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تأثير الرش الورقي بالمستخمصات البحرية وسماد عالي الفسفور والنتروجين العضوي في

صفات النمو الخضري والحاصل الكمي لصنفين من البطاطا )( Solanum tubersum L.
عمي حسن عمي محمد

أيمن يحيى شيت

أسماء محمد سمطان

أبراهيم فارس محمد طيب

مديرية زراعة نينوى/مشروع تطوير الطماطة والبطاطا
الخالصة

الكلمات الدالة:
بطاطا  ،الصنف ،
مستخمصات بحرية ,
نتروجين عضوي  ،النمو
الخضري  ،الحاصل
للمراسلة:
عمي حسن عمي محمد
مديرية زراعة نينوى

نفذت ىذه التجربة في حقل مشروع تطوير الطماطة والبطاطا التابع لقسم اإلنتاج النباتي /مديرية زراعة نينوى خالل
الموسم الربيعي  2013بيدف دراسة تأثير الرش بالمستخمص البحري ( ) LAY-Oوسماد عالي الفسفور(سوليفيغ تي
بي  )10والنتروجين العضوي ( ) Essentialوبتركيز  3مل و  3غم و  6مل  /لتر لكل منيا عمى التوالي إضافة الى
معاممة المقارنة التي رشت بالماء فقط  ،في صفات النمو الخضري والحاصل الكمي لصنفي البطاطا  DRAGAو
 ، TURUSباستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاممة  R.C.B.D.باعتماد ثالث مكررات لكل صنف ،
وتضمنت كل وحدة تجريبية عشرة نباتات  ،حممت النتائج إحصائيا واختبرت المتوسطات باختبار دنكن متعدد الحدود
عند مستوى احتمال  ، % 5وقد بينت النتائج تفوق الصنف  DRAGAعمى الصنف  TURUSفي معدل المساحة
الورقية ومعدل عدد السيقان اليوائية  /نبات ومعدل وزن الدرنة ومعدل حاصل النبات الواحد ومعدل الحاصل لوحدة
المساحة  ,بينما أدى التداخل بين االصناف والرش بالمواد والمستخمصات الطبيعية الى حدوث فروق معنوية في بعض
صفات النمو الخضري والحاصل الكمي حيث ان أفضل معاممة لمصنف مع الرش بالمستخمصات كانت عند الصنف
دراكا  DRAGAوالرش بسماد سوليفيغ تي بي  10في معدل المساحة الورقية ومتوسط وزن الدرنة ,اذ بمغت 10.503
سم / 2نبات و114.44غم عمى التوالي وكذلك أعطت معاممة التداخل لمصنف  DRAGAمع الرش بمستخمص
 LAY –Oزيادة معنوية في عدد السيقان اليوائية اذ بمغت  7.4ساق  /نبات.

Effect of Foliar Spray of Seaweed Extract , High P Fertilizer and Organic
Nitrogen on Vegetative Growth and Yield Parameters of Two Potato
)Varieties (Solanum tuberosum L.
Ali Hasan Ali

Ayman Yahiya Sheet
Asmaa Muhammad Sultan
Ibrahim Fars Muhammad Taieb
Directorate of Nineveh agriculture / Dep. of plant production /Tomato and Potato project
Abstract
This research was conducted during the spring season of 2013, at the Project of
KeyWords:
tomato and potato development / Department of plant production /directorate of
Nineveh agricultural ,Iraq .The aim of this study was to investigate the effect of
Potato , varieties ,
= foliar spray of Seaweed extract (LAY- O = 3 ml / L ), High P ( Soliveg T B 10
Fertilizer, seaweed
( 3 gr /L ) and Organic nitrogen ( Essential = 6 ml / L ) on two potato varieties
extract , organic
DRAGA and TAURUS ) . Randomized Complete Block Design (RCBD) with
three replicate for each variety was applied in this research .All data were tested
material
by using Duncan’s multiple range tested under 0,05. Results obtained that
DRAGA variety significantly increase in average of leaf area , no. of stem/ plant
Correspondence:
, average of tuber weight ,yield / plant , yield / unit area as compared with
Taurus variety. Some bi-interaction treatments between varieties and material
Ali Hasan Ali
resulted in a significant increase in some vegetative growth, yield and quality
Directorate of Nineveh parameters.
agriculture
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المواد وطرائق العمل

