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    2005،) 2(العدد 3:المجلد ،مجلة األنبار للعلوم الزراعیة
  

  جاه الزراعة في نمو وحاصل البطاطاتتأثیر التسمید البوتاسي وا

)Solanum tuberosum l (صنف دیزي  

  

  احمد فرحان رمضان العبیدي

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

كـم جنـوب شـرق الفلوجـة وعلـى ضـفة ) 10(اهلـي فـي یبعـد فـي حقـل2002أجریت هذه الدراسة خالل الموسـم 

, صــفر (نهــر الفــرات و فــي تربــة رســوبیة ذات نســجة مزیجیــة  لدراســة تــأثیر ثــالث مســتویات مــن الســماد البوتاســي 

أحــدهما مـــوازي لمســار الشـــمس مــن الشـــرق للغـــرب و ( دونـــم مــع تـــأثیر اتجــاهین للمـــروز / K2Oكغــم ) 120,60

( علــى نمــو وحاصــل البطاطــا صــنف دیــزي بأســتخدام تصــمیم القطــع المنشــقة ) ر الشــمس اآلخــر عمــودي علــى مســا

Split plot design . (  

دونـــم  و االتجـــاه المـــوازي / كغـــم 120بینـــت النتـــائج حصـــول زیـــادة معنویـــة بأســـتخدام الســـماد البوتاســـي بمعـــدل 

دونــم فــي حــین ادى / كغــم ) 8.63(و الحاصــل الكلــي قــدره ) 51.09(لمســار الشــمس فــي ارتفــاع النبــات وصــل الــى 

دونـــم و المســـار المـــوازي لمســـار الشـــمس الـــى زیـــادة محتـــوى الـــدرنات فـــي / K2Oكغـــم ) 120(اســـتخدام المســـتوى 

بینمــا ادى اســتعمال % )1.145(و محتــوى الــدرنات مــن الفســفور یصــل الــى % )2.397(النیتــروجین لیصــل الــى 

ودي على الشمس الى اعطاء اعلى نتائج معدل لمحتوى الدرنات دونم و المسار العم/ K2Oكغم ) 120(المستوى 

  )% . 5.79(من البوتاسیوم وصل الى 

  

Effect of potassium fertilizer and row direction on growth and yield 
potato (Solanum  tuberosum l ) CV . Desiree

A. F. R Al-Obidy
Horticulture Department - collage of Agriculture / Al–Anbar University

Summary
This study was conducted during growth season in privet farm (10)km from south 

east of Falluja beside Euphraties  river bank in loamy –caly soil , to study the effect of 
three levels of potassium fertilizer (10, 60 and 120) Kg K2O / dm and two direction of 
row ( direction paralele to the sun light from the east to the west and on vertical 
direction to the sun light ) on the growth and yield of potato CV. Desiree using split –
plot design the experiment results showed a significant increase in plant height and total  
yield of  51.09 cm and 8.63 ton / dm . Potassium at the rate of 120Kg K2O / dm with 
dire row direction paralele to sun light significantly increased tubers hydrogen and 
phosphorus content up to 2.397% and 1.145 % respectively , while using K2O at rate of 
120Kg K2O /dm and row vertical direction to the sun light significantly increased 
tubers potassium content up to 5.79 % .
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  المقدمة

یحتــاج النبــات إلــى معظــم العناصــر الغذائیــة الضــروریة لنمــوه وتطــوره وتــدخل هــذه العناصــر مباشــرة فــي تكــوین 

لـذلك كـان البـد )1(واحد أو أكثر من مركباته المهمة أو تسهم في العملیات األیضیة أو تـؤدي وظـائف مهمـة أخـرى 

العالقة بین امتصاص العناصر وحاجـة النبـات منهـا وتـأثیره من اإلهتمام بتنفیذ البحوث التطبیقیة والعملیات لتوضیح

في حاصل الدرنات ونوعیتها وكون البطاطا من محاصیل الخضر الدرنیة المجهدة للتربة وتستنزف كمیات كبیرة مـن 

أو اختالل في كمیة فأن نقص. بیر یوم وحاصلها الك) 120-90(خالل مدة نموها القصیرة نسبیا لغذائیةالعناصر ا

أظهــرت نتــائج البــاحثین . ) 2(العناصــر المتاحــة للنبــات ســوف ســكون لــه تــأثیر ســلبي علــى كمیــة ونوعیــة اإلنتــاج + 

7، 6، 5، 4، 3( في ظـروف التـرب العراقیـة وألغلـب المحاصـیل االقتصـادیة سمید البوتاسيالعراقیین أهمیة الت

