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 Zinnia elegansتأثير رش المغنسيوم والفسفور في نمو وأزهار نبات الزينيا 

 

 سامي كريم محمد أمين        نسرين خليل عبد العزيز      كريمة عبد عيدان

 قسم البستنة / كلية الزراعة / جامعة بغداد

 

 الخالصة :

مغنسيوم والفسفور لمعرفة بمستويات من سمادي ال Zinnia elegansنفذت دراسة رش نبات الزينيا 

غم/لتر ، أما  4،  2،  2،  8تأثيرهما على النمو الخضري والزهري ، أستخدمت أربعة تراكيز من المغنيسيوم هي 

غم/لتر ، رشت النباتات مرتين ، األولى بعد شهر من  5.8،  2.5،  2.5،  8( فقد كانت P2O5تراكيز الفسفور )

 الرشة األولى . يوماً من 22الزراعة والثانية بعد 

أدت معامالت المغنسيوم إلى حصول زيادة معنوية في معظم صفات النمو الخضري المدروسة ، فقد تفوق 

( وكمية الكلوروفيل في 50.02سم وعدد األوراق / نبات ) 01.24غم/لتر في زيادة أرتفاع النبات إذ بلغ  2التركيز 

( وعدد 0.50لتر األكثر تأثيراً في زيادة عدد الفروع / نبات )غم/ 4( ، بينما كان التركيز SPAD 30.81األوراق )

سم 30.03% والمساحة الورقية )18.81األوراق 
2

غم/لتر كان األفضل في زيادة الوزنين  2( ، إال أن التركيز 

غم / لتر في تحسين  4غم( على التوالي ، تفوق التركيز  80.23غم و  220.84الرطب والجاف للنمو الخضري )

 40.25غم وطول الساق الزهري 0.41وقطر الزهرة  21.2صفات النمو الزهري إذ بلغ عدد األزهار / نبات  معظم

غم ، كما بكرت النباتات المعاملة في  8.38غم والوزن الجاف 8.82غم/ لتر الوزن الرطب لألزهار   5.8سم وقطره 

 يوماً . 204التزهير وأستغرقت 

ن التركيز العالي كان األكثر تأثير في تحسين صفات النمو الخضري ، إذ أدت أما بالنسبة إلى تأثير الفسفور فأ

( وعدد األوراق / 21.22سم( وعدد األفرع/نبات )08.23غم/لتر إلى زيادة في أرتفاع النبات ) 5.8المعاملة بالتركيز 

سم 30.45( والمساحة الورقية )0.38نبات )
2

( وقطر 20.10/ نبات )يوم( وعدد األزهار  8.05( والعمر المزهري )

ملم( كما أدى إلى التبكير في  4.85سم( وسمك الساق الزهري ) 55.12سم( وطول الساق الزهري ) 22.8الزهرة )

يوم من تاريخ زراعته لحين ظهور أول زهرة لقد أثر التداخل بين المعاملين  211تزهير النباتات ، إذ أستغرق النبات 

 ري والزهري المدروسة .معنوياً في أغلب صفات النمو الخض

 

Influence of foliar application of Magnesium and Phosporus on growth and 

flowering of Zinnia elegans  
 

Sami kareem M. Ameen         Nasreen Khalil A. Aziz            Karima A. Edan 

 

Abstract : 

A study on the effect of Mg and P sprays on growth and flowering of Zinnia 

elegans plants was carried out . Four concentrations of Mg EDTA (0 , 1 , 2 , 4) g/l and 

four levels of P2O5 (0 , 1.5 , 2.5 , 5.0) g/l were sprayed on plants . Spraeying plants was 

applied two times . The first one was done a month after plannting , the second one was 

after 21 days from the first spray . 

All Mg treatments were significantly increased most of vegetative parameters 

studied . The concentration 1.0 g/l was superior on increasing plant height (86.14 cm) ; 
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no.of leaves/plant (59.92) and leaves chlorophyll content (38.76 SPAD) . While 4.0 g/l 

was more effective on no.of branches / plant (9.58) ; leaf area (38.83 cm
2
) . However , 

2g/l level was the best on increasing fresh and dry weight of vegetative growth (129.74 

and 79.23 g) respectively . The concentration 4g/l of Mg enhanced most of the flowering 

parameters , no.of flower / plant recorded (26.2) ; flower diameter 4.46 cm.; flowering 

stem leragth 49.25 cm.; flowering stem diameter 5.0 mm.; flower fresh weight was 7.71 

g. and flower dry weight 0.30 g. Moreover , treated plants were bloomed earlier , after 

194 days from planting . 

Phosphorus was more effective on the higher conceantration treatment . The 5.0 g. 

increased plant height (0.13 cm) ; no.of branches / plant (16.11) ; no.of leaves/ plant 

(8.30) ; leave area (38.45 cm
2
) ; vaselife (7.85 days) ; no.of flowering / plant (19.68) ; 

flowering diameter (11.0 cm) ; flowering stem length (55.62 cm.) and flower stem 

thickness      (4.75 mm.) In addition , treated plants were bloomed earlier ; they took 166 

days only from planting date .  

The interaction between the dactors were significanted for most veqetative and 

flowering characters tiested . 

