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  الخالصة

لدراسـة تـأثیر 2003–2002جامعـة بغـداد للموسـم . كلیـة الزراعـة –نفذت التجربة في حقول قسـم البسـتنة 

( والــرش بعناصــر الزنــك و المغنیســیوم والحدیــد فــي بعــض الصــفات لخمســة أصــناف مــن الثــوم NPKإضــافة ســماد 

: صـفر : صـفر ( بالمسـتویات NPKتمـت إضـافة السـماد ) . اللبنـاني , ثوم الشرق , لفرنسي ا, الصیني , المحلي 

 Fe , Mgهكتار بعد شهر من الزراعة ورش المجموع الخضري بالعناصر /كغم) 120: 120: 120(و ) صفر 

, Zn بعـــد% ) 0.2% : 0.4% : 2( و % ) 0.1% :0.2% : 1( , ) صـــفر : صـــفر : صـــفر ( بالمســـتویات

شـهرین مـن الزراعـة واســتعمال تصـمیم األلـواح المنشــقة المنشـقة وبـثالث مكــررات لكـل معاملـة وتــم اخـذ معـدل ارتفــاع 

HPLCالنباتات والحاصل األخضر وتحضیر مستخلص الثوم لغرض أجراء بعض التحلـیالت الكیمیائیـة بجهـاز أل 

  : ویمكن تلخیص النتائج كما یلي 

ســم كمــا ازداد 82.246نســي علــى بقیــة األصــناف فــي طــول النبــات حیــث بلــغ أظهــرت النتــائج تفــوق الثــوم الفر -1

  .A3F2S2سم عند التداخل الثالثي 92.246الطول بزیادة مستوى التسمید األرضي أو الرش لیصل إلى 

هكتـار بینمـا /طـن28.673أظهرت النتائج تفوق ثوم الشرق على بقیة األصناف فـي كمیـة الحاصـل حیـث بلغـت -2

هكتــار وأدت المعــامالت الســمادیة والــرش إلــى /طــن13.285اللبنــاني اقــل كمیــة حاصــل بلغــت أعطــى الصــنف 

اعلــى كمیــة حاصــل بلغــت A4F2S2زیــادة معنویــة فــي كمیــة الحاصــل حیــث أعطــت معاملــة التــداخل الثالثــي 

.هكتار /طن30.360

 N-Fructosylـة العضویــة تفوق الثوم المحلي على بقیة األصناف في محتوى فصوصـه مـن المركبـات الكبریتی-3

Arginine, S-Allyl Mecrapto cysteine, S-Allyl Cycteine, Allicin 2.761والتي بلغـت كمیتهـا ,

غم على التوالي وقد لـوحظ ازدیـاد هـذه المركبـات بزیـادة مسـتویات اإلضـافة أو /ملغم0.846, 1.315, 2.318

.الرش بالعناصر الغذائیة السیما عند تداخلها معا 
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Improving some Natrural and chemical Features using some fertilizers 
Coefficients for some gerlic cultivars (Allium sativum L.)
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* Hort. Dept. – College of Agriculture / University of Baghdad
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*** Ministry of Scinces and Techology

Abstract
This study was conducted at the 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 
Vegetative, yield and chemical characters of five garlic cultivars (Local, chinese, 
French, Al-sharq and Lebanese).

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) (0.1% : 0.2% : 1%) and (0.1% : 0.4% : 0.2%). Split-split plot 
Design were adapted with 3 replicates for each treatment. Plant hight, yied and garlic 
extracl were analysied using HPLC. 

The results of this study can be summarized as follows 
1- The french cultivar signifcantly was superior in the average plant height (82. 129 

cm). Asignificant increases in plant hight due to the increases in the concentration of 
NPK or foliar sprays of the studied nutient elrments Leading to the highest value of 
92.246cm in the A3F2S2 treatment.

2- Al-Sharq cultivar gave the highest yield of 28.673 ton / ha swhilc the lowest yield of 
13.285 tonlha was in lebanese cultivar. NPK treatments and foliar sprays 
significantly increased the yield and the highest value of 30.360 tonlh in the 
A4F2S2.treatment.

3- The local garlic cultivar were significantly superior in the organossulpher 
compounds, Allicin, S-Allyl cysteine, S-allyl Mercapto cysteine and N-Fruetosyl 
Arginine, which reached the highest value (2.761, 2.318, 1.315, 0.896 mglgm) 
respectively. These compounds was increased by increasing the level of NPK and 
foliar sprays and their interactions.

  

المقدمة

من النباتـات المهمـة فـي قائمـة األعشـاب الطبیـة التـي تعـالج (.Alliurn stoivuml sativumL)یعد الثوم 

أحماض أمینیة وسكریات السترویدات والتربینیات والفالفوتیـدات و , األمراض ویحتوي على مركبات كبریتیة عضویة 

  ) .1(والجیرمانیوم الفنیوالت والفیتامینات والعناصر النادرة مثل السلینیوم

75, 50, 25بمســـتویات P2O2هكتـــار و /كغـــم75, 50, 25أن تســـمید الثـــوم بـــالنتروجین بمســـتویات 

هكتــار /كغــم75هكتــار عنــد المســتوى /كغــم8568هكتــار ســبب زیــادة فــي حاصــل األبصــال حیــث بلــغ الحاصــل /كغــم

