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في النمو الخضري ومحتوى )والسولوبوتاسالیونیغرین (نالمغذیینتأثیر الرش بالمحلول

ات لنبات البطاطاالمغذیبعضمن األوراق

  

  فاضل حسین الصحافوایمان جابر عبد الرسول،كاظم دیلي حسن الجبوري 

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة-قسم البستنة

  

  ةصالخال

Desireeبزراعة البطاطا صنف دیزري 2005نفذت تجربة حقلیة للموسمین الربیعي والخریفي لعام 

الرش استخدم تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة ألختبار . عة بغدادجام–كلیة الزراعة -في حقل قسم البستنة 

لتر في / غم 2.5بتركیز ) یحتوي على عناصر كبرى وصغرى(الیونیغرین المتوازن المغذي المحلول من بكل

لتر / غم 3بتركیز Solu potashمرحلة النمو الخضري وفي مرحلة نشوء الدرنات وفي مرحلة كبر الدرنات و 

رشت هذه المغذیات منفردة او متداخلة . في مرحلة كبر الدرنات) K2Oل بوتاسیوم بشك% 50توي على یح( 

. معاملة موزعة عشوائیًا بثالثة مكررات13مع بعضها بحسب مراحل النمو المختلفة بحیث تضمنت التجربة 

ت النمو الخضري قبل اخذت نماذج من االوراق لتقدیر محتواها من العناصر الغذائیة، كما تم قیاس صفا

وفي ) سم59.13(طولها تفوقت معنویٌا النباتات التي رشت بالیونغرین بمراحل النمو الثالث في . الحصاد

0.44و 2.79(في اوراقها في الموسم الربیعي اعلى نسبة مئویة للنتروجین واعلى نسبة مئویة للفسفوراعطائها 

ت الموسم الخریفي التي رشت بالیونغرین بمراحل النمو الثالث مع ، بینما تفوقت معنویٌا نباتا)على الترتیب% 

و 3.97(والفسفور والبوتاسیوم في اوراقها وفي النسبة المئویة للنتروجین) سم80.67(السولوبوتاس في طولها 

3.00و 4.33(وتمیزت نباتات هذه المعاملة في اعلى عدد للسیقان الهوائیة ) على الترتیب% 4.84و 0.50

ورقة للنبات للموسم 72.57(واعلى عدد الوراق نباتاتها ) لربیعي والخریفي على الترتیبین انبات للموسم/ ساق 

) نبات  للموسم الربیعي والخریفي على الترتیب/ غم47.19و 52.17(واعلى وزن جاف للنبات الواحد ) الربیعي

أوراقهاللحدید والزنك والمنغنیز والنحاس في یزتركوبأعلى) للموسم الربیعي% 4.09(وفي نسبة البوتاسیوم 

. ولكال الموسمین

  

Effect of unigreen nutrient and potasum spray on growth and leafs 
nutrients content of potato

  

Kazem D. H. Al-Jebory , Iyman J. Abdul rasool and Fadel H. Al-Sahaf
Hort. Dept.- College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
Two experiments were conducted during spring and fall seasons of 2005, 

using potato tubers of Desiree cultivar in the field of Department of Horticulture, 
College of Agriculture, University of Baghdad. A randomized complete block design 
was used to investigate the effect of foliar fertilizers,  Unigreen (contain macro and 
micro elements) 2.5 g  /L and solu potash (contains 50% K2O) 3.0 g  /L. The first was 
sprayed at the vegetative stage, tuber initiation stage and at tubers bulking and 
enlargement stage. The second was sprayed at tubers bulking and enlargement stage. 
Solutions of these fertilizers were sprayed individually or mixed with each other at 
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different stages of growth. The experiment consisted of 13 treatments arranged 
randomly in 3 replicates. Samples were taken from the leaves to test their nutrient 
contents and the vegetative characters were studied before harvest. Potato plants 
grown in spring treated with Unigreen at three stages gave taller plants (59.13 cm/ 
plant), higher percentages of N and P in leaves (2.79 and 0.44%).  While Potato plants 
grown in fall season treated with Unigreen at three stage and solu potash gave taller 
plants (80.67cm)  and higher percentages of N, P and K in leaves (3.97, 0.50 and 
4.84% respectively). Plant at this treatment show higher number of stems per plant in 
spring and fall seasons (4.33 and 3.00 stem/ plant)and  higher number of leaves per 
plant in spring (72.57 leaf/ plant) and higher dry weight of plant in spring and fall 
seasons (52.17 and 47.19 g / plant respectively) and higher percentages of K in leaves 
in spring. Higher content of Fe, Zn, Mn and Cu was found in the vegetative parts of 
these plants for both seasons. 

