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                    موعد الزراعة في نمو وحاصل خمسة أصناف من البطاطا تأثير
Solanum tuberosum L)) 

 الزوبعي عواد عبود احمد                          معاذ محيي العبدلي
 األنبارجامعة -كلية الزراعة

 الخالصة

في الموسم  األنبارالموقع البديل لجامعة  غريبفي كلية الزراعة، جامعة بغداد، أبي  نفذت التجربة
 Hermesو ArizonaوVolare ) بهدف تقييم أداء خمسة أصناف من البطاطا المستوردة حديثا   ،2142الربيعي 

 الثانيكانون  1و األولكانون  15تحت تأثير ثالثة مواعيد زراعية هي  Eliteبالرتبة  (Arnovaو Rivieraو 
إذ  بثالثة مكررات، R.C.B.Dضمن تصميم القطاعات العشوائية  عامليهنفذت كتجربة  لثانيا كانون  15و

تفوقت نباتات الصنف  .ثالثة مكررات× ثالثة مواعيد× فناتجة عن خمسة أصنا تجريبيةوحدة  14تضمنت 
Volare  والوزن الجاف للمجموع  السيقانالنبات وعدد  ارتفاعفي صفات النمو الخضري  األولالمزروعة بالموعد

 2دسم 10.16و غم 212.4و 4-نبات ساق 2.122و 4-نبات سم 64.12إذ حققت  الورقيةالخضري والمساحة 
تفوقا  معنويا  في معظم صفات  األولفي الموعد  المزروعة Volare حققت نباتات الصنف بالتتابع. 4-نبات

 غم 212.1والتي بلغت  والحاصل الكلي التسويقيوالحاصل الواحد  وحاصل النباتالحاصل معدل وزن الدرنة 

 Arizonaأعطت نباتات الصنف .4-هكتار طن 01.214و 4-هكتار طن 02.210و 4-نبات غم 4614.1و

للنشأ في  والنسبة المئويةبالموعد األول أفضل صفات نوعية للحاصل النسبة المئوية للمادة الجافة  المزروعة
غم  2.126و %40.21و %41.21وبلغت  S.ST.وللبروتين  والنسبة المئويةت للدرنا والكثافة النوعيةالدرنات 

 على التتابع. %1.061و % 6.12و 4- (2سم)
The Effect of planting date on growth and yield of five potato 

varieties Solanum tuberosum L. 
Maath. M. Al-Abdaly                        Ahmed Abood Al Zobaay 

College of Agri.-Unvi. Of Anbar 

Abstract 
The experiment was conducted in the field of Agriculture college _Baghdad 

University, Abu Ghraib. Alternation location for Anbar University during spring 

season 2016. The objective was to evaluation of five varieties performance of potato 

Solanum tubeorosum L (Volare, Arizona, Hermes, Riviera, Arnova) imported recently 

seeds of elite rank. The study was done as a factorial experiment based on randomized 

complete block design with three replicates (R.C.B.D) under effect of three punting 

dates (15 december,1 January,15 January ) the field experiment was divided into three 

blocks with 15 treatments randomly distributed and thus there were 45 experimental 

units. Within R.C.B.D the plants of (Volare) growing in first date were significant 
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superiority in, plant height, number of stems per plant, dry weight of vegetative and 

leaf area, with 81.76 cm plant-1, 2.733 stem plant-1, 203.5 gm, 49.08 dm2) respectively.  

The plant of (Volare) growing in fittest date were surpassed in most of yield traits as 

tuber weight average, plant yield, marketable yields and total yields, with 242.0 gm, 

1801.7 gm plant-1, 96.209 ton ha-1, 97.341 ton ha-1, respectively. The plants of 

(Arizona) growing in first date were significant superiority in characters of yield 

quality as dry weight percent , starch percent ,specific gravity, protein percent and 

T.S.S, with  17.67%, 19.67% , 2.068 gm.(cm3)-1, 8.76% , 7.987%, respectively.                                                  

 المقدمة

من بين أهم  Solanaceae نيةاذنجاالب العائلة إلىوالتي تعود  .Solanum tubersum Lتعد البطاطا 
. (2)أربعة محاصيل في العالم من حيث األهمية الغذائية بعد القمح والذرة والرز وتتصدر المحاصيل الدرنية

