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الفسلجي للتسميد النتروجيني ومضادات النتح في النمو والحاصل الكمي والنوعي  التأثير

 .Solanum tuberosum Lلنبات البطاطا 

 

 رواء غالب مجيد الحلفي                                            صادق قاسم صادق البياتي

 كلية الزراعة / جامعة بغداد

 

 : الخالصة

جبمةوة بدوداف فوي م  قوة ابول لرموس لل ل و ي   –كليوة الرااةوة –نفذت التجربة في الحقول  التببةوة لق ول الن وت ة              

مالمووة ونوولا  موو  ا  وو د  وآشووت لا الداا ووة ةلووم آووعمير آ ووتة ب   ةلووم محلوول  الن ب ووب   1111و1111الووربيةيي  

مضبفات ال تح فضال ًة  مةبملوة ال قبانوة )بودون ا  ال تروجي ية فضالً ة  مةبملة ال قبانة )بدون اضبفة( ونلةي  م  

 36وبثالموة مروراات وبوذلك مرولن لودم ب  RCBD( ضو   آلو يل 4*3،واجرما الداا ة بع تخدام التجباب الةبملية ) (

 L.S.Dقلانوا ال تل و بت لح وبب وقوق فورو مة ول   وحد  آجرمنية ، وبةد إآ بم مؤشرات الداا ة ال ختنرمة والحقلية 

في التحليق اإلحلبئي  وم ر  آلخيص ال توبئج بوبيآي : آفولو ال ةبملوة   SAS% بب تة ب  برنبمج 5تلى احت ب  ة د م 

N2A0  وول (  7 ..وةلووم آاآفووب  لل نووبت فووي ال ل وول ا و  بلوو  )مة لمووبً قيب ووب موول مةبملووة ال قبانووة إع وة ووا ال ةبملووة 

 ول  4 71بني ووةلم م بحة واقية في ال ل ول ا و  بلدوا )وةلم آاآفب  لل نبت في ال ل ل الث N2A2ووة ا ال ةبملة 

 ول 4 5113و 
1 

فعة ووا وةلووم مةوود  لةودف ا وااو وال  ووبحة اللاقيووة فووي ال ل وول   N2A1( ةلووم التتووببل امووب ال ةبملوة 

 ل 3 7.43واقة/ننبت و  5 71الثبني بل  )
1

وةلوم مةود  لةودف ا وااو  N3A2(ةلم التتببل فوي حوي  وة وا ال ةبملوة  

وموورت ال ةووبمالت ال وو بفمة مة لمووبً فووي لووفبت الحبلووق الر يووة إع آفلقووا ،و واقووة/ننبت ( 5 51فووي ال ل وول ا و  بلوو  )

لوول و  3 751بإة بئهووب وةلووم مةوود  لوولان الوودانبت والحبلووق ايقتلووبف  فووي ال ل وول ا و  بلوو  ) N1A0ال ةبملووة 

وةلم مةد  للان الدانبت والحبلق ايقتلوبف   N1A1ة   /هـ ( ببلتتببل ومب ال ل ل الثبني فقد وة ا ال ةبمل 51541

   /هـ (   61151لل و  .111بل  )

 

Physiological Influence of nitrogen fertilization and anti-transpirant in 

growth and yield quantity and quality of potatoes plant  (Solanum tuberosum 

L.) 

 

Rawaa Galeb Mageed                            Sadk Qasem Sadk 

College of Agriculture-University of Baghdad 

 

Abstract : 

       This study was conducted in experimental field, department of horticulture , 

college of agriculture –university of Baghdad , in Abo Graib area for two seasons of  

spring for years 2011 , 2012 for potatoes yield . This study  was included the effect 

of using of three type from nitrogen fertilizer, as well as to  comparison procedure ( 

Zero) , and two anti- transpiration  , as well as to comparison procedure ( Zero). 

This study was made by using the activity experiences (4*3) within   the design 

RCBD  with three repeated , therefore we have 36 experimental units , and after 

complete the indicators of field and laboratory study the medium  was compared  
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for account less moral difference L.S.D. at level of  possibility 5% by using 

program of SAS in the statistics analysis.We can abstract the following results 

:Superiority of all the resources of nitrogen fertilizer for studded grocer  

descriptions with comparison procedure if give it N2A0 upper high for plant in the 

first season as ( 77.8 Cm. ) , and the procedure N2A2 upper high of plant in the 

second season , and upper leafy area in the first season as (89.4 Cm. , 5003,4 Cm
2
) 

continuously, but the procedure N2A1 gave upper rate for number of leafs , and 

leafy area in the second  season as ( 89.5 leaf/plant , 8743 Cm
2
) continuously, but 

the procedure N3A2 gave upper number of leaf in the first season as ( 51.5 leaf 

/plant ) The fertilizer procedures have moral affect in the  descriptions of the 

quantity yield , so that this procedure N1A0 passed by give it upper rate for the 

weight of the tubercles  , and economical yield in the first season as ( 859.3 gm., 

and 50549 ton/H.) continuously , but in the second season the procedure N1A1 as 

upper rate of weight for the tubercles and economical yield as ( 1007 gm. And 

69051 ton / H ) 

