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المستخلص
زرع صنؾ البطاطا ( بورٌن ) رتبة  Aفً العروة الخرٌفٌة عام  ، 2009فً تربة مزٌجٌة
 loamعلى الضفة الٌمنى لنهر الفرات فً مدٌنة الرمادي  ،لدراسة تأثٌر تؽطٌس الدرنات قبل الزراعة
بمحلول الجبرلٌن بتركٌز  5جزء بالملٌون ومستخلص عرق السوس بتركٌز  5ؼم  /لتر فً تحفٌز نمو
البراعم وإنباتها مقارنة بعدم المعاملة بهما  .ولدراسة تأثٌر الرش بمستخلص عرق السوس بتركٌز  5ؼم
 /لتر على المجموع الخضري ( رشة واحدة – رشتان – ثالث رشات ) مقارنة بعدم الرش فً نمو
وإنتاجٌة البطاطا  .وضعت العوامل (  3معامالت تؽطٌس×  4معامالت رش) ضمن تصمٌم القطاعات
الكاملة المعشاة فً ترتٌب األلواح المنشقة وبثالثة مكررات قد اعتمد  .اثر الجبرلٌن معنوٌا فً تسرٌع
البزوغ الحقلً وإعطائه أفضل نسبة إنبات وتفوق فً إعطاء أعلى معدل لطول النبات  ،عدد السٌقان
الرئٌسة/نبات ونسبة البوتاسٌوم فً األوراق ولم ٌختلؾ مع معاملة المقارنة معنوٌا فً صفتً الحاصل
الكلً والحاصل القابل للتسوٌق مع تفوق معاملة المقارنة فً معدل وزن الدرنة  .بٌنما تفوقت معاملة
تؽطٌس الدرنات بمستخلص عرق السوس فً زٌادة نسبة المادة الجافة والنشا فً الدرنات فً حٌن لم
ٌكن هناك تأثٌر معنوي لمعامالت التؽطٌس فً الوزن الجاؾ للمجموع الخضري وعدد الدرنات فً
النبات ونسبة النتروجٌن والبروتٌن فً الدرنات .كما اثر الرش بمستخلص عرق السوس على المجموع
الخضري معنوٌا فً زٌادة طول النبات  ،وزن النبات الجاؾ  ،نسبة البوتاسٌوم فً األوراق  ،نسبة
النتروجٌن والبروتٌن فً الدرنات وكذلك أعطى أعلى معدل لحاصل البطاطا الكلً والحاصل القابل
للتسوٌق لجمٌع معامالت الرش التً لم تختلؾ فٌما بٌنها معنوٌا فً هذه الصفات مقارنة بعدم الرش .
ولم ٌظهر لعملٌة الرش تأثٌر معنوي فً عدد السٌقان الرئٌسة/نبات  ،عدد الدرنات القابلة للتسوٌق ،
معدل وزن الدرنة ونسبة المادة الجافة والنشا فً الدرنات خالل موسم النمو .وكان للتداخل تأثٌر معنوي
فً نسبة البوتاسٌوم فً األوراق ونسبة النتروجٌن والبروتٌن فً الدرنات فقط.
الكلمات المفتاحية  :بطاطا  ،جبرلٌن  ،عرق السوس .

المقدمة
ٌعد محصول البطاطا (  )Solanum tuberosum L.من اهم المحاصٌل الدرنٌة التً تستخدم
فً تؽذٌة االنسان  ،إذ تعتبر ؼذاء اساسٌا فً كثٌر من دول العالم بسبب قٌمتها الؽذائٌة العالٌة .
والهمٌتها االقتصادٌة فقد استقطبت الكثٌر من الفالحٌن والمستثمرٌن فأزدادت المساحات المزروعة بها
وخاصة فً المنطقة الوسطى من العراق والتً تعد من البٌئات المالئمة النتاجها  .تواجه زراعة البطاطا
بعض المشكالت الزراعٌة  ،من أهمها قلة االهتمام باستخدام التقاوي ذات الجودة العالٌة ،وخاصة
البطاطا المنتجة فً العروة الربٌعٌة فً العراق والتً تخزن على االؼلب فً مخازن القطاع الخاص
ؼٌر المتخصصة والتً تفتقر الى الكثٌر من مواصفات الخزن الجٌد  ،والتً تستخدم فً زراعة العروة
الخرٌفٌة  .ان من اهم العوامل التً تتوقؾ علٌها جودة التقاوي هً الظروؾ التً خزنت فٌها قبل
الزراعة  ،فضالً عن الظروؾ الجوٌة السائدة اثناء النمو  .وٌشٌر أبو رداحة (  )1998إلى انه على
الرؼم من االهمٌة القصوى لمستوى صحة التقاوي  ،إال انه فً بعض االحٌان قد ٌكون
ـــــــــــــــ
تارٌخ استالم البحث . 2011 / 9 / 26
تارٌخ قبول النشر . 2011 / 1 / 3

