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انًعذٌَ فٌ انصفبث انُوعَت وانكًَت نحبصم  -تأثَز انشراعت انًتذاخهت وانتسًَذ انعضوً

 .Solanum tuberosum Lانبطبطب 

 

 عهٌ عببدً يبَع                                            حًشة يوسي كبظى

 ًسَبان /جبيعت انقبسى انخضزاء                    انكهَت انتقَُت/كهَت انشراعت

 

 

 انخالصت :

ُٖكذذ ا تَربة ذذ  قذذ١ اهذذٍ  متطذذ١ قذذ١ ْٗ هذذ  

يذذذّ بٗذذذٝة ْل٢ٗذذذ  تَ ُذذذ  ت ٗذذذا  تَٓٝ ذذذّ  23تَعٓاد٢ذذذ  

َٓعةقذذذذذ   ذذذذذع ٣ة تَ متطذذذذذ   2012تَة ٣عذذذذذ١ َعذذذذذا١ْ 

تَٓعذذذذل١ٖ قذذذذ١ ٖٓذذذذٝ -تَٓرلتخُذذذذ  ٜتَر ذذذذ٣ٓل تَع ذذذذ٠ٝ 

ٜااصذذذٍ تَط ا ذذذا  ٜقَذذذى ٜقذذذم  تذذذ٣ّٓ تَه اطذذذاا 

   ذذذذذ    تًَاُْذذذذذ  تَٓعنذذذذذال َٗ ذذذذذاِ ت َذذذذذٝت  تَٓٗنذذذذذه

 ًْةمتا.    

  ذذٓٗا تَربة ذذ   متطذذ  صذذٗك٣ٕ ْذذٕ تَط ا ذذا ٚٓذذا 

د٢ذذ م٠ ٜطذذ   تَذذل٢ٕ   ذذا ٖ ذذاِ تَ متطذذ  ْذذٕ دٜٔ 

 ذذلتخٍ ٜتَ متطذذ  تَٓرلتخُذذ  ْذذا تَذذ مل تَ ُذذٝل  ذذٕٓ 

تَٓعذذل١ٖ ًَذذٍ - ٓذذأ ْعذذاْ ا ْذذٕ تَر ذذ٣ٓل تَع ذذ٠ٝ 

ِ 5 ذذذلٜٔ   ذذذ٣ٓل  {دٜٖذذذّ 
3
ِ 5أغٗذذذاِ.    

3
دٜتبذذذٕ    

ِ NPK  5يغّ  150
3
 5يغذّ   NPK 150غٗذاِ   أ 

ِ
3
ِ NPK  2.5يغذذّ  150دٜتبذذٕ   

3
  2.5أغٗذذاِ    

ِ
3
ِ 2.5دٜتبذذذٕ ٜ  

3
ِ 2.5أغٗذذذاِ    

3
 150دٜتبذذذٕ   

 . ٜ ّ تَ تٌٝ طُٟ تَٗرائج ت٤ ٣  } NPKيغّ 

 كٝل تَتٗف ط   تَل٢ٕ ق١ ْعذلٌ تَٓذادل تَباقذ   

ٜتًَ اقذذ  تَٗٝط٣ذذ  ٜصذذ    تَذذلمٖاا ٜتَٗنذذا ٜتَطذذةٜ ٣ٕ 

ٜطذذلد ٜٜ ٔ  NPKٖاا ْذذٕ طٗاصذذة ْٜ رذذٝٞ تَذذلم

تَلمٖاا تَٓ ذٝن  ٜتَ اصذٍ تَر ذ٢ٝه١ ن٣ا ذا  اَتذٗف 

د٢ذذذ م٠. ٜيذذذأ َٗٓ ذذذ١ تَ متطذذذ   ذذذع ٣ة ْعٗذذذ٠ٝ قذذذ١ 

تَتكاا تط ٘  تق  كٝل ٖٓط تَ متط  ْذٕ دٜٔ  ذلتخٍ 

ق١ صذكاا تَ اصذٍ تَٗٝط٣ذ  ٜت٣ًَٓذ  ن٣ا ذا  اَ متطذ  

تَٓرلتخُذذ   قذذ١ اذذ٣ٕ أط ذذٟ ٖٓذذط تَ متطذذ  تَٓرلتخُذذ  

ْعذذذلٌ َذذذٝ ٔ تَلمٖذذذ  تَتذذذاَد َُر ذذذ٢ٝم. تدا  تطُذذذٟ

تَٓعل١ٖ تَٟ  ٢ادل ْع٢ٝٗ  قذ١ -أ اق  تَ ٓاد تَع ٠ٝ

ب٣ٓذذا ْراذذةتا تَٗٓذذٝ تَص ذذة٠ ٜصذذكاا تَ اصذذٍ 

تَٗٝط٣ذذذذ  ٜت٣ًَٓذذذذ  ن٣ا ذذذذا  ٓعاُْذذذذ  ْذذذذٕ دٜٔ   ذذذذ٣ٓل 

ٜتخذذذر ل تَرذذذع ٣ة  ذذذاخر ل ٖذذذٝم ْٜ ذذذرٝٞ تَ ذذذٓاد 

تَٓ ذذذال. ٜيذذذأ َب٣ٓذذذا تَرذذذلتخ ا تَ   ٣ذذذ  َعٝتْذذذٍ 

لمت ذذ   ذذع ٣ةتن ْع٢ٝٗذذان قذذ١ تَتذذكاا تَٗٝط٣ذذ  ٜت٣ًَٓذذ  تَ

تَٓعذذل١ٖ -َُ اصذذٍ  ٜتٔ ْعذذاْ ا تَر ذذ٣ٓل تَع ذذ٠ٝ

ٜتَ متط  ْٕ دٜٔ  لتخٍ ٜتَتٗف ط   تَل٢ٕ اههذا 

 كٝل َٓع ّ تَتكاا تَٓلمٜ    تق ٢ اذ  تٔ ْعاُْذ  

5 ِ
3
دٜتبٕ ٜتَ متط  ْٕ دٜٔ  لتخٍ ٜتَتٗف ط    

تَتذذاَد َُر ذذ٢ٝم تَذذل٢ٕ أط ذذٟ تطُذذٟ ْعذذلٌ َُ اصذذٍ 

  ٕ. ًٚرام. 40.5ٜ ُغ 
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ABSTRACT : 

This experiments was carried out 

in agricultural field in Alamadiya 

location about 23 Km south of  Hillah 

city, during the spring seasons 2012 to 

study the effect intercropping and 

organic-mineral fertilization on growth 

and production potato and sweet corn, 

 انبحث يستم يٍ اطزوحت دكتوراِ نهببحث االول
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according to split plot withen 

randomized complete block design, with 

three replicates. 

The experiment included planting 

two potato cultivars (Desiree & Aladdin) 

under monoculture and intercropping 

system with sweet corn within eight 

treatments of organic-mineral 

fertilization per donum (without 

fertilization ,5 m
3
 sheep manure,5 m

3
 

poultry manure, 150 kg NPK, 5 m
3
 

sheep manure + 150 kg NPK, 5 m
3
 

poultry manure +150 kg NPK, 2.5 m
3
 

sheep manure +2.5 m
3
 poultry manure 

and 2.5 m
3
 sheep manure + 2.5 m

3
 

poultry manure + 150 kg NPK.  

