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

  تأثیر السمادین العضوي والنتروجیني على نمو وٕانتاج البطاطا

Solanum  tuberosum L.  
  

  حماد نواف فرحان

  األنبارجامعة / كلیة التربیة-قسم علوم الحیاة 

  

  الخالصة

علـى الضـفة الیمنـى نة في المنطقة الغربیة مـن العـراق،ئنفذت هذه الدراسة في احد الحقول الزراعیة الكا

والسـماد النتروجینـي ) مخلفات األبقـار(لدراسة تأثیر السماد العضوي  ،2004لنهر الفرات، خالل الموسم الربیعي 

الســماد النتروجینــي بمســتویین اســتخدم .Diesseriنمــو وٕانتــاج محصــول البطاطــا صــنف فــي) N%46الیوریــا (

نـتج عـن توافـق عوامـل ) . هــ / طن 20صفر، (سماد العضوي بمستویین أیضًا وال  )هـ / Nكغم200صفر،(

  .وبثالثة مكرراتRCBDتصمیم القطاعات العشوائي الكاملالتجربة أربع معامالت باستخدام

  :بعد إجراء التحلیل اإلحصائي أظهرت النتائج ما یلي

علــــى المعاملــــة الســــماد النتروجینــــي فــــي أغلــــب الصــــفات ) هـــــ / طــــن20(تفــــوق معاملــــة الســــماد العضــــوي .1

  .المورفولوجیة والفسیولوجیة واإلنتاجیة

معنویـــًا علـــى معاملـــة الســـماد العضـــوي فـــي صـــفتي ) هــــ / Nكغـــم200( تفوقـــت معاملـــة الســـماد النتروجینـــي .2

.محتوى الكلوروفیل ومتوسط عدد الدرنات في النبات

هــ  / طـن 34.844تین فـي الـدرنات بالنسـبة لمعاملـة السـماد العضـوي بلغت كمیة الحاصل الكلـي ونسـبة البـرو .3

علــى التــوالي بالنســبة لمعاملــة % 1.68هـــ و/طــن 30.636فــي حــین بلغــت . علــى التــوالي%  1.78و 

.على التوالي بالنسبة لمعاملة السیطرة % 1.32هـ  و /طن19.511بینما بلغت . السماد النتروجیني 

و % 78.5ة فــي الحاصــل ومحتــوى البــروتین فــي الــدرنات بالنســبة لمعاملــة الســماد العضــوي بلغــت نســبة الزیــاد.4

.على التوالي بالمقارنة مع معاملة السیطرة % 34.8

لم تحقق معاملة التداخل بین السمادین العضوي والنتروجینـي زیـادات معنویـة علـى معـاملتي السـماد النتروجینـي .5

. والسماد العضوي
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Effects of Organic and Nitrogen Fertilizers on Growth and
Productivity of Potato (Solanum tuberosum L.)

H. N. Farhan
Biology Department - College of Education/ Al-Anbar University

Abstract
The study was conducted in the west area of Iraq on the right side of 

Euphrates river, during Spring season of 2004. The goal was to study the effects of 
organic fertilizer (cow manure) and nitrogen fertilizer (urea N 46 %) on growth and 
productivity of potato crop var. Diesseri. Cow manure fertilizer used in two levels (0, 
20 ton/ h) while nitrogen fertilizer used also in two levels (0, 200 kg N/ ha). Complete
Block Randomized Design with three replicates was used in this experiment. The 
results showed the following:
1. Superiority of organic fertilizer treatment (20 ton/ ha) in comparing with nitrogen 

fertilizer treatment in most morphological, physiological and productivity 
characters.

2. Superiority of nitrogen fertilizer treatment (200 kg N/ ha) in comparing with 
organic fertilizer treatment in chlorophyll contents and total tuber number per 
plant.

3. Organic fertilizer treatment gave total yield and protein percentage in tuber 34.844 
ton/ ha and 1.78% respectively. While nitrogen fertilizer treatment gave 30.636 
ton/ ha and 1.68% respectively. Control treatment gave total yield 19.511 ton/ ha 
and protein percentage 1.32% respectively.

4. Organic fertilizer treatment increased yield and protein percentage by 78.5% and 
34.6% respectively compared with control treatment.

