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 المحلول الشمعي وتاثيره في النتح وتحسين النمو واالثمار في الشليك                  
 زهير عزالدين داؤد 

 العراققسم البستنة وهندسة الحدائق/ كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل/
Email:zuhair_Dawood50@yahoo.com 

 

 الخالصة
خيلل / جامعية الموصيل/ كليية الزراعية والغابياتالحيدائق/  قسيم البسيتنة وهندسيةنفذت هذه الدراسة في  حليل 

،  0تراكييز ) أربعيةفليد تيم ر   . (Liquid paraffin )المحلول الشيمع  تأثير لدراسة 2010/ 2009موسم 
 Kaiser's( وقيصيير ) Hapilهابييل ) صيينف  الشييلي   نباتييات المحلييول الشييمع  عليي  ميين ( %6 و 4،  2

samling)   تصيييميم ب نفيييذت التجربييية  .(21/4/2010 و 19/3،  18/2واعييييد هييي  )ثلثييية مب كيييرر الييير
      نبيات، (12وبثلث مكررات وتضيمنت الوحيدا التجريبيية الواحيدا ) (R.C.B.Dالعشوائية الكاملة )اللطاعات 

تفيوق صينف قيصير في   و األوراقفي   األولييةبينت نتائج هذه الدراسة تفوق الصنف هابل ف  نسبة الرطوبية 
محتيوى اووراق مين الرطوبية اووليية والي  الثانوية وأدى الير  بيالمحلول الشيمع  الي  زييادا رطوبة نسبة ال

خفض معنوي ف  المحتوى من الرطوبة الثانوية ومعدل النيت  النسيب ، وزاد التياثير بزييادا التركييز المسيتخدم 
الكمييية ) متوسييط وزن  وتسييبا اليير  بشييما البييرافين السييائل اليي  احييداث زيييادا معنوييية فيي  صييفات الحاصييل
، وكان الر  بتركييز الثمرا وعدد الثمار وحاصل النبات الواحد  والحاصل الكل  ( قياسا ال  معاملة الملارنة 

معياملت الير  بالشيما السيائل وتسيببت جمييا من اكثر المعاملت تاثيرا في  صيفات الحاصيل الكمي  .  4%
للصينف  Cفيتيامين  كيذل  صيفة ادا الجافية للثميار للصينفين وال  زيادات معنوية في  نسيبة الميواد الذائبية والمي

 قيصر .
 األصناف الكلمات الدالة : شلي  ، محلول شمع  ،النت  ،

 12/12/2011وقبوله ف   21/11/2011 تاريخ تسلم البحث

 
 المقدمة

  Rosalesالي  رتبية ( Fragaria X ananassa Duch)( Strawberryينتمي  نبيات الشيلي  )
شيب  معمير يمتياز بشيكله الجمييل وطعيم ع اتهيو نبي Rosaceae ( Anonymous ،2007)لورديية العائلية ا

ألنه ينتم  إلي  العائلية الورديية ويعتبر ف  العديد من الدول العالم من الفاكهة ذات الثمار الصغيرا ثماره اللذيذ 
غ اونتييا  دوليية وبليي( 63وتنتشيير زراعتييه فيي  اكثيير ميين )(  2000واليي  إضييافته حللييات سيينوية ) ألسييعيدي ،

) خليفية      هكتيار (2576127)طن وبلغت المساحات المزروعية بيه  (366666464) 2005العالم  منه عام 
 عليي  الكثييير ميين العناصيير الغذائييية تمتيياز ثمييار الشييلي  بليميية اذائييية عالييية ونكهيية جيييدا واحتوائهييا (2007،
وحييامض والثييايمين والرايبييوفلمين  Cصيية فيتييامين الفيتامينييات خا و البروتينييات والكاربوهيييدرات والييدهونو

كما تدخل ثمار الشلي  في  العدييد مين الصيناعات الغذائيية كصيناعة المربييات  ) 2000) خفاج  ، البانتوتيتي 
 ( ، وقيد 2004طيه،و 2000السعيدي، ) ل زراعة الشلي  ف  العراق  محدوداتزا والمثلجات والمعجنات ،  وو

   ويحلق الطموح .  المحصول ف  العراق بزراعة هذا  حدث تطور
غيرض تحسيين لالعيالم  في  الزراعيية ميواد المانعية للنيت  في  حليول المحاصييل لستخدم العديد مين ات 

لترشييد اسيتخدام  حالة النبات المائية وزيادا كفاءا استخدام الماء عن طريق تلليل معدوت النت  الكم  والنسب 
ري في  ثغيه  المواد الشيمعية التي  تكيون طبلية رقيلية حيول الجهياز ال د استخداماوأكثر هذه المواللنبات  الماء

( CO2)اذييية ايياز ثييان  اوكسيييد الكيياربون فتييؤثر عليي  ن اوراق النباتييات تعيييق او تمنييا تنافييذ بخييار الميياء وو
 ،  Claritalارا للبيئة واونسان ومن  هيذه الميواد )ض ايرو  وتعتبر االا هذه المواد الشمعية سهلة التطبيق

Mobile-cer-c-  ،Liquid paraffin  ،Folicote تركييا هيذه الميواد بشيكل  شما البارافين ف  ( إذ يدخل
 .  (Dawood ،1986و  Davenport، 1977 و  1971، 1969، واخرون ، Davenportرئيس   )

وبة التربة وفعاليية رطبدد  حان انتا  العديد من المحاصيل البستنية ف  المناطق الجافة وشبه الجافة يت
 ذلي  ينعكسوتعرضها للشد المائ  لالماء المتيسر خلل موسم النمو وانخفاض الجهد المائ  ف  انسجة النبات  

 Frankنميييو والحاصيييل فييي  هيييذه النباتيييات )المعيييدل  و الضيييوئ   التمثييييلبشيييكل سيييلب  فييي  كفييياءا عمليييية 
ان اسيييتخدام العدييييد مييين البحيييوث  اشيييارت( . El-Shazely، 1994و  Abdel-Nasser، 1973،واخيييرون

فيي  العديييد ميين الحاصييلت  ونوعيا  عمييل عليي  تحفيييز النميو الخضييري وزيييادا الحاصييل كميي  ي الميواد  الشييمعية 
وحيييييي  كييييييل   .( Abd-El-Aal  ،2008و 200 ،واخييييييرون Dawood  ،1986 ،Kadirالبسييييييتنية  )

الثميار  زيادا معنوية ف  عيددو الخضري وتحسن ف  النمVenkateswarlu  (1978 ) و Suryanaranaمن



  نـرافديـــة الــــلة زراعــــمج
 2013( 1دد)( الع41المجلد )

ISSN: 2224-9796 (Online) 
    ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 
  Vol. (41) No. (1) 2013     

 

 70 

  Dawoodنباتيات الطماطية بيالمواد الشيمعية المانعية للنيت  ووجيد  عنيد ر   Cومحتوى الثمار مين فيتيامين 
حصول زيادا ف  الكثير من صفات الحاصل الكمية والنوعية لثمار كيل مين الطماطية والكيرز الحليو  (1986)