العمر الفسٌولوجً للتقاوي اكثر أهمٌة  .وٌتأثر حجم النبات والمحصول بدرجة ملحوظة
بسرعة ظهور البراعم وبالتالً النمو الخضري للنبات وعدد السٌقان وقوتها وتحدد هذه الصفات بالعمر
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الفسٌولوجً للتقاوي ٌ .كون انبات التقاوي التً تزرع وهً فً نهاٌة مرحلة السكون بطٌئا ً ومجموعها
الخضري صؽٌر وفٌها عدد قلٌل من السٌقان القوٌة النمو  ،أما التقاوي التً حصل فٌها كسر السكون
فانها تنتج براعم عدٌدة وٌكون نموها اسرع وتعطً مجموعا خضرٌا كبٌرا ٌنتج عنه عدد اكبر من
الدرنات  .ولكسر حالة السكون أهمٌة كبٌرة فً الدول التً تزرع البطاطا فً عروات متتالٌة مثل
ً
العراق  ،وخاصة العروة الخرٌفٌة التً ٌتعرض فٌها المحصول الى موجات من البرد الشدٌد احٌانا وفً
وقت مبكر من فترة تكوٌن الدرنات وذلك عندما تكون الزراعة متأخرة أو ٌتأخر نشوء و نمو البراعم
عند الزراعة  ،وهذا ٌسبب أنخفاض االنتاج السٌما وأن طول فترة الخزن وظروفها فً أؼلب مخازن
البلد ال تكفً لكسر حالة السكون  ،خاصة بوجود أصناؾ من البطاطا تمتاز بطول فترة السكون مثل
الصنؾ ( بورٌن )  ،وهذا ما أكدته شركة نهار اوراد فً أحد أصداراتها بأن الصنؾ ٌمتاز بطول طور
السكون .
ولقد أشار المحمدي (  ) 2003على أنه فً أثناء مدة السكون تكون االوكسٌنات ؼائبة وؼٌر موجودة
فً مناطق النمو أو أنها تكون مرتبطة فتصبح بصورة ؼٌر فعالة وأن االوكسٌن الطبٌعً أندول حامض
الخلٌك ( ٌ ) IAAوجد بحاالت كٌمٌائٌة عدٌدة فً األنسجة النباتٌة  .وألجل كسر السكون بٌن أبو
رداحة( )1998أنه من الطرق التً تعطً نتائج جٌدة فً هذا االتجاه هً المعاملة بحامض الجبرلٌك .
كما ٌعتقد ان لمستخلص عرق السوس الوظٌفة ذاتها كمحفز ومنظم للنمو ولكثٌر من االنواع النباتٌة  ،إذ
أشار المرسومً (  )1999إلى أن عمل مستخلص عرق السوس مشابه لسلوك الجبرلٌن فً تحفٌزه
للنموات الخضرٌة من البراعم الساكنة  ،وٌعمل على زٌادة أستطالة وأنقسام الخالٌا بسبب تأثٌره فً
األنزٌمات الخاصة بتحوٌل المركبات المعقدة إلى مركبات بسٌطة ٌستفاد منها النبات فً بناء المواد
البروتٌنٌة الالزمة للنمو .كما ذكر كل من محمد والٌونس (  )1991بأن المستخلص ٌحتوي على المواد
السكرٌة والتً تساعد إلى حد ما فً تقلٌل أضرار البرودة  ،بسبب زٌادة المواد الصلبة الذائبة فً الخالٌا
النباتٌة والتً تزٌد من مقاومة النبات ألضرارها .
وبناءاً على توصٌات البحوث السابقة ومنها المرسومً ( )1999والتً ٌنصح فٌها بأجراء تجارب على
مستخلص عرق السوس كبدٌل للجبرلٌن فً عملٌات زراعٌة أخرى  .جاءت فكرة تؽطٌس درنات
البطاطا به الختبار فاعلٌته فً تحفٌز البراعم إضافة إلى الجبرلٌن  ،ورشه كذلك على المجموع
الخضري بفترات مختلفة بهدؾ معرفة تأثٌره فً تقلٌل أضرار البرودة التً تتعرض لها نباتات البطاطا
أحٌانا ً فً العروة الخرٌفٌة  ،أو اختبار تأثٌره كمنظم للنمو ومدى تأثٌر ذلك فً حاصل البطاطا ونوعٌته
.
المواد وطرائق البحث
أجرٌت تجربة حقلٌة فً تربة مزٌجٌة على الضفة الٌمنى لنهر الفرات فً مدٌنة الرمادي للموسم
الخرٌفً  2009على محصول البطاطا  Solanum tuberosum L.صنؾ بورٌن الرتبة  Aالمنتجة
من العروة الربٌعٌة والمخزنة لمدة  3.5شهر على درجة حرارة  5م ( ٌمتاز هذا الصنؾ بنمو خضري
جٌد والحاصل عال جداً وشكل الدرنة بٌضوي إلى متطاول وحجم متوسط إلى كبٌر ولون ابٌض مائل
لألصفر ولون اللب أصفر ) لدراسة تأثٌر العوامل التالٌة :
أوالً  :معاملة التغطيس :
تم فرز درنات التقاوي بعد إخراجها من المخازن المبردة فً منتصؾ شهر أٌلول واستبعاد ؼٌر
الصالح للزراعة والتالؾ منها ثم قسمت إلى ثالثة أقسام إلجراء المعامالت التالٌة :
 - 1التؽطٌس بالجبرلٌن بتركٌز  5جزء بالملٌون لمدة (  2 – 1.5دقٌقة )  Shukla) .و Jauhari
) 1973 ،
 - 2التؽطٌس بمستخلص عرق السوس بتركٌز  5ؼم/لتر ولمدة (  3دقائق ) والذي تم تحضٌره
بإذابة الكمٌة المطلوبة بالماء مع تؽطٌة المحلول لمدة (  24ساعة )  .قبل تؽطٌس الدرنات فٌه.
(المرسومً )1999 ،
 - 3بدون معاملة درنات القسم الثالث ( معاملة المقارنة . ) Control
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وضعت األقسام الثالثة فً مكان مظلل ومهوى لمدة خمسة أٌام لؽرض تحفٌز البراعم قبل
الزراعة.
ثانيا ً  :معاملة الرش -:
تم رش المجموع الخضري للنباتات حتى البلل الكامل بمستخلص عرق السوس بتركٌز  5ؼم  /لتر
والذي تم تحضٌره بنفس الطرٌقة السابقة ثم إضافة مادة ناشرة ( الزاهً  1مل/لتر ) وبواقع (  )4أربع
معامالت:
 - 1معاملة المقارنة بدون رش .
 - 2رشة واحدة ( بعد اكتمال اإلنبات ).
 - 3رشتان ( الرشة الثانٌة بعد ٌ 15وم من الرشة األولى مرحلة بداٌة نشوء الدرنات ) .
 - 4ثالث رشات ( الرشة الثالثة بعد  15من الرشة الثانٌة فً بداٌة مرحلة التزهٌر وكبر الدرنات)
وضعت عوامل الدراسة حقلٌا ً (  3معامالت تؽطٌس ×  4معامالت عدد مرات الرش ) ضمن
 ) RCBD in split plotوبثالثة
تصمٌم القطاعات الكاملة المعشاة بترتٌب األلواح المنشقة (
مكررات حٌث وزعت معامالت التؽطٌس فً القطع الرئٌسة  Main plotو معامالت الرش فً القطع
الثانوٌة . sub plot
 2009/9/ 22بعد رٌة التعٌٌر على مساطب بعرض  1,5م وطول 5م
زرعت الدرنات بتارٌخ
ومسافة زراعة  25سم بٌن درنة وأخرى حٌث كانت مساحة الوحدة التجرٌبٌة  7.5م ، 2وتم إضافة
السماد المركب داب  ) 18 – 45 – 0 ( NPKبمعدل  100كؽم  /دونم على دفعتٌن األولى أثناء
الزراعة والثانٌة مع السماد النتروجٌنً (سماد الٌورٌا ) بواقع  50كؽم  /دونم أثناء نشوء الدرنات مع
عملٌة تصدٌر النباتات (المحمدي  ، )1988 ،تم إجراء عملٌات خدمة المحصول حسب الموصى به
لنباتات البطاطا.
تم دراسة الصفات التالٌة :
صفات النمو الخضري :
 -1سرعة البزوغ الحقلً ( ٌوم ) .
تم احتساب سرعة البزوغ الحقلً وفق المعادلة التالٌة :
) ( Tx x Ax ) + …… + ( T2 x A2 ) + ( T1 x A1
سرعة البزوغ الحقلً (ٌوم) =
Tx + …… + T2 + T1
حٌث أن -:
( محمد ) 1982 ،
 = Aعدد األٌام من الزراعة حتى اإلنبات فً أي ٌوم .
 = Tعدد الحفر النابتة فً أي ٌوم .
عدد الدرنات البازؼة فوق التربة
× 100
 -2النسبة المئوٌة للبزوغ الحقلً (= )%
العدد الكلً للدرنات المزروعة
 -3عدد السًقان الرئٌسة فً النبات (ساق/نبات)
تم حساب عدد السٌقان الرئٌسة النامٌة من تحت سطح التربة لخمسة نباتات اختٌرت عشوائٌا ً ثم حسب
المعدل .
 -4طول النبات ( سم ) .
قٌست أطوال السٌقان الرئٌسة للنبات قبل القلع من مستوى سطح التربة وحتى القمة النامٌة لخمسة
نباتات اختٌرت عشوائٌا ً من كل وحدة تجرٌبٌة ثم حسب المعدل .
 -5الوزن الجاؾ للمجموع الخضري ( ؼم  /نبات ) .
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تم قٌاسه قبل القلع وذلك بقطع خمسة نباتات اختٌرت عشوائٌا ً من منطقة اتصالها بالتربة ثم جففت
وحسب وزنها الجاؾ على أساس النبات الواحد ثم حسب المعدل .
 -6النسبة المئوٌة للبوتاسٌوم فً االوراق
ً
أخذت الورقة الرابعة من القمة النامٌة للساق الرئٌسً ولخمسة نباتات اختٌرت عشوائٌا فً
مرحلة كبر الدرنات وجففت هوائٌا ً  ،ثم فً فرن كهربائً على ْ 65م .وقدر البوتاسٌوم بجهاز Flame
 photometerحسب ما جاء فً . )1970 ) A.O.A.C
صفات الحاصل ومكوناته
تم إجراء قٌاسات الحاصل ومكوناته على خمسة نباتات منتخبة عشوائٌا ً من كل وحدة تجرٌبٌة
 -1عدد الدرنات القابلة للتسوٌق ( درنة  /نبات )
تم حسابها من قسمة عدد الدرنات القابلة للتسوٌق للنباتات المنتخبة على عددها الكلً .
حٌث تم استبعاد الدرنات المصابة والمشوهة والدرنات الصؽٌرة التً ٌقل قطرها عن  2.5سم .
( الجبوري ) 1995 ،
 -2معدل وزن الدرنة القابلة للتسوٌق ( ؼم ) .
تم حسابه بقسمة وزن الحاصل القابل للتسوٌق على عدد الدرنات القابلة للتسوٌق للنباتات
المختارة .
1 -3الحاصل القابل للتسوٌق ( طن هـ ) .
تم استبعاد الدرنات المصابة والمشوهة والدرنات الصؽٌرة التً ٌقل قطرها عن  2.5سم من حاصل
النباتات ثم تم حساب الدرنات الباقٌة كحاصل قابل للتسوٌق  .ثم نسب إلى الهكتار .
 -4الحاصل الكلً ( طن هـ . ) 1-
تم حسابه بعد الحصاد بحساب الحاصل الكلً للوحدة التجرٌبٌة بضرب حاصل النبات الواحد
من العٌنة المنتخبة فً عدد النباتات فً الوحدة التجرٌبٌة ثم نسب إلى الهكتار .
صفات الحاصل النوعية .
 -1النسبة المئوٌة للمادة الجافة فً الدرنات .
أخذت درنتان متجانستان فً الحجم وتم تنظٌفهما بالماء وقطعت إلى شرائح وجففت هوائٌا ً ثم
فً فرن كهربائً على  ْ 65م  ،ولحٌن ثبات الوزن وحسبت النسبة كما فً المعادلة التالٌة -:
الوزن الجاؾ للدرنات
النسبة المئوٌة للمادة الجافة =
الوزن الطري

