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 الخضراء حبة شتالت نمو في واليوريا األلجرين البحري بالمستخلص الرش تأثير
Pistacia khinjuk stocks 
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 الخالصة

 /والغابات الزراعة كلٌة /الحدائق وهندسة البستنة لقسم التابعة الخشبٌة الظلة فً الدراسة هذه نفذت
 مستوٌات بثالثة سنتٌن بعمر الخضراء للحبة البذرٌة الشتالت ُرشت إذ 2011النمو موسم خالل الموصل جامعة

 25.0و صفر) الٌورٌا سماد من مستوٌات وثالثة( 1-لتر.مل 2و 1و صفر) األلجرٌن البحري المستخلص من

 ُكررت . للشتالت الخضري النمو وتحسٌن تسرٌع لغرض بٌنهما التداخل معامالت إلى إضافة( %50.0و
 20/4و 5/4هً الرش مواعٌد وكانت وأخرى رشة بٌن ٌوما 15 وبفترة الموسم فً مرات ثالث الرش معامالت

 النمو قٌاسات جمٌع فً معنوٌا   تحسنا   أحدثت المعامالت جمٌع أن علٌها المتحصل النتائج حتأوض. 5/5/2011و

 1-لتر.مل2) بٌن التداخل معاملة هً المعامالت أفضل وكانت( المقارنة) معاملة إلى قٌاسا المدروسة الخضري

 ارتفاع فً الزٌادة) الصفات متوسط فً معنوٌة زٌادة حصول فً تسببت والتً( ٌورٌا %.500+ األلجرٌن

 وأعطت( . لألوراق والجاف الطري والوزن للشتالت الورقٌة المساحة و ومساحتها األوراق وعدد الشتالت

 ونسبة الرئٌسً الساق قطر فً معنوٌة زٌادة أعلى( ٌورٌا %25.0+  األلجرٌن 1-لتر.مل2) التداخل معاملة

 السالمٌة طول صفة فً معنوٌة زٌادة أعلى %25.0تركٌزب الٌورٌا معاملة سببت حٌن فً األوراق فً الكلوروفٌل

. 
 الكلمات الدالة : حبه الخضراء . ٌورٌا . مستخلص بحري . الرش الورقً . شتالت

 
12/12/2011 وقبوله 11/10/2011تارٌخ تسلم البحث    

 
 

 المقدمة
 المنطقة فً عٌاطبٌ والمنتشرة األوراق المتساقطة األنواع من khinjuk Pistacia الخضراء الحبة

 ذات واحد ساق من أكثر لها وأحٌانا أمتار( 7) عن ارتفاعها ٌزٌد ال التً أألشجار من هًومن العراق  الشمالٌة

 الجلدٌة إلى تمٌل رٌشٌة مركبة وأوراقها مستقٌمة غٌر فروعها وأغلب مستدٌرة الشجرة وقمة متعددة تفرعات
( األول تشرٌن –أٌلول) الخرٌف فً ثمارها وتنضج( نٌسان من ولاأل الثلث) الربٌع فً الزهرٌة براعمها تتفتح

 ثمارها تؤكل حٌث عدٌدة استخدامات الخضراء الحبة ولشجرة ،( Harrar ، 1996و Harlowو 1979 ، داؤد)

 لتصنٌع أوراقها وتستخدم الفحم عمل فً وكوقود الخشبٌة األدوات صناعة فً خشبها وٌستخدم اإلنسان قبل من
 العدٌد لعالج للثمار المفٌدة الطبٌة االستخدامات عن فضال ،( Fatahi  ،1996) وصبغٌة دباغٌة مادةوك الصابون

 األصول حدأ البذرٌة الخضراء حبة شتالت عدتو(. 1979، داؤد) المعدٌة واالضطرابات الصدرٌة األمراض من

 ٌوسف) التربة فً الموجودة األمراض ولمسببات الثعبانٌة للدٌدان لمقاومتها وذلك الفستق شجرة علٌها تطعم التً
 البستنٌة الخدمة عملٌات من بالعدٌد القٌام مكنٌ الخضراء حبة شتالتل الخضري النمو تحسٌن ولغرض (1983 ،

