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  الثوم وتحسین نوعیتهإنتاجیةتأثیر التسمید النتروجیني والرش بالكالسیوم في 

  

  فرجأمینفرج محمد 

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة

  

  الخالصة

غریب خالل الموسم أبو–جامعة بغداد –كلیة الزراعة –نفذت التجربة في حقول قسم البستنة 

لدراسة تأثیر التسمید النتروجیني والرش بالكالسیوم في نمو وحاصل صنف الثوم ) 2006–2005(الزراعي 

مستویات ةمعامالت هي عبارة عن التداخالت بین السماد النتروجیني بثالث9وقد شملت التجربة .المحلي 

تراكیز من الكالسیوم هي بدون رش ةوثالث))N2(دونم/ كغم 40و )N1(دونم/ كغم20،)N0(بدون تسمید(

)(Ca0 ،2,5 لتر/ غم)Ca1 (لتر/ غم 5و)Ca2( . وفق تصمیم القطاعات عاملیهنظمت المعامالت بتجربة

والرش N2التسمید النتروجین عند المستوى معاملة إنالنتائج وأظهرتمكررات ةبثالثR.C.B.Dالكاملةالعشوائیة 

هذه أعطتحیث قد تفوقت معنویًا على باقي المعامالت في ارتفاع النباتCa2بالكالسیوم عند المستوى 

معدل لوزن وأعلىغم 18,52بلغ إذللمجموع الخضریوزن جافوأعلىسم 54,36ارتفاع وهوالمعاملةأعلى

حاصل وأعلى33,16عدد للفصوص في البصلة الواحدة والبالغ وأعلىغم 50,85البصلة الواحدةوالبالغ

ولم تتأثر . N0Ca0في حین كانت اقل القیم لهذه الصفات في معاملة المقارنة .1-هكتار /طن15,45إذأعطت

  .النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة ومعدل قطر الفص الواحد بمعامالت النتروجین ورش الكالسیوم 

  

Effect of Nitrogen Fertilization and Calcium Spraying in Garlic 
productivity and improve the quality

  

Faraj M.AmeenFaraj
College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
This study was conducted at the field of the Department of Horticulture –

College of Agriculture – University of Baghdad – Abu Ghraib during the growing 
season (2005 – 2006)to study the effect of nitrogen fertilization and calcium spraying 
on growth and yield in local garlic cultivar, The experiment include 9 treatments wich 
were the interactions between three levels of nitrogen fertilization,[ no 
fertilization(N0) ,80 kg/ha ( N1) and 160 kg / ha( N2)] and three concentrations of 
calcium foliar application ,[ no spraying( Ca0) , 2,5 gm ( Ca1)  and 5 gm (Ca2)] ,Each 
treatment replicated three times in Factorial Experimental arrangement with RCBD . 
The experimental Results showed that interaction ofnitrogen fertilization and calcium 
spraying (N2Ca2) significantly gave the highest plant height of 54,36 cm , dry weight
of Total vegetative of 18,52 gm and the highest average bulb weight of50,85gm and 
the highest number of cloves per bulb of 33,16 and yield of 15,45 ton / ha-1 .while the 
lowest values of these parameters were found in the control treatment (N0Ca0). The 
T.S.S and cloves diameterdid not affected by nitrogen and calcium treatments.
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  المقدمة

من أكثروقد عرف الثوم قبل Amarylidaceaeالنرجسیةالعائلة إلىAllium sativumیعود الثوم 

من استعمله هم المصریون وأول) 1(والفرعونیةكالحضارة البابلیةعام من قبل جمیع الحضارات 5000

ویعد الثوم ثاني )A langicusis)2األصنافالبریةصنف الثوم المحلي قد انتخب من إنویعتقد مىوالیونانیون القدا

تحتوي نباتات الثوم على مركبات كبریتیه عضویه إذبعد البصل للعائلةالنرجسیةمحاصیل الخضر التابعة أهم

مثل السیلینیوم النادرةنوالت والفیتامینات والعناصر یوسكریات السترویداتوالتربیناتوالفالفونیداتوالفوأحماضأمینیه

