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استعمال األسمدة الحیوانیة والشرش وتأثیرها على الصفات النوعیة  واألحماض االمینیة والنترات 

للبطاطا

  

  **و عمر هاشم مصلح*، آالء صالح عاتي*فاضل حسین الصحاف

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة*
  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة**

  

  الخالصة

حیوانیة والشرش وتأثیرها على الصفات النوعیة واألحماض االمینیة استعمال األسمدة ال(نفذت هذه الدراسة 

و 2007في حقل التجارب التابع لقسم البستنة في كلیة الزراعة جامعة بغداد للموسمین األول ) والنترات للبطاطا

تجربتین شملت وأجریت Eliteوالموسم الثاني الرتبة Aحیث استعملت التقاوي في الموسم األول الرتبة 2008الثاني 

استعمال  ثالثة أنواع من األسمدة العضویة للدواجن واألبقار واألغنام ومعاملة المقارنة من دون إضافة أي : األولى

سماد ومعاملة السماد الكیمیائي وشملت التجربة الثانیة إضافة سماد األبقار بثالث تراكیز مع إضافة الشرش وسماد 

فة الشرش ومعاملة المقارنة من دون إضافة أي سماد ومعاملة السماد الكیمیائي األبقار بثالث تراكیز من دون إضا

% 10تمیزت معاملة سماد الدواجن : واستعمل تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة ویمكن تلخیص أهم النتائج بما یلي

للنسبة 6.79و7.00نشا و% 11.7و12.5مادة جافة و% 17.6و18.6في جمیع الصفات النوعیة للدرنات وبلغت 

في زیادة % 10أدى استعمال السماد العضوي الدواجن .المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة للموسمین على التوالي

وAlanineوAspargineوGlutamic acidمحتوى الدرنات من األحماض االمینیة ظاهریا وبلغت عند الـ 

ArginineوCysteineوHistidine1.667و   0.996و 0.878و 0.881و0.778و0.781و1.663و

تفوقت معاملة سماد .غم للموسمین على التوالي 100/ملغم0.460و 0.463و 0.349و   0.351و0.993

للموسمین على التوالي ومعاملة % 0.10و% 0.09في الدرنات وبلغت أدناها % NO3في خفض % 10الدواجن 

% 0.21و % 0.20للموسمین على التوالي في حین كانت % 0.11و %0.10والشرش % 15سماد األبقار 

  .لمعاملة المقارنة% 0.17و % 0.16لمعاملة السماد الكیمیائي و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث الثالث
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Use of Manure and Whey qualities and their impact on quality and 
amino acid and nitrate of the Potato
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Abstract
An experiment was carried out in the experimental field of Horticulture Dept., 

College of Agriculture, University of  Baghdad for two seasons (spring 2007 and spring 
2008) to produce potato by organic fertilization. In spring 2007 season, class A seed 
tubers while in spring 2008 season, class Elite of the cv. Desiree potato was used. Two 
experiment were designed, first was the use three sources of organic fertilizers (Poultry, 
cattle and sheep manure)in addition to conventional  mineral fertilizer and  no 
fertilization (control) treatment. In second experiment, cattle manure fertilizer in addition 
to whey were used. Poultry manure at 10% dominated in tuber quality characteristics 
where great at percent of dry matter (18.6 and 17.6%),starch (12.5 and11.7%)and total 
soluble solids was found  for both seasons respectively. Poultry manure treatment at 10% 
in creased tuber content of the amino acids including Glutamic acid (1.667 and 1.663), 
Aspargine (0.781 and 0.778), Alanine (0.881 and0.878), Arginine (0.996 and 
0.993),Cysteine (0.351 and 0.349) and Histidine (0.463 and0.460mg/100g) for the two 
season respectively.   Treatment of 10% poultry manure lowered nitrate percent in tubers 
0.09 and 0.10 % for the two seasons respectively .Treatment of 15% cattle manure with 
whey also reduced nitrate percent to 01.and 011% for the two seasons respectively, 
whereas it was 0.20%,0.21%  for mineral fertilizered potato and0.16%.0.17% for control 
of plant to the two seasons respectively.

  

  المقدمة

الزراعة العضویة هي وسیلة للتوازن الطبیعي لبیئة اإلنسان والنبات والحیوان والتربة وهي بذلك تعد النظام 

ذي یجنب أو یستبعد تلوث المكونات البیئیة من تربة ومیاه بالمتبقیات المعدنیة وزیادة النشاط الحیوي بما الزراعي ال

تؤدي إضافة  األسمدة العضویة إلى تحسین خواص التربة الفیزیائیة . یخدم النبات والحیوان واإلنسان في الوقت ذاته

اإلنتاج العضوي الذي ال یحوي على أي أثر ملوث من والكیمائیة والحیویة بالشكل الذي یعطي إنتاجًا یدعى ب

Solanum tuberosumتعد البطاطا ).1(المتبقیات المعدنیة لألسمدة أو المبیدات أو اللقاحات أو منظمات النمو 

L. التي تعود إلى العائلة الباذنجانیةSolanaceae من بین أهم أربعة محاصیل في العالم من حیث األهمیة الغذائیة

من غذاء الدول % 90-75وتشكل الغذاء الیومي ألكثر من ) 2(د القمح والذرة والرز وتتصدر المحاصیل الدرنیةبع

ذلك ألنها من الخضر الغنیة بالمواد الغذائیة ودرنات البطاطا غنیة باألحماض األمینیة فهي تحوي على ).3(في العالم