 مستخلصات تستخدم الحاضر الوقت وفً ، النمو منظمات استخدامو الغذائٌة بالعناصر التسمٌد أهمها ومن
 كسماد فعالٌتها خالل من الزراعة فً وعضوي النبات فً الفسلجٌة ائفللوظ حٌوي كمحفز البحرٌة األعشاب

 المغذٌات من المستخلصات هذه تحتوٌه لما نتٌجة وذلك( Kose،2004و Turan) البستنٌة المحاصٌل من للعدٌد

 )وغٌرها والبورون والزنك والنحاس والحدٌد والبوتاسٌوم والفسفور كالنتروجٌن للنبات الضرورٌة
Hegabو 2005، ونوآخرAbd El-Motty من العدٌد على احتوائها بسبب وكذلك (2010، وآخرون 

 وآخرون Thirumaran و Ergun،2001) لساٌتوكاٌنٌناتوا والجبرلٌنات كاالوكسٌنات النباتٌة الهرمونات
 ادةوزٌ الجذور فً النمو وتحفٌز تسرٌع إلى تؤدي النباتات أوراق على ترش عندما المستخلصات وهذه( 2009،

 للنبات والجذري الخضري النمو فً زٌادة إلى ٌؤدي مما الضوئً التمثٌل عملٌة كفاءة وزٌادة الساق سمك
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(Jensen ، 2004 )، فً الجٌد النمو تحفز والتً واألنزٌمات الفٌتامٌنات بعض على المستخلصات تحتوي كما 
 مقاومة زٌادة فً البحرٌة ألعشابا مستخلصات واستخدمت ،( Jensen ، 2004و Dell' 'O، 2003) النباتات

 عن فضال النباتٌة الخالٌا ودعم بتقوٌة الشٌخوخة من النبات وحماٌة والمائً الحراري واإلجهاد للجفاف النبات
 'Dellو Blunden ، 1991) والنٌماتودا الفطرٌة األمراض والسٌما األمراض من بالعدٌد لإلصابة النبات مقاومة

O'،2003 وBai  ٌاألعشاب مستخلصات استخدام أهمٌة إلى الباحثٌن من العدٌد أشار ولقد(.2011،وآخزو 

 فًSteyn (1999 ) ومنهم الفاكهة نباتات من العدٌد فً والجذري الخضري النمو وزٌادة تسرٌع فً البحرٌة
 وآخرونSpinelliو العنب فً( 2008) وآخرون Emanو العنب فًSteenkamp (2000 )و والكمثرى التفاح

 بالعدٌد بتسمٌدها النباتات نمو تحسٌن ٌمكن كما . الزٌتون فً( 2010) وآخرونAbbud  و التفاح فً( 2009)

 التً األساسٌة العناصر أحد ٌعد إذ ، النٌتروجٌن العناصر هذه أهم ومن للنمو الضرورٌة الغذائٌة العناصر من
 لها الجذرٌة المجموعة ٌقوي لتالًباو للنباتات الخضري النمو وتحفٌز تسرٌع على وٌعمل النبات ٌحتاجها

 فً تدخل والتً النبات لنمو الالزمة األساسٌة العناصر ضمن النتروجٌن وٌقع ،(2011، وأخرون األعرجً)

 البروتٌن مثل تكوٌنها فً الداخلة الكاربونٌة المركبات من األهم الجزء وتشكل الخلٌة مكونات معظم تركٌب
 والهرمونات األنزٌمٌة والمساعدات والنٌوكلٌوتٌدات (DNAوRNA) ٌةالنوو واألحماض االمٌنٌة واألحماض

 Taiz)، للنبات الجافة المادة من %4-2 نسبته وتبلغ الماء بعد الخالٌا لبروتوبالزم أساسٌا   مكونا   وهو النباتٌة
 ضراءالخ الصبغة تكوٌن فً أساسٌا   جزءا   النتروجٌن ٌشكل كما ،( 2005وآخرون،Havlinو Zeiger  ،2003و
 النتروجٌن أشكال أكثر من الٌورٌا وتعتبر( Hopkins ،2006) الضوئً التركٌب بعملٌة الخاصة( الكلوروفٌل)