× 100
( الصحاؾ ) 1989 ،

 -2النسبة المئوٌة للنشأ فً الدرنات .
حسبت وفق المعادلة التالٌة :
 %للنشأ =  ( 0.891 + 17.55النسبة المئوٌة للمادة الجافة – )1970 ،A.O.A.C( ) 182.24
 -3النتروجٌن فً الدرنات .
، Jackson( Micro-kjeldahl
تم التقدٌر على أساس الوزن الجاؾ بوساطة جهاز ماٌكروكلدال
) 1958
 -4النسبة المئوٌة للبروتٌن فً الدرنات .
حسبت النسبة المئوٌة للبروتٌن فً الدرنات على أساس الوزن الجاؾ وفق المعادلة التالٌة :
6.25
نسبة البروتٌن فً الدرنات = النسبة المئوٌة للنتروجٌن فً الدرنات ×
()1970 ، A.O.A.C
حللت البٌانات إحصائٌا كما ورد فً داود والٌاس (  ) 1990والواردة نتائجها فً الجدول (  ، )1وتم
اختبار الفروق المعنوٌة بٌن المتوسطات الحسابٌة للمعامالت باستخدام اختبار اقل فرق معنوي( LSD
) عند مستوى احتمال .% 5
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النتائج والمناقشة
سرعة البزوغ الحقلي ( يوم ) والنسبة المئوية للبزوغ (. )%
تبٌن نتائج الجدول ( )2وجود فروقا ً معنوٌة بٌن متوسطات المعامالت للصفتٌن  ،إذ تفوقت معاملة
تؽطٌس الدرنات بالجبرلٌن بأسرع بزوغ حقلً بلػ ( ٌ 23.4وم ) وبأعلى نسبة بزوغ بلؽت %96,7
مقارنة بمعاملتً مستخلص عرق السوس والمقارنة اللتٌن تأخر البزوغ فٌهما إلى (  ) 27.1و ( 26.8
) ٌوما ً على التوالً  ،كما انخفضت فٌهما النسبة المئوٌة للبزوغ بشكل متماثل إلى . %79.6
ٌعد تمٌز الجبرلٌن فً تسرٌع البزوغ الحقلً وزٌادة نسبته أمراً طبٌعٌا ً  ،بسبب االستجابة له من قبل
العدٌد من االنواع النباتٌة وبمدٌات واسعة  .ومن االستجابة المعروفة للجبرلٌن هو تحفٌز انقسام الخالٌا
واستطالة السالمٌات السٌما وأنه ٌشجع اإلنبات والبزوغ من خالل تأثٌره الكبٌر والفاعل فً نمو النبات
(كاردٌنر وآخرون.)1990،
أما تدنً سرعة البزوغ ونسبته عند تؽطٌس الدرنات بمستخلص عرق السوس والذي ٌشترك مع
( Mevalonic acidالدروش
الجبرلٌن فً اثناء عملٌة التخلٌق بالمركب الوسطً حامض المٌفالونك
 ، )1977،ربما لم تكن الفرصة كافٌة لتحرٌر الجبرلٌن من المركب الوسطً الذي ٌعمل كبادئ لتكوٌن
(
االٌسوبرٌن والذي ٌكون الكٌورٌن وهذا األخٌر ٌتكون منه الجبرلٌن
Leopoldو )1975 ، Kriedemannوقد ٌحتاج إلى سلسة من العملٌات الفسلجٌة داخل النبات لتخلٌق
الجبرلٌن ولذلك أعطى نتائج مشابهة تقرٌبا ً لمعاملة المقارنة ( بدون تؽطٌس ) .
عدد السيقان الرئيسة ( ساق  /نبات ) وطول النبات (سم) .
تشٌر النتائج فً الجدول (  )1قٌم متوسطات المربعات إلى وجود فروقات عالٌة المعنوٌة بٌن
المتوسطات الحسابٌة لصفة عدد السٌقان الرئٌسة  /نبات بتأثٌر معامالت تؽطٌس الدرنات فقط  .بٌنما
أشارت النتائج فً الجدول ذاته إلى وجود فروقات عالٌة المعنوٌة بٌن المعدالت لصفة طول النبات
بتأثٌر التؽطٌس والرش  .حٌث ٌتضح من الجدول ( )3تفوق معاملة التؽطٌس بالجبرلٌن فً إعطاء أعلى
معدل لعدد السٌقان الرئٌسة فً النبات بلػ (  3.2ساق  /نبات ) مقارنة بتؽطٌس الدرنات بمستخلص
 2.2و  1.9ساق  /نبات ) على
عرق السوس ومعاملة المقارنة اللتٌن انخفض فٌهما المعدل إلى (
التوالً  ،بٌنما لم ٌؤثر الرش بمستخلص عرق السوس معنوٌا ً فً معدل هذه الصفة .
وٌظهر من الجدول ( )3ذاته أٌضا تفوق النباتات المعاملة بالجبرلٌن فً إعطاء أعلى معدل لطول
النبات بلػ (  64.2سم ) فً حٌن أعطت معاملة التؽطٌس بمستخلص عرق السوس اقل معدل لطول
النبات بلػ (  51.6سم )  .بٌنما تفوق الرش بالمستخلص على المجموع الخضري معنوٌا ً لمرة واحدة
ومرتٌن وثالث مرات فً زٌادة معدالت طول النبات والتً بلؽت (  62.1 ، 58.9و  62.0سم ) على
التوالً مقارنة بعدم الرش والتً أعطت اقل معدل لطول النبات بلػ (  50.8سم ) فً الوقت الذي لم
ٌكن للتداخل بٌن معامالت التؽطٌس والرش تأثٌر معنوي فً صفتً عدد السٌقان الرئٌسة و طول النبات
.
إن تفوق الجبرلٌن فً زٌادة عدد السٌقان الرئٌسة فً النبات وزٌادة معدل طول النبات قد ٌعزى إلى
دوره الفاعل فً زٌادة نشاط وفاعلٌة انقسام ونمو الخالٌا بسرعة وزٌادة أعدادها أثناء فترة تحفٌز
البراعم األمر الذي أدى إلى استطالة السالمٌات بفعل دوره المساعد فً تخلٌق وزٌادة إنتاج الهرمون
المنشط للنمو أندول حامض الخلٌك ( ( ) IAAمحمد والٌونس  ، )1982 ،والذي ٌنتج عنه زٌادة نسبة
البزوغ الحقلً ( جدول  ) 2مما أدى إلى زٌادة عدد السٌقان النامٌة من تحت األرض كما ساعد زٌادة
نشاط الهرمونات النباتٌة المسؤولة عن النمو واالستطالة إلى زٌادة طول النبات .
أما عن تأثٌر الرش بمستخلص عرق السوس على المجموع الخضري فً زٌادة طول النبات
ومقارنته بعدم الرش فربما قد ٌعود إلى أن المستخلص عند امتصاصه من قبل النبات بعد الرش مباشرة
ٌمر بسلسلة من العملٌات الفسلجٌة واالٌضٌة داخل النبات ٌنتج عنها إنزٌمات خاصة تعمل على تحوٌل
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المركبات المعقدة إلى مركبات بسٌطة ٌستؽلها النبات فً بناء المواد البروتٌنٌة الجدٌدة الالزمة للنمو
وبالتالً تحصل نموات خضرٌة جدٌدة تكون السبب فً زٌادة طول النبات (المرسومً.)1999،

جدول  .1متوسطات المربعات للصفات المدروسة .
درجات الحرٌة لمصادر االختالؾ
الصفات المدروسة

عدد السٌقان فً
النبات
طول النبات (سم)

المكررات

التؽطٌس
)(A

2

2

4

0.031

** 5.454

0.099

10.990

**
485.890

16.210

الخطأ
()a

الوزن الجاؾ
225

الرش
بمستخلص
عرق
السوس()B
3

التداخل
AxB

الخطأ ()b

الكلً

6

18

35

0.114

0.413

0.210

**
256.398
*

24.133 17.066
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184.78
0

للمجموع
الخضري(ؼم /
نبات)
 ) K ( %فً
0.030
األوراق
عدد الدرنات القابلة
للتسوٌق ( درنة/
1.663
نبات)
متوسط وزن الدرنة
1045.8
القابلة للتسوٌق ؼم
الحاصل القابل
1للتسوٌق (طن هـ ) 28.49
الحاصل الكلً
20.17
(طن هـ )1-
( ) %للمادة الجافة
0.568
فً الدرنات
 %للنشأ فً الدرنات 0.423

140.778

31.236
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194.666

53.259 49.888

**
1.127

0.005

**
0.530

**
0.137

0.025

5.920

1.523

0.833

0.677

0.713

* 1034.1 8238.8

3112.6

1845.6 3017.5

*
140.97

8.57

*
54.72

37.06

16.97

172.25

11.88

* 63.26

39.33

18.10

* 4.55

0.437

1.784

3.033

2.212

* 3.628

0.335

1.396

 ) N(%فً الدرنات

0.041

0.033

0.016

* 0.114

 %البروتٌن فً
الدرنات

1.584

1.388

0.666

* 4.422

2.369
**
0.228
**
8.869

1.770
0.035
1.363

جدول .2تأثير معامالت التغطيس للدرنات في سرعة ونسبة البزوغ الحقلي .
نسبة البزوغ ( ) %
سرعة البزوغ ( ٌوم )
المعامالت
79.6
26.8
بدون تؽطٌس
79.6
27.1
عرق السوس
96.7
23.4
جبرلٌن
L.S.D. 0.05

2.5

11.7

جدول  .3تأثير معامالت تغطيس الدرنات والرش بمستخلص عرق السوس في طول النبات ( سم )
وعدد السيقان الرئيسة في النبات .
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 -الوزن الجاؾ للمجموع الخضري ( ؼم  /نبات ) ونسبة البوتاسٌوم فً األوراق.

