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  الفستق البذرية  في نمو شتالتسماد أكتا أغروتأثير الرش الورقي بالحديد المخلبي و
  

  أياد طارق شيال العلم   أياد هاني العالف                 عزالدين داؤد            زهير

  قسم البستنة وهندسة الحدائق 
  كلية الزراعة والغابات 

  جامعة الموصل
  

  )2011 / 12 /12 ؛  تاريخ القبول  2011 /10/ 30 تاريخ االستالم (
  

  ملخصال

 60 و 30صفر ، (الحديد المخلبي بثالثة مستويات لكل من تأثير الرش الورقي بيان ل الدراسةتهدف 

في تحسين مواصفات النمو الخضري لشتالت الفستق ) 3 سم6 و4 ، 2 (سماد أكتا أغروو) 1-لتر. ملغم

 يوما بين رشة وأخرى وكانت 15 ثالث مرات في الموسم وبفترة كُررت معامالت الرش للشتالت. البذرية

، أتبع في تنفيذ هذه الدراسة تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )25/5 و10/5 و25/4(مواعيد الرش بتاريخ 

)R.C.B.D ( وبثالثة مستويات لكل منهما سماد أكتا أغرو والحديد المخلبي بسيطة بعاملين هما عامليهبتجربة 

 72 شتالت لكل وحدة تجريبية وبذلك يكون عدد الشتالت في هذه الدراسة 4الثة مكررات وبإستخدام ثبو

معاملة الحديد المخلبي  أن 2011 النتائج المتحصل عليها في نهاية شهر أيلول من الموسم أظهرت. شتلة

 األوراقروفيل في ونسبة الكلو ارتفاع الشتالت  في كل من زيادة معنويةأعطت 1-لتر.  ملغم60بتركيز 

أعلى زيادة من معاملة الحديد المخلبي  1-لتر.  ملغم30تركيز الفي حين سبب معاملة المقارنة،  إلى استنادا

وتم الحصول على أعلى زيادة معنوية في . معاملة المقارنة إلى استنادامعنوية بصفة الزيادة بقطر الشتالت 

 سماد أكتا أغروعند الرش الورقي ب مساحة الورقية للشتالت ومساحة الورقة الواحدة والاألوراقعدد صفات 

الوزن الطري والجاف ونسبة المادة في كل من  فروق معنوية بين جميع المعامالت يالحظ  ولم.3سم6 بتركيز

  .لألوراقالجافة 

  

 .أكتا أغرو،  الرش الورقي، الحديد المخلبي، الفستق،شتالت : الكلمات الدالة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Effect of Foliar Spray of Iron Cheleate and Acta Acro Fertilizers on 
Growth of Pistacia vera L. Seedling 

 

       Zuhair  A. Dawood                Ayad H. Alalaf              Ayad T . Shayal Alalam 
Department of Horticulture and Landscape Design 

College of  Agric.  and Forestry 
University of Mosul 

ABSTRACT                                                                  
        The research included study the effect of  foliar spray of three concentrations (0, 30 
and 60 mg.l-1) of Iron element as Iron cheleat (Fe – EDDHA) and three  concentrations (0, 
2, 4 and 6 cm3 ) of Acta Agro fertilizer on growth and some vegetative characteristics of  
pistacia  vera L. seedlings which grown in black poly ethylene bags filled with lomy soil, 
each treatment was applied three times at 25/4, 10/5, 25/5 /2011. A complete randomized 
block design (R.C.B.D) with three replicates each consisted of  4 seedlings was used to 
carry out this research. Data collected at the end of  September 2011 indicated that, foliar 
spray of  Iron element  at 60 mg,l-1 resulted in a significant increase in both parameters, 
seedlings high and percentage chlorophyll pigment as compared with control treatment. 
Mean while spray of Iron element at 30 mg.l-1. led to the most significant increase in 
seedlings high.  At the same time, application of Acta Agro  fertilizer at 6 cm3.l-1 gave the 
highest increase in total number of leaves per plant, single leaf area and leaf area per 
seedling. None of treatments had a significant effect on the fresh and dry weight and 
percentage of dry matter of leaves as compared with control. 
 

