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   في النمو والتركيبSeamino  تراكيز مختلفة من مستخلص العشب البحري تأثير

  الكيمياوي لحبوب صنفين من الحنطة 
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 )2011 / 9/ 26  ؛  تاريخ القبول 2011 /6/ 13 تاريخ االستالم (

  
  الملخص

 رش  تـأثير قسم علوم الحيـاة بهـدف دراسـة          /كلية التربية  / هذه الدراسة في جامعة الموصل       أجريت

 Seaminoبمـستخلص العـشب البحـري        6 لـشام  ربيـع وا   أم  الخشنة المجاميع الخضرية لصنفي الحنطة   

  . مختلفة من مراحل النموأوقاتوبثالث لتر /مل) 4.0 و2.0(وبالتركيزين 

 الورقيـة وبتركيـز     األنـسجة في   b و a النتائج حصول زيادة معنوية بتركيز الكلوروفيل        أوضحت ثحي

الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم في حبوب نبات الحنطة عند رش النباتات بمستخلص العشب بـالتركيزين              

لتر في حين حصلت زيادة معنوية بارتفاع النبات والمساحة الورقية والمحتوى الرطوبي في             /مل) 4.0 و 2.0(

ركيز الكاربوهيدرات والبروتين في الحبوب عند اسـتخدام التركيـز           الورقية وزيادة غير معنوية بت     األنسجة

  . لتر من مستخلص العشب مقارنة بمعاملة السيطرة/مل) 2.0(

  .أعالهيع في اغلب الصفات المذكورة  ربأمعلى الصنف  6 النتائج تفوق الصنف شامأوضحتكما 

  

  .الحنطة،   Seamino،العشب البحري :الكلمات الدالة
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Effect of the Different Seaweed Extract (Seamino) Concentrations  
on Growth and Seed Chemical Composition of  

Two Wheat Varieties 

 
ABSTRACT 

This study conducted at Biology department/ Education college/ Mosul University 
aiming to evaluate the effect of spraying  the shoot parts of two wheat cultivars (Um Rabee 
and Sham 6) by two Seaweed extracts (Seamino) concentrations (2.0 and 4.0) ml /L at  three 
different stages of  growth. 

The results of this study showed a significant increase in concentration of chlorophyll a 
and b in the leave tissues and the Ca, Mg  and K content of the cultivated grains during  
spraying the shoot with (2.0 and 4.0) ml /L seamino; More over, there was a significant 
increase in plant length, the relative water content and flare leaf area, but there was a non   
significant increase in the carbohydrate and protein of the cultivated grains at (2.0) ml/L  
seaweed extract. 

The cultivated Sham 6 dominated the cultivated Um Rabee in most parameters studied. 
 

Key word: Seaweed, Seamino, Wheat.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 الطبيعية للمـواد    نفس الخصائص البحرية عبارة عن مستخلصات نباتية تحمل       مستخلصات األعشاب   

ومن المعروف أن هذه المواد الطبيعية تسهم في معظـم          . تستخلص بطرق خاصة  والمحتواة في هذه النباتات     

فهي تُحسن نمو الجذر وتحسن بشكل كبير كفاءته فـي امتـصاص            . همة ألي محصول  الوظائف الفسلجية الم  

نمـو   التربة تحسـن الطبقـة العليـا لها وتحفز        إلى هذه المستخلصات    إضافة إنإذ  , الغذاء والماء من التربة   

وتعطـي   البحرية بوصفها مخصبات للتربـة وقد استخدمت مستخلصات األعشاب ر وتؤخر من هرمِه،   والجذ

 باألمراض الطفيلية واالصابه بالديدان، كما يمكن أن تمزج مـع           واإلصابةتجاه أمراض الجذر    اية للنباتات   حم

مستخلصات األعشاب  البحرية     ل إنكما  , األسمدة ومبيدات األعشاب الضارة، وذلك ألجل تحسين امتصاصها       

يث يحتوي على اغلب المواد     ح .,Crouch)1990 (خصائص تشبه السايتوكاينينات واالوكسينات في النباتات       

 إلـى  باإلضـافة  Eو  ,B1, B2,Cالمغذية الرئيسة والبسيطة كاألحماض االمينية، والفيتامينات مثل فيتـامين  

cytokinins , Auxins , GAs,    ومنظمات  نمـو شـبيهة بــ ABA (Moor and Van Staden, 1986)            .