 وذوبانها القلٌلة وسمٌتها قطبٌتها وعدم وإنتقالها إمتصاصها سرعة بسبب الورقٌة لإلضافة مالئمة
( Aly ،2011و (Shereen%46 نالنتروجٌ من العالً محتواها إلى إضافة( 2001وآخرون، (Bondadaالعالً

 .( 2005، ألشبٌنً) صناعتها تكالٌف ورخص

 والسماد( األلجرٌن) البحري بالمستخلص الورقً التسمٌد إستخدام مقارنة حول الدراسات لقلة ونظرا  
 كأصول واسع بشكل المستخدمة البذرٌة الخضراء حبة شتالت نمو تحسٌنو تسرٌع فً( الٌورٌا) الكٌمٌاوي

 هذه إجراء من الهدف كان وقت بأسرع لتطعٌمل والقوٌة الجٌدة الشتالت إنتاج فترة اختصار جلوأل للفستق
 . الدراسة

 

 وطرائقه البحث مواد
  والغابات الزراعة كلٌة/  الحدائق وهندسة البستنة لقسم التابعة الخشبٌة الظلة فً الدراسة هذه نفذت

 تقرٌبا النمو متماثلة سنتٌن بعمر البذرٌة الخضراء حبة تشتال إختٌرت. 3122 النمو موسم خالل الموصل جامعة
 أكٌاس فً مزروعة( ملم 5-4 التربة سطح من سم 26 إرتفاع على الرئٌسً ساقها وقطر سم41-36ارتفاعها)

 صفاتها بعض والموضحة مزٌجٌه تربة على تحوي سم46 وارتفاع سم26 قطر وذات كغم21 سعة بالستٌكٌة
 (.2) الجدول فً ةوالكٌمٌائٌ الفٌزٌائٌة

 بتارٌخ الرش معامالت ونفذت وأخرى رشة بٌن ٌوما 15 وبفترة الموسم فً مرات ثالث الشتالت رشت
 البحرٌة العشبة من مستخلص) األلجرٌن البحري المستخلص من لكل مستوٌات وبثالثة 5/5و 20/4و 5/4

maximamin Ecklenia بنسبة واالوكسٌنات 1-لتر.ملغم 031,0بنسبة الطبٌعٌة الساٌتوكاٌنٌنات على ٌحتوي 

( والزنك كالحدٌد والصغرى والبوتاسٌوم والفسفور كالنتروجٌن الكبرى الغذائٌة العناصر الى اضافة1-لتر.مل11

 إلى إضافة المشترك وبتداخلهما حدة على منهما كل أضٌف حٌث( نٌتروجٌن %46) الٌورٌا من مستوٌات وثالث

 :كالتالً وهً تسعة المنفذة المعامالت عدد ٌكون وبذلك المقارنة معاملة
 

 (معاملة بدون) المقارنة -1
 1-لتر.مل1بتركٌز  األلجرٌن -2
 1-لتر.مل 2 بتركٌز  األلجرٌن -3
 %25.0بتركٌز ٌورٌا -4
 %.500 بتركٌز ٌورٌا -5
 %25.0 ٌورٌا + األلجرٌن 1-لتر.مل 1 -6
 %.500 ٌورٌا+  األلجرٌن 1-لتر.مل 1 -7
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 %.250 ٌورٌا+  لجرٌناأل 1-لتر.مل 2 -8
 %50.0 ٌورٌا+  األلجرٌن 1-لتر.مل 2 -9

 

 .للتربة والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة الصفات بعض (:1) الجدول
          Table (1): Some physical and chemical properties of the soil.   

