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تأثٌر أوساط النمو والمعاملة بكبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة فً نمو وازهار نبات
الجعفري )(Tagetes erecta L.
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الملخص:
2012
نفذ البحث فً احد المشاتل الخاصة فً محافظة المثنى خالل الموسم الربٌعً
لدراسة تأثٌر ثالث اوساط زراعٌة ( تربة فقط  1 ،تربة  1 :بٌتموس و  2تربة 1 :بٌتموس )
حجم  :حجم  ،فً اصص بالستٌكٌة  ،والسقً بثالثة تراكٌز من كبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة (
 ) 3 ، 1.5 ، 0غم  .لتر  1-والتداخل بٌنهما فً مؤشرات النمو الخضري والزهري لنبات
الجعفري  ،نفذ البحث كتجربة عاملٌه  )3 × 3 ( Factorial experimentبعاملٌن بتصمٌم
القطاعات العشوائٌة الكاملة (Randomized Complete Block Design )R.C.B.D.
بثالثة مكررات  ,وقورنت المتوسطات بحسب اختبار اقل فرق معنوي  L.S.Dوعند مستوى
احتمال . 0.05
اظهرت النتائج ان الزراعة فً وسط النمو (  1تربة  1 :بتموس ) أو السقً بكبرٌتات
المغنٌسٌوم المائٌة أثرا معنوٌا فً مؤشرات النمو الخضري والزهري المقاسة فً النبات .
وكان التداخل بٌن عاملً التجربة أثرا معنوٌا فً مؤشرات النمو  ,إذ أعطت معاملة زراعة
النباتات فً وسط النمو (  1تربة 1 :بٌتموس) والمعاملة بتركٌز 3غم  .لتر  1-من كبرٌتات
المغنسٌوم أعلى معدل الرتفاع النبات  ،قطر الساق الرئٌسً  ،عدد األوراق الكلٌة  ،الوزن
الجاف للمجموع الخضري  ،قطر الزهرة  ،عدد االزهار  .نبات  ، 1-الوزن الجاف للزهرة ،
محتوى االوراق من الكلوروفٌل ومحتوى االوراق من الكاربوهٌدرات الكلٌة الذائبة والذي بلغ
(  95.2سم 10.5 ،ملم  53.10 ،ورقة  .نبات  1-و 7.46غم 7.62 ،سم  8.87 ،زهرة .
نبات 0.542 ، 1-غم  16.45 ،ملغم  .غم وزن طري  1-و  23.92ملغم .غم وزن جاف ) 1-
وعلى التوالً  ،فً حٌن اعطت معاملة المقارنة ( الزراعة فً وسط النمو التربة فقط وعدم
 60.3سم  6.51 ،ملم ،
السقً بكبرٌتات المغنسٌوم )اقل معدل لهذه المؤشرات بلغت (
1 24.21ورقة  .نبات  1-و 5.17غم 5.41 ،سم  5.21 ،زهرة  .نبات  0.421 ،غم ،
 10.11ملغم  .غم وزن طري 1-و  20.71ملغم .غم وزن جاف ) 1-على التوالً .
المقدمة :
نباتات الجعفري  Tagetes erecta L.احد نباتات العائلة  , Asteraceaeنبات
حولً صٌفً قصٌر الى متوسط االرتفاع  ،موطنه االصلً المكسٌك  ،أوراقه صغٌرة مسننة
خضراء داكنة  ،ازهاره شعاعٌه صفراء الى برتقالٌة  ،ال ٌتحمل النبات الصقٌع وٌتحمل
الحرارة المرتفعة  ،وٌفضل المواقع المشمسة ٌ ,زرع فً األحواض األرضٌة وعلى الحواف
وكذلك فً األصص  ,كما ٌمكن إن تزرع األصناف متوسطة االرتفاع لغرض القطف (البطل ،
. )2010
تشٌر الكثٌر من الدراسات الى إن وسط النمو هو احد المصادر المهمة الالزمة لتحسٌن
مؤشرات النمو الخضري والزهري للنبات إذ ٌجهز النباتات بكل ما تحتاجه من مواد وعناصر
ضرورٌة للنمو واإلزهار  ،إذ ٌعد البتموس من محسنات التربة والمواد العضوٌة التً تخلط مع