نیة األساسیة الضروریة لجسم اإلنسان مما یعطیها قیمة حامضًا من األحماض األمی20حامضًا أمینیًا من أصل 18

وآثار Bومجموعة فیتامین Cفضال عن ذلك فهي تحوي مجموعة من الفیتامینات والسیما فیتامین ). 4(حیویة عالیة 

  .Aمن فیتامین 
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التلوث لألغذیة نظرًا لالهتمام الكبیر في اآلونة األخیرة بنوعیة المنتج الغذائي سالمة الغذاء وتفاقم ظواهر 

والتربة والمیاه ببقایا األسمدة والمبیدات برزت مسالة المنتج النباتي الخالي من اآلثار المتبقیة للمبیدات واألسمدة 

األمر الذي أدى إلى االهتمام ). 5(المعدنیة والتخلي عن جمیع اإلضافات من أسمدة كیمائیة وأي إضافات صناعیة 

زیادة الوعي الغذائي الذي : في العدید من الدول األوربیة واألمریكیة ألسباب عدة منهابزراعة وٕانتاج البطاطا عضویاً 

كما أن كون البطاطا من , أدى إلى زیادة  طلب المستهلكین على البطاطا واإلنتاج النظیف منها بشكل خاص

دخالها في الدورة الزراعیة فضال عن أمكانیة إ, المحاصیل السهلة زراعتها وذات قیمة غذائیة ومردود اقتصادي كبیر

  ).6(بسهولة 

فضًال , تعد المادة العضویة ومنها الشرش مصدرًا للعدید من العناصر الغذائیة الالزمة لنمو النبات واألحیاء

لذلك هدفت الدراسة إلى استعمال األسمدة ). 9و 8و 7(عن إسهامها في تحسین صفات التربة الفیزیائیة والكیمائیة 

  .لشرش وتأثیرها على الصفات النوعیة  واألحماض االمینیة والنترات للبطاطا الحیوانیة وا

  

  المواد وطرائق العمل

كم غرب مدینة بغداد 20أبو غریب -جامعة بغداد- كلیة الزراعة /نفذت التجارب في حقول قسم البستنة 

الدراسة الفیزیائیة بعض خصائص تربة)1(یبین الجدول2008و2007الربیعي الزراعیینالموسمینفي 

  ).11و10(والكیمیائیة وفقا للطرائق الواردة في 

  إعداد الحقل

أعقبها تنعیم التربة باألمشاط القرصیة , م0.25أعدت األرض بحراثتها بالمحراث القالب لعمق نحو 

والمسافة بین م3تمت الزراعة على مروز حیث كان طول المرز . وتسویتها وتقسیمها إلى ثالثة قطاعات لكل تجربة 

بواقع مرزین لكل درنة24م وعدد الدرنات في الوحدة التجریبیة 0.25م والمسافة بین درنة وأخرى 0.75مرز وآخر 

م فاصلة بین الوحدات التجریبیة والقطاعات لغرض منع انتقال المغذیات بین 1وحدة تجریبیة مع ترك مسافة 

من ) األغنام ,الدواجن,األبقار(جمعت األسمدة العضویة .ة القطاعات المعامالت مع ترك مسافة عزل في بدایة ونهای

وهي الرطوبة %60حقول تربیة الحیوان التابعة لكلیة الزراعة وبعد تجفیفها هوائیا خلطت جیدا ورطبت بنسبة 

فة بطبقتین مغلم 0.5×م3× م2المالئمة للتحلل ثم نقلت إلى حفرة لكل واحد من هذه األنواع من األسمدة أبعادها 

20وضعت المواد في الحفرة حضنت بعد تغطیتها بالنایلون وبمستوى سطح األرض لمدة  Polyethyleneمن 

  ).12( وكانت تقلب كل أسبوعین  لحین االستعمال ,أسبوعا 

  التصمیم التجریبي

RCBD)Randomized Completeباستعمال تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة ربتینالتجنفذت 

Block Design ( وحدة تجریبیة 48وبثالثة مكررات وبواقع)قورنت المتوسطات لحساب أقل فرق معنوي ) 13

L.S.D واستعمل البرنامج 5%وعند مستوى المعنویةSAS)14 (وبعد تحضیر كمیة .في التحلیل اإلحصائي

سم بشكل متجانس 15التربة بعمق الالزمة لكل معاملة خلطت مع) األغنام ,األبقار , الدواجن (السماد العضوي 

فقد تمت إضافته بمستوى ) 2الجدول ( أما الشرش المبینة صفاته الكیمیائیة  في. أیام من موعد الزراعة10وذلك قبل 
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صنف Aزرعت تقاوي البطاطا ذي الرتبة ).9(خلطا مع ماء الري بعد حساب كمیة الماء الداخلة للحقل % 10

  .3/2/2008المستوردة ولنفس الصنف في Eliteتبة والر 2007/ 20/2دیزري في 

  

  الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة حقل التجربة) 1(جدول 

الوحدة القیاسیةالصفة
  الموسم األول

2007

  الموسم الثاني

2008

PH ---7.717.63

EC13.425.41- م.دیسیسیمنز

1227235- كغم.غممعادن الكاربونات

113.2511.63- كغم.غمویةالمادة العض

175.1663.29-كغم.ملغمالنایتروجین الجاهز

123.2519.18-كغم.ملغمالفسفور الجاهز

1217203-كغم.ملغمالبوتاسیوم الجاهز

1250150- كغم.غمالرمل

1510570- كغم.غمالغرین

1240284- كغم.غمالطین

طینیة غرینیةمزیجیة مزیجیة غرینیةنسجة التربة

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة / حللت في مختبرات قسم التربة

