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 الخالصة :

) مخلفات الحنطة, مخلفات الرز  لدراسة تأثير المخلفات النباتية 2011 نفذت تجربة حقلية في العروة الخريفية        

ضمن تجربة  Burren( سم على نبات البطاطا صنف 30و  20 , 25ومخلفات الحلفا( وثالث مسافات زراعة )

ى أظهرت النتائج  إن استخدام مخلفات الحنطة أعطعامليه بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة وبثالث مكررات. 

غم  900% وحاصل النبات الواحد بلغ  14.77سم ونسبة مادة الجافة بلغ  55.87أعلى معدل في ارتفاع النبات بلغ 

نباتدرنة. 7.4وعدد درنات الصالحة للتسويق بلغ 
-1

, وأعطت مخلفات الرز أعلى معدل في عدد السيقان الرئيسية 

ساق.نبات 4.4بلغ 
-1

ملم, اما تأثير مسافة الزراعة فقد  22.75قطر الدرنة , وأعطت مخلفات الحلفا أعلى معدل في 

 أظهرت النتائج عدم وجود تأثير معنوي في الصفات المدروسة.

 

EFFECT SOME PLANT RESIDUES AND PLANTING DISTANCE ON 

GROWTH AND YIELD POTATO (Solanum tuberosum L.)  VARIETY 

(BURREN) 

 

Al-taee                       Mohammed A. Ghazal  A.   J.        Mohammed 

Al-Musayab Technical Coll.  

 

ABSTRACT : 

                Field experiment was conducted during the autumn season of  2011 to study 

the effect plant residues(Wheat straw, Rice residue and Esparto grass) and three planting 

distance (20,25 and 30) cm on potato plant variety Burren by using Factorial in 

Randomized Complete Block Design (R.C.B.D) with three replicates. The results show 

that using the Wheat straw lead to give the highest in plant height 55.87 cm , dry matter 

14.77% , plant yield 900 gm and number of tubers for the marketable 7.4 tuber.plant
-

1
.The Rice residue lead to give the highest in number of stems 4.4 stem.plant

-1
 .The 

Esparto grass lead to give the highest in diameter of tuber 22.75 mm . As Far as the 

effect of planting distance the results showed that there were no significant effect on the 

studied characters. 

  

 : لمقدمةا

وتعد أمريكا  ,Solanaceae( إلى العائلة الباذنجانية L Solanum tuberosum).Potatoتَعود البطاطا     

الجنوبية الموطن األصلي للبطاطا ومنها انتشرت إلى مناطق مختلفة من العالم, وتحتل البطاطا المرتبة الرابعة بعد 

واألهمية االقتصادية, وتُعتبر من أهم محاصيل الخضر وأكثرها  الحنطة والرز والذرة من حيث الزراعة واإلنتاج

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث األول .
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 325(, ويبلغ اإلنتاج العالمي لهذا المحصول حوالي 1999استعماال إذ تتصدر قائمة المحاصيل الدرنية)حسن, 

طن. هـ 16.8مليون هكتار وبمعدل إنتاج  19.3مليون طن سنوياً, والمساحة المزروعة 
-1

 (FAO,2009  في ,)

طن. هـ 15.7إلف هكتار وبمعدل إنتاج  13لغت المساحة المزروعة في العراق حين ب
-1

 204وبلغ اإلنتاج الكلي  

 (. 2010الجهاز المركزي لإلحصاء,إلف طن سنوياً )

يتأثر إنتاج هذا المحصول بالعديد من العوامل منها الصنف المالئم والعوامل المناخية والتسميد وحجم التقاوي       

زراعة والمعاملة بالهرمونات ومسافة الزراعة وعمقها والري والعمليات الزراعية, ويبدو أن هذه العوامل وموعد ال

المختلفة والتي من ضمنها مبادئ  sinkبمجموعها تؤثر في نواتج البناء الضوئي والتنافس بين مراكز االستهالك 

يحتاج محصول البطاطا إلى عمليات حصاد يدويا كذلك (, 2006الدرنات مما يؤثر في الحاصل كماً ونوعاً )البهاش,