المقدمة
Solanum

زرعت تقاوي البطاطا لمعروة الربيعية موسم 2013

تعد

البطاطا

 ) tubersum L.التابعة لمعائمة الباذنجانية Solanaceae

ولمصنفين دراكا  : DRAGAالرتبة  , Aوىو صنف ىولندي

من محاصيل الخضر الميمة في العالم وتأتي في المرتبة

من أنتاج شركة  , NIVAPيتميز بدرنات كبيرة جدا – كبيرة

الرابعة بعد الحنطة والرز والذرة الصفراء(طو )2007،دخل

 ,بيضوية مستديرة  ,القشرة صفراء  ,شكل مرغوب  ,المادة

محصول البطاطا الى العراق في أواخر القرن التاسع عشر

الجافة منخفضة جدا  ,المحم أبيض مصفر  ,العيون متوسطة

وقد شاعت زراعتو تجاريا في سنة  ،1960وازداد اإلقبال عمى

العمق  ,النضج متوسط التبكير  ،والصنف طوروس

زراعة ىذا المحصول سنة بعد أخرى (مطموب وآخرون،

 :Taurusالرتبة  , Aوىو صنف ىولندي ايضا من أنتاج

 ، )1989وبمغ إنتاج دول العالم  320مميون طن سنويا (

شركة  , HZPCالدرنات كبيرة  ,بيضوية مستديرة – مستديرة

 ) 2007،FAOواجمالي المساحة المزروعة بيذا المحصول

 ,القشرة صفراء  ,المادة الجافة عالية  ,المحم أصفر شاحب ,

في العراق بمغ  7825ىكتار عام  1989وازدادت الى

العيون سطحية  ,النضج متوسط التبكير – متوسط التأخير.

