
387 

 

البحرية يف منو نبات اكليل  االعشابتأثري الرش بالربولني النانوي ومستخلص 
 Rosmarinus Officinalis L. اجلبل

 
 مصطفى رياض محمد الشاهين                *هشام خالد عباس المحمدي

 نبارجامعة ال  -كلية العلوم                   نبارجامعة ال  -كلية الزراعة                 
 

 .العراق، رماديال نبار،عة، جامعة االالزرا هشام خالد عباس المحمدي، قسم البستنة وهندسة الحدائق، كلية المراسلة الى: *
  hus20g5001@uoanbar.edu.iq البريد اللكتروني:

Article info الخالصة 

Received:    2022-07-12 

Accepted:    2022-08-19 

Published:   2022-12-31 

 

DOI-Crossref:  
10.32649/ajas.2022.176605 

 

Cite as:  

Al-Mohammadi, H. kh. A., 

and M. R. Alshaheen. 

(2022). Effect of spraying 

with nano-proline and 

seaweed extract on the 

growth of rosemary plant 

rosmarinus officinalis l. 

Anbar Journal of 

Agricultural Sciences, 

20(2): 387-398.  

 

 

الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائق كلية  نفذت التجربة
الرش بالبرولين  تأثير الختبار 2021-2020الزراعة جامعة االنبار للعام 

 ،المصنع بتقنية النانو ومستخلص الطحالب البحرية على نبات اكليل الجبل
 ملغم 400و 200و 0هي ثالث مستويات من البرولين النانوي  استخدمتاذ 
 100و 0 هي وثالث مستويات من مستخلص الطحالب البحرية 1-لتر

الصفات  فيمعنوي واضح  تأثيرالبرولين النانوي  سجل 1-لتر ملغم 200و
الصفات الكيميائية جميع المدروسة فقد تفوق عامل البرولين النانوي في 

نسبة الكاربوهيدرات في األوراق ومحتوى الكلوروفيل ونسبة المادة )المدروسة 
 1-رملغم. لت 400الجافة(. اذ تبين ان المعاملة بالبرولين بالتركيز األعلى 

 %(،1.7956أدى الى زيادة معنوية في جميع هذه الصفات المدروسة )
%( على التوالي. وبينت النتائج 13.7800) غم،100ملغم/ (12.6733)

من ان المعاملة بالرولين النانوي أدت الى زيادة معنوية في محتوى األوراق 
. 1-رملغم. لت 400( بشكل ملحوظ عند التركيز N.P.Kالمغذية ) العناصر

تم تسجيل ارتفاع معنوي في الصفات المدروسة والتي تم رشها  ككذل
أثرت المعاملة بمستخلص الطحالب البحرية  ،البحريةبمستخلص الطحالب 

اعلى  1-تملغم. نبا 200ايجابيًا في الصفات الكيميائية اذ اعطى التركيز 
غم  100ملغم/ 14.33)للكاربوهيدرات(، % 2.1433القيم لهذه الصفات. )

% لنسبة المادة الجافة( وايضُا اثرت معنويا في نسبة 14.022)للكلوروفيل(، 
: P) %(N :1.0137) العناصرالمغذيات في النبات وكانت قيم 

بين عاملي الدراسة تأثير  وكان للتداخل .%(K :1.4033%( و)0.03556
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إيجابي في جميع الصفات المدروسة حيث تم تسجيل اعلى المعدالت 
 مستخلص 200وبرولين نانوي  400فة للصفات المدروسة عند التولي

اعلى القيم مقارنة بباقي المعامالت ومن ضمنها  اذ سجل. طحالب بحرية
% وكان محتوى 3.3967معامالت القياس اذ بلغت نسبة الكاربوهديرات 

% 15.0733نسبة المادة الجافة و  15.7567األوراق من الكلوروفيل 
وكذلك توضح النتائج التفوق الواضح في نسبة األوراق من المغذيات فكانت 

  .%1.4933 % والبوتاسيوم1.427والفسفور  %1.1697قيمة النتروجين 

 .اكليل الجبل ،نمو ،الرش ،االعشاب البحرية ،مستخلص، البرولين النانوي  :كلمات مفتاحية
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Abstract 

A lath tria was carried out at lathhouse belonging to the Department of Horticulture 

and Landscaping, College of Agriculture, University of Anbar for the year 2020-2021. 

