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 المستخمص 
 4102 – 4102و  4102 - 4102قضاء الناصرية خالل الموسمين الشتويين  –قار  طبقت تجربتان احداهمها حقمية في احد الحقول الزراعية في محافظة ذي

حاصل و قوة نمو و في   ستخمص الطحالب البحريةمب  الرش الورقيبهدف دراسة تأثير قار جامعة ذي  –االخرى مختبرية طبقت في مختبرات كمية الزراعة و االهوار و 
مين , العامل بعاملمتجارب العاممية بثالثة مكررات  RCBD))تصميم القطاعات الكاممة المعشاة  طبقت التجربة الحقمية باستعمال . اصناف من حنطة الخبزاربعة بذور 

تضمن الرش الورقي بتركيزين من مستخمص الطحالب  و الرشيد ( اما العامل الثاني فقد 99 –و التحدي و اباء  44 –) بحوث  الخبز حنطةاالول تضمن اصناف 
. طبقت التجربة المختبرية باستعمال تصميم تام  اضافة الى معاممة المقارنة التي رشت فيها النباتات بالماء المقطر فقط(  0-لتر مل 2و  0-مل لتر 4لبحرية هما ) ا

فيما بينها في جميع الصفات المدروسة اذ حقق . اظهرت نتائج التجربة الحقمية اختالف االصناف معنويًا بعاممين  لمتجارب العاممية بأربعة مكررات (CRD)التعشية 
عدد السنابل و  4-شطأ م( 224.20و  242.24) عدد االشطاء الكميو  4سم (22.40و  24.04)صفات مساحة ورقة العمم اعمى المتوسطات ل 99 –صنف اباء 

نباتات  تتفوق .لمموسمين بالتتابع  0-( طن هـ 2.42و  2.24)  الحبوب ل( غم و حاص21.22و  44.42حبة )  0111و وزن  4-مسنبمة ( 494.44و  444.12)
عدد و  4سم( 24.42و  21.42مساحة ورقة العمم ) يًا بتسجيمها اعمى المتوسطات لصفاتمعنو  0-مل لتر 2      الحنطة المرشوشة بمستخمص الطحالب البحرية بتركيز

حققت .  لمموسمين بالتتابع  0-( طن هـ2.22و  2.21الحبوب ) ل( غم و حاص49.44و  44.44حبة ) 0111و وزن  4-م  سنبمة( 444.90و 442.14السنابل )
وعدد  4( سم24.04و  22.42مساحة ورقة العمم ) اتلصفاعمى المتوسطات  0-لتر مل 2بمستخمص الطحالب البحرية بتركيز   المرشوشة 99 -نباتات صنف اباء 

اظهرت  .لمموسمين بالتتابع  0-( طن هـ2.94و  2.90الحبوب ) ل( غم و حاص24.94و  21.00حبة ) 0111و وزن  4-م ( سنبمة 494.92و  494.44السنابل )
 اعمى المتوسطات لصفتي 99 –صنف اباء  ت البذور الناتجة من نباتاتفي جميع الصفات المدروسة اذ حققاختالف االصناف معنويًا فيما بينها التجربة المختبرية نتائج 

( يوم لمموسمين 2.99و  2.42االنبات )و ادنى متوسط لزمن ( % 94.09و  94.22( و نسبة االنبات المختبري القياسي )41.21و  44.42االنبات ) دليل سرعة
سرعة معنويًا بتسجيمها اعمى المتوسطات لصفتي دليل  0-لترمل  2نباتات الحنطة المرشوشة بمستخمص الطحالب البحرية بتركيز البذور الناتجة من  ت. تفوق بالتتابع

يمكن لمموسمين بالتتابع . (  2.44و  2.02و ادنى متوسط لزمن االنبات ) ( % 94.24و  94.04( و نسبة االنبات المختبري القياسي )40.22و  41.12االنبات )
 . 0-لتر مل  2بمستخمص الطحالب البحرية بتركيز المرشوشة  99 –اباء الصنف نباتات  تفوق ب  هذا البحثج من استنتاال

 , حيوية البذور , الحاصل و مكوناته . دليل سرعة االنبات,  التغذية الورقيةالكممات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
Two factorial experiments were conducted .The first one was field experimental which was carried out at the one of  agricultural farms in 

Thi-Qar governorate – Nassiriyah district during the winter seasons of 2014 - 2015 and 2015 - 2016  .The second was carried out in the 

laboratories of Agriculture and Marshes Colle. , Univ. of Thi-Qar  . The aim was to investigate the effect of foliar application of seaweed 

extract on growth , yield and seeds vigour of four bread wheat cultivars . The design of field experiment was (RCBD) in factorial experiments 

with three replications in two factors .The first factor included four wheat cultivars ( Bohooth -22, Al-tahadi , IPA – 99 and Al-Rasheed ) . 

The second factor included foliar application by two seaweed extract concentrations (2 and 4) ml L-1 in addition to control treatment (without 

seeweed extract) . The design of Lab. experiment was (RCD) in factorial experiments with four replications in two factors. The results of field 

experiment showed that IPA – 99 cultivar gave highest averages of flag leaf area (42.17 and 44.81) cm2 , tillers number (435.42 and 443.61) 

tillers m-2, spikes number (387.05 and 392.33) spike m-2 , 1000 grain weight (38.75 and 40.56) gm and grain yield (4.67 and 4.75) tan ha-1 in 

both season, respectively . Wheat plants that sprayed with seaweed extract concentration 4 ml.L-1 gave highest averages of flag leaf area 

(40.25 and 43.34) cm2 , spikes number (384.07 and 387.91) spike m-2 , 1000 grain weight (38.32 and 39.78) gm and grain yield (4.50 and 4.64) 

tan ha-1 in both season, respectively. The plants of IPA – 99 cultivar which sprayed  with seaweed extract concentration 4 ml L-1 gave highest 

averages of flag leaf area (44.25 and 47.12) cm2 , spikes number (393.32 and 398.95) spike m-2 , 1000 grain weight (40.11 and 42.98) gm and 

grain yield (4.91 and 4.97) tan ha-1 in both season, respectively. The results of  Lab. experiment showed that the seeds produced from IPA – 

99 cultivar gave highest germination speed index (28.85 and 30.60) ,  standard germination percentage (92.56 and 93.19)% and lower mean of 

germination time mean ( 5.26 and 4.99 ) day in both season, respectively. The seeds produced from wheat plants that sprayed with seaweed 

extract concentration 4 ml L-1 gave highest averages of germination speed index (30.04 and 31.66) ,  standard germination percentage (93.18 

and 93.53)% and lower mean of germination time mean ( 5.15 and 4.87 ) day in both season, respectively . It can be conclude the superiority 

of the plants of IPA – 99 cultivar which sprayed with seaweed extract concentration 4 ml L-1 .   
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 المقدمة
 الخبزحنطة المقدرة االنتاجية ألي صنف من تعد 

((Triticum aestivum L.  ميما كانت مواصفاتو ممتازة
المحصول المطبقة وفق األسس التربة و ىينة بعمميات خدمة ر 

العممية الصحيحة ، لذا كان لزاما عمى المختصين اعتماد 
الكفيمة المحصول التربة و التقنيات الحديثة في عمميات خدمة 

ىذا بعد أن أصبحت وسائل انتاج  بتحسين االنتاج كمًا و نوعاً 
ىذه التقنيات الحديثة  من، و  تقميدية غير مجديةالمحصول ال

مستخمصات  استعمالالمتبعة لتحقيق ذلك اليدف ىو 
الطحالب البحرية والتي ىي عبارة عن مستخمصات نباتية 
تحمل نفس الخصائص الطبيعية لممواد المحتواة في ىذه 
النباتات وتستخمص بطرائق خاصة كأسمدة عضوية مشجعة 

عمى النبات كمواد مكممة  ربة أو رشاً لمنمو تضاف عمى الت
( . ان التوجو في 4و 3و  1لؤلسمدة وليس بديبل عنيا )