Nأن إضــافة ) . N ,P)2هكتــار مــن /غــمك25هكتــار عنــد التســمید ب/كغــم6747بالمقارنــة مــع N ,Pلكــل مــن 

60207هكتـــــار ســـــبب زیـــــادة معنویـــــة فـــــي الحاصـــــل إذ بلـــــغ حاصـــــل األبصـــــال /كغـــــم200, 100,بمعـــــدل صـــــفر 

كغـم 150بالتولیفة NPKهكتار كان عند استعمال /كغم1120.03أن اعلى إنتاج من األبصال ) . 3(هكتار /كغم

N +75 كغـــمP +100 كغـــمK/ ســـتعمال وان ا) 4(هكتـــارN هكتـــار ســـبب زیــــادة /كغـــم75, 50, 25بمعــــدل

أن حاصـل الصـنف الصـیني ) 5(هكتـار /كغـم50هكتـار عنـد المسـتوى/كغـم6.59معنویة فـي حاصـل األبصـال إلـى 
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هكتـار فـي النباتـات الغیـر /كغـم2223.8هكتار قیاسُا مـع Nكغم 90هكتار عند التسمید بمستوى /كغم60.70یبلغ 

  ) . 6(مسمدة 

هكتـــار لنباتـــات البصـــل ســـبب زیـــادة فـــي مســـتوى األبصـــال مـــن /كغـــم13.4بمعـــدل   CUSO4ضـــافة أن إ

10أن إضــافة الزنــك إلــى نباتــات البصــل بمعــدل ) . 7% (0.80–0.70والحدیــد % 0.14–0.05الفســفور مــن 

لبصل بإضافة الزنك زیادة المادة الجافة في ا) 9(كما الحظ ) . 8(هكتار سبب زیادة تركیز الزنك في األبصال /كغم

  . جزء من الملیون أدى إلى قلة المادة الجافة 8وان زیادة التركیز إلى ZnSo4جزء بالملیون بهیئة 6بتركیز 

MnSo4فـــدان والمنغنیـــز /كغـــم20, 10, أن إضـــافة الحدیـــد والزنـــك علـــى هیئـــة كبریتـــات بمســـتوى صـــفر 

ألبصـــال مـــن الزنـــك والمنغنیـــز والحدیـــد والنحـــاس فـــدان ســـبب زیـــادة فـــي محتـــوى ا/كغـــم30, 15, صـــفر ىبمســـتو 

  ) . 10(والنتروجین والفسفور والبوتاسیوم والكاربوهیدرات والمادة الجافة 

هــدفت هــذه الدراســة لمعرفــة اســتجابة بعــض أصــناف الثــوم للتســمید بعناصــر النتــروجین والفســفور والبوتاســیوم 

  .بعض الصفات الطبیعیة والكیمیائیة في هـذه األصناف والرش بعناصر الحدید والزنك والمغنیسیوم واثر ذلك في

  

  المواد وطرق العمل

جامعـة بغـداد –في حقول قسم البستنة كلیة الزراعة 2003-2002نفذت هذه الدراسة خالل الموسم الشتوي 

, V1 ,V2 ,V3ورمزهـا ) ثـوم الشـرق و اللبنـاني , فرنسي , صیني , محلي ( زرعت خمسة أصناف من الثوم . 

V4 ,V5 واستعملت ثـالث تولیفـات سـمادیة مـن 1/11/2002على التوالي فيNPK ) صـفر : صـفر : صـفر (

اســـــتعمل . علـــــى التـــــوالي F0 ,F1 ,F2هكتـــــار ورمزهـــــا /كغـــــم) 120: 120: 120(و ) 90: 90: 90(و 

) P2O5% 52–48( والفســــفور علـــى هیئــــة ســــوبر فوســــفات ثالثــــي ) N% 46(النتـــروجین علــــى هیئــــة یوریــــا 

وثـالث تولیفـات مـن عناصـر الزنـك والمغنیسـیوم والحدیـد علـى ) . K) (11% 50( والبوتاسیوم على هیئـة كبریتـات 

, S0ورمز لها ) 0.2: 0.4ك % 02( و % ) 0.1% : 0.2% : 1(و ) صفر : صفر : صفر ( هیئة كبریتات 

S1 ,S2 12(على التوالي. (  

بـثالث مكـررات إذ مثلـت أصـناف (Spilt split plot desing)القطـع المنشـقة استعمل في التجربة تصـمیم 

العوامـــل الثانویـــة ومعـــامالت الـــرش بعناصـــر الزنـــك والمغنیســـیوم والحدیـــد NPKالثـــوم العوامـــل الرئیســـیة ومســـتویات 

م تجهیز ت) . 13% (5عوامل تحت الثانویة وحسبت المعدالت حسب اختبار اقل فرق معنوي وعلى مستوى احتمـال 

كــل لــوح یحتــوي ) 2م180( م 36× 5األرض وحرثهــا عــدة مــرات و تســویتها وتقســیمها إلــى ثــالث ألــواح بأبعـــاد 

م وتـرك مسـافة متـر واحـد 0.75م والمسـافة بـین مـرز واخـر 5معاملة كل معاملة تضمنت مرز واحد بطـول 45على 

