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:المستخمص

 لدراسة تأثير,)كم غرب بغداد110(  ) في منطقة البوفراج شمال مدينة الرماديSilt loam ( نفذت تجربة حقمية في تربة ذات نسجة مزيجو غرينية

)RCBD ( باستخدام تصميم القطاعات الكاممة المعشاة,Allium sativum L. مستويات من التسميد بالعناصر الكبرى والصغرى في نمو وحاصل الثوم
و

1-

ىـ. ) كغم80 , 80 , 80 (A1 و1-ىـ.) كغم0 , 0 , 0 (A0 وبثالثة مكررات واضيف اربع توليفات سمادية من النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم

,B1,B0 (واربع تراكيز من المحمول المغذي

1-

ىـ. (K2O: P2O5: N)  ) كغم160, 160 , 160 ( A3و
1-

1-

ىـ. ) كغم120 , 120 , 120 (A2

 في0.05  لم تظير نتائج الدراسة اي فروق معنوية في صفة ارتفاع نبات الثوم عمى مستوى معنوية. لتر.)غم1.5 , 1 , 0.5 , 0 ( )B3 , B2
حين ازدادت المساحة الورقية ومعدل وزن الراس والحاصل الكمي لمرؤوس معنويا مع زيادة مستوى االضافة لمعوامل المنفردة والتداخل معا وقد اعطت

. ميكاغرام25.90  غم واعمى حاصل لمرؤوس بمغ97.30  ووزن راس,1-نبات.2 سم1166.9  اعمى معدل مساحة ورقيةA2B3 التوليفة السمادية
) في0.05( وادى التسميد االرضي والرش عمى انفراد الى زيادة معنوية.A0B0 عند عدم التسميد

1-

ىـ. ميكاغرام14.30 مقارنة باقل حاصل بمغ

1-

ىـ

 وكانت االضافة االرضية فقط مؤثرة في زيادة صفة عدد الفصوص في. في حين لم يكن لمتداخل تأثير معنوي ف ي ىذه الصفة, صفة عدد االوراق لمنبات
.الرأس بشكل معنوي
Allium sativum L.  الثوم, السماد المتوازن:كممات مفتاحية
*البحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث الثالث
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ABSTRACT
A field trial was conducted in Silt loam soil at Al-bu-Farraj, northen Ramadi, 110 km west of Baghdad)
, to study the effect of fertilization with macro and micronutrients on growth and yield of garlic ( Allium
sativum L.). Randomized complete block design with three replicate was used. Four fertilizer
formulations from nitrogen, phosphorus and potassium i.e. A0 (0,0,0) , A1 (80, 80, 80) , A2 (120, 120,
120 and A3 (160, 160, 160) kg.ha-1 were applied. Four concentrations of nutrient solution( B0,B1,B2,B3)
(0 , 0.5 , 1 , 1.5) g.L-1 were foliar applied.Results showed no significant difference among treatments
regarding plant height. Leaf area , mean head weight and yield were significantly (0.05) increased with
rate of application for individual factor and interaction between factors. The combination of fertilizer
A2B3 gave higher Leaf area rate of 1166.9cm2.plant-1, and the weight of the head 97.30 g and higher
yield of heads was 25.90 Mg.ha-1, compared with less yield 14.30 Mg.ha-1 which was given without A0B0
fertilization. Soil application and foliar spray individually led to significant (0.05) increases in leaves
number per plant, while interaction had no significant effect on these trails. For cloves per head only the
soil application was significantly active in increasing this trail.
Keywords: balanced fertilizer, garlic, Allium sativum L.
*Part of ph.D. Dissertation of the 3rd Author.
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 2 -1.5طن.ىـ

المقدمة

1-

( ,)13في حين بمغ افضل انتتاج محمي

 4.73طن.ىـ ,1-ويعزى انخفاض إنتاجية وحدة المساحة إلى

تؤدي العناصر الغذائية دو اًر ميماً في نمو وانتاج النبات حيث

انخفاض جاىزية الكثير من العناصر الغذائية ,وظروف التربة

أنيا تشارك أو تساعد في العمميات األيضية في النبات وتؤدي

مثل ارتفاع األس الييدروجيني ( )pHلمتربة  ,إذ يحتاج الثوم

وظائف ميمة عديدة ونقصيا يسبب خمالً فسمجياً .ويعود ىذا

إلى قيمة  pHتتراوح بين  6.0و  6.5لينمو بشكل جيد(.)4

الخمل الى عدم االتزان الغذائي الناتج من ظروف بيئية ونوعية

يعد الثوم من المحاصيل المجيدة لمتربة لذا فان أجراء عممية

التربة وطرائق التسميد .ذكر  Awadو  (6) Atawiaأن

التسميد يكون ضروريا لزيادة كمية الحاصل االقتصادي

افضل نمو لمنبات يتحقق عند توفر العناصر المغذية الكبرى

وتحسين صفات النمو لما ليا من تأثيرات واضحة في تحسين

والصغرى بمستويات مثالية لنمو وانتاجية جيدة لمنبات .

