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 .Solanum tuberosum Lتأثير انتسًيذ انعضىي وانفىسفاتي في ًَى وحاصم انبطاطا 
 صنف ديزري

  

 حايذ عبذ زيذ انخفاجي

 انًعهذ انتقُي انًسيب

 

 انخالصت:

آةد   2006/  2005أجزٚت ْذِ اندراطة فٙ احد انحقٕل انخاصة فٙ انًظٛب / يحافظةة اااةم نهًٕطةى انشرا ةٙ                 

( طٍ/ْكاةار ٔأراعةةة يظةإٚان يةٍ انظةةًا  10، 5، 0أثٛز ثالثةة يظةةإٚان يةٍ اناظةًٛد انعمةةٕ٘ )يخهوةان انةدٔاجٍ( )يعزفةة  ة

(كغةةى / ْكاةةار فةةٙ ًَةةٕ ٔحاصةةم ان  اطةةا صةةُ  P2o5 ( )0 ،60 ،120 ،180% 46انوٕطةةوا ٙ )طةةٕاز فٕطةةوان انكانظةةٕٛو 

  ٚشر٘ كعزٔة خزٚوٛة.

انًُةةٕ ) ار وةال انُ ةةان ، انةةٕسٌ انبةا  نهُ ةةان انٕاحةةد  ٔ ةد  انةةدرَان نكةةم َ ةةان( أظٓةزن انُاةةاإن أٌ أ هةةٗ ؤةٛى ي  ةةزان       

 76.18/ ْكاار اهغت )  P2o5كغى   120طٍ / ْكاار يخهوان اندٔاجٍ ٔ  10ٔأ هٗ حاصم كهٙ ؤد َابت  ٍ يعايهة اناداخم 

 انٙ.كغى / ْكاار ٔ هٗ انإ           23.46 رَة / َ ان ( ٔ  14.34غى ٔ  79.77طى ، 

Influence of Organic and Phosphate Fertilizer on Growth and Yield of Potato Solanum 

tuberosum L.   Cv. Desiree 

 

Abstract: 

       This study was carried out in a private fields at AL-Musaib/ Babylon, during season 2005 

/2006 to study  the effects of three levels of Poultry residue 0, 5 and 10 T./Ha. And four levels of 

Calcium Super Phosphate 46% P2o5 (0, 60, 120 and 180) Kg/Ha. On the growth and Potato 

yield. 

     Results showed that the highest values of growth properties ( plant height , dry weight per 

plant and number of tuber per plant) and highest yield due to the interaction between 10 T./Ha. 

of Poultry residue and 120 Kg P2o5 /Ha. is merit on anther fertilization treatment, and gives a ( 

76.18 cm , 79.77 gm and 14.34 tubers per plant ) and 23.46 Kg/Ha.   

 

 انًقذيت 

ٔ عةةد يةٍ انًحاصةةٛم ادؤا ةةا ٚة   Solanaceaeانةٗ انعاإهةةة ان ااَحاَٛةة    .Solanum tuberosum L عةٕ  ان  اطةةا       

انًًٓة، كًا أَٓا  ةأ ٙ اانًز  ةة انناَٛةة يةٍ ادطةآالش ان وةز٘ كَٕٓةا  وةكم انغةذا  انزإٛظةٙ نهكنٛةز يةٍ طةكاٌ انعةانى ٔي ةدرا  

نعُاصز انغذاإٛة دحإاإٓا  هٗ َظ ة  انٛة يٍ انُوأ ٔان زٔ ٍٛ فمةال   ةٍ امحًةاال اديُٛٛةة ٔانوٛاايُٛةان ) ْايا  نهكنٛز يٍ ا

(.  ةةشرل ان  اطةةا فةةٙ أَةةٕال يخاهوةةة يةةٍ اناةةزر ةد أٌ أَظةةب  زاةةة ْةةٙ اناةةزر انًشٚبٛةةة انزيهٛةةة انغُٛةةة اةةانًٕا   1999حظةةٍ، 

ٕرة انخمزا  أ ٖ أنٗ اطاُشا  يا ة انازاة انعمةٕٚة ٔانةب اشٚةا ة طةز ة انعمٕٚة ٔانبٛدة ان ز . أٌ اطاعًال يا ٚظًٗ اانن

 حههٓا ٔيعدَآا فمال   ٍ انُقص انك ٛز فٙ كًٛة انًا ة انعمٕٚة انًمافة طُٕٚا ، أ ٖ أنةٗ ظٓةٕر أطةهٕر اناظةًٛد انعمةٕ٘ 

