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المغذيات وأثرها في ببعض  صنف بورين.Solanum tuberosum L رش نباتات البطاطا 
 نتاجالنمو وال 

 العيساويعلي خليف حسين               عمر هاشم مصلح المحمدي 
 جامعة االنبار -كلية الزراعة -قسم البستنة

 الخالصة

وكان  ضفاف نهر الفراتعلى غرب بغداد  60ء الفلوجة قضا /نبارفي محافظة األ ُنفذت التجربة حقليا  
  Burrenصنف بورين  حيث ُزرعت تقاوي البطاطا. (2014و2013للموسمين )كانون الثاني/ 20موعد الزراعة

ُصممت التجربة باستعمال تصميم القطاعات العشوائية عاله أ خالل العروة الربيعية و للموسمين Eliteالرتبة 
وقورنت المتوسطات حسب اختبار  Randomized Complete Block Design (R.C.B.D) ةالكامل

L.S.D.  5على مستوى احتمال %. 

لوزن الجاف ل تفوق االول ( للموسمNPK)((400.120.240للسماد الكيميائيT14أظهرت المعاملة 
 أعلى معدل ألرتفاع النبات3-ملغم.لتر250T10البوتاسيوممعاملة  . وحققت)غم(53.96للمجموع الخضري)غم( 

في صفات النمو الخضري 3-ملغم.لتر10T9السايتوكاينين  ت معاملةتفوقسم( للموسم الثاني، فيما  60.03بلغ)
نبات /ساق4.30بلغت ) التي ( للموسمين األول والثاني5نبات( والمساحة الورقية )سم/عدد السيقان الهوائية )ساقل
 أظهرت المعاملة بالسالسيلك أسد على التوالي. فيما (5سم 12073ونبات /ساق 4.50( و)5سم11327و

250T73-ملغم.لتر ( و 52.73تفوق في نسبة الكلوروفيل للموسمين بلغتUNIT-SPAD54.83 أثرت.)
في صفات الحاصل  3-ملغم.لتر500T13وألحماض األمينية وا3-ملغم.لتر 10T9 لسايتوكاينيناالمعاملة 

  والثاني على التتابع. األولدرنة/نبات( للموسمين  9.50و 9.30لعدد الدرنات بلغت ) بإعطاء أعلى معدل

الدرنة وحاصل النبات أعلى معدل لوزن  3-ملغم.لتر250T12 األمينية األحماضوأعطت معاملة 
-ملغم.لتر250T7عطت المعاملة بالسالسيلك أفيما  (،نبات/كغم1050) غم166.90بلغ الواحد للموسم األول 

كما تفوقت  التوالي،هكتار( على /طن 32.42و 31.55بلغ ) للحاصل القابل للتسويق للموسمين أعلى معدل3
 هكتار(/طن 46.95بإعطاء أعلى معدل للحاصل الكلي بلغ ) 3-ملغم.لتر 250T12 االحماض االمينية معاملة

 للموسم االول.

The spraying with some nutrients onPotatoPlantsSolanum tuberosum 

L.cv. Burren and its effect in growth and production 
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Abstract 

The field experiment was conducted in Anbar governorate /Fallujah city 60 

kmwestern of Baghdad onEuphratesriver bank 20th of Januaryduring thespring 

seasons from 2013 and 2014 Potato tubers of Burren CV. (class Elite) were planted 

for tow above seasons and the experiment was conducted depending on Randomized 

Complete Block Design (RCBD) and the results were tested depending on the lest 

significant differenceL.S.D on probability level 5%. 

