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تأثير التغذية الهرقية واالضافات األَرضية لمعظاصر الصغرى الطخمبية في بعض مؤشرات نطه وحاصل
البظاطا ( )Solanum tuberosum L.الطزروعة في تربة جبدية
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جامعة تكخيت /كمية الدراعة  /قدؼ عمؾـ التخبة كالسؾارد السائية
(قجـ لمشذخ في  ، 0202/66/61قبل لمشذخ في )0202/60/02
ممخص البحث:

أجخيت تجخبة حقمية في حقؾؿ كمية الدراعة جامعة تكخيت لمسؾسؼ الدراعي  0202 - 0264لجراسة مقارنة االضافات االرضية

كالؾرقية ألسسجة الحجيج كالدنػ السخمبية في نسؾ كحاصل البظاطا في تخبة جبدية ،نفحت التجخبة باستخجاـ ترسيؼ القظاعات العذؾائية
الكاممة  RCBDكبثالثة مكخرات  .كتزسشت الجراسة نؾعيؽ مؽ األسسجة السخمبية (الحجيج السخمبي كالدنػ السخمبي) كطخيقتيؽ إلضافة
األسسجة (إضافة ارضية كإضافة كرقية) ( T1ك )T2عمى التختيب .كثالث مدتؾيات مؽ الدنػ ( 2ك 2.0ك 6كغؼ  Znق Z0( )6-كZ1

ك )Z2عمى التختيب مؽ سساد ( )Zn-DTPAكثالث مدتؾيات مؽ الحجيج ( 2ك 0ك 26كغؼ  Feق F0( )6-ك F1ك )F2عمى التختيب
مؽ سساد ( . )Fe-DTPAأَدت إضافة الحجيج إلى زيادة معشؾية في الؾزف الجاؼ لمسجسؾع الخزخي لمبظاطا ،إذ بمغت ندبة الديادة

مقارنة بسعاممة الديظخة  92.24ك % 00.00عمى التختيب عشج السدتؾيات  F1ك F2عمى التختيب .أَما طخيقة التدسيج فقج تفؾقت
اإلضافة الؾرقية  T2معشؾيا كبشدبة زيادة مئؾية بمغت  %62.41مقارنة باإلضافة االرضية  ،اعظت إضافة الدنػ زيادة بمغت (4.33

ك % )61.13لمسدتؾى  Z1ك Z2مقارنة بالسعاممة  Z0التي بمغت ( 73.42غؼ نبات.)6-اعظت السعاممة  T2F2Z2اعمى معجؿ بمغ
( 13.49غؼ نبات )6-فيسا أَعظت السعامالت  T1F0Z0ك T1F0Z0ا اقل معجؿ بمغ  92.41ك( 93.67غؼ نبات )6-عمى التختيب.
أَعظت إضافة الحجيج زيادة معشؾية في جسيع صفات الشسؾ كالحاصل الكمي كالقابل لمتدؾيق ،إذ أَعظت حاصل كمي لمجرنات بمغ

(90.007 ، 02.060 ، 02.424طؽ.ق )6-لمسدتؾيات  F0ك F1ك F2عمى التختيب ،كبديادة معشؾية بمغت  96.02ك% 79.13
عمى التختيب مقارنة بالسعاممة غيخ السدسجة .أَعظت اإلضافة الؾرقية لمحجيج زيادة معشؾية في الحاصل الكمي لمجرنات بمغت 60.62
%مقارن ًة باإلضافة األَرضية لمحجيج كالدنػ  ،أَعظت إضافة الدنػ زيادة معشؾية في حاصل الجرنات الكمي بمغت  00.30ك% 79.13
()مستل من رسالة ماجستري الباحج الثاني.
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 اعظى التجاخل بيؽ،)6-ق. طؽ06.421 )  عمى التختيب مقارنة بالسعاممة غيخ السدسجة التي أَعظت حاصل بمغZ2 كZ1 لمسعامالت
T1F0Z0  فيسا أَعظت السعامالت، )6-ق. طؽ94.060(  اعمى معجؿ بمغZ2  كمدتؾى الدنػF2 كمدتؾى الحجيجT2 اإلضافة الؾرقية

.)6-ق. طؽ60.299 ك60.224(  اقل معجؿ بمغT2F0Z0ك

 البظاطا،  الطخمبية،  االضافات الهرقية،  االضافات االرضية:كمطات مفتاحية

Effect of Foliar and Ground Additions of Chelated Micronutrient in Some
Indications Growth and Yield of Potatoes (Solanum tuberosum L.) Planted in
Gypsiferous Soil
Asst.Prof. Ayad Ahmed Hamada Al-Tikrity ,
Ahmed Jamal Hindi Al-Falahi
ph.D
University of Tikrit/ College of Agriculture/ Dept. of Soil Sciences and Water Resources
Abstract:
A field experiment was conducted in the fields of the College of Agriculture, Tikrit University for
the 2019-2020 agricultural season to compare of ground and leaf additives to iron and zinc chelated
fertilizers in the growth and yield of potatoes in gypsum soil. The experiment was carried out using
RCBD with three replications. The study included two types of chelated fertilizers (chelated iron and
chelated zinc) and two methods of adding fertilizers (adding ground and adding foliar) (T1 and T2)
respectively. And three levels of zinc (0, 0.5, and 1 kg Zn h-1) (Z0, Z1, and Z2) respectively of ZnDTPA and three levels of iron (0, 5 and 01 kg Fe h-1) (F0, F1, and F2) respectively. Arrangement of
Fertilizer (Fe-DTPA). The addition of iron led to a significant increase in the dry weight of the potato
shoot, as the percentage of increase compared to the control treatment was 37.79 and 25.22%,
respectively, at the F1 and F2 levels, respectively. As for the fertilization method, the foliar addition T2
significantly exceeded, with a percentage increase of 10.96% compared to the ground addition, the
addition of zinc gave an increase of (9.88 and 16.68)% for the levels Z1 and Z2 compared to the
treatment Z0, which amounted to (48.97 gm Plant-1). The highest rate was 68.93 (gm Plant-1), while the
treatments T1F0Z0 and T1F0Z0 gave the lowest rates of 37.96 and 38.14 (gm-1), respectively. The
addition of iron gave a significant increase in all growth, aggregate and marketable characteristics, as it
gave a total yield of tubers of (20.909, 27.512, 32.524 ton h-1) for F0, F1 and F2 levels, respectively,
with a significant increase of 31.57 and 43.68%, respectively, compared to Unauthorized transaction.
The foliar addition of iron gave a significant increase in the total yield of the tubers amounting to
15.10% compared to the ground addition of iron and zinc. The addition of zinc gave a significant
increase in the total tuber yield of 25.82 and 43.68% for the treatments Z1 and Z2 respectively compared
to the non fertilized treatment which gave a yield of (21.906 ton. h-1), the interaction between the foliar
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addition T2, the level of iron F2 and the level of zinc Z2 gave the highest rate (39,512 ton. h-1), while the
treatments T1F0Z0 and T2F0Z0 gave the lowest rate of (15.009 and 15.033 ton. h-1(.
Key words: ground additions, Foliar toppings, chelated, potato.

 -1الطقدمة

إف الديادة الكبيخة في عجد الدكاف أَدت إلى زيادة الفجؾة الغحائية بيؽ إنتاج السحاصيل الدراعية كبيؽ الظمب

الستدايج عمى الغحاء  .كيعج التؾسع العسؾدي أحج الظخائق الفعالة لديادة الحاصل في كحجة السداحة  ،مؽ خالؿ تؾفيخ
العشاصخ الغحائية الالزمة لشسؾ كإنتاج الشبات.

إف التخب الجبدية حاليا حاؿ بكية تخب السشاطق الجافة كشبو الجافة تترف بإنخفاض محتؾاىا مؽ السادة

العزؾية كالظيؽ كارتفاع ندبة كبخيتات الكالديؾـ كدرجة تفاعميا .إف ذكباف كبخيتات الكالديؾـ في ىحه التخب يشتج

عشيا حالة مؽ عجـ التؾازف الغحائي بدبب تذبع محمؾؿ التخبة بأيؾنات الكالديؾـ كالكبخيتات كالتي تؤدي الى تخسيب

العشاصخ الغحائية بذكل صؾر غيخ جاىدة لالمتراص مؽ قبل الشبات (عمؾاف.)0266،

يحتاج الشبات إلى العجيج مؽ العشاصخ السغحية ،إال أَف تمػ السؾجؾدة في التخبة أَك السزافة كأسسجة ارضية تتعخض

لمفقج بالغدل أَك التثبيت أَك التداحؼ عمى مؾاقع االمتراص ،لحا لجأ الباحثيؽ إلى إستخجاـ تقانة التغحية الؾرقية لكؾنيا
ال تقل كفاءة عؽ امتراص السغحيات بؾساطة الجحكر  ،إال أَنيا تبقى جدءاً مكسالً كليذ بجيالً عؽ التدسيج االرضي

( .)2000،FAOتدج ىحه التقانة حؾالي  %30مؽ حاجة الشبات لمسغحيات .كسا أَنيا ال تؤثخ عمى العسميات
الفديؾلؾجية التي تجخي داخل الؾرقة كعسميات التشفذ كالتسثيل الكاربؾني ،كانسا تعالج نقص العشاصخ الغحائية التي

تجخي داخل الؾرقة مسا يؤدي الى تحدؽ االنتاج كسا كنؾعا ( .)2009،Joseph

إف لعشرخ الدنػ دك اًر كبي اًخ في تظؾر كنسؾ الشبات ،فيؾ يداىؼ في الكثيخ مؽ العسميات داخل الشبات مثل عسميتي

التشفذ كتسثيل الظاقة كفي انتاج الظاقة  ATPكالتفاعالت االنديسية كبشاء األَحساض األَميشية كالجىشية كالشؾكية

(الشعيسي .)6444،كجج عاصي ( )0262أَف اضافة الدنػ ادت الى زيادة حاصل البظاطا بشدبة  %30.66مقارنة
بسعاممة الديظخة .يمعب الحجيج دك اًر ميساً في تكؾيؽ الكمؾركفيل مسا يؤدي إلى زيادة نؾاتج التسثيل الكاربؾني كمؽ ثؼ
تذجيع الشسؾ الخزخ مسا يشعكذ ايجابيا نحؾ زيادة الحاصل كمكؾناتو .تحتل البظاطا السختبة الخابعة عالسيا بعج

الخزخ( Ezzatكآخخكف  .)0266،تذكل البظاطا حؾالي
ُ
الحشظة كالحرة كالخز كالسختبة األُكلى مؽ بيؽ محاصيل
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 %42-20مؽ الغحاء اليؾمي لبمجاف العالؼ ( Santamariaك )1997،Eliaإذ تدرع في أَكثخ مؽ  672بمج حؾؿ
العالؼ.

