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  Desireeفي الصفات النوعیة لدرنات البطاطا صنف تغطیة التربة و العضویة األسمدةتأثیر

  ***و ماجد علي حنشل**سمیر محمد احمد، *صادق قاسم صادق

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة-قسم البستنة*
  دائرة البحوث الزراعیة وتكنولوجیا الغذاء-وزارة العلوم والتكنولوجیا**

  بغدادجامعة / كلیة الزراعة-لبستنةقسم ا***

  الخالصة

فـــي حقـــل التجـــارب التـــابع لقســـم البســـتنة  كلیـــة الزراعـــة  جامعـــة بغـــداد للموســـمین نفـــذت هـــذه الدراســـة  

فــي Aحیــث اســتعملت تقــاوي الرتبــة Desireeعلــى محصــول البطاطــا صــنف 2007والربیعــي 2006الخریفــي 

وقــد شــملت الدراســة تــأثیر اســتعمال كــل مــن أالســمدة .الموســم الربیعــيفــيEliteالموســم الخریفــي وتقــاوي الرتبــة 

اجریــت التجربــة وفــق تصــمیم القطــع . فــي الصــفات النوعیــة لــدرنات البطاطــاالغطــاء البالســتكي االســود و العضــویة 

)M0( حیث شمل العامل االول معاملتین االولى عـدم اسـتعمال الغطـاء البالسـتكي االسـودplot  Splitالمنشقة 

. وأشتمل العامل الثاني االسمدة العضـویة علـى سـتة معـامالت). M1(والثاني أستعمال الغطاء البالستكي االسود

والثالـــث ســـماد ). T1(اســـتعمال االســـمدة الكیمیائیـــة ةوالثانیـــ. T0)مقارنـــة (االول هـــو عـــدم اســـتعمال االســـمدة 

والســـادس ). T4(ســماد البوهیــومس الجــاف والخــامس). T3(والرابــع البتمــوس المحلــي ). T2) (اغنــام(العضــوي 

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

L.S.D التغطیــة بالبالســتك االســود تفــوق معاملــة النتــائج اظهــرت%. 5عنــد مســتوى احتمالیــة(M1) فــي زیــادة

و 8.76و 14.31(ن في درنات البطاطا للعروتین اذا بلغت الجافة والنشأ والبروتیالنسبة المئویة لكل من المادة

و 8.35و 13.85(فبلغــت) بــدون تغطیــة(M0مــع معاملــة المقارنــة قیاســا ع للعــروة الخریفیــة بالتتــاب%) 0.94

M0ة مع معاملـة مقارنبالتتابع%) 1.22و11.00و16.83(د بلغتاما في العروة الربیعیة فقو %)0.77

ادت معاملتا التداخل بین التغطیة بالبالسـتك و.بالتتابع%) 1.01و9.81و 15.53(حیث وصلت النسب الى 

ادة النسـبة المئویـة للمـادة الجافـة الـى زیـ) تغطیـة مـع سـماد اغنـام(M1T2و M1T1االسود والتسمید الكیمیـائي 

بلغـــت للنشـــأبالتتـــابع وبالنســـبة %) 14.88و 15.14(لجافـــة لمــادة ااالخریفیـــة حیـــث بلغـــت نســـب للعـــروة والنشــا 

بالمقارنة مـع معاملـة بـدون تغطیـة وبـدون تسـمید حیـث وصـلت النسـب . بالتتابع%) 9.26و 9.50(نسب الزیادة 

و 17.93(لمــادة الجافــة المئــوي لنســب الامــا فــي العــروة الربیعیــة فقــد بلغــت. بالتتــابع%) 6.91و 12.26(الــى 

ـــ. بالتتـــابع%)11.67و 11.98(لنشـــا بالنســـبة لبالتتـــابع و ) 17.58% ة للمـــادة فـــي حـــین وصـــلت النســـبة المئوی

  .بالتتابع%) 8.15و M0T0)13.92المقارنةمعاملة الجافة والنشأ في
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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 
fall and spring seasons 2006-2007 by using Desiree cultivar class (A) in the fall 
season and class (Eilte) in spring season. The aim of this study was to investigate the 
effect of sources of organic manure and mulching with black polyethylene sheets on 
quality characters of potatoes.

