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 ((.Allium sativum L تأثير التسميد العضوي والبوتاسي في الحاصل الكمي والنوعي لمحصول الثوم
 لصنف المحليل

 1*خالد عبدالغفور مال هللا الحرباوي                            دمحم طالل عبد السالم الحبار    
 /العراققسم البستنة وهندسة الحدائق/ كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل

E-mail: alhabar-mt l5051@yahoo.com 
 

 الخالصة
 2010 -2009، خةالل الموسةم الزراعةي مدينةة الموصةلنفذت الدراسة في إحدى المزارع األهليةة فةي 

/هكتةار، 3م 80، 40 ،ثالثة مستويات من السماد الحيةواني سسةماد األانةام المتحلةلي وهةي  صةفرلدراسة تأثير 

إضةةافة السةةماد اشةةتملت المعاملةةة األولةة  علةة   السةةماد المركةةل والمضةةاا ارضةةيا،إلضةةافة  رائةةقوخمةةط ط
تاسةيوم الحةاوي علة  البو 18:18:18، و المعاملة الثانيةة علة  إضةافة السةماد المركةل   صفر18:18المركل 

كغم/هكتار والمضةاا علة  دفعتةين وذلةب حسةل توصةية وزارا الزراعةة العراقيةة  560وبمعدل ثابت مقداره 

ق إضةافة السةماد البوتاسةي اإلضةافي وللنباتةات التةي سةمدت بالسةماد المركةل ائمع ثالث معامالت أخرى لطر
ة علة  إضةافة سةماد بوتاسةي إضةافي والحاوي عل  البوتاسيوم السابق ذكةره وكةايتي  أشةتملت المعاملةة الثالثة

كغم/هكتةار علة  دفعتةين، المعاملةة الرابعةة اشةتملت علة   180عل  شةكل سةلفات البوتاسةيوم ارضةيا وبمعةدل 

إضافة سماد بوتاسي عل  شكل سلفات البوتاسيوم أيضا بطريقة الةر  علة  األوراق ولةثالث مةرات، وبمعةدل 
سةماد بوتاسةي إضةافي علة  شةكل سةماد سةلفات البوتاسةيوم  المعاملةة الخامسةة اشةتملت علة  إضةافة ،ام/لتر1

السةابقتين سأي الجمةع  4و 3ارضيا ورشاً عل  األوراق وبنفط المعديت والمواعيد للمعامالت المستخدمة فةي 
الحاصةل فةي دراسةة تةأثيرهم لوذلةب  عامليةة معاملةة 15ي وبةذلب اشةتملت التجربةة علة  4و  3بين المعةاملتين 

 40 همسةتويي وعنةد كةال األانةامالسماد الحيةواني سسةماد  إضافة أدى، لثوم الصنا المحليونوعيته لمحصول ا
، متوسةط بةالرأطزيادا معنوية في الصفات النوعية للحاصل ممثلة بزيادا عدد الفصةو   إل /هكتار 3م 80و 

التسةةويقي وزن الفةة  ومتوسةةط وزن الةةراط وكةةذلب زيةةادا الحاصةةل البيولةةوجي والحاصةةل الكلةةي والحاصةةل 
القةةيم فةةي صةةفات  أعلةة /هكتةةاري 3م 80بةةاعل  مسةةتوى س بالسةةماد الحيةةواني للةةر ط واعطةةت معاملةةة ايضةةافة

علة  التةوالي مقارنةة بحاصةل النباتةات  ٪89,3و  85,9 ،45,3وبنسةل زيةادا بلغةت  المذكوره اعةالهالحاصل 
الة   18:18:18ي علة  البوتاسةيوم ادى اضافة السةماد المركةل الحةاو كما التي لم يضاا لها السماد الحيواني

 3.9، 4.4زيادا في الصفات النوعية وصفات الحاصل السابقة الذكر وبلغت نسل الزيادا في صفات الحاصةل 
وعلةة  التةةوالي مقارنةةة بالنباتةةات التةةي لةةم يضةةاا لهةةا السةةماد البوتاسةةي والسةةماد الحيةةواني، فةةي حةةين  ٪4.3و 

ات التةي سةمدت بالسةماد الحيةواني انخفاضةا معنويةا مةع اضةافة اظهرت االل صةفات الحاصةل السةابقة وللنباتة
ارضةةيا ورشةةا علةة  ايوراق  ا النباتةةات التةةي اضةةيا لهةةا السةةماد البوتاسةةيالسةةماد البوتاسةةي ايضةةافي يسةةيم

وسمدت بةاعل  مسةتوى مةن السةماد الحيةواني والتةي اعطةت اقةل القةيم فةي الصةفات النوعيةة والكميةة للحاصةل 
 .ال  التاثير السلبي يضافة السماد البوتاسي ايضافي ومشيرا هذه النتائج

 تسميد، ثوم، سماد حيواني، سماد بوتاسي. الكلمات الدالة 
  

  21/5/2012 :وقبوله 29/2/2012 تاريخ تسلم البحث:

 

 المقدمة
محاصةيل  أهةميعةد هةذا المحصةول ثةاني  و Allium sativum Lالعلمةي .بايسةم Garlic يعةرا الثةوم      

م فةي التغذيةة فصوصةه تسةتخد أن إيقليلةة  بكميةاتيسةتهلب الثةوم و Alliaceaeالخضر التابعة للعائلة الثوميةة 
حديثةة موثقةة ومعروفةة عةن المسةاحات ومعةدل  إحصةائيةتوجةد  ي ي.2000 ،سحسةنوطبية  ذات قيمة اذائيةو

هكتةار مةن   2000 -1000بةين نالب مساحات ي بةأط بهةا تتةراو  ه أن إيلهذا المحصول في العراق  اإلنتاج

 إنتاجيةةةمعةةدل  أن إيالمحصةةول الجةةاا تةةزرع فةةي القطةةر وتتركةةز االبيتهةةا فةةي المنطقةةة الشةةمالية مةةن العةةراق 
فةي  اإلنتةاجفي حين بلغ ، طن/هكتار 8-6لم تتجاوز  اذمنخفضة جدا  يتزالحدا المساحة من هذا المحصول و

مطلةول  ،2000طن/هكتار عل  التةوالي سحسةن  13 .8و  18 .6و  21 .4مصر والوييات المتحدا والصين 
ها ـعوامةةل متعةةددا منةة  ـإلةةلوحةةدا المسةةاحة  اإلنتاجيةةةدل ـسةةبل انخفةةا  معةة ي . وقةةد يرجةةع1989 وآخةةرون

 مقاومةةةة ،التسةةةميد ،سالةةةريعةةةدم ايهتمةةةام بعمليةةةات الخدمةةةة الزراعيةةةة و  ،المحليةةةة وراثيةةةا األصةةةناادهور ـتةةة
حةدى مةن االبيةة عدم استقرارية أسعار هذا المحصةول مةن موسةم إلة  أخةر ممةا و ،ألمرا  والحشرات ...يا

                                                 
 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني
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ن المحاصةيل المجهةدا يعةد الثةوم مة التقليل مةن المسةاحات المزروعةة .و عدم ايهتمام بزراعتهالمزارعين ال  
تحسةين  إلة هةذا المحصةول مةن العوامةل الرئيسةة التةي تة دي  التسميد الصحيحة في خدمة أساليل دللتربة وتع
هذا المحصةول بةالتركيز  إنتاجيةاالل الدراسات حول تحسين  اتجهتقد و .لوحدا المساحة  واإلنتاجيةالنوعية 

 أمةرا مةن  ومةا تسةببهوالبيئةة  اإلنسةانمةن تةأثيرات سةلبية علة   عل  الةرام الكيماوية األسمداعل  استخدام 
نظةام  دتعة أنهةاالحيوانية رام  األسمداالل الباحثين استخدام أ أهمله في حين ئاذا إل نتيجة انتقال هذه المواد 

 والكيماويةةمن فوائد في تحسةين صةفات التربةة الفيزياويةة  الما له ذلب امن عل  البيئة واإلنسان اذائي متكامل
هةا ئواحتوا يسالنتةروجين والفسةفور والبوتاسةيوم األساسةيةللمغةذيات  جيةدا مصةدراتعةد  أنهافضال  البيولوجية و

 األسةةمداكفةةا ا  تزيةةد مةةن  األسةةمداهةةذه  إضةةافةأن  دراسةةات األخةةرى أكةةدتكمةةا ، علةة  المغةةذيات الصةةغرى
البوتاسةيوم مةن المغةذيات الضةرورية  ديعة .يAdams، 1992و Afzelس العناصر الغذائية في توفيرالكيماوية 

يسةبل خلةال نقصةه  أنيكمل دورا حياته بغيال هةذا العنصةر كمةا  أنيمكن للنبات  ي إذلنمو النباتات وتطورها 
هةةذا العنصةةر فةةي زيةةادا وتحسةةين نوعيةةة  أهميةةةالكثيةةر مةةن الدراسةةات  أظهةةرتقةةد و ،فةةي نمةةو النبةةات وتطةةوره

