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Abstract  

The experiment has been conducted at The Field to study The 
effect of three concentrations (0.0, 2.0, 4.0 ml/L.) of Algamix and 
Soluamine on plants. on growth and yield components of two Barley 
cultivars (AL – Jazeera 1 and Local barley). The sea weed concentrations 
of Algamix and Soluamine showed a great effect in increasing (the height 
of plants, inter nodes length, flag leaf area and tillers number).  

The two concentrations 2.0 and 4.0 ml/L. effect of both sea weed 
extracts showed a significant increase of (spike Length, grain number of 
spike, grain number of plant, weight of 1000 grain and yield characters of 
Barley cultivars).   

  
  الخالصة

ـــــة تـــــــأثیر تراكیـــــــز مختلفـــــــة مـــــــن مستخلـــــــصي األعـــــــشاب البحریـــــــة   نفـــــــذت التجربـــــــة لمعرفــ
  Algamix)و(Soluamine وبتراكیـز مختلفـة (4 , 2 , 0.0 ml/L)  علـى صـنفین مـن الـشعیر 

   . وأثرهما في بعض صفات النمو واإلنتاجیة في الحقل في تربة مزیجیة طینیة)1المحلي وجزیرة (
یــز المختلفــة مــن مستخلــصات األعــشاب البحریــة إلــى الزیــادة فــي طــول النباتــات أدت التراك

 4  من خالل الزیـادة فـي طـول الـسالمیات القاعدیـة والقمیـة حیـث بلـغ ارتفـاع النباتـات عنـد التركیـز
ســم 9.84 ســم وبلــغ طــول الــسالمیة القاعدیــة 60.95ســم مقارنــة بمعاملــة الــسیطرة 73.26  لتــر/مــل

 ســم والــى زیــادة فــي عــدد التفرعــات وطــول 6.79لتــر مقارنــة بمعاملــة الــسیطرة / مــل4عنــد التركیــز 
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 سـم وعـدد 6.54لتـر إذ بلغـت / مـل4السنبلة حیث كانت اعلى قیمة في طول الـسنبلة عنـد التركیـز 
 كمــا تفــوق ، ووزن ألــف حبــة لكــال الــصنفین،الحبــوب للــسنبلة الواحــدة وعــدد الحبــوب للنبــات الواحــد

 فـــي التـــأثیر علـــى زیـــادة معظـــم الـــصفات Algamixعلـــى المـــستخلص  Soluamineالمـــستخلص 
 وطـول الـسنبلة وعـدد الحبـوب فـي 3.74المدروسة من ضمنها عدد التفرعات الخصبة حیث بلغـت 

 وكذلك تفـوق الـصنف 2م/ غم219.2 ومساحة ورقة العلم وحاصل الحبوب 114.05النبات الواحد 
 ســم 9.2ات ومنهــا طــول الــسالمیة القاعدیــة  علــى الــصنف المحلــي فــي معظــم هــذه الــصف1جزیــرة 

 ســــم وعــــدد الحبــــوب فــــي الــــسنبلة وعــــدد الحبــــوب فــــي النبــــات الواحــــد 21.08ومــــساحة ورق العلــــم 
   .وحاصل الحبوب

  
  المقدمة

 تـشیر ذلـك الرسـوم ،ُیعد الشعیر من أقدم محاصیل الحبوب التي عرفها اإلنـسان فـي العـالم
ــــــــــى أكثــــــــــر مــــــــــ ــــــــــي یرجــــــــــع تاریخهــــــــــا إل ــــــــــل المــــــــــیالداألثریــــــــــة الت   .)2و1(ن عــــــــــشرة آآلف ســــــــــنة قب

وتعـاني الــدول العربیــة كافــة فــي وجـود عجــز فــي خــزین الــشعیر نتیجـة قــصور اإلنتــاج وعــن تغطیــة 
ً وقـصورا فــي .االحتیاجـات االسـتهالكیة العربیـة ألن هنـاك حاجـة متزایــدة السـتهالك هـذا المحـصول

ر باســتعمال عــدد مـن الطــرق العلمیــة اسـتغالل األراضــي المزروعـة بــه ممــا أدى إلـى االهتمــام الكبیـ
ًوالتي أصبحت امرا ضروریا لرفع إنتاجیة وحدة المساحة  وكذلك اسـتخدام الوسـائل الكفیلـة لالرتقـاء ،ً

   .إلى المستوى المطلوب
لذلك فان استخدام عـدد مـن المركبـات الكیمیائیـة الـصناعیة كالمنظمـات النباتیـة الـصناعیة 

ــــصات األ ــــة مثــــل أو الطبیعیــــة ومنهــــا مستخل ــــة الطبیعی  Soluamine و Algamixعــــشاب البحری
حیـث تــساهم هـذه المــواد الطبیعیـة فــي معظـم الوظــائف الفـسلجیة ألي محــصول وتحـسن مــن كفــاءة 

   .)4و3(الجذور في امتصاص الغذاء والماء من التربة
 األعــشابأن مـستخلص   Hordeum vulgare فـي دراســة علـى نبــات الـشـعیر )5(أشـار
  والنمــــواإلنبــــاتأدت الــــى زیــــادة نــــسبة  Ecklonia maximaضر مــــن طحلــــب البحریــــة المحــــ

 وفــي تجربــة حقلیــة لكـــل ،الخــضري للبــادرات والــى التقلیــل مــن التلــوث البكتیـــري والفطــري للبــادرات
 علـــى إنبـــات بـــذور الـــشعیر ذكـــرا فیهـــا ان نقـــع بـــذور الـــشعیر بمحلـــول )molar & smith)6مـــن

 سـاعة أدى الـى زیـادة معنویـة 24 ولمـدة  Ascophyllum nodosuاالعشاب البحریة من طحلـب
 واوضـح ، والـى التقلیـل مـن التـاثیر البكتیـري والفطـري علـى البـادرات%42في نـسبة االنبـات بنـسبة 
 علـى محـصول الـشعیر اذ اظهـرت النتـائج ان النـشاط الحیـوي للمركبـات )7(في دراسة حقلیة قام بهـا

یمكـن ان تـستعمل   Ascophllum nodosumحـريالعـضویة التـي یحتویهـا مـستخلص العـشب الب
 المحـــصول النهـــائي وتحـــسین النمـــو ومحتـــوى الكلوروفیـــل فـــي النبـــات وذلـــك إنتـــاجلتحـــسین معـــدل 
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ًالحتوائهـــا علـــى نـــسبة مـــن الجبـــرلین الـــذي یلعـــب بهـــا دورا فعـــاال فـــي تعزیـــز انبـــات ونمـــو بـــادرات  ً
   .الشعیر