للعناصر والمركبات الصفةالغالبةومركب الصابونین هي الكبریتیةالعضویةوان المركبات ) 3(والجرمانیوم 

للسموم والمواد المسرطنه األنزیماتالمحطمةفي الثوم وان هذه المركبات تعمل على زیادة فعالیة وتنشیط الموجودة

وتكوین السكریات كفاءتهالعملیة التركیب الضوئي وزیادة المحفزةاألنزیماتللنتروجین دور في تنشیط .)5و4(

خل النتروجینفي تركیب عدد كبیر من المركبات وید) 6(التي تساعد على زیادة انقسام الخالیا ونموها 

ویدخل في تركیب جزیئة RNAوDNAفي النبات فهو یدخل في تركیب الحیویةفي العملیات العضویةالمهمة

التسمید النتروجیني إنعلى الثوم أجریتالدراسات التي وأوضحت) NAD)7مثل واألنزیماتالكلوروفیل 

الحاصل إن) 8(فقد وجد وبالتالي الزیادة في الحاصل الكلي للنباتات األبصالووزن األبصالزیادة حجم أدىإلى

كغم من 90إضافةوذلك عند غیر المسمدةالكلي لصنف الثوم الصیني قد ازداد حوالي ضعفي حاصل النباتات 

ثوم بالیوریاوالحاصل الكلي عند تسمیده لنباتات الأعلىأنتاجلألبصالعلى )9(كما حصل النتروجین في الهكتار 

كغم بالهكتار عن 200النتروجین بمستوى إضافةعند % 50الحاصل یزداد بنسبة أن)10(كذلك الحال فقد وجد 

كما یؤدي النتروجین إلى G-282على الصنفالدراسة التي أجریتفي كغم بالهكتار وذلك50بمستوى إضافته

زیادة معنویة في ارتفاع النبات إن السماد النتروجیني أدى إلى )11(تحسین الصفات الخضریة للثوم فقد وجد 

إن إضافة النتروجین ) 12(وجدكما ”Baffa Selection-Iوعدد األوراق في البصلة الواحدة وذلك في الصنف

، وم زیادة معنویة في ارتفاع النبات وعدد األوراق والوزن الجاف والبروتینات الكلیة والنتروجین في أوراق الثتسبب

وهو احد المكونات األرضالكالسیوم فهو من العناصر الضروریة للنبات حیث یتركز بكمیات كبیرة في قشرة أما

وعنصر ضروري لعملیتي االنقسام واالتساع الخلوي ویدخل في تركیب  االساسیه في تركیب الجدار الخلوي

و ATPaseمثل األنزیماتالخلویة كما یعد هذا العنصر من العناصر المحفزة لمجموعة مهمة من األغشیة

Phospholipaseإلىالكالسیوم إنإضافة) 14(وجد فقد )13(المساعدة في تكوین بروتینات النبات إضافةإلى

و بدون إضافة كما إن إضافة ش أالكالسیوم بالر إضافةنتائج معنویة في  ارتفاع نباتات البصل عن أعطىالتربة 

  .Giza 20وذلك في دراسة على البصل صنفالبصلةزیادة وزن وقطر أدتإلىلسیوم الكا

محصول الثوم بزیادة مستویات التسمید إنتاجیةزیادة إمكانیةالهدف من هذا البحث هو دراسة أن

  .كنتیجة للرش بالكالسیوم األبصالنوعیةالنتروجیني وتحسین 
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  المواد وطرق العمل

–الزراعةكلیة –في حقول قسم البستنه 2006- 2005الزراعيخالل الموسمالتجربةنفذت هذه 

الصنف المحلي للثوم فيغریب لدراسة تأثیر التسمید بالنتروجین والكالسیوم والتداخل بینهماأبو–جامعة بغداد 

  .بالتساوي والمكافحةللنباتات كالري والتعشیب الخدمةالمطلوبةكافة عملیات أجریتقد و 

  : كاألتي، ورش الكالسیوموبذلك تكون العوامل عاملي السماد النتروجینيالتجربةواستخدم في هذه 