مسار العمميات الحيوية المختمفة داخل النبات والمساىمة في

وتعتمد انتاجية المحاصيل الزراعية بشكل كبير عمى محتوى

بناء المركبات العضوية الالزمة لمنبات ,كما يعد نبات الثوم

التربة من المغذيات الجاىزة لألمتصاص والمضافة لما ليا من

من النباتات األكثر عرضة لنقص العناصر المغذية و السيما

دور في تغذية النبات ونموه وتطوره  .يعد النيتروجين من

غير المتحركة بسبب أن جذوره سطحية وغير متفرعة وىي

المغذيات االساسية  ,اذ يدخل في تركيب األحماض األمينية ,

).)7

وىي الوحدة االساسية لبناء البروتينات  ,ويدخل في تكوين

غالبا ما تستجيب بصورة جيدة لإلضافات السمادية

الكموروفيل والبروتوبالزم واألنزيمات ويدخل عنصر الفسفور

ووجدت  )5( AL-Samara'Iعند دراسة تـأثير إضـافة

العناصر الغـذائية النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم

في بناء العديد من المركبات العضوية مثل الفوسفولبيدات

والزنك والحديد في الصفات الطبيعية والكيميائية في خمسة

والفوسفوبروتينات واألحماض النووية والنوكميوتيدات  ,ويعد

أصناف م ــن الثوم وتضمنت المعامالت عمى تول ـ ــيفة من

الفسفور مفتاح النمو الرئيس ألىميتو في عممية التركيب

أسمدة النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم بثالثة مستويـ ــات ىي

الضوئي ودخولو كمكون في مركبات الطاقة ودوره في زيادة

( )0 : 0 : 0و ( )90 : 90 : 90و (:120 :120

المواد الكربوىيدراتية في النبات .كما ويعد البوتاسيوم عنص ار

1-

N( )120و  P2O5و  K2Oكغم.ى ـ ) لكــل مســتوى عمى

ضروريا في تغذية النبات ألدواره الفسمجية اليامة  ,فيو ينشط

التوالي كما تضمنت التجربة أيضا" عمى توليــفة من العناصر

عمل االنزيمات ويعد عامالً ميماً في انتاجية النبات كونو

الغ ــذائية

يعمل عمى زيادة السكريات .ولممغذيات الصغرى ادوار ميمة

 Znو  Mgو  Feأضــيفت بالمـستويات (: 0

 )0 : 0و ( )%0.1 : %0.2 : %1و (: %0.4 : %2

في عمميات االكسدة واالختزال وبناء اليرمونات النباتية

 )%0.2عمى التوالي ,وحصمت زيادة معنوية في الحاصل

واالنزيمات  ,كما وتدخل في تصنيع النشا داخل النبات وفي

ومكوناتو (قطر الراس  ,وزن الراس ,وزن الفص ,عدد

بناء العديد من الفيتامينات( 16و  .)20يعد الثوم( Allium

 sativum Lمن محاصيل الخضر اليامة التابعة لمعائمة

الفصوص/الراس  ,الحاصل الكمي) والصفات النوعية لمثوم مع

الثومية ( , )Alliaceaeويصنف ضمن محاصيل الخضر

زيادة نسبة اإلضافة .كما وجدت )18( Nayfعند دراسة تأثير

إضافة المغذيات النيتروجين والزنك والحديد في نمو وحاصل

الشتوية .وفصوص الثوم ذات قيمة غذائية جيدة لغناىا بالمواد

ونوعية نبات الثوم ,شممت المعامالت اربع مستويات من

الكربوىيدراتية والنياسين والفسفور فضال عن احتواءىا عمى

النيتروجين ىي ( 0و  20و 40و  )60كغم.Nه

البروتين والكالسيوم والحديد والثيامين والرايبوفالفين وحامض

-ـ1

واضافة

الحديد بتركيزين ( 0و  50ممغم.Feلتر )1-والزنك بتركيزين

االسكوربك .كما تتميز ببعض التأثيرات العالجية التي تعود

ىما ( 0و  20ممغم.Znلتر )1-حصمت زيادة معنوية في

إلى محتواىا من المركبات الكبريتية ذات الخصائص الطبية,

الوزن الجاف وان الزيادة في صفات المجموع الخضري

واىم ىذه المركبات االليسين وىو المركب األساس( .)14ورغم

والجذري انعكست إيجابيا عمى صفات الحاصل و نوعيتو إذ

األىمية الكبيرة لمثوم ,إال أن المساحة المزروعة بيذا
المحصول محدودة جدا في العراق  ,إذ بمغت حوالي 2000

أدت إضافة النتروجين والزنك والحديد إلى زيادة في وزن

 2000 - 1999بإنتاجية بمغت

الرأس وعدد الفصوص والوزن الجاف لمفصوص ,واثر التداخل

ىكتار لمموسم الزراعي
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الثالثي بين النتروجين و الحديد والزنك معنويا في صفات

