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  2008، ) 1(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  تأثیر الرش ببعض المغذیات وحجم التقاوي في القابلیة الخزنیة لدرنات البطاطا

Solanum tuberosum L.صنف دزري  

  

  ایاد ولید عبداهللا الجبوري

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة –قسم البستنة 
  

  ةصالخال

جامعــة بغــداد –كلیــة الزراعــة –حقــول وحــدة المخــازن المبــردة التابعــة لقســم البســتنة اجریــت الدراســة فــي

وثـالث ملـم ) 55-40(ملـم و )35-20(، استخدم حجمین مـن التقـاوي 2005والربیعیة 2004للعروتین الخریفیة 

یـوم 45بعـد األولـىرشـت المغـذیات مـرتین مـن المغـذیات) grow plusو King lifeو grow more(أنـواع

وعبئـت بأكیـاس وبعد الحصاد اجـري العـالج الوقـائي للـدرنات . األولىیوم من الرشة 21والثانیة بعد من الزراعة

اسـتخدم التصـمیم العشـوائي الكامـل وخزنـت . كغـم للوحـدة التجریبیـة وبـثالث مكـررات 5من النایلون المشبك بوزن 

اظهـــرت . وبعــد انتهــاء مــدة الخــزن اجریــت عملیــة التكییــف شــهر م ولمــدة ثالثــة ا  ْ 2+4الــدرنات بدرجــة حــرارة 

تفـوق الحجـم عدم وجـود فـرق معنـوي بـین االحجـام فـي النسـبة المئویـة للفقـد بـالوزن للموسـم االول فـي حـین النتائج 

مقارنـة بـالحجم الصـغیر التـي ارتفعـت فیـه النسـبة الـى % 3.99الكبیر في خفـض النسـبة المئویـة للفقـد بـالوزن الـى 

مقارنـة % 3.66في خفض النسبة المئویة للفقد بالوزن الى grow plusوتفوق المغذي . للموسم الثاني 4.88%

 growوتفوقـت المعاملـة بالمغـذي . للموسـم االول % 4.42التي ارتفعت فیه النسبة الـى grow moreبالمغذي 

more مقارنة بالمعاملة % 3.41في خفض النسبة المئویة للفقد بالوزن الىking life التـي ارتفعـت فیهـا النسـبة

  . للموسم الثاني% 5.97الى 

فـي النسـبة المئویـة للتلـف ولـم یكـن هنـاك اخـتالف معنـوي بـین للحجم ونوع المغذي تـأثیر معنـوي لم یكن 

ادى الحجم الصغیر للتقاوي الى رفع هـذه النسـبة ابتة للموسم االول في حین في النسبة المئویة للعیون الناالحجام 

امـا بالنسـبة % . 57.1إلـىخفض النسبة إلىأدىالكبیر الذيللموسم الثاني مقارنة بالحجم % 61.1نویًا الى مع

 growمقارنة بالمعاملة بالمغذي % 46.9إلىمعنویا معاملة المقارنة في رفع هذه النسبةادت لنوع المغذي فقد 

plus المعاملـة المرشوشـة بــ وادت . للموسـم االول % 37.7إلـىالـذي خفـض النسـبة فیـهgrow more فـي رفـع

فــي الموســم % 50.7فیهــا النســبة الــى تتــي انخفضــمقارنــة بمعاملــة المقارنــة المعنویــًا % 69.2هــذه النســبة الــى 

  .الثاني 
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EFFECT OF FOLIAR SPRAYS WITH NUTRIENT SOLUTION 
AND SEED SIZE ON THE STORABILITY OF POTATO TUBERS 

DESIREE CV.

A. W. Al-Juboori
Hort. Department - Agric. College / Baghdad University

Abstract
This study was conducted in the field and cold storage unit, Department of 

Horticulture, College of Agriculture, University of Baghdad, during Autumn 2004 
and spring 2005, two sizes (20-35) mm and (40-55) mm were used, the types of 
nutrient solution (grow more, grow plus, king life) were sprayed twice, the first after 
45 days from planting and the second after 21 days from the first sprays.

After the harvest, curing was done and the potatoes tubers were kept in bags
with 5 kgs for the experimental unit with 3 replicate, CRD were used. All the 
treatments were stored at 4 + 2 o C for 3 months. Reconditioning were used for the 
potatoes taken from the cold store.