 

 المقدمة :

ان التحد  الذ  ملاجه ال ختلي  فوي ال جوب  الرااةوي هول الت وخيص ال وليل لروق الةلاموق ال حودف  لالنتوب            

والتقليووق م هووب موو  دووال  ايفاا  ال وولي ة وآن ووي التقبنووبت الحدمثووة التووي آحقووب التوولاان للنيوووة ال نبآيووة وآ ووتنةد آلوول  

 تنقيبت الري يبئية ب ب م فل ال نبت والحيلان واين بن في اللقا عاآه وضو بن اموبف  ال رلنبت النيوية م  آربة وميبه ببل

الةبئووود للةبئلوووة النبعنجبنيوووة   .Solanum tubersum Lاينتوووب  وآح وووي  نلةيتوووه   ويه يوووة محلووول  الن ب وووب 

Solanesea ح  ة والذا  والورا ك حلل  ا تراآيجي واقتلبف  ولرلنه محتق ال رآنة الرابةة ةبل يب بةد كق م  ال

(Bowen،1113 فهي آةد ملداا مه ب لل بقة لرلنهب ل يوة ببلربابلهيوداات وآحتول  ةلوم الةدمود مو  النروآي وبت )

حوبم   11مو  الوق  17( اع آحتول  ةلوم 1116والفيتبمي بت وايمالح وال ةبفن وايح وب  ايمي يوة  )الهبم وة ، 

( فضال ة  آبميرهوب ايمجوببي لللقبموة مو  بةو  ايمورا  NAPC  ،1115امي ي ا ب ي ضروا  لج ل اين بن )

 1111وادورون ،  Anti oxidant   (Clarksonال ر بنية يحتلاءهب ةلم م تلمبت ةبلية مو  مضوبفات ايك ود  

(   لووذا الوونح موو  الضووروا  ايهت ووبم برااةتهووب والة ووق ةلووم مضووبةفة انتبجيتهووب ل وود الحبجووة ال تراموود  ةليهووب 

اياآفب  الرنير في ال  ل ال ربني الةوبل ي وي وي ب فوي فو  الةوبلل الثبلول   ولقود بودا فةوال ايهت وبم و   وال ترام ة مل

مليولن  و  و  برموبف  بلدوا  311(  1111امبف  اينتب  لهذا ال حلل  في الدو  الفقير  اع بل  اينتب  الةبل ي ةبم )

ي ملوور فووي ال رآنووة ايولووم فووي انتووب  هووذا ال حلوول  موول % ةوو  ال وو لات الة وور  التووي  وونقتهب ،امووب ةربيووب آووبآ 4,7

الجرائر وال درب و الةراو اابةب وفوي الةقولف ايديور  اافاف ايهت وبم  برااةوة الن ب وب محليوب وب ورق واضوح ام وبء 

 و   347711هرتوبا وببنتوب   مقودااه  33111مبمقوباب  1111الةقودم  ايديورم  وبلدوا ال  وبحة ال راوةوة لةوبم 

 ( 1111   / هرتبا ) الجهبا ال ركر  لالحلبء ،  6 11وب ةد  

وم  اهل ايمولا التوي آ وبهل فوي مجوب  ال هول  ببينتوب  الر وي وال ولةي آولافر الة بلور ال دذموة ال  للبوة لل نوبت 

بر يبت واوقبت م ب نة اع ان و  نقص او امبف  في هذه اي  د  م نس دلال ف ولجيب مو ةرس  ولنب ةلوم اينتوب  الر وي 

ال لةي   ولدر  آحقيب التلاان بي  ا جراء الخضرمة وا اضوية ااف ايهت وبم ببي و د  الري يبوموة وال خلونبت و

الةضلمة بللا  ةبمة وةلم وجه الخللص اي  د  الحبومة ةلم ال تروجي  الذ  مةد  م  وهول ال دوذمبت ببةتنوباه 

 Aminoهول موددق فوي  آركيوس ايح وب  ايمي يوة )ة لرا و ب يب و مه ب ل  ل وآ لا وآ  وي  فةبليوبت ال نوبت  ف

acid ( وال يلكللآيدات )Nucleotides( التوي آرولن ا نرم وبت وا ح وب  ال لوموة )Nucleic acid وموددق فوي )

 Goffartآركيس الرللاوفيق فضال ة  فواه في آرلم  هرملنوبت ال  ول والقللمودات وليرهوب مو  ال ركنوبت ال ه وة 
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آل التركيور فوي ال و لات ايديور  ةلوم آن وي ال  با وبت الرااةيوة الحدمثوة وي  وي ب الت و يد  (   لذا1117وآدرون) 