تأثير اوساط النمو والمعاملة بكبريتات المغنسيوم....
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التربة لتحسٌن صفاتها الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة وهو من المواد العضوٌة المستعملة فً إعداد
أوساط النمو فً األصص كما انه سهل الخلط مع المكونات األخرى عندما ٌكون رطبا (
طواجن  . ) 1987 ,وهو ذات قدرة عالٌة لالحتفاظ بالرطوبة وٌعمل على زٌادة تهوٌة التربة
وغنً بالعناصر الغذائٌة ( السلطان وآخرون  ، ) 1992 ,فقد بٌن  )2008 ( Conoverإنه
عند زراعة نبات الداوودي  Chrysanthemum morefoliumفً وسط ٌتكون من
بتموس فقط أو( بتموس  :1تربة ) 1قد الحظ زٌادة خطٌة فً النمو والتزهٌر للصنفٌن األبٌض
واألصفر  .وقد الحظت ساهً  )2005( ،ان لألوساط الزراعٌة تأثٌر معنوي فً صفات النمو
الخضري لنبات الجربٌرا  ، Gerbera jamesoniiاذ تفوقت معاملة الزراعة بالبٌت أو
المزٌج  +البٌت فً إعطاء أعلى معدل لعدد األوراق واكبر مساحة ورقٌة ووزن جاف للنبات،
إضافة إلى تفوق معاملة الزراعة بالمزمٌج  +البٌت فً زٌادة قطر االزهار .
ٌعد المغنٌسٌوم احد العناصر االساسٌة فً تغذٌة النبات لما له من اثر فعال فً العدٌد من
العملٌات الفسٌولوجٌة فً النبات مثل البناء الضوئً وتنشٌط االنزٌمات  ،اضافة الى وجود اٌون
المغنٌسٌوم فً مركز جزٌئة الكلوروفٌل (مٌنكل و كٌربً  ، )2000 ،وٌنشط االنزٌمات هً
 Phosphonenol pyruvate carboxylaseو Ribulose 1-5 Biphosphate
 carboxylaseالتً تشترك فً عملٌات الفسفرة الضوئٌة وضروري لنشاط االنزٌمات
الرئٌسة فً تثبٌت جزٌئة ثانً اوكسٌد الكاربون  CO2فً دورة كالفن ( ) Calvin cycle
 ،وٌساعد على ثبوتٌة الراٌبوسومات وبذلك ٌعد عامال مهما لهذه المركبات التً لها عالقة
بتكوٌن البروتٌن (الصحاف  . )1989a ,وقد اشار فولٌت واخــرون (  )1995ان وظٌفة
المغنٌسٌوم فً النبات هً تكوٌن الكلوروفٌل وال ٌستطٌع اي عنصر اخر القٌام بدور المغنٌسٌوم
 El- Khayatو  )1998 ( Attoaعلى نبات بنت القنصل
 .وفً دراسة قاما بهما
 ،Euphorbia puicherrinaالحظا إن إضافة كبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة بالتراكٌز ( ، 0
 2000و  )3000ملغم  .لتر  1-مع ماء السقً أحدثت زٌادة معنوٌا فً ارتفاع النبات  ،عدد
( Merhaut
االفرع واألوراق  ,وكانت هذه الزٌادة طردٌة مع زٌادة التركٌز .وقد الحظ
 )2004فً نبات الكامٌلٌا  Camellia sasanquaإن إضافة كبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة
مع ماء السقً أدت الى حدوث زٌادة معنوٌة فً الوزن الجاف لألوراق والسٌقان ومحتواها
عنصر المغنسٌوم .
ألهمٌة النبات وتعدد اغراضه واستعماالته فً الحدائق والمتنزهات العامة وألهمٌة
االوساط الزراعٌة فً تحسٌن نمو النبات اجرٌت هذه التجربة لبٌان تأثٌر ثالث اوساط زراعٌة
مع ثالث تراكٌز من كبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة والتداخل فٌما بٌنهما .

