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تأثير تغطية التربة بالبولي اثيلين األسود في نمو وحاصل صنفين من
البطاطا )) Solanum tuberosum L .
فالغ ؼظه عٕظّ

* أمان ؼمٕد ظاتز

ظامعح المصىّ /كلٕح الشراعح – قظم اإلوراض الىثاذٓ  -تظرىً
انخالصت
وفذخ الدراطح فٓ مؽطح الىعمٓ ( شمما شمزم مدٔىمح الظمماَي ل امال المُطمم ال زٔفمٓ
للعما  2013تاطمر دا نمىفٕه للثطاطما  Santa َ Dragaممه الزذثمح (Aل ممه مؽطمح الٍىدٔمح
َالىاذط مه الزذثح  Elitالمظرُرد ممه ٌُلىمدا الٍمد ممه الدراطمح ذماشٕز ذ طٕمح الرزتمح تالىمألُن
االطُد علّ وممُ َؼانمو َوُعٕمح دروماخ الثطاطما  .وفمذخ الرعزتمح تاطمر دا ذمممٕم القطاعماخ
العشمممممُالٕح ال املمممممح تصالشمممممح م مممممزراخ َل مممممو م مممممزر  6دروممممماخ َقُرومممممد المرُطمممممطاخ
تاطممممر دا اقممممو فممممزم معىممممُْ عىمممممد مظممممرُِ اؼرممممما َ 0.05ل مممممد الىرممممالط تممممماالذٓ
ذفممُم المممى  Santaمعىُٔمما فممٓ المممفاخ (عممدد الظممٕقان المظمماؼح الُرقٕممح الممُسن العمما
للمعمممُا ال يممزْ ؼانممو الىثمماخ الُاؼممد الىظممثح المأُممح للمممادج العافممح َالىظممثح المأُممح
للىٕرممزَظٕه الىش مأ الثممزَذٕه ل تل ممد 2.529طممام.وثاخ  85.809 1-دطممم.2وثمماخ 37.228 1-
غم.وثمماخ  660.57 1-غم.وثمماخ  %5.775 % 9.8586 % 0.9286 % 15.541 1-مقاروممح
1تالممى  Dragaالمذْ طمعو  2.260طممام.وثاخ  80.430 1-دطمم.2وثماخ  36.055 1-غم.وثمماخ
 621.17غم.وثممممماخ  %5.548 %8.4349 % 0.8961 %13.968 1-علمممممّ الرممممممُالٓ.
ذفُقمد معاملممح الر طٕممح معىُٔمما فممٓ المممفاخ (عمدد الظممٕقان المظمماؼح الُرقٕممح الممُسن العمما
للمعمممُا ال يممزْ ؼانممو الىثمماخ الُاؼممد الىظممثح المأُممح للمممادج العافممح َالىظممثح المأُممح
للىٕرممزَظٕه الىش مأ الثممزَذٕه ل تل ممد  2.636طممام.وثاخ  85.521 1-دطممم.2وثمماخ 37.741 1-
غم.وثمماخ  730.12 1-غم.وثمماخ  % 5.846 % 9.4229 % 0.9414 % 15.067 1-مقاروممح
1تعمممد الر طٕمممح ا تل مممد  2.153طمممام.وثاخ  80.718 1-دطمممم.2وثممماخ  35.542 1-غم.وثممماخ
 551.61غم.وثاخ  %5.477 %8.8706 %0.8833 % 14.442 1-علّ الرُالٓ .
ذفُقمد معاملمح الرمدااو للممى  Santaلمعاملمح الر طٕمح فمٓ الممفاخ (عمدد الظمٕقان المظماؼح
الُرقٕح الُسن العا للمعمُا ال يزْ ؼانو الىثاخ الُاؼد الىظثح المأُح للمادج العافح
1َالىظثح المأُح للىٕرزَظٕه الىشأ الثزَذٕهل تل د  2.858طام.وثاخ  88.245 1-دطم.2وثاخ
 38.387غم.وثممممممممماخ  746.42 1-غم.وثممممممممماخ % 10.1508 %0.9528 %15.869 1-
 % 5.906مقاروح تمعاملح الردااو للمى  Dragaغٕز الم طاج تل د  2.107طمام.وثاخ .78 1-
 63دطممممم.2وثمممماخ  35.014 1-غم.وثمممماخ  528.50 1-غم.وثمممماخ %0.8622 %13.672 1-
 %5.309 %8.1747علّ الرُالٓ.
0
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* البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث الثاني