كنغ اًخ لقمة الجراسات الستعمقة بتأثيخ االضافات األَرضية كالؾرقية بالدنػ كالشحاس في نسؾ كحاصل البظاطا

السدركعة في تخبة جبدية ،جاءت ىحه الجراسة بيجؼ معخفة تأثيخ الحجيج كالدنػ في نسؾ كحاصل البظاطا ك مقارنة
االضافات األَرضية كالؾرقية لمدنػ كالحجيج في نسؾ كحاصل البظاطا السدركعة في تخبة جبدية.
 -2الطهاد وطرائق العطل
 موقع التجربة وتحليالت التربة الروتينية
نفحت تجخبة حقمية خالؿ السؾسؼ الخخيفي لعاـ  0202-0264في محظة بحؾث قدؼ عمؾـ التخبة كالسؾارد السائية في

كمية الدراعة – جامعة تكخيت .أخػﺫت 0عيشات عذؾائية مؽ تخبة الحقل قبل الدراعة عمى عسق 2 – 92سؼ ثؼ
خمظت خمظاً متجانداً كجففت ىؾائياً كطحشت ثؼ مخرت بسشخل قظخ فتحاتو  0ممؼ لتقجيخ بعض الرفات الفيديائية
كالكيسيائية ليا في مختبخ عمؾـ التخبة التابع لكمية الدراعة ججكؿ1

ʻ

اذ قجرت الشدب الحجسية لسفرؾالت التخبة مؽ

الخمل ك الغخيؽ ك الظيؽ باستخجاـ طخيقة اليايجركميتخ السؾصؾفة مؽ قبل  Blackالسحكؾرة في ( )1965 ،Black

 ،قجرت الكثافة الغاىخية بذسع البخافيؽ حدب طخيقة  Blackالسحكؾرة في ( Pageكآخخكف ،)6430 ،تؼ قياس

األس الييجركجيشي كااليرالية الكيخبائية في مدتخمص التخبة ( )6:6كحدب الظخيقة السحكؾرة في ( Pageكآخخكف،

 )6430قجرت سعة تبادؿ األيؾف السؾجب( )CECبظخيقة بظخيقة أزرؽ السثميؽ الؾاردة في ( ،)1994 ،Savantاما
معادف الكاربؾنات (:)CaCO3

قجرت بظخيقة التدحيح بحامض  ))HCl 1عياري مع )NaOH (1عياري حدب

ما ذكخ ( . )Hesse , 1972قجر الجبذ ( )CaSO4. 2H2Oبظخيقة التخفيف اذ تؼ استعساؿ الساء السقظخ في

االستخالص في محمؾؿ حاكي عمى حامض الخميػ كاألسيتؾف لتخسيب الجبذ كحدب الظخيقة السؾصؾفة في

( Lagerwerffكآخخكف .)6410 ،كقجرت السادة العزؾية

بظخيقة اليزؼ الخطب بحامض الكبخيتيػ ك الفدفؾريػ

مع التدحيح بكبخيتات الحجيجكز االمؾنياكية كفقآ لظخيقة ( Walkelyك )Blackالسحكؾرة في .)Jackson( 1958

قجرت االيؾنات السؾجبة كالدالبة الحائبة في مدتخمص تخبة ( )6:6اذ قجر الرؾديؾـ ك البؾتاسيؾـ باستخجاـ جياز

 .Flame photometerكقجر الكالديؾـ كالسغشيديؾـ بظخيقة التدحيح ( 2.26عياري) اما الكمؾريج فقج قجر بالتدحيح
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مع محمؾؿ نتخات الفزة ((6.2عياري كقجرت الكبخيتات بظخيقة التخسيب بذكل كبخيتات الباريؾـ اما الكاربؾنات

كالبيكاربؾنات فقج قجرت بالتدحيح مع حامض الكبخيتيػ عياري  .)Richards), 1954 7قجر الشتخكجيؽ الجاىد

بؾاسظة كمؾريج البؾتاسيؾـ  ))M KCl0بجياز التقظخ البخاري ( )Mico-Kjeldahlكفق طخيقة (Bremner

ك .)1982 ،Mulvaneyتؼ تقجيخ الفدفؾر الجاىد في التخبة باستخالص التخبة بسحمؾؿ بيكاربؾنات الرؾديؾـ

( )M NaHCO32.0عشج  pH 8.5حدب طخيقة  Olsenك تؼ تظؾيخ المؾف األزرؽ باستعساؿ محمؾؿ مؾليبجات

األمؾنيؾـ كحامض االسكؾربيػ كتؼ الكياس باستخجاـ جياز Spectrophotometerعشج طؾؿ مؾجي  nm372كسا

كرد في ( Olsenكآخخكف ، )6407 ،قجر البؾتاسيؾـ الجاىد السدتخمص بسحمؾؿ خالت االمؾنيؾـ بحدب الظخيقة

السؾصؾفة في ( Blackكآخخكف 6410( ،بجياز قياس شجة الميب  .Flame photometerتؼ تقجيخ الحجيج كالدنػ
الجاىد بؾاسظة محمؾؿ االستخالص )DTPA (0.005Nالسحاب في( )M6مؽ بيكاربؾنات االمؾنيؾـ عشج أس

ىيجركجيؽ ( .)2.1كمؽ ثؼ الكياس بإستخجاـ جياز االمتراص الحري()Atomic absorption

حدب طخيقة

(.)1977 ،Schwab & Soltanpour
جدول ( )1بعض الصفات الكيطيائية والفيزيائية لتربة الدراسة
انصفت
رمم
غـريه
طـيه
وضجت انتربت

انىحدة
غم.كغم

انقيمت

انصفت

479

1-

االيؾنات الحائبة

298

1-

غم .كغم
S –C – L

االس انهيدروجيىي
()1:1
االيصانيت انكهربائيت
()1:1

انىحدة
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7.44

1

دسي سيطيظز .م

2.77
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1-

14.29

الطغظيديهم

8.8

البهتاسيهم

253

الصهديهم

1.58

57.31

الكمهرايد

2.81

116.2
4
26.14

الكبريتات

12.59

الكاربهنات

Nill

5.56

البيكاربهنات

2.13

انحديد انجاهز

1.12

الكثافة

انزوك انجاهز

5.41

صعت تبادل اآليىن
انمىجب
انمادة انعضىيت
معادن انكاربىواث
انجبش

سظتي مهل.كغم
غم.كغم
غم  .كغم

1-

1-

تربة

انبىتاصيىم انجاهز
انىتروجيه انجاهز
انفضفىر انجاهز

ممغم  .كغم

1-

الظاهرية

5.55
مميطهل  .لتر1-

ميكاغرام .م

3-

5.41

1.38

 التجارب الزراعية
شسمت التجخبة ثالث عؾامل رئيدية العامل االكؿ مدتؾى الحجيج شسل :ثالث تخاكيد لإلضافة ( 0 ، 0.0 ، 2كغؼ

ىكتار )6-كرمد ليا ( F0ك F1ك (F2عمى التختيب .ك العامل الثاني مدتهى الزنك  :أُضيف الدنػ السخمبي بسعجؿ
ثالث تخاكيد لإلضافة ( 2ك 2.0ك 6كغؼ ىكتار )6-كرمد ليا ( Z0ك Z1ك ( Z2لمسدتؾيات الثالث عمى التختيب

العامل الثالث طريقة التدطيد  :شسمت طخيقتيؽ لتدسيج الحجيج ك الدنػ ىسا (االضافة االرضية  T1ك االضافة
الؾرقية )T2

إن عدد الهحدات التجريبية الكمي = 54وحدة تجريبية .
حجدت السداحة السظمؾبة لتشفيح البحث كحخثت تخبة الحقل كنعست كسؾيت كقدست األَرض إلى ثالث قظاعات كل

قظاع  63ككل كحجة تجخيبية تحؾي أَربع مخكز(كل مخز بظؾؿ  0.7متخ كالسدافة بيؽ مخز كاخخ  2.20ـ) ككانت

مداحة السخز (2.0ـ) مع تخؾ مدافة ( 6.0ـ) بيؽ الؾحجات التجخيبية كالقظاعات لسشع انتقاؿ السغحيات بيؽ
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معامالت التجخبةاجخيت عسمية زراعة درنات البظاطا (صشف( Montiraialبتاريخ  0264 /4/60داخل شق بعسق

(60-62سؼ) كمؽ ثؼ تغظية الجرنات بالتخبة السدافة بيؽ درنة كاخخى 72سؼ كتخكت مدافة 02سؼ في بجاية كنياية
السخز  ،ككاف عجد الجرنات في الؾحجة التجخيبية  07كبؾاقع  1درنات لكل مدظبة .أُضيف أَسسجة الشتخكجيؽ
كالفدفؾر كالبؾتاسيؾـ حدب التؾصيات الستبعة في زراعة البظاطا إذ تست إضافة الشتخكجيؽ (سساد يؾريا) بسعجؿ

( 922كغؼ Nىكتار ،6-قدؼ إلى ثالث دفعات االكلى بعج إسبؾعيؽ مؽ البدكغ كالثانية بعج  00يؾـ مؽ الجفعة االكلى

كالثالثة أُضيفت بعج  00يؾـ مؽ الجفعة الثانية) كأُضيف الفدفؾر (سؾبخ فؾسفات ثالثي ،يؾاقع دفعة كاحجة عشج

الدراعة) بسعجؿ ( 612كغؼ Pىكتار )6-كسا أُضيف البؾتاسيؾـ (سساد كبخيتات بؾتاسيؾـ ،قدؼ إلى ثالث دفعات
االكلى بعج إسبؾعيؽ مؽ البدكغ كالثانية بعج  00يؾـ مؽ الجفعة االكلى كالثالثة أُضيفت بعج  00يؾـ مؽ الجفعة الثانية)

بسعجؿ ( 722كغؼK.ىكتار )6-لمسعامالت كافة .كتال ذلػ نرب مشغؾمة الخي بالتشكيط بؾاقع خط لكل مدظبة  ،تؼ
إضافة أَسسجة الحجيج كالدنػ (كبخيتات الحجيجكز  Fe %02ككبخيتات الدنػ  )Zn%07اإلضافة االرضية مع ماء
الخي  ،كاألَضافات الؾرقية أُضيفت الخشة االكلى بتاريخ  0264 /66/7بؾساطة مخشة عيخية سعتيا  02لتخ بعج

إضافة مادة ناشخة (الداىي) بسقجار 60سؼ 9لكل  622لتخ ماء ،كأُضيفت الخشة الثانية بعج  60يؾـ مؽ الخشة ،كسا
أُضيف لسعامالت السقارنة ماء فقط .إستخجـ السبيج الحذخي  Proklem Sلمؾقاية مؽ الحذخات .ككحلػ الخش

الؾقائي بالسبيج الفظخي  Pullman 525لتفادي االصابة بالمفحة السبكخة كالستأخخة ،بإستخجاـ السخشة الغيخية ذاتيا
بعج شيخ مؽ الدراعة كتكخار بعج إسبؾع مؽ الخشة االكلى .كاجخيت عسمية التعذيب يجكيا لمتخمص مؽ االدغاؿ كمسا

دعت الحاجة بجأ جشي الجرنات في  .0202\6\7قيذ إرتفاع الشبات مؽ سظح التخبة حتى القسة الشامية بؾاسظة

شخيط قياس

قياس لخسذ نباتات كمؽ ثؼ اخح معجليا مؽ كل كحجة تجخيبية ،ك حدب عجد األَكراؽ الكبيخة كالستؾسظة كإستخخج
الستؾسط (البياتي .)0202،تؼ حراد  0نباتات مؽ السخزيؽ الؾسظيؽ مؽ كل كحجة تجخيبية مؽ مشظقة تالمديا مع

التخبة كغدمت بالساء العادي ثؼ بالساء السقظخ ،ثؼ جففت ىؾائياً بعجىا كضعت العيشات في أَكياس كرقية مثكبة كمؽ
ثؼ أُدخمت إلى الفخف الكيخبائي كعمى درجة ح اخرة  65-75م◦ لسجة  72ساعة ككزنت عجة مخات إلى حيؽ ثبؾت

الؾزف بإستخجاـ السيداف الحداس لغخض تقجيخ الؾزف الجاؼ ،حدبت الديقاف اليؾائية لمشبات لخسذ نباتات ثؼ اخح
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معجليا ،تؼ إستخخاج عجد الجرنات بقدسة عجد الجرنات لمشباتات السختارة عمى عجدىا .حدبت متؾسط كزف الجرنة
لمسعامالت حدب ما اشار (اليداري:)0264،

متؾسط كزف الجرنة (غؼ) =

وزن الحاصل القابل لمتدهيق
عدد الدرنات القابمة لمتدهيق

حدب الحاصل القابل لمتدؾيق بعج اف إستبعجت الجرنات ذات االحجاـ الرغيخة ( قظخ اقل مؽ  0.0سؼ) كالشباتات
السذؾىة مؽ حاصل الشباتات كتؼ حداب بكية الجرنات كحاصل قابل لمتدؾيق بالظخيقة نفديا لمحاصل الكمي

(اليداري.)0264،

احتدب الحاصل الكمي (طؽ.ىكتار-)6كفق السعادلة اآلتية :حاصل الكمي (طؽ.ىكتار=)6-حاصل الشبات الفخدي

(غؼ.نبات*)6-الكثافة الشباتية

إُستعسل ترسيؼ القظاعات العذؾائية الكاممة ).Randomized Complete Block Design (R.C.B.D