 19.463.04 طن وبمساحة مزروعة تزيد عن  368.096.362سجل اإلنتاج العالمي للبطاطا رقما  قياسيا  بلغ 
. البطاطا من (41)طن580.000 هكتار وبإنتاج  42.000روعة هكتار أما في العراق فقد بلغت المساحة المز 

الخضر الغنية بالمواد الغذائية سهله الهضم والتمثيل في الجسم حيث تتراوح نسبة المادة الجافة في درناتها من 
تتكون  %1المعدنية الى  األمالحوتصل نسبة  %1-2والبروتينات  %10-24يشكل النشأ فيها  ،%29-15

تسبب التغيرات التي  (.44)الفسفور والمغنيسيوم والكالسيوم وأمالح 70%البوتاسيوم  أمالحبصورة رئيسة من 
مواعيد الزراعة اصبحت شبة نمطية عند معظم  وألن والحاصلالنمو  انتظامتحدث في الظروف البيئية عدم 

دراسات تبين مدى تأثير التبكير والتأخير في موعد الزراعة في مناطق  إجراءمن الضروري  أصبحالمزارعين لذا 
بحدود ن درجات الحرارة المرتفعة نسبيا أ (42)أشار  (.42)البلد المختلفة استنادا الى التغيرات البيئية التي حدثت

رارة بحسب م( تناسب زراعة البطاطا في طور نموها االبتدائي ولكن تختلف احتياجات البطاطا للح 21-21)
م  24-21 الخضري  م وللنمو 24-46درجة حرارة إلنبات درنات البطاطا هي من  فانسبأطوار نموها المختلفة 

م وهذا يؤكد أهمية الموعد المناسب للزراعة للحصول على أفضل نمو وأعلى  26-22ولتكوين الدرنات ونموها 
 حاصل. 

 عملالمواد وطرائق ال

كلية الزراعة  األنبار، قضاء أبي غريب الموقع البديل لجامعة التجربة حقليا  في محافظة بغداد ُنفذت
إذ  2016للموسم الربيعي  الثانيكانون  15و الثانيكانون  1كانون األول و 15بثالثة مواعيد وهي  بغداد سابقا  

حديثة الهولندية  Agricoلخمسة أصناف من إنتاج شركة  .Solanum tuberosum Lُزرعت تقاوي البطاطا 
من شركة  والمستوردة Eliteالرتبة  (Arnovaو Rivieraو Hermesو Arizon و Volare) وهي االعتماد

 x 75 م 1على مروز بأبعاد  خالل العروة الربيعيةمن نهار األوراد لتجارة البطاطا والمستلزمات الزراعية. زرعت 
 األصناف الخمسة ×سم وزرعت المعامالت المواعيد الثالثة  12-10سم بين نبات وآخر وعمق  24بمسافة  سم

 حراثة. تم 4-مرز نبات 22وبمعدل وحدة تجريبية  45 التجريبيةعشوائيا  بثالثة مكررات ليكون عدد الوحدات 
المحراث القالب وبشكل متعامد ومن ثم تنعيم وتسوية التربة كما هو متبع في برامج إنتاج  باستخدامالتربة 

نابيب الري بالتنقيط بما أحسب المسافات الموصى بها وتم توزيع شبكة باألرض بالمرازة الثالثية و  البطاطا، مرزت
عمليات خدمة المحصول كافة من تسميد وري ومكافحة  البطاطا، أجريتيتناسب لمتطلبات زراعة محصول 

 (.1) في حسب ما موصى بهبوقائية و 
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الوزن حسب و ، عشوائيا   اختيرتالرئيسة المتكونة فوق سطح التربة لعشرة نباتات  السيقانتم حساب عدد 
وذلك بقطع المجموع الخضري لعشرة نباتات  بأسبوعينقياسه قبل القلع  من 4-نبات غم الجاف للمجموع الخضري 

الوزن  احتساب م. ثم بعدها تتماماعشوائيا  من منطقة اتصالها بالتربة تم تجفيفها شمسيا  حتى جفت  اختيرت
 Portableسطة جهاز قياس المساحة الورقية ابو  هاتم قياسإذ  4-نبات 2المساحة الورقية سمو  ،الجاف للنباتات

