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، 2018خالل الموسم الخريفي  Silt Loamتربة ذات نسجة مزيجة غرينية 

دور الكمبوست واالجهاد المائي والري بالتنقيط في صفات النمو لدراسة 
. تم االرواء Aالرتبة  Riveraصنف  الخضري والحاصل لنبات البطاطا

% من صافي عمق الري. وزعت المعامالت 100و 75 ،50ستويات ري بم
وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  بتصميم القطع المنشقة المنشقة

R.C.B.D  اذ قسم كل قطاع الى قطعتين رئيسة وزعت فيها  مكرراتوبثالثة
و قسمت كل 1-هطن  10اضافة  -2بدون اضافة  -1عامل الكمبوست 

ري  -2ري سطحي  -1منهما الى قطعتين ثانويتين وزعت فيها طريقة الري 
تحت سطحي وقسمت كل قطعة ثانوية الى ثالث قطع تحت ثانوية كوحدات 

من صافي عمق  %100و 75، 50تجريبية  وزعت فيها مستويات الري 
 جالنتائ بينتتوقيت الري. ل Aالرية. استخدم حوض التبخر االمريكي صنف 

ادى الى زيادة معنوية في جميع مؤشرات 1-هطن  10ضافة أ للمستوى  أن
الدراسة عدد السيقان الهوائية والمساحة الورقية ومعدل وزن الدرنة وعدد 
الدرنات والحاصل القابل للتسويق والحاصل الكلي في حين تفوقت معنويا قيم 

الدرنة وعدد متوسط عدد السيقان الهوائية والمساحة الورقية ومعدل وزن 
مستوى ل وحاصل القابل للتسويق والحاصل الكلي لنبات البطاطا الكلي الدرنات
 65.92و 1-ساق نبات 2.41% من صافي عمق الرية اذ بلغ  100الري 
-هطن  42.55و1-هطن  32.92  1-درنة نبات 4.89غم 136.7و2دسم

قية ومعدل وزن كما تفوق متوسط عدد السيقان الهوائية والمساحة الور  بالتتابع.1
عند  للنبات وحاصل القابل للتسويق والحاصل الكلي الكلي الدرنات الدرنة وعدد

غم  147.7 و2دسم 68.04و 1-ساق نبات 2.34الري تحت السطحي اذ بلغ 
 بالتتابع.1-ه طن 42.13و1-هطن  32.39و1-درنة نبات 4.79و
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Abstract 

A field experiment was conducted in Ramadi, Anbar province, western Iraq, in soil 

with a Silt Loam soil during the autumn season 2018, to study the role of compost, 

water stress and the surface and subsurface drip irrigation system. 50, 75 and 100% of 

the net irrigation depth. In the design of the splintered splinters, the transactions were 

divided according to the design of the complete random sections and by three 

replicates. Each sector was divided into two main parts, in which the compost was 

distributed. 1 - Without adding 2 - Addition of 10 tons’ e- 1. Each was divided into two 

secondary pieces. 2. Sub-surface irrigation Each secondary subdivision was divided 

into three sub-sub-sections as experimental units where irrigation levels 50, 75 and 

100% of the net depth of the irrigation were distributed. Use the American Type A 

evaporation pond at the irrigation time. The results showed that the level of addition 

of 10 tons e-1 led to a significant increase in all indicators of the study number of air 

legs and paper area and the weight of the tuber and the number of tubers and the 

marketable and the total number of 2.38 stem plant -1, 72.75 dm 2, 124.2 g and 4.84 

darn plant - 131.46 tons e-1 and 42.95 tons e-1 sequentially. The average number of air 

stems, paper area, weight of tuber, number of tubers, marketable value and total yield 

of potato plant at the irrigation level were significantly higher than 100% of the net 

depth of the broth, reaching 2.41 stem plant-1, 65.92 dm 2, 136.7 g, 4.89, Ton e-1 and 

42.55 tons e-1 sequentially. The average number of air stems, paper area, weight of 

tuber, tubers, marketable, and total of subsurface irrigation was also higher than 2.34 

stem plant -1,68.04 dm 2, 147.7 g, 4.79,32.39 tons e-1, and 42. 13 tons e-1 sequentially، 
genotype and seed priming in improving seedling performance to tolerate salt stress. 

Keywords: Compost, Water Stress, Drip Irrigation, Potato. 

 المقدمة

مدددن أهدددم  ،Solanaceaeتعدددود  لدددى العائلدددة الباذنجانيدددة  ي(، التدددSolanum tuberosum Lتعدددد البطاطدددا  
مدددن أهدددم  تصدددنف مدددن أ ثدددر المحاصددديل  نتاجدددا  فهدددي تعدددد عالميدددا  المحاصددديل الزرا يدددة فدددي عددددد مدددن دول العدددالم 

 (.17محصدول الخضدر الوحيدد ضدمن محاصديل الغدذاء الخمسدة افساسدية فدي العدالم   لكونهداالمحاصيل الغذائية 
و االبقدددار والتدددي  واالغندداممثدددل مخلفددات الددددواجن التددي تشدددمل اندددواع مختلفددة االسدددمدة العضددوية المسدددتخدمة  تعتبددر

bhaalkeb@uoanbar.edu.iq
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التددي كمكددن ان تسددتخدم  (NPK العناصددر الغذائيددة خصوصددا  نسددب مختلفددة مددن تختلددف فددي نسددب احتوائهددا علددى
كمدا ان لعامدل الرطوبدة  والكيميائيدة.التربة الفيزيائية  صفاتمخلفات لغرض تحسين ك أسمدة عضوية بشكل واسع 

ة لرطوبدة ينباتدات الخضدر حساسد أ ثدرتعد من  ذا البطاطا،المحاصيل خصوصا  محصول  انتاجزيادة في كبير  دو
لكددون اي نقدد  او  النباتددات، كونددم مددن المحاصدديل ذات الجددذور السددطحية تددوفير الرطوبددة ضددروري لكافددةالتربددة 

محدودكددة المددوارد ل .(21والحاصددل  التربددة او عدددم انتظامهددا يددؤدي الددى أضددرار كبيددرة للنباتددات  زيددادة فددي رطوبددة
وفقدان كميات كبيرة منها خالل عمليات الري التقليدي اتجهدت كثيدر مدن الدراسدات الدى محاولدة المائية تأثير كبير 

وتحديدد مواعيدد   ضافتها،ي الواجب اكجاد طرائق مختلقة في برمجة عمليات الري من خالل تحديد كميات مياه الر 
هدي  التقاندات، ومدن أهدم هدذه الميداهقلدة  مدن تعداني التدي المنداطق فدي حديثدة السديما ري  طرائدق االضافة باستخدام

يددزود النبددات  مالددري كفدداءة وذلدد  فندد نظددمكعدددم مددن أ ثددر  اذوتحددت السددطحي  بددالتنقيط السددطحيالددري  نظدداماتبدداع 
مستويات مختلفدة  استخدامان  ، (20مراحل نمو النبات   خاللعند محيط المنطقة الجذرية بصورة مباشرة بالمياه 

