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  أصناف من البطاطا والرش بالتیراسورب في نمو وحاصل ثالثةتأثیر األسمدة النتروجینیة

Solanum tuberosum L.  
  

  صادق قاسم صادق البیاتيو شیماء عبد اللطیف موسى القیسي

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة–قسم البستنة

  

  الخالصة

والربیعي2008للموسمین الخریفيبغدادجامعة/كلیة الزراعة/تجربة في حقل قسم البستنة النفذت 

مختلفة وتداخله مع المغذي االمیني بإضافاتالتسمید النتروجیني األرضي و األصنافبهدف دراسة تأثیر2009

التجربة ضمن تصمیم القطاعات طبقت.في نمو وحاصل بعض أصناف من البطاطا) التیراسورب(الورقي 

بانیال وریفیرا للموسم الخریفي ودیزري (، إذ عدت األصناف Spit-Plotة للقطع المنشقRCBDالكاملة المعشاة 

العامل الثانوي في سبعة معامالت فضال عدت األسمدة النتروجینیة أما .العامل الرئیسي) وریفیرا للموسم الربیعي

+ هـ /Nكغم600، 400، 200(و) هـ/Nكغم600، 400، 200(و)تسمیدبدون(T0عن معاملة المقارنة 

  ).لتر تیراسورب/مل3(و) لتر تیراسورب/مل3

على الحاصلالنمو الخضري وصفات صفاتتفوق الصنفان بانیال ودیزري في أظهرت النتائج 

في إعطاء ) هـ مع التیراسورب/NكغمAT3)600إذ تفوقت المعاملة .الصنف ریفیرا للموسمین الخریفي والربیعي

4,15(وعدد السیقان الرئیسة %) 100و92,12(عي في نسبة البزوغ الحقلي أعلى القیم للموسمین الخریفي والربی

7793,4(والمساحة الورقیة ) نبات/سم77,55و68,41(وارتفاع النبات ) نبات/ساق4,70و

45,83و41,83(والمحتوى النسبي للكلوروفیل ) 5,61و4,15(ودلیل المساحة الورقیة ) نبات/2سم10534,4و

SPAD (للنمو الخضري والوزن الجاف)كغم400(تفوقت المعاملة و ).نبات/غم66,78و63,13N/ هـ مع

هـ /طنالقابل للتسویق وحاصل النبات الواحد والحاصل الكلينبات /معنویا في صفة عدد الدرنات)التیراسورب

49,53(و)نبات/غم1034,3و1033,3(و)نبات/درنة10,78و9,50(الخریفي والربیعينموسمیلل

  .على التتابعلكال الموسمین )هـ/نط53,52و

  

Influence of Nitrogen Fertilizer and Spraying Terra-Sorb on Growth 
and Yield of Some Potato Cultivars Solanum tuberosum L.

    

Shaymaa A. Al-Qaisy and Sadeq Q. Al-Baity
Hort. Dept.- College of Agriculture- University of Baghdad

  

Abstract
This study was conducted in vegetable farm, Department of Horticulture, 

College of Agriculture, University of Baghdad for fall season 2008 and spring season 
2009. To investigated the influences different applied to the soil of nitrogen fertilizer 
and foliar sprays (Terra-Sorb) on growth yield some potato cultivars. RCBD design 
for split-plot was adapted, the cultivars Binella and Riviera for fall season and Desiree 
and Riviera for spring season were main-plot.

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث األول
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While the seven levels of N fertilizer with control treatment in sub-plot as 
follows: (T0) as control (without fertilizer) and (200 , 400 , 600 Kg N/ha) and ((200 , 
400 , 600 Kg N/ha + 3ml/L terra-sorb) and only (3ml/L terra-sorb).

The results shown the superior of Binella and Desiree cultivars in vegetative
and yield characters, compare with Riviera cultivar. While the fertilizer treatments 
significantly influenced the vegetative characters, the highest level of( 600 Kg N/ha +
terra-sorb) significantly gave the highest emergence percentage (92.12 and 100.0%),
numbers of main (4.15 and 4.70 stem/plant), the highest of plant (68.41 and 77.55 
cm), leaf area (7793.4 and 10534.4cm2), leaf area index (4.15 and 5.61), the 
percentage of chlorophyll in leaf (41.83 and 45.83 SPAD), the dry weight of 
vegetative parts (63.13 and 66.78 g/plant) for fall and spring season respectively.
While (400 kg N/ha + terra-sorb) significant influenced the number of tubers (9.50 
and 10.78 tuber/plan), plant yield (1033.3 and 1034.3g/plant), total yield (49.11and 
53.52tan/ha) for both season respectively.

