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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
لدراسة  2002-2002نفذت التجربة على شتالت نبات الداماس في مشتل خاص في محافظة النجف االشرف للموسم  

م.اصيي غ 3،  2،  1،  0( باربعية مسيتويات )   EDDHA-NaFe%6الحديد المخلبيي تاثير التسميد بسماد السيكوسترين )
-

1
غم.لتييير 30،  15،  0( بثالثييية تراكييييز )MgSO4.7H2O(  واليييرك بكبريتيييات الم نسييييو  )

-1
( والتسيييميد بكلي ميييا معيييا  فيييي 

مؤشييرات النمييو ومحتييوا االوراق ميين عنيييرا الحديييد والم نسيييو  ، نفييذت التجربيية بتيييميم الاماعييات العشييوا ية الكامليية 

R.C.B.D. سب أختبار بثالثة مكررات وقورنت المتوسمات حL.S.D.  0005وعلى مستوا أحتمال. 

أظ رت النتا ج أن التسميد بالسيكوسترين أو كبريتات الم نسيو  قد أثرت معنوييا  فيي تحسيين صيفات النميو الخ يرا  

ة )ارتفاع النبات ، عدد االوراق واالفرع ، الوزن الجاف لالوراق والسياان وعيدد الجيذور الر يسيية( ، ف يال  عين زييادي معنويي

غيم 100مل يم. 22022في محتوا االوراق من الكلوروفييل الكليي وعنييرا الحدييد والم نسييو  اليى )
-1

 0020ميادي رريية ،  

غم.ك يم 1021جزء بالمليون و 
-1

غم.اصيي  3ميادي جافية( عنيد التسيميد بي   
-1

غيم 100مل يم. 21010سيكوسيترين ، واليى ) 
-1

 

مل م.ك م 1022جزء بالمليون و  5005مادي ررية ، 
-1

غم.لتير 30مادي جافة( عند الرك بتركيز  
-1

كبريتيات الم نسييو  ماارنية  

غيم 100مل ييم. 12071بالنباتيات غيير المسييمدي والتيي أعميت أقييل المؤشيرات )
-1

 1007جيزء بييالمليون و  5033ميادي ررييية ،  

غم.ك يم
-1

غييم 100مل يم. 17022مييادي جافيية( و ) 
-1

مغم.ك ي 0073جييزء بييالمليون و  5075مييادي رريية ،  
-1

مييادي جافيية( وعلييى  

 التوالي.

غم.اصييي  3وميين التييداخل بييين العيياملين تبييين ان التسييميد  
-1

غم.لتيير 30سكيوسييترين ميي   
-1

كبريتييات الم نسيييو  قييد  

 اعمت اف ل المؤشرات معنويا  ماارنة م  النباتات غير المسمدي والتي اعمت اقل الايم.

 

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
سيمى باالنكليزيية يو Cambretaceaeالعا لية هيو احيد نباتيات  .Conocarpus lancifolius  Englنبيات اليداماس ان  

Buttom mangrove (1و )احيد نباتييات الزينيية الم مية التييي تعييد مين العناصيير االساسييية فيي الحييدا   ومشييروعات التشييجير  وهيي

اضيافة اليى زراعت يا فيي جوانيب الميرق  ( ،2، اذ يعيد مين اسيرع االشيجار نميوا  فيي المنيار  الحياري ) ومواج ة ظياهري التييحر

والشيوارع والجييزرات والسياحات العاميية وذلييج لميا لمجموع ييا الخ يرا ميين فوا ييد كبييري ف ييي تسي م فييي تناييية الجيو وزيييادي نسييبة 

االوكسجين فيي  ، وتخفيف التليوت وتاليل ال وضياء وتلميف الجيو فيي اليييف عين رريي  النيت  وتيوفر الظيل وتكسير حيدي الرييا  

اوراق متوسييمة الخ ييري نبييات الييداماس ذو ،  (3دي خيييوبة التربيية وتثبيت ييا ، بجانييب دورهييا التنفسييي واثارهييا االقتيييادية )وزيييا

بسيمة ملعاية الشكل ، االزهار بي اء بنفسجية قليلة العدد تظ ير فيي الربيي  ، اضيافة لاابليت يا عليى مااومية الجفياف وملوحية المييا  