The results showed outstanding Aladdin 

cultivar in the quality characteristics as 

dry weight, starch & protein ratio, tuber 

content from NPK elements and the 

yield characteristics as number and 

weight tubers for marketing, the 

marketing yield compared desiree 

cultivar . The agriculture type had 

significant effect in the characteristics 

above, monoculture had outstanding in 

quality and quantity yield characteristics 

compared with the intercropping. while 

the intercropping showed higher rate of 

the suitable tubers for marketing.  

The organic – mineral fertilization 

application showed significant 

increasing in characteristics of quality 

and quantity yield compared with non 

fertilization treatment and there is 

difference in the effect by differences 

type and level the fertilization. The triple 

interactions of factors had significant 

effects in quality and quantity yield 

characteristics. Organic-mineral 

fertilizer, monoculture and Aladdin 

cultivars had significant outstanding in 

most of studied characteristics, where 

treatment of 5 m
3
 poultry manure & 

monoculture  & Aladdin cultivar showed 

the higher rate for the marketing yield 

that reach 40.5 ton/ hectare. 

 

 

 -انًقذيت:

 عذذذذذٝد تَط ا ذذذذذا ةَذذذذذٟ تَعائُذذذذذ  تَطاقٖبا٣ٖذذذذذ   

Solanaceae  رذذذٍ طا٣َٓذذذا تَٓة طذذذ  تَةت عذذذ   عذذذل  ٜ

تَهٓذذد ٜتَذذ مل ٜتَذذة  ْذذٕ ا٣ذذل ت ٣ٓٚذذ  تَغ تئ٣ذذ   تق 

 % ْٕ تَغ ت  ت١ْٝ٣َ َطُلتٔ تَعذاَّ)90-75 نًٍ  ٣ٕ 

Santamaria ٜElia  1997 ةٔ تَر ذذذل٠ تَذذذ ٠ . )

١ تَه ذام تَ متطذ١ ٚذٝ ٢ٝتبٙ تَطذاا ٣ٕ أٜ تَٓٛرٓذ٣ٕ قذ

تَرنص٣ص تَ ٣ُّ َُعٝتٍْ تَٓ لدل َإلٖراج ٜتَره٣ُذٍ ْذٕ 

 ع ٣ةٚذذا  ٝت ذذ    طٗذذذ١ تَرهاٖذذاا تَ ل٢ ذذذ   ٓذذا ٢ ذذذٕٓ 

 ٢ادل تَغُ  ق١ ٜالل تَٓ اا . ْٜٕ ت ْٝم تَٓٛٓ  ق١ 

ٚذذذ ت تَٓبذذذاٌ ٚذذذٝ تخر٣ذذذام تَتذذذٗف تَٓٗا ذذذ  ٜة ذذذاق  

تَعٗاصذذذة تَٓغ ٢ذذذ   نذذذًٍ أ ذذذٓلل ط ذذذ٢ٝ  ْٜعل٣ٖذذذ  

تَ متطذ  تَٓرلتخُذ  ٜتٔ تر ذةتل قذ١ ت ذرصلتِ ٜي َى 

ت  ٓلل تَٓعل٣ٖذ  ختٝصذا قذ١ تَ متطذ  تَٓة٢ٜذ  ْذٕ 

دٜٔ ْةتطذذذذذال ت٤ ذذذذذام تَ ذذذذذُط٣  تَٗابٓذذذذذ  ْذذذذذٕ  ذذذذذٝ  

تال رعٓاٌ. َٜ َى ٢لقا  ا با٘ تبةت  تَر ذ٣ٓل تَٓرًاْذٍ 

َ ذذذٓأ ْٗربذذذاا طا٣َذذذ  ترٖراب٣ذذذ  ٜتَٗٝط٣ذذذ  ٜ ه٣ُذذذٍ 

طٗتذة٠ تَٗرذةٜب٣ٕ تَرع ٣ة تَ ذُط١ طُذٟ تَط٣.ذ . ٢ٜعذل 

ٜتَك ذذذكٝم ْذذذٕ أي ذذذة تَعٗاصذذذة قتا تَع نذذذ   ذذذاَرُٝ  

ال ذذذ٣ٓا طٗذذذلْا ال رطذذذا تَٝ ذذذائٍ تردتم٢ذذذ  تَٓ ُذذذٟ قذذذ١ 

  ذرعٍٓ أٖذٝتم (.  2005ٜآخذةٜٔ   Havlinتَر ذ٣ٓل)

طل٢ذذذلل ْذذذٕ ت  ذذذٓلل تَع ذذذ٢ٝ  ٜختٝصذذذان ْصُكذذذاا 

تَلٜتبٕ  ت غٗاِ ٜتَر١  صرُف قذ١ ٖ ذط  تارٝتئٛذا ْذٕ 

   تق   ذذذذال ٚذذذذ ٘ تَٓصُكذذذذاا ْذذذذا تَعٗاصذذذذة تَغ تئ٣ذذذذ

ت  ذذذٓلل ت٣ٓ٣ًَا٢ٜذذذ  َغذذذةو    ذذذ٣ٕ خذذذٝت  تَرة ذذذ  

تٔ تَ متطذذذذذذذ  تَٓرلتخُذذذذذذذ   تَك٣ ٢ائ٣ذذذذذذذ  ٜت٣ٓ٣ًَائ٣ذذذذذذذ ن.

(Intercropping  ع١ٗ  متطذ  ْ تذ٣َٕٝ أٜ أي ذة  )

قذذذذ١ قتا تَٓ ذذذذاا  ْذذذذٕ ت مو ٜقذذذذ١ قتا تَٓٝ ذذذذّ 
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تَ متط١. ٜنذل أاذاما ْتذادم طل٢ذلل ةَذٟ ْ ت٢ذا ٚذ ٘ 

ا ٖ اْذذا ٢ هذذم طائذذلتا ةٖراب٣ذذ    ذذط  تَ ة٢هذذ  ًَٖٝٛذذ

 ٝ ٢ذذذا ترٖرذذذاج  ٣ُذذذ  ْذذذلل تَٗٓذذذٝ ْهامٖذذذ   اَ متطذذذ  

تَٓٗكذذةدل ٜتالنرتذذاد قذذ١ تَٓ ذذاا  تَٓ مٜطذذ  ٜ ه٣ُذذٍ 

ٖكهذذاا خلْذذ  ٜ ٣ٛ.ذذ  ت مو  ٜتالٖركذذام تًَاْذذٍ ْذذٕ 

ت  ذذذٓلل تَٓ ذذذرعُٓ  ٜتال ذذذركادل تَٓ ُذذذٟ ْذذذٕ طٗاصذذذة 

ُٓ تذٌٝ تَٓٗاخ ٜٜ ٣ُ  ب٣لل َره٣ٍُ ْٗاق   ت دغذاٌ َ

 (.Sharma  1994تَةئ٣س )

 -ٜطُٟ  ٝ  ْا  هلِ  ٛلل تَلمت   ْا١ُ٢:

 ْهامٖ  ٖٓٝ ٜااصٍ صٗك٣ٕ ْٕ تَط ا ا.  .1

ْعةق   ع ٣ة تَ متط  تَٓرلتخُ   ٣ٕ تَط ا ا ٜتَ مل  .2

 تَ ُٝل  ق١ تَتكاا تَٗٝط٣  ٜت٣ًَٓ  َ اصٍ تَط ا ا.

-دمت    ع ٣ة ْ ر٢ٝاا طل٢لل ْٕ تَر ٣ٓل تَع ٠ٝ  .3

١ تَتكاا تَٗٝط٣  ٜت٣ًَٓ  َ اصٍ تَط ا ا تَٓعل١ٖ ق

 ق  ن طٕ تَرلتخٍ  ٣ٕ تَعٝتٍْ تَٓلمٜ  .