The experimental results shows that no significant differences due to the seed 
sizes in the percentage of weight loss in the first season, while the smaller seed size 
enhanced the weight loss up to 4.88% as compared with the large tuber seeds which 
reduced it to 3.99 %.

Spraying with grow more increased the percentage of weight loss up to 4.42% 
as compared with spraying with grow plus which reduced this percentage to 3.66% 
for the first season. In the second season, spraying with king life increased this 
percentage up to 5.97% as compared with spraying with grow more which reduced 
this percentage to 3.41% at the end of store period.

There is no significant differences due to tuber seed size and type of nutrient 
solutions used in this study on the percentage of decay.

There is no significant differences due to the tuber sizes used in this study in 
the number of sprouted eyes in the first season. The small size tubers increased this 
percentage up to 61.1% in the second season as compared with large size tuber which 
reduced this percentage to 57.1 %.

The control treatment significantly increased the percentage of sprouted eyes 
up to 46.9 % as compared with the treatment with grow plus while reduced this 
percentage to 37.7 % in the first season, while in the second season treatment with 
grow more increased the percentage up to 69.2 % as compared with control which 
cases a reduction of this percentage to 50.7 %.

  

  المقدمة

Solanum tuberosumالبطاطــا  L.محاصــیل الخضــر فــي العــراق والعــالم مــن حیــث مــن بــین اهــم

الـــذي یعـــد اهـــم واكبـــر االجنـــاس فـــي Solanumتنســـب البطاطـــا الـــى الجـــنس ).1(االنتـــاج والمســـاحة المزروعـــة 

  ).Solanaceae)2العائلة الباذنجانیة 

تعد العناصر الغذائیة مهمة وتؤدي دورًا اساسیًا في نمـو وانتـاج البطاطـا ولكـون البطاطـا مـن المحاصـیل 

تغذیــة لـذا تعــد ا القصـیر نســبیًا دة نموهــالمجهـدة للتربــة حیـث تســتنزف كمیـات كبیــرة مـن العناصــر الغذائیـة خــالل مـ

البطاطــا عــن طریــق االوراق وســیلة مهمــة لتــوفیر مــا یحتاجــه النبــات مــن عناصــر غذائیــة ممــا یــنعكس علــى زیــادة 

كما تؤثر العناصر الغذائیـة فـي القابلیـة الخزنیـة لـدرنات البطاطـا فقـد ). 3(النمو والحاصل وتحسین النوعیة ایجابًا 
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ووجد . عمل على تحسین الصفات النوعیة والخزنیة للدرنات MgOد بالمغنیسوم على صورة ان التسمی) 4(وجد 

وزیــادة % 4.3الفقــد بــالوزن بمعــدل دونــم ادى الـى زیــادة / كغــم 37.5–12.5ان اضـافة النیتــروجین بمعــدل ) 5(

ان زیـادة التسـمید ) 6(، واثبـت زن مـع اخـتالف االصـناف فـي درجـة اسـتجابتهایومًا من الخـ90نسبة التزریع بعد 

بــأن هنــاك زیــادة فــي الحاصــل وتحســین ) 8(و ) 7(كــل مــن ووجــد .بــالنیتروجین زاد نســبة التلــف وتزریــع الــدرنات 

واثبـت . لنبـات البطاطـاالنوعیة وانخفاض في االصابة بالمسببات الفطریة والبكتیریة عند استخدام السماد البوتاسـي 

ادى الى زیادة نسبة التحفیز والتنبیت في الـدرنات K + Ca + Mg + Znان رش البطاطا بتولیفة العناصر) 9(

  .یومًا 90المخزنة لمدة 

تــأثیر التســمید بــبعض المغــذیات لحجمــین مختلفــین مــن الــدرنات فــي القابلیــة تهــدف الدراســة الــى معرفــة 

  .Desireeالخزنیة لدرنات البطاطا صنف 

  

  المواد وطرائق العمل

جامعــة بغــداد اذ زرعــت / كلیــة الزراعــة / التــابع لقســم البســتنة المبــرد والمخــزن نفــذت التجربــة فــي حقــول