قليةةل  ييةةزال األسةةمدا. علمةةا بةةان هةةذا النةةوع مةةن صةةل والجةةزربمحاصةةيل الخضةةر المخزنةةة مثةةل البطاطةةا وال
ي ـفةعل  محصول البصل بع  الدراسات الحديثة  أشارت ، وي القطرـمن قبل االبية المزارعين ف ايستخدام
 فةةوق إضةةافيةجرعةةات علةة  شةةكل و ،مختلفةةة إضةةافةق ائةةوبطر األسةةمدان ـذا النةةوع مةةـاسةةتخدام هةة نأ مصةةر

-Elالحاصةل ونوعيتةه سفةي زيةادا  يسةبلأرضةياً  أو علة  النمةو الخضةريرشةا  إمةا بإضةافتهاو بها المنصو 

Desuki و 2006 ،وآخةةرون El-Bassiony، 2006ليةةة فةةي دراسةةة تةةأثير العوامةةل التاإلةة  يهةةدا البحةةث  .ي

  يلصنا المحليساكمية ونوعية محصول الثوم 

 األسةةمدا إضةةافةمةةع  ومتةةداخالي منفةةردا Sheep Manure األانةةامسسةةماد  الحيةةواني السةةماد إضةةافة تةةأثير -1

 . البوتاسيةالكيماوية 

وزارا الزراعةةة العراقيةةة مةةع مةةن قبةةل   بهةةاوصةة  الكيماويةةة وبمعةةديت ضةةمن الم األسةةمدا إضةةافةتةةأثير  -2

ً رشةةو ،سأرضةةياق مختلفةةة ائةةبطر وإضةةافتهاالبوتاسةةية  األسةةمدامةةن  إضةةافية اسةةتخدام معةةديت علةة  المجمةةوع  ا
 . الطريقتيني يالجمع بين كل الخضري و

 هنالةةب اتجةةاه أن يسةةيماوالبوتاسةةية الكيماويةةة  األسةةمدا إلضةةافةالحيوانيةةة كبةةديل  األسةةمدااسةةتخدام  إمكانيةةة -3

 .يستخدام األسمدا العضوية أو ما يسم  حالياً بالزراعة العضويةي عالم
 

 البحث وطرائقهمواد   
 كةم 15شةمال مدينةة الموصةل بحةوالي نفذت التجربة فةي إحةدى المةزارع األهليةة فةي منطقةة الشةاليت 

قسةةةمت األر  المخصصةةةة للزراعةةةة إلةةة  الوحةةةدات التجريبيةةةة  ،2010-2009خةةةالل الموسةةةم الزراعةةةي و
Experimental units  3 .5س 2م 2.11منهةا والتةي بلغةت مسةاحة كةل وحةداX2. 3ةي والتةي تضةمنت ثالثةة 

ونهايةةة كةةل مةةرز  ممةةاأسةةم بةةين مةةرز وأخةةر بعةةد إضةةافة المسةةافة للسةةواقي المتروكةةة  80م و  2ول ـمةةروز بطةة

 وكذلب المسافة بين األكتاا وبين وحدا تجريبية وأخرى.
  دراسة العوامل التالية عل اشتملت التجربة  : المعامالت التجريبية 3-2

 Fermented Sheep أسةتخدم فةي التجربةة سةماد األانةام المتحلةل :العامل األول مستويات السماد الحيواني

Manure لزراعةةة وبالمعةةديت الوحةةدات التجريبيةةة وقبةةل موعةةد ا إلةة نثةةرا بعةةد تقطيةةع األر   اضةةيا الةةذي
  ./هكتار3م 80و 40التالية صفر و
توصةةية وزارا الزراعةةة العراقيةةة إلضةةافة  حسةةل اإلضللافي: طللرإ اضللافة السللماد البوتاسللي العامللل الثللاني

عل  دفعتين وبالمعةديت والمواعيةد ي انه ينصح بتسميد محصول الثوم 1991، وآخرونسباهي س أشاراألسمدا 
كغةم سةوبر فوسةفات ثالثةي  44كغم/هكتةار مةع إضةافة 280عةدل مب 18:18:18السماد المركةل  إضافة التالية 
مةع  ذكةره نفةط الكميةة مةن السةماد المركةل السةابق إضةافةثةم  ،ياألولة أسابيع من الزراعة سالدفعةة  4 -3 بعد

لةذلب تةم ايعتمةاد علة  هةذه التوصةية فةي  ،سالدفعةة الثانيةةي األولة كغم يوريا بعد شةهر مةن  الدفعةة 44إضافة 
اشةتملت  التةيوي K2O% 52 -48س K2SO4مةن سةماد سةلفات البوتاسةيوم  أضافيةالتسميد مع استخدام دفعات 

 معامالت التسميد الكيمياوي عل  خمط معامالت وكايتي  
السةماد النتروجينةي والفسةفوري  إضافةمع  يومدون بوتاسيبس  صفر18:18السماد المركل إضافة (:1) معاملة

 . للسماد المركل السابق ذكرها اإلضافةبنفط المعديت ومواعيد أرضياً و
 المعةديتبةنفط ارضةياً ووالسةماد النتروجينةي والفسةفوري  18:18:18السةماد المركةل  إضةافة (:2) معامللة

 .ي 1991 ،سسباهي و آخرونوزارا الزراعة العراقية توصية السابق ذكرها وضمن  اإلضافةومواعيد 
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بةةنفط و السةماد النتروجينةي والفوسةةفوري أرضةياً و 18:18:18السةماد المركةل السةةابق  إضةةافة (:3) معامللة

وبمعةةدل  ارضةةيامةةن السةةماد البوتاسةةي سةةلفات البوتاسةةيوم  إضةةافيةدفعةةة  إضةةافةمةةع  الكميةةة والمواعيةةد السةةابقة
الدفعةةة  إضةةافةي وعلةة  دفعتةةين نصةةا الكميةةة بعةةد شةةهر مةةن 2006 ،وآخةةرون El-Desukiسر كغم/هكتةةا180

 لسماد سلفات البوتاسيوم. األخيراالثانية من السماد المركل ونصا الكمية الثانية بعد شهر من الدفعة 
بةةنفط الكميةةة أرضةةياً ووالسةةماد النتروجينةةي والفسةةفوري 18:18:18السةةماد المركةةل  إضةةافة (:4) معاملللة

من سماد سلفات البوتاسيوم رشةا علة  المجمةوع الخضةري وبمعةدل  إضافيةدفعة  إضافةوالمواعيد السابقة مع 
 إضةافةوابتدا  بعد شهر من  وأخرىي ولثالث مرات وبفترا شهر بين رشة El-Bassiony، 2006ام/لتر س1

 . سماد المركلللالدفعة الثانية 
والسةةماد النتروجينةةي والفسةةفوري بةةنفط الكميةةة والمواعيةةد  18:18:18السةةماد المركةةل  إضةةافة (:5 (معاملللة

سأي الجمةع األوراق من السماد البوتاسي والذي تم اضافتة ارضةيا ورشةا علة   إضافيةدفعة  إضافةالسابقة مع 
النبةات بحةوالي أسةفل داخةل المةروز للنباتةات المزروعةة الكيمياويةة  األسةمدا إضةافةتةم  ي.4و3 المعةاملتينبين 
وبةةةذلب اشةةتملت هةةةذه التجربةةةة   ،مباشةةرا بعةةةد التسةةميدالحقةةةل ي ور ثةةةم ،اطيةةت األسةةةمدا بالتربةةة ثةةةمسةةم 10
 Factorial ةمنشةـقع ـقطة نظةام داخةل عامليةـهة ـل باستخدام تجربةـي الحقـتم تنفيذها ف ي3X5سمعاملة 15عل 

experiment within split-plots اعات العشةةوائية الكاملةةة ـةةـميم القطـةةـوفةةي تصRCBD  إذ  وضةةعت
ي ومعةامالت إضةافة السةماد Main plotsمستويات السماد الحيواني الثالثة سالعامل األولي في القطع الرئيسةس

 ي وكررت كل معاملة ثالث مرات.  Sub plotsالبوتاسي الخمسة سالعامل الثانيي في القطع الثانوية س

وهو من األصةناا المراوبةة مةن قبةل المسةتهلب العراقةي  يلفي التجربة فصو  صنا الثوم المح تاستخدم
متوسةةطة الحجةةم الفصةةو  لل احجةةام . اسةةتخدمت فةةي الزراعةةةوذلةةب لقابليةةة خزنةةه الجيةةدا وحرافتةةه المراوبةةة

علة  مةروز وعلة  جهتةي ي 15/9أيلةول سمنتصةا شةهر بفةي الحقةل زرعةت اةم . 2-1.5  بةينتةراو  وزنهةا 
 12نبةات س 40اتات لكةل مةرز ـةـدد النبـي وبةذلب بلةغ عة1981 ،سخليةل وأخةرسم بين ف   10افة ـــالمرز بمس

اشتملت عمليات الخدمة بعد الزراعة في الحقل عةدا عمليةات زراعيةة وطبقةا للتوصةيات  /وحدا تجريبيةي.نبات
 إلة عنةد وصةول الةر وط  .جميع الوحةدات التجريبيةة ولي 1989 ،وآخرونالمتبعة في زراعة الثوم سمطلول 
 Top neckس دا التجريبيةةـمةن نباتةات الوحةة %75 األعنةاق للةر وط عنةدمرحلةة النضةج والمتمثلةة بانحنةةا  

downبعةةد  ي يومةةاً بعةةد الزراعةةة.228س 24/4/2010بتةةاري   طة الكةةرباي تةةم حصةةاد الةةر وط يةةدويا بوسةة

