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  الخالصة

 اجریت تجربdة فdي احdد حقdول منطقdة الدنdدان فdي مدینdة الموصdل خdالل الموسdم الربیعdي لعdام
 ٢٠صdddفر و (ة تdddاثیر التسdddمید البوتاسdddي علdddى ھیئdddة كلوریdddد البوتاسdddیوم اسdddتھدفت دراسdddو، ٢٠٠٠

/ Pكغم  ٣١.٥+ دونم / Nكغم  ٥٠صفر و (  NP مع اربعة مستویات من السماد المركب) دونم/Kكغم
 )دونddم/ Pكغddم  ٤٧.٢٥+ دونddم / Nكغddم  ١٤٤دونddم و / Pكغddم  ٤٧.٢٥+ دونddم / Nكغddم  ٧٥دونddم و 

ومعاملdة ایقdاف الdري لحdین ظھdور عالمdات الdذبول علdى النبdات خdالل  ري طبیعي(وتاثیر الشد المائي 
اظھdرت النتdائج انخفdاض معنdوي فdي نسdبة . في الصdفات الخزنیdة لحاصdل النبdات )فترة تكوین الدرنات

نتیجddة  اثنddاء الخddزن% ٢٥.٧والنسddبة المئویddة لتزریddع الddدرنات بمقddدار % ٢٤.٧الفقddد والتلddف وبمقddدار 
ادى تعریض النباتات للشdد المdائي خdالل فتdرة تكdوین الdدرنات الdى حصdول زیdادة و الضافة البوتاسیوم،

  %.٤٥٧.٧وتزریع الدرنات اثناء الخزن بمقدار % ٣٢.٨معنویة في نسبة الفقد والتلف بمقدار 
  

  المقدمة
المجموعddة االحصddائیة العراقیddة ( ان زراعddة البطاطddا فddي القطddر تعddاني مddن انخفddاض االنتاجیddة

ویعود ھذا االنخفاض في االنتاجیة السباب عدیدة منھdا قلdة االھتمdام  )١٩٩٧ FAO و ١٩٩٨و  ١٩٨٩
والبطاطdddا مdddن ). ١٩٩١وآخdddرون،  Barakat(بالعملیdddات الزراعیdddة وعلdddى االخdddص التسdddمید والdddري 

الخضراوات التي لھا متطلبات عالیdة مdن السdماد ویعdد التسdمید المتdوازن بعناصdر النتdروجین والفسdفور 
 مطلddوب واخddرون،(ضddروریاً فddي التربddة للحصddول علddى نمddو وحاصddل جیddدین كمddاً ونوعddاً  والبوتاسddیوم

العنایة بالتسمید البوتاسي، الذي قلیالً ما یسdتخدم فdي القطdر رغdم الdدور المھdم لھdذا السdماد فdي ). ١٩٨٩
  . للدرناتالتاثیر على العملیات الفسلجیة والحیویة للنبات، یعد امراً مھماً في تحسین الصفات الخزنیة 

تعد البطاطا من الخضراوات الحساسة للتغیر فdي المحتdوى الرطdوبي للتربdة، حیdث یdؤدي عdدم 
انتظddام رطوبddة التربddة وتعddرض النباتddات للشddد المddائي الddى احddداث اضddرار كبیddرة بالنباتddات والحاصddل 

مرحلdة تكdوین والصفات الخزنیةللدرنات، ویظھر احتیاج نباتات البطاطا الdى المdاء بدرجdة كبیdرة خdالل 
ولقلdة الدراسdات المتعلقdة ). ١٩٩٠ ،Stevensonو  Adams(السیقان االرضیة وبدایة تكوین الdدرنات 

باحتیاج محصول البطاطdا لعنصdر البوتاسdیوم وغیdاب الموازنdة الغذائیdة لdھ تحdت تdاثیر نقdص المحتdوى 
بیddان تاثیرالمعاملddة الرطddوبي للتربddة عنddد مرحلddة تكddوین الddدرنات داخddل العddراق تھddدف ھddذه الدراسddة 

لحاصdل  السمادیة المثلى لعناصر النتdروجین والفسdفور والبوتاسdیوم والشdد المdائي فdي الصdفات الخزنیdة
  .البطاطا والطالة فترة الخزن مع تقلیل التاثیر السلبي للشد المائي في الصفات الخزنیة للدرنات

