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تأثير مواعيد الزراعة في حاصل ونوعية الثوم باستخدام التغطية البالستيكية.
عامر عبد هللا ن ين الجب ر
ق م الب تنة هند ة الندائق-كلية الزراعة الغابات-جامعة الم صل -العراق
Email:yaserabd25@yahoo.com..
الخالصة
أجريتتت التجربتتة فتتك نةتتل كليتتة الزراعتتة الغابتتات  /جامعتتة الم صتتل اتتول الم تتم الاري تتك 1040
بتصميم  RCBDبعتاملين همتا م اعيتد زراعتة ال(ت م ( الةرتي الرئي تية ) تملت (  4ت ترين او ل 10
ت تترين او ل  40ت تترين ال(تتانك ) العامتتل اواتتر أن ت ال التغريتتة للتربتتة ( الةرتتي ال(ان يتتة ) ( ب ت لك أ(يلتتين
أنمر ب لك أ(يلين أص ر من د ن تغرية ) أظهرت النتائج ت ت ق الم اعيتد المبكترل للزراعتة فتك  4ت ترين
او ل  10ت رين او ل فك أغلب صت ات النمت الايتر الناصتل مةارنتة متي الم عتد المتتاار للزراعتة
40ت رين ال(انك الذ أعرى أ را الةيم فتك صت ات ارت تال النبتات عتدد او راق للنبتات الم تانة ال رقيتة
للنبتتات الناصتتل اوايتتر للنبتتات زن التترأو قرتتر ر لتتو عتتدد ال ص ت ل زن ال تتل الناصتتل
اواير الجاف رن /هكتار أما التغريتة فةتد أظهترت النباتتات المزر عتة تنتت البت لك أ(يلتين اونمتر ت قتا
معن يتا فتك جميتي صت ات النمت الايتر صت ات الناصتل مةارنتة متي زراعتهتا متن د ن تغريتة بالن تتبة
للتتتداال فةتتد ت قتتت النباتتتات فتتك الم عتتد  10ت تترين او ل تنتتت البت لك أ(يلتتين اونمتتر فتتك معظتتم الص ت ات
الايرية ص ات الناصل مةارنة مي زراعتها فك  40ت رين ال(انك من د ن تغرية التربة .
كلمات دالة  :م اعيد الزراعة التغرية البو تيكية ال( م ). ( Allium sativum L
تاريخ ت لم البنث  1044 / 6 / 41قب لو1044/41/ 41

