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Effect of spraying with Gibberellic acid and seaweed extract
) on seedling growth of olive ( Olea europaea L.cv.Khudheiry
تأثير الرش بحامض الجبرليه ومستخلص األعشاب البحرية في ومو شتالت الزيتون
صىف خضيري
و.و.عٕصاٌ يؾًذ خؼٛش انشثٛؼٙ
عبيؼخ كشثالء – كهٛخ انضساػخ
الخالصة
أعشٚذ ْزِ انزغشثخ ك ٙانظهخ انزبثؼخ نوغى انجغزُخ /كهٛخ انضساػخ /عبيؼخ كشثالء خالل يٕعى انًُٕ  2009نذساعخ رأصٛش
ؽبيغ انغجشنٔ ٍٛيغزخهض األػشبة انجؾشٚخ ك ٙانًُٕ انخؼش٘ ٔانغزس٘ نشزالد انضٚزٌٕ طُق خؼٛش٘ ػبن ٙانضٚذ
انًغزٕسدح يٍ انغًٕٓسٚخ انؼشثٛخ انغٕسٚخ.
َلزد انزغشثخ ثبعزؼًبل رظًٛى انوطبػبد انؼشٕائٛخ انكبيهخ ()The Randomized Complete Block Design
نهزغبسة انؼبيهٛخ ثؼبيهًْ ٍٛب ؽبيغ انغجشنٛك ٔيغزخهض األػشبة انجؾشٚخ ٔثضالصخ يكشساد  ،سُشذ انشزالد ؽزٗ انجهم
انكبيم ثضالصخ يغزٕٚبد يٍ ؽبيغ انغجشنٛك ْ(ٙطلش )200،150،يهـى/نزشٔ ،صالصخ يغزٕٚبد يٍ يغزخهض األػشبة
انجؾشٚخ ْ(ٙطلش ) 100،125،يم/نزش.ؽٛش سُشذ انشزالد صالس يشاد،انششخ األٔنٗ ك ٙاألٔل يٍ َٛغبٌ ٔانضبَٛخ ك ٙاألٔل
يٍ آٚبس ٔانضبنضخ ك ٙاألٔل يٍ ؽضٚشاٌ ،كًب رى سػ انشزالد ثبنٕٛسٚب ٔثًوذاس 1ؿى/نزش هجم ٕٚو يٍ كم يٕػذ سػ.
ٔك ٙيُزظق رشش ٍٚاألٔل أخزد انوٛبعبد ٔ ،رى رؾهٛم انُزبئظ ؽغت انزظًٛى انًغزخذو ٔرًذ انًوبسَخ ث ٍٛانًزٕعطبد
ؽغت أخزجبس أهم كشم يؼُٕ٘ ػهٗ يغزٕٖ أؽزًبل ًٚٔ %5كٍ رهخٛض انُزبئظ ثبٜر-: ٙ
 -1رلٕم ؽبيغ انغجشن GA3 ٍٛثزشكٛض  200يهـى/نزش يؼُٕٚبً ػهٗ ثبه ٙانزشكٛض ٍٚك( ٙؽٕل انغزس، ،انٕصٌ انغبف
نهًغًٕع انغزس٘) ؽٛش أػطذ أػهٗ انًؼذالد ٔانز ٙثهـذ ( 66.44عى/شزهخ) نطٕل انغزس 15.22(ٔ،ؿى/شزهخ)
نهٕصٌ انغبف نهًغًٕع انغزس٘ .ثًُٛب أظٓش رشكٛض( 150يهـى/نزش) رلٕهب يؼُٕٚب ػهٗ ثبه ٙانزشكٛض ٍٚك ٙأسرلبع
انشزالد ؽٛش أػطٗ أػهٗ يؼذل ثهؾ يوذاسُِ( 6.33عى/شزهخ) ،ثًُٛب نى ٚكٍ نؾبيغ انغجشن ٍٛأ٘ رأصٛش يؼُٕ٘ ك ٙكًٛخ
انكهٕسٔكٛم انكه. ٙ
ً
 -2ؽون رشكٛض( 125يم/نزش) يٍ يغزخهض األػشبة انجؾشٚخ  Sea weedرلٕهب يؼُٕٚب ػهٗ ثبه ٙانزشكٛض ٍٚك ٙعًٛغ
طلبد انًُٕ انًذسٔعخ (ؽٕل انغبم  ،كًٛخ انكهٕسٔكٛم  ،ؽٕل انغزس  ،انٕصٌ انغبف نهًغًٕع انغزس٘ ) ٔهذ أػطٗ
أػهٗ انًؼذالد ٔانز ٙثهؾ يوذاسْب ]( 7.56عى/شزهخ) نطٕل انغبم 173.3(،يهـى100/ؿى ٔصٌ سؽت)نكًٛخ انكهٕسٔكٛم
 64.67(،عى/شزهخ) نطٕل انغزس 15.11(،ؿى/شزهخ) نهٕصٌ انغبف نهًغًٕع انغزس٘[ .
 -3نهزذاخم ث ٍٛكم يٍ ؽبيغ انغجشنٔ ٍٛيغزخهض األ ػشبة انجؾشٚخ نى ٚكٍ نُّ أ٘ رأصٛش يؼُٕ٘ ك ٙؿبنجٛخ طلبد انًُٕ
انًذسٔعخ ثًُٛب كبٌ نُّ رأصٛش يؼُٕ٘ كوؾ ػهٗ طلخ انٕصٌ انغبف نهًغًٕع انغزس٘ ؽٛش أػطٗ أػهٗ يؼذل نهٕصٌ
انغبف نهًغًٕع انغزس٘ ٔانز٘ ثهؾ (19ؿى/شزهخ) ػُذ رشكٛض( 200يهـى/نزش)يٍ  ٔ GA3رشكٛض( 125يم/نزش)يٍ
يغزخهض األػشبة انجؾشٚخ ،ثًُٛب كبٌ أهم يؼذل ثهؾ (7.67ؿى/شزهخ) ػُذ يؼبيهخ انًوبسَخ .