ثةم نقلةت النباتةات إلة  مكةان مظلةل ومهةوى  ،تم ربط ر وط كل وحدا تجريبية مع بع  الحصادمن  اينتها 
درجةةة حةةرارا الغرفةةة  علةة األسةةفل واألوراق إلةة  األعلةة  وتركةةت لمةةدا أسةةبوعين  نحةةووتةةم وضةةع الةةر وط 

    القياسات التالية عليهاتم إجرا   هاوبعد ،ي2000 ،ولحين إتمـام عملية التجفيـا الوقـائي س حسن
 لقيةاطراط/معاملةةي  30وط من كل وحةدا تجريبيةة س ت الحاصل النوعية   تم اختيار عشرا رصفا - أ

   .الرأطمتوسط وزن  . متوسط وزن الف  . بالرأطعدد الفصو  

 صفات الحاصل الكمية    - ل
تم قياسه بوزن الر وط مع النمو الخضري بعد الحصةاد مباشةرا وقبةل  سطن/هكتاري   البيولوجيالحاصل  -1

التجفيا الوقائي ولكل وحدا تجريبية ثم قدر الحاصل منسوبا إل  طن /هكتةار، و بعةد أجةرا  التجفيةا الوقةائي 
   .سم فوق الر وط المحصودا 2وط تم قطع النمو الخضري بمسافة  للر
 صةودا لكةل وحةدا تجريبيةةة الحاصةل الكلةي للةر وط سطن/هكتةةاري  تةم وزن الحاصةل الكلةي للةةر وط المح -2

 النسبة والتناسل تم تقدير الحاصل الكلي للر وط منسوبا إل  طن /هكتار. بطريقة و
بعةد قةة السةابقة للحاصةل الكلةي للةر وط الحاصل التسويقي للر وط سطن/هكتةاري  تةم قياسةها بةنفط الطري -3

 سم و الر وط المتضررا والمصابة . 3 .5استبعاد الر وط التي قطرها اقل من 

محةيط ,طةول السةاق,طةول النبةات .مالحظة  تم اجرا  عدا قياسات عل  النمو الخضري س عدد ايوراق/نبةات 
 طيةةوم بعةةد الزراعةةة وكةةذلب عنةةد حصةةاد الةةر و 202و 182نسةةبة التبصةةيل ي وعنةةد مرحلتةةي النمةةو  ,الةةراط

المجلةةة بعةةدد وسةةوا تنشةةر فةةي بحةةث مسةةتقل وذلةةب لعةةدم امكانيةةة نشةةرها فةةي بحةةث واحةةد والتزامةةا بتعليمةةات 
ار دنكةن متعةدد الحةدود حللت النتائج حسل التصميم المستخدم وقورنت المتوسةطات باسةتخدام اختبة الصفحات.

   ي2000 ،العزيز عبدو% سالراوي 5احتمال وعند مستوى 

 
 النتائج والمناقشة

مسةتويات  رأط قد ازداد معنويةا بزيةادا/ فصو ي أن عدد 1تشير نتائج الجدول س عدد الفصوص في الرأس:
/هكتةةار أعلةة  عةةدد مةةـن 3م 80و  40التسةةميد الحيةةواني المضةةاا وأعطةةت النباتةةات المسةةمدا بكلةةي المسةةتويين 

المسةتويين  % لكةال9.31و  8.17فـ  وبنسبـة زيادا بلغةت  15.41و  75.36الفصو  لكل رأط الذي بلغ 
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ي أعطةت اقةل عةدد مةن الفصةو  بلةغ عل  التوالي مقارنة بالنباتات التي لم يضةاا لهةا السةماد الحيةواني والتة
ولربما ترجع الزيادا في عدد الفصو  في الرأط إل  دور السةماد الحيةواني فةي زيةادا  ،رأط ف  / 19.31

والةذي انعكةط الغذائي كنتيجة للدور اييجابي للسماد العضوي فةي زيةادا النمةو الخضةري نواتج عملية التمثيل 
ي. 2000 ساق القرصية والتي تعد مبادئ لتكوين فصو  جديةدا سحسةن،زيادا انقسام الخاليا عل  ال في تاثيره

أمةةا بالنسةةبة إلةة  تةةأثير التسةةميد البوتاسةةي فتشةةير النتةةائج فةةي الجةةدول نفسةةه إلةة  أن النباتةةات المسةةمدا بالسةةماد 
 82.37وبالكمية الموص  بإضةافتها أعطةت أعلة  عةدد مةن الفصةو  لكةل رأط إذ بلةغ  18:18:18المركل 

النباتةات التةةي أضةيا إليهةةا السةةماد و لتةةي لةم يضةةاا لهةةا السةماد البوتاسةةيمعنويةا مةةع النباتةات افة  واختلفةةت 
البوتاسةةي كمعةةامالت إضةةافية والتةةي لةةوحظ ظهةةور انخفةةا  معنةةوي فةةي عةةدد الفصةةو  فةةي الةةرأط بإضةةافة 
السةماد البوتاسةةي عةةن الكميةةة الموصة  بهةةا و عنةةد إضةةافته ارضةةيا أو رشةا علةة  األوراق أو التةةداخل بةةين كةةال 

فة  واختلةا معنويةا  81.34صةو  فةي الةرأط إذ بلةغ األخيرا اقل عةدد مةن الف الطريقةالطريقتين وأعطت 

أما بالنسبة لتأثير معةامالت التةداخل بةين السةماد الحيةواني والبوتاسةي فةي  عن باقي معامالت التداخل األخرى.
/هكتةار وأضةيا 3م 80 وبمعدلرأط فتشير النتائج إل  أن النباتات المسمدا بالسماد الحيواني  /عدد الفصو 

ف  ولةم تختلةا معنويةا  27.43بلغ   راط /أعطت أعل  عدد من الفصو  ،18:18:18 لها السماد المركل
/هكتاري وسةمدت 3م80مع الفصو  الناتجة من النباتات التي أضيا لها نفط المستوى من السماد الحيواني س

نويةا مةـع  صفر سالخالي من البوتاسيومي في حين اختلفت كلتـا المعةاملتين السةابقتين مع18:18بالسماد المركل 

مةةن ناحيةةة أخةةرى أعطةةت المعاملةةة التةةي لةةم يضةةاا لهةةا السةةماد الحيةةواني  ،باقةةـي معةةامالت التةةداخل األخةةرى
ومةن المالحةظ أيضةا مةن نتةائج معةامالت  ،فة  53.29بلةغ  راط /والسماد البوتاسي اقل عدد مةن الفصةو 

وأضةيا لهةا  ،سةماد الحيةوانيالتداخل حدوث زيادا معنوية في عةدد الفصةو  للنباتةات التةي لةم يضةاا لهةا ال
وكذلب المعامالت التةي أضةيا لهةا نفةط  ،السماد المركل الحاوي عل  البوتاسيوم وبالكمية الموص  بإضافتها

السماد المركل مةع معةامالت إضةافية مةن السةماد البوتاسةي مضةافا أمةا ارضةيا أو عةن طريةق الةر . ولربمةا 
في زيادا عدد الفصو  إل  دور البوتاسيوم فةي زيةادا انقسةام  يرجع التأثير اييجابي إلضافة السماد البوتاسي

و  Mengelالسةةةةةاق القرصةةةةةية مسةةةةةببا بالتةةةةةالي زيةةةةةادا فةةةةةي عةةةةةدد الفصةةةةةو  سالخاليةةةةةا الموجةةةةةودا علةةةةة  
Kirkby،2001فةةي حةةين أدى زيةةادا التسةةميد البوتاسةةي فةةي النباتةةات التةةي تةةم تسةةميدها بالسةةماد المركةةل  ،ي

تها أرضةياً وأضةيا لهةا السةماد البوتاسةي كمعةامالت إضةافية ارضةيا أو وبالكمية الموص  بإضةاف 18:18:18
 80و  40مسةةةتوييه وبأو متةةةداخال بةةين كةةةال الطةةةريقتين وتةةةم تسةةميدها بالسةةةماد الحيةةةواني  رشةةا علةةة  األوراق

/هكتار إل  حدوث انخفا  معنوي في عدد الفصو  لكل رأط والةذي ربمةا يفسةر هةذا اينخفةا  لزيةادا 3م

األانةامي الحةاوي سماد البوتاسيوم في محلول التربة عن الحد الحرج وكنتيجة إلضافة السماد الحيواني ستركيز 
بةدوره قلةل مةن  انقسةام الخاليةا وبالتةالي فةي انخفةا  عةدد الفصةو   والةذيعل  نسبة عالية مةن البوتاسةيوم 

 تكونة في الرأط الواحدالم
التفوق المعنوي لمتوسط وزن الف  الناتج من النباتةات  ي1توضح نتائج الجدول س متوسط وزن الفص )غم( :

