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Abelmoschus esculuntus.Lالتغذية الورقية يف بعض صفات منو نباتات الباميا تأثري

.صنف البرتاء النامية يف البيوت البالستيكية 
باقر جالب ھادي الربیعي

جامعة المثنى/كلیة الزراعة 
الخالصة

التابعة لكلیة الزراعة –أجریت التجربة في احد البیوت البالستیكیة لمحطة االبحاث والتجارب الزراعیة 
لدراسة تأثیر الرش بالمغذیات في بعض صفات 2011–2010جامعة المثنى للموسم الزراعي –

5معاملة عاملیة ھي عبارة عن التداخل بین 15تضمنت الدراسة ) البتراء ( نبات البامیا صنف 
السوس وفصوص الثوم ومستخلصي جذور عرق) ماء مقطر ( معامالت رش بالمغذیات وھي المقارنة 

.Proعلى التوالي و ، لتر / غم 2.5و3.5بتركیز  Sol لتر والتیراسورب / غم 1.5بتركیزTerra.
Sorb وثالث معامالت رش ، یوما بین رشة واخرى 30لتر لثالث مرات بفاصل / مل 2بتركیز

ثالث مرات وبفاصل لتر ل/ غم 4.5و3.5و، وھي صفر ZnSO47H2Oبكبریتات الخارصین المائیة 
نفذت التجربة كتجربة عاملیة حسب تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة . یوما بین رشة وأخرى 15

معاملة أظھرت نتائج التجربة  ان اعلى قیم مؤشرات النمو الخضري لوحظت في . مكررات ةوبثالث
طول النباتات ( روسة  التي تفوقت معنویا في العدید من الصفات المدالرش بمستخلص عرق السوس 

نبات ، / غم 3.81نبات ، الوزن الجاف لألوراق / غم 20.4سم ، الوزن الطري لالوراق 41.81
نبات ، الوزن الطري / غم 3.94نبات ، الوزن الجاف للجذور / غم 14.09الوزن الطري للجذور 
نبات ، عدد / غم 13.15نبات ، الوزن الجاف للـمجموع الخضري  /غم 67.32للـمجموع الخضري  

لكنھا لم تختلف معنویا عن معاملة الرش بفصوص الثوم  30.36وعدد األوراق 10.4األفرع الثانویة 
لتر  في جمیع / غم 4.5في حین تفوقت معاملة الرش بالخارصین بتركیز . في صفة طول الجذور 

بالرش بمستخلص عرق السوس  وقد تفوقت معاملة التداخل . الصفات المدروسة على بقیة المعامالت 
لتر معنویا على جمیع معامالت التداخل ضمن / غم 4.5مع استخدام كبریتات الخارصین بتركیز 

. الصفات المدروسة  
التغذیة الورقیة ، نبات البامیا: الكلمات المفتاحیة 

املقدمة
من L .Abelmoschus esculuntusتعد البامیا

تتبع العائلة الخبازیة نباتات الخضر المھمة وھي
Malvaceae . وللبامیا قیمة غذائیة عالیة حیث

و % 16.17تحتوي ثمارھا على  بروتین ، 
كاربوھیدرات ، % 60.90دھون ، % 2.07

طاقة ، وتحتوي أیضا على % 326.93
جزء 51عناصر مھمة مثل الخارصین 

جزء بالملیون ، 371بالملیون ، والحدید 
et al، 2010(بالملیونجزء107والكالسیوم 

، Hussain( . ان اساس امتصاص العناصر
الغذائیة بواسطة خالیا الورقة یشبھ عملیة 
امتصاص العناصر الغذائیة من قبل خالیا 
الجذور حیث ان الخطوة الرئیسة في العملیة ھي 
االنتقال عبر االغشیة الخلویة وھي البالزما ، 

فیدة كما ان االضافة بالرش الورقي تكون م
بصورة خاصة تحت الظروف التي یكون فیھا 
امتصاص العناصر الغذائیة عن طریق التربة 

صعبا حیث یثبت العدید من المغذیات بواسطة 
الجاھزیة للنبات جزیئات التربة وتصبح قلیلة 

لقد أوضحت العدید من ). 2000، النعیمي (
األبحاث ان استخدام المستخلصات النباتیة لھا 

