االول وذلك بأخذ الوريقات ) الخوصات ( من السعفو الواقعو في الخط الثالث بعد أوراق القمو الناميو  إذ 

 ( .  1998شاط في ىذه المرحمو  ) العاني ، تبمغ السعفو أقصى ن
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 ( سم60 – 0( يبين بعض الصفات الفيزيائيو سالكيميائيو لتربة البستان عمى عمق) 1جدسل )

 القيمو الخصائص

 16.76 ( ديسي / م E. Cدرجة التوصيل الكيربائي ) 

 8.06 ( PHدرجة تفاعل التربو ) 

 210.00 (  -1النيتروجين الجاىز ) ممغم .كغم

 24.77 ( -1الفسفور الجاىز     ) ممغم  .كغم

 134.80 ( 1البوتاسيوم الجاىز    ) ممغم  .كغم

 0.45 الماده العضويو   %

 % مفصوالت التربو

 44.8 الــــطــــــين

 40.8 الـــغـــــــرين

 14.4 الرمـــــــــل

 طينيــو غريــنــيــو نســــــــجـة الــتــربـــو

  

 القياسات الفسيسلسجية :

 سالكمسرسفيل الكمي سالكارستنسيدات في االسراق bس aتقدير تركيز  كمسرسفيل  – 1

والموصوفو من    Holdenفي االوراق استنادًا الى طريقة  والكاروتنويدات الكموروفيل الكمي ةقدر تركيز صبغ      
لمراشح بواسطة جياز الطيف الضوئي  Absorbance(. وقيست الكثافو الضوئيو  ( Howertiz, 1975قبل 

Spectrophotometer   نوعShimadzo. UV- 1700  نانوميتر  480،   663،  ( 645عند االطوال الموجيو )
 والكمي والكاروتنويدات وكاالتي : bو   aلتقدير تركيز صبغة الكموروفيل  وباالستعانو بالمعادالت االتيو أدناه

Total chlorophyll ( mg . L-1 ) = 20.2 ( O.D. 645 )  + 8.02 ( O.D. 663 ) 

       Chloropyll a ( mg . L-1 ) = 12.7 ( O.D. 663  ) – 2.69  ( O.D. 645 ) 
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       Chloropyll b ( mg . L-1 ) = 22.9 ( O.D. 645 ) – 4.48   ( O.D. 663 ) 

  
   (   )   

     
      

 

 حيث أن :

O.D افة الضوئيو عمى الطول الموجي: قراءة الكث  

 X من المحمول  3: عدد ممغرامات الكاروتنويدات في سم 

 Y  حجم المحمول النيائي بعد التخفيف باالسيتون : 

  e   (2300):  ثابت الكاروتين  

 تقدير تركيز البرستين الذائب في االسراق   – 2

عند الطول  ( ( Herbert et al., 1971موصوفو من قبل ُقدر البروتين الذائب في االوراق حسب الطريقو ال     
  ناموميتر . 600الموجي  

 تقدير تركيز الحامض االميني البرسلين في االسراق – 3

 , Troll and Lindesly)ُقدر تركيز الحامض االميني البرولين في االوراق حسب الطريقو الموصوفو في      
نانوميتر بأستعمال جياز المطياف  520الطول الموجي  وتمت قراءة الضوء الممتص عمى   (1955

Spectrophotometer   ثم قدر محتوى االوراق من البرولين اعتمادًا عمى منحنى قياسي استعمل فيو الحامض ،
 .  ماده جافو -1االميني البرولين وعبر عن النتائج بوحدة مايكرغرام . غم

 تقدير الكربسىيدرات  – 4

 Dobois etبوىيدرات الذائبو الكميو  في االوراق حسب طريقة الفينول ــ حامض الكبريتيك أستنادًا الى  ُقدر تركيز الكار  
al. , ( 1956 )  . 

 التصميم االحصائي             

ن معاممو عامميو عباره عن التوافق بين عاممين ، العامل االول ىو عدد الرشات وبمستوين يتضمنت التجربو عشر       
توى االول ىو رشتان والمستوى الثاني أربع رشات ، والعامل الثاني ىو تراكيز مضادات االكسده والسميكون ، المس

، يمثل عدد الرشات   Split plot designباالضافو الى معاممو المقارنو . نفذت كتجربو عامميو منشقو لمره واحده 
  Sub plotاالكسده والسميكون العامل الثانوي   ، في حين أعتبرت تراكيز مضادات  Main plotالعامل الرئيسي 
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( وبثالث  (Randomized Complete Block Design  R.C.B.Dوحسب تصميم القطاعات العشوائيو الكاممو 
 Leastوقورنت المتوسطات بأستخدام أقل فرق معنوي  Genstatمكررات . وتم تحميل النتائج بأستحدام برنامج 

Significant Differences Test( L.S.D)  ( . 1980) الراوي وخمف اهلل ،   0.05عند مستوى أحتمال 

 Results and Discussion                                                                                           اىِتائج واىٍِاكشة