( وكانيت -Mobile-cer-c و S.600 ، Claritalانعية للنيت  )والعنا نتيجة ر  النباتيات بيالمواد الشيمعية الم
 ماان اسييتخد (1994)واخييرون  Abdel-Nasserووحيي   (.Claritalهيي  المييادا ) ا  اكثيير هييذه المييواد تييأثير
وزييادا صيفات   ليووراقعل  اشجار الماندرين البلدي ادى ال  تحسين الحالة المائية  المواد المانعة للنت  رشا  

الشييمعية  Folicoteان اسييتعمال مييادا  (1996)واخييرون   Abdallaييية والنوعييية ، كييذل  وجييدالحاصييل الكم
مين الزراعية ادى الي  حصيول زييادا معنويية في   ا  يومي 70و  50عل  نباتات البطاطا بعد  ا  رش %10بتركيز 

ت ، والييوزن النييوع  والمييادا الجافيية للييدرنا لييووراقبعييض صييفات النمييو الخضييري ومحتييوى الميياء النسييب  
( عل  زيادا معنوية ف  محتوى الماء الكلي  في  اوراق الخييار وحاصيل كيل مين النبيات 2003وحصل خليل )

مين الشيما  %2و  1 ووحدا المساحة وعدد الثمار للنبيات الواحيد عنيدما رشيت النباتيات ثيلث ميرات بتراكييز
ميين المييواد المانعيية للنييت  ان ر  نباتييات الباذنجييان بأربعيية انييوا   Abd-El-Aal (2008) وبييين،  السييائل 
ف  تحسين الجهيد الميائ  للنبيات وزييادا معنويية في  بعيض صيفات النميو الخضيري وصيفات الحاصيل  تتسبب

     .الكم  والنوع 
    هاوتلليييل تعرضييللنباتييات المائييية الحاليية وتحسييين   الترشيييد بالميياء وزيييادا كفيياءا اسييتخدامه ولغييرض

،  النباتيات حاصيلوسيلبا في  نميو مميا ييؤثر  اليذي داخل انسجة النبات اضطرابات الجهد المائ  و للشد المائ 
كميادا مانعية للنيت  لتحسيين الحالية ( Liquid paraffin )هيدفت هيذه الدراسية الي  اسيتخدام المحليول الشيمع 

  مما يؤدي ال  تحسين لصفات الكمية والنوعية للحاصل . المائية لنبات الشلي 
 

 مواد البحث وطرائقه
 جامعييية  /كليييية الزراعييية والغابيييات  /البحيييث فييي  حليييل قسيييم البسيييتنة وهندسييية الحيييدائق نفيييذ هيييذا 

 فييييي  الدراسييييية شيييييتلت لصييييينفين مييييين الشيييييلي   تفليييييد اسيييييتخدم، 2009/2010 الموصيييييل خيييييلل موسيييييم
(Fragaria X ananassa Duch، )( وهميييا الصييينف هابيييلHapil( والصييينف قيصييير )Kaiser's 

samlingاجريييت  و للسيم لحليل اومهييات  المزروعية في  ال لية الخشيبية  ( اذ تيم الحصيول علي  شيتلت مين
عومليت الشيتلت قبييل  و لجيذور وازالية بعيض اووراق ايم تلليب يعليهيا موازنية بيين النميو الخضيري والجيذر

لتيير محلييول للوقاييية ميين الفطريييات /اييم مبيييد 1( بمعييدل Asdazim 50wpالزراعيية بمبيييد فطييري جهييازي )
لجذور واووراق مين طرييق اميس الشيتلت الكاميل بمحليول المبييد . قسيم الحليل الي  المسببة لعفن التيجان وا

سيم وطيول  60ست قطاعات وخصص لكل صنف ثلثة قطاعات وتضمن كل قطيا  اربعية مسياطا بعيرض 
ة بيين شيتلة واخيرى ف، المسيا بالتبيادل عل  جيانب  المسيطبة  27/10/2009سم زرعت الشتلت بتاريخ  150

ها بشيكل دمتالزراعية وتيم خيبعيد نبات ، سيليت الشيتلت مباشيرا  12الواحدا عل   لمسطبة ا احتوت  سم  25
تيين اوولي  بعيد فعهكتيار وعلي  د/كغيم 200( بمعيدل 18:18:18) NPK ضييف السيماد المركياأ  اعتييادي . 

امليية م اللطاعييات العشييوائية الكصييميت باعتمييادنفييذت التجربيية  ، 15/3/2010والثانييية فيي  الزراعيية بأسييبوعين 
(R.C.B.D( وبثلث مكررات. رشت نباتات كل صنف بأربعة تراكيز )من المحلول الشيما %6و 4، 2، 0 ) 

)بدايية  18/2 حت  درجة البلل الكاملة وكرر الر  لكل معاملة ثلث مرات حيث كانت الرشية اوولي  بتياريخ
تلون الثمار ( وبيذل  تضيمنت التجربية  )بداية 21/4/2010)بداية علد الثمار( والثالثة  19/3التزهير( والثانية 

 :  الصفات التاليةثمانية معاملت وتم دراسة 
 : الحالة المائية للنبات وشملت : أوالا 

 )الماء الحر( وتم حسابها كما يل  :  لووراقنسبة الرطوبة اوولية  -1

 = %نسبة الرطوبة اوولية 
 الوزن الجاف –الوزن الرطا 

× 100 
 الوزن الرطا

ولحييين ثبييات  °م 2±70الفييرن الكهربييائ  عليي  درجيية حييرارا  باسييتخدامالييوزن الجيياف للعينيية  حسييا فلييد

   .الوزن
رتبط(: ولغيرض تليدير الرطوبية الثانويية تيم طحين العينيات المجففيية مينسيبة الرطوبية الثانويية % )المياء ال -2

اييم( 5وم منييه )خييذ وزن معلييأتييم خلييط المسييحوق جيييدا وو  °م( 2±70)تجفيفييا اوليييا عليي  درجيية حييرارا 
لليت اييام ثيم ن 3ميدا ول °م( 2±105)ووضا ف  زجاجة الرطوبة في  فيرن كهربيائ   علي  درجية حيرارا 

 رد ف  جو خال  من الرطوبة وحسا الوزن بدقيلة لك  ت 30( لمدا Desicatorالعينة ال  مجفف )
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 الجاف للعينة وحسبت الرطوبة الثانوية كما يل  : 

 = %نسبة الرطوبة الثانوية 

 لفلدان بالوزنا
وزن العينة المأخوذا للتجفيف عل  درجة حرارا  100 ×

 (°م105)

 
 كما يل  : ( و 1984) ذكر محمد ما وحسا %الرطوبة الكلية نسبة  -3

 ×الرطوبة األولية(  -100الرطوبة اوولية + ) = %نسبة الرطوبة الكلية 
 الرطوبة الثانوية

