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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

( في النمو Algaton و Alga600تأثير الرش بالعناصر الصغرى ومستخمصات الطحالب البحرية )
 (.Cymbopogon citratus L)كيب الكيميائي والزيوت الفعالة لنبات حشيشة الميمون والتر 

 2ضفاف راضي مهدي الربيعي،  1جميل ياسين عمي التميمي

  ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق ية التربة لمبناتكمقسم عموم الحياة ،  1
 قسم عموم الحياة ، كمية العموم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق  2
 

 الممخص
أجريتتت تجربتتتة ا تتت  قتت  احتتتت حيتتتول جامعتتة تكريتتتت عمتتتت نباتتتات ح ي تتتة الميمتتتون كتجربتتة عامميتتتة بعتتتامم ن ا ول  تتو التتتر  بالعنا تتتر ال تتت ر  

) التر  بلمتيم متن العنا تر الحت تت والنحتان والانتك و البتورون  والعامته الستان   تو مستلم تات ال حالت   T1)بتتون ر   و   T0وبمستتوي ن  متا 
+ S3 2 و  Algatonمتتن  1-متتهتلترS2 2و  Alga 600متتن مستتتلم   1-متتهتلتر2التتر  بتتت  S1بتتتون ر ، S0ة معتتام ت  تت  البحريتتة وببربعتت

بت تتميم الي اعتتتات الع تتوااية الكاممتتتة وقورنتتت المتوستتت ات بموجتتت   العامميتتتة ة،  تتتممت التجربتت Algatonو   Alga600متتتن لمتتيم  1-متتهتلتر2
 % وكانت أ م النتااج كاآلت  :5التبار تنكن متعتت الحتوت عنت مستو  احتمال 

م سب  الر  بالعنا ر ال  ر  ومستلم ات ال حال  البحرية وتتال تها ايتاتة معنويتة قت  جميتا  تلات النمتو اللاتًر قياستات بالنباتتات التت  لت  
تتتر  بتتبً متتن  تتد، المتتوات، كمتتا ستتب  التتر  بالعنا تتر ال تت ر  ومستلم تتات ال حالتت  البحريتتة قتتروق معنويتتة قتت  تراك تتا العنا تتر ال داايتتة الكبتتر  

بتتتبعمت تراك تتتا لعنا تتتر  T1S3وال تتت ر ، كتتتدلك كتتتان التتتتتاله ب نهمتتتا معنتتتًو التتتتبس ر قتتت  تراك تتتا العنا تتتر ال داايتتتة وتم تتتات النباتتتتات قتتت  المعاممتتتة 
بالعنا تر تروج ن واللسلور والبوتاس وم والعنا ر ال  ر ، الحت ت والنحان والانك والبورون قياسات ببقه قتيم قت  معاممتة الميارنتة، كمتا ستب  التر  الن

ت اعمتت عمت T1S3ال  ر  ومستلم ات ال حالت  البحريتة وتتتال تها ايتاتة معنويتة قت  ال تلات الل اياايتة لمايتت وقتت احتتوت النباتتات قت  المعاممتة 
  1-مم تتمت متتايكرولتر 19456  وأعمتتت كساقتتة لمايتتت )1-متتايكروارام 122مم تتمت 2994%  واعمتتت وان نتتوع  )2992قتتيم لمنستتبة الماويتتة لمايتتت ال يتتار )

 قياسات ببقه قيم ق  نباتات الميارنةت 2992معامه انكسار  توأعم
 

 المقدمة
% متتن 82% متتن ستتكان التتتول الناميتتة التتد ن ي تتكمون -07-62يعتمتتت 

% متتن 12-12ستتكان العتتالم عمتتت العتت ج بالنباتتتات ال بيتتة التتت  ن تتكه 
النباتتتات الموجتتوتة عمتتت ستت ا الكتترة ا راتتية كمتتا ان مع تتم ا متترا  

  ويتاا تتت ا  تمتتام 12)ممتتا قتت  ال تت تلية  أكستترتجتتت الحتته قتت  ال بيعتتة 
عتتالم لوالنباتتتات ال بيتتة قتت  اامتت  تول ا با ع تتا قتت  الوقتتت الحااتتر 

ال  تتتتت  والمل تتتتتت  اليبلتتتتتدو والتعامتتتتته متتتتتا اجنتتتتتان وأنتتتتتوا  ملتملتتتتتة منهتتتتتا 
 Lemonنبات ح ي ة الميمون  ت  ويع16)ويستبعتون الاار والمهمك 

grass (Cymbopogon citratus L.   متتتتتن العاامتتتتتة النج ميتتتتتة
Poaceae  و تتو متتن النباتتتات ال بيتتة دات ا ستتتعمال الواستتا منتتد اليتتتم

و تتو ع تتت   بتتت  معمتتتر  تتتبي  بالحملتتا يعتتتي  قتتت  المنتتتا   الحتتتارة متتتن 
ت   ولت  قوااتت7م تر والستوتان والستتعوتية والهنتت وستتي ن و ترق اقريييتتا )

 و Myrcen و  Citral متتتتتتوات بيتتتتتتة كب تتتتتترة لمحتتتتتتتوا، الايتتتتتتت  متتتتتتن 

Geraniol  الترأن وعت ج الرومتاتام   وجتا ويستلتم كم هتر ومستكن
  ت6) وا نلموناا ج اليرحة واليولون ولاق  لما م وع

 وماتتتتتار ا عمتتتتتتتان استتتتتتلتام ا ستتتتتمتة الكيمياويتتتتتة المكملتتتتتتة اقت تتتتتاتيا 
ا نستتان والح تتوان  تتحيات ومموستتة لمب اتتة قاتت ت عتتن تسب تهتتا لا تتة قتتت  
التتتتر  الياعتيتتتة كتتتالتر  العراقيتتتة وعتتتتم ا قتتتاتة متتتن الكس تتتر منهتتتا لعتتتتم 

ت ديتة النبتات بع تتات عتن  عمتت  لتدلك نركتا ا  تمتام 5)لمنبات جا ايتها 
ة  روف التربة الياعتية وتسب تها لمعنا ر ومتن  تد، الوستااه  ت  الت ديت

  عمتتتتت نباتتتتتات 12) قلتتتت  تراستتتتة أجرتهتتتات رالورقيتتتة بتتتتر   تتتتد، العنا تتت
ح ي تتة الميمتتون استتتلتما ق هتتا ا ستتمتة الورقيتتة الحاويتتة عمتتت العنا تتر 