Abstract
The experiment was conducted in lath house at the College of Agriculture Kerbala
University during the growing season of 2009 to study the effect of Gibberellic acid and seaweed
extract on shoot system and root growth of olive seedling .The latter was imported from Syria
and represented an oil riched cultivar called khudairi .Three replicates `were used for each
treatment and the seedlings were completely wetted with either the acid or extract .the
Gibberellic acid was used at three levels :0,150,and200 mg/l while the levels of the seaweed
extract were 0,100,125 ml/l .The seedling were sprayed at three interval :1/4,1/5,and 1/6 /2009
and they were also sprayed with urea (1g/l) one day before each of the three dates of spraying
.The experiment was conducted according to the Randomized Complete Block Design
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(R.C.B.D) and analysis of variance (ANOVA) was based on the least significant difference
(p=0.05) .All measurements were taken at mid October and results were as follows :
1.the concentration of 200 mg/l of Gibberellic acid significantly surpassed all other
concentrations regarding.(root length , dry weight of root system ). Mean root length reached
66.44 cm/seedling and mean dry weight of root system reached 15.22g/seedling .on the other
hand ,the concentration of 150mg/l was the most effective regarding the height of seedling for
the mean height reached 6.33 cm/seedling .There was no significant effect of the GA3 on the
total content of chlorophyll.
2.The extract of seaweed at 125 ml/l concentration significantly surpassed all other
concentrations regarding all studied growth characters .Mean stem length ,total Chlorophyll
content ,root length ,and dry weight of root system at this concentration . reached 7.56 cm
/seedling ,173.3mg /100g of wet weight ,64.67 cm/seedling ,and 15.11g/seedling ,respectively.
3.The interaction between Gibberellic acid and seaweed extract had no significant effects on the
most characters of growth . However ,the only significant effect of this interaction was on the
character of dry weight of root system where its highest mean was 19 g/seedling at the
concentration of 200 mg/l .of Gibberellic acid and 125ml/l of seaweed extract compared with
the mean of control treatment which reached only 7.67 g/seedling.