ي صفات النمو الخضري تأثیر مشجع ف
صات الثوم وعرق السوس واستخدمت مستخل

ونفس ) 2006، حسین والركابي (على الخیار
سعدون ( المستخلصات استخدمت على الطماطة

حیث ساھم ذلك في زیادة ) 2004، وآخرون 
معنویة لمعظم الصفات المدروسة مثل ارتفاع 
النبات ، وعدد األفرع الثانویة وعدد األوراق 

وتستخدم األسمدة . الوزن الجاف الكلي للنبات و
الورقیة بكثرة في مناطق مختلفة من العراق 

.Terraومن اھمھا محلول الـ  Sorb والذي
یمتاز بغناه بالعدید من العناصر الكبرى 

اضافة N , B , K , Mn , Znوالصغرى مثل 
أما المسحوق . على االحماض األمینیة الحتوائھ
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.Proالورقي  Sol فھو یتركب من عدید
,N , P, Kالمغذیات الضروریة لنمو النبات مثل 

B , Cu , Fe , Mn  Zn , Mo .
من جانب آخر فان الخارصین یعتبر من 
المغذیات المھمة للنبات ، حیث یساھم في تكوین 
منظمات النمو وتشجیع تمثیل البروتین ونضج 

, Gregory( الحاصل  ویمتاز ) . 2006
أن لھ قابلیة حركة عالیة من لحاء العنصر ب

األوراق الى الجذور والساق والبذور النامیة 
ومن جدار خلیة الى جدار خلیة أخرى 

)2008 ،et al ،Poshtmasari . ( ویعتبر
الخارصین من العناصر المھمة والتي تساعد 
على سالمة بقاء األغشیة الخلویة للجذر ومن ثم 

ة وتحت ظروف من السیطرة على نفاذیة االغشی
نقص الخارصین سوف یحصل تسرب عالي 
مما یؤدي الى زیادة االمتصاص السلبي للعدید 
من االیونات مثل الفسفور والحدید وحتى 
الصودیوم مما یسبب في تاثیرات سلبیة على 
سالمة االغشیة الخلویة ، أضافة لذلك فان 
الخارصین یقلل من سمیة البورون كما انھ یزید 

بعض النباتات لألجھاد الملحي من مقاومة
)2006 ،et al ،Aktas ( ویعمل الخارصین

على تشجیع تكوین الشعیرات الجذریة ، أما 
التراكیز العالیة منھ فقد تمنع نمو الشعیرات 
الجذریة وتخفض بالتالي من الوزن الطري 
والجاف للنبات اضافة الى التأثیرات السمیة 

الخارصین االخرى على النبات ، ویعتقد بأن
یتراكم ضمن الستة ایام االولى من فترة الزراعة 
أي انھ لحد الیوم السادس یكون ھناك امتصاص 
سریع وتراكم سریع للعنصر في وقت واحد 
وھذا یوضح ضمنیا ارتباط العنصر بقوة بمواقع 

إن ) . et al ،Subroto، 2007(خلویة
على نبات 5mMاستعمال الخارصین بتراكیز 

ھم في تشجیع صفات النمو الخضري البامیا سا
مقارنة مع معاملة الشاھد لكن التراكیز العالیة 

ادى الى حصول 10mMمنھ وألكثر من 
اضرار واضحة على النباتات اھمھا تثبیط النمو 
والذي یعزى الى توقف نمو واستطالة الخالیا 
اضافة الى انخفاض المادة الجافة وتوقف نمو 

ص الماء الجذور بسبب بطء في امتصا
Azooz , et al).والمغذیات الضروریة للنبات 

, كما ان زیادة مستویات الخارصین عن (2011
الحدود المسموح بھا یؤدي الى تأثیرات سلبیة 
على نبات البامیا فتتأثر معظم صفات النمو 

وبشكل معنوي مثل عدد االوراق وطول الجذور 
وطول النبات الكلي والمساحة Shootوطول الـ 

لورقیة ویعتقد بأن تراكم العنصر في االوراق ا
یسبب في تثبیط سلسلة انتقال االلیكترونات من 
خالل اشغالھ لمواقع تأكسدیة في النظام الضوئي 

عالوة على انخفاض فعالیة انزیم PS11الثاني 
Rubisco .(Sharma and Agrawal,

ونظرا للدور الذي تلعبھ ھذه .   (2010
نمو النبات لذا اجریت ھذه المغذیات في تحسین

الدراسة ألختبار دورھا في نمو نباتات البامیا 
.النامیة في البیوت البالستیكیة غیر المدفأة 

املواد وطرائق العمل
2010

–2011 /

. / ة 
R.C.B.Dة

15
5

:بالمغذیات التالیة
  ماء مقطر ( معاملة المقارنة (
 3.5مستخلص جذور عرق السوس بتركیز

.لتر / غم 
2.5وص الثوم بتركیز مستخلص فص /

.لتر
Prosol )20:20:20 +T.E .

