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  ةصالخال

65األنبـار –الحبانیـة منطقـة حقـل فـيفـي 2007-2006حقلیة خالل الموسـم الشـتوي لعـامة نفذت تجرب

وتــداخلها 1-هـــ.طـن50،25،0) مخلفــات اغنــام(ة  مــن المــادة العضـویلدراسـة تــأثیر ثــالث مسـتویات،غــرب بغــدادكـم

وتركیـز الزنـك فـي ثمـار في جاهزیة  النیتروجین والفسفور فـي التربـة % 2.5،%0،2الزنكمنمستویاتثالث مع 

إذللمـادة العضـویة ، اإلضافةفي النیتروجین والفسفور الجاهز مع زیادة مستوى أظهرت النتائج  حصول زیادة. الثوم

ولــم یظهـر تـأثیر معنــوي لمسـتویات الزنــك فـي جاهزیتهمــا ،. تربـة علــى التـوالي 1-كغــم.ملغـم49.31و221.68بلغـت 

عطـى وأ.عضـویة والزنـكمع زیادة مستوى اضافة كل مـن المـادة الالزنك في الثمار تركیزحصلت على زیادة في بینما 

  .رأس الثوماعلى معدل لوزن المادة العضویةلكل من الزنك و لثالث المستوى ا

  

Effect of organic matter and zinc spraying on availability of some 
nutrient and yield of garlic (Allium sativum L.) under drip irrigation
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Abstract
Field experiment carried out during the winter season of 2006- 2007 in the field of 

Habbaniah- Anbar, 65 km west of Baghdad to study the impact of three levels of organic 
matter (manure of sheep) (0, 25, 50) Tn. h1- and overlapping of these three levels with 
other levels of zinc 0, 2%, 2.5% in the availability of nitrogen and phosphorus in the soil 
and the concentration of zinc in the fruits of garlic. Results showed an increase in 
nitrogen and phosphorous ready with the increased level of the organic material, reaching 
221.66 and 49.37 mg. kg1- soil, respectively. There has not been a moral influence of the 
level of zinc available, while got the increase in the concentration of zinc in the fruit with 
increased level of both the addition of organic material and zinc, and give it the third 
level of both zinc and organic material to the highest weight of the head of garlic.

  

  

  

  

  

  



  المقدمة

األســـمدة إضـــافةالمحتمـــل ال یـــتم تحقیقـــه مـــن خـــالل لإلنتـــاجالمحاصـــیل الزراعیـــة بكمیـــات مقاربـــة إنتـــاجإن

لعنصـــر الكیمیائیــة لوحــدها دون تواجــد كمیـــات جیــدة مــن المــادة العضـــویة فــي التربــة مــن أجـــل زیــادة كفــاءة اســتخدام ا

یــدخل فــي إذواألساســیة لنمــو النبــات،الضــروریةغرى یعــد الزنــك مــن المغــذیات الصــ.]5[الغــذائي مــن قبــل النبــات

العدیـد مـن العملیـات الحیویـة داخــل النبـات ومنهـا تحفیـز عملیــات األكسـدة فـي الخالیـا النباتیــة، كمـا ویـدخل فـي تكــوین 

تتوقـــف جاهزیـــة المغـــذیات . المســـؤول عـــن اســـتطالة الخالیـــاIAAالعدیـــد مـــن األنزیمـــات والهرمونـــات النباتیـــة ومنهـــا 

]13[بـینإذعوامل منهـا  درجـة تفاعـل التربـة،على عدة غرى في التربة ومنها الزنك وامتصاصها من قبل النباتالص

انخفـاض المغـذیات الصـغرى ومنهـا الزنـك بمقـدار مائـة مـرة إلـىزیادة درجة تفاعل التربة بمقدار وحدة واحـدة یـؤدي إن

قاعــدي ومحتــوى مــنخفض مــن المــادة العضــویة كلهــا pHت ولكــون التــرب العراقیــة تــرب كلســیة ذا. فــي محلــول التربــة

