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صنف ) Solanum tuberosum L(تأثیر التسمید والشد المائي في نوعیة حاصل نبات البطاطا 
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احالم عبد الرزاق               سعدهللا نجم النعیمي                     زھیر عز الدین داود            
  الدخولة

المعھد                                جامعة الموصل     /كلیة الزراعة والغابات              
  الموصل/التقني

  
  الخالصة

ع쭠쭠ي مدین쭠쭠ة الموص쭠쭠ل خ쭠쭠الل الموس쭠쭠م الربی/ اجری쭠쭠ت تجربت쭠쭠ان ف쭠쭠ي اح쭠쭠د الحق쭠쭠ول ف쭠쭠ي من岸ق쭠쭠ة الدن쭠쭠دان
، اس쭠쭠تھدفت التجرب쭠쭠ة االول쭠쭠ى دراس쭠쭠ة ت쭠쭠أثیر التس쭠쭠مید البوتاس쭠쭠ي عل쭠쭠ى ھیئ쭠쭠ة كلوری쭠쭠د ٢٠٠٠و  ١٩٩٩لع쭠쭠امي 

 ٥٠ص쭠فر و (   NPم쭠ع اربع쭠ة مس쭠تویات م쭠ن الس쭠ماد المرك쭠ب ) دونم / Kكغم  ٢٠صفر و ( البوتاسیوم 
/ Nكغ쭠쭠م  ١٤٤دون쭠쭠م و / Pكغ쭠쭠م  ٤٧.٢٥+ دون쭠쭠م / Nكغ쭠쭠م  ٧٥دون쭠쭠م و / Pكغ쭠쭠م  ٣١,٥+ دون쭠쭠م / Nكغ쭠쭠م 
والتجرب쭠ة الثانی쭠ة اجری쭠ت لمعرف쭠ة ت쭠أثیر . في نوعیة حاصل نب쭠ات الب岸ا쭠岸ا) دونم/ Pكغم  ٤٧.٢٥+ دونم 

ري 岸بیعي ومعاملة ایقاف الري لحین ظھور عالمات الɡبول االبت쭠دائي عل쭠ى النب쭠ات خ쭠الل (الشد المائي 
لنوعی쭠쭠ة لحاص쭠쭠ل والمع쭠쭠امالت الس쭠쭠مادیة ɡاتھ쭠쭠ا ف쭠쭠ي التجرب쭠쭠ة االول쭠쭠ى ف쭠쭠ي الص쭠쭠فات ا) فت쭠쭠رة تك쭠쭠وین ال쭠쭠درنات

اظھرت النتائج زیادة في كمی쭠ة الم쭠ادة الجاف쭠ة لل쭠درنات ونس쭠بة الب쭠روتین وال쭠وزن الن쭠وعي ودرج쭠ة . النبات
وادى تعریض النباتات للشد المائي خ쭠الل فت쭠رة . صالبة الدرنات في كال الموسمین مع اضافة البوتاسیوم

쭠ة للم쭠بة المئوی쭠ي النس쭠وي ف쭠اض معن쭠البة تكوین الدرنات الى حصول انخف쭠ة ص쭠درنات ودرج쭠ة لل쭠ادة الجاف
الدرنات والوزن النوعي للدرنات، وفي حالة التداخل ب쭠ین مع쭠امالت الش쭠د الم쭠ائي والبوتاس쭠یوم فق쭠د ل쭠وحظ 

  .ان اضافة البوتاسیوم قد ادى إلى تقلیل التأثیر السلبي للشد المائي في صفات الحاصل النوعیة
  

  المقدمة
쭠ن الت쭠ة م쭠واع مختلف쭠ي ان쭠ا ف쭠岸ا岸ل تزرع الب쭠ة حاص쭠ى نوعی쭠ول عل쭠ة للحص쭠ب ترب쭠رب اال ان انس

ɡات مواص쭠쭠쭠فات جی쭠쭠쭠دة ھ쭠쭠쭠ي الترب쭠쭠쭠ة المزیجی쭠쭠쭠ة الرملی쭠쭠쭠ة ɡات خص쭠쭠쭠وبة وص쭠쭠쭠رف جی쭠쭠쭠دین، والب岸ا쭠쭠쭠岸ا م쭠쭠쭠ن 
ویع쭠د التس쭠مید المت쭠وازن بعناص쭠ر النت쭠روجین والفس쭠فور . الخضراوات التي لھا مت岸لبات عالیة من الس쭠ماد

م岸ل쭠وب (ول على نمو قوي وحاصل جی쭠د كم쭠اً ونوع쭠اً والبوتاسیوم ضروریاً في كافة انواع الترب للحص
و  Shuklaاما من حیث تأثیر التسمید البوتاسي للصفات النوعیة للدرنات فقد الح쭠ظ ). ١٩٨٩واخرون، 

Singh )كغم ٤٥و  ٣٠، ١٥ان اضافة السماد البوتاسي بمعدل ) ١٩٧٦ /K2O / ول쭠دونم ادى إلى حص
  .تینزیادة معنویة في محتوى الدرنات من البرو

تعد الب岸ا岸ا من الخضراوات الحساسة للتغیر ف쭠ي المحت쭠وى الر쭠岸وبي للترب쭠ة، حی쭠ث ی쭠ؤدي ع쭠دم 
انتظام ر岸وبة الترب쭠ة ال쭠ى اح쭠داث اض쭠رار كبی쭠رة بالنبات쭠ات، والت쭠ي ت쭠ؤثر ب쭠دورھا ف쭠ي نوعی쭠ة االنت쭠اج كم쭠اً 