Hussein S. AL-RashedyAbdul-Aziz S. Abdul-Jabar Mohammad A. AL-Ubeidi    
Ninava Directorate of   

Education 
Mosul 

Department of Biology 
College of  Education 
University  of   Mosul 
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 ,.Yan, 1993 ; Nabati et al) لجفـاف ل النباتات لوتزيد من تحم مكونات الخلية تعمل على تنظيمو

1991).                              

 علـى نطـاق واسـع       اآلنبحرية وتستعمل   الطحالب  المستخلصات األعشاب البحرية تتكون أساسا من       

  N وMg مثل والكبرى Co ، Bo ، Mo ، Zn ، Cuمثل بسبب تباين محتواها من العناصر الغذائية الصغرى 

 ،والخـضري  يالجذرالمجموع   تطور   ، النباتات لإلجهاد، الجفاف    وبشكل معنوي كل من مقاومة     تزيدوالتي  

لمجموع ازيادة نمو    ،تحمل الظروف القاسية   ،تأخير الشيخوخة  ،photosynthesis  الضوئي بناءزيادة كفاءة ال  

امتصاص العناصر الغذائيـة    قدرة الجذر على النمو و    تزيد من   باألمراض و   وقلة اإلصابة   والجذري الخضري

 (O,Dell, 2003)الطـري والجـاف للنبـات   الـوزن   زيادة النمو الخضري والمساحة الورقية وزيادةإلى و

(Jensen, 2004) .  

   

  مواد  وطرائق  العمل

  :الحبوبتهيئة 

مـن فـرع      المزروعة في العراق   6شاموأم الربيع     الخشنةالحنطة  حبوب صنفي   تم الحصول على     

، تم اختيار هذين 2007-2006 في محافظة نينوى والمنتجة عام     الشمالية عامة لفحص وتصديق البذور   الهيئة ال 

  . وهي من أصناف الحنطة الربيعية الخشنة المزروعة ديماً سابقةاتالصنفين باالعتماد على دراس

  :التربةتحليل 

هوائياً ونظفت ونعمت   جففت    من منطقة الرشيدية في محافظة نينوى،       سم 30 التربة على عمق     ُأخذت

كليـة   /قـسم علـوم الحيـاة   لتربـة فـي مختبـرات    ل تحليل إجراء ملم وتم    2 هثم غربلت بمنخل قطر ثقوب    

 التربة حسب   إذ تم قياس نسجه   جامعة الموصل   / كلية الزراعة والغابات   /التربية،ومختبرات قسم علوم التربة   

بحـسب   )EC(ودرجة التوصيل الكهربائي تربة  والمادة العضوية لل) (Black and Hartge, 1986  طريقة 

والصوديوم عن تقدير البوتاسيوم  فضال) pH( واألس الهيدروجيني (Richard, 1954). أوردها التي الطرائق

أوردهـا  والكالسيوم والمغنيسيوم والكلوريد بحسب الطرائـق التـي    Flame photometer جهاز  باستخدام

)Black,1965(,ل وكما موضح في الجدو )1(.  
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  .الصفات الكيميائية والفيزيائية للتربة المستخدمة في الدراسة :1جدول ال