5. No significant interaction between nitrogen and organic fertilizer treatments.
  

  المقدمة

تحتــوي درنــة البطاطــا علــى نســبة عالیــة مــن . تعــد البطاطــا مــن المحاصــیل الغذائیــة الرئیســیة فــي العــالم 

منهـا % 29ـ 15تتـراوح نسـبة المـادة الجافـة فیهـا مـن ). 1،2(ناصر المعدنیة والفیتامینـات  البروتین والنشأ والع

یرجـع ) . 4، 3% (1بروتین وتصـل نسـبة األمـالح المعدنیـة فـي البطاطـا إلـى  % 2-1نشا و % 25–10

القیمــــة الغذائیــــة واألهمیــــة : ســــبب التوســــع فــــي زراعــــة البطاطــــا علــــى المســــتوى العــــالمي إلــــى عــــدة أســــباب منهــــا 

ًا مهمـًا كمـا تعـد مصـدر . مـن ثالثـة إلـى أربعـة شـهورهـاو نماالقتصادیة كونها محصوًال قصیر النمو یستغرق موسـم 

أمـا المخلفـات ). 2( فضـًال عـن كونهـا مصـدرًا غـذائیًا مهمـًا فـي تغذیـة األطفـال الرضـع Chipsلصناعة الجبس 

  . الناتجة عن زراعة البطاطا أو تصنیعها یمكن إدخالها في تركیبة العلف الحیواني

ة وملوحـة التربـة والرطوبـة مثـل درجـة الحـرارة والفتـرة الضـوئی: تتأثر زراعة وٕانتاج البطاطا بعوامل عدیدة 

یـــتم معاملـــة البطاطـــا ). 9، 8، 7، 5،6( والمعاملـــة بمنظمـــات النمـــو والعضـــویةوٕاضـــافة األســـمدة الكیمیائیـــة

لكــن اإلفــراط فــي اســتخدام األســمدة الكیمیائیــة . بالعدیــد مــن األســمدة الكیمیائیــة بهــدف تحســین اإلنتــاج كمــًا ونوعــاً 

تـــراكم أیونـــات النتـــرات بتراكیـــز عالیـــة فـــي درنـــة البطاطـــا ممـــا یـــؤثر علـــى صـــحة وخاصـــة النتروجینیـــة یـــؤدي إلـــى 

أن ) 11(فقـــد وجـــد) . 10(فضـــًال عـــن أن مســـتویات النتـــروجین العالیـــة تثـــبط نمـــو الدرنـــة نفســـها ، ینالمســـتهلك

ن كمـــا أ. لـــم تحـــدث زیـــادة معنویـــة فـــي حاصـــل البطاطـــا) هــــ / Nكغـــم 460( المســـتویات العالیـــة مـــن النتـــروجین 
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ك علـى نشـاط لاإلفراط في استخدام األسمدة الكیمیائیة یؤدي إلى ارتفاع نسبة ملوحة التربة وتلوث المیاه،  فیؤثر ذ

  .األحیاء المجهریة المفیدة للتربة

والمعروف أن المخلفات الحیوانیة غنیة بالمادة العضویة والعناصر المغذیة التي لها أثر في رفع مسـتوى 

األسـمدةوقـد نجـح اسـتخدام ). 12(وي لألحیـاء المجهریـة فـي التربـة تربـة وزیـادة النشـاط الحیـالمادة العضویة فـي ال

النتروجینیـة ، مثـل محصـول األسـمدةالعضویة في زیادة إنتاج العدید من المحاصـیل بصـورة معنویـة بالمقارنـة مـع 

األســـمدةبدراســـة تـــأثیر قـــام العدیـــد مـــن البـــاحثین ) . 14(ومحصـــول البصـــل ) 9(ومحصـــول البطاطـــا ) 13(الـــذرة 

هــ مـن السـماد العضـوي حصـل / طـن 20عنـد إضـافة ) 17(وجـد ) . 16، 15، 9( العضویة في إنتاج البطاطـا 

إن استخدام السماد العضوي المركز من مخلفات الدواجن بمستوى  ) 18(ووجد . هـ / طن 24على إنتاجیة قدرها 

والســـماد العضـــوي % 31المعـــدني لوحـــده زاد اإلنتـــاج بنســـة أمـــا الســـماد %42زاد اإلنتـــاج بنســـة 2م10/ كغـــم 1

