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من البطاطاأصنافةنمو والحاصل ونوعیته لثالثالفيالعضویة األسمدةالرش ببعض تأثیر

  

  **و عمر هاشم مصلح*صادق قاسم صادق، *ماجد علي حنشل

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة-قسم البستنة*
  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة-قسم البستنة**

  

الخالصة

كم جنوب مدینة الفلوجة محافظة 10الخاصة في منطقة العامریة احد الحقول تم تنفیذ البحث في

لنمو والحاصل افي      Bepton )و  Biohorm(االسمدة العضویةاالنبار لغرض دراسة تاثیر الرش ببعض 

تمت الزراعة .  Eliteالمستوردة ذات الرتبة)اریزونا, افلون, دیزري(من البطاطالثالثة اصنافالصفات النوعیة و 

استخدم تصمیم .یوم من الزراعة65یوم و45بعد رشت النباتات حتى البلل الكامل .2010- 2-6في

بثالثة مكررات وقورنت ) RCBD)Randomized Complete Block Designالقطاعات العشوائیة الكاملة 

  .%5وعلى مستوى احتمال L.S.Dالمتوسطات حسب اختبار 

49.86نبات /المساحة الورقیة, سم 104.44ول النبات في زیادة طBeptonتفوق رش السماد 

حاصل , درنة6.67نبات/الصالحة للتسویقات الدرنعدد,SPADوحدة 49.18نسبة الكلوروفیل , 2دسمد

1.0640والكثافة النوعیة %11.56لنشأ انسبةو%16.88لمادة الجافة نسبة ا, غم889.1النبات الكلي 

حاصل النبات , سم114.56وتفوق الصنف دیزري في طول النبات .Biohormمقارنة بالسماد 3سم/غم

مقارنة بالصنف 3سم/غم1.0594والكثافة النوعیة % 15.93نسبة المادة الجافة , غم630.1الصالح للتسویق 

  .افلون واریزونا

  

Effect of spraying some organic fertilizers on growth and yield and 
quality of three potato cultivars

  

Majed A. Hanshal* Sadek K. Sadik* and Omar H. Muslah**

*Dep. of Horticulture- College of Agriculture/ University of Baghdad
** Dep. of Horticulture- College of Agriculture/ University of Al-Anbar

Abstract
An experiment was carried out in one of the private fields in Amiriya (10 km 

south of Fallujah), Anbar province, to study the effect of spraying some organic 
fertilizers on growth , yield and quality of three potato cultivars during spring season
of 2010, seed tubers (class Elite) were planted at 6-2-2010. Plants were spread at 45 
days and 65 days from sowing. Use the randomized block design full RCBD 
(Randomized Complete Block Design) with three replicates, the means were 
compared according to L.S.D. test at 5% significant level.

Spraying of Bepton was superior in  plant length 104.44 cm, leaf area 49.86 
dm2, chlorophyll 49.18  SPAD unit, number of marketable tubers plant 6.67 tubers, 
total plant yield 889.1 gm, dry matter 16.88 %, starch 11.56% and specific density 
1.0640 g/cm3 , compared with Bihorm solution. Desiree cv. was superior in  plant 
length 114.56 cm, marketable tubers yield plant 630.1 gm, dry matter 15.93 % and 
specific density 1.0594 g/cm3, compared with Avalon and Arizona cv.
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  المقدمة

الى زیادة الطلب على الغذاء، وتركزاالهتمام بشكل كبیر على رفع ادت زیادة اعداد السكان في العالم 

معدالت االنتاج من المحاصیل الغذائیة بغض النظر عن النوعیة، مما ادى الى زیادة معدالت استخدام 

كما ادى استخدام االسمدة الكیمیائیة الى زیادة مشكلة وتفاقم االثار الضارة بالصحة ).1(االضافات الكیمیائیة 

تعد البطاطا ).2(لبیئة والمركبات الضارة المتبقیة من االفراط باالسمدة وتاثیرها على صحة االنسان وا

Solanum tuberosum L. التي تعود إلى العائلة الباذنجانیةSolanaceae من بین أهم أربعة محاصیل في