3.75بلغـت مسـاحة الوحـدة التجریبیـة ( أثنـاء السـقي بین معاملة وأخرى لضمان عدم انتقال األسمدة بین المعـامالت 

  ) .2م

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

تـم تحلیـل التربـة قیــل الزراعـة وقـد أجریـت عملیـة التحلیـل فــي مركـز الفـرات لدراسـة وتصـمیم مشــاریع . سـم 5وبعمـق 

1/12/2002بعد شهر من الزراعة بتاریخ NPKأضیفت تولیفات السماد ) . 1( حلیل في الجدول الري ونتائج الت

ورشــت النباتــات بمحلــول العناصــر المغذیــة ضــمن التولیفــات المــذكورة أجریــت جمیــع عملیــات خدمــة المحصــول كمــا 

  ) .14(ذكرها 

  راعةبعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة التجربة قبل الز ) 1(جدول 

نتیجة التحلیلوحدة القیاس المستعملة  التحلیل
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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
  طینیة غرینیةمزیجیة 

(SCL)
  

  الصفات المدروسة

نباتـات عشـوائیا مـن وسـط كـل مـرز و قـیس طـول أوراقهـا بمسـطرة مـن 10تـم اخـذ . )سم ( معدل طول النبات -1

  .مستوى سطح التربة إلى اعلى قمة النبات واخذ معدل لطول النبات الواحد 

:عادلة التالیة تم حساب وزن األبصال الطریة وفق الم. هكتار /وزن الحاصل كغم-2

  =هكتار /حاصل األبصال كغم
  )كغم ( حاصل الوحدة التجریبیة 

 ×10000  
  )2م( مساحة الوحدة التجریبیة 

وذلــك بأخــذ ) 15(حضــر مســتخلص الثــوم بحســب مــا ذكــره . فصــل وتقــدیر كمیــة المركبــات الكبریتیــة العضــویة -3

ومـزج الخلـیط ) 10: 40( ثانول والماء غم وخلط في مذیب من المی5عینة من الفصوص المقشرة بوزن 

م °20وهــرس ورشــح بقطعــة قمــاش ملمــل وجمــع الراشــح بقنینــة زجاجیــة معقمــة وحفــظ فــي مجمــدة بدرجــة 

تحت الصـفر وحظـرت التراكیـز المطلوبـة منـه للتحلیـل لغـرض فصـله علـى عمـود الطـور المعكـوس طریقـة 

  .المزدوجة اإللكتروني 

 N-Fructosyl Arginine, S-Allyl Mercapto cysteine, S-Allylوقد تم فصـل وتحلیـل المركبـات 

cysteine, Allicin من مستخلص الثوم باستعمال جهازHPLC على عمود الطور المعكـوس والتقـدیر الكمـي تـم

  ) .16(یبین ظروف الفصل ) 2( دقیقة والجدول 25بوقت ال یزید عن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ظروف فصل مركبات) 2(جدول 

N-Fructosyl ,S-Cysteine ,S-allyl mercapto arginine ,Allicin  
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  من مستخلص فصوص الثومHPLCباستعمال جهاز كروماتوغرافیا السائل ذي األداء العالي 

 Methanol HPLC grade                                                             (Fluka)نوع الجهاز

Koyoto Japan                                                                            (6AVP)الشركة و المودیل

Automatic system controller                                                 (SIL-6A)جهاز السیطرة 

Injection Rheoday                                                                         7125الحاقن

Injection Loop                                                                              20µLأنبوب الحقن

 Two shimadzu mobel                                                    LC-6Apumpsنوع وعدد المضخات 

اشف نوع الك
Uv-visible detector SPd-6AV Equipped with
flow cell 8m                                                               

Detection Uv sit at                                                                   254NMدرجة حرارة الكاشف 

250X 4.6 mm I. Dابعاد العمود 

Solid phase C. 18 shimpack                                                        ODSالطور الصلب 

الطور السائل 
Liquip phase gradient elution: Solvent A 
Buffer phosphate 0.01m PH 6.0, Solvent B

Partivle size                                                                                   5umحجم الجزیئات 

Flow rate                                                                                1m1/minسرعة الجریان 

Data processoes                                                                        Rc-4Aمعالجة البیانات 

  1cm/minسرعة ورقة التسجیل 

°30Cدرجة الحرارة 

  

  النتائج والمناقشة

V3أن هناك فروق في معدل طول النبات بین أنواع الثوم إذ تفوق الثـوم الفرنسـي ) 3( یتضح من الجدول 

) . ســـم 46.778( الــذي أعطــى اقــل طـــول V5ســم مقارنــة بــالنوع اللبنــاني 82.129بإعطائــه اعلــى معــدل للطــول 

قیاسـا بمعاملـة ) سـم 66.87(معنویا في طول النبات الذي یبلـغ F2بالمستوى NPKأثرت إضافة السماد األرضي 

كمـــا ازداد طـــول النبـــات معنویـــا عنـــد رش النباتـــات ) ســـم 56.165( التـــي أعطـــت اقـــل طـــول للنبـــات F0المقارنـــة 

الــذي أعطــى نباتــات S0مقارنــة مــع المســتوى ) ســم 62.444( الــذي أعطــى S2لتركیــز بالعناصــر النــادرة الســیما ا