من هنا و أو ميكانيكيا وكال العمليتين تؤدي إلى إضرار ميكانيكية للدرنات ويؤدي إلى فقدان جزء كبير من الحاصل,

لتغطية نباتات  Mulchingبرزت الحاجة إلى إيجاد بدائل جديدة لزراعة البطاطا ومنها استخدام األغطية النباتية  

سطح التربة والتي تؤدي بدورها إلى تقليل العمليات الزراعية وتسهيل عملية الحصاد طا إلنتاج درنات على البطا

 .( FAO,2008) وخفض نسبة اإلضرار الميكانيكية للدرنات إثناء الحصاد

الستيكية ( أي مادة تستعمل للتغطية ويشمل ذلك األغطية العضوية والورقية والبSoil Mulchesغطية التربة )أ     

وتعتبر إحدى العمليات الزراعية لتحسين نمو النباتات وزيادة إنتاجيتها من خالل التأثير على األنشطة 

( لنمو Micro Climate( للتربة وعلى المحيط الموضعي)Physio– biological activitiesالفيزيوبايولوجية )

في األيدي العاملة بفضل الحد من عمليات  , وكذلك توفيراً ملموساً 1993)وآخرون,  Al-Masoumالنباتات )

التعشيب والعزق إلى جانب التقليل من عدد الريات الالزمة لنمو النبات وفي كميات األسمدة المستخدمة خصوصاً 

النتروجينية إضافة إلى ما تقدمه األغطية من زيادة في المحصول وتبكير في اإلنتاج, وإنتاج خضر نظيفة ذات 

( في دراسة استعمال قش الرز (2004وآخرون  Rahaman  حيث الحظ (,1989آخرون, و Loyنوعية جيدة )

 سم مقارنة من دون تغطية حيث بلغ   67.20 كغطاًء إلنتاج البطاطا أعطى زيادة في ارتفاع النبات  حيث بلغ  

اف مختلفة من في تجربته لمعرفة تأثير تغطية التربة من عدمها على أصن Spiess((1994 كما الحظ , سم 55.34

البطاطا إذ أنها نمت نمواً طبيعياً عند تغطية التربة بالقش وان هناك زيادة حصلت بارتفاع النبات وعدد السيقان 

 حيث النباتلمسافة الزراعة بين النباتات تأثير على ارتفاع  (  إن1981رشيد ) وجد كما .Russetالرئيسية للصنف 

كما لوحظ إن استعمال قش الرز في حقل مزروع بمحصول . ة بين النباتاتالزراع مسافة قلت كلما تدريجيا يزداد

هـ طن. 28.81البطاطا أدى إلى زيادة معنوية في الحاصل الكلي وعدد الدرنات ومعدل وزن الدرنة حيث بلغت )
-1

  

وآخرون  Uniyalوكذلك الحظ  (,2004وآخرون ,  Rahamanغم( على التوالي ) 612.3درنة و  13.91و

عند استخدامهم التغطية بقش نبات الحنطة وأسمدة حيوانية وأوراق ومخلفات النباتات وبدون تغطية على  (1994)

.هـطن 19.0و  28.4و  31.4و   26.6نبات البطاطا إذ كان الحاصل 
-1

توصل الحمداني  كما على التوالي, 

وحاصل النبات الواحد عند استخدامه ( إلى عدم وجود تأثير لمسافة الزراعة بين النبات على عدد الدرنات 2009)

 .( سم20,15,10ثالث مسافات زراعة بين النباتات )

بهدف إنتاج درنات البطاطا على سطح التربة عن طريق تغطية النباتات بأنواع  وعليه أجريت هذه الدراسة        

راعة بين النباتات المناسبة لهذا مختلفة من األغطية النباتية بدل تحضين نبات البطاطا بالتربة, وتحديد مسافة الز

 النوع من الزراعة.