مـواد وطرائق العمـل :
نفذت هذه التجربة فً مشتل خاص فً محافظة المثنى للفترة ما بٌن  2012/2/1ولغاٌة
7H2O
 2012/7/5وقد شملت الدراسة تأثٌر وسط النمو وكبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة
 MgSO4.على مؤشرات النمو الخضري والزهري لنبات الجعفري .
 Euro gardenاالسبانٌة وبتارٌخ
تم زراعة بذور نبات الجعفري المنتجة من شركة
 2012/2/1فً أطباق بالستكٌه فً البٌت البالستٌكً تحتوي على وسط البٌتموس المنتج من
شركة  Sab-Germanyااللمانٌة والجدول ( ٌ )1بٌن الصفات الكٌمٌائٌة للبٌتموس  .وبتارٌخ
 2012/3/24تمت زراعة الشتالت ذات االرتفاع 7-6سم وبها  4-3أوراق حقٌقة فً أصص
بالستٌكٌة قطرها 20سم  ،وبمعدل  3.5كغم وسط .أصص  1-استعملت ثالثة أوساط نمو (حجم
 :حجم ) والتً هً ( تربة فقط  2 ،تربة  1 :بٌتموس و 1تربة 1 :بٌتموس ) .
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جدول ( )1الصفات الكٌمٌائٌة للبٌتموس
Salt content g.L-1