Keywords: Seedling , Pistacia vrea, Iron cheleat,  foliar spray, Acta Agro. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 إذببطء نموها تحت ظروف المـشتل االعتياديـة     .Pistacia vera Lتمتاز الشتالت البذرية للفستق        

ن ووقد يلجأ المزارع  ) ملم7-6( القطر المالئم للتطعيم     إلى من موسم واحد لكي يصل قطرها        أكثر إلىتحتاج  

يـؤدي   مما   تطعم سنوات لتنمو في المكان المستديم ثم        3-2زراعة شتالت بذرية للفستق واالنتظار لمدة        إلى

 مقارنة بزراعة شتالت مطعمة جيدة      اإلثمار مرحلة   إلى فترة النمو الخضري والتأخر في الوصول        إطالة إلى

و البطـيء لـشتالت الفاكهـة     إن النم  ).2000حنا،  ( مباشرة في البستان      معلومة الصنف  الصفات قوية النمو  

والمدة الزمنـية الطويلـة نسبيـا لوصول الشتلة إلى المرحلة الصالحة للتطعيم أو النقـل إلى المكان الـدائم                

 زيادة تكاليف إنتاجها وهذا يدعو إلى استعمال  وسائل أخرى لإلسـراع مـن               إلىالتي تؤدي   تعد من األمور    

 رش المجموع الخضري لهـذه الـشتالت بالعناصـر الغذائيـة          ك  للتطعيم وصول الشتلة إلى الحجم المناسب    

 وتنشيط عمل   تكوينوذلك لدوره في     يحفز النمو الخضري للشتالت المعاملة    عنصر الحديد والذي    ك الصغرى

جنديـة،   ( التي يتكون منهـا الكلوروفيـل      Porphyrin الكلوروفيل عن طرق دخوله في مركبات الـ         صبغة

 انه يشارك في    إلى إضافةيب الستيوكروم المسئول عن عملية التنفس في النبات          كما انه يدخل في ترك     )2003
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 ومـن أكثـر     ).2011الموصلي،  (تركيب الكلوروبالست والبالستيدات الخضراء وتكوين البروتينات النباتية        

 المركبات المخلبية تحفظ العنـصر فـي صـورة ميـسرة            أن إذ هو الحديد المخلبي     ˝صور الحديد استخداما  

ـ  ال تتحلل في التربـة  أنهاتصاصه وانتقاله من قبل النبات كما       الم مـن   Fe-EDTAو   Fe-EDDHA د وتع

هنـاك العديـد مـن      ، و )2006الـشالط،   (مركبات الحديد المخلبية الشائعة االستعمال في العديد من النباتات          

 منهم  تالت الفاكهة المختلفة   وش ألشجارتأثير التسميد بالحديد في النمو الخضري       اهتموا بدراسة   الباحثين الذين   

Awad و Atawia) 1995( وفي الكمثرى El-Shazly  وآخرون)فـي  ) 2010(هادي وفي البرتقال ) 2000

كمـا يعـد     .في الدراق ) 2011 (الحمدانيواالعرجي و في الخوخ   ) 2010 (وآخرون Al-Bamarnyالعنب و 

راعية الهامة في تحسين وتسريع نمـو شـتالت         استخدام التغذية بالعناصر الغذائية الكبرى أحدى التقنيات الز       

العناصر األساسية التي يحتاجها النبات حيث يعمـل علـى تـسريع            أهم   عنصر النتروجين أحد     دعوي الفاكهة

وتحفيز النمو الخضري للنباتات ويقوي المجموعة الجذرية لها، ويقع النتروجين ضمن المجموعة األولى من              

النبات والتي تدخل في تركيب معظم مكونات الخلية وتشكل الجزء األهم من            العناصر األساسية الالزمة لنمو     

 RNA(المركبات الكاربونية الداخلة في تكوينها مثل البروتين واألحمـاض االمينيـة واألحمـاض النوويـة                