راســـة تـــأثیر مستخلـــصین مـــن وعلـــى ضـــوء مـــا تقـــدم كـــان الهـــدف مـــن هـــذا البحـــث هـــو د
 علــى صــفات النمــو الخــضري والــصفات اإلنتاجیــة Soluamineو   Algamixاالعــشاب البحریــة 
  .لصنفین من الشعیر

  
  المواد وطرائق العمل

  فــي البیــوت الــسلكیة  2011-2010نفــذت هــذه التجربــة خــالل الموســم الزراعــي الــسنوي   
 جامعــة الموصــل الواقعــة ضــمن حــزام المنــاطق شــبه /التابعــة لقــسم علــوم الحیــاة فــي كلیــة التربیــة 

  أضـیفت إلـى تربـة % 1.60مضمونة االمطار في تربة مزیجیة طینیة نـسبة المـادة العـضویة فیهـا 
ــــة الــــسماد    . قبــــل الزراعــــة2م/  غــــم 8  علــــى التــــوالي وبمعــــدل )NPK (27 , 27.0التجرب

  .)8(وحسب توصیات وزارة الزراعة 
 بالطریقـــة 2010/12/10بتـــاریخ ) 1المحلـــي وجزیـــرة (ر زرعـــت بـــذور صـــنفین مـــن الـــشعی

 1 مـساحة اللـوح الواحـد ،ً سـم تقریبـا فـي الـواح5دونم وبمعمـق / كغم30الیدویة في خطوط وبمعدل 
 ســـم رشـــت المجـــامیع 25 والمـــسافة بـــین ســـطر وآخـــر4 حیــث كـــان عـــدد الخطـــوط فـــي كـــل لـــوح 2م

لتــر مــن / مــل(0.0 , 2.0 , 4.0)كیـز بثالثــة ترا) 1المحلــي وجزیــرة (الخـضریة لــصنفي الــشعیر 
 وهــو مخــصب نبــاتي مركــز وغنــي بالعناصــر الغذائیــة (Algamix)مستخلــصي األعــشاب البحریــة 

ــــــب البحــــــري  ــــــرى والــــــصغرى ومــــــستخلص مــــــن الطحل و   .Ascophyllum nodosumالكب
(Soluamine L – 24( وهــو محلــول األحمــاض االمینیــة المنتجــة بــشكل طبیعــي مــن العــشبة 

 المؤسـسة العالمیـة لتكنولوجیـا إنتـاج  وهو غني بـالنتروجین وهمـا مـن  .Trichodenua spالبحریة
   .األسمدة

 أوراق اولیــة (2-3) موعــد الرشــة األولــى فــي مرحلــة ،تــم رش نباتــات التجربــة فــي موعــدین
 وعلـى التـوالي حـسب 23/2/2011 وموعد الرشة الثاني في مرحلة التفرعـات فـي 20/1/2011في 

 شـملت الدراسـة ثالثـة عوامـل رئیـسیة وبـثالث مكـررات فـي تجربـة .)9(حاصیل الحبـوبمراحل نمو م
   . وحدة تجریبیة(36)عاملیة تتكون من 

درســـت بعـــض الـــصفات الخـــضریة وصـــفات النمـــو اثنـــاء مراحـــل نمـــو النباتـــات وفـــي نهایـــة 
حـدة تم حـصاد عـشرة نباتـات عـشوائیة مـن الخطـوط الوسـطیة لكـل و  25/5/2011الموسم وبتاریخ 

   :تجریبیة لدراسة الصفات التالیة
 مــساحة ورقــة ،)ســم( طــول الــسالمیة القاعدیــة ،)ســم( طــول الــسالمیة القمیــة ،)ســم(ارتفــاع النبــات 

 عـدد ، عـدد الحبـوب فـي الـسنبلة الواحـدة،)سـم( طول السنبلة ، عدد التفرعات الخصبة،)2سم(العلم 
حیـث تـم حـساب حاصـل  2م/الحبـوب غـموحاصـل ) غـم( وزن ألـف حبـة ،الحبوب في النبات الواحـد
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 4 بـــضرب الـــوزن النـــاتج فـــي 2م/ م وتـــم حـــساب الحاصـــل غـــم1الحبـــوب فـــي خـــط عـــشوائي طولـــه 
   .لتحویله الى متر مربع باعتبار ان كل متر مربع یحتوي على اربعة خطوط

 كتجربـــة عاملیـــة وقورنـــت متوســـطات الـــصفات وتـــم .C.R.Dأســـتخدم التـــصمیم العـــشوائي الكامـــل 
   .)10( حسب اختبار دنكن متعدد المدى 0.05 عند مستوى احتمال تحلیلها

  
  النتائج والمناقشة

ان معاملــــة نباتــــات الــــشعیر بتراكیــــز مختلفــــة مــــن مستخلــــصات ) 1(یتــــضح مــــن الجــــدول 
أدى إلــى حــصول زیــادة معنویــة واضــحة   Soluamine و Algamixاالعـشاب البحریــة الطبیعیــة 

 عنـد التركیـز %20.2وكانـت نـسبة الزیـادة ) 1المحلـي وجزیـرة (في ارتفـاع نباتـات اصـناف الـشعیر 
لتــر لكــن لــم تــصل / مــل4 و2لتــر مقرنــة بمعاملــة الــسیطرة وحــصلت فروقــات بــین التركیــزین / مــل4

الـى الحــد المعنـوي وقــد یعــود الـسبب الــى التــأثیر االیجـابي للمستخلــصات فــي تنـشیط بنــاء الجبــرلین 
معینـــة تـــؤثر فـــي سلـــسلة مـــن االنقـــسامات للخالیـــا تحـــت داخـــل النبـــات مـــن خـــالل تنـــشیط انزیمـــات 

 لـم تحـصل فروقـات واضـحة ومعنویـة بـین المستخلـصات .)11(القمیة مؤدیة إلى زیادة إرتفـاع النبـات
) 1المحلـي وجزیـرة ( وحصل فرق غیر معنوي بـین اصـناف الـشعیر ،في تأثیرها على ارتفاع النبات

تـــــداخل بـــــین المستخلـــــصات والتراكیـــــز فقـــــد أظهـــــر  وبالنـــــسبة لتـــــأثیر ال.فـــــي صـــــفة ارتفـــــاع النبـــــات
لتــــر اعلــــى قیمــــة فــــي ارتفــــاع النبــــات حیــــث بلغــــت / مــــل4 وعنــــد التركیــــز Algamixالمــــستخلص 

 ســم مقارنــة بمعاملــة الــسیطرة وأظهــرت نتــائج التــداخل بــین المستخلــصات واألصــناف تفــوق 78.40
أثیر التـــداخل بـــین  وفـــي مـــا یخـــص تـــAlgamixنباتـــات الـــصنف المحلـــي المعاملـــة بالمـــستخلص 

