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 تأثير أضافة مخلفات الدواجن والرش باألحماض العضوية في بعض صفات النمو لحاصل البطاطا
 محمد صالل عليوي التميمي                                      *ضي محمد مطر الجادري

 الباحثة                                                    أستاذ مساعد          

 كلية الزراعة _ جامعة القاسم الخضراء

 المستخلص 

أجريت تجربة حقلية في احدى المزارع الواقعة في محافظة بابل فيي مطققية ابيي  يري تفيي تربية مزيجية لمعرفية  

ألحماض العضوية )هيوميك تفولفيك( تالتداخل بيطهما في نميو تأثير اضافة السماد العضوي ) مخلفات الدتاجن ( تالرش با

طين هي  00،  7،  0تحاصل البقاطا، تضمطت ثالث مستويات من السماد العضوي المضاف ) مخلفات اليدتاجن ( تهيي 
-0
 

 7ت  0 فولفيك( تبثالث تراكييز هيي تمثل العامل االتل، في حين مثل العامل الثاني الرش باألحماض العضوية ) هيوميك ت

مييل لتيير 00ت 
-0
معييامالت مرييررال بييثالث مرييررات بحييي  اصييبا مييدد الوحييدات  9بالتتييابو تبييالك اصييبا مييدد المعييامالت  

، زرمييت تقيياتي البقاطييا RCBDتحييدال تجريبييية، نفييات التجربيية ضييمن تعييميل الققامييات الرامليية المع يياال  25التجريبييية 

رتفيياع الطبييات تمييدد السيييقاا الرميسيية تالمسيياحة الورقييية ، مطييد الطضييس قييي  ا2005كييانوا الثيياني  01صييطب بييورين فييي 

ق تقورنيت متوليع المعيامالت تفير اختبيار  تالرلورتفيل الرلي تالوزا الجاف للمجموع الخضري، حلليت البيانيات احعياميا

ق قي F2تكانت الطتيامس تفيوي معاملية التسيميد العضيوي ) مخلفيات اليدتاجن (  0007أقل فري معطوي ملى مستوى احتمال  اليا

لياي نبيات 3073ليل تميدد السييقاا الرميسية  80024فيي مشريرات ارتفياع الطبيات  F0 , F1بمعاملتي 
-0 

ت المسياحة الورقيية 

لل 7837
2
ميرا رام ه  3018تالوزا الجاف الخضري  spad unit 77027تمحتوى االتري من الرلورتفيل  

-0
، أظهرت 

ق في مشررات الدرالية مطيد المعاملية معاملة الرش باألحماض العضوية ) هيوميك تفولفيك(  ق بمعياملتي  S2تفوقا  , S0قياليا

S1  اذ ادت الى زيادال معطوية في ارتفاع الطبات تمدد السيقاا الرميسة تالمساحة الورقيية تدلييل الرلورتفييل تاليوزا الجياف

ليياي نبييات 3015لييل ت  80055الخضييري بييأملى قيييل للمتولييقات بليي  
-0
لييل 1082ت  

2
 8080ت  spad unit 71087ت  

ميرييا رام هيي 
-0 

لييل ارتفيياع  84033املييى قيييل لمشرييرات الدراليية بل ييت  F2S2لرييل مطهمييا بالتتييابو ،امقييت معامليية التييداخل 

لاي نبات 800الطبات ت 
-0
لل 1704ت  

2
ميريا رام هي  8053محتيوى الرلورتفييل ت  spad unit 12009مساحة ترقية ت  

-0 
 

 تزا جاف للمجموع الخضري0

                                                                                                                                             

 الرلمات المفتاحية : مخلفات الدتاجن, األحماض العضوية, صفات الطمو الخضري, البقاطا0

 *مستل من رلالة ماجستير للباح  الثاني0

EFFECT OF ADDING POULTRY MANURE AND SPRAYING 

ORGANIC ACIDS ON SOME GROWTH  PROPERTIES AND 

YIELD OF POTATO ( Solanum tuberosum L.) 
D. M. M. Al-Jadiri*             M. S.A. Al- Tememe                                      ABSTRACT :- 

 A field experiment was carried out in one of the farms in Babylon distract Abi Garaq 

in loamy soil texture , to study the effect of organic fertilizer application ( poultry wastes) 

and foliar application of humic and folvic acid and interaction between them on the growth 

and yield of Potato .This experiment included three levels of organic fertilizer ( poultry 

wastes ) at 0 , 5 , 10 Ton.ha.
-1

 , First factors named F0 , F1 , F2 respectively.  The second 

factors was foliar application of organic acids ( humic and folvic acid ) named as S0 , S1 , S2 

at 0 , 5 , 10 ml.L
-1

 respectively. a total of nine treatment in three application of a total 

experimental units of 27 . The experiment was carried out under RCBD , Potato tubers class 