الراضي المينيية المزيجيية والييحراوية الرمليية ، اضيافة اليى نموهيا فيي ال يواء المليوت والشيوارع والتربة ، تنمو بشكل جيد في ا

الدخيليية علييى البي يية ، وقييد انتشييرت انتشييارا  مييذهال  فييي دول الخليييج نظييرأ لنموهييا السييري   النباتيياتذات التربيية اليييلدي وهييي ميين 

ا  باالضافة الى ان ا احد شجيرات الزينة التي تزرع في الشيوارع ويمكين واخ رار اوراق ا وقابليت ا الن تكون ساترا  وكاسرا  للري

التي دخلت حديثا  الى الامر ونجحت بشكل جيد وواسي  ليذلج النباتات (.وهي اي ا من 1تاليم ا وتشكيل ا وزراعت ا كسياج اخ ر )

خدمية التيي تجيرا علي يا ومن يا عمليية لتسيميد البد من االهتما  ب ا ودراست ا واجراء البحوت والدراسات علي ا وخاصية عملييات ال

التي تعد من عمليات الخدمة الم مة التي يجب اجراءها على النبات الثرها البالغ في تنظيم الت ذيية  الالزمية لنميو النبيات ، اذ يحتياج 

كافيية لكيل نبيات وبشيكل كل نبات الى مجموعة من العناصير ال ذا يية لكيي يكميل دوري حياتي  وعنيد تيوفر هيذ  العناصير بالكمييات ال

متوازن فيما بين ا يستمي  النبات ان ينميو بشيكل جييد ويعميي النميو الخ يرا والثميرا الممليود مني  عنيد تيوفر الظيروف الجويية 

والبي ة المناسبة ، وقد يكيون عنييرا  مين هيذ  العناصير متيوفرا  بالتربية بكمييات تزييد كثييرا  عين حاجية النبيات وال تسيتمي  الجيذور 

كفايت ا من  نظرا  لوجود  بيوري غير صالحة لالمتياص ومن  عنير الحديد الذا بدأت اعراض  تظ ر بوضو  عليى  امتياص

أو اكثير يحيول دون  النباتات ، ويرج  ذلج الى  سيبب، علما  ان كمية الحديد الكلية اكبر من الحد الحرج الذا تحتاج الي  هذ   النبات

 .(5االستفادي من هذا العنير )

عنير الحديد  دورا  كبيرا  ومؤثرا  في العدييد مين العملييات الحيويية للنبيات وذليج اميا عين رريي  اشيتراك  المباشير  يؤدا

كجييزء تركيبييي لمييواد النبييات او تنشيييم  للعمليييات االنزيمييية داخييل النبييات ، فاالصييفرار النيياتج ميين نايي  الحديييد يعكيي  اهميتيي  

( وفييي مركييب الفييايتوفرتين 2) (Cytochromesوفييي تكييوين السيييتوكرومات ) (0) فييي عملييية تكييوين الكلورفيييل  الفسيييولوجية

(Phytoferritin( )2ذات )  في عمليتي البناء ال و ي والتنف االهمية الكبيري. 

هذا وأن اضافة المركبات المخلبية هي احد الوسا ل المتبعة والمفيدي لمعالجة نا  العناصير السييما اليي را التيي تكيون 

يب عند اضافت ا للتربة وبالتالي عد  تحايي  االسيتفادي المملوبية من يا كميا هيو الحيال بالنسيبة لالراضيي الزراعيية فيي  عرضة للترس

العراق التي تتيف بمشاكل عدي من ا درجة التفاعيل الااعيدا وارتفياع نسيبة الكلي  ، وعليى هيذا االسياس ينيي  باضيافة العناصير 

 ( ومن ييييييييييييييييييييييييييا7)الييييييييييييييييييييييييييي را الييييييييييييييييييييييييييى التربيييييييييييييييييييييييييية بيييييييييييييييييييييييييييوري مركبييييييييييييييييييييييييييات مخلبييييييييييييييييييييييييييية 

Ethylene diamine di-O-hydroxyl phenyl acetic acid (EDDHA)  

وهذ  المركبات ل ا خواص ا ومميزات يا واهم يا درجية ثباتيت يا العاليية اا  Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA)و

تيي تعاني يا االراضيي الزراعيية والتيي تعيي  قدرت ا على ابااء ايون العنير الم ذا ثابتا  فيي تركبي يا الع يوا فيي ظيل المشياكل ال

 جاهزية العنير للنبات .