  التقدير  الصفة  ت
 32.0  (%)الرمل  1

 38.8  (%)الغرين  2

 29.2  (%)الطين  3

  مزيجية طينية  النسجة 4
 1.30  (%)المادة العضوية  5

 0.75  م/ ديسي سيمنز ) E.C(درجة التوصيل الكهربائي  6

 pH(  7.42(درجة تفاعل التربة  7

  لتر/ االيونات الذائبة مليمكافىء        8
 Cl -الكلوريد  

  Na+الصوديوم  

  K +البوتاسيوم   

  Mg+2المغنيسيوم 

  Ca+2الكالسيوم  

0.8 
0.63 
1.4  
0.66 
1.7 

  :تقدير السعة الحقلية للتربة

 القاعدة ومعروفـة الـوزن      ة صغيرة مثقب  علبة  بأخذ تجربةتم تقدير السعة الحقلية للتربة المستخدمة في ال       

غم من التربة ثـم غمـرت       )100(بعد ذلك وضع فيها      ،ووضعت ورقة ترشيح مبللة بالماء في قاعدتها ووزنت       

 وتركت  اإلناء من   وأخرجت يحتوي على الماء وتركت لفترة من الزمن لتتشبع التربة بالماء            إناء في   العلبةقاعدة  

   : وكانت طريقة الحساب كما يليأخرى ثم وزنت مرة المجتذبماء  قطرة من الأخرحتى تزول 

   وزن التربة الجاف-وزن التربة الرطب   = التربةوزن ماء 

  التربة  وزن ماء                                                     

  100×  ــــــــــ =     غم من التربة) 100(النسبة المئوية للماء في 

  ة وزن التربة الجاف                                            

        :المستخدمةالمعامالت 

في تجربة البيـت البالسـتيكي       6 تم رش المجاميع الخضرية لصنفي الحنطة الخشنة  أم الربيع وشام          

وهو عبـارة عـن      (Seaminoلبحري  لتر من مستخلص العشب ا    /مل) 4.0 و   2.0(ثالث مرات بالتركيزين    
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 LEILIلص جاهز لمجموعة من الطحالب البحرية مع حوامض امينيـة منتجـة مـن قبـل شـركة      مستخ

AGROCHEMISTRY CO., LTD  الصينية ويتكون من N=3%و  P2O5=  4%و  K2O=8%وAmino 

acid =10%و Seaweed Extract =18% حيث ) جامعة الموصل/ وقد تم الحصول عليها من كلية الزراعة

 لتر، موعد الرشة األولى كان بعد إنبات البذور ووصول النباتات إلـى             3يدوية سعة   بوساطة مرشة    تم الرش 

والرشة الثالثة في مرحلة طرد السنابل  والرشة الثانية تمت في مرحلة تكوين االشطاء،.   أوراق2 - 3مرحلة 

عـدم  ولـضمان  (Large, 1954)  من النمو على التوالي، حسب مراحل نمو محاصيل الحبوب كما أوضحها

وصول المادة المرشوشة إلى المعاملة المجاورة، فقد وضعت فواصل فلينية بين معاملة وأخرى بشكل مؤقت               

 ورشت النباتات من جميع االتجاهات لضمان شمول جميـع األجـزاء            رشهفضالً عن غسل المرشة بعد كل       

  .الخضرية منها بعملية الرش

   :الزراعة والري 

 وتم مراعات أن تكون المسافات ،أصيص/بذرة15) ( بواقع /222010/12في الحنطة زرعت بذور 

 ،كغـم ) 5(سـم وسـعة     ) 20(سم وارتفـاع    ) 23(علما إن األصص كانت ذات قطر       , بين البذور متساوية  

 بالماء االعتيـادي عنـد      األصص تم ري    البالستيكي، عشوائي تحت ظروف البيت      بشكل األصصووضعت  

 مـن  أيـام ) 10( وبعـد  ،كمية  الماء المضافة يوميا بواسطة الميزان وضبطت     ،(75%)السعة الحقلية للتربة  