( اع ان  آق يوة ايضوبفة الن يووة  1111،)  Carton و  Neetsonال تلاان وال ضوب  بتق يوبت حدمثوة ولوحية بيويوب  

     Novatec Solbule 21 دصلل دوذمبت آةود د ول  مه وة فوي آح وي  كفوبء  ا وتة ب  ال و بف مو  قنوق ال نوبت بوبي

الذ  م جل ال  ل ال ت با  والرثيف ومقلق التلول  النيووي ب وي رآه ةلوم آولفير ال توروجي  لل نبآوبت بلولا  م وت ر  

(   فضال ة  ظرو  ايجهبف التي آتةر  لهب حقل  الن ب وب فوي  1111وادرون   Zhaoةلم مدى مراحق ن له ) 

فاجبت الحراا  وآذبوذب ة ليوبت الور  واموبف  م وتلى التو فس وفقود ال وبء ةو   الةراو بللا  فائ ه نتيجة ياآفب 

 رمب ال تح  في نهبمة مل ل الرااةوة الربيةوي م وب مت ونس ببحودا  آديورات ف ويلللجية موؤمر  فوي الودانبت ال  تجوة   

وعلوك مو   رموب  Anti-transpirantولدر  التقليق م  آبميرات آلك الةلامق انت ر ا تة ب  ال ولاف ال بنةوة لل وتح 

اشووهب ةلووم ال نبآووبت لت ووبةد فووي امووبف  كفبمووة ا ووتة ب  ال ووبء فادووق ال نووبت موو   رمووب آقليووق مةوود  ال ووتح والووذ  مةوود 

،)  Haganو   Davenportال لدا الرئيس لفقد ال بء فوي ال راحوق ال توبدر  مو  ن ول ال نوبت فوي  ال ل ول الربيةوي

 -ايهدا  ايآية:( وةليه الا هذه الداا ة الم آحقيب  1171

ض بن اينتبجية الةبلية لل حلل  وآقليق التبمير ال لني ةلم النيوة بب تخدام ملبفا مختلفوة مو  اي و د  ال تروجي يوة 

 ومضبفات ال تح في ن ل الن ب ب وحبللهب الر ي وال لةي 

 

 : المواد وطرائق العمل 

جبمةووة بدووداف فووي م  قووة ابوول لرمووس  –كليووة الرااةووة –نفووذت التجربووة فووي الحقوول  التببةووة لق وول الن ووت ة           

اع اجرما ة ليبت آحضير التربة  م  حرامة  وآ ةويل وآ ولمة مول ادوذت ن وبع   1111و1111ولل ل  ي  الربيةيي   

 ول قنوق الرااةوة يجوراء التحليوق الفيرموبو  والري يوبو  لهوب  وبةودهب آول آق ويل الحقوق فوي  31 -آربة م  ة ب لوفر

 ول ومثلوا اللحود  التجرمنيوة بثالموة موروا مول آور  مورا 5.م وبةور  3الم مروا ب ول   1111بيةي ال ل ل الر

 واحد للفلق بي  اللحدات التجرمنية ل  ل الخل  بي  ال ةبمالت  

اعا ووتل ا التقووبو  موو  شووركة  1111\1\1بتووبام   Eاآنووة  Riveraااةووا الوودانبت ال  ببقووة لل لالووفبت لللوو ف 

 ول 15الهلل دموة وكبنوا ال  وبفة بوي  فانوة وادورى  Agricoجبا  الةبمة وال  تلاف  مو  شوركة ال هبا الرااةية للت

فقد ق ل الحقق الم ملب س لل و بح  1111 ل وب ب متالئل مل الل ف ال راو  ، امب في ال ل ل الربيةي  11وبة ب 

م ومثلوا 1م وبةور  4  وكبنوا ال لو نة ب ول Eاآنوة  Disreeلل نبآبت ب  بحة افتورا  اكنور وا وتخدم اللو ف 

اللحوود  التجرمنيووة ب لوو نتي  موول آوور  احوود كتوول  ال  وو نة الثبنيووة بوودون اااةووة للفلووق بووي  اللحوودات التجرمنيووة 

   1111\1\15وااةا الدانبت بتبام  

 

 معامالت التجربة:

  الةبموق وبثال  مرراات وآضو  RCBD( ض   آل يل الق بةبت الربملة ال ة ب  4*3نفذت آجربة ةبملية )      

فضوال ةو   Idropiu 211 وUrea و Novatec soluble 21فاا وة مالموة انولا  مو  اي و د  ال تروجي يوة هوي 

 و Vapor Gardمةبملوة ال قبانووة )بوودون اضووبفة(   امووب الةبموق الثووبني آضوو   فاا ووة نوولةي  موو  مضوبفات ال ووتح 