 

 المقدمة :

، موطنه األصلي المكسيك ،  Compositaeإلى العائلة المركبة  Zinnia elegansينتمي نبات الزينيا 

سم وقد تمكن مربو نباتات الزينة مؤخراً من إنتاج أصناف جديدة ال تتجاوز  288 – 38نباتاتها منتصبة تعلو إلى 

سم ، األوراق متقابلة ، بيضية الشكل ، خشنة الملمس ، كاملة الحافة ، النورات الزهرية كبيرة الحجم  25أرتفاعها 

ق ، ولها ألوان كثيرة منها األبيض واألصفر والبرتقالي والقرمزي والوردي والبنفسجي ، وتعتبر منها المفرد والمطب

 ( .2000أزهار نبات الزينيا صالحة للقطف )محمود وأمين ، 

تحصل النباتات على العناصر الغذائية من محلول التربة من خالل أمتصاصها من قبل الجذور ، إال أن بعض 

جة أما بسبب تثبيتها في التربة أو فقدانها عن طريق الغسل ، لذا يصبح من الضروري إضافتها العناصر ال تسد الحا

إلى التربة أو رشها على النباتات وهي ما تسمى بالتغذية الورقية ، ويعتقد البعض بأن التغذية الورقية أكثر كفاءة في 

 ( .Kuepper  ،2883تجهيز النباتات بالعناصر الرئيسية والثانوية )

المغنسيوم من العناصر األساسية في تغذية النبات لما له من تأثير كبير في عملية التركيب الضوئي ، حيث 

% )الدومي وأخرون ، 2.28يحتل أيون المغنسيوم مركز جزيئة الكلورفيل ، وتكون نسبته في صبغة الكلوروفيل 

زهري لنباتات الزينة عند معاملتها بعنصر ( ، تشير الدراسات إلى إمكانية تحسين صفات النمو الخضري وال2005

ملغم / لتر مع ماء ري نباتات  3888و  2888( إن إضافة 2000) El – Khayat , Attoaالمغنسيوم ، فقد بين   

وآخرون  Stieglerبنت القنصل ، أدى إلى زيادة أرتفاع النباتات وعدد األفرع وعدد األوراق وقطر األزهار ، وذكر 

كغم/  2.10بـ  Poa pralensisفي النمو الخضري قد حصلت عند رش نبات المسطح األخضر  ( أن زيادة2883)

غم / لتر من 2بـ  Gerbera jamessonii( أن رش نبات الجيربرا ، 2885هكتار من المغنسيوم ، وبينت ساهي )

ل الحامل الزهري مقارنة المغنسيوم أدى إلى زيادة عدد الخلفات وعدد األوراق والمساحة الورقية وعدد األزهار وطو

( أن زيادة معنوية في أرتفاع النبات والمساحة الورقية 2880بالنباتات غير المعاملة ، وذكرت عبد العزيز وآخرون )

غم / لتر من  2.8و  8.5عند رشه بالتركيزين  Lisianthusوطول وقطر الساق الزهري والعمر المزهري لنبات الـ 

غم / لتر  4.8 , 2.8 , 2.8( أن رش المغنسيوم المخلبي بالتراكيز 2880ين وآخرون )المغنسيوم المخلبي ، وأكد أم

أدى إلى زيادة معنوية في عدد األوراق / نبات وعدد األفرع  Erysimum cheiriعلى نبات الشبوي األصفر 
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المغنسيوم إلى  والمساحة الورقية وعدد النورات الزهرية وطول الساق الزهري وفترة التزهير ، كما أدت تراكيز

 . N , P , Cu , Mgزيادة معنوية في محتوى األوراق من عناصر 

جزء بالمليون( ويكون  3.8 – 8.3يمتص النبات الفسفور الجاهز في التربة بشكل مباشر ، إال أن تركيزه قليل جداً )

H2PO4الفسفور بهيأة 
-1

HPO4أو  
-2

H2PO4، إال أن النبات يمتص  
-1

ضعاف أمتصاص بسرعة تقدر بعشرة أ 

HPO4
-2

، أن إضافة الفسفور إلى التربة الذي ال يمتصه النبات سيتعرض إلى عمليات األمتزاز والترسيب أو  

( ، في حين أن النبات يستفاد من هذا العنصر بشكل مباشر عند رشه على 2822األحتفاظ للتربة بالفسفور )علي ، 

ية األساسية التي تلعب دوراً فعاالً في التأثير في معظم الفعاليات المجموع الخضري ، يعد الفسفور من العناصر الغذائ

الفسيولوجية التي تجري داخل النبات ، حيث أنه يشارك في تحليل المواد الكربوهيدراتية الناتجة عن عملية التركيب 

أبو ضاحي واليونس ، الضوئي وتحرير الطاقة الالزمة لعمليات البناء ، فضالً عن دوره في تكوين األغشية الخلوية )

غم / لتر من الفسفور  28بتركيز  Tagetes patula( أن رش نبات القديفة 2883وآخرون ) Borch( ، أشار 2000

عالي  NPK( أن تأثير السماد المركب 2884وآخرون ) Donglinأدى إلى زيادة في الوزن الجاف للجذور ، وأكد 

، وبين  Scaevola aemulaات والوزن الجاف للنمو الخضري لنبات الفسفور كان إيجابياً في زيادة أرتفاع النبات

Cox (2882 إن زيادة تركيز عنصر الفسفور المضاف لنبات الجعفري أدى إلى زيادة نمو وحجم النبات ، وأيدت )

( أن 2822كغم / هكتار من الفسفور ، وأوضح أمين وأخرون ) 58( عند رشها نبات األقحوان بـ 2881ذلك حسن )