ادت الددى زيدددادة فددي المسددداحة الورقيددة مدددن مضدددافة خلطددا  مدددع التربددة  1-ه طددن  10و 5، 0مددن مخلفددات االغندددام 
وزن الجددال للمجمددوع الخضددري مددن فددي حددين ازداد الدد  2سددم 7487.3 ، 2سددم 7191.1الددى  2سددم 5700.5
سدم الدى  53.3فقد بلغت الزيدادة مدن  النبات ارتفاع، اما 1-كغم هد 1905.8،  1855.7 الى 1-كغم هد 1540.7

لنبدات البطاطدا  1-سدداق نبدات 4.0و 3.7  لددى 1-سداق نبدات 2.9سدم  وعددد السديقان الرئيسدة مدن  72.1و 55.8
 3.8 ذ بلغدت لدكدما اعلدى قيمدة للصدفةلمسدتويات الدري النداق  تدأثير معندوي فددي عددد السديقان الرئيسدة، ا  مدا ان

% من التبخدر مدن حدوض 75و 50والتى تتفوق معنويا  قياسا  بالمستويان  %100عند مستوى الري  1-ساق نبات
% 22.58، 11.76بنسددبة زيددادة قدددرها  1-سدداق نبددات 3.1و 3.4بلغددت عندددهما قدديم الصددفة نحددو  نواللددذاالتبخددر 

% مدددن التبخدددر مدددن حدددوض 100، 75، 50االجهددداد المدددائي  مدددن مسدددتوياتاسدددتخدام ثدددالث  ادى. 5)بالتتدددابع   
  ميكددا غددرام  34.46حاصددل اذ كددان لديهمددددددا اعلددى  الددى انخفدداض معنددوي فددي قدديم الحاصددل الكلددي للنبددات، التبخددددددر

فددي المعاملددة  1-ميكدداغرام هددد 25.94% المحسددوبة مددن حددوض التبخددر واقددل حاصددل بلددغ 100فددي معاملددة  1-هددد
الواحدد والحاصدل  النبدات فدي حاصدلالدري تحدت السدطحي زيدادة معنويدة  حقدق(. 13ض التبخدر  % مدن حدو 50

     21.580و 1- ه طدن.01225 ،غدم 625.30 تبلغد لنبدات البطاطدا اذ التسدويقي الكلدي للددرنات والحاصدل
تأثير الكمبوست واالجهاد المائي وطريقة الري بدالتنقيط  معرفة لذا تهدل هذه الدراسة الى (.16بالتتابع   1-هطن 

  البطاطا.تحت السطحي في نمو وحاصل الري السطحي و 
 المواد وطرائق العمل 

منطقدة  فدي 2018خدالل الموسدم الخريفدي  Silt Loamمزيجيدة غرينيدة فدي تربدة ذات نسدجة  تجربة حقلية اجريت
تحددت المجموعددة  الدراسددة الددىصددنفت تربددة  العددراق،غددرب كددم  160محافظددة االنبددار الرمددادي/ قضدداء  /فددراج ابددو

بصدورة  الحقدلتربة ل ممثلة( أخذت عينات 23نظام التصنيف افمريكي   حسب  Typic Torrifluventsالعظمى
 1م واجريددت عليهددا بعددا التحاليددل الفيزيائيددة والكيميائيددة جدددول  0.30-0وبعمددق ومددن مندداطق مختلفددة عشددوائية 

 ( . 8وفقا  للطرائق القياسية المذكورة في  
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 قبل الزراعة لتربة الدراسةائية يوالكيمبعض الخصائص الفيزيائية يوضح  1جدول 

 الوحدات            الكمية الخاصية        ت     الوحدات          الكمية الخاصية    ت
   420   الرمل 1 

 1-غم كغم   
     10 pH ))      8.0    ________ 

 1-م دسي سيمنز      eEC)      3.0    11           506   الغرين 2    

         12       74   الطين 3    
االيونات      
 ذائبةال    
لموجبةا     

      Ca2+      22.50        
 
 
 
 
 
    
 1-مول لتر ملي   

    Silt Loam             Mg2+      12.50    النسجة 4    

 Na+      7.30       3-ميكاغرام م  1.32     الكثافة الظاهرية 5    

 K+       0.13        1-سم ساعة       4.28     االكصالية المائية المشبعة   6    

     
    7 

 
 

 الوزنيةالرطوبة    
 ند الشدودع لتربةل  

(باسكال يلو         

    33     35.60 % 
 

% 

      
 

      13  

 
ات     االيون  

لذائبةا          
سالبةال     

     SO4
2       8.06 

 1500         10.20    

HCO3
- 

     

      2.00 

 

 

 

 الماء الجاهز
 

    25.40 

CO3                1-غم كغم     4CaSO)        3.50  الجبس 8      
2-       Nill    

          3CaCO)       165.0      Cl-        9.0  الكلس 9      

ت حسب الطرائق المقترحة من قبل مختبر الملوحة االمريكي، استعملالمستعملة في التجربة ُقدامرت خصائ  مياه الري  
 (2 جدول  والمبينة خصائصم الكيميائية فيفي ري محصول البطاطا مياه نهر الفرات 

 الخصائص الكيميائية لمياه الري   2جدول

EC*   
1-dS m 

*pH                   (1-لتر األيونات الذائبة )ملي مكافئ    =
3NO 

 ملي مول
 1-لتر  

            
SAR   

 الصنف

+2Ca +2Mg +Na   +K -Cl 2-
4SO -

3HCO =
3CO 

1.25 7.5 1.21 4.1 4.94   0.24      4.0  5.4   2.0 0.0 2.10 2.4
4 

1S3C 

 
 قطاعاتالى الحقل  قسم اجريت عليها عمليات التسوية والتعديل،م،  25×12 أرض أبعادهاجراَيت التجربة على اُ 

بدين  عدزلم كمنطقدة  2( وتدر  مسدافة مقددارها 28×2وحددة تجريبيدم، ابعداد القطداع    12كحتوي كل قطاع  ثالث
وزعددت عوامدددل الدراسدددة بتصددميم القطدددع المنشدددقة المنشددقة وفدددق تصدددميم القطاعددات العشدددوائية الكاملدددة  قطدداع واخدددر

Randomized Complete Block Design (RCBD)  ،قطعتدينقسدم كدل قطداع الدى  اذ وبثالثدة مكدررات 
قطعتددين وقسددمت كددل منهمددا الددى  1-هطددن  10و 0بمسددتويين وزع فيهددا عامددل الكمبوسددت  ain plotMيتين رئيسدد

م بدين قطعدة  1.5تركدت مسدافة ، كمدا تحدت السدطحي الدري فيها طريقة الري السدطحي و  وزع Sub plot ثانويتين
 وزعدت وحددات تجريبيدةك   Sub- Sub plotقطدع تحدت الثانويدة واخدرى، ثدم قسدمت كدل قطعدة ثانويدة الدى ثدالث

قبدل ومدة الدري بدالتنقيط منظ قومدت.  صدافي عمدق الريدة% مدن 100 و75 % ، %  50فيهدا مسدتويات الدري 
خددالل موسددم النمددو وحسددب معامددل تجددانس التوزيددع ونسددبة  كمكددن اعتمددادهفختيددار افضددل ضددغط تشددغيلي الزراعددة 

 عنددد الضددغط 1-لتددر سدداعة 3.81الفعلددي  تددم اعتمدداد التصددريفالتغدداير فددي تصددريف المنقطددات وتناسددق االنبعدداث 
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مدا بدين المنقطدات بلغدت  نسدبة تغداير % واقدل 96.60كيلدو باسدكال طعطائدم افضدل معامدل تجدانس 60التشغيلي 
10.20%. 