( ،
Pro.sol .- 1.5تركیز -الوالیات المتحدة

.لتر/ غم
Terrasorb-

Bioberica2 /
.لتر

الخارصین وبین ثالث معامالت رش بكبریتات 
ZnSO4.7H2O (3.5( المائیة  

.لتر  / غم 4.5و 

)-30 (

/ة /
) أ(

:أدناه
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..والكیماویةةالفیزیاویالتربةیوضح صفات-أ–جدول 

pHEC ds/mNO3 mg/LPO4 mg/LK   mg /LNaCl%الكلیھ%CO3

8.44.453.9192858.667.5

وجدول ج –أما مواصفات األسمدة الورقیة فھي موضحة في جدول ب

.Terraیوضح مواصفات محلول التسمید الورقي -ب –جدول  Sorb

األحماض
االمینیة الكلیة

االمینیة األحماض
%B%K%ZnMn%الكليNالـ الحرة

12%9.3%2.1%0.0190.0640.0670.046

.Proیوضح  مواصفات مسحوق التسمید الورقي -ج–جدول  Sol.

PPmالعناصر الصغرى %رىالعناصر الكب
NPKBCuFeMnZnMo
20202020050010005005005

2/12 /
2010 )50 (

. م ) ا ( 
.

3/ 10و  2/ 10و 10/1

) 15( وبعد 
.  للمواعید الثالث على التوالي 

:وكما یأتي 4/2011/ 21المطلوبة في 

:صفات النمو الخضري
ق) سم ( ارتفاع النبات .1

.الساق بالتربة إلى قمة النبات 
)  .سم ( طول الجذور  .2
3. ) / (

.    وزن  األوراق فقط 
4  . ) / (

72
. ویة لمدة ثالثة أیام درجة مئ

.نبات / الوزن الطري للجذور غم .5
6. /
)4  . (
7. /

نبات بدون االوراق 

نبات / الوزن الجاف للمجموع الخضري  غم .8
) . 4(كما في 

. نبات / عدد االفرع الثانویة .9
.  نبات / د االوراق عد.10

:التحلیل اإلحصائي 

L.S.D
 )5 ( %

.SPSSالجاھز 

النتائج واملناقشة
ان–1–

وقد یعود سبب تفوق معامالت الرش بمستخلص 

Mevalonic Acid

)2006   . (
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 ) ،
حیث استخدم الباحثون مستخلص عرق ) 2004

س والثوم في رش نباتات الطماطة مما ادى السو
نبات ، / وعدد االفرع الثانویة ، وعدد االوراق 

.تاثیر  الرش ببعض المغذیات في بعض صفات نمو نبات البامیا –1–جدول 

معدل الصفات

وزن االوراق
وزن الجذور)نبات/ غم (

)نبات/ غم (

وزن المجموع 
الخضري

)نبات/غم (
معامالت الرش

بالمغذیات
ارتفاع 
النبات 

)سم(

طول 
ذور الج
)سم (

الجافالطريالجافالطريالجافالطري

عدد 
االفرع 
الثانویة
للنبات

عدد 
االوراق
الكلي 
للنبات

23.4818.147.631.286.321.6631.154.996.4611.09)ماءمقطر(المقارنة
41.8124.0520.403.8114.093.9467.3213.1510.4030.36مستخلص عرق السوس

Pro.Sol33.2223.3320.003.1313.683.0063.0711.398.7529.77مسحوق
Terra.sorb24.9922.399.331.297.521.9430.405.407.0617.99محلول

29.3324.2113.052.058.42.3238.986.448.6621.33مستخلص الثوم
LSD0.051.380.510.270.160.270.170.490.250.270.36

والوزن الجاف الكلي للنبات إضافة لما ذكر فإن 
مستخلص الثوم یحتوي على األحماض األمینیة 
المحتویة على الكبریت وكل ذلك لھ دور في 