هذا وتشير العديد من الدراسات ان اضافة العناصر ال ذا ية الي را اليى وسيا الزراعية فيي االصي  تكيون مفييدي لنميو 

بشييكل مخلبييي او ( ان اغلييب العناصيير الييي را ت يياف فييي المشيياتل التجارييية امييا 12( ، اذ اوضيي  )11،  10وتحسييين النبييات )

( ان  يمكن اضافة العناصر الي را بشيكل محليول او اسيمدي 13كبريتات وذلج لزيادي تيسيرها للنبات ، ومن ج ة اخرا فاد ذكر )

الورقيية ( لبييان اسيتجابة مجموعية مين النباتيات 11بمي ة التحلل الى وسا الزراعة في مشاتل نباتيات الزينية. وفيي دراسية اجرهيا )

Fe)د المخلبي للتسميد بالحدي
+3

 – HEEDTA ييو  فيي محليول م يذا يحتيوا عليى الحدييد المخلبيي  120( ، تم نميو النباتيات لميدي

مل م.لتيير 5052،  0022بتراكيييز )صييفر ، 
-1

قييد  Nephrolepis exaltataو  Ficus benjamina( ، الحظييا ان نبييات الممييار 

مل م.لتير 0022ندما اضيف المحلول الم ذا بمايدار وزن جاف للمجموع الخ را للنباتات ع وأعلىاكبر ارتفاع  أعمت
-1

ماارنية  

قيد ازداد معنوييا  متياثرا  بكميية العناصير ال ذا يية الم يافة  Bم  معاملة الماارنة. باالضافة الى ان محتوا االوراق من الكلوروفييل 

مل م.غيم 1002و  1012ووصل الى اقييا  
-1

جرعة.اسيبوع 2وزن رريب عنيد التسيميد بمايدار  
-1

ولكيال سينتي الدراسية ماارنية بي   

مل م.غم 0072و  0075
-1

 وزن ررب على التوالي لمعاملة الماارنة ، وعلى التوالي. 

 00، تبيين ان اليرك بي   Leconte( حيول تياثير اليرك بالعناصير اليي را لشيجيرات الكمثيرا 15وفي دراسة اخيرا )

مل م.لتر
-1

 Fe  +25 مل م.لتر
-1

 Mn  +25 مل م.لتر
-1

 Zn  الى زيادي معنوية فيي معظيم الييفات المدروسية )ريول ا،فيرع ،  ادا

عدد االوراق ، المساحة الورقية ، الوزن الجياف للورقية( وذليج لكيال موسيمي الدراسية ماارنية بمعاملية الماارنية والتيي اعميت اقيل 

 المؤشرات.

اسييتخدا  محلييول م ييذا مااسييا  ب Ficus benjamina( عنييد تنميتيي  نبييات الممييار 10وتبييين ميين الدراسيية التييي قييا  ب ييا )

بالمليمكافئ.لتر
-1

( K2SO4سيلفات البوتاسييو  ) 005( ، CaSO4سلفات الكالسييو  ) 102( ، NH4NO3نترات االمونيو  ) 2وهي  

مل م.لتيير 205( وعناصيير صيي را بتراكيييز MgSO4سييلفات المن سيييو  ) 000، 
-1

  ،Fe 005 مل م.لتيير
-1

  ،Mn 005 مل م.لتيير
-1

  ،
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B6 0002 .لترمل م
-1

  ،Cu 0005 مل م.لتر
-1

  ،Zn 0001 ( جرعة.اسيبوع3،  2،  1لتر وبمعدل )
-1

سيم ،  25فيي اصيي  قمير  

ان النباتيات المسييمدي بييالمحلول الم ييذا بماييدار ثيالت جرع.اسييبوع
-1

اعمييت اعلييى ارتفيياع واكبير عييدد لييالوراق واكبيير وزن رييرا  

 وجاف للنباتات معنويا  ماارنة م  نباتات الماارنة.