المقذمة
ٚؼذ انضٚزٌٕ  ( Olea europaea L. ) Oliveيٍ كبكٓخ انًُبؽن رؾذ األعزٕائٛخ انًغزذًٚخ انخؼشح ٔانًؼًشح نًئبد انغٍُٛ
ُٔٚزً ٙانٗ انؼبئهخ انضٚزَٕٛخ  Oleaceaeانز ٙرؾزٕ٘ ػهٗ يب ٚوبسة يٍ  30عُغب ً يٍ ػًُٓب انغُظ  Olea sp.انز٘ ٚشًم 35
َٕػب ً يٍ ػًُٓب انضٚزٌٕ انز٘ ٚؼذ انُٕع انٕؽٛذ رٔ األًْٛخ االهزظبدٚخ ؽٛش ٚؼط ٙصًبساً طبنؾخ نالعزؼًبل يٍ هجم اإلَغبٌ كٙ
انزخهٛم ٔاعزخشاط انضٚذ (.)1
ٔك ٙانؼشامٔ،ػهٗ انشؿى يٍ يالئًخ انظشٔف انجٛئٛخ نضساػخ ْزِ االشغبس أال أَٓب رؼبَ ٙيٍ أًْبل كجٛش ؽٛش رجهؾ انًغبؽخ
انًضسٔػخ ثبنضٚزٌٕ ك ٙانؼشام ْ3650كزبس ٔأَزبعٓب انغُٕ٘ 1500ؽٍ (ٔ )2هذ ٚؼٕد رنك انٗ أعجبة كضٛشح يُٓب ؽٕل ؽٕس ؽذاصزٓب
ٔههخ يظبدس انًٛبِ ك ٙانًُبؽن انز ٙرغٕد صساػزٓب ٔههخ األْزًبو ثبنؼًهٛبد انضساػٛخ ٔ ػذو أعزؼًبل صٚزٓب ك ٙانطٓ،)3( ٙأػبكخ انٗ
أٌ رأي ٍٛانشزالد انالصيخ نهضساػخ هذ رأر ٙػهٗ سأط انؼوجبد انز ٙرؼزشع عجٛم انزٕعغ ك ٙصساػخ انضٚزٌٕ (.)4
ٔرًزبص شزالد انضٚزٌٕ ثجؾء ًَْٕب نزنك رجوٗ نلزشح ؽٕٚهخ ك ٙانًشزم ؽزٗ رظجؼ ثؾغى عبْض نهجٛغ نزنك ٚغت انؼًم ػهٗ
رؾغْ ًَٕ ٍٛزِ ا نشزالد ٔانز٘ ًٚكٍ أٌ ٚزى ثزغًٛذْب أٔ يؼبيهزٓب ثجؼغ يُظًبد انًُٕ انُجبرٛخ ٔيٍ ػًٍ يُظًبد انًُٕ انزًٚ ٙكٍ
سشٓب ػهٗ انًغًٕع انخؼش٘ نضٚبدح ًَٕ انُجبربد ْٕ ؽبيغ انغجشنٛك  GA3انز٘ ٚإد٘ انٗ أعزطبنخ انغبم ػٍ ؽشٚن صٚبدح أَوغبو
انخالٚب ٔاعزطبنزٓب (ٔ،)5أَّ ٚإد٘ ك ٙأَ ٕاع َجبرٛخ كضٛشح انٗ صٚبدح ًَٕ انجشاػى األثطٛخ َزٛغخ نزؾوٛن انغٛبدح انوًٛخ ٔنٛظ انـبئٓب
كزطٕل ثزنك دٔسح انًُٕ انخؼش٘ انُشٛطخ (.)6
كًب أٌ انُجبد ٚؾزبط انٗ انؼذٚذ يٍ انًـزٚبد انؼشٔسٚخ نهًُٕ يضم يغزخهض األػشبة انجؾشٚخ ٔانز٘ ٚشغغ ًَٕ انُجبد يٍ
خالل صٚبدح ركٕ ٍٚانًٕاد انؼؼٕٚخ كٚٔ ّٛضٚذ األَزبط ٔٚؾغٍ يٕاطلبد انُجبد ٔٚضٚذ يٍ ًَٕ انًغًٕع انغزس٘ ار اَّ ُٚضٚذ يٍ هُذسح
انُلبرٚخ ك ٙانغذاس انخهٕ٘ ك ٙخالٚب عزٔس انُجبد ٔثبنزبنٚ ٙضٚذ يٍ َغجخ دخٕل انًـزٚبد نهُجبد  ،كًب ٚضٚذ يٍ َغجخ اَجبد انجزٔس
ٔٚشغغ ًَٕ انشٔٚشخ ٔانغزٚش ك ٙانجزسح (.)7
نزنك كأٌ انٓذف يٍ ْزِ انزغشثخ ْٕ رؾغ ًَٕ ٍٛشزالد انضٚزٌٕ طُق خؼٛش٘ ٔانز ٙرٕطق ثأَٓب ثطٛئخ انًُٕ يًب ٚزطهت
ثوبؤْب ك ٙانًشزم ألكضشيٍ عُخ ؽزٗ رظم انٗ انؾغى انًُبعت نهضساػخ ك ٙانًكبٌ انًغزذٚى ٔثبنزبن ٙصٚبدح ركبنٛق أَزبعٓب ٔنًؼشكخ
