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كلية  –أجريت التجربة في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائق 
لدراسة تأثير الرش الورقي   2021جامعة األنبار خالل موسم النمو  –الزراعة 

 F0 ،F1 ورمز لها 1-ملغم لتر 100و 50 ،0بالحديد المخلبي بثالثة مستويات 
 1-غم لتر 1.5و 1، 0 وثالث مستويات من مستخلص الطحالب البحرية F2و

والتداخل بينهما في صفات النمو الخضري ومحتوى  S2و S0 ،S1 ورمز لها
بينت النتائج التأثير  ،األوراق من العناصر المعدنية لشتالت السدر صنف تفاحي
صفات النمو الخضري اإليجابي عند الرش الورقي بالحديد المخلبي في أغلب 

-ملغم لتر 100أدى رش  ،ومحتوى العناصر الغذائية في األوراق لشتالت السدر

النسبة  ،قطر ساق الطعم ،حديد مخلبي تفوقًا معنويًا في قطر ساق األصل1
الصابونين بالتتابع إذ  ،البوتاسيوم ،في األوراق، الفسفور المئوية للمادة الجافة

 ،%1.308 ،%0.410، %33.074 ،ملم 6.922 ،ملم 8.034 بلغت
حيث أدى تفوقًا معنويًا في  1-ملغم لتر 50 رشبالتتابع. أما  1-غم مل 1.215

%. وأدى 10.658% ،1.706صفة النتروجين والبروتين الكلي بالتتابع إذ بلغ 
تفوقًا معنويًا في  1-غم لتر Alga Mix 1.5الرش بمستخلص الطحالب البحرية 

ي ومحتوى األوراق من العناصر الغذائية فيما عدا جميع صفات النمو الخضر 
في األوراق إذ أدى إلى زيادة معنوية في قطر ساق  النسبة المئوية للمادة الجافة

 ،البوتاسيوم ،الفسفور ،النتروجين ،البروتين الكلي ،قطر ساق الطعم ،األصل
 ،%2.456 ،%12.641 ،ملم 6.857 ،ملم7.968الصابونين بالتتابع إذ بلغت

 انبينت النتائج ، 1-غم مل 1.189 ،1.289% ،0.420% ،2.045%
+ مستخلص 1-ملغم لتر 100حديد مخلبي ) التداخل بين المعامالت المدروسة
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 ،أعطى زيادة معنوية في قطر ساق األصل (1-غم لتر 1.5 الطحالب البحرية
 ،وتاسيومالب ،الفسفور ،النسبة المئوية للمادة الجافة في األوراق، قطر ساق الطعم

 ،%35.272 ،ملم10.333 ،ملم 11.667الصابونين بالتتابع بلغت 
بالتتابع قياسًا مع معاملة المقارنة  1-غم مل1.545 ،1.730%، 0.433%

 1.5 + مستخلص الطحالب البحرية1-ملغم لتر 50بينما التداخل )حديد مخلبي 
سبة البروتين ( أعطى زيادة معنوية في نسبة النتروجين في األوراق ون1-غم لتر

% بالتتابع قياسًا مع معاملة 15.420، %2.468 الكلي بالتتابع حيث بلغت
 .المقارنة

 .السدر ،مستخلص الطحالب البحرية ،الحديد المخلبي، رش ورقي كلمات مفتاحية:
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SEEDLINGS AL-TAFAHI CULTIVAR 
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Abstract  

The experiment was carried out in the lath house of Horticulture and Gardening 

Engineering Dept. / College of Agriculture / Al- Anbar University during the growth 

season to study the effect of foliar spraying with chelated iron at three levels 0, 50 

and 100 mg L-1 and symbols F0, F1 and F2 and three levels. From marine algae 

extract 0, 1 and 1.5 g L-1 and its symbol S0, S1 and S2, and their interaction in 

vegetative growth traits and leaves content of mineral elements for buckthorn 

seedlings AL-Tafahi cultivar, the results showed the positive effect of foliar spraying 

with chelated iron in most Characteristics of vegetative growth and the content of 

buckthorn seedlings. So, spraying 100 mg L-1 chelated iron significantly superior in 

Original stem diameter, bait stalk diameter, Percentage of dry matter in leaves, 

phosphorous, potassium, saponins in succession, which amounted to 8.034 mm, 

6.922 mm, 33.074%, 0.410%, 1.308%, 1.215gm ml-1, sequentially. As for spraying 

50 mg L-1, it was significantly superior to nitrogen and total protein, respectively, as 

it reached 1.706%, 10.658%. The spraying with seaweed extract Alga Mix 1.5 gm L-1 

resulted in a significant superiority in all characteristics of vegetative growth and leaf 

content of nutrients except for Percentage of dry matter in leaves, as it led to a 

significant increase in Original stem diameter, bait stalk diameter, total protein. 