  
   مواد وطرق البحث 

نdدان جنdوب مدینdة الموصdل لدراسdة تdأثیر اربعdة نفذ البحdث فdي حقdل أحdد مزارعdي منطقdة الد
) + ٢م ٢٥٠٠(دونdم /Nكغdم٥٠األولى بدون تسمید والثانیة (الفوسفاتي  –معامالت للتسمید النیتروجیني 

+ دونddم /Nكغddم ١٤٤دونddم، والرابعddة /Pكغddم ٤٧.٢٥+ دونddم /Nكغddم ٧٥دونddم، والثالثddة /Pكغddم  ٣١.٥
بصورة كلورید البوتاسdیوم  K/كغم  ٢٠ ،صفر(تویین ھما والسماد البوتاسي وبمس دونم،/ Pكغم ٤٧.٢٥

٤٩ %K2O (في الصفات الخزنیة لحاصل البطاطا صنف دیزري وللموسم الربیعي.  
حرثت األرض حراثتین متعامدتین وتضمنت الوحdدة التجریبیdة أربعdة مdروز مdع تdرك مdرزین 

سdم  ٧٥لمسdافة بdین مdرز وأخdر وكان طول المرز أربعة أمتار وا، حارسین بین وحدة تجریبیة وأخرى 
تdم ري الوحdدات التجریبیdة بشdكل  .سم وعلdى جھdة واحdدة مdن المdرز ٢٥وزرعت الدرنات على مسافة 

اف ـحیdث تdم ایقd ، مسdتثنى مdن ذلdك وحdدات الشdد المdائي متماثل وكما ھو متبع من قبل فالحdي المنطقdة
  ة ـالري عن الوحدات التجریبیة الخاص

  



  لدكتوراه للطالبة احالم عبد الرزاق الدخولةبحث مستل من اطروحة ا
  .   ٢٠٠٥/   ٨/   ٣وقبولھ    ٣/٥/٢٠٠٥: البحث  تسلمتاریخ 

یddوم مddن الزراعddة خddالل فتddرة تكddوین الddدرنات ولحddین ظھddور عالمddات  ٤٥بمعddامالت الشddد المddائي بعddد 
وقddد ) الddوزن بطریقddة% (٤٥علddى النباتddات وكddان محتddوى التربddة الرطddوبي عنddدھا  الddذبول االبتddدائي

یdوم مdن  ٨یومdاً ثdم رویdت بعdد ذلdك وعرضdت مdرة ثانیdة الdى التعطdیش لمdدة  ١٥استغرقت ھdذه الفتdرة 
وكdان محتdوى التربdة الرطdوبي الزراعة ولحین ظھور عالمات الذبول االبتدائي مdرة ثانیdة علdى النبdات 

 حصdدت البطاطdا. النمdو ثم اعید ریھا بشكل متماثل لكdل الوحdدات التجریبیdة ولبقیdة موسdم% ٤٢عندھا 
  . ٢٤/٦/٢٠٠٠في 

تم تقدیر درجة تفاعل التربة وملوحdة التربdة والمdادة العضdویة وعناصdر النیتdروجین والفسdفور 
عddن نسddجة التربddة وسddعتھا الحقلیddة " والبوتاسddیوم والكالسddیوم والمغنیسddیوم والصddودیوم الجddاھزة فضddال

، Keenyو  Page(وفdddق الطdddرق التdddي اوردھdddا  والتبادلیddة فdddي عینdddة التربdddة الممثلdddة للحقddل الزراعdddي
بعdد حصdاد الdدرنات جففdت  .یوضح بعض الصفات الفیزیائیdة والكیمیائیdة للتربdة )١(، والجدول )١٩٨٢

ھوائیاً في مكان مظلل للتخلص من رطوبة الحقل، وبعد عشرة ایام خزنdت فdي المخdازن المبdردة التابعdة 
وقد تم اخذ خمسة عشر درنة عشdوائیاً %  ٩٥-٩٠ورطوبة  )مْ ٤(لمركز اباء لالبحاث الزراعیة بدرجة 

من كل وحدة تجریبیة ووضعت في اكیdاس خdزن مشdبكة ثdم اخرجdت بعdد شdھرین مdن المخdزن وتركdت 
الفقddد (لمdدة عشdرة ایddام فdي مكddان مظلdل جیdد التھویddة ثdم حسddبت بعdد ذلdك النسddبة المئویdة للفاقddد والتdالف 

  :ووفق المعادلة التالیة ) بیاً وفسلجیاً اثناء الخزنبالوزن لجمیع الدرنات المتضررة مكرو
  

