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Abstract 

The effect of spraying Shoot groups of two wheat cultivars (Um 

Rabee and Sham 6) by different Seaweed extract (Kelp 40) 

concentrations of (0.0, 2.0, 4.0) ml/L at three different growing times on 

the growth and vegetation value of these plants growing under plastic 

house condition was  investigated. 
Results showed that there was a significant increase in leaf surface 

area, chlorophyll a and b concentration in leaf tissues and carbohydrate, 

Ca, Mg, K in the grain treated with (4.0)ml/L seaweed extract, while the 

Length plant and protein concentration was not significantly different. 
The treatment with (2.0)ml/L extract showed a significant increase 

in chlorophyll b concentration in leaf tissues and carbohydrate, Ca, K in 

the grain and a non-significant increase in the length of the plant, leaf 

surface area, chlorophyll a, protein, K concentration in grains of the 

wheat plant in comparison with control. It has been result showed that the 

spraying of the Shoot groups with the extract of the concentration of (4.0) 

ml/L leads to a significant increase in the length of plant, leaf surface 

area, chlorophyll a and b concentration in leaf tissues and K concentration 

of the grain in the cultivars (Sham 6). On the other hand using the same 

concentration of the extract concerning the cultivars (Um Rabee) there 

has been a significant increase in the concentration of carbohydrate, Ca 

and Mg.      

The cultivated Sham 6 dominated the cultivated Um Rabee in most 

parameters. 
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 الخالصة
 6ال شتتتتنة بم ربيتتتت  وشتتتتام الحنطتتتتة  رش المجمتتتتوخ ال لتتتتر  لصتتتتن   تمتتتتا دراستتتتة تتتتت  ير
وبتت  أ بوقتتاا ( متتل/لتر 4.0, 2.0, 0.0وبتتالتراكي)   Kelp 40  بمستتت لا العشتتب البحتتر 

م تل تتة متتا مراحتتل النمتتو علتتل النمتتو والةيمتتة النباتيتتة لاتتب  النباتتتاا الناميتتة تحتتا  تترو  البيتتا 
 .الب ستيك 

لتر متا مستت لا العشتب /( متل4.0كيت) ا النتاتج با رش المجتامي  ال لترية بتر ب ار 
 ت  اننستجة  b و a  البحر  بدى إلتل حصتول )يتادة معنويتة بالمستاحة الورقيتة وتركيت) الكلورو يتل

كمتتا بدى إلتتل الحبتتوب.   الورقيتتة  وبتركيتت) الكاربوايتتدراا والكالستتيوم والمننيستتيوم والبوتاستتيوم  تت 
 تت  حتيا بدى المعاملتتة بالمستت لا عنتتد اخ النبتاا وتركيتت) البتروتيا.  ت  ارت تت نويتتة غيتر مع)يتادة 
 تت  اننستتجة الورقيتتة وتركيتتت)  b متتل/لتر إلتتل )يتتادة معنويتتة بتركيتت) الكلورو يتتل (2.0  التركيتت)

)يتتتادة غيتتتر معنويتتتة  تتت  ارت تتتاخ النبتتتاا والمستتتاحة ال كانتتتا الكاربوايتتتدراا والكالستتتيوم والبوتاستتتيوم و 
والبروتيا وتركي) البوتاسيوم    حبوب نباا الحنطة مةارنة بمعاملتة  aكي) الكلورو يل الورقية وتر 

 .مةارنةال
( متل/لتر 4.0رش المجامي  ال لرية بالمست لا عنتد التركيت)   كما ب ارا النتاتج با

 تتت   bو aبدى إلتتل حصتتتول )يتتتادة معنويتتتة بارت تتتاخ النبتتتاا والمستتتاحة الورقيتتتة وتركيتتت) الكلورو يتتتل 
 تت  حتتيا كانتتا ال)يتتادة المعنويتتة  6 ة الورقيتتة وتركيتت) البوتاستتيوم   تت  حبتتوب الصتتن  شتتاماننستتج

 .بتركي) الكاربوايدراا والكالسيوم والمننيسيوم    الصن  بم ربي 
علل الصن  بم ربي     اغلب الص اا المبكورة  6وبولحا النتاتج ت وق الصن  شام  

     .بع  

 
 المقدمة 

 عتا طحالتتب توجتد ملتصتةة  تت  الةتاخ عنتتد الستواحل اللتتحلة بوانعشتاب البحريتة عبتتارة 
م عمةا وكبلك توجتد  ت  مصتباا انناتار والميتا  الراكتدة وعلتل  180   بعماق البحر نك ر ما 

 الطبةاا الص رية والمرجاا الميا. وانعشاب البحرية ت تل  كليا عتا النباتتاا الراقيتة كوناتا ا
بعلتتتتتاي جنستتتتتية مت صصتتتتتة.  جتتتتتبور بو بجاتتتتت)ة وعاتيتتتتتة وا وب اتمتلتتتتتك بوراقتتتتتا حةيةيتتتتتا وا ستتتتتيةا