 Value   انقيًت parameter انصفت     Value انقيًت parameterانصفت     

زيم)غى.كغىان
-1

)   Sand (gm. Kg 
-1

) 462.55 CaCO3        يهغى.كغى(
-1

 ) 143.9 

انغزيٍ)غى.كغى
-1

)Silt(gm. Kg 
-1

) 306.55 
انُتزوجيٍ انجاهز)يهغى.كغى

-1
) 

Available N (mg. Kg 
-1

) 
49.00 

انطيٍ)غى.كغى
-1

)Clay (gm. Kg 
-1

) 230.90 
انفسفىرانجاهز   )يهغى.كغى

-1
) 

Available P (mg. Kg 
-1

) 
22.00 

 Soil textureانتزبت  َسجت
 يزيجيت

Silty 

انبىتاسيىو انجاهز)يهغى.كغى
-1

) 

Available K (mg. Kg 
-1

) 
130.00 

انعضىيت)غى.كغى انًادة
-1

) 

Organic mater (gm. Kg 
-1

) 
17.10 

انزَك انجاهز )يهغى.كغى
-1

) 

Available Z (mg. Kg 
-1

) 
0.40 

EC دسي سيًُز.و(
-1

)  (dsm.m
-1

) 1.456 
انكبزيتاث    )يهغى.كغى

-1
) 

SO4 (mg. Kg 
-1

) 
31.29 

   7.53 (pH)درجت تفاعم انتزبت 

 
 

 المادة استخدمت وقد الكامل البلل حتى الباكر الصباح فً الٌورٌا وسماد باأللجرٌن الشتالت رشت
 الخدمة عملٌات ٌعجم أجرٌت ، األوراق على المحلول توزٌع لتجانس %1,0 بتركٌز( Tween-20) الناشرة

 تصمٌم الدراسة هذه تنفٌذ فً أتبع.  ألجرائها الحاجة دعت وكلما متشابهة بصورة الشتالت لجمٌع والعزق كالري
 وثالثة منهما لكل مستوٌات وبثالثة والٌورٌا األلجرٌن هما بعاملٌن( R.C.B.D) الكاملة العشوائٌة القطاعات
 فً.  شتلة 108 الدراسة هذه فً الشتالت عدد ٌكون وبذلك بٌةتجرٌ وحدة لكل شتالت 4 وبإستخدام مكررات

 شرٌط بواسطة( سم) الشتالت إرتفاع فً الزٌادة:  التالٌة الصفات قٌاس تم 2011 الموسم من أٌلول شهر بداٌة
 بداٌة فً الصفات هذه بقٌاس وذلك( Vernier) القدمة بواسطة( ملم) الرئٌسً الساق قطر فً والزٌادة القٌاس

 الورقة مساحة ، شتلة/  األوراق عدد ،( 2001، خربوتلً) القراءتٌن بٌن الفرق وتسجٌل ونهاٌتها جربةالت

 نسبة ،Patton (1984 ) ذكرها التً الطرٌقة حسب( شتلة/2سم) للشتالت الورقٌة والمساحة( 2سم) الواحدة

 ، Bassukو SPAD-520Chlorophyll meter( )Felixloh) جهاز باستخدام) األوراق فً الكلوروفٌل
 ، وآخرون Agha) أوراقه عدد على شتلة لكل الرئٌسً الساق إرتفاع بقسمة( سم) السالمٌة طول ،( 2000
 فً األوراق هذه جففت ثم ووزنها تجرٌبٌة وحدة كل من أوراق 10 بأخذ( غم) لألوراق الطري الوزن ،( 1994
 المادة نسبة ،( غم) لألوراق الجاف الوزن ٌاسلق الوزن ثبات حتى° م 70 حرارة ذات( Oven) كهربائً فرن

 ألعبٌدي) %100 فً الناتج وضرب لها الطري الوزن على لألوراق الجاف الوزن بقسمة األوراق فً الجافة
 SAS برنامج وفق على الحاسوب باستخدام المستخدم التصمٌم حسب إحصائٌا النتائج حللت ،( 2008،
(Anonymous،1996) 05.0 إحتمال مستوى عند الحدود متعدد دنكن إختبار باستخدام اتالمتوسط ،واختبرت. 

