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تأثیر الشد المائي  وشمع البارافین السائل  وكلورید الكالسیوم في النمو  والحاصل والنوعیة في البطاطا         
 )Solanum tuberosum L . (  

  داؤد        محمد طالل عبدالسالم           عبدالمنعم سعدهللا خلیل زھیرعزالدین
  الموصل/جامعة الموصل                     المعھد التقني/كلیة الزراعة والغابات

  
  الخالصة

مزیجیة    لدراسة  –في تربة رملیة   ٢٠٠٣و  ٢٠٠٢أجریت تجربة حقلیة خالل الموسمیین الربیعیین     
ل ضرر الشد المائي وتحسین النمو والحاصل والنوعیة في نباتات البطاطا صنف دیزریھ إمكانیة تقلی

باستخدام مانع النتح شمع البارافین السائل وكلورید الكالسیوم رشا على النباتات حیث تم تعطیش النباتات 
عتیادي ورش یوما من الزراعة فضال عن معاملة الري اال ٨٢و ٥١خالل مرحلة تكوین الدرنات مرتین بعد 
یوما من الزراعة ورش كلورید الكالسیوم  ٨٤و ٥٣مرتین بعد %  ٢شمع البارافین السائل بتركیز صفر و 

معاملة  ١٢اشتملت التجربة على . یوما من الزراعة  ٧٧و ٤٧مرتین بعد %  ٢و  ١بثالثة تراكیز صفر و 
ادى تعطیش النباتات : ائج ما یلي أوضحت النت. نفذت في تجربة عاملیة داخل قطع منشقة وبثالث مكررات

الى انخفاض معنوي في محتوى الماء الكلي لالوراق والمساحة الورقیة والوزن الجاف للنبات وعدد الدرنات 
ومتوسط وزن الدرنة وحاصل النبات والحاصل التسویقي للدرنات والنسبة المئویة للكالسیوم في الدرنات، 

لمئویة للمادة الجافة ونسبة المواد الصلبة الذائبة والنسبة المئویة للفاقد بینما ازدادت معنویا كل من النسبة ا
كما ادى رش النباتات بشمع البارافین السائل الى زیادة معنویة في محتوى الماء . والتالف للدرنات المخزنة 

تسویقي والكلوروفیل الكلي في االوراق وعدد الدرنات ومتوسط وزن الدرنة وحاصل النبات  والحاصل ال
وادى رش النباتات بكلورید الكالسیوم الى زیادة معنویة في محتوى الماء الكلي لالوراق والحاصل . للدرنات 

التسویقي للدرنات والنسبة المئویة للكالسیوم في الدرنات والى نقصان معنوي في النسبة المئویة للفاقد 
ثالثة  تاثیرا معنویا في بعض الصفات حیث ادى واظھر التداخل بین العوامل ال. والتالف للدرنات المخزنة 

الرش بمواد الشمع والكالسیوم الى تقلیل ضرر الشد المائي للنباتات المعرضة للتعطیش وتحسین نمو 
  .وحاصل النباتات غیر المعرضة للتعطیش 

  
  المقدمة 

ر في المحتوى من النباتات الحساسة للتغیی Potato (.Solanum tuberosum L )تعد البطاطا       
وخاصة خالل )  Water stressالشد المائي ( الرطوبي للتربة حیث یؤدي انخفاضھ وعدم انتظام الري 

مرحلتي نشوء ونمو الدرنات إلى أحداث أضرار كبیرة بالنبات مما یسبب انخفاضاً في الحاصل الكلي 
عند ري نباتات البطاطا  )١٩٩٦(  Abdallahللدرنات والصفات النوعیة والخزنیة للدرنات فقد وجد 

بفترات أسبوع واسبوعین وثالثة أسابیع انخفاض محتوى الماء النسبي لالوراق بزیادة فترة الري مع تقلیل 
ان تعریض نباتات البطاطا للشد المائي خالل ) ٢٠٠١( كما وجدت الدخولة ، االستھالك المائي للنباتات 

ي  محتوى  الكلوروفیل الكلي لالوراق وصفات النمو مرحلة تكوین الدرنات ادى الى انخفاض  معنوي ف
الخضري وصالبة الدرنات وزیادة معنویة في نسبة التلف والفقد في وزن الدرنات المخزنة ، ووجد 

Belanger  في معاملة الري % ٢٢یزداد بنسبة )  ٢م/ غم (ان معدل انتفاخ الدرنات ) ٢٠٠١(واخرون
ان نقص میاه الري لنباتات ) ٢٠٠٢ (Awade و  Hegaziوكذلك وجد . عن معاملة من دون ري 

ووجد . دونم ادى الى تقلیل طول النبات وحاصل المادة الجافة للدرنات/  ٣م ٥٦٥الى  ٧٥٣البطاطا من  
ان تعرض نباتات البطاطا للتعطیش في مرحلة تكوین الدرنات ادى الى خفض ) ٢٠٠٣(النعیمي واخرون 

  .  زن الدرنة وحاصل النبات الواحد والحاصل الكلي للدرنات معنوي في عدد الدرنات و معدل و
  ٠بحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث الثالث 

   ٢٠٠٦/  ١/  ٤وقبولھ    ٢٠٠٥/  ٤/ ٤تاریخ تسلم البحث 
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ولغرض التقلیل من أ ضرار الشد المائي في النباتات فقد إنتشر إستخدام المواد المانعة للنتح 
Antitranspirant   بالرش على نباتات البطاطا والتي تساعد في خفض معدل النتح في النبات فقد وجد

Davenport  )المواد تستخدم  ان إستخدام مانعات النتح ادى الى خفض معدل النتح وان ھذه) ١٩٧٧
للمحافظة على انتفاخ الخالیا في النباتات التي تعاني من الشد المائي  او لغرض ادارة وصیانة  المیاه 
وتقلیل  االستھالك  المائي  وزیادة  كفاءة  استخدام  الماء في المناطق الجافة وشبھ الجافة ، وتؤثر ھذه 

على زیادة معنویة في الحاصل ) ١٩٧٨( Wendtو  Lipeالمواد في النمو والحاصل والنوعیة فقد حصل 
)  Am Chem 74 – A335( الكلي وحاصل الدرنات الكبیرة عند رش نباتات البطاطا بمانع النتح 

حدوث زیادة معنویة في الحاصل الكلي وحاصل ) ١٩٨٠( Thomasو  Lipe، كما وجد %  ١٠بتركیز 
بتركیز  vaporgardو%  ٣رش مادة الفولیكوت بتركیز الدرنات الكبیرة وعدد الدرنات للنبات الواحد عند 

بالرش )  EXP-4464A(مانع النتح المنظم لحركة الثغور ) ١٩٨٩( Dwelleو  Stark، واستخدم %  ١
على نباتات البطاطا مرتین بعد اسبوع وثالثة اسابیع من بدء تكوین الدرنات والحظ انھ ادى الى انخفاض 