العالم اآلن ىو نحو تقميل استخدام االسمدة الكيميائية 
المصنعة لما تنتجو من مضار صحية وبيئية واقتصادية وذلك 

مستخمصات  ستعمالالبدائل الطبيعية كا استعمالمن خبلل 
  الطحالب البحرية التي تتميز بعدم سميتيا وغير مموثة لمبيئة

كما انيا تعد مواد ( 14و  9و  4التكاليف ) منخفضة و
مشجعة لنمو النبات عند استخداميا بتراكيز قميمة وتساىم في 
معظم الوظائف الفسمجية الميمة ألي محصول اذ تحتوي 

ات النباتية المشجعة عمى أكثر من مجموعة واحدة من اليرمون
لمنمو كاألوكسينات والسايتوكانينات وعمى األقل نوعين من 

عمى عدد من العناصر المغذية  و GA7و  GA3رلينات جبال
و  Boو  Coوالصغرى مثل  Mgو  Kو  Nالكبرى مثل 

Mo  وZn  وCu (1  19و  10و ) ، كما انيا تحتوي عمى
و  B1بعض األحماض األمينية األساسية والفيتامينات مثل 

B2  وC  وE (6  16و 13و) ،  لذلك فيي تشجع نمو
المجموع الخضري والمجموع الجذري لمنبات وتحسن من كفاءة 

ة وتأخر من الجذر في امتصاص الماء والعناصر المعدني
توى األوراق من كما انيا تؤدي الى زيادة مح شيخوخة الجذر

الكموروفيل وزيادة معدالت عمميتي التمثيل الكربوني والتنفس 
( فضبل عن دورىا الميم في تنظيم مكونات الخمية 3و  2)

الممحي  كاإلجيادالبيئية  لئلجياداتوزيادة تحمل النبات 
( كما انيا تعمل كمضادات 19و  18واجياد الجفاف )

ط بعض األنزيمات لؤلكسدة من خبلل دورىا في زيادة نشا

( 13و 10و  9) Catalaseو  Peroxidaseمثل انزيمي 
الخضرية  ( ان رش النموات13)و اخرون  Kasim. أكد 

لنباتات الحنطة الناعمة بعدة تراكيز لنوعين من مستخمصات 
الطحالب البحرية قد أدت الى حصول زيادة معنوية في 
صفات طول الجذر وارتفاع النبات ووزن النبات الجاف 
والرطب والمساحة الورقية ونسبتي الكموروفيل والكاروتين في 

التمثيل  األوراق فضبل عن حصول زيادة معنوية في معدل
 Catalaseو  Peroxidaseالكربوني ونسبة أنزيمي 

 وحاصل الحبوب قياسا بالنباتات التي رشت بالماء فقط . و
لدراسة تأثير الرش الورقي بعدة تراكيز من  تتجربة طبق في

في النمو والتركيب  Seaminoمستخمص العشب البحري 
الكيمياوي لحبوب صنفين من الحنطة الخشنة اذ تم رش 

نباتات في ثبلث مراحل من نمو النبات وىي مرحمة ظيور ال
ورقة ومرحمة بدأ تكوين االشطاء والثالثة عند بدأ طرد  2–3

ج ىذه الدراسة حصول زيادة معنوية ئالسنابل وقد لوحظ من نتا
في صفات ارتفاع النبات والمساحة الورقية والمحتوى الرطوبي 

ة فضبل عن في األنسجة الورقي bو  aوتركيز كموروفيل 
في أنسجة نباتات  Kو  Mgو  Caارتفاع نسب عناصر 

الحنطة التي رشت بمستخمص العشب البحري قياسا بمعاممة 
المقارنة التي رشت فييا النباتات بالماء فقط ، كما أوضحت 
النتائج اختبلف األصناف قيد الدراسة معنويا في معظم 

 عمى 6الصفات المدروسة اذ تفوقت نباتات صنف شام 
صفات ارتفاع النبات والمساحة في نباتات صنف أم ربيع 

في األوراق ونسبة الكربوىيدرات  bالورقية وتركيز كموروفيل 
( ان 5) Sujatha و  Amabika ( . وجد1في الحبوب )

ثة تنشيط بذور الحنطة الناعمة من خبلل نقعيا لمدة ثبل
 Sargassumة ساعات بمستخمص الطحالب البحري

myriocystum  قد قمل من قبل الزراعة % 10بتركيز
التأثير السمبي لؤلجياد المائي في وسط انبات البذور ، اذ 
حققت ىذه المعاممة زيادة معنوية في سرعة االنبات ونسبة 
االنبات وطول الرويشة ودليل قوة البادرة ووزن البادرة الرطب 

% و 26.44% و 15.05% و 10.89% و 17.54بمغت 
% من السعة 50وذلك عند مستوى  % بالتتابع15.66

غير منقعة بأي  بذور جافةالحقمية قياسا بمعاممة المقارنة )
 طبقت التجربتان.  (مادة عند نفس المستوى من السعة الحقمية

 بيدف معرفة تأثير الرش الورقي لمستخمص الطحالب البحرية 
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Bulitem Short Cycle   في نمو وحاصل الحبوب وقوة
-----.ألربعة أصناف من الحنطة الناعمة البذور الناتجة 

نفذت تجربتان عامميتان أحدىما حقمية المواد وطرائق العمل--
قضاء  –في أحد الحقول الزراعية في محافظة ذي قار 

و   2015 – 2014الناصرية خبلل الموسمين الشتويين 
خواصيا  من في تربة مزيجية غرينية بعض 2016 – 2015

، اما التجربة الثانية  1الكيميائية والفيزيائية مبينة في جدول 
جامعة ذي قار  –فطبقت في مختبرات كمية الزراعة واألىوار 

وذلك بيدف معرفة تأثير الرش الورقي لمستخمص الطحالب 
في نمو وحاصل الحبوب   Bulitem Short Cycleالبحرية 

ن الحنطة الناعمة . وقوة البذور الناتجة ألربعة أصناف م
تصميم في  تجربة عامميةطبقت التجربة الحقمية باستعمال 

مكررات بعاممين ،  بثبلثة RCBDالقطاعات الكاممة المعشاة 
و   22-بحوث  ) العامل األول تضمن أصناف الحنطة وىي

( ، اما العامل الثاني فشمل  و الرشيد 99 –اباء  التحدي و
ربعة بمستخمص األصناف االرش األجزاء الخضرية لنباتات 

) والذي ىو   Bulitem Short Cycleالطحالب البحرية 
حرية بعبارة عن مستخمص جاىز لمجموعة من الطحالب ال

 QUIMICASمع حوامض أمينية ومنتج من قبل شركة 
MERISTEM S.L. و يحتوي في تركيبو عمى االسبانية 

 Ascophyllum nodosumمستخمص الطحمب البحري 
% و 6.5احماض امينية حرة بنسبة  % و 57.5بنسبة 

% و نتروجين عضوي بنسبة 6.1نتروجين كمي بنسبة 
% و نتروجين 1.1و نتروجين امونياكي بنسبة % 1.3

بنسبة  K2Oو % 4.0بنسبة  P2O5و % 3.7يوريكي بنسبة 
بنسبة مخمبي  Mn%  و 0.5بنسبة  مخمبي  Fe% و 5.0
 IAAاالوكسين و % 0.5مخمبي بنسبة  Znو  % 0.5

% و 0.3بنسبة  GA3الجبرلين  % و 0.3بنسبة 
و قد تم الحصول ، % 0.8بنسبة  Zentinsالسايتوكاينين 

، وقد جامعة ذي قار (  –عميو من كمية الزراعة و االىوار 
( -1لتر  مل 4و  2)    تم رش تركيزين من ىذا المستخمص

اضافة الى معاممة المقارنة التي رشت فييا النباتات بالماء 
أرض التجربة من حراثة فقط . تمت عمميات تييئة المقطر 

وتنعيم وتسوية قبل الزراعة وقسمت أرض التجربة الى ثبلثة 
مع  2( م 3×  2مكررات وبمغت مساحة الوحدة التجريبية ) 