 انًواد وطزائق انعًم

ٖك ا ٚ ٘ تَلمت   ق١ اهٍ خا  قذ١ ْٗ هذ  

يذّ بٗذٝة ْل٢ٗذ  تَ ُذ  َُٓٝ ذّ  23تَعٓاد٢  طُذٟ  عذل 

.  أطذذلا ت مو ٜن ذذٓا ةَذذٟ  ذذ   2012تَة ٣عذذ١ 

أ  ذٌٝ  ٓذا تَ متطذ  طُذٟ ْذةٜ  ا٣ذل يذ ن اطاا

ِ  ٝتنذذا  0.75ِ ٜتَٓ ذذاق   ذذ٣ٕ ْذذة  ٜآخذذة  5تَٓذذة  

أم ع  ْةٜ  ًٍَ ٜالل  بة٢ط٣  ٜياٖا ْ اا  تَٝالل 

ِ 15تَربة٢ط٣ذذ  تَٝتاذذلل 
2
ِ قاصذذُ   1ْذذا  ذذةو ْ ذذاق   

ْرة  ٣ٕ تَه اطاا َغةو  3 ٣ٕ تَٝالتا تَربة٢ط٣  ٜ

ْٗذا تٖرهذذاٌ تَٓغذذ ٢اا  ذذ٣ٕ تَٓعذاْ ا ْذذا  ذذةو ْ ذذاق  

ا٢ذ  تَه اطذاا. ٜنذل اذُٓا تَربة ذ  ط ٌ ق١  لت٢  ٜٖٛ

 -طُٟ     طٝتٍْ ١ٚ:

:   ٕٓ صذٗك٣ٕ ْذٕ تَط ا ذا ٚٓذا تَعاٍْ ت ٌٜ)تَةئ٣س(

 )د٢ م٠ ٜط   تَل٢ٕ(

اذذذٍٓ ٖٓ ذذذ٣ٕ َُ متطذذذ  ٚٓذذذا  تَعاْذذذٍ تَ ذذذا١ٖ )تَ ذذذا٠ٖٝ(:

 ) متط  تَط ا ا  ٓكةدٚا ٜ متطرٛا ْا تَ مل تَ ُٝل(

ٔ تَعاْذذذٍ تَ اَذذذل )  ذذذا  ذذذا٠ٖٝ(:   ذذذٕٓ أ ذذذاق   ٓذذذا

تَٓعذل١ٖ طُذٟ أ ذا   -ْ ر٢ٝاا ْذٕ تَ ذٓاد تَع ذ٠ٝ

 تَلّٜٖ أ ٣كا   ة٢ه  تَرُه٣ّ أ كٍ خط تَ متط  ١ٜٚ

C1 -دٜٔ  ذٓاد ْٕ                               C2 - 

5 ِ
2  

 أغٗاِ

C3- 5 ِ
2  

  -C4                                 دٜتبٕ

 NPKيغّ 150

C5 -5 ِ2    ِيغذذذذذذذذذّ 150 أغٗذذذذذذذذذاNPK              

C6- 5 ِ2    ٕيغّ 150 دٜتبNPK 

C7-  2.5 5 ِ2    ِدٜتبٕ  2ِ 5 2.5أغٗا    

C8-  2.5 5 ِ
2
ِ 5 2.5أغٗذذذذذاِ  

2
 دٜتبذذذذذٕ   

 NPKيغّ 150

ٜياٖا تَربة   طا٣ُْ  ٜ طها ا   ٖ اِ تَه ا 

تَٓٗنه  ٜقم  ت٣ّٓ تَه اطاا تَعنٝتئ٣   -تَٓٗنه 

تًَاُْ       ًْةمتا.  مطا  ها٠ٜ تَط ا ا 

٣عل َُ متط  صٗك١ د٢ م٠ ٜط   تَل٢ٕ ٜ ة ط  تَٓٛ

(Class-E  تََٛٝٗل٢  تَٓٗنع  رام٢خ )َعاِ  15/1

 ّ  ٣ٕ دمٖ  ٜأخةٞ  ٜي َى  30طُٟ ْ اق   2012

 متط  تَ مل تَ ُٝل  اَرلتخٍ ْا تَط ا ا ت ٗا  تَعةٜل 

(. أبة٢ا تَع٣ُٓاا تَ متط٣  1/3تَة ٣ع٣  ٜ رام٢خ ) 

ل٢ة ًْٜاق        تَٓصرُك  ْٕ م٠ ٜ عن٣  ٜ ت

اُُا تَط٣اٖاا  25/5تَ اب   ٜ ّ ب١ٗ تَ اصٍ ق١ 

ٜا   تَكةٜل تَٓع٢ٝٗ   ٣ٕ تَٓعاْ ا طٗل ةاتائ٣ا 

 LSD نٍ قةل ْع٠ٝٗ   0.05ْ رٝٞ ْع٢ٝٗ  

( ت رعٍٓ  ةٖاْج تَـ  ـ 1990)تَ اٚٝي١ ٣ٜٜٚ   

Genstat .ق١ تَر ٣ٍُ تراتائ١ 

 انقَبسبث انتجزٍبَت 

  هًبدة انجبفت :انُسبت انًئوٍت ن .1

أخذذ ا ن ذذا ْذذٕ تَذذلمٖاا ٜٜ ٖذذا  ذذّ ُبككذذا 

ِ 70طُذذٟ دمبذذ  اذذةتمل  ovenقذذ١ قذذةٔ يٛة ذذائ١ 
0
 

( ٜ عذل 1989َٜ ٣ٕ  طاا تَٝ ٔ يّ قيذة٘ تَتذ ال )

 طذذاا تَذذذٝ ٔ أخةبذذذا ْذذذٕ تَكذذذةٔ ٜٜ ٖذذذا ُٜا ذذذطا 

 تَٗ ط  تَٓ.٢ٝ  َُٓادل تَباق  ٜقم تَٓعادَ  تَرا٣َ :

تَذٝ ٔ تَبذال تَٗ ط  تَٓ.٢ٝذ  َُٓذادل تَباقذ   

 100َُلمٖاا/ تَٝ ٔ تَ ة٠ َُلمٖاا * 

 انُسبببببت انًئوٍببببت نهبببببزوتٍَ فببببٌ انببببذرَبث:  .2

ُا ذذذذذذذطا قذذذذذذذ١ تَذذذذذذذلمٖاا طُذذذذذذذٟ أ ذذذذذذذا  تَذذذذذذذٝ ٔ 

( ٜ   ذذذذذذ  تَٓعادَذذذذذذ  A.O.A.C  1970).تَبذذذذذذال

 تَرا٣َ :

ٖ ذذط  تَطذذةٜ ٣ٕ طُذذٟ أ ذذا  تَذذٝ ٔ تَبذذال  تَٗ ذذط  

 6.25تَٓ.٢ٝ  َُٗرةٜب٣ٕ ق١ تَلمٖاا* 

  تَٝ ٔ تَة   يٓذا قذ١ تَٓعادَذ   ّ ُا طا طُٟ أ ا

 -ت٤ ٣ :

 % َُطةٜ ٣ٕ طُٟ أ ا  تَٝ ٔ تَة    

)% َُطذذذةٜ ٣ٕ طُذذذٟ أ ذذذا  تَذذذٝ ٔ تَبذذذال* %     

 100َُٓادل تَباق  َُلمٖاا( / 

 انُسبت انًئوٍت نهُشب فٌ انذرَبث: .3

 A.O.A.Cٜ ّ ا ا ٛا ْٕ تَٓعادَ  تَٓٝ    ق١       

 ( يٓا ٢ع ١:1970)
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 –)% َُٓذذذادل تَباقذذذ   0.89   17.55% َُٗنذذذا        

