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 البطاطا نباتتأثير التسميد العضوي والمعدني في بعض صفات نمو 

Solanum tuberosum L .)) 

 

 جواد طو محمود                                    حميد خمف السمماني

 دجامعة بغدا –كمية الزراعة  –ياه قسم عموم التربة والم

 المستخمص

اجريتتتجرجر تتلجة فيتتلج تتحجاةتتلجاصة تت مجاصة اتتلج تتحجي ت تتلجاصفتيجيتتلج تتحجرر تتلج اتج يتتجلجي يجتتلج تتحجاصي يتت جاصةريجتتحج 

%جيتتتنجاصةييتتتلجاصةفيتتتلج3333%ج 00%ج 000ل اجنج ييتتتر ي تج اصتتتغ تتت  جاال  تتت رج جاالصيعر تتتلجرتتتضايرجاختتت  لجيةفجتتت تجج9002

%جيتنج000%ج 00 ج  0يتر ي تجيتنجاصريتييلجاصيعتل حج(جينجةتمجيتنجاصيات لرجاصا اتلجيتةجا اتلجيج0-تنج.هتج00اصيخ  لج)

جايتترعيماص ت تتت ج.جج  تت تعفتتاجاصرتت اصحج تتحج عتتمجاتتج تج يتت ج،ج0-.هتتتNPKةغتت ججج900ج:ج090ج:ج000اصر اتتيلججاصيتتي ليلج

 تتا مجيةترراتج،جع تتلجججRCBD(Randomized Complete Block Design)جراتيي جاص ت عت تجاصة يفتتلجاصيع ت  

اص ختت ججةيتتدجعتتللجاصرجرعتت تج ع تتلجاص فتتةجةيتتدجيعتتلمج  نجاصلر تتلج ةتتلرتجاص يتت لجاصيا يتتلجصفيتت ل جاصج  تتلج تتحجاصتتلر  تججا  تترتج

(جغت ج اص يتت لج030331 يعتتلمج  نجاصلر تلج)ججج0-(جيت ..   تج3.2.اص رت ا جةات مج يت ل جيع  يتتلج تحجعتللجاصيتتي  نجاص  اايتلج)ج

ج13.0%جل اجتتن(ج ج3333%جاغ تت  ج ج3333%جا  تت رج ج3333%جصيع يفتتلجاالختت  لج)01332ج  تتلجصفتتلر  تجااصيا يتلجصفيتت ل جاص

ج0-.هتتNPK(جةغت جج900ج–ج090ج–ج000%جصيع يفلجاالخ  لجاصيعل يتلج)ج03330غ ج ي ل جج  لجج.90330 جج0-ي ..   ت

(جةغت جج900ج–ج090ج–ج000يتلج)ج%ججيتنجةتمجياتلرجعخت  جيتةجاالخت  لجاصيعل 3333،ج ا  رتجيع يفتلجاصرتلاةمجاصا ت احج

NPKجي ل جج  لج حجاصلر  ت03332غ ج جج930333 ج0-ي .ج.ج   تج3311ج0-.هت%. 

Abstract  

          A  Field experiment was conducted in a private Field at Al-Latifiya , on a loamy 

soil in autumn season of 2009 , to study the effect of cow , sheep and chicken residue at levels of 

100% , 50% and 33.3% of the recommended  quantity which was 50 T.ha
-1 

for each source of 

remains. Three levels of mineral fertilizer were used , which were( 0 , 50% and 100%) of 

recommended fertilizer which was(240 : 120 : 400) Kg NPK .ha
-1 

 respectively , on some growth 

properties of potato plant. 

 Randomized Complete Block Design (RCBD) were used at three replications. Number of stems 

per plant was calculated , mean weight of tubers was 

 يستم ين اطروحة ياجستير نهباحث االول 
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determined and the percent of dry weight of tubers was determined too . 

 Results showed an increasing in stems per plant which were (6.69) , tuber mean weight 

185.37 g and the percent of tuber dry weight 17.3% of treatment (33.3% cow + 33.3% sheep + 

33.3% chicken) 7.61 stem per plant , 203.06 g weight of tuber and 18.34% dry weight of tuber 

for mineral fertilizer (240 : 120 : 400) Kg NPK .ha
-1 

, respectively. Interaction treatment between 

33.3% from each source of organic fertilizer with mineral fertilizer (240: 120 : 400) Kg NPK .ha
-

1 
 gave 8.77 stem/plant , 230.33 g weight of tuber and 18.897 tuber dry weight.  