خفــاض المــادة انأن]14[فقــد وجــد .فــي خفــض جاهزیــة المغــذیات الصــغرى ومنهــا الزنــك فــي التربــةعوامــل ســاهمت 

یـزداد الزنـك الجـاهز بزیـادة محتـوى التربـة مـن إذالتربـة ،إلـىالعضویة یعمل على التقلیـل مـن جاهزیـة الزنـك المضـاف 

للعناصــر المغذیــة فــي التربــة كمــا ولهــا دور فــي تحســین بنــاء أساســيتعــد المــادة العضــویة مصــدر إذعضــویة، المــادة ال

كمــا وتزیــد مــن جاهزیــة المغــذیات وتقلــل مــن فقــدانها بالغســل والتثبیــت كمــا وتحتــوي المــادة فظ علــى حرارتهــا التربــة وتحــا

3و2و1رش نبــات البصــل بمســتوى ه عنــدنــا]17[وجــد.]6[نــات والفیتامینــاتالعضــویة علــى منشــطات كالهرمو 

ن رش الزنــك ا[10]حاصـل للــرؤوس، كمـا وجــدأعلــىإعطـاءجــزء بـالملیون فــي 3المسـتوى تفــوق زنـك جـزء بــالملیون

حصـول زیـادة معنویـة فـي حاصـل ونمـو البصـل مقارنـة بعـدم اإلنبـاتیـوم مـن 45و30جزء بالملیون وبعد 3بمستوى 

حاصــل أعلــىجــزء بــالملیون 3المســتوى أعطــىجــزء بــالملیون وعلــى دفعتــین 5و 3بمســتوى وعنــد رش الزنــك . الــرش

2و 1و 0بمســتوى ) Zn%35(وعنــد رش نبــات الثــوم بالزنــك وعلــى هیئــة كبریتــات الزنــك . [16]للبصــل وللرشــتین

المسـتوى نـدحصلت زیادة معنویة في كمیة الحاصل ووزن وقطر الرأس ووزن الفـص وعـدد الفصـوص فـي الـرأس ع% 

حصــول زیــادة معنویــة إلــىأدى) بتمــوس(ســماد عضــوي 1-هـــ.طــن48و 24و 0إضــافةإن[2]وجــد و .[3]2%

فــي جاهزیــة النیتــروجین والفســفور فــي التربــة والممــتص مــن قبــل النبــات وكــذلك حصــول زیــادة فــي طــول الســاق وقطــره 

زیــادة إلــىأدىالمــادة العضــویة إضــافةإن[4]وذكــر. اإلضــافةوالمســاحة الورقیــة لنبــات الطماطــة مــع زیــادة مســتوى 

و 8و 4فـات الـدواجن كمـادة عضـویة بمسـتوى مخلإضافةإن[15]كما وجد.محتوى التربة من النیتروجین والفسفور

.اإلضــافةحصــول زیــادة خطیــة فــي معــدل وزن الــرأس للثــوم مــع زیــادة مســتوى إلــىأدىوألربــع دفعــات 1-هـــ.طــن12

نیتــروجین عضــوي فــي إعطــاء أعلــى حاصــل لــرؤوس % 25جــزء بــالملیون زنــك مــع 2ل مســتوى كــان ووجــد أن أفضــ

جــزء بــالملیون علــى   3و 2و 1و 0البصــل  ووزن الــرأس  والحاصــل  الكلــي  ونوعیتــه عنــد إضــافة الزنــك بمســتوى 

ضـوي النـاتج مـن مخلفـات یوم من اإلنبـات  للبصـل مـع النیتـروجین الع  60و30هیئة كبریتات وبدفعتین تم رشها بعد 

علــى هیئــة كبریتــات  1-لتــر.غــم3رش نبــات البصــل بمســتوى إن[18]ووجــد ، [7]% 50و% 25الطیــور  بمســتوى 

