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  تأثیر السماد البوتاسي و اتجاه الزراعة في نمو و حاصل البطاطا

Solanum tuberosum L.
  

  ألعليحمید حمدان ,لفالحي امحمود هویدي , سعد عبد الواحد محمود

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

صـنف دیـزري فـي  ( .Solanum tuberosum L )حقلیـة علـى محصـول البطاطـا ةدراسـأجریـت

ضـمن تصـمیم القطـع ) طینیـة غرینیـة ةمزیجـ( غـرب مدینـة الفلوجـة فـي تربـة ) 2001-2000(الموسم الخریفي 

مــع تــأثیر ) 1-ـهــ k2oكغــم 600, 300, 0( المنشــقة لدراســة تــأثیر ثــالث مســتویات مــن الســماد البوتاســي 

) . اتجاه موازي لمسـار الشـمس مـن الشـرق الـى الغـرب و اتجـاه عمـودي علـى مسـار الشـمس ( ین للمروز اتجاه

عـدد السـیقان , نتیجة استعمال السماد البوتاسي و االتجاه العمودي في كل من زیادةاشارت النتائج الى حصول 

كمـا كـان .یـة للنتـروجین فـي االوراق مئو الوزن الجاف للنبـات و النسـبة ال, نبات / عدد الدرنات , نبات / الرئیسیة

    .السماد البوتاسي تأثیر معنوي في زیادة طول النبات و الحاصل الكلي 

The effect of potassium Fertilization and the Direction of furrows on 
the growth and yield of potato Solanum tuberosum L.

S. A. M. Al - Muhamadi, M. H. Al – Falahi and, H.H Al-ali
College of Agriculture / University of Al-Anbar

Abstract
This experiment was conducted on potato cultiver Solanum tuberosum L. 

(desiree cv.) during winter season (2000 – 2001 ) in the west of  Faluja city in loamy 
salt clay soil with a split-plot design, to study the effect of three levls of k-fertilizer. 
these levels are 0.00, 300, 600 k.g. ha-1 and also the effects of two directions of rows 
directions paralled to sun light, (from the east to the west) on vertical directions to sun 
lights . 

Results indicated that number of tubers / plant, weight of dry matter and 
percentage of  N in leaves where increased significantly upon the use of K.fertilizer 
applied vertical directions of rows. Plant hight and total yield were also increased 
significantly upon the use of K. fertilizer. 

  

  المقدمة

المحاصیل الغذائیة في العالم و تتصـدر قائمـة المحاصـیل أهمحد ا.Solanum tuberosum Lالبطاطا 

الغــذائي لــذلك األمــنكمــا و تعــد ســلعة إســتراتیجیة فهــي تــؤدي دورا مهمــا فــي ) . 1(اإلنتــاجالدرنیــة مــن حیــث كمیــة 

و ألهمیــة هــذا المحصــول و ) 2(و منهــا العــراق انتشــرت زراعتهــا فــي العدیــد مــن دول العــالم و معظــم الــدول العربیــة

العناصــر الغذائیــة و یعــد وســیلة مهمــة لتــأمین احتیــاج المحصــول مــناألســمدةاســتعمال أصــبحلــذا تزایــد الحاجــة لــه 

البوتاســیوم مــن اهــم العناصــر الضــروریة الكبــرى لتحســین إنتاجیتــه علــى الــرغم مــن عــدم دخولــه فــي تكــوین اعضــاء 

الســیما فــي عملیــة فــتح و غلــق األهمیــةهــو یــؤدي دورا مهمــا داخــل النبــات علــى درجــة كبیــرة مــن النبــات و مركباتــه ف
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ولعنصــر البوتاســیوم دورا كبیــرا فــي نقــل المــواد المصــنعه فــي االوراق الــى االجــزاء الثغــور و عملیــة تكــوین البــروتین

فقـد اشـارت الدراسـات الـى تعیش فیهـا التي بالظروفكون البطاطا من المحاصیل الدرنیة فهي تتأثر ول.)3(الخازنة