Split- plot design were adapted in this experiment the first factor inculded 
either without black polyethylene sheet (M0) or using it (M1). The second factor was 
included 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 potato plants with black polyethylene (M1) increased  
significantly  the percentage of dry matter, starch and protien in potato tubers for both 
seasons and the percentage to reach (14.31, 8.76, 0.94%) respectively for fall season, 
as compared with the control (M0) to reach (13.85, 8.35, 0.77%). While in spring 
season the percentage was (16.83, 11.00, 1.22%). Respectively as compared with the 
control the percentage to reach (15.53, 9.81, 1.01%) respectively. And Mulching with 
black polyethylene and chemical fertilizer (M1T1) and mulching with black 
polyethylene with sheep manure (M1T2) significantly increased the dry matter and 
starch in potato tubers in fall season the percentage in dry matter to reach (15.14 and 
14.88%) respectively and the percentag in starch to reach (9.50 and 9.26%) 
respectively as compared with the control (M0T0) without Mulching and manuring to 
reach (12.26 and 6.91%) respectively, while in spring season the percentage of dry 
matter was (17.93 and 17.58%) and for starch was (11.98 and 11.67%) respectively.  
as compared with the control (M0T0) to reach (13.92 and 8.15 %) resrectively.

  

  المقدمة

وتعـــد مـــن اهـــم Solanaceaeتعـــود للعائلـــة الباذنجانیـــة  ) .Solanum tuberosum L(البطاطـــا 

اذ  بلـــغ االنتـــاج العـــالمي لهـــذا ) .1(المحاصـــیل الخضـــریة وأكثرهـــا اســـتعماال وتتصـــدر قائمـــة المحاصـــیل الدرنیـــة 

هكتــار 51.000ي العــراق وكانــت المســاحة المزروعــة بالبطاطــا فــ). 2(الــف طــن ســنویا )684.729(المحصــول 

فــي امریكــا وكنــدا ) ســنة/ للفــرد (و بلــغ االســتهالك البشــري . )3(ـهــ/طــن 15.843وبانتاجیــة بلغــت 2005لعــام 

  ).4) (كغم بالتتابع/ 30.45و 21.50و 75.22و 50.26( ومصر والعراق 

فهـي التلقـى قبـوال . خضـریتركز االهتمام العالمي االن على الزراعة العضـویة للكثیـر مـن المحاصـیل وال

االسـمدة (لقد تطور استعمال المـواد العضـویة . )5(فقط في الدول المتقدمة بل تنمو بسرعة في اغلب دول العالم 

لخصائص التربة ورفـع انتاجهـا لتلبـي حاجـة االنسـان المتزایـدة مـن المختلفة او البقایا النباتیة كمحسنات) العضویة
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للتســمید العضــوي اهمیــة كبیــرة فــي ان و ).6(حیا والخالیــة مــن الملوثــات الكیمیائیــة المنتجــات الغذائیــة الســلیمة صــ

الزراعة البدیلة اآلمنة بیئیـا وانتـاج درنـات بطاطـا ذات نوعیـة عالیـة تمتـاز بمحتـوى مـنخفض مـن النتـرات والمعـادن 

باألضــافة الــى الــدور . )8و 7(الثقیلــة ومعــدالت مرتفعــة مــن المــادة الجافــة والمــواد الكربوهیدراتیــة والفیتامینــات 

مــن خــالل الســیطرة علــى االدغــال والمحافظــة علــى رطوبــة التربــة وتنظــیم درجــة Mulchingالــذي تلعبــه التغطیــة 

ان المغـــزى مـــن ادراج هـــذا النـــوع مـــن   ).9(الحـــرارة وجاهزیـــة العناصـــر وخصوصـــا فـــي انظمـــة االنتـــاج العضـــوي 

ومــا یمكــن ان التــي یتناولهــا ) النتــرات والمعــادن الثقیلــة(الكمیــاتلمعرفــة ضــخامة هــوالحســابات ألســتهالك الفــرد

وألهمیــة . ات ناتجــة مــن الزراعــة الكیمیائیــةمــن خــالل اســتهالك منتجــهــذه المــواد المتراكمــة علــى صــحته ؤثر بــه تــ

تاجـا محصول البطاطا جاءت الفكرة في انتاجه وفق نظام الزراعة العضویة لما تتمتع بـه مـن مزایـا فـي اعطائهـا ان

محصول البطاطا تحسین بعض الصفات النوعیة لدراسة امكانیةوعلى هذا هدف البحث الى ).10(جیدا وصحیا 