م쭠ن % ٤٠ان انخفاض محتوى التربة الر쭠岸وبي إل쭠ى ) ١٩٧٦( Augustinو  Painterونوعاً، فقد بین 
السعة الحقلیة وتعرض نباتات الب岸ا岸ا للشد المائي ادى إلى حصول انخفاض معن쭠وي ف쭠ي النس쭠بة المئوی쭠ة 

م쭠ن الس쭠عة الحقلی쭠ة % ٨٥للمادة الجافة للدرنات مقارنة مع النباتات النامیة في ترب ɡات ر岸وبة ارض쭠یة 
  ) ١٩٧٩(وآخ쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠رون  Joyceوالح쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠ظ ك쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠ل م쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠ن 

ض نبات쭠쭠ات الب岸ا쭠쭠岸ا للجف쭠쭠اف الس쭠쭠یما خ쭠쭠الل فت쭠쭠رة تك쭠쭠وین ان تع쭠쭠ر) ١٩٩٠( Stevensonو  Adamsو 
 Timmو  Therntonالدرنات یؤدي إلى حصول انخفاض معنوي لنسبة المادة الجاف쭠ة لل쭠درنات، وɡك쭠ر 

. ان تع쭠쭠رض نبات쭠쭠ات الب岸ا쭠쭠岸ا للجف쭠쭠اف ادئ إل쭠쭠ى انخف쭠쭠اض معن쭠쭠وي ف쭠쭠ي ال쭠쭠وزن الن쭠쭠وعي لل쭠쭠درنات) ١٩٩٠(
الدراس쭠ة تحس쭠ین نوعی쭠ة حاص쭠ل الب岸ا쭠岸ا الیج쭠اد المعادل쭠ة  ولقلة مثل ھɡه الدراسات في العراق تھدف ھɡه

  . السمادیة وبیان اھمیة استخدام السماد البوتاسي في حقول الب岸ا岸ا ولتقلیل ضرر الشد المائي
  

  مواد وطرق البحث
نفɡ البح쭠ث ف쭠ي حق쭠ل أح쭠د مزارع쭠ي من岸ق쭠ة الدن쭠دان جن쭠وب مدین쭠ة الموص쭠ل لدراس쭠ة ت쭠أثیر اربع쭠ة 

+ دون쭠쭠쭠쭠م /Nكغ쭠쭠쭠쭠م ٥٠األول쭠쭠쭠쭠ى ب쭠쭠쭠쭠دون تس쭠쭠쭠쭠مید والثانی쭠쭠쭠쭠ة (الفوس쭠쭠쭠쭠فاتي  –جین쭠쭠쭠쭠ي مع쭠쭠쭠쭠امالت للتس쭠쭠쭠쭠مید النیترو



+ دون쭠م  /Nكغ쭠م  ١٤٤دون쭠م ، والرابع쭠ة /Pكغ쭠م  ٤٧.٢٥+ دونم /Nكغم ٧٥دونم ، والثالثة / Pكغم٣١.٥
ف쭠쭠ي نوعی쭠쭠ة حاص쭠쭠ل ) دون쭠쭠م/Kكغ쭠쭠م   ٢٠ص쭠쭠فر و (دون쭠쭠م وبمس쭠쭠تویین م쭠쭠ن البوتاس쭠쭠یوم ھم쭠쭠ا / Pكغ쭠쭠م ٤٧.٢٥

 ١٩٩٩ش쭠با岸 م쭠ن ع쭠امي  ١٤و  ١١لربیعیة، حیث زرعت التق쭠اوي ف쭠ي الب岸ا岸ا صنف دیزري وللعروة ا
  .على التوالي،  ٢٠٠٠و 

حرثت األرض حراثتین متعامدتین وتضمنت الوح쭠دة التجریبی쭠ة أربع쭠ة م쭠روز م쭠ع ت쭠رك م쭠رزین 
س쭠م  ٧٥حارسین بین وحدة تجریبیة وأخرى، وكان 岸ول المرز أربع쭠ة أمت쭠ار والمس쭠افة ب쭠ین م쭠رز وأخ쭠ر 

쭠쭠درنات عل쭠쭠ت ال쭠쭠افة وزرع쭠쭠دة  ٢٥ى مس쭠쭠احة الوح쭠쭠ت مس쭠쭠ث بلغ쭠쭠رز، حی쭠쭠ن الم쭠쭠دة م쭠쭠ة واح쭠쭠ى جھ쭠쭠م وعل쭠쭠س
  . ٢م ٩التجریبیة الواحدة 

   .بحث مستل من ا岸روحة الدكتوراه لل岸البة احالم عبد الرزاق الدخولة
  .    ٢٠٠٥/   ٨/   ٣وقبولھ   ٢٤/٤/٢٠٠٥: م البحث تسلتاریخ 

م쭠ن قب쭠ل فالح쭠ي المن岸ق쭠ة، مس쭠تثنى م쭠ن  تم ري الوحدات التجریبیة بشكل متماثل وكم쭠ا ھ쭠و متب쭠ع
حیث ت쭠م ایق쭠اف ال쭠ري ع쭠ن الوح쭠دات التجریبی쭠ة  ٢٠٠٠عام / ɡلك تجربة الشد المائي في الموسم الزراعي