100 

 
( مين اووراق النباتيية المتكاملية النميو ومسياحة 2سيم100تليديره بأخيذ مسياحة ثابتية ) وتيم: النيت  النسيب    - 4

سياعات مين  8ولميدا  °م 2±30 عل  درجة حرارا اطباق زجاجية وتركت العينات باستخداممائية مساوية لها 
وكييررت  وحسييا الفلييدان فيي  الييوزن للعينييات النباتييية والمسييط  المييائ  ا  عصيير 4الثامنيية صييباحا اليي  السيياعة 

 يام . أ 3العملية لمدا 
 يل  :  ( كما1985ذكر محمد )  وحسا النت  النسب  كما

 = النت  النسب  
 وزن الماء المنتوح عن طريق العينة النباتية

 وزن الماء المتبخر من المسط  المائ 
                                                                       

 مكرر وتضمنت :  نمو الخضري عل  اربعة نباتات لكلاجريت قياسات ال :صفات النمو الخضري ثانيا : 
المحييورا لحسيياا المسيياحة Saieed (1990 )اعتمييدت طريليية (:2)سييم نباتيييةمتوسييط مسيياحة الورقيية ال -1

الورقييية فلييد اخييذت ورقتييان ميين كييل نبييات ميين النباتييات اوربعيية لكييل وحييدا تجريبييية بعييد الجنييية اوخيييرا 
ورسمت عل  اوراق بيضاء معلومة الوزن والمساحة عن طرييق جهياز اوستنسيال الكهربيائ  ثيم قطعيت 

 ة كما يل  : نباتيمساحة الورقة ال تصور اووراق وحسب

 = (2مساحة الورقة النباتية )سم
   مجمو  أوزان األجزاء الملطوعة×مساحة الورقة الكبيرا 

 وزن الورقة الكبيرا  
 معدل مساحة الورقة النباتية الواحدا .  إليجاد 8لنهائ  عل  وقسم الناتج ا

ة مين اووراق النباتيات اوربعية المعلمية في  كيل اخيذت عينيات طريينسبة المادا الجافة في  اووراق % :  -2
 °م2±70الفيرن الكهربيائ  علي  درجية  باسيتخداممكرر ثم حسيا اليوزن الرطيا والجياف لهيذه العينيات 

 ت  نسبة المادا الجافة بطريلة النسبة والتناسا . ولحين ثبات الوزن وحسب
نسبة صبغة الكلوروفيل ف  اووراق النباتية % : تم قيياس هيذه الصيبغة بعيد الجنيية اوخييرا حييث تيم اخيذ  -3

جهياز قييياس  وباسيتخداماربعية قيراءات في  اوراق كيل نبييات مين النباتيات اوربعية المعلمية ميين كيل مكيرر 
   (  2005وآخرون،   Sotiropoulos)Chlorophyll meter SPAD-520الكلوروفيل الحلل  

 ثالثا: صفات الحاصل الكمية وتضمنت: 
 متوسط وزن الثمرا )ام( :حسا بلسمة حاصل النباتات اوربعة المعلمة ف  كل وحيدا تجريبيية علي  -1

 .  مجمو  عدد الثمار لهذه النباتات
للنباتيات المعلمية في  كيل وحيدا تجريبيية نبات: حسا بلسمة مجمو  عيدد الثميار /متوسط عدد الثمار  -2

 . 4 عل 

نبيات( :وحسييا بلسييمة مجميو  حاصييل النباتيات المعلميية في  كييل وحييدا /متوسيط حاصييل النبيات )اييم -3
 .4  تجريبية عل 

علي  انتاجيية الوحيدا  اعتميادا  النسيبة والتناسيا حسيا هكتيار( :/متوسيط حاصيل وحيدا المسياحة )كغيم -4
 .(2003بعد استبعاد المساحات البينية اير المزروعة )خليل،  2م 8800التجريبية واعتبار الهكتار

 رابعا: صفات الحاصل النوعية وتضمنت: 
ي وجهياز ريفراكتيوميتر الييد باسيتخدام(: تم قيياس هيذه الصيفة T.s.s)%نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية  - 1
(Hand-Refracto-meterوذل  بتلطيا عشرا ثميار متجانسية النضيج مين كيل )   وحيدا تجريبيية الي  شيرائ

  ات ءقرا ورش  العصير بلما  قطن  ثم  اخذ معدل عدا وسحلت ف  جفنة فخارية
 ميأخوذا مين عصيير عينية ( : قيدرت نسيبة الحموضية الكليية في T.A)%نسبة الحموضة الكلية ف  الثميار  -2

( NaOH)ديوم طريليية التسييحي  مييا هيدروكسيييد الصييو باعتميياد مكييررعشييرا ثمييار متجانسيية النضييج لكييل 



  نـرافديـــة الــــلة زراعــــمج
 2013( 1دد)( الع41المجلد )

ISSN: 2224-9796 (Online) 
    ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 
  Vol. (41) No. (1) 2013     

 

 72 

( هيو الحيامض السيائد Citric acidالين عل  اساس ان حامض السيتري  )ثدليل الفينونف وباستخدامعيارية 061

 ف  عصير ثمار الشلي  ووفق المعادلة التالية : 

 ×1000 
T.N.Eq.Vt 

T.A= 
Vs.Vi 

 
T= م اللاعدا المستعملة عند التسحي .حج                   N= 061عدا المستخدمة =عيارية اللا. 

Eq(  64: الييييييوزن المكيييييييافي لحييييييامض السيييييييتري.)        Vt الحجييييييم النهيييييييائ  فيييييي  العصيييييييير بعيييييييد : 
      مل.50فيف =خالت                                                                      

Vs=  مل. 10: حجم العصير المستعمل عند التسحي      Vi مل.5فيف =التخ: حجم العصير قبل 
( كمحليول %2حامض اووكزالي  ) باستخدام C(: تم تلدير فيتامين عصير مل100/)ملغم Cملدار فيتامين -3

اذ ان حييامض اوسييكوربي  وحييدا قييادرا  Dichlorophenolindophenol-2,6 حيياف  مييا اسييتخدام صييبغة

اللييون الييوردي فيي  الوسييط  عليي  اختييزال هييذه الصييبغة وتحولهييا ميين اللييون اوزرق فيي  الوسييط اللاعييدي اليي 
 ( .Ranganna ،1977الحامض  )

الوزن الرطا والجاف لعينة من الثمار مين كيل  باعتماد: قدرت هذه الصفة %نسبة المادا الجافة ف  الثمار -4
النسيبة  سثبيات اليوزن علي  اسيا ولحيين °م2±70مكرر وبعد التجفيف بيالفرن الكهربيائ  علي  درجية حيرارا 

اختبيار دنكين متعيدد  باعتميادات التجربة حسا التصميم المسيتخدم واختبيرت احصيائيا نبيا اسا .تم تحليلوالتن
 .( 2000)الراوي وخلف هللا ،0605الحدود عند مستوى احتمال 