 – Fe( في دراسة اجريت على شجيرات الكمثرا لبيان تاثير الرك بيثالت مسيتويات مين الحدييد المخلبيي )12) واوض 

EDDHA( هي )جزء بالمليون ، توصيلت النتيا ج اليى ان اضيافة الحدييد ادا اليى زييادي معنويية فيي صيفات النميو 00،  30،  0 )

 الخ را ، محتوا االوراق من الكلوروفيل الكلي والحديد.

ان التسييميد بالعناصيير الييي را بمحلييول   .Quercus palustries L( فييي دراسييت  لتسييميد شييتالت البلييور 13جييد )و

Micromax  12المكيييييييون مييييييين %S  ،1 %B (Na2B4O7 ، )005 %Cu (CuSO4 ، )12 %Fe (FeSO4 ، )205 %Mn 

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

ك م. 
3
حدوت زيادي معنوية في ارتفاع النبات والوزن الجاف ل  في كال السنتين م  زيادي في محتوا مين عنيير الحدييد فيي السينة  

 الثانية فاا. 

اضافة الى ذلج فان الت ذيية الورقيية تعيد مين المرا ي  الحديثية وذات الكفياءي العاليية واالكثير اقتييادية فيي معالجية ناي  

مري ماارنة بالتسميد االرضي ، كذلج تسيم   20-2( وتزيد من كفاءت ا بمادار 12العناصر ال ذا ية ماارنة بمرق التسميد االخرا )

هذ  التانية بمرونة عالية الضافة االسمدي خالل مراحل النمو المختلفة مما يجعل ا تلبي متملبات النبيات مين العناصير ال ذا يية خيالل 

عنير الم سيو  الذا هو احد العناصر الم مة الذا يدخل م  عنير النتيروجين فيي تكيوين جزي ية الكلوروفييل  فترات النمو ومن ا

% من جزي ات الكلوروفيل الموجودي في الورقة ، كما ان ل  دور مسياعد فيي تكيوين 10الم مة في عملية التركيب ال و ي ويشكل 

 Hexokinaseو  Glucokinaseوينشيييا عيييدد مييين االنزيميييات  مثيييل صيييب ات النبيييات االخيييرا مثيييل الكييياروتين والزانثوفييييل ، 

باالضيافة اليى دور  فيي التخليي  الحييوا  Calvinومساعدت ا والتيي تلعيب دورا  م ميا  فيي عمليية هيد  الكاربوهييدات ودوري كيالفن 

 (.7للبروتينات والكروموسومات )

واهميت يا فيي مشيروعات التشيجير اضيافة النباتيات   وبنياء  عليى ميا تايد  ولنيدري االبحيات والدراسيات فيي الامير عليى هيذ

لاابليت ا على مااومة الجفاف وملوحة الميا  والتربة والثلوت واهمية عنير الحديد والم نسيو  في تحسيين النميو الخ يرا للنباتيات 

حتييوا النبييات ميين بالسيكوسييترين وكبريتييات الم نسيييو  علييى صييفات النمييو ومشييتالت نباتييات الييداماس تمييت دراسيية تيياثير تسييميد 

 الكلوروفيل الكلي والحديد والمن نسيو .

 

 مواد وطرائق العمل
 2002-2002اجريت التجربة في مشتل بلدية النجف / محافظة النجف االشرف التياب  اليى مديريية بلديية النجيف للموسيم  

شيتلة بعمير  30، زرعيت  اليداماسات لدراسة مستويات مختلفة من سمادا السيكوسترين وكبريتات الم نسيو  على صفات النمو لنب

ك يم تربية  15سم المستوردي من مشاتل حكومية في دولة الكويت  في اص  تحيوا  20-15وبارتفاع  2/1/2002ش رين بتاريخ 

(. وتيم جليب بيانيات االنيواء الجويية مين ال ي ية العامية 1رملية مزيجية والتي تم تحليل بعض صفات ا الفيزياوية والكيمياويية )جيدول 

(. اجريت كافية عملييات الخدمية بشيكل كاميل لكافية المعيامالت مين را وتعشييب كلميا دعيت 2لالنواء الجوية / فرع النجف )جدول 