 
 

 والمناقشة النتائج
 إرتفاع فً الزٌادة) للصفات المعامالت بٌن معنوٌة فروق هناك أن( 2) الجدول فً النتائج توضح

 وأن ،( للشتالت الورقٌة والمساحة الواحدة الورقة ومساحة األوراق وعدد لها الرئٌسً الساق وقطر الشتالت

 قٌاسا ٌورٌا %50,0+  األلجرٌن 1-لتر.مل2 بٌن التداخل معاملة فً كانت علٌها الحصول تم معنوٌة زٌادة أعلى
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 األلجرٌن 1-لتر.مل 2و ٌورٌا %25,0+  األلجرٌن 1-لتر.مل 2 بٌن التداخل معاملتً وسجلت ، المقارنة بمعاملة

 وقد ملم 51,3و ملم 61,3 التوالً على وبلغتا ئٌسًالر الساق قطر فً معنوٌة زٌادة أعلى ٌورٌا 50,0%+ 

 ومعاملة ٌورٌا %50,0+  األلجرٌن 1-لتر.مل1 بٌن التداخل معاملة باستثناء المعامالت جمٌع على معنوٌا تفوقتا

 البحرٌة المستخلصات دراسة عند الباحثٌن من العدٌد وجده ما مع النتائج هذه تنسجم .1-لتر.مل2 بتركٌز األلجرٌن

 فً( 1993)وآخرون El-Din Salah بالٌورٌا الورقً الرش وعند الزٌتون فً( 2010) محمد نتائج فً كما

-Abd El و( 2010) وآخرون Hassanو التفاح فً( 1997( وآخرون Ahmedو الرمان

Razekوطول وعدد وقطره الرئٌسً الساق وطول الورقٌة المساحة زٌادة فً العنب فً( 2011)وآخرون 

 . النباتات لهذه حدٌثا تكونةالم التفرعات
  

 األوراق وعادد الرئٌساً السااق وقطر الشتالت إرتفاع فً والٌورٌا األلجرٌن البحري بالمستخلص الرش تأثٌر( : 2) الجدول     
 . الخضراء الحبة لشتالت الورقٌة والمساحة الواحدة الورقة ومساحة

Table (2): Effect of foliar spray of seaweed extract Algareen and Urea on increase of 

Transplant hight  , diameter of main stem , number of leaves , Leaf area and Leaf area 

pertransplant of Pistacia khinjuk stocks                                                                  

 المعامالت   
Treatments 

 

 إرتفاع فً زٌادةال
 (سم) الشتالت

increase of 

transplant 

hight (cm) 

 قطر فً الزٌادة
 الرئٌس الساق
(ملم)  

increase of 
diameter of 

main stem 

األوراق عدد  
(شتلة/ورقة)  

number of 

leaves per 

transplant 

 الورقة مساحة
سم) الواحدة

2
) 

Leaf area 

Cm2)) 

 الورقٌة المساحة
سم)للشتالت

2
ورقة/

) 
Leaf area 

per  transplant 

Cm2 )) 
 انًقارَت 

  (control) 
  c42.31 

 
  b60.2 

 
  c-e0825. 

 
  d6627. 

 
  d20696. 

 
 األنجزيٍ 1-يم.نتز 1

Algareen 1mL.L-1 
  bc5336. 

 
  b61.2 

 
  b-e76.29 

 
  c11.36 

 
  bc701068. 

 
 األنجزيٍ  1-يم.نتز 2

Algareen 2mL.L-1 
  ab5643. 

 
  ab852. 

 
  a-c25.31 

 
  c67.36 

 
   bc    1139.30 

 
 %  يىريا 25,0

Urea 0.25% 
  c5832. 

 
  b60.2 

 
  de6821. 

 
  c6235. 

 
751.20 d 

 
 %  يىريا 50.0

Urea 0.50 % 
  c3032. 

 
  b612. 

 
 c-e13.23 

 
  c3537. 

 
  cd50855. 

 
األنجزيٍ +   1-يم.نتز 1

 %  يىريا25,0
Algareen 1mL.L-1 

+ Urea 0.25% 

  c0033. 
 

  b63.2 
 

  e7520. 
 

  c65.35 
 

  d40738. 
 

األنجزيٍ +    1-يم.نتز 1
 %  يىريا.500

Algareen 1mL.L-1 

+ Urea 0.50 % 

  ab2742. 
 

  ab303. 
 

  ab50.34 
 

  c7535. 
 

  b401236. 
 

األنجزيٍ +    1-يم.نتز 2
 %  يىريا.250

Algareen 2mL.L-1 

+ Urea 0.25% 

  ab01.44 
 

  a61.3 
 

33.33 b-d 
 

  b9942. 
 

  b601315. 
 

