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 شتالت الينكي دنيا البذرية نموفي والحديد المخلبي  Kelpak40 المستخلص البحريبتأثير الرش الورقي 
 إياد طارق شيال العلم

 / العراقابات/ جامعة الموصلغقسم البستنة وهندسة الحدائق/ كلية الزراعة وال

 
 الخالصة

 4و 2و صلرر) Kelpak40المسلتلل  البحلر  كلل مل  ب بثالث مستويات  تأثير الرش الورقيدرس 
 Fe-EDDHA (6%باستعمال المادة المللبيلة للحديلد  (1-لتر.ملغم Fe 40و 20و صرر) بالحديدو (1-.لتر3سم

والتدالل بينهما في تحسي  النمو اللضلر  لشلتالت الينكلي دنيلا الب ريلة بعملر سلنة واحلدة والمزروعلة  حديد(
لالل موسلم  ,حدائق/ كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصلالتابعة لقسم البستنة وهندسة ال في الظلة اللشبية

1 -مل.لتر 2)معاملة التدالل . أظهرت النتائج تروق 2011النمو 
Kelpak40 + 20 حديلد مللبلي( 1-ملغم.لتلر 

 16.66صرة عدد األوراق والمساحة الورقيلة للشلتالت ونسلبة الملادة الجافلة للووراق والتلي بلغلت في  معنويا  
 9.5 والتللي بلغللت (المقارنللة)معاملللة ب قياسللا   علللا التللوالي %43.05, / شللتلة2سللم 1262.90 و ورقللة/ شللتلة
 -ملللل.لتر 4) التلللداللمعامللللة , كملللا تروقلللت عللللا التلللوالي %35.21, / شلللتلة2سلللم 534.60 وورقلللة/ شلللتلة 

1
Kelpak40 + 40 الللوز  الجلللا مسللاحة الورقللة الواحلللدة وفللي صلللرة  معنويللا   حديللد مللبلللي( 1-ملغم.لتللر 

 2سلم 55.71 والتي بلغلتمعاملة )المقارنة( ب قياسا  علا التوالي  غم 7.70 و 2سم 81.05 والتي بلغت لووراق
1 -مل.لتر 4)معاملة  أعطتعلا التوالي, في حي   غم 5.25 و

Kelpak40 )الزيلادة فلي  تروقا  معنويا  بصلرتي
معامللة ب قياسلا  عللا التلوالي  59.20 و سلم 33.66 ارتراع الشتالت والكلوروفيل الكلي للووراق والتلي بلغلت 

1 -ملل.لتر 2)معامللة التلدالل  سلببت, بينملا 56.16 و سلم 22.66 )المقارنلة( والتلي بلغلت
Kelpak40 +40 

 %1.48 والتلي بلغلتتركيلز النتلروجي  والحديلد فلي األوراق  بصلرتي تروقلا  معنويلا   حديلد مللبلي( 1-ملغم.لتر
-ملغم .لتر 431.67 و %0.73 والتي بلغت قيمهامعاملة )المقارنة( ب ة  قارنمعلا التوالي  ملغم/لتر 710.33و

 علا التوالي. 1
 .الىمُ الخضزي ,الزش الُرقً ,الحذٌذ المخلبً , Kelpak,الٍىكً دوٍا ,الكلماث الذالت: شتالث

 
 13/2/2012 :َقبُلً 7/12/2011 :تارٌخ تسلم البحث

 
 المقدمة

تحلت ظلرو  المشلتل نموهلا  بلبط  .Eriobotrya japonica L لينكلي دنيلاا الب ريلة شلتالتالتمتلاز 

تصلب  بحجلم جلاهز حتا يصل قطرها إللا الحجلم المالئلم للتطعليم وبالتلالي تبقا لرترة طويلة  االعتيادية حيث
، ولغرض اإلسراع وتحسي  النمو اللضر  لشتالت الينكي دنيا يجل  القيلام بالعديلد (2012، )العال     للبيع

صللر الغ ائيللة واسللتلدام منظمللات النمللو إضللافة  إلللا لدمللة البسللتنية وملل  أهمهللا التسللميد بالعناملل  عمليللات ال
أ  األعشلا  البحريلة  Booth (1980)  قلد بلي . لفي الوقت الحاضلر مستللصات األعشا  البحريةاستلدام 

ي الملا  والعديلد مل   ات أهمية كبيرة للنبات كسماد الحتوائها علا النتروجي  والرسرور والبوتاسليوم الل ائ  فل
 البحريللة األعشللا  مستللصللاتملل   Kelpak 40 يعللدالعناصللر الغ ائيللة الصللغرم الالزمللة لنمللو النبللات و

(Ecklonia maxima)   المعللرو  تحللت االسللم المحلللي فللي جنللو  القللارة االفريقيللة بلل(kelp)  والتللي تنمللو

اللل   يحتللو  علللا العديللد ملل  العناصللر و أفريقيللاالمحلليط األطلسللي المقابلللة لجنللو  قللارة  شللواط طبيعيللا  فللي 
 وعلللا الهورمونللات النباتيللةنيوم والمولبيللدالزنلل  و  والمغنيسلليوموالكالسلليوم   الغ ائيللة الصللغرم مثللل الحديللد