غم / لتر من السماد الفوسفاتي أدى إلى زيادة عدد األفرع / نبات وقطر  28نباتات الورد الشجيري بالتركيز رش 

غم/لتر فكان األكثر تأثير في زيادة أرتفاع النبات وعدد األوراق 48التركيز ا أمالفرع وعدد األزهار والعمر الزهري ،

 .N,  P, ، Kالعناصر ي وكذلك محتوى النمو الخضري منوالمساحة الورقية وكمية الكلوروفيل في النمو الخضر

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير رش عنصري المغنسيوم والفسفور والتداخل بينهما على صفات النمو 

 . Zinnia elegansالخضري والزهري لنبات الزينا 
 

 :المواد وطرائق العمل 

ة / جامعة بغداد حرثت التربة وعدلت ثم قسمت إلى ثالثة نفذت التجربة في حديقة قسم البستنة / كلية الزراع

( 2م ، أخذ نموذج من التربة وتم تحليله ، ويمثل الجدول )2م ، المسافة بين لوح وآخر  5×  2ألواح مساحة اللوح 

 بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية لتربة الزراعة .

مليئة بالبتموس ، بعد األنبات تركت شتلة واحدة  زرعت البذور بمعدل بذرتين في كل عين في أطباق فلينية

سم(، زرعت النباتات على مسافة  28.8يوماً من الزراعة نقلت الشتالت إلى التربة أرتفاع شتلة ) 48في العين ، بعد 

سم أيضاً ، وزرعت المعامالت على األلواح ، يمثل كل لوح  25سم على خطوط ، المسافة بين الخط واآلخر  25

 مكرر .

غم /  5.8  2.5،  2.5بعد شهر من الزراعة رشت النباتات بأربعة مستويات من السماد الفوسفاتي هي صفر ،      

 4،  2،  2لتر ، وبعد ثالثة أيام من رش السماد الفوسفاتي ، رشت النباتات بالمغنسيوم وبأربعة تراكيز هي صفر ، 

من الرشة األولى ، كانت ترش النباتات حتى البلل التام بأستخدام  يوم 22غم / لتر ، رشت النباتات للمرحلة الثانية بعد 

 مرشة يدوية ، نباتات المقارنة كانت ترش بالماء المقطر فقط .

وبمعدل رشة واحدة في الشهر خالل فترة  Grow moreكانت تجرى عمليات التسميد لكافة النباتات بسماد 

 ( مكونات السماد .2الدراسة ويبين الجدول )

ت التجربة عاملية العامل األول رش المغنيسيوم والعامل الثاني رش الفسفور بأستخدام تصميم القطاعات نفذ

معاملة ، قورنت المتوسطات بأستخدام  21( بثالث مكررات وعدد النباتات في المكرر RCBDالعشوائية الكاملة )

)الساهوكي ووهيب ،  8.85مستوى أحتمال لبيان الفروقات األحصائية بين المعامالت على  L.S.Dأقل فرق معنوي 

2008. ) 
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  *. بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الزراعة 1جدول 

 

 القيمة  الوحدة الخاصية

 5..5 ديسيميتر / سم درجة التوصيل الكهربائية

PH  ...7 

 المادة العضوية
غم . كغم

-1 
10.01 

 712 كاربونات الكالسيوم

 اهزالنتروجين الج

ملغم . كغم
-1 

55 

 2.8 الفسفور الجاهز

 701 البوتاسيوم الجاهز

 رمل 

غم . كغم
-1 

66. 

 .75 غرين

 25 طين

 رملية مزيجية النسجة 

 أجري التحليل في مختبرات قسم التربة والموارد المائية / كلية الزراعة / جامعة بغداد . *

 

  Grow more. مكونات السماد 7جدول 

 

 %70ين الكلي النتروج
P2O5 K2O B Cu Fe Mn Mo Zn يوريا نترات أمونيوم 

8..% 5..% 70% 70% 70% 0.07% 0.05% 0.1% 0.5% 0.0005% 0.005% 

  

 :النتائج والمناقشة

 تأثير رش المغنسيوم والفسفور والتداخل بينهما في النمو الخضري . – 1

ينيا بتراكيز المغنسيوم قد أثرت إيجابياً في معظم صفات النمو ( أن رش نباتات الزA - 3يتبين من الجدول )

الخضري المدروسة ، فقد أدت المعامالت إلى زيادة معنوية في أرتفاع النباتات و أن أعلى زيادة حصلت عند المعاملة 

مغنسيوم ، وتفوق سم ، أن زيادة معنوية في عدد األفرع / نبات قد سببتها كافة تراكيز ال 01.24غم / لتر إذ بلغت  2

فرع / نبات ، ويالحظ  8.20مقارنة بالنباتات غير المعاملة التي سجلت  0.50غم / لتر إذ بلغ عدد األفرع  4التركيز 

ورقة  18.81من الجدول نفسه أن التركيز العالي من المغنسيوم فقط قد أدى إلى زيادة معنوية في عدد األوراق وكانت 

( A - 3فات غير معنوية بين النباتات المعاملة وغير المعاملة في صفة قطر الساق )جدول / نبات ، بينما كانت األختال

غم / لتر ، ويتضح من الجدول أيضاً  4. أن زيادة معنوية في المساحة الورقية قد حصلت عند رش النباتات بالتركيز 