ًلتــــر تفـــوق معنویــــا قیاســــا / مــــل2النراكیـــز واألصــــناف فقـــد أظهــــر الــــصنف المحلـــي وعنــــد التركیـــز  ً
) 1(ویـبن الجـدول  . فـي صـفة ارتفـاع النبـات1لتـر للـصنف جزیـرة / مـل2بمعاملة المقارنة والتركیز 

 فـــي )یـــز واألصـــنافالمستخلـــصات والتراك(ًایـــضا تـــأثیرات التـــداخل بـــین العوامـــل الثالثـــة المدروســـة 
 4 سـم عنـد التركیـز (82.3)ارتفاع النبات فكان اعلى ارتفاع للنبات في الصنف المحلي حیث بلـغ 

 اذ 1 واقل قیمـة كانـت لمعاملـة المقارنـة فـي نباتـات الـصنف جزیـرة Algamixلتر للمستخلص /مل
   . سم(59.6)بلغت 

ــــــز مختلفــــــة مــــــن مستخلــــــصي اال) 2(یبــــــین الجــــــدول  ــــــة ان اســــــتخدام تراكی عــــــشاب البحری
Algamix و  Soluamine  لتـر و /مـل2  الى عـدم حـصول فروقـات معنویـة بـین التركیـزین أدى

 ســـم مقارنـــة 20.73لتــر /مـــل 4لتـــر ولكــن بلـــغ أقــصى طـــول للـــسالمیة القمیــة عنـــد التركیــز / مــل4
 تــأثر إلــى الزیــادة فــي حجــم الخالیــا نتیجــة) 12( وهــذه النتیجــة تتماشــى مــع مــا ذكــره.بمعاملــة الــسیطرة

 وفـــي مـــا یتعلـــق . النباتیـــة الموجـــودة ضـــمن محتویـــات مستخلـــصات األعـــشاب البحریـــةتالهرمونـــا
بتــأثیر األصــناف أوضــحت النتــائج عــدم حــصول فروقــات واضــحة بــین األصــناف فــي صــفة طــول 
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 معنــوي بــین تــأثیر وفــي مــا یخــص تــأثیر المستخلــصات فلــم یظهــر أي .)القمیــة(الــسالمیة العلویــة 
 ویوضـح الجـدول ایـضا تـأثیر التـداخل بـین المستخلـصات .طـول الـسالمیة القمیـةالمستخلصین فـي 

ـــــة حـــــصل فـــــي النباتـــــات المعاملـــــة بمـــــستخلص  ـــــز حیـــــث ان اعلـــــى طـــــول للـــــسالمیة القمی والتراكی
Algamix واألصـناف وفـي مـا یخـص تـأثیر التـداخل بـین المستخلـصات .لتـر/ مل4 وعند التركیز 

ـــم تظهـــر فروقـــات معنویـــة واضـــحة فـــي طـــ ول الـــسالمیة القمیـــة وكـــذلك الحـــال بالنـــسبة لتـــأثیرات فل
    .التداخل بین األصناف والتراكیز

 نتائج التداخل الثالثي في الجـدول نفـسه حـصول زیـادة فـي طـول الـسالمیة القمیـة وأظهرت
لتــر /مــل4 بزیــادة تركیــز المستخلــصات ولكــال الــصنفین غیــر ان اقــصى طــول حــصل عنــد التركیــز

ســـم  (22.75)  مـــع نباتـــات الـــصنف المحلـــي حیـــث بلـــغAlgamixحریـــة  الباألعـــشابلمـــستخلص 
ان معاملــة نباتــات الحنطــة ) 13(توصــل الیــه مقارنــة بالمعــامالت االخــرى وهــذه النتــائج تتفــق مــع مــا

بتراكیــز مختلفــة مــن مستخلــصات االعــشاب البحریــة ادت الــى زیــادة معنویــة فــي طــول الــسالمیات 
  .من ضمنها القمیة

  
في ارتفاع    Soluamine وAlgamix تراكیز مختلفة من مستخلصي األعشاب البحریة  تأثیر:)1(جدول 

 .لصنفین من الشعیر) سم(النبات 

   
    0.05ً األرقام التي تحمل نفس الحروف ال تختلف معنویا عند مستوى احتمال 

  االصناف  لتر/التراكیز مل  المستخلصات
  1جزیرة       محلي    

المستخلصات 
  التراكیز× 

تأثیر 
  المستخلصات

تأثیر 
  التراكیز

0.00 62.30 de 59.60 e 60.95 c    
2 79.20 ab 66.10 cde 72.65 b   

  
Algamix 

4 82.30 a 74.51 abc 78.40 a   
0.00 62.30 de 59.60 e 60.95 c   

2 68.50 cd 70.08 cd 69.29 b   
  

Soluamine  
  4 65.06 de 71.20 bcd 68.13 b   

Algamix 74.6 a 66.73 b  70.66 a   المستخلصات ×
  Soluamine 65.28 b 66.96 b  66.12 a  األصناف

0.00 62.30 bc 59.60 c   60.95 b 
2 73.85 a 68.09 b   70.97 a 

  األصناف× التراكیز 
  

4 73.68 a 72.85 ab   73.26 a  
    a 66.84 a 69.94   األصناف
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 في طول  Soluamine  وAlgamixتلفة من مستخلصي االعشاب البحریة  تأثیر تراكیز مخ:)2(جدول 
    .لصنفین من الشعیر) سم(السالمیة القمیة 

  االصناف لتر/التراكیز مل  المستخلصات
  1محلي    جزیرة

المستخلصات 
  التراكیز× 

تأثیر 
  المستخلصات

  تأثیر التراكیز

0.00 14.82b 16.80 ab 15.81 b    
2 21.96 a 18.66 ab 20.31  a   

  
Algamix 

4 22.75 a 21.55 a 22.15 a   
0.00 14.82 b 16.80 ab 15.81  b   

2 20.37 ab 20.55 ab 20.46  a   
  

Soluamine 
  4 19.32 ab 19.32 ab 19.32  ab   

Algamix 19.84 a 19.00 a  19.42 a   المستخلصات ×
  Soluamine 18.17 a 21.55 a  19.86 a  األصناف

0.00 14.82 b 16.80 ab   15.81 b 
2 21.16 a 19.60 ab   20.30 a 

× التراكیز 
  االصناف

  4 21.03 a 20.43 a   20.73 a 
    a 18.94 a 19.00   االصناف

  0.05ًاألرقام التي تحمل نفس الحروف ال تختلف معنویا عند مستوى احتمال 
  

ًلتـــر قـــد تفوقـــا معنویـــا قیاســـا / مـــل4لتـــر و / مـــل2إلـــى أن التركیـــزین ) 3(ویـــشیر الجـــدول  ً
)  ســـم9.84(لتــر / مــل4بمعاملــة المقارنــة وأعلــى قیمـــة فــي طــول الـــسالمیة القاعدیــة عنــد التركیـــز 

