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Effect of sequestrene and mangnsium sulphate fertilizers on 

growth parameters on off –set of Buttom mangrove plants 

Concarpus lancifolius Engl. 

لشتالت نبات تاثير سمادي السيكوسترين وكبريتات المغنسيوم في مؤشرات النمو 

 .Concarpus lancifolius Engl الداماس
 

 . جمال أحمد عباسأ.د

 العراق/  كلية الزراعة / جامعة الكوفة

 
 المستخلص

لدرا فة  2002-2002نفذت التجربة على شتالت نبات الداماس في مشتل خاص في محافظة النجف  اششفرل للمو ف   
- .اصفي غ 3،  2،  1،  0( باربعفة مسفتو ات     EDDHA-NaFe%6الحد فد المللبفي تاثير التسميد بسفماد السيكو فتر )  

( والتسفففميد بكلي مفففا معفففا  ففففي 1-غ .لتفففر 30،  15،  0( بثالثفففة تراكيفففز  MgSO4.7H2O(  والفففرك بكبر تفففات الم نسفففيو   1
مؤشففرات النمففو ومحتففوا اشوراق مفف) عنيففرا الحد ففد والم نسففيو  ، نفففذت التجربففة بتيففمي  الاماعففات العشففوا ية الكاملفففة 

R.C.B.D. سب أختبار بثالثة مكررات وقورنت المتو مات حL.S.D.  0005وعلى مستوا أحتمال. 
أظ رت النتا ج أن التسميد بالسيكو تر ) أو كبر تات الم نسفيو  قفد أثفرت معنو فا  ففي تحسفي) صففات النمفو الل فرا  

ة  ارتفاع النبات ، عدد اشوراق واشفرع ، الوزن الجفال لفالوراق والسفياان وعفدد الجفذور الر يسفية( ، ف فال  عف) ز فاد  معنو ف

 0020مففاد  ير ففة ،  1-غفف  100مل فف . 22022ففي محتففوا اشوراق مفف) الكلوروفيففل الكلففي وعنيففرا الحد فد والم نسففيو  الففى  
 1-غفف  100مل فف . 21010 يكو ففتر ) ، والفى   1-غ .اصفي  3مففاد  جاففة( عنففد التسفميد بفف   1-غ .ك ف  1021جفز  بففالمليون و 

كبر تفات الم نسفيو  ماارنفة  1-غ .لتفر 30ماد  جافة( عنفد الفرك بتركيفز  1-مل  .ك   1022جز  بالمليون و  5005ماد  ير ة ، 

 1007جففز  بففالمليون و  5033مففاد  ير ففة ،  1-غفف  100مل فف . 12071بالنباتففات غيففر المسففمد  والتففي أعمففت أقففل المؤشففرات  
مففاد  جافففة( وعلففى  1- غ .ك فف 0073جففز  بففالمليون و  5075مففاد  ير ففة ،  1-غفف  100مل فف . 17022مففاد  جافففة( و   1-غ .ك فف 

 التوالي.
كبر تففات الم نسففيو  قففد  1-غ .لتففر 30 كيو ففتر ) مفف   1-غ .اصففي  3ومفف) التففداخل بففي) العففاملي) تبففي) ان التسففميد  

 اعمت اف ل المؤشرات معنو ا  ماارنة م  النباتات غير المسمد  والتي اعمت اقل الاي .

 

Abstract 
The experiment was conducted in a private nursery in Al-Najaf province during the 

growing season of 2002-2008, to study the effect of sequestrene (6% EDDHA-NaFe) fertilizer at 

dosage of (0, 1 and 2 g.pot-1) and spraying with magnesium sulphate at three concentration 
levels (0, 15 and 30 g.L-1) and their interaction on growth parameters and leaves content of total 
chlorophyll, iron and magnesium elements. 

 The experimental design used in this experiment was Randomized Complete Block 
Design (R.C.B.D.) with three replicates, means of treatments were compared using L.S.D. at 

probability level of 0.05. 
 Results revealed that fertilization with sequestrene or magnesium sulphate had a 
significant effect on improving trends of vegetative growth such as plant height (cm), number of 

leaves and branches per plant, dry weight of leaves, stem and number of main root per plant. 
Moreover significant increases  were recorded in  leaf content of total chlorophyll, iron and 

magnesium  (22.87 mg.100 gm-1 fresh weight, 6.70 ppm and 1.24 g.kg-1 dry weight respectively  
) of plants treated with 3 gm.pot-1 seuestrene, and to (21.10 mg.100 gm-1 fresh weight, 6.65 ppm 
and 1.28 mg.kg-1 dry weight respectively) of plants sprayed with 30 mg.L-1 magnesium sulphate 

fertilizer compared to plant of control treatment (without fertilizers) which produced the lowest 
values (17.91 mg.100 gm-1 fresh weight, 5.95 ppm and 0.93 gm.kg-1 dry weight) and (19.88 

mg.100 gm-1 fresh weight, 5.95 ppm and 0.93 g.kg-1 dry weight) respectively. 
 The results of the interaction showed that, the most effective treatment was fertilization 

with sequestrene (3 g/pot) and spraying with magnesium sulphate (30 g.L-1) which improved 
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plant growth and chemical composition in comparison with the control non-fertilized plant. 