روفيل ، وأن أعلى قيمة سجلتها غم/ لتر كانت األفضل في زيادة محتوى النمو الخضري من الكلو 2أن المعاملة 

( إلى أن التركيز العالي أدى إلى إنخفاضا A-3غم/لتر ، أما بالنسبة إلى الوزن الرطب فيشير الجدول ) 2المعاملة 

غم/لتر ، في حين أن الفروقات كانت  2أو  2معنوياً مقارنة النباتات غير المعاملة والنباتات المعاملة بالتركيزين ، 

( أن رش النباتات بتراكيز الفسفور أدت B - 3الوزن الجاف للنمو الخضري . ويالحظ من الجدول ) غير معنوية في

سم ، كما  08.23غم/لتر( أفضل إستجابة بلغت  5.8إلى زيادة معنوية في أرتفاع النبات ، وقد أعطى التركيز العالي )

 13.0فرع / نبات( وعدد األوراق ) 21.22ت )أدت المعاملة بنفس التركيز إلى زيادة معنوية في عدد الفروع / نبا

ملم(  0.02غم / لتر كانت األفضل في زيادة قطر الساق الرئيسي ) 2.5ورقة / نبات( ، في حين أن المعاملة بالتركيز 

غم / لتر قد أديا إلى زيادة معنوية في المساحة الورقية  5.8 , 2.5( أيضاً أن التركيزين B - 3. ويتضح من الجدول )

سم 30.45و  38.38بلغت  إذ
2
 على التوالي . 
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ويستدل  SPAD 28.4غم / لتر إذ بلغت  5.8أن أعلى محتوى لألوراق من الكلوروفيل قد سجلتها المعاملة 

( أن الفروقات بين المعامالت كانت غير معنوية في التأثير على الوزن الرطب للنمو الخضري ، B - 3من الجدول )

غم / لتر على بقية المعامالت  1.8إلى زيادة معنوية في الوزن الجاف ، وتفوقت المعاملة  بينما أدت كافة التراكيز

 غم . 08.41وسجلت 

( أن التداخل بين C - 3أما بالنسبة إلى تأثير التداخل بين تراكيز كال السمادين المستخدمين ، فيشير الجدول  )

سم  00.42إذ سجلت  Mg3  ×P3ضل إستجابة سجلتها المعاملة العاملين كان معنوياً في زيادة أرتفاع النبات ، وأن أف

إذ بلغ  Mg3  ×P3ويبين الجدول نفسه أن عدد األفرع / نبات قد أزداد معنوياً بتأثير التداخل ، وتفوقت المعاملة 

فرع / نبات . كما أن تأثير التداخل بين رش المغنسيوم والفسفور كان معنوياً أيضاً في زيادة عدد  20.25

( . أما بالنسبة إلى C - 3ورقة / نبات )جدول  20.33إذ بلغ  Mg0  ×P2ألوراق/النبات ، وكانت أفضل معاملة هي ا

( أن C - 3ملم . ويتضح من الجدول ) 20.22إذ بلغت  Mg2  ×P2قطر الساق ، فأن أفضل إستجابة سجلتها المعاملة 

سم 40.42إذ بلغت  Mg1  ×P2أعلى قيمة في المساحة الورقية تمت عند المعاملة 
2

. وكان تأثير التداخل معنوياً بها  

 - 3. ويشير الجدول ) SPAD 48.82وسجلت  Mg2  ×P3في زيادة كمية الكلوروفيل في األوراق وتفوقت المعاملة 

C أن زيادة معنوية في الوزنين الرطب والجاف للنمو الخضري للنباتات قد حصلت بتأثير التداخل بين العنصرين )

Mg1  ×P3  غم ، وكانت المعاملة 208.22وأن أعلى زيادة في الوزن الرطب بلغتMg1  ×P1  األكثر تأثيراً في

 غم. 20.22زيادة الوزن الجاف إذ بلغ 

 

 :تاثير رش المغنسيوم والفسفور وتداخلهما في صفات النمو الزهري  – 7

يادة معنوية في عدد األزهار ، وأن ( أن كافة تراكيز المغنسيوم أدت إلى حصول زA - 4يتضح من الجدول )

زهرة / نبات . وبين  35.2غم/لتر أعلى زيادة بلغت  4الزيادة تتناسب طردياً مع زيادة التركيز ، فقد سجل التركيز 

سم  0.41غم/لتر( قد أدى إلى حصول زيادة معنوية في قطر الزهرة بلغ  4الجدول نفسه أن التركيز العالي فقط )

غم/لتر . كانت الفروقات في طول الساق الزهري  2 , 2غير المعاملة والنباتات المعاملة بالتركيزين مقارنة بالنباتات 

( . إال ان المعاملة بالمغنسيوم أدت إلى إطالة العمر المزهري ، A - 4غير مختلفة معنوياً بين المعامالت )جدول 

يوماً في  8.24يوماً بعد أن كان  0.22المزهري  غم/لتر على بقية المعامالت ، حيث بلغ العمر 4وتفوقت المعاملة 

( إلى أن كافة تراكيز المغنسيوم قد رفعت النباتات إلى التبكير في A - 4النباتات غير المعاملة . ويشير الجدول )

ة يوماً فقط من تاريخ زراعة البذور لحين ظهور أول زهر 204غم/لتر  4التزهير ، فقد أستغرقت النباتات المعاملة بـ 