 
 النتائج والمناقشة

: يلحي  مين الجيدول  ( فمي الحالمة المائيمة لنبمات الشمليكLiquid paraffin: تأثير المحلول الشممعي  اوالا 
نسيبة الرطوبية اووليية في  اوراق النباتيات باسيتثناء معاملية معنويية لزييادا أدت إلي  ميا المعياملت ج إن( 1)

اعلي  نسيبة للرطوبية اووليية في   تصنف قيصر قياسا ال  معاملة الملارنة وبلغف  حالة ال %2الر  بتركيز 
نسيبة للرطوبية اووليية في  حيين سيجل اقيل  ،مين المحليول %4اوراق نباتات صنف هابل نتيجة الر  بتركيز 

المعامليية ، وبالنسييبة للرطوبيية الثانوييية فلييد تسييببت معيياملت اليير   ايييرفيي  اوراق نباتييات صيينف قيصيير 
في  اوراق نباتيات الصينف بينميا أقيل نسيبة كانيت الي  معاملية الملارنية  بالمحلول ال  خفض هيذه النسيبة قياسيا  

لثانويية كانيت في  اوراق نباتيات الملارنية للصينف في  حيين اعلي  نسيبة للرطوبية ا %4هابيل المعاملية بتركييز
 قيصر ، كما وجد ان جميا معاملت الر  ادت ال  زيادا معنوية ف  نسبة الرطوبة الكليية في  اووراق قياسيا  

ف  حالة الصنف قيصر وسجل اعل  نسبة للرطوبة الكليية في   %2معاملة الر   باستثناءال  معاملة الملارنة 
في   ةالصيفه اقيل نسيبة لهيذكانيت من المحلول الشيمع  بينميا  %6هابل المعاملة بتركيز  اوراق نباتات الصنف

انخفض معنويا  ف  جمييا المعياملت ، اما متوسط النت  النسب  فلد  اوراق نباتات الصنف قيصر اير المعاملة
 كل الصنفين هابل وقيصر . ول % 2معاملة الر  بتركيز  باستثناء
بالملارنيية مييا  لييووراقبة الرطوبيية اوولييية سييتفييوق الصيينف هابييل فيي  ن هسييفويلحيي  ميين الجييدول ن 

لييم والصيينف قيصيير فيي  حييين تفييوق الصيينف قيصيير معنويييا عليي  الصيينف هابييل فيي  نسييبة الرطوبيية الثانوييية ، 
 .  لووراقيلح  فرق معنوي بين صنف  الشلي  ف  صفت  نسبة الرطوبة الكلية وملدار النت  النسب  

ميين  % 6و 4ر التركيييز المسييتخدم ميين المحلييول الشييمع  فيييلح  ان كييل التزكيييزين وبالنسييبة لتييأثي 
في  حيين ادت نفيس المعياملتين  ليووراقالمحلول الشمع  قد تسببا ف  زيادا معنوية ف  نسبة الرطوبية اووليية 

بية الكليية المحلول الشمع  ف  زيادا الرطو وتسببت جميا تراكيزال  خفض معنوي ف  نسبة الرطوبة الثانوية 
قياسا ال  معاملة الملارنة ولوح  وجيود علقية عكسيية بيين التركييز المسيتخدم مين المحليول الشيمع  ومليدار 

وقد يفسير دور المحليول الشيمع  في  ،  %6وكان التأثير معنوي فلط ف  معاملة التركيز لووراقالنت  النسب  
اق صيينف  الشييلي  هابييل وقيصيير اليي  التييأثير تحسييين الحاليية المائييية وانخفيياض ملييدار النييت  النسييب  فيي  اور

الفسلج  لهذا المحلول كمادا مانعة للنت  وذل  عن طريق تكوين طبلة رقيلة مين الميادا الشيمعية حيول الجهياز 
الثغري ف  اووراق النباتية مما يعيق او يمنا تنافذ جزيئات الماء من خيلل الثغيور النباتيية وييؤدي الي  زييادا 

النتيائج  هذهي( ، و2003، وخلييل ،Abdel-Nasser ،1993لية والكلية في  نسييج اووراق )نسبة الرطوبة اوو
ف  نباتات الطماطة والعنا والكرز بعد معاملتها بيثلث انيوا  مين  (Dawood ،1986) وجده ما تتماش  ما

و  Abed-Nasser ذكييرهميا ومييا  (.Caiaritalو  -S.600،Mobile-cer-c)المانعيية للنيت   الشيمعية الميواد
El-shazly  (1994 )( بعييد ر  نباتييات 2005وجييده داؤد واخييرون ) فيي  نباتييات اليوسييف  البلييدي ومييا مييا

حيول تيأثير بعيض Al-Mumaid (2005 )و Moftahمن الشيما البيارافين وميا ذكيره  % 2البطاطا بتركيز 
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وجيده  وكذل  ما ما (Pollanthes tuberosa Lنبات ) ألوراقالمواد المانعة للنت  ف  تحسين الحالة المائية 
Abd El-Aal   الير  اليورق   باسيتخدامنبيات الباذنجيان  ألوراقف  تحسين الحالة المائيية  (2008)واخرون

 لبعض المواد المانعة للنت  . 
 
 ف  الحالة المائية لنباتات صنفين من الشلي . راكيز مختلفة من المحلول الشمع تأثير الر  بت :(1جدول)ال

Table(1):Spray effect of different concentrations of liquid paraffin on plant water     
status of tow strawberry varieties  

 Parameters انصفات Treatments انمعامالت

 االصناف
Varieties 

تركيز انمحهول 
انشمعي 

)سم
3

 /نتر(
Liquid 

paraffin 
concentration 

(cm
3
/l) 

انرطوبة االونية 
 )%( نورقةافي 

Primary leaf 
water 

content(%) 

انرطوبة انثانوية 
 )%( انورقةفي 

Secondary 
leaf water 

content (%)  

انرطوبة 
انكهية في 

 )%(انورقة
Total leaf 

water 
content 

(%) 

 اننتح اننسبي 
Relative 

transpirati
on 

 Hapilهابم

 cd 59.10    bc 7.31  bc 62.09   a 0.280   صفر
2    a64.60       cd 5.93    a66.70   ab 0.195 
4    a66.03    d     4.67        a67.62  b   0.170    
6    a65.86    cd 5.44    a67.72    b0.162    

 قيصر
Kaiser's 
samling 

 d55.48   a  12.71    c 60.96 ab 0.202     صفر
2   b-d59.39    a  12.33  a-c 64.55   ab 0.186 
4  a-c63.17     bc    7.69       ab66.00 b   0.172 
6  a-c61.88     b      9.57    ab 65.53  b   0.166 

تأثير 
 انصنف

Effect of 
variety 

   Hapil    a63.90   b  5.84    a 66.03  a 0.202هابم

 Kaiser's قيصر
samling 

  b59.98   a10.58     a64.26   a 0.182 

تأثير 
 انتراكيز

Effect of 
concentra

tions 

  b 57.29    a10.01   b 61.53   a   0.241   صفر
2   b61.99     ab 9.32    a65.63   ab 0.191  
4    a 64.60    c6.18  a66.81    ab0.171   

6   a 63.87     bc7.51     a66.63     b0.164 

 .0.05ت اوحرف المتشابهة لكل عامل او تداخلتها كل عل  انفرد و تخلف معنويا وفق اختبار دنكن عند مستوى احتمال *قيم المتوسطات ذا
    Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same letters 

are not significantly different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges test at  0.05.  

level. 

