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 Solanum tuberosumالدرنة في مؤشرات النمو وحاصل البطاطا زراعة تأثير مسافة الزراعة وعمق

L. المزروعة في محافظة البصرة جنوبي العراق 

 

 عصام حسين علي الدوغجي

 جامعة البصرة –كلية الزراعة  –قسم البستنة والنخيل 

 

 الخالصة

فت  أدتب بتتن أب أبت  ال اتأا التنبحتة لم نف تة   7222/7222و  7222/7222أجريت التجربة خالل الموسم الشتتو  

  Solanum tuberosum Lالبارة إذ استهبفت  أثأر متنفة الزراعة بأب النبن تن  وعمتا التبر ن  فت   متو ودنبتا الب ن تن 

ن  و ستم بتأب النبن ت 40و  30 و 20عتنميأب ممتن ثالثتة متتنفن  زراعأتة مت   دراستة  تأثأربنف " دزر ".   ضمنت التجربة 

وفتتا  اتتمأم  األلتتواا المنشتت ةستتم وزعتتت الودتتبا  التجريبأتتة فتت   جربتتة  10و  7.5و  5 ثالثتتة أعمتتنر لزراعتتة التتبر ن  متت 

ال  نعن  الحشوائأة الكنمية بأربحة مكررا  واختبتر  المتوست ن  بنستت باخ اختبتنر د كتب متحتبد ال تبود عنتب متتتو  ادتمتنل 

  -وكن ت النتنئج كمن يي : 2.22

سم بأب النبن ن  محنوين" م نر ة بنلمتنفتأب االخر أب فت  ار فتنا النبتن  وعتبد األورار/ بتن  وإ تنجأتة  20تنفة  فوقت م

سم ف ط فت  عتبد التتأ نل الهوائأتة/ بن ، فت  دتأب   40ودبة المتندة و النتبة المئوية لينشن، كمن  فوقت محنوين" م نر ة بمتنفة 

متتتنفتأب االختتر أب فتت  النتتتبة المئويتتة ليمتتندة الجنفتتة لتترورار وم تتتو  األورار متتب ستتم محنويتتن" م نر تتة بنل 40 فوقتتت متتتنفة 

سم  40سم محنوين" م نر ة بمتنفة  30و  20الكنربومأبرا  والنتبة المئوية ليمندة الجنفة ف  البر ن  و فوقت متنفت  الزراعة 

ستم فت  محتبل وزل البر تة الوادتبة  20 تة بمتتنفة ستم محنويتن" م نر 40و  30ف  عبد البر ن / بن  و فوقت متنفت  الزراعتة 

 سم. 40  و 20سم ف ط محنوين" ف  دنبا النبن  الوادب م نر ة بمتنفت   30و فوقت متنفة 

ستم فت  ار فتنا النبتن  ودنبتا النبتن  الوادتب، فت  دتأب  10و  7.5ستم محنويتن" م نر تة بحم ت   5 فور عما الزراعة 

ستم فت  عتبد األورار/ بتتن  ومحتبل وزل البر تة الوادتبة والنتتبة المئويتتة  7.5و  5م ت  ستم محنويتن" م نر تتة بح 10 فتور عمتا 

سم فت  م تتو  األورار متب الكنربومأتبرا  ال ابتة الكيأتة  5سم محنوين" م نر ة بحما  10و  7.5لينشن، و فور عم   الزراعة  

ستم ف تط م نر تة  7.5لبر ن / بن  و فتور عمتا سم ف  عبد ا 10و  5سم ف ط محنوين" م نر ة بحم    7.5و فور عما الزراعة 

سم ف  النتتبة المئويتة ليمتندة الجنفتة فت   5سم محنوين" ف ط م نر ة بحما  10سم ف  إ تنجأة البو م الوادب، و فور عما  5بحما 

 تأثأر محنتو  فت  البر ن . كمن كنل ليتباخا  أثأرا" محنوين" ف  م ه الافن . ف  دأب لم يكتب لحتنمي  البراستة و تباخال همن أ  

 .C النتبة المئوية ليبرو أب وم تو  البر ن  مب فأتنمأب

EFFECT OF TUBER SPACING  AND DEPTH ON GROWTH AND YIELD 

OF POTATO Solanum tuberosum L. CULTIVATED AT BASRAH CITY 

SOUTHERN OF IRAQ 

Essam H. Al-Doghachi 

Dept. of Hort. and Date Palms - Coll. of Agric., Basrah Univ. 

                                                                                                                           

Abstract : 

                    An experiment was conducted during the winter seasons of 2004-2005 and 2005-2006 in 

Agricultural field at Abu Al-Khassib District, Basrah Governerate/ Iraq. The objective of the 

experiment was to test the effect of tuber spacing and depth on growth and yield  of potatoes 

(Solanum tuberosum L.) variety "Desiree". The experiment included to study the effect of two 

factors tuber spacing (20, 30 and 40 cm) and tuber depth (5, 7.5 and 10 cm) the experimental 

units were distributed in Split-block experiment as Randomized Complete Block Design with 

four replication Duncan test was used at probability of 0.05 to compare mean variations. The 

results can be summarized as follow:- 
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                    Spacing of 20 cm gave a significant increases in plant height, leaves number, area unit 

production and starch percentage, whereas spacing of 40 cm gave a significant increase in leaf 

dry matter percentage, leaf content of carbohydrates and tuber dry matter percentage. Spacing of 

20 and 30 cm gave significant increase in tuber number/plant, while spacing of 30 and 40 cm 

gave significant in tuber weight, whereas spacing of 30 cm gave a significant increase in plant 

production. 

                    Five cm depth gave a significant increases in plant height and plant production, whereas 10 

cm depth gave a significant increases in leaves number, tuber weight and starch percentage. 

Spacing of 7.5 and 10 cm gave significant increase in leaf content of carbohydrates, 7.5 spacing 

gave a significant increase in tuber number/plant and area unit production. The interaction 

between the two factors gave significant increases in these parameters. 

                   The studied factors and their interaction gave no significant difference in protein percentage 

and tuber content of  vit. C. 

           Key words: Potato, Depth, Tuber spacing, Growth. 

  

 المقدمة

التبول الحتنلم.  مب أمم م نبأا ال ضر ف  التو ب الحربت ، وفت  عتبد كبأتر متب  Solanum tuberosum Lالب ن ن           

 Solanum  وا و تمى  تبة إلى الجنس 2000ودوال   جنتنً، 90الت   ضم   و  Solanaceae وم   تبع الحنئية البنذ جن أة

 توا، وفت  الي تة ال كيأزيتة  1000أمم وأكبر أجننس الحنئيتة، دأتي ي تتو  عيتى أكنتر متب  ال    نتم  إلأه الب ن ن، وال   يحب

الجنوبأتة،   تتبة إلتى ايرلنتبا التت  ا تشتر  فأهتن زراعتة الب ن تن بحتب ا ت نلهتن إلأهتن متب أمريكتن Irish Potato أو Potato بنستم

مكتشتف  أمريكتن األوائتا جب  ف  جبنل اال بيز قبا دختول ذ وإأل مو نهن األبي  م  المنن ا ال ريبة مب خط االستواء ويحت ب 

(، ومو نهتن األبتي  النتن   متو الجنتود و  بيتبا" 12ستنة ) 6000األستبنل بتأكنر متب  مب األسبنل خالل ال رل التتندس عشتر