وتعد من المحاصیل )3(الدرنیة العالم من حیث األهمیة الغذائیة بعد القمح والذرة والرز وتتصدر المحاصیل

تلعب العناصر )4(الغنیة ذات االقبال العالي في االستهالك كونها تحمل طاقة وعناصر غذائیة ونشویات 

. الغذائیة دورًا مهمًا في نمو وتطور النباتات، وان وجودها بتراكیز تقل عن حاجة النبات یؤدي الى ضعف نموه

لعملیة صنع الغذاء لذا فأن اوتعتبر الورقة مركز . العناصر یعد امرًا ضروریاً لذا فأن سد احتیاجات النبات من 

نقص العناصر الغذائیة یظهر جلیًا على االوراق والبد من االسراع لمعالجة هذا النقص عن طریق التغذیة 

انسة، كما الورقیة، حیث ان الرش الورقي یعمل على توزیع العناصر الغذائیة على المجموع الخضري بصورة متج

ایضًا سرعة االستجابة ومن األسمدةكمیات كبیرة استعمالالىتمتاز هذه الطریقة بأنها اقتصادیة وتقلل الحاجة

الى ان تغذیة النبات عن طریق االوراق هي طریقة ) 6(واشار .)5(المتصاص المغذیات من االجزاء الخضریة 

ل النبات ومساهمتها في النمو الطبیعي للنبات مما یؤدي الى فعالة في انتقال العناصر الغذائیة بشكل افضل داخ

قارن بین التسمید الورقي والتقلیدي عن طریق التربة لكل من ) 7(وفي تجربة لـ . زیادة االنتاج الزراعي كمًا ونوعاً 

عنویًا بزیادة فوجد ان التغذیة الورقیة كانت افضل من التسمید االرضي اذ تفوقت مللبطاطاالنتروجین والبوتاسیوم

كما اكدت الكثیر من الدراسات . دونم مقارنة بالتسمید االرضي/ طن0.85أي بزیادة % 12الحاصل بنسبة 

ان رش ) 8(والبحوث نجاح التغذیة الورقیة كعامل مكمل للتسمید االرضي في زیادة االنتاج كمًا ونوعًا فقد وجد 

یومًا بمحلول مغذي یحتوي على عناصر 15االخرى نباتات البطاطا صنف كلوستر ثالث مرات بین الرشة و 

النتروجین والفسفور والبوتاسیوم والمغنیسیوم والزنك والبورون والحدید والمولبیدینم كتسمید تكمیلي، ادى الى زیادة 

یعد استعمال األسمدة والمغذیات ذات األصل العضوي حجر األساس الذي یجب و .كبیرة في الحاصل ومكوناته

القیمة اإلنتاجیة لألراضي الزراعیة والتقلیل من التلوث البیئي الناتج عن اإلسراف في استعمال وضعه لرفع

األسمدة الكیمیائیة لذلك قدم العدید من الباحثین جهودًا علمیة كبیرة لتسلیط الضوء على المادة العضویة 

Organic Matter المختلفة وأهمیتها للتربة وخصائصها الكیمیائیة والفیزیائیة والبیولوجیة ومصادرها

لذلك هدفت الدراسة الى استخدام الرش الورقي باسمدة عضویة للتقلیل من االثار الضارة بالمتبقیات .)9(والنبات

من الكیمیاویات وفعالیة الرش الورقي في الحصول على حاصل ذو نوعیة وكمیة عالیة لثالثة اصناف من 

  .البطاطا

  

  ق العملائالمواد وطر 

كم جنوب مدینة الفلوجة محافظة االنبار 10تجربة في احد الحقول الخاصة في منطقة العامریة نفذت ال

ه والصفات النوعیعلى النمو والحاصل  BeptonوBiohormبالسمادین العضویین لغرض دراسة تاثیر الرش 

/ قبل شركة اوراد النهارمنالمستوردةو Eliteذات الرتبة ) اریزونا,دیزري, افلون(ن البطاطالثالثة اصناف م

طول بعلى مروز 2010-شباط–6في تربة مزیجیة رملیة غرینیة تم زراعة التقاوي في.العراق-ابي غریب
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عدد الدرنات في الوحدة التجریبیة بلغ م و 0.25م والمسافة بین درنة وأخرى 0.75م والمسافة بین مرز وآخر 3