الفصوص بالرأس  ,طول الفص  ,قطر العنق والمساحة

المجموع الخضري و الوزن الجاف لممجموع الخضري وأثرت

الورقية ووزن الفصوص والحاصل الكمي لنبات الثوم مع زيادة

في زيادة الحاصل الكمي إذ بمغ  20.23و  21.92طن.ىـ

تركيز محمول الرش .وعند اضافة النيتروجين والفسفور

1-

 9.75و  14.51طن.ىـ .1-لكال

مقارنة بعدم اإلضافة

والكبريت والزنك بتوليفات سمادية

(S , P2O5 0 , N 0

الموسمين عمى التوالي .وعند رش المحمول المغذي(Fetrilon

 )Zn 0 , 0و (, N 130

نيتروجين و %10فسفور و %27بوتاسيوم كمعامالت تسميد

 )Zn 15 , S 21 ,P2O5 20 ,كغم.ىـ

ثابتو وكميات متوازنة من الحديد والزنك والمنغنيز والنحاس

البصل حصمت زيادة معنوية في ارتفاع النبات والحاصل

والبورون والمولبيديوم بمستوى , 750 , 500 , 250 , 0

ووزن الراس الطري والجاف وقطر الراس عند التوليفة السمادية

 )Combi 2والذي يتكون من العناصر الغذائية %5

 1000ممغم .لتر

1-

)Zn 0 , S 0 , P2O5 20

و (  )Zn 0 , S 21 , P2O5 20 , N 130و ( N 130

عمى المجموع الخضري لمثوم حصمت

1-

الى نبات

) )Zn 15 , S 21 ,P2O5 20 , N 130كغم.ىـ

1-

زيادة معنوية في ارتفاع النبات وعدد األوراق والمساحة الورقية

) .)12وفي تجربة أجراىا  Ebrahimiوآخرون( )11لدراسة

ووزن الراس وعدد الفصوص في الراس ,كما حصمت زيادة

تأثير التسميد بمستويات مختمفة من النيتروجين (, 25 , 0

 ) 125, 100 , 75 ,50كغم.ىـ 1-في نمو وحاصل الثوم

معنوية في الحاصل ومكوناتو (قطر الراس ووزن الراس
والحاصل الكمي) والصفات النوعية لمثوم مع زيادة مستوى