Armurax  مةبملووة  11وحوود  آجرمنيووة جووبءت موو   36فضوال ةوو  مةبملووة ال قبانووة )بوودون ا  ( وبووذلك مرولن لوودم ب

 مرات ملضحة ببلجدو  ال رفب في اللفحة الالحقة    3مررا  

وة د م وتلى  L.S.Dقلانا ال تل  بت لح بب اقق فرو مة ل   وبةد اآ بم مؤشرات الداا ة ال ختنرمة والحقلية 

 ( SAS,2001في التحليق ايحلبئي )  SAS% بب تة ب  برنبمج 5احت ب  

هرتبامضوبفب اليوه الف وفلا \ Nكدول 141اشت لا آ لمةبت اي  د  ال تروجي ية الثالموة بر يوة -  اياضية :اي  د

هرتبا )الفضوولي \ Kكدوول  411بتركيوور  K2SO4هرتووبا والنلآب وويلم بهيوووة \ Pكدوول  111بتركيوور  P2O5بهيوووة 

،1116 ) 
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 ( يوضح معامالت التجربة1جدول )

 

 التفاصيل الرموز المعاملة

T1 N0A0 )معاملة المقارنة ) بدون استخدام سماد نتروجيني او مضاد نتح 

T2 N0A1  بدون سماد نتروجيني مع استخدام مضاد النتحVapor Gard 

T3 N0A2  بدون سماد نتروجيني مع استخدام مضاد النتحArmurax 

T4 N1A0  معاملة استخدام السماد النتروجينيNovatec soluble 21 حبدون مضاد نت 

T5 N1A1  معاملة استخدام السماد النتروجينيNovatec soluble 21  مع استخدام مضاد النتح

Vapor Gard 

T6 N1A2  معاملة استخدام السماد النتروجينيNovatec soluble 21  مع استخدام مضاد النتح

Armurax 

T7 N2A0  معاملة استخدام السماد النتروجينيUreaبدون مضاد نتح 

T8 N2A1  معاملة استخدام السماد النتروجينيUrea مع استخدام مضاد النتحVapor Gard 

T9 N2A2  معاملة استخدام السماد النتروجينيUrea مع استخدام مضاد النتحArmurax 

T10 N3A0  معاملة استخدام السماد النتروجيني Idropiu211 بدون مضاد نتح 

T11 N3A1 ي معاملة استخدام السماد النتروجينIdropiu211 مع استخدام مضاد النتحVapor Gard 

T12 N3A2  معاملة استخدام السماد النتروجينيIdropiu211  مع استخدام مضاد النتحArmurax 

 

 :مؤشرات الدراسة 

 مؤشرات النمو الخضري -1       

ال ؤشورات ايآيوة  ملم م  الرااةة وآول قيوب  71ادتيرت ة ر ننبآبت ب رق ة لائي م  كق وحد  آجرمنية بةد 

:- 

طول النبات )سم(-ا
 

 عدد االوراق  )ورقة / نبات(-ب

 Leaf Area(    LAالمساحة الورقية )-ج

 آنةب لل ةبفلة التبلية   

 الوزن الجاف لالوراق× المساحة الورقية لالقراص   = LAالمساحة الورقية 

 قراصالوزن الجاف لال                                              

 

 

 :مؤشرات الحاصل _1

 : وزن الدرنات الرطب )غم( - أ

 :المحصول االقتصادي  - ب

وحوود  آجرمنيووة وفووب  \ح وونا اواان الحبلووق ل ج وول  ننبآووبت اللحوود  التجرمنيووة موول ا ووتخر  حبلووق ال نووبت اللاحوود 

 ال ةبفلة التبلية

 ( حاصل الوحدة التجريبية) غمحاصل النبات الواحد من الدرنات )غم(= 

   عدد النباتات في الوحدة التجريبية                                                    
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 هرتبا وفب ال ةبفلة  \مل ح س الحبلق القببق للت لمب   

 111×حاصل الوحدة التجريبية هكتار= \الحاصل الكلي طن 

 مساحة الوحدة التجريبية                                           

 

 :النبات / سم  طول

( ان اضبفة ال  بف ال تروجي ي احدما فروقب مة لمة واضحة في مةوديت  ول  ال نوبت 1متني  م  نتبئج الجدو  )     

  ل لل ل  ي  ةلم التتببل  16 7.و 13 1.اةلم ااآفب   بل   Ureaولرال ال ل  ي  اع اة ا ال ةبملة 

ةلوم بوبقي ال ةوبمالت ل ل و ي   Armorax  برا بتفلو ال ةبملة كبن ل ضبفات ال تح التبمير ال ة ل  اللاضح والذ

 وول لل ل وو ي  ببلتتووببل وللح  امضووب وجوولف فروقووبت مة لمووة .1 1.و .1 .6الداا ووة اع بلوو   مةوود  ااآفووب  ال نووبت 