 -كاآلتي:  (9)حساب معامل تجانس حسب المعادلة المقترحة من قبل  تم
Σ│xi│

M n
       1…………………… ) 100× -1UC = ( 

  UC:  معامل التجانس(%).       Σxi    1-ساعة  لتر: مجموع االنحرافات المطلقة عن معدل التصريف.) 
  M: 1-ساعة معدل تصريف المنقطات  لتر .)   n   عدد المنقطات : 
 -كاآلتي : (24)بأستخدام المعادلة المقترحة من قبل  تحسب نسبة التغاير في تصريف المنقط 

𝑞 𝑣𝑎𝑟 =
𝑞 𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑚𝑖𝑛

𝑞𝑚𝑎𝑥 × 100   
. . . . . . . . .2 

 

  qvarالمنقطات  تصاريف تغاير = نسبة  qmax 1-ساعة  = اعلى تصريف للمنقط   لتر ) 
qmin  1-ساعة   لتر= اقل تصريف للمنقط) 

 ( وكاالتي:3 كحسب التصريف وفق المعادلة المذكورة في 

𝑞 =
𝑣

𝑡
… … . 3 

 15/9/2018بتداري    Aالرتبدة  Rivera ريفيدرا( صدنف .Solanum tuberosum L  درندات البطاطدا زرعدت 
لتدر مداء  100 \ مدل 100دقيقدة بمحلدول ريفدانول بتركيدز  15بعدد تغطيسدها لمددة م  0.10 -0.08 علدى عمدق 

 م بدين درندة0.3  مسدافةبللوحددة التجريبيدة،  درندة 22 وبمعددل( ، 4 مادة معقمة للدرنات ضد االصابات الفطريدة  
درندة وبمدا  792، ليصبح عدد الدرنات الكلدي الوحدة التجربية ضمنخط زراعة وآخر م بين  3.0 وأخرى وبفاصلة

م  اضددديفت االسدددمدة حسدددب التوصدددية  0.6علمدددا ان المسدددافة بدددين خدددط تنقددديط واخدددر  1-ه نبدددات 91666 ككددداف 
 مددرحلتين،علددى أضدديفت  اذ. بالتتددابع Kو Pو N 1-ه  غددم 400و  120و  240 بمعدددالت( 6السددمادكة كمددا ذكرهددا 

النيتدروجين قبدل الزراعدة خلطدا  مدع  توصديةمدن  %50الفسدفور و كامل توصية عنصراالولى على  المرحلةشملت 
 .(12  الزراعدةالبوتاسيوم ومدا تبقدى مدن النيتدروجين اضديفت بعدد شدهر مدن وكامل توصية  الطبقة السطحية للتربة

 1-لتدر مدل Roundup 50اجريدت عمليدات الخدمدة بازالدة االدغدال كيميائيدا  قبدل االنبدات باسدتخدام مبيدد االدغدال 
اسددتخدم حددوض التبخددر االمريكددي  .(19  أسددبوعين،يدددوي وبمعدددل مددرة واحدددة كددل مددرة واحدددة، ومددن ثددم العددزق ال

لجميدع معدامالت التجربدة مندذ بددء مرحلدة النمدو الخضدري بتداري  جدولة الدري  تتم ،الري لتحديد توقيت  Aصنف 
 المحسدوب علدى اسدا مداء الاسدتلمت كدل معاملدة حجدم  نبدات البطاطدا،لى مراحدل نمدو ع استنادا   2018/10/14

 المختلفة. مراحل النمو وفقتحت تصريف واحد  نسبة استنزال الماء الجاهز لكل معاملة
 .(17ستخدام المعادلة االتية والمقترحة من  اتم حساب عمق الماء المضال ب  
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4 ..................      ) dp pwp - FCӨ(d =    

  ذ أن:

  d     سم(= عمق الماء المضال=  ،FCӨ  3-سم 3 الرطوبة الحجمية عند السعة الحقلية  سم- .) 

 pwp   3سم 3سمعند نقطة الذبول الدائم  =الرطوبة الحجمية-.) 

D =  3 سم(. اعتمدت بالمشاهدة لكل مرحلة نمو جدول  عمق المنطقة الجذرية المروية ) 

م( في تحديد  0.25م وعمق 1.2 حوض من الحديد المغلون بقطر  Aُأستخدم حوض التبخر افمريكي صنف 
 وكاالتي: توقيت الري 

 الفعلي كما في المعادلة االتية التبخر نتحعمق الماء المضال كمثل  

                      

 ( وكاآلتي:3 (المذكورة في  المعادلةوفق ( oETنتح المرجعي   -تم حساب التبخر 

                      6……………………  ………           =oET 

:  ذ   - نَّ

ETo 1-مم يوم المرجعي،نتح  -: التبخر.    ETa 1-مم يوم الفعلي،نتح  -: التبخر .  

 Kc  3اعتمدت القيم المذكورة في  جدول  المحصول،: معامل) 
(  3(حسب المعادلة المذكورة في، panEتم توقيت الري من خالل اكجاد كمية الماء الواجب تبخرها من الحوض 

 -وكاالتي: 
               )7………………………… (……                 =panE  

:   ذ  نَّ
Epan ممم يو  الحوض،: التبخر المقا  من. 

Kp  معامل خاص بحوض التبخر ويختلف تبعا  لنوع الحوض والغطاء النباتي المحيط بالحوض وطبيعة سطح :
 (3 التربة 

 
 
 
 
 

ETa = d   ……….………….………………  5   
 

ETa   
Kc  

oET   
pK     
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 نمو نبات البطاطا مراحل 3 جدو

النمو مراحل  
الزمنية المدة  

)يوم(   
 معامل

 المحصول
عمق الجذور     

 )سم( 

 Growth Stage 10/15 – 9/1    0.0 15    االنبات مرحلة 

 Vegetative Growth Stage 10/27 – 10/16 0.75 20الخضري مرحلة النمو 

 Tuber Initiation Stage   11/15 – 10/30 1.15 26    مرحلة نشوء الدرنات

 Tuber Bulcking Stage    12/3 – 11/13 1.00 33 مرحلة انتفاخ الدرنات

 Maturation Stage     12/11 – 12/4 0.8 39           مرحلة النضج 
 

% وفق المعادلة التي 6.05والبالغة تم حساب كمية المياه الواجب  ضافتها الى التربة كمتطلبات لغسل افمالح 
 -وكاالتي:  بالتنقيط،( والخاصة بأنظمة الري الحديثة ومنها الري (10ذكرها 

 8                   ............................. ... 100× LR =                         
:  ذ   - نَّ