. علـــى التـــوالي 1/2/2005و 15/9/2004صـــنف دزري للعـــروتین الخریفیـــة والربیعیـــة بتـــاریخ لتقـــاوي البطاطـــا ل

و S1لهما ملم ورمز 55-40الثاني یتراوح من ملم و 35-20یتراوح قطره من استخدم حجمین من التقاوي االول 

S2 النباتـات المزروعـة بـثالث انـواع مـن المغـذیات هـي رشـت . على التـواليgrow more و وKing Life و

grow plus ورمـــز لهـــا بــــN1 وN2 وN3 ، التركیـــب الكیمیـــاوي للعناصـــر ) 1(یبـــین الجـــدول علـــى التـــوالي

مـرتین االولـى لتـر / غـم 2.5بتركیـز نباتـات رشـت ال. N0الـى معاملـة المقارنـة رمـز لهـا بــ اضـافة الغذائیة فیها، 

تـم . ) مرحلـة نمـو الـدرنات(یـوم مـن الرشـة االولـى 21والثانیة بعد ) اكتمال بزوغ النبات(یوم من الزراعة 45بعد 

اجـــري العـــالج الوقـــائي . للعـــروتین الخریفیـــة والربیعیـــة علـــى التـــوالي 1/6/2005و 1/1/2005الحصـــاد بتـــاریخ 

فـي اكیـاس مـن النـایلون المشــبك وزعـت الـدرنات ).10(ًا یومــ20م ولمـدة  ْ 20اد بدرجـة حـرارة للـدرنات بعـد الحصـ

لمـدة اربعـة اشـهر للعـروة م  ْ 4+2خزنت الدرنات بدرجـة حـرارة . كغم للوحدة التجریبیة وبثالث مكررات 5وبوزن 

اســـتخدم التصـــمیم . ف للـــدرنات الخریفیـــة وثالثـــة اشـــهر للعـــروة الربیعیـــة بعـــد نهایـــة الخـــزن اجریـــت عملیـــة التكییـــ

  ).11% (5وعلى مستوى احتمال LSDالعشوائي الكامل وتمت المقارنة بین معدالت الصفات حسب اختبار 

  

  التركیب الكیمیاوي للعناصر الغذائیة) 1(جدول 

  المغذیات
  %العناصر الغذائیة

NP2O5K2OFeCaMgCuMnSBZnMo
Grow more20  20  20  4.00.05  9.0  1.5  4.0  3.0  0.50  1.50  0.10  

King life20  20  20                

Grow plus12  343  0.10  0.05  0.10  0.05  0.0005  0.2  0.02  0.05  0.0005  

  

  :اآلتیةالقیاسات أجریت

  =للفقد بالوزن%
  وزنها في أخر قیاس–وزن المعاملة في أول قیاس 

 ×100  
  وزن المعاملة في أول قیاس

  

  100×   وزن الدرنات التالفة في المعاملة  =الكلي للتلف% 
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  وزن الدرنات الكلي للمعاملة

              

  =للعیون النابتة % 
  عدد العیون النابتة للدرنات

 ×100  
  عدد العیون الكلي للدرنة

                              

  النتائج والمناقشة

  التأثیر في النسبة المئویة للفقد بالوزن

نهایـة مـدة الخـزن والتكییـف S2و S1عـدم وجـود فـرق معنـوي بـین الحجمـین ) 3و 2(یتبین من جدول 

فــي خفــضS2فــي النســبة المئویــة للفقــد بــالوزن للموســم االول ، امــا فــي الموســم الثــاني فــیالحظ تفــوق المعاملــة 

S1التــوالي مقارنــة بالمعاملــة نهایــة مــدة الخــزن والتكییــف علــى % 2.50و % 3.99النســبة المدروســة معنویــًا الــى 

  .نهایة مدة الخزن والتكییف على التوالي% 3.79و % 4.88فیها النسبة الى رتفعت التي ا

  

تأثیر الرش بالمغذیات وحجم التقاوي والتداخل بینهما في النسبة المئویة للفقد بالوزن للبطاطا ) 2(جدول 

  2004المخزنة في الموسم 

  حجم

  الدرنة

  