في ظروف الري االعتیادي بینما في ظروف الشد المائي فانھ %  ٩نسبة حاصل الدرجة االولى للبطاطا ب
اي %  ٢٠وحاصل الدرجة االولى بنسبة %  ٩ادى الى زیادة معنویة في الحاصل الكلي للدرنات بنسبة 

ان رش مادة ) ١٩٩٦( Abdallahووجد ، ان مانع النتح یكون اكثر فعالیة في ظروف الشد المائي 
یوماً من الزراعة قد ادى الى زیادة معنویة في محتوى الماء   ٧٠و  ٥٠بعد %  ١٠الفولیكوت بتركیز 

النسبي والكلي لألوراق وكفاءة إستخدام الماء وطول النبات والوزن الرطب للنبات ومتوسط وزن  الدرنة  
لشد كما یساھم الكالسیوم في تقلیل ضرر ا. والحاصل  الكلي  للدرنات  ومحتوى الدرنات من الكالسیوم 

الخلویة الجدر وتنظیم نفاذیة   المائي من  خالل دوره في تكوین جدران الخالیا من بكتات الكالسیوم
ان رش )  ١٩٩٩(وجد الصحاف  فقد  ، )  ٢٠٠٠النعیمي، ( والمساعدة في عملیة  نقل  الكربوھیدرات 

لمنتجة  ادى  الى  خفض ثم تخزین الدرنات  ا%  ١و  ٠.٥نباتات البطاطا  بكلورید  الكالسیوم بتركیز 
ان اضافة الكالسیوم بصورة ) ٢٠٠١(  Tawfikكما وجد . معنوي للنسیة المئویة للتلف والفقد بالوزن 

دونم وعلى دفعتین ادى الى زیادة معنویة في الوزن / كغم  ٦٨.٧٥نترات الكالسیوم الى التربة بمعدل 
) ٢٠٠٢(واخرون  El-Beltagyووجد . والدرنات  الرطب للنبات والنسبة المئویة  للكالسیوم  في األوراق

نبات ادى الى زیادة معنویة في طول الساق وعدد / غم  ٢١.٦و  ١٥و  ٦.٦ان اضافة الكالسیوم بتراكیز 
األوراق والسیقان الھوائیة والمساحة الورقیة ومحتوى الكلوروفیل الكلي ونسبة المادة الجافة في األوراق 

 ٤٢أن اضافة كلورید الكالسیوم بمعدل )  ٢٠٠٣( واخرون  Ozgenما وجد ك. وحاصل الدرنات للنبات 
  كما. اسابیع من الزراعة آدى الى زیادة معنویة في حاصل الدرجة االولى ٨و ٦و  ٤دونم بعد / كغم 

( دونم / كغم  ٤٢ازدادت النسبة المئویة للكالسیوم في الدرنات عند إضافة  نترات الكالسیوم بمعدل 
Karlsson وPalta  ،٢٠٠٣ . (  

وتھدف ھذه الدراسة الى تحسین النمو والحاصل والنوعیة وتقلیل ضرر الشد المائي في نباتات البطاطا 
  .وتقلیل نسبة الفاقد والتالف أثناء الخزن باستخدام شمع البارافین وكلورید الكالسیوم 

  
  مواد البحث وطرائقھ

قة حاوي الكنیسة على ضفة نھر دجلة في مدینة نفذت التجربة في حقل احد المزارعین في منط    
مزیجیة لدراسة إمكانیة تقلیل ضرر  –في تربة رملیة  ٢٠٠٣و ٢٠٠٢الموصل خالل الموسمین الربیعیین 

الشد المائي وتحسین النمو والحاصل والنوعیة في البطاطا باستخدام مانع النتح شمع البارافین السائل 
  :تجربة على ثالثة عوامل ھي واشتملت ال. وكلورید الكالسیوم 

وشمل معاملتین االولى من دون تعطیش والثانیة تعطیش النباتات لحین :  Water stressالشد المائي -١
یوماً  ٨٢و  ٥١ظھور عالمات الذبول االبتدائي ، وتم التعطیش لمرتین عند بدء مرحلة تكوین الدرنات بعد 

  . من الزراعة
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استخدم شمع البارافین السائل حیث اضیف  رشاً على النباتات :  Antitranspirantمانع النتح  -٢
لسابقتین  وتم الرش بعد یومین من بدء  تعطیش النباتات ولكال فترتي  التعطیش ا%  ٢بتركیزین صفر و 

  .یوماً من الزراعة  ٨٤و  ٥٣أي  بعد 
صفر و ( وأستخدم رشاعلى النباتات بثالثة  تراكیز ھي : ) Ca% ٢٧.٣( CaCl2كلورید الكالسیوم  -٣
  .یوما من الزراعة  ٧٧و  ٤٧وتم الرش مرتین   بعد % )  ٢و  ١

قطرات لكل  ٣-٢شرة بمعدل كمادة نا Tween 20لتراً واضیفت مادة  ١٣واستخدمت مرشة ظھریة سعة    
 ٠)  Run off Point(لتر محلول وتم الرش في الساعات االولى من النھار ولغایة بدأ المحلول باالنسیاب

معاملة مختلفة نتیجة للتداخل بین مستویات العوامل الثالثة نفذت في تجربة عاملیة  ١٢تضمنت التجربة 
حیث وضعت معاملتي الشد ) plots - Factorial Experiment within split (داخل قطع  منشقة 

المائي في القطع الرئیسة وذلك للسیطرة على عملیتي الري والتعطیش ووزعت معامالت التداخل بین  
شمع البارافین وكلورید الكالسیوم  بصورة عشوائیة داخل كل قطعة منشقة ،  واستخدم  الصنف  دیزریة  

في الموسم الثاني وتاخر موعد الزراعة في  ٣/٣م األول و في الموس ٢/ ٩في الزراعة التي تمت في 
 ٧٥م  وعرض   ٤.٨٠الموسم الثاني بسبب إستمرار سقوط األمطار وكانت الزراعة على مروز  بطول 

سم بین الدرنات وعلى جھة واحدة من المرز واشتملت الوحدة التجریبیة على  ثالثة  ٣٠سم  وعلى مسافة 
في الموسم الثاني وتم قلع الدرنات  ٧/ ٣في الموسم األول وفي  ٦/ ١٩ مروز وتم حصاد الدرنات في

یدویا بواسطة الكرك لنباتات الوحدة التجریبیة كافة وبعد الحصاد اجریت عملیة التجفیف العالجي لدرنات 
كغم  لكل  معاملة  ولجمیع  المكررات  ثم خزنت   ١٠الموسم األول ثم وضعت في اكیاس مشبكة  بمعدل 

 ١٥واستمر التخزین لغایة %  ٩٥– ٩٠ورطوبة نسبیة ) ١ ±( ْم ٤لمخزن المبرد على درجة حرارة في ا
 /٢٠٠٣/  ١   .  