  

  المقدمة

تبة الرابعة من حیث األهمیة االقتصادیة في العالم في المر .Solanum tuberosum Lتأتي البطاطا 

ویزداد اإلقبال علیها من قبل المستهلكین كونها غنیة بالمواد الغذائیة ] 1[ بعد محاصیل القمح والرز والذرة 

ولكون البطاطا من محاصیل الخضر الدرنیة المجهدة للتربة خالل مدة نموها القصیرة فهي تحتاج , ]2[ والطاقة 

للحصول على النمو المثالي واإلنتاجیة والعناصر الصغرىكمیات عالیة من التسمید النتروجیني والبوتاسيإلى 

كما ان التوازن بین نمو األجزاء األرضیة والهوائیة مهم جدٌا في تحدید كمیة الحاصل التي , العالیة وجودة الدرنات

. ]3[ات من عناصر غذائیة وبمراحل مختلفة من نموهیعطیها النبات وهذا یتحقق من خالل توفیر ما یحتاجه النب

یدخل في محتواها عناصر كبرى (ان رش نباتات البطاطا بمراحل نمو مختلفة ببعض المغذیات الجاهزة ] 4[وجد 

أدت إلى عالي الفسفور   Grow Moreو Grow Moreمثل المتوفرة محلیٌا في األسواق العراقیة ) وصغرى

لسیقان الرئیسة للنبات وطول النبات وعدد األوراق والوزن الجاف للنبات وزیادة محتوى زیادة معنویة في عدد ا

تأثیر الرش ببعض المغذیات الحاویة على العناصر الكبرى كما تم دراسة , أوراقها من العناصر الكبرى والصغرى

من قبل باحثین طا لمحصول البطاصفات النمو الخضري ومحتوى األوراق من العناصر الغذائیة والصغرى في 

أوضحت النتائج التي حصل ] . 8, 7, 6, 5[ آخرین وقد توصلوا إلى نتائج متباینة بسبب ظروف أبحاثهم 

هكتار لنبات / كغم كبریتات البوتاسیوم600-0عند إضافة خمسة مستویات من السماد البوتاسي ] 9[ علیها 

زیادة معنویة في طول النبات والمساحة الورقیة إال انها لم ان زیادة معدل كبریتات البوتاسیوم أدى إلى, البطاطا

ان الهدف من هذا البحث هو تحدید أفضل تولیفة من السماد . تؤثر معنویا في عدد السیقان الرئیسة للنبات

والسماد البوتاسي التي ترش على األوراق في مراحل نمو مختلفة للنبات لمعرفة ) سماد جاهز(المغذي الیونیغرین 

أثیرها في النمو الخضري للبطاطا ومحتوى األوراق من بعض العناصر الغذائیة وانعكاس ذلك ایجابیا على زیادة ت

  . النمو الخضري من خالل تحقیق اتزان غذائي مناسب للنبات
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المواد وطرائق العمل

یعي والخریفي عام جامعة بغداد خالل الموسمین الرب–كلیة الزراعة –نفذ البحث في حقل قسم البستنة 

بعض تمت تهیئة تربة الحقل من حراثة وتنعیم وتسویة وتقسیم ، ثم أخذت نماذج من تربة الحقل لتحلیل . 2005

زرعت درنات البطاطا صنف ). 1جدول (الكیمیائیة والفیزیائیة لها وللموسمین الربیعي والخریفي الخصائص

في الموسم الربیعي 25/1/2005بتاریخ ) القطاع الخاص(، من المخازن المبردة Aالرتبة Desireeدیزري 