یوم쭠쭠اً م쭠쭠ن الزراع쭠쭠ة لح쭠쭠ین ظھ쭠쭠ور  ٤٥الخاص쭠쭠ة بمع쭠쭠امالت الش쭠쭠د الم쭠쭠ائي ف쭠쭠ي فت쭠쭠رة تك쭠쭠وین ال쭠쭠درنات أي بع쭠쭠د 
م쭠ن الس쭠عة الحقلی쭠ة % ٤٥الترب쭠ة الر쭠岸وبي عن쭠دھا  عالمات الɡبول االبتدائي على النباتات وك쭠ان محت쭠وى

 ٨یوماً ثم رویت بع쭠د ɡل쭠ك وعرض쭠ت بع쭠دھا م쭠رة ثانی쭠ة ال쭠ى التع쭠岸یش لم쭠دة  ١٥وقد استغرقت ھɡه الفترة 
م쭠ن % ٤٢ایام ولحین ظھور عالمات الɡبول على النباتات مرة ثانیة حیث كان محتوى التربة الر쭠岸وبي 

حص쭠دت الب岸ا쭠岸ا . ماثل لكل الوحدات التجریبی쭠ة ولبقی쭠ة موس쭠م النم쭠والسعة الحقلیة، ثم اعید ریھا بشكل مت
وف쭠ي الموس쭠م الث쭠اني  ٧/٦/١٩٩٩عند ظھور عالمات النضج حیث كان موعد الحصاد للموسم االول في 

  . ، وɡلك الختالف الظروف المناخیة بین الموسمین٢٤/٦/٢٠٠٠في 
یة وعناص쭠ر النیت쭠روجین والفس쭠فور تم تقدیر درجة تفاعل التربة وملوح쭠ة الترب쭠ة والم쭠ادة العض쭠و

والبوتاس쭠쭠یوم والكالس쭠쭠یوم والمغنیس쭠쭠یوم والص쭠쭠ودیوم الج쭠쭠اھزة فض쭠쭠الً ع쭠쭠ن نس쭠쭠جة الترب쭠쭠ة وس쭠쭠عتھا الحقلی쭠쭠ة 
، )١٩٨٢(وآخ쭠رون   Pageوالتبادلیة في عینة التربة الممثلة للحقل الزراعي وفق ال쭠岸رق الت쭠ي اوردھ쭠ا 

ت쭠쭠م تق쭠쭠دیر ال쭠쭠وزن ال쭠쭠岸ري لل쭠쭠درنات . ائی쭠쭠ة للترب쭠쭠ةیوض쭠쭠ح بع쭠쭠ض الص쭠쭠فات الفیزیائی쭠쭠ة والكیمی) ١(والج쭠쭠دول 
والنس쭠بة المئوی쭠ة للم쭠쭠ادة الجاف쭠ة ف쭠ي ال쭠درنات، وال쭠وزن الن쭠쭠وعي لل쭠درنات حس쭠ب المعادل쭠ة الت쭠쭠ي ) نب쭠ات/غ쭠م(

  ).١٩٨٨حسن، (اوردھا 
  وزن الدرنات في الھواء                                         

  = الوزن النوعي للدرنات      
  وزنھا في الماء  –وزن الدرنات في الھواء                                 

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

التقدیر 
٢٠٠٠لعام  

التقدیر 
١٩٩٩لعام  

التقدیر  الصفة
٢٠٠٠لعام  

التقدیر 
١٩٩٩لعام  

 الصفة

بادلیة لالیونات السعة الت ١٤.٤٥ ١٤.٤٥
    ١- كغم.الموجبة سنتیمول

(CEC) 

   السعة الحقلیة ٢.٢ ٢.٢
  )١- كغم.غم(

النیتروجین الجاھز  ٠.٩١ ٠.٦٦
)١- كغم.ملغم(  

  )١-كغم.غم(الرمل  ٥١٥ ٥١٥

 الفسفور ٢٠ ٣٠
)١-كغم.ملغم(الجاھز  

٣٩٣  ٣٩٣  
  )١- كغم.غم(الغرین 

- كغم.ملغم(   البوتاسیوم ٥٠ ٤٥

١(  
  )١-كغم.مغ(ال岸ین   ٩٢  ٩٢

- كغم.ملغم(  الصودیوم  ٧٠ ٨٠

١(  
مزیجیة 

  رملیة
مزیجیة 

  رملیة
  النسجة

٨٢ ٧٤ 
)١- كغم.ملغم(الكالسیوم   

    درجة تفاعل التربة  ٧.٧٥  ٧.٧٥
)pH(  

-كغم.ملغم(  المغنیسیوم ٩٦ ٩٥

١(  
   التوصیل الكھربائي  ٠.٣٥٣  ٠.٣٥٣

)Ec ( دیسمنز)١-م(  



)١- كغم.ملغم(البورون  ٠.٠٤٨ ٠.١٦٥   المادة العضویة  ٧٢.٧  ٧٢.٧ 
  

واخ쭠رون  Waltersوحسبت النسبة المئویة للبروتین في الدرنات وحسب المعادلة التي اوردھ쭠ا 
)١٩٨٨(  

  ٦.٢٥ Xالنتروجین في الدرنات  = % البروتین في الدرنات % 
مباش쭠쭠رة بواس岸쭠쭠ة جھ쭠쭠از قی쭠쭠اس ) ٢س쭠쭠م/كغ쭠쭠م(وت쭠쭠م قی쭠쭠اس درج쭠쭠ة ص쭠쭠البة ال쭠쭠درنات بع쭠쭠د الحص쭠쭠اد 