  لمغذيا

  الفقد الكلي  بعد اللتكییف  یوم120بعد   یوم90بعد   یوم60بعد   یوم30بعد 

S1S2المعدل  S1S2المعدل  S1S2المعدل  S1S2المعدل  S1S2المعدل  S1S2المعدل  

N01.100.911.00  0.910.070.99  0.810.440.63  0.820.800.81  0.620.530.57  4.243.754.00  
N11.041.411.23  1.061.081.04  0.610.620.62  0.940.940.94  0.650.540.59  4.304.554.42  
N21.141.171.15  1.040.660.85  0.570.670.62  0.780.760.77  0.610.580.604.103.833.90  
N30.830.900.86  1.170.810.99  0.240.500.370.990.900.94  0.490.500.503.723.613.66  

معدل 

حجم 

  التقاوي

1.031.10  1.040.89  0.560.56  0.880.85  0.600.54  4.093.93  

LSD5%  

بین 

االحجام
N.SN.S  N.S  N.S  N.S  N.S  

بین 

انواع 

  المغذیات

0.34  N.S  0.24  0.14  N.S  0.35  

التداخل 

بین 

حجم 

التقاوي 

ونوع 

  المغذیات

N.S0.44  0.36  0.23  N.S  0.49  
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فـي خفـض النسـبة المئویـة للفقـد بـالوزن الــى N3ة لتـأثیر نـوع المغـذي فـیالحظ تفـوق المعاملـة امـا بالنسـب

فـي حـین لـم یكـن % 4.42التـي رفعـت النسـبة الـى N1نهایة مدة الخزن للموسـم االول مقارنـة بالمعاملـة % 3.66

  ).2جدول (هناك تأثیر معنوي نهایة مدة التكییف في النسبة المدروسة للموسم االول 

فـي خفـض النسـبة المئویـة للفقـد بـالوزن N1تفـوق المعاملـة ) 3(اما للموسـم الثـاني فـیالحظ مـن الجـدول 

، واســتمرت % 5.97التــي ارتفعــت فیهــا النســبة الــى N2مقارنــة بالمعاملــة % 3.41معنویــًا نهایــة مــدة الخــزن الــى 

التـي N2مقارنة بالمعاملـة % 2.33الى متفوقة معنویًا في خفض النسبة المئویة نهایة مدة التكییف N1المعاملة 

  % .4.54ارتفعت فیها النسبة الى 

  

تأثیر الرش بالمغذیات وحجم التقاوي والتداخل بینهما في النسبة المئویة للفقد بالوزن للبطاطا ) 3(جدول 

  2005المخزنة في الموسم 

  حجم

  الدرنة

  المغذي

  الكليالفقد  بعد التكییف  یوم90بعد   یوم60بعد   یوم30بعد 

S1S2المعدل  S1S2المعدل  S1S2المعدل  S1S2المعدل  S1S2المعدل  

N00.200.310.26  0.671.020.85  0.460.420.44  4.042.693.37  5.364.434.90  
N10.300.320.31  0.310.390.35  0.410.460.44  2.252.412.33  3.273.573.41  
N20.000.490.24  0.460.960.71  0.330.620.47  6.602.484.54  7.394.555.97
N30.180.310.24  0.560.310.440.470.410.442.292.402.35  3.503.433.47

معدل حجم 

  التقاوي
0.170.36  0.500.67  0.420.47  3.792.50  4.883.99  

LSD5%  

  N.SN.SN.S1.23  0.15بین االحجام

نواع بین ا

  المغذیات
N.S0.44N.S2.14  0.19  

التداخل بین حجم 

التقاوي ونوع 

  المغذیات

0.43  0.59  N.S2.68  0.25  

  

النسـبة المئویـة في خفضS2N3تفوق معاملة التداخل بین الحجم ونوع المغذي ) 2(یتبین من الجدول 

نهایـة مـدة الخـزن ، ولـم % 4.55فیها النسبة الى رتفعت التي اS2N1مقارنة بالمعاملة % 3.61بالوزن الى للفقد 

  .یكن هناك تأثیر معنوي للتداخل نهایة مدة التكییف في الموسم االول 

النســـبة الـــى خفـــض نهایـــة مـــدة الخـــزن فـــي S1N1للموســـم الثـــاني فـــیالحظ تفـــوق المعاملـــة امـــا بالنســـبة 

