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  2007,) 2(العدد 5: المجلد , مجلة األنبار للعلوم الزراعیة 
  

  تأثیر التسمید والرش ببعض العناصر الغذائیة المعدنیة في محتوى الثوم

)Alliun sativum (من األحماض األمینیة  
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  الخالصة

  2003-2002جامعـــة بغــداد للموســـم الزراعـــي -كلیــة الزراعـــة -نفــذت الدراســـات فـــي حقــول قســـم البســـتنة 

والرش بعناصر الزنك والمغنیسیوم والحدید فـي محتـوى أبصـال خمـس أصـناف مـنNPKلدراسة تأثیر إضافة سماد 

: صــفر ( بالمســتویات NOKتمــت إضــافة الســماد ) اللبنــاني و ثــوم الشــرق , الفرنســي , الصــیني , المحلــي ( الثــوم 

هكتــار بعــد شــهر مــن الزراعــة وبعــدها رش /كغــم) 120: 120: 120(و ) 90: 90: 90( , ) صــفر : صــفر 

% ) 0.1% : 0.2% : 1( , ) صـفر : صـفر : صـفر ( بالمستویــات  Fe, Mg, Znالمجموع الخضـري بالعناصـر

 split splitالمنشـقة -بعـد شـهرین مـن الزراعـة واسـتعمال تصـمیم األلـواح المنشـقة % ) 0.2% : 0.4% : 2(و 

plot Design  وبـثالث مكـررات لكـل معاملـة وتـم تحضـیر مسـتخلص الثـوم لغـرض دراسـة محتـوى الثـوم مـن بعـض

راســـة عـــن تفـــوق الثـــوم المحلـــي فـــي محتـــوى فصوصـــه مـــن كشـــفت نتـــائج الد, HPLCاألحمـــاض األمینیـــة بجهـــاز 

Histidine , Tryptophan , Serine , Threonine , Glutamic , Alanin , Arginineاألحماض األمینیـة 

أمــا . Cysteineولـم تختلــف األصــناف معنویــا فـي محتواهــا مــن Leucineبینمـا تفــوق ثــوم الشـرق فــي محتــواه مــن 

عملـت علـى زیـادة كمیـة األحمـاض األمینیـة معنویـا ال سـیما عنـد تـداخلها اعلـى مسـتویاتها المعامالت السمادیة فأنهـا

  .والذي لم یتأثر باإلضافة الفردیة للسماد Cysteineباستثناء أل 
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Abstract
This study was conducted at the fields of Department of Horticulture, college of 

Agriculture, University of Baghdad Abu-Ghraib, during the growing season, 2002-2003 
to study the effect of NPK fertilizer and foliar spray with Zn, Mg, and Fe on the amino 
acids content of five cultivars (Local, chinese, French, Lebanese and AL_sharq). 

NPK fertilizer at the rates of (0 : 0 : 0) , (90 : 90 : 90)and (120: 120: 120) Kg / ha 
were used after one month from planting, followed by foliar spray with Zn, Mg and Fe 
at the rates of (0 : 0 : 0) (1% : 0.2% : 0.1%) and (2% : 0.4% : 0.2%). Split-split plot 
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Design were adapted with 3 replicates for each treatment. Garlic extract of each 
replicete were analyzed using HPLC. To study the Amino acid content. 

The highest content of amino acids (Threonine, Tryptophan, Serine, Histidine, 
Arginine, Alanine, Lysine, Aspartic and Glutamic) while the highest Leucine was in Al-
Sharq cultvar and there is no significant differences between the garlic cultivans in their 
content of cysteine. The chemical fertilizer trentment used in this study significantly 
increased the amino acid content of cloves specially at the highest levels and with their 
interaction expect cysteine which do not influenced by the individnal addition of NPK. 

  

  المقدمة

ســـنة مـــن قبـــل جمیـــع الحضـــارات البابلیـــة والفرعونیـــة والفینیقیـــة والصـــینیة 5000عـــرف الثـــوم قبـــل اكثـــر مـــن 

وأول مـــن اســـتعمله هـــم المصـــریون القـــدامى حیـــث وجـــدت بعـــض العینـــات فـــي ) 1(واإلغریقیـــة والرومانیـــة والهندیـــة 

یح الملـك تـوت عـنخ آمـون الـذي یعـود تـم العثـور علـى فصـوص الثـوم فـي ضـر 1922األهرامات المصـریة ففـي عـام 

البریـة القدیمـة التـي نشـأت فـي منطقـة آسـیا األنـواعیرجع الثـوم فـي منشـئة إلـى ) . 3,2(سنة قبل المیالد 1500إلى 

Alliumوالثوم یرجـع إلـى الجـنس ) 4(الوسطى وحوض البحر األبیض المتوسط ومنها انتشر إلى المناطق األخرى 

  ) .5(التینیة الطعم الحار والحریف الالذع ولكلمة الثوم عدة مرادفات هي ثوم تریاق فقـرة تعني في الAllوان كلمة 

% 4.34منهــا % 40.95أن النســبة المئویــة للمــواد الغذائیــة فــي فصــوص الثــوم للصــنفین كســواني والصــیني 

Cیتـامین غم ف100/ملغم13.14, ألیاف % 0.96, ماء % 1.31, دهون % 0.22, سكریات % 33.26, بروتین 

, دهــون % 0.24, ســكریات % 20.35, بــروتین % 6.24مــادة جافــة و%29.97بینمــا فــي الصــنف الصــیني بلغــت 

  ) .C)6غم فیتامین 100/ملغم15.79ألیاف و% 1.97, ماء % 0.97

كما أن محتوى الثوم من ) 8(نبروتی% 6.76أو ) 7,5(نبروتی6.5-4.5أن فصوص الثوم تحتوي على 

أن محتـوى األوراق وأبصـال الثـوم مـن البـروتین ) 9(حامضـا أمینیـا فـي الثـوم 17بر عالیا وقـد تـم تحدیـد یعتنالبروتی

أن ) 10(هكتـار /Nكغـم50هكتار مما هو علــیه فـي /Nكغم150الكلي والنتروجین یزداد بإضافة النتروجین بمستوى 

زداد بزیــادة مســتویات النتــروجین المضــاف تــزداد فــي أوراق وأبصــال البصــل یــNO3الكلیــة والنتــروجین وتالبروتینیــا

هكتـار سـبب زیـادة فـي محتـوى أبصـال الثـوم مـن /P2O5كغـم , 75, 50, أن إضافة الفسفور بمستوى صـفر ) 11(

  .هكتار /كغم75خاصة المستوى تالبروتینا

% Aspartic ,3.6% 14-أن األحمـــاض األمینیـــة الموجـــودة فـــي مســـتخلص فصـــوص الثـــوم هـــي صـــفر 

