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تأثیر التسمید العضوي والرش بالسماد الورقي ومستخلص عرق السوس في نمو وحاصل 
البطاطا

محمد خضیر حردان الخلیفاويأ.م.د.سعد عبد الواحد محمود
وزارة الزراعةكلیة الزراعة / جامعة االنبار

الخالصة
في احـد الحقـول الخاصـة فـي مدینـة الرمـادي 2012و 2011نفذت الدراسة في الموسم الربیعي لعامي 

Solanum Tuberosumمركــز محافظــة االنبــار علــى ضــفة نهــر الفــرات علــى درنــات البطاطــا  L. صــنف
بعـد اجـراء RCBD. زرعـت التقـاوي فـي تجربـة حقلیـة بتصـمیم القطاعـات العشـوائیة الكاملـة Eliteدیزري رتبة 

2012/ 1/ 27و 2011/ 2/ 16عملیـــة التحفیـــز واســـتبعاد الـــدرنات المصـــابة والمتضـــررة میكانیكیـــًا فـــي 
و 4معاملة للموسم الثـاني شـملت 20معاملة للموسم االول و 16لموسمي الدراسة بالتتابع . تضمنت التجربة 

ثلــت بمعاملــة المقارنــة ومخلفــات االبقــار وســماد مســتویات للســماد االرضــي لموســمي الدراســة علــى التــوالي تم5
الدواجن العضوي المصنع واالسمدة الكیمیائیة مع التولیفة السمادیة في الموسم الثاني . واربعة مستویات للسماد 

ومعاملة عرق السوس + السماد 1-غم . لتر4الورقي تمثلت بمعاملة المقارنة والرش بمستخلص عرق السوس 
. اظهـرت 1-مـل . لتـر1لوحـده Leili 2000ومعاملـة السـماد السـائل العضـوي Leili 2000السـائل العضـوي 

النتـــائج تفـــوق معاملـــة الســـماد الكیمیـــائي للموســـم االول فـــي صـــفات النمـــو الخضـــري تمثلـــت بارتفـــاع النبـــات ، 
تــابع . غــم بالت66.16، 2دســم44.52ســم ، 80.78المســاحة الورقیــة ، وزن النبــات الجــاف بمعــدالت بلغــت 

في حین تفوقت معاملة التولیفة السمادیة في الموسم الثاني في صفات عدد السیقان ، ارتفاع النبـات ، المسـاحة 
بالتتــابع . بینمــا تفوقــت معاملــة 2دســم92.83ســم ، 96.94، 1-ســاق. نبــات3.42الورقیــة بمعــدالت بلغــت 

فـي االوراق بمعـدالت Pالجـاف ، نسـبة فـي صـفات وزن النبـاتLeili 2000الـرش بالسـماد السـائل العضـوي 
. كمـــا تفوقـــت معاملـــة التـــداخل المتمثلـــة بالســـماد الكیمیـــائي ومعاملـــة عـــرق بالتتـــابع% 0.053غـــم ، 54.26

فــي الموســم االول فــي صــفات عــدد الــدرنات فــي النبــات ، Leili 2000الســوس + الســماد الســائل العضــوي 
، 1-درنـة . نبـات11.84ویق ، الحاصـل الكلـي بمعـدالت بلغـت الحاصـل القابـل للتسـحاصل النبات الواحـد ، 

بالتتابع . 1-ط . ه1،26.16-ط . ه1،21.00-كغم . نبات0.52
الكلمات المفتاحیة : بطاطا ، اسمدة عضویة ، عرق السوس

The in Fluence of organic fertilizers , foliar spray with licorice
extraction on growth and yield of the potato crop

Saad A. M. Al-Muhamadi Mohammed Khudair Hardan
Collage of Agriculture Ministery of Agriculture
Al–Anbar University

Summary
This study was conducted in the spring seasons for 2011-2012 in privet farm in

AL-Ramadi , AL-Anbar distrect near Euphratis never using potato tuber seed Solanum
Tuberosum L. cultivar Desiree Elite . the tuber seed was planted using (RCBD). after
tuber sprouting and all the diseased and physiological desorderd tuber was removel in
16 / 2 / 2011 and 27 / 1 / 2012 for both season respectively . The stady consist 16
treatment in the first season and 20 treatments in the second season . The treatment
included 4 and 5 level of fertilizers given to the field for both season respectively . these
treatment are , the control , catle manure , poultry procced manure and the chemical



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

31

fertilizers and the mixture of the fertilizers in the second season , and the foliar sprays at
4 levels and these are the contrel treatment , foliar sprays with licorice extract at arate of
4 g.l-1, licorice extract + liquid organic fertilizer Leili 2000 and the liquid organic
fertilizer Leili 2000 alone at arate of 1 ml.l-1 .
The experimental results showed that :

The chemical fertilizer significantly in hanced the vegetative growth characters
such as plant hight , leaf area , dry weight of plant which reached 80.70 cm , 44.52 Des2

, 66.16 g respectively , while the mixture of the fertilizer in the second significantly
increased the number of stem , plant hight , leaf area at the rates of 3.42 stem.plant-1

96.94 cm and 92.83 Des2 respectively . The foliar sprays with organic liquid fertilizer
2000 Leili significantly increased dry weight of plant , the percentage of phosphorus in
the leaves at the rates of 54.26 g , 0.053 % respectively . The interaction between the
chemical fertilizer and licorice extract and the organic liquid fertilizer Leili 2000 in the
first season significantly increased the number of tuber per plant , plant yield ,
marketable yield and total yield at the rates of 11.84 tuber.plant-1 , 0.52 kg.plant-1 ,
21.00 ton.ha-1 and 26.16 ton.ha-1 .
 Key words : potato , organic fertilizars , licorice .

المقدمة

L.solanumالبطاطایعد محصول tuberosumتبع العائلة من محاصیل الخضر االستراتیجیة وی
والذي یحتل المرتبة الثانیة بعد الحبوب ویعتبر مصدرا رخیصا للطاقة والهمیته في تامین solanaceaeالباذنجانیة 

من المحاصیل المجهدة و) وه25(و)13(رهاالمن الغذائي لكثیر من البلدان لذا وجب االهتمام بواقع زراعته وتطوی
للتربة نتیجة لشراهته المتصاص العناصر الغذائیة ویعزى ذلك إلى كبر حجم المجموع الخضري للنبات وكمیه 

بلغت المساحة المزروعة بالبطاطا في .)20یوم (120- 90من الدرنات أثناء فترة نموه المنحصرة بین هحاصل
) وبلغ االستهالك البشري (للفرد / یوم) في 12(1- طن.هـ15,843وبإنتاجیة 2005م هكتار لعا51000العراق 
محصوًال أساسیًا في كونهمنتجیه اكثرالبطاطا رغبة أكیدة لدى محصولكما حقق،) 31(غم30,38العراق 

اج في وحدة خططهم الزراعیة لغرض الربح الوافر مع إتباع طرائق وممارسات زراعیة عدیدة بهدف رفع اإلنت
).20) من التقاوي والتقانات االروائیة والتركیز على المغذیات كاألسمدة (A,Eالمساحة باستخدام الرتب العلیا ( 

اكدت دراسات عدیدة ان العناصر الغذائیة في الترب تتعرض الى عدة عملیات فقد بالغسل او الترسیب او التثبیت 
راقتزاید أعداد السكان في العزیادة انتاجه مع ل البطاطا في العراق و ولتحسین واقع زراعة محصو )1(او التطایر 

هذا المحصول اضافة الى االثار السلبیة الضارة التي تخلفها استخدام االسمدة مما أدى إلى زیادة الطلب على 
على انتاج الكیمیائیة وتاثیرها على االنظمة البیئیة ، ولكون المحصول یزرع في اكثر من موسم والجل الحصول 