وب쭠쭠ثالث ق岸اع쭠쭠ات، حلل쭠쭠ت النت쭠쭠ائج ) Split – split plot(تخدم تص쭠쭠میم الق쭠쭠岸ع المنش쭠쭠قة اس쭠쭠. الص쭠쭠البة
الیج쭠اد   Spssباس쭠تخدام نظ쭠ام %  ٥احصائیاً باجراء اختبار دنكن متعدد الحدود وعند مس쭠توى احتمالی쭠ة 

  .المعنویة
  

  النتائج والمناقشة
) والفوس쭠쭠쭠쭠쭠فاتي النیتروجین쭠쭠쭠쭠쭠ي(تش쭠쭠쭠쭠쭠یر نت쭠쭠쭠쭠쭠ائج الدراس쭠쭠쭠쭠쭠ة ان البوتاس쭠쭠쭠쭠쭠یوم ومس쭠쭠쭠쭠쭠تویات الس쭠쭠쭠쭠쭠ماد 

والش쭠쭠د الم쭠쭠쭠ائي ومع쭠쭠امالت الت쭠쭠쭠داخل الثنائی쭠쭠ة فیم쭠쭠쭠ا بینھ쭠쭠ا عن쭠쭠쭠د مراح쭠쭠ل النم쭠쭠쭠و المختلف쭠쭠ة ق쭠쭠쭠د اث쭠쭠رت معنوی쭠쭠쭠ا 
فق쭠쭠쭠쭠د ظھ쭠쭠쭠쭠ر ان اض쭠쭠쭠쭠افة البوتاس쭠쭠쭠쭠یوم ادت ال쭠쭠쭠쭠ى حص쭠쭠쭠쭠ول زی쭠쭠쭠쭠ادة . ف쭠쭠쭠쭠ي كاف쭠쭠쭠쭠ة ص쭠쭠쭠쭠فات الحاص쭠쭠쭠쭠ل النوعی쭠쭠쭠쭠ة

معنوی쭠쭠쭠쭠ة ف쭠쭠쭠쭠ي ھɡ쭠쭠쭠쭠ه الص쭠쭠쭠쭠فات ف쭠쭠쭠쭠ي ك쭠쭠쭠쭠ال الموس쭠쭠쭠쭠مین، حی쭠쭠쭠쭠ث كان쭠쭠쭠쭠ت نس쭠쭠쭠쭠بة الزی쭠쭠쭠쭠ادة ف쭠쭠쭠쭠ي ال쭠쭠쭠쭠وزن ال쭠쭠쭠쭠岸ري 
쭠쭠쭠쭠쭠쭠دولین % (٢٠.٣٦و ١٧,١٧درنات لل쭠쭠쭠쭠쭠쭠درنات ) ٣و ٢الج쭠쭠쭠쭠쭠쭠ة لل쭠쭠쭠쭠쭠쭠ادة الجاف쭠쭠쭠쭠쭠쭠بة الم쭠쭠쭠쭠쭠쭠ي نس쭠쭠쭠쭠쭠쭠٧.٨٦وف 

 ٥.٥١وف쭠쭠쭠쭠쭠쭠ي النس쭠쭠쭠쭠쭠쭠بة المئوی쭠쭠쭠쭠쭠쭠ة للب쭠쭠쭠쭠쭠쭠روتین ف쭠쭠쭠쭠쭠쭠ي ال쭠쭠쭠쭠쭠쭠درنات بمق쭠쭠쭠쭠쭠쭠دار ) ٥و ٤الج쭠쭠쭠쭠쭠쭠دولین % (٩.٧٠و
 ٨الج쭠쭠쭠쭠쭠دولین % (٠.٦٠و  ٠.٤٦وف쭠쭠쭠쭠쭠ي ال쭠쭠쭠쭠쭠وزن الن쭠쭠쭠쭠쭠وعي لل쭠쭠쭠쭠쭠درنات ) ٧و ٦الج쭠쭠쭠쭠쭠دولین % (١٤.٩٧و
للموس쭠쭠쭠쭠쭠쭠مین االول ) ١١و ١٠الج쭠쭠쭠쭠쭠쭠دولین %  (٤.٦٩و ٢.٠٤وف쭠쭠쭠쭠쭠쭠ي درج쭠쭠쭠쭠쭠쭠ة ص쭠쭠쭠쭠쭠쭠البة ال쭠쭠쭠쭠쭠쭠درنات )  ٩و

وھɡ쭠쭠쭠ه النت쭠쭠쭠ائج تتف쭠쭠쭠ق م쭠쭠쭠ع م쭠쭠쭠ا . عل쭠쭠쭠ى الت쭠쭠쭠والي مقارن쭠쭠쭠ة بالنبات쭠쭠쭠ات غی쭠쭠쭠ر المس쭠쭠쭠مدة بالبوتاس쭠쭠쭠یوم، والث쭠쭠쭠اني 
وق쭠쭠쭠쭠د یع쭠쭠쭠쭠زى الس쭠쭠쭠쭠بب ) ١٩٩٤(واخ쭠쭠쭠쭠رون  Barakatو) ١٩٩٢(وآخ쭠쭠쭠쭠رون  Chapmanتوص쭠쭠쭠쭠ل الی쭠쭠쭠쭠ھ 

쭠쭠쭠انزیم 岸ی쭠쭠쭠ي تنش쭠쭠쭠یوم ف쭠쭠쭠ابي للبوتاس쭠쭠쭠دور االیج쭠쭠쭠ى ال쭠쭠쭠ادات ال쭠쭠쭠ه الزیɡ쭠쭠쭠ي ھ쭠쭠쭠ادة ف쭠쭠쭠ل وزی쭠쭠쭠ل والتمثی쭠쭠쭠ات النق
  ).٢٠٠٠والنعیمي،  ١٩٨٨حسن، (معدالت التركیب الضوئي ونقل المواد الكاربوھیدراتیة 