انًقذيت
الثطاطا ( Solanum tuberosum L.ل مه أٌم مؽانٕو ال يز َالرٓ ذعُد إلّ العاللح
الثا وعاوٕح َ Solanaceaeذرمدر قالمح المؽانٕو الدروٕح (ؼظه 1999ل َلٍا دَر فٓ وظا
ال ذاء الثشزْ َ لك عه طزٔق ذامٕه غذاء مىاطة لٕظاٌم مع تقٕح المؽانٕو َذأذٓ تالمزذثح
الزاتعح عالمٕا كمؽمُ

إطرزاذٕعٓ َاقرمادْ تعد كو مه الؽىطح َالذرج َالزس

( 2003 Bowenل.
َفمٓ العمزام اسداد االٌرمما تشراعممح الثطاطما تشم و َانممػ إال إن اإلورماض لمٕض تالمظممرُِ
المطلُب إ ا ما قُرن تئوراض تعض الثلدان اإلقلٕمٕح َالعالمٕح اخ الطثٕعح الثٕإح المقارتمح للعمزام
تل د المظاؼح المشرَعح فٓ العزام  ٌ 40000رار َتئوراض  560000طه تمعد  14طه  ٌ.رار
1

-

(العٍاس المزكشْ لإلؼماء 2012ل ورٕعح لما ٔشٍدي العالم مه اوفعار ط اوٓ مرشأد مما ٔرطلة

ذُفٕز غذاء ُٔاكة ٌذي الشٔادج َتما إن المظاؼاخ الشراعٕح مؽدَدج فال تمد ممه سٔمادج اإلورماض فمٓ
َؼدج المظاؼح َمىٍا اطر دا األطمدج ال ٕمٕالٕح َاانح للمؽانمٕو اإلطمرزاذٕعٕح المٍممح َمىٍما
الثطاطا كُومً ٔمشرا ألكصمز ممه مُطمم فمٓ الظمىح الرؽمدْ المذْ ُٔاظمً المظمرصمزٔه فمٓ المعما
الشراعٓ ٌُ الرش ٕص الظلٕم ل و العُامو المؽددج لإلوراض َالرقلٕو مىٍا مه اال اإلدارج الظلٕمح
َاطر دا الرقىٕاخ الؽدٔصح تما ٔيمه سٔادج ال لح فٓ َؼدج المظاؼح َمه األمُر المٍمح ٌُ ذُفٕز
العىانمز الم ذٔممح المطلُتممح للىثمماخ ت مٕمماخ َفممٓ أَقماخ مىاطممثح كممٓ ال ذ ممُن مؽممددي لإلورمماض ا
اإلنافاخ الظمادٔح مظاُلح عه سٔادج  % 50فٓ الؽانو تشزط ذُفز عُامو الىمُ األازِ تش و
مصالٓ (َ Havlinاازَن 2005ل  .الثطاطما ممه المؽانمٕو المعٍمدج للرزتمح ورٕعمح المرمما
العىانز ال ذالٕح مه الرزتح ت مٕاخ كثٕزج َٔؤ كد لك كمٕمح الؽانمو َالمعممُا ال يمزْ امال
فرزج ( ُٔ 120- 90المؽا

 1994ل .لذلك كان الىمٕة األكثز لألطمدج ال ٕمٕأَح َالمثٕداخ فٓ

االطر دا َما ٔرزذة علٕح مه سٔادج األشز اليار تالمؽح َالثٕاح تظثة األشز المرثقٓ مه الىرزاخ
َالرٓ ذعد أكصز المزكثاخ اطُرج علّ نؽح اإلوظان ( .عصمان 2007ل ال يزَاخ ممدر اطاطٕا
مه ممادر الىرزاخ الرٓ ذمو إلّ ظظمم اإلوظمان فٍمٓ ذشم و  % 80- 70ممه الىرمزاخ الرمٓ ذممو
لعظم اإلوظان( 2001 Brightonل َذأذٓ اطُرج الىرزاخ مه ذؽُلٍا دااو العظم إلّ ورزٔد الذْ
ٔم ه ان ٔرؽد مع مشرقاخ الثزَذٕه (االمٕىاخ َاالمٕداخل م ُن مزكثاخ الىرزَسامٕه َالرٓ ذعرثز
2
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مممممممممه المظمممممممممثثاخ األطاطمممممممممٕح لإلممممممممممزا

الظمممممممممزطاوٕح( ؼُقمممممممممح َاامممممممممزَن 2004ل.