Leaf AM300 Area Meter  أوراق  خمس تإذ أخذ معاملةوذلك بعد اختيار عشرة نباتات عشوائيا  من كل
قيست المساحة الورقية حساب المساحة الورقية للنبات الواحد  موت ،متوسطة الحجم من وسط األفرع لكل نبات

بعد حساب معدل قراءات الجهاز لكل معاملة ضرب الناتج في  تجريبيةعشوائيا  لكل وحدة  اختيرتلخمسة نباتات 
 .(44) عدد أوراق كل نبات

تم إجراء قياسات الحاصل ومكوناته على عشرة نباتات منتخبة عشوائيا  من كل وحدة تجريبية وتتضمن  
النباتات وتم حسابه بقسمة عدد الدرنات في المعاملة على عدد  (4-نبات درنة)عدد الدرنات للنبات  اآلتي

 في المعاملة حاصل القابل للتسويقوزن التم حسابه بقسمة إذ  (،غم)للتسويق  ةمعدل وزن الدرنة القابل لمختارة.ا
تم حسابه بقسمة حاصل الوحدة  (4-نبات غم) حاصل النبات الواحدُقيس  .للتسويق فيها ةعلى عدد الدرنات القابل

 استبعاد مت (4-هكتار طن)الحاصل الصالح للتسويق ، بينما ُقيس على عدد النباتات المختارة فيها التجريبية
لدرنات الباقية ل ها اخذ الوزن حاصل النباتات ومن ثم بعد الدرنات المصابة والمشوهة والدرنات الصغيرة من

ب حسثم  لمختارةاحاصل النباتات  حساب نم (4-هكتار طن)الحاصل الكلي وقدر  كحاصل صالح للتسويق.
 :الواحد حسب المعادلتين اآلتيتين وحاصل الهكتار التجريبيةحاصل الوحدة 

 عدد النباتات البازغة× = حاصل النبات الواحد  التجريبيةحاصل الوحدة  

 10000×  التجريبيةحاصل الوحدة                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحاصل الكلي بالهكتار = 
 التجريبيةمساحة الوحدة                                    

 ة الهكتار المزروع بالمتر المربع = مساح 10000إذ إن 

 النتائج والمناقشة

 في صفات النمو الخضري  تأثير موعد الزراعة واألصناف

  1-نبات ساق ،الرئيسة السيقانعدد 

 ساق 2.421بلغ  السيقانحققت أعلى معدل لعدد  األول، إذ تفوق نباتات الموعد 4 بينت نتائج الجدول
 Volareالصنف  أعطى 4-نبات ساق 2.212والتي بلغت  الثانيمقارنة بأقل معدل حققته نباتات الموعد  4-نبات

والذي حققه  4-نبات ساق 2.422بلغ  سيقانمقارنة بأقل عدد  4-نبات ساق 2.416بلغ  سيقانأعلى معدل عدد 
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 ساق 2.122إذ أعطى  Volareلصنف األول لفقد تفوقت نباتات الموعد األول أما التداخل  .Hermes الصنف
 .4-نبات ساق 2.111والذي بلغ  Hermesالصنف الثالث  الثانيمقارنة بأقل معدل أعطته نباتات الموعد  4-نبات

 1-نبات الرئيسة لنبات البطاطا ساق السيقانعدد  واألصناف فيموعد الزراعة  تأثير 1 جدول

 غم ،الوزن الجاف للمجموع الخضري 

الى تفوق نباتات الموعد األول معنويا  في تحقيق أعلى وزن جاف للنبات بلغ  2 أشارت نتائج الجدول
 حين أعطت نباتات الصنف غم، في 426.2غم مقارنة بأقل وزن حققته نباتات الموعد الثالث بلغ  411.4

Volare نباتات الصنف أعطتهغم مقارنة بأقل وزن  411.0لوزن النبات الجاف والبالغ  معدال   أعلى Hermes 
 Volareللصنف تفوقت نباتات الموعد األول  إذمعنوي في هذه الصفة  للتداخل تأثير غم، كان 422.1 والبالغ

 .غم 04.1والتي بلغت  Hermes لنباتات الموعد األول للصنف معدلغم مقارنة بأقل  212.4أعلى معدل بلغ ب

 غم، في الوزن الجاف للمجموع الخضري لنبات البطاطا تأثير موعد الزراعة واألصناف 2 جدول