Threonime ,6.6 %Serine ,7.0 %Alanine ,1.6 %Cysteine ,5.1 %Valanine ,

8.5%Leuseine ,3.7 %Tyrosine ,7.4 %Histidine ,6.6 %Lysine ,2.2 %Arginine ,2.2 %

Proline ,16.6 %Glycine)9. (  

  

  المواد وطرق العمل

–كلیـــة الزراعـــة –قســـم البســـتنة فـــي حقـــول2003-2002نفـــذت التجربـــة الحقلیـــة خـــالل الموســـم الشـــتوي 

والحدیــد موالفوســفاتي والبوتاســي والــرش بعناصــر الزنــك والمغنیســیو يجامعــة بغــداد لدراســة تــأثیر التســمید النیتروجینــ

, محلــي ( والتــداخل بینهمــا فــي محتــوى األبصــال مــن األحمــاض األمینیــة تضــمنت الدراســة خمــس أصــناف مــن الثــوم 

وثــــالث 1/11/2002فــــي V5و V1 ،V2 ,V3 ,V4والتــــي رمزهــــا ) الشــــرق لبنــــاني وثــــوم, فرنســــي , صــــیني 

هكتـــار /كغـــم) 120: 120: 120( و ) 90: 90: 90) ( صـــفر : صـــفر : صـــفر ( NPKتولیفـــات ســـمادیة 
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والفسـفور علـى هیئـة ) N%46( علـى التـوالي حیـث یسـتعمل النتـروجین علـى هیئـة یوریـا F2 , F1 , F0ورمزهـا 

وثــالث تولیفــات ) K) (12% 50( والبوتاســیوم علــى هیئــة كبریتــات ) P2O5% 52-48( ت ثالثــي ســوبر فوســفا

% 0.1% : 0.2% : 1( و ) صـفر : صـفر : صـفر ( من عناصر الزنك والمغنیسیوم والحدید على هیئـة كبریتـات 

تصـــمیم القطـــع اســـتعمل فـــي التجربـــة ) . 13(علـــى التـــوالي S0 ,S1 ,S2ورمزهــا % ) 0.2% : 0.4% : 2( و ) 

المنشــقة بــثالث مكــررات إذ مثلــت أنــواع الثــوم العوامــل الرئیســیة ومســتویات النتــروجین والفســفور والبوتاســیوم العوامــل 

الثانویة ومعامالت الرش بعناصر الزنك والمغنیسیوم والحدیـد عوامـل تحـت الثانویـة وحسـبت المعـدالت حسـب اختبـار 

  ) . 14% (5اقل فرق معنوي على مستوى احتمال 

. 2م180م 36× 5تــم تجهیــز األرض وحراثتهــا عــدة مــرات وتســویتها وتقســیمها علــى ثــالث ألـــواح وبأبعـــاد 

عـد ( م 0.75م والمسـافة بـین مـرز وأخــر 5معاملة كل معاملة تضمنت مرز واحد بطـول 45كل لوح یحتوي على 

بلغـت ( ألسـمدة بـین المعـامالت أثنـاء الســقي م بـین معاملـة وأخـرى لضـمان عـدم انتقـال ا1مع تـرك ) كوحدة تجریبیة 

  ) .نبات 100واحتوت 2م3.75مساحة الوحدة التجریبیة 

سم بین فص واخر وفي الثلـث العلـوي 10على جهتي المرز بمسافة 1/11/2002زرعت الفصوص بتاریخ 

NPKفت تولیفـات السـماد أضـی. یوضـح نتـائج التحلیـل ) 1( سم وتم تحلیل التربة قبل الزراعـة والجـدول 5وبعمق 

ورشــت النباتــات بمحلــول العناصــر المغذیــة ضــمن التولیفــات المــذكورة 1/12/2002بعــد شــهر مــن الزراعــة بتــأریخ 

  ) .15(أجریت جمیع عملیات خدمة المحصول كما ذكرت في . 13/1/2003بتأریخ 

  

  بعض الصفات الفیزیلئیة والكیمیائیة لتربة التجربة قبل الزراعة) 1(جدول 

نتیجة التحلیلوحدة القیاس المستعملةالتحلیل

PH   ---7.8درجة 

N40كغم تربة/ملغم  الكلي

P  204كغم تربة/ملغم

K109كغم تربة/ملغم  الجاهز

146كغم تربة/غرامالكلس

146كغم تربة/غرامالمادة العضویة

ds/m402التوصیل الكهربائي

  --- نوع نسبة التربة
  ة غرینیةمزیجیة طینی

(SCL)
  

  طریقة تحضیر مستخلص الثوم

غـم و خلطهـا 5وذلك بأخذ عینة من الفصـوص المقشـرة بـوزن ) 16(حضر مستخلص الثوم بحسب ما ذكره 

وجمــع الراشــح ) الملمــل ( مــزج الخلــیط وهــرس ورشــح بقطعــة قمــاش ) . 10: 40( فــي مــذیب مــن المیثــانول والمــاء 

وتــم تثبیــت . م تحــت الصـفر وحظــرت التراكیــز المطلوبـة منــه °20الجـة بدرجــة فـي قنینــة زجاجیــة معقمـة وحفــظ فــي ث

طریقــة ســریعة وحساســة لتحلیــل وفصــل األحمــاض األمینیــة لمســتخلص فصــوص علــى عمــود الطــور المعكــوس فــي 

یبـین ) 2( دقیقـة والجـدول 25والتعین الكمي لمشتقات األحماض األمینیـة قـد تـم بوقـت ال یزیـد عـن HPLCجهاز 

  ) .17( الفصل ظروف
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من HPLCظروف فصل األحماض األمینیة باستعمال جهاز كروماتوغرافیا السائل ذي األداء العالي ) 2(جدول 

  مستخلص فصوص الثوم

 Methanol HPLC grade                              (Fluka)نوع الجهاز

Koyoto Japan                                             (6AVP)الشركة و المودیـل

4.6mm l.d×250أبعاد العمود

Sold phase C. 18 shimpack                            ODSالطور الصلب 

الطور السائل أو المتحرك
Liquid phase: Solvent A5% acetonitrile, 0.01 m 
sodium acetate buffer PH 7.0, Solvent B a 
cetonitrile 10%. 

