
 ـــــــــــــــ 2020 (3العدد ) (11)المجلد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 

47 
 

 الثوم ومستخلص الطحالب البحريةوتأثير الرش بمستخلصي عرق السوس 

(Sea force) صفات النمو الخضري ألشجار التين  في).L carica Ficus ) صنف اسود

 ديالى
  3كريم عبدهللا حسن                 2جاسم محمد خلف                    1محمد مهدي صالح

 كلية الزراعة -جامعة كركوك1
 حويجة-كلية الزراعة-جامعة كركوك2
 كلية الزراعة -جامعة كركوك3

   2020/  2 /17وقبوله       2019 /12/  8تاريخ استالم البحث  

 بحث مستل من رسالة ماجستير الباحث األول . 

 

 الخالصة

لبحثية العائدة لكلية الزراعة جامعة كركوك, خالل الموسم الربيعي -اجري البحث في المحطة ا

لثوم ومستخلص الطحالب البحرية في 2019) ( لدراسة تأثير الرش بمستخلصي عرق السوس وا

لتين صنف Ficus carica صفات النمو الخضري ألشجار ا  L. .ي هذا فجرى دراسة عاملين و

لنباتية تأثير الرش بالمستخلصات , العامل األول هو البحث بخمسة تراكيز  )عرق السوس والثوم(ا

 ومستخلص1-(غم.لتر 10 و 5) انبتركيز Liquorice عرق السوس ومستخلص, )ماء مقطر( 

بثالثة  الطحالب البحريةالعامل الثاني هو و 1-مل.لتر  (10و 5) بتركيزان Garlic  الثوم

وفق تصميم القطاعات العشوائية  عامليه.نفذت التجربة كتجربة 1-.لتر مل(3و 1.5و 0)تراكيز

ً انه الشجرة الواحدة تمثل وحدة تجريبية ( وبمكررات R.C.B.D) الكاملة ثالثة لكل معاملة علما

 1-لتر∙مل 10الرش بمستخلص عرق السوس بتركيز  معاملة من خالل النتائج تفوق بينت واحدة.

لكلية ملم (16.3في صفة قطر الفرع) لنسبة المئوية للمادة  CCI) 36.8)ونسبة الكلوروفيل ا وا

فقد حصل فيها تفوق عند الرش بمعاملة  2سم (148.6الورقة )( اما صفة مساحة %47.5الجافة )

تفوق في صفة مساحة  Sea force,بينما سجلت معاملة الطحالب البحرية  1-لتر∙مل 5عرق سوس 

(, في حين %50.3( ملم والنسبة المئوية للمادة الجافة)15.2وقطر الفرع ) 2( سم153.9الورقة )

قياسا بمعاملة المقارنة ,اما فيما يخص لمحتوى الكلوروفيل الكلي لم يحصل أي تفوق معنوي 

( في 1Sea force-لتر∙مل 3+1-لتر∙مل 10التداخل فقد تفوقت معاملة الرش )عرق سوس بتركيز 

لنسبة 40.7)محتوى الكلوروفيل الكلي( ملم و18.7وقطر الفرع ) 2( سم168.5مساحة الورقة ) ( وا

لمادة الجافة)  قياسا بمعاملة المقارنة. (55.4%المئوية ل

 , تين Sea forceالكلمات المفتاحية: عرق سوس , ثوم , 
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Abstract 

The research was conducted at the research station re-entry to Faculty of Agriculture-

University of Kirkuk during the effect of spring season (2019) to study the effect of 

spraying .With liquorice extract garlic and marine algae in vegetative growth traits of 

fig trees category (Ficus carica L.) Two factors were studied the effect of spraying with 
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plant extracts in five concentrations (Distilled water), extract liquorice concentrations 

(10,5) abstracts  garlic concentrated (10,5) and marine algae with three concentrations 

(3,1.5,0) carried out as an experiment sector design full randomness (R.C.B.D) and 

three replicates per transition one tree is one experimental unit the results show the 

superiority of spray treatment with extract liquorice concentrated 10 ml.L-1 in the recipe 

diameter of the branch 16.3mm Total chlorophyll ratio (CCI 36.8) and the percentage 

of dry matter %47.5 The character of the area of the paper (148.6) cm2 there was a 

superior spray treatment of liquorice 5ml.L-1 while recorded treatment of marine algae 

sea force out per form the leaf area 153.9 cm2,branch diameter 15.2 mm and the 

percentage of dry matter %50.3 While there was no moral superiority comparison 

treatment as for inter ferrous spray treatment has outperform (Liquorice concentrated 

