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تأثير مستخمص الثوم والحديد المخمبي في صفات النمو الخضري لنبات المعدنوس
)Petroselinum crispum Mill)

 وجميل ياسين عمي التميمي1ضمياء سامي صالح المجمعي
 قسم البستنة وىندسة الحدائق/  كمية الزراعة/ جامعة تكريت

الخالصـــة

 جامعة تكريت/  كمية الزراعة/أجريت تجربة حقمية في محطة بحوث البستنة وىندسة الحدائق
كتجربة عاممية بعاممين ىما

م2 عمىنباتات المعدنوس المزروعة في تربة مزيجية والواح بمساحة

2

 بأربعةFe-EDTA ) والحديد المخمبي%00 ، %5 ، 0( مستخمص الثوم بثالث مستويات

) ونفذت التجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكاممة2-م. غم4 ، 3 ، 2 ، 0( مستويات ىي

 حممت البيانات أحصائيا وقورنت المتوسطات بموجب،) معاممة وبثالث مكررات02() بRCBD(
: وقد كانت النتائج كما يمي.)%5( اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال
سبب الرش بمستخمص الثوم واضافة الحديد المخمبي زيادات معنوية في جميع صفات النمو

:الكممات المفتاحية
 الحديد، مستخمص الثوم
.  المعدنوس، المخمبي
: لممراسمة
جميل ياسين عمي التميمي
، قسم البستنة وىندسة الحدائق
،  جامعة تكريت، كمية الزراعة
. العراق

 أي النباتات التيG2F3 الخضري وكان التداخل ما بين المعاممتين معنوياً تميزت النباتات بالمعاممة

Fe-EDTA ) من الحديد المخمبي2-م. غم4( ) من مستخمص الثوم وسمدت بـ%00( رشت بـ
0-

نبات.) وعدد التفرعات05266(

0-

نبات. سم) و عدد األوراق2226( بأعمى القيم في ارتفاع النبات

سم ) والكموروفيل62076( ) ومساحة الورقة%09239( ) والنسبة المئوية لممادة الجافة52020(
2

وزن طري) مقارنةً ببقية المعامالت وقد أعطت نباتات المقارنة أقل قيم لمصفات0-غم. ممغم0253(
. المدروسة

Effect of Garlic and Chelated Iron on the Vegetative Growth Characters of Parsley Plants
(Petroselinum crispum Mill )
Dhamia S.S.Al.Mijamaee and Jamel Y.A. Attememe
Dep. of Hort.- College of Agriculture- Tikrit University

ABSTRACT
Key words:
Garlic extract, chelated
iron, Parsley plant.
Correspondence:
J. Y. A. Attememe
Dep. of Hort.- College
of Agriculture- Tikrit
University- IRAQ.

This study was carried out at the Horticulture and Land scape research Station /
College of Agriculture / Tikrit University on the season 2013- 2014 on parsley plants
(Petroselinum crispum Mill.), it aimed to study the effect of garlic extract and
chelated iron (Fe-EDTA) on the Vegetative growth characters .
A farm experiment was conducted in a sandy clay loam soil , where the seeds
cultured in a plots (1×2m) , as A factorial experiment with 2 factors , the first was
spraying with a garlic extract (Allium sativum L.) with 3 levels (0 , 5 and 10%) From
acrod extract , The second was addition of chelated iron (Fe-EDTA) with 4 Levels (0
, 2 , 3 , 4 g.m-2). Designed with A Randomized Complete Block Designed , and
Replicated 3 Times and the means were Compared with Cancun's Multiple range
test at the probability of (5%).
The results were as fellow:-:
Spraying with garlic extract (5 and 10%) caused a significant increase in all the
vegetative growth characters compared with those not sprayed.
The chelated iron addition also caused a significant increase in all vegetative growth
characters compared with no chelated iron added plants. The interaction between
garlic extract and chelated iron was significant. The parsley plants in the treatment
البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول
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(G2F3) the plant sprayed with 10% garlic extract and fertilized with 4 g.m-2 of
chelated iron , have a highest significant values in a plant height (22.6 cm) , No. of
leaves per plant (15.66) , No. of branches per plant (5.020) , Dry mater percent
(19.39%) , Leaf area (6.176 cm2) and chlorophyll (1.53 mg.g wet weight ).
Compared with lowest values of these vegetative growth characters in a control
plants .