جید بنوعیة افضل باقل كلفة لذا كانت هنالك ضرورة الستخدام االسمده العضویة لما لها من مزایا في اعطاء انتاج 
اضاقة الى الرش بالمستخلصات النباتیة المتمثلة بعرق السوس المدعم بالعناصر الغذائیة ذات التركیبة )30(جید

لما تحتویه جذوره من نسبة ال باس بها من حامض ،النبات والتي تعمل على تحسین نمو وٕانتاجالعضویة 
أشارت عّدة بحوث إلى اذ)3وسكریات ونشا وأصباغ وعناصر معدنیة عدیدة (Glycyrhizic acidالكلسیرایزیك 

) . لذا كان 16(و )9(و) 5أن لهذا المستخلص فعالیة في التأثیر في نمو كثیر من األنواع النباتیة وٕانتاجها (
دف من هذه الدراسة هو :اله
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معرفة تأثیر بعض أنواع األسمدة العضویة على نمو وٕانتاجیة محصول البطاطا ومقارنتها باألسمدة - 1
.الكیمیائیة

.معرفة تأثیر مستخلص عرق السوس المدعم بالعناصر الغذائیة في نمو وٕانتاجیة حاصل البطاطا- 2

المواد وطرائق العمل
لعضوياعداد الحقل وتحضیر السماد ا

لموســمي نفـذت الدراسـة فــي أحـد الحقـول الخاصــة فـي مدینـة الرمــادي مركـز محافظـة االنبــار علـى ضـفة نهــر الفـرات
بعـض )1تصنف تربة الحقل بأنها تربة رسوبیة ذات نسجه طینیة . یبین الجدول (2012و2011الربیعي الزراعة

م أعقبهـا 0.30بحراثتهـا بـالمحراث القـالب لعمـق نحـو الخصائص الفیزیائیـة والكیمیائیـة لتربـة الحقـل .أعـدت األرض
تنعیم التربة باألمشاط القرصیة وتسویتها وتقسیمها إلـى ثالثـة قطاعـات لكـل تجربـة . تمـت الزراعـة علـى مـروز حیـث 

م حیـث كـان عـدد الـدرنات 0.25م والمسـافة بـین درنـة وأخـرى 0.75م والمسافة بین مرز وآخر 4كان طول المرز 
مــع 2م6درنــة وبواقــع مــرزین لكــل وحــدة تجریبیــة وكانــت مســاحة الوحــدة التجریبیــة الواحــدة 32دة التجریبیــة فــي الوحــ

م فاصــلة بــین الوحــدات التجریبیــة والقطاعــات لغــرض منــع انتقــال المغــذیات بــین المعــامالت مــع تــرك 1تــرك مســافة 
ن أحد الحقـول الخاصـة لتربیـة الحیـوان وبعـد جمع سماد األبقار العضوي ممسافة عزل في بدایة ونهایة القطاعات .

3× م2حیث تعتبر رطوبة مناسـبة للتحلـل ثـم نقلـت إلـى حفـرة أبعادهـا %50تجفیفه هوائیا خلط جیدا ورطب بنسبة 

حفرة حضن بعـد تغطیتـه بالنـایلون وبمسـتوى سـطح وضع السماد في Polyethyleneمغلفة بطبقتین من م 0.5×م
) یوضــح  1) والجــدول (27(، وكــان یقلــب كــل أســبوعین  لحــین االســتخدام وكمــا ذكــرأســبوعا 18األرض لمــدة 

التحلیل الكیمیائي للسماد المستعمل . 
ألسمدة العضویة المستخدمةاو) الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة حقل التجربة1جدول (

مخلفات األبقار

الموسم االولالصفات
الموسم الثاني

بعد التحلللقبل التحل
C/N16.1118.3120.28

ppm78.278.285.3المادة العضویة
ppm3.93.95.2الفسفور الكلي

ppm3.23.24.8البوتاسیوم الكلي
تربة حقل التجربةالسماد العضوي المصنع

الموسم الثانيالموسم األولالوحدة القیاسیةالصفةالنسبة المئویةالصفات

PH ---7.717.63%4ن الكليالنتروجی

13.425.41- دیسیسیمنز.مp2o5(4%ECالفسفور الكلي (

112.2610.83-غم.كغمالمادة العضویة%41كاربون عضوي

pH7%171.1464.33-ملغم.كغمالنایتروجین الجاهز

122.5718.11-ملغم.كغمالفسفور الجاهز%12الرطوبة
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Humic acids5%1189178-ملغم.كغمالبوتاسیوم الجاهز

Fulvic acids12%
مزیجیة طینیة غرینیةنسجة التربة

Amino acids25%
حللت في مختبرات كلیة الزراعة /جامعة بغداد

اخذت كمیة تكفي لموسمین من مخلفات االبقار متروكة الكثر من عام . تم استخدام نصف الكمیة في الموسم االول بسبب
ابتداء الموسم الزراعي الربیعي ثم اجریت عملیة التخمیر والتحلیل على الكمیة الباقیة للموسم الثاني وهذا یفسر تشابه االرقام 

في الموسم االول وقبل التحلل للموسم الثاني .
تصمیم التجربة والمعامالت 

التصمیم التجریبي
ل معاملة تمـت اإلضـافة مـع السـماد العضـوي المصـنع بشـكل بعد تحضیر كمیة السماد العضوي (األبقار) الالزمة لك

متجانس مع التربة قبل الزراعة وتمت إضافة السماد الكیمیاوي على ثالث دفعات . زرعت تقاوي البطاطا ذي الرتبة 
Elite فـــي الموســـم الثـــاني . أجریـــت عملیـــات 27/1/2012فـــي الموســـم األول و 16/2/2011صـــنف دیـــزري فـــي

وحســـب حاجـــة النباتـــات . نفـــذت تجربتـــي البحـــثمـــا فیهـــا الـــري وازالـــة االدغـــال واضـــافة االســـمدةبخدمــة المحصـــول 
RCBD)Factorid experiment withتصــمیم القطاعــات العشــوائیة الكاملــة بالتجربــة العاملیــةباســتخدام

Randomized Complete Block Design 60ل ووحــدة تجریبیــة للموســم األو 48) وبثالثــة مكــررات وبواقــع

. )4(5%وعند مستوى المعنویة L.S.Dقورنت المتوسطات لحساب أقل فرق معنوي وحدة تجریبیة للموسم الثاني 
المعامالت 

تضمنت تجربتي البحث المعامالت التالیة 
االرضيالتسمید–أ 

F0،F1،F2،F3 في الموسم األول وF0،F1،F2،F3 ،F4 في الموسم الثاني حیث كانت:
F0 یةئدون استخدام أسمدة عضویة أو كیمیامن : معاملة المقارنة.
F1 : 40)(طن / هـ10(أبقار) معاملة سماد عضوي
F2 :     طن / هـ    ( توصیة الشركة المصنعة 1.5معاملة سماد عضوي مصنعITALPOLLINA(
F3240)        (10یـة وحسـب الموصـى بـه ( ئ: معاملـة األسـمدة الكیمیا N , 120 P , 400 K كغم/هكتـار (

مــن الزراعــة یومــاً 30بعــد Nونصــف Kو Pمباشــرة ونصــف بعــد الزراعــةKو Pوعلــى ثــالث دفعــات ( نصــف 
)یومًا من الزراعة60بعد Nونصف 

F4. معاملة خلیط من جمیع األسمدة :
التسمید الورقي–ب 
S0 ،S1 ،S2،S3: لموسمي التجربة حیث كانت
S0دون استخدام أسمدة .من ملة المقارنة : معا
S1   14غم / لتر     ( 4: : معاملة الرش بمستخلص عرق السوس(
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S2معاملة الرش بمستخلص عرق السوس + عناصر غذائیة (سماد ورقي عضوي :LEILI 20001 مل / لتر
)توصیة الشركة المصنعة

S3وي:  معاملة الرش بالعناصر الغذائیة ( سماد ورقي عضLEILI 20001 مل / لتر توصیة الشركة المصنعة (
صفات النمو الخضري

النبات لعشرة نباتات اختیرت عشوائیا من كل وحدة تجریبیة ثم حسب المعدلوارتفاعتم حساب عدد السیقان الرئیسة 
.Portable Leaf  AM300 Area Meterتـم قیـاس المسـاحة الورقیـة بواسـطة جهـاز قیـاس المسـاحة الورقیـة . 