Burren were planted on 11 / 1 / 2017 .At maturity , plant heights , main stem , leaf area, total 

chlorophyll and dry weight of shoots were measured. Data was statistically analyzed and 

means were compared according  to least signification different test at 0.05 level of 

probability . Result show :- Organic fertilization ( poultry wastes ) F2 was superiority as 

compared to F1 and F0 in plant heights 40.28 cm main stem branches 3.53 stem plant
-1

 leaf 

area 5435 cm
2
 , leaf content of chlorophyll 55.25 spad unit , dry weight of shoots 3.64Mg ha

-

1
,
 
Foliar application of organic acid ( humic and folivc ) have shown superiority in studied  

porameters of S2 treatment when compared to S1, S0 treatment where it caused a significant 
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increase in plant hights , main stem number , leaf chlorophyll content , dry shoot weight, at 

the highest values of means was 41.7cm , 3.67 stem plant
-1 , 

6142 cm
2
 , 56.54 spad unit , 4.41 

Mgm.ha
-1

  of each respectively ,F2S2 interaction treatment has given the highest values of 

studies parameter where they were 48.33 cm plant height , 4.1stem plant
-1 

,6518 cm
2
 leaf area 

, 62.19 spad unit total chlorophyll content and 4.73 Mg ha
-1 

total dry weight of shoots.  

                                                                                                                                                

*Part of M. sc. thesis of secondary author. 

 المقدمة

العضيوية)مخلفات اليدتاجن(  المخلفات إضافة تشدي      

اميداد  مين تتزيد  العضوية المادال من زيادال محتوى التربة الى

مطاصير  إضيافة مليى تعمل تكالك تن اطها المجهرية االحياء

 ال اامية للعطاصر التوازا يعيد مما مستمر ب رل للتربة  اامية

, تعد األحمياض العضيوية )الهيوميك تالفولفيك( جيزء (07)فيه

ق فيي الطبيات تالتيي يمرين  ق تكيميامييا المواد الدبالية المشثر حيوييا

(، 22اضافتها مباررال للطبات من طرير الرش ملى األتراي )

تنتيجيية اللييتعمال التسييميد الييورقي لييوف يقلييل ميين التلييوث 

تعييود  (130ي مقارنيية مييو ااضييافات األرضييية ل لييمدال )البيئيي

( الييييى العامليييية .Solanum tuberosum Lالبقاطييييا )

الباذنجانية تهي من محاصيل الخضر المهمة مليى المسيتويين 

العييالمي تالمحلييي، تال يمريين االلييت طاء مطهييا فييي معظييل دتل 

(, تيييأتي فيييي المرتبييية الرابعييية مييين حيييي  األهميييية 04العيييالل )

دية ،فهيييي ذات قيمييية  ااميييية ماليييية لميييا تحتوييييه مييين االقتعيييا

كاربوهيدرات تفيتاميطات تبعض العطاصير ال ااميية تاألميال  

المعدنيييييية، فضيييييال مييييين كونهيييييا مييييين المحاصييييييل المربحييييية 

(، لالك هدف البح  الى درالة :تيأثير مسيتويات 14اقتعاديا)

مخلفييات الييدتاجن فييي نمييو تحاصييل البقاطييا ،تييأثير معييامالت 

حماض العضوية )هيومك ت فولفيك أليد( فيي بعيض الرش باأل

صييفات الطمييو لحاصييل البقاطييا تتييأثير التييداخل بييين مسييتويات 

مخلفييات الييدتاجن تالييرش باألحميياض العضييوية فييي حاصييل 

 البقاطا تصفات الطمو المختلفة للطبات 0

 المواد وطرائق العمل

نفات تجربة حقليية لزرامية محعيول البقاطيا 

Solanum tuberosum L. ييري  فييي مطققيية ابييو 

ريماال تخيع  33.25ضمن محافظة بابل بخيع ميرض 

ريييييييرقا0 يمتييييييياز موقيييييييو الزرامييييييية  44.10طيييييييول 

بقوبو رافية مستوية مزرتع لابقا بمحعول الحطقية 

معيييطفة اليييى مسيييتوى المجييياميو  تفيييي تربييية مزيجييية

طبقييييا للتعييييطيب  Typic Torrifluventالعظمييييى 

0 ) (soil survey staff ،2006)االمريرييي الحييدي 

 (0 2ت  1جدتل 
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 : الخصائص الفيزيائية لتربة الحقل قبل الزراعة 1جدول 

 القيمة الوحدة الخاصية

 ل ك ل الرمل
-1

 349 

 الغرين 
 

390 

 261  الطين

 Loamy  نسجة التربة 

ميرا رام م الكثافة الظاهرية 
-3 

1.34 

 : الخصائص الكيميائية لتربة الحقل قبل الزراعة 2جدول 

 الوحدة القيمة الصفة

دليسمطز م  ECe      3.70اإليصالية الكهربائية 
-1 

  pH   7.8األس الهيدروجيني 

 ل ك ل 6 المادة العضوية
-1 

 ل ك ل 1.9 الجبس
-1

 