 المقدمة 

ج9000اصرتتحجرختت جاةاتترجيتتنججSolanaceas(جيتتنجاصع افتتلجاص    ج  يتتلج.Solanum tuberosum Lاص ت تتت ج) 

(ج.جرت ر ج0222ج يً ج رعلجينجاه جية ايمجاصةخرج اةاره جايرعي اًلج ررالرجة ايلجاصية ايمجاصلر يلج)ةيتنج،جج20  عً ج ج

ل صلج حجاصع ص ج،ج ررالرجاصيرة جاصا  حجينججةيمجاالهييلج علجاصة تلج تحجاصعليتلجيتنجاصتل مج  صت جج030اص ت ت ج حجاةارجينج

 رتت  رجاص تتر بجاص يايتتلجص راعر تت ج اية  يتتلجة   تت جصيتتل جت يفتتلج،ججايتترعي الر   اررجتت  جةيير تت جاصغ اايتتلج رعتتللجيجتت التججصتت  ر جغفر تت 

 رضرحج حجاصيرة جاصرا ةجينجةيمجاالهييلجاالةرا ليلجع صييً ج علجية ايمجاص يحج اص ر جاصاجراءج اصر ج.جالتج يت ل جاصتفتدجعفتاج

،جةيتمجةت  جاصعليتلجيتنجاص ت ةاينج لرايتلجج ت تت ج تري تلجايترعي مج عتمجااليتيل جاصعخت يلرت ججاال ر ججاصعخت  جاصتاجاالهريت  ج ض 

،ججMoliavko جج0220،ججSanto جج0220،ججDavis جج0223،ججLanaااتتتترجاصريتتتتييلجاصعختتتت  ج تتتتحجا رتتتت ججاص ت تتتتت ج)

 (ج.9000

رتت جج   عيتتلجاص ت تتت ج تتحجعتتر  جرتتضايرجااليتتيل جاصعختت يلجاصيةرفجتتلج تتحج يتت ج ا جصيعر تتلج(ج9001 تتحجلرايتتل)اص ه   ج،ج 

اعفتتتتتاجعتتتتتللجصفيتتتتتي  نجاص  اايتتتتتلجصف  تتتتت تجاص اةتتتتتلج)عتتتتتللجاصرجرعتتتتت تج(جع تتتتتلجيع يفتتتتتلجاالختتتتت  لجاصةييي ايتتتتتلججعفتتتتتاجةريجيتتتتتلجةاتتتتتم

%جيةفجتت تجاغ تت  جعفتتتاج0ع تتلجاختت  لجج0-يتت ..   تج3333 جج0-يتت .ج.  تت تج0300 فتت جج0-.هتتتNPKةغتت ج00.:900:900

غت جصيع يفتلجج030309غت ج ج032301عتلمج  نجاصلر تلجصيع يفتلجاالخت  لجاصةييي ايتلجيت ج.ج ةت نجيج30اي سج  نجاصرر لجصعي.ج

%ج تتتحجيع يفتتتلجاالختتت  لجاصةييي ايتتتلج ج01309اختتت  لجيةفجتتت تجاالغ تتت  ج،ج ة  تتتتجاص يتتت لجاصيا يتتتلجصفيتتت ل جاصج  تتتلج تتتحجاصتتتلر  تج

جيل جاصةي ا يتلج تحجعتر  جر يعيتلااليتجعيم(جايتر9002%ج حجيع يفلجاخ  لجيةفج تجاالغ   ج.ج  تحجرجر تلج)اصيةيتل ج،ج0.330

يتت .ج.جج932 جج330 جج3300 جج3300 جج3333 جج0390 جج0330 جج0309ةاتتمجعفتاجعتتللجرجرعت تجصف  تت تجاص اةتلججةيتم

ج00.:900:900%جا  تتتتتت رج االختتتتت  لجاصةييي ايتتتتتتلج00%جل اجتتتتتنج 0%جا  تتتتتت رج ج90%جل اجتتتتتنج ج00صيعتتتتتت ي تجج0-  تتتتت ت

ج.09032ج فت جعفاجاصر اصحج،ج ةاتمجعفتاجيعتلمج  نجلر تل، يفلجاصي  ر لج%جاغ   ج يع00%جاغ   ج ج90 جج0-هتج NPKةغ 
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غ جصيع ي تج)االخ  لجاصةييي ايتلجج20300 جج00.3.0 جج002300 جج000301 جج000390 جج009309 جج009313 ج

اصحجعفتاجاصرت جج،%جا  ت رج يع يفتلجاصي  ر تلج(00%جاغ ت  ج ج00%جاغ ت  ج ج90%جل اجتنج،ج0%جا  ت رج،ج90%جل اجتنج،ج00،ج

 جج0.30 جج0.33 جج0130 جج0130 جج0133 جج0330 جج.033 ة  تتتتتتتجاص يتتتتتت لجاصيا يتتتتتتلجصفيتتتتتت ل جاصج  تتتتتتلج تتتتتتحجاصتتتتتتلر  تج)

%جاغ ت  ج90%جا  ت رج ج00%جل اجنج يع يفتلجاالخت  لجاصةييي  يتلج ج0%جا   رج ج90%جل اجنج ج00(%جصفيع ي تج.003

جعفاجاصر اصحج.ج،|%جاغ   ج يع يفلجاصي  ر ل00 ج

 حجلراير  جرضايرجيير ي تجيةرفجلجينجاصريتييلجاصعخت  ج تحج يت ج ا ر جيتلجاص ت تت جج.900ةييلانج آةر نج،ججالة  جج

 انججييتةجاصيعت ي تجرج ةتتجيع  يت ججرت  ةييجانجعللجاصيي  نجاص  اايلجاصيرة  لجصةمج   تجررضارج   عيلجاصيي لجاصعخ  جاصيخ ب