م وعلى جهتي 1.75م والمسافة بینها 5في الموسم الخریفي على مصاطب طولها 15/9/2005وبتاریخ 

مساحة الوحدة التجریبیة (م وبواقع مصطبة واحدة  للمعاملة الواحدة 0.25المصطبة والمسافة بین درنة وأخرى 

بحسب في الصباح الباكر و ملیات الحقلیة المختلفة من ري وتعشیب وتصدیر ومكافحة نفذت الع) . 2م8.75

  .وحسب ما موصى به لنبات البطاطاالحاجة

  

*)Jackson,1958(بعض الخواص الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة التجربة)1(جدول 

الموسم الخریفيالموسم الربیعيالوحدة القیاسیةالصفة

pH-7,07,32

EcdS.m-11,04,67
CO3

=meq/LNillNill
HCO3

-meq/L2,06,5
Total Nmg.kg-11,100,75
Total Pmg.kg-163,1535

K+mg.kg-11,250,04
Ca++mg.kg-13,0016,00
Mg++mg.kg-11,508,50
Nameq/l1,504,5
Clmeq/l1,257,5

gm.kg-111,015,6المادة العضویة

gm.kg-1230242الكلس

gm.kg-1Nill0,02الجبس

Sandg.kg-1240240
Siltg.kg-1510508

Clayg.kg-1250252

مزیجة غرینیةمزیجة غرینیة-النسجة

*Jackson, M. L. 1958. Soil Chamical Analysis. Prentice Hall, Inc. Englewood Cliff, N. J. usa. P: 
225 – 276.

  

یحتوي (المتوازن Unigreenتضمنت التجربة دراسة ثالثة عشر معاملة شملت المغذیین الیونیغرین 

والتي رشت على %) K2O50یحتوي على (Solu Potashوالسولوبوتاس ) على مغذیات كبرى وصغرى

من العناصر اوالمبینة مواعید إضافتها ومحتویاتهT12إلى T0وقد رمز لها من . النبات في مراحل نمو مختلفة

  .2الغذائیة في جدول 
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المغذیات المستخدمة ومحتواها من العناصر الغذائیة ووقت إضافتها بحسب مراحل نمو نباتات )2(جدول 

  البطاطا

محتواها من العناصر الغذائیةالشركة المنتجةالمغذیات

الیونیغرین 

المتوازن 

Unigreen

اودنیس

ADUNIES

لبنان-الصناعیة 

NPKZnFeMnCuBرالعناص

مخلبيمخلبيمخلبيمخلبيمخلبيNH4P2O5K2Oالهیئة

%0.01%0.01%0.01%0.025%0.01%20%20%20التركیز

سولوبوتاس

Solu Potash

Helue Potase

البلجبكیة
50%

وقت إضافة المغذیات بحسب مراحل نمو النباتالمعامالت

T0رش بالماء فقط(یاس معاملة الق(

T1 یوم من الزراعة50رش الیونیغرین في مرحلة النمو الخضري بعد

T2 یوم من الزراعة65رش الیونیغرین في مرحلة نشوء الدرنات بعد

T3 یوم من الزراعة80رش الیونیغرین في مرحلة كبر الدرنات بعد

T4 ناترش الیونیغرین في مرحلتي النمو الخضري ونشوء الدر

T5رش الیونیغرین في مرحلتي النمو الخضري وكبر الدرنات

T6رش الیونیغرین في مرحلتي نشوء الدرنات وكبر الدرنات

T7رش الیونیغرین في مراحل النمو الخضري ونشوء الدرنات وكبر الدرنات

T8رش البوتاسیوم في مرحلة كبر الدرنات

T9كبر الدرناترش الیونیغرین والبوتاسیوم في مرحلة

T10رش الیونیغرین في مرحلتي النمو الخضري وكبر الدرنات مع رش البوتاسیوم في مرحلة كبر الدرنات

T11رش الیونیغرین في مرحلتي نشوء الدرنات وكبر الدرنات مع رش البوتاسیوم في مرحلة كبر الدرنات

T12بر الدرنات مع رش البوتاسیوم في مرحلة كبر الدرناترش الیونیغرین في مراحل النمو الخضري ونشوء الدرنات وك