تتفق و. انقسام الخالیا وتصنیع المواد العضویة 
ھذه النتائج مع ما اشار الیھ 

)2005 ،et al ،Chaurasia ( من ان رش
نباتات الطماطة بالمغذیات الورقیة ساھم في 
زیادة معنویة في ارتفاع النبات وعدد االفرع 
الثانویة وقد عزا الباحثون ذلك الى توفر 
المغذیات التي ادت الى غزارة النمو الخضري 

ركیب الضوئي حیث حصل تنشیط لعملیة الت
. بسبب جاھزیة العناصر الغذائیة وامتصاصھا 

الربیعي وعلي ، ( وتتفق ایضا مع ما ذكره  
2011a ( على نبات الطماطة ومع ) الربیعي

على نبات الخیار من ان ) 2011bوآخرون 
الرش بالمغذیات الورقیة ساھم في حصول زیادة 

ان . معنویة في معظم صفات النمو الخضري 
تصاص العناصر الغذائیة المرشوشة زیادة ام

عن طریق االوراق یؤدي الى تنظیم التوازن 
الغذائي والذي ینعكس على النمو وتنظیم 
التوازن الھورموني ودور ھذه العناصر في 

خلیق كفاءة التركیب الضوئي وانتاج الطاقة وت

الجبوري (البروتین داخل انسجة النبات
ویتضح من الجدول ). 1991وآخرون 

قد Prosolمذكور سابقا الى ان مسحوق الـ ال
وقد Terrasorbتفوق معنویا على محلول الـ 

Prosolیعزى ھذا الى احتواء مسحوق الـ 
على عناصر غذائیة اكثر من محتوى محلول الـ 

Terrasorb خاصةFe , Mo , Cu،P
وتلعب ھذه العناصر دورا اساسیا في العدید من 

Moان تواجد الـ ، عملیات االیض الحیوي 
0.1( والذي ھو سریع الحركة ویتواجد بنسبة 

في االنسجة الجافة لھ 1-ملغم كغم ) 1.0–
انزیم یشترك في ) 60( القدرة على تحفیز 

تفاعالت األكسدة واألختزال ولھ اھمیة بالغة في 
تثبیت النیتروجین الجوي واختزال النترات 

ات وانتقال مركبات النیتروجین في النب
وللمولیبدینم دورا اساسیا في التمثیل الحیوي 

Barker and)للنیتروجین في النبات  
Pilbeam , إضافة الى أھمیة الفسفور . (2007

والحدید والنحاس للنبات ألن نقصھم یترك آثار 
، النعیمي (.سلبیة واضحة على نمو النبات 

2000(.
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.ت النمو لنبات البامیا مستویات الخارصین في صفاتأثیر–2–جدول 

معدل الصفات
وزن االوراق

)نبات/ غم (
وزن الجذور 

)نبات/غم(
وزن المجموع 

)نبات/غم(الخضري 
كبریتات

الخارصین
)لتر / غم(

ارتفاع
النبات

)سم(

طول
الجذور

الجافالطريالجافالطريالجافالطري)سم(

عدد االفرع 
الثانویة 
للنبات

عدد 
االوراق
الكلي 
للنبات

19.3318.467.871.337.551.8830.14.916.4818.59صفر
3.529.4721.5114.252.3510.122.4656.138.908.2521.69
4.542.8927.3020.133.2512.343.3759.1811.0010.0726.04
LSD
0.051.070.390.210.130.210.130.380.200.210.28

یالحظ ان لمستویات –2–ومن الجدول 
الخارصین تأثیرات معنویة واضحة في معظم 
صفات النمو الخضري حیث تفوقت معاملة 

من كبریتات الخارصین  1-غم لتر4.5الرش بـ 
وتتفق ھذه . معنویا في جمیع الصفات المدروسة 

Sharma and)النتائج مع ما توصل الیھ 
Agrawal , تخدام الخارصین من ان اس(2010

على نبات البامیا یساھم في تحسین صفات النمو 
الخضري مثل عدد االوراق وطول الجذور 

وطول النبات الكلي والمساحة Shootوطول الـ 
Azooz)وتتفق ایضا مع ما اشار الیھ. الورقیة 