ا ت رجج.ي ل جةييلجاصيي لجاصعخ  جاصيخ بج حجير يتج  نجاصلر لجاص اةل جيةج جج ا  رتجاص ر ا جاصاج ي ل ،عفاجيع يفلجاصي  ر لج

ع تتتلجايتترةلاي ي جار عتتتلجا تت ا جيتتتنجااليتتيل جاصعختتت يلج)ا  تت رج اغ تتت  ج ل اجتتنج ةي يتتتلجاصيتتلن(ج ضر عتتتلجج9002عتت ل ج اصةيتتنج،ج

 جيفي يتتلج تتحج  نجاصتتلر  تجانجه تت  ج يتت لجNPKيتتةجار عتتلجييتتر ي تجيتتنجااليتتيل جاصيعل يتتلجج0-تن.هتتتج00 90 00ييتتر ي تج

.ج رجت .جيتتي لجاصتتل اجنجعفتاججييتتةجااليتتيل جاصيخت  لج ةتت ردجهتت اجاصيتي لج تتحجرتتضاير ججعيفل  جتر .جيع  يتتلج تينجاصييتتر ي تجاصييتتر

 لي جيية  جعنجاالييل جاصيعل يتلج تحج  ت  جاص راعتلججعيفليي جيجعمجينجاالييل جاصعخ يلجاصييرجعيمرضايرجاصيي لجاصيعل حجاصيير

ج.خً جعنجةي يلجاصي ر جينجاصرف ميلجصيةا مجاص ت ت ج اصعخ ج

ج

 المواد وطرائق العمل 

ج9002ةت جج ت دجغتردج غتلالج تحجاصي يت جاصةريجتحجج00 حجاةلجاصة  مجاصة اتلج تحجي ت تلجاصفتيجيتلججيتجاصرجر لاجرجج

.جرت جرةييترجاصيةفجت تجاصعخت يلج)ا  ت رج اغ ت  ججTypic Torrifluvent حجرر لجي يجلجيا جلجخينجيج ييةجاصرتردجاصع يتاج

(جي ينج عمجاصاج تجاصةييي ايلجصفيةفجت تجاصعخت يلج،ج0،اصجل مج)ج9002ادجج90اصاجج9002ة يرانجج90 ل اجن(جصفجرر جينج

اصجي ي ايتتلج اصةييي ايتتلججتتل مججفتتي ت(جيتت جرجتتراءج عتتمجاصرة30-0ةراتتتجاالرمج  عيتتتج يتت يتج اةتت تجي  تت جعي تت تجصعيتت.ج)

 رجر تتلجع يفيتتلج تتا مجيةتترراتج،جة  تتتجييتت ةلجاص ةتتل جاصرجري يتتلججRCBDراتتيي جاص ت عتت تجاصة يفتتلجاصيع تت  ججاجيترعيم.جج(9)

 ج تينجاص ةتلاتجاصرجري يتلج اص ت عت تجج0 (ج،جررةتجييت  لجج033 ج اصيي  لج ينجير ج اةرجج330)ا الجير  ج ت مجج9(ج 330)

يجتجاصيةفجتت تجاصعخت يلجة تتمجع تتر جايتت  جيتنجاص راعتتلج ةيتتدجاصيعتت ي تجصةتتمجصختي نجعتتل جا ر تت مجااليتتيل جيتةجييتت  جاصتتر ج.جاختت

ي ج ةفتجيةجاصرر لج ة  تتجيعت ي تجاالخت  لجاصعخت يلجهتحج تل نجاخت  لجج90 ةل جرجري يلجلاةمجاةل لج حجةيلجاصير ج عي.ج
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%جا  تتتت رج ج00%جاغ تتتت  ج ج00%جا  تتتت رج ج00%جل اجتتتتنج ج000%جاغ تتتت  ج ج000%جا  تتتت رج ج000)يع يفتتتتلجاصي  ر تتتتلج(ج 

ينجاصةييلجاصي اتاج  ت جج%جل اجن3333%جاغ   ج ج3333%جا   رج 3333%جل اجنج ج00%جاغ   ج ج00%جل اجنج ج00

M3 ججM2 جM1  جM0 ريتت جص تت جج0_تتتنج.هتتتج00 هتتحج
يتتةجا اتتلجعفتتاجاصرتت اصحج.جج ، صةتتمجي  تتجM7 ججM6 ججM5 ججM4 جج

 ججS1 جS0 ريتت جص تت ج0-.هتتتNPKةغتت ج000:090:900 ج0:090.:900ييتر ي تجيتتنجاصريتتييلجاصيعتتل حجج تتل نجاختت  لج جج

S2تتحجاصرجر تتلجلر تت تج ت تتت جاتت بجليتت ر جاصي رجتتلجيةفيتتً جيتتنجاصعتتر  جاصيتت   لججعيفت(ج.جايتتر.900)اصجختتفحج،ججعفتاجاصرتت اصحجج 

