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  الخضراء حبة تشتال نمو في والیوریا أللجرینا البحري بالمستخلص الرش تأثیر

Pistacia khinjuk stocks 
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  الخالصة

 /والغابات الزراعة كلیة /الحدائق وھندسة البستنة لقسم التابعة الخشبیة الظلة في الدراسة ھذه نفذت
 بثالثة سنتین بعمر الخضراء للحبة البذریة الشتالت ُرشت إذ 2011النمو موسم خالل الموصل جامعة

 الیوریا سماد من مستویات وثالثة) 1- لتر.مل 2و 1و صفر( األلجرین البحري المستخلص من مستویات
 الخضري النمو وتحسین تسریع لغرض بینھما تداخلال معامالت إلى إضافة) %50,0و 25,0و صفر(

 مواعید وكانت وأخرى رشة بین یوما 15 وبفترة الموسم في مرات ثالث الرش معامالت ُكررت . للشتالت
ً  أحدثت المعامالت جمیع أن علیھا المتحصل النتائج أوضحت. 5/5/2011و 20/4و 5/4ھي الرش  تحسنا
 ً  المعامالت أفضل وكانت) المقارنة( معاملة إلى قیاسا المدروسة يالخضر النمو قیاسات جمیع في معنویا

 في معنویة زیادة حصول في تسببت والتي) یوریا %50,0+ األلجرین 1- لتر.مل2( بین التداخل معاملة ھي
 والوزن للشتالت الورقیة المساحة و ومساحتھا األوراق وعدد الشتالت ارتفاع في الزیادة( الصفات متوسط
 زیادة أعلى) یوریا %25,0+  األلجرین 1- لتر.مل2( التداخل معاملة وأعطت) . لألوراق جافوال الطري
 الیوریا معاملة سببت حین في األوراق في الكلوروفیل ونسبة الرئیسي الساق قطر في معنویة
  . السالمیة طول صفة في معنویة زیادة أعلى %25,0بتركیز
  شتالت.  الورقي الرش.  بحري مستخلص.  یوریا.  الخضراء حبه:  الدالة الكلمات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12/12/2011وقبولھ        17/10/2011تاریخ تسلم البحث    
 

  المقدمة

 المنطقة في طبیعیا والمنتشرة األوراق المتساقطة األنواع من khinjuk Pistacia الخضراء الحبة
 واحد ساق من أكثر لھا وأحیانا أمتار) 7( عن ارتفاعھا یزید ال التي أألشجار من ھيومن العراق  الشمالیة

 إلى تمیل ریشیة مركبة وأوراقھا مستقیمة غیر فروعھا وأغلب مستدیرة الشجرة وقمة متعددة تفرعات ذات
 –أیلول( الخریف في ثمارھا وتنضج) نیسان من األول الثلث( الربیع في الزھریة براعمھا تتفتح الجلدیة
 استخدامات الخضراء الحبة ولشجرة ،) Harrar ، 1996و Harlowو 1979 ، داؤد) (األول تشرین
 عمل في وكوقود الخشبیة األدوات صناعة في ھاخشب ویستخدم اإلنسان قبل من ثمارھا تؤكل حیث عدیدة
 عن فضال ،) Fatahi  ،1996( وصبغیة دباغیة وكمادة الصابون لتصنیع أوراقھا وتستخدم الفحم

 داؤد( المعدیة واالضطرابات الصدریة األمراض من العدید لعالج للثمار المفیدة الطبیة االستخدامات
 لمقاومتھا وذلك الفستق شجرة علیھا تطعم التي األصول حدأ البذریة الخضراء حبة شتالت عدتو). 1979،

 النمو تحسین ولغرض )1983 ، یوسف( التربة في الموجودة األمراض ولمسببات الثعبانیة للدیدان
 التسمید أھمھا ومن البستنیة الخدمة عملیات من بالعدید القیام مكنی الخضراء حبة شتالتل الخضري
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 البحریة األعشاب مستخلصات تستخدم الحاضر الوقت وفي ، النمو منظمات ماستخداو الغذائیة بالعناصر
 من للعدید كسماد فعالیتھا خالل من الزراعة في وعضوي النبات في الفسلجیة للوظائف حیوي كمحفز