  

یومًا من 50األولى بعد , رش المحلول المغذي الیونیغرین في ثالث مراحل من نمو النبات وتداخالتها

یومًا من 15والثالثة بعد ) مرحلة نشوء الدرنات(یومًا من األولى 15والثانیة بعد ) مرحلة النمو الخضري(الزراعة 

ٌال ومتداخٌال مع الیونیغرین صفي حین رش السولو بوتاس في مرحلة كبر الدرنات ف). مرحلة كبر الدرنات(ة الثانی

لتر للمحلول المغذي الیونیغرین / غم 2.5رشت النباتات بعد تحضیر المحالیل مسبقًا وبتركیز . في هذه المرحلة

) ت الشركات المنتجة لهذه المحالیلبحسب توصیا(Solu Potashلتر للمحلول المغذي / غم 3وبتركیز 

تمت عملیة رش المغذیات في الصباح الباكر بعد . مادة ناشرة%) 0.01زاهي بتركیز (وأضیف الصابون السائل 

في كل مرحلة من مراحل دونم /لتر 200وبواقع  سقي الحقل وكانت عملیة الرش متجانسة حتى البلل الكامل

  .النمو ولكل محلول

الواحد على شمل المكرر. باستعمال تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة بثالثة مكرراتنفذت التجربة 

أخذت نماذج من األوراق بعد الرشة .وحدة تجریبیة39معاملة موزعة عشوائیًا لیكون عدد وحدات التجربة 13

ولعشرة نباتات عشوائیًا من ] 3[ األخیرة بعشرة أیام حیث أخذت الورقة الرابعة من القمة النامیة للساق الرئیسة

م لحین  ْ 70وتجفیفها في فرن كهربائي على درجة حرارة بالماء المقطر بعد غسل األوراق . كل وحدة تجریبیة
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، وبعد تمام ] 10[ 1: 1ثبات الوزن وتم طحنها وهضمها باستخدام حامضي الكبریتیك والبیروكلوریك بنسبة 

  :عملیة الهضم تم تقدیر العناصر اآلتیة

  .]Microkjeldahl ]4تم تقدیره بوساطة جهاز : النتروجین الكلي -1

بعد تعدیل ] John ]11والمحورة من قبل Cتم تقدیره باستعمال مولیبدات االمونیوم وفیتامین : الفسفور -2

ف الضوئي األس الهایدروجیني للمحالیل المستخدمة باستخدام صبغة البارانترفینول كدلیل ثم القیاس بالمطیا

Spectrophoto-meter نانومیتر882على طول موجي.  

Flame photometerتم تقدیره بوساطة جهاز المطیاف اللهبي : البوتاسیوم -3

 Atomic Absorptionتم تقدیرها بوساطة جهاز االمتصاص الذري Cuو Feو Znو Mnعناصر -4

Spectrometry.

والتي كل وحدة تجریبیة وأجریت علیها قیاسات النمو الخضريكذلك أخذت عشرة نباتات عشوائیًا من

Pو Nللنبات  و الوزن الجاف للنبات و تركیز األوراقشملت طول النبات وعدد السیقان الرئیسة للنبات وعدد 

. األوراقكغم في / ملغم Cuو Mnو Znو % Feو األوراقفي % Kو 

املة المعشاة وقورنت المتوسطات بحسب اختبار اقل فرق حللت البیانات بحسب تصمیم القطاعات الك

.] 12[ % 5وعلى مستوى احتمال LSDمعنوي 

  

  النتائج والمناقشة

  المغذیات في النمو الخضريرش تأثیر 

و 57.57معنویٌا في طول النبات اذ بلغ T7و T12تفوق المعاملتین ) 3جدول (النتائج أوضحت

في حین . على الترتیب للموسم الخریفي81.33و 80.67للموسم الربیعي و نبات على الترتیب / سم 59.13

كما تفوقت . للموسمین على الترتیب 67.53و 48انخفض طول النبات معنویٌا في معاملة القیاس اذ بلغ 

