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  الخالصة
 في الظلة الخـشبية التابعـة   ٢٠١٦-٢٠١٥نفذت التجربة خالل الموسم الزراعي الشتوي     

   الـرش بالخارصـين    جامعة البصرة موقع كرمة علي وذلك لغرض دراسة تأثير        /لكلية الزراعة 
 والتداخل بينهما   ١-لتر. مل) ١٦،  ٨،  ٠( ومستحضر الكبريت السائل     ١-لتر. ملغم) ٥٠،  ٢٥،  ٠(

  . في النمو الخضري والزهري لنبات الرازقي
 ، ومـستخلص    ١-لتر.  ملغم ٥٠اوضحت النتائج تفوق المعاملة بعنصر الخارصين بتركيز        

ارتفاع النبات، عدد التفرعـات  (ت النمو الخضري في صفا١-لتر.  مل١٦الكبريت السائل بتركيز  
الجانبية، عدد األوراق الكلية، المساحة الورقية، والوزنين الطري والجاف للمجموع الخـضري             

عدد األزهار، قطر الزهـرة، عـدد البـتالت، مـدة     (، وكذلك صفات النمو الزهري      ) والجذري
ضر الكبريت السائل إلى زيادة معنويـة  كما أدت كل من المعاملتين بالخارصين ومستح   ). التزهير

أما بالنسبة للتداخل فقـد كـان       . في تركيز عناصر النتروجين والفسفور والبوتاسيوم في األوراق       
 مستحضر الكبريـت إلـى زيـادة        ١-لتر.  مل ١٦ + ١-لتر.  ملغم ٥٠معنوياً حيث أدت المعاملة     

  . دنية في األوراقمعنوية في صفات النمو الخضري والزهري وتركيز العناصر المع
  خارصين، مستخلص الكبريت السائل ، نبات الرازقي: الكلمات المفتاحية

  المقدمة 
 إلى جنس الياسـمين  Arabian jasmineينتمي نبات الرازقي أو الفل أو الياسمين العربي 

Jasminum    والعائلة الزيتونيةOleaceae           وهو نبات شجيري معمر دائم الخـضرة صـغير ، 
ـ           ٣-٢ التفريع يصل ارتفاعه     الحجم كثير  طح التربـة   م ، ذي سيقان طويلة تنمـو مفترشـة س

وبعضها شبه قائمة ومتهدلة الفروع أوراقه بسيطة متبدلة معنقة بيضوية مستديرة الـشكل كاملـة    
الحافة حادة الطرف، أو توجد في مجاميع من ثالث وريقات عريـضة ذات عـروق بـارزة ،                  

 زهرة بيضاء ناصعة يتحـول لونهـا إلـى    ١٢-٣ مجاميع من واألزهار كاملة منتظمة توجد في 
األرجواني عند تقدمها في العمر، ذات تويج انبوبي ورائحة عطرية فواحـة وطعـم مـر الذع،            
والثمرة لبية كروية الشكل سوداء اللون صغيرة الحجم مقسمة إلى فصين وتحوي بذرة صـغيرة               

  ).٢٠١٣ و المياحي، ١٩٧٨الغيطاني، (
فوائدة العديدة في المجاالت الطبية والعطرية والتجميلية،        إلىم بنبات الرازقي    يعود االهتما 

 اقتـصادية كبيـرة فـي    أهميـة  له Perfumed oil of flowers ألزهاره الزيت العطري أوأن
 هي   الصابون، فضالً عن احتوائه على مواد فعالة       وأنواعصناعة العطور ومستحضرات التجميل     

 إلـى وتـشير الدراسـات     ). ١٩٨٨سامي ومحمد،   (انثرنيليت   وميثايل واسترات واندول لينالول
 طبياً في الحصول على مواد مضادة للبكتريا يمكن استعمالها على شـكل             األزهار استعمال   أهمية

 وأمـراض  يشفي من مرض فـرط الـصفراء         األزهارلبخات لمعالجة التقرحات، وان استعمال      
ومغلـي   فيستعمل خافضاً لدرجة الحـرارة       األوراق مغلي   أما والصداع ،    اإلمساكالعيون وضد   

  ). ٢٠١٣المياح، ( العيون واآلم الرأس أوجاعالجذور لمعالجة 
 والهند والـصين المـوطن   أفريقياوتعد منطقة حوض البحر المتوسط وبالد الشام وشمالي       

ـ             األصلي ر فـي    لنبات الرازقي وتنتشر زراعته في المناطق الدافئة والمعتدلة وهو دائـم التزهي
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 درجـة حـرارة   وأفضلويتطلب نمو هذا النبات مناخاً استوائياً دافئاً   . المواقع الخالية من الصقيع   
 سـاعات  ٦ لـه  اإلضاءةْ م وطول مدة  ١٤) بدء النمو (ْ م ودرجة الصفر البيولوجي له       ٢٥لنموه  

 لمادة العضوية  وتالئمه التربة المزيجية الخفيفة ذات التصريف الجيد الغنية با         ،يومياً في المتوسط  
 األزهـار وبعض العناصر المعدنية وبخاصة الحديد وان التسميد الكيميائي يعمل على زيادة عدد             

ويتطلب النبات رياً قبل التزهير وخاللها لكونه ال يتحمـل العطـش وان انتظـام            . المتكونة علية 
 و ١٩٧٨الغيطـاني،   (المتكونـة  األزهـار  زيادة عـدد  إلى فصل الصيف يؤدي     إثناءالري في   
  . )٢٠١١و الحسن، ١٩٩٧، وآخرونو قطب  ١٩٨٢طواجن، 

 أنتعتبر التغذية الورقية للنباتات طريقة لتجهيزها بالعناصر الغذائيـة المختلفـة، ويمكـن        
 وتتم المعالجة السريعة لنقص العناصر الغذائيـة     األوراقتضاف مواد كيميائية اخرى عن طريق       

 تـأثيراً  أسـرع  للنبات بهذه العناصر والتي تكون       في النبات عن طريق رش المجموع الخضري      
 الدراسات بنجاح التسميد الـورقي فـي كثيـر مـن            وأكدت.  عن طريق التربة   بإضافتهامقارنة  
  ).Kuepper ,2003 (النباتات

 أما في نمو النبات وهو من العناصر الصغيرة الضرورية وعمله           تأثيراًلعنصر الخارصين   
 يـدخل فـي     أو من خالل تنظيم عملها      اإلنزيماتمل مختلف   كونه عنصر معدني له دور في ع      

 وان )Marschner ,1986 (في عملية تخليق الـسكريات والبروتينـات  تركيبها وارتباطه ايضاً 
  .  نمو النبات نتيجة لتثبيط عملية البناء الضوئيتأخر إلىنقص الخارصين يؤدي 

 بـثالث  .Petunia hybrid Lعمد معاملة نبـات البتونيـا  ) ٢٠٠٣ (وآخرونوذكر علي 
ــستويات  ــات الخارصــين  )% ٠,٤ و ٠,١ ، ٠(م ــأة كبريت ــصر الخارصــين بهي ــن عن م

ZnSO4.17H2O    يـوم مـن     ١٠٠ معدل لعدد االوراق بعـد       أعلى أعطى %0.4 وان التركيز 
  . نبات/ الكلياألزهارالزراعة وكذلك عدد 

 .Dianthus caryophyllus Lعند رش نباتات القرنفل)٢٠٠٣(والحظ الصحاف والعبدول
 التركيز العـالي مـن      أن،  ١-لتر. ملغم) ١٥٧,٢ ،   ٧٨,٦ ،   ٠( مختلفة من الخارصين     بتركيزات

  .  زيادة في طول الساق والمساحة الورقية وقطر الزهرةإلىالخارصين ادى 
 الضرورية للنبات فهو يـدخل فـي تركيـب بعـض            األساسيةيعد الكبريت من العناصر     
 Cysteine  النبـات كاالحمـاض االمينيـة مثـل السـستين          المركبات العضوية المهمـة فـي     

 Thiamine (B1) وبعض الفيتامينات مثل الثايمينMethionineوالمثيونين Cystienتاينسوالس
 وبعض البروتينـات الحيويـة مثـل    Co-enzyme A والبايوتين وفي تركيب المرافق االنزيمي