10ml.L-1+3ml.L-1 sae force )in the recipe of leaf area 168.5 cm2 branch diameter 18.7 

mm, total chlorophyll ratio CCI 40.7 and the percentage of dry matter %55.4 by 

comparison treatment 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Keywords: 

licorice , garlic, Sea force , fig 

 المقدمة

نوع من االشجار  2000والتي تضم اكثر من  Moraceaeيعود الى العائلة التوتية  .Ficus carica Lالتين 

نوع او اكثر غالبيتها مستديمة الخضرة وقسم قليل من هذه  800ما يقارب الـ Ficus والشجيرات, يحتوي الجنس

 وHarrison 2005 )األشجار تكون ثمارها صالحة لألكل اما الجزء األكبر منها مصنفة على انها نباتات زينة 

Here,حول الموطن األصلي للتين حيث اشار  اآلراء( . اختلفت 2008واخرونMango (2006ان موطن ا ) لتين

األصلي هو غرب اسيا وانتشار زراعتها في حوض البحر األبيض المتوسط . وقد انتشرت زراعته في الوقت 

تركيا وامريكا واسبانيا واليونان والبرازيل وايطاليا اضافة و الحالي في مناطق عديدة من العالم ضمت كل من مصر

 ( .2003واخرون , Marsو 2003اخرون,و Aksoy و 2003’ الى اماكن اخرى من العالم )عثمان واخرون

يعتبر التين من اقدم النباتات التي عرفت طبياً لما له من فوائد عديدة سواء كانت طبية او عالجية , اذ يضم العديد 

 Citric acidوحامض الستريك  Ascorbic acid وحامض االسكوربيك B5وB2وB1) منها من الفيتامينات

ديوم والبوتاسيوم فضالً عن الى بعض العناصر المعدنية كالفسفور والحديد والصو( اضافة Eو  D3وD2 وفيتامين

 (2008, واخرون ,Doymaz ,2008,Mehmetمن الكاربوهيدرات والبروتينات والدهون )كميات 

الى التربة  ما يضافكمكمل للكيميائيات الزراعية , منها  النباتيةاألخيرة شاع استعمال المستخلصات  اآلونةفي 

منها ما يرش الى النباتات وذلك نظراً الحتواء هذه المستخلصات على بعض العناصر المغذية والمواد البديلة و

لمنظمات النمو ومن بين هذه المستخلصات مستخلص جذور عرق السوس ومستخلص الثوم ومستخلص الكركم 

 (.2003واخرون , Lind)وحشيشه الليمون وغيرها من المستخلصات فضالً عن مستخلصات الطحالب البحرية

,حسين 2005,القره غولي 2001العليا)الصحاف واخرون النباتاتان لمستخلص عرق السوس عدة تأثيرات على و

ومن  Terpenoidsويحتوي على الكثير من المركبات الكيميائية ,اهمها المركبات التي تتبع مجموعة الـ ,(2002

 2000)موسى واخرون , glycyrrhizinوisoprene و Licoric acid و Glycyrrhizic acidضمنها 

(, ان اهم مكونين لجذور عرق السوس هم الكليسيرزين وحامضه اذ تشابه فعاليتها فعالية 2005والعجيلي,

الهرمونات السترويدية ,اذ هما من الهرمونات النباتية البنائية التي تعمل على زيادة تصنيع البروتينات وبهذا يزيدان 

 Inulin و Alcinine , ومن النباتات التي فيها المواد العشبيةيعد الثوم من النباتات  . (2010لمحمدي,معدل النمو)ا

اذ انها من المضادات الحيوية الفعالة وايضا يضم الفيتامينات والخمائر اضافة الى احتوائه  Alina و Aliina و

الى  باإلضافةعلى األمالح المعدنية مثل الفسفور والكبريت والمنغنيز والبوتاسيوم واليود والكالسيوم والصوديوم 

 ( 2007)قنبس , السكريات والدهون واأللياف السليلوزية
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وطرائق العملالمواد   

, خالل الموسم جامعة كركوك –تم تنفيذ التجربة في محطة البحوث والتجارب الزراعية التابعة لكلية الزراعة 