المقدمة
يصنف ال( م  )Allium sativum L.( Garlicمن مناصيل اير العائلتة ال( ميتة  Alliaceaeتنتت
هذ العائلة على أك(ر من  10جن ا ً نباتيا ً يتبعها ن الك  4100ن ل ( ن ن  ) 1004ي تتعمل ال(ت م رازجتا ً
أ مج ا ً أ يعصر ي تعمل عصير فك الرهك تتبيل اللن م او ماك لما لو من نكهتة مرغ بتة ترجتي لتى
ج ت د زي ت ت مترتتايرل هتتك  Allylpropyldisulphate Allyldisulphateمركبتتات أاتتر (Hosoki
آار ن  )4116يعد ال( م من مناصيل الاير المهمة فك العالم عم ما العراق ااصة ذ ياتك بالمرتبتة
ال(انية بعد البصل من نيث اوهمية االقتصادية (ن ن  )4111تعد ال اليات المتندل اومريكيتة الصتين
الهنتتتد مصتتتر ا تتتتراليا ا تتتبانيا متتتن التتتد ل الرائتتتدل فتتتك نتاجتتتو ذ بلتتت معتتتدل نتاجهتتتا العتتتالمك ل نتتتدل
الم تتانة 615.33رن/هكتتتار( )4111 Anonymousبينمتتا بل ت أفيتتل معتتدل لمنتتتاي المنلتتك فتتك العتتراق
ل ندل الم انة  15.3رن/هكتار(مجه ل  )1001من هذ المةارنتة نجتد ن كميتة اانتتاي المنلتك فتك نتدل
الم انة منا ية قد يعز ذلك لى جملة أ باب متن أهمهتا تتر عد عمليتات الادمتة عتدم ا تتعمال التةنيتات
الندي(ة فك زراعة هتذا المنصت ل ك(ترل ااصتابات الن ترية المريتية .ارتاينا فتك هتذ الدرا تة ا تتعمال
بعض التةنيات الزراعية م اعيد زراعة ال( م بهدف رفي نتاجية المنص ل لتنديتد م عتد الزراعتة المنا تب
ن ل الغراء اوفيل التك من انها تن ين اانتاي كما ن عا أ ارت لى ذلتك ك(يتر متن الدرا تات نيتث
ذكر  Jamrozآار ن (  ) 1004لى ت ق ال( م المزر ل فك بداية ت رين ال(انك فك ص ات ارت تال النبتات
عدد او راق عدد ال ص ل نجم البصلة زنها الناصل الكلك مةارنة مي م اعيتد الزراعتة المتتاارل
فك درا ة لام ة م اعيد لزراعة ال( م  1.ت رين او ل  1ت رين ال(انك  1.ت ترين ال(تانك  1كتان ن
او ل  13كان ن او ل فك باك تان النظ ا ت ق الم عد او ل ب تكل كبيتر فتك قرتر البصتلة زنهتا زن
ال رقة الناصل الكلك لم ياتلف عن الم عد ال(تانك مةارنتة متي الم عتد اوايتر التذ أعرتى أقتل الةتيم فتك
تلتتتك الصتتت ات ( Bhuiyaآاتتتر ن  ) 1003ذ النتتتظ  Rahimآاتتتر ن (  ) 1003أنتتتو عنتتتد ا تتتتادام
م عدين متن الزراعتة فتك  30ت ترين او ل  30ت ترين ال(تانك النظت ا ت ت ق الصت ات الايترية صت ات
الناصتتل ب تتكل كبيتتر فتتك الم عتتد او ل مةارنتتة متتي الم عتتد ال(تتانك متتن الزراعتتة نيتتث أ تتار Rahman
آاتتر ن (  ) 1001عنتتد ا تتتادام أربعتتة م اعيتتد لزراعتتة ال( ت م  .ت تترين ال(تتانك  11ت تترين ال(تتانك .
كان ن او ل  11كان ن او ل فتك بتنغودال النظت ا أن التبكيتر فتك الزراعتة اص صتا فتك الم عتد او ل
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زاد متتن ارت تتال النبتتات عتتدد او راق ال ت زن الجتتاف للنبتتات زن اوبصتتال الجتتذ ر الم تتانة ال رقيتتة
للنبات قرر البصتلة ناصتل اوبصتال الجتاف للنبتات مةارنتة متي الم اعيتد المتتاارل متن الزراعتة  .جتد
 Kilgoriآار ن (  ) 100.أن م اعيد زراعة ال( م فتك  11ت ترين ال(تانك  43كتان ن او ل ت قتت
باعلى الةيم فك ناصل النبتات مةارنتة متي الم اعيتد المتتاارل فتك 1.كتان ن او ل قتارن Anisuzzaman
آاتتر ن(  ) 1001بتتين (و(تتة م اعيتتد لزراعتتة البصتتل  30ت تترين او ل  40ت تترين ال(تتانك  14ت تترين