Ferrodoxins      للكبريـت  أنين واختزال النترات، كما      المهمة في البناء الضوئي وتثبيت النتروج 
 و حـسن  ١٩٨٩الـصحاف،  (دوراً مهماً في تكوين الكلوروفيل رغم عدم اشتراكه في تركيبـه           

  ). ١٩٩٥، وآخرون
الئم مـن  وان المقدار المة من عمر النبات  الكبريت في مراحل مبكرإلى النباتات تحتاج    أن

دة النمو الخـضري والمـساحة الورقيـة        الكبريت يعمل عند عدم وجود عوامل محددة على زيا        
علوي والـشماع،   (الفعالة للبناء الضوئي، ومن ثم ينعكس ذلك على زيادة الحاصل الكلي للنبات             

٢٠٠٨ .(  
  المواد وطرائق العمل

جامعـة  /كلية الزراعة / الزراعية األبحاث الدراسة في الظلة الخشبية التابعة لمحطة        أجريت
 لدراسة تاثير الرش بعنـصر      ٢٠١٦-٢٠١٥الموسم الشتوي   البصرة موقع كرمة علي وذلك في       

ــز   ــين بتراكي ــم) ٥٠، ٢٥، ٠(الخارص ــر. ملغ ــت   ١-لت ــصر الكبري ــرش بعن  وال
همـا فـي نمـو النبـات       والتداخل بين  ١-لتر. مل) ١٦،  ٨،  ٠( بتراكيز   Zolfost(S82%)السائل

نة واحـدة   وكانت النباتات بعمر س.Jasminumsambac Lالخضري والزهري لنبات الرازقي 
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.  الخاصـة يق العقل الساقية الناضجة في المـشاتل     عند تنفيذ الدراسة عليها ، وقد كثرت عن طر        
سـم بعـد ملئهـا بالوسـط        ٢٥ونقلت هذه النباتات إلى اصص فخارية ذات ارتفاع وقطر يبلغا           

يوضح بعـض   ) ١(والجدول  .  ١:١والبتموس بنسبة   ) رمل نهري (الزراعي المكون من الزميج     
  . الفيزيائية والكيميائية للبتموس المستخدمالصفات 

  

  الصفات الفيزيائية والكيميائية للبتموس المستخدم. ١جدول 

  القيمة  الصفات
  ٠,٣ E.Cدرجة التوصيل الكهربائي 

  ٦,٥-٥,٥ pHرقم الحموضة 
N-P-K ١٤- ١٦-١٨  

  ٥٠ %مقدر االحتفاظ بالرطوبة 
  ٩٠  المادة العضوية الكلية

  

خدمة للنباتات من ري وتسميد وتعشيب كلما دعت الحاجـة، إذ سـمدت             وأجريت عملية ال  
وبمعدل نبات  /مل١٠٠لتر بمقدار   /غم١بواقع  ) ٢٠-٢٠-٢٠( المتعادل   N-P-Kالنباتات بالسماد   

مرة كل شهر إلى بداية التزهير وبدأت معاملة النباتات بعنصر الخارصـين والكبريـت بتـاريخ            
إلى درجة البلل الكامل باستخدام مرشة يدويـة بعـد           رشاً على المجموع الخضري      ١/٢/٢٠١٥

وبمعدل ثالث رشات خالل موسم النمو وبفارق زمني بـين   (Tween 20)إضافة المادة الناشرة 
طبقت في هـذه الدراسـة تـصميم القطاعـات العـشوائية الكاملـة              . ) يوم ٢٠(رشه وأخرى   

Randomized Complete Block Design (R.C.B.D)مكررات ية بثالث في تجربة عامل 
 عند مستوى   R.L.S.Dقورنت النتائج باستخدام اقل فرق معنوي معدل        ولكل مكرر ثالث نباتات     

  : وكانت المعامالت كاالتي). ١٩٨٠الراوي وخلف اهللا ،  (٠,٠٥احتمال 
  . لتر/ملغم) ٥٠، ٢٥، ٠( عنصر الخارصين بثالثة تراكيز -أ

  لتر/لم) ٦، ٨، ٠( عنصر الكبريت بثالث تراكيز -ب
  : تم اخذ القياسات التجريبية في بداية مرحلة التزهير وهي

 )سم(ارتفاع النبات  -١
 نبات/عدد االفرع الجانبية -٢
 نبات/عدد األوراق -٣
 )٢سم(المساحة الورقية  -٤
 )غم(الوزن الطري للمجموع الخضري  -٥
 )غم(الوزن الجاف للمجموع الخضري  -٦
 )غم(الوزن الطري للمجموع الجذري  -٧
 )غم(موع الجذري الوزن الجاف للمج -٨
 نبات/عدد األزهار -٩

  )سم( قطر الزهرة -١٠
  الزهرة/ عدد البتالت-١١
  )يوم( طول مدة التزهير -١٢
  (%) تركيز عنصر النتروجين -١٣
  (%) تركيز عنصر الفسفور -١٤
  (%)  تركيز عنصر البوتاسيوم -١٥
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  النتائج والمناقشة
  النمو الخضري

  )سم ( ارتفاع النبات-١
إلى وجود تأثيرات معنوية في معدل ارتفاع النبات إذ تفوقت          ) ٢(ي الجدول   تشير النتائج ف  

 معنوياً مقارنـة بالنباتـات التـي    ١-لتر.  ملغم٥٠النباتات التي رشت بعنصر الخارصين بتركيز   
وهذا يتفق مع ما وجـده      . في نفس العنصر والنباتات التي لم ترش       ١-لتر. ملغم٢٥رشت بتركيز   

وكـان  ) ١,٠،  ٠,٥٠،  ٠(ات حلق السبع عند رشه بالخارصين بتراكيز        على نبات ) ٢٠١١(عزيز  
النبات ألنـه مهـم فـي       التركيز األعلى هو األكثر تأثيراً، ويرجع تأثير الخارصين على ارتفاع           

 وهو البادئ لتكوين االوكسينات فـي النبـات وبـذلك        (Tryptophan)تصنيع الحامض االميني    
 ،  Seiger و   Taiz (مما يؤدي إلى زيادة النمو فـي النبـات        يؤثر على انقسام واستطالة الخاليا      

 Rosa على نبات الورد الشجيري) ٢٠١٤( وتتفق هذه النتائج مع عبد العباس وخضير ).٢٠٠٢
hybrida L. .    أما بالنسبة لتأثير الرش بعنصر الكبريت فقد اظهر الجـدول نفـسه أن التركيـز

على معدل وقد اختلف معنوياً عـن المعاملـة    أعطى أ١-لتر.مل١٦وهو الكبريت األعلى بعنصر   
وقد تعزى الزيادة عند إضافة الكبريت إلى دوره كعنـصر          . التي لم ترش في صفة ارتفاع النبات      

في النبات ويـشترك فـي تفـاعالت        اساسي يدخل في تكوين بعض المركبات العضوية المهمة         
وجيني للتربة وزيادة جاهزيـة      الهيدر األس واالختزال إضافة إلى دوره المهم في خفض         األكسدة

، وهـذا يـنعكس     )١٩٩٠االعظمـي،   (العديد من العناصر الغذائية وامتصاصها من قبل النبات         
فسه فقد تفوقت معنويـاً     عن التداخل الثنائي للجدول ن    أما  . ايجابياً في زيادة النمو الخضري للنبات     
 إذ بلـغ    ١-لتر. مل١٦يت بتركيز    مع الكبر  ١-لتر. ملغم ٥٠النباتات المعاملة بالخارصين بتركيز     

  . سم٤٤,٣٣ سم مقارنة بالنباتات التي لم ترش إذ بلغ ٦٢,٣٣ارتفاع النبات 
 

 تأثير الرش بعنصري الخارصين والكبريت والتداخل بينهما فـي بعـض مؤشـرات النمـو                .٢جدول  
  الخضري لنبات الرازقي

