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لمحصول البطاطافي الحاصل ومكونات الدرنات تغطیة التربةو العضویةاألسمدةتأثیر 

)Solanum tuberosum L. ( صنفDesiree
  

  ***و عمر هاشم مصلح**صادق قاسم صادق،*سمیر محمد احمد

  وتكنولوجیا الغذاءدائرة البحوث الزراعیة -وزارة العلوم والتكنولوجیا*
  جامعة بغداد/الزراعةكلیة-قسم البستنة**
  االنبارجامعة/كلیة الزراعة-قسم البستنة***

  الخالصة

نفذت هذه الدراسة في حقل التجارب التابع لقسم البستنة  كلیة الزراعة  جامعة بغداد للموسمین الخریفي 

من وقد شملت الدراسة تأثیر استعمال كل . Desireeعلى محصول البطاطا صنف 2007والربیعي 2006

اجریت التجربة وفق تصمیم القطع المنشقة . في الحاصل ومكوناتهالغطاء البالستكي االسود وأالسمدة العضویة 

plot  Splitحیث شمل العامل االول معاملتین االولى عدم استعمال الغطاء البالستكي االسود )M0 (ةوالثانی

االول . ثاني االسمدة العضویة على ستة معامالتوأشتمل العامل ال). M1(أستعمال الغطاء البالستكي االسود

سماد العضوي الوالثالث ). T1(والثاني استعمال االسمدة الكیمیائیة . T0)مقارنة (هو عدم استعمال االسمدة 

والسادس سماد ). T4(والخامس سماد البوهیومس الجاف ). T3(والرابع البتموس المحلي ). T2) (اغنام(

وتمت المقارنة بین متوسطات المعامالت باستعمال اختبار اقل فرق معنوي ). T5(حامض الهیومك السائل 

L.S.D التغطیةمعاملةاظهرت النتائج ان.%5عند مستوى احتمالیة)M1( ًي فبالبالستك االسود تأثیرًا معنویا

و 651.11ث بلغت حیالواحد والحاصل القابل للتسویق للعروتین الخریفیة والربیعیة بات النزیادة معدل حاصل 

حیث وصلت )M0(وللعروتین بالتتابع قیاسًا بمعاملة هكتار / طن 35.82و 29.40نبات و / غم 710.56

تفوق كما بینت النتائج . للعروتین بالتتابعهكتار / طن 33.25و 23.05نبات و / غم 663.89و 525.56

حیث بلغ للعروة الخریفیة الكلي ل صیادة الحافي ز ) اغنامT2(و ) كیمیائيT1(معاملة استخدام االسمدة 

/ طن 41.42و 42.70ربیعیة للعروة الالكلي هكتار بالتتابع في حین كان الحاصل/ طن 30.79و 33.91

هكتار للعروتین/ طن 29.72و 19.45حیث وصلت الى (T0)بدون تسمید المقارنة مقارنة مع معاملة هكتار

تغطیة (  M1T2و M1T1داخل بین التغطیة بالبالستك االسود والتسمید الكیمیائي ادت معاملة التو . بالتتابع

/ طن 34.62و 38.30بلغت معنویا للعروة الخریفیة حیث الكليالى زیادة الحاصل )مع مخلفات االغنام 

ي فهكتار/ طن 28.30و17.05الى وصلتانه االهكتار/ طن 43.14و 44.27هكتار وللعروة الربیعیة 

.للعروتین بالتتابع(M0T0)معاملة المقارنة بدون تغطیة وتسمید
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Abstract
This studies was conducted in the experimental field, Department of 

Horticulture, College of Agriculture, University of Baghdad, Abu-Ghraib,during at 
the fall and spring seasons 2006-2007. by using Desiree cultivar potato. The aim of 
this study was to investigate the effect of sources of organic manure and mulching 
with black polyethylene sheets in the growth, yield and yield component of potato 
plans.

Split- plot design were adapted, the first factor inculded either without black 
polyethylene sheet (M0) or using it (M1). The second factor was included the using of 
6 types of organic manure; the first without organic manure (control T0). The second 
chemical fertilizer (T1), The third sheep manure (T2), The forth local 
peatmoss(T3),The fifth dry Pow humus(T4) and the sixth liquid Humic acid.

L.S.D were used to compare the means at a 5% level of significances. The 
results showed that Mulching with black polyethylene (M1) significantly increased 
the yield/ plant and total  yield for both seasons  to reached 615.11and 710.56 gm and 
29.40 and 35.82 ton\ hec for both seasons  respectively . as compared with the control  
(M0) to reached 525.56 and 663.89 gm and 23.05 and 33.25 ton\ hec. And showed of 
Treating potato plants with chemical fertilizer (T1) and sheep manure (T2) 
significantly increased the total yield in fall season to reached 33.91and 30.79 ton\ hec 
respectively while in spring season was 42.70 and 41.42 ton\ hec as compared with 
the control (T0) to reached 19.45 and 29.72 ton\ hec to both control seasons 
respectively.And results showed of Mulching with black polyethylene and chemical 
fertilizer (MITI) and mulching with black polyethylene with sheep manure (M1T2) 
significantly increased the total yield in fall season to reached 38.30 and 34.62 ton\
hec and in spring season 44.27 and 43.14 ton\ hec while to decreased 17.05 and 28.30 
ton\ hec. in control treatment (M0T0) without Mulching and manuring for both 
seasons.