 Algamix وتفـوق المــستخلص )11(مقارنـة بمعاملـة الــسیطرة وهـذه النتیجــة تتفـق مـع مــا توصـل الیــه
ة القاعدیـــة كمـــا اظهـــر الـــصنف فـــي التـــأثیر علـــى طـــول الـــسالمی Soluamineعلـــى المـــستخلص 

ً تفوقا معنویا في طول السالمیة القاعدیة مقارنة بالصنف المحلي1جزیرة  ً ً.   
حــصول تفــوق معنــوي ) 3(وتبــین نتــائج التــداخل بــین المستخلــصات والتراكیــز فــي الجــدول 

ــــــــــــد التركیــــــــــــزین    .ً قیاســــــــــــا ببقیــــــــــــة المعــــــــــــامالتAlgamixلتــــــــــــر للمــــــــــــستخلص / مــــــــــــل4 و2عن
ائج التــدخل بــین المستخلــصات واألصــناف فقــد ســجلت نباتــات الــصنف المحلــي وفــي مــا یتعلــق بنتــ

 اقــل قیمـــة معنویــة فــي طــول الـــسالمیة القاعدیــة حیــث بلغـــت Soluamineالمعاملــة بالمــستخلص 
 ســم مقارنــة بالنباتــات األخــرى وبالنــسبة لتــأثیر التــداخل بــین التراكیــز واألصــناف فقــد ســجلت 6.49

 وأظهــر .صنف المحلــي أقــل قیمــة معنویــة فــي طــول الــسالمیة القاعدیــةنباتــات الــسیطرة والتابعــة للــ
التداخل الثالثي في الجدول اعاله حصول زیادة معنویة فـي طـول الـسالمیة القاعدیـة بزیـادة تراكیـز 

لتـــر /مـــل4المستخلـــصات ولكـــال الـــصنفین غیـــر ان اقـــصى طـــول للـــسالمیة القاعدیـــة عنـــد تركیـــز 
 مقارنـــة بالمعـــامالت (cm 11.80)ف المحلــي اذ بلـــغ  مـــع نباتـــات الـــصنAlgamixللمــستخلص 
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 أن معاملــة نباتــا الحنطــة بتراكیــز مختلفــة مـــن )13 (االخــرى وهــذه النتــائج تتفــق مــع مــا توصــل الیــه
مستخلــصات االعــشاب البحریــة ادت الــى حــدوث زیــادة معنویــة فــي طــول الــسالمیات ومــن ضــمنها 

   .القاعدیة
  

 في طول  Soluamine  وAlgamixستخلصي االعشاب البحریة  تأثیر تراكیز مختلفة من م:)3(جدول 
  .لصنفین من الشعیر) سم(السالمیة القاعدیة 

 

  االصناف  لتر/التراكیز مل  المستخلصات 
  1محلي    جزیرة

المستخلصات 
  التراكیز× 

تأثیر 
  المستخلصات

تأثیر 
  التراكیز

0.00 5.36 c 8.22 ab 6.79 b   
2 11.13 ab 9.90 ab 10.51 a   

  
Algamix 

4 11.80 a 9.90 ab 10.85 a   
0.00 5.36 c 8.22 ab 6.79 b   

2 5.66 c 10.32 ab 7.99 b   
  

Soluamine 
  4 8.46 b 9.23 ab 8.84 ab   

Algamix 9.43 a 9.34 a  9.38 a   المستخلصات ×
  Soluamine 6.49 b 9.25 a  7.87 b  األصناف

0.00 5.36 c 8.22 b   6.79 b 
2 8.39 b 10.11 a   9.25 a 

  االصناف× التراكیز 
  

4 10.13 a 9.56 ab   9.84 a 
    b  9.29 a 7.96   االصناف

  0.05ًاألرقام التي تحمل نفس الحروف ال تختلف معنویا عند مستوى احتمال 
  

  إلى عدم حصول فروقات معنویة في مساحة ورقة العلـم بزیـادة التراكیـز(4)یشیر الجدول 
 وهـــذه .كمـــا لـــم تحـــصل فروقـــات معنویـــة بـــین المستخلـــصات فـــي التـــأثیر علـــى مـــساحة ورقـــة العلـــم

 وأم ربیـــع بـــنفس 3 مـــن ان معاملـــة صـــنفین مـــن الحنطـــة الخـــشنة وهمـــا الـــشام )14(النتـــائج تتفـــق مـــع
 أمـا بالنـسبة .ًمستخلصین المذكورین سـابقا لـم یكـن لهمـا تـأثیر معنـوي فـي صـفة مـساحة ورقـة العلـم

 األصـناف فقـد حـصل اخـتالف واضـح فـي مـساحة الورقـة بـین األصـناف حیـث تفـوق صـنف لتـأثیر
ً تفوقا معنویا في صفة مساحة ورقة العلم على الصنف المحلي وبنسبة 1الجزیرة  ً101.9 % .  

وبخــصوص تــأثیر التــداخل بــین المستخلــصات والتراكیــز فلــم تحــصل فروقــات معنویــة فــي 
علق بتأثیر التداخل بـین المستخلـصات واألصـناف فقـد حـصلت  وفي ما یت.صفة مساحة ورقة العلم

ِ وعنـد كـال المستخلـصین 1زیادة معنویة في مساحة ورقة العلـم فـي النباتـات التابعـة للـصنف جزیـرة 
)Soluamine و Algamix(ــــنفس المستخلــــصین ــــي المعاملــــة ب ــــات الــــصنف المحل ــــة بنبات  . مقارن
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ستخلـصات فقـد سـجلت النباتـات العائـدة للـصنف جزیـرة وبالنسبة للتداخل بین األصـناف وتراكیـز الم
 25.86لتــر أعلــى قیمــة معنویــة فــي مــساحة ورقــة العلــم حیــث كانــت / مــل4 والمعاملــة بــالتركیز 1

 إن اســتخدام مستخلــصات األعــشاب البحریــة التــي تحتــوي )17( وهــذه النتیجــة تتفــق مــع مــا ذكــره2ســم
ذیات الكبـــرى والـــسایتوكینات واالوكــــسینات علـــى العناصـــر المغذیـــة الــــصغرى باإلضـــافة إلـــى المغــــ

والجبرلینات عند رشها علـى نباتـات مختلفـة تـؤدي إلـى زیـادة معنویـة فـي النمـو الخـضري والمـساحة 
  .الورقیة والوزن الطري والجاف للنبات

ــــــرة  ــــــوق صــــــنف جزی ــــــد تف ــــــة فق ــــــین العوامــــــل الثالث ــــــداخل ب ــأثیر الت ــــ  1وفــــــي مــــــا یخــــــص ت
   .حلي في جمیع التراكیز المستخدمة في التجربةًوللمستخلصین معا على الصنف الم