وجد حصول زيادة في ارتفاع النبات وعدد األوراق وعدد

في ارتفاع النبات  ,عدد األوراق وقطر الساق والحاصل

الفصوص مع زيادة مستوى التسميد .ووجد  Zakiوآخرون

ومكوناتو عند تسميد الثوم بمستويات من الزنك (, 3 , 2 , 0

( )23زيادة معنوية في (ارتفاع النبات  ,عدد األوراق  ,الوزن

والبورون بمستوى (, 0.50 , 0.25 , 0

الطري والجاف لرؤوس الثوم  ,قطر العنق ,قطر الراس  ,وزن

الرش( .)2كما وجد  Rohidasوآخرون ( )21حصول زيادة

 )4ممغم.كغم

1-

 )0.75ممغم.كغم
 )7.5ممغم.كغم

1-

1-

الفصوص في الراس والوزن الطري والجاف لمنبات وحاصل

الراس والحاصل) عند تسميد نبات الثوم بتوليفات سماديو

والمولبيديوم بمستوى (, 5.0 , 2.5 , 0

 .وعند تسميد الثوم بمستوى (, 75 , 50

(  )50 K : 100 P : 100 Nو ( : 200 P : 200 N

 % )125 ,100من التوصية السمادية لكل من (N 100

مع زيادة مستوى التسميد بكل من

و )60 P2O5كغم.ىـ

1-

 )100 Kكغم .فدان

حصمت زيادة معنوية في (ارتفاع

1-

النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم .وعند اضافة النيتروجين

والفسفور والبوتاسيوم والكبريت بتوليفات سمادية ( 40 :75 N

النبات والمساحة الورقية  ,عدد األوراق  ,عدد الفصوص,

طول الفص وقطره  ,وزن الفصوص وحاصل الرؤوس) مع

 ) 40 S : 40 K : Pو ( : K 50 : 50 P :100 N

زيادة مستوى التسميد) .)19وعند إضافة مستويات مختمفة من

 )0 Sو ( )50 S : 50 K : 50 P : 100 Nكغم.ىـ

المغذيات وبتوليفات سمادية مختمفة مكونة من النيتروجين

حصمت زيادة معنوية في ارتفاع نبات الثوم وعدد األوراق(.)9

والفسفور والبوتاسيوم والزنك وجد  Shiferawوآخرون ()22

وعند إضافة النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم بنسبة , %50

1-

زيادة معنوية في ارتفاع النبات وعدد األوراق والمساحة الورقية

 %100 , %75من التوصية السمادية الخاصة بالثوم(

لنبات الثوم مع زيادة مستوى اإلضافة .كما درس

 ) K2O50 , P2O540 , N150حصمت زيادة معنوية في

 Chanchanوآخرون (  )8تأثير الرش بالمغذيات الصغرى

حاصل الثوم ومكوناتو عند المستوى  %100من التوصية

في نمو وحاصل الثوم وبثالثة تراكيز (, 2500 , 1000

)5000ممغم.لتر

1-

 )3000ممغم.لتر
ممغم.لتر

1-

1-

كبريتات الزنك و(, 2000 , 1000

 )5000ممغم.لتر

 )17( Getachewحصول زيادة معنوية في وزن الراس

البوراكس و()3000 , 2000 , 1000

الطري والجاف ,قطر الراس ,وزن الفصوص والحاصل

, 2500 ,

لنبات الثوم عند تسميده بأربعة مستويات من

كبريتات الحديدوز و(1000
1-

السمادية لممغذيات الثالثة ) .)15كما وجد Mulatu

و

ميكاغرام .ى ـ

كبريتات المنغنيز وأظيرت نتائج الدراسة

1-

النيتروجين (  )150 ,100 , 50 , 0كغم.ىـ

1-

وثالثة

مستويات من الفسفور(  )100 , 50 , 0كغم.ىـ .1-ونظ اًر لما

حصول زيادة معنوية في ارتفاع النبات  ,عدد األوراق ,عدد
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سبق ذكره عن اىمية الثوم االقتصادية والطبية واىمية التسميد

اضيفت كل كمية السماد الفوسفاتي مع الدفعة االولى من السماد

في زيادة انتاجيتو كماً ونوعاً ,لذا كان اليدف من الدراسة

البوتاسي عند الز ارعة ,اذا ضيف السماد النيتروجيني والبوتاسي

الحالية اختبار تأثير التسميد بمستويات مختمفة من المغذيات

عمى اربع دفعات ,وقد تم ري الحقل بعد كل دفعة سمادية.

الكبرى والصغرى في نمو وحاصل الثوم.

االضافة الورقية:

نفذت تجربة حقمية في منطقة البوفراج شمال مدينة الرمادي

 ) 2واستخدمت معو مادة ناشرة  RO 208عبارة عن مادة

( )110كم غرب بغداد ,في تربة ذات نسجة مزيجو غرينية

عضوية  %100غير ايوني (بولي الكمينوكسيد ىيبتا مثيل

القطاعات الكاممة المعشاة وبثالثة مكررات  ,اشتمل كل قطاع

اضيف السماد الورقي عمى ثالث رشات :

عمى  16مرز ,المسافة بين قطاع وأخر  1.5م وبين مرز

الرشة االولى  :بتاريخ  2013/11/30عند المساء وكانت

تم رش نبات الثوم بمحمول مغذي مواصفاتو مبينة في جدول (

المواد وطرائق العمل

( )Silt loamمبينة خصائصيا في جدول  1وفق تصميم

وأخر  1م .طول المرز  5.0م وعرضو  0.75م

تريزلوكسان المعدل) بمعدل  25مل 200/لتر.

()3.75

م .2تم اضافة الكبريت الزراعي بمستوى  2000كغم.ىـ

كمية محمول الرش 1.5لتر لممرز الواحد كمعدل.

-

الرشة الثانية :بتاريخ 2013/12/25عند المساء وكانت كمية

 )S %95(1قبل شير من الزراعة و بعد حراثة التربة

محمول الرش لممرز  2لتر.

وتسويتيا وتعديميا .اجريت رية التعيير قبل الزراعة ,وزرعت

الرشة الثالثة بتاريخ  2014/1/22عند الصباح الباكر وكانت

فصوص الثوم صنف محمي عمى عمق  5سم عمى جيتي

كمية محمول الرش لممرز  2.5لتر .استخدم الماء المقطر في

المرز في الثمث العموي من المرز ,المسافة بين فص واخر

تحضير محمول الرش ورشت معاممة المقارنة بالماء المقطر

نبات.ىـ .1-تمت الزراعة بتاريخ .)14( 2013/9/16

تأثير الرذاذ المتطاير بين المعامالت المتجاورة .تم ري الحقل

التسميد االرضي :اضيفت اليوريا ( )N %46كمصدر لمسماد

قبل يومين من كل رشة من اجل زيادة كفاءة النباتات في

فقط .استخدمت المرشة الظيرية في الرش  ,مع محاولة تجنب

10سم وبواقع  100نبات لممرز وبكثافة نباتية ()266666.7

النيتروجيني والسوبرفوسفات الثالثي (  )P%21كمصدر

امتصاص المادة المرشوشة.