م بين وحدة تجريبية وأخرى وبين مكرر وآخر .  1ترك مسافة 

خطوط المسافة بين خط  9اشتممت الوحدة التجريبية عمى 
التي م لمخط الواحد . زرعت البذور  3سم بطول  20وآخر 

كمية الزراعة  –تم الحصول عمييا من قسم المحاصيل الحقمية 
 21/11/2015و  23/11/2014بتاريخ جامعة بغداد  –

 120ويين األول والثاني بالتتابع بمعدل بذار لمموسمين الشت
 . أضيف الفسفور بشكل السوبر فوسفات الثبلثي  -1كغم ىـ

(P2O5%46 بمقدار )كغم  100P2O5  دفعة واحدة  -1ىـ
بعد الحراثة قبل التنعيم ، أما النتروجين فقد أضيف بشكل 

بع دفعات أر عمى  -1كغم ىـ 200( وبمعدل N %46يوريا )
عند ثبلث أوراق كاممة و  عند ظيورند الزراعة و ع متساوية )

( . تمت 20ظيور العقدة الثانية عمى الساق وعند البطان ( )
عممية رش المجاميع الخضرية لنباتات الحنطة في الصباح 

يابانية المنشأ سعة  سيمكوالباكر باستخدام مرشة ظيرية نوع 
، اذ تم الرش عمى  -2كغم  سم 2.8لتر تحت ضغط  20

أساس البمل التام لؤلجزاء الخضرية لمنبات في ثبلث مراحل 
ومرحمة  ZGS13من نمو النبات ) مرحمة ثبلث أوراق بازغة 

ن ورقة العمم مرئي ومرحمة لسي ZGS21تكوين الفرع األول 
ZGS39)  حسب مقياسZadoks ( عشبت 24وآخرون . )

صدت النباتات أرض التجربة يدويا وسقيت حسب الحاجة . ح
 4/5/2016و  7/5/2015عند مرحمة النضج التام بتاريخ 

 لمموسمين بالتتابع . 
 الصفات المدروسة في التجربة الحقمية 

: حسبت من معدل عشر أوراق (2مساحة ورقة العمم )سم
عمم لمسيقان الرئيسة اختيرت بصورة عشوائية من كل وحدة 

( . مساحة ورقة العمم = 23تجريبية حسب المعادلة اآلتية )
معامل × عرضيا عند المنتصف × طول ورقة العمم 

 ( . 0.95التصحيح ) 
: تم حسابيا من مساحة ( -2م   عدد األشطاء الكمي )شطأ

ربع متر مربع من كل وحدة تجريبية عند الحصاد من دون 
السيقان الرئيسة التي تم تعميميا بحمقات ممونة ثم حولت الى 

 .المتر المربع 
: تم حصاد ربع متر مربع من  (-2م   عدد السنابل )سنبمة

من الخطوط المحروسة بعد وصول  كل وحدة تجريبية عشوائياً 
النباتات الى مرحمة النضج التام وحسبت أعداد السنابل 

 وحولت الى المتر المربع .
 



 سعودي                                                                                   2017/ 48 (5) 1325 :-1313 –هجلت العلوم الزراعيت العراقيت 

1316 

حسبت كمعدل : ( -1سنبمة  عدد الحبوب بالسنبمة )حبة
عشوائيا من كل وحدة  لعدد حبوب عشر سنابل أخذت

تجريبية، اذ فرطت السنابل يدويا وتم حساب عدد الحبوب 
 .يدويا أيضا

: اختيرت عينة عشوائية من حبوب وزن ألف حبة )غم( 
حبة  1000العينة المحصودة من ربع متر مربع وعدت منيا 

 .ة بميزان الكتروني حساس يدويا ثم وزنت كل عين

 . بعض الصفات الفيزيائية و الكيمائية لتربة الحقل قبل الزراعة 0جدول 
 القيوت وحذة القياس الصفاث

 20.62 % الرهل

 56.85 % الغرين

 22.53 % الطين

 هزيجيت غرينيت نسجت التربت

 7.73 -------- (PHدرجت تفاعل التربت )

ديسيسيونز.م (ECالتوصيل الكربائي )
-1 

5.35 

غن.كغن (OMالعضويت )الوادة 
-1

 0.42 تربت 

غن.كغن النتروجين الكلي
-1

 14.98 تربت 

غن.كغن الفسفور الجاهز
-1

 6.31 تربت 

: أجريت عممية دراس يدوي  (-1هـ حاصل الحبوب )طن
اختير بشكل لمنباتات التي حصدت من مساحة ربع متر مربع 

روسة من كل وحدة تجريبية وبعد عشوائي من الخطوط المح
القش عن الحبوب وزنت الحبوب مضافا الييا وزن  فصل

حبة لنفس المعاممة  1000في تقدير وزن  تعممةالحبوب المس
وعمى أساس محتوى  -1ىـ الى طن -2م ثم حول الوزن من غم

% قدر بجياز قياس المحتوى الرطوبي . 13رطوبي لمحبوب 
 الصفات المدروسة في التجربة المختبرية 

عشوائيا من الحبوب  Working sampleأخذت عينة عممية 
المحصودة المستخدمة في حساب حاصل الحبوب في كل 
وحدة تجريبية . أجريت الفحوصات المختبرية في مختبرات 

جامعة ذي قار ، أذ طبقت التجربة  –كمية الزراعة واألىوار 
تصميم تام التعشية تجربة عاممية في  المختبرية باستعمال

CRD ررات بعاممين ) أصناف الحنطة وتراكيز ـة مكـبأربع
مستخمص الطحالب البحرية ( . أجريت فحوصات حيوية 

 وقوة البذور كما يأتي : 
بذرة نقية من  200أخذت :  GSIفحص دليل سرعة االنبات 

كل معاممة وزرعت بأربعة مكررات عمى ورق نشاف 
Towels paper  وبطريقة المف ووضعت في غرفة االنبات
% وتم 95نسبة رطوبة  ْم و 2 + م 25˚عمى درجة حرارة 

حساب عدد البادرات الطبيعية البازغة كل يوم ابتداًء من اليوم 
األول من وضع البذور في غرفة االنبات وحتى نياية مدة 

أيام ثم قيس دليل سرعة االنبات حسب  8الفحص البالغة 
 ( .8) االتيةالمعادلة 

 ----  عدد البادرات الطبعية
اليوم االخير في الفحص

 عدد البادرات الطبيعية+⋯+⋯+ 
اليوم ااالول في الفحص

 =GSI 

 فحص االنبات المختبري القياسي )%( : 
نسبة االنبات المختبري القياسي وذلك بحساب العدد قيست 
لمبادرات الطبيعية فقط بعد انتياء مدة الفحص التي الكمي 
أيام وذلك بقسمة العدد الكمي لمبادرات الطبيعية في  8بمغت 

 ( . 12و  7نياية مدة الفحص عمى العدد الكمي لمبذور )
تم قياس متوسط مدة االنبات  :  MGTمتوسط مدة االنبات 

 (17و  16) االتيةوفق المعادلة 
 MGT=   

  
 

ىو اليوم  Dو  Dيوم التمثل عدد البذور النابتة في  nان 
الذي تم فيو عد البذور النابتة . حممت النتائج احصائيا باتباع 

استعمال قورنت المتوسطات الحسابية ب تحميل التباين و
 0.05عند مستوى معنوية  L.S.Dاختبار أقل فرق معنوي 

(21 . ) 
 النتائج والمناقشة 

 التجربة الحقمية أوال . 
مساحة من نتائج التجربة ل أتضح :( 2مساحة ورقة العمم )سم

ورقة العمم وجود فروقات معنوية بتأثير معامبلت الرش 
بمستخمص الطحالب البحرية واألصناف والتداخل بينيما 
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( . اذ حققت نباتات الحنطة التي 2الموسمين )جدول  ولكبل
 -1مل لتر 4تركيز تم رشيا بمستخمص الطحالب البحرية ب

 43.34و  40.25 مساحة ورقة العمم بمغاوسطين لأعمى مت
% قياسا 11.27% و 10.46 ازيادة بمغت وبنسبتي 2سم