 
 ةـــــالمقدم

سفمى باشنكليز ففة  و Cambretaceaeالعا لففة هففو احفد نباتفات  .Conocarpus lancifolius  Englنبفات الفداماس ان  
Buttom mangrove  1احففد نباتففات الز نففة الم مففة التففي تعففد مفف) العناصففر اش ا ففية فففي الحففدا   ومشففروعات التشففجير  وهفف( و

اضفافة الففى زراعت ففا ففي جوانففب المففرق  ( ،2، اذ  عففد مفف) ا فرع اششففجار نمففوا  ففي المنففاي  الحففار    ومواج فة ظففاهر  التيفحر

والشفوارع والجففزرات والسفاحات العامففة وذلففج لمفا لمجموع ففا الل فرا مفف) فوا ففد كبيفر  ف ففي تسف   فففي تنايففة الجفو وز ففاد  نسففبة 
اشوكسفجي) فيف، ، وتلففف  التلفول وتالفل ال وضففا  وتلمف  الجفو فففي اليفي  عف) ير فف  النفتر وتفوفر الظففل وتكسفر حفد  الر ففا  

اوراق متو ففمة الل ففر  نبففات الففداماس ذو ،  (3د  خيففوبة التربففة وتثبيت ففا ، بجانففب دورهففا التنفسففي واثارهففا اشقتيففاد ة  وز فا
بسيمة ملعاية الشكل ، اشزهار بي ا  بنفسفجية قليلفة العفدد تظ فر ففي الربيف  ، اضفافة لاابليت فا علفى مااومفة الجففال وملوحفة الميفا  

شراضفي المينيفة المز جيفة واليفحراو ة الرمليفة ، اضفافة الفى نموهفا ففي ال فوا  الملفول والشفوارع والتربة ، تنمفو بشفكل جيفد ففي ا

الدخيلففة علففى البي ففة ، وقففد انتشففرت انتشففارا  مففذهال  فففي دول الللففيج نظففرأ لنموهففا السففر    النباتففاتذات التربففة اليففلد  وهففي مفف) 
ا  باشضافة الى ان ا احد شجيرات الز نة التي تفزرع ففي الشفوارع و مكف) واخ رار اوراق ا وقابليت ا شن تكون  اترا  وكا را  للر 

التي دخلت حد ثا  الى الامفر ونجحفت بشفكل جيفد ووا ف  لفذلج النباتات (.وهي ا  ا م) 1تاليم ا وتشكيل ا وزراعت ا كسياج اخ ر  
لدمفة التفي تجفرا علي فا ومن فا عمليفة لتسفميد شبد م) اشهتما  ب ا ودرا فت ا واجفرا  البحفول والدرا فات علي فا وخاصفة عمليفات ال

التي تعد م) عمليات اللدمة الم مة التي  جب اجرا هفا علفى النبفات شثرهفا البفالت ففي تنظفي  الت ذ فة  الالزمفة لنمفو النبفات ، اذ  حتفاج 

كافيفة لكفل نبفات وبشففكل كفل نبفات الفى مجموعفة مف) العناصفر ال ذا يفة لكفي  كمفل دور  حياتف، وعنفد تفوفر هفذ  العناصفر بالكميفات ال
متفوازن فيمفا بين فا  سفتمي  النبفات ان  نمفو بشفكل جيفد و عمفي النمفو الل فرا والثمفرا المملفور منف، عنفد تفوفر الظفرول الجو فة 

والبي فة المنا فبة ، وقفد  كفون عنيفرا  مف) هفذ  العناصفر متفوفرا  بالتربفة بكميفات تز فد كثيفرا  عف) حاجفة النبفات وش تسفتمي  الجففذور 
كفا ت ا من، نظرا  لوجود  بيور  غير صالحة لالمتياص ومن، عنير الحد د الذا بدأت اعراض، تظ فر بوضفو  علفى  امتياص

أو اكثفر  حفول دون  النباتفات ، و رجف  ذلفج الفى   فبب، علما  ان كمية الحد د الكلية اكبر م) الحد الحرج الفذا تحتفاج اليف، هفذ   النبات

 .(5اش تفاد  م) هذا العنير  
عنيفر الحد فد  دورا  كبيفرا  ومفؤثرا  ففي العد فد مف) العمليفات الحيو فة للنبفات وذلفج امفا عف) ير ف  اشفتراك، المباشففر   فؤدا

كجففز  تركيبففي لمففواد النبففات او تنشففيم، للعمليففات اشنز ميففة داخففل النبففات ، فاشصفففرار النففاتج مفف) نافف  الحد ففد  عكفف  اهميتفف، 

( وففففي مركفففب الففففا توفرتي) 2  (Cytochromesوففففي تكفففو ) السفففيتوكرومات   (0  ففففي عمليفففة تكفففو ) الكلورفيفففل  الفسفففيولوجية
 Phytoferritin  )2في عمليتي البنا  ال و ي والتنف اشهمية الكبير   ( ذات. 

هذا وأن اضافة المركبات المللبية هي احد الو فا ل المتبعفة والمفيفد  لمعالجفة ناف  العناصفر ش فيما اليف را التفي تكفون 
يب عند اضفافت ا للتربفة وبالتفالي عفد  تحايف  اش فتفاد  المملوبفة من فا كمفا هفو الحفال بالنسفبة لالراضفي الزراعيفة ففي  عرضة للتر 

العراق التي تتي  بمشاكل عفد  من فا درجفة التفاعفل الااعفدا وارتففاع نسفبة الكلف  ، وعلفى هفذا اش فاس  نيفر باضفافة العناصفر 

 ( ومن فففففففففففففففففففففففففففا7 اليففففففففففففففففففففففففففف را الفففففففففففففففففففففففففففى التربفففففففففففففففففففففففففففة بيفففففففففففففففففففففففففففور  مركبفففففففففففففففففففففففففففات مللبيفففففففففففففففففففففففففففة 
Ethylene diamine di-O-hydroxyl phenyl acetic acid (EDDHA)  

وهفذ  المركبفات ل فا خواصف ا ومميزات فا واهم فا درجفة ثباتيت فا العاليفة اا  Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA)و
تفي تعاني فا اشراضفي الزراعيفة والتفي تعيف  قدرت ا على ابافا  ا فون العنيفر الم فذا ثابتفا  ففي تركبي فا الع فوا ففي ظفل المشفاكل ال

 جاهز ة العنير للنبات .