pH

K2O mg.L-1

P2O5 mg.L-1

N mg.L-1

0.9-0.7

6.5-5.7

190-80

180-70

160-70

أجرٌت كافة العملٌات الزراعٌة المتبعة فً تربٌة نبات الجعفري وبشكل كامل لجمٌع
الوحدات التجرٌبٌة وكلما دعت الحاجة  ،ربطت النباتات على دعامات قصبٌة عندما وصلت
الى ارتفاع حوالً 25-20سم  .وسمدت النباتات بالسماد المركب )N.P.K (20:20:20
وبواقع  250ملغم  .أصص  1-بتارٌخ  4/1و  5/1و  . 2012/6/1وري النباتات بمحالٌل
1حاوٌة على ثالث تراكٌز من كبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة وهً (  ) 3 ، 1.5 ، 0غم  .لتر
وبواقع  500مل  .اصص  1-بثالث مرات .
 )R.C.B.D.كتجربة عاملٌه
نفذ البحث باستخدام نظام القطاعات العشوائٌة الكاملة (
بعاملٌن وثالث مكررات  ،والمكرر عبارة عن تسعة وحدات تجرٌبٌة وبواقع خمسة اصص لكل
 2تربة  1 :بٌتموس و
وحدة تجرٌبٌة  ،األول أوساط النمو بثالث مستوٌات ( تربة فقط ،
1تربة 1 :بٌتموس )  ،والثانً الري بكبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة بثالث تراكٌز ()3 ، 1.5 ، 0
غم  .لتر 1-وسقٌت بثالث مرات بتارٌخ  4\14و 5\14و  2012\6\14والتداخل فٌما بٌنهما
 L.S.Dلبٌان الفروق االحصائٌة بٌن
 ،وقورنت المتوسطات باستخدام اقل فرق معنوي
المعامالت وعلى مستوى احتمال  ( 0.05الراوي وخلف هللا . ) 2000,
وفً نهاٌة التجربة قٌست جمٌع الصفات عند التفتح الكامل لإلزهار وبتارٌخ 2012 / 7/5
وكاالتً :
1ارتفاع النبات (سم)  ،قطر الساق الرئٌسً )ملم(  ،عدد االوراق (ورقة  .نبات )  ،الوزن
الجاف للمجموع الخضري (غم)  ،قطر الزهرة (سم)  ،عدد االزهار( زهرة  .نبات  ، )1-الوزن
الجاف للزهرة (غم)  .أما محتوى األوراق من الكلوروفٌل الكلً (ملغم  .غم وزن طري  )1-فقد
تم بحسب ما جاء بــ (  )Goodwin,1976ومحتوى االوراق من الكاربوهٌدرات الكلٌة الذائبة
(ملغم .غم وزن جاف  )1-وبحسب ما جاء بــ (  Herbertوآخرون  )1971 ,آذ قٌستا فً
مختبر قسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم  /جامعة المثنى .
النتائج والمناقشة :
ٌتضح من جدول (  )2إن ألوساط النمو تأثٌر معنوي فً مؤشرات النمو الخضري  ,فقد
حققت الزراعة فً وسط النمو (تربة  : 1بتموس  )1اعلى معدل لكل من ارتفاع النبات  ،قطر
الساق  ،عدد االوراق والوزن الجاف للمجموع الخضري اذ بلغت ( 86.83سم  9.39 ،ملم ،
 46.85ورقة  .نبات  1-و 6.70غم ) على التوالً  ،مقارنة باقل القٌم والتً ظهرت عند
الزراعة فً وسط النمو التربة لوحدها إذ بلغت ( 65.83سم  7.20 ،ملم  30.44 ،ورقة .
نبات 1-و 5.95غم ) وعلى التوالً  .وقد تعزى هذه الزٌادة فً صفات النمو الخضري عند
الزراعة فً وسط النمو (تربة  : 1بتموس  )1الى زٌادة قابلٌة الوسط لالحتفاظ بالماء نتٌجة
إضافة البٌتموس ( العانً  ، ) 1980 ,أو قد ٌعزى الى الزراعة فً هذا الوسط والذي ٌحتوي
على نسبة من العناصر الغذائٌة (جدول  )1وبسعة االحتفاظ بالماء ومسامٌة التربة مع نسبة جٌدة
من التهوٌة إذ ٌعمل األوكسجٌن بٌن جزئٌات التربة على زٌادة امتصاص العناصر الغذائٌة من
خالل زٌادة تنفس الجذور وعدم اختناقها (بشٌر  , )1990 ,إضافة الى إن البٌتموس ذو pH
ٌمٌل للحامضً (جدول  )1وهذا مهم فً زٌادة تحرٌر العناصر الصغرى وجعلها جاهزة
لالمتصاص (مٌنكل وكٌربً  ) 2000 ,مما ٌنعكس اٌجابٌا على زٌادة مؤشرات النمو
الخضري  .وٌشابه هذا ما وجدة  Selimوآخرون ( )1993من إن وسط النمو له تأثٌر معنوي
Dianthus
فً زٌادة عدد األوراق واإلزهار والوزن الجاف لنبات القرنفل
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 caryophyllus Lوكذلك ما ذكره  Singhوآخرون (  )2002عند الزراعة وسط مكون
من (تربة : 1بتموس )1لنباتات األصص .
جدول( : )2تأثٌر وسط النمو فً مؤشرات النمو الخضري لنباتات الجعفري
الوزن الجاف
عدد االوراق
قطر الساق
ارتفاع النبات
للمجموع الخضري
وسط النمو
1(ورقة  .نبات )
الرئٌسً )ملم(
(سم)
(غم)
تربة
تربة  :2بٌتموس
1
تربة : 1
بٌتموس 1
L.S.D 0.05