لتجخبة عاممية كحممت متؾسظات الشتائج إحرائياً بإستعساؿ البخنامج االحرائي  ،Genstatكإستعسل إختبار دنكؽ،
لسقارنة الستؾسظات عشج مدتؾى احتساؿ 2.20
 -1النتائج والمناقشة Results and Discussion


الوزن الجاف للمجموع الخضري (غم نبات)1-

يالحظ مؽ خالؿ نتائج ججكؿ ( )0أَف االضافات الؾرقة لمحجيج كالدنػ ( )T2أَعظت حاصل جاؼ لمسجسؾع الخزخي

لمبظاطا بمغ ( 01.23غؼ نبات )6-كبديادة معشؾية بمغت  %62.41مقارن ًة باإلضافة األَرضية  T1التي أَعظت
متؾسط بمغ ( 02.07غؼ نبات )6-كيعدى ذلػ إلى ربسا إلى كؾف تخبة الجراسة ذات  PHمتعادؿ مائل لمقاعجية كمؽ
ثؼ تقل جاىدية ىحيؽ العشرخيؽ في التخبة ،لكؾف العشاصخ الرغخى (عجا السؾلبيجنؼ) تقل جاىديتيا عشج الػ pHالسختفع

( Tisdaleكآخخكف )6442،لحا فأف اإلضافة الؾرقية ليحه العشاصخ أَكثخ كفاءة مقارن ًة باإلضافة األَرضية .أَما تأثيخ
الحجيج فيالحظ أَف إضافة الحجيج أَدت إلى زيادة الؾزف الجاؼ لمسجسؾع الخزخي لمبظاطا بغض الشغخ عشج طخيقة
اإلضافة إذ أَعظت السدتؾيات  F1ك F2متؾسظات بمغت  00.62ك( 12.26غؼ نبات )6-كالتي تفؾقت معشؾياً عمى
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معاممة السقارن ًة كبشدبة زيادة مئؾية بمغت  00.00ك % 92.24عمى التختيب مقارن ًة بالسعاممة F0كيعؾد ذلػ إلى
دكر الحجيج في تكؾيؽ الكمؾركفيل كالبخكتيؽ كتشذيط عسمة التشفذ كالتسثيل الكاربؾني مسا يديج مؽ كفاءة الشبات في

إمتراص الساء كالعشاصخ الغحائية كمؽ ثؼ زيادة الؾزف الجاؼ لمشبات ىحه الشتائج تتساشى مع ما كججه (الخدرجي

كالحسجاني .)0264،أَعط إضافة الدنػ زيادة معشؾية في الؾزف الجاؼ لمسجسؾع الخزخي بمغت  09.36ك02.67

(غؼ نبات )6-لمسدتؾى  Z1ك Z2عمى التختيب كبشدبة زيادة معشؾية بمغت ( 4.33ك % )61.13لمسدتؾى  Z1كZ2
مقارن ًة بسعاممة السقارن ًة التي أَعظت كزف جاؼ بمغ ( 73.42غؼ نبات )6-كيعدى ذلػ إلى دكر الدنػ في ايض
الكخبؾىيجرات كالبخكتيشات في الخمية كىحه التأثيخات تتعمق مباشخة بعسميات تحؾؿ صيغ الدكخ ككحلػ بتأثيخ العشاصخ
في عسمية التسثيل الكاربؾني كىحا لو صمة مباشخة بتكؾيؽ البخكتيشات كالكخبؾىجرات الالزمة لعسمية الشسؾ كإنتاج االجداء

الخزخية كالتكاثخية ( ،)1995،Marschnerىحه الشتائج جاءت متؾافقة مع ما كججه ()2018،Abu Kawochar
الحي حرل عمى زيادة في الؾزف الجاؼ لمسجسؾع الخزخي لمبظاطا عشج إضافة الدنػ .تبيؽ الشتائج أَف التجاخل
الثشائي بيؽ عؾامل التجخبة اثخ معشؾياً في صفة الؾزف الجاؼ لمسجسؾع الخزخي  ،إذ أَدى التجاخل بيؽ طخيقة التدسيج
كمدتؾى الحجيج إلى إعظاء زيادة معشؾية في الؾزف الجاؼ لمجدء الخزخي لمبظاطا كأَعظت السعاممة  T2F2أَعمى

متؾسط بمغ ( )10.21غؼ نبات 6-كبديادة معشؾية بمغت  79.72ك % 00.90مقارن ًة بسعاممتي السقارن ًة T2F0
ك T1F0المتاف أَعظتا متؾسط بمغ  70.72ك( 70.26غؼ نبات )6-عمى التختيب  .أَما التجاخل بيؽ طخيقة اإلضافة

كمدتؾى الدنػ  ،يالحظ أَف أَعمى حاصل لمسادة الجافة كاف عشج السعاممة  T2Z2إذ بمغ ( 12.92غؼ نبات)6-

كبشدبة زيادة مئؾية بمغت  %02.77مقارن ًة بالسعاممة  T1Z0التي أَعظت أَقل متؾسط في ىحا التجاخل بمغ72.92
(غؼ نبات .)6-كاعيخ التجاخل بيؽ مدتؾيات الحجيج كالدنػ فخكؽ معشؾية لجسيع السعامالت إذ أَعظت السعاممة

 F2Z2أَعمى متؾسط لمؾزف الجاؼ في ىحا التجاخل بمغ ( 19.42غؼ نبات )6-كبشدبة زيادة مئؾية  %13.60مقارن ًة
بالسعاممة  F0Z0التي أَعظت أَقل متؾسط بمغ ( 93.20غؼ نبات .)6-كتغيخ نتائج ججكؿ ( )0أَف التجاخل الثالثي
بيؽ عؾامل التجخبة أَعظى زيادة معشؾية في حاصل السادة الجافة لسحرؾؿ البظاطا ،إذ أَعظت السعاممة T2F2Z2

أَعمى كزف لحاصل السادة الجافة لمجدء الخزخي بمغ قجره ( 13.49غؼ نبات )6-فيسا أَعظت معاممتي السقارن ًة
T1F0Z0ك  T2F0Z0أَقل متؾسط في ىحا التجاخل بمغ  92.41ك( 93.67غؼ نبات )6-عمى التختيب.
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جدول ( )2تأثير التدطيد الهرقي واالرضي بالزنك والحديد والتداخل بيظهطا في الهزن الجاف لمطجطهع الخضري
(غم نبات)1-

طريقة التدطيد
()T

F
مدتهيات
الحديد

1-

مدتهيات الزنك الطضافة كغم هـ
Z0
37.96 L
49.23 ji
54.91 fg
38.14 L
53.51 fgh
60.08 dc

()Z
Z1
43.29 k
52.63 gh
55.09 fg
47.21 j
58.44 de
66.18 b

Z2
46.87 j
55.85 fe
59.00 dc
50.86 ih
61.32 c
68.93 a

45.25 g
55.54 d
60.64 b

48.87 f
58.59 c
63.97 a
53.91 c
60.37 a
57.14 a

تدطيد ارضي

كغمF0
هـ
F1
F2
F0
F1
F2

متهسط تداخل
FXZ

F0
F1
F2

38.05 h
51.37 e
57.50 c

متهسط تداخل
TXZ

T1
T2

47.37 e
50.58 d

50.34 d
57.28 b

48.97 c

53.81 b

()T1

تدطيد ورقي
()T2

متهسط Z
 :T1تدطيد ارضي
 :T2تدطيد ورقي

1-

 F0 :بدون إضافة حديد

 F1 : 2.5كغم  Fهكتار
 F2 : 5كغم  Fهكتار

1-

1-
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متهسط تداخل
TXF
42.71 e
52.57 c
56.33 b
45.40 d
57.76 b
65.06 a
()F
44.06 c
55.17 b
60.71 a
()T
50.54 b
56.08 a

 :Z0بدون إضافة زنك

 Z1 0.5:كغم Zهكتار
 Z2 : 1كغم  Zهكتار

1-

1-
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ارتفاع نبات البطاطا (سم)

تؾضح نتائج ججكؿ ( )9أَف متؾسط ارتفاع نبات البظاطا قج تأثخ معشؾياً بظخيقة إضافة الدساد كمدتؾى الحجيج

كالدنػ  .أَف التغحية الؾرقية أَعظت متؾسط الرتفاع البظاطا بمغ ( 16.02سؼ) كالتي تفؾقت معشؾياً عمى اإلضافة
األَرضية كبشدبة زيادة بمغت  %2.99مقارن ًة باإلضافة االرضة التي أَعظت متؾسط بمغ ( 02.92سؼ)  ،ربسا يعدى
ذلػ إلى كؾف تخبة الجراسة ذات  PHمتعادؿ إلى مائل لمقاعجية كمؽ ثؼ تقل جاىدية ىحيؽ العشرخيؽ في التخبة ،لكؾف
العشاصخ الرغخى (عجا السؾلبيجنؼ) تقل جاىديتيا عشج الػ pHالسختفع ( Tisdaleكآخخكف )6442،كمؽ ثؼ تكؾف
اإلضافة الؾرقية ليحه العشاصخ أَكثخ كفاءة مقارن ًة باإلضافات األَرضية .يذيخ ججكؿ ( )9أَف إضافة الحجيج أَدت إلى
حرؾؿ زيادة معشؾية في متؾسط ارتفاع نبات البظاطا ،إذ أَعظت السعامالت  F1ك F2متؾسط بمغ 16.76
ك( 19.30سؼ) عمى التختيب كبديادة معشؾية بمغت  60.44ك %02.16مقارن ًة بالسعاممة  F0التي أَعظت أَقل
متؾسط بمغ ( 00.47سؼ) ،كيعؾد سبب ذلػ إلى دكر الحجيج الحي يجخل في تخكيب انديسات االكدجة كاالختداؿ مثل
الدايتؾكخكـ كالدايتؾكخكـ اككديجيد كالبيؾكدجيد فزالً عؽ مداىستو في بشاء الكمؾركفيل في الشبات (صييؾني،

 )0227كمؽ ثَ ّؼ زيادة فعاليات الشبات في إمتراص السغحيات كزيادة عسميتي التشفذ كالتسثيل الكاربؾني ككحلػ
االنغسة البيئية كتذجيع نسؾ االندجة السخستيسية كمؽ ثؼ إنقداـ الخاليا كإستظالتيا مسا يديج مؽ ارتفاع الشبات ،يتفق
ىحا مع نتائج عمؾإف كآخخيؽ ()0227عشجما أَضاؼ الدنػ كالحجيج إلى نبات الظساطة تؾافقت مع  Goudaكآخخكف

( )0260الحي كجج زيادة في ارتفاع نبات البظاطا عشج إضافة محمؾؿ مغحي يحتؾي عمى الدنػ .تذيخ نتائج ججكؿ
( )9أَف إضافة الدنػ أَعظت زيادة معشؾية في ىحه الرفة قياساً إلى معاممة السقارن ًة ،إذ بمغ ارتفاع الشبات 12.00
ك( 10.10سؼ) لمسعامالت  Z1ك Z2عمى التختيب ،في حيؽ أَعظت معاممة  Z0متؾسط أَقل بمغ ( 00.97سؼ)

كيعدى الدبب إلى دكر الدنػ في تكؾيؽ الحامض االميشي  Tryptaphamالحي يعج السادة األساسية ليخمؾف أنجكؿ

حامض الخميػ ( )IAAالزخكري في عسمية إنقداـ الخاليا كاستظالتيا كزيادة عسمية التسثيل الكاربؾني مسا يديج مؽ

ارتفاع الشبات ( Cakmakكآخخيؽ )6449 ،يتفق ىحا مع نتائج  Gurmaniكآخخيؽ ( )0260عشج دراستيؼ صشفيؽ
مؽ الظساطة تحت عخكؼ البيؾت السحسية .يبيؽ ججكؿ ( )9التجاخل الثشائي بيؽ طخيقة التدسيج كمدتؾيات الحجيج،
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أَعظت السعاممة  T2F2أَعظت أَعمى متؾسط ليحه الرفة بمغ ( 11.01سؼ) كالتي تفؾقت معشؾياً عمى جسيع
السعامالت بيشسا أَعظت السعاممة  T1F0أَقل متؾسط ليحا التجاخل بمغ ( 06.40سؼ) كمؽ السالحغات السيسة في ىحا