  )بعد استبعاد الدرنات المتضررة(وزن الدرنات بعد الخزن  –وزن الدرنات في بدایة الخزن                     
  ١٠٠×  =                                                                                   الفاقد والتالف % 

  وزن الدرنات في بدایة الخزن                                
  

  :وحسبت النسبة المئویة للتزریع وفق المعادلة التالیة 
  

  عدد الدرنات المستنبتة                          
  ١٠٠                                                  X= التزریع %   

  عدد الدرنات الكلیة                           
  

  تقدیر بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة حقل التجارب للموسمین قبل الزراعة) ١(الجدول 
التقدیر لعام  الصفة

١٩٩٩ 
التقدیر لعام  الصفة

١٩٩٩ 
  ٧٢.٧ المادة العضویة ٠.٠٥ )١-كغم.ملغم(البورون 

 ٠.٣٥٣ )١-م(دیسمنز ) Ec(التوصیل الكھربائي  ٩٦ )١-كغم.ملغم(المغنیسیوم 
 ٧.٧٥ )pH(درجة تفاعل التربة  ٨٢ )١-كغم.ملغم(الكالسیوم 
 مزیجیة رملیة النسجة ٧٠ )١-كغم.ملغم(الصودیوم 
 ٩٢ )١-كغم.غم(الطین  ٥٠ )١-كغم.ملغم(البوتاسیوم 

 ٣٩٣ )١-كغم.غم(الغرین  ٢٠ )١-كغم.ملغم(الفسفور الجاھز 
 ٥١٥ )١-كغم.غم(الرمل  ٠.٩١ )١-كغم.ملغم(النیتروجین الجاھز 

السdddعة التبادلیdddة لالیونdddات الموجبdddة 
  )C.E.C( ١-كغم.سنتیمول

 ٢.٢ )١-كغم.غم(السعة الحقلیة   ١٤.٤٥

  
. وبعد ذلك تم احتساب اطوال النموات على الدرنات من محل اتصال النمو بالدرنdة وحتdى قمتdھ

باسdتخدام نظdام %  ٥لحdدود وعنdد مسdتوى احتمالیdة حللت النتائج احصائیاً باجراء اختبdار دنكdن متعdدد ا
Spss الیجاد المعنویة.  

  



  النتائج والمناقشة
الddى ان اضddافة السddماد البوتاسddي ادت الddى تحسddن ) ٤و ٣و ٢الجddداول (تشddیر نتddائج الدراسddة 

في صفات الحاصdل الخزنیdة مقارنdة بالنباتdات غیdر المسdمدة بالبوتاسdیوم حیdث انخفضdت النسdبة  معنوي
% ٢٥.٧٢وكddذلك انخفddض تزریddع الddدرنات بنسddبة % ٢٤.٧٤ویddة للتddالف والفاقddد فddي الddوزن بنسddبة المئ

، وقdد یعdزى السdبب فdي %١٦.٢٣وبلغ االنخفاض في معدل اطوال النموات على الدرنات فdي المخdزن 
ذلdك الdى دور البوتاسdیوم فdي زیddادة سdمك قشdرة الdدرنات ودوره فddي المحافظdة علdى الضdغط االنتفddاخي 

یddا واحتفاظھddا بالمddاء ممddا یجعلھddا اقddل عرضddة لالصddابة بddاالمراض الفطریddة والبكتیریddة وبالتddالي للخال
و  Lindhiaurer وھdddذه النتddائج تتفdddق مdddع مddا توصdddل الیdddھ. تddنخفض نسdddبة التddالف والفقdddد فdddي الddوزن

Defekete )ل ) ٢٠٠٠(وسلمان ) ١٩٩٠dفات الحاصdین صdي تحسdیوم فdى دور البوتاسdالذین اشاروا ال
  .یةالخزن

قdد ) النیتروجینdي والفوسdفاتي(وتشیر النتائج ایضا الى ان زیادة الكمیdات المضdافة مdن السdماد 
ادت الddى حصddول تddاثیر معنddوي فddي صddفات الحاصddل الخزنیddة مقارنddة بالنباتddات غیddر المسddمدة، حیddث 

للمسdddتویات % ١٩.٥٥ و ٨.٧٥و ١.١٩انخفضdddت النسdddبة المئویdddة للتdddالف والفاقdddد فdddي الdddوزن بمقdddدار 
فdي % ١٣.١٣ و ١٥.١٥ و ١١.٠١لسمادیة وعلى التوالي وبلغ االنخفاض في النسبة المئویdة للتزریdع ا