POTATO

(

 33.65ىكتار عام  ( 1997المجموعة اإلحصائية السنوية ،

نفذت التجربة في حقل مشروع تطوير الطماطة

 ) 1998وبمغت المساحة المزروعة  1860ىكتار في

والبطاطا التابع لقسم اإلنتاج النباتي  /مديرية زراعة نينوى

محافظة نينوى عام  ( 2009مديرية زراعة نينوى  /التخطيط

بتأريخ  ، 2013/2/21حيث قسم الحقل إلى أربعة أقسام

والمتابعة )  ،وقد يعود سبب االنخفاض في إنتاجية البطاطا

متساوية واختيرت المروز الثالثة الوسطية وبمعدل  10نباتات

في العراق ألسباب عديدة منيا قمة االىتمام بالعمميات

لكل وحدة تجريبية  ،وكانت مسافات الزراعة  75سم بين

الزراعية مثل التسميد ومكافحة اآلفات واألدغال  ،وعدم

المروز و  25سم بين نبات وآخر  ،واستخدم نظام الري

اعتماد األساليب الزراعية الحديثة،وعدم توفر رتب التقاوي

بالتنقيط لري نباتات التجربة  ،رشت النباتات بمستخمصات

الجيدة لمزراعة وارتفاع أسعارىا ( مطموب وآخرون ) 1989 ،

النباتات بحرية  LAY-Oبتركيز 3مل  /لتر  ،والسماد عالي

ويتأثر إنتاج ىذا المحصول بالعديد من العوامل منيا الصنف

الفسفور سوليفيغ تي بي  10بتركيز  3غم  /لتر والنتروجين

المالئم لممنطقة  ،والعوامل البيئية ( العوامل المناخية وعوامل

العضوي  Essentialبتركيز  6مل  /لتر  ،باإلضافة إلى

التربة ) وحجم التقاوي وىذه العوامل تؤثر في عممية التنافس

معاممة المقارنة التي رشت بالماء فقط  ،اجريت الرشة االولى

عمى نواتج البناء الضوئي بين مراكز االستيالك المختمفة التي

بعد اكتمال اإلنبات وظيور األوراق الثالثة األولى

من ضمنيا مبادئ الدرنات مما يؤثر في الحاصل كما ونوعا

بتاريخ  1/4/2013والرشة الثانية بعد  30يوم من الرشة

( حسن وآخرون  2002 ،والبياش  ) 2006 ،ولكون

األولى والرشة الثالثة بعد  30يوم من الرشة الثانية  0وتم

استخدام مستخمصات النباتات البحرية يعمل عمى تحسين

إجراء تحميل عينات من تربة الحقل لدراسة بعض الصفات

النمو وزيادة الحاصل في العديد من المحاصيل الزراعية (

الفيزياوية والكيماوية جدول (  ) 1وذلك في مختبر التربة

 ، ) 2004 ، Jensenولقمة الدراسات حول استخدام مواد

التابع لمديرية زراعة نينوى  ،وتم دراسة معدل المساحة الورقية

طبيعية ومستخمصات النباتات البحرية في حقول البطاطا في

ومعدل عدد السيقان اليوائية  /نبات ومتوسط وزن الدرنة (غم

العراق وخاصة في محافظة نينوى خاصة لصنفي

) ومتوسط عدد الدرنات الكمي  /نبات ومتوسط حاصل النبات

(  DRAGAو  ) TUARUSتم اجراء ىذه الدراسة بيدف

الواحد ( كغم ) ومعدل الحاصل لوحدة المساحة (طن /

إيجاد بعض البدائل الطبيعية كمستخمصات النباتات البحرية

ىكتار) واعتمد تصميم القطاعات العشوائية R. C. B. D.

بدال من منظمات النمو الصناعية المكمفة ماديا ذات التأثير

وبواقع ثالث مكررات لكل صنف وضم المكرر الواحد 10

السمبي في البيئة والصحة العامة  ،وتحسين النمو الخضري

نباتات لكل معاممة  ،تم تحميل البيانات باستخدام برنامج

لزيادة حاصل البطاطا الكمي وتحسين صفاتو النوعية .

 ) 1996 ( SASواعتمد اختبار دنكن متعدد الحدود عند
مستوى احتمال  0.05لمقارنة المتوسطات ( الراوي وخمف اهلل
،
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جدول رقم ( )1بعض الصفات الفيزياوية والكيمياوية لتربة الحقل قبل الزراعة
النتروجين الجاىز
ppm

نسجة التربة

سمتية لومية

18

الفسفور الجاىز
ppmبطريقة
Olsen

البوتاسيوم الجاىز
)(1/meq

التوصيل الكيربائي
EC
))ds / m2

pH

141.6

2.740

7.6

4.5

جدول رقم ( )2يبين بعض المكونات الفعالة لممواد والمستخمصات المستخدمة في الدراسة
Lay - O
Soliveg te be 10

Essential

% by weight

13 - 30 - 13 + 3 mgo + te .10
( N ) 13 %
( P ) 30 %
( K ) 13 %
( Mg ) 3 %
GUNO de PERISSON .com

Total ( N ) 1 %
Soluble organic 1 % nitrogen
( K2O ) 1%
( Mg ) 0.5 %
Sulfur ( S ) combined 1 %
( Fe ) 0.29 %
GROWTHproduct.com

Brown seaweed extract 16
Amino acid 10
Napseaweed.com

في المنطقة ( محمود  ، ) 2003 ،بينما لم يكن لتأثير الرش

النتائج والمناقشة

بالمستخمصات إي فروقات معنوية  ،في حين تفوقت معاممة

أوال  :صفات النمو الخضري

تداخل الرش بمادة السوليفيغ تي بي  10مع الصنف

يالحظ من الجدول (  ) 3تفوق الصنف

 DRAGAمعنويا عمى اغمب معامالت التداخل اذ

 DRAGAمعنويا عمى الصنف  TAURUSفي معدل

بمغت 10.503سم  /نبات .

المساحة الورقية اذ بمغ  8.142سم /2نبات وىذا قد يعود الى
اختالف الصفات الوراثية بين الصنفين ومدى مالءمتو لمزراعة

جدول (  ) 3تأثير الصنف والرش بالمستخمصات الطبيعية في معدل المساحة الورقية ( سم /²نبات )
المستخمصات
Extracts
المقارنة
Control
LAY-O
سوليفيغ تي بي10
Soliveg te be10
Essentialنتروجين عضوي
متوسط تأثير الصنف
Mean effect of variety

