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 ( لمستىيات مختلفة من السماد النتروجيني .Allium sativum L استجابة صنفين من الثىم )
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 الخالصة

نفذذ ت الدراسذذة فذذً حضذذل الالذذراوات التذذابن لضسذذم البسذذتنة وهندسذذة الحذذدائق / كلٌذذة الزراعذذة والغابذذات / جامعذذة 
 150و 100 ,0 :بالمسذتو و لدراسذة تذيرٌر التسذمٌد بالسذماد النتروجٌنذً 2013 - 2012الموصل االل الموسم الزراعذً 

لتذذر(  مذذل/ 2بذذالتركٌز ) Matrex 15 :الهٌومٌذذ ( )  االلذذافة االرلذذٌة لنذذوعٌن مذذن السذذماد العلذذويو / هكتذذار Nكغذذم 
نوعٌذة الحاصذل لصذنفٌن مذن و كمٌذةو لتر( الافة الى معاملة المضارنة فً النمذو الالذري / غم 2بالتركٌز ) Fitohumو

عند مرحلة الوزن الرطب للبصلة  ,اظهرت النتائج تفوق الصنف المحلً معنوٌا فً محٌط الرأس .المحلًو الصٌنً :الروم
فذً حذٌن تفذوق الصذنف الصذٌنً علذى الصذنف  ,المحٌطات / راسو عدد الفصوص ,(ٌوم بعد الزراعة 220)النمو الرانٌة 

فذً حذٌن  .ٌذوم بعذد الزراعذة( 220و 167) مرحلتذً النمذو عنذد كذال متوسط وزن الفصو المحلً فً عدد االوراق / نبات

بزٌذادة عذدد  تا  ممرل بزٌادة مستوٌات التسمٌد النتروجٌنً عٌة للحاصلالنوو الصفات الكمٌةو ازدادت صفات النمو الالري
 عذدد الفصذوص ,ٌذوم بعذد الزراعذة( 220) الوزن الرطب للبصلة عند مرحلة النمو الرانٌذة ,محٌط الرأس ,االوراق / نبات

د النتروجٌنذذً اعطذذت النباتذذات المسذذمدة بالسذذماإ   التسذذوٌضًو الحاصذذل الكلذذً ,متوسذذط وزن الفذذص ,المحٌطذذات / رأسو
/ هكتذذار افلذذل الضذذٌم فذذً الصذذفات السذذابضة. تفوقذذت معنوٌذذا النباتذذات المسذذمدة بالسذذماد العلذذوي  Nكغذذم  150بالمسذذتو  
Fitohum المسذذمدة بالسذذماد العلذذوي و علذذى النباتذذات الغٌذذر مسذذمدةMatrex 15  فذذً محذذٌط الذذرأس )عنذذد مرحلذذة النمذذو
 اعطذذت نباتذذات الصذذنف المحلذذً .التسذذوٌضًو الحاصذذل الكلذذً ,الذذوزن الرطذذب للبصذذلة )عنذذد كذذال مرحلتذذً النمذذو( ,الرانٌذذة(

 تسذوٌضٌا  و كلٌذا   اعلذى حاصذال   Fitohumبالسماد العلذوي و / هكتار Nكغم  150المسمدة بالسماد النتروجٌنً بالمستو  و
 .على التوالًو طن / هكتار 10.922و 10.998بلغ 

 .االصناف فً الروم ,العلويالتسمٌد النتروجٌنً و :لةداالكلمات ال

 .26/2/2106: وقبوله،  22/02/2102 :تارٌخ تسلم البحث

 المقذمة

هذو رذانً اهذم و Alliaceae( التذابن للعائلذة الرومٌذة .Allium sativum Lباالسذم العلمذً ) Garlicٌعذرف الرذوم 

, العذالمو الذ ي ٌعذد مذن محاصذٌل الالذر ال ذتوٌة المهمذة الذ ي ٌذزرا فذً العذراقو هذ   العائلذةمحصول بعد البصذل فذً 
ت ذٌر إحصذائٌة الجهذاز  ,الحرٌذفو تستادم فصوصه فً اكساب العدٌد من الميكوالت نكهة ااصة بسذبب طعمهذا الممٌذزو

الى زٌذادة المسذاحات المزروعذة بمحصذول  2012و 2011لعامً و فً العراق المركزي لإلحصاء وتكنولوجٌا المعلومات
لكذن رافذق هذ   الزٌذادة فذً المسذاحة انافذا  فذً و 2012لعذام هكتذار 2842.9الذى 2011لعذام  هكتار 2456.5الروم من 

ان هذ ا االنافذا  فذً (. 2011,2012)مجهذول  لذنفس السذنوات السذابضةو طن 11318طن الى 14695 االنتاج الكلً من
 التذً ترجذن اسذبابه الذى انت ذار االمذرا و فً تذوفٌر االحتٌاجذات اللذرورٌة مذن هذ ا المحصذول االنتاج ال ٌلبً الطموح

عدم االهتمام بعملٌذات الادمذة الزراعٌذة للمحصذول مذن و تدهور االصناف المحلٌة ورارٌا  و عدم فاعلٌة المكافحةو االوبئةو
االهتمام بزراعة ه ا  دمـالى عبالمزارعٌن  اد ا ـوسم الى اار ممـول من مـعار ه ا المحصـك ل  ت ب ب اسو ريو تسمٌد

قلذذة و نتٌجذة النافذا و االنتاجٌذة الكلٌذةو ب ذكل سذلبً فذً انافذا  االنتاجٌذة لوحذدة المسذاحةو الذ ي انعكذسو المحصذول
 تحسذٌنألجذل و .العالمٌة لسد العجز الحاصل فذً االسذواق المحلٌذةو االستٌراد من االسواق العربٌة االنتاجٌة تم اللجوء الى

 منهذا االهتمذام بزراعذة االصذناف المحلٌذةو انتاج محصول الروم البد من اتباا الوسائل العلمٌة لتحضٌق ه ا الغذر  زٌادةو
 Abdel-Razzakو Gouda, 2012) المتيقلمة مذن الظذروف البٌئٌذةو النوعٌة الجٌدةو المستوردة المتمٌزة باإلنتاجٌة العالٌةو

 (. El-Sharkawy ,2102و

 Morsyتحسذذذٌن نوعٌتذذذه )و اسذذذتجابة محصذذذول الرذذذوم للتسذذذمٌد النتروجٌنذذذً الذذذى ا ذذذارت العدٌذذذد مذذذن االبحذذذاث
 لذ  لذدور  االٌجذابً فذً زٌذادة النمذو حٌذث ٌذدال فذً تركٌذب معظذم المذواد و (2012 ,ااذرونو Noriو 2012,اارونو

بعذ  المذواد و الكلوروفٌذلو ( RNAو DNAاالحما  النووٌة )و االنزٌماتو البروتٌناتالحٌوٌة المهمة فً النبات مرل 
التفذاعالت المرتبطذة و الكلوروفٌذل فانذه ٌذدال فذً كذل العملٌذاتو االنزٌمذاتو  بما انذه احذد مكونذات البروتٌنذاتو االار 

نتٌجذة لثرذار السذلبٌة و (.1999 ,ٌمذًالنعو 1985 ,)محمذد عملٌذة التركٌذب اللذوئًو التفاعالت االنزٌمٌةو بالبروتوبالزم

االسذمدة  بدء االهتمام فً كرٌذر مذن دول العذالم الذى ت ذجٌن اسذتادام بصورة مفرطة الناتجة من استادام االسمدة الكٌمٌاوٌة
 السذلبٌةتيرٌراتها و العلوٌة كبدٌل او للتضلٌل من استادام االسمدة الكٌمٌاوٌة بعد ان تبٌنت الم اكل التً تسببها ه   االسمدة

بذاألاص و ان زٌادة استادام االسمدة الكٌمٌاوٌذة .(2004 ,اارونو البٌئة )حوقةو الحٌوانو الملرة على صحة االنسانو
فذً دااذل المحاصذٌل المسذمدة بهذا والتذً تتحذول إلذى  NO3االسمدة النتروجٌنٌة تسبب تجمن المغ ٌات وباألاص النتذرات 

 مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني.بحث 
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( نتٌجذة لذ ل  اتجهذت اغلذب Carddoc,1983اطرا كبٌرا على الصذحة العامذة )داال النبات والتً ت كل  NO2 النترٌت
 الدراسات الحدٌرة الى استادام االسمدة العلوٌة كونها اسمدة امنة على صحة االنسان.

 معرفذة االمرذلو المستورد )الصٌنً(و تضٌٌم اداء صنفٌن من اصناف الروم المحلً -1 :ٌهدف ه ا البحث الى دراسة
مذذن  / هكتذذار( Nكغذذم  150و 100ٌن)ماتلفذذ ٌندراسذذة تذذيرٌر اسذذتادام مسذذتوٌ -2 .النوعٌذذةو الصذذفات الكمٌذذة المتفذذوق فذذًو

دراسة تيرٌر المعاملة بنوعٌن من السماد العلوي )حام  الهٌومٌ ( بهذدف  -3 .النوعٌةو السماد النتروجٌنً فً الحاصل

من دول العالم لت جٌن االنتاج العلوي كبدٌل او للتضلٌذل مذن نوعا  السٌما ان هنا  اهتمامات فً كرٌر و تحسٌن االنتاج كما  
 .استادام االسمدة الكٌمٌاوٌة

 مىاد البحث وطرائقه

جامعذذة الغابذذات/ و هندسذذة الحذذدائق فذذً كلٌذذة الزراعذذةو نفذذ ت التجربذذة فذذً حضذذل الالذذراوات التذذابن لضسذذم البسذذتنة
 (Experimental Units). قسذمت االر  الذى الوحذدات التجرٌبٌذة 2013 - 2012اذالل الموسذم الزراعذً  ,الموصذل

للزراعذة  ٌنتلذمنت فذً داالهذا مذرزو (ر عذم 2.1 × طذول م2) 2م 4.2التً بلغذت فعلٌذا مسذاحة كذل وحذدة تجرٌبٌذة و
سم بٌن  10على مسافة و الروم على جهتً المرززرعت فصوص و سم 70 اارو المسافة بٌن مرزو سم/مرز 170بطول 
 260 تم الافة سماد السوبر فوسفات الرالرذً وبمعذدل .( نبات68ب ل  بلغ عدد النباتات لكل وحدة تجرٌبٌة )و اار.و فص
لجمٌذذن الوحذذدات التجرٌبٌذذة قبذذل الزراعذذة حسذذب و كغم/هكتذذار نرذذرا 200سذذماد كبرٌتذذات البوتاسذذٌوم بمعذذدل و هكتذذار / كغذذم