 ,.Elia et alحاصةم انُ ةان ، فقةد أ ةار )نًا نّ يٍ  أثٛز اٚبااٙ  هٗ صوان انازاةة انوٛشٚاإٛةة ٔانكًٛٛاإٛةة ٔااناةانٙ  هةٗ ًَةٕ ٔ

( أٌ انًةا ة انعمةٕٚة  2002( أنٗ أٌ امَظًة انعمٕٚة    ق نمةًاٌ حاجةة انُ ةان ٔاحاٛاطٛةة انازاةة. ٔٔجةد ) يحًةد،  1998

 ًهت  هٗ  ه ٛة حاجان انُ ان خالل يزاحم انًُةٕ انخمةز٘ ٔأ  اإةّ انقةدرة  هةٗ انًُةٕ ٔانا ةٕر نظةد حاجةان انًُةٕ اننًةز٘ 

( أٌ ُْةاش  الؤةة اٚبااٛةة  Waddell et al. 1999إلَااج ٔأٚ ال اننًار أنٗ يزاحم انًُٕ انوظةهبٙ )اناظةٕٚقٙ(، ٔأٔ ة  ) ٔا

 اٍٛ انشٚا ة فٙ انحاصم ٔيظإٚان اإل افة يٍ انًخهوان انعمٕٚة انحٕٛاَٛة ٔانُ ا ٛة.

ن اؤة انحٕٛٚة انالسية نًُٕ انُ ان فمةال   ةٍ  ٔرِ ٚزجع  أثٛز انظًا  انوٕطوا ٙ غهٗ  خٕل  ُ ز انوظوٕر فٙ أَشًٚان ا     

فٙ سٚا ة انُواط انوظهبٙ  اخم انُ ان يًا ُٚعكض  هٗ سٚا ة  ٔرِ فٙ ًَةٕ انُ ةان ٔانحاصةم، اٌ  ُ ةز انوظةوٕر نةّ  ٔر يٓةى 

(. أٔ ة  )  Mc Collum and Miller, 1971فٙ اَقظاو انخالٚا ٔ كٍٕٚ امطةاص نححًةاال انُٕٔٚةة ٔانه ٛةدان انوظةوٕرٚة ) 

( أٌ اشٚا ة يظإٚان  انظًا  انوٕطوا ٙ انًما  نهازاة ٚش ا  طةٕل انُ ةان ٔ ةد  ادفةزل ٔ ةد  انةدرَان ٔٔسٌ  1979حظٍٛ، 
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( أٌ أ ةةافة  Maier et al., 1994اندرَةة انٕاحةدة ٔحاصةم انُ ةان انٕاحةد ٔكةذنب انحاصةم انكهةٙ نُ ةان ان  اطةةا،  ٔٔجةد ) 

ٚدة ط  ت سٚا ة فٙ انحاصم انكهٙ ٔحاصم انُ ان انٕاحد َاٛبة سٚا ة  د  اندرَان ٔيعةدل ٔسٌ انظًا  انوٕطوا ٙ اًعددن ياشا

 اندرَة انٕاحدة

انٓد  يٍ أجزا  ْذا ان حث ْٕ يحأنة  حدٚد يعةدل اإل ةافة انًُاطةب يةٍ انظةًا  انعمةٕ٘ ) يخهوةان انةدٔاجٍ ( ٔانظةًا      

ًُٛٓا إل  ا  أفمم ًَٕ ٔحاصم كهٙ يٍ ان  اطا صُ   ٚشر٘ ٔانًشرٔ ة انوٕطوا ٙ ) طٕاز فٕطوان انكانظٕٛو ( ٔاناداخم ا

 كعزٔة خزٚوٛة .

 

 انًىاد وطرائق انعًم

أجزٚةةت انابزاةةة فةةٙ احةةد انحقةةٕل انخاصةةة فةةٙ يُ قةةة يوةةزٔل انًظةةٛب اناااعةةة نًحافظةةة اااةةم خةةالل انًٕطةةى انشرا ةةٙ        

( طٍ/ْكاةار ٔأراةع يظةإٚان يةٍ طةًا  10، 5، 0انةدٔاجٍ  )  ندراطة  أثٛز ثالثة يظإٚان أ ةافة يةٍ يخهوةان 2005/2006

( كغى /ْكاار ٔاناداخم اًُٛٓا  هٗ انًُٕ ٔانحاصم انكهةٙ نُ ةان 0 ،60 ،120 ،180)    P2o5 %46طٕاز فٕطوان انكانظٕٛو 