 ول فوي  71 ..اع بلو    N2A0واضحة للتدادق بي  ال ةبمالت ال داو ة فربن اةلم مةد  ياآفب  ال نوبت لل ةبملوة 

  N2A2 ل  اموب فوي ال ل ول الثوبني  آفلقوا ال ةبملوة  11 31اقلر ال نبآبت    N0A0ي  اة ا  مةبملة ال قبانة ح

 ل مقبانة  مل بوبقي ال ةوبمالت فوي حوي  اة وا مةبملوة ال قبانوة افن باآفوب  لل وبو  41 71اع  جلا ااآفب  مقدااه 

  ل   56 46بل   

 

 : عدد االوراق والمساحة الورقية 

مة لمب ةلم ببقي ال ةوبمالت  فوي لوفة ةودف ايوااو لل نوبت  Idropio 211( آفلو الةبملة 1ح  م  الجدو  )مال    

ةلوم بوبقي ال ةوبمالت  Ureaواقة / ننبت في حوي  آفلقوا ال ةبملوة  47 45اع اة ا  1111اللاحد لل ل ل الربيةي 

 (   1. 3166ل فس ال ل ل اع اة ا ) Leaf Areaفي لفة ال  بحة اللاقية 

مة لمووبةلم بووبقي   Armoraxو )بوودون مضووبف نووتح(A0امووب ةوو  آووبمير مضووبفات ال ووتح فوويالح  آفوولو ال ةووبملتي  

للووفة )   Armorax ( ك ووب لوولح  آفوولو ال ةبملووة .1 41و 33 41ال ةووبمالت للووفة ةوودف ايوااو اعاة ووا ) 

 (   67 1143ال  بحة اللاقية( اع اة ا ) 

( 55 51مة لموب للوفة ةودف ايوااو ببة بئهوب ) N3A2ئي واضوحب بتفولو ال ةبملوة في حي  كبن آوبمير التودادق الث وب

 (  4 5113مة لمب للفة ال  بحة اللاقية اع اة ا )N2A2واقة / ننبت وملضح الجدو  آفلو ال ةبملة 

 مة لمووب فووي ةوودف ايوااو وال  ووبحة اللاقيووة Ureaفووبن الجوودو  ملضووح آفوولو ال ةبملووة  1111امووب ال ل وول الربيةووي 

 ( ببلتتببل  15 6.43و  151 1.نتيجة لتبمير الت  يد ال تروجي ي اع اة ا )

مة لموب للوفة ةودف   Vapor gardو  )بدون مضبف نتح(A0وامرت مضبفات ال تح مة لمب اع مالح  آفلو ال ةبملتي  

للوفة ال  وبحة Vapor           gard( واقة /ننبت في حي  آفلقا ال ةبملوة  11 61و  31 61ايوااو اع بلدا   ) 

 (  76 5311اللاقية( اع بلدا )

مة لمووب فووي لووفة ةوودف ايوااو نتيجووة التوودادق الث ووبئي ك ووب وآفلقووا  N2A1و   N1A0ومالحوو  آفوولو ال ةووبملتي   

 (  3 7.43في لفة ال  بحة اللاقية اع اة ا ) N2A1ال ةبملة 
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ات النتح والتداخل بينهما في ارتفاع النبات وعدد االوراق ( تاثير التسميد النتروجيني والمعاملة بمضاد2جدول )

 2112و 2111والمساحة الورقية  للموسمين الربيعيين 

 

تاثير مصادر  

التسميد 

 النتروجيني

 2012الموسم الربيعي  2011الموسم الربيعي 

 المساحة الورقية عدد االوراق ارتفاع النبات
 ارتفاع النبات

 المساحة الورقية عدد االوراق

CON. 661144 261162 1398.58 771462 641664 2811.73 

NOV. 461261 621222 3097.89 421124 471671 5206.99 

URE. 621426 261714 3266.70 661146 611274 6743.15 

IDR. 411166 671661 3250.49 411626 741164 4705.75 

L.S.D(0.05) 11474 21264 163.9 21661 21166 175.59 

 

 الت السمادية ومضادات النتحتاثير التداخل بين المعام

N0 AS0 22114 61122 1878.5 64174 66122 2297.7 

N0 AS1 66161 16 1032.4 71172 71122 3456.1 

N0AS2 46174 22144 1284.9 46142 67111 2681.3 

N1AS0 64176 24177 2670.4 62167 64177 7022.8 

N1AS1 64116 64166 3922.0 76116 26166 3647.8 

N1AS2 46114 62144 2701.2 76171 62111 4950.3 

N2AS0 66162 27122 1927.2 66176 42177 3806.8 

N2AS1 46122 22144 2869.5 44166 64177 8743.3 

N2AS2 62146 66144 5003.4 64161 41144 7679.3 

N3AS0 46121 64122 4565.0 44142 77166 5734.1 

N3AS1 72161 27177 2401.3 76161 62111 5400.1 

N3AS2 42142 71177 2785.3 42166 64166 2983.0 

L.S.D(0.05) 212466 611242 283.88 614214 217462 304.14 

 