كمـــا زاد . عــن معاملـــة المقارنــة%27.8إلــى23.6مـــن وبنســبة زیــادةحاصــل للبصـــل أعلــىأعطـــىولرشــتین الزنــك

مقارنـــة بعـــدم 1-هــــ.طـــن40التربــة بمعـــدل إلـــىات الـــدواجن مخلفـــإضـــافةتركیــز النیتـــروجین فـــي ثمـــار الطماطـــة عنــد 

زیـادة معنویـة فـي جاهزیـة الفسـفور إلـىأدىالتربـة إلـىواألغناماألبقارمخلفات إضافةإن[8]ووجد. [11]اإلضافة

لبصـلة زیـادة المسـاحة الورقیـة ومعـدل وزن اإلىأدى2-م.كغم3و0البتموس بمستوى إضافةان كما و .في التربة



یعـــد الـــري .[1]اإلضـــافةوحاصـــل البصـــل وكمیـــة النیتـــروجین والفســـفور والبوتاســـیوم الجـــاهز فـــي التربـــة مقارنـــة بعـــدم 

بــالتنقیط أهــم طرائــق الــري المســتخدمة والتــي حققــت كفــاءة عالیــة فــي اســتخدام المیــاه المضــافة لــري محاصــیل الخضــر 

ان محاصـیل الخضـر تعتبـر ذات اسـتهالك مـائي عـالي، و % 90إلـىوصـلت كفـاءة الـري إذوالتي تزرع على خطـوط، 

یعـد الثـوم مـن أشـهر النباتـات الطبیـة . [1]لذا فأن زراعتها تحت نظام الري بالتنقیط أدى إلى تقلیل االسـتهالك المـائي

ن لما له من أهمیة عالجیة ألمراض السرطان والقلب ویعتبر من اقوي المضادات الحیویة الطبیعیة فهـو یعـالج أكثـر مـ

ان . [3]العائلــة النرجســیة ویعــد ثــاني أهــم محاصــیل الخضــر بعــد البصــل فــي العــراق إلــىأربعــین مــرض وهــو ینتمــي 

الدراســة هـــو معرفــة تــأثیر التـــداخل بــین التســـمید العضــوي والــرش بالزنـــك فــي جاهزیـــة الزنــك وبعـــض الهــدف مــن هـــذه 

  .المغذیات الكبرى وحاصل نبات الثوم

  

  المواد وطرائق العمل

باســتخدام منظومــة الــري2007-2006طقــة الحبانیــة خــالل الموســم الشــتويتجربــة حقلیــة  فــي منأجریــت

Alliumتمت زراعة الثوم . بالتنقیط  sativum علـى امتـداد وأخـرسـم بـین فـص 10صنف ثوم الشـرق وعلـى مسـافة

الكیمیائیـة الخصـائصبعـض ) 2(ویبین الجـدول .فص لكل وحدة تجریبیة 140بواقع أي خط التنقیط وعلى الجانبین،

  .[9]أوردهاالكیمیائیة والعضویة وفقا للطرق التي األسمدةإضافةوالفیزیائیة لتربة الدراسة قبل 

ZnSO4.7H2Oالتســمید بالزنــك وذلــك باســتخدام كبریتــات الزنــك اشــتملت التجربــة علــى عــاملین األول هــو 

)35%Zn ( لرمز  ورمــز لهــا بــا% 2.5و% 2و 0وبــثالث مســتویات هــيZn0و   Zn1 وZn2    علــى التــوالي

بعـد ) 1(والمبینـة صـفاتها فـي جـدول األغنـامالتسمید العضوي باستخدام مخلفـات والثاني هو أضیفت رشًا على النبات 

سـم تحـت الخطـوط فـي 30-20وبعمـق سـم30خلطـا مـع التربـة بعمـل خنـدق بعـرض وأضـیفتیوم 30تخمیرها لمدة 