24.18) 

ن٣ ذذا تًَ اقذذ    قَبببص انكفبفببت انُوعَببت نهببذرَبث: .4

تَٗٝط٣ذذ  َُذذلمٖاا طُذذٟ أ ذذا  ٖ ذذط  تَٓذذادل تَباقذذ  

 ( ٜقها َُٓعادَ  ت٤ ٣ : 1999يٓا قيةٚا ا ٕ )

  )% 1.0988تًَ اقذذذذذ  تَٗٝط٣ذذذذذ  َُذذذذذلمٖاا  

 211.04(/ 24.182 -َُٓادل تَباق 

  اُسببتعًم جزبببس انبب   ث:قَبببص انصبباللت نهببذرَب .5

Penetrometer  ذّ َه٣ذا   0.5 غذا س ن ذةل 

صذذ    َذذ  تَذذلمٖاا  عذذل ة تَذذ  بذذ أ ْذذٕ ننذذةل 

تَلمٖذذذ  ٜ ٝتنذذذا  ذذذ   دمٖذذذاا َُٓعاُْذذذ  تَٝتاذذذلل 

ٜا طا تَت    طُٟ أ ا  يغّ/ ّ
2
. 

ةق  ذّ   انُسبت انًئوٍبت نهُتبزاث فبٌ انبذرَبث: .6

 Ultraviolet  هذذذذل٢ةٚا  ا ذذذذرصلتِ تَ ة٢هذذذذ 

Spectrophotometer Screening Method  .

(Jackson 1958)                                               

 تحهَم انًغذٍبث فٌ انذرَبث: .7

أخذذ ا تَذذلمٖاا تَٓعذذلل َُر ٣ُذذٍ قهذذل  ذذّ تخذذ           

خٓس دمٖاا ْرباٖ   ْذٕ يذٍ ًْذةم ًَٜذٍ ْعاُْذ  

 ّ غ ُا  آَا  ن عا ةَٟ اةتئد ٜبككا قذ١ قذةٔ 

ِ 70ئ١ طُذذٟ دمبذذ  يٛة ذذا
°
َ ذذ٣ٕ  طذذاا تَذذٝ ٔ  ذذّ  

  ٗا  عل قَى أبة٢ا ط٣ُٓذ  تَٛ ذّ تَة ذ  ةق  ذّ 

غذذّ ْذذٕ تَع٣ٗذذ  تَٗطا ٣ذذ  ٜٚ ذذٓا ٜا ذذ   0.5أخذذ  

( ٜ عذذذل ة ٓذذذاِ 1989)تَ ة٢هذذذ  تَٓهرةاذذذ  تَتذذذ ال 

 :٤ ٣ ط٣ُٓ  تَٛ ّ  ّ  هل٢ة تَعٗاصة ت

:  ّ  هل٢ة تَٗرةٜب٣ٕ ا   انُسبت انًئوٍت نهُتزوجٍَ 

 Black   (1965 . )  تَر١ أٜمدٚا تَ ة٢ه

:  ّ  هل٢ة تَك كٝم ا   انُسبت انًئوٍت نهفسفور

 John (1970 . ) ة٢ه  

:  ّ  هل٢ة تَطٝ ا ٣ِٝ ا   انُسبت انًئوٍت نهبوتبسَوو

 (.A. O. A. C 1970تَ ة٢ه  تَر١ ٜمدا ق١ )

عذد انذرَبث انقبلهت نهتسوٍق )درَت/ َببث(:  .8

َذذذلمٖاا تَتذذذاَ    ذذذّ ت ذذذرصةتبٙ ْذذذٕ ن ذذذٓ  طذذذلد ت

 عذل ت ذرطعاد َُر ٢ٝم َُٗطا ذاا تَٓصرذامل طُذٟ طذلدٚا 

 تَذذذلمٖاا تَٓتذذذا   ٜتَٓنذذذٝٚ  ٜتَذذذلمٖاا تَتذذذغ٣ةل

تَٓذذذذة ٣٢ٕ  ذذذذّ. ْذذذذٕ  2.5تَرذذذذ١ ٢هذذذذٍ ن ةٚذذذذا طذذذذٕ 

 تَٝ  ٣ٕ ْٕ يٍ ٜالل  بة٢ط٣  ٜ     ًْةمتا

 ذّ  يعذل وسٌ انذرَت )غى(انقبلهت نهتسوٍق:  .9

ُر ذذ٢ٝم طُذذٟ ا ذذا ٙ  ه ذذٓ  ٜ ٔ تَ اصذذٍ تَها ذذٍ َ

 طلد تَلمٖاا تَتاَ   َُر ٢ٝم َُٗطا اا تَٓصرامل .

 انحبصبببم انصببببنو نهتسبببوٍق )طٍ/ كتببببر(:  .10

ق٣ٛذذذا  ذذذّ ت ذذذرطعاد تَذذذلمٖاا تَٓتذذذا   ٜتَٓنذذذٝٚ  

  ذّ 2.5تَر١ ٢هٍ ن ةٚا طذٕ  ٜتَلمٖاا تَتغ٣ةل

ْذذٕ ااصذذٍ تَٗطا ذذاا  ذذّ  عذذلٚا ا ذذاة تَذذلمٖاا 

 تَطان٣  ي اصٍ صاَد َُر ٢ٝم.

 

 ًُبقشتانُتبئج وان

َسبت انًبدة انجبفت وانصاللت وانكفبفت انُوعَت  .1

 نهذرَبث

( ٜبٝد قةل ْع٠ٝٗ ٢1 ا  ْٕ تَبلٌٜ )

 ٣ٕ تَتٗك٣ٕ ق١ صك  ٖ ط  تَٓادل تَباق  ٜتًَ اق  

تَٗٝط٣  َُلمٖاا ٜتَت     تق  كٝل تَتٗف ط   

تَل٢ٕ ْع٢ٝٗا طُٟ تَتٗف د٢ م٠ ق١ ٚ ٘ تَتكاا 

% طُٟ 2%ٜ 0.09%ٜ 1ٜ ٗ ط   ٢ادل  ُغا 

( تَٟ ٜبٝد 1تَرٝت١َ. ٜأااما ٖرائج تَبلٌٜ )

تخر قاا ْع٢ٝٗ   ٣ٕ ٖٓ ١ تَ متط  ق١ ْعلٌ ٖ ط  

تَٓادل تَباق  ٜتًَ اق  تَٗٝط٣  َُلمٖاا ٜتَت     تق 

 كٝل ٖٓط تَ متط  ْٕ دٜٔ  لتخٍ ْع٢ٝٗا ٜ ٗ ط  

%  اَر ُ ٍ ن٣ا ان  اَ متط   1% 0.4ٜ% ٜ 7 ٢ادل 

ْٕ ٖرائج تَبلٌٜ تٔ َُر ٣ٓل تَٓرلتخُ . ٜٖبل 

تَٓعل١ٖ قةل ْع٠ٝٗ ق١ ٖ ط  تَٓادل  -تَع ٠ٝ

تَباق  ٜي اق  تَلمٖاا تَٗٝط٣  ٜص  رٛا ن٣ا ا 

ِ 2.5 آَهامٖ . ا٣ل أط ا ْعاْ ا )
3
تغٗاِ    

2.5 ِ
3
ِ NPK( ٜ )5 150دٜتبٕ    

3
 +دٜتبٕ  

150 NPK 19.2( تطُٟ ْعلٌ َرُى تَتكاا  ُغ %

.  ّيغّ 19.4ٜ  1.074ٜ 
2
. تْا تَرلتخٍ طُٟ تَر١َٝ 

تَ   ١ قرن٣ة ٖرائج تَبلٌٜ تط ٘ تَٟ ٜبٝد قةٜناا 

ِ 5)ْع٢ٝٗ  َُتكاا تط ٘. ا٣ل تٔ ْعاُْ  
3
 

( ٜتَ متط  ْٕ دٜٔ  لتخٍ NPK 150دٜتبٕ  

ٜتَتٗف ط   تَل٢ٕ نل أط ا تطُٟ ْعلٌ َُتكاا 

يغّ.  ّ 20.8ٜ  1.077% ٜ 19.7تَ    ٜ ُغ 
2
 

ق١ ا٣ٕ تط ا ْعاُْ  تَٓهامٖ   ٜطُٟ تَرٝت١َ.