    LR .)%  ،كمية متطلبات الغسل :   E𝐶iw 1-م الري، دكسيسيمينز: االكصالية الكهربائية لماء 
MAXECe

لتربة المحصول المزروع التي ككون عندها حاصل  1-سيمينز م دكسي كهربائية،: أقصى اكصالية 
هذها النسب  لى أعماق مياه باستخدام  ليتحو  تم وهي قيمة تختلف باختالل المحصول صفرا ،المحصول كساوي 

              وكاالتي 10)المعادلة التي ذكرها   
 -:  نَّ  ذ 
  Ld  .)عمق الماء الواجب  ضافتم كمتطلبات غسل،  سم : 
 LR  )%  ،كمية متطلبات الغسل :         ،d : .)عمق الماء الواجب  ضافتم،  سم 

 ضافتم كمتطلبات  ( مع عمق الماء الواجبdحُسب عمق الماء الكلي من جمع عمق الماء الواجب  ضافتم  
  -( حسب المعادلة االتية :Ldغسل 

                       10  ......................................        GDI =         
:   ذ  نَّ
GDI .)اجماي عمق االرواء  سم = 

Ei 3%   85واعتمدت في هذه الدراسة  = كفاءة نظام الري بالتنقيط.)  Ld   عمق الماء الواجب  ضافتم =
 = عمق الماء الواجب  ضافتم للتربة  سم(.   d متطلبات غسل  سم(. 

 معادلة الموازنة المائية وكاالتي: تم حساب االستهال  المائي باعتماد
 

 اذ ان 
Eta   ملتر(،      = االستهال  المائيP  =كمية االمطار ،     Ir  كمية مياه الري =   ، Dتخلل عميق = 

R السيح السطحي =      ، In الماء المحتجز من قبل النبات =    ،  ∆s الفرق في رطوبة التربة = . 

      iw Ec       
2(MAX Ece) 

      9……………………………… = LR x d    Ld  

Ld + d     
Ei  

Eta = (P + Ir) - (D + R + In + ∆s) ………………. (11) 
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ة تصبح المعادل ات والتخلل العميق مساويا  للصفركل من السيح السطحي والماء المحتجز من قبل النب وبأفتراض
  التالي:

  
 (:3 ُحسب زمن اطرواء باستخدام المعادلة التي ُذ رت في 

 
 

       
:   ذ  نَّ

q1-ساعة ³: التصريف المعطى للخطوط الحقلية، م .  a²: المساحة لدائرة االبتالل للمنقط، م. 
d المضال، م.                   : عمق الماءtزمن الري، ساعة :      
 يوكاالت (3 في  رما ذكوفق على تم حساب حجوم الميداه الواجب  ضافتها في كل ريمدة   
 
:  ذ   - نَّ
V .حجم الماء الواجب  ضافتُم، لتر :    t.زمن الري، ساعة :         q  1-المنقطات، لتر ساعة: تصريف. 
q1-: تصريف المنقطات، لتر ساعة.     n .عدد المنقطات في الخط الحقلي : 

 -اآلتية:دراسة العوامل تضمنت التجربة 
 

 1-هطن  10اضافة  1Oكمبوست و بدون اضافة O) ،0O، اغنام الكمبوست  مخلفاتاضافة  العامل افول:
 % 50و 2A من صافي عمق الرية %  75و من صافي عمق الرية A 100%العامل الثاني مستويات الريا 

 3A  من صافي عمق الرية

 2Dبالتنقيط تحت السطحي وطريقة الري  1Dالعامل الثالث: طريقة الري بالتنقيط لسطحي 

وقورنت المتوسطات بحسب أختبار أقل فرق معنوي  Genstat حللت البيانات أحصائيا وفق البرنامج افحصائي
L.S.D  20  05.0عند مستوى أحتمال (.  

مرحلة نضج الدرنات وتم  عند تجريبية كل وحدةبشكل عشوائي من  عينات نباتية خمسة اخذت الدراسة:مؤشرات 
 : تسجيل المؤشرات التالية

 الهوائية : تم حساب السيقان (1-تنبا  ساق الرئيسة السيقان الهوائية قياسات النمو الخضري وتشمل: عدد –أ 
 علىوتم حسابيا بطريقة النسبة والتناسب  ( :2سم د للنباتالمساحة الورقية , و  الرئيسة النابتة من سطح التربة

   𝑞 × 𝑡 = 𝑎 × 𝑑 …………………………..……….. 13 

 𝑽 = 𝒒 × 𝒏 × 𝒕 ……………………………(14)   

  Eta = (P + Ir) - ∆s……………….….……………. 12 
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الجال مع حساب الوزن  وزنها واكجادالمساحة من عدة أوراق  معلومةأسا  الوزن الجال بعد اخذ أقراص 
   الكامل النبات الوراقالجال 

حيث تم حساب  ( :1-درنة نبات  الواحد للنباتلدرنات اعدد  :وتشملللحاصل قياسات الكمية والنو ية  –ب 
وحدة بقسمة عدد الدرنات الكلي على عدد الدرنات في ال الواحد للنباتعدد الدرنات لكافة نباتات الوحدة المعدل 

 متوسطو , التجريبية 

 فستخراج الكليعدد الدرنات  علىالتجريبية وقسم  للوحدة: تم قيا  وزن حاصل الدرنات  )غم  (وزن الدرنة 
بعد استبعاد  للوحدة التجريبيةحاصل الدرنات  ) :1-ه طن   للدرناتمتوسط وزن الدرنة الحاصل التسويقي 

لوحدة  للدرنات الكليالحاصل , وثم نسب الى الهكتار ةهوالمقطوعة والمشو  ملم 25الدرنات الصغيرة اقل من 
  الهكتارالتجريبية منسوبا  لى مساحة  الكلي للوحدةمن حاصل  بمتم حسا ) :1-ه طن  المساحة 

16 … . .1000 / 
م  ) 

2

10000 ) × مساحة الهكتار ( غم) حاصل الوحدة التجريبية

م)
2

) مساحة الوحدة التجريبية
= (ton ha−1)الحاصل الكلي 

 النتائج والمناقشة
أدت الى زيادة  الكمبوستمستويات اضافة  أن 4تشير النتائج في جدول  (1-تعدد السيقان الهوائية   ساق نبا

زيادة مقدارها ب 0Oعلى معاملة المقارنة تفوق معنوي   1Oمعاملةال اظهرت ذ  الرئيسةعدد السيقان معنوية في 
هذه  معدالت أنخفضت اذ الري  مستوياتأظهرت انخفاضا معنويا في هذه الصفة بزيادة  في حين% ،  9.6
نتائج ال كما اظهرت ، 3A مستوى الري ل1-ساق نبات 2.30الى  1Aمستوى الري ل 1-ساق نبات 2.43من  الصفة
تحت السطحي في حين  بالتنقيط عند الري 1-ساق نبات 2.34الجدول ذاتُم اكضا تأثير طريقة الري اذ بلغت في 

معنويا في  الري  ومستويات الكمبوستالتداخل بين مستويات  كما اثر ،ري السطحيلل 1-ساق نبات 2.21سجلت 
أقل  اعطت في حين 1A1O معاملةلل 1-ساق نبات 2.43عدد السيقان الهوائية لمعدل  أعلى بلغهذه الصفة أذ 