  :ویتضمن المعامالت االتیه Nویرمز له بالرمز % )N46سماد الیوریا ( عامل السماد النتروجیني–أ 

.N0له ویرمز ) مقارنة(بدون تسمید -1

هكتار/ كغم 80إي .N1ویرمز لهدونم /كغم20سماد نتروجیني -2

هكتار/ كغم 160إي .N2ویرمز لهدونم /كغم 40سماد نتروجیني -3

  :ویتضمن المعامالت االتیه Caویرمز له بالرمز )Ca(No3)2نترات الكالسیوم ( بالكالسیومعامل الرش –ب 

.Ca0ویرمز له ) مقارنة(بدون رش -1

.Ca1لتر ویرمز له /غم 2,5رش الكالسیوم -2

.Ca2لتر ویرمز له /غم 5رش الكالسیوم -3

العشوائیةالكاملةمعامالت ضمن تصمیم القطاعات 9=3×3وبعاملین عاملیهوبذلك تكون التجربة 

)R.C.B.D ( نبات في الوحدة التجریبیة 20وبواقعمكرراتبثالثو

2م0,75) المعاملة(وكانت مساحة الوحدة التجریبیة سمبینفصوآخر١٠وكانتالزراعةعلىجهتیالخطبمسافةالواحدة

سم بین 10نبات وبمسافة 20التي احتوت على ) م المسافة بین خط واخر 0,75× م طول المعاملة 1(اي 

وعلى ) L.S.D(فص واخر وحللت نتائج الدراسة إحصائیا وقورنت المتوسطات حسب اختبار اقل فرق معنوي 

  ). 15(0,05مال مستوى احت

  :المدروسةالصفات 

  )سم(ارتفاع النبات–1

نباتات عشوائیًا من وسط كل مرز وقیس طول أوراقها بالشریط المتري االعتیادي من ) 10(تم اخذ 

  .مستوى سطح التربة إلى أعلى قمة النبات ثم اخذ المعدل لطول النبات الواحد 

  )غم(الوزن الجاف للمجموع الخضري –2

في نهایة موسم النمو وذلك بأخذ ) األوراقوأعناقاألبصال(قیاس الوزن الجاف للمجموع الخضريتم 

memmert 600نوع (Ovenباستعمالمن كل وحدة تجریبیة ، ثم جففت العینات عشوائیةعشر نباتات بصورة 

  )7(ساعة ووزنت عدة مرات لحین ثبوت الوزن 72مئویة لمدة 75-70على درجة حرارة ) 

  )غم(معدل وزن البصلة –3

أبصال من كل وحدة تجریبیة باستعمال میزان كهربائي ) 10(تم حساب معدل وزن البصلة بوزن 

  .حساس ثم استخرج معدل وزن البصلة مقدرَا بالغرام

  بصلة / عدد الفصوص –4

ریبیة ثم نباتات أخذت عشوائیًا من كل وحدة تج) 10(تم حساب عدد الفصوص في البصلة الواحدة في 

  .استخرج معدل عدد الفصوص
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  )سم(قطر البصلة وقطر الفص–5

ثم استخرج معدل قطر البصلة ) verinier(أبصال وفصوص باستعمال ألقدمه ) 10(قیست أقطار 

  . والفصوص

  TSSالنسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة –6

تم قیاسها بأخذ قطع من فصوص الثوم وعصرها بعصارة یدویة ثم وضعت قطرة من العصیر في جهاز 

  Hand Refrectometerالمكسار الیدوي 

  )1-هكتار.طن (الحاصل الكلي–7

) 2م(على مساحة الوحدة التجریبیة ) كغم(حسب الحاصل الكلي بتقسیم حاصل الوحدة التجریبیة 

  .2م10000وضربت في 

  

  النتائج والمناقشة

)سم(نباتات الارتفاع فيتأثیر السماد النتروجیني والرش بالكالسیوم -1

على ارتفاع النبات فيمعامالت الرش بالكالسیوم لم تؤثر معنویًا إن) 1(یتضح من نتائج الجدول 