هذا وتشير العد د م) الدرا فات ان اضفافة العناصفر ال ذا يفة اليف را الفى و فع الزراعفة ففي اشصف  تكفون مفيفد  لنمفو 
بشففكل مللبففي او ( ان اغلففب العناصففر اليفف را ت ففال فففي المشففاتل التجار ففة امففا 12( ، اذ اوضففر  11،  10وتحسففي) النبففات  

( ان،  مكف) اضفافة العناصفر اليف را بشفكل محلفول او ا فمد  13كبر تات وذلج لز اد  تيسيرها للنبات ، وم) ج ة اخرا فاد ذكر  
الورقيفة ( لبيفان ا فتجابة مجموعفة مف) النباتفات 11بمي ة التحلل الفى و فع الزراعفة ففي مشفاتل نباتفات الز نفة. وففي درا فة اجرهفا  

 فو  ففي محلفول م ففذا  حتفوا علفى الحد فد المللبففي  120( ، تف  نمفو النباتففات لمفد  Fe+3 – HEEDTA د المللبفي للتسفميد بالحد ف

قففد  Nephrolepis exaltataو  Ficus benjamina( ، شحظففا ان نبففات الممففاي 1-مل  .لتففر 5052،  0022بتراكيففز  صفففر ، 
ماارنفة  1-مل  .لتفر 0022نفدما اضفي  المحلفول الم فذا بمافدار وزن جال للمجموع الل فرا للنباتفات ع وأعلىاكبر ارتفاع  أعمت

قفد ازداد معنو فا  متفاثرا  بكميفة العناصفر ال ذا يفة الم فافة  Bم  معاملة الماارنفة. باشضفافة الفى ان محتفوا اشوراق مف) الكلوروفيفل 
ولكففال  فنتي الدرا ففة ماارنفة بفف   1-جرعة.ا فبوع 2وزن ريففب عنفد التسففميد بمافدار  1-مل  .غف  1002و  1012ووصفل الفى اقيففا  

 وزن ريب على التوالي لمعاملة الماارنة ، وعلى التوالي. 1-مل  .غ  0072و  0075

 00، تبففي) ان الففرك بفف   Leconte( حفول تففاثير الففرك بالعناصفر اليفف را لشففجيرات الكمثفرا 15وففي درا ففة اخففرا  
الفى ز فاد  معنو فة ففي معظف  اليففات المدرو فة  يفول ا فففرع ،  ادا  Zn 1-مل  .لتفر Mn  +25 1-مل  .لتفر Fe  +25 1-مل  .لتفر

عفدد اشوراق ، المسفاحة الورقيففة ، الفوزن الجففال للورقفة( وذلففج لكفال مو فمي الدرا ففة ماارنفة بمعاملففة الماارنفة والتففي اعمفت اقففل 
 المؤشرات.

ا ففتلدا  محلففول م ففذا ماا ففا  ب Ficus benjamina( عنففد تنميتفف، نبففات الممففاي 10وتبففي) مفف) الدرا ففة التففي قففا  ب ففا  

( K2SO4 فلفات البوتا فيو    CaSO4 ، )005 لفات الكالسفيو    NH4NO3 ، )102نترات اشمونيو    2وهي  1-بالمليمكافئ.لتر
،  1-مل  .لتففر Mn 005،  1-مل  .لتففر Fe 005،  1-مل  .لتففر 205( وعناصففر صفف را بتراكيففز MgSO4 ففلفات المن سففيو    000، 
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B6 0002 .  1-لتفرمل  ،Cu 0005 1-مل  .لتففر  ،Zn 0001   فف  ،  25فففي اصففي  قمففر  1-( جرعة.ا فبوع3،  2،  1لتففر وبمعففدل 

اعمففت اعلففى ارتفففاع واكبفر عففدد لففالوراق واكبففر وزن يففرا  1-ان النباتفات المسففمد  بففالمحلول الم ففذا بماففدار ثفالل جرع.ا ففبوع
 وجال للنباتات معنو ا  ماارنة م  نباتات الماارنة.

 – Fe( في درا ة اجر ت على شفجيرات الكمثفرا لبيفان تفاثير الفرك بفثالل مسفتو ات مف) الحد فد المللبفي  12  واوضر

EDDHA  جففز  بففالمليون ، توصففلت النتفا ج الففى ان اضففافة الحد ففد ادا الففى ز فاد  معنو ففة فففي صفففات النمففو 00،  30،  0( هفي )
 الل را ، محتوا اشوراق م) الكلوروفيل الكلي والحد د.

ان التسففميد بالعناصففر اليفف را بمحلففول   .Quercus palustries L( فففي درا ففت، لتسففميد شففتالت البلففوي 13جففد  و
Micromax  (12المكففففففففففون مفففففففففف %S  ،1 %B  Na2B4O7 ، )005 %Cu  CuSO4 ، )12 %Fe  FeSO4 ، )205 %Mn 

 MnSO4 ، )005 %Mo  Na2MoO4 1( و %Zn  ZnSO4 202و  102،  0070 ، 0000،  0030،  0015،  0( بمعفففففففففففففففففففدل 

حدول ز اد  معنو ة في ارتفاع النبات والوزن الجال ل، في كال السفنتي) مف  ز فاد  ففي محتفوا مف) عنيفر الحد فد ففي السفنة  3ك  . 
 الثانية فاع. 

