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تركیز العناصر الغذائیة وصفات نوعیة الدرنات في تأثیر الرش بالبوتاسیوم واالیون المرافق في 

Solanum tuberosum(البطاطا  L. ( دیزريصنف  

  

  محمد زیدان خلف المحاربوفاضل حسین الصحاف 

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة-قسم البستنة

  

  ةصالخال

ابي غریب للموسمین –جامعة بغداد –كلیة الزراعة –بستنة في حقل تجارب قسم النفذت هذه التجربة 

في Aحیث استخدمت تقاوي الرتبة Desireeعلى محصول البطاطا صنف 2007والربیعي 2006الخریفي 

الرش بامالح تأثیر في الموسم الربیعي ، وقد هدف البحث اختبار Eliteالموسم الخریفي وتقاوي الرتبة 

نوعیة الدرنات باستخدام ثالثة صفات بعض الدرنات و في Kو N ،Pتركیز لمرافق في البوتاسیوم واالیون ا

''المقارنة''0(بثالثة تراكیز ) KClوكلوریدات KNO3ونترات K2SO4كبریتات (البوتاسیوم سمدة مصادر ال

لتر / م غ4.28لتر للنترات و / غم 5.80لتر للكبریتات و / غم 5.00والتركیز الموصى به لكل ملح 

غم 5.00وقد تم استخدام كبریتات البوتاسیوم . مرة من التركیز الموصى به1.5یمثل والتركیز الثالث للكلوریدات 

) نشوء الدرناتمرحلة (یومًا من الزراعة 45الخضري على مرحلتین االولى بعد تم رش المجموع. لتر كأساس/ 

نفذت التجربة باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة ) . الدرناتمرحلة انتفاخ(یومًا من الزراعة 65والثانیة بعد 

خدام بین متوسطات المعامالت باستوتمت المقارنة وبثالثة مكررات للمعامالت السبع)RCBD(المعشاة الكاملة 

  % .5حتمال عند مستوى اL.S.Dاختبار اقل فرق معنوي 

في لتر /غم 5.80بنترات البوتاسیوم بتركیز تفوق معاملة الرش 2006اظهرت نتائج الموسم الخریفي 

قیاسًا بمعاملة ) على الترتیب% 2.25و % 1.24(حتوى للنیتروجین والبوتاسیوم في الدرنات بلغت اعطاء اعلى م

معاملة اما تركیز الفسفور في الدرنات فقد تمیزت ) . على الترتیب% 1.65و % 0.86(المقارنة التي اعطت 

قیاسًا بمعاملة %) 0.46(محتوى للفسفور بلغ باعطاء اعلى لتر / غم 5.00یوم بتركیز الرش بكبریتات البوتاس

اما في الموسم %) . 0.39(محتوى للفسفور التي اعطت اقللتر/ غم 6.42البوتاسیوم بتركیز الرش بكلورید 

سبة للنیتروجین في باعطائها اعلى نلتر / غم 5الرش بكبریتات البوتاسیوم فقد تمیزت معاملة 2007الربیعي 

تمیزت معاملة الرش بكلوریدات البوتاسیوم بتركیز بینما %) . 0.91(قیاسًا بمعاملة المقارنة %) 1.24(الدرنات 

قیاسًا بمعاملة المقارنة التي اعطت اقل %) 3.14(للبوتاسیوم في الدرنات لتر باعطائها اعلى نسبة / غم 4.28

  %).1.89(نسبة للبوتاسیوم 

اعلى 2006لتر في الموسم الخریفي / غم 5.00ة الرش بكبریتات البوتاسیوم بتركیز معاملاعطت 

على 3سم/ غم 1.062و % 10.753و % 16.510(نسبة مئویة للمادة الجافة والنشا واعلى كثافة نوعیة 

للصفات على 3سم/ غم 1.052و % 8.823و % 14.380(قیاسًا بمعاملة المقارنة التي اعطت ) الترتیب

لتر/ غم 5.80فقد تمیزت معاملة الرش بنترات البوتاسیوم بتركیز 2007اما في الموسم الربیعي ). لترتیبا

على 3سم/ غم 1.083و % 14.763و % 21.050(باعطائها اعلى نسبة للمادة الجافة والنشا والكثافة النوعیة 