     ,Tize and Zeiger)  ;2003 والنيوكليوتيـدات والمـساعدات األنزيميـة والهرمونـات النباتيـة     ) DNAو

Havlin et al., 2005 ( لقد وجدWhdan نووآخر) أعطـى  قد %2سماد اليوريا بتركيز ب الرش أن) 2011 

ويأتي عنـصر   .  بمعاملة المقارنة  ˝ للمانجو قياسا  األوراق والمساحة الورقية وعدد     األفرعزيادة معنوية بطول    

ات وهو من العناصر الـضرورية      الفسفور بالمرتبة الثانية بعد النتروجين من ناحية الكميات التي يحتاجها النب          

 األحمـاض ، وهو ضروري النقسام الخاليا ويدخل في تركيـب  )Havlin et al., 2005 (لنمو وتطور النبات

 ويسرع من التكوين المبكر للجذور ويزيد مـن نموهـا           األنزيماتالنووية والمركبات الحاملة للطاقة وبعض      

 ثالثـة   في دراستهم على شـتالت    ) 2002( وآخرون   Hegaziالحظ  ،  )2003جندية،  (وانتشارها في التربة    

 زيادة في طول الساق وعـدد       إلى أدى 1¯شتلة. P ملغم 71,37 بتركيزالورقي  أن التسميد   أصناف من الرمان    

كما يلعب عنصر البوتاسـيوم دورا       .األوراق وقطر الساق ومساحة األوراق والوزن الجاف للنمو الخضري        

لحيوية في النبات وله دور واضح في التأثير على امتصاص اغلب العناصـر             كبيرا في العمليات الفسلجية وا    

وهـو  ) Carl, 2005(المعدنية كالنتروجين ويؤثر على فعالية األنزيمات ويساعد على تمثيل السكريات ونقلها 

ولتكوين ونقل البروتينات وهرمونـات النمـو       ) 2003حسن ،   (ضروري الستكمال عملية التركيب الضوئي      

أهمية الـرش الـورقي   ) 2004( وآخرون Ben Mimoun، لقد أكد ),Garcia 2004(ية وتمثيل الطاقة النبات

بالبوتاسيوم في زيادة طول األفرع الخضرية والمساحة الورقية للفستق خاصة عند اسـتخدام سـماد نتـرات                 

 يلعب  ائية الصغرى والذي   من العناصر الغذ    الزنك فأنه  ربالنسبة لعنص  أما . بمعاملة المقارنة  ˝البوتاسيوم قياسا 

 األنزيمـات  وتنشيط الكلوروفيـل وبنـاء الكاربوهيـدرات والبروتينـات وفعاليـة             إنتاج في   ˝أساسيا ˝دورا

 Mahnaz، حـصل  )Kessel 2006 , (وله دور مهم في تشكيل الهرمونات النباتية الهامة للنبات واألوكسجين
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 ملغم  200ية شتالت الشليك عند تسميدها بتركيز        عدد لألوراق والمساحة الورق    أعلىعلى  ) 2010 (وآخرون

  . ببقية المعامالت المستخدمة˝من الزنك قياسا 1-لتر. 

 الرش الورقي بالحديد المخلبي وبعض العناصر الغذائية الداخلة في أهمية بيان إلىتهدف هذه الدراسة 

 الشتالت إنتاج اختصار فترة ألجلأكتا اغرو في تسريع وتحسين نمو الشتالت البذرية للفستق تركيب سماد 

  .الجيدة والقوية الصالحة للتطعيم

  

  ق العملائوطر المواد

/ كلية الزراعة والغابات/ هذه الدراسة في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائق نفذت 

من الحديد  لكل بهدف دراسة تأثير الرش الورقي بثالثة مستويات 2011جامعة الموصل خالل موسم النمو 

في تحسين مواصفات النمو ) 3 سم6 و4،  2 (سماد أكتا أغروو) 1-لتر.  ملغم 60 و 30صفر ، (المخلبي 

ارتفاعها ( البذرية بعمر سنتين متماثلة النمو تقريبا الفستق شتالت أنتخبت. الخضري لشتالت الفستق البذرية