السععععععععة التبادليعععععععة ل يونعععععععات 

 الموجبة

لطتمول رحطة ك ل 9.66
-1 

 تربة

ت 
نا
و
ألي
ا

زة
ه
جا
ال

 

مل ل ك ل 87 النتروجين الجاهز
-1 

 تربة

 

 

 

 19 الفسفور الجاهز

 090 البوتاسيوم الجاهز

بة
ائ
لذ
 ا
ت
نا
و
ألي
ا

 

مليمول لتر 4078 الكالسيوم
-1 

 5030 المغنيسيوم

 6.83 الصوديوم

 1.7 البوتاسيوم

 Nil الكربونات

 6.9 البيكربونات

 15.77 الكلوريدات

 9.30 الكبريتات

 القياسات  

 ارتفاع النبات ) سم ( 

قيييي  ارتفييياع الطبيييات بدايييية ظهيييور مالميييات  

الطضيييس الطهيييامي لع يييرال نباتيييات م يييواميا مييين الميييرزين 

الولقيين لرل تحدال تجريبية من مطققة اتعاله بياألرض 

حتيييى القمييية الطاميييية للطباتيييات مييين كيييل تحيييدال تجريبيييية 

 بالتخدام رريع القياس تالتخراج المعدل 0 

 

عدد السيقان ) ساق نبات  
-1
  ) 

تييل حسيياد مييدد السيييقاا لع ييرال نباتييات م ييواميا ميين    

المرزين الولقيين لرل تحدال تجريبية تاليتخرج المعيدل 

 0 

المساحة الورقية للنبات ) سم
2
نبات 

-1
  ) 

 80حسييبت المسيياحة الورقييية بالقريقيية الوزنييية بعييد     

قرص م واميا من اتراي الطباتيات الراملية  45يومآ بأخا 

ْم لحيين ثبيات  65لى درجة حرارال بققر معلوم تجففت م

الوزا ت تزنت االقراص تاالتراي المجففة تاليتخرجت 

 (:  02المساحة الورقية بحسب المعادلة االتية )

اليوزا الجياف × قرص  45المساحة الورقية = ) مساحة 

لييي تراي ( ل اليييوزا الجييياف للجيييزء المققيييوع المعليييوم 

 المساحة)األقراص(

 (   Spad unitاالوراق )  محتوى الكلوروفيل الكلي في

قدر كمتولع لع رال قراءات من كل تحدال تجريبية فيي    

 Chlorophyllمرحلة التزهير ثل قيالها بوالقة جهاز 

meter  نوعSpad – 502  (20 0 ) 

الوزن الجاف للمجموع الخضري ) ميكا غرام هـ
-1
  ) 

حعييييدت م يييييرال نباتيييييات م ييييواميا مييييين الميييييرزين     

الوليييقيين لرييييل تحييييدال تجريبييييية ميييين مطققيييية اتعييييالها 

بيياألرض ت سييلت بالميياء تجففييت هواميييا ثييل تضييعت فييي 

ْم حتى ثبيات اليوزا  65فرا كهربامي ملى درجة حرارال 

ثيييل حسيييب المعيييدل لع يييرال نباتيييات تمطيييه اليييوزا الجييياف 

 .للوحدال التجريبية
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 النتائج والمناقشة

تععأثير مخلفععات الععدواجن  والععرش باألحمععاض العضععوية والتععدا ل 

 بينهما في نمو و انتاج البطاطا 

 التأثير في بعض صفات النمو الخضري .

 ارتفاع النبات ) سم ( 

( التييييأثير 1( تال ييييرل رقييييل )3يبييييين جييييدتل )

 المعطوي لمخلفات اليدتاجن تاليرش باألحمياض العضيوية

ق فيييي ارتفييياع نبيييات  تالتيييداخل بيطهميييا قيييد أثيييرت معطوييييا

البقاطيا، فقييد كيياا تييأثير مخلفيات الييدتاجن ب مقيياء أملييى 

ق بمعامليية 40.28قيميية الرتفيياع الطبييات بل ييت ) ( لييل قيالييا

المقارنة مدم إضافة مخلفات الدتاجن تالتي بل يت قيمتهيا 

% كما يلحي  25.25( لل تبطسبة زيادال مقدارها 32.16)

تل ذاتييه بيياا هطالييك فييرتي معطوييية بييين معامليية ميين الجييد

ق بمعاملية F2إضافة مخلفات الدتاجن مطد المعاملة ) ( قيالا

(F1( التي بل ت قيمتها )لل تبطسبة زيادال قدرها 35.51 )

ق فييي  13.4 كمييا أثيير الييرش باألحميياض العضييوية معطويييا

ارتفاع نبات البقاطا تكانت أملى قيمة مطد معاملة الرش 

(S2 تالتي ) ق بمعاملية اليرش  41.77بل ت قيمتها لل قيالا

(S1( التييي بل ييت قيمتهييا )لييل تمعامليية المقارنيية 35.29 )