   زرا عيى   نر الم اول ال  ائ  دتى أواخر ال رل التنبع عشر.  ، ولكنهن لم شأي 

منهن باورة مبنشرة أو مانحة دأي  وجب الحشترا   أكنر ال ضر استحمنالً، و تتهيك كمأة كبأرة حب الب ن ن مب        

كت تنو  )بت ور( وك ت اء ليمنشتأة ولن تتنل   تويال   أل  تتت بخ الب ن تن وربمن المئن  مب منتجن  الب ن تن الماتنحة، ويمكتب

اتننعة الت متر ) دتنمل الالكتأتك واألستأتول( والك تول غ ائأة ال فظ ف  الحيا و التجفأف والتجمأب و  ضتأر النشتنء وفت  ال

% إلتتى  12.4( و تتراوا  تتتبة النشتن فتت  در تن  الب ن تتن متب 2منتا اينتن ول وبأو تتن ول والنشتنء لاتتننعة البكتتتريب والنتتتأج )

 %. 6.8% إلى  0.2وظروف ال تنج أمن  تبة التكرين  فتتراوا مب  % دتا الانف17.8

غتم متب  100ي تتو  كتا  ذإ (.13البشر    أ   بنلمر بتة الرابحتة بحتب ال ن تة والترز والت رة ) مب  ندأة االستهالك     

ألأتنف و  0.5غتم كربومتبرا  و  17.1غتم دمتول  0.1بترو أب و  2.1دراريتنً،  سحراً  76غم منء و79.8الب ن ن الم شرة عيى 

 مي م 22مي م بو نسأوخ و  4.7مي م بوديوخ و  3 مي م دبيب و 0.06مي م وفتفور و  53مي م كنلتأوخ و   7غم رمند و  0.92

مي تتم  20)  أنستأب( و B3مي تم فأتتتنمأب  105)ريبتوفالفأب( و  B2متب فأتتتنمأب مي تم   0.4و  A م نتتأوخ و ثثتنر متتب فأتتنمأب

 .السكوربأك( )دنمل Cفأتنمأب 

أل إجمتتنل  المتتندة المزروعتتة أل زراعتة الب ن تتن م تبودة فتت  المنتن ا الوستت ى والشتمنلأة غأتتر الجبيأتة متتب ال  تر و

% عتب الموستم المن ت  الت     9.6ألف دو م بزيندة بي ت  تتبتهن 157.7لم اول الب ن ن ليحرو أب الربأحأة وال ريفأة بي ت 

% عتب إ تتنج الموستم المن ت   3.6بزيندة بي ت  تتبتهن  2005ألف  ب لحنخ  630ألف دو م ومحبل إ تنجأته بي ت  141.6كنل 

 ( إال ال ال تنجأة اقا بكنأر ممن م  عيأه ف  البيبال الحنلمأة والحربأة.2ألف  ب ) 608.1ال   كنل 

يتأثر إ تنج م ا الم اول بنلحبيب مب الحواما منهن الاتنف المالئتم والحوامتا المننخأتة والتتتمأب ودجتم الت تنو  وموعتب 

عم هن والر . ويببو أل م ه الحواما بمجموعهن  ؤثر ف  الزراعة والمحنمية بنلهرمو ن  والحميأن  الزراعأة ومتنفة الزراعة و

الم تيفة والت  مب  منهن مبندئ البر ن  ممن يؤثر فت   sinkعميأة التننفس عيى  وا ج البننء الضرور  بأب مراكز االستهالك 

 ال نبا كمنً و وعنً. 

اتنف المتتتحما ومتب   توفر مأتنه التر   تأثر متنفة الزراعة بأب النبن ن  بحتبة عوامتا منهتن  توا وخاتوبة التربتة وال

( أل دجم البر ن  المنتجة 72)ف ب وجب  . (2و ري ة الزراعة وعبد النبن ن  ف  الجورة وال روف الجوية التنئبة ف  المن  ة )

كتر وذستم.   32ستم إلتى  12يزداد ف  مح م األبننف بن  فنض كننفة الزراعة ) وذلك بزيندة متنفة الزراعة بأب النبن تن  متب 
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در تن  الب ن تن فت  جمهوريتة  نعنتب زراعتهمت( 73)ستم. وداتا  40و  18إل متنفة الزراعة بأب النبن ن   تتراوا بتأب ( 13)

سم أد  إلى   يأتا محنتو   22إلى  72سم بأب النبن ن ، أل زيندة المتنفة مب  22و 32و 32و  72و  72البومنأكنل عيى متنفة 

 ب/مكتنر عيى التوال . وازداد دنبا النبن  زيندة م ردة مع متنفة الزراعة  3.2  ب إلى 17.2ف  وزل البر ن /مكتنر مب 

 سم.  22غم/ بن  عنب متنفة  720سم إلى  72غم/ بن  عنب متنفة  102مب 

يتوقف الحما المننسا لزراعة   نو  الب ن ن عيى كا مب دجم الت نو  ودرجة ال رارة و بأحة التربة. إذ يزداد الحمتا 

سم ف  الجو البنرد وفت  األرا ت  الن أيتة و  2-2ر البر ة عيى أل    ى البر ن  ب ب ة مب التربة يتراوا سمكهن بأب بزيندة ق 

( ف  المميكتة الحربأتة التتحودية ال الزراعتة عيتى عمتا 3)(. وقب وجب 2سم ف  الجو ال نر وف  األرا   الرميأة) 17-12بأب 

فت  الحتروة ال ريفأتة. بأنمتن لتم يتتأثر الم اتول بحمتا البر تة فت  الحتروة  ستم 17سم كن ت أفضا متب الزراعتة عيتى عمتا  72

أل الزيتندة التتريحة ( 71)وبتأب الربأحأة، فضال عب عبخ  أثر الافن  الفأزينوية ليبر ن  بحما الزراعة ف  أ  متب الحترو أب. 

نو . وأل زراعة الت نو  ف  أعمنر بحأبة ف  المتندة الورقأة و كويب عبد وكتية مب الج ور يضمب ب نء النموا  ال ضرية ليت 

 البندرة وأخأرا" مب  ي ب متب ب تنء مت ه البتندرا  دأتة vigorمب التربة ي يا بزوغ النموا  ال ضرية كمن يحما عيى   يأا قوة 

سط  مومن متب . وأشنر  ب وث عيم البأئة ال بينة إلى أل األ واا النبن أة   تيف ف  است الل عواما النمو الموجودة ف  و( 13)

ول رض الوقوف عيى التبور الفتتأولوج   (72) خالل االستفندة مب الحننبر ال  ائأة والر وبة الت   وفرمن الحميأن  الزراعأة

 -لمتنفة الزراعة بأب النبن ن  وعما البر ن  المزروعة ف   مو ودنبا الب ن ن أجريت م ه البراسة والت   هبف إلى:

 يبر ن  والت   ضمب أعيى دنبا وأفضا  وعأة.اختأنر أفضا متنفة زراعة ل . أ

 . أفضا عما لزراعة البر ن  والت   ؤثر ببورمن عيى كتية النمو ال ضر  وال نبا . د

 

 المواد وطرائق العمل

فتت  أدتتب البتتتن أب األميأتتة فتت  قضتتنء أبتت   7222-7222و 2005 -2004أجريتتت التجربتتة ختتالل الموستتم الشتتتو   

( الاتفن  1. ويو ت  الجتبول )(Silt Clay Soil ) تة الباترة فت   ربتة  أنأتة غرينأتة كتم جنتود م نف 8ال اتأا الواقتع 