م بعمر خمسة سنوات, باعتماد  3×4المغروسة بمسافة صنف اسود ديالى ( , على اشجار التين (2019الربيعي 

مكررات وكل شجرة تمثل وحدة تجريبية واحدة ,وتم  وبثالث R.C.B.D)تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )

قدر المستطاع , تم من خالل هذا حجم المجموع الخضري قدر األمكان من ناحية شجرة متجانسة  45انتخاب 

الرش  وهي البحث دراسة عاملين, العامل األول تأثير المستخلصات النباتية عرق السوس والثوم وبخمسة تراكيز

. العامل garlic 1-لتر∙مل (10و5)والرش بـ,  1-لتر∙غم(10و5)licorice لة المقارنة(,والرش بـبالماء المقطر)معام

.تم اجراء عمليات الخدمة الالزمة 1-لتر∙مل )3و 1.5و 0)بثالثة تركيزSea force الثاني الرش بالطحالب البحرية

وعلية تم رش االشجار بوقع ثالث رشات خالل موسم من تقليم وتعشيب وعزق وتنصيب منظومة الري بالتنقيط, 

في الصباح الباكر  يوم بين رشة واخرى .تمت عملية رش االشجار15وبفارق زمني  1\5\2019األولى في النمو 

للتقليل من الشد السطحي  % 2 (لتر وتم اضافة مادة ناشرة )زاهي16باستخدام مضخة يدوية سعة  حتى البلل التام

 باستخدامتم مقارنة المتوسطات  , حيث( لتحليل البيانات احصائياً 2001) SAS.اعتمد برنامج التحليل االحصائي 

Duncan's multiple range test الهدف من اجراء البحث لمعرفة مدى تأثير الرش %5 عند مستوى خطا .

ومعرفة  البحرية في بعض من صفات النمو الخضري ألشجار التينبالمستخلصات النباتية ومستخلص الطحالب 

    .افضل توليفة عضوية

 ( يوضح الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة حقل البحث1جدول )

 القيمة الوحدة القياسية الصفة

 1-Ds . m 0.95 ( ECالتوصيل الكهربائي)

(  ECالتوصيل الكهربائي)

 لماء الري
1-Ds . m 2.9 

 7.6 - ( pHدرجة تفاعل التربة )

 1.38 % المادة العضوية

 Mg . Kg 8.8-1 النتروجين الكلي

 Ca 1-Mg . Kg 1.6-2الكالسيوم 

   مفصوالت التربة

 Sand 1-g.Kg 423.0 الرمل

 Sih 1-g.Kg 324.0العرين 

 Clay 1-g.Kg 253.0الطين 

 مريضة التربةقوام 

 التابع لمديرية زراعة كركوك*تم اجراء التحليل في المختبر 

 العوامل المدروسة

وتم  Hp scannerبواسطة  لألوراق( اذ تم مسح ضوئي Digimizerتم حسابها ببرنامج ) (:2مساحة الورقة)سم

سم بجانب االوراق ونقلت الصورة الى  10خط ملون بطول  اللوحةوضع لوحه بيضاء خلف االوراق ورسم على 

 (2017ة ,المحامد)الورقية واخذ القياسات في شهر تموز . المساحةالبرنامج وتم حساب 

, من قاعدة  Vennierتم اخذ قياس االفرع الخضرية بواسطة اداة القياس القدمة قطر األفرع )ملم(: في الزيادة 

اربعة افرع بمختلف االتجاهات لكل وحدة تجريبية , والفرق بين  باختياراالفرع في بداية التجربة ونهايتها , 

 في قطر الفر يمثل الزيادة القراءتين
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 Chlorophyll Content) باستخدامقدر محتوى كلوروفيل االوراق في الحقل  :في االوراق الكلوروفيل الكلي

Meter Plus )CCM200  

 

وغسلت  2019/7/20اخذت خمسة اوراق من كل وحدة تجريبية بتاريخ  :النسبة المئوية للمادة الجافة في االوراق

بالماء المقطر إلزالة االتربة وجففت هوائياً واخذ الوزن الرطب , و وضعت في أكياس مثقبة في فرن كهربائي 

لحين ثبوت الوزن ,ثم اخرجت ووزنت العينات بالميزان االلكتروني الحساس وحسبت  oم 65على درجة حرارة 