 

 :المواد وطرائق العمل 

في حقل احد المزارعين في ناحية سدة الهندية التابعة   2011نـُفذت تجربة حقلية خالل العروة الخريفية       

صفات الفيزيائية ( يوضح ال1كم في الشمال الغربي لمدينة الحلة "جدول رقم ) 30لمحافظة بابل والتي تبعد 

باإلضافة  )مخلفات الحنطة, مخلفات الرز ومخلفات الحلفا( والكيميائية لتربة الحقل".لدراسة تأثير المخلفات النباتية

( سم على نبات البطاطا 30و  20 , 25وثالث مسافات زراعة ) إلى معاملة المقارنة )زراعة الدرنات في التربة( 

وبثالث مكررات, ثم حللت  (.R.C.B.D)صميم القطاعات العشوائية الكاملة ضمن تجربة عامليه بت Burrenصنف 
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( لمقارنة المتوسطات عند مستوى  .R.L.S.Dالنتائج باستخدام تحليل التباين و اختير اختبار أقل فرق معنوي معدل )

 (.1980)الراوي وخلف هللا,   0.05احتمال

حراث المطرحي القالب ثم نعمت التربة وسويت وقسمت على حرثت أرض التجربة مرتين بصورة متعامدة بالم      

م بين الوحدات التجريبية. زرعت التقاوي بتاريخ  1.5م وبمسافة 0 .75م وعرض 3  هيئة مروز بطول

سم  10, حيث تم زراعة الدرنات السليمة على سطح تربة المرز بالنسبة لمعامالت التغطية وبعمق 2011/9/12

تغطية معامالت التغطية باألغطية النباتية المستخدمة بعد الزراعة مباشرة كطبقة أولى ارتفاعها لمعاملة المقارنة وتم 

سم  وتم ري جميع المعامالت بعد الزراعة مباشرة, وبعد فترة من نمو النباتات )عندما أصبح طول النبات الواحد  15

سم أيضا ليصبح  15طية النباتية بطبقة ارتفاعها سم تقريبا( تم تغطية معامالت التغطية بالطبقة الثانية من األغ 35

سم فوق سطح التربة. أجريت جميع عمليات الخدمة المتعلقة بالمحصول على وفق  30ارتفاع الغطاء النباتي 

التوصيات المتبعة في زراعة البطاطا وللوحدات التجريبية كافة بشكل متماثل وكلما دعت الحاجة لذلك, لحين اكتمال 

 (. وتم دراسة الصفات التالية:1975نمو النبات )الراوي ,جميع مراحل 

 يوم من الزراعة وهي: 80أوالً: صفات النمو الخضري:أجريت بعد 

ارتفاع النبات )سم(:تمَّ قياس ارتفاع النبات ذلك بقياس أطوال السيقان الرئيسية للنبات الواحد من محل اتصال  -1

 حسب المعدل.الساق بالدرنة األم والى القمة النامية و

 عدد السيقـان الرئيسية )نبات(: تمَّ حساب معدل عدد السيقان الهوائية الرئيسية المتكونة فوق الغطاء النباتي. -2

النسبة المئوية للمادة الجافة للمجموع الخضري )%(:  تمَّ حسابها عن طريق وزن المجموع الخضري لعينة  -3

ساعة ولحين ثبات الوزن تمَّ وزن المادة الجافة واستخراج  72 م ولمدة °75النباتات ثم تجفيفها على درجة حرارة 

 النسبة المئوية حسب المعادلة التالية: 

 

 الوزن الجاف                                                                                                               

 . 100  ×ـــــــــــــــ   % للمادة الجافة = ــــــــــ 

      الوزن الرطب                         

 

 صفات الحاصل : وأجريت بعد الحصاد وهي:  ثانياً:

 Vernier. قياس قطر الدرنة عند منتصف الدرنة باستعمال القدمـــــة  تمَّ  :قطـر الدرنة )ملم( -1

وكما في المعادلة  ل الوحدة التجريبية على عدد النباتات فيهاحسابه بقسمة حاص تمَّ  حاصل النبات الواحد )غم(: -2 

 : التالية

 حاصل الوحدة التجريبية )غم(                               

          .  ـحاصل النبات الواحد )غم(   =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عدد النباتات فيها                                             

 غم. 25ــل معدل عدد الدرنات السليمة والتي يزيد وزنها عن ـيمث عدد درنات الصالحة للتسويق )نبات(: -3