 ( -1غم100في االسراق ) ممغم .  aتركيز كمسرسفيل 

( الى حصول تفوق  معنوي لمعامالت الرش بحامض االسكوربيك والتوكوفيرول   2الموضحة في جدول ) تشير النتائج
مقارنًة بمعاممة الرش بالماء المقطر ولموسمي النمو ، بحيث   aوعنصر السميكون في محتوى االوراق من كموروفيل  
ًا بتسجيل أعمى محتوى لالوراق من معنوي -1ممغم . لتر 450تفوقت معاممة الرش بحامض االسكوربيك بتركيز 

، بينما سجمت معاممة المقارنة اقل القيم بمغت  -1غم 100. ( ممغم7.55،  (6.33ولكال الموسمين  بمغ   aكموروفيل 
كما يبين الجدول ذاتو ان عامل عدد الرشات أظير تفوقًا معنويًا في ىذه الصفو فقد  ،-1غم. 100( ممغم4.93، 5.02)

عمى معاممة الرش لرشتين ولكال   aلرش الربع رشات زياده معنويو في محتوى االوراق من كموروفيل تفوقت معاممة ا
الموسمين ، أظير التداخل لعاممي الدراسو ايضا اختالفات معنويو في ىذه الصفو فقد تفوقت معاممة الرش بحامض 

ولكال الموسمين   aتوى االوراق من كموروفيل والربع رشات معنويًا في زيادة مح -1ممغم . لتر 450االسكوربيك بتركيز 
،  4.76، قياسًا بمعاممة المقارنة لرشتين  التي سجمت أقل القيم بمغت )  -1غم. 100ممغم 8.06 ) ،  6.39بمغت ) 

 لمموسم االول والثاني عمى التوالي .  -1غم 100( . ممغم  4.89

 (  -1غم100في االسراق ) ممغم .  bتركيز كمسرسفيل 

( تأثير الرش بمضادي االكسده حامض االسكوربيك اسد والتوكوفيرول وعنصر السميكون و عدد  3ن الجدول ) يبي
، إذ يالحظ ان لمعامالت الرش تأثيرًا -1غم100ممغم .  bالرشات والتداخالت بينيما في تركيز االوراق من كموروفيل 
الرش بالماء المقطر ولكال موسمي النمو . بحيث تفوقت  معنويًا في تركيز االوراق في تمك الصفو مقارنًة مع معاممة

لمموسم االول   bمعنويًا في تركيز االوراق من كموروفيل  -1ممغم . لتر 450معاممة الرش بحامض االسكوربيك بتركيز 
بمغ ، وسجمت المعاممو ذاتيا أعمى تركيز في االوراق من تمك الصفو  لمموسم الثاني  -1غم 100ممغم .   3.87بمغ 

والتي  -1ممغم . لتر 450والتي لم تختمف معنويًا مع معاممة الرش بالتوكوفيرول بتركيز  -1غم100ممغم .  3.62
، بينما سجمت معاممة المقارنو اقل محتوى لالوراق من الصفو ذاتيا لكال الموسمين  -1غم100ممغم .  3.52سجمت 
شات فكان معنويًا إذ تفوقت معاممة الرش الربع رشات . اما عامل عدد الر  -1غم100ممغم .  2.35،  2.21بمغت 

معنويًا عمى معاممة الرش لمرتين ولكال الموسمين  ، ويظير من الجدول ان معامالت التداخل اثرت معنويًا في تركيز 
ل والربع رشات بتسجي -1ممغم. لتر 450لقد تفوقت معاممة الرش بحامض االسكوربيك بتركيز b االوراق من كموروفيل 

في حين سجمت معاممة الرش بالماء المقطر اقل  -1غم 100ممغم  3.88،  4.43اعمى القيم ولكال الموسمين بمغت 
 التوالي.لمموسمين االول والثاني عمى  -1غم 100ممغم .  2.34،  2.18بمغ   bمحتوى لالوراق من كموروفيل 
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 (  -1غم100تركيز الكمسرسفيل الكمي في االسراق ) ممغم . 

( تأثير الرش بمضادي االكسده حامض االسكوربيك اسد والتوكوفيرول وعنصر السميكون وعدد  4الجدول  )  يوضح
الرشات والتداخالت بينيما في تركيز االوراق من الكموروفيل الكمي ولموسمي النمو ، اذ يالحظ من الجدول ان لعاممي 

الكموروفيل الكمي ولكال الموسمين بحيث تفوقت معاممة الرش الدراسو وتداخالتيما تأثيرًا معنويا في تركيز االوراق من 
معنويًا بتسجيل أعمى تركيز في االوراق من الكموروفيل الكمي ولكال  -1ممغم . لتر 450بحامض االسكوربك بتركيز 

أقل  قياسًا بمعاممة الرش بالماء المقطر ) المقارنو( التي سجمت -1غم 100ممغم .  11.18،  10.21الموسمين بمغ 
لمموسم االول والثاني عمى التوالي بحيث  -1غم 100ممغم .  7.26،  7.24تركيز لالوراق من الكموروفيل الكمي بمغ  