رأصٛش كالً يٍ ؽبيغ انغجشنٔ ٍٛيغزخهض األػشبة انجؾشٚخ ك ًَٕ ٙانشزالد ٔنهؾظٕل ػهٗ ؽغى عٛذ ٔيشؿٕة ثّ يٍ هجم
انًضاسػ ٍٛك ٙيذح أهم أعشٚذ ْزِ انزغشثخ.
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الـمـــواد وطـرائق العـمــل-:
أعشٚذ ْزِ انزغشثخ ك ٙانظهخ انزبثؼخ نوغى انجغزُخ\ كهٛخ انضساػخ \عبيؼخ كشثالء كَ ٙبؽٛخ انؾغُٛٛخ انٕاهؼخ ث ٍٛخط ٙػشع
(ٔ )51-44ث ٍٛخط ٙؽٕل (ٔ ) 37-32انز ٙرًزبص ثظشٔف يُبخٛخ رى انزٕطم انٓٛب يٍ خالل يؼطٛبد انٓٛئخ انؼبيخ نألَٕاء انغٕٚخ
ٔانشطذ انضنضان ٙانخبطخ ثًؾطخ األَٕاء انغٕٚخ ك ٙيذُٚخ كشثالء ٔكًب ك ٙعذٔل (ٔ .)1نهًذح يٍ ثذاٚخ شٓش َٛغبٌ انٗ يُزظق شٓش
رشش ٍٚاألٔل يٍ ػبو 2009نذساعخ رأصٛش انشػ ثؾبيغ انغجشنٔ ٍٛيغزخهض األػشبة انجؾشٚخ ك ًَٕ ٙشزالد انضٚزٌٕ طُق
"خؼٛش٘" .
رى أخزٛبس27شزهخ ثؼًش عُخ ٔاؽذح يزغبَغخ هذس االيكبٌ ك ٙؽغًٓب ًَْٕٔب انخؼش٘ ٔانُبيٛخ ك ٙرشثخ يضٚغٛخ ٔيظذسْب ُيذٚشٚخ
صساػخ كشثالء ٔيضسٔػخ ك ٙأكٛبط ثالعزٛكٛخ عٕد رغزٕػت 1.250كـى رشثخ صى رى رؾٕٚهٓب ثزبسٚخ 2009\3\25انٗ اكٛبط ثالعزٛكٛخ
عٕد يظُٕػخ يٍ يبدح انجٕن ٙأصه ٍٛراد ؽٕل 35عى ٔهطش 15عى ٔرغزٕػت 7.250كـى يٍ انزشثخ كًب يٕػؼ ك ٙعذٔل(.)2
أرجغ ك ٙرُلٛز انزغشثخ رظًٛى انوطبػبد انؼشٕائٛخ انكبيهخ ( (R.C.B.Dثؼبيهًْ ٍٛب ؽبيغ انغجشنٔ GA3ٍٛيغزخهض األػشبة
انجؾشٚخ ٔثٕاهغ صالصخ يغزٕٚبد نكم يٍ انؼبيه ٍٛاألٔل ٔانضبَٔ ٙثأعزؼًبل طُق ٔاؽذ ْٕ طُق خؼٛش٘ .
ؽُلشد ك ٙانًشزم ٔك ٙيكبٌ ظهٛم صالصخ خُبدم ثطٕل 1و ٔػشع 75عى ٔثؼًن  35عى نكم يُٓب ٔانز ٙرًضم انوطبػبد صى
ٔػؼذ ؽجوخ يٍ انؾظٗ انُبػى ك ٙأعلم انخُذم ثغًك 5عى ٔكششذ ؽجوخ يٍ انُبٚهٌٕ انغًٛك ك ٙكم خُذم نزـطٛخ هبػذرّ ٔعٕاَجّ
نًُغ اخزشام انغزٔس ٔٔطٕنٓب انٗ انزشثخٔ .صػذ انًؼبيالد ػشٕائٛب ً داخم كم يكشس ٔرى ٔػغ ؽٕاعض يٍ انُبٚهٌٕ ث ٍٛكم ٔؽذح
رغشٚجٛخ ٔآخشٖ ٔسُديذ انلشاؿبد ثُٓٛب ثبنزشثخ.
سُشذ انشزالد ؽزٗ انجهم انكبيم ثكم يٍ ؽبيغ انغجشنٔ ٍٛيغزخهض األػشبة انجؾشٚخ ٔثٕاهغ صالس سشبد اصُبء يٕعى انًُٕ
،األٔنٗ كٔ 4\1 ٙانضبَٛخ ٔ 5\1انضبنضخ  .6\1ؽٛش سُػ ؽبيغ انغجشن ٍٛك ٙانظجبػ انجبكش ٔثضالصخ يغزٕٚبد ْٙ
(طلش)200،150،يهـى/نزش ٔك ٙانًغبء سُشذ انشزالد ثًغزخهض األػشبة انجؾشٚخ ٔثضالصخ يغزٕٚبد ْ( ٙطلش )125،100،يم/نزش.