وقد يعزى ذلك الى ، بمعاممة المقارنة لكبل الموسمين بالتتابع 
الطحالب البحرية يحتوي ان السماد الورقي المستخمص من 

االوكسينات  عمى نسب عالية من السايتوكانينات و
واألحماض األمينية وعدد من العناصر المعدنية الكبرى 
والصغرى التي تحفز انقسام الخبليا وتوسعيا فضبل عن انيا 
تؤدي الى احداث توازن في العمميات الفسيولوجية والحيوية 

نمو الجذور وزيادة قدرتيا في امتصاص الماء  فيالمؤثرة 
ايجابيا عمى نمو  والمغذيات الذائبة بو مما ينعكس ذلك

المجموع الخضري وال سيما األوراق ، تتفق ىذه النتيجة مع ما 
و  Gollan( و 1) و اخرون Abdul-Jabarتوصل اليو 

Wright (11 الذين أكدوا زيادة المساحة الورقية لنباتات )
الحنطة عند رشيا بمستخمص الطحالب البحرية . في حين 

مساحة ورقة العمم لوسطين سجمت معاممة المقارنة أدنى مت
 لكبل الموسمين بالتتابع . 2سم 38.95و  36.44 بمغا

. تأثير الرش بمستخمص الطحالب البحرية في 4جدول 
 ( ألربعة اصناف من الحنطة2مساحة ورقة العمم )سم

 2015-2014الووسن 

 الوتوسط تراكيز هستخلص الطحالب البحريت االصناف

 1-هل لتر 4 1-هل لتر 2 1-هل لتر  0

 38.01 39.85 38.30 35.89 22-بحوث

 42.17 44.25 42.56 39.71 99-اباء

 36.23 37.64 36.11 34.94 التحذي

 37.16 39.27 36.97 35.23 الرشيذ

L.S.D 5%  1.53  1.02 

  40.25 38.49 36.44 الوتوسط

L.S.D 5%  0.95   

 2016-2015الووسن 

 الوتوسط البحريتتراكيز هستخلص الطحالب  االصناف

 1-هل لتر 4 1-هل لتر 2 1-هل لتر  0

 40.55 42.98 39.81 38.87 22-بحوث

 44.81 47.12 45.90 41.42 99-اباء

 38.08 39.89 38.10 36.26 التحذي

 41.10 43.36 40.68 39.25 الرشيذ

L.S.D 5%  1.62  1.33 

  43.34 41.12 38.95 الوتوسط

L.S.D 5%  0.87  

اختمفت األصناف معنويا في متوسط ورقة العمم اذ حققت  
 أعمى متوسطين ليذه الصفة بمغا 99 –نباتات صنف إباء 

لكبل الموسمين بالتتابع ، في حين  2سم 44.81و  42.17
أدنى متوسطين ليذه الصفة سجمت نباتات صنف التحدي 

لكبل الموسمين بالتتابع ،   -2سنبمة. م 38.08و  36.23 بمغا
مساحة ورقة العمم الى د يعود سبب تباين األصناف في وق

اختبلف اآللية الوراثية المسيطرة عمى ىذه الصفة الميمة 
بالنسبة لمحاصيل الحبوب الصغيرة ، و جاء ذلك متفقًا مع ما 

اما التداخل بين األصناف  Al-Ubaidi (4. )وجده  
ومعامبلت الرش بمستخمص الطحالب البحرية فيبلحظ من 

التي تم رشيا  99 –تفوق نباتات صنف إباء  2ج جدول نتائ
مساحة ورقة اذ حققت أعمى متوسطين ل -1لتر  مل 4بتركيز

، في حين سجمت نباتات  2سم 47.12و  44.25العمم بمغا 
فقط أدنى متوسطين  المقطر صنف التحدي المرشوشة بالماء

لمموسمين بالتتابع ،  2سم 36.26و  34.94ليذه الصفة بمغا 
يمتمك التركيبة  99 –وقد يعزى ذلك الى ان صنف إباء 

الوراثية التي ساىمت في اعطاء نباتاتو أعمى متوسط لمساحة 
ورقة العمم وخصوصا عند رشيا بمستخمص الطحالب البحرية 

ازاء صفة  99 –مما يعد ذلك مؤشرا مفيدا لصنف إباء 
صناف قيد الدراسة كما ان مساحة ورقة العمم قياسا ببقية األ

ىذه النتائج تعد دليبًل عمى اختبلف استجابة اصناف الحنطة 
 .لمستخمص الطحالب البحرية ليذه الصفة 

 ( -2م   عدد األشطاء الكمي )شطأ
عدد األشطاء الكمي لم تتأثر  ان 3جدول  نتائج يبلحظ من

معنويا بمعامبلت رش نباتات الحنطة بتراكيز من مستخمص 
ارتفاع  الى الطحالب البحرية ولكبل الموسمين وقد يعزى ذلك

ينات ينوالسايتوكا اتمحتوى مستخمص الطحالب من األوكسين
رلينات لذا فان اضافة ىذه المستخمصات عمى النباتات والجب

اء الخضرية يساىم في تشجيع السيادة وخصوصا عمى األجز 
القمية في  النبات وتقميل نمو البراعم الجانبية التي تعد 

 Kumarبادئات لتفرعات النبات وىذا يتفق مع ما وجده 
لذين اشاروا ا( 22و اخرون ) Taylor وSahoo (15 )و

الى ان معظم مستخمصات الطحالب البحرية تحتوي في 
االوكسينات و السايتوكاينينات تركيبيا عمى نسب عالية من 

تفوقت نباتات صنف إباء  . الطبيعية المشجعة لمسيادة القمية
عمى بقية األصناف في عدد األشطاء الكمي )جدول  99 –
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و  435.42( اذ حققت أعمى متوسطين ليذه الصفة بمغت 3
في حين سجمت نباتات صنف التحدي  -2شطأ م 443.61

 424.96و  420.09أدنى متوسطين ليذه الصفة بمغت 
ولكبل الموسمين بالتتابع ، ربما يعود تباين  -2شطأ  م 

األصناف في عدد األشطاء الكمي الى اختبلف العمميات 
الفسيولوجية والحيوية البلزمة لتنشيط نمو البراعم الجانبية التي 

عات من نشاط أنزيمي ومنظمات نمو تمثل بادئات التفر 
وغيرىا طبقا لآللية الوراثية المسيطرة عمى ىذه الصفة و لكل 

و اخرون   Kasim صنف ، تتفق ىذه النتيجة مع ما وجده
يبلحظ من النتائج في  ( .14واخرون ) Khan( و 13)

عدم وجود تداخل معنوي بين األصناف ومعامبلت  3جدول 
ىذا يعد دليل عمى , و حريالرش بمستخمص الطحالب الب

عدم وجود اختبلفات في استجابة االصناف بمستخمص 
 الطحالب البحرية ليذه الصفة . 

. تأثير الرش بمستخمص الطحالب البحرية في عدد 4جدول 
 ( ألربعة اصناف من الحنطة-2األشطاء الكمي ) شطأ  م 
 2015-2014الووسن 

 الوتوسط تراكيز هستخلص الطحالب البحريت االصناف

هل لتر  0
-1 

هل لتر 2
-1

هل لتر 4 
-1

 

 423.37 425.40 423.01 421.71 22-بحوث

 435.42 437.32 436.50 432.43 99-اباء

 420.09 420.89 420.27 419.10 التحذي

 423.92 426.98 423.45 421.32 الرشيذ

L.S.D 5%  N.S.  4.13 

  427.65 425.81 423.64 الوتوسط

L.S.D 5%  N.S.   