الفأزينئأتة والكأمأنئأتة لتربتة ال  تا لموستم  التجربتة. إذ استتهبفت  تأثأر متتنفة الزراعتة بتأب النبن تن  وعمتا التبر ن  فت   متتو 

 بنف " دزر "  Solanum tuberosum Lودنبا الب ن ن 

ستم بتأب  40و  30و  20بتأب ثتالث متتنفن  زراعأتة مت   لأفتن محنمال  عنميأه عبنرة عب التو ضمنت التجربة   تحة 

وفتا  األلتواا المنشت ةوزعت الودبا  التجريبأة فت   جربتة إذ سم  10و  7.5و  5النبن ن  و ثالث أعمنر لزراعة البر ن  م  

بنستتحمنل اختبتنر د كتب متحتبد ال تبود عنتب متتتو  اختبتر  المتوست ن  و امأم ال  نعن  الحشوائأة الكنمية بأربحة مكررا  

(. إذ  درثت األرض دراثة عمأ تة متر أب وباتورة متحنمتبة بواست ة الم تراث ال تالد وبحتب ذلتك  تم  نحأمهتن 7) 2.22ادتمنل 

خ22وإ نفة التمند ال أوا   المت يا بمحبل 
3
نل سم  بن جنه متب الشتم 70/ مكتنر ثم سويت األرض وقتمت إلى مروز بحرض  

 ودتبة  جريبأتة خ   تتو  عيتى أربحتة متروز  تت ى مترة وادتبة  منتا كتا ق حتة 3.6ق حة ب ول  36إلى الجنود ثم ق حت إلى 

ولت بيب متتو  زراعة البر ن  س أت الودبا  بفترة  تم  لهن بنالدتفنظ بكمأة مننسبة مب الر وبة وألجتراء عميأتة  وادبة، و

 4ودتبة و كتا  12ستم ) 20كا مرز ف  الودبا  التجريبأة ذا  متنفة ي الحيو  مب جورة ف  الني 18الزراعة الت نو  عميت 

ستم   40جتور فت  الودتبا  ذا  متتنفة  9ستم و  30جتورة فت  الودتبا  ذا  متتنفة  12ودبا  بحما مب األعمتنر النالثتة( و 

البر ن   ربة الجوره ثم زرعت غم مب سمند سوبر فوسفن  ثالث  لكا جوره وخي ت مع  2.4وعيى الجن ا ال رب .  م إ نفة 

 وبحب اال تهنء مب عميأة الزراعة مبنشرة  م س   الودبا . 72/12/7222و  77/12/7222بتنريخ 

 م إجراء كنفة الحميأن  الزراعأة المتبحتة فت  إ تتنج مت ا الم اتول كتنلر   والتحشتأا والتاتبير، كمتن  تم  تتمأب جمأتع 

/مكتتنر إذ قتتمت إلتى ثتالث دفحتن  كمتن رشتت النبن تن  عتبة رشتن  وقنئأتة لم نومتة Nك تم  60النبن ن  بتتمند الأوريتن با تنفة 

ما/لتر منء، كمن  م  1.5األمراض وال شرا  خاوبنً  ب مرض اليف ة المبكرة والمتأخرة بنست باخ مبأب اال تراكول بتركأز 

 (.  1التجريبأة وباورة متتنوية )رش مبأب البينز ول وبنلتركأز  فته ليوقنية مب ال شرة ال نر ة ولجمأع الودبا  

أجريت عميأة ال اند الأبو .  م قأنس مؤشرا  النمو ال ضر  لحشرة  بن تن   3/7222/ 71و 7/2005/ 28وبتنريخ 

عشوائأة مزروعة ف  المتروز الوست أة النالثتة لكتا ودتبة  جريبأتة فت   هنيتة موستم الجنت  وشتميت ار فتنا النبن )ستم( و عتبد 

  وعبد التأ نل الهوائأة / بن  و النتبة المئوية ليمندة الجنفة لرورار الكنربومأبرا  ال ائبة الكيأتة )مي م/غتم األورار الكي / بن

والكيوروفأتتا الكيتت  وفضتتال" عتتب ( 17)دتتنمل الكبريتأتتك المحبلتتة الموبتتوفة متتب قبتتا  -متتندة جنفتتة( قتتبر  ب ري تتة الفأنتتول

ووزل البر تة )غتم( ودنبتا النبتن  الوادتب )ك تم( وال تنجأتة ) تب/ مؤشرا  ال نبا وشميت عتبد التبر ن /  بتن  ومتوستط 

% وقبر  التتكرين  0× ( مب النتبة المئوية ليتكرين  الم تزلة 3مكتنر( والنتبة المئوية لينشن والت  دتبت دتا من ذكره )
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 Microقتبر  بنستت باخ جهتنز  والنتبة المئوية ليبرو أب فت  التبر ن  التت   dinitrosalsalic acid -3,5بنست باخ الم تزلة 

Kieldhal ( 0ودتا  ري ة ):عيى أسنس المحندلة التنلأة 

 (  12) 2.72× النتبة المئوية ليبرو أب = م تو  البر ن  مب النتروجأب  

 ما عاأر(. 100)دنمل األسكوربأك( )مي م/ Cم تو  البر ن  مب فأتنمأب والنتبة المئوية ليمندة الجنفة ف  البر ن  و

 

 ( الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل1) جدول

 

 الموسم الثاني الموسم األول الصفة

 7.85 7.80 (PH)درجة الحموضة 

 3.6 3.5 ديسي سيمنز/ م  (E.C)درجة التوصيل الكهربائي 

 0.099 0.091 النتروجين الجاهز )ملغم / كغم(

 18.60 17.98 الفسفور الجاهز )ملغم / كغم(

 32.3 30.1 وم الجاهز)ملغم/كغم(البوتاسي

 2.4 2.0 المادة العضوية )غم/كغم تربة(

 

 مفصوالت التربة

 60.8 47.6 رمل )غم / كغم(

 478.1 480.6 غرين )غم / كغم(

 461.1 471.8 طين )غم / كغم(

 طينية غرينية طينية غرينية نسجة التربة 

 

 النتائج والمناقشة

 مؤشرات النمو الخضري1 .

 تفاع النبات أ.ار

( ال لمتنفة الزراعة  أثرا" محنوين" ف  ار فنا النبن ، إذ أد  زيندة المتنفة بأب الجور ف  الموستم 7يتض  مب الجبول )        

األول إلى   ار محنو  ف  ار فنا  النبتن  وازداد التتأثأر كيمتن زاد  مت ه المتتنفة، فت  دتأب أع تت النبن تن  المزروعتة عيتى 

  الموسم النن   اقار ار فنا م نر ة بنلمتنفتأب األخريأب واليتأب لم   تيفن فأمن بأنهمن محنوين". وقتب يحتز  ذلتك سم ف 22متنفة 

إلى ال المتنفة الضأ ة  ؤد  إلى قية شبة الضوء الت  يتحرض لهن النبن  ممن يتبا زيندة  ركأتز دتنمل الجبترلأب أو قيتة متبخ 

(. كمن يالدظ مب الجتبول  فتته أل عمتا زراعتة التبر ن  أثتر محنويتن 2ت نلة ال الين )االوكتأنن  والت  ببورمن  تنعب عيى اس

ف  م ه الافة ولكال موسم  الزراعة، إذ أد   حمأتا الزراعتة إلتى   اتأر االر فتنا وازداد التتأثأر كيمتن أزداد عمتا الزراعتة. 