زياده معنويو في محتوى االوراق من الكموروفيل  -1ممغم . لتر 450حققت معاممة الرش بحامض االسكوربيك بتركيز 
كما اظير عامل عدد الرشات تأثيرًا معنويًا بحيث تفوقت معاممة % .  53.99،  41.02الكمي ولكال الموسمين بمغت 

الرش الربع رشات معنويًا عمى معاممة الرش لمرتين ولكال الموسمين ، وكان لمتداخل بين عاممي الدراسو لو تأثيرًا 
سجيل أعمى القيم والربع رشات معنويًا بت -1ممغم .لتر 450معنويًا إذ تفوقت معاممة الرش بحامض االسكوربيك بتركيز 

مقارنًة بمعاممة  -1غم100ممغم .  11.95،   10.82في تركيز االوراق من الكموروفيل الكمي ولكال الموسمين بمغ 
لموسمي  -1غم100ممغم .  7.20،  7.01المقارنو لرشتين والتي سجمت أقل تركيز لالوراق من الكموروفيل الكمي بمغ 

 النمو االول والثاني عمى التوالي.

 (  -1غم100كيز صبغة الكارستنسيدات في االسرق ) ممغم . تر 

( لعاممي الدراسو معامالت الرش وعدد الرشات والتداخالت بينيما تأثيرًا معنويًا في تركيز  5يالحظ من الجدول ) 
ممغم  450االوراق من صبغة الكاروتنويدات ولكال موسمي النمو ، اذ تفوقت معاممة الرش بحامض االسكوربيك بتركيز 

(  0.145،  0.049معنويًا بتسجيل أعمى تركيز لالوراق من صبغة الكاروتنويدات ولكال الموسمين بمغت)  -1. لتر
، قياسًا بمعاممة الرش بالماء المقطر ) المقارنو ( التي سجمت أقل تركيز لالوراق من صبغة  -1غم100ممغم . 

كال الموسمين االول والثاني عمى التوالي ، واختمفت بقية ل -1ممغم . غم 100ممغم .  0.026الكاروتنويدات بمغت 
المعامالت في معنويتيا ولكنيا تفوقت بأجمعيا معنويًا عمى معاممة المقارنو في تمك الصفو ولكال الموسمين . ويبين من 

راق من صبغة الجدول ان عامل عدد الرشات كان معنويًا حيث تفوقت معاممة الرش الربع رشات معنويًا في تركيز االو 
الكاروتنويدات عمى معاممة الرش لمرتين ولكال موسمي النمو ، واظير التداخل بين عاممي الدراسة تأثيرًا معنويًا بتفوق 

والربع رشات بتسجيل أعمى تركيز لالوراق من صبغة  -1ممغم . لتر 450معاممة الرش بحامض االسكوربيك بتركيز 
مقارنًة مع معاممة المقارنو لمتداخل  -1غم 100( ممغم .  0.156،   0.053غ )الكاروتنويدات ولكال موسمي النمو بم

لكال الموسمين االول والثاني  -1غم100ممغم .  0.026،  0.025التي سجمت أقل تركيز لالوراق في تمك الصفو بمغ 
 عمى التوالي . 
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السميكون في تركيز كموروفيل  وعنصر () حامض االسكوربيك والتوكوفيرول تأثير الرش بمضادي االكسده (2)جدول 
a  . ( في االوراق لفسائل نخيل التمر صنف البرحي-1غم100) ممغم. 

 المعامالت

 -1ممغم . لتر

 2018الموسم الثاني  2017الموسم االول 

متوسط تأثير  عدد الرشات
 المعاممة

متوسط تأثير  عدد الرشات
 اربع رشات رشتان اربع رشات رشتان المعاممة

 4.93 4.97 4.89 5.02 5.28 4.76 المقارنة )ماء مقطر(

 6.39 6.84 5.94 5.96 6.22 5.70 150حامض االسكوربك 

 6.45 6.88 6.03 6.11 6.33 5.90 300حامض االسكوربك 

 7.55 8.06 7.04 6.33 6.39 6.28 450حامض االسكوربك 

 6.16 6.37 5.96 6.01 6.20 5.83 200عنصر السميكون 

 6.70 6.82 6.59 6.19 6.28 6.10 400السميكون  عنصر

 6.98 7.12 6.85 6.28 6.39 6.18 600عنصر السميكون 

 6.54 6.70 6.39 5.80 5.96 5.64 150التوكوفيرول 

 6.89 7.10 6.68 6.05 6.04 6.07 300التوكوفيرول 

 7.35 7.66 7.05 6.21 6.18 6.25 450التوكوفيرول 

متوسط تاثير عدد 
 تالرشا

5.87 6.12  6.34 6.85  

L.S.D ( 0.05 ) L.S.D ( 0.05 ) 