ارتفاع النبات   المعامالت
  )سم(

عدد األفرع الجانبية 
  ١-اتنب. فرع

  عدد األوراق
  ١-نبات.  ورقة

المساحة الورقية 
  ٢سم

٠ 49.44 5.22 65.89 7.21 
٢٥ 54.67 6.56 77.56 8.70 

تركیز عنصر 
. الخارصین ملغم

 9.76 83.22 6.78 58.39 ٥٠  ١- لتر
 L.R.S.D 0.05 2.93 0.79 2.83 0.46للخارصین 

٠ 48.39 5.11 68.44 7.41 
٨ 55.67 6.44 77.22 8.77 

تركیز عنصر 
  الكبریت

 9.50 81.00 7.00 58.44 ١٦  ١- لتر. مل
 L.R.S.D 0.05  2.93 0.79 2.83 0.46للكبریت 

0 44.33 4.33 60.33 6.17 
8 50.17 5.33 65.33 7.35 0 
16 53.83 6.00 72.00 8.11 
0 48.50 5.67 70.33 7.42 
8 56.33 6.67 80.00 8.81 25 
16 59.17 7.33 82.33 9.87 
0 52.33 5.33 74.67 8.64 
8 60.50 7.33 86.33 10.14 

التداخل بين 
عنصري 
الخارصين 
  والكبريت

50 
16 62.33 7.67 88.67 10.51 

 L.R.S.D 0.05  5.07 1.36 4.90 10.79للتداخل 
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  نبات/ عدد األفرع الجانبية-٢

ثـر معنويـاً   أ ١-لتر. غم مل٥٠أن الرش بعنصر الخارصين بتركيز   ) ٢(يتضح من الجدول    
نبـات  / فـرع  ٦,٧٨نبات إذ بلغ اكبر عدد من التفرعات الجانبية         /في زيادة عدد األفرع الجانبية    

يرجـع  . نبات للنباتات التي لم تـرش     / فرع ٥,٢٢مقارنة مع اقل عدداً للتفرعات الجانبية إذ بلغ         
يتوكاينين المنـتج    في زيادة مـستوى الـسا      ى دور العناصر الصغرى ومنها الخارصين     السبب إل 

وهذا يتفـق  ). MC-Collum, 1980(طبيعياً داخل النبات الذي يعمل على نمو البراعم الجانبية 
  . .Pelargonium hortorum L يرمعلى نبات الجيران) ٢٠١٤(د الواحد بمع ما وجده ع

) ٢( بعنصر الكبريت تأثيراً معنوياً في هذه الصفة، إذ يالحظ مـن الجـدول            كما أن للرش  
في زيـادة عـدد     ١-لتر. مل) ١٦ و   ٨(فوقاً معنوياً للنباتات التي رشت بعنصر الكبريت بتركيز         ت

األفرع الجانبية المتكونة على النبات مقارنة بالنباتات التي لم ترش ولـم تختلـف معنويـاً فيمـا      
بينهما، وقد يرجع السبب إلى دورعنصر الكبريت في تشجيع النمو الخـضري للنبـات وزيـادة                

إلى البراعم الجانبيـة    ليه البناء الضوئي وبالتالي زيادة المواد الغذائية المصنعة وانتقالها          مة ع كفاء
  ). ٢٠٠٧الدوري، ( زيادة عدد األفرع الجانبية للنبات مما يؤدي

أما فيما يخص التداخل الثنائي بين عنصر الخارصين والكبريت فـيمكن أن نالحـظ مـن       
 مع الرش بعنـصر الكبريـت       ١-لتر. ملغم٥٠ين بتركيز   أن الرش بعنصر الخارص   ) ٢(الجدول  

نبـات مقارنـة    / فرع ٧,٦٧ عدد من األفرع الجانبية، إذ بلغ        أكثر إعطاء إلى   أدى ١-لتر. مل١٦
  .نبات/ فرع٤,٣٣بالنباتات التي لم ترش إذ بلغ 

  نبات/ عدد األوراق الكلية-٣
 صفة عـدد األوراق  أن للرش بعنصر الخارصين تأثير معنوي في      ) ٢(يتضح من الجدول    

على النباتات التي    ١-لتر. ملغم) ٥٠ و   ٢٥(حيث تفوقت النباتات التي رشت بالخارصين بتركيز        
 وإنتـاج لم ترش، ويعزى السبب إلى تأثير عنصر الخارصين في عملية البناء الضوئي والتنفس              

م الخاليا التـي    باإلضافة إلى دخوله في تركيب االحماض النووية الضرورية لعملية انقسا         الطاقة  
ابـو  (النبـات   تؤدي إلى تشجيع تكوين البراعم الورقية مما يؤدي إلى زيادة عدد األوراق فـي               

) ٢٠١٤(وهذا يتفق مع ما وجدته عبد الواحـد       ). ١٩٨٩ الصحاف،    ؛ ١٩٨٨احي و اليونس،    ض
  . على نبات الجيرانيوم

 ١-لتـر .  مـل ١٦بتركيز أما بالنسبة إلى تأثير عنصر الكبريت فقد اظهر الجدول نفسه أن     
 ١-لتـر . مـل ٨تفوقت معنوياً في عدد األوراق الكلية للنبات مقارنة بالنباتات التي رشت بتركيز             

بعنصر الكبريت والنباتات التي لم ترش، ويعود السبب إلـى كـون الكبريـت مـن العناصـر                  
االحمـاض  لوظائفه المتعددة داخل النبات واشتراكه فـي تركيـب          وذلك  الضرورية لنمو النبات    

 والتي تشترك في بناء البـروتين   Methionine و الـ    Cystein و الـ    Cystineالعضوية مثل   
وكذلك دوره غير المباشر في بناء البروتين وان ذلك يؤدي إلى تحسين النمو الخضري وينعكس               

  ). ٢٠٠٥ وآخرون، Havlin؛٢٠٠٣جندية، (فرع الكلية للنبات ايجابياً على زيادة عدد األ
النسبة للتداخل الثنائي بين عنصر الخارصين وعنصر الكبريت فقد تفوقـت النباتـات             أما ب 

 ١-لتـر . مل١٦ وعنصر الكبريت بتركيز     ١-لتر. ملغم٥٠التي رشت بعنصر الخارصين بتركيز      
 الـذي بلـغ     لألوراق عدد   بأقل مقارنة   نبات/ ورقة ٨٨,٦٧في عدد األوراق الكلية للنبات إذ بلغ        

  .  باتات التي لم ترش للننبات/ ورقة٦٠,٣٣
  )٢سم(ة الورقية ح المسا-٤

أن رش النباتات بعنصري الخارصين والكبريت قد أثر معنوياً في          ) ٢(تبين نتائج الجدول    
 أعطـى   ١-لتـر .  ملغم ٥٠المساحة الورقية للنبات ، حيث أن الرش بعنصر الخارصين بتركيز           

. ملغـم ٢٥ والنباتات التي رشت بتركيز   أعلى معدل في هذه الصفة مقارنة بالنباتات التي لم ترش         
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كما يعزى سبب التفوق المعنوي عند الرش بالخارصين في زيـادة      .  من عنصر الخارصين   ١-لتر
 هي المادة البادئة التي تكون      Tryptophanالمساحة الورقية إلى دوره المهم في تكوين المركب         

ـ     Indole Acetic Acid (IAA)منها  صورة غيـر مباشـرة    وتكـوين هـذه المـادة يتـأثر ب
 هو المسؤول عن زيادة انقـسام الخاليـا واسـتطالتها           (IAA)بالخارصين، ويعد هذا االوكسين   

على نبـات الفلفـل     ) ٢٠٠٤(وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه الزبيدي         ). ١٩٩٩النعيمي،  (
  . الحلو

لكبريـت  بالنسبة لتأثير الرش بعنصر الكبريت فقد تفوقت النباتات التي رشـت بعنـصر ا             
 ٨الورقية للنبات مقارنة بالنباتات التي رشت بتركيـز          معنوياً في المساحة     ١-لتر. مل١٦بتركيز  

 التي لم ترش ويعزى السبب إذ أن الكبريت يعـد أساسـي لعمليـة تمثيـل                  والنباتات ١-لتر. مل
  وهو مهم لنمـو   Methionine وـ   Cystineالبروتين ألنه احد مكونات األحماض االمينية مثل        

وهذا يؤدي إلى تحسين الحالة التغذوية للنبات فيزيد        ) ٤جدول  (وتطور المجموعة الجذرية للنبات     
  . من نشاطه ونموه مما ينعكس ايجابياً على زيادة المساحة الورقية للنبات