  

المقدمة

ادت زیادة اعداد السكان في العـالم الـى زیـادة الطلـب علـى الغـذاء، وتركزاالهتمـام بشـكل كبیـر علـى رفـع 

معــــدالت االنتــــاج مــــن المحاصــــیل الغذائیــــة بغــــض النظــــر عــــن النوعیــــة، ممــــا ادى الــــى زیــــادة معــــدالت اســــتخدام 

اذ استخدمت كمیات كبیرة من االسمدة النیتروجینیة بهدف الحصول على ) اسمدة و مبیدات(ائیة االضافات الكیمی

وازدادت معـــدالت االســـمدة الكیمیائیـــة المســـتخدمة عنـــد زراعـــة محاصـــیل ). 1(اعلـــى انتـــاج فـــي وحـــدة المســـاحة 

سنة ، مما ادى الى تفـاقم الخضر قیاسًا بالمحاصیل االخرى نظرا المكانیة زراعتها في اكثر من موسم واحد في ال

وزیادة االثار الضارة بالصحة والبیئة والسیما االثر المتبقي من النترات التي تعد من المركبات االكثر خطورة على 

تعد الخضـروات مصـدرا اساسـیا مـن مصـادر النتـرات التـي تصـل الـى جسـم االنسـان ، فهـي   ).2(صحة االنسان 

وتــاتي خطــورة النتــرات مــن امكانیــة )3(لنتــرات التــي تصــل لالنســان مــن مصــادر ا% 80  70تشــكل مــا نســبته 
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داخل الجسم تحولها في جسم االنسان الى نتریت الذي یمكن ان یتحد مع مشتقات البروتینات االمینات واالمیدات

  ).4(امین التي تعتبر من المسببات االساسیة لالمراض السرطانیة مكونا مركبات النترو 

فــي كثیــر مــن دول اســتخدام االســمدة الكیمیائیــة اتجــه االهتمــامر الســیئة الناتجــة مــن ونتیجــة لهــذه االثــا

ن تبینــت أالعـالم لتشـجع االنتــاج العضـوي لسـد جــزء مـن حاجــات السـوق العالمیـة مــن المنتجـات كمرحلـة اولــى بعـد

فـــي المـــردودات المشـــاكل التـــي ســـببتها المنتجـــات التقلیدیـــة اضـــافة الـــى مـــا تـــوفره الزراعـــة العضـــویة مـــن ارتفـــاع

االقتصــادیة للمنتجــات العضـــویة ممــا ادى الــى اتســـاع المســاحات المزروعـــة وأزدیــاد االنتــاج العضـــوي الــى درجـــة 

منافسته لألنتاج التقلیدي في االسواق العالمیة وخاصة الدول المتقدمة  اذ ان عائدات السوق االمریكیة من الغـذاء 

وألهمیـة محصـول البطاطـا جـاءت ). 5(2003لیـون دوالر عـام ب13و1994بلیون دوالر عـام 1العضوي بلغت 

ممـا ). 6(الفكرة في انتاجه وفق نظام الزراعـة العضـویة لمـا تتمتـع بـه مـن مزایـا فـي اعطائهـا انتاجـا جیـدا وصـحیا 

وعلـــى هـــذا هـــدف البحـــث الـــى  یـــنعكس ایجابـــا علـــى االســـتهالك البشـــري وصـــحة االنســـان والمحافظـــة علـــى البیئـــة

صـــفات الحاصـــل ونوعیـــة فـــياالســـمدة العضـــویة المحلیـــة واالســـمدة العضـــویة المســـتوردة وتأثیرهمـــا مقارنـــة بـــین

مقارنــة مخرجــات العملیــة االنتاجیــة مــن خــالل اســتخدام الــنمط العضــوي او الــنمط الكیمیــائي وحســب الحاصــل و

.المؤشرات القیاسیة الموضوعة في هذا البحث 

  

  المواد وطرائق العمل

ابــو غریـــب للموســمین الخریفـــي / ي حقـــول قســم البســـتنة  كلیــة الزراعـــة  جامعــة بغـــداد نفــذت التجربـــة فــ

للموســــم الزراعــــي الخریفـــــي Aذات الرتبــــة Desireeبأســــتخدام تقــــاوي بطاطــــا صــــنف 2007والربیعــــي 2006

بیعي ففي من هولندا  للموسم الزراعي الر ) مستوردة(Eliteوالرتبة . مصدرها المكتب االستشاري في كلیة الزراعة

  50العــروه الخریفیــة تــم فرزوأســتبعاد الــدرنات المصــابة والمتضــررة میكانیكیــا وتوحیــد اوزان الصــالحة منهــا بحــدود 

ایــام مــن10غــم وخزنــت فــي المخــازن المبــردة لقســم البســتنة لحــین موعــد الزراعــة ثــم اســتخرجت التقــاوي قبــل 60

امـا .)Sprouting)7لزائـدة ولتحفیزهـا علـى التزریـعللـتخلص مـن الرطوبـة امكان مظلـلفيت تركوة الزراع

بعــض ) 1(ویبــین جــدول .بألنســبة لــدرنات العــروة الربیعیــة ذات الرتبــة العالیــة النقــاوة  فزرعــت مباشــرة فــي الحقــل

.الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة والسماد العضوي

المستوردة و التغطیـة فـي نمـو وحاصـل البطاطـا وشملت التجربة دراسة تأثیر االسمدة العضویة المحلیة و 

  : وفق المعامالت االتیة 

  تغطیة): M1(بدون تغطیة ): M0(التغطیة .1

التسمید.2

T0 :معاملة المقارنة بدون استخدام اسمدة عضویة او كیمیائیة .