والمست لصتتتاا التتتت  تستتتت را متتتا اتتتب  انعشتتتاب عبتتتارة عتتتا مست لصتتتاا متتتا دوا تنييتتتر  تتت  
ال صاتا الطبيعية للمواد المحتواة    اب  انعشاب تجرى بطترق  اصتة للحصتول علتل بعلتل 

 .(1  تركي) للمواد الطبيعية    بنسجة انعشاب البحرية
تعمال انعشتتتاب البحريتتتة ك ستتتمدة  تتت  الحةتتتول كتتتاا منتشتتترا منتتتب الةتتتدم حيتتتأ كانتتتا إا استتت 

بعد إجراي بعض العملياا علياا م ل الحترق,  ت  الوقتا الحالتر تستت دم  تستعمل إما مباشرة بو
الم صباا الكيمياتية بكمياا كبيرة لت    النةا    منتبياا التربتة ولةتد لتوح  بتاا ااستتعمال 
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انبحتاأ الحدي تة إلتل ت لتيل  ا مدة يؤ ر ستلبا علتل التربتة والنبتاا لتبا  ةتد بشتار الم رط لاب  انس
استعمال مست لصاا انعشاب البحرية ليس  ةط احتواتاتا علتل العناصتر المنبيتة بتل احتواتاتا 

ومتا  (.2العلتوية  بيلا علل مركباا مشابه لمن ماا النمو وعلتل مستتوياا عاليتة متا المتواد 
لمتتواد تستام  ت  مع تتم الو تات  ال ستلجية المامتتة ن  محصتول  ات  تحستتا المعترو  بتاا اتب  ا

بمتتا بالنستتبة  .النمتتو وتحستتا متتا ك تتاية الجتتبور  تت  امتصتتاا العناصتتر المنبيتتة والمتتاي متتا التربتتة
ةتتتد  جية لالبحتتتوأ ال ستتت  جتتتالباا ب تتتر بتتتال   تتت  ملتتتت  ير من متتتاا النمتتتو النباتيتتتة الصتتتناعية   ناتتتا 

إمتتتا عتتتا طريتتتق التتترش علتتتل  ،ق م تل تتتةاتتتت نباتتتتاا م تل تتتة وبطر استتتت دما تلتتتك المركبتتتاا علتتتل 
بو عتتتا طريتتتق نةتتت  البتتتبور بو إلتتتا ة تلتتتك  ،المجمتتتوخ ال لتتتر  واتتت  الطريةتتتة التةليديتتتة الشتتتاتعة

ستتؤد  التت  و المن ماا إلل التربة مباشرة وبلك لنرض )يادة بو تةليل بو تحوير النمتو ال لتر  
 تتترك ب تار من متاا النمتو الصتناعية با علميتا    بتا و  .(3   ت  النمتو ال)اتر  وال متر  التت  يرإلل 

 مست لصتاا انعشتاب البحريتةمما تطلتب اااتمتام والت كيتر ب   النباا علل المدى البعيد سلبية 
 ا  ويتتة علتتل العديتتد متتا بنتتواخ من متتاا النمتتو النباتيتتة التتت  تلعتتب دور امنتجتتاا طبيعيتتة ح د تعتت  التتت 
حيتتتأ ن حتتت  اا اتتتب  المست لصتتتاا تحتتتتو  علتتتل ارمونتتتاا  .(4  تتت  نمتتتو النبتتتاا  ا  كبيتتتر   عتتتاا  

 Alginic acidوعلتل  Cytokinins  ,  IBA ,  IAA , GA7 , GA مشتجعة للنمتو 
والعناصتتر النباتيتتة الكبتترى والصتتنرى وكتتبلك علتتل الملتتاداا الحيويتتة ممتتا يستتاعد علتتل تحستتيا 

  .(6و 5ص اا النمو والص اا اإلنتاجية لك ير ما المحاصيل الم تل ة  
متا المحاصتيل النباتيتة انساستية لننستاا وقتد ورد بكراتا  تعتد بما بالنسبة لنبتاا الحنطتة 

ويعتد محصتول الحنطتة  ت  واو ما النباتتاا النجيليتة التابعتة للعاتلتة النجيليتة     الكتب السماوية
مةدمتتة المحاصتتيل الستتتراتيجية  تت  العتتالم متتا حيتتأ المستتاحة الم صصتتة ل)راعتاتتا كوناتتا تشتتكل 

متا وجتود عجت)  ت  كا تة  وتعتان  التدول العربيتة  .(7العتالم   بنحتايدرا  غباتيا  ماما     جمي  مص
الحبتتوب بصتت ة عامتتة نتيجتتة لةلتتة اإلنتتتاا العربتت  متتا الحبتتوب حيتتأ ا تك تت  لتنطيتتة ااحتياجتتاا 
بل والوستتتاتل الك يلتتتتة لر تتتت  اإلنتاجيتتتتة  ااستتتتا كية العربيتتتتة لتتتتبلك يتطلتتتتب انمتتتر البحتتتتأ عتتتتا الستتتتا

