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المستخمص

6106-6100 اجريت التجربة في البيت الزجاجي في محطة ابحاث الربيع التابعة لدائرة البستنة وزارة الزراعة لموسم النمو
بهدف دراسة تأثير تراكيز مختمفة الرش من الكاليكول متعدد األثيمين وحامض السالسيميك والتداخل بينهما في بعض صفات
0-

لتر. ممغم81 و61 إذ كانت التراكيز المستخدمة لبولي اثيمين كاليكول صفر و،النمو الخضري لشتالت النخيل النسيجية

 نفذت تجربة عاممية حسب تصميم القطاعات الكاممة المعشاة وبثالثة.)0-لتر. ممغم011 و91وحامض السالسيميك (صفر و
 والكميB  اوضحت النتائج عند استخدام الكاليكول المتعدد األ ثيمين ادى إلى زيادة محتوى األوراق من كموروفيل.مكررات

 اما تأثير تراكيز حامض السالسيميك.%6480 غم بالتتابع وزاد من نسبة النتروجين في األوراق والذي بمغ.)ممغم15.84و5.21(
بالتتابع

0-

غم.ممغم15.88 و5.154 و10.72  والكمي والتي بمغتBوA اوضحت النتائج أن هناك زيادة معنوية في كموروفيل

اما تأثير التداخل بين البولي.)%2.29 و%41.57( فضالً عن زيادة في نسبة المادة الجافة ونسبة النتروجين في األوراق
.اثيمين كاليكول وحامض السالسيميك فقد اوضحت النتائج أن هناك زيادة معنوية في أغمب الصفات المدروسة

. المادة الجافة، الكموروفيل، شتالت النخيل النسيجية:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
This research was conducted in the greenhouse of Al-Rabee Research Station of the
Department of Horticulture, Ministry of Agriculture for the 2011-2012 season in order to
examine the effect of foliar application of various combinations of polyethylene glycol and
salicylic acid levels on some vegetative growth traits of date palm tissue cultured derived
plants.The concentrations of polyethylene (zero, 20 and 40 mg.L-1) and salicylic acid (zero, 50
and 100mg.L-1). The experiment carried out using randomized complete design and factorial
in three replications. The results showed that increasing the concentration of polyethylene led
to increased paperwork content of chlorophyll B and the total and received an increase the
nitrogen percentage in the papers. The impact of the concentration of acid, salicylic has said
the results of a significant increase in chlorophyll, A, B and macro as well as an increase in the
percentage of dry matter and an increase in the percentage of nitrogen in securities The
impact of interaction between the polyethylene acid, salicylic, the results showed that there
was a significant increase in most the traits in study4
Key words: date palm in vitro plant, chlorophyll, dry matter.
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فضالً عن تضاعف انتاجيا وأن الزيادة الحاصمة في عدد

المقدمة

األوراق بعد المعاممة باالثيمينمتعدد الكاليكول قد تعودإلى نمو

تعودنخمة التمر ()PhoenixdactyliferaL.إلى العائمة

النباتات بمتوسطأعمى بعد معاممة بذورىا بو مقارنة بالنباتات

النخيمية Arecaceaeوىي احدى أشجار الفاكية التي تنتشر

غير المعاممة.ذكر( )25أن دراسة عدد الثغور وتوزيعيا فضال

زراعتيا في العراق وبعض مناطق الشرق االوسط ()10

عن فعاليتيا ليا اىمية كبيرة عند المعاممة بالكاليكول وذلك

وتنتشر زراعة النخيل في المناطق الحارة الجافة وشبو الجافة

ألن المادة نشطة ازموزيا كما أنيا تعمل عمى غمق الثغور

بين خطي عرض  ْ73-59شمال خط االستواء.في اطار

عند رش النباتات بيا ( ،)3ولما كانت عممية النتح تتأثر بعدد

التزايد الكبير في عدد السكان عمى الكرة االرضية وما يتطمب

الثغور ونشاطيا فإن االثيمين كاليكول سيساعد في السيطرة

ىذا التزايد الكبير زيادة كبيرة في االنتاج النباتي كمصدر

عمى كمية الماء المفقود في النباتات عبر النتحأو الظاىرة

لغذاء االنسان لذلك من الضروري اجراء المزيد من الدراسات

االزموزية .إن اليدف من ىذا البحث ىو معرفة تأثير الرش

إليجاد أفضل الطرائق لتنمية الشتالت وتربيتيا لتكون مالئمة

بتراكيز متنوعةبالكاليكول متعدد األثيمين وحامض السالساليك

لمبيئة المتواجدة فييا المتحممة لمجفاف وايجاد أفضل الطرائق

لمزراعة لتقميل خطر الجفاف والتممح واثارىا السمبية في

والتداخل بينيما واثرىا في النمو الخضري والمحتوى المعدني

النباتات.تشير نتائج البحوث إلى امكانية تقميل االثار السمبية

لشتالت النخيل النسيجية صنف برحي.