وقـد رمـز لهـا 1-هــ.طـن50و   25و   0المـادة العضـویة بمسـتویات ثالثـة أضیفت.راعة الز الوحدات التجریبیة قبل 

وقـد أضـیف السـماد البوتاسـي مـن مصـدر كبریتـات البوتاسـیوم . علـى التـوالي O.M2و O.M1وO.M0بـالرموز 

سفور مع میـاه الـري بـالتنقیط مـن ولجمیع المعامالت مع التربة ، وتم التسمید بالنیتروجین والف  1-هـ.Kكغم99.6بواقع 

ولجمیـع المعـامالت وتـم تعـدیل 1-هــ.Pكغـم 70.4و 1-هــ.Nكغـم 200وبواقـع MAPمصـدر السـماد الكیمیـائي الــ 

مكـررات وفـق تصـمیم قطاعـات عشـوائیة ستخدمت المعامالت بثالث ا. [2]دفعة 12وبمعدل نسبة النیتروجین بالیوریا

قـدر الزنـك فـي الفصـوص لمحصـول . )0.05(على وفـق اقـل فـرق معنـوي اإلحصائيوتم التحلیلR.C.B.Dكاملة 

كمـا قـدر النیتـروجین . ویر الثوم بعد الهضـم باسـتعمال جهـاز االمتصـاص الـذري فـي وزارة الزراعـة مركـز البحـث والتطـ

NO3(الجــاهز 
NH4و  1-

.[12]فــيالــواردة Bremnerباالســتخالص بمحلــول كلوریــد البوتاســیوم وحســب طریقــة )+

820علـــى طـــول مـــوجي ) Spectrophotometer(باســـتعمال جهـــاز المطیـــاف الضـــوئيكمـــا قـــدر الفســـفور الجـــاهز

  .[12]نانومیتر وحسب الطریقة الواردة في 

  

  

  

  

  بعض الصفات الكیمیائیة لمخلفات األغنام) 1(جدول



pH  
EC  
1:5

dS.m-1  

المادة 

  العضویة

الكربون 

  العضوي

النیتروجین 

  الكلي

ور الفسف

  الكلي

البوتاسیوم 

  الكلي
N/Cالزنك  

  1- كغم.ملغم  -  1- كغم.غم

5.00  3.02  600.01  140.20  6.2  0.899  5.02  22.6  32  

  

  الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة قبل الزراعة) 2(جدول

  القیمة  الوحدة  الصفة

      مفصوالت التربة

  رمل

  1-كغم.غم

199  

  576  غرین

  225  طین

      مزیجة غرینیة  النسجة

  1.35  3-م.میكاغرام  الكثافة الظاهریة

EC3.13  1- م.دسي سیمنز  

pH-  7.5  

  5.7  تربة1-كغم.غم  مادة عضویة

  كربون عضوي
-  

3.4  

C/N  13.0  

N الجاهز  

  تربة1-كغم.ملغم

191.11  

P28.23  الجاهز  

Znالمستخلص بـDTPA  1.15  

  

  النتائج والمناقشة

إذالزنـك فـي فصـوص الثـوم، تركیـزتأثیر مستویات الزنك ومستوى المادة العضـویة فـي 3جدولیالحظ من 

ازداد تركیـــز الزنـــك فـــي إذالمضـــافة فـــي تركیـــز الزنـــك فـــي فصـــوص الثـــوم ، یالحـــظ تـــأثیر معنـــوي لمســـتویات الزنـــك

  Zn0 ،Zn1  ،Zn2اإلضـافةوذلـك مـع زیـادة مسـتویات 1-كغـم.ملغـم42.65و39.33إلـى35.92الفصـوص مـن 

إن زیــادة مســتویات الــرش بالزنــك أدى إلــى زیــادة تركیــز هــذا العنصــر فــي ،[3]هــذا یتفــق مــع مــا ذكرتــهو علــى التــوالي