 (.1991اارون )و توصٌات سباهً

 :ا تملت التجربة على دراسة تيرٌر رالرة عوامل هً

 :ا تمل ه ا العامل على دراسة أستادم فصوص صنفٌن من اصناف الروم العامل االول: االصناف:

استادم فً التجربذة فصذوص صذنف الرذوم المحلذً وهذو مذن األصذناف المرغوبذة مذن قبذل المسذتهل   :المحلي الصنف -1
وٌمتاز ه ا الصنف بانتظام  كل الرأس نسبٌا ولونه األبٌ  محتوٌا   ,العراقً و ل  لضابلٌة ازنه الجٌدة وحرافته المرغوبة

  .(1992 ,فص / رأس )اٌ و وحنا 26-24على عدد من الفصوص قد تصل بٌن 

الصذنف مذن االصذناف المتوسذطة ٌعتبر ه ا و التً تم زراعتها بالضطر ااٌرا المستوردة من االصناف :الصنف الصيني -2
ٌعد , وٌتمٌز لون الض رة الاارجٌة للرأس باللون االبٌ  الم وب بالوردي, والى المتيارة النلج مضارنة بالصنف المحلً

لكذن ٌعذاب علٌذه و ٌتمٌز ه ا الصنف أٌلا باإلنتاجٌة العالٌذةو .ه ا الصنف أقل قدرة على التازٌن مضارنة بالصنف المحلً
 (.  2000,آلفات التً تهاجمه )حسنبا لإلصابة ناف الحساسةبانه من االص

 ,0 :هذًو تلمن ه ا العامل دراسذة رذالث مسذتوٌات مذن السذماد النتروجٌنذً العامل الثاني: التسميد بالسماد النتروجيني:
الدفعذة االولذى  ,تمذت االلذافة علذى دفعتذٌنو هكتار( / كغم سماد ٌورٌا 326.1 ,217.4 ,0هكتار ) / Nكغم  150و 100
  .بعد  هر من الدفعة االولى الدفعة الرانٌة تم الافتهاو بعد اكتمال االنباتو اسابٌن من الزراعة 4بعد 

 : مل ه ا العامل دراسة تيرٌر نوعٌن من االسمدة العلوٌة هً العامل الثالث: التسميد باألسمدة العضوية:

سماد علوي على  كل باودر ٌحتوي علذى هٌومٌذ  اسذد مذن لٌوناردٌذت : )فيتوهم( FITOHUMالسماد العضوي  -1
ااصة فً التذرب و ٌسمح باالحتفاظ بكمٌات كبٌرة من مٌا  الريو إلعطاء تن ٌط طبٌعً للتربةٌستادم % وزن/ وزن 80

د مذن مضاومذة ٌزٌذو زٌادة امتصذاص العناصذر المعدنٌذةو ٌعمل الهٌومٌ  اسد فً سماد فٌتوهم على تسرٌنو الجافةو الرملٌة
هو منذتج و ٌستادم لتسمٌد كافة المحاصٌل الزراعٌةو ك ل  ٌزٌد من قوة الج ورو ٌزٌد من تهوٌة التربةو النبات لثمرا 

كمذا مذدون و ٌعطى للتربة عن طرٌق الري السذٌحً او الذري بذالتنضٌط أو ر ذا علذى االوراقو االٌطالٌة Greenمن  ركة 
 .غم / لتر 2حٌث الٌف بمعدل  السمادفً التعلٌمات المسجلة على كٌس 

كامذذل حذذام  و سذذماد علذذوي كامذذل المذذادة العلذذوٌة: ) بوتاسمميوم هيوممماتي ( MATREX 15السممماد العضمموي  -2
 2ألذٌف بمعذدل  التركٌذة Gurtarimالسماد مستورد مذن  ذركة و ٌحتوي على العناصر المغ ٌةو الفولو  اسدو الهٌومٌ 
 الدفعة االولى بعد  ذهر مذن الزراعذة ,على رالث دفعاتو ٌٌن السابضٌن سضٌا الى التربةالٌف السمادٌن العلوو. مل / لتر

 . هر من الدفعة الرانٌة 2.5الدفعة الرالرة فتم الافتها بعد و اما الدفعة الرانٌة الٌفت بعد  هر من الدفعة االولى

تذم تنفٌذ ها بالحضذل باسذتادام تجربذة عاملٌذه فذً قطذن  ,(3x3x2معاملذة ) 18ب ل  ا تملت التجربة العاملٌة على و 
بذرالث و (RCBDلذمن تصذمٌم الضطاعذات الع ذوائٌة الكاملذة ) Factorial experiment within split-plotsمن ذضة 

العلذوي فذً و التوافذق بذٌن السذماد النتروجٌنذًو (Main plotsمكذررات حٌذث ولذعت االصذناف فذً الضطذن الرئٌسذٌة )
 .كررت كل معاملة رالث مراتو (Sub plots)الضطن الرانوٌة 

 الصفات المدروسة:
االولى بعد  ذهر مذن  ,تم اا  عٌنتٌن عند مرحلتٌن من نمو النبات بالحضللضٌاس النمو الالري  صفات النمو الخضري:أ. 

  ٌوم من الزراعة.( 220الرانٌة قبل الحصاد بيسبوا )و ( ٌوم من الزراعة167اكتمال الافات معامالت التسمٌد العلوي )
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 النمو الالري قٌاسات ا تملتو أجرٌت الضٌاسات لكال العٌنتٌن على امسة نباتات ااتٌرت ع وائٌا من كل وحدة تجرٌبٌة
 .نبات / غم الوزن الرطب للبصلة )الرأس( -3 .محيط الرأس )سم( -2 .عدد االوراق / نبات -1 :الصفات التالٌةعلى 

  الحصاد:مكوناته عند و صفات الحاصلب. 

 . بعد استبعاد الصغٌرة منهاو س: تم حسابها من عدد الفصوص لكل راسأر /عدد الفصوص  -0

 .تم حسابها من حاصل قسمة مجموا المحٌطات على عدد الرؤوس المنتابة :رأس عدد المحٌطات للفصوص/ -2

تفرٌذدها مضسذوما علذى متوسط وزن الفص )غم(: تم احتسابها من حاصل قسمة وزن الفصوص للرؤوس الع رة بعذد  -2
 عدد فصوصها. تم قٌاس الصفات السابضة لع رة رؤوس من كل وحدة تجرٌبٌة.

الكلً للرؤوس )طن/هكتار(: تذم وزن الحاصذل الكلذً للذرؤوس المحصذودة لكذل وحذدة تجرٌبٌذة رذم بطرٌضذة  الحاصل -6
 النسبة والتناسب تم تضدٌر الحاصل الكلً للرؤوس منسوبا إلى طن /هكتار.

الحاصل التسوٌضً للذرؤوس )طن/هكتذار(: تذم قٌاسذها بذنفس الطرٌضذة السذابضة للحاصذل الكلذً للذرؤوس وبعذد اسذتبعاد  -5
 الرؤوس المتلررة والمصابة.و سم 1.5الرؤوس التً قطرها اقل من 

 النتائج والمناقشة

الى التفذوق المعنذوي لنباتذات الصذنف الصذٌنً فذً عذدد االوراق علذى  (2و1)ت ٌر نتائج الجدولٌن :عدد االوراق / نبات-1
 ,ٌذوم بعذد الزراعذة 220و 167عنذد كذال مرحلتذً النمذو و % 9.49و 16.58بنسذبة زٌذادة بلغذت و نباتات الصنف المحلذً

( 2012) وااذذرون Abou El-Magdو Gouda (2012)و (2005تتفذق هذ   النتذائج مذذن مذا  كذر  كذل مذذن السذامرائً )

لربمذا ٌرجذن التبذاٌن الذى االاتالفذات فذً و ,بوجود ااتالفات معنوٌة بٌن اصناف الروم المدروسة فً عذدد االوراق / نبذات
  .بٌن كال الصنفٌن فً ه   الصفة التراكٌب الورارٌة

/  Nكغذم  150لمعاملذة التسذمٌد  اما بالنسبة لتيرٌر السماد النتروجٌنً الملذاف فت ذٌر النتذائج الذى التفذوق المعنذوي
التذً و بالنباتذات الغٌذر مسذمدة% مضارنة  8.39و 8.83بنسبة زٌادة بلغت و هكتار فً اعطاء اعلى عدد من االوراق/ نبات

لذم تاتلذذف معنوٌذا معاملذة التسذذمٌد و ٌذوم بعذذد الزراعذة 220و 167 اعطذت اقذل عذدد مذذن االوراق عنذد كذال مرحلتذذً النمذو
/ هكتذار عنذد مرحلذة النمذو  Nكغم  100/ هكتار من معاملة التسمٌد بالمستو   Nكغم  150بالسماد النتروجٌنً بالمستو  

 Kakarتتفذق هذ   النتذائج مذن مذا وجذد  كذل مذن  ,الرانٌذةفً حٌن ااتلفت معنوٌا من ه   المعاملة عند مرحلة النمذو  االولى
( 2012ااذذذذذرون )و Noriو El-Tantawy (2009)و El-Beikو (2009رون )اذذذذأو Farooquiو (2002ااذذذذرون )و

لربما ٌعود السبب فً زٌادة عدد االوراق / نبات الى الذدور االٌجذابً للسذماد النتروجٌنذً فذً زٌذادة , وعلى محصول الروم
االحما  النووٌذة و لنبات مرل البروتٌناتالنمو حٌث ٌدال عنصر النتروجٌن فً تركٌب معظم المواد الحٌوٌة المهمة فً ا

(RNA وDNA) زٌذادة عذددهاو بع  المواد االار  المهمة مما ٌسذاعد فذً زٌذادة سذرعة انضسذام الاالٌذاو الكلوروفٌلو 
ك ل  اولح  ,(Yagodin, 1984و Devlin ,1975بالتالً زٌادة النمو الالري المتمرل بزٌادة عدد االوراق / نبات )و

( ان التسمٌد النتروجٌنً ٌ جن النمو من االل تدااله فً بناء االوكسٌنات التً لها دور فعال فً تن ٌط 1982سٌد محمد )
 .استطالتهاو عملٌة انضسام الاالٌا

اما بالنسبة لتيرٌر االسمدة العلوٌة فت ٌر النتائج الى ان النباتات الغٌر مسمدة بالسماد العلذوي أعطذت اعلذى عذدد 
% مضارنذة بالنباتذات المسذمدة بالسذماد العلذوي  3.11بنسذبة زٌذادة بلغذت و مرحلذة النمذو االولذى عنذدمن االوراق / نبذات 

Matrex 15 لذذم تاتلذذف معنوٌذذا مذذن النباتذذات المسذذمدة بالسذذماد العلذذوي و التذذً اعطذذت اقذذل عذذدد مذذن االوراق / نبذذاتو
Fitohum مضارنذة بالنباتذات  3.71ادة بلغذت بنسذبة زٌذو ال ي اعطى اعلى عدد من االوراق عند مرحلذة النمذو الرانٌذةو %