 Particle size                                                      5umحجم الجزیئات 

 Flow rate                                                   1m1/minسرعة الجریان 

 Two shimadzu mobel                      LC-6Apumpsنوع وعدد المضخات 

Injection Rheoday                                          7125الحقن

Injection Loop                                                20µLأنبوب الحقن

Automatic system controller                  (SIL-6A)جهاز السیطرة 

نوع الكاشف 
Uv-visible detector SPd-6AV Equipped with flow 
cell                                                               8μ

280nmدرجة حرارة الكاشف 

Data processoes                                            Rc-4Aمعالجة البیانات 

  دقیقة/سم1سرعة ورقة التسجیل 

°30Cدرجة الحرارة 

  

  قشةالنتائج والمنا

  Threonineالحامض األمیني 

إذ تفوق الصنف Threonineاختالف أصناف الثوم معنویا من محتواها في حامض ) 3( یوضح الجدول 

غـم فـي حـین أعطـى 100/غـم0.1498بإعطائه اعلـى معـدل لكمیـة الحـامض بلـغ على بقیة األصناف V1المحلي 

كمـا أشـارت النتـائج إلـى أن إضـافة السـماد سـبب زیـادة غـم100/غـم0.1415اقل كمیة بلغـت V5الصنف اللبناني 

اعلـى F2معنویة في كمیة هذا الحامض وان الزیادة قد تناسبت طردیـا بزیـادة التركیـز المسـتعمل إذا أعطـى المسـتوى 

غــم 100/غــم0.1419والــذي أعطــى F0غــم والــذي اختلــف إحصــائیا عــن المســتوى 100/غــم0.1491معــدل بلــغ 

تأثیرًا في زیادة هذا الحامض إذ وجد أن زیادة المغنیسیوم المستعمل رافقتهـا زیـادة فـي كمیـة هـذا وكان لرش العناصر 

وفیمـا یتعلـق S0غم للمسـتوى 100/غم0.1447مقابل S2غم عند المستوى 100/غم0.1463الحامض التي بلغت 

تـأثر معنویـا إذ وجـد أن معاملـه قـد ) Threonine( الثریونین أنبالتداخل بین إضافة السماد ورش العناصر لوحظ 

F2S2 غــم وتفوقــت علــى بقیــة المعــامالت فــي حــین أعطــت المعاملــة 100/غــم0.155أعطــت اعلــى معــدل لــه بلــغ

F0S0 وكــان للتــداخل بــین الصــنف والســماد وتــأثیر فــي كمیــة الثریــونین حیــث . غــم 100/غــم0.142اقــل معــدل بلــغ

V1لـــوحظ تفـــرق المعاملـــة  F2ـــ غـــم و 100/غـــم0.1385غـــم مقابـــل 100/غـــم0.1538یم وبإعطائهـــا اعلـــى الق

كذلك الحال بالنسبة إلى التـداخل بـین الصـنف . غم لصنفي الثوم الصیني واللبناني على التوالي 100/غم0.1387

وبإعطـاء أعلـى قیمـة للثریـونین V1S2ورش العناصر حیث تفوق الصنف المحلي مع المستوى الثـاني مــن العناصــر 
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) . V5S0(S0غـم مـع الصـنف اللبنـاني والمستــوى 100/غـم0.1408فـي حـین كانـت ) غـم 100/غـم0.1507( 

لقـد اظهـر التـداخل الثالثـي بـین صــنف والسـماد والـرش بالعناصـر تـأثیر معنــوي فـي كمیـة الثریـونین ال سـیما المعاملــة 

V1F2S2 للمعـادلة 0.1380غم مقابل 100/غم0.1550التي أعطت أعلى القیمV5F0S0.  

  

ورش عناصر المغنیسیوم والحدید والزنك والتداخل بینهما في محتوى الفصوص NPKتأثیر إضافة ) 3(جدول 

  لبعض أصناف الثوم) غم 100/غم( Threonineمن الحامض األمیني أل 

  السماد

N: P: K 
(F)

السماد  

Fe: Mg: 
Zn (S)

 Vاألصناف
Fxs

V1V2V3V4V5

      F0

S00.1453  0.1390  0.14400.14100.13800.14120
S10.14600.13860.14460.141600.13860.1419
S20.14630.113900.14530.14260.14100.1445

F1  
S00.14900.14000.14760.14500.14100.1442
S10.14960.14060.14860.14560.14130.1452
S20.15100.14230.14960.14600.14230.1462

F2

S00.15300.14560.15160.14800.14360.1484
S10.15360.14630.15230.14830.14430.1490
S20.15500.14730.15300.15030.14500.1500

Fتأثیر 

F x V
F00.14580.13850.14460.14170.13870.1419
F10.14980.14100.14860.14550.14100.1453
F20.15380.14630.15230.14880.14430.1490

  Sتأثیر 

V x F

S00.14910.14120.14770.14460.14080.1447

S10.14970.14180.14850.14520.14140.1453

S20.15070.14270.14930.14630.14230.1463

V0.14980.14190.14850.14540.1415تأثیر األصناف 

L S D 5%  
V x F x SV x SV x FF x SSFV

0.00090.0030.00080.00260.00020.00020.0003
  

  Serineالحامض األمیني 

علـى بقیـة أصـناف الثـوم فـي محتـوى فصوصـه مـن الحـامض V1تفـوق الصـنف) 4( توضح نتائج الجدول 

الـذي اظهـر V2واخیـرًا V4 ,V3 ,V5غم تلیه األصناف  100/غم0.1889الذي بلغت كمیته Serineاألمیني 

لقــد سـببت أضـافة الســماد زیـادة هــذه الصـفة معنویـُا بزیــادة مسـتویات اإلضــافة إذ . غـم 100/غــم0.1826اقـل القـیم 

أمـا تـأثیر رش F0غم عند المستوى 100/غم0.1824بعد أن كانت F2غم عند مستوى 100/غم0.1883بلغت 

بینمــا سـبب تـداخل السـماد مــع رش العناصـر اختالفـات معنویـة فــي . العناصـر فأنـه لـم یـؤثر معنویــا فـي هـذه الصـفة 

اقـل F0S0رت المعاملـة وعلـى العكـس مـن ذلـك اظهـV2S1هذه الصفة حیـث ظهـرت بـأعلى قیمـة لهـا عنـد المعاملـة 

كذلك الحال عند تداخل األصناف مـع إضـافة السـماد أو رش العناصـر حیـث أعطـت . غم 100/غم0.1814القیم 

0.1788غـم مقابـل اقـل القـیم 100/غـم0.1898,غـم 100/غـم0.1918أعلـى القـیم V1S2و V1F2المعاملتان 

  .على التوالي V2S0وV2F0غم مع المعاملتین 100/غم0.1815غم و 100/غم
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بلغـت Serineبإعطائهـا أعلـى قیمـة للحـامض األمینـي V1F2S2كشف التداخل الثالثي عن تفـوق المعاملـة 

  .  V2F0S0غم عند المعاملة 100/غم0.1780غم مقابل اقل قیمة 100/غم0.1930

  

بینهما في محتوى و رش عناصر المغنیسیوم و الحدید و الزنك و التداخلNPKتأثیر أضافة ) 4(جدول 

  لبعض أصناف الثوم) غم 100/غم( Serineالفصوص من الحامض األمیني 

  السماد

N: P: K:

)F (  

  السماد

Fe : Mg:
Zu (S)