لمفسفور وكبريتات البوتاسيوم(  )K %41كمصدر لمبوتاسيوم .
جدول .1بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمتربة قبل الزراعة
الخصائص الفيزيائية
مفصوالت التربة ( غم.كغم)1-

صنف النسجة

الرمل

الغرين

الطين

مزيجة غرينية

368

546

86

Silty loam
.1

االيصالية الكيربائية

pH

(EC )ds.m-1
2.07

الكثافة الظاىرية

1.48

الخصائص الكيميائية

المادة العضوية

الكمس

(غم .كغم )

(غم .كغم )

1-

7.4

( ميكاغرام.م

5.3

1-

165

االيونات الموجبة والسالبة الذائبة ( ممي مكافئ  .لتر
Ca++

Mg++

Na+

K+

Cl-

10.50

8.90

1.29

0.13

8.0

النيتروجين الكمي

الفسفور الجاىز

الجبس

1-

(غم .كغم )
3.5

1-

CEC
+

1-

سنتمول .كغم تربة
21.31

)
=CO3
Nill

=SO4

HCO3-

10.4

2.5

العناصر الغذائية

(غم .كغم
تربة)

0.14

1-

( ممغم .كغم
تربة)

13.62

1 -

البوتاسيوم
المتبادل
( ممغم .كغم
تربة)
138.4

1-

3-

)

الحديد

الزنك

النحاس

المنغنيز

الجاىزة ( ممغم عنصر .كغم1-تربة)
2.9

1.5
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جدول  .2مواصفات المحمول المغذي المستعمل في الرش
انًىاصفبت

انُسبة

انذوببَية

% 100

انثببتية عُد رقى pH

2.0 – 6.5

بىروٌ

% 0.5

بشكم بىراكض

َحبص

% 1.5

بشكم EDTA

يُغُيش

%4

بشكم EDTA

حديد

%4

بشكم EDTA

سَك

% 1.5

بشكم EDTA

يغُيسيىو

%9

MgO

اشتممت التوليفات السمادية عمى) (Aلمعناصر الغذائية الكبرى

تم حساب المساحة الورقية عن طريق اخذ  30قرص معموم

(  ) N , P2O5 , K2Oكغم .ىـ

المساحة من ستة اوراق لستة نباتات بصورة عشوائية من وسط

1-

وبالمستويات االتية:

120 120 ( A2 , )80 , 80 , 80( A1 ,)0 ,0, 0( A0

النباتات لكل معاممة  ,ثم جففت بدرجة ح اررة o 75م الى حين

 ) 160 , 160 ,160 ( A3 , ), 120كغم.ىـ

ثبوت الوزن والجفاف التام .ثم جففت أوراق النباتات الستة في

1-

) )Bالسماد الورقي (  ) Micromوبالتراكيز ( B1 , 0 B0

فرن كيربائي وحسب وزنيا الجاف واخذ معدل الوزن الجاف

 ) 1.5 B3 , 1 B2 , 0.5غم .لتر .1-شممت الصفات

لألوراق ,وتم حساب المساحة الورقية الكمية بضرب مساحة

المدروسة ارتفاع النبات وعدد االوراق والمساحة الورقية.

الورقة الواحدة في عدد أوراق النبات كما ذكر Dvornince

اخذت عشرة نباتات بشكل عشوائي من منتصف المرز وقيس

(:)18
مساحة

انهيئة

ارتفاعيا من منطقة اتصال الساق بالتربة الى اعمى قمة في
الورقة

الواحدة

سم.2نبات

النبات بواسطة شريط القياس  ,واخذ المعدل الرتفاع النبات

=

الواحد ,ثم حسب عدد اوراق كل نبات لعشر نباتات اخذت من

معدل مساحة االقراص معدل الوزن الجاف للورقة الواحده

وسط المرز بشكل عشوائي  ,واخذ معدل عدد االوراق لمنبات

معدل الوزن الجاف لالقراص

الواحد.

تم الحصاد بتاريخ  2014/4/19بعد ظيور عالمات النضج

النتائج والمناقشة

تجريبية وقسم وزن الرؤوس عمى عدد النباتات الستخراج

يبين الجدول  .3تأثير التسميد بالعناصر الكبرى النيتروجين

الفصوص لعشرة رؤوس واخذ معدل عدد الفصوص في الرأس

ارتفاع نبات الثوم أظيرت النتائج عدم وجود فروق معنوية

من ذبول واصفرار وانحناء .وتم وزن الرؤوس لكل وحدة

متوسط ارتفاع النبات (سم) :

متوسط وزن الراس الواحد(غم) .كما تم احتساب عدد

والفسفور والبوتاسيوم والسماد الورقي بعدة توليفات سماديو في

الواحد.