ال(انك النظ ا ت ق النباتات ب كل كبير فك ص ات النم الاير الزهتر صت ات ناصتل البتذ ر عنتدما
زرعت فك 14ت رين ال(انك مةارنة مي الم عد او ل .
ي تجيب ال( م لتغرية التربة فةد أ ارت لى ذلك العديد من الدرا ات نيتث جتد  Bhuiyaآاتر ن (
 )1003متتن اتتول ا تتتادامهم وربعتتة أن ت ال متتن التغريتتة هتتك أ راق زنبتتق المتتاء الةتتال الب ت لك أ(يلتتين
او د الب لك أ(يلين ال اف بد ن تغرية ت ق النباتات المزر عة تنت أ راق زنبق الماء باعلى الةتيم
فك صت ات النمت الايتر صت ات الناصتل لنبتات ال(ت م مةارنتة متي أقتل الةتيم تنتت الزراعتة بتد ن تغريتة
فك درا ة أجريتت علتى نبتات ال(ت م با تتادام ام تة أنت ال متن التغريتة هتك أ راق زنبتق المتاء
التربة
الب لك ا(يلين او د الب لك ا(يلين ال اف ن تارل الا تب قتال الترز يتافة لتى المةارنتة نيتث أظهترت
من الدرا ة ت ق النباتات المزر عة تنت زنبق الماء فك ر ل النبات عدد او راق عدد الجتذ ر ناصتل
النبات بينما أعرت معاملة الب لك أ(يلين او د أعلى الةتيم فتك قرتر البصتلة عتدد ال صت ل للبصتلة مةارنتة
مي الزراعة من د ن تغرية التربة أ مي الب لك أ(يلين ال ت اف) Hagueآاتر ن  ) 1003أ تتادم Jamil
آاتتر ن (  ) 100.عتتدل أن ت ال متتن أغريتتة التربتتة علتتى منص ت ل ال( ت م النظ ت ا ت ت ق ناصتتل اوبصتتال
مك ناتو تنت التغرية بالب لك أ(يلين الةال مةارنة مي عدم ا تادام التغرية قارن  Islamآاتر ن ( 100.
) بين (و(ة أن ال من التغرية با تادام البت لك ا(يلتين او ت د الةتال زنبتق المتاء يتافة للمةارنتة فت صتل ا
لتتى ت ت ق النباتتتات المزر عتتة تنتتت البت لك أ(يلتتين او ت د بتتاعلى الةتتيم فتتك صت ات النمت الايتتر صت ات
الناصل ااتلف كليا عن معاملة المةارنتة او أنهتا لتم ياتلتف ب تكل كبيتر عتن معاملتة التغريتة بتالةال زنبتق
الماء فك بعض الص ات أ ار  Larentzakiآار ن (  ) 1001عنتد ا تتادامهم التغريتة بتالةال فتك نبتات
البصل نيث ت قت فك ناصل النبات مةارنة متي عتدم التغريتة لم تمك الزراعتة أ يت Anisuzzaman
آار ن (  ) 1001أ(نتاء زراعتة البصتل تنتت البت لك ا(يلتين او ت د البت لك ا(يلتين اوبتيض أ راق زنتابق
الماء يافة للمةارنة ف جد ا ت ق معاملة الب لك ا(يلين او د فك ص ات النمت الايتر صت ات الناصتل
زيادل عدد اوزهار مما أنعكو فك زيادل ناصتل البتذ ر للنبتات لكنهتا لتم تاتلتف ب تكل كبيتر عتن النباتتات
المزر عة تنت زنابق الماء أال أنها ااتل ت مي معاملة المةارنة.
مواد البحث وطرائقه
أجريت الدرا ة فك نةل كلية الزراعتة الغابتات لم تم النمت  1040اتول ال صتل الاري تك فتك تربتة
التف هللا ) 1000
مزيجية ن ذت التجربة بتصميم  RCBDيمن الةراعات الع ائية الكاملة( الترا
تتملت الدرا تتة تتتا(ير عتتاملين همتتا م اعيتتد الزراعتتة  4ت تترين او ل  10ت تترين او ل  40ت تترين
ال(انك هك الةري الرئي ية للتجربة العامل ال(انك ه التغرية ب لك ا(يلين اصت ر بت لك ا(يلتين انمتر متن
د ن تغرية التربة هك الةري ال(ان ية للتجربة ا تعمل فك التجربة صنف ال( م الصينك الماا ذ من ال ت ق
المنلية ( اابراهيمك  ) 1001أجريت جميي العمليات الزراعيتة علتى النباتتات متن نرا(تة التربتة بتالمنراث
الةرصك بنظام المر ز الم افة بينها  60م بين النباتات  40م بر ل  300تم كانتت م تانة ال نتدل
التجريبيتتة 451م 1ان عتتدد النباتتتات فتتك ال نتتدل التجريبيتتة ال انتتدل  30نبتتات اعتبتتر التتد نم 1100م 1بينمتتا