ولمـا كـان ) . 4(ان بالحرارة و طول الفترة الضوئیة التي یتعرض لها النبات تأثیرا كبیرا على النمو و تكوین الدرنات 

بنــاء علــى مــا تقــدم فقــد تــم دراســة اتجــاه ألتجــاه المــروز تــأثیرا علــى كمیــة الحــرارة و فتــرة االضــاءة الالزمــة للنبــات و 

  .السماد البوتاسي لتحدید الكمیة الواجب اضافتها للمحصول لتحسین زراعة وانتاج محصول البطاطا المروز و 

      

  المواد و طرائق العمل

فـي  Desireeصـنف دیـزري  ( .Solanum tuberosum L )الدراسة على محصول البطاطـاأجریت

یوضـح اهـم ) 1(جـه طینیـه غرینیـه والجـدولفـي تربـه مزی) 2001-2000(حقل غرب مدینة الفلوجه للموسم الخریفـي 

عن التوافیق بین ثالث مستویات من السماد البوتاسـي عبارةتضمنت التجربه ست معامالت . الصفات المدروسه لها

 K2O )(التـوالي باسـتخدام سـماد كبریتـات البوتاسـیومعلى  (L3,L2,L1)ورمز لها 1-ـهk2oكغم 600, 300, 0

إلـىمن الشرق ) A1( النبات واتجاهین للمروز اتجاه موازي لمسار الشمس أسفلخادیدأفيإضافتهحیث تم %50

وفـــق تصـــمیم القطـــع التجربـــةصـــممت .مـــن الشـــمال الـــى الجنـــوب) A2(واتجـــاه عمـــودي علـــى مســـار الشـــمسالغـــرب 

د ومســــتویات الســــماmain-plotاتجــــاه الزراعــــه ضــــمن القطــــع الرئیســــیه حیــــث تــــم توزیــــع معــــامالت ) 5(المنشــــقة

×م3(وتكونــت مـــن اربــع مـــروز 2م9بلغـــت مســاحة الوحــده التجریبیـــه . sub-plotالثانویــةالبوتاســي ضــمن القطـــع 

.اجریت العملیات الزراعیه كافه حسـب حاجـة النبـات .بین الدرنات وبثالث مكرراتم0.25وبمسافة زراعه ) م0.75

واخذت الورقه الرابعه من القمه ن الرئیسه للنبات یوم من الزراعه اخذت قیاسات طول النبات وعدد السیقا100وبعد 

ـــــنـــــد قطـــــع الحاصـــــل وع) N,P,K)qلعناصـــــر المئویـــــةالنســـــبةالنامیـــــه وجففـــــت لتقـــــدیر  م تســـــجیل صـــــفتي عـــــدد ت

  .نبات والحاصل الكلي /الدرنات

  

  یوضح التحلیل الكیمیاوي لتربة الحقل) 1(جدول

  لتربهاتفاعل 

PH  

  الكهربائياإلیصال
EC

Ds.m-1

لعضویةادهلماا

  تربه1- كغم.غم

  لتربةامفصوالت 

  تربه1-كغم.غم

  الغذائیة الجاهزةالعناصر 

  تربه1-كغم.ملغم

NPK  طین  غرین  رمل

7.8  4.4  9.5  183  439  378  98.0  9.08  200  
  

  النتائج والمناقشة

زیادةحصول إلىأدتالسماد البوتاسي إضافةإنإلىاإلحصائيالتحلیل نتائجأشارت:النمو الخضري -1

. الخضري في النبات والوزن الجاف للمجموعالرئیسةعدد السیقان , لكل من طول النبات معنویة

  .على بقیة المعامالت في طول النبات و الوزن الجاف معنویاL3وقد تفوقت المعاملة .)4, 3, 2(جدول

  

  

  

  
  

  )سم(ات تأثیر السماد البوتاسي و اتجاه الزراعة في ارتفاع النب) 2(جدول 
  معدل اتجاه  ھكتار/ مستویات السماد البوتاسي كغم   مستویات            
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  اتجاه        السماد  
  الزراعة        