النیتروجین쭠쭠쭠쭠ي (ال쭠쭠쭠쭠ى ان زی쭠쭠쭠쭠ادة مس쭠쭠쭠쭠تویات الس쭠쭠쭠쭠ماد ) ١١-٢الج쭠쭠쭠쭠داول (وتش쭠쭠쭠쭠یر النت쭠쭠쭠쭠ائج ف쭠쭠쭠쭠ي 
المض쭠쭠쭠افة ق쭠쭠쭠د ادت ال쭠쭠쭠ى حص쭠쭠쭠ول زی쭠쭠쭠ادة ایجابی쭠쭠쭠ة ف쭠쭠쭠ي ص쭠쭠쭠فات الحاص쭠쭠쭠ل النوعی쭠쭠쭠ة، حی쭠쭠쭠ث ) والفوس쭠쭠쭠فاتي

 ٤٠.٥٤و ٢٨.٢٠غ쭠쭠쭠쭠ت نس쭠쭠쭠쭠بة الزی쭠쭠쭠쭠ادة ف쭠쭠쭠쭠ي مع쭠쭠쭠쭠دل ال쭠쭠쭠쭠وزن ال쭠쭠쭠쭠岸ري لل쭠쭠쭠쭠درنات ف쭠쭠쭠쭠ي الموس쭠쭠쭠쭠م االول بل
لمع쭠쭠쭠امالت التس쭠쭠쭠مید عل쭠쭠쭠ى الت쭠쭠쭠والي مقارن쭠쭠쭠ة بالمعامل쭠쭠쭠ة ب쭠쭠쭠دون تس쭠쭠쭠مید وكان쭠쭠쭠ت نس쭠쭠쭠ب الزی쭠쭠쭠ادة % ٦١.٣٨و

، وحص쭠쭠쭠쭠쭠لت زی쭠쭠쭠쭠쭠ادة ف쭠쭠쭠쭠쭠ي نس쭠쭠쭠쭠쭠بة الم쭠쭠쭠쭠쭠ادة الجاف쭠쭠쭠쭠쭠ة %٤٣.٢١و ٣٩.٤٣و ٢٦.٣٠ف쭠쭠쭠쭠쭠ي الموس쭠쭠쭠쭠쭠م الث쭠쭠쭠쭠쭠اني 
ف쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠ي % ٢١.٦٣و ١٧.٠١و ٨.٧٨ي الموس쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠م االول وف쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠% ٢١.٠٣و ١٧.٦٨و ١١.٥٣بلغ쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠ت 

ف쭠쭠쭠쭠ي % ٥٠.٩٦و ٣٩.٢٦و ٣٠.٠٣الموس쭠쭠쭠쭠م الث쭠쭠쭠쭠اني وف쭠쭠쭠쭠ي النس쭠쭠쭠쭠بة المئوی쭠쭠쭠쭠ة للب쭠쭠쭠쭠روتین ف쭠쭠쭠쭠ي ال쭠쭠쭠쭠درنات 
ول쭠쭠쭠쭠쭠م یالح쭠쭠쭠쭠쭠ظ زی쭠쭠쭠쭠쭠ادة معنوی쭠쭠쭠쭠쭠ة . ف쭠쭠쭠쭠쭠ي الموس쭠쭠쭠쭠쭠م الث쭠쭠쭠쭠쭠اني% ٥٤.٢٤و ٥٥.٩٤و ٢٥.٤٢الموس쭠쭠쭠쭠쭠م االول و

쭠쭠쭠쭠ین س쭠쭠쭠쭠ي ح쭠쭠쭠쭠م االول ف쭠쭠쭠쭠درنات للموس쭠쭠쭠쭠البة لل쭠쭠쭠쭠ة الص쭠쭠쭠쭠وعي ودرج쭠쭠쭠쭠وزن الن쭠쭠쭠쭠فات ال쭠쭠쭠쭠ي ص쭠쭠쭠쭠ادة ف쭠쭠쭠쭠جلت زی
 ١.٠٥و ٠.٥٧معنوی쭠쭠쭠쭠ة ف쭠쭠쭠쭠ي الموس쭠쭠쭠쭠م الث쭠쭠쭠쭠اني وكان쭠쭠쭠쭠ت نس쭠쭠쭠쭠ب الزی쭠쭠쭠쭠ادة ف쭠쭠쭠쭠ي ال쭠쭠쭠쭠وزن الن쭠쭠쭠쭠وعي لل쭠쭠쭠쭠درنات 

، وق쭠쭠쭠쭠쭠د یفس쭠쭠쭠쭠쭠ر ɡل쭠쭠쭠쭠쭠ك عل쭠쭠쭠쭠쭠ى %١٠.٢٢و ٨.٢٤و ٤.١٢، وف쭠쭠쭠쭠쭠ي درج쭠쭠쭠쭠쭠ة الص쭠쭠쭠쭠쭠البة لل쭠쭠쭠쭠쭠درنات %١.٢٤و
اس쭠쭠쭠쭠اس ان زی쭠쭠쭠쭠ادة النیت쭠쭠쭠쭠روجین والفوس쭠쭠쭠쭠فور ق쭠쭠쭠쭠د ادت ال쭠쭠쭠쭠ى تحفی쭠쭠쭠쭠ز بن쭠쭠쭠쭠اء االحم쭠쭠쭠쭠اض االمینی쭠쭠쭠쭠ة والنووی쭠쭠쭠쭠ة 

