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  المستخلص
  

أ  

  المستخلص
 ینجامعـــة بغـــداد للموســـم –كلیـــة الزراعـــة  –نفـــذت التجربـــة فـــي حقـــول قســـم البســـتنة        

نمـو  فـي  Zn, Fe , N) لدراسة تأثیر اضافة العناصر  2006-2007و 2006  -2005(
  . حاصل و نوعیة نبات الثوم و 

 و 40و  20و   0هي ( ) N% 46(الیوریا المعامالت اربع مستویات من  شملت 
یــوم  30دفعــة ثانیــة بعــد الیــوم مــن الزراعــة و   30بعــد  اضــیفت الــى التربــة  1-كغم.هـــ) 60

) و بهیئـة كبریتـات الحدیـدوز Fe%20الحدیـد ( عنصـري  اضـافة الـى ، من الدفعة االولى 
)FeSo4.7H2O) 33) و عنصــــــــــر الزنــــــــــك %Zn   ( بهیئــــــــــة كبریتــــــــــات الزنــــــــــك
)ZnSO4.7H2O  یـوم مـن الزراعـة للرشـة االولـى  45) و اضیفت رشا علـى االوراق بعـد

  یوم من الرشة االولى . 30و الرشة الثانیة  بعد 
و )  RCBDنفـذ البحـث كتجربـة عاملیـة وفـق تصـمیم القطاعـات الكاملـة المعشـاة (

بــــثالث مكــــررات و قــــد اخــــذت قیاســــات المجمــــوع الخضــــري و صــــفات الحاصــــل الكمیــــة و 
  و یمكن تلخیص النتائج بما یلي : النوعیة 

ادت اضــافة النتــروجین الــى زیــادة معنویــة فــي صــفات المجمــوع الخضــري    - 1
و محتــــــوى االوراق و كطــــــول النبــــــات و المســــــاحة الورقیــــــة و الــــــوزن الجــــــاف  

الفصوص من العناصر الغذائیة و ان الزیـادة فـي صـفات المجمـوع الخضـري و 
ایجابیـــــا علـــــى صـــــفات الحاصـــــل و نوعیتـــــه اذ ادت اضـــــافة الجـــــذري انعكســـــت 

ـــــوزن الجـــــاف النتـــــرو  ـــــرأس و عـــــدد الفصـــــوص و ال ـــــادة فـــــي وزن ال ـــــى زی جین ال
 1- طن.هـــ)  20.03و  17.93للفصــوص و ســبب زیــادة الحاصــل الكلــي بلــغ (

) 15.42و 10.69للموسمین على التتابع قیاسا بمعاملـة المقارنـة و اتـي بلغـت (
. كمــا اثــرت اضــافة النتــروجین علــى الصــفات النوعیــة للفصــوص اذ   1-طن.هـــ
  لى زیادة معنویة في نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة و نسبة البروتین . ادت ا
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ادى رش الحدیـــد الـــى زیـــادة معنویـــة فـــي طـــول النبـــات و المســـاحة الورقیـــة و    -2
الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري و محتــوى االوراق و الفصــوص مــن العناصــر و 

وزن الـرأس الواحـد و عـدد  اثرت في صفات الحاصل الثوم الكمیة اذ ادت الى زیادة
الفصــوص و الــوزن الجــاف للفصــوص ممــا انعكــس ایجابیــا علــى زیــادة الحاصــل اذ 

و  13.62قیاسـا بمعاملـة المقارنـة التـي اعطـت ( 1-)طن.هــ 18.23و  16.14(بلـغ 
للموسمین كما و اثرت معاملة الرش بالحدید على صـفات الثـوم  1-طن.هـ)  17.01

ادة فــي النســبة المئویــة للمــواد الصــلبة الذائبــة الكلیــة و النوعیــة معنویــا اذ ســببت زیــ
  نسبة البروتین . 