   Vاألصناف 
Fxs

V1V2V3V4V5

F0

S00.1850  0.17800.18000.18430.18000.1814
S10.18560.17860.18130.18500.18060.1822
S20.18630.18000.18200.18800.18200.1836

F1

S00.18830.18100.18600.18860.18300.1854
S10.18900.18300.18700.18900.18360.1863
S20.19030.18360.18760.19030.18500.1874

F2

S00.19100.18560.18900.19100.18600.1885
S10.19160.18630.18960.19100.18660.1890
S20.19300.18760.18560.18400.18730.1875

Fتأثیر 

V x F
F00.18560.17880.18110.18570.18080.1824
F10.18920.18250.18680.18930.18380.1863
F20.19180.18650.18810.18860.18660.1883

Sتأثیر 

V x S

S00.18810.18150.18500.18800.18300.1851

S10.18870.18260.18600.18830.18360.1858

S20.18980.18370.18510.18740.18470.1862

V  0.18890.18260.18530.18790.1838تأثیر األصناف 

L S D 5%  

V x F x SV x SV x FF x SSF  V
0.00230.0030.00170.00220.00060.00060.0008

  

  

  

  

  Tryptophanالحامض األمیني 

أن أصـــــناف الثـــــوم قـــــد اختلفـــــت فـــــي محتـــــوى فصوصـــــها مـــــن حـــــامض ) 5( تبـــــین النتـــــائج مـــــن الجـــــدول 

Tryptophan إذ تفوق الصنفانV1 وV5 غـم 100/غم0.0566على بقیة األصناف بأعطاء أعلى قیمة بلغت

غـم أمـا الصـنف 100/غـم0.0557غـم و 100/غـم0.0552اللـذان أعطیـا قیمـة بلغـت V4و V2یلیها الصنفان 

كمــا تشــیر النتــائج إلــى أن إضــافة الســماد ورش العناصــر قــد . غــم 100/غــم0.0549قــیم الثالــث فقــد اظهــر اقــل ال

0.0563غـم و 100/غـم0.0583حیـث أعطیـا S2F2عملت علـى زیـادة هـذا الحـامض معنویـا السـیما المسـتویین 

  .S0 , F0غم عند المستویین 100/غم0.0552غم و 100/غم0.0530غم على التوالي مقابل 100/غم
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ورش عناصر المغنیسیوم و الحدید والزنك والتداخل بینهما في محتوى الفصوص NPKتأثیر أضاف ) 5(دول ج

  لبعض أصناف الثوم) غم 100/غم( Tryptophanمن الحامض األمیني 

  السماد

N: P: K:
(F)

  السماد

Fe : Mg:
Zn (S)

Vاألصناف 
Fxs

V1V2V3V4V5

F0  
S00.05300.05200.05150.05210.05250.0522
S10.05360.05270.05260.05320.5320.531
S20.05400.05300.5290.05390.05510.0537

F1

S00.05620.05500.05420.05550.05680.0555
S10.05690.05540.05470.05580.05710.0560
S20.05710.05590.05500.05640.05760.0564

F2

S00.05880.05710.05740.05800.05870.0580
S10.05910.05780.05790.05820.05900.0584
S20.05950.05840.05800.05860.05910.0587

Fتأثیر 

V x F
F00.05350.05250.05230.05300.05360.0530
F10.05670.05540.05460.05590.05720.0560
F20.05910.05770.05770.05820.05890.0583

Sتأثیر 

V x S

S00.05600.05470.05430.05520.05600.0552

S10.05650.05530.05500.05570.05640.0558

S20.05680.05570.05530.05630.05730.0563

V0.05660.05520.05490.05570.0566تأثیر األصناف 

L S D 5%  
V x F x SV x SV x F F x SSF  V

0.00020.00220.00050.0005N.SN.S0.0001  

  

  

  

إذ أعطـت F2S2عنویـا السـیما المعاملـة لقد سبب تداخل إضافة السماد مع رش العناصر زیادة هـذه الصـفة م

غـم عنـد المعاملـة 100/غـم0.0522غم ثم انخفضت القیم تدریجیًا لتصل إلى أدنها 100/غم0.0587قیمة بلغت 

F0S0 . كــذلك الحــال عنــد تــداخل الصــنف مــع إضــافة الســماد حیــث انفــردت المعاملــةV1F2 بإعطائهــا أعلــى كمیــة

  . V3F0غم عند معاملة 100/غم0.0523ابل اقل كمیة غم مق100/غم0.0591للحامض بلغت 

على بقیة المعامالت السیما المعاملة V5S2أما عند تداخل األصناف مع رش العناصر فقد تفوقت المعاملة 

V3S0 غـــم وكنتیجـــة لتـــداخل عوامـــل الدراســـة الـــثالث أظهـــرت المعاملـــة 100/غـــم0.0543التـــي أعطـــت اقـــل القـــیم

V1F2S2 غم عنـد المعاملـة 100/غم0.0515غم مقابل اقل القیم 100/غم0.0595كانت أعلى القیم وV3F0S0

.  

  Histidineالحامض األمیني 

إذ تفــوق الصــنف Histidineأن األصــناف قــد اختلفــت معنویــا فــي محتواهــا مــن ) 6( بینــت نتــائج الجــدول 

ي حـین كـان اقــل كمیـة مـن هــذا فــ. غـم 100/غـم0.1081علـى األصـناف األخــرى حیـث احتـوى علــى V1المحلـي 

فــي NPKواثـر التســمید األرضــي بعناصــر . غــم 100/غــم0.1037حیـث بلــغ V5الحـامض فــي الصــنف اللبنــاني 

أعلــى F2فقــد ازداد تركیــزه بزیــادة تركیــز الســماد حیــث أعطــى المســتوى Histidineمحتــوى الفصــوص مــن حــامض 
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غــم ووجــدت 100/غــم0.1036اقــل قیمــة بلغــت F0غــم فــي حــین أعطــى المســتوى 100/غــم0.1088قیمــة بلغــت 

أعطـــى أعلـــى محتـــوى S2فـــروق معنویـــة فـــي هـــذه الصـــفة لتـــأثیر رش العناصـــر إذ تبـــین مـــن الجـــدول أن المســـتوى 

أمـا التـداخل . غـم 100/غـم0.1058أعطى اقل قیمـة بلغـت S0غم أما المستوى 100/غم0.1070للحامض بلغ 

100/غـم0.1094بلـغ Histidineبإعطائهـا أعلـى محتـوى F2S2المعاملـةبین السماد والعناصـر فقـد لـوحظ تفـوق

وكــان للتــداخل بــین الصــنف . F0S0غــم فقــد ظهــر مــع المعاملــة 100/غــم0.1030غــم أمــا اقــل محتــوى منــه فبلــغ 

V3مـع األصـناف F2إذ تفوق المسـتوى Histidineوٕاضافة السماد تأثیًر معنویا في محتوى الفصوص من  , V1  و

V4 غـم علـى 100/غـم0.1098غـم و 100/غـم0.1098غم و 100/غم01.1104بإعطائهم اعلى مستوى بلغ

. غـم 100/غـم0.1007و الـذي بلـغ )F0)V5F0التوالي بینما ظهر اقل تركیز مع الصنف اللبنـاني عنـد المسـتوى 