65.83

7.20

30.44

5.95

72.77

8.41

41.06

6.36

86.83

9.39

46.85

6.70

4.325

0.952

2.031

0.559

ٌبٌن جدول (  )3وجود زٌادة معنوٌة فً كل من قطر الزهرة  ،عدد اإلزهار  ،الوزن
الجاف للزهرة  ،محتوى األوراق من الكلوروفٌل ومحتوى األوراق من الكاربوهٌدرات الكلٌة
الذائبة حصلت عند الزراعة فً وسط النمو (تربة  :1بٌتموس  )1وبلغت ( 7.03سم 7.97 ،
زهرة  .نبات  0.490 ، 1-غم  14.04 ،ملغم  .غم وزن طري  1-و  22.94ملغم  .غم وزن
جاف ) 1-وعلى التوالً  ،مقارنة بالزراعة بوسط النمو التربة لوحدها إذ بلغت (  6.10سم ،
 6.06زهرة  .نبات  0.440 ، 1-غم  11.74 ،ملغم  .غم وزن طري  1-و  21.54ملغم  .غم
وزن جاف  ) 1-وعلى التوالً  ,وقد ٌفسر أن الزراعة فً وسط النمو (تربة  : 1بتموس  )1له
دور أساسً فً تحسٌن مؤشرات النمو الخضري (جدول  )1والتً تعمل على زٌادة تصنٌع
المواد الغذائٌة فً األوراق وانتقالها الى االفرع واالزهار وبالتالً عملت على تحسٌن صفات
اإلزهار( قطر الزهرة  ,عدد اإلزهار والوزن الجاف للزهرة ) وزٌادة محتوى األوراق من
 )2008 ( Conoverمن ان
الكربوهٌرات الكلٌة الذائبة  ,وهذا ٌتفق مع ما توصل الٌه
Chrysanthemum
الزراعة فً الوسط (تربة  : 1بتموس  )1لنبات الداوودي
 morefoliumادت الى تحسٌن مؤشرات النمو الزهري  ,أما زٌادة محتوى االوراق من
الكلوروفٌل قد ترجع الى المحتوى الخصوبً العالً للوسط وبالتالً زٌادة امتصاص العناصر
ومنها النتروجٌن الذي ٌشترك فً تكوٌن البروتٌنات واإلنزٌمات  ,والمغنٌسٌوم الذي ٌدخل فً
تكوٌن جزٌئة الكلوروفٌل مما ٌؤدي الى زٌادة محتوى األوراق من الكلوروفٌل (الصحاف ,
. ) 1989a
جدول( :)3تأثٌر وسط النمو فً مؤشرات االزهار ومحتوى االوراق
من الكلوروفٌل والكاربوهٌدرات
وسط النمو

قطر
الزهرة
(سم)

عدد اإلزهار
( زهرة .
1نبات )

الوزن الجاف
للزهرة (غم)

محتوى األوراق من
الكلوروفٌل الكلً (ملغم  .غم
1وزن طري )

محتوى االوراق من
الكاربوهٌدرات الكلٌة
الذائبة (ملغم .غم وزن
1جاف )