اضفافة الفى ذلففج ففان الت ذ فة الورقيففة تعفد مف) المرا فف  الحد ثفة وذات الكففا   العاليففة واشكثفر اقتيفاد ة فففي معالجفة نافف  
مر  ماارنة بالتسفميد اشرضفي ، كفذلج تسفمر  20-2( وتز د م) كفا ت ا بمادار 12العناصر ال ذا ية ماارنة بمرق التسميد اشخرا  

هذ  التانية بمرونة عالية شضافة اش مد  خالل مراحل النمو الملتلفة ممفا  جعل فا تلبفي متملبفات النبفات مف) العناصفر ال ذا يفة خفالل 

عنير الم سيو  الذا هو احد العناصفر الم مفة الفذا  فدخل مف  عنيفر النتفروجي) ففي تكفو ) جز  فة الكلوروفيفل  فترات النمو ومن ا
% م) جز  فات الكلوروفيفل الموجفود  ففي الورقفة ، كمفا ان لف، دور مسفاعد ففي تكفو ) 10الم مة في عملية التركيب ال و ي و شكل 

 Hexokinaseو  Glucokinaseو نشفففع عفففدد مففف) اشنز مفففات  مثففففل صفففب ات النبفففات اشخفففرا مثفففل الكفففاروتي) والزانثوفيففففل ، 
باشضففافة الففى دور  فففي التلليفف  الحيففوا  Calvinومسففاعدت ا والتففي تلعففب دورا  م مففا  فففي عمليففة هففد  الكاربوهيففدات ودور  كففالف) 

 (.7للبروتينات والكرومو ومات  

واهميت ففا ففي مشففروعات التشفجير اضففافة النباتفات   وبنفا   علفى مففا تافد  ولنففدر  اشبحفال والدرا ففات ففي الامففر علفى هففذ
لاابليت ا على مااومة الجفال وملوحة الميا  والتربة والثلول واهميفة عنيفر الحد فد والم نسفيو  ففي تحسفي) النمفو الل فرا للنباتفات 

حتففوا النبففات مفف) بالسيكو ففتر ) وكبر تففات الم نسففيو  علففى صفففات النمففو ومشففتالت نباتففات الففداماس تمففت درا ففة تففاثير تسففميد 
 الكلوروفيل الكلي والحد د والمن نسيو .

 

 مواد وطرائق العمل
 2002-2002اجر ت التجربة في مشفتل بلد فة النجف  / محافظفة النجف  اششفرل التفاب  الفى مد ر فة بلد فة النجف  للمو ف   

شفتلة بعمفر  30، زرعفت  الفداماسات لدرا ة مستو ات ملتلفة م)  مادا السيكو تر ) وكبر تات الم نسيو  على صففات النمفو لنبف
ك ف  تربفة  15   المستورد  م) مشاتل حكومية في دولفة الكو فت  ففي اصف  تحفوا  20-15وبارتفاع  2/1/2002ش ر ) بتار خ 

(. وتف  جلفب بيانفات اشنفوا  الجو فة مف) ال ي فة العامفة 1رملية مز جية والتي ت  تحليفل بعفص صففات ا الفيز او فة والكيمياو فة  جفدول 

(. اجر فت كاففة عمليفات اللدمففة بشفكل كامفل لكاففة المعفامالت مف) را وتعشفيب كلمفا دعففت 2لالنفوا  الجو فة / ففرع النجف   جفدول 
 فو  مفف)  30لمفرتي) اشولفى بعفد شفف ر مف) الزراعفة والثانيففة بعفد ( N% 10الحاجفة لفذلج مف  التسففميد بالسفماد النتروجينفي  اليور ففا  

غفف   15%( وبمعففدل P2O5 10، والتسففميد بالسففماد السففوبر فو فففات اشحففادا  لكففل مففر   1-غ .اصففي  2الدفعففة اشولففى بماففدار 
 ولجمي  المعامالت بدون ا تثنا .  ماد/اصي  عند زراعة الشتالت

كتجربفففة عامليففة بففثالل مكففررات بعففاملي) همففا اربففف   .R.C.B.Dنفففذت التجربففة بتيففمي  الاماعففات العشففوا ية الكاملففة  

ك ف  مف) السيكو فتر )  1السو سفر ة اذ  حتفوا كفل   Syengentaو فتر ) المنفتج مف) قبفل شفركة  فنجنتامسفتو ات مف)  فماد السيك
( F3و  F0  ،F1  ،F2( والتفففي رمففز ل ففا بففف   1-غفف   ماد.اصففي  3،  2،  1،  0هففي   EDDHA% مفف) شففيالت  الحد فففد 0علففى 

 M0ما  مامر( والتي رمفز ل فا بف    1-غ .لتر 30،  15،  0هي   MgSO4.7H2Oوالثاني ثالل تراكيز م)  ماد  لفات الم نسيو  
 ،M1  ،M2عفة الشفتالت ففي اشصف  وعنفد ا( والتداخل فيما بين ما ، اذ ت  رك السيكو تر ) و لفات الم نسيو  بعفد شف ر مف) زر

ة ففي الدرا فة بدا ة نمو الشتالت وبمعدل رشتي) وبفتر  ش ر بي) رشة واخرا لكل م) السماد ) ، اذ رشت جميف  التراكيفز المسفتعمل

غ /لنففر ( ، قورنففت  1علفى النباتففات حتفى البلففل الكامفل وعتففد تفزول اول قمففر  مف  اضففافة مفاد  ناشففر   اليفابون السففا ل( بمعفدل  
 (.  17  0005وتحت مستوا احتمال  .L.S.Dالمتو مات با تلدا  اختبار اقل فرق معنوا 

ت بوا فمة المسففمر  اشعتياد فة مف) مسفتوا  ففمر اشر  تفف  اخفذ ارتففاع النبفا 0/10/2002وففي ن ا فة التجربفة بتفار خ 
حتى اعلى قمة في النبات ، عدد اشوراق واشفرع ، الوزن الجفال لفالوراق والسفياان ، محتفوا اشوراق مف) الكلوروفيفل الكلفي وذلفج 