مزروعة في أكياس ) ملم 4-3بة سم من سطح التر15 وقطر ساقها الرئيسي على إرتفاع سم25-30

سم تحوي على تربة مزيجيه والموضحة بعض صفاتها 35سم وارتفاع 15كغم وذات قطر 10بالستيكية سعة 

  ).1(الفيزيائية والكيميائية في الجدول 
  

  

  .بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة: 1الجدول  
 القيمة الصفة القيمة الصفة

 pH 7,53 462,55 )1-كغم.غم(رمل  

 97,30  )1-كغم. ملغم (البيكاربونات    306,55 )1-كغم.غم(غرين 

 49,00 )1-كغم.ملغم(النتروجين الجاهز  230,90 )1-كغم.غم(طين  

 22,00 )1-كغم.ملغم(الفسفور الجاهز    مزيجيه النسجة

 130,00 )1-كغم.ملغم(البوتاسيوم الجاهز  17,10 )1-كغم.غم(المادة العضوية

EC)31,29 )1-كغم.ملغم(الكبريتات          1,456 )1-م.سي سيمنزد 

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

  

-Fe-EDDHA (Fe باستخدام المادة المخلبية  المخلبيرشت الشتالت حتى البلل الكامل بكل من الحديد

Ethylene diamine di (o-hydroxy phenyl acetic acid)) سماد أكتا  وحديد% 6 والتي تحتوي على

  ).2(والذي يحتوي على المكونات الموضحة في الجدول  أغرو
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  .سماد أكتا أغرومكونات  : 2الجدول 
  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

أجريت جميع عمليات الخدمة ثم  مادة ناشرةبوصفه الصابون السائل لتر من  3/5سم1وتم إضافة 

الدراسة أتبع في تنفيذ هذه . كالري والعزق لجميع الشتالت بصورة متشابهة وكلما دعت الحاجة ألجرائها

وبثالثة  سماد أكتا أغرو والحديد المخلبيبعاملين هما ) R.C.B.D(تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

شتالت لكل وحدة تجريبية وبذلك يكون عدد الشتالت في  4 وباستخدامثالثة مكررات بمستويات لكل منهما و

 ارتفاعالزيادة في : اس الصفات التالية تم قي2011في نهاية شهر أيلول من الموسم .  شتلة72هذه الدراسة 

وذلك ) Vernier(بواسطة القدمة ) ملم(بواسطة شريط القياس والزيادة في قطر الساق الرئيسي ) سم(الشتالت 

، عدد األوراق )2001خربوتلي،(بقياس هذه الصفات في بداية التجربة ونهايتها وتسجيل الفرق بين القراءتين 

والمساحة الورقية ) 1984 (Patton حسب الطريقة التي ذكرها )2سم(احدة شتلة، مساحة الورقة الو/ 

 متوسط ×عدد األوراق لكل شتلة = المساحة الورقية للشتالت :  بتطبيق المعادلة التالية)شتلة/2سم(للشتالت 

 SPAD(، نسبة الكلوروفيل في األوراق باستخدام جهازSaieed, 1990)(مساحة الورقة الواحدة للشتلة حسب 

– 520 Chlorophyll meter( Felixloh and Bassuk, 2000)( طول السالمية ،)الساق ارتفاعبقسمة ) سم 

 أوراق 10بأخذ ) غم(، الوزن الطري لألوراق )et al., 1994 Agha(الرئيسي لكل شتلة على عدد أوراقه 

   حتى ثبات الوزن°م70ذات حرارة ) Oven(من كل وحدة تجريبية ووزنها ثم تجفيفها في فرن كهربائي 

نسبة المادة الجافة في األوراق بقسمة الوزن وحسبت ، )غم( لقياس الوزن الجاف لألوراق  ساعة72لمدة 

، حللت النتائج إحصائيا )2008 ألعبيدي، (%100الجاف لألوراق على الوزن الطري لها وضرب الناتج في 