تربة

6.10

6.06

0.440

11.74

21.54

تربة  :2بٌتموس 1

6.49

7.42

0.456

12.97

22.28

تربة  : 1بٌتموس 1

7.03

7.97

0.490

14.04

22.94

L.S.D 0.05

0.259

1.152

0.0251

1.268

0.526
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تشٌر النتائج فً الجدول (  )4الى إن الري بكبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة اثر معنوٌا فً مؤشرات
النمو الخضري المدروسة وكانت الزٌادة طردٌة بزٌادة التركٌز  ،فقد حقق التركٌز  3غم .لتر
اعلى القٌم معنوٌة لكل من ارتفاع النبات  ،قطر الساق الرئٌسً  ،عدد االوراق والوزن الجاف
للمجموع الخضري اذ بلغت ( 82.67سم  9.13 ،ملم  44.95 ،ورقة  .نبات 6.94 ، 1-غم )
على التوالً  ،مقارنة باقل القٌم والتً نتجت عن معاملة المقارنة ( الري بالماء االعتٌادي )
والتً بلغت ( 67.33سم  7.43 ،ملم  34.68 ،ورقة  .نبات  1-و 5.70غم ) وعلى التوالً
وٌمكن إن تفسر الزٌادة فً ارتفاع النبات  ،قطر الساق الرئٌسً وعدد االوراق عند الري
بكبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة الى ان الدور الرئٌسً للمغنٌسٌوم هو تنشٌط Ribulose 1-5
 Bisphophophate carboxylaseالضروري لتثبٌت ثانً اوكسٌد الكاربون فً دورة
كالفن فً تفاعالت الكاربون للبناء الضوئً وله دور فً زٌادة جزء النتروجٌن الذي ٌشترك
بتكوٌن البروتٌن (مٌنكل و كٌربً  . )2000 ,فقد ٌؤدي ذلك الى زٌادة بناء المواد الغذائٌة فً
النبات وزٌادة انقسام الخالٌا (الصحاف  )1989a ,مما ٌعمل بالنهاٌة على زٌادة مؤشرات
النمو الخضري للنبات  ،وكذلك له الدور االساسً فً تصنٌع جزٌئة الكلوروفٌل (الصحاف ,
 . )1989bوبالتالً ٌؤدي الى زٌادة محتوى االوراق من الكلوروفٌل الكلً  ,وهذا ٌشابه ما
توصل الٌه  )2004( , Merhautمن إن السقً بكبرٌتات المغنسٌوم المائٌة ٌودي الى زٌادة
محتوى األوراق من المغنسٌوم والنتروجٌن البوتاسٌوم مما عمل بالنهاٌة الى زٌادة عدد األوراق
والوزن الجاف للنبات  ,وكذلك ما توصلت له  El-Khayatو  )1998 ( Attoaعلى نبات
بنت القنصل  Euphorbia pulcherrimaمن ان المعاملة بكبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة
بالتراكٌز ( 2000 ، 0و  )3000ملغم  .لتر  1-اذ تفوق التركٌز  3000ملغم  .لتر  1-معنوٌا ً
فً ارتفاع النبات وعدد االوراق .
1-

جدول( : )4تأثٌر كبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة فً مؤشرات النمو الخضري لنباتات الجعفري
الوزن الجاف
عدد االوراق (ورقة
قطر الساق
ارتفاع النبات
كبرٌتات المغنٌسٌوم
للمجموع
1 .نبات)1-
الرئٌسً )ملم(
(سم)
المائٌة غم  .لتر
الخضري (غم)
0

67.33

7.43

34.68

5.70

1.5

75.43

8.43

38.72

6.38

3

82.67

9.13

44.95

6.94

L.S.D 0.05

4.325

0.952

2.031

0.559

ٌالحظ من جدول (  )5التأثٌر المعنوي للري بكبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة لكل من قطر
الزهرة  ،عدد االزهار  ،الوزن الجاف للزهرة  ،محتوى االوراق من الكلوروفٌل ومحتوى
1،
7.18سم  7.92 ،زهرة  .نبات
االوراق من الكاربوهٌدرات الكلٌة الذائبة وبلغت (
10.494غم  15.31 ،ملغم  .غم وزن طري  1-و  23.30ملغم  .غم وزن جاف ) على
التوالً عند التركٌز 3غم  .لتر ، 1-فً حٌن نتجت عند معاملة المقارنة ( الري بالماء فقط ) اقل
المعدالت إذ بلغت ( 5.96سم  6.34 ،زهرة  .نبات 0.431 ، 1-غم  10.71 ،ملغم  .غم
وزن طري  1-و  21.24ملغم  .غم وزن جاف  ) 1-وعلى التوالً  ,وقد تعزى الزٌادة فً
صفات النمو الزهري الى زٌادة محتوى االوراق من الكلوروفٌل وعدد األوراق (جدول )4
مما ٌؤدي الى زٌادة كفاءة عملٌة البناء الضوئً وبالتالً زٌادة المواد المصنعة فً النبات ,
إضافة الى إن المغنٌسٌوم ٌشترك فً عملٌة البناء الضوئً وتمثٌل الكاربوهٌدرات (دمحم ,
تأثير اوساط النمو والمعاملة بكبريتات المغنسيوم....
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 , )1977مما ٌعمل بالنهاٌة على زٌادة تحسٌن صفات اإلزهار ومحتوى األوراق من
الكربوهٌدرات الكلٌة الذائبة  ,إما زٌادة محتوى األوراق من الكلوروفٌل فقد ٌعزى الى إن
المغنٌسٌوم ٌدخل فً تركٌب جزٌئة الكلوروفٌل (الصحاف  , )1989a ,وهذا نفس ما توصل
إلٌه  )1990 ( Bhattacharjeeمن ان المعاملة بالمغنٌسٌوم زاد من انتاج ازهار الٌاسمٌن
. Jasminum grandiflorum
جدول(:)5تأثٌر كبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة فً مؤشرات النمو لنباتات الجعفري
محتوى االوراق
من
كبرٌتات
الكلوروفٌل (ملغم
الوزن
قطر
 الكاربوهٌدراتعدد االزهار(
المغنٌسٌوم
 .غم وزن طري
الجاف
الزهرة
الذائبة (ملغم
زهرة  .نبات)1-
المائٌة غم .
1
)
للزهرة (غم)
(سم)
1.غم وزن جاف
لتر
1
)
0