ففي ال فوا  ثف  اخفذ مف) كفل عينفة ( وغسلت بالما  جيدا  وتركت لتج  20  باخذ الورقة اللامسة م) الامة النامية لكل نبات بكل معاملة

 1( ، محتفوا اشوراق مف) عنيفر الحد فد وذلفج بوا فمة اخفذ 21%( وقدرت حسب مفا جفا  بف،  25( غ  واضي  ل ا اش يتون  5 
 فاعة بعفدها اذ بفت بمفاد  فينفاترولي) وقيسفت علفى يفول  21غ  مف) المفاد  الجاففة لفالوراق ثف  ه فمت بحفامص البيركلور فج لمفد  

( ، محتفوا اشوراق مف) الم نسفيو  وذلفج باتبفاع ير افة 22وميتر بوا فمة السفبكتروفوتوميتر وحسفب مفا ورد ففي  نفان 510موجي 
( بعفدها 23حسفب مفا ورد ففي   HNO3.HClO4غ  م) اشوراق الجافة وه فم ا بوا فمة حفامص اشزوت  1ال    الريب باخذ 

( لحسفار كميففة الم نسففيو  EDTA  Ethylene diamine tetra acetic acidبمر اففة المعففا ر  بمحلفول وقفدر المسففتلل  اخفذ 

تسفاقع لحفي) ( اضافة الى قياس عدد الجفذور الر يسفية وذلفج باخفذ النبفات ووضفع، تحفت مفا  الحنفيفة ال فاد  21وحسب ما جا  في  
 .دل عدد الجذور الر يسية لكل نباتالتربة التي حول الجذور ث  حسار معحبيبات جمي  



 0202العدد الثالث / علمي /  -المجلد الثامن  –مجلة جامعة كربالء العلمية 

 

 255 

 

 قبل الزراعة ا ص ات الفيز ا ية والكيميا ية لتربة ( بعص اليف1جدول  
 

 نتيجة التحليل وحد  الاياس نوع التحليل

 رملية مز جية                                                     نسجة التربة

 222 1-غ .ك   الرمل

 12202 1-غ .ك   ال ر )

 10 1-غ .ك   المي)

 pH                                                     207درجة تفاعل التربة 

 1001 1- .د سي  يمنز ECاش يالية الك ربا ية 

 12 1-مليمول شحنة.لتر ++Caالكالسيو  

 105 1-مليمول شحنة.لتر +Naاليود و  

 0001 1-مليمول شحنة.لتر +Kالبوتا يو  

 30 1-مليمول شحنة.لتر ++Mgالم نسيو  

 205 1-مليمول شحنة.لتر -Clالكلور 

HCO3 105 1-مليمول شحنة.لتر 

CaCO3 . 210005 1-ك  غ 

 CaSO4.7H2O) 21005 1-ك  غ .  الجب 

 2037 1-غ .ك   الجاهز النتروجي)

 205 1-غ .ك   (.O.M الماد  الع و ة 

 

 
و اعات  موع الشم  لمد نة النج  ( المعدشت الش ر ة لدرجات الحرار  العظمى والي را والريوبة النسبية 2جدول  

 2002-2000اششرل للمو   الزراعي 

 المعدشت     

 الش ر

درجة الحرار  

 °(العظمى   

درجة الحرار  

 °(الي را   

 اعات  موع  الريوبة النسبية

 الشم    اعة(

 1103 2102 2202 1501 تموز

 1003 2100 2703 1200 ار

 1000 3300 2105 1102 ا لول

 702 1200 2107 3202 اشول تشر )

 200 5100 702 2100 تشر ) الثاني

 507 2300 102 1500 كانون اشول

 507 0700 101 1500 كانون الثاني

 201 0300 702 2007 شباي

 200 5000 1200 2505 اذار

 

 الجو ة/فرع النج . لألنوا جلبت م) ال ي ة العامة 
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 النتائج والمناقشة
اذ ازداد معنو فا  الفداماس( ان التسميد بسماد السيكو تر ) قد حس) م) صففات النمفو الل فرا لنبفات 3  ت ر م) الجدول  

ارتففاع النبفات ، عفدد اشوراق واشفففرع ، الفوزن الجفال لففالوراق والسفياان ، محتفوا اشوراق مف) الكلوروفيففل الكلفي وعفدد الجففذور 
 1-غفف  100مل فف . 1207غفف  ،  1130120غفف  ،  11011فففرع ،  23032ورقففة ،  271025 فف  ،  100021الر يسففية فففي النبففات مفف) 

ففففرع ،  11027ورقففة ،  1331020 فف  ،  135052جففذر وعلفففى التففوالي  فففي النباتفففات غيففر المسففمد  الفففى  11027مففاد  ير ففة و 

 ففمدت تفي وعلفى التففوالي  ففي النباتفات ال 1-جفذر.نبات 20007مففاد  ير فة و  1-غف  100مل ف . 22022غف  ،  155071غف  ،  07021
. هففذا وان الز ففاد  كانففت يرد ففة ليفففات النمففو الل ففرا مفف  ز ففاد  مسففتو ات الحد ففد  1- يكو تر ).اصففي غفف   ففماد  3بكميففة 

الم فافة للنبفات. وقفد  رجفف  السفبب الفى ان عنيففر الحد فد  فؤدا دورا  كبيففرا  ففي العد فد مفف) العمليفات الحيو فة للنبففات وذلفج امفا عفف) 
تركيبفي لمففواد النبفا  او تنشففيم، للعمليففات اشنز ميفة داخففل النبفات ، اذ  ففدخل الحد فد كعامففل مسففاعد ير ف  اشففتراك، المباشفر كجففز  