أماسم ، 54,36طول لنبات بلغ بإعطائهاأعلىCa1وCa0على المعاملتین Ca2من تفوق المعاملة الرغم

في سم56,45ارتفاع للنبات وبلغ أعطتأعلىقد N2المعاملة إلىإنبالنسبة للنتروجین فتشیر نتائج الجدول نفسه 

التداخل بین السماد النتروجیني ورش الكالسیوم أمافیما بینهما معنویًا ، N0وN1حین لم تختلف المعاملتین 

% 20زیادة بلغت وبنسبةسم 59,73على باقي المعامالت إذأعطتN2Ca2تفوق المعاملة إلىفتشیر النتائج 

  . سم 49,69اقل ارتفاع للنبات والبالغ أعطتالتي ) المقارنة ( N0Ca0على المعاملة 

النتروجین یدخل في إذإندور النتروجین في استطالة النبات  إلىقد یعزى االختالف في ارتفاع النبات 

بطء إلىاالمینیه  والكلوروفیل وان نقصه یؤدي البروتیناتواألحماضتركیب معظم المواد الحیویة في النبات مثل 

الذین حصلوا على زیادة معنویة في طول نباتات الثوم عند ) 17و16و11(اتفقت هذه النتائج مع ) . 6(النمو 

  .التسمید بالسماد النتروجیني 

  

  )سم(نباتات الثوم المحلي تأثیر النتروجین ورش الكالسیوم في ارتفاع )1(جدول 

NCaCa0Ca1Ca2المعدل  

N049.69  50.09  50.48  50.09  
N151.55  52.38  52.87  52.27  
N2  53.98  55.65  59.73  56.45  

  54.36  52.71  51.74  المعدل
  

L.S.D5%=N3.89  N.S = CaNxCa  =6.74  

  

في معدل الوزن الجاف للمجموع الخضريتأثیر السماد النتروجیني والرش بالكالسیوم -2

إن معامالت الرش بالكالسیوم لم تؤثر معنویًا في معدل الوزن الجاف ) 2(یتضح من نتائج الجدول 

بإعطائها أعلى معدل بلغ Ca1وCa0على المعاملتین Ca2للمجموع الخضري بالرغم من تفوق المعاملة 

قد أعطت أعلى معدل للوزن N2غم ، أما بالنسبة للنتروجین فتشیر نتائج الجدول نفسه إلى إن المعاملة 16,51

اقل أعطتالتي N0  على المعاملة% 28غم وبنسبة زیادة بلغت 17,72الجاف في المجموع الخضري وبلغ 
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م فتشیر النتائج إلى تفوق المعاملة غم ، أما التداخل بین السماد النتروجیني ورش الكالسیو 13,84معدل بواقع 

Ca2N2 على المعاملة % 40م وبنسبة زیادة بلغت غ18,52على باقي المعامالت إذ أعطتCa0N0)المقارنة (

  .غم 13,22معدل للوزن الجاف في المجموع الخضري والبالغ التي أعطت اقل 

جدول (یلعبه النتروجین في زیادة نمو النبات قد یرجع السبب في زیادة الوزن الجاف الى الدور االیجابي الذي 

والتي تنعكس على زیادة المواد مثل عملیة التركیب الضوئي الرئیسیةومساهمته الفعالة في العملیات الحیویة )1

مع ما النتیجةتتفق هذه . مما یزید من حجم المجموع الخضري وبالتالي الوزن الجاف للنبات المصنعةالغذائیة 

رش إلىإن) 19و18(الثوم ومعألوراقالنتروجین سببت زیادة معنویة في الوزن الجاف إلىإنإضافة) 12(وجده 

  .نباتات الثوملزیادة الوزن الجاف إلىنباتات الثوم ببعض العناصر المغذیة تؤدي 

  

  )1- نبات.غم(لوزن الجاف للمجموع الخضريمعدال تأثیر النتروجین ورش الكالسیوم في ) 2(جدول 

NCaCa0Ca1Ca2المعدل  

N013.22  13.91  14.39  13.84  
N115.04  15.84  16.63  15.84  
N2  16.89  17.75  18.52  17.72  

    16.51  15.83  15.05  المعدل

L.S.D5%=N1.87  = CaNSNxCa  =3.24  

  