بنلزراعتة التت  أة فضتال" عتب  تأخر  كتول المجمتوا  وقب يحود ذلك إلى استنزاف المواد ال  ائأة الم ز ة ل أب البزوغ م نر ة

ال ضر  ومواف ة ذلك ا  فنض درجن  ال رارة. وكنل ليتباخا بأب عنمي  البراسة  أثأرا" محنوين" فت  مت ه الاتفة أيضتن"، إذ 

ل ، م نر تة سم لكال الموسمأب عيى التوا 32.2و  44.5سم أ ول ار فنا بيغ  5سم  و بحما   20أع ى زراعة البر ن  بمتنفة 

ستم  تتج متب  72.2ستم فت  الموستم األول و   10ستم وعمتا  40 ستم  تتج متب  تباخا متتنفة الزراعتة  22.7بأقار ار فنا بيتغ 

 سم ف  الموسم النن  . 12سم وعما  72الزراعة عيى متنفة 

 ب. عدد األوراق/نبات

ستم محنويتن" فت  عتبد األورار/ بتن  م نر تة  20فة يالدظ مب الجبول  فته  فور  بن ن  الموسم األول المزروعة عيى متن      

ستم  22بنلمتنفتأب االخر أب واليتأب لم   تيفن محنوين" فأمن بأنهمن، ف  دأب  فوقت  بن ن  الموستم النتن   المزروعتة عيتى متتنفة 

ذلك لمالئمتة ال تروف المننخأتة محنوين" ف  م ه الافة م نر ة بنلمتنفتأب االخر أب اليتأب لم   تيفن محنوين" فأمن بأنهمن.وقب يحود 

و  بيتبا" درجتتن  ال ترارة فتت  ببايتة النمتتو لنبن تتن  الموستم األول و هنيتتة موستم النمتتو لينبن تتن  الموستم النتتن   ممتن دفتتز  كتتويب 

ستتم ولكتتال موستتم  التجربتتة إلتتى زيتتندة محنويتتة فتت  متت ه الاتتفة م نر تتة بنلنبن تتن   5األورار. كمتتن أد  زراعتتة التتبر ن  بحمتتا 

سم. وقب يحود ذلك إلى أل الزراعة الحمأ تة فت  الجتو البتنرد وفت  األرا ت  الن أيتة يتؤد  إلتى  10عة در ن هن عيى عما المزرو

(. كمن أد  التباخا بأب عنمي  البراسةالى  أثأر محنو  ف  2 أخأر ال بن  والبزوغ فضال عيى زيندة فربة البنبة الف رية )

ورقتة و تباخا  51.2سم لنبن ن  الموسم األول كبر عبد مب األورار بيغ  7.5م وعما س 20م ه الافة، إذ أع ى  باخا متنفة 
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ورقتة فت   33.4ورقتة، م نر تة بأقتا عتبد لهتن بيتغ  27.3ستم لنبن تن  الموستم النتن   بيتغ 2ستم وبحمتا  22الزراعة عيتى متتنفة 

ستم  72مب  باخا الزراعة عيى متنفة  ورقة  تج 70.3سم و 70.3سم و  10سم وعما  40الموسم األول  تج مب  باخا متنفة 

 سم ف  الموسم النن  . 12وبحما 

 ج. عدد السيقان الهوائية/نبات

كمن يبأب الجبول  فته ال مننك  تأثأرا" محنويتن" فت  عتبد التتأ نل الهوائأتة/ بن  لكتال موستم  الزراعتة، إذ  فوقتت النبن تن       

سم، وقب يحود التبا ف  ذلتك إلتى  40م نر ة بتيك المزروعة عيى متنفة سم محنوين" ف  م ه الافة  20المزروعة عيى متنفة 

ال المتنفة المتبنعبة قب وفتر  دجتم متوائ  أكبتر متب ذلتك الت    توفره المتتنفن  المت نربتة ممتن أد  إلتى خفتل درجتة دترارة 

 وعتن" متن. فت  دتأب لتم يكتب لحمتا  الم أ ة بنلنبن ن  والت  عميت عيى   يأا عبد التأ نل المتكول إذ ي تنج إلى درارة مر فحتة

ستم فت  الموستم  10ستم وعمتا  20الزراعة  أثأرا" محنوين" ف  م ه الافة ولكال موسم  الزراعة. بأنمتن أع تى  تباخا متتنفة 

ستنقن"، م نر تة بأقتا  3.2ستم فت  الموستم النتن    2سم وعما  72سنقن" و باخا الزراعة عيى متنفة  11.2األول أكبر عبد بيغ 

 سم.  12سم وعما  40سنقن" لكال موسم  الزراعة عيى التوال ،  تجن مب  باخا متنفة  2.2و   7.3بيغ  عبد لهن

 د. النسبة المئوية للمادة الجافة في األوراق  

  ( ال لمتنفة الزراعة  أثأرا" محنوين" ف  النتبة المئوية ليمتندة الجنفتة فت  األورار، إذ  فوقتت النبن تن3يتض  مب الجبول )     

ستم ولكتال موستم  الزراعتة محنويتن" فت  مت ه النتتبة م نر تة بنلمتتنفتأب االختر أب واليتتأب لتم   تيفتن  40المزروعة عيى متنفة 

محنوين" فأمن بأنهمن. ف  دأب لم يكب لحما زراعة البر ن  أ   أثأرا" محنوين" ف  م ه الافة ف  الموستم األول فت  دتأب  فوقتت 

سم . وقب يرجع التبا فت  ذلتك إلتى قيتة دجتم  2سم محنوين" عيى  يك المزروعة عيى عما  12و 2.2النبن ن  المزروعة بحما 

المجموا ال ضر  المتكول لهت ه النبن تن  وا حكتس ذلتك فت  زيتندة  تراكم المتواد الماتنحة والحننبتر ال  ائأتة الممتاتة. وكتنل 

 40  الزراعة، إذ أع ى  باخا الزراعتة عيتى متتنفة لتباخال  عنمي  البراسة  أثأر محنو  ف  م ه النتبة أيضن" ولكال موسم

% لكال الموسمأب عيى التوال  م نر تة بأقتا  تتبة لهتن فت  الموستم  10.20% و  13.55سم أعيى  تبة لهن بي ت  10سم وبحما 

عتة % ف   بن ن  الموستم النتن    تجتت متب الزرا 17.23سم و 5سم وعما  20%  تجت مب  باخا متنفة  12.55األول بي ت 

 سم. 2سم وعما  32عيى متنفة 

 مل عصير( 100ه. محتوى األوراق من الكاربوهيدرات )ملغم/

يالدظ مب الجبول  فته ال لحنمي  البراسة و باخال همن ف  كال موسم  الزراعة  تأثأرا" محنويتن" فت  م تتو  األورار متب      

 20و  30ستم محنويتن" م نر تة بمتتنفت  الزراعتة  40نفة الكنربومأبرا ، إذ  فوقت  بن تن  الموستم األول والمزروعتة عيتى متت

ستم. وقتب يحتود ذلتك إلتى ال  72سم محنويتن عتب  يتك المزروعتة عيتى متتنفة  32سم، كمن  فوقت النبن ن  المزروعة عيى متنفة 

والمتنء وغأرمتن ممتن الزراعة عيى المتنفة الواسحة   يا التننفس بأب النبن ن  عيى الحواما المهمة لينمو منا الضتوء والم ت ين  