لى نبات ع/ ساق 3.89و4.33(معنویٌا في عدد السیقان الرئیسة للنبات للموسم الربیعي T7و T12المعاملتین 

وانعكست هذه الزیادة في . ولم یكن للمعامالت قید الدراسة تاثیرٌا معنویٌا في تلك الصفة للموسم الخریفي) الترتیب

للنبات الواحد في الموسم الربیعي والتياألوراقطول النبات وعدد السیقان الرئیسة لتلك المعاملتین على عدد 

اما الوزن . لم نتمكن من تقدیرها في الموسم الخریفيو ترتیبعلى الالواحد ورقة للنبات66.67و 72.57بلغت 

نبات للموسمین على /غم47.19و 52.17(معنویٌا باعطائها أعلى القیم T12تمیزت المعاملة الجاف للنبات فقد 

نبات / غم34.74و36.09(القیاس للموسم الخریفي للموسم الربیعي و معاملة T9مقارنة مع معاملة) الترتیب

تحسین إلىأدىمن ان رش نباتات البطاطا بالمحلول المغذي ] 4[ وهذا یتفق مع ما وجده ). لى الترتیبع

ویتفق مع ما . والوزن الجاف للنبات الواحدهالنمو الخضري من خالل زیادة ارتفاع النبات وعدد تفرعاته واوراق

تحسین النمو الخضري لنبات إلىأدىین من ان الرش لثالث مرات بالمحلول المغذي النهر ] 13[ حصل علیه 

  . البامیا

ان إضافة البوتاسیوم في مرحلة كبر الدرنات قد یؤدي إلى تشجیع نمو الدرنات من خالل رفع كفاءة 

,یالحظ من نتائج جدول]. 14[ األوراق في عملیة التركیب الضوئي وزیادة انتقال المواد المصنعة إلى الدرنات 

اتات البطاطا بالیونیغرین في مراحل النمو الثالث مع رشها بالبوتاسیوم في مرحلة كبر تفوق معاملة رش نب3

في تحسین النمو )  T7(وكذلك معاملة رش النباتات بالیونیغرین في مراحل النمو الثالث ) T12(الدرنات 

ن ان یتیح للنبات الخضري وربما یعزى ذلك الى تكامل اتزان العناصر الموجودة في المحلول المغذي والذي یمك
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االستفادة من هذه العناصر في تحسین النمو الخضري للنبات لما تحتویه هذه المحالیل المغذیة من عناصر 

كافیة لما یحتاجه النبات في عملیتي انقسام الخالیا واستطالتها والسیما النتروجین الذي یدخل في تركیب البروتین 

الدور الذي یقوم فیه الزنك في تشجیع استطالة الفروع وزیادة ، فضًال عن RNAو DNAواالحماض النوویة 

IAAالذي یعد البادىء لتخلیق االوكسین ) التربتوفان(حجم االوراق من خالل دوره في تخلیق الحامض االمیني 

ه في الذي یزید انقسام الخالیا واتساعها فضًال عن تأثیر البورون في زیادة اطوال النباتات نتیجة لدور ] 16, 15[

  . انقسام ونمو الخالیا وفي نقل السكریات من األوراق إلى األجزاء النباتیة األخرى

  

تأثیر الرش بالیونیغرین والبوتاسیوم في بعض صفات النمو الخضري لنباتات البطاطا للموسمین )3(جدول 

  2005الربیعي والخریفي، 

المعامالت
)سم(طول النبات 

عدد السیقان الرئیسة 

للنبات

د األوراق للنبات عد

الواحد

الوزن الجاف للنبات 

)غم(

2005الموسم الربیعي  

T048.003.2252.7737.51
T150.333.3354.6742.28
T249.672.7752.8737.16
T349.072.8754.2036.83
T454.233.4456.1344.16
T552.103.5563.4745.12
T650.533.4456.6742.59
T759.133.8966.6747.67
T850.903.2252.8037.83
T949.472.7750.1036.09
T1055.773.3359.3344.63
T1151.773.1156.5743.15
T1257.574.3372.5752.17