الهكتار  1100م1علما أن الم انة التك ي غلها النبات ال اند يمن المرز  0506م1مما زاد من عتدد النباتتات
الم ج دل يمن الهكتار نيث بل عددها ن الك  41666656.نبتات ممتا أد لتى زيتادل اانتتاي يتمن نتدل
الم انة رن  /هكتار ب ج د التغرية م اعيد الزراعة المبكترل دفعتت باانتتاي لتى اانتتاي الم(تالك هتذا هت
أنتد او تباب اليتتر رية لزيتادل اانتتاي نيتتث تتم أاتتذ  46نبتات للةيتاو متتن كتل مترز منهتتا  1نباتتات لةيتتاو
الناصتتل اوايتتر للنبتتات الباقيتتة لةيتتاو الناصتتل الجتتاف لابصتتال كتتان ذلتتك قبتتل أ تتب عين متتن قيا تتات
الناصل الجاف لابصتال نيتث أاتذت النباتتات ب تكل ع ت ائك لكتل مترز (المجمت ل الايتر متي ر و
ال( م ) تم زنهتا بميتزان الكتر نتك ن تاو ب تعة ( 4غتم . -كغتم ) هكتذا لجميتي المتر ز لكتل ال نتدات
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التجريبية لجميي م اعيد الزراعة بن و الرريةة تم ن اب ال زن الجتاف للتر و لكتن بعتد أ تب عين متن
قياو الناصل اواير بعد أن ج تت قائيتا نيتث تتم زالتة اوجتزاء الياب تة متن النبتات المتم(لتة بتالمجم ل
الاير ذلك بعتد تيب تها ميونهتا انتكا تها ننت تر التربتة زنتت التر و الجافتة ل نتدها ل(مانيتة
نباتات نيث تم أيجاد مت ر زن الرأو من ق مة ال زن الكلك على عدد التر و أجريتت عمليتة التغريتة
للمر ز الم م لة بالتغرية ذلك ب يي الغراء البو تيكك ف ق المرز تغريتو بالتراب من جميي الجهات مي
عمل فتنات فتك ال(لتث العلت متن المترز بالم تافة المتذك رل لنتتمكن متن زراعتة ال صت ل بعتد أن ر يتت
اورض لعدل مرات قبل النرا(ة اعراء اودغال فترل لكك تنم من (م تةتل أ(ناء النرا(ة كذلك تم عمتل عتدل
فتنتات فتك برتتن المترز م تتا ية لرت ل المتترز ذلتك لت تهيل دات ل المتاء لتتى برتن التربتتة نتيجتة الرت تتال
النرارل يبدأ بتالتبار ليصتردم بالغرت اء متن (تم يرجتي لتى التربتة ممتا ي تهل أنبتات ال صت ل جعتل التربتة
م ككة منت ظة بالماء ل ترل ر يلة ال يندث فةد للماء او عن رريق النبات أيي ت او تمدل لتى النباتتات
أزيلتتت اودغتتال كلمتتا ظهتترت يتتمن قرتتي الزراعتتة الغيتتر م تتم لة بالتغريتتة لجميتتي م اعيتتد الزراعتتة متتي
ا تمرار عملية الر كلما دعتت الناجتة لتى ذلتك أاتذت الةيا تات لصت ات :ارت تال النبتات ( تم ) عتدد
او راق للنبتتات الم تتانة ال رقيتتة للنبتتات تتتم قيا تتها برريةتتة ( فيصتتل  )4111ن تتب الةتتان ن  .م تتانة
ال رقة ( م ( 0514 = ) 1ر ل ال رقة × عريها )  .الم تانة ال رقيتة للنبتات ( تم = ) 1م تانة ال رقتة
ال انتتدل( تتم × ) 1عتتدد او راق  /نبتتات الناصتتل اوايتتر للنبتتات ( غتتم ) زن البصتتلة ( غتتم ) قرتتر
البصلة ( م ) ر ل البصلة ( م ) ن بة التبصيل( قرر العنق عنتد أيتيق مكتان  /قرتر البصتلة ) عتدد
ال ص ل زن ال ل الجاف ( غم) الناصل اواير رن  /هكتار الناصل الجتاف لابصتال رن/هكتتار.
نيث تم ن اب كل من
 – 4الناصل الجاف للر و (غم) مجم ل أ زان الر و الجافة  /عدد النباتات .
- 1الناصتتل اوايتتر للنبتتات ( غتتم ) = مجم ت ل أ زان النباتتتات ( المجم ت ل الايتتر التتر و )  /عتتدد
النباتات .اللذان يم(ون ناصل النبات ال اند ( غم )  4000 /يصب ناصل النبات بالكغم
الناصل الجاف لابصال ( رن  /هكتار ) =