.ثم احتسب المعدل اختیرت عشوائیا من كل وحدة تجریبیة خمسة نباتات لالوزن الجاف للنباتتم قیاس
األوراق في NPKتقدیر نسبة

تجریبیة وحسب ما أوصى ولعشر نباتات عشوائیًا في كل وحدة أخذت الورقة الرابعة من القمة النامیة للساق الرئیسي
باسـتخدام جهـاز الفسـفورتـم تقـدیرو Kjeldahl-Micro). قدر النایتروجین الكلي بالتقطیر بواسطة جهـاز 44به  (

بواســـــطة جهـــــاز المطیـــــاف اللهبـــــي البوتاســـــیومتـــــم تقـــــدیر، و )Spectrophotometer .)36المطیـــــاف الضـــــوئي 
Photometer-Flame)38(
صفات الحاصل

تـم حسـابالنباتـات النابتـة فیهـا.من قسمة عدد الدرنات في المعاملة علـى عـددعدد الدرنات في النباتراجتم استخ
تــم علــى عــدد الــدرنات القابلــة للتســویق فیهــا .فــي المعاملــةحاصــل القابــل للتســویقوزن البقســمة معــدل وزن الدرنــة

وفیمــا یخــص الحاصــل النباتــات النابتــة فیهــا.بقســمة حاصــل المعاملــة كاملــة علــى عــددقیــاس حاصــل النبــات الواحــد 
الحاصـل مـن سـم3التـي یقـل قطرهـا عـن تم استبعاد الدرنات المصـابة والمشـوهة والـدرنات الصـغیرةالقابل للتسویق 

الحاصـل تم حسـابتم بعدها حساب الدرنات الباقیة كحاصل قابل للتسویق ثم نسب للهكتار.الكلي للوحدة التجریبیة 
الحصاد بحساب الحاصل الكلي للوحدة التجریبیة ثم نسب للهكتار بعد الكلي

في الدرناتNPKتقدیر نسبة 
تم اخذ خمس درنات متجانسة من كل معاملة ثم غسلت بالماء وقطعت إلى شـرائح وجففـت هوائیـا لحـین ثبـات الـوزن 

وتم ،ء العملیات الالزمةثم طحنت ووضعت في أكیاس بالستیكیة محكمة الغلق وحفظت في مكان جاف لحین إجرا
.االوراقما قدر في كNPKتقدیر 

) ppmنسبة النترات في الدرنات ( 
)26وحسب الطریقة الواردة في (Spectrophotometerتم تقدیرها باستخدام جهاز المطیاف الضوئي 
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السماد و على اساس الوزن الجافبعض المكونات الغذائیة لمسحوق عرق السوس المحلي) 2جدول (
)Leili 2000الورقي ( 

النتائج والمناقشة
صفات النمو الخضري 

أظهرت التحلیالت اإلحصائیة أن لمعامالت التسمید األرضي تأثیرًا معنویًا واضحًا في صفة عدد السیقان 
للموسم الثاني أعلى عدد للسقیان الرئیسة F4للموسم األول والمعاملة F2الرئیسة ساق/نبات حیث أعطت المعاملة 

ساق/نبات F0وF1للمعاملتین 2.99و3.11ساق/نبات مقارنة بأقل عدد للسیقان بلغ 3.42و 3.60بلغ
) . بینما اظهر التداخل في الجدول ذاته بین العوامل المدروسة تأثیرًا معنویا 3وللموسمین على التوالي جدول(

زراعي األول في حین في الموسم الساق/نبات 3.80أعلى عدد للسیقان بلغ F2S3واضحا حیث سجلت المعاملة 

بلغعددفي الموسم الثاني مقارنة بأقل ساق/نبات 3.55أعلى عدد للسیقان بلغ F4S2و F4S1سجلت المعاملتین

) إلى 4ج الجدول (بینت نتائكما.على التوالي وللموسمین F0S2و F1S3ساق/نبات للمعاملتین 2.77و 2.93
بإعطائهما أعلى معدل لطول F4, F3النبات للتسمید األرضي ارتفاعوجود فروق معنویة واضحة في صفة 

و 45.59التي أعطت اقل طول للنبات بلغF0 , F1سم مقارنة بالمعاملتین  96.94و 80.78النبات بلغ  
حققت فرقا معنویا واضحا في الموسم الثاني فقدلورقي سم وللموسمین على التوالي . أما معاملة التسمید ا45.90

ارتفاعالتي سجلت اقل S0سم مقارنة بمعاملة المقارنة 67.49للنبات بلغ ارتفاعأعلى S3حیث أعطت المعاملة 
في F3S0سم . أما عن التداخل فقد كانت الفروق المعنویة واضحة حیث أعطت المعاملة 62.55للنبات بلغ 
أعلى طول F4S3سم أما بالنسبة لنتائج الموسم الثاني فقد أعطت المعاملة 86.03ل أعلى معدل بلغ الموسم األو 

)Leili 2000السماد الورقي ( مسحوق عرق السوس المحلي
التركیزالمادةمایكروغرام / غرامالمكونات
%18مستخلص طحالب بحریة1230.00البوتاسیوم
%0,1أحماض امینیة700.00الصودیوم

P2O52%فسفور 350.00الفسفور الكلي
mgo0,1%مغنیسیوم 35.00الحدید
Ca0,8%كالسیوم 5.00المنغنیز
%1,56شیالت الحدید5.00النحاس
%0,68شیالت النحاس2.50الزنك

%0,2شیالت الزنكالنسبة المئویة ( % )المكونات
%1,56شیالت المنغنیز5.20البروتین

4.22الكلیسیرایزین

3.75الزیوت الثابتة والطیارة

3.66المواد التانینیة

)شركة دبانة()22( 



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

36

سم 38.94و 37.50اقل طول للنبات بلغF0S0 , F0S3سم في حین سجلت المعاملتین 101.88للنبات بلغ 
في صفة المساحة الورقیة ا واضحا أعطت معاملة التسمید األرضي فرقا معنویكما و .ولموسمي الدراسة على التوالي

مقارنة بأقل مساحة ورقیة 2دسم44.52، 92.83ة ورقیة بلغت اكبر مساحF4 , F3حیث سجلت المعاملتین 
للموسمین على التوالي . أما على مستوى 2دسم51.26و 18.17حیث بلغت  F0سجلتها معاملة المقارنة 

للموسمین 2دسم31.91، 77.02المعدالت للمساحة الورقیة بلغت أعلىS3التسمید الورقي فقد حققت المعاملة 
للموسمین 2دسم25.31، 70.78حیث كانت S0على التوالي مقارنة بأقل مساحة ورقیة عند معاملة المقارنة 

و2دسم51.27أعلى معدل بلغ F4S3و F3S3لتینفقد أعطت المعامبالنسبة للتداخلعلى التوالي . أما 
للموسمین 2دسم48.70و 17.06اقل مساحة ورقیة بلغت F0S0في حین سجلت معاملة المقارنة 2مدس96.02

لبیانات اأثرت معامالت التسمید األرضي معنویا في صفة الوزن الجاف للنبات فقد بینت ) .5على التوالي  (جدول 
غم 89.66و  66.16نبات بلغ  بإعطاء أعلى وزن جاف للF4و F3) تفوق المعاملتین 6الظاهرة في الجدول (

لموسمي الدراسة على التوالي ، كما تفوقت F0غم ظهر في معاملة المقارنة 27.00و 26.00مقارنة بأقل وزن 
أعلى وزن بلغ S3معامالت التسمید الورقي في زیادة الوزن الجاف للنبات بشكل معنوي حیث أعطت المعاملة 