  .ال ي اعطى اقل عدد من االوراق / نبات عند ه   المرحلة اٌلاو Matrex 15المسمدة بالسماد العلوي 

التداال الرالرً له   الصفة من التيرٌر المنفرد وعند كال مرحلتً النمذو, حٌذث اعطذت  اتتيرٌر ت اغلببصورة عامة تما 
السذذماد العلذذوي ب المسذذمدةو / هكتذذار Nكغذذم  150بالمسذذتو  و لمسذذمدة بالسذذماد النتروجٌنذذًاو نباتذذات الصذذنف الصذذٌنً

Fitohum على عدد من االوراق / نباتنباتات الصنف المحلً اٌلا عند مرحلة النمو الرانٌة او عند كال مرحلتً النموو, 
أو  Matrex 15ف لها السماد العلذوي الملاو الغٌر مسمدة بالسماد النتروجٌنًو فً حٌن اعطت نباتات الصنف المحلً

 .على التوالًو عند كال مرحلتً النمو السابضتٌنو أقل عدد من االوراق Fitohumالسماد العلوي 
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 االلذذافة االرلذذٌة لنذذوعٌن مذذن االسذذمدة العلذذوٌة )حذذام و السذذماد النتروجٌنذذً ,(: تذذيرٌر االصذذناف2)و (1الجذذدول )
ٌذوم بعذد الزراعذة فذً عذدد االوراق / نبذات  220و 167التداال بٌنهما عند مرحلتذً النمذو و الهٌومٌ (

 لصنفٌن من الروم 
Table (1) and (2): Effect of Varieties, Nitrogen fertilizers and soil addition of two types of 

organic fertilizer (Humic acid) and their interaction for two growing stages 

167 and 220 days after planting in leaves number per plant for two garlic 

varieties. 
 First growing stage (167 days after planting)  ٌوم بعد الزراعة( (167مرحلة النمو االولى 

 االصناف
Varieties 

السماد مستوٌات 
 النتروجٌنً

 / هكتار Nكغم 
N. fertilizer levels 

Kg N   / ha 

 االلافة االرلٌة لنوعٌن من االسمدة العلوٌة )حام  الهٌومٌ (
Soil addition of two types of organic fertilizer 

(humic acid) 

 االصناف
Varieties  X 

السماد 
 النتروجٌنً

N. fertilizer 

 متوسط تيرٌر
 االصناف

Mean effect 

of varieties 0 
MATREX 15 

2 ml / L 

FITOHUM 
2 gm / L 

 الصٌنً
Chines 

0 9.00 c-f 9.00 c-f 8.86 d-f 8.95 b 

9.49 a 100 10.13 a 9.46 b-d 9.73 a b 9.77 a 

150 9.33 b-e 9.66 a-c 10.26 a 9.75 a 

 المحلً
Local 

0 8.13 g-i 7.53 i 7.80 h i 7.82 d 

8.14 b 100 8.46 f-h 8.13 g-i 7.80 h i 8.13 d 

150 8.66 e-g 8.33 f-h 8.46 f-h 8.48 c 

 االصناف
Varieties  X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

 Chines 9.48 a 9.37 a 9.62 a  الصٌنً
متوسط تيرٌر 
 السماد النتروجٌنً
Mean effect of 

N. fertilizer ًالمحل  Local 8.42 b 8.00 c 8.02 c 

 السماد النتروجٌنً
N. fertilizer.  X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

0 8.56 b-d 8.26 d 8.33 c d 8.38 b 

100 9.30 a 8.80 b c 8.76 b c 8.95 a 

150 9.00 a b 9.00 a b 9.36 a 9.12 a 

 متوسط تيرٌر االسمدة العلوٌة
Mean effect of organic fertilizer. 

8.95 a 8.68 b 8.82 a b 

 

 ٌوم بعد الزراعة( (220مرحلة النمو الرانٌة 
Second growing stage (220 days after planting) 

 االصناف
Varieties 

مستوٌات السماد 
 النتروجٌنً

 / هكتار Nكغم 
N. fertilizer levels 

Kg N / ha 

 العلوٌة )حام  الهٌومٌ (االلافة االرلٌة لنوعٌن من االسمدة 
Soil addition of two types of organic fertilizer 

(humic acid) 

 االصناف
Varieties  X 

السماد 
 النتروجٌنً

N. fertilizer 

 متوسط تيرٌر
 االصناف
Mean 

effect of 

varieties 
0 

MATREX 15 

2 ml / L 
FITOHUM 

2 gm / L 

 الصٌنً
Chines 

0 9.46 c-f 9.73 b-d 9.60 b-e 9.60 b 

10.03 a 100 10.60 a 10.13 a-c 10.33 a b 10.35 a 

150 9.73 b-d 10.00 a-c 10.73 a 10.15 a 

 المحلً
Local 

0 9.06 d-h 8.66 g-h 8.60 h 8.77 c 

9.16 b 100 9.20 d-h 8.93 e-h 8.73 f-h 8.95 c 

150 9.40 c-g 9.13 d-h 10.73 a 9.75 b 

 االصناف
Varieties X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

 Chines 9.93 a 9.95 a 10.22 a الصٌنً
متوسط تيرٌر السماد 

 النتروجٌنً
Mean effect of 

N. fertilizer ًالمحل Local 9.22 b c 8.91 c 9.35 b 

 السماد النتروجٌنً
N. fertilizer.  X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

0 9.26 c 9.20 c 9.10 c 9.18 c 

100 9.90 b 9.53 b c 9.53 b c 9.65 b 

150 9.56 b c 9.56 b c 10.73 a 9.95 a 

 متوسط تيرٌر االسمدة العلوٌة
Mean effect of organic fertilizer 

9.57 a 9.43 b 9.78 a 

 %. 5لكل تداال ال تاتلف فٌما بٌنها حسب ااتبار دنكن عند مستو  احتمال و المتوسطات التً ت تر  بالحرف االبجدي نفسه لكل عامل 

The average with the same letter for each factor and their interaction non-significant according to Duncans multiple test at 

rang of 5 %. 
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 محذٌط الذرأس( الذى تفذوق الصذنف المحلذً علذى الصذنف الصذٌنً فذً 4و 3ت ٌر نتائج الجذدول ) :محيط الرأس )سم( -2
% فذً حذٌن لذم تصذل الزٌذادة حذد المعنوٌذة عنذد  3.29بنسذبة زٌذادة بلغذت و كان التيرٌر معنوٌذا عنذد مرحلذة النمذو الرانٌذةو

عذدد الفصذوص/ لربما ترجن الزٌذادة الذى االاتالفذات فذً التراكٌذب الورارٌذة بذٌن كذال الصذنفٌن فذً و .مرحلة النمو االولى
صذذنف لل ( عنذذد الحصذاد ومسذببتا  بالتذالً فذً الزٌذذادة المعنوٌذة لمحذٌط الذراس8عذدد المحٌطذات )جذدول و (7)جذدول  رأس

 .المحلً على الصنف الصٌنً

/  Nكغذم  150فت ذٌر النتذائج الذى التفذوق المعنذوي لمعاملذة التسذمٌد  اما بالنسبة لتيرٌر السماد النتروجٌنً الملذاف
التذً اعطذت و بالنباتذات الغٌذر مسذمدة% مضارنذة  7.78و 15.70بنسبة زٌادة بلغذت و محٌط للرأسهكتار فً اعطاء اعلى 

/  N كغذم 150سذتو  لم تاتلف معنوٌا معاملذة التسذمٌد بالسذماد النتروجٌنذً بالمو عند كال مرحلتً النمو محٌط للرأساقل 
فذذً حذذٌن ااتلفذذت معنوٌذذا مذذن هذذ    ,االولذذى / هكتذذار عنذذد مرحلذذة النمذذو Nكغذذم  100هكتذذار مذذن معاملذذة التسذذمٌد بالمسذذتو 

لربمذا , و( علذى الرذوم2004ااذرون )و Lujiuتتفق ه   النتائج من ما ا ار الٌه كذل مذن  .الرانٌة المعاملة عند مرحلة النمو
 ك ل  الصفات النوعٌة للرؤوسو الدور االٌجابً للسماد النتروجٌنً فً زٌادة صفات النمو الالريترجن الزٌـــــادة الى 

التذذً انعكسذذت جمٌعهذذا فذذً زٌذذادة محذذٌط الذذراس للنباتذذات المسذذمدة بالسذذماد و تفسذذٌرها الحضذذاو التذذً سذذوف ٌذذتم مناق ذذتهاو
 النتروجٌنً.

عدم ظهور اي تذيرٌر معنذوي لثسذمدة العلذوٌة الملذافة فذً نتائج الى الاما بالنسبة لتيرٌر االسمدة العلوٌة فت ٌر 
مضارنة  محٌط الراسزٌادة معنوٌة فً  Fitohumفً حٌن اظهر السماد العلوي  ,االولى عند مرحلة النموو محٌط الرأس

% مضارنذة 3.83و 2.84 بنسبة زٌادة بلغتو Matrex 15الافة السماد العلوي و بمعاملتً عدم الافة السماد العلوي

لربمذا ترجذن الزٌذادة الذى الذدور االٌجذابً للسذماد العلذوي , والرانٌة عند مرحلة النموو على التوالًو بالمعاملتٌن السابضتٌن
Fitohum  الذذوزن الرطذذب للبصذذلة و (2و1جذذدولألوراق/ نبذذات )اعذذدد صذذفات النمذذو الالذذري ممذذرال بزٌذذادة فذذً زٌذذادة
 .Fitohumالتً اررت جمٌعها فً زٌادة محٌط الراس للنباتات المسمدة بالسماد العلوي و (6 و 5)جدول

 امذذا بالنسذذبة لتذذيرٌر التذذداال الرالرذذً بذذٌن العوامذذل الرالرذذة المدروسذذة فت ذذٌر النتذذائج الذذى ان نباتذذات الصذذنف المحلذذً
عنذد مرحلذة النمذو االولذى و Fitohumالسذماد العلذوي و / هكتذار Nكغذم  150المسمدة بالسذماد النتروجٌنذً بالمسذتو  و

المسذمدة و الصذٌنًو لذم تاتلذف معنوٌذا مذن اغلذب معذامالت التذداال لنباتذات الصذنف المحلذًو اعطت اعلى محذٌط للذرأس
لم تاتلف و اما عند مرحلة النمو الرانٌة فضد اعطت نفس المعاملة اعلى محٌط للرأس ,السماد العلويو بالسماد النتروجٌنً
/ هكتذار  Nكغذم  100ك ل  النباتذات المسذمدة بالسذماد النتروجٌنذً بالمسذتو  و ها لنباتات الصنف الصٌنًمعنوٌا من مرٌالت