T1 : لكـــل مـــن  هكتـــار\كغـــم ) 600و240و 200(معاملـــة اســـتخدام األســـمدة الكیمیائیـــة وحســـب الموصـــى بهـــا

هــــو یوریـــــا بالتتــــابع وعلــــى دفعتـــــین لكــــل مـــــن) النیتـــــروجین(و P2O5) الفســــفور(و K2SO4) البوتاســــیوم(

یومــًا مــن الزراعــة وعلــى ثــالث دفعــات للنیتــروجین قبــل الزراعــة 30البوتاســیوم والفســفور قبــل الزراعــة وبعــد 

  ).8(یومًا من الزراعة 60یومًا من الزراعة وبعد 30وبعد 

T2 :علـى اســاس وزن التربـة ولعمــق % 5مخمــر یضـاف بكمیــة ) مخلفــات اغنـام(دام سـماد عضــوي محلـي اسـتخ

  ). 9(سم من التربة اضیفت قبل الزراعة خلطًا مع التربة 30
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T3 :  30علـى اسـاس وزن التربـة ولعمـق % 5باضـافة  ) بتمـوس محلـي(استخدام اسمدة عضویة نباتیة الفیـافي

یبــین ) 1جــدول ) (مخلفــات جــذورعرق الســوس(مــن مــواد نباتیــة خالصــة ســم مــن التربــة وهــو ســماد عضــوي

  .مواصفات االسمدة العضویة النباتیة اضیفت قبل الزراعة خلطًا مع التربة

T4 : استخدام اسـمدة عضـویة مستخلصـة جافـةPow humus وهـي عبـارة عـن هیومـات البوتاسـیوم تحتـوي علـى

شــــركة . ²م/ غــــم5060را قبــــل الزراعــــة وبمعــــدل حــــامض الهیومیــــك  حیــــث اضــــیفت الــــى المروزنثــــ85%

OMRI-GERMANY) یبین مواصفات السماد) 1جدول .  

T5 : اســتخدام اســـمدة عضـــویة مستخلصــة ســـائلةhumic acidالـــى المـــروز رشـــا ت قبـــل الزراعــةحیــث اضـــیف

.   .GROW-MOREUSA.²م/ مل 0.65وبتركیز 

  

بة وللسماد العضوي المحلي والمستوردالصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للتر ) 1(جدول 

  *التربة  الوحدة القیاسیة  الصفة
**البتموس  *أغناممخلفات 

  المحلي
  **بوهیومس

  بعد التحلل  قبل التحلل

PH  7.8  7.1  6.8  7.2    

ECds.m-12.2  10.67  1.4  2.0    

O.M%  1.2        82.0%  

O.C) 36.67  335  342    )كغم/ غم    

N \ C    17.91  14.94  16.67    

NMg.kg-10.9  19.1  22.43  2.2%    

Pppm70.5  7.2  12.11  7.0%    

Kppm420  19.25  21.63  67%  12.0%  

CaMg.Kg-110.0      1.77%    

MgMg.Kg-1      83%    

FeMg.Kg-1          1.0%  

ZnMg.Kg-1  203  145      

MnMg.Kg-1    265  228      

  %85            حامض الهیومك

  %86            الجافةالمادة 

          257  تربة1- كغم. غم  نسبة الرمل

          583  تربة1- كغم. غم  نسبة الغرین

          160  تربة1- كغم. غم  نسبة الطین

          مزیجیة غرینیة    نسجة التربة

  قسم التربة والمیاه/ جامعة بغداد / حللت في مختبرات كلیة الزراعة * 

الشركة المصنعة الموجودة على العبوةاخذت الصفات حسب ما مدون من قبل ** 
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اجریت تغطیة المروز بعد االنتهاء من تهیئة االرض ونصب منظومة الري بالتنقیط بشـرائح   بالسـتیكیة  

  .م عرض0.80م طول و 4.5مایكرون وبابعاد 0.8بسمك ) Black Mulch(سوداء 

2007شـباط لعـام 6وربیعیـة فـي 2006ایلـول لعـام 20زرعت درنات البطاطا في عروتین خریفیة فـي 

م 4.5سـم بـین مـرز وأخـر وبطـول 75سـم و25وفي مروز على جهة واحدة من المرز والمسافة بین نبات وأخر 

نبـات لكـل 36بمعـدل ²م6.75مكررات لكـل معاملـة للتغطیـة وبـدون تغطیـة وكانـت مسـاحة الوحـد التجریبیـة 3وب

  .وتم تنصیب منظومة الري ذاتیا  لسقي الحقلDrip irrigationنقیط استخدم  نظام الري بالت. وحدة تجریبیة