  .و مقارنة بین االسمدة العضویة المحلیة واالسمدة العضویة المستوردةضمن اسالیب الزراعة العضویة

  

  المواد وطرائق العمل

ابــو غریـــب للموســمین الخریفـــي / عـــة  جامعــة بغـــداد نفــذت التجربـــة فــي حقـــول قســم البســـتنة  كلیــة الزرا

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

.مـن هولنـدا  للموسـم الزراعـي الربیعـي) مسـتوردة(Eliteوالرتبـة . مصدرها  المكتب االستشـاري فـي كلیـة الزراعـة

الــدرنات واســتبعادفــرزوتــم اســتالم تقــاوي البطاطــا  الناتجــة مــن حاصــل العــروة الربیعیــة ففــي العــروه الخریفیــة تــم 

ثــم اســتخرجت 2006/ 5/ 25بتــاریخ المبــردة لقســم البســتنة وخزنــت فــي المخــازن المصـابة والمتضــررة میكانیكیــا 

حفیزهـا علـى التزریـعمن الزراعة وتركـت فـي مكـان مظلـل للـتخلص مـن الرطوبـة الزائـدة ولتاسبوع2التقاوي قبل 

Sprouting)11 ( امـا بألنسـبة لـدرنات العـروة الربیعیـة ذات الرتبـة العالیـة النقـاوة  .2006/ 9/ 20وزرعت فـي

  .بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة والسماد العضوي) 1(ویبین جدول ., فزرعت مباشرة في الحقل

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(رفع الغطاء لتهیئة  االرض للعروة الخریفیة وتم تحضین السماد العضوي 

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

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

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

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

لتـر مــاء وتـم رشـه علــى التربـة قبـل موعــد الزراعـة ومبیــد 10بـوغ وخفـف فــي 106× 1اسـبورات الفطـر و بمعــدل 

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

  

  

  

  

  فیزیائیة والكیمیائیة للتربة وللسماد العضوي المحلي والمستوردالصفات ال) 1(جدول 

  **بوهیومس**البتموس  *أغناممخلفات   *التربة  القیاسیةالوحدة  الصفة
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  المحلي  بعد التحلل  قبل التحلل

PH  7.8  7.1  6.8  7.2    

ECds.m-12.2  10.67  1.4  2    

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%    

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            مكحامض الهیو 

  %86            المادة الجافة

          257  تربة1- كغم. غم  نسبة الرمل

          583  تربة1- كغم. غم  نسبة الغرین

          160  تربة1- كغم. غم  نسبة الطین

          غرینیةمزیجیة  نسجة التربة

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

حسب ما مدون من قبل الشركة المصنعة الموجودة على العبوةاخذت الصفات ** 

  

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

  :وفق المعامالت االتیة 

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

  التسمید .2

T0 :سمدة عضویة او كیمیائیةمعاملة المقارنة بدون استخدام ا .

T1 :لكـل مـنهكتـار \كغـم) 600و240و 200(التوصیة السمادیةالكیمیائیة وحسب دام االسمدة معاملة استخ

دفعتـــــین لكــــل مـــــن وعلــــى هــــو یوریـــــا بالتتــــابع ) النیتـــــروجین(و P2O5) الفســــفور(وK2SO4) البوتاســــیوم(

دفعــات للنیتــروجین  قبــل الزراعــة ن الزراعــة وعلــى ثــالثیومــًا مــ30والفســفور قبــل الزراعــة وبعــد ومالبوتاســی

  ).12(یومًا من الزراعة60زراعة وبعد یومًا من ال30وبعد 

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

  ).13(التربة اضیفت قبل الزراعة خلطًا مع التربة سم من30
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T3 :30التربـة ولعمـق علـى اسـاس وزن% 5باضـافة  ) محلـيبتمـوس (تخدام اسمدة عضویة نباتیة الفیـافي  اس

یبــین مواصــفات االســمدة العضــویة ) 1جــدول (ســم مــن التربــة وهــو ســماد عضــوي مــن مــواد نباتیــة خالصــة 

  .النباتیة اضیفت قبل الزراعة خلطًا مع التربة

T4 : استخدام اسمدة عضویة مستخلصة جافةPow humus علـى وهي عبـارة عـن هیومـات  البوتاسـیوم تحتـوي