  

  المقدمة

Solanum tuberosumیؤدي محصول البطاطا  L. العائد للعائلة الباذنجانیةSolanaceae  دورًا

رئیسًا في النظام االقتصادي والغذائي البشري عن طریق تأمین غذاء مناسب سهم جنبًا إلى جنب مع المحاصیل 

هم في ازدیاد مضطرد نحو االنفجار الستراتیجیة األخرى في تغطیة المتطلبات المتزایدة لبني البشر الذین 

  ).1(السكاني 

ملیون طن وبمعدل زیادة بلغت 325رقمًا قیاسیًا بلغ 2007لقد سجل اإلنتاج العالمي للبطاطا عام 

یأتي العراق رابعا بعد عربیا .  ملیون هـ20ة مزروعة تزید عن عن السنوات العشر التي سبقتها وبمساح4,5%

هـ 45,000نتشار زراعة البطاطا انتشارا واسعا في العقدین األخیرین بمساحة بلغت مصر والجزائر والمغرب ال

  ).2(2007لعام سنة/فرد/كغم10,968طن وبمعدل استهالك 740,000وبإنتاج 

تغذویًا احتل المحصول موقعًا مهمًا في تغذیة اإلنسان كمًا ونوعًا ؛ لذا یعد الغذاء الرئیس لدول أوربا 

وٕافریقیا ؛ ألن الدرنة سهلة الهضم والتمثیل في الجسم ومصدرا مهما بالطاقة الحتواءها على عناصر واألمریكیتین

حامضًا أمینًا أساسیًا 20من اصل 18غذائیة هامة فضال عن ذلك الدرنات غنیة باألحماض األمینیة وعددها 

ودوره المهم في االستهالك البشري ولألهمیة البالغة لهذا المحصول االقتصادي).3(والضروریة لجسم اإلنسان 

كان عامًال وتقلیل الفجوة بین الكمیات المنتجة والمستوردة من المواد الغذائیة )یوماً 120-90(وقصر مدة إنتاجه 

  .إلى تحدید المستوى المناسب من التسمید النتروجیني العطاء أعلى حاصل من الدرناتمشجعًا ورغبة اكیدة 

وع خضري نشیط لكونها محصول درني ؛ لكي یقوى على أمداد الدرنات بما تحتاج البطاطا إلى مجم

تحتاجه من الكربوهیدرات ، إن إدامة إمداد الدرنات بالكربوهیدرات غالبا ما یكون احد عوامل وفرة الحاصل عن 

فان نقصها لذلك المهمة للنبات طریق األسمدة الكیمائیة والمخصبات العضویة التي تشترك في العملیات االیضیة 

  ).4(ال فسلجیا خلدتها غالبا ما یسبب أو زیا

إلى دور األحماض األمینیة كمواد منشطة لنمو نباتات البطاطا واإلسراع في ) 5(زیدان وآخرون اشار 

النضج وزیادة اإلنتاج وتحسین نوعیته وزیادة مقدرته الطبیعیة على تحمل األمراض من خالل دراسة اشتملت 
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رشا على ) AminorivaldواالمینوریفالدBouldouserبلدوزر(د أحماض أمینیة على معامالت تسمی

لتر للصنف مارفونا ، سجلت النتائج زیادة في عدد السیقان عند تغذیتها /ملغم100المجموع الخضري بمقدار 

حماض االمینیةالمرشوشة باألفقد بلغ عدد السوق في المعاملتین)البلدوزر واالمینوریفالد(األمینیة باألحماض 

تفوق معاملة التسمید ) 6(سجل الزهاوي و. نبات في معاملة المقارنة/ساق2,75نبات مقابل /ساق4,5

بلغت العضوي في صفة المساحة الورقیة على بقیة معامالت التسمید) هـ/Nغمك600(الكیمیائي

Mumtazبین و . نبات/2سم4932,50نبات للموسم الخریفي في حین بلغت معاملة المقارنة /2سم7064,60

التربتوفان زادت الحامض االمیني لتر من /مول5-10إن رش نباتات البطاطا صنف دیزري بتركیز ) 7(وآخرون 

  ).2دسم91,35(عن معاملة المقارنة ) 2دسم109,58(قیمة المساحة الورقیة إلى 

دة الجافة للنبات هـ معنویا في إنتاج الما/Nكغم600في دراسته تفوق المستوى ) 8(توصل الزوبعي 

)480و360، 240(عن مستویات التسمید األخرى % 34هـ بنسبة زیادة /طن2,03بلغت ) سیقان وأوراق(