تأثير التداخل الثنائي بين مستويات الكمبوست  ، واظهر 3A 0Oعند المعاملة  1-ساق نبات 1.87للصفة  قيمة
% قياسا  26بنسبة قدرها   2D1 Oعند معاملة  بشكل معنوي معنويا  اكضا  اذا ادت الى زيادة تأثيرا  وطريقة الري 
ت لالرئيسية اذ سجالهوائية . ، بينما اثر التداخل الثالثي بين عوامل الدراسة في عدد السيقان 1D 0Oبالمعاملة 
% من  100من الكمبوست ولمستوى الري 1-هطن  10عند معاملة اضافة 1-ساق نبات 2.90بلغتاعلى قيمة 

ساق  1.60للصفة (، في حين بلغت اقل قيمة  2D1A1Oصافي عمق الرية عند معاملة الري تحت السطحي   
كعود ( . 1D3A0O% من صافي عمق الرية عند الري السطحي   50عند معاملة المقارنة ولمستوى الري 1-نبات

الواضح في صفات النمو الخضري سبب ذل  الى ان اضافة الكمبوست الى التربة قبل الزراعة كان لم االثر 
لنبات البطاطا مما يؤكد ان للسماد العضوي المضال اهمية كبيرة في زيادة نشاط العمليات الحيوية والفسلجية 

تصاص من مما يؤدي الى الزيادة في معدل النمو نتيجة الحتوائم على النسب الجيدة من المغذكات الجاهزة لالم
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الكجابي لالسمدة العضوية في قدرتها على توفير المغذكات الجاهزة لالمتصاص ، فضال  عن الدور اقبل النبات 
في محلول التربة وربما كعود ذل  الى دور هذه االسمدة في تحرير االحماض العضوية االمر الذي كساعد على 

مو مجموع اذابة المركبات الحاملة للعناصر الغذائية التي كمكن ان كمتصها النبات . كما انها تساعد على ن
جذري جيد وكفوء فضال  عن تحسين الصفات الفيزيائية والكيميائية للنبات كل ذل  ساعد على النشاط الحيوي في 
انسجة النبات مما حفز على ارتفاع معدالت االنقسام الخلوي في االنسجة المرسيمية فانعكس ذل  على زيادة 

 (.5ة  تربمعدالت السيقان الهوائية الرئيسية البارزة من سطح ال

 (1-ساق نباتالرئيسة )الدراسة في معدل عدد السيقان الهوائية  معامالتتأثير  4دول ج

أدت الى زيادة في  الكمبوستمستويات اضافة أن  5النتائج في الجدول  اظهرت  (2دسم)  الورقية المساحة

% ، أما  38.8زيادة مقدارها على معاملة المقارنة ب 1-هطن  10اضافة   ذ تفوقت معاملة المساحة الورقية صفة
المائي  الشدالمائي ، فقد أظهرت نتائج التحليل افحصائي انخفاضا معنويا في هذه الصفة بزيادة  الشدلمعامالت 

 مستوى الري  عند2دسم  56.45الى  1Aعند مستوى الري 2دسم  65.92من  هذه الصفة معدالت أنخفضت اذ
3A   ، عند الري تحت السطحي بنسبة  معنويا   ازدادتاذ بالتنقيط الجدول ذاتُم اكضا تأثير طريقة الري  كشيركما

وقد كعزى تفوق الري بالتنقيط تحت السطحي على الري السطحي  في صفات ، % مقارنة بالري السطحي 18.6
،  النبات لنمو المناسبة الرطوبةها لتوفير النمو الخضري  لى توفر الماء بكمية أ ثر من  طريقة الري السطحي 

 وفر ممالتنقيط تحت السطحي الذي كقلل من فقد الماء عن طريق التبخر ربما كعود سبب  ذل  الى كفاءة الري با
 العناصر احد الماء كون ظروفا  مناسبة للقيام بالعمليات الحيوية في النبات وخاصة عملية التمثيل الضوئي 

ية ومجموع مما ادى الى زيادة طول النبات وعدد السيقان الهوائية والمساحة الورق يةملالع هذه لالتمام افساسية
في هذه  بشكل معنوي  الري  ومستويات الكمبوستالتداخل بين مستويات  كما اثر ، (14 (الخضري للنبات 

 

 

 الكمبوست       مستويات 

 

 

 طريقة الري بالتنقيط

  الكمبوست مستويات مستويات الري بالتنقيط 
 الري  طريقة×   

 

 100%إضافة 

 صافي عمقمن 

 الرية

 75%إضافة 

صافي عمق من 

 الرية

 50%إضافة 

من صافي عمق 

 الرية

 اضافةبدون 
 2.07 1.56 1.93 2.13 ري سطحي

 2.16 2.03 2.33 2.35 ري تحت سطحي

 طن.  10اضافة 
 27. 2 2.05 2.15 2.27 ري سطحي

 2.61 2.53 2.60 2.90 ري تحت سطحي
(0.05)   LSD 1.30 0.15 

  ×مستويات الري بالتنقيط  

 طريقة الري

 2.21 1.97 2.19 2.22 ري سطحي

 2.34 2.23 2.47 2.58 ري تحت سطحي

( 0.05)   LSD 0.53 0.11 

ت 
يا

تو
س

م
 

ي
لر

ا
ط 

قي
تن

ال
ب

 

 
×

 

 
ات

توي
مس

 

 
ت

س
بو

كم
ال

.
 

  إضافةبدون 

 سماد عضوي
2.39 2.25 1.87 2.17 

 2.38 2.30 2.40 2.43 1-ـطن.ه 10 إضافة

( 0.05)   LSD 0.47 0.19 

  2.08 2.33 2.41 متوسط مستويات الري بالتنقيط

( 0.05)   LSD 0.17  
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 أقل قيمة اعطت في حين 1A1O معاملة عند2دسم 78.57بلغت  للنباتمساحة ورقية أعلى  اعطىالصفة أذ 
التداخل الثنائي بين مستويات الكمبوست وطريقة  كما اثر.  3A 0O المعاملة المقارنة عند2دسم 47.79للصفة 

% قياسا  بمعاملة  63.94بنسبة قدرها   2D1 Oالري معنويا  اكضا  اذا ادت الى زيادة معنوية عند معاملة 
اذ تفوقت  الري بالتنقيط  تأثيرا  معنويا  في هذه الصفة طريقة ومستوياتالتداخل بين  واظهر.  1D 0Oالمقارنة 
لصفة المساحة  أقل قيمة سجلت في حين 2دسم 67.57 مساحة ورقية بلغتقيم للأعلى  بأعطائها 2D3 Aمعاملة 
اكضا  وجود تأثير معنوي للتداخل  10تبين نتائج جدول كما . 1D1Aالمعاملة  عند2دسم 49.36بلغت  الورقية

الثالثي بين عوامل الدراسة في معدل المساحة الورقية، اذ اظهرت فروق معنوية واعطت اعلى قيمة للصفة بلغت 
معاملة المقارنة ال عند2دسم 42.10، في حين بلغت اقل قيمة للصفة  2D1A1Oمعاملة  عند2دسم 78.89