المقدمة :

نبات المعدنوس  Parsleyواسمو العممي ( )Petroselinum crispum Millويتبع العائمة الخيمية Umbelliferae

احد النباتات الطبية والخضروات الميمة طبيا وغذائيا موطنو االصمي حوض البحر االبيض المتوسط ورائحتو زكية ونفاذة ويخوي
فيتامينات( )A,C,B6,B2,B1وعمى زيوت طيارة مثل االيبول والميريستيسين

وفيوروكومارين وىو غني بالكموروفيل

( قطب ) 0980،ويحوي عمى النحاس ونسبة عالية من الحديد ومعادن اخرى وىو مفيد طبيا وصيدالنيا وزيتو فعال ويحوي عمى
مواد ميمة في عالج السرطان وفي صحة الحيوان ومقاومة االحياء المجيرية (  Zhengواخرون .) 0992،
والىميتو بات من الضروري االىتمام بو وتطوير زراعتو وانتاجو غذائيا وطبيا من خالل زيادة تراكيز المواد الفعالة
وكميتيا ونسبتيا وتحسين صفات الزيت الطيار الفيزيائية فيو والحالة الغذائية والمعدنية وتحسين النمو الخضري ( Wiedenoeft
 .) 2006،وطالما ان االسمدة الكيمياوية تشكل مشكمة بيئية من خالل تأثيراتيا في صحة االنسان والحيوان اضافة لمشاكل اخرى
في امتصاصيا وتثبيتيا في الترب القاعدية والرتفاع اسعارىا في السوق وتكاليف عممية التسميد ( الصحاف .) 0989،لذا بات من

الضروري البحث عن بدائل لذلك كأستخدام المستخمصات النباتية كمستخمص الثوم ( نجم  ) 2005 ،او التسميد الورقي واستخدام
العناصر الصغرى ( التميمي والدوري  2002،واالتميمي والعجيمي  ) 2000،وكذلك استخدام العناصر الصغرى بشكل مخمبي
( ) chelatedوالتي تقاوم التثبيت من قبل التربة وتكون جاىزة لالمتصاص من قبل النبات .ومستخمص الثوم Garlicيحوي زيت

طيار ىو االلين ( )Alliinالذي يحوي احماض امينية مثل االليسين (  )Allicinوبروتين وفيتامينات كالثيامين والنياسين ودىون
وانزيمات وعناصر معدنية (  Morsyواخرون)2009،والحديد من العناصراالساسية ويساعد في.العمميات الفسيولوجية كالتمثيل
الضوئي والتنفس وبناء البروتين والكموروفيل والسايتوكرومات ( Taizو .) 2002، Zeigerوقد اجرى ) 0992 ( Helmy
دراسة عمى نباتات القرع (  ) Cucurbita spp.استخدم فييا عصارة الثوم وبعدة تراكيز توصل فييا الى اثر معنوي موجب في

صفات النمو والحاصل ليذه النباتات .كما ان مستخمص الثوم استخدم ضمن مستخمصات نباتية اخرى كمستخمص اليوكالبتوس

ومادة الخميرة عمى نباتات الطماطة ( ( Lycopersicon esculentum Millفأعطى نتائج مشجعة مقارنة بالمستخمصات
االخرى (  El-Gamalو . ) 2003 ،Hammadوفي العراق وعمى نباتات الطماطة كذلك تناول سعدون واخرون ( ) 2004
تأثير مستخمص الثوم ومستخم ص عرق السوس مع خميط من العناصر الصغرى فأعطى نتائج معنوية موجبة في صفات النمو
الخضري والمحتوى المعدني والذي انعكس ايجابا عمى زيادة النمو الخضري .وجائت نتائج نجم (  ) 2005متماشية مع ماسبق

عنما استخدم مستخمص الثوم بتركيز (  25و ) % 50فحصل عمى نتائج ايجابية في ارتفاع النبات وعدد االوراق والتفرعات
والمساخة الورقية مقارنة بالنباتات التي لم ترش  .وتناولت حسين والركابي (  ) 2006استخدام مستخمص الثوم عمى نباتات
الخيار(  ) Cucunis sativus L.فأعطى نتائج معنوية في زيادة صفات النمو الخضري ،اما  Morsyواخرون (  ) 2009فقد
اختب ار فعالية مستخمصي الثوم (  ) Allium sativum L.والبصل (  ) Allium cepa L.في تحسين صفات النمو الخضري
لمخيمر فحصموا عمى نتائج موجبة معنوية مقارتة بنباتات المقارنة  .وجائت نتائج البياتي (  ) 2000متماشية مع النتائج السابقة