عنلد رشلها عللا النبلات تلعل  دورا  كبيلرا  فلي تلواز  العمليلات الحيويلة  والتلي والسايتوكاينينات األوكسيناتك
 Stadenسللب  تحريللز تكللوي  المجمللوع الجلل ر  وزيللادة نمللو السللاق )باتيللة وتلرسلللجية دالللل األنسللجة الناو

، كما تحتو  المستللصات علا بعض الريتامينات واألنزيمات والتلي تحرلز النملو الجيلد فلي (1994 ,وآلرو 
، ولقللللد أشللللار العديللللد ملللل  البللللاحثي  إلللللا أهميللللة اسللللتلدام (Jensen ،2004و Dell O' ،2003النباتللللات )

 ملنهمعشا  البحرية في تسريع وزيادة النمو اللضر  والج ر  في العديد م  نباتلات الراكهلة مستللصات األ
 Steyn(1999 )و  كمثرم  اح وال    تر ال  تالت    ش ي  ف Zurawiez وMssny (2004)  و  الرراولة  في 

Mohammad (2010 ). تسلميدها مل  للالل نملو هل ا الشلتالت  مل  تحسلي ال كملا يمكل  في شتالت الزيتو

 يحرلز النملو اللضلر  للشلتالت المعامللةعنصر الحديلد والل   كللنمو   ائية الضروريةغالعديد م  العناصر الب
( كمللا انللخ يللدلل فللي تركيلل  2003وتنشلليط عمللل صللبغة الكلوروفيللل )جنديللة،  مسللاعدةو للل  لللدورا فللي 

تركيللل  الكلوروبالسلللت  فلللي يسلللاهموكروم المسلللئول عللل  عمليلللة التلللنرس فلللي النبلللات إضلللافة إللللا انلللخ السللليت
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(. وم  أكثر صور الحديد استلداما هلو 2011والبالستيدات اللضرا  وتكوي  البروتينات النباتية )الموصلي، 

الحديلد المللبلي حيللث أ  المركبلات المللبيلة تحرللظ العنصلر فلي صللورة ميسلرة المتصاصلخ وانتقالللخ مل  قبللل 
ملل  مركبللات الحديللد  Fe-EDTAو  Fe-EDDHA دتي المللا وتعتبللر .كمللا أنهللا ال تتحلللل فللي التربللة, النبللات

Atawia (1995 )و  Hassanبلي   لقلد .(2006المللبية الشائعة االستعمال في العديد مل  النباتلات )الشلالط، 

 أوراقهنال  زيادة معنوية قي تركيز عنصر الحديد وزيادة غير معنوية في تركيز عناصر النتلروجي  فلي  إ 
/لتلر باسللتلدام كبريتللات Feملغللم  100اللورقي لهلل ا الشلتالت بالحديللد وبتركيلز  شلتالت االفوكللادو عنلد الللرش
الليملو  الحلامض  ألشلجاراللرش اللورقي  إ ( عللا 1997) وآلرو  Patel وأكد الحديدوز كمصدر للحديد. 

م محتللو فللي زيلادة حصللول إللا أدم ملواد مللبيللة وبعلدة مسللتويات لكلل منهللا أوبالحديلد علللا شلكل كبريتللات 
وفللي  .زيللادة تركيللز الحديللد الكلللي والنشللط فيهللا واللل   يسللاهم فللي بنللا  الكلوروفيلللوالكلوروفيللل  ملل  قاألورا

مللايكرومول/لتر ملل  المللادة  30 إضللافة الحديللد بمقللدارب (2003وآلللرو  ) Alcantara أجراهللاالدراسللة التللي 
يلادة معنويلة فلي هنالل  ز إ م  الزيتلو  حيلث للوحظ  أصنا شتالت ثمانية  في نمو Fe-EDDHAالمللبية 

االعرجلي  وأكلد بمعامللة المقارنلة. قياسا   إليهاالحديد  إضافةم  الكلوروفيل عند  األصنا كافة  أوراقمحتوم 
عنللد تسللميد شللتالت  األوراقهنللا  زيللادة معنويللة فللي ارترللاع الشللتالت وقطللر السللاق وعللدد  إ ( علللا 2003)

ملغلم  7.5 بإضلافة/كغلم تربلة مقارنلة Fe ملغلم 15 وبمقلدار Fe-EDDHAديد وبصورة  النارنج الب رية بالح
Fe.( أ  رش شللتالت النللارنج الب ريللة بكبريتللات 2008) المرعلل كمللا وجللد  تربللة ومعاملللة المقارنللة.  1-كغللم

 و كلللراللضلللر .   زيلللادة معنويلللة فلللي صلللرات النملللو إللللا أدم 1-لتلللر.ملغلللم 150وFeSO4  100الحديلللدوز 
زيلادة  إللاأدم  1-لتلر.ملغلم 20، 10 بالحديد المللبي وبتركيز الرش الورقي إ  (2011) والحمداني األعرجي