األصناف
دراكا DRAGA

طوروسTAURUS

متوسط تأثير المستخمصات
Mean effect of
Extracts

8.2243 ab

3.4304 b

5.8274 a

5.9881 ab

4.2778 ab

5.1330 a

10.5030 a

2.3669 b

6.4350 a

7.8541 ab

2.3246 b

5.0893 a

8.1424 a

3.0999 b

varieties

قيم المتوسطات ذات األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخالتها عمىى انفىراد ال تختمىف معنويىا وفىق اختبىار دنكىن متعىدد الحىدود تحىت
مستوى احتمال . %5
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يالحظ من الجدول رقم ( )4تفوق الصنف

الوراثي بين األصناف ومدى مالئمة الظروف البيئية وعوامل

 DRAGAمعنويا عمى الصنف  TAURUSفي معدل عدد

التربة (جدول رقم  )1وىذا يتماشى مع ما ذكره ( محمود

السيقان اليوائية  /نبات اذ بمغ  5.58و 2.81و لمصنفين عمى

 )2003،من انو ىنالك اختالف في األصناف الداخمة في

التوالي .في حين انو لم يكن لتأثير الرش بالمستخمصات إي

الدراسة في معظم صفات النمو الخضري إذ تفوق الصنف

تأثير معنوي مقارنة مع معاممة المقارنة  ،بينما تفوق الرش

 Kurodaعمى بقية األصناف وان ىذا االختالف بين

الصنف  DRAGAبمستخمص LAY- Oمعنويا عمى جميع

الصنفين قد يؤدي إلى اختالف في نشاط عممية التركيب

والرش

الضوئي وتجمع المواد الكربوىيدراتية وزيادة معدل حركة وخزن

بالمستخمصات اذ بمغ  7.4ساق ىوائي /نبات وقد يعزى سبب

ىذه المواد باتجاه الدرنات وبالتالي زيادة معدل وزن الدرنة (

الفرق المعنوي نتيجة تأثير الصنف والمستخمصات إلى التباين

رشيد وعبدول  1984 ،أ وطو . ) 2008 ،

معامالت

لمصنف

التداخل

TAURUS

جدول (  ) 4تأثير الصنف والرش بالمستخمصات الطبيعية في معدل عدد السيقان الهوائية  /نبات
األصناف

المستخمصات
Extract

دراكا DRAGA

طوروسTAURUS

متوسط تأثير المستخمصات
Mean effect of
Extracts

المقارنة
control

5.0 ab

2.91 b

3.95 a

LAY-O

7.4 a

3.00 b

5.20 a

سوليفيغ تي بي10
Soliveg te be

4.25 b

2.91 b

3.58 a

Essentialنتروجين عضوي

5.66 ab

2.41 b

.4.04 a

متوسط تأثير الصنف
Mean effect of variety

5.58 a

2.81 b

varieties

قيم المتوسطات ذات األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخالتها عمىى انفىراد ال تختمىف معنويىا وفىق اختبىار دنكىن متعىدد الحىدود تحىت
مستوى احتمال . 0.05

ويالحظ من الجدول رقم ( )6انو لم يكن ىنالك

ثانيا  :صفات الحاصل

يالحظ من الجدول رقم (  ) 5تفوق الصنف

اي فرق معنوي بين الصنفين  DRAGAو  TAURUSفي

 DRAGAمعنويا في متوسط وزن الدرنة عمى الصنف

متوسط عدد الدرنات  /نبات  ،كذلك لم يكن لتأثير الرش

 TAURUSاذ بمغ  98.95غم و 80.17غم لمصنفين عمى

بالمستخمصات اي فروق معنوية  ،أما في حالة معامالت

التوالي  ،في حين لم يالحظ لمعامالت الرش بالمستخمصات

التداخل الثنائي لمصنف والرش بالمستخمصات فيالحظ أن

إي فروق معنوية .وفي حالة معامالت التداخل الثنائي بين

أعمى زيادة معنوية كانت عند معاممة الصنف DRAGA

الصنفين والرش بالمستخمصات فإن الصنف DRAGA

ومعاممة المقارنة اذ بمغت  14.75درنة  /نبات والتي تفوقت
معنويا عمى معاممة الصنف  Taurusومعاممة المقارنة و

والرش بالمستخمص سولي فيغ تي بي  10أعطى أعمى زيادة

معاممة الصنفTAURUSوالرش بالمستخمص

معنوية اذ بمغت 114.44غم مقارنة مع بقية معامالت
التداخل

الثنائي

باستثناء

معاممة

الرش

LAY-O

بمستخمص

والتي بمغت  10.58 , 10.92درنة  /نبات عمى التوالي

 ESSIENTIALمع الصنف ( )DRAGAحيث لم تكن

وكذلك معاممة الصنف  DRAGAمع الرش بسماد سوليفيغ

معنوية والتي بمغت  102.01غم .