For the purpose to test the effect of spraying with nano-proline and marine algae 

extract on rosemary plant, three levels of nano-proline were used viz., 0, 200 and 400 

mg L-1. And three levels of seaweed extract 0, 100 and 200 mg L -1 a significant and 

clear effect of spraying nano-proline was recorded on the studied traits compared to 

plants that were not sprayed, a significant increase was also recorded in the studied 

traits. It was found that treatment with Proline at the highest concentration 400 led to 

a significant increase in all these studied traits (1.7956%), (12.6733) mg/100g, and 

(13.7800%), respectively. The results showed that treatment with nanorolene led to a 

significant increase in the leaves content of nutrients (N.P.K) significantly at 

concentration 400. which were sprayed with marine algae extract, which is 

distinguished by the interaction between the two factors of the study, where the 

highest rates of the studied traits were recorded in the combination 400 Proline + 200 

Seaweed extract. A significant increase was also recorded in the studied traits, which 

were sprayed with marine algae extract, the treatment with marine algae extract 

positively affected the chemical characteristics, as the concentration 200 mg. plant-1 

gave the highest values for these traits. (2.1433% for carbohydrates), (14.33 for 

chlorophyll), (14.022% for the percentage of dry matter) and also had a significant 

mailto:hus20g5001@uoanbar.edu.iq
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effect on the percentage of nutrients in the plant and the values of the elements were 

(1.0137N: %) (0.03556P=%) (1.4033K=%) The interaction between the two factors of 

the study had a positive effect in all the studied traits, as the highest rates were 

recorded for the studied traits when the combination 400 P and 200A. Where the 

highest values were recorded compared to the rest of the treatments, including the 

measurement treatments, where the percentage of carbohydrates was 3.3967%, the 

content of leaves was chlorophyll 15.7567 and the percentage of dry matter 

15.0733%. The results also show the clear superiority in the percentage of nutrients in 

the leaves, the value of which was N 1.1697%, P 1.427% and K 1.4933%. 

Keywords: Nanoproline, Extract, Seaweeds, Spray, Growth, Rosemary.  

 المقدمة

 ناس خطرتداولها سمة حضارية متطورة، ففي اوروبا عرف ال أصبحتزايد االهتمام العالمي بالنباتات الطبية حتى 
 ون ومن دبيرة ئدة الكالكيميائية المستعملة مما دفعهم للعودة الى النباتات الطبية ذات الفا لألدويةالتأثيرات الجانبية 

حدة المت األمم(. وقد صدرت قرارات عديدة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة 7حدوث اية اثار جانبية تذكر )
د بلتي المن النظم ا وإنهالتداوي للطفولة ومنظمة التغذية والزراعة أكدت جميعها على أن استخدام األعشاب في ا

 (. 10وأن تحظى باالهتمام والدراسة )
 هو واحد من اهم النباتات L. Rosmarinus officinalisالبان إكليل الجبل )روزماري( أو ما يسمى بحصى 

ة يصل وهو نبات شجيري من النباتات المعمرة مستديم الخضر  والغذائي،الطبية والمعروفة على الصعيدين الطبي 
تأتي االهمية الطبية والغذائية للنبات  توسط،المم. موطنه االصلي هو حوض البحر االبيض  2-1 ىالارتفاعه 

 من االوراق التي تحوي على المواد الفعالة فضاًل عما تحتويه بشكل خاص من الزيت العطري الذي يستعمل
م  1950 ومنشط ومنبه. وقد اكتشفت الفعالية المضادة لألكسدة لنبات إكليل الجبل في العام كمضاد حيوي 

(12.) 
 اذ يسهم في العلميات الكيموحيوية المهمة( هو من االحماض االمينية Proline acidان حامض البرولين )

على ثبات االغشية  مهمة عند تراكمه تحت ظروف االجهاد المائي من اهمها ضبط الضغط االزموزي ويحافظ
له (. و 9) نتروجين والطاقة الالزمة للنمولكونه مخزن للكربون وال باإلضافةاقتناص الجذور الحرة والبروتينات و 

 .(14) التحطم والهدم دور في تأخير شيخوخة الخاليا عن طريق حماية الخلية النباتية من
التقنيات الحديثة التي انتشر استخدامها كمحفـز حيـوي للوظـائف  أحدتعد مستخلصات الطحالب البحرية 

سام وال  وهو مستخلص غير Aligo-X الفسيولوجية في النبات، ومن هذه المستخلصات مستخلص الطحالب
ن وهو منظم حيوي مصنوع من األعشاب البحرية. ويمكن ا الغذائية،ضار او ملـوث للبيئـة وغنـي بالعناصر 