 1-نبات .2دسم ،المساحة الورقية

إذ حققت نباتات الموعد األول أعلى معدل  لورقية بتأثير المواعيد واألصنافاختلفت معدالت المساحة ا        
 11.2نبات مقارنة بأقل مساحة ورقية حققتها نباتات الموعد الثالث والبالغة  .4-نبات .2دسم 11.42بلغ 
مقارنة بالصنف  4-نبات 2دسم 14.20أعلى مساحة ورقية مقدارها  بإعطائه Volare. تفوق الصنف 4-نبات2دسم

Hermes أعطى التداخل تأثيرا  معنويا  فقد تفوقت نباتات الموعد  .4-نبات 2دسم 22.24حقق أقل معدل بلغ  الذي
الثالث  بأقل معدل حققته نباتات الموعد مقارنة 4-نبات 2دسم 10.16أعلى معدل بلغ ب Volareاألول للصنف 

 .4-نبات 2دسم 24.24والبالغ  Hermesالصنف 

 المعدل األصناف  المواعيد
Volare Arizona Hermes Riviera Arnova 

 2.421 2.421 2.221 2.221 2.211 2.122 الموعد األول
 2.212 2.122 2.221 2.111 2.111 2.221 الثانيالموعد 

 2.111 2.111 2.111 2.422 2.121 2.222 الموعد الثالث
ــ 2.121 2.533 2.422 2.142 2.416 المعدل  ـــــــــــــ
L.S.D     

 0.05 
 المواعيد×  األصناف   المواعيد األصناف 

1.4212 1.4214 1.2644 

 المعدل األصناف  المواعيد
Volare Arizona Hermes Riviera Arnova 

 411.4 444.6 442.2 422.1 421.2 212.4 الموعد األول
 411.1 424.0 441.2 412.1 424.1 420.1 الثانيالموعد 

 426.2 440.2 441.2 104.1 462.1 411.1 الموعد الثالث
ــ 422.6 426.2 422.1 424.4 411.0 المعدل  ـــــــــــــ
L.S.D 

0.05 
 المواعيد× األصناف    المواعيد األصناف 

24.24 21.46 41.12 
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 2دسم ،المساحة الورقية واألصناف فيتأثير موعد الزراعة  3جدول 
 المعدل األصناف  المواعيد

Volare Arizona Hermes Riviera Arnova 

 11.42 11.62 12.60 22.26 11.14 10.16 الموعد األول
 12.21 14.24 20.22 21.44 14.12 16.12 الموعد الثاني
 11.20 11.12 16.12 24.24 20.62 20.24 الموعد الثالث

ــ 12.12 14.16 22.24 11.22 14.20 المعدل  ـــــــــــــ
L.S.D 

0.05 
 المواعيد×  األصناف   المواعيد األصناف 

2.126 2.411 1.104 

والخاصة بصفات النمو الخضري الى تفوق نباتات الموعد األول في  2و 2و 4 أشارت نتائج الجداول
 اكتماليعزى سبب ذلك حصول نباتات الموعد األول على مدة أطول من البزوغ الى  أنويمكن  ،الصفات السابقة

ن من الظروف البيئية السائدة ا االعتبارر ظالنمو الخضري مقارنة بنباتات الموعدين اآلخرين إذا ما أخذنا بن
بعد البزوغ إذا ما كانت  إن طبيعة نباتات البطاطا تنمو سريعا   .وسم النمو كانت مناسبة جدا للنموخالل م

تأثيرها  انعكس(. إن هذه الظروف 41معدالت درجات الحرارة والرطوبة ضمن المدى المناسب لنمو المحصول )
زيادة الوزن  من ثمعلى المساحة الورقية و  انعكسالرئيسة على النبات الواحد والذي بدوره  السيقانعلى زيادة عدد 

والمساحة  السيقانلوجود ارتباط معنوي بين ارتفاع النبات وعدد ( 0)الجاف للنبات إذ اتفقت هذه النتائج مع 
إيجابا فر مجموع خضري قوي سينعكس ذلك االحاصل. نستنتج من ذلك عند تو  من ثمالورقية والوزن الجاف و 