عمى نباتات الخيار عندما است خدم مستخمص الثوم مع مستخمص الحمبة وبعض مستخمصات الطحالب البحرية حيث حصل عمى
زيادات معنوية في جميع صفات النمو الخضري لمنبات  .والحديد المخمبي مركب عضوي يتحد مع ايونات الحديد المعدنية ويكون
مركب كيالتي (  )Fe-chelateوىو مركب ذائب حمقي مع احد الكيتونات ويؤدي الى فقد ايون الحديد خواصو االيونية فينعدم
نشاطو فال يتفاعل مع االيونات الموجودة في التربة ويرجع ذلك الحتمال وجود ايونات الييدروكسيد او الفوسفات او الكربونات في
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محمول التربة  ،ويمكن اضافتو بصورة كيالتية لتغذية النبات ( .) 0999 ،Schmidtوقد اجرى العكيدي (  ) 2002دراسة عمى
نباتات البزاليا(  )Pisum sativum L.الممقحة ببكتريا الرايزوبيا العقدية اختبر فييا دور الحديد في التأثير في صفات النمو
الخضري لمنبات مع البورون فحصل عمى زيادات معنوية في جميع صفات النمو الخضري المدروسة  ،وىذا مااكده Nenova
(  )2006عمى نباتات الفاصولياء ( ) Phaseolus vulgaris L.من تأثير موجب لمحديد في صفات النمو الخضري لمنبات .
وقام  Patilواخرون (  ) 2008برش بالعناصر الصغرى وبضمنيا الحديد فحصموا عمى زيادات معنوية في صفات النمو
الخضري لمنبات .وقد استخدم  ) 2008 ( Savithaالحديد المخمبي  Fe-EDTAعمى نباتات الفمفل ( Cupsicum sativum

 ) L.فحصل عمى زيادات معنوية في ارتفاع النبات والمساحة الورقية ومحتوى الكموروفيل الكمي وعدد االوراق والتفرعات ،وفي
مصر اوضح عبد الحافظ (  ) 2000تأثير التسميد الورقي بمخمبيات العناصر الصغرى ومنيا الحديد المخمبي عمى الحاصالت
البستانية فكانت النتائج مشجعة لممزارعين واصحاب البساتين  ،وعمى نباتات الطماطة اجرى  ) 2000 ( Ana-Florدراسة
لمعرفة متطمبات االيض عند نقص الحديد فبدا واضحا دور ىذا العنصر الفعال في انخفاض الفعالية الحيوية لاليض في النبات

.وايدت نتائج  Hamidو  ) 2002 ( Mohseinianالنتائح السابقة وعمى نباتات الفمفل حيث ركز الباحثان عمى الرش الورقي
بمختمف صور الحديد فكانت النتائج احسن في صورة العنصر المخمبية عنيا في الصور االخرى  ،اما ) 2002 ( Bozorgi
فقد درس تأثير الحديد المخمبي وبعض المستخمصات المائية النباتية عمى نباتات الباذنجان ( )Solanum melongena L.

فحصل عمى زيادة في اغمب صفات النمو الخضري لمنباتات المعاممة عنيا في غير المعاممة  ،ولذلك ولقمة الدراسات عمى نبات

المعدنوس ولتحسين صفات النمو الخضري أجريت ىذه الدراسة.
المواد وطرائق العمل :

اجريت التجربة ال حقمية عمى نباتات المعدنوس في محطة بحوث البستنة وىندسة الحدائق  /كمية الزراعة  /جامعة تكريت

لمموسم الزراعي  2004-2003في تربة ( زميج ) منقولة من ترسبات نير دجمة اعدت جيدا وقسمت عمى شكل الواح والجدول
(  ) 0يبين بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة  ،قسم الحقل الى ثالث قطاعات ضم كل قطاع منيا (  ) 02وحدة
تجريبية يمثميا لوح بأبعاد (  2 × 0م ) اي ان مساحة الوحدة التجريبية (  2م ) 2وتركت مسافة (  025م ) بين قطاع واخر وبين
وحدة واخرى .