ها لة التي الى العناصر الغذائي باإلضافةيستخدم كمنظم نمو طبيعي لما يحويه على االوكسينات والسايتوكاينينات 
 (.13) تأثير إيجابي في نمو الخاليا واستطالتها مما ينعكس ايجابًا على النبات
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 المواد وطرائق العمل

جامعة  /كلية الزراعة  ،التجربة في البيت الخشبي التابع لقسم البستنه وهندسة الحدائق التجربة: نفذتتنفيذ 
تأثير إضافة تراكيز مختلفة من الحامض االميني )برولين( الُمعد بطريقة  . لدراسة2022-2021للموسم  ،االنبار

سود عالي النقاوة على لذوبان ذو لون اجيالتيني سريع ا (X-Aligo)النانو ومستخلص الطحالب البحرية نوع 
افظة شتالت إكليل الجبل بعد أن تم الحصول عليها من المشاتل األهلية في مح اختيارنبات اكليل الجبل. تم 

 ُنقلت .مو الخضري واالرتفاع قدر اإلمكانشتالت متماثلة في الحجم والن اختياراذ اخذ بنظر االعتبار  بغداد.
فير . وذلك لتو 1:3البتموس بـنسبة وقد ملئت بالتربة و  ،(50×  30صص أكبر حجمها )الشتالت بعد شهر الى أُ 
ط هذا وقد ًأخذت عينات من الوس المكافحة(. ،العزق  ،عمليات الخدمة )الري  استمرارالظروف المناسبة مع 

 .ادناه لحصول على النتائج المبينةالزرعي قبل بدء التجربة ألجراء الفحوصات المختبرية عليها وتم ا

 .التربة التي استخدمت في التجربة الصفات الكيميائية والفيزيائية لخواص 1جدول 

 القيمة الوحدة الصفة

PH - 7.2 

EC 1-ds.m 2.47 

 رملية مزيجية Silty loam النسجة

 Mega  70.20 رمل

 Mg L 15.47-1 طين

N 1-Mg L 25.85 

P 1-Mg L 6.59 

K 1-Mg L 118.91 

 :(R.C.B.D) صميم القطاعات العشوائية الكاملة: تجربة عاملية بـعاملين وبتتضمنت الدراسة :الدراسةعوامل 
P1-P2-) . ويرمز لها1-ملغم/لتر 400و 200، 0 بثالث تراكيزو  ،: الحامض االميني البرولينالعامل األول

P0100. وهو نوع نقي بنسبة ( على التوالي%. 
 100، 0 ث تراكيزبثالو  ،التركيز( عالي النقاوة و aligo-Xالبحرية نوع ) : مستخلص الطحالبالعامل الثاني

حتى الوصول  ،ي الصباح الباكروقد تم الرش ف ( على التوالي.A-A1-A20. ويرمز لها )1-ملغم/لتر 200و
 يوم. 30المدة بين رشة وأخرى البلل التام وبمعدل ثالث رشات و  الى

 .2كما في جدول  المعامالت المستخدمة في التجربة التراكيز المستخدمة ورموز
 .يوضح رموز المعامالت في التجربة 2جدول 

 الــمـعـامـلـة الـرمـز ت
1 A0-P0 )معاملة المقارنة )الماء المقطر 

2 A0-P1 0  نانوي مل برولين 200 –طحالب 

3 A0-P2 0  نانوي مل برولين 400 –طحالب 

4 A1-P1 100  مل برولين نانوي 200 -مل طحالب 

5 A1-P2 100  ل برولين نانويم 400 -مل طحالب 

6 A1-P0 100  يبرولين نانو 0 –مل طحالب 

7 A2-P2 200  ل برولين نانويم 400 -مل طحالب 

8 A2-P1 200  ل برولين نانويم 200 –مل طحالب 

9 A2-P0 200  يبرولين نانو 0 –مل طحالب 
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أثير تبـثالث مكررات. وذلك لبيان ( و R.C.B.D) القطاعات العشوائية الكاملة صميمنفذت التجربة العاملية بت
الثاني  . والعامل1-ملغم/لتر 400، 200 ،0العامل األول حامض البرولين النانوي بثالث تراكيز  ،عاملي الدراسة

 البيانات احصائياً . وتم تحليل 1-ملغم/لتر 200 ،100 ،0بثالث تراكيز ايضًا مستخلص الطحالب البحرية و 
ي (. وتم اختبار الفرق بين المتوسطات الحسابية وفق اختبار اقل فرق معنو GENSTAT 07باستخدام برنامج )

(L.S.Dوعلى مستوى احتمالية ) 0,05. 
 Hedgeتم تقدير محتوى الكربوهيدرات الكلي بطريقة :بة الكاربوهيدرات في األوراق )%(نس :الصفات المدروسة
and Hofreiter من  مل 25وقد اضيف لها  ،من العينة المراد قياسها غم 0.2. تعتمد هذه الطريقة على وزن

ولمدة  م   60حامض البيركلوريك وتوضع في انبوبة اختبار ثم توضع هذه االنابيب في حمام مائي درجة حرارة 
 نصف ساعة.