كًب رى سػ انشزالد ثبنٕٛسٚب ٔثًوذاس  1ؿى/نزش هجم ٕٚو ٔاؽذ يٍ كم يٕػذ سػ نزغٓٛم َلٕر انًؾبنٛم انٗ داخم األٔسام(.)8كٙ
ؽ ٍٛسُشذ شزالد يؼبيهخ انًوبسَخ ثبنًبء انًوطش كوؾ ك ٙكم يٕػذ ثؼذ سشٓب ثبنٕٛسٚب ٔثزشكٛض .%0.2
ثؼذ َوم انشزالد انٗ األكٛبط رى أصانخ األكشع انؼؼٛلخ انًُٕ ٔأثوبء كشػ ٍٛػهٗ كم شزهخ ٔ ،أعشٚذ كبكخ انؼًهٛبد انجغزُٛخ يٍ
س٘ ٔأصانخ األدؿبل يٍ األكٛبط أٔ ث ٍٛانًكشساد ٔنكبكخ انًؼبيالد ثبنزغبٔ٘ ٔكًب سشذ انشزالد ثًجٛذ ( )Cascadeثٕاعطخ يششخ
ٚذٔٚخ ٔثًؼذل 1عى/3نزش يٍ يؾهٕل انًجٛذ ٔنكم يكشس (نهٕهبٚخ يٍ األطبثخ ثبنؾهى).
ٔأخزد انؼُٛبد ك ٙيُزظق رشش ٍٚاألٔل ٔرى هٛبط انظلبد انزبنٛخ-:
 -1أسرلبع انشزالد (عى) ثٕاعطخ ششٚؾ انوٛبط يٍ عطؼ رشثخ انكٛظ ٔانٗ هًخ انشزهخ.
 -2هذس يؾزٕٖ األٔسام يٍ انكهٕسٔكٛم انكه ٙثبنًهـشاو100/ؿى ٔصٌ سؽت ؽغت ؽشٚوخ( )9ثأعزؼًبل عٓبص انًطٛبف انؼٕئٙ
ٔكوبً نًب ركشُِ ( )10ؽٛش أخزد ػُٛخ(0.2ؿى) ٔصٌ ؽش٘ يٍ أٔسام انشزالد ٔعؾوذ ك ٙعلُّ خضكٛخ يغ(10يم)أعٛزٌٕ صى سُشؾذ
ثأعزؼًبل أٔسام انزششٛؼ ٔأخز(1يم) يٍ انشاشؼ ٔأكًم انؾغى انٗ (10يم) ثأعزؼًبل األعٛزٌٕ ٔهشأد انكضبكخ انؼٕئٛخ نهًغزخهض
ثأعزؼًبل عٓبص Spectrophotometerػُذ األؽٕال انًٕعٛخ (َ)660،642.5بَٕيٛزش ٔؽغت انًؼبدنخ األرٛخ-:
انكهٕسٔكٛم انكه× ) 16.8 ×A642.5 + 7.12×A660 (=ٙ
ؽٛش أٌ:
 : Aهشاءح انغٓبص (هشاءح األيزظبص انؼٕئ)ٙ
 : Vؽغى يؾهٕل األعزخالص (1يم)
ٔ :Wصٌ انؼُٛخ (ؿى)
 -3ؽٕل أؽٕل عزس -:ههؼذ انشزالد ٔرى هٛبط ؽٕل أؽٕل عزس(عى) ثٕاعطخ ششٚؾ انوٛبط
 -4يؼذل انٕصٌ انغبف نهًغًٕع انغزس٘(ؿى)ٔ -:ػؼذ انغزٔس ك ٙكشٌ كٓشثبئٔ ٙػهٗ دسعخ ؽشاسح ْ 70و ٔنًذح صالصخ أٚبو صى رى
ؽغبة األٔصاٌ ثٕاعطخ انًٛضاٌ انؾغبط(.)11
كَٓ ٙبٚخ انزغشثخ ؽههذ انجٛبَبد ٔكن رظًٛى انوطبػبد انؼشٕائٛخ ٔ R.C.B.Dثضالس يكشساد ٔرى رؾهٛم انُزبئظ ؽغت انزظًٛى
انًزجغ نزغشثخ ػبيهٛخ ( )3×3نهغجشنٔ ٍٛيغزخهض األػشبة انجؾشٚخ ٔرًذ يوبسَخ انًزٕعطبد ؽغت أخزجبس أهم كشم يؼُٕ٘ ػهٗ
يغزٕٖ أؽزًبل .)12( %5
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عذٔل ()1انًؼذل انٕٛي ٙنذسعبد انؾشاسح انظـشٖ ٔانؼظًٗ ( ْو) ٔانشؽٕثخ انُغجٛخ (ٔ )%كًٛخ األيطبس انغبهطخ (يهى) نؼبو
ٔ 2009خالل كزشح انجؾش يٍ يؾطخ األَٕاء انغٕٚخ ك ٙكشثالء
انًإششاد
انًذسٔعخ
األشٓش