  

أجریت عملیة التعشیب دوریا للمعامالت كافة وبالطریقة الیدویة ثم أجریت مكافحة الحشرات باستعمال المبید 

د ظهور المستحصل علیه من األسواق المحلیة من خالل رشه على النباتات عن) نیمك سوبر ( الحشري الحیوي 

  .  في حین لم تظهر أي إصابة فطریة خالل موسمي النمو) 15(لتر /3سم1.5- 1الحشرات بمعدل 

  

  )1- لتر. ملغم (للشرش المستعمل في التجربة الصفات الكیمیائیة ) 2(جدول 

الشرش
pH

EC  
dS.m-1

CuFeMnZnPbNالكليPالذائبKالذائب

3.432.72nill16nill7.1nill6914.973.22

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة / حللت في مختبرات قسم علوم األغذیة والتقانات اإلحیائیة 
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  معامالت التجربة االولى

T0 : یةئدون استعمال أسمدة عضویة أو كیمیامن معاملة المقارنة.

T1 :600(یة وحسب الموصى به ئمعاملة األسمدة الكیمیا N. 240 P. 200 K (لى دفعتین لكل من هكتار وع/كغم

یتروجین قبل الزراعة وبعد ایومًا من الزراعة وعلى ثالث دفعات للن30البوتاسیوم والفسفور قبل الزراعة وبعد 

  )16(یومًا من الزراعة 60و 30

T2 :وزن التربةمن5%مستوى ب) الدواجن(خمرسماد عضوي م  

T3 : :ة وزن التربمن10%مستوى ب) الدواجن(خمرسماد عضوي م  

T4 :وزن التربة من% 10مستوى ب) األبقار(خمرسماد عضوي م  

T5 : :وزن التربة من% 20مستوى ب) ألبقارا(خمرسماد عضوي م  

T6 : :وزن التربة من10%مستوى ب) ألغناما(خمرسماد عضوي م  

T7 : :وزن التربةمن% 20مستوى ب) األغنام (خمرسماد عضوي م  

  تویات السماد العضوي في اختیار مس) 8(اعتمد على 

  :شملت المعامالت ما یأتيالتجربة الثانیة 

S0 : یةئدون استعمال أسمدة عضویة أو كیمیامن معاملة المقارنة  

S1 :یة وحسب الموصى به كما في التجربة األولىئمعاملة األسمدة الكیمیا  

S2 :وزن التربة من5%مستوى ب) األبقار(خمرسماد عضوي م  

S3 : رش مع میاه الري ش%5%+ 10مستوى ب) األبقار(خمرمسماد عضوي  

S4 : :وزن التربة من% 10مستوى ب) األبقار(خمرسماد عضوي م  

S5 :رش مع میاه الري ش%+ 10%10مستوىب) األبقار(مخمرسماد عضوي  

S6 :15%مستوى ب) األبقار(مخمرسماد عضوي  

S7 :رش مع میاه الري ش15%+ 10%مستوى ب) األبقار(خمرسماد عضوي م  

و إضافة الشرش بعد اكتمال اإلنبات ومع كل ریة للحقل وحتى الحصاد )9و8(تم اختیار المعامالت استنادا لما ذكره 

  . وكما أوصى الباحثون عند استعمالهم للشرش وتفوق التركیز المستخدم 

  الصفات النوعیة للحاصل

  النسبة المئویة للمادة الجافة للدرنات

  :ة المئویة وكما یأتيحسبت النسب

=النسبة المئویة للمادة الجافة
الوزن الجاف

 ×100                 )17(
الوزن الطري

  .النسبة المئویة للنشا

  : بالمعادلة آالتیة)18( حسبت النسبة المئویة للنشا وفقا لما ورد في 

  )24.182- النسبة المئویة للمادة الجافة (0.891+17.55= للنشا %
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  :آلتیةوكما مبین في المعادلة االكثافة النوعیة للدرنات

+1.0988= الكثافة النوعیة 
24.182-النسبة المئویة للمادة الجافة 

)19(
211.04

   T.S.S.Total Soluble Solids)(النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة 

)20(وكما ورد في    Hand Refrectometerحسبت النسبة بوساطة جهاز 

  تحلیل األحماض األمینیة

تو غرافیا السائل ذي األداء العالي و كرومHPLCتم تقدیر وتحلیل األحماض األمینیة بوساطة  جهاز 

  .واجري التحلیل في وزارة العلوم والتكنولوجیا )21(بدرنات البطاطا 

  في الدرنات النترات 

  . Ultraviolet Spectrophotometeric Screening Methodإذ تم تقدیرها باستعمال الطریقة

  

  النتائج والمناقشة

  الصفات النوعیة

أعلىإعطاءفي ) T3% ( 10السماد العضوي الدواجن معاملة أشارت إلى تفوق ) 3( جدول النتائج في 

التي بلغت T0املة عند المعنسبة بأقلمقارنة % 18.6التي بلغت األولنسبة مئویة للمادة الجافة للدرنات للموسم 

السماد العضوي معاملة الموسم الثاني استمر تفوق أنلنفس الجدول اإلحصائينتائج التحلیل أظهرتكما14.5%

كانت اقل نسبة كما% 17.6نسبة مئویة للمادة الجافة للدرنات والتي بلغت أعلىإعطاءفي ) T3% ( 10الدواجن 

یالحظ من نتائج فوالشرش األبقاراستخدام سماد تأثیرعن أما.%13.6والتي وصلت إلى Toالمعاملة ندع