نهایـة S1N1فـي حـین تفوقـت المعاملـة %7.39فیها النسبة الـى رتفعت التي اS1N2مقارنة بالمعاملة % 3.27

% 6.6النســـبة الـــى فیهـــا التـــي ارتفعـــتS1N2مقارنـــة بالمعاملـــة % 2.25النســـبة الـــى خفـــض مـــدة التكییـــف فـــي 

  ).3جدول (

فــي رفـــع النســبة المئویــة للفقـــد بــالوزن للموســم الربیعـــي الــى ارتفــاع نســـبة S1الحجــم یعــزى ســبب تـــأثیر

الى ان الدرنات الناتجة من الحجم الصغیر للتقاوي اعطـت درنـات اقـل وزنـًا مـن ، وربما ایضًا ) 5جدول (التزریع 

ممــا ادى الــى ارتفــاع ) 12(وهــذا یتفــق مــع نتــائج البرزنجــي وصــادق . الــدرنات الناتجــة مــن التقــاوي االكبــر حجمــًا 

 growالمغـذي تفـوق لوبالنسـبة).13(نسبة الفقد خالل مدد الخزن بسبب كبر المسـاحة السـطحیة بالنسـبة للحجـم 

plus في خفض النسبة المئویة للفقد في الموسم االول فقد یعزى الى ارتفاع نسبة عنصرK جـدول (فـي المغـذي
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یوم بیوم وهذا قد یؤدي الى بناء كامبمكاالقویة الجدر الخلویة وزیادة نمو ولما له دور في زیادة المادة الجافة وت) 1

اما في الموسـم الثـاني فـیالحظ تفـوق ) . 9(وهذا یتفق مع . Preidermفلیني مسؤول عن تكون البشرة المحیطة 

التي خفضت النسبة المئویة للفقد الى احتواء هذا المغذي على تراكیـز اعلـى مـن grow moreالمعاملة بالمغذي 

دور فـي تحسـین الصـفات النوعیـة وزیـادة العناصـر مقارنة بالمغذیات االخر ولما لهـذهZnو Bو Mgالعناصر 

  .وزن الدرنات

  التأثیر في النسبة المئویة للتلف الكلي

كــذلك الحــال عــدم وجــود فــروق معنویــة بــین حجمــي الــدرنات ولموســمي الدراســة و ) 4(یالحــظ مــن جــدول 

قـد معنوي في نسبة التلف تأثیر ان عدم وجود . في النسبة المئویة للتلف هما المغذیات والتداخل بینبالنسبة لتأثیر 

عدة عوامل فیها وربما الى اجراء عملیة العـالج الوقـائي التـي تعمـل علـى تكـوین طبقـة مـن خالیـا یعود الى تداخل

الـــى احتـــواء المغـــذیات علـــى العناصـــر وقـــد یعـــزى ). 14(الفلـــین التـــي تمنـــع او تعیـــق دخـــول المســـببات المرضـــیة 

یدخل في تكـوین وتركیـب الذي Caالغذائیة التي تساعد على تقلیل االصابة بالمسببات المرضیة وخاصة عنصر 

فضـًال الـى درجـات ). 15(الجدار الخلوي الـذي یزیـد مـن مقاومتـه لالنزیمـات المحللـة للبكتـین التـي تفرزهـا البكتریـا 

اضـافة الـى انخفـاض الفعالیـات . التـي خزنـت فیهـا البطاطـا والتـي تعیـق نمـو االحیـاء المجهریـة الحرارة المنخفضة 

  ).13(الفسلجیة والكیمیاویة 

  

  تأثیر الرش ببعض المغذیات وحجم الدرنات والتداخل بینهما في النسبة المئویة للتلف الكلي) 4(ول جد

  حجم     

  الدرنة       

  المغذي

  2005الموسم   2004الموسم  

S1S2معدل المغذي  S1S2معدل المغذي  

N01.64  0.0  0.82  0.38  0.0  0.19  
N12.45  0.0  1.23  3.01  1.68  2.35  
N20.0  0.0  0.0  0.44  1.14  0.79  
N30.0  3.29  1.65  0.0  2.58  1.29  