  
اما تفوق الصنف هابل ف  نسيبة الرطوبية اووليية بالملارنية ميا الصينف قيصير فليد يرجيا إلي  اوخيتلف في  

( اذ تفيوق الصينف هابيل 2010وداؤد واخيرون ، 2008طبيعة النمو الخضري والجذري بيين الصينفين )طيه ،
ساحة الورقة النباتية والوزن الرطا لكل من المجمو  الخضيري والجيذري بالملارنية ميا الصينف ف  معدل م

قيصر مما ينتج عنه زيادا معيدل امتصياص المياء ومحتيوى اووراق مين الرطوبية اووليية والكليية ، وبالنسيبة 
ووراق وانخفياض معيدل لتأثير التركيز المستخدم من المحلول الشمع  فلد يفسر زييادا تحسين الحالية المائيية لي

النييت  النسييب  اليي  زيييادا سييم  الطبليية الشييمعية المتكونيية حييول الجهيياز الثغييري لييووراق مييا زيييادا التركيييز 
 المستخدم من المحلول الشمع  وزيادا تأثيره الفسلج  لفترا محدودا . 

( ان الير  2جيدول ):يلح  ف  الصفات النمو الخضري لنبات الشلي  تأثير المحلول الشمع  ف  بعض :ثانيا

النباتيية وان حصول زيادا ملحو ة ف  معدل مسياحة الورقية إل  بتراكيز مختلفة من المحلول الشمع  قد ادى 
في  نباتيات الصينف هابيل والتي  اختلفيت معنوييا فليط ميا  %4اكثر المعاملت تيأثير كانيت باسيتخدام التركييز 

ف  حالة الصنف قيصر وان اقل معدل لمساحة الورقة النباتية  وجد في   %2معاملت  الملارنة والر  بتركيز 

 خفض معنوي ان جميا معاملت المحلول الشمع  قد تسببت ف نباتات الملارنة للصنف قيصر ، كما يلح  
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 (:تأثير الر  بتراكيز مختلفة من المحلول الشمع  ف  بعض صفات النمو الخضري لصنفين من الشلي .2جدول )ال

Table(2):Spray effect of different concentrations of liquid paraffin on some  
vegetative parameters of tow strawberry varieties  

 المعاملت
Treatments 

 الصفــــــــــات
Parameters 

 اوصناف
Varieties 

تركيز المحلول 
 /لتر(3الشمع  )سم

Liquid paraffin 
concentration 

(cm
3
/l) 

مساحة الورقة 
 (2)سم

Leaf area 
(cm

2
) 

فة ف  المادا الجا
 الورقة)%(
Leaf dray 

weight (%) 

 نسبةالكلوروفيل)%(
Chlorophyll 

(%)  

 Hapilهابل

   ab 41.45    a 32.94    a41.92    صفر
2    ab 49.79   c29.20    a43.02  
4    a    69.43    bc 29.50   a44.55  
6      a66.36   c28.62   a44.11  

 Kaiser's قيصر
samling 

  b 32.44        ab31.62   a45.70     صفر
2   b 36.21   c27.90   a46.10   
4    ab46.08   c29.00   a46.52    
6    ab48.36   c27.93   a46.95  

 تأثير الصنف
Effect of 
variety 

  Hapil    a56.75   a29.99   a43.81هابل
 Kaiser's قيصر

samling    b40.83   a29.11   a44.53  

 تأثير التراكيز
Effect of 

concentrations 

  b36.94   a32.28   a43.81   صفر
2   ab 42.99   b28.55   a44.56  
4    a57.75   b29.25   a45.53  
6    a57.3.   b28.14   a45.53  

 
 .0.05د و تخلف معنويا وفق اختبار دنكن عند مستوى احتمال *قيم المتوسطات ذات اوحرف المتشابهة لكل عامل او تداخلتها كل عل  انفر

    Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same letters are not significantly 

different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges test at  0.05.  level. 

 
خفض معنوي لنسبة المادا الجافة ف  اووراق النباتية قياسا الي  معاميل الملارنية ، وان اقيل نسيبة لهيذه الصيفة 

من المحلول الشمع  في  حيين ليم يلحي  تيأثير  % 6سجلت ف  اوراق نباتات الصنف قيصر المعاملة بتركيز 

المطبلة ف  نسبة صبغة الكلوروفيل ف  اووراق قياسا ال  معاملة الملارنة .ويلحي   تمعنوي لجميا المعامل
ف  الجدول نفسيه ان الصينف هابيل تفيوق معنوييا فليط في  صيفة متوسيط مسياحة الورقية النباتيية بالملارنية ميا 

بغة الصنف قيصر ف  حين ليم يلحي  أي اخيتلف معنيوي بيين الصينفين في  نسيبة كيل مين الميادا الجافية وصي
الكلوروفييل في  اووراق النباتيية ، اميا فيمييا يخيص تيأثير التركييز المسييتخدم مين المحليول الشيمع  فيييلح  ان 

وان  % 2جما التراكيز قد تسببت ف  زيادا معنوية ف  متوسط مساحة الورقة النباتية باستثناء معاملية التركييز
من المحليول الشيمع  ، في  حيين تسيببت  %4ركيزاكبر قيمة لهذه الصفة  سجلت ف  نباتات الشلي  المعاملة بت

جميييا التراكيييز المسييتخدمة ميين المحلييول الشييمع  فيي  انخفيياض معنييوي لنسييبة المييادا الجافيية فيي  اووراق ولييم 
يلح  أي تأثير معنوي لتراكيز المحلول الشمع  المسيتخدم في  نسيبة صيبغة الكلوروفييل في  اووراق النباتيية 

 .قياسا ال  معاملة الملارنة 
وقد يفسر تأثير المحلول الشمع  ف  زيادا معدل مساحة الورقة النباتية ال  دوره الفسلج  في  تحسين  

( مميا 1جيدولالالمحتوى المائ  للوراق خاصية نسيبة الرطوبية اووليية والكليية وخفيض معيدل النيت  النسيب  )
-Alو  Moftahو  Hopkins  ،1999يعميل عليي  زيييادا توسييا الخلييا وتحسييين النمييو الخضييري للنباتييات )

Humaid  ،2005 هذا ينسجم ما ما وجده )Dawood (1986 ف  نباتات الطماطة والعنا والكرز وخلييل )
  Abd El-Aal( في  نبيات الميوز وميا 2006وآخيرون) Abd El-kader( في  نبيات الخييار وميا 2003)