  :وقد تم تسجیل القیاسات التالیة 
وتم قیاسھا مرتین بعد اسبوع واحد من رش شمع البارافین السائل أي بعد : محتوى الماء الكلي لالوراق  

                                                             .یوما من الزراعة  ٩١و  ٦٠
وحسب   Spectrophotometerبواسطة جھاز المطیاف تم تقدیره :  محتوى الكلوروفیل الكلي لالوراق 

  :  المعاملة التالیة 
   ٥.٨ × ODاالمتصاصیة ) = مل معلق مادة خضراء  / ملغم ( كمیة الكلوروفیل الكلي 

وتم حسابھا بطریقة النسبة والتناسب على اساس الوزن الجاف لالقراص :  )٢سم( ة للنبات المساحة الورقی 
  . والوریقات لثالثة نباتات واستخرج المعدل 

وعدد الدرنات ومتوسط وزن الدرنة وحاصل النبات والحاصل التسویقي والنسبة  الوزن الجاف للنبات 
ذائبة والنسبة المئویة للكالسیوم في الدرنات والنسبة المئویة للفاقد المئویة للمادة الجافة ونسبة المواد الصلبة ال

واعتمد  اختبار  دنكن  متعدد   SASالتحلیل االحصائي للنتائج باستخدام نظام  تم. والتالف للدرنات المخزنة 
   ٠)٢٠٠٠الراوي وخلف هللا ، % (  ٥الحدود  الختبار المتوسطات عند مستوى احتمال 

  
  ناقشة النتائج والم

ان تعریض نباتات البطاطا للتعطیش خالل مرحلة تكوین الدرنات ادى الى )  ١(یالحظ من الجدول 
یوماً  ٩١و  ٦٠بعد ( انخفاض معنوي في محتوى الماء الكلي لالوراق في الموسمین وفي مرحلتي القیاس 

طیش معنویا في محتوى باستثناء المرحلة االولى في الموسم االول بینما لم یؤثر التع) من الزراعة 
 ٢كما ادى رش نباتات البطاطا بشمع البارافین السائل بتركیز ، الكلوروفیل في االوراق وفي كال الموسمین 

الى زیادة معنویة في محتوى الماء الكلي لالوراق في الموسمین باستثناء المرحلة الثانیة للموسم االول % 
تاثیر معنوي %   ٢و  ١وكان لرش كلورید الكالسیوم بتركیز ومحتوى الكلوروفیل في الموسم االول فقط ، 

في زیادة محتوى الماء الكلي لالوراق في الموسم الثاني فقط وفي مرحلتي القیاس في حین لم یؤثر معنویا 
  . في محتوى الكلوروفیل الكلي في االوراق وفي كال الموسمین 
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ومن مالحظة التداخل بین العوامل الثالثة نجد ان الرش بشمع البارافین والكالسیوم ساعد في تقلیل 
ضرر الشد المائي في محتوى الماء الكلي ألوراق نباتات البطاطا المعرضة للتعطیش فقد تفوقت العدید من 

الرش معنویا على معاملة المقارنة وفي كال الموسمین ، وفي النباتات غیر المعرضة للتعطیش نجد  معامالت
ان رش الشمع والكالسیوم ادى الى زیادة معنویة في محتوى الماء الكلي لألوراق عن معاملة المقارنة و 

مع المعامالت نفسھا وعند  مقارنة المعامالت تحت ظروف الشد المائي .  خاصة  في  الموسم  الثاني  
تحت ظروف الري االعتیادي نجد ان رش الشمع والكالسیوم اسھم في تقلیل الفروقات بین الحالتین لصفتي 

  .محتوى الماء والكلوروفیل الكلي وفي كال الموسمین مما یعني وجود دور فعال لھاتین المادتین 
تعطیش یعود الى انخفاض محتوى التربة الرطوبي ان انخفاض  محتوى الماء الكلي لالوراق بسبب ال            

( العلیا التي تنتشر فیھا معظم جذور نباتات  البطاطا ) سم ٣٠-٢٠(وخاصة في الطبقة السطحیة للتربة
Steckel     وGray  الذي ادى الى تعرض النباتات للشد المائي وقلل كفاءة الجذور في امتصاص ) ١٩٧٩

و ) ١٩٩٦( Abdallahوتتفق ھذه النتائج مع  ٠ى الماء الكلي لالوراقالماء مما ادى الى انخفاض محتو
Bussis اما دور مانع النتح  شمع البارافین السائل في زیادة محتوى الماء والكلوروفیل ) . ١٩٩٨(واخرون

الكلي لالوراق فانھ ربما یعود الى ان ھذه المادة تساعد في خفض معدل النتح وتقلیل فقدان الماء عن طریق 
كما ان ھذه المادة تحافظ على انتفاخ ) ١٩٧٧(  Davenportالثغور نتیجة  تكوین طبقة شمعیة فوقھا  

الخالیا النباتیة واستمرارالعملیات الحیویة بمعدالت عالیة ومنھا عملیة تكوین الكلوروفیل مما زاد محتوى 
اما )  ١٩٩٦(  Abdallahالكلوروفیل معنویا برش شمع البارافین وھذه النتیجة تتفق مع ماوجده

الدوراألیجابي للكالسیوم في زیادة محتوى الماء الكلي لالوراق فربما یعود الى دور الكالسیوم في بناء الجدر 
اما  ٠)٢٠٠٠النعیمي،( وتكوین االغشیة الخلویة والمحافظةعلى أنتفاخ الخالیا من خالل تنظیم عملیة التنافذ

لوروفیل الكلي نتیجة التداخل بین العوامل الثالثة فانھ یعود الى الدور الزیادة المعنویة في محتوى الماء والك
  .االیجابي لكل من عاملي الشمع والكالسیوم لوحده والتاثیر التجمیعي واالضافي لھما معا 

ان  تعریض نباتات البطاطا للتعطیش ادى الى انخفاض معنوي في )  ٢(یالحظ من الجدول           
الوزن الجاف للنبات في كال للموسمین ، في حین لم یكن للرش بالشمع وكلورید الكالسیوم المساحة الورقیة و

ومن مالحظة التداخل بین العوامل الثالثة نجد ان التاثیر الرئیس كان لعامل الشد . تأثیرا معنویا في الصفتین 
لشد المائي وكانت المائي حیث تفوقت المعامالت تحت ظروف الري على  المعامالت نفسھا تحت ظروف ا

  . كالسیوم تحت ظروف الري للصفتین وللموسمین %  ١شمع و%  ٢افضل المعامالت من التداخل بین 
ان االنخفاض المعنوي في صفتي المساحة الورقیة والوزن الجاف للنبات عند تعرض النباتات          

كما الحظنا في الجدول ( مائیة للنبات للتعطیش ربما یعود الى انخفاض المحتوى الرطوبي للتربة والحالة ال
ابو ضاحي والیونس ، ( مما یؤثر في معدل ذوبان وانتقال العناصرالغذائیة من التربة الى النبات )  ١

وانخفاض معدل عملیة  التركیب  الضوئي  بسبب الغلق الجزئي للثغور وبالتالي انخفاض نفاذیة ) ١٩٨٨
اختزال عملیات النمو المتمثلة باالنقسام واالتساع الخلوي و)  ١٩٩١،  Zhangو  CO2   )Daviesغاز 