التجاخل تفؾؽ السعاممة  T2F0عمى السعاممة  T1F0كيعدى ذلػ التفؾؽ إلى احتؾاء الساء عمى كسيات قميمة ججاً مؽ
السغحيات التي تعج مغحيات ميسة بالشدبة لمشباتات  ،كإلى دكر الساء في غدل األَكراؽ كإزالة االتخبة عؽ السجسؾع

الخزخي التي تعسل عمى غمق ثغؾر الؾرقة فيتؾافخ لمبالستيجات الخزخاء الساء كثاني اككديج الكاربؾف كالظاقة

الزؾئية كمؽ ثؼ تتسكؽ الشباتات مؽ إنتاج االككدجيؽ كالظاقة الالزمة إلمتراص السغحيات بكفاءة أَعمى مؽ الجحكر

(  )1986 ،Kananتتفق ىحه الشتائج مع ما كججه (الفزمي .)0221،أَما التجاخل الثشائي بيؽ طخيقة التدسيج
كمدتؾى الدنػ أَعظت السعاممة  T2Z2أَعمى ارتفاع لمشبات في ىحا التجاخل بمغ( 17.44سؼ) كأَعظت السعاممة

 T1Z0أَقل متؾسط ليحه الرفة بمغ( 09.20سؼ) كمؽ السالحغات السيسة التي افخزتيا ىحه التجاخالت تفؾؽ جسيع
مدتؾيات الدنػ عشج اإلضافة الؾرقية عمى نغيختيا في اإلضافة األَرضية .أَما التجاخل الثشائي بيؽ مدتؾيات الحجيج

كالدنػ فقج أَعظت السعاممة  F2Z2أَعمى متؾسط ليحه الرفة بمغ ( 11.92سؼ) كالتي تفؾقت معشؾياً عمى جسيع
السعامالت في ىحا التجاخل بإستثشاء السعاممة  F1Z2التي أَعظت متؾسط بمغ 2 17.23سؼ) كأَعظت السعاممة

 F0Z0أَقل متؾسط ليحا التجاخل بمغ ( 72.10سؼ) ،أَما التجاخل الثالثي فكاف تأثيخه معشؾياً في بعض السعامالت إذ

أَعظت السعاممة  T2F2Z2أَعمى متؾسط في ىحا التجاخل بمغ ( 14.02سؼ)  ،كأَعظت السعاممة  T1F0Z0أَقل
متؾسط في ىحا التجاخل بمغ (( 72.69سؼ) التي بجكرىا لؼ تختمف معشؾياً عؽ السعاممة  T2F0Z0التي أَعظت

متؾسط ( 73.62سؼ).

جدول ( )3تأثير التدطيد الهرقي واالرضي بالزنك والحديد والتداخل بيظهطا في ارتفاع نبات البظاطا (سم)
1F
متهسط تداخل
مدتهيات الزنك الطضافة كغم.هـ
طريقة التدطيد
مدتهيات
TXF
()Z
()T
الحديد
Z2
Z1
Z0 1كغم.هـ
F0
تدطيد ارضي
51.92 f
55.90 jik
52.73 k
47.13 L
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58.83 d

61.32hegdf 59.03 hgif 56.14 jik

F1

61.14 c

63.53 edc

62.00 egdf 57.89 hgi

F2

53.95 e

58.94 hgi

54.81 jk

48.10 L

F0
F1

63.97 b

66.83 abc

64.72 bdc

66.56 a

69.20 a

68.05 ba

60.37 hegf
62.43edf

52.94 c

57.42 e

53.77 f

47.62 g

F0

61.41 b

64.08 ba

61.88 bc

58.26 de

F1

63.85 a

66.37 a

65.03 b

60.16 dc

F2

F2

)F(

)T(
T1
57.30 b

60.25 b

57.92 d

53.72 e

61.50 a

64.99 a

62.53 c

56.97 d

62.62 a

60.22 b

55.34 c

T2

1-

 بدون إضافة زنك:Z0

 هكتارZ كغمZ1 0.5:

1-

 هكتارZ  كغمZ2 : 1

1-

 بدون إضافة حديدF0 :

 هكتارF  كغمF1 : 2.5
1-

 هكتارF  كغمF2 : 5
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)T1(
تدطيد ورقي

)T2(

متهسط تداخل
FXZ

متهسط تداخل
TXZ

Z متهسط

 تدطيد ارضي:T1
 تدطيد ورقي:T2
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 عدد السيقان الهوائية (ساق نبات)1-
أعيخت نتائج ججكؿ ( )7كجؾد تأثيخ معشؾي في أغمب معامالت التجخبة  ،أعيخ إضافة الحجيج كالدنػ كرقيا

 T2تفؾقاً معشؾياً كسجمت أَعمى قيسة بمغت( 7.07 ،ساؽ نبات ،)6-متفؾقا بشدبة زيادة مئؾية بمغت % 66.02

مقارن ًة بالسعاممة  T1التي أَعظت أَقل متؾسط بمغ ( 9.32ساؽ نبات ،)6-كىحا ربسا يخجع إلى احتؾاء تخبة الجراسة
عمى كسيات عالية مؽ الكاربؾنات التي تعسل عمى خفض جاىدية الحجيج كالدنػ كتحؾليسا إلى صؾر قميمة الحكبانية
مثل (كخبؾنات الحجيج كالدنػ ) لحا تكؾف الفائجة قميمة عشج إضافة األسسجة إلى مثل ىكحا تخب كتكؾف اإلضافة الؾرقة

أَكثخ كفاءة.مؽ خالؿ ججكؿ ( )7نالحظ أَف إلضافة الحجيج تأثيخ معشؾي في عجد الديقاف اليؾائية لمبظاطا إذ تفؾقت
السعامالت  F1ك F2معشؾياً كأَعظت متؾسط بمغ 9.42ك( 7.13ساؽ نبات )6-عمى التختيب ،مقارن ًة بالسعاممة F0
التي أَعظت أَقل متؾسط بمغ ( 9.76ساؽ نبات ،)6-تعدى ىحه الشتائج إلى دكر الحجيج الحي يديؼ في الفعاليات
الحيؾية داخل جدؼ الشبات ،مؽ بشاء الكمؾركفيل كفي تحفيد نذاط اإلنديسات كالسيسا الستعمقة بالتسثيل الكاربؾني
كالتشفذ كىحا يشعكذ عمى عجد التفخعات في الشبات  ،ىحه الشتائج جاءت متفقة مع ما كججه الحمبؾسي ( )0262مؽ

أَف إضافة الحجيج أَدت إلى زيادة عجد التفخعات لسحرؾؿ البظاطا .أَعظت إضافة الدنػ زيادة معشؾية في عجد االفخع
بغض الشغخ عؽ طخيقة اإلضافة إذ أَعظت السدتؾيات  Z1ك Z2أَعمى متؾسط لعجد الدكياف اليؾائية بمغ 7.299

ك( 7.092ساؽ نبات )6-عمى التختيب كأَعظت السعاممة  Z0أَقل متؾسط بمغ ( 9.20ساؽ نبات )6-كقج يخجع ذلػ
إلى دكر عشرخ الدنػ في بشاء الكمؾركفيل في الشبات ككحلػ ترشيع الحامض االميشي الػ  Tryptophaneالحي ىؾ

السادة االساسية لرشع أنجكؿ حامض الخميػ ( )IAAكىؾ ىخمؾف ميؼ لشسؾ الشبات فزالً عؽ دخؾؿ الدنػ في تخكيب

العجيج مؽ االنديسات التي تعسل عمى تشذيط العجيج مؽ العسميات الفدمجية داخل الشبات (حدؽ )6442،ىحه الشتائج

جاءت مشدجسة مع ما كججه (الدعجكف كآخخكف.)0266،أَما تأثيخ التجاخل بيؽ طخائق إضافة الدساد كمدتؾى الحجيج
في متؾسط عجد الدقاف اليؾائية إذ أعيخ فخكقا معشؾية بيؽ بعض السعامالت إذ نالحظ بأف أَعمى متؾسط كاف عشج

السعاممة  T2F2إذ بمغ( 0.22ساؽ نبات )6-كالتي تفؾقت معشؾياً كبشدبة زيادة بمغت  %00.26مقارن ًة بالسعاممة
 T1F0التي أَعظت أَقل متؾسط في ىحا التجاخل بمغ( 9.90ساؽ نبات.)6-يالحظ ايزاً مؽ ججكؿ ( )7كالخاص
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بتجاخل مدتؾيات الدنػ مع طخيقة التدسيج فقج أعيخت السعاممة  T2Z2أَعمى قيسة لستؾسط عجد الديقاف اليؾائية في

الشبات بمغ ( 7.00ساؽ نبات )6-كبديادة معشؾية بمغت  %92.01مقارن ًة بالسعاممة  T1Z0التي أَعظت متؾسط بمغ
( 9.72ساؽ نبات .)6-أَما تأثيخ التجاخل بيؽ مدتؾيات الدنػ كالحجيج في متؾسط عجد الديقاف اليؾائية نالحظ كجؾد

فخكقا معشؾية بيؽ بعض السعامالت إذ أَعظت السعاممة  F2Z2أَعمى متؾسط بمغ ) 7.40ساؽ نبات ،)6-بيشسا أَعظت

السعاممة  F0Z0أَقل متؾسط لعجد الديقاف اليؾائية بمغ ) 9.23ساؽ نبات َ.)6-ما تأثيخ التجاخل الثالثي تفؾقت

السعاممة  T2F2Z2كأَعظت قيسة قجرىا( 0.09ساؽ نبات )6-بيشسا أَعظت السعامالت  T1F0Z0ك T2F0Z0أَقل
متؾسط في ىحا التجاخل بمغ  9.26ك( 9.67ساؽ نبات.)6-

جدول( )4تأثير التدطيد الهرقي واالرضي بالزنك والحديد والتداخل بيظهطا في عدد الديقان الههائية(ساق نبات)1-
طريقة التدطيد
()T

F
مدتهيات
الحديد

1-

مدتهيات الزنك الطضافة كغم هـ
Z0
3.01 k
3.43 ji
3.96 ef
3.14 k
3.77 gh
4.98 b

()Z
Z1
3.38 j
3.79 gf
4.28 d
3.54 ji
4.20 ed
5.01 ba

Z2
3.57 ji
4.13 e
4.61 c
3.82 gf
4.51 c
5.23 a

3.46 g
4.00 e
4.65 b

3.70 f
4.32 d
4.92 a

3.82 e
4.25 b

4.10 c
4.52 a

تدطيد ارضي

كغمF0
هـ
F1
F2
F0
F1
F2

متهسط تداخل
FXZ

F0
F1
F2

3.08 h
3.60 f
4.47 c

متهسط تداخل
TXZ

T1
T2

3.47 f
3.96 d

()T1

تدطيد ورقي
()T2

1-
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متهسط تداخل
TXF
3.32 e
3.78 c
4.28 b
3.50 d
4.16 b
5.07 a
()F
3.41 c
3.97 b
4.68 a
()T
3.80 b
4.24 a
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متهسط Z
 :T1تدطيد ارضي
 :T2تدطيد ورقي



3.72 c

4.033 b

 F0 :بدون إضافة حديد

 F1 : 2.5كغم  Fهكتار
 F2 : 5كغم  Fهكتار

1-

1-

4.32 a
 :Z0بدون إضافة زنك

 Z1 0.5:كغم Zهكتار
 Z2 : 1كغم  Zهكتار

1-

1-

عدد األَوراق (ورقة نبات)1-

تذيخ نتائج ججكؿ ( )0أَف عجد األَكراؽ لشبات البظاطا تأثخ بظخيقة كمدتؾيات إضافة الحجيج كالدنػ  ،إذ تذيخ