يوماً ، كما أن زيادة معنوية في الوزن الرطب والجاف لألزهار  220، بينما كانت المدة هذه في النباتات غير المعاملة 

غم/لتر  2غم/لتر مقارنة بالنباتات غير المعاملة والنباتات المعاملة بالتركيز  4 , 2قد حصلت عند المعاملة بالتركيزين 

غم/لتر . أما بالنسبة إلى الوزن الجاف فقد تفوقت المعاملة  4قد سببتها المعاملة  غم 30.52، وأن أعلى زيادة وقدرها 

 ( .A - 4غم )جدول  5.4غم / لتر إذ سجلت  4

 

 , 2.5( أن زيادة واضحة في عدد األزهار قد تنتج عند رش النباتات بالتركيزين B - 4يالحظ من الجدول )

 2.5 , 2.5زهرة / نبات على التوالي . بينما كان تأثير التركيزين  20.21 , 20.32غم/لتر من الفسفور إذ بلغت  5.8

( أن B - 4ملم على التوالي . ويتضح من الجدول ) 0.20 , 0.22غم / لتر كبيراً في زيادة قطر األزهار إذ بلغ 

ن الفروقات كانت سم . في حين أ 40.85غم/لتر كان األكثر تأثيراً في زيادة طول الساق الزهري إذ بلغ  5.8التركيز 

( أن كافة تراكيز B - 4غير معنوية في التأثير على قطر الساق الزهري وكذلك على العمر المزهري . وبين الجدول )

غم 33.85غم/لتر األكثر تأثير إذ بلغ  2.5الفسفور أدت إلى زيادة معنوية في الوزن الرطب لألزهار ، وكان التركيز 

 غم . 4.22ر في زيادة الوزن الجاف لألزهار وبلغ غم/لت 2.5. كما تفوقت المعاملة 
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 . تأثير رش المغنسيوم والفسفور وتداخلهما في النمو الخضري لنبات الزينيا 8جدول 

 

A – . تأثير رش المغنسيوم 

الصفات        

 المدروسة 

 

 المعامالت غم/لتر

أرتفاع 

النبات 

 )سم(

عدد 

األفرع / 

 نبات 

عدد 

األوراق / 

 نبات

قطر 

الساق 

الرئيسي 

 )ملم(

المساحة 

 الورقية

)سم
7

) 

كمية 

 الكلوروفيل

SPAD 

الوزن 

الرطب 

 )غم(

الوزن 

الجاف 

 )غم(

0       Mg0 66.0. ..12 52... ..66 85..7 77.71 11..88 18... 

1.0     Mg1 26.15 ..86 5...7 ..07 86..6 82..6 175.5. 11..7 

7.0     Mg2 ...57 ..52 52.0. ...5 87..2 77..5 17...5 15.78 

5.0    Mg3 20.5. ..52 6...6 2.52 82.28 75.75 105.65 11.78 

L.S.D   0.05 6.07 1.75 7.0 11.5 1.8 2.08 10.1 n.s 

 B – . تأثير رش الفسفور 

0       P0 66..1 ..86 58.1. ..10 88.88 1..06 161.2 12.1 

1.0     P1 ...21 2..5 5..68 2.18 85.58 71..6 775.75 75.17 

7.0     P2 20.01 ..18 61.51 2.27 8..8. 76.00 788..5 78..7 

5.0     P3 20.18 16.11 68..0 2.80 82.55 7..5 781..7 78.71 

L.S.D   0.05 2.15 6.07 ..07 0..5 7.8 6.62 N.S 7.10 

C – . تأثير تداخل المغنسيوم مع الفسفور 

 

Mg0 

P0 66.5 6.71 ...0 2.10 86.67 70.11 1.0.07 1...6 

P1 21... ..67 ..18 11.15 51.17 7..01 1...18 70.78 

P2 .2..5 2.88 ...7 11.7. 55.10 76.58 1.0.15 78.15 

P3 20.7. 1..15 12.88 16.58 8..1. 81.61 125.75 1..57 

Mg1 

P0 65.81 ..15 10.15 18.50 8..15 77.78 1.1... 12.11 

P1 26.17 ..58 17.11 11... 86.75 80.57 1...81 7..77 

P2 22.70 12..7 1..80 16.67 5..51 77.77 127.68 77.06 

P3 27.87 2... 10.11 18.15 55.58 7..06 1...11 7..56 

Mg2 

P0 ...51 .... ..15 17.11 8..16 85.21 1.7.10 72.77 

P1 25.71 2.15 2.55 10.80 57.17 7.... 127.21 78.0. 

P2 26.57 12..0 1..81 1..77 5..81 80..7 126.71 1..6. 

P3 2..15 2.22 ..57 15.15 56.15 50.07 1.0.15 75.1. 

Mg3 

P0 .8.7. ..75 2.85 18.57 82..1 75.15 1.2.15 71.76 

P1 25..7 2.12 11.15 15.11 8..21 7..78 125.5 1..15 

P2 26.51 1..75 16.18 1..85 50.85 80.80 126.85 1..5. 

P3 2..51 ..15 17.11 18..0 56..0 8..18 12..6. 71.8. 

L.S.D      0.05  ...5 ..75 ..28 7.66 5.61 11.70 15.71 5.06 
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 . تأثير رش المغنسيوم والفسفور وتداخلهما في صفات النمو الزهري لنبات الزينيا.5جدول 

 

A – تأثير المغنسيوم . 