غـــم عنـــد 100/غـــمHistidine)0.1086أمـــا عنـــد تـــداخل الصـــنف والـــرش بالعناصـــر فقـــد ظهـــر اعلـــى قیمـــة مـــن 

لقـد اثـر التـداخل . V5S0غـم فقـد ظهـر عنـد المعاملـة 100/غـم0.1030أما اقل محتوى للحامض V5S2المعاملة 

V1F2S2غم عند المعاملة 100/غم0.1110التي ظهرت في اعلى قیمة لها Histidineالثالثي معنویا في كمیة

  .V5F0S0غم عند المعاملة100/غم0.1000مقارنًة بأقل كمیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ورش عناصر المغنیسیوم والحدید والزنك والتداخل بینهما في محتوى الفصوص NPKتأثیر إضافة ) 6(جدول 

  لبعض أصناف الثوم) غم 100/غم( Histdineمن الحامض األمیني أل 

  السماد

N: P: K:
(F)

  السماد

Fe : Mg:
Zn (S)

Vاألصناف 
Fxs

V1V2V3V4V5

F0  
S00.10500.10200.10500.10300.10000.1030
S10.10560.10260.10560.10360.10060.1036
S20.10600.10330.10660.10430.10160.1044

F1

S00.10800.10500.10730.10700.10300.1060
S10.10860.10600.10800.10760.10360.1068

S20.10900.10660.10830.10760.10400.1073

F2

S00.11000.10700.10900.10960.10600.1084
S10.11030.10730.10960.11000.10660.1088
S20.11000.10800.11060.11000.10760.1094

Fتأثیر 

V x F
F00.10550.10260.10570.10360.10070.1036
F10.10850.10580.10780.10770.10350.1067
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F20.11040.10740.10980.10980.10670.1088

Sتأثیر 

V x S

S00.10760.10460.10720.10650.10300.1058

S10.10820.10530.10770.10710.10360.1064

S20.10860.10600.10850.10760.10440.1070

V0.10810.10530.10780.10710.1037تأثیر األصناف 

L S D 5%
V x F x SV x SV x F F x SSF  V

0.00080.00220.00070.00130.00020.00020.0002
  

  Arginineالحامض األمیني 

حیـث Arginineختالف أصناف الثـوم فـي محتـوى فصوصـها مـن حـامض إلى ا) 7( تشیر نتائج الجدول 

V2 ,V3,V3غـم تلیـه وبفـروق معنویـة األصـناف 100/غـم0.489( اعلـى القـیم V1اظهـر الصـنف المحلـي 

كمـا توضـح النتـائج الـى زیـادة كمیـة االرجنـین بزیـادة . V5غـم فـي الصـنف 100/غـم0.4629وصوًال إلى اقل قیمـة 

كـذلك الحـال مـع S0قیاسـًا بالمسـتوى % F2 3.525اد المضاف إذ بلغت الزیـادة الناتجـة عـن المسـتوىمستویات السم

0.4746غــم مقارنــة مــع اقــل قیمــة 100/غــم0.4776اعلــى قیمــة بلغــت S2رش العناصــر حیــث أعطــى المســتوى 

  .S0غم عند المستوى 100/غم

طائهـــا اعلـــى كمیـــة حـــامض ارجنـــین بلغـــت بإعF2S2اظهـــر تـــداخل الســـماد ورش العناصـــر تفـــوق المعاملـــة 

و كنتیجة لتداخل الصنف مع . F0S0غم عن المعاملة 100/غم0.4663غم مقابل اقل قیمة 100/غم0.4860

اقـل القـیم V5F0غم في حین أظهـرت المعاملـة 100/غم0.4952اعلى قیمة بلغت V1F2السماد أعطت المعاملة 

بإعطائهـا اعلـى V1S2خل الصنف والـرش بالعناصـر إذ تفوقـت المعاملـة غم كذلك الحال مع تدا100/غم0.4542

وأشــارت نتــائج التــداخل الثالثــي إلــى انفــراد % . 6.377وبزیــادة نســبتها V5S0قیمــة مقابــل اقــل قیمــة عنــد المعاملــة 

غــم فــي حــین انخفضــت كمیــة االرجنــین 100/غــم0.4963بإعطائهــا اعلــى كمیــة ارجنــین بلغــت V1F2S2المعاملــة 

  .V5F0S0غم عند المعاملة 100/غم0.4516تصل ألي ادنى قیمة لها ل

  

ورش عناصر المغنیسیوم والحدید والزنك والتداخل بینهما في محتوى الفصوص NPKتأثیر إضافة ) 7(جدول 

  لبعض أصناف الثوم) غم 100/غم( Arginineمن الحامض األمیني أل 

  السماد

N: P: K:
(F)

  السماد

Fe : Mg:
Zn (S)

Vاألصناف 
Fxs

V1V2V3V4V5

F0  
S00.48200.47600.45900.46300.45160.4663
S10.48260.47860.46060.46430.45500.4682
S20.48430.48060.46100.46600.45600.4696

F1

S00.48830.48430.46300.47500.46100.4743

S10.48960.48500.46460.47630.46230.4756

S20.49060.48660.46600.47960.46360.4773

F2

S00.49430.49160.47800.48200.47030.4832
S10.49500.49330.47960.48200.47230.4844
S20.49630.49430.48130.48360.47430.4860

Fتأثیر 

V x F  F00.48300.47840.46020.46440.45420.4680



192

F10.48950.48530.46450.47700.46230.4757
F20.49520.49300.47960.48250.47230.4845

Sتأثیر 

V x S  

S00.48820.48400.46660.47330.46100.4746
S10.48910.48560.46830.47420.46320.4761
S20.49040.48720.46940.47640.46460.4776

V0.48920.48560.46810.47460.4629تأثیر األصناف 
L S D 5%  

V x F x SV x SV x F F x SSF  V
0.00170.00070.00150.00760.00050.00050.0006

  

  Alanineالحامض األمیني 

الثـوم حیـث قـد اختلفـت معنویـا بـاختالف أصـنافAlanineأن كمیة حامض ) 8( أوضحت نتائج الجدول 

غــم عنــد 100/غــم0.1238مقابــل اقــل قیمــة V1غــم عنــد الصــنف 100/غــم0.1282ظهــرت بــأعلى مســتوى لهــا 

معنویــا Alanineكمــا تشــیر النتــائج إلــى إضــافة الســماد ورش العناصــر قــد عمــال علــى زیــادة حــامض V5الصــنف 

100/غـم0.1262, غـم 100/غـم0.12810قیمـًا بلغـت S2,F2بزیادة مستویات اإلضافة حیث أعطت المعاملتان 

  .على التوالي S0,F0غم عند المعاملتین 100/غم0.1244غم و 100/غم0.1227غم مقابل 

بإعطائهـــا اعلـــى كمیـــة لهـــذه الصـــفة بلغـــت F2S2وكنتیجـــة لتـــداخل الســـماد ورش العناصـــر انفـــردت المعاملـــة 