L1L2L3
  الزراعة

A141.17  49.66  52.30  47.70  
A244.87  49.59  52.80  49.08  

  معدل 
  سمادلمستویات ا

43.02  49.62  52.55    

LSD (0.05) :                   L =2.33                   A = 1.90                    LxA =3.30
  

  .النبات / الرئیسةفي عدد السیقان الزراعةالسماد البوتاسي واتجاه تأثیر) 3(جدول 
  

  مستویات السماد
  

  اتجاه 
  الزراعة

  معدل اتجاه  ھكتار/مستویات السماد البوتاسي كغم
  الزراعة

  
  L1L2L3

A1
3.91  5.20  5.50  4.87  

A2  
  

4.67  7.51  6.49  6.22  

  معدل
  مستویات السماد

4.29  6.35  5.99    

LSD(0.05) :                L=1.18                     A=0.97                  LA=1.67  
  

  )نبات/غم(في الوزن الجاف للمجموع الخضري الزراعةالسماد البوتاسي واتجاه تأثیر) 4(جدول 
  ستویات السمادم

  
  اتجاه 

  الزراعة

  معدل اتجاه  ھكتار/مستویات السماد البوتاسي كغم
  الزراعة

  
  

L1L2L3

A1
80.51  91.90  115.66  96.02  

A2  
  

99.60  118.70  135.26  117.85  

  معدل
  مستویات السماد

90.05  105.30  125.46    

LSD(0.05) :                       L=9.76                     A=7.97                   LXA=13.80  
  
  
L =مستویات السماد البوتاسي  

A  =اتجاه الزراعة  
L*A = التداخل بین السماد البوتاسي و اتجاه الزراعة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

فــي L2بمعاملــة المقارنــه علــى التــوالي بینمــا تتوقــف المعاملــة مقارنــة % 39.32و% 22.15الزیــادةوكانــت نســبه 

وقـد تعـزى سـبب هـذه الزیــادة . مقارنـة عـن معاملـة المقارنــة % 48الرئیسـة للنبـات بزیــادة مقـدارها د السـیقانصـفة عـد

التربـــة و إلـــىزیـــادة جاهزیـــة البوتاســـیوم مـــع زیـــادة المســـتوى المضـــاف إلـــىأدىالســـماد البوتاســـي إضـــافةان إلـــى
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علــى زیــادة كمیــة ایــإیجابو انعكــس ذلــك زیــادة النمــو الخضــري للنبــات إلــىأدىعــن طریــق الجــذور ممــا امتصاصــه 

زیـادة الـوزن الجــاف إلــىممـا ادىالنباتیـة األنسـجةالمـواد الغذائیـة الكربوهدراتیـة و البروتینیــة المصـنعة الالزمـة لبنــاء 

  ).7و6(للنبات و هذا یتفق مع 

و قــد . ع الخضــري نبــات و الــوزن الجــاف للمجمــو / معنویــا فــي زیــادة معــدل عــدد الســیقان  A2التجــاه اكمــا تفــوق 

A2L3اذ اعطـــت المعاملـــة اظهــر التـــداخل بــین الســـماد البوتاســي و اتجـــاه الزراعـــة تــاثیرا معنویـــا فــي هـــذه الصــفات 

جــاف للمجمــوع الخضــري عنــد نفـــس الوزن للــســم بینمــا بلــغ اعلــى معــدل 52.80النبــات قــدره الرتفــاعمعــدل أعلــى

  .  نبات/غم/ 35.26المعاملة قدره 

  .نبات/ ساق) 7.51(بلغمعدل لعدد السیقان أعلىA2L2عاملة المأعطتبینما 

ات السـماد البوتاسـي المضـافة تـأثیرا معنویـا فـي معـدل یبـان لمسـتو اإلحصـائينتـائج التحلیـل أظهـرت: الحاصل -2

مقارنـة بمعاملـة المقارنـة و قـد تفوقـت المعـاملتین وقـد تفوقـت هـاتین الصـفتین نبات و الحاصـل الكلـي / عدد الدرنات 