( ، أو مف) خفالل دور  الم ف  0ومنشع لتفاعالت تكو ) اليب ات الل را  عبر  لسلة المركبات تنت ي بتكفو ) جز  فة الكلوروفيفل  

( كمففا  ففدخل 20،  25عبفار  عفف) اجسففا  تحفوا علففى الكلوروفيفل  للكلوروبال ففت فففي اشوراق والتفي هففي  RNAففي عمليففة تمثيفل 
( ذات اشهميففة الكبيففر  فففي عمليتففي البنففا  ال ففو ي والتففنف  مفف) خففالل دور  فففي Cytochromesالحد ففد فففي تكففو ) السففا توكرو   

اخفتالل ففي عمليفة النبفا   ا تابال ونال اشلكترونات وان اا خلل  حفدل ففي هفذ  اليفب ات اشنز ميفة نتيجفة لفنا  الحد فد  فؤدا الفى
( ممفا  فؤدا بالن ا فة الفى تحسففي) صففات النمفو الل فرا وز فاد  كميففة الكلوروفيفل ففي النباتفات المسفمد  بالحد ففد 22و  2ال فو ي  

( مفف) ان التسفميد بالحد ففد زاد مفف) ارتفففاع النبففات والففوزن الجفال للمجمففوع الل ففرا لنبففات الممففاي ومففا 11 وهفذا نففف  مففا وجففد  

 ( قد زاد م) عدد اشوراق والوزن الجال ل ا معنو ا .Znو  Fe  +Mn( م) ان الرك بالعناصر الي را  15أوضح،  
سيو  مف  ز فاد  مسفتو ات  فماد السيكو فتر ) الم فافة الفى النبفات نهذا وقد ازداد معنو ا محتوا اشوراق م) الحد د والم  

غف   3مفاد  جاففة عنفد التسفميد بمسفتوا  1-غ .ك ف  1.24و  الفى والم نسفي ppm 0020اذ وصل اعلى محتوا م) عنيفر الحد فد الفى 
مففاد  جافففة  1-غ .ك فف  1007حد ففد و  ppm 5033ماارنففة مفف  النباتففات غيففر المسففمد  والتففي اعمففت اقففل محتففوا  1- ماد.اصففي 

ادت الففى ز ففاد   ( ، وهففذ  النتففا ج جففا ت علففى وففف  المتوقفف  ل ففا اذ ان ز ففاد  مسففتو ات التسففميد بالسيكو ففتر )3م نسففيو   جففدول 

( مف) ان 12امتياص عنير الحد د م) قبل النبات مما ادا الى ز اد  محتوا اشوراق م) عنيفر الحد فد وهفذا  تفف  مف  مفا وجفد   
 رك شجيرات الكمثرا بالحد د زاد محتوا اشوراق م) عنير الحد د في ا.
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 اشوراق م) العناصر ال ذا ية لنبات الداماس( تاثير التسميد بسماد السيكو تر ) على صفات النمو ومحتوا 3جدول  
 

 المعامالت
ارتفاع النبات 

)    

عدد اشوراق 

- ورقة.نبات

1) 

عدد اشفرع 

 (1- فرع.نبات

الوزن الجال 

 لالوراق  غ (

الوزن الجال 

 للسياان  غ (

محتوا اشوراق م) 

 100الكلوروفيل الكلي  مل  .
 ماد  ير ة( 1-غ 

عدد الجذور 

الر يسية 
 (1-.نبات جذر

محتوا اشوراق 

م) الحد د 
 ppm) 

محتوا اشوراق م) 

 الم نسيو  
 ماد  جافة( 1- غ .ك  

F0  0 ) 1007 5033 11027 12071 113012 11011 23032 271025 100021 غ /اصي 

F1  1 ) 1012 0010 12013 17021 115002 17070 27022 270020 107022 غ /اصي 

F2  2 ) 1011 0000 12073 21020 131002 51011 31010 272050 110052 غ /اصي 

F3  3 ) 1021 0020 20007 22022 155071 07021 11072 1331020 135052 غ /اصي 

L.S.D. 12002 205030 3025 7032 12001 2013 2051 0030 0015 

  

 العناصر ال ذا ية لنبات الداماس ( تاثير التسميد بسماد كبر تات الم نسيو  على صفات النمو ومحتوا اشوراق م)1جدول  
 

 المعامالت
ارتفاع النبات 

)    

عدد اشوراق 

- ورقة.نبات

1) 

عدد اشفرع 
 (1- فرع.نبات

الوزن الجال 
 لالوراق  غ (

الوزن الجال 
 للسياان  غ (

محتوا اشوراق م) 

 100الكلوروفيل الكلي  مل  .
 ماد  ير ة( 1-غ 

عدد الجذور 

الر يسية 
 (1- جذر.نبات

حتوا اشوراق م

م) الحد د 
 ppm) 

محتوا اشوراق م) 

 الم نسيو  
 ماد  جافة( 1- غ .ك  

M0  0   غ /لتر ما

 مامر(
113003 720071 27022 12037 123013 17022 15071 5075 0073 

M1  15   غ /لتر ما
 مامر(

112020 1002007 32012 50030 120035 20022 12037 0002 1022 

M2  30  غ /لتر ما 

 مامر(
120022 1000000 35012 01002 137002 21010 17070 0005 1022 

L.S.D. N.S N.S 3025 2013 10012 0070 2020 0032 0012 
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غ /لتففر ادا الففى ز ففاد  صفففات النمففو  30بسففماد كبر تففات الم نسففيو  بتركيففز  الففداماسان رك نباتففات 

ات ، عففدد اشوراق واشفففرع ، الففوزن الجففال لففالوراق الل ففرا المدرو ففة ز ففاد  معنو ففة ، اذ ازداد ارتفففاع النبفف
 12037فففرع ،  27022ورقفة ،  720071 ف  ،  113003والسفياان ، محتفوا اشوراق مفف) الكلوروفيفل الكلفي مفف) 

علفى التفوالي  ففي النباتفات غيفر  1-جفذر.نبات 15071مفاد  ير فة و  1-غف  100مل ف . 17022غ  ،  123013غ  ، 
 21010غفففف  ،  137002غفففف  ،  01002فففففرع ،  35012ورقففففة ،  1000000،   فففف  120022المرشوشففففة الففففى 

( وقفد  رجفف  السفبب الفى ان عنيففر 1 جفدول  ، علفى التففوالي 1-جفذر.نبات 17070مفاد  ير ففة و  1-غف  100مل ف .