 وصللرات النمللو اللضللر  فللي األوراق الكلوروفيلللنسللبة و معنويللة فللي تركيللز عناصللر النتللروجي  والحديللد
المستخلص بةةـ مٍذالتسة ااةتخذا لقلةت الذرااةاث لةُق مقاروةت وتٍجةت َ .دصلن  دكسلير اللدراقلشلتالت  األللرم

َألجة  اتتاةار شتالث الٍىكً دوٍا البذرٌةت  تحسٍه ومُكٍمٍاَي بـالحذٌذ المخلبً فً َال  Kelpak40 البحزي

 ٌذي الذراات .  إجزاءكان الٍذف مه  فتزة إوتاج الشتالث الجٍذة َالقٌُت الاالحت للتطعٍم

 
 مواد البحث وطرائقه

الزراعلة والغابلات/  نة وهندسلة الحلدائق/ كليلةسلم البسلتالدراسة فلي الظللة اللشلبية التابعلة لق نر ت ه ا
متماثللة شلتالت الينكلي دنيلا الب ريلة عمرهلا سلنة واحلدة لتيلرت إ. 2011جامعة الموصلل للالل موسلم النملو 

 ملللم( 3-2سللم ملل  سللط  التربللة  5رترللاع إعلللا  سللاقها الرئيسللي سللم وقطللر19-16 ارتراعهللاالنمللو تقريبللا )
والموضلحة بعلض صلراتها الريزيائيللة  كغلم تحللو  عللا تربلة مزيجيلخ 7بالسلتيكية سلعة  أكيلاسمزروعلة فلي 

يوما بي  رشلة وأللرم ونرل ت  15مرات في الموسم وبرترة  الشتالت أربع رشت .(1والكيميائية في الجدول )
وبثالث مستويات لكل مل  المسلتلل  البحلر   13/5و 28/4و 13/4و 29/3بتاريخ  الورقيمعامالت الرش 

Kelpak40 ( مستلل  م  العشبة البحريةEcklonia Maxima , 40 يبلغ تركيلز المسلتلل  البحلر% ,
 %0.005 الحديللدواللل   يحتللو  علللا العناصللر الغ ائيللة مثللل  (,Agrichem Australiaالشللركة المصللنعة

إضافة  إلا الهورمونلات النباتيلة كاألوكسلينات والسليتوكاينينات(  %0.008 والمغنيسيوم  %0.03 والكالسيوم
حيللث رش كللل منهللا علللا حللدا وتللداللهما  Fe-EDDHA (6% Fe) الحديللد المللبللي ملل ثللالث مسللتويات و

 -المشتر  إضافة  إلا معاملة المقارنة وب ل  يكو  عدد المعامالت تسعة وهي كالتالي:
 المقارنة -1
 Kelpak40 1-مل.لتر 2  -2
 Kelpak40 1-مل.لتر 4  -3
  مللبيحديد  1-ملغم.لتر 20 -4
 مللبيحديد  1-ملغم.لتر 40 -5
 مللبيحديد  1-ملغم.لتر Kelpak40 + 20 1-لترمل. 2  -6
 مللبيحديد  1-ملغم.لتر Kelpak40 + 40 1-مل.لتر 2  -7
 مللبيحديد  1-ملغم.لتر Kelpak40 + 20 1-مل.لتر 4  -8
 مللبيحديد  1-ملغم.لتر Kelpak40 + 40 1-مل.لتر 4  -9

 
باح الباكر حتا البلل الكامل وتم في الص والحديد المللبي Kelpak40بالمستلل  البحر  رشت الشتالت 

أجريت جميع  .األوراق( لتجانس توزيع المحلول علا Tween-20اشرة )المادة الن لتر م  3/5سم1 إضافة
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. أتبع في تنري  وكلما دعت الحاجة ألجرائها متساويةعمليات اللدمة كالر  والعزق لجميع الشتالت بصورة 
 Kelpak40المستلل  البحر  ( بعاملي  هما R.C.B.D) الكاملةصميم القطاعات العشوائية ه ا الدراسة ت

شتالت لكل وحدة تجريبية وب ل  يكو  عدد الشتالت في ( 4) وباستلدامثالثة مكررات بو والحديد المللبي
 نسبة :ةتم قياس الصرات التالي 2011م  الموسم  أيلولشهر  منتص في  شتلة. (108)ه ا الدراسة 

عدد (، Bassuk ،2000و Felixloh) SPAD meterبواسطة جهاز  قاألوراالكلوروفيل في 
، مساحة (Patton, 1984) /شتلة( حس  الطريقة التي  كرها2، المساحة الورقية للشتالت )سمشتلةاألوراق/

الشتالت )سم( بواسطة شريط القياس والزيادة في قطر الساق  ارتراع، الزيادة في (2الورقة الواحدة )سم
( و ل  بقياس ه ا الصرات في بداية التجربة ونهايتها وتسجيل Vernierبواسطة القدمة ) الرئيسي )ملم(