قح تتتتمتا عمتتتتتت نتتتتتااج موجبتتتتتة قتتتت   تتتتتلات النمتتتتو اللاتتتتتًر ال تتتت ر  
 ة ق  انسجة النباتتوالمحتو  المعتن  لمعنا ر ال دااي
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 Apinmباتتتتتتات الكتتتتترقن   قيتتتتتت اكتتتتتتا قتتتتت  تراستتتتتة عمتتتتتت ن5أمتتتتتا )

graveoleuce L. ( 52،25،25،12ان ر  النباتتات بتراك تا ملتملتة 
 الترت ت   من عنا ر الحت ت والنحان والانك والبورون عمتت 1-لتر.مم م

متتتن نلتتتن العنا تتتتر  1-مم متلتتتتتر 122،52،52،22كترك تتتا متتتنلل  و
معاممتتتتتة الميارنتتتتتة ) بتتتتتتون ر   قاتتتتت ت عتتتتتنال تتتتت ر  كترك تتتتتا مرتلتتتتتا 

النباتتتات بالعنا تتر ال تت ر   ح تتول ايتتاتة معنويتتة قتت   تتلات النمتتو 
قتتتتت  ا ورق  N,P,K,Fe,Cu,Zn,Bاللاتتتتتًر وقتتتتت  تراك تتتتتا عنا تتتتتر 

اقة التتت ايتتاتة معنويتتة قتت   تتلات الايتتت الل اياايتتة كتتالوان النتتوع  اتتا
 2971  وكميتتتتتتة الايتتتتتتت 19493  ومعامتتتتتته ا نكستتتتتتار لمايتتتتتتت ) 2984)
متة الميارنتة التت  أع تت اقته اليتيم مبمعا قياستات متاتة جاقتة  1-اتم122.ام

  وكميتتة الايتتت 19426  ومعامتته ا نكستار )29613قت  التتوان النتوع  )
متتا   متما تتية متتا 8متتاتة جاقتتة، وجتتائت نتتتااج ) 1-اتتم122.اتتم19433

 .Rosmarinus officinalis Lعنتتما ر  نباتتات اكم ته الجبته   سب
ح تتته ق هتتتا عمتتتت نتتتتااج موجبتتتة  1-لتتتترت مم تتتم32، 15بترك تتتا  كبالانتتت

ومعنويتتتة قتتت   تتتلات النمتتتو اللاتتتًر وقتتت  تراك تتتا العنا تتتر ال داايتتتة 
إاتتتاقة التتتت ايتتتاتة معنويتتتة  Fe.Cu.Zn.Bوال تتت ر   N.P.Kالكبتتتر  

قتتت   تتتلات الايتتتت الل اياايتتتة )التتتوان النتتتوع  ،معامتتته انكستتتار الايتتتت ، 
  لتتم تتتر  ت وتستتتعمه مستلم تتات كميتتة الايتتت  ميارنتتة بالنباتتتات التتت

النباتات البحرية كم ديات بر تها عمتت المجمتو  اللاتًر بعتت ا استمتة 
ورقيتتتة  بيعيتتتة تعمتتته عمتتته من متتتات النمتتتو كا وكستتت نات والجبرل نتتتات 

وكتدلك تحتتتًو عنا تر  ت ر  وكبتتر  تستاعت قت  تقتتا  اتيوالستا توك نن
  ت22)النبات وتحل ا، وممكن اااقتها الت التربة او ميا، السي  

  عنتما أااف مستلم ات ال حال  البحريتة ر تات عمتت 2وقت تو ه )
نباتتتات إكم تته الجبتته التتت ايتتاتة معنويتتة قتت  نمتتو النباتتتات ومحتوا تتا متتن 

بالنباتتات  قياستات  اللاياايتةالايتت  العنا ر الكبر  وال ت ر  وقت   تلات
 الت  لم تاف ال ها  د، المواتت

التتت   قيتتت أكتت عنتتتما ر  نباتتات ح ي تتة الميمتون با وكستت نات 1أمتا ) 
قروقتتات معنويتتة موجبتتة قتت  ارتلتتا  النبتتات وعتتتت ا  تت ائ  أحتتتستانهتتا 

وعتتتت ا وراق والكموروق تته وايتتاتة معنويتتة قتت  تراك تتا العنا تتر ال داايتتة 
% وكساقتة 1924ونستبة الايتت ال يتار  29946دلك ق  الوان النتوع  وك

ميارنتتتة ببقتتته قتتتيم لهتتتد،  .84ت1ومعامتتته انكستتتار الايتتتت  29926الايتتتت 
 ق  معاممة الميارنةت ال لات

  دلتتتتتتتتك عنتتتتتتتتتتما ر  نباتتتتتتتتتات ح ي تتتتتتتتتة الميمتتتتتتتتتون 11وأبتتتتتتتتتت نتتتتتتتتتتااج )
ة اتبايتتتتتت Ultrakelp40و Kelpakبمستلم تتتتتتات ال حالتتتتتت  البحريتتتتتتة 

قتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتلات النمتتتتتتتتتتتو اللاتتتتتتتتتتتًر وكتتتتتتتتتتتدلك قتتتتتتتتتتت  تراك تتتتتتتتتتتا  معنويتتتتتتتتتتتة
B,Zn,Cu,Fe,K,P,N  وايتتتتاتة معنويتتتتة قتتتت   تتتتلات الايتتتتت الل اياايتتتتة

 كمية الايت ت الايت،معامه انكسار  النوع ، )الوان 
ح ي تتة الميمتتون أجريتتت  تتد،  توليمتتة التراستتات تالتته الي تتر عمتتت نباتتتا

التت  التراستة بهتتتف معرقتة تتتبس ر العنا تر ال تت ر  ومستلم تات ال ح
    البحرية ق  نمو النباتات وترك ب  الكيمياا  والايت ال يارت

 

 ق العملائالمواد وطر 
قتتت   -قستتتم البستتتتنة  كميتتتة الاراعتتتةأجريتتتت التجربتتتة قتتت  مح تتتة أبحتتتاث 

م عمتتتت نباتتتتات ح ي تتتة الميمتتتون 2212-2211جامعتتتة تكريتتتت لمموستتتم 
سم ومماتت 32سم وارتلاعها  32الماروعة ق  أ   ب ستيكية ق ر ا 
ك تتتم تالتتته ال متتتة  8وبتتتوان  1:1بلمتتتيم متتتن التتتام ج والبتمتتتون بنستتتبة 