الم نسيو  هو احد العناصر الم مة ففي النبفات و شفترع مف  عنيفر النتفروجي) ففي تكفو ) جفز  الكلوروفيفل ال فا  
ة التركيب ال و ي ، اضفافة الفى انف،  افو  بتنشفيع عفدد مف) اشنز مفات ومسفاعدت ا الم مفة ففي عمليفة هفد  في عملي

( إضافة الفى انف،  وجفد بتركيفز عفالي ففي المنفاي  المر فتيمية ممفا  عمفل بالن ا فة 7الكاربوهيدات وبنا  البروتي)  
 نبات وعدد اشوراق واشفرع.على تحسي) النمو الل را للنبات وتحسي) صفات النمو مثل ارتفاع ال

مفففا  مامفففر مففف)  فففماد كبر تفففات  1-غ .لتفففر 30لج ان رك النباتفففات بتركيفففز ذ( كففف1و وضفففر جفففدول  

 0005الم نسيو  ادا الى ز اد  محتوا اشوراق ز اد  معنو ة  م) عنيرا الحد فد والم نسفيو  ففي اشوراق الفى  
ppm  5075ر المرشوشفة والتفي اعمفت اقفل محتفوا  ماد  جافة( ماارنة بالنباتفات غيف 1-غ .ك   1022و ppm  و

مففاد  جافففة( لكففال العنيففر ) وعلففى التفففوالي وقففد  رجفف  السففبب الففى ز ففاد  امتيففاص النبفففات  1-غ .ك فف  0073
 3ومف) التفداخل بفي) العفاملي)  ت فر ان النباتفات التفي  فمدت بتركيفز  للم نسيو  نتيجة الرك بكبر تات الم نسيو .

مفا  مامفر قفد اعمفى  1-غف   فماد كبر تفات الم نسفيو .لتر 30مف  الفرك بتركيفز  1-صي غ   ماد  يكو تر ).ا

اعلى المؤشرات المدرو ة المشار الي ا  اباا  ماارنة مف  النباتفات غيفر المسفمد  ولف  تفرك والتفي اعمفت اقفل الافي  
 (.5معنو ا   جدول 

الم نسفيو  قفد حسف) مف) صففات   ستنتج مف) الدرا فة ان التسفميد بسفماد السيكو فتر ) والفرك بكبر تفات 
 .الداماسالنمو الل را ومحتوا اشوراق م) عنيرا الحد د والم نسيو  لشجير  نباتات 
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 اسالدام ( تاثير التداخل بي) التسميد بسماد السيكو تر ) والرك كبر تات الم نسيو  على صفات النمو ومحتوا اشوراق م) العناصر ال ذا ية لنبات5جدول  
 

 المعامالت
ارتفاع النبات 

)    

عدد اشوراق 

 (1- ورقة.نبات

عدد اشفرع 

  فرع/نبات(

الوزن الجال 

 لالوراق  غ (

الوزن الجال 

 للسياان  غ (

محتوا اشوراق م) 

 100الكلوروفيل الكلي  مل  .
 ماد  ير ة( 1-غ 

عدد الجذور 

الر يسية 
  جذر/نبات(

محتوا اشوراق 

م) الحد د 
 ppm) 

ا اشوراق م) محتو

 الم نسيو  
 ماد  جافة( 1- غ .ك  

M0F0 100025 210032 22017 33020 102032 13077 10000 500 0071 

M0F1 120010 701022 21055 12070 120022 15007 17012 001 0072 

M0F2 102012 222001 33005 12031 122013 10070 21020 003 0071 

M0F3 122075 1152003 37003 01051 111022 12001 22002 001 0072 

M1F0 112003 255020 21072 10010 102020 11020 12030 502 1010 

M1F1 115022 702012 32002 50011 112057 12010 17072 507 1017 

M1F2 115022 225013 33021 12053 122025 12030 22027 002 1020 

M1F3 122021 1315077 10017 03032 155020 17071 23001 005 1031 

M2F0 100010 223013 25017 17012 127072 10017 17022 507 1021 

M2F1 72020 223023 32013 50030 105021 17007 20030 005 1020 

M2F2 132012 702030 30033 01010 152020 17017 20020 200 1022 

M2F3 155037 1171013 10050 27022 120011 21055 23055 202 1010 

L.S.D. 0.05 27017 157052 0050 10020 11010 1010 3002 0037 0022 

 



 0202العدد الثالث / علمي /  -المجلد الثامن  –مجلة جامعة كربالء العلمية 

 

 200 

 ادرـــــالمص
1- Lawrence, H.M. 1951. Taxonomy of vascular plants. The MacMillan Comp. New 

York. USA. 
2- Anonymous. 2004. Tree profile Conocarpus lancifolius. 

www.agroforsettrees.cisat.jmu 
 . نباتات الز نة اللارجية. كلية الزراعة. جامعة دمش . ممبعة المجلوني. دمش .  ور ا.2005البمل ، نبيل.  -3
. البدا ل المثلى للتشجير ففي البي فة المحليفة ل البحفر ) نموذجفا  منظفور اقتيفادا 2000عبد ال فار ، عبد الحميد.  -1