يؤد  إلى  كويب  مو خضر  جأب و تأجتة كفتنءة عميأتة البنتنء الضتوئ  التت  أد  إلتى زيتندة المتواد الماتنحة. فت  دتأب  فوقتت 

ستتم محنويتتن" م نر تة بتيتتك المزروعتتة عيتتى المتتتنفتأب األختتريأب، كمتتن  فوقتتت  72 بن تن  الموستتم النتتن   المزروعتتة عيتتى متتتنفة 

ستتم.وقب يحتتود التتتبا فتت  ذلتتك إلتتى قيتتة  22ستتم محنويتتن" عتتب  يتتك المزروعتتة عيتتى متتتنفة  32ى متتتنفة النبن تتن  المزروعتتة عيتت

المجموا ال ضر  لهت ه النبن تن  ممتن  تتج عنته زيتندة  تراكم المتواد الماتنحة فأهتن م نر تة بنلنبن تن  المزروعتة عيتى المتتنفن  

تتتبة لحمتتا الزراعتتة، ف تتب  فوقتتت  بن تتن  الموستتم األول األوستتع التتت  استتتهيكت  تتتبة منهتتن فتت   كتتويب أعضتتنء جبيتتبة. أمتتن بنلن

ستم ولتم ي تيفتن محنويتن" فأمتن بأنهمتن. فت  دتأب  20 سم محنوين" م نر تة بتيتك المزروعتة عيتى عمتا  7.5و  10المزروعة بحما 

لتم   تيفتن ستم و 2.2سم محنويتن" م نر تة بتيتك المزروعتة عيتى عمتا  12و  2 فوقت  بن ن  الموسم النن   المزروعة عيى عما 

مي تم م نر تة بأقتا  148.7سم ف  الموسم األول أعيى م تتو  بيتغ  10سم وعما  40فأمن بأنهمن محنوين". وأع ى  باخا متنفة 

ستم  32ستم، فت  دتأب أع تى  تباخا الزراعتة عيتى متتنفة  5ستم وعمتا  20مي م  تج مب  باخا متنفة  131.7م تو  لهن بيغ 

مي م  تج مب الزراعة عيى متتنفة  13.2مي م م نر ة بأقا م تو  كنل  22.3م تو  بيغ سم ف  الموسم النن   أعيى  12وعما 

سم. وقب يحز  ذلتك إلتى أل الزراعتة بمتتنفن  بحأتبة  حمتا عيتى  نبتأط سترعة  متو و  تور النمتو ال ضتر   12سم وعما  22

 .(77) وك لك المجموا الج ر  ممن يؤثر ف  قوة البندرا  وم ا يتفا مع من وجبه

 محتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي) ملغم/غم(. و

( أل لمتتنفة الزراعتة  تأثأر محنتو  فت  م تتو  األورار متب الكيوروفأتا الكيت ، إذ  فوقتت النبن تن  3يتبأب مب جبول )          

النبن تن  ستم. و فوقتت  72سم ف  كال موسم  النمو محنوين" عب  يك المزروعتة عيتى متتنفة  22و  32المزروعة عيى متنفت  

ستم،  12سم وف  كال موسم  الزراعة محنوين" عب  يتك النن جتة متب التبر ن  بحمتا  2.2النن جة مب زراعة البر ن  عيى عما 

سم أعيتى م تتو   2.2سم وبحما  32ولم   تيف ب أة المحنمال  فأمن بأنهن محنوين". وأع ى  باخا زراعة البر ن  عيى متنفة 
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مي تم لكتال موستم   2.277و 2.217مي تم وعيتى التتوال  م نر تة بأقتا م تتو  كتنل  2.223و  2.233لهن ولكال الموستمأب بيتغ 

 سم. 2.2سم وعما  72الزراعة عيى التوال   تجن مب الزراعة عيى متنفة 

 . مؤشرات الحاصل 2

 أ. عدد الدرنات/نبات    

ين" ف  عبد البر ن / بن ، إذ  فوقت  بن ن  الموستم ( أل لحنمي  البراسة و  باخال همن  أثأرا" محنو4يتض  مب الجبول )         

ستم ولتم   تيفتن محنويتن "  40سم محنوين"  فت  مت ه الاتفة فت  م نر تة بمتتنفة  30و  20األول المزروعة عيى متنفت  الزراعة 

ستم محنويتن" م نر تة بتيتك المزروعتة عيتى متتنفت   72فأمن بأنهمن، ف  دأب  فوقت  بن ن  الموسم النن   المزروعة عيى متتنفة 

 ويتا  تتبأنً ببايتة  سم واليتنل لم   تيفتن محنويتن" فأمتن بأنهمتن.  يننستا  بتن  الب ن تن دترارة  مأتا إلتى االر فتنا و هتنر 22و 32

النن   مب دأن ه، و حما ال روف األولى عيى  شتجأع  كتويب   ه ودرارة  مأا إلى اال  فنض و هنر قاأر  تبأنً ف  النافدأن

 شتكا  النبن  قبتا أل يبتبأ فت   شتكأا التبر ن ، ثتم  حمتا الفتترة الضتوئأة ال اتأرة عيتى   فأتز  مو خضر  قو  ف  بباية دأنة

تيك النن جتة متب سم محنوين" ف  م ه الافة م نر ة ب 7.5المزروعة در ن هن عيى عما  البر ن . كمن  فوقت  بن ن  الموسم األول

فأمن بأنهن، ف  دأب  فوقت  بن ن  الموسم النن   المزروعة در ن هن عيى  الحم أب اآلخريب والت  لم   تيف محنوين"الزراعة عيى 

ستم ولتم   تيتف محنويتن" فأمتن بأنهن.وقتب يحتود  12يتى عمتا سم محنوين" م نر ة بتيك النن جة مب زراعة در ن هن ع 2.2و  2عما 

ومت ا يتر بط بمتتنمأة التربتة التت  يتزرا بهتن الم اتول كيمتن ( ، 12ذلك إلى أل البر ن  أكنر دتنسة لروكتجأب مب الج ور )

، لت ا فنلزراعتة بةكيمن كنل التاريف أفضا وبنلتنل   توفر  هويتة جأتكن ت جزيئن  التربة ذا  متنمن  كبأرة وذا   وزيع جأب 

وأع تى  تباخا (. 12. وم ا يتفتا متع متن  وبتا إلأته )الت  أة  وفر كمأن  كنفأة مب األوكتجأب لنمو البر ن  م نر ة بنلحمأ ة

در تة  تتج  4.7در ة ف  الموسم األول م نر تة بأبت ر عتبد لهتن بيتغ  6.9سم أكبر عبد لهن بيغ  7.5سم عما  30متنفة الزراعة 

ستم فت  الموستم النتن    2.2سم وعمتا  72سم، ف  دأب  باخا زراعة البر ن  عيى متنفة  10سم وعما  40مب  باخا متنفة 

 سم. 12سم وبحما  22در ن   تج مب زراعة البر ن  عيى متنفة  3.2در ن  م نر ة بأقا عبد لهن بيغ  2.2أكبر عبد لهن بيغ 

 ب. معدل وزن الدرنة الواحدة )غم(

ستم محنويتن" فت  محتبل وزل  40و  30ته  فور  بن ن  الموسم األول المزروعة عيى متتنفت  يالدظ مب الجبول  ف      