أن ذ طٕمح الرزتمح  Mulchingممه الُطمالو المفٕمدج َالمظممر دمح فمٓ ال صٕمز ممه الرعمارب الؽقلٕممح
َالثظرىٕح فٍٓ إنافح ل ُوٍا طثقح َاقٕح ذؽمٓ الرزتح مه عُامو الثٕاح الم رلفح كذلك ذؤدْ إلمّ
الرث ٕز فٓ الؽانو َم افؽمح األدغما َذقلٕمو فقمدان المماء َاألطممدج َالعىانمز الم ذٔمح تال ظمو
َذؽافع علّ وظافح الصمار َذقلٕو األٔدْ العاملح إلسالح األدغا َالرمٓ ذظمثة األنمزار تالعمذَر
َذُفز  CO2للىثاخ ا ٔرزاكم ذؽد ال طاء َٔ زض مه الصقة الذْ ٔىممُ ممه االلمً الىثماخ َكمذلك
ٔعمو الثالطمرك علمّ اورقما األممالغ امارض مىطقمح الر طٕمح ٌَمُ االذعماي المذْ ٔرؽمزل فٕمً المماء
األرنٓ الن الرث ز الظطؽٓ للماء ٔ ُن تٕه شزالػ الثالطرك َذظاعد الرزتح علّ االؼرفاظ تالماء
َذقلٕو مه كمٕح الماء المفقُد تعملٕح الرث ز َتالرالٓ ذقلو مه اطرٍالل الماء َفقمد العىانمز تعملٕمح
ال ظمممو ( 2003, McCrawل.

لممذا ذٍممد

.

الدراطممح إلممّ ذُنممٕػ ذممأشٕز المممى

Dragaل َالر طٕممح فممٓ تعممض

(Santa

المفاخ الىمُ ال يزْ َالؽانو َالمفاخ الىُعٕح فٓ ومُ َؼانو الثطاطا.
انًىاد وطرق انعًم
أظزٔد الرعزتح فٓ مىطقح الىعمٓ للمُطم ال زٔفٓ  2013فٓ ذزتح اخ وظعح مشٔعٕح
غزٔىٕح َوفذخ َفق الرممٕم  RCBDنمه ذعزتح عاملًٕ (الزاَْ َال 1980ل
َتعاملٕه ٌما األنىا (  Draga Santaل َالعامو الصاوٓ ( الر طٕح َ M1تدَن ذ طٕح
 M0ل َتصالز م زراخ فأنثػ عدد الُؼداخ الرعزٔثٕح (َ12=3×2×2ؼدج ذعزٔثٕح ل
اطر د الىألُن األطُد (0.8ململ فٓ ذ طٕح الرزتح ؼزز الرزتح َ وعمد َطُٔد َقظمد ا
مزَس َالعدَ (1ل ٔمصو مُانفاخ ذزتح الؽقو .
خذول ( ) 1انخصبئص انفٍسٌبئ ٍت وانكًٍٍبئٍت نعٍُبث تربت انحقم
َىع انتحهٍم