 

 ( الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل.1جدول )

 

 القيمة الصفات القيمة الصفات

ملغم.كغمالبوتاسيوم ) PH 7.18رقم التفاعل
 -1

) 309 

 5.3 نسبة الرمل 5.5 ) ديسسيمينز/ م(ECالكهربائيالتوصيل 

 64.6 نسبة الغرين 0.68 (%) المادة العضوية

النتروجين الكلي )ملغم.لتر
-1

 30.1 نسبة الطين 0.011 (

ملغم.كغمالفسفور )
 -1

نسجة التربة 56.7 (
 

 مزيجيه طينيه غرينيه
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 :النتائج و المناقشة 

 أوالً: صفات النمو الخضري:

 فاع النبات )سم(:ارت1- 

( إلى وجود تأثير معنوي لألغطية النباتية على معدل ارتفاع للنبات , وقد تفوقت جميع 2نالحظ من جدول )      

سم,  55.87معامالت األغطية النباتية معنويا على معاملة المقارنة, وأعطت معاملة مخلفات الحنطة أعلى معدل بلغ 

من خالل الحفاظ على  إلى إن األغطية قد وفرت ظروف بيئية جيدة لنمو النباتويعزى سبب زيادة في ارتفاع النبات 

رطوبة التربة ورفع درجة حرارتها وتحسين تهويتها وهذه العوامل مجتمعةً تزيد من النشاط البايولوجي للكائنات 

ايتوكينينات مما يؤدي الحية الدقيقة الموجودة في التربة وتشجع الجذور في إنتاج الهرمونات مثل الجبرلينات والس

 .(2001النبات )علي , إلى زيادة ارتفاع

 

 .( تأثير األغطية النباتية والمسافة بين النباتات والتداخل بينهما على معدل ارتفاع النبات )سم(2جدول )

 

 األغطية النباتية
  المسافة بين النباتات

 سم 30 سم 25 سم 20 المعدل

 52.33 52.4 52.4 52.2 المقارنة

 55.87 56.2 55.4 56.0 مخلفات الحنطة

 55.80 55.2 55.8 56.4 مخلفات الرز

 55.20 55.2 55.0 55.4 مخلفات الحلفا

  54.75 54.65 55.0 المعدل

 3.272 ( لألغطية0.05أ. ف. م )

 غ. م. ( للمسافات0.05أ. ف. م )

 غ. م. ( للتداخل0.05أ. ف. م )

   

ونالحظ من الجدول نفسه إلى عدم وجود تأثير معنوي لمسافات الزراعة والتداخل بين العاملين على معدل ارتفاع   

 النبات.

 

 عدد السيقان الرئيسة )نبات(: 2 -

( إلى وجود تأثير معنوي لألغطية النباتية على عدد السيقان الرئيسية, حيث تفوقت معاملة 3نالحظ من جدول )

ساق.نبات4.07 ,4.40مخلفات الحنطة معنويا وأعطت المعدالت مخلفات الرز و
-1

على التوالي على معاملة المقارنة  

ويعزى ذلك إلى أن تغطية التربة قد ساعدت على تغير وسط نمو الجذور وزيادة درجة حرارة التربة مقارنة بالتربة 

( وأن هذا Lamont, 1993◦ )م 2-10ين التي لم تغط إذ أن هذه التقنية تعمل على زيادة درجة حرارة التربة ب

التغيير في درجة الحرارة يساعد على ازدياد نمو الجذور وقدرتها على امتصاص الماء والعناصر المعدنية والتي 

 .Wien) ,(1997تنعكس على قوة النمو الخضري ومن ضمنه عدد السيقان الرئيسية 

سافات الزراعة على معدل عدد السيقان. أما عن تأثير ونالحظ من الجدول نفسه إلى عدم وجود تأثير معنوي لم 

فيشير الجدول كذلك إلى إن التداخل اثر معنويا على عدد السيقان الرئيسية التداخل بين عاملي األغطية والمسافات 