Nitrogen, phosphorous, potassium, saponins, respectively, amounted to 7.968 mm, 

mailto:hameed.alali@uoanbar.edu.iq
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6.857 mm, 12.641%, 2.456%, 2.045%, 0.420%, 1.289%, 1.189 g ml-1, the results 

showed that the interaction between the studied treatments (chelated iron 100 mg L-

1+ seaweed extract 1.5 g L-1) gave a significant increase in Original stem diameter, 

bait stalk diameter, Percentage of dry matter in leaves, phosphorous, potassium, 

saponins, respectively, amounted to 11.667 mm, 10.333 mm, 35.272%, 0.433% , 

1.730%, 1.545 gm ml-1 sequentially compared to the control treatment, while the 

interaction (chelated iron 50 mg L-1 + seaweed extract 1.5 gm L-1) gave a significant 

increase in the percentage of nitrogen in the leaves and the percentage of total 

protein, respectively, which amounted to 2.468 %, 15.420% sequentially compared to 

the comparison treatment.  

Keywords: Foliar application, Chelated iron, Seaweed extract , Buckthorn. 

 المقدمة

والتي  Rhamnaceaeوإلى العائلة  Ziziphusإلى الجنس  .Ziziphus mauritiana Lam يعود السدر
ويعتبر السدر من  نوعًا وتضم أشجار وشجيرات قائمة أو متسلقة ونادرًا أعشاباً  900جنسًا وأكثر من  58تشمل 

نوع  100ويضم هذا الجنس نحو ، أشجار الفاكهة المستديمة الخضرة وهناك أصناف منُه متساقطة األوراق
 (.21و 18) والمناطق المعتدلة الدافئة ائيةاالستو وشبه  االستوائيةصنف من نباتات تنمو في المناطق  125و

جنوب أوربا وجبال الهمااليا وشمال الصين والسودان مناطق  سدر هويعتقد بأنَّ الموطن األصلي ألشجار ال
وتعد أوراق وثمار السدر ذات (. 12) الجنوبية وقد يكون شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والعراق وأمريكا

وحماية الجهاز الهضمي ومضادة ألكسدة الدهون والزيوت ية ضد الكثير من األمراض كالكبد فعالية وأهمية حيو 
وخاصة عند وجود الضوء والحرارة  التي يحصل فيها تزنخ نتيجة التعرض للهواء الجوي الحاوي على األوكسجين

لرياح الثمرة لها وتستعمل أشجار السدر كوقود وفي بعض المناطق تزرع كأشجار زينة لجمالها أو كمصدات ل
فوائد طبية عديدة حيث تستعمل في الطب البديل لتنقية الدم وحماية الجهاز الهضمي وتحفيز الشهية وتعزيز 

وتقليل التجاعيد وعالمات الشيخوخة عند في معالجة الجلد من حروق الشمس  صحة الكبد وأوراقها تستعمل
إنَّ  .)12) د أنواع العسل ويوصف ضد مرض السكري ولقد وصف عسل السدر بأنَّه أغلى وأجو ( 8و 7) النساء

وخاصة  عنصر الحديد  ،من العوامل المهمة والمؤثرة في نمو أشجار الفاكهة بصورة عامة عدعملية التسميد ت
الذي يعتبر من العناصر الغذائية الصغرى وله دور في نمو وتطور النبات إذ يؤدي دورًا اساسيًا ومهمًا في نظام 

 Oxidaseو Cytochromeو Catalaseالعديد من األنزيمات التي تدخل في عملية التنفس منها 
مادة الخضراء ويؤدي الحديد دورًا أساسيًا في ويعد عنصر الحديد مهمًا في الحفاظ على ال ،Peroxidaseو

من أنه ال يدخل في  تمثيل األحماض النووية والبالستيدات الخضراء إذ يساهم في بناء الكلوروفيل على الرغم
الضوئي والتنفس ويدخل في تركيب  رومات  المهمة في عمليتي التركيبفي بناء السايتوك تركيبه ويدخل

تعمل على تحفيز نمو النباتات مما يؤدي إلى تحسين  البحرية . إَن المستخلصات(5البروتينات النباتية )
على العناصر الكبرى والصغرى واألحماض األمينية  الحتوائهاالصفات الفيزيائية والكيميائية للنباتات وذلك 
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ت متعددة وتعمل والفيتامينات وسكريا والسايتوكاينينات والهرموناتوالعضوية ومنظمات النمو مثل األوكسينات 
كما تساهم مستخلصات الطحالب في زيادة قوة النبات وزيادة  (.16على زيادة مقاومة النبات للملوحة والجفاف )