لالجياد الممحي والمائي برشيا بالمواد المضادة لالجياد

المواد والطرائق

من ان لو دو اًر كبي اًر في معظم الفعاليات الحيوية (.)14يبنى

التابع لدائرة البستنة في و ازرة الزراعة  /بغداد لمموسم -6355

أألميني  phenylalanineعمى شكل بمورات ذات لون

الزميجوالبتموسوالبراليت  5>5>5مع اضافة  53كغم من

شاحب يستخدم كيرمون نباتي بشكل واسع ويشتق من

الييوميك اسيد لكل تربة التجربة بعدىا جففت التربة ىوائيا

عمميات األيض لمركب Salicinوىو يشبو من الناحية

وجرى مجانستيا جيدا ثم عبئت في اصص بالستيكية بقطر

نفذت التجربة في البيت الزجاجي في محطة ابحاث الربيع

ومنياحامض السالسيميك والذي يعد االرخص ثمناً عمى الرغم
حامض السالسيميك وىو حامض عضوي من الحامض

الكيميائية

األسبرين

كمركب

كيميائي.ينتمي

،6356إذ

التربة

حضرت

بخمط

نسبة

من

حامض

73سم وبوزن ; كغم تربة لكل اصيص وتم نقل شتالت

السالسيميك إلى مجموعة الفينوالت()Phenolicويوجد في

النخيل النسيجية بمعدل  9أوراق لمصنف برحي وبعمر سنة

النبات ولو عدد من األدوار في نمو النبات وتطوره وزيادة

واحدة إلى االصص بتاريخ  6355/55/63واجريت عمييا

كفاءة التمثيل الكربوني والنتح وامتصاص األيونات ونقميا

عمميات الخدمة طيمةمدة البحث من ري وعزق وتعشيب.

( ،)22فقد وجد عدد من الباحثين أ ن رش المجموع

اخذت عينات مركبة من تربة البحث لدراسة بعض صفاتيا

الخضري لمنبات بحامض السالسميك يعمل عمى زيادة

الفيزياوية والكيمياوية (جدول )21( )5وقبل بدء اجراء البحث.

نشاط المجموعالخضري وزيادة نمو النبات في عدد من

نفذت تجربة عاممية عمى وفق تصميم القطاعات الكاممة

األ نواع ال نباتية منيا الحنطة (  5:و  ) 6:والبنفسج

المعشاة وبثالث مكررات،إذتم معاممة الشتالت بالكاليكول

األفريقي( )15واالستر ( )6والعنب ( )4وشتالت النارنج (5

تركيز صفر و 63و 83ممغم.لتر
متعدد االثيمين بال ا

5-

و )6والنخيل (=) .أما بالنسبة إلىالكاليكول متعدد األثيمين

تركيزصفر و 93و 533ممغم لتر
وحامض السالسيميك بال ا

فيو راتنج ناتج من عممية التكسر الحراري ( Thermal

5فضالً عن الماء المقطر كمعاممة مقارنة لكل شتمة بعد

 )crackingلمبترول وذلك بأكسدة االثيمين إلىأوكسيد االثيمين

اضافة المادة الناشرة  Tween 20لممحاليل المستخدمة

ثم اضافة الماء إليو ( ،)12وزنو الجزيئــي ــيساوي 4000

وبتركيز  %3.35ولثالث رشاتوبواقع رشة واحدة كل 63

الحظ( )13أن نقع بذور الطماطة بمحمول االثيمين متعدد

بتاريخ

بتاريخ

الكاليكول يعطي نباتات تنمو بمتوسطأسرع وتزىر بوقت أبكر

.6356/5/67

يوماًإذ كانت الرشة االولى بتاريخ  6356/56/57والثانية

ويمتمك الصيغة الجزيئية (.)HO- (CH2CH2O) n H

<;07

6356/5/7

أما

الرشة

الثالثةفكانت
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 Spectrophotometerوبطول موجي <<6وقدر البوتاسيوم