 المغذیات من المستخلصات ھذه تحتویھ لما نتیجة وذلك) Kose،2004و Turan( البستنیة المحاصیل
 (وغیرھا والبورون والزنك والنحاس والحدید والبوتاسیوم والفسفور كالنتروجین للنبات الضروریة

Hegabو 2005، وآخرونAbd El-Motty من العدید على احتوائھا بسبب وكذلك )2010، وآخرون 
 وآخرون Thirumaran و Ergun،2001( لسایتوكاینیناتوا والجبرلینات كاالوكسینات النباتیة الھرمونات

 الجذور في النمو وتحفیز تسریع إلى تؤدي النباتات أوراق على ترش عندما المستخلصات وھذه) 2009،
 والجذري الخضري النمو في زیادة إلى یؤدي مما الضوئي التمثیل عملیة كفاءة وزیادة الساق سمك وزیادة
 حفزت والتي واألنزیمات الفیتامینات بعض على المستخلصات تحتوي كما ،) Jensen ، 2004( للنبات
 األعشاب مستخلصات واستخدمت ،) Jensen ، 2004و Dell' 'O، 2003( النباتات في الجید النمو

 بتقویة الشیخوخة من النبات وحمایة والمائي الحراري واإلجھاد للجفاف النبات مقاومة زیادة في البحریة
 الفطریة األمراض السیماو األمراض من بالعدید لإلصابة النبات مقاومة عن فضال النباتیة الخالیا ودعم

 الباحثین من العدید أشار ولقد).2011،وآخرون  Baiو Dell' O'،2003و Blunden ، 1991( والنیماتودا
 العدید في والجذري الخضري النمو وزیادة تسریع في البحریة األعشاب مستخلصات استخدام أھمیة إلى
 العنب في) 2000( Steenkampو ثرىوالكم التفاح في) Steyn )1999 ومنھم الفاكھة نباتات من
 وآخرونAbbud  و التفاح في) 2009( وآخرونSpinelliو العنب في) 2008( وآخرون Emanو
 الضروریة الغذائیة العناصر من بالعدید بتسمیدھا النباتات نمو تحسین یمكن كما . الزیتون في) 2010(

 على ویعمل النبات یحتاجھا التي األساسیة اصرالعن أحد یعد إذ ، النیتروجین العناصر ھذه أھم ومن للنمو
 وأخرون األعرجي( لھا الجذریة المجموعة یقوي بالتاليو للنباتات الخضري النمو وتحفیز تسریع

 معظم تركیب في تدخل والتي النبات لنمو الالزمة األساسیة العناصر ضمن النتروجین ویقع ،)2011،
 واألحماض البروتین مثل تكوینھا في الداخلة الكاربونیة ركباتالم من األھم الجزء وتشكل الخلیة مكونات
 النباتیة والھرمونات األنزیمیة والمساعدات والنیوكلیوتیدات )DNAوRNA( النوویة واألحماض االمینیة

 Taiz(، للنبات الجافة المادة من %4- 2 نسبتھ وتبلغ الماء بعد الخالیا لبروتوبالزم أساسیاً  مكوناً  وھو
 الصبغة تكوین في أساسیاً  جزءاً  النتروجین یشكل كما ،) 2005وآخرون،Havlinو Zeiger  ،2003و

 أكثر من الیوریا وتعتبر) Hopkins ،2006( الضوئي التركیب بعملیة الخاصة) الكلوروفیل( الخضراء
 القلیلة وسمیتھا قطبیتھا وعدم وإنتقالھا إمتصاصھا سرعة بسبب الورقیة لإلضافة مالئمة النتروجین أشكال

 (Shereen%46 النتروجین من العالي محتواھا إلى إضافة) 2001وآخرون، (Bondadaالعالي وذوبانھا
  ) .2005، ألشبیني( صناعتھا تكالیف ورخص) Aly ،2011و

) األلجرین( البحري بالمستخلص الورقي التسمید إستخدام مقارنة حول الدراسات لقلة ونظراً 
 واسع بشكل المستخدمة البذریة الخضراء حبة شتالت نمو تحسینو تسریع في) الیوریا( الكیمیاوي والسماد
 من الھدف كان وقت بأسرع لتطعیمل والقویة الجیدة الشتالت إنتاج فترة اختصار وألجل للفستق كأصول