تعد صفة الوزن الجاؾ للنبات من الصفات التً تعطً دلٌال واضحا على تجمع المادة الجافة
والعناصر المخزونة بتأثٌر المتؽٌرات المدروسة فقد أشارت نتائج التحلٌل االحصائً ( جدول  ) 1إلى
وجود فروق معنوٌة بٌن معدالت الوزن الجاؾ للمجموع الخضري بتأثٌر الرش بمستخلص عرق
السوس  ،بٌنما ال توجد هناك فروق معنوٌة بٌن معدالت الصفة بتأثٌر عامل التؽطٌس والتداخل بٌن
العاملٌن  ،حٌث ٌظهر من بٌانات الجدول ( )4تفوق الرش مرتٌن بمستخلص عرق السوس خالل موسم
النمو بتكوٌن أعلى معدل لوزن النبات الجاؾ مقداره (  47.2ؼم ) مقارنة مع عدم الرش والذي أظهر
اقل معدل لهذه الصفة مقداره (  37.1ؼم )  .وٌالحظ من الجدول نفسه عدم معنوٌة الفروق الرقمٌة بٌن
معدالت الوزن الجاؾ للنبات بفعل معامالت التؽطٌس الثالثة وتداخلها مع معامالت الرش
ٌالحظ مما سبق أن الرش بمستخلص عرق السوس ولو لمرة واحدة خالل موسم النمو كان فعاالً
فً زٌادة الوزن للمجموع الخضري وقد ٌعزى السبب فً زٌادة الوزن الجاؾ للمجموع الخضري عند
الرش بهذه المادة ربما إلى التأثٌر الواضح له فً زٌادة طول النبات ( جدول  ) 3والذي نتج عنه تجمٌع
أكبر قدر ممكن من المواد الكربوهٌدراتٌة الذي ساعد فً زٌادة تراكم المادة الجافة فً النبات والتً
جاءت نتائجها منسجمة ومتوافقة مع زٌادة الطول فً المجموع الخضري للنبات  .كما أشارت قٌم
متوسط المربعات فً الجدول (  )1إلى وجود فروق عالٌة المعنوٌة بٌن معدالت النسبة المئوٌة للبوتاسٌوم
فً االوراق بتأثٌر العاملٌن والتداخل بٌنهما إذ ٌتضح من الجدول (  )4زٌادة تركٌز البوتاسٌوم الممتص
فً اوراق النباتات التً ؼطست درناتها بمحلول الجبرلٌن حٌث احتوت  %1.55من البوتاسٌوم وبنسبة
زٌادة مقدارها  %65و  %31عن التؽطٌس بمستخلص عرق السوس ومعاملة المقارنة على التوالً .
وٌتضح اٌضا ً من الجدول ذاته تفوق النباتات التً رشت مرتٌن بمستخلص عرق السوس فً امتصاص
اكبر كمٌة من البوتاسٌوم مقدارها  %1.45مقارنة مع الرش لمرة واحدة وعدم الرش واللتٌن امتصت
أوراقهما اقل كمٌة من البوتاسٌوم مقدارها  %1.21و  %0.88على التوالً  .اما بالنسبة لتأثٌر التداخل
فٌظهر تفوق النباتات التً ؼطست درناتها بالجبرلٌن ورشت مرتٌن بمستخلص عرق السوس معنوٌا ً فً
امتصاص اكبر كمٌة من البوتاسٌوم مقدارها  %1,88مقارنة بالنباتات التً نتجت من درنات مؽطسة
بمستخلص عرق السوس ولم ٌرش مجموعها الخضري به إذ امتصت اقل كمٌة من البوتاسٌوم مقدارها
ٌ . %0.80بدو واضحا ً من ذلك أن النباتات التً ؼطست درناتها بالجبرلٌن  ،كانت متمٌزة فً الطول
وأعطت أعلى وزن جاؾ لها ( الجدوالن  3و  ) 4وهذا دلٌل على قدرتها وكفاءتها فً امتصاص اكبر
قدر من العناصر الؽذائٌة بما فٌها عنصر البوتاسٌوم والذي ٌعد من العناصر التً تتحرك بسرعة داخل
النبات  .والعكس واضح تماما ً للنباتات التً ؼطست درناتها بمستخلص عرق السوس والتً امتصت اقل
كمٌة من البوتاسٌوم داخل النبات .كما ٌمكن القول ان عامل الرش بمستخلص عرق السوس كان أثره
واضحا ً فً تنشٌط النمو الخضري للنبات بدلٌل زٌادة طول النبات وكذلك وزنه الجاؾ والذي نتج عنه
امتصاص أفضل للبوتاسٌوم وزٌادة تركٌزه فً النسٌج النباتً ال سٌما وان البوتاسٌوم ٌعد احد مكونات
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جذور نبات عرق السوس وبتركٌز  47,20ملؽم/ؼم كما أوضح ذلك العجٌلً(  . )2005هذا ٌعنً ان
تكرار الرش هو اضافات متزاٌدة لعنصر البوتاسٌوم ٌنتج عنها تزاٌد مستمر فً امتصاص البوتاسٌوم .
وٌشٌر الفهداوي والعبٌدي(  )2004إلى إن التزاٌد المستمر فً امتصاص البوتاسٌوم من قبل االوراق
ٌحصل بتزاٌد مستوٌات اإلضافة للسماد وهذا ٌؤكد الحاجة الفعلٌة العالٌة لنبات البطاطا لهذا العنصر
المهم فً دورة حٌاة النبات.
جدول  .4تأثير معامالت تغطيس الدرنات والرش بمستخلص عرق السوس في وزن النبات الجاف
ونسبة البوتاسيوم في االوراق .
)K (%
وزن النبات الجاؾ
معامالت
ثالث
بدون رشة
ثالث
بدون رشة
المعدل
المعدل
التؽطٌس
رشتان
رشتان
رشات
رش واحدة
رشات
رش واحدة
بدون تؽطٌس 1.18 1.17 1.42 1.11 1.00 45.8 48.6 45.0 49.3 40.3
عرق السوس 0.94 1.00 1.05 0.89 0.80 40.1 43.6 49.0 36.3 31.6
1.55 1.81 1.88 1.64 0.85 46.2 47.3 47.6 50.6 39.6
جبرلٌن
L.S.D.
N.S.
0,95
0.05
1.33 1.45 1.21 0.88
46.5 47.2 45.4 37.1
المعدل
L.S.D.
N.S.
0.12
0.21
7.2
0.05
 -عدد الدرنات القابلة للتسوٌق ( درنة  /نبات ) ومعدل وزن الدرنة القابلة للتسوٌق ( ؼم ) .