ستزداد نسبة التمثيل  من ثمتؤدي الى زيادة عدد األوراق في النبات و  السيقانزيادة عدد إذ إن  المحصول على
أما سبب اختالف .الضوئي وهذا يؤدي الى زيادة تراكم المادة الجافة ومن ثم سنحصل على أفضل نتائج للحاصل

ة مما سبب اختالف في صفات النمو الخضري فيعود الى اختالف التراكيب الوراثية ألصناف الدراس األصناف
 (.2و) (4)استجابتها وهذا يتفق مع كل من 

 1-درنة. نبات ،عدد الدرناتل صفات الحاصل واألصناف فيتأثير موعد الزراعة 

ن هناك تفوقا  معنويا  في عدد الدرنات إذ سجل الموعد األول أ 1النتائج المبينة في الجدول  أظهرت    
 درنة 0.40مقارنة بأقل معدل عدد الدرنات حققته نباتات الموعد الثالث وبلغ  4-نبات درنة 41.00بلغ  أعلى معدل

بينما كان أقل معدل للصفة  4-نبات درنة 44.42الصفة بلغ  معدل لتلك أعلى Arnovaحقق الصنف  ،4-نبات
معنوي، إذ للتداخل بين األصناف والمواعيد تأثير  . كان4-نبات درنة 0.16 بلغ Hermesحققتها نباتات الصنف 

في حين حققت نباتات الموعد ، 4-نبات درنة 42.01أعلى معدل بلغ  Arnovaالصنف  الثانيالموعد  حقق
 . 4-درنة نبات 4.41أقل معدل بلغ  Rivieraالصنف  الثالث

 غم، معدل وزن الدرنة

غم  424.0الموعد األول معنويا  في معدل وزن الدرنة وأعطت  نباتات تفوق  5 نتائج الجدول أظهرت
 معنويا   Volareفي حين تفوق الصنف  ،غم 442.1الموعد الثالث والبالغة مقارنة بأقل معدل حققته نباتات 

غم، أما التداخل كان له  411.2 بلغ Hermesمع أقل معدل حققته نباتات الصنف  غم مقارنة 414.2بإعطائه 
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 4-نبات غم 212.1أعلى معدل بلغ  Volareوي واضح في الصفة ذاتها إذ حقق الموعد األول الصنف تأثير معن
 غم. 62.2بلغ  Hermesالموعد الثالث للصنف  حققته نباتاتمعدل  بأقل

 1-. نبات، درنةالدرناتعدد  واألصناف فيموعد الزراعة  تأثير 4 جدول

 المعدل األصناف  المواعيد
Volare Arizona Hermes Riviera Arnova 

 41.00 42.11 44.11 0.12 41.21 44.12 الموعد األول
 0.62 0.22 41.02 0.41 41.21 0.12 الثانيالموعد 

 0.40 42.01 4.41 6.11 2.12 42.11 الموعد الثالث
ــ 44.42 0.20 0.16 0.41 44.16 المعدل  ـــــــــــــ
L.S.D 

0.05 
 المواعيد×  األصناف   المواعيد األصناف 

4.411 4.422 2.406 

 غم ،معدل وزن الدرنة واألصناف فيتأثير موعد الزراعة  5 جدول

 1-نبات غم ،النبات الواحد حاصل

نباتات الموعد األول تفوقا   أظهرتالى وجود فروق معنوية بين المواعيد إذ  2أشارت نتائج الجدول 
ات الموعد مقارنة بأقل قيمة أعطتها نبات 4-نبات غم 4120.1اتاته أعلى قيمه بلغت معنويا  واضحا  إذ أعطت نب

 غم 4401.1أعلى حاصل للنبات بلغ  بإعطائه Volare، تفوق الصنف 4-نبات غم 4406.1الثالث بلغت 
تأثير  كان للتداخل ،4-نبات غم 141.1أقل قيمة بلغت  Hermesحين أعطت نباتات الصنف  ، في4-نبات

مع  مقارنة 4-نبات غم 4614.1أعلى قيمة بلغت  Volareإذ حقق الموعد األول الصنف  ،واضح في تلك الصفة
 .4-نبات غم 262.2بلغت  Hermesأقل قيمه حققتها نباتات الموعد األول الصنف 