ٜتَ متط  تَٓرلتخُ  ٜتَتٗف د٢ م٠ تنٍ ْعلٌ َرُى 

يغّ.  ّ 16.2ٜ  1.049% ٜ 13.7تَتكاا ٜ ُغ 
2
 . 

 يحتوى انذرَبث يٍ انُشب وانبزوتٍَ وانُتزاث .2

َٝا  ْٕ ٖرائج تَر ٣ٍُ تراتائ١ َُبلٌٜ 

( ٜبٝد قةٜناا ْع٢ٝٗ   ٣ٕ تَتٗك٣ٕ ق١ ْ رٝٞ 2)
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ٗنا ٜتَطةٜ ٣ٕ ٜتَٗرةتا  تق  كٝل تَلمٖاا ْٕ تَ

% ٜ 8تَتٗف ط   تَل٢ٕ ْع٢ٝٗا ٜ ٗ ط   ٢ادل  ُغا 

% ن٣ا ان ْا تَتٗف د٢ م٠ َُتكاا %8 ٜ 10

 تط ٘ ٜطُٟ تَرٝت١َ.

( ٜبٝد قةٜناا 2أااما ٖرائج تَبلٌٜ )

ْع٢ٝٗ   ٣ٕ ٖٓ ١ تَ متط  َُتكاا تَ    تط ٘ 

دٜٔ ًَٜ  تَٓٝ ٣ٕٓ  تق  كٝل ٖٓط  تَ متط  ْٕ 

 لتخٍ ْع٢ٝٗا طُٟ تَ متط  تَٓرلتخُ  ق١ ٖ ط  تَٗنع 

%  44.9% ٜ 9.2ٜتَطةٜ ٣ٕ ٜ ٗ ط   ٢ادل  ُغا  

ق١ ا٣ٕ تٖصك ا ٖ ط  تَٗرةتا ق١ تَ متط  ْٕ دٜٔ 

% .أظٛةا ٖرائج تَبلٌٜ 13.6 لتخٍ ٜ ٗ ط   ُغا 

( ٜبٝد قةٜنا ْع٢ٝٗ   ٣ٕ ْعاْ ا تَر ٣ٓل 2)

ٜتَطةٜ ٣ٕ ٜتَٗرةتا  تَٓعل١ٖ ق١ ٖ ط  تَٗنا -تَع ٠ٝ

ن٣ا ا  ٓعاُْ  تَٓهامٖ  ًَٜ  تَٓٝ ٣ٕٓ  ا٣ل تط ا 

ِ 2.5ْعاْ ا )
3

ِ 2.5تغٗاِ    
3

 150دٜتبٕ    

NPK( ٜ )5 ِ
3
دٜتبٕ( تطُٟ ْعلٌ َُٗنا ٜتَطةٜ ٣ٕ  

% ٜ 1.48%ٜ   12.8ٜتنٍ ْعلٌ َُٗرةتا  ُغا 

% طُٟ تَرٝت١َ.تْا  ا ٣ة تَرلتخٍ تَ   ١ ق١ 0.114

( تٔ ْعاْ ا 2٘  ق٣ ا  ْٕ تَبلٌٜ )تَتكاا تط 

(5 ِ
3

ِ NPK( ٜ )2.5 150دٜتبٕ    
3

تغٗاِ    

2.5 ِ
3
دٜتبٕ( ٜتَ متط  ْٕ دٜٔ  لتخٍ ٜتَتٗف  

ط   تَل٢ٕ تطُٟ ٖ ط  َُٗنا ٜتَطةٜ ٣ٕ ٜ ُغا 

ِ 5%  يٓا أط ا ْعاُْ  )%1.929 ٜ 13.53
3
 

دٜتبٕ( ٜتَ متط  ْٕ دٜٔ  لتخٍ ٜتَتٗف د٢ م٠ 

%. ق١ ا٣ٕ أط ا 0.115ةتا ٜ ُغا تنٍ ٖ ط  َُٗر

ْعاُْ  تَٓهامٖ  ٜتَ متط  تَٓرلتخُ  ٜتَتٗف د٢ م٠ 

% 0.53% ٜ 8.1تنٍ ْعلٌ َُٗنا ٜتَطةٜ ٣ٕ ٜ ُغا 

( ٜتَ متط  تَٓرلتخُ  NPK 150يٓا تط ا ْعاُْ  )

 %.0.222ٜتَتٗف د٢ م٠ تطُٟ ْعلٌ َُٗرةتا  ُغ 

يحتوى انذرَبث يٍ انُتزوجٍَ وانفسفور  .3

 ووانبوتبسَو

( ٜبٝد تخر قاا  ٣ٕ ٢3ط٣ٕ تَبلٌٜ )

تَتٗك٣ٕ ق١ ت٣ًَٓ  تَٓٓرت  ْٕ تَٗرةٜب٣ٕ 

ٜتَطٝ ا ٣ِٝ ق١ تَلمٖاا  تق  كٝل تَتٗف ط   تَل٢ٕ 

ٜ ٗ ط   NKْع٢ٝٗا طُٟ تَتٗف د٢ م٠ ق١ ٖ ط  

ق١ ا٣ٕ َّ  ًٕ تالخر قاا % 11% ٜ 7 ٢ادل  ُغا 

ٕ ْع٢ٝٗ   ٣ٕ تَتٗك٣ٕ ق١ ٖ ط  تَك كٝم. يٓا ٢ر د ْ

( ٜبٝد تخر قاا ْع٢ٝٗ   ٣ٕ ٖٓ ١ 3تَبل٣َٜٕ )

تَ متط  ق١ ٖ ط  تَعٗاصة تَ    تط ٘   تق  كٝل 

 N  ٜPٖٓط تَ متط  ْٕ دٜٔ  لتخٍ ْع٢ٝٗا ق١ ٖ ط  

 ٜK  ن٣ا ان 9% ٜ 44% ٜ 34ٜ ٗ ط   ٢ادل  ُغا %

 ْا تَ متط  تَٓرلتخُ .