، واختبرت المتوسطات )SAS) SAS, 1996 حسب التصميم المستخدم باستخدام الحاسوب على وفق برنامج

  . 05,0 احتمال دنكن متعدد الحدود عند مستوى اختبارباستخدام 

    

  %0,7  النتروجين الكلي

  %0,6  النتروجين االمونياكي

  %3,0  النتروجين من النترات

  %7,0  النتروجين من اليوريا

  %0,21  الفوسفات المتوفر

  K2O 0,1%البوتاسيوم 

  %2,0  الزنك

  %7  أحماض عضوية
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  النتائج والمناقشة

سببت  قد 1-لتر.  ملغم 60ورقي بالحديد المخلبي بتركيز الرش الة معاملأن) 3(تشير نتائج الجدول 

،  سم73,26قيمتها  بلغت إذمعاملة المقارنة ب ˝ادااستن ارتفاع الشتالت  متوسط الزيادة فيفيزيادة معنوية 

 حصول زيادة معنوية في معدل الزيادة  إلى من الحديد المخلبي 1-لتر.  ملغم 30  معاملة الرش بتركيزوأدت

سماد أكتا  لل3سم6بتركيز  معاملة الرش الورقي أحدثت، فيما  ملم72,1تها قطر الساق الرئيسي وبلغت قيمب

 مساحةال و مساحة الورقة الواحدة واألوراق بمعاملة المقارنة في الصفات عدد ˝ قياسا˝ا تفوقا معنويأغرو

 ).2 سم70,1653 و2 سم41,38و ورقة 00,43(قيم لهذه الصفات على التوالي اللشتالت وبلغت ل الورقية

 الخوخ في) 2010 (نيوآخر  Al-Bamarny و في الزيتون)2004(الحمداني هذه النتائج مع ما وجده  اتفقت

 تراكيز الحديد المخلبي سببت زيادة معنوية بارتفاع وقطر أن من  في الدراق)2011( الحمدانياالعرجي وو

) 2010 (نيوآخر Hassanفي اللوز و) 2000 (نيوآخر  Saeedإليه أشارما ئج مع  النتااتفقتالشتالت ، كما 

 حول في العنب) 2011(ن ير وآخAbd El-Razekوفي الشليك ) 2011 (نيوآخر Mohamedفي العنب و

 عدد أعلىفي الحصول على ) النتروجين والفسفور والبوتاسيوم والزنك( التسميد بالعناصر الغذائية أهمية

  . والمساحة الورقيةلألوراق
  

            الساق  أكتا اغرو في الزيادة في إرتفاع الشتالت وقطروسمادتأثير الرش الورقي بالحديد المخلبي : 3جدولال

  .مساحة الورقة الواحدة والمساحة الورقية لشتالت الفستق البذريةعدد األوراق والرئيسي و            
  

 المعامالت
إرتفاع الزيادة في 

 )سم( الشتالت

قطر الزيادة في 

 )ملم(الساق الرئيس

  عدد األوراق

)شتلة/ورقة(

مساحة الورقة 

 )2سم(الواحدة 

  المساحة الورقية

 )ورقة/2سم(للشتالت

  لمقارنةا
 

38,15  
b  

03,1  
b  

81,25  
c  

58,30  
b  

10,772  
b  

  1-لتر.  ملغم 30

 حديد مخلبي
71,22  

ab  
72,1  
a  

68,39  
ab  

13,35  
ab  

30,1405  
a  

  1-لتر.  ملغم 60

 حديد مخلبي
73,26  

a  
25,1  
b  

66,31  
bc  

14,36  
ab  

70,1165  
ab  

  3سم 2

  أكتا اغروسماد
30,18  

ab  
41,1  

ab  
60,23  

c  
61,31  

b  
80,748  

b  

  3سم 4

  أكتا اغروسماد
23,16  

b  
30,1  

ab  
96,29  

bc  
22,38  

a  
70,1142  

ab  

  3سم 6

  أكتا اغروسماد
34,20  

ab  
25,1  
b  

00,43  
a  

41,38  
a  

70,1653  
a  

حسب اختبار % 5المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة ولكل صفة تدل على وجود فروقات معنوية بينها عند مستوى احتمال *