عمتتت مجموعتتة ات الحاويتتة لملتت)نستت ج الستتاران  ح تتث ارعتتت الال تتبكية 
قتت  بتايتتة جدريتتة ليليتتة ألتتدت متتن النباتتتات المكستترة قتت  المح تتة البحسيتتة 

ة الواحتتة قت  التجربتة الم تممة وبواقا أربعتة ستنات ن لممعاممت هر آدار 
كتجربتتتة عامميتتتة دات  RCBD ةالع تتتواايالكاممتتتة  الي اعتتتات ت تتتميمب

 ,B, Cu)عتامم ن متتتالم ن  متا التر  بلمتيم متن العنا تر ال ت ر  

Zn ,Fe   وبمستتتوي ن  متتا T0 ،  بتتتون ر  العنا تتر ال تت رT1 
  1-رمم متلتتتتتتت 5115115152العنا تتتتتتر ال تتتتتت ر  )التتتتتتر  بلمتتتتتتيم متتتتتتن 

والعامتتتته الستتتتان   تتتتو التتتتر  بمستلم تتتتات ال حالتتتت  البحريتتتتة وببربعتتتتتة 
التتر  بمستتتلم  ال حالتت  البحريتتة  S1بتتتون ر ،  S0مستتويات  تت  
Alga 600 (21-لتتتتترتمتتتته ،  S2   التتتتر  بمستتتتتلمAlgaton  

وقتت   Algatonو  Alga 600التر  بلمتيم متن  S3  ، 1-لتترتمته2)
متتتاين واع تتتت التتتر  بعتتتت أستتتبوع ن متتتن ر تتتت النباتتتتات قتتت  بتايتتتة  تتتهر 

 معام ت   : 8قب با عتت المعام ت  الر ت ا ولت 
T0S0 لم تر  ببً ماتة قيم بالمائ المي ر   الميارنة( 
T0S1  +  مستلم 1-تلترمه2بتون عنا ر   ر Alga 600 
T0S2  +  من مستلم  1-تلترمه2بتون عنا ر   رAlgaton    
T0S3  من 1-رمهت لت 2+2بتون عنا ر   ر  + لميم منAlga 

600 + Algaton    
T1S0  الر  بالعنا ر ال  ر  وبتون مستلم 
T1S1 +  مستتلم  من 1-رمهت لت 2الر  بالعنا ر ال  رAlga 

600  
T1S2 +  متتتتتتتن مستتتتتتتتلم   1-تلترمتتتتتتته2التتتتتتتر  بالعنا تتتتتتتر ال تتتتتتت ر

Algaton    
T1S3 +  متن  1-متهت لتتر 2+2التر  بالعنا تر ال ت رAlga 600 

+ Algaton   
مكتتتررات  ةوكتتررت س ستتت ا تتت  ب ستتتتيكيةوتمسمتتت كتتته معاممتتتة ببربعتتة 

جميتتتتتتتا البيانتتتتتتتات المستتتتتتتجمة لمتحم تتتتتتته ا ح تتتتتتتاا  وقورنتتتتتتتت  ولاتتتتتتتعت
المتوستت ات بموجتت  التبتتار تنكتتن متعتتتت الحتتتوت عنتتت مستتتو  احتمتتال 

ستتتتم وكتتتترر  52  وقتتتتت تتتتتم ر  النباتتتتتات بعتتتتت و تتتتولها  رتلتتتتا  %9 )5
 الر  مرت ن بعت أسبوع ن من كه ر ةت

 الصفات المدروسة:
/ اخفففات القياسفففات ففففي  دايفففة شفففهر  صففففات النمفففو الخضفففري  -أواًل: 
 تموز.

 النبات )سم  ارتلا  -1

1-ا وراقت نباتعتت  -2
 

1-ا   ائت نباتعتت  -3
 

 )ام  لمنبات  الوان الجاف -4
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يتة )المستاحة الورقيتة وتم قياسها وقت  المعاتلتة ا ت الورقية:المساحة  -5
  13 ت )2975 ×لمورقة  اق ت عر  ×لمورقة  = أق ت  ول

  تيتتت تيتتت ر محتتتو  ا وراق متتن كموروق تته 1-ممم تتمت اتت)الكموروق تته  -6
A  وB  اتتتتتتتتم متتتتتتتتن ا رواق وستتتتتتتتحيها 292والكموروق تتتتتتتته الكمتتتتتتتت  ببلتتتتتتتتد

تقتتتاا   5% وواتتتعها قتتت  جهتتتاا ال تتترت المركتتتًا لمتتتتة 92با ستتت تون 
وقتتتتتتترائة ال  تتتتتتتف الاتتتتتتتوا  وقتتتتتتت   رييتتتتتتتة  1-تقييتتتتتتتة تتورة 322وعمتتتتتتتت 

Linchten Thaler المعاتلة ا تية باستلتام: 
Chl a = 12.25 A 663.2 – 2.72 × 645.8 

Chl b = 12.5 b 645.8 – 5.10 × 663.2 

Ch total = chl a + ch b   32) 

 لمنباتالتركيب الكيميائي  -ثانيا: 
 % قت  ا وراق باستتلتام جهتاا متايكر Nالنتتروج ن  قيتان ترك تا -1

 ق  الملتبر  Micro Kjeldahl (18وكمتال 

جهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا % باستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتام  Pاللستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلور  قيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان ترك تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا -2
Spectrophotometer (24ق  الملتبرت   

 Flam% باستتتتتتتتلتام جهتتتتتتتاا  Kقيتتتتتتتان ترك تتتتتتتا البوتاستتتتتتت وم  -3

photometer  (25ق  الملتبرت   

باستتتلتام  B, Cu , Zn ,Feقيتتان تراك تتا العنا تتر ال تت ر   -4
وجهتات  )Atomic absorption Spectrophotometer (19جهاا

ستتتم جللتتتت بجتتتو ال رقتتتة  تتتتات ج ا واستتتمها ببلتتتدالع نتتتات الورقيتتتة لمييتتتان 
-48ْم ولمتتة  72-65وواعت ق  اللرن الكهربتاا  عمتت ترجتة حترارة 

 295ساعة ولحت ن سبتات التوان ستم التدت و حنتت والتد وان معت ن  72
اتتم وااتت ف اليتت  لمتتيم متتن حتتام  الكبريتيتتك وحتتام  الب روكموريتتك 

 ا تبعتتت Wet Digestionاجريتتتت عمميتتتة الهاتتتم الر تتت  و المركتتتاين 
مته وأ تبحت جتا اة  122لمائ المي ر ق  قنان  حجمية سعة لللت با