ام쭠쭠쭠ا الس쭠쭠쭠بب ف쭠쭠쭠ي اخ쭠쭠쭠تالف نت쭠쭠쭠ائج الموس쭠쭠쭠م االول ع쭠쭠쭠ن الموس쭠쭠쭠م الث쭠쭠쭠اني ق쭠쭠쭠د یع쭠쭠쭠زى . جاف쭠쭠쭠ةوت쭠쭠쭠راكم الم쭠쭠쭠ادة ال
ال쭠쭠ى اخ쭠쭠تالف مص쭠쭠در تق쭠쭠쭠اوي الب岸ا쭠쭠岸ا المس쭠쭠تعملة ف쭠쭠쭠ي الموس쭠쭠مین، وھɡ쭠쭠ه النت쭠쭠ائج تتف쭠쭠쭠ق م쭠쭠ع م쭠쭠ا توص쭠쭠쭠ل 

 El-Gamalو) ١٩٩٢(واخ쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠رون  Kandeelو) ١٩٨١(وآخ쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠رون  Kleinkopfالی쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠ھ 
مɡ쭠쭠쭠쭠كورة اع쭠쭠쭠쭠اله بزی쭠쭠쭠쭠ادة الكمی쭠쭠쭠쭠ات المض쭠쭠쭠쭠افة م쭠쭠쭠쭠ن الɡ쭠쭠쭠쭠ین اش쭠쭠쭠쭠اروا ال쭠쭠쭠쭠ى ان زی쭠쭠쭠쭠ادة الص쭠쭠쭠쭠فات ال) ١٩٩٦(

  .النیتروجین والفوسفور
الج쭠쭠쭠داول (ان تع쭠쭠쭠ریض نبات쭠쭠쭠ات الب岸ا쭠쭠쭠岸ا ال쭠쭠쭠ى الش쭠쭠쭠د الم쭠쭠쭠ائي خ쭠쭠쭠الل مرحل쭠쭠쭠ة تك쭠쭠쭠وین ال쭠쭠쭠درنات 

ال쭠쭠쭠쭠وزن ال쭠쭠쭠쭠岸ري، (ادى ال쭠쭠쭠쭠ى حص쭠쭠쭠쭠ول انخف쭠쭠쭠쭠اض ف쭠쭠쭠쭠ي ص쭠쭠쭠쭠فات ال쭠쭠쭠쭠درنات النوعی쭠쭠쭠쭠ة ) ١١و ٩و ٧و ٥و ٣
) ب쭠쭠쭠쭠روتین، ال쭠쭠쭠쭠وزن الن쭠쭠쭠쭠وعي وص쭠쭠쭠쭠البة ال쭠쭠쭠쭠درناتالنس쭠쭠쭠쭠بة المئوی쭠쭠쭠쭠ة للم쭠쭠쭠쭠ادة الجاف쭠쭠쭠쭠ة، النس쭠쭠쭠쭠بة المئوی쭠쭠쭠쭠ة لل

مقارن쭠쭠쭠ة بالنبات쭠쭠쭠ات غی쭠쭠쭠ر المعرض쭠쭠쭠ة للش쭠쭠쭠د الم쭠쭠쭠ائي، حی쭠쭠쭠ث بلغ쭠쭠쭠ت نس쭠쭠쭠بة االنخف쭠쭠쭠اض ف쭠쭠쭠ي مع쭠쭠쭠دل ال쭠쭠쭠وزن 
وف쭠쭠쭠쭠쭠ي % ٢٤.١٩والنس쭠쭠쭠쭠쭠بة المئوی쭠쭠쭠쭠쭠ة للم쭠쭠쭠쭠쭠ادة الجاف쭠쭠쭠쭠쭠ة لل쭠쭠쭠쭠쭠درنات بمق쭠쭠쭠쭠쭠دار % ٢٦.٠٠ال쭠쭠쭠쭠쭠岸ري لل쭠쭠쭠쭠쭠درنات 

وف쭠쭠쭠쭠ي درج쭠쭠쭠쭠ة % ٢.٨٤وف쭠쭠쭠쭠ي ال쭠쭠쭠쭠وزن الن쭠쭠쭠쭠وعي لل쭠쭠쭠쭠درنات % ٧.٣٢ص쭠쭠쭠쭠فة النس쭠쭠쭠쭠بة المئوی쭠쭠쭠쭠ة للب쭠쭠쭠쭠روتین 



  Dwelleو  Starkوھɡ쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠ه النت쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠ائج تتف쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠ق م쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠ع م쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠ا توص쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠ل الی쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠ھ % ٨.٣٨الص쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠البة 
 ش쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠ارواا الɡ쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠쭠ین) أ و ب ١٩٩٦(Abdel-Razik )١٩٩٠( Stevensonو Adamsو)١٩٨٩(

ال쭠쭠쭠쭠ى ان تع쭠쭠쭠쭠ریض نبات쭠쭠쭠쭠ات الب岸ا쭠쭠쭠쭠岸ا ال쭠쭠쭠쭠ى الش쭠쭠쭠쭠د الم쭠쭠쭠쭠ائي ی쭠쭠쭠쭠ؤدي ال쭠쭠쭠쭠ى انخف쭠쭠쭠쭠اض معن쭠쭠쭠쭠وي ف쭠쭠쭠쭠ي الص쭠쭠쭠쭠فات 
ق쭠쭠쭠쭠د یع쭠쭠쭠쭠زى ال쭠쭠쭠ى ان تع쭠쭠쭠쭠رض النبات쭠쭠쭠쭠ات ال쭠쭠쭠쭠ى الجف쭠쭠쭠쭠اف النوعی쭠쭠쭠ة لحاص쭠쭠쭠쭠ل الب岸ا쭠쭠쭠쭠岸ا، والس쭠쭠쭠쭠بب ف쭠쭠쭠ي ɡل쭠쭠쭠쭠ك 