LSD5%5.020.627.074.35

2005الموسم الخریفي  

T067.532.1734.74
T177.262.4039.75
T270.872.2737.58
T372.132.1735.67
T479.932.3341.89
T578.202.4743.27
T675.602.2039.17
T781.332.6744.30
T867.202.0735.03
T973.002.3038.48
T1074.472.4740.85
T1176.002.5343.68
T1280.673.0047.19

LSD5%6.73NS5.25
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المعامالت تأثیرًا معنویًا أظهرتكما . البورونإضافةزیادة في ارتفاع نباتات البطاطا عند ]17[ وجد 

في صفة عدد السیقان في الموسم الربیعي اال انها لم تؤثر في الصفة في الموسم الخریفي وربما یعود هذا التباین 

ي الموسمین ومن ثم تأثیر ذلك في عدد البراعم النابتة في كل درنة التي الى اختالف ظروف خزن التقاوي ف

فضًال عن دور الفسفور في تكوین المركبات الغنیة بالطاقة . ]4[یتطور كل منها لینمو ویكون ساقًا هوائیة

)ATP وUTP وGTP ( الضروریة لتكوین الفوسفولبیدات والمرافقات االنزیمیة وNADP+ التي تسهم في

كما یالحظ ان المعامالت التي اعطت اعلى القیم قد . ] 15[ لسیطرة على العدید من الفعالیات الحیویة للنبات ا

دخل فیها البوتاسیوم بنسبة جیدة مما یؤكد التأثیر االیجابي للبوتاسیوم في كونه منشطًا لتمثیل البروتین 

قوة النمو الخضري فضًال عن كونه منظمًا ازموزیًا واالنزیمات التي تصاحب تمثیل الكاربوهیدرات فیؤدي ذلك الى

ایونیًا یؤثر في فتح وغلق الثغور وما یتبع ذلك من تأثیر في امتصاص الماء والمغذیات التي تعمل على زیادة 

إضافةزیادة في ارتفاع النبات وعدد السیقان الهوائیة وعدد االوراق عند ] 8[، وجد ]18, 4[ النمو الخضري 

NPK .ا ان الرش بالمحلول المغذي جهز النبات بالعناصر الغذائیة التي ساعدت على تحسین النمو كم

الخضري للنباتات ومنها الحدید الذي یدخل في تكوین السایتوكرومات المهمة في عملیتي التمثیل الكاربوني 

، اذ ان ] 3[ تركیب الضوئي والتنفس مما ینعكس ایجابیًا على النمو الخضري كما ان للمنغنیز دورًا في عملیة ال

نقصه یسبب انخفاضًا في معدل التمثیل الكاربوني فضًال عن دوره في تنشیط االنزیمات في العملیات الحیویة 

المختلفة من خالل زیادة ارتفاع النبات وعدد السیقان وعدد االوراق في النبات الواحد وهذا یعني زیادة المساحة 

التمثیل الكاربوني وتراكمها في النبات فزیادة الوزن الجاف للمجموع الخضري في الورقیة فزیادة نواتج عملیة 

  .النبات 

  األوراقفي Kو Pو Nالمغذیات في تركیز رش تأثیر 

قد تأثرت معنویًا بمعامالت التجربة للموسمین الوراقان نسبة النتروجین في إلى4تشیر نتائج الجدول 

على الترتیب للموسم %2.79و 2.70(للنتروجین مئویة نسبة اعلى بإعطائهماT7و T12اذ تفوقت المعاملتین 

و 1.78(في حین ظهرت اقل النسب عند معاملة القیاس ) لكلیهما للموسم الخریفي% 3.97و 3.97الربیعي و

في T7ة وقد تاثرت نسبة الفسفور معنویٌا بمعامالت التجربة اذ تفوقت المعامل). للموسمین على الترتیب% 1.94

و 0.44(في الموسم الخریفي معنویٌا  باعطائها اعلى نسبة للفسفور   T7و T12الموسم الربیعي والمعاملتین 

T12وكان للمعامالت تأثیر معنوي في نسبة البوتاسیوم اذ تفوقت المعاملة ) على الترتیب% 0.46و 0.5

2.34(، في حین كانت اقل نسبة )لى الترتیبللموسمین ع% 4.84و 4.09(باعطائها اعلى نسبة لهذا العنصر 