للتربــة قبــل البــدء بعملیــة الزراعــة لكــال الموســمین ثــم Solarizationاعتمــدت طریقــة التعقــیم الشمســي 

بعـدها تـم  2006مایكرون للفترة من منتصف حزیران حتى االول مـن ایلـول 0.8تغطیتها بالنایلون الشفاف بسمك 

المسـتخدم فـي الدراسـة فـي حفـرة ) اغنـام(لغطاء لتهیئة  االرض للعروة الخریفیة وتم تحضین السماد العضوي رفع ا

  ). 1(جدول . 2006ایلول / 1حزیران الى /1م وللفترة ما بین 0.5×3× 2بأبعاد 

  :واعتمد برنامج وقائي متكامل ضد الحشرات والفطریات باستخدام المبیدات الحیویة االتیة 

ولكافـة ²م/ غـم 2وبمعـدل )   T-22    Trichoderma  Sp(د فطـري حیـوي باسـتخدام  الفطـر مبیـ

حیـــث حضـــر معلـــق مـــن ).   Beauveria bassiana(المعـــامالت  و مبیـــد حشـــري حیـــوي باســـتخدام  الفطـــر 

یــد لتـر مــاء وتـم رشـه علــى التربـة قبـل موعــد الزراعـة ومب10بـوغ وخفـف فــي 106× 1اسـبورات الفطـر و بمعــدل 

  .  لتر  وزعت لواصق حشریة في الحقل/ ³سم1.5   1بمعدل ) نیمك سوبر(حشري حیوي 

– Splitتـم تنفیـذ التجربـة ضـمن االلـواح المنشـقة  plot design ضـمن تصـمیمRCBD وللموسـمین

یة وتوزعـت ضـمن االلـواح الرئیسـ) M(االول  االقل اهمیة وهي التغطیـة . كلیهما  بحیث تضمنت التجربة عاملین

main plot . والعامــل الثــاني االكثــر اهمیــة هــي  االســمدة)T  ( توزعــت ضــمن االلــواح الثانویــةSub plots

واســتعمل %. 5وعنــد مســتوى المعنویــة   L.S.Dقورنــت المتوســطات لحســاب اقــل فــرق معنــوي . وبثالثــة مكــررات

. في التحلیل االحصائي للبیانات) SAS)2001  البرنامج

  مكوناتهقیاسات الحاصل و 

وشـملت . تم اجراء قیاسات الحاصل ومكوناته علـى عشـرة نباتـات اخـذت عشـوائیا مـن كـل وحـدة تجریبیـة

،  معــدل حاصــل النبــات الواحــد )  غــم(،  معـدل وزن الدرنــة )  نبــات/ درنــة (حسـاب عــدد الــدرنات للنبــات الواحــد 

رنات الصــغیرة  ذات االقطــار اقــل مــن اســتبعدت الــد) ( هكتــار/ طــن (،  الحاصــل القابــل للتســویق ) نبــات/ غــم (

تم أحتساب حاصل ) (هكتار/ طن (، الحاصل الكلي ) ملم والدرنات المصابة والمشوهة من حاصل النباتات2.5

  :النبات الواحد وحاصل الوحدة التجریبیة وحاصل الهكتار وفق  المعادلتین التالیتین

  ت البازغة  في الوحدة التجریبیةعدد النباتا× حاصل النبات = حاصل الوحدة التجریبیة 

  ) =ـه\طن (الحاصل الكلي 
  حاصل الوحدة التجریبیة

 ×10000  
  مساحة الوحدة التجریبیة
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  نبات / عدد الدرنات التأثیر في 

قـــد زادت معنویـــا مـــن عـــدد M1ان التغطیـــة بشـــرائح البالســـتك االســـود ) 2(توضـــح النتـــائج فـــي جـــدول 

للعــروة وM0المقارنــةنبــات فــي معاملــة / درنــة 3.88نبــات فــي حــین وصــلت الــى / درنــة 4.75نات الــى الــدر 

  .فقط الخریفیة 

نبـات فـي العـروة الخریفیـة مقارنـة مـع / اما في معامالت التسمید فقد اثرالتسمید معنویا في عـدد الـدرنات 

علـــى جمیـــع المعـــامالت وتلتهـــا معاملـــة مخلفـــات T1وتفوقـــت معاملـــة الســـماد الكیمیـــائي . النباتـــات غیـــر المعاملـــة

التــي اعطــت T0بالتتــابع قیاســا مــع معاملــة المقارنــة 4.78و 5.00اللتــان بلــغ عــدد الــدرنات فیهمــا T2االغنــام 

اما فـي العـروة الربیعیـة فقـد سـلكت . T5و T4و T3ولم تظهر فروق معنویا بین معامالت . نبات/ درنة 3.43

نبــات وتفوقــت معاملــة مخلفــات / لوكها فــي العــروة الخریفیــة فــي التــأثیر فــي عــدد الــدرنات انــواع التســمید نفــس ســ

نبــات بالتتــابع قیاســا مــع / درنــة 6.88و 7.05حیــث اعطــت T1تلتهــا معاملــة االســمدة الكیمیائیــة T2االغنــام 