تم قياس المساحة الورقية وتركيز الكلوروفيل       , أصيص بادرات في كل     (5) إلىالزراعة خفف عدد البادرات     

a و b    يوم من تاريخ  الزراعة أما الصفات األخرى فقد تم قياسها بعد عملية الحصاد  حيث تم                  70 بعد مرور 

  ./5/ 202011لنباتات بتاريخ حصد ا

  الصفات المدروسة

  : الورقيةمساحةال  ارتفاع النبات وقياس

المعادلة اآلتية في  بإتباعوذلك  )2سم( ورقة العلم  الورقية لمساحةوال) سم(تم قياس ارتفاع النبات 

  ) .Kemp, 1960(وحسب طريقة حساب مساحة ورقة العلم 

    x 0.905صى عرض للورقة  أقxطول الورقة =مساحة ورقة العلم 

   في األنسجة الورقية تقدير محتوى الماء النسبي

  :اآلتيةوحسب المعادلة ) Turner,  1981( بطريقة بحسب تم تقدير محتوى الماء النسبي 

   الوزن الجاف─   الوزن الطري                                  

  100  × ـــــــــــــــــ(%)  =    محتوى الماء النسبي 

   الوزن الجاف─ أالمتالئي                                  الوزن 
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   :األوراق الكلوروفيل في  محتوىتقدير

إذ تم اخذ األوراق النباتيـة   )(Arnon, 1949 ; Makinny, 1941 بحسب طريقة األوراققدر الكلوروفيل في 

 مباشرة تـم    م ث ، خاصة لحين نقلها إلى المختبر     من كل معاملة ووضعت في أكياس     ) الورقة الثانية (لكل نبات   

 األسـيتون مل مـن    ) 20( الرطبة باستخدام هاون خزفي مع       األوراقسحقت  ملغم من كل ورقة ثم       200 اخذ

 Hettich EBA)( وفصل الراشح عن الراسب المتبقي بوساطة جهاز الطرد المركزي من نوع%) 80(بتركيز

المطيـاف    نانوميتر بوساطة جهاز   663-645)( الموجية   األطوال  للراشح على  يةمتصاصاال وتمت قراءة    35

 مـن    لحساب كمية الكلوروفيـل    اآلتيةواستخدمت العالقات   ) Spectrophotometer/cam(الضوئي من نوع    

  ). A , B(نوع 
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         = نانوميتر على التوالي645 و663 الموجية األطوالقراءة الكثافة الضوئية للكلوروفيل المستخلص على .   

V = (80 %) المخفف بتركيزلألسيتونالحجم النهائي .  

W =الوزن الرطب بالغرام للنسيج النباتي الذي تم استخالصه.  

  

   :تقدير الكاربوهيدرات

 تبعا لطريقـة   ،المزروعة في البيت البالستيكي   حبوب نباتات الحنطة     في   ربوهيدراتاقدرت كمية الك  

)(Herbert et al., 1971سحقت العينة النباتية الجافة في هاون خزفي مع إذ  )مل من المـاء المقطـر  ) 10، 

 Hettich(  جهاز الطرد المركزي من نوع باستخداموفصلت الكاربوهيدرات المذابة في الراشح عن الراسب 

EBA35 (     حامض الكبريتيك بواسطة قياس الكثافة المرئية      -وتم تقدير الكاربوهيدرات باستعمال طريقة الفينول

  . جهاز المطياف الضوئيباستعمالنانوميتر ) 488( ألموجيعند الطول 
  

  :تقدير البروتين

  (Schacterale and Pollak, 1973) بأتباع طريقة فـولن  في حبوب نباتات الحنطةتم تقدير البروتين

  .ي جهاز المطياف الضوئباستعمالنانوميتر ) 650( الموجيبواسطة قياس الكثافة المرئية عند الطول 

  :الغذائية لعناصرتقدير ا

 الحبـوب  العينات النباتية المجففـة مـن        إذ اخذ  الحنطة،نباتات  حبوب  تم تقدير العناصر الغذائية في      