م  كل وحدة تجريبية  أوراق 8بأل   )غم( لووراق، الوز  الطر  (2001 الررق بي  القرا تي  )لربوتلي،
لجا  لقياس الوز  احتا ثبات الوز   °م70 علا درجة( Ovenووزنها ثم تجريرها في فر  كهربائي )

علا الوز  الطر  لها وضر   لووراقبقسمة الوز  الجا   األوراق، نسبة المادة الجافة في )غم( لووراق
الساق الرئيسي لكل شتلة علا عدد  ارتراع، طول السالمية )سم( بقسمة (2008 ،لعبيد ا) %100الناتج في 
التي  كرها  ائقحس  الطر األوراقفي ، تركيز النتروجي  والحديد (1994، وآلرو  Aghaأوراقخ )

Bhargava  و Raghupathi(1999).   حس  التصميم المستلدم باستلدام الحاسو   حللت النتائج إحصائيا
لتبار دنك  متعدد إالمتوسطات باستلدام  والتبرت، SAS (Anonymous ،1996)علا وفق برنامج 
 .%5حتمال إالحدود عند مستوم 

 
 يائية والكيميائية للتربة.(: بعض الصرات الريز1) الجدول  

Table (1): Some physical and chemical characters of soil.   
  القيمة Characters  الصرة

Value الصرة  Characters القيمة Value 

 Ph 7.53 462.55 (1-كغم.غم)  Sand  رمل

 (1-كغم.  ملغم)       البيكاربونات 306.55 (1-كغم.غم)  Silt غري 
Bicarbonate 

97.30 

 230.90 (1-كغم.غم)  Clay طي 
 (1-كغم.ملغم)  الجاهز النتروجي 

Nitrogen   Active 
49.00 

 مزيجيخ Textureالنسجة
 (1-كغم.ملغم)   الجاهز الرسرور

Active Phosphorus 
22.00 

 OrganicMater  العضوية المادة
 (1-كغم.غم)

 (1-كغم.ملغم)   الجاهز البوتاسيوم 17.10
Active Potassium 130.00 

EC(1-م.سيمنز دسي) الكبريتات 1.456     SO4   (1-كغم.ملغم) 31.29 

 *أجريت التحليالت في ملتبرات قسم علوم التربة/ كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل.

 

 النتائج والمناقشة
اللرش اللورقي  أ ( 2فلي الجلدول )تشير النتائج الموضلحة  تركيز الكلوروفيل والعناصر الغذائية في األوراق:

1-مل.لتر 4 وبتركيز Kelpak40بالمستلل  البحر  
فلي الكلوروفيلل نسلبة أدم إلا زيادة معنوية في صلرة  

بللي  ت كمللا ,16.56 نسللبة الكلوروفيللل فيهللا والتللي بلغللتمعاملللة المقارنللة قياسللا  ب 59.20 والتللي بلغللت األوراق
1 -مللل.لتر 2معاملللة التللدالل )أ  النتللائج 

 Kelpak40+ 40 سللببت تروقللا  معنويللا   حديللد مللبللي( 1-ملغم.لتللر
عللا  عللا التلوالي 1-ملغم.لتر 710.33و  %1.48 بلغتا والتا في األوراق تركيز النتروجي  والحديد بصرتي 
 431.67 و % 0.73 فيهلا والتلي بلغلت قليم هلاتي  الصلرتي  ومنها معاملة المقارنلةالسمادية المعامالت  معظم
 واألعرجلي والحملداني, 2010 وهلاد , 2009 األمام, رق ه ا النتائج مع ما  كراوتتعلا التوالي,  1-رملغم.لت
عمليلة  زيلادة كرلا ةفي  Kelpak40دور المستلل  البحر  عود إلا ي أ إ  ترسير ه ا النتائج يمك  , 2011

ث تعملل عللا تنشليط نملو التركي  الضوئي بسب  وجود األوكسينات والسايتوكاينينات في ه ا المستلل  حيل
يلزداد بالتلالي ( وStaden, 1992 و Crouchاللاليا النباتية واستطالتها وتحريلز النملو الجل ر  واللضلر  )

كملللا تعللود الزيلللادة فللي تركيلللز الكلوروفيللل إللللا زيللادة تركيلللز  ,(Jensen, 2004الحديثللة )تطللور النملللوات 
 دور لحديلدلملا ل (2 والحديد )الجلدول Kelpak40  والحديد في األوراق عند الرش الورقي بكل م النتروجي 

، aminolivulini acidγإللا  Glutamateبزيلادة تكثيل  مركل  الكلوتاملات  صلبغة الكلوروفيلل في بنلا 
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 Protochlorophyllidإللا المركل   Mg-Protoporphyrin 1x methyl esterوعمليلة تحلول المركل  
(, كملا يمكل  ترسلير الزيلادة فلي Meisch, 1984و Porraل )بنلا  الكلوروفيل فلي وهما م  اللطلوات المهملة

 لبي والحديد المل Kelpak40حر    تلل  الب شتر  لكل م  المس للتأثير الم نتروجي  والحديد صر  ال عن

ادة نملللو الجللل ور  ل عللللا زيللل ي تعمللل الللل ي  يحتويلللا  عللللا عنصلللر الحديلللد وبعلللض العناصلللر الصلللغرم التللل
 (.Jensen ،2004 و Dell O' ،2003الورقي ) الرش وع ندتربة  ديد م  التروجي  والح اصها للن وامتص

 

الكلوروفيلل نسلبة فلي والحديلد المللبلي  Kelpak40(: تأثير اللرش اللورقي بالمسلتلل  البحلر  2الجدول )

 الينكي دنيا الب رية. والزيادة في ارتراع شتالت وراقاألوتركيز النتروجي  والحديد في الكلي 
Table (2): Effect of foliar spray of seaweed extract Kelpak40 and chelated iron on 

percentage of chlorophyll and N, Fe concentration in leaves and increase 

of height loquat seedlings.  