الصفات        

 المدروسة 

 المعامالت غم/لتر

عدد 

 األزهار

 

قطر 

 الزهرة

 )سم(

طول الساق 

 الزهري)سم(

قطر الساق 

 الزهري)سم(

العمر 

 الزهري

 )يوم(

موعد 

ظهور أول 

 زهرة)يوم(

الوزن 

الرطب 

 )غم(

الوزن 

الجاف 

 )غم(

Mg0    =     0 1..62 ..56 55.85 5..5 ..15 77. 75.80 5.15 

Mg1    =      1 76.50 2.81 58.67 5..5 2.21 708 87.81 5..7 

Mg2    =     2 72.81 2... 55.56 6.05 2.85 707 8..75 5.06 

Mg3    =      4 85.7 ..56 55.75 6.1. ..11 1.5 8..51 5.11 

L.S.D     0.05 5.11 1..0 N.S 0.51 1.78 2.5 ..0. 1.08 

B – . تأثير الفسفور 

P0    =     0 1..77 ..57 55.71 5.75 ..86 715 75..8 8.71 

P1    =    1.5 70.15 ..11 5..85 6.0. 2.67 771 80.67 8.67 

P2  =     2.5 7..81 2.1. 56.2. 6.11 2..5 71. 88..5 5.11 

P3   =    5.0 72.76 .... 5...5 5..7 2.81 1... 81.75 8..5 

L.S.D   0.05 8.51 1... 1.0. N.S N.S ..18 5.57 0.27 

C – خل المغنسيوم والفسفور تأثير تدا. 

 

Mg0 

P0 16..8 2.01 57.11 5.71 2.01 718 76.11 8.18 

P1 75.15 ...6 56.71 5.87 ...5 71. 72.15 8.16 

P2 78.71 10.11 55.88 6..1 2.77 706 75.7. 8.00 

P3 76.65 ..16 57..1 5..7 2.61 125 78.15 8.01 

Mg1 

P0 12.11 ..25 56..0 5.18 ..65 777 85.61 5.71 

P1 71.68 2.1. 57.71 5.12 .... 781 76.87 5.05 

P2 71..1 ..0. 55.58 5.7. 2.15 71. 76.88 8.0. 

P3 75.6. 11.51 55.68 6.7. ..77 715 85.1. 5.11 

Mg2 

P0 70.0. ..77 58..7 5.06 ..81 7.11 78.11 8.17 

P1 75.8. ...1 55.06 5.88 ..5. 1.6 75.61 8.0. 

P2 75.21 2.68 58.60 5... 2..1 1.8 85.1. 5.75 

P3 75... 11.15 5..15 6.1. 2.68 701 76.05 8.1. 

Mg3 

P0 70.15 17.15 58..7 5.55 .... 710 78.88 8.0. 

P1 7..17 ..67 55.55 6.0. ..65 1.5 77.15 8.10 

P2 78.7. ...5 56.67 6.1. 2.11 128 7..77 7... 

P3 75.55 2.22 58.18 5.86 2.76 1.1 81.1. 8.11 

L.S.D      0.05  ..88 5.67 8.8. 1.61 11.5 1..01 10.1 1..0  

 

( أن التداخل كان معنوياً في كافة C - 4أما بالنسبة إلى تأثير التداخل بين العنصرين ، فيشير الجدول )

أفضل  Mg0  ×P3جلت المعاملة الصفات المدروسة ، فقد كان التداخل معنوياً في زيادة عدد األزهار/نبات ، وس

سم ، ويتضح من الجدول نفسه أن أفضل إستجابة في زيادة قطر األزهار حصلت للنباتات  21.15النتائج إذ بلغ 

 Mg2  ×P3سم . أما بالنسبة إلى طول الساق الزهري فقد تفوقت المعاملة  22.24وبلغ  Mg3  ×Poالمعاملة بـ 

خل معنوياً في زيادة قطر الساق الزهري ، وأن أفضل إستجابة سجلتها المعاملة سم . وكان تأثير التدا 48.25وسجلت 

Mg1  ×P3  ملم . كانت النباتات المعاملة بـ  1.28وبلغتMg3  ×P1  األكثر عمراً في المزهرية ، حيث أن عمرها
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تبكير في األزهار ، فقد وكانت األكثر تأثيراً في ال Mg3×P2يوماً . أما بالنسبة إلى المعاملة  0.15المزهري كان 

( أن زيادة معنوية في الوزن C - 4يوماً من تاريخ الزراعة . ويتضح من الجدول ) 203أزهرت النباتات المعاملة بعد 

 غم على التوالي . 4.25 , 35.28حيث بلغت  Mg2  ×P2الرطب والجاف سجلتها المعاملة 

 

 :N , P , K , Mgات الزينيا من العناصر الغذائية تأثير رش المغنسيوم والفسفور في محتوى أوراق نب – 8

( أن رش المغنسيوم قد أدى إلى زيادة محتوى األوراق من بعض العناصر الغذائية A - 5يتضح من الجدول )

غم/لتر( أدى  4. إال أن المعاملة بالتركيز العالي ) Nفعلى الرغم من أن رشه لم يؤثر معنوياً في محتوى األوراق من 

% في النباتات 8.35% بعد أن كانت  8.13ل زيادة معنوية في النسبة المئوية لعنصر الفسفور إذ بلغت إلى حصو