 المعامالت التداخالت عدد الرشات
عدد 
 الرشات

 المعامالت التداخالت

0.14 0.45 0.32 0.11 0.36 0.26 
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 bتأثير الرش بمضادي االكسده حامض االسكوربيك والتوكوفيرول( وعنصر السميكون في تركيز كموروفيل  (3جدول)
 .( لفسائل نخيل التمر صنف البرحي -1غم100راق ) ممغم . في االو 

 المعامالت

 -1ممغم . لتر

 2018الموسم الثاني  2017الموسم االول 

متوسط تاثير  عدد الرشات
 المعاممة

متوسط تاثير  عدد الرشات
 اربع رشات رشتان اربع رشات رشتان المعاممة

 2.35 2.34 2.36 2.21 2.18 2.25 المقارنة )ماء مقطر(

 3.04 3.27 2.82 2.70 3.01 2.40 150حامض االسكوربك 

 3.10 3.31 2.89 3.04 3.58 2.51 300حامض االسكوربك 

 3.62 3.88 3.37 3.87 4.43 3.32 450حامض االسكوربك 

 2.92 3.03 2.82 2.72 2.93 2.52 200عنصر السميكون 

 3.25 3.32 3.19 3.02 3.23 2.82 400عنصر السميكون 

 3.34 3.41 3.27 3.37 3.53 3.21 600عنصر السميكون 

 3.12 3.20 3.04 2.45 2.54 2.37 150التوكوفيرول 

 3.29 3.40 3.19 2.75 2.82 2.68 300التوكوفيرول 

 3.52 3.67 3.37 2.98 3.06 2.90 450التوكوفيرول 

متوسط تاثير عدد 
 الرشات

2.69 3.13  3.03 3.28  

L.S.D ( 0.05 ) L.S.D ( 0.05 ) 

 المعامالت التداخالت عدد الرشات
عدد 
 الرشات

 المعامالت التداخالت

0.23 0.74 0.52 0.05 0.18 0.13 
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( تأثير الرش بمضادي االكسده حامض االسكوربيك والتوكوفيرول وعنصر السميكون تركيز الكموروفيل الكمي 4جدول)
 .صنف البرحي( لفسائل نخيل التمر  -1غم100في االوراق )ممغم. 

 المعامالت

 -1ممغم . لتر

 2018الموسم الثاني  2017الموسم االول 

متوسط تاثير  عدد الرشات
 المعاممة

متوسط تاثير  عدد الرشات
 اربع رشات رشتان اربع رشات رشتان المعاممة

 7.26 7.32 7.20 7.24 7.47 7.01 المقارنة )ماء مقطر(

 9.44 10.12 8.76 8.67 9.24 8.11 150حامض االسكوربك 

 9.59 10.18 9.00 9.14 9.86 8.42 300حامض االسكوربك 

 11.18 11.95 10.42 10.21 10.82 9.60 450حامض االسكوربك 

 9.10 9.42 8.79 8.74 9.13 8.36 200عنصر السميكون 

 9.97 10.19 9.76 9.23 9.52 8.94 400عنصر السميكون 

 10.33 10.53 10.13 9.66 9.92 9.40 600عنصر السميكون 

 9.51 9.58 9.44 8.26 8.50 8.02 150التوكوفيرول 

 10.19 10.50 9.88 8.80 8.86 8.75 300التوكوفيرول 

 10.89 11.34 10.44 9.21 9.25 9.17 450التوكوفيرول 

متوسط تاثير عدد 
 الرشات

8.57 9.25  9.38 10.11  

L.S.D ( 0.05 ) L.S.D ( 0.05 ) 

 المعامالت التداخالت عدد الرشات
عدد 
 الرشات

 المعامالت التداخالت

0.26 0.83 0.59 0.15 0.49 0.34 
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تركيز صبغة تأثير الرش بمضادي االكسده حامض االسكوربيك والتوكوفيرول وعنصر السميكون في  (5جدول )
 .( لفسائل نخيل التمر صنف البرحي-1غم100الكاروتنويدات في االوراق )ممغم.

 تالمعامال

 -1ممغم . لتر

 2018الموسم الثاني  2017الموسم االول 

متوسط تاثير  عدد الرشات
 المعاممة

متوسط تاثير  عدد الرشات
 اربع رشات رشتان اربع رشات رشتان المعاممة

 0.026 0.026 0.027 0.026 0.028 0.025 المقارنة )ماء مقطر(

 0.075 0.079 0.071 0.032 0.033 0.031 150حامض االسكوربك 

 0.101 0.111 0.091 0.037 0.038 0.037 300حامض االسكوربك 

 0.145 0.156 0.135 0.049 0.053 0.045 450حامض االسكوربك 

 0.075 0.081 0.070 0.030 0.031 0.030 200عنصر السميكون 

 0.85 0.096 0.075 0.035 0.036 0.035 400عنصر السميكون 

 0.105 0.106 0.105 0.038 0.039 0.038 600عنصر السميكون 

 0.082 0.087 0.078 0.032 0.034 0.031 150التوكوفيرول 

 0.117 0.140 0.094 0.039 0.040 0.038 300التوكوفيرول 

 0.116 0.119 0.113 0.040 0.041 0.040 450التوكوفيرول 

متوسط تاثير عدد 
 الرشات

0.035 0.037  0.085 0.100  

L.S.D ( 0.05 ) L.S.D ( 0.05 ) 