ييو  مين  30لميرتين االوليى بعيد شي ر مين الزراعية والثانيية بعيد ( N% 10الحاجة لذلج م  التسميد بالسيماد النتروجينيي  اليورييا )

غم.اصييي  2الدفعيية االولييى بماييدار 
-1

غييم  15%( وبمعييدل P2O5 10، والتسييميد بالسييماد السييوبر فوسييفات االحييادا )لكييل مييري  

 ولجمي  المعامالت بدون استثناء. سماد/اصي  عند زراعة الشتالت

كتجربيية عاملييية بييثالت مكييررات بعيياملين همييا اربيي   .R.C.B.Dنفييذت التجربيية بتيييميم الاماعييات العشييوا ية الكامليية  

ك يم مين السيكوسيترين  1السويسيرية اذ يحتيوا كيل   Syengentaوسيترين المنيتج مين قبيل شيركة سينجنتامستويات من سماد السيك

غييم سماد.اصييي  3،  2،  1،  0هييي ) EDDHA% ميين شيييالت  الحديييد 0علييى 
-1

( F3و  F0  ،F1  ،F2( والتييي رمييز ل ييا بيي  )

غم.لتر 30،  15،  0هي ) MgSO4.7H2Oوالثاني ثالت تراكيز من سماد سلفات الم نسيو  
-1

 M0ماء مامر( والتي رمز ل ا ب  ) 

 ،M1  ،M2عية الشيتالت فيي االصي  وعنيد ا( والتداخل فيما بين ما ، اذ تم رك السيكوسترين وسلفات الم نسيو  بعد ش ر مين زر

ة في الدراسية بداية نمو الشتالت وبمعدل رشتين وبفتري ش ر بين رشة واخرا لكل من السمادين ، اذ رشت جمي  التراكيز المستعمل

غم/لنير ( ، قورنيت  1على النباتيات حتيى البليل الكاميل وعتيد تيزول اول قميري مي  اضيافة ميادي ناشيري )الييابون السيا ل( بمعيدل )

 (. 17) 0005وتحت مستوا احتمال  .L.S.Dالمتوسمات باستخدا  اختبار اقل فرق معنوا 

ت بواسيمة المسيمري االعتياديية مين مسيتوا سيم  االر  تيم اخيذ ارتفياع النبيا 0/10/2002وفي ن اية التجربة بتياريخ 

حتى اعلى قمة في النبات ، عدد االوراق واالفرع ، الوزن الجاف لالوراق والسياان ، محتوا االوراق من الكلوروفيل الكلي وذليج 

في ال واء ثم اخذ من كل عينية ( وغسلت بالماء جيدا  وتركت لتجف 20) باخذ الورقة الخامسة من الامة النامية لكل نبات بكل معاملة

 1( ، محتوا االوراق من عنير الحدييد وذليج بواسيمة اخيذ 21%( وقدرت حسب ما جاء ب  )25( غم واضيف ل ا االسيتون )5)

سياعة بعيدها اذيبيت بميادي فينياترولين وقيسيت عليى ريول  21غم من المادي الجافة لالوراق ثم ه يمت بحيامض البيركلورييج لميدي 

( ، محتيوا االوراق مين الم نسييو  وذليج باتبياع ررياية 22وميتر بواسمة السبكتروفوتوميتر وحسيب ميا ورد فيي )نان 510موجي 

( بعيدها 23حسب ميا ورد فيي ) HNO3.HClO4غم من االوراق الجافة وه م ا بواسمة حامض االزوت  1ال  م الررب باخذ 

( لحسياد كميية الم نسييو  Ethylene diamine tetra acetic acid) EDTAبمرياية المعيايري بمحليول وقيدر المسيتخل  اخيذ 

تسياقا لحيين ( اضافة الى قياس عدد الجذور الر يسية وذلج باخذ النبات ووضيع  تحيت مياء الحنفيية ال ياد  21وحسب ما جاء في )

 .دل عدد الجذور الر يسية لكل نباتالتربة التي حول الجذور ثم حساد معحبيبات جمي  
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 قبل الزراعة ا،ص ات الفيزيا ية والكيميا ية لتربة ( بعض اليف1جدول )