( ليييل تبطسيييبة زييييادال بل يييت 30.90التيييي بل يييت قيمتهيييا )

% بالتتييابو، كمييا يلحيي  ميين الجييدتل 35.18ت  18.4فيهييا

ذاتيييه أا تيييأثير التيييداخل بيييين مخلفيييات اليييدتاجن تاليييرش 

ق فييي زيييادال أرتفيياع باألحمياض العضييوية قييد أثييرت  معطوييا

نبييات البقاطييا تبل ييت أملييى قيميية مطييد معامليية التييداخل 

F2S2( ق بأقيل قيمية ألرتفياع نبيات 48.33قدرها ( لل قيالا

( 30.15تالتي بل يت ) F0S0البقاطا مطد معاملة التداخل 

 %60.300لل تبطسبة زيادال قدرها 

 الدواجن والرش باألحماض العضوية والتدا ل بينهما في ارتفاع النبات ) سم (: تأثير مخلفات  3جدول 

األحماض 

 العضوية

Organic acids 

 التسميد العضوي )مخلفات دتاجن(

     Organic fertilization (poultry manure) 

 

 المعدل

Average F0 F1 F2 

S0 30007 30077 32000 30090 

S1 30005 38004 80073 37029 

S2 37004 80040 84033 80055 

 المعدل

Average 

32001 37070 80024 --- 

L.S.D(0.05) 

 

 التسميد العضوي

Organic 

fertilization 

 األحماض العضوية

Organic acids 

 التداخل

F S S*F 

70334 * 70334 * 020883 * 
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نباتعدد السيقان الرئيسة )ساق 
-1
) 

( التيأثير المعطيوي 2( تال يرل )8يبين جيدتل )

لمخلفات الدتاجن تالرش باألحمياض العضيوية تالتيداخل 

بيطهميييا فيييي ميييدد السييييقاا لطبيييات البقاطيييا، فييييالح  مييين 

ق ب مقيياء  الجييدتل أا لمخلفييات الييدتاجن قييد أثييرت معطويييا

أملى قيمة في مدد السيقاا الرميسة لطبات البقاطيا تمثليت 

لييياي نبيييات3.53بقيمييية مقيييدارها  F2بمعاملييية 
-1
ق   قياليييا

لاي نبات 3.07التي بل ت قيمتها  F1بمعاملة 
-1
تمعاملية  

ليياي نبييات 2.37المقارنيية التييي بل ييت 
-0
تبطسييب زيييادال  

% بالتتيييابو، أميييا تيييأثير اليييرش  48.9ت  14.9مقيييدارها 

ق في زيادال هاه العيفة إذ  باألحماض العضوية فراا معطويا

ء أمليييى متوليييع ميييدد لييييقاا ب مقيييا S2تفوقيييت معاملييية 

ليياي نبييات 3.67رميسيية للطبييات إذ بليي  
-1
محققيية زيييادال  

تالتييي بل ييت قيمتهييا  F1S1% ميين معامليية 14.6قييدرها 

ليياي نبييات 3.20
-1
% ميين معامليية 51.0تبطسييبة زيييادال  

المقارنة اليرش باألحمياض العضيوية تالتيي بل يت قيمتهيا 

لاي نبات  2.43
-1

تأثير ، كما يالح  من الجدتل ذاته أا 

التييييداخل بييييين مخلفييييات الييييدتاجن تالييييرش باألحميييياض 

العضوية في هاه العفة فقد كاا معطويا إذ تفوقت معاملية 

ب مقاء أملى قيمة ميدد لييقاا رميسية بلي   F2S2التداخل 

لاي نبات 4.1
-1

ق ميدد السييقاا 105بزيادال قدرها  % قيالا

تالتييي أمقييت أقييل  F0S0الرميسيية فييي معامليية المقارنيية 

لاي نبات 2.0متولع مدد ليقاا رميسة بل  
-1
0 
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 التسميد العضوي والرش

أثير التسميد العضوي والرش باألحماض العضوية والتدا ل ت. 1ل الشك

  ( سم)بينهما في ارتفاع النبات 

S0 S1 S2
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732                                                                 ISSN 2072-3875 

) ساق نبات : تأثير مخلفات الدواجن والرش باألحماض العضوية والتدا ل بينهما في عدد السيقان الرئيسة 4جدول 
-1
 ) 

األحماض 

 العضوية

Organic acids 

 )مخلفات دتاجن(التسميد العضوي 

     Organic fertilization (poultry manure) 

 المعدل

Average 

F0 F1 F2 

S0 200 208 209 2083 

S1 207 300 301 3020 

S2 201 304 800 3015 

 المعدل

Average 

2035 3005 3073  

L.S.D(0.05) التسميد العضوي 

Organic 

fertilization 

 األحماض العضوية

Organic acids 

 التداخل

F S S*F 

00089 * 00089 * 00279 * 
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 التسميد العضوي والرش

