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المستخلص
َفزت جصشثة حقهُة نهًىسى انخشَفٍ  2010ثضساعة انجطبطب صُف  Desireeفٍ احذ
انحقىل انخبصة فٍ يُطقة انًعب و َش عهً ثعذ  50كى غشة ثغذاد فٍ جشثة رات َسصة يضَصة غشَُُة )
 ) Typic Torrifluventواشحًهث انحصشثة عهً  12يعبيهة جذاخم فُهب ذالذة عىايم هٍ انشش انىسقٍ
ثحبيض انفىنفك انًسحخهص يٍ خد ججٍ انحُطة ثبنحشاكُض  200 ،100 ،0يهغى.نحش 1-وسيض نهب )، F0
 ) F2 ، F1عهً انحىانٍ ثرالخ يشاحم نهًُى وانحسًُذ األسضٍ نهجىجبسُىو ثًسحىٍَُ  0و  400كغى .هـ-
 1وسيض نهب ) (KL1) (KL0عهً انحىانٍ وانشش ثعُصش انجىجبسىو ثبنحشاكُض  3000 ، 0يهغى.نحش1-
جصًُى
وسيض نهب ) (KS1) (KS0جحث َظبو انشٌ ثبنحُقُظ انششَطٍ َ ،فزت انحصشثة ثبسحخذاو
انقطبعبت انعشىائُة انًُشقة يشجٍُ وثرالذة يكشسات ،أخزت ًَبرز يٍ األوساق وانذسَبت نحقذَش
يححىاهب يٍ انجىجبسُىو كًب جى قُبط ثعض صفبت انًُى انخضشٌ وانحبصم .وثُُث انُحبئس اٌ
()%3.89
انًعبيهة  F1 *KS1*KL1حققث أفضم جشكُض نهجىجبسُىو فٍ األوساق وانذسَبت
(  )%2.23عهً انحىانٍ وحققث انًعبيهة  F2 *KS1*KL0أعهً عذد نهسُقبٌ انهىائُة ( 5.70
سبقَ.جبت ) 1 -ثًُُب حققث انًعبيهة  F2 *KS1*KL1أعهً اسجفبع نُجبت انجطبطب ) 71.50سى ) وأعهً
وصٌ شبف نهًصًىع انخضشٌ ) 6094كغى .هـ )1 -وأعهً حبصم نهذسَبت (  45.0طٍ.هـ ) 1 -ثُُث
انُحبئس إٌ انًعبيهحٍُ  F2 *KS1*KL1و  F1 *KS1*KL1حققحب أفضم َست يئىَة نهجىجبسُىو فٍ
األوساق وانذسَبت وحققحب أفضم حبصم نهذسَبت وهزا َؤكذ أهًُة انحسًُذ ثبنجىجبسُىو وانشش ثحبيض
انفىنفك واٌ االخحالف فٍ َحبئس يسحىٍَ إضبفة حبيض انفىنفك َشُش إنً أٌ انًسحىي  200يهغى.نحش-
 1هى انًسحىي األفضم جحث ظشوف انذساسة انحبنُة.
الكلمات المفتاحٌة :حامض الفولفك  ,البوتاسٌوم  ,تغذٌة ورقٌة  ,بطاطا