ايفت مجج00 اصية   لج حجاصية  نجاصي رل ج علجاي  عينجينجا ر  ءج رر جة    جصةيرجت رجاصيتة نج،ج رعتتجاصتلر  تجاصيتفييلج تحج

لر تلجج00 تينجلر تلج اةتربج  يعتلمجيت جج90يت ج  ييت  لجج00-00 علجا الجاي  جينجريلجاصرعييرج حجةيلجاصير ج عي.جج9002

ياتتلرًاجصفجيتتج رججP %20%جياتتلرًاججصف رتتر جينج يتت  رج  يتتج تجاصا اتتحج.0يتتي لجاصي ريتت ججعي م تتحجاصيتتر جاص اةتتلج.جرتت جايتتر

ياتلرًاجصف  ر يتي  ج.جاختيبجاصيتي لجاصج يتج رحجيتةجاصيتي لجاصعخت  جلاةتمجاالةتل لج جاختيبججK %41.5 ة رير تجاص  ر يتي  ج

ي يتتً جيتتنجاال صتتاجج90 اصا  يتتلج عتتلجر جي تتحج اص  ر يتتحجعفتتاجاتت مجل عتت تجيريتت  يلجاال صتتاج عتتلجايتت  عينجيتتنجاص تت   جاصيتتي لانجاص ر

جي جايجمجاص   تج.ج00ي يً جينجاصل علجاصا  يلجلاةمجاةل لجعفاجعي.جج90 اصا صالج علج

 القياسات :

اةتت جير يتتتجعتتللجاصرجرعتت تجج: جاصةختتر ير يتتتجعتتللجاصيتتي  نجاص  اايتتلج)اصرجرعتت ت(ج،جع تتلجاص ختت ج ة تتمجةتتتةجاصيجيتت ج . أ

 صع ر ج   ر تج ا ر جع  اايلجينجاصير جاص يتجصةمج ةل جرجري يل.

 عتتلجاةريت مجاص ختت جةتتتةجاصيجيتت  جاصةختر جيتتنجي ت تتلجاصريتت سجيتةجيتتتحجاصرر تتلج ةفعتتتجج:ير يتتج  نجاصلر تتلج)غتت (ج . ب

 مج  نجاصلر ل.جلر  تجع ر ج   ر تجع  اايً جينجاصير جاص يتجصةمج ةل جرجري يلج ةيدجيعل

غ جصف  نجاصتر ج جججتج حج ترنجة ر ت احجعفتاجج000اص ي لجاصيا يلجصفي ل جاصج  لجصفلر  تج:جر جاة جةتةجينجاصلر  تج .جج

 : جةي تجاص ي لجاصيا يلجةي جيضرحجي علجصةينجا  تجاص  نج علهج19 جصيل ج10لرجلج

 الوزن الجاف                                        

 011× ــــــــــــــــ     المئوية لممادة الجافة =النسبة 

 يالوزن الطر                                       
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 ةفي التجرب عممةبعض الصفات الكيميائية لالسمدة العضوية المست :(0جدول ) 

 

 

 

 

 بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لعينات تربة التجربة قبل الزراعة :(2جدول )

 وحدة القياس القيمة الصفة
pH       0:: 7.5  

ج(ج0-لييحجييي  . ) EC  0:: 4302االيصالية الكيربائية 
 2232 المادة العضوية

ج(ج0-غ .ةغ )ج  330 الجبس

 243 الكمس

ج(ج0-ي رحجي مج.جةغ ) 2.32 السعة التبادلية الكاتيونية

 مفصوالت التربة
ج(ج0-غ ج.ةغ ) 20.31 الرمل
 = 42032 الغرين

 = 02.33 الطين

  Loamيزيجية  النسجة

ييكاغراو3و) 0300 الكثافة الظاىرية
-3 

) 

 االيونات الجاىزة
 3030 النتروجين الجاىز

يهغى3كغى)
-0 

)
 .0039 الفسفور الجاىز 

 010 البوتاسيوم

 
 

 

 مخمفات دواجن مخمفات اغنام مخمفات ابقار نوع المخمفات
 0-االيصالية الكيربائية ديسي سيمنز.م

5:0 0432 203. 0432 

pH     5:0 2304 2322 230. 

 المادة العضوية
 ( 0-غم.كغم)

22330 2.3 22232 

 220 .24 222 الكاربون العضوي

C/N 9.1 8.2 7.1 

 النتروجين الكمي
 ( 0-غم .كغم)

2030 17.5 7.3 

 23 21 0 الفسفور الكمي

 42 02 02 البوتاسيوم الكمي



 محمود والسلماني                                                              (2323) , 42-03(: 4) 2 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0. 
ISSN 2072-3875 

 النتائج والمناقشة 

 العضوي والمعدني في بعض صفات النمو التسميدتأثير 

  -عدد السيقان الهوائية )التفرعات( : .0

اصعخت  ج اصيعتل حجصفرر تلججين ي ل جيع  يلج حجعللجاصيي  نجاص  اايلجصف   تجاص اةلجيةجاخ  لجاصيي لج(3اصجل مج)جي ة جين

