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  2008، ) 2(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  على نمو وحاصل البطاطاScottsتأثیر عدد مرات الرش بالسماد الورقي 

  Desireeصنف دیزري 

  

  **فاء علي حسینو و *عمر هاشم مصلح

  األنبارجامعة /كلیة الزراعة-قسم البستنة*
غدادجامعة ب/ كلیة الزراعة-قسم البستنة**

  

  الخالصة

لدراســة تــأثیر عــدد مــرات 2006للموســم الخریفــي ابــو غریــب / فــي حقــول كلیــة الزراعــةتــم تنفیــذ البحــث 

=EcوpH=7.5ذات في تربـة ،Desireeعلى نمو وحاصل البطاطا صنف Scottsالرش بالسماد الورقي 

وعناصـر صـغرى K%31وP% 15و N% 10المنـتج فـي هولنـدا علـى Scottsیحتوي السماد الـورقي 4.2

یوم 60و 45یوم ولمرتین بعد 45لتر ماء، رشت النباتات حتى البلل الكامل بالماء المقطر بعد/ غم2وبمعدل 

، اتبــع )الــرش بالمــاء فقــط(فضــًال عــن معاملــة القیــاس یــوم بعــد الزراعــة75یــوم و 60یــوم و 45ولــثالث مــرات 

Scottsادى رش السـماد الـورقي . لتنفیذ التجربة وبثالثـة مكـررات)CRBD(تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 

وتفوقـت . نبـات/ فـرع13.67وسـم49لتصـل الـى نبـات / وعـدد االفـرعثالث مرات الى زیادة فـي طـول النبـات

معامالت في زیادة وزن المادة الجافة للمجموع الخضـري عنـد الـرش ثـالث مـرات ومـرتین ومـرة واحـدة عنـه الجمیع 

وازدادت النسـبة المئویـة للمـادة الجافـة فـي . علـى التتـابعنبـات/ غـم61.7و 64و68اذ بلغت ي معاملة القیاسف

عنــد الــرش نبــات / غــم883.3و درنــة/ غــم93.7، %26.67لتصــل الــى ووزن الدرنــة وحاصــل النبــات الــدرنات

نبـات للصـفات اعـاله / غـم423.3درنـة و / غـم60.5و % 21التـي اعطـت مقارنـة بمعاملـة القیـاسثالث مرات

  .على التوالي

  

Effect of number of spray with spray with nutrient fertilizer (Scotts) 
on growth and production of potato cv. Desiree

O. H. Muslah* and W. A. Hussein**

Hort. Dept.- College of Agriculture\ University of Al-Anbar
Hort. Dept.- College of Agriculture\ University of Baghdad

  

Abstract
An experiment was carried out at the field of Agriculture college/ Abu-Ghraib 

during fall season of 2006 to study the effect of number of sprays with Foliar nutrient 
fertilizer (Scotts) on growth and production of potato Cv. Desiree in Soil (pH = 7.5) 
and (Ec = 4.2). Scotts foliar fertilizer (Scott Company product) contains 10% N, 15%
P2O5, 31% K2O, 0.1% MgO 0.1 and amount of chelated  B, Cu, Mg, Zn and Fe at the 
rate of 2 ml/ L of water, plants were sprayed to drip point with either distilled water 
(30 days), or with nutrient solution, once (45 days), twice (45 and 60 days), or three 
times (45, 60 and 75 days) after planting plus control. Randomize Complete Block 
Design was adapted with three replicates. Plant height and number of branches/ plant 
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increased when sprayed three times to 49cm and 13.67 branch/plant respectively, All 
treatment increased vegetative growth dry weight to 68, 64 and 61.7 g/ plant when 
sprayed three times, twice, once respectively. Dry weight percentage, tuber weight 
and plant yield increased when sprayed three times at 26.67%, 93.7 g/ tuber and 
883.3g/ plant.