وآخـرون زیـادة ) 19(ووجـد . بالمقارنة مع معاملة السـیطرة% 22زاد اإلنتاج بنسة 2م10/ كغم 5بمعدل لبقريا

فـــي المســـاحة الورقیـــة وارتفـــاع النبـــات وعـــدد األفـــرع وعـــدد الـــدرنات واإلنتـــاج الكلـــي للنبـــات عنـــد المعاملـــة بالســـماد 

  .2م/ كغم 5بمستوى لبقرياعضوي ال

إن اإلفراط في استخدام األسمدة الكیمیائیة وخاصة النتروجینیة ینعكس سلبًا على اإلنتاج ویضـر بصـحة 

لـذا بــرزت حـدیثًا مسـألة اإلنتـاج النبــاتي النظیـف الخـالي مـن آثــار المبیـدات واألسـمدة الكیمیائیــة ، . اإلنسـان والبیئـة

  .األسمدة العضویة للتقلیل من استخدام األسمدة الكیمیائیة وزاد االهتمام باستخدام 

فــي زراعــة وٕانتــاج البطاطــا ولقلــة الدراســات ) أعــالي الفــرات( نظــرا الشــتهار المنطقــة الغربیــة مــن العــراق 

دراسـة تــأثیر الســمادین إلــىالتطبیقیـة عــن تـأثیر األســمدة العضـویة علــى نمـو وٕانتــاج البطاطــا ، یهـدف هــذا البحـث 

علـــى بعـــض الصـــفات المورفولوجیـــة والفســـیولوجیة واإلنتاجیـــة ) الیوریـــا(والنتروجینـــي ) مخلفـــات األبقـــار(العضـــوي

  . للبطاطا تحت ظروف الحقل الطبیعیة في المنطقة الغربیة من العراق 

  

  ق العملائالمواد وطر 

كـم 400) عبیـديألمدینـة (نطقة الغربیة من العـراق  نفذت هذه التجربة في احد الحقول الزراعیة في الم

حرثـت . هفـي تربـة طینیـة مزیجـ،2004خـالل الموسـم الربیعـي لعـام على الضفة الیمنى لنهر الفـراتغرب بغداد 

قســـمت أرض التجربـــة إلـــى ثالثـــة . ســـم 75ومـــرزت بمـــروز المســـافة بینهـــا . األرض حراثـــة جیـــدة ثـــم نعمـــت جیـــداً 

كمـا )  RCBD(نظـام القطاعـات العشـوائي الكامـل وفق تصـمیمعشوائیاً وزعت المعامالت).مكررات(قطاعات  

)P2O5%45(الفوســفاتیة علــى هیئــة ســماد ســوبر فوســفات ثالثــي األســمدةمزجــت   ).1(موضــحة فــي الجــدول 

/كغـم 120بمسـتوى) %50(هــ والسـماد البوتاسـي علـى هیئـة كبریتـات البوتاسـیوم /كغـم200بمسـتوى Kیـدویا هــ

% 46(اعلى هیئة سماد یوریما معامالت السماد النتروجیني أضیفت الدفعة األولى أ.مع تربة المرز قبل الزراعة

N (كغم100وبمستوىN/  والدفعـة الثانیـة بـنفس النسـبة بعـد شـهرین األولـىنثرا في وسط السواقي قبل الریـة هـ

  .نثرا في وسط السواقيمن الزراعة
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  المعامالت المستخدمة في التجربة) 1(جدول 

لمعامالتا

المواصفات

  سماد عضوي+ سماد نترو جیني   الرمز

  هـ/هـ            طن/كغم

0C+ 0المقارنة

A  0 + 20السماد العضوي مخلفات األبقار

N(0 + 200  N% 46یوریا (السماد النتروجیني 

200A + N + 20سماد نتروجیني+ سماد عضوي 

  

.  مزجـــا مـــع تربـــة المـــرز یـــدویامـــن مخلفـــات األبقـــار فأضـــیفت المتحلـــل أمـــا كمیـــات الســـماد العضـــوي

  . الكیمیائیة لمخلفات سماد األبقارالخصائص یوضح بعض ) 2(والجدول 

المـروز سـم بـین75بمسـافة وسـط المـرزیـدویا فـيDiesseriصنف المحفزة ) الدرنات(زرعت التقاوي 