 1100م × 1ناصل النبات ال اند (كغم)
م انة النبات × 4000

الناصل اواير ( رن  /هكتار ) =

 1100م × 1ناصل النبات ال اند (كغم)
م انة النبات × 4000

الرريةة ال(انية هك - :
الناصتتتل الجتتتاف لابصتتتال ( رتتتن  /هكتتتتار) = عتتتدد النباتتتتات فتتتك الهكتتتتار ( 1100م ) ×ناصتتتل النبتتتات .
الناصل اواير (رن/هكتار ) = عدد النباتات فك الهكتار ( 1100م × )1ناصل النبات
1

النتائج والمناقشة
يظهر ااتبار دنكن للبيانات فك الجد لين (  ) 1 ( ) 4لى ت ق النباتتات المزر عتة فتك الم عتد او ل
فك أغلب الص ات الايرية ص ات الناصل المتم(لتة بارت تال النبتات الم تانة ال رقيتة للنبتات الناصتل
اواير للنبتات زن الترأو قرتر عتدد ال صت ل للنبتات الناصتل اوايتر الجتاف ل نتدل الم تانة
مةارنة مي النباتات المزر عة فك الم عد اواير التك أعرت أقل الةتيم فتك تلتك الصت ات لتم تاتلتف معن يتا
عنهتا فتك صت ات عتدد او راق رت ل الترأو ن تتبة التبصتيل زن ال تل بينمتتا لتم يونتتظ أيتة ااتوفتتات
معن ية بين نباتات الم عد او ل الم عد ال(تانك لجميتي الصت ات الايترية صت ات الناصتل ربمتا يعتز
بب ت ق النباتتات فتك الم اعيتد المبكترل متن الزراعتة ألتك لبنتاء أاتذ النباتتات كميتة كافيتة متن فتترل النمت
اال تتت ادل متتن درجتتات النتترارل المنا يتتة قصتتر ر ت ل النهتتار التتتك هتتك يتتر رية لمنص ت ل ال( ت م ممتتا
جعت على ن ار الةمة المر تتيمية للنبتات ا تترالتها ممتا زاد فتك عتدد او راق للنبتات التذ انعكتو ذلتك
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علتتى زيتتادل التم(يتتل الي ت ئك للنبتتات فتتك المنصتتلة زيتتادل الناصتتل مك ناتتتو تت تتق هتتذ النتتتائج متتي (
 Rahimآاتتر ن  Sultana 4111آاتتر ن  Islam 411.آاتتر ن  )4111التتذين أ تتار ا بتتان
الزراعة المبكرل لل( م نةةت أفيل النتائج ب بب ال قت الكافك للنم زيادل نجم المجمت ل الايتر زيتادل
فك عدد او راق مما أنعكو على كبر نجم اوبصال الذ أد لى زيادل الناصل مك ناتتو تبتين النتتائج
فتتك الجتتد لين (  ) 1 ( ) 3تميتتز النباتتتات المزر عتتة تنتتت البتت لك أ(يلتتين اونمتتر فتتك جميتتي الصتت ات
الايتترية ص ت ات الناصتتل المتم(لتتة بارت تتال النبتتات عتتدد او راق الم تتانة ال رقيتتة للنبتتات الناصتتل
اوايتتر للنبتتات زن التترأو قرتتر ر لتتو ن تتبة التبصتتيل زن ال تتل الناصتتل اوايتتر الجتتاف
رن/هكتار مةارنة مي زراعة النباتات بد ن تغرية التربتة لكنهتا لتم تاتلتف عنهتا معن يتا فتك عتدد ال صت ل
للنبات فك نين لم تظهر أيتة ااتوفتات معن يتة متي البت لك أ(يلتين اوصت ر فتك أغلتب الصت ات عتدا الم تانة
ال رقية للنبات قرر الرأو ن بة التبصيل لتعليل ت ق النباتات تنت التغرية ربما عملت على ت فير البيئتة
الموئمتتة للنمت المتم(لتتة بتت فير الرر بتتة قتترب جتتذ ر النباتتتات ب تتكل متت ازن م تتتمر د ن نتتد ث عرتتال
للنباتات مي ت فير درجة النرارل المنا تبة عنتد الجتذ ر متي عتدم جت د تبتاين فتك درجتات النترارل بتين الليتل
النهتتار التتذ ي تتجي علتتى تته لة امتصتتال الم ت اد الغذائيتتة المتتاء ن تتب ناجتتة النبتتات متتي ج ت د التربتتة
الاصبة ذات الن جة ال ل ة الذ ي د لى زيتادل التم(يتل اليت ئك للنباتتات بالتتالك تن تن صت ات النمت
الاير زيادل الناصل مك ناتو تن جم هتذ النتتائج متي متا ت صتل ليتو (  Husseinآاتر ن )4111
الذين نصل ا على نتائج م ابو لهذ الدرا ة من أن ا تادام التغريتة اص صتا بتا راق زنبتق المتاء عملتت
على رفي درجة نرارل التربتة الرر بتة عنتد تر التربتة تنتت التغريتة ممتا زاد متن فعاليتة الجتذ ر التذ
أنعكو على ن تار المجمت ل الايتر متن (تم زيتادل التم(يتل الغتذائك بالمنصتلة زيتادل ن تبة المتادل الجافتة
الت زن الرتتر لتتا راق الناصتتل مك ناتتتو متتا ت صتتل ليتتو ( Ramakrishnaآاتتر ن  )1006نيتتث
أ ار ا لى أن ا تتادام التغريتة بالبو تتك او ت د تجعت علتى تت فير الرر بتة ب تكل موئتم متي ارت تال فتك
درجة النرارل الةياء على اودغتال ممتا فتر بيئتة موئمتة لنمت النبتات تن تين الناصتل التى متا جتد
الجب ت ر (  ) 1044علتتى منص ت ل ال جتتل با تتتادام التغريتتة بالبو تتتك ال ت اف او ت د متتن د ن تغريتتة
نيتتث النتتظ ت ت ق النباتتتات المزر عتتة تنتتت التغريتتة اص صتتا تنتتت البو تتتك او ت د فتتك جميتتي الصت ات
الايرية ص ات الناصل مةارنة مي عدم التغرية  .أما بالن بة للتداال فةد أظهرت النتائج فك الجد لين
(  ) 6 ( ) .ت ت ق النباتتتات المزر عتتة فتتك الم عتتد او ل تنتتت الب ت لك ا(يلتتين اوص ت ر فتتك ص ت ة ارت تتال
النبتات مةارنتتة متي زراعت هتتا فتتك الم عتد اوايتتر متن د ن تغريتتة فتتك نتين ت قتتت النباتتات المزر عتتة فتتك
الم عتتد ال(تتانك تنتتت الب ت لك أ(يلتتين اونمتتر فتتك ص ت ات عتتدد او راق الم تتانة ال رقيتتة للنبتتات الناصتتل
اوايتتر للنبتتات زن التترأو قرتتر ر لتتو زن ال تتل الناصتتل اوايتتر الجتتاف ل نتتدل الم تتانة
مةارنة مي زراعتها فك الم عد اواير من د ن تغرية التربة التك أعرت أقل الةيم فك تلتك الصت ات أ متي
الم عد ال(انك من د ن تغرية التربة الذ أعرتى أقتل قيمتة فتك صت ة رت ل الترأو بينمتا ت قتت النباتتات
المزر عة فك الم عد اواير تنت الب لك أ(يلين اونمر فك ن بة التبصتيل مةارنتة متي زراعتهتا فتك الم عتد
ال(انك من د ن تغرية التربة التك أعرت أقل الةيم فك تلك الص ة بينما لتم نونتظ أيتة ااتوفتات معن يتة فتك
عدد ال ص ل بتين جميتي التتدااوت أن تبب ت ت ق النباتتات ربمتا يعتز لتى الت اعتل االيجتابك للتغريتة متي
الم اعيد المبكرل للزراعتة اص صتا متي الم عتد ال(تانك ممتا زاد متن ن تار المجت ل الجتذر فتك امتصتال
الم اد الغذائية الماء ب ج د التغرية الذ أنعكو على ن ار المجم ل الايتر زيتادل تم(يتل الغتذاء متن
(م زيادل الناصل مك ناتو اص صا تنت الب لك أ(يلين اونمر فةتا لمتا ت صتل ليتو  Jamilآاتر ن (
 ) 100.الذ نصل على ن و النتائج عند زراعتة ال(ت م تنتت التغريتة ل تترات ماتل تة متن التغريتة ف جتد
بان النباتات التك بةيت ل ترل نة مزر عة تنت التغرية أنتجت ناصل عالك مةارنة مي النباتات التك زرعتت
بالمةارنتة متي اانتتاي المنلتك ت صتك الدرا تة
ل ترل هر تنت التغريتة أ متي المةارنتة ( بتد ن تغريتة )
بزراعة النباتات فك الم اعيد المبكرل با تادام التغرية بالب لك أ(يلتين اص صتا تنتت البت لك أ(يلتين اونمتر
مي م اصلة اوبناث بم اعيد زراعة عمليات زراعية أار ون ال ماتل ة من التغرية .
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5  تأثير مواعيد الزراعة في صفات النمو الخضري للثوم:)4( الجدول
Table (1) : The impact of planting date on vegetative growth of garlic.
)1الم انة ال رقية للنبات ( م
Leaf area per plant
(cm2)
40.154 a

