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 Solanum الصفات النوعية لنبات البطاطا أثر الرش بمنظمات النمو وبعض المغذيات في

tuberosum L. صنف بورين 

 *العيساوي علي خليف حسين                                        عمر هاشم مصلح المحمدي 
 األنبار جامعة-الزراعة  كلية-البستنةقسم 

 الخالصة

وكما   نهمر الفمرات على ضمفا بغماااكم  رمر   60 قضاء الفلوجة /األنبارُنفذت التجربة حقليًا في محافظة       
 Solanumح مممُ ُعرعمممت تقممماو  الب ا مممما . (4102و 2013كمممانو  اليممماني للمو ممممم     20/ موعممما العراعمممة

tuberosum L.   صنف بوريBurren  الرتبةElite  ُصمممت التجربمة أعمل وللمو مم   خمل  الرمروا الربيريمة ،
 Randomized Complete Block Design)) (R.C.B.D)تصمي  الق اعات الرشموايية الااملمة  با ترما 
النتممايت تفمموا مراملممة الت ممم ا  ت. أظهممر %5علممى م ممتوت احتممما   .L.S.D راختبمماإالمتو مم ات ح مم   وقورنممت
الن بة الميوية للنتروج   والبوتا  و  في األوراا والنتمرات فمي  ( فيNPK كغ /هكتار 400.120.240 الايميايي

 0-كغ  ملغ . 26.44و%1.75و %1.89و 0-كغ  ملغ . 47.66و 1.76%و%1.93الارنات للمو م   بلغت 
 علمى التموالي. %2.44و %0.32و %2.37و %0.31والنتمروج   والبمروت   فمي المارنات للمو مم    مااا جافمة

ع ماء أعلممى الن مم  إفممي الصمفات النوعيممة للحاصمم  ب0-ملغ .لتممر10و 0-ملغ .لتمر 5 ال مما توكا ن  وحققمت مراملتمما 
 %20.95للمو ممممم  األو  إذ بلغمممممت  TSSو% للممممممم  3- ممممم . للنشمممممك والايافمممممة النوعيمممممة رممممم  للممممممااا الجافمممممة و%%
 للمممااا الجافممة أعلممى الن مم فيممما أع ممى المو م  اليمماني.  التمموالي،علممى  %6.86و 3-ر . م 1.083و %14.67و

أقمم  قيمممة  (إضممافةبمماو   المقارنممة فيممما أع ممت مراملممة  التمموالي،علممى  %4.46و %19.69إذ بلغممت  TSSوللمممم 
 للمو م   على التوالي. ١-كغ ملغ .27.66و 28.33لمرا  النترات بلغت 

Effect of spraying with Growth Regulators and some nutrients in 

quality characters of Potato plants Solanum tuberosum L. 
Burren cv. 

Omar H. M. AL-muhamadi                                  Ali kh.H. AL- essawi 

Dep. of Hort.-col. of Agri. AL-Anbar University 

Abstract 

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

km western of Baghdad at near Euphrates river bank were planted at 20th of January 

during for 2013 and2014 Potato tubers Solanum tuberosum L. cultivar barren class 

Elite, the Randomized Complete Block Design (RCBD)was used and L.S.D. test at 

level 5%. The chemical fertilizer treatment T14 (400.120.240) NPK increase N and 

K in leaves and NO3 in tubers for both season significantly to 1.93% ,1.76%, 47.66 

                                                           
 للباحث الثانيالبحث مستل من رسالة ماجستير  *
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mg.kg-1 and 1.89% , 1.75% ,47.66 mg.kg-1   respectively and the content of  N and 

protein in tubers for both seasons to  2.37% , 0.31% and 0.32% , 2.44% on 

respectively. The influence of Cytokinin treatment CPPU 10 ,5 mg.L-1 on qualitative 

properties of yield were given the highest dry matter%, starch%, specific gravity 

g.cm-3and TSS% at first season which were 20.95%,14.67% , 1.083 g.cm-3 , 6.86% 

respectively, and were given the highest dry matter ,starch 19.69% and 6.25% 

respectively. The control treatment increase the content of NO3 in tubers to 28.33, 
27.66 mg.kg-1 for both season respectively.  

