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 رقم الهاتف:
 

 الملخص
ة تكريةت جامعة /كميةة الزراعةة  /في الظمة الخشبية التابعة لقسم البستنة وهندسةة الدةدا ق  التجربة تنفذ)

ودةةةامض  Alga600البدةةةري  معرفةةةة تةةةلرير الةةةرش بالمسةةةتخمص بهةةةد  2018 – 2017لموسةةةم النمةةةو 
.وت ةةةمنت التجربةةةة عةةةاممين شرسةةةي ألشةةةتات الزيتةةةون لةةةن   السالسةةةميي فةةةي لةةةفات النمةةةو الخ ةةةري

 ى رشةة وأخةر بين كةل رشات  واقع أربعوب Alga600الرش بمستخمص أالعشاب البدرية  العامل أالول

الةةةةرش  العامةةةةل الرةةةاني1-(غةةةةم. لتةةةر0،1،2 ةةةةمن المسةةةتويات   2017/6/1فةةةي االولةةةة   رشةةةة ليةةةوم ا15
وتم الرش فةي مردمةة النمةو الخ ةري  1-( ممغم.لتر0،100،200وبراث مستويات   بدامض السالسميي

وفةةق تلةةميم ذات عةةاممين  التجربةةة كتجربةةة عامميةةة ، لةةممتنةةدما كانةةت الشةةتات بعمةةر سةةنة ونلةة ع
وبةراث مكةةررات وبواقةع شةةتمتين لكةل مكةةرر وقورنةت المتوسةةطات  RCBD ية الكاممةةة القطاعةات العشةوا

%، اظهةةرت النتةةا و تفةةوق كةةل مةةن لةةفات 5بموجةةب تختبةةار دنكةةن متعةةدد الدةةدود عنةةد مسةةتوى تدتمةةال 
سةم، وقطةر السةاق   8331من مسةتخمص اععشةاب البدريةة  أرتفةاع النبةات  M2النمو الخ ري لمتركيز 

، نسةةبة الكمروفيةةل فةةي 2سةةم1104367، والمسةةادة الورقيةةة الكميةةة لمشةةتمة8302فةةرع  ممةةم، وعةةدد اال 2365
 عمةة    S2عمةة  التةةوالي امةةا تةةارير الةةرش بمةةنظم النمةةو سالسةةميي اسةةد تفةةوق  ) spad 72324االوراق 

S1 وS0     سةم، قطةر  7356في كةل مةن اللةفات ديةث اعطةت عمة  قةيم فةي كةل مةن  ارتفةاع النبةات
( واعطةةت spad 70397ونسةةبة الكمورفيةةل ،2سةةم 1044312سةةادة الورقيةةة لمشةةتمة ممةةم، الم2358السةةاق 

    Mاقل فروقات معنوية ولجميع اللةفات. امةا معةامات التةداخل بةين  S0و     M0معاممتي المقارنة
 3340سةم ، قطةر السةاق  9370فةي كةل مةن اللةفات وهةي  ارتفةاع  النبةات   M2 S2فقةد تفوقةت  Sو 

( بينمةا لةم تسةجل  PAD 79300ونسةبة الكمورفيةل  2سةم 1179320ة الكميةة لمشةتمة ممةم، المسةادة الورقية
 (اي فروق معنوية لعدد اعوراق ولجميع المعامات.

    المقدمة
( ألةة  العا مةةة الزيتونيةةة olive   .L Olea europaeaيعةةود الزيتةةون
Oleaceae مةن أشةجار المنطقةة  تدةت  ووهة جنسةاً   20-29التةي ت ةم
ويعةةةةةد الزيتةةةةةون البةةةةةري هةةةةةو ألةةةةةل  ]1[المسةةةةةتديمة الخ ةةةةةرة  اعسةةةةةتوا ية

لةةةنفا  2629الزيتةةةون الدةةةالي والةةةذي ي ةةةم ألةةةنا  واسةةةعة تزيةةةد عمةةة  
تعةةد مستخملةةات الطدالةةب . ]7[لةةن  40يوجةةد فةةي العةةراق أكرةةر مةةن 

البدريةةةةةة مةةةةةن  ةةةةةمن الملةةةةةادر الع ةةةةةوية التةةةةةي تسةةةةةتخدم فةةةةةي اعنتةةةةةاج 
 ]26[ يسةةةت بةةةديًا عنهةةةةةةةةةاالزراعةةةي وهةةةي مكممةةةة ليسةةةمدة الكيمةيةةةةةةا ية ول

والطدالةةةب البدريةةةة تدتةةةوي عمةةة  عةةةدد مةةةن العنالةةةر الغذا يةةةة وبعةةةض 
منظمةةات النمةةو مرةةل الجبرلينةةات واالوكسةةينات واالدمةةاض االمينيةةة التةةي 

تعمةةل عمةة  تدسةةين النمةةو الخ ةةري والجةةذري ولمطدالةةب البدريةةة أي ةةا 
عنالةةةةر دور فةةةةي زيةةةةادة قةةةةوة النبةةةةات وزيةةةةادة قابميتةةةة  عمةةةة  أمتلةةةةاص ال