  . على التتابعNكغم 

لتر من الحامض األمیني /مول6-10ان التركیز ) 9(بینت نتائج التحلیل اإلحصائي للبرزنجي 

درنة في 7,00ادة معنویة لعدد الدرنات للنبات الواحد بلغت أدى إلى زیتوفان رشا على المجموع الخضري ، بالتر 

لتر زیادة معنویة للحاصل /مول4-10وسجل التركیز.  نبات/درنة4,57حین كان العدد في معاملة المقارنة إلى 

  .هـ/طن33,73الكلي عندما رش لمرة واحدة على المجموع الخضري بلغ 

، tomensa(البطاطا اف مختلفة النضج منبین سبعة أصن) 10(وآخرون Veronikaقارن 

westamy ،rebed ،ornella ،amylon ،kurasوsibu ( مع مستویین من السماد النتروجیني الیوریا

الحظوا عدم وجود فروق معنویة بین كال مستویي السماد في إنتاجیة الدرنات و بلغت ) هـ/Nكغم200و100(

على الجمیع في الحاصل إذ بلغ kurasأظهرت النتائج تفوق الصنف ، و على التتابعهـ /طن41,86و40,86

  .هـ/طن34,44وبلغ ) شبه مبكر(amylonطن مقارنة بأقل األصناف إنتاجا 51,13

  

  المواد وطرائق العمل

2008الخریفي الزراعیین في حقول قسم البستنة في أبي غریب خالل الموسمین التجربةنفذت 

سم لتحدید خواصها الفیزیائیة والكیمیائیة 30-15على عمق ذج من تربة الحقل ، أخذت نما2009والربیعي 

× 4,5(2م6,75بمساحة) وحدة تجریبیة16الواحد ضم القطاع(إلى ثالثة قطاعاتقسم الحقل). 1(جدول 

خروآمرزبینوبمسافةم4,5للوحدة التجریبیة ، اشتملت الوحدة التجریبیة على ثالثة مروز بطول ) 1,5سم

القطاعاتبینم1مسافةتركت،التجریبیةالوحداتبینعزلكمسافةالثالثالمرزوتركمرزانزرع،م 0,75

ومعامالت ) Main-plot(مثلت العامل الرئیس لكل موسم فیما اشتملت التجربة على صنفین من البطاطا 

وفق تصمیم القطاعات الكاملة Split-plotالمنشقة لأللواحفي تجربة) Sub-plot(التسمید عامال ثانویا 

للصنفین عبر شركة نهار االوراد) الهولندیةAgricoشركة (Aزرعت تقاوي البطاطا رتبة ).RCBD(ة المعشا

                                                          
 البلدوزرBouldouser :(وعناصر صغرى) أحماض امینیة ، فیتامینات ، إنزیمات% (50ة عضویة مادCu ،Mg ،Zn ،

B(على شكل شوائب.  
 االمینوریفالدAminorivald :85 % أحماض امینیة ، حامض الفولفیك والهیومك(مادة عضویة.(  
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)الهولندیةAgricoشركة (Eliteبینما زرعت تقاوي الرتبة .15/9/2008بانیال وریفیرا للموسم الخریفي بتاریخ 

زرعت الدرنات في اخادید في الثلث العلوي من . 15/1/2009بتاریخ ربیعي الللصنفین دیزري وریفیرا للموسم

استعمل سماد الیوریا . سم بین درنة وأخرى25بمسافة درنة للوحدة التجریبیة36بواقع سم10المرز بعمق 

)NH2)2CO (( نیتروجین مصدرا أساسیا للنتروجین في معامالت التسمید األرضي ، أما % 46الحاوي على

  :وكما یليTerra-Sorbلتسمید الورقي فقد استخدم السماد ا

1 .T0  :بدون إضافة أي نوع من األسمدة: معاملة السیطرة.  

2.T1 : كغم200معاملة المستوى األول من السماد النتروجیني األرضي بمعدلN/هـ  

3.T2 : كغم400معاملة المستوى الثاني من السماد النتروجیني األرضي بمعدلN/هـ.

4.T3 : كغم600معاملة المستوى الثالث من السماد النتروجیني األرضي بمعدلN/هـ.

5.A0 : معاملة السماد الورقي التیراسوربTerra-Sorb)لتر/مل3) أحماض امینیة.

6.A T1 : معاملة المستوى األول من النتروجین)(T1 + التیراسورب(A0).

7.A T2 : معاملة المستوى الثاني من النتروجین)(T2 + اسورب التیر(A0).

8.A T3 : معاملة المستوى الثالث من النتروجین)(T3 + التیراسورب(A0).