  
  في مساحة   Soluamine وAlgamix   تأثیر تراكیز مختلفة من مستخلصي االعشاب البحریة:)4(جدول 

  .لصنفین من الشعیر) 2سم(ورقة العلم 
  

  االصناف  لتر/التراكیز مل  المستخلصات
  1محلي    جزیرة

المستخلصات 
  التراكیز× 

تأثیر 
  اتالمستخلص

تأثیر 
  التراكیز

0.00 9.20 c 19.13 ab 14.16 a    
2 10.57 c 19.30 ab 14.93  a   

  
Algamix 

4 11.06 c 25.94 a 18.27  a   
0.00 9.20 c 19.13 ab 14.16  a   

2 9.08 c 20.70 ab 14.89  a   
  

Soluamine 
  4 13.56 bc 25.79 a 19.68  a   

Algamix 10.27 b 21.45 a   15.86 a   المستخلصات
  Soluamine 10.61 b 21.87 a  16.24 a  األصناف× 

0.00 9.20 c 19.13 ab   14.16 a 
2 9.82 c 20 ab   14.91 a 

× التراكیز 
  االصناف

  4 12.31 bc 25.86 a   19.08 a 
    b 21.08 a 10.44   االصناف

  0.05عند مستوى احتمال ًاألرقام التي تحمل نفس الحروف ال تختلف معنویا 
  

 Algamixان استخدام تراكیز مختلفـة مـن مـستخلص االعـشاب البحریـة ) 5(ویوضح الجدول رقم 
لم یؤدي الى حصول فروقات معنویة في عـدد التفرعـات الخـصبة ویبـین الجـدول   Soluamineو 

ل نفــسه حــصول فروقــات معنویــة فــي عــدد االشــطاء او التفرعــات الخــصبة  لالصــناف حیــث ســـج
 ونالحـظ فـي الجـدول نفـسه ان 1ًمقارنـة مـع صـنف الجزیـرة  %  2.2ًالـصنف المحلـي تفوقـا وبنـسبة

كــان اكثــر فعالیــة وتــأثیر فــي زیــادة عــدد االشــطاء الخــصبة حیــث كانــت  Soluamineالمــستخلص 
 )14و12( وهـذه النتیجـة تتماشــى مـع مـا توصـل الیــهAlgamix (3.04) مقارنـة بالمـستخلص (3.74)
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   وSoluamine(نباتـــــــــــــــــــــــــــــــات الحنطـــــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــــنفس المستخلـــــــــــــــــــــــــــــــصین أن معاملـــــــــــــــــــــــــــــــة 
 Algamix( ادت الــى حــصول اختالفــات معنویــة مــا بــین المستخلــصین فــي صــفة عــدد التفرعــات 

ـــــات الواحـــــد اذ ســـــجل المـــــستخلص  ـــــة بالمـــــستخلص Soluamineالجانبیـــــة للنب ـــــى عـــــدد مقارن  اعل
Algamix.  

تخلـصات اظهـرت اقـل قیمـة فـي ویشیر نفس الجـدول ان نتـائج التـداخل بـین التراكیـز والمس
 حیـث كانـت Algamixلتـر فـي النباتـات المعاملـة بالمـستخلص / مـل2عدد التفرعات عنـد التركیـز 

 التـداخل بــین المستخلـصات واالصــناف فقـد ظهــرت فروقــات تــأثیر أمـا فــي مـا یخــص نتـائج .2.69
 Soluamine حیــــث ســــجلت نباتــــات الــــصنف المحلــــي والمعاملــــة بالمــــستخلص ،معنویــــة واضــــحة

 1 مقارنـة بالنباتـات التابعـة للـصنف جزیـرة 4.21اعلى قیمة معنویة في عدد االشـطاء حیـث بلغـت 
 وبالنـــسبة لتـــأثیر التـــداخل بـــین التراكیـــز واالصـــناف فقـــد Algamix 2.82والمعاملـــة بالمـــستخلص 

  . في جمیع التراكیز المستخدمة1تفوق الصنف المحلي على الصنف جزیرة 
الـى ان اعلـى قیمـة فـي ) المستخلصات والتراكیز واالصـناف(الثالثي ویشیر تأثیر التداخل 

 فــي النباتــات التابعــة  Soluamineلتــر للمــستخلص / مــل4عــدد االشــطاء الخــصبة كانــت بتراكیــز 
    .للصنف المحلي

  
  في عدد  Soluamine وAlgamix تأثیر تراكیز مختلفة من مستخلصي االعشاب البحریة :)5(جدول 

  .بة لصنفین من الشعیرالتفرعات الخص
  

  االصناف  لتر /التراكیز مل  المستخلصات
  1محلي    جزیرة

المستخلصات 
  التراكیز× 

تأثیر 
  المستخلصات

تأثیر 
  التراكیز

0.00 3.86 bc 3.10 cde 3.48 ab    
2 2.83 de  2.55 e 2.69  c   

 
Algamix 

4 3.10 cde 2.83 de 2.96  bc   
0.00 3.86 bc 3.10 cde 3.48  ab   

2 4.11 ab 3.49 bcd 3.80  a   
 
Soluamine 

 4 4.66 a 3.27 cde 3.96  a   
Algamix 3.26 b 2.82 c  3.04 b   المستخلصات ×

  Soluamine 4.21 a 3.28 b  3.74 a األصناف
0.00 3.86 a 3.10 ab   3.48 a 

2 3.47 ab 3.02 b   3.24 a 
× التراكیز 

 األصناف
 4 3.88 a 3.05 b   3.465 a  

     a 3.05 b 3.73  األصناف
  0.05ًاألرقام التي تحمل نفس الحروف ال تختلف معنویا عند مستوى احتمال 

 ان رش نباتـات الـشعیر بتراكیـز مختلفـة مـن مستخلـصات االعـشاب (6)وتشیر النتائج في الجـدول 
ة فـي طـول الـسنبلة مقارنـة ادت الـى حـصول فروقـات معنویـSoluamine  و  Algamixالبحریـة 
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ـــة الـــسیطرة ـــة بـــالتركیز ،بمعامل  مقارنـــة مـــع %5.8لتـــر / مـــل2 اذ بلغـــت نـــسبة الزیـــادة عنـــد المعامل
 أن رش نباتــات الحنطــة بمـــستخلص )13(معاملــة الــسیطرة وهــذه النتــائج تنــسجم مـــع مــا توصــل الیــه

 .بــوب لكــل ســنبلة ادى الــى زیــادة معنویــة فــي طــول الــسنبلة وعــدد الحKalpakاألعــشاب البحــري 
أما في ما یتعلق باألصناف فقد تفوق الصنف المحلي في طول السنبلة علـى صـنف الجزیـرة حیـث 