, et al , حیث بین ان استعمال (2011
على نبات البامیا 5mMالخارصین بتركیز 

الى تشجیع صفات النمو الخضري یؤدي
المدروسة  مثل المساحة الورقیة وطول الجذور 

والوزن الطري والجاف Shootوطول الـ 
وتتفق ایضا . للنبات مقارنة مع معاملة الشاھد 

الذي بین ) et al،Pati، 2008(مع نتائج   
ان الرش بالمغذیات الحاویة على الخارصین 

في ارتفاع نبات تساھم في حصول زیادة معنویة
الطماطة وعدد االفرع الثانویة وقد فسر  ذلك  
على ان عملیة التركیب الضوئي تتحسن بوجود 
الخارصین ألنھ ینشط من تخلیق التربتوفان وھو 

واألخیر IAAالمركب االساسي لتكوین الـ 
مسؤول عن تحفیز وتشجیع نمو النبات وتحصل 
زیادة في الوزن الجاف بسبب تراكم 

بوھیدرات من خالل نشاط اكثر لعملیة الكار
وتتفق ایضا مع ما اشار الیھ . التركیب الضوئي 

)1999،et al ،Alpaslam ( من ان الرش ،
بالخارصین یساھم في حصول زیادة معنویة في 
الوزن الطري والجاف لنبات الطماطة معلال 
ذلك باھمیة الخارصین من خالل تنظیم نفاذیة 

، بینما تزداد النفاذیة عند اغشیة الخالیا الجذور
نقص الخارصین  اضافة الى مساھمة 
الخارصین في تقلیل انتقال الصودیوم والكلور 
من االوراق القدیمة الى االوراق الحدیثة وقد 
تتضرر االغشیة الخلویة عند نقص الخارصین 
بسبب مھاجمة الجذور الحرة لدھون االغشیة 
مما یؤدي الى حصول تسرب فسلجي بین 

لخالیا یزید من نفاذیة االغشیة وزیادة تراكم ا
بعض العناصر مثل الصودیوم والكلور ومعدل 
انتقالھما حیث یقلل الخارصین من التاثیرات 

وتتفق ایضا مع ما .  السمیة لھذین العنصرین 
من ان ) et al ،Mousavi، 2007(اكده

الرش بالخارصین یساھم في زیادة معنویة في 
الخضري للبطاطا ، وقد معظم صفات النمو 

فسر الباحثون ذلك اعتمادا على اھمیة 
الخارصین في تمثیل البروتین ونشاط االنزیمات 
واالیض الحیوي للكاربوھیدرات ، أما في حالة 
حصول نقص للعنصر فسوف یحصل انخفاض 

RNAفي عملیة التركیب الضوئي وتحطیم للـ 
وانخفاض بالكمیات المصنعة من 

وتمتاز الجذور . والبروتین الكاربوھیدرات 
دائما باحتواءھا على تراكیز اعلى للعناصر 

وللخارصین دور Shootالغذائیة مقارنة مع الـ 
یسبب في مھم في سالمة االغشیة الخلویة وھو

زیادة امتصاص الحدید مما یحسن من ظروف 
النمو للنبات ، أما عند المستویات العالیة من 

مو وقلة الخارصین فیحصل انخفاض للن
, Imtaiz , et al). امتصاص الحدید  2003) .

وتجدر األشارة الى ان سمیة الخارصین ینتج 
عنھا ضعف في نمو الجذور وتمدد الورقة 
والتركیز العالي من الخارصین في الوسط 
الغذائي یقلل من امتصاص الفسفور والحدید ، 
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وفي نباتات الطماطة التي تعاني من نقص 
دالت واطئة الستطالة الخارصین لوحظ مع

ین الساق ونشاطا واطئا لمنظم النمو االوكس
، النعیمي ( ومحتویات قلیلة من التربتوفان

2000 (.
یالحظ ان ھناك –3–ومن نتائج الجدول 

تأثیرات معنویة للتداخل بین مستویات الرش 
الورقي وعنصر الخارصین حیث كانت اعلى 

تداخل قیم لصفات النمو الخضري عند معاملة
الرش بمستخلص جذور عرق السوس  مع 

من كبریتات الخارصین 1-غم لتر4.5استخدام 
، والتي اختلفت معنویا عن أقل المعامالت تأثیرا 