  .F0S0عاملة غم عند الم100/غم0.1220غم بینما انخفضت إلى 100/غم0.1286

علـــى بقیـــة المعـــامالت بإعطائهـــا اعلـــى قیمـــة V1F2كمـــا اظهـــر تـــداخل الصـــنف مـــع الســـماد تفـــوق المعاملـــة 

100/غـم0.1206( اقـل القـیم V5F0فـي حـین أظهـرت المعاملـة ) غـم 100/غـمAlanine   )0.1305لحامض 

غــــم مقابــــل 100/غــــم0.1290اعلــــى قیمــــة V1S2وعنــــد تــــداخل الصــــنف ورش العناصــــر أعطــــت المعاملــــة ) غــــم 

إلــى Alanineوأشــارت نتــائج التــداخل الثالثــي إلــى زیــادة حــامض . V5S0غــم عنــد المعاملــة 100/غــم0.1237

غـم عنـد 100/غـم0.1196بینما انخفضت الكمیة إلى أدنـى قیمتهـا V1F2S2غم عند المعاملة 100/غم0.1313

  .V5F0S1المعاملة 

  

ناصر المغنیسیوم والحدید والزنك والتداخل بینهما في محتوى الفصوص ورش عNPKتأثیر إضافة ) 8(جدول 

  لبعض أصناف الثوم) غم 100/غم( Alanineمن الحامض األمیني أل 

  السماد

N: P: K:
(F)

  السماد

Fe : Mg:
Zn (S)

Vاألصناف 
Fxs

V1V2V3V4V5

F0  
S00.12500.12000.12300.12000.12200.1220
S10.12560.12160.12400.12260.11960.1227
S20.12630.12200.12430.12400.12030.1234

F1

S00.12800.12400.12600.12500.12300.152
S10.12800.12460.12700.12530.12430.1258
S20.12900.12530.12760.12600.12460.1266

F2

S00.13000.12600.12900.12700.12630.1276
S10.13030.12600.12930.127600.12660.1280
S20.13130.12660.13000.12760.12730.1286

Fتأثیر 

V x F  F00.12560.12120.12370.12220.12060.1227
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F10.12840.12460.12680.12540.12400.1258
F20.13050.12620.12940.12740.12670.1280

Sتأثیر 

V x S  
S00.12760.12330.12600.12400.12370.1244
S10.12800.12410.12670.12520.12350.1255
S20.12900.12460.12730.12580.12410.1262

V0.12820.12400.12670.12500.1238تأثیر األصناف 

L S D 5%  
V x F x SV x SV x F F x SSF  V

0.00150.00240.0010.00140.00040.00040.0005
  

  Glutamicالحامض األمیني 

الثـــوم فـــي محتـــوى فصوصـــها مـــن هـــذا الحـــامض حیـــث اظهـــر أصـــنافتوضـــح تبـــاین ) 9( نتـــائج الجـــدول 

كما .V5غم مـع الصـنف 100/غم0.7671غم مقابل اقل قیمـة 100/غم0.8198اعلى قیمة بلغت V1الصنف 

تشیر النتـائج إلـى أن إضـافة السـماد ادت إلـى زیـادة هـذا الحـامض معنویـًا بزیـادة مسـتویات اإلضـافة إذ بلغـت الزیـادة 

كذلك الحال مع رش العناصر إذ بلغت الزیادة الناتجـة عنـد F0قیاسیًا بالمستوى % F22.913الناتجة عند المستوى 

  .S0قیاسًا بالمستوى % S20.761المستوى 

ثــرت التــداخالت الثنائیــة فــي هــذه الصــفة حیــث ســبب تــداخل الســماد مــع رش العناصــر زیادتهــا إلــى كمــا آ

كـذلك الحـال F0S0غـم عنـد المعاملـة 100/غـم0.7752بعد أن كانـت F2S2غم عند المعاملة 100/غم0.8035

  غم100/غم0.8288بإعطائها اعلى قیمة V1F2عند تداخل الصنف مع إضافة السماد إذ تفوقت المعاملة 

  

ورش عناصر المغنیسیوم والحدید والزنك والتداخل بینهما في محتوى الفصوص NPKتأثیر إضافة ) 9(جدول 

  لبعض أصناف الثوم) غم 100/غم( Glutamicمن الحامض األمیني آل 

  السماد

N: P: K:
(F)

  السماد

Fe : Mg:
Zn (S)

Vاألصناف 
Fxs

V1V2V3V4V5

F0  
S00.80230.76200.79300.77100.74800.7752
S10.81000.76800.79560.77430.75000.7796
S20.81260.77030.79860.77700.75630.7830

F1

S00.81860.78130.80100.78200.76300.7892
S10.82230.78500.80430.78630.76900.7934
S20.82630.78730.80660.78830.77230.7962

F2

S00.82760.79130.81060.79130.78000.8002
S10.82860.79330.81360.79300.78230.8022
S20.83030.79530.81430.79460.78300.8035

Fتأثیر 

V x F  

F00.80830.776670.79570.77410.75140.7792

F10.82240.78450.80400.78550.76810.7929

F20.82880.79330.81280.79300.78170.8019

Sتأثیر 

V x S  
S00.81660.77820.80150.78140.76360.7882
S10.82030.78210.80450.78450.76710.7917
S20.82310.78430.80650.78660.77050.7942

V0.81980.78150.80420.78420.7671تأثیر األصناف 
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L S D 5%  
V x F x SV x SV x F F x SSF  V

0.00220.0140.00290.00960.00050.00050.0007
  

ولــم یختلــف تــأثیر تــداخل األصــناف مــع رش V4F0غــم عنــد المعاملــة 100/غــم0.7514مقارنــة بأقــل قیمــة 

0.8231ا اعلى قیمة لهذا الحامض بلغت بإعطائهV1S2العناصر عن التداخل السابق حیث استمر تفوق المعاملة 

وأكـدت نتـائج التـداخل . غـم 100/غـم0.7636وكانـت V5S0غـم أمـا اقـل القـیم فقـد ظهـرت مـع المعاملـة 100/غـم

غـم 100/غـم0.8303علـى بقیـة المعـامالت بإعطائهـا اعلـى كمیـة لهـذا الحـامض V1F2S2الثالثي تفوق المعاملـة 

  .V5F0S0غم عند المعاملة 100/غم0.7480مقابل اقل قیمة 

  Cysteineالحامض األمیني 

ـــًا فـــي محتـــوى فصوصـــها مـــن الحـــامض ) 10( توضـــح نتـــائج الجـــدول  ـــم تختلـــف معنوی أن أصـــناف الثـــوم ل

كمـــا لـــم یتـــأثر هـــذا المحتـــوى معنویـــًا بإضـــافة الســـماد أو رش العناصـــر علـــى الـــرغم مـــن الزیـــادة Cysteineاألمینـــي 