 المعامالت التداخالت عدد الرشات
عدد 
 الرشات

 المعامالت التداخالت

0.0007 0.0023 0.001 0.005 0.018 0.013 



  

 ٌجية اىبصرة البحاث ُخية اىتٍر.......                                                            مرثمار نخيل التنضج فعالية انزيمات  في اصناف اللقاح تأثير (.9102واخرون ) فيصل

 

 

 
46 

 2019(3 1العدد ) 18المجلد 

Volume 18 (1): 2019 

والكمي والكاروتنويدات في معاممة المقارنو  bو  aان ىذا االنخفاض في تركيز االوراق من الصبغات النباتيو كموروفيل 
 ( ( Thylakoids   Santos, 1988دقيق لمبالستيدات وخاصة أغشية الثاليكويد قد يرجع الى أنييار التركيب ال

( نتيجًة لزيادة سمية عنصر الصوديوم في   ( Zhang et al. 2003والحاق الضرر بمراكز التفاعل الضوئي  
التي  ROSوزيادة أنواع االوكسجين الفعالو   ( ( Mittler, 2002االوراق وانخفاض امتصاص عنصر البوتاسيوم  

إال ان ىذا التأثير انعكس نتيجة الرش الورقي بمضادات االكسده تسبب الضرر بالبالستيدات الخضراء. يمكن ان 
وعنصر السميكون ، حيث ان حامض االسكوربيك اسد كونو احد مضادات االكسده غير االنزيميو التي تعمل عمى ازالة 

طيم صبغة الكموروفيل تحت ظروف االجياد ويبدو واضحًا ان مما يقمل من تح ROSمركبات االوكسجين التفاعميو  
عند   Khan et al. ( 2006 )الرش الورقي بحامض االسكوربيك ينظم الجياز االنزيمي ضد التأكسد وىذا ماأثبتو 

رش نباتات الحنطو بحامض االسكوربيك ، وكذلك يعمل عمى تثبيت وحماية صبغات البناء الضوئي واجيزة التمثيل 
( ، وان زيادة تركيز االوراق من الصبغات النباتيو عند الرش  ( Hamada, 1998 ئي من مضار االكسده  الضو 

 Oxidativeبالتوكوفيرول ربما يعود بوصفو مضادًا لالكسده يعمل عمى حماية الكموروبالست من ضرر االكسده 
damage     الناتجة من االجيادات ، إذ اشارFarouk ( 2011) دة مضادات االكسده ونقصان  الى ان زياH2O2 

ربما يكون السبب في تأخر شيخوخة االوراق ، إذ ان مضادات االكسده تعمل عمى حماية الكموروبالست مما تمنع من 
وقد تعود الزياده في الصبغات النباتيو  ( . ( Bowler et al., 1992تحطم الكموروفيل بالجذور االوكسجينيو النشطو  

صر السميكون الى دوره في زيادة عممية امتصاص بعض العناصر ومنيا الحديد والمغنيسيوم المذان عند المعاممو بعن
 . (Datanoff et al., 2001)يمعبان الدور اليام في بناء الكموروفيل  

 (  -1تركيز البرستين الذائب في االسراق ) ممغم . غم -5

معنويًا بتسجيل  اعمى تركيز  -1ممغم . لتر 450تركيز تفوق معاممة الرش بحامض االسكوربيك ب 6يوضح الجدول ) 
في حين اعطت معاممة  -1( ممغم .غم 5.06،  4.12لالوراق من البروتين الذائب ولكال الموسمين حيث بمغت ) 

. كما يظير من الجدول  -1ممغم . غم 2.76المقارنة  أقل القيم من البروتين الذائب في االوراق ولكال الموسمين بمغت  
ذاتو التأثير المعنوي لعامل عدد الرشات فقد تفوقت  معاممة الرش الربع رشات معنويًا عمى معاممة الرش لرشتين ولكال 
الموسمين  أما التداخل الثنائي لعاممي الدراسو فقد سجل اختالفات معنويو في ىذه الصفو ، إذ تفوقت معاممة الرش 

والربع رشات بتسجيل أعمى القيم في تركيز االوراق من البروتين  -1ممغم . لتر 450بحامض االسكوربيك اسد بتركيز 
في حين سجمت معاممة الرش بالماء المقطر  ولرشتين أقل  -1ممغم . غم 5.36،  4.23الذائب ولكال الموسمين بمغت 

كيز االوراق من لموسمي النمو االول والثاني عمى التوالي . أن ىذا االنخفاض في تر  -1ممغم . غم 2.75،  2.69القيم 
البروتين الذائب تحت ظروف الشد الممحي قد يعود لقمة بناء البروتين أو زيادة تحممو تحت ظروف الشد الممحي  