لقــد كــان للتــداخل بــین الســماد األرضــي ورش العناصــر اثــر معنــوي فــي زیــادة طــول ) ســم 60.416( معــدل طولهــا 

كمـا F0S0لمعاملـة المقارنـة ) سـم 54.647( مقارنـة مـع F2S2عنـد المعاملـة ) سـم 67.170( النبـات الـذي بلـغ 

سـم 90.657(إلـى زیـادة طـول النبـات إلـى V3F2اثر تداخل أنواع الثوم والتسمید األرضي معنویا إذ أدت المعاملة 

V3S2وتفوقـت معاملـة التـداخل بـین األنـواع ورش العناصـر ) سـم 42.201(V3F0مقارنة مع نباتـات المعاملـة ) 

للمعاملـــة ) ســـم 46.227( نـــة مـــع اقصـــر طـــول للنبـــات مقار ) ســـم 83.658( معنویـــا فـــي زیـــادة طـــول النبـــات إلـــى 

V5S0.  

بإعطائهـا اعلـى طـول V3F2S2اظهر التداخل الثالثي فروقا معنویـا بـین المعـامالت حیـث تفوقـت المعاملـة 

أن . V5F0S0سـم للمعاملـة 41.043مقارنـة مـع % 124.754وبنسـبة زیـادة مقـدارها ) سـم 92.246(للنبات بلـغ 

یعـود إلـى اخـتالف التراكیـب الوراثیـة لألنـواع أمـا عـن دور التسـمید فـي زیـادة هـذه الصـفة فربمـا اختالف طول النبـات

یعــود إلــى تــأثیر النتــروجین فــي اســتطالة الســاق كــذلك دخــول النتــروجین فــي معظــم المــواد الحیویــة المهمــة فــي النبــات 

  ) .17(نمو النبات مثل البروتینات واألحماض األمینیة والكلوروفیل وان نقصه یؤدي إلى بطء 
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الالزمـــة لتحویـــل NADPHوقـــد یعـــزى تـــأثیر النتـــروجین فـــي اســـتطالة النبـــات إلـــى دخولـــه فـــي جـــزء الطاقـــة 

Acetyl CoA إلــىGA3 وبمــا أن ألGA3 یحفــز اســتطالة الخالیــا وبالتــالي اســتطالة النبــات كمــا یحتــاج إلــى

الــذي IAAي یعــد مركبــا وســیطا فــي تكــوین وان هــذا الحــامض األمینــ) Tryptophane)18للنتــروجین فــي تكــوین 

  .یعد محفز ألستطالة الخالیا و بالتالي استطالة النبات 

اللذین حصال على زیادة في طول نباتـات الثـوم عنـد رش المحالیـل المغذیـة الحاویـة ) 19(واتفقت النتائج مع 

  .منفردة أم مجتمعة سواء أكانت NPKعند التسمید بالعناصر ) 21, 20( على الحدید والزنك ومع 

  

  ورش عناصر المغنیسیوم والحدید والزنك والتداخل بینهما في طول النباتNPKتأثیر إضافة ) 3(جدول 

  لبعض أصناف الثوم) سم ( 

  السماد

N: P: K 
(F)

السماد  

Fe: 
Mg: 

Zn (S)

 Vاألصناف

Fxs
V1V2V3V4V5

      F0

S052.940  46.170  72.62560.45641.04354.467
S155.09048.10375.07061.30342.67656.499
S256.18648.48376.12363.31642.88657.399

F1  

S058.21351.16080.37666.45047.47690.735

S159.20353.02080..9066.46047.78361.371

S259.87054.28082.60369.38047.69062.765

F2

S060.55357.18088.23670.20050.16065.266

S162.76657.64091.49070.12050.11666.427
S263.15057.80092.24671.48051.17367.170

Fتأثیر 

F x V
F054.73847.58574.60661.69242.20156.165
F159.09552.82081.12367.43047.65061.623
F262.15657.54090.65770.60050.48366.287

  Sتأثیر 

V x F
S057.23651.50380.41365.70246.22760.216
S159.02052.92182.31765.96146.85961.415
S259.73653.52183.65868.05947.25062.444

V58.66352.64882.12966.57446.778تأثیر األصناف 
  

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

1.51424.3921.30269.26820.36440.36440.4704

  

  هكتار/كمیة الحاصل طن

علــى بقیــة V4الثــوم فــي كمیــة الحاصــل حیــث تفــوق ثــوم الشــرق تبــاین أصــناف ) 4( یتضــح مــن الجــدول 

ثــم V2هكتــار یلیــه وبفــرق معنــوي الصــنف الصــیني /طــن28.673األصــناف بإعطائــه اعلــى كمیــة حاصــل بلغــت 

. هكتــار /طـن13.285أما اقل األصناف إنتاجا فهو الصنف اللبناني الذي بلـغ حاصـلة V1والمحلي V3الفرنسي 

F2لمركب إلى زیادة معنویة في كمیة الحاصل بزیادة مستویات اإلضافة حیث أعطى المستوى أدت إضافة السماد ا
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هكتـار /طـن 17.955الـذي أعطـى F1هكتار یلیه وبفرق معنـوي المسـتوى /طن19.769اعلى كمیة حاصل بلغت 

عناصـــر ومـــن ناحیـــة أخـــرى أدت معـــامالت الـــرش بال. هكتـــار /طـــنF016.160بینمـــا كـــان الحاصـــل فـــي المســـتوى 