الشتائج أَف استخجاـ اإلضافة الؾرقية لمحجيج كالدنػ  ))T2أَدت إلى زيادة معشؾية في عجد األَكراؽ إذ أَعظت متؾسط
بمغ ( 04.79كرقة نبات )6-بيشسا أَعظت اإلضافة األَرضية متؾسط بمغ ( 07.21كرقة نبات .)6-أَما بالشدبة لتأثيخ
مدتؾيات الحجيج نالحظ أَف زيادة مدتؾيات الحجيج أَدت إلى زيادة معشؾية كاضحة في عجد األَكراؽ إذ أَعظت متؾسط

بمغ  02.71ك( 10.01كرقة.نبات )6-لمسدتؾيات  F1ك F2عمى التختيب ككانت ندبة الديادة بالسقارن ًة مع معاممة
السقارن ًة ( 69.27ك )%09.07لمسدتؾى ( )F1كالسدتؾى( )F2عمى التختيب  ،كيخجع الدبب إلى دكر الحجيج في

العسميات الحيؾية داخل الشبات أَما عؽ طخيق تأثيخه السباشخ كجدء تخكيبي لسؾاد البشاء اك تشذيط العسميات االنديسية
داخل الشبات ،إذ يجخل الحجيج كعامل مداعج اك مشذط لتفاعالت تكؾيؽ الربغات الخزخاء عبخ سمدمة مخكبات

تشتيي بتكؾيؽ جديئة الكمؾركفيل كمؽ ثؼ زيادة نسؾ الشبات مؽ عجد التفخعات كعجد األَكراؽ كالسداحة الؾرقية كغيخىا

كىحا يتفق مع ما ذكخه  Merhejك )Jassim (2018المحاف كججا أَف التدسيج الؾرقي بالعشاصخ الرغخى أَدى إلى

زيادة عجد األَكراؽ لمبظاطا  .أَما مدتؾيات الدنػ فقج أَعظت متؾسط لعجد األَكراؽ بمغ( 16.12 03.02كرقة نبات)6-

لمسدتؾيات Z1ك  Z2عمى التختيب كأَعظت معاممة السقارن ًة  Z0أَقل متؾسط بمغ ( 02.67كرقة نبات ، )6-إف الدبب
يعؾد إلى دكره في زيادة ارتفاع الشبات (ججكؿ  )9كمؽ ثؼ زيادة عجد البخاعؼ مسا يشعكذ ذلػ في زيادة عجد األَكراؽ
بالشبات فزالً عؽ دكره في تكؾف ىخمؾف الشسؾ ( )IAAالزخكري في إستظالة كإنقداـ الخاليا كمؽ ثؼ زيادة عجد
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األَكراؽ جاءت ىحه الشتائج متفقة مع ما كججه (الجليسي كدرج  )0260،في فؾؿ  ،كسا تتفق مع ما كججه (Dhakal

ك  )2019،Shresthaالمحاف أَشا ار إف رش الدنػ أَدى إلى زيادة عجد األَكراؽ لسحرؾؿ البظاطا .أَما التجاخل بيؽ
مدتؾيات الحجيج كطخائق التدسيج فشالحظ كجؾد

فخكؽ معشؾية بيؽ السعامالت كقج أَعظى ىحا التجاخل أَعمى قيسة عشج السعاممة ( )T2F2كالتي تفؾقت معشؾياً عمى
جسيع السعامالت األُخخى كأَعظت متؾسط بمغ( 17.32كرقة نبات )6-أَما أَقل قيسة كانت ) 71.42كرقة نبات)6-
عشج السعاممة (،)T1F0كحلػ لؾحظ تفؾؽ كافة طخائق اإلضافة الؾرقية عمى نغيختيا في اإلضافة األَرضية  .أَما

التجاخل بيؽ مدتؾى الدنػ كطخائق اإلضافة نالحظ كجؾد فخكؽ معشؾية بيؽ السعامالت إذ كانت أَعمى قيسة17.33
(كرقة نبات )6-عشج السعاممة ( )T2Z2كالتي

تفؾقت معشؾياً عمى باقي السعامالت بيشسا كانت أَقل قيسة عشج

السعاممتاف  T1Z0ك T2Z0المتاف أَعظتا متؾسط بمغ  74.02ك( 06.22كرقة نبات )6-عمى التختيب ،أَما التجاخل بؽ
مدتؾيات الحجيج كالدنػ فقج أَعظت السعاممة  F2Z2أَعمى متؾسط لعجد األَكراؽ في ىحا التجاخل بمغ ( 10.02كرقة

نبات )6-التي سجمت زيادة معشؾية بمغت  %03.93مقارن ًة بالسعاممة  F0Z0التي أَعظت أَقل قيسة بمغت 76.72
(كرقة نبات .)6-أَما التجاخل الثالثي مدتؾيات الحجيج كالدنػ كطخائق اإلضافة إذ أَعظى ىحا التجاخل فخكؽ معشؾية
كاضحة بيؽ السعامالت ككانت أَعمى قيسة عشج السعاممة ( )T2F2Z2ككانت قيستيا ( 13.02كرقة نبات )6-التي

تفؾقت معشؾياً عمى جسع السعامالت في ىحا التجاخل بإستثشاء السعاممة  T2F2Z1التي أَعظت متؾسط ( 11.37كرقة

نبات )6-أَما أَقل قيسة كانت عشج السعامالت  T1F0Z0ك T2F0Z0التي أَعظت متؾسط بمغ  76.99ك76.72

(كرقة نبات.)6-

جدول ( )5تأثير التدطيد الهرقي واالرضي بالزنك والحديد والتداخل بيظهطا في عدد األَوراق (ورقة نبات)1-
طريقة التدطيد
()T

تدطيد ارضي

F
مدتهيات
الحديد

كغمF0
هـ

1-

مدتهيات الزنك الطضافة كغم هـ
Z0
41.33 h

()Z
Z1
47.57 g
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1-

Z2
52.00 fe

متهسط تداخل
TXF
46.97 d
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()T1

F1
F2
F0
F1
F2

51.20 f
55.29 e
41.47 h
52.27 fe
59.26 d

55.18 e
61.03 d
59.32 d
61.04 d
66.84 ba

60.31d
62.63 dc
61.39 dc
64.75 bc
68.50 a

متهسط تداخل
FXZ

F0
F1
F2

41.40 e
51.74 d
57.28 c

53.45 d
58.11 c
63.94 ba

56.70 c
62.53 b
65.57 a

متهسط تداخل
TXZ

T1
T2

49.27 e
51.00 e

54.60 d
62.40 b

58.32 c
64.88 a

50.14 c

58.50 b

61.60 a

تدطيد ورقي
()T2

متهسط Z
 :T1تدطيد ارضي
 :T2تدطيد ورقي



 F0 :بدون إضافة حديد

 F1 : 2.5كغم  Fهكتار
 F2 : 5كغم  Fهكتار

1-

1-

55.56 c
59.65 b
54.06 c
59.35 b
64.87 a
()F
50.52 a
57.46 b
62.26 c
()T
54.06 b
59.43 a

 :Z0بدون إضافة زنك

 Z1 0.5:كغم Zهكتار
 Z2 : 1كغم  Zهكتار

1-

1-

عدد الدرنات (درنة نبات)1-

يذيخ ججكؿ ( ) 1إلى تأثيخ مدتؾيات كطخائق اإلضافة لمدنػ كالحجيج في عجد الجرنات في الشبات الؾاحج .كتؾضح

الشتائج تفؾؽ االضافات الؾرقية معشؾياً في عجد الجرنات عمى االضافات األَرضية إذ كاف متؾسط عجد الجرنات في

اإلضافة الؾرقية (( T2) 7.60درنة نبات )6-أَما في اإلضافة األَرضية ( )T1فكاف الستؾسط لشفذ الرفة السجركسة
( 2.20درنة نبات )6-ككانت ندبة الديادة ىي ( )% 3.01كىحه الديادة ناتجة عؽ تعخض اسسجة الحجيج كالدنػ في

ذكخت سابقا في ججكؿ رقؼ ( 0ك 9ك .)7أَما تأثيخ
التخبة إلى عسميات كيسيائية مؽ إمتداز كتخسيب قممت مؽ جاىديتيا ُ
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مدتؾيات الحجيج في الرفة السجركسة نالحظ زيادة عجد الجرنات في الشبات الؾاحج بديادة مدتؾى التدسيج إذ كانت

الشتائج  2.74ك( 3.66درنة نبات )6-لمسدتؾيات ( F1ك )F2عمى التختيب بشدبة زيادة معشؾية مقارن ًة بسعاممة
السقارن ًة  ))F0بمغت ( )%63.90ك( )%03.60لمسدتؾى  F1كالسدتؾى  F2عمى التختيب ،كيعؾد سبب ذلػ إلى
دكر الحجيج في تكؾيؽ الكمؾركفيل مسا أَدى إلى زيادة نؾاتج التسثيل الكاربؾني كمؽ ثؼ تذجيع الشسؾ الخزخي ججكؿ
( 0ك 9ك 7ك )0مسا إنعكذ إيجابياً في زيادة الحاصل كمكؾناتو ىحه الشتائج جاءت متفقة مع ما كججه عجاي كحسج
(.)0262

أَما تأثيخ مدتؾيات الدنػ في عجد الجرنات لمشبات الؾاحج نالحظ تفؾؽ السدتؾيات  Z1ك Z2معشؾياً إذ أَعظت قيؼ

بمغت  2.71ك( 3.26درنة نبات )6-عمى التختيب كبشدبة زيادة مئؾية مقارن ًة بسعاممة السقارن ًة  ))F0بمغت
( )%60.73ك( )%07.64لمسدتؾى  F1كالسدتؾى  F2عمى التختيب.

قج يعؾد سبب زيادة عجد الجرنات إلى دكر الدنػ في زيادة عسمية إنقداـ الخاليا كإستظالتيا كزيادة عسمية التسثيل

الكاربؾني كمؽ ثَ ّؼ إزداد ارتفاع الشبات كالؾزف الجاؼ لمشبات كعجد التفخعات كعجد األَكراؽ كالتي بديأَدتيا تعسل عمى
زيادة التسثيل الكاربؾني نتيجة تؾفخ الظاقة الالزمة إلمتراص الساء كالسؾاد الغحائية كمؽ ثَ ّؼ حرؾؿ زيادة في عجد
الجرنات ،ىحه الشتائج جاءت متفقة مع ما كججه  ) A-Ebadi ( 2007إذ ذكخ أَف إضافة الدنػ لمبظاطا أَعظى زياده

في عجد الجرنات.أَما التجاخل بيؽ طخيقتي التدسيج كمدتؾيات الحجيج فقج أَعظى ىحا التجاخل أَعمى متؾسط لعجد

الجرنات في الشبات عشج السعاممة( )T2F2بمغت ( 3.91درنة نبات ،)6-أَما السعاممة ( )T1F0فقج أَعظت أَقل متؾسط

لعجد الجرنات في الشبات الؾاحج ككانت قيستيا ( 1.24درنة نبات )6-كمؽ خالؿ الشتائج السبيشة في الججكؿ رقؼ()0

نالحظ ايزا في ىحا التجاخل تفؾؽ معشؾي لمسعاممة ))T2F0عمى السعاممة ( )T1F0ككاف التفؾؽ معشؾي كىحا يعؾد
إلى إف رش الشباتات بالساء أَدى إلى غدل الغبار كتشذط الثغؾر كمؽ ثؼ أزَدت عسمية التسثيل الكاربؾني

(الفزمي )0221،كإنعكذ ذلػ في زيادة عجد الجرنات .أَما التجاخل بيؽ طخيقتي اإلضافة كمدتؾيات الدنػ فقج أَعظى
ىحا التجاخل أَعمى متؾسط لمرفة السجركسة عشج السعاممة ( )T2Z2ككانت قيستيا( 3.09درنة نبات )6-كالتي تفؾقت