 من الماء مل 9مل من الراشح ويضاف له  1ويؤخذ حجم  ،بعدها يتم ترشيح العينة باستخدام أوراق الترشيح
+  %5ويضاف له فينول تركيزه  مل 1في قنينة معلومة الحجم. وبعدها يؤخذ  مل 10المقطر إلكمال الحجم الى 

بجهاز  nm.490حامض الكبريتيك المركز وتترك حتى تبرد. ثم تُـقاس على طول موجي  مل 5
spectrophotometer. 

وتسجل امتصاصية القراءات أعاله  70، 60، 50، 40،  30، 20، 10الكلوكوز ويحضر عدة تراكيز من 
 (. ويتم بعدها قراءه امتصاصية النموذج ويتم تسقيطها علىcalibration carve)لعمل منحني المعايرة( )

 :خراج التركيز منها. بـتطبيق المعادلة االتيةمنحني المعايرة واست
 مل( 25× )مل(  10× )التركيز من منحني المعايرة 

=____________________________________ x 100%* 
 غم( 0.2×  1000)

 0.5ذ تم تقدير صبغة الكلوروفيل الكلي في األوراق. وذلك بأخ :(غم100ملغم/محتوى األوراق من الكلوروفيل )
 Spectro-photometerوقيست بجهاز  ،(80مل من األسيتون )% 10غ من األوراق الطازجة وسحقه مع 

 وبتطبيق المعادلة االتية: حسب كمية الصبغة ،نانومتر 663و 645وعلى طولين موجيين مختلفين هما 
) =20.2D(654) +8.02D(663) * v/1000*w1-Total Chlorophyll (Mg/L 

من مكان(  أكثرورقة من كل نبات بشكل عشوائي )من  30حسبت بقطع  نسبة المادة الجافة في األوراق )%(:
م   65 – 70ارة بدرجة حر  Ovenوضعت في أكياس ورقية معلومة الوزن ثم جففت في عند نهاية التجربة. و 

فيف تجال : )الوزن بعدفي األوراق حسب المعادلة االتية . وحسبت النسبة المؤية للمادة الجافةولحين ثبات الوزن 
 .100×الوزن قبل التجفيف( ÷ 

 .(Keldahl: تم تقدير عنصر النتروجين باستخدام طريقة كلدال )(%)ق نسبة النتروجين في األورا
في حساب محتوى األوراق من  .Chapman and prattاستخدمت طريقة  :(%)نسبة الفسفور في األوراق 

 .الفسفور



 E-ISSN: 2617-6211             ISSN: 1992-7479             2022، 2العدد  20ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

392 

 

 جامعة أجري تحليل النموذج في المختبر المركزي التابع لكلية الزراعة_ )%(: نسبة البوتاسيوم في األوراق
 Photoelectric Flameجهاز باستخدام(. 1اسيوم حسب الطريقة التي ذكرها )االنبار. لـتقدير تركيز البوت

Photometer ( موديلBWB.) 

 النتائج والمناقشة

ان معنويًا كإن تأثير مستخلص الطحالب البحرية  3بينت نتائج الجدول  في األوراق: النسبة المئوية للكاربوهيدرات
 A1% بالمقارنة مع المعاملة 2.1433اعلى متوسط بلغ  1-ملغم نبات 200بتركيز  A2حيث سجلت المعاملة 

 وتفوقت جميعها على معاملة المقارنة 1-ملغم نبات %1.2733والتي أعطت  1-ملغم نبات 100ذات التركيز 
A0 0.8300ي أعطت اقل متوسط بلغ والت.% 

هذه لاعلى متوسط  1-ملغم نبات 400 بتركيز P2كان للبرولين تأثيرُا معنويُا لهذه الصفة اذ أعطت المعاملة 
 . %1.0600طت اقل متوسط بلغ التي أع P0% بالنسبة لمعاملة المقارنة 1.7956الصفة بلغ 

( A2P2معنويًا حيث أعطت معاملة التداخل ) تأثيرا( A2P2) ان للتداخل 8نت النتائج المدرجة في الجدول بي
% ملغم 0.7800( التي أعطت اقل قيمة بلغت A0P0مقارنة بمعاملة المقارنة ) 3.3967اعلى قيمة بلغت %