أثير التسميد العضوي والرش باألحماض العضوية والتداخل ت. 2 لالشك

 (1-ساق نبات)بينهما في السيقان الرئيسة 

S0 S1 S2
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733                                                                 ISSN 2072-3875 

المساحة الورقية )سم
2
) 

( أا لتيأثير مخلفيات 3( تال يرل )7يبين جدتل )

الييدتاجن تالييرش باألحميياض العضييوية تتييداخالتهما قييد 

ق فييي صييفة المسيياحة الورقييية )لييل أثييرت معطويييا
2

( لطبييات 

ب مقياء  F2البقاطا، إذ تفوقيت معاملية مخلفيات اليدتاجن 

ليل 5435أملى متوليع للمسياحة الورقيية أذ بلي  
2
ق   قياليا

 5111التييييييي أمقييييييت قيميييييية مقييييييدارها  F1بمعامليييييية 

ليييل
2

ليييل 4440تمعاملييية المقارنييية التيييي بل يييت قيمتهيييا 
2
 

% بالتتيييابو، أميييا 22.40ت  6.33تبطسيييب زييييادال قيييدرها 

ق فييي  تييأثير الييرش باألحميياض العضييوية فقييد أثييرت معطويييا

التيي  S2هاه العفة تأا أملى متولع كياا مطيد المعاملية 

لييل 6142بل ييت قيمتهييا 
2
ق بمعامليية   التييي S0ت  S1قيالييا

لل 3658ت  5185بل ت قيمتهما 
2
بالتتابو تبطسب زييادال  

داخل ميا % بالتتابو، أما تأثير التي67.90ت  18.45قدرها 

بييين مخلفييات الييدتاجن تالييرش باألحميياض العضييوية فقييد 

ق فييي هيياه العييفة إذ أمقييت معامليية  ق معطويييا أثييرت أيضييا

أملى متولع للمساحة الورقيية )ليلF2S2التداخل 
2

( التيي 

لييل 6518بل ييت قيمتهييا 
2
ق بمعامليية المقارنيية    F0S0قيالييا

ليييل 3440التيييي بل يييت قيمتهيييا 
2
تبطسيييبة زييييادال قيييدرها  

89.40% 

 

 

والرش باألحماض العضوية والتدا ل بينهما في المساحة الورقية ) سم : تأثير مخلفات الدواجن5جدول 
2

 (نبات

 األحماض العضوية

Organic acids 

 التسميد العضوي )مخلفات دتاجن(

     Organic fertilization (poultry manure) 

 المعدل

Average   

F0 F1 F2 

S0 3440 3105 3905 3174 

S1 8070 7735 7450 7047 

S2 7530 1040 1704 1082 

 المعدل

Average 

8880 7000 7837  

L.S.D(0.05) التسميد العضوي 

Organic 

fertilization 

 األحماض العضوية

Organic acids 

 التداخل

F S S*F 

091019* 091019* 380015 * 
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 Spad Unitمحتوى الكلوروفيل 

( أا لتييأثير مخلفييات 4( تال ييرل )1(يبييين جييدتل

الييدتاجن تالييرش باألحميياض العضييوية تتييداخالتهما قييد 

ق فيي محتيوى الرلورتفييل بياألتراي   Spadأثيرت معطوييا

unit فقد أثرت مخلفات اليدتاجن ب مقياء امليى متوليع ،

لمحتييوى الرلورتفيييل بيياألتراي تكانييت املييى قيميية مطييد 

ق بمعامليية 55.25Spadunitالتييي بل ييت F2المعامليية  قيالييا

F1 تمعاملييية المقارنيييةF0 ت  51.37التيييي بل يييت قيمتهميييا

47.43Spad unit 16.5ت  7.5تبطسيبة زييادال قيدرها %

جييدتل تال ييرل ذاتييه أا الييرش بالتتييابو، كمييا يلحيي  ميين ال

باألحماض العضوية أدى إلى زيادال دليل الرلورتفييل مين 

56.54Spadunit  للمعامليةS2 50.82إليىSpad unit 

مطييد معامليية 46.66Spad unitتإلييى  S1مطييد معامليية 

S0 بالتتابو، أما  21.17ت  11.19تبطسبة زيادال قدرها %

باألحمياض تأثير التداخل ما بين مخلفات الدتاجن تالرش 

ق فيي زييادال محتيوى دلييل  ق معطويا العضوية  فقد أثرت أيضا

الرلورتفيييييل إذ أمقييييت أملييييى متولييييع لمحتييييوى دليييييل 

التييي بل ييت F2S2الرلورتفيييل كيياا مطييد معامليية التييداخل 

ق بمعامليييية المقارنيييية 62.19Spad unitقيمتهييييا  قيالييييا

F0S0 التييي أمقييت أقييل قيميية لمحتييوى دليييل الرلورتفيييل

 %0 43.5تبطسبة زيادال قدرها  43.33Spad unitبل ت 
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 التسميد العضوي والرش