للمسdتویات % ٨.٨٣و ١٣.٩٤و ٤.٢٤حین انخفض معدل اطوال النموات في الدرنات المخزنdة بمقdدار 
مdادة الثالثة على التوالي، وقdد یعdزى السdبب فdي ذلdك لdدور عنصdر النیتdروجین والفوسdفور فdي زیdادة ال

التddي ادت الddى زیddادة تركیddز النشddا والبddروتین فddي ) ١٩٨٨ابddو ضddاحي والیddونس، (الجافddة فddي الddدرنات 
وھذا یتفdق . الدرنات وبالتالي اطالة فترة سكون البراعم على الدرنات وخفض نسبة تزریعھا في المخزن

 Sargو  Gaber و) ١٩٩١(واخddرون  Barakatو) ١٩٧٥(واخddرون  Zankerمddع مddا توصddل الیddھ 
الذین اشاروا الى ان زیادة الكمیات المضافة مdن االسdمدة النیتروجینیdة والفوسdفاتیة یdؤدي الdى  )١٩٩٨(

زیddادة سddمك قشddرة الddدرنات ومحتواھddا مddن المddادة الجافddة والبddروتین ممddا یقلddل مddن اصddابتھا بddاالمراض 
  .وتزریعھا في المخزن وخفض نسبة التالف والفاقد في الوزن

الى ان تعریض النباتات خdالل فتdرة تكdوین الdدرنات  )٤و ٣و ٢الجداول (في كما تبین النتائج 
الى الشد المائي قد اثر معنویا في صفات الحاصل الخزنیة مقارنة بالنباتdات غیdر المعرضdة للشdد المdائي 

والنسdبة المئویdة للتزریdع بمقdدار % ٣٢.٨٧فقد ازدادت النسبة المئویة للتالف والفاقdد فdي الdوزن بمقdدار 
، وقد یعزى السبب فیما تقdدم الdى %٦١.٩٠وفي صفة معدل اطوال النموات على الدرنات % ٤٥٧.٦٥

ان تعddریض النباتddات للشddد المddائي قddد ادى الddى االسddراع فddي نضddج الddدرنات ودخddول الddدرنات فddي طddور 
 السddكون مبكddرا ممddا ادى الddى تحفیddز تزریddع الddدرنات او الddى تddاثیر الشddد المddائي فddي تسddریع الشddیخوخة

او ان تعریض النباتات للشد المdائي ادى الdى ظھdور تشdوھات فسdلجیة ) ١٩٨٨صالح وعبدول (للنباتات 
على الدرنات مما یسھل اصابتھا باالمراض خالل فترة التخزین وبالتالي زیادة نسبة الفقد والتdالف وھdذه 

  ).١٩٩٠( Stevensonو Adamsو) ١٩٨١( VanLoon النتائج تتفق مع ما أشار الیھ
شیر النتائج الى ان جمیdع معdامالت التdداخل الثنائیdة بdین البوتاسdیوم ومسdتویات النیتdروجین وت

والفوسفور والشد المائي قد اثرت معنویا في صفات الحاصل الخزنیdة، فقdد ادى التdداخل بdین البوتاسdیوم 
بdالوزن وبلdغ الى حصول انخفاض في نسdبة التلdف والفاقdد ) النیتروجیني والفوسفاتي(ومستویات السماد 

، )النیتروجینdي والفوسdفاتي(اعلى انخفاض عند اضافة البوتاسیوم والمستوى الثالdث والرابdع مdن السdماد 
ووجد ان اعلى نسبة للتزریع كان عند عدم اضافة السماد البوتاسي واسمدة النیتروجین والفوسفور حیdث 

م فقdد وجdد ان اضdافة البوتاسdیوم ادت اما في حالة التداخل بین الشد المائي والبوتاسdیو%. ٦١.١١بلغت 
الى حصول انخفاض معنوي للتاثیر السdلبي للشdد المdائي فdي صdفات الحاصdل الخزنیdة مقارنdة بالنباتdات 

وفdي  %٢٣.٣٤المعرضة للشد المائي وبدون سماد بوتاسي حیث بلغت نسبة االنخفاض في نسبة التالف 
نddة بالنباتddات المعرضddة للشddد المddائي وغیddر مقار% ١٦.٥٢ومعddدل اطddوال النمddوات % ٢٣.٨٥التزریddع 

  .مسمدة بالبوتاسیوم
فقد وجdد ان  )النیتروجیني والفوسفاتي(اما في حالة التداخل بین الشد المائي ومستویات السماد 