عدد او راق
للنبات
No of leaves
per plant
4154 a

ارت ال
)النبات ( م
Plant
Height(cm)
1054 a

م اعيد الزراعة
Planting dates
1 Oct  ت رين او ل4

404351 a

4451 a

1.53 a

20 Oct  ت رين او ل10

6.151 b

4051 a

.15. b

10 Nov  ت رين ال(انك40

5  تأثير مواعيد الزراعة في صفات الحاصل للثوم:) 1 ( الجدول
Table ( 2 ) : The impact of planting dates on yield of garlic.
الناصل الجاف
هكتار/لابصال رن
Dry bulbs yield t
.ha-1

الناصل اواير
fresh هكتار/رن
yield per plant
t.ha-1

زن ال ل
)الجاف(غم
Dry clove
weight (g)

عدد
ال ص ل
Number
of
cloves

ن بة
التبصيل
Bulb
ratio

ر ل الرأو
)( م
Head
length (
cm )

قرر الرأو
)( م
Head
diameter
(cm)

زن الرأو
)(غم
Head
weight
(g)

1151 a

3151 a

4451 a

4351 a

05116 a

.5.. a

.5. a

4..54 a

الناصل
اواير
)للنبات (غم
fresh yield
per plant
(g)
11051 a

1154 a

3451 a

4451 a

4151 ab

05111 a

.506 a

.53 a

4.051 a

14651 a

20 Oct ت رين او ل10

4654 b

16 b

153 a

445. b

05311 a

.501 a

6 b

40151 b

4..51 b

10 Nov ت رين ال(انك40

.%. انتمال

ن ب ااتبار (دنكن) متعدد الند د عند م ت

1 Oct ت رين او ل4

اورقام التك ت ترك بالنرف اوبجد ن و ال ي جد بينها فرق معن

Means followed by the same research are not significantly different according to Duncan’s Multiple Range Test at 5 % level.
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5  تأثير نوع التغطية في صفات النمو الخضري للثوم:) 3 ( الجدول
Table (3) : The impact type mulching on vegetative growth of garlic .
)1الم انة ال رقية للنبات ( م
عدد او راق للنبات
2
Leaf area per plant (cm )
No of leaves per plant
.4.51 c