  

  المقدمة

تلعب العناصر الغذائیة دورًا مهمًا في نمو وتطور النباتات، وان وجودها بتراكیز تقل عن حاجة النبات 

تعتبر الورقة مراكز لعملیة و . لذا فأن سد احتیاجات النبات من العناصر یعد امرًا ضروریاً . هضعف نمو یؤدي الى 

صنع الغذاء لذا فأن نقص العناصر الغذائیة یظهر جلیًا على االوراق والبد من االسراع لمعالجة هذا النقص عن 

صر الغذائیة على المجموع الخضري بصورة طریق التغذیة الورقیة، حیث ان الرش الورقي یعمل على توزیع العنا

متجانسة، كما تمتاز هذه الطریقة بأنها اقتصادیة وتقلل الحاجة من بكمیات كبیرة وایضًا سرعة االستجابة 

ضروري لنموه اذ یحتاج النبات الى تسعة عشر عنصر غذائي).1(المتصاص المغذیات من االجزاء الخضریة 

احد او اكثر من مركباته المهمة او تسهم في العملیات االیضیة او تؤدي وتطوره تدخل مباشرة في تكوین و 

واكدت الدراسات اهمیة هذه العناصر في انتاج المحاصیل الزراعیة اذ یمكن ان )2(وظائف مهمة اخرى 

ینخفض االنتاج من اجزاء بالمائة الى فقدانه كلیًا بسبب نقص هذه العناصر كما قد تتأثر نوعیة الحاصل بحیث

تأثیر هذه العناصر على نمو النبات وتطوره فقط بل قد یمتد الى مختلف وال یتوقف،یكون قلیًال ذا نوعیة ردیئة

انواع التفاعالت الحیویة التي تحدث في انسجة النبات والتي یمكن ان تؤثر في حاصل النبات ومكوناته من 

Solanum tubersumوباعتبار نبات البطاطا ) 5و 4و 3(البروتینات والدهون والكربوهیدرات والفیتامینات 

L كبر المجموع الخضري للنبات وكمیة لمن محاصیل الخضر المجهدة للتربة المتصاصها العناصر الغذائیة و

، وبسبب األهمیة )6) (یوم من الزراعة حتى الحصاد120-90خالل فترة ( حاصله من الدرنات اثناء فترة نموه 

ل أصبح استعمال األسمدة وسیلة مهمة لتأمین احتیاج المحصول من العناصر الغذائیة االقتصادیة لهذا المحصو 

ال تكاد تتوافق مع المعدل الالزم لنمو الكبرى والصغرى األساسیةالعناصر ان الكمیات الجاهزة للنبات من ).7(

هیز النباتات بالعناصر تعتبر مشكلة تج. )8(في التربة بكمیات كبیرة النبات طبیعیًا على الرغم من وجودها 

الضروریة للنمو في الترب الحامضیة او القاعدیة من بین المشاكل التي تؤثر على االنتاج للمحاصیل سواء 

من العناصر تنخفض في الترب الحامضیة اما بسبب سرعة فجاهزیة عدد كبیر البستنیة او المحاصیل الحقلیة،

ركبات غیر ذائبة مترسبة ال یمكن للنبات االستفادة منها وخیر الغسل او بسبب اتحادها بمركبات اخرى مكونة م

ض نقص الحدید والفسفور على النبات، اما في حالة امثال على ذلك فوسفات الحدید المترسبة مما ینتج عنها اعر 

ان تغذیة النبات عن طریق الى ) 10(واشار)9(الصغرى الترب القاعدیة فأن جاهزیة جمیع العناصر الضروریة 

االوراق هي طریقة فعالة في انتقال العناصر الغذائیة بشكل افضل داخل النبات ومساهمتها في النمو الطبیعي 

قارن بین التسمید الورقي والتقلیدي ) 11(وفي تجربة لـ .زیادة االنتاج الزراعي كمًا ونوعاً مما یؤدي الىللنبات 

ان التغذیة الورقیة كانت افضل من التسمید االرضي اذ فوجد . عن طریق التربة لكل من النتروجین والبوتاسیوم

كما اكدت . دونم مقارنة بالتسمید االرضي/ طن0.85أي بزیادة % 12تفوقت معنویًا بزیادة الحاصل بنسبة 

الكثیر من الدراسات والبحوث نجاح التغذیة الورقیة كعامل مكمل للتسمید االرضي في زیادة االنتاج كمًا ونوعًا 

یومًا بمحلول مغذي 15ان رش نباتات البطاطا صنف كلوستر ثالث مرات بین الرشة واالخرى )12(فقد وجد