The chemical fertilizer treatment T14 (400.120.240)(NPK) recorded a high 

fresh weight in both of season to 53.96 gm and the potassium treatment T10 250 m.l-

1increase  the plant hight up to 60.03 cm for (gm) first season 53.96(gm), while the 

CK treatment 10 m.l-1T9 effect in vegetative growth characters like number of stems 

per plant and leave area (cm) 2 for plant in both seasons which reached to 4.30 

stem/plant and 11327 cm2 and 4.50 stem/plant  and 12073 cm2 respectively. The 

salicylic acid treatment 250 m.l-1T7 showed a high chlorophyll ratio in leaves for two 

seasons to (52.73 and 54.83 SPAD-UNIT).Respectively. The CK treatment T9 10 m.l-

1 and Amino Acid treatment T13 500 m.l-1given a high ranges of tuber numbers were 

recorded9.30 and 9.50 tuber/plant for both seasons respectively,  

while the Amino Acids treatment T12 250 m.l-1 gave a high average in tuber 

weight and plant yield for the first season were reached 166.90 gm and 1050 km per 

plant, the salicylic acid treatment T7 250 m.l-1gave high average of marketable yield 

for both season to 31.55 and 32.42 ton/harespectively and the Amino Acids treatment 

T12250 m.l-1 gave high average of total yield was reached 46.95 ton/ha for the first 

season. 

 المقدمة

( مددرة اذا ت ددم اسددتعمالها وفقددا لمتطلبددات 8-20بنسددبة )ُتعددد التغذيددة الورقيددة اكثددر كفدداءة مددن التغذيددة األرضددية 
المحاصيل للتغذية الورقية تختلف اعتمادا  على طبيعدة السدماد و تركيدز العنصدر الفعدال المحصول إذ أن استجابة 

( فمددن الممكددن اسددتعمال التغذيددة الورقيددة بسسددتغالل المسدداحة 23وعدددد الرشددات ونددوع المحصددول ووقددت االضددافة )
 (، 10الورقية للنبات وكبر مجموعه الخضري )

أربعددة  مدن بدين أهدم Solanaceaeإلدى العائلدة الباذنجانيدة  .Solanum tuberosum Lالبطاطدا ودتعد
ذلدك ألنهدا . (8محاصيل في العالم من حيث األهمية الغذائية بعد القمح والذرة والرز وتتصددر المحاصديل الدرنيدة)

-1نشددس  و %25-10و  %29-15مددن الخضددر الغنيددة بددالمواد الغذائيددة إذ تتددراوة نسددبة المددادة الجافددة فيهددا بددين 
 %70التدي تتكدون بصدورة أساسدية مدن أمدالة البوتاسديوم  %1ينات وتصل نسدبة األمدالة المعدنيدة إلدى بروت 2%

منهددا وأمددالة الفسددفور، الصددوديوم، الحديددد، اليددود، المنغنيددز، الكالسدديوم والمنغنيسدديوم وغيرهددا فضددال عددن ذلددك فهددي 
لدى إضدافة إ. A(22)ل مدن فيتدامين وقليد Bومجموعدة فيتدامين   Cتحوي مجموعدة مدن الفيتاميندات والسديما فيتدامين

  ،إلى الحجم القابل للتسويق النباتية للوصولاستعمال منظمات النمو 
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        اسمدددددده الكيميدددائدددددددي CPPU ((KT-30يمكن إستعمال بعض منظمات النمو كالسايتوكاينينات ومنها الد 
N-(2-Chloro-4–Pyridyl)–N-PhenylUrea (61 21و) ( ويحفددددز 11)إذ يحفددددز انقسددددام الخاليددددا وتوسددددعها

 Salicylic(. ومددن منظمددات النمددو األخددرى حددامض السالسددليك31ع فددي عدددد مددن األنددواع النباتيددة )و نمددو الفددر 

Acid(SA) ( وفددي انونددة االخيددرة تددم 61و 22وهددو أحددد المشددتقات الفينوليددة لدده دور تنظيمددي فددي أيددض النبددات .)
أحمدداض الهيوميددك الدباليددة واألحمدداض األمينيددة( غيددر الضددارة ل نسددان والحيددوان ) اسددتخدام المخصددبات العضددوية

 . (61والنبات بتراكيز منخفضة لتحسين خواص التربة وتغذية النبات واإلسراع في النمو وزيادة اإلنتاج. )

نتاجيدة نبدات البطاطدا مدع اضدافة منظمدات النمدو جداءت  نظرا   لغياب دراسدة التسدميد المتكامدل فدي نمدو واي
هذه الدراسة هادفة الى الحصول على أفضل نمو مع أعلى أنتداج للبطاطدا وذلدك مدن خدالل الجمدع بددين مسدتويات 