نبــات لصــفة عــدد الــدرنات و معــدل قــدره / درنــة 7.97و 7.07حقــق معــدل قــدره إذ1-هـــk2oكغــم 600و 300

مقارنــــة بمعاملــــة المقارنــــة ولــــم یكــــن هنــــاك فــــروق معنویــــة بــــین ) 6و5(الجــــدولین 1-هكتــــار.طــــن25.20و 25.52

زیــادة جاهزیــة البوتاســیوم بزیــادة إلــىویعــزى ســبب تلــك الزیــادة 1-ـهــk2o. كغــم 600و 300المســتویین المضــافین 

مستویات االضافة ولتأثیره في زیادة كمیة المواد الكربوهیدراتیة المصـنعة فـي النبـات نتیجـة لزیـادة المجمـوع الخضـري 

ATPینفز تكوین البروتینات وتكو التي تحKinasesو منها األنزیماتالقادر على التركیب الضوئي وزیادة نشاط 

الجزیئیـة العالیـة و انتقالهـا بوسـاطة األوزانبنـواتج التركیـب الضـوئي ذات المنخلیـةاألنابیـبملـئالذي یحتاج له في 

هـذا یـنعكس علـى الحاصـل و مكوناتـه و ) 9و7(زیادة المواد المخزونة كالنشا و البروتین الماء الى الدرنات و بالتالي 

لجمـع العملیـات الفسـیولوجیة فـي اثنـاء مـدة نمـو السـیقان و هـذا یتفـق مـع مـا ذي بعـد المحصـله النهائیـة ال) 5جدول (

  ).11,10,8(ذكره 

صفة فيتأثیر لهبان االتجاه العمودي اعطى اعلى معدل في عدد الدرنات ولم یظهر) 6و5(یالحظ من الجدولین 

وقــد تعــود الزیــادة فــي عــدد الــدرنات  نتیجــة لزیــادة فــي عــدد ) نبــات / درنــة (7.39الحاصــل للنبــات اذ بلــغ مقــداره 

  ) .2(علما بان عدد الدرنات یتناسب عم عدد السیقان منها المكونةللنبات )3(السیقان الرئیسیة

معنویا علـى هـاتین الصـفتین تأثیراكان البوتاسي و اتجاه الزراعةالسمادبینما یالحظ من الجدولین بان التداخل بین 

علـى نبـات/درنـة7.2و 8.51في النبـات بلـغ معدل لعدد الدرنات أعلىA2L2و A2L3المعاملتین طتأعحیث 

  .على التوالي 1-هكتار. طن27.32و 24.60حاصل عند تلك المعاملتین بلغ وأعلىالتوالي 
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  نبات/ السماد البوتاسي و اتجاه الزراعة في عدد الدرنات تأثیر) 5(جدول 
  مستویات السماد

  
  اتجاه 

  الزراعة

  معدل اتجاه  ھكتار/مستویات السماد البوتاسي كغم
  الزراعة

  
  

L1L2L3

A1
6.26  6.94  7.44  6.88  

A2  
  

6.45  7.20  8.51  7.39  

  معدل
  السماد البوتاسي 

6.36  7.07  7.97    

LSD..(0.05) :                       L=0.51                    A=0.42                      LXA=0.72  
  
  
  

  ھكتار/ تأثیر السماد البوتاسي و اتجاه الزراعة في الحاصل الكلي طن ) 6(جدول 
  مستویات السماد

  
  اتجاه 

  الزراعة

  معدل اتجاه  ھكتار/مستویات السماد البوتاسي كغم
  الزراعة

  
  

L1L2L3

A1
17.80  23.76  25.84  22.48  

A2  
  

16.92  27.32  24.60  22.92  

  معدل
  السماد البوتاسي

17.36  25.52  25.20    

LSD..(0.05) :                       L=0.79                    A=0.65                      LXA=1.131  
  

لســـماد لتـــأثیر معنـــوي [,],إلـــى) 9,8,7(یالحـــظ مـــن الجـــداول :  N,P,Kمـــن عناصـــر األوراقمحتـــوى -3