عمى مستوى احتمال( .) 0.05

وزن حاصل كل وحدة تجريبية بعد الحصاد واحتسب الحاصل

(كغم  .ىـ )1-وفق المعادلة األتية:
حاصل االبصال (كغم .ىـ=)1-

حاصل الوحدة التجريبية)كغم(
مساحة الوحدة التجريبية)م (

× .10000
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جدول  .3تأثيز تىنيفبت يٍ انًغذيبت انكبزي وانصغزي في ارتفاع نبات الثوم(سم)
B3
10052
10156
10353
9851
10058

B1
9759
10252
9857
9955
9956

B0
9650
A0
9654
A1
10255
A2
9859
A3
9855
انًعدل
AB= N.S
)LSD( 0.05
12
متوسط المساحة الورقية لنبات الثوم (سم .نبات ):

انًعدل
9854
9955
10251
9952

B2
9954
9759
10359
10051
10053
A= N.S
B= N.S
12
والذي بمغ  739.2سم .نبات  .وكان لمتداخل تأثير معنوي
في صفة المساحة الورقية وكانت اعمى قيمة ليذه الصفة

تظير النتائج الموضحة في الجدول  .4إلى ان اإلضافة

1166.9سم.2نبات1-عند معاممة التداخل  ,A2B3بينما اقل

األرضية لمعناصر المغذية الثالثة أعطت اختالفا معنويا في

قيمة ليذه الصفة بمغت 384.03سم.2نبات1-عندمعاممة

المساحة الورقية لمنبات اذ تميزت المعاممة  A3في إعطاء

اعمى معدل لممساحة الورقية بمغ  1101.5سم.2نبات

1-

التداخل  .A0B0وىذا يتفق مع النتائج التي توصل إلييا
 Shiferawوأخرون ( )22وقد اعزى الزيادة في المساحة

مقارنة باقل معدل حصل عند عدم التسميد  A0والذي

بمغ 406.3سم.2نبات .1-كما اظير الجدول تأثير إضافة

الورقية إلى دور المغذيات المضافة ومساىمتيا في تنشيط

السماد الورقي في صفة المساحة الورقية اذ أعطى التركيز

 B3اعمى معدل مساحة ورقية بمغت  917.5سم.2نبات

العمميات الفسمجية والحيوية وتصنيع المركبات الكربوىيدراتية

1-

وزيادة محتوى النبات من الكموروفيل ومن ثم زيادة المساحة

الورقية لمنبات.

مقارنة باقل مساحة ورقية تم الحصول عمييا عند التركيز B0

2

1-

جدول  .4تأثيز تىنيفبت يٍ انًغذيبت انكبزي وانصغزي في معدل المساحة الورقية لمنبات الواحد لنبات الثوم(سم .نبات )
انًعدل
B3
B2
B1
B0
406.3
443.0
398.8
399.2
384.03
A0
759.1
897.0
774.4
749.8
615.1
A1
1066.9
1166.9
1142.6
1036.1
921.9
A2
1101.5
1163.1
1115.9
1091.4
1035.6
A3
917.5
85759
819.1
739.2
انًعدل
A= 29.12
B= 29.12
AB= 58.23
)LSD(0.05
1متوسط عدد األوراق .نبات :

و .)11الذين بينوا ان إضافة المغذيات تعمل عمى زيادة عدد

يتضح من الجدول  .5ان عدد أوراق النبات تأثرت معنوياً

األوراق في النبات .وتعود ىذه الزيادة إلى دور التسميد في

بإضافة المغذيات الكبرى الثالثة وقد كانت  A3افضل توليفة

سمادية في إعطاء اعمى متوسط لعدد األوراق في النبات

إعطاء افضل نمو خضري من خالل التأثير المباشر غير

مقارنة باقل عدد لألوراق كان

المباشر في تنشيط عمميات التركيب الضوئي والتنفس وزيادة

المعاممة  A3لم تختمف معنويا عن المعاممتين  A1و.A2

انقساميا ونموىا وزيادة كمية المركبات التي يحتاجيا النبات

وكان افضل تركيز لممحمول المغذي ىو  B1و B3في إعطاء

في عمميات البناء كاألحماض األمينية والمرافقات األنزيمية

والذي لم

وكذلك دور المغذيات في تحفيز النبات إلنتاج السايتوكايينات

يختمف معنويا عن المعاممة  B2والبالغ عدد األوراق فييا

الميمة في تشجيع نمو البراعم الجانبية وكذلك تحفيز

الواحد بمغ  11.6ورقة.نبات

1-

عند معاممة المقارنة  A0والذي بمغ  10.7ورقة.نبات

اعمى معدل لعدد األوراق بمغ  11.5ورقة.نبات
 11.3ورقة.نبات

1-

1-

1-

ىرمونات النمو والمركبات الميمة في استطالة الخاليا وزيادة

ولكن

 ,في حين تم الحصول عمى اقل معدل

لعدد األوراق عند المعاممة  BOوالذي بمغ  10.9ورقة.نبات

األنزيمات المختمفة وزيادة تكوين الكموروفيل .ولم يكن تأثير

-

التداخل بين التسميد األرضي والرش الورقي معنوياً.