 1-نبات غم، حاصل النبات الواحد واألصناف فيتأثير موعد الزراعة  6 جدول

 المعدل األصناف  المواعيد
Volare Arizona Hermes Riviera Arnova 

 4120.1 4412.1 4422.1 262.2 4222.1 4614.1 الموعد األول
 4202.2 4212.2 4112.1 122.1 4141.1 4410.1 الثانيالموعد 

 4406.1 4222.1 4221.1 122.2 4211.1 4121.1 الموعد الثالث
ــ 4216.0 4111.1 141.1 4142.2 4401.1 المعدل  ـــــــــــــ
L.S.D 

0.05 
 المواعيد× صناف األ   المواعيد األصناف 

10.10 26.21 64.12 

 المعدل األصناف  المواعيد
Volare Arizona Hermes Riviera Arnova 

 424.0 444.1 421.1 414.1 441.1 212.1 الموعد األول
 421.4 412.1 416.2 01.1 444.1 411.1 الثانيالموعد 

 442.1 422.1 446.1 62.2 01.1 424.1 الموعد الثالث
ــ 414.4 422.1 411.2 424.2 414.2 المعدل  ـــــــــــــ
L.S.D 

0.05 
 المواعيد×  األصناف   المواعيد األصناف 

44.64 0.46 21.42 
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 1-هـ طن ،القابل للتسويقالحاصل 

الى وجود فرق معنوي واضح لموعد الزراعة في حاصل النبات القابل للتسويق  1أشارت نتائج الجدول 
نباتات الموعد  أعطتهمقارنة بأقل حاصل  4-هـ طن 12.612فقد حققت نباتات الموعد األول أعلى حاصل بلغ 

حاصل  بأعلى Volareكان للتركيب الوراثي تأثير معنوي إذ تفوق الصنف  ،4-هـ طن. 222.01الثالث والبالغ 
 ، من4-هـ طن 4426.4 والبالغ Hermesنباتات الصنف  أعطتهمقارنة بأقل حاصل  4-طن. هـ 61.011بلغ 

بالموعد األول بأعلى حاصل قابل  المزروع Volareآخر كان للتداخل تأثير معنوي فقد تفوق الصنف  جانب
بلغ  Hermesالصنف  األولحاصل أعطته نباتات الموعد  بالمقارنة مع أقل 4-هـ طن 02.210للتسويق بلغ 

 .4-هـ طن 22.101

 4-هـ طنللتسويق، الحاصل القابل  واألصناف فيتأثير موعد الزراعة  7 جدول

 1-هـ طن ،الحاصل الكلي

 4-هـ طن 11.014تفوق الموعد األول معنويا  بإعطائه أعلى حاصل كلي بلغ  6أوضحت نتائج الجدول 
 Volareتفوق الصنف  ، كما4-هـ طن 24.414والبالغة بأقل حاصل كلي أعطته نباتات الموعد الثالث  مقارنة

 Hermesمع أقل حاصل حققه الصنف  بالمقارنة 4-هـ طن 62.122ذاتها بإعطائه أعلى حاصل بلغ  بالصفة
المزروع بالموعد  Volareحقق الصنف  الصفة، إذمعنوي لهذه  للتداخل تأثير . كان4-هـ طن 20.262 بلغ

مع أقل حاصل حققته نباتات الموعد األول الصنف  بالمقارنة 4-هـ طن 01.214األول أعلى حاصل بلغ 
Hermes  4-هـ طن 21.222والتي بلغت. 

إذ إن موعد الزراعة يؤثر في  ،مية موعد الزراعة لمحصول البطاطاأشارت العديد من الدراسات الى أه
صفات النمو والحاصل من خالل التأثيرات الكبيرة لفترة تعرض النبات لضوء الشمس وكذلك بتأثير عوامل البيئة 

فضال  عن  تأثير البيئة على العمليات الفسلجية كالنتح والتنفس وهذا ،في التربة على جاهزية العناصر الغذائية 
 44و 41و  0و 6نتائج الجداول  خالل استعراضمن ، (42مو و كمية الحاصل )بدوره يؤثر في  معدالت الن

الوقت  أتاحإذ إن الموعد المبكر  ،لحاصليتضح جليا  إن لموعد الزراعة األثر الواضح في زيادة مكونات ا 42و
 ضلخ في الكافي للنبات بالنمو الخضري القوي بزيادة عدد السيقان والمساحة الورقية والوزن الجاف و...ال