    . الدراسة ھذه إجراء

  وطرائقھ البحث مواد
 

  والغابات الزراعة كلیة/  الحدائق دسةوھن البستنة لقسم التابعة الخشبیة الظلة في الدراسة ھذه نفذت
 النمو متماثلة سنتین بعمر البذریة الخضراء حبة شتالت إختیرت. 2011 النمو موسم خالل الموصل جامعة
 مزروعة) ملم 4-3 التربة سطح من سم 15 إرتفاع على الرئیسي ساقھا وقطر سم30-25ارتفاعھا( تقریبا

 والموضحة مزیجیھ تربة على تحوي سم35 وارتفاع سم15 رقط وذات كغم10 سعة بالستیكیة أكیاس في
      ).1( الجدول في والكیمیائیة الفیزیائیة صفاتھا بعض
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  .للتربة والكیمیائیة الفیزیائیة الصفات بعض ):1( الجدول 

          Table (1): Some physical and chemical properties of the soil.    
 Value   القیمة parameter     الصفة Value یمةالق parameter     الصفة

  143.9 ) 1- كغم.ملغم(        Sand (gm. Kg -1) 462.55 CaCO3   )1-كغم.غم(رملال

 Silt(gm. Kg -1) 306.55)1-كغم.غم(الغرین
 )1-كغم.ملغم(النتروجین الجاھز

Available N (mg. Kg -1) 
49.00 

 Clay (gm. Kg -1) 230.90)1- كغم.غم(الطین
 )1- كغم.ملغم(الفسفورالجاھز   

Available P (mg. Kg -1) 
22.00 

 Soil textureالتربة  نسجة
  مزیجیة
Silty 

 )1- كغم.ملغم(البوتاسیوم الجاھز
Available K (mg. Kg -1) 

130.00 

 )1- كغم.غم(العضویة المادة
Organic mater (gm. Kg -1) 

17.10 
 )1- كغم.ملغم(الزنك الجاھز 

Available Z (mg. Kg -1) 
0.40 

EC )1-م.دسي سیمنز(  )dsm.m-1( 1.456 
 )1- كغم.ملغم(الكبریتات    

SO4 (mg. Kg -1) 
31.29 

   pH( 7.53(درجة تفاعل التربة 

  
 الرش معامالت ونفذت وأخرى رشة بین یوما 15 وبفترة الموسم في مرات ثالث الشتالت رشت

 العشبة من مستخلص( األلجرین البحري المستخلص من لكل مستویات وبثالثة 5/5و 20/4و 5/4 بتاریخ
 1- لتر.ملغم 031,0بنسبة الطبیعیة السایتوكاینینات على یحتوي maximamin Ecklenia البحریة

 والبوتاسیوم والفسفور كالنتروجین الكبرى الغذائیة العناصر الى اضافة1- لتر.مل11 بنسبة واالوكسینات
 على منھما كل أضیف حیث) نیتروجین %46( الیوریا من مستویات ثوثال) والزنك كالحدید والصغرى

 وھي تسعة المنفذة المعامالت عدد یكون وبذلك المقارنة معاملة إلى إضافة المشترك وبتداخلھما حدة
  :كالتالي

  )معاملة بدون( المقارنة -1
  1- لتر.مل1بتركیز  األلجرین -2
  1- لتر.مل 2 بتركیز  األلجرین -3
  %25,0كیزبتر یوریا -4
  %50,0 بتركیز یوریا -5
  %25,0 یوریا + األلجرین 1- لتر.مل 1 -6
  %50,0 یوریا+  األلجرین 1- لتر.مل 1 -7
 %25,0 یوریا+  األلجرین 1- لتر.مل 2 -8
  %50,0 یوریا+  األلجرین 1- لتر.مل 2 -9
 