اارتةتتتاي باتتتا لتصتتتل إلتتتل المستتتتوى المنشتتتود واا بلتتتك يمكتتتا تحةيةتتته متتتا  تتت ل التطبيتتتق الستتتليم و 
والعلمتت  لتتن م إدارة إنتتتاا اتتبا المحصتتول الستتتراتيج  الماتتم لتتبا جتتاي اتتبا  البحتتأ لدراستتة تتت  ير 

 .است دام مست لصاا انعشاب البحرية الطبيعية علل النمو والةيمة النباتية لنباا الحنطة
  

 وطرائق العمل مواد
 :تهيئة الحبوب

الم)روعتتة  تت  العتتراق   6بم الربيتت  وشتتام   ال شتنةالحنطتتة حبتتوب صتتن   تتم الحصتتول علتتل  
            تتتت  محا  تتتتة نينتتتتوى والمنتجتتتتة عتتتتام الشتتتتمالية متتتتا  تتتترخ الايتتتتتة العامتتتتة ل حتتتتا وتصتتتتديق البتتتتبور

  متتتا بصتتتنا  واتتت  ستتتابةة اا ، تتتتم ا تيتتتار اتتتبيا الصتتتن يا بااعتمتتتاد علتتتل دراستتت 2006-2007
 .الحنطة الربيعية ال شنة الم)روعة ديما  

 :تحليل التربة
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ج  تتتا اواتيتتتا   متتا منطةتتتة الرشتتيدية  تتت  محا  تتتة نينتتوى، ستتتم 30التربتتتة علتتل عمتتتق  با تتبا 
قستتم لتربتتة  تت  م تبتتراا لتحليتتل  إجتترايملتتم وتتتم  2 هون  تتا ونعمتتا  تتم غربلتتا بمن تتل قطتتر  ةوبتت 

إب ستم علتوم التربة/كليتة ال)راعتة والنابتاا/ جامعتة الموصتل وم تبتراا ق علوم الحياة/كلية التربيتة،
ودرجتتتة التوصتتتيل الكاربتتتات  والمتتتادة العلتتتوية للتربتتتة   (8  التربتتتة حستتتب طريةتتتة نستتتجهتتتتم قيتتتاس 

 EC)) وانس الايدروجين   (9).بورداا الت  بحسب الطراتق PH عتا تةتدير البوتاستيوم  (  ل
والكالستتيوم والمننيستتيوم والكلوريتتد بحستتب  Flame photometer  جاتتا) والصتتوديوم باستتت دام

 .(1  وكما مولح    الجدول (.10  بوردااالطراتق الت  
 

 :تقدير السعة الحقلية للتربة
الةاعتتتدة  ةصتتتنيرة م ةبتتت  علبتتتةب  تتتب  تجربتتتةتتتتم تةتتتدير الستتتعة الحةليتتتة للتربتتتة المستتتت دمة  تتت  ال

بعتتتد بلتتتك ولتتت   ياتتتا  ،اا وو)نتتتا ومعرو تتتة التتتو)ا وولتتتعا ورقتتتة ترشتتتيح مبللتتتة بالمتتتاي  تتت  قاعتتتدت
الت)ما  يحتتو  علتل المتاي وتركتا ل تترة متا إنتاي ت   العلبتة(غم ما التربة  تم غمترا قاعتدة 100 

 تتم  المجتتتبب قطتترة متتا المتتاي  ب تتروتركتتا حتتتل تتت)ول  اإلنتتايمتتا  وب رجتتا لتتشتتب  التربتتة بالمتتاي 
  وكانا طريةة الحساب كما يل : ب رىو)نا مرة 
 و)ا التربة الجا  -التربة الرطب   = و)ا التربةو)ا ماي 

 

 التربةو)ا ماي                                                        
 100× تتتتتتتتتت  =     ( غم ما التربة100النسبة المتوية للماي     

 ةو)ا التربة الجا                                       
 

 والفيزيائية للتربة المستخدمة في الدراسة الصفات الكيميائية  : (1)جدول 

 التةدير الص ة ا
 32.0 الرمل  %( 1
 38.8 النريا  %( 2

 29.2 الطيا  %( 3

 م)يجية طينية النسجة  4
 1.30 المادة العلوية  %( 5

 0.75 ( ديس  سيمن) / مE.Cدرجة التوصيل الكاربات    6

 PH) 7.42درجة ت اعل التربة   7

 الباتبة مليمكا لي/ لتر اايوناا 8
 Cl -الكلوريد  

 Na+الصوديوم  

 K +البوتاسيوم   

 Mg+2المغنيسيوم 

 Ca+2الكالسيوم  

0.8 

0.63 

1.4 

0.66 

1.7 

 الزراعة والري:
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وتم مراعاا با تكوا  ،بصيا ببرة/15)   بواق  /222010/12   الحنطة )رعا ببور 
( ستم 20( ستم وارت تاخ  23ا كانتا باا قطتر  المسا اا بيا الببور متساوية , علمتا إا انصت 