 المعامالت
Treatments 

 الكلوروفيل نسبة
 %الكلي

Percentage of 
chlorophyll 

 Nتركيز

(%) 
N   conc. 

Fe تركيز 
 1-ملغم.لتر

Fe conc. 

mg.L
-1

 

 ارتراع في الزيادة
 (سم) الشتالت

Increase of 

transplant hight 

(cm) 

 bc 73.0 e 431.67 d 22.66 d 16.56 المقارنة

2 ml.L
-1 

   Kelpak40 57.26 ac 02.1 cd 508.67 cd 27.66 c 

4 ml.L
-1 

   Kelpak40 59.20 a 22.1 bc 533.33 c 33.66 a 

20 mg.L
-1

 ac 0.89 de 594.00 bc 33.66 a 57.70 حديد مللبي  

40 mg.L
-1

 abc 22.1 bc 580.33 bc 29.33 bc 83.56 حديد مللبي  

2 ml.L
-1 

   Kelpak40 + 

20 mg.L
-1

 حديد مللبي  
55.43 c 10.1 cd 587.67 bc 30.00 abc 

2 ml.L
-1 

   Kelpak40 + 

40 mg.L
-1

 حديد مللبي  
58.80 ab 1.48 a 710.33 a 32.00 ab 

4 ml.L
-1 

   Kelpak40 + 

20 mg.L
-1

 حديد مللبي  
58.03 abc 1.34 ab 642.00 ab 24.00 d 

4 ml.L
-1 

   Kelpak40 + 

40 mg.L
-1

 حديد مللبي  
57.00 abc 10.1 cd 612.33 bc 29.66 bc 

حس  التبار  %5وقات معنوية بينها عند مستوم احتمال *المتوسطات المتبوعة بحرو  ملتلرة ولكل صرة تدل علا وجود فر

 دنك  متعدد الحدود.
*Each means in column for one or interactions factors with different letters are significantly 

different at P = 0.05 using  Duncan's multiple range test. 

 

 -مل.لتر 2) ( تروقا  معنويا  لمعاملة2 في )الجدول, لم كورةا توض  النتائج صفات النمو الخضري:

1
Kelpak40علا  سم 33.66 حديد مللبي( في صرة ارتراع الشتالت واللتا  بلغتا 1-ملغم.لتر20)معاملة ( و

علا تروق  (3 )الجدول, سم, كما تدل النتائج في 22.66 والبالغة)المقارنة(  معاملةبعض المعامالت ومنها 
1 -مل.لتر 4الورقة الواحدة لمعاملة التدالل ) مساحة صرة في معنو 

Kelpak40+40 حديد  1-ملغم.لتر
 ,2سم 55.71علا معظم المعامالت ومنها معاملة )المقارنة( والتي بلغت  2سم 81.05مللبي( والتي بلغت 

1 -مل.لتر 2) التدالل معاملةأ  في حي  
Kelpak40 +20ا  معنويا  في حديد مللبي( أعطت تروق 1-ملغم.لتر

 1262.90 .ورقة/شتلة 16.66 واللتا  بلغتا وعلا التوالية للشتالت الورقي والمساحة صرتي عدد األوراق
, بينما أعطت / ورقة2سم 534.60, ورقة /شتلة ..9المقارنة( واللتا  بلغتا )بمعاملة  .ورقة قياسا   /2سم

والتي تروقت معنويا  علا بعض  سم  2.53ة أعلا طول للسالمي (مللبي حديد 1-ملغم.لتر 20)المعاملة 
ُ مع معاملة المقارنة. المعامالت  40معاملة )( إلا أ  4تش ير نتائج الجدول ) ولكنها لم تلتل  معنويا
 20.20وب  ل غ ت قيمتها طر  لووراق   وز  ال  الس ب بت زي  ادة مع نوية ب صرة حديد مللبي ( 1-ملغم.لتر

 أعطت معاملة التداللف   ي ح ي     , غم14.90مع  ام  لة الم قارن ة ال  ت ي ب   ل غ ت ق    ي مت ه ا م قارنة  ب  غم 
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1 -مل.لتر 4)
Kelpak40 +40 والزي ادة في  ا  جالالوز   زيادة مع  نوية بصر  تيلبي(  حديد مل 1-ملغم.لتر

 -مل.لتر 4معاملة التدالل )أحدثت ملم( و 2.24وغم  7.70قطر الشتالت حيث بلغت قيمة هاتي  الصرتي  )