)غم(تأثیر السماد النتروجیني والرش بالكالسیوم علىمعدل وزن البصلة الواحدة -3

الزیادة في معدل وزن البصلة الواحدة فقد أدىإلىالرش بالكالسیوم إلىإن)3(الجدول تشیر النتائج في 

التي ) Ca0(غم  وبزیادة معنویة على معاملة المقارنة 50,85إذأعطتمعدل وزن أعلىCa2المعاملة أعطت

عن أما. فیما بینهما معنویُا Ca0و Ca1غم في حین لم تختلف المعاملتان 46,89اقل معدل وزن بلغ أعطت

صلة الواحدة بقد أعطت أعلى معدل لوزن الN2المعاملة إلىإنتأثیر النتروجین فیتضح من نتائج الجدول ذاته 

44,60اقل معدل بواقع أعطتالتي وN0على المعاملة % 19,79غم وبنسبة زیادة بلغت 53,43بإعطائها

قد تفوقت على باقي المعامالت Ca2N2المعاملة إلىإنذاتهائج الجدول عن تأثیر التداخل فأشارت نتأما. غم 

عن معاملة المقارنة % 27,67غم وبنسبة زیادة بلغت 56,48معدل لوزن البصلة الواحدة والبالغ إذأعطتأعلى

Ca0N0 في زیادة معدل وزن وقد یعزى السبب .غم 44,24ادني معدل لوزن البصلة الواحدة بلغ أعطتالتي

كذلك دور الكالسیوم في عملیتي االنقسام الخلوي واالتساع الخلوي وبالتالي زیادة وزن الرأسإلىالبصلة الواحدة 

العوامل الوراثیة التي یتصف بها الصنف المحلي للثوم في قدرته على امتصاص العناصر إلىقد یعزى ذلك 

دور النتروجین في زیادة إلىتعزى هذه الزیادة وقد.  )19(زن البصلة الغذائیة ودورها االیجابي في زیادة معدل و 

التركیب الضوئي ومن ثم زیادة المواد المصنعة زیادة نواتجوبالتالي ) 1(النمو الخضري وكما مبین في الجدول 

ن الرأس زیادة وز أدىإلىمما األبصالفي ) Sink(الى مواقع خزنها ) Source(تصنیعها أماكنوانتقالها من 

)7(.  

الذین بینوا إن إضافة العناصر سببت زیادة معنویة في ) 20و14و11(تتفق هذه النتائج مع ما وجده 

  .متوسط وزن البصلة 
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)غم(تأثیر النتروجین ورش الكالسیوم في معدل وزن البصلة الواحدة ) 3(جدول 

N CaCa0Ca1Ca2المعدل  

N0  44.24  44.38  45.19  44.60  
N147.54  49.80  50.88  49.41  
N2  48.89  54.93  56.48  53.43  

  50.85  49.70  46.89  المعدل
  

L.S.D5%=N3.44  = Ca3.44NxCa=5.96  

  

بصلة/ عدد الفصوص في تأثیر السماد النتروجیني والرش بالكالسیوم -4

البصلة /إن معامالت الرش بالكالسیوم لم تؤثر معنویًا في عدد الفصوص ) 4(یتضح من نتائج الجدول 

فص في البصلة الواحدة ، أما بالنسبة 33,16أعلى عدد بلغ   أعطتCa2الواحدة بالرغم من ان المعاملة 

34,05بإعطائهافي عدد الفصوص األعلىقد كانت N2للنتروجین فتشیر نتائج الجدول نفسه إلى إن المعاملة 

فص ، أما التداخل بین السماد النتروجیني ورش الكالسیوم 30,90اقل عدد كان N0  المعاملة أعطتفص بینما 

بالمقارنة مع المعاملة فص35,06على باقي المعامالت إذ أعطت Ca2N2فتشیر النتائج إلى تفوق المعاملة 

Ca1N0 فص 30,82البصلة الواحدة بلغ اقل عدد فصوص في أعطتالتي.  