أثير التسميد العضوي والرش باألحماض العضوية والتداخل ت. 3 الشكل

  مساحة الورقية بينهما في ال

S0 S1 S2
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       : تأثير مخلفات الدواجن والرش باألحماض العضوية والتدا ل بينهما في محتوى االوراق من الكلوروفيل  6جدول 

 (Spad Unit ) 

 األحماض العضوية

Organic acids 

 التسميد العضوي )مخلفات دتاجن(

     Organic fertilization (poultry manure) 

 المعدل

Average 

F0 F1 F2 

S0 3440 3105 3905 3174 

S1 8070 7735 7450 7047 

S2 7530 1040 1704 1082 

 المعدل

Average 

8880 7000 7837  

L.S.D(0.05) التسميد العضوي 

Organic 

fertilization 

 األحماض العضوية

Organic acids 

 التداخل

F S S*F 

091019* 091019* 380015 * 
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 التسميد العضوي والرش

أثير التسميد العضوي والرش باألحماض العضوية والتداخل ت. 4الشكل 

 محتوى االوراق من الكلوروفيلبينهما في 

S0 S1 S2
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الوزن الجاف للمجموع الخضري )ميكاغرام هـ
-1
) 

( التييأثير المعطييوي لمخلفييات 5( تال ييرل )7يبييين جييدتل )

الييدتاجن تالييرش باألحميياض العضييوية تتييداخالتهما فييي 

الييوزا الجيياف للمجمييوع الخضييري لمحعييول البقاطييا 

ميرييا رام هيي )
-1

( فقييد كيياا لمعييامالت مخلفييات الييدتاجن 

ق ب مقييياء امليييى متوليييع لليييوزا الجييياف  تيييأثيراق معطوييييا

 3.64بل يت  F2للمجموع الخضري حي  حققتهيا معاملية 

)ميريييا رام هييي 
-1

ق بمعاملييية  تالتيييي بل يييت  F0ت F1( قياليييا

)ميريا رام هي  2.91 ت 3.18قيمتهميا 
-1

( بالتتيابو تبطسيبة 

 % بالتتابو، أما تأثير الرش 25.1ت 14.5زيادال قدرها 

ق فيي زييادال  باألحماض العضوية فقد كاا لها تيأثيراق معطوييا

الييييوزا الجيييياف الخضييييري، إذ تفوقييييت معامليييية الييييرش 

S2 ب مقيياء املييى متولييع فييي الييوزا الجيياف الخضييري

)ميريا رام هي  4.41بل ت قيمته 
-1

ق بمعياملتي  ت S1( قياليا

S0 ميرييا رام هيي ) 1.78ت 3.54تالتييي بل ييت قيمتهمييا
-1

 )

بالتتيابو،  147.7 %ت24.5بالتتيابو تبطسيب زييادال قيدرها 

كما يلح  من الجيدتل تال يرل ذاتيه اا لتيأثير التيداخل ميا 

بيييين مخلفيييات اليييدتاجن تاليييرش باألحمييياض العضيييوية 

ب مقيياء أملييى متولييع فييي الييوزا الجيياف الخضييري فقييد 

ب مقيياء أملييى قيميية بل ييت F2S2تفوقييت معامليية التييداخل 

ميرا رام ه )4.73
-1

ق بمعاملة المقارنية  التيي  F0S0( قيالا

)ميريا رام هي  1.73بل ت قيمتها 
-1

( تبطسيبة زييادال بل يت 

 %173.40قيمتها 

والرش باألحماض العضوية والتدا ل بينهما في الوزن الجاف الخضري )ميكاغرام هـ : تأثير مخلفات الدواجن 7جدول 
-

1
) 

 األحماض العضوية

Organic acids 

 التسميد العضوي )مخلفات دتاجن(

Organic fertilization (poultry manure) 

 المعدل

Average 

F0 F1 F2 

S0 0053 0040 0042 1.78 

S1 2090 3033 8039 3078 

S2 8000 8080 8053 8080 

 المعدل

Average 

2090 3004 3018  

L.S.D(0.05)  العضويالتسميد 

Organic 

fertilization 

 األحماض العضوية

Organic acids 

 التداخل

F S S*F 

00040 * 00040 * 00308 * 
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تاألرييييرال  9,8,7,6,5يالحيييي  ميييين الجييييداتل 