تي بي  10والتي بمغت  10.67درنة  /نبات .

48

مجلت جامعت تكريت للعلوم الزراعيت  -عذد خاص بوقائع المؤتمر التخصصي الثالث  /االنتاج النباتي للمذة 2014 / 3 / 27-26
ISSN-1813-1646

جدول ( )5تأثير الصنف والرش بالمستخمصات الطبيعية في متوسط وزن الدرنة (غم)
األصناف
دراكا DRAGA

طوروسTAURUS

متوسط تأثير المستخمصات
Mean effect of
extracts

85.67 bc

80.19 c

82.92 a

92.47 bc

81.22 bc

86.85 a

سوليفيغ تي بي10
Soliveg te be10

114.44 a

79.48 c

96.96 a

Essentialنتروجين عضوي

102.01 ab

79.78 c

90.89 a

متوسط تأثير الصنف
Mean effect of variety

98.65 a

80.17 b

المستخمصات
Extracts
المقارنة
Control
LAY-O

varieties

قيم المتوسطات ذات األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخالتها عمىى انفىراد ال تختمىف معنويىا وفىق اختبىار دنكىن متعىدد الحىدود تحىت
مستوى احتمال . 0.05

جدول ( )6تأثير الصنف والرش بالمستخمصات الطبيعية في متوسط عدد الدرنات  /نبات
األصناف
دراكا DRAGA

طوروسTAURUS

متوسط تأثير المستخمصات
Mean effect of
extracts

14.75 a

10.92 b

12.83 a

12.71 ab

10.58 b

11.65 a

سوليفيغ تي بي10
Soliveg te be10

10.67 b

12.33 ab

11.50 a

Essentialنتروجين عضوي

11.96 ab

10.92 b

11.44 a

المستخمصات
Extracts
المقارنة
Control
LAY-O

varieties

متوسط تأثير الصنف
Mean effect of variety
قيم المتوسطات ذات األحرف المتشابهة لكل عامل او تداخالتها عمىى انفىراد ال تختمىف معنويىا وفىق اختبىار دنكىن متعىدد الحىدود تحىت
11.19 a

12.52 a

مستوى احتمال . 0.05
يالحظ من الجدول رقم ( )7إن الصنف

التداخل الثنائي فقد أعطت معاممة تداخل الصنف DRAGA

 DRAGAتفوق معنويا في متوسط حاصل النبات الواحد

والمقارنة اعمي حاصل (  1.253كغم  /نبات ) وتفوق معنويا

مقارنة مع الصنف  TAURUSاذ بمغ  1.213و 0.898

عمى جميع معامالت تداخل الصنف  TAURUSوالرش

كغم  /نبات لمصنفين عمى التوالي  ،بينما لم يكن لمعامالت

بالمستخمصات .

الرش بالمستخمصات اي فرق معنوي  ،وفي حالة معامالت
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جدول (  ) 7تأثير الصنف والرش بالمستخمصات الطبيعية في متوسط حاصل النبات الواحد ( كغم )
األصناف
دراكا DRAGA

طوروسTAURUS

متوسط تأثير المستخمصات
Mean effect of
extracts

1.253 a

0.875 bc

1.064 a

1.158 abc

0.875 bc

1.016 a

سوليفيغ تي بي10
Soliveg te be10

1.220 ab

0.979 abc

1.100 a

Essentialنتروجين عضوي

1.222 ab

0.865 c

1.043 a

المستخمصات
Extracts
المقارنة
Control
LAY-O

varieties

متوسط تأثير الصنف
Mean effect of variety
قيم المتوسطات ذات األحرف المتشابهة لكل عامل او تداخالتها عمىى انفىراد ال تختمىف معنويىا وفىق اختبىار دنكىن متعىدد الحىدود تحىت
0.898 b