) Di ammonium phosphate (NH4)2HPO4(ستوى واحد من فوسفات ثنائي االمونیومأضیف م

كما اضیف مستوى واحد من سماد . هـ/Pكغم200فسفور وبمعدل %48PوN%18الذي یحوي على DAPالـ

). 11(Vanderzaagفي  هـ /Kكغم300بمعدل مصدرًا للبوتاسیوم ) K2SO4)41%Kیوم كبریتات البوتاس

  . المعامالت المختلفةللنتروجین المضاف الىضمن المجموع الكلي DAPالـفي النتروجینأحتسبت كمیة 

  :التسمید ومواعید اإلضافة

  ):یني الورقياالمTerra-Sorbاألرضي وNPK(نوعان من السماد في هذه الدراسةأستعمل

تم تحدید ثالثة ) الیوریا ، فوسفات ثنائي االمونیوم ، كبریتات البوتاسیوم(السماد األرضي حاوي على 

)هـ/Pكغم200(ستوى واحد للسماد الفوسفاتي وم،)هـ/Nكغم600و400و200(یات من النتروجین مستو 

السماد 3/1ماد النتروجیني مع كمیة الس3/1أضیفت . )هـ/Kكغم300(مستوى واحد للسماد البوتاسي و 

السماد 3/1كمیة السماد النتروجیني مع 3/1و.الفوسفاتي وضعت في أخادید أسفل النباتات عند الزراعة

3/1و. یومًا من الدفعة األولى30السماد البوتاسي أضیفت في أخادید أسفل النبات بعد 2/1الفوسفاتي مع 

یوما من الدفعة 30أضیف بعد السماد البوتاسي2/1الفوسفاتي مع السماد3/1كمیة السماد النتروجیني مع 

لتر /مل3بمعدل Terra-sorbبالسماد الورقي AT3وAT2وAT1وA0رشت نباتات المعامالت .الثانیة

عندما وصل طول ) حسب ارشادات الشركة المصنعة(:في ثالث رشات ولكال الموسمین وفي المواعید التالیة

  . یوم من الرشة الثانیة20یوم من الرشة  األولى ، وبعد 20سم ، وبعد 15النبات 

ثبت كل من السماد األرضي الفوسفاتي والبوتاسي في جمیع الوحدات التجریبیة لهذه الدراسة للموسمین 

  . كلیهما

                                                          
 التیراسوربTerra-Sorb :االنزیمي وهي تقنیة حصریة االستخدام منتج أساسه األحماض األمینیة المستخلصة بتقنیة التحلل

وهو منتج طبیعي ال یضر البیئة ویستخدم لمساعدة المحاصیل الزراعیة على تجاوز حاالت . من شركة بایوابریكا

  .اإلجهاد
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  والربیعي 2008الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة حقل التجربة للموسمین الخریفي ) 1(جدول 

  .كلیة الزراعة-أبي غریب2009

  الوحدات  الموسم الربیعيالموسم الخریفي  العنصر

pH  7,3  7,8  

Ec3,13,3ds.m-1

  %ة الكلیتركیز العناصر 

N  0,846  0,944

%

P  0,10600,0995  
K  1,0250  0,9266  

Mg  2,9900  2,7505  
Ca  3,7850  2,6555  
Na1,05000,9980

  الجاهز

N-NH4
+127,19  94,423

ppm N-NO3
-  333,62  93,62  

P63,79961,808

  جاهزةعناصر صغرى

Cu34,355  37,07

ppm
Zn90,79  95,78  
Mn691,5  648,5  
Fe37645  32670  

HCO3NiL  NiL  meq/1  

  %  0,3  1,8  الجبس

  23,7  27,2  نسبة الرمل

g.kg-1soil   59,4  59,3  نسبة الغرین

1,31,1  نسبة الطین

  

  النتائج والمناقشة

النمو الخضريوالتداخل بینهما في بعض صفاتتأثیر معامالت التسمید والصنف .1

النمو الخضري ، إذ صفاتلمعامالت المضافة في لوجود تأثیر معنوي ) 4و3و2(تبین نتائج جدول 

V2ویا على الصنف ریفیرا للموسم الربیعي تفوقا معنV1للموسم الخریفي ودیزري V1اظهر الصنفان بانیال 

عدد السیقان، % النسبة المئویة للبزوغ(المدروسة للموسمین الخریفي والربیعي في جمیع الصفات الخضریة 

المحتوى النسسبي ، دلیل المساحة الورقیة ، نبات/2، المساحة الورقیة سمنبات/ارتفاع النبات سمنبات ، /ساق