للموسمین على F0غم سجلته معاملة المقارنة 45.60و 35.50ن  غم مقارنة بأقل األوزا54.26و 42.66
و 70.33التوالي . فیما سجلت معامالت التداخل فروق معنویة واضحة في زیادة الوزن الجاف للنبات إلى  

و 25.66مقارنة بتسجیل اقل هذه المعدالت للوزن الجاف بلغ  F4S3و F3S2غم في المعاملتین 96.66
ولموسمي البحث على التوالي .F0S0معاملة المقارنة غم في 26.66

عدد السیقان ص عرق السوس في تأثیر التسمید العضوي والرش بالسماد الورقي ومستخل) 3جدول ( 
) .B) والثاني (Aللموسمین األول ((ساق / نبات )

A

B

الرش                   
(F)لمعدS0S1S2S3التسمید

F02.963.363.203.163.38
F13.163.233.132.933.11
F23.603.603.403.803.60
F33.603.703.463.233.50

3.543.473.303.28(S)معدل
L.S.DF(0.385)S( N.S )FS(0.771)
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) تأثیر التسمید العضوي والرش بالسماد الورقي ومستخلص عرق السوس في طول الساق  ( سم ) 4جدول ( 
) .B) والثاني (Aللموسمین األول (

A

B

الرش                
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F03.103.102.772.992.99
F12.822.833.223.013.03
F23.272.993.103.113.12
F33.163.163.333.383.26
F43.273.553.553.333.42

3.133.133.193.21(S)معدل
L.S.DF(0.27)S( N.S )FS(5.54)

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F047.7660.2352.2037.5049.42
F148.4043.4640.3650.1345.59
F247.9347.4347.0645.7647.05
F386.0377.9679.5079.6380.78

57.5357.2754.7853.28(S)معدل
L.S.DF(8.95)S(N.S)FS(17.91)
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المساحة الورقیة تأثیر التسمید العضوي والرش بالسماد الورقي ومستخلص عرق السوس في) 5جدول ( 
) .B) والثاني (A) للموسمین األول (2(دسم

A

وزن النبات الجاف تأثیر التسمید العضوي والرش بالسماد الورقي ومستخلص عرق السوس في ) 6جدول ( 
) .B) والثاني (A( غم ) للموسمین األول (

A

B

الرش              
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F038.9450.5551.0543.0545.90
F154.5544.6648.7750.2749.56
F247.1142.4950.8353.9948.60
F377.7784.3883.9988.2783.60
F494.3897.3893.83101.8896.94

62.5563.9565.6967.49(S)معدل
L.S.DF(5.18)S(4.63)FS(10.37)

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F017.0618.3918.2618.9918.17
F120.0920.9122.2623.5221.70
F224.5624.7829.9833.8528.29
F339.5643.1844.0851.2744.52

25.3126.8228.6431.91(S)معدل
L.S.DF(1.79)S(1.79)FS(3.59)

الرش               
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F048.7048.9851.5155.8951.26
F160.3961.5062.8666.6362.84
F274.4772.3772.6476.9274.10
F383.0586.2484.1989.6685.78
F487.3093.5394.4896.0292.83

70.7872.5273.1377.02(S)معدل
L.S.DF( 3.57 )S( 3.19 )FS( 7.15 )

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F025.6626.3325.6626.3326.00
F129.6631.0034.3337.0033.00
F231.0032.3338.3337.6634.83
F355.6669.0070.3369.6666.16

35.5039.6642.1642.66(S)معدل
L.S.DF(3.93)S(3.93)FS(7.86)

الرش                 
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F026.6627.3326.6627.3327.00
F130.6632.0035.3338.0034.00
F232.0033.3339.3338.6635.83
F356.6670.0071.3370.6667.16
F482.0088.0092.0096.6689.66

45.6050.1352.9354.26(S)معدل
L.S.DF(4.08)S(3.65)FS(8.17)
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یالحظ من عرض النتائج السابقة ان االضافات السمادیة بنوعیها العضوي والمعدني وباختالف اسلوب االضافة عن 
الدراسة والمتمثلة طریق التربة او رشا على المجموع الخضري قد عملت على رفع معدالت  النمو الخضري في هذه 

النبات والمساحة الورقیة والوزن الجاف للمجموع الخضري والمبینة معدالتها في وارتفاعبعدد السیقان الرئیسة 
) على التوالي . یمكن ان یعزى السبب في هذه الزیادة بنسب المعدالت ربما الى توافر 6,5,4,3الجداول (

ة لنمو النبات في منطقة الجذور والمجهزة مباشرة من االسمدة المعدنیة العناصر الغذائیة الكبرى والصغرى الضروری
او المتحررة من تحلل االسمدة العضویة المضافة وسهولة انتقالها الى المجموع الخضري واستغاللها في العملیات 

توبالزمي والتي تدخل الفسلجیة والحیویة المختلفة ومن اهمها عملیة التمثیل الكاربوني والتنفس وعملیة البناء البرو 
) وتحویل هذه العناصر الى مواد 43الضروریة النقسام الخالیا (DNAو RNAفي تركیب االحماض النوویة 

یمكن االستفادة منها في بناء خالیا وانسجة جدیدة تساعد على نمو االجزاء المختلفة في الهیكل العام للنبات فضال 
الورقي كعنصر النتروجین واالحماض االمینیة الموجودة في السماد عن المغذیات المضافة عن طریق التسمید

) اضافة الى دور عرق السوس وما یحتویه من مواد فعالة 35و13) وهذا یتفق مع (LEILI 2000الورقي ( 
جابًا على متمثلة بالكلیسرایزك التي تعتبر مادة نشطة لالستطالة واالنقسام حیث تعمل عمل الجبرلین وبالتالي تؤثر ای

صفات النمو الخضري فضال عن احتوائة على بعض العناصر المغذیة كالنتروجین والفسفور والبوتاسیوم وبعض 
الذي یشترك في تكوین كلوروفیل النبات المادة Mgالعناصر الصغرى واالساسیة في تغذیة النبات مثل عنصر 

ع معدالت نمو النباتات مما یؤدي عملهما مجتمعا ) والتي تساعد على رف8االساس في  عملیة البناء الضوئي ( 
وعلیة ومما تقدم یمكن ان یعزى السبب ) .11الى انتاج نمو خضري عالي وكثیف وهذا یتفق مع ما توصل الیه ( 

النبات ومعدل المساحة الورقیة للنبات بفعل معامالت التسمید المختلفة الى الدور وارتفاعفي زیادة عدد السیقان 
لعبه هذه االسمدة على اختالف انواعها بتجهیز النباتات بالعناصر المغذیة السیما عنصر النتروجین الذي الذي ت

) مما ساعد 41یعمل على تنشیط نمو البراعم في الدرنات من خالل زیادة كتلة البروتوبالزم واالنقسام الخلوي (
اعم درنات التقاوي المتحفزة والتي سبق وان تم كسر على نمو اكبر عدد من السیقان الهوائیة فوق سطح التربة من بر 

النبات اضافة الى كون ارتفاع) اذ عمل ذلك النشاط كلة على رفع معدالت 5جدولالسكون فیها قبل الزراعة (
) فضال عن دور 34(القمة النامیة تحتوي على تراكیز معینة من األوكسینات التي تعمل على استطالة الخالیا

سم متمثل 101.88في اعطاء اعلى ارتفاع للنبات بلغ F4لورقیة مع التولیفة السمادیة المختلطة االسمدة ا
) فیزداد بذلك حجم النمو الخضري . ان الزیادة في كثافة المجموع الخضري یتمثل 6جدول (F4S3بالمعاملة 

د االوراق االمر الذي انعكس على زیادة النبات بزیادة التفرعات الثانویة وعدوارتفاعاضافة الى زیادة عدد السیقان 
اذ اشاروا الى دور المغذیات في )6) ( 8جدولالمساحة الورقیة في النبات بزیادة معدالت االسمدة المضافة (