 المقدمة

تقلمم  ممم  ومشمماا  التر مم   والتيب ممت والغ مم  والت مما ر مممما  الرناصممر الغذاييممة فممي التربممة تواجمم  مروقممات
علممى تلممظ الظممرو  وتفر مم  قممارا النبممات . وللتغلمم  (81)جاهعيتهمما فممي األوقممات الحرجممة والح ا ممة لحاجممة النبممات

 ريقمممة  توجممم  البمماحي   إلمممى اعتممماا وتلبيممة مت لبمممات النمممومممم  الرنصممر المغمممذ  الجمماهع للمتصممما  واال ممتفااا 
 Solanum tuberosumترا الب ا ا .(5 ال ماا رشًا على المجموع الخضر   التغذية الورقية والتي ترني إضافة

L.  التممي ترمموا إلممى الرايلممة الباذنجانيممةSolanaceae  ممم  بمم   أهمم  أربرممة محاصمم   فممي الرممال  ممم  ح ممُ األهميممة
 اإنها مم  المحاصم   الشمرهة فمي احتياجاتهم اكم (.10را القمح والذرا والرع وتتصار المحاص   الارنية الغذايية ب

االهتممما  بالتغذيممة المرانيممة  الرممراا حممو الارا ممات فممي وترك ممع ممم  الرناصممر التغذويممة لاممي تر ممي حاصمم  ج مما 
 تهما فمي عيمااا األخمرت علمى المرر  مم  أهمبقيمة الرناصمر الضمرورية وإلهمالها ر مر المترمما لفقط    NPKوتحا ااً 

 (.06  ونوعاً  اإلنتاج كماً 

نتاجيممة نبممات الب ا مما ممم  فضممًل عمم  ذلممظ  منظمممات  إضممافةريمما  ارا ممة الت ممم ا المتااممم  فممي نمممو وا 
للب ا مما وذلممظ ممم  خممل  الجممم  بممم   م ممتويات مختلفممة ممم  منظمممات النمممو  والحصممو  علممى أعلممى إنتاجيممةالنمممو 

. لمو   الربيرمي فمي المن قمة الو م ىوتمحت الظرو  الب يية ل األخرت النباتية واأل ماا الايميايية وبقية المغذيات 
لتغذويمة للنبمات نوع ت  م  خل  تح    الحالة اوتح    لحاص  لعيااا لهذا تها  هذ  الارا ة إلى تحق ق أعلى 

وتوف ر الرناصر المغذية ل  بصورا مي را ع   ريمق التغذيمة الورقيمة فمي مراحم  النممو المختلفمة وصموال إلمى عيمااا 
المختلفمممة  الترك ممعت ممليط الضمموء علمممى تممكي ر و  .الموصمممى بمم  األرضممينصمممف كميممة ال ممماا  إضممافةالحاصمم  ممم  

نتماج على نموا تكي ره الايميايية ومررفة األ ماالمنظمات النمو م   توليفمة مم   أفضم  با مترما الب ا ما وذلمظ  وا 
 للتربة ورشًا على النبات.  المضافةالمغذيات 

 المواد وطرق لعمل

نهر  على ضفا  جنو  رر  بغااا ك  06الفلوجة قضاء  /نبارفي محافظة األ ُنفذت التجربة حقلياً 
         ُعرعت تقاو  الب ا ا  2014و 2013كانو  الياني لمو مي الارا ة  20في وكا  موعا العراعة  الفرات