نسب توسطت أعطتفإنهاقد ظهرت عند معاملة القیاس اما بقیة المعامالت ) للموسمین على الترتیب%2.7و 

  في رفع  T7و T12ان تفوق المعاملتین . النسبتین اعاله
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في أوراق البطاطا صنف (%)   Kو Pو Nتأثیر الرش بالیونیغرین والبوتاسیوم في تركیز )4(جدول 

Desiree 2005للموسمین الربیعي والخریفي  

المعامالت
N%P%K%

2005الموسم الربیعي  

T01.780.262.34

T12.310.313.05

T22.170.333.29

T32.170.303.08

T42.520.393.40

T52.600.353.33

T62.310.403.46

T72.790.443.79

T82.090.293.41

T92.190.363.51

T102.660.383.65

T112.440.393.69

T122.700.414.09

LSD5%0.180.030.12

2005الموسم الخریفي  

T01.940.202.70

T12.340.353.41

T22.520.313.50

T32.870.303.31

T43.430.423.79

T53.290.403.74

T63.290.393.94

T73.790.464.14

T82.110.253.75

T92.960.353.88

T103.220.434.24

T113.590.424.44

T123.970.504.84

LSD5%0.580.050.09

  

مغذیات المستعملة النسبة المئویة للنتروجین في األوراق  یعود الى الدور المهم للعناصر التي تحویها ال

في العملیات الحیویة المختلفة وانعكاس ذلك على زیادة كفاءة النبات ومقدرته على ) 2جدول (في الدراسة 

امتصاص النتروجین فارتفاع نسبته في األوراق فضًال عن المساهمة الفعالة للبوتاسیوم سواء اكان منفردًا أم 

[ نبات على االستفادة من النتروجین وزیادة معدل امتصاصه ضمن تولیفة تضم عناصر اخرى في زیادة مقدرة ال



207

فضًال عن دور العناصر الغذائیة الصغرى الموجودة في المحلول المغذي والتي تزید من امتصاص . ] 19

كما ان تفوق المعاملتین ذاتها . نتائج مماثلة في البطاطا] 20[ النتروجین وتراكمه في انسجة النبات، وقد وجد 

ادة نسبة الفسفور في أوراق النباتات قد یعود إلى اإلضافة المباشرة لهذا العنصر في المحلول المغذي مما في زی

یزید امتصاصه من قبل أنسجة النبات فضًال عن دور العناصر الصغرى الموجودة في المحلول المغذي، السیما 

أدى إلى تأثر النباتات معنویًا بإضافة مما,  الحدید التي تساعد في زیادة تركیز الفسفور في أنسجة النبات

في الموسمین أعطت أعلى نسبة للبوتاسیوم في اوراقها وهذا T12في حین یالحظ ان نباتات معاملة . المغذیات

یعود الى ارتفاع نسبة البوتاسیوم في المغذیات التي رشت على النباتات مما ادى الى زیادة تراكمه في االوراق 

من ان تركیز البوتاسیوم یزداد في اعناق ] 21[ یر المرشوشة ، وهذا یتفق مع ما توصل الیه مقارنة بالنباتات غ

اوراق البطاطا مع زیادة اضافته ، فضًال عن ان هذه التولیفة من المغذیات ساعدت النبات على الوصول الى 

  .في األوراقحالة تغذویة جیدة مما ادى الى زیادة كفاءة النبات المتصاص وتراكم البوتاسیوم 

  المغذیات في تركیز بعض العناصر الصغرى في االوراقرش تأثیر 

أدتان عنصر الحدید قد تأثر معنویًا بمعامالت التجربة اذ ) 5جدول (بینت نتائج الموسم الربیعي 

T7و T11و T10تلیها ومن دون فرق معنوي المعامالت %0.131الى نسبته المئویةزیادة T12المعاملة 

من الزنك والمنغنیز فقد األوراقمحتوى أما. في معاملة القیاس) %0.105(للحدید نسبة مئویةأدنىنة مع مقار 

108.75و 121.25كمیة لهذین العنصرین بلغت في الزنك أعلىبإعطائهماT10و T12تفوقت المعاملتان 