والتـي )8(إلیهـا تـرب العراقیـة النتـائج التـي  توصـلوف الومما یدعو إلى زیادة االهتمام بالتسمید البوتاسي فـي ظـر )

إن تــأثیر البوتاســیوم فــي انتــاج . مــن البوتاســیوم فــي التربــة یوجــد بشــكل غیــر متیســر للنبــات ) % 97(تشــیر إلــى إن 

ونوعیة درنات البطاطا یأتي من خالل دورة فـي تحفیـز تمثیـل ثـاني أوكسـید الكـاربون مـن خـالل دورة فـي فـتح الثغـور 

وتشجیع امتصاص النایتروجین كما یحفز انتقال الكاربوهیدرات من األوراق إلـى الـدرنات وهـذا یفسـر المحتـوى العـالي 

من المنشأ في الدرنات المجهزة جیدا بالبوتاسیوم وهذا ربما یعود إلى التأثیر السلبي للكلورید في انتقال الكاربوهیـدرات 

إلـى أن المحتـوى الطبیعـي للتربـة مـن البوتاسـیوم یمكـن أن یسـد حاجـة )10(كمـا أشـار )9(من األوراق إلى الـدرنات 

النبات في بدایة النمو اال أن النبات یعاني من نقص البوتاسیوم مع التقدم في العمر وینعكس ذلك بشكل سلبي علـى 

  .االنتاج 

  

  المواد وطرائق العمل

في تربة رسوبیة طینیة مزیجیة 2002ام كم جنوب شرق الفلوجة ع15أجریت تجربة حقلیة في حقل أهلي یبعد 

  .یوضح أهم الصفات المدروسة لها ) 1(والجدول 

  

  بعض خصائص تربة الحقل المدروسة قبل الزراعة) 1(جدول 

التوصیل الكهربائي  

م/دسي سیحز 

الرقم الهیدروجیني 

PH

النیتروجین % النسبة المئویة لدقائق التربة الكلس % 

  الكلي

الفسفور % 

ز الجاه

PPM

  البوتاسیوم% 

الجاهز 
طینغرینرمل

0.657.30231153365634190

  

K2,K1, K0تضــمنت التجربــة ســتة معــامالت هــي عبــارة عــن التوافــق بــین ثالثــة مســتویات للســماد البوتاســي

والثاني ) A1(مع اتجاهین للمرور اتجاه موازي لمسار الشمس من الشرق الى الغرب ) دونم( 120,60K20,صفر

فــــي نمـــو وحاصــــل البطاطـــا صـــنف یــــزري باســـتخدام تصــــمیم القطـــع المنشــــقة                                ) A2(عمـــودي علـــى مســــار الشـــمس

Split plot    متـر والمسـاحة 6متـر مربـع تكونـت مـن خمـس مـروز طـول الـرز 24بلغـت مسـاحة الوحـدة التجریبیـة

  .سم وبثالث مكررات 25بات وآخر سم والمساحة بین ن70بین مرز وآخر 

أجریــت 15/1/2002اســتخدمت تقــاوي البطاطــا صــنف دیــزري واختیــرت الــدرنات الســلمیة زرعــت الــدرنات فــي 

العملیـــات الزراعیـــة المختلفـــة مـــن ري وتعشـــیب وتصـــدیر ومكافحـــة بحـــب الحاجـــة والتســـمید النتروجینـــي والفوســـفاتي 

أضــیفت نصــف كمیــة الســماد عنــد الزراعــة . دونــم / كغــم 75بمعــدل 27: 27: صــفر  NPKبالســماد المركــب 
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إذ قلعـت درنـات 3/6/2002تمـت عملیـة القلـع فـي ) . 2، 10(والنصف اآلخر بعد ثالثة أسـابیع مـن البـزوغ 

العشر نبتات الوسطیة من كل مكرر على حدة وعبأت في أكیاس بالستیكیة مشبكة وتم حسـاب الحاصـل الكلـي طـن 

ــــــــــــــاب معـــــــــــــــــدل أطـــــــــــــــــوال النباتـــــــــــــــــات بالســـــــــــــــــنتیمتر كمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــم تحلیـــــــــــــــــل العناصـــــــــــــــــر                                     دونـــــــــــــــــم وتـــــــــــــــــم ح/  ســـ

قـدر النیتـروجین الكلـي بواسـطة . بأخذ عینات من الدرنات المجففة المطحونة والتي أعدت من أجل تحلیـل العناصـر

أمــا )  sommers , Olsen 1982( حسـب  مـا تــم تقـدیر الفســفورفی)  takson 1958(جهـاز مایكروكلـدال 

  .flam . photh matarsالبوتاسیوم تم تقدیره بواسطة الطیاف اللهیبي 

  