لمستویات المرتفعة لكال العاملین في حین ظهرت التداخالت الثنائیـة آثـرا معنویـًا فـي هـذه الطفیفة التي حدثت نتیجة ا

غــم عنــد المعاملــة 100/غــم0.0875الصــفة إذ عمــل تــداخل الســماد مــع رش العناصــر علــى زیــادة هــذه الصــفة إلــى 

F2S2 غــم عنــد المعاملــة 100/غــم0.0850بینمــا انخفضــت إلــىF0S0 .األصــناف مــع كــذلك الحــال عنــد تــداخل

غـم 100/غـم0.0880بإعطائهـا اعلـى قیمـة V1S2,V1F2إضـافة السـماد ورش العناصـر حیـث انفـردت المعاملتـان 

غـم عنـد المعـاملتین 100/غـم0.0855, غم 100/غم0.0848غم على التوالي مقابل اقل القیم 100/غم0.871

V5F0,V5S0 . وعند التداخل الثالثي أعطت المعاملةV1F2S2 غم وعلى العكس 100/غم0.0882اعلى القیم

  .غم 100/غم0.0845اقل القیم V5F0S0من ذلك أظهرت المعاملة 
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ورش عناصر المغنیسیوم والحدید والزنك والتداخل بینهما في محتوى الفصوص NPKتأثیر إضافة ) 10(جدول 

  بعض أصناف الثومل) غم 100/غم( Cysteineمن الحامض األمیني أل 

  السماد

N: P: K:
(F)

  السماد

Fe : Mg:
Zn (S)

Vاألصناف 
Fxs

V1V2V3V4V5

F0  
S00.08560.08470.08530.08510.08450.0850
S10.08590.08490.08570.08520.08480.0853
S20.08610.08510.08590.08560.08500.0855

F1

S00.08680.08560.08700.08600.08530.0861
S10.08680.08600.08710.08640.08560.0864
S20.08710.08630.08720.08680.08580.0866

F2

S00.08780.08690.08780.08720.08670.0873
S10.08800.08700.08790.08730.086980.0874
S20.08820.08710.08800.08750.08700.0875

Fتأثیر 

V x F  
F00.08580.08490.08560.08530.08480.0853
F10.08690.08600.08710.08640.08550.0864
F20.08800.08700.08790.08730.08680.0874

Sتأثیر 

V x S  
S00.08670.08570.08670.08610.08550.0861
S10.08690.08600.08690.08630.08570.0864
S20.08710.08620.08700.08660.08590.0866

V0.08690.08590.08690.08630.0857تأثیر األصناف 

L S D 5%  
V x F x SV x SV x F F x SSF  V

0.00010.00090.00020.0004N.SN.SN.S
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Leucineالحامض األمیني 
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علــى بقیــة األصــناف فــي محتواهــا مــن حــامض V4تفــوق فصــوص الصــنف ) 11( جــدول تبــین مــن نتــائج ال

Leucineغـم تلیـه األصـناف 100/غـم0.3168الـذي بلـغV2 , V3 , V5 واخیـرًا الصـنفV1 الـذي أعطـى اقـل

  .غم  100/غم0.3055القیم 

0.3151بلغـــت أدت إضـــافة الســـماد إلـــى زیـــادة معنویـــة فـــي هـــذه الصـــفة بزیـــادة مســـتویات اإلضـــافة حیـــث 

كمـــا . علــى التــوالي F2 ,F1 ,F0غــم للمســتویات 100/غــم0.3037غــم و 100/غــم0.3119غــم و 100/غــم

وكنتیجــة لتــداخل الســماد ورش العناصــر أعطــت S2ازدادت هــذه الصــفة معنویــا عنــد رش العناصــر الســیما المســتوى 

اقـل القـیم وكانـت F0S0نمـا أعطـت المعاملـة غـم بی100/غم0.3059اعلى قیمة لهذه الصفة بلغت F2S2المعاملة 

  .غم 100/غم0.3018

F4F2,V4S2اظهر تداخل األصناف مع السماد من جهة ورش العناصـر مـن جهـة أخـرى تفـوق المعـاملین 

غم 100/غم0.2983غم بالمقارنة مع اقل القیم 100/غم0.3181, غم 100/غم0.3203بإعطائها اعلى القیم 

كــــذلك الحــــال مــــع التــــداخل الثالثــــي حیــــث أعطــــت المعاملــــة V1S0,V1F0غــــم مــــع العــــاملین 100/غــــم0.3040, 

V4F2S2 0.2963غـــم بینمـــا انخفضـــت كمیـــة هـــذا الحـــامض لتصـــل إلـــى أدناهـــا 100/غـــم0.3210اعلـــى القـــیم

  .V2F0S0غم عند المعاملة 100/غم

تالف التراكیـب الوراثیـة وطبیعــة أن اخـتالف األصـناف فـي محتواهــا مـن األحمـاض األمینیــة قـد یعـزى إلـى اخــ

أن زیـــادة األحمـــاض ) . 18(الصـــنف وتبـــاین قـــوة النبـــات واخـــتالف قـــدرة هـــذه األصـــناف فـــي امتصـــاص العناصـــر 

األمینیــة عنــد التســمید فقــد تعــزى إلــى دور النتــروجین فــي تكــوین األحمــاض األمینیــة إذ انــه یعــد الوحــدة األساســیة فــي 

كمـا یـؤدي البوتاسـیوم . عـن دوره فـي تكـون االمیـدات مثـل االسـبارجین والكلوتـامین فضـًال ) 19( تتكوین البروتینـا

دورًا مهما في تكوین األحماض األمینیة من خالل تأثیره في تكوین البـروتین حیـث وجـد تجمـع السـكریات واألحمـاض 

  ) . 20( األمینیة ذات األوزان الجزئیة الواطئة في حالة نقصه 

یــة للنبــات مــن البوتاســیوم تســاعد علــى تمثیــل النتــروجین وتحولــه إلــى أحمــاض أمینیــة أن تــامین الكمیــة الكاف

وبروتینات فضًال عن دوره في حركة البروتینات واألحماض األمینیة حیث یزید من فعالیـة عملیـات التحلـل البروتینـي 

, الكالیســین , الســرین , ن االرجنــی, الالیســین ( ومــن ثــم زیــادة محتــوى االمیــدات والحــوامض األمینیــة البســیطة مثــل 

كمــا إن زیــادة األحمــاض األمینیــة قــد تعــود إلــى دور الزنــك فــي تصــنیع الحــامض األمینــي ) 21( اللیوســین و غیرهــا 

Tryptophan الــذي یعــد المــادة األساســیة لتصــنیع انــدول حــامض الخلیــكIAA مــن انــدول الســیرین لــذا فــأن نقــص

فضًال علـى ذلـك فـأن الزنـك . IAAنمو النبات من خالل خفضه كمیة هذا العنصر یسبب تغیرات كبیرة في طبیعة