وتدددحت الظددروف البيئيددة للموسددم مختلفددة مددن منظمددات النمددو النباتيددة واألسددمدة الكيميائيددة وبقيددة المغددذيات االخددرى 
الحاصددل فددي زيددادة علددى هددداف هددذه الدراسددة لتحقيددق االربيعددي فددي المنطقددة الوسددطى . ولهددذا توجددب علينددا بلددورة ا

نوعيتده مدن خدالل تحسدين الحالدة التغذويدة للنبدات وتدوفير العناصدر المغذيدة لده بصدورة ميسدرة عدن طريدق وتحسين 
سثير التراكيدز المختلفدة لمنظمدات النمدو مدع االسدمدة الكيميائيدة ومعرفدةتسثيرها تسليط الضدوء علدى تدو ،التغذية الورقية

 .على  نمو وانتاج البطاطا

 المواد وطرائق العمل

       نهددر  علددى ضددفاف كددم جنددوب غددرب بغددداد60قضدداء الفلوجددة  ،نبددارفددي محافظددة األ ُنفدذت التجربددة حقليددا  
 البطاطددددداُزرعدددددت تقددددداوي  ثحيددددد (2014و 2013) للموسدددددمينكدددددانون الثددددداني  20وكدددددان موعدددددد الزراعدددددة  الفدددددرات

Solanum tuberosum L.  صددنف بددورين Burren الرتبددة ذاتElite خددالل العددروة الربيعيددة و للموسددمين 
 ةعشر معامل بأربعة  ومن ثم قسمتسم  12-10وبعمق  متر(x 0.75 متر3عاله على جانبي المساطب بسبعاد )أ

 (ةنبات/مصدطب 24)وبمعددلوح د  جرريبي ة  42عدد الوح دات الجرريبي ة  ا بثالثة مكررات ليكونموزعة عشوائي
حرثددت تربددة الحقدددل رض مددن حراثدددة وتعشدديب وفددتح السدددواقي و م تحضددير األت ددد .وأخددرسددم بدددين نبددات  25وبمسددافة 

. ت فيهددا السددواقي الرئيسددة والفرعيدددةمشدداط القرصددية ثددم فتحددبشددكل متعامددد وسددويت ونعمددت باألبددالمحراث القددالب 
 .1كما في الجدول  نماذج من تربة الحقل بهدف تحليل بعض صفاتها الكيميائية والفيزيائيةواخذت 

للنددايتروجين ودفعتددين  حسددبت كميددات األسددمدة لكددل وحدددة تجريبيددة وقسددمت إلددى ثددالث دفعددات متسدداوية 
لكدددل وحددددة  مسددد 10سدددفل النباتدددات بمسدددافة أخاديدددد أإلدددى التربدددة علدددى شدددكل  اإلضدددافة والبوتاسددديوم وكاندددتللفسددفور 
 )النايتروجينالثانية  والدفعة ،لنايتروجين والفسفور والبوتاسيومل األولىللدفعة  الزراعة عندوت م اضافتها( 9تجريبية )

 )للنتددروجين فقددط( مددن الزراعددة يومددا   60تبعدالثالثددة فقددد ُأضدديفيومددا من الزراعددة أمددا  45بعددد والفسددفور والبوتاسدديوم( 

يومدا  والثالثدة  60يومدا  مدن الزراعدة بعدد اكتمدال البدزوا والثانيدة بعدد  45ولدى بعدد األ رشت المعدامالت الرشده (.5)
م إضدافة لتدر وت د10 ووضدعت فدي مرشدة ظهريدة سدعة  أذيبت مكونات كل معاملة جيددا  ن الرزاعة .يوما  م 75بعد 
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 وبعد الرج أجريت عملية الرش المتجانس حتى البلل التام في الصباة الباكر % 0.01مادة ناشرة )زاهي( بمعدل 
 .وفي جميع مواعيد الرش T13ى لإT2. و ُنفذت هذه اإلجراءات للمعامالت رتفاع درجات الحرارةالتالفي 