یحتوي على عناصر النتروجین والفسفور والبوتاسیوم والمغنیسیوم والزنك والبورون والحدید والمولبیدینم كتسمید 
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مماثلة عند الرش بالنتروجین، وفي على نتائج ) 13(تكمیلي، ادى الى زیادة كبیرة في الحاصل ومكوناته وحصل 

بمحلول مغذي یحتوي على ان استعمال التغذیة الورقیة بالرش ) 14(ظروف المنطقة الوسطى من العراق وجد 

عناصر النتروجین والفسفور والبوتاسیوم والزنك والحدید على نباتات البطاطا صنف بنجي ادت الى زیادة معنویة 

Estimaان نباتات البطاطا صنف ) 15(ووجد . ل للتسویق وعدد الدرناتفي الحاصل الكلي والحاصل القاب

لتوفیر العناصر الضروریة الكبرى ) نهرین(تحتاج الى رشة واحدة من المحلول المغذي السائل المنتج محلیًا 

.ویقوالصغرى لكي تنمو بصورة جیدة وتزید من حجم الدرنات الكبیرة ومن ثم زیادة الحاصل الكلي والقابل للتس

على نمو وانتاج البطاطا Scottsعدد مرات الرش بالسماد الورقي ان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة تأثیر 

  .Desireeصنف 

  

  المواد وطرائق العمل

الــرش بالســماد عــدد مــرات ابــو غریــب لدراســة تــأثیر / كلیــة الزراعــة/ فــي حقــول قســم البســتنةالبحــثنفــذ 

كانــت تربــة الحقــل مزیجیــة ، 2006يخریفــالموســم للDesireeلبطاطــا صــنف علــى نمــو وانتــاج اScottsالــورقي 

تمـت الزراعـة خـالل النصـف االول مـن شـهر تشـرین . سم/ ملیموزEc =4.2و pH =7.5طینیة غرینیة ذات 

  .االول

) الزاهــي(وحســب المعــامالت بعــد اضــافة مــادة ناشــرة اجریــت عملیــة الــرش المتجــانس حتــى البلــل الكامــل 

بعـد تكامـل كانت المعامالت بدون رش حیث اضیف الماء فقط كمعاملة قیاس ورشـة مـرة واحـدة ،%0.01بمعدل 

مرحلــة نشــوء أي (یــوم 60ویــوم 45ورشــتین بعــد ) نمــو خضــري جیــد) (مــن البــزوغیــوم 45أي بحــدود (االنبــات 

.)16() مرحلة كبر الدرناتأي (یوم 75یوم و 60یوم و 45الث رشات وث) الدرنات

MgO% 0.1وK2O%31وP2O5%15وN% 10علـــــى ) Scotts(ى الســـــماد الـــــورقي احتـــــو 

و والحدیـد المخلـوب بصــیغة EDTAوكمیـات اخـرى مــن البـورون والنحـاس والمغنیســیوم والزنـك المخلوبـة بصــیغة 

DTPA انتــاج شــركة (مــاء لتــر/ غــم2وبمعــدلScotts( . ســم وقــد ســمدت بالســماد 20زرعــت الــدرنات بمســافة

عــة والثانیــة بعــد ثالثــة اوبــدفعتین االولــى عنــد الزر ) 17(هكتــار / كغــم1200بمعــدل ) NPK)27:27:0ب المركــ

اسابیع من االنبات وقد اجریت العملیات الزراعیة االخـرى كالتعشـیب والتصـدیر وغیـر ذلـك بصـورة متماثلـة لجمیـع 

ســم وعــدد / قیــاس ارتفــاع النبــاتتــم. 2007تــم الحصــاد خــالل النصــف الثــاني مــن مــن كــانون الثــاني . المعــامالت

غـــم وحاصـــل / نبـــات ووزن الـــدرنات/ غـــم وعـــدد الـــدرنات/ نبـــات ووزن المـــادة الجافـــة للمجمـــوع الخضـــري/ االفـــرع

.L.S.Dتمت مقارنة المعدالت حسب اقل فرق معنـوي . للدرناتالذائبةغم والنسبة المئویة للمادة الصلبة/ النبات

  ).18(0.05عند مستوى احتمال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  النتائج والمناقشة
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عدد ةادیز بنبات / وعدد االفرعارتفاع النبات زیادة تدریجیة في الى حدوث) 1(النتائج في جدول تشیر 