% 5.45و  6.19/هكتةةار وبنسةةبة زيةةادا بلغةةت 3م 80و  40المسةةمدا بالسةةماد الحيةةواني وعنةةد كةةال مسةةتوييه 

ولكلةةي المسةةتويين السةةابقين علةة  التةةوالي مقةةـارنة بالفصةةو  الناتجةةة مةةـن النبةةـاتات اةةـير المسمةةـدا بالسةةماد 
ترجةةع الزيةةادا فةةي متوسةةط وزن الفةة  والةةذي ازداد بزيةةادا مسةةتويات السةةماد الحيةةواني ولربمةةا   ،الحيةةواني

المضاا ال  الدور اييجابي للسماد الحيواني في زيادا النمو الخضري وذلب يحتوائه علة  العناصةر الغذائيةة 
عة فةي الفصةو  الضرورية في عمليات التمثيل الغذائي والتي انعكست في زيادا تجمع المواد الغذائيةة المصةن

أمةةا بالنسةةبة لتةةأثير السةةماد البوتاسةةي المضةةاا فتشةةير نتةةائج  .نباتةةات المسةةمدا بالسةةماد الحيةةوانيالناتجةةة مةةن ال
ارضةيا وضةمن الكميةة الموصة  بإضةافتها  18:18:18الجدول نفسه إل  أن النباتات المسمدا بالسماد المركل 

  الناتجة من النباتات التي سمدت بنفط السةماد أعطت أعل  متوسط لوزن الف  واختلفت معنويا مع الفصو
المركل وأضيا لها سماد بوتاسي وإضافي ارضيا ورشا عل  األوراق فقط والتي أعطةت اقةل متوسةط لةوزن 
الف  في حين لم تختلا معنويا هذه المعاملة مع الفصو  الناتجة من النباتات التةي سةمدت بالسةماد المركةل 

 ي سمدت بالسماد المركل وأضيا لها سماد بوتاسي إضافي رشا عل  األوراق.الخالي من البوتاسيوم أو الت
وتشير نتائج التداخل الثنائي بين إضافة السماد الحيواني والبوتاسي انه فةي حالةة عةدم إضةافة السةماد الحيةواني 
وإضةةافة السةةماد المركةةل الحةةاوي علةة  البوتاسةةيوم المضةةاا ضةةمن الكميةةة الموصةة  بهةةا أو التةةي أضةةيا لهةةا 

ا بالسةماد البوتاسةي، وكةان التةأثير البواسيوم كمعامالت إضافية ازداد متوسط وزن الفة  فةي النباتةات المسةمد
معنويا باستثنا  المعاملة اإلضافية للسماد البوتاسي المضاا ارضيا ورشا عل  األوراق والتةي لةم تختلةا هةذه 
  المعاملةة معنويةةا مةةع الفصةةو  الناتجةةة مةن النباتةةات التةةي أضةةيا لهةةا السةماد المركةةل الخةةالي مةةن البوتاسةةيوم

 هور زياداـظ ظـرى لوحـية أخـام، من ناح 1001  بلغ ـوزن الفـط لـل متوسـطت اقـــسالمقارنةي والتي أع
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ي  تأثير مستويات السةماد الحيةواني و طرائةق إضةافة السةماد البوتاسةي ضةمن الكميةة الموصة  بهةا 1الجدول س

 متوسط وزن الف  سامي و متوسط وزن الرأط سامي.*    ،اإلضافي في عدد الفصو /رأط
Table (1): Effect of FYM levels and methods of adding potassium fertilizer at 

recommended and additional quantity on cloves number/head, clove 

weight (gm) and head weight.   

         The averages with the same letter for each factor and their interaction of each trait was non-significant according to           

                    Duncan's multiple test at rang of 5%. 

1- Composed fertilizer 18:18:0 (soil) 

2- Composed fertilizer 18:18:18 (soil) with the recommended applied quantity 

3- Composed fertilizer 18:18:18 (soil) + additional k fertilizer adding to the soil 

4- Composed fertilizer 18:18:18 (soil) + additional k fertilizer sprayed to plants 

5- Composed fertilizer 18:18:18 (soil) + additional k fertilizer in two methods (soil and spraying) 

مستويات السماد الحيواني 
 /هكتار3م

FYM levels m3/ha. 

 
 طرائق إضافة السماد البوتاسي

Methods of adding K fertilizer 

عدد 
 الفصو /رأط

Cloves 

number/head 

متوسط وزن الف  
 سامي

Cloves weight 

(gm) 

متوسط وزن 
 الرأط سامي

Head weight 

(gm) 

 
0 

ي1س أرضي ي س 0:18:18سماد مركل   

 
53 .29 j 01 .1 g 09 .34 j 

سأرضييوبالكمية  18:18:18سماد مركل 
 ي2سالموص  إضافتها 

00 .32 gh 17 .1 f 53 .40 i 

سأرضيي + سماد  18:18:18سماد مركل 
 ي3بوتاسي ارضي إضافي س

87 .32 g 18 .1 f 88 .43 h 

سأرضيي+ سماد  18:18:18سماد مركل 
 ي4بوتاسي ر  إضافي س

23 .31 i h 15 .1 f 81 .40 i 

سأرضيي+ سماد  18:18:18سماد مركل 
 ي5بوتاسي أرضي ور  ضافي س

30 .30 j i 10 .1 fg 71 .38 i 

 
 
40 

 d c 43 .1 c 41 .60 e 38. 67 ي1س أرضي ي س 0:18:18سماد مركل 

سأرضيي وبالكمية  18:18:18سماد مركل 
 ي2الموص  إضافتهاس

20 .38 d 35 .1 df 97 .56 f 

سأرضيي + سماد  18:18:18سماد مركل 
 ي3بوتاسي ارضي إضافيس

37 .35 ef 32 .1 d 84 .50 g 

سأرضيي + سماد  18:18:18سماد مركل 
 ي4بوتاسي ر  إضافيس

60 .36 e 32 .1 d 27 .52 g 

سأرضيي + سماد  18:18:18سماد مركل 
 ي5بوتاسي ارضي ور  ضافيس

93 .34 f 25 .1 e 62 .49 g 

 
80 

 a 66 .1 a 74 .76 b 42. 40 ي1سارضيي س :0 18:18سماد مركل 

سأرضيي و بالكمية  18:18:18سماد مركل 
 ي2الموص  إضافتهاس

27 .43 a 69 .1 a 23 .80 a 

سأرضيي + سماد  18:18:18سماد مركل 
 ي3بوتاسي أرضي إضافيس

83 .40 b 65 .1 a 33 .73 c 

سأرضيي + سماد  18:18:18سماد مركل 
 ي4بوتاسي ر  أضافيس

07 .40 bc 60 .1 ab 56 .70 c 

سماد سأرضيي +  18:18:18سماد مركل 
 ي5بوتاسي ارضي ور  إضافي س

20 .39 cd 55 .1 b 18 .67 d 

 
متوسط تأثير طرائق إضافة 

 السماد البوتاسي
Mean effect of methods 

of adding k fertilizer 

 ي1سأرضييس :0 18:18سماد مركل 
 

87 .36 b 37 .1 ab 08 .57 b 

سأرضيي و بالكمية  18:18:18سماد مركل 
 ي2سالموص  إضافتها 

82 .37 a 40 .1 a 24 .59 a 

سأرضيي + سماد  18:18:18سماد مركل 
 ي3بوتاسي ارضي إضافي س

36 .36 bc 39 .1 a 01 .56 b 

س أرضيي + سماد  18:18:18سماد مركل 
 ي4بوتاسي ر  إضافي س

97 .35 c 36 .1 ab 55 .54 c 

سأرضيي+ سماد  18:18:18سماد مركل 
 ي5بوتاسي ارضي ور  إضافي س

81 .34 d 30 .1 b 84 .51 d 

 متوسط تأثير السماد الحيواني
 / هكتار 3م

Mean effect of FYM 

m3/ha. 