  .دنكن متعدد الحدود



................تأثير الرش الورقي بالحديد المخلبي وسماد أكتا  
 

77 

 وطول السالمية في األوراقأن أعلى زيادة معنوية لنسبة الكلوروفيل في ) 4(يتضح من نتائج الجدول   

قيم لهاتين الصفتين ال وبلغت 1-لتر.  ملغم 60شتالت الفستق تم الحصول عليها عند رش الشتالت بتركيز 

عامالت في صفات الوزن ولم تكن هناك فروقات معنوية بين جميع الم. على التوالي سم 87,0 و 78,60

فتي الوزن الطري  القيم لصأفضل ولكن تم الحصول على لألوراقالطري والجاف ونسبة المادة الجافة 

 وبلغت قيمة هاتين الصفتين على التوالي سماد أكتا أغرو من 3سم6 نتيجة للرش بتركيز لألوراقوالجاف 

 قيمة أعلى 1-لتر. ملغم  30املة الرش بالحديد المخلبي بتركيز  معأعطتفي حين ) غم81,4غم و99,10(

ن ي وآخرBohorquez مع نتائج مشابهة هذه النتائج جاءت .%96,43 وبلغت لألوراقلنسبة المادة الجافة 

 تراكيز أن من في الخوخ) 2010 (نيوآخر Al-Bamarny و في العنب)2010(هادي  وخوخفي ال) 2001(

) 2002 (نيوآخر  Hegazi مع نتائجتشابهتكما ، األوراق نسبة للكلوروفيل في أعلى أعطتالحديد المخلبي 

 نيوآخر األعرجيوفي الزيتون ) 2011(  Aly وShereen في المشمش و) 2009(الحمداني في الرمان و

 وزن طري وجاف أعلىالغذائية في الحصول على  التسميد بالعناصر أهميةحول  نارنجفي ال) 2011(

  .لألوراق
  

  وطول األوراق فيالكلوروفيل نسبة   أكتا اغرو فيوسمادتأثير الرش الورقي بالحديد المخلبي : 4 جدول ال

  .لشتالت الفستق البذريةوالوزن الطري والجاف ونسبة المادة الجافة ألوراق  السالمية            
  

 المعامالت
الكلوروفيلنسبة 

 األوراقفي 

طول السالمية 

 )سم( 

ي الوزن الطر

 )غم(لألوراق 

الوزن الجاف 

 )غم(لألوراق

نسبة المادة 

 (%)الجافة 

  31,51 المقارنة
c  

60,0  
ab  

62,9  
a  

22,4  
a  

91,43  
a  

  1-لتر.  ملغم 30

 حديد مخلبي
06,55  

bc  
58,0  

ab  
57,9  
a  

21,4  
a  

96,43  
a  

  1-لتر.  ملغم 60

 حديد مخلبي
78,60  

a  
87,0  
a  

06,10  
a  

00,4  
a  

68,39  
a  

  3سم 2

 كتا اغروسماد أ

56,56  
c – a  

78,0  
ab  

95,8  
a  

70,3  
a  

92,40  
a  

  3سم 4

 سماد أكتا اغرو
68,59  

ab  
54,0  

ab  
75,10  

a  
75,4  
a  

82,43  
a  

  3سم 6

 سماد أكتا اغرو
42,59  

ab  
47,0  
b  

99,10  
a  

81,4  
a  

10,43  
a  

حسب اختبار % 5توى احتمال المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة ولكل صفة تدل على وجود فروقات معنوية بينها عند مس*

  .الحدود متعدد دنكن
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 المعنوي للرش الورقي بتراكيز الحديد في زيادة ارتفاع الشتالت وقطر الساق الرئيس التأثير رقد يفس

 عامالًبوصفه  في الفعاليات الحيوية للنبات  دور الحديدإلى لشتالت الفستق األوراقونسبة الكلوروفيل في 