زیادة المساحة الورقیة في البطاطا . تعد صفة الوزن الجاف للنبات من الصفات التي تعطي دلیل واضح على تجمع 
لعناصر المخزونة بتأثیر المتغیرات المدروسة اذ یالحظ ان االسمدة المتنوعة سواء المضافة الى تربة المادة الجافة وا
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الحقل وخاصة المعدنیة منها او التي رشت على المجموع الخضري قد كانت فعالة فعملت على زیادة الوزن الجاف 
النبات ارتفاعالمعامالت في رفع معدالت للمجموع الخضري وقد یعزى سبب هذه الزیادة الى التأثیر الواضح لهذه 

وعدد السیقان الرئیسة وتفرعاتها والمساحة الورقیة للنبات فعمل ذلك على تراكم اكثر كمیة ممكنة من المواد التي 
تساعد على رفع معدل الوزن الجاف والتي توافقت الزیادة فیها مع الزیادة في صفات النمو الخضري االخرى . ان 

في الموسم الثاني F4في الموسم االول ومعاملة التولیفة السمادیة F3ق معاملة االسمدة الكیمیاویة السبب في تفو 
في صفات النمو الخضري المختلفة قد یعزى الى ما تحتویه هذه المعامالت من اسمدة تضم عناصر مختلفة 

ا بسرعة من قبل النبات السیما وسریعة التحلل والجاهزیة في حدود المنطقة الجذریة للنبات مما یسهل امتصاصه
.وانها اضیفت بشكل مجزأ وعلى دفعات ضمن المدیات المناسبة لنمو النبات مقارنة بالمعامالت السمادیة االخرى

)%(في األوراق NPKنسبة 
ي أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي لبیانات نسبة النتروجین في أوراق نباتات حاصل البطاطا المستعملة ف

بإعطاء أعلى نسبة مئویة F4وF3تفوقت المعاملتین اذمعامالت البحث الدراسة بوجود فروقا معنویة بین 
F2في معاملة التسمید األرضي 0.57و 0.56% في الوقت الذي انخفضت فیه هذه النسبة إلى 0.89و 0.73

وجد أن اذأن التداخل قد حقق تأثیرا معنویا ومن الجدول ذاته یالحظ . ) 7ولموسمي الدراسة على التوالي ( جدول 
في الوقت الذي انخفضت فیه F4S3و F3S2في أوراق نباتات المعاملتین 0.97و 0.86أعلى نسبة كانت 

أوضحت النتائج وللموسمین على التوالي .F1S3% في أوراق نباتات المعاملة  0.45و 0.44النسبة إلى 
وF3المعاملتینالعوامل المدروسة في نسبة تراكم الفسفور في األوراق إذ تفوقت لموسمي دراسة البحث إلى تأثیر

F4  ظهرت في أوراق نباتات 0.009و 0.008% مقارنة بأقل نسبة  0.094و 0.071بأعلى نسبة  %
لفسفور في أعلى نسبة لتراكم اS3لموسمي الدراسة على التوالي كما أظهرت معاملة التسمید الورقي F1المعاملة 
% 0.038و 0.025اقل نسبة S1% في الوقت الذي سجلت فیه المعاملة 0.053و 0.042األوراق 

% في معاملتي التداخل 0.099و 0.079ظهرت أعلى نسبة فقدللموسمین على التوالي. أما بالنسبة للتداخل 
F3S3 وF4S3 في المعاملتین  0.005و 0.003بینما انخفضت هذه النسبة إلى اقل ما یمكن %F1S3 و
F2S1 تفوق معاملتي 9أشارت البیانات المعروضة في الجدول ().8ولموسمي الدراسة على التوالي ( جدول (

و 3.54في األوراق بلغت Kمعنویًا على باقي المعامالت بإعطائها أعلى نسبة F4وF1التسمید األرضي 
% لموسمي البحث على 3.76و 3.28بلغتا F2وF0المعاملتین في أوراق نباتات Kمقارنة بأقل نسبة 3.95

في األوراق لموسم الدراسة الثاني فقط حیث Kالتوالي . كما سجلت معامالت التسمید الورقي تأثیرا معنویا في نسبة 
% في معاملة 3.79بینما انخفضت النسبة إلى S1% في نباتات المعاملة 3.92أعطت أعلى نسبة بلغت 

. وكذلك أظهرت العوامل المدروسة فروقا معنویة بین معامالت التداخل ولموسمي الدراسة فقد تمیزت S0رنة المقا
% 3.66و 3.09% مقابل انخفاض النسبة إلى 4.11و 3.74برفع النسبة إلى F4S3و F1S0المعاملتین 

وللموسمین على التوالي F0S3و F0S1في المعاملتین 
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في األوراقNنسبة تأثیر التسمید العضوي والرش بالسماد الورقي ومستخلص عرق السوس في ) 7جدول ( 
) .B) والثاني (Aللموسمین األول (( % )

A

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F00.580.760.660.730.69
F10.670.580.700.440.60
F20.700.560.460.540.56
F30.560.700.860.800.73

0.630.650.670.63(S)معدل
L.S.DF(0.09)S(N.S)FS(0.18)
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B

في األوراق Pنسبة لعضوي والرش بالسماد الورقي ومستخلص عرق السوس فيتأثیر التسمید ا) 8جدول ( 
) .B) والثاني (A( % ) للموسمین األول (

A

B

في األوراقkنسبة لتسمید العضوي والرش بالسماد الورقي ومستخلص عرق السوس في تأثیر ا) 9جدول ( 

) . B) والثاني (Aللموسمین األول (( % )

A

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F00.590.770.670.740.70
F10.680.590.710.450.61
F20.710.570.470.550.57
F30.570.710.870.810. 74
F40.800.830.950.970.89

0.660.680. 720.69(S)معدل
L.S.DF(0.08)S(N.S)FS(0.16)

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F00.0320.0120.0170.0080.017
F10.0110.0090.0070.0030.008
F20.0040.0040.0250.0760.027
F30.0620.0750.0690.0790.071
0.0270.0250.0290.042(S)معدل

L.S.DF(0.007)S(0.007)FS(0.014)

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F00.0330.0130.0180.0090.018
F10.0120.0100.0080.0060.009
F20.0050.0050.0260.0770.028
F30.0630.0760.0700.0800.072
F40.0900.0930.0960.0990.094
0.0390.0380.0420.053(S)معدل

L.S.DF(0.011)S(0.010)FS(0.023)
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B

یفسر تفوق المعامالت السمادیة هسمدة الكیمیائیة وتاثیرها في نمو النبات وهذا بدور ویمكن ان یعزى ذلك الى اثر اال
في الموسمین حیث یعود سبب ذلك الى سرعة اذابة االسمدة وجاهزیة العناصر وسهولة امتصاصها من قبل النبات 

اسیوم في المعامالت ) الى ارتفاع نسبة النتروجین والفسفور والبوت7،8،9) تشیر النتائج في الجدول (39( 
السمادیة المعدنیة مقارنة بمعاملة عدم التسمید ویمكن ان یعود السبب الى ما تحتویة هذه االنواع من عناصر 
ومغذیات متیسرة بشكل سهل للنبات انعكس ذلك على زیادة كفاءة النبات ومقدرته على امتصاص النتروجین 

)6عن دور البوتاسیوم في زیادة مقدرة النبات على االمتصاص ( وتراكمه ومن ثم ارتفاع نسبته في االوراق فضال 
( 28 حیث اكدوا على ان استعمال االسمدة الكیمیائیة منفردة او مع االسمدة الورقیة ) 2(وتتفق هذه النتائج مع (

ین في النبات یؤدي الى زیادة نسب المغذیات في النبات مما یعمل على تامین المعدالت الجیدة والمرتفعة للنتروج
وقد یعود سبب زیادة نسبة الفسفور في االوراق الى ما تحتویه االسمدة المعدنیة من عنصر الفسفور ودور ) 7( 