  تدامة. مؤتمر العمل البلدا اشول. دولة البحر ).لال
. اعرا  نا  الحد د على الشفجيرات المثمفر . نشفر . منتفدا كليفة الزراعفة. جامعفة 2002الل را  ، فا ز.  -5

 البعث.  ور ا.
 www.renet.gov.sy/agri/iron-stroge.html  

6- Hopkins, W.G. 1999. Introduction to plant physiology. (2nd Ed.). John Wiley and 

Sons. Inc. 
. فسفيولوجيا النبفات 1725الشرافي ، محمد محمود وعبد ال ادا خ ر وعلي  فعد الفد )  فالمة وناد فة كامفل.  -2

 بية. مترج (. المجموعة العربية للنشر. الااهر . جم ور ة مير العر
. اش مد  وخيوبة التربة. وزار  التعلي  العفالي والبحفث العلمفي. جامعفة 1777النعيمي ،  عد هللا نج  عبد هللا.  -2

 لموصل. الموصل. العراق.

. دليففل ت ذ ففة النبففات. وزار  التعلففي  العففالي والبحففث 1722ابفو ضففاحي ،  و فف  محمففد ومؤ ففد احمففد اليففون .  -7
 د. العراق.العلمي. جامعة ب داد. ب دا

10- Conover, C.A. and R.T. Poole. 1990. Effect of potting medium temperature on 
release curves of slow-release fertilizers in the presence of Ficus benjamina L. 
CFRECA Research Report RH-90-15. 

11- Ahmed, E.T. and M.K. Aly. 1998. Response of five Leucaena species grown in 
Calcareous of soil fertilization with macro and micronutrients. J. Agric. Soil. 

Mansoura Univ. 23(9): 3935-3951. 
12- Brady, N.C. and R.R. Weil. 1996. The nature of properties of soils. 11th ed. 
Prentice Hall, Inc., New Jersey. U.S.A. 

13- Kelk, L.N. 2002. Effect of micronutrient rate on the growth of containerized 
Quercus polustris L. seedling in pine bark. M.Sc. Thesis. Virginia Polytechnic 

Institute and State Unversity. U.S.A. 
14- Lang, H.J. and D.W. Reed. 1997. Differential response of foliage plant to iron 
deficiency. J. of Plant Nutrition. 10(8): 951-959. 

15- Awad, S.M. and A.R. Atawia. 1995. Effect of foliar sprays with some 
micronutrients on "LECONTE" pear trees. 1- Tree growth, flowering and leaf mineral 

contents. Annals Agric. Sci. Ain Shams Univ. 18(9): 1917-1929. 
16- El-Sallami, I.H. 1996. Response of Ficus benjamina L. to different potting media 
and doses of nutrient solution. Assiut. Journal of Agricultural Sciences. 27(3): 34-52. 

ثير الفففرك بالحد ففد والزنففج علففى النمففو الل ففرا والمحتفففوا . ثففا2001اشعرجففي ، جا فف  محمففد علففوان.  -12
المعففدني لشففجيرات الكمثففرا صففن  عثمففاني. ملليففات البحففول. المففؤتمر الزراعففي العلمففي الرابفف . كليففة العلففو  

 .10والزراعة. جامعة جرك اشهلية. جرك. المملكة اشردنية ال اشمية. ص 
18- Brayan, C. 1999. Foliar fertilization secrets of success. Proc. Symp. "Beyond" 
foliar application "10-14" June 1999. Adelaid Australia. Publ. Adeaid University. 

1999. pp. 30. 
. تيففمي  وتحليفل التجففارر الزراعيففة. وزار  1720الفراوا ، خاشفف  محمفود وعبففد العز ففز محمفد خلفف  هللا.  -17

 . جامعة الموصل. الموصل. العراق.التعلي  العالي والبحث العلمي
. ت ذ ففة النبففات التمبياففي . جامعففة ب ففداد . وزار  التعلففي  العففالي  1727اليففحال ، فاضففل حسففي) رضففا .  -20

 والبحث العلمي . بيت الحكمة . العراق .

21- Goodwin, T.W. 1976. Chemistry and biochemistry of plant pigment. 2nd Ed. 
Academic Press. London, N.Y. San Francisco. 

http://www.agroforsettrees.cisat.jmu/
http://www.renet.gov.sy/agri/iron-stroge.html
http://www.renet.gov.sy/agri/iron-stroge.html


 0202العدد الثالث / علمي /  -المجلد الثامن  –مجلة جامعة كربالء العلمية 

 

 201 

22- Katyal, J.C. and B.D. Sharma. 1980. A new technique of plant analysis for 
nutrient by hydrazine reduction. Wate Research 1: 205-216. 

23- Richards, L.A. 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soil. USDA. 
Agric. Handbook 60. Washington D.C. U.S.A. 

24- Rashid, A. 1986. Mapping zinc fertility of soil using indicator plants and soil 
analysis. Ph.D. Dissertation University of Hawaii. U.S.A.  

علففي  العففالي والبحفففث . اش ففمد  وميففلحات التربففة  متفففرج (. وزار  الت1722المففا ي ، يفف، احمففد علفففوان.  -25

 العلمي. جامعة ب داد. ب داد. العراق.
. خيفففوبة التربفففة 1770حسفف) ، نفففورا عبفففد الافففادر وحسفف)  و ففف  الفففدليمي ولميففف  عبففد هللا العيثفففاوا.  -20

 واش مد . مماب  دار الحكمة للمباعة والنشر. ب داد. العراق.
رر الكلسفية ففي شفمال العفراق. ر فالة ماجسفتير. . جاهز ة الحد د في بعفص التف1720الملج ،  عد داود ي،.  -22

 كلية الزراعة. جامعة صال  الد ). اربيل. العراق.