األمر الذي يؤدي إلى زيادة انتاج  لألمراض.وبالتالي زيادة مقاومته  الغذائية،قدرته على امتصاص العناصر 
ونظرًا لقلة الدراسات المتعلقة بتأثير الرش الورقي بالعناصر الغذائية الضرورية في  (.17النبات وتحسين نوعيته )

شتالت السدر فقد نفذت هذه الدراسة برش عنصر الحديد المخلبي ومستخلص الطحالب البحرية على المجموع 
قوي من  في بناء هيكل واإلسراع للشتالت تحسين النمو الخضري الخضري لشتالت السدر صنف تفاحي بهدف 

على  اً رش ةخالل رشها بعنصر الحديد المخلبي وكذلك استخدام مستخلصات الطحالب البحرية كمكمالت سمادي
المجموع الخضري فضاًل عن تقليل التلوث كونها من المغذيات اآلمنة على البيئة واألنسان والتداخل بين عاملي 

  الدراسة.

 المواد وطرائق العمل

والمطعمة على أصل بذري بعمر سنتين مزروعة في صنف تفاحي نفذت هذه الدراسة على شتالت السدر 
وتم معاملتها رشًا على المجموع الخضري  1:1تربة + بيتموس( بنسبة ) كغم 10سنادين بالستيكية سوداء بسعة 

 100و 50، 0 توياتبثالثة مس (Kelamyth Fe)تحت المسمى التجاري  Chelated ironبالحديد المخلبي 
تم رش األشجار  1-غم لتر 1.5و 1، 0 بثالثة مستويات Alga Mixومستخلص الطحالب البحرية  1-ملغم لتر

 ،11/9/2021 ،11/6/2021 ،11/5/2021 ،11/4/2021 حتى البلل الكامل في المواعيد التالية
 ((RCBDحسب تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  3×3. ُنفذْت التجربة عاملية 11/10/2021

Randomized Complete Block Design  معامالت بثالثة مكررات وعدت كل  9بحيث تضمنْت التجربة
، وقورنت GENSTATوقد تم تحليل البيانات على وفق البرنامج اإلحصائي  ،شتالت وحدة تجريبية 4

% وتم إجراء القياسات والدراسات 5 عند مستوى  L.S.Dي المتوسطات الحسابية باستعمال أقل فرق معنو 
 :التالية

 قبل أجراء المعامالت( لقطر ساق)أخذْت قراءات أولية (: ملم) معدل الزيادة في قطر ساق األصل للشتالت
وذلك في شهر نيسان  ،(Vernier13 (سم من سطح التربة بواسطة القدمة  15-20أصل السدر على ارتفاع 

وأخذْت قراءات في شهر كانون األول من نفس العام وبأخذ الفرق بين القراءتين تم احتساب  2021من عام 
 معدل الزيادة في قطر ساق األصل للمكرر الواحد ثم حسب معدل الزيادة لكل معاملة. 

 بل أجراء المعامالت( لقطر ساق طعمق) أخذْت قراءات أولية(: معدل الزيادة في قطر ساق الطعم للشتالت )ملم
وذلك في شهر نيسان  ،(Vernier13 ( واسطة القدمةمن فوق منطقة التطعيم ب سم 15-20السدر على ارتفاع 

وأخذْت قراءات في شهر كانون األول من نفس العام وبأخذ الفرق بين القراءتين تم احتساب  2021من عام 
 معدل الزيادة في قطر ساق الطعم للمكرر الواحد ثم حسب معدل الزيادة لكل معاملة.



 E-ISSN: 2617-6211             ISSN: 1992-7479             2022، 2العدد  20ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

333 

 

 11/2021 /26وحدة تجريبية في أوراق من كل  10تم أخذ : النسبة المئوية للمادة الجافة في األوراق )%(
ية مثقوبة ثم جففْت بعد ذلك هوائيًا ووضعْت في أكياس ورق ،وُغسلْت بالماء العادي ثم الماء المقطر إلزالة األتربة

 ثم وزنْت العينات بواسطة الميزان اإللكتروني ،م لحين ثبات الوزن  65في الفرن الكهربائي على درجة حرارة 
 ة الجافة وفق المعادلة اآلتية:المئوية للماد ثم حسبت النسبة الحساس

 الوزن  الجافالنسبة المئوية للمادة الجافة = 
الوزن  الرطب

  ×100   

غم   0.2 وذلك بأخذ (4) قدر محتوى النتروجين وفق طريقة :%(وى النتروجين الكلي في األوراق )تقدير محت
مل حامض  5ثم أضيف  4CuSo  العامل المساعدغم من  1من العينة ووضعه في أنبوبة الهضم مع إضافة 

وبعد أنَّ أصبح المزيج رائقًا  ،لهضم على السخان لغرض هضم العينةووضعت أنابيب ا %98الكبريتيك المركز 
مل من هيدروكسيد الصوديوم، وتم تقطير الناتج واستلم 10مل من الماء المقطر و25 بردت العينات تم أضافةو 