  14لمييان وتيت ر تراك ا العنا ر ال دااية الم موبة )
 .الطيارةثالثًا: الزيوت 

وقترت باستلتام جهتاا ك قنجتر بعتت  ال يار:النسبة الماوية لمايت  -1
وأات ف اليت   مته1222وواعها ق  تورق لتا  ستعة  تتي يا النباتا

مي تتتتتر وأجريتتتتتت عمميتتتتتة ا ستتتتتتل   لمايتتتتتت ال يتتتتتار متتتتته متتتتتائ  522
ْم وتركتتت بعتتت ا لتبتترت  52-42عمتتت ستتاعات  4ق لمتتتة ور بتستتل ن التتت

وجما الايت ال يار المتجما قوق عموت المائ وتتم قيتان النستبة الماويتة 
 لمايت ال يار عمت أسان الحجم/الوان 

متتتن الايتتتت ال يتتتار  متتتايكرولتر 122التتتد حجتتتم  -النتتتوع : التتتوان  -2
بما تتة حجميتتة تقييتتة وقتتت وان دلتتك الحجتتم باستتتلتام م تتاان حستتان ستتم 

ْم بيستتتمة وان دلتتتك الحجتتتم متتتن  22حستتت  التتتوان النتتتوع  عمتتتت ترجتتتة 
نلستها ترجتة الحترارة  ن الحجم نلس  من المائ المي تر قت الايت عمت وا 

(21  
 متتايكرولتر 122)  وقتتترت ببلتتد 1-رمم تتمت متتايكرولتكساقتتة الايتتت ) -3

 تنلسها الترجةْم ميسومات عمت حجم  ق  22من الايت ق  
و تتتتو النستتتتبة بتتتت ن ج تتتت  ااويتتتتة ستتتتيو   -الايتتتتت: معامتتتته انكستتتتار  -4

نكستتتار، قتتت  ترجتتتة حتتترارة مع نتتتة وقتتتتر بجميتتتا الاتتتوئ التتتت ج تتت  ااويتتتة ا
 ت Abbe Refrectometer (15المعام ت باستلتام 
 النتائج والمناقشة

  تتتتتبس ر التتتتر  بالعنا تتتتر ال تتتت ر  ومستلم تتتتات 1الجتتتتتول )  تاتتتتا
ال حالتتتت  البحريتتتتة وتتتتتتال تها قتتتت   تتتتلات النمتتتتو اللاتتتتًر لح ي تتتتة 

ال تت ر  ستتب   بالعنا تترالميمتتون ح تتث  تاتتا متتن الجتتتول بتتبن التتر  
ا عمتت هر تبعتتم  قياسات اياتات معنوية ق  جميا  لات النمو اللاًر 

 النباتت
حريتتتتتة ببمستلم تتتتتات ال حالتتتتت  ال  بتتتتتان التتتتتر  1)جتتتتتتول كتتتتتدلك  تتتتتبن 

ا لتر  أع تتت نتتااج معنويتتة موجبتة قتت  جميتا  تتلات النمتو اللاتتًر 
متتتا قورنتتتت بعتتتتم ر تتتها عمتتتت النباتتتتات وكانتتتت النباتتتتات التتتت  ر تتتت  إدا

بلمتتتيم المستلم تتتات ال حمبيتتتة قتتتت تم تتتات معنويتتتات عتتتن بييتتتة النباتتتتات 
 تالمتوس اتا لر  ببعمت 

اله بتتتتتتت ن العنا تتتتتتتر ال تتتتتتت ر     بتتتتتتت ن كتتتتتتتدلك بتتتتتتتبن التتتتتتتتت1الجتتتتتتتتول )
ومستلم تتتات ال حالتتت  البحريتتتة كتتتان معنويتتتات قتتت  جميتتتا  تتتلات النمتتتو 

قتتت  المتوستت ات بتتبعمت  T1S3اللاتتًر تم تتات قيتت  نباتتتات المعاممتتة 
ا  ت ائت   وعتتت 236) 1-نباتا وراقت سم  وعتت 141ارتلا  النبات )

الورقيتتتة   والمستتتاحة اتتتم4692  والتتتوان الجتتتاف لمنبتتتات )1292) 1-تنبتتتا
  ميارنتتتتتة ببييتتتتتة 1-اتتتتتم نبتتتتتاتتمم تتتتتم 892  والكموروق تتتتته )2ستتتتتم 12596)

 المتوستتت اتالتتتت  أع تتتت اقتتته   T0S0) المعتتتام ت وبمعاممتتتة الميارنتتتة
  وعتتتتتت ا  تتتت ائ 128ستتتتم  وعتتتتتت ا وراق ) 123قتتتت  ارتلتتتتا  النبتتتتات )

  9291اتتم  والمستتاحة الورقيتتة ) 3192  والتتوان الجتتاف لمنبتتات )6921)
 ت 1-امتمم م 6932)والكموروق ه 
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 لنبات حشيشة الميمون.صفات النمو الخضري ( ي ين تأثير الرش بالعناصر الصغرى ومستخمصات الطحالب البحرية وتداخالتها في 1جدول )
 الصفات       

 المعامالت
 ارتفاع النبات

 سم
 الوزن  1-.نباتشطأ  1-.نباتورقة 

 غم الجاف.
 المساحة

 2لورقية سما
 الكموروفيل.

 1-ممغم.غم

T0 120.25 

b 
171.0 

b 
7.625 

b 
35.45 

b 
106.42 

b 
6.84 

b 
T1 141.25 

a 
209.2 

a 
8.925 

a 
42.42 

a 
116.60 

a 
7.51 

a 
S0 105.5 

c 

156.5 

d 

6.75 

c 

34.70 

c 

100.05 

c 

6.48 

c 

S1 123.0 

b 

167.0 

c 

8.05 

b 

37.75 

bc 

109.40 

bc 

7.02 

b 

S2 132.0 

a 

200.0 

b 

8.75 

ab 

40.00 

ab 

114.40 

b 

7.48 

a 

S3 137.5 

a 

228.6 

a 

9.50 

a 

43.30 

a 

122.2 

a 

7.71 

a 

T0S0 103 

e 

128 

d 

6.01 

d 

31.20 

d 

92.10 

d 

6.31 

d 

T0S1 115 

d 

148 

d 

7.20 

cd 

33.40 

cd 

104.2 

c 

6.32 

d 

T0S2 129 

C 

188 

c 

8.40 

bc 

36.80 

bc 

110.50 

c 

7.01 

b 

T0S3 134 

b 

220 

ab 

8.80 

ab 

40.40 

b 

118.8 

b 

7.23 

b 

T1S0 118 

d 

185 

c 

7.50 

cd 

38.20 

b 

108.0 

c 

6.25 

c 

T1S1 131 

b 

204.0 

bc 

8.90 

ab 

42.10 

b 

114.6 

bc 

7.25 

b 

T1S2 135 

b 

212 

b 

9.10 

a 

43.20 

ab 

118.20 

b 

7.95 

a 

T1S3 141 

a 

236 

a 

10.20 

a 

46.20 

a 

125.6 

a 

8.20 

a 

 %5المتشا هة ال توجد  ينها فروقات معنوية حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال او الحروف ف المتوسطات التي تحتها نفس الحر *
 