تٔ ر اق  تَر ٣ٓل ( 3)ٜ ٣ٗا ٖرائج تَبلٌٜ  

ٓعل١ٖ  ع ٣ة ْع٠ٝٗ ق١ ْ رٝٞ تَلمٖاا تَ -تَع ٠ٝ

ْٕ تَٗرةٜب٣ٕ ٜتَك كٝم ٜتَطٝ ا ٣ِٝ  ا٣ل ٢ ا  

تخر ل تَٗرائج  اخر ل ٖٝم ٜي٣ٓ  تَ ٓاد تَٓ ال 

ِ 5تق  كٝنا ْعاْ ا )
3
ِ 5دٜتبٕ( ٜ ) 

3
تغٗاِ(  

% ٜ 1.36 اط ا  تطُٟ ْعلٌ َُعٗاصة تَ    ٜ ُغ 

0.251 ٜ %3.29 .% 

٣ٕ ٖرائج تَرلتخٍ تَ   ١ ٜبٝد قةٜناا ْع٢ٝٗ  ق١ ٜ ط

ِ 5ٖ ط  تَعٗاصة تَ     تق  كٝنا ْعاُْ  )
3
 

دٜتبٕ( ٜتَ متط  ْٕ دٜٔ  لتخٍ ٜتَتٗف ط   

% يٓا 1.7تَل٢ٕ  اطُٟ ٖ ط  َُٗرةٜب٣ٕ ٜ ُغا 

ِ 5 كٝنا ْعاُْ  )
3
ِ NPK( ٜ )5 150تغٗاِ    

3
 

م٠ أغٗاِ( ٜتَ متط  ْٕ دٜٔ  لتخٍ ٜتَتٗف د٢ 

%  ق١ 3.85% ٜ 0.348َُك كٝم ٜتَطٝ ا ٣ِٝ ٜ ُغ 

ا٣ٕ  ُغ تنٍ ْعلٌ َُعٗاصة تَ     ق١ ْعاُْ  

تَٓهامٖ  ٜتَ متط  تَٓرلتخُ  ٜتَتٗف د٢ م٠ ٜ ُغ 

 % طُٟ تَرٝت١َ. %2.41 ٜ %0.106 ٜ 0.62

عذد ووسٌ انذرَبث انصبنحت وانحبصم  .4

 انتسوٍقٌ

قاا (  أ ٚٗاو تخر 4ٖبل ْٕ تَبلٌٜ )         

ْع٢ٝٗ  ق١ ْعلٌ طلد تَلمٖاا /ٖطاا ٜٜ ٔ تَلمٖ  

ٜتَ اصٍ تَر ٢ٝه١   ٣ٕ تَتٗك٣ٕ  تق أط ا ٖطا اا 

تَتٗف ط   تَل٢ٕ تطُٟ ْعلٌ َرُى تَتكاا تَ    

% طُٟ 27% ٜ 20% ٜ 4ٜياٖا ٖ ط  تَ ٢ادل 

تَرٝت١َ ن٣ا ا  اَتٗف د٢ م٠. ٜ ن٣ة تَط٣اٖاا ق١ 

تخٍ أط ا ( تٔ تَ متط  ْٕ دٜٔ  ل6تَبلٌٜ )

أق ٍ ْعلٌ َعلد تَلمٖاا تَٓ ٝن  ٜتَ اصٍ 

% طُٟ 31% 32ٜتَر ٢ٝه١ ٜ ُغا ٖ ط  تَ ٢ادل 

تَرٝت١َ أ ٗا  تَٓٝ ّ تالٌٜ ق١ ا٣ٕ ٢ ا  ْٕ 

تَبلٌٜ تٔ ٜ ٔ تَلمٖ    تد ق١ تَ متط  تَٓرلتخُ  

ن٣ا ان ْا تَ متط  ْٕ دٜٔ  لتخٍ ًَٜٕ َّ  تٍ 

 ٓٝ ٣ٕٓ. تَ ٢ادل تَٟ الٜد تَٓع٢ٝٗ  ًَٜ  تَ

( ٜبٝد تخر قاا 4ٜ ن٣ة ٖرائج تَبلٌٜ )

تَٓعل١ٖ ق١ -ْع٢ٝٗ   ٣ٕ ْعاْ ا تَر ٣ٓل تَع ٠ٝ

طلد ٜٜ ٔ تَلمٖاا تَتاَ   ٜتَ اصٍ تَتاَد 

تَر ٢ٝه١ ْهامٖ   ٓعاُْ  ْٕ دٜٔ   ٣ٓل  ا٣ل ٢ ا  

ِ 5تٔ ْعاْ ا  ْعاُْ  )
3

. دٜتبٕ( أط ا تطُٟ 

تَر ٢ٝه١ ْعلٌ َعلد تَلمٖاا تَتاَ   ٜتَ اصٍ 
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 ٕ. ًٚرام يٓا أط ا  30.6دمٖ  ٜ  8.6ٜ ُغ 

ِ 2.5ْعاُْ  )
3
ِ 2.5تغٗاِ   

3
دٜتبٕ( تطُٟ ْعلٌ  

غّ. ٜ ٣ٗا ٖرائج تَبلٌٜ تٔ  81.1َٝ ٔ تَلمٖ   ُغ 

تَرلتخٍ تَ   ١ ت ة ْع٢ٝٗا ق١ طلد تَلمٖاا ٜ ٔ 

 5تَلمٖ  ٜتَ اصٍ تَر ٢ٝه١  ا٣ل  كٝنا ْعاْ ا )

ِ
3
ِ 5أغٗاِ( ٜ ) 

3
ٕ( ٜ تَ متط  ْٕ دٜٔ  لتخٍ دٜتب 

ٜتَتٗف ط   تَل٢ٕ  اطُٟ ْعلٌ َتكاا تَ اصٍ 

غّ  102.3دمٖ . ٖطاا ٜ  10.3تَ    تط ٘ ٜ ُغا 

 ٕ. ًٚرام طُٟ تَرٝت١َ ق١ ا٣ٕ أط ا ْعاُْ   40ٜ 

تَٓهامٖ  ٜتَ متط  تَٓرلتخُ  ٜتَتٗف د٢ م٠ تنٍ 

ٜ  4.5ْعلٌ َعلد تَلمٖاا ٜتَ اصٍ تَر ٢ٝه١ ٜ ُغ 

 ٕ. ًٚرام تْا تنٍ ٜ ٔ دمٖ  يأ ق١ ْعاُْ   15.4

(5 ِ
3
( ٜتَ متط  ْٕ دٜٔ  لتخٍ NPK 150تغٗاِ   

 غّ.  53ٜتَتٗف د٢ م٠ أ ٗا  تَٓٝ ّ تالٌٜ ٜ ُغ 

 انًُبقشت

٢عٝد  ط  تالخر ل  ٣ٕ تَتٗك٣ٕ ق١ ْراذةتا 

تَ اصذذٍ تَٗٝط٣ذذ  ٜت٣ًَٓذذ  تَذذٟ تَعٝتْذذٍ تَٝمت ٣ذذ  َٛذذ ٘ 

تَط٣.٣   َُٓٗ ه . ٜنل ت صٗال ْٜ ئٓرٛا ْا تَ ةٜل 

٢ع ٞ  ط   كٝل ٖطا اا تَ متط  ْٕ دٜٔ  ذلتخٍ تَذٟ 

 ٢ذذادل تر ذذا ل تَرذذ١   تذذٍ ط٣ُٛذذا ٚذذ ٘ تَٗطا ذذاا ْذذا 

ي٣ٓ  ت  ٓلل تَٓ اق   يٍ ٚ ٘ تَعٝتْذٍ   ذاقةا قذ١ 

 ٢ذذذادل  تذذذ٣ٗا تَٓذذذٝتد تَغ تئ٣ذذذ  ٜ اَرذذذا١َ  ٢ذذذادل تَٗٓذذذٝ 

تَص ذذة٠ ْٜٗٛذذا  ٢ذذادل تَٓ ذذاا  تَٝمن٣ذذ   ٜتٔ  ٢ذذادل 

تَٓ ذذذاا  تَٝمن٣ذذذ  َُٗطذذذاا  عٗذذذ١  ٢ذذذادل تَط  ذذذر٣لتا 

تَص ذذة ٜي٣ٓذذ  صذذطغ  تًَُٝمٜق٣ذذٍ. يٓذذا  ذذرد٠ تَذذٟ 

 كذذذذاط ا تَ ذذذذٝ  ٜ تدا تَٓذذذذٝتد تَغ تئ٣ذذذذ    ٢ذذذذادل 

تَٓتٗع   ع٣ُٓ  تَطٗا  تَ ٝئ١ ٜتَر١  ٗرهٍ تَٟ أبذ ت  

ٜ ٓذا تَٗطاا ْٓذا  ذط   ٢ذادل ٜ ٖٛذا تَ ذة٠ ٜتَبذال. 