وان كلتــا المعــاملتین تفوقهــا علــى S1المعدنیــة إلــى زیــادة معنویــة فــي كمیــة الحاصــل تلیهــا وبفــارق معنــوي المعاملــة 

  .على التوالي % 2.4و 5.217ویزیادة بلغت S0المعاملة 

أما بالنسبة للتدخالت الثنائیة فقد اظهر تـداخل السـماد األرضـي والـرش بالعناصـر فروقـًا إحصـائیة انحصـرت

أمـا F2S0هكتار عند المعاملـة /طن15.739واقل قیمة F2S2هكتار عند المعاملة /طن20.237بین اعلى قیمة 

كــذلك الحــال عنــد تــداخل األصــناف مــع . بــاقي المعــامالت فأعطــت قیمــا لــم تختلــف إحصــائیا عــن اعلــى واقــل قیمــة 

اعلـــى حاصــــل V4F2معاملـــة التســـمید األرضـــي الـــذي اظهـــر اختالفــــات إحصـــائیة واضـــحة تجلـــت عــــن إعطـــاء ال

وكنتیجــة لتــداخل الصــنف مــع V5F0هكتــار عنــد المعاملــة /طــن11.745هكتــار مقابــل اقــل حاصــل /طــن33.349

29.458علـــــى بقیـــــة المعـــــامالت بإعطائهـــــا اعلـــــى كمیـــــة حاصـــــل بلغـــــت V4S2رش العناصـــــر تفوقـــــت المعاملـــــة 

  .هكتار /طن12.820اقل كمیة حاصل وكانت V5S0هكتار بینما أظهرت المعاملة /طن

عــن بقیــة V4F2S2أكــدت نتــائج التــداخل الثالثــي التــأثیر المعنــوي لمعــامالت البحــث التــي انفــردت المعاملــة 

هكتـار بینمـا انخفضـت كمیـة الحاصـل إلـى أدنـى قیمـة /طـن34.360المعامالت بإعطائها اعلى كمیة حاصـل بلغـت 

  .V5F0S0هكتار عند المعاملة /طن11.164

لحاصـل بـاختالف األصـناف قـد تعـود إلـى الطبیعـة الوراثیـة لكـل صـنف والتـي تحـدد درجـة أن اختالف كمیة ا

أمــا عـن تــأثیر عوامــل ) 22(نمـو النبــات وتطـوره وانعكــاس ذلــك علـى الصــفات النوعیــة والكمیـة ومنهــا كمیـة الحاصــل 

یـدخل فـي تركیـب الدراسة في كمیة الحاصل فقد تعـود إلـى دور النتـروجین فـي تحسـین صـفات النمـو الخضـري كونـه 

جزیئة الكلوروفیل المهمة في عملیة التمثیل الضوئي وفـي تكـوین العدیـد مـن المركبـات المهمـة كالبروتینـات ومركبـات 

أما الزنك فانه یؤدي دورا مهما في ) . 23(الطاقة ومرافقاتها والتي تؤثر في زیادة نمو النبات ومن ثم زیادة الحاصل 

IAA1الحیــوي الكلــوروفیلي وتنظــیم تبــادل الفســفور والنتــروجین ودوره فــي تخلیــق عملیــة التركیــب الضــوئي والتمثیــل

أما عن دور الحدیـد فانـه یـؤثر فـي عملیـة تخلیـق الكلوروفیـل وزیـادة أعـداد الكرانـا فـي البالسـتیدات الخضـراء ) . 24(

حدیـــد دورا فـــي تكـــوین وانـــه یـــؤثر فـــي تنشـــیط عملیـــات األكســـدة الخاصـــة بتكـــوین الكلوروفیـــل كمـــا أن للنتـــروجین وال

  ) .26(واتفقت النتائج مـع ) 25(السایتوكرامات المهمة في عملیة التركیب الضوئي 

  

  

  

  

  ورش عناصر المغنیسیوم والحدید والزنك والتداخل بینهما في كمیة الحاصلNPKتأثیر إضافة ) 4(جدول 

  لبعض أصناف الثوم) هكتار /طن( 

  السماد

N: P: K 
(F)

السماد  

Fe: 
Mg: 

Zn (S)

Vاألصناف

Fxs
V1V2V3V4V5  

      F0S012.329  16.330  14.51824.35311.16415.739
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S112.65216.71414.71425.03911.72216.169
S212.67617.52914.89025.42612.34816.574

F1  
S015.03317.27315.09626.73512.93817.416
S115.06117.4501569427.87214.05218.026
S215.22118.13616.03428.58814.14518.425

F2

S015.49418.49116.06332.29414.35819.340
S115.48818.47616.89033.39514.40819.721
S215.55019.33317.50434.36014.43520.237

Fتأثیر 

F x V
F012.55216.85814.70724.93911.74516.160

F115.10717.61915.60827.73113.71217.955
F215.51018.76616.81933.34914.40019.769

  Sتأثیر 

V x F

S014.28717336515.22627.79412.82017.498
S114.40017.54615.76628.76913.39417.975

S214.48218.33216.14329.45813.64218.411

V14.39017.74815.71128.67313.285تأثیر األصناف 
  

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

0.45631.82410.50624.24180.11610.11610.1499
  

  Allicinمركب

أصناف الثوم قید الدراسـة أن كمیة المركب االلیسین قد اختلفت معنویا باختالف ) 5( توضح نتائج الجدول 