ي للجدول نفسه فقد تفوقـت معنويـاً النباتـات المعاملـة بعنـصر              ائنعن التداخل الث  أما  
 إذ بلغـت المـساحة      ١-لتر. مل١٦ ركيزت وعنصر الكبريت ب   ١-لتر. مملغ٥٠الخارصين بتركيز   

 للنباتات التي لـم     ٢ سم ٦,١٧ مقارنة بأقل مساحة ورقية للنبات بلغت        ٢ سم ١٠,٥١الورقية للنبات   
  . ترش

   عدد األزهار -٥
أن رش النباتات بعنصر الخارصين أثر معنوياً فـي زيـادة           ) ٣(يتضح من نتائج الجدول     

ادة معنوية فـي     إلى حصول زي   ١-لتر.  ملغم ٥٠ و   ٢٥لنبات ، حيث ادت التراكيز      عدد األزهار ل  
 مقارنة بالنباتات التي لم ترش والنباتات التي رشـت وان التركيـز             ١-نبات. عدد األزهار الكلي  

وقد يعزى ذلك إلى زيادة عملية البناء الـضوئي نتيجـة           . العالي من الخارصين له التأثير األكبر     
، مما يؤدي إلى توفير كميات كافية مـن نـواتج هـذه             )١جدول  (الخضري للنبات   لزيادة النمو   

وتتفق هذه النتائج مع كـل      . العملية مما يسبب زيادة في عدد األزهار الكلية المتكونة على النبات          
على نبـات الـورد   ) ٢٠١٤(على نبات حلق السبع و عبد العباس و خضير      ) ٢٠١١(من عزيز   
  . الشجيري

لتأثير الرش بعنصر الكبريت فيتضح من الجدول ذاته أن النباتات التي رشـت             أما بالنسبة   
الكليـة للنبـات مقارنـة      األزهار   فقد تفوقت معنوياً في عدد       ١-لتر. مل١٦بهذا العنصر بتركيز    

-لتر. مل ٨بتركيز  تفوقت النباتات التي رشت بعنصر الكبريت       إذ  بالنباتات التي لم ترش وأيضاً      

 بالنباتات التي لم ترش وقد يرجع السبب أن عنـصر الكبريـت يـشجع النمـو                  معنوياً مقارنة  ١
الخضري للنبات والمتمثلة بزيادة عدد األفرع الجانبية وعدد األوراق الكلية والمـساحة الورقيـة           

  .  والذي انعكس ايجابياً في زيادة عدد األزهار على النبات) ٢جدول (
ئي تأثير معنوي في هذه الصفة ، فقـد تفوقـت           أن للتداخل الثنا  لجدول نفسه   ويالحظ من ا  
مع النباتات التي رشـت بعنـصر       ١-لتر. ملغم٥٠بعنصر الخارصين بتركيز    النباتات التي رشت    

 مقارنة بأقل عدد من األزهار الـذي     ١-نبات.  زهرة 27.33 بلغ إذ   ١-لتر. مل١٦ الكبريت بنركيز 
  . العنصرين بأي من  التي لم ترش والذي نتج من النباتات16.33بلغ 

  )سم( قطر الزهرة -٦
إلى وجود تأثيرات معنوية في معدل قطـر الزهـرة إذ تفوقـت             ) ٣( نتائج الجدول    تشير

مقارنة بالنباتات التـي رشـت       ١-لتر.  ملغم ٥٠ بتركيزبعنصر الخارصين   النباتات  التي رشت     
أن ذلـك إلـى      سببوقد يعزى   . في قطر الزهرة  النباتات التي لم ترش      و ١-لتر. ملغم٢٥بتركيز  

 الرش بعنصر الخارصين شجع على النمو الخضري وزيادة عدد األوراق والمـساحة الورقيـة             
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مما شجع زيادة كفاءة عملية البناء الضوئي وزيادة نواتجها ومنهـا الكاربوهيـدرات             ،  )١جدول  (
ل لى تحسين نوعية األزهار المنتجة مـن خـال        وتمددها مؤدياً إ  مما يؤدي إلى كبر حجم الخاليا       

عبـد العبـاس و     ما وجده   وتتفق هذه النتائج مع     ). ١٩٨٥،  امويفلين و مريذ  (زيادة قطر بتالتها    
  . على نبات الورد الشجيري) ٢٠١٤(خضير 

عنـصر  أن الـرش ب   ) ٣( من الجدول    فيالحظ بعنصر الكبريت    فيما يتعلق بمعاملة النباتات   
اتات التي لم تـرش     بالنبلزهرة مقارنة    إلى زيادة معنوية في قطر ا      أديا ينبتركيزالكبريت وبكال ال  

 عـدد  طـول والنبـات   بنبات والمتمثلالنمو الخضري للفي تحسين  الكبريت وقد يعزى إلى دور 
وهذا يؤدي إلى زيادة تصنيع الكاربوهيدرات في األوراق وانتقالهـا          ) ٢جدول  (ألوراق  وااألفرع  

الـصحاف،   (علـى النبـات   لمتكونة  ااألزهار   قطرزيادة  إلى مناطق النمو الفعالة مما شجع إلى        
١٩٨٩ .(   

  الخارصين وعنصر الكبريـت فقـد كـان        بين عنصر لتداخل الثنائي   أما فيما يتعلق بتأثرا   
عنـصر  مـع    ١-لتر.  ملغم ٥٠التي رشت بعنصر الخارصين بتركيز      اً، إذ أعطت النباتات     معنوي

 لألزهـار رنة بأقل قطر     سم مقا  ٣,١٢ إذ بلغ    لألزهاراكبر قطر    ١-لتر.  مل ١٦الكبريت بنركيز   
  . سم، نتج من النباتات التي لم ترش بأي من العنصرين١,٩٤بلغ 

  

تأثير الرش بعنصري الخارصين والكبريت والتداخل بينهما فـي بعـض مؤشـرات النمـو               . ٣جدول  
  الزهري لنبات الرازقي

عدد األزهار   المعامالت
  ١-نبات. زهرة

  قطر الزهرة
  )سم (

بتالت عدد ال
  ١-زهرة. بتلة

مدة التزهير 
  )يوم(

٠ 18.89 2.18 44.88 65.67 

٢٥ 22.44 2.56 50.89 70.89 
تركيز عنصر 
. الخارصين ملغم

 75.44 51.11 2.91 25.67 ٥٠  ١- لتر
 L.R.S.D 0.05 1.35 0.19 2.89 2.97للخارصين 

٠ 18.87 2.28 43.33 66.44 
٨ 22.89 2.59 50.44 71.45 

تركيز عنصر 
  الكبريت

 74.11 53.11 2.79 25.22 ١٦  ١-لتر. مل
 L.R.S.D 0.05  1.35 0.19 2.89 2.97للكبريت 

0 16.33 1.94 40.33 60.33 
8 17.67 2.05 44.00 66.00 0 
16 22.67 2.56 50.33 70.67 
0 17.33 2.27 45.00 65.33 
8 24.33 2.73 52.67 72.33 25 
16 25.67 2.69 54.00 75.00 
0 23.00 2.62 44.67 73.67 
8 26.67 2.98 54.00 76.00 

التداخل بين 
عنصري 
الخارصين 
  والكبريت

50 
16 27.33 3.12 55.67 76.67 

 L.R.S.D 0.05  2.33 0.33 5.01 5.15للتداخل 
  

   عدد بتالت الزهرة-٧
 ١-لتر.  ملغم ٥٠أن رش النباتات بعنصر الخارصين بتركيز       ) ٣(تشير النتائج في الجدول     

وقد يعود الـسبب    .  للزهرة مقارنة بالنباتات التي لم ترش       في زيادة عدد البتالت    ه تأثير معنوي  ل
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بعملية البناء الضوئي   التي تتيح فرصة اكبر للنباتات للقيام       ) ١جدول  (إلى زيادة المساحة الورقية     
ـ               راعم الزهريـة  ومن ثم يؤدي إلى زيادة المواد الناتجة من هذه العملية التي يتم انتقالها إلـى الب

وتحدث فيها عمليات حيوية نشطة تستعمل بصورة رئيـسية فـي تكـوين األحمـاض النوويـة            
ابـو ضـاحي   (والبروتينات التي تلعب دوراً مهماً في انقسام الخاليا ومن ثم زيادة عدد بتالتهـا              