وحذة انقٍبش

يُطقت انُدًً

EC
TDS
NaCl

ds.m-1
g.L-1
%

2.8
1.4
5.6

PH
انٍُتروخٍٍ اندبهس
انفسفىر اندبهس

----mg.k-1
mg.k-1

7.3
7.4
4.3

انبىتبسٍىو اندبهس

mg.k-1

121.4

انًبدة انعضىٌت

%

2.5

انكثبفت انظبهرٌت

-1

g.k

1.4

انكثبفت انحقٍقٍت

-1

g.k

2.5

3
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انًسبيٍت
َسبت انطٍٍ

%
%

44
23.47

َسبت انغرٌٍ

%

73.45

َسبت انريم
َسده انتربت

%
----

3.08
غرٌٍُت يسٌدٍت

يختبراث قسى انتربت وانًىارد انًبئٍت  /كهٍت انسراعت  -خبيعت انًثُى

خذول ( )2خصبئص يبء انري
وُا الرؽلٕو
EC
TDS
NaCL
PH

َؼدج القٕاص
Ds.m-1
g.L-1
%
-----

مىطقح الىعمٓ
1.4
0.7
3
7.2

م رثزاخ قظم الرزتح َالمُارد المالٕح  /كلٕح الشراعح  -ظامعح المصىّ
اطر د فٓ الشراعح نىفٓ الثطاطا (  Draga Santaل مه الزذثح  Aالىاذعح مه العزَج
الزتٕعٕح الم شَوح فٓ م اسن مثزدج فٓ مؽطح الٍىدٔح َذم سراعح الرقاَْ ترارٔخ
 . 2013/9/15ذم مراتعح الىثاذاخ مه سراعح َإظزاء العملٕاخ األازِ المرمصلح تئسالح
األدغا َلم ٔرم ذ طٕح الرزتح عىد الشراعح ؼٕس ذم َنع ال طاء الىألُن علّ الرزتح تعد 35
درظاخ الؽزارج َؼظة المعامالخ َكاود الرزتح ذؽد
ُٔ مه الشراعح عىد او فا
ال طاء الثالطرٕ ٓ دالما ذؽرفع تالزطُتح َكذلك ذ ُن ٌشح َكذلك ال ذُظد تٍا ذعمعاخ
لألمالغ علّ الظطػ تظثة ال انٕح الشعزٔح علما ان ا لمظافح تٕه وثاخ َأاز  25طم َتٕه
مزس َأاز  75طم َذم ااذ القٕاطاخ للمفاخ عدد الظٕقان (طام.وثاخ 1-ل المظاؼح الُرقٕح
(دطم.2وثاخ1-لالُسن العا للمعمُا ال يزْ (غم.وثاخ 1-ل َؼانو الىثاخ الُاؼد
(غم.وثاخ 1-ل َوظثح الىشا فٓ الدرواخ (%لَالىظثح المأُح للمادج العافح للدرواخ (%لَوظثح
المأُح للىٕرزَظٕه فٓ الدرواخ (%ل َوظثح الثزَذٕه فٓ الدرواخ(%ل َذزكٕش الىرزاخ فٓ
الدرواخ (%ل.
انُتبئح وانًُبقشت
- 1تأثٍر انصُف
أ  -انًُى انخضري
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ذثٕه العداَ ( 5َ 4َ 3ل ذفُم المى َ Santaتاعلّ القٕم للمفاخ عدد الظٕقان
1َالمظاؼح الُرقٕح للىثاخ َالُسن العا للمعمُا ال يزْ تل د( 2.529طام .وثاخ
 85.809دطم .وثاخ 37.228 1-غم .وثاخ 1-ل مقاروح تالمى  Dragaالذْ طعو (2.260
طام .وثاخ 80.430 1-دطم .وثاخ  36.055 1-غم .وثاخ 1-ل علّ الرُالٓ َلىفض المفاخ
َٔعُد الظثة إلّ ذثأه العُامو الُراشٕح اَ ورٕعح االارال فٓ مؽرُاٌا مه الٍزمُواخ
الىثاذٕح المشععح للىمُ اَ رتما ٔعُد الظثة إلّ ماللمح الظزَ الثٕإح للمى
المرفُمٌَ.ذا ٔرفق مع ما َظدي (ال شعلٓ َ 2000مؽمُد َ 2003نقز  2009ل.

ة  -صفبث انحبصم
ذثٕه ورالط العدَ (  8َ 7َ 6ل ذفُم المى  Santaمعىُٔا َتأعلّ القٕم للمفاخ
ؼانو الىثاخ الُاؼد الىظثح المأُح للمادج العا فٓ الدرواخ َالىظثح المأُح للىٕرزَظٕه
تل د (  660.57غم .وثاخ %0.928 %15.541 1-ل مقاروح تالمى  Dragaالذْ
طعو اقو القٕم تل د (  621.17غم .وثاخ % 0.896 %13.968 1-ل علّ الرُالٓ َلىفض
المفاخ ٔعُد الظثة إلّ إن نفاخ الؽانو ذرؽ م تٍا عُامو َراشٕح مؽمُلح علّ العٕىاخ
م رلفح َالرٓ ذرؽ م تقُج الىمُ ال يزْ َالمرمصو تعدد الظٕقان َالمظاؼح الُرقٕح
ظدَ ( 4َ3ل الرٓ طاعدخ فٓ سٔادج وُاذط الرزكٕة اليُلٓ َالذْ اوع ض علّ الؽانو
َم ُواذً  .ذفُم المى  Santaفٓ نفح ؼانو الىثاخ الُاؼد ظدَ (6ل ٌَذا ٔرفق مع
المالؽٓ(1994ل َعٕظّ َآازَن ( 2009ل اَ ورٕعح لماللمح الظزَ الثٕإح المؽٕطح
تالمىطقح المشرَعح لمى دَن األاز.
ج  -صفبث انحبصم انُىعٍت
ذثٕه العدَ (11َ 10َ 9ل ذفُم المى  Santaمعىُٔا فٓ نفاخ الىظثح المأُح
 Dragaالذْ
للىش أ َ الثزَذٕه تل د ( %5.775 َ %9.858ل مقاروح تالمى
طعو( %5.548 َ % 8.4349لعلّ الرُالٓ َطعو المى  Santaاقو وظثح للىرزاخ فٓ
الدرواخ تل د ( %0.137ل مقاروح تالمى  Dragaالذْ طعو (%0.151ل َ .قد ٔعُد
الظثة إلّ العُامو الُراشٕح ال انح تالمى ٌَذا ٔرفق مع ما َظدي ظاطم َآازَن
(1994ل .
 - 2تبثٍر انتغطٍت
أ -انًُى انخضري
ٔرثٕه مه العدَ (5َ 4َ 3ل ذفُم معاملح الر طٕح  M1معىُٔا لمفاخ عدد ا لظٕقان
َالمظاؼح الُرقٕح َالُسن العا