قد خفض معنویا من التأثیر السdلبي للشdد ) النیتروجین والفوسفور(اضافة الكمیات السمادیة المتزایدة من 
  .)٤و ٣و  ٢الجداول ( الحاصل الخزنیة المذكورة اعالهالمائي في صفات 
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ABSTRACT  

A field experiment was conducted at Al-Danadan potato farm in Mosul 
city during the spring season of 2000, to study the effects of two levels of k-
fertilizer as KCl (0 and 20 kg. K/donum 2500m2) and four levels of NP 
fertilizer (0,50 kg. N donum+31.5 kg. P/donum, 75 kg.N/donum +47.25kg.P 
and 144kg.N/donum +47.25kg.P/donum), and the effects of water stress 
(normal irrigation and no water supply till plant reaches wilting during the 
period of tubers formation), on some storage characteristics of potato tubers. 
Results indicated that, K-fertilizer decreased significantly in the percentage of 
damage tubers (24.7%), and sprouting tubers 25% during the storage period, 
while espousing potato plants to water stress during the period of tuber 
formation resulted in a significant increases as 32.8 and 457.7% in both 
characteristics respectively under storage condition. Adding k-fertilizer and 
increasing levels of N/P fertilizer had a positive role to decrease the damage of 
water stress on storage characteristics of potato tubers. 
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   للتلف والفقد في الوزن لدرنات البطاطا(%) تاثیر المعامالت السمادیة والشد المائي في النسبة المئویة ) : ٢(الجدول 

  المعامالت
  ٢٠٠٠الموسم الزراعي 

× شد مائي 
  بوتاسیوم

متوسط 
  الشد المائي

متوسط 
  البوتاسیوم

  دونم/المعامالت السمادیة كغم
  ٤م  ٣م  ٢م  ١م

                وى البوتاسیوممست  عامل شد مائي

  بدون شد مائي
      ب ٥.٩٦  ٤.٩٧  ٦.٠٢  ٧.٠٢  ٥.٨٤  بدون البوتاسیوم

      جـ ٣.٥١  ٣.١٦  ٣.٨٦  ٣.٩٥  ٣.٠٩  بوجود البوتاسیوم

  شد مائي
      ب ٥.٤٦  ٦.٣٤  ٦.٩٢  ٧.١٩  ٨.٠٦  بدون البوتاسیوم

    ب ٤.٧٤  بدون الشد  ٤.٧٠  ٤.٩٤  ٥.٣٧  ٦.٨٥  بوجود البوتاسیوم
تداخل بین الشد المائي 

  ومستوى التسمید
    أ ٦.٢٩  ع الشدم  ھـ ٤.٠٧  ھـ –ج  ٤.٩٤  د -ب  ٥.٤٨  ھـ ٤.٤٦  بدون شد مائي

  أ ٦.٥٤  Kبدون     د –ب  ٥.٥٢  ب جـ ٥.٩٣  أ ب ٦.٢٨  أ ٧.٤٥  شد مائي
تداخل بین مستوى 
  التسمید والبوتاسیوم

  ب ٤.٤٩  Kمع     ب جـ ٥.٦٦  أ ب ٦.٤٧  أ ٧.١١  أ ٦.٩٥  بدون بوتاسیوم
        د ٣.٩٣  جـ ب ٤.٤٠  جـ د ٤.٦٦  جـ د ٤.٩٧  بوجود البوتاسیوم

        ب ٤.٧٩  أ ب ٥.٤٣  أ ٥.٨٨  أ ٥.٩٦  متوسط التسمید
  تقارن قیم كل مجموعة من المتوسطات مع بعضھا البعض               
  %٥اختبار دنكن متعدد الحدود بمستوى احتمال  القیم في المجموعة الواحدة ذات حرف مشترك ال تختلف معنویاً فیما بینھا حسب               



  
  
  
  
  

  لتزریع درنات البطاطا(%) تاثیر المعامالت السمادیة والشد المائي في النسبة المئویة ) : ٣(الجدول 