   تاتتتتتتتتا كتتتتتتتتدلك بتتتتتتتتبن ر  العنا تتتتتتتتر ال تتتتتتتت ر  2)ومتتتتتتتتن الجتتتتتتتتتول 
جميتتتا  والمستلم تتتات ال حمبيتتتة أتت التتتت ايتتتاتات معنويتتتة قتتت  تراك تتتا

  2) العنا تتتر الكبتتتر  وال تتت ر  لنبتتتات ح ي تتتة الميمتتتونت متتتن الجتتتتول
 تاتتتتتا كتتتتتدلك بتتتتتبن التتتتتتتاله بتتتتت ن العنا تتتتتر ال تتتتت ر  ومستلم تتتتتات 
ال حالتتت  البحريتتتة كتتتان معنويتتتات تم تتتات قيتتت  جميتتتا المعتتتام ت بلروقتتتات 
معنويتتة موجبتتة قتت  تراك تتا العنا تتر الكبتتر  وال تت ر  التتت  تتتم قياستتها 

اعمتتتت اليتتتيم قتتت  ترك تتتا النتتتتروج ن  T1S3عاممتتتة وقتتت أع تتتت نباتتتتات الم
 88%  والحت تتتت )2952%  والبوتاستتت وم )29342%  واللستتتلور )2943)

  1-مم متك تتم 1694  والانتك )1-مم متك تم 1795  والنحتان)1-مم متك تم
  ميارنتتتتة ببقتتتته تراك تتتتا لهتتتتد، العنا تتتتر قتتتت  1-مم متك تتتتم 48والبتتتتورون )

%   29324واللستتتتتتتتتتتتتلور)%  1992معاممتتتتتتتتتتتتتة الميارنتتتتتتتتتتتتتة لمنتتتتتتتتتتتتتتروج ن )
 14  والنحتتتتتتتتتتتان )1-مم متك تتتتتتتتتتتم55%  والحت تتتتتتتتتتتت )2912والبوتاستتتتتتتتتتت وم)

  قت  1-مم متك تم 26  والبتورون )1-مم متك تم 12  والانك )1-مم متك م
 نباتات الميارنةت

   واتتتتا تتتتتبس ر التتتتر  بالعنا تتتتر ال تتتت ر  ومستلم تتتتات 3الجتتتتتول )
يتتت ح تتث أت  ال حالتت  البحريتتة وتتتتال تها قتت  ال تتلات الل اياايتتة لما 

التتر  بالعنا تتر ال تت ر  التتت قروقتتات موجبتتة معنويتتة قتت  جميتتا  تتد، 
 ال لات ميارنة بعتم ر  العنا ر ال  ر  عمت النباتاتت

مستلم تتات ال حالتت  البحريتتة  تت  ا لتتر  قتتاتت التتت ايتتاتات معنويتتة 
ولجميا معام تها قت   تد، ال تلات الل اياايتة لمايتت ميارنتة بعتتم ر تها 

وال   Alga 600قتتت تم تتا التتر  بلمتتيم مستتتلم  عمتتت النباتتتات و 
Algaton باعمت قيم لهد، ال لات ميارنة ببيية المعام تت 
   واتتتتتتا كتتتتتتدلك بتتتتتتبن التتتتتتتتاله بتتتتتت ن العنا تتتتتتر ال تتتتتت ر  3الجتتتتتتتول )

ومستلم ات ال حال  البحرية كان دو تبس ر معنًو لجميتا المعتام ت 
ميتتتتتتا وقتتتتت  جميتتتتتتا  تتتتتتلات الايتتتتتتت الل اياايتتتتتتة المتروستتتتتتة ح تتتتتتث أتت ج

المعام ت الت اياتة معنوية ق  جميا ال لات ميارنة بمعاممة الميارنتة 
بتتتبعمت قتتتيم لمنستتتبة الماويتتتة  T1S3وقتتتت تم تتتات النباتتتتات قتتت  المعاممتتتة 

  1-متتتتتايكرول تر122مم تتتتتمت 2994  وأعمتتتتتت وان نتتتتوع  )2992لمايتتتتت ) 
  وأعمتت معامته انكستار 1-مم متمتايكرولتر 19456وتبعمت كساقة لمايتت )

%  والتوان 2951  ميارنة ببقه قيم لمنستبة الماويتة لمايتت )2992) لمايت
 19352  وكساقتتتتتتة الايتتتتتتتت ) 1-متتتتتتايكرولتر 122مم تتتتتتمت 2975النتتتتتتوع  )

   ق  معاممة الميارنةت2952  ومعامه ا نكسار)1-مم متمايكرولتر
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 الطحالب البحرية وتداخالتها في تراكيز العناصر الغاائية لنبات حشيشة الميمون. ( تأثير الرش بالعناصر الصغرى ومستخمصات2الجدول )
 الصفات     