ةي يً ج يع يفلجاصي  ر لج،ج ةافتجه  جاص ي ل جيةججييةجيع ي تجاالخ  لجاصعخ يلج يةج ي ل جيير بجاصريييلجاصيعل حج رج ةتتج

يتت .ججج13.0للجيتتي  ن/   تج فتت جصعتتيعتتلمججاة تتريع  يتتً ج ضعتتت ءجج0-.هتتتNPKةغتت جج000:090:900يع يفتتلجاصريتتييلجاصيعتتل حج

ي ./   تجةي جرج ةتجيع  يً جعفاجيع يفتلجاصريتييلجج0333%جعنجيع يفلجاصي  ر لجاصرحجة نجعللجاصيي  نج ي  ج10ج  ي ل جي لاره 

جي ./   تج.جج0333%ج اصرحجة نجعللجاصيي  نج ي  ج29  ي ل جةلره جج0-.هتNPK(جةغ 090ج:ج0.ج:ج900اصيعل حج)

يع  يت جعفتاجيعت ي تجاصريتييلج جM7%جيتنجةتمجيتنجاصيات لرجاصعخت يلجاصا اتل(ج3333رج ةتتجيع يفتلجاصريتييلجاصعخت  ج)

ج0330 جج0333 جج0030يت ./   تج   يت ل جج3.2. ف جيعتلمجعتللجاصيتي  نج ي ت جججا جMo جM1 جM2 جM4 ججM5اصعخ  ج

%جيتتنجةتمجيتتنجاصياتت لرجاصعختت يلج3333لاةمجاصا تت احج)ةيتت جرج ةتتتجيع يفتتلجاصرت.عفتتاجاصرت اصحجج،%جصةتمجي  تت 0332 جج0303 ج

يت ./   تج  يت ل جج3311يع  ي ج عتللجاصيتي  نجاص  اايتلجصف  ت تجاص اةتلجا ج فت جج0-.هتNPK(جةغ 900:ج090ج:ج000اصا ال(ج ج)

صيتتي  نجيتت ./   ت.جانجاص يتت ل ج تتحجعتتللجاج9311اصرتتحجةتت نجعتتللجاصيتتي  نجاص  اايتتلج ي تت ججM0S0%جعتتنجيع يفتتلجاصي  ر تتلج.90.3

اصاجاصل رجاص  جرفع  جاالييل جاصعخ يلج تحجاصةجت  جعفتاجرت  تلجاصرر تلج   صرت صحججر ي جيع باص  اايلجصيع ي تجاالخ  لجاصعخ يلج

 آةتر نج،ججEndaleر  يرج يتجي ا جص ي ل جعللجاصعي نجاص  ييلج رةجي ه ج تضلتجاصتاج يت ل جعتللجاصيتي  نجاص  اايتلج هت اجي اةتل ج)

الييل جاصعخ يلجالبجاصتاج يت ل جاةرجت  جاصرر تلج  صيت ءجا جرج ةتتجيع يفتلجيتي لجاصتل اجنج تحجاالةرجت  جمجاعي ر(جينجانجاير9000

%جيتتنج.0يتتيل جعختت ي ج  تتلتجيع تت جاصيتت ءج ةتتلرتجةييتتلجاصج تتلج تتتجاصي  صيتت ءجاةاتترجيتتنج  يتتلجاصيعتت ي تجا جانجاصيعتت ي تجغيتترج

جاصرت  لج

(جيتنجانجاصيتي لجاصعخت  جالبجج9002 اصيةيتل ج،جج9001 اص هت   ج،جج.900 ه اجي اةتل جةتمجيتنج)ةييتلانج آةتر نج،ج

(جانجاختت  لجاصيتتي لج9001)ج عتت رحجاصتتاج يتت ل جعتتللجاصيتتي  نجاصيرة  تتلجصف  تت تجاص اةتتلجي  ر تتلج   يتتلجاصيعتت ي تج.ج  ةتترجاصاتتة ب

اصرتتحجي تتر جع  تت جيرة تت تجاصعختت  جيتتةجاص تتراجالبجاصتتاج يتت ل جعتتللجاصيتتي  نجاص  اايتتلجصف ت تتت ج ريجتتلجصرةفتتمجااليتتيل جاصعختت يلج

 رر جي يتلج   يتج ريلج غيرهت ج،جا جا ت ج تجةجاص تراع جاصيت ة لجعفتاجيتتتحجاصلر تلج ت ص ي ج  يت ل جعتللجاصيتي  نجاص  اايتلج هت  جاص رتت ا ج

 Sharif(ج يتتتةجي  جتتتل ج)9002 اصيةيتتتل ج،جج9001 اص هتتت   ج،جج.900ررجتتت.جيتتتةج رتتت ا جةتتتمجيتتتنج)ةييتتتلانج آةتتتر نج،ج
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Hassainينجيةفج تجاال   رجر رت ججاص ت تت جةتلجة  تتج يت ل جيع  يتلج تحجج0-تن.هتج00جعي م(جينجانجاير9003 آةر نج،جج

جي .ج/ج   تج.جج039عللجاصيي  نجاص  اايلج فغتج

 (0-. نبات تاثير التسميد العضوي والمعدني وتداخالتيما في عدد السيقان اليوائية )ساق  :( 3جدول )
التســــــــــــــــــميد                        