تتتتم ر   الب ستتتتيك ،عشتتتوات  تحتتتا  تتترو  البيتتتا  بشتتتكل انصتتتا وولتتتعا  ،( كنتتتم5وستتتعة  
ولتتبطا  كميتتة  المتتاي الملتتا ة  ،(75%)الستتعة الحةليتتة للتربتتةبالمتتاي ااعتيتتاد  عنتتد  انصتتا 

بتادراا  ت  كتل  (5) إلتلمتا ال)راعتة   ت  عتدد البتادراا  بيام( 10وبعد   ،يوميا بواسطة المي)اا
يتتتوم متتتا تتتتاري    70بعتتتد متتترور   bو a, تتتتم قيتتتاس المستتتاحة الورقيتتتة وتركيتتت) الكلورو يتتتل بصتتتيا 

ال)راعة بما الص اا ان ترى  ةتد تتم قياستاا بعتد عمليتة الحصتاد  حيتأ تتم حصتد النباتتاا بتتاري  
202011 /5/. 
 

  :المعامالت المستخدمة
 بيتتتا  تتت  تجربتتتة ال  6شتتتامو ال شتتتنة بم الربيتتت   تتتتم رش المجتتتامي  ال لتتترية لصتتتن   الحنطتتتة

 Kelp( متل/لتر متا مستت لا العشتب البحتر 4.0و  2.0 ت أ متراا بتالتركي)يا   ب ستتيك ال

نتوخ متا الطحالتب   Macrocystis pyrifera واو عبارة عا مست لا جاا) للطحلتب    40
الحصتتول علياتتا متتا ااستتترالية وقتتد تتتم   Agichem Australia  الحمتتراي منتتتج متتا قبتتل شتتركة
موعتد الرشتة انولتل كتاا بعتد  ،لتتر 3بوستاطة مرشتة يدويتة ستعة  (كلية ال)راعتة/ جامعتة الموصتل

تكتتويا الرشتتة ال انيتتة تمتتا  تت  مرحلتتة و . بوراق  2-3إنبتتاا البتتبور ووصتتول النباتتتاا إلتتل مرحلتتة 
ل نمتتتو احتتت حستتتب مر  ،والرشتتتة ال ال تتتة  تتت  مرحلتتتة طتتترد الستتتنابل متتتا النمتتتو علتتتل التتتتوال  ،ااشتتتطاي

وللتتتماا عتتتدم وصتتتول المتتتادة المرشوشتتتة إلتتتل المعاملتتتة  (11محاصتتتيل الحبتتتوب كمتتتا بولتتتحاا  
عتتا غستتل المرشتتة  ،المجتتاورة  ةتتد ولتتعا  واصتتل  لينيتتة بتتيا معاملتتة وب تترى بشتتكل مؤقتتا  لتت   

ورشا النباتاا ما جمي  ااتجاااا للماا شتمول جميت  انجت)اي ال لترية مناتا  .بعد كل رشه
 بعملية الرش 

 
 :الصفات المدروسة

 :قياس ارتفاع النبات و المساحة الورقية
المعادلتة اتتيتة وبلك باتباخ  (2سم ورقة العلم الورقية ل مساحةتم قياس ارت اخ النباا  سم( وال

 .(12وحسب طريةة     حساب مساحة ورقة العلم 
   x 0.905بقصل عرض للورقة  xطول الورقة  مساحة ورقة العلم =

 
  األوراق:الكلوروفيل في  وىمحت تقدير

تم ا ب انوراق النباتية لكتل نبتاا  إب  ((14و 13)  بحسب طريةة انوراققدر الكلورو يل    
مباشرة تم  م  ، الورقة ال انية( ما كل معاملة وولعا    بكياس  اصة لحيا نةلاا إلل الم تبر

( متل متا 20 ) ت  مت   وا الرطبتة باستت دام اتا انوراقستحةا ملنم ما كل ورقة  م  200 ا ب 
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وستاطة جاتا) الطترد المركت)  متا %( و صل الراشح عتا الراستب المتبةت  ب80  بتركي) انسيتوا
-645)الموجيتتة   انطتتوالللراشتتح علتتل  يةمتصاصتت ااوتمتتا قتتراية  Hettich EBA 35)  نتتوخ

( Spectrophotometer/camالمطيتتتتا  اللتتتتوت  متتتتا نتتتتوخ   نتتتتانوميتر بوستتتتاطة جاتتتتا) 663
 .(A,B ما نوخ  لحساب كمية الكلورو يل اتتيةما الع قاا واست د 

Chl.a = (12.7 (D 663) - 2.69(D 645)) ×V/(1000×W). 
Chl.b = (22.9(D645) - 4.68(D 663)) ×V/(1000×W). 