وھɡ쭠쭠쭠ا ) ١٩٩٠النعیم쭠쭠쭠ي، (ی쭠쭠쭠ؤدي ال쭠쭠쭠ى زی쭠쭠쭠ادة عملی쭠쭠쭠ة الت쭠쭠쭠نفس عل쭠쭠쭠ى حس쭠쭠쭠اب عملی쭠쭠쭠ة التركی쭠쭠쭠ب الض쭠쭠쭠وئي 
ب쭠쭠쭠دوره ی쭠쭠쭠ؤدي ال쭠쭠쭠ى انخف쭠쭠쭠اض المخ쭠쭠쭠زون الغɡ쭠쭠쭠ائي لل쭠쭠쭠درنات فض쭠쭠쭠ال ع쭠쭠쭠ن تجم쭠쭠쭠ع الم쭠쭠쭠واد المص쭠쭠쭠نعة ف쭠쭠쭠ي 

쭠쭠쭠ى اج쭠쭠쭠ا ال쭠쭠쭠دل انتقالھ쭠쭠쭠اض مع쭠쭠쭠ي االوراق النخف쭠쭠쭠وئي ف쭠쭠쭠ب الض쭠쭠쭠ة التركی쭠쭠쭠ا عملی쭠쭠쭠رى ومنھ쭠쭠쭠ات االخ쭠쭠쭠زاء النب
وتش쭠쭠쭠쭠یر ). ١٩٩٢یاس쭠쭠쭠쭠ین، (ال쭠쭠쭠쭠درنات بس쭠쭠쭠쭠بب قل쭠쭠쭠쭠ة المحت쭠쭠쭠쭠وى الر쭠쭠쭠쭠岸وبي لل쭠쭠쭠쭠درنات بفع쭠쭠쭠쭠ل الش쭠쭠쭠쭠د الم쭠쭠쭠쭠ائي 

ال쭠쭠쭠ى حص쭠쭠쭠ول زی쭠쭠쭠ادة معنوی쭠쭠쭠ة ف쭠쭠쭠ي ال쭠쭠쭠وزن ال쭠쭠쭠岸ري لل쭠쭠쭠درنات والنس쭠쭠쭠بة ) ٥و ٣(النت쭠쭠쭠ائج ف쭠쭠쭠ي الج쭠쭠쭠دولین 
غɡائی쭠쭠쭠ة المص쭠쭠쭠نعة م쭠쭠쭠ن المئوی쭠쭠쭠ة للم쭠쭠쭠ادة الجاف쭠쭠쭠ة لل쭠쭠쭠درنات بتق쭠쭠쭠دم النب쭠쭠쭠ات ب쭠쭠쭠العمر نتیج쭠쭠쭠ة النتق쭠쭠쭠ال الم쭠쭠쭠واد ال

  ).١٩٨٨حسن، ) (الدرنات(الى االجزاء الخزنیة ) االوراق(المصدر 
ویالح쭠쭠쭠쭠쭠ظ ان جمی쭠쭠쭠쭠쭠ع مع쭠쭠쭠쭠쭠امالت الت쭠쭠쭠쭠쭠داخل الثنائی쭠쭠쭠쭠쭠ة ب쭠쭠쭠쭠쭠ین البوتاس쭠쭠쭠쭠쭠یوم ومس쭠쭠쭠쭠쭠تویات الس쭠쭠쭠쭠쭠ماد 

والش쭠쭠쭠د الم쭠쭠쭠ائي لمراح쭠쭠쭠ل النم쭠쭠쭠و المختلف쭠쭠쭠ة ولك쭠쭠쭠ال الموس쭠쭠쭠مین اث쭠쭠쭠رت معنوی쭠쭠쭠ا ) النیتروجین쭠쭠쭠ي والفوس쭠쭠쭠فاتي(
ف쭠쭠쭠ي حال쭠쭠쭠ة الت쭠쭠쭠داخل ب쭠쭠쭠ین البوتاس쭠쭠쭠یوم ومس쭠쭠쭠تویات النیت쭠쭠쭠روجین والفوس쭠쭠쭠فور ف쭠쭠쭠ان ف쭠쭠쭠ي الص쭠쭠쭠فات النوعی쭠쭠쭠ة، ف

اعل쭠쭠쭠ى قیم쭠쭠쭠ة لل쭠쭠쭠وزن ال쭠쭠쭠岸ري لل쭠쭠쭠درنات والنس쭠쭠쭠بة المئوی쭠쭠쭠ة للم쭠쭠쭠ادة الجاف쭠쭠쭠ة والب쭠쭠쭠روتین وال쭠쭠쭠وزن الن쭠쭠쭠وعي 
ودرج쭠쭠쭠ة الص쭠쭠쭠البة لل쭠쭠쭠درنات كان쭠쭠쭠ت عن쭠쭠쭠د اض쭠쭠쭠افة البوتاس쭠쭠쭠یوم والمس쭠쭠쭠تویین الثال쭠쭠쭠ث والراب쭠쭠쭠ع م쭠쭠쭠ن الس쭠쭠쭠ماد 