 -( كما في المعادلة التالية :1989 ,النسبة المئوية للمادة الجافة على وفق ما ذكرة )الصحاف

 

 100 ×                                                    النسبة المئوية للمادة الجافة =

 

 

 

 النتائج والمناقشة

 

رش بتراكيز المستخلصات النباتية ل تأثير معنويوجود  (2الجدول ) يتضح من النتائج المبينة في مساحة الورقة:

مساحة سبب زيادة معنوية في  1-غم لتر5بتركيز  والطحالب البحرية ,اذ ان رش بالمستخلص النباتي عرق السوس

في حين كان  االخرى , تفوق معنويا على جميع معامالت المستخلصات النباتيةاذ  2سم148.68 واحدة الورقة ال

ادى الى  ربما ان رش مستخلص عرق السوس,2سم 127.13لة المقارنة اذ بلغت اقل معدل لهذه الصفة عند معام

والتي من الممكن استخدامها في توفير الطاقة الالزمة لعمليات  المصنعة في األوراق زيادة كمية الكاربوهيدرات

السبب الى وايضاً يعود ( Chen, 2004و Chen )النمو الخضري مثل المساحة الورقية وطول النموات الخضرية

لجبرلين والذي يؤدي الى توسع في خاليا الورقة وبالتالي  لبناء احتوائه على حامض الميفولونك البادئ الحيوي

الورقية  المساحةزيادة مساحتها اضافةً الى احتوائه على االمالح والسكريات التي تحفز من النمو الخضري وزيادة 

 EL Amaryو Abd EL-Hamied ما وجدةالنتائج تتوافق مع  هذهو ( 2003و الربيعي )( 2002,الجواري )

 ( في شتالت الكمثرى .2017( في اشجار الكمثرى والمحامدة )2015)

 

الى البيانات الخاصة بتأثير الطحالب البحرية الموجودة في الجدول نفسه ,يتضح لنا وجود فروقات  وباالنتقال

اعلى معدل اذ  بإعطائهتفوق معنوياً  1-مل.لتر 3لصفة, اذ ان تركيز في هذه امعنوية بين تراكيز الطحالب البحرية 

الطحالب  من 1.5وكذلك التركيز 2 سم123,60 على معاملة المقارنة اذ حصل فيها اقل معدل وهو  2سم 153,22بلغ

( , ان لرش الطحالب البحرية تأثير مهم في مساحة الورقة الحتواء الطحالب على عناصر Sea Forceالبحرية )

غذائية اساسية التي لها دور مهم لزيادة الفعاليات االيضية في النبات ومنها النتروجين الذي يؤدي دوراً مهماً لزيادة 

وجين في تركيب البروتين واالحماض عدد الخاليا وحجمها وينتج عند ذلك زيادة المساحة الورقية لدخول النتر

النووية الضرورية في عملية انقسام الخاليا واستطالتها أضافةً الى دخولها في تكوين االحماض االمينية مثل حامض 

Tryptophan  ما أكدهوهذه النتيجة تتماشى مع  (1981,النجار وتوفيق )الذي يعد البادئ في تكوين األوكسينات 

 في كرمات العنب (2015 ,الكعبي)يك و ( في الشل2015فرحان)

 

نالحظ , الطحالب البحرية والخاصة بالتداخل بين المستخلصات النباتية و (2الموجودة في الجدول ) من النتائج

مل  3بتركيز طحالب بحريةمع ال 1-غم لتر 10بتركيز ان التداخل بين عرق السوس معنوية, حيثوجود فروقات 

ت التداخل سم وبذلك تفوقت معنوياً على جميع معامال 168,52والتي بلغت لألوراق حققت اكبر مساحة  1-لتر

 من الطحالب البحرية1-غم.لتر0مع  من مستخلص الثوم1-مل.لتر 5معاملة  تداخل  في وكانت اقل مساحة لألوراق

 .التواليعلى  116.46و 115.09 معاملة المقارنة واللتان اعطتا مساحة لألوراق بلغتوالتي ال تختلف معنوياً مع 

النمو وبالتالي زيادة والطحالب البحرية الذي سبب زيادة المستخلصات النباتية  ما بينالسبب الى التعاون  يعزى

 مساحة الورقة الواحدة.