% حامض البوريك ثم سححت النماذج بحامض الهيدروكلوريك 2مل من محلول  25 غاز األمونيا في
 :لنتروجين بتطبيق المعادلة اآلتيةع( وجرى تقدير نسبة ا0.01)

حجم حامض 𝐻𝐶𝑙× العيارية(0.01)×0.014×100النتروجين % =    
وزن  النموذج(غم)

 

وبحسب  (3)تم تقدير النسبة المئوية للبروتين الكلي على وفق طريقة  :(%النسبة المئوية للبروتين الكلي )
 : الُمعادلة اآلتية

 .6.25× النسبة المئوية للبروتين الكلي = النسبة المئوية للنتروجين 

مل من العينات  10وذلك بأخذ  (4) قدر محتوى الفسفور وفق طريقة: تقدير محتوى الفسفور في األوراق )%(
مل من محلول مولبيدات  4من حامض األسكوربك و غم 0.1المهضومة بطريقة كلدال إلى دورق وأضيف إليه 

مل من حامض الكبريتيك المركز ويكمل الحجم إلى لتر بالماء 150 غم مولبيدات األمونيوم +  10األمونيوم )
 حتى يصبح لون المحلول أزرق عندها يبرد المحلول المقطر( بعدها يوضع الخليط على الهيتر لمدة دقيقة واحدة

بالماء المقطر وتمت قراءة العينة في جهاز الطيف الضوئي  مل 100ويكمل الحجم إلى 
Spectrophotometer  نوعUltraspectronic  المجهز من شركةLKB  620األمريكية عند طول موجي 

اسي للفسفور النقي بعدها تم حساب نسبة الفسفور في نانوميتر بعد ذلك تم تسقيط القراءة على المنحنى القي
  -األوراق بحسب المعادلة األتية :

تركيز وزن  النموذج(غم)10×10×10000000% الفسفور = 
الفسفور النهائي×50×100×100×100

 

غم من  1( وذلك بأخذ 4) تم تقديره حسب الطريقة المذكورة في: تقدير محتوى البوتاسيوم في األوراق )%(
حامض  مل 5ثم أضيف  4CuSoغم من العامل المساعد  1العينة ووضعها في أنبوبة الهضم مع إضافة 

وبعد أنَّ أصبح المزيج رائقًا و بردت العينات تم  ،%( وتم التسخين لغرض هضم العينة98)الكبريتيك المركز 
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نوع  Flame photometerتخفيف المحاليل إلى لتر بالماء المقطر ثم تم تقدير تركيز البوتاسيوم بجهاز 
Automatic flame photometer 2000 PGI  بعد ذلك تم تسقيط القراءة على المنحنى القياسي للبوتاسيوم

يم الناتج على وزن لتخفيف وتقسبعدها تم حساب نسبة البوتاسيوم في األوراق بضرب التركيز النهائي في نسبة ا
 . العينة الجافة

مل من األيثانول  80وأضيف لها غم من العينة  20تم أخذ (: 1-تقدير محتوى الصابونين في األوراق )غم مل
 60مل ايثر ثنائي تعاد العملية عدة مرات وبعدها يتم إضافة  20إلى الراسب ويعمل له إعادة استخالص من 

ويبخر المستخلص ويوزن الراسب والذي يمثل مادة % NaCl 5 مل من البيوتانول ويرشح ويغسل الراسب بمادة
 .(20) الصابونين الموجودة بالعينة

 والمناقشة النتائج

التأثير المعنوي للرش الورقي  1أكدت النتائج الموضحة في جدول  :(معدل الزيادة في قطر ساق األصل )ملم
تين التي تفوقت معنويًا على المعامل F2في زيادة قطر ساق األصل للشتلة وال سيما المعاملة  المخلبيالحديد ب

لف ملم والتي لم تخت  5.482التي بلغت F1ملم تلتها المعاملة   8.034حققت أعلى معدل للزيادة بلغ األخريين
كما أدى الرش بمستخلص الطحالب  ،ملم  5.479أقل معدل بلغ  F0في حين سجلت المعاملة   F0معنويًا عن 

   7.968أعلى معدل بلغ S2 البحرية  زيادة معنوية في هذه الصفة وذلك بزيادة مستويات الرش إذ حقق المستوى 
عنويًا ملم والتي لم تختلف م  6.089التي بلغت S1تلتها المعاملة  األخريينعنويًا على المعاملتين ملم متفوقة م

 أما فيما يخص التداخل بين ،ملم  4.939والتي بلغت S0في حين كانت أقل قيمة عند معاملة المقارنة  S0عن 
أعلى قيمة بلغت  F2S2عاملي الدراسة فقد أظهر تأثيره المعنوي في هذه الصفة من خالل تحقيق المعاملة 