مواصــفاتیبـین ) 1جــدول. (²م/ غـم5060حیــث اضـیف الـى المروزنثــرا وبمعـدل حـامض الهیومیـك 85%

  .اضیفت قبل الزراعة. السماد

T5 : اســتخدام اســمدة عضــویة مستخلصــة ســائلةhumic acid بصــورة ســائلة حیــث اضــیف الــى المــروز رشــا

  .اضیفت قبل الزراعة. ²م/ مل0.65وبتركیز

تغطیـة المــروز بعــد االنتهـاء مــن تهیئـة االرض ونصــب منظومــة الـري بــالتنقیط بشــرائح   معــامالت اجریـت 

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

وفــي مـروز علــى جهــة 2007شـباط لعــام 6وربیعیــة فــي 2006ایلــول لعـام 20البطاطـا فــي عــروتین خریفیـة فــي 

مكــررات لكــل 3م وب4.5ســم بــین مــرز وأخــر وبطــول 75ســم و25واحــدة مــن المــرز والمســافة بــین نبــات وأخــر 

. نبـــات لكـــل وحـــدة تجریبیـــة36بمعـــدل ²م6.75معاملـــة للتغطیـــة وبـــدون تغطیـــة وكانـــت مســـاحة الوحـــد التجریبیـــة 

  .وتم تنصیب منظومة الري ذاتیا  لسقي الحقلDrip irrigationیط استخدم  نظام الري بالتنق

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

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

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

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

  . في التحلیل االحصائي للبیانات) SAS ،2001(برنامج 

  صفات الحاصل النوعیة 

  ة للمادة الجافةالنسبة المئوی1

48م لمــدة  ْ 75وعلــى درجــة حــرارة ovenغــم فــي فــرن كهربــائي 100جففــت قطــع مــن الــدرنات بــوزن 

وبعـد االنتهــاء مـن التجفیــف وزنـت وحســبت النسـبة المئویــة للمـادة الجافــة للــدرنات ). 15(سـاعة لحــین ثبـات الــوزن 

  :وفق المعادلة التالیة

  =النسبة المئویة للمادة الجافة 
  ن الجاف للدرناتالوز 

 ×100  
  الوزن الرطب للدرنات

  النسبة المئویة للنشا  2

  : قدرت النسبة المئویة للنشأ وفق المعادلة التالیة

  )16() 24.18النسبة المئویة للمادة الجافة في الدرنات  (0.89+ 17.55= النسبة المئویة للنشأ 

  الكثافة النوعیة للدرنات3

  : یة للدرنات بالمعادلة التالیة قدرت الكثافة النوع

  +1.0988  =الكثافة النوعیة للدرنات 
  24.182المادة الجافة % 

211.04  

  النسبة المئویة للبروتین 4
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  : حسبت النسبة المئویة للبروتین في الدرنات على اساس الوزن الجاف وفق المعادلة التالیة 

  6.25× ن في الدرنات ة المئویة للنیتروجیالنسب= نسبة البروتین على اساس الوزن الجاف 

  : ثم حسبت على اساس الوزن الرطب كما في المعادلة التالیة

  =للبروتین على اساس الوزن الرطب% 
  للمادة الجافة في الدرنات% × للبروتین على اساس الوزن الجاف % 

100  
  

  النتائج والمناقشة

  التأثیر في الصفات النوعیة للحاصل 

فات النوعیة لدرنات البطاطا من النقـاط التـي یتوجـب اخـذها بنظـر االعتبـار وذلـك ألهمیتهـا فـي تعد الص

23  16تحدید القیمة الغذائیة والتصنیعیة لها اِذ تتمیز درنات البطاطا بأرتفاع المادة الجافة فیها فهي تتـراوح بـین 

اء نمـو المحصـول فـي الحقـل ویشـكل النشـأ من الوزن الطري للدرنة اعتمادا على الصـنف والظـروف البیئیـة اثنـ% 

  ).17(معظم المادة الجافة فیها 

  النسبة المئویة للمادة الجافة 

معنویـا علـى معاملـة M1الـى تفـوق معاملـة التغطیـة بشـرائح البالسـتك االسـود ) 2(اشـارت نتـائج جـدول 

ن الخریفیـة والربیعیـة ، حیـث سـجلت في زیادة النسبة المئویة للمـادة الجافـة فـي الـدرنات للعـروتیM0تغطیة العدم

وبالتتـابع فـي حـین وصـلت %  16.83و 14.31بلغت M1اعلى نسبة مئویة للمادة الجافة في معاملة التغطیة 