ن ا افة مسةتخمص أ ]6[ أكد . ]23[ وبالتالي زيادة مقاومت  ليمراض
عمة  شةتات  -1مةل.لتر 4، 2، 0بةالتراكيز  Kelpakاععشةاب البدريةة 

ادة معنويةةة فةةي أغمةةب اللةةفات الزيتةةون لةةن  أشرسةةي قةةد أدى الةة  زيةة
أذ أدى الةةة   -1مةةةل.لتر 4وسةةةة وقةةةد كةةةان التةةةلرير اعكبةةةر لممعاممةةةة المدر 

دل طول الساق الر يسي وعدد التفرعةات ومسةادة الورقةة ونسةبة زيادة مع
الةة  زيةةادة عةةدد  -1مةةل.لتر 2المةةادة الجافةةة لةةيوراق بينمةةا أدت المعاممةةة 

يةةةل فةةةةي دةةةين أظهةةةةرت معاممةةةة المقارنةةةةة اعوراق ومدتواهةةةا مةةةةن الكموروف
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أن الةةةرش بمسةةةتخمص  ]5[ بةةةين أدنةةة  قةةةيم وعغمةةةب اللةةةفات المدروسةةةة.
عمة  شةتات  -1( غم. لتةر0.15، 0بالتراكيز  Algexالطدالب البدري  

( أدى الةةة  زيةةةادة .Citrus aurantiifolia Lالميمةةةون الدةةةامض  
معنويةةة فةةي قطةةر السةةاق وعةةدد اعوراق ومتوسةةط الةةوزن الطةةري لممجمةةوع 
الخ ةةةةةري والجةةةةةذري ومدتةةةةةوى اعوراق مةةةةةن الكموروفيةةةةةل وال سةةةةةيما فةةةةةي 

 Spad 39.40هةةةةا أذ بمةةةةل أعمةةة  متوسةةةط ل -1غةةةم. لتةةةر 0.15المسةةةتوى 
 أن رش نباتةةةةةات العنةةةةةب ]12[. وجةةةةةدمقارنةةةةةة بالنباتةةةةةات غيةةةةةر المعاممةةةةةة

 Vitis vinifera L.)  لةةنفي دمةةواني وكمةةالي بالمسةةتخمص البدةةري
Alga600  قةةد أدى ألةة  تفةةوق اللةةن   -1غةةم. لتةةر  2، 0،1بةةالتراكيز

أعمةةة  النتةةةا و فةةةي معظةةةم  بإعطا ةةة  -1غةةةم. لتةةةر 2كمةةةالي عنةةةد التركيةةةز 
مسةةةةادة الورقةةةةة وعةةةةدد   روسةةةةة عمةةةة  المجمةةةةوع الخ ةةةةرياللةةةةفات المد

دةةةامض يعةةةد و  .(اعوراق وعةةدد اعفةةةرع ومدتةةةوى اعوراق مةةةن الكموروفيةةةل
ة ويعتبةةر هةةذا مونةةات النباتيةةة ذات الطبيعةةة الفينوليةةور السالسةةميي أدةةد اله

ان  ]3[ وقةد وجةد .]16[ مونات النباتية الطبيعيةالمركب من بين  الهور 
لةةةةةن  خ ةةةةةراوي  (L. Olea europaeaالزيتةةةةةون  رش شةةةةةتات 

دى أقةةةةد  -!ممغم.لتةةةةر( 200 ، 0 وخسةةةةتاوي بدةةةةامض السالسةةةةميي بتركيةةةةز
وراق وقطةةةةةر السةةةةةاق رتفةةةةةاع النبةةةةةات وعةةةةةدد اعأفةةةةةي  ةالةةةةة  زيةةةةةادة معنويةةةةة

أن الةرش بدةامض السالسةميي  ]9[بين  ة لكا اللنفين.الورقي ةوالمساد
ت الميمةون قةد عم  المجموع الخ ري لشتا -1 ممغم.لتر  10، 0بتركيز 

أدى ألةة  زيةةادة معنويةةة فةةي أرتفةةاع الشةةتمة وعةةدد اعفةةرع الجانبيةةة وطةةول 
والةةةوزن الفةةةرع الجةةةانبي وعةةةدد اعوراق ومدتةةةوى اعوراق مةةةن الكموروفيةةةل 

ان   ]4[شةةةةارأو بمعاممةةةة المقارنةةةة .  الجةةةا  لممجمةةةوع الخ ةةةري مقارنةةةةة
 0،250لول الدم يات بدةامض السالسةميي بتركيةزين أمعاممة بعض 

 (معظم لفات المجموع الخ ري.دى ال  زيادة أ -1ممغم.لتر
 مواد وطرائق العمل    ال
 /البدةةث فةةي الظمةةة الخشةةبية التابعةةة لقسةةم البسةةتنة وهندسةةة الدةةدا ق  نفةةذ