األنجزيٍ +   1-يم.نتز 2
 %  يىريا.500

Algareen 2mL.L-1 

+ Urea 0.50 % 

  a7247. 
 

  a513. 
 

  a55.39 
 

  a8549. 
 

  a601972. 
 

% 5ونكم صفت تذل عهً وجىد فزوقاث يعُىيه  بيُها عُذ يستىي  احتًال *انًتىسطاث انًتبىعت بحزوف يختهفت نكم عايم عهً إَفزاد وكذنك انتذاخم بيُهًا      

 حسب اختبار دَكٍ يتعذد انحذود .

*Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same letters are not significantly   different 

from each other’s according to Duncan’s multiple ranges test at 5% level. 
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+  األلجرٌن 1-لتر.مل2 بٌن التداخل معاملة أن( 3) الجدول فً والموضحة علٌها الحصول تم التً البٌانات تشٌرو

 بمعاملة مقارنة %72,63 الزٌادة قٌمة وبلغت االوراق فً الكلوروفٌل بنسبة معنوٌة زٌادة أحدثت ٌورٌا 25,0%
 لمعاملة السالمٌة طول بصفة معنوٌة زٌادة أعلى على الحصول وتم ، %49,54 قٌمتها بلغت والتً ةالمقارن

 ٌورٌا %25,0+  األلجرٌن 1-لتر.مل1 بٌن التداخل معاملة تلتها سم 59,1 قٌمتها وبلغت %25,0 بتركٌز الٌورٌا

 الطري الوزن بصفتً معنوٌة دةزٌا أعلى ٌورٌا %50,0+  األلجرٌن 1-لتر.مل2 بٌن التداخل معاملة وسببت ،

 بلغت والتً( المقارنة) المسمدة غٌر بالشتالت مقارنة غى98,5 و غم17,12 التوالً على بلغتا لألوراق والجاف
 المعامالت جمٌع بٌن معنوٌة فروق هناك تكن ولم ، غم15,4و غم43,9 التوالً على فٌها الصفتٌن هاتٌن قٌمة

 علٌها الحصول تم قٌمة أعلى ولكن االوراق فً الجافة المادة نسبة فً المقارنة معاملة بضمنها السمادٌة
 .% 00,44 وبلغت المقارنة لمعاملة كانت قٌمة وأقل %50,0 بتركٌز الٌورٌا معاملة فً( 15,51%)
 

 والوزن السالمٌة وطول الكلوروفٌل نسبة فً والٌورٌا األلجرٌن البحري بالمستخلص الرش تأثٌر( : 3) الجدول  

 . الخضراء الحبة شتالت ألوراق الجافة المادة ونسبة والجاف طريال
Table (3): Effect of foliar spray of seaweed extract Algareen and Urea on percentage  of 

chlorophyll, interned length, fresh and dry weight of leaves and percentage of  dry 

material of Pistacia khinjuk stocks transplant. 

 المعامالت
 

Treatments 
 

 الكلوروفٌل نسبة
 %الكلً

percentage of 
chlorophyll 

% 

  السالمٌة طول
 (سم) 

interned length 
(cm) 

 الطري الوزن
 (غم) لألوراق

fresh 
weight of 

leaves (gm) 

 الجاف الوزن
 (غم)لألوراق

dry weight 
of leaves 

(gm) 

 لجافةا المادة نسبة
)%( 

percentage of 
dry material 

% 

 انًقارَت 
  (control) 

54.49   c 

 

  b28.1 

 

  b439. 

 

  b15.4 

 

  a0044. 

 

يم.نتز 1
-1 

 األنجزيٍ
Algareen 1mL.L

-1
 

  a-c6758. 

 

  b23.1 

 

  ab71.9 

 

  b33.4 

 

  a54 44.   

 

يم.نتز 2
-1  

 األنجزيٍ
Algareen 2mL.L

-1
 

  a8162. 

 

  ab391. 

 

  ab0310. 

 

  b50.4 

 

  a8344. 

 

 %  يىريا 25.0
Urea 0.25% 

55.27  bc 

 

  a59.1 

 

  ab4910. 