  ).بالتتابع3سم/ غم1.073و % 12.720و % 18.750(قیاسًا بمعاملة المقارنة ) التوالي

  

  مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثانيالبحث 
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Effect foliar spray of potassium and companion Ion on tuber content 
of N , P and K and quality characteristics of potatoes (Solanum 

tuberosum L.) CV. Desiree tubers
  

Fadel H. Al-Sahaf and Mohamed Z. K. Al-Mharib
Horticulture Dept.- College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
This experiment was carried out in the experimental field , Horticulture 

Department , College of Agriculture , University of Baghdad , Abu-Ghraib , during 
fall 2006 and spring 2007 seasons using Desiree cultivar potato seeds class (A) in fall 
season and class (Elite) in spring season. In this experiment the effect of potassium 
spray and companion ion on tuber content of N , P and K and quality characteristics 
of potato tubers were tested. Three potassium fertilizers (K2SO4 , KNO3 and KCl) at  
three concentration (0 (control) , recommended 5 g K2SO4 / l, 5.80 g/l KNO3  and 
4.28 g/l KCl, 1.5 times of the recommended concentration were used where 5 g 
K2SO4 / l was used as the recommended concentration. Solution of above mentioned 
salts was foliar applied twice , first 45 days (vegetative growth stage) and second 65 
days (tuber bulking stage) after planting. Randomized Complete Block Design was 
adopted with three replicates. Least significant differences (L.S.D) at 5% probability 
was used to compare the means. 

In fall 2006, potassium nitrate treatment at recommended concentration  
resulted in a highest content of N and K in tubers (1.24% , 2.25% respectively) 
compared to the control (0.86% , 1.65% respectively) . Potassium sulfate treatment at 
recommended concentration increased P% in tubers (0.46%) as compared with 
spraying potassium chloride 6.42 g/L which reached lowest P percentage (0.39%) . In 
spring 2007, S1 treatment significantly increased N content in tubers (1.24%) as 
compared with the control (0.91%) while spraying potassium chloride at 
recommended concentration resulted in highest K% in tubers (3.14%) as compared 
with the control (1.89%) . In fall 2006 , recommended 5 g K2SO4 treatment had 
highest percentage of dry weight , starch and specific density (16.51% , 10.75% and 
1.062 g / cm3 respectively) compared to the control treatment (14.38% , 8.82% and 
1.052 g / cm3 respectively) . In spring 2007 , recommended 5.8 g KNO3 / L  treatment 
resulted in highest percentage of dry weight , starch and specific density (21.05% , 
14.76% and 1.084 g / cm3 respectively) as compared with the control treatment 
(18.75% , 12.72% and 1.073 g/cm3 respectively).

  

  المقدمة

Solanum tuberosumتعد البطاطا  L. المهمة وتتبع العائلة الخضر الستراتیجیة احد محاصیل

Solanumوقد اشتق اسمها من الجنس نوع ، 2000جنسًا وحوالي 90التي تضم Solanaceaeالباذنجانیة 

مستوى في الترتیب كمحصول غذائي على وتأتي البطاطا بالمرتبة الرابعة . الذي یعد اهم واكبر اجناس العائلةو 

العالم بعد كل من القمح والذرة والرز كما تتصدر قائمة المحاصیل الدرنیة حیث تعتبر البطاطا احد محاصیل 

النها تشكل مصدرًا هامًا للعدید من العناصر الخضر المهمة التي یمكن ان یستهلكها االنسان بكمیات كبیرة نسبیًا 

من النقاط التي یتوجب اخذها بنظر االعتبار وذلك الهمیتها الصفات النوعیة لدرنات البطاطاتعد ). 1(الغذائیة 
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القیمة الغذائیة والتصنیعیة لها وعادة تتمیز درنات البطاطا بارتفاع نسبة المادة الجافة ویشكل النشا في تحدید 

  ).2(المكون الرئیس لها 

في جودة منتجات م الكثافة النوعیة لدرنات البطاطا من صفات الجودة المهمة التي تتحكصفة وتعد 