Solanum tuberosum L.   صنف بوريBurren  الرتبة ذاتElite  وللمو م   أعل خل  الرروا الربيرية 
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وأخذت نماذج من تربة الحقل بهدف  سم 12-10وعلى عمق متر(x0.75متر3  م افةعلى جانبي الم ا   ب

عشواييا وععت  معاملة بأربعة عشر وم  ي  ق مت .1تحليل بعض صفاتها الكيميائية والفيزيائية كما في جدول
 25وعلى م افة  .مص بةنبات/ 24 تجريبية وبمرا وحا   42بيلية مكررات ليكو  عاا الوحاات التجريبية 

بشك  متراما و ويت ونرمت بالمحراُ القل  حريت تربة الحق   ح ُتحض ر األرض  برا    ب   نبات وآخر
 باألمشاط القرصية ي  فتحت ف ها ال واقي الريي ة والفرعية. 

 2014و2013  حقل التجربة للموسمين  لتربةوالفيزيائية  الصفات والكيميائية 1جدول

 وحدة القياس الموسم الثاني الموسم األول الصفة
 - 7.8 7.7 درجة تفاعل التربة
 تربة 1-ر . كغ  0.89 0.84 المادة العضوية

 تربة 1-ر . كغ  0.49 0.54 الكلس
األيونات 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 

 تربة 1-ملغ . كغ  83 80 الجاهز Nالنتروجين 
 44 46 الجاهز P الفسفور

 0.82 0.81 الجاهزKالبوتاسيوم 

 تربة 1-ر .كغ  180 190 الرم   مفصوالت التربة
 510 500 الغري 

 310 310 ال   

 - طينية غرينيةمزيجة  النسجة
 

 ومًا  60 ومًا م  العراعة برا ااتما  البعوغ واليانية برا  45ولى برا األ الرشةرشت المراملت 
  لتر وت  06 رة ووضرت في مرشة ظهرية  مكونات ك  مراملة ج ااً  العراعة. أذ بت   ومًا م 75واليالية برا 

وبرا الرج أجريت عملية الرش المتجانس حتى البل  التا  في الصباح  % 0.01إضافة مااا ناشرا  عاهي( بمرا  
عاا مراملة المقارنة ومراملة  لمراملتلجمي  ااإلجراءات  وُنفذت هذ . ارجات الحرارا عارتفاالتلفي  الباار

ح   التوصية ال مااية إلى التربة للمراملت NPKالتوصية ال مااية وت  إضافة نصف كمية ال ماا المراني 
 .جمي  مواع ا الرش وفي T13إلى T2م  

إضافة ه اروك  ا  ت  قياس ن بة النا تروج   الالي الجاهع في األوراا والارنات بالتق  ر برا
( برا المرا را بحامض Kjeldahl-Micro  04موالر ( بوا  ة جهاع مايكروكلاا   10الصوا و   

العرقاء برا ترا   ارجة  األمون و ب اات لبا ترما  مو  الجاهعت  تقا ر الف فور كما  عيار . 0.04اله اروكلوريظ 
 على  و  موجي Spectrophotometerالتفاع  للمحال   الم ترملة وم  ي  القياس بالم يا  الضويي 

في  .Photometer –Flameجهاع الم يا  الله   بوا  ةالجاهع  ت  قياس البوتا  و أيضًا  (.19 620
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°  70على ارجة حرارا  Ovenفر  كهربايي ر  للوع  ال ر  ي  جففت في 100ت  أخذ ق   م  الارنات ح   

ت  ( براها ح بت الن بة الميوية بق مة الوع  الجا  على الوع  ال ر ، و 2 اعة   72لح   يبات الوع  ولماا 
 : اآلتيةبالمراالة  (00 ح ا  الن بة الميوية للنشا وفقا لما ورا في 

 ( 24.182 - الن بة الميوية للمااا الجافة 0.891 +17.55للنشا =  %

 يوضح معامالت التجربة الداخلة في الدراسة 2جدول

 التركيز المغذي نوع السماد رقم المعاملة التركيز المغذي نوع السماد رقم المعاملة

T1  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مقارنة بدون تسميد T8 
 CPPU ا توكا ن   
 رش ورقي