  . بالتتابع وللعروتین كلتیهما% 15.53و 13.85تغطیة الى العدمالنسبة المئویة للمادة الجافة بمعاملة 

المعنوي في النسبة المئویـة للمـادة الجافـة فقـد سـجلت اعلـى نسـبة مئویـة اما عن معاملة التسمید وتأثیرها 

والتـي لـم تختلـف معنویـا مـع % 14.92بلغت T1للمادة الجافة في العروة الخریفیة في معاملة التسمید الكیمیائي 

ــمید بمخلفـــات االغنـــام  فـــي % 12.69لـــم تســـجل النســـبة ســـوى بینمـــا % 14.73التـــي ســـجلت T2معاملـــة التسـ

ولـم T0المقارنـةاما في العروة الربیعیة فقد تفوقت جمیع المعامالت التسمیدیة معنویا علـى معاملـة . T0معاملة لا

ترتقــي الــى مســتوى المعنویــة بــین المعــامالت التســمیدیة ذاتهــا حیــث ســجلت اعلــى نســبة مئویــة للمــادة الجافــة فــي 

T0حین سجل ادنى انخفاض فـي معاملـة بالتتابع في%  16.81و 17.02وصلت الى T2و T1المعامالت 

  . 14.73بلغت 

ففي العروة الخریفیـة ادى الـى زیـادة النسـبة . اما عن تأثیر التداخل بین التغطیة والتسمید فقد كان معنویاً 

في حین سجلت اقل نسبة في معاملة التداخل % 15.14الى   M1T1المئویة للمادة الجافة في معاملة التداخل 

M0T0   امــا فــي العــروة الربیعیــة فقــد زادت معاملــة التــداخل % 12.26بلــغM1T1 مــن النســبة المئویــة للمــادة

  %. 13.92على خفض هذه النسبة معنویًا الى M0T0في حین عملت المعاملة % 17.93الجافة الى 

  النسبة المئویة للنشأ 

لــى نســبة مئویــة للنشــأ و معنویــا فــي اعطــاء اعM1تفــوق معاملــة التغطیــة ) 2(لــوحظ مــن نتــائج جــدول 

التـــي M0بالتتـــابع بالقیـــاس مـــع معاملـــة %  11.00و 8.76للعـــروتین الخریفیـــة والربیعیـــة كلتیهمـــا حیـــث بلغـــت 

  .بالتتابع وللعروتین كلتیهما% 9.81و 8.35وصل فیها المحتوى الى  

فبلغــت T1التســمید نســبة النشــأ فــي معاملــة ازدادتوعــن تــأثیر معــامالت التســمید ففــي العــروة الخریفیــة 

النســبة  فــي انخفضــتفــي حــین %. 9.13اِذ بلغــت ) اغنــام(T2لكنهــا لــم تختلــف معنویــا عــن معاملــة % 9.31

ولــم T0معاملــة الوفــي العــروة الربیعیــة تفوقــت جمیــع معــامالت التســمید معنویــا علــى %. 7.30الــى T0معاملــة 
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10.98و 11.18الـى T2و T1یوجد أي اختالف معنوي بین معامالت التسمید وبلغت اعلى نسبة في معاملة 

  %.8.99اقل نسبة بلغت T0بالتتابع في حین سجلت معاملة %  

  

تأثیر معامالت التسمید والتغطیة والتداخل بینهما في النسبة المئویة للمادة الجافة والنشأ للعروة) 2(جدول 