 هذذذ  بذذذ ة ن٢ٝذذذ  تٔ تَذذذلمٖاا طٗذذذل ٖٓٝٚذذذا  تذذذطد ْٗ

Sink   َُٓذذذذذٝتد تَٓرٓ ُذذذذذ  أ٠ بذذذذذ ة ْٗربذذذذذاا تَطٗذذذذذا

تَ ذذٝئ١ ٜ ٢ذذادل تَ ذذًة٢اا ٜتَطةٜ ٣ٗذذاا ْٜ ذذر٢ٝاا 

تَعٗاصذذة قذذ١ تَذذلمٖاا )ْٓذذا ٢ذذٗعًس قَذذى طُذذٟ  ٢ذذادل 

تَٓذذادل تَباقذذ  ٜٚذذ ت ت ذذة قذذ١ تًَ اقذذ  تَٗٝط٣ذذ  َُذذلمٖاا 

يٓا تٖعًس طُذٟ  ٢ذادل  الم طا ٛا  ٗ ط  تَٓادل تَباق (

ٜتَ اصذٍ تَر ذ٢ٝه١  قذ١ اذ٣ٕ نذل ٢عذٝد طلد تَذلمٖاا 

 ط   ٢ادل ٜ ٔ تَذلمٖاا قذ١ تَ متطذ  تَٓرلتخُذ  تَذٟ 

نُ  طلد تَلمٖاا ق١ ٚذ ت تَذٗٓط ْذٕ تَ متطذ  ٜ اَرذا١َ 

 تد ْذذذذٕ  بٓذذذذا تَٓذذذذٝتد تَٓتذذذذٗع  دتخذذذذٍ تنذذذذٍ طذذذذلد 

ٜ  Camْذذذذا ٖرذذذذائج    ركذذذذم ٚذذذذ ٘ تَٗر٣بذذذذ  َُذذذذلمٖاا. 

Yilmaz (2008 ّتَ ٢ٕ أاامٜت تَذٟ تٖصكذاو ْع ذ )

َتذذكاا تَص ذذة٢  ْٜٗٛذذا تَٓ ذذاا  تَٝمن٣ذذ  ٜتَذذٝ ٔ ت

تَبذذال َُ متطذذ  تَٓرلتخُذذ  ن٣ا ذذا  ا ااد٢ذذ . يٓذذا  ركذذم 

Al-Dalain (2009 )ٚ ٘ تَٗرائج ْذا ْذا  ٝصذٍ ة٣َذٙ 

قذذ١ دمت ذذرٙ َُرذذلتخٍ  ذذ٣ٕ تَط ا ذذا ٜتَذذ مل ْذذٕ  كذذٝل 

تَ متط  ْذٕ دٜٔ  ذلتخٍ طُذٟ تَ متطذ  تَٓرلتخُذ  قذ١ 

ا ْٜٗٛذذا ٖ ذذط  تَٓذذادل تَتذذكاا تَٗٝط٣ذذ  َ اصذذٍ تَط ا ذذ

تَباق  َُلمٖاا ٜٖ ط  تَٗنذا. ٜيذ َى  ركذم ٚذ ٘ تَٗرذائج 

 ( ٜ 2008ٜتخذةٜٔ ) Jamshidiْا دمت   يٍ ْذٕ 

MollaٜTekalign (2010ٜ )Jian  ٜٜٔتخذذذذذذذذذذذذذذذذة

( تَذذ ٢ٕ أاذذامٜت تَذذٟ  كذذٝل ٖٓذذط تَ متطذذ  ْذذٕ 2013)

دٜٔ  ذذذذلتخٍ قذذذذ١ صذذذذك  تَ اصذذذذٍ تَر ذذذذ٢ٝه١ ٜطذذذذلد 

ا ذا  اَ متطذ  تَٓرلتخُذ  تَلمٖاا تَتاَ   َُر ذ٢ٝم  ن٣

 ٜتَر١  كٝنا ق١ صك   ٢ادل ابّ تَلمٖاا. 

م ٓذذا ٢عذذٝد تَرذذع ٣ة تال٢بذذا ١ ال ذذاق  تَر ذذ٣ٓل   

تَذذٟ  ٢ذذادل تَٗ ذذط  تَٓ.٢ٝذذ  َُٓذذادل   تَٓعذذل١ٖ -تَع ذذ٠ٝ

تَباق  قذ١ تَذلمٖاا ٜٚذ ت ٢عذٝد تَذٟ تخذر ل ْ رٝتٚذا 

ْذذٕ تَعٗاصذذة تَٓغ ٢ذذ  تَ ذذةٜم٢  ٜختٝصذذان طٗتذذة 

٠ ٢عذذذذل ْذذذذٕ تٚذذذذّ تَعٗاصذذذذة تَٓغ ٢ذذذذ  تَٗرذذذذةٜب٣ٕ تَذذذذ 

تَ ةٜم٢  َُٗطاا ا٣ذل تٔ أ٠ تخذر ل قذ١ ٖ ذط  ٚذ ت 

تَعٗتة ٢ٗعًس طُٟ تَٗٓٝ تَص ذة٠ ٜ يكذا ل تَرٓ ٣ذٍ 

تًَذذذام ١ٖٝ ٜ ٢ذذذر ة طُذذذٟ ي٣ٓذذذ  تَٓذذذٝتد تَٓتذذذٗع  ٜ 

تَٓص ٜٖ  ق١ تَذلمٖاا ٖ ذةت الٔ تَٓذادل تَباقذ   ذة طط 

ُذلمٖاا  اًَ اقذ  تَٗٝط٣ذ  ا٣ذل  ذ دتد تًَ اقذ  تَٗٝط٣ذ  َ

تٔ أ٠  ٢ذادل (  يٓا 1999  ٢ادل تَٓادل تَباق  )ا ٕ  

قذذ١ تَٓذذادل تَباقذذ   عٗذذ١  ٢ذذادل تَٓذذٝتد تَتذذُط  تَ تئطذذ  

ٜ ٢ركذذم قَذذى ْذذا ٖرذذائج تَ ٚذذا٠ٜ ت٣ًَُذذ  قذذ١ تَذذلمٖاا 

(2007 )Abou-Hussein  ( ٜٔ2003ٜتخة  .) 