 2016-2015الووسن 

 الوتوسط تراكيز هستخلص الطحالب البحريت االصناف

هل لتر  0
-1 

هل لتر 2
-1

هل لتر 4 
-1

 

 429.37 430.73 428.50 428.87 22-بحوث

 443.61 445.90 443.23 441.69 99-اباء

 424.96 425.85 425.62 423.41 التحذي

 427.76 431.21 426.98 425.10 الرشيذ

L.S.D 5%  N.S.  5.25 

  433.42 431.08 429.77 الوتوسط

L.S.D 5%  N.S  

 4تشير النتائج في جدول   ( : -2م  عدد السنابل ) سنبمة
عدد  ية بين المتوسطات الحسابية فيالى وجود فروق معنو 

والتداخل بينيما ولكبل  السنابل بتأثير عاممي الدراسة
اذ يبلحظ تفوق نباتات الحنطة المرشوشة  .الموسمين

في صفة  -1لتر  مل 4 بمستخمص الطحالب البحرية بتركيز
عمى بقية المعامبلت ، اذ حققت أعمى   -2عدد السنابل  م

  سنبمة 387.91و  384.07 بمغا متوسطين ليذه الصفة
% عن معاممة  4.41و %  4.33 بمغتازيادة بنسبتي  و  -2م

 ات أدنى متوسطين ليذه الصفة بمغالتي أعطالمقارنة 
 لكبل الموسمين بالتتابع .   -2م  سنبمة 371.53و  368.12

. تأثير الرش بمستخمص الطحالب البحرية في عدد 2جدول 
 ( ألربعة اصناف من الحنطة-2السنابل )سنبمة  م

 2015-2014الووسن 

 الوتوسط تراكيز هستخلص الطحالب البحريت االصناف

هل لتر  0
-1 

هل لتر 2
-1

هل لتر 4 
-1

 

 375.51 383.12 374.89 368.51 22-بحوث

 387.05 393.32 387.16 380.66 99-اباء

 364.90 371.98 365.30 357.41 التحذي

 376.40 387.87 375.40 365.91 الرشيذ

L.S.D 5%  6.26  4.95 

  384.07 375.69 368.12 الوتوسط

L.S.D 5%  3.31   

 2016-2015الووسن 

 الوتوسط تراكيز هستخلص الطحالب البحريت االصناف

هل لتر  0
-1 

هل لتر 2
-1

هل لتر 4 
-1

 

 380.00 387.33 383.54 369.12 22-بحوث

 392.33 398.95 391.71 386.33 99-اباء

 369.41 375.50 370.90 361.82 التحذي

 379.61 389.85 380.13 368.84 الرشيذ

L.S.D 5%  6.51  4.47 

  387.91 381.57 371.53 الوتوسط

L.S.D 5%  3.51  

ان زيادة عدد السنابل نتيجة رش نباتات الحنطة بمستخمص 
الطحالب البحرية قد يعود الى التأثيرات االيجابية لميرمونات 
النباتية والعناصر المغذية الكبرى والصغرى الداخمة في تكوين 

في زيادة  كبيراً  تمعب دوراً الطحالب البحرية والتي مستخمص 
انقسام الخبليا النباتية وتوسعيا فضبل عن أىميتيا في تشجيع 

 ،ذلك بشكل ايجابي عمى عدد السنابلمما انعكس نمو الجذر 
النتيجة مع ما وجده باحثون تتوافق ىذه 

األصناف فقد حققت ( .أما ما يخص 19و18و10)اخرون
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 بمغاد السنابل عدأعمى متوسطين ل 99 – نباتات صنف إباء
في حين سجمت نباتات   -2سنبمة  م 392.33و  387.05
 364.90 اـذه الصفة بمغـحدي أدنى متوسطين ليصنف الت

لتتابع . ان تباين لكبل الموسمين با  -2م سنبمة  369.41و
عدد السنابل ربما يكون متوقعا بسبب اختبلفيما  األصناف في

ا الوراثية وقد يعطي ىذا التباين ليذه الصفة بين مفي بنيتي
األصناف مؤشرا ميما عمى تباينيا في البنية الوراثية الخاصة 

اليو باحثون  ه النتيجة تتوافق مع ما توصلان ىذ، بيا 
 99 –تفوقت نباتات صنف إباء ( . 19و 4آخرون )

 -1مل لتر 4المرشوشة بمستخمص الطحالب البحرية بتركيز 
اذ حقق أعمى متوسطين بمغا   -2السنابل  م    عددمعنويا في 
نباتات في حين سجمت   -2سنبمة  م 398.95و  393.32

فقط أدنى متوسطين المقطر صنف التحدي المرشوشة بالماء 
لكبل   -2سنبمة  م 361.82و  357.41ليذه الصفة بمغ 

ف ىذه النتائج اشارة واضحة الى اختبل  الموسمين بالتتابع. 
اصناف الحنطة في استجابتيا لمرش بمستخمص الطحالب 

 .البحرية ليذه الصفة 
تشير النتائج الواردة  :( 0-)حبة سنبمة نبمةعدد الحبوب بالس

عدد الحبوب بالسنبمة قد تأثرت معنويا  ان الى 5في الجدول 
بمعامبلت الرش بمستخمص الطحالب البحرية ولكبل 
الموسمين ، اذ حققت نباتات الحنطة المرشوشة بمستخمص 

أعمى متوسطين ليذه  -1لتر  مل 4الطحالب البحرية بتركيز 
زيادة نسبتي وب -1سنبمة   حبة 45.83و  44.70 االصفة بمغ

% عن معاممة المقارنة التي 2.00% و  2.60ا ممقدارى
  حبة 44.93و  43.57أعطت أدنى متوسطين بمغا 

لكبل الموسمين بالتتابع ، وربما يعزى ذلك الى الدور  -1سنبمة
الميم الذي تقوم بو اليرمونات النباتية الداخمة في تركيب 
مستخمص الطحالب البحرية في تنظيم توزيع المواد المصنعة 

وخصوصا عند بدء تكوين ونشوء بين المصدر والمصب 
مواقع الحبوب فضبل عن الدور الميم ليذه اليرمونات وبعض 
العناصر المعدنية الموجودة في مستخمص الطحالب البحرية 

في تشجيع نمو الجذور  Kو  Mgو  Mnو  Bكعناصر 
وزيادة كفائتيا في امتصاص الماء والعناصر المغذية 

ما عنصر البورون في باالضافة الى دور ىذه العناصر السي
في نسبة كبير تكوين خبليا أنابيب المقاح وىذا يؤثر بشكل 

جاء ذلك متفقًا مع ما  ، خصاب وتكوين الحبوبنجاح األ

  Stadenو  Nelson( 13و اخرون )Kasim وجده 
اختبلف األصناف معنويا في متوسط  5يبين جدول  .(18)

د أعمى عدد الحبوب بالسنبة اذ سجمت نباتات صنف الرشي
 -1حبة سنبمة 47.29و  45.69متوسطين ليذه الصفة بمغا 

بينما سجمت بذور صنف التحدي أدنى متوسطين بمغا 
لكبل الموسمين بالتتابع ،  -1حبة  سنبمة 43.93و  43.35

ربما يعزى ذلك الى ان صنف الرشيد يمتمك التركيبة الوراثية 
التي أعطت األزىار القدرة عمى االخصاب وتكوين البذور 
قياسا ببقية األصناف ، تتفق ىذه النتيجة مع ما توصل اليو 

Abdul-Jabar ( و 1و اخرون  )Al-Ubaidi (4 )
التداخل معنويا بين  لم يكن . Sahoo (15)و Kumarو

األصناف ومعامبلت الرش بمستخمص الطحالب البحرية في 
 .(  5صفة عدد الحبوب بالسنبمة ولكبل الموسمين ) جدول 

. تأثير الرش بمستخمص الطحالب البحرية في عدد 2جدول 
 ( ألربعة اصناف من الحنطة0-سنبمة الحبوب بالسنبمة )حبة

 2015-2014الووسن 

 الوتوسط هستخلص الطحالب البحريت تراكيز االصناف

هل لتر  0
-1 

هل لتر 2
-1

هل لتر 4 
-1

 