 المادة ستخدمتا وقد الكامل البلل حتى الباكر الصباح في الیوریا وسماد باأللجرین الشتالت رشت
 عملیات جمیع أجریت ، األوراق على المحلول توزیع لتجانس %1,0 بتركیز) Tween-20( الناشرة
 ھذه تنفیذ في أتبع.  ألجرائھا الحاجة دعت وكلما متشابھة بصورة الشتالت لجمیع والعزق كالري الخدمة

 مستویات وبثالثة والیوریا أللجرینا ھما بعاملین) R.C.B.D( الكاملة العشوائیة القطاعات تصمیم الدراسة
 ھذه في الشتالت عدد یكون وبذلك تجریبیة وحدة لكل شتالت 4 وبإستخدام مكررات وثالثة منھما لكل

 إرتفاع في الزیادة:  التالیة الصفات قیاس تم 2011 الموسم من أیلول شھر بدایة في.  شتلة 108 الدراسة
) Vernier( القدمة بواسطة) ملم( الرئیسي الساق قطر في دةوالزیا القیاس شریط بواسطة) سم( الشتالت

 ،) 2001، خربوتلي( القراءتین بین الفرق وتسجیل ونھایتھا التجربة بدایة في الصفات ھذه بقیاس وذلك
 الطریقة حسب) شتلة/2سم( للشتالت الورقیة والمساحة) 2سم( الواحدة الورقة مساحة ، شتلة/  األوراق عدد
-SPAD( جھاز باستخدام( األوراق في الكلوروفیل نسبة ،) Patton )1984 ذكرھا التي

520Chlorophyll meter) (Felixloh وBassuk ، 2000 (، السالمیة طول )إرتفاع بقسمة) سم 
 بأخذ) غم( لألوراق الطري الوزن ،) 1994 ، وآخرون Agha( أوراقھ عدد على شتلة لكل الرئیسي الساق

 حرارة ذات) Oven( كھربائي فرن في األوراق ھذه جففت ثم ووزنھا ریبیةتج وحدة كل من أوراق 10
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 الوزن بقسمة األوراق في الجافة المادة نسبة ،) غم( لألوراق الجاف الوزن لقیاس الوزن ثبات حتى° م 70
 النتائج حللت ،) 2008، ألعبیدي( %100 في الناتج وضرب لھا الطري الوزن على لألوراق الجاف

 )SAS )Anonymous،1996 برنامج وفق على الحاسوب باستخدام المستخدم التصمیم بحس إحصائیا
  .05,0 إحتمال مستوى عند الحدود متعدد دنكن إختبار باستخدام المتوسطات ،واختبرت
  

  والمناقشة النتائج

 إرتفاع في الزیادة( للصفات المعامالت بین معنویة فروق ھناك أن) 2( الجدول في النتائج توضح
 ،) للشتالت الورقیة والمساحة الواحدة الورقة ومساحة األوراق وعدد لھا الرئیسي الساق وقطر شتالتال

 %50,0+  األلجرین 1- لتر.مل2 بین التداخل معاملة في كانت علیھا الحصول تم معنویة زیادة أعلى وأن
 2و یوریا %25,0+  جریناألل 1- لتر.مل 2 بین التداخل معاملتي وسجلت ، المقارنة بمعاملة قیاسا یوریا

 61,3 التوالي على وبلغتا الرئیسي الساق قطر في معنویة زیادة أعلى یوریا %50,0+  األلجرین 1- لتر.مل
+  األلجرین 1-لتر.مل1 بین التداخل معاملة باستثناء المعامالت جمیع على معنویا تفوقتا وقد ملم 51,3و ملم
 عند الباحثین من العدید وجده ما مع النتائج ھذه تنسجم .1- لتر.مل2 بتركیز األلجرین ومعاملة یوریا 50,0%

-El بالیوریا الورقي الرش وعند الزیتون في) 2010( محمد نتائج في كما البحریة المستخلصات دراسة
Din Salah 1993(وآخرون (و الرمان فيAhmed وآخرون )و التفاح في) 1997Hassan وآخرون 

 الرئیسي الساق وطول الورقیة المساحة زیادة في العنب في) 2011(وآخرونAbd El-Razek و) 2010(
   .  النباتات لھذه حدیثا المتكونة التفرعات وطول وعدد وقطره