 . ملم  4.360بلغت التي سجلت أقل معدل لقطر ساق األصل F1S0ملم في حين بلغت المعاملة   11.667
لزيادة اثير الرش الورقي بالحديد المخلبي ومستخلص الطحالب البحرية والتداخل بينهما في معدل تأ 1جدول 

 .في قطر ساق االصل )ملم(

مستخلص 

الطحالب 

البحرية     

 )غم لتر-1(

 S تأثير الحديد  المخلبي )ملغم لتر-1(

 F0 F1 F2  

S0 4.867 4.360 5.590 4.939 

S1 5.510 5.910 6.847 6.089 

S2 6.060 6.177 11.667 7.968 

  F 5.479 5.482 8.034تأثير 

LSD F 1.241 

LSD S 1.241 

LSD F*S 2.150 

 التأثير المعنوي للرش الورقي  2بينت النتائج الموضحة في جدول  :)ملم( الطعممعدل الزيادة في قطر ساق 
التي حققت أعلى معدل للزيادة بلغ  F2المخلبي في زيادة قطر ساق الطعم للشتلة وال سيما المعاملة  بالحديد
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ملم والتي لم تختلف معنوًيا   4.482التي بلغت F1تلتها المعاملة  األخريينملم متفوقة على المعاملتين  6.922
ص الرش بمستخلص ما فيما يخأ ،ملم  4.453بلغت F0في حين أقل معدل عند معاملة المقارنة  F0 عن

 S2 فقد نتج عنه زيادة معنوية في هذه الصفة وذلك بزيادة مستويات الرش إذ حقق المستوى الطحالب البحرية 
والتي بلغت  S1تلتها المعاملة  األخريينملم والتي تفوقت معنويًا على المعاملتين   6.857أعلى معدل بلغ

أما  ،ملم 3.917والتي بلغت S0في حين كانت معاملة المقارنة  S0ملم والتي لم تختلف معنوًيا عن  5.084
فيما يخص التداخل بين عاملي الدراسة فقد أظهر تأثيره المعنوي في هذه الصفة من خالل تحقيق المعاملة 

F2S2 ملم في حين بلغت معاملة المقارنة   10.333أعلى قيمة بلغتF1S0  التي سجلت أقل معدل لقطر
 ملم.  3.360ساق الطعم بلغت

لزيادة اثير الرش الورقي بالحديد المخلبي ومستخلص الطحالب البحرية والتداخل بينهما في معدل تأ 2جدول 
 .في قطر ساق الطعم )ملم(

مستخلص 

الطحالب 

البحرية     

 )غم لتر-1(

 S تأثير الحديد  المخلبي )ملغم لتر-1(

 F0 F1 F2  

S0 3.800 3.360 4.590 3.917 

S1 4.500 4.910 5.843 5.084 

S2 5.060 5.177 10.333 6.857 

  F 4.453 4.482 6.922تأثير 

LSD F 1.179 

LSD S 1.179 

LSD F*S 2.042 

 يف معنوية فروق  هناك أنَّ  3 جدول في الموضحة النتائج أظهرت: )%( األوراق في الجافة للمادة المئوية النسبة
 أعلى هابإعطائ األخريين المعاملتين على معنوياً  F2 المعاملة تفوقت إذ األوراق في الجافة للمادة المئوية النسبة
 سجلت حين في F0 عن معنوياً  تختلف لم والتي% 31.678 بلغت F1 المعاملة تلتها 33.074%  بلغت نسبة

 تظهر فلم البحرية الطحالب بمستخلص الرش يخص فيما أما، %31.264 بلغت نسبة أقل F0 المقارنة معاملة
 هذه في المعنوي  تأثيره أظهر فقد الدراسة عاملي بين التداخل يخص فيما أما ،الصفة هذه على معنوية فروق 
 F0S0 المقارنة معاملة بلغت حين في% 35.272 بلغت قيمة أعلى F2S2 المعاملة تحقيق خالل من الصفة

 .%30.965 بلغ لألوراق جاف وزن  أقل سجلت التي
 النسبة في بينهما والتداخل البحرية الطحالب ومستخلص المخلبي بالحديد الورقي الرش تأثير 3 جدول

 .)%( األوراق في الجافة للمادة المئوية
مستخلص 

الطحالب 

البحرية     

 (غم لتر-1( 

 Sتأثير  الحديد  المخلبي )ملغم لتر-1(

 F0 F1 F2  

S0 30.965 31.696 32.106 31.589 

S1 31.259 31.897 31.843 31.666 

S2 31.568 31.443 35.272 32.761 

  F 31.264 31.678 33.074 تأثير
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LSD F 1.112 