  . نبات/ درنة 5.76والتي اعطت T0معاملة المقارنة 

ویـة لمعـامالت التـداخل بـین التغطیـة والتسـمید فقـد زادت فـي معاملـة ویالحظ مـن الجـدول ذاتـه فروقـا معن

M1T1 نبات ولكنها لم تختلف معنویا مع معاملة / درنة 5.33الىM1T2 وM1T3 وM1T4 حیث بلغـت

الـــى M0T0نبـــات بالتتـــابع واســـتمر االنخفـــاض فـــي عـــدد الـــدرنات فـــي معاملـــة / درنـــة 4.90و 4.76و 5.00

امـــا فـــي العـــروة الربیعیـــة فقـــد ازداد عـــدد الـــدرنات معنویـــا فـــي معـــاملتي . ي العـــروة الخریفیـــةنبـــات فـــ/ درنـــة 2.90

M0T2 وM1T2    نبات بالتتابع في حین كانت فـي معاملـة / درنة 7.03و 7.06الىM0T0 منخفضـة الـى

. نبات/ درنة 5.43

  غم / معدل وزن الدرنة 

فـي معـدل M0وعدم التغطیة M1التغطیة ت عدم وجود فرق معنوي بین معامال) 2(یظهر من جدول 

غـم عنـد 106.28الـى معنویـابعكس العروة الربیعیة التي ازداد معدل وزن الدرنة. وزن الدرنة  في العروة الخریفیة

  .غم101.83الذي بلغ معدل وزن الدرنة فیه M0بالمقارنة مع عدم التغطیة M1استعمال التغطیة 

فــي .مید أي تــأثیر معنــوي فــي هــذه الصــفةلــم یكــن للتســالعــروة الخریفیــة ت التســمید ففــي امــا فــي معــامال

غم ولـم ترتقـي الـى مسـتوى المعنویـة بینهـا وبـین معاملـة التسـمید 118.03وبلغت T1التسمید حین تفوقت معاملة

94.18الـى T0غم  بینما وصل معدل وزن الدرنة في معاملـة بـدون تسـمید 111.30والتي بلغت T2) االغنام(

  .في العروة الربیعیة غم

معنویــا فــي معــدل M0T3امــا فــي التــداخل بــین التغطیــة والتســمید  ففــي العــروة الخریفیــة تفوقــت معاملــة 

وفــي العــروة . غـم128.46وبلــغ M0T2فــي حـین ســجل اقـل وزن فــي معاملـة . غـم155.08وزن الدرنـة وبلغــت 

غم  االانها لـم تختلـف معنویـا 123.79وبلغ M1T1الربیعیة سجل اعلى زیادة في معدل وزن الدرنة في معاملة

M1T0غـم فـي حـین سـجل ادنـى انخفـاض فـي معاملـة 116.44والتي سـجلت زیـادة بلغـت M1T2عن معاملة 

  .غم 93.49بلغ  
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زاد مـــن حاصـــل النبـــات الواحـــد M1ان اســـتعمال الغطـــاء البالســـتكي االســـود ) 2(تـــدل نتـــائج الجـــدول 

و 651.11الـى M1عنویا في العروتین الخریفیة والربیعیة حیث بلغ حاصـل النبـات الواحـد فـي معاملـة التغطیـة م

نبــات  بالتتــابع لكــل مــن العــروة الخریفیــة والربیعیــة  فــي حــین وصــل الحاصــل فــي معاملــة بــدون / غــم 710.56

  . نبات بالتتابع/ غم 663.89و 525.56الى M0تغطیة 

اعلـى معـدل T2و T1بمعامالت التسمید المختلفة ففـي العـروة الخریفیـة اعطـت معاملـة اما فیما یتعلق

451.67الـى T0نبـات بالتتـابع االانـه انخفـض فـي معاملـة / غم 640.00و 699.17في حاصل النبات بلغت 

نبـات والتـي / غـم813.33وبلغـت T1اما في العروة الربیعیـة فقـد تفوقـت معاملـة التسـمید الكیمیـائي . نبات/ غم 

نبـات بینمـا سـجل اقـل حاصـل لمعاملـة /غـم 786.67حیث بلغت T2لم تختلف معنویا عن معاملة تسمید االغنام 

T0 نبات/ غم544.17والذي بلغ.  

ولكــال العــروتین اذ M1T1التــداخل بــین التغطیــة والتســمید فقــد تفوقــت معنویــًا المعاملــة امــا عــن تــأثیر

M0T0نبات للخریفیة والربیعیة بالتتابع وكان اقل حاصل للنبات عند معاملـة / غم 848.33و 775.00اعطتا 

.نبات ولكال العروتین بالتتابع/ غم 516.67و 390.00والذي بلغ 

) 9ص (عدیدةیالحظ من نتائج الجدول اختالف الحاصل ومكوناته للعروتین الخریفیة والربیعیة السباب

  ). 2جدول (وقد انعكس ذلك على خفض الحاصل ومكوناته 

وقد یعزى ازدیاد عدد الدرنات الى دور التغطیة بالبالستك االسود في ارتفاع درجة حرارة التربة وتحسـین 

مـو خواصها الفیزیائیة ومحافظتها علـى المـاء وتقلیـل التبخـر ویـوفر العناصـر المغذیـة للنبـات وبالتـالي یحسـن مـن ن