غــم مــع /ملغــم2.716تلیهــا وبــدون فــرق معنــوي V1غــم مــع الصــنف /ملغــم2.627حیــث ظهــرت بــأعلى قیمــة لهــا 

  ) . غم /ملغم2.058( فقد أعطى اقل القیم V5أما الصنف . V3الصنف 

السیما المسـتویات تشیر النتائج إلى أن إضافة السماد ورش العناصر قد تعمل على زیادة هذه الصفة معنویا

علـــى F2,S2للمعــاملین ) غــم /ملغــم2.392, غـــم /ملغــم2.537( العالیــة منهــا حیــث بلغــت كمیـــة مركــب االلیســین 

تشــیر نتــائج التــداخل بــین إضــافة الســماد . S0,F0غــم  للمعــاملین /ملغــم2.364, غــم /ملغــم2.266التــوالي مقابــل 

غــم مقابــل اقــل قیمــة /ملغــم2.564اعلــى قیمــة لمركــب االلیســین بإعطائهــا F2S2ورش العناصــر إلــى تفــوق المعاملــة 

V3F2أما بالنسبة لتـداخل الصـنف مـع إضـافة السـماد فقـد أظهـرت المعاملـة , F0S0غم عند المعاملة /ملغم2.166

  . V2F1غم عند المعاملة /ملغم1.767غم مقابل اقل قیمة /ملغم2.963اعلى كمیة االلیسین 

2.763اعلـى قیمـة لهـذه الصـفة بلغـت V3F1اف مع رش العناصر أظهرت المعاملة وكنتیجة لتداخل األصن

كمـا اثـر التـداخل الثالثـي معنویـا فـي كمیـة . V2F0غـم للمعاملـة /ملغـم1.795غم بینما انخفضـت الكمیـة إلـى /ملغم

ذلـــك وعلـــى العكـــس مـــنV3F2S2غـــم عنـــد المعاملـــة /ملغـــم2.976مركـــب االلیســـین التـــي ظهـــرت بـــأعلى قیمـــة لهـــا 

  .V2F0S0غم عند المعاملة /ملغم1.586انخفضت إلى 

من إضافة الفسفور سبت زیادة معنویة في محتـوى أبصـال الثـوم ) 28, 27(واتفقت النتائج مع ما أشار ألیه 

  .من االلیسین 

  

ورش عناصر المغنیسیوم والحدید والزنك والتداخل بینهما في محتوى الفصوص NPKتأثیر إضافة ) 5(جدول 

  لبعض أصناف الثوم) غم /ملغم( Allicinمن ألـ 
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  السماد

N: P: K 
(F)

السماد  

Fe: 
Mg: 

Zn (S)

 Vاألصناف

Fxs
V1V2V3V4V5

      F0

S02.566  1.586  2.3562.3661.9532.166
S12.5462.9632.3362.3631.8602.414
S22.5831.6162.5202.3961.9732.218

F1  

S02.7561.6232.7702.4862.0062.328

S12.7961.8362.7802.5062.0362..91

S22.7701.8432.7932.5102.0632.396

F2

S02.7861.9562.9462.7632.1032.511
S12.8561.9632.9662.7702.1262.536
S22.8732.0462.9762.7862.1362.564

Fتأثیر 

F x V
F02.5652.0552.4042.3751.9282.266
F12.7741.7672.7812.5012.0352.372
F22.8381.9882.9632.7332.1222.537

  Sتأثیر 

V x F
S02.7401.7952.7012.5672.0382.364
S12.7421.8352.7632.5642.0572.392
S22.6962.1812.6842.5371.9902.418

V2.6961.9372.7162.5502.058تأثیر األصناف 
  

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

0.04230.21330.17020.29190.01180.01180.0153
  

  S-Allyl cysteine (SAC)مركب 

حیـث اظهـر (SAC)أن أصناف الثوم قد اختلفت معنویا في محتواها من مركب ) 6( نالحظ من الجدول 

مـع ) غــم /ملغـم1.632( غم وعلى العكـس مـن ذلـك ظهـرت اقـل قیمـة /ملغم2.318اعلى كمیة بلغت V1الصنف 

  .أما بقیة األصناف فأنها أعطت قیما متباینة توسطت القیمتین أعاله . V2الصنف 

ركـب معنویـا بزیـادة توضح نتائج الجدول أعاله أن إضافة السماد ورش العناصر قد عمال على زیـادة هـذا الم

والزیـادة الناتجــة F0قیاسـا بالمســتوى % ) F2 )24.177مسـتویات اإلضـافة إذ بلغــت الزیـادة الناتجــة عـن المســتوى 

وفیمــــا یخــــص التــــدخل الثنــــائي بــــین الســــماد المضــــاف ورش F0قیاســــا بالمســــتوى % ) S2 )3.858عــــن المســــتوى 

غـم فـي حـین أظهـرت المعاملـة /ملغـم2.202بلغـت (SAC)اعلـى كمیـة لمركـب F2S2العناصـر أظهـرت المعاملـة 

F0S0 غم /ملغم1.709اقل قیمة وكانت.  