انًؼذل انٕٛي ٙنذسعخ
انؾشاسح ( ْو)

انشؽٕثخ انُغجٛخ ()%

كًٛخ األيطبس (يهى)

َٛغبٌ

24.4

51

6.0

آٚبس

31.8

28

0.001

ؽضٚشاٌ

36.5

25

0.0

رًٕص

40.5

25

0.0

آة

38.5

27

0.0

آٚهٕل

32.0

33

0.41

رشش ٍٚاألٔل

23.4

57

1.8

عذٔل ( )2ثؼغ انظلبد انلٛضٚبئٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ نهزشثخ انًغزؼًهخ ك ٙانزغشثخ
طـلــبد انزـشثــــــخ
َغغخ انزشثخ

يضٚغٛخ

سيم

 700ؿى\كـى

ؿشٍٚ

 130ؿى\كـى

ؽٍٛ

 170ؿى\كـى

انًؾزٕٖ انشؽٕث)%( ٙ

18

دسعخ رلبػم انزشثخ ()PH

9

يظذسانًؼهٕيبد انًشكض انوٕي ٙنهًخزجشاد األَشبئٛخ – ثـذاد (انغًؼٛخ األيشٚكٛخ نهلؾض ٔانًٕاد.)ASIM

الىتائج والمىاقشة -:
أٔالً -:ؽٕل انغبم انشئٛظ (عى/شزهخ)
ً
ٚزؼؼ يٍ انغذٔل أٌ كالً يٍ ؽبيغ انغجشنٔ ٍٛيغزخهض األػشبة انجؾشٚخ كبٌ نًٓب رأصٛشا يؼُٕٚب ك ٙؽٕل انغبم انشئٛظ نكم شزهخ .
ٔٚظٓش يٍ انُزبئظ ك ٙانغذٔل( )3نًوبسَخ انًزٕعططبد أٌ ؽطبيغ انغجطشن GA3ٍٛثزشكٛطض( 150يهـى/نزطش) هطذ رلطٕم يؼُٕٚطب ً ػهطٗ ثطبهٙ
انزشاكٛططض ٔهططذ أػطططٗ أػهططٗ يؼططذل نطططٕل انغططبم انشئٛغطط ٙأر ثهططؾ يوططذاسُِ ( 6.33عى/شططزهخ) يوبسَ طخً ثًؼبيهططخ انًوبسَططخ ٔانططز٘ ثهططؾ(4.78
عى/شزهخ) ٔانغجت ك ٙرنك هذ ٚشعغ انٗ أٌ ؽطبيغ انغجشنٛطك ٚؼًطم ػهطٗ أَوغطبو انخالٚطب ٔأعطزطبنزٓب ٔكطزنك ؽطٕل انغطاليٛبد(ْٔ )5طزا
ٚإد٘ انٗ صٚبدح ؽٕل انغبم انشئٛظ .
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ْزا ٔيٍ عٓخ أُخشٖ ُٚالؽع أٌ رشكٛض ( 125يم/نزش) يٍ يغزخهض األػشطبة انجؾشٚطخ هطذ رلطٕم يؼُٕٚطبً ػهطٗ ثطبه ٙانزشاكٛطض ٔهطذ ؽوطن
أػهٗ يؼذل نطٕل انغبم انشئٛغ ٙأر ثهؾ يوذاسُِ (7.56عى/شزهخ) يوبسَخ ثًؼبيهخ انًوبسَخ انز٘ ثهطؾ ( 3.56عى/شطزهخ) ْٔطزِ انُزطبئظ يزلوطخ
يغ يبرٕطم أن )13(ّٛك ٙشزالد األكٕ َكبدٔ ( )14ك ٙشزالد انُبسَظ ٔأٌ انغجت ك ٙرنك هذ ٚشعغ انٗ صٚطبدح انًغطبؽخ انٕسهٛطخ نهشطزالد
ٔيؾزٕٖ األٔسام يٍ انكهٕسٔكٛم ٔهذ أدٖ ْزا انٗ صٚبدح انًٕاد انـزائٛخ انًظُؼخ ٔانز ٙرغزؼًم ك ٙػًهٛبد انًُٕ انًخزهلطخ أٔ هطذ ٚشعطغ
انغجت ك ٙرنك انٗ صٚبدح ػذد ٔؽغى خالٚب انٕسهخ يًب ٚإد٘ انٗ صٚبدح كؼبنٛخ األٔسام ك ٙػًهٛخ انجُبء انؼٕئٔ ٙيٍ صى انًُطٕ انخؼطش٘
(.)15
أيب ثبنُغجخ نهزذاخم ث ٍٛؽبيغ انغجشنٔ ٍٛيغزخهض األػشبة انجؾشٚخ كهى ٚكٍ نُّ أ٘ رأصٛش يؼُٕ٘ ك ٙأسرلبع انشزالد.
عذٔل ()3رأصٛش انغجشنٔ ٍٛيغزخهض األػشبة انجؾشٚخ ك ٙؽٕل انغبم انشئٛغٛخ(عى) نشزالد انضٚزٌٕ طُق خؼٛش٘
0

100

125

يؼذل رأصٛشGA3

رشاكٛض
GA3

رشاكٛضSeaweed

0

2.33

5.33

6.67

4.78

150

4.67

6.33

8.00

6.33

200

3.67

6.00

8.00

5.89

يؼذل رأصٛش Seaweed

3.56

5.89

7.56

أهم كشم يؼُٕ٘ ػهٗ
يغزٕٖ أؽزًبل %5

نهغجشن0.971= ٍٛ
نهًغزخهض = 0.971
نهزذاخم =ؽ.و

*ؽ.و = ؿٛش يؼُٕ٘.