جدول  .1بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لمتربة

عمى وفق طريقة  )24( Richardsبواسطة جياز Flame

المستخدمة في الدراسة
القيمة
الطين

 .photometerحممت البيانات احصائيا عمى وفق التصميم

671

الغرين

المذكور ولقورنت المتوسطات الحسابية باستعمال اختبار اقل

6=0

الرمل

فرق معنوي ( )L.S.Dوعند مستوى معنوية .)5(0.05

=;8

النتائج والمناقشة

الصفة
مفصوالت التربة
(غم.كغم)1-

نسجة التربة

مزيجة

اإليصالية الكهربائية ( )ds.m
pH
)%( N

يالحظ من نتائج الجدول  6عدم وجود تأثير معنوي

047
;;49
141=0

-1

األيونات الجاهزة

( Pممغم.كغم)1-

664=:

)ppm( K

0;9

لمكاليكول في تركيز كموروفيل  Aبينما ازداد معنوياً نتيجة

زيادة تركيز حامض السالسيميك إذ اعطت معاممة الرش

بالسالسيميك بتركيز  533ممغم.لتر5-أعمىمتوسط لمحتوى
كموروفيل  Aبمغ 10.72ممغم.غم وزن رطب والتي تفوقت
1-

عمى معاممة المقارنة ولكنيا لم تختمف معنوياً مع معاممة

اخذت القياسات اآلتيةبعد شير من انتياء الرشة األخيرة:

الرش بتركيز  93ممغم.لتر5-التي بمغت 10.60ممغم.غم 1-وزن

.0نسبة المادة الجافة في األوراق(:)%اختيرت ثالثة اوراق

رطب.

وسطية مكتممة النمو وغسمت بالماء المحمض HClوبتركيز

جدول  .6تأثير الكاليكول متعدد االثيمين وحامض

%3.5الزالةما عمق بيا من األتربة ثم غسمت بالماء المقطر

السالسيميك في تركيز كموروفيل (Aممغم غم

ووزنت قبل التجفيف وبعد التجفيف بدرجة ح اررة ْ ;3م في
كيربائي حساسحسبت بعدىا النسبة المئوية لممادة الجافة عمى

تراكيز بولي
اثيليي كاليكول
(هلغن4لتر)0-

وفق المعادلة اآلتية:
نسبة المادة الجافة(( = )%الوزن الجاف/الوزن الرطب) × 011

صفر
20
40
أ4ف4م 1419
الوتوسط
أ4ف4م 1419

 .6قياس كمية الكموروفيل  AوBوالكموروفيل الكمي :قدر

الكموروفيل حسب طريقة )17(Machinneyالمعدلة من قبل
األوراق

المكتممة

النمو

0-

في أوراق شتالت النخيل النسيجية

فرن كيربائي  Ovenلحين ثبات الوزن ثم وزنت بميزان

،)8(Arnonإذاخذت
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وسحقت

باالسيتون بتركيز  %<3ثم وضعت في جياز النبذ المركزي

تراكيز حاهض السالسيلك
(هلغن4لتر)0-
صفر
10.79
9.17
10.16
10.04

50
10.46
11.19
10.15
1.14
10.60
0.66

100
10.40
10.51
11.26

وزن رطب)

الوتوسط
10.55
10.29
10.52
غ4م

10.72

اما بالنسبة لمتداخل بين تركيز الكاليكول وحامض السالسيميك

( )Centrifugeلمدة خمس دقائق وبسرعة  7333دورة/دقيقة

فقد كان معنويا إذ تفوقت المعاممة بالتركيز األعمى لكل منيما

جياز

ممغم.غم 1-وزن رطب عند التركيز  83ممغم.لتر5-لمكاليكول

كما تم قراءة امتصاص الراشح لمضوء عمى االطوال الموجية
::7

و:89

نانوميتر

بواسطة

بحصوليا عمى أعمى محتوى لكموروفيل  Aبمغ 11.26

المطياف( )Spctrophotometerوقد استخدمت المعادالت

و 533ممغم.لتر5-لحامض السالسيميك في حين كانأقل محتوى

كموروفيل :89 A 6.:=< – ::7 A 06.; = A

مع صفر ممغم.لتر5-لحامض السالسيميك بمغ ; =15ممغم.غم

االتية:

لكموروفيل  Aعند تركيز  63ممغم.لتر5-لمكاليكول بالتداخل

كموروفيل ::7 A 8.:< – :89A 66.= = B

1-وزن رطب.تشير نتائج الجدول  7إلى تفوق شتالت النخيل

الكموروفيل الكمي = ::7 A <.16 + :89 A 61.6

النسيجية المرشوشة بتركيز  63ممغم.لتر5-كاليكول باحتواءىا

العناصر المغذية في األوراق:بعد تجفيف األوراق وطحنيا

عمىأعمىصبغة كموروفيل Bبمغت5.21ممغم.غم 1-وزن رطبقياسا

وحسب الطريقة التي اوردىا  )11(Blackوقدر الفسفور عمى

يالحظ من الجدول نفسو أنو عند زيادة تركيز حامض

وىضميا قدر فييا النتروجينباستخدام جياز مايكروكمدال

بمعاممة المقارنة التي بمغت 4.93ممغم.غم 1-وزن رطب .كما

وفق طريقة  )18( Mattباستخدام جياز المطياف

السالسيميك ازداد محتوى كموروفيل  Bفي األوراقإذاعطت
=;07
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المعاممة  533ممغم.لتر5-سالسيميك أعمى محتوى لصبغة

الكموروفيل الكمي ،إذاعطت المعاممة  533ممغم.لتر

كموروفيل  Bالتي بمغت5.15ممغم.غم 1-وزن رطب بينما ظير

5سالسيميك أكثر محتوى لمكموروفيل الكمي بمغ <<59.ممغم.غم

أقل محتوى لصبغة كموروفيل  Bعند الرش بالتركيز 93

1-وزن رطب التي تفوقت معنوياً عمى معاممة المقارنة ومعاممة

ممغم.لتر

5-

الرش بتركيز  93ممغم.لتر

والتي بمغت 4.66ممغم.غم 1-وزن رطب ،ويالحظ

5-

-

والمتان سجمتا 59.7:

أن التداخل بين تراكيز الكاليكول وحامض السالسيميك كان

و59.85ممغم.غم 1-وزن رطب بالتتابع .قد يعزى ذلك إلىدور

حامض

والكاروتين وتسريع عممية التمثيل الكربوني وزيادة نشاط

السالسيميك بأعمى محتوى لصبغة الكموروفيل  Bفي األوراق

بعض األنزيمات اليامة والتي تنعكس ايجاباًفي نسبة المادة

معنويا في زيادة ىذه الصفةإذ تفوقت المعاممة بتركيز 63

ممغم.لتر5-كاليكول

ممغم.لتر

و533

5-

من

حامض السالسيميك باالسراع في تكوين صبغات الكموروفيل

بمغت  9.89ممغم.غم 1-وزن رطب ،وىذا دليل عمى التأثير

الجافة ( ،)58كما يعتقد أن لحامض السمسيميك دور في

جدول  .7تأثير كاليكول متعدد االثيمين وحامض السالسيميك

جزيئة صبغة الكموروفيل ( )20وزيادة عممية بناء البروتين

المتغيرين المشترك في الصفة.

في تركيز كموروفيل (Bممغم غم

0-

تصنيع البورفرينات ( )Porphyrinsالتي تدخل في بناء
واألحماض النووية األمر الذي ادى إلى زيادة انقسام

وزن رطب) في أوراق

البالستيدات الخضر وزيادة صبغات الكموروفيل ،كما ان

شتالت النخيل النسيجية
تراكيز بولي

تراكيز حاهض السالسيلك

اثيليي

(هلغن4لتر)0-

صبغات الكموروفيل التي تقوم بتحويل الطاقة الضوئية إلى

الوتوسط

كاليكول
0-

لحامض السالسيميك دور إيجابي في زيادة محتوى األوراق من

(هلغن4لتر )

صفر

50

100

طاقة كيميائية تستثمر في زيادة نشاط النبات ( ،)16وىذا
يتفق مع ماذكرهAmanullahوآخرون (.)7