اما اقل محتوى للزنك . رتیبكغم على الت/ ملغم 177.5و 190كغم على الترتیب وفي المنغنیز / ملغم 

اما محتوى النبات من . فقد كان في معاملة القیاس) كغم على الترتیب/ ملغم 103.75و 70.25(والمنغنیز 

فقد كان في ) كغم/ملغم50.5(واقل كمیة له ) كغم/ملغمT12)72النحاس فأن اعلى كمیة له كانت في معاملة 

معنویا في محتوى T7و T12الى تفوق المعاملتین  ) 5جدول (یفي تشیر نتائج الموسم الخر . معاملة القیاس

اما اقل كمیة لهذه العناصر فقد ظهرت في معاملة . االوراق من عنصر الحدید و الزنك والمنغنیز والنحاس

ول تبین من نتائج الموسمین تفوق التولیفات الغذائیة التي اشترك فیها البوتاسیوم بنسبة عالیة في الحص.  القیاس

ان البوتاسیوم هو العامل المحدد في إلىعلى اعلى تركیز للحدید والزنك والنحاس، وربما یعزى السبب في ذلك 

  تكامل البوتاسیوم مع ما تحتویهإلىاو زیادة كفاءة امتصاص النبات لهذه العناصر

المناسب لزیادة المغذیات من عناصر غذائیة أخرى أدت إلى الوصول بالنبات إلى حالة االتزان الغذائي

[ وهذا یتفق مع ما وجده . كفاءة امتصاص النبات للحدید والزنك والمنغنیز والنحاس وزیادة تركیزها في األوراق

لوحظ من نتائج الموسمین ان تراكیز العناصر بشكل عام في الموسم الخریفي كانت أعلى من . ] 3, 20

م تحت  ْ 4.5(اتات الموسم الخریفي الى موجة انجماد تراكیزها في الموسم الربیعي وقد یعود إلى تعرض نب

في مرحلة كبر الدرنات أدت الى ضرر كبیر في المجموع الخضري مما ادى الى عدم انتقال هذه ) الصفر

  .العناصر من األوراق الى باقي اجزاء النبات بصورة طبیعیة

مع او بدون البوتاسیوم خالل نستنتج مما تقدم ان رش نباتات البطاطا بالمحلول المغذي الیونیغرین

في Cuو Mnو Znو Feو Kو Pو Nمراحل النمو للنبات أدى الى زیادة نسب العناصر الغذائیة 

االوراق مما انعكس على تحسین صفات النمو الخضري المتمثلة بارتفاع النبات وعدد السیقان الهوائیة وعدد 

  . نعكس في تحسین الحاصل والنوعیة األوراق والوزن الجاف للمجموع الخضري مما قد ی
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) كغم/ملغم(Cuو Mnو Znو %Feتأثیر الرش بالیونیغرین والبوتاسیوم في تركیز العناصر )5(جدول 

  )2005(للموسمین الربیعي والخریفي Desireeفي أوراق البطاطا صنف 

المعامالت
Fe%ZnMnCu

2005الموسم الربیعي  

T00.10570.25103.7550.50

T10.11677.50118.7551.25

T20.11778.75108.0052.50

T30.11980.00148.7553.75

T40.12185.00166.2565.00

T50.12096.25150.0058.75

T60.120107.50136.2561.25

T70.126106.25168.7568.75

T80.10773.75140.0056.25

T90.12591.25172.558.50

T100.131108.75177.560.00

T110.12791.25153.7563.00

T120.131121.25190.0072.00

LSD5%0.0094.902.293.45

2005الموسم الخریفي  

T00.16391.30115.0053.75

T10.177106.30135.0055.00

T20.17897.50140.0060.00

T30.180112.50132.5063.75

T40.189118.80168.8066.25

T50.183113.80151.3065.25

T60.186111.30142.5067.25

T70.193141.30202.5071.25

T80.167101.30122.5055.00

T90.184121.30166.3063.75

T100.188128.80170.0070.00

T110.189123.80198.8071.25

T120.200156.30256.3078.75

LSD5%0.0041.603.202.87
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