 (2014و3102)حقل التجربة للموسمين  والفيزيائية لتربة الصفات والكيميائية 1 جدول

 وحدة القياس الموسم الثاني الموسم االول الصفة
 - 7.8 7.7 درجة تفاعل التربة
 تربة 1-غم. كغم 0.89 0.84 المادة العضوية

 تربة 1-غم. كغم 0.49 0.54 الكلس

االيونات الذائبة في 
 محلول التربة

Mg 260 266 

PPM 

Zn 21 23 

Fe 189 188 

Cu 17 16 

B 3 3 

N0.46 0.41 الكلي 

 83 80 الجاهز Nالنتروجين 

 44 46 الجاهز Pالفسفور تربة 1-ملغم. كغم

 0.82 0.81 الجاهزKالبوتاسيوم 

 مفصوالت التربة
 18 19 الرمل

 51 50 الغرين تربة 1-غم.كغم

 31 31 الطين

 - طينية غرينيةمزيجة  النسجة

 النمو الخضريصفات 

ختيرت عشوائيا  حسب بعدها ت م حساب عدد السيقان الرئيسة المتكونة فوق سطح التربة لعشرة نباتات ا
 عند القلع وذلك بقياس أطول السيقان الرئيسة في النبات الواحد من ارتفاع النبات )سم( ت م قياس، كما المعدل

ت م قياس ، و رت عشوائيا  ثم حسب المعدل بعدهامستوى سطح التربة وحتى القمة النامية لعشرة نباتات اختي
وذلك بعد  Portable Leaf  AM300 Area Meterالمساحة الورقية بوساطة جهاز قياس المساحة الورقية 

اختيار خمسة نباتات من كل معاملة عشوائيا إذ ت م اخذ ثالث أوراق متوسطة الحجم من وسط كل نبات وت م 
القراءة  تأخذ ى النسبي للكلوروفيل في النباجاتقياس المحجوحين جم في  .حساب المساحة الورقية للنبات الواحد

 (.22وكما هو مذكور في ) SPAD unitsوقيست بالوحدات  المعدل،تجريبية ثم أخذ  نباتات لكل وحدة 10من 
اختيرت  نباتات عشرةقبل القلع بسسبوعين وذلك بقطع  (/نباتالوزن الراف للمرموع الخضري)غمسب ح  كما 

 .بعدها ت م احتساب الوزن الجاف للنباتاتتماما   حتى جفتشمسيا  م تجفيفها ت  عشوائيا  من منطقة اتصالها بالتربة 

 ومكوناتهصفات الحاصل 

 على عدد النباتات عاملةبقسمة عدد الدرنات في الم رنات للنبات الواحد )درنة/نبات(عدد الدُحسب 
 دد الدرناتعلى ع في المعاملة حاصل القابل للتسويقوزن البقسمة  غم(معدل وزن الدرنة)ُحسب بينما  ،لمختارةا

بقسمة حاصل الوحدة التجريبية على عدد  غم/ نبات()الواحد نبات حاصل ال ت م حساب ،القابلة للتسويق فيها
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ت م استبعاد الدرنات المصابة حيث  /هكتار(تسويق )طنالحاصل الصالح للحين ُقدر في  ،فيها المختارةالنباتات 
لتسويق الصغيرة من حاصل النباتات ومن ثم بعدها حساب الدرنات الباقية كحاصل صالح ل والمشوهة والدرنات

 للوحدة التجريبية بضرب حاصل النبات )طن/ هكتار( حسب الحاصل الكلي ، كماةبطريقة الحاصل الكلي بنفس
 .(9) الهكتار إلىالنباتات المختارة في عدد النباتات للوحدة التجريبية ثم نسب  الواحد من

 يوضح معامالت التجربة الداخلة في الدراسة 2 جدول

 التركيز نوع  السماد المغذي رقم المعاملة

T1 Control دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
T2  3-غم.لتر1 سماد يوريا رش ورقي+T14 1/2 
T3  3-غم.لتر2 سماد يوريا رش ورقي+T14 1/2 
T4  31/2-مل.لتر 2.5 أسد)سائل(مغذي عضوي هيومك+ T14 
T5 )3-مل.لتر 5 مغذي عضوي هيومك أسد)سائلT14 1/2+  
T6  سالسيلك أسدSA 3-ملغم. لتر125 رش ورقيT14 1/2+  
T7  سالسيلك أسدSA 3-ملغم.لتر250 رش ورقيT14 1/2+  
T8  سايتوكاينينCPPU 3-ملغم.لتر5 رش ورقيT14 1/2+  
T9  سايتوكاينينCPPU 3-ملغم.لتر10 رش ورقيT14 1/2+  