البطاطا ویتوقف ذلك على نوع وطریقة تجهیز المنتجات اذ تفضل ذات الكثافة النوعیة العالیة في صناعة الرقائق 

ذیات القوى وتعد المغ). 3(، اما البطاطا ذات الكثافة النوعیة المنخفضة فتفضل عند تعلیب البطاطا ) الشبس(

ویأتي الدور المهم للعناصر الغذائیة في نمو وانتاج ) 4(قوم بها النباتات التي تحیویة كافة المحركة للفعالیات ال

وظائف مهمة عدیدة وان نقصها یسبب النبات من انها تشارك او تساعد في العملیات االیضیة في النبات وتؤدي 

ویعد ). 5(د خلًال فسلجیًا نتیجة عدم االتزان الغذائي الذي قد یحصل بسبب ظروف بیئة التربة وطرائق التسمی

تحلیل النبات من الوسائل المتبعة لتقییم الحالة التغذویة له وخصوبة التربة ومدى جاهزیة العناصر الغذائیة 

الوحید الذي تحتاجه جمیع +Kالموجب یعتبر البوتاسیوم االیون االحادي ). 6(لالمتصاص من قبل النبات 

ب عضوي وان امتصاصه نشط وذلك دخوله في اي مركعلى الرغم من عدم النباتات وبتراكیز مرتفعة نسبیاً 

وللبوتاسیوم دور مهم في عملیة فتح ) 7(لتراكمه في انسجة النبات عكس منحدر التركیز مع المحیط الخارجي 

وغلق الثغور بسبب تواجده على شكل امالح عضویة في الخالیا الحارسة والتي تكون بمثابة القوة المحركة لعملیة 

ر اذ ان الیة هذه العملیة مرتبطة بمحتوى الخالیا الحارسة من البوتاسیوم والسكریات وتراكم منظم فتح وغلق الثغو 

، ولوجود البوتاسیوم بشكل ) 7(ویعد البوتاسیوم منظم الجهد االزموزي الرئیسي في النبات . ) ABA)8النمو 

ى تكوین مجموع جذري جید وغیرها مما یؤدي الMgو N ،P ،Caمتوازن مع العناصر االخرى السیما 

ینعكس ایجابیًا في زیادة امتصاص النبات للمغذیات فضًال عن دوره في زیادة المساحة الورقیة ومن ثم زیادة 

ان توافر البوتاسیوم مهم واساسي ) . 9(كفاءة عملیة التركیب الضوئي وبالتالي زیادة الحاصل وتحسین نوعیته 

اطا تتصف بأنها ذات احتیاج وان نباتات البطها الى اماكن تخزینها السیما لنقل المواد المصنعة من اماكن انتاج

ولقلة الدراسات في القطر ). Luxury consumption) (10(لبوتاسیوم الى درجة االستهالك الترفي عالي ل

صمم هذا حول دور االیون المرافق للبوتاسیوم في محتوى الدرنات من المغذیات وتراكم المادة الجافة والنشا فقد

النتروجین والفسفور (البحث لدراسة تأثیر الرش بالبوتاسیوم واالیون المرافق في تركیز العناصر الغذائیة 

  .في درنات البطاطا وفي صفات نوعیة الدرنات) والبوتاسیوم

  

  المواد وطرائق العمل

ب للموسمین الخریفي ابوغری/ جامعة بغداد –كلیة الزراعة –في حقول قسم البستنة حقلیة تجربة نفذت 

Eliteللموسم الخریفي والرتبة Aذات الرتبة Desireeتقاوي بطاطا صنف باستخدام 2007والربیعي 2006

  .مستوردة من هولندا للموسم الربیعي 

  ). 1(تم توصیف تربة الحقل فیزیائیًا وكیمیائیًا وكما مبین في جدول 

  

  

  

  

  

  