معشؾياً عمى باقي السعامالت في ىحا التجاخل أَما أَقل متؾسط لمرفة السجركسة في ىحا التجاخل كاف عشج السعاممة
( )T1Z0ككانت قيستيا ( 1.62درنةنبات ،)6-كسا نالحظ تفؾؽ مدتؾيات الدنػ السزافة بالخش الؾرقي عمى نغيختيا
السزافة ارضياً .كأَعظى التجاخل بيؽ مدتؾيات الحجيج كالدنػ أَعمى قيسة لمرفة السجركسة عشج السعاممة ()F2Z2
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بمغت (3.12درنة.نبات (6-أَما أَقل قيسة كانت عشج السعاممة ( )F0Z0كقيستيا (0.00درنة.نبات.(6-أَما التجاخل
الثالثي بيؽ طخيقتي اإلضافة كمدتؾيات الحجيج كالدنػ فقج أَعظى ىحا التجاخل الثالثي أَعمى متؾسط لعجد الجرنات

لمشبات الؾاحج عشج السعاممة ( )T2F2Z2كالتي تفؾقت معشؾياً عمى باقي السعامالت في جسيع التجاخالت ككانت

قيستيا ( 3.32درنة نبات)6-أَما أَقل قيسة في ىحا التجاخل كاف عشج السعاممة ( )T1F0Z0ككانت قيستيا ( 0.64درنة
نبات )6-التي لؼ تختمف عؽ السعاممة ( )T2F0Z0كالتي أَعظت ( 0.00درنة نبات.)6-

جدول ( )6تأثير التدطيد الهرقي واالرضي بالزنك والحديد والتداخل بيظهطا في عدد الدرنات (درنة نبات)1-
1F
مدتهيات الزنك الطضافة كغم هـ
طريقة التدطيد
متهسط تداخل
مدتهيات
()Z
()T
TXF
الحديد
Z2
Z1
Z0
1كغمF0
هـ
6.09 e
6.98
6.11 g
5.19 h
تدطيد ارضي
F1
7.11 c
7.91 d
7.22 f
6.20 g
()T1
F2
7.86 b
8.47 ba 8.00 bdc
7.12 f
F0
6.56 d
7.40 ef
7.03 f
5.25 h
تدطيد ورقي
F1
7.87 b
8.42 ba
7.95 dc
7.24 f
()T2
F2
a 3.91
a 3.32
ba 3.70
ed 2.21
()F
6.33 c
7.19 d
6.57 e
5.22 f
F0
متهسط تداخل
7.49 b
8.17 b
7.59 c
6.72 e
F1
FXZ
8.11 a
8.67 a
8.23 b
7.44 dc
F2
متهسط تداخل
TXZ
متهسط Z

T1
T2

6.17 e
6.75 d

7.11 c
7.81 b

7.79 b
8.23 a

6.46 c

7.46 b

8.01 a
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 :T1تدطيد ارضي
 :T2تدطيد ورقي



 F0 :بدون إضافة حديد

 F1 : 2.5كغم  Fهكتار
 F2 : 5كغم  Fهكتار

1-

1-

 :Z0بدون إضافة زنك

 Z1 0.5:كغم Zهكتار
 Z2 : 1كغم  Zهكتار

1-

1-

وزن الدرنة (غم درنة)1-

تذيخ نتائج ججكؿ ( )2إلى تأثخ كزف الجرنة بسدتؾى كطخائق إضافة الحجيج كالدنػ إذ نالحظ كجؾد فخؽ معشؾي في

الرفة السجركسة بيؽ اإلضافة الؾرقية  T2كاإلضافة األَرضية  T1إذ تفؾقت  T2معشؾياً عمى  T1كأَعظت متؾسط
كزف بمغ ( 660.04غؼ درنة )6-لإلضافة الؾرقية ،أَما في اإلضافة األَرضية فقج أَعظت متؾسط بمغ ( 620.26غؼ

درنة )6-ككانت ندبة الديادة السئؾية ( )%1.00كىحا يخجع إلى تعخض اسسجة الحجيج كالدنػ إلى تفاعالت اإلمتداز

كالتخسيب مسا أَدى إلى انخفاض جاىديتيا مسا جعل اإلضافة الؾرقية أَكثخ كفاءة .أَما تأثيخ مدتؾيات الحجيج عمى

الرفة السجركسة فإف كزف الجرنة قج إزداد بديادة مدتؾيات الحجيج إذ اعيخ فخؽ معشؾي كاضح بيؽ السدتؾيات الثالث
بغض الشغخ عؽ طخيقة اإلضافة الستبعة كىحا الفخؽ السعشؾي يتجمى مؽ خالؿ الكيؼ اآلتية  624.16ك664.10

(درنة نبات )6-لمسدتؾيات ( )F1ك( )F2عمى التختيب ككانت ندب الديادة السئؾية عؽ معاممة السقارن ًة  F0ىي
( )%60.69ك( )% 00.72تعمل ىحه الديادة إلى دخؾؿ الحجيج كعامل مداعج في تكؾيؽ الكمؾركفيل كفي تخكيب
بخكتيشات الدايتؾكخكـ السيسة في عسميتي التسثيل الكاربؾني كالتشفذ (  )2003،Focusتتفق ىحه الشتائج مع ما كججه

 Pouraliك )Roozbahani (2015المحاف كججا أَف إضافة الحجيج لمبظاطا أَعظى زيادة في كزف الجرنة .أَدى إضافة
الدنػ إلى زيادة معشؾية في كزف الجرنة إذ أَعظت مدتؾيات الدنػ  Z1ك Z2متؾسط بمغ  624.34ك( 662.60غؼ

درنة )6-عمى التختيب متفؾقة بشدبة مئؾية بمغت  4.42ك %62.96مقارن ًة بالسعاممة  Z0كربسا يعدى سبب زيادة كزف
الجرنات إلى دكر الدنػ في زيادة عسمية إنقداـ الخاليا كإستظالتيا كزيادة عسمية التسثيل الكاربؾني كمؽ ثَ ّؼ إزداد ارتفاع
الشبات كالؾزف الجاؼ لمشبات كزيادة عجد التفخعات كاألَكراؽ كالتي بديأَدتيا تعسل عمى زيادة التسثيل الكاربؾني نتيجة
تؾفخ الظاقة الالزمة إلمتراص الساء كالسؾاد الغحائية كمؽ ثَ ّؼ حرؾؿ زيادة في عجد ككزف الجرنات جاءت ىحه الشتائج
متفقة مع ما كججه محسؾد ( )0269الحي أَشار إلى زيادة كزف الجرنات لمبظاطا عشج إضافة الدنػ .أَما التجاخل بيؽ
- 998 -

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
طخيقتي التدسيج كمدتؾيات الحجيج فقج أَعظى ىحا التجاخل فخؽ معشؾي بيؽ السعامالت إذ تؼ تدجيل أَعمى قيسة عشج

السعاممة  ))T2F2كالتي تفؾقت معشؾياً عمى باقي السعامالت ككانت قيستيا( 609.43غؼ درنة )6-بيشسا كاف أَقل
متؾسط عشج السعاممة ( )T1F0ككانت قيستيا( 40.06غؼ درنة.)6-

أَما التجاخل بيؽ طخيقة التدسيج كمدتؾى الدنػ أَعظى ىحا التجاخل أَعمى قيسة عشج السعاممة ( )T2Z2كالتي تفؾقت

معشؾياً عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل بستؾسط بمغ ( 606.01غؼ درنة )6-أَما أَقل قيسة كانت عشج السعاممة

( )T1Z0ككانت قيستيا( 43.70غؼ درنة.)6-أَما التجاخل بيؽ مدتؾيات الحجيج كالدنػ نالحظ أَف ىحا التجاخل أَعظى
تفؾؽ معشؾي لمسعاممة ( )F2Z2ككانت قيستيا( 602.11درنة نبات )6-مقارن ًة بسعاممة السقارن ًة ( )F0Z0التي أَعظت
متؾسط بمغ ( 31.03غؼ درنة )6-بشدبة زيادة مئؾية بمغت ( .)%72.41أَما التجاخل بيؽ طخيقتي التدسيج كمدتؾيات

الحجيج كالدنػ فقج أَعظى ىحا التجاخل الثالثي أَعمى قيسة عشج السعاممة ( )T2F2Z2كالتي تفؾقت معشؾياً عمى باقي
السعامالت بستؾسط بمغت قيستو ( 699.04غؼ درنة )6-أَما أَقل قيسة كانت عشج السعاممة ( )T1F0Z0بمغت 31.10

(غؼ درنة )6-التي لؼ تختمف معشؾياً عؽ السعاممة ( )T1F0Z0كالتي أَعظت متؾسط قيسو بمغت ( 31.42غؼ درنة

.)6

جدول ( )7تأثير التدطيد الهرقي واالرضي بالزنك والحديد والتداخل بيظهطا في وزن الدرنة (غم درنة)1-
1F
مدتهيات الزنك الطضافة كغم.هـ
متهسط
طريقة التدطيد مدتهيات
)
Z
(
تداخل
()T
الحديد
TXF
Z2
Z1
Z0
1كغم.هـ
95.21 e
103.43hg
95.54 i
86.65 j
F0
تدطيد ارضي
106.61 c
112.87 fed
106.96 fg
100.00 ih
F1
()T1
115.32 b
121.73 cb
115.54 ced 108.69 feg
F2
تدطيد ورقي
()T2

F0

85.90 j

103.58 hg

111.38 fe

100.29 d

F1

103.74hg

114.35ed

119.71 cbd

112.60 b

F2

114.97ced

123.39 b

133.59 a

123.98 a
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()F
متهسط تداخل
FXZ

F0

86.28 f

99.56 e

107.405 d

97.75 c

F1

101.87 e

110.67 d

116.29 cb

109.61 b

F2

111.83 cd

119.47 b

127.66 a

119.65 a

T1

98.45 d

106.01 c

112.68 b

105.71 b

T2

101.54 d

113.77 b

121.56 a

112.29 a

99.99 c

109.89 b

117.12 a

()T
متهسط تداخل
TXZ
متهسط Z

 :T1تدطيد ارضي
 :T2تدطيد ورقي

 F0 :بدون إضافة حديد

 F1 : 2.5كغم  Fهكتار
 F2 : 5كغم  Fهكتار

1-

1-

 :Z0بدون إضافة زنك

 Z1 0.5:كغم Zهكتار
 Z2 : 1كغم  Zهكتار

1-

1-

 الحاصل الكمي لدرنات البظاطا (طن هكتار)1-
تذيخ نتائج ججكؿ ( )3أَف حاصل درنات البظاطا تأثخ بظخيقة إضافة الدساد (الؾرقية كاألَرضية) كبسدتؾيات الحجيج

كالدنػ  ،إذ تذيخ الشتائج أَف استخجاـ التغحية الؾرقية  ))T2أَدت إلى زيادة معشؾية في الحاصل الكمي لجرنات البظاطا
إذ بمغ متؾسط حاصل الجرنات ( 03.321طؽ ىكتار )6-بيشسا بمغ في اإلضافة األَرضية (( T1) 25.087طؽ

ىكتار .)6-أَما بالشدبة لتأثيخ مدتؾيات الحجيج نالحظ أَف زيادة مدتؾيات الحجيج أَدت إلى زيادة معشؾية كاضحة في
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حاصل الجرنات كأَعظت متؾسط قيؼ بمغت  02.060ك( 90.007طؽ ىكتار )6-لمسدتؾيات ( F1ك )F2عمى

التختيب ،فيسا أَعظت معاممة السقارن ًة  F0أَقل متؾسط بمغ ( 02.424طؽ.ىكتار. )6-أَما مدتؾيات الدنػ كىي
) )Z2،Z1،Z0فقج كانت قيؼ حاصل الجرنات ليا  06.421ك 02.019ك( 96.720طؽ ىكتار )6-عمى التختيب إذ
نالحظ كجؾد فخكؽ معشؾية بيؽ مدتؾيات الدنػ إذ كانت أَعمى قيسة لمسدتؾى ( )Z2كالتي تفؾقت معشؾياً عمى باقي

السعامالت إذ بمغت قيستيا ( 96.720طؽ ىكتار )6-كبشدبة زيادة مئؾية بمغت ( 00.30ك )%67.64لمسدتؾيات

 Z0ك Z1عمى التختب .أَما التجاخل بيؽ طخيقة التدسيج كمدتؾيات الحجيج فقج أَعظت قيؼ بمغت  64.096ك00.924