المقدمة
المواد الدبالٌة عبارة عن مواد عضوٌة معقدة التركٌب تنتج من تحلل المواد النباتٌة والحٌوانٌة بعملٌة
التدبل وهده المواد تتألف أساسا من حامض الهٌومك وحامض الفولفك والهٌومٌن  ,هذه المواد تلعب
دورا أساسٌا فً خصوبة التربة وتغذٌة النبات  ,إن صفات األحماض الدبالٌة التً توثر إٌجابا فً نمو
النبات كزٌادة نفاذٌة األغشٌة الخلوٌة وتحفٌز التفاعالت اإلنزٌمٌة و تحسٌن االنقسام الخلوي واستطالة
الخالٌا وزٌادة إنتاج اإلنزٌمات النباتٌة و تحفٌز الفٌتامٌنات داخل الخالٌا ) )2003, pettitأعطت لهذه
األحماض مستقبال واعدا لزٌادة إنتاج المحاصٌل كمصدر لألسمدة الطبٌعٌة منخفضة التكلفة(
Ayusoوآخرون . )1997 ,وهذا ما سبب انتشارها فً العقود األخٌرة على نطاق واسع لتحسٌن نمو
وإنتاج النبات بإضافتها للتربة أو رشها على النبات بموازاة تقلٌل كمٌات األسمدة الكٌمابٌة المضافة
)  )2003,pettitعد البوتاسٌوم من العناصر الغذابٌة الضرورٌة وأهمٌته ال تقل عن أهمٌة
ـــــــــــــــ
تارٌخ استالم البحث . 2011 / 10 / 3
تارٌخ قبول النشر . 2011 / 12 / 22
جزء من أطروحة دكتوراه للباحث الثانً.
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النٌتروجٌن ولفسفور وقد ٌفوق احتٌاج النبات لهذا العنصر جمٌع العناصر األخرى فً بعض مراحل
البوتسٌوم فً األنسجة النباتٌة بٌن  %6-2من وزن النبات
ا
نمو النبات (عواد ٌ ) 1987 ,تراوح تركٌز
الجاف (أبوضاحً والٌونس  )1988 ,وٌوجد البوتاسٌوم فً التربة بكمٌات مختلفة ٌتراوح البوتاسٌوم
الكلً بٌن  % 4- 0.1إال إن الجاهز للنبات من هذا العنصر فً التربة ال ٌتجاوز ( )%1من البوتاسٌوم
الكلً ) Mengelو )1982, Kirkbyوعلى العموم فان اغلب ترب العراق تستجٌب إلضافة األسمدة
البوتاسٌة (الخفاجً . )2000 ,وهذا ٌرجع أما لعملٌة التثبٌت التً تحصل للبوتاسٌوم أو إن القوة
االمدادٌة لهذا العنصر ال تفً متطلبات نمو النبات عند مراحل معٌنة من عمر النبات .وهذا ما أكده
العدٌد من الباحثٌن من أن إضافة األسمدة البوتاسٌة للتربة أو رشها على النبات قد انعكس إٌجابا فً نمو
النبات وخصوصا فً حالة الزراعة المستدامة والكثٌفة وكذلك فً حالة زراعة المحاصٌل ذات االحتٌاج
العالً لهذا العنصر مثل البطاطا  .إال إن اإلضافة عن طرٌق الرش ال تعوض عن اإلضافة األرضٌة
للعناصر الكبرى ومنها البوتاسٌوم وإنما تعتبر مكملة لها (بهٌة .)2001 ,تعد البطاطا من أهم محاصٌل
الخضر التً تتبع العابلة الباذنجانٌة وٌزرع هدا المحصول فً اغلب دول العالم ألهمٌته االقتصادٌة
الكبٌرة وتتصدر البطاطا قابمة المحاصٌل الدرنٌة وتحتل المركز الرابع كمحصول غدابً على الصعٌد
العالمً بعد القمح والرز والذرة (حسن )1999,وتأتً أهمٌة هذا المحصول لكونه مصدر ا رخٌصا للنشا
ئ على كمٌات البأس بها من البروتٌن من النوعٌة الجٌدة مقارنة بنباتات أخرى ,كما
فضالً على احتوا ه
تحتوي درنات البطاطا على فٌتامٌن  Cبكمٌات كبٌرة إضافة إلى احتوابها على فٌتامٌنات  Bفضالً على
األمالح المعدنٌة المختلفة التً تتكون بصورة أساسٌة من أمالح البوتاسٌوم  %70منها وأمالح الفسفور
و الصودٌوم وغٌرها لذلك ٌعتبر هدا المحصول الوجبة الربٌسة فً الكثٌر من دول العالم (البهاش,
 )2006ولقلة الدراسات المتعلقة باستخدام األحماض الدبالٌة ولذا كان الهدف من هذه الدراسة هو :
 .1دراسة تأثٌر رش حامض الفولفك فً صفات نمو وإنتاج نبات البطاطا بوجود وعدم وجود التغذٌة
الورقٌة أو التسمٌد األرضً لعنصر البوتاسٌوم.
 .2إٌجاد التركٌز األمثل من حامض الفولفك للحصول على أفضل إنتاج .
المواد وطرائق البحث
نفذت الدراسة فً احد الحقول الخاصة فً منطقة المعا م ٌر الواقعة على بعد  50كم غرب بغداد
للموسم الخرٌفً  2010فً تربة ذات نسجة مزٌجة غرٌنٌة مصنفة إلى تحت المجموعة العظمى Typic
 Torrifluventطبقا" للتصنٌف األمرٌكً الحدٌث  .) 1975 ( Soil survey staffاستخدم تصمٌم
القطاعات العشوابٌة المنشقة مرتٌن  Split _ Split With R.C.B.Dو بثالثة مكررات واعتمد
البرنامج  Gen Staticفً التحلٌل .احتلت اإلضافة األرضٌة للبوتاسٌوم المعامالت الربٌسة والتً
تضمنت مستويي  0و  400كغم  .Kهـ  .1-شملت القطع الثانوٌة إضافة البوتاسٌوم رشا على األوراق
بالتراكٌز 3000 , 0ملغم .Kلتر  .1-والمعامالت تحت الثانوٌة تضمنت رش حامض الفولفك بالتراكٌز
 200 ,100 ,0ملغم.لتر  1-وبذلك ٌكون عدد الوحدات التجرٌبٌة لمستويٌن من اإلضافة األرضٌة
لحامض الفولفك وبثالث ة
للبوتاسٌوم وتركٌزٌن للبوتاسٌوم المضاف رشا وثالثة تراكٌز
مكررات  36=3x3x2x2وحدة تجرٌبٌة  ,كان طول المرز  3أمتار والمسافة بٌن مرز وآخر  0.8متر
وتركت مسافة  1متر بٌن الوحدات التجرٌبٌة لضمان عدم انتقال األسمدة من وحدة تجرٌبٌة إلى أخرى
فٌكون مساحة الوحدة التجرٌبٌة التً تكونت من ثالثة مروز  3.2متر مربع .أخذت عٌنات من تربة
الحقل قبل الزراعة وعلى عمق (  )30-0وجرى قٌاس بعض صفاتها الفٌزٌابٌة كما جاء فً )Black
 )1965,والكٌمٌابٌة كما جاء فً ( )1982( pageجدول  . )1تم تنصٌب منظومة الري بالتنقٌط
الشرٌطً وأجرٌت عملٌة الري عن طرٌق حساب االستهالك المابً اعتمادا على قٌاسات التبخر من
حوض التبخر األمرٌكً ( ( ) Aالحدٌثً وآخرون .)2010 ,جلبت  10كغم من مخلفات الحنطة (تبن
الحنطة ) من احد الحقول الزراعٌة فً منطقة الدراسة ونعمت بجاروشه خاصة ومن ثم تم تخمٌرها فً
حفرة بأبعاد  1 × 2 × 1.5متر بعـد أن ٌتم تبطٌنهـا بناٌلـون شفـاف لمنـع التأثٌر الملحً للتربة وتمأل
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الحفرة بتبن الحنطة غٌـر المتحلل وترطب بالماء حتى البلل التام أضٌف الفسفور بمعدل  % 0.5بهٌبة
سماد ثنابً فوسفات االمونٌوم (داب) ( )P %22وأكملت كمٌة الناٌتروجٌن المضافة بمعدل %1.5
بشكل سماد ٌورٌا ( )N%46ثم أضٌفت تربة خصبة بمعدل  %5من وزن مخلفات الحنطة تغطى
بناٌلون شفاف لغرض تشجٌع التفاعالت الالهوابٌة وتقلٌل فقدان النتروجٌن وتهوٌة محتوٌات الحفرة
لغرض(تشجٌع التفاعالت الهوابٌة ) و لمجانسـة رطوبـــة المخلفات ولحٌن الوصول إلى مرحلة عدم
تمٌٌز مادة األصل وبلغت نسبة الكربون:النتروجٌن (  ) 1:21ثم بعد اكتمال عملٌة التخمٌر والتً
استمرت لفترة ( ٌ )160وم تم حفظ خث الحنطة (  (compostالمصنع فً أوعٌة بالستٌكٌة لحٌن
االستعمال وٌوضح جدول ( )2أهم صفات هذه األسمدة بعد إجراء عملٌة التخمٌر فً أوعٌة بالستٌكٌة
لحٌن استخالص حامض الفولفك على أساس الطرٌقة المعتمدة فً  Pageوآخرون ( )1982والجدول
(ٌ )3وضح أهم صفات حامض الفولفك المستخلص .
جدول  .1بعض الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة لتربة الحقل قبل الزراعة .
pH
7.5
تفاعل التربة
دٌسٌسٌمنز .م 1-
االٌصالٌة الكهربابٌة EC
2.5
سنتٌمول شحنة .كغم  1-تربة
24.2
السعة التبادلٌة لالٌونات الموجبة
5.3
المادة العضوٌة
غم.كغم 1-تربة
235.8
كاربونات الكالسٌوم
10.63
الكالسٌوم
7.13
المغنٌسٌوم
6.31
الصودٌوم
االٌونات الذاببة
ملً مول .لتر 1-
9.28
الكلور
5.31
البٌكاربونات
Nill
الكاربونات
النتروجٌن الجاهز
الفسفور الجاهز
االٌونات الجاهزة
البوتاسٌوم الجاهز
رمل
طٌن
مفصوالت التربة
غرٌن
النسجة

102.2
26.0
168.7
190
228
582
مزٌجة غرٌنٌة

كغم1-تربة

ملغم.