تةةةةم و   2018 – 2017 جامعةةةةة تكريةةةةت لموسةةةةم النمةةةةو /كميةةةةة الزراعةةةةة 
 مدطةةة البدةةةوث التابعةةة لقسةةةم البسةةةتنة قبةةةل تجهيةةز شةةةتات الزيتةةون مةةةن

شةةتمة لةةن  أشرسةةي متجانسةةة بةةالنمو  54أنتخبةةت أذ وهندسةةة الدةةدا ق 
الدراسةةة وكانةةت  موقةةع أجةةرا   بعمةةر سةةنة ونلةة  تةةم نقةةل الشةةتات ألةة

عمميةةات الخدمةةة مةةن ناديةةة  أجريةةت ، وقةةدم كغةة 5 وزن مزروعةةة بلكيةةاس
ذات عةاممين  عامميةةتجربة نفذت  و  طيمة فترة  الدراسةمكافدة الالري و 

 (3x3 وفةةق تلةةميم القطاعةةات العشةةوا ية الكاممةةة  عةةاماتم  (9)أي
RCBD تةم تدميةل النتةا و  ،وبراث مكةررات وبواقةع شةتمتين لكةل مكةرر

( بلسةةتخدام البرنةةامو Anova Tableبلسةةتعمال جةةدول تدميةةل التبةةاين  
تةةةةةةم مقارنةةةةةةة المتوسةةةةةةطات وفةةةةةةق ( و SAS  2003أالدلةةةةةةا ي الجةةةةةةاهز 

   .% 5تمال أختبار دنكن المتعدد الددود وعند مستوى أد
 : شممت الدراسة المعامالت االتية

 : Alga600الللرش بمسللتخمص أالعشللاب البحريللة هللو  العامللل أالول
بعةةد  Alga600 يةة الةةرش بمسةتخمص اععشةاب البدريةةتمةت عممديةث 

بةين كةل رشةات  أربةع وبمعةدلدت  البمل التةام  من نقل الشتاتأيام  10

رةةةاث  وشةةةممت 2017/6/1فةةةي االولةةة   رشةةةة اليةةةوم 15 ى رشةةةة وأخةةةر 
 مستويات:

 .(M0الرش بالما  فقط  معاممة المقارنة ( ويرمز ل   -1
ويرمةز لة   -1لتر . مغ 1الرش بمستخمص اععشاب البدرية بتركيز  -2
 M1). 
ويرمةز لة   -1ترل .غم  2الرش بمستخمص اععشاب البدرية بتركيز  -3
 M2). 

بعةد رارةة  رشةتديةث  :اللرش بحلامض السالسلميك  هلو العامل الثلاني
أيةةام مةةن الةةرش بمسةةتخمص اععشةةاب البدريةةة وبةةنفس عةةدد مةةرات الةةرش 

 وشممت راث مستويات:
 .(S0الرش بالما  فقط  معاممة المقارنة( ويرمز ل    -1
ويرمةةةةز لةةةة   -1لتةةةةرم. ممغةةةة 100الةةةةرش بدةةةةامض السالسةةةةميي بتركيةةةةز  -2
 S1). 
 (S2   ويرمز ل -1ر لت .ممغم20 الرش بدامض السالسميي بتركيز  -3

 صفات النمو الخضري : الصفات المدروسة 
 (-1شتمة. ) ورقة األوراقمعدل الزيادة في عدد  -1
اعوراق الموجودة عم  الشتمة فةي بدايةة التجربةة ونهايتهةا  م دساب عددت

مةةةن طةةةرح القةةةرا ة  وبعةةةدها تةةةم أسةةةتخراج معةةةدل الزيةةةادة فةةةي عةةةدد اعوراق
   .اعول الرانية من القرا ة 

 سم(النبات ) ارتفاعزيادة في معدل ال -2
بواسةةطة شةةريط القيةةاس مةةن  أرتفةةاع النبةةاتمعةةدل الزيةةادة فةةي  دسةةابتةةم 

فةةةي بدايةةةة بالتربةةةة دتةةة  قمةةةة السةةةاق الر يسةةةي  السةةةاق  أتلةةةال منطقةةةة 
 ونهاية التجربة وفقًا لممعادلة التالية:

أرتفةةاع  –النبةةات أ أرتفةةاع النبةةات فةةي نهايةةة التجربةةة  ارتفةةاعالزيةةادة فةةي 
   بات في بداية التجربةالن
 معدل الزيادة في قطر الساق )ممم(-3

السةةةةةاق بلسةةةةةتخدام جهةةةةةاز القدمةةةةةة  معةةةةةدل الزيةةةةةادة فةةةةةي قطةةةةةر تةةةةةم قيةةةةةاس
 Vernier  سةةم مةةن سةةطب التربةةة فةةي بدايةةة التجربةةة 3( وعمةة  أرتفةةاع )

الزيةةادة فةةي قطةةر السةةاق أ قطةةر السةةاق  : وفقةةًا لممعادلةةة اعتيةةة ونهايتهةةا
 قطر الساق في بداية التجربة  –في نهاية التجربة 