الغٌذر و والمسذمدة الغٌر مسمدة بالسماد النتروجٌنًو الصٌنًو فً حٌن اعطت نباتات الصنف المحلً ,لنفس الصنفو فضط
بٌنمذا اعطذت نباتذات  ,لذم تاتلذف معنوٌذا فٌمذا بٌنهذاو مسمدة بالسماد العلوي اقذل محذٌط للذرأس عنذد مرحلذة النمذو االولذى

الغٌر مسمدة بالسماد العلوي اقل محٌط للراس عند مرحلة و المسمدةو الغٌر مسمدة بالسماد النتروجٌنًو الصنف الصٌنً
 .لم تاتلف معنوٌا فٌما بٌنها اٌلاو النمو الرانٌة

( الى تفوق الصنف المحلً علذى الصذنف الصذٌنً 6و 5) ٌنالجدولت ٌر نتائج  :الرأس( / نباتالوزن الرطب للبصلة ) -3
 4.29بنسذبة زٌذادة بلغذت و كان التيرٌر معنوٌا عنذد مرحلذة النمذو الرانٌذةو فً متوسط وزن الرطب للبصلة )الراس( / نبات

ت فذً التراكٌذب لربمذا ترجذن الزٌذادة الذى االاتالفذا, و% فً حٌن لم تصل الزٌادة حذد المعنوٌذة عنذد مرحلذة النمذو االولذى
حٌث تفوق معنوٌا الصنف المحلً على الصنف الصٌنً فً محٌط الراس عند  ,الورارٌة بٌن كال الصنفٌن فً محٌط الراس

 .مرحلة النمو الرانٌة

امذذا بالنسذذبة لتذذيرٌر التسذذمٌد النتروجٌنذذً فت ذذٌر النتذذائج الذذى التفذذوق المعنذذوي للنباتذذات المسذذمدة بالسذذماد النتروجٌنذذً 
بنسذبة و / هكتار على النباتات الغٌر مسمدة فً متوسط الوزن الرطب للبصلة )رأس( / نبات Nكغم  150و 100بالمستو 

 .علذى التذوالًو % عند مرحلة النمو الرانٌة 38.20و 22.87و عند مرحلة النمو االولىو % 57.74و 57.28زٌادة بلغت 
 ,( علذى البصذل2011ااذرون )و سذعدونو الرذوم ( علذى2006ااذرون )و Abbasتنسجم ه   النتائج من ما وجد  كل مذن 

 (2و1ولربما ترجن الزٌادة بصورة رئٌسذٌة الذى دور السذماد النتروجٌنذً االٌجذابً فذً زٌذادة عذدد االوراق / نبذات )جذدول
 .(4و3 ال ي انعكس فً زٌادة محٌط الراس )جدولو

المعنذوي للنباتذات المسذمدة بالسذماد العلذوي  اما بالنسبة لتيرٌر االسمدة العلوٌة الملافة فت ٌر النتائج الى التفوق
Fitohum المسذمدة بالسذماد العلذوي و فً الذوزن الرطذب للبصذلة / نبذات علذى النباتذات الغٌذر مسذمدة بالسذماد العلذوي

Matrex 15 عند مرحلة النمو الرانٌذة 2.54و 4.23و % عند مرحلة النمو االولى 6.91و 13.89بنسبة زٌادة بلغت و % 
( علذى البصذل, ولربمذا ترجذن الزٌذادة الذى الذدور االٌجذابً 2010تتفق ه   النتائج من ما وجد  الافذاجً ), وًعلى التوالو

 )جذدول  ال ي انعكذس فذً زٌذادة محذٌط الذراسو (2و1جدول ألوراق / نبات )افً زٌادة عدد  Fitohumللسماد العلوي 
 .(4و3
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االلذذافة االرلذذٌة لنذذوعٌن مذذن االسذذمدة العلذذوٌة )حذذام  و السذذماد النتروجٌنذذً ,تذذيرٌر االصذذناف(: 4)و (3الجذذدول )
ٌوم بعذد الزراعذة فذً محذٌط الذرأس )سذم(  220و 167التداال بٌنهما عند مرحلتً النمو و الهٌومٌ (

 لصنفٌن من الروم
Table (3) and (4): Effect of Varieties, Nitrogen fertilizers and soil addition of two types of 

organic fertilizer (Humic acid) and their interaction for two growing stages 

167 and 220 days after planting in head circumference (cm) for two garlic 

varieties. 

 ة(ٌوم بعد الزراع (167مرحلة النمو االولى 
First growing stage (167 days after planting) 

 االصناف
Varieties 

مستوٌات السماد 
 النتروجٌنً

 / هكتار Nكغم 
N. fertilizer levels 

Kg N   / ha 

 االلافة االرلٌة لنوعٌن من االسمدة العلوٌة )حام  الهٌومٌ (
Soil addition of two types of organic fertilizer 

(humic acid) 

 االصناف
Varieties  X 

السماد 
 النتروجٌنً

N. fertilizer 

 متوسط تيرٌر
 االصناف

Mean effect 

of varieties 0 
MATREX 15 

2 ml / L 

FITOHUM 
2 gm / L 

 الصٌنً
Chines 

0 10.31 d 10.30 d 10.28 d 10.30 b 

11.30 a 100 12.02 a-c 11.39 b-d 11.82 a-c 11.74 a 

150 12.06 a-c 11.78 a-c 11.79 a-c 11.88 a 

 المحلً
Local 

0 10.79 c d 10.20 d 10.74 c d 10.58 b 

11.63 a 100 11.96 a-c 12.58 a b 11.57 b c 12.03 a 

150 11.85 a-c 11.96 a-c 13.06 a 12.29 a 

 االصناف
Varieties X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

متوسط تيرٌر السماد  Chines 11.46 a 11.16 a 11.30 a الصٌنً
 النتروجٌنً

Mean effect of 

N. fertilizer ًالمحل Local 11.53 a 11.58 a 11.79 a 

 السماد النتروجٌنً
N. fertilizer. X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

0 10.55 b 10.25 b 10.51 b 10.44 b 

100 11.99 a 11.98 a 11.69 a 11.89 a 

150 11.95 a 11.87 a 12.42 a 12.08 a 

 متوسط تيرٌر االسمدة العلوٌة
Mean effect of organic fertilizer. 

11.50 a 11.37 a 11.54 a 

 

 ٌوم بعد الزراعة( (220مرحلة النمو الرانٌة 
Second growing stage (220 days after planting) 

 االصناف
Varieties 

السماد مستوٌات 
 النتروجٌنً

 / هكتار Nكغم 
N. fertilizer levels 

Kg N / ha 

 االلافة االرلٌة لنوعٌن من االسمدة العلوٌة )حام  الهٌومٌ (
Soil addition of two types of organic fertilizer 

(humic acid) 

 االصناف
Varieties X 

السماد 
 النتروجٌنً

N. fertilizer 

 متوسط تيرٌر
 االصناف

Mean effect 

of varieties 0 
MATREX 15 

2 ml / L 
FITOHUM 

2 gm / L 

 الصٌنً
Chines 

0 15.53 h 15.73 g h 16.22 f-h 15.82 d 

16.72 b 100 17.84 a b 16.48 d-g 16.56 d-g 16.96 b c 

150 16.30 e-h 17.33 b-d 18.56 a 17.40 a b 

 المحلً
Local 

0 17.06 b-f 16.40 e-g 17.00 b-f 16.82 c 

17.27 a 100 17.50 b c 16.78 c-f 17.33 b-d 17.20 b c 

150 17.12 b-e 17.66 b c 18.58 a 17.79 a 

 االصناف
Varieties X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

متوسط تيرٌر السماد  Chines 16.55 c 16.51 c 17.11 b  الصٌنً
 النتروجٌنً

Mean effect of 

N. fertilizer ًالمحل  Local 17.23 a b 16.95 b c 17.63 a 

 السماد النتروجٌنً
N. fertilizer. X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

0 16.30 d e 16.07 e 16.61 c-e 16.32 c 

100 17.67 b 16.63 c-e 16.94 c 17.08 b 

150 16.71 c d 17.50 b 18.57 a 17.59 a 

 تيرٌر االسمدة العلوٌةمتوسط 
Mean effect of organic fertilizer 

16.89 b 16.73 b 17.37 a 

 %. 5لكل تداال ال تاتلف فٌما بٌنها حسب ااتبار دنكن عند مستو  احتمال و المتوسطات التً ت تر  بالحرف االبجدي نفسه لكل عامل

The average with the same letter for each factor and their interaction non-significant according to Duncans multiple test at 

rang of 5 %. 
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 تذذات الصذذنف المحلذذًامذذا بالنسذذبة لتذذيرٌر التذذداال الرالرذذً بذذٌن العوامذذل الرالرذذة المدروسذذة فت ذذٌر النتذذائج الذذى ان نبا
 أعطت اعلى وزن رطب للبصلة / نبذات Fitohumالسماد العلوي و / هكتار Nكغم  150المسمدة بالسماد النتروجٌنً و
 كذذ ل  اعطذذت نباتذذات كذذال الصذذنفٌنو ,عنذذد مرحلذذة النمذذو االولذذىو ااتلفذذت معنوٌذذا مذذن جمٌذذن معذذامالت التذذداال االاذذر و
اعلذى وزن رطذب لثبصذال / نبذات  Matrex 15روجٌنذً او السذماد العلذوي بنفس المسذتو  مذن السذماد النت ٌنالمسمدو

 / هكتذار Nكغذم  100تو  ـاد النتروجٌنذً بالمسذـمذـافة السـاملة الذـن معذـوٌا مذـلذم تاتلذف معنذو عند مرحلذة النمذو الرانٌذة
الغٌذر مسذمدة و فذً حذٌن اعطذت نباتذات الصذنف الصذٌنً ,لنباتات الصنف المحلً Fitohumبالسماد العلوي ة مسمدـالو

ااتلفذذت معنوٌذذا مذذن جمٌذذن و عنذذد كذذال مرحلتذذً النمذذو اقذذل وزن رطذذب للبصذذلة / نبذذاتو و العلذذويابالسذذماد النتروجٌنذذً 
 لنباتذات الصذنف المحلذً فً حٌن لم تاتلف نفس المعاملذة مذن مرٌالتهذا ,الرانٌة معامالت التداال االار  عند مرحلة النمو

 .ك ل  النباتات المسمدة باألسمدة العلوٌة فضط عند مرحلة النمو االولىو

( الى التفذوق المعنذوي للصذنف المحلذً علذى الصذنف الصذٌنً فذً عذدد 7ت ٌر نتائج الجدول ) :عدد الفصوص / رأس -4
جرجنذازي و (2000تتفق هذ   النتذائج مذن مذا وجذد  كذل مذن سذلٌمان ) ,% 193.99بنسبة زٌادة بلغت و الفصوص / رأس