  +0T14 1/2-ملغ .لتر5

T2  ماا  وريا رش ورقي  
 T14+0-ر .لتر1

1/2 
T9 

 CPPU ا توكا ن   
 رش ورقي

  0T14-ملغ .لتر10
1/2+ 

T3  ماا  وريا رش ورقي  
 T14+0-ر .لتر2

1/2 
T10 

 ماا عالي البوتاس 
 Potash plus) 

  T14+0-ملغ .لتر250
1/2 

T4 
مغذ  عضو  ه ومظ 

 أ ا  اي (
T14 0-م .لتر 2.5

1/2+ 
T11 

البوتاس  ماا عالي 
 Potash plus) 

  0T14-ملغ .لتر500
1/2+ 

T5 
مغذ  عضو  ه ومظ 

 أ ا  اي (
  0T14-م .لتر 5

1/2+ 
T12 

 Polyأحماض أم نية 

Amins 
  0T14-ملغ .لتر250

1/2+ 

T6  ال  لظ أ ا SA رش ورقي 
 0-ملغ . لتر125

T14 1/2+ 
T13 

 Polyأحماض أم نية 

Amins 
  0T14-ملغ .لتر500

1/2+ 

T7  ال  لظ أ ا SA رش ورقي 
 0-ملغ .لتر250

T14 1/2+ 
T14 

التوصية ال مااية 
 NPK ) 

400.120.240)) 
 (0-كغ .ه 

 
ح بت الن بة الميوية  T.S.S.Total Soluble Solids)الن بة الميوية للمواا الصلبة الذايبة الالية  

للمواا الصلبة الذايبة الالية م  خل  وض  ق رة م  الارنة في عاصرا  اوية ي  أخذ منها عاا ق رات ووضرها 
ن بة الميوية للبروت   ت   أما(. T.S.S  4 للملقراءا الن بة الميوية  Hand Refrectometerعلى جهاع 

  األتيةح ابها وفق المراالة 
 (..0)6..0× للبروتين= تركيز النتروجين في الدرنات %  النسبة المئوية

با ترما  جهاع الم يا  الضويي مااا جافة(  0-ترك ع النترات في الارنات  ملغ .كغ  ت   تقا ر 
Spectrophotometer   13وح   ال ريقة الواراا في.) 

 النتائج والمناقشة

مرنويًا بمراملت البحُ وللمو م  ،  الجافة قا تفوقتلن بة الميوية للمااا إلى أ  ا 3 جاو ُتش ر نتايت 
أما ، %16.31قيا ًا م  مراملة المقارنة والتي بلغت  %20.95لتص  إلى  T8ففي المو   األو  تفوقت المراملة 
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لفت ع  مراملة المقارنة التي بلغ التي اخت%19.69التي بلغت  T9المو   الياني ا تمر التفوا للمراملة 
 في الن بة الميوية للنشا  T8تفوا المراملة األو للمو    اإلحصايي نتايت التحل  ظهرت أكما  .15.77%
التي  T3 ما المو   الياني فقا تفوقت المراملةأ الارنات،الجافة في  جاءت موافقة للن بة الميوية للماااو  14.67%

أ  الايافة النوعية للمو م   اعااات تبرًا لعيااا . % 13.35والتي بلغت على قي  في الن بة الميوية للنشكأ ع ت أ 
أما المو   الياني  3-  .ر 1.083للمو   األو  التي بلغت  T8الن بة الميوية للمااا الجافة إذ وجا تفوا المراملة 

 %1.076بلغتT3 نجا أ  الايافة النوعية عاات بعيااا الن بة الميوية للمااا الجافة ح ُ في المراملة