3,42(و%) 99,65و86,60(بلغت ) نبات/الخضري غم، الوزن الجاف للنمو SPADللكلورفیل 

41,24(و) 4,45و3,28(و) نبات/2سم8356,3و6209,4(و) نبات/سم79,90و71,77(و) نبات/ساق4,05و

في حین أعطى الصنف ریفیرا قیما لكال الموسمین . على التتابع) نبات/غم72,02و69,13(و) 42,61SPADو

5533,0(و) نبات/سم50,19و46,21(و) باتن/ساق3,67و3,24(و%) 98,49و83,21(

  .على التتابع) نبات/غم37,41و33,31(و) 38,20SPADو35,70(و) 3,59و2,95(و) نبات/2سم6732,3و
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تأثیر معامالت التسمید والصنف والتداخل بینهما في نسبة البزوغ الحقلي وعدد السیقان وارتفاع ) 2(جدول 

  .2009الربیعي و 2008النبات للموسمین الخریفي 

تأثیر 

  الصنف

V

  2008الموسم الخریفي 

V1بانیال وV2ریفیرا  

  2009الموسم الربیعي 

V1دیزري وV2ریفیرا  

%  

  للبزوغ الحقلي

  عدد السیقان

نبات/ساق

ارتفاع النبات 

  )نبات/سم(

%  

  للبزوغ الحقلي

  عدد السیقان 

نبات/ساق

ارتفاع النبات 

  )نبات/سم(

V186,60  3,42  71,77  99,65  4,05  79,90  
V283,21  3,24  46,2198,49  3,67  50,19  

L.S.D
(0,05)

2,40  0,18  1,74  0,83  0,11  2,08  

  )T(تأثیر المعامالت 

T0  75,45  2,58  48,49  96,75  3,03  50,83  
T1  82,86  2,96  55,17  99,07  3,56  60,50  
T2  85,17  3,23  61,17100,0  3,85  67,26  
T3  85,18  3,58  64,41  99,07  4,13  71,21
A082,40  2,80  50,40  98,14  3,35  52,82  

AT1  86,56  3,40  59,066  100,0  3,95  66,98  
AT2  89,51  3,96  64,86  99,53  4,35  73,23  
AT3  92,12  4,15  68,41  100,0  4,70  77,55  

L.S.D 
(0,05)

4,80  0,23  3,47  1,66  0,23  4,16  

  )T ×V(تأثیر التداخل 

V1T0  81,47  2,63  57,89  98,14  3,06  61,03  
V1T1  87,95  3,06  65,78  100,0  3,83  72,78  
V1T2  87,94  3,30  76,09  100,0  4,03  84,73  
V1T3  87,95  3,83  80,06  100,0  4,33  88,09  
V1A0  82,40  2,86  60,44  99,07  3,46  63,32  

V1AT1  87,95  3,33  71,10  100,0  4,10  80,35  
V1AT2  91,66  4,13  78,86  100,0  4,66  91,46  
V1AT3  94,40  4,26  83,99100,0  4,96  97,76  
V2T069,44  2,53  39,10  95,36  3,00  40,63  
V2T1  77,77  2,86  44,56  98,14  3,30  48,23  
V2T2  82,40  3,16  46,26  100,0  3,66  50,10  
V2T3  82,40  3,33  48,76  98,14  3,93  54,33  
V2A0  82,40  2,73  40,36  97,22  3,23  42,33  

V2AT1  85,18  3,46  47,03  100,0  3,80  53,60  
V2AT2  87,36  3,80  50,86  99,07  4,03  55,00  
V2AT3  87,81  4,03  52,76  100,0  4,43  57,33  
L.S.D 
(0,05)  

6,860,51  4,86  2,34  0,34  5,79  

الت سة  في استجابتها  للمعامادر قید القد یعزى ذلك إلى سیطرة العوامل الوراثیة الخاصة باألصناف

او قد یكون السبب إلى إن الصنفین المتفوقین بانیال . السمادیة في حالتي زیادة النمو الخضري أو نقصانه

الذي یعني بقاءه لمدة أطول في الحقل ولغایة ) Medium Late(ودیزري من األصناف المتوسطة التأخیر

فة بصورة جیدة والسیما األحماض الحصاد مما یتیح مدة زمنیة أطول  في امتصاص األسمدة والمغذیات المضا



145

األمینیة مما یؤثر ایجابیا على صفات النمو الخضري ، ومن ثم  تمتلك نموا خضریا ُذو كثافة وانتشار عاٍل ، 