Desireeالخریفیة والربیعیة لمحصول البطاطا صنف  

  المعاملة
  %النشأ   %  المادة الجافة 

  2007ربیعیة  2006خریفیة   2007ربیعیة  2006خریفیة 

    معامالت التغطیة

M09.81  8.35  15.53  13.85  بدون تغطیة  

M1 11.00  8.76  16.83  14.31  )بالستك اسود(تغطیة  

L.S.D.(0.05)0.40  0.71  0.35  0.63  

    معامالت التسمید

T08.99  12.6914.737.30  بدون تسمید  

T111.18  9.31  17.02  14.92  كیمیائي  

T210.98  9.13  16.81  14.73  اغنام  

T310.46  8.46  16.22  13.97  بتموس  

T4 10.40  8.59  16.15  14.12  بوهیومس  

T510.41  8.54  16.16  14.06  حامض الهیومك  

L.S.D.(0.05)0.70  1.22  0.62  1.10  

    التداخل بین التغطیة والتسمید

M0T012.26  13.92  6.91  8.15  

M0T114.70  16.12  9.13  10.37  

M0T214.59  16.04  9.01  10.30  

M0T313.58  15.66  8.12  9.96  

M0T414.00  15.79  8.49  10.08  

M0T513.99  15.70  8.48  10.00  

M1T013.12  15.55  7.70  9.83  

M1T115.14  17.93  9.50  11.98  

M1T214.88  17.58  9.26  11.67  

M1T314.35  16.79  8.80  10.97  

M1T414.23  16.51  8.69  10.72  

M1T514.13  16.62  8.60  10.82  

L.S.D.(0.05)1.00  1.68  0.88  1.51  
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یــة ازدادت هــذه النســبة وعــن تــأثیر تــداخل التغطیــة والتســمید فــي النســبة المئویــة للنشــأ ففــي العــروة الخریف

تـي بلغـت الM0T0معاملـة التـداخل علـى معنویـامتفوقة بذلكM1T1في معاملة التداخل % 9.50معنویا الى 

ولـــم تختلـــف % 11.98وبلغــت M1T1امــا فـــي العــروة الربیعیـــة فقــد تفوقـــت معنویـــا معاملــة التـــداخل %. 6.91

  %. 8.15الى M0T0مئویة للنشأ في معاملة التداخل النسبة الفي حین انخفضت . معنویا عن باقي المعامالت

تلعـــب التغطیـــة دورا مهمـــا فـــي زیـــادة محتـــوى الـــدرنات مـــن المـــادة الجافـــة نتیجـــة الـــى زیـــادة امتصـــاص 

العناصر المغذیة وتقلیل الضائعات من العناصر بسب عملیة الغسل بالري الغزیر وهـذا یـرتبط بزیـادة معـدل النمـو 

ة الـــى تـــأثیر التغطیـــة فـــي القضـــاء علـــى االدغـــال والحشـــائش الضـــارة المنافســـة للنبـــات وامتصـــاص المـــاء باالضـــاف

)18 .(  

واما عن تأثیر االسمدة العضویة المضافة في زیـادة النسـبة المئویـة للمـادة الجافـة فیعـود لمـا تحتویـه هـذه 

ة للمـادة الجافـة فـي االسمدة من عناصر كبرى وصغرى ضـروریة لنمـو النبـات ممـا سـبب فـي زیـادة النسـب المتباینـ

الدرنات نتیجة اختالف محتوى االسمدة العضویة من العناصر المغذیـة وخصوصـا عنصـر النیتـروجین والـذي یعـد 

الضـروریة للنبــات بعـد عناصــر الكـاربون والهیــدروجین واالوكسـجین ، فــان أي اخــتالف مـن اهــم العناصـر المغذیــة

دة الجافـة للـدرنات وهـذا یتطـابق مـع نتـائج العدیـد مـن البـاحثین في نسبة النیتروجین تؤدي الـى اخـتالف بنسـبة المـا

التي تشیر الى انه عند نقص معدالت النیتروجین یضعف النمو الخضري ویقل حجم النباتات وبالتـالي تقـل كفـاءة 

  ).  20و 19(التمثیل الكاربوني مما یؤثر على كمیة المواد المصنعة والمخزنة في الدرنات 

اع في الصفات النوعیة من النشأ والمادة الجافة فـي درنـات معـامالت االسـمدة العضـویة وقد یعزى االرتف

الـــى امـــتالك النباتـــات لمجمـــوع  خضـــري قـــوي ونشـــط ممـــا كـــان لـــه دور فـــي زیـــادة كمیـــة الكاربوهیـــدرات المصـــنعة 

خزنـــا للمـــواد وتراكمهـــا فـــي الـــدرنات علمـــا ان الـــدرنات تصـــبح اثنـــاء مرحلـــة تطورهـــا مـــن اكثـــر االجـــزاء فـــي النبـــات

حیــث اشــاروا الــى ان اســتخدام ) 22و 7(وتتفــق هــذه النتــائج مــع نتــائج البــاحثین ) 21(الكاربوهیدراتیــة والبــروتین 

  . ادت الى زیادة محتوى الدرنات من المادة الجافة والنشأ) مخلفات الماشیة(االسمدة العضویة 