الـى ان عـدد الـدرنات فــي ) 2(كمـا تشـیر النتـائج الـواردة فــي جـدول ). 11(النبـات وهـذا یـؤدي الـى زیـادة الحاصــل 

النبــات تتــأثر بنوعیــة وكمیــة الســماد المضــاف وكــذلك الــى زیــادة عــدد الســیقان الهوائیــة المتكونــة علــى النبــات وهــذه 

بأشـارتهم الـى دور االسـمدة ) 12و 2(ا یتوافـق مـع نتـائج بدورها تترافق مع زیادة عدد الـدرنات المتكونـة علیـه وهـذ

العضــویة المضــافة فــي زیــادة ارتفــاع النبــات وعــدد الســیقان الهوائیــة والتــي بــدورها تــؤدي الــى زیــادة عــدد الــدرنات 

  . للنبات

ویالحظ بشكل عام انخفاض معدل وزن الدرنة بأزدیاد عدد الدرنات الناتجة والذي قد یكون بسبب توزیع 

وقـد ظهـر ذلـك ) 13(مواد الكاربوهیدراتیة المصنعة في المجموع الخضري في نمو وزیادة عدد اكبر من الـدرنات ال

بشكل واضح في حاصل العروة الربیعیة في حـین یالحـظ ان معـدل وزن الدرنـة فـي العـروة الخریفیـة اكبـر ممـا فـي 

وبالتـالي زیـادة وزن الدرنـة باألضـافة الـى ) 2ول جـد( نبـات/العروة الربیعیة وربما یعود ذلك الى قلة عدد الـدرنات 

انخفاض معدل تنفس جمیع اجزاء النبـات فـي مرحلـة زیـادة حجـم الـدرنات فـي فتـرة االعتـدال الحـراري نهایـة العـروة 

  ). 14(فیزید بالنتیجة فائض المواد الغذائیة والتي تخزن في الدرنات مؤدیا الى زیادة معدل وزن الدرنة 

افة االسـمدة العضـویة فـي زیـادة قـوة النمـو الخضـري فضـال عـن ازدیـاد عـدد الـدرنات في حـین اثـرت اضـ

كمـا لـوحظ بـان التسـمید . المتكونة والذي انعكس بشـكل ایجـابي علـى زیـادة حاصـل النبـات الواحـد والحاصـل الكلـي

ر كبیــر فــي العضــوي ادى الــى تجهیــز النبــات بأحتیاجاتــه مــن العناصــر الكبــرى وخصوصــا البوتاســیوم الــذي لــه دو 

تنشیط عملیة التمثیل الكاربوني ومن َثّم التأثیر في تصنیع المـواد الكاربوهدراتیـة فـي االوراق وانتقالهـا وتخزینهـا فـي 

الــدرنات ممــا یســاهم بزیــادة عــدد الــدرنات فــي النبــات وبالتــالي انعكــس علــى زیــادة الحاصــل الكلــي وحاصــل النبــات 

  ). 15و 2(وهذا یتفق مع نتائج الباحثین . الواحد

النبات  ومعدل وزن الدرنة/ تأثیر معامالت التغطیة والتسمید  والتداخل بینهما في عدد الدرنات) 2(جدول 

  Desireeالنبات الواحد للعروة الخریفیة والربیعیة  لمحصول البطاطا صنف وحاصل
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  المعاملة

  )غم(حاصل النبات الواحد   )غم(معدل وزن الدرنة   نبات/ عدد الدرنات

خریفیة

2006  

ربیعیة

2007  

خریفیة 

2006  

ربیعیة

2007  

خریفیة

2006  

ربیعیة 

2007  

    معامالت التغطیة

M0663.89  525.56  101.83  137.23  6.48  3.88  بدون تغطیة  

M1 710.56  651.11  106.28  138.16  6.67  4.75  )بالستك اسود(تغطیة  

L.S.D.(0.05)0.31  N.SN.S3.99  30.55  39.27  

    ت التسمیدمعامال

T0544.17  451.67  94.18  132.50  5.76  3.43  بدون تسمید  

T1813.33  699.17  118.03  139.57  6.88  5.00  كیمیائي  

T2786.67  640.00  111.30  135.42  7.05  4.78  اغنام  

T3683.33  581.67  103.29  146.83  6.63  4.15  بتموس  

T4 648.33  590.83  101.76  134.43  6.38  4.40  بوهیومس  

T5647.50  566.67  95.77  137.37  6.76  4.16  حامض الهیومك  

L.S.D.(0.05)0.54  0.59  N.S6.91  52.91  68.03  

    التداخل بین التغطیة والتسمید 

M0T02.90  5.43  135.25  94.87  390.00  516.67  

M0T14.66  6.90  133.66  112.27  623.33  778.33  

M0T24.56  7.06  128.46  106.16  568.33  755.00  

M0T33.53  6.66  155.08  100.35  538.33  670.00  

M0T43.90  6.23  134.95  102.06  525.00  635.00  

M0T53.76  6.60  135.97  95.27  508.33  628.33  

M1T03.96  6.10  129.85  93.49  513.33  571.67  

M1T15.33  6.86  145.49  123.79  775.00  848.33  

M1T25.00  7.03  142.39  116.44  711.67  818.33  

M1T34.76  6.60  138.58  106.23  625.00  696.67  

M1T44.90  6.53  133.92  101.47  656.67  661.67  

M1T54.56  6.93  138.77  96.28  625.00  666.67  

L.S.D.(0.05)0.74  0.91  26.18  9.99  72.97  103.01  

  