غم.كغم 1-تربة
SiL

جدول  .2بعض مواصفات مخلفات تبن الحنطة بعد التخمٌر.
الصفة المقاسة

القٌمة

الوحدة

7.8

درجة التفاعل
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التوصٌل الكهربابً
الكاربون العضوي
الناٌتروجٌن الكلً
الكاربون/الناٌتروجٌن
الفسفور الكلً
البوتاسٌوم الكلً
حامض الهٌومك
حامض الفولفك

انصًُهٍ و انصًُهٍ
1-

دٌسمنز.م
غم.كغم
1غم.كغم
1-

1-

غم.كغم
غم.كغم
%
%

1-

4.3
445.6
20.9
21.3
0.9
4.1
9.3
6.9

جدول  .3بعض الصفات الكٌمٌائٌة لحامض الفولفك المستخلص من خث الحنطة .
حامض الفولفك وحدة القٌاس
الخاصٌة
ملغم.كغم1-
الفسفور الكلً
2.1
59.5
الناٌتروجٌن الكلً
غم.كغم1-
133.7
البوتاسٌوم الكلً
78.4
الكبرٌت
466.0
الكاربون العضوي
زرعت تقاوي البطاطا صنف  Desireeفً  14أٌلول  2010أضٌفت األسمدة حسب ما أوصى به
الفضلً ( 240( )2006كغم  .Nهـ  1-و 120كغم  .Pهـ  1-و 400كغم  .Kهـ  .) 1-أ ُأستخدم سماد
الٌورٌا  )N % 46( (NH2)2COوالسماد المركب السابل أردنً المنشأ والذابب بنسبة  %100فً
الماء كمصدر للفسفور والحاوي على الفسفور بنسبة( )% 49وعلى ( )%10ناٌتروجٌن وأضٌفت على
 6دفعات مع ماء الري عن طرٌق الحاقنة السمادٌة للمنظومة أما البوتاسٌوم فقد تمت إضافته ٌدوٌا لكل
سماد كبرٌتات البوتاسٌوم
وحدة تجرٌبٌة ( بسبب اختالف الكمٌة المعطاة لكل معاملة ) على شكل
( )K2O %52على دفعتٌن عند الزراعة وبعد ٌ 60وما (عند نهاٌة مرحلة نشوء الدرنات)  .أما الرش
بالبوتاسٌوم فقد استخدمت مادة كبرٌتات البوتاسٌوم  K2SO4النقٌة وأذٌبت فً الماء بعد حساب تركٌز
عنصر البوتاسٌوم فٌها ورشت على النبات بثالث دفعات(عند مرحلة النمو الخضري ومرحلة نشوء
الدرنات ومرحلة ملء الدرنات) مقترنة برش حامض الفولفك .
الصفات المدروسة
اختٌرت خمسة نباتات بشكل عشوابً من كل وحدة تجرٌبٌة بعد
ملء الدرنات) وتم تسجٌل مؤشرات النمو الخضري اآلتٌة:

ٌ 80وم اً م ن الزراعة (مرحلة

ارتفاع النبات(سم):
تم قٌاس ارتفاع النبات من م نطقة اتصاله بالتربة وحتى القمة النامٌة للنباتات المنتقاة من كل وحدة
تجرٌبٌة .
1
عدد السٌقان الهوائٌة الرئٌسٌة ( ساق.نبات ).
تم حساب عدد السٌقان الهوابٌة الربٌسٌة لكل وحدة تجرٌبٌة وحسب المعدل لها .
الوزن الجاف للمجموع الخضري ( كغم.هـ.)1-
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تم حسابه بقطع خمسة نباتات اختٌرت عشوابٌا ً من منطقة اتصالها بالتربة ثم جففت فً الفرن على درجة
 65م °لحٌن ثبات الوزن ثم احتسب المعدل للنباتات الخمسة ومنه الوزن الجاف للوحدة التجرٌبٌة
وحولت على أساس الهكتار.
الحاصل ( طن.هـ)1-
قلعت النباتات بتارٌخ  15كانون الثانً وقدرت الغلة عن طرٌق وزن الدرنات لكل وحدة تجرٌبٌة على
حدة معبرا عنها بوحدة كغم.نبات.1-
وحسب الحاصل الكلً وفق المعادلة اآلتٌة .
الحاصل الكلً = حاصل النبات  xعدد النباتات فً الوحدة التجرٌبٌة  Xمساحة الهكتار/مساحة الوحدة
التجرٌبٌة.
 0.5غم( مادة جافة ) وتم هضمها حسب ما بٌنه
أخذت عٌنات األوراق والدرنات بوزن
Flame
الصحاف(  )1989وذلك لتقدٌر البوتاسٌوم فً العٌنات النباتٌة باستعمال جهاز
.Photometery
النتائج والمناقشة
ارتفاع النبات.
وتبٌن النتابج فً جدول ( ) 4بأن إضافة السماد البوتاسً سواء إلى التربة أو الرش على المجموع
وجده الجبوري وصحن( )2006
الخضري لم ٌؤثر معنوٌا فً ارتفاع النبات وهذا فً نفس اتجاه ما
و Kumarوآخرون ( .) 2007كما ٌالحظ من الجدول أٌضا بان تراكٌز حامض الفولفك قد أثرت
معنوٌا فً زٌادة ارتفاع نباتات البطاطا  ,فقد حققت المعاملتان  65.69 ( F1سم) و 70.05( F2سم)
وبنسب زٌادة  %12.1و %19.5على التوالً قٌاسا بمعاملة المقارنة  58.61( F0سم) وهذا ٌمكن أن
ٌعزى إلى دور األحماض الدبالٌة فً تحسٌن االنقسام الخلوي واستطالة الخالٌا  ,حٌث توثر األحماض
الدبالٌة تأثٌرا مباشرا فً مختلف العملٌات الحٌوٌة للنبات مثل التنفس والتركٌب الضوبً وتصنٌع
البروتٌنات ومختلف التفاعالت اإلنزٌمٌة  ,إذ ٌكون تأثٌر األحماض الدبالٌة مشابها لتأثٌر الهرومونات
النباتٌة ( Kulikovaوآخرون )2003 ,وتسبب رفع لمعدل النمو النباتً وتهٌا أفضل الظروف النقسام
الخالٌا ) Poapstو 1971, Schniter؛ .)2003 ,pettitوالنتابج فً االتجاه نفسه لما وجده
) Chenو  1990 , Aviadمن أن رش حامض الفولفك على النباتات قد سبب زٌادة فً صفات
النمو الخضري ومنها ارتفاع النبات .وٌبٌن الجدول ( )4بان الزٌادة فً ارتفاع النبات المتأتٌة من التداخل
ما بٌن إضافة البوتاسٌوم ارضٌا أو رشا على المجموع الخضري لم ترتق إلى مستوى المعنوٌة.أما تأثٌر
التداخل بٌن اإلضافة األرضٌة للبوتاسٌوم وتراكٌز حامض الفولفك فقد كان تأثٌرا معنوٌا وحققت
المعاملة  71.08) F2*KL1سم) أعلى قٌمة قٌاسا بباقً المعامالت وبنسبة زٌادة  %23.0قٌاسا
بمعاملة التداخل  F0*KL0التً حققت اقل ارتفاع للنبات ( 57.80سم) .وٌبٌن الجدول أٌضا إن تأثٌر
التداخل بٌن إضافة البوتاسٌوم رشا على المجموع الخضري و تراكٌز حامض الفولفك فً الصفة أعاله
) 70.33سم) وبنسبة زٌادة معنوٌة قدرها
إذ أعطت المعاملة  F2*KS1أعلى قٌمة لهذه الصفة
 %20.5قٌاسا بمعاملة التداخل  F0*KS0والتً بلغ عندها ارتفاع النبات اقل قٌمة ( 58.35سم) .أما
تأثٌر التداخل الثالثً ما بٌن معاملة التسمٌد البوتاسً ارضٌا ورشا على المجموع الخضري والرش
بحامض الفولفك فقد كان معنوٌا وحققت المعاملة  F2*KS1*KL1أعلى قٌمة لهذه الصفة )71.50
سم) وبنسبة زٌادة  %24.8قٌاسا بمعاملة التداخل  .F0*KS0*KL0التً حققت اقل قٌمة لهذه الصفة
)57. 30سم) .
جدول  .4تأثٌر التسمٌد البوتاسً ارضٌا ورشا على المجموع الخضري والرش بحامض الفولفك فً
ارتفاع النبات (سم).
1
إضافة أرضٌة x
تراكٌز حامض الفولفك (ملغم.لتر )
إضافة
اإلضافة
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األرضٌة
للبوتاسٌوم
KL0