0 19 .31 c 12 .1 c 60 .39 c 

40 75 .36 b 34 .1 b 02 .54 b 

80 15 .41 a 63 .1 a 61 .73 a 



 .ISSN:2224-9796(Online)                    Mesopotamia J. of Agric         لة زراعـــة الــرافـــدين         ــمـــج

 ISSN: 1815-316x (Print)                        Vol. (41) No. (4) 2013                    2013(4( العدد )41المجلد )

101 

 

و  40لمعامالت التداخل بين إضافة السةماد الحيةواني وبكلةي مسةتوييه وواضحة ومعنوية لمتوسط وزن الف  
/هكتةةار مةةع إضةةافة السةةماد المركةةل الخةةالي مةةن البوتاسةةيوم والسةةماد المركةةل الحةةاوي علةة  البوتاسةةيوم 3م 80

وكذلب التي أضيا لها البوتاسيوم كمعامالت إضةافية ارضةيا أو رشةا علة   ،الكمية الموص  بإضافتها وضمن
األوراق والتي لم تختلا معنويا فيما بينها في حين أعطةت المعاملةة اإلضةافية للسةماد البوتاسةي ارضةيا ورشةا 

وأعطةت  ،توسةط وزن الفة عل  األوراق والمسمدا بالسماد الحيواني وبكلي مستوييه انخفةا  معنةوي فةي م
/هكتار متداخال مع جميع المعامالت المسمدا بالسةماد 3م 80النباتات المضاا إليها السماد الحيواني بالمستوى 

واختلفةت مةع جميةع معةامالت  ،عل  البوتاسةيوم علة  أعلة  متوسةط لةوزن الفة  المحتويالمركل الخالي أو 
 المحتةويتار متةداخال مةع إضةافة السةماد المركةل الخةالي أو /هك3م 40التداخل للسماد الحيواني عند المستوى 

 .عل  البوتاسيوم
ي أن متوسةط وزن الةرأط ازداد معنويةا بزيةادا مسةتويات 1تشةير نتةائج الجةدول س متوسط وزن اللرأس )غلم(:

/هكتةار زيةادا فةي متوسةط وزن 3م 80و  40المسةتويين بالمضاا وأعطت النباتةات المسةمدا  السماد الحيواني
% لكلي المسةتويين السةابقين علة  التةوالي مقارنةة بةالر وط الناتجةة مةن النباتةات 9.85و  4.36أط بلغت الر
و  Yassenي و 2009و أخةرون س Magdiهذه النتائج تتفق مع ما ذكره تتفق  ،ر المسمدا بالسماد الحيوانياي

Khalid اساسةا ولربما ترجع الزيةادا فةي متوسةط وزن الةرأط لةدور السةماد العضةوي ،ي عل  البصل2009س 

والذي انعكط بوضو  في زيادا محةيط  وكذلب زيادا متوسط وزن الف  ،في زيادا عدد الفصو  في الرأط
ول أما بالنسبة إل  تأثير السماد البوتاسي فتشةير النتةائج فةي الجةد .م تفسير أسبال زيادتها سابقات الذيالرأط  و

وبالكميةة الموصة  بإضةافتها أرضةيا أعطةت أعلة   18:18:18نفسه إل  أن النباتات المسمدا بالسماد المركةل 
% مقارنة بالنباتات التي سمدت بالسماد المركةل 8.3ام وبنسبة زيادا بلغت  24.59متوسط لوزن الرأط بلغ 

رق اإلضةافة للسةماد البوتاسةي فةوق الخالي من البوتاسيوم والتي اختلفةت معنويةا معهةا ومةع بةاقي معةامالت طة
الكميةةة الموصةة  بإضةةافتها مةةع مالحظةةة حةةدوث انخفةةا  معنةةوي فةةي متوسةةط وزن الةةرأط بإضةةافة السةةماد 
البوتاسي و كمعامالت إضافية ارضيا أو رشا عل  األوراق أو التداخل بين كةال الطةريقتين والتةي أعطةت هةذه 

معنويةةا عةةن بةةاقي المعةةامالت واختلفةةت ،ام 84.51غ المعاملةةة األخيةةرا اقةةل متوسةةط لةةوزن الةةرأط الةةذي بلةة

إذ  أعطةت النباتةات المسةمدا  ،. وقد تماش  التأثير ألتداخلي لكلي العاملين مع التأثير المنفرد لكل عاملاألخرى
ارضةةيا ضةةمن الكميةةة الموصةة   18:18:18/هكتةةار متةةداخال مةةع إضةةافة السةةماد المركةةل 3م 80بالمسةةتوى 

واختلفت معنويا مع باقي معامالت التةداخل األخةرى فةي  ،ام 23.80ن الرأط بلغ بإضافتها أعل  متوسط لوز

حةةين أعطةةت المعاملةةة التةةي لةةم يضةةاا لهةةا السةةماد الحيةةواني والسةةماد البوتاسةةي سالمقارنةةةي اقةةل متوسةةط لةةوزن 
مةةن ناحيةةة أخةةرى ومةةن مالحظةةة نتةةائج التةةداخل أن هنةةاب اسةةتجابة واضةةحة ومعنويةةة  ،اةةم 09.34الةةرأط بلةةغ 

ضافة السماد البوتاسي سضمن الكمية الموص  بإضةافتها أو كمعةامالت إضةافيةي فةي النباتةات التةي لةم تسةمد إل
  ،بالسماد الحيواني مقارنة بمثيةـالتها فةي النباتةات التةي لةم يضةاا لةـها السةماد الحيةواني والبوتاسةي سالمقارنةةي

 فةيي 2007، و آخةرون Ghonameسو ي 2006، و آخةرون El-Desukiس وهـذه النتائج تتفةق مةـع مةا ذكةـره

وكةةذلب  ،فصةةو  الةةرأطلةة  دور البوتاسةةيوم فةةي زيةةادا عةةدد الزيةةادا فيهةةا إ تفسةةر سةةبلالبصةةل . والتةةي ربمةةا 
متوسط وزن الف   والذي انعكط بوضو  في زيادا محيط الرأط  وبالتالي زيادا متوسط وزن الرأط . مةن 
ناحية أخرى لوحظ استجابة واضحة و معنوية في متوسط وزن الرأط للنباتات التي سةمدت بالسةماد الحيةواني 

كةن أن تفسةر الزيةادا يحتةوا  السةماد وبكلي مستوييه وسمدت بالسماد المركل الخالي من البوتاسةيوم والتةي يم
ي وبالكميةة Anonymous، 1975الحيواني يسيما سماد األانام المسةتخدم علة  نسةبة عاليةة مةن البوتاسةيوم س

فةةي حةةين لةةوحظ حةةدوث انخفةةا  معنةةوي فةةي متوسةةط وزن الةةرأط فةةي النباتةةات التةةي سةةمدت  ،الكافيةةة للنبةةات
السةةماد البوتاسةةي كمعةةامالت إضةةافية ارضةةيا أو رشةةا علةة  بالسةةماد الحيةةواني وبكلةةي مسةةتوييه وأضةةيا لهةةا 

األوراق أو متداخال بين كال الطريقتين والتي أعطت انخفاضاً فةي متوسةط وزن الةرأط مقارنةة بمثيالتهةا التةي 
 هةذه الصةفةأضيا إليها السماد الحيواني ولم تسمد بالسماد البوتاسي و كمعامالت إضافية . عموما تشير نتائج 

في زيةادا متوسةط وزن الةرأط مقارنةة  هير الواضح و المعنوي لعامل التسميد الحيواني وبكلي مستوييإل  التأث
ة نتائج سلبية وذلب عند إضةافته كمعةامالت إضةافية و فةوق البوتاسي والذي أعط  زيادا إضافت بإضافة السماد

 الكمية الموص  بإضافتها.
االةةةل التةةةأثيرات وتفسةةةيرها للعةةةاملين المدروسةةةين  نظةةةرا لتشةةةابه نتةةةائج الحاصلللل البيوللللوجي )طن/:كتلللار(:

سةير ومناقشةة هةاتين والحاصل الكلي وتجنبا للتكرار وجةدنا مةن األحسةن تف البيولوجيوتداخالتهم في الحاصل 
ازداد معنويا بزيادا مستويات السةماد الحيةواني  البيولوجيي أن الحاصل 2تشير نتائج الجدول س الصفتين سوية.

طن/هكتةار  993.9و  8 .480بلغ  بيولوجي/هكتار حاصـل 3م 80و  40المضاا وأعطت معاملتي اإلضافة 
% ولكلي المستويين السابقين علة  التةوالي مقارنةة بالنباتةات ايةر  3.45و  18 .9وبنسبة زيادا معنوية بلغت 
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أمةا بالنسةبة لتةأثير التسةميد  طن/هكتةار. 877.6لهةا  البيولةوجيوالتةي بلةغ الحاصةـل المسمدا بالسماد الحيةواني 
وبالكميةة الموصة   18:18:18البوتاسي فتشير النتائج للجدول نفسه إل  أن النباتات المسمدا بالسةماد المركةل 

%  41.4طن/هكتةار وبنسةبة زيةادا معنويةة بلغةت  836.8بلةغ  بيولوجيإضافتها ارضيا أعطت أعل  حاصل 
فةةي حةةين لةةم تختلةةا  ،  صةةفر سالخةةالي مةةن البوتاسةةيومي18:18مقارنةةة مةةع النباتةةات المسةةمدا بالسةةماد المركةةل 

معنويا مع النباتات المسمدا بنفط السماد المركل والمضاا لها سماد بوتاسي إضافي ارضيا والتي لةم تختلةا 
د البوتاسةي أو التةي سةمدت بالسةماد المركةل هذه المعاملة األخيرا أيضا مع النباتات التي لةم يضةاا لهةا السةما

في حين أعطت النباتات التةي  ،الحاوي عل  البوتاسيوم والمضاا لها سماد بوتاسي إضافي رشا عل  األوراق
سمدت بالسماد المركل السابق وأضيا لها السماد البوتاسي كمعاملة إضافية ارضيا ورشةا علة  األوراق اقةل 

أمةا بالنسةبة لمعةامالت  هكتار واختلفت معنويا مع باقي المعامالت األخرى.طن/ 949.7  بلغ بيولوجيحاصل 

التداخل بين إضافة السماد الحيةواني والبوتاسةي فتشةير النتةائج إلة  انةه فةي حالةة عةدم إضةافة السةماد الحيةواني 
لبوتاسةيوم معنويا في جميع المعامالت التي أضيا لها السماد المركل الحاوي عل  ا البيولوجيازداد الحاصل 