المتحرر من تنفس الجذور واذابتها بماء CO2هذه االسمدة في زیادة الفسفور الجاهز في التربة عن طریق انتاج 
عمل على اذابة بعض المركبات الفوسفاتیة المترسبة وبعض المعادن الري اذ ینتج عنه حامض الكاربونیك الذي ی

S3) وقد یعزى سبب تفوق معاملة الرش 42االولیة مما یحرر الفسفور وزیادة جاهزیة بعض العناصر الصغرى ( 

ركبات باعطاء اعلى معدل للفسفور في االوراق الى احتواء هذا النوع من االسمدة الورقیة على الفسفور على هیئة م
عند رشها على ،او مغذیات متیسرة لالمتصاص والتمثیل داخل المجموع الخضري وعلى وجه الخصوص االوراق

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F03.233.093.303.513.28
F13.743.453.453.453.54
F23.323.443.663.343.44
F33.193.453.443.323.35

3.373.383.463.41(S)معدل
L.S.DF(0.19)S(N.S)FS(0.39)

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F03.803.953.743.663.78
F13.783.863.893.963.87
F23.763.793.773.713.76
F33.764.014.023.743.88
F43.883.983.844.113.95

3.793.923.853.83(S)معدل
L.S.DF(0.10)S(0.09)FS(0.21)
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) في حین لوحظ تفوق 8النبات على هیئة محالیل مخففة وبالنسب الموصى بها لحاجة النبات الیها ( جدول 
لبوتاسیوم في االوراق وقد یعود السبب الى ما معامالت التسمید االرضي والتولیفات بینها في اعطاء اعلى تركیز ل

تحتویه تلك االسمدة من نسب جیدة جاهزة لالمتصاص من عنصر البوتاسیوم مما ادى الى تراكمه في االوراق وهذا 
لى ان تركیز البوتاسیوم یزداد في االوراق فضال على ان التولیفات السمادیة حیث اشاروا ا) 17ما یتفق علیه ( 

ساعدت النبات في الوصول الى حالة تغذویه جیدة مما ادى الى زیادة االمتصاص وتراكم البوتاسیوم في االوراق 
الى دوره في مستخلص عرق السوس S1) ویمكن ان یفسر زیادة تركیز البوتاسیوم في معاملة الرش 9( جدول 

ملغم / غم 47.20تنشیط عملیة االمتصاص فضال عن احتواء هذا المستخلص على عنصر البوتاسیوم بتركیز 
) وقد یعود التباین في نسب النتروجین والفسفور 8مما ساعد على زیادة تركیزه وتراكمه في االنسجة النباتیة ( 

لمغذیات المضافة الى التربة او المرشوشة على النبات من والبوتاسیوم في النبات الى اختالف محتوى االسمدة وا
) .28و7العناصر الكبرى والصغرى وهذا یتفق مع ( 

صفات الحاصل 
) التأثیر الواضح للعوامل المدروسة والتداخل بینهما في صفة 10أظهرت البیانات الموجودة في الجدول (

درنة / نبات مقارنة 11.94و 10.30برفع المعدل إلى F4و F3تفوقت المعاملتین اذعدد الدرنات / نبات 
للموسمین على التوالي كما یالحظ من F0و F1درنة / نبات ظهر في المعاملتین 6.96و 7.56بأقل عدد 

في S1درنة / نبات حققته معاملة التسمید الورقي 9.41) ذاته أن أعلى عدد للدرنات كان 10بیانات الجدول (
. ومن جانب آخر فقد حقق S3في المعاملة درنة / نبات ظهر7.67الدراسة األول مقارنة بأقل عدد موسم 

إلى زیادة عدد F4S3و F3S2التداخل تأثیرا معنویا في صفة عدد الدرنات / نبات حیث أدت كل من المعاملتین 
درنة / نبات ظهر 6.63و 5.46درنة / نبات مقارنة بأقل عدد 12.09و 11.84الدرنات / نبات بمعدل بلغ 

) إن معدل وزن 11أظهرت بیانات الجدول (لموسمي البحث على التوالي .F0S0و F0S3في المعاملتین 
غم ظهر 61.95مقارنة بأقل معدل في الموسم الثانيF4غم بتأثیر المعاملة السمادیة 94.76إلى  ازدادالدرنة

وجد أن أعلى معدل لوزن اذداخل للموسم الثاني من البحث تأثیرا معنویا . وقد أعطى التF0في معاملة المقارنة 
.F0S0غم في المعاملة 60.79بینما انخفض المعدل إلى F4S2غم تحقق بتأثیر المعاملة 96.90الدرنة بلغ 

وقت تفاذمعامالت قد أثرت معنویا في صفة حاصل النبات الواحد ال) أن 12یتضح من خالل بیانات الجدول (و 
كغم / نبات مقارنة بأقل حاصل 0.74و 0.47في إعطاء أعلى معدل لهذه الصفة F4و F3معاملتي التسمید 

كغم / نبات 0.32، و F2و F1كغم / نبات في موسم الدراسة األول ظهر في المعاملتین 0.33للنبات الواحد 
ل النبات الواحد قلیال في الموسم الثاني إلى . انخفض حاصF0في موسم الدراسة الثاني ظهر في معاملة المقارنة 

كغم / نبات . كما أشارت 0.53التي سجلت S0عن معاملة المقارنة S3كغم / نبات في المعاملة 0.49
ازداد معدل حاصل النبات الواحد اذهذه الصفة فيالبیانات في الجدول ذاته أن معامالت التداخل قد أثرت معنویا 

و F4S1كغم / نبات في المعاملتین 0.76لموسم الدراسة األول و F3S2ت في المعاملة كغم / نبا0.52إلى 
F4S0 كغم / نبات في المعاملتین 0.29و 0.18في موسم الدراسة الثاني بینما انخفض إلىF0S3 وF0S0
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وسة تأثیرا معنویا في ) أن للعوامل المدر 13توضح البیانات المعروضة في الجدول (كما و وللموسمین على التوالي .
ارتفع الحاصل إلى اذصفة الحاصل القابل للتسویق لموسم الدراسة الثاني ولمستویات التسمید األرضي فقط 

. بینما اثر F0ظهر في المعاملة 1-طن . هـ13.11مقارنة بأقل حاصل F4في المعاملة 1-طن . هـ35.65
بإعطاء أعلى معدل للحاصل بلغ F4S0و F3S2ن المعاملتین صفة فقد تمیزت كل مهذه الالتداخل معنویا في 

و F0S3ظهر في المعاملتین 1-طن . هـ11.37و 6.34مقارنة بأقل حاصل 1-طن . هـ37.25و 21.00
F0S0. إلى وجود فروق معنویة في صفة حاصل 14تشیر النتائج في الجدول (و للموسمین على التوالي (

1-طن . هـ39.56و 23.56إلى F0و F1في المعاملتین 1-طن . هـ17.08و 16.69الدرنات الكلي من 

% للموسمین األول والثاني 131.6و 41.1في زیادة الحاصل بنسبة بلغت F4و F3نتیجة تفوق المعاملتین 
لي على التوالي . كما أوضحت البیانات في الجدول ذاته إلى وجود فروق معنویة واضحة لصفة الحاصل الك

26.16للموسم األول أعلى حاصل بلغ F3S2للدرنات على مستوى التداخل بین المعامالت فقد أعطت المعاملة 
طن 9.11مقارنة بأقل حاصل بلغ F3S3و F3S1و F0S1والتي لم تختلف معنویا عن المعامالت 1-طن . هـ

41.29أعلى حاصل بلغ F4S1المعاملة ، أما بالنسبة للموسم الثاني فقد أعطتF0S3حققته المعاملة 1-. هـ
.F0S0بتأثیر المعاملة 1-طن . هـ14.75في حین انخفض معدل الحاصل الكلي إلى  1-طن . هـ

عدد الدرنات في ) تأثیر التسمید العضوي والرش بالسماد الورقي ومستخلص عرق السوس في 10جدول ( 
) .Bلثاني () واAللموسمین األول (النبات ( درنة / نبات )