  الكثافة النوعیة 

فـي زیـاد الكثافـة M0معنویـا علـى معاملـة M1معاملـة التفـوق الـى) 3(تشیر النتائج المّبینة في جـدول 

  ³سـم/ غـم 1.063و M1  1.051النوعیة للدرنات للعروتین الخریفیة والربیعیة حیـث بلغـت فـي معاملـة التغطیـة 

  . بالتتابع وللعروتین³سم/ غم 1.057و 1.049الى    M0ووصلت الكثافة النوعیة في معاملة . بالتتابع

معنویــا ولكنهــا لــم تختلــف معنویــا عــن T1تــأثیر التســمید ففــي العــروة الخریفیــة تفوقــت معاملــة امــا عــن 

بالتتابع بینما وصـلت النسـبة الـى   ³سم/ غم 1.053و 1.054اِذ وصلت الكثافة في المعاملتین الى T2معاملة 

معاملـة الالتسمید معنویا على الربیعیة فتفوقت جمیع معامالت اما في العروة . T0في معاملة ³سم/ غم 1.044

T0 ولكنها لم تختلـف معنویـا بعضـها عـن بعـض فبلغـت اعلـى قیمـة للكثافـة النوعیـة فـي معاملـةT1 وT2 حیـث

  .³سم/ غمT0   1.053بالتتابع في حین كانت في معاملة   ³سم/ غم 1.063و 1.064وصلت الى 

ـــ ین التغطیـــة والتســـمید علـــى الكثافـــة النوعیـــة ویشـــیر الجـــدول ذاتـــه الـــى الفـــروق المعنویـــة فـــي التـــداخل ب

غـم 1.055مـن الكثافـة النوعیـة للـدرنات معنویـا الـى M1T1ففي العروة الخریفیة زادت معاملة التداخل . للدرنات

امـا فـي العـروة الربیعیـة فقـد ازدادت الكثافـة فـي . M0T0فـي معاملـة   ³سـم/ غـم 1.042في حین كانـت  ³سم/ 

فــي حــین تفوقــت علــى المعاملــةمعــامالتالولــم تختلــف معنویــا عــن بقیــة ³ســم/ غــم 1.068الــى M1T1معاملــة 

M0T0 ³سم/ غم1.049التي بلغت القیمة فیها.  

  نتأثیر معامالت التسمید والتغطیة والتداخل بینهما في الكثافة النوعیة  للدرنات وتركیز البروتی) 3(جدول 
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Desireeاطا صنف للعروة الخریفیة والربیعیة لمحصو  البط%  

  المعاملة
  %تركیز البروتین   ³سم/ غمالكثافة النوعیة للدرنات

  2007ربیعیة  2006خریفیة   2007ربیعیة  2006خریفیة 

    معامالت التغطیة

M01.01  0.77  1.057  1.049  بدون تغطیة  

M1 1.22  0.94  1.063  1.051  )بالستك اسود(تغطیة  

L.S.D.(0.05)0.001  0.003  0.03  0.06  

    معامالت التسمید

T00.69  0.56  1.053  1.044  بدون تسمید

T11.47  1.02  1.064  1.054  كیمیائي  

T21.28  0.96  1.063  1.053  اغنام  

T31.19  0.85  1.060  1.050  بتموس  

T4 1.03  0.88  1.060  1.050  بوهیومس  

T51.03  0.85  1.060  1.050  حامض الهیومك  

L.S.D.(0.05)0.003  0.005  0.06  0.11  

    التداخل بین التغطیة والتسمید

M0T01.042  1.049  0.47  0.60  

M0T11.053  1.060  0.92  1.25  

M0T21.052  1.059  0.85  1.18  

M0T31.048  1.058  0.78  1.12  

M0T41.050  1.058  0.82  0.95  

M0T51.049  1.058  0.80  0.93  

M1T01.046  1.057  0.66  0.77  

M1T11.055  1.068  1.13  1.69  

M1T21.054  1.067  1.06  1.38  

M1T31.051  1.063  0.93  1.25  

M1T41.051  1.062  0.94  1.11  

M1T51.050  1.062  0.91  1.12  

L.S.D.(0.05)0.004  0.008  0.09  0.15  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النسبة المئویة للبروتین 
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ـــین ان معاملـــة التغطیـــة ) 3(مـــن جـــدول  مئویـــة للبـــروتین للعـــروتین عملـــت علـــى زیـــادة النســـبة الM1تّب