أو التي أضيا لها سماد بوتاسي إضافي وكمعامالت إضافية مع السماد المركل المضاا مقارنة مةع النباتةات 
بلةةغ  بيولةةوجيالمسةةمدا بالسةةماد المركةةل الخةةالي مةةن البوتاسةةيوم سالمقارنةةةي والتةةي أعطةةت معنويةةا اقةةل حاصةةل 

فةي النباتةات التةي أضةيا لهةا   ولةوجيالبيطن/هكتار مع مالحظة ظهور انخفا  معنوي في الحاصل  112.6

السةةماد البوتاسةةي ارضةةيا و رشةةا علةة  األوراق وكمعةةامالت إضةةافية للسةةماد المركةةل مقارنةةة بمثيالتهةةا التةةي 
أضيا لها السماد البوتاسي بالطرق األخرى . أما في حالة إضةافة السةماد الحيةواني فقةد أعطةت النباتةات التةي 

ضةمن الكميةة  18:18:18/ هكتار مع إضافة السماد المركل 3م 80ستوى أضيا لها السماد الحيواني عند الم
طةن /هكتةار ولةم تختلةا معنويةا مةع معاملةة  609.10بلغ  بيولوجيالموص   بإضافتها ارضيا أعلـ  حاصـل 

التداخل عند إضافة نفط الكمية من السماد الحيواني متداخال مع إضافة السماد المركل الخةالي مةن البوتاسةيوم 
في حين اختلفت كلتا المعاملتين السةابقتين معنويةا مةع جميةع معةامالت التةداخل األخةرى مةع  ،  صفري18:18س

 80للنباتات التي أضيا لها نفط الكمية من السةماد الحيةواني س البيولوجيظهور انخفا  معنوي في الحاصل 
سةي وكمعةامالت إضةافية ارضةيا أو / هكتاري متداخال مع إضافة نفط السماد المركل مضافا إليه سماد بوتا3م

رشا عل  األوراق وكذلب أعط  التداخل بةين كةال الطةريقتين للسةماد البوتاسةي اإلضةافي سارضةيا ورشةا علة  
ق األخةةرى وعنةةد إضةةافة نفةةط المسةةتوى مةةن السةةماد ائاألوراق ي انخفاضةةا واضةةحا ومعنويةةا مقارنةةة بةةالطر

 40قريبةةا عنةةد إضةةافة السةةماد الحيةةواني وعنةةد المسةةتوى /هكتةةار . وقةةد تماشةة  نفةةط التةةأثير ت3م 80الحيةةواني 
/هكتةةار متةةداخال مةةع إضةةافة السةةماد المركةةل الخةةالي والحةةاوي علةة  البوتاسةةيوم ضةةمن الكميةةة الموصةة  3م

بإضافتها أو التي أضيا لها السماد البوتاسي كمعامالت إضافية مع ظهور تفوق معنوي واضح لزيةادا السةماد 
/هكتار وعند تداخلهم مع إضةافة نفةط 3م 40/هكتار مقارنة بالمستوى 3م 80توى الحيواني المضاا عند المس

المستويات من السماد المركل الخالي أو المحتوي عل  البوتاسيوم ضمن الكمية الموصة  بهةا أو التةي أضةيا 
 لها البوتاسيوم كمعامالت اضافيه .

الحاصةل الكلةي للةر وط ازداد معنويةا ي أن 2توضةح نتةائج الجةدول س الحاصل الكلي لللرووس )طن/:كتلار( :
/هكتةار 3م 80و  40بزيادا مستويات السةماد الحيةواني المضةاا وأعطةت النباتةات المسةمدا بكلةي المسةتويين  

%  9.85و  2.36طةن /هكتةار وبنسةبة زيةادا معنويةة بلغةت  866.7و   674.5حاصل كلةي للةر وط إذ بلةغ 

بالنباتةات التةي لةم يضةاا لهةا السةماد الحيةواني والتةي بلةغ فيهةا  لكلي المستويين السةابقين علة  التةوالي مقارنةة
ي 2004، و آخةرون El-Mansiسطن/هكتار، وهذه النتائج تتفق مع مةا وجةده  232.4الحاصل الكلي للر وط 

والكلةةي  البيولةةوجيي علةة . ولربمةةا ترجةةع الزيةةادا فةةي الحاصةةل 2008، و آخةةرون Gamboسعلةة  الثةةوم و 

للر وط باألساط للدور اييجابي والمعنوي إلضافة السماد الحيةواني فةي زيةادا محةيط ومتوسةط وزن الةرأط 
جا ت هذه الزيادا نتيجة لدور السماد الحيواني في زيادا متوسط وزن الفصو  وأعةداد الفصةو  فةي  والتي

أمةا بالنسةبة لتةأثير التسةميد البوتاسةي  قاً.تـم تفسير أسةبال الزيةادا لتلةب الصةفات سةاب والذيي 1الرأط سالجدول 
إضةافتها وبالكميةة الموصة   18:18:18فتشير نتائج الجدول نفسةه إلة  أن النباتةات المسةمدا بالسةماد المركةل 

% 9.3طةةن /هكتةةار وبنسةةبة زيةةادا معنويةةة بلغةةت  348.6ارضةةيا أعطةةت أعلةة  حاصةةل كلةةي للةةر وط إذ بلةةغ 

لسةماد المركةل الخةالي مةن البوتاسةيوم، مةن ناحيةة أخةرى  ظهةر انخفةا  مقارنة بالنباتات التي أضيا إليهةا ا
معنوي في الحاصل الكلي للر وط بإضةافة السةماد البوتاسةي فةوق الكميةة الموصة  بإضةافتها ارضةيا أو رشةا 

 ت هذه المعاملةة اقةلــلي الطريقتين، وقد أعطــافياً و بكــعل  األوراق أو التي أضيا لها السماد البوتاسي اض
طن/هكتار، واختلفت معنويةا عةن بةاقي المعةامالت األخةرى و أن اينخفةا   519.5حصل كلي للر وط بلغ 

 اإلضةةافية إلضةةافة البوتاسةةيوم بطرقةةه الثالثةةة السةةابقة فةةي متوسةةط وزن الةةرأط الةةذي جةةا  نتيجةةة للمعةةامالت.
 توسط ــ  محيط الرأط، ومــت في خفـبــي والتي سب1ارضيا و ورقيا أو الجمع بين كال الطريقتين سالجدول 
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ي  تأثير مستويات السماد الحيواني و طرائق إضافة السماد البوتاسي ضمن الكمية الموص  بها 2س الجدول

 واإلضافي في الحاصل البيولوجي ،الحاصل الكلي و الحاصل التسويقي للر وط سطن/هكتاري.* 
Table س2ي: Effect of FYM levels and methods of adding potassium fertilizer at 

recommended and additional quantity on Biological yield (ton/ha.), 

Total head yield (ton/ha.) and Marketable head yield ton/ha 
 

مسةةةةةةةةتويات السةةةةةةةةماد 
 /هكتار3الحيواني م

FYM Levels 

m3/ha. 

 
 طرائق إضافة السماد البوتاسي

 Methods of adding K fertilizer 

الحاصل 
البيولوجي 
 سطن/هكتاري
Biological 

yield ton/ha. 

الحاصل الكلي 
للر وط 
 سطن/هكتاري
Total head 

yield ton/ha. 

الحاصل التسويقي 
 سطن/هكتاري

Marketable 

head yield 

ton/ha. 

 
 
 
 
0 

  ي1س س أرضي ي 0 18:18سماد مركل 
112 .6 j 653 .3 j 393 .3 h 

وبالكميةة الموصة   سأرضيي 18:18:18سماد مركل 
 ي2سإضافتها

241 .7 gh 343 .4 i 148 .4 fg 

سأرضةةيي + سةةماد بوتاسةةي  18:18:18سةةماد مركةةل 
 ي3سارضي إضافي

549 .7 j 701 .4 h 447 .4 f 

+ سةةماد بوتاسةةي  سأرضةةيي 18:18:18سةةماد مركةةل 
 ي4سر  إضافي

930 .6 h 337 .4 i 111 .4 fg 

+ سةةماد بوتاسةةي  سأرضةةيي 18:18:18سةةماد مركةةل 
 ي5س أرضي ور  إضافي

554 .6 i 126 .4 i 890 .3 g 

 
 
 
 

 
 3م  40

 d 455 .6 e 154 .6 d 8. 927 ي1س س أرضي ي 0 18:18سماد مركل 

سأرضيي وبالكميةة الموصة   18:18:18سماد مركل 
 ي2س إضافتها

657 .8 de 104 .6 f 830 .5 d 

سأرضةةيي + سةةماد بوتاسةةي  18:18:18سةةماد مركةةل 
 ي3س ارضي إضافي

406 .8 e 417 .5 g 214 .5 e 

سأرضةةيي+ سةةماد بوتاسةةي  18:18:18سةةماد مركةةل 
 ي 4س ر  إضافي

 

394 .8 e 571 .5 g 383 .5 e 

سأرضةةيي+ سةةماد بوتاسةةي  18:18:18سةةماد مركةةل 
 ي5س ارضي ور  إضافي

018 .8 f 272 .5 g 067 .5 e 

 
 