  ) ١٩٩٢یاسین ، ( وبالتالي اختزال المساحة الورقیة  للنبات 
ان تعریض النباتات للتعطیش ادى الى انخفاض معنوي في صفات الحاصل )  ٣(یوضح الجدول 

وفي كال الموسمین، ) التسویقي عدد الدرنات للنبات ومتوسط وزن الدرنة وحاصل النبات والحاصل(الكمیة 
في حین ادى الرش بشمع البارافین الى زیادة معنویة في عدد الدرنات في الموسم االول فقط ومتوسط وزن 

الى زیادة %  ١الدرنة وحاصل النبات والحاصل التسویقي في الموسم الثاني كما ادى رش الكالسیوم بتركیز 
الموسم االول، ومن مالحظة التداخل بین العوامل الثالثة نجد معنویة في الحاصل التسویقي للدرنات في 

تفوق بعض المعامالت تحت ظروف الري على المعامالت نفسھا تحت ظروف الشد المائي في حین الیوجد 
فروقات معنویة بین المعامالت األخرى مما یعني ان رش الشمع والكالسیوم ساھم في تقلیل ضرر الشد 

%  ٢شمع و%  ٢كالسیوم والتداخل بین %  ١شمع و%  ٢عامالت من التداخل بین المائي وكانت افضل الم
كالسیوم تحت ظروف الري لصفةعدد الدرنات للموسمین األول والثاني علىالتوالي والتداخل بین صفر شمع 

  كالسیوم والتداخل %  ٢و
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تأثیر الشد المائي وشمع البارافین السائل وكلورید الكالسیوم في محتوى الماء والكلوروفیل : ) ١(الجدول 

  .  الكلي لالوراق 
                                 ٢٠٠٢موسم   المعامالت

              كلورید الكالسیوم     
  %٢%           ١%         صفر  

                              ٢٠٠٣موسم  
                           كلورید الكالسیوم   

  %  ٢%          ١%       صفر  

متوسط 
  الشد

متوسط       
  الشمع

٢٠٠٢  
  )المرحلة األولى %  (محتوى الماء الكلي لألوراق 

صفر   شد
  معش

ج  ٨٩.٤٤
  د

ج  ٨٩.٤٦
  د

ب  ٨٩.٧٣
  د

 ٨٩.٤٧  أ ٨٩.١٤  و ٨٤.٠٣  ح ٨٢.٩٦  ز ٨٣,٣٩
  ب

٢ %
  شمع

أ  ٨٩.٩٩
  ج.

٩٠.٢٤ 
  أب

ز  ٨٣.٢١  ھـ و ٨٤.٢٧  ج.أ ٩٠.٢١
  ح

 ٩٠.٢٣  أ ٨٩.٨٦  و ٨٣.٨٨
  أ

بدون   
  شد

صفر 
  شمع

أ  ٩٠.٠١
  ج. 

أ  ٨٥.٣٥  ب ج ٨٤.٩٥  د ٨٩.٠٤  د ٨٩.١٥
  ب

  ٢٠٠٣  ج ٨٤.٨٠

٢ %
  شمع

 ٩٠.١٤  أ ٩٠.٦١
  ج.أ

ب  ٨٤.٩٥  د ھـ ٨٤.٥١  ج.أ ٩٠.٢١
  ج

 ٨٣.٦٣  أ ٨٥.٧٢
  ب

٨٤.٢٥ 
  ب

متوسط 
  الكالسیوم

 ٨٤.٤٣  أ ٨٥.٠٥  أ ٨٤.٦١  ب ٨٤.١٢  أ ٨٤.٢٨  أ ٨٩.٨٠  أ ٨٩.٧٤  أ ٩٠.٠١
  أ

  )المرحلة الثانیة %  ( محتوى الماء الكلي لألوراق  
صفر   شد

  شمع
٨٤.٣٩ 

  و.د
 ٨٥.٠٦  و ٨٣.٩٦

  و.ج
د  ٨٢.٨٩  ھـ ٨١.٧٤  و ٨٠.٢٩

  ھـ
٨٤.٤٤ 

  ب
٨٥.٢٦ 

  أ
٢ %

  شمع
٨٥.٣٣ 

  د.ب
٨٤.٢٦ 
  ھـ و

ج  ٨٤.٩٥
  و

. ب ٨٣,٠  د ھـ ٨٢.١٨
  ھـ

ب ٨٢,٦١
  ھـ

 ٨٥.٤٥  أ ٨٦.٠٦
  أ

بدون   
  شد

صفر 
  شمع

٨٥.٩٥ 
  ج.أ

أ  ٨٦.٣٣
  ب

ج ٨٢.٣٩  ھـ.ج٨٢.٥١  ج.أ ٨٥.٨٨
  ھـ

د  ٨٢.١٦
  ھـ

٢٠٠٣  

٢ %
  شمع

٨٥.٥٥ 
  د.أ

٨٥.٩٨ 
  ج.أ

 ٨٣.٢٧  أ ٨٣.٦٥  أ ب ٨٣.٥٧  أ ٨٦.٦٧
  ج.أ

٨٢.٠٠ 
  ب

٨١.٨٨ 
  ب

متوسط 
  الكالسیوم

أ  ٨٢.٥٦  أ ٨٢.٧٠  ب ٨٢.١٣  أ ٨٥.٦٤  أ ٨٥.١٣  أ ٨٥.٣٠
  ب

 ٨٣.٠٥  أ ٨٢.٩٢
  أ

  غم من الوزن الطازج للورقة/ محتوى الكلوروفیل الكلي لألوراق ملغم 
صفر   شد

  شمع
أ  ١٦.٣٧

  ب
أ  ١٥.٦٨

  ب
أ  ١٥.٤٥

  ب
أ  ١٣.٢١  ب ١٢.٥٦

  ب
أ  ١٤.٧٦

  ب
 ١٥.٠٢  أ ١٦.٣٧

  ب
٢ %

  شمع
أ  ١٦.٤٠

  ب
أ  ١٦.٦٣

  ب
أ  ١٣.٣٠  أ ب ١٣.٨٢  أ ١٧.٧٠

  ب
أ  ١٥.٦٦

  ب
 ١٦.٥٦  أ ١٥.٢٠

  أ
بدون   

  شد
صفر 
  شمع

١٣.٥٦ 
  ب

أ  ١٤.٤٧
  ب

أ  ١٤.٥٨
  ب

أ  ١٥.٠٢  أ ب ١٤.٤٠
  ب

أ  ١٤.٨٧
  ب

٢٠٠٣  

٢ %
  شمع

أ  ١٧.٠٩
  ب

أ  ١٦.١٤
  ب

أ  ١٥.٣٧
  ب

أ  ١٥.٢٢  أ ١٦.٦٥
  ب

 ١٤.١٤  أ ١٣.٨٩  أ ١٦.٧٧
  أ

متوسط 
  لسیومالكا

 ١٥.٢٤  أ ١٥.٤٩  أ ١٥.٥٢  أ ١٤.١٩  أ ١٤.٣٦  أ ١٥.٧٨  أ ١٥.٧٣  أ ١٥.٨٦
  أ

المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ لكل عامل ولكل تداخل التختلف معنویا فیما بینھا حسب إختبار 
  % ٥دنكن تحت مستوى إحتمال 
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تأثیر الشد المائي وشمع البارافین السائل وكلورید الكالسیوم في المساحة الورقیة والوزن : )٢ (الجدول
       .الجاف للنبات 