1D3A0O  ,أدت الى انخفاض عمليتي االنقسام التي لنباتات البطاطا  المجهزة نق  مياه الري كعود الى  ربما
وانقسامها وتمدد الجدار الخلوي وانخفاض تركيز ، في تمدد الخلية يؤثرالمائي مما  الشد نتيجة تساع الخلوي الوا

ء انخفاض ضغط افمتال بسببوالدرنات  والسيقان افوراق اتساعفي  اضافة الى تأثيره السلبي االنزيمات
الى يؤدي  المائي  الشد فضال  عن،  التمثيل الضوئي ومن ثم انخفاض معدل الضروري في عملية االستطالة 

 (1  المساحة الورقيةن مما ادى الى انخفاض تثبيط عمل الهرمونات السيما هرمون افوكسياحتمالية 

 (1-نبات 2)دسمالدراسة في معدل المساحة الورقية  معامالتتأثير  5جدول 

 

 

 الكمبوستمستويات 

 

 

 طريقة الري بالتنقيط

 الكمبوستمستويات  مستويات الري بالتنقيط
× 

 طريقة الري 
 

 إضافة

%100 

 صافيمن 

 عمق الرية

 75%إضافة 

صافي  من

 عمق الرية

إضافة 

من  %50

صافي عمق 

 الرية

 اضافةبدون 
 48.87 42.10 48.15 56.39 ري سطحي

 56.25 50.61 53.75 63.59 ري تحت سطحي

 طن.  10اضافة 
 23. 65 57.39 66.65 70.21 ري سطحي

 80.13 63.35 71.55 78.89 ري تحت سطحي

( 0.05)   LSD 16.01       12.15 

 ×مستويات الري بالتنقيط  

 طريقة الري

 57.35 49.36    57.29 64.32 ري سطحي

 68.04 58.25  61.48 67.57 ري تحت سطحي

( 0.05)   LSD 10.59     6.90 

ت
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 52.40 47.79 53.81 55.72 كمبوست إضافةبدون 

                74.48             78.57 1-ـطن.ه 10 إضافة
65.18              
     

72.75 

( 0.05)   LSD 12.68        15.37 

               56.45          60.37 92           .65 متوسط مستويات الري بالتنقيط

( 0.05)   LSD 8.12  
 

اظهرت تأثيرا  معنويا  في معدل وزن  الكمبوستأن مستويات  6جدول النتائج في ال تشير  غم(معدل وزن الدرنة 
زيادة مقدارها وب 0Oمقارنة بمعاملة المقارنة غم  135.7اعلى معدل وزن درنة بلغ   1Oالدرنة اذ اعطت معاملة 

اكضا  الى ان الزيادة في مستويات أظهرت نتائج التحليل افحصائي  قد  المائي االجهاد%، أما لمعامالت  9.2
في حين  1Aغم لمعاملة الري  136.7الري ادت الى الزيادة في معدل وزن الدرنة اذ بلغت اعلى قيمة للصفة 
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اكضا تأثير طريقة  ذاتمُ الجدول في نتائج ال تشير. 3Aغم عند مستوى الري  116.3بلغت اقل قيمة للصفة او
% مقارنة بالري السطحي. 30.5بنسبة زيادة بلغت و  الري تحت السطحي لمعاملةالري اذ ادت الى زيادة معنوية 

معدل وزن أعلى  اعطىفي هذه الصفة أذ  ا  معنوي  ثرفقد  الري  ومستويات الكمبوستأما التداخل بين مستويات 
 .3A0 Oمعاملة  غم عند 115.0للصفة  أقل قيمة اعطت حين في 1A1 O معاملة غم عند 146.2درنة بلغ 
الى زيادة معنوية  ادى  ذامعنويا  اكضا  تأثير تداخل الثنائي بين مستويات الكمبوست وطريقة الري للوكان 

ان ذاتُم الى  5النتائج في جدول  وتشير .1D0 O% مقارنة بالمعاملة 32.7بنسبة زيادة قدرها  2D1 Oمعاملة لل
معدل وزن الدرنة ، اذ حققت اعلى معدل في وزن الدرنة  تأثير معنوي في قيم للتداخل الثالثي بين عوامل الدراسة

 1D 3A0 Oغم عند معاملة  105.6، في حين بلغت اقل قيمة للصفة  2D1 A1 Oغم عند معاملة  156.5بلغ 
معدل وزن الدرنات وعددها في  ا  معنوي ا  تأثير  1O المضال السماد العضوي  لمستوى ان  6جدول من يالحظ  ،

 تحتويملما  ةالمضاف االسمدة العضوية الحاصل الكلي للدرنات، مما يؤكد أهمية والحاصل القابل للتسويق ومعدل 
الفيزيائية وتحسين  خواص التربة تحسين نع ، فضال  اتمن قبل النبات لالمتصاصالجاهزة  الغذائيةمن العناصر 

بنائها وزيادة مساميتها وتجهيزها بالمغذكات والحواما العضوية كحاما الهيومي  المحفز لنمو جذور النباتات  
وانعكس ذل  في زيادة متوسط وزن ، المغذكات الجاهزة المتصاصالجذور فيها  تعمق وانتشارمما أدى الى زيادة 

 .(11  ات وعددهاالدرن

 تأثير معامالت الدراسة في معدل وزن الدرنة )غم( 6جدول 

 

 الكمبوستمستويات 

 

 طريقة الري بالتنقيط

  مستويات الري بالتنقيط

 الكمبوستمستويات 

×   

 طريقة الري  

 

 100%إضافة 

 صافي عمقمن 

 الرية

 75%إضافة 

صافي من 

 عمق الرية

إضافة 

من  %50

صافي عمق 

 الرية

 اضافةبدون 

 112.1 105.6 123.2 128.4 ري سطحي

 123.4 112.9 125.9 127.2 ري تحت سطحي

 طن. 10اضافة 

 3. 131 124.4 126.4 137.7 ري سطحي

 148.8 143.6 148.8 156.5 ري تحت سطحي

(0.05)   LSD 37.20 34.56 

 طريقة الري× بالتنقيط مستويات الري 
 113.2 109.3 118.1 136.1 ري سطحي

 147.7 132.5 141.3 149.4 ري تحت سطحي

(0.05)   LSD 34.60 29.43 
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 إضافةبدون 

 الكمبوست 
130.5 127.2 115.0 124.2 

 135.7          120.1           140.7          146.2 1-ـه طن 10 إضافة

(0.05)   LSD 17.42 9.29 

  116.3 127.9 136.7 بالتنقيطمتوسط مستويات الري 

(0.05)   LSD 14.68  
 

مستويات الكمبوست قد ادت الى زيادة  اضافة ان 7الجدول  نتائج ( تشير1-عدد الدرنات النبات  درنة نبات
 1-درنة نبات 4.84بأعطائها اعلى معدل عدد درنات بلغ  1Oدرنات اذ تفوقت المعاملة الفي عدد  بشكل معنوي 
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، اظهرت نتائج الجدول نفسم اكضا  زيادة  معنوية  0O مقارنة بقيمتها عند المعاملة%  20بزيادة معنوية قدرها 
% مقارنة بالري السطحي ، واظهرت النتائج  انخفاضا  معنويا  في معدل 3.9 عند الري تحت السطحي بنسبة 