ــت ــم وطحن ــذ ، ث ــة    (0.5)اخ ــضمت بطريق ــة وه ــل عين ــن ك ــم م ــب غ ــضم الرط               اله

Chapman and Partt, 1961)(البوتاسيوم  وتم تقدير K+والصوديومNa+ مطيـاف اللهـب    باستخدام جهـاز 
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(Flam Photometer) الكالسيوموCa+²  والمغنيسيوم Mg²+    كمـا ورد فـي   ، بالتـسحيح مـع الفرسـنيت 

(Richard, 1954 ).  
  

  :اإلحصائيالتحليل 

 التـصميم  العـشوائي الكامـل        التجربة العاملية وفق   باستخدام  إحصائياصممت  التجارب  وحللت        

)C.R.D (Completely Randomized Designفي التجارب  العاملية   )وتمت المقارنة  ) 1990 ،الساهوكي

  Duncan's Newستخدام اختبـار دنكـن متعـدد المـدى     ا معدالت المعامالت بالمعنوية في بين االختالفات

Multiple Range Test )Duncan, 1955.(   
  

  والمناقشةالنتائج 

 معنويـة     بطول المجموع الخضري وزيادة     معنوية  غير   حصول زيادة ) 2(يتضح من نتائج الجدول     

لتر / مل 4 عند استخدام التركيز     في المساحة الورقية والمحتوى الرطوبي  لألنسجة الورقية في نباتات الحنطة          

 الحدود المعنوية فـي  إلىكما لوحظ حصول زيادة لكنها لم تصل  Seamino    خلص العشب البحريمن مست

 الزيـادة   إن مقارنة بمعاملة السيطرة،  لتر  /مل   2عند استخدام التركيز    المساحة الورقية والمحتوى الرطوبي     

 تـأثير مـن خـالل      ةيجابي اال اتلتأثيرلقد يعود    عند استخدام المستخلص البحري       النبات الحاصلة في ارتفاع  

السايتوكاينين واالوكسين الموجودان في المستخلصات والتي تلعب دورا كبيرا في انقسام الخاليا في منطقـة               

  اتـرمونـر الهـة لتأثيـحجم الخاليا نتيجزيادة  إلىوكذلك  ، (O,Dell, 2003)المرستيمات تحت القمية 

(Nelson and Van Staden,  1984)،  مـا تحتويـه   إلـى فقد يعـزى الـسبب   المساحة الورقية  زيادة أما 

التي لها دور فعال في انقسام الخاليا واتـساعها ممـا           ووكسينات  االمن  ما ذكر سابقا    كالمستخلصات البحرية   

فقد يعـود    زيادة المحتوى الرطوبيأما ،) (Gollan and Wrigth, 2006  زيادة المساحة الورقية إلىيؤدي 

 البحرية بكميات   األعشابنات البوتاسيوم في النبات وذلك نتيجة لوجوده في مستخلصات           زيادة تركيز ايو   إلى

 زيادة امتـصاص  إلىكبيرة من جهة ولكون المستخلصات تعمل على تحسين نمو الجذور والذي بدوره يؤدي   

يونـات   وان هذه الزيادة فـي كميـة ا        أخرى ايونات البوتاسيوم من قبل الجذور من جهة         إلى باإلضافةالماء  

ثغور الموجودة على سطح    لوقد يعود االنخفاض في عدد ا      .البوتاسيوم تعمل على زيادة كمية المحتوى المائي      

 تقليل كمية الماء المفقودة بعملية النـتح وبالتـالي زيـادة            إلى النباتات المعاملة بالمستخلصات البحرية      أوراق

قـد  ) 6شام  ( فلوحظ بان الصنف     األصناف لتأثيرسبة   بالن أما.2009)العبيدي ، ( األوراقالمحتوى المائي لهذه    