 ( ف  نبات الباذنجان .2008واخرون )
ع  ف  خفيض نسيبة الميادا الجافية في  اووراق فليد يرجيا إلي  تيأثير اما تأثير المعاملة بالمحلول الشم 

( مميا 1هذه المادا ف  زيادا نسبة الرطوبة اوولية والكلية في  اووراق ومعيدل مسياحة الورقية الواحيدا )جيدول
ر يعمل عل  تخفيف نسبة المواد المنتجة بالتمثييل الغيذائ  والمتجمعية في  نسييج الورقية قياسيا الي  النباتيات ايي

( ، كما قد تعمل الطبلية الشيمعية المتكونية 2003وخليل )  Dawood (1986)معاملة هذا ينسجم ما ما ذكره 
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فوق الجهاز الثغري ف  اووراق المعاملة بالمحلول الشمع  ال  اعاقة نفاذ ااز ثيان  اوكسييد الكياربون بشيكل 
واد المصينعة خيلل عمليية التركيييا جزئي  خاصية ميا التراكيييز العاليية مميا ييؤثر سييلبا في  سيرعة وكميية الميي

( وبالنسبة لتفوق الصنف هابل ف  معدل مسياحة الورقية الواحيدا بالملارنية ميا 1971) Davenportالضوئ  
، داؤد واخييرون،  2008، محمييد  2007الصيينف قيصيير فلييد يعييزى اليي  طبيعيية النمييو بييين الصيينفين )خليفيية 

2010 . ) 
( ان 3يلحيي  ميين الجييدول ) :ات الحاصييل الكمييية لنبييات الشييلي تييأثير المحلييول الشييمع  فيي  بعييض صييف ثالثمما:

( بتراكيييز مختلفيية ميين Kaiser's samling( وقيصيير)Hapilمعيياملت ر  نباتييات الشييلي  صيينف  هابييل )
المحلول الشمع  قد تسببت في  زييادا معنويية في  متوسيط كيل مين وزن الثميرا وعيدد الثميار للنبيات وحاصيل 

  %6  لوحدا المساحة قياسا ال  معاملة الملارنة باستثناء معاملة الر  بتركيز النبات الواحد والحاصل الكم
 
 : تأثير تراكيز مختلفة من المحلول الشمع  ف  بعض صفات الحاصل الكمية لصنفين من الشلي .(3)جدوللا

Table(3):Spray effect of different concentrations of liquid paraffin on some quantity 
yield parameters of tow strawberry varieties  

 المعاملت
Treatments 

 الصفــــــــــات
Parameters 

 اوصناف
Varieties 

تركيز المحلول 
 /لتر(3الشمع  )سم

Liquid paraffin 
concentration 

(cm
3
/l) 

وزن الثمرا 
 )ام(
Fruit 

weight (g) 

 عدد الثمار
 )ثمرا/نبات(

Fruit 
number/plant 

حاصل النبات 
 )ام/نبات(

Yield/plant 
(g/p) 

حاصل وحدا المساحة 
 )كغم/هكتار(

Yield/ area unit 
(kg/h) 

 Hapilهابل

  b9.05    f4.90    bc44.44    bc1111.125   صفر
2   a11.21   c-e6.00    a67.48    a1687.125  
4   a11.29    bc6.90    a78.09    a1952.375  
6   a10.30    ef5.30    b54.55    b1310.250  

 Kaiser's قيصر
samling 

  c6.11    d-f5.80    c35.50    c887.625   صفر
2   b8.72    a7.97    a69.47    a1736.750  
4   b8.85    ab7.72    a68.75     a1718.750  
6   b7.93    cd6.30    b50.39    b1259.750  

 تأثير الصنف
Effect of 
variety 

  Hapil   a 10.49    b5.77    a61.14    a1515.225هابل
 Kaiser's قيصر

samling 
  b7.90    a6.95    a56.02    a1400.725  

 تأثير التراكيز
Effect of 

concentrations 

  c7.58   b5.35    c39.97    c999.375   صفر
2   a9.96    a6.98    a68.47    a1711.937  
4   a 10.07   a7.31    a73.42    a1835.563 
6   b9.11    b5.80    b52.47    b1285.000  

 .0.05*قيم المتوسطات ذات اوحرف المتشابهة لكل عامل او تداخلتها كل عل  انفرد و تخلف معنويا وفق اختبار دنكن عند مستوى احتمال 
Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same letters are not significantly   

different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges test at  0.05.  level.   

  
ت الواحيد وحاصيل وحيدا من المحلول الشمع  ف  صفات عدد الثمار /نبات في  كيل الصينفين ، وحاصيل النبيا

المساحة ف  حالة الصنف هابل، وسجل اكبر زيادا معنوية ف  حاصل النبيات الواحيد وحاصيل وحيدا المسياحة 
من المحلول الشمع  ف  حالة الصينف هابيل في  حيين تسيببت معاملية الير  بتركييز  %4نتيجة الر  بتركيز 

حاصل لوحدا المسياحة في  حالية الصينف  من المحلول الشمع  ف  اعطاء اعل  حاصل لكل نبات واعل  2%
قيصر. وقد تفوق الصنف هابل في  متوسيط وزن الثميرا ملارنية ميا الصينف قيصير، في  حيين تفيوق الصينف 
قيصر ف  متوسط عدد الثمار للنبات الواحد قياسا ال  الصنف هابل ولم يلح  فرق معنيوي بيين الصينفين في  

بجمييا التراكييز مين المحليول الشيمع  في  حصيول زييادا  حاصل كل من النبات ووحدا المسياحة وادى الير 
مين  %6معنوية ف  جميا صفات الحاصل المدروسة قياسا ال  معاملة الملارنة باستثناء معاملة الر  بتركيز 

المحلول الشمع  ف  صفة متوسط عدد الثمار للنبات الواحد قياسا ال  معاملية الملارنية ، وان اكثير المعياملت 
        ل الشمع  ،من المحلو %4ركيز تأثيرا كان ت
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وقيد تفسير الزييادا الحاصيلة في  صيفات الحاصيل الكميية نتيجية الير  بتراكييز مختلفية مين المحليول الشييمع   
(Liquid paraffinال  الدور اويجاب  للمحلول الشمع  ف  تحسين الحالة المائية للوراق )  ( 1)جدول 

( مميا ادى الي  Al-Humaid  ،2005و  Moftahو Hopkins ،1999اونتفياخ  للخلييا )وزييادا الضيغط 
( وان الزيادا الحاصيلة في  متوسيط حاصيل النبيات وحاصيل 2تحفيز النمو الخضري للنباتات المعاملة )جدول 

( هيذا ينسيجم ميا ميا 3وحدا المساحة راجا ال  الزيادا الحاصلة ف  متوسط وزن الثمرا وعدد الثميار )جيدول 
-Abd- El( و2005( وداؤد واخيرون )2003( وخلييل )El-shazly ،1994  و Abdel-Nasserذكيره )

Aal ( وبالنسبة وختلف الصنفين هابل وقيصر ف  متوسيط وزن الثميرا وعيدد الثميار فليد 2008واخرون . )
( وهيذا يتماشي  ميا ميا ذكيره كيل Saker  ،2006و  Gaafarيرجا ال  اوختلفات الوراثيية بيين اوصيناف )

( بوجييود اختلفييات معنوييية فيي  2010( وداؤد ومحمييد )2008( ومحمييد )2008( و طييه )2007)ميين خليفيية 
 طبيعة نمو وتزهير وحاصل الصنفين هابل وقيصر تحت  روف المنطلة الشمالية من العراق.