T10 ( سماد عالي البوتاسPotash plus) 2503-ملغم.لتر+T14 1/2  
T11 ( سماد عالي البوتاسPotash plus) 5003-ملغم.لترT14 1/2+  
T12  أحماض أمينيةPoly Amins 2503-ملغم.لترT14 1/2+  
T13  أحماض أمينيةPoly Amins 5003-ملغم.لترT14 1/2+  
T14 ( التوصية السماديةNPK ) 400.120.240))كغم/هكتار) 

  َجم اضافة السماد األرضي للنايجرورين والفسفور والبوجاسيومللمعامالت منT2  الــىT13   نصف معاملة.T14 

 النتائج والمناقشة

أعلى معدل لعدد السيقان الرئيسة بلغت  T9معاملة السايتوكاينين  تفوق 3و 2 ينولشير نتائج الجدتُ  
والثاني على التوالي، أما معاملة المقارنة فقد بلغت عدد السيقان  األولللموسمين  نبات(/)ساق 4.50و 4.30
أما ارتفاع النبات فقد حقق أعلى معدل له إذ والثاني على التوالي.  األولللموسم  نبات(/)ساق3.13و 2.90فيها 
 للموسمين االول والثاني على التوالي.  T10)سم( للمعاملة 60.03 54.10بلغ 

بإعطائها أعلى معدل للمساحة الورقية بلغت  T9إلى تفوق المعاملة  3جدول نتائج الأوضحت 
SPAD 42.46و 31.53والثاني على التوالي. مقارنة مع بسقل معدل  األولللموسمين  5سم 12074و 11327

units. معاملة السالسيلك اسد  قد تفوقت األوراقللكلوروفيل في  أما المحتوى النسبيT7 52.73بلغت 
وجود فروق معنوية بين متوسطات  1 الجدولبينت نتائج  التوالي،لكال الموسمين على 51.36SPAD unitsو

 بإعطائها T14(NPK)حققت المعاملة  إذالوزن الجاف للمجموع الخضري قد ازداد معنويا   إنالمعامالت إذ 
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قياسا  بمعاملة  ،والثاني على التوالي ولاألللموسمين نبات( /)غم51.70و53.96بلغ أعلى معدل للوزن الجاف 
 على التوالي.  لكال الموسمين نبات(/)غم30.60و 30.43المقارنة التي بلغت 

نبات( وأرتفاع / تأثير معامالت التغذية الورقية ببعض المواد في عدد السيقان الرئيسة )ساق 3الجدول 
 (.2014و 2013) النبات)سم( للموسمين

 

 

 