نفذت التجربة بتصميم القطاعات كاممة العشوائية (  ) RCBDكتجربة عاممية ذات عاممين متداخمين ىما مستخمص

الثوم المستخدم بثالث مستويات ىي( Goبدون رش  G1 ،الرش بتركيز  %5من مستخمص الثوم الخام  G2 ،الرش بتركيز %00
من مستخمص الثوم الخام ) والعامل الثاني ىو الحديد المخممبي (  ) Fe-EDTAالذي استخدم بأربع مستويات ىي (  F0بدون
اضافة الحديد المخمبي  F1 ،وىو اضافة 2غم  .م

2-

 F2 ،اضافة  3غم  .م

2-

 F3 ،وىو اضافة  4غم  .م

2-

) وخضعت جميع

البيانات في التجربة لمتحميل االحصائي وقورنت متوسطات المعامالت بموجب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال

 ( .%5الراوي وخمف اهلل  ) 2000 ،وقد قيس تاثير ىذه العوامل في صفات النمو الخضري االتية :


ارتفاع النبات ( سم ) وقيس من محل اتصال النبات بالتربة الى اعمى قمة في النبات ولخمسة نباتات اخذ معدليا .
0-



عدد االوراق .نبات



عدد التفرعات  .نبات



 :وقدرت لخمس نباتات اخذ معدليا .

0-

 :وقدر لخمس نباتات اخذ معدليا .

مساحة الورقة ( سم : ) 2وقيست بأخذ خمسة نباتات من كل معاممة واخذت خمس اقراص معمومة القطر من كل منيا
وقيست مساحتيا واخذ معدل المساحة ثم وزنت ىي والورقة الكاممة وقيست مساحة الورقة اعتمادا عمى المعادلة االتية -:
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وزن الورقة الكاممة * مساحة القرص
مساحة الورقة ( سم_______________________= ) 2
معدل وزن القرص


 %لممادة الجافة  :وزن النبات طريا ثم وضع في الفرن الكيربائي (  ) Ovenعمى درجة ح اررة ( ْ 70-65م ) لمدة
 72-48ساعة ولحين ثبات الوزن ثم وزن النبات جافا وحسبت النسبة المئوية لممادة الجافة من المعادلة االتية -:
الوزن الجاف لمنبات

 %لممادة الجافة =_________________ × 000

( الصحاف ) 0989 ،

الوزن الطري لمنبات


الكموروفيل الكمي ( ممغم .غم

0-

وزن طري ) - :اخذت عينات من اوراق المعدنوس ( 0,5غم من الوزن الطري )

ووضعت في عبوات غامقة المون وتم اضافة  00مل من االسيتون ( ) %80وتركت في الظالم لمدة  24ساعة وكررت

العممية لحين االستخالص التام لمكموروفيل وحتى وصول المحمول المستخمص الى (  50مل.غم

0-

) وتم تقدير

الكموروفيل حسب طريقة ( ) 0999 ، Bajracharya,حيث تمت عممية قراءة امتصاص الراشح لمضوء عمى االطوال

الموجية (  663و 645نانوميتر ) واستخدمت المعادلة االتية لحساب كمية الكموروفيل الكمي (ممغم.غم0-طري).

) Chlorophyll a =9.78 (A 663 ) - 0.99 ( A645
) Chlorophyll b = 9.78 (A 645 ) – 0.65 ( A663
Total Chlorophyll = Chlorophyll a + Chlorophyll b
جدول ( )1بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لمتربة (حممت بمختبرات كمية الزراعة.جامعة تكريت).
القياس ووحدة القياس
الصفاث
7,62
الطين Clay
8.04
الغرين Silt
5703
الرمل Sand
مزيجيت رمليت Silty Sandy loam
نسجت التربت Soil texture
mg.Kg-1 .01.5
النتراث No3-
-1
mg.Kg .02.3
االمونيوم NH4+
mg.Kg-1 13
الفوسفور الجاهز
-1
mg.Kg 734
البوتاسيوم
mg.Kg-1 .04
الحديد
%501
المادة العضويت %
207
pH
-1
ds.m < 704
Ec
%7.05
كاربوناث الكالسيوم

النتائج والمناقشة :

يبين الجدول ( )2بأن رش النباتات بمستخمص الثوم قاد الى فروقات معنوية موجبة في جميع صفات النمو الخضري