 المعامالت
N% P% K% Fe 1-ممغم.كغم 

Cu 1-ممغم.كغم Zn 1-ممغم.كغم B 1-ممغم.كغم
 

T0 2.11 

b 
0.317 

b 
2.445 

b 
64.25 

b 
15.27 

b 
13.32 

b 
34.32 

b 
T1 2.295 

a 
0.329 

a 
2.810 

a 
79.25 

a 
16.77 

a 
14.85 

b 
44.0 

b 
S0 2.00 

c 
0.312 

b 
2.175 

c 
62.5 

b 
14.75 

a 
12.60 

b 
32.50 

b 
S1 2.19 

b 
0.324 

a 
2.305 

b 
71.5 

a 
16.00 

a 
13.64 

b 
39.0 

a 
S2 2.28 

a 
0.325 

a 
2.345 

b 
74.0 

a 
16.52 

a 
15.00 

a 
41.00 

a 
S3 2.34 

a 
0.334 

a 
2.430 

a 
79.0 

a 
16.35 

a 
15.10 

a 
44.5 

a 
T0S0 1.90 

f 
0.304 

c 
2.10 

d 
55 

d 
14.00 

c 
12.0 

c 
26.0 

d 
T0S1 2.08 

e 
0.320 

b 
2.20 

cd 
64 

c 
15.2 

bc 
13.08 

bc 
35.0 

c 
T0S2 2.21 

cd 
0.320 

b 
2.25 

c 
68 

c 
15.68 

ab 
14.40 

b 
36.0 

c 
T0S3 2.25 

b 
0.325 

b 
2.34 

bc 
70 

c 
15.20 

bc 
13.80 

bc 
41.0 

b 
T1S0 1.10 

de 
0.319 

b 
2.25 

c 
76 

c 
15.50 

b 
13.20 

bc 
34.0 

b 
T1S1 2.30 

b 
0.329 

ab 
2.41 

ab 
79 

b 
17.00 

a 
14.20 

b 
43.0 

b 
T1S2 2.35 

ab 
0.330 

ab 
2.44 

b 
80 

ab 
17.40 

a 
15.60 

a 
46.0 

a 
T1S3 2.43 

a 
0.340 

a 
2.52 

a 
88 

a 
17.50 

a 
16.40 

a 
48.0 

a 
 %5الحروف المتشا هة ال توجد  ينها فروقات معنوية حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال  الحرف او المتوسطات التي تحتها نفس*
 

مزيت الطيار لنبات حشيشة ( تأثير الرش بالعناصر الصغرى والك رى ومستخمصات الطحالب البحرية وتداخالتها في الصفات الفيزيائية ل3جدول )
 الميمون 

 الصفات         
 المعامالت

% 
 لمزيت الطيار

 الوزن النوعي
 1-مايكرولتر 111ممغم.

 كثافة الزيت
 1-ممغم.مايكرولتر

 معامل انكسار
 الزيت

T0 0,58    b 0.825  b 1.390   b 0.715   b 
T1 0.807  a 0.870   a 1.427   a 0.865   a 
S0 0.575  c 0.775   d 1.347   c 0.650   c 
S1 0.69   b 0.835   c 1.407  b 0.780   b 
S2 0.74   a 0.865   b 1.419  b 0.855  a 
S3 0.78   a 0.895   a 1.434   a 0.875  a 

T0S0 0.51   d 0.75   c 1.350   c 0.50   d 
T0S1 0.95   bc 0.81   b 1.390   b 0.72   c 
T0S2 0.60   b 0.85   ab 1.408   ab 0.81   bc 
T0S3 0.62   b 0.85   ab 1.412   ab 0.83   b 
T1S0 0.64   b 0.80   b 1.398   ab 0.84   b 
T1S1 0.79   ab 0.86   a 1.425   a 0.84   b 
T1S2 0.88   a 0.88   a 1.430   a 0.90   a 
T1S3 0.92   a 0.94   a 1.456   a 0.92   a 

 %5نفس الحروف المتشا هة ال توجد  ينها فروقات معنوية حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال  امامهاالمتوسطات التي *
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 تتتلات الايتتتت الل اياايتتتة التتتت قعتتته مستلم تتتات وقتتتت تعتتتا  الايتتتاتة قتتت  
والجبرل نتتات والستتا توكا نات  ا وكستت ناتالتتت  تحتتًو  ال حالتت  البحريتتة

ا قتتت  ترك تتت  الايتتتت وايتتتاتة كم تتتت  وتحستتت ن موا تتتلات  متتتن لتتت ل وأسر تتت
ايتتاتة النتتتروج ن واللستتلور  أو تور تتا قتت  ايتتاتة الكربو  تتترات الم تتنعة 
متتتن عمميتتتة التمس تتته الاتتتوا  نت جتتتة قعمهتتتا الموجتتت  قتتت  ايتتتاتة قعال تهتتتا 

  كمتتتتا ان 2وانعكتتتتان دلتتتتك عمتتتتت الايتتتتت وموا تتتتلات  والمتتتتوات اللعالتتتتة )
ال تتت ر  تمعتت  تور مهتتتم قتت  ايتتتاتة كميتتة الايتتتت وموا تتتلات  العنا تتر 

متتتتن لتتتت ل تكتتتتوين ا حمتتتتا  الت نيتتتتة واللوستتتتلولب تات ومتتتتن ستتتتم كميتتتتة 
  وقت  معت  عن تر الانتك 26الت ون ووانها النوع  ومعامه انكسار ا )

قتتتت  تكتتتتوين    م تتتتت والمتتتتوات اللعالتتتتة  تورات مهمتتتتا قتتتت  موا تتتتلات الايتتتتت
قتتتتتتتت  تن تتتتتتتتيم ا نايمتتتتتتتتات المهمتتتتتتتتة  البروت نتتتتتتتتات ومتتتتتتتتن لتتتتتتتت ل تتتتتتتتتبس ر،

(Ribonucleaseهم قتت  امت تتتا  اللستتلور وتراكمتت  واستتتر ً يستت  التتد
دلك ق  كمية الايت وموا لات  إااقة الت قعته الانتك متا البتورون قت  

المهمتتة قتت  تكتتوين التتت ون وتور الحت تتت والنحتتان قتت   تا نايمتتاتن تتيم 
ة الايتت وتحست ن اللعالة ق  تمس ه الت ون مما  ايت متن كميت تا نايما

  1ااج متا متا تو ته اليت   )وقت تما ت  تد، النتت  28و 23موا لات  )
ان    عمتتتتتت اكم تتتتته الجبتتتتتهت2و)  عمتتتتتت نباتتتتتتات ح ي تتتتتة الميمتتتتتون 11و)

الايتتتاتة قتتت   تتتلات النمتتتو اللاتتتًر قتتتت تعتتتا  التتتت تور الحت تتتت عنتتتتما 
 تتتر  عمتتتت النبتتتات قتتت  لمتتتيم العنا تتتر ال تتت ر  قتتت  تن تتتيم انايمتتتات 
ا كستتتة وا لتتتاال قتت  سمستتمة نيتته ا لكترونتتات وتور، قتت  قعاليتتة عمميتتة 
التمس تته الاتتوا  وبالتتتال  ايتتاتة قعاليتتة النبتتات والتتت  تتتنعكن عمتتت نمتتو 

كمتا ان عن تر الانتك يستا م قت  ت تنيا الهرمونتات المهتم    1)النبتات 
رون ستتتتاعها وان عن تتتتر النحتتتتان وعن تتتتر البتتتتو الل يتتتتا وات نيستتتتامقتتتت  ا