) ٢٠١١(وتتفق هذه النتائج مع ما حصلت عليـه العلـي       ). ١٩٨٩ الصحاف،   ؛١٩٨٨واليونس،  
  . على نبات الورد الشجيري) ٢٠١٤(بات الداليا وأيضاً عبد العباس وخضير على ن

 ١-لتـر . مـل ١٦كبريت فقد تفوقت النباتات التي رشت بتركيز       أما بالنسبة للرش بعنصر ال    
مقارنة بالنباتات التي لم ترش، ويعود السبب إلى دور الكبريـت           معنوياً في عدد البتالت للزهرة      

للنبات والمتمثل في ارتفاع النبات وعدد األوراق والمساحة الورقيـة          في تحسين النمو الخضري     
منـاطق  وهذا يؤدي إلى زيادة تصنيع المواد الكاربوهيدرتية في األوراق وانتقالها إلى     ) ٢جدول  (

  ). ١٩٨٨عبدول، (زيادة عدد البتالت للزهرة النمو الفعالة مما شجع على 
لكبريت تأثير معنوي فقد تفوقـت ازهـار        وكان لتداخل الرش بين عنصري الخارصين وا      

 مع النباتات التي رشت بعنـصر       ١-لتر.  ملغم ٥٠النباتات التي رشت بعنصر الخارصين بتركيز       
 مقارنـة   ١-الزهرة.  بتله ٥٥,٦٧ إذ أعطت اكبر عدد للبتالت بلغ        ١-لتر.  مل ١٦بتركيز  الكبريت  

  .   ت التي لم ترش بأي من العنصرين ألزهار النباتا١-زهرة.  بتلة٤٠,٣٣بأقل عدد للبتالت بلغ 
  )يوم( طول مدة التزهير -٨

 اطالـة   ١-لتـر .  ملغـم  ٥٠أن لرش النباتات بعنصر الخارصين بتركيز       ) ٣(يبين الجدول   
 ٢٥بالخارصين بتركيـز الخارصـين بتركيـز    معنوية لمدة التزهير مقارنة بالنباتات التي رشت    

رجع تفوقها إلى زيادة نـسبة الفـسفور فـي األوراق           وقد ب .  والنباتات التي لم ترش    ١-لتر. ملغم
 الدخول  ألجلالذي له دور كبير في العمليات الحيوية إذ يشترك في تنشيط السكريات             ) ٥جدول  (

  ). ١٩٨٥محمد، ( مدة التزهير إطالةفي مجرى العمليات الحيوية المتعلقة بالتزهير مما أدى إلى 
بة لمعاملة الرش بعنصر الكبريت وجد أن النباتات التي رشت بالكبريت بتركيـز             أما بالنس 

 تفوقت معنوياً في إطالة مدة التزهير مقارنة بالنباتات التي رشت بنفس العنـصر              ١-لتر.  مل ١٦
وقد يرجع السبب في ذلك زيادة النمـو الخـضري   .  والنباتات التي لم ترش ١-لتر. مل٨وبتركيز  

مما أدى إلى اسـتمرار اإلمـداد   ) ٢جدول (دد األوراق وزيادة المساحة الورقية   المتمثل بزيادة ع  
في نواتج البناء الضوئي مما يضمن وجود كميات جيدة من هذه النواتج التي يتم توجيههـا إلـى                  
البراعم الخضرية لتحولها إلى براعم زهرية ومن ثم أدت إلى إطالة مدة التزهير أو ربما يرجـع               

 النبات على تجهيز الذائبات وتأثير الظروف المالئمة لتحويل البراعم الخضرية           السبب إلى مقدرة  
  ).  ١٩٨٥، محمد(ة إلى زهري

وكان للتداخل بين عنصري الخارصين والكبريت تأثير معنوي في هذه الصفة إذ أعطـت              
 والتي رشت بعنـصر الكبريـت       ١-لتر. ملغم٥٠النباتات التي رشت بعنصر الخارصين بتركيز       

 ٦٠,٣٣ يوماً مقارنة بأقصر مـدة كانـت         ٧٦,٦٧ اطول مدة تزهير بلغت      ١-لتر. مل١٦ز  بتركي
  .   يوماً نتجت من النباتات التي لم ترش بأي من العنصرين

  ) غم (الوزن الطري للمجموع الخضري -٩
أن الرش بعنصري الخاصين والكبريت والتداخل فيما بينهما تأثيراً         ) ٤(يتضح من الجدول    

الوزن الطري للمجموع الخضري، إذ تفوقت النباتات التي رشت بعنصر الخارصـين            معنوياً في   
 معنوياً في مجموعها الخضري مقارنة بالنباتات التي لم ترش والنباتـات            ١-لتر.  ملغم ٥٠بتركيز  

وقد يعود السبب إلى دور الخارصين فـي بنـاء الحـامض            . ١-لتر. ملغم٢٥التي رشت بتركيز    
 (IAA) المادة األساسية لبناء الهرمون الطبيعي اندول حامض الخليك وهوryptophan االميني 

ولـه دور ايـضاً   ) ١٩٩٥،  Atawia و   Awad(الضروري في توسيع واستطالة الخاليا النباتية       
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األحماض االمينية والكاربوهيدرات ومركبات الطاقة إضافة إلى أهميـة فـي تكـوين         في تكوين   
RNA     وهذه النتائج تتفق    )١٩٨٨ابو ضاحي واليونس،    (ين   الضروري في عملية تكوين البروت ،

وكان لرش النباتات بعنـصر الكبريـت تـأثير         . على نبات الداليا  ) ٢٠١١(مع ما وجدته العلي     
 ١-لتـر .  مـل ١٦معنوي في زيادة الوزن الطري للمجموع الخضري وان التركيز األعلى هـو           

م ترش في هذه الصفة، ويعزى الـسبب        أعطى أعلى معدل وقد اختلف معنوياً عن النباتات التي ل         
 أسـاس في ذلك أن الرش بعنصر الكبريت أدى إلى تحسين وزيادة النمو الخضري للنبات إذ يعد                

 وهو  Methiouine و   Cystineلعملية تمثيل البروتين ألنه احد مكونات األحماض االمينية مثل          
مو وانقسام الخاليـا النباتيـة      مهم لنمو وتطور المجموعة الجذرية للنبات ونقصه يسبب قله في ن          

  ). ١٩٩٥حسن وآخرون، (ونقص في الفيتامينات والحوامض االمينية واصفرار األوراق الحديثة 
بتركيـز  أما فيما يخص التداخل الثنائي فقد تفوقت النباتات التي رشت بعنصر الخارصين             

طاء أعلـى معـدل   أدى إلى إع ١-لتر.  مل ١٦ مع الرش بعنصر الكبريت بتركيز       ١-لتر. ملغم٥٠
 غم مقارنة بأقـل وزن طـري للمجمـوع          ٦٥,٤١في الوزن الطري للمجموع الخضري إذ بلغ        

  .  غم للنباتات التي لم ترش٣٨,١٣الخضري إذ بلغ 
  

  

تأثير الرش بعنصري الخارصين والكبريت والتداخل بينهما في الـوزن الطـري والجـاف              . ٤جدول  
  للمجموع الخضري والجذري لنبات الرازقي

  لمعامالتا
الوزن الطري 

للمجموع الخضري 
  )غم(

الوزن الجاف 
للمجموع الخضري 

  )غم(

الوزن الطري 
للمجموع الجذري 

  )غم(

الوزن الجاف 
للمجموع الجذري 

  )غم(
٠ 43.31 14.99 27.25 11.81 
٢٥ 49.42 18.31 31.70 13.51 

تركيز عنصر 
. الخارصين ملغم

 14.89 35.01 20.10 53.62 ٥٠  ١-لتر
 L.R.S.D 0.05 3.02 1.38 2.37 1.27لخارصین ل

٠ 44.28 14.98 27.49 11.71 
٨ 50.10 19.08 32.26 14.02 

تركيز عنصر 
  الكبريت

 14.48 34.21 19.34 51.97 ١٦  ١-لتر. مل
 L.R.S.D 0.05  3.02 1.38 2.37 1.27للكبريت 

0 38.13 13.64 23.56 9.69 
8 44.59 15.21 27.70 12.62 0 

16 47.22 16.12 30.50 13.11 
0 46.17 15.21 27.94 12.84 
8 49.82 20.26 32.85 13.15 25 