مما يؤدي إلى زيادة كفاءة  األوراق وزيادة كمية المواد الغذائية المصنعة في لوروفيل في تكوين الكاًمساعد

بناء صبغة  في أهميته إلى إضافة .)2003 ،جندية( في نمو النبات ˝البناء الضوئي وهذا ينعكس ايجابيا

ة تحول ، وعملي aminolivulinic acidγ- إلى Glutamate وفيل بزيادة تكثيف مركب الكلوتامينالكلور

 وهما من الخطوات Protochlorophyllidالمركب  إلىMg- Protoporphyrin 1x methyl ester  المركب

 دخول الحديد في تركيب العديد من إلىإضافة ) 2011،الحمدانياالعرجي و(المهمة في بناء الكلوروفيل 

ى تنشيط العديد من  والتي تعمل علCytochrome oxidase و Peroxidase وCatalaseاإلنزيمات مثل 

 اكتا سماد االيجابي لتراكيز التأثير بالنسبة لتفسير أما .)2005et al.,  Havlin(العمليات الحيوية داخل النبات 

فربما تعود الحتواء هذا  لألوراقوالمساحة الورقية والوزن الطري والجاف  األوراقاغرو في زيادة عدد 

 إذ الزنك إلى إضافة) النتروجين والفسفور والبوتاسيوم(صر الكبرى السماد على العناصر الغذائية خاصة العنا

إضافة التسميد النتروجيني تؤدي  إن تلعب هذه العناصر الغذائية دورا كبيرا في العمليات الحيوية في النبات،

ة إلى زيادة جاهزية النتروجين وزيادة امتصاصه وتركيزه في النبات مما يؤدي إلى زيادة المساحة الورقي

للشتالت ومحتوى الكلوروفيل في األوراق وبالتالي زيادة سرعة ونواتج عملية التمثيل الضوئي والتي تستخدم 

، إضافة إلى أن عنصر النتروجين يشترك في بناء صبغة )et al. Dong , 2002(في عمليات النمو المختلفة 

لة في تركيب هذه الصبغة  الداخPorphyrinsالكلوروفيل من خالل اشتراكه في تركيب وحدات الـ 

)2005et al.,  Havlin ( وبناء البروتينات واألنسجة النباتية الجديدة والهرمون النباتي االندول حامض الخليك

)IAA ( والذي يلعب دوراً مهماً في إنقسام الخاليا وإستطالتها وزيادة النشاط المرستيمي للنباتات

)2003Singh ,( النقسام الخاليا ضروري الفسفور فأنه عنصر  أما. الخضري وبالتالي تحسين صفات النمو

 ويسرع من التكوين المبكر األنزيمات النووية والمركبات الحاملة للطاقة وبعض األحماضويدخل في تركيب 

زيادة دورا هاما في  البوتاسيوم لعبكما ي). 2003جندية، (للجذور ويزيد من نموها وانتشارها في التربة 

 النبات أجزاءا والنمو وزيادة تكوين السليلوز واللكنين والمساعدة في انتقال النشا والسكريات بين انقسام الخالي

 وهو ضروري )Carl , 2005( الحديثة األنسجةحيث تكون الحاجة له فضال عن دوره في نمو وتطور خاليا 

) IAA(ناء االوكسين أما الزنك فله دور في تنشيط وب .)2003حسن، (الستكمال عملية التركيب الضوئي 

إضافة إلى ) 1989الصحاف، (ومنع أكسدته وبالتالي يؤدي دورا تحفيزيا في نمو واستطالة خاليا النبات 

 للعديد من األنزيمات المهمة في العمليات الحيوية في النبات وخاصة عملية البناء اً أنزيمياًمرافقبوصفه دوره 

  ).and Kirkby, 2001 Mengel(نيع البروتينات الضوئي وعمليات تحول السكريات إلى نشأ وتص
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  االستنتاجات

 عند الرش لفستق البذريةفي النمو الخضري لشتالت امعنويا   هنالك تحسناًأننستنتج من هذه الدراسة، 