 بین التداخل معاملة أن) 3( الجدول في والموضحة علیھا الحصول تم التي البیانات تشیرو
 قیمة وبلغت االوراق في الكلوروفیل بنسبة معنویة زیادة أحدثت یوریا %25,0+  األلجرین 1- لتر.مل2

 زیادة أعلى على الحصول وتم ، %49,54 قیمتھا بلغت والتي المقارنة بمعاملة مقارنة %72,63 الزیادة
 التداخل معاملة تلتھا سم 59,1 قیمتھا وبلغت %25,0 بتركیز الیوریا لمعاملة السالمیة طول بصفة معنویة

 %50,0+  األلجرین 1- لتر.مل2 بین التداخل معاملة وسببت ، یایور %25,0+  األلجرین 1- لتر.مل1 بین
 غم98,5 و غم17,12 التوالي على بلغتا لألوراق والجاف الطري الوزن بصفتي معنویة زیادة أعلى یوریا

 غم43,9 التوالي على فیھا الصفتین ھاتین قیمة بلغت والتي) المقارنة( المسمدة غیر بالشتالت مقارنة
 نسبة في المقارنة معاملة بضمنھا السمادیة المعامالت جمیع بین معنویة فروق ھناك تكن ولم ، غم15,4و

 بتركیز الیوریا معاملة في) %15,51( علیھا الحصول تم قیمة أعلى ولكن االوراق في الجافة المادة
 من دالعدی نتائج مع النتائج ھذه أنسجمت. % 00,44 وبلغت المقارنة لمعاملة كانت قیمة وأقل 50,0%

 وأھمیة  الشلیك في)  Taha )2008 منھم البحریة المستخلصات أھمیة دراساتھم أظھرت التي الباحثین
 في) 2011( وآخرون واألعرجي الزیتون في) 2011( Alyو Shereenو) Kareem )2010 الیوریا
  . لنباتاتا لھذه الخضریة للنموات والطري الجاف والوزن األوراق في الكلوروفیل زیادة في النارنج

 التأثیر نتیجة الخضراء حبة لشتالت الخضري النمو صفات بعض في الحاصلة الزیادة إن
 عناصر من األلجرین مایحتویھ إلى تعزى قد الیوریا وسماد األلجرین البحري المستخلص بین التجمیعي

 خالل من طورهوت النبات نمو تحفیز على تعمل والتي والبوتاسیوم والفسفور كالنتروجین كبرى غذائیة
ً  تنعكس وبالتالي الضوئي التركیب كعملیة الفسلجیة العملیات سیر في تأثیرھا  النمو صفات في إیجابا

 مستخلص یحتوي كما ،) 2010وآخرون ، Abd El-Mottyو 2005 ، وآخرون Hegab( الخضري
 في یساھم الذي الزنكو الكلوروفیل بناء في یشارك الذي كالحدید الصغرى الغذائیة العناصر على األلجرین

 إنقسام في الضروريو IAA الخلیك حامض أندول تصنیع في المھم التربتوفان االمیني الحامض تصنیع
 األوراق عدد زیادة والسیما للنبات الخضري النمو وتحفیز تسریع في ایجابي بشكل ینعكس مما الخالیا
 والسایتوكاینینات االوكسینات على لجریناأل یحتوي وكما ،) 1989الصحاف،( التفرعات عدد لزیادة نتیجة

 ارتفاع زیادة إلى یؤدي مما واتساعھا الخالیا واستطالة انقسام تحفیز في فعال دور لھا والتي والجبرلینات
 كما) . 2011، وآخرون Ramyaو 2011وآخرون ،Bai( للنبات الجاف والوزن الورقیة والمساحة النبات
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 الساق سمك وزیادة الجذور نمو تحفیز على تعمل النباتات أوراق على ترش عندما المستخلصات ھذه أن
 للنبات والجذري الخضري النمو في زیادة إلى بالتالي یؤدي مما الضوئي التمثیل عملیة كفاءة وزیادة

)Jensen ، 2004 وAbd El-Migeed 2004 ، وآخرون.(  
  

 وعدد الرئیسي الساق وقطر الشتالت إرتفاع في یوریاوال أللجرینا البحري بالمستخلص الرش تأثیر) : 2( جدولال     
  . الخضراء الحبة لشتالت الورقیة والمساحة الواحدة الورقة ومساحة األوراق