1.213 a

مستوى احتمال.0.05

ويالحظ من الجدول رقم (  ) 8ان الصنف

في متوسط وزن الدرنة وحاصل النبات الواحد ومعدل الحاصل

 DRAGAتفوق معنويا عمى الصنف  TAURUSفي

لوحدة المساحة إلى التباين الوراثي بين االصناف (محمود

معدل الحاصل لوحدة المساحة إذ بمغ ( 44.95طن/ىكتار)،

 )2003،او الى ان استجابة الصنف  DRAGAكانت

اما في حالة تأثير الرش بالمستخمصات فمم يكن ىنالك اي

أفضل لمظروف البيئية السائدة إثناء موسم النمو ()2013

فروقات معنوية  ،وفي حالة التداخالت الثنائية فقد أعطت

مما أدى إلى تنشيط عممية التمثيل الضوئي و تجمع كميات

معاممة تداخل الصنف  DRAGAمع المقارنة اعمى قيمة

اكبر من المواد الكربوىيدراتية وزيادة معدل الخزن في الدرنات

ليذه الصفة وبمغت  46.41طن  /ىكتار وتفوقت معنويا عمى

وبالتالي

الدرنة

جميع معامالت تداخل الصنف  TAURUSوالرش

( رشيد وعبدول  1984 ،ب و طو  ) 2007،وبالتالي انعكس

بالمستخمصات باستثناء معاممة تداخمو مع الرش بمستخمص

عمى زيادة حاصل النبات الواحد ومعدل الحاصل لوحدة

السوليفيغ تي بي  ، 10وقد يعزى تفوق الصنف DRAGA

المساحة .

زيادة

معدل

وزن

جدول( )8تأثير الصنف والرش بالمستخمصات الطبيعية في معدل الحاصل لوحدة المساحة (طن/هكتار)
األصناف
دراكا DRAGA

طوروسTAURUS

متوسط تأثير المستخمصات
Mean effect of
extracts

المقارنة
Control

46.41 a

32.40 bc

39.41 a

LAY-O

42.90 abc

32.41 bc

37.66 a

سوليفيغ تي بي10
Soliveg te be10

45.20 ab

36.28 abc

40.74 a

Essentialنتروجين عضوي

45.27 ab

32.03 c

38.65 a

متوسط تأثير الصنف
Mean effect of variety

44.95 a

33.28 b

varieties

قيم المتوسطات ذات األحرف المتشابهة لكل عامل او تداخالتها عمىى انفىراد ال تختمىف معنويىا وفىق اختبىار دنكىن متعىدد الحىدود تحىت

مستوى احتمال.0.05
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ويستتتنتج متتن ىتتذه الد ارستتة اختتتالف تتتأثير الم تواد و

البحريت تتة ف ت تتي بع ت تتض ص ت تتفات النم ت تتو الخض ت تتري

المستخمصتتات بتتاختالف الصتتنف المعتمتتد وكتتذلك وجتتود تتتأثير

والزىري ومكونات الحاصل لصنفين من الشتميك

ايجتتابي لتتبعض المتواد والمستخمصتتات الطبيعيتتة المستتتخدمة فتتي

(. )Fragaria x ananassa Duch

ىتتذه الد ارستتة فتتي زيتتادة وتحستتين بعتتض صتتفات النمتتو الخضتتري

أطروحة دكتوراه  ،كمية الزراعة ،جامعتة صتالح

لصنفي البطاطا تحت الدراسة  ،ولذا نوصتي بتإجراء المزيتد متن

ال تتدين  ،و ازرة التعم تتيم الع تتالي والبح تتث العمم تتي ،

الدراسات حول األصناف المستوردة متن حيتث متدى مالءمتيتا

جميورية العراق .

لمظتتروف البيئيتتة الستتائدة وكتتذلك متتدى استتتجابة ىتتذه األصتتناف

ط تتو  ،ف تتاروق عب تتد العزي تتز ( .)2009ت تتأثير الس تتماد البوتاس تتي

لممعامم ت تتة بالمستخمص ت تتات الطبيعي ت تتة والت ت تتي ت ت تتدخل ف ت تتي مج ت تتال

وتغطيتتة التربتتة فتتي ثالثتتة أصتتناف متتن البطاطتتا

الز ارعت تتة العضت تتوية بت تتدال مت تتن منظمت تتات النمت تتو الصت تتناعية ذات

) ) Solanum tuberosum L.المزروعتتة

التأثير السمبي عمى اإلنسان والبيئة معا .