  الحاصل القابل للتسویق 

فــي زیــادة الحاصــل القابــل M1ال التغطیـة بالبالســتك االســود تــأثیر اســتعم) 3(یتبـین مــن نتــائج الجــدول 

الـــى زیـــادة الحاصـــل القابـــل للتســـویق M1فـــأدت معاملـــة التغطیـــة . للتســـویق للعـــروتین الخریفیـــة والربیعیـــة كلتیهمـــا

و   23.05هكتــــار للعــــروتین  كلتیهمــــا بالتتــــابع فــــي حــــین بلــــغ الحاصــــل / طــــن 35.82و 29.40معنویــــًا الــــى  

  . M0غطیة عدم تهكتار بالتتابع في معاملة /طن 33.25

ولكــال العــروتین حیــث بلغــت T1امــا عــن تــأثیر التســمید فقــد ازداد الحاصــل القابــل للتســویق فــي معاملــة 

T2هكتـــار بالتتـــابع والتـــي افتقـــرت للمعنویــة مقارنـــة بمعاملـــة التســـمید بمخلفـــات االغنـــام / طــن 40.82و 32.71
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الـى اعطـاء T0كتـار بالتتـابع وللعـروتین فـي حـین عملـت معاملـة بـدون تسـمید ه/ طـن 39.62و 29.44فبلغت 

  .هكتار للعروتین بالتتابع /طن 27.15و 16.73حاصل وصل الى اقل 

امـا عــن تـأثیر معــامالت التــداخل بـین التغطیــة والتسـمید فقــد كــان معنویـا و للعــروتین كلتیهمـا فقــد تفوقــت 

هكتار  للعروتین بالتتابع االانهـا / طن 43.06و 37.11ة الحاصل الى معنویا في زیادM1T1معاملة التداخل 

هكتار بالتتابع اال / طن 41.21و 33.36والتي سجلت اعلى حاصل بلغ M1T2لم تختلف معنویا مع معاملة 

  . للعروتین الخریفیة والربیعیة  M0T0هكتار  في معاملة التداخل / طن 25.51و 15.23انه انخفض الى 

  اصل الكلي الح

فــــي الحاصــــل الكلــــي لــــدرنات البطاطــــا و M1التــــأثیر المعنــــوي لمعاملــــة ) 3(یتبــــین مــــن نتــــائج جــــدول 

هكتـــار بالتتـــابع فـــي حـــین وصـــل فـــي / طـــن 37.79و 31.11للعـــروتین الخریفیـــة والربیعیـــة كلتیهمـــا لیرتفـــع الـــى 

  . هكتار بالتتابع/ طن 35.71و 24.51الىM0معاملة بدون تغطیة 

T1من الجدول اعاله التأثیر المعنوي لمعامالت التسـمید فقـد تفوقـت معاملـة التسـمید الكیمیـائي ویالحظ

هكتـــار للعـــروتین الخریفیـــة والربیعیـــة / طـــن 42.70و 33.91معنویـــا وســـجلت اعلـــى حاصـــل كلـــي للـــدرنات بلـــغ 

هكتــار / طــن 41.42و 30.79حیــث بلــغ T2بالتتــابع وأفتقارهــا للمعنویــة مــع معاملــة التســمید بمخلفــات االغنــام 

هكتـار للعـروة الخریفیـة والربیعیـة / طـن 29.72و 19.45فسجلت اقل حاصل كلـي بلـغ T0اما معاملة . بالتتابع

  . بالتتابع

اعلـى  حاصـل M1T1اما عن تأثیر معامالت التداخل للتغطیة والتسمید معنویًا حیـث سـجلت معاملـة  

فــي حــین وصــل الحاصــل الكلــي فــي . هكتــار بالتتــابع/طــن 44.27و 38.30كلــي وللعــروتین كلتیهمــا حیــث بلــغ 

  .هكتار بالتتابع وللعروتین الخریفیة والربیعیة كلتیهما  / طن 28.30و 17.05الى M0T0معاملة 

فــي زیــادة الحاصــل القابــل للتســویق والحاصــل الكلــي مقارنــة مــع معاملــة بــدون ًال تلعــب التغطیــة دورًا فعــا

خلص من االدغال وعدم منافستها للمحصول االقتصادي على الماء والعناصـر الغذائیـة تغطیة وذلك من خالل الت

للنبــات وهــذا بــدوره یزیــد مــن فاعلیــة التمثیــل الكــاربوني باالضــافة الــى CO2ودوره فــي تهویــة التربــة وفــي تــوفیر 

(ا علـى الحاصـل توفیرها العناصر المغذیة الضروریة للنبات وخصوصا النیتـروجین العضـوي ممـا یـنعكس ایجابیـ

16 .(  

اما عن تأثیر االسمدة العضویة المضافة فـي زیـادة الحاصـل القابـل للتسـویق والحاصـل الكلـي فقـد یعـزى 