ساق.نبات 4.6سم( أعلى معدل بلغ  25× )مخلفات الرز  حيث أعطت المعاملة
-1

. 
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 .ية و المسافة بين النباتات والتداخل بينهما على معدل عدد السيقان الرئيسية )نبات(( تأثير األغطية النبات3جدول)

 

 األغطية النباتية
  المسافة بين النباتات

 سم 30 سم 25 سم 20 المعدل

 3.13 3.4 3.2 2.8 المقارنة

 4.07 4.2 4.2 3.8 مخلفات الحنطة

 4.40 4.4 4.6 4.2 مخلفات الرز

 3.87 4.2 3.8 3.6 مخلفات الحلفا

  4.05 3.95 3.6 المعدل

 0.752 ( لألغطية0.05أ. ف. م )

 غ. م. ( للمسافات0.05أ. ف. م )

 1.302 ( للتداخل0.05أ. ف. م )

     

 النسبة المئوية للمادة الجافة للمجموع الخضري )%(:  - 3

المادة الجافة, فقد تفوقت جميع معامالت ( إلى وجود تأثير معنوي لألغطية النباتية على نسبة 4نالحظ من جدول )    

%. ويعزى  14.77 األغطية النباتية معنويا على معاملة المقارنة وأعطت معاملة مخلفات الحنطة أعلى معدل  بلغ

سبب هذا إلى دورها في توفير محيط موضعي مناسب لنمو النباتات فضالً عن تأثيرها في األنشطة الفيزيوبايولوجية 

 و Khalakج عنه زيادة في امتصاص العناصر الغذائية وتراكمها في األوراق وهذا يتفق مع ما وجده للتربة مما ينت

Kumaraswamy  ,(1992). 

 

 .(تأثير األغطية النباتية والمسافة بين النباتات والتداخل بينهما على نسبة المادة الجافة )%(4جدول)

 

 األغطية النباتية
  المسافة بين النباتات

 سم 30 سم 25 سم 20 المعدل

 13.97 14.0 14.1 13.8 المقارنة

 14.77 14.7 14.7 14.9 مخلفات الحنطة

 14.70 14.5 14.7 14.9 مخلفات الرز

 14.63 14.7 15.0 14.2 مخلفات الحلفا

  14.64 14.79 14.68 المعدل

 0.56 ( لألغطية0.05أ. ف. م )

 غ. م. ( للمسافات0.05أ. ف. م )

 0.97 ( للتداخل0.05أ. ف. م )

     

ونالحظ من الجدول نفسه إلى عدم وجود تأثير معنوي لعامل مسافات الزراعة على معدل نسبة المادة الجافة . أما   

فيشير الجدول كذلك إلى إن التداخل اثر معنويا على نسبة المادة عن تأثير التداخل بين عاملي األغطية والمسافات 

 % . 15سم( أعلى معدل بلغ  25× )مخلفات الحلفا  الجافة حيث أعطت المعاملة

 

 ثانياً: صفات الحاصل : 

 قطر الدرنة )ملم(: -1

( إلى وجود تأثير معنوي لألغطية النباتية على معدل قطر الدرنة, فقد تفوقت جميع 5نالحظ من جدول )       

 ملم. 22.75مخلفات الحلفا أعلى معدل بلغ على معاملة المقارنة وأعطت معاملة  ًمعامالت األغطية النباتية معنويا
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 .( تأثير األغطية النباتية والمسافة بين النبات والتداخل بينهما على معدل قطر الدرنة )ملم(5جدول)

 

 األغطية النباتية
  المسافة بين النباتات

 سم 30 سم 25 سم 20 المعدل

 20.20 20.98 20.18 19.43 المقارنة

 22.41 22.57 22.26 22.40 مخلفات الحنطة

 22.66 22.43 22.92 22.64 مخلفات الرز

 22.75 22.80 22.85 22.60 مخلفات الحلفا

  22.20 22.05 21.77 المعدل

 1.782 ( لألغطية0.05أ. ف. م )

 غ. م. ( للمسافات0.05أ. ف. م )

 3.087 ( للتداخل0.05أ. ف. م )

 