سم ولم   تيفن محنوين" فأمن بأنهمن، ف  دتأب  فوقتت  بن تن  الموستم النتن    20متنفة عيى  المزروعةتيك البر ة الوادبة م نر ة ب

 72األخريأب، كمن  فوقت النبن ن  المزروعتة عيتى متتنفة  سم م نر ة بتيك المزروعة عيى المتنفتأب 32المزروعة عيى متنفة 

ستم. ومت ا يرجتع إلتى ال المتتنفن  المننستبة يتت كم بهتن عتبة عوامتا منهتن  22سم محنويتن" م نر تة بتيتك المزروعتة عيتى متتنفة 

يتؤد  إلتى  ال روف المننخأة إذ  كول أفضا متنفة مت  التت   توفر درجتن  دترارة من فضتة أكنتر عنتب  كتويب التبر ن  والت  

. و فوقتت  بن تن  الموستم األول النن جتة عتب (72) (.ومت ا يتفتا متع متن وجتبه2الم اتول ) زيندة دجتم التبر ن  ومتب ثتم زيتندة

ستم محنويتن" م نر تة بحمتا  7.5سم، كمن  فور عما الزراعتة  5و  7.5سم محنوين" م نر ة بحما  10زراعة البر ن  عيى عما 

ستم محنويتن" م نر تة بتيتك  2.2و  2 ن  الموسم النن   النن جة مب زراعة البر ن  عيى عمتا سم، ف  دأب  فوقت  بن 5الزراعة 

سم ولم ي تيفن فأمن بأنهمن محنوين". وقتب يحتود ذلتك إلتى أل  متو التبر ن  المتكو تة يحتمتب عيتى  12النن جة مب الزراعة عيى عما 

  يتت كم بهتن  توا التربتة ودرجتة خاتوبتهن وجنمزيتة الحننبتر  وفر عواما  مو المننسبة مب الم  ين  والر وبة والتهوية والت

وأع تى  . (3) (. ومت ا يتفتا متن داتا عيأته 11فأهن وقنبيأتهن عيى دفظ ر وبتة التت   حتب أسنستأة لنوعأتة جأتبة متب التبر ن  )

غم  تج مب  61.1غ غم م نر ة بأقا وزل بي 87.7سم ف  الموسم األول أكبر وزل لهن بيغ  10و عما  30 باخا متنفة الزراعة 

 123.2سم ف  الموسم النن   أكبر وزل بيغ  2سم وعما  32سم،  ف  دأب أع ى  باخا المتنفة  5سم وعما  20 باخا متنفة 

 سم. 12سم وعما  22غم  تج مب  باخا متنفة  23.2غم م نر ة بأقا وزل 

 ج. حاصل النبات الواحد )كغم(

و باخال همن  أثأرا" محنوين" ف  دنبا النبن  الوادتب، إذ  فوقتت  بن تن  الموستم األول ( ال لحنمي  البراسة 4يبأب الجبول )     

ستتم والتتت  لتتم   تيتتف فأمتتن بأنهتتن  40و  20ستتم محنويتتن" فتت  متت ه الاتتفة م نر تتة بمتتتنفت  الزراعتتة  32المزروعتتة عيتتى متتتنفة 

ستم محنويتن" م نر تة بتيتك المزروعتة عيتى  32و  72محنوين"، فت  دتأب  فوقتت  بن تن  الموستم النتن   المزروعتة عيتى متتنفت  

سم. وم ا يحود لزيندة عبد البر ن  ومحبل وزل البر ة ف  م ه المتتنفن  م نر تة بنلمتتنفن  األختر  والت   أ حكتس  22متنفة 

  ستتم فتت  الموستتم األول إلتتى  فتتور النبن تتن  النن جتتة منهتتن محنويتتن" فتت 10و  7.5إيجنبتتن عيتتى ال نبتتا. كمتتن أد  الزراعتتة بحمتتا 

ستم ولتم   تيتف  بن تن  مت يب الحم تأب محنويتن" فأمتن بأنهمتن  5دنبا النبن  الوادب م نر ة بتيك النن جة مب الزراعة عيتى عمتا 

سم إلتى  فتور  بن تن  الموستم  2.2و  2وم ا يحود إلى زيندة عبد البر ن  ف  النبن  الوادب ، ف  دأب أد  الزراعة عيى عم   

سم. وم ه النتأجة دتمأة لتفور م ه النبن ن  ف  عبد  12 نر ة بتيك النن جة مب الزراعة عيى عما النن   محنوين ف  م ه الافة م

ك تم  0.532ستم فت  الموستم األول أعيتى دنبتا بيتغ  7.5ستم وعمتا  30البر ن  ومحبل وزل البر تة. وأع تى  تباخا متتنفة 
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 2ستم وعمتا  32م، ف  دأب أع ى  تباخا متتنفة س 5سم وعما  40ك م  تج مب  باخا متنفة  0.323م نر ة بأقا دنبا بيغ 

 12سم وعما  22ك م  تج مب  باخا متنفة  2.733ك م م نر ة بأقا دنبا بيغ  2.202سم ف  الموسم النن   أعيى دنبا بيغ 

 سم.

 د. اإلنتاجية ) طن/هكتار(

أة البو م الوادب، إذ قيت ال تنجأتة محنويتن" ال لحنمي  البراسة و باخال همن  أثأرا" محنوين" ف  إ تنج (2)يتض  مب الجبول       

. ويحتتود ذلتتك إلتتى زيتت ندة عتتبد النبن تتن  المزروعتتة فتت  ودتت بة  ولكتتال موستتم  الزراعتتة كيمتتن زاد  متتتنفة الزراعتتة بتتأب الجتتور

 ستم ف تط 7.5المتندة المزروعة عيى متتنفن  مت نربتة، فت  دتأب  فوقتت  بن تن  الموستم األول المزروعتة در ن هتن عيتى عمتا 

ستم. ويحتود ذلتك لزيتندة دنبتا النبتن  الوادتب،  فت  دتأب  فوقتت  5محنوين" م نر ة بتيك النن جة مب زراعة در ن هن عيتى عمتا 

ستم.  12سم محنوين" عيى  يك النن جتة متب زراعتة در ن هتن عيتى عمتا  2.2و  2النبن ن  النن جة مب زراعة البر ن  عيى عم   

أعيى إ تنجأة ف  الموسم األول سم  10سم وعما  20ودبة المتندة. أع ى  باخا متنفة  ويحود ذلك إلى زيندة عبد النبن ن  ف 

ستم، فت  دتأب أع تى  5ستم وعمتا  40 تب  تجتت متب  تباخا متتنفة  11.232 ب م نر تة بأقتا إ تنجأتة كن تت  .29.714بي ت

 تب  3.371 ة بأقا إ تنجأتة كن تت  ب م نر 27.127سم ف  الموسم النن   أعيى إ تنجأة بي ت  2.2سم وعما  72 باخا متنفة 

 سم. 12سم وعما  22 تجت مب  باخا متنفة 

 . الصفات النوعية للدرنات 3

 أ. النسبة المئوية للمادة الجافة في الدرنات   

ولكتال  ( ال لحنمي  البراسة و باخال همن  أثأرا" محنوين" ف  النتبة المئوية ليمندة الجنفتة فت  التبر ن  5يتض  مب الجبول)       

سم واليتتنل لتم   تيفتن محنويتن" فأمتن  30و  20سم محنوين" ف  م ه الافة م نر ة بمتنفت   40، إذ  فوقت متنفة موسم  الزراعة