5.96

6.34

0.431

10.71

21.24

1.5

6.48

7.20

0.461

12.73

22.23

3

7.18

7.92

0.494

15.31

23.30

L.S.D 0.05

0.259

1.152

0.0251

1.268

0.526

تشٌر نتائج جدول (  )6إن التداخل بٌن العاملٌن وسط النمو والمعاملة بكبرٌتات المغنٌسٌوم
المائٌة أثرا ً معنوٌا ً فً صفات كل من ارتفاع النبات  ،قطر الساق  ،عدد االوراق و الوزن
1الجاف للمجموع الخضري والتً بلغت ( 95.2سم  10.5 ،ملم  53.10 ،ورقة  .نبات و
7.46غم ) وعلى التوالً وذلك عند الزراعة فً وسط النمو ( تربة  : 1بٌتموس  ) 1والري
بتركٌز  3غم كبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة  ،فً حٌن نتجت اقل القٌم عند الزراعة فً وسط النمو
التربة لوحدها والري بتركٌز  0غم كبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة والتً بلغت (  60.3سم ،
 6.51ملم  24.21 ،ورقة  .نبات 1-و 5.17غم ) على التوالً .

وسط النمو

تربة
تربة: 1
بٌتموس1
تربة: 2
بٌتموس1

جدول( : )6تأثٌر التداخل بٌن وسط النمو وكبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة
فً مؤشرات النمو الخضري لنباتات الجعفري
كبرٌتات
الوزن الجاف
عدد االوراق
قطر الساق
ارتفاع
المغنٌسٌوم
للمجموع
(ورقة  .نبات)1-
الرئٌسً )ملم(
المائٌة (غم  .النبات (سم)
الخضري (غم)
لتر)1-
5.17
24.21
6.51
60.3
0
6.09
31.79
7.42
66.5
1.5
6.59
35.31
7.66
70.7
3
6.01
41.74
8.01
74.7
0
6.63
45.71
9.65
90.6
1.5
7.46
53.10
10.5
95.2
3
5.91
38.09
7.78
67.0
0
6.41
38.65
8.22
69.2
1.5
3

L.S.D 0.05

82.1

9.23

46.45

6.76

7.339

1.526

4.267

1.015

ومن جدول (ٌ )7الحظ إن الزراعة فً وسط النمو ( تربة  : 1بٌتموس )1والري بالتركٌز 3غم
كبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة أعطى أعلى القٌم لكل من قطر الزهرة  ،عدد اإلزهار  ،الوزن
تأثير اوساط النمو والمعاملة بكبريتات المغنسيوم....
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الجاف للزهرة  ،محتوى األوراق من الكلوروفٌل الكلً ومحتوى األوراق من الكاربوهٌدرات
الكلٌة الذائبة والتً بلغت ( 7.62سم  8.87 ،زهرة  .نبات 0.542 ، 1-غم  16.45 ،ملغم .
غم وزن طري 1-و  23.92ملغم .غم وزن جاف  ) 1-على التوالً  ،إما اقل القٌم والتً بلغت (
5.41سم  5.21 ،زهرة  .نبات 0.421 ، 1-غم  10.11 ،ملغم  .غم وزن طري  1-و 20.71
ملغم .غم وزن جاف ) 1-على التوالً والتً نتجت عند التداخل ما بٌن كل من الزراعة فً وسط
النمو( التربة لوحدها ) والري بتركٌز 0غم كبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة .
ٌستنتج من الدراسة إن نبات الجعفري ٌستجٌب الى الزراعة فً وسط النمو ( تربة : 1
بٌتموس )1والري بالتركٌز  3غم كبرٌتات المغنٌسٌوم زاد معنوٌا من مؤشرات النمو الخضري
وعدد اإلزهار وقطرها .
جدول(: )7تأثٌر التداخل بٌن وسط النمو و كبرٌتات المغنٌسٌوم المائٌة فً
مؤشرات النمو لنباتات الجعفري
كبرٌتات
المغنٌسٌوم
المائٌة غم .
1لتر