 (-1شتمة. ) فرع فرع الخضريةل الزيادة في عدد األمعد -4
بدايةةة التجربةةة عةةدد جميةةع اعفةةرع الموجةةودة عمةة  الشةةتمة فةةي  دسةةاب تةةم

مةةةةن  وبعةةةةدها تةةةةم أسةةةةتخراج معةةةةدل الزيةةةةادة فةةةةي عةةةةدد التفرعةةةةات اونهايتهةةةة
 . طرح القرا ة النها ية من القرا ة اعوليةدالل 

 (2)سم حة الورقيةالمسا -5

 تم استخراجها عم  وفق المعادلة اآلتية :
عةدد اعوراق الكميةة  المسادة الورقية أ معدل مسادة الورقةة الوادةدة 

 .  لمنبات
 بينما تم دساب مسادة الورقة وفقًا لممعادلة اعتية :

 ]x 785.0  ]24عرض الورقة  xمسادة الورقة أ طول الورقة 

 ( ( SPAD النسبي لمكموروفيل في أالوراق المحتوى -6
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 SPAD -502بواسةةةةةةةةطة جهةةةةةةةةةاز    فةةةةةةةةةي الدقةةةةةةةةل مباشةةةةةةةةةرةتةةةةةةةةم قياسةةةةةةةة
Chlorophyll Meter  قةةةةرا ات  لةةةةيوراق مةةةةن  10ديةةةةث تةةةةم أخةةةةذ

   المعدل. استخراجمختمفة ولكل شتمة ومن رم  اتجاهات
 :  النتائج والمناقشة 

   (-1ة) ورقة .شتمدد األوراق ع
تراكيةةةةةز ل ألةةةةة  عةةةةدم وجةةةةةود فروقةةةةات معنويةةةةةة( 1تشةةةةير نتةةةةةا و الجةةةةدول  

 سالسةميي فةي عةدد اعوراق وأمةامسةتخمص اععشةاب البدريةة ودةامض ال
ألة  عةدم التداخل بين معامات البدث فتشير نتا و التدميةل اعدلةا ي 

   .وجود فروقات معنوية أي ا
( تأثير الرش بمستخمص األعشاب البحرية وحامض السالسميك 4جدول )

 (-1ة)ورقة .شتم ينهما في عدد األوراقوالتداخل ب
 M تراكيز

 4-غم.لتر

 4-.لترغممل Sتراكيز 

Mean  M 
S0 S1 S2 

M0 90.67  a 127.00  a 129.00  a 115.56  a 

M1 130.00  a 135.00  a 104.33  a 123.11  a 

M2 133.00  a 109.67  a 142.00  a 128.22  a 

Mean  S 117.89  a 123.89  a 125.11  a  

اعرقةةةةام التةةةةي بجانبهةةةةا نفةةةةس الدةةةةر  او الدةةةةرو  المتشةةةةابه  ال توجةةةةد بينهةةةةا * 
  5%ادتمال  فروقات معنوية دسب اختبار دنكن متعدد الددود عند مستوى

 

 ( سم النبات ) ارتفاع
أن معاممةة الةرش بمسةتخمص اععشةاب البدريةة  (2تبين نتةا و الجةدول  

أعمة  معةدل  M2أذ أعطت المعاممة  قد تفوقت معنويا في ارتفاع النبات
أقةةةل  M0بينمةةةا أعطةةت معاممةةة المقارنةةة  سةةم 8.31عرتفةةاع النبةةات بمةةل 

. وأن معاممةةةةةةة  رش دةةةةةةامض سةةةةةةم 5.28معةةةةةةدل الرتفةةةةةةاع النبةةةةةةات بمةةةةةةل 
 S2السالسميي أررت معنويا أي ةا فةي ارتفةاع النبةات أذ أعطةت المعاممةة 

تختمة  معنويةا عةن سم والتي لم  7.56أعم  معدل الرتفاع النبات وبمل 
سةم فةي دةين 7.06 بمةل  ارتفةاع لمنبةات  التي أعطت معةدل S1المعاممة 

 سم.  5.41أقل معدل عرتفاع النبات وبمل  S0أعطت معاممة المقارنة 
أمةةةا فيمةةةا يخةةةص التةةةداخل بةةةين مسةةةتخمص اععشةةةاب البدريةةةة ودةةةامض  

 معنويةا وذلةي بإعطا هةا أعمة  M2S2السالسميي فةيادظ تفةوق المعاممةة 
بينمةةةةا أعطةةةةت معاممةةةةة المقارنةةةةة  سةةةةم 9.70معةةةةدل الرتفةةةةاع النبةةةةات بمةةةةل 

M0S0   سم. 4.53أقل معدل الرتفاع النبات وبمل 
 

( تأثير  الرش بمستخمص األعشاب البحرية و حامض السالسميك 2جدول )
 )سم( والتداخل بينهما في أرتفاع النبات