. هكتـار/ نبـات 53333ة قـدرها بكثافـة نباتیـأي 19/2/2004سـم بتـاریخ 10حفـرة وأخـرى وبعمـق سم بـین 25و

بمــرزعزلــت الوحــدات التجریبیــة عــن بعضــها .  نباتــا12م یحــوي 3كــان طــول المــرز الواحــد لكــل وحــدة تجریبیــة 

(EC =جـرى ري التجربـة مـن میـاه نهـر الفـراتمزروعـا بـنفس الكثافـة النباتیـة  للسـیطرة  علـى المعـامالت،أخـر

.)م/یمینزسدیسي 0.8

لتر بعد ظهور األدغال بصـورة كثیفـة فـوق /غم1.25بنسبة Singoreتم مكافحة األدغال كیمیائیًا بمبید 

حســبت المســاحة الورقیــة . 2004تــأثرت بعــض النمــوات الخضــریة بموجــة بــرد خــالل وســط آذار .  ســطح التربــة

  :لتالیةوفق المعادلة ابعد ثالثة أشهر من الزراعة) 20(حسب الطریقة الموضحة من قبل 

  0.674×)سم(عرض الورقة ×) سم(طول الورقة = المساحة الورقیة 

  .)21(فیل بنفس الفترة حسب طریقة كما تم تقدیر محتوى الكلورو 

لتقـدیر مـافردیـة نباتـا بصـورة) 12(في الوحـدة التجریبیـة النباتات جمیعتم حصاد1/7/2004بتاریخ 

  :یلي

/ وعـدد الــدرنات ،نبــات /غـم)الحاصــل القابـل للتســویق(ل حاصـل النبــات الفـرديوتشــم: الصـفات اإلنتاجیـة : أوًال 

فـتم حسـابه بضـرب حاصـل ) هـ/طن(ما الحاصل الكلي في الهكتار ا. ومتوسط وزن الدرنة في النبات،نبات

  . الكثافة النباتیة× النبات الفردي 

  Na    ,Nعناصـر الل معاملـة لتقـدیر نسـبة درنات بصورة عشـوائیة مـن كـ5تم تجفیف :  الصفات النوعیة: ثانیاً 

 ,P   ,K  لدراسـة تـأثیر المعـامالت علـى ) 24، 23، 22(ات حسـب مـا جـاء فـي ونسبة البـروتین فـي الـدرن

  .الصفات النوعیة للدرنة
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  في التجربةمیائیة لمخلفات األبقار المستعملةالكیبعض الخصائص )2(جدول 

القیمةالصفة 

O.M (organic matter) %50.4  

P       %    0.3الفسفور

N%0.4النیتروجین

K%0.5البوتاسیوم

Na%1.4الصودیوم

Mg%0.8المغنیسیوم

pH6.8
  

  النتائج والمناقشة

بــــین متوســــط %5وجــــود فروقــــات معنویــــة علــــى مســــتوى احتمالیــــة ) 3(یبــــین الجــــدول : المســــاحة الورقیــــة ) 1

فـي حـین ، 2دسـم4.63فقد بلغ متوسط المساحة الورقیة في معاملة السـیطرة ملة السیطرة، ومعاالمعامالت

) N(النتروجینــيوفــي معاملــة الســماد 2دســم11.77) A(بلــغ فــي معاملــة إضــافة الســماد الحیــواني لوحــده 

ــــداخل بلــــغ 2دســــم10.59بلــــغ  توجــــد فروقــــات معنویــــة بــــین متوســــطاتوال 2دســــم10.53وفــــي معاملــــة الت

  .A+N , N , Aالمعامالت 

وجـــود فروقـــات معنویـــة فـــي محتـــوى كلوروفیـــل ) 3(اظهـــرت النتـــائج المبینـــة فـــي جـــدول : محتـــوى الكلوروفیـــل ) 2

A+B, B, Aالســماد + فقــد تفوقــت معاملــة الســماد الحیــواني . بــین متوســط المعــامالت ومعاملــة المقارنــة

فـي هـذه المعاملـة Aفقد كان محتـوى كلورفیـل ، على بقیة المعامالت في هذه الصفة)A+N(النتروجیني 