 يكزران. ( ٔانالثRCBD ان  اطا صُ   ٚشر٘ انًشرٔل كعزٔة خزٚوٛة، ٔفق   ًٛى انق ا ان انعوٕاإٛة انكايهة ) 

أجزٚت  ًهٛان  حمٛز انازاة ٔؤظًت امرال أنٗ ٔحدان  بزٚ ٛة  كَٕت كم ٔحدة يٍ  ثالث يزٔس طٕل انًزس انٕاحد       

( و،  أ ٛوت كم يٍ يخهوان اندٔاجٍ انًاحههة ٔطًا  انظٕاز فٕطوان انكانظٕٛو ؤ ةم انشرا ةة اأطة ٕل  0.75(و ٔاعزال ) 3) 

(.  ى  حهٛم  زاةة انحقةم نهاعةز   هةٗ ان ةوان انكًٛٛاإٛةة ٔانوٛشٚاإٛةة نٓةا جةدٔل Petliel, 1971ا زٚقة امخا ٚد أطوم انُ ان  )

( طةى اةٍٛ جةٕرِ 5(طةى ٔاًظةافة  ) 15 – 10( ، سر ت  قأ٘ ان  اطا فٙ جٕر  ُد اننهث انعهٕ٘ يةٍ انًةزس  هةٗ  ًةق  )1)

(أٚةاو ٔحظةب 7جة ٔ ًت  ًهٛان انز٘ كم ) ٔأخزٖ ٔيٍ جٓة ٔاحدة يٍ انًزس. أجزٚت  ًهٛان خدية انًح ٕل ٔحظب انحا

( احٛث اٌ  ًهٛة انز٘  اى نهٕحدة انابزٚ ٛة ا ٕرة يظاقهة  ةٍ امخةزٖ  1981انظزٔ  انبٕٚة انظاإدة ) ي هٕر ٔجًا اّ ، 

 نًُع اَاقال  أثٛز امطًدة  انًمافة فًٛا اٍٛ انًعايالن انًخاهوة. 

َ ا ةان نكةم يةٍ ان ةوان اناانٛةة: ار وةال  انُ ةان )طةى( ٔانةٕسٌ انبةا  نهُ ةان  (5طبهت ان ٛاَان فٙ َٓاٚةة انابزاةة اًعةدل )    

انٕاحةد )غةةى( ٔ ةد  انةةدرَان نكةم َ ةةان ٔانحاصةم انكهةةٙ نٕحةدة انًظةةاحة )طٍ/ْكاةار( ٔؤٕرَةةت انًعةددن نه ةةوان انًدرٔطةةة 

 (. 1980(% ) انزأ٘     ٔخه  هللا، 5احظب اخا ار اؤم فزق يعُٕ٘ ٔ هٗ يظإٖ احاًال )

 

 ( انصفاث انكيًيائيت وانفيسيائيت نتربت انذراست1جذول )

درجت 

تفاعم 

 انتربت

انتىصيم 

انكهربائي 

 ديسيسًُس/و

انُتروجيٍ 

انكهي  

 غى/ كغى

انبىتاسيىو 

 سُتًىل/كغى

انفسفىر 

 يهغى/كغى

انًادة 

انعضىيت 

 غى / كغى

انتىزيع انحجًي نًفصىالث انتربت      

 غى / كغى

 نطيٍا انغريٍ انريم

7.7 4.91 0.62 0.04 9.5 13 410 440 150 

 

 انُتائج وانًُاقشت

 ( انتسًيذ انعضىي ) يخهفاث انذواجٍ .1

( أٌ أ ةةافة يخهوةةان انةةدٔاجٍ ؤةةد أ ن أنةةٗ سٚةةا ة يعُٕٚةةة فةةٙ صةةوان ًَةةٕ ٔحاصةةم ان  اطةةا 2 وةةٛز َاةةاإن جةةدٔل )      

طٍ/ْكاةةار  هةةٗ  10ر ٔؤةةد  وٕؤةةت يعايهةةة اناظةةًٛد ( طٍ/ْكاةةا0طٍ/ْكاةةار يقارَةةة اًعايهةةة انًقارَةةة ) 10ٔ  5اإ ةةافة 

غةى ؤًٛةة انةٕسٌ انبةا  نهُ ةان انٕاحةد ٔ  62.14طى كًعدل ار وةال انُ ةان انٕاحةد ٔ  47.35جًٛع انًعايالن أا أ  ت 