A

B

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F06.637.036.877.326.96
F18.428.449.099.078.75
F28.468.649.109.228.85
F310.7511.5610.6011.2211.03
F411.6112.0611.9912.0911.94

9.179.549.539.78(S)معدل
L.S.DF(0.73)S(N.S)FS(2.07)
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معدل وزن الدرنة تأثیر التسمید العضوي والرش بالسماد الورقي ومستخلص عرق السوس في ) 11ول ( جد
) .B) والثاني (Aللموسمین األول (( غم )

A

B

النبات الواحد حاصلتأثیر التسمید العضوي والرش بالسماد الورقي ومستخلص عرق السوس في) 12جدول ( 
) .B) والثاني (A( كغم / نبات ) للموسمین األول (

A

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F08.2510.067.085.467.71
F17.617.557.947.137.56
F27.929.508.087.978.37
F38.7310.5211.8410.1210.30

8.139.418.737.67(S)معدل
L.S.DF(1.52)S(1.52)FS(3.04)

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F051.5241.5644.7044.4845.56
F138.2741.4239.8449.3042.21
F237.6533.2527.2743.9235.52
F332.5129.5830.8731.9231.22

39.9936.4535.6742.40(S)معدل
L.S.DF( N.S )S( N.S )FS(N.S)

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F060.7961.1562.9162.9661.95
F169.1263.9663.5761.9564.65
F265.0273.9973.0574.4771.63
F379.9282.6882.5985.1682.59
F493.3192.8396.9096.0194.76
73.6374.9275.8076.11(S)معدل

L.S.DF(9.01)S( N.S )FS(18.02)

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F00.290.350.330.330.32
F10.470.380.350.390.40
F20.470.390.390.470.43
F30.660.590.600.580.61
F40.760.760.750.660.74

0.530.500.490.49(S)معدل
L.S.DF(0.045)S(0.040)FS(0.090)
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B

الحاصل القابل تأثیر التسمید العضوي والرش بالسماد الورقي ومستخلص عرق السوس في) 13جدول ( 
) .B) والثاني (Aللموسمین األول () 1-ھـ.ط( للتسویق 

A

B

الحاصل الكليتأثیر التسمید العضوي والرش بالسماد الورقي ومستخلص عرق السوس في ) 14جدول ( 
) .B) والثاني (Aللموسمین األول ()1- ( ط.ھـ

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F00.370.460.360.180.34
F10.380.280.280.390.33
F20.310.370.340.310.33
F30.430.490.520.450.47

0.330.400.370.33(S)معدل
L.S.DF(0.131)S(N.S)FS(0.263)

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3یدالتسم

F013.3518.4014.756.3413.21
F115.5210.5510.1216.5713.19
F211.4814.9913.9112.0013.10
F317.7419.7921.0017.8719.10

14.5215.9314.9513.19(S)معدل
L.S.DF(N.S)S(N.S)FS(13.03)

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F011.3712.2414.9613.8613.11
F114.2416.3616.4417.6616.18
F221.4118.1116.9522.0119.62
F330.2825.4026.2628.5727.63
F437.2537.0436.9831.5535.65

22.9121.8322.3222.69(S)معدل
L.S.DF(1.96)S(N.S)FS(3.92)

الرش      
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F014.7518.6917.7417.1517.08
F124.6518.8419.5221.1621.04
F225.1520.5320.4024.7422.70
F335.1837.2131.8931.3633.91
F440.7441.2940.4835.7439.56

28.0927.3126.0126.03(S)معدل
L.S.DF(2.88)S(N.S)FS(5.77)
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A

B

ان الزیادة في صفات الحاصل الكمیة قد تكون مؤشرًا مهمًا لحالة النبات التغذویة والصحیة ومحصلة نهائیة لحیاة 
ورد سابقا من نتائج یتبین ان استخدام ها مثل نبات البطاطا فعلى ضوء ماالنبات الطبیعیة وخاصة الموسمیة من

) 3،4،6،5الجداولاالسمدة العضویة منها والمعدنیة قد تعمل على تحسین صفات النمو الخضري بشكل واضح (
شكل الحتواء هذه االسمدة على العناصر الضروریة للنمو وزیادة قوة نشاط المجموع الخضري والذي انعكس ب

معامالت السمادیة جمیعها على معاملة الایجابي في زیادة الحاصل ومكوناته على ضوء ذلك ربما قد یعزى تفوق 
الى 1-نبات.معدالت صفة عدد الدرناتفي المقارنة وعلى وجه الخصوص في الموسم الثاني من بحث الدراسة 

مناسبة تتیح للنبات االستفادة منها في زیادة في منطقة الجذور بكمیة ةتكامل اتزان العناصر المغذیة الموجود
) فضال عن تفوق هذه المعامالت في صفة عدد السیقان 33(وهذا یتفق مع مع ما وجده معدالت هذه الصفة

) االمر الذي ربما قد ساعد ایضا في زیادة عدد الدرنات الرتباط هاتین الصفتین طردیا 3( جدول 1-نبات.الرئیسة
ا ان زیادة قوة ونشاط المجموع الخضري المتمثل بزیادة المساحة الورقیة للنبات بوجود عناصر مهمة كمفیما بینها .

مثل النتروجین قد رفع ذلك من معدالت التمثیل الكاربوني وتصنیع المواد الكاربوهیدراتیة فانه یبرز االثر الكبیر 
لسكریات من اماكن االنتاج في االوراق الى لعناصر اخرى مثل البوتاسیوم في تنشیط عملیات االستقالب ونقل ا

لهذه المعامالت وهذا یتفق مع ماذكره 1-.نباتاماكن خزنها بالدرنات االمر الذي ادى الى زیادة معدل وزن الدرنة

) وعلى الرغم من عدم ظهور تاثیرات معنویة واضحة لالسمدة الورقیة في هاتین الصفتین باستثناء تاثیرها في 37( 
خل هذه المغذیات الورقیة مع االسمدة وخاصة اللموسم االول من البحث اال ان تد1-نبات.عدد الدرناتزیادة 

االمر الذي یفسر لنا تفوق هذه المعامالت معدالت هاتین الصفتینالمعدنیة منها قد عمل بشكل واضح على زیادة 
لمغذیات الورقیة في الوصول الى حالة باشتراك العناصر المتوفرة في السماد االرضي وخصوصا النتروجین مع ا

ومن ثم الزیادة في حاصل النبات ةالتوازن الغذائي ومن ثم تاثیر ذلك في زیادة عدد الدرنات ومعدل وزن الدرن
ان الزیادة التي حصلت في قوة ونشاط المجموع الخضري ) .29( ) وهذا یتفق مع 10،11،12ول االواحد (جد

ي ساعد بشكل ایجابي الى رفع معدالت مكونات الحاصل وعلى وجه الخصوص معدل بسبب االتزان الغذائي والذ
المستوى القابل للتسویق عمل على تفوقها في صفة الحاصل القابل الى ) والذي وصل بها 11جدول وزن الدرنة (

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F017.3123.0418.099.1116.88
F119.0014.3113.7919.6516.69
F215.2319.0317.3115.6116.79
F321.6124.0826.1622.3923.56

18.2920.1118.8416.69(S)معدل
L.S.DF(6.59)S(N.S)FS(13.18)
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لمتوسط ) مما زاد من ا10للتسویق فضال عن زیادة عدد هذه الدرنات ومعدالتها في النبات الواحد ( جدول 
هذه الصفات المكونة للحاصل وبتأثیر) 13لحاصل النبات من الدرنات وبزیادة الحاصل القابل للتسویق (جدول 

) .14انعكس كل ذلك على تفوق هذه المعامالت في صفة حاصل الدرنات الكلي ( جدول 
في الدرنات (%) NPKنسبة 