مهمتان قتت  نيتته ا لكترونتتات ونيتته الستتكريات ممتتا ي تتجا عمميتتة التمس تته 
  وقتتت تعتتا  الايتتتاتة 5ايتتاتة النمتتو اللاتتتًر لمنبتتات ) الاتتوا  وبالتتتال 

والتتت   ا وكستت ناتال حالتت  البحريتتة متتن  مستلم تتاتتحتويتت   التتت متتا
لها تور قعال ق  انيستام الل يتا واتستاعها ممتا  تؤتً التت نمتو لاتًر 

  كمتتتا ان  22حة الورقيتتتة والتتتوان الجتتاف لمنبتتتات)اكبتتر ويايتتتت متتتن المستتا

ات التت  ت تجا  ن نال  البحرية تحتًو عمتت الستا توكامستلم ات ال ح
قعاليتة  إ جتاب   قت  ل  توروق ه مما اللعاليات اللسمجية وتايت من الكمور 

عمميتتتة التمس تتته الاتتتوا  والمتتتوات الم تتتنعة والتتتت  تتتتنعكن إ جابيتتتا عمتتتت 
) تتتتتلات    متتتتتا تحتويتتتتت  او قتتتتتت يعتتتتتوت الستتتتتب  التتتتتت 27النمتتتتتو اللاتتتتتًر

المستلم ات ال حمبية من عنا ر اداايتة كبتر  كتالنتروج ن و ت ر  
كالحت تتتت والانتتتك والنحتتتان والبتتتورون ممتتتا يستتتا م قتتت  تحستتت ن حالتتتة نمتتتو 

  عمتت 11) 1اليت  ) هما تو توقت تما ت  د، النتااج ما   23النبات )
  4) كت،ا وماح ي ة الميمون 

التتتت امت ا تتتها و تتتد، الايتتتاتة قتتت  تراك تتتا العنا تتتر ال داايتتتة قتتتت تعتتتا  
مبا تترة متتتن محمتتول التتتر  عتتن  ريتتت  الس تتور قتتت  ا وراق او قتتت يكتتتون 

التر  نت جتتة  تد، العنا تتر ال ت ر  الموجتتوتة قت  محمتتول  لتتتبس رنت جتة 
ور الحت تتتتت معتتتتروف قتتتتت  ايتتتتاتة قعاليتتتتة التمس تتتتته قعالياتهتتتتا اللستتتتمجية قتتتتتت

الاوا  ومسا مت  ق  تكوين الكموروق ه وتن تيم العت تت متن ا نايمتات 
والنحتتان وتور، قتت  تمس تته الكربو  تتترات التتت  تحلتتا امت تتا  ا ونتتات 

NH4
لتلولت  قت   نت جة تحل ا ا مونيا وبدلك  اتات النتتروج ن إاتاقة +

  والانتتتك مهتتتم قتتت  بنتتتائ 17ب ستتتت ق تتتاتات الكموروق تتته )ترك تتت  الكمورو 
البتتتروت ن وتن تتتيم انايمتتتات نيتتته اللوستتتلات بواستتت ة المتتتراقي ن ا نتتتايم ن 

NAD,NADP وقتتتتت تعتتتتوت ايتتتتاتة 14ترك تتتتا اللستتتتلور)  وبتتتدلك  تتتتاتات  
تراك ا  د، العنا تر التت تور مستلم تات ال حالت  البحريتة  حتوااهتا 

والستتتتا توكا نات والعت تتتتت متتتتن العنا تتتتر  ت نتتتتابرلوالج ا وكستتتت ناتعمتتتتت 
ال داايتتتتة والتتتتت  تعمتتتته ستتتتوية عمتتتتت ايتتتتاتة اللعاليتتتتات الح ويتتتتة واللستتتتمجية 

وانعكتتتتتتان دلتتتتتتك عمتتتتتتت   1النمتتتتتتو اللاتتتتتتًر )جتتتتتتتول بالتتتتتتتال  ايتتتتتتاتة و 
التواان ال تداا  ق تاتات امت ا تها   ح لامت ا  العنا ر ال دااية 

  كمتا ان التد النتترات يعتمتت 3من التربة لتواك  النمو اللاتًر الكب تر)
قتتت  مستلم تتتات ال حالتتت   ن وا وكستتت ن المتواجتتتت لعمتتتت وجتتتوت الجبتتتر 

  29) النتتتروج ن قتت  أوراق النبتتات ممتتا  تتؤتً التتت ايتتاتة تراك تتا البحريتتة
عمتتتت ح ي تتتة الميمتتتون   11  و)1ما تتتت  تتتد، النتتتتااج متتتا نتتتتااج )وقتتتت ت

   عمت الكرقنت5ونتااج )

 المصادر
حتتتتتام   تتتتتتبس ر  2212جمعتتتتتة عبتتتتتت التتتتترحمن )  البيتتتتتات ، أ تتتتتو  -1

قتتتت  النمتتتتو وال تتتتلات الت تتتتريحية والمتتتتاتة  اله وميتتتتك والتتتتر  با وكستتتت ن
 ةالتربيتتة، جامعتت تكتتتورا،، كميتتة الميمتتونت ا روحتتةاللعالتتة لنبتتات ح ي تتة 

 واارة التعميم العال  والبحث العمم ، جمهورية العراقت تتكريت

حتتتتام     تتتتتبس ر2229ياستتتت ن عمتتتت  كهتتتتف ) هالتميمتتتت ، جم تتتت  -2
ات الكيمياايتة اله وميك ومستلم ات ا ع ا  البحرية ق  النمو وال تل

   .Rosmarinus officinalis Lو لات الايت لنبات اكم ته الجبته )
جامعتة  التربيتةتوقااا المؤتمر العمم  الساتن تقسم عموم الحيتاة ت كميتة 

 ت17_1عموم النبات    تكريتت
التميتتتتيا البكت تتتتًر  تتتتتاس ر  2212)ياستتتت ن عمتتتت   هالتميمتتتت ، جم تتتت -3

 Trigonellaوالكوبمت ق  النمو الحا ته وال تلات الكيمياايتة لمحمبتة 

foenum_ graecum L.تتمجمة تكريت لمعموم ال رقة  

جم تتتتتتتتتتته ياستتتتتتتتتتت ن عمتتتتتتتتتتت  والعج متتتتتتتتتتت  وستتتتتتتتتتتامر عبتتتتتتتتتتتت  التميم ، -4
   تتتاس ر التر  با وكستت نات قتت  النمتو والمحتتتو  الكيميتتاا 2212ا توان)