 

 نتيجة التحليل وحدي الاياس نوع التحليل

 رملية مزيجية                                                     نسجة التربة

غم.ك م الرمل
-1

 222 

غم.ك م ال رين
-1

 12202 

غم.ك م المين
-1

 10 

 pH                                                     207درجة تفاعل التربة 

 .ديسي سيمنز ECاالييالية الك ربا ية 
-1

 1001 

Caالكالسيو  
++

مليمول شحنة.لتر 
-1

 12 

Naاليوديو  
+

مليمول شحنة.لتر 
-1

 105 

Kالبوتاسيو  
+

مليمول شحنة.لتر 
-1

 0001 

Mgالم نسيو  
++

مليمول شحنة.لتر 
-1

 30 

Clالكلور 
-

مليمول شحنة.لتر 
-1

 205 

HCO3 مليمول شحنة.لتر
-1

 105 

CaCO3 .ك مغم
-1

 210005 

 CaSO4.7H2O) ك مغم. )الجب
-1

 21005 

غم.ك م الجاهز النتروجين
-1

 2037 

غم.ك م (.O.M)المادي الع وية 
-1

 205 

 

 

وساعات سموع الشم  لمدينة النجف ( المعدالت الش رية لدرجات الحراري العظمى والي را والرروبة النسبية 2جدول )

 2002-2000االشرف للموسم الزراعي 

 المعدالت     

 الش ر

درجة الحراري 

 °(العظمى ) 

درجة الحراري 

 °(الي را ) 

ساعات سموع  الرروبة النسبية

 الشم  )ساعة(

 1103 2102 2202 1501 تموز

 1003 2100 2703 1200 اد

 1000 3300 2105 1102 ايلول

 702 1200 2107 3202 االول تشرين

 200 5100 702 2100 تشرين الثاني

 507 2300 102 1500 كانون االول

 507 0700 101 1500 كانون الثاني

 201 0300 702 2007 شبار

 200 5000 1200 2505 اذار

 

 الجوية/فرع النجف. لألنواءجلبت من ال ي ة العامة 
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 النتائج والمناقشة
اذ ازداد معنويا  الداماس( ان التسميد بسماد السيكوسترين قد حسن من صفات النمو الخ را لنبات 3)يت   من الجدول  

ارتفاع النبات ، عدد االوراق واالفرع ، الوزن الجياف ليالوراق والسيياان ، محتيوا االوراق مين الكلوروفييل الكليي وعيدد الجيذور 

غيم 100مل يم. 1207غيم ،  1130120غيم ،  11011فيرع ،  23032ورقية ،  271025سم ،  100021الر يسية في النبات من 
-1

 

فييرع ،  11027ورقيية ،  1331020سييم ،  135052جييذر وعلييى التييوالي  فييي النباتييات غييير المسييمدي الييى  11027مييادي ررييية و 

غم 100مل م. 22022غم ،  155071غم ،  07021
-1

جذر.نبات 20007مادي ررية و  
-1

سيمدت تيي وعلى التيوالي  فيي النباتيات ال 

سيكوسترين.اصييي غييم سييماد  3بكمييية 
-1

. هييذا وان الزيييادي كانييت رردييية ليييفات النمييو الخ ييرا ميي  زيييادي مسييتويات الحديييد  

الم افة للنبات. وقد يرج  السبب الى ان عنيير الحدييد ييؤدا دورا  كبييرا  فيي العدييد مين العملييات الحيويية للنبيات وذليج اميا عين 

تركيبيي لميواد النبياء او تنشييم  للعملييات االنزيميية داخيل النبيات ، اذ ييدخل الحدييد كعاميل مسياعد رري  اشيتراك  المباشير كجيزء 

( ، أو من خيالل دور  الم يم 0ومنشا لتفاعالت تكوين اليب ات الخ راء عبر سلسلة المركبات تنت ي بتكوين جزي ة الكلوروفيل )

( كميا ييدخل 20،  25عبياري عين اجسيا  تحيوا عليى الكلوروفييل )للكلوروبالسيت فيي االوراق والتيي هيي  RNAفي عملية تمثيل 