 M تراكيز

 4-غم.لتر

 4-ملغم.لتر Sتراكيز 

Mean  M 
S0 S1 S2 

M0 4.53  e 5.73  de 5.60  de 5.28  c 

M1 e  5.0 6.93  cd 7.40  bc 6.44  b 

M2 6.70  cd 8.53   ab 9.70  a 8.31  a 

Mean  S 5.41  b 7.06   a 7.56  a  

اعرقةةةةام التةةةةي بجانبهةةةةا نفةةةةس الدةةةةر  او الدةةةةرو  المتشةةةةابه  ال توجةةةةد بينهةةةةا * 
  5%ادتمال  عدد الددود عند مستوىفروقات معنوية دسب اختبار دنكن مت

 

 قطر الساق ) ممم ( 
( الفروقات المعنوية في قطر السةاق عنةد الةرش 3نتا و الجدول   تو ب

أعمةةةة  معةةةةدل  M2بمسةةةةتخمص اععشةةةةاب البدريةةةةة أذ أعطةةةةت المعاممةةةةة 
بإعطا هةا معةدل بمةل  M1ممةم رةم تمتهةا المعاممةة  2.65لقطر السةاق بمةل 

أقةةةل معةةةدل  لقطةةةر  M0مةةةة المقارنةةةة ممةةةم فةةةي دةةةين أعطةةةت معام 2.03
ممةةةم. أمةةةا فةةةي مةةةا يخةةةص تةةةلرير دةةةامض السالسةةةميي  1.47السةةةاق  بمةةةل 

 S2فتشةةير النتةةا و ألةة  وجةةود فروقةةات معنويةةة أي ةةا أذ أعطةةت المعاممةةة 
والتةةي  S1ممةةم ،رةةم تمتهةةا المعاممةةة  2.58أعمةة  معةةدل لقطةةر السةةاق بمةةل 

أقةةةل  S0ارنةةةة ممةةةم، بينمةةةا أعطةةةت معاممةةةة المق 2.25أعطةةةت معةةةدل بمةةةل 
وأمةةا بشةةلن التةةداخل بةةين مسةةتخمص  ممةةم. 1.32معةةدل لقطةةر السةةاق بمةةل 

اععشةةةةاب البدريةةةةة ودةةةةامض السالسةةةةميي فتبةةةةين نتةةةةا و الجةةةةدول التفةةةةوق  
 3.40بإعطا ها اعم  معدل  لقطر السةاق بمةل  M2S2المعنوي لمعاممة 

أقةةل معةةدل لقطةةر السةةاق بمةةل  M0S0ممةةم، بينمةةا أعطةةت معاممةةة المقارنةةة 
 ممم. 1.10

 

( تأثير الرش بمستخمص األعشاب البحرية  وحامض السالسميك 3جدول )
 )ممم(والتداخل بينهما في قطر الساق 

 Mتراكيز

 4-غم.لتر

 4-.لترغممل Sتراكيز 
Mean 

M S0 S1 S2 

M0 1.10  f 1.50  de 1.83  d 1.47  c 

M1 1.33  ef 2.23  c 2.53  c 2.03  b 

M2 1.53  de 3.03  b 3.40  a 2.65  a 

Mean  S 1.32  c 2.25  b 2.58  a  

اعرقةةةةام التةةةةي بجانبهةةةةا نفةةةةس الدةةةةر  او الدةةةةرو  المتشةةةةابه  ال توجةةةةد بينهةةةةا * 
 5%ادتمال  فروقات معنوية دسب اختبار دنكن متعدد الددود عند مستوى

 

 ( -1عدد األفرع الخضرية ) فرع . شتمة
نوية في لةفة عةدد اعفةرع ( أل  وجود فروقات مع4تبين نتا و الجدول  

الخ ةرية عنةةد الةةرش  بمسةةتخمص اععشةةاب البدريةةة تذ تفوقةةت المعاممةةة 
M2  فةةةةةرع .  8.02معنويةةةةا بلعطا هةةةةا أعمةةةة  معةةةةدل لعةةةةدد اعفةةةةرع وبمةةةةل
 7.00أقةةل معةةةدل وبمةةةل  M0فةةةي دةةةين أعطةةت معاممةةةة المقارنةةةة   -1شةةتمة

دم دةةةامض السالسةةةميي فتشةةةير النتةةةا و ألةةة  عةةةل وبالنسةةةبة .-1فةةةرع . شةةةتمة
التةداخل بةين  ، أمةافة عةدد اعفةرع الخ ةريةوجود فروقات معنوية في ل

مسةةةتخمص اععشةةةاب البدريةةةة ودةةةامض السالسةةةميي فيت ةةةب مةةةن نتةةةا و 
 الجدول نفس  عدم وجود فروقات معنوية أي ا.