في تحسین النمو قد یرجع سبب زیادة عدد الفصوص في النباتات المسمدة بالنتروجین الى دور النتروجین

الى زیادة أدىالجذر مما إلىوانتقالها األوراقالخضري وزیادته وبذلك زادت كمیة المواد الغذائیة المصنعة في 

الحرشفیة ومن ثم زیادة عدد التفرعات الذي سبب آباطاألوراقومن ثم زیادة البراعم في األرضنمو الساق تحت 

  .زیادة عدد الفصوص في الرأس الواحد 

ري كما تتفق هذه نباتات الثوم المصإلىنترات الكالسیوم إضافةعند ) 21(وهذه النتیجة تتفق مع ما حصل علیة 

  )22و20(مع النتیجة

  

البصلة الواحدة /عدد الفصوصتأثیر النتروجین ورش الكالسیوم في ) 4(جدول 

N CaCa0Ca1Ca2المعدل  

N030.94  30.82  30.95  30.90  
N132.12  32.98  33.47  32.86  
N2  32.59  34.50  35.06  34.05  

  33.16  32.77  31.88  المعدل
  

L.S.D5%=N1.58  = CaNS  NxCa  =2.74  

  

النتروجیني والرش بالكالسیوم علىقطر البصلة وقطر الفصتأثیر السماد -5

إن معامالت الرش بالكالسیوم لم تؤثر معنویًا في معدل قطر البصلة ) 5(یتضح من نتائج الجدول 

سم ، أما بالنسبة 5,78أعلى معدل لقطر البصلة الواحدة والبالغ أعطتCa2الواحدة بالرغم من ان المعاملة 

قد كانت االعلى في معدل قطر البصلة الواحدة N2للنتروجین فتشیر نتائج الجدول نفسه إلى إن المعاملة 

فیما بینهما معنویُا، أما التداخل بین السماد N0وN1سم  في حین لم تختلف المعاملتان 6,06بإعطائها

سم 6,57على باقي المعامالت إذ أعطت Ca2N2روجیني ورش الكالسیوم فتشیر النتائج إلى تفوق المعاملة النت

  .سم 4,89اقل معدل لقطر البصلة الواحدة بلغ أعطتالتي Ca1N0بالمقارنة مع المعاملة 
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بالنتروجین والرش بالكالسیوم في األرضيیعزى الى دور التسمید ربماان زیادة قطر البصلة الواحدة

التي تقوم بزیادة المحتوى الكلي من داخل االنسجة النباتیة الطبیعیةزیادة مستوى السایتوكینات

والعمل على منع تحلل البروتینات األنسجةاالوكسیناتوالجبرلینات ومن ثم تنظیم عملیة االنقسام واالستطالة لخالیا 

او قد تعزى الزیادة في قطر البصلة الواحدة الى دور النتروجین ). 23(طرها وقاألبصالمما ینعكس على حجم 

الى أدىفي تحسین صفات النمو الخضري وبالتالي زیادة عملیة تصنیع المواد الغذائیة وانتقالها وتخزینها مما 

  .زیادة قطر البصلة 

ان النتروجین یلعب دور مهم  في زیادة حجم  وقطر في) 24(الیهأشاروهذه النتیجة تتفق معما 

  )14و10(مع النتیجةكما تتفق هذه البصلة في الثوم والبصل 

  

  )سم(تأثیر النتروجین ورش الكالسیوم في معدل قطر البصلة الواحدة ) 5(جدول 

N CaCa0Ca1Ca2المعدل  

N04.89  4.97  5.11  4.99  
N15.32  5.48  5.66  5.49  
N2  5.51  6.11  6.57  6.06  

    5.78  5.52  5.24  المعدل

L.S.D5%=N0.72  = CaNS  NxCa=1.25  

  

إنالى ) 6(اما تأثیر الكالسیوم والنتروجین في معدل قطر الفص الواحد فتشیر النتائج في الجدول 

  .المعامالت لم تؤثر معنویُا في معدل قطر الفص الواحد 

  