اجریت عملیات الخدمة للمحصول من ري وعزق وتصدیر خالل فصل و بواقع مرزین لكل وحدة تجریبیة درنة24

).10(هكتار/كغم  120, 60, 200الموصى به K,N,Pاالرضي الكیمیائيوتم تسمید النباتات بالسمادالنمو

 RCBD)Randomized Completeكتجربة عاملیة واستخدم تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة نفذت

Block Design (ة مكررات وقورنت المتوسطات حسب اختبار بثالثL.S.D 5وعلى مستوى احتمال) %11 .(

بعد حتى البلل الكاملللنباتعلى المجموع الخضريالعضویةلمحالیل االسمدةاجریت عملیة الرش المتجانس 

بواقع یوم من الزراعة و 65یوم و45بعد وحسب المعامالت %)0.01الزاهي بمعدل (اضافة المادة الناشرة 

  :وكاالتي ,رشتین لكل مغذي خالل موسم النمو

ومحلول,لتر/ مل0.5  رش بتركیز Biohormالمحلول,الرش بالماء المقطر Controlمعاملة ال

  :وكانت محتویات السمادین كما یلي.لتر/ غم0.5  رش بتركیز Beptonال

Biohorm: انتاج شركة من)5274(رة الزراعة المصریة بوزامسجل محلیا.منشط انزیمي فعال ومنظم نموهو

    UAD   (www.uad.eg.com(المتحدون للتنمیة الزراعیة 

.Co (0.005%(كوبلت و ,  4%) Mo(مولبدینوم ,  %20احماض امینیة حرة : مكوناته

Bepton : 5518(بوزارة الزراعة المصریة حلیا ومسجل م,انتاج الشركة االمریكیة االوربیةمن(.  

    UAD   (www.uad.eg.com(معبأ من شركة المتحدون للتنمیة الزراعیة 

اوكسید البوتاسیوم و ,%12نتروجین عضوي ,%)15االحماض االمینیة الحرة % (85احماض امینیة :مكوناته

3.5%.

وحدة (كلوروفیل , )نبات/2دسم(المساحة الورقیة , )سم(یلي طول النباتالقیاسات كمااخذت

SPAD(, عدد الدرنات الصالحة للتسویق)حاصل النبات , )غم(وزن الدرنات الصالحة للتسویق , )نبات

,نشا% , مادة جافة % , بات الكلي حاصل الن, )نبات/غم (وزن الدرنات الكلي معدل , )غم(الصالح للتسویق

  .كثافة نوعیة

  

  النتائج والمناقشة

صفات النمو الخضري لكال معنویا فياان لالسمدة العضویة تاثیر 3و2و1تشیر نتائج الجداول 

معنویا في طول النبات والمساحة الورقیة ونسبة الكلوروفیل في Beptonالصنفین فقد تفوق السماد العضوي 

معنویا علما بانهم لم یختلفواSPADوحدة 49.18و 2سمد49.86نبات و /سم104.44االوراق فقد اعطى 

في ارتفاع النبات فقد تفوق الصنف معنویااتاثیر كان للصنفكما. Biohormعن معاملة السماد العضوي 

سم في حین اعطى الصنف 114.56اذ اعطى اعلى ارتفاع نبات بلغ دیزري معنویا على االصناف االخرى 

  .في المساحة الورقیة والكلوروفیلولم تكن لالصناف تاثیرا معنویا .سم83.33نا سم واریزو 83.78افلون 
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  )سم( تاثیر الصنف واالسمدة العضویة في طول نبات البطاطا) 1(جدول

الصنف
االسمدة العضویة

متوسط الصنف
ControlBiohormBepton

60.3394.3396.6783.78افلون

104.33116.67122.67114.56دیزري

68.0088.0094.0083.33أریزونا

77.5699.67104.44متوسط االسمدة

0.05. م.ف.ا
األسمدة*األصنافاألسمدةاألصناف

4.794.798.30
  

  نبات/2تاثیر الصنف واالسمدة العضویة في المساحة الورقیة دسم) 2(جدول

الصنف
االسمدة العضویة

متوسط الصنف
ControlBiohormBepton

39.6343.9048.4343.99افلون

40.6749.1750.9346.92دیزري

44.2750.1050.2048.19أریزونا

41.5247.7249.86متوسط االسمدة

0.05. م.ف.ا
األسمدة*األصنافاألسمدةاألصناف

غ م3.57غ م

  