 
 
 

 3م 80

 a 223 .8 b 955 .7 a 10. 350 ي1س سارضيي 0: 18:18سماد مركل 

سأرضييو بالكميةة الموصة   18:18:18سماد مركل 
 ي2س إضافتها

609 .10 a 596 .8 a 263 .8 a 

سأرضةةيي + سةةماد بوتاسةةي  18:18:18سةةماد مركةةل 
 ي3س أرضي إضافي

011 .10 b 835 .7 c 536 .7 b 

بوتاسةةي سأرضةةيي + سةةماد  18:18:18سةةماد مركةةل 
 ي4س ر  أضافي

729 .9 b 519 .7 c 178 .7 bc 

سأرضةيي  + سةماد بوتاسةي  18:18:18سماد مركةل 
 ي5س أرضي ور  إضافي

267 .9 c 158 .7 d 908 .6 c 

 
متوسط تأثير طرائق 
إضافة السماد 

البوتاسي اإلضافي 
Mean effect of 

methods of 

adding k 

fertilizer 

 b 110 .6 b 831 .5 b 8. 463 ي1س س أرضي ي 0:18:18سماد مركل 

سأرضييو بالكميةة الموصة   18:18:18سماد مركل 
 ي2س إضافتها

836 .8 a 348 .6 a 080 .6 a 

سأرضةةيي + سةةماد بوتاسةةي  18:18:18سةةماد مركةةل 
 ي3س ارضي إضافي

655 .8 ab 984 .5 b 732 .5 bc 

س أرضةيي + سةماد بوتاسةي  18:18:18سماد مركةل 
 ي4س إضافير  

351 .8 b 809 .5 bc 557 .5 c 

سأرضةةيي+ سةةماد بوتاسةةي  18:18:18سةةماد مركةةل 
 ي5س ارضي ور  إضافي

946 .7 c 519 .5 d 288 .5 c 

متوسط تأثير السماد 
 الحيواني

 / هكتار 3م
Mean effect of 

FYM m3/ha. 

0 877 .6 c 232 .4 c 998 .3 c 

 b 764 .5 b 530 .5 b 8. 480 3م 40

 a 866 .7 a 568 .7 a 9. 993 3م 80

             The averages with the same letter for each factor and their interaction of each trait was non-significant according to       

             Duncan's multiple test at rang of 5% . 

1- Composed fertilizer 18:18:0 (soil) 

2- Composed fertilizer 18:18:18 (soil) with the recommended applied quantity 

3- Composed fertilizer 18:18:18 (soil) + additional k fertilizer adding to the soil 

4- Composed fertilizer 18:18:18 (soil) + additional k fertilizer sprayed to plants 

5- Composed fertilizer 18:18:18 (soil) + additional k fertilizer in two methods (soil and spraying) 
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والحاصةل الكلةي  مسببا بالتالي في خف  الحاصل البيولةوجيو ،ي1وعدد الفصو  في الرأط سالجدول وزن 

تأثيرهم منفةردين إذ  أعطةت النباتةات تماش  التأثير ألتداخلي لعاملي التسميد الحيواني والبوتاسي مع  للر وط.
وبالكميةة الموصة   18:18:18/هكتار والسةماد المركةل 3م 80التي أضيا إليها السماد الحيواني وبالمستوى 

واختلفةت معنويةا مةع بةاقي معةامالت  ،طن/هكتةار 596.8بإضافتها ارضيا أعل  حاصل كلةي للةر وط إذ بلةغ 

تي لم تسمد بالسماد الحيواني وسمدت بالسةماد المركةل الخةالي مةن التداخل األخرى في حين أعطت النباتات ال
معةامالت طةن /هكتةار واختلفةت معنويةا مةع بةاقي  653.3البوتاسيوم سمقارنةي اقل حاصةل كلةي للةر وط بلةغ 

ومن مالحظة نتائج التداخل نستنتج أن إضافة السةماد البوتاسةي وكمعةامالت إضةافية أعطةت  ،التداخل األخرى
ية ومعنوية في الحاصل البيولةوجي والحاصةل الكلةي للةر وط وذلةب عنةد إضةافته للنباتةات التةي لةم نتائج ايجاب

يضاا لها السماد الحيواني إذ  أعطت النباتات التي أضيا لها السماد البوتاسي كمعاملة إضافية ارضيا زيةادا 
يضاا لهةا السةماد الحيةواني  % مقارنة بمثيالتها التي لم7.28في الحاصل الكلي للر وط وبنسبة زيادا بلغت 

 El-Desukiسي علة  الثةوم و 2004، و آخةرون Lujiuسوالبوتاسي سمقارنةي وهذه النتائج تتفق مـع ما ذكـره 
وقةةد تعةةزى الزيةةادا فةةي الحاصةةل البيولةةوجي  ،ي علةة  البصةةلEl-Bassiony ،2006سي و 2006، و آخةةرون

والحاصل الكلي للر وط إلة  دور البوتاسةيوم فةي تحسةين الصةفات النوعيةة للحاصةل والمتمثلةة بزيةادا محةيط 
متوسةةط وزن الفةة  والةةذي انعكةةط بالتةةالي فةةي زيةةادا متوسةةط وزن الةةرأط. مةةن ناحيةةة أخةةرى أدت  ،الةةرأط 

أو الجمةع بةين كةال الطةريقتيني وللنباتةات التةي سةمدت  ،ورقةي ،ضةيالمعامالت اإلضافية للسماد البوتاسي سار
/هكتةةار انخفاضةةا فةةي الحاصةةل 3م 80و  40والسةةماد الحيةةواني بكلةةي مسةةتوييه  18:18:18بالسةةماد المركةةل 

البيولوجي والحاصل الكلي للر وط مقارنة بمثيالتها للنباتات التي سمدت بالسماد المركةل وبالكميةة الموصة  
ولربما يفسةر اينخفةا  فةي الحاصةل وللنباتةات المسةمدا بالسةماد الحيةواني سسةماد األانةامي  ،ضيابإضافتها ار

الغني بالبوتاسيوم والتي سمدت أيضا بالسماد البوتاسي وكمعامالت اضافيه فوق الموص  بإضافتها إلة  زيةادا 
يادته في خفة  جميةع العمليةات عنصر البوتاسيوم في محلول التربة والخلية النباتية عن الحد الحرج ومسبباً ز

والتي انعكسةت بالتةالي علة  ،الحيوية التي يدخل فيهةا هةذا العنصةر داخةل النبةات والتةي تةم اإلشةارا إليهةا سةابقا
خف  الصفات الكمية والنوعية لهذا المحصول ومشيرا هذه النتائج األوليةة علة  محصةول الثةوم ولربمةا علة  

ة األسةمدا الحيوانيةة وضةمن المسةتويات المسةتخدمة فةي التجربةة محاصيل مخزنة أخرى وانةه فةي حالةة إضةاف
يجل تجنل إضافة مستويات عالية من األسمدا البوتاسية سفوق الموصة  بهةاي والتةي تحتةاج هةذه ايسةتنتاجات 

 .و محاصيل أخرى وفي مناطق مختلفةإل  إجرا  بحوث ودراسات مستقبلية عل  هذا المحصول 
ي أن الحاصةل التسةويقي للةر وط تماشة  2توضةح نتةائج الجةدول سن/:كتار(: الحاصل التسويقي للرووس )ط

إلة  حةد كبيةةر مةع الحاصةةل الكلةي للةةر وط لتةأثره بالعوامةةل المدروسةة إذ  ازداد الحاصةةل التسةويقي للةةر وط 
 80و  40معنويةةا بزيةةادا مسةةتويات السةةماد الحيةةواني المضةةاا وأعطةةت النباتةةات المسةةمدا بكلةةي المسةةتويين 

% لكلةةي 3.89و  3.38طن/هكتةةار وبنسةةبة زيةةادا بلغةةت  568.7و  530.5حاصةةل تسةةويقي بلةةغ  /هكتةةار3م

المستويين السابقين عل  التوالي مقارنة بالنباتات التي لم يضاا لها السةماد الحيةواني والتةي بلةغ فيهةا الحاصةل 
 Shaheenسي و Abdelrazzag ،2002ستتفةةةق هةةةذه النتةةةائج مةةةع مةةةا وجةةةده  ،طن/هكتةةةار 998.3التسةةةويقي 
أما بالنسبة لتأثير السماد البوتاسي المضاا فتشير نتائج الجةدول نفسةه إلة  أن  .ي عل  البصل2007، وآخرون

المضاا أيضا ضمن الكمية الموص  بها أعطةت أعلة  حاصةل  18:18:18النباتات المسمدا بالسماد المركل 
% عةةن النباتةةات المسةةمدا بالسةةماد 9.3طن/هكتةةار وبنسةةبة زيةةادا معنويةةة بلغةةت  348.6تسةةويقي للةةر وط بلةةغ 

 صةةفري والتةةي لةةم تختلةةا هةةذه المعاملةةة معنويةةا مةةع النباتةةات المسةةمدا 18:18المركةةل الخةةالي مةةن البوتاسةةيوم س
فةةي حةةين لةةوحظ انخفةةا   ،مضةةافا إليهةةا سةماد بوتاسةةي ارضةةيا كمعاملةةة إضةافية 18:18:18بالسةماد المركةةل 