مقارنة بنباتات المعدنوس التي لم ترش بالمستخمص وقد تميز مستوى الرش بالتركيز  %00بأعمى النتائج الرتفاع النبات (20,025
سم ) ولعدد االوراق.نبات )04,33(0-وعددتفرعات.نبات )4,64( 0-والنسبة المئوية لممادة الجافة ( ) %08,89ومسحة الورقة
( 5,556سم )2والكموروفيل الكمي (  0,242ممغم.غم 0-وزن طري ) مقارنة بأقل النتائج في قيم ىذه الصفات الخضرية في
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النباتات التي لم ترش بمستخمص الثوم .ومن الجدول (  ) 2يتضح كذلك بأن اضافة الحديد المخمبي قد احدثت فروقات معنوية
موجبة في جميع صفات النمو الخضري لنباتات المعدنوس مقارنة بمثيالتيا التي لم يضف الييا الحديد المخمبي ،حيث احدثت
اضافات الحديد المخمبي ( ) Fe-EDTAال ى التربة زيادات متتالية مع زيادة مستوى االضافة وقد تفوق المستوى االعمى
( 4غم.م ) 2بارتفاع النبات (  09,57سم) وعدداوراق.نبات

 ) 04,363 (0-وعدد تفرعات .نبات ) 4,690 ( 0-ونسبة مئوية

لممادة الجافة (  ) % 08,93ومساحة ورقة (  5,00سم ) 2وكموروفيل كمي ( 0,095ممغم.غم 0-وزن طري ).
جدول ( ) 7تأثير مستخمص الثوم والحديد المخمبي وتداخمهما في صفات النمو الخضري لنبات المعدنوس
الصفات
المعامالت

ارتفاع النبات

عدد األوراق
لمنبات

عدد التفرعات
لمنبات

النسبة لممادة الجافة

مساحة الورقة
(سم) 7

الكموروفيل الكمي
(ممغم.غم

1-

وزن طري

G0

14.717c

11.060c

3.739c

17.74b

4.790c

0.820c

G1

17.983b

12.698b

4.220b

18.57a

5.049bc

0.948b

G2

20.125a

14.330a

4.640a

18.89a

5.556a

1.242a

F0

15.078c

10.718c

3.612c

17.37b

4.747c

0.765c

F1

17.033bc

12.398b

4.081b

18.57a

5.028bc

0.977bc

F2

18.744bc

13.306ab

4.416ab

18.73a

5.251ab

1.076ab

F3

19.578a
J
12.767
i
13.900
h
15.833
g
16.367
h
15.500
e
17.800
d
18.867
c
19.767
f
16.967
c
19.400
b
21.533
a
22.600

14.363a
i
9.436
h
10.636
g
11.530
e
12.636
h
10.853
f
11.956
d
13.210
c
14.773
f
11.863
c
14.600
b
15.176
a
15.680

4.691a
h
3.276
g
3.583
f
3.910
e
4.186
g
3.666
f
3.966
d
4.383
b
4.866
f
3.893
c
4.693
ab
4.956
a
5.020

18.93a
i
16.60
g
17.90
f
18.06
e
18.41
h
17.56
d
18.80
cd
18.93
c
19.01
g
17.96
c
19.03
b
19.20
a
19.39

5.501a
i
4.446
h
4.746
fg
4.900
e
5.070
g
4.856
f
4.980
e
5.103
d
5.256
f
4.940
c
5.360
b
5.750
a
6.176

1.195a
h
0.676
g
0.789
f
0.848
E
0.967
G
0.790
E
0.933
E
0.980
D
1.090
F
0.828
C
1.210
B
1.400
A
1.530

G0F0
G0F1
G0F2
G0F3
G1F0
G1F1
G1F2
G1F3
G2F0
G2F1
G2F2
G2F3
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ومن الجدول السابق يتبين ان التداخل مابين مستخمص الثوم والحديد المخمبي كان معنويا تميزت فيو نباتات المعدنوس التي
استممت مستخمص الثوم والحديد المخمبي بأعمى نتائج مقارنة بنباتات المقارنة والتي لم تستمم ايا من مستخمص الثوم وال الحديد
المخمبي وقد زادت ىذه القيم في صفات النمو الخضري بزيادة تركيز مستخمص الثوم او االضافة المخمبية لعنصر الحديد وقد
اعطت نباتات المعدنوس التي رشت بتركيز  %00من مستخمص الثوم وسمدت ب  4غم.م 2من الحديد المخمبي Fe-EDTA
بأعمى ارتفاع نبات (  22,6سم ) واعمى عدد اوراق.نبات ) 05,68 ( 0-واعمى عدد تفرعات .نبات ) 5,02 ( 0-واعمى نسبة

مئوية لممادة الجافة (  ) %09,39واعمى مساحة ورقة(6,076سم)2واعمى كموروفيل كمي(0,53ممغم.غم0-وزن طري ) مقارنة بأقل
القيم في ىذه الصفات الخضرية في نباتات المقارنة التي اعطت اقل ارتفاع نبات ( 02,767سم ) واقل عدد اوراق.نبات-

0

(  ) 9,436واقل عدد تفرعات  .نبات ) 3,276( 0-واقل نسبة مئوية لممادة الجافة (  ) % 06,60واقل مس 446،سم ) 2واقل
كموروفيل كمي (  0,676ممغم.غم 0-وزن طري ) .