    1.35  0.96    0.82  1.02  معدل االحجام

LSD5%    LSD5%    

N.SاالحجامN.Sاالحجام    

N.S  المغذیاتN.S  المغذیات

التداخل بین 

الحجم 

  والمغذیات

N.S

التداخل بین 

الحجم و 

  المغذیات

N.S

  

  ئویة للعیون النابتة نهایة مدة التكییفالتأثیر في النسبة الم

عدم وجود فرق معنوي بین حجمي الدرنات للموسم االول ، بینما تفوقت المعاملة ) 5(یالحظ من جدول 

S1 مقارنـــة بالمعاملـــة % 61.1معنویـــًا فـــي رفـــع هـــذه النســـبة الـــىS2 57.1التـــي انخفضـــت فیهـــا النســـبة الـــى %

  . للموسم الثاني 

النسـبة المئویـة للعیـون خفـض فـي N3فـوق المعاملـة لمغذي فیتبین من الجـدول نفسـه تع النو اما بالنسبة 

فـي حـین تفوقـت . للموسـم االول % 46.9فیهـا النسـبة الـى رتفعـت التي اN0مقارنة بالمعاملة %37.7النابتة الى
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فیهـا النسـبة عـت رتفالتـي اN1للموسـم الثـاني مقارنـة بالمعاملـة % 50.7هـذه النسـبة الـى خفـض في N0المعاملة 

  %.69.2الى 

فـــرق معنـــوي للتـــداخل بـــین حجـــم الدرنـــة ونـــوع المغـــذي فـــي الموســـم االول بینمـــا تفوقـــت ولـــم یكـــن هنـــاك 

% 80.0فیهـا النسـبة الـى رتفعـت التي اS1N1مقارنة بالمعاملة % 43.1النسبة الى خفض في S1N0المعاملة 

  ).5جدول (للموسم الثاني 

موسمي الدراسة في النتائج الى اختالف الظروف البیئیة للعروة الخریفیة بینربما یعزى سبب االختالف 

ارتفـاع نسـبة التزریـع امـا مالحظـة . والربیعیة او ربما یعزى الـى اخـتالف االتـزان الغـذائي المناسـب فـي كـل موسـم 

ن العناصــر للموســم الربیعــي الــى احتــواء هــذا المغــذي علــى نســبة اعلــى مــgrow moreفـي النباتــات المعاملــة بـــ 

الـذي لـه دور فـي Znالغذائیة مقارنة مع باقي المغذیات المدروسة ولما لها دور في تحفیز التنبیت ومنهـا عنصـر 

الــذي یــؤدي الــى زیــادة نســبة المنشــطات علــى حســاب IAAالــذي ینــتج Tryptophanتكــوین الحــامض االمینــي 

الـذي یـؤدي Caاضافة الى عنصر . )9(نموهاالمثبطات مما یؤدي الى خروج البراعم من طور السكون وتسریع 

والــذي یســاعد علــى تحویــل النشــأ الــى ســكریات مختزلــة والتــي ) amylase  )16-إنــزیمتنشــیط دورًا مهمــًا فــي 

ضــًال عــن اهمیــة هــذا العنصــر فــي تســتفید منهــا البــراعم بصــورة مباشــرة مــن خــالل التــزود بالطاقــة لتســریع النمــو ف

  ).17(و ) 9(وهذا یتفق مع نتائج . یة للخالیا المرستیمMitosisادي عتیمرار االنقسام االاست

  

للبطاطا ون النابتةیفي النسبة المئویة للعوالتداخل بینهما تقاوي المغذیات وحجم التأثیر الرش ب) 5(جدول 

  المخزنة

  حجم

  الدرنة

  المغذي

  2005الموسم  2004الموسم 

S1S2
معدل نوع 

  المغذي
S1S2

معدل نوع 

  مغذيال

N048.5  45.2  46.9  43.1  58.3  50.7  
N137.1  46.3  41.7  80.0  58.4  69.2  
N246.8  39.1  42.9  55.6  49.4  52.5  
N337.6  37.7  37.7  65.6  62.3  64.0  

    57.1  61.1    42.1  42.5  معدل االحجام

LSD5%    LSD5%    

1.47االحجامN.Sاالحجام

9.63  المغذیات  7.76  المغذیات

داخل بین الت

الحجم

  المغذیاتو 

N.S

التداخل بین 

الحجم 

  والمغذیات

11.81
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