( ذات االهميية الكبيييري فيي عمليتيي البنيياء ال يو ي والتينف  ميين خيالل دور  فييي Cytochromesالحدييد فيي تكييوين السيايتوكرو  )

اخيتالل فيي عمليية النبياء  استابال ونال االلكترونات وان اا خلل يحدت في هذ  اليب ات االنزيمية نتيجية لينا  الحدييد ييؤدا اليى

( مما يؤدا بالن اية اليى تحسيين صيفات النميو الخ يرا وزييادي كميية الكلوروفييل فيي النباتيات المسيمدي بالحدييد 22و  2ال و ي )

( مين ان التسييميد بالحدييد زاد مين ارتفياع النبيات واليوزن الجيياف للمجميوع الخ يرا لنبيات المميار ومييا 11)وهيذا نفي  ميا وجيد  

 ( قد زاد من عدد االوراق والوزن الجاف ل ا معنويا .Znو  Fe  +Mn( من ان الرك بالعناصر الي را )15أوضح  )

سيو  م  زيادي مستويات سماد السيكوسيترين الم يافة اليى النبيات نهذا وقد ازداد معنويا محتوا االوراق من الحديد والم  

غم.ك م 1.24و  الى والم نسي ppm 0020اذ وصل اعلى محتوا من عنير الحديد الى 
-1

غيم  3مادي جافية عنيد التسيميد بمسيتوا  

سماد.اصييي 
-1

غم.ك ييم 1007حديييد و  ppm 5033ماارنيية ميي  النباتييات غييير المسييمدي والتييي اعمييت اقييل محتييوا  
-1

مييادي جافيية  

ادت الييى زيييادي  ( ، وهييذ  النتييا ج جيياءت علييى وفيي  المتوقيي  ل ييا اذ ان زيييادي مسييتويات التسييميد بالسيكوسييترين3م نسيييو  )جييدول 

( مين ان 12امتياص عنير الحديد من قبل النبات مما ادا الى زيادي محتوا االوراق من عنير الحديد وهذا يتف  م  ما وجيد  )

 رك شجيرات الكمثرا بالحديد زاد محتوا االوراق من عنير الحديد في ا.
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 االوراق من العناصر ال ذا ية لنبات الداماس( تاثير التسميد بسماد السيكوسترين على صفات النمو ومحتوا 3جدول )

 

 المعامالت
ارتفاع النبات 

 )سم(

عدد االوراق 

)ورقة.نبات
-

1
) 

عدد االفرع 

)فرع.نبات
-1

) 

الوزن الجاف 

 لالوراق )غم(

الوزن الجاف 

 للسياان )غم(

محتوا االوراق من 

 100الكلوروفيل الكلي )مل م.

غم
-1

 مادي ررية( 

عدد الجذور 

الر يسية 

.نبات)جذر
-1

) 

محتوا االوراق 

من الحديد 

(ppm) 

محتوا االوراق من 

 الم نسيو  

)غم.ك م
-1

 مادي جافة( 

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

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

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

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

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

  

 العناصر ال ذا ية لنبات الداماس ( تاثير التسميد بسماد كبريتات الم نسيو  على صفات النمو ومحتوا االوراق من1جدول )

 

 المعامالت
ارتفاع النبات 

 )سم(

عدد االوراق 

)ورقة.نبات
-

1
) 

عدد االفرع 

)فرع.نبات
-1

) 

الوزن الجاف 

 لالوراق )غم(

الوزن الجاف 

 للسياان )غم(

محتوا االوراق من 

 100الكلوروفيل الكلي )مل م.