للمعمُا ال يزْ تل د(  2.636طام .وثاخ
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دطم .وثاخ 37.74 1-غم .وثاخ 1-ل مقاروح تعد الر طٕح الذْ طعو ( 2.153طام .وثاخ
 80.718دطم .وثاخ

1-

1-

 35.542غم .وثاخ 1-ل َٔعُد ذفُم معامالخ الر طٕح تالمفاخ أعالي

ل ُوٍا ذؽافع علّ المؽرُِ الزطُتٓ المىاطة لمؽٕط الدروح َذقلو مه اليالعاخ مه
العىانز المعدوٕح ورٕعح ال ظو َتالرالٓ ذىع ض أعاتا علّ ومُ الىثاخٌ.ذا ٔرفق مع
2005( Whitingل َرتما للر طٕح دَر فٓ سٔادج الىشاط المٕ زَتٓ ورٕعح لالؼرفاظ
تالزطُتح ٌَذا ٔىع ض علّ ظاٌشٔح الىأرزَظٕه َالفظفُر لما لٍما مه دَر فٓ ومُ َذطُر
الىثاخ 1968( Heilman .ل َكما للر طٕح دَر فٓ افض ملُؼح الرزتح إلّ درظح كثٕزج
َتالرالٓ ذشٔد مه قاتلٕح امرما

الىثاخ للماء َالعىانز ال ذالٕح الرٓ انثؽد اكصز

ظاٌشٔح َالرٓ ذىع ض علّ نفاخ الىمُ ال يزٌَْ .ذا ٔرفق مع العىاتٓ (2005ل
ة -صفبث انحبصم
ٔريػ مه العدَ (8َ 7َ 6ل ذفُم معاملح الر طٕح  M1للمفاخ ؼانو الىثاخ الُاؼد
َالُسن العا
وثاخ

1-

للدرواخ َالىظثح المأُح للىٕرزَظٕه فٓ الدرواخ ا تل د (  730.12غم.

%0.941 %15.067ل مقاروح تعد الر طٕح الذْ طعو (  551.61غم .وثاخ

1-

%0.883ل َٔعُد الظثة الّ دَر الر طٕح فٓ سٔادج الؽانو مقاروح تعد الر طٕح قد ٔ ُن
مه اال الر لص مه األدغا َعد مىافظرٍا للمؽمُ علّ الماء َالعىانز ال ذالٕح ٌَذا
تدَري ٔشٔد مه فعالٕح الرمصٕو ال ارتُوٓ تاإلنافح إلّ ذُفٕز العىانز الم ذٔح اليزَرٔح
للىثاخ َامُنا الىٕرزَظٕه العيُْ الذْ عمو علّ سٔادج المظاؼح الُرقٕح َتالرالٓ
ٔىع ض أعاتٕا علّ م ُواخ الؽانو ٌَذا ٔرفق مع 2000( Munguiaل َ McCraw
( 2003ل .
َرتما سٔادج عدد الدرواخ ٔزظع إلّ دَر الر طٕح فٓ رفع درظاخ الؽزارج للدرظح
المىاطثح َتمظرُِ رطُتٓ ظٕد َالرقلٕو الرث ز مما شعع علّ ومُ الثزاعم األازِ علّ
الدروح َتالرالٓ سٔادج عدد الظٕقان ظدَ (3ل َتالرالٓ سٔادج عدد المدادخ الذْ اوع ض
أعاتا علّ عدد الدرواخ الىامٕح ٌَذا ٔؤدْ إلّ سٔادج الؽانو ٌَذا ٔرفق مع Mahmood
(2002ل اَ رتما ادخ إلّ رفع درظاخ الؽزارج للمظرُِ المىاطة َسٔادج ومُ العذَر
َقدرج المعمُعح العذرٔح علّ امرما

الماء َالعىانز اليزَرٔح َوقلٍا إلّ األَرام
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َمه شم سٔادج ال زتٌُٕدراخ المرزاكمح تٍا َوقلٍا إلّ الدرواخ إنافح إلّ مقاَمح األدغا
َظعلٍا ذىؽمز ؼٕش ذ ذٔح الىثاخ وفظً ٌَذا ٔرفق مع 1997(Wienل.
ج  -صفبث انحبصم انُىعٍت
ٔري ػ مه العدَ (11َ 10َ 9ل ذفُم معاملح الر طٕح  M1للمفاخ الىظثح المأُح
تل د ( %9.423