صفة ارتفاع النبات والمساحة الورقية في حين لم تظهر اختالفـات           في  )  ربيع أم( تفوق معنويا على الصنف   

  . الورقيةلألنسجةمعنوية بين الصنفين في صفة المحتوى الرطوبي 
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  على ارتفاع النبات Seaminoلبحري  استخدام تراكيز مختلفة من مستخلص العشب اتأثير  2:جدول ال

  . الورقية لصنفين من نباتات الحنطةلألنسجةوالمساحة الورقية والمحتوى الرطوبي 

   

 المعامالت األصناف

ارتفاع 

 سم/النبات

تأثير 

 األصناف

تأثير 

 المعامالت

مساحة 

 2سم/الورقة

تأثير 

 األصناف

تأثير 

 المعامالت

المحتوى 

 %الرطوبي 

تأثير 

 األصناف

ثير تأ

 المعامالت

 ab 67.650 ab 23.355 b 23.023 b 53.000 bc 48.739  b 65.647 السيطرة

Seamino  

2ml / L 
63.900 b 65.150 b 18.127 b 26.888 ab 56.297 b 52.618 b أم ربيع 

Seamino  

4ml / L 
67.460 ab 

65.669 b 

68.710 a 19.919 b 

20.467 b 

28.775 a 56.480 b 

55.259 a 

63.349 a 

 a 22.691 b 44.478 d 69.653 السيطرة

Seamino  
2ml / L 66.400 ab 35.648 a 48.939 cd 

 6شام 

Seamino  
4ml / L 69.960 a 

68.671 a  

37.630 a 

31.990 a  

70.217 a 

54.545 a  

 
 . بحسب اختبار دنكن متعدد الحدود(%5)المعدالت ذات األحرف المتشابهة ال تختلف معنويا عند مستوى االحتمال 
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  :تركيز الكلوروفيل والكاربوهيدرات والبروتينات

 أدى  Seamino إن رش المجاميع الخضرية لنبات الحنطة بمستخلص العشب البحري           (3)أوضح الجدول   

لتـر،  / مل   4) و 2(ركيزين   مقارنة بمعاملة السيطرة وبالت    b و aإلى حصول زيادة معنوية بتركيز الكلوروفيل       

إن الزيادة الحاصلة في تركيز الكلوروفيل في األنسجة الورقية المعاملة بمستخلص العشب البحري قد يعـود                

إلى احتواء مستخلصات األعشاب البحرية على العديد من العناصر ألتي تدخل في تركيب الكلوروفيـل مثـل                 

  ).1989 ,الصحاف(  .يساعد في بناء الكلوروفيلالنيتروجين والمغنيسيوم  فضالً عن الحديد الذي 

  

 a على تركيز الكلوروفيل Seaminoتأثير استخدام تراكيز مختلفة من مستخلص العشب البحري  3:  الجدول 

  . في األنسجة الورقية لصنفين من نباتات الحنطة)وزن المادة الرطبة غم من/ملغم( bو
   

كلوروفيل   المعامالت األصناف
a  

تأثير 

 صنافاأل

تأثير 

 المعامالت
كلوروفيل 

b 

تأثير 

 األصناف

تأثير 

 المعامالت

 b 1.435 b 0.555 c0.524 c 1.363  السيطرة
Seamino 
2ml / L  2.110 a 2.076 a 0.555 c0.718 b أم ربيع  

Seamino 
4ml / L  2.183 a 

1.889 a

2.109 a 0.743 b

0.618 b

0.833 a 

b 0.493 c 1.506  السيطرة
Seamino 
2ml / L  2.035 a 0.882 a   6شام 

Seamino 
4ml / L  2.035 a 

1.859 a  

0.922 a

0.766 a  

 . بحسب اختبار دنكن متعدد الحدود(%5)المعدالت ذات األحرف المتشابهة ال تختلف معنويا عند مستوى االحتمال 

  