Azooz , 2004 ) ، )  أن تحمل البروتين تحت ظروف الشد الممحي يظير من خالل تركم االحماض االمينيو
 . Protaseوالبرولين مع زيادة فعالية أنزيم البروتيز  

وان زيادة تركيز االوراق من البروتين الذائب عند المعاممو بمضادات االكسده حامض االسكوربيك اسد والتوكوفيرول قد 
يعزى الى دورىما في زيادة الفعاليات الحيويو لمنبات ومنيا امتصاص المغذيات من التربو ومنيا النيتروجين ومن ثم 
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صر ميم في عممية تخميق البروتين ، وان زيادة تركيز االوراق من البروتين زيادة تركيزه في االوراق والذي يعتبر عن
الذائب عند المعاممو بالسميكون والتي دلت الدراسات عمى أن لمسميكون دورًا في جاىزية العناصر الغذائيو ومنيا 

 .(Tahir et al., 2006) النيتروجين وخفض التأثير السام لمعناصر السامو ، 

 (  -1يدرات الذائبة الكمية في االسراق ) ممغم . غمتركيز الكربسى

( ان لعاممي الدراسو والتداخالت بينيما تأثيرًا معنويًا في تركيز الكربوىيدرات في االوراق   7يالحظ من  الجدول )     
ل أعمى معنويًا بتسجي -1ممغم . لتر 450ولكال الموسمين ، بحيث تفوقت معاممة الرش بحامض االسكوربيك بتركيز 

، بحيث  -1( ممغم . غم 47.36،  ( 46.18تركيز من الكربوىيدرات الكميو الذائبة  في االوراق ولموسمي النمو بمغت  
زياده معنويو في محتوى االوراق من الكاربوىيدرات  -1ممغم . لتر 450حققت معاممة الرش بحامض االسكوربيك بتركيز 

%.  بينما سجمت معاممة المقارنو ) ماء مقطر ( أقل تركيز  58.76،  54.86الكميو ولكال الموسمين بمغت  
 .  -1. غم ممغم(  29.83،  29.82لمكربوىيدرات الذائبو الكميو في االوراق ولكال الموسمين بمغت) 

واظير من الجدول ايضًا ان عامل عدد الرشات كان معنويًا بحصول تفوق معنوي لمعاممة الرش الربع رشات عمى 
رش لمرتين ولكال موسمي النمو ، وكان لمتداخل بين عاممي الدراسة تأثيرًا معنويًا حيث تفوقت معاممة الرش معاممة ال

بحامض االسكوربيك والربع رشات معنويًا بتسجيل أعمى محتوى لمكربوىيدرات الذائبو الكميو ولكال الموسمين بمغت 
،   28.31مقطر ولرشتين التي سجمت أقل القيم بمغت قياسًا بمعاممة الرش بالماء ال -1ممغم .غم 49.78،  48.27
لمموسمين االول والثاني عمى التوالي. ان زيادة تركيز الكربوىيدرات الذائبو الكميو في االوراق عند  -1ممغم . غم 29.46

ممية الرش بمضادي االكسده حامض االسكوربيك والتوكوفيرول ربما يعود الى دور ىذين المركبين في زيادة كفاءة ع
البناء الضوئي وزيادة المساحو الورقيو المعرضو لمضوء مما ادى الى زيادة كمية الكربوىيدرات في االوراق ، وزيادة 
كمية الكربوىيدرات عند المعاممو بالسميكون قد تعود الى  دور عنصر السميكون في تحسين فعالية البناء الضوئي عن 

 .  ( ( Shu and Liu , 2001طريق زيادة فعالية االنزيمات  
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( تأثير الرش بمضادي االكسده حامض االسكوربيك والتوكوفيرول وعنصر السميكون في تركيز البروتين 6جدول) 
 ( لفسائل نخيل التمر صنف البرحي-1الذائب في االوراق )ممغم.غم

 المعامالت

 -1ممغم . لتر

 2018الموسم الثاني  2017الموسم االول 

تاثير ط متوس عدد الرشات
 المعاممة

متوسط تاثير  عدد الرشات
 اربع رشات رشتان اربع رشات رشتان المعاممة

 2.76 2.77 2.75 2.76 2.83 2.69 المقارنة )ماء مقطر(

 4.09 4.14 4.05 3.74 3.82 3.67 150حامض االسكوربك 

 4.19 4.24 4.15 3.85 3.90 3.80 300حامض االسكوربك 

 5.06 5.36 4.77 4.12 4.23 4.01 450حامض االسكوربك 

 3.94 3.99 3.89 3.60 3.63 3.58 200عنصر السميكون 

 4.18 4.19 4.17 3.74 3.79 3.69 400عنصر السميكون 

 4.41 4.44 4.38 3.91 3.93 3.89 600عنصر السميكون 

 4.12 4.14 4.11 3.72 3.77 3.68 150التوكوفيرول 

 4.39 4.42 4.37 3.83 3.90 3.77 300التوكوفيرول 

 4.80 4.85 4.75 4.03 4.08 3.98 450التوكوفيرول 

متوسط تاثير عدد 
 الرشات

3.67 3.78  4.13 4.25  

L.S.D ( 0.05 ) L.S.D ( 0.05 ) 