 .1-نبات
بوهدرات ية للكار النسبة المئو والتداخل بينهما في  البرولين النانوي ب البحرية و تأثير مستخلص الطحال 3جدول 

 )%(. الوراقفي 
تراكيز مستخلص الطحالب البحرية 

(A) 

 (Aمتوسط ) (P) تراكيز البرولين النانوي

(0)P0 (200)P1 (400)P2 

(0)A0 0.7800 0.8100 0.9000 0.8300 

(100)A1 1.0433 1.6867 1.0900 1.2733 

(200)A2 1.3567 1.6767 3.3967 2.1433 

  1.0600 1.3911 1.7956 (Pمتوسط )

L.S.D  0.05عند مستوى احتمال A P A*P 

0.05440 0.03091 0.05353 

البرولين النانوي تأثير مستخلص الطحالب البحرية و  4يتضح من الجدول  محتوى األوراق من الكلوروفيل:
ان مستخلص الطحالب أثر معنويًا في محتوى  ظالكلوروفيل. يالحوالتداخل بينهما في محتوى األوراق من 
ملة غم( بالمقارنة مع المعا100)ملغم/ 14.3378والتي اعطت  A2األوراق من الكلوروفيل اذ تفوقت المعاملة 

A1  وتفوقت جميعها على معاملة المقارنة  ،غم(100)ملغم/ 11.3411والتي بلغتA0  والتي أعطت اقل
 غم(.100)ملغم/ 9.0589متوسط بلغ 

على جميع المعامالت بإعطائها اعلى متوسط بلغ P2 معنويًا حيث تفوقت المعاملة  تأثيراكان للبرولين 
والتي أعطت اقل متوسط لهذه الصفة بلغ  P0غم( مقارنة مع معاملة الكونترول 100)ملغم/ 12.6733

 غم(.100)ملغم/ 9.6022
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طت على جميع المعامالت األخرى اذ أع A2P2ة اما في حالة التداخل بين عاملي الدراسة فقد تفوقت المعامل
 7.9267قيمة بلغت  التي أعطت اقل A0P0مقارنة مع المعاملة  غم(100)ملغم/ 15.7567قيمة بلغت  اعلى

 .غم(100)ملغم/

ق من والتداخل بينهما في محتوى األورا حالب البحرية والبرولين النانوي تأثير مستخلص الط 4جدول 
 غم(.100)ملغم/الكلوروفيل 

تراكيز مستخلص الطحالب البحرية 

(A) 

 (Aمتوسط ) (Pتراكيز البرولين النانوي)

(0)P0 (200)P1 (400)P2 

(0)A0 7.9267 8.5667 10.6833 9.0589 

(100)A1 8.7567 13.6867 11.5800 11.3411 

(200)A2 12.1233 15.1333 15.7567 14.3378 

  9.6022 12.4622 12.6733 (Pمتوسط )

L.S.D  0.05عند مستوى احتمال A P A*P 

0.0293 0.03919 0.05866 

خلص مست إلضافةالمعنوي  التأثيرالى  5تشير النتائج الموضحة في الجدول  نسبة المادة الجافة في األوراق:
ها تم رش الطحالب البحرية والبرولين النانوي على نبات اكليل الجبل. حيث أظهرت النتائج تفوق المعامالت التي

ي ف( بأعلى معدل نسبة للمادة الجافة 1-ملغم/ لتر 200) A2بالمستوى االعلى من مستخلص الطحالب البحرية 
عطت % وبارتفاع معنوي عن المعامالت االخرى وبالمقارنة مع معاملة الكونترول التي ا 14.0222األوراق بلغ 

 %.11.6898معدل بلغ  أدنى
 م رشهاحقق الرش بالبرولين النانوي فروقًا معنوية اذ تم تسجيل اعلى معدل لهذه الصفة عند النباتات التي ت

 %7800.13بلغ  طت اعلى معدل لهذه الصفة( حيث اع1-ملغم لتر 400) P2بالمستوى األعلى من البرولين 
 %.12.3589 دل بلغوالتي أعطت اقل مع P0مقارنة مع المعاملة 

 004يفة )اما في حالة التداخل بين عاملي الدراسة فقد تم تسجيل اعلى قيمة من )نسبة المادة الجافة( عن التول
 %15.0733بلغ  A2P2مستخلص الطحالب البحرية( في المعاملة  1-ملغم لتر 200برولين +  1-ملغم لتر

لتها قيمة في المعامالت التي لم يتم معام أدنىوبفارق معنوي عن باقي المعامالت االخرى في حين تم تسجيل 
P0 ( بلغت )10.6767الكونترول%. 