صبَٛبً -:كًٛخ انكهٕسٔكٛم انكه( ٙيهـى100/ؿى ٔصٌ سؽت)
ٚزج ٍٛيٍ انغذٔل أٌ ؽبيغ انغجشن (GA3 (ٍٛنى ٚكٍ نُّ رأصٛش يؼُٕ٘ ك ٙكًٛطخ انكهٕسٔكٛطم انكهطٔ . ٙنوطذ ٔعطذ يطٍ انُزطبئظ كطٙ
انغذٔل ( )4أٌ يغزخهض األػشبة انجؾشٚخ  Sea weedثزشكٛض( 125يم/نزش) هذ ؽون رلٕهب ً يؼُٕٚبً ػهٗ ثبه ٙانزشاكٛض ٔهذ أػططٗ
أػهٗ يؼذل نكًٛخ انكهٕسٔكٛطم ثهطؾ يوطذاسُِ ( 173.3يهـطى100/ؿطى ٔصٌ سؽطت) يوبسَطخ ثًؼبيهطخ انًوبسَطخ انطز٘ ثهطؾ (ْٔ )166.0طزِ
انُزبئظ يزلوخ يغ يبرٕطم ان )13( ّٛك ٙاألكٕ َكبدٔ ٔانغجت ك ٙرنك ٚشعغ انٗ دٔس ِِ انلؼبل ك ٙصٚبدح انًؾزٕٖ انكهٕسٔكٛه ٙيٍ خالل
رأصٛشُِ ك ٙصٚبدح أػذاد ٔؽغى انجالعزٛذاد انخؼش (ٔ )17أٚذ رنك كم يٍ(.)19( ٔ )18
أيب رأصٛش انزذاخم ث ٍٛؽبيغ انغجشنٔ ٍٛيغزخهض األػشبة انجؾشٚخ كهطى ٚكطٍ نطُّ أ٘ رطأصٛش يؼُطٕ٘ كط ٙكًٛطخ انكهٕسٔكٛطم انكهطٙ
نشزالد انضٚزٌٕ طُق خؼٛش٘.

رشاكٛض
GA3

رشاكٛضSeaweed

0

122

100

125

يؼذل رأصٛشGA3
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0

167.3

170.3

174.0

170.5

150

168.7

160.7

168.0

165.8

200

162.0

163.7

178.0

167.9

يؼذل رأصٛش Seaweed

166.0

164.9

173.3

عذٔل ( )4رأصٛش انغجشنٔ ٍٛيغزخهض األػشبة انجؾشٚخ ك ٙكًٛطخ انكهٕسٔكٛطم انكهط( ٙيهـطى\100ؿطى ٔصٌ سؽطت) نشطزالد انضٚزطٌٕ
طُق خؼٛش٘

أهم كشم يؼُٕ٘ ػهٗ
يغزٕٖ أؽزًبل %5

= ؽ.و
نهغجشنٍٛ
نهًغزخهض = 5.83
نهزذاخم =ؽ.و

* ؽ.و = ؿٛش يؼُٕ٘.

صبنضبً -:ؽٕل انغزس (عى/شزهخ)
ٚالؽع يٍ انغذٔل أٌ كم يٍ ؽبيغ انغجشنٔ GA3 ٍٛيغزخهض األػشبة انجؾشٚطخ  Sea weedكطبٌ نًٓطب رطأصٛش يؼُطٕ٘ كط ٙؽطٕل
انغزس نكم شزهخ .
ً
ٔرشٛشانُزبئظ ك ٙانغذٔل ( )5أٌ ؽبيغ انغجشنٛك ثزشكٛض( 200يهـى/نزش) هذ رلٕم يؼُٕٚب ػهٗ ثبه ٙانزشاكٛض ٔهذ أػطٗ أػهٗ يؼذل
نطٕل انغزس أر ثهؾ يوذاسُِ( 66.44عى/شزهخ) يوبسَخ ثًؼبيهخ انًوبسَخ أر ثهؾ ( 59.78عى/شطزهخ) ْٔطزا ٚزلطن يطغ يطب رٕططم أنٛطّ( )20كطٙ
شزالد انؾًؼٛبد ْ .زا ٔيٍ عٓخ أخشٖ ُٚالؽع أٌ رشكٛض ( 125يهـى/نزش)يٍ يغزخهض األػشبة انجؾشٚخ هطذ رلطٕم يؼُٕٚطبً ػهطٗ ثطبهٙ
انزشاكٛض ٔهذ اػطٗ أػهٗ يؼذل نطٕل انغزس ثهؾ يوذاسُِ( 64.67عى/شزهخ) يوبسَخ ثًؼبيهطخ انًوبسَطخ أر ثهطؾ ( 60عى/شطزهخ)ْٔزا ٚزلطن يطغ
يب رٕططم أنٛطّ( )13كطَ ٙجطبد األكٕ َكطبدٔ ٔأٌ انغطجت كط ٙرنطك ٚشعطغ انطٗ رطأصٛشُِ انٕاػطؼ كط ٙصٚطبدح يؼطذل ؽطٕل انغطزس يطٍ خطالل ثُبئطّ
نهكهٕسٔكٛم يًب ٚضٚذ يٍ كلبءح انجُبء انؼٕئٔ ٙيٍ صى صٚبدح يؼذالد انًُٕ خبطخ ٔأَطّ ُٚغطبػذ ػهطٗ ركطٕ ٍٚعطذاس انخالٚطب ٔيطٍ صطى صٚطبدح
ؽٕل انغزس ( )21
أيب ثبنُغجخ نهزذاخم ث ٍٛؽبيغ انغجشنٔ ٍٛيغزخهض األػشبة انجؾشٚخ كهى ٚكٍ نُّ أ٘ رأصٛش يؼُٕ٘ ك ٙؽٕل انغزس نكم شزهخ .