 .1واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج بعض الباحثين ( 3
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جدول  .5تأثيز تىنيفبت يٍ انًغذيبت انكبزي وانصغزي في عدد أوراق نبات الثوم
متوسط عدد الفصوص.الرأس

1-

B0
1054
A0
1056
A1
1153
A2
1155
A3
1059
انًعدل
)AB = N.S LSD(0.05

B2
1058
1151
1158
1156
1153
B= 0.36

B1
1058
1250
1155
1155
1155

انًعدل
1057
1154
1155
1156

B3
1057
1159
1155
1157
1155

A= 0.36

أظيرت النتائج الموضحة في الجدول  .6والذي يبين ان اعمى

الغذائية الكبرى الضرورية تعمل عمى زيادة في عدد الفصوص

لممغذيات الكبرى  A2والذي بمغ  46.1فص والتي لم تختمف

وزيادة المركبات الفعالة الميمة في النمو والتكاثر وتتفق ىذه

لعدد

النتيجة مع ما توصل اليو ( )1و( ,(2كما بين الجدول ان

معدل لعدد الفصوص في الراس كان عند التوليفة السمادية

معنويا عن المعاممة  ,A1في حين كان اقل معدل

في الرأس لدورىا في انقسام الخاليا وتنشيط ىرمونات النمو

تأثير المحمول المغذي والتداخل لم يكن معنوياً.

الفصوص في الرأس تم الحصول عميو عند التوليفة  A0بمغ
 37.4فص ,وىذا يمكن ان يعزى الى ان التسميد بالعناصر

جدول  .6تأثيز تىنيفبت يٍ انًغذيبت انكبزي وانصغزي في عدد الفصوص.الرأس
B3
B2
B1
B0

1-

انًعدل

A0

35.4

37.6

37.7

38.9

37.4

A1

40.9

44.2

44.8

46.3

44.1

A2

44.9

44.5

48.5

46.3

46.1

A3

44.8

43.8

43.1

43.0

43.7

انًعدل

41.5

42.5

43.5

43.6

)LSD(0.05

AB= N.S

B= N.S

متوسط وزن الرأس (غم)

A= 2.069

يوضح الجدول  .7تأثير التسميد بالمغذيات الكبرى والصغرى

انتقاليا إلى الرأس مما يزيد من وزنو وىذا ما توصل إليو كل

التوليفتين السمادية  A2و  A3معنوياً في إعطاءىما اعمى

بالمحمول المغذي زيادة في معدل وزن الرأس وقد تفوقت

من

في متوسط وزن الراس (غم)  ,وأشارت النتائج إلى تفوق

وزن لمرأس بمغ  95.0و  92.50غم مقارنة بالتوليفتين  A1و

 Zakiوآخرون ( , )23كما أعطت معاممة الرش

معامالت الرش عمى عدم اإلضافة وكان اعمى معدل وزن

 A0واقل وزن لمراس تم الحصول عمية عند معاممة المقارنة

راس عند  B3بمغ  87.0غم مقارنة باقل وزن تم الحصول

المغذيات الكبرى ( النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم) في زيادة

فييا  75.58غم .وكان لمتداخل بين المغذيات الكبرى

تنشيط العمميات الحيوية والفسمجية داخل النبات كالتنفس

المضافة الى التربة بعدة توليفات وتراكيز المغذيات الصغرى

والتركيب الضوئي وتكوين مركبات الطاقة ومنظمات النمو

المضافة رشا عمى المجموع الخضري تأثي اًر معنويا في زيادة

مركبات حيوية ميمو كالبروتينات واألحماض األمينية

اعمى معدل لوزن الرأس بمغ 97.30غم ,اال انيا لم تختمف

والسكريات والفيتامينات وغيرىا من المواد الميمة ومن ثم

معنويا عن المعامالت التي تم استخدام التسميد االرضي

عميو عند معاممة عدم الرش  B0والذي بمغ معدل وزن الرأس

 A0والتي والذي بمغ  59.95غم وقد يعزى ذلك إلى دور

معدل وزن الرأس لمنبات ,اذ اعطت التوليفة السمادية A2B3

واليرمونات النباتية وتحفيز عمل األنزيمات ومن ثم بناء
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والورقي فييا بمستويات عالية مثل المعامالت A2B1و

من وزنو ,اذ ان حصول النبات عمى حاجتو من العناصر

 A2B2و  A2B3و , A3B1في حين اعطت معاممة

الغذائية يؤدي الى زيادة النمو الخضري وكفاءة التركيب

المقارنة  A0B0اقل معدل لوزن الراس بمغ 53.50غم وقد

الضوئي ومن ثم زيادة المواد المصنعة وانتقاليا من اماكن

تعود ىذه الزيادة الى اعطاء ىذه المعاممة اعمى معدل مساحة

تصنيعيا الى مواقع التخزين في االبصال  ,كما إن الزيادة في

ورقية جدول  .4والتي ليا دور كبير في زيادة نشاط العمميات

وزن الرؤوس يرتبط بعدد الخاليا وحجميا في الورقة الخازنة

الحيوية والفسمجية داخل النبات كالتنفس والتركيب الضوئي

والذي ازداد عند التسميد بالمغذيات الضرورية .واتفقت ىذه

وتكوين مركبات الطاقة ومنظمات النمو واليرمونات النباتية

النتائج مع  )12( El-Moursiالذي بين أن التسميد

وتحفيز عمل االنزيمات ومن ثم بناء مركبات حيوية ميمو

بالنتروجين والفسفور سببت زيادة معنوية في متوسط وزن

كالبروتينات واالحماض االمينية والسكريات والفيتامينات

الرأس وكذلك عند رش المغذيات الصغرى كالحديد والزنك
حصمت زيادة في متوسط وزن الراس (. )15