من ان عدد الفصذوص / راس تاتلذف بذااتالف اصذناف  ,( على الروم2005السامرائً )و (2004المحمداوي )و (2001)
 .لربما ٌرجن السبب الى ااتالف التراكٌب الورارٌة بٌن كال الصنفٌن فً عدد الفصوص / رأسو الروم المدروسة

امذا بالنسذبة لتذيرٌر السذماد النتروجٌنذً الملذاف فت ذٌر نتذائج الجذدول نفسذه الذى التفذوق المعنذوي للنباتذات المسذذمدة 
الل ٌن ااتلفا معنوٌذا و / هكتار Nكغم  100المسمدة بالمستو  و / هكتار على النباتات الغٌر مسمدة Nكغم  150بالمستو  

 Ghafoorتتفذق هذ   النتذائج مذن مذا وجذد  كذل مذن  ,% على التذوالً 4.21و 10.25بلغت نسبة الزٌادة و فٌما بٌنهما اٌلا
, ( علذذى محصذذول الرذذوم2009أاذذرون )و Farooqiو (2008نذذاٌف )و (2004ااذذرون )و El-Seifiو (2001أاذذرون )و

 لربما تعز  الزٌادة فً عدد الفصوص نتٌجذة الذافة السذماد النتروجٌنذً الذى دور عنصذر النتذروجٌن فذً تحسذٌن الحالذةو
( انذذدول اسذذتٌ  اسذذد الذذ ي ٌنتضذذل الذذى قواعذذد IAAزٌذذادة محتذذو  االوراق ال ذذرٌطٌة مذذن األوكسذذٌن )و الغ ائٌذذة للذذرؤوس
ان كذل جذزء مذن الاالٌذا المنضسذمة و ٌزٌد من عملٌة انضسام الاالٌا على الساق الضرصٌةو الساق الضرصٌةو االوراق السفلٌة

زٌذذادة عذذدد الفصذذوص فذذً النباتذذات المسـذذـمدة بذذالنتروجٌن الذذى دور قذذد ٌرجذذن سذذبب و أو/ٌعتبذذر كمبذذدأ لتكذذوٌن فذذص جدٌذذد 
انتضالهذذا الذذى السذذاق و بالتذذالً زٌذذادة كمٌذذة المذذواد المصذذنعة فذذً االوراقو زٌادتذذهو النتذذروجٌن فذذً تحسذذٌن النمذذو الالذذري

زٌذادة و الساق الضرصذٌة مؤدٌا بالتالً الى زٌادة نموو الج رو الج ور مما أد  زٌادة انتضالها الى الساق الضرصٌةو الضرصٌة
 .( 2011,فً التالً زٌادة عدد الفصوص فً الرأس الواحد ) فرج مسببا  و عدد البراعم فً اباط اوراقها الحر فٌة

 اما بالنسبة لتيرٌر انواا االسمدة العلوٌة الملذافة فت ذٌر النتذائج الذى التفذوق المعنذوي فذً عذدد الفصذوص / رأس
بنسذبة زٌذادة بلغذت و علذى النباتذات الغٌذر ملذاف الٌهذا السذماد العلذوي Matrex 15ي لنباتات المسمدة بالسماد العلوو

ولربمذا ترجذن  ,Fitohumلم تاتلف كلتا المعاملتٌن السابضتٌن معنوٌذا مذن النباتذات المسذمدة بالسذماد العلذوي و ,% 3.10
الموجذودة علذى السذاق الضرصذً و لذ  مذن انضسذام الاالٌذا و فً زٌادة النمو Matrex 15الزٌادة الى دور السماد العلوي 

 ,ااذرونو Davidو Aviad, 1990و (Chenجاهزٌذة العناصذر المغ ٌذة مذن التربذة للنبذاتو  االل دور  فً زٌادة كمٌذة
1994.) 

اي  ٌظهذر متما ى التداال الرالرً للعوامل الرالرة المدروسة من التيرٌر المنفرد لكذل عامذل فذً هذ   الصذفة حٌذث لذ
التً اعطذت اقذل و ٌنًــنف الصـافة فً نباتات الصـوٌة الملـاالسمدة العلو لتداال بٌن السماد النتروجٌنًتيرٌر معنوي ل
كغذم  150التً اعطت نباتاتهذا المسذمدة بالمسذتو  و ارنة بمعامالت التداال للصنف المحلًـوص / رأس مضـعدد من الفص

N االسمدة العلوٌةو ارـ/ هكت  (Matrex 15 وFitohum اعلى عدد من الفصوص / الرأس ) ااتلفا معنوٌا من اغلذب و
االسذمدة و الغٌذر مسذمدة بالسذماد النتروجٌنذًو فً حٌن اعطذت نباتذات الصذنف المحلذً المسذمدة معامالت التداال االار 

 لم تاتلف معنوٌا فٌما بٌنها.و العلوٌة اقل عدد من الفصوص / الرأس

( الذى التفذوق المعنذوي لنباتذات الصذنف المحلذً علذى نباتذات الصذنف 8دول )تولذح نتذائج الجذ عدد المحيطات / رأس:-5
 Hersiتتما ذى هذ   النتذائج مذن مذا وجذد  كذل مذن  ,% 151.47بنسذبة زٌذادة بلغذت و الصٌنً فً عذدد المحٌطذات / رأس

ولربمذا  ,بوجود تباٌن فً عدد المحٌطات/ رأس ألصناف الروم المدروسذة ,على محصول الروم Volk ((2009و (1996)

 .ٌعود السبب الرئٌسً الى ااتالف التراكٌب الورارٌة بٌن االصناف فً ه   الصفة

اما بالنسبة لتيرٌر السذماد النتروجٌنذً فذٌالحظ مذن نتذائج الجذدول نفسذه تفذوق النباتذات المسذمدة بالسذماد النتروجٌنذً 
 9.25بنسذبة زٌذادة بلغذت و حٌطذات / رأسهكتار معنوٌذا علذى النباتذات الغٌذر مسذمدة فذً عذدد الم / Nكغم  150بالمستو 

تتفذق هذ   النتذائج مذن مذا . / هكتذار Nكغذم  100فً حٌن لم تصل الزٌادة حد المعنوٌة فً النباتات المسمدة بالمسذتو   ,%
( مذذن ان عذذدد المحٌطذذات / رأس فذذً محصذذول الرذذوم ازدادت معنوٌذذا ب لذذافة السذذماد 2004أاذذرون )و El-Seifi كذذر  

لربما ترجن الزٌادة فذً عذدد المحٌطذات / رأس الذى نفذس الذدور الذ ي لعبذه و ,/ هكتار Nكغم  160النتروجٌنً بالمستو  
 .(7مناق ته )جدول و ال ي سبق تفسٌر و السماد النتروجٌنً فً زٌادة عدد الفصوص / راس
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االلذذافة االرلذذٌة لنذذوعٌن مذذن االسذذمدة العلذذوٌة )حذذام  و السذذماد النتروجٌنذذً ,(: تذذيرٌر االصذذناف6( و)5الجذذدول )
ٌوم بعد الزراعة فذً الذوزن الرطذب للبصذلة  220و 167التداال بٌنهما عند مرحلتً النمو و الهٌومٌ (

 .)غم(/نبات لصنفٌن من الروم
Table (5) and (6): Effect of Varieties, Nitrogen fertilizers and soil addition of two types of 

organic fertilizer (Humic acid) and their interaction for two growing stages 

167 and 220 days after planting in bulb fresh weight (gm) / plant for two 

garlic varieties. 
 First growing stage (167 days after planting)  ٌوم بعد الزراعة( (167رحلة النمو االولى م

 االصناف
Varieties 

مستوٌات السماد 
 النتروجٌنً

 / هكتار Nكغم 
N. fertilizer 

levels 

Kg N   / ha 

 االلافة االرلٌة لنوعٌن من االسمدة العلوٌة )حام  الهٌومٌ (
Soil addition of two types of organic fertilizer 

(humic acid) 

 االصناف
Varieties X 

السماد 
 النتروجٌنً

N. fertilizer 

 متوسط تيرٌر
 االصناف
Mean 

effect of 

varieties 
0 

MATREX 15 

2 ml / L 
FITOHUM 

2 gm / L 

 الصٌنً
Chines 

0 14.00 g 15.03 g 15.03 g 14.68 c 

20.43 a 100 24.00 b-e 21.63 c-e 25.40 b c 23.67 a b 

150 21.16 d e 23.56 b-e 24.06 b-e 22.93 b 

 المحلً
Local 

0 14.66 g 15.86 g 17.30 f g 15.94 c 

21.93 a 100 24.80 b-d 27.00 b 21.66 c-e 24.48 a b 

150 20.33 e f 23.70 b-e 32.10 a 25.37 a 

 االصناف
Varieties X 

 العلوٌةاالسمدة 
Org. fertilizer. 

متوسط تيرٌر  Chines 19.72 c 20.07 b c 21.50 b c الصٌنً
 السماد النتروجٌنً
Mean effect of 

N. fertilizer ًالمحل Local 19.93 c 22.18 a b 23.68 a 

 السماد النتروجٌنً
N. fertilizer. X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

0 14.33 d 15.45 d 16.16 d 15.31 b 

100 24.40 b 24.31 b 23.53 b 24.08 a 

150 20.75 c 23.63 b 28.08 a 24.15 a 

 متوسط تيرٌر االسمدة العلوٌة
Mean effect of organic fertilizer. 