البوتاسٌوم رشا

F0

F1

F2

إضافة البوتاسٌوم رشا

57.30
58.30
59.40
59.43

65.03
64.37
66.37
67.00
4.196

68.30
69.17
70.67
71.50

KL0
KL1

57.80
59.42

64.70
66.68

69.02
71.08

63.73
63.94
65.48
65.98
N.S
إضافة أرضٌة
للبوتاسٌوم
63.84
65.73

KS0
KS1

58.35
58.87

KS0
KS1
KS0
KL1
KS1
)LSD (0.05

إضافة البوتاسٌوم
ارضٌا
 xتراكٌز الفولفك
)LSD (0.05
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3.196

إضافة البوتاسٌوم رشا
 xتراكٌز الفولفك
)LSD (0.05
متوسط تركٌز حامض الفولفك
)LSD (0.05

58.61

65.70
65.68
2.873
65.69
2.191

69.77
70.33

N.S
رش البوتاسٌوم
64.61
64.96
N.S

70.05

عدد السٌقان الهوائٌة للنبات
أشارت نتابج التحلٌل اإلحصابً المبٌنة فً الجدول ( )5بأن الزٌادة فً عدد السٌقان الهوابٌة لنبات
البطاطا المتحققة من إضافة السماد البوتاسً سواء إلى التربة أو رشا على المجموع الخضري لم تكن
 (1992) Cutterو Kumarوآخرون ( )2007من ان إضافة
معنوٌة وهذا بنفس االتجاه لما وجده
السماد البوتاسً لم توثر معنوٌا فً عدد السٌقان الهوابٌة لنباتات البطاطا  .ومن الجدول نفسه ٌتضح
بان تراكٌز حامض الفولفك أثرت معنوٌا فً زٌادة عدد السٌقان الهوابٌة لنباتات البطاطا  ,فقد حققت
المعاملتان  5.18 ( F1ساق.نبات  )1-و 5.63( F2ساق.نبات  )1-نسب زٌادة  %9.7و %19.3على
التوالً قٌاسا بمعاملة المقارنة  4.72( F0ساق.نبات.)1-وٌبٌن الجدول ذاته بان التداخل ما بٌن إضافة
البوتاسٌوم ارضٌا أو رشا على المجموع الخضري لم ٌظهر زٌادة معنوٌة فً الصفة المدروسة .
أما تأثٌر التداخل بٌن اإلضافة األرضٌة للبوتاسٌوم وتراكٌز حامض الفولفك فقد كان معنوٌا وتفوقت
المعاملة  F2*KL0على باقً المعامالت عدا المعاملة  F2*KL1التً لم تختلف عنها معنوٌا إذ حققت
المعاملة  5.68) F2*KL0ساق.نبات )1-وبنسبة زٌادة معنوٌة قدرها  % 20.6قٌاسا بمعاملة التداخل
 F0*KL0التً حققت اقل عدد للسٌقان الهوابٌة للنبات ( 4.70ساق.نبات . )1-وٌبٌن الجدول أٌضا إن
تأثٌر التداخل بٌن إضافة البوتاسٌوم رشا على المجموع الخضري و تراكٌز حامض الفولفك إذ حققت
 F2*KS1أعلى قٌمة لهذه الصفة ) 5.65
المعاملة  F2*KS0والتً لم تختلف معنوٌا عن
ساق.نبات )1-وبنسبة زٌادة معنوٌة قدرها  % 21.5قٌاسا بمعاملة التداخل  F0*KS0والتً بلغ عندها
عدد السٌقان الهوابٌة للنبات ( 4.65ساق.نبات .)1-أما تأثٌر التداخل الثالثً ما بٌن معاملة التسمٌد
البوتاسً ارضٌا و رشا على المجموع الخضري والرش بحامض الفولفك فقد كان معنوٌا وحققت
المعاملة  F2*KS1*KL0أعلى قٌمة لهذه الصفة )  5.73ساق.نبات  )1-وبنسبة زٌادة % 24.6
قٌاسا بمعاملة التداخل  F0*KS0*KL1التً حققت اقل قٌمة لهذه الصفة ) 4 .60ساق.نبات.)1-
جدول  .5تأثٌر التسمٌد البوتاسً ارضٌا ورشا على المجموع الخضري والرش بحامض الفولفك فً
عدد السٌقان الهوائٌة ( ساق.نبات.) 1-
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اإلضافة
األرضٌة
للبوتاسٌوم

إضافة
البوتاسٌوم
رشا

تراكٌز حامض الفولفك (ملغم.لتر ) 1-
F2
F1
F0
4.60
4.80
4.70
4.77

5.23
5.03
5.33
5.10
0.559

5.63
5.73
5.67
5.50

KL0
KL1

4.70
4.73

5.13
5.22

5.68
5.58

KS0
KS1

KS0
KL0
KS1
KS0
KL1
KS1
)LSD (0.05
إضافة البوتاسٌوم
ارضٌا
 xتراكٌز الفولفك
)LSD (0.05
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0.383

إضافة البوتاسٌوم
رشا
 xتراكٌز الفولفك
)LSD (0.05
متوسط تركٌز حامض الفولفك
)LSD (0.05

4.65
4.78

5.28
5.07

5.65
5.62

4.72

0.411
5.18
0.322

5.63

إضافة أرضٌة x
إضافة البوتاسٌوم رشا
5.16
5.19
5.23
5.12
N.S
البوتاسٌوم ارضً
5.17
5.18
N.S
رش البوتاسٌوم
5.19
5.17
N.S