  )SPADوحدة (لكلوروفیل تاثیر الصنف واالسمدة العضویة في ا) 3(جدول

الصنف
االسمدة العضویة

متوسط الصنف
ControlBiohormBepton

43.5047.1749.6346.77افلون

46.6748.3748.6347.89دیزري

44.6748.4349.2747.46أریزونا

44.9447.9949.18متوسط االسمدة

0.05. م.ف.ا
األسمدة*األصنافاألسمدةاألصناف

غ م1.89غ م

  

تفوق 9و8و7و6و5و4اما تاثیر االسمدة العضویة في صفات الحاصل فقد اوضحت الجداول 

حاصل , ووزن الدرنات الصالح للتسویق,في صفات عدد الدرنات الصالحة للتسویقBeptonالسماد العضوي 

112.1نبات و/درنة6.67الكلي اذ بلغ وزن الدرنة وحاصل النبات, عدد الدرنات الكلي, النبات الصالح للتسویق

وتفوق الصنف . نبات بالتتابع/غم889.1, درنة/غم108.7, نبات/درنة8.56, نبات/غم 740.0نبات و/غم

, نبات/غم630.1عدد الدرنات الكلي وحاصل النبات الكلي اذ بلغ , دیزري في حاصل النبات الصالح للتسویق

في حین تفوق الصنف اریزونا معنویا في عدد الدرنات الصالحة . لتتابعنبات با/غم825.0نبات و /درنة9.00
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115.7نبات وتفوق الصنف افلون معنویا في وزن الدرنة الصالحة للتسویق /درنة6.67للتسویق اذ بلغت 

  .درنة/غم

  

  نبات/تاثیر الصنف واالسمدة العضویة في عدد الدرنات الصالحة للتسویق) 4(جدول

الصنف
لعضویةاالسمدة ا

متوسط الصنف
ControlBiohormBepton

2.333.003.673.00افلون

2.337.337.675.78دیزري

3.338.008.676.67أریزونا

2.676.116.67متوسط االسمدة

0.05. م.ف.ا
األسمدة*األصنافاألسمدةاألصناف

غ م1.381.38

  

)غم(عضویة في وزن الدرنة الصالحة للتسویق تاثیر الصنف واالسمدة ال) 5(جدول

الصنف
االسمدة العضویة

متوسط الصنف
ControlBiohormBepton

104.5137.3105.3115.7افلون

89.7106.8125.4107.3دیزري

107.960.4105.591.3أریزونا

100.7101.5112.1متوسط االسمدة

0.05. م.ف.ا
األسمدة*األصنافاألسمدةاألصناف

33.8غ م19.5

  

  )غم(تاثیر الصنف واالسمدة العضویة في حاصل النبات الصالحة للتسویق) 6(جدول

الصنف
االسمدة العضویة

متوسط الصنف
ControlBiohormBepton

244.6433.1387.0355.2افلون

202.2776.0912.1630.1دیزري

332.1484.2920.0579.1أریزونا

259.3564.1740.0متوسط االسمدة

0.05. م.ف.ا
األسمدة*األصنافاألسمدةاألصناف

127.3127.3220.4
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نبات/تاثیر الصنف واالسمدة العضویة في عدد الدرنات الكلي ) 7(جدول

الصنف
االسمدة العضویة

متوسط الصنف
ControlBiohormBepton

3.674.675.334.56افلون

4.6711.3311.009.00دیزري

3.679.679.337.56أریزونا

4.008.568.56متوسط االسمدة

0.05. م.ف.ا
األسمدة*األصنافاألسمدةاألصناف

غ م1.861.86

  

  نبات/تاثیر الصنف واالسمدة العضویة في معدل وزن الدرنة غم ) 8(جدول

الصنف
االسمدة العضویة

توسط الصنفم
ControlBiohormBepton

79.394.5129.4101.1افلون

118.383.894.999.0دیزري

100.053.2101.685.0أریزونا

99.277.2108.7متوسط االسمدة

0.05. م.ف.ا
األسمدة*األصنافاألسمدةاألصناف

20.435.4غ م

  