 

( تأثير الرش  بمستخمص األعشاب البحرية وحامض السالسميك 4جدول )
 (-1)فرع . شتمةرية الخض والتداخل بينهما في عدد األفرع

 M تراكيز
 4-غم.لتر

 Mean 4-.لترغممم Sتراكيز 

M 
S0 S1 S2 

M0 7.00  a 7.00  a 7.00  a 7.00  b 

M1 7.00  a 7.33  a 7.66  a 7.33  ab 

M2 8.00  a 7.73  a 8.33  a 8.02  a 

Mean S 7.33  a 7.35  a 7.66  a  
لدةةةةرو  المتشةةةةابه  ال توجةةةةد بينهةةةةا اعرقةةةةام التةةةةي بجانبهةةةةا نفةةةةس الدةةةةر  او ا* 

 5%ادتمال  فروقات معنوية دسب اختبار دنكن متعدد الددود عند مستوى
 

 (2المساحة الورقية )سم
( ألةة  وجةود فروقةةات معنويةة فةةي لةفة المسةةادة 5نتةةا و الجةدول   تشةير

 M2 الورقية عند الرش بمستخمص اععشاب البدريةة أذ تفوقةت المعاممةة
بينمةةةةا  2سةةةةم 1104.67لممسةةةةادة الورقيةةةةة وبمةةةةل  بإعطا هةةةةا أعمةةةة  معةةةةدل
 859.37أقل معدل لممسادة الورقية بمغةت  M0سجمت معاممة المقارنة 
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. أمةةا تةةلرير معاممةةة دةةامض السالسةةميي فةةيادظ مةةن النتةةا و وجةةود 2سةةم 
أعمةةة  معةةةدل لممسةةةادة الورقيةةةة  S2فروقةةةات معنويةةةة تذ أعطةةةت المعاممةةةة 

    S0بينما سةجل أقةل قيمةة عنةد معاممةة المقارنةة 2سم 1044.12 وبمل 

 .2سم 929.44وبمل 
وأظهةةةرت نتةةةا و التةةةداخل بةةةين مسةةةتخمص اععشةةةاب البدريةةةة ودةةةامض  

السالسةةةةميي وجةةةةود فروقةةةةات معنويةةةةة فةةةةي المسةةةةادة الورقيةةةةة فقةةةةد سةةةةجمت 
 2سةةم 1179.20أعمةة  معةةدل لممسةةادة الورقيةةة وبمةةل M2S2 المعاممةةة 

 .2سم 816.80أقل معدل بمل  M0S0ة بينما أعطت معاممة المقارن
 

( تأثير الرش بمستخمص األعشاب البحرية وحامض السالسميك 5جدول )
 ( 2والتداخل بينهما في المساحة الورقية )سم

 Mتراكيز
 4-غم.لتر

 4-ممغم.لتر Sتراكيز 
Mean  M 

S0 S1 S2 

M0 816.80  e 858.43  e 902.87  
de 

859.37  c 

M1 943.93  
cde 

1009.40  bcd 1050.30  
abc 

1001.21  b 

M2 1027.60  

bcd 

1107.20  ab 1179.20  

a 

1104.67  a 

Mean  S 929.44  b 991.68  ab 1044.12  
a 

 

اعرقةةةةام التةةةةي بجانبهةةةةا نفةةةةس الدةةةةر  او الدةةةةرو  المتشةةةةابه  ال توجةةةةد بينهةةةةا * 
  5%ادتمال  فروقات معنوية دسب اختبار دنكن متعدد الددود عند مستوى

 

 (UNIT SPADمحتوى األوراق من الكموروفيل )
( أن معاممةةةةة رش مسةةةةتخمص اععشةةةةاب 6نتةةةةا و الجةةةةدول  يت ةةةةب مةةةةن 

سجمت أعم  قيمةة معنويةة لمدتةوى اعوراق مةن الكموروفيةل  M2البدرية 
 M0فةةةي دةةةين أعطةةةت معاممةةةة المقارنةةةة  SPAD 72.24والتةةةي بمغةةةت 

 .SPAD 61.88أقل معدل لمدتوى اعوراق من الكموروفيل بمل 
بإعطا هةا  S2أما بالنسبة لتةلرير دةامض السالسةميي فقةد تفوقةت المعاممةة 

بينما سةجل  SPAD 70.97أعم  مدتوى ليوراق من الكموروفيل وبمل 
وبمةةةةل  S0أقةةةةل مدتةةةةوى لةةةةيوراق مةةةةن الكموروفيةةةةل عنةةةةد معاممةةةةة المقارنةةةةة 

62.38 SPAD  . 
فقةةد  لسةةمييالتةةداخل بةةين مسةةتخمص اععشةةاب البدريةةة ودةةامض السا أمةةا

معنويةةةا بتسةةةجيمها أعمةةة  معةةةدل  M2S2تفوقةةةت المعاممةةةة  تذ كةةةان معنويةةةا
بينمةةةا سةةةجمت  SPAD 79.00لمدتةةةوى اعوراق مةةةن الكموروفيةةةل بمةةةل 

 .SPAD 59.43أقل معدل وبمل  M0S0معاممة المقارنة 
 

( تأثير الرش بمستخمص األعشاب البحرية وحامض السالسميك 6جدول )
 (SPADى األوراق من الكموروفيل )والتداخل بينهما في محتو 