 4.14قياسا الى  1A مستوى الري ل 1-باتدرنة ن 4.89 عدد الدرنات بزيادة االجهاد المائي فقد انخفضت من
اثر التداخل بين مستويات الكمبوست وطريقة الري معنويا  اكضا  اذ ادت  . كما 3Aمستوى الري ل 1-درنة نبات

 ان، تبين نتائج الجدول ذاتُم  1D0 O% مقارنة بمعاملة  43بنسبة قدرها   2D1 Oالى زيادة معنوية عند معاملة 
A 1اذ تفوقت معاملة  عدد درنات النباتفي  بالتنقيط اثر معنوي في بين مستويات وطريقة الري  الثنائي للتداخل

2D  1-درنة نبات 3.27قيمة للصفة  ادنىبلغت  فيما 1-درنة نبات 5.08بأعطائها اعلى معدل عدد درنات بلغ 
ما بين مستويات الكمبوست ومستويات الري  الثنائي ، ويبين الجدول نفسة اكضا  ان للتداخل 1D 3Aمعاملة لل

O 1عند معاملة 1-درنة نبات 5.12بلغ  النباتعدد الدرنات  في قيم اعلى معدلاظهر بالتنقيط تأثيرا  معنويا  اذ 
1A  3معاملة ل1-درنة نبات 4.15 عدد درنات بلغ صفةادنى قيمة ل سجلفي حينA0 O  تبين نتائج ، كما
ي للتداخل الثالثي بين عوامل الدراسة في عدد درنات النبات ،اذ سجلت اعلى معدل تأثير معنو وجود  6جدول ال

درنة  4.14، في حين بلغت اقل قيمة للصفة  2D1 A 1Oعند معاملة 1-درنة نبات 5.48في عدد درنات بلغ 
االنتاج ومكوناتم قد كعزى تفوق معامالت افسمدة العضوية في تأثيرها على زيادة ،  1D3A0 Oعند معاملة1-نبات

 لى احتوائها على العناصر الغذائية الضرورية  ضافة  لى دور افسمدة العضوية في تنشيط وتحسين نمو الجذور 
التربة وزيادة فعالية عملية التركيب الضوئي وصنع المغذكات في المجموع الخضري من  وامتصاص العناصر

وعددها وبالتالي ينعكس على الحاصل باطضافة  لى دور وانتقالها  لى الدرنات مما يزيد من وزن الدرنات 
 .(2)افسمدة العضوية في تحسين صفات التربة وزيادة قابليتها لالحتفاظ بالماء وهذه النتائج تتفق مع ما وجده 

 1-تأثير معامالت الدراسة في عدد درنات النبات درنة نبات 7جدول 

 

 الكمبوستستويات م

         

 طريقة الري بالتنقيط        

 الكمبوستمستويات  مستويات الري بالتنقيط 

  × 

 طريقة الري

  

 100%إضافة 

 صافي عمق من 

 الرية

من  75%إضافة 

صافي عمق 

 الرية 

 50%إضافة 

من صافي 

 عمق الرية 

 اضافةبدون 
 3.41 4.14 4.19 4.34 ري سطحي

 4.70 4.35 4.56 4.74 ري تحت سطحي

 طن. 10اضافة 
 80. 4 4.64 4.78 4.97 ري سطحي

 4.88 5.08 5.12 5.48 ري تحت سطحي

( 0.05)   LSD 1.27 1.07  

 ×                 بالتنقيط مستويات الري 

 طريقة الري

 4.61 3.27 3.35 4.70 ري سطحي

 4.79 4.76 5.02 5.08 ري تحت سطحي

(0.05)   LSD 1.09 0.11 
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 4.15 4.33 4.63 الكمبوست إضافةبدون 
4.03 

 

              4.87             4.91          5.12 1-ـه طن 10 إضافة
4.84 

 

(0.05)   LSD 0.75 0.79 

  4.14 4.71 4.89 متوسط مستويات الري بالتنقيط

(0.05)   LSD 0.54  
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ي ان مستويات الكمبوست قد ادت الى زيادة معنوية ف 8لجدول تبين نتائج في ا 1-هالحاصل القابل للتسويق طن 
من الكمبوست بتسجيل اعلى معدل بلغ  1-هد طن 10معدل الحاصل القابل للتسويق اذ تفوقت معاملة اضافة 

 ، كما تبين نتائج الجدول نفسم اكضا  0O% قياسا  بمعاملة المقارنة 25.6بزيادة معنوية قدرها  1-هطن  31.46
% مقارنة بالري السطحي، اما بالنسبة لمعامالت االجهاد 19.4زيادة  معنوية عند الري تحت السطحي بنسبة

 32.92المائي فقد اظهرت النتائج انخفاضا  معنويا  بزيادة االجهاد المائي اذ انخفضت معدالت هذه الصفة من 
اثر التداخل بين مستويات  . كما3Aعند مستوى الري 1-هطن  27.50لى ا 1A عند مستوى الري 1-هطن 

في حين اعطت اقل  2D1 Oعند معاملة 1-هطن  32.39الكمبوست وطريقة الري اذ بلغت اعلى قيمة للصفة 
للتداخل الثنائي بين  ان، وتبين نتائج الجدول ذاتُم اكضا  1D0 Oعند بمعاملة 1-هطن  25.53قيمة للصفة 

بأعطائها  2D1 Aاذ تفوقت معاملة  صفة الحاصل القابل للتسويقفي بالتنقيط اثر معنوي مستويات وطريقة الري 
عند 1-هطن  28.02في حين بلغت اقل قيمة للصفة  1-هطن  35.20اعلى معدل حاصل قابل للتسويق بلغ 

 بين مستويات الكمبوست ومستويات الري بالتنقيطنائي ما الثان للتداخل  ذاتمُ ، ويبين الجدول  1D 3Aمعاملة 
في حين  1A1 Oعند معاملة 1-هطن  33.78تأثيرا  معنويا  اذ اعطى اعلى معدل حاصل قابل للتسويق بلغ 

ذاتُم وجود تأثير معنوي  6، وتبين نتائج جدول 3A0 Oعند معاملة 1-هطن  27.88اعطت اقل قيمة للصفة 
 36.10للتداخل الثالثي بين عوامل الدراسة في عدد درنات النبات ،اذ سجلت اعلى معدل في عدد درنات بلغ 

 ان.  1D3A0 O عند معاملة1-هطن  27.23، في حين بلغت اقل قيمة للصفة 2D1 A 1Oعند معاملة  1-هطن 
جابي افك ادوره ربما كعود الى للتسويق،في الحاصل القابل الى زيادة  التربة أدتاالسمدة العضوية المضافة الى 

رية الضرو  العناصر الغذائيةها على العديد من ئحتوااوالحيوية و  الفيزيائية والكيميائيةالتربة  خواصفي تحسين 
 نات المتكونةزيادة عدد الدر مما ادى الى  5و 4 ونشاطم الجداولزيادة النمو الخضري  على انعكسللنبات الذي 