إلييييى أا تيييأثير مخلفيييات اليييدتاجن المضيييافة  5,4,3,2,1

التربة أدت إلى تحسين صفات الطمو الخضري لمحعيول 

البقاطا تالمتمثلة ) ارتفاع الطبات تميدد السييقاا الرميسية 

تالمسييياحة الورقيييية تدلييييل الرلورتفييييل تاليييوزا الجييياف 

للمجميييييوع الخضيييييري ( إذ تعميييييل األليييييمدال العضيييييوية 

)مخلفات الدتاجن( مليى تحسيين خعيامل التربية تمطهيا 

فهييي تحسيين ميين تلييع نمييو الطبييات  الخعييوبية فبالتييالي

تخاصيية الجيياتر فيييزداد نموهييا تن يياطها فييي إمتعيياص 

الم ايات من محلول التربة تهاا ما يطعر  ب رل إيجابي 

مليييى نميييو الطبيييات تهييياا بيييدتره أدى إليييى زييييادال بطييياء 

 األحماض األميطية تالتي تعد الطواال األتلى للطمو تما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يترتب مليها من زيادال معطوية في أرتفاع الطبات 

( تهيييياا يشكييييد دتر األلييييمدال العضييييوية )مخلفييييات 7,2)

الييدتاجن( فييي تحسييين مهييد الطبييات ممييا يزيييد ميين لييرمة 

ق بمعييامالت مييدم إضييافة مخلفييات  األنبييات بمييدال أقييل قيالييا

الدتاجن نتيجة الحرارال العالية حول الدرنات بفعيل التربية 

مضييييياف إليهيييييا مخلفيييييات اليييييدتاجن تأحتفييييياظ التربييييية ال

بالرطوبيية المطالييبة لتحفيييز الييدرنات تهيياا يتفيير مييو مييا 

( اليييياين تجييييدتا أا إضييييافة مخلفييييات 20توصييييل إليييييه )

الدتاجن أدت إلى زييادال أرتفياع نبيات البقاطيا، أميا تيأثير 

مخلفات الدتاجن في زيادال مدد السيقاا فقد يعيزى السيبب 

اليدتاجن يطيتس مطيه في هاه الزيادال إليى أا تحليل مخلفيات 

مركبيييات نترتجيطيييية تفوليييفاتية ت يرهيييا التيييي ت يييجو 

البييرامل السيياكطة ملييى لييقا التربيية بييالطمو تتقييور نبييات 

البقاطييا تزيييادال مييدد السيييقاا، أمييا تييأثيره فييي المسيياحة 

الورقية فقد يعود الى الدتر الاي تلعبيه األليمدال العضيوية 
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 التسميد العضوي والرش

أثير التسميد العضوي والرش باألحماض العضوية والتدا ل ت .5 الشكل

 الوزن الجاف الخضريبينهما في 
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ة تمين )مخلفات الدتاجن( فيي الحفياظ مليى رطوبية التربي

ثييل زيييادال كمييية الم ييايات الرميسيية تالعيي رى الجيياهزال 

ل متعاص مما أدى اليى تقيور الطميو الخضيري تزييادال 

فعالية المرلتيمات تمن ثل زيادال المساحة الورقيية للطبيات 

مميييا أتيييا  فرصييية للطبيييات مليييى األليييتثمار األمثيييل لتليييك 

الم يييايات مشديييية إليييى زييييادال معيييدالت التمثييييل الضيييومي 

ق ملى زييادال المسياحة الورقيية تدلييل تالاي أنع ر  أيجابيا

ق أا اليوزا الجياف 9الرلورتفيل) (0كما بيطيت الطتيامس أيضيا

ق بسييييبب زيييييادال  للمجمييييوع الخضييييري قييييد إزداد معطويييييا

مسييتويات السييماد العضييوي )مخلفييات الييدتاجن( حييي  أا 

إضيييافة مخلفيييات اليييدتاجن اليييى التربييية أدى إليييى أحتفييياظ 

ال ربما تعود بالدرجة األلياس اليى التربة بالماء تأا الزياد

زيادال أرتفاع الطبات تميدد السييقاا الرميسية مميا أدى اليى 

زيييادال الطمييو تزيييادال الييوزا الجيياف للمجمييوع الخضييري 

( الاي حعيل مليى زييادال اليوزا الجياف (3تهاا ماتجده 

للمجمييوع الخضييري بزيييادال مسييتويات السييماد العضييوي 

ل ذاتهيا اليى أا المضاف، كما يلح  من الجيداتل تاألريرا

الرش باألحماض العضوية )فولفيك  هيومييك( قيد أثيرت 

ق فيييي جمييييو صيييفات الطميييو الخضيييري لمحعيييول  معطوييييا

البقاطا )ارتفاع الطبات تمدد السييقاا الرميسية تالمسياحة 

الورقيييية تدلييييل الرلورتفييييل تاليييوزا الجييياف للمجميييوع 

الخضييري ( تربمييا يعييزى السييبب فييي ذلييك إلييى دتر هيياه 

تأثيرهيييا المبارييير فيييي مختليييب العملييييات  األحمييياض فيييي

الحيوية للطبات تالى دترهيا فيي تحسيين األنقسيام الخليوي 

تألييتقالة الخاليييا تميين هيياه العمليييات التييطف  تالتركيييب 

الضيييييومي تتعيييييطيو البرتتيطيييييات تمختليييييب التفيييييامالت 

ق للهرمونييات الطباتييية فييي  األنزيمييية تيرييوا مملهييا م ييابها

زيييادال أرتفيياع نبييات البقاطييا زيييادال معييدل الطمييو تبالتييالي 

( تلربميييا يعيييزى السيييبب فيييي زييييادال ميييدد السييييقاا 00)