19.82 b 21.13 b 22.59 a 

 
 ٌوم بعد الزراعة( (220مرحلة النمو الرانٌة 

Second growing stage (220 days after planting) 

 االصناف
Varieties 

مستوٌات السماد 
 النتروجٌنً

 / هكتار Nكغم 
N. fertilizer 

levels 

Kg N / ha 

 االلافة االرلٌة لنوعٌن من االسمدة العلوٌة )حام  الهٌومٌ (
Soil addition of two types of organic fertilizer 

(humic acid) 

 االصناف
Varieties X 

السماد 
 النتروجٌنً

N. fertilizer 

 متوسط تيرٌر
 االصناف
Mean 

effect of 

varieties 
0 

MATREX 15 

2 ml / L 

FITOHUM 
2 gm / L 

 الصٌنً
Chines 

0 38.20 i 40.18 h 42.61 g 40.33 e 

49.10 b 100 53.44 d 47.29 e 48.26 e 49.66 c 

150 54.68 c d 58.29 a 58.96 a 57.31 a 

 المحلً
Local 

0 45.36 f 42.06 g 41.60 g h 43.00 d 

51.21 a 100 47.33 e 53.49 d 57.42 a b 52.75 b 

150 56.12 b c 58.71 a 58.79 a 57.87 a 

 االصناف
Varieties X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

متوسط تيرٌر  Chines 48.77 d 48.59 d 49.94 c الصٌنً
 النتروجٌنًالسماد 

Mean effect of 
N. fertilizer ًالمحل Local 49.60 c d 51.42 b 52.60 a 

 السماد النتروجٌنً
N. fertilizer. X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

0 41.78 e 41.12 e 42.10 e 41.67 c 

100 50.38 d 50.39 d 52.84 c 51.20 b 

150 55.40 b 58.50 a 58.87 a 57.59 a 

 متوسط تيرٌر االسمدة العلوٌة
Mean effect of organic fertilizer 

49.19 c 50.00 b 51.27 a 

  %. 5لكل تداال ال تاتلف فٌما بٌنها حسب ااتبار دنكن عند مستو  احتمال و المتوسطات التً ت تر  بالحرف االبجدي نفسه لكل عامل 

The average with the same letter for each factor and their interaction non-significant according to Duncans multiple test at 

rang of 5 %.  
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 االلذافة االرلذٌة لنذوعٌن مذن االسذمدة العلذوٌة )حذام  الهٌومٌذ (و السماد النتروجٌنذً ,(: تيرٌر االصناف7الجدول )
 التداال بٌنهما فً عدد الفصوص / رأس.و

Table(8): Effect of Varieties, Nitrogen fertilizers and soil addition of two types of organic 

fertilizer  (Humic acid) and their interaction in cloves number / plant. 

 االصناف
Varieties 

مستوٌات السماد 
 النتروجٌنً

 / هكتار Nكغم 
N. fertilizer 

levels 

Kg N   / ha 

 االلافة االرلٌة لنوعٌن من االسمدة العلوٌة )حام  الهٌومٌ (
Soil addition of two types of organic fertilizer 

(humic acid) 

 االصناف
Varieties X 

السماد 
 النتروجٌنً

N. fertilizer 

 متوسط تيرٌر
 االصناف
Mean 

effect of 

varieties 
0 

MATREX 15 

2 ml / L 

FITOHUM 
2 gm / L 

 الصٌنً
Chines 

0 12.833 f 13.433 f 13.333 f 13.200 d 

13.277 b 100 13.200 f 13.600 f 13.333 f 13.377 d 

150 13.500 f 13.266 f 13.000 f 13.255 d 

 المحلً
Local 

0 36.266 e 36.633 e 36.466 e 36.455 c 

39.033 a 100 39.166 d 40.933 b c 37.366 e 39.155 b 

150 39.800 b c 41.700 a b 42.966 a 41.488 a 

 االصناف
Varieties X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

متوسط تيرٌر السماد  Chines 13.177 c 13.433 c 13.222 c الصٌن
 النتروجٌنً

Mean effect of 

N. fertilizer ًالمحل Local 38.411 b 39.755 a 38.933 b 

 السماد النتروجٌنً
N. fertilizer. X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

0 24.550 e 25.033 e 24.900 e 24.827 c 

100 26.183 c d 27.266 a b 25.350 d e 26.266 b 

150 26.650 b c 27.483 a b 27.983 a 27.372 a 

 متوسط تيرٌر االسمدة العلوٌة
Mean effect of organic fertilizer. 

25.794 b 26.594 a 26.077 a b 

 .% 5لكل تداال ال تاتلف فٌما بٌنها حسب ااتبار دنكن عند مستو  احتمال و المتوسطات التً ت تر  بالحرف االبجدي نفسه لكل عامل 
 The average with the same letter for each factor and their interaction non-significant according to Duncans multiple test at 

rang of 5 %. 

 

لذافة االرلذٌة لنذوعٌن مذن االسذمدة العلذوٌة )حذام  الهٌومٌذ ( (: تيرٌر االصناف, السماد النتروجٌنذً واال8الجدول )

 والتداال بٌنهما فً عدد المحٌطات للفصوص / رأس. 
Table(8): Effect of Varieties, Nitrogen fertilizers and soil addition of two types of organic 

fertilizer (Humic acid) and their interaction in circumferences number / head. 

 االصناف
Varieties 

مستوٌات السماد 
 النتروجٌنً

 / هكتار Nكغم 
N. fertilizer 

levels 
Kg N / ha 

 االلافة االرلٌة لنوعٌن من االسمدة العلوٌة )حام  الهٌومٌ (
Soil addition of two types of organic fertilizer 

(humic acid) 

 االصناف
Varieties X 

 النتروجٌنًالسماد 
N. fertilizer 

 متوسط تيرٌر
 االصناف
Mean 

effect of 

varieties 
0 

MATREX 15 

2 ml / L 
FITOHUM 

2 gm / L 

 الصٌنً
Chines 

0 1.30 c 1.20 c 1.40 c 1.30 c 

1.36 b 100 1.43 c 1.43 c 1.36 c 1.41 c 

150 1.33 c 1.46 c 1.36 c 1.38 c 

 المحلً
Local 

0 3.20 b 3.23 b 3.30 a b 3.24 b 

3.42 a 100 3.50 a b 3.36 a b 3.50 a b 3.45 a b 

150 3.33 a b 3.66 a b 3.76 a 3.58 a 

 االصناف
Varieties X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

 الصٌنً
Chines 

1.35 b 1.36 b 1.37 b  متوسط تيرٌر السماد
 النتروجٌنً

Mean effect of 

N. fertilizer ًالمحل Local 3.34 a 3.42 a 3.52 a 

 السماد النتروجٌنً
N. fertilizer. X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

0 2.25 a 2.21 a 2.35 a 2.27 b 

100 2.46 a 2.40 a 2.43 a 2.43 a b 

150 2.33 a 2.56 a 2.56 a 2.48 a 

 متوسط تيرٌر االسمدة العلوٌة
Mean effect of organic fertilizer 

2.35 a 2.39 a 2.45 a 

 .% 5لكل تداال ال تاتلف فٌما بٌنها حسب ااتبار دنكن عند مستو  احتمال و المتوسطات التً ت تر  بالحرف االبجدي نفسه لكل عامل
 The average with the same letter for each factor and their interaction non-significant according to Duncans multiple test at 

rang of 5 %. 
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إللذافة السذماد  اما بالنسذبة لتذيرٌر االسذمدة العلذوٌة الملذافة فت ذٌر النتذائج الذى عذدم ظهذور اي تذيرٌرات معنوٌذة
 .فً ه   الصفة باإللافة الى النباتات غٌر المسمدة بالسماد العلوي Fitohumو Matrex 15بكال نوعٌه و العلوي

المسذذمدة بالسذذماد و  ت ذٌر نتذذائج التذذداال الرالرذذً للعوامذل المدروسذذة الذذى التفذذوق المعنذذوي لنباتذات الصذذنف المحلذذً
 فذً اعطذاء اعلذى عذدد مذن المحٌطذات / رأس Fitohumالسذماد العلذوي و / هكتذار Nكغذم  150النتروجٌنً بالمسذتو  

كذ ل  مذن النباتذات و لذنفس الصذنفو Matrex 15النباتات المسمدة بالسماد العلوي و ااتلفت معنوٌا من نباتات المضارنةو
مذن المحٌطذات/ التذً اعطذت نباتاتهذا اقذل عذدد و العلذوي للصذنف الصذٌنًو  الغٌر مسذمدة بالسذماد النتروجٌنذًو المسمدة
 لم تاتلف معامالت التداال له ا الصنف فٌما بٌنها معنوٌا.و رأس

( الذى تفذوق نباتذات الصذنف الصذٌنً معنوٌذا علذى نباتذات الصذنف 9ت ذٌر نتذائج الجذدول ) :وزن الفمص )ممم(متوسط  -6
 Abdel-Razzakالٌذه توافضت ه   النتائج من ما ا ذار , و% 187.86بنسبة زٌادة بلغت و المحلً فً متوسط وزن الفص

لربمذا , و( الى تفوق نباتات الصنف الصٌنً معنوٌا على الصنف البلدي فً متوسط وزن الفذص2013) El-Sharkawyو
 .ٌعود السبب الى االاتالفات فً التراكٌب الورارٌة بٌن كال الصنفٌن

الذى تفذوق النباتذات المسذمدة بالسذماد النتروجٌنذً بكذال  فت ذٌر النتذائجاما بالنسبة لتيرٌر السماد النتروجٌنً الملاف 
 6.20بنسذبة زٌذادة بلغذت و الفصوص الناتجة مذن النباتذات الغٌذر مسذمدة/ هكتار معنوٌا على  Nكغم  150و 100مستوٌٌه 

 (2004) أاذرونو El-Seifiوجذد  كذل مذن  تتفق هذ   النتذائج مذن مذا .لكال التركٌزٌن السابضٌن على التوالًو % 10.04و
لربما ٌرجن سبب الزٌادة الى تيرٌر السماد النتروجٌنً فً زٌادة النمو الالري ممذرال فذً زٌذادة و ,(2011) اٌ وو عمرو

الفصذوص للنباتذات المسذمدة  زٌذادة نواتجذه الغ ائٌذة علذى متوسذط وزن الذ ي انعكذسو (2و1 عدد االوراق / نبات )جذداول
 .بالسماد النتروجٌنً

سذبب اي زٌذادة ٌلذم بكذال نوعٌذه و العلذوي سذمادأن ألافة ال فت ٌر النتائج الىاما بالنسبة لتيرٌر االسمدة العلوٌة 
  .معنوٌة فً متوسط وزن الفص

المسذذمدة و تما ذذى تذذيرٌر التذذداال الرالرذذً مذذن التذذيرٌر المنفذذرد لكذذل عامذذل حٌذذث اعطذذت نباتذذات الصذذنف الصذذٌنً
اعلى متوسط لوزن الفص ولم تاتلف معنوٌا من الفصوص  Fitohumالسماد العلوي و / هكتار Nكغم  150 المستو بـ

ك ل  من النباتات الغٌر و Matrex 15السماد العلوي و الناتجة من النباتات المسمدة بنفس التركٌز من السماد النتروجٌنً
لفت معنوٌذا مذن معذامالت التذداال ( فً حٌن ااتMatrex 15المسمدة بنفس السماد العلوي )و مسمدة بالسماد النتروجٌنً
االسذمدة العلذوٌة معنوٌذا فٌمذا و المسذمدة بالسذماد النتروجٌنذًو لم تاتلف نباتات الصنف المحلذً, واالار  لنفس الصنف
 .التً اعطت اقل الضٌم لمتوسط وزن الفصو بٌنها فً ه   الصفة