 المعدني
 

 التسميد العضوي

S0 
0 – 0 – 0 

S1 
120 – 60 – 200 

S2 
240 – 120 - 400 

معدل تاثير 
السماد 
 العضوي

M0 

 4.89 6.81 5.10 2.77 بدون اضافة مادة عضوية

M1 

 5.43 6.84 5.33 4.14 ابقار %100

M2 

 5.81 7.06 5.95 4.44 اغنام %100

M3 

 6.57 8.73 6.21 4.77 دواجن %100

M4 

 5.88 6.95 5.99 4.7 % اغنام51ابقار +  %50

M5 

 5.79 7.25 5.99 4.14 % دواجن51ابقار +  %50

M6 

 6.45 8.47 6.17 4.73 % دواجن51اغنام +  %50

M7 

%اغنام 33.3%ابقار+ 33.3
 %دواجن33.3+

4.96 6.36 8.77 6.69 

  7.61 5.88 4.33 معدل تاثير السماد المعدني

L.S.D. (0.05) 
MS S M 

 0.93 0.33 0.53 
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 معدل وزن الدرنة )غم(  .2

اعفتاججا رت ج تحجج يت  ي ج اصرتلاة تاصعخت  جج اصيتي لجاصيعتل حج  صيتي لج(جرجت .جيعت ي تجاصريتييل0جتل مج)اصي ة جينجججج

ج0-.هتتتNPK(جةغت 900ج:ج090ج:ج000يع يفتلجاصريتييلجاصيعتتل حج)جترج ةتتاصلر تتلجاص اةتل جةي يتً ج يع يفتتلجاصي  ر تلج.ج  نجصتيعتلمج

يع يفتلج ججغت ج(ج00...0)ج0-.هتNPK(جةغ ج090ج:ج0.:ج900يع يفرحج)جينغ ج(ج.903.0)جةلر ج إعت ءجاعفاج  نجصفلر ل

يع يفتتلجة  تتتج ججعتتنجيع يفتتلجاصي  ر تتلعفتتاجاصرتت اصحجج،%جصةتتمجي  يتت 9. جج99   يتتدج يتت ل جةتتلره جغتت ج(ج090.00اصي  ر تتلج)

جاصتتتتت  ج فتتتتت جيعتتتتتلمجصتتتتت  نجاصلر تتتتتلجاص اةتتتتتل اعفتتتتتاج%جل اجتتتتتن(ج3333%جاغ تتتتت  ج ج3333%جا  تتتتت رج 3333)اصريتتتتتييلجاصعختتتتت  ج

(ج.ج ا  تترتج0اصجتتل مج)ج تتحهتت  جاص يتت لاتجي ةتت ججاصعختت يلج ج تغتت ج رج ةتتتجيع  يتتً جعفتتاججييتتةجيعتت ي تجاالختت  030331

ج930333حج اصرتحجةت نجيعتلمج  نجاصلر تلج ي ت جرج ةً جيع  يتً جعفتاججييتةجيعت ي تجاصرتلاةمجاصا ت اجM7S2يع يفلجاصرلاةمجاصا  احج

انججغتت ج.ج13331اصرتتحج فتت جيعتتلمج  نجاصلر تتلج ي تت ججM0S0%جعتتنجيعتتلمج  نجاصلر تتلجصيع يفتتلجاصي  ر تتلج029غتت ج  يتت ل جةتتلره ج

اجريت علجعفتااليتيل ججص يت ل جاصة اتفلج تحجيعتلمج  نجاصلر تلجاص اةتل جعتنجاخت  لجااليتيل جاصيعل يتلج اصعخت يلجيعت لجاصتاجانجهت  ا

جاصيغتت ي تاصختتر ريلجص يتت جاص  تت تج اصرتتحجرتتال جاصتتاج  تت ءجيجيتت  ججتت ر ججيتتلجييتترتيةجايراتت  جهتت  ججاصيغتت ي ت يتت ل جج ه يتتلج

ييترتيةجاص يت  ج  صجع صيت تجاصةي يتلج ةجت ء جع صيتلجريت علجاص  ت تجعفتاجرات يةجاصيت الججي  يتداصج ه  ج ينجا ج   ءجيجيت  جةختر ج

ةنجاصةتت نج تتحجاصتتلر  تج يتت لالجةجتت جاصتتلر  تج ريجتتلجاصرغ يتتلجاصجيتتل ج  صيغتت ي تجع تتلجاختت  لجاصغ اايتتلج تتحجاال را.جاتت ج  ف تت جاصتتاجايتت 

 جج9001،جاص هتتت   ج ج.900 آةتتتر نج،جةييتتتلانججيتتتنج)جي  جتتتل جةتتتمج هتتت  جاص رتتت ا جررجتتت.جيتتتةااليتتتيل جاصعختتت يلج اصيعل يتتتلج.ج

جعل يلج.اصيج االييل جاصعخ يلجاصلر  تجع لجاخ  لنجا(جاص ينج جل اج ي ل ج حجا  ج9002،جاصيةيل ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