نتائج و ) 13(و) 12(مقارنة مع الصنف ریفیرا المبكر جدا الذي یمتلك نموا خضریا صغیر وعدد سیقانه قلیلة 

  .لصفات النمو الخضري) 4و3و2(ول االجد

  

تأثیر معامالت التسمید والصنف والتداخل بینهما في صفتي المساحة الورقیة ودلیل المساحة ) 3(جدول 

  2009والربیعي 2008الخریفي الورقیة لنبات البطاطا للموسمین 

  تأثیر الصنف

V  

  2008الموسم الخریفي 

V1بانیال وV2ریفیرا  

  2009الموسم الربیعي 

V1 ي ودیزرV2ریفیرا  

المساحة الورقیة 

  )نبات/2سم(

دلیل المساحة الورقیة 

)LAI(  

المساحة الورقیة 

)نبات/2سم(

دلیل المساحة الورقیة 

)LAI(  

V1  6209,43,288356,3  4,45  
V25533,0  2,95  6732,3  3,59  

LSD 
(0,05)  

209,10,11  240,5  0,13  

  )T(تأثیر المعامالت 

T0  3629,71,934876,1  2,60  
T1  4745,8  2,53  6422,2  3,44  
T2  6193,9  3,30  7594,2  4,05  
T3  6806,3  3,638762,3  4,67  
A0  4480,1  2,39  5495,6  2,93  

AT1  5955,4  3,17  7787,4  4,15  
AT2  7365,8  3,82  8882,6  4,73  
AT3  7793,4  4,15  10534,4  5,61  
LSD 
(0,05)

418,28  0,22  481,18  0,26  

  )T ×V(بین الصنف والتسمید تأثیر التداخل

V1T03770,32,015702,1  3,04  
V1T1  5406,2  2,88  7438,5  3,96  
V1T2  6416,3  3,42  8429,4  4,49  
V1T3  7378,2  3,94  8994,7  4,80  
V1A  4553,7  2,43  6255,8  3,33  

V1AT1  6566,2  3,50  8370,5  4,46  
V1AT2  7734,5  3,91  9887,8  5,27  
V1AT3  7850,4  4,18  11772,0  6,27  
V2T0  3489,0  1,86  4050,1  2,16  
V2T1  4085,3  2,185405,9  2,92  
V2T2  5971,5  3,18  6759,0  3,60  
V2T3  6234,4  3,32  8529,8  4,55  
V2A4406,5  2,35  4735,4  2,52  

V2AT15344,5  2,85  7204,3  3,84  
V2AT26997,1  3,73  7877,5  4,20  
V2AT37736,3  4,12  9296,8  4,96  
LSD 
(0,05)

583,77  0,31  674,08  0,36  
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تأثیر معامالت التسمید والصنف والتداخل بینهما في نسبة الكلوروفیل والوزن الجاف للنمو ) 4(جدول 

  2009والربیعي 2008الخریفي الخضري لنبات البطاطا للموسمین 

  تأثیر الصنف

V

  2008الموسم الخریفي 

V1بانیال وV2ریفیرا  

  2009بیعي الموسم الر 

V1 دیزیري وV2ریفیرا  

نسبة الكلوروفیل 

)SPAD uniT(  

الوزن الجاف للنمو 

  )غم(الخضري 

نسبة الكلوروفیل 

)SPAD unit(  

الوزن الجاف للنمو 

  )غم(الخضري 

V141,2469,1342,6172,02
V235,7033,3138,2037,41

LSD 
(0,05)

1,131,8941,491,008

  )T(تتأثیر المعامال

T034,6637,5534,8338,76
T138,3346,4038,4949,55
T238,8352,7140,6657,18
T339,9956,1342,6661,78
A35,1640,9336,3345,65

AT138,8353,6142,15  56,68
AT240,4959,3342,3361,33
AT341,8363,1345,8366,78
LSD 
(0,05)

2,263,782,992,01

  )T ×V(تأثیر التداخل بین الصنف والتسمید 

V1T035,3347,9636,0046,30
V1T141,3361,6041,6664,10
V1T241,6672,6043,6676,30
V1T343,6675,3044,0082,80
V1A038,0051,4637,6657,53

V1AT142,0074,4043,3076,50
V1AT243,6681,7646,6682,66
V1AT345,0088,0048,0089,66
V2T034,0027,1333,6631,23
V2T135,3331,2035,3335,00
V2T236,0032,8337,6638,06
V2T3  36,3336,9641,3340,76
V2A032,3330,4035,0033,76

V2AT135,6632,8341,0036,86
V2AT237,3336,9038,0039,70
V2AT338,6638,2643,6643,90
LSD 
(0,05)