 

 

 الوزن الجاف للورقة

 للورقة الوزن الرطب
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ألشجار  (2)سم في مساحة الورقة الواحدة( تأثير رش المستخلصات النباتية والطحالب البحرية 2جدول )ال

 التين صنف اسود ديالى

فيما بين المعامالت وفقاً  تدل على عدم وجود فروق معنويةلكل عامل على حدا وكذلك لتداخل االحرف المتماثلة 

 0.05الختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال خطأ

 ( تأثير عاملي الدراسة في صفة قطر األفرع ألشجار التين , ,3اظهرت بيانات الجدول) قطر االفرع: الزيادة في

ملم وبهذا تفوق معنوياً على  306.1بلغ  ألفرعاقطر  زيادة في اكبر 1-غم لتر10بتركيز عرق سوس فقد حقق رش 

بمستخلص الرش كافة التراكيز المستخدمة في هذا البحث في حين بلغ اقل زيادة قطر لألفرع في معاملتي المقارنة و

للمعاملتين ,ان لرش مستخلص جذور عرق السوس اثر  ملم(0.551و 10.3وكانت )1-مل.لتر 5بتركيز وم الث

ايجابي في زيادة النموات الخضرية وال سيما قطر االفرع بسبب احتواء هذا المستخلص على حامض الكليسيريك 

التي تحفز من النموات  (2005 ,العجيلي)حيث يحتوي هذا الحامض على مواد مشابهه في عملها لعمل الجبرلين 

الخضرية من جهة اخرى فأنها تعمل على استطالة الخاليا النباتية وانقسامها ويرجع ذلك الى احتوائه على حامض 

الميفالونك الذي يعد البادئ الحيوي لبناء الجبرلين وبذلك يزيد من استطالة الخاليا وانقسامها الذي له اثر ايجابي 

(, وتتماشى هذه النتيجة مع ما وجده 2009 ,ت والتحسين من مستوى الصفات الخضرية )الزرفيلنمو النبا

 ( في اشجار الكمثرى2015) EL-Amaryو  Abd EL-Hamiedفي شتالت النارنج ( 2014 ,الربيعي)

فنشاهد ان اعلى  اما بالنسبة لألرقام العائدة بالمدى تأثير تراكيز الطحالب البحرية في صفة الزيادة في قطر االفرع

ملم وبذلك تفوقت معنوياً  15.27ت على اكبر زيادة في قطر الفرع بلغ تركيز الطحالب البحرية ساعد في الحصول

 وهذه النتيجة تعزز من مبدأملم  9.61على بقية المعامالت وكان اقل معدل من نصيب معاملة المقارنة اذ بلغت 

استخدام الطحالب البحرية في تحسين النمو الخضري لنبات التين حيث ان احتواء الطحالب البحرية على 

األوكسينات التي تحفز من عملية انقسام الخاليا واستطالتها وبالتالي زيادة النوات الخضرية وقطر األفرع وهذه 

  ات العنب( في كرم2014) Popescu و Popescuالنتيجة جاءت موافقة لما وجده 

-مل.لتر 10مستخلص عرق سوس  التداخل( نالحظ ان 3)من قيم التداخل الموجودة في الجدول ما موجودولتوضيح 

ساعدتا  طحالب بحرية1-مل.لتر1.5مع 1-مل.لتر 10وتداخل مستخلص عرق سوس  طحالب بحرية1-مل.لتر3مع 1

وبذلك تفوقت هاتين المعاملتين معنوياً على جميع معامالت  18.6 و18.73في زيادة قطر االفرع للنبات وكانت 

التي  طحالب بحرية1-مل .لتر 3 مع1-مل .لتر 10مستخلص الثوم  ( فيما عدا معاملة 3التداخل الواردة في الجدول )

 . الفرع يعزى السبب الى تأثير التداخل بين العوامل المدروسة كزيادة لقطر16.50 اعطت

 

 

الطحالب               

 البحرية

 

 

 المستخلصات النباتية

S1 

Control 

 )ماء مقطر(

 1-غم لتر0

S2 

Sea fore 

 1-مل.لتر1.5

S3 

Sea fore 

 1-مل.لتر3

معدل تأثير المستخلصات 

 النباتية

T1 

Control(0غم لتر-

1) 