.%84.5غـم أي نسـبة زیـادة قـدرها /لغـممC(0.748(م في حین بلغ فـي معاملـة المقارنـةغ/ملغم1.380

التـي تـنعكس علـى تكـوین الـدرنات )25(مساحة السطحیة لألوراق الإن إضافة االسمدة النتروجینیة تزید من

فـــي زیـــادة المســـاحة الســـطحیة لـــألوراق ومحتـــوى Aملـــة الســـماد العضـــوي وان تـــأثیر معا) 28، 27، 26(

زیــادة جاهزیــة العناصـــر الغذائیــة المتــوفرة فــي معاملـــة إلــىیرجـــع (C)الكلوروفیــل مقارنــة بمعاملــة الســیطرة 

الداخلــة فــي تركیــب Porphyrinsألتــي تشــترك فــي تركیــب مجــامیع   K , P , Nالســماد العضــوي مثــل 

وبالتــالي حصــول زیــادة ) 29(ســایتوكرومات المهمــة فــي عملیتــي التركیــب الضــوئي والتــنفس الكلــوروفیالت وال

  ). 31، 30، 29، 13(وهذا یتفق مع األوراق،في تصنیع المواد الكاربوهیدراتیة في 

قیمـة أعلـىأعطـت) N(النتروجینـيمعاملـة السـماد إن) 4(یبـین الجـدول :متوسط عدد الـدرنات فـي النبـات ) 3

أوطـأ قیمـة )C(في حین أعطت معاملة السیطرة، )نبات/درنة11.5(ل عدد الدرنات في النبات في معد

معاملــة الســماد العضــوي  أعطــتبینمــا .%5وبزیــادة معنویــة علــى مســتوى احتمالیــة )  نبــات/درنــة6.25( 

معنـــوي مـــع وبفـــرق )نبـــات/ درنـــة10.28(وأعطـــت معاملـــة التـــداخل بـــین الســـمادین . )نبـــات/درنـــة 8.11(

  .معاملة السیطرة
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ومحتوى ) 2دسم(في المساحة الورقیة ) بقارمخلفات اال(تأثیر السماد النتروجیني والسماد العضوي ) 3(جدول 

  .لمحصول البطاطا تحت ظروف الحقل الطبیعیة) غم/ملغم(الكلوروفیل 

المعامالت
  المساحة الورقیة

2دسم

  Aكلوروفیل 

غم/ ملغم

Bكلوروفیل

  غم/ ملغم

  A  +Bكلوروفیل

  غم/ ملغم

C4.630.7480.4451.193
A11.770.9680.6341.602
N10.591.3490.9362.285

A+N10.531.3800.9702.350
LSD 5%1.530.1590.0700.312

  

في تحقیقتعلى جمیع المعامالمعنویا) A(تفوقت معاملة السماد الحیواني ) : درنة/غم(متوسط وزن الدرنة )4

58.3درنـة فـي حـین بلغـت فـي معاملـة السـیطرة /غم80.6حیث بلغت نبات ،/أعلى معدل في وزن الدرنة 

).4جدول (درنة /غم50.0)N(بینما بلغت في معاملة السماد النتروجیني لوحده .درنة/غم

فـي صـفة حاصـل قیمـة حققـت أعلـى)A(أن معاملة السماد الحیـواني ) 4(یتضح من جدول: كمیة الحاصل ) 5

بالمقارنة مـع  معاملـة السـیطرة % 5وبفرق معنوي على مستوى احتمالیة )نبات/غم653.3(النبات الفردي 

)C (أوطــأ قیمــة التــي أعطــت)حققــت معاملــة بینمــا. %78.6أي بنســبة زیــادة قــدرها )نبــات/غــم365.8

اصـــل الكلـــي لمعاملـــة الســـماد الحیـــواني لـــذلك كـــان الح. نبـــات/غـــم574.4لوحـــدها )N(الســـماد النتروجینـــي 

هـــ  أي بنســبة زیــادة عــن معاملــة الســماد / طــن30.636هكتــار ولمعاملــة الســماد النتروجینــي /طــن34.844

أن معاملــة الســماد إال ورغــم عــدم وجــود فروقــات معنویــة بــین هــاتین المعــاملتین %13.7النتروجینــي قــدرها 