وغيرىا من المواد الميمة وبالتالي انتقاليا الى الرأس مما يزيد

جدول  .7تأثيز تىنيفبت يٍ انًغذيبت انكبزي وانصغزي في معدل وزن الرأس (غم ).
B0
53.50
69.80
90.50
88.50
75558
AB= 12.37

A0
A1
A2
A3
انًعدل
) LSD (0.05

B2
57.20
81.20
97.20
95.50
82.80
B= 6.19

B1
61.40
94.80
95.00
95.50
86.70

الحاصل ( ميكاغرام.ىـ)1-

B3
67.70
92.80
97.30
90.30
87.00

انًعدل
59595
84.90
95.00
92.50
A= 6.19

تحسين صفات النمو الخضري لدخوليا في تركيب جزيئة

يتضح من الجدول  .8ان معدل الحاصل الكمي لرؤوس الثوم بمغ

الكموروفيل مع المغنيسيوم والميمة في عممية التمثيل الضوئي

 A3 , A2 ,عمى التتابع ,اذ تم

النباتية واالنزيمات وبالتالي زيادة النمو والحاصل .وىذا يتفق مع

مقارنة باقل حاصل كان عند معاممة

دور التداخل بين توليفات التسميد بالمغذيات الكبرى والصغرى,

( ) 24.68 , 25.30 , 22.58 , 15.98ميكاغرام.ىـ
لممعامالت A1 , A0

1-

وتكوين مركبات ميمة كالبروتينات ومركبات الطاقة واليرمونات

تبعًا

الحصول عمى اعمى حاصل عند المعاممة  A2والذي بمغ

 25.30ميكاغرام.ىـ

1-

المقارنة  A0والذي بمغ  15.98ميكاغرام.ىـ

1-

ما توصل إليو  Zakiوآخرون( , )23كما يشير الجدول  .8الى
وقد حصمت فروق معنوية بين معامالت التداخل ,اذ حصمت

وكانت نسبة

زيادة معنوية في الحاصل فقد اعطت معاممتا التداخل  A2B2و

الزيادة في الحاصل مقدارىا  , %58.32عمما ان المعاممة A2

 A2B3اعمى حاصل لمثوم بمغ  25.90ميكاغرام.ىـ

لم تختمف معنويا عن المعاممة  A3وقد تعود ىذه الزيادة في

السواء .ويعود السبب في زيادة الحاصل الكمي عند ىذه المعاممة

نسبة الحاصل الى دور المغذيات الكبرى الثالث النيتروجين

والفسفور والبوتاسيوم في الوظائف الفسمجية والحيوية داخل

الى اعطاءىا اعمى معدل لوزن الرأس جدول  .7ومن ثم تعطي

النبات وبالتالي زيادة نموه وانتاجيتو ,كما اعطت مستويات الرش

اعمى حاصل ,في حين كان اقل حاصل لمثوم عند المعاممة

بمحمول المغذيات الصغرى تأثي اًر معنوية في ىذه الصفة ,اذ بمغ

 A0B0والتي بمغ الحاصل عندىا  14.30ميكاغرام.ىـ

معدل الحاصل 23.18 , 22.08 , 23.13 , 20.15
1-

تبعاً لممعامالت  B3 , B2 , B1 , B0عمى

1-

عند معاممة الرش  ,B3بينما حصل اقل معدل

ميكاغرام.ىـ

لمحاصل عند عدم الرش بالمحمول المغذي  B0والذي بمغ معدل

الحاصل عندىا  20.15ميكاغرام.ىـ

1-

1-

وبنسبة

زيادة مقدارىا  .%81.12واتفقت النتائج مع نتائج (.)8

التتابع ,ويالحظ ان اعمى معدل لمحاصل بمغ 23.18

ميكاغرام.ىـ

1-

عمى

وبنسبة زيادة مقدارىا

 .% 15.04وتعزى ىذه الزيادة الى دور المغذيات الصغرى في
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1-

 ىـ. تأثيز تىنيفبت يٍ انًغذيبت انكبزي وانصغزي في حاصل الثوم ( ميكاغرام.8 جدول

انًعدل
15598
22.58
25.30
24.68

B3
B2
18500
15520
24570
21570
25590
25590
24510
25550
23.18
22.08
A = 1.65
B= 1.65
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