بأقلمقارنة % 18.2بلغتتفوقت في إعطاء أعلى نسبة مئویة للمادة الجافة للدرنات S7المعاملة أن)4(الجدول

سم في المو نفسهنتائج الجدولأظهرتكمااألولفي الموسم % 14.4التي وصلت إلى S0نسبة مئویة عند المعاملة 

والتي وصلت S0مقارنة بمعاملة المقارنة % 17.2لت فیها إلى وصإذ نسبة أعلىأعطتS7أن المعاملةالثاني 

) 3(بین المعامالت من خالل نتائج جدول فروقا معنویة اإلحصائينتائج التحلیل أظهرت.%13.4فیها النسبة إلى 

للموسم نسبة مئویة للنشأ في الدرنات أعلىعطاءإفي ) T3% ( 10السماد العضوي الدواجن معاملة حیث تفوقت 

الموسم الثاني فیالحظ من نفس أماT0للمعاملة % 8.9بلغت إذنسبة مئویة بأقلمقارنة %12.5بلغتاألول

انخفضكما% 11.7نسبة بلغت أعلىإعطاءفي ) T3% ( 10السماد العضوي الدواجن معاملة الجدول تفوق 

والشرش قد األبقاراستخدام سماد تأثیرأن) 4( وتبین نتائج الجدول .T0عند المعاملة %8.1ل نسبة النشا إلى معد

بلغت إذنسبة بأقلمقارنة %12.2والتي بلغت S7المعاملة عندوكانتاألولللموسم مئویة للنشانسبةأعلىأعطى

%11.4بلغت إذنسبة مئویة للنشأ أعلىإعطاءفي S7استمر تفوق المعاملة كماS0المعاملة عندوكانت % 8.8

  %.7.9بلغت إذS0المعاملة عندنسبة بأقلعند الموسم الثاني مقارنة 

العضویة األسمدةفروقا معنویة بین معامالت هناك أن) 5(للجدول اإلحصائيلوحظ من نتائج التحلیل 

بة مئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة نسأعلىإعطاءفي ) T3% ( 10السماد العضوي الدواجن معاملة حیث تفوقت 

استمر تفوقكمااألولللموسم %5.09بلغت إذT0المعاملة عندنسبة بأقلمقارنة %7.00للدرنات التي بلغت 
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بأقلمقارنة %6.79نسبة بلغت أعلىإعطاءللموسم الثاني في ) T3% ( 10السماد العضوي الدواجن معاملة 

S7تفوق المعاملة أظهري الذوالشرش و األبقاراستخدام سماد تأثیرأما.T0المعاملة دعن%4.50بلغت إذنسبة 

كمااألولللموسم %5.08بلغتS0المعاملة عندنسبة بأقلمقارنة ) 6(جدول%6.90نسبة بلغت أعلىإعطاءفي 

S0المعاملة عندنسبةأقلبمقارنة %6.54بلغتنسبة للموسم الثاني أعلىإعطاءفي S7استمر تفوق المعاملة 

تعد الصفات النوعیة لدرنات البطاطا من الصفات المهمة في تحدید القیمة الغذائیة والتصنیعیة، %.4.54بلغت

  ).22(وعادة تتمیز درنات البطاطا بارتفاع نسبة المادة الجافة فیها ویشكل النشا المكون الرئیسي لها

نات البطاطا من مادة جافة ونشا و مواد صلبة ذائبة كلیة في یعزى سبب ارتفاع المواصفات النوعیة لدر 

معامالت السماد العضوي إلى دور هذه األسمدة في توفر العناصر مما كان له الدور في رفع كمیة الكربوهیدرات 

المصنعة وتراكمها في الدرنات علمًا أن الدرنات تصبح أثناء مراحل تطورها أكثر أجزاء النبات خزنًا للمواد 

وان توفر العناصر و امتصاصها لمدة أطول مما عمل على زیادة هذه الصفات ) 23(الكاربوهیدراتیة والبروتین 

خصوصًا النایتروجین إن زیادة أو انخفاض النایتروجین تؤدي إلى اختالف نسبة المادة الجافة للدرنات وهذا ما أكده 

ى ضعف النمو الخضري ویقلل حجم النباتات وبالتالي تقل الباحثون الذین أشاروا إلى أن نقص النایتروجین یؤدي إل

  ).25و 24(كفاءة التمثیل الكاربوني مما یؤثر على كمیة المواد المصنعة والمخزونة في الدرنات 

عند استخدامهم سماد الدواجن حیث عمل على زیادة المادة الجافة )26(وهذه النتائج تتفق مع ما ذكره 

ة العضویة مقارنة بمعاملة السماد الكیمیائي ومعاملة التداخل بین السماد العضوي والكیمیائي للدرنات المعاملة باالسمد

أن استخدام السماد العضوي عمل على زیادة محتوى الدرنات من المادة )29( و ) 28(و) 27(كما ذكر كل من

  .الجافة والنشا

ة الجافة ترتبط هي األخرى بالكثافة النوعیة ونظرًا الن النشا هو المكون الرئیسي للمادة الجافة فإن الماد

كما أن أي زیادة في المادة الجافة في الدرنات ) 19(وتزداد الكثافة النوعیة للدرنات بزیادة نسبة النشا والمادة الجافة 

  )T.S.S)30تعني زیادة أل 

تعزى إلى زیادة جاهزیة إن زیادة نسبة المادة الجافة والنشا مع زیادة مستویات التسمید العضوي والشرش قد

المغذیات في محلول التربة نتیجة لتحلل المواد العضویة وامتصاص هذه المغذیات من قبل النبات عن طریق الجذور 