  . سم على التوالي(6.95 , 5.80)كانت 
 قد سجل تفوق غیـر معنـوي فـي زیـادة طـول Algamixویبین الجدول نفسه ان مستخلص 

ـــم  امـــا تـــأثیر التـــداخ.Soluamineًالـــسنبلة مقارنـــة بالمـــستخلص  ل بـــین المستخلـــصات والتراكیـــز فل
یكــن فروقــات معنویــة واضــحة فــي صــفة طــول الــسنبلة واظهــرت نتــائج التــداخل بــین المستخلــصات 
ِواالصناف أن نباتات الصنف المحلي والمعاملة بكال المستخلصین قد سـجلت قـیم اعلـى فـي طـول 

الصــناف والتراكیــز فقــد  امــا مــن حیــث تــأثیر التــداخل بــي ا1الــسنبلة مقارنــة نباتــات صــنف جزیــرة 
 والتابعة لمعاملة السیطرة اقـل قیمـة معنویـة فـي صـفة طـول الـسنبلة حیـث 1سجلت الصنف جیزیرة 

    . سم مقارنة بالنباتات االخرى5.12كانت 
أن أقـل قیمـة سـجلت ) المستخلـصات والتراكیـز واالصـناف(وأظهرت نتائج التداخل الثالثي 
 Algamixسیطرة علیهـــا النباتـــات المعاملـــة بالمـــستخلص فـــي طـــول الـــسنبلة كانـــت عنـــد معاملـــة الـــ

   .ً مل والتابعة للصنف المحلي مقارنة بجمیع المعامالت2وعند التركیز 
  

 في طول  Soluamine  وAlgamix تأثیر تراكیز مختلفة من مستخلصي االعشاب البحریة :)6(جدول 
  .لصنفین من الشعیر) سم(السنبلة 

  0.05ًتي تحمل نفس الحروف ال تختلف معنویا عند مستوى احتمال األرقام ال

التراكیز   المستخلصات
 رلت/مل

  االصناف
  1محلي    جزیرة

المستخلصات 
  التراكیز× 

تأثیر 
  المستخلصات

تأثیر 
  التراكیز

0.00 7.25 a 5.12 d 6.18 b    
2 7.20 a 6.36 bc 6.78 a   

  
Algamix 

4 6.50 abc 6.13 bc 6.31 ab   
0.00 7.25 a 5.12 d 6.18 b   

2 6.66 abc 5.94 c 6.30 ab   
  

Soluamine 
  4 6.86 ab 6.15 bc 6.50 ab   

Algamix 6.98 a 5.87 b  6.42 a   المستخلصات ×
  Soluamine 6.92 a 5.73 b  6.32 a  األصناف

0.00 7.25 a 5.12 c   6.18 b 
2 6.93 ab 6.15 b   6.54 a 

× التراكیز 
  االصناف

  4 6.68 ab 6.14 b    6.41 a  
    a  5.80 b 6.95   االصناف



   عاتكة محمد نوري&عبد العزیز شیخو عبد الجبار  

67  

ــــــة  ــــــة الطبیعی ــــــصي االعــــــشاب البحری ــــــة مــــــن مستخل ـــــأثیر تراكیــــــز مختلف  و Algamixإن نتــــــائج تـ
Soluamine  تــــشیر الــــى حــــصول فروقــــات غیــــر معنویــــة فــــي عــــدد (7)الموضــــحة فــــي الجــــدول 

ً تفوقـا معنویـا فـي 1اظهر الصنف جزیـرة الحبوب للسنبلة الواحدة اما من حیث تأثیر االصناف فقد  ً
 وفـي مـا یخـص تـأثیر المستخلـصات فلـم یالحـظ .عدد حبوب السنبلة الواحدة على الصنف المحلي
ان تــــــأثیر التــــــداخل بــــــین ) 7( واوضــــــح الجــــــدول .حــــــدوث فروقــــــات واضــــــحة بــــــین المستخلــــــصین

 واظهــرت نتــائج .ســنبلة/المستخلــصات والتراكیــز لــم یحقــق فروقــات معنویــة فــي صــفة عــدد الحبــوب
ـــــات الـــــصنف جزیـــــرة   والمعاملـــــة بالمـــــستخلص 1التـــــداخل بـــــین المستخلـــــصات واالصـــــناف ان نبات

Soluamine ســنبلة وفــي مــا یخــص تــاثیرات التــداخل بــین / تفــوق غیــر معنــوي فــي عــدد الحبــوب
لتـر تفـوق غیـر / مـل2 والمعاملـة بـالتركیز 1التراكیز واالصناف فقد اظهرت نباتـات الـصنف جزیـرة 

ًنــوي ایــضا فــي صــفة عــدد الحبــوب لكــل ســنبلة وللتــداخل الثالثــي بــین العوامــل الثالثــة المدروســة مع
 الــى تفــوق (7)تــأثیر معنــوي واضــح فــي عــدد حبــوب الــسنبلة الواحــدة اذ دلــت النتــائج فــي الجــدول 

ً وللمستخلــصین معــا علــى صــنف المحلــي وعنــد جمیــع التراكیــز المــستخدمة وهــذه 1صــنف الجزیــرة 
 عنــد اســتخدامه صــنفین مــن الحنطــة الخــشنة المعاملــة بــنفس )14(تفــق مــع مــا توصــل الیــهالنتــائج ت

  .المستخلصات
  

 في عدد   Soluamine  وAlgamix البحریة األعشاب تأثیر تراكیز مختلفة من مستخلصي :)7(جدول 
     .الحبوب في السنبلة لصنفین من الشعیر

  االصناف لتر/التراكیز مل  المستخلصات
  1یرةمحلي    جز

× المستخلصات 
  التراكیز

تأثیر 
  المستخلصات

تأثیر 
  التراكیز

0.00 19.53 d 43.86 c 31.69 a   
2 17.32 d 46.63 bc 31.97 a   

  
Algamix 

4 18.20 d 46.40 bc 32.3 a   
0.00 19.53 d 43.86 c 31.69 a    

2 15.73d 52.53 a 34.13 a   
  

Soluamine 
  4 15.40 d 48.63 ab 32.01 a   

Algamix 18.35 c 45.63 ab  31.99 a   المستخلصات ×
   Soluamine 16.88 c 48.34 a  32.61 a  األصناف

0.00 19.53 c 43.86 b   31.69 a 
2 16.52 c 49.58 a   33.05 a 

× التراكیز 
  االصناف

  4 16.8 c 47.51 ab   32.15 a  
    b 46.98 a 17.61   االصناف

  0.05ً التي تحمل نفس الحروف ال تختلف معنویا عند مستوى احتمال األرقام
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ــــین أن (8)ومــــن مقارنتنــــا لمتوســــطات عــــدد الحبــــوب فــــي النبــــات الواحــــد فــــي الجــــدول   تب
 Algamixلتــــر مــــن مــــستخلص االعــــشاب البحریــــة الطبیعیــــة  / مــــل4.0,2.0اســــتخدام التركیــــزین 