( حصييول 4يلحيي  ميين الجييدول) :المحلييول الشييمع  فيي  بعييض صييفات الحاصييل النوعييية للشييلي  تييأثير رابعمما:
 الشلي  ونسبة المادا الجافة ف   ف  عصير ثمار T.S.S  نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية زيادا معنوية ف

 

 
 الحاصل النوعية لصنفين من الشلي .تأثير الر  بتراكيز مختلفة من المحلول الشمع  ف  بعض صفات (: 4)جدولال

Table(4):Spray effect of different concentrations of liquid paraffin on some quality 
yield parameters of tow strawberry varieties  

 Parametersالصفات  Treatmentsالمعاملت 

 اوصناف
Varieties 

تركيز المحلول 
 /لتر(3الشمع  )سم

Liquid paraffin 
concentration 

(cm
3
/l) 

المواد الصلبة 
الذائبة 
 الكلية)%(

Total 
soluble 

solid (%)  
 

الحموضة 
 كلية )%(ال

Total 
acidity 

(%) 

 Cفيتامين 
 عصير(3سم100)ملغم/

Vitamin C 
(mg/100cm

3
juise)  

الماداالجافة 
ف  

 الثمار)%( 
Fruit dray 

weight 
(%) 

 Hapilهابل

  e11.50    a0.930     b62.30    d8.16   صفر
2   ab14.00    a0.990    b64.66    c9.65  
4   d12.25    a1.000    b67.50    c9.13  
6   d12.50    a0.960    b65.30    c9.33  

 قيصر
Kaiser's 
samling 

  de12.000    a0.980    a96.40    c9.45   صفر
2   a14.50    a1.050    a99.62    b10.33  
4   b13.50    a1.130    a97.35    a11.64  
6   c13.25    a1.080    a95.96    ab10.99  

 تأثير الصنف
Effect of 
variety 

  Hapil   a12.56    a0.970    a64.94    b9.70هابل
 Kaiser's قيصر

samling 
  a12.94    a1.060    a97.33    a10.60  

تأثير 
 التراكيز

Effect of 
concentra

tios 

  c11.75    a0.955    a79.35    b8.81   صفر
2   a14.25    a1.020    a82.14    b9.99  
4   b12.86    a1.065    a82.43    a10.39  

6   b12.88    a1.020    a80.63    a10.16  

 

 .0.05مستوى احتمال  *قيم المتوسطات ذات اوحرف المتشابهة لكل عامل او تداخلتها كل عل  انفرد و تخلف معنويا وفق اختبار دنكن عند
    Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same letters are not significantly 

different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges test at  0.05.  level. 

 
يز مختلفة من المحلول الشمع  قياسا ال  معاملية الملارنية في  حيين ليم يلحي  وجيود الثمار نتيجة الر  بتراك

فروقات معنوية بين المعاملت ف  صفة الحموضة الكليية في  عصيير الثميار ، وتفوقيت جمييا المعياملت في  
 ف  عصيير ثميار الشيلي  صينف قيصير ملارنية ميا الصينف هابيل . وبالنسيبة لتيأثير الصينف Cملدار فيتامين 

ف  عصيير الثميار ونسيبة الميادا  Cفيلح  من الجدول نفسه ان الصنف قيصر تفوق ف  صفت  ملدار فيتامين 
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الجافة للثمار ف  حين ليم يلحي  فروقيات معنويية بيين الصينفين في  صيفت  الميواد الصيلبة الذائبية والحموضية 
  الكلية ف  عصير الثمار .

اعطاء زيادا معنوية في  نسيبة كيل مين الميواد الصيلبة الذائبية وادى الر  بجميا تراكيز المحلول الشمع  ال  
(T.S.S  والمادا الجافة ف  ثمار الشلي  ، ولم يكن لجميا معاملت الر  بالمحلول الشمع  تأثيرآ معنويا في )

في  عصيير الثميار ، وكيذل  ليم يلحي  تيأثير معنيوي  C( وملدار فيتيامين T.Aصفت  نسبة الحموضة الكلية )
ونسيبة الميادا  Cلتراكيز المعتمدا ف  المحلول الشمع  ف  صفات الحموضة الكليية ومليدار فيتيامين وختلف ا

مين المحليول الشيمع  اكبير زييادا معنويية في  نسيبة المييواد  % 2الجافية في  الثميار في  حيين اعطي  التركييز 
 الصلبة الذائبة ف  عصير الثمار بالملارنة ما تأثير التراكيز اوخرى .

تأثير الر  بالمواد الشمعية ف  بعض صفات الحاصل النوعية ال  دور المعاملية بيالمحلول الشيمع  وقد يفسر 
( وأوزان وأعييداد الثمييار 2جييدول ال( وزيييادا المسيياحة الورقييية )1جييدول الفيي  تحسييين الحاليية المائييية لنبييات )

لميادا الجافية في  ثميار النباتيات ( مما انعكيس إيجابييا  في  زييادا نسيبة الميواد الصيلبة الذائبية الكليية وا3)جدول 
 Abdو  2006وآخرون،  Abd-El-kader و Dawood ،1986المعاملة وهذه النتائج تنسجم ما ما ذكره )

El-Aal  ،امييا اوخييتلف بييين الصيينفين هابييل وقيصيير فيي  ملييدار فيتييامين 2008وآخييرون.. )C  ونسييبة المييادا
الخضييري وصييفات الحاصييل الكميي  بييين الصيينفين الجافيية فيي  الثمييار اليي  اوخييتلف فيي  بعييض صييفات النمييو 

، وآخيرون Strumو 1996، وآخيرون (Graham األصينافالوراثية بين  ( وال  اوختلفات3و 2)الجدولين 
( وداؤد وخليفيية 2010) وآخييرون( و داؤد 2008( وتتماشيي  هييذه النتييائج مييا مييا ذكييره كييل ميين محمييد )2003

(2011  .)  
نسييبة المييواد الصييلبة الذائبيية الكلييية بزيييادا التركيييز المسييتخدم ميين وقييد يفسيير ا نخفيياض المعنوييية فيي   

محتوى األوراق من الرطوبة األولية والكلية مما قد يتسيبا في  زييادا  ارتفا ( إل  1المحلول الشمع  )جدول 
 نسبة الرطوبة للثمار وبالتال  تخفيف نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية ف  عصير الثمار.