حیث تؤدي هذه المغذیات دورًا مهمًا في عدد من الفعالیات الفسلجیة أهمها تنشیط األنزیمات المشاركة في عملیة ) 9(

كمیة الكاربوهیدرات المصنعة التي تخزن في الدرنات مما یؤدي إلى زیادة النسبة المئویة التمثیل الكاربوني وزیادة

ودور الشرش وما یحتویه من مركبات نایتروجینیة ) 31(للنشا التي تتناسب طردیًا مع زیادة المادة الجافة في الدرنات 

  .عضویة
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مئویة للمادة الجافة والنشا والكثافة النوعیة لموسمي تأثیر استخدام األسمدة العضویة في النسبة ال) 3(جدول 

  الزراعة لمحصول البطاطا صنف دیزري

  المعاملة

  %النشأ   %المادة الجافة 
  الكثافة النوعیة للدرنات

  ³سم/ غم

الموسم 

األول  

2007  

الموسم 

الثاني

2008  

الموسم 

األول  

2007  

الموسم 

الثاني

2008  

الموسم 

األول  

2007  

الموسم 

نيالثا

2008  

T01.048  1.052  8.1  8.9  13.6  14.5  بدون تسمید  

T11.060  1.065  10.4  11.2  16.2  17.1  كیمیائي  

T2 1.063  1.068  10.9  11.8  16.8  17.8  %5دواجن  

T3 1.068  1.072  11.7  12.5  17.6  18.6  %10دواجن  

T4 1.064  1.064  11.1  11.1  16.9  17.0  %10ابقار  

T5 1.065  1.069  11.2  12.0  17.0  18.0  %20ابقار  

T6 1.055  1.060  9.3  10.2  14.9  16.0  %10اغنام  

T7 1.056  1.061  9.6  10.5  15.2  16.3  %20اغنام  

L.S.D.(0.05)0.95  1.240.23  0.32  N.SN.S
  

موسمي تأثیر استخدام سماد االبقار والشرش في النسبة المئویة للمادة الجافة والنشا والكثافة النوعیة ل) 4(جدول 

  الزراعة لمحصول البطاطا صنف دیزري

  المعاملة

  %النشأ   %المادة الجافة 
  الكثافة النوعیة للدرنات

  ³سم/ غم 

الموسم 

األول  

2007  

الموسم 

الثاني

2008  

الموسم 

األول  

2007  

الموسم 

الثاني

2008  

الموسم 

األول  

2007  

الموسم 

الثاني

2008  

S0       1.047  1.052  7.9  8.8  13.4  14.4  بدون تسمید  

S1     1.060  1.065  10.2  11.2  16.0  17.0  يكیمیائ  

S2 1.055  1.060  9.3  10.2  14.9  16.0  %5أبقار  

S3  1.056  1.060  9.6  10.4  15.2  16.2  شرش%+5أبقار  

S4 1.060  1.064  10.2  11.1  16.0  17.0  %10أبقار  

S5   1.061  1.066  10.6  11.4  16.3  17.3  شرش%+10أبقار  

S6 1.064  1.068  11.0  11.9  16.9  17.8  %15أبقار  

S7  1.066  1.070  11.4  12.2  17.2  18.2  شرش%+15أبقار  

L.S.D.(0.05)1.13  0.92  0.27  0.29  N.SN.S
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لموسمي نمو T.S.Sالنسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة فيتأثیر استخدام األسمدة العضویة ) 5( جدول 

  نف دیزريمحصول البطاطا ص

  المعاملة
  T.S.Sالنسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة 

  2008الموسم الثاني   2007الموسم األول  

T04.50  5.09  بدون تسمید  

T16.20  6.59  كیمیائي  

T2 5.80  6.19  %5دواجن  

T3 6.79  7.00  %10دواجن  

T4 6.21  6.60  %10ابقار  

T5 6.45  6.87  %20ابقار  

T65.51  5.97  %10ام اغن  

T7 5.68  6.09  %20اغنام  

L.S.D.(0.05)0.27  0.19  

  

و النسبة T.S.Sالنسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة فيتأثیر استخدام سماد االبقار والشرش ) 6(جدول 

  المئویة للبروتین  لموسمي نمو محصول البطاطا صنف دیزري

  المعاملة
  T.S.Sصلبة الذائبة الكلیة النسبة المئویة للمواد ال

  2008الموسم الثاني  2007الموسم األول  

S0       4.54  5.08  بدون تسمید  

S1     6.23  6.60  يكیمیائ  

S2 6.09  6.49  %5أبقار  

S3  6.34  6.54  شرش%+5أبقار  

S4 6.21  6.59  %10أبقار  

S5   6.35  6.70  شرش%+10أبقار  

S6 6.38  6.81  %15أبقار  

S76.54  6.90  شرش%+15ر  أبقا  

L.S.D.(0.05)0.24  0.13  

  

ول األحماض األمینیة التي تنتقل فیما بعد من یحالبروتین الذي صنیعألثر في تاوال عضویة التي لها 

  ) 9(أماكن التصنیع في األوراق إلى الدرنات 
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  )غم100/ملغم(محتوى الدرنات من األحماض االمینیة

في إعطاء أعلى تمیزت ) T3% (10السماد العضوي الدواجن معاملة أن ) 7(یتضح من نتائج جدول 

ملغم مقارنة بأقل قیمة بلغت عند 1.667تبلغإذللموسم األول Glutamic acidقیمة من الحامض االمیني 

في إعطاء ) T3% ( 10السماد العضوي الدواجن معاملة ت الزیادة فياستمر كماملغم 0.877بلغتT0المعاملة 