 M تراكيز

 4-غم.لتر

 4-ملغم.لتر Sتراكيز 

Mean  M 
S0 S1 S2 

M0 59.43  d 61.73  cd 64.50  c 61.88  c 

M1 63.06  cd 69.16  b 69.43  b 67.22  b 

M2 64.66  c 73.06  b 79.00  a 72.24  a 

Mean  S 62.38  c 67.98  b 70.97  a  

ام التةةةةي بجانبهةةةةا نفةةةةس الدةةةةر  او الدةةةةرو  المتشةةةةابه  ال توجةةةةد بينهةةةةا اعرقةةةة* 
  5%ادتمال  فروقات معنوية دسب اختبار دنكن متعدد الددود عند مستوى

 
 
 

 المناقشة
أرةر  تبين النتا و أن رش شتات الزيتةون بمسةتخمص اععشةاب البدريةة 

ري تعزى الزيادة فةي لةفات النمةو الخ ة معنويا في النمو الخ ري وقد
دتةةوا  هةةذا المسةةتخمص عمةة  مةةواد مشةةجعة لمنمةةو وهرمونةةات نباتيةةة ألةة  أ

خةةةةرى مشةةةةجعة لمنمةةةةو أوكسةةةةينات والسةةةةايتوكاينينات وعمةةةة  مةةةةواد عمرةةةةل ا
مينيةةةةةةةة وبعةةةةةةةض دمةةةةةةةاض اعدمةةةةةةةاض الع ةةةةةةةوية واعكالفيتامينةةةةةةةات واع

خرى والتي لهةا الةدور الكبيةر فةي زيةادة نمةو وتطةور العنالر الغذا ية اع
 Alga600 ةةافة الةة  العنالةةر الموجةةودة فةةي الأ، المجمةةوع الخ ةةري

لةةة  زيةةةادة أتسةةةاعها ممةةةا يةةة دي أسةةةتطالة الخايةةةا و أ لةةة  زيةةةادةأدى أممةةةا 
 ةةافة الة  دور هةةذن العنالةةر وخالةة النتةةروجين فةةي أالمسةادة الورقيةةة 

 و ]17[ال ةو ي فةي النبةات  بنا  الكموروفيل وبالتالي زيةادة عمميةة البنةا
 (.]27[و ]25[
بلسةترنا  عةدد  اللةفات الخ ةرية جميةع سبب الزيةادة فةي ودقد يع كما  

دتوا  مستخمص الطدالب البدريةة عمة  العنالةر أقد يعود ال   اعوراق
نزيمةةةةات تلةةةةنيع أو ي ةةةةية لةةةة  زيةةةةادة الفعاليةةةةات اعأالمغذيةةةةة التةةةةي تةةةة دي 

دمةةةاض اعمينيةةةة والبةةةروتين وكةةةذلي يسةةةاعد عمةةة  تلةةةنيع الكموروفيةةةل اع
ال ةةةةةةو ي وتكةةةةةةوين السةةةةةةكريات والبروتينةةةةةةات المهةةةةةةم فةةةةةةي عمميةةةةةةة البنةةةةةةا  

زيادة نمةو ودجةم النبةات  في والتي ت رر جميعها ATPومركبات الطاقة 
وهةذن  ]18[ ل  زيةادة فةي لةفات النمةو الخ ةريأمما ي دي في النهاية 

 Alga600سةةتخدم المسةةتخمص البدةةري ألةةذي أ ]14[النتةةا و تتفةةق مةةع 
 يةةادة معنويةةة فةةيفةةي رش العنةةب لةةنفي دمةةواني وكمةةالي ودلةةل عمةة  ز 

التةةةةي  ]8[ وراق مةةةةن الكموروفيةةةةل، ومةةةةع مدتةةةةوى اعالمسةةةةادة الورقيةةةةة و 
وراق مةةةةن دلةةةةمت عمةةةة  زيةةةةادة معنويةةةةة فةةةةي طةةةةول السةةةةاق ومدتةةةةوى اع

عنةةةةةد رش شةةةةةتات الزيتةةةةةون لةةةةةن  خ ةةةةةيري بمسةةةةةتخمص  الكموروفيةةةةةل
 ]10[ وان هةةذن النتةةا و تطابقةةت مةةع مةةا تولةةل اليةة اععشةةاب البدريةةة، 
دة معنويةة فةي جميةع لةةفات النمةو الخ ةري عنةةد الةذي دلةل عمة  زيةةا

 ( .الرش بمستخمص الطدالب البدرية عم  نبات الشميي
عنةةةةد الةةةةرش بمسةةةةتخمص الطدالةةةةب البدريةةةةة عمةةةة  شةةةةتات  ]2[ع ومةةةة  

فةةي طةةول  K18وخ ةةيري ديةةث تفةةوق اللةةن   K18الزيتةةون لةةنفي 
الساق وعدد التفرعات بينما تفوق اللن  خ يري معنويةا فةي المسةادة 