 43.76 43.74 43.78 43.75 22-بحوث

 44.38 44.90 44.83 43.40 99-اباء

 43.35 43.50 43.35 43.21 التحذي

 45.69 46.65 46.51 43.91 الرشيذ

L.S.D 5%  N.S.  0.78 

  44.70 44.62 43.57 الوتوسط

L.S.D 5%  0.42   

 2016-2015الووسن 

 الوتوسط تراكيز هستخلص الطحالب البحريت االصناف

هل لتر  0
-1 

هل لتر 2
-1

هل لتر 4 
-1

 

 44.92 45.10 44.78 44.87 22-بحوث

 45.51 45.41 46.33 44.80 99-اباء

 43.93 44.85 43.60 43.35 التحذي

 47.29 47.98 47.21 46.70 الرشيذ

L.S.D 5%  N.S.  0.91 

  45.83 45.48 44.93 الوتوسط

L.S.D 5%  0.63  

 اتضح من نتائج التجربة لصفة حبة ) غم ( : 1000وزن 
حبة وجود اختبلفات معنوية بتأثير عاممي  1000 وزن

ان أعمى متوسطين  6الدراسة والتداخل بينيما ، اذ بين جدول 
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غم لنباتات  39.78و  38.23حبة بمغا  1000لصفة وزن 
 4الحنطة التي تم رشيا بمستخمص الطحالب البحرية بتركيز 

% عن 5.94% و 6.61ا ممقدارىزيادة نسبتي وب -1لتر  مل
و  35.86المقارنة التي أعطت أدنى متوسطين بمغا معاممة 
غم لكبل الموسمين بالتتابع ، وقد يعزى ذلك الى ان  37.55

مستخمص الطحالب البحرية يحتوي عمى عدد من العناصر 
المعدنية الكبرى والصغرى ومنظمات النمو النباتية واألحماض 
األمينية الداخمة في تركيبو والتي تساىم بشكل فعال في زيادة 

ج التمثيل كفاءة التمثيل الكربوني وتنظيم وتسريع نقل نوات
  الكربوني من أماكن تصنيعيا وال سيما ورقة العمم 
)المصدر( الى الحبوب )المصب( مؤديا الى زيادة وزن 
الحبوب ، تتوافق ىذه النتيجة مع ما وجده باحثون اخرون 

 .( 19و13و1)
. تأثير الرش بمستخمص الطحالب البحرية في 2جدول 
 حبة )غم( ألربعة اصناف من الحنطة 0111وزن 

 2015-2014الووسن 

 الوتوسط تراكيز هستخلص الطحالب البحريت االصناف

هل لتر  0
-1 

هل لتر 2
-1

هل لتر 4 
-1

 

 37.06 37.97 37.82 35.40 22-بحوث

 38.75 40.11 39.23 36.92 99-اباء

 36.33 36.95 36.66 35.38 التحذي

 36.73 37.89 36.56 35.73 الرشيذ

L.S.D 5%  1.12  0.57 

  38.23 37.57 35.86 الوتوسط

L.S.D 5%  0.69   

 2016-2015الووسن 

 الوتوسط تراكيز هستخلص الطحالب البحريت االصناف

هل لتر  0
-1 

هل لتر 2
-1

هل لتر 4 
-1

 

 37.71 38.80 37.01 37.31 22-بحوث

 40.56 42.98 39.91 38.78 99-اباء

 37.39 37.97 37.34 36.85 التحذي

 38.00 39.36 37.41 37.24 الرشيذ

L.S.D 5%  1.32  0.74 

  39.78 37.92 37.55 الوتوسط

L.S.D 5%  0.64  

معنويا عمى بقية األصناف  99 –تفوقت نباتات صنف إباء 
( اذ حققت أعمى متوسطين 6حبة )جدول  1000وزن  في

غم في حين أعطت  40.56و  38.75ليذه الصفة بمغا 

حبة  1000نباتات صنف التحدي أدنى متوسطين لصفة وزن 
ذه غم لكبل الموسمين بالتتابع . ان ى 37.39و  36.33بمغا 

حبة قد تعود الى  1000وزن  االختبلفات بين األصناف في
اختبلف طبيعة الصنف الوراثية والتي ترتبط بيا العمميات 

ثيل الفسيولوجية والحيوية المؤثرة عمى تكوين نواتج التم
الكربوني في األوراق ال سيما ورقة العمم التي تعد المجيز 
الرئيس لممتمثبلت الى الحبوب أثناء عممية االمتبلء خصوصا 

كان قد تفوق عمى بقية األصناف في  99 –وان صنف إباء 
( ، اتفقت ىذه النتائج مع 2صفة مساحة ورقة العمم )جدول 

 Sahoo (15 )و Kumar( و 4) Al-Ubaidiوجده ما 
Taylor( 22و اخرون.)  تفوق التداخل لنباتات صنف إباء– 

مل  4التي تم رشيا بمستخمص الطحالب البحرية بتركيز  99
حبة اذ حقق أعمى متوسطين ليذه  1000في وزن  -1لتر

غم بينما أظير التداخل  42.98و  40.11الصفة بمغا 
فقط أدنى  المقطر لنباتات صنف التحدي التي تم رشيا بالماء

غم لكبل  36.85و  35.38متوسطين ليذه الصفة بمغا 
 (. 6الموسمين بالتتابع )جدول 

الى  7تشير النتائج في جدول  : (0-هـ)طن حاصل الحبوب 
حاصل  ية بين المتوسطات الحسابية فيوجود فروق معنو 

الحبوب بتأثير عاممي الدراسة والتداخل بينيما ولكبل 
الموسمين ، اذ حققت نباتات الحنطة المرشوشة بمستخمص 

أعمى متوسطين ليذه  -1لتر  مل 4  الطحالب البحرية بتركيز
 بمغتازيادة نسبتي وب -1ىـ طن 4.64و  4.50الصفة بمغا 

ت % عن معاممة المقارنة التي أعط 11.00% و  11.66
لكبل الموسمين  -1طن ىـ 4.18و  4.03أدنى متوسطين بمغا 

بالتتابع ، وىي نتيجة تعد منطقية كون ان نباتات الحنطة 
 مل 4التي تم رشيا بمستخمص الطحالب البحرية بتركيز 

تفوقت أصبل في صفتي عدد الحبوب بالسنبمة )جدول  -1لتر
( مما انعكس ذلك ايجابيا 6حبة )جدول  1000( ووزن 5

تفوق  7يبلحظ من نتائج جدول  .عمى حاصل الحبوب 
معنويًا عمى بقية األصناف اذ  99 –نباتات صنف إباء 

 4.75و  4.67حققت أعمى متوسطين لحاصل الحبوب بمغا 
في حين أعطت نباتات صنف التحدي أدنى   -1طن ىـ

ولكبل الموسمين   -1طن ىـ 3.96و  3.83متوسطين بمغا 
في ىذه  99 –بالتتابع ، ويعود سبب تفوق صنف إباء 

الصفة الى تفوقو في اعطاء مساحة ورقة عمم أكبر )جدول 
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( ووزن حبة أثقل 5( وعدد حبوب بالسنبمة أكثر )جدول2
يمتمك  99 –( وىذا يعد مؤشرا عمى ان صنف إباء 6)جدول 

فاءة من نباتات القابمية الوراثية التي جعمت نباتاتو أكثر ك
األصناف األخرى في تحقيق الموازنة المثالية بين المصدر 
والمصب فضبل عن تميز نباتاتو بارتفاع معدالت العمميات 
الفسيولوجية والحيوية المؤثرة عمى بعض صفات النمو 
والحاصل مما انعكس بالنتيجة بشكل ايجابي عمى حاصل 

 15و  4اخرون )جاء ذلك متفقًا مع ما وجده باحثون الحبوب 
أما بخصوص التداخل بين األصناف ومعامبلت  .( 18و

الرش بمستخمص الطحالب البحرية فيبلحظ من نتائج جدول 
المرشوشة بمستخمص  99 –تفوق نباتات صنف إباء  7

معنويًا في حاصل  -1مل لتر 4الطحالب البحرية بتركيز 
 4.91الحبوب اذ حققت أعمى متوسطين ليذه الصفة بمغا 