116.463 

l 

130.497 

g 

134.407 

f 

127.138 

e 

T2 

Liquorice (5 غم

 (1-لتر

125.737 

h 

155.943 

c 

164.387 

b 

148.688 

a 

T3 

Liquorice(10 غم

 (1-لتر

130.547 

g 

139.377 

e 

168.527 

a 

146.050 

b 

T4 

Garlic(51-مل لتر) 

115.097 

i 

135.603 

f 

144.183 

d 

131.627 

d 

T5 

Garlic(101-مل لتر) 

130.497 

g 

139.417 

e 

154.597 

c 

141.503 

c 

معدل تأثير الطحالب 

 البحرية

123.608 

c 

140.177 

b 

153.220 

a 
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)ملم( تأثير الرش بالمستخلصات النباتية والطحالب البحرية في صفة الزيادة في قطر االفرع( يبين 3جدول )

 ألشجار التين صنف اسود ديالى

االحرف المتماثلة لكل عامل على حدا وكذلك لتداخل تدل على عدم وجود فروق معنوية فيما بين المعامالت وفقاً 

 0.05الحدود تحت مستوى احتمال خطأالختبار دنكن متعدد 

حدث تخلصات النباتية على نبات التين أ( ان رش المس4تشير نتائج الجدول ):CCIفي األوراق الكلوروفيل الكلي 

عند التركيز  36.88فروق معنوية فيما بين التراكيز المستخدمة وكان اعلى محتوى لألوراق من الكلوروفيل 

مستخلص عرق السوس  1-غم.لتر 5تركيز ال مستخلص عرق السوس الذي تفوق معنوياً على معاملتي 1-.لترغم10

 1-مل.لتر10ومستخلص الثوم  1-مل.لتر5ومعاملة المقارنة اال انها لم تختلف معنوياً على معاملة مستخلص الثوم 

ويعود السبب في زيادة محتوى االوراق من  للمعاملتين على التوالي . CCI34.85 و 34.02 اللتان اعطتا

الكلوروفيل الى وجود كميات البأس بها من بعض العناصر الغذائية الصغرى وبالذات الحديد التي تعمل على 

 ,الراوي)وتتماشى مع ما ذكره  (2009 ,حداد و بايرلي)الزيادة من بناء الكلوروفيل والتقليل من عملية اكسدته 

  ( في شتالت التين2016

اما عند رش الطحالب البحرية وبتراكيز مختلفة على نباتات التين فلم تظهر هناك أي اختالفات معنوية لصفة 

 -AL( في شتالت الينكي دنيا و2013وهذه النتيجة ال تتوافق مع ما وجده شيال العلم ) الكلوروفيل في االوراق .

Hadethi  وAL-Kubaisy(2015في اشجار المشمش ) 

( والخاصة بتأثير تداخل رش المستخلصات النباتية والطحالب البحرية على 4البيانات الواردة في جدول )توضح 

مستخلص غرام  10المعامالت المستخدمة في هذا البحث فنجد ان رش  ما بيننبات التين ان هناك اختالف معنوي في

من التراكيز اعطت اعلى  المقارنةمع طحالب بحرية  1-مل . لتر 3و  طحالب بحرية1-مل.لتر3مع عرق سوس

طحالب بحرية 1.5, حيث تفوقت هذه على معامالت التداخل مقارنة مع  40.96و 40.70في األوراق الكلوروفيل 

ومن نفس البيانات اال ان هذه النتيجة  طحالب بحرية ومعاملة المقارنة تفوقاً معنوياً 1.5عرق سوس مع 1-غم .لتر5و

.ويعود 23.16نالحظ اقل محتوى للكلوروفيل كان عند عدم رش المستخلصات النباتية والطحالب البحرية فبلغت 

لطحالب         ا 

 البحرية

 

 

المستخلصات 

 النباتية

S1 

Control 

 )ماء مقطر(

 1-غم لتر0

S2 

Sea fore 

 1-مل.لتر1.5

S3 

Sea fore 

 1-مل.لتر3

المستخلصات معدل تأثير 

 النباتية

T1 

Control(0 غم

 (1-لتر

7.300 

h 

11.033 

efg 

12.600 

efg 
10.311 

c 

T2 

Liquorice (5 غم

 (1-لتر

10.300 

fg 

15.133 

bcd 

15.433 

bc 
13.622 

b 

T3 

Liquorice(10 غم

 (1-لتر

11.533 

efg 

18.633 

a 

18.733 

a 
16.300 

 