  یائیة لتربة الدراسةیائیة والفیز بعض الخواص الكیم)1(جدول 
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  2007الموسم الربیعي   2006الموسم الخریفي   وحدة القیاس  الصفة

pH-7.85  7.40  
ECedS.m-14.45  2.80  

Total Nmg.kg-151.50  29.20  

Pالجاهز  mg.kg-1  28.50  47.50  

K+الجاهز  mg.kg-1  42.00  71.40  

Ca+2الجاهز  mg.kg-1  11.60  2.80  

Mg+2الجاهز  mg.kg-1  6.70  2.30  

Na+meq/l4.80  1.35  
Cl-meq/l  7.15  3.10  

SO4
-2meq/l  12.56  7.30  

HCO3
-meq/l  5.70  1.80  

O.M%  1.57  1.12  

  0.90  1.70  %  الجبس

  23.10  23.50  %  نسبة الرمل

  57.90  56.30  %  نسبة الغرین

  19.00  20.20  %  نسبة الطین

  مزیجة غرینیة  ة غرینیةمزیج  النسجة

  جامعة بغداد–كلیة العلوم –في مختبرات قسم علوم الحیاة حللت

  

للبوتاسیوم هي كبریتات ونترات وكلوریدات البوتاسیوم وبثالثة تراكیز لكل ملح اسمدة ثالثة ت ماستخد

  :وكما یأتي 

ز التركیخدم وقد است)) S2(لتر / غم 7.5و ) S1(لتر / غم 5.0و 0(بتراكیز K2SO4كبریتات البوتاسیوم -1

الذریة لهذا الملح نجد ان نسبة ومن نسبة االوزان ) 7(لهذا الملح كأساس ) لتر/ غم 5.00(الموصى به 

K وقد تم الحصول على نفس الكمیة من عنصر . غم2.24في هذه الكمیة من المركب هيK في

  .بهمافیها وحسب االوزان الذریة للعناصر الداخلة في تراكیKومن نسبة KClو KNO3المركبین 

لتر / غم8.70و ) N1(لتر / غم 5.80، 0(بالتراكیز KNO3خدام تم است) : KNO3(نترات البوتاسیوم -2

)N2.((

لتر / غم 6.42و ) Cl1(لتر / غم 4.28، 0(بالتراكیز KClخدام تم است: KClكلورید البوتاسیوم -3

)Cl2.(

على 2007شباط 6والربیعیة في 2006ایلول 20في عروتین الخریفیة في زرعت درنات البطاطا 

واعتمدت رشة . م0.25م والمسافة بین درنة واخرى 4.5م وطول المرز 0.75مروز المسافة بین مرز واخر 

  .وقائیة بعد اكتمال البزوغ الحقلي بمبیدي البنلیت الفطري وتریكارد الحشري

التام مع اضافة مادة ناشرة بمحلول العناصر المغذیة حتى البللتم رش المجموع الخضري للنباتات 

ًا یوم45على مرحلتین االولى تمت بعد وكان الرش ) 2(والتراكیز مذكورة في الجدول % 0.01بمعدل ) زاهي(

في مرحلة یومًا من الزراعة 65انیة بعد الرشة الثو )Tuber initiation(نشوء الدرنات في مرحلة من الزراعة 

اما بالنسبة لالضافات االرضیة فكانت . مالت المقارنة بالماء المقطر فقطمعاورشت ) Bulking(انتفاخ الدرنات 

 Diammonium(DAPهكتار وسماد / Nكغم 368بمعدل %) N46(باستعمال سماد الیوریا 
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phosphate ( كغم 192بمعدل 18: 48: 0بنسبةP2O5 / كغم 72زائدًا هكتارN / هـ)اذ شملت ) 6

یومًا من الزراعة والثانیة بعد 40عامالت وعلى دفعتین بالتساوي ، االولى في عمر االضافات االرضیة كل الم

، وتمت االضافة االرضیة بالتلقیم مع االخذ بنظر االعتبار كمیة النیتروجین المضافة رشًا یومًا من الزراعة 60

من سماد الیوریا المضافة الجل من نترات البوتاسیوم وحذفها من كمیة النیتروجین المضافة الى التربة اذ اختزلت 

یوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى ) 3(الجدول . ان تكون كمیة النیتروجین ثابتة لجمیع المعامالت

  . والرطوبة النسبیة اثناء فترة نمو المحصول 

  