وھي معاملة تداخل بدون رش مع عدم استخدام 
ویمكن تفسیر ذلك الى دور . الخارصین 

مستخلص عرق السوس في تحفیز نمو النبات 
للجبریلین اضافة الى دور بسبب سلوكھ المشابھ

الخارصین في تصنیع الحامض االمیني 
والمھم في IAAالتربتوفان المھم في تصنیع الـ 

استطالة وانقسام الخالیا النباتیة مما ساھم في 
تحسین صفات النمو الخضري مقارنة مع 

) 2004، سعدون وآخرون(المعامالت االخرى 
، اضافة لما ذكر من اھمیة الخارصین في 

. تحسین صفات النمو العامة للنبات 
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.تأثیر التداخل بین مستویات الرش الورقي وعنصر الخارصین في صفات النمو الخضري –3–جدول 

معدل الصفات

زن االوراق           و
)نبات /غم(

وزن الجذور    
)نبات /غم(

وزن المجموع 
الخضري

)نبات /غم( 

معامالت 
الرش 

بالمغذیات

كبریتات 
الخارصین

المائیة
)لتر /غم(

ارتفاع 
النبات 

)سم(

طول الجذور
)سم(

الجافالطريالجافالطريالجافالطري

عدد 
االفرع 
الثانویة
للنبات

عدد 
االوراق
الكلي
للنبات

18.6616.334.080.514.151.1627.034.085.338.66صفر
3.522.8018.208.221.327.021.8031.625.086.9410.41 المقارنة

4.529.0019.9010.662.027.802.0334.805.827.1214.22)ماءمقطر(
16.3320.3313.31.9310.582.2139.286.217.7424.66صفر
3.542.6023.1820.003.4014.003.7662.0012.8010.8229.42 مستخلص 

4.566.5028.6627.956.1217.715.86100.6820.4512.6637.00عرق السوس
22.0019.338.881.7610.732.7641.736.286.3325.66صفر
3.527.6621.6622.383.3315.112.7867.3013.108.3330.00 مسحوق

Pro.Sol4.550.0029.0028.754.3115.203.4880.1814.8011.6033.66
18.3317.664.560.766.651.8017.214.215.0015.66صفر
3.524.3319.29.761.767.351.9834.105.337.8617.66 محلول

Terra.sorb4.532.3330.3113.681.368.582.0639.916.668.3320.66
21.3318.668.561.735.651.5125.253.818.0018.33صفر
3.530.0025.3310.911.967.152.0051.368.217.3321.00 مستخلص 

4.536.6628.6619.682.4612.413.4640.357.3010.6624.66فصوص الثوم
LSD0.052.400.880.470.290.480.300.850.440.480.62
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The Influence of Foliar Sprays with Some Nutrient Solutions and
Plant Extracts and Zinc on Vegetative Growth of Okra Plants

(Abelmoschus esculuntus L).

Baker Jilab Hadi
College of Agriculture

AL-Muthana University
Abstract
This study is conducted at the greenhouse of the experimental research station
, College of Agriculture University of AL-Muthana . The experiment includes a
foliar sprays to Okra plants with fifteen treatments , i-e . F1 control . F2
liquorice roots extract at 3.5 gm L -1 F3 Prosolat 1.5 gmL -1 ، F4 Terrasorb .at
2mlL -1 ، F5 Garlic extract at 2.5 gmL -1 and the interaction between them . The
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 experiment also includes the foliar spray with zinc at 0 , 3.5 , and 4.5 gmL -1 )
Zn1 , Zn2 , Zn3 ) ZnSO 4 .7 H2O was used as source of zinc element.
The foliar sprays with the foliar feeding is done three times with in  ،30 days
between each of them while the foliar sprays with zinc is done thrice , 15 days
between each of them . RCBD was adopted with three replicates using LSD at
0.05 to compare between the treatments .
The experimental results have shown that the highest vegetative growth values
is found when the plants is sprayed with liquorice root extract which also
significantly is superior that the other treatments in plant height , fresh and dry
weight of leaves per plant , fresh and dry weight of roots , fresh and dry weight
of shoots , the number of branches and leaves ( 41.81 cm , 20.4 gmplant -1 ،
3.81gmplant -1 ،14.09 gmplant -1 ،3,94 gmplant -1 ،67.32 gmplant -1 ،
13.15gmplant -1 ،10.4 branch plant -1 ، and 30.36 leaves plant -1 respectively ,
while no significant differences between F2 and F5  in the length of roots .

-1 Zn significantly increase the parameters
studied in their experiment over the others treatments

Key words : Folair Sprays  , Okra Plants .