غير المعاملة . ويالحظ من الجدول نفسه أن كافة تراكيز المغنسيوم أدت إلى حصول زيادة معنوية في النسبة المئوية 

 4في تركيز المغنسيوم المستخدم ، وكانت المعاملة لعنصر البوتاسيوم ، وكانت الزيادة تتناسب طردياً مع الزيادة 

أما بالنسبة إلى محتوى األوراق من عنصر المغنسيوم ، يبين K % من  1.87غم/لتر األكثر تأثيراً إذ سجلت نسبته 

غم قد أثرا معنوياً في محتوى هذا العنصر في األوراق وبلغ 4و2( أن رش النباتات بالتركيزين A - 5الجدول )

 % على التوالي .2.82 % و2.38

( ، بينما أن كافة تراكيز الفسفور أدت إلى زيادة النسبة المئوية لعنصر النتروجين في B - 5يبين جدول )

% ، أن رش النباتات بالفسفور أدى 2.05غم/لتر أعلى قيمة بلغت  5األوراق ، وسجلت النباتات المعاملة بالتركيز 

% 8.30و  8.35غم/لتر( وبلغت 5و  2.5صر خاصة في التركيزين العالين )إلى زيادة محتوى األوراق من هذا العن

غم/لتر من عنصر الفسفور أدت إلى  5.8( أن رش النباتات بالتركيز B - 5على التوالي وتشير نتائج الجدول )

 % ، أما عنصر المغنسيوم فقد إزداد في2.0حصول أعلى كمية في محتوى األوراق من عنصر البوتاسيوم بلغت 

% ، بينما كان تأثير التراكيز 2.45غم/لتر من عنصر الفسفور وبلغت نسبته  5.8األوراق عند رش النباتات بالتركيز 

 ( .B - 5غم/لتر( غير معنوياً )جدول  2.5و  2.5األخرى من الفسفور )

( أنه كان C - 5دول )أما عن تأثير تداخل رش العنصرين عل محتوى األوراق من العناصر الغذائية ، فيبين الج       

×  Mg0معنوياً في زيادة كمية العناصر في األوراق . أن النسبة المئوية لعنصر النتروجين كانت األعلى عند المعاملة 

P1  بينما كانت المعاملة 2.25وبلغت ، %Mg0  ×P2  األفضل في زيادة محتوى األوراق من الفسفور وبلغت

% ، 2.28إذ سجلت  Mg3  ×P2لبوتاسيوم فيشير الجدول تفوق المعاملة % . أما محتوى األوراق من عنصر ا8.31

 ( . C - 5جدول ) 2.38األفضل إذ بلغت نسبته في األوراق  Mg3  ×P2أما عنصر المغنسيوم فكانت المعاملة 

 ( أن رش نباتات الزينيا بكل من عنصري المغنسيوم والفسفور4و  3يالحظ  من النتائج المبينة في الجدولين )

قد أدى إلى تحسين معظم صفات النمو الخضري والزهري المدروسة . يؤشر ذلك إلى الدور الفعال الذي يلعبه هذين 

العنصرين في العلميات الحيوية داخل النبات كعملية التركيب الضوئي وتنشيط عمل بعض اإلنزيمات ، فقد ذكر 

Kaftan ( أن المغنسيوم يعد عامالً مساعداً ومن2882وآخرون ) شطاً لألنزيمات التي تقوم بتثبيت غاز ثاني أوكسيد

الكربون ، ويساهم في تنظيم أغشية الثايلكوين وصفائح الكرانا في البالستيدات الخضراء . تمثل ذرة المغنسيوم مركز 

مهما  % من المغنسيوم الكلي في الورقة ، إال أنه يلعب دوراً 28جزيئة الكلوروفيل ، وأن نسبة هذه الصبغة ال يتجاوز 

( . ويؤثر عنصر المغنسيوم في بناء البروتين في الخاليا من 2888وآخرون ،  Laingفي عملية التركيب الضوئي )

خالل قيامه بربط جسيمات الرايبوسومات المسؤولة عن بناء البروتين ، فضالً عن أن المغنسيوم يدخل في تركيب 

وآخرون ،  Luالنسبة األكبر من مكونات الصفيحة الوسطى ) الجدار الخلوي حيث تشكل بكتات الكالسيوم والمغنسيوم

( التي تقوم بأدخال البوتاسيوم K – Na – ATPase( . أن المغنسيوم ضروريا لما يسمى بمضخة الصوديوم )2005

وطرد الصوديوم من خاليا النبات ، ومن هذا تأتي أهمية حركة العناصر الغذائية داخل النبات )أبو ضاحي واليونس ، 

2000. ) 
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. تأثير رش المغنسيوم والفسفور وتداخلهما في محتوى أوراق نبات الزينيا من النسبة المئوية للعناصر 5جدول 

 . N , P , K , Mgالغذائية 

A – . تأثير المغنسيوم 

 الصفات المدروسة                 

 

 المعامالت غم/لتر
N P K Mg 

Mg0    =     0 0.11 0.85 1.7. 1.57 

Mg1    =      1 0.78 0.57 1..1 7.80 

Mg2    =     2 0.75 0.50 1.27 1.68 

Mg3    =      4 0.80 0.68 1.2. 1..7 

L.S.D     0.05 N.S 0.16 0.1. 0.77 

B – . تأثير الفسفور 

P0    =     0 1.22 0.77 0.67 1.15 

P1    =    1.5 7.78 0.76 1..0 1.75 

P2  =     2.5 7.80 0.85 1.82 1.88 

P3   =    5.0 7.25 0.8. 1..0 7.55 

L.S.D   0.05 0.01 0.02 0.78 0.1. 