جج
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 (: تاثير التسميد العضوي والتسميد المعدني وتداخالتيما في معدل وزن الدرنة )غم (4جدول )
 

 

 

 

 التسميد المعدني
 

 التسميد العضوي

S0 

0 – 0 – 0 

S1 

120 – 60 – 200 

S2 

240 – 120 - 400 

متوسط تاثير 
 التسميد العضوي

M0 

 141.17 188.91 155.75 78.87 عضويةبدون اضافة مادة 

M1 

 153.68 190.78 157.77 112.49 ابقار %100

M2 

 157.11 193.06 160.14 118.14 اغنام %100

M3 

 178.02 215.73 174.06 144.29 دواجن %100

M4 

 162.1 192.23 163.41 130.66 % اغنام51ابقار +  %50

M5 

 166.87 198.54 170.74 131.34 % دواجن51ابقار +  %50

M6 

 175.36 214.93 171.51 139.66 % دواجن51اغنام +  %50

M7 

%اغنام 33.3%ابقار+ 33.3
 %دواجن33.3+

147.89 177.91 230.33 185.37 

  203.06 166.41 125.41 متوسط تاثير التسميد المعدني

L.S.D. (0.05) 
MS S M 

 
11.91 4.21 6.87 
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  : الجافة في الدرناتنسبة المئوية لممادة ال .3

%ج0.330(جS1%جيع  يتً جعفتاجيعت يفرحجاصريتتييلج)03330(جS2)اصريتتييلجاصيعتل حججرجت .جيع يفتلج(ج0ي ةت جيتنججتل مج)

( S0ج)رج ةتتتجيع يفتتلجاصريتتييلجاص جعفتتاجاصرتت اصحج.جج،%جصةتتمجي  يتت 0.30 جج230%ج   يتت ل ج00310(عختت  جM7)ج3333)ج%

%ج  يتت ل جةتتتلره ج01332 إعتتت ءجاعفتتاج يتتت لجيا يتتلجصفيتتت ل جاصج  تتلج تتحجاصتتتلر  تجج%جل اجتتتن(3333%جاغ تت  ج ج3333ا  تت رج ج

يع  ي جعفاجيع يفلجاصي  ر لج ة  تتجاعفتاج يت لججM7S2(ج.ج رج ةتجيع يفلجاصرلاةمجاصا  احجM0%جعفاجيع يفلجاصي  ر لج)1300

اصرتتحجة  تتتجاص يتت لجاصيا يتتلججM0S0%جعفتتاجيع يفتتلجاصي  ر تتلج9.30%ج  يتت ل جةتتلره ج03332يا يتتلجصفيتت ل جاصج  تتلجصفتتلر  تج فغتتتج

ج%ج.ج00323صفي ل جاصج  لج حجاصلر  تج

اصتتاجاصرغ يتلجاصجيتتل جصف  تت تج اصرتحجهتتحج ريجتتلجصتت  ر ججانجاص يت ل ج تتحجاصيتت ل جاصج  تلجصفيعتت ي تجاصييتتيل جعخت يً ج ةييي ايتتً جيعتت ل

اصيغ ي تجاصخر ريلجص ي جاص   تج اصرحج رجتجعنجاالخ   تجاصيي ليلجاصاجاصرر لج ةا مجاص   تجعفاجه  جاصيغت ي تجعتنجتريت.ج

 ةجت ء ج تحججيتةج يت ل جاصجع صيت تجاصةي يتلج تحجاال را.جي  يتدايرا ا  جينجة مجاصيجي  جاصج ر ج   صر صحجةات مج يت جةختر ج

اصخت احج رات يةجاصيت الجاصغ اايتلج ة اتلجاصة ر  هيتلراتج   تمجهت  جاصيت الجاصيات علجاصتاجاصتلر  تج.ج رةت نجاصتلر  تججاص  ت ءعيفيلج

(ج9000،ججWillmitzer ججAlsidairاا  ءجيرةفلجرت ره جينجاةارجاالج اءج حجاص  ت تجة  تً جصفيت الجاصة ر  هيلراريتلج اص تر رينج)

جعي م(جاصتتت ينجا تتت ر اجاصتتتاجانجايتتتر9000 آةتتتر نج،ججPlaza جج9000،ججBorisovا جيتتتةج رتتت ا جاص تتت ةاينج) ررجتتت.جهتتت  جاص رتتت 

 ررجت.جهت  جاص رت ا ًججيتةجي  جتل ج،جاالييل جاصعخ يلج)يةفج تجاصي  يل(جالتجاصاج يت ل جيةرت بجاصتلر  تجيتنجاصيت ل جاصج  تلج اص  تضج

 يت ل ج تحجاص يت لجاصيا يتلجصفيت ل جاصج  تلج تحجاصتلر  تج  يت ل جةييتلجج جتلاجاصف ين(ج9002 جاصيةيل ج،جج9001ةمجينج)اص ه   ج،ج

جاصيي لجاصعخ  جاصيخ بج.