فضًال ملغم 0.471تبلغإذ T0ملغم مقارنة بالمعاملة 0.781تبلغAspargineى قیمة من الحامض االمینيأعل

  .ملغم0.311بلغتT0مقارنة بالمعاملة T3ملغم للمعاملة 0.881إذ بلغ  Alanineالحامض االمینيعن

لجمیع األحماض االمینیة حیث أعطت أعلى قیمة للحامض االمیني T3لمعاملة ت الزیادة لواستمر 

Arginineملغم مقارنة بأقل قیمة للمعاملة 0.996تبلغT0 ملغم والحامض االمیني 0.511بلغتCysteine

ملغم والحامض االمیني 0.219بلغ T0مقارنة بأقل معدل للمعاملة T3ملغم للمعاملة 0.351أعلى قیمة بلغت

Histidine ملغم للمعاملة 0.463وبلغT3 مقارنة بأقل قیمة للمعاملةT0ملغم للموسم األول0.220تبلغ.  

أعلى قیمة للموسم الثاني على التوالي مقارنة ببقیة أعطت T3ن المعاملة أفمنه یالحظ ) 8(أما جدول 

T0ملغم للمعاملة 0.870غ ملغم مقارنة بأقل قیمة بل1.663تبلغGlutamic acidالمعامالت للحامض االمیني 

T0ملغم للمعاملة 0.464تملغم مقارنة بأقل قیمة بلغ0.778أعلى قیمة وبلغ Aspargineوالحامض االمیني  

ملغم واستمرتمیز0.310تبلغT0ملغم مقارنة بأقل قیمة للمعاملة 0.878بلغتAlanineوالحامض االمیني 

تملغم مقارنة بأقل قیمة بلغ0.993بلغتArginineاالمیني  في إعطاء أعلى قیمة للحامض T3المعاملة 

ملغم مقارنة بأقل قیمة عند 0.349تأعلى قیمة بلغCysteineوالحامض االمیني T0ملغم للمعاملة 0.501

0.210ملغم مقارنة بأقل قیمة بلغ 0.460تبلغHistidineملغم والحامض االمیني  0.210تبلغT0المعاملة 

  .ملغم

في إعطاء أعلى قیمة S7المعاملة وتمیزت) 9(بین المعامالت جدول ات ظاهریةهناك فروقكانت اكم

ملغم مقارنة بأقلGlutamic acid1.665أعلى قیمة للحامض االمیني تلألحماض االمینیة للموسم األول إذ بلغ

سماد (S7المعاملة أعطتف  Aspargineملغم أما الحامض االمیني 0.876تبلغS0قیمة عند المعاملة 

كماS0ملغم للمعاملة 0.472تملغم مقارنة بأقل قیمة بلغ0.780أعلى قیمة بلغ )عضوي أبقار مع الشرش

0.310تملغم مقارنة بأقل قیمة بلغ0.880تبلغS7لمعاملة باأعلى قیمة كانت  Alanineالحامض االمیني 

ملغم مقارنة بأقل S7 0.992أعلى قیمة له عند المعاملة تلغبArginineوالحامض االمیني S0ملغم للمعاملة 

ملغم 0.350تبلغقدأعلى قیمة منهCysteineكان الحامض االمیني كماملغم 0.509تبلغS0قیمة للمعاملة 

تأعلى قیمة منه بلغHistidineوالحامض االمیني S0ملغم للمعاملة 0.218مقارنة بأقل قیمة S7للمعاملة 

  .ملغم 0.218تبلغ  S0مقارنة بأقل قیمة للمعاملة S7ملغم للمعاملة 0.462

S7أن الموسم الثاني أعطى نتائج مشابهة للموسم األول حیث تفوقت المعاملة ) 10(یالحظ من جدول كما

أعلى قیمة للحامض تفي إعطاء أعلى قیمة لجمیع األحماض االمینیة إذ بلغ) سماد عضوي ابقارمع الشرش(

والحامض االمیني S0ملغم للمعاملة 0.866تملغم مقارنة بأقل  قیمة بلغGlutamic acid1.660ني االمی

Aspargineمع الشرشأبقارسماد عضوي (قیمة منه للمعاملة أعطى أعلى(S7ملغم مقارنة بأقل 0.775تبلغ

    .S0ملغم للمعاملة 0.462تقیمة بلغ
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تفوقا في إعطاء أعلى قیمة للحامض االمیني ) مع الشرشارأبقسماد عضوي (S7أظهرت المعاملة كما

Alanineملغم مقارنة بأقل قیمة للمعاملة 0.875تبلغS0أعلى قیمة للحامض تكانكماملغم 0.300تبلغ

  .S7ملغم للمعاملة 0.987تبلغوقد Arginineاالمیني 

درنات البطاطا من األحماض االمینیة یالحظ من النتائج  أن األسمدة العضویة أدت إلى زیادة محتوى 

HistidineوCysteineوArginineوAlanineوAspargineوGlutamic acidحیث إن الزیادة في 

بدرنات البطاطا عند التسمید العضوي والشرش قد یكون بسبب دور نواتج تحلل األسمدة العضویة والشرش في التربة 

ادة النیتروجین تعمل على زیادة األحماض االمینیة التي تدخل في تركیبها وتعمل إذ إن زی. وتوفیر العناصر المغذیة

فضال عن دور البوتاسیوم  الذي یساعد ) 32(على زیادة البروتین التي تعد األحماض االمینیة الوحدات األساسیة لها 

  على تمثیل النایتروجین وتحویله إلى أحماض

  