وقد مةرى ااآفب  ال نبت الم الودوا الوذ  مؤفموه ال و بف ال تروجي وي فوي اموبف  انق وبم وآل ول الخالموب ك وب ان الت و يد 

ال نووبت للقيووبم بة ليووة التركيووس الضوولئي والتوو فس ومووددق فووي آركيووس  ال تروجي ووي لووه اموور واضووح فووي امووبف  فةبليووة

الضووروامة ينق ووبم الخالمووب م ووب م ووجل الرمووبف  فووي ااآفووب  ال نووبت )اللووحب  ،  RNA, DNAايح ووب  ال لومووة 

1171   ) 

ر الدذائيوة مو  ك ب ان انخفب  ال حتلى الر لبي للتربة والحبلة ال بئية لل نبت مؤمر في مةود  عوبوبن وانتقوب  الة بلو

( وانخفوب  مةود  ة ليوة التركيوس الضولئي ب ونس الدلوب الجرئوي  1177التربوة الوم ال نوبت )ابول ضوبحي واليولنس ،

وادتوورا  ة ليووبت ال  وول ال ت ثلووة ببينق ووبم وايآ ووب  الخلوول  )مب ووي   CO2للثدوولا وببلتووبلي انخفووب  نفبعمووة لووبا 

ح فووي لووفبت ال  وول الخضوور  اب ووب مةوولف الووم ان هووذه ال وولاف ( امووب ةوودم وجوولف آووبمير مة وول  ل ضووبفات ال ووت 1111،

 (  ..Davenport ،11آ تخدم لتح ي  الحبلة ال بئية لل نبت آحا ظرو  ال د وكذلك آقليق اي تهال  ال بئي )

 تاثير مضادات النتح

CON. 421661 61122 2760.28 441671 421217 4715.36 

V.G. 721421 22141 2556.29 76166 421417 5311.86 

ARM. 461161 61146 2943.68 611166 761144 4573.50 

L.S.D(0.05) 11446 21144 141.94 216412 116441 152.07 
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و ان امبف  ال تروجي  آرمد لفة فليق ال  بحة اللاقيوة ولرب وب مةولف ال ونس الوم اموبف  ةودف ايوااو واموبف  م وبحة 

لاقة اللاحد  نتيجة آحفير الخالمب لة لية اينق بم واي وت بلة و مو ةرس  علوك ةلوم ال  وبحة اللاقيوة لل نوبت مقبانوة ال

 Witham ,Devlin  (1111  )مل م بحة ايا  التي م دلهب وهذا متفب مل 

مةلف الم آبمير آلك ك ب ان الرمبف  الحبللة في ال  بحة اللاقية وةدف ايوااو نتيجة ا تخدام مضبفات ال تح قد 

ال لاف في ن ل ال نبت ومنرا علك ب رق واضح م  دال  آح ي  الجهد ال بئي لل نبت في ال رحلة التي مةت د فيهب ن ل 

ال نبت ةلم الحبلة ال بئية اكثر م  اةت بفه ةلم نلاآج الن بء الضلئي وان هذ  الرمبف  في ال  ل  ل  آ تج م بحة 

 ( Gawish  ،1111 )ن بء الضلئيواقية جيد  وآحفر ة لية ال

 

 :فات الحاصل الكمية لنبات البطاطاتأثير التسميد النتروجيني والمعاملة بمضادات النتح في بعض ص

 : معدل وزن الدرنات )غم /نبات (

فوي لوفة وان الودانبت اللوبلحة للت ولمب وال وبآج   Novatic soluble( آفولو ال ةبملوة 3ملح  م  الجدو  )       

 ( لل / ننبت  33 757و  56 .67مير ال  بف ال تروجي ي ولرال ال ل  ي  إع بل  )ة  آع

(  .6 651لللوفة نف وهب لل ل ول ا و  إع وة وا ) بدون مضبف نوتح(A0( في حي  آني  نتبئج الجدو  آفلو ال ةبملة 

و  11 671وة يتوب ))بودون مضوبف نوتح( إع  A0,Vaporgardلل / ننبت ومب ال ل ول ا دور فويلح  آفولو ال ةوبملتي  

 ( لل / ننبت ببلتتببل 73 661

( لول  33 751و  33 711في ال ل ول ا و  بإة بئهوب )  N1A0 , N2A0إمب آعمير التدادق فيلح  آفلو ال ةبملتي  

 ( لل/ ننبت  .111في ال ل ل ا در بإة بئهب )  N1A1/ ننبت ةلم الترآيس في حي  آلضح ال تبئج آفلو ال ةبملة 

 