عذٔل ()5رأصٛشانغجشنٔ ٍٛيغزخهض األػشبة انجؾشٚخ ك ٙؽٕل أؽٕل عزس(عى) نشزالد انضٚزٌٕ طُق خؼٛش٘
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0

100

125

يؼذل رأصٛشGA3

رشاكٛض
GA3

رشاكٛضSeaweed

0

57.33

58.33

63.67

59.78

150
200

57.67
65.00

59.67
66.33

62.33
68.00

59.89
66.44

يؼذل رأصٛش Seaweed

60.00

61.44

64.67

أهم كشم يؼُٕ٘ ػهٗ
يغزٕٖ أؽزًبل %5

نهغجشنٍٛ
نهًغزخهض
نهزذاخم

1.587
1.587
ؽ.و

=
=
=

* ؽ.و = ؿٛش يؼُٕ٘.
ساثؼبً -:انٕصٌ انغبف نهًغًٕع انغزس٘ (ؿى /شزهخ)
انُزبئظ انًجُٛخ ك ٙانغذٔل رشٛش انٗ أٌ كطم يطٍ ؽطبيغ انغجطشنٔ GA3 ٍٛيغطزخهض األػشطبة انجؾشٚطخ ٔ Seaweedانزطذاخم ثًُٓٛطب
كبٌ نًٓب رأصٛش يؼُٕ٘ ػهٗ انٕصٌ انغبف نهًغًٕع انغزس٘ (ؿى/شزهخ).
ُٚالؽع يٍ انغذٔل ( )6أٌ ؽبيغ انغجشن ٍٛثزشكٛطض ( 200يهـى/شطزهخ) هطذ رلطٕم يؼُٕٚطب ً ػهطٗ ثطبه ٙانزشاكٛطض ٔهطذ أػططٗ أػهطٗ يؼطذل
نهٕصٌ انغبف نهًغًٕع انغزس٘ ثهؾ يوطذاسُِ ( 15.22ؿى/شطزهخ) يوبسَطخ ثًؼبيهطخ انًوبسَطخ انطز٘ ثهطؾ ( 10.11ؿى/شطزهخ) ْٔطزا ٚزلطن يطغ يطب
رٕطم أن )22(ّٛك ٙانؾًؼٛبد.
ٔيٍ عٓخ أخشٖ رج ٍٛأٌ رشكٛض ( 125يم/نزش) يٍ يغزخهض األػشبة انجؾشٚخ هذ ؽون رلٕهب ً يؼُٕٚب ً ػهطٗ ثطبه ٙانزشاكٛطض ٔهطذ أػططٗ
أػهٗ يؼذل نهٕصٌ انغبف نهًغًٕع انغزس٘ ثهؾ ( 15.11ؿى/شزهخ) يوبسَخ ثًؼبيهخ انًوبسَطخ انطز٘ ثهطؾ ( 11.22ؿى/شطزهخ) ْٔطزا ٚزلطن يطغ
يبرٕطم ان )13( ّٛك ٙاألكٕ َكبدٔ ٔسثًب رُؼضٖ صٚبدح انٕصٌ انغبف كًب ركشْب ( )7انٗ كلبءح انغزس كط ٙأيزظطبص انًـطزٚبد ٔانًطبء ٔيطٍ
صى دكغ انُجبد ثأرغبِ انًُٕ انخؼش٘ ٔكزنك صٚبدح يؼذل ػذد ٔؽٕل انغزس انزٚ ٙزى كٓٛب ثُبء انغبٚزٕكبَُٛبد انز ٙرُزوم انٗ األٔسام يؾلضح
ثزنك أَوغبو ٔرًبٚض انخالٚب .
ؽون انزذاخم ث ٍٛػبيه ٙانذساعخ رطأصٛشاً يؼُٕٚطب ً ار ٔعطذ أٌ أػهطٗ يؼطذل نهطٕصٌ انغطبف نهًغًطٕع انغطزس٘ ( 19ؿى/شطزهخ) ػُطذ رشكٛطض
( 200يهـى/نزش) يٍ ؽبيغ انغجشنٛك ٔرشكٛض ( 125يم/نزش) يٍ يغزخهض األػشبة انجؾشٚخ ثًُٛب كبٌ أهم يؼذل ( 7.67ؿى/شزهخ) ػُطذ
يؼبيهخ انًوبسَخ .
عذٔل ( )6رأصٛش انغجشنٔ ٍٛيغزخهض األػشبة انجؾشٚخ ػهٗ انٕصٌ انغبف(ؿى) نهًغًٕع انغزس٘ نشزالد انضٚزٌٕ طُق
خؼٛش٘
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0
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10.33

12.33
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يؼذل رأصٛش Seaweed

11.22

13.44

15.11

أهم كشم يؼُٕ٘ ػهٗ
يغزٕٖ أؽزًبل %5

نهغجشنٍٛ
نهًغزخهض
نهزذاخم

1.887
1.887
3.268

=
=
=

المصادر
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