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 في الزیادة
  )سم( الشتالت

increase of 
transplant 
hight (cm) 

 قطر في الزیادة
)ملم( یسالرئ الساق  

increase of 
diameter of 
main stem 

األوراق عدد  
)شتلة/ورقة(  

number of 
leaves per 
transplant 

  الورقة مساحة
  )2سم( الواحدة

Leaf area 
Cm2)(  

 الورقیة المساحة
  )ورقة/2سم(للشتالت

Leaf area 
per  transplant 

Cm2 )(  
  المقارنة 

  )control( 
42,31 

c 
60,2  
b 

08,25  
e– c 

66,27  
d 

20,696  
D 

  األلجرین 1- لتر.مل 1
Algareen 1mL.L-1 

53,36  
bc 

61,2  
b 

76,29  
e – b 

11,36  
c 

70,1068  
Bc 

  األلجرین  1- لتر.مل 2
Algareen 2mL.L-1 

56,43  
ab 

85,2  
ab 

25,31  
c – a 

67,36  
c 

30,1139  
Bc 

  یوریا%   25,0
Urea 0.25% 

58,32  
c 

60,2  
b 

68,21  
de 

62,35  
c 

20,751  
D 

  یوریا%   50,0
Urea 0.50 % 

30,32  
c 

61,2  
b 

13,23  
e – c 

35,37  
c 

50,855  
Cd 

األلجرین   1- لتر.مل 1
  یوریا%  25,0+ 

Algareen 1mL.L-1 

+ Urea 0.25% 

00,33  
c 

63,2  
b 

75,20  
e 

65,35  
c 

40,738  
D 

األلجرین    1- لتر.مل 1
  یوریا%  50,0+ 

Algareen 1mL.L-1 

+ Urea 0.50 % 

27,42  
ab 

30,3  
ab 

50,34  
ab  

75,35  
c 

40,1236  
B 

األلجرین    1- لتر.مل 2
  یوریا%  25,0+ 

Algareen 2mL.L-1 

+ Urea 0.25% 

01,44  
ab 

61,3  
a 

33,30  
d  - b 

99,42  
b 

60,1315  
B 

األلجرین   1- لتر.مل 2
  یوریا%  50,0+ 

Algareen 2mL.L-1 

+ Urea 0.50 % 

72,47  
a 

51,3  
a 

55,39  
a 

85,49  
a 

60,1972  
A 

  المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة لكل عامل على إنفراد وكذلك التداخل بینھما ولكل صفة تدل على وجود فروقات معنویھ  بینھا عند مستوى*      
  .حسب اختبار دنكن متعدد الحدود % 5احتمال

*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. 

 

 محتواھا إلى یرجع فقد الخضري النمو صفات متوسطات زیادة في الیوریا سماد لدور بالنسبة أما
 زیادة إلى تؤدي النتروجیني التسمید إضافة وأن) Aly ،2011و Shereen( %46 النتروجین من العالي

 الكلوروفیل ومحتوى للشتالت الورقیة المساحة زیادة إلى یؤدي مما النبات أوراق في وتركیزه امتصاصھ
  المختلفة النمو عملیات في تستخدم والتي الضوئي التمثیل عملیة ونواتج سرعة زیادة وبالتالي األوراق في

Dong) من الكلوروفیل صبغة بناء في یشترك النتروجین عنصر أن إلى إضافة ،) 2002 ، وآخرون 
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 وآخرون، Havline( الصبغة ھذه تركیب في الداخلة Porphyrins الـ وحدات تركیب في اشتراكھ خالل
) IAA( الخلیك حامض االندول النباتي والھرمون الجدیدة النباتیة واألنسجة البروتینات وبناء) 2005
ً  دوراً  یلعب والذي ) Singh،2003( للنباتات المرستیمي النشاط وزیادة وإستطالتھا الخالیا إنقسام في مھما

  . الخضري النمو صفات تحسین وبالتالي
  

 الطري والوزن السالمیة وطول الكلوروفیل نسبة في والیوریا أللجرینا البحري بالمستخلص الرش تأثیر) : 3( جدولال  
  . الخضراء الحبة شتالت ألوراق الجافة المادة ونسبة والجاف