1
Kelpak40  +20  قياسا   % وبلغتالجافة لووراق  زيادة معنوية في نسبة المادة (حديد مللبي 1-ملغم.لتر

 ,والحمداني 43.25 واألعرجي 2003 ,االعرجي حصل عليخ تنسجم مع ما )المقارنة(, وه ا النتائجبمعاملة 
, وه ا 2011واألعرجي والحمداني,  2010وهاد ,  Mohammad, 2010و 2008 ,والمرع  2005

 وبالتالي محرزات النمو وبقية الحتوائخ علا السايتوكاينينات  Kelpak40البحر  تأثير المستلل  يرجع إلا
 

فللي مسللاحة الورقللة والحديللد المللبللي  Kelpak40(: تللأثير الللرش الللورقي بالمسللتلل  البحللر  3ول )الجللد

 ساحة الورقية للشتالت وطول السالمية لشتالت الينكي دنيا الب رية.الواحدة وعدد األوراق والم
Table (3): Effect of foliar spray of seaweed extract Kelpak40 and chelated iron on 

Leaf are, number of leaves, Leaf area per transplant and interned length 

of loquat seedlings. 

 المعامالت
Treatments 

 الورقة مساحة
(2سم) الواحدة  

Leaf area 

cm
2
)) 

األوراق عدد  
(شتلة/ورقة)  

Number of 

leaves per 

transplant 

الورقية المساحة  
(ةرقو/2سم)للشتالت  

Leaf area 

per  transplant 

cm
2 

)) 

  السالمية طول
(سم)  

Interned 
length 

(cm) 

 d 9.50 d 534.60 e 2.40 ab 55.71 المقارنة

2 ml.L
-1 

   Kelpak40 75.43 ab 33.12 c 930.60 cd 23.2 abc 

4 ml.L
-1 

   Kelpak40 67.29 bc 
15.00 ab 

 
1007.60 bcd 24.2 abc 

20 mg.L
-1

حديد   

 مللبي
59.21 cd 33.13 bc 790.80 d 2.53 a 

40 mg.L
-1

حديد   

 مللبي
77.24 ab 91.13 bc 1078.50 abc 2.13 bcd 

2 ml.L
-1 

   Kelpak40 

+ 

20 mg.L
-1

حديد   

 مللبي

57.80 ab 16.66 a 1262.90 a 1.81 d 

2 ml.L
-1 

   Kelpak40 

+ 

40 mg.L
-1

حديد   

 مللبي

69.57 b 14.33 bc 999.40 bcd 22.2 abc 

4 ml.L
-1 

   Kelpak40 

+ 

20 mg.L
-1

حديد   

 مللبي

69.39 b 13.25 bc 919.40 cd 1.81 d 

4 ml.L
-1 

   Kelpak40 

+ 

40 mg.L
-1

حديد   

 مللبي

81.05 a 66.14 b 70.1192 ab 2.02 cd 

حس  التبلار % 5*المتوسطات المتبوعة بحرو  ملتلرة ولكل صرة تدل علا وجود فروقات معنوية بينها عند مستوم احتمال 

  الحدودمتعدد دنك  

*Each means in column for one or interactions factors with different letters are significantly 

different at P = 0.05 using  Duncan's multiple range test. 
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، Jensenو Dell O' ،2003زيلللادة علللدد األوراق والمسلللاحة الورقيلللة وزيلللادة عمليلللة التركيللل  الضلللوئي )
 و Peroxidaseو Catalase(, كمللللا يللللدلل الحديللللد فللللي تركيلللل  العديللللد ملللل  اإلنزيمللللات مثللللل 2004

Cytochrome oxidas 

 
فللي الللوز  الطللر  والحديللد المللبللي  Kelpak40(: تللأثير الللرش الللورقي بالمسللتلل  البحللر  4الجللدول )

والجا  لووراق ونسبة المادة الجافة للورقلة والزيلادة فلي قطلر السلاق اللرئيس لشلتالت الينكلي 
 دنيا الب رية.

Table (4): Effect of foliar spray of seaweed extract Kelpak40 and chelated iron on fresh 

and dry  weight of leaves, percentage of dry material and increase of diameter of 

main stem transplant of  loquat seedlings.  

 المعامالت
Treatments 

 لووراق الطر  الوز 
(غم)  

Fresh weight of 
leaves (gm) 

 الجا  الوز 
(غم)لووراق  

Dry weight 

of  leaves 

(gm) 