  النتائج والمناقشة

  سم / ارتفاع النبات . 1

الـى وجـود فـروق معنویـة بـین معـامالت التسـمید البوتاسـي فـي ارتفـاع النبـات حیـث ) 2(تشیر النتائج في جدول 

سـم فـي حـین بلـغ أدنـى ) 51.09(اقصـى ارتفـاع بلـغ ) k2(دونـم / 20Kكغم  120أعطیت معاملة التسمید بمعدل

كما لم یكن هناك فروق معنویة بین اتجاهي زراعة التقـاوي ) . K0(سم في معاملة المقارنة ) 43.02(ارتفاع للنبات 

A2/A1 .بـأن ) 2(ائج الجـدول أما عند تأثیر التـداخل بـین مسـتوى البوتاسـیوم واتجـاه زراعـة التقـاوي فیتضـح مـن نتـ

) 41.17(كما ان اقل ارتفـاع للنبـات بلـغ . K2A1سم كان في معاملة التداخل ) 51.09(أقصى ارتفاع للنبات بلغ 

ان زیـادة ارتفـاع نتیجـة لزیـادة مسـتوى التسـمید البوتاسـي قـد یكـون نتیجـة كـون هـذا . K0A1سم في معاملة التداخل 

كمـــا ان اضـــافة ) 13، 12، 11(رات وتنشـــیط للكثیـــر مـــن االنزیمـــات العنصـــر یســـاهم فـــي كونـــه ناقـــل للكربوهیـــد

البوتاسـیوم تــؤدي الــى زیــادة المحتـوى الكلــوروفیلي للورقــة وكفــاءة التمثیــل الضـوئي ممــا أدى إلــى زیــادة ســحب األوراق 

  .ري للعناصر الغذائیة مثل النایتروجین والبوتاسیوم والفسفور والمغنسیوم وبالتالي زیادة الحجم الخض

  

  .تأثیر التسمید البوتاسي واتجاه الزراعة والتداخل بینهما من ارتفاع نبات البطاطا صنف دیزري) 2(جدول رقم 

A1A2Mean 

K041.1744.1743.02
K150.8850.6450.76
K251.0951.0951.09

Mean47.7148.87

5.54  =A  ×K2.21L. S. D 0.05 A = NS K =

  

  دونم / لحاصل الكلي طن ا. 2

) 60(تـأثیر معنـوي للتسـمید بالبوتاسـیوم فـي الحاصـل حیـث أعطـى المســتوى ) 3(أوضـحت النتـائج فـي الجـدول 

دونـم / طن ) 6.02(دونم في حین كان أقل حاصل وقدره / طن ) 6.43(أعلى حاصل قدره K1دونم / K20كغم 

  .ولم یكن التجاه الزراعة أي تأثیر في الحاصل 

/ طــن ) 6.83(أعلــى حاصــل وقــدره  A2واتجــاه الزراعــة K1ى التــداخل بــین مســتوى التســمید البوتاســي وأعطــ

إن زیـادة الحاصـل نتیجـة . K0A1دونم في معاملة التداخل / طن ) 5.81(في حین كان أقل حاصل وقدره . دونم 

ت الحیویة كالتركیـب الضـوئي وتكـوین للتسمید البیوتاسي ناتجة من البوتاسیوم یقوم بدور مساعد في كثیر من العملیا

كما یدخل فـي تركیـب التفاعـل األنزیمـي ) 14(البروتینات والكلوروفیل وتمثیل الكربوهیدرات وتنظیم فتح وغلق الثغور 

  .وبذلك ازداد الحاصل في هذه المعاملة ) 18/ 15(بتحول السكر إلى نشا 
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  تأثیر مستوى التسمید البوتاسي واتجاه الزراعة والتداخل بینهما في الحاصل الكلي) 3(جدول 

A1A2Mean 

K05.816.236.02
K16.036.836.43
K26.462.156.31

Mean6.106.40

0.65  =A  ×K0.29=K0.48L. S. D 0.05 A =   

  

  محتوى الدرنات من النایتروجین . 3

قد زاد معنویا من مستوى الـدرنات )K2(دونم / كغم ) 120(سمید نباتا البطاطا بالسماد البوتاسي بمستوى ان ت

فــي حــین انخفــض محتــوى الــدرنات مــن عنصــر النــایتروجین إلــى % 2.847مــن عنصــر النــایتروجین وصــل  إلــى 

معنـوي علـى محتـوى الـدرنات مـن لم یكن التجاه المروز أي تـأثیر ) 4(في درنات معاملة المقارنة جدول % 2.520