 المعامالت

 السيقان الرئيسةعدد 
 نبات(/)ساق 

 ارتفاع النبات
 )سم(

 المعامالت

 عدد السيقان الرئيسة
 نبات(/)ساق 

 ارتفاع النبات
 )سم(

 الموسم االول
2013 

 الموسم الثاني
2014 

 الموسم االول
2013 

 الموسم الثاني
2014 

 الموسم االول
2013 

 الموسم الثاني
2014 

 الموسم االول
2013 

 الموسم الثاني
2014 

T1 2.90 3.13 33.96 37.73 T8 3.96 4.16 47.50 54.76 

T2 3.33 3.70 49.66 57.10 T9 4.30 4.50 53.70 57.80 

T3 2.86 3.50 53.46 55.96 T10 3.50 3.90 54.60 60.03 

T4 3.46 4.23 52.93 59.43 T11 3.23 3.33 55.46 53.73 

T5 3.23 3.76 52.33 58.50 T12 3.23 3.66 49.50 52.00 

T6 3.46 3.96 51.06 58.73 T13 3.36 3.93 53.43 55.63 

T7 3.20 3.90 52.00 59.43 T14 3.23 4.43 50.90 56.00 

L.S.D 

0.05)) 
0.605 0.567 6.32 4.62      

ومن المالحظ أن معامالت البحث قد أثرت معنويا  في جميع صفات النمو الخضري  ويعزى السبب في 
 8TوT9في المعامالت  CPPUزيادة عدد السيقان الرئيسة و المساحة الورقية الى دور السايتوكاينين المصنع 
لتي تسبب نشوء البراعم الجانبيه إلى تحفيز تكوين االنسجة الخشبية للبراعم والساق وبذلك يسهل نقل المغذيات ا

في تشجيع نمو البراعم الجانبية  CPPUالـهمية أهذة الفروق المعنوية تُبرز (. 6و 61) زيادة عدد األفرعو 
 (21)كبر من البراعم أبتمايز منطقة االتصال الوعائي بين البرعم الجانبي والساق والذي ساعد على نمو عدد 

إن التسثير االيجابي للسايتوكاينين على معدل المساحة الورقية ربما يعود إلى دوره االيجابي في يعزى  قدو 
، وهذا يتفق مع ما ةدهذا أدى إلى زيادة معدل مساحة الورقة الواح، و وتسخير شيخوختهااستطالة الخاليا وانقسامها 

 (.31) توصل إليه

فضال  عن زيادة مستويات   T9و T8زيادة المساحة الورقية عند المعامالت  4وأشارت نتائج الجدول 
الهرمونات النباتية كاألوكسينات والسايتوكاينينات نتيجة للمعاملة بحامض السالسيليك في بعض النباتات مما 

والسيما ية الورقية يؤدي الى تشجيع النمو الخضري وزيادة المساحة الورقية زيادة نسبة الكلوروفيل لمعامالت التغذ
في تكوين صبغات  اإلسراعدور السالسيلك الذي يعمل على  إلىلكال الموسمين و ربما يعزى ذلك  T7 للمعاملة

أما ارتفاع  .(52و61) المهمة اإلنزيماتالكلوروفيل والكاروتين وتسريع عملية البناء الضوئي وزيادة نشاط بعض 
يعزى الى زيادة البروتين واألحماض النووية فيها الذي  T14للمعاملة قيم الوزن الجاف للنمو الخضري للموسمين 

ُيعد التسثير األساسي على انقسام الخاليا والنمو وانتقال العناصر الغذائية فضال  عن دورها في توسيع الخاليا 
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طول النبات وعدد السيقان وهذا يشجع على زيادة المساحة الورقية ومن ثم زيادة نواتج ( مما يزيد من 7ونموها)
 (.6 و 5 و61 )التمثيل الضوئي وتراكمها في النبات مما ينعكس على زيادة الوزن الجاف للمجموع الخضري 

( والمحتوى النسبي 3في المساحة الورقية )سمتأثير معامالت التغذية الورقية ببعض المواد  4الجدول 
 نبات(./والوزن الجاف للمجموع الخضري )غم SPAD unitsللكلوروفيل 

 

 

 

 المعامالت

 المساحة الورقية 
 (3)سم

 SPADالمحتوى النسبيللكلوروفيل

units 
الوزن الجاف للمجموع الخضري 

 نبات(/)غم
 الموسم االول
2013 

 الموسم الثاني
2014 

 الموسم االول
2013 

 الثانيالموسم 
2014 

 الموسم االول
2013 

 الموسم الثاني
2014 

T1 5657 5592 38.53 42..46 30.43 30.06 
T2 9644 10031 46.10 49.53 40.23 43.30 
T3 10408 9601 50.20 51.20 44.40 48.20 
T4 8790 9486 49.76 48.36 46.20 53.06 
T5 8919 9884 51.30 47.30 42.73 50.70 
T6 9345 9590 49.43 51.23 49.20 53.76 
T7 9717 10461 52.73 54.83 49.33 50.73 
T8 7544 11078 51.86 51.36 45.80 56.33 
T9 11327 12074 51.26 49.66 48.96 56.76 
T10 7794 8382 49.96 48.60 50.03 45.16 
T11 8689 8292 50.26 49.90 48.50 52.03 
T12 7820 8033 45.50 48.00 48.46 49.86 
T13 8048 8039 49.40 49.10 46.60 51.33 
T14 7257 7650 51.00 47.70 53.96 51.70 