 لجافة فيانسبة المادة والتداخل بينهما في  حالب البحرية والبرولين النانوي تأثير مستخلص الط 5جدول 
 األوراق )%(.

تراكيز مستخلص الطحالب 

 (Aالبحرية )

 (Aمتوسط ) (Pتراكيز البرولين النانوي)

(0)P0 (200)P1 (400)P2 

(0)A0 10.6767 11.7200 12.7000 11.6989 

(100)A1 13.1367 13.5933 13.5607 13.4322 

(200)A2 13.2633 13.7300 15.0733 14.0222 

  12.3589 13.0144 13.7800 (Pمتوسط )

L.S.D  0.05عند مستوى احتمال A P A*P 

0.08009 0.04378 0.08837 
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للعامل  وجود تأثير معنوي في نسبة النيتروجين في األوراق 6تبين نتائج الجدول  :نسبة النتروجين في األوراق
(Aمستخلص الطحالب البحرية )،  حيث سجلت المعاملةA2  تلتها المعاملة  %1.0137اعلى نسبة بلغتA1 

ت اقل نسبة للنتروجين في األوراق بلغ A0بينما أعطت المعاملة المقارنة  ،%0.9594حيث سجلت نسبة بلغت 
 د بينتمعنوي في صفة نسبة النتروجين في األوراق فق تأثير. كان للعامل الثاني )البرولين النانوي( 0.7747%

 %. تلتها1.0350اعلى نسبة بلغت   P2نتائج الجدول وجود تأثير معنوي بين المعامالت اذ أعطت المعاملة
 %.0.8202اقل نسبة بلغت  P0% بينما أعطت معاملة المقارنة 0.8926التي أعطت  P1المعاملة 

لصفة لالطحالب البحرية والبرولين النانوي فقد وجد ان هناك تأثير معنوي  اما بالنسبة للتداخل بين مستخلص
%. 1.1697( اعلى قيمة لنسبة النتروجين في األوراق بلغت A2P2المدروسة حيث سجلت معاملة التداخل )

 %.0.7600مقارنة بمعاملة الكونترول التي أعطت اقل قيمة بلغت 

ألوراق ين في اوالتداخل بينهما في نسبة النتروج لبرولين النانوي حالب البحرية واتأثير مستخلص الط 6جدول 
.)%( 

تراكيز مستخلص الطحالب البحرية 

(A) 

 (Aمتوسط ) (Pتراكيز البرولين النانوي)

(0)P0 (200)P1 (400)P2 

(0)A0 0.7600 0.7440 0.8200 0.7747 

(100)A1 0.8803 0.8827 101153 0.9594 

(200)A2 0.8203 1.0510 1.1697 1.0137 

  0.8202 0.8926 1.0350 (Pمتوسط )

L.S.D  0.05عند مستوى احتمال A P A*P 

0.00366 0.00626 0.01083 

سبة نان تأثير مستخلص الطحالب البحرية كان معنويًا في  7أظهرت نتائج الجدول  نسبة الفسفور في األوراق:
تي ال A1تلتها المعاملة  ،%1.054اعلى نسبة لهذه الصفة بلغت  A2الفسفور في األوراق حيث سجلت المعاملة 

 .%0.297نسبة بلغت  أدنىالتي سجلت  A0وتفوقت جميعها على معاملة المقارنة  ،%0.663أعطت 
جلت سق حيث اما بالنسبة للعامل الثاني )البرلوين النانوي( فقد كان تأثيره معنويًا في نسبة الفسفور في األورا

وتفوقت على ، %0.611التي سجلت نسبة بلغت  P1تلتها المعاملة  ،%0.922اعلى نسبة بلغت  P2المعاملة 
 .%0.480نسبة بلغت  أدنىمعاملة المقارنة التي سجلت 

ة لتوليفااما في حالة التداخل بين عاملي الدراسة فقد تم تسجيل اعلى قيمة من )نسبة الفسفور في االوراق( عن 
بلغت  A2P2مستخلص الطحالب البحرية( في المعاملة  1-ملغم لتر 200برولين +  1-ملغم لتر 400)

 بلغت A0P0قيمة في معاملة المقارنة  أدنىمتفوقة على باقي المعامالت االخرى في حين تم تسجيل  1.427%
0.140%. 
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اق ي األور فالفسفور والتداخل بينهما في نسبة  تأثير مستخلص الطحالب البحرية والبرولين النانوي  7جدول 
.)%( 