LSD S N.S 

LSD F*S 1.926 

ر تأثير الرش الورقي  بالحديد المخلبي في تقدي 4 أشارت النتائج في جدول :تركيز النتروجين في االوراق )%(
أعلى معدل  F1حيث أعطت المعاملة  ،محتوى النتروجين الكلي في األوراق في شتالت السدر صنف تفاحي

وسجلت   1.671%التي لم تختلف معنوًيا عنها بلغت F2% تلتها المعاملة  1.706للنتروجين في األوراق بلغ
أما فيما يخص الرش بمستخلص الطحالب ، 1.376%وجين في األوراق بلغ أقل معدل للنتر  F0المعاملة 

تفوقت على المعاملتين و 2.045% أعلى معدل  للنتروجين في األوراق بلغ  S2البحرية حيث أعطت المعاملة 
في حين سجلت المعاملة  S0% والتي لم تختلف معنويًا عن 1.388التي بلغت  S1تلتها المعاملة  األخريين

S0 أما فيما يخص التداخل بين عاملي  ،% 1.319ت أقل بلغ محتوى من النتروجين في األوراق بلغ سجل
% 2.468أعلى قيمة بلغت  F1S2الدراسة فقد أظهر تأثيره المعنوي في هذه الصفة من خالل تحقيق المعاملة 

 .% 1.043التي سجلت أقل محتوى من النتروجين بلغ  F0S0في حين بلغت معاملة المقارنة 

 تأثير الرش الورقي بالحديد المخلبي ومستخلص الطحالب البحرية والتداخل بينهما في تركيز 4جدول 
 .النتروجين في األوراق )%(

مستخلص 

الطحالب 

البحرية     

 (غم لتر-1(

 Sتأثير  الحديد  المخلبي )ملغم لتر-1(

 F0 F1 F2  

S0 1.043 1.319 1.595 1.319 

S1 1.166 1.331 1.668 1.388 

S2 1.919 2.468 1.749 2.045 

  F 1.376 1.706 1.671 تأثير

LSD F 0.250 

LSD S 0.250 

LSD F*S 0.433 

يادة ز بالحديد المخلبي قد عمل على  أنَّ الرش الورقي 5بينت النتائج في الجدول : النسبة المئوية للبروتين )%(
 F2ة % تلتها المعامل10.658معنويًا وبلغت  F1إذ تفوقت المعاملة  ،النسبة المئوية للبروتين الكلي في األوراق

 F0% في حين أقل نسبة للبروتين في األوراق عند معاملة المقارنة 10.437والتي لم تختلف معنويًا عنها بلغت 
حتوى إلى حصول زيادة معنوية  في م دى الرش بمستخلص الطحالب البحريةكما أ ،% 8.459والتي بلغت

والتي تفوقت معنويًا على   12.641%التي بلغت S2السيما عند المعاملة  ق من البروتين الكلياألورا
في حين كانت  S0 % والتي لم تختلف معنويًا عن8.670 التي بلغت S1تلتها المعاملة  األخريينالمعاملتين 

أما فيما يخص التداخل بين عاملي الدراسة فقد أظهر  ،%8.242والتي بلغت S0 أقل قيمة عند معاملة المقارنة
% في حين بلغت  15.420أعلى قيمة بلغت F1S2تأثيره المعنوي في هذه الصفة من خالل تحقيق المعاملة 

 . %6.517 التي سجلت أقل محتوى من البروتين الكلي في األوراق بلغ F0S0معاملة المقارنة 
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ة الرش الورقي بالحديد المخلبي ومستخلص الطحالب البحرية والتداخل بينهما في النسب تأثير 5جدول 
 .المئوية للبروتين في االوراق )%(

مستخلص 

الطحالب 

البحرية     

 (غم لتر-1(

 S تأثير الحديد  المخلبي )ملغم لتر-1(

 F0 F1 F2  

S0 6.517 8.243 9.967 8.242 

S1 7.283 8.310 10.417 8.670 

S2 11.577 15.420 10.927 12.641 

  F 8.459 10.658 10.437تأثير  

LSD F 1.469 

LSD S 1.469 

LSD F*S 2.544 

التأثير المعنوي للرش الورقي بالحديد  6بينت النتائج الموضحة في جدول : تركيز الفسفور في االوراق )%(
التي حققت أعلى معدل للزيادة بلغ  F2في زيادة  نسبة الفسفور في األوراق وال سيما المعاملة  المخلبي
نويًا واللتان تفوقتا معنويًا على معاملة المقارنة ولم يختلفا مع0.403% التي بلغت  F1% تلتها المعاملة 0.410

ص الرش بمستخلص ما يخأما في ،%0.378بلغت  F0بينهما في حين أقل معدل عند معاملة المقارنة 
 S2 فقد نتج عنه زيادة معنوية في هذه الصفة وذلك بزيادة مستويات الرش إذ حقق المستوى الطحالب البحرية 
التي بلغت  S1 تلتها المعاملة األخريين% والتي تفوقت معنويًا على المعاملتين 0.420أعلى معدل بلغ 