 الجافة المادة نسبة
)%( 

Percentage of 
dry material 

% 

 قطر في الزيادة
(ملم) الرئيس الساق  

Increase of 
diameter of 

main stem 

 b 5.25 d 35.21 c 58.1 abc 14.90 المقارنة

2 ml.L
-1 

   Kelpak40 18.09 ab 7.16 ab 29.41 ab 39.1 c 

4 ml.L
-1 

   Kelpak40 15.52 b 6.38 bc 41.24 ab 95.1 abc 

20 mg.L
-1

 ab 5.56 cd 39.09 abc 1.73 abc 16.77 حديد مللبي  

40 mg.L
-1

 a 7.33 ab 36.56 bc 2.09 ab 20.20 حديد مللبي  

2 ml.L
-1 

   Kelpak40 + 

20 mg.L
-1

 حديد مللبي  
16.26 ab 7.00 ab 43.05 a 2.11 ab 

2 ml.L
-1 

   Kelpak40 + 
40 mg.L

-1
 حديد مللبي  

16.80 ab 6.56 b 39.10 abc 2.09 ab 

4 ml.L
-1 

   Kelpak40 + 
20 mg.L

-1
 حديد مللبي  

15.24 b 6.58 b 25.43 a 1.45 bc 

4 ml.L
-1 

   Kelpak40 + 
40 mg.L

-1
 حديد مللبي  

18.55 ab 7.70 a 41.85 a 2.24 a 

حس  التبار % 5جود فروقات معنوية بينها عند مستوم احتمال *المتوسطات المتبوعة بحرو  ملتلرة ولكل صرة تدل علا و

 الحدود.متعدد  دنك 
*Each means in column for one or interactions factors with different letters are significantly 

different at P = 0.05 using Duncan's multiple range test. 
 

 السلب  (. وإ 2005وآللرو , Havlinمل  العمليلات الحيويلة داللل النبلات )والتي تعمل عللا تنشليط العديلد 

ملل   األوراق للل  يرجللع إلللا زيللادة محتللوم و لزيللادة طللول السللالمية وبالتللالي إلللا زيللادة ارترللاع الشللتالت
للزيللادة فللي النمللو  نتيجللة   (3 )الجللدول,المسللاحة الورقيللة للشللتالت  وكلل ل  (2 ,الجللدولالكلللي )الكلوروفيللل 

تسللتلدم فللي عمليللات النمللو  والتللي األوراقوهلل ا قللد أدم إلللا زيللادة المللواد الغ ائيللة المصللنعة فللي  اللضللر 
 Porphyrinsفلي تركيل  وحلدات  الشلتراكخالملتلرة، كما أ  للنتروجي  دورا  مباشلرا  فلي بنلا  هل ا الصلبغة 

اللاليلا  انقسلامتحرلز  (2 ل,)الجدو أ  الزيادة في النتروجي  إلا، إضافة (Singh, 2003الداللة في تركيبها )

رمونلات النباتيلة ومنهلا فلي تركيل  بعلض اله اشلتراكخويزيد النشاط المرستيمي مل  للالل  واستطالتهاالنباتية 
( واإلنزيمللات DNAو  RNAويشللتر  فللي تركيلل  األحمللاض النوويللة ) ،(IAA) يلل اللل اإلنللدول حللامض

زيادة النمو اللضر  والج ر  للنباتلات )األعرجلي  ، والتي تسهم في(Singh, 2003الملتلر ة والريتامينات )
 Hurleyو   Biggs ،1976و  Basiouny, والتللي تللنعكس ايجابيللا  علللا نمللو النبللات )(2005والحمللداني، 
 .(1986وآلرو ، 

 الرش الورقي جميع المعامالت السمادية المستلدمة في ه ا الدراسة سوا   كانت ل نستنتج من هذه الدراسة: 
 يجابية في تحسي  جميعإتداللهما تأثيرات  أولوحدهما الحديد المللبي  أو  Kelpak40البحر   بالمستلل  

 ي عامالت ه ل ه ا الم ت أفض  رية وكان ا الب سنت م  نمو شتالت الينكي دني الصرات المدروسة وبالتالي ح 
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1 -ملل.لتر 4) التلدالل تمعلامال 
Kelpak40 +40 1 -ل.لترمل 2) حديلد مللبلي( و 1-ملغم.لتلر

 Kelpak40+ 
1 -مللل.لتر 2)حديللد مللبللي( و  1-ملغم.لتللر 20

 Kelpak40+ 40 توصللي  وبالتللالي حديللد مللبللي( 1-ملغم.لتللر

لغرض اإلسراع فلي  م  المستلل  البحر  والحديد المللبي أعالااستعمال التراكيز المبينة  بإمكانيةالدراسة 
 .أسرع وقتنمو شتالت الينكي دنيا وإيصالها لمرحلة التطعيم ب

 

EFFECT OF FOLIAR SPRAY WITH SEAWEED EXTRACT KELPAK40 

AND CHELEATED IRON ON THE GROWTH OF LOQUAT SEEDLING 
Ayad T . Shayal Alalam 

Hort. & Landscape Design Dept. College of Agric. &Forestry, Mosul Univ. Iraq. 

 

ABSTRACT 
Effect foliar spray with three levels of seaweed extract kelpak40 (0, 2 and 4 

ml.L.
1
) and iron (0.20 and 40 mg Fe.L.

-1
) using chelated iron Fe-EDDHA (6% iron) 

and the interaction between them on the growth of loquat seedlings, one year old 
which were planted in the lath house/ Horticulture and Landscape Design 
Dept./College of Agriculture and forestry/ Mosul University at 2011 growing 
season were studied. Results showed that the interaction between 2 ml.L.