 المعامالت التداخالت عدد الرشات
عدد 

 الرشات
 المعامالت التداخالت

0.10 0.33 0.23 0.06 0.21 0.14 

 



  

 ٌجية اىبصرة البحاث ُخية اىتٍر.......                                                            مرثمار نخيل التنضج فعالية انزيمات  في اصناف اللقاح تأثير (.9102واخرون ) فيصل

 

 

 
49 

 2019(3 1العدد ) 18المجلد 

Volume 18 (1): 2019 

ضادي االكسده حامض االسكوربيك والتوكوفيرل وعنصر السميكون في تركيز الكربوىيدرات  ( تأثير الرش بم7جدول)
 ( لفسائل نخيل التمر صنف البرحي-1الكميو في االوراق )ممغم.غم

 المعامالت

 -1ممغم . لتر

 2018الموسم الثاني  2017الموسم االول 

متوسط تاثير  عدد الرشات
 المعاممة

متوسط تاثير  عدد الرشات
 اربع رشات رشتان اربع رشات رشتان لمعاممةا

 29.83 30.21 29.46 29.82 31.33 28.31 المقارنة )ماء مقطر(

 38.02 38.48 37.56 37.44 37.82 37.07 150حامض االسكوربك 

 39.73 40.13 39.33 38.94 39.49 38.40 300حامض االسكوربك 

 47.36 49.78 44.95 46.18 48.27 44.10 450حامض االسكوربك 

 37.84 38.20 37.49 37.28 37.57 37.00 200عنصر السميكون 

 41.43 43.67 39.20 40.80 42.97 38.63 400عنصر السميكون 

 42.86 43.92 41.80 42.29 43.29 41.29 600عنصر السميكون 

 38.46 40.10 36.82 37.76 39.38 36.15 150التوكوفيرول 

 41.67 43.26 40.09 40.88 42.45 39.31 300التوكوفيرول 

 45.64 46.56 44.73 44.95 45.88 44.02 450التوكوفيرول 

متوسط تاثير عدد 
 الرشات

38.42 40.84  39.14 41.43  

L.S.D ( 0.05 ) L.S.D ( 0.05 ) 

 المعامالت التداخالت عدد الرشات
عدد 
 الرشات

 المعامالت التداخالت

1.59 5.03 3.56 0.44 1.41 1.00 
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 ( -1تركيز الحامض االميني البرسلين في االسراق ) مايكرسغرام . غم – 7

حامض  األكسدةمعنوي لتأثير الرش الورقي بمضادي  انخفاض( الى وجود 8شير النتائج الموضحو في الجدول )ت      
معاممة  انخفضتإذ االسكوربيك والتوكوفيرول وعنصر السميكون في تركيز االوراق من الحامض االميني البرولين ، 

بتسجيل أقل تركيز لالوراق من الحامض االميني البرولين ولكال  -1ممغم . لتر 450الرش بالتوكوفيرول بتركيز 
، في حين تفوقت معاممة الرش بالماء المقطر )  -1مايكروغرام . غم17.03 ) ،  ( 18.25الموسمين حيث بمغت 

 32.49،  32.42حامض االميني البرولين ولكال الموسمين بمغت  )المقارنو ( بتسجيل أعمى محتوى لالوراق من ال
(. وأختمف عامل عدد الرشات معنويًا في تمك الصفو إذ سجمت معاممة الرش الربع رشات إنخفاضًا  -1مايكروغرام . غم

كال الموسمين . معنويًا في بتسجيل أقل تركيز لالوراق من الحامض االميني البرولين مقارنًة بمعاممة الرش لرشتين ول
ويالحظ من الجدول ان التداخل الثنائي لعاممي الدراسو كان لو تأثيرًا معنويًا بحيث سجمت معاممة الرش بالتوكوفيرول 

والربع رشات إنخفاضًا معنويًا في محتوى االوراق من الحامض االميني البرولين ولكال  -1ممغم . لتر 450بتركيز 
، بينما سجمت معاممة المقارنو لمتداخل أعمى القيم في تمك  -1مايكروغرام . غم 16.22،  17.48الموسمين   بمغ 

 لموسمي النمو االول والثاني عمى التوالي . -1مايكروغرام . غم 32.49،  33.54الصفو بمغت  

  Proline Oxidaseأن الزياده في تركيز البرولين تحت ظروف الشد الممحي ربما يعود الى النقص في انزيم       
، أو قد يعزى الى النقص في تحول االحماض الى  (Girija et al., 2002)وبتالي تراكم البرولين في انسجة النبات  