 بالحديد  كل على إنفراد، خاصة عند الرش اكتا اغرووسماد المخلبي الورقي لهذه الشتالت بكل من الحديد

رش ب نوصي لذلك وتحت الظروف المشابهة سماد أكتا أغرو من 3سم 6 و 1-لتر.  ملغم60يز بتركالمخلبي

 شتالت إلنتاجلتحفيز النمو الخضري واختصار الوقت الالزم   المذكورينبالتركيزيينالفستق البذرية شتالت 

  .قوية صالحة للتطعيم

  المصادر العربية

 تـأثير الـرش الـورقي        .)2011(أياد طـارق     ، العلم شيال؛  أياد هاني    ،العالف؛  األعرجي، جاسم محمد    

مجلـة  مقبول للنشر فـي     . باليوريا وحمض االسكوربيك في النمو الخضري لشتالت النارنج البذرية        
  .جامعة دمشق للعلوم الزراعية

النمو  والحديد في تأثير الرش الورقي باليوريا). 2011 (إسماعيلرائدة  ،الحمداني ؛االعرجي، جاسم محمد 

مجلة جامعة دمـشق    مقبول للنشر في    . لخضري والمحتوى المعدني لشتالت الدراق صنف دكسيرد      ا
  .للعلوم الزراعية

المعدني  والمحتوى  تأثير الرش بالحديد وحامض الجبرليك في النمو). 2004(الحمداني، منى حسين شريف 

كليـة الزراعـة   . تيرماجـس  رسالة. من بعض العناصر الغذائية لشتالت ثالثة أصناف من الزيتون

  .العراق. جامعة الموصل .والغابات

ونمو   البذورإنباتفي  NPKتأثير حامض الجبرليك والكاينتين والـ ). 2009(الحمداني، نجالء اسود عابد 

جامعـة   .كلية الزراعـة والغابـات  . رسالة ماجستير.  .Prunus armeniaca Lشتالت المشمش 

  .العراق. الموصل

نـشرة  . أعراض نقص وسمية العناصر الغذائية فـي الخـضار والفاكهـة          ). 2006(د  الشالط، عمر محمو  

  .سوريا. غرفة زراعة دمشق. إرشادية

العـالي   التعليم وزارة. جامعة بغداد. دار الحكمة. " تغذية النبات التطبيقي").1989(الصحاف، فاضل حسين 

  .العراق. والبحث العلمي

صـنف   . Prunus armeniaca L استجابة أشجار المـشمش ). 2008(ألعبيدي ، عبد الستار جبار حسين 

  .العراق. جامعة بغداد. رسالة ماجستير. زيني لبعض المعامالت السمادية

. والنـشر  للطباعة األثيردار ابن . "خصوبة التربة وتغذية النباتات البستنية"). 2011(الموصلي، مظفر احمد 

  .العراق. جامعة الموصل

والتوزيـع   دار عـالء الـدين للنـشر   . "خصوبة التربة وتغذية أشجار الفاكهة"). 2003(حسن، طه الشيخ 

  .سوريا. دمشق. والترجمة
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 Pistaciaتأثير مصدر عنصر النتروجين على نمو شتالت الفستق البذريـة ). 2000(حنا، قرياقوس روئيل 

vera L.         .9-5 ،)1(32  .مجلة زراعة الرافدين.  

مؤتمر  .تأثير معدالت من األسمدة اآلزوتية في نمو أشجار السفرجل حديثة السن           ).2001(خربوتلي، رشيد   

  .162 – 155: آذار 28 – 24جمهورية مصر العربية، . اإلسماعيلية. البستنة العربي الخامس

  .مصر العربية جمهورية. الدار العربية للنشر والتوزيع. فسيولوجيا أشجار الفاكهة). 2003(جندية، حسن 

 الـصفات  فـي  المخلبي بالحديد التسميد و KT-30 النمو بمنظم الرش تأثير). 2010(باسمة صادق   هادي،  

، )2 (2، الزراعيـة  مجلة ديالى للعلـوم . الكمالي صنف .Vitis vinifera  L للعنب والنوعية الكمية

123 -137.  
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