الوزن الجاف للمجموع الخضري
ٌبٌن الجدول (  )6التأثٌر المعنوي لمعاملة التسمٌد البوتاسً ارضٌا فً زٌادة الوزن الجاف للمجموع
الخضري لنبات البطاطا و حققت المعاملة  KL1أعلى قٌمة ( 5565كغم .هـ  ) 1-وبنسبة زٌادة %2.2
قٌاسا بمعاملة المقارنة التً أعطت اقل قٌمة للصفة المدروسة ( 5446كغم .هـ  .)1-وان الزٌادة المتحققة
فً الوزن الجاف من إضافة السماد البوتاسً ارضٌا قد ٌعود إلى انه قد ساعد النبات على بناء مجموع
جذري ٌستطٌع إٌفاء متطلبات النبات من العناصر المختلفة  ,وبوجود هذه المغذٌات بالكمٌات الكافٌة
للنبات سٌساعد النبات على القٌام بفعالٌاته الحٌوٌة المختلفة بكفاءة عالٌة ومن ثم حصول نمو خضري
جٌد للنبات وبالتالً زٌادة فً الوزن الجاف للمجموع الخضري  .وٌظهر من الجدول أٌضا بأن الزٌادة
فً الوزن الجاف للمجموع الخضري لنبات البطاطا المتحققة من إضافة السماد البوتاسً رشا على
المجموع الخضري لم ترتقً لمستوى المعنوٌة.
وأشارت نتابج الجدول ذاته إلى أن تراكٌز حامض الفولفك أثرت معنوٌا فً زٌادة الوزن الجاف
للمجموع الخضري لنبات البطاطا  ,وقد حققت المعاملتان  5780 ( F1كغم .هـ  )1-و 6020( F2كغم
.هـ ) 1-نسب زٌادة  %22.6و %27.7على التوالً قٌاسا بمعاملة المقارنة  4716( F0كغم .هـ . ) 1-
وان الزٌادة المتحققة فً الوزن الجاف للمجموع الخضري لنبات البطاطا من إضافة حامض الفولفك قد
ترجع إلى دور هذا الحامض فً زٌادة صفات النمو الخضري مثل ارتفاع النبات جدول ( )4وعدد
السٌقان الهوابٌة الربٌسٌة جدول ( )5والتً ستزٌد من امتصاص النبات للعناصر الغذابٌة ومن ثم زٌادة
كفاءة عملٌة التمثٌل الكاربونً وازدٌاد المواد المصنعة المتراكمة فً النبات كالنشا والسكرٌات وبالتالً
زٌادة الوزن الجاف للمجموع الخضري لنبات البطاطا.
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أما تأثٌر التداخل بٌن اإلضافة األرضٌة للبوتاسٌوم وإضافته رشا على المجموع الخضري فقد كان
معنوٌا عند المعاملة  KS1*KL1وحققت أعلى قٌمة ( 5583كغم .هـ  ) 1-للصفة قٌد الدراسة وبنسبة
زٌادة  %2.5قٌاسا بالمعاملة  KS0*KL0التً حققت اقل قٌمة ( 5445كغم .هـ. ) 1-
وٌظهر الجدول أٌضا تأثٌر التداخل بٌن اإلضافة األرضٌة للبوتاسٌوم وتراكٌز حامض الفولفك الذي كان
معنوٌا وتفوقت المعاملة  F2*KL1التً لم تختلف عن المعاملة  F2*KL0معنوٌا إال إن المعاملتٌن
اختلفتا عن باقً المعامالت إذ أعطت المعاملة  6055 ) F2*KL1كغم .هـ  ) 1-وبنسبة زٌادة معنوٌة
قدرها  % 30.3قٌاسا بمعاملة التداخل  F0*KL0التً حققت اقل وزن الجاف للمجموع الخضري
( 4648كغم .هـ. ) 1-
وٌوضح الجدول أٌضا معنوٌة التداخل بٌن إضافة البوتاسٌوم رشا على المجموع الخضري و تراكٌز
حامض الفولفك فً الصفة المدروسة إذ حققت المعاملة  F2*KS0والتً لم تختلف معنوٌا عن المعاملة
 F2*KS1أعلى قٌمة لهذه الصفة ) 6024كغم .هـ  ) 1-وبنسبة زٌادة معنوٌة قدرها  % 27.7قٌاسا
بمعاملة التداخل  F0*KS1والتً بلغ عندها الوزن الجاف للمجموع الخضري اقل قٌمة ( 4714كغم
.هـ.) 1-
أما تأثٌر التداخل الثالثً ما بٌن معاملة التسمٌد البوتاسً ارضٌا و رشا على المجموع الخضري والرش
بحامض الفولفك فقد كان معنوٌا وحققت المعاملة  F2*KS0*KL1أعلى قٌمة لهذه الصفة ) 6094كغم
.هـ  ) 1-وبنسبة زٌادة  %31.5قٌاسا بمعاملة التداخل  .F0*KS0*KL0التً حققت اقل قٌمة لهذه
الصفة ) 4633كغم .هـ.)1-

جدول  .6تأثٌر التسمٌد البوتاسً ارضٌا ورشا على المجموع الخضري والرش بحامض الفولفك فً
الوزن الجاف للمجموع الخضري( كغم .هـ) 1-
إضافة أرضٌة x
تراكٌز حامض الفولفك (ملغم.لتر ) 1-
إضافة
اإلضافة
البوتاسٌوم
األرضٌة
إضافة البوتاسٌوم رشا
F2
F1
F0
رشا
للبوتاسٌوم
KS0
KL0
5445
6031
5670
4633
KS1
5447
5940
5739
4662
KS0
KL1
5546
6017
5827
4795
KS1
5583
6094
5884
4772
)LSD (0.05
103.2
254.0
إضافة البوتاسٌوم
ارضً
KL0
5446
5986
5704
4648
إضافة البوتاسٌوم
ارضٌا
KL1
5565
6055
5855
4784
 xتراكٌز الفولفك
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174.6

)LSD (0.05
إضافة البوتاسٌوم
رشا
 xتراكٌز الفولفك
)LSD (0.05
متوسط تركٌز حامض الفولفك
)LSD (0.05