المئوية تأثير معامالت التغذية الورقية في النسبة المئوية للمادة الجافة في الدرنات % والنسبة  3 الجدول

 (3سم/غموالكثافة النوعية للدرنات ) % للنشأ

 
 
 

 المعامالت

النسبة المئوية للمادة الجافة في 
 الدرنات%

 النسبة المئوية للنشأ
% 

 الكثافة النوعية للدرنات
 (3سم/)غم

 األو المو   
2013 

 المو   الياني
2014 

 األو المو   
2013 

 المو   الياني
2014 

 األو المو   
2013 

 المو   الياني
2014 

T1 16.31 15.77 10.53 10.05 1.061 1.058 
T2 18.38 18.34 12.37 12.34 1.070 1.070 
T3 19.32 19.48 13.21 13.35 1.075 1.076 
T4 17.69 17.10 11.76 12.03 1.067 1.069 
T5 17.10 18.66 11.24 12.62 1.064 1.072 
T6 18.34 18.51 12.34 12.49 1.069 1.071 
T7 19.27 18.72 13.18 13.01 1.075 1.072 
T8 20.95 18.15 14.67 10.96 1.083 1.063 
T9 18.59 19.69 12.56 13.24 1.072 1.075 

T10 18.70 18.23 12.66 12.24 1.072 1.070 
T11 18.98 18.93 12.91 12.98 1.073 1.073 
T12 19.76 17.81 13.60 11.87 1.077 1.068 
T13 18.23 17.55 12.24 11.64 1.070 1.070 
T14 19.27 16.24 13.17 10.47 1.075 1.060 

L.S.D 

0.05)) 
1.72 1.14 1.53 1.26 0.0082 0.0073 

       
التي بلغت  T9تفوا المراملة  لصفة المواا الصلبة الذايبة الالية اإلحصاييأظهرت نتايت التحل   

أما المو   الياني فقا ا تمر التفوا ، %4.74في ح   حصلت أق  قيمة لمراملة المقارنة التي بلغت  6.86%
ة قيا ًا بمراملة المقارن %6.25إذ بلغت  T.S.S للم التي حصلت على أعلى القي  للن بة الميوية T9للمراملة 

إلى  أاتالمراملت المختلفة  إضافةبك   2جاو  . يلحظ م  %4.88التي بلغت  T.S.Sللن بة الميوية للمم 
وقا تفوقت  ،0.05م توت مرنوية  ات وكانت تلظ العيااا متفوقة علىارنفي حصو  عيااا في صفة البروت   
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لمو   العراعة على  2.44و 2.37للتوصية ال مااية الااملة ولال مو مي الارا ة وبمرا  مقاار   14المراملة 
 لال المو م   على التوالي.  1.62و 1.69التتاب  مقارنة بمراملة المقارنة وبمرا  بلغ مقاار  

عراعي األو  م  نتايت الجاو  ذات  يلحظ أ  هناظ عيااا واضحة لمراالت تراا  النترات للمو   ال
فيما  ،3-ملغ .   47.66 التوصية ال مااية الااملة( التي بلغت  T14ح ُ وصلت أعلى ن بة في المراملة 

تلتها مراملة. أما 3–ملغ .   28.33التي بلغت  T1بلغت أو ك القي  لمراملت تراا  النترات عنا مراملة المقارنة 
 T14في المو   العراعي الياني ل  يك  هناظ فارا ب   المراملت ع  المو   األو  إذ ا تمرت المراملة 

كغ  ماا  جافة  ملغ .51.00 التوصية ال مااية الااملة( بحصولها على أعلى مرا  لتراا  النترات والتي بلغت 
 كغ  ماا  جافة. ملغ .27.66ا  النترات التي بلغت فيما حصلت مراملة المقارنة على أق  مرا  لترا

البروتين  الكلية ونسبةالمواد الصلبة الذائبة  المئوية فيتأثير معامالت التغذية الورقية في النسبة  4الجدول 