 :القتصادي )كغم /هـ(الحاصل ا

فوي   Novatic soluble( ون آوعمير الت و يد ال تروجي وي كوبن واضوحبً بتفولو ال ةبملوة 3وملح  مو  نتوبئج  الجودو  )

 (   / هرتبا ببلترآيس  75 57و  44 41لفة ال حلل  ايقتلبف  ولرال ال ل  ي  إع بل  )

( .1 37ف نوتح( لللوفة نف وهب لل ل ول ا و  ب قوداا ))بودون مضوبA0 ومب آعمير مضبفات ال تح فويلح  آفولو ال ةبملوة

 (31 45و  31 .4فوي ال ل ول ا دور إع وة يتوب ) Armorax, Vapor gard و  / هوـ فوي حوي  آفلقوا ال ةوبملتي  

 ببلتتببل    / هـ

ي فو N1A0 , N2A0ومب آعمير التدادق بي  ملوبفا ا  و د  ال تروجي يوة ومضوبفات ال وتح  فويلح  آفولو ال ةوبملتي  

 N1A1(   / هـ ةلم التتببل  ومب نتبئج ال ل ل ا در فتني  آفلو ال ةبملة 7. 47و 54 51ال ل ل ا و  بإة بئهب )

 (   / هـ 15 61مة لمب ةلم ببقي ال ةبمالت بإة بئهب ) 
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ات الحاصل الكمية ( تاثير التسميد النتروجيني والمعاملة بمضادات النتح والتداخل بينهما في بعض صف2جدول )

 2112و 2111للموسمين الربيعيين 

 

تأثير التسميد 

 النتروجيني

N 

 2012الموسم الربيعي  2011الموسم الربيعي 

معدل وزن الدرنات 

 الرطب غم/نبات

المحصول االقتصادي 

 بالهكتار طن/هـ

معدل وزن الدرنات 

 الرطب غم/نبات

المحصول االقتصادي 

 بالهكتار طن/هـ

N0 CON. 664111 26.24 466174 44.19 

N1 NOV. 466174 40.44 676122 58.85 

N2 UREA 721166 31.28 646164 33.93 

N3 IDRO. 261122 20.07 762111 39.97 

L.S.D(0.05) 671416 2.686 641767 3.46 

 

 

 تأثير التداخل بين المعامالت السمادية ومضادات النتح

N0 AS0 762122 34.31 744146 39.06 

N0 AS1 611122 23.60 441111 45.25 

N0AS2 272146 20.80 616111 48.27 

N1AS0 674122 50.5 661122 60.36 

N1AS1 441146 40.62 1116111 69.05 

N1AS2 712146 30.15 466146 47.15 

N2AS0 624122 48.78 411146 41.25 

N2AS1 261111 14.17 624122 29.44 

N2AS2 727111 30.88 672146 31.10 

N3AS0 221146 19.45 741146 40.57 

N3AS1 226111 14.00 442122 45.48 

N3AS2 677122 26.78 646111 33.87 

L.S.D(0.05) 661442 4.656 671666 5.896 

 

ان امبف  ك يبت ال  بف ال ضبفة آؤف  الم امبف  متل   وان الدانة ل ب آلفره م  في  في ال لاف الدذائية ال لو ةة 

ل توروجي  فوي ( فضوال ةو  فوا ا 1117التي آ تقق الم امبك  التخرم  لل ولاف الرربلهيدااآيوة فوي الودانبت )الح و  ،

آرلم  مج ل  دضر  قوبفا ةلوم القيوبم بلظبئفوه م وب مة وق ةلوم آلجيوه الفوبئ  مو  ال ولاف الدذائيوة ينتوب  فانوبت 

الرهوبو  ، كنير  الحجل وهذ م ةرس امجببب ةلم امبف  حبلق النوبت اللاحود والحبلوق ايقتلوبف  والحبلوق الرلوي )

111.    ) 

بب ووتخدام مبنةووبت ال ووتح مةوولف الووم آبميرهووب ايمجووببي فووي امووبف  ال حتوولى امووب اياآفووب  فووي لووفبت الحبلووق الر يووة 

 CO2الر لبي للتربة وال نبت م بمؤمر في الةدمد م  الة ليبت الحيلمة لل نبت ودبلة ة ليوة الن وبء الضولئي ونفبعموة 

ي اموبف  مةود  حجول ( وببلتوبل 1111ة   رموب الوتحرل بوبلدلب الجرئوي للثدولا واموبف  انتفوبا دالموب ال نوبت )مب وي  ،

الدانبت م ب م نس امبف  في مةد  وان الدانوة دبلوة وان الفتور  الحرجوة فوي الن ب وب هوي مرحلوة آرولم  الودانبت 