1544 b

)ارت ال النبات ( م
Plant Height
(cm)
.35.6 b

التغرية
Mulches

16.54 b

445.1 a

105.1 a

Yellow polyethylene ب لك أ(يلين أص ر

411.54 a

41511 a

1156. a

Red polyethylene ب لك أ(يلين أنمر

No mulches بد ن تغرية

5  تأثير نوع التغطية في صفات الحاصل للثوم:) 1 ( الجدول
Table (4): The impact type mulching on yield of garlic .
زن ال ل الناصل اواير الناصل الجاف
عدد
fresh هكتار/ال ص ل الجاف(غم) رن
لابصال
yield per plant Dry clove
No of
هكتار/رن
Dry bulbs
weight
cloves
t ha-1
yield t.ha-1
(g)

ن بة
التبصيل
Bulb
ratio

4451 b

4.5. b

65. b

4151 a

05164 b

ر ل
الرأو
)( م
Head
length
( cm )
151 b

1151 a

3151 a

4451 a

4354 a

05300 b

.51 a

.53 b

4.651 a

13.51 a

1654 a

3151 a

4351 a

4354 a

0531. a

.51 a

.51 a

4.154 a

1.151 a

.%. انتمال

قرر الرأو
Head )( م
diameter
(cm)

زن الرأو
)(غم
Head
weight
(g)

.5. c

1051 b

الناصل
اواير
)للنبات (غم
fresh
yield per
plant (g)
44151 b

ن ب ااتبار (دنكن) متعدد الند د عند م ت

No mulches بد ن تغرية
ب لك أ(يلين أص ر
Yellow polyethylene
ب لك أ(يلين أنمر
Red polyethylene

اورقام التك ت ترك بالنرف اوبجد ن و ال ي جد بينها فرق معن

Means followed by the same research are not significantly different according to Duncan’s Multiple Range Test at 5 % level .
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5  تأثير التداخل بين مواعيد الزراعة ونوع التغطية في صفات النمو الخضري للثوم:) . ( الجدول
Table ( 5 ) : The impact of interaction between the planting dates and type mulch on vegetative growth of garlic.
( 1عدد او راق للنبات الم انة ال رقية للنبات ( م
No of leaves per
Leaf area per plant
2
plant
)(cm )
611 c-e
40 ab

)ارت ال النبات ( م
Plant Height
(cm)
.153 cd

Mulches التغرية
No mulches بد ن تغرية

41115. ab

435. a

1653 a

Yellow polyethylene ب لك أ(يلين أص ر

41..5. ab

415. ab

1.5. a

Red polyethylene ب لك أ(يلين أنمر

1

b

.353 cd

No mulches بد ن تغرية

4000 bc

44

ab

1153 a

Yellow polyethylene ب لك أ(يلين أص ر

4.165. a

4153 a

1153 a

Red polyethylene ب لك أ(يلين أنمر

14.53 e

153 b

61 d

No mulchesبد ن تغرية

6.15. c-e

405. ab

145. ab

114 bc

445. ab

11

1..