للموسم ) غم100/ملغم(البطاطابعض األحماض االمینیة لدرناتفيیة عضو لاتأثیر استخدام األسمدة) 7(جدول 

  صنف دیزري2007الربیعي 

Histidine Cysteine Arginine Alanine Aspargine Glutamic acid   المعاملة

0.220 0.219 0.511 0.311 0.471 0.877 T0بدون تسمید  

0.403 0.293 0.891 0.790 0.621 1.559 T1كیمیائي  

0.391 0.301 0.900 0.801 0.671 1.591 T2 5دواجن%  

0.463 0.351 0.996 0.881 0.781 1.667 T3 10دواجن%  

0.412 0.299 0.895 0.798 0.628 1.568 T410أبقار%  

0.456 0.346 0.980 0.861 0.721 1.601 T520أبقار%  

0.342 0.231 0.791 0.711 0.510 1.430 T610أغنام%  

0.369 0.263 0.819 0.762 0.580 1.490 T720أغنام%  

للموسم )   غم100/ملغم(البطاطابعض األحماض االمینیة لدرناتفيعضویة تأثیر استخدام األسمدة ال) 8(جدول 

  صنف دیزري2008الربیعي 

Histidine Cysteine Arginine Alanine Aspargine Glutamic acid   المعاملة

0.210 0.210 0.501 0.310 0.464 0.870  T0بدون تسمید  

0.394 0.284 0.883 0.781 0.613 1.551 T1كیمیائي  

0.383 0.293 0.891 0.792 0.665 1.585 T2 5دواجن%  

0.460 0.349 0.993 0.878 0.778 1.663 T3 10دواجن%  

0.404 0.290 0.887 0.790 0.620 1.560 T4 10أبقار%  

0.450 0.340 0.973 0.855 0.716 1.598 T5 20أبقار%  

0.333 0.220 0.781 0.701 0.501 1.420 T6 10أغنام%  

0.360 0.254 0.810 0.754 0.571 1.491 T7 20أغنام%  
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)غم100/ملغم(البطاطالدرناتبعض األحماض االمینیة في والشرشتأثیر استخدام سماد األبقار ) 9(جدول 

  صنف دیزري2007للموسم الربیعي 

Histidine Cysteine Arginine Alanine Aspargine Glutamic acid   المعاملة

0.218 0.218 0.509 0.310 0.472 0.876 T0بدون تسمید  

0.401 0.291 0.890 0.792 0.621 1.558 T1كیمیائي  

0.366 0.266 0.811 0.746 0.532 1.460 T2 5دواجن%  

0.386 0.280 0.862 0.768 0.591 1.510 T3 10دواجن%  

0.410 0.298 0.895 0.798 0.628 1.568 T4 10أبقار%  

0.428 0.302 0.938 0.833 0.691 1.579 T5 20أبقار%  

0.446 0.332 0.963 0.843 0.700 1.590 T6 10أغنام%  

0.462 0.350 0.992 0.880 0.780 1.665 T7 20أغنام%  

  

)غم100/ملغم(مینیة لدرنات البطاطا تأثیر استخدام سماد األبقار والشرش في بعض األحماض اال) 10(جدول 

  صنف دیزري2008للموسم الربیعي 

Histidine Cysteine Arginine Alanine Aspargine Glutamic acid   المعاملة

0.200 0.209 0.500 0.300 0.462 0.866 T0بدون تسمید  

0.393 0.283 0.881 0.784 0.613 1.558 T1كیمیائي  

0.358 0.258 0.802 0.738 0.524 1.451 T2 5دواجن%  

0.379 0.272 0.854 0.760 0.584 1.501 T3 10دواجن%  

0.403 0.291 0.888 0.791 0.620 1.560 T4 10أبقار%  

0.421 0.295 0.930 0.825 0.683 1.571 T5 20أبقار%  

0.439 0.325 0.956 0.835 0.693 1.581 T6 10أغنام%  

0.456 0.345 0.987 0.875 0.775 1.660 T7 20أغنام%  

  

المهم في عملیة اختزال النترات وتحویلها Nitrate reductaseامینیة وبروتینات من خالل تنشیطه إلنزیم 

التي ترتبط بدورها مع حامض كیتوني لتكوین األحماض االمینیة الالزمة لتكوین البروتینات داخل النبات NH3إلى 

من أن نواتج تحلل المخلفات العضویة والشرش قد تجهز معظم العناصر )9(وهذه النتائج تتفق مع ما ذكره ) 33(

التي یحتاجها النبات وبنسب  تعتمد على مصدر وطبیعة المادة العضویة مما عمل على زیادة محتوى الدرنات من 

  .األحماض االمینیة 

توفیر غذاء صحي إن زیادة محتوى درنات البطاطا من األحماض االمینیة مفید من الناحیة الصحیة في 

فاألحماض االمینیة تساعد في بناء األنسجة خالل مدة النمو والحمل وتجهیز  الحلیب بالبروتین خالل مدة الرضاعة 

یعمل على إفراز Arginineوتعمل على حفظ تركیب األنسجة بضمنها األنزیمات والبروتینات فالحامض االمیني 
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فضًال الضروریة في بناء العضالت Creatineق مركبات الكریاتین األنسولین من البنكریاس كما یشارك في تخلی

دوره الكبیر في التخلص من االمونیا الناتجة من تمثیل البروتین واألحماض االمینیة الن بقاءها یكون سامًا وذلك عن

تخدم فهو المصدر الرئیس للكبریت ویسCysteineأما Krebs urea cycleعن طریق تخلیق الیوریا من خالل 