)غم(ویة في حاصل النبات الكلي تاثیر الصنف واالسمدة العض) 9(جدول

الصنف
االسمدة العضویة

متوسط الصنف
ControlBiohormBepton

280.2555.4682.0506.2افلون

524.0911.01041.1825.0دیزري

352.1522.0945.2606.1أریزونا

385.1663.1889.1متوسط االسمدة

0.05. م.ف.ا
األسمدة*األصنافاألسمدةاألصناف

غ م116.5116.5

  

التاثیر المعنوي لالسمدة العضویة في الصفات النوعیة اذ تفوق 12و11و10اظهرت نتائج الجداول 

و % 11.556, %16.878بلغتاذالنشا والكثافة النوعیة,في نسبة المادة الجافةBeptonالسماد العضوي 

النشا والكثافة النوعیة , زري تفوقا معنویا في نسبة المادة الجافةكما أظهرالصنف دی. بالتتابع³سم/ غم 1.0640

  .بالتتابع ³سم/ غم 1.0594و% 10.566, %15.933اذ بلغت 

فقد تفوق الصنف افلون لمعاملة السماد العضوي السماد العضوي و االصنافاما تاثیر التداخل بین

Biohorm في حین تفوق الصنف اریزونا . درنة/غم137.3في وزن الدرنة الصالحة للتسویق فقد اعطى

اما الصنف . نبات/غم920.0في حاصل النبات الصالح للتسویق فقد اعطى Beptonلمعاملة السماد العضوي 

كما . درنة/غم129.4درنة بلغ الفقد تفوق باعطاء اعلى معدل وزن Beptonافلون لمعاملة السماد العضوي 



74

اعطى اعلى قیمة في المادة الجافة والكثافة النوعیة اذBeptonد العضوي لمعاملة السمادیزريتفوق الصنف

تاثیرا معنویا في ولم یكن للتداخل بین الصنف واالسمدة , بالتتابع³سم/ غم 1.0673و % 17.533بلغت 

  .الصفات االخرى

  

(%)تاثیر الصنف واالسمدة العضویة في نسبة المادة الجافة ) 10(جدول

الصنف
العضویةاالسمدة

متوسط الصنف
ControlBiohormBepton

13.5016.2316.0315.26افلون

13.3016.9717.5315.93دیزري

13.7316.3017.0715.70أریزونا

13.5116.5016.88متوسط االسمدة

0.05. م.ف.ا
األسمدة*األصنافاألسمدةاألصناف

0.180.180.31
  

ر الصنف واالسمدة العضویة في نسبة النشأتاثی) 11(جدول

الصنف
االسمدة العضویة

متوسط الصنف
ControlBiohormBepton

8.2010.7710.839.93افلون

8.2711.3312.0710.56دیزري

8.3710.7711.7810.30أریزونا

8.2810.9611.56متوسط االسمدة

0.05. م.ف.ا
األسمدة*نافاألصاألسمدةاألصناف

غ م0.512غ م

  

)3سم/غم( تاثیر الصنف واالسمدة العضویة في الكثافة النوعیة) 12(جدول

الصنف
االسمدة العضویة

متوسط الصنف
ControlBiohormBepton

1.04771.06031.06001.0560افلون

1.04671.06431.06731.0594دیزري

1.04901.06101.06471.0582أریزونا

1.04781.06191.0640متوسط االسمدة

0.05. م.ف.ا
األسمدة*األصنافاألسمدةاألصناف

0.000810.000810.00140
  

بناء على النتائج فقد یعود السبب في تفوق الصنف دیزري في صفات الحاصل الكمي والنوعي الى 

عالقة الموجبة بین طول النبات والمادة الجافة التي بلغت قیمة العوامل الوراثیة لطبیعة نمو الصنف استنادا الى ال

Beptonاما تفوق السماد العضوي  . )ملحق(وبالتالي انعكس ذلك على صفات الحاصل0.984االرتباط فیها 