ضــري تــأثرت معنویــا بــرش الزنــك معبــرا خبینــت النتــائج ان صــفات المجمــوع ال   -3
للمجمــوع الخضــري و  عنــه بزیــادة طــول النبــات و المســاحة الورقیــة و الــوزن الجــاف

محتــوى االوراق و الفصــوص مــن العناصــر الغذائیــة و ادت الــى زیــادة معنویــة فــي 
صـــفات الثـــوم الكمیـــة مثـــل وزن الـــرأس الواحـــد و عـــدد الفصـــوص و الـــوزن الجـــاف 

)  18.27و  16.18اذ بلـغ ( للفصوص و انعكس ذلك ایجابیا علـى الحاصـل الكلـي
 و  13.57(بمعاملة المقارنة و التي اعطت  للموسمین على التتابع قیاسا  1-طن.هـ

كمــا و اثــرت علــى تحســین صــفات الثــوم النوعیــة كنســبة المــواد  1-طن.هـــ)  16.97
  الصلبة الذائبة الكلیة و نسبة البروتین . 

اثر التداخل الثنائي بین النتروجین و الحدیـد و النتـروجین و الزنـك معنویـا فـي   -4
  N60Zn20و المعاملـة   N60Fe50معاملـة صـفات النمـو الخضـري اذ تفوقـت ال

فــي صــفة طــول النبــات و المســاحة الورقیــة و الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري و 
للموســـمین و محتـــوى االوراق و الفصـــوص مـــن العناصـــر الغذائیـــة كمـــا و اثـــر فـــي 
صــــفات الحاصــــل كصــــفة وزن الــــرأس الواحــــد و عــــدد الفصــــوص و الــــوزن الجــــاف 
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 20.88و  N60Fe50  )19.77اعطت المعاملـة للفصوص و الحاصل الكلي اذ 

   N0Fe0قیاسا بالمعاملة    1-طن.هـ) 
و  19.82(التـي اعطـت  N60Zn20و المعاملـة  1-) طن.هـ 14.95و   10.26( 

و 10.36التــي اعطــت (N0Zn0 للموســمین قیاســا بالمعاملــة   1-طن.هـــ)  21.59
ین و الحدیـد و النتـروجین . و اثر التداخل الثنائي بـین النتـروج 1-طن. هـ)  15.29

و الزنـــك فـــي تحســـین صـــفات الثـــوم النوعیـــة كنســـبة المـــواد الصـــلبة الذائبـــة الكلیـــة و 
  .  نسبة البروتین 

ادى التــــداخل الثنــــائي بــــین والحدیــــد و الزنــــك الــــى زیــــادة معنویــــة فــــي معظــــم    -5
 ) 18.57و 16.56صـفات النمـو الخضـري و مكونـات الحاصـل الكلـي الـذي بلـغ (

  Fe0Zn0و كان اقـل حاصـل عنـد المعاملـة   Fe50Zn0عند المعاملة   1-طن.هـ
  .   1-) طن.هـ 16.05و  11.43اذ بلغ ( 

اثـــر التـــداخل الثالثـــي بـــین النتـــروجین و الحدیـــد و الزنـــك معنویـــا فـــي صـــفات  -6
فـــي صـــفة طـــول  N60Fe50Zn20المجمـــوع الخضـــري اذ تفوقـــت المعاملـــة 
و اثـــرت فـــي اف للمجمـــوع الخضـــري النبـــات و المســـاحة الورقیـــة و الـــوزن الجـــ

للمعاملــــة   1-طن.هـــــ)  21.92و  20.23زیـــادة الحاصــــل الكلــــي اذ بلـــغ (
N60Fe50Zn20  قیاســـــا بالمعاملـــــةN0Fe0Zn0  ) و 9.75الـــــذي بلـــــغ

ــــوى االوراق و الفصــــوص مــــن  1-) طن.هـــــ 14.51 ــــادة محت ــــى زی و ادى ال
 نسبة البروتین .كلیة و العناصر الغذائیة و نسبة المواد الصلبة الذائبة ال
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