الرميسة للطبات االواحد إلى دتر هاه األحماض في تحفييز 

الهرمونات الطباتية تتحسين األنقسيام الخليوي تتيأثيره فيي 

التفيييييامالت األنزيميييييية تالفعالييييييات الحيويييييية كيييييالتطف  

ال ميدد التفرميات تالتركيب الضومي تمن ثل تحفيز تزيياد

( الييى أا الييرش 7الرميسيية تهيياا يتفيير مييو مييا تجييدته )

بحييامض الهيوميييك أدى إلييى زيييادال مييدد السيييقاا الرميسيية 

للطبات الواحد0 فيي حيين أثير اليرش باألحمياض العضيوية 

الييى زيييادال المسيياحة الورقييية لمحعييول البقاطييا حييي  أا 

هاه األحمياض ذات محتيوى ميالي مين العطاصير ال ااميية 

( الاي يبين محتوى هاه األحماض من مطاصير 3ل )جدت

البوتاليييييوم تالطتييييرتجين ممييييا أدى الييييى تقييييور الطمييييو 

الخضيييري تزييييادال فعاليييية المرليييتيمات تمييين ثيييل زييييادال 

(0كميا أدى اليرش اليى زييادال 00المساحة الورقية للطبيات )

دليل الرلورتفيل تذلك للمحتوى الجيد لهاه األحماض من 

تالم ييايات العيي رى ممييا  Kت Pت  Nالعطاصيير ال اامييية 

أدى الييى أمتعاصييها ميين قبييل الطبييات تالتييي ت ييتر  فييي 

تركيييب الرلييورتفيالت المهميية فييي مملييية البطيياء الضييومي 

(، أمييا زيييادال الييوزا الجيياف 8تهيياا يتفيير مييو مييا تجييده )

للمجموع الخضري لمحعول البقاطيا فقيد يعيزى السيبب 

تحسيين في ذلك الى دتر حامض الهيوميك تالفولفييك فيي 

أمتعييياص العطاصييير ال ااميييية لتحسييييطه نفاذيييية األ  يييية 

الخلويييية لجييياتر الطبيييات تدتره  الفسيييلجي داخيييل الطبيييات 

الم ابه ل تكسين تالسايتوكايطين مميا يزييد مين العملييات 

الطباتيييية تن ييياط ممليييية البطييياء الضيييومي تزييييادال تيييراكل 

الراربوهييييدرات تالبرتتيطيييات فيييي المجميييوع الخضيييري 

(0 1يييادال الييوزا الجيياف للمجمييوع الخضييري )تبالتييالي ز

أما نتامس معامالت التداخل بين مخلفيات اليدتاجن تاليرش 

باألحميياض العضييوية أظهييرت تجييود فييرتي معطوييية فييي 

التأثير ملى جميو صفات الطمو الخضري الماكورال أماله 

تقد يعزى السبب في ذلك الى اليدتر الم يتر  لمعيامالت 

ت اتيييية جييييدال للطبيييات تن ييياط التييداخل فيييي تحقيييير حالييية 

الفعاليييات الحيوييية ممييا أدى الييى أنقسييام الخاليييا تتحفيييز 

الهرمونات الطباتيية تبالتيالي زييادال أرتفياع الطبيات تزييادال 
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مدد السيقاا الرميسة تكالك التيأثير الهرميوني ل حمياض 

العضيييوية مليييى برتتيييوبالزم الخليييية تالييياي ييييشدي اليييى 

أنعريياس ذلييك ملييى زيييادال لييرمة األنقسييام تزيييادال الطمييو ت

( تتتفييير هييياه 16المسييياحة الورقيييية تدلييييل الرلورتفييييل )

( اللياين تجيدا اليى أا 5,1,8الطتيجة ميو ميا توصيل إلييه )

ألتخدام مستويات من السيماد العضيوي تاليرش بحيامض 

الهيوميك ملى معاملة المقارنة أدى الى زيادال معطوية فيي 

 (4,70جميو صفات الطمو الخضري المدرتلة )

 األستنتاج

حققت معاملة التداخل ما بين مخلفات اليدتاجن تاليرش     

ق في أ لب صيفات الطميو  باألحماض العضوية تأثيراق معطويا

بهياه العيفات  F2S2الخضري تقد تفوقت معاملة التداخل 
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