  Rosmarinus officinalis Lو لات الانك لنبات اكم ته الجبته ) ت
 ت2212وقااا المؤتمر العمم تكمية الاراعة ، جامعة تكريت 

،  ت   تها  احمتت ) -5   2212التميم ، حم ه ياس ن عم  والتوًر
تتتتبس ر ر  العنا تتتر ال تتت ر  قتتت  النمتتتو والمحتتتتو  الكيميتتتاا  والمتتتاتة 

 ، وقتااا المتؤتمر .Apium graveolense Lاللعالتة لنبتات الكترقن ) 
العممتتتتتتتت  الستتتتتتتتابا ، قستتتتتتتتم عمتتتتتتتتوم الحيتتتتتتتتاة ، كميتتتتتتتتة التربيتتتتتتتتة ، جامعتتتتتتتتة 

 ت2212تكريت،
  النباتات ال بيتة قت  العتراق، ال بعتة 1988جاكرة قارت ، عم  ) -6

 السانية، مكتبة اليي ةت ب تات، جمهورية العراقت

، عمتتتت  ) -7   موستتتتوعة النباتتتتتات ال بيتتتتة والع ريتتتتةت 1996التتتتتجًو
 ت392كتا  السان ت مكتبة متبول  لمن رت اليا رة   ال
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، احمت حب ت  حم تت )  -8   تتبس ر ر  الانتك وا وستا  2214التلًو
العاتتتوية قتتت  النمتتتو والمحتتتتو  الكيميتتتاا  والمتتتوات اللعالتتتة لنبتتتات اكم تتته 

  رستتتالة ماجستتتت ر كميتتتة Rosmarinus officinalis Lالجبتتته ) ت
 ةالعتال  والبحتتث العممت ت جمهوريتت الاراعتة، جامعتتة تكريتتت واارة التعمتتيم

 العراقت

، لا تتا محمتتوت ولمتتف  ، عبتتت العايتتا ) -9   ت تتميم 2222التتراًو
وتحم تته التجتتتار  الاراعيتتتةت تار الكتتت ت جامعتتتة المو تتتهت واارة التعمتتتيم 

 العال  والبحث العمم ت جمهورية العراقت

  ع قة مح تول 2221رقعت، ارة من ور بميغ ول مت كمال )  -12
الل تام نتتتات   وجتتتوتة نباتتتتات ح ي تتتة الميمتتتون با اتتتاقة الورقيتتتة لتتتبع

مجمتتة اتحتتات الجامعتات العربيتتة لمتراستتات والبحتتوث  ال تت ر توالعنا تر 
 ت35-28  :1الاراعية )

  تبس ر الر  بمستلم تات ا ع تا  2214جهات ) ن ا  رق  ،  -11
  وا وستتا  العاتتوية قتت  النمتتو Ultrakelp 40 و kelpak) البحريتتة

 والمحتتتتتتتتتتتو  الكيميتتتتتتتتتتاا  والمتتتتتتتتتتوات اللعالتتتتتتتتتتة لنبتتتتتتتتتتات ح ي تتتتتتتتتتة لميمتتتتتتتتتتون 
(Cymbopogon citratus L. رستتتالة ماجستتتت رت كميتتتة الاراعتتتةت  

 العراقت ةالتعميم العال  والبحث العمم ت جمهوري ةجامعة تكريتت واار 

ت ال بعتة الستابعةت تار با ع تا   التتاًو 1983ة، أم ن )يحرو  -12
 اليممت ب روت، لبنانت

  ت بييتات قت  1992متحت وكريمتة محمتوت و  ت  ) السا وك ، -13
واارة التعميم العال  والبحتث العممت ت جمهوريتة  التجار تت ميم وتحم ه 

 العراقت

  ت ديتتة النبتتات الت بييتت ، تار 1989ال تتحاف، قااتته حستت ن ) -14
 ةلتعمتتيم العتتال  والبحتتث العممتت ت جمهوريتتمتتة جامعتتة ب تتتاتت وارارة اكالح

 العراقت

  1992 يلتتتتتتتتور، حستتتتتتتت ن عتتتتتتتتون  ور تتتتتتتت ت، راكتتتتتتتتار حمتتتتتتتتتتً ) -15
المحا  ه الايتيتة، تار الكتت  لم باعتة والن ترت جامعتة المو تهت واارة 

 التعميم العال  والبحث العمم ت جمهورية العراقت

، قاستتم )ا -16   النباتتتات  تتحة واتتدائ وعتت ج وقوااتتتت 2221لنا تتًر
 لجم هت ب روتت ال بعة ا ولتتتار ا

ا ستتتتتمتة ول تتتتتوبة   1999) النعيمتتتتت ، ستتتتتعت   نجتتتتتم عبتتتتتت   -17
التربتتتتةت مت ريتتتتة تار الكتتتتت  لم باعتتتتة والن تتتترت جامعتتتتة المو تتتتهت واارة 

 التعميم العال  والبحث العمم ت جمهورية العراقت
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Abstract 
Apots experiment was conducted at Tikrit university farms on a lemon grass plants as a factorial experiment 

with two factors the first was spraying with microelements which used in two levels (To without and T1 sprayed 

with a mixture of (Fe, Zn,Cu, B) and the second factor was spraying with sea algae extracts with used in four 

treatments (S0 without, S1 2ml.L of alga 600, S2 2ml.L-
1
2ml.

-1
 of algaton ,S3(2+2 ml.L

-1
) of alga600 + algaton. 

Randomized complete block design was used, the means compared with Duncuns multiple range test at 5% 

permeability, result followed 

Spraying with micro element, sea algae extracts and their interaction caused significant increase in all vegetative 

growth characters’ comrade with control plants.  

Spraying with micro elements and sea algae extracts also caused a positive significant deference’s in macro and 

micro nutrient on concentration, their interaction was significant too, the plants in the treatment (T1S3) gave a 

highest concentration of nitrogen, phosphorous, potassium, iron, copper zinc and boron compared with lowest 

values in a control plant. 

Spraying with micro elements and sea algae extracts and their infraction caused a significant increase in a 

physical characters of volatile oil, the plants in T1S3 treatment gave a highes values in oil centigrade (0.92%) 

specific gravity (0.94 mg.100mg), oil density (1.456mg.mg
-1

) and refractive in index (0.92) compared with a 

lowest value in a control plants. 

 