ان الزيادة في صفات النمو الخضري كأرتفاع النبات وعدد االوراق والتفرعات ومحتوى النبات من الكموروفيل والمساحة

الورقية قد تعزى الى الفعل المنشط لمستخمص الثوم واحتواءه عمى احماض امينية وفيتامينات كالتايمين والرايبوفالفين والنياسين
والتي تعمل عمى زيادة فعالية العمميات الفسمجية الميمة وبالتالي تحسين الحالة التغذوية لمنبات مما يدفع الى تنشيط عممية التمثيل
الضوئي وما يرافقيا من كربوىيدرات مصنعة تعمل عمى زيادة النمو لمنبات ( سعدون واخرون . ) 2004،وان مستخمص الثوم

يحوي وفرة من عنصر الكبريت الذي ىو من العناصر الكبرى والميمة في تركيب البروتين وتشجيعو لمفعاليات االنزيمية وكذلك في

تصنيع مادة الكموروفيل ( الصحاف  .) 0989 ،وقد يعزى ذلك الى احتواء المستخمص الثومي عمى األوكسينات ذات الفعاليات
المعروف في زيادة األنقسامات الخموية وزيادة أطوال الخاليا واحجاميا وبذلك قد تفسر ىذه الزيادات في ارتفاع النبات والمساحة
الورقية ( نجم  ) 2005 ،وقد يكون سبب تحسين صفات النمو الخضري ناتجا عن فعل الحديد المخمبي وامتصاصو من قبل
النبات ودور الحديد الفعال في عمميات األكسدة واألختزال وكذلك دخول الحديد في تركيب السايتوكرومات الميمة في عممية التمثيل

الضوئي فيو يساعد في اتمام تفاعل الضوء  Light reactionفي ىذه العممية وتوفير السيل األلكتروني وأتمام اختزال NADP

وتكون العامل المختزل القوي  NADPHالقادر عمى اختزال جزيئة CO2في دورة كالفن (  ) Calvin Cycleفي تفاعل
الظالم لعممية التمثيل الضوئي  Dark reactionوانتاج السكر المجيز لمنبات الذي يساعد في زيادة النمو الخضري
(  ) 0999 ،Bajracharyaكما ويساىم الحديد في تنشيط األنزيمات الميمة في عمميات التنفس وبناء البروتين والمرافقات
االنزيمية (  Jeeyonو  . ) 2009 ، Connollyوقد يعزى ذلك الى امتصاص الحديد مباشرة من قبل جذور النبات الن الحديد
المخمبي اليثبت في التربة بل يصبح جاى از لمنبات وبذلك ينتقل الى داخل النبات صعودا مع النسغ الصاعد وان زيادة الحديد قد
تحدث زيادة في الفعاليات الفسمجية وتمثيل االحماض النووية وزيادة عدد البالستيدات الخضراءفتزداد فاعمية عممية التمثيل الضوئي
ويتم زيادة التجيير الكربوىيدراتي وبذلك تتحسن صفات النمو الخضري (  ،Ana-Florواخرون ، ) 2000 ،كما ان امتصاص
الحديد وزيادة تركيزه داخل انسجة النبات سيحدث توازنا في التصنيع الغذائي داخل انسجة الفي زيادة النمو الخضري وىذا سيقود

الى امتصاص عناصر اخرى الحالل حالة التوازن الغذائي والتي بدورىا ستحسن من النمو الخضري لمنبات ( التميمي والدوري ،
، ) 2002كما ان فعل مستخمص الثوم وتداخمو مع الحديد المخمبي سيزيد من تراكيز العناصر الغذائية ومنيا عنصر الزنك الذي
ىو الباديء في تخميق الحامض االميني ( التربتوفان ) الذي ىو الباديء في تخميق األوكسين ( ) IAAالفعال في االنقسامات
الخموية وزيادة اطوال الخاليا والسالميات مما يساىم في زيادة النمو الخضري لمنبات( الصحاف ) 0989،وقد تماشت ىذه النتائج

مع نجم ( )2005وسعدون واخرون ( ) 2004عمى نباتات الطماطة .
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