إن التـداخل ) 4(أما عن تأثیر التداخل بین مستوى التسـمید البوتاسـي واتجـاه المـروز تبـین الجـدول رقـم . النایتروجین 

فــــي حــــین إن أقــــل محتــــوى مــــن % 2.857قــــد أعطــــى أعلــــى محتــــوى مــــن النــــایتروجین حیــــث بلــــغ  K2A1بــــین 

إن الزیــادة فــي محتــوى الــدرنات مــن النــایتروجین نتیجــة . K0A1خل كــان فــي معاملــة التــدا% 2.397النــایتروجین 

لزیادة التسمید البوتاسي قد یكون نتیجة دور البوتاسـیوم فـي تحفیـز تمثیـل ثنـائي اوكسـید الكـاربون مـن خـالل دوره فـي 

  ) .9(فتح الثغور وتشجیع امتصاص النایتروجین من قبل النبات وبالتالي إلى الدرنات 

  

  یر التسمید البوتاسي واتجاه الزراعة والتداخل بینهما في محتوى الدرنات من النایتروجینتأث) 4(جدول 

A1A2Mean 

K02.3972.7032.520
K12.7902.6572.723
K22.8572.8372.847

Mean2.6612.732

0.709  =A  ×K0.229=NS KL. S. D 0.05 A =   

  

  محتوى الدرنات في الفسفور. 4

ألجـل تســمید البطاطــا قـد زاد معنویــا محتــوى الـدرنات مــن الفســفور K2دونــم /  K20كغــم ) 120(إن إضـافة 

فـي درنـات معاملـة المقارنـة جـدول % 1.00بالمقارنة مع أدنـى مسـتوى للفسـفور فـي الـدرنات % 1.145لیصل إلى 

لى تأثیر التداخل بین إضافة البوتاسیوم واتجـاه ولم یكن التجاه الزراعة أي تأثیر معني لهذه الصفة أما بالنسبة إ) 5(

بــأن أعلــى مســتوى للفســفور فــي الــدرنات الناتجــة مــن معاملــة التــداخل ) 5(الزراعــة فقــد أوضــحت النتــائج فــي الجــدول 

K2A1 فــي معاملــة التــداخل % 1.053فــي حــین كــان أدنــى مســتوى للفســفور فــي الــدرنات % 1.157حیــث بلــغ

K0A1 . كیز الفسفور في درنات البطاطـا قـد یعـود إلـى اضـافة البوتاسـیوم إلـى التربـة وبالتـالي إلـى إن الزیادة في تر

النبات سوف یزید امتصاص المغنسیوم من التربة إلى األوراق مما یؤدي إلى زیادة المحتوى الكلوروفیل وزیادة كفـاءة 

اصــة إنــه یــدخل فــي مركبــات التركیــب الضــوئي ممــا یترتــب علیــه امتصــاص عنصــر الفســفور لســد حاجــة النبــات وخ

  ) .16(الطاقة وبالتالي یزداد تركیزه في أجزاء النبات ومنها الدرنات 
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  تأثیر مستوى التسمید البوتاسي واتجاه الزراعة والتداخل بینهما في محتوى الدرنات من الفسفور) 5(جدول 

A1A2Mean 

K01.0601.0531.00
K11.0831.1131.057
K21.1571.1331.145

Mean1.1011.100

0.019  =A  ×K0.042=K0.049L. S. D 0.05 A =   

  

  محتوى الدرنات من البوتاسیوم . 5

قـد زادت معنویـا مـن محتـوى الـدرنات ) K2(دونـم / K20كغـم ) 120(إن إضـافة ) 6(تبین النتـائج فـي جـدول 

أما فیمـا یتعلـق فـي تـأثیر اتجـاه  % 4.67لمقارنة في حین كان محتوى درنات ا% 5.79من هذا العنصر حیث بلغ 

نالحــظ إن التــداخل ) 6(ومــن الجــدول . الزراعــة فلــم یكــن لــه تــأثیر معنــوي علــى محتــوى الــدرنات مــن هــذا العنصــر 

K2A2 فـي حـین كـان أقــل محتـوى للـدرنات مـن هــذا % 6.42قـد أعطـت أعلـى محتـوى مــن هـذا العنصـر حیـث بلــغ

  .K0A1لة التداخل في معام% 4.42العنصر وهو 

  

  تأثیر مستوى التسمید البوتاسي واتجاه الزراعة والتداخل بینهما في محتوى الدرنات من البوتاسیوم) 6(جدول 

A1A2Mean 

K04.924.424.67
K15.674.945.30
K25.176.425.79

Mean5.255.26

1.459  =A  ×K0.625=K1.138L. S. D 0.05 A =   
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