صفر

4.73

5.08

4.96

4.93

20

5.26

4.92

5.45

5.21

جدول .8تأثير كاليكول متعدد االثيمين وحامض السالسيميك

40

4.96

3.99

5.05

4.67

أوراق شتالت النخيل النسيجية

أ4ف4م 1419

الوتوسط
أ4ف4م 1419

0.55
4.98

في تركيز الكموروفيل الكمي(ممغم غم

0.32

4.66

5.15

0.32

يتضح من نتائج الجدول  8تفوق لمشتالت التي رشت

بالتركيز  63ممغم.لتر5-كاليكول في محتواىا من الكموروفيل
الكميإذاعطت  59.<8ممغم.غم

1-

وزن رطبقياسا بمعاممة
5-

تراكيز بولي

تراكيز حاهض السالسيلك

اثيليي كاليكول

(هلغن4لتر)0-

(هلغن4لتر)0-

صفر

50

صفر

15.53

15.54

15.36

15.48

20

15.43

16.11

15.96

15.84

40

15.12

14.59

16.31

15.34

المقارنة ومعاممة الرش بتركيز  83ممغم.لتر كاليكول ،وىذا

يتفق مع ماوجده  Yuanوآخرون ( )28من أن الرش

الوتوسط

بالكاليكول يزيد من نسبة الكموروفيل في النبات بوصفو أن

أ4ف4م 1419

والثايكمويدات

المعزولة

منيا.

الوتوسط
100

أ4ف4م 1419

الكاليكول يعد مادة حافظة لمبالستيدات الخضراء الكاممة

0-

وزن رطب) في

0.86
15.36

0.49
15.88

15.41
0.49

كما يالحظ أن معاممة التداخل بين التركيز العالي لكل من

كما

الكاليكول متعدد االثيمين( 83ممغم.لتر5-كاليكول) وحامض

ذكرPillardو )67(Dufresneأن زيادة تراكيز الكاليكول

السالسيميك

متعدد االثيمين يؤدي إلى انخفاض محتوى الكموروفيل في

(533

ممغم.لتر)5-

اعطت

لمكموروفيل الكمي بمغ 5:.75ممغم.غم

1-

أعمى

تركيز

وزن رطب والتي

النبات وىذا مايؤكد نتائج الدراسة الحاليةمن أن زيادة تركيز

تفوقت عمى معاممة المقارنة ومعامالت التداخل األخرى

النبات .كما اظيرت تراكيز الرش بحامض السالسيميك التي

السالسالك بالتأثير في ىذه الصفة.يتبين من الجدول  9عدم

الكاليكول ادى إلى انخفاض محتوى الكموروفيل الكمي في

جميعيا ،وىذا دليل عمى عم استقاللية الكاليكول عن حامض

معنويا في زيادة تركيز
رشت عمى الشتالت النسيجية تاثي اًر
ً

وجود تأثير معنوي لمكاليكول فينسبة المادة الجافة في حين
07<1
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اظيرت تراكيز الرش بحامض السالسيميكتاثي اًر معنوياً في زيادة

خير هللا وأخروى
اضافة تراكيز الكاليكول متعدد االثمين قمت نسب البوتاسيوم
في األوراق ،إذ تفوقت معاممة المقارنة (< )%6.3عمى

نسبة المادة الجافة ،فقد اعطت المعاممة الرش بالتركيز 93
ممغم.لتر5-سالسيميك أكبر نسبة لممادة الجافة بمغت ;%85.9

تركيزي الكاليكول في ىذه الصفة ،وقد يعود سبب االنخفاض

وتعزى ىذه الزيادة إلى كون حامض السالسيميكيو ىرمون

إلى زيادة نسب العناصر األخرى (الجدوالن  :و;) عمى وفق

نباتي يعمل عمى تحفيز االنزيمات المسؤولة عن عممية

مبدأ التعويض في النبات .لم يكن لمسالسيميك أي تاثير

زيادة تراكم المواد الغذائية المصنعة في النبات والذي انعكس

-

معنوي فينسبة البوتاسيوم في األوراق،أما بالنسبة ألفضل

التمثيل الكربوني ومن ثم االسراع بيذه العممية مما ادى إلى

تداخل بين العاممين فقد كان عند مستوى  83ممغم.لتر

5كاليكول و 533ممغم.لتر5-سالسيميك ( )%6.77والذي تفوق

ايجابا في زيادة نسبة المادة الجافة.