  المعامالت
  ١٩٩٩الموسم الزراعي 

× شد مائي 
  بوتاسیوم

متوسط الشد 
  المائي

متوسط 
  البوتاسیوم

  نمدو/المعامالت السمادیة كغم
  ٤م  ٣م  ٢م  ١م

                مستوى البوتاسیوم  عامل شد مائي

  بدون شد مائي
      جـ ١٨.٣٣  ١٥.٥٥  ١٥.٥٦  ١٧.٧٨  ٢٤.٤٥  بدون البوتاسیوم

      د ١١.٨٣  ٨.٨٩  ١١.١١  ٩.٥٦  ١٧.٧٨  بوجود البوتاسیوم

  شد مائي
      أ ٩٥.٥٠  ٩٥.٥٦  ٩٣.٣٣  ٩٥.٣٣  ٩٧.٧٨  بدون البوتاسیوم

    ب ١٥.٠٨  ب ٧٢.٧٢  ٧١.١١  ٦٦.٦٧  ٧٣.١١  ٨٠.٠٠  بوجود البوتاسیوم
تداخل بین الشد المائي 

  ومستوى التسمید
    أ ٨٤.١١  بدون الشد  د ١٢.٢٢  جـ د ١٣.٣٣  جـ د ١٣.٦٧  جـ ٢١.١١  بدون شد مائي

  أ ٥٦.٩٢  Kبدون   مع الشد  أ ب ٨٣.٣٣  ب ٨٠.٠٠  أ ب ٨٤.٢٢  أ ٨٨.٨٩  شد مائي
تداخل بین مستوى 
  التسمید والبوتاسیوم

  ب ٤٢.٢٨  Kمع     أ ب ٥٥.٥٦  أ ب ٥٤.٤٤  أ ب ٥٦.٥٦  أ ٦١.١١  بدون بوتاسیوم
        د ٤٠.٠٠  د ٣٨.٨٩  جـ د ٤١.٣٣  ب جـ ٤٨.٨٩  بوجود البوتاسیوم

        ب ٤٧.٧٨  ب ٤٦.٦٧  ب ٤٨.٩٤  أ ٥٥.٠٠  متوسط التسمید
  تقارن قیم كل مجموعة من المتوسطات مع بعضھا البعض   
  %٥حرف مشترك ال تختلف معنویاً فیما بینھا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود بمستوى احتمال  القیم في المجموعة الواحدة ذات  

  



  
  
  
  
  

  في الدرنات بعد التخزین) نمو/ملم(تاثیر المعامالت السمادیة والشد المائي في معدل اطوال النموات ) : ٤(الجدول 

  المعامالت
  ٢٠٠٠سم الزراعي المو

× شد مائي 
  بوتاسیوم

متوسط الشد 
  المائي

متوسط 
  دونم/المعامالت السمادیة كغم  البوتاسیوم

  ٤م  ٣م  ٢م  ١م
                مستوى البوتاسیوم  عامل شد مائي

  بدون شد مائي
      ب ٢.٥٠  ٢.٤٢  ٢.٤٢  ٢.٥٨  ٢.٥٨  بدون البوتاسیوم

      جـ ٢.١٠  ٢.٠٨  ٢.٠٨  ٢.١٧  ٢.٠٨  بوجود البوتاسیوم

  شد مائي
      أ ٣.٢٥  ٣.١٧  ٣.٠٠  ٣.٣٣  ٣.٥٠  البوتاسیوم بدون

      ب ٢.٧١  ٢.٦٧  ٢.٢٥  ٢.٧٧  ٣.١٧  بوجود البوتاسیوم
تداخل بین الشد المائي 

  ومستوى التسمید
    ب ٢.٣٠  بدون الشد  جـ ٢.٢٥  جـ ٢.٢٥  جـ ٢.٣٨  جـ ٢.٣٣  بدون شد مائي

    أ ٢.٩٨  مع الشد  أ ب ٢.٩٢  ب جـ ٢.٦٣  أ ب ٣.٠٥  أ ٣.٣٣  شد مائي
تداخل بین مستوى 
  التسمید والبوتاسیوم

  أ ٢.٨٨  Kبدون     أ ب ٢.٧٩  أ ب ٢.٧١  أ ٢.٩٦  أ ٣.٠٤  بدون بوتاسیوم
  ب ٢.٤١  Kمع     ب جـ ٢.٣٨  جـ ٢.١٧  ب جـ ٢.٤٧  جـ –أ  ٢.٦٣  بوجود البوتاسیوم

        أ ب ٢.٥٨  ب ٢.٤٤  أ ب ٢.٧١  أ ٢.٨٣  متوسط التسمید
  تقارن قیم كل مجموعة من المتوسطات مع بعضھا البعض      
  %٥لقیم في المجموعة الواحدة ذات حرف مشترك ال تختلف معنویاً فیما بینھا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود بمستوى احتمال ا      

 
  

  
  



 