  

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

  لبعض أصناف الثوم) غم /ملغم( S-Alltl cysteine (SAC)من ألـ 

  السماد

N: P: K 
(F)

ماد  الس

Fe: 
Mg: 

Zn (S)

 Vاألصناف

Fxs
V1V2V3V4V5

      F0S02.023  1.283  1.8631.5501.8261.709
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S12.1431.3131.8661.6131.9561.778
S22.1631.3901.8761.6101.9631.800

F1  
S02.3531.7061.9561.7502.0231.958
S12.3861.7501.9601.7602.3302.037
S22.4201.7861.9801.7602.3332.056

F2

S02.4361.8162.2561.8832.4362.166
S12.4761.8232.3401.9002.4402.196
S22.4661.8262.3461.8962.4662.202

Fتأثیر 

F x V
F02.1101.3281.8681.5911.9151.762
F12.3861.7471.9651.7562.2282.017
F22.4601.8222.3141.8962.4512.188

  Sتأثیر 

V x F
S02.2711.6022.0251.7272.0951.944
S12.3351.6282.0551.7572.2422.004
S22.3501.6672.0671.7552.2572.019

V2.3181.6322.0491.7472.198تأثیر األصناف 
  

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

0.00.18530.05020.20240.00680.00650.0088

التــي أعطــت V1F2كمــا اثــر تــداخل األصــناف مــع إضــافة الســماد معنویــا فــي هــذه الصــفة الســیما المعاملــة 

اف ورش كــذلك الحــال مــع تــداخل األصــنV2F0غــم عنــد المعاملــة /ملغــم1.328غــم مقابــل اقــل قیمــة /ملغــم2.460

غــم بینمــا أعطــت /ملغــم3.350وكانــت V1S2بــأعلى قیمــة لــه عنــد المعاملــة SACالعناصــر حیــث ظهــر المركــب 

ویبــین التــداخل الثالثــي إلــى زیــادة كمیــة المركــب معنویــا لتصــل إلــى . غــم /ملغــم1.602أدنــى القــیم V2S0المعاملــة 

  .V2F0S0غم عند المعاملة  /غممل1.283مقابل اقل القیم V1F2S1غم عند المعاملة /ملغم2.476

أن اختالف التراكیب الوراثیة للصنف والنوع له عالقة كبیرة في تحدید كمیة المركبـات الكبریتیـة داخـل النبـات 

مشـتقات ناتجـة مـن األحمـاض األمینیـة لـذا فـان الزیـادة (Allicin, NFA, SAC, SAMC)حیث أن المركبات 

جین والبوتاسیوم تعود إلى دور هذه العناصر في تنشیط األنزیمات وتكوین البر الناتجة في هذه المركبات بفعل النترو 

فضــال علــى أن تــامین الكمیــة المناســبة مــن الكبریــت یــؤثر بشــكل مباشــر أو غیــر ) 29(وتینــات واألحمــاض األمینیــة 

 ,Methionineمباشــر فــي تكــوین األحمــاض األمینیــة كونــه یعــد مــن المكونــات األساســیة لهــا الســیما حــامض 

Cysteine 30(وفي حالة نقص الكبریت یؤدي إلى توقف تكوین األحماض األمینیة الحاویة على الكبریت. (  

  N-Fructosyl-Argeinine  N. F. Aمركب 

قد اختلفت معنویا باختالف أصـناف الثـوم وقـد ظهـرت NFAأن كمیة مركب ) 7( تبین من نتائج الجدول 

أمـا V2غـم مـع النـوع /ملغـم0.732بینمـا انخفضـت لتصـل إلـى V1الصـنف غم مع /ملغم0.896بأعلى قیمة لها 

وتشیر نتائج نفس الجدول إلى زیادة هـذا المركـب . بقیة األصناف فأنها أظهرت قیما متباینة توسطت القیمتین أعاله 

ا بالمسـتوى قیاسـ% ) F2 )10.318معنویا بزیادة مستویات السماد المضاف إذ بلغت الزیـادة الناتجـة عـن المسـتوى 

F0 كذلك الحال مع رش العناصر إذ بلغت الزیادة الناتجة عن المستوىS22.839 % مقارنة بالمستوىS0 . وقد

عنــد ) غــم /ملغــم0.877(اثــر تــداخل الســماد مــع العناصــر معنویــا فــي هــذه الصــفة والتــي ظهــرت بــأعلى قیمــة لهــا 

  .F0S0املة غم مع المع/ملغم0.776بینما انخفضت إلى F2S2المعاملة 
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وتشیر النتائج إلى أن تداخل األصناف مع السماد من ناحیة ورش العناصر من ناحیـة أخـرى قـد عمـال علـى 

 , V1S2غــم عنــد المعـاملتین /ملغــم0.901غــم و /ملغــم0.948اخـتالف هــذه الصــفة التــي ظهــرت بــأعلى قیمهــا 

V1F2 ق المعاملــــة علــــى التــــوالي والعكــــس مــــن ذلــــك ظهــــرت نتــــائج التــــداخل الثالثــــي تفــــوV1F2S2 علــــى بــــاقي

0.673غـم بینمـا انخفضـت إلـى أدنـى قیمـة لهـا /ملغم0.953بلغت NFAالمعامالت بإعطائها اعلى كمیة لمركب 