  )سم(الكالسیوم في معدل قطر الفص الواحد تأثیر النتروجین ورش ) 6(جدول 

N CaCa0Ca1Ca2المعدل  

N01.31  1.36  1.42  1.36  
N11.49  1.53  1.58  1.53  
N2  1.51  1.59  1.64  1.58  

  1.55  1.49  1.44  المعدل
  

L.S.D5%=NNS  = CaNS  NxCa  =NS

T.S.Sتأثیر السماد النتروجیني والرش بالكالسیوم على النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة -6

ان معامالت الرش بالكالسیوم والتسمید النتروجیني لم تؤثر معنویُا في إلى) 7(نتائج الجدول أظهرت

  .T.S.Sالنسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة 

  

  T.S.Sتأثیر النتروجین ورش الكالسیوم في النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة ) 7(جدول 

N CaCa0Ca1Ca2المعدل  

N029.31  29.34  29.34  29.33  
N129.36  29.39  29.43  29.39  
N2  29.37  29.48  29.51  29.45  

  29.43  29.40  29.35  المعدل
  

L.S.D5%=NNS  = CaNS  NxCa =NS  
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)1-هكتار.طن (تأثیر السماد النتروجیني والرش بالكالسیوم علىالحاصل الكلي -7

الى الزیادة في الحاصل الكلي لنباتات الثوم أدىان الرش بالكالسیوم إلى) 8(تشیر النتائج في الجدول 

هكتار   وبزیادة معنویة على معاملة المقارنة /طن15,45أعطتاعلى حاصل اذ Ca2المعاملة أعطتفقد 

)Ca0 ( هكتار في حین لم تختلف المعاملتان /طن 14,53اقل حاصل بلغ أعطتالتيCa1 وCa0 فیما بینهما

قد أعطت أعلى حاصل N2اما عن تأثیر النتروجین فیتضح من نتائج الجدول ذاته الى ان المعاملة . معنویُا 

. هكتار / طن 13,56اقل حاصل بواقع أعطتالتي N0هكتار بالمقارنة مع المعاملة / طن 16,65بإعطائها

قد تفوقت على باقي المعامالت Ca2N2المعاملة إنالى نفسهاما عن تأثیر التداخل فأشارت نتائج الجدول 

عن معاملة المقارنة % 27,25هكتار وبنسبة زیادة بلغت / طن 16,95والبالغ أبصالاعلى حاصل بإعطائها

Ca0N0 وقد یعزى السبب في زیادة الحاصل . هكتار / طن 13,32والبالغ أبصالالتي اعطت ادني حاصل

فازداد عدد الفصوص ومعدل وزن الفص الى دور الكالسیوم  في عملیتي االنقسام الخلوي واالتساع الخلوي 

للنباتات الغذائیةالعناصرإضافةذلك ان كالكلي الحاصل بالتالي معدل وزن البصلة مما انعكس ایجابیًا علىو 

النبات أنسجةؤدي الى امكانیة امتصاص العناصر الغذائیة الضروریة في العملیات الحیویة التي تجري داخل ت

یُا على زیادة عدد الفصوص ووزن البصلة الواحدة وهذا یظهر ایجاباألبصالوزیادة المواد المصنعة وانتقالها الى 

  . ومن ثم زیادة الحاصل الكلي) 4و3الجدولین(

  

  )1- هكتار.طن (تأثیر النتروجین ورش الكالسیوم في علىالحاصل الكلي ) 8(جدول 

N CaCa0  Ca1Ca2المعدل  

N1  13.32  13.45  13.92  13.56  
N214.84  15.21  15.49  15.18  
N3  15.44  16.26  16.95  16.23  

  15.45  14.97  14.53  المعدل
  

L.S.D5%=N0.81  = Ca0.81  NxCa =1.40  

  

من ان رش نترات الكالسیوم على نباتات الثوم المصري عند ) 21(تتفق هذه النتائج مع ما وجده 

) 25و20و14و11(قي كذلك تتفق مع هكتار ادى الى الحصول على اعلى حاصل تسوی/كغم 150المستوى 

  .الذین بینوا ان إضافة النتروجین سببت زیادة معنویة في الحاصل الكلي لألبصال 
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