  ا ووقت اضافتهامغذیات البوتاسیوم وتراكیزه)2(ل جدو

  التفاصیل  رمز المعاملة  ت

  ة المقارنة برش الماء المقطرمعامل  المقارنة  1

2  S1

یومًا من 65یومًا من الزراعة وبعد 45لتر بعد / غم 5رش كبریتات البوتاسیوم بتركیز 

  الزراعة

3  S2

یومًا 65یومًا من الزراعة وبعد 45لتر بعد / غم 7.50رش كبریتات البوتاسیوم بتركیز 

  من الزراعة

4  N1

یومًا من 65یومًا من الزراعة وبعد 45لتر بعد / غم 5.80رش نترات البوتاسیوم بتركیز 

  الزراعة

5  N2

یومًا من 65یومًا من الزراعة وبعد 45لتر بعد / غم 8.70رش نترات البوتاسیوم بتركیز 

  الزراعة

6  Cl1

یومًا من 65یومًا من الزراعة وبعد 45لتر بعد / غم 4.28رش كلورید البوتاسیوم بتركیز 

  الزراعة

7  Cl2

یومًا من 65یومًا من الزراعة وبعد 45لتر بعد / غم 6.42رش كلورید البوتاسیوم بتركیز 

  الزراعة

  

) 7(وكان عدد المعامالت ) RCBD(نفذت التجربة باستعمال تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة 

معنویة بین المتوسطات وقورنت الفروق ال) 11(وحدة ) 21(مكررات لیكون عدد الوحدات التجریبیة وبثالثة 

في التحلیل ) 12(SASالبرنامج الجاهز واعتمد0.05عند مستوى احتمال ) L.S.D(باختبار اقل فرق معنوي 

  .االحصائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة النسبیة اثناء فترة نمو المحصول)3(جدول 
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  االشهر

  )م(ْ درجات الحرارة 
  (%)الرطوبة النسبیة

  الصغرى  العظمى

  2006العروة الخریفیة 

  28  20.9  40.0  ایلول

  43  18.5  34.0  تشرین االول

  49  8.1  22.6  تشرین الثاني

  62  3.1  15.7  كانون اول

  67  3.0  14.0  كانون ثاني

  2007العروة الربیعیة   

  61  7.2  19.1  شباط

  43  10.4  24.8  اذار

  41  15.3  28.4  نیسان

  31  23.7  39.1  مایس

  )2007(محطة بغداد –الرصد الزلزالي –الهیئة العامة لالنواء الجویة 

  

  المدروسةالصفات 

  تقدیر العناصر الغذائیة في الدرنات-1

اجریت عملیة ثم ، م  ْ 70فرن كهربائي على درجة ي العینات من خمسة درنات متجانسة فجففت 

وبعد اتمام ) Parsons)13و Cresserرحة من قبل وحسب الطریقة المقتالهضم الرطب للعینات المجففة 

  :عملیة الهضم تم تقدیر العناصر التالیة 

  النیتروجین الكلي

  ).Microkjeldahl)14بواسطة جهاز مایكروكلدال قدر النیتروجین الكلي 

  الفسفور

ثم القیاس ومن) John)15تم تقدیر الفسفور باستعمال مولبیدات االمونیوم الزرقاء والمحورة من قبل 

  ).16(نانومیتر 882على طول موجي Spectrophotometerبالمطیاف الضوئي 

  البوتاسیوم

  ). Flame-photometer)14تم تقدیر البوتاسیوم بواسطة جهاز المطیاف اللهبي 

  صفات نوعیة الحاصل-2

  النسبة المئویة للمادة الجافة في الدرنات

  :وفق المعادلة االتیةحسبت 

  =مئویة للمادة الجافة  النسبة ال
  الوزن الجاف للدرنات

 ×100  ) ............7(  
  الوزن الطري للدرنات

  النسبة المئویة للنشا في الدرنات

  )17..... ()24.182–النسبة المئویة للمادة الجافة (0.891+ 17.55= للنشا % 

  

  الكثافة النوعیة للدرنات
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  :ادًا الى النسبة المئویة للمادة الجافة وكما في المعادلة االتیةحسبت الكثافة النوعیة للدرنات استن

  +1.0988= للكثافة النوعیة للدرنات % 
  24.182–النسبة المئویة للمادة الجافة 

) ....17(  
211.04  

  

  النتائج والمناقشة

  م في الدرنات تركیز النیتروجین والفسفور والبوتاسیو تأثیر رش البوتاسیوم واالیون المرافق في -1