 
  المعامالت

                      ٢٠٠٢موسم 
                              كلوريد الكالسيوم   

  %  ٢%           ١%         صفر  

                           ٢٠٠٣موسم  
                             كلوريد الكالسيوم  

  %  ٢%          ١%       صفر  

متوسط         الشد متوسط 
  الشمع

٢٠٠٢  
  ) ٢سم( المساحة الورقية للنبات 

  أ ٦٣٤١  ب  ٥٣٩١  ب ج  ١٥٣٤٨  ب د ١٤٩٧٥  ب د ١٥١٩٨  و.د ٥٥٣٩  هـ و ٥٢٣٠  هـ و ٥٠٣٦  شمع صفر  شد

٢ %
  شمع

  أ ٦٤٩٢  أ  ٧٤٤٢  ب ج ١٥٩١٢  د.ب ١٤٧٢٦  د ١٢٢٠٢  و.د ٥٧٤١  هـ.ج ٦٢٥٣  و ٤٥٤٧

بدون   
  شد

  ٢٠٠٣  د .ب ١٥١٢٠  ج د ١٣٣١٠  د.ب ١٥١٨٥  ج.أ ٧٣٩٠  ب .أ ٧٧٤٧  ج.أ ٧١٠٤  صفر شمع
٢ %

  شمع
  أ ١٤٨٥٥  ب  ١٤٧٢٦  ب ج١٥٨٨٠  أ ١٩٣٥٣  أ ب ١٧٢٥٦  ج.أ  ٧٤٧٠  أ ٨٣٠٢  د.ب ٦٦٤٠

  أ ١٥٨٨٨  أ  ١٦٠١٧  أ ١٥٥٦٤  أ ١٥٥٩٠  أ ١٤٩٦٠  أ ٦٥٣٥  أ ٦٨٨٣  أ ٥٨٣٢  متوسط الكالسيوم

  )غم ( الوزن الجاف للنبات 
أ  ١٦٨.٨٣  د هـ ٦٥.٧٠  هـ ٥٦.٠٠  د هـ ٦٦.٣٥  صفر شمع  شد

  ب
أ  ١٨١.٢٠

  ب
  أ ٧٨.٠١  ب ٦٢.٧٢  ب ١٦٢.٠٦

٢ %
  شمع

أ  ١٨٦.٠١  ب ١٥٧.٢٩  د هـ ٦٧.٥٥  د هـ ٦٢.٩٥  هـ ٥٧.٧٥
  ب

أ  ١٧٢.٤٣
  ب

  أ ٧٧.٣٤  أ ٩٢.٦٣

بدون   
  شد

أ  ١٧٥.٦٠  ب ج ٨٨.٤٥  ج. أ ٩٤.٤٥  أ ب ٩٧.١٠  صفر شمع
  ب

أ  ١٧٠.١٥
  ب

أ  ٢٠٥.٦٠
  ب

٢٠٠٣  

٢ %
  شمع

أ  ١٩٥.٢١  ج.أ ٩٢.٢٥  أ ١٠٦.١٥  ج د ٧٧.٤٠
  ب

أ  ٢١٥.٢٨  أ ٢٣٥.٤٢
  ب

  أ ١٧٧.٢٤  ب ١٧١.٣٠

  أ ١٩٣.٦٠  أ ١٩٩.٥٤  أ ١٨٨.٨٤  أ ١٩٣.١٩  أ ١٧٤.٢٣  أ ٧٨.٤٩  أ ٧٩.٨٩  أ ٧٤.٦٥  متوسط الكالسيوم

المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ لكل عامل ولكل تداخل التختلف معنویا فیما بینھا حسب 
  %   ٥إختبار دنكن تحت مستوى إحتمال 

       
ظروف الري لصفة متوسط وزن الدرنة للموسمین على التوالي  شمع وصفركالسیوم تحت%  ٢بین 

كالسیوم تحت ظروف الري %  ٢شمع و%  ٢كالسیوم والتداخل بین %  ١شمع و%  ٢والتداخل بین 
تعد من النباتات ان نباتات البطاطا .لصفتي حاصل النبات والحاصل التسویقي للموسمین على التوالي

الحساسة للشد المائي الن معظم المجموع الجذري النشط في الطبقة السطحیة من التربة وان أي نقص في 
لذلك )  ١٩٩٤واخرون، Weisz(المحتوى الرطوبي للتربة یؤثر سلبا في امتصاص الماء من قبل الجذور

للتعطیش مقارنة بالنباتات المرویة  الحظنا إنخفاضا معنویا في صفات الحاصل الكمیة للنباتات المعرضة
والذي یعود للتاثیر السلیي للشد المائي في العملیات الحیویة للنبات نتیجة الغلق الجزئي للثغور وتقلیل نفاذیة 

CO2   )،وتثبیط نشاط انزیم التركیب الضوئي ) ١٩٩٢یاسین Riboulase Diphosphate 
Carboxylase )Ackerson   ، ان تعرض النباتات للشد المائي یؤثرسلبا في كما ) ١٩٧٧واخرون

 Belangerوالحظ) ١٩٩٠واخرون، Struik(نموالمدادات وبالتالي قلة عدد الدرنات التي تتكون بالنبات
في معاملة الشد المائي عن معاملة الري  % ٤٠بنسبة انخفاض معدل انتفاخ الدرنات)  ٢٠٠١(واخرون 

وزن الدرنة وھذا االنخفاض في عدد الدرنات ومتوسط وزن الدرنة االعتیادي مما یسبب انخفاضاً في معدل 
) ١٩٩٦( Abdallahیسبب انخفاضا في حاصل النبات والحاصل التسویقي للدرنات ویتفق ذلك مع 



ان التأثیر اإلیجابي لرش شمع البارافین ). ٢٠٠٣(والنعیمي واخرون) ٢٠٠١(واخرون  Belangerو
  ویة في صفات الحاصل الكمیة ربما یعود الى الدور الفعال للشمع السائل المتمثل في الزیادة المعن
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غم ر) ١٩٧٧، Davenport( في المحافظةعلى انتفاخ الخالیا وتقلیل فقد الماء من النبات عن طریق النتح 

وتقلیل عملیة التركیب الضوئي  CO2ان الغلق الجزئي للثغور نتیجة رش الشمع ربما یؤثر سلبا  في  نفاذیة 
اشارا الى ان ھناك عاملین محددین لعملیة التركیب الضوئي ھما ) ١٩٧٨(  Kreithو   Andersonولكن 
یب الضوئي نتیجة خفض نفاذیة والجھد المائي للورقة ووجدا ان النقص المتوقع في عملیة الترك CO2غاز 
CO2   في النباتات المعاملة بشمع البارافین ربما یعوض بالزیادة الممكنة في العملیة نتیجة  تحسین  الجھد

) ١٩٩٦( Abdallahو ) ١٩٨٠(  Thomasو  Lipeوان ھذه النتیجة تتفق مع ما وجده . المائي  للخالیا 
.  