 

  ab18.5 

 

  a28.49 

 

 %  يىريا 50.0
Urea 0.50 % 

  ab3361. 

 

  ab39.1 

 

  b50.9 

 

  ab88.4 

 

  a1551. 

 
يم.نتز 1

-1
األنجزيٍ +   

 %  يىريا.250
Algareen 1mL.L

-1 

+
 Urea 0.25%

 

  a-c21.58 

 

1.58  a 

 

  ab54.11 

 

  ab21.5 

 

  a38.45 

 

يم.نتز 1
-1   

األنجزيٍ + 
 %  يىريا50.0

Algareen 1mL.L
-1 

+
 Urea 0.50 % 

  ab9061. 

 

  b191. 

 

  ab1711. 

 

  ab235. 

 

  a7446. 

 

يم.نتز 2
-1   

األنجزيٍ + 
 %  يىريا25,0

Algareen 2mL.L
-1 

+
 Urea 0.25% 

  a72.63 

 

  ab45.1 

 

  ab3711. 

 

  ab515. 

 

  a58.48 

 

يم.نتز 2
-1

األنجزيٍ +   
 %  يىريا50,0

Algareen 2mL.L
-1 

+
 Urea 0.50 % 

  a-c9559. 

 

  b20.1 

 

  a17.12 

 

  a98.5 

 

  a1249. 

 

% حسب 5وقاث يعُىيه  بيُها عُذ يستىىاحتًال*انًتىسطاث انًتبىعت بحزوف يختهفت نكم عايم عهً إَفزاد وكذنك انتذاخم بيُهًا ونكم صفت تذل عهً وجىد فز

 اختبار دَكٍ يتعذد انحذود .

*Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same letters are not significantly   

different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges test at 5% level. 
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 البحرٌة المستخلصات أهمٌة دراساتهم أظهرت التً الباحثٌن من العدٌد نتائج مع النتائج هذه أنسجمت
 الزٌتون فًAly (2011 )و ShereenوKareem (2010 ) الٌورٌا وأهمٌة  الشلٌك فًTaha (2008  ) منهم

 للنموات والطري الجاف والوزن األوراق فً الكلوروفٌل زٌادة فً النارنج فً( 2011) وآخرون واألعرجً

 نتٌجة الخضراء حبة لشتالت الخضري النمو صفات بعض فً الحاصلة الزٌادة إن، النباتات لهذه الخضرٌة
 عناصر من األلجرٌن ماٌحتوٌه إلى تعزى قد الٌورٌا وسماد األلجرٌن البحري المستخلص بٌن التجمٌعً التأثٌر
 فً تأثٌرها خالل من وتطوره النبات نمو تحفٌز على تعمل والتً والبوتاسٌوم فسفوروال كالنتروجٌن كبرى غذائٌة
 Hegab) الخضري النمو صفات فً إٌجابا   تنعكس وبالتالً الضوئً التركٌب كعملٌة الفسلجٌة العملٌات سٌر

 العناصر على األلجرٌن مستخلص ٌحتوي كما ،( 2010وآخرون ، Abd El-Mottyو 2005 ، وآخرون

 االمٌنً الحامض تصنٌع فً ٌساهم الذي والزنك الكلوروفٌل بناء فً ٌشارك الذي كالحدٌد الصغرى ذائٌةالغ
 اٌجابً بشكل ٌنعكس مما الخالٌا إنقسام فً الضروريو IAA الخلٌك حامض أندول تصنٌع فً المهم التربتوفان

 التفرعات عدد لزٌادة ةنتٌج األوراق عدد زٌادة والسٌما للنبات الخضري النمو وتحفٌز تسرٌع فً
 فعال دور لها والتً والجبرلٌنات والساٌتوكاٌنٌنات االوكسٌنات على األلجرٌن ٌحتوي وكما ،( 1989الصحاف،)

 الجاف والوزن الورقٌة والمساحة النبات ارتفاع زٌادة إلى ٌؤدي مما واتساعها الخالٌا واستطالة انقسام تحفٌز فً
 أوراق على ترش عندما المستخلصات هذه أن كما( . 2011، وآخرون Ramyaو 2011وآخرون ،Bai) للنبات