C – . تأثير التداخل بين المغنسيوم والفسفور 

 

Mg0 

P0 1..7 0.15 0.65 1.06 

P1 7.75 0.1. 0.5. 1.8. 

P2 1..7 0.68 0.68 1.51 

P3 1.21 0.77 0.65 0... 

Mg1 

P0 1... 0.1. 0.5. 1.21 

P1 1.21 0.1. 0..1 7.08 

P2 1..8 0.81 1.01 7.00 

P3 7.01 0.85 1.05 1..6 

Mg2 

P0 7.1. 0.77 0..5 1..5 

P1 1... 0.76 0..5 1.22 

P2 1.21 0.81 0.27 7.11 

P3 1.2. 0.58 0..1 1.11 

Mg3 

P0 1..8 0.85 0... 1.61 

P1 1.2. 0.75 1.06 1... 

P2 1... 0.75 1.7. 7.80 

P3 7.15 0.7. 0.8. 7.06 

L.S.D      0.05  0.07 0.11 0.57 0.76 

 

أما عن تأثير عنصر الفسفور في نمو وتطور النباتات ، فأن لهذا العنصر دوراً مهما في بناء األحماض 

المواد يدخل في تركيب هذه  باعتباره NAD , NADPالنووية واألمينية والفوسفولبيدات والمرافقات األنزيمية من 

( . ويساهم الفسفور في زيادة حجم الجذور 2000فضالً عن أنه يدخل في تركيب األغشية الخلوية )النعيمي ، 

وتفرعاتها وتقويتها ال سيما الجذور العرضية والليفية مما يساعد في زيادة كفاءة الجذور في أمتصاص العناصر 

( . ويشارك هذا العنصر في تحليل 2008أبو ضاحي ، الغذائية والذي سينعكس بدوره على نمو النبات وتطوره )
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الكربوهيدرات الناتجة عن عملية التركيب الضوئي التي يرافقها تحرير الطاقة الالزمة للقيام بكافة العلميات الحيوية ، 

 ATP  ،CTP  ،GTP (Taiz  ،Zeiger  ،2828 . )حيث أنه يدخل في تكوين بعض المركبات الغنية بالطاقة مثل 

 

 :مصادر ال

  .. دليل تغذية النبات ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2000أبو ضاحي ، يوسف محمد ومؤيد أحمد اليونس .

. مقارنة بين إضافة سمادي الفسفور والبوتاسيوم للتربة وبالرش في المادة الجافة 2008أبو ضاحي ، يوسف محمد .

 لذرة الصفراء ، مجلة العلوم الزراعية العراقية ، وتركيز وأمتصاص الفسفور والبوتاسيوم لنبات ا

. تطبيقات في تصميم وتحليل التجارب ، دار الحكمة للطباعة والنشر 2008الساهوكي ، مدحت وكريمة محمد وهيب .

 ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / العراق .

سمدة ومحسنات التجربة ، جامعة عمر . األ2005الدومي ، فوزي محمد ، خليل محمود طبيل وموسى الغريزي .

 المختار / البيضاء / الجمهورية العربية الليبية .

. األسمدة وخصوبة التربة ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة الموصل 2000النعيمي ، سعد هللا عبد هللا .

 / العراق .

. تأثير رش كبريتات النحاس 2880ود علوان .أمين ، سامي كريم محمد ونسرين خليل عبد العزيز ونوال محم

( : 2) 2مجلة الكوفة للعلوم الزراعية  Erysimum cheiriوالمغنسيوم في نمو وأزهار نبات الشبوي األصفر 

08 – 228 . 

. إستجابة نبات الورد الشجيري 2822أمين ، سامي كريم محمد وجوفاني كوركيس عزيز وعبد الكريم عبد الجبار .

Rose damascene  للسقي بالماء المعالج مغناطيسيا والرش بالسماد الفوسفاتي ، مجلة ديالى للعلوم الزراعية

3(2 : )544 – 558 . 

. تأثير األسمدة النتروجينية والفوسفاتية ومواعيد الزراعة في حاصل األزهار وبعض 2882حسن ، أزهار قاسم .

 اجستير ، قسم البستنة / كلية الزراعة / جامعة بغداد .المكونات الفعالة طبياً في نبات األقحوان ، رسالة م

، أطروحة  Gerbera jamesonii. دراسة فسلجية في نمو وأنتاج نبات الجريرا 2885ساهي ، بلقيس غريب .

 دكتوراه ، قسم البستنة / كلية الزراعة / جامعة بغداد.

. تأثير الرش بالمغنسيوم 2880أمين .عبد العزيز ، نسرين خليل وجوفاني كوركيس عزيز وسامي كريم محمد 

 . 220 – 280:  38، مجلة ديالى  Lisianthusوالبنزل أدنين في نمو وأزهار نبات 

. تقانات األسمدة واستعماالتها ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / 2822علي ، نور الدين شوقي .

 كلية الزراعة .

. الزينة وهندسة الحدائق. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2000ريم محمد أمين .محمود ، محسن خلف وسامي ك

 / هيأة المعاهد الفنية / دار التقني .
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