عمى معامالت التداخل األخرى جميعيا فضال عن معاممة

جدول  .9تأثير كاليكول متعدد االثيمين وحامض السالسيميك في
نسبة المادة الجافة ()%في أوراق شتالت النخيل النسيجية

المقارنة.

تراكيز حاهض السالسيلك

تراكيز بولي

0-

(هلغن4لتر )

اثيليي كاليكول

الوتوسط

(هلغن4لتر)0-

صفر

50

100

صفر

39.35

41.19

40.68

40.41

20

40.70

41.42

41.02

41.05

40

39.59

42.10

41.46

41.05

أ4ف4م 1419
الوتوسط

39.88

أ4ف4م 1419

تركيز النتروجين ( )%في أوراق شتالت النخيل النسيجية
تراكيز بولي
اثيليي
كاليكول
(هلغن4لتر)0-
صفر
20
40

غ4م

1.21
41.57

جدول  .:تأثير الكاليكول متعدد االثيمين وحامض السالسيميك في

41.06

الوتوسط
-

1.67
2.17
2.41
0.18

2.29

تركيز الفسفور ( )%في أوراق شتالت النخيل النسيجية

(; )%5.:ومعاممة الرش بتركيز  63ممغم.لتر5-كاليكول
(; ،)%6.5كما يالحظ من الجدول أن السالسيميك قد اثر

معنويا فينسبة النتروجين في األوراق ،فقد تفوق الرش بالتركيز
من السالسيميك بأعمى نسبة لممادة الجافة

تراكيز حاهض السالسيلك
(هلغن4لتر)0-

تراكيز بولي
اثيليي كاليكول
(هلغن4لتر)0-

صفر

50

100

صفر
20
40

0.10
0.16
0.05

0.08
0.09
0.10
0.01
0.08
غ4م

0.04
0.05
0.10

أ4ف4م 1419

()%6.6<9قياسا بمعاممتي المقارنة والرش بالتركيز 93

الوتوسط

0.10

أ4ف4م 1419

ممغم.لتر 5.;:(5-و %)6.65بالتتابع .أما بالنسبة لمتداخل

الوتوسط
0.07
0.09
0.08
غ4م

0.06

جدول <.تأثير الكاليكول متعدد االثيمين وحامض السالسيميك في

بين العاممين فقد كان معنويا أي أن المتغيرين أث ار في الصفة

بشكل مجتمع،إذ اعطى التداخل بين  83ممغم.لتر

1.76

الوتوسط

جدول ; .تأثير الكاليكول متعدد االثيمين وحامض السالسيميك في

5كاليكول والتي بمغت  %6.85وتفوقت عمى معاممة المقارنة

 533ممغم.لتر

1.13
1.88
2.26

1.96
2.36
2.31
0.32
2.21
0.18

1.92
2.27
2.66

أ4ف4م 1419

يشير الجدول  :إلىأن الكاليكول قد اثر معنويا في نسبة

5-

صفر

50

100

أ4ف4م 1419

0.70

النتروجين في األوراق عند الرش بتركيز 83ممغم.لتر

تراكيز حاهض السالسيلك
(هلغن4لتر)0-

تركيز لمبوتاسيوم ( )%في أوراق شتالت النخيل النسيجية

-

تراكيز بولي
اثيليي كاليكول
(هلغن4لتر)0-

5كاليكولو 533ممغم.لتر5-سالسيميكأعمى قيمة ()%6.::قياسا

بمعاممة المقارنة(.)%5.57يشير الجدول ;إلى عدموجود

صفر
20
40

تأثير معنوي لمكاليكول والسالسيميك في نسبة الفسفور في
األوراق في حين نجد أن التداخل بين الكاليكول والسالسيميك

أ4ف4م 1419

قد سجل زيادة في نسبة الفسفور في األوراق ،فقد

الوتوسط

سجمتأعمىنسبة لمفسفور عند التوليفة63ممغم.لتر5-كاليكول

أ4ف4م 1419

وصفر ممغم.لتر5-سالسيميك .يتبين من الجدول < انو مع
07<0

تراكيز حاهض السالسيلك
(هلغن4لتر)0-
صفر

50

100

2.08
1.93
1.79
0.42
1.93

2.08
1.80
1.99

2.06
1.63
2.33

1.96
غ4م

2.01

الوتوسط
2.08
1.78
2.04
0.24
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