) 32(وهــذه النتــائج تــأتي متوافقــة مــع أبحــاث . الحیــواني تفوقــت علــى معاملــة الســماد النتروجینــي فــي االنتــاج

العضـویة تعـوض األسـمدةكمیـات مـن إضـافةعنـد اإلنتـاجالتي أثبتت أنـه یمكـن الحصـول علـى نفـس كمیـة 

احتــواء الســماد العضـــوي المســتخدم فــي هـــذا إن. المعدنیـــة األســمدةكمیــة العناصــر الغذائیــة الموجـــودة فــي 

البحـث علــى العناصـر المغذیــة الرئیســیة بمـا فــي ذلـك النتــروجین الــذي یعتبـر ضــروریًا لعملیـة انقســام الخالیــا 

عـن تصـنیع المـواد الغذائیـة الضـروریة لتكـوین الـدرنات وتسـریع نموهـا ، المسـئولوتكوین المجموع الخضري 

) 13(یة في تحسین خواص التربة وزیادة جاهزیة كثیر من المغذیات النباتیـة العضو األسمدةوهنا یثبت دور 

المجمـوع الخضـري للمشـاركة فـي عملیـة التمثیـل الضـوئي وتصـنیع إلىوانتقالهاوامتصاصها من قبل النبات 

) .  26، 13، 9(الكلـي للنبـات وهـذا یتفـق مـع اإلنتـاجالمواد الغذائیة في األوراق وبالتـالي تحقیـق زیـادة  فـي 

تحقیقها أعلى معدل في عدد إلىمعدل وزن الدرنة في معاملة السماد النتروجیني انخفاضنعزيأنویمكن 

  ).27(الدرنات بالنبات على حساب معدل وزن الدرنة الواحدة في النبات ، وهذا یتفق مع 

  

  

  

  

  

عض الصفات اإلنتاجیة لمحصول بفي) مخلفات االبقار(لسماد العضوي السماد النتروجیني واتأثیر)4(جدول 

  البطاطا تحت ظروف الحقل الطبیعیة

  الحاصل الكليحاصل النبات الكلي متوسط وزن الدرنة متوسط عدد الدرنات المعامالت
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هكتار/طننبات/غمدرنة/غمفي النبات

C6.2558.3365.8319.511
A8.1180.6653.3334.844
N11.5050.0574.4330.636

A+N10.2856.0575.5330.695
LSD 5%3.318.2126.46.7

  

,K , P , Nنسبة العناصر )  6 Na   كان لمعاملة السماد العضوي : ات في الدرن)A ( في األعلىأیضًا التأثیر

ویرجـع ) 5جـدول ( نسبة تراكم هـذه العناصـر فـي الـدرنات فـي حـین كانـت أوطـأ نسـبة فـي معاملـة السـیطرة 

نســـب هـــذه العناصـــر فـــي معـــامالت الســـماد الحیـــواني بالمقارنـــة مـــع معاملـــة الســـیطرة الـــى تـــوفر ســـبب زیـــادة 

الزیــادة فــي نســبة البوتاســیوم المتراكمــة يعــز نكمــا یمكــن ان ). 2جــدول (جاهزیتهــا فــي التربــة نتیجــة اضــافتها 

معــــدل نمــــو فـــي الــــدرنات فــــي معـــامالت الســــماد العضــــوي والنتروجینـــي مقارنــــة بمعاملــــة الســـیطرة الرتبــــاط 

والتــي ، مســتوى إضــافة النتــروجین وبالتــالي زیــادة فــي كفــاءة عملیــة التمثیــل الضــوئيالمحصــول فــي زیــادة  

تــائج نوتظهــر ال. انعكســت بالتأكیــد علــى زیــادة كفــاءة امتصــاص وتمثیــل العناصــر الغذائیــة مــن قبــل النبــات

البوتاسـیوم فـي نسـبة تراكمـه بالـدرنات في الدرنات بتفوق عنصر   K , P , Nأیضًا تباینًا واضحًا في نسب 

معـــدل إن) 32(أشـــاروقـــد .)32،33، 11(ر وهـــذه النتــائج تتفـــق مـــع مقارنــة بعنصـــري النتـــروجین والفســـفو 