 

D نتتانوميتر  645و 663الموجيتتة  انطتتوال= قتراية الك ا تتة اللتتوتية للكلورو يتتل المستت لا علتتل
  .علل التوال 

V(80 %) الم    بتركي) لألسيتواحجم الناات  = ال. 
W.الو)ا الرطب بالنرام للنسيج النبات  الب  تم است  صه = 
 

   :تقدير الكاربوهيدرات
تبعتا  ،حبتوب نباتتاا الحنطتة الم)روعتة  ت  البيتا الب ستتيك ربوايدراا    اقدرا كمية الك 
 ،( متل متا المتاي المةطتر10  ) ت  مت النباتيتة الجا تة  ت  اتاوا  سحةا العينتة  إب  15)  لطريةة

المركت)  متا نتوخ جاتا) الطترد   باستت دامو صلا الكاربوايتدراا المبابتة  ت  الراشتح عتا الراستب 
 Hettich EBA35حتتتامض الكبريتيتتتك -اربوايتتتدراا باستتتتعمال طريةتتتة ال ينتتتول( وتتتتم تةتتتدير الك

جاتتتا) المطيتتتا   تعمالباستتت ( نتتتانوميتر 488 بلمتتتوج بواستتتطة قيتتتاس الك ا تتتة المرتيتتتة عنتتتد الطتتتول 
 اللوت .
 

 :تقدير البروتين
بواسطة قيتاس الك ا تة  (16) ب تباخ طريةة  ولا حبوب نباتاا الحنطة    ةدير البروتياتم ت 

  .جاا) المطيا  اللوت باستعمال( نانوميتر 650  لموج االمرتية عند الطول 
 
 :الغذائية لعناصرتقدير ا
الحبتوب العيناا النباتية المج  تة متا  إب ا ب  ،ب الحنطةتم تةدير العناصر النباتية    حبو  

( وتتم تةتدير 15  غتم متا كتل عينتة والتما بطريةتة الالتم الرطتب(0.5)ا تب  تم  ،وطحنا
 Flam) (Photometer مطيتا  اللاتب باستت دام جاتا)  Na+ والصوديوم  K+ البوتاسيوم

 .(7   ا ورد  كم ،التسحيح م  ال رسنيا ب  Mg²+والمننيسيوم Ca+ ²الكالسيومو 
التصتميم العشتوات  الكامتل  التجربة العاملية و ق باست دام إحصاتياصمما التجارب وحللا      

 C.R.D )Completely Randomized Design  حيتأ    ( 19    و   ( 18     التجارب العامليتة
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ال تتان     ( متتل / لتتتر ويم تتل العامتتل 4.0,   2.0,   0.0يم تتل العامتتل انول تراكيتت) مستتت لا العشتتب البحتتر    
معتتداا المعتتام ا  المعنويتتة  تت   وتمتتا المةارنتتة بتتيا اا ت  تتاا (  6صتتن   الحنطتتة  بم ربيتت  وشتتام  

 (.Duncan's New Multiple RangeTestست دام ا تبار دنكا متعدد المدى  اب
 
 :النتائج
متتل/لتر  (4.0)إا رش المجتتامي  ال لتترية لنبتتاا الحنطتتة بتركيتت)  (2)يبتتيا نتتتاتج الجتتدول  
بدى إلتتتل حصتتتول )يتتتادة غيتتتر معنويتتتة بارت تتتاخ النبتتتاا  Kelp40ستتتت لا العشتتتب البحتتتر  متتتا م

و)يتتادة معنويتتة بالمستتاحة الورقيتتة  تت  حتتيا كانتتا ال)يتتادة بالمستتاحة الورقيتتة غيتتر معنويتتة عنتتد رش 
 .مل/لتر مةارنة بمعاملة المةارنة (2.0)النباتاا بالتركي) 

 
على صفتي ارتفاع النبات  Kelp40تأثير استخدام تراكيز مختلفة من مستخلص العشب البحري  :(2)جدول 

 ( في صنفين من نباتات الحنطة.2)سم( والمساحة الورقية )سم

 6شام  أم الربيع 

   Kelp40 المقارنة

2ml\L 

Kelp40   

4ml\L المقارنة Kelp40   

2ml\L 

Kelp40   

4ml\L 
 ارتفاع النبات /سم

65.600 bc 63.053 c 65.070 bc 69.600 abc 72.130 ab 76.493 a 

 تأثير األصناف
64.574 b 72.741 a 

 تأثير المعامالت
 

67.600 a 67.592 a a 70.782 

 2مساحة الورقة /سم

b22.967 b23.186 b23.286 b22.600 ab26.179 a31.398 

 تأثير األصناف
23.146 b 26.725    a 

 التتأثير المعام
 

22.783 b 24.682  ab 27.342 a 

بحسدددب  (%5)المعددددالت ذات األحدددرف المتشدددابهة ال تختلدددف معنويدددا عندددد مسدددتوى االحتمدددال 
 .اختبار دنكن متعدد الحدود
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عنتتتد معاملتتتة نباتتتتاا  bو aحصتتتول )يتتتادة معنويتتتة بتركيتتت) الكلورو يتتتل  (3)وبولتتتح الجتتتدول 
متتل/لتر باستتت ناي ال)يتتادة  (4.0و 2.0 )يا وبتتالتركيKelp40  الحنطتتة بمستتت لا العشتتب البحتتر
متتل/لتر مةارنتتة  (2) تت  اننستتجة الورقيتتة المعاملتتة بتتالتركي)  aغيتتر المعنويتتة بتركيتت) الكلورو يتتل 