غم
-1

 مادي ررية( 

عدد الجذور 

الر يسية 

)جذر.نبات
-1

) 

حتوا االوراق م

من الحديد 

(ppm) 

محتوا االوراق من 

 الم نسيو  

)غم.ك م
-1

 مادي جافة( 

M0 (0  غم/لتر ماء

 مامر(
113003 720071 27022 12037 123013 17022 15071 5075 0073 

M1 (15  غم/لتر ماء

 مامر(
112020 1002007 32012 50030 120035 20022 12037 0002 1022 

M2 (30 غم/لتر ماء 

 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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غم/لتيير ادا الييى زيييادي صييفات النمييو  30بسييماد كبريتييات الم نسيييو  بتركيييز  الييداماسان رك نباتييات 

ات ، عييدد االوراق واالفييرع ، الييوزن الجيياف لييالوراق الخ ييرا المدروسيية زيييادي معنوييية ، اذ ازداد ارتفيياع النبيي

 12037فيرع ،  27022ورقية ،  720071سم ،  113003والسياان ، محتوا االوراق من الكلوروفيل الكلي من 

غم 100مل م. 17022غم ،  123013غم ، 
-1

جذر.نبات 15071مادي ررية و  
-1

على التوالي  فيي النباتيات غيير  

 21010غيييم ،  137002غيييم ،  01002فيييرع ،  35012ورقييية ،  1000000،  سيييم 120022المرشوشييية اليييى 

غم 100مل م.
-1

جذر.نبات 17070مادي ررية و  
-1

( وقيد يرجي  السيبب اليى ان عنيير 1)جيدول  ، عليى التيوالي 

الم نسيو  هو احد العناصر الم مة في النبات ويشترك م  عنيير النتيروجين فيي تكيوين جيز  الكلوروفييل ال يا  

ة التركيب ال و ي ، اضافة الى ان  ياو  بتنشيا عيدد مين االنزيميات ومسياعدت ا الم مية فيي عمليية هيد  في عملي

( إضافة الى ان  يوجد بتركييز عيالي فيي المنيار  المرسيتيمية مميا يعميل بالن ايية 7الكاربوهيدات وبناء البروتين )

 نبات وعدد االوراق واالفرع.على تحسين النمو الخ را للنبات وتحسين صفات النمو مثل ارتفاع ال

غم.لتييير 30لج ان رك النباتيييات بتركييييز ذ( كييي1ويوضييي  جيييدول )
-1

مييياء مامييير مييين سيييماد كبريتيييات  

 0005الم نسيو  ادا الى زيادي محتوا االوراق زيادي معنوية  من عنيرا الحديد والم نسيو  في االوراق الى )

ppm  غم.ك م 1022و
-1

و  ppm 5075ر المرشوشة والتي اعمت اقيل محتيوا )مادي جافة( ماارنة بالنباتات غي 

غم.ك ييم 0073
-1

مييادي جافيية( لكييال العنيييرين وعلييى التييوالي وقييد يرجيي  السييبب الييى زيييادي امتييياص النبييات  

 3ومن التداخل بين العاملين يت ي  ان النباتيات التيي سيمدت بتركييز  للم نسيو  نتيجة الرك بكبريتات الم نسيو .

صي غم سماد سيكوسترين.ا
-1

غيم سيماد كبريتيات الم نسييو .لتر 30م  الرك بتركييز  
-1

مياء مامير قيد اعميى  

اعلى المؤشرات المدروسة المشار الي ا ساباا  ماارنة م  النباتات غير المسمدي وليم تيرك والتيي اعميت اقيل الاييم 

 (.5معنويا  )جدول 

الم نسييو  قيد حسين مين صيفات  يستنتج من الدراسة ان التسيميد بسيماد السيكوسيترين واليرك بكبريتيات 

 .الداماسالنمو الخ را ومحتوا االوراق من عنيرا الحديد والم نسيو  لشجيري نباتات 
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 اسالدام ( تاثير التداخل بين التسميد بسماد السيكوسترين والرك كبريتات الم نسيو  على صفات النمو ومحتوا االوراق من العناصر ال ذا ية لنبات5جدول )

 

 المعامالت
ارتفاع النبات 

 )سم(

عدد االوراق 

)ورقة.نبات
-1

) 

عدد االفرع 

 )فرع/نبات(

الوزن الجاف 

 لالوراق )غم(

الوزن الجاف 

 للسياان )غم(

محتوا االوراق من 

 100الكلوروفيل الكلي )مل م.

غم
-1

 مادي ررية( 

عدد الجذور 

الر يسية 

 )جذر/نبات(

محتوا االوراق 

من الحديد 

(ppm) 

ا االوراق من محتو

 الم نسيو  

)غم.ك م
-1

 مادي جافة( 

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 
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