ونتروجین %  85احماض امینیة بنسبة على احتوائهفي زیادة صفات النمو الخضري والحاصل فقد یعود الى 
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زیادة ارتفاع النبات والمساحة الورقیة من فاالحماض االمینیة كان لها دور في  , ید البوتاسیومكسو عضوي وا

خالل زیادة التظلیل الذي جعل االوكسین اقل عرضة لالكسدة الضوئیة فیزداد تركیزه وعمل مع الجبرلین على 

ة في التشجیع على زیادة فعالیة اضافة الى دور االسمدة العضوی, )13,12,9(استطالة النبات وهذا ما اتفق مع 

المرستیمات وزیادة المساحة الورقیة مما اتاح فرصة للنبات على االستثمار االمثل للعناصر الغذائیة مؤدیة الى 

كما ان ,  )12,9(زیادة معدالت التمثیل الضوئي والذي انعكس ایجابیًا على زیادة المساحة الورقیة والكلوروفیل 

یة على النباتات تتیح للنبات لالستفادة من المكونات الموجودة من عناصر غذائیة ومركبات الرش بالمحالیل المغذ

تساعد على تحسین النمو الخضري للنبات لما تحویه من عناصر كافیة یحتاجها النبات في عملیتي انقسام 

و DNAنیة والنوویة الخالیا واستطالتها السیما النایتروجین الذي یدخل في تركیب البروتین واالحماض االمی

RNA)5(. في حین لوحظ تاثیر الBepton   في زیادة عدد الدرنات ووزن الدرنات والحاصل الى وجود

النتروجین العضوي واالحماض االمینیة والتي تعمل على زیادة المدادات والعمل على تنظیم نسبة هرمون 

اضافة الى دور مكونات هذا ). 15,14(ات الجبرلین وحامض االبسیسك اسید  والعمل على زیادة وزن الدرن

السماد العضوي والتي عملت على تنشیط الفعالیات الحیویة داخل النبات وزیادة المجموع الخضري الذي له القدرة 

على اقتناص اكبر كمیة من الضوء وزیادة معدالت التمثیل الكاربوني وانتقال المواد الغذائیة المصنعة من االوراق 

فضال عن زیادة ). 16,12,9(والتي ادت الى زیادة عددها ووزنها والحاصل وهذا ما تفق مع الى الدرنات 

معدالت التمثیل الكاربوني التي تؤدي الى زیادة كمیة الكاربوهیدرات المصنعة والتي تنتقل عند النضج الى الجزء 

      ).17(المخزن للدرنات وتؤدي الى تحسین الصفات النوعیة للدرنات 
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ملحق تحلیل االرتباط

Constant        1    1.000

C2              2    0.013  1.000

C3              3    0.077 -0.615  1.000

C4              4   -0.097 -0.201  0.161  1.000

C5              5    0.001  0.032  0.100  0.823  1.000

C6              6    0.155  0.029  0.052 -0.885 -0.814  1.000

C7              7    0.104  0.181 -0.024 -0.436 -0.013  0.238  1.000

C8              8    0.167 -0.277  0.329  0.069  0.036  0.025  0.016  1.000

C9              9   -0.031  0.022 -0.421  0.364  0.132 -0.549 -0.485 -0.253 C9              9    1.000

C10            10    0.984 -0.016  0.016 -0.077  0.000  0.111  0.061  0.145 C10            10    0.066  1.000

C11            11   -0.126  0.095  0.388 -0.164 -0.054  0.266  0.210  0.160 C11            11   -0.636 -0.289  1.000

C12            12   -1.000 -0.011 -0.081  0.094 -0.005 -0.152 -0.103 -0.168 C12            12    0.032 -0.984  0.127  1.000

                         1      2      3      4      5      6      7      8                          9     10     11     12

1 طول النبات  0.235 قیمة االرتباط 

2 مساحة ورقیة 

3 كلوروفیل

4 عدد الدرنات الصالحة للتسویق

5 وزن الدرنات الصالحة للتسویق

6 حاصل النبات الصالح

7 عدد الدرنات الكلي

8 وزن الدرنة لحاصل النبات الكلي

9 حاصل النبات الكلي

10 %مادة جافة 

11 % نشا

12 كثافة نوعیة 
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