 تأثير مضادات النتح

AS0 CON. 471146 38.27 441162 45.31 

AS1 V.G. 242167 23.10 464142 47.30 

AS2 ARM. 641146 27.15 766162 40.10 

L.S.D(0.05) 24164 2.326 621462 2.946 
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( ك وب ان هوذا اياآفوب   1111وادورون ، Belangerوا  نقص في هذه ال رحلة مؤمر  لنب في ن ل وحبلق ال نبت )

م نس امبف  في حبلوق ال نوبت اللاحود والحبلوق الرلوي وان الدانة في مةد  الن بء الضلئي وةدف الدانبت ومتل   

( موو  ان آةوور  الن ب ووب لالجهووبف فووي مرحلووة آروولم   Carling  ،1111و  Walworthومتفووب هووذا موول مبوجووده  )

الدانبت م نس انخفبضب في ةدف الودانبت ومتل و  وان الدانوة وحبلوق ال نوبت وحبلوق الداجوة ايولوم والحبلوق 

 الرلي  

مةولف الوم التوبمير ايمجوببي ال فورف لروق ال نس في آفلو مةبمالت التدادق بي  ال  بف ال تروجي ي ومضبفات ال وتح  امب

ةبمووق فضووال ةوو  التووبمير ال  ووتر  للةووبملي  موول بةضووه ب فووي الللوول  ببل نووبت الووم حبلووة التوولاان الدووذائي ال  ب ووس 

 Janowiak)ي  وو  / هووـ  وهووذا متلافووب موول مووبعكره  وآبميره ووب ايمجووببي فووي امووبف  حبلووق ال نووبت  والحبلووق الرلوو

 (  1111وادرون ، 

وم ب  نب مالح  ان اضبفة مضبفات ال تح لل آؤمر في كق م  الحبلوق القببوق للت ولمب والحبلوق الرلوي فوي ال ل ول 

ل ضوج ايو  ولرب ب مرجل ال نس الم ان الل ف امفيرا منرر ال ضج مقبانة مل الل ف فمورا  ال تل و  التوبدير بب

وهذا مقلق ال د  التي متةر  فيهب ال نبت لضلء ال و س وببلتوبلي الن وبء الضولئي وآ ثيوق ال دوذمبت اقوق وببل تيجوة قلوة 

 (        1111القي ي ، حجل الدانبت وهذا متفب مل مبآللق اليه )

 

 المصادر:    

 ج هلامة الةراو   –لتخ ي    ال ج لةة اإلحلبئية ال  لمة    وااا  ا 1111الجهبا ال ركر  لإلحلبء   

 امر الت  يد الةضل  في الخلبئص الخللبية للتربة وفوي إنتبجيوة الن ب وب فوي ظورو  1117الح  ،حيدا مح د 

م  قووة القلووير ب حبفمووة ح ص ا ووبلة مبج ووتير كلية ه د ووة الرااةووة جبمةووة النةوول الج هلامووة الةربيووة 

 ال لامة  

ا   د  الةضلمة ال ختلفة وآد ية التربة في ن ول ونتوب  ونلةيوة الن ب وب   آعمير .111الرهبو ،   ير مح د وح د  

(Solanum tuberosum L. ا بلة مبج تير  ق ل الن ت ه  كلية الرااةة  )–  جبمةة بدداف 

 151  آدذمووة ال نووبت الت نيقووي  وااا  التةلوويل الةووبلي والنحوول الةل ووي  الةووراو  1171اللووحب  ، فبضووق ح ووي   

 لفحة 

إلم التربة والر  في ن ل وحبلق ومرلنبت الن ب ب   NPK  آعمير إضبفة إلـ 1116، جلاف  ه مح لف  ولفضلي

  37ـ  .3ص  جبمةة بدداف  –ا بلة مبج تير  ق ل ةللم التربة وال يبه  كلية الرااةة 

 يوة وال لةيوة آوعمير ا  و د  ال تروجي يوة فوي ال  ول وبةو  اللوفبت الر  1111القي ي، شي بء ةند الل يف مل وم  

وآوراكل القللمودات ال ووتيرومدمة الرليوة فوي بةوو  ولو ب  الن ب ووب   ا وبلة مبج وتير  ق وول ةلولم الن ووت ة كلية 

 جبمةة بدداف      -الرااةة

  فليووق آدذمووة ال نووبت  جبمةووة بدووداف  وااا  التةلوويل الةووبلي 1177وبوول ضووبحي ، مل ووف مح وود ومؤموود اح وود اليوولنس  

   والنحل الةل ي  الةراو 

  اي ووتفبف  موو  مخلفووبت اااةووة الن ووب س )فانووبت وةوورو ( فووي آدذمووة 1115الهبم ووة ، مح وولف  ووالمة مح وولف  

 (  ملر  القبهر  1171حيلانبت ال راةة  مجلة الحلاا ال ت دن الةدف )

 (   ف لجة ال د ال بئي في ال نبت ، فاا الرتس لل نبةة وال  ر ، جبمةة ال للق  1111مب ي  ، ب بم  ه )
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