16 52.27 19.45 34.30 14.53 
0 48.55 16.10 30.98 12.60 
8 55.89 21.76 36.22 15.28 

التداخل بين 
عنصري 
الخارصين 
  والكبريت

50 
16 65.41 22.45 37.84 16.80 

 L.R.S.D 0.05  5.22 2.40 4.12 2.19للتداخل 
  

  )غم(الوزن الجاف للمجموع الخضري  -١٠
والتداخل فيما بينها تـأثير معنـوي   أن رش النباتات بكل من عنصر الخارصين والكبريت        

في الوزن الجاف للمجموع الخضري إذ تفوقت معنوياً النباتات التي رشت بعنـصر الخارصـين        
. ات التي لم ترش في معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري          على النبات  ١-لتر.  ملغم ٥٠بتركيز  

وربما يعود السبب إلى دور الخارصين في زيادة عدد األوراق الكلية والمساحة الورقية للنبـات               
اي أن هنـاك عالقـة      ) ١٩٨٥محمـد،   (، واثر ذلك في زيادة عملية البناء الضوئي         )٢جدول  (

عملية البناء الضوئي ومن ثم اسـتخدام نـواتج هـذه    ايجابية بين المساحة الورقية للنبات ومعدل  
وتتفق هذه النتـائج مـع العلـي        . العملية في عمليات النمو مما انعكس على زيادة الوزن الجاف         

  . على نبات الداليا) ٢٠١١(
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وبالنسبة لتأثير الرش بعنصر الكبريت فقد تفوقت النباتات التي رشت بعنـصر الكبريـت              
ش في وزنها الجاف للمجموع الخضري على النباتات التي لـم تـر      اً   معنوي ١-لتر. مل١٦بتركيز  

وقد يعزى   ،١-لتر.  مل ٨ولكن لم تختلف معنوياً عن النباتات التي رشت بعنصر الكبريت بتركيز            
الذي له الدور الكبير في زيادة قابليـة        ) ٥جدول  (السبب في ذلك إلى زيادة النتروجين في النبات         

مجمـوع الخـضري    ر الغذائية من التربة وبالتالي أدى إلى زيادة ال        النبات في امتصاص العناص   
 وهـذا  )٤جـدول  (ما أدى إلى زيادة الوزن الطري للمجمـوع الحـضري    ، م )٢جدول  (للنبات  

  . انعكس ايجابياً على زيادة الوزن الجاف له
 ٥٠أما ما يخص التداخل الثائي فقد تفوقت النباتات التي رشت بعنصر الخارصين بتركيز              

أدى إلى إعطاء أعلى معدل للـوزن        ١-لتر.  مل ١٦مع الرش بعصر الكبريت بتركيز      ١-لتر. ملغم
 غم مقارنة بأقل وزن جاف للمجموع الخضري إذ         ٢٢,٤٥الجاف للمجموع الخضري والذي بلغ      

  .غم للنباتات التي لم ترش١٣,٦٣ بلغ
  )غم(الوزن الطري للمجموع الجذري  -١١

ش بعصر الخارصين له تأثير معنوي في الـوزن الطـري           أن الر ) ٥(يالحظ من الجدول    
معنويـاً   ١-لتـر .  ملغم ٥٠فقد تفوقت النباتات التي رشت بالخارصين بتركيز        . للمجموع الجذري 

والنباتات التي لـم تـرش، وقـد        ١-لتر.  ملغم ٢٥بتركيز  باتات التي رشت بنفس العنصر      على الن 
لخضري والمتمثل بزيادة الـوزنين الطـري   يعزى السبب إلى دور الخارصين في تحسين النمو ا       

الـذي يلعـب دوراً   ) ٥جـدول  (وزيادة نسبة البوتاسيوم ) ٤جدول (والجاف للمجموع الخضري   
مهماً في انتقال الكاربوهيدرات وبناء البروتين مما يشجع نمو الجذور وزيـادة وزنهـا الطـري                

  . لى نبات الدالياع) ٢٠١١(وتتفق هذه النتائج مع العلي ). ١٩٨٧فوللت وآخرون، (
وكان للرش بعنصر الكبريت تأثير معنوي في زيادة الوزن الطري للمجوع الخضري وان             

عن النباتات التي لم تـرش       أعطى أعلى معدل وقد اختلف معنوياً      ١-لتر.  مل ١٦التركيز األعلى   
في قية  في هذه الصفة، وقد تعزى زيادة الوزن الطري للمجموع الجذري إلى زيادة المساحة الور             

مما أدى إلى زيادة نواتج البناء الضوئي مما يضمن وجود كميات جيـدة          ) ٢جدول  (هذه المعاملة   
من هذه النواتج الجراء الفعاليات المختلفة في النبات مما سبب زيادة نمو الجذور وزيادة وزنهـا                

  . الطري
تي رشت بعنـصر    الثنائي تأثير معنوي في هذه الصفة، إذ تفوقت النباتات ال         وكان للتداخل   
 إلـى   أدى ١-لتر.  مل ١٦بعنصر الكبريت بتركيز    مع الرش    ١-لتر.  ملغم ٥٠الخارصين بتركيز   

 غم مقارنـة بأقـل وزن       ٣٧,٨٤والذي بلغ   إعطاء أعلى معدل للوزن الطري للمجموع الجذري        
  . للنباتات التي لم ترش بأي من العنصرين غم ٢٣,٥٦الجذري إذ بلغ طري للمجموع 

  

 أثير الرش بعنصري الخارصين والكبريت والتداخل بينهما فـي النـسبة المئويـة لـبعض    ت. ٥جدول  
  (%)العناصر المعدنية 

تركيز عنصر النتروجين   المعامالت
(N%)  

  تركيز عنصر الفسفور
 (P%) 

تركيز عنصر البوتاسيوم 
(K%) 

٠ 3.19 1.37 1.83 
٢٥ 3.70 1.56 2.19 

تركيز عنصر 
  ١-لتر. الخارصين ملغم

٥٠ 4.04 1.69 2.75 
 L.R.S.D 0.05 0.18 0.13 0.17للخارصين 

٠ 3.25 1.39 1.85 
٨ 3.76 1.57 2.36 

  تركيز عنصر الكبريت
  ١-لتر. مل

١٦ 3.92 1.66 2.56 
 L.R.S.D 0.05  0.18 0.13 0.17للكبريت 

0 2.81 1.27 1.75 
8 3.33 1.35 1.82 0 
16 3.43 1.47 1.93 

التداخل بين عنصري 
  الخارصين والكبريت

25 0 3.32 1.38 1.84 
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8 3.82 1.59 2.26 
16 3.97 1.70 2.46 
0 3.62 1.51 1.97 
8 4.14 1.77 2.60 50 
16 4.37 1.80 3.69 

 L.R.S.D 0.05  0.31 0.22 0.29للتداخل 

  
  )غم(الوزن الجاف للمجموع الجذري  -١٢

ارصين له تـأثير معنـوي للـوزن الجـاف         أن الرش بعنصر الخ   ) ٥(يتضح من الجدول    
 معنوياً على   ١-لتر.  ملغم ٥٠للمجموع الجذري إذ تفوقت النباتات التي رشت بالخارصين بتركيز          

والنباتات التي لم ترش، ربمـا       ١-لتر.  ملغم ٢٥النباتات التي رشت بنفس العنصر ولكن بتركيز        
الضوئي وذلك بـسبب زيـادة المـساحة        يعود السبب إلى تراكم المواد المنتجة من عملية البناء          

لذلك يتم توجيه المواد الغذائية المصنعة في األوراق إلـى الجـذور لنموهـا              ) ٢جدول  (الورقية  
  ). ١٩٨٥محمد، (وتطورها فتخزن على هيئة مادة جافة مما يزيد من وزنها الجاف 

ات التي رشـت    أما بالنسبة لتأثير الرش بعنصر الكبريت فيتضح من الجدول ذاته أن النبات           
 قد تفوقت معنوياً في الوزن الجاف للمجموع الجذري مقارنة          ١-لتر.  مل ١٦بهذا العنصر بتركيز    

بالنباتات التي لم ترش وقد يرجع السبب في ذلك إلى دور عنصر الكبريـت فـي زيـادة النمـو      
نـاء  مما شجع عمليـة الب    ) ٢جدول  (والمساحة الورقية   الخضري والمتمثل بزيادة عدد األوراق      