تشٌر نتائج التحلٌل االحصائً جدول (  )1قٌم متوسط المربعات ونتائج الجدول (  )5إلى عدم
وجود فروقات معنوٌة بٌن معدالت الصفتٌن بتأثٌر معامالت التؽطٌس  ،والرش بمستخلص عرق
السوس والتداخل بٌنهما باستثناء معامالت التؽطٌس التً أدت إلى انخفاض معدل وزن الدرنة معنوٌا ً
نتٌجة المعاملة بالجبرلٌن إلى (  149.8ؼم ) مقارنة بدرنات معاملة المقارنة التً ارتفع فٌها المعدل إلى
(  202ؼم ) فً حٌن لم ٌظهر بٌن معاملة المقارنة ومعاملة التؽطٌس بمستخلص عرق السوس فروقا ً
معنوٌة فً هذه الصفة .
ان تفوق نباتات معاملة المقارنة فً معامالت التؽطٌس بإعطاء أعلى معدل لوزن الدرنة قد
ٌعتبر ذلك نتٌجة طبٌعٌة لنبات مثل البطاطا لكون هذه الصفة ترتبط بشكل كبٌر بعدد الدرنات المتكونة
فً النبات واألخٌرة تتأثر بقوة بعدد السٌقان الرئٌسة النامٌة من الدرنة األم  ،فعدد السٌقان ٌتناسب طردٌا ً
مع عدد الدرنات فً النبات وعكسٌا ً مع معدل وزن الدرنة وهذا ما ٌتبٌن من البٌانات الواردة فً
الجدولٌن (  3و  ) 5حٌث نالحظ انخفاض معدل وزن الدرنة مع الزٌادة فً عدد الدرنات وعدد السٌقان
المتكونة فً النبات نتٌجة المعاملة بالجبرلٌن حٌث عمل الجبرلٌن على كسر السٌادة القمٌة وبالتالً نتج
عن ذلك ظهور اكبر عدد من السٌقان الهوائٌة فوق سطح التربة والتً أثرت على حجم الدرنات المتكونة
مما سبب انخفاض معدل وزن الدرنة على العكس من ذلك نالحظ ظهور اقل ما ٌمكن من السٌقان
الهوائٌة (  1.9ساق  /نبات ) فً معاملة المقارنة بسبب السٌادة القمٌة الواضحة وقلة عدد الدرنات
المتكونة األمر الذي أدى إلى ؼٌاب المنافسة بٌن الدرنات على المواد المصنعة داخل النبات مما سبب
بالتالً الى ارتفاع معدل وزن الدرنة فً هذه المعاملة .
جدول  .5تأثير معامالت تغطيس الدرنات والرش بمستخلص عرق السوس في عدد الدرنات القابلة
للتسويق في النبات ومعدل وزن الدرنة ( غم ) .
معامالت عدد الدرنات المسوقة فً النبات
التؽطٌس بدون رشة رشتان ثالث المعدل
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بدون
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عرق
السوس
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L.S.D.
0.05
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L.S.D.
0.05

رش

واحدة

رشات
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رش

واحدة

رشات

4.5

4.8

4.4

5.0

4.7

202.0 220.1 217.6 205.5 164.6

4.1

4.2

4.7

3.4

4.1

171.9 231.2 173.0 162.7 120.7

5.1

6.3

5.7

4.9

5.5

149.8 144.1 132.0 148.9 174.0

N.S.
6.4

5.1

4.9

N.S.

N.S.
198.5 174.2 172.4 153.1

4.4
N.S.

 -حاصل البطاطا الكلً والحاصل القابل للتسوٌق ( طن هـ

1-

N.S.

36.4

)

بٌنت نتائج التحلٌل االحصائً فً جدول (  )1قٌم متوسط المربعات  ،وجود فروقات معنوٌة بٌن
المتوسطات الحسابٌة لهاتٌن الصفتٌن بتأثٌر معامالت التؽطٌس والرش وعدم معنوٌة التداخل بٌنهما .
حٌث ٌتضح من الجدول ( )6أن نباتات المقارنة فً معامالت التؽطٌس الثالثة قد أعطت أعلى حاصل
كلً وحاصل قابل للتسوٌق (  31.2و  29.1طن  /هـ ) بالرؼم من عدم اختالفها معنوٌا ً مع معاملة
التؽطٌس بالجبرلٌن والتً بلػ الحاصل الكلً والحاصل القابل للتسوٌق فٌها (  28.2و  26.5طن  /هـ )
على التوالً مقارنة بمعاملة التؽطٌس بمستخلص عرق السوس التً أعطت اقل معدل لهما بلؽا ( 23.6
و  22.5طن  /هـ ) على التوالً .
فً حٌن ٌالحظ من الجدول ذاته تفوق معاملتً الرش بمستخلص عرق السوس لمرة واحدة
ومرتٌن معنوٌا ً على معاملة المقارنة بدون رش فً إعطاء أعلى معدل لصفتً الحاصل بنسبة زٌادة
بلؽت فً الحاصل الكلً (  % 23.8و  ) % 23والحاصل القابل للتسوٌق (  %22.6و ) %22.1
لمعاملتً الرش على التوالً فً الوقت الذي لم تختلؾ فٌه معامالت الرش الثالثة معنوٌا ً فٌما بٌنها  .ان
السبب فً تفوق معاملة المقارنة وعدم اختالفها معنوٌا ً مع معاملة التؽطٌس بالجبرلٌن فً إعطاء أعلى
حاصل كلً وحاصل قابل للتسوٌق قد ٌعود إلى عدم وجود الفروق المعنوٌة بٌن المعاملتٌن فً عدد
الدرنات الناتجة من النباتات فً كال المعاملتٌن ( جدول  ) 5والذي قد أدى ذلكً إلى تفوق المعاملتٌن فً
معدل الحاصل الكلً والحاصل القابل للتسوٌق ( جدول . ) 6
إن الزٌادة الحاصلة فً معدل الحاصل الكلً والحاصل القابل للتسوٌق نتٌجة رش المجموع
الخضري لنباتات البطاطا بمستخلص عرق السوس مقارنة بعدم الرش قد ٌُعزى إلى أن هذا المستخلص
ٌعمل على تحفٌز النموات الخضرٌة من خالل العمل على زٌادة انقسام واستطالة الخالٌا بسبب تأثٌره فً
اإلنزٌمات الخاصة بتحوٌل المركبات المعقدة إلى مركبات أبسط ٌستفٌد منها النبات فً بناء المواد
البروتٌنٌة الالزمة للنمو (المرسومً ، )1999 ،وهذا األمر ٌعمل على زٌادة كفاءة النبات فً تخزٌن
المواد الكربوهٌدراتٌة المصنعة فً أماكن التخزٌن والمتمثلة بالدرنات فً نبات البطاطا من خالل تحفٌز
نشاط اإلنزٌمات التً تعمل على تسرٌع عملٌة انتقال المواد المصنعة من أماكن اإلنتاج إلى مواضع
التخزٌن فً الدرنات فضالً عن دور عنصر البوتاسٌوم الكبٌر الذي ٌشكل نسبة كبٌرة من مكونات
المستخلص (العجٌلً )2005،فً تنشٌط العدٌد من هذه اإلنزٌمات وبالتالً نالحظ زٌادة معدل الحاصل
القابل للتسوٌق والذي انعكس بدوره على رفع معدالت الحاصل الكلً فً وحدة المساحة .
جدول  .6تأثير معامالت تغطيس الدرنات والرش بمستخلص عرق السوس في حاصل البطاطا الكلي و
الحاصل القابل للتسويق ( طن هـ ) 1-
الحاصل القابل للتسوٌق ( طن هـ
معامالت
)1الحاصل الكلً ( طن هـ ) 1-
المعدل
المعدل
التؽطٌس
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بدون
رش