  ) .22( یساعد في عملیة تكوین الكلوروفیل التي تؤثر بدورها على عملیات تكوین األحماض األمینیة 

Methionine, Cysteineأما عن دور الكبریت فهو یدخل في المكونات الرئیسیة لألحماض األمینیـة مثـل 

تكوین األحماض األمینیة الحاویة على الكبریت فضًال علـى ذلـك فأنـه یسـاهم فـي عملیـات األكسـدة وان نقصه یوقف

وال Glycine,       Cysteineالمكـون لألحمـاض األمینیـة Glutathioneواالختزال كما في حالة الببتید الثالثي

Glutamic )23. (  

  

  

  

والحدید والزنك والتداخل بینهما في محتوى الفصوص ورش عناصر المغنیسیوم NPKتأثیر إضافة ) 11(جدول 

  لبعض أصناف الثوم) غم 100/غم( Leucineمن الحامض األمیني أل 
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  السماد

N: P: K:
(F)

  السماد

Fe : Mg:
Zn (S)

Vاألصناف 
Fxs

V1V2V3V4V5

F0  
S00.29700.29630.30100.31000.30500.3018
S10.29760.29700.30500.31200.30600.3035
S20.29960.30160.30530.31400.30900.3059

F1

S00.30700.31000.30900.31700.31160.3109
S10.30730.31060.31000.31860.31200.3117
S20.30930.31130.31230.31930.31400.3132

F2

S00.31000.31300.31360.32000.31500.3143

S10.31060.31430.31530.32000.31560.3152

S20.31130.3150.031600.32100.31630.3159

Fتأثیر 

V x F  
F00.29800.29830.30370.31200.30660.3037
F10.30780.31060.31040.31830.31250.3119
F20.31060.31410.31500.32030.31560.3151

Sتأثیر 

V x S  
S00.30460.30640.30780.31560.31050.3190
S10.30520.30730.31010.31680.31120.3101
S20.30670.30930.31120.31810.31310.3117

V0.30550.30770.30970.31680.3116تأثیر األصناف 

L S D 5%  

V x F x SV x SV x F F x SSF  V
0.00140.0050.00140.00310.00040.00040.0005

  

  المصادر
1- Block, E. 1985. Chemistry of garlic and onion. Sci. Am 252: 94-99.
2- Green, O.C. And N.G. Polydoris. 1993. Garlic cancer and heart disease. Review and 

recommendations, PP. 21-41. GN. Communication, chicagil.
3- Kahn, G. 1996. History of Garlic, In Garlic the science and therapeutic application of 

(Allium sativum L.) and related species (koch, H. P. and lawson, L. D eds). PP. 
2563. Williams and wilkins, New York.

4- Vavilov, M.I. 1965. Studies on the origin cultivated plants. In Appl. Bot. Plants. 
Breeding. Leningred. Russian 5: 296-368.

دار طـالس للدراســات ) سلســلة النبـات فـي القـرآن الكـریم . ( الثـوم والعمـر المدیـد . 1987. مصـطفى , طـالس -5

.والترجمة والنشر 

–ثـوم وٕانتاجیتهـا جامعـة دمشــق تـأثیر موعـد الزراعـة فـي سـرعة نمـو بعـض أصـناف ال. 2000. عبـد . سـلیمان -6

.كلیة الزراعة 

7- Watt, B. K and A. L. Merril. 1963. Composition of food. U. S. Dept. Ager. Ager. 
Hand book N.8 P.190.

.جامعة تشرین سوریا .كتاب . إنتاج الخضار . 1989. عبد اهللا حسن و زیدان ریاض -8

9- Osaman, S.A. 1980. Chemical and biological studies of onion and garlic in an 
attempt to isolate hypoglycemic extract. Asian symposium on Medicinal plants 
and spices: Ads-Bangkok.

10- Buwalda J. G. And R. E. Freeman. 1989. Effect of nitrogen fertilizers on growth and 
yield of garlic (Allium sativum L.) Scientia Horticulture. 32(3/4)161-137.



198

11- Thabet, E. M. A.; A. A. G. Abdallah and R. A. G. Mohamed. 1994. productivity of 
onion grown in reclaimed sandy soil using tafla as effected by water regimes 
and nitrogen levels. Annals. Agric. Sci. Ain shams Univ. Cario. 39(1): 337-
344.

12- Shahidullah, M.;Hug, M. A; Karim, M. A. Mandal. Rezaul. Karim; M. k. Nada; G. 
C. Saha. 1993. Influence of NPK on the growth, yield attributes, yield and 
biochemical parameters of garlic in Bangladesh. V.15(2) P. 11-15 .

13- Boradash, O. Y. And T. N. Kochine. 1987. The effect of mineral fertilizers on garlic 
productivity. Put. Int. Ovoch. 12-16. Kiev, Ukrainine SSR. (CF. Soils and Fert; 
53: 9410, 1990).

14- Steel. R. G. D. And J. H. Torrie. 1980. Principles and procedares of statistics. 
Abiometrical approch 633P. New York.

انتاج الخضروات الجـزء . 1989. عدنان ناصر و عز الدین سلطان محمد و كریم صالح عبدول . مطلوب -15

.مطابع التعلیم العالي في الموصل العراق . الطبعة الثانیة المنقحة . األول 

16- Itakura, Y. M.; Y. Ichikawa; M.R.Okino; M. Udagama, and T. Morita (2001). How 
to distinguish Garlic from the other Allium Vegetables J. Nutr. 131; 955-952.

17- Jones, B. N. And Glli Gian J. P. L. 1983. Chromatogr. 266, 471-482.

البحث جامعة بغداد وزارة التعلیم العالي و. تغذیة النبات التطبیقي . 1989. فاضل حسین رضا . الصحاف -18

.العراق –العلمي 

19- Hamman, R. A.; F. Dami; T. M. Waish and C. Stushnoff. 1996. Seasonal 
carbohydrate changes and cold hardness of chardonnay and Riesling grape 
vines. Amer. J. Enol. Vitic 47 (1): 43-48. 

20- Nowakowski, T. Z. 1971. Effect of potassium and Sodium on the content of soluble 
charbohydrates and nitrogenous compaunds in grass- P. 45. 49. In: potassium 
in Biochemistry and physiology 8th collog. Intern. Potash institutes. Berne.

21- Schafer, P. And M. Siebold 1962. Influenc of increasing potash application rates on 
yield and quality of the spring wheat kolibri from a potash fixing Location. 
Bayer, Landw Jahrb. 39: 19-39.

22- Mengel, K. 1968. Ernahrung and stoffwech selder PF Ianze Dritte Auflage. Gustav. 
Fischer veriag stuttgart Germany.

وزارة التعلـیم العـالي والبحـث , دلیـل تغذیـة النبـات . 1988. حمد و مؤیـد احمـد البـرنس یوسف م, ابو ضاحي -23

.العراق –مطبعة جامعة الموصل –جامعة بغداد , العلمي 