اا إليهةا السةماد المركةل السةابق مةع إضةافة سةماد بوتاسةي معنوي فةي الحاصةل التسةويقي فةي النباتةات المضة
إضافي رشا عل  األوراق وكذلب التةي أضةيا لهةا سةماد بوتاسةي إضةافي ارضةيا ورشةا علة  األوراق والتةي 

أمةا بالنسةةبة لمعةةامالت  أعطةت اقةةل حاصةل تسةةويقي للةر وط واختلفةةت معنويةةا مةع بةةاقي المعةامالت األخةةرى.
لحيواني والبوتاسي فتشير النتائج انةه فةي حالةة عةدم إضةافة السةماد الحيةواني ازداد التداخل بين إضافة السماد ا

الحاصةةل التسةةويقي للةةر وط معنويةةا فةةي جميةةع المعةةامالت التةةي أضةةيا لهةةا السةةماد البوتاسةةي ضةةمن الكميةةة 
رنةةة الموصةة  بإضةةافتها أو أضةةيا لهةةا البوتاسةةيوم كمعةةامالت إضةةافية والتةةي لةةم تختلةةا معنويةةا فيمةةا بينهةةا مقا

والتةي أعطةت اقةل حاصةل تسةويقي  ،بحاصل النباتات التي لم يضاا لها السماد الحيواني والبوتاسي سمقارنةةي
مةن ناحيةة أخةرى لةوحظ زيةادا واضةحة ومعنويةة إلضةافة السةماد الحيةواني  ،طن/هكتةار 393.3للر وط بلغ 

وازداد التةةأثير مةةع زيةةادا  ،فةةةقةةه المختلائوبكلةةي مسةةتوييه متةةداخال مةةع إضةةافة السةةماد البوتاسةةي المضةةاا بطر
مسةةتوى السةةماد الحيةةواني إذ تفوقةةت معنويةةا جميةةع المعةةامالت التةةي أضةةيا فيهةةا السةةماد الحيةةواني وبالمسةةتوى 

/هكتار والتي لم يضاا لها السماد البوتاسي عل  جميع معامالت التداخل إلضةافة السةماد الحيةواني عنةد 3م80
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وأعطةت معاملةة إضةافة السةماد الحيةواني عنةةد  ،السةماد البوتاسةي/هكتةار متةداخال مةع إضةافة 3م 40المسةتوى 
/هكتةةار متةةداخال مةةع إضةةافة السةةماد المركةةل ضةةمن الكميةةة الموصةة  بإضةةافتها أعلةة  حاصةةل 3م80المسةةتوى 

طن/هكتةةار واختلفةةت معنويةةاً مةةع جميةةع معةةامالت التةةداخل األخةةرى باسةةتثنا  المعاملةةة  263.8تسةةويقي بلةةغ 

وكةةذلب  ،مةةن السةماد الحيةواني وأضةيا لهةا السةةماد المركةل الخةالي مةن البوتاسةيومالمضةاا لهةا نفةط الكميةة 
لوحظ انخفا  واضح ومعنوي في الحاصل التسويقي لمعامالت التداخل المضاا لها السماد الحيواني وبكلةي 
و مستوييه وذلب عنةد تةداخلهما مةع المعةامالت التةي أضةيا لهةا السةماد البوتاسةي كمعةامالت إضةافية ارضةيا أ

رشا عل  األوراق وبلةغ اينخفةا  أعةاله عنةد معاملةة إضةافة السةماد البوتاسةي اإلضةافي ارضةيا ورشةا علة  
األوراق . عموما تشير االل النتائج إلة  أن كةال العةاملين المدروسةين سمنفةردين أو متةداخلين ي لةم يظهةرا أي 

للحاصةل الكلةي والتسةويقي للةر وط تحسن أو زيادا واضحة في الحاصل التسويقي للر وط إذ تماش  التةأثير 
بتأثرهم بالعوامل المدروسة حيث أن الزيادا في الحاصةل التسةويقي وكنتيجةة للعوامةل المدروسةة كةان متشةابهاً 

من مراجعة النتائج لتأثير العوامل المدروسة وتداخالتها فةي  .ل المعامالت المدروسة فيما بينهاأو متقارباً ألال
إضافة السماد الحيةواني وازداد تةأثيره هو للر وط نجد أن العامل الرئيسي والم ثر الحاصل الكلي والتسويقي 

فةي حةين أدى إضةافة السةماد البوتاسةي وضةمن الكميةة الموصة  بإضةافتها  ،اييجابي بزيادا الكميةات المضةافة
 اخلالتةد معةامالتمةن ناحيةة أخةرى  أعطةت االةل  ،قيارضيا تحسن قليل فةي زيةادا الحاصةل الكلةي والتسةوي

انخفاضةةا فةةي الحاصةةل الكلةةي  مةةع اضةةافة السةةماد الحيةةواني بكةةال مسةةتوييه إلضةةافة السةةماد البوتاسةةي اإلضةةافي
د إضةافته ارضةيا ورشةا والتسويقي مقارنة بالمعامالت التي لم يضاا لها السماد البوتاسي اإلضافي يسيما عنة

عةن إضةافة األسةمدا البوتاسةية وذلةب فةي  ايستغنا أظهرت النتائج األولية لهذه التجربة إمكانية  .عل  األوراق
هكتةةار والةةذي اظهةةر نتةةائج /3م 80حةةـالة إضةةافة األسةةمدا الحيوانيةةة سسةةماد األانةةامي وضةةمن مسةةتوى اإلضةةافة 

إضةةافة السةةماد  الناجمةةةايجابيةة فةةي زيةةادا الصةةفات الكميةةة والنوعيةةة لمحصةةول الثةوم . نظةةراً للنتةةائج اييجابيةةة 
انامي توصي هذه الدراسة بةالتركيز علة  هةذا العامةل فةي أي دراسةة مسةتقبلية مةع اسةتخدام الحيواني سسماد األ

مةع ايخةذ بنظةر ايعتبةار الكلفةة ايقتصةادية يضةافة  مستويات أعل  من الكميات المستخدمة في هةذه التجربةة
غذائيةة األخةرى ر الوذلةب لتعةوي  حاجةة النبةات مةن العناصة السماد الحيواني ومعززا ذلب بدراسةة اقتصةادية

اسةةتخدام مصةةادر أخةةرى مةةن األسةةمدا الحيوانيةةة أو العضةةوية يسةةيما سةةماد الةةدواجن أو  لمحصةةول الثةةوم مةةع
 .من هذه األسمدا مع سماد األانام استخدام مخاليط مختلفة
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ABSTRACT 

This study was conducted at one of a private farms at Mosul City, during 

growing season 2009-2010, to study the effect of three levels of Farm Yard Manure 

FYM (Fermented Sheep Manure) at 0, 40, 80 m
3
/ha. and five methods of composed 

chemical fertilizer adding to the soil as follows: 

1- Adding the composed fertilizer (18:18: 0) without potassium. 

2- Adding the composed fertilizer (18:18:18) with potassium in a fixed quantity 

accounted 560 kg/ha. which added in two doses as recommendation by Iraqi 

Agricultural Ministry involving three other treatments of adding the 

supplementary potassium fertilizer to the plants fertilized with composed 

fertilizer containing potassium (18:18:18) as previously mentioned. 

3- Adding composed additional potassium fertilizer as a potassium sulphate (K2O4 

48- 52 % k2O ) to the soil in an average of 180 kg/ha, In two doses . 
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4- Spraying potassium fertilizer as potassium sulphate on the vegetative growth for 

three times in average 1 gm/L. 

5- Adding additional potassium fertilizer as potassium sulphate to the soil and 

spraying vegetative growth with the same levels and dates applied in the third 

and fourth treatment. So the experiment involved 15 treatment (3x5), in order to 

study their effects on growth, quantity and quality of yield of garlic crop local 

cultivar. 

The results indicated that the  number of cloves head
-1,

average clove weight, 

average head weight, biological yield, total yield and the marketable yield, 

increased significantly  by increasing the farm yard manure fertilizer levels at 40 

and 80 m
3
/ha. The increasing percentage measured 45.3%, 85.9% and 89.3% at 

level of 80 m
3
/ha. for the biological, total and marketable yields respectively as 

compared with non- fertilized plants with farm yard manure .Concerning the effect 

of potassium fertilizer, the plants received the composed fertilizer 18:18:18 to the 

soil with the recommended quantity resulted in increasing yield components (head 

length, average clove weight, number of cloves head
-1

, average head weight, 

biological yield, total yield and commercial yield . The increasing percentages 

reached 4.4%, 3.9% and 3.9 % for the biological, total and commercial yields 

respectively as compared with plants fertilized with the composed fertilizer free 

from potassium.  Most of the previous yield compounds revealed a significant 

reduction with additional potassium fertilization especially in the plants fertilized 

with additional potassium fertilizer to the soil and spraying on leaves which gave 

the lowest values in the quantity and quality traits of the yield. 

Key words: organic fertilizer, garlic, potassium fertilizer 
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