ثالث
رشة
رشتان
رشات
واحدة

بدون
تؽطٌس
عرق
22.5 24.0 26.5 23.7 15.7 23.6 25.2 27.6 25.4 16.3
السوس
جبرلٌن 26.5 22.3 26.9 28.5 28.1 28.2 24.0 28.7 30.5 29.5
L.S.D.
N.S.
N.S.
0.05
26.1 27.6 27.7 22.6
المعدل 27.8 29.4 29.6 23.9
L.S.D.
3.3
4.1
3.9
4.2
0.05
29.1 31.9 29.5 30.9 24.0 31.2 34.2 31.8 32.9 25.8

 -النسبة المئوٌة للمادة الجافة والنشأ فً الدرنات ( . ) %

تشٌر نتائج التحلٌل االحصائً الواردة فً الجدول ( )1إلى وجود فروقات معنوٌة بٌن معدالت الصفتٌن
بتأثٌر معامالت التؽطٌس فقط  .حٌث ٌظهر من الجدول (  )7تفوق معاملة التؽطٌس بمستخلص عرق
السوس فً رفع نسبة المادة الجافة والنشا فً الدرنات الناتجة منها إلى (  %16.1و  ) %10.3على
التوالً فً الوقت الذي لم ٌظهر بٌنها وبٌن معاملة المقارنة فرقا ً معنوٌا ً فً هاتٌن الصفتٌن فً حٌن
أعطت المعاملة بالجبرلٌن أقل نسبة للصفتٌن بلؽت (  %14.9و  ) %9.3على التوالً .
ان ارتفاع نسبة المادة الجافة فً درنات معاملتً التؽطٌس بمستخلص عرق السوس والمقارنة
قد ال ٌُعزى إلى تأثٌر المعاملتٌن فً هاتٌن الصفتٌن وذلك لعدم ظهور تأثٌرهما آنفا ً فً بعض الصفات
المدروسة كصفتً سرعة ونسبة البزوغ ( جدول  ) 2وإنما السبب فً ذلك ٌعود إلى المعاملة بالجبرلٌن
الذي من تأثٌراته الفسلجٌة المهمة استطالة الخالٌا وإعطاء اللدونة وزٌادة التمدد فً جدرانها وارتفاع
معدل امتصاص الماء فٌها ) Byersوآخرون  )1990 ،مما ٌساعد ذلك على تخزٌن اكبر كمٌة من
الرطوبة فً فجوات الخالٌا وهذا بدوره ٌؤدي إلى رفع نسبة الرطوبة مقابل مكونات الخلٌة األمر الذي
ساعد على ظهور حالة من التخفٌؾ فً نسبة مكونات ساٌتوبالزم الخالٌا وبالتالً أدى إلى انخفاض
نسبة المادة الجافة فً هذه المعاملة مقارنة بالمعامالت األخرى التً حافظت على مستوٌات نسبة المادة
الجافة والنشا فٌها مما ساعد على إظهار تفوقهما معا ً على معاملة التؽطٌس بالجبرلٌن.
 النسبة المئوٌة للنتروجٌن والبروتٌن فً الدرنات ( . ) %تشٌر نتائج التحلٌل االحصائً ( قٌم متوسط المربعات ) جدول (  )1إلى وجود فروقات معنوٌة بٌن
معدالت الصفتٌن بتأثٌر الرش بمستخلص عرق السوس والتداخل بٌنه وبٌن معامالت تؽطٌس الدرنات
فً حٌن لم ٌكن لمعامالت التؽطٌس تأثٌر معنوي فً معدل النسبة المئوٌة للنتروجٌن والبروتٌن ٌ .تضح
من الجدول (  )8ان للرش بمستخلص عرق السوس على المجموع الخضري تأثٌراً معنوٌا ً فً النسبة
المئوٌة للنتروجٌن والبروتٌن فً الدرنات فقد تفوقت معاملة الرش لمرة واحدة خالل موسم النمو بإعطاء
أعلى معدل بلػ (  %2.7و  ) %17.1للصفتٌن على التوالً مقارنة مع عدم الرش والذي أعطى اقل
معدل بلػ (  %2.4و  ) %15.4للنتروجٌن والبروتٌن على التوالً  .كما كان للتداخل بٌن العاملٌن
تأثٌر معنوي واضح فقد تفوق الرش لمرتٌن بمستخلص عرق السوس على النباتات التً ؼطست درناتها
عال من النتروجٌن والبروتٌن بلػ (  %3.1و %19.3
بمحلول الجبرلٌن فً إنتاج درنات ذات محتوى ٍ
) على التوالً  .بٌنما أعطت النباتات النامٌة من درنات مؽطسة بمحلول عرق السوس وؼٌر مؽطسة (
معاملة المقارنة ) والتً رشت مرتٌن بمستخلص عرق السوس درنات ذات محتوى منخفض ومتماثل
من النتروجٌن والبروتٌن بلػ (  %2.3و  ) %14.6على التوالً .
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ٌمكن القول ان الرش بمستخلص عرق السوس على المجموع الخضري كان له تأثٌر واضح
وممٌز عن عدم الرش فً زٌادة معدالت الصفتٌن  ،وهذا ٌعطً دلٌال واضحا على سلوك مستخلص
عرق السوس كمؽ ٍذ للنبات  ،بسبب احتوائه على النتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم و بمعدالت ( 20.23
و  21.26و  ) 47.20ملؽم/ؼم (العجٌلً ، )2005 ،وفضالً عن ذلك احتواؤه على بعض العناصر
األساسٌة فً تؽذٌة النبات مثل عنصر  Mgالذي ٌشترك فً تكوٌن كلوروفٌل النبات المادة األساسٌة فً
عملٌة البناء الضوئً  ،وٌشٌر شرٌؾ والمٌاحً (  ، )2010إلى أن سقً نبٌتات نخٌل التمر ( صنؾ
برحً ) المنتجة بالزراعة النسٌجٌة بتركٌز ربع القوة من أمالح  MSو  2.5ؼم  /لتر مستخلص عرق
السوس قد تفوقت معنوٌا ً وأعطت أعلى معدل لمحتوى كلوروفٌل  b ، aوالكلوروفٌل الكلً ( 2.12
و  ) 3.19 ، 1.07ملؽم  100 /ؼم  .على التوالً  .كل هذا ٌشٌر إلى زٌادة كفاءة العملٌات الفسلجٌة
داخل النبات والتً ٌنتج عنها زٌادة فً المواد العضوٌة المخزنة فً االوراق بدلٌل زٌادة وزن النبات
الجاؾ (جدول  )4عند رش النباتات بمستخلص عرق السوس والتً تنتقل من أماكن تصنٌع المواد
الؽذائٌة ( االوراق ) إلى أماكن تخزٌنها ( الدرنات ) بما فٌها النتروجٌن والذي ٌنتج عنه زٌادة البروتٌن
فً الدرنات .