 . % 0.378والتي بلغت S0% في حين كانت أقل قيمة عند معاملة المقارنة 0.393
 أما فيما يخص التداخل بين عاملي الدراسة فقد أظهر تأثيره المعنوي في هذه الصفة من خالل تحقيق المعاملة

F2S2  في حين بلغت معاملة المقارنة 0.433أعلى قيمة بلغت %F0S0  التي سجلت أقل محتوى من
 .% 0.337في األوراق بلغالفسفور 

 الرش الورقي بالحديد المخلبي ومستخلص الطحالب البحرية والتداخل بينهما في تركيز تأثير 6جدول 
 .الفسفور في االوراق )%(

مستخلص 

الطحالب 

البحرية     

 (غم لتر-1(

 Sتأثير  الحديد  المخلبي )ملغم لتر-1(

  F0 F1 F2  

S0 0.337 0.400 0.397 0.378 

S1 0.393 0.387 0.400 0.393 

S2 0.403 0.423 0.433 0.420 

   F 0.378 0.403 0.410 تأثير

LSD F 0.017 

LSD S 0.017 

LSD F*S 0.029 

إلى أنَّ محتوى البوتاسيوم في األوراق  7أظهرت النتائج الموضحة في جدول  :تركيز البوتاسيوم في االوراق )%(
% 1.308أعلى محتوى للبوتاسيوم في األوراق بلغ  F2قد تأثر معنويًا بمعامالت الدراسة إذ سجلت المعاملة 
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% والتي لم تختلف معنويًا عن 1.067التي سجلت  F1تلتها المعاملة  األخريينمتفوقة معنويًا على المعاملتين 
F0  في حين كانت أقل قيمة عند معاملة المقارنةF0  دى الرش بمستخلص كما أ، %1.047 والتي بلغت

التي  S2في محتوى البوتاسيوم في األوراق السيما عند المعاملة الطحالب البحرية إلى حصول زيادة معنوية 
% والتي لم 1.081تي بلغت ال S1تلتها المعاملة  األخريين% التي تفوقت أيًضا على المعاملتين 1.289بلغت 

أما فيما ، %1.052أقل محتوى للبوتاسيوم في األوراق بلغ  S0بينما سجلت معاملة المقارنة  S0تختلف معنوًيا 
 F2S2يخص التداخل بين عاملي الدراسة فقد أظهر تأثيره المعنوي في هذه الصفة من خالل تحقيق المعاملة 

التي سجلت أقل لمحتوى البوتاسيوم في األوراق  F0S0لة المقارنة في حين بلغت معام 1.730أعلى قيمة بلغت 
  .% 1.017بلغ

 تركيز في بينهما والتداخل البحرية الطحالب ومستخلص المخلبي بالحديد الورقي الرش ثيرأت 7 جدول
 .)%( االوراق في البوتاسيوم

مستخلص 

الطحالب 

البحرية     

 (غم لتر-1(

 S تأثير الحديد  المخلبي )ملغم لتر-1(

 F0 F1 F2  

S0 1.017 1.070 1.068 1.052 

S1 1.060 1.058 1.125 1.081 

S2 1.064 1.074 1.730 1.289 

  F 1.047 1.067 1.308 تأثير

LSD F 0.158 

LSD S 0.158 

LSD F*S 0.273 

في  محتوى الصابونينأنَّ إلى  8 أكدت النتائج الموضحة في جدول :(1-تركيز الصابونين في االوراق )غم مل
 1-مل غم 1.215 أعلى محتوى للصابونين بلغ F2األوراق قد تأثر معنويًا بمعامالت الدراسة إذ سجلت المعاملة 

عنويًا والتي لم تختلف م 1-مل غم 1.024التي بلغت  F1تلتها المعاملة  األخريينمتفوقة معنوًيا على المعاملتين 
كما أدى الرش ، 1-مل غم 0.963 والتي بلغت F0املة المقارنة في حين كانت أقل قيمة عند مع F0عن 

في محتوى األوراق من الصابونين السيما عند المعاملة   البحرية  إلى حصول زيادة معنوية بمستخلص الطحالب
S2  وسلك بسلوك مشابه لما حدث مع عنصر الحديد المخلبي في تأثيره على هذه  1-مل غم 1.189التي بلغت

في حين كانت أقل  S0والتي لم تختلف معنويًا عن  1-مل غم 1.022التي بلغت  S1الصفة تلتها المعاملة 
 . 1-مل غم 0.991والتي بلغت  S0 قيمة عند معاملة المقارنة