الجذور فخزنت على شكل مـواد      توجيه هذه المواد الغذائية المصنعة في األوراق إلى         الضوئي و 
  .جافة

ويالحظ من الجدول ذاته أن للتداخل الثنائي تأثير معنوي فـي هـذه الـصفة، إذ تفوقـت             
 ١٦مع عنصر الكبريت بتركيـز   ١-لتر.  ملغم ٥٠النباتات التي رشت بعنصر الخارصين بتركيز       

 غم مقارنـة بأقـل وزن       ١٦,٨٠ إذ أعطت اكبر وزن جاف للمجموع الجذري إذ بلغ           ١-رلت. مل
  .  غم للنباتات التي لم ترش بأي من العنصرين٩,٦٩جاف للمجموع الجذري والذي بلغ 

  محتوى األوراق من العناصر الكبرى 
  %) N(النسبة المئوية للنتروجين  -١

لنتروجين يتأثر معنويـاً بـالرش بعنـصر    أن محتوى األوراق من ا) ٥(يتبين من الجدول  
معنويـاً فـي     ١-لتـر .  ملغم ٥٠الخارصين، فقد تفوقت النباتات التي رشت بالخارصين بتركيز         

.  ملغم ٢٥محتوى اوراقها من النتروجين مقارنة باوراق النباتات التي رشت بالخارصين بتركيز            
بعنـصر الخارصـين وبـالتراكيز    وقد يعزى السبب إلى أن الرش    . والنباتات التي لم ترش   ١-لتر

يؤدي إلى جاهزية النتروجين في التربة ومن ثم زيادة امتصاصية االمر الـذي يترتـب               المناسبة  
وتتفق هذه النتـائج مـع مـا    . )١٩٨٥محمد، (عليه زيادة تركيز عنصر النتروجين في األوراق   

  . على نبات الداليا) ٢٠١١(حصلت عليه العلي 
 ١ -لتـر . مل ١٦الكبريت فقد تفوقت النباتات التي رشت بتركيز        أما بالنسبة للرش بعنصر     

معنوياً في محتوى اوراقها من النتروجين مقارنة باوراق النباتات التي لم ترش ويعود السبب إلى               
أن الكبريت أدى إلى زيادة كفاءة النباتات في امتصاص النتروجين ومن ثم زيادة محتواه من ذلك                

مهماً في عمليتي البناء الضوئي والتنفس وهذا ينعكس على قوة النمو           العنصر والذي يؤدي دوراً     
  ). ١٩٩٥حسن وآخرون، (الخضري في امتصاص النتروجين من قبل النبات 

أما بالنسبة للتداخل الثنائي بين عنصري الخارصين والكبريت، فقد تفوقت النباتـات التـي            
 في  ١-لتر.  مل ١٦الكبريت بتركيز    مع الرش بعنصر     ١-لتر.  ملغم ٥٠رشت بالخارصين بتركيز    

كان فـي اوراق  % ٢,٨١مقارنة بأقل محتوى منه بلغ   % ٤,٣٧بلغ  محتواها من النتروجين الذي     
  .النباتات التي لم ترش بأي من العنصرين

  %)  P(النسبة المئوية للفسفور  -٢
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سفور، إلى وجود فروقات معنوية في محتوى األوراق من الف        ) ٥(ير النتائج في الجدول     تش
 مقارنة بالنباتات التي لم ترش     ١-لتر.  ملغم ٥٠إذ تفوقت النباتات التي رشت بالخارصين بتركيز        

في هذه الصفة، وقد يعزى سبب ذلك عند رش النباتات بالخارصين ربما يعود إلى نشاط النمـو                 
الخضري الذي احدثه هذا العنصر مما يتطلب سحب اكبر كمية من الفسفور لسد حاجـة النبـات          

والبالستيدات الخضر فـضالً     في تكوين االغشية الخلوية مثل غشاء البالزما والمايتوكوندريا       منه
ابو (عن دخوله في تكوين المركبات الغنية بالطاقة التي تعمل عمل العوامل المساعدة لالنزيمات              

  . على نبات الداليا) ٢٠١١( تتفق هذه النتائج مع العلي ).١٩٨٨ضاحي واليونس، 
األوراق من الفسفور، حيـث أدت      معنوياً في محتوى    سبة لعنصر الكبريت فقد اثر      أما بالن 

إلى حصول زيادة معنوية في هذه الصفة مقارنة بالنباتات التي لـم             ١-لتر.  مل ٨ و   ١٦التراكيز  
ترش وان التركيز العالي كان له التأثير األكبر، ويعزى سبب زيادة محتوى األوراق من الفسفور               

صر الكبريت في نمو المجموع الجذري وزيادة قابليته على امتصاص العناصر مـن      إلى تأثير عن  
  . وتراكمه في انسجة النبات) ١٩٨٩الصحاف، (ضمنها الفسفور 

وكان للتداخل الثنائي بين الرش بعنصر الخارصين والكبريت تـأثير معنـوي فـي هـذه               
مع الـرش بعنـصر      ١-لتر.  ملغم ٥٠الصفة، إذ تفوقت النباتات التي رشت بالخارصين بتركيز         

مقارنـة  % ١,٨٠معنوياً في محتوى األوراق من الفسفور، إذ بلغ          ١-لتر. مل١٦الكبريت بتركيز   
  .   كان في اوراق من النباتات التي لم ترش بأي من العنصرين% ١,٢٧بأقل محتوى منه بلغ 

  %)  K(النسبة المئوية للبوتاسيوم  -٣
.  ملغـم  ٥٠لنباتات التي رشت بالخارصين بتركيـز       تفوق اوراق ا  ) ٥(يالحظ من الجدول    

 في محتوى اوراقها من البوتاسيوم مقارنة باوراق النباتات التي رشت بالخارصين بتركيـز            ١-لتر
 ربما عمـل علـى    والنباتات التي لم ترش، وقد يعزى السبب إلى أن الخارصين   ١-لتر.  ملغم ٢٥

 في تنشيط تصنيع الكلوروفيل والبروتينات في       زيادة سحب البوتاسيوم من التربة من خالل تاثيره       
عملية البناء الضوئي مما ترتب عليه زيادة امتصاص عنصر البوتاسيوم لسد حاجة النبات الـذي               

، ويـشترك  )١٠٩٥،  ديفلـين و مريـذام    (ت الفسلجية   يعد منظماً ايونياً وانزيمياً لكثير من العمليا      
 فعند زيادة تركيز الخارصين سوف يتوقف       لذلك dehydrogenaseالخارصين في تركيب انزيم     

فـي  ) ٢٠١١(ه العلـي    وجدت، وتتفق هذه النتائج مع      )١٩٨٢الريس،  (مع زيادة نسبة البوتاسيوم     
  . نبات الداليا

وكان للرش بعنصر الكبريت تأثير معنوي في هذه الصفة، إذ تفوقت النباتات التي رشـت               
 من البوتاسيوم مقارنة باوراق النباتـات التـي         معنوياً في محتوى اوراقها    ١-لتر.  مل ١٦بتركيز  
والنباتات التي لم ترش وقد بعزى السبب إلـى زيـادة            ١-لتر. مل ٨ فس العنصر بتركيز  نرشت ب 

عنصر الكبريت في النبات مما أدى إلى زيادة المحتوى الكلـوروفيلي وكفـاءة عمليـة البنـاء                 
م لسد حاجة الورقة منه وانـه ناقـل   الضوئي فترتب عليه زيادة سحب األوراق لعنصر البوتاسيو    

وبالنسبة للتـداخل النبـاتي بـين     ). ١٩٨٢الريس،  (الكاربوهيدرات ومنشط لكثير من اإلنزيمات      
 ٥٠عنصري الخارصين والكبريت، فقد تفوقت النباتـات التـي رشـت بالخارصـين بتركيـز                

 من البوتاسـيوم    في محتوى اوراقها   ١-لتر. مل ١٦مع الرش بعنصر الكبريت بتركيز       ١-لتر.ملغم
كان في اوراق النباتات التي لم تـرش        % ١,٧٥مقارنة بأقل محتوى منه بلغ      % ٣,٦٩والذي بلغ   