تراكيز مستخلص الطحالب 

 (Aالبحرية )

 (Aمتوسط ) (Pتراكيز البرولين النانوي)

(0)P0 (200)P1 (400)P2 

(0)A0 0.140 0.260 0.491 0.297 

(100)A1 0.510 0.631 0.850 0.663 

(200)A2 0.792 0.943 1.427 1.054 

  0.480 0.611 0.922 (Pمتوسط )

L.S.D  0.05عند مستوى احتمال A P A*P 

0.2 0.2 0.33 

يوم في بوتاسوجود فروق معنوية في نسبة ال 8اظهرت النتائج الواردة في الجدول  :نسبة البوتاسيوم في األوراق
لغم م 200ذات التركيز االعلى  )A2اذ تفوقت المعاملة ) ،عند المعاملة بمستخلص الطحالب البحرية األوراق

فة ت اقل متوسط للص( التي سجلA0بالمقارنة مع معاملة الكونترول ) 1.4033اعلى متوسط بلغ  بإعطاء 1-لتر
 .%1.278بلغت 

ركيز ( بتP2اذ أعطت المعاملة ) ة في نسبة البوتاسيوم في األوراقكما حقق الرش بالبرولين النانوي فروقًا معنوي
 ،%1.3111( التي سجلت P1تلتها المعاملة ) ،%1.3500 اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ 1-ملغم لتر 400

 .%1.2067لتي أعطت اقل متوسط بلغ ( اP0) وتفوقت جميعها على معاملة المقارنة
ملغم  004)بتركيز  A2P2أما بالنسبة للتداخل بين عاملي الدراسة فقد حقق تأثيرًا معنويًا حيث سجلت المعاملة 

بالنسبة  %،1.4933مستخلص طحالب(. أعلى قيمة لهذه الصفة بلغت  1-ملغم لتر 200برولين +  1-لتر
 .%1.1607والتي أعطت اقل قيمة بلغت A0P0لمعاملة المقارنة 

ألوراق ايوم في والتداخل بينهما في نسبة البوتاس ر مستخلص الطحالب البحرية والبرولين النانوي تأثي 8جدول 
.)%( 

تراكيز مستخلص الطحالب البحرية 

(A) 

 (Aمتوسط ) (Pتراكيز البرولين النانوي)

(0)P0 (200)P1 (400)P2 

(0)A0 1.1607 1.1267 1.1500 1.278 

(100)A1 1.2300 1.3733 1.4067 1.3367 

(200)A2 1.2833 1.4333 1.4933 1.4033 

  1.2067 1.3111 1.3500 (Pمتوسط )

L.S.D  0.05عند مستوى احتمال A P A*P 

0.01501 0.00988 0.01800 

ؤشرات ميعد سلوك النبات ونموه تابعًا بالدرجة األولى للمغذيات التي يحصل عليها والتي ممكن ان تفسر تحسن 
حظ ذ ُيالاالنمو في النبات وتؤثر في صفاته ايجابيًا وهنا يالحظ تأثير مستخلص الطحالب والبرولين على النبات 

تفوق النباتات التي ُرشت بمستخلص الطحالب البحرية  5و 4، 3 من الجداول الخاصة بالصفات الكيميائية
ى من معنويًا في صفة زيادة نسبة األوراق من الكاربوهيدرات الكلية حيث سجلت المعاملة ذات التركيز األعل

روفيل الطحالب اعلى متوسط لهذه الصفة مقارنة بالشاهد. وعلى نحو مماثل فقد ازداد محتوى األوراق من الكلو 
ى ن محتو تحسي في ازدياد عدد أوراق النبات و وكان إلضافة الطحالب البحرية أو مستخلصاتها دورًا فعاالً كلي. ال

  .(8كيميائية )ت النباتية ومؤشرات النمو البايو هذه األوراق من الصبغا
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مو هذا وقد يرجع الى احتواء المستخلص على العناصر الغذائية وهرمونات النمو النباتية ومواد مشجعة للن
 رتأثيوالفيتامينات. اما في صفة نسبة المادة الجافة لألوراق فكان لمستخلص الطحالب البحرية  كاألحماض

مدروسة وهذه النتائج أن زيادة إيجابي حيث أدت إضافة المستخلص الى حصول زيادة معنوية في الصفات ال
ى ة محتو النسبة المئوية للمادة الجافة عند الرش بمستخلص الطحالب البحرية يرجع الى دور هذه المواد في زياد
ادة الي زياألوراق من الكلوروفيل وزيادة امتصاص العناصر الغذائية مما ينعكس على زيادة التركيب الضوئي وبالت