3,925,684,092,75

  

AT3المعامالت السمادیة معنویا في صفات النمو الخضري المدروسة كافة اذ تفوقت المعاملة وأثرت

في نسبة البزوغ للموسمین الخریفي والربیعي القیم في إعطاء أعلى ) لتر تیراسورب/مل3هـ مع /Nكغم600(

68,41(وارتفاع النبات ) نبات/ساق4,70و4,15(وعدد السیقان الرئیسة %) 100و92,12(الحقلي 

) 5,6و4,15(ودلیل المساحة الورقیة ) نبات/2سم10534,4و7793,4(والمساحة الورقیة ) نبات/سم77,55و
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66,78و63,13(والوزن الجاف للنمو الخضري ) 45,83SPADو41,83(والمحتوى النسبي للكلوروفیل 

)نبات/ساق3,03و2,58(و%) 96,75و75,45(للصفات ذاتها T0مقارنةقیاسا إلى معاملة )نبات/غم

34,83و34,66(و) 2,60و1,93(و) نبات/2سم4876,1و3629,7(و) نبات/سم50,83و48,49(و

(SPAD و)ن على التتابعلكال موسمی) نبات/غم38,76و37,55.  

األحماض األمینیة كلیهما في تنشیط العملیات الحیویة دور السماد النتروجیني و إلىقد یعزى ذلك 

شجع من تطور األنسجة المرستیمیة وانقسام الخالیا وهذه العملیة تحدث نتیجة لالستغالل األمثل التي تالمختلفة و 

تمثل للمواد الكاربوهیدراتیة الناتجة من عملیة التركیب الضوئي والتي تنتقل لهذه األنسجة الحدیثة التكوین ، التي

لذا إن طور النمو الخضري . بصورة رئیسة إلى أحماض نوویة وبروتینات تسهم في زیادة البناء الخضري للنبات

یتمیز بكون التغذیة بالنتروجین هي المسیطرة بدرجة كبیرة على معدل نمو النبات فیه  من خالل زیادة طول 

مساحة الورقیة ومن ثم زیادة نواتج التمثیل الضوئي النبات وعدد السیقان وعدد األوراق وهذا یشجع على زیادة ال

  .)9(و) 15(و  )14(وتراكمها في النبات وزیادة الوزن الجاف للمجموع الخضري 

:تأثیر معامالت التسمید والصنف والتداخل بینهما في صفات الحاصل.2

هر الصنفان الحاصل ، إذ اظصفاتوجود تأثیر معنوي لمعامالت المضافة في ) 5(تبین نتائج جدول 

للموسمین الخریفي V2للموسم الربیعي تفوقا معنویا على الصنف ریفیرا V1للموسم الخریفي ودیزري V1بانیال 

والحاصل الكلي ) غم(نبات وحاصل النبات الواحد/عدد الدرنات(والربیعي في جمیع صفات الحاصل المدروسة 

على ) هـ/طن48,94و38,15(و) نبات/غم921,05و826,55(و) نبات/درنة9,37و8,72(بلغت ) )هـ/طن(

814,08و769,26(و) نبات/درنة8,57و8,23(ریفیرا قیما لكال الموسمین في حین أعطى الصنف . التتابع

  .على التتابع) هـ/طن42,75و34,13(و) نبات/غم

لوراثیة بین ربما یعود السبب إلى إن صفات الحاصل یتحكم فیها العامل الوراثي عن طریق التغایرات ا

األصناف لمقدرة النوع أو الصنف على إعطاء حاصل ،  ویعتمد الحاصل على زیادة المساحة الورقیة للنبات 

فزیادة ) زیادة إحدى الصفات المظهریة ذات العالقة المباشرة بمقدرة النبات على االمتصاص والتمثیل الكاربوني(

ونجد في ). 16(لنبات الواحد ثم یؤثر في الحاصل الكلي المواد المصنعة في النبات یؤدي إلى زیادة حاصل ا

أي تبقى فترة أطول في الحقل (هذه الدراسة إن صنفي بانیال ودیزري من األصناف المتوسطة التأخیر بالنضج 

ربما سبب امتصاص ) 4و3و2جدول (نمو خضري عالیة صفات، وتمتلك ) من الصنف ریفیرا المبكر النضج

 Initiation)یقود إلى التمثیل العالي مما یؤثر في زیادة عدد الدرنات في مرحلة النشوء ضوء شمسي أكثر الذي

stage))17 (و)15.(  

AT2  )400تفوقت المعاملة إذالحاصل المدروسة كافة صفاتالمعامالت السمادیة معنویا في وأثرت