L.S.D 

0.05)) 
2959.5 1407.2 3.51 2.49 8.36 9.07 

 صفات الحاصل ومكوناته

وجود فروق معنوية بين معامالت البحث إذ إزداد عدد الدرنات في النبات  5يتضح من نتائج الجدول 
 9.30أعلى معدل لعدد الدرنات بلغ  األولللموسم  T9الواحد تبعا  لطبيعة التغذية إذ حققت المعاملة 

كذلك أظهرت نتائج . نبات(/)درنة9.50بلغت  T13أظهر الموسم الثاني تفوق المعاملة  انبات( فيم/)درنة
)غم( للموسم  166.90بإعطائها أعلى القيم لمعدل وزن الدرنة بلغ  T12تحليل االحصائي تفوق المعاملة ال

فيما بينت نتائج الموسم الثاني تفوق المعاملة  ،)غم( 75.73االول قياسا  مع معاملة المقارنة والتي بلغت 
T9 ا  مع معاملة المقارنة التي بلغت )غم( للموسم الثاني قياس166.56أعلى قيمة لمعدل وزن الدرنة بلغت

القيم لحاصل النبات  باعطائها اعلى T12أما ما يخص حاصل النبات الواحد قد تفوقت المعاملة )غم(. 70.50
نبات( للموسم االول، اما الموسم الثاني أما الموسم الثاني فقد استمر التفوق المعنوي /غم)1050 الواحد بلغ

 نبات(. /)غم 990.67أعلى القيم لحاصل النبات الواحد بلغت  T9لمعامالت البحث حيث أعطت المعاملة 
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النبات  )غم( وحاصلنبات( ومعدل وزن الدرنة/تأثير معامالت التغذية الورقية في عدد الدرنات )درنة 5الجدول 
 نبات(./الواحد )غم

 
 
 

 المعامالت

عدد الدرنات للنباتالواحد)درنة 
 نبات(/

 معدل وزن الدرنة
 )غم(

 نبات(/حاصل النبات الواحد)غم
 

 الموسم االول
2013 

 الموسم الثاني
2014 

 الموسم االول
2013 

 الموسم الثاني
2014 

 الموسم االول
2013 

 الموسم الثاني
2014 

T1 5.46 6.20 75.73 70.50 610.00 584.00 
T2 6.33 8.70 108.93 97.27 760.67 814.33 
T3 8.03 8.03 128.63 98.53 837.00 917.33 
T4 7.10 8.30 144.30 106.07 870.33 877.00 
T5 7.06 9.36 131.03 104.68 793.33 950.67 
T6 7.13 7.90 163.77 101.52 907.33 844.33 
T7 7.13 8.90 132.13 114.33 950.33 923.33 
T8 7.60 7.96 141.20 112.43 870.67 823.67 
T9 9.30 8.03 162.43 116.56 987.00 990.67 
T10 6.43 7.83 104.40 96.81 798.33 854.00 
T11 7.03 7.66 166.30 112.30 897.00 910.67 
T12 8.26 8.96 166.90 114.64 1050.00 863.67 
T13 7.50 9.50 136..07 115.30 910.33 964.00 
T14 7.36 7.80 98.23 83.94 854.00 894.00 

L.S.D 
0.05)) 

1.58 1.65 33.06 18.83 141.86 88.23 

( بفارقا  هكتار/)طن 31.55بلغت  T7تفوق للمعاملة للحاصل الصالح للتسويق أظهر الموسم األول 
عن  T7أما الموسم الثاني لم تختلف المعاملة  .هكتار(/)طن 16.15معنويا  كبيرا  عن معاملة المقارنة التي بلغت 

هكتار( /)طن 32.42مثيلتها في الموسم االول التي أعطت أعلى القيم في الحاصل الصالح للتسويق التي بلغت 
تفوق للحاصل الكلي  اإلحصائي(. أظهرت نتائج التحليل هكتار/)طن17.63واختلفتمعاملة المقارنة التي بلغت 