KS0
KS1

4714
4717

5748
5811

6024
6017

4716

185.5
5780
148.4

6020

78.9
رش البوتاسٌوم
5495
5515
N.S

تركٌز البوتاسٌوم ( )%فً األوراق
تبٌن نتابج الجدول ( )7بان هناك زٌادة معنوٌة للتسمٌد البوتاسً ارضً ا فً زٌادة النسبة المبوٌة
للبوتاسٌوم فً األوراق وحققت المعاملة  KL1أعلى قٌمة ( )% 3.82وبنسبة زٌادة  % 21.7قٌاسا
بالمعاملة  .)% 3.14 ( KL0ان الزٌادة المعنوٌة فً الصفة المدروسة نتٌجة إضافة السماد البوتاسً
ارضٌا قد تعود إلى زٌادة امتصاصه عن طرٌق المجموع الجذري لزٌادة جاهزٌته فً محلول التربة مما
أدى إلى زٌادة تركٌزه فً األوراق .وتتفق هذه النتابج مع ما توصل إلٌه كل من  Chapmanوآخرٌن (
 )1992وبهٌة ( .)2001ومن الجدول ( )6تتضح عدم معنوٌة الزٌادة الناتجة من إضافة السماد
البوتاسً رشا على المجموع الخضري .كما ٌالحظ من الجدول ذاته وجود زٌادة معنوٌة فً النسبة
المبوٌة للبوتاسٌوم فً األوراق عند رش حامض الفولفك وحققت المعاملة (  )F2أعلى قٌمة ()% 3.62
وبنسبة زٌادة  % 9.7قٌاسا بمعاملة المقارنة ( ) F0التً حققت اقل نسبة مبوٌة للبوتاسٌوم فً األوراق
( )% 3.30وقد ٌرجع التأثٌر المعنوي لحامض الفولفك فً زٌادة النسبة المبوٌة للبوتاسٌوم فً األوراق
إلى أن األحماض الدبالٌة توثر مباشرة فً األغشٌة الخلوٌة  ,إذ تزٌد نفاذٌتها وتسهل حركة المغذٌات
إلى المواقع التً تتطلب وجودها  ,حٌث توثر على كال من المواقع المحبة والكارهة للماء المتواجدة على
سطوح األغشٌة الخلوٌة  ,باإلضافة إلى أن العدٌد من الباحثٌن ٌعتقد أن المكونات الفسفولبدٌة لألغشٌة
الخلوٌة تعدل كهربابٌا نتٌجة لوجود األحماض الدبالٌة وكنتٌجة لهذه التغٌرات ٌصبح الغشاء الخلوي أكثر
فعالٌة لنقل المغذٌات من خارج الخلٌة النباتٌة إلى ساٌتوبالزم الخلٌة  Chenو  .) 1990) Aviadكذلك
ٌبٌن الجدول بان التداخل ما بٌن إضافة البوتاسٌوم ارضٌا أو رشا على المجموع الخضري كان معنوٌا
فً الصفة المدروسة وحققت المعاملة  KS1*KL1أعلى نسبة مبوٌة للبوتاسٌوم فً األوراق (3.87
 )%قٌاسا بالمعاملة  KS0 * KL0التً حققت اقل قٌمة للصفة المدروسة ( )% 3.00بنسبة زٌادة
 .% 29.0أما تأثٌر التداخل بٌن اإلضافة األرضٌة للبوتاسٌوم وتراكٌز حامض الفولفك فقد كان معنوٌا
وتفوقت المعاملة  )% 3.85( F2*KL1على باقً المعامالت إال إنها لم تختلف معنوٌا عن المعاملة
 )% 3.84( F1*KL1وبنسبة زٌادة معنوٌة قدرها  % 36.5قٌاسا بمعاملة التداخل  F0*KL0التً
حققت اقل النسبة المبوٌة للبوتاسٌوم فً األوراق (. )%2.82وٌوضح الجدول أٌضا معنوٌة التداخل بٌن
إضافة البوتاسٌوم رشا على المجموع الخضري و تراكٌز حامض الفولفك فً الصفة المدروسة إذ حققت
( )% 3.68إال إنها لم تختلف معنوٌا عن المعاملة
المعاملة  F2*KS1أعلى قٌمة لهذه الصفة
 )% 3.61( F1*KS1وبنسبة زٌادة معنوٌة قدرها  % 16.5قٌاسا بمعاملة التداخل  F0*KS0والتً
بلغ عندها النسبة المبوٌة للبوتاسٌوم فً األوراق اقل قٌمة ( .)% 3.16أما تأثٌر التداخل الثالثً ما بٌن
معاملة التسمٌد البوتاسً ارضٌا و رشا على المجموع الخضري والرش بحامض الفولفك فقد كان معنوٌا
وحققت المعاملة  F1*KS1*KL1أعلى قٌمة لهذه الصفة ( )% 3.89والتً لم تختلف معنوٌا عن
المعاملة  F2*KS1*KL1وبنسبة زٌادة  % 49.0قٌاسا بمعاملة التداخل  F0*KS0*KL0التً حققت
اقل قٌمة لهذه الصفة ()% 2.61
جدول  .7تأثٌر التسمٌد البوتاسً ارضٌا ورشا على المجموع الخضري والرش بحامض الفولفك فً
النسبة المئوٌة للبوتاسٌوم فً األوراق .
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اإلضافة
األرضٌة
للبوتاسٌوم

إضافة
البوتاسٌوم
رشا

تراكٌز حامض الفولفك (ملغم.لتر )1-
F2
F1
F0
2.61
3.04
3.71
3.83

3.11
3.33
3.79
3.89
0.427

3.30
3.47
3.81
3.88

KL0
KL1

2.82
3.77

3.22
3.84

3.38
3.85

KS0
KS1

KS0
KL0
KS1
KS0
KL1
KS1
)LSD (0.05
إضافة البوتاسٌوم
ارضٌا
 xتراكٌز الفولفك
)LSD (0.05
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0.405

إضافة البوتاسٌوم
رشا
 xتراكٌز الفولفك
)LSD (0.05
متوسط تركٌز حامض الفولفك
)LSD (0.05

3.16
3.44

3.45
3.61

3.56
3.68

3.30

0.405
3.53
0.292

3.62

إضافة أرضٌة x
إضافة البوتاسٌوم رشا
3.00
3.28
3.77
3.87
0.373
إضافة بوتاسٌوم
ارضٌا
3.14
3.82
0.165
رش البوتاسٌوم
3.39
3.57
N.S