 ماده جافة 1-ملغم.كغمالنترات في الدرنات  الدرنات وتركيزفي 

 
 
 

 المعامالت

 النسبة المئوية للـ 
(T.S.S) 

 الدرنات البروتين فينسبة 
)%( 

 3NOتركيز النترات 

 في الدرنات 

 كغم ماده جافة ملغم.
 األو المو   

2013 

 المو   الياني
2014 

 األو المو   
2013 

 المو   الياني
2014 

 األو المو   
2013 

 المو   الياني
2014 

T1 4.74 4.88 1.69 1.62 28.33 27.66 
T2 5.58 5.45 1.84 1.97 31.66 33.66 
T3 5.44 5.30 1.87 2.02 31.00 32.66 
T4 5.71 5.14 1.82 1.95 32.00 32.66 
T5 6.16 5.36 2.02 2.07 32.66 34.00 
T6 6.46 5.37 2.12 2.19 33.33 35.66 
T7 6.41 5.36 2.09 2.17 31.33 35.33 
T8 6.14 6.03 2.27 2.32 32.33 35.00 
T9 6.86 6.25 2.17 2.24 31.66 36.66 

T10 6.05 5.16 2.12 2.23 33.66 36.66 
T11 5.75 5.35 2.17 2.27 33.66 38.00 
T12 5.47 5.82 2.27 2.40 40.66 42.00 
T13 6.11 6.13 2.27 2.32 43.33 45.66 
T14 6.20 5.25 2.37 2.44 47.66 51.00 

L.S.D 

0.05)) 
0.70 0.60 0.068 0.074 2.16 1.67 

في الصفات  إ جابيانجا أ  مراملت التغذية الورقية أيرت تكي رًا  2و 3تف  رًا لما  بق لنتايت الجااو  
للم للبروت   في الارنات و%  و%3-  . للنشك والايافة النوعية ر  النوعية المارو ة  %للمااا الجافة و%

افة، والايافة النوعية ترتبط ارتبا ًا موجبًا بن بة النشك المكو  الريي ي للمااا الجفيرا ( وللمو م   كلهما T.S.Sم
همها تنشيط أ م  الفراليات الف لجية والتي م  عاا المغذيات التي أيرت في وم  خل  اور (. 01النشك 

خعنت في المصنرة التي  الاربوه اراتيةكمية المواا  عااتاألنعيمات المشاركة في عملية الترك   الضويي 
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كما أ  عيااا المااا الجافة في الارنات قاا إلى عيااا الايافة النوعية إذ هنالظ  مااا جافة،الارنات على شك  
 2و 1عل ها م  نتايت   المتحص تتفق النتايت لمااا الجافة تنا    را  ب   الايافة النوعية والن بة الميوية ل

ألنها  NPKاور  إلىفربما يروا الاام (  ال ماا  T14ال ب  الريي ي في عيااا البروت   في المراملة  أما(  7و
في صناعة البروت   ال  النتروج    تحا م   األ اساألحماض األم نية التي ترا اللبنة  إنتاجتعيا م  
التي تؤير في بناء  RNAو  DNAالف فور في ترك   ب نما  اخ  الرضوية إلنتاج البروت    األحماض

في عيااا كفاءا النبات في امتصا  النتروج   الذ   ؤا  أيرًا في صناعة فل  أهمية البوتا  و   البروت نات أما
  (.6  البروت  

في  CPPUإلى اور المم  T.S.Sوم  جهة أخرت ترعت عيااا ن بة المواا الصلبة الذايبة الالية 
الذ  ت ب  في تقل   ن بة الف نوالت على ح ا  ال كريات المختعلة وعيااا المواا الصلبة الذايبة  T9المراملة 
حصو  عيااا  إلى( ا  التغذية الورقية للمراملت أات 6 جاو   اإلحصاييأظهرت نتايت التحل    (.81)الالية 