معنوي لمسافات الزراعة على معدل قطر الدرنة. أما عن تأثير  ونالحظ من الجدول نفسه إلى عدم وجود تأثير

التداخل بين عاملي األغطية والمسافات فيشير الجدول كذلك إلى إن التداخل اثر معنويا على قطر الدرنة حيث أعطت 

 على التوالي. ملم 22.92سم( أعلى معدل بلغ  25 ×المعاملة )مخلفات الرز 

 

 (:حاصل النبات الواحد  )غم -2

( إلى وجود تأثير معنوي لألغطية النباتية على معدل حاصل النبات الواحد, فقد تفوقت 6نالحظ من جدول )       

غم.نبات 858.3 900,مخلفات الحنطة ومخلفات الرز معنويا على معاملة المقارنة وأعطت المعدالت 
-1

على  

ارة التربة والتي تنعكس في زيادة قدرة المجموع التوالي, وهذا قد يعود إلى إن التغطية عملت على رفع درجة حر

الجذري على امتصاص الماء والعناصر المعدنية ونقلها إلى األوراق ومن ثم زيادة الكاربوهيدرات المتراكمة بها 

وبالتالي الحد من التنافس على  ونقلها إلى المستهلك الرئيسي )الدرنة(, إضافة إلى دورها الفعال في مقاومة األدغال

 . (Wien,1997لمتطلبات الغذائية والضوء وجعلها تنحصر فقط في حيز تغذية النبات نفسه )ا

 

 .( تأثير األغطية النباتية والمسافة بين النباتات والتداخل بينهما على معدل حاصل النبات الواحد)غم(6جدول )

 

 األغطية النباتية
  المسافة بين النباتات

 سم 30 سم 25 سم 20 المعدل

 679.0 697 662 679 مقارنةال

 900.0 874 920 906 مخلفات الحنطة

 858.3 801 872 902 مخلفات الرز

 822.0 887 931 648 مخلفات الحلفا

  814.7 846.3 783.8 المعدل

 156.3 ( لألغطية0.05أ. ف. م )

 غ. م. ( للمسافات0.05أ. ف. م )

 غ. م. ( للتداخل0.05أ. ف. م )

 

ول نفسه إلى عدم وجود تأثير معنوي لمسافات الزراعة والتداخل بين العاملين على معدل حاصل ونالحظ من الجد

 النبات الواحد. 
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 عدد درنات الصالحة للتسويق )نبات(:- 3

( إلى وجود تأثير معنوي لألغطية النباتية على معدل عدد درنات الصالحة للتسويق, وقد 7نالحظ من جدول )    

على معاملة المقارنة, وأعطت معاملة مخلفات الحنطة أعلى معدل بلغ  ًت األغطية النباتية معنوياتفوقت جميع معامال

درنة.نبات6.53 
-1

 (. (2004وآخرون Rahaman وهذا يتفق مع  

 

(تأثير األغطية النباتية والمسافة بين النباتات والتداخل بينهما على معدل عدد درنات الصالحة للتسويق 7جدول )

 )نبات(.

 

 األغطية النباتية
  المسافة بين النباتات

 سم 30 سم 25 سم 20 المعدل

 4.33 4.6 4.8 3.6 المقارنة

 6.53 6.0 6.8 6.8 مخلفات الحنطة

 6.47 6.4 7.0 6.0 مخلفات الرز

 5.73 5.4 6.0 5.8 مخلفات الحلفا

  5.60 6.15 5.55 المعدل

 1.197 ( لألغطية0.05أ. ف. م ) 

 غ. م. ( للمسافات0.05أ. ف. م ) 

 2.073 ( للتداخل0.05أ. ف. م ) 

 

ونالحظ من الجدول إلى عدم وجود تأثير معنوي لمسافات الزراعة على معدل عدد درنات الصالحة للتسويق.          

ت أما عن تأثير التداخل بين عاملي األغطية والمسافات فيشير الجدول إلى إن التداخل اثر معنويا على عدد درنا

درنة.نبات7 سم( أعلى معدل بلغ  25× الصالحة للتسويق حيث أعطت المعاملة )مخلفات الرز 
-1

. 
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