معــدل لنســبة هــذه العناصــر عنــد المســتوى أعلــىاعطــت اذ NوKتــوى االوراق مــن عنصــري البوتاســي فــي مح

للبوتاســـیوم علــى التـــوالي مقارنـــة بمعاملـــة المقارنـــة زیـــادة % 6.12للنتـــروجین و % 2.59بلـــغL3الســمادي الثالـــث 

  .على التوالي % 33.62و 24.47قدرها 

وقد یعـزى سـبب ذلـك الـى ان . اسیوم على محتوى االوراق من الفسفور بینما لم یكن هناك تاثیرا معنویا الضافة البوت

اضافة السماد البوتاسي قد حسنت الحالة الغذائیة للنبات و من ثم زیادة امتصاص النتروجین و البوتاسیوم الجاهزین 

منهــا وراقاألزیــادة محتــوى إلــىلالمتصــاص عــن طریــق الجــذور التــي ادت الــى زیــادة تــراكم هــذه العناصــر وبالتــالي 

)8,7. (  

علـى األوراققد تبین من الجداول ذاتها بان هناك تاثیر معنوي لالتجاه العمودي في رفع نسـبة النتـروجین فـي و 

معنویـــا علـــى نســـبة عنصـــري تـــأثیرابینمـــا لـــم یكـــن التجـــاه الزراعـــة % . 2.97بلـــغ معـــدل قـــدره إذاألفقـــياالتجـــاه 

لمجمــوع الجــذري فــي عملیــة التركیــب امحتــوى االوراق الــى زیــادة نشــاط و تعــود الزیــادة فــي. وتاســیوم و الفســفور بال

األوراقزیادة امتصاص العنصر في إلىأدىمما ) 4جدول ( الضوئي وبالتالي تراكم اكبر كمیة من المادة الجافة 

لعناصــر الغذائیــة كمــا كــان للتــداخل بــین المســتویات الســمادیة للبوتاســیوم و اتجــاه الزراعــة تــأثیرا معنویــا فــي نســبة ا. 

% 6.41و 2.97بلـغ نسـبة بمعـدلKو Nفـي زیـادة نسـبة     A2L3حیث تفوقت المعاملـة األوراقالثالثة داخل 

  % .5.85بمعدل بلغ نسبة   A1L3لكل منهما على التوالي في حین تفوقت المعاملة 
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  األوراقلنتروجین في تأثیر السماد البوتاسي واتجاه الزراعة في النسبة المئویة ل) 7(جدول 
  مستویات السماد

  
  اتجاه 

  الزراعة
L1  L2  L3  

  معدل اتجاه
  الزراعة

  
  

A1
2.17  2.83  2.92  2.64  

A2  
  

2.56  2.83  2.97  2.79  

  معدل
  مستویات السماد

2.37  2.83  2.95    

LSD(0.05) :                       L=0.165                 A=0.136                     LXA=0.23  
  
  

  األوراقالسماد البوتاسي واتجاه الزراعة في النسبة المئویة للفسفور في تأثیر) 8(جدول 
  مستویات السماد

  
  اتجاه 

  الزراعة
L1  L2  L3  

  معدل اتجاه
  الزراعة

  
  

A1
1.05  1.08  1.15  1.09  

A2  
  

1.05  1.11  1.13  1.10  

  معدل
  مستویات السماد

1.05  1.9  1.14    

LSD(0.05) :                       L=0.539               A=0.035                     LXA=0.058  
  
  

  األوراقالسماد البوتاسي و اتجاه الزراعة في النسبة المئویة للبوتاسیوم في تأثیر) 9(جدول 
  مستویات السماد

  
  اتجاه 

  الزراعة
L1  L2  L3  

  معدل اتجاه
  الزراعة

  
  

A1
4.75  4.98  5.83  5.18  

A2  
  

4.41  5.10  6.41  5.31  

  معدل
  مستویات السماد 

4.58  5.04  6.12    

LSD(0.05) :                       L=0.539               A=0.442                     LXA=0.76  
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