ك 92.906ك 00.032ك 04.177ك( 97.141طؽ ىكتار )6-لمسعامالت ( )T1F0ك( )T1F1ك()T1F2
ك( )T2F0ك( )T2F1ك()T2F2عمى التختب تفؾقت السعاممة T2F2معشؾياً عمى باقي السعامالت كبمغت قيستيا
(97.141طؽ ىكتار )6-أَما أَقل قيسة كانت عشج السعاممة ( )T1F0بمغت ( 64.096طؽ ىكتار )6-كمؽ

السالحغات السيسة في ىحا التجاخل ىؾ تفؾؽ جسع السعامالت العاممية لإلضافة الؾرقة عمى نغيختيا األَرضية .أَما

التجاخل بيؽ طخيقة التدسيج كمدتؾيات الدنػ فشالحظ كجؾد فخكؽ معشؾية بيؽ السعامالت كقج أَعظى ىحا التجاخل أَعمى

قيسة عشج السعاممة ( )T2Z2كالتي تفؾقت معشؾياً عمى جسيع السعامالت األُخخى إذ بمغت) 99.002طؽ ىكتار )6-أَما
أَقل قيسة (( 02.009طؽ ىكتار )6-فكانت لمسعاممة ( ،)T2Z0كحلػ لؾحظ تفؾؽ كافة مدتؾيات الدنػ في التغحية
الؾرقية عمى نغيختيا في التدسيج االرضي .أَما التجاخل بيؽ مدتؾيات التدسيج بالحجيج كالدنػ نالحظ كجؾد فخكؽ

6معشؾية بيؽ السعامالت إذ كانت أَعمى قيسة ( 91.409طؽ ىكتار ) عشج السعاممة ( )F2Z2كالتي تفؾقت معشؾياً

عمى باقي السعامالت كأَقل قيسة عشج السعاممة ( )F0Z0ككانت قيستيا  (60.206طؽ ىكتار .)6-أَما التجاخل الثالثي

بيؽ طخائق التدسيج كمدتؾيات التدسيج بالحجيج كالدنػ أَعظى ىحا التجاخل فخكؽ معشؾية كاضحة بيؽ السعامالت

ككانت أَعمى قيسة سجمتيا السعاممة ( )T2F2Z2كالتي تفؾقت معشؾياً عمى باقي السعامالت ككانت قيستيا94.060

(طؽ ىكتار )6-أَما أَقل قيسة كانت عشج السعاممة ( )T1F0Z0ككانت قيستيا ( 60.224طؽ ىكتار )6-كالتي لؼ

تختمف معشؾياً عؽ السعاممة ( )T1F0Z0التي بمغت ( 60.299طؽ ىكتار )6-ككانت ىشالػ فخكؽ معشؾية بيؽ اغمب
السعامالت كسا ىؾ مؾضح في الججكؿ ( .)3كىحا يؤكج تفؾؽ التدسيج الؾرقي  T2عمى التدسيج االرضي  T1كتفؾؽ

السدتؾى الثالث لمتدسيج بالحجيج  F2عمى السدتؾياف  F0ك F1كتفؾؽ السدتؾى الثالث لمدنػ  Z3عمى السدتؾياف Z0
ك.Z1
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جدول ( )8تأثير التدطيد الهرقي واالرضي بالزنك والحديد والتداخل بيظهطا في الحاصل الكمي (طن هكتار)1-
1F
مدتهيات الزنك الطضافة كغم هـ
طريقة التدطيد
متهسط تداخل
مدتهيات
()Z
()T
TXF
الحديد
Z2
Z1
Z0
119.531e
24.084 i
19.500 k 15.009 L
كغمF0
هـ
تدطيد ارضي
25.712
25.379
29.726 e
20.700 j
F1
()T1
hg d
30.351 b
34.393 b 30.800
25.861 g
F2
22.287 d
27.533 f
24.296 i
15.033 L
F0
تدطيد ورقي
30.298
29.644 c
33.604 c
25.031 h
F1
()T2
ed b
34.696 a
39.512 a 34.774
29.801 e
F2
()F
20.909 c
25.809 e 21.898 g
15.021 h
F0
متهسط تداخل
27.512 b
31.665 c 28.005 d
22.866 f
F1
FXZ
32.524 a
36.953 a 32.787 b
27.831 d
F2
متهسط تداخل
TXZ
متهسط Z
 :T1تدطيد ارضي
 :T2تدطيد ورقي

T1
T2

20.523 e
23.288 d

25.337 c
29.789 b

29.401 b
33.550 a

c 06.421

02.019

a 96.720

 F0 :بدون إضافة حديد

 F1 : 2.5كغم  Fهكتار
 F2 : 5كغم  Fهكتار

1-

1-
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b

25.087 b
28.876 a

 :Z0بدون إضافة زنك

 Z1 0.5:كغم Zهكتار
 Z2 : 1كغم  Zهكتار

1-

1-
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حاصل درنات البظاطا القابل لمتدهيق (طن هكتار)1-

يؾضح ججكؿ رقؼ ( )4تأثيخ طخائق كمدتؾيات إضافة الحجيج كالدنػ حاصل الجرنات القابمة لمتدؾيق ،إذ نالحظ
كجؾد زيادة معشؾية كاضحة في حاصل الجرنات القابمة لمتدؾيق في حالة استخجاـ التدسيج الؾرقي  T2إذ بمغ متؾسط

حاصل الجرنات القابمة لمتدؾيق ( 02.962طؽ ىكتار . )6-أَما في التدسيج االرضي  T1فقج بمغ متؾسط حاصل

الجرنات القابمة لمتدؾيق ( 09.229طؽ ىكتار )6-كبشدبة زيادة مئؾية بمغت ( )% 60.24بغض الشغخ عؽ مدتؾيات

الحجيج كالدنػ  .أَما تأثيخ مدتؾيات الحجيج فيالحظ كجؾد فخكؽ معشؾية كاضحة إذ أَعظت متؾسظات بمغت 01.234

ك( 92.193طؽ ىكتار )6-لمسدتؾيات ( F1ك )F2عمى التختيب ككانت ندبة الديادة السئؾية إلى معاممة السقارن ًة (
 96.20ك % ( 09.42لمسدتؾيات  F1كF2عمى التختيب .أَما تأثيخ مدتؾيات الدنػ فقج أَعظت متؾسظات بمغت

( 02.472ك 00.362ك( 04.322طؽ ىكتار )6-لمسدتؾيات  Z0ك Z1ك Z2عمى التختيب ،كتفؾؽ السدتؾى Z2

معشؾياً كبشدبة زيادة بمغت  70.19ك % 60.20مقارن ًة بالسدتؾيات  Z0ك Z1عمى التختيب .أَما التجاخل بيؽ طخيقة
التدسيج كمدتؾيات الحجيج فقج أَعظت متؾسظات بمغت ( 63.736ك 07.217ك 03.229ك 06.990ك03.660
ك( 90.029طؽ ىكتار )6-لمسعامالت ( )T1F0ك( )T1F1ك( )T1F2ك( )T2F0ك( )T2F1ك()T2F2عمى

االتختيب ،كتفؾقت السعاممة ( )T2F2معشؾياً عمى باقي السعامالت كبمغت قيستيا ( 90.029طؽ ىكتار )6-أَما أَقل
قيسة كانت عشج السعاممة ( )T1F0ككانت قيستيا ( 63.736طؽ ىكتار . )6-أَما التجاخل بيؽ مدتؾيات الدنػ
كطخيقة التدسيج فقج أَعظى ىحا التجاخل أَعمى قيسة لمسعاممة ( )T2Z2كقيستيا (96.299طؽ ىكتار

6-

) فيسا أَعظت

السعاممة ( ) T1Z0أَقل قيسة بمغت ( 64.031طؽ ىكتار . )6-أَما التجاخل بيؽ مدتؾيات التدسيج بالحجيج كالدنػ

نالحظ كجؾد فخكؽ معشؾية بيؽ السعامالت إذ كانت أَعمى قيسة ( 97.404طؽ ىكتار )6-عشج السعاممة ()F2Z2
كالتي تفؾقت معشؾياً عمى باقي السعامالت كأَقل قيسة عشج السعاممة ( )F0Z0ككانت قيستيا  ( 67.161طؽ ىكتار

-

.)6أَما التجاخل الثالثي ( طخيقة التدسيج كمدتؾيات الحجيج كالدنػ ) سجمت السعاممة ( )T2F2Z2أَعمى قيسة بمغت
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كالتي تفؾقت معشؾياً عمى بكية السعامالت في ىحا التجاخل ،أَما أَقل قيسة كانت عشج السعاممة

( )T2F0Z0ككانت قيستيا ( 67.034طؽ ىكتار )6-كالتي لؼ تختمف معشؾياً عؽ السعاممة ( )T1F0Z0التي بمغت
( 67.179طؽ ىكتار )6-ككانت ىشالػ فخكؽ معشؾية بيؽ اغمب السعامالت كسا ىؾ مؾضح في الججكؿ (.)4

مسا تقجـ يتزح لشا الديادة الحاصمة في الحاصل ججكؿ ( )3،4مؤشخ ميساً لحالة الشبات التغحكية كنتيجة ميسة لحالة
الشبات الظبيعية  ،إذ الحغشا تفؾؽ التدسيج الؾرقي بالدنػ كالحجيج عمى التدسيج االرضي في (حاصل الشبات الؾاحج
كالحاصل الكل لمجرنات كالحاصل القابل لمتدؾيق) كيعدى ذلػ إلى كؾف تخبة الجراسة تحتؾي عمى كسيات عالية مؽ
الكاربؾنات  ،لحا فاف إضافة اسسجة الحجيج كالدنػ ارضيا سؾؼ تتفاعل مع الكاربؾنات كتتحؾؿ إلى صؾر غيخ جاىدة

لإلمتراص كمؽ ثؼ إنعكذ ذلػ في نسؾ كحاصل السحرؾؿ كمؽ جية أُخخى إحالؿ الكالديؾـ محل الحجيج كالدنػ

في السخكبات السخمبية مسا يقمل مؽ ذكبانية ىحه السخكبات لحا فاف التدسيج الؾرقي يكؾف أَكثخ كفاءة مؽ التدسيج
االرضي في مثل ىكحا تخب .أَف إضافة الدنػ أَدت إلى زيادة حاصل درنات البظاطا قج يعؾد ذلػ إلى دكر الدنػ في

زيادة عسمية إنقداـ الخاليا كإستظالتيا كزيادة عسمية التسثيل الكاربؾني كمؽ ثَ ّؼ إزداد ارتفاع الشبات ككزف الشبات كزيادة
عجد التفخعات كعجد األَكراؽ كمؽ ثؼ أَعظى مداحة كرقية أَكبخ معخضة لمذسذ كالتي تعسل عمى زيادة التسثيل

الكاربؾني نتيجة تؾفخ الظاقة الالزمة إلمتراص الساء كالسؾاد الغحائية كمؽ ثَ ّؼ حرؾؿ زيادة في عجد ككزف الجرنات
كالتي ترب جسيعيا في الحاصل كىحه الشتائج جاءت متفقة مع نتائج  )Goudaكآخخكف Dhakal .، 0260 ،
ك  )2019،Shresthaالحيؽ كججكا زيادة حاصل الشبات الؾاحج كالحاصل الكمي لمبظاطا عشج إضافة الدنػ .أَعظت
إضافة الحجيج زيادة معشؾية في حاصل البظاطا كيعؾد ذلػ إلى أَف إضافة الحجيج أَدت إلى زيادة السجسؾع الخزخي
ككفاءة التسثيل الكاربؾني كمؽ ثؼ زيادة السؾاد السرشعة كانتقاليا إلى أَماكؽ الترشيع األَكراؽ كمؽ ثؼ زيادة السداحة

الؾرقية كعجد التفخعات كعجد األَكراؽ كمؽ ثؼ انتقاؿ السؾاد السرشعة مؽ السرجر (األَكراؽ) إلى السرب (الجرنات)
كإنعكذ ذلػ عمى عجد ككزف الجرنات كمؽ ثؼ زاد حاصل الشبات  ،ىحه الشتائج جاءت متفقة مع (مانع )0262،الحي