جدول  .7تأثير معامالت تغطيس الدرنات والرش بمستخلص عرق السوس في النسبة المئوية للمادة
الجافة والنشا في الدرنات .
النسبة المئوٌة للمادة الجافة فً
النسبة المئوٌة للنشا فً الدرنات
الدرنات
معامالت
ثالث المعدل
ثالث المعدل بدون رشة
التؽطٌس بدون رشة
رشتان
رشتان
رشات
رش واحدة
رشات
رش واحدة
بدون
10.1 10.1 9.1 11.2 10.1 15.8 15.8 14.6 17.1 15.5
تؽطٌس
عرق
10.3 10.3 11.5 10.1 9.4 16.1 16.0 17.4 15.8 15.1
السوس
جبرلٌن 9.3 8.8 8.6 10.2 9.5 14.9 14.3 14.2 15.9 15.2
L.S.D.
N.S.
N.S.
0.05
9.7 9.7 10.5 9.7
المعدل 15.4 15.4 16.3 15.3
L.S.D.
N.S.
N.S.
0.6
0.7
0.05
جدول  .8تأثير معامالت تغطيس الدرنات والرش بمستخلص عرق السوس في النسبة المئوية
للنتروجين والبروتين في الدرنات .
معامالت
التؽطٌس
بدون

(N )%
بدون رشة
رش واحدة
2.9 2.4

فً الدرنات
(  ) %البروتٌن فً الدرنات
ثالث
بدون رشة
ثالث
المعدل
المعدل
رشتان
رشتان
رشات
رش واحدة
رشات
16.1 16.1 14.6 18.3 15.3 2.6 2.6 2.3
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2.5

2.6

2.3

2.8

2.6

16.1 17.5 14.6 16.4 15.8

2.4

2.7

3.1

2.5

2.7

16.7 15.6 19.3 16.6 15.2

2.4

2.7

0.4
2.6
0.1

2,7
16.4 16.2 17.1 15.4

2.6
N.S.

1.1

N.S.

المصادر
أبو رداحة  ،محمد رمضان  . 1998 .تقاوي البطاطا مواصفاتها ومصادرها  .المركز الوطنً للبحوث
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 . 2005تأثٌر الجبرلٌن  GA3وبعض المؽذٌات على إنتاج
العجٌلً  ،ثامر عبدهللا زهوان .
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الفهداوي  ،حمادة مصلح مطر و العبٌدي  ،احمد فرحان رمضان  . 2004 .تأثٌر التسمٌد البوتاسً فً
 2العدد ( )2
نمو وإنتاجٌة صنفٌن من البطاطا  .مجلة االنبار للعلوم الزراعٌة  ،المجلد :
.165-154.
المحمدي  ،سعد عبد الواحد محمود  .1988 .تأثٌر التسمٌد النتروجٌنً والرش بالساٌكوسٌل فً النمو
 . Solanum tuberosum L.رسالة
والحاصل والقابلٌة الخزنٌة لصنفٌن من البطاطا
ماجستٌر  .قسم البستنة  .كلٌة الزراعة  .جامعة بؽداد  .العراق .
))CIPC
المحمدي  ،سعد عبد الواحد محمود  . 2003 .تأثٌر المعاملة بأشعة كاما  ،مانع التزرٌع
Solanum
ودرجة حرارة الخزن فً القابلٌة الخزنٌة والنمو والحاصل لتقاوي البطاطا
) ) tuberosum L.صنؾ دٌزري .أطروحة دكتوراه .قسم البستنه  .كلٌة الزراعة  .جامعة
بؽداد  .العراق.
المرسومً  ،حمود ؼربً خلٌفة  .1999 .تأثٌر بعض العوامل فً صفات النمو الخضري والتزهٌر
وحاصل البذور فً ثالثة أصناؾ من البصل (  ) Auium cepa L.أطروحة دكتوراه  .قسم
البستنة  -كلٌة الزراعة  -جامعة بؽداد  -العراق .
داود  ،خالد محمد و الٌاس  ،زكً عبد  . 1990 .الطرق اإلحصائٌة لألبحاث الزراعٌة  .جامعة
الموصل -وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  .العراق .
 . 2010تأثٌر المعاملة بمستخلص عرق
شرٌؾ  ،حسٌن جاسم و المٌاحً  ،أحمد ماضً وحٌد .
السوس وأمالح  MSفً أقلمة ونمو نبٌتات نخٌل التمر ( ) Phoenix dactylifera L.
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) 36 ( العدد، )  مجلة أبحاث البصرة ( العلمٌات. ًصنؾ البرحً المكثرة خارج الجسم الح
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EFFECT OF THE TREATMENT BY GIBBERELIC ACID AND
LIQUORICE EXTRACT ON GROWTH AND YIELD OF POTATO .
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ABSTRACT
Bureen cultivar of potato class A was planted during Autumn season
2009 , in loam soil at the right bank of Euphrates in Ramadi ,to study the effect
of soaking tubers before planting in Gibberellic acid 5ppm and liquorice extract
5g/l on promoting sprouting . In addition , the effect of once ,twice or thrice
foliar application of liquorice extract 5g/l on vegetative growth and yield of
potato was studied and compared with untreated control plants . Randomized
complete block design RCBD arranged in split-plot with three replicates for
each treatment was adapted . Gibberellic acid significantly hastened field
emergence of sprouts and gave the best germination percentage . higher means
of plant length , stems number per plant , potassium content in leaves were
found when potato tubers were soaked in gibbrellic acid . Soaking in liquorice
extract , increased drymatter and starch in tubers. Soaking treatments had no
significant effect on vegetative dry weight , tubers number per plant and
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nitrogen and protein percentages in tubers . Foliar application of liqiuorice
extract significantly increased plant length , dry weight of plant , potassium
content in leaves ,and nitrogen and protein percentages in tubers . In addition , it
gave higher means of total and marketable yield for all treatments compared
with control . Foliar application had no significant effect on stems/plant ,
marketable tubers/plant , tuber mean weight and percentages of dry matter and
starch in tubers during growth season . The inter action between treatments was
significantly only for potassium content in leaves and nitrogen and protein
percentages in tubers .
Key words: potato , GA , liquorice .
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