-1 
kelpak40 

+ 20 mg Fe.L.
-1

 significantly dominated over control treatment in leaves number, 
seedling leaves area and leaves dry weight percentage which reached in this 
treatment 16.66 leaf/seedling, 1262.90 cm

2
/ seedling and 43.05% respectively, 

while the means of these parameters in the control treatments were 9.5 leaf/ 
seedling, 534.60 cm

2
/ seedling and 35.21 respectively. The interaction of 4 ml.L

-1
 

kelpak40 + 40 mg Fe.L.
-1

 were dominated over control treatment in leaf area and 
leaves dry weight which reaches 81.05 cm

2
 and 7.70 gm. respectively in this 

treatment and 55.71 cm
2
 and 5.25 gm. respectively in control. while the treatment of 

4ml.L.
-1

 kelpak40 was dominated over control in seedling length and leaves total 
chlorophyll, which reaches 33.66 cm and 59.20 SPAD in this treatment and 22.66 
cm and 56.16 SPAD respectively in control. The interaction between 2  ml.L.

-1
 

kelpak40 + 40 mg.L
-1

 chelated  iron were dominated over control in leaves N and 
Fe concentration which reaches 1.48% and 710.33 mg.L

-1
.in this treatment and 

0.73% and 431.67  mg.L.
-1

. Respectively in control. 
KeyWords: Transplants, Loquat, Kelpak, Chelated iron, Foliar spray, Vegetative 

growth 
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  المصادر
البيكاربونات والحديد في النمو اللضر  لشتالت النارنج  إضافة، تأثير (2003، جاسم دمحم علوا  )عرجياأل

 .104-93: (5)3عوام الزراعية، جلة تكريت للمالب رية، 
(. تأثير الرش الورقي باليوريا والحديد في 2011الحمداني ) إسماعيل، جاسم دمحم علوا  ورائدة األعرجي

مجلة دمشق للعلوم شر في النمو اللضر  والمحتوم المعدني لشتالت الدُراق صن  دكسيرد. مقبول للن
 .2011الزراعية 

. تأثير رش الحديد المللبي وحامض الجبرالي  في (2005ا حسي  شري  )، جاسم دمحم علوا  ومناألعرجي
 .52 – 40(: 3) 33، . مجلة زراعة الرافدي Olea europaeaنمو شتالت الزيتو  

(. تأثير رش الحديد المللبي وحامض الجبرالي  في 2005األعرجي، جاسم دمحم علوا  ومنا حسي  شري  )
 .52 – 40(: 3) 33، مجلة زراعة الرافدي . Olea europaeaنمو شتالت الزيتو  
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والرش بالحديد  NPK( تأثير السماد المرك  2009, نبيل دمحم أمي  وجاسم دمحم لل  األسحاقي. )األمام
مجلة . (.Punica granatum L)وحامض الجبرلي  في النمو والحاصل في الرما  صن  سليمي 

 .60 –47(: 3) 37، زراعة الرافدي 
 (. فسيولوجيا أشجار الراكهة. الدار العربية للنشر والتوزيع . جمهورية مصر العربية.2003حس  ) جندية،      

في نمو أشجار السررجل حديثة الس . مؤتمر (. تأثير معدالت م  األسمدة اآلزوتية 2001، رشيد )لربوتلي
 .162 – 155: آ ار 28 – 24، البستنة العربي اللامس. اإلسماعيلية. جمهورية مصر العربية

 . نشرةاصر الغ ائية في اللضار والراكهة. أعراض نق  وسمية العن(2006) الشالط، عمر محمود

 .إرشادية. غرفة زراعة دمشق. سوريا
صن   .Prunus armeniaca L. استجابة أشجار المشمش (2008، عبد الستار جبار حسي  )العبيد 

 جامعة بغداد. العراق. لية الزراعة.ك زيني لبعض المعامالت السمادية. رسالة ماجستير.
الٍىكً دوٍا   رٌا َلامض الٍٍُمٍك فً ومُ شتالثتأثٍز إضافت الٍُ(. 2012العالف, أٌاد ٌاوً إاماعٍ  )

 (.4) 40، مجلت سراعت الزافذٌهمقبُق للىشز . البذرٌت
لي  وكبريتات و نرثالي  حامض الل  (. تأثير الرش بحامض الجبرلي2008) .ك وثر صاح  احمد, المرع 

  جامعة ستير  كلية الزراعةرسالة ماج (..Citrus aurantium Lالحديدوز في ن  مو شتالت النارنج )

 الكوفة  العراق.
والنشلر.  للطباعلة . دار اب  األثيرالتربة وتغ ية النباتات البستنية(. لصوبة 2011، مظرر احمد )الموصلي

 . العراق.جامعة الموصل
َالتسمٍذ بالحذٌذ المخلبً فً الافاث  KT- 30تأثٍز الزش بمىظم الىمُ  (.2010) .ٌادي, باامت صادق

 -123(: 2) 2دٌإلى للعلُ  الشراعٍت.  مجلتصىف الكمالً.   .Vitis vinifera Lالكمٍت َالىُعٍت للعىب 
137. 
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