T4 

Garlic(5مل لتر-

1) 

9.033 

gh 

9.533 

gh 

13.100 

ecd 
10.555 

c 

T5 

Garlic(10 مل

 (1-لتر

9.900 

g 

12.867 

ed 

16.500 

ab 
13.088 

b 

معدل تأثير الطحالب 

 البحرية

9.613 

c 

13.440 

b 

15.273 

a 
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ذلك نتيجة التداخل بين المستخلصات النباتية والطحالب البحرية الذي ادى الى زيادة محتوى االوراق من 

 الكلوروفيل.

 

 

 

 

 بالمستخلصات النباتية والطحالب البحرية في صفة الكلوروفيل الكلي ألشجار التين( يبين تأثير الرش 4جدول )

 صنف اسود ديالى

 الطحالب البحرية        

 

 

 المستخلصات النباتية

S1 

Control 

 )ماء مقطر(

 1-غم لتر0

S2 

Sea fore 

 1-مل.لتر1.5

S3 

Sea fore 

 1-مل.لتر3

معدل تأثير 

المستخلصات 

 النباتية

T1 

Control(01-غم لتر) 

23.167 

d 

28.667 

bcd 

33.433 

abc 

28.422 

c 

T2 

Liquorice (51-غم لتر) 

32.767 

abc 

24.933 

dc 

36.367 

ab 

31.356 

bc 

T3 

Liquorice(101-غم لتر) 

33.733 

ab 

36.233 

ab 

40.700 

a 

36.889 

a 

T4 

Garlic(51-مل لتر) 

32.233 

abc 

43.733 

ab 

35.100 

ab 

37.022 

ab 

T5 

Garlic(101-مل لتر) 

40.967 

a 

35.233 

ab 

28.367 

acd 

34.856 

ab 

 معدل تأثير الطحالب البحرية
32.573 

a 

33.759 

a 

34.793 

a 

 

االحرف المتماثلة لكل عامل على حدا وكذلك لتداخل تدل على عدم وجود فروق معنوية فيما بين المعامالت وفقاً 

 0.05احتمال خطأالختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى 

( تبين وجود اختالف معنوي بين معدالت تركيز المستخلصات النباتية 5من الجدول ): النسبة المئوية للمادة الجافة

عرق سوس ومستخلص الثوم نسبة غرام مستخلص  10فقد تفوق التركيز  , من مستخلصي عرق السوس والثوم

وبذلك تفوقت معنوياً على جميع معامالت المستخلصات النباتية في ما عدا  47.51للمادة الجافة في االوراق بلغت 

مستخلص عرق السوس بعض  الحتواء, ونظراً  46.72التي حققت هي ايضاً  مستخلص الثوم1-لترمل.  5معاملة 

 ( التي تساعد2005,العجيلي )الحوامض مثل حامض الكليسيرك الحاوي على مواد مشابهة في عملها للجبرلين 

منها لبناء المواد البروتينية  االستفادةاألنزيمات الخاصة لتحويل المركبات المعقدة الى مواد بسيطة تمكن النبات من 

المهمة وايضاً من الممكن استفادة النبات من السكريات الموجودة في المستخلص وبالتالي زيادة الفعاليات الحيوية 

مستخلص عرق  احتواء( وايضا 1986 ,ابو زيد)وجودة في األوراق والنموات الخضرية ونسبة المادة الجافة الم

البوتاسيوم والفسفور والمغنيسيوم والحديد والزنك والمنغنيز الذي  مثل السوس على الكثير من العناصر الغذائية

 وجدةما النتيجة مع  هذهوتنسجم  (2002,وموسى واخرون  ,2002العبدلي )يساهم في زيادة المغذيات في األوراق 

 ( في شتالت الكمثرى 2017,المحامده )

طحالب بحرية  1-مل . لتر 3اما بما يخص تأثير الطحالب البحرية ورشها على نبات التين فقد تفوق معنوياً التركيز 

( نتيجة 2, ان لزيادة المساحة الورقية كما موضح في الجدول ) %50.32اعلى نسبة للمادة الجافة بلغت  بإعطائه

بالطحالب البحرية اثر مهم في زيادة نواتج التمثيل الضوئي والعمليات األيضية وبالتالي تؤدي الى زيادة الرش 