 10ستم وعمتا  40سم ف  م ه الافة. وأع تى  تباخا متتنفة  5سم ف ط محنوين" م نر ة بحما  10بأنهمن. و فور عما الزراعة 

% لكتتال 12.1% و  15.7% عيتتى التتتوال ، م نر تتة بأقتتا  تتتبة 10.2% و 19.1لهتتن بي تتت ستتم فتت  كتتال الموستتمأب أعيتتى  تتتبة 

 سم. 5سم وعما  20الموسمأب عيى التوال   تجتن مب  باخا متنفة 

 د. النتبة المئوية لينشن ف  البر ن 

ئويتتة لينشتتن ولكتتال موستتم  يالدتتظ متتب الجتتبول  فتتته ال منتتنك  تتأثأرا" محنويتتن" لحتتنمي  البراستتة و تتباخيهمن فتت  النتتتبة الم      

سم ولتم ي تيفتن محنويتن فأمتن بأنهمتن.  20سم محنوين" ف  م ه الافة م نر ة بمتنفة  40و  30البراسة، إذ  فوقت متنفت  الزراعة 

سم واليت ال لتم ي تيفتن محنويتن فأمتن بأنهمتن.  7.5و  5سم محنوين" ف  م ه الافة م نر ة بحم   الزراعة  10و فور عما الزراعة 

% عيتى التتوال ، 12.0% و  10.8سم ف  كال موسم  الزراعة أعيى  تتبة لهتن بي تت  10سم وعما  40ع ى  باخا متنفة وأ

 سم. 5سم وعما  20% عيى التوال   تجتن مب  باخا متنفة 0.3% و  8.9كن تن م نر ة بأقا  تبة 

 ج. النسبة المئوية للبروتين

لبراسة و باخال همن أ   أثأر محنو  ف  النتبة المئوية ليبرو أب ولكال موسم  ( لم يكب أل  مب عنمي  ا2يو   الجبول )     

 الزراعة. 

 مل عصير( 100) ملغم/ Cد. محتوى الدرنات من فيتامين 

لم يتأثر محنوين" ف  كال موسم  الزراعتة بتأ  عنمتا متب عتنمي   Cيالدظ مب الجبول  فته أل م تو  البر ن  مب فأتنمأب     

 بتباخال همن. البراسة وال 

يتض  ممن   بخ أل منتنك ار بتن  موجتا بتأب قتوة  متو البتندرا  وكتيتة الت تنو  ستواء كتنل ذلتك  تنجم عتب دجمهتن أو عمتا       

زراعتهن وال   ينحكس ايجنبأن" ف  قوة النمو ال ضر  ليمجموا الج ر  وال ضر  وال   أد  إلتى زيتندة مؤشترا  ال نبتا 

 .(12)هن فضال عب بفن هن النوعأة وم ا يتفا مع من وجبه  متمنال" ف  عبد البر ن  ووز 

 تتتتنتج متتب البراستتة ا تته يمكتتب إدختتنل زراعتتة متت ا الم اتتول فتت  ظتتروف م نف تتة الباتترة عنتتب إ بتتنا بحتتل الحميأتتن         

نف أكنتر الزراعأة والت كم ف  بحل الحواما الم بدة له، وعيأه  وب  بتأجراء المزيتب متب البراستن  عتب  ريتا اختأتنر أبتن

 مالئمة ل روف الم نف ة والمواقع المالئمة والحميأن  الزراعأة الم تيفة. 
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 تأثير مسافة وعمق الزراعة في بعض مؤشرات النمو الخضري (.2جدول )

 

 

 المتوسطات التي تشترك بالحرف نفسه ضمن العمود الواحد ال تختلف معنويا" فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.

 

 ض محتوى األوراقتأثير مسافة وعمق الزراعة في بع (.3جدول )

 

 

 المعامالت

 ارتفاع النبات )سم(
 عدد األوراق/ نبات

 

 عدد السيقان الهوائية/

 نبات

 الموسم األول
الموسم 

 الثاني
 سم األولالمو

الموسم 

 الثاني
 الموسم األول

الموسم 

 الثاني

 مسافة الزراعة

 )سم( 

 أ 4.7 أ10.0  ب 33.3 أ 47.7 أ 3..3 أ 42.2 20

 أب ..4 أب9.8  ب 34.3 ب 36.9 أ  3..3 ب 31.4 30

 ب 3.4 ب 7.9 أ 3..7 ب 36.2 ب 3..2 ج 25.7 40

 عمق الزراعة

 )سم(

 أ 4.7 أ  9.3 أ ...3 أ 42.8 أ   32.2 أ 36.1 3

 أ ..4 أ 9.2 أب 34.3 أ 41.2 ب 4..3 ب 33.0 7.5

 أ 3.3 أ  9.2 ب 33.3 ب 36.8 ج ...2 ج 30.1 10

 

مسافة 

 الزراعة

× 

عمق 

 الزراعة

 

 

2. 

 

 أ 7.. ب 9.0 ب 34.4 أ  49.3 أ 33.4 أ 44.5 3

 أ 4.4 ب  9.7 ج د ..33 أ 51.2 أب 33.3 أ43.0 7.5

 أب ..3  أ  11.2 د ..23 ب  42.6 د 27.4 أ ب 39.1 10

 

3. 

 أ 4.2 أ  10.6 ج 33.3 ب  40.1 أب ج ..32 ب 35.3 3

 أ ..4 أب  9.9 ب ...3 ج  36.2 أب ج 3..3 ج 30.1 7.5

 أ ..3 ب ج  9.0 أب ...7 ج  34.4 ب ج د ..23 ج 28.7 10

 

7. 

 أب 3.3 ج د  8.4 أ 72.3 ب  39.0 ب ج د ..23 ج 28.5 3

 أب 3.7 ج د  8.1 أب 3..7 ج 36.2 ج د..24 ج د 25.9 7.5

 ب ..7 د  7.3 أب ..33 ج  33.4 ب ج 3..3  د 22.7 10

 المعامالت

النسبة المئوية للمادة الجافة 

 في األوراق

محتوى األوراق من 

الكاربوهيدرات الذائبة 

 الكلية )ملغم/غم(

محتوى األوراق من 

 الكلوروفيل الكلي 

 ) ملغم/غم( 

 الموسم األول الموسم الثاني الموسم األول
الموسم 

 الثاني
 الموسم األول

الموسم 

 الثاني

 افة الزراعةمس

 )سم( 

 ب 723.. ب ..3.. أ ..77 ج 135.9 ب 7.23. ب 12.61 20

 أ 737.. أ 327.. ب 33.4 ب 139.2 ب ...3. ب 12.72 30

 أ 733.. أ .32.. ج 22.3 أ 146.0 ا 32... أ 13.32 40

 عمق الزراعة

 )سم(

 أب 732.. أب 323.. أ ...3 ب 136.9 ب 7.37. أ 12.77 3

 أ 737.. أ 323.. ب 3..2 أ 140.8 أ 3.37. أ 12.88 7.5

 ب .73.. ب 322.. أ 33.4 أ  143.4 أ .4.3. أ  12.99 10

 

مسافة 

 الزراعة

× 

عمق 

 الزراعة

 

 

2. 