 .بمعاملة المةارنة
 

 aعلى تركيز الكلوروفيل  Kelp40 تأثير استخدام تراكيز مختلفة من مستخلص العشب البحري  :(3)جدول 
 .في األنسجة الورقية لصنفين من نباتات الحنطة المادة الرطبة( )ملغم/غم من وزن bو

 

 6شام  أم الربيع

   Kelp40 المقارنة
2ml\L 

Kelp40   
4ml\L المقارنة Kelp40   

2ml\L 
Kelp40   
4ml\L 

 aكلوروفيل 

1.350 b 1.664 ab 2.044 a 1.500 ab 1.784 ab 2.114 a 

 تأثير األصناف

1.686 a 1.799 a 

  ير المعامالتتأث

1.425 b 1.724 ab 2.079 a  

 bكلوروفيل 

0.550 cd 0.573 cd 0.671 bc 0.490 d 0.798 ab 0.849 a 

 تأثير األصناف
0.598 b 0.713 a 

  تأثير المعامالت
0.520 b 0.686 a 0.760 a  

 
سدددب بح (%5)المعددددالت ذات األحدددرف المتشدددابهة ال تختلدددف معنويدددا عندددد مسدددتوى االحتمدددال 

 .اختبار دنكن متعدد الحدود
حصتتتول )يتتتادة معنويتتتة بتركيتتت) الكاربوايتتتدراا و)يتتتادة غيتتتر معنويتتتة  (4)كمتتتا ا اتتتر الجتتتدول 

بتركي) البروتيا    حبوب نباا الحنطة عند رش المجامي  ال لرية بمست لا العشب البحتر  
Kelp40  مل/لتر مةارنة بمعاملة المةارنة (4.0و 2.0 وبالتركي)يا. 

على تركيز الكاربوهيدرات  Kelp40تأثير استخدام تراكيز مختلفة من مستخلص العشب البحري  :(4)جدول 
 في حبوب صنفين من نباتات الحنطة. (والبروتينات )ملغم/غم
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 6شام  أم الربيع

   Kelp40 المقارنة

2ml\L 

Kelp40   

4ml\L المقارنة Kelp40   

2ml\L 

Kelp40   

4ml\L 
 الكربوهيدرات

45.770 c 46.257 c 59.843 a 63.700 a 54.433 b 59.308 ab 

 تأثير األصناف

50.623 b 59.147 a 

 تأثير المعامالت
 

54.735 b 50.345 c 59.575 a 

 البروتينات

2.758 b 3.017 ab 3.263 ab 3.593 a 3.658 a 3.420 ab 

 تأثير األصناف

3.013 b 3.557 a 

 تأثير المعامالت
 

3.176 a 3.337 a 3.342 a 

 
بحسب اختبار  (%5)لمعدالت ذات األحرف المتشابهة ال تختلف معنويا عند مستوى االحتمال 

 .دنكن متعدد الحدود
حصول )يادة معنوية بتركي) كتل متا الكالستيوم والمننيستيوم  (6و 5كما بولح الجدوليا  

 (4.0و 2.0 وبتالتركي)يا والبوتاسيوم    حبوب نبتاا الحنطتة عنتد معاملتة النباتتاا بالمستت لا 
متتتل/لتر مةارنتتتة  (2.0)متتتل/لتر باستتتت ناي ال)يتتتادة غيتتتر المعنويتتتة بتركيتتت) البوتاستتتيوم عنتتتد التركيتتت) 

بمعاملة المةارنة    حيا حصل ان  اض معنتو  بتركيت) الصتوديوم  ت  حبتوب النباتتاا المعاملتة 
ارنتتتتة بمعاملتتتتة متتتتل/لتر مة (4.0و 2.0 وعنتتتتد التركيتتتت)يا  Kelp40بمستتتتت لا العشتتتتب البحتتتتر  

 .المةارنة
 

على تركيز الكالسيوم  Kelp40تأثير استخدام تراكيز مختلفة من مستخلص العشب البحري  :(5)جدول 
 في حبوب صنفين من نباتات الحنطة )%(والمغنيسيوم 
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 6شام  أم الربيع