تفسذٌرها للعوامذل و لت ابه اغلذب التذيرٌراتو تسوٌضًلضلة الحاصل الغٌر نظرا   :التسويقي )طن/هكتار(و الحاصل الكلي -7
مناق ذة و تجنبا للتكرار وجذدنا لذرورة تفسذٌرو التسوٌضً للرؤوس )طن/هكتار(و تدااالتهم فً الحاصل الكلًو المدروسة
فذً  المحلذً لذم ٌاتلفذا معنوٌذاو ( الذى ان كذال الصذنفٌن الصذٌن11ًو10ت ذٌر نتذائج الجذدولٌن ). الصذفتٌن معذا   اتٌنهذنتائج 

تتفذق هذ    ,بعذد اجذراء عملٌذة التجفٌذف الوقذائًو التسذوٌضً للذرؤوس مضذدرا بذالطن / هكتذار عنذد الحصذادو الحاصل الكلذً
( فً عدم وجود فروقات معنوٌة فً الحاصل الكلً للذرؤوس بذٌن 2012اارون )و Abou El-Magdالنتائج من ما  كر  

 .االصناف المدروسةالصنفٌن 

التسوٌضً للرؤوس ازداد معنوٌا و مٌد بالسماد النتروجٌنً فت ٌر النتائج الى ان الحاصل الكلًاما بالنسبة لتيرٌر التس
 / هكتذذار اعلذذى حاصذذل كلذذً Nكغذذم  150بزٌذذادة مسذذتوٌات السذذماد النتروجٌنذذً حٌذذث اعطذذت معاملذذة التسذذمٌد بالمسذذتو  

% )للحاصذذل 32.30و 36.68بنسذذبة زٌذذادة بلغذذت و علذذى التذذوالًو هكتذذار / طذذن 9.418و 9.550تسذوٌضً للذذرؤوس بلذذغ و
)و اللذ ٌن لذم ٌاتلفذا  / هكتذار N كغم 100و 150لكال معاملتً التسمٌد و % )للحاصل التسوٌضً(35.06و 40.21الكلً( و

تنسذجم  ,تسذوٌضً للذرؤوسو التذً اعطذت اقذل حاصذل كلذًو على التوالً مضارنة بالنباتات الغٌر مسمدةو معنوٌا فٌما بٌنهم(
( 2012ااذذرون )و Morsyو Kolota (2009)و Biesiadaو Al-Fraihat (2009)لنتذذائج مذذن مذذا  كذذر  كذذل مذذن هذذ   ا

لربمذذا ترجذذن الزٌذذادة الذذى دور السذذماد النتروجٌنذذً فذذً و ,( علذذى الرذذوم2009) El-Tantawyو El-Beikو علذذى البصذذل
 ل  و التسوٌضً للرؤوسو زٌادة الحاصل الكلً بصورة معنوٌة فًو التً انعكست لصفات النمو الالري الزٌادة المعنوٌة

 .الصفات النوعٌة للرؤوس عن طرٌق تحسٌن

التذً و Fitohumت ٌر نتائج االسمدة العلوٌة الملذافة الذى التفذوق المعنذوي للنباتذات المسذمدة بالسذماد العلذوي 
تفوقذت معنوٌذا علذى النباتذات و على التذوالًو طن/هكتار 8.865و 9.083تسوٌضٌا للرؤوس بلغ و اعطت اعلى حاصال كلٌا

بنسذبة زٌذادة و الل ٌن لم ٌاتلفا معنوٌا فٌمذا بٌنهمذاو Matrex 15المسمدة بالسماد العلوي و الغٌر مسمدة بالسماد العلوي
المسذمدة و % )للحاصل التسوٌضً( ولكل من النباتات الغٌر مسمدة9.51و 7.48و % )للحاصل الكلً( 9.45و 8.40بلغت 

 و (2006ااذرون )و Sangeethaتتفذق هذ   النتذائج مذن مذا  كذر  كذل مذن  ,على التوالًو Matrex 15بالسماد العلوي 
Sangeetha  وSingaram (2007( والعبٌذذذدي )علذذذى البصذذذل2012 ) وAbdel-Razzak وEl-Sharkawy (2013 )
فً بع  صفات النمذو Fitohum المعنوي أللافه السماد العلويو ولربما ترجن الزٌادة الى الدور االٌجابً ,على الروم
 .الرؤوسو الصفات النوعٌة للفصوصو الالري
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 االلذافة االرلذٌة لنذوعٌن مذن االسذمدة العلذوٌة )حذام  الهٌومٌذ (و السماد النتروجٌنذً ,تيرٌر االصناف :(9الجدول )
 .لصنفٌن من الروم التداال بٌنهما فً متوسط وزن الفص )غم(و

Table(9): Effect of Varieties, Nitrogen fertilizers and soil addition of two types of organic 

fertilizer (Humic acid) in mean weight of clove (gm) for two garlic varieties. 

 االصناف
Varieties 

مستوٌات السماد 
 النتروجٌنً

 / هكتار Nكغم 
N. fertilizer levels 

Kg N / ha 

 االلافة االرلٌة لنوعٌن من االسمدة العلوٌة )حام  الهٌومٌ (
Soil addition of two types of organic fertilizer 

(humic acid) 

 االصناف
Varieties X 

السماد 
 النتروجٌنً

N. fertilizer 

 متوسط تيرٌر
 االصناف

Mean effect 

of varieties 0 
MATREX 15 

2 ml / L 

FITOHUM 
2 gm / L 

 الصٌنً
Chines 

0 4.127 c 4.525 a b 3.592 d 4.081 b 

4.269 a 100 4.246 b c 4.330 b c 4.183 b c 4.253 b 

150 4.246 b c 4.437 a-c 4.734 a 4.472 a 

 المحلً
Local 

0 1.418 e 1.315 e 1.393 e 1.375 c 

1.483 b 100 1.579 e 1.486 e 1.555 e 1.540 c 

150 1.530 e 1.443 e 1.626 e 1.533 c 

 االصناف
Varieties X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

متوسط تيرٌر  Chines 4.206 b 4.431 a 4.169 b الصٌن
 السماد النتروجٌنً
Mean effect 

of N.fertilizer ًالمحل Local 1.509 c 1.415 c 1.524 c 

 السماد النتروجٌنً
N. fertilizer. X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

0 2.772 b 2.920 b 2.492 c 2.728 b 

100 2.913 b 2.908 b 2.869 b 2.897 a 

150 2.888 b 2.940 a b 3.180 a 3.002 a 

 متوسط تيرٌر االسمدة العلوٌة
Mean effect of organic fertilizer 

2.858 a 2.923 a 2.847 a 

 .% 5لكل تداال ال تاتلف فٌما بٌنها حسب ااتبار دنكن عند مستو  احتمال و بالحرف االبجدي نفسه لكل عامل المتوسطات التً ت تر 
 The average with the same letter for each factor and their interaction non-significant according to Duncans multiple test at 

rang of 5 %. 
 

 االلافة االرلٌة لنوعٌن مذن االسذمدة العلذوٌة )حذام  الهٌومٌذ (و السماد النتروجٌنً ,ر االصناف(: تير10ٌالجدول )
 التداال بٌنهما فً الحاصل الكلً للرؤوس )طن/هكتار(.و

Table(10): Effect of Varieties, Nitrogen fertilizers and soil addition of two types of organic 

fertilizer (Humic acid) and their interaction in head total yield (ton/ha.). 

 االصناف
Varieties 

مستوٌات السماد 
 النتروجٌنً

 / هكتار Nكغم 
N. fertilizer levels 

Kg N   / ha 

 االلافة االرلٌة لنوعٌن من االسمدة العلوٌة )حام  الهٌومٌ (
Soil addition of two types of organic fertilizer 

(humic acid) 

 االصناف
Varieties X 

السماد 
 النتروجٌنً

N. fertilizer 

 متوسط تيرٌر
 االصناف
Mean 

effect of 

varieties 
0 

MATREX 15 

2 ml / L 
FITOHUM 

2 gm / L 

 الصٌنً
Chines 

0 7.452 f-h 7.498 f-h 7.010 g-i 7.320 c 

8.922 a 100 9.364 b-d 9.257 b-d 10.075 a b 9.565 a 

150 8.960 b-e 9.982 a-c 10.704 a 9.882 a 

 المحلً
Local 

0 7.192 g-i 6.200 i 6.572 h i 6.655 d 

8.252 a 100 8.513 d-f 8.997 b-e 9.141 b-d 8.883 b 

150 8.792 c-e 7.861 e-g 10.998 a 9.217 a b 

 االصناف
Varieties X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

متوسط تيرٌر  Chines 8.592 a b 8.912 a 9.263 a الصٌنً
 السماد النتروجٌنً
Mean effect of 

N. fertilizer ًالمحل Local 8.166 b c 7.686 c 8.903 a 

 السماد النتروجٌنً
N. fertilizer. X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

0 7.322 c 6.849 c 6.791 c 6.987 b 

100 8.938 b 9.127 b 9.608 b 9.244 a 

150 8.876 b 8.922 b 10.851 a 9.550 a 

 متوسط تيرٌر االسمدة العلوٌة
Mean effect of organic fertilizer. 

8.379 b 8.299 b 9.083 a 

  %. 5لكل تداال ال تاتلف فٌما بٌنها حسب ااتبار دنكن عند مستو  احتمال و المتوسطات التً ت تر  بالحرف االبجدي نفسه لكل عامل
The average with the same letter for each factor and their interaction non-significant according to Duncans multiple test at 

rang of 5 %. 
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التسذذوٌضً و المنفذذرد لكذذل عامذذل فذذً الحاصذذل الكلذذً التذذيرٌرتما ذذى التذذداال الرالرذذً للعوامذذل الرالرذذة المدروسذذة مذذن 
 / هكتذار Nكغذم  150المسذمدة بالسذماد النتروجٌنذً بالمسذتو  و المحلذًو الصذٌنً حٌث اعطت نباتذات الصذنف ,للرؤوس

لذم تاتلذف كلتذا المعذاملتٌن معنوٌذا مذن نباتذات و تسذوٌضً للذرؤوسو معنوٌا اعلى حاصل كلذً Fitohumالسماد العلوي و
نفذذس  نباتذذاتو فضذذط Matrex 15السذذماد العلذذوي و المسذذمدة بذذنفس المسذذتو  مذذن السذذماد النتروجٌنذذًو الصذذنف الصذذٌنً

فذً حذٌن اعطذت نباتذات كذال  ,Fitohumالمسذمدة بالسذماد العلذوي و / هكتذار N كغذم 100المسمدة بالمسذتو  و الصنف
 بكذال نوعٌذه اقذل حاصذل كلذًو العلذوي او المسذمدة بالسذماد العلذوي فضذطو الغٌر مسمدة بالسذماد النتروجٌنذًو الصنفٌن

 .معامالت التداال االار  تسوٌضً للرؤوس وااتلفت اغلب الضٌم ولكل صفة من باقًو

 

 االلافة االرلٌة لنوعٌن مذن االسذمدة العلذوٌة )حذام  الهٌومٌذ (و السماد النتروجٌنً ,(: تيرٌر االصناف11الجدول )
 التداال بٌنهما فً الحاصل التسوٌضً للرؤوس )طن/هكتار(.و

Table (11): Effect of Varieties, Nitrogen fertilizers and soil addition of two types of organic 

fertilizer (Humic acid) and their interaction in head marketable yield (ton/ha.). 