 (.3(وبالتالي زيادة النسبة المئوية للمادة الجافة  المواد المصنعة وتراكمها
ي دونة فكان لـعامل )الحامض االميني البرولين( اثرًا معنويا في الصفات المدروسة اذ ُيالحظ من النتائج الم

ير كبير لحامض البرولين تأث ،تفوق النباتات التي ُرشت بالبرولين مقارنة بمعاملة المقارنة 5و 4، 3 الجداول
ن اكما ، ومهم في زيادة محتوى األوراق من الكلورروفيل وهذا قد يعود لدوره في تحفيز تكوين صبغات الكلوروفيل

 (.11) له دورا مهما في المحافظة على النشاط االنزيمي للبالستيدات الخضراء
ة في الموضحت وبالتالي زيادة نسبة المادة الجافة و كذلك كان لحامض البرولين دورًا في زيادة نسبة الكاربوهيدرا

ض تفوق النباتات التي رشت بالبرولين مقارنة بالشاهد وهذا قد يعود الى ان الرش الورقي بحام 3الجدول 
 لنمو،ي االبرولين يزيد من النمو الخضري وبالتالي تزداد الصفات الكيمائية داخل االوراق من خالل عالقته ف

تائج ذه النالسيطرة على فتح الثغور وزيادة صبغات البناء الضوئي والحفاظ عليها من األكسدة. وهو  البناء الضوئي
  .(2تتفق مع ما ذكره )

تفوقًا معنويُا في النباتات التي ُرشت بمستخلص الطحالب البحرية وحامض  8و 7و 6ُيالحظ من الجداول 
ذ يعتبر وراق والتي لها تأثير مباشر في نمو النبات افي األ NPKالبرولين مقارنة بالكونترول في نسبة عناصر 

عدد و الفوسفور من العناصر الغذائية المهمة المؤثرة على معظم األنشطة الرئيسية في النبات مثل االرتفاع 
تمثيل األوراق وحجمها ومحتواها من الكاربوهيدرات. فهو يشارك في تحليل الكربوهيدرات الناتجة من عملية ال

مية ث األهأن البوتاسيوم من العناصر المهمة التي تكون من حيلطاقة الالزمة لعمليات البناء. و إطالق االضوئي و 
ن مذ يزيد بعد عناصر النيتروجين والفوسفور لما له من مواصفات تساعد النبات في عمليات النمو النباتي ا

 . األوراق وقطر الساق وحجم االرتفاع وعدد األوراق
ألهم اما النيتروجين فهو العنصر ا ،دور فعال في عملية التمثيل الضوئي وتكوين الخاليا عالوة على ذلك له

فاءة رات بكثيل الكربوهيدوالذي يمنح النبات القدرة على إنتاج أوراق كبيرة لها قدرة رائعة على تحفيز عملية تم
ه لرولين قد الحظت الدراسة أن الب، و لنيتروجين في تكوين البروتين، ويرجع السبب في ذلك إلى مساهمة اوفعالية

 (.2اق )األور  وتركيز الكلوروفيل في ،على عدد الفروع الرئيسية للنبات، وارتفاع النبات، وعدد األوراق تأثير كبير
 Chelatingمخلبي تأثيرقد يعود السبب في ذلك الى امتالك االحماض االمينية عامة والبرولين بشكل خاص 

effect،  كما أن األحماض األمينية تعمل على تشجيع النمو الجذري والخضري مما يساعد في امتصاص
(. وان هذا التأثير اإليجابي قد يعود الى دور 5ذكره ) المغذيات وزيادة نسبتها في النبات وهذا يتفق مع ما

ذائية الصغرى مما يسهل االحماض االمينية في نفاذية األغشية الخلوية وتأثيرها المخلبي على العناصر الغ
 ).6امتصاص وانتقال العناصر الصغرى داخل النبات )
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املي عنستنتج من الدراسة ان عوامل الدراسة اثرت معنويًا في الصفات المدروسة. وأشار تداخل  :االستنتاجات
اظهرت  .1-للبرولين( ملغم/لتر 400مستخلص الطحالب و 200( التي شملت )A2P2الدراسة الى ان المعاملة )

ات اعلى معدل في كل الصفات المدروسة لهذا يفضل استخدام هذه التوليفة عندما يكون الهدف هو زيادة الصف
 الكيميائية ونسبة العناصر المغذية في نبات اكليل الجبل.
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