والربیعي في صفة عدد الدرنات في إعطاء أعلى القیم للموسمین الخریفي) لتر تیراسورب/مل3هـ مع /Nكغم

الصالح للتسویقحاصل كليالو ) غم1034,3و1033,3(وحاصل النبات الواحد ) نبات/درنة10,8و9,50(

597,22(و)نبات/درنة7,00و6,66(للصفات ذاتهاT0قیاسا إلى معاملة المقارنة ) هـ/طن53,52و49,11(

  .على التتابعن لكال الموسمی) هـ/طن34,91و24,09(و) غم675,90و

AT2عن حاصل النبات الواحد إذ انفردت المعاملتان القابل للتسویقتختلف نتائج الحاصل الكليلم

نبات یزداد /قد یعزى ذلك إلى إن عدد الدرنات.)5جدول (بإعطائها أعلى معدالت الحاصل للموسمین كلیهما 

النتروجین یعمل على زیادة عدد د معین ؛الن لح) راسوربالتی(یني واألحماض األمینیة مع التسمید النتروج
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في النبات والتي تكون مسؤولة عن عدد المدادات قبل مرحلة GA3المدادات من خالل تصنیع الجبرلینات 

وایضا ساعد انتقال الكربوهیدرات من النمو الخضري إلى الدرنات ما متوفر من عناصر صغرى . النشوء وخاللها

)BوZnوMn (وانعكس ایجابا في زیادة حاصل النبات الواحد ومن ثم زیادة الحاصل الكليفي التیراسورب .

  ).19(و) 8(و) 18(هـ /طن

  

تأثیر معامالت التسمید والصنف والتداخل بینهما على صفات الحاصل ، عدد الدرنات وحاصل ) 5(جدول 

  2009عي والربی2008الخریفي النبات الواحد والحاصل الكلي لدرنات البطاطا للموسمین 

تأثیر 

  الصنف

V

  2008الموسم الخریفي 

V1بانیال وV2ریفیرا  

  2009الموسم الربیعي 

V1 دیزري وV2ریفیرا  

عدد الدرنات

  نبات/درنة

حاصل النبات 

  )غم(الواحد 

الحاصل الكلي 

الصالح للتسویق 

  )هـ/طن(

  الدرناتعدد 

  نبات/درنة

حاصل 

النبات الواحد 

  )غم(

الحاصل الكلي

للتسویق الصالح 

  )هـ/طن(

V18,72  826,55  38,15  9,37  921,05  48,94  
V28,23  769,2634,13  8,57  814,0842,75  

L.S.D 
(0,05)

0,38  42,40  1,32  0,56  39,32  2,06  

  )T(تأثیر المعامالت

T06,66  597,22  24,09  7,00  675,90  34,91  
T18,00  763,87  33,86  8,70  893,62  47,63  
T29,00  916,70  42,00  9,61  999,95  53,31  
T38,83  777,97  35,29  8,83  816,70  45,79  
A07,66  644,52  28,34  7,91  688,40  36,04  

AT19,10  912,40  41,20  9,78  928,0  49,49  
AT29,50  1033,3  49,11  10,78  1034,3  53,52  
AT39,08  736,10  36,08  9,20  814,7  43,45  

L.S.D 
(0,05)

0,77  84,81  2,64  1,13  78,64  4,12  

  )T ×V(تأثیر التداخل بین الصنف والتسمید 

V1T07,00  616,6726,79  7,33  749,70  39,20  
V1T18,33  806,63  37,83  9,20  930,00  50,40  
V1T29,00  933,30  43,34  9,83  945,00  58,40  
V1T39,33  783,33  36,68  9,00  1094,3  46,46  
V1A08,00  646,80  28,42  8,33  771,24  40,73  

V1AT19,33  927,80  43,63  10,33  945,0  50,40  
V1AT29,66  1133,3  52,60  11,66  1127,6  60,13  
V1AT39,16  762,20  36,41  9,33  805,57  42,96  
V2T06,33  577,77  21,39  6,66  602,27  30,62  
V2T17,66  721,10  29,89  8,20  861,17  44,87  
V2T29,00  900,10  40,67  9,40  905,5  48,26  
V2T38,33  772,60  33,91  8,66  862,20  45,13  
V2A07,33  642,23  28,27  7,50  605,57  31,35  

V2AT18,86  897,00  38,77  9,23  911,1  48,59  
V2AT29,33  933,33  45,62  9,90  941,00  46,92  
V2AT39,00  710,00  35,76  9,06  823,90  43,94  
L.S.D 1,12122,193,601,61107,715,76
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(0,05)
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