 طٍ / ْكاار انحاصم انكهٙ. 20.66 رَة نكم َ ان  11.22

فٙ  حظٍٛ صوان انازاة انوٛشٚاإٛةة ٔانكًٛاإٛةة ٔؤةدر ٓا  أٌ  أثٛز يخهوان اندٔاجٍ ٚزجع أنٗ   ٔر امطًدة انعمٕٚة      

 هٗ  بٓٛش انعُاصز انغذاإٛة أٔ ؤدر ٓا اعد  حههٓا  هٗ أاااة انًزك ان انحايهة نهعُاصز انغذاإٛة ٔاناٙ ًٚكةٍ أٌ ًٚا ةٓا 

 (.2000ٔ ادركٕاس٘،  2000انًح ٕل يًا ُٚعكض  هٗ كوا ة ًَٕ انُ ان ٔسٚا ة انحاصم )صان ، 
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 ( تأثير انتسًيذ انعضىي )يخهفاث انذواجٍ طٍ/هكتار( في ًَى وحاصم انبطاطا صُف ديسري2ذول )ج

يخهفااااااث اناااااذواجٍ 

 )طٍ/هكتار(

ارتفاع انُباث     ) 

 سى(

انىزٌ انجاف نهُبااث 

 انىاحذ ) غى (

عااااذد انااااذرَاث نكاااام 

 َباث

انحاصاام انكهااي 

 )طٍ/هكتار(

0 23.41 20.24 8.13 14.02 

5 32.22 51.73 10.41 18.16 

10 47.35 62.14 11.22 20.66 

L.S.D.(P=0.05) 4.11 6.36 1.20 1.75 

 

 تأثير انتسًيذ انفىسفاتي ) سىبر فىسفاث انكانسيىو ( .2

 180، ٔ 120، 60(  أثٛز اناظةًٛد انوٕطةوا ٙ فةٙ ًَةٕ ٔحاصةم ان  اطةا فقةد أ  ةت انًعةايالن       )3اٍٛ انبدٔل )         

ا ة يعُٕٚة فٙ صوان انًُٕ ٔانحاصم يقارَةة اًعايهةة انًقارَةة ، ٔؤةد أظٓةزن انُاةاإن أٌ أ هةٗ سٚةا ة /ْكاار سٚ P2o5(كغى 

طةى ٔ  62.79فٙ صةوان انًُةٕ) ار وةال انُ ةان ٔانةٕسٌ انبةا  ٔ ةد  انةدرَان( نهُ ةان انٕاحةد ٔانحاصةم انكهةٙ نه  اطةا اهة  

 /ْكاار. P2o5كغى  120نٙ كاٌ َاٛبة أ افة طٍ/ْكاار ٔ هٗ انإا 22.44 رَة نكم َ ان ٔ  13.22غى ٔ  66.44

 عشٖ انشٚا ة فٙ ًَٕ ٔحاصم ان  اطا اإ افة طٕاز فٕطوان انكانظٕٛو أنٗ  أثٛز  ُ ز انوظةوٕر فةٙ  ُوةٛل انوعانٛةان        

ان )ار وةال انحٕٛٚة نهُ ان نًا نّ يٍ  الؤة اانازكٛب انمٕإٙ ٔاناُوض ٔأَاةاج ان اؤةة ٔااناةانٙ سٚةا ة فةٙ انًُةٕ انخمةز٘ نهُ ة

انُ ان( ٔسٚا ة انًا ة انبافة نهُ ان ٔانذ٘ اَعكةض  ةأثٛزِ  هةٗ يكَٕةان انحاصةم ) ةد  انةدرَان( أا أٌ انةدرَان  اكةٌٕ َاٛبةة 

 ًهٛة  حوٛشٚة  حدث فٙ امٔراق ُٔٚقم انخوز اعةد حةدٔث طهظةهة  غٛةزان ٔ خ  ةان يٕرفةٕ نٕج ةة ًَٔةٕ انبةش  انخةاسٌ 

انًةٕا  انكزإْٛدار ٛةة انً ةُعة دطةًٛا انُوةا ٔادَٛةٕنٍٛ  يةٍ أجةشا  انُ ةان انًخاهوةة أنةٗ اندرَان ٔحةدٔث سٚةا ة فةٙ اَاقةال 

ٔ  1979( كم انب اثز فٙ سٚا ة انحاصم انكهٙ نٕحدة انًظاحة ْٔذا ٚاوق يع ) حظٍٛ، 1982اندرَان ) يحًد ٔ  د انٓا ٘، 