  .   بأي من العنصرين
  المصادر 

وزارة التعلـيم العـالي     . دليل تغذية النبـات   ). ١٩٨٨(ابو ضاحي، يوسف محمد و مؤيد احمد اليونس         
  .  العراق-والبحث العلمي، جامعة بغداد
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تأثير إضافة الكبريت الرغوي والصخر الفوسفاتي علـى        ). ١٩٩٠(ي، زيدون احمد عبد الكريم      االعظم
اطروحة دكتـوراه، كليـة الزراعـة،       . جاهزية بعض العناصر الغذائية وحاصل الذرة الصفراء      

  .  العراق-جامعة بغداد
لنـشر والتوزيـع،    الطبعة االولى، الـدار العربيـة ل      . فسيولوجيا اشجار الفاكهة  ). ٢٠٠٣(جندية، حسن   

  . جمهورية مصر العربية
  . Wikpedia. Org/wiki.arوبكيديا الموسوعة الحرة ) الياسمين العربي(الفل ). ٢٠١١(الحسن، احمد 

خـصوبة التربـة    ). ١٩٩٥(حسن، نوري عبد القادر ؛ حسن يوسف الدليمي و لطيف عبد اهللا العيثاوي              
جامعة بغـداد، وزارة التعلـيم العـالي والبحـث          مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر،      . واالسمدة

  .  العراق-العلمي
تأثير الكبريت والنتروجين والرش بحامض االسـكوربك فـي         ). ٢٠٠٧(الدوري، احسان فاضل صالح     

رسـالة  . Vistabella و   Annaالنمو الخضري والمحتوى المعدني الشجار التفاح الفتية صنفي         
  .  العراق-ماجستير، كلية الزراعة، جامعة الموصل

ترجمة فـوزي عبـد الحميـد       . فسيولوجيا النبات ). ١٩٨٥(مريذام  . و فرانسيس ه  . ديفيلين، روبرت م  
الدار العربيـة للنـشر     . ومحمد شراقي وعبد الهادي خضير ونادية كامل وعال سعد الدين سالمة          

  . والتوزيع ، جمهورية مصر العربية
دار الكتب  . تصميم وتحليل التجارب الزراعية   ). ١٩٨٠(الراوي، خاشع محمود و عبد العزيز خلف اهللا         

  .  العراق-للطباعة والنشر، جامعة الموصل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تأثير الرش بالحديد المخلبـي والخارصـين والبـورون وحـامض           ). ٢٠٠٤(الزبيدي، هند جواد كاظم     

رسـالة ماجـستير،   . .Capsicum anmuum Lالجبرليك في نمو وحاصل ونوعية الفلفل الحلو 
  .  العراق-كلية الزراعة، جامعة الكوفة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعـة       . تغذية النبات التطبيقي  ). ١٩٨٩(الصحاف، فاضل حسين    
  . العراق-بغداد ، بيت الحكمة

 ومـستخلص   تأثير مستويات الرش بالخارصين   ). ٢٠٠٣(الصحاف، فاضل حسين و هيثم محي العبدلي        
 Calyx) وظاهرة انفراج الكاس .Dianthus caryophyllus Lعرق السوس في انتاج القرنفل 

splitting) . ،٦٤-٥٧): ٥(٣٤مجلة العلوم الزراعية العراقية .  
  . العراق-مطابع جامعة البصرة، البصرة. نباتات الزينة). ١٩٨٢(طواجن، احمد موسى 

تأثير الرش بعنصري الحديد والخارصـين      ). ٢٠١٤(ياسين خضير   عبد العباس، فخرية عبد اهللا و ثائر        
  .  صنف سلطاني.Rosa hybrida L  في نمو وازهار نبات الورد الشجيريB3 وCوفيتامين 

تأثير قرط القمة النامية والرش بحامض الجبرليك والخارصـين فـي           ). ٢٠١٤(عبد الواحد، نور ياسين     
  . .Pelargonium hortorum Lالنمو الخضري والزهري لنبات الجيرانيوم

دار الكتـب للطباعـة والنـشر، دار    . فسلجة العناصر الغذائية في النبات). ١٩٨٨(عبدول، كريم صالح  
  .  العراق-الكتب للطباعة والنشر، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل

 لرش كبريتات الخارصين Sanpsnot redاستجابة نبات حلق السبع ). ٢٠١١(عزيز، جفاني كوركيس 
  . ٣٤-٢٧): ٤(٣مجلة الفرات للعلوم الزراعية، . المائية والسقي بالماء المالح مغناطيسياً

تأثير الوسط الزراعي واضـافة  ). ٢٠٠٣(علي، عصام حسين ؛ أزهار مهدي العباس و عال عدنان فائر        
مجلـة البـصرة   . .Petunia hybrida L) البتيونيـا (الخارصين في نمو وازهار ورد البوري 

  . ١٩-١١): ٢(١٦للعلوم الزراعية، 
 وعنـصري الحديـد   ٣تأثير القرط والرش بفيتامين ج و ب). ٢٠١١(العلي، فخرية عبد اهللا عبد العباس      

اطروحـة دكتـوراه، كليـة    . .Dahlia variabilis Lوالخارصين في نمو وازهار نبات الداليا 
  .  العراق-الزراعة، جامعة البصرة

تأثير إضافة الكبريت في درجة حموضة التربة       ). ٢٠٠٨(، علي محمد وليث محمد جواد الشماع        عليوي
pH٦-١): ٢(٥مجلة ام سلمه للعلوم ، .  ونمو وانتاجية نبات السلجم .  

. دار الجامعـات العربيـة    . الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحـدائق     ). ١٩٧٨(الغيطاني، محمد يسري    
  . ر العربيةاالسكندرية، جمهورية مص
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تأثير بعض اوسـاط التجـذير وتراكيـز        ). ١٩٩٧(القطب، محمد عدنان ؛ نبيل البطل و منى طاروف          
  . ٨٢-٧٢: ١٣،  مجلة دمشق للعلوم الزراعية.  في تجذر عقل الراوقيIBAالهرمون 

. االسـمدة ومـصلحات التربـة     ). ١٩٨٧(قوللت، ايج روي ؛ الري ارس مورفي و روي ال دونا هيو             
  .  العراق-طه احمد علوان الطائي، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصلترجمة 

مطابع مديرية دار الكتب للطباعـة      . علم فسلجة النبات، الجزء الثاني    ). ١٩٨٥(محمد، عبد العظيم كاظم     
  .  العراق-والنشر، جامعة الموصل 
دار ومكتبـة البـصائر   . والتداوي باالعـشاب النباتات الطبية   ). ٢٠١٣(المياح، عبد الرضا اكبر علوان      
  .  لبنان-للطباعة والنشر، بيروت

النباتات واالعشاب العراقية بين الطب الشعبي والبحث       ). ١٩٨٨(هاشم، مجيد سامي ومهند جميل محمد       
  .  العراق-مؤسسة البحث العلمي، البصرة. العلمي
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Effect of Spraying with Zinc and Liquid SulfarZolfast on Vegetative 
Growth and Flowering of Jasminum sambas L. 

Fakhria A. Abdul Al-Abbas1; Abdulkathim N. Al-Shwilly1 

 and Haider M. H. Al-Maliky2 
1Department of Horticultral Landscape Design. 

2Basrah Agriculture Office 
Summary 

The experiment was conducted during the winter season of 2015-2016 in 
alath house college of Agriculture, Basrah University Garmat Ali to study the 
effect of spraying with zinc (0, 25, 50) mg.L-1 and liquid sulfar (zolfast) (0, 8, 16) 
ml. L-1 and their interaction of growth and flowering of Jasmine (Jasminum 
sambas L.) two results showed, that both zinc at 50mg.L-1 and liquid sulfar at 
16ml. L-1, significantly increased vegetative growth characteristies (plant height, 
leaf number, leaf area, number of side shoot, fresh and dry weight of both shoot 
and root system) and flowering characteristies (flower number, flower diameter 
number of petals and flowering duration). Both treatments also caused a 
significant increase in concentration of N P K of leaves As for the interaction 
between treatment it was significant as treatment with 50mg.L-1 zinc + 16ml. L-1 
liquid sulfar caused a significant increase in all vegetative and flowering 
characteristies as well as the characteristies of N, P and K of leaves.  
Keywords: liquid sulfar (zolfast), zinc, Jasminum sambas 

 