 

 ب ج 733.. د 322.. ب 73.7 و  131.7 ج 3.73. ب 12.55 3

 ه 722.. و 3.2.. ب ..73 د ه  137.2 ج .7.2. ب  12.61 7.5

 ج د 732.. د ه 3.3.. ب 72.3 د  139.0 ب ج 7..3. ب  12.66 10

 

3. 

 ج د .73.. د ه .32.. ج 33.3 ه  135.9 ج 2.33. ب  12.65 3

 أ 773.. أ 333.. د 22.7 د 139.1 أب 7..4. ب  12.73 7.5

 د .72.. ه ..3.. أ ...3 ج  142.6 أب 4.44. ب  12.77 10
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 المتوسطات التي تشترك بالحرف نفسه ضمن العمود الواحد ال تختلف معنويا" فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.

 

 مؤشرات الحاصلمق الزراعة في بعض مسافة وع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتوسطات التي تشترك بالحرف نفسه ضمن العمود الواحد ال تختلف معنويا" فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 أب 4.33. أب 13.10 3
ب  143.3

 ج
 ب ج 737.. ج 323.. ج ..37

 ب 734.. أب .33.. د 3..2 أب 146.0 أ 22... أ 13.30 7.5

 ب ج 737.. ب ج .32.. ه 3.3. أ  148.7 أ 3.33. أ  13.55 10

 المعامالت

 عدد الدرنات/نبات
معدل وزن الدرنة 

 الواحدة)غم(
 حاصل النبات الواحد)كغم(

الموسم 

 األول

الموسم 

 الثاني

الموسم 

 األول

الموسم 

 الثاني
 الموسم األول

الموسم 

 الثاني

 مسافة الزراعة

 )سم( 

 أ 3.3.. ب 0.398 ب 7.2. ب 63.1 أ ..3 أ 6.3 20

 أ 732.. أ 0.467 أ 7....   أ 79.2 ب 7.3 أ 5.9 30

 ب 332.. ب 0.376 ج ...4 أ 80.0 ب ..3 ب 4.7 40

 عمق الزراعة

 )سم(

 أ 3.2.. ب 0.376 أ 33.3 ج 69.7 أ 3.3 ب 5.4 3

 أ 732..  أ 0.446 أ ....  ب 73.2  أ 3.4 أ 6.1 7.5

 ب 373.. أ  0.429 ب ..43 أ  79.4 ب 7.3 ب  5.4 10

 

مسافة 

 الزراعة

× 

عمق 

 الزراعة

 

 

2. 

 

 أ 323.. ج  0.379 ج 43.4 و  61.1 أ 3.3 ب  6.2 3

 أ ..4 ب  6.3 7.5
ه   

 62.3و
 أ .33.. ب  0.392     84.3 ج 

ه   د 7.3 ب  6.3 10 ب   66.0  ب ..7.. ب  0.416 93.0

 

3. 

 أ 337.. ب  0.408 أ 3..7. د  72.9 د ..7 ج  5.6 3

 د 3.4 أ  6.9 7.5
ب  77.1

 ج
 ب .33.. أ 0.532 ب 34.3

 ب 7.3.. أب  0.456 د 4..4 أ  87.7 ب ج 3.4  ج  5.2 10

 

7. 

 ج 3.3 د  4.3 3
ج   75.2

 د
 ب 7.4.. ج  0.323 ج 4..4

 ب 733.. ب  0.416 د ..33 ب  80.1 أب 3.3 ج  5.2 7.5

 ج 233.. ب  0.398 د ..33 أ  84.6 د 3.4 د  4.7 10
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 مؤشرات الحاصل وصفاته النوعيةتأثير مسافة وعمق الزراعة في بعض  (.3جدول )

 

 

 المتوسطات التي تشترك بالحرف نفسه ضمن العمود الواحد ال تختلف معنويا" فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.

 

 الصفات النوعية للدرناتتأثير مسافة وعمق الزراعة في بعض  (.3جدول )

 

 المعامالت

 ر الواحد )طن(إنتاجية الهكتا
النسبة المئوية للمادة الجافة 

 في الدرنات

النسبة المئوية للنشا في 

 الدرنات

 الموسم األول
الموسم 

 الثاني
 الموسم األول

الموسم 

 الثاني

الموسم 

 األول

الموسم 

 الثاني

 مسافة الزراعة

 )سم( 

 ب 3.3 ب  9.2 ب 3.3. ب  16.1 أ 37..33 أ .23..2 20

 أ 3... أ  10.1 ب 4.3. ب  17.0 ب 333..2   ب .3..22 30

 أ .... أ  10.5 أ 3... أ  18.3 ج 2.3.3.  ج 3.333. 40

 عمق الزراعة

 )سم(

 ب .... ب  9.6 ب ..4. ب  16.6 أ 23.3.3 ب 3.377. 3

 أب 3... ب  9.9 أب ..4. أ ب 17.0 أ 27.333 أ .22.43 7.5

 أ 3... أ  10.3 أ 2... أ  17.7 ب 337... أب .....2 10

 

مسافة 

 الزراعة

× 

عمق 

 الزراعة

 

 

2. 

 

 د 3.3 د  8.9 د ..3. ج  15.7 أ .34.34 أ 27.071 3

د   ج  16.0 أ 72..72 أ 28.000 7.5  ج د 3.3 ج د  9.1  16.7

  17.0 ج د  ب ج 16.6 ب .34..2  أ 29.714 10
ب   9.6

 ج
 ب ج ....

 

3. 

 ب 2... ب  9.8 ج د 4.2. ب ج 16.5 ب 2.3..2 ب 19.428 3

 ب 3... ب  10.1 ب ج 4.3. ب  16.9 ج  72..4. أ 25.333 7.5

 أ 3... أ  10.5 أ ب ج .... ب  17.5 ج .3..3. ب 21.714 10

 

7. 

 ب 3... ب  10.1 أب ج .... ب  17.6 ج 32..7. د  11.535 3

 أ 3... أ 10.7 أب ..3. أ ب 18.2 3.333. ج  14.857 7.5

 أ 3... أ  10.8 أ 3.3. أ  19.1 .32.. ج  14.214 10

 المعامالت

تين في النسبة المئوية للبرو

 الدرنات

محتوى الدرنات من فيتامين ج 

 مل عصير(...)ملغم/

 الموسم األول
الموسم 

 الثاني
 الموسم األول

الموسم 

 الثاني

 مسافة الزراعة

 )سم( 

 أ 3.33 أ  9.81 أ .7.3 أ  4.26 20

 أ 7..3 أ  9.51 أ 7.43 أ  4.75 30

 أ 3.33 أ  8.97 أ 3.23 أ  5.35 40

 عمق الزراعة

 ()سم

 أ ...3 أ  9.53 أ 7.43 أ  4.55 3

 أ 3.43 أ  9.44 أ 3..7 أ  4.80 7.5

 أ .3.3 أ  9.31 أ 3..3 أ  5.01 10

 

مسافة 

 الزراعة

× 

عمق 

 الزراعة

 

2. 

 

 أ ...3 أ  9.63 أ 7.32 أ  4.22 3

 أ 3.33 أ    9.82 أ 7.34 أ   4.25 7.5

 أ 2.... أ   9.99 أ 7.37 أ  4.32 10

 

3. 

 أ 3.34 أ  9.79 أ 7.33 أ  4.49 3

 أ ...3 أ    9.51 أ .7.4 أ  4.76 7.5
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 نفسه ضمن العمود الواحد ال تختلف معنويا" فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود. المتوسطات التي تشترك بالحرف

 

 

 المصادر
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