في الدرنات قد تأثرت معنویًا بمعامالت رش البوتاسیوم للموسم %Nان ) 4(یالحظ من نتائج جدول 

في حین %) 1.21(N2والتي لم تختلف معنویًا عن معاملة %) 1.24(واعطت N1الخریفي اذ تفوقت المعاملة 

في Nللـ نسبة في معاملة المقارنة ، اما في الموسم الربیعي فكانت اعلى %) 0.86(اقل نسبة للنیتروجین كانت 

على % 1.16و % 1.22(N1و N2والتي لم تختلف معنویًا عن معامالت S1في معاملة %) 1.24(الدرنات 

  .ظهرت في معاملة المقارنة%) 0.91(واقل نسبة ) الترتیب

في الدرنات للموسم الخریفي اذ اعطت % Pفي S1ایضًا تفوق معاملة ) 4(ویالحظ من نتائج الجدول 

فان االختالفات في نسبة ، اما في الموسم الربیعي %) 0.39(اقل النسب Cl2بینما اظهرت معاملة %) 0.46(

Pفي الدرنات لم تصل الى مستوى المعنویة لكافة المعامالت.  

  

Desireeفي درنات البطاطا KوN ،Pتأثیر رش اسمدة البوتاسیوم المختلفة في تركیز )4(جدول 

  2007والربییعي 2006للموسمین الخریفي 

  المعاملة

  2007الموسم الربیعي   2006الموسم الخریفي 

النیتروجین 

(%)  

  الفسفور

(%)  

  البوتاسیوم

(%)  

النیتروجین 

(%)  

  الفسفور

(%)  

  البوتاسیوم

(%)  

  1.89  0.35  0.91  1.65  0.41  0.86  المقارنة

S11.11  0.46  2.15  1.24  0.39  2.51  

S21.02  0.41  2.05  1.06  0.38  2.45  
N11.24  0.44  2.25  1.16  0.37  2.71  
N21.21  0.40  1.80  1.22  0.36  2.80  
Cl11.03  0.45  1.95  1.02  0.38  3.14  
Cl20.97  0.39  1.82  0.92  0.39  2.86  

L.S.D 5%0.069  0.068  0.075  0.245  N.S1.242  

  

في الدرنات Kقد عملت على زیادة نسبة الـ N1الى ان معاملة ایضًا ) 4(ل وتشیر النتائج في جدو 

اما في العروة الربیعیة %) 1.65(ظهرت عند معاملة المقارنة واقل النسب %) 2.25(للعروة الخریفیة واعطت 

%)1.89(في حین كانت اقل النسب %) 3.14(في الدرنات Kباعطائها اعلى نسبة Cl1فقد تفوقت معاملة 

  .ظهرت في معاملة المقارنة

امالحها المختلفة قد ادت الى زیادة معنویة في بان رش اسمدة البوتاسیوم) 4(یتبین من نتائج جدول 

في درنات البطاطا وللموسمین الخریفي والربیعي وهذا یعزى الى الدور المهم للبوتاسیوم في Kو Pو Nنسب 

في عملیة اختزال النترات في اوراق النبات Nitrate reductaseم من العملیات الحیویة كتنشیطه النزیالكثیر 

ومن ثم تحویلها الى امونیا والتي ترتبط بدورها مع حامض كیتوني لتكوین االحماض االمینیة الالزمة لتكوین 
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ا الى في االوراق ومن ثم انتقالهKو Pو Nعملت على ارتفاع تركیز قد ان اضافة البوتاسیوم وربما البروتینات 

اذ یساهم في نقل العناصر الغذائیة والكربوهیدرات الدرنات والتي كان للبوتاسیوم دور اساسي في هذه العملیة 

من ان تراكیز ) 19(فضًال الى ما اشار الیه ) 18(یتفق هذا مع ما وجده . المصنعة في االوراق الى الدرنات 

وراق مع استمرار اضافتهما السیما وان كال العنصرین في النیتروجین والبوتاسیوم تزداد في الدرنات واعناق اال

لموسم الخریفي ان المعاملة بنترات ل) 4(یتضح من نتائج الجدول كما). 20(حركة مستمرة في انسجة النبات 