ًد الحبــوب للنبــات الواحــد مقارنــة مـــع لــم یــؤدي الــى حــصول زیــادة معنویــة فــي عــد Soluamineو
ً تفوقـا معنویــا فــي صــفة 1 وفیمــا یخـص تــأثیر االصــناف فقــد حقـق الــصنف جزیــرة ،نباتـات الــسیطرة ً

 علــى 144.23 , 63.50عــدد الحبــوب للنبــات الواحــد مقارنــة بالــصنف المحلــي إذ كانــت النتــائج 
 و Algamix المستخلــصین  أمــا تــأثیر المستخلــصات فقــد حــصل اخــتالف معنــوي مــا بــین،التــوالي

Soluamine  تفــوق واضــح فــي زیــادة عــدد حبــوب النباتــات الواحــد حیــث ســجل األخیــرفقــد اظهــر 
 ویظهر الجدول نفسه تـأثیر التـداخل بـین المستخلـصات والتراكیـز ان اعلـى .114.05قیمة مقدارها 

نــــــة  مقار123.93لتــــــر اذ بلغـــــت / مـــــل2وعنـــــد التركیــــــز  Soluamineقیمـــــة كانـــــت للمــــــستخلص 
 الذي سـجل اقـل قیمـة معنویـة فـي عـدد الحبـوب للنبـات الواحـد وعنـد نفـس Algamixبالمستخلص 

 امـا بخـصوص تـاثیر التـداخل بـین المستخلـصات واألصـناف .83.84التركیز المذكور حیث بلغت 
 أعلـــى قیمـــة Soluamine والمعاملـــة بالمـــستخلص البحـــري 1فقـــد ســـجلت نباتـــات الـــصنف جزیـــرة 

 مقارنــة بنباتــات الــصنف المحلــي 159.6د الحبــوب للنبــات الواحــد اذ بلغــت معنویــة فــي صــفة عــد
 والتـــي ســـجلت اقـــل قیمـــة معنویـــة فـــي صـــفة عـــدد الحبـــوب فـــي Algamixوالمعاملـــة بالمـــستخلص 

 وبالنــسبة لتـأثیر التـداخل بــین التراكیـز واالصـناف فقــد سـجل الـصنف جزیــرة .58.51النبـات الواحـد 
ً تفوقا معنویا على الصنف ا1      .لمحلي وعند جمیع التراكیز المستخدمةً

وتبـــین نتـــائج التــــداخل الثالثـــي ان اعلــــى قیمـــة معنویـــة فــــي عـــدد الحبــــوب للنبـــات الواحــــد 
 وعنــد 1لنباتــات الــصنف جزیــرة  Soluamine البحریــة األعــشابحــصلت عنــد الــرش بمــستخلص 

 فــي )14(إلیــهتوصــل  وهــذه النتیجــة تتفــق مــع مــا 183.20لتــر اذ بلــغ عــدد الحبــوب / مــل2التركیــز 
 عنـد )15( المستخلصات الى زیادة عدد الحبوب فـي النبـات الواحـد وأدتحالة نباتات الحنطة حیث 

  . البحریة على نبات الرزاألعشاباستخدامه مستخلصات 
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 في عدد  Soluamine  وAlgamix البحریة األعشاب تأثیر تراكیز مختلفة من مستخلصي :)8(جدول 
  .النبات الواحد لصنفین من الشعیرالحبوب في 

  

لتر/التراكیز مل  المستخلصات   االصناف 
  1محلي    جزیرة

المستخلصات 
  التراكیز× 

تأثیر 
  المستخلصات

تأثیر 
  التراكیز

0.00 70.03 d 136.56 c 103.29 bc    
2 49.18 d 118.51 c 83.84  d   

  
Algamix 

4 56.32 d 131.65 c 93.98 cd   
0.00 70.03 d 136.56 c 103.29  bc   

2 64.66 d 183.20 a 123.93  a   
  

Soluamine 
  4 70.83 d 159.04 b 114.93  ab   

Algamix 58.51 d 128.9 b  92.20 b   المستخلصات
  Soluamine 68.50 c 159.6 a  114.05 a  األصناف× 

0.00 70.03 c 136.56 b   103.29 
a 

2 56.92 d 150.85 a   103.88 
a 

× التراكیز 
  االصناف

  
4 63.57 cd 145.34 a   104.45 

a  
    b 144.23 a 63.50   االصناف

  0.05ًاألرقام التي تحمل نفس الحروف ال تختلف معنویا عند مستوى احتمال 
  

ــــة نتیجــــة اســــتخدام تراكیــــز مختلفــــة مــــن (9)ویتــــضح مــــن بیانــــات الجــــدول   وجــــود فروقــــات معنوی
فــــي صــــفة وزن ألــــف حبــــة  Soluamine و Algamix البحریــــة الطبیعیــــة مستخلــــصي االعــــشاب

لتـر إلـى اعلـى زیـادة معنویـة فـي وزن الـف حبـة وهـذا ینـسجم مـع / مل2حیث أدت المعاملة بتركیز 
وتشیر النتائج في الجدول نفسه الى عـدم حـصول فـرق معنـوي بـین الـصنفین صـفة . )16و14(ما ذكره

خلــصات فقــد تبــین حـــصول تفــوق معنــوي للمــستخلص مـــن وزن الــف حبــة ومــن حیــث تـــأثیر المست
Algamix ــــــة اذ ســــــجل ً غــــــم مقارنــــــة بالمــــــستخلص الطبیعــــــي 38.25 فــــــي صــــــفة وزن الــــــف حب

Soluamine  ان معاملـــة 14 غـــم وهـــذه النتیجـــة تتماشـــى مـــع مـــا توصـــل الیـــه36.03الـــذي أعطـــى 
  وSoluamine( بـــــنفس المستخلـــــصین 3 صـــــنفین مـــــن اصـــــناف الحنطـــــة وهمـــــا ام ربیـــــع وشـــــام

Algamix( ادى الى تفـوق المـستخلص Algamix فـي صـفة وزن الـف حبـة مقارنـة بالمـستخلص 
امــــا تــــأثیر التـــداخل بــــین المستخلــــصات والتراكیـــز فقــــد ســــجل الــــستخلص   Soluamineالطبیعـــي 

Soluamineوبالنـسبة لتـأثیر .لتـر اقـل قیمـة معنویـة فـي صـفة وزن الـف حبـة/مـل4  وعنـد التركیـز 
تخلـصات واألصـناف فقـد سـجلت نباتـات الـصنف المحلـي والمعاملـة بالمـستخلص التداخل بین المس