الزنك في فصوص الثوم معنویا مع زیادة مستوى المادة العضویة المضـافة، وازداد تركیز . فصوص الثوم زیادة معنویة

علــى O.M 2و O.M1و O.M0للمعـامالت 1-كغــم.ملغــم) 44.60إلـى38.87و 34.43(مــن الزیــادةحصـلتإذ

وبالتـــالي زیـــادة امتصاصـــه مـــن قبـــل [6]یـــزداد الزنـــك الجـــاهز بزیـــادة محتـــوى التربـــة مـــن المـــادة العضـــویةإذالتـــوالي، 

ة التــداخل بــین مســتویات الزنــك المضــاف رشــًا علــى النبــات والمــادة العضــویة المضــافة فقــد حققــت المعاملــأمــا. النبــات

Zn2O.M2[7]ما وجدهوهذا یتفق مع1-كغم.ملغم48.20إلىوصل إذعلى تركیز للزنك في فصوص الثوم،أ.  

  الزنكتركیزالزنك في رشمستویاتو تأثیر مستویات المادة العضویة )3(جدول

  )1- كغم.ملغم(في فصوص الثوم



  العضویةمستویات المادة
  مستویات الزنك

  المعدل
Zn0Zn1Zn2

O.M0  30.01  35.88  37.40  34.43  

O.M1  36.20  38.05  42.37  38.87  
O.M2  41.55  44.07  48.20  44.60  

    42.65  39.33  35.92  المعدل

LSD (0.05)  LSDZn=1.10                      LSDO.M=1.10        LSDZn*O.M=2.55  

  

إذ ازداد مــني جاهزیــة النیتــروجین، تــأثیر واضــح ومعنــوي لمســتویات المــادة العضــویة فــوجــود4یبــین جــدول 

. علـــى التـــواليO.M2و   1O.Mو O.M0تربـــة للمعـــامالت 1-كغـــم.Nملغـــم221.68إلـــى202.17و 190.21

ویوضــح إن إضــافة المــادة العضــویة تعمــل علــى زیــادة النیتــروجین الجــاهز فــي التربــةمــن[2]مــا ذكــرهوهــذا یتفــق مــع

  .یات الزنك المضافة في جاهزیة النیتروجین في التربةالجدول عدم وجود تأثیر معنوي لمستو 

  

  الجاهزالنیتروجین ضویة ومستویات رش الزنك فيتأثیر مستویات المادة الع)4(جدول 

  )تربة1- كغم.Nملغم(التربة في

  العضویةمستویات المادة
  مستویات الزنك

  المعدل
Zn0Zn1Zn2

O.M0188.88  190.22  191.55  190.21  
O.M1  201.76  202.06  202.71  202.17  
O.M2  220.25  221.50  223.31  221.68  

    205.85  204.59  203.63  المعدل

LSD (0.05)  LSDZn=4.21     LSDO.M=4.21                   LSDZn*O.M=7.01  

  

تربـة، فـي الالجـاهز الفسـفور ستویات المادة العضویة في تأثیر مستویات الزنك المضافة وم5جدول ویوضح 

الزیــادة توصــلإذ، الفســفور الجــاهزمســتوىیالحــظ تــأثیر واضــح ومعنــوي لمســتویات المــادة العضــویة المضــافة فــي إذ

من المادة العضویة O.M2و 1O.MوO.M0تربة  للمستویات1-كغم.Pملغم) 49.31و33.85و 26.2( إلى

اهزیـة المغـذیات ومنهـا الفسـفور والحفـاظ علیهـا مـن الفقـد دور المـادة العضـویة فـي زیـادة جإلىویعود ذلك على التوالي 

المــادة إضـافةإنفـي [4]مـا وجــده وهـذا یتفــق مـع . للمغــذیات فـي التربـةأساسـيبالغسـل والتثبیـت كمـا وتعتبــر مصـدر 

زیـادة محتــوى التربـة مــن الفسـفور، ولــم یالحـظ تــأثیر معنـوي لمســتویات الزنـك المضــافة فـي جاهزیــة إلــىأدىالعضـویة 