لمائي ادى الى زیادة معنویة في النسبة المئویة للمادة الجافة ان تعرض النباتات للشد ا) ٤(یوضح الجدول
للدرنات الناتجة ونسبة المواد الصلبة الذائبة في الموسم الثاني والنسبة المئویة للفاقد والتالف للدرنات 
المخزنة وانخفاض معنوي في النسبة المئویة للكالسیوم في الدرنات في كال الموسمین في حین لم یكن لرش 

ع البارافین تاثیر معنوي في الصفات اعاله كما لم یؤثر رش كلورید الكالسیوم معنویا في صفتي النسبة شم
المئویة للمادة الجافة ونسبة المواد الصلبة الذائبة في الدرنات ولكنھ ادى الى زیادة معنویة في النسبة المئویة 

  .  اقد والتالف للدرنات المخزنة للكالسیوم في الدرنات وانخفاض معنوي في النسبة المئویة للف
 النباتات بین قلیلة كانت الفروقات ان نجد الثالثة العوامل بین التداخلومن مالحظة            
 الصلبة المواد ونسبة الجافة المادة نسبة صفتي في للتعطیش المعرضة وغیر للتعطیش المعرضة

 في الكالسیوم نسبة صفتي في طیشللتع المعرضة غیر النباتات تفوقت حین في الدرنات، في
  %2 بین التداخل من للكالسیوم نسبة اعلى وكانت المخزنة للدرنات والتالف الفاقد ونسبة الدرنات
 من والتالف للفاقد نسبة واقل وللموسمین االعتیادي الري ظروف تحت كالسیوم  % 2و شمع

   . االعتیادي الري ظروف تحت كالسیوم % 2و شمع صفر بین التداخل
 نتیجة الدرنات في الذائبة الصلبة المواد ونسبة الجافة للمادة المئویة النسبة في المعنویة الزیادة ان           
 الجافة للمادة المئویة النسبة  یزید مما والنبات للتربة الرطوبي المحتوى انخفاض الى تعود قد التعطیش
 المساحة لوحدة  الجافة  المادة حاصل اساس على سابھاح عند ولكن التخفیف قلة اساس على الصلبة والمواد

 المائي الشد ظروف تحت الناتجة الدرنات حاصل في الكبیر االنخفاض بسبب للتعطش نتیجة تقل سوف فانھا
  .Stevensonو  Adamsو)  ١٩٧٩ Gray  (و Steckel من وجده ما مع تتفق النتیجة وھذه) ٣  الجدول(
 قلة الى یعود ربما فانھ المائي الشد نتیجة الدرنات في الكالسیوم نسبة في عنويالم االنخفاض ا ما) ١٩٩٠(

 المحتوى إنخفاض نتیجة الدرنات الى الخضري المجموع ومن األوراق الى التربة من الكالسیوم حركة
 لنتیجةا ھذه وتتفق )١( الجدول للتعطیش المعرضة النباتات في لألوراق الكلي الماء ومحتوى للتربة الرطوبي

 للفاقد المئویة النسبة في المعنویة الزیادة اما ) ٢٠٠١( ، والدخولة)   ١٩٩٦(  Abdallah وجده ما مع
 النباتات تعرض ان الى تعود ربما فانھا المائي الشد ظروف تحت والمنتجة المخزنة الدرنات في والتالف

 على فسلجیة تشوھات وظھور فسیولوجیا نضجھا اكتمال وعدم الدرنات نمو في االسراع الى ادى قد للتعطیش
 زاد مما ) ١٩٩٠( ، Stevenson و Adams  التخزین فترة خالل باالمراض اصابتھا یسھل مما الدرنات

  المئویة النسبة زیادة في الكالسیوم تاثیر اما . والتالف الفاقد نسبة
 الدرنات محتوى زیادة في لدوره عودی ربما فانھ والتالف للفاقد المئویة النسبة وخفض الدرنات في للكالسیوم

 ضاحي ابو ( الخالیا جدران وصالبة بناء زیادة في الفسیولوجي من الكالسیوم نتیجة رش النباتات بھ ودوره
 المخزنیة باالمراض الدرنات اصابة تقلیل في وربما الوزن في الفقد تقلیل في یساعد مما) ١٩٨٨ ، والیونس
 الدراسة قید العوامل بین التداخل تاثیر اما) ١٩٩٢، واخرون Bartz  (يالطر البكتیري العفن مرض وخاصة

 لعاملي واالضافي التجمیعي التاثیر عن فضال اعاله المبین المائي الشد تاثیر الى الرئیسة بالدرجة یعود فانھ
خالل ونستنتج من ھذا البحث ان تعرض نباتات البطاطا للتعطیش           الكالسیوم    وكلورید الشمع



مرحلة تكوین الدرنات یؤدي الى إنخفاض في صفات النمو الخضري والحاصل والنوعیة وان رش شمع 
  .البارافین وكلورید الكالسیوم أسھم في التقلیل من ضرر الشد المائي في معظم الصفات 
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  .تأثیر الشد المائي وشمع البارافین السائل وكلورید الكالسیوم في صفات الحاصل الكمیة ):  ٣(لجدولا

                                 ٢٠٠٢موسم   لمعامالتا   
                    كلوريد الكالسيوم              

  %  ٢    %       ١%         صفر  

                                 ٢٠٠٣موسم  
                  كلوريد الكالسيوم             

  %  ٢%          ١%       صفر  

متوسط 
  الشد

متوسط       
  الشمع

٢٠٠٢  
  عدد الدرنات للنبات الواحد

  ب ١٢.٧٥  ب ١٢.٣٢  أ ب ١١.٤٠  ب ١٠.٦٩  ب ١٠.٦١  ب ج ١٢.٢٧  ج ١١.٤٥  ج ١١.٥٤  صفر شمع  شد
٢ %

  شمع
  أ ١٣.٥٥  أ ١٣.٩٨  ب ١٠.٧٦  ب ١٠.٥٤  ب ١٠.٣٣  أ ١٣.٨٤  ج.أ ١٣.٢٨  ج ١١.٥٥

بدون   
  شد

  ٢٠٠٣  أ ب ١١.٧٥  أ ب ١٢.١٥  أ ب ١٢.١٩  أ ب ١٣.٥٤  أ ١٤.١٧  أ ب ١٣.٥٧  صفر شمع
٢ %

  شمع
  أ ١١.٤٦  ب ١٠.٧٢  أ ١٣.٠٠  أ ب ١٢.٢٥  أ ب ١١.٥٨  أ ب ١٣.٥٩  أ ١٤.٨٠  أ ١٤.٢٥