Algamix مقارنــة مــع الــصنف 40.13 اعلــى قیمــة معنویــة فــي صــفة وزن الــف حبــة حیــث كانــت ً
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اآلخــر امـــا تـــأثیر التـــداخل بـــین التراكیـــز واالصــناف فقـــد ســـجلت النباتـــات التابعـــة للـــصنف المحلـــي 
 أمــا .ًة معنویـة فـي صـفة وزن ألـف حبـة مقارنـة بالـصنف اآلخـرلتـر اعلـى قیمـ/ مـل2وعنـد التركیـز 

تـأثیر التـداخل الثالثــي بـین عوامــل الدراسـة الثالثــة فـي هـذه الــصفة فقـد ســجل مـستخلص االعــشاب 
لتــر فــي النباتــات التابعــة / مــل4 أعلــى قیمــة فــي وزن الــف حبــة وعنــد التركیــز Algamixالبحریــة 

  .41.46للصنف المحلي اذ بلغت 
  

في عدد  Soluamine   و  Algamix تأثیر تراكیز مختلفة من مستخلصي األعشاب البحریة :)9(جدول 
  .وزن ألف حبة لصنفین من الشعیر

  االصناف لتر/التراكیز مل  المستخلصات
  1محلي    جزیرة

المستخلصات 
  التراكیز× 

تأثیر 
  المستخلصات

تأثیر 
  التراكیز

0.00 37.80 bc 35.41 c 36.60 b    
2 41.14 a 35.61 c 38.37  ab   

  
Algamix 

4 41.46 a 38.14 bc 39.8 a   
0.00 37.80 bc 35.41 bc 36.60 b    

2 39.85 ab 37.91 bc 38.88  a   
  

Soluamine 
  4 29.05 d 36.22 c 32.63  c   

Algamix 40.13 a 36.38 bc  38.25 a   المستخلصات
  Soluamine 35.56 c 36.51bc  36.03 b  األصناف× 

0.00 37.80 b 35.41 c   36.60 b 
2 40.44 a 36.76 bc   38.62 a 

× التراكیز 
  االصناف

  4 35.25 c 37.18 b   36.21 b  
    a 36.45 a 37.84   االصناف

  0.05ًاألرقام التي تحمل نفس الحروف ال تختلف معنویا عند مستوى احتمال 
  

 4و2یتبـین ان اسـتخدام التركیـزین ) 10(ب في الجـدول من مقارنتنا معدالت حاصل الحبو
 لـــم یـــؤدي الـــى حـــصول Soluamine و Algamixلتـــر مـــن مستخلـــصي األعـــشاب البحریـــة /مـــل

 امــا فـي مـا یخــص تـأثر المستخلــصات .زیـادة معنویـة فــي حاصـل الحبـوب مقارنــة بمعاملـة الـسیطرة
  Soluamineلمـــــستخلص تفـــــوق ا) 10(فقـــــد تبـــــین مـــــن خـــــالل النتـــــائج المعروضـــــة فـــــي الجـــــدول 

وهــذه  % 15.12 فــي صــفة حاصــل الحبــوب وبنــسبة Algamixوبــشكل معنــوي علــى المــستخلص 
عنــــد اســــتخدامه نفــــس المستخلـــصین المــــذكورین علــــى صــــنفین مــــن الحنطــــة ) 14(النتـــائج تتفــــق مــــع

 علـــى 1 بیانـــات الجـــدول نفـــسه تفـــوق الـــصنف جزیـــرة أظهـــرت فقـــد األصـــناف أمـــا تـــأثیر ،الخـــشنة
 وبالنــسبة لتــأثیر التــداخل بــین التراكیــز والمستخلــصات فقــد ظهــرت اقــل قیمــة عنــد .حلــيالــصنف الم
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ً قیاسـا مــع بــاقي التراكیــز وفیمـا یخــص تــأثیرات التــداخل Algamixلتــر للمــستخلص / مــل2التركیـز 
 علــى الــصنف المحلــي وعنــد جمیــع التراكیــز 1بــین االصــناف والتراكیــز فقــد تفــوق الــصنف جزیــرة 

  .المستخدمة
فــــي مــــا یخــــص تــــأثیر التــــداخل بــــین المستخلــــصات واالصــــناف فقــــد اظهــــرت نباتــــات امــــا 

ً  تفوقــا معنویــا واضــحا فــي صــفة حاصـــل Soluamine والمعاملــة بالمــستخلص 1الــصنف جزیــرة  ً ً
  .2م/ غم297.5الحبوب حیث سجلت اعلى قیمة وكانت 

  بالمــستخلص والمعاملــة1ویــشیر تــأثیر التــداخل الثالثــي الــى تفــوق نباتــات الــصنف جزیــرة 
Soluamine ــــد التركیــــز ــــة بالمعــــامالت / مــــل4لتــــر و التركیــــز/مــــل2 وعن ــــا مقارن ًلتــــر تفوقــــا معنوی ً

ــــصات . االخــــرى  و Algamix البحریــــة األعــــشابویــــستنتج مــــن نتــــائج هــــذه الدراســــة أن المستخل
Soluamine  وبتراكیـز مختلفــة أدت إلــى زیـادة معنویــة فــي ارتفــاع النبـات والمجمــوع الخــضري كمــا

  .ت إلى زیادة في طول السنبلة وعدد الحبوب في النبات الواحد ووزن ألف حبةأد
  

في     Soluamineو  Algamix   تأثیر تراكیز مختلفة من مستخلصي األعشاب البحریة:)10(جدول 
  .2م/حاصل الحبوب غم

  األصناف  لتر/التراكیز مل  المستخلصات
  1محلي    جزیرة

المستخلصات 
  التراكیز× 

تأثیر 
  ستخلصاتالم

تأثیر 
  التراكیز

0.00 141.1 c 280.5 b 210.8 a   
2 105.2 d 230.2 c 167.7 b   

  
Algamix  

4 110.4 d 275.0 b 192.7 ab   
0.00 142.0 c 282.0 ab 212.0 a   

2 135.2 cd 310.5 a 222.8 a   
  

Soluamine  
  4 145.8 c 300.2 a 223.0 a   

Algamix 118.9 c 261.9 b  190.4 b   المستخلصات
  Soluamine 141.0 c 297.5 a  219.2 a  األصناف× 

0.00 141.5 b 281.2 a   211.3 a 
2 120.2 b 270.3 a   195.2 a 

× التراكیز 
  االصناف

  4 128.1 b 287.6 a   207.8 a  
    b 279.7 a 129.9   االصناف

  0.05 عند مستوى احتمال ًاألرقام التي تحمل نفس الحروف ال تختلف معنویا
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