للىشا َالثزَذٕه

%5.846ل مقاروح تعد الر طٕح الذْ تلغ

( %5.477 %8.871ل علّ الرُالٓ َطعلد معاملح الر طٕح اقو مؽرُِ للدرواخ مه
تلغ

الىرزاخ

(%0.135ل

مقاروح

تمعاملح

عد

الر طٕح

تل د

(%0.152ل

َٔعُد الظثة إلّ ذأشٕز المعىُْ لر طٕح الرزتح تالثالطرك ٔؤدْ الّ القياء علّ االدغا

َ

ذقلٕو المىافظح علّ العىانز ال ذالٕح ََفزذٍا َتالرالٓ سٔادج امرمانٍا َمه شم سٔادج وُاذط
الرمصٕو اليُلٓ ٌ.ذا ٔرفق مع ما َ ظدي  َ Romicآازَن(2003ل َالشٌاَْ(2007ل
- 3انتذاخم
أ  -انًُى انخضري
ذثممممٕه العممممدَ (5َ 4َ 3ل ذفممممُم وثاذمممماخ المممممى  Santaلمعاملممممح الر طٕممممحM1
للمممفاخ عممدد الظممٕقان َالمظمماؼح الُرقٕممح َالممُسن العمما للمعمممُا ال يممزْ الرممٓ تل ممد
( 2.858طممام .وثمماخ  88.245 1-دطممم .وثمماخ  38.387 1-غممم .وثمماخ 1-ل مقاروممح تىثاذمماخ
معاملح الرمدااو للممى  Dragaتمدَن ذ طٕمح َالرمٓ تل مد ( 2.107طمام .وثماخ 78.063 1-
دطمم .وثماخ  35.014 1-غمم .وثماخ 1-لعلمّ الرمُالٓ َقمد ٔعمُد الظمثة للرمدااو تمٕه عُاممو الرممٓ
ذ ص المى َعُامو الر طٕح ٌذا ٔرفق مع ما َ ظدي العثُرْ(2011ل.
ة  -صفبث انحبصم
ذثٕه العدَ ( 8َ 7َ 6ل ذ فُم درواخ وثاذاخ معاملح الردااو للمى  Santaمع
الر طٕح  M1للمفاخ ؼانو الىثاخ الُاؼد َالُسن العا للدرواخ َالىظٕح المأُح
1%0.953ل
%15.869
للىٕرزَظٕه تل د (  746.42غم .وثاخ
مقاروح تدرواخ وثاذاخ معاملح الردااو للمى  Dragaتدَن ذ طٕح تل د ( 528.50غم.
وثاخ %0.8622 %13.672 1-ل علّ الرُالٓ ٌ .ذا ٔرفق مع ما َ ظدي العثُرْ(2011ل
ج  -صفبث انحبصم انُىعٍت
ذثٕه العدَ ( 9َ 8َ 7لذفُم درواخ وثاذاخ معاملح الردااو للمى  Santaمع الر طٕح
%5.906ل
 M1للمفاخ الىظثح المأُح للىشا َالثزَذٕه تل د (%10.151
7
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مقاروح تىثاذاخ معاملح الردااو للمى  Dragaتدَن ذ طٕح تل د (%5.309 %8.174ل
علّ الرُالٓ طعلد درو اخ معاملح الردااو تٕه المى َ Santaالر طٕح اقو مؽرُِ مه
الىرزاخ تلغ (% 0.129ل مقاروح تدرواخ معاملح الردااو للمى  Dragaتدَن ذ طٕح تل د
(%0.160ل.

جدول( )3تأثير كل من الصنف والتغطية والتداخل بينهم في عدد السيقان (ساق.نبات )1-

التغطية

بدون تغطية
M0

مع التغطية
M1

Santa

2.200

2.858

2.529

Draga

2.107

2.414

2.260

الصنف

0.094

L.S.D0.05
معدل التغطية

2.153

معدل الصنف

0.066
2.636

0.066

L.S.D0.05

خذول( ) 4تأثٍر كم يٍ انصُف وانتغطٍت وانتذاخم بٍُهى فً انًسبحت انىرقٍت(دسىَ.ببث )1-

التغطية

بدون تغطية
M0

مع التغطية
M1

Santa

83.374

88.245

85.809

Draga

78.063

82.797

80.430

الصنف

L.S.D0.05

0.484

معدل الصنف

0.342
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معدل التغطية

85.521

80.718
0.342

L.S.D0.05

جدول( ) 5تأثير كل من الصنف والتغطية والتداخل بينهم فً انىزٌ اندبف نهًدًىع انخضري(غىَ.ببث )1-