  .V2F0S0غم عند المعاملة /ملغم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  لبعض اصناف الثوم) غم /ملغم( N-Fractocyl-Argeinineمن ألـ 

  السماد

N: P: K 
(F)

السماد  

Fe: 
Mg: 

Zn (S)

 Vاألصناف

Fxs
V1V2V3V4V5

      F0

S00.856  0.673  0.7560.7760.8160.776

S10.8560.6900.7600.7800.8500.787ذ

S20.8530.7030.7600.7830.8600.792

F1  
S00.8760.7060.7600.7930.8600.799
S10.8800.7230.8160.7900.8700.816
S20.8960.7360.8230.8100.8870.830

F2

S00.9460.7730.8160.8330.9060.855
S10.9460.7830.8500.8430.9030.865

S20.9530.8060.8530.8660.9060.877

Fتأثیر 

F x V
F00.8550.6880.7580.7800.8420.785
F10.8840.7220.8000.7970.8710.815
F20.9480.7870.8400.8470.9050.866

  Sتأثیر 

V x F

S00.8930.7170.7770.8010.8610.810
S10.8940.7320.8080.8040.8740.522

S20.9010.7480.8120.8200.8830.833

V0.8960.7320.7990.8080.872تأثیر األصناف 
  

L S D 5%  
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V x F x SV x SV x FF x SSFV
0.01420.03510.01440.04430.00380.00380.0049

  

   S-Allyl Mercapto cysteine   (SAMC)مركب 

V1الســیما الصــنف (SAMC)اهــا مــن المركــب تبــاین أصــناف الثــوم بمحتو ) 8( توضــح نتــائج الجــدول 

ثــم V5غــم یلیــه وبفــرق معنــوي الصــنف /ملغــم1.315الــذي تفــوق علــى بقیــة األصــناف بإعطائــه اعلــى كمیــة بلغــت 

  .V4غم مع الصنف /ملغم0.922أما اقل القیم فقد كانت V2, V3الصنفان 

بعـد أن F2غـم عنـد المسـتوى /ملغم1.154لقد أدت إضافة السماد إلى زیادة هذا المركب معنویا لیصل إلى 

كـذلك الحـال عنـد رش العناصـر حیـث % 11.18مسـببا بـذلك زیـادة بلغـت F0غـم عنـد المسـتوى /ملغـم1.038كان 

قیاســـا % 1.928الـــذي اظهـــر زیـــادة بنســـبة S2ازدادت كمیـــة هـــذا المركـــب بزیـــادة مســـتوى الـــرش الســـیما المســـتوى 

داخل الســماد مــع رش العناصــر اثــر معنویــا فــي هــذه الصــفة التــي ظهــرت كمــا توضــح النتــائج أن تــ. S0بالمســتوى 

F0S0عنـد المعاملـة ) غـم /ملغـم1.015( مقارنة بأقل قیمة F2S2عند المعاملة ) غم /ملغم1.158( بأعلى قیمها 

.  

جـــاءت نتـــائج تـــداخل األصـــناف مـــع كـــل مـــن الســـماد ورش العناصـــر مماثلـــة مـــن حیـــث التـــأثیر إذ تفوقـــت   

غــــم /ملغــــم1.317غــــم و /ملغــــم1.386بإعطائهــــا اعلــــى كمیــــة لهــــذا المركــــب بلغــــت V1S2, V1F2تین المعــــامل

. V4S0, V4F0مـع المعـاملتین ) غـم /ملغـم0.902غـم و /ملغـم0.857( للمعاملتین على التوالي مقابل اقل القـیم 

غم بینما انخفضـت /ملغم1.393بإعطائها اعلى القیم وكانت V1F2S2وبینت نتائج التداخل الثالثي تفوق المعاملة 

  .  V4F0S0غم عند المعاملة /ملغم0.816قیمة هذا المركب لتصل إلى 

  

ورش عناصر المغنیسیوم والحدید والزنك والتداخل بینهما في محتوى الفصوص NPKتأثیر إضافة ) 8(جدول 

  لبعض أصناف الثوم) غم /ملغم( S-Allyl mercaptoمن ألـ 

  السماد

N: P: K 
(F)

السماد  

Fe: 
Mg: 

Zn (S)

 Vاألصناف

Fxs
V1V2V3V4V5

      F0

S01.246  0.873  0.9300.8161.2101.015
S11.2500.9500.9360.8761.2301.048
S21.2500.9500.9530.8801.2261.052

F1  

S01.3061.0231.0060.8231.2561.103

S11.3131.0261.0000.9431.2631.109

S20.13101.0301.0360.9531.2701.120

F2

S01.3801.0531.0700.9661.2831.150
S11.3861.0501.0730.9701.2831.152
S21.3931.0631.0760.9731.2861.158

Fتأثیر 

F x V
F01.2480.9241.9401.8571.2221.038
F11.3101.0261.0140.9401.2631.110
F21.3861.0551.0760.9701.2841.154

  Sتأثیر 

V x F
S01.3110.8931.0020.8021.2501.089
S11.3161.0081.0030.9301.2581.103
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S21.3171.01441.0220.8351.2611.110

V1.3151.0021.0090.8221.256تأثیر األصناف 
  

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

0.01930.05080.01670.11680.00520.00520.0067
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