في حين اعطت نباتات صنف التحدي  -1طن ىـ 4.97و
المرشوشة بالماء المقطر فقط أدنى متوسطين ليذه الصفة بمغا 

ولكبل الموسمين بالتتابع . ان ىذا  -1طن ىـ  3.85و  3.75
في يعد مؤشر واضح عمى اختبلف اصناف الحنطة 
 .استجابتيا لمرش بمستخمص الطحالب البحرية ليذه الصفة 

. تأثير الرش بمستخمص الطحالب البحرية في 4جدول 
 ألربعة اصناف من الحنطة (0-هـ )طنحاصل الحبوب 

 2015-2014الووسن 

 الوتوسط تراكيز هستخلص الطحالب البحريت االصناف

 1-هل لتر 4 1-هل لتر 2 1-هل لتر  0

 4.43 4.67 4.50 4.12 22-بحوث

 4.67 4.91 4.82 4.27 99-اباء

 3.83 3.94 3.80 3.75 التحذي

 4.26 4.49 4.33 3.97 الرشيذ

L.S.D 5%  0.41  0.26 

  4.50 4.36 4.03 الوتوسط

L.S.D 5%  0.22   

 2016-2015الووسن 

 الوتوسط تراكيز هستخلص الطحالب البحريت االصناف

 1-هل لتر 4 1-هل لتر 2 1-هل لتر  0

 4.47 4.67 4.48 4.27 22-بحوث

 4.75 4.97 4.88 4.39 99-اباء

 3.96 4.10 3.93 3.85 التحذي

 4.52 4.80 4.55 4.20 الرشيذ

L.S.D 5%  0.38  0.29 

  4.64 4.46 4.18 الوتوسط

L.S.D 5%  0.16  

 التجربة المختبرية ثانيًا . 
تشير النتائج الواردة في جدول  : فحص دليل سرعة االنبات

 دليلوسطات الحسابية لبين المتالى وجود فروق معنوية  8
االنبات بتأثير عاممي الدراسة والتداخل بينيما ولكبل  سرعة

الموسمين ، اذ حققت البذور الناتجة من نباتات الحنطة 
 -1لتر مل 4المرشوشة بمستخمص الطحالب البحرية بتركيز 

 وبنسبتي 31.66و  30.04بمغا  ليذه الصفةأعمى متوسطين 
عن معاممة المقارنة التي  39.78%و  %43.05 ازيادة بمغت

ولكبل  22.65و  21.00أعطت أدنى متوسطين بمغا 
الموسمين بالتتابع ، وقد يعزى ذلك الى ان رش نباتات 
الحنطة بمستخمص الطحالب البحرية قد ساىم في زيادة كفاءة 
التمثيل الكربوني فضبل عن تنظيم وتسريع نقل المواد 

ر( الى الحبوب )المصب( مما ة في األوراق  )المصدعالمصن
حسن من حيوية وقوة البذور الناتجة وبالتالي زاد من سرعة 

و   Amabika نتائج تتفق ىذه النتيجة معانباتيا ، 
Sujatha (5 ) وLatique ( 16و اخرون). 
. تأثير الرش بمستخمص الطحالب البحرية في صفة 4جدول 

 اربعة اصناف من الحنطة الناتجة من مبذورل دليل سرعة االنبات
 2015-2014الووسن 

 الوتوسط تراكيز هستخلص الطحالب البحريت االصناف

هل لتر  0
-1 

هل لتر 2
-1

هل لتر 4 
-1

 

 24.84 30.11 24.30 20.12 22-بحوث

 28.85 34.20 28.93 23.41 99-اباء

 22.97 25.97 23.25 19.69 التحذي

 24.72 29.87 23.54 20.75 الرشيذ

L.S.D 5%  2.81  1.53 

  30.04 25.01 21.00 الوتوسط

L.S.D 5%  1.76   

 2016-2015الووسن 

 الوتوسط تراكيز هستخلص الطحالب البحريت االصناف

هل لتر  0
-1 

هل لتر 2
-1

هل لتر 4 
-1

 

 25.77 30.94 23.60 22.76 22-بحوث

 30.60 36.78 30.05 24.98 99-اباء

 23.50 26.81 23.17 20.52 التحذي

 26.45 32.12 24.90 22.33 الرشيذ

L.S.D 5%  3.01  1.57 

  31.66 25.43 22.65 الوتوسط

L.S.D 5%  1.74  
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اختمفت األصناف فيما بينيا معنويا في صفة دليل سرعة 
أعمى  99 –( اذ حققت بذور صنف إباء 8االنبات )جدول 

في حين  30.60و  28.85متوسطين ليذه الصفة بمغا 
و  22.97أعطت بذور صنف التحدي أدنى متوسطين بمغا 

لكبل الموسمين بالتتابع ، وقد يعود سبب تفوق بذور  23.50
في صفة دليل سرعة االنبات الى تفوق  99 –صنف إباء 

( مما يشير الى 6حبة ) جدول  1000ىذا الصنف في  وزن 
كيمياوي ارتفاع محتوى الحبوب من المواد المخزنة والتركيب ال

مما اتاح ذلك لمبذور القدرة عمى تشرب الماء بشكل أسرع 
وأكفأ في المراحل األولى من االنبات وبالتالي كان أداءىا 
أفضل قياسا ببذور بقية األصناف مما انعكس ايجابيا عمى 

و   Khanسرعة انباتيا ، تتوافق ىذه النتيجة مع ما وجده 
 بذورقت الفو ت (.16و اخرون ) Latique( و 14اخرون )

المرشوشة بمستخمص  99 –إباء الناتجة من نباتات صنف
اعمى  تاذ حقق -1لتر  مل 4الطحالب البحرية بتركيز 

 36.78و  34.20متوسطين لصفة دليل سرعة االنبات بمغا 
بذور الناتجة من نباتات صنف التحدي ال أعطتفي حين 

بمغا  فقط أدنى متوسطين ليذه الصفةالمقطر المرشوشة بالماء 
 . ( 8)جدول لكبل الموسمين بالتتابع   20.52و  19.69

نتائج يظير من  : نسبة االنبات المختبري القياسي ) % (
نسبة االنبات المختبري القياسي قد تأثرت معنويا  ان 9جدول 

بعاممي الدراسة والتداخل بينيما ، اذ سجمت البذور الناتجة 
من نباتات الحنطة المرشوشة بمستخمص الطحالب البحرية 

أعمى متوسطين ليذه الصفة بمغا  -1لتر  مل 4بتركيز 
و %  9.86 بمغتازيادة  بنسبتي % و93.53و %  93.18
عن معاممة المقارنة التي أعطت أدنى متوسطين  9.19%
% لكبل الموسمين بالتتابع ، وقد 85.66% و 84.82بمغا 

يعزى ذلك الى الدور الميم لمنظمات النمو النباتية واألحماض 
األمينية والعناصر المعدنية الداخمة في تكوين مستخمص 

( مما 2 )جدول الطحالب البحرية في زيادة مساحة ورقة العمم
جعميا أكثر كفاءة في اعتراض االشعاع الشمسي وارتفاع 
معدالت التمثيل الكربوني فضبل عن دور مستخمص الطحالب 
البحرية في تنظيم وتسريع انتقال نواتج التمثيل الكربوني من 
األوراق )المصدر( الى الحبوب )المصب( خبلل مراحل 
تكوين وتطور الحبوب مما زاد ذلك من محتوى الحبوب من 

،  ة وبالتالي انتاج بذور عالية القوة واالداءعلمواد المصنا

 Sujathaو   Amabika  اتفقت ىذه النتائج مع ما وجده
 (16و اخرون ) Latique( و 14و اخرون )  Khan( و 5)

 –تفوق بذور صنف إباء  9، كما يبلحظ من نتائج جدول 
نسبة االنبات  ويا عمى بذور بقية األصناف فيمعن 99

المختبري القياسي اذ حققت أعمى متوسطين ليذه الصفة بمغا 
% في حين أعطت بذور صنف 93.19% و 92.65