 االصناف
Varieties 

مستوٌات السماد 
 النتروجٌنً

 / هكتار Nكغم 
N. fertilizer 

levels 

Kg N / ha 

 ن من االسمدة العلوٌة )حام  الهٌومٌ (االلافة االرلٌة لنوعٌ
Soil addition of two types of organic fertilizer 

(humic acid) 

 االصناف
Varieties X 

السماد 
 النتروجٌنً

N. fertilizer 

 متوسط تيرٌر
 االصناف
Mean 

effect of 

varieties 
0 

MATREX 15 

2 ml / L 
FITOHUM 

2 gm / L 

 الصٌنً
Chines 

0 7.272 d e 7.147 d e 6.436 e f 6.952 c 

8.713 a 100 9.177 b c 9.127 b c 9.902 a b 9.402 a b 

150 8.832 b c 9.894 a b 10.632 a 9.786 a 

 المحلً
Local 

0 7.349 d e 5.727 f 6.372 e f 6.482 c 

8.092 a 100 8.348 c d 8.953 b c 8.926 b c 8.742 b 

150 8.509 b-d 7.721 c-e 10.922 a 9.051 a b 

 االصناف
Varieties X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

متوسط تيرٌر  Chines 8.427 a b 8.723 a b 8.990 a الصٌنً
 السماد النتروجٌنً
Mean effect of 

N. fertilizer ًالمحل Local 8.069 b c 7.467 c 8.740 a b 

 السماد النتروجٌنً
N. fertilizer. X 

 االسمدة العلوٌة
Org. fertilizer. 

0 7.311 c 6.437 c 6.404 c 6.717 b 

100 8.762 b 9.040 b 9.414 b 9.072 a 

150 8.671 b 8.808 b 10.777 a 9.418 a 

 متوسط تيرٌر االسمدة العلوٌة
Mean effect of organic fertilizer 

8.248 b 8.095 b 8.865 a 

  %. 5لكل تداال ال تاتلف فٌما بٌنها حسب ااتبار دنكن عند مستو  احتمال و التً ت تر  بالحرف االبجدي نفسه لكل عامل المتوسطات 
The average with the same latter for each factor and their interaction non-significant according to Duncans multiple test at 

rang of 5 %. 

 

RESPONES OF TWO GARLIC (Allium sativum L.) VARITIES TO 

DIFFERENT LEVLES OF NITROGENOUS FERTILIZERS AND SOIL 

APPLICATION OF TWO TYPES OF HUMIC ACID FERTILIZERS 

 

Mohammad Talal. A. Al-Habar Omar Fateh.Y. Al-Zubayde 
Horticulture and Landscape Design Dept., College  of  Agriculture and Forestry, Mosul  University. Iraq 

E-mail: alhabar-mt5051@yahoo.com 
 

ABSTRACT 

This study was conducted at experiment Farm of Horticulture and Landscape Design 

Dep. / College of Agriculture and Forestry / Mosul University during the growing season 

2012-2013 to investigate the effects of three levels of nitrogen fertilizers at rate: zero, 100 and 

150 Kg N / ha. The second factor included adding two types of organic fertilizer (humic acid): 

Matrex 15at 2 ml/ l. and Fitohum at 2 gm/ l. and control treatment, in order to study their 

effects on the vegetative growth, quantity and quality of the yield of two garlic varieties 

(Chinese and local). The result showed that local variety was significantly superior in head 

mailto:alhabar-mt5051@yahoo.com
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circumference and bulbs fresh weight per plant at second stage (220 days after planting), 

cloves and circumferences number per head Whereas, Chinese variety was significantly 

superior than local variety in leaves number per plant at two growing stages (167 and 220 

days after planting).The vegetative growth and quantitative and qualitative characters of the 

yield i.e. leaves number, head circumference and bulbs fresh weight per plant at second stages 

(220 days after planting), cloves and circumferences number per head, mean weight of clove, 

total and marketable yield increased by increasing nitrogen fertilization levels. Whereas, the 

fertilized plants with 150 Kg N/ha. were significantly more superior than non-fertilized and 

fertilized plants in the previous mentioned characters. Whereas, plants fertilized with organic 

fertilizer Fitohum were significantly superior than non-fertilized plants and fertilized plants 

with organic fertilizer Matrex 15 in head circumference, bulbs fresh weight per plant (at two 

growing stages) and total and marketable yield. The result indicted that local variety plants 

that fertilized with nitrogen fertilizer at level 150 Kg N/ha and organic fertilizer Fitohum gave 

the highest values of total yield and marketable yield 10.998 and 10.992 ton / ha. for previous 

traits respectively. 

Keyword: Nitrogen and organic fertilization, Garlic Varieties. 
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 المصادر

(. تضٌٌم بع  أصذناف الرذوم المحلٌذة تحذت ظذروف  ذمال العذراق. بحذوث 1992اٌ و, كمال بنٌامٌن ومازن بطرس حنا )
. بغذداد, المجلذد األول: 1992ت ذرٌن الرذانً  18-16المؤتمر العلمً الرامن لنضابة المهندسٌن الزراعٌٌن, للفترة من 

55-65. 

فً نمو وإنتاجٌذة محصذول  (. تيرٌر درجة حرارة تازٌن األبصال التضاوي وموعد الزراعة2001جرجنازي, احمد محمد )

 الروم. رسالة ماجستٌر. جامعة دم ق. كلٌة الزراعة. قسم البساتٌن.

(. إنتاج البصل والروم. سلسلة محاصٌل الالر تكنولوجٌذا اإلنتذاج والممارسذات الزراعٌذة 2000أحمد عبد المنعم ) حسن,

 المتطورة. الدار العربٌة للن ر والتوزٌن.

(. االسذمدة الحٌوٌذة ودورهذا فذً 2004وتوفٌق سعد محمذد وعبذد الوهذاب محمذد عبذد الحذافظ )حوقة, فتحً اسماعٌل علً 
 جمهورٌة مصر العربٌة. – الدار العربٌة للن ر والتوزٌن –حماٌة البٌئة وسالمة الغ اء. الطبعة االولى 

نتاجٌذة ونوعٌذة حاصذل (. تيرٌر التسمٌد العلوي من مصادر ماتلفة فذً نمذو وإ2010الافاجً, أسٌل محمد حسن هاتف )
 جامعة بغداد. -كلٌة الزراعة -األبصال والب ور لنبات البصل. رسالة ماجستٌر

(. تذيرٌر الذافة بعذ  العناصذر الغ ائٌذة المعدنٌذة فذً الصذفات الكمٌذة والنوعٌذة 2005السامرائً, مدٌحة حمودي حسذن )
 جامعة بغداد. –كلٌة الزراعة  –لبع  اصناف الروم. اطروحة دكتورا  

(. دلٌل استادامات األسمدة الكٌماوٌة, ن رة لوزارة الزراعة العراقٌة / 1991جلٌل وحسون  لش وموفق فوزي ) سباهً,

 العراق.

(. تذيرٌر هٌئذة ومسذتو  النتذروجٌن الملذاف 2001سعدون, سعدون عبد الهادي وجمال أحمد عباس وماهر حمٌد سذلمان )
المجلذة .(.Allium cepa L)صذفات محصذول البصذل األالذر  فً العالقة بذٌن مسذتو  التذراكم النتراتذً وبعذ 

 .373-363(: 2)7األردنٌة فً العلوم الزراعٌة. 

 (. تيرٌر موعد الزراعة فً سرعة نمو بع  أصناف الروم وانتاجٌتها. جامعة دم ق, كلٌة الزراعة.2000سلٌمان, عبد )

)ترجمة(. دار الكتب للطباعة والن ر.  –وكٌمٌاؤها الحٌوٌة (. الهرمونات النباتٌة فسلجتها 1982سٌد محمد, عبد المطلب )

  العراق. –جامعة الموصل 

( وتذذيرٌر بعذذ  Sets(. مضارنذذة إلنتذذاج البصذذل االالذذر بطرٌضتذذً البذذ ور والفسذذق )2012العبٌذذدي, غالٌذذة غذذانم ٌذذونس )

 جامعة الموصل. –لغابات كلٌة الزراعة وا –المعامالت الزراعٌة فً النمو والحاصل ومكوناته. رسالة ماجستٌر 

(. تذذيرٌر التسذذمٌد المعذذدنً )النتروجٌنذذً والفسذذفوري( والسذذماد الحٌذذوي 2011عمذذر, االذذدة عبذذدل وكمذذال بنٌذذامٌن اٌ ذذو )
 .203 – 192(: 22)62جامعة الضاهرة. –المجلة العلمٌة لكلٌة الزراعة )النتروبٌن( فً نمو وحاصل الروم. 

مجلذة ر التسذمٌد النتروجٌنذً والذرش بالكالسذٌوم فذً إنتاجٌذة الرذوم  وتحسذٌن نوعٌتذه. (. تذير2011ٌفرج, محمد امٌن فرج )
 .67 – 58(: 9)1االنبار للعلوم الزراعٌة. 

 العراق. –وزارة التاطٌط  -(. مدٌرٌة االحصاء الزراعً 2011)مجهول  
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 العراق. –التاطٌط  وزارة - (. مدٌرٌة االحصاء الزراع2012ً)مجهول 

جامعذة  –وزارة التعلذٌم العذالً والبحذث العلمذً  –(. علذم فسذلجه النبذات. الجذـزء الرذانً 1985العظـٌم كذاظم )محمد, عبد 

 العراق. –الموصل 

(. تيرٌر إلافة الكبرٌت الرغوي والرش بالمحلول المغ ي )النهذرٌن( فذً نمذو 2004المحمداوي, سعاد محمد الف من د )

 جامعة بغداد. -كلٌة الزراعة –رسالة ماجستٌر  -وحاصل صنفٌن من الروم

تذذيرٌر التسذذمٌد بالنتروجٌذذـن ورش عنصذذري الحدٌذذد والزنذذ  فذذً نمذذو وحاصذذل ونوعٌذذة الرذذوم. (. 2008نذذاٌف, االء  ذذالل )
 جامعة بغداد. -كلٌة الزراعة  -رسالة ماجستٌر 

للطباعة والن ر, وزارة التعلٌم العالً (. األسمدة واصوبة التربة. مؤسسة دار الكتب 1999النعٌمً, سعد ل نجم عبدل )
 والبحث العلمً / جامعة الموصل / العراق.
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