( في  تحسيين Liquid paraffinتيائج هيذه الدراسية اليدور اويجياب  للمحليول الشيمع  )نسيتنتج مين ن 
الحاليية المائييية لنباتييات الشييلي  وتحفيييز بعييض صييفات النمييو الخضييري وزيييادا حاصييل النبييات الواحييد ووحييدا 

 زيادا كفاءا استخدام مياه الري .النت  النسب  للنبات و ضفخحة والمسا
  

  

LIQUID PARAFFIN EFFECT ON TRANSPIRATION TO IMPROVE 
GROWTH AND FRUITING OF STRAWBERRY PLANTS 

Zuhair A .Dawood 
Horticulture and Landscape Dept .Coll. of Agri. and Forestry , Mosul University, 

Iraq 
  Email:zuhair_dawood50@yahoo.com 

 

ABSTRACT 
             Field experiment was carried out during 2009/2010 season at Horticulture 
department field, College of Agriculture/ Mosul University. Four concentrations of 
liquid paraffin (0,2,4 and 6%) were used as a foliar spray on plant at three dates of 
application (18/2 , 19/3 , and 21/4). A factorial experiment of eight treatments 
applied using randomized complete block design. The results could be summarized 
as following . A significant increase in the percentage of primary leaf water content 
recorded with Hapil variety as compared with Kaiser's samling variety , but the 
percentage of secondary leaf water content significantly increased in Kaiser's 
samling variety. Most treatments of liquid paraffin led to a significant increase in 
the percentage of primary leaf water content with significant decrease in both 
percentage of secondary leaf water content and relative transpiration .Application of 
all liquid paraffin treatments induced leaf area in both varieties , but Hapil variety 
was superior in a single leaf area as compared with Kaiser's samling . Meanwhile , 
all treatments caused a significant decrease in the percentage dry matter. Most 
treatments of liquid paraffin caused a significant increase in average fruit weight , 
number of fruit per plant , yield per plant and total yield as compared with control . 
Hapil variety was superior in average weight of fruit but Kaiser's samling variety 
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was superior in number of fruit per plant . Foliar spray of 4% of liquid paraffin was 
the most effective treatment on yield parameters .  
              Percentage of total soluble solid (T.S.S) and leaf dry matter significantly 
increased by all liquid paraffin treatments in both varieties . At the same time , the 
amount of vitamin C increased significantly in fruit of Kaiser's samling variety as 
compared with Hapil variety. 
Key words: Strawberry , liquid paraffin , Transpiration , varieties .      
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 المصادر

الذها األحمر ف  اللرن الجديد . أيرا  للنشر والتوزيا . الطبعة األول .  ة( . الفراول2000خفاج ، يحي  )
 ر . مص

( . تأثير مواعيد الشتل والكثافة النباتية ف  نمو وصفات حاصل صنفين 2007خليفة ، اازي فايق حاج  )
( . رسالة ماجستير . قسم البستنة وهندسة الحدائق . Fragaria X ananassa Duchمن الشلي  )

 /كلية الزراعة والغابات /جامعة الموصل. 
المائية استخدام شما البارافين السائل كمانا للنت  ف  تحسين الحالة ( . 2003خليل ، عبد المنعم سعدهللا )

 -1( :5) -  3مجلة تكريت للعلوم الزراعية   (  .Cucumis sativus Lوالحاصل ف  الخيار ) ووالنم
5 . 

( . تأثير الشد 2005محمد طلل عبد السلم الحبار وعبد المنعم سعدهللا خليل ) ;داؤد ، زهير عز الدين 
مائ  وشما البارافين السائل وكلوريد الكاليسوم ف  النمو والحاصل والنوعية ف  البطاطا ال
(Solanum tuberosum L. )  39-28( : 4)  33مجلة زراعة الرافدين. 

( . تأثير ر  البورون ف  نمو 2010داؤد ، زهير عز الدين واياد هان  العلف ورايد حمزا السلطان )
 .98-89(: 41)3جلة العلوم الزراعية العراقيةم. وتزهير وحاصل الشلي 

عرق السوس ف  بعض ( . تأثير الر  بالزن  ومستخلص2010داؤد ، زهير عز الدين وعل  حسن محمد )
مجلة  ( .. Fragaria X ananassa Duch) لخضري والزهري لصفتين من الشلي صفات النمو ا

 .161-152:  (1ملحق ) 38 زراعة الرافدين 
( . تأثير مواعيد الشتل والكثافة النباتية ف  النمو 2011عز الدين واازي فايق حاج  خليفة ) داؤد، زهير

المجلة اوردنية للعلوم ( . Fragaria X ananassa Duchالخضري لصنفين من الشلي  ).
  ( . 2011. 1الزراعية ملبول النشر )عدد  

. تصميم وتحليل التجارا الزراعية . دار ( 2000الراوي ، خاشا محمود وعبدالعزيز محمد خلف هللا )
 العراق . . وزارا التعليم العال  والبحث العلم  . جامعة الموصل   .الطباعة والنشر

جامعة الموصل/وزارا ، دار الكتا والنشر ، ( . انتا  الثمار الصغيرا 2000، ابراهيم حسن ) لسعيديا
 التعليم العال  والبحث العلم  /العراق .

 ( . استجابة اربعة اصناف من الشلي  لل روف البيئية ف  حلل كرده ر ه   2004ر محمود )طه ، شلي
 .  8-1(5)16لمجلة العراقية للعلوم الزراعية )زانكو( اربيل ا

( . تأثير الر  بحامض الجبرلي  والسايكوسيل وبثلث مستخلصات من النباتات 2008طه ، شلير محمود )
الخضري والزهري ومكونات الحاصل لصنفين من الشلي  البحرية ف  بعض صفات النمو 

(Fragaria X ananassa Duch. اطروحة دكتوراه كلية الزراعة جامعة صلح الدين / )  اربيل 
 العراق. 

  للطباعة والنشر األثيردار ابن  ( . التجارا العملية ف  فسلجة النبات1984محمد ، عبد الع يم كا م )
 .العراق ،لتعليم العال  والبحث العلم  وزارا ا ، جامعة الموصل

 جامعة الموصل . /دار ابن اوثير للطباعة والنشر 1( . علم فسلجة النبات  1985محمد ، عبد الع يم كا م )
 ،العراق. وزارا التعليم العال  والبحث العلم  . 

اصل صنفين من ( .تأثير الر  بالزن  ومستخلص عرق السوس ف  نمو وح2008محمد ، عل  حسين عل  )
جامعة ، كلية الزراعة والغابات ،رسالة ماجستير،(  .Fragaria X ananassa Duchالشلي  )
 العراق . ،الموصل 

Abd El-Aal , Fatten ,S ., Mona , M . Abdel Mouty and Aisha H. Ali (2008). 
Combined effect of irrigation intervals and foliar application of some 
antitranspirants on Eggplant growth , fruits yield and lts physical and 
chemical properties . Research Journal Of Agriculture and Biological 
Sciences , 4 (5):416-423.  
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