تٔ   ٍُ تال ٓلل تَع ٢ٝ  ٢رد٠ تَٟ  ٢ادل 

  تالآاو تال٣ٗ٣ْ  تَٗرةٜب٣ٕ تَ ٠ ٢لخٍ ق١  ةي٣

تَر١  عل تَٝالتا تال ا ٣  َطٗا  تَطةٜ ٣ٕ 

Hamman ( ٜٔ1996ٜتخة.)   تٔ  ٢ادل  ةي٣

تَٗرةتا ْا تَر ٣ٓل تَٓعل١ٖ أْة ْرٝنا ًَٝٔ ْتلم 

تَ ٓاد تَٗرةٜب١ٗ٣ تَٓ ال باٚ   نًٍ ْطااة 

َُٗطاا. أال أٔ تَر ٣ٓل تَعه ١ٖ ٜ ا٣ًَٓاا تَٓٗا ط  

 ٢ادل يط٣ةل ق١  ةي٣  تَٗرةتا ًْٕٓ أٔ ال ٢رد٠ تَٟ 

(Sohn   ٜYoneyamak  1996 تَٗرائج ْٕٜ   )

-٢ ا  أٔ ت رصلتِ تَر ٣ٓل تَع ٠ٝ ٜتَع ٠ٝ

تَٓعل١ٖ طٍٓ طُٟ  ه٣ٍُ تَٗ ط  تَٓ.٢ٝ  َُٗرةتا ق١ 

تَلمٖاا  ْهامٖ   ا رصلتِ ت  ٓلل ت٣ٓ٣ًَائ٣  ٜٚ ٘ 

ٜآخةٜٔ  Barmakiتَٗرائج  ركم ْا ْا قية٘ 
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ٔ ْعاُْ  تَ ٓاد تَع ٠ٝ طُٓا طُٟ ( ْٕ أ2008)

ُْغّ/يغّ 148خكض ٖ ط  تَٗرةتا ق١ تَلمٖاا ةَٟ 

ْهامٖ   ٓعاُْ  تَ ٓاد ت٣ٓ٣ًَائ١ يٓا  ٣ٕ تَٓ ٓل٠ 

% ْٕ 10( تٔ ت اق   ٓاد دٜتبٕ  ٗ ط  2009)

ٜ ٔ تَرة   تط ٟ تنٍ ٖ ط  َُٗرةتا ق١ دمٖاا 

 . تَط ا ا

ٜنل ٢ع ٞ ت د٢اد طلد تَلمٖاا ق١ تَٗطاا 

ٟ ٖٝط٣  ٜي٣ٓ  تَ ٓاد تَٓ ال ٜي َى تَٟ  ٢ادل تَ

طلد تَ ٣هأ تَٛٝتئ٣  تَٓرًٖٝ  طُٟ تَٗطاا ٜٚ ٘ 

 لٜمٚا  رةتقم ْا  ٢ادل طلد تَلمٖاا تَٓرًٖٝ  ط٣ُٙ 

( تَ ٠ أاام 2004) Boiteauٜٚ ت ٢رٝتقم ْا ٖرائج 

تَٟ دٜم ت  ٓلل تَع ٢ٝ  تَٓ اق  ق١  ٢ادل تم كام 

ر١  لٜمٚا  رد٠ تَٟ  ٢ادل تَٗطاا ٜ طلد تَ ٣هأ تَ

طلد تَلمٖاا تَٓرًٖٝ  طُٟ تَٗطاا طٕ  ة٢م  ٝقة 

قائض تيطة ْٕ تَٓٝتد تَغ تئ٣  تَٓتٗع  ٜ تٖرهاَٛا تَٟ 

تَلمٖاا تَر١  عل أْايٕ  ص ٢ٕ تَٓٝتد تًَة ٣ٚٝلمت ٣  

تَٗن٢ٝ   ٜتَ ٠ تٖعًس ت٢با ٣ا ق١ تَ اصٍ تَها ٍ 

٠ٜ ( ٜ ٜتَ ٚا2002) Abdelrazzagَُر ٢ٝم ) 

. ٜٚ ت ْا أيل ٙ   2007ٜ تَت ال ٜطا ١    2007 

ٜ   Gluska (2000) ٜPavlistaٖرائج يٍ ْٕ 

Blumenthal (2000)  تَ ٢ٕ أاامٜت تَٟ دٜم

ت  ٓلل تَع ٢ٝ  ٜ ٖٝطٛا ٜ ع ٣ةٚا ق١ تَ اصٍ 

تَها ٍ َُر ٢ٝم ٜ قَى ْٕ خ ٌ  ب٣ٛ ٚا  اَعٗاصة 

تَ ةٜم٢  َُٗطاا ٜ خاص  تَٗرةٜب٣ٕ ٜ 

 (2008)ٜتخةٜٔ   Barmaki ٣ِٝ.يٓا أيل تَطٝ ا

 كٝل  ٓاد تَلٜتبٕ ق١ أط ا  تطُٟ ااصٍ َُٗطاا. 

٢ٜ ا   نًٍ طاِ تٖصكاو ْعلٌ ٜ ٔ تَلمٖ  

 ا د٢اد طلد تَلمٖاا تَٗا ب  ٜتَ ٠ نل ٢ًٝٔ   ط  

تٖصكاو ْعلٌ ٜ ٔ تَلمٖ  يُٓا  تد طلد تَلمٖاا ٜ 

 نل ٢ع ٞ قَى تَٟ  ٝ ٢ا تَٓٝتد تًَة ٣ٚٝلمت ٣ 

تَٓتٗع  ق١ تَٓبٓٝم تَص ة٠ ق١ ٖٓٝ ٜ  ٢ادل طلد 

( 2007تيطة ْٕ تَلمٖاا ٜ ٢ركم قَى ْا ٜتَ ٚا٠ٜ )

تٔ تَتٗف ط   (. َٜٛ ت ٖ رٗرج 2009ٜ تَٓ ٓل٠ )

تَل٢ٕ  كٝنا طُٟ تَتٗف د٢ م٠ ق١ ْع ّ صكاا 

تَ اصٍ   ا ظةٜل ْ اق    ا ٍ. يٓا تدا  متط  

ٌ ْع ّ تَط ا ا ْا تَ مل تَ ُٝل تَٟ خكض ْعل

صكاا تَ اصٍ ت١ًَٓ  ًَٕ تَ متط  تَٓرلتخُ  أ ةا 

ق١    ٣ٕ  عض تَتكاا تَٗٝط٣  َُ اصٍ يٝ ٔ 

تَلمٖ . ٜ ط٣ٕ تٔ ة اق  ت  ٓلل تَع ٢ٝ   ٓكةدٚا أٜ 

ْا تَ ٓاد ت٣ٓ٣ًَائ١ تدا تَٟ    ٣ٕ ااصٍ تَلمٖاا 

ْٜٕ بٛ  أخةٞ اتٍ تٖصكاو ق١ ٖ ط  تَٗرةتا 

  اَلمٖاا.
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 : انًصبدر

 ٜتَط ل تَع١ُٓ. تَعةتل.. غ ٢  تَٗطاا تَر ط٣ه١ .باْع   غلتد. ٜ تمل تَرع٣ُّ تَعا١َ 1989تَت ال  قا ٍ ا ٣ٕ .
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(Solanum tuberosum L.  م اَ  ْاب ر٣ة. ن ّ تَط رٗٙ. ي٣ُ  تَ متط .)– .باْع   غلتد 

ْ اص٣ٍ تَص ة:  ًَٗٝٝب٣ا ترٖراج ٜتَٓٓام ذاا تَ متط٣ذ  . ةٖراج تَط ا س.  ُ ُ  1999ا ٕ   تآل ططل تَٓٗعّ.

 تَٓر ٝمل . تَلتم تَعة ٣  َُٗنة ٜتَرٝ ٢ا. ْتة.
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