 بالتالً ٌؤدي مما الضوئً التمثٌل عملٌة كفاءة وزٌادة الساق سمك وزٌادة الجذور نمو تحفٌز على تعمل النباتات
 أما، (2004 ، وآخرون Abd El-Migeedو Jensen ، 2004) للنبات والجذري الخضري النمو فً زٌادة إلى

 من العالً محتواها إلى ٌرجع فقد الخضري النمو صفات متوسطات زٌادة فً الٌورٌا سماد لدور نسبةبال

 امتصاصه زٌادة إلى تؤدي النتروجٌنً التسمٌد إضافة وأن( Aly ،2011و Shereen) %46 النتروجٌن

 األوراق فً وفٌلالكلور ومحتوى للشتالت الورقٌة المساحة زٌادة إلى ٌؤدي مما النبات أوراق فً وتركٌزه
 وآخرون (Dong  المختلفة النمو عملٌات فً تستخدم والتً الضوئً التمثٌل عملٌة ونواتج سرعة زٌادة وبالتالً

 تركٌب فً اشتراكه خالل من الكلوروفٌل صبغة بناء فً ٌشترك النتروجٌن عنصر أن إلى إضافة ،( 2002 ،
 البروتٌنات وبناء( 2005 وآخرون، Havline) ةالصبغ هذه تركٌب فً الداخلة Porphyrins الـ وحدات

 إنقسام فً مهما   دورا   ٌلعب والذي( IAA) الخلٌك حامض االندول النباتً والهرمون الجدٌدة النباتٌة واألنسجة
 . الخضري النمو صفات تحسٌن وبالتالً( Singh،2003) للنباتات المرستٌمً النشاط وزٌادة وإستطالتها الخالٌا

 عند البذرٌة الخضراء حبة لشتالت الخضري النمو فً معنوٌا تحسنا   هنالك أن ، الدراسة ههذ من نستنتج
 بمعاملتً الرش عند خاصة ، الٌورٌا وسماد األلجرٌن البحري المستخلص من بكل الشتالت لهذه الورقً الرش

 وتحت لذلك ،( % ٌورٌا25,0األلجرٌن + 1-مل.لتر 2) و )% ٌورٌا50,0األلجرٌن + 1-مل.لتر 2( التداخل

 الخضري النمو لتحفٌز المذكورٌن بالتركٌزٌٌن البذرٌة الخضراء حبة شتالت برش نوصً المشابهة الظروف
 . للتطعٌم صالحة قوٌة شتالت إلنتاج الالزم الوقت واختصار
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Algareen"  ( 0, 1 and 2 ml.L) and three concentrations of Urea ( 0, 0.25 and 0.50%) 

fertilizer on vegetative growth of  Pistacia khinjuk transplant . All treatments applied 

Three times at 5/4, 20/4 and 5/5/2011. Results indicated that  all the treatments led to 

improve vegetative growth of transplant as compared with control . The more effective 

treatments was the interaction treatment between 2 ml/L of Algareen+ 0.50%of Urea 

fertilizer which caused a significant increase in the mean of transplant hight ,  number 

of leaves per seedling , leaf area , fresh and dry weight of leaves as compared with the 

control. A significant increase recorded in both diameter of main stem and percentage 

of chlorophyll pigment by applied of 2ml.L of Algareen + 0.25% of Urea  .Sometime 

foliar spray of 0.25% of Urea fertilizer gave hight increase in interned length 

characteristics. 

      Keywords:  Pistacia khinjuk , urea , seaweed extract , foliar spray , seedlings    
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 وحمض بالٌورٌا الورقً الرش تأثٌر( 2011) العلم شٌال طارق وأٌاد العالف هانً وأٌاد محمد جاسم ، جًاألعر

 للعلوم دمشق جامعة مجلة فً للنشر مقبول.  البذرٌة النارنج لشتالت الخضري النمو فً االسكوربٌك
 . الزراعٌة

.  اإلسكندرٌة .والتوزٌع للنشر المصرٌة ةالمكتب. الفاكهة حدائق تسمٌد برامج(. 2005) محمد جمال ، ألشبٌنً

 .  العربٌة مصر جمهورٌة
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