و سم49والفروقات معنویة عند الرش ثالث مرات لیصل ارتفاع النبات الى Scottsمرات الرش بالسماد الورقي 

وتفوقت جمیع معامالت . )معاملة القیاس(عند الرش بالماء فقط فرع 6و سم 38معمقارنة نبات / فرع13.67

التوالي الرش في زیادة وزن المادة الجافة للمجموع الخضري عند الرش ثالث مرات ومرتین ومرة واحدة على

نبات عند الرش ثالث مرات مقارنة مع / غم68وبلغ اعلى وزن جاف للمجموع الخضري مقارنة بمعاملة القیاس

  .نبات عند معاملة القیاس/ غم43.3

  

  على طول النبات وعدد األفرع والوزن الجافScottsتأثیر الرش بالسماد الورقي )1(جدول 

  نبات/عدد األفرع  سم/طول النبات  عدد الرشات
الوزن الجاف للمجموع 

  )غم(الخضري

  43.3  6  38  )ماء مقطر(صفر

1  45  10.33  61.7  
2  45.33  11.67  64  
3  49  13.67  68  

L.S.D. 0.053.10  0.94  6.98  

تشیر الى ان النباتات التي رشت ثالث مرات ادت الى زیادة النسبة المئویة ) 2(النتائج في جدول 

على Scootsقد یعود السبب في ذلك الحتواء السماد الورقي ف26.67للمادة الجافة في الدرنات لتصل الى 

ذان العنصران فالمغنیسیوم مهم لعملیة التركیب الضوئي من خالل وجوده المغنیسیوم والبورون ولألدوار المهمة له

تنشیط أهمهافي مركز جزیئة الكلوروفیل فضًال عن دوره الكبیر في العدید من العملیات الفسلجیة والتي من 

ة الجافة ة في عملیة التركیب الضوئي وبالتالي تحسین وضع النبات مما یؤدي الى زیادة المادكالمشار األنزیمات

كما ان للبورون دور مهم في العدید من العملیات الحیویة ومنها انتقال ) 19(إلیهوهذا یتفق مع ما توصل 

الى مناطق النمو والخزن في الدرنات فضًال عن دوره في تنشیط العدید من تكوینها أماكنالسكریات من 

و ) 20(ه وهذا یتفق مع ما اشار الی.ة المادة الجافةالتفاعالت االنزیمیة وبالتالي زیادة النمو معبرًا عنه بزیاد

للدرنات الكبیرة لتصل ماكبر حجانتجت Scottsان النباتات التي رشت ثالث مرات بالسماد الورقي كما . )21(

883.3لیبلغ فقد نتج من رش النباتات ثالث مرات بالسماد الورقي للنبات الواحد اما اعلى حاصل. غم93.7الى 

وبالتالي درنات البطاطاالنبات الواحد من /عدد مرات الرش سبب زیادة تدریجیة في حاصلانكما ت نبا/ غم

او محالیل ) 13(كمیات من النتروجین إضافةإنإلىعدد غیر قلیل من الباحثین وأشارالحاصل الكلي للنبات 

لحدید والزنك والمولبیدنوم والنحاس ر والبوتاسیوم والمغنیسیوم والبورون واو مغذیة تحوي على النتروجین والفسف

سبب زیادة ملحوظة في الحاصل الكلي للدرنات األرضيالى التسمید إضافةالخضري ععلى المجمو رشًا )12(

للدرنات عند رش النباتات ثالث مرات ومرتین على الذائبة وارتفعت النسبة المئویة للمادة الصلبة .في البطاطا

  .قیاسالتوالي مقارنة بمعاملة ال

  

  

  

درنات ووزن /في الدرنةعلى النسبة المئویة للمادة الجافةScottsتأثیر الرش بالسماد الورقي )2(جدول 

  .كغم والنسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة/ الدرنة وحاصل النبات



156

  عدد الرشات
النسبة المئویة للمادة 

  درنات/الجافة
  غم/ حاصل النبات  وزن الدرنةمعدل 

المئویة للمواد النسبة 

  الصلبة الذائبة

  4.70  423.3  60.5  21  )ماء مقطر(صفر

1  23.33  70.1  536.7  5.93  
2  22.33  78.2  700  6.56  
3  26.67  93.7  883.3  6.80  

L.S.D. 0.053.24  21.22  60.67  0.40  
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