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 
 

 الكلوروفیل نسبة
  %الكلي

percentage of 
chlorophyll 

% 

   السالمیة طول
  )سم( 

interned length  
(cm) 

 الطري الوزن
  )غم( لألوراق

fresh 
weight of 

leaves (gm) 

 الجاف الوزن
  )غم(لألوراق

dry weight 
of leaves 

(gm) 

 الجافة المادة نسبة
(%)  

percentage of  
dry material 

% 

  المقارنة 
  )control( 

49,54  
c 

28,1  
b 

43,9  
b 

15,4  
b 

00,44  
a 

  األلجرین 1- لتر.مل 1
Algareen 1mL.L-1 

67,58  
c – a 

23,1  
b 

71,9  
ab 

33,4  
b 

54,44  
a 

  األلجرین  1- لتر.مل 2
Algareen 2mL.L-1 

81,62  
a 

39,1  
ab 

03,10  
ab 

50,4  
b 

83,44  
a 

  یوریا%   25,0
Urea 0.25% 

27,55  
bc 

59,1  
a 

49,10  
ab 

18,5  
ab 

28,49  
a 

  یوریا%   50,0
Urea 0.50 % 

33,61  
ab  

39,1  
ab 

50,9  
b 

88,4  
ab 

15,51  
a 

األلجرین   1- لتر.مل 1
  یوریا%  25,0+ 

Algareen 1mL.L-1 

+ Urea 0.25% 

21,58  
c – a 

58,1  
a 

54,11  
ab 

21,5  
ab 

38,45  
a 

األلجرین    1- لتر.مل 1
  وریای%  50,0+ 

Algareen 1mL.L-1 

+ Urea 0.50 % 

90,61  
ab 

19,1  
b 

17,11  
ab 

23,5  
ab 

74,46  
a 

األلجرین    1- لتر.مل 2
  یوریا%  25,0+ 

Algareen 2mL.L-1 

+ Urea 0.25% 

72,63  
a 

45,1  
ab 

37,11  
ab 

51,5  
ab 

58,48  
a 

األلجرین   1- لتر.مل 2
  یوریا%  50,0+ 

Algareen 2mL.L-1 

+ Urea 0.50 % 

95,59  
c – a 

20,1  
b 

17,12  
a 

98,5  
a 

12,49  
a 

% 5احتمالالمتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة لكل عامل على إنفراد وكذلك التداخل بینھما ولكل صفة تدل على وجود فروقات معنویھ  بینھا عند مستو�*
  .حسب اختبار دنكن متعدد الحدود 

*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. 

ً  ھنالك أن ، الدراسة ھذه من نستنتج  الخضراء حبة لشتالت الخضري النمو في معنویا تحسنا
 عند خاصة ، الیوریا وسماد األلجرین البحري المستخلص من بكل الشتالت لھذه الورقي شالر عند البذریة
% 25,0+ األلجرین 1- لتر.مل 2( و )یوریا% 50,0+ األلجرین 1- لتر.مل 2( التداخل بمعاملتي الرش
 نالمذكوری بالتركیزیین البذریة الخضراء حبة شتالت برش نوصي المشابھة الظروف وتحت لذلك ،) یوریا

  . للتطعیم صالحة قویة شتالت إلنتاج الالزم الوقت واختصار الخضري النمو لتحفیز
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EFFECT OF FOLIAR SPRAY OF SEAWEED EXTRACT ALGAREEN 
AND UREA ON VEGETATIVE GROWTH OF PISTACIA KHINJUK 

STOCKS TRANSPLANT 

Zuhair A. Dawood                  Ayad H. Alalaf               Ayad T .Shayal Alalam 
Horticulture & Landscape Design Department .College of Agriculture &Forestry, 

Mosul University. Iraq. 
ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ABSTRACT 

This study was conducted in the lath house at Horticulture and Landscape 

Department , College of Agriculture and Forestry , University of Mosul , during 

2011 season  to study the effect of foliar spray of three concentration of Seaweed 

extract " 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 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ  
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