( , وتتوافق هذه النتيجة مع 2006) راق والمجموع الخضري بوعيسى وغياثالنسبة المئوية للمادة الجافة في االو

( ان رش المستخلصات 5لواردة في الجدول )ومن البيانات ذاتها ا ( في اشجار المشمش2016الراوي ) ما ذكره
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النباتية والطحالب البحرية احدث اختالفات معنوية فيما بين المعامالت المستخدمة فقد تفوق معنوياً التداخل 

اعلى نسبة للمادة الجافة في  بإعطائهطحالب بحرية( 1-مل . لتر 3+ 1-مل . لتر 10مستخلص عرق السوس (بين

)ماء في حين نجد ان اقل نسبة للمادة الجافة في االوراق كانت من نصيب معامالت مقارنة 55.46االوراق وكانت 

و مقارنة  مستخلص عرق السوس غم 10مع و مقارنة  مستخلص عرق السوس 1-مل . لتر 10مع و مقارنة  مقطر(

وعند مالحظة بيانات التداخل بين عاملي الدراسة نجد ان التداخل بين معاملة  مستخلص الثوم1-مل . لتر 10مع 

كنسبة للمادة الجافة في  ما يمكنالمقارنة )ماء فقط ( مع جميع تراكيز المستخلصات النباتية الخمسة كانت اقل 

.  بهر يجب االهتمام االوراق ومن هذا نستنتج ان استخدام اكثر من مادة عضوية في زيادة نسبة المادة الجافة ام

ويعزى ذلك الى تظافر العوامل المدروسة المستخلصات النباتية والطحالب البحرية الذي عمل على زيادة النسبة 

 المئوية للمادة الجافة في االوراق.

( يبين تأثير الرش بالمستخلصات النباتية والطحالب البحرية في صفة النسبة المئوية للمادة الجافة 5جدول )

 ألشجار التين صنف اسود ديالى األوراقفي 

 الطحالب البحرية     

 

 المستخلصات النباتية

S1 

Control 

 )ماء مقطر(

 1-غم لتر0

S2 

Sea fore 

 1-مل.لتر1.5

S3 

Sea fore 

 1-مل.لتر3

معدل تأثير 

المستخلصات 

 النباتية

T1 

Control(01-غم لتر) 

39.300 

f 

44.166 

e 

45.933 

d 

43.133 

d 

T2 

Liquorice (51-غم لتر) 

40.033 

f 

46.733 

cd 

48.166 

c 

44.977 

c 

T3 

Liquorice(101-غم لتر) 

39.433 

f 

47.633 

cd 

55.466 

a 

47.511 

a 

T4 

Garlic(51-مل لتر) 

34.300 

e 

46.233 

d 

50.633 

b 

46.722 

ab 

T5 

Garlic(101-مل لتر) 

40.233 

f 

47.533 

cd 

51.433 

b 

46.400 

b 

 الطحالب البحريةمعدل تأثير 
40.460 

c 

46.460 

b 

50.326 

a 

 

االحرف المتماثلة لكل عامل على حدا وكذلك لتداخل تدل على عدم وجود فروق معنوية فيما بين المعامالت وفقاً 

 0.05الختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال خطأ

 االستنتاجات

 Sea force والمستخلص البحري  1-مل.لتر10اظهرت النتائج ان المستخلص النباتي عرق السوس بتركيز 

للصفات المدروسة )مساحة الورقة ,نسبة الكلوروفيل , قطر  قد اعطتا افضل النتائج المعنوية1-مل.لتر 3بتركيز 

  1Sea-مل.لتر10وافضل نتيجة كانت معاملة التداخل )عرق السوس بتركيز  االفرع ,النسبة المئوية للمادة الجافة(

+ force  1-مل.لتر 3بتركيز) 

 المصادر

دار مكتبة  للبحوث, القاهرةالنباتات واألعشاب الطبية .المركز القومي  .1986أبو زيد ,الشحات نصر . .1

 الطبعة األولىالهالل, بيروت. 

تأثير رش (.2016ومصطفى عيادة الحديثي وعلي عادل عبد الكريم )الراوي , وليد عبد الغني احمد  .2

حامض الجبرليك ومستخلص الطحالب في النمو والمحتوى المعدني ألوراق اشجار الخوخ صنف بينتو 
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