تركٌز البوتاسٌوم ( )%فً الدرنات
أشارت نتابج التحلٌل اإلحصابً الجدول ( ) 8بان هناك زٌادة معنوٌة للتسمٌد البوتاسً ارضً ا فً
 KL1أعلى قٌمة (  )% 2.22وبنسبة
زٌادة النسبة المبوٌة للبوتاسٌوم فً الدرنات وحققت المعاملة
1.92
زٌادة  %15.6قٌاسا بمعاملة المقارنة التً بلغت فٌها النسبة المبوٌة للبوتاسٌوم فً الدرنات (
 .)%و من الجدول ( )8تتضح حصول زٌادة معنوٌة فً الصفة المدروسة عند إضافة السماد البوتاسً
رشا على المجموع الخضري وحققت المعاملة  KS1أعلى قٌمة (  )% 2.13وبنسبة زٌادة % 6.0
قٌاسا بمعاملة المقارنة  KS0التً بلغت فٌها النسبة المبوٌة للبوتاسٌوم فً الدرنات ( )% 2.01وهذه
الزٌادة فً النسبة المبوٌة للبوتاسٌوم فً الدرنات ٌمكن أن ترجع إلى زٌادة جاهزٌة هذا المغذي فً
محلول التربة  ,مما أدى إلى زٌادة الكمٌات الممتصة منها من قبل النباتات وتركٌزها فً األوراق  ,كما
إن التغذٌة الورقٌة بالبوتاسٌوم أدت دوراً فً زٌادة كمٌة االمتصاص المباشر من هذا المغذي فً
األوراق مما أدى إلى زٌادة كفاءة عملٌة التمثٌل الضوبً مما نتج عنها زٌادة كمٌة المواد المصنعة فً
األوراق ونقلها وخزنها فً الدرنات  ,ومن ثم زٌادة الكمٌات الممتصة من هذا المغذي فً الدرنات مع
إضافة السماد البوتاسً ارضٌا أو رشا على المجموع الخضري  .وهذه النتابج تتوافق مع ما وجده كل
من (طه  )2007 ,والصحاف والمحارب (  )2010وكما ٌالحظ من الجدول ذاته إن تراكٌز حامض
الفولفك لم توثر معنوٌا فً الصفة المدروسة.
كذلك ٌبٌن الجدول بان التداخل ما بٌن إضافة البوتاسٌوم ارضٌا أو رشا على المجموع الخضري كان
معنوٌا فً الصفة المدروسة وحققت المعاملة  KS1*KL1أعلى نسبة مبوٌة للبوتاسٌوم فً الدرنات
( )% 2.22والتً لم تختلف معنوٌا عن  KS0*KL1وحققت نسبة زٌادة  %23.3قٌاسا بالمعاملة
( . )% 1.80أما تأثٌر التداخل بٌن اإلضافة
 KS0*KL1التً حققت اقل قٌمة للصفة المدروسة
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األرضٌة للبوتاسٌوم وتراكٌز حامض الفولفك فقد كان معنوٌا وتفوقت المعاملة  F1*KL1و* KL1
 )%2.22( F2واللتان لم ٌختلفا معنوٌا عن المعاملة  F01*KL1على باقً المعامالت وبنسبة زٌادة
معنوٌة قدرها  %18.7قٌاسا بمعاملة التداخل  F0*KL0التً حققت اقل النسبة المبوٌة للبوتاسٌوم فً
الدرنات (. )%1.87وٌوضح الجدول أٌضا معنوٌة التداخل بٌن إضافة البوتاسٌوم رشا على المجموع
الخضري و تراكٌز حامض الفولفك فً الصفة المدروسة اذ حققت المعاملة  F2*KS1أعلى قٌمة لهذه
الصفة ( )% 2.16والتً لم تختلف معنوٌا عن المعاملة  F1*KS1وبنسبة زٌادة معنوٌة قدرها 7.5
 %قٌاسا بمعاملة التداخل  F0*KS0والتً بلغت عندها النسبة المبوٌة للبوتاسٌوم فً الدرنات اقل قٌمة
( . )% 2.01أما تأثٌر التداخل الثالثً ما بٌن معاملة التسمٌد البوتاسً ارضٌا و رشا على المجموع
 F2*KS1 *KL1و KS1
الخضري والرش بحامض الفولفك فقد كان معنوٌا وحققت المعاملة
 F1**KL1أعلى قٌمة لهذه الصفة ( )% 2.23وبنسبة زٌادة  % 23.2قٌاسا بمعاملة التداخل
 F0*KS0*KL0التً حققت اقل قٌمة لهذه الصفة (. )% 1.81

جدول  .8تأثٌر التسمٌد البوتاسً ارضٌا ورشا على المجموع الخضري والرش بحامض الفولفك فً
النسبة المئوٌة للبوتاسٌوم فً الدرنات
1
إضافة أرضٌة x
تراكٌز حامض الفولفك (ملغم.لتر )
إضافة
اإلضافة
إضافة البوتاسٌوم رشا
البوتاسٌوم
األرضٌة
F2
F1
F0
رشا
للبوتاسٌوم
1.81
1.94
2.21
2.21

1.75
2.08
2.22
2.23
0.156

1.84
2.09
2.22
2.23

إضافة البوتاسٌوم
ارضٌا
 xتراكٌز الفولفك
)LSD (0.05

KL0
KL1

1.87
2.21

1.92
2.22

1.96
2.22

إضافة البوتاسٌوم
رشا
 xتراكٌز الفولفك
)LSD (0.05

KS0
KS1

2.01
2.08

KS0
KL0
KS1
KS0
KL1
KS1
)LSD (0.05

0.101
1.99
2.15
0.021
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2.03
2.16

1.80
2.04
2.22
2.22
0.091
إضافة البوتاسٌوم
ارضً
1.92
2.22
0.021
رش البوتاسٌوم
2.01
2.13
0.092
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2.07
N.S

متوسط تركٌز حامض الفولفك
)LSD (0.05
حاصل الدرنات
تبٌن نتابج الجدول( )9بان هناك تأثٌر معنوٌا لتسمٌد البوتاسً ارضٌا فً زٌادة حاصل الدرنات لنبات
البطاطا إذ حققت المعاملة  42.81( KL1طن.هـ )1-أعلى حاصل درنات وبنسبة زٌادة  %11.9قٌاسا
بالمعاملة  KL0التً بلغ حاصلها من الدرنات (  38.26طن.هـ  .) 1-و من الجدول ( )9تتضح حصول
زٌادة معنوٌة أٌضا فً الصفة المدروسة عند إضافة السماد البوتاسً رشا على المجموع الخضري ,
وحققت المعاملة  KS1أعلى حاصل للدرنات ( 41.74طن.هـ  )1-وبنسبة زٌادة  % 6.2قٌاسا بمعاملة
المقارنة التً بلغ حاصلها من الدرنات (  39.32طن.هـ .) 1-إن هنالك زٌادة فً حاصل الدرنات الكلً
لنبات البطاطا نتٌجة إلضافة السماد البوتاسً سواء إلى التربة أو رشا على المجموع الخضري وهذا
ٌمكن أن ٌعزى إلى أن إضافة البوتاسٌوم ٌودي إلى تشجٌع نمو الدرنات وزٌادة انتقال المواد المصنعة
إلى الدرنات والى الدور الذي ٌلعبه عنصر البوتاسٌوم فً حركة الكاربوهٌدرات من مواقع تكوٌنها إلى
أماكن تخزٌنها وفً تكوٌن النشأ ) Havlinوآخرون  ) 2005 ,و ٌمكن أن ٌعزى أٌضا إلى دور
 Starch syntheataseوإنزٌمات النقل
البوتاسٌوم المهم فً عملٌة تكوٌن النشا وزٌادة نشاط أنزٌم
والتمثٌل داخل النبات ومن ثم زٌادة معدالت التركٌب الضوبً ونقل الكاربوهٌدرات والذي انعكس بدوره
على زٌادة تراكم المادة الجافة فً الدرنات وزٌادة لحاصل الدرنات  .وان الزٌادة المتحققة فً حاصل
للدرنات واآلتٌة من مساهمة السماد البوتاسً ربما تعود أٌضا إلى أن النتروجٌن المجهز للنباتات ٌستهلك
بصورة جٌدة فً مجال زٌادة النمو الخضري واإلنتاج عندما تكون كمٌات البوتاسٌوم المضافة مناسبة
طه
) Mengelو. )1982 ,Kirkbyوالنتابج التً تم الحصول علٌها كانت بنفس االتجاه لما وجده
(. )2007كما ٌالحظ من الجدول ذاته إن تراكٌز حامض الفولفك أثرت معنوٌا فً زٌادة حاصل درنات
نبات البطاطا  ,فقد حققت المعاملتان  41.12 ( F1طن.هـ  ) 1-و 42.30( F2طن.هـ  ) 1-نسب زٌادة
 %7.7و %10.8على التوالً قٌاسا بمعاملة المقارنة  38.17( F0طن.هـ  ) 1-وهذه الزٌادة ٌمكن أن
تعزى دور األحماض الدبالٌة فً زٌادة نفاذٌة األغشٌة الخلوٌة مما ٌسهل وٌزٌد سرعة دخول المغذٌات
.وكذلك
وهذا التأثٌر مرتبط بوظٌفة المجامٌع الفعالة الهاٌدروكسٌل والكاربوكسٌل فً حامض الفولفك
ٌمكن أن تعزى هذه الزٌادة إلى تأثٌرات حامض الفولفك فً طول النبات (جدول  )4وفً عدد السٌقان
الهوابٌة (جدول  )5والنسبة المبوٌة للبوتاسٌوم فً األوراق (جدول  )6مما انعكس إٌجابا فً حاصل
الدرنات لنبات البطاطا وان تأثٌر حامض الفولفك فً الحاصل النباتً مشابهة لما تم التوصل إلٌه من قبل
باحثٌن عدة على نباتات مختلفة  Dunstoneوآخرون(  (1988على نبات الحنطة و )2005( Khang
على نبات الرز والفجل  .كذلك ٌبٌن الجدول بان التداخل ما بٌن إضافة البوتاسٌوم ارضٌا أو رشا على
 KS1*KL1أعلى حاصل
المجموع الخضري كان معنوٌا فً الصفة المدروسة وحققت المعاملة
للدرنات بلغ (  43.39طن.هـ  ) 1-قٌاسا بالمعاملة  KS0*KL0التً حققت اقل حاصل للدرنات
( 36.42طن.هـ )1-بنسبة زٌادة  . %19.1وٌبٌن الجدول أٌضا معنوٌة التداخل بٌن اإلضافة األرضٌة
 44.48) F2*KL1طن.هـ  ) 1-على باقً
للبوتاسٌوم وتراكٌز حامض الفولفك إذ تفوقت المعاملة
المعامالت وبنسبة زٌادة معنوٌة قدرها  % 23.5قٌاسا بمعاملة التداخل  F0*KL0التً حققت اقل
حاصل درنات ( 36.03طن.هـ ) 1-إال أنها لم تختلف معنوٌا عن المعاملة . F1*KL1أما تأثٌر التداخل
بٌن إضافة البوتاسٌوم رشا على المجموع الخضري و تراكٌز حامض الفولفك فقد كان معنوٌا فً
الصفة المدروسة وحققت المعاملة  F2*KS1أعلى قٌمة لهذه الصفة ) 43.38طن.هـ  ) 1-وبنسبة زٌادة
معنوٌة  %16.9قٌاسا بمعاملة التداخل  F0*KS1والتً بلغ عندها حاصل الدرنات اقل قٌمة (37.12
طن.هـ.) 1-
أما تأثٌر التداخل الثالثً ما بٌن معاملة التسمٌد البوتاسً ارضٌا و رشا على المجموع الخضري
والرش بحامض الفولفك فقد كان معنوٌا وحققت المعاملة  F2*KS1*KL1أعلى قٌمة لهذه الصفة
)44.97طن.هـ ) 1-إال أنها لم تختلف معنوٌا عن المعاملة  F1 *KS1*KL1وبنسبة زٌادة % 30.2
200