فتتي محافظتتة البص ترة  .أطروحتتة دكتتتوراه  ،كميتتة
الز ارعتتة  ،جامعتتة البص ترة  ،و ازرة التعمتتيم العتتالي

المصادر

والبحث العممي  ،جميورية العراق.

البياش  ،نجم عبتد اهلل ( . )2002إرشتادات فتي إنتتاج البطاطتا

المجموعت تتة اإلحصت تتائية الست تتنوية ( . )2889الجيت تتاز المركت تتزي

 ،و ازرة الز ارع ت ت ت تتة  ،الييئت ت ت ت تتة العامت ت ت ت تتة لإلرشت ت ت ت تتاد

لإلحصاء  .و ازرة التخطيط ،جميورية العراق.

والتع تتاون الز ارع تتي  ،نشت ترة إرش تتادية  .جميوري تتة

محم تتود  ،س تتعد عب تتد الواح تتد ( . )2002د ارس تتة بع تتض ص تتفات

العراق
حستتن  ،ميتتا عبتتد عتتون وميستتر محمتتد جتترجيس وعبتتد الوىتتاب

النمتتو الخضتتري والحاصتتل لخمستتة أصتتناف متتن

حمدي ( . )2002تأثير موعد الز ارعتة فتي نمتو

البطاطتتا )) Solanum tuberosum L.

وحاصت ت ت تتل البطاطت ت ت تتا فت ت ت تتي المنطقتت ت ت تتين الغربيت ت ت تتة

تحت ظروف الزراعة الربيعية لممنطقة الوستطى

والشت تتمالية مت تتن الع ت تراق  ،مجمت تتة إبت تتاء لألبحت تتاث

مت تتن العت تراق  .مجت تتمة تكري تتت لمعم تتوم الزراعي تتة ،
مجمد .222-205 : )5 ( 2

الزراعية .221-222:)2(22 ،
التراوي  ،خاشتع محمتود وعبتد العزيتز محمتد خمتتف اهلل ()2000

مديريتتة ز ارعتتة نينتتوى ( . )2008إحصتتائية عتتن إنتتتاج البطاطتتا

 .تصتتميم وتحميتتل التجتتارب الزراعيتتة  ،مؤسستتو

فت تتي محافظت تتة نينت تتوى  ،مديريت تتة ز ارعت تتة نينت تتوى/

دار الكتتتب لمطباعتتة والنشتتر  ،جامعتتة الموصتتل

التخطيط والمتابعة  .جميورية العراق.
مطم تتوب  ،ع تتدنان ناص تتر ،ع تتز ال تتدين س تتمطان محم تتد و كت تريم

 ،و ازرة التعمت ت ت ت تتيم العت ت ت ت تتالي والبحت ت ت ت تتث العممت ت ت ت تتي ،

صت تتالح عبت تتدول ( . )2898إنتت تتاج الخض ت ت اروات

جميورية العراق.

،الجتتزء الثتتاني  ،مطبعتتة التعمتتيم العتتالي ،جامعتتة
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الموصتتل  ،و ازرة التعمتتيم العتتالي والبحتتث العممتتي

بع ت تتض مس ت تتتويات التس ت تتميد ومس ت تتافات الز ارع ت تتة

،جميورية العراق.
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عم ت تتى النم ت تتو والحاص ت تتل ألربع ت تتة أص ت تتناف م ت تتن
البطاط ت تتا المزروع ت تتة ف ت تتي الع ت تتروة الربيعي ت تتة ف ت تتي
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بك ت ت تره جت ت تتو وشت ت تتيرزور  .ب – كميت ت تتة ونوعيت ت تتة
الحاص ت تتل .المجم ت تتة العراقي ت تتة لمعم ت تتوم الزراعي ت تتة
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بع ت تتض مس ت تتتويات التس ت تتميد ومس ت تتافات الز ارع ت تتة
عم ت تتى النم ت تتو والحاص ت تتل ألربع ت تتة أص ت تتناف م ت تتن
البطاط ت تتا المزروع ت تتة ف ت تتي الع ت تتروة الربيعي ت تتة ف ت تتي
منطقتي بكره جو وشيرزور  .أ – د ارستات عتن
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مجمد .82-99 :) 2( 2
طو  ،شتمير محمتود ( . )2009تتأثير الترش بحتامض الجبرليتك
والسايكوستيل وبتثالث مستخمصتات متن النباتتتات

89