Maier et al,.1978 فٕطةوا ٙ ٚةٕ ٘ أنةٗ  قهٛةم ًَةٕ انُ ةان ٔحاصةهّ ( كًا نةٕح  أٌ اناظةًٛد اًظةإٚان  انٛةة يةٍ انظةًا  

 (. Mengel and Kirkby, 1978اظب ادااعا   ٍ انإاسٌ انًنانٙ نهعُاصز انغذاإٛة ) 

 

  تاثير انتذاخم بيٍ انتسًيذ انعضىيت وانفىسفاتي .3

/ْكاةةار  P2o5كغةةى  120طةةٍ / ْكاةةار يخهوةةان انةةدٔاجٍ يةةع  10( أنةةٗ  وةةٕق يعايهةةة اناةةداخم 4 وةةٛز انُاةةاإن جةةدٔل )       

طةى ٔ  76.18صوان انًُٕ )يعةدل ار وةال انُ ةان ٔانةٕسٌ انبةا  ٔ ةد  انةدرَان( نهُ ةان انٕاحةد ٔانحاصةم انكهةٙ فقةد اهغةت 

 طٍ/ْكاار ٔ هٗ انإانٙ. 23.46 رَة/ َ ان ٔ  14.34غى ٔ  79.77

تار في ًَى وحاصم انبطاطا صُف /هك P2o5 ( تأثير انتسًيذ انفىسفاتي سًاد انسىبر فىسفاث انكانسيىو كغى3جذول )

 ديسري

سًاد انسىبر 

فىسفاث انكانسيىو 

 /هكتار P2o5 كغى

ارتفاع انُباث     ) 

 سى(

انىزٌ انجاف نهُباث 

 انىاحذ ) غى (

عذد انذرَاث      نكم 

 َباث

انحاصم انكهي 

 )طٍ/هكتار(

0 23.41 20.24 8.13 14.02 

60 37.20 43.18 10.41 18.77 

120 62.79 66.44 13.22 22.44 

180 51.11 60.86 13.00 21.13 

L.S.D.(P=0.05) 12.38 8.69 1.42 0.92 

ٚعٕ  ط ب  وٕق يعايالن اناظًٛد انعمةٕ٘ ٔانوٕطةوا ٙ أنةٗ اناةأثٛز انًاةداخم اةٍٛ انظةًا ٍٚ  هةٗ انعًهٛةان ادٚمةٛة فةٙ      

 انُ ان  هٗ انًُٕ ٔسٚا ة انحاصم. انُ ان فمال  ٍ اثز انًظإٖ انًإاسٌ نهظًا ٍٚ يعا فٙ سٚا ة ؤااهٛة

كغةى  120طٍ /ْكاار يع طةٕاز فٕطةوان انكانظةٕٛو اًعةدل 10َظاُان يٍ ْذِ اندراطة أٌ أ افة يخهوان اندٔاجٍ اًعدل     

P2o5  .ْكاار ا  ل أفمم انُااإن يٍ حٛث ؤٕة ًَٕ انُ ان ٔحاصهّ َٕٔصٙ اأجزا  ٔ راطان أخزٖ ٔاًظإٚان يخاهوة/ 

 

 



 الخف اجي ....                                                                     (2009) , 63-60(: 2) 1 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

63 
ISSN 2072-3875 

 

 تاثير انتذاخم بيٍ انتسًيذ انعضىي وانفىسفاتي في ًَى وحاصم انبطاطا صُف ديسري (4جذول  )

يخهفاث 

انذواجٍ 

 )طٍ/هكتار(

سًاد انسىبر 

فىسفاث 

انكانسيىو 

 /هكتار P2o5كغى

ارتفاع انُباث     

 ) سى(

انىزٌ انجاف 

نهُباث انىاحذ   

 )غى(

عذد انذرَاث نكم 

 َباث

انحاصم انكهي 

 )طٍ/هكتار(

0 

0 23.41 20.24 8.13 14.02 

60 37.20 43.18 16.41 18.77 

120 62.79 66.44 13.22 22.44 

180 5.11 60.86 13.00 21.13 

5 

0 32.22 51.73 11.19 18.16 

60 41.07 53.07 16.41 19.99 

120 65.42 70.10 11.11 22.94 

180 61.21 63.44 13.88 21.37 

10 

0 47.35 62.14 12.43 20.66 

60 49.87 68.82 11.22 21.51 

120 76.18 79.77 12.65 23.46 

180 58.33 69.70 14.34 22.42 

L.S.D.(P=0.05) 13.02 7.85 1.60 1.03 
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