واع المتعددة من األسمدة المضافة إلى تربة نباتات الوحدات بینت التحلیالت المختبریة واإلحصائیة أن األن
التجریبیة المختلفة قد تباینت معنویا فیما بینها في التأثیر على مستوى تراكم عنصر النتروجین في الدرنات حیث 

ین % كان في درنات نباتات المعاملت3.71و 2.96) أن أعلى تراكم لهذا العنصر 15یالحظ من بیانات الجدول (
F3 وF4 في درنات نباتات معاملة المقارنة 1.60في الوقت الذي قل فیه تراكم هذا العنصر إلى %F0

معنویا بتأثیرها على هذه الصفة هاولموسمي الدراسة على التوالي . یالحظ أن معامالت التداخل قد اختلفت فیما بین
في حین F4S3و F3S0ي المعاملتین % ف4.01و 3.22في الدرنات  Nالمهمة حیث بلغت أعلى نسبة 

تشیر أرقام و وللموسمین على التوالي .F0S2% في درنات المعاملة 1.37و 1.36انخفضت النسبة إلى 
% 0.099و 0.075ارتفعت في الدرنات إلى فسفور) إلى أن نسبة عنصر ال16البیانات الظاهرة في الجدول (

F0% في معاملة المقارنة 0.067و 0.066ینما انخفضت إلى بF4وF1في معاملتي التسمید األرضي  
في رفع نسبة S3و S2و S1لموسمي الدراسة على التوالي . كما تفوقت معامالت التسمید الورقي جمیعها 

% في 0.088و 0.072ولموسمي الدراسة حیث ظهرت أعلى نسبة S0الفسفور في الدرنات مقارنة بالمعاملة 
% كانت في معاملة المقارنة وللموسمین على التوالي . 0.068و 0.061ارنة بأقل هذه النسب مقS1المعاملة 

% في 0.099و 0.093واظهر التداخل تأثیرا معنویا في هذه الصفة حیث بلغت أعلى نسبة في الموسمین 
% 0.037و 0.036للموسم الثاني مقارنة بأقل هذه النسب  F4S3و F4S2للموسم األول F1S0المعاملتین 

) تفوق 17أوضحت البیانات في الجدول (كما و ولموسمي البحث على التوالي .F0S0ظهرت في معاملة المقارنة 
و 1.78مقارنة بأقل نسبة %1.87و 2.12في الدرنات بلغت Kمعنویًا بإعطائها أعلى نسبة F1معاملة ال

على التوالي . أما بالنسبة للتسمید الورقي فقد تفوقت لموسمي الزراعةF0وF2% في درنات المعاملتین 1.67
% للموسمین على التوالي . 1.84و 2.00في الدرنات بلغتا Kمعنویًا بإعطائها أعلى نسبة S1و S3المعاملتین 

Kأعلى نسبة F4S1و F0S3وكذلك اظهر التداخل وجود فروق معنویة بین المعامالت حیث أعطت المعاملتین 
و 1.56بلغت F0S3و F0F0مقارنة بأقل نسبة في درنات المعاملتین %2.09و 2.37ت بلغت في الدرنا

ولموسمي البحث .1.51%
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في Nنسبة تأثیر التسمید العضوي والرش بالسماد الورقي ومستخلص عرق السوس في) 15جدول ( 
.) B) والثاني (Aللموسمین األول (( % )الدرنات

A

B

في الدرناتPنسبة تأثیر التسمید العضوي والرش بالسماد الورقي ومستخلص عرق السوس في ) 16جدول ( 
) . B) والثاني (Aللموسمین األول (( % )

A

B

رش                   ال
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F01.451.851.361.751.60
F11.511.531.592.111.68
F22.361.622.361.892.06
F33.223.132.872.632.96

2.132.032.052.09(S)معدل
L.S.DF(0.15)S( N.S )FS(0.30)

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F01.461.861.371.761.60
F11.521.541.602.121.68
F22.371.632.371.912.06
F33.233.142.882.642.96
F43.273.693.894.013.71

2.362.362.412.47(S)معدل
L.S.DF(0. 18)S(N.S)FS(0.40)

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F00.0360.0510.0860.0910.066
F10.0930.0920.0490.0680.075
F20.0460.0890.0740.0570.066
F30.0700.0740.0790.0690.073

0.0610.0760.0720.071(S)معدل
L.S.DF(0.009)S(0.009)FS(0.019)



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

51

في الدرناتkنسبة تأثیر التسمید العضوي والرش بالسماد الورقي ومستخلص عرق السوس في ) 17جدول ( 
) .B) والثاني (Aللموسمین األول (( % )

A

B
بتأثیر اضافة االنواع المختلفة من االسمدة العضویة والمعدنیة االرضیة NPKلزیادة في محتوى الدرنات من اان 

الى التربة ورش االسمدة الورقیة على المجموع الخضري للنبات قد یعزى الى وفرة هذه العناصر في الحدود المثلى 
نمو وجاهزیتها لالمتصاص من قبل النبات سواء عن طریق المجموع الجذري او عن طریق المجموع الخضري لل

ویل حومن ثم تمثیلها في االجزاء المختلفة للنبات واهمها االوراق والتي تعد المكان االساسي في عملیة التصنیع وت
ة المجموع الجذري المتصاص العناصر وزیادة المركبات وتمثیلها فضال عن اثر ودور هذه المغذیات في رفع كفاء

تركیزها في النبات السیما وان رش العناصر الورقیة على المجموع الخضري ادى الى حصول امتصاص مباشر 
لهذه المغذیات الرئیسیة للنبات وبالكمیات التي یحتاجها اضافة الى الدور الكبیر لعملیة التمثیل الكاربوني حیث 

2الرئیسي في زیادة وتحسین النمو الخضري نتیجة لتمثیلة الى مركبات نیتروجینیة عضویة ( ثریؤدي النتروجین اال

) االمر الذي دفع باتجاه زیادة 7،8،9) قد عملت جمیعها على رفع معدالت هذه العناصر في االوراق ( جداول 

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F00.0370.0520.0870.0920.067
F10.0940.0930.0500.0690.075
F20.0470.0900.0750.0580.068
F30.0710.0750.0800.0700.074
F40.0940.0980.0990.0990.097

0.0680.0800.0770.076(S)معدل
L.S.DF(0.008)S(0.007)FS(0.016)

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3دالتسمی

F01.631.921.621.511.67
F11.851.951.731.961.87
F21.711.671.751.811.73
F31.971.571.731.671.73
F41.582.091.621.921.80

1.741.841.691.77(S)معدل
L.S.DF(0.13)S(0.12)FS(0.27)

الرش                   
(F)معدلS0S1S2S3التسمید

F01.561.712.002.371.91
F12.272.232.011.992.12
F21.841.881.771.641.78
F31.941.892.002.011.96

1.901.921.942.00(S)معدل
L.S.DF(0.04)S(0.04)FS(0.086)
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ك كلة على زیادة كفاءة ) اذ انعكس ذل3،4،5جداولالمحصلة النهائیة لصفات النمو الخضري المدروسة (
من االوراق Kو Pو Nالعملیات الحیویة داخل النبات مثل عملیات انتقال المواد المصنعة بضمنها عناصر ال 

الى الدرنات موضع التخزین . یتضح من النتائج ایضا ان اضافة االسمدة الى التربة مع اضافة المغذیات الورقیة 
) او من دون اضافتها قد ادى الى زیادة تركیز 2( جدول لمواد العضویةالحاویة على مستخلص عرق السوس وا

معتفق یالبوتاسیوم كما یبرز دور عنصر البوتاسیوم في تنشیط عملیة نقل الفسفور من االوراق الى الدرنات وهذا 
ت التي یعمل البوتاسیوم ) وبذلك تزداد الكمیة الممتصة منها من قبل النبات وبالتالي سیزید من فعالیة االنزیما23( 
تنشیطها ومنها انزیمات الطاقة مما زاد من امتصاصه من قبل النبات وانتقالة الى الدرنات وهذه النتائج تتفق لىع

) .32و  18و 17و  10( مع 
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