و Nمـن % 30-25:وجودة في السماد العضوي كما یلياستفادة نبات البطاطا من العناصر الغذائیة الم

یؤكد هنا ان نبـات البطاطـا یحتـاج عنصـر البوتاسـیوم مما.Kمن % 70-60و  Pمن % 30-40

لــذا تؤكــد نتیجــة هــذا البحــث علــى ضــرورة إضــافة ،بنســبة اعلــى مــن اغلــب المحاصــیل االقتصــادیة األخــرى

فــي درنــات Naع نســبة عنصــرارتفــاأمــا. لحاجــة المحصــول إلیــهاالســمدة البوتاســیة عنــد زراعــة البطاطــا

إلــىاألبقــارمخلفــات إلــى احتــواء فیرجــع مقارنــة بالمعــامالت األخــرى البطاطــا المعاملــة بالســماد العضــوي

.بشكل واضحأدت الى امتصاصه وتراكمه في الدرنة) %1.4(نسب عالیة من هذا العنصر 

لقــد حققــت معاملــة الســماد العضــوي اعلــى نســبة فــي محتــوى الدرنــة مــن البــروتین :نســبة البــروتین فــي الــدرنات)7

بینمـــا حققـــت % 34.8مقـــدارها معنویـــةأي بنســـبة زیـــادة%) 1.32( املـــة الســـیطرة مقارنـــة بمع%) 1.78(

ممـا یعطـي دلـیال واضـحا علـى قـدرة السـماد % 27.3معاملة السـماد النتروجینـي لوحـدها نسـبة زیـادة مقـدارها 

إلـى 1.32أثیره فـي زیـادة نسـبة البـروتین مـن العضوي في تحسین الصـفات النوعیـة للمحصـول عـن طریـق تـ

  ). 5جدول (،في الدرنة% 1.78

دل تثبیـت الكربـون زیادة معـدل التمثیـل الضـوئي المتـاثرة بزیـادة تركیـز المغـذیات یعمـل علـى زیـادة معـإن

معدل تجهیز الهیاكل الكربونیة المطلوبـة فـي البنـاء الحیـوي لألحمـاض االمینیـة لتصـنیع البـروتین الذي یغیر بدوره

)29.(  

حتیاجاتــــه الكافیــــة مــــن البوتاســــیوم قــــد تمكنــــه مــــن تمثیــــل النیتــــروجین حصـــول نبــــات البطاطــــا علــــى اإن

المضاف من خالل الدور الفاعل للبوتاسیوم في نقل المـواد الكاربوهیدراتیـة فـي االوراق إلـى الـدرنات ومنـع تراكمهـا 

  .)33، 11(ذا یتفق مع  إلى الحد الذي یسبب سمیة النبات، وه

  

ونسبة في نسب بعض العناصر) مخلفات االبقار(سماد العضوي التأثیر السماد النتروجیني و ) 5(جدول 

  البطاطا تحت ظروف الحقل الطبیعیةالبروتین في الدرنات لمحصول 

%روتین الب% Na %N %P %Kالمعامالت
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C  0.8971.5500.3233.9061.32
A1.0412.0870.3844.2941.78
N0.9641.9640.3364.2011.68

A+N1.0082.0840.3454.2261.77

LSD 5%0.0360.0140.0280.0050.019
  

  التوصیات

فــي تحســین انتــاج البطاطــا كمــا ) مخلفــات االبقــار(هــذه الدراســة فاعلیــة الســماد العضــوي مــن خــاللثبــت

لــرخص والحتوائهــا علــى كمیــات ونســب مختلفــة مــن العناصــر الغذائیــة و ونظــرا لتــوفر مخلفــات الحیوانــات.ونوعــا 

لتصنیع األسـمدة لمخلفاتتجمیع هذه اعلى ضرورةلشركات الصناعیة والزراعیة المختصة الباحث اوصي یثمنها 

أیضـایوصـي الباحـث كمـا .وتخلـیص البیئـة مـن آثارهـا السـیئةلالستفادة منها في المجال الزراعـي منها العضویة

خــرى مثــل مخلفــات األغنــام والــدواجن علــى إنتــاج ة أمخلفــات حیوانیــمســتقبلیة لدراســة تــأثیروبحــوثرباإجــراء تجــ

  .محصول البطاطا
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