محتوى من اعلى في الدرنات بینما المعاملة بكبریتات البوتاسیوم اعطت Kو Nالبوتاسیوم زادت من نسبة 

في الدرنات Pو Nفي الموسم الربیعي فان المعاملة بكبریتات البوتاسیوم اعطت اعلى نسبة من ا ، امالفسفور 

  .في الدرناتKسببت كلوریدات البوتاسیوم زیادة تركیز في حین 

لزیادة انتاج االمینات الالزمة % Nیالحظ ان رش النترات للموسمین الخریفي والربیعي ادت الى زیادة 

ربما ادت الى ) Cl1و S1معاملتي (، اما رش الكبریتات والكلوریدات بالتراكیز الموصى بها لتكوین البروتینات

. في الدرنات Kو N ،Pحالة من التوازن الغذائي وكانت مناسبة لنمو الدرنات فارتفع تركیز العناصر الغذائیة 

ان زیادة التركیز قد تسبب حالة فكان لهما دور تثبیطي حیث) Cl2و S2معاملتي (اما التركیز االعلى لهما 

  .اضطراب فسلجي او سمیة لكنها لم تظهر على النباتات

  تأثیر رش البوتاسیوم واالیون المرافق في النسبة المئویة للمادة الجافة والنشا والكثافة النوعیة للدرنات-2

ًا بمعامالت البحث ان النسبة المئویة للمادة الجافة قد اختلفت معنوی) 5(یالحظ من نتائج الجدول 

التي لم ) N1(تلتها المعاملة %) 16.51(لتصل الى ) S1(وللموسمین ، ففي الموسم الخریفي تفوقت المعاملة 

%) . 14.38(بینما كانت اقل قیمة لمعاملة المقارنة التي اعطت %) 16.42(تختلف معنویًا عنها حیث اعطت 

والتي لم تختلف معنویًا عن %) 21.05(تي اعطت اعلى قیمة ال) N1(اما في الموسم الربیعي فقد تمیزت معاملة 

  %).18.75(اما اقل قیمة لها فقد ظهرت في معاملة المقارنة %) S1)20.92معاملة 

في النسبة المئویة للنشا للموسم الخریفي اذ بلغت ) S1(الى تفوق معاملة ) 5(نتائج جدول كما اشارت 

في حین كانت اقل قیمة عند %) 10.64(التي اعطت ) N1(عاملة والتي لم تختلف معنویًا عن م%) 10.75(

تفوقت معنویًا باعطائها اعلى نسبة قد ) N1(اما في الموسم الربیعي فكانت معاملة %) . 8.82(معاملة المقارنة 

اما اقل النسب فكانت لمعاملة المقارنة %) 14.65(S1والتي لم تختلف معنویًا مع معاملة %) 14.76(للنشا 

  %).12.72(تي بلغت نسبة النشا فیها ال

ان الكثافة النوعیة للدرنات قد تأثرت معنویًا بمعامالت البحث ایضًا ) 5(تشیر النتائج في جدول 

) 3سم/ غم 1.062(باعطاء اعلى قیمة بلغت N1و S1وللموسمین ، ففي الموسم الخریفي تمیزت المعاملتان 

اما في الموسم الربیعي فقد اعطت ) . 3سم/ غم 1.052(املة المقارنة بینما اقل قیمة لهذه الصفة كانت عند مع

) 3سم/ غم 1.083(S1والتي لم تختلف معنویًا عن معاملة ) 3سم/ غم 1.084(اعلى كثافة نوعیة N1معاملة 

من الكثافة النوعیة اساسًا بكلترتبط ) . 3سم/ غم 1.073(بینما كانت اقل قیمة ظهرت في معاملة المقارنة 

ارتباط درجة نشویة الدرنات بكثافتها النوعیة اال ان هذه نسبة النشا والمادة الجافة في الدرنات وعلى الرغم من 

الصفة تتأثر ببعض العوامل االخرى حیث ترتبط صفة النشویة ایجابیًا بكل من نسبة النشا والمادة الجافة 

ما ترتبط سلبیًا بكل من نسبتي السكریات الكلیة واالمیلوز وبدرجة لزوجة انسجة الدرنة بعد تسخینها ، ك