على القي  لمرا  ترك ع صلت على أ  التوصية ال مااية الااملة( التي ح T14مراملة مرنوية للمو   األو  لل
(  التوصية ال مااية الااملة T14الجاو  تفوا  ويلحظ م .%1.93بمرا  بلغ مقاار  األورااالنتروج   في 

ولا  ل  يك  هنالظ تفوقًا  1.67مقارنة بمرا  بلغ مقاار   %1.89مرنويًا في المو   الياني بمرا  بلغ مقاار  
رشًا أيرت مرنويًا في ترك ع  أضيفت، ويلحظ م  الجاو  با  المراملت التي 2013مرنويًا على المو   األو  

مقارنة م  مراملة المقارنة التي بلغت  %0.57وبمرا  بلغ مقاار   T10الف فور للمو   األو  للمراملة 
قارنة التي قيا ًا م  مراملة الم %0.56مرا  مقاار  بلغT11أما المو   الياني فقا أع ت المراملة . 0.47%

 . في ترك ع الف فور %0.46حصلت على أو ك القي  إذ بلغت 

في % Kوالبوتاسيوم  %Pوالفسفور  % Nتأثير معامالت التغذية الورقية في تركيز النتروجين  5الجدول 

  األوراق

 

 

 

 لمراملتا

 %األوراافي  Kترك ع البوتا  و   % األوراافي  Pترك ع الف فور  % األوراافي  Nترك ع النتروج   
 األو المو   

2013 
 المو   الياني
2014 

 األو المو   
2013 

 المو   الياني
2014 

 األو المو   
2013 

 المو   الياني
2014 

T1 1.65 1.67 0.47 0.46 1.68 1.62 

T2 1.87 1.85 0.55 0.53 1.72 1.71 

T3 1.88 1.86 0.55 0.54 1.74 1.72 

T4 1.87 1.86 0.56 0.54 1.72 1.72 

T5 1.88 1.85 0.55 0.53 1.74 1.72 

T6 1.89 1.86 0.56 0.54 1.74 1.73 

T7 1.88 1.87 0.57 0.54 1.76 1.74 

T8 1.90 1.88 0.56 0.55 1.75 1.74 

T9 1.91 1.87 0.57 0.55 1.76 1.74 

T10 1.89 1.86 0.57 0.55 1.75 1.74 

T11 1.91 1.89 0.55 0.56 1.76 1.74 

T12 1.90 1.87 0.56 0.54 1.75 1.73 

T13 1.89 1.87 0.55 0.54 1.75 1.75 

T14 1.93 1.89 0.56 0.54 1.76 1.75 

L.S.D 0.05)) 0.010 0.016 0.009 0.008 0.007 0.010 
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اعلى ن بة في  T7أما بالن بة الميوية للبوتا  و  في األوراا للمو   األو  ح ُ  جلت المراملة 
اعلى مرا   T14أما المو   الياني فقا أظهرت مراملة التوصية ال مااية  %1.76ترك ع البوتا  و  التي بلغت 

 .%1.75لن بة البوتا  و  في األوراا والتي بلغت 

وجوا فروا مرنوية ب   متو  ات المراملت تبرًا لمراملت التغذية الورقية  4جاو   تضح م  نتايت 
 التوصية ال مااية الااملة(  جلت أعلى  T14للمو   األو  أ  المراملة  اإلحصاييرت نتايت التحل   إذ أظه

التي  T14في ح   أظهرت نتايت المو   الياني تفوا المراملة %0.31ن بة للنتروج   في الارنات إذ بلغت 
أ  مراملت البحُ أيرت في الن بة الميوية في ترك ع . %0.32 جلت أعلى قيمة لن بة النتروج   بلغت 

أعلى مرا  لترك ع الف فور بلغت  T11الف فور في الارنات للمو   العراعي األو  إذ  جلت المراملة 
أعلى مرا  لن بة  T11أما المو   الياني ل  ي ج  اختلفًا ع  المو   األو  إذ أع ت المراملة  0.056%