  أ ١١.٤١  أ ١٢.١٥  أ ١١.٧٣  أ ١١.٤١  أ ١١.١٨  أ ١٣.٣١  أ ١٣.٤٢  أ ١٢.٧٢  متوسط الكالسيوم
  )غم (متوسط وزن الدرنة 

  أ ٨٣.٧٠  ب ٧٧.٥٨  ج ٤٩.٨٤  ج.أ ٥٤.٢٦  ج.أ ٥٥.٦٦  ج.أ ٨٠.٥٣  ج.أ ٧٧.١٠  ب ج ٧٥.٠٥  صفر شمع  شد
٢ %

  شمع
  أ ٨١.٨٠  أ ٨٧.٩٣  أ ب ٦٠.٦٣  ج.أ ٥٦.٩٥  ج.أ ٥٧.٠٧  ج ٧٠.٩١  ج.أ ٨٠.٨٢  ج.أ ٨١.٠٧

بدون   
  شد

  ٢٠٠٣  ج.أ ٥٥.٧٩  ج .أ ٥٦.٦٦  ب ج ٥١.٠٩  أ ٩١.٦٤  أ ب ٨٧.٩٥  أ ٨٩.٩٦  صفر شمع
٢ %

  شمع
  ب ٥٣.٨٨  . أ ٥٥.٧٣  أ ب ٦٠.١٥  أ ج  ٥٦.٢٤  أ ٦١.٦٤  أ ب ٨٧.٧٨  أ ب ٨٧.٢٥  ج.أ ٨٣.٠٠

  أ ٥٨.٧٥  أ ٥٦.٩٣  أ ٥٦.٦٠  أ ٥٦.٠٢  أ ٥٦.٣٦  أ ٨٢.٧١  أ ٨٣.٢٨  أ ٨٢.٢٧  متوسط الكالسيوم
  )كغم ( حاصل النبات الواحد 

  أ ١.٠٧٣  ب ٠.٩٥٤  ج ٠.٥٦٧  ج ٠.٥٧٨  ج ٠.٥٨٣  ج د ٠.٩٨٨  د ٠.٨٨١  د ٠.٨٦٤  صفر شمع  شد
٢ %

  شمع
  أ ١.١٠٩  أ ١.٢٢٧  ب ج ٠.٦٥٢  ب ج ٠.٥٩٩  ج ٠.٥٨٣  ج د ٠.٩٨٠  ب ١.٠٧٠  ج د ٠.٩٤٠

بدون   
  شد

  ٢٠٠٣  ب ج ٠.٦٥٥  ج.أ ٠.٦٧٧  ب ج ٠.٦٢٠  أ ١.٢٣٩  أ ١.٢٤٤  أ ب ١.٢١٨  صفر شمع
٢ %

  شمع
  ب ٠.٦١٣  ب ٠.٥٦٤  أ ٠.٧٧٩  أ ج ٠.٦٨٧  أ ب ٠.٧١١  أ ب ١.١٩١  أ ١.٢٨٦  أ ب ١.١٨٢

  أ ٠.٦٦٨  أ ٠.٦٨٨  أ ٠.٦٦٣  أ ٠.٦٣٥  أ ٠.٦٢٤  أ ١.٠٩٩  أ ١.١٢٠  أ ١.٠٥١  متوسط الكالسيوم
  )دومن / طن ( احلاصل التسويقي للدرنات 



  أ ١٠.٥٤٤  ب ٩.٣١٢  ج ٤.٧٥٢  ج  ٤.٩٠٤  ج ٤.٧٧٥  ج هـ  ٩.٦٩٤  هـ ٨.٦١٥  هـ ٨.٠٥٧  صفر شمع  شد
٢ %

  شمع
  أ ١٠.٩٥٠  أ ١٢.١٨٠  ج.أ ٥.٥٧٤  ب ج ٥.٣١٦  ب ج ٥.١٧٣  د.ب ٩.٧٣٣  د.ب  ١٠.٥٨٢  د هـ ٩.١٩٣

بدون   
  شد

  ٢٠٠٣  ج.أ ٥.٩٧٨  أ ب ٦.٥١٢  ج.أ ٥.٨٢٢  أب ١٢.٣٩٨  أب ١٢.٣٦٨  أب ١٢.١٣٣  صفر شمع
٢ %

  شمع
  ب ٥.٤٦١  ب ٥.٠٨٢  أ ٦.٨٨٨  ج.أ ٥.٩٠٨  ج.أ ٥.٩٦١  أب ١١.٩٢٩  أ ١٢.٩٠٨  ج.أ ١١.٣٢٩

  أ ٥.٨٠٣  أ ٦.١٨٠  أ ٥.٨٠٠  أ ٥.٦٦٠  أ ٥.٤٣٣  أب ١٠.٩٤٠  أ ١١.١٢٢  ب ١٠.١٨١  متوسط الكالسيوم

المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ لكل عامل ولكل تداخل التختلف معنویا فیما بینھا حسب 
  %   ٥وى إحتمال إختبار دنكن تحت مست
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  .  تأثیر الشد المائي وشمع البارافین السائل وكلورید الكالسیوم في الصفات النوعیة للحاصل :  )٤ (الجدول
  ( % )  افة في الدرنات النسبة المئویة للمادة الج

            
  المعامالت

                                   ٢٠٠٢موسم  
كلوريد الكالسيوم                            

  %  ٢%           ١%         صفر  

                               ٢٠٠٣موسم  
كلوريد الكالسيوم                         

  %  ٢%          ١%       صفر  

متوسط 
  الشد

متوسط       
  الشمع

٢٠٠٢  
  أ ٢٠.٥١  أ ٢٠.٥٣  أ ١٨.٤٥  د.أ ١٧.٤٩  أب  ١٨.٢٥  أب ٢٠.٢٩  أب ١٩.٧٤  أب ٢٠.٩٧  صفر شمع  شد

٢ %
  شمع

  أ ٢٠.٢٣  أ ٢٠.٢٢  د.أ ١٦.٩٦  ج.أ ١٧.٧١  أ ١٨.٣٤  أب ١٩.٧٩  أ ٢١.٩٤  أب ٢٠.٤٥

بدون   
  شد

  ٢٠٠٣  أب ١٨.٢٢  ج د  ١٦.٣٩  د ١٥.٨٢  أب ١٩.٩٥  أب ٢٠.٢٠  أ ٢١.٩٤  صفر شمع
٢ %

  شمع
  أ ١٧.٤٣  أ ١٧.٨٧  أ ١٧.٥٢  أ ١٧.٦٢  ج.أ ١٨.٠٧  ب ١٨.٥٩  أ ٢١.٠٨  أب ١٩.٥٧

  أ ١٧.٤٢  ب ١٦.٩٩  أ ١٧.٥٢  أ ١٧.١٥  أ ١٧.٦٢  أ ١٩.٦٥  أ ٢٠.٧٤  أ ٢٠.٧٣  متوسط الكالسيوم
  نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة في الدرنات