قطر
الزهرة
(سم)

عدد االزهار(
زهرة  .نبات
)1

الوزن
الجاف
للزهرة
(غم)

الكلوروفٌل
(ملغم  .غم
وزن طري)1-

محتوى االوراق
من
الكاربوهٌدرات
الذائبة (ملغم .غم
وزن جاف)1-

0

5.41

5.21

0.421

10.11

20.71

1.5

6.01

6.01

0.434

11.48

21.01

3

6.87

6.97

0.465

13.62

22.91

0

6.54

7.02

0.440

11.18

21.99

1.5

6.92

8.01

0.489

14.48

22.92

3

7.62

8.87

0.542

16.45

23.92

0

5.93

6.78

0.431

10.83

21.02

1.5

6.50

7.57

0.461

12.24

22.76

3

7.05

7.92

0.476

15.85

23.06

L.S.D 0.05

0.669

3.028

0.0428

3.686

1.321

وسط
النمو

تربة

تربة: 1
بٌتموس1

تربة: 2
بٌتموس1
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The Effect of growing media and treatment with Magnesium
sulfate hetahydrate on growth and flowering of plant (
Tagetes erecta L.)
Arshad Naji AL-Hasnawi
Agriculture College
University of AL- Muthan

Prof. Dr. Jamal Ahmed Abbass
University Presidency

University of Kufa

Abstract:
An experiment was conducted in private nursery in AL-Muthanna
governorate , during the spring season 2012 , to study the effect
three growth media ( Soil , 1 Soil : 1 Peatmoss and 2 Soil 1 :
V:V and irrigation with three concentration of Peatmoss1 )
Magnesium sulfate hetahyrate MgSO4.7H2O ( 0 , 1.5 , 3 ) g . L-1
and their interaction on the vegetative growth and flowering
parameters of marigold plant. This experiment was conducted as
factorial experiment 3×3 in Randomized Complete Block Design
(R.C.B.D.) with three replicates , L.S.D was used at probability of
0.05 to compare the means .Results showed that planting in
growth media ( 1 soil : 1 peatmoss ) or irrigation with Magnesium
sulfate at concentration 3 g.L-1 gave a significant effect on the
vegetative growth and flowering parameters of marigold plant .
Interact on between factors significantly affected growth
parameters , where planting in growth medium (soil1: peatmoss1)
and irrigation with magnesium sulfate at concentration 3g . L-1
gave the highest plant height , stem stalk diameter , highest leaf
number , shoot dry weight , flower diameter , number of flowers .
plant-1 , flower dry weight , total chlorophyll and total soluble
( 952 cm , 105 mm , 53.10 leaf . plant-1 , 7.46 g carbohydrates i.e.
, 7.62 cm 8.87 flower . plant-1 , 0.542 g , 16.45 mg . g-1 fresh weight
and 23.92 mg . g-1 dry weight ) respectively , while control
treatment ( planting in soil only and without irrigation with
magnesium sulfate) gave the lowest values that ( 60.3 cm , 6.51
mm , 24.21 leaf . plant-1 , 5.17 g , 5.41 cm 5.21 flower . plant-1 ,
0.421 g , 10.11 mg . g-1 fresh weight and 20.71 mg . g-1 dry weight )
respectively .
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....تأثير اوساط النمو والمعاملة بكبريتات المغنسيوم