يشار هنا الى إن هذه الظروف المناسبة أدت الى  الظروف البيئية المالئمة للنمو من درجة حرارة ورطوبة نسبية،
على النبات الواحد  المتشكلةالسيما في عدد السيقان و بصفات النمو الخضري بوقت مبكر  متميزةإعطاء نباتات 

 المعدل األصناف  المواعيد
Volare Arizona Hermes Riviera Arnova 

 12.612 61.142 62.146 22.101 60.111 02.210 الموعد األول
 20.121 20.406 16.641 26.611 11.121 61.242 الثانيالموعد 

 22.012 22.126 11.126 20.421 22.242 11.021 الموعد الثالث
ــ 12.124 11.422 26.444 11.410 61.011 المعدل  ـــــــــــــ
L.S.D 

0.05 
 المواعيد×  األصناف   المواعيد األصناف 

2.212 2.111 1.411 
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وذلك لوجود ارتباط موجب بين عدد السيقان الرئيسة وعدد  ألناتجةوالذي أعطى بالمقابل عدد أكبر من الدرنات 
 ،(4) المتشكلة وهذا ما اتفق معالسيقان 

 1-، طن. هـالحاصل الكلي واألصناف فيتأثير موعد الزراعة  8 جدول

على اعتراض أكبر كميه  القابليةنب آخر إن نباتات الموعد األول ذات النمو الخضري القوي لها امن ج
التمثيل الضوئي مما يزيد من تراكم المادة الجافة في النبات  ةبعملي ةلى طاقالشمس وتحويلها ا أشعهممكنه من 

مما يزيد من متوسط وزن  ،ويزيد من تحويل تلك النواتج من مركز تصنيع األوراق الى مراكز الخزن الدرنات
 ،(2و 1) للتسويق والحاصل الكلي تتفق هذه على حاصل النبات والحاصل القابل إيجاباالدرنة وينعكس ذلك 

وهذا يدفعنا  الوراثيةفي مكونات الحاصل والحاصل الكلي الى طبيعة الصنف  Volareيعود سبب تفوق الصنف 
لدى المستهلك حسب  ومرغوبةالتفكير اكثر في زراعة هذا الصنف لما له من مواصفات جيده  بإمكانيةالى القول 

ا تأثيرات التداخل فيمكن إن تعزى الى أم .المنتجة الشركةمن قبل  ما موضح في جدول صفات األصناف  المعد
مبكر ( عندما يزرع في وقت Volareتأثير عاملي الدراسة مجتمعه اي إن الصنف المتميز بالنمو والحاصل )

بل ستنعكس بال شك على الحاصل الكلي والحاصل القا متميزةاألول سوف يعطي مكونات حاصل  كالموعد
 (.6)للتسويق وهذه النتائج تتفق مع

 المصادر

محصول  إنتاجيةفي  وأثرهاالعالقة بين موعد الزراعة ونظام التسميد  . دراسة2110محمد، بسام  ،لبستانيا -4
–كلية الزراعة  قسم البساتين. ماجستير. الوسطى. رسالةالبطاطا ونوعيته تحت ظروف المنطقة 

 .تشرين. سورياجامعة 
الهيئة العامة لإلرشاد والتعاون  ألزراعةفي إنتاج البطاطا. وزارة  إرشادات. 2112 ،عبد اللهالبهاش، نجم -2

 . إرشاديةنشرة  لزراعيا
. انتاج البطاطس. سلسله محاصيل الخضر. الدار العربية للنشر والتوزيع. 1999 ،احمد عبد المنعم ،حسن-2

 مصر.
في نمو   . تأثير موعد الزراعة 2112 ،وعبد الوهاب حمدي جرجسمسير محمد  ،مها عبد عون  حسن،-1

 42آباء لألبحاث الزراعية  وحاصل البطاطا في المنطقتين الغربية والشمالية من العراق. مجله
(4 :)442-441. 

 المعدل األصناف  المواعيد
Volare Arizona Hermes Riviera Arnova 
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 11.402 11.111 10.062 20.022 16.422 64.116 الثانيالموعد 
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ــ 12.422 16.224 20.262 16.264 62.122 المعدل  ـــــــــــــ
L.S.D 

0.05 
 المواعيد× األصناف    المواعيد األصناف 

2.212 2.111 1.411 
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