2.09

انصًُهٍ و انصًُهٍ

يصهة دَبنً نهعهىو انضساعُة 2012 ، 204 - 189 : ) 1 ( 4 ،

قٌاسا بمعاملة التداخل  .F0*KS0*KL0التً حققت اقل قٌمة لهذه الصفة ) 34. 53طن.هـ ٌ . ) 1-ستنتج
من هذه الدراسة إن رش نباتات البطاطا بحامض الفولفك بتركٌز  100ملغم .لتر  1-وإضافة السماد
البوتاسً رشا على األوراق بتركٌز  3000ملغم .لتر 1-والى التربة بالمستوى  400كغم .هـ  1-قد حققت
برش نباتات البطاطا صنف
أفضل النتابج فً اغلب صفات النمو والحاصل المدروسة لذلك ٌوصى
 Desireeبحامض الفولفك بتركٌز  100ملغم .لتر  1-سواء استخدم التسمٌد البوتاسً لغرض زٌادة
الممتص من بوتاسٌوم السماد وبالمستوٌات المدروسة أو لم ٌستخدم لزٌادة االستفادة من بوتاسٌوم التربة.

جدول  .9تأثٌر التسمٌد البوتاسً ارضٌا ورشا على المجموع الخضري والرش بحامض الفولفك فً
حاصل الدرنات ( طن.هـ .) 1-
إضافة
تراكٌز حامض الفولفك
إضافة
اإلضافة
أرضٌة x
البوتاسٌوم
األرضٌة
F2
F1
F0
إضافة
رشا
للبوتاسٌوم
البوتاسٌوم
رشا
KS0
KL0
36.42
38.43
36.30
34.53
KS1
41.10
41.80
40.97
37.53
KS0
KL1
42.22
44.00
42.97
39.70
KS1
43.39
44.97
44.27
40.93
)LSD (0.05
2.211
2.355
إضافة
للبوتاسٌوم
KL0
38.26
40.12
38.63
36.03
إضافة البوتاسٌوم
ارضٌا
KL1
42.81
44.48
43.62
40.32
 xتراكٌز الفولفك
)LSD (0.05
2.523
1.997
رش
البوتاسٌوم
KS0
39.32
41.22
39.63
37.12
إضافة البوتاسٌوم
رشا
KS1
41.74
43.38
42.62
39.23
 xتراكٌز الفولفك
)LSD (0.05
0.528
1.415
42.30
41.12
38.17
متوسط تركٌز حامض الفولفك
)LSD (0.05
1.179
المصادر
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ABSTRACT
A field experiment was conducted during Autumn season 2010 using potato
tubers of Desiree in private filed in Al-Maimer region ,50 Km west of Baghdad
in a silty loam texture soil Typic Torrifluvent. The study involve 12 integrated
treatment, foliar application with fulvic acid (extracted from wheat straw
compost) at the concentration 0,100,200 mgk. L-1 have the symbol (F0, F1, F2)
respectively at three plant stages and land potassium fertilization 0 , 400 kgk.
ha-1 have the symbol (KL0, KL1) respectively and spraying with potassium at
the concentration 0,3000, mg. L-1 have the symbol (KS0,KS1) respectively
under Tape drip irrigation. Spilt-Spilt plot Design was adopted with three
replicates. Samples were taken from leafs and tubers to determine their content
from potassium and some of growth properties and yield were measured .the
results showed superiority the treatment F1*KS1*KL1 by giving higher
potassium concentration in leaf (3.89%) and the same treatment give higher
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potassium concentration in tuber (2.23%) , whereas the treatment F2*
KS1*KL1 had higher number of steam per plant (5.70 steam .plant-1) while the
treatment F2* KS1 *KL1 gave higher potato plant height (71.50 cm ) and the
same treatment give greater dry weight for leaf (6094 kg. h-1 ) and higher tuber
yield ( 44.97 ton.ha-1). and this confirm the importance of potassium
fertilization and fulvic acid foliar application, the no difference between fulvic
acids levels refers to the level 100 mg. L-1 fulvic was the best level under
reiging study condition
.
key words: Fulvic acid, Potassium, Foliar application, Potato
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