  .الفسفور في التربة

  

  

  

  

  

  الجاهزتأثیر مستویات المادة العضویة ومستویات الزنك في الفسفور )5(جدول



  )تربة1- كغم.Pملغم(في التربة 

  العضویةمستویات المادة
  مستویات الزنك

  المعدل
Zn0Zn1Zn2

O.M025.85  26.35  26.40  26.2  
O.M1  33.55  34.01  34.00  33.85  
O.M2  48.57  49.11  50.25  49.31

    36.88  36.49  35.99  المعدل

LSD (0.05)  LSDZn=2.20       LSDO.M=2.20              LSDZn*O.M= 4.01  

  

التربــة ومســتویات الزنــك المضــاف رشــًا علــى إلــىتــأثیر مســتویات المــادة العضــویة المضــافة 6جــدول یبــین 

اف فــي وزن الــرأس للثــوم، اذ اضــح ومعنــوي لمســتویات الزنــك المضــیالحــظ تــأثیر و إذالنبــات فــي وزن الــرأس للثــوم ، 

وهـذا . علـى التـواليZn2و Zn1و Zn0غم للمعامالت ) 142.04و 135.76و 127.94(إلىوصل وزن الرأس 

) % 2، 1، 0(رش نبات الثوم بالزنـك علـى هیئـة كبریتـات الزنـك بمسـتوى إنوجدت إذ، [3]إلیهیتفق مع ما توصلت 

التأثیر المعنوي لمستویات 6كما ویبین جدول %. 2أس عند المستوى اصل وزن الر یادة معنویة في كمیة الححصلت ز 

و 133.25و129.23(إلــــىوالتـــي وصـــلت اإلضـــافةالمـــادة العضـــویة المضـــافة فــــي وزن الـــرأس مـــع زیـــادة مســــتوى 

إضــــافةإنوجــــد إذ، [15]وهــــذا یتفــــق مــــع. علــــى التــــواليO.M2و O.M1و O.M0غــــم للمعــــامالت ) 143.27

حصــول زیــادة خطیــة فــي إلــىأدىدفعــات وألربــع1-هـــ.طــن12و 8و 4لفــات الــدواجن كمــادة عضــویة بمســتوى مخ

Zn2O.M2المعاملـة أعطـتبالنسـبة لمعـامالت التـداخل فقـد   أمـا. اإلضـافةمعدل وزن الرأس للثوم مع زیادة مستوى 

یتفـق مـع وهـذا . األخـرىیـًا علـى بقیـة المعـامالتمعنو تفوقـت إذ،غـم150.91إلـىوصـل الثـوممعدل لوزن رأس أعلى

حاصـــل لــرؤوس البصـــل أعلــىأعطــىنیتــروجین عضـــوي % 25ملیون زنــك مـــع جـــزء بــال2إضــافة إنوجــد إذ، [7]

  .ووزن الرأس

  

  )غم(الثومرأسالعضویة ومستویات الزنك في وزن تأثیر مستویات المادة )6(جدول

  مستویات المادة لعضویة
  مستویات الزنك

  المعدل
Zn0Zn1  Zn2

O.M0120.85  131.05  135.79  129.23  
O.M1  127.31  133.01  139.44  133.25  

O.M2  135.66  143.24  150.91  143.27  

    142.04  135.76  127.94  المعدل

LSD (0.05)  LSDZn=3.55                     LSDO.M=3.55      LSDZn*O.M=6.20  
  

  المصادر

Alliumتقیــیم الــري بــالتنقیط لمحصــول البصــل .2005.لجنــابي، محمــد علــي عبــود فــارسا- 1 Cepa L. تحــت

  .جامعة االنبار. كلیة الزراعة. رسالة ماجستیر. استعمال المغطیات والمادة العضویة في التربة