أعلى قيمة بلغت  T10ا  لمراملة لترك ع البوتا  و  في الارنات إذ  جلت المراملة . %0.056الف فور بلغت 
 .%0.44التي بلغت  T11فيما أظهر المو   الياني اعلى مرا  لن بة البوتا  و  للمراملة  0.45%

 Kوالبوتاسيوم % P والفسفور % Nتأثير معامالت التغذية الورقية في النسبة المئوية للنتروجين  6 لجدولا

 في الدرنات   

 

 

 

 المعامالت

 في  Nترك ع النتروج   
 الارنات %

 في  Pترك ع الف فور 
 الارنات %

 في الارنات% Kترك ع البوتا  و  

 األولالموسم 

2013 

 الموسم الثاني

2014 

 األولالموسم 

2013 

 الموسم الثاني

2014 

 األولالموسم 

2013 

 الموسم الثاني

2014 

T1 0.22 0.21 0.051 0.049 0.39 0.38 

T2 0.24 0.26 0.053 0.053 0.41 0.40 

T3 0.25 0.27 0.054 0.054 0.42 0.40 

T4 0.24 0.26 0.054 0.54 0.41 0.41 

T5 0.27 0.27 0.053 0.53 0.42 0.40 

T6 0.28 0.29 0.054 0.54 0.44 0.41 

T7 0.28 0.29 0.054 0.054 0.43 0.42 

T8 0.30 0.31 0.055 0.055 0.45 0.42 

T9 0.29 0.30 0.055 0.055 0.44 0.43 

T10 0.28 0.29 0.055 0.055 0.45 0.43 

T11 0.29 0.30 0.056 0.056 0.45 0.44 

T12 0.30 0.32 0.054 0.54 0.44 0.43 

T13 0.30 0.31 0.054 0.054 0.44 0.43 

T14 0.31 0.32 0.054 0.054 0.44 0.44 

L.S.D 

0.05)) 

0.0097 0.0098 0.0007 0.0007 0.0088 0.0082 

 

أ  الن ممبة الميويممة للنتممروج   والف ممفور والبوتا مم و  اعااات فممي الممارنات  4و 6 تضمح ممم  نتممايت جممااو  
فيحصم  امتصما  مباشمر لهمذ  المغمذيات عم   ريمق الجمذور وتمعااا ن مبة إلمى التربمة  NPKعنا إضافة ال ماا 
ممممم   األورااإ  العيممممااا فممممي محتمممموت  (.  9و 6  اإلضممممافةعمممماا مممممرات    األوراا ممممم  عيمممماااالممممممت  منهمممما فممممي 

وك م ا الاماربو  أالنا تروج   نت جة لعيااا الت م ا البوتا ي قا يكو  نت جة اور البوتا  و  في تحف ع تمي   ينايي 
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 إضمافة( (14م  خل  اور  في فتح اليغور وتشجي  امتصا  النا تروج   م  قب  النبات وبالتالي إلمى المارنات 
اور ال ال ممم لظ المممذ  يشمممج  كفممماءا البنممماء  إلمممى T7عيمممااا ترك مممع الف مممفور والبوتا ممم و  فمممي األوراا فمممي المراملمممة 

بمما ف هما  الرضموية المهم  للمغمذياتالماور  إلمىيرموا  قماو . (86 ااا امتصا  أ ونات الو ط الغمذايي الضويي وعي
المارنات والتمي  إلمى( ومم  يم  انتقالهما األورااالنبمات   فمي NPK تعيما مم  ن مبة الرناصمر األحماض األم نية التي

 المارنات وهمذا  تفمق مم  مما إلمى األورااالمتاونمة فمي  والاربوه اراتكا  للبوتا  و  اور في نق  الرناصر الغذايية 
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