في تعزیز النكهة في الغذاء Glutamic acidیالحظ أن دور الحامض االمیني كماألغراض التخلیق  داخل الجسم 

  ).9(في الحصول على مركبات طاقة تفید الجسم Histidineخاصة اللحوم والحامض االمیني 

أكثر % 13بنسبة قت من أن الخضر المنتجة بالطرق العضویة تفو ) 34(وهذه النتائج تتفق مع ما ذكره 

وبالتالي الحصول  على % 18من الخضر التقلیدیة في زیادة األحماض االمینیة خصوصا میثیانوین والبروتینات 

الفائدة المرجوة من الزراعة العضویة للحفاظ على البیئة من خالل زیادة  محتوى الدرنات من المكونات األساسیة لنمو 

  .یاویات المتبقیة على جسم اإلنسان من خالل اإلنتاج السلیم بایلوجیا الجسم وتقلیل األثر الضار للكیم

  النسبة المئویة للنترات في الدرنات 

قل أفي إعطاء T3معاملة إذ تفوقت أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروق معنویة بین المعامالت

للمعاملة % 0.20لى نسبة مئویة بلغت للموسم األول مقارنة بأع) 11(جدول%0.09بلغت للنتراتنسبة مئویة

T110السماد العضوي الدواجن معاملة تاستمر كما ) %T3 ( للموسم % 0.10في إعطاء  اقل نسبة مئویة بلغت

  .T1للمعاملة %0.21الثاني مقارنة بأعلى نسبة بلغت 

نترات في درنات قل نسبة مئویة للأتفوقت في إعطاء   S7فمنه یالحظ أن المعاملة ) 12( جدولنتائجأما

أیضا S7تفوقت المعاملة كماللموسم األول S1معاملة %0.20مقارنة بأعلى نسبة مئویة بلغت % 0.10البطاطا

.S1للمعاملة %0.21مقارنة بأعلى نسبة مئویة بلغت %0.11للموسم الثاني في إعطاء اقل نسبة مئویة بلغت 

الكیمیائیة في البطاطا والسیما األسمدةدام أنواع من األمور المهمة التي تؤخذ بنظر االعتبار عند استخ

ال تسبب ارتفاعا لنسبة النترات في الدرنات وذلك الن النترات قد تتحول إلى النتروزامینات هاالحاویة على النترات أن

)Nitrosamines(لكبد یختزل التي تعد من المسببات األساسیة لألمراض السرطانیة أو ربما تسبب سمیة لكون ا

لذي یتحد مع الهیموكلوبین ومن ثم یعیق اتحاد األوكسجین مع الهیموكلوبین ویسبب ما یسمى النترات إلى نتریت وا

  ).35(باالزرقاق 

حیث ) الماء والتربة واألحیاء فیها والهواء(ضارة على صحة اإلنسان والبیئة اً ة آثار الكیمیائیاألسمدةتسبب 

ینیة بشكل غیر مدروس یقود إلى زیادة تركیز النترات في المیاه السطحیة النایتروجاألسمدةن إضافة أ)36(بین 

ات السلبیة تأثیر ن الأ) 37(ذكر كما) األورام السرطانیة (والتربة والنبات مما یؤدي إلى مشاكل صحیة خطیرة 

األنهر والترب وتحرر النایتروجینیة قد سببت زیادة نسبة النترات في المیاه الجوفیة و األسمدةلالستعمال الزائد من 

لذي یسبب بدوره األمطار الحامضیة وهذه تؤدي إلى خفض ایتروجین الغازیة للغالف الجوي أاالمونیا واكاسید الن

ات السلبیة قد أجبرت الناس على طلب األغذیة المنتجة بدون استخدام كیمیاویات تأثیر إن هذه ال.سمك طبقة األوزون

.  

من أن معاملة السماد العضوي عملت على خفض نسبة النترات في ) 26(وهذه النتائج تتفق مع ما ذكره

أن استخدام المواد الهیومیة والدبالیة ) 38(كغم مقارنة بمعاملة السماد الكیمیائي كما أكد /ملغم148الدرنات إلى 

45بلغت واألحماض االمینیة والتي توجد في األسمدة العضویة عملت على خفض محتوى الدرنات من النترات اذ
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أن زراعة الفریز في وسط عضوي قد أدى إلى الحصول على ثمار نظیفة ) 39(كما ذكر .كغم وزن رطب /ملغم

خالیة من بقایا األسمدة الكیمیائیة حیث تمیزت الثمار الناتجة عنها بانخفاض محتواها من النترات والنتریت مقارنة 

  .كغم/ملغم285نترات إلى بمعاملة التسمید الكیمیائي التي زادت فیها نسبة ال

أن انخفاض نسبة النترات كان كبیرا في محاصیل الخضر المنتجة عضویًا مقارنة بمحاصیل ) 40(كما ذكر 

  .الخضر المنتجة بالطرق التقلیدیة التي أضیف إلیها السماد الكیمیائي

  

  محصول البطاطا صنف دیزريتتأثیر استخدام األسمدة العضویة في  النسبة المئویة للنترات في درنا) 11(جدول 

  المعاملة
  النسبة المئویة للنترات

  2008الموسم الثاني  2007الموسم األول  

T00.17  0.16  بدون تسمید  

T10.21  0.20  كیمیائي  

T2 0.12  0.11  %5دواجن  

T3 0.10  0.09  %10دواجن  

T4 0.13  0.12  %10ابقار  

T5 0.11  0.10  %20ابقار  

T6 0.13  0.12  %10اغنام  

T7 0.12  0.11  %20اغنام  

L.S.D.(0.05)0.016  0.020  
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