ي بعــــض تــــأثیر التــــداخل بــــین طریقتــــي التســــمید الكیمیــــائي ومســــتویات البتمــــوس فــــ. 2005.رجــــه، علــــي محمــــد- 2

. كلیــة الزراعــة. رســالة ماجســتیر . خصــائص التربــة ونمــو وحاصــل الطماطــة تحــت نظــام الــري بــالتنقیط 

.جامعة األنبار

تــاثیر اضــافة بعــض العناصــر الغذائیــة المعدنیــة فــي الصــفات الكمیــة . 2005.الســامرائي، مدیحــة حمــودي حســین- 3

Alliumوالنوعیة لبعض اصناف الثوم  sativum L. .جامعة بغداد. كلیة الزراعة. كتوراهاطروحة د.

تأثیر إضـافة بعـض المخلفـات العضـویة . 1999.العبادي، محمد رضا عبد االمیر عبود والطوقي، احمد عبد اهللا- 4

-61): 1(عـدد). 30(مجلـد . مجلـة العلـوم الزراعیـة العراقیـة. في صـفات التربـة الكلسـیة ونمـو الحنطـة 

75.

.جامعة بغداد.خصوبة التربة واألسمدة . 1990.دلیمي ولطیف العیثاويالعبد القادر، نوري وحسن یوسف- 5

.جامعة الموصل. مدة وخصوبة التربةاألس.1999.اهللا نجمالنعیمي، سعد- 6

7- Abdel-Mawgoud, A. M. R. Abou Hussein, S. D. Salman S. R. El-Nemr, M. A. 2005.
Interactive effects of zinc and different, nitrogen sources on yield and quality 
of onion. Arab Universities Journal of Agricultural sciences. 13 (3): 863-875.

8- Azenegash. D. Abaye, Vivein. G. Allen, and P. F. Jeseph. 1997. Grazing sheep and 
cattle together of separately:Effect on soil and plant agronomy. J. Vol. 89. No
3: 380-386.

9- Black. C. A. (1965). Methods of soil analysis part I and II Amer. soc. Agron. Inc
comb. 87: 365-368.

10- Bhonde. S. R. Ram. L. Pandey. U. B. Tiwari. H. N. 1995. Effect of micronutrients on 
growth, yield and quality of kharif onion. News letter. National. Horticultural 
research and development foundation.14/15 (1): 16-20.

11- Elssa, A. M. Abou-Hadid. A. F. and Saleh. M. M. 1995. Increasing productivity of 
land irrigated by marginal quality water through use of organic manure in 
Egypt. P. 95-110.

12- Hess, P. R. 1972. Text book of chemical analysis. Chemical publishing co. Inc.
NewYork.

13- Lindsay, W. L. 1979. Zinc in soils and plant nutrition. Adv. Agron. 24: 147-186.
14- Place, G. A. M. A. Siddique and B. R. Wells. 1978. Effect of temperature and 

clooding on growing rice in saline and alkali soils. Agron. J.63: 62-65.
15- Seno, S. Saliba. G. G. Paula, F. Jde, Koga. P. S. 1996. Effect of phosphorus and 

chicken manure on the garlic culture (Allium sativum L.)'' Roxo perola de 
cacador''. Cientifice Jaboticabal. 24 (1): 127-133.

16- Sindhu, S. S. Tiwari. R. S. 1993. Effect of micronutrients on yield and quality of 
onion (Allium cepa L.) C. V. pusa. Red. Progressive horticulture. 1993. recr
1996, 25 (3/4): 176-180.

17- Singh. D. P. Riwari. R. S. 1996. Effect of micronutrients on yield and quality of 
onion (Allium cepa L.) variety pusa Red. Recent horticulture. 1996. 3 (1): 111-
117.

18- Sliman. Z. T. Abdelhakim. M. A. Omran. A. A. 1999. Response of onion to foliar 
application of some micronutrients. Egyptian. Journal of Agricultural Research 
1999. 77 (3): 983-993.