الى دورها االیجابي فـي تحسـین صـفات التربـة الفیزیائیـة والكیمیائیـة باالضـافة الـى تحللهـا بواسـطة االحیـاء الدقیقـة 

والــذي یعــود ) 1جــدول (یــة الضــروریة وخصوصــا النیتــروجین والبوتاســیوم بالتربـة وتجهیــز النباتــات بالعناصــر المغذ

لهمـا الفضـل فـي زیـادة قــوة ونشـاط النمـو الخضـري فضــال عـن ازدیـاد عـدد الــدرنات المتكونـة والـذي یـنعكس بشــكل 

  ).  17و2(والحاصل الكلي ایجابي في زیادة حاصل النبات الواحد والحاصل القابل للتسویق

والــذین اشــاروا الــى دور االســمدة العضــویة ونوعهــا وتأثیرهــا فــي )19و 18(لنتــائج مــع وقــد اتفقــت هــذه ا

الحاصــل القابـــل للتســـویق والحاصـــل الكلـــي مـــن خــالل تجهیزهـــا بالعناصـــر الضـــروریة للنبـــات وخصوصـــا جاهزیـــة 

مــن فعالیــة التمثیــل فتــوفر النیتــروجین یــؤدي الــى زیــادة المســاحة الورقیــة وهــذا بــدوره یزیــد . النیتــروجین والبوتاســیوم

الكاربوني وتصنیع المواد الكاربوهدراتیة كما یلعب البوتاسیوم دورًا فعاًال في تحسین صفات النمـو الخضـري للنبـات 

  .)21و 20(فضًال عن دوره في نقل المواد المصنعة في االوراق الى اماكن خزنها بالدرنات

مالت المختلفـة والـذي یتـأثر بـدوره بنوعیـة وكمیـة كما تشیر النتائج الى اختالف الحاصل الكلي في المعـا

االسـمدة المضـافة واكـدت البحـوث علــى قـدرة نباتـات البطاطـا علـى االســتفادة بشـكل كبیـر مـن عنصـري البوتاســیوم 
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والفسفور الموجودین في السماد العضوي ومن َثّم یمكن الحصول على كمیة انتاج عالیة وعلى اعتبـار ان عنصـر 

  ).22(عناصر الضروریة المحددة النتاج البطاطا في الزراعة العضویة البوتاسیوم من ال

  

والحاصل الكلي تأثیر معامالت التغطیة والتسمید  والتداخل بینهما في الحاصل القابل للتسویق) 3(جدول 

  Desireeصنف للعروة الخریفیة والربیعیة  لمحصول البطاطا) هكتار/ طن(

  المعاملة
  )هكتار/ طن(الحاصل الكلي  ) هكتار/ طن(الحاصل القابل للتسویق

  2007ربیعیة  2006خریفیة   2007ربیعیة  2006خریفیة 

    معامالت التغطیة

M035.71  24.51  33.25  23.05  بدون تغطیة  

M1 37.79  31.11  35.82  29.40  )بالستك اسود(تغطیة  

L.S.D.(0.05)2.00  2.00  1.81  2.00  

    معامالت التسمید

T0 29.72  19.45  27.15  16.73  تسمیدبدون  

T142.70  33.91  40.82  32.71  كیمیائي  

T241.42  30.79  39.62  29.44  اغنام  

T336.68  28.24  34.41  26.85  بتموس  

T4 35.07  28.06  32.65  26.38  بوهیومس  

T534.91  26.40  32.56  25.24  حامض الهیومك  

L.S.D.(0.05)3.46  3.48  3.13  3.48  

    ن التغطیة والتسمیدالتداخل بی

M0T015.23  25.51  17.05  28.30  

M0T128.31  38.59  29.52  41.13  

M0T225.53  38.02  26.96  39.70  

M0T323.40  33.74  24.85  36.26  

M0T423.32  31.98  24.86  34.63  

M0T522.50  31.64  23.83  34.24  

M1T018.22  28.79  21.85  31.14  

M1T137.11  43.06  38.30  44.27  

M1T233.36  41.21  34.62  43.14  

M1T330.31  35.08  31.64  37.10  

M1T429.43  33.32  31.26  35.50  

M1T527.99  33.48  28.97  35.59  

L.S.D.(0.05)5.07  5.35  4.60  5.52  

یتبین من خالل  نتائج الدراسة للعروتین الخریفیة والربیعیة الى وجود اختالفـات معنویـة وواضـحة بینهمـا 

منتجـة Aاخـتالف فـي رتبـة التقـاوي حیـث كانـت للعـروة الخریفیـة رتبـة العروة الربیعیة وهـذا نـاتج عـنیث تفوقتح

خلــل فــي عملیــة خــزن التقــاوي و . مســتوردة مــن هولنــداEliteالتقــاوي للعــروة الربیعیــة رتبــة محلیــا فــي حــین كانــت

فـي الطاقـة الكهربائیـة للمخـازن المبـردة ممـا ادى ذب روة الربیعیـة وذلـك بسـبب التذبـللعروة الخریفیة المنتجة من العـ
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ت الـدرنات وتعفنهـا شجع على تغلب السیادة القمیـة مـن جهـة وعـدم تنبـن في درجات الحرارة العالیة الذيالى الخز 
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