التغطية

بدون تغطية
M0

مع التغطية
M1

Santa

36.070

38.387

37.228

Draga

35.014

37.096

36.055

الصنف

0.281

L.S.D0.05
معدل التغطية

35.542

معدل الصنف

0.198
37.741

0.198

L.S.D0.05

جدول( )6تأثير كل من الصنف والتغطية والتداخل بينهم فً حبصم انُببث انىاحذ(غىَ.ببث )1-

التغطية

بدون تغطية
M0

مع التغطية
M1

Santa

574.72

746.42

660.57

Draga

528.50

713.83

621.17

الصنف

3.21

L.S.D0.05
معدل التغطية

551.61

معدل الصنف

2.27
730.12

730.12

L.S.D0.05

جدول( )7تأثير كل من الصنف والتغطية والتداخل بينهم فً انُسبت انًئ ىٌت نهًبدة اندبفت فً درَبث

التغطية
الصنف
Santa

بدون تغطية
M0

مع التغطية
M1

15.213

15.869

معدل الصنف
15.541
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Draga

13.672

L.S.D0.05
معدل التغطية

14.265
0.067

14.442

L.S.D0.05

13.968
0.048

15.067
0.048

خذول(  ) 8تأثٍر كم يٍ انصُف وانتغطٍت وانتذاخم بٍُهى فً انُسبت انًئىٌت نهُتروخٍٍ فً درَبث انبطبطب

التغطية

بدون تغطية
M0

مع التغطية
M1

Santa

0.904

0.953

0.928

Draga

0.862

0.930

0.896

الصنف

L.S.D0.05
معدل التغطية

0.019
0.883

L.S.D0.05

معدل الصنف

0.013
0.941

0.013

خذول( ) 9تأثٍر كم يٍ انصُف وانتغطٍت وانتذاخم بٍُهى فً انُسبت انًئىٌت نهُشأ فً درَبث انبطبطب

التغطية

بدون تغطية
M0

مع التغطية
M1

Santa

9.566

10.151

9.858

Draga

8.174

8.695

8.435

الصنف

L.S.D0.05
معدل التغطية

0.055
8.870

L.S.D0.05

معدل الصنف

0.039
9.423

0.039

خذول(  ) 10تأثٍر كم يٍ انصُف وانتغطٍت وانتذاخم بٍُهى فً انُسبت انًئىٌت نهبروتٍٍ فً درَبث انبطبطب

التغطية

بدون تغطية
M0

مع التغطية
M1

معدل الصنف
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الصنف
Santa

5.644

5.906

5.775

Draga

5.309

5.786

5.548

L.S.D0.05
معدل التغطية

0.183
5.477

L.S.D0.05

0.129
5.846

0.129

خذول(  ) 11تأثٍر كم يٍ انصُف وانتغطٍت وانتذاخم بٍُهى انُسبت انًئىٌت نهُتراث فً درَبث انبطبطب

التغطية

بدون تغطية
M0

مع التغطية
M1

Santa

0.144

0.129

0.137

Draga

0.160

0.142

0.151

الصنف

L.S.D0.05
معدل التغطية
L.S.D0.05

0.0035
0.152

معدل الصنف

0.0025
0.135

0.0025

انًصبدر انعربٍت
جاسم  ،عباس مهدي و عبد اهلل عبد العزيز ومنال زباري سبتي) )1994استجابة أصناف من البطاطا
لمزراعة في المناطق الصحراوية جنوب العراق المؤتمر العممي الرابع لهيئة المعاهد الفنية .

اندبىري،عبير عبذ هللا حسٍٍ ()2011مقاروح نىفٕه مه الثطاطا تاطر دا ذ طٕح الرزتح
فٓ الشراعح ال زٔفٕح.معلح الفزاخ للعلُ الشراعٕح4(3.ل .53- 47:
الجنابي  ،محمد عمي عبود ) (2005تقييم الري بالتنقيط لمحصول الثمو ( ،)Allium cepa L .تحت
استعمال المغطيات والمادة العضوية في التربة  .رسالة ماجستير  -كمية الزراعة  .جامعة األنبار.
الجهاز المركزي لإلحصاء ( )0220المجموعة اإلحصائية السنوية،و از ةر التخطيط  .جمهورية العراق .