 (قية.الور 
والناتجةةةةةةة عةةةةةةن رش دةةةةةةامض  ولةةةةةةفات النمةةةةةة معظةةةةةةم ن الزيةةةةةةادة فةةةةةةيأ 

ربما يرجةع الةدور التدفيةزي  -1ممغم.لتر 200السالسميي وال سيما التركيز 
نة  يلةن   ةمن مجموعةة الهرمونةات النباتيةة أ لة ألدامض السالسةميي 

رةةةر الشةةةد البي ةةةي الاديةةةوي أنةةة  يعمةةةل عمةةة  تقميةةةل أكمةةةا  ]21[ة المنشةةةط
Abiotis Stress  المرةةةبط لمنمةةةةو وزيةةةادة مسةةةةتوى الهرمونةةةات النباتيةةةةة

نقسةةةةةام الخايةةةةةا أوكسةةةةةينات والسةةةةةايتوكاينينات المةةةةة ررة فةةةةةي عمميتةةةةةي كاع
نعكةةةةس أو  ]22[ (2003خةةةةرون ، أو  Saklaabutdinovaسةةةةتطالتها  أو 

ن هةذن النتةا و تتوافةق مةع أاللفات الخ ةرية ،  معظميجابيا عم  أذلي 
دةةةةامض السالسةةةةميي عمةةةة  شةةةةتات عنةةةةد الةةةةرش ب ]13[ مةةةةا تولةةةةل اليةةةة 

 رتفةاع الشةتات  وقطةر السةاقأذ دلموا عم  زيادة معنوية فةي أالنارنو 
عنةةةد رش شةةةتات الزيتةةةون  ]15[ي ةةةا مةةةع أتفقةةةت أ، و والمسةةةادة الورقيةةةة
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رتفةةةةاع ألةةةة  زيةةةةادة معنويةةةةة فةةةةي معةةةةدل أدى أبدةةةةامض السالسةةةةميي الةةةةذي 
 ]11[   ليةةأي ةةا مةةع مةةا تولةةل ألمجمةةوع الخ ةةري، وتتشةةاب  واالنبةةات 

وراق ومدتةةوى اعالمسةةادة الورقيةةة  الةةذي دلةةل عمةة  زيةةادة معنويةةة فةةي
عنةةةد الةةةرش بدةةةامض السالسةةةميي عمةةة  شةةةتات البرتقةةةال  مةةةن الكموروفيةةةل

 (. .المدمي

يونةةةةةةات والتةةةةةةوازن متلةةةةةةاص اعأن لمسالسةةةةةةميي دور مهةةةةةةم فةةةةةةي تنظةةةةةةيم أ 
، وان تةةلرير دةةامض السالسةةةميي ]20[ ي فةةي فةةتب وغمةةةق الرغةةورالهرمةةون
دةةةةةد الهرمونةةةةةات النباتيةةةةة  يمكةةةةةن ان يشةةةةةجع فةةةةةي بنةةةةةا  هرمةةةةةوني أ كونةةةةة 

االوكسين والجبرلين كما يشجع عمميةة التعبيةر الجينةي ولبنةا  العديةد مةن 
(. ]19[ وكسةةةةةةةةةةينات والجبرلينةةةةةةةةةةاتالمركبةةةةةةةةةةات الكيميا يةةةةةةةةةةة ومهنةةةةةةةةةةا اع

 المصادر
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Response of olive seedlings c.v. Ashrasy for spraying of Alga600 seaweed 

extract and Salicylic acid 
 

Abstract 
The study was carried out in the wooden canopy of the Department of Horticulture and Garden Engineering/ 

Agriculter College/Tikrit University for the growth season 2017-2018 The aim of this study is to know the effect 

of spraying with Alga600 marine extract and salicylic acid in the vegetative properties of olive seedlings3 

The study included two factors. First factor spraying with seaweed extract Alga600 The spraying process was 

carried out at a rate of four sprinklers between each brush and the other 15 days on the first day in John 1 within 

the levels (0,1,2) g. L-1 The second factor was sprayed with salicylic acid (0,100, 200) mg / l. -1 The experiment 

was designed as a simple global experiment with two elements according to the RCBD design and three 

replicates. cm, diameter of the stem 2.62 mlm, number of branches 8.02, total paper area of seedlings 1104.67 

cm2, ratio of clover in leaves spad72.24 (respectively, the effect of spray on the growth regulator of your lion is 

greater than S2 on S1 and S0 in each of the attributes where given values in each (Plant height of 7.56 cm, stem 

diameter 2.58 mm, area for kidney leaf of seedlings 1044.12 cm 2, chlorophyll ratio (70.47 spad) and gave M0 

and S0 the least significant differences and all the parameters, while the interaction coefficients were greater than 

M2 S2 in each of the traits (plant height 9.70 cm, leg diameter 3.40 mm, total leaf area 1179.20 cm 2 and 

chlorophyll 79.00 SPAD) While no significant differences were recorded for the number of securities and for all 

transactions.) 

 