 البحري أدى إلى حصول زيـادة غيـر          إن استخدام مستخلص العشب    (4)كما تبين من نتائج الجدول      

لتر / مل 4)  و2( لتر وعند استخدام التركيزين/ مل (4)معنوية بتركيز الكاربوهيدرات عند استخدام التركيز 

وقد تعزى زيادة كمية الكاربوهيدرات إلى فعل العناصر الصغرى          بتركيز البروتين مقارنة بمعاملة السيطرة،    

األعشاب البحرية في زيادة فعالية عملية التركيب الـضوئي والعمليـات           والكبرى الموجودة في مستخلصات     

  (Sheekh and Saied, 2000)الحيويـة األخـرى ممـا ينـتج الغـذاء بـشكل كاربوهيـدرات مـصنعة         

إن الزيادة غير معنوية في تركيز البروتين عند معاملة النباتات بتراكيـز مختلفـة مـن    ).  2009التميمي،(و

في إن معاملة النبـات بمستخلـصات األعـشاب    ) (Sivasankari, 2006ري يتفق مع مستخلص العشب البح
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البحرية يؤدي إلى زيادة تركيز البروتين ،وقد يعود ذلك إلى زيادة تجهيز النباتات بـالنتروجين لكـون هـذه                  

   (Staden et al., 1994)المستخلصات تحوي على تراكيز عالية منه والتي لها دور كبير في بناء البروتينات

 والكاربوهيدرات فـي    bأما بالنسبة لتأثير األصناف فقد لوحظ حصول تفوق معنوي بتركيز الكلوروفيل            

  .بتركيز البروتين) أم ربيع(وعلى العكس من ذلك فقد لوحظ حصول تفوق معنوي للصنف ) 6شام (الصنف 

  

 على تركيز الكاربوهيدرات    Seamino تأثير استخدام تراكيز مختلفة من مستخلص العشب البحري          4:الجدول  

  .في حبوب صنفين من نباتات الحنطة) غم /ملغم (والبروتينات 

  

 الكاربوهيدرات  المعامالت األصناف
تأثير 

 األصناف

تأثير 

 المعامالت
 البروتينات

تأثير 

 األصناف

تأثير 

 المعامالت

 c 55.779 47.785  السيطرة
a 4.640 a  4.108 a 

Seamino 
2ml / L  48.632 c  53.580 

a 4.681 a 4.211 a أم ربيع  

Seamino 
4ml / L  49.244 c  

48.554 
b  

58.364 
a 4.705 a 

4.675 a

4.234 a 

 ab 3.575 b 63.773  السيطرة
Seamino 

2ml / L  58.528 b  3.740 b   6شام  
Seamino 

4ml / L  67.484 a  

63.262 
a   

3.764 b  

3.693 b

  

 . بحسب اختبار دنكن متعدد الحدود(%5)المتشابهة ال تختلف معنويا عند مستوى االحتمال المعدالت ذات األحرف 

  

  :تركيز بعض العناصر الغذائية في الحبوب 

البوتاسيوم عند  إلى حصول زيادة معنوية بتركيز الكالسيوم و المغنيسيوم و) 6 و5(يتضح من الجدول 

لتر مقارنة بمعاملة السيطرة، وهذه النتـائج       /مل   ) 4 و 2(استخدام مستخلص العشب البحري عند التركيزين       

من أن معاملة النباتات بتراكيز . (Rathore et al., 2008) و (Mancuse et al., 2006)تنسجم مع ما توصل 

مختلفة من مستخلصات األعشاب البحرية الطبيعية يؤدي إلى حصول زيادة معنوية فـي تراكيـز العناصـر                 

وقد يعود السبب في ذلـك إلـى مـا          . يوم والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والنتروجين    الغذائية مثل المغنيس  

تحتويه مستخلصات األعشاب البحرية من عناصر غذائية كبرى وصغرى وخاصةً عند رشها علـى األوراق               