% لكبل 88.22% و 87.46التحدي أدنى متوسطين بمغا 
 تبلفات قد تعود الى اختبلفالموسمين بالتتابع . ان ىذه االخ

ى البذرة طبيعة الصنف الوراثية والتي ترتبط بيا اختبلف محتو 
قد  99 –من المواد الغذائية المخزونة كون ان صنف إباء 

( وما لذلك 6حبة )جدول  1000حقق أعمى متوسط لوزن 
من تأثير في حيوية وقوة البذور الناتجة كما ان تفوق بذور 

في صفة نسبة االنبات المختبري القياسي  99 –صنف إباء 
نبات )جدول جاء نتيجة تفوقيا أصبل في صفة دليل سرعة اال

8 ). 
. تأثير الرش بمستخمص الطحالب البحرية في 9جدول 

صفة نسبة االنبات )%( لمبذور الناتجة من اربعة اصناف 
 من الحنطة

 2015-2014الووسن 

 الوتوسط تراكيز هستخلص الطحالب البحريت االصناف

هل لتر  0
-1 

هل لتر 2
-1

هل لتر 4 
-1

 

 89.14 92.45 90.10 84.86 22-بحوث

 92.65 97.80 93.25 86.90 99-اباء

 87.46 90.30 88.91 83.18 التحذي

 88.76 92.17 89.76 84.34 الرشيذ

L.S.D 5%  4.32  2.77 

  93.18 90.51 84.82 الوتوسط

L.S.D 5%  3.15   

 2016-2015الووسن 

 الوتوسط تراكيز هستخلص الطحالب البحريت االصناف

هل لتر  0
-1 

هل لتر 2
-1

هل لتر 4 
-1

 

 89.77 92.70 91.65 84.97 22-بحوث

 93.19 97.95 94.90 86.73 99-اباء

 88.22 90.56 88.41 85.70 التحذي

 90.16 92.91 92.33 85.25 الرشيذ

L.S.D 5%  3.11  2.61 

  93.53 91.82 85.66 الوتوسط

L.S.D 5%  2.97  
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أما التداخل بين األصناف ومعامبلت الرش بمستخمص 
تفوق البذور  9الطحالب البحرية فيبلحظ من نتائج جدول 

المرشوشة بمستخمص  99 –الناتجة من نباتات صنف إباء 
عمى بقية التداخبلت  -1مل  لتر 4الطحالب البحرية بتركيز  

اذ حققت أعمى متوسطين في صفة نسبة االنبات المختبري 
% في حين أعطت البذور 97.95% و 97.80القياسي بمغا 

الناتجة من نباتات صنف التحدي المرشوشة بالماء المقطر 
%  لمموسم االول بينما اعطت 83.18فقط أدنى متوسط بمغ 

المرشوشة بالماء البذور الناتجة من نباتات صنف الرشيد 
 %  لمموسم الثاني . 85.25المقطر فقط ادنى متوسط بمغ 
وجود  10بينت نتائج جدول  : متوسط مدة االنبات ) يوم (

متوسط مدة االنبات وية بين المتوسطات الحسابية لفروق معن
بتأثير عاممي الدراسة في حين لم تسجل فروق معنوية 

، اذ سجمت البذور ن و لكبل الموسميلمتداخل بين العاممين 
المرشوشة بمستخمص الطحالب البحرية الناتجة من النباتات 

متوسط مدة االنبات أدنى متوسطين ل -1لتر مل 4    بتركيز
مما يؤكد  ، يوم لكبل الموسمين بالتتابع 4.87و  5.15بمغا 

ذلك عمى االداء المثالي لمبذور الناتجة من ىذه المعاممة 
والذي ساىم في اعطائيا بادرات طبيعية ضمن مدة زمنية 
قياسية وبالتالي فان سموك البذور ضمن ىذه الصفة كان 

، ( 8 جدول) لسموكيا في فحص دليل سرعة االنباتمشابيا 
لصفة  نيان اعمى متوسط 10كما يبلحظ من نتائج جدول 

متوسط مدة االنبات سجمتو البذور الناتجة من النباتات في 
معاممة المقارنة )النباتات التي تم رشيا بالماء فقط( بمغا 

التتابع ، مما يشير ذلك بيوم لكبل الموسمين  6.23و  6.43
الى انخفاض حيوية وأداء البذور الناتجة من ىذه المعاممة 

اختمفت باالنبات .  لذلك أخذت وقتا أطول لحين شروعيا
( 10االصناف معنويا في صفة متوسط مدة االنبات )جدول 

أدنى متوسطين ليذه  99 –اذ حققت بذور صنف إباء 
يوم في حين أعطت بذور صنف  4.99و  5.26الصفة بمغا 

يوم لكبل  6.27و  6.31التحدي أعمى متوسطين بمغا 
الموسمين بالتتابع مما يؤكد ذلك عمى ارتفاع حيوية وقوة 

انعكس ايجابيا عمى  99 –البذور الناتجة من صنف إباء 
أداءىا طيمة فترة االنبات ، كما ان التباين بين األصناف أزاء 
ىذه الصفة يعطي مؤشرا ميما عمى تباينيا في حيوية وقوة 

الى عدم وجود  10جدول  البذور الناتجة منيا . تشير نتائج
 تأثير معنوي لمتداخل بين عاممي الدراسة و لكبل الموسمين . 

. تأثير الرش بمستخمص الطحالب البحرية في 01جدول 
( لمبذور الناتجة من اربعة يومصفة متوسط مدة االنبات )

 اصناف من الحنطة
 2015-2014الووسن 

 طالوتوس تراكيز هستخلص الطحالب البحريت االصناف

هل لتر  0
-1 

هل لتر 2
-1

هل لتر 4 
-1

 

 5.70 4.92 5.70 6.48 22-بحوث

 5.26 4.81 5.12 5.86 99-اباء

 6.31 5.90 6.14 6.88 التحذي

 5.78 4.95 5.89 6.51 الرشيذ

L.S.D 5%  N.S.  0.71 

  5.15 5.71 6.43 الوتوسط

L.S.D 5%  0.83   

 2016-2015الووسن 

 الوتوسط هستخلص الطحالب البحريتتراكيز  االصناف

هل لتر  0
-1 

هل لتر 2
-1

هل لتر 4 
-1

 

 5.59 4.72 5.75 6.30 22-بحوث

 4.99 4.37 5.17 5.43 99-اباء

 6.27 5.77 6.24 6.81 التحذي

 5.50 4.61 5.50 6.39 الرشيذ

L.S.D 5%  N.S.  0.84 

  4.87 5.67 6.23 الوتوسط

L.S.D 5%  0.92  

 4من ذلك ان رش مستخمص الطحالب البحرية بتركيزنستنتج 
و قوة  صفات مكونات الحاصلمن  حسنقد  -1لتر  مل

كما نستنتج ان التراكيب الوراثية قيد الدراسة  ،البذور الناتجة 
قد تباينت في جميع الصفات المدروسة عند معامبلت الرش 

قد حققت  99 –صنف اباء نباتات  المختمفة اذ اتضح ان 
اعمى المتوسطات في جميع صفات الحاصل و قوة البذور 

 بإمكانية نقترح، لذا يمكن ان الناتجة قياسًا ببقية االصناف 
مع رش نباتاتو بمستخمص الطحالب  99 –اباء  صنفزراعة 

البحرية في ثبلث مراحل من نمو النبات ىي )مرحمة ثبلث 
 ZGS21ل ومرحمة تكوين الفرع األو  ZGS13أوراق بازغة 

( ، كما نقترح اجراء ZGS39ومرحمة ليسن ورقة العمم مرئي 
المزيد من الدراسات لمعرفة تأثير رش نباتات الحنطة بتراكيز 
اخرى من مستخمص الطحالب البحرية عند مراحل نمو 
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مختمفة مع اجراء دراسات تحميمية لمنباتات لمعرفة التغيرات 
ت جراء رشيا الفسيولوجية و الحيوية التي تحصل لمنبا
طبيعة نمو  فيبمستخمص الطحالب البحرية و تاثير ذلك 
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