   Kelp40 المقارنة

2ml\L 

Kelp40   

4ml\L المقارنة Kelp40   

2ml\L 

Kelp40   

4ml\L 
 الكالسيوم

2.400 b 3.000 a 3.000 a 2.350 b 2.600 b 2.900 a 

 تأثير األصناف

2.800 a 2.617 b 

 تأثير المعامالت
 

2.375 b 2.800 a 2.950 a 

 المغنيسيوم

2.093 d 2.820 ab 3.000 a 2.350 cd 2.640 c 2.880 ab 

 تأثير األصناف

2.638 a 2.623 a 

 تأثير المعامالت
 

2.222 b 2.730 a 2.940 a 

 
بحسددب  (%5)المعدددالت ذات األحددرف المتشددابهة ال تختلددف معنويددا عنددد مسددتوى االحتمددال 

 .اختبار دنكن متعدد الحدود
( علتتل الصتتن  6( ت تتوق معنتتو  للصتتن   شتتام 6و 5و 4و 3و 2وب يتترا ب اتترا الجتتداول  

والكاربوايتتتدراا والبتتتروتيا  b بم ربيتتت (  تتت  ارت تتتاخ النبتتتاا والمستتتاحة الورقيتتتة وتركيتتت) الكلورو يتتتل 
( بتركيتتت) الكالستتتيوم 6وتركيتتت) البوتاستتتيوم وت تتتوق الصتتتن   بم ربيتتت ( معنويتتتا علتتتل الصتتتن   شتتتام 

الورقيتتة  ةاننستتج  تت  aولم ت اتتر ا ت  تتاا معنويتتة بتتيا الصتتن يا بتركيتت) الكلورو يتتل ،والصتتوديوم
 للنباتاا وتركي) المننيسيوم    حبوب نباتاا الحنطة.

 
 
 

على تركيز الصوديوم  Kelp40تأثير استخدام تراكيز مختلفة من مستخلص العشب البحري  :(6)جدول 
 في حبوب صنفين من نباتات الحنطة )%(والبوتاسيوم 
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 6شام  أم الربيع

   Kelp40 المقارنة

2ml\L 

Kelp40   

4ml\L المقارنة Kelp40   

2ml\L 

Kelp40   

4ml\L 
 الصوديوم

1.347 a 1.176 b 1.075 b 1.020 b 0.679 c 0.639 c 

 تأثير األصناف

1.119 a 0.779 b 

 تأثير المعامالت
 

1.184 a 0.928 b 0.857 b 

 البوتاسيوم

3.180 bc 2.899 c 3.395 b 3.267 bc 3.764 a 3.814 a 

 تأثير األصناف
3.158 b 3.615 a 

 تأثير المعامالت
 

3.224 b 3.331 ab 3.605 a 

 

بحسدب اختبدار دنكدن متعددد  (%5)األحرف المتشابهة ال تختلف معنويدا عندد مسدتوى االحتمدال المعدالت ذات 
   الحدود.

 
 :المناقشة
لةتتد بولتتحا الدراستتاا بتتاا مست لصتتاا انعشتتاب البحريتتة اتت  واحتتدة متتا بك تتر المحاليتتل   

 استتتعماا وشتتيوعا متتا قبتتل المتت)ارعيا إب تعتتد م صتتباا ورقيتتة تتترش علتتل انوراق بو تلتتا  إلتتل
 .(1التربة مما يساعد علل )يادة ك اية النباا علل النمو  

المعاملتتتتة  إا ال)يتتتتادة الحاصتتتتلة  تتتت  ارت تتتتاخ النبتتتتاا والمستتتتاحة الورقيتتتتة لنباتتتتتاا الحنطتتتتة 
والمبتتتيا  تتت   Kelp 40( متتتل/لتر متتتا مستتتت لا العشتتتب البحتتتر  4.0و  2.0 بتتتالتركي)يا 
النبتاا  وعلتتل ة المشتتجعة لنمتو ( قتد يعتود إلتتل دور مست لصتاا انعشتاب البحريت 2الجتدول  

 , SODان)يمتتتتااتح ي)اتتتتا لل عاليتتتتاا الكيمياحياتيتتتتة متتتتا  تتتت ل ت  يراتتتتا علتتتتل  عاليتتتتة 

glutathione reductase, ascorbate peroxidase علتل تراكيت) عاليتة  وكبلك احتواتاا
 لصتاا ( وقتد يعتود بيلتا إلتل دور المست2  ما المادة العلوية وال يتاميناا وانحمتاض الدانيتة
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( وبلتتك متتا  تت ل )يتتادة طتتول المجمتتوخ 20البحريتة  تت  تحستتيا نمتتو الجتتبور وتطتتور  بشتتكل جيتد  
( كمتتا تستتاعد المست لصتتاا البحريتتة علتتل )يتتادة ستتمك الستتاق 1الجتتبر  وعتتدد الجتتبور الجانبيتتة  

(  تت  23( و  22( واتتبا يت تتق متت   21النبتتات  وحجتتم الحتت)م الوعاتيتتة و)يتتادة حجتتم وعتتدد ال  يتتا  
بمست لصتتاا انعشتتاب البحريتتة ادى إلتتل   Cowpeaو  Oryza sativaعاملتتة نباتتتاا إا م