كجج زيادة حاصل البظاطا عشج إضافة محمؾؿ مغحي يحتؾي عمى الحجيج.
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طريقة التدطيد
()T

F
مدتهيات
الحديد

1-

مدتهيات الزنك الطضافة كغم.هـ

1-

Z0
14.643 L
19.810 j
24.304 g
14.589L
24.08 g
e 972999

()Z
Z1
18.211 k
23.997 g
28.924 d
23.057 h
28.242 e
c 992998

Z2
22.590 i
28.384e
33.09 b
26.350 f
32.022 c
a 992798

20.634 f
26.120 d
30.676 b

24.470 e
30.203 c
34.959 a

تدطيد ارضي

F0
كغم.هـ
F1
F2
F0
F1
F2

متهسط تداخل
FXZ

F0
F1
F2

14.616 h
21.945 g
26.280 d

متهسط تداخل
TXZ

T1
T2

19.586 f
e 00.923

28.021 b 23.711 d
a 96.299 c 02.424

20.947 c

29.877 a

()T1

تدطيد ورقي
()T2

متهسط Z
 : T1تدطيد ارضي
 :T2تدطيد ورقي

25.810 b

 F0 :بدون إضافة حديد

 F1 : 2.5كغم  Fهكتار
 F2 : 5كغم  Fهكتار

1-

1-
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متهسط تداخل
TXF
18.481 f
24.064 d
28.773 b
21.332 e
28.115 c
a 992999
()F
19.907 c
26.089 b
30.638 a
()T
23.773 b
a 02.962

 :Z0بدون إضافة زنك

 Z1 0.5:كغم Zهكتار
 Z2 : 1كغم  Zهكتار

1-

1-

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021

 -4الطصادر

 1-4الطصادر العربية

البياتي ،نؾري عمي كخيؼ  .)0202(.استخجاـ مخمفات مدرعة الفظخ ك التدسيج البؾتاسي في نسؾ ك حاصل البظاطا
 )).Solanum tuberosum Lالسدركعة في تخبة جبدية .رسالة ماجدتيخ  ،كمية الدراعة -جامعة
تكخيت.

الحمبهسي  ،مخكاف محسؾد حسج  .)0262(.تأثيخ الرشف ك الخش بحامض الييؾمػ ك الحجيج السخمبي في نسؾ ك
حاصل البظاطا .رسالة ماجدتيخ ،كمية الدراعة-جامعة االنبار.

الخزرجي ،صفؾاف نؾاؼ فياض ك فؾزي محدؽ عمي الحسجاني  .)0264(.تأثيخ مدتؾيات الشتخكجيؽ كرش الحجيج ك
الدنػ في نسؾ ك حاصل الخذ .السجمة العخاقية لجراسات الرحخاء.621-40 :)0( 4 .

الدليطي  ،بذيخ حسج عبجهللا الجليسي ك دمحم عمي احسج درج  .)0260(.استجابة نسؾ كحاصل نبات فؾؿ الرؾيا
لمدساد البؾتاسي كالتغحية الؾرقية بالدنػ.مجمة االنبار لمعمؾـ الدراعية.076-001 :)0(69.

الدعدون ،سامي نؾري ك نعيؼ عبجهللا مظمػ ك اسساعيل احسج سخحاف  .)0266(.تأثيخ الخش بتؾليفتيؽ مؽ كبخيتات

الحجيجكز كالسشغشيد في صفات الشسؾ الخزخي لثالثة اصشاؼ مؽ فؾؿ الرؾيا .مجمة االنبار لمعمؾـ

الدراعية.067-029 :)9( 4 .

الفضمي  ،جؾاد طو محسؾد  .)0221(.تأثيخ اضافة الػ  NPKالى التخبة ك الخش في نسؾ ك حاصل مكؾنات
البظاطا  .)).Solanum tuberosum Lرسالة ماجدتيخ  .كمية الدراعة  .جامعة بغجاد.

الظعيطي  ،سعج هللا نجؼ عبج هللا  .)6444(.االسسجة كخرؾبة التخبة  .ك ازرة التعميؼ العالي ك البحث العمسي  ،جامعة
السؾصل ،مظبعة جامعة السؾصل.

اليداري  ،محسؾد ناصخ حديؽ  .)0264(.تأثيخ التدسيج السعجني ك العزؾي ك الخش بالحجيج ك الدنػ الشانؾي في
نسؾ ك حاصل البظاطا  .)).Solanum tuberosum Lاطخكحة دكتؾراه  ،كمية الدراعة -جامعة

بغجاد.
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حدن  ،احسج عبج السشعؼ .)6444( .إنتاج البظاطذ .سمدمة محاصيل الخزخ .الجار العخبية لمشذخ كالتؾزيع.مرخ.
صهيهني ،فيج .))0227.اساسيات فديؾلؾجيا الشبات (الجدء الشغخي) .مشذؾرات جامعة البعث-كمية الدراعة.

عاصي ،صباح لظيف  .)0262(.استجابة نبات البظاطا  .Solanum tuberosum Lصشف ديدي لمخش بالدساد
الؾرقي االكخكليف ك عشرخ الدنػ.مجمة الفخات لمعمؾـ الدراعية.30-22:)7( 4 .

عداي ،حديؽ عؾاد ك مخكاف محسؾد حسج  .)0262(.تأثيخ الخش بحامض الييؾمػ كالحجيج في بعض صفات نسؾ
كحاصل صشفيؽ مؽ البظاطا.مجمة االنبار لمعمؾـ الدراعية .مجمج ( 60عجد خاص بالسؤتسخ)-099:
.079

عمهان ،طو احسج )0266(.إدارة التخب الجبدية .كمية الدراعة -جامعة ديالى .دار كمكتبة اليالؿ لمظباعة كالشذخ.

عمهان ،عثساف خالج كغالب ناصخ حديؽ .)0227( .تأثيخ الخش بالحجيج كالدنػ عمى بعض صفات الشسؾ الخزخي
كالحاصل في الظساطة صشف الؾادي  ،Lycopersicon esculentum Millمجمة جامعة تكخيت

لمعمؾـ الدراعية.634-630 :)0(07 ،

مانع  ،عمي عبج مانع  .)0262(.تأثيخ نؾعيؽ مؽ األسسجة الؾرقية في نسؾ كحاصل صشفيؽ مؽ البظاطا
 .Solanum tuberosum L.مجمة الفخات لمعمؾـ الدراعية.00-72:)0(0 .

محطهد  ،جؾاد طو ك حسيج خمف الدمساني ك دمحم صالؿ التسيسي  .)0269(.تأثيخ الخش بالحجيج ك الدنػ في تخكيد
عشاصخ  NPKك الرفات الشؾعية لمبظاطا السدسجة عزؾيا .السجمة العخاقية لمعمؾـ ك التكشؾلؾجيا.
.6-62 :)6(7

 2-4الطصادر االجظبية
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storability of potato in Tista meander floodplain soil. Pertanika J. Trop. Agric.
Sc. 41 (4): 1779-1793.
A-Ebadi,; A.Hassanzadeh-Gorttapeh, B. Dehdar. H. Asadimanesh. (2007) .Evaluation of
Zinc Micronutrient Effects on Yield and Some Characteristics of two potato
Cultivars. www. Zinc. Crop. Org.
Black, C.A. (1965). Methods of Soil analysis part 2. Agronomy 9.SSSA.ASA. Madison,
Wisconsin, USA
- 999 -

0207  لسنة،)7(  العدد،71  اجمللد، جملة أحباث كلية الرتبية األساسية
College of Basic Education Researchers Journal
ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021)
Bremner ,J.m .and C.S. Mulvaney. (1982). Nitrogen total. In A.L.(ed.) ,Methods of soil
analysis. Agron Chemical and Microbiological properties, 2 nd Ed., Am .Soc.
Agron WI,USA.NO:9 Part(2):595-624
Cakmak, I., and H. Marschner. 1993. Effect of zinc nutritional status on activities of
superoxide radical and nitrogen peroxide scavenging enzymes in bean leaves.
Plant and Soil 155/156: 127–130.
Dhakal,R and Shrestha,A.K.(2019). Effect of Foliar Application of Zinc on Potato
(Solanum tuberosum L.) in Bhaktapur, Nepal. Agri Res& Tech: Open Access J.
(2019); 22(3): 556202.
Ezzat, A. E.-B. S., El-Awady, A. A., & Ahmed, H. M. I. (2011). Improving Nitrogen
Utilization Efficiency by Potato (Solanum tuberosum L.). Nature and Science,
9, 34-42.
FAO,( 2000). Fertilizers and Their use. 4th edition, Rome. Italy.
Gouda,A.E.A.I.; M.N.M.A.Gahwash and A.E.Abdel- Kader .(2015). response of potato
growth and yield to some stimulating compounds. J. Plant Production,
Mansoura Univ., Vol. 6 (8): 1293 – 1302.
Gurmani, A.R., J.U. Din, S.U. Khan, R. Andaleep, K. Waseem, A. Khan, and
Hadyatullah. (2012). Soil application of Zinc imporves growth and yield of
Tomato. Inter. J. of Agric. And Bio. Vol. 14(1): 91-96.
Hesse, P.R.(1972).Atext book of soil chemical analysis chemical publishing Co, Inc.
New York. 204 – 250.
Jackson, M.L. (1958). Soil chemical analysis. Prentice – Hall. Inc. Engle Wood, Cliffs.
N.11:188-196.
Joseph.L.pikul,leslieHummack.andwater.E.Riedell.(2009).Cornyield, nitrogen use,and
corn root infestation of Rotatiac in the north corn bult south Dakota .
Kanan, S. 1986. Physiology of foliar uptake of inorganic nutrients. Plant Sci. 96(9) 457470.
Lagerwerff, J.V, G.W.A Kin., and . S.W.Moses. (1965). Dectection and determination of
gypsum in soils . Sci.Soc. Am. Proc.29(35540).
Marschner, H. (1995). Mineral Nutrition of Higher Plants. 2ndEdition. Academic Press,
London.
Merhej,M.Y and Jassim,A.H.(2018). Effect of foliar fertilization on the growth of some
potato varieties. Euphrates Journal of Agriculture Science-10 (2): 43-51 ,
- 998 -

0207  لسنة،)7(  العدد،71  اجمللد، جملة أحباث كلية الرتبية األساسية
College of Basic Education Researchers Journal
ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021)
Olsen,S.R.,C.V.Coles,F.S. Watanabe,and L. A. Dean.(1954). Estimation of available
phosphorus in soil by extraction with sodium bicarbonate. USDA. 939.
Page, A.L., R.H. Miller and D.R. Kenny (1982). Method of soil analysis part (2) 2nd .ed.
Agrnomy series 9. Amer. Soc of Agron Madison. Wisconsin potassium in
Soil : Amini review . chemi . Int ., 2 (1) : 58 -69 .
Pourali, S. and A. Roozbahani. (2015). Evaluation of quantitative and qualitative trits of
potato (Solanum tuberosum L.) under amino acids and iron application .Crop
Res.50(1,2 and 3 ):101-106.
Richards, L. A. (1954) . Diagnosis and improvement of saline and alkli soil. U.S. D. A.
Handbook No-60
Santamaria, P., and .A. Elia. (1997). Producing nitrate-free endive heads: Effect of
nitrogen form on growth yield and ion composition of endive: J. Amer. Sci.
Hort sci122: 140-145.
Savant, N.K . (1994).Simplified methylene blue method rapid. Determination of cation
exchange capacity of mineral soils.Comun. Soil Sci. Plant.
Anal:25(19&20)3357-3364.
Soltanpour , P. N., and A. P. schwab (ed.). (1977). Anew soil test for simultaneous
extraction of macro-and-micro-nutrients alkaline soils. Commun. soil sci.
plant Anal.8:195-207.
Tisdale, S. L., W. L. Nelson, J. L. Havlin. (1997). Soil Fertility and Fertilizers. Prentice
Hall of India, New Delhi topics No: 4. International potash inst. Bern .P : 7- 9.

- 997 -