والتي كانت فیهـا M0معاملة البالتتابع بشكل معنوي مقارنة مع % 1.22و 0.94الخریفیة والربیعیة كلتیهما الى 

  .بالتتابع% 1.01و 0.77نسبة البروتین 

T2واالغنـــام T1امـــا تـــأثیر التســـمید فتشـــیر نتـــائج الجـــدول نفســـه الـــى تفـــوق معاملـــة التســـمید الكیمیـــائي 

ففي العروة الخریفیة ازدادت النسبة المئویة للبروتین . واللتین ادتا الى زیادة النسبة المئویة للبروتین ولكال العروتین

فـــي % 0.56بالتتـــابع فیمـــا وصـــلت هـــذه النســـبة الـــى % 0.96و 1.02الـــى T2و T1معنویـــا فـــي المعـــاملتین 

1.47الـى T2و T1ئویـة للبـروتین معنویـا فـي المعـاملتین اما في العروة الربیعیة ازدادت النسـبة الم. T0معاملة 

  %. T0  0.69بالتتابع في حین كانت هذه النسبة في معاملة % 1.28و 

التغطیة والتسمید في النسبة المئویة للبـروتین الـى ازدیـاد هـذه النسـبة معنویـا فـي التداخل بینوادى تأثیر

بالتتــابع بینمــا وصــلت % 1.06و 1.13حیــث بلغتــا  M1T2ولــم تختلــف معنویــا عــن معاملــة M1T1معاملــة 

امــا فــي العــروة الربیعیــة فقــد تفوقــت معنویــا . فــي العــروة الخریفیــة% 0.47الــى M0T0هــذه النســبة فــي معاملــة 

ولم تختلف معنویـا مـع معاملـة % 1.69على بقیة المعامالت في النسبة المئویة للبروتین وبلغت M1T1معاملة 

M1T2  وكانت في معاملة % 1.38طت التي اعM0T0   0.60 .%       

وتتفـق النتـائج )   2جـدول (وتعزى زیادة الكثافة النوعیة للدرنات الـى زیـادة النسـبة المئویـة للمـادة الجافـة 

وبالنظر الى هذه النتائج فأن المعـامالت الحاویـة علـى االسـمدة العضـویة ). 23(ماجاء فيالمستحصل علیها مع 

الــى زیــادة الكثافــة النوعیــة للــدرنات مقارنــة بالمعــامالت بــدون تســمید وهــذا یشــیر الــى اهمیــة التســمید ادت معظمهــا

  . العضوي على هذه الصفة

ان زیادة محتوى الدرنات من البروتین عند استخدام التسمید العضوي قد یعود الى وجود نسبة عالیة من 

الـى زیـادة نـواتج التمثیـل الكـاربوني الذي انعكس بـدوره النیتروجین في االسمدة وكذلك تكون مجموع خضري كثیف

كمـا یلعـب البوتاسـیوم دور فعـال فـي تحسـین ). 25و 24(وهـذا یتفـق مـع ماوجـداه  .وزیادة امتصاص النیتـروجین

صــفات النمــو الخضــري للنبــات باالضــافة الــى دوره فــي نقــل المــواد المصــنعة فــي االوراق الــى امــاكن خزنهــا فــي 

المسـؤول عـن اختـزال النتـرات الـى امونیـا والتـي  nitrate reductaseصًا دوره في تنشیط االنـزیم الدرنات وخصو 

  ).     25و 24(هي االساس في تكوین االحماض االمینیة الالزمة لتكوین البروتینات 

نهمـا یتبین من خالل نتائج الدراسة للعـروتین الخریفیـة والربیعیـة الـى وجـود اختالفـات معنویـة وواضـحة بی

Aاخـتالف فـي رتبـة التقــاوي حیـث كانـت للعـروة الخریفیـة رتبــة : قــد یعـزى الـى حیـث تفوقـت العـروة الربیعیـة وهـذا 

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

فــي الطاقــة الكهربائیــة للمخــازن المبــردة بســبب التذبــذبروة الربیعیــة وذلــكالتقــاوي للعــروة الخریفیــة المنتجــة مــن العــ

شجع على تغلب السیادة القمیة من جهة وعدم تنبـت الـدرنات ن في درجات الحرارة العالیة الذيمما ادى الى الخز 

  . وتعفنها من جهة اخرى 
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