الحاصل القابل  في زيادة  كجابيوالذي انعكس بشكل  7و 6الجدولين في النبات الواحد وازدكاد معدل وزنها 

 .(15  للتسويق
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 1-هتأثير عوامل الدراسة في معدل الحاصل القابل للتسويق طن  7جدول 

 

 الكمبوستمستويات 

 

 طريقة الري بالتنقيط

  مستويات الري بالتنقيط 

 مستويات 

 الكمبوست

 طريقة الري× 

  

 100%إضافة 

 صافيمن 

 عمق الرية

 75%إضافة 

صافي من 

 عمق الرية 

إضافة 

من  %50

صافي عمق 

 الرية 

 اضافةبدون 
 25.53 27.23 28.80 29.28 ري سطحي

 27.69 28.35 28.90 31.47 ري تحت سطحي

 طن. 10اضافة 
 07. 31 27.63 33.43 34.30 ري سطحي

 32.39 28.78 34.33 36.10 ري تحت سطحي

(0.05)   LSD 6.32 4.19  

 ×بالتنقيط مستويات الري 

 طريقة الري 

 27.11 28.02 28.67 30.65 ري سطحي

 32.39 30.05 30.98 35.20 ري تحت سطحي
(0.05)   LSD 4.94 4.29 
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 إضافة بدون 

 الكمبوست
32.07 28.22 27.88 25.04 

 31.46 31.12 31.43 33.78 1-ـه طن 10 إضافة

(0.05)   LSD 4.19 4.12 

  27.50 29.80 32.92 متوسط مستويات الري بالتنقيط

(0.05)   LSD 3.16  

 

اعلى  سجلت 1-هطن  10اضافة  معاملةان  9يالحظ من نتائج الجدول   1-هالحاصل الكلي للبطاطا طن 
مقارنة بمعاملة بدون اضافة كمبوست التي  1-هطن  42.95بلغ  لنبات البطاطا الحاصل الكليقيم معدل في 
اذ ادت الى زيادة معنوية بالتنقيط الجدول نفسة تأثير طريقة الري  في حين اظهر، 1-هطن  35.42اعطت 

، كما اظهرت نتائج التحليل االحصائي اكضا  الى 1Dمعاملة الب قياسا  %  10.8 قدرهابنسبة زيادة  2Dمعاملة ل
 1A عند معاملة الري 1-هطن  42.55ان الزيادة في مستويات الري ادت الى الزيادة في حاصل البطاطا اذ بلغ 

ما تداخل ان لل 8الجدول في نتائج  تشير.  3Aعند معاملة  1-هطن  38.80في حين بلغت اقل قيمة للصفة  
اذ اعطت اعلى معدل في  الحاصل الكلي قيمفي  معنوي   ثر بالتنقيط وطريقة الري  بين مستويات الكمبوست

في حين سجلت اقل قيمة للصفة  2D1Oعند معاملة  1-هطن  42.31بلغ  لمحصول البطاطا الحاصل الكلي
بين مستويات  ان للتداخلالجدول ذاتُم  في نتائجال كما بينت .1D0Oعند معاملة  1-هطن  36.42بلغت 

 1A1Oالكمبوست ومستويات الري بالتنقيط تاثيرا  معنويا  في معدل انتاج الحاصل الكلي اذ اعطت المعاملة 
تبين  .3A0 Oعند المعاملة  1-هد طن 37.1في حين بلغت اقل قيمة  1-هد طن 43.98اعطيت اعلى حاصل بلغ 

A 1ومستويات الري اذا اعطت المعاملة  بالتنقيط بين طريقة الري  الثنائي التداخل اناكضا   8 في جدولنتائج ال
2D  طن8237. بلغت قيمة للصفةسجلت ادنى  فيما 1-هد طن 44.27الكلي بلغ  في قيم الحاصلاعلى معدل 
وجود تأثير معنوي للتداخل الثالثي بين عوامل الدراسة في 8جدول في نتائج ال. تبين  1D 3Aعند المعاملة  1-هد

 1-هد طن 44.47بلغ لمحصول البطاطا الكلي  حاصلمعدل الحاصل الكلي لمحصول البطاطا ، اذ حققت اعلى 

كعود سبب  . 1D3A0 Oعند معاملة 1-هد طن 35.57، في حين بلغت اقل قيمة للصفة  2D1 A 1Oعند معاملة 
من  باحتياجاتم اتتجهيز النبات المضافة نتيجةاالسمدة العضوية زيادة في حاصل الدرنات الكلي مع زيادة ال
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في تنشيط عملية التمثيل الكاربوني ومن ثم التأثير في  كساهمالبوتاسيوم الذي  وخاصة عنصرالمغذكات الرئيسة 
وزن الدرنات في النبات  ادى الى زيادةفي الدرنات مما  وخزنهاتصنيع المواد الكاربوهيدراتية في افوراق وانتقالها 

في ربما كعزى سبب ذل  الى الدور االكجابي لالسمدة العضوية . عددهاوالذي انعكس على الحاصل الكلي و 
تحسين صفات التربة الفيزيائية والكيميائية مما ادى الى زيادة نمو المجموع الخضري وطول النبات وعدد السيقان 

 مما انعكس الى زيادة حاصل الدرنات وعددها ووزن الدرنات والحاصل القابل للتسويق والحاصل الكلي الهوائية
 .(15و 14 ،5 

 (1-ه الكلي )طنتأثير عوامل الدراسة في معدل الحاصل  9جدول 

 

 الكمبوستمستويات 

 

 طريقة الري بالتنقيط

  مستويات الري بالتنقيط 

 مستويات

 الكمبوست 

×    

 طريقة الري 

  

 

 100%إضافة   

 صافي عمق من 

 الرية

 

إضافة 

من  %75

صافي عمق 

 الرية 

 

إضافة 

من  %50

صافي 

 عمق الرية 

 

 اضافةبدون 

 36.42        35.57 37.33 38.67 ري سطحي

 40.04      39.57 41.90 44.07 ري تحت سطحي

 

 طن 10اضافة 

 59. 39       36.97 38.30 43.50 ري سطحي

 42.31        41.45 42.32 44.47 ري تحت سطحي

(0.05)   LSD 6.48 5.38  

 طريقة الري× بالتنقيط مستويات الري 
 38.01 37.82 38.37 40.83 ري سطحي
 42.13 39.23 40.60 44.27 ري تحت سطحي

(0.05)   LSD 4.54 3.96 

ت 
يا
و
ست

م
 

ي
لر

ا
ط  

قي
تن

ال
ب

 

×
 

م 
ت 

يا
و
ست

 

ت
س

بو
كم

ال
.

 

 إضافةبدون 

 الكمبوست 
40.12 38.15 37.01 35.42 

 42.95 40.27 41.60    43.98 1-ـه طن 10 إضافة

(0.05)   LSD 5.16 6.63 

  38.80 39.21 42.55 متوسط مستويات الري بالتنقيط

(0.05)   LSD 2.88  
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