 أما فيما يخص التداخل بين عاملي الدراسة فقد أظهر تأثيره المعنوي في هذه الصفة من خالل تحقيق المعاملة
F2S2  في حين بلغت معاملة المقارنة  1-مل غم 1.545أعلى قيمة بلغتF0S0  التي سجلت أقل محتوى من

 .1-مل غم 0.927الصابونين في األوراق بلغ 
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 بالحديد المخلبي ومستخلص الطحالب البحرية والتداخل بينهما في تركيزثير الرش الورقي أت 8جدول 
 .(1-الصابونين في االوراق )غم مل

مستخلص 

الطحالب 

البحرية     

 (غم لتر-1(

 Sتأثير  الحديد  المخلبي )ملغم لتر-1(

 F0 F1 F2  

S0 0.927 1.002 1.044 0.991 

S1 0.979 1.032 1.056 1.022 

S2 0.984 1.037 1.545 1.189 

  F 0.963 1.024 1.215 تأثير

LSD F 0.156 

LSD S 0.156 

LSD F*S 0.271 

عند الرش بالحديد المخلبي يعود  ومحتوى االوراق من العناصر المعدنية لعل السبب في زيادة الصفات الخضرية
إلى دخوله في العديد من العمليات الحيوية التي تحدث في النبات مثل تكوين األنزيمات واألحماض األمينية 

الخلوي واستطالة الخاليا فيزداد نمو األنسجة والذي بدوره يؤدي إلى  االنقساموالبروتينات التي تعمل على زيادة 
حيث أدى  (14)يوم والتي بدورها تؤدي إلى زيادة قطر الساق ويتفق هذا مع ما وجده زيادة نشاط طبقة الكامب

ويعود سبب زيادة محتوى ، زيادة في قطر الساق Soraniالرش بالحديد المخلبي على شتالت الزيتون صنف 
العناصر  النتروجين في األوراق عند الرش بالحديد المخلبي إلى أهمية الحديد في زيادة محتوى األوراق من

واستطالة الخاليا وبذلك يحدث توازن في التصنيع الغذائي في أنسجة  انقسامالغذائية وبالتالي يشجع على زيادة 
( عند رش الحديد المخلبي على أشجار (10( وهذا يتفق مع 2الورقة مما يؤدي إلى زيادة العناصر الغذائية )

رش الشتالت بالحديد المخلبي يعود إلى زيادة النمو الخضري وأنَّ سبب زيادة البوتاسيوم عند ، برتقال أبو سرة
الذي أدى إلى زيادة النمو الجذري وبذلك يزداد امتصاص العناصر الغذائية ومنها البوتاسيوم ومن ثم أدى إلى 

ويعزى تأثير الرش بمستخلص الطحالب البحرية في معظم صفات النمو ، (1زيادة تركيز البوتاسيوم في األوراق )
يعود إلى أنَّ مستخلص الطحالب البحرية يحتوي على  األوراق في الجافة للمادة المئوية خضري فيما عدا النسبةال

العديد من العناصر المغذية التي لها دور مهم في زيادة الفعاليات األيضية للنبات ومنها عنصر البوتاسيوم الذي 
وتين وكذلك يساعد على تصنيع الكلوروفيل الضروري يعمل على تنشيط أنزيمات تصنيع األحماض األمينية والبر 

والتي تؤدي إلى زيادة نمو وحجم  ATPفي عملية البناء الضوئي وتكوين البروتينات والسكريات ومركبات الطاقة 
وأنَّ سبب زيادة محتوى األوراق من النتروجين عند معاملتها  ،(15النبات وبالتالي زيادة النمو الخضري )

لب البحرية يعود إلى احتواء مستخلص الطحالب البحرية على النتروجين العضوي والذي بمستخلص الطحا
يمتص بشكل مباشر عند أضافته لألوراق مما يسبب برفع كميته داخل األوراق باإلضافة إلى ذلك فإنَّ وجود 

ربما ساهم في زيادة تعمق وانتشار الجذور وبذلك يزداد  Algae Mixالبوتاسيوم في مستخلص الطحالب البحرية 
امتصاص العناصر الغذائية من التربة ومنها النتروجين أو قد يكون بسبب دور البوتاسيوم في تمثيل األحماض 

( وتتفق هذه النتائج 6األمينية والبروتينات األمر الذي أدى إلى زيادة جاهزية وحركة هذا العنصر داخل النبات )
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. ولعل سبب زيادة نسبة البوتاسيوم والفسفور في زيادة نسبة النتروجين في األوراقفي  (11ما توصل إليه ) مع
األوراق المعاملة بمستخلص الطحالب البحرية يعود إلى أهمية المستخلصات البحرية حيث تزود النبات 

وتتفق هذه النتائج مع ما  (19)لنتروجيني وبذلك تزداد استفادة النبات من السماد الفسفوري وا الغذائية،بالعناصر 
 ( على الزيتون.9وجده )
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