00
/ AL – Muthanna Journal of Agricultural Sciences / Volume : 2 / No : 2 / 2014

 …………………………………………………….مجلة المثنى للعلوم الزراعية  /المجلة  / 2 :العدد2104 / 2 :

حسـن  ،احمد عبد المنعـم ( )2111انتـاج البطاطـس  ،سمسمة محاصيـل الخضـر ،تكنولوجيا االنتاج
والممارسـات الزراعيـة المتط ــورة .الطبعة االولى .الدار العربية لمنشر .جمهورية مصـر العربية.
حوقة ،فتحي اسماعيل عمي و توفيق سعد محمد وعبد الوهاب محمد عبد الحافظ ( )0222االسمدة
الحيويــة ودورهـا في حمايــة البيئــة وسالمــة الغذاء .الطبعـة االولى .الدار العربية لمنشر .جمهورية مصر
العربية.
الخزعمـي  ،فـح حسـن عيسـ

( ) 0222تـثيير الجبـرلين ومركبـات الكالسـيوم فـي تزريـع ونمـو حاصـل

درنات البطاطا الدقيقة الناتجة من الزراعة النسيجية.رسالة ماجستير  .كمية الزراعة  -جامعة بغداد.
الراوي ،خاشـع محمود وخمف اهلل عبد العزيز محمد ( )0891تصميم وتحميل التجارب الزراعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة .
الزهاوي  ،سمير محمد احمد ) (2007تثيير أألسمدة العضوية المختمفة وتغطية التربة في نمو وانتاج
ونوعية البطاطا ). (Solanum tuberosum Lرسالة ماجستير  .كمية الزراعة  -جامعة بغداد .
الصالحي ،علي عبد االمير مهدي ( )0881استجابة سبعة اصناف من

البطاطا ()Solanum tuberosum L.

للزراعة النسيجية .رسالة ماجستير  .كلية الزراعة  -جامعة بغداد.
الصحاف  ،فاضل حسين ( )0881تثيير عدد مرات الرش بالمحمول المغذي السائل (النهرين) عمى نمو
وحاصل البطاطا صنف . Estimaمجمة العموم الزراعية العراقية .0881 .)0( 52 .
صــ ر ،محـــب ـــ

( (2009منظم ــات النمــو واإلزه ــار .جامعــة المنص ــور  .كميــة الز ارع ــة ،قســم فس ــمجة

النبات .مصر.
عثمـان ،جنان يوسف (  )5112دراسة تثيير استخدام االسمدة العضوية في زراعة وانتاج البطاطا
عيس  ،فح حسن و صادق قاسم صادق و إخحص عبد الكريم الكعبي (  )2009إنتاج تقاوي الرتب
العميا لمصنفين  Dimantو Desireeتاطر دا الزراعة بثوسـاط رمميـ  .مجمـة الز ارعـة العراقيـة )6(14 .
.126 - 136 :
محمود ،سعد عبد الواحد ( )5112د ارسـة بعـص صـفات النمـو الخضـري والحاصـل لخمسـة أصـناف مـن
البطاطا ( .(Solanum tuberosum L.تحت ظروف الزراعة الربيعية في المنطقة الوسطى في العراق.
المجمة العراقية لعموم التربة .005 - 012 : )2(02
02
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A field experiment was conducted in AI- Najme (north east of AI- samawa
town ) during the fall season 2013 using Santa and Draga potato cultivars
class (A) to investigate the effect of mulching with Black polyethylene
sheets on growth yield and quality of potato tubers. The experiment was
set up using Randomized complete Block design (R.C.B.D) with three
replicates six tubers were planted in each replicate the means was
compared using L.S.D level of 0.05 probability
The results can be summarized faIIows:1- Santa cultivar significantly increased the characteristics( number of
stems ,leaf area, dry weight of vegetative growth , yield per plant , dry
mater percentage ,N%, starch percentage , protein) reached(2.529 , 85.809 ,
37.228 , 660.57 , 15.541% , 0.9289% , 9.8586% , 5.775 % in comparison
Draga reached 2.260 , 80.430 , 36.055 , 621.17 , 13.968% , 0.8961% ,
8.4349% , 5.548% respectively.
2-Mulching treatment variety significantly of the characteristics( number
of stems ,leaf area, dry weight of vegetative growth , yield per plant , dry
mater percentage ,N%, starch percentage , protein) reached 2.636 , 85.521 ,
37.741, 730.12 ,15.067% , 0.9414% ,9.4229% , 5.846% in comparison
non mulching reached2.153 ,80.718,35.542 ,551.61,14.442% , 0.8833%,
8.8706% , 5.477% respectively.
3- Interaction treatment (Santa with mulching )significantly ralue of the
characteristies( number of stems ,leaf area, dry weight of vegetative
growth , yield per plant , dry mater percentage ,N%, starch percentage ,
protein)reached 2.858 ,88.245 ,38.387 ,746.42 , 15.869% , 0.9528% ,
10.1508% , 5.906% in comparison interaction treatment( draga with non
mulching) reached 2.107 , 78.063 , 35.014 , 528.50 , 13.672% , 0.8622% ,
8.1747% , 5.309% respectively.
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