d

.%. انتمال

م اعيد الزراعة
Planting dates
1 Oct  ت رين او ل4

20 Oct ت رين او ل10

10 Nov ت رين ال(انك40

Yellow polyethylene ب لك أ(يلين أص ر
Red polyethylene ب لك أ(يلين أنمر

ab

ن ب ااتبار (دنكن) متعدد الند د عند م ت

اورقام التك ت ترك بالنرف اوبجد ن و ال ي جد بينها فرق معن
Means followed by the same research are not significantly different according to Duncan’s Multiple Range Test at 5 % level .
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5  تأثير التداخل بين مواعيد الزراعة ونوع التغطية في صفات الحاصل للثوم:)6( الجدول
Table(6): The impact of interaction between the planting dates and type mulch on yield of garlic .
الناصل الجاف
الناصل
زن ال ل
عدد
ر ل الرأو ن بة التبصيل
قرر الرأو
زن الرأو
الناصل اواير
م اعيد
Head )(غم
Mulches التغرية
لابصال
اواير
) ال ص ل الجاف (غمBulb ratio Head ) ( مHead )(غم
)للنبات (غم
الزراعة
Planting
Dry هكتار/رن
length
diameter
weight fresh yield per
هكتار/ رنDry clove No of
bulbs yield t
fresh yield
weight
cloves
(cm)
(cm)
(g)
plant (g)
dates
-1
.ha
per plant t
(g)
-1
.ha
46 b
11 cd
1 cd
435. a 05114 ab
.51 ab
656 cd
0153 ab
4635. cd
No mulches بد ن تغرية
 ت رين4
او ل
1 Oct
1651 a
31 ab
4351 ab
435. a 05110 ab
.56 ab
.5. ab
411 a
16.5. ab
ب لك أ(يلين أص ر
Yellow polyethylene
1.53 a
3.5. ab
4151 a-c 4153 a
05311 a
.5. ab
151 a
4.1 a
13353 a-c
ب لك أ(يلين أنمر
Red polyethylene
4451 bc
4.5. de
651 d
4153 a
05116 b
351 d
.51 de
.65. bc
40.53 de
No mulches  ت رين بد ن تغرية10
او ل
20 Oct
1.53 a
365. ab
4156 a-c 435. a 05111 ab
. ab
.5. ab
4.153 a
1115. ab
ب لك أ(يلين أص ر
Yellow polyethylene
1151 a
1353 a
465. a
415. a
053.1 a
651 a
151 a
10353 a
1115. a
ب لك أ(يلين أنمر
Red polyethylene
153 c
4156 e
.5. d
405. a 051.1 ab
154 cd
151 e
.653 c
1.5. e
No mulches  ت رين بد ن تغرية40
ال(انك
10 Nov
465. b
1153 bc
15. b-d
41 a
05333 a
.56 ab
651 cd
441 b
41153 bc
ب لك أ(يلين أص ر
Yellow polyethylene
1353 a
3651 ab
43 a-c
4153 a
053.. a
.5. ab
. bc
4.1 a
1165. ab
ب لك أ(يلين أنمر
Red polyethylene
.%. انتمال

ن ب ااتبار (دنكن) متعدد الند د عند م ت

اورقام التك ت ترك بالنرف اوبجد ن و ال ي جد بينها فرق معن
Means followed by the same research are not significantly different according to Duncan’s Multiple Range Test at 5 % level .
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EFFECT OF PLANTING DATES ON THE YIELD AND QUALITY OF
GARLIC BY APPLICATION PLASTIC MULCH .
Amer Abdullah Hussein Al-juboori
College of Agriculture and forestry University of Mosul , Mosul , Iraq
Email:yaserabd25@yahoo.com..
ABSTRACT
Experiment was carried out at the field of College of Agriculture and
Forestry / University of Mosul During the growing season, autumn 2010 using
RCBD Design with split system including two factors sowing dates (main plots)
(1st October, 20th October, 10th November), and mulching (subplot)(Red
polyethylene , yellow polyethylene, without cover) The results showed superiority
of early planting dates on 1October and 20 October in most of the characteristics of
vegetative growth and yield as compared with late planting in the 10 November
which gave lower values in the high plant , number of leaves per plant, leaf area per
plant , verdant yield per plant , head weight , and diameter , length , number of
cloves , clove weight , and verdant and dry yield ton / hectare, the mulching has
shown plants grown under Red Polyethylene superiority in all characteristics of
vegetative growth and yield compared with cultivated without mulch, otherwise, the
superior interaction treatment resulted from planted 20 October under the Red
polyethylene in most vegetative characteristics and qualities of yield as compared
with cultivated in 10th November and without mulching .
Key words : Planting date , Plastic mulch , Garlic ( Allium Sativum L . ) .
Received : 19 / 6 / 2011 Accepted 12/12 / 2011 .

المصادر
كليتة الزراعتة.  تصميم تنليل التجارب الزراعيتة. )1000) اا ي منم د عبد العزيز منمد الف ا هلل
الرا
.جامعة الم صل – العراق. الغابات
 ) فتك النمتFetrilon Combi 2 (  تتا(ير الترال بتالمنل ل المغتذ.)1001( اابراهيمتك نيتدر صتادق جع تر
 ر تالة ماج تتير. ) Allium sativum L. ( بعض المركبات الكيميائية الناصتل لصتن ين متن ال(ت م
. كلية الزراعة جامعة الك فة زارل التعليم العالك البنث العلمك جمه رية العراق
 تا(ير م ت يات الت تميد النيتر جينتك علتى ناصتل ن عيتة ال جتل تنتت.)1044( الجب ر عامر عبدا هلل ن ين
.141-143 :)3(44 .  مجلة جامعة تكريت للعل م الزراعية. التغرية البو تيكية
. الجهاز المركز لمنصاء – زارل التارير –العراق.(2004) مجه ل
.  ل لة العل م الممار ة فك المناصيل الزراعية الربعة او لتى. البصل ال( م. (1988) ن ن انمد عبد المنعم
. مصر- الةاهرل. الدار العربية للن ر الت زيي
.جمه رية مصر العربية-الةاهرل-الدار العربية للن ر الت زيي. الةرعيات.)1004) ن ن انمد عبد المنعم
 رريةة نةلية مبا رل لن اب الم انة ال رقيتة للبصتل النتامك تنتت ظتر ف التر.)4111( فيصل منمد عيد
.11 – 16 :) 1 (34 .  مجلة زراعة الرافدين. الج اف
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