تحت ظروف الشد   Proteaseبروتينات أو زيادة تحمل البروتين بسبب المموحو نتيجة زيادة فعالية أنزيم البروتيز 
 ,Azoozبرولين كي تخزن أو تنقل أو تستعمل في التعديل االزموزي  الممحي ألطالق االحماض االمينيو الحره ومنيا ال

( ،  أن ذلك يدل عمى أن زيادة البرولين في النباتات المعرضو لمشد قد يكون نوع من التكيف لحماية النبات  ( 2004
ون أدت الى في مثل ىذه الظروف . وان المعاممو بمضادي االكسده حامض االسكوربيك والتوكوفيرول وعنصر السميك
 Ellouzi etإنخفاض تركيز البرولين في االوراق ويمكن أن يعزى ذلك لدورىما في تخفيف االجياد الممحي عمى النبات 

al., 2013 )   )  نستنتج من ىذه الدراسة بأن لمضادات االكسدة حامض االسكوربيك والتوكوفيول وعنصر السميكون .
لفسائل نخيل التمرصنف البرحي المشار الييا والتي تمعب دورًا اساسيًا في زيادة  تأثيرات إيجابية في النواحي الفسيولوجة

 تحمل الفسائل لظروف الشد البيئي الغير مالئمة . 
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( تأثير الرش بمضادي االكسده حامض االسكوربيك والتوكوفيرول وعنصر السميكون في تركيز البرولين في 8جدول) 
 لفسائل نخيل التمر صنف البرحي( -1االوراق ) مايكروغرام. غم

 المعامالت

 -1ممغم . لتر

 2018الموسم الثاني  2017الموسم االول 

متوسط تاثير  عدد الرشات
 المعاممة

متوسط تاثير  عدد الرشات
 اربع رشات رشتان اربع رشات رشتان المعاممة

 32.49 32.73 32.26 32.42 33.54 31.31 المقارنة )ماء مقطر(

 20.52 18.43 22.61 22.24 21.12 23.36 150سكوربك حامض اال

 18.54 17.79 19.30 19.29 18.45 20.13 300حامض االسكوربك 

 17.66 17.25 18.08 19.17 18.45 19.89 450حامض االسكوربك 

 23.67 21.88 25.47 25.75 23.92 27.58 200عنصر السميكون 

 20.80 20.02 21.59 22.43 21.67 23.20 400عنصر السميكون 

 19.88 19.49 20.28 21.01 20.55 21.48 600عنصر السميكون 

 21.97 20.70 23.25 24.18 22.80 25.57 150التوكوفيرول 

 19.38 17.62 21.14 20.74 18.76 22.73 300التوكوفيرول 

 17.03 16.22 17.85 18.25 17.48 19.03 450التوكوفيرول 

متوسط تاثير عدد 
 الرشات

23.42 21.67  22.18 20.21  

L.S.D ( 0.05 ) L.S.D ( 0.05 ) 

 المعامالت التداخالت عدد الرشات
عدد 
 الرشات

 المعامالت التداخالت

1.32 4.17 2.95 1.15 3.64 2.57 
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Abstract 

This study was carried out in one the private orchards in Al- Haritha area – Al- Meshab 

area, 25 Km away from Basrah Governorate center, during the  2017 and  2018 seasons. In 

order to determine the effect of spraying on the antioxidants (Ascorbic acid and 

tocopherol), and the Silicon element in the concentration of some plant pigments, 

chlorophyll a,  b, total chlorophyll, carotenoids, soluble protein, carbohydrates and amino 

acid proline in date palm offshoots leaves cv. Barhi under salt stress. The results showed a 

higher concentration of 450 mg l
-1

 of ascorbic acid effectiveness significant in 

concentration of ( chlorophyll  a,  b, total chlorophyll, Carotenoids, soluble protein, and 

Total soluble carbohydrates in both seasons, with the highest  concentrations  of 

chlorophyll  a, b, total  chlorophyll, and carotenoids  ( 6.33 , 7.55 ), ( 3.87 , 3.62 ), ( 10.21 , 

11.18 ), ( 0.049 , 0.145 )  mg . 100 g
-1

, and recorded values  ( 4.12, 5.06 ),  ( 46.18, 47.36 )  

mg g
-1 

soluble protein and Total soluble carbohydrates. While the control  treatment 

recorded  the lowest values  ( 5.02 , 4.93 ), ( 2.21, 2.35 ), ( 7.24 , 7.26 ), ( 0.026 , 0.026 ) , 

100 mg g
-1

 and ( 2.76 , 2.76 ) , ( 29.82 , 29.83 )  mg. g
-1

 for chlorophyll a, b, total, soluble 

protein, and Total soluble carbohydrates respectively. The spray treatment with tocopherol 

was measured at a concentration of 450 mg l
-1

 a significant reduction in the concentration 

of the amino acid proline in the leaves in both seasons amounted to 18.25, 17.03 μg g
-1

, 

compared with the control treatment with the highest values of 32.42, 32.49 μg g
-1

. The 

effect of the number of sprinklers had a significant effect on the studied traits, and the 

mutual interaction showed a significant effect on the traits studied. 
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