%جيتتنجةتتمجياتتلرجيتتنج3333ةفتتتجاصعختت  جهتت ججصفيتتي ل  تتحج ر   تت جانجا ختتمجييتتر بججاصرجر تتلييتتر ر جيتتنجهتت  جج

عتتللجصفرجرعتت تج ا  انجصفةاتت مجعفتتاجاعفتتاجج0-.هتتتNPK(جةغتت 900ج–ج090ج–ج000)ياتت لر جاصا اتتلجيتتةجاصيتتي لجاصةيييتت احج

،ج انجاصريييلجاصعخ  جييةنجانجية نج تلي جيية  ت جعتنجاصريتييلجاصيعتل حج تحجاصلر  تججاصلر  تج اص ي لجاصيا يلجصفي ل جاصج  لج ح

  ا ر ججاص ت ت جةيمجاعتاج ر ا جير  ر لج خ جعنجةي يلجاصي ر جينجاصرف م.
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 النسبة المئوية لممادة الجافة في الدرنات  تدخالتيما في:تاثير التسميد العضوي والتسميد المعدني و (5جدول )

 التسميد المعدني
 

 التسميد العضوي

S0 

0 – 0 – 0 

S1 

120 – 60 – 200 

S2 

240 – 120 - 400 

متوسط تاثير 

 التسميد العضوي

M0 

 16.19 17.50 16.10 14.98 بدون اضافة مادة عضوية

M1 

 16.55 17.72 16.42 15.53 ابقار %100

M2 

 16.89 18.29 16.62 15.77 اغنام %100

M3 

 17.36 18.87 17.17 16.06 دواجن %100

M4 

 16.91 18.18 16.73 15.82 % اغنام51ابقار +  %50

M5 

 17.1 18.4 17.08 15.82 % دواجن51ابقار +  %50

M6 

 17.31 18.87 17.17 15.90 % دواجن51اغنام +  %50

M7 

 17.39 18.89 17.24 16.06 %دواجن33.3+%اغنام 33.3%ابقار+ 33.3

  18.34 16.81 15.74 متوسط تاثير التسميد المعدني

L.S.D. (0.05) 
MS S M 

 
1.79 0.63 1.03 
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 المصادر :

.جرضايرجاالييل جاصعخ يلجاصيةرفجلج رغتيلجاصرر تلج تحج يت ج ا رت جج   عيتلجاص ت تت ج.جريت صلج9001اص ه   ج،جيييرجيةيلجاةيلج.

 اجةلج.ج33ج يعلج غلالج.–ي جيريرج.جةي جعف  جاص ير لج.ةفيلجاص راعلج

.جا رتت ججاص ت تتت ج  ص راعتتلجاصعختت يلج.جيجفتتلجاصعفتت  جاص راعيتتلجاصعراةيتتلج.جج9001اصاتتة بج،ج  ختتمجةيتتينج االءجاتت صحجعتت رحج.ج

 .ج39-0.(ج:ج0)33

 تتحج يتت ج ة اتتمج ية  تت تجاص ت تتت ج.جريتت صلججاصتتاجاصرر تتلج اصتتراجNPK.جرتتضايرجاختت  لجاصتتت.900اصجختتفحج،ججتت الجتتت جيةيتت لج.ج

 اجةلج.ج003ج يعلج غلالج.ج–ةفيلجاص راعلج-ي جيريرج.جةي جعف  جاصرر لج اصيي  

.جايرةلا جاالييل جاصةي ا يلج اص راجةضيف دجصف راعلجاصعخ يلج رضايره ج حج ي ج ا رت جج9002اصيةيل ج،جعيرجه   جيافحج.ج

 اجةلج.ج039ج يعلج غلال.ج–ةفيلجاص راعلجج–اص ير لجاص ت ت .جاتر ةلجلةر را .جةي جعف  ج

.جا رتتت ججاص تتتت تسج،جيفيتتتفلجية اتتتيمجاصةختتترج،جرة ف جيتتت جاال رتتت جج اصيي ريتتت تجاص راعيتتتلج0222ةيتتتنج،جاةيتتتلجع تتتلجاصيتتت ع ج.ج

 اجةلج.ج.00اصيرت ر ج.جاصت علجاال صاج،جاصلارجاصعر يلجصف  رج.ججي  ريلجيارجاصعر يلج.ج

ييتتتر ي تجيةرفجتتتلجيتتنجاصريتتتييلجاصعختت  ج تتتحج يتتت ججرتت اير.جج.900 ريتتت مج يتتتلانج ج تت نجعايتتت نج.جةييتتلانج،جيتتتر انجةييتتلانج

-030:(ج0(جاصعتللج)93 ا ر جيلجاص ت ت ج.جيجفلجر رينجصفلراي تج اص ة مجاصعفييلج.جيفيفلجاصعف  جاص يل ص جيتلج.جاصيجفتلج)

 ج.ج900

 ي تجيةرفجلجينجاالييل جاصعخت يلج تحج عتمجاصيا تراتج.جاارجايرةلا جا  ا ج يير9002ع ل ج،جيةي لجع ل ج ةيلرجاصةينج.

 .جج90.جاصيجفلجج0اال ر جيلجصيةا مجاص ت ت .جيجفلجج يعلجاص عمج.جاصعللج
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