ل)يتتتادة المستتتاحة الورقيتتتة  ةتتتد يعتتت)ى إلتتتل احتتتتواي  ةحصتتتول تحستتتا  تتت  نمتتتو النباتتتتاا بمتتتا بالنستتتب
المست لصتتاا علتتل الارمونتتاا النباتيتتة والتتت  لاتتا دور كبيتتر  تت  عمليتتة انةستتام ال  يتتا واتستتاعاا 

 تت  اننستتجة الورقيتتة b وa ( حصتتول )يتتادة  تت  تركيتت) الكلورو يتتل 3ل  كمتتا بتتيا الجتتدو  .(24 
 Kelpلتر ما مست لا العشتب البحتر  /( مل4.0و  2.0 المعاملة بالتركي)يا  لنباتاا الحنطة

والتتتب  قتتتد يعتتتود إلتتتل با معاملتتتة النباتتتتاا بمستتتت لا العشتتتب البحتتتر  يتتتؤد  إلتتتل )يتتتادة عتتتدد  40
( كمتا 21   الح ا  علل الصبناا ال لراي ل تراا طويلتة   انوراق وو)ناا باإللا ة إلل دوراا

قد تعمل علل )يادة امتصاا المننسيوم الموجود    التربة ما   ل تحسيا نمو الجبور و)يادة 
ك ايتتته علتتل امتصتتاا العناصتتر المنبيتتة باإللتتا ة احتتتواي اتتب  المست لصتتاا علتتل المنتتبياا 

 تت  العناصتتر النباتيتتة  تت  التربتتة والتعتتويض  يتتؤد  إلتتل إكمتتال التتنةاالكبتترى والصتتنرى ممتتا 
, إا )يتادة تركيت) الكلورو يتل  ت  اننستجة الورقيتة  bو a الكلورو يتل  عناا وبالتتال  )يتادة تركيت)

لنباتتتتاا الحنطتتتة يتتتؤد  إلتتتل )يتتتادة تركيتتت) الكاربوايتتتدراا وبلتتتك متتتا  تتت ل )يتتتادة عمليتتتة التركيتتتب 
 Kelpالعشب البحتر   بيا ت  ير مست لا ( والب  ي4( وابا مولح    الجدول  25اللوت   

علتتتل تركيتتت) الكاربوايتتتدراا والبتتتروتيا إا ال)يتتتادة الحاصتتتلة  تتت  تركيتتت) البتتتروتيا  تتت  حبتتتوب  40
نباتتتاا الحنطتتة المعاملتتة بالمستتت لا قتتد يعتتود إلتتل إا معاملتتة النباتتتاا بمست لصتتاا انعشتتاب 

يتت) وجاا)يتتة العناصتتر النباتيتتة البحريتتة الطبيعيتتة رشتتا علتتل انوراق يتتؤد  إلتتل حصتتول )يتتادة بترك
 .(26)وما لمناا النتروجيا الب  يد ل    تركيب البروتيناا 

 ( حصول )يادة بتركي) العناصر المعدنية    حبوب نباتاا الحنطة6و (5بيا الجدوليا  
يعود  وقد Kelp 40( مل/لتر ما مست لا العشب البحر  4.0و  2.0 المعاملة بالتركي)يا  
 ,Caمستتت لا الحتتاو  علتتل العديتتد متتا العناصتتر المعدنيتتة م تتل            بلتتك إلتتل إا رش ال

Mg, P, K, N, Co, Bo, Mo, Zn, Cu ( علتل انوراق النباتيتة يتؤد  إلتل )يتادة امتصتاا
( كمتتا قتتد يعتتود بيلتتا إلتتل التتدور 27اتتب  العناصتتر متتا قبتتل الورقتتة النباتيتتة بشتتكل بستتال وبستترخ  

 .(28وبالتال  )يادة تركي) العناصر المعدنية    النباا   اايجاب  للمست لصاا    نمو الجبور
وبولحا الجداول حصول )يادة معنوية بارت اخ النباا والمساحة الورقية وتركي) الكلورو يل  

a  وb    وتركيت) البوتاستيوم عنتد رش المجتامي  ال لترية بمستت لا العشتب البحترKelp 40  
, وكانتتا ال)يتتادة معنتتو  بتركيتت) الكاربوايتتدراا 6 ( متتل/لتر  تت  الصتتن  شتتام4.0وعنتتد التركيتت)  

والكالستتيوم والمننستتيوم عنتتد استتت دام ن تتس التركيتت) متتا المستتت لا  تت  الصتتن  بم ربيتت  نتيجتتة 
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علل الصن  بم ربي   6التدا ل بيا تراكي) المست لا وانصنا  كما لوح  ت وق الصن  شام 
ا تتت   المور تتاا لاتتبيا الصتتن يا   تت  مع تتم الصتت اا المتتبكورة بعتت   وقتتد يعتتود كتتل بلتتك إلتتل

 29). 
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