  أ ٤.٨٤  أ ٤.٩٣  ج.أ ٤.٧٤  أب ٤.٨٨  أب ٤.٩٦  ج.أ ٤.٨٣  ج ٤.٦٥  ج.أ ٤.٨٣  صفر شمع  شد
٢ %

  شمع
  أ ٤.٩٤  أ ٤.٨٦  أ ٥.٠٠  ج.أ ٤.٦٥  أب ٤.٨٨  ج.أ ٥.٠٥  ج.أ ٤.٩٨  أب ٥.٢٣

بدون   
  شد

  ٢٠٠٣  ج ٤.٣٣  ج.أ ٤.٦٤  ج.أ ٤.٤٨  ب ج ٤.٦٧  أ ٥.٣٨  ب ج ٤.٧١  صفر شمع
٢ %

  شمع
  أ ٤.٦٧  أ ٤.٨٦  أ ب ٤.٨٤  ج.أ ٤.٧٣  ب ج ٤.٤٤  ج ب ٤.٨٠  ب ج ٤.٧٧  ج.أ ٤.٨٥

  أ ٤.٧٦  ب ٤.٥٨  أ ٤.٧٣  أ ٤.٧٣  أ ٤.٦٩  أ ٤.٨٣  أ ٤.٩٤  أ ٤.٩١  متوسط الكالسيوم

  ( % )النسبة المئوية للكالسيوم في الدرنات 



  أ ١.٥٥  ب ١.١٨  ج هـ ٢.٢٩  د و ٢.٢٧  هـ و ٢.١٨  هـ و ١.٣٦  و ١.١١  و ١.٠٤  صفر شمع  شد
٢ %

  شمع
  أ ١.٦٧  أ ٢.٠٤  ج د ٢.٥٤  و.د ٢.٣٣  و ٢.١٢  د و ١.٣٩  و ١.١٥  و ١.٠١

بدون   
  شد

  ٢٠٠٣  أ ٣.٢٢  أب ٣.١٠  ب ج ٢.٧٩  أب ٢.١٢  ج ٢.٠٠  ج هـ ١.٦٥  صفر شمع
٢ %

  شمع
  أ ٢.٦٧  ب ٢.٣٢  أ ٣.٣٥  أ ٣.٣٢  ب ٢.٨٩  أ ٢.٣٨  أب ٢.٣٣  ج د ١.٧٣

  أ ٢.٧٦  أ ٣.١١  أ ٢.٩٠  أ ٢.٧٥  أ ٢.٤٩  أ ١.٨٢  أ ١.٦٥  ب ١.٣٦  متوسط الكالسيوم

  ( % )النسبة المئوية للقاقد والتالف للدرنات المخزنة 
  أ ٣.٤٩  أ ٣.٨٥        د.ب ٣.٥٦  د.ب ٣.٣٤  ج.أ ٣.٨٨  صفر شمع  شد

٢ %
  شمع

  أ ٣.٧١  ب ٣.٣٤        أب ٤.١٧  د.أ ٣.٧٤  أ ٤.٤١

بدون   
  شد

            د ٢.٩٩  ج د ٣.٠٨  أب ٤.٠٥  صفر شمع

٢ %
  شمع

            ج د ٣.١٣  د.أ ٣.٥٨  ج د ٣.٢١

            ب ٣.٤٧  ب ٣.٤٤  أ ٣.٨٩  متوسط الكالسيوم

المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ لكل عامل ولكل تداخل التختلف معنویا فیما بینھا حسب 
  %  ٥إختبار دنكن تحت مستوى إحتمال 
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EFFECT OF WATER STRESS,LIGUD PARAFFIN AND CALCIUM 

CHLORIDE IN GROWTH,YIELD AND QUALITY IN POTATO      
    ( Solanum tuberosum L. ) 

Zuhair A.Dawood       Mohammad T. El-Habar      Abdel-Moniam S. Khalel 
College of Agric. and Forestry – Mosul Univ.,Iraq      Tech.Institute of Mosul 

 
ABSTRACT 

       A field experiment  was conducted  in a private potato farm  in Mosul City 
during two spring  seasons of 2002 and 2003 , in  sandy – loam  soil . Liquid 
paraffin as anti transparent at two concentration ( 0 and 2 % ) were applied twice ( 
after 53 and 84 ) days from planting  , and calcium chloride ( Ca Cl2 ) at three 
concentration ( 0,1 and 2 % ) were also applied twice ( 47 and 77 ) days from 
planting ,  respectively , to improve growth and yield  of potato  (Solanum 
tuberosum L . CV .Desiree ) , and to reduce the damage of water stress . Plants 
were exposured to water stress twice by no water supply till plant wilting during 
tubers formation period ( 51 and 82 days after planting date ) . The study included 



12 treatments laid out in Factorial Experiment within Split – Plot Design  
replicated three times .The results can be summarized as follows: Exposuring 
potato plants to water stress  caused a significant decreases in total water content 
(TWC) in leaves , leaf area , dry  weight of plant  , tuber number per plant , tuber 
weight , plant and  marketable  yield , and percentage of  Ca content in tubers 
.However , a significant increases  was observed in dry matter , percentage , total 
soluble solids (TSS)  and  percentage of loss and decayed tubers after storage .  
Foliar application of liquid paraffin at 2 % concentration  significantly increased  
the TWC and total chlorophyll content in leaves ,  tubers  number , tuber weight , 
plant and  marketable  tuber yield .While no significant effect were found on  leaf 
area , plant dry weight  and  quantitative characters of tubers . Foliar application of 
calcium chloride by 1 and 2 % concentration , significantly increased the TWC in 
leaves , marketable  yield , and Ca percentage in  tubers. A significant decrease 
was shown in the percentage of loss and decay in stored tubers .The interaction 
treatments between liquid paraffin and CaCl2 , significantly decreased the damage 
effects of water stress on  stressed plants and improved  growth  and  yield of 
unstressed plants , however, the spraying of liquid paraffin and  CaCl2 decreased 
the differences between water stressed and non-water stressed plants in many  
growth and yield  characters . 

  
  المصادر 

دلیل تغذیة النبات ، دار الكتب للطباعة ) . ١٩٨٨( بو ضاحي ، یوسف محمد  ومؤید احمد الیونس أ
  .والنشر ، جامعة الموصل 

تاثیر التسمید بالبوتاسیوم والنتروجین والفوسفور والشد ) . ٢٠٠١( الدخولة ، احالم عبد الرزاق محمد 
أ طروحة دكتوراه  ) Solanum tuberosum L( .المائي في مراحل نمو وانتاجیة نبات البطاطا 

  ، كلیة 
                                                                                                           ٠الزراعة والغابات ، جامعة الموصل        
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تصمیم وتحلیل التجارب الزراعیة ، مؤسسة )  ٢٠٠٠( الراوي ، خاشع محمود وعبد العزیز محمد خلف 
  .الطبعة الثانیة . جامعة الموصل . دار الكتب للطباعة والنشر 
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