  ).1(والسكریات المتعددة 
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Desireeدرنات البطاطا صنف للنوعیة ابعض الصفات تأثیر رش اسمدة البوتاسیوم المختلفة في )5(جدول 

  2007عي والربی2006للموسمین الخریفي 

  المعاملة

  2007الموسم الربیعي   2006الموسم الخریفي 

دة للما% 

  الجافة
  للنشا% 

الكثافة النوعیة 

  )3سم/غم(

للمادة % 

  الجافة
  للنشا% 

الكثافة النوعیة 

  )3سم/غم(

  1.073  12.72  18.75  1.052  8.82  14.38  المقارنة

S116.51  10.75  1.062  20.92  14.65  1.083  
S215.63  9.94  1.058  20.16  13.97  1.080  
N116.42  10.64  1.062  21.05  14.76  1.084  
N215.78  10.07  1.059  19.85  13.70  1.078  
Cl115.46  9.79  1.058  19.81  13.66  1.078  
Cl214.79  9.19  1.054  19.59  13.47  1.077  

L.S.D 5%0.530  0.476  0.003  0.388  0.3450.002  

  

ة للمادة الجافة في درنات العرو یالحظ انخفاض النسبة المئویة ) 5(وبنظرة عامة الى بیانات جدول 

مما ) 3جدول (الخریفیة مقارنة بالعروة الربیعیة وهذا قد یكون ناتجًا من انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة 

علمًا انه یترتب على زیادة المادة ) 21(مقارنة بالعروة الربیعیة ادى الى تقلیل التراكم في المواد الكربوهیدراتیة 

لها بسبب وجود عالقة ارتباط موجبة بین هاتین الصفتین في درنات الكثافة النوعیةالجافة في الدرنات زیادة 

  ). 22(البطاطا 

یالحظ ان اسمدة البوتاسیوم وعلى اختالف مصادرها قد ادت ) 5(في جدول ومن خالل االطار العام 

اسیوم اذ یدخل في وهذا یدل على الدور المهم للبوتالى زیادة النسبة المئویة للمادة الجافة والنشا والكثافة النوعیة 

وانزیمات النقل والتمثیل داخل النبات ومن ثم زیادة Starch synthetaseعملیة تكوین النشا وزیادة نشاط انزیم 

معدالت التركیب الضوئي ونقل الكربوهیدرات والذي انعكس بدوره على زیادة تراكم المادة الجافة في الدرنات وهذا 

بسماد كلورید حظ عند مقارنة النتائج ان نباتات البطاطا المرشوشة ویال. )24و 23(یتفق مع ما وجده 

. البوتاسیوم قد اعطت درنات ذات كثافة نوعیة ونشا اقل مما في درنات النباتات المرشوشة بكبریتات البوتاسیوم

عیة للبطاطا للبوتاسیوم على الصفات النو وعند مقارنة تأثیر االیون المرافق . ) 26و 25(وهذا یتفق مع ما وجده 

نجد ان كلورید البوتاسیوم قد اعطى تراكمًا للمادة الجافة والنشا اقل مما لكبریتات البوتاسیوم او نترات البوتاسیوم 

ولكنه مازال اعلى من معاملة المقارنة ، وقد یعود ذلك الى ان كفاءة الكلوریدات في تراكم المادة الجافة والنشا اقل 

  .من الكبریتات والنترات 

معامالت (عند مقارنة نتائج الصفات النوعیة لدرنات البطاطا لمعامالت الرش بالتراكیز الموصى بها و 

S1 ،N1 وCl1 مع معامالت التراكیز االعلى)S2 ،N2 وCl2 ( یتبین ان النتائج بالمستوى الموصى به كانت

یة ، لذلك فان استخدام التراكیز االفضل عماهو علیه للتراكیز االعلى لكل مصدر من مصادر االسمدة البوتاس

الموصى بها النواع االسمدة الثالثة المستخدمة سیؤدي الى نتائج مقبولة وربما یعود ذلك الى ان زیادة التركیز 

  .لسماد البوتاسیوم سیكون هناك تأثیر سلبي لالیون المرافق
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