قياسا  مع معاملة المقارنة التي بلغت  األول مهكتار( للموس/)طن46.95التي بلغت  T12نوي للمعاملة مع
على جميع  أعلى القيم للحاصل الكلي متفوقا   T9أما الموسم الثاني فقد حققت المعاملة  ،هكتار(/)طن27.09

 .هكتار(/)طن25.92هكتار( قياسا  مع معاملة المقارنة التي بلغت /)طن44.00معامالت التي بلغت 

تفوق معامالت التغذية الورقية على معاملة المقارنة في جميع صفات  5و 4 ينوليتبين من نتائج الجد
تسثير السايتوكاينين الذي  إلىيعزى  T9نجد زيادة عدد الدرنات للنبات الواحد في المعاملة و  ومكوناته،الحاصل 

 إيجابا  يعمل على زيادة تفرعات المجموع الجذري من خالل تحفيزه النقسام الخاليا وزيادة حجمها وهذا ينعكس 
( مما يزيد من تكوين Stolonsعلى زيادة امتصاص العناصر الغذائية من قبل النبات وزيادة عدد المدادات )

دورها في  إلىفي زيادة عدد الدرنات وربما يعزي  األمينية األحماضأما عن تسثير  (.58) الدرنات الصغيرة
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تكون مسؤولة عن  النبات التيفي  3GAاشتراك النتروجين الذي يكون مسؤول عن زيادة فعالية الجبرلينات 
 .(1و 22)يزيد من زيادة الدرنات المتكونة  تكوين المدادات قبل مرحلة النشوء مما

هكتار( والحاصل الكلي /تأثير معامالت التغذية الورقية في الحاصل الصالح للتسويق )طن 6 لجدولا

 هكتار(/)طن

 
 
 

 المعامالت

الحاصل الصالح 
 هكتار(/للتسويق )طن

 الحاصل الكلي
 هكتار(/)طن

 المعامالت

الحاصل الصالح 
 هكتار(/للتسويق )طن

 الحاصل الكلي
 هكتار(/)طن

 الموسم االول
2013 

 الموسم الثاني
2014 

 الموسم االول
2013 

 الموسم الثاني
2014 

 الموسم االول
2013 

 الموسم الثاني
2014 

 الموسم االول
2013 

 الموسم الثاني
2014 

T1 16.15 17.63 27.90 25.92 T8 26.36 25.96 38.65 36.59 
T2 23.84 24.28 33.78 36.14 T9 28.45 29.13 43.70 44.00 
T3 26.05 29.48 37.17 40.73 T10 23.70 23.69 35.84 37.91 
T4 27.98 31.48 38.66 38.96 T11 26.51 28.12 39.84 40.43 
T5 24.42 29.62 35.26 42.22 T12 31.25 23.24 46.95 38.37 
T6 29.77 27.98 40.28 37.18 T13 27.54 27.70 40.43 42.84 
T7 31.55 32.42 42.21 41.03 T14 26.51 29.47 37.91 39.70 

L.S.D 
0.05)) 

6.055 5.81 6.27 3.91      

يمكن أن يعزى الى دور البوتاسيوم الذي يؤدي   T11إن نسبة زيادة معدل وزن الدرنة في في المعاملة 
ة التركيب الضوئي وزيادة انتقال المواد المصنعه الى تشجيع نمو الدرنات من خالل رفع كفاءة األوراق في عملي

(. ويعود الدور الكبير لألحماض األمينية في زيادة قوة نشاط 62إلى أماكن تخزينها في الدرنات على شكل نشس )
(. فضال  عن الكفاءة في استقالب 35على حاصل النبات الواحد ) النمو الخضري الذي ينعكس بشكل ايجابي

المواد الكربوهيدراتية المصنعة في االوراق وتخزينها في الدرنات على هيئة مواد نشوية االمر الذي ساعد على 
الذي انعكس ذلك كله على الزيادة في الحاصل الكلي  T12رفع معدل الحاصل القابل للتسويق في المعاملة 

 T12 (11  .)للدرنات  
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