(Polat et al., 2008).  لـى  كما قد يعود إلى تحفيز المستخلصات لنمو الجذور وزيادة إعدادها مما يـؤدي إ

 .)2009, العبيدي( و)Jensen , 2004 (زيادة امتصاص العناصر المغذية وزيادة تركيزها في النبات
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في حين لوحظ حصول انخفاض معنوي بتركيز الصوديوم في الحبوب عند استخدام مستخلص العشب              

لحاصـل بـين    لتر مقارنة بمعاملة السيطرة، وقد يعود ذلك للتنافس ا        /مل   ) 4 و 2(البحري وعند التركيزين    

البوتاسيوم والصوديوم على القنوات الخاصة والموجودة في الغشاء البالزمي لدخول هذه العناصرالى داخـل              

  .)2000 , ألنعيمي(الخاليا  

كذلك لوحظ عدم وجود اختالفات معنوية بين الصنفين في تركيز الكالسيوم والمغنيـسيوم والبوتاسـيوم فـي                 

إن االختالفات التي   ) 6شام  (معنويا بتركيز الصوديوم على الصنف      ) يعأم رب (الحبوب في حين تفوق الصنف      

نتيجة لمعاملتهمـا بمـستخلص   ) أم ربيع(و)  6شام (ظهرت في الصفات المذكورة سابقا بين صنفي الحنطة 

 المعمـاري، ( قد يعود إلى االختالفات الوراثية الموجودة بـين هـذين الـصنفين           Seaminoالعشب البحري   

1989 .(   

  

 علـى تركيـز الكالـسيوم    Seamino تأثير استخدام تراكيز مختلفة من مستخلص العشب البحري        5:لجدول  ا

  . في حبوب صنفين من نباتات الحنطة)%(والمغنيسيوم 

    

 الكالسيوم  المعامالت األصناف
تأثير 

 األصناف

تأثير 

 المعامالت
 المغنيسيوم

تأثير 

 األصناف

تأثير 

 المعامالت

 2.450  السيطرة
bc 2.375 b 2.087 b 2.183 b 

Seamino 
2ml / L  

2.600 
bc 2.800 a 2.460 b 2.705 a أم ربيع  

Seamino 
4ml / L  

2.700 
abc 

2.583 a

2.967 a 2.940 a 

2.496 a

2.940 a 

 c 2.280 b 2.300  السيطرة
Seamino 

2ml / L  
3.000 

ab  2.950 a   6شام  
Seamino 

4ml / L  3.233 a 

2.844 a  

2.940 a  

2.723 a  

  . بحسب اختبار دنكن متعدد الحدود(%5)المعدالت ذات األحرف المتشابهة ال تختلف معنويا عند مستوى االحتمال 
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 على تركيـز الـصوديوم      Seaminoتأثير استخدام تراكيز مختلفة من مستخلص العشب البحري         : 6الجدول  

  .تات الحنطة في حبوب صنفين من نبا)%(والبوتاسيوم 

    

 الصوديوم  المعامالت األصناف
تأثير 

  األصناف

تأثير 

 المعامالت
  البوتاسيوم

تأثير 

  األصناف

تأثير 

 المعامالت

 a 1.192 a 3.166 c 3.219 c 1.359  السيطرة
Seamino

2ml / L  1.237 b 0.872 b 3.559 b 3.579 b أم ربيع  
Seamino

4ml / L  1.176 b 

1.253 a 

0.842 b 3.927 a 

3.550 a 

3.958 a 

 c 3.273 c 1.024  السيطرة
Seamino

2ml / L  0.507 d 3.600 b   6شام  
Seamino

4ml / L  0.508 d 

0.679 b   

3.988 a  

3.620 a   

 .الحدود  بحسب اختبار دنكن متعدد(%5)المعدالت ذات األحرف المتشابهة ال تختلف معنويا عند مستوى االحتمال 
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