ویالح쭠쭠쭠ظ ان زی쭠쭠쭠ادة النیت쭠쭠쭠روجین ف쭠쭠쭠ي المس쭠쭠쭠توى الراب쭠쭠쭠ع ل쭠쭠쭠م ی쭠쭠쭠ؤثر معنوی쭠쭠쭠ا ) النیتروجین쭠쭠쭠ي والفوس쭠쭠쭠فاتي(
ف쭠쭠쭠ي ص쭠쭠쭠فات الحاص쭠쭠쭠ل النوعی쭠쭠쭠ة، وك쭠쭠쭠ان ت쭠쭠쭠أثیر الت쭠쭠쭠داخل ب쭠쭠쭠ین المرحل쭠쭠쭠ة والبوتاس쭠쭠쭠یوم معنوی쭠쭠쭠ا حی쭠쭠쭠ث س쭠쭠쭠جل 
اعل쭠쭠쭠쭠ى وزن 쭠쭠쭠쭠岸ري لل쭠쭠쭠쭠درنات ف쭠쭠쭠쭠ي المرحل쭠쭠쭠쭠ة الرابع쭠쭠쭠쭠ة وعن쭠쭠쭠쭠د اض쭠쭠쭠쭠افة البوتاس쭠쭠쭠쭠یوم ولك쭠쭠쭠쭠ال الموس쭠쭠쭠쭠مین 

ل쭠쭠쭠درنات ف쭠쭠쭠ي المرحل쭠쭠쭠ة الرابع쭠쭠쭠ة ایض쭠쭠쭠ا للموس쭠쭠쭠م االول وف쭠쭠쭠ي واعل쭠쭠쭠ى نس쭠쭠쭠بة مئوی쭠쭠쭠ة للم쭠쭠쭠ادة الجاف쭠쭠쭠ة ف쭠쭠쭠ي ا
ف쭠쭠쭠ي الموس쭠쭠쭠م الث쭠쭠쭠اني، وق쭠쭠쭠د یع쭠쭠쭠زى الس쭠쭠쭠بب ف쭠쭠쭠ي ھɡ쭠쭠쭠ه النتیج쭠쭠쭠ة ال쭠쭠쭠ى ) ت쭠쭠쭠岸ور ال쭠쭠쭠درنات(المرحل쭠쭠쭠ة الثالث쭠쭠쭠ة 

  .تأثیر الشد المائي في الموسم الثاني
ام쭠쭠쭠ا ف쭠쭠쭠ي حال쭠쭠쭠ة الت쭠쭠쭠داخل ب쭠쭠쭠ین الش쭠쭠쭠د الم쭠쭠쭠ائي والبوتاس쭠쭠쭠یوم وج쭠쭠쭠د ان اض쭠쭠쭠افة البوتاس쭠쭠쭠یوم ق쭠쭠쭠د ادى 

الت쭠쭠쭠أثیر الس쭠쭠쭠لبي للش쭠쭠쭠د الم쭠쭠쭠ائي ف쭠쭠쭠ي ص쭠쭠쭠فات الحاص쭠쭠쭠ل النوعی쭠쭠쭠ة فبلغ쭠쭠쭠ت نس쭠쭠쭠بة الزی쭠쭠쭠ادة ف쭠쭠쭠ي ال쭠쭠쭠ى تقلی쭠쭠쭠ل 
% ٤.٨٩و ٠.٥٨و ١٤.٠٩النس쭠쭠쭠쭠بة المئوی쭠쭠쭠쭠ة للب쭠쭠쭠쭠روتین وال쭠쭠쭠쭠وزن الن쭠쭠쭠쭠وعي ودرج쭠쭠쭠쭠ة الص쭠쭠쭠쭠البة لل쭠쭠쭠쭠درنات 

  ٧الج쭠쭠쭠쭠داول (عل쭠쭠쭠ى الت쭠쭠쭠والي مقارن쭠쭠쭠ة بالنبات쭠쭠쭠쭠ات المعرض쭠쭠쭠ة للش쭠쭠쭠د الم쭠쭠쭠ائي وغی쭠쭠쭠쭠ر المس쭠쭠쭠مدة بالبوتاس쭠쭠쭠یوم 
ل쭠쭠쭠쭠ك لل쭠쭠쭠쭠دور االیج쭠쭠쭠쭠ابي للبوتاس쭠쭠쭠쭠یوم ف쭠쭠쭠쭠ي تحفی쭠쭠쭠쭠ز النم쭠쭠쭠쭠و وزی쭠쭠쭠쭠ادة الم쭠쭠쭠쭠ادة الجاف쭠쭠쭠쭠ة وق쭠쭠쭠쭠د یفس쭠쭠쭠쭠ر ɡ). ١١و ٩و
)Abdel-Razik ،أ-١٩٩٦.(  

) النیتروجین쭠쭠쭠ي والفوس쭠쭠쭠فاتي(ام쭠쭠쭠ا ف쭠쭠쭠ي حال쭠쭠쭠ة الت쭠쭠쭠داخل ب쭠쭠쭠ین الش쭠쭠쭠د الم쭠쭠쭠ائي ومس쭠쭠쭠تویات الس쭠쭠쭠ماد 
فق쭠쭠د وج쭠쭠쭠د ان زی쭠쭠쭠ادة الكمی쭠쭠쭠ات المض쭠쭠쭠افة م쭠쭠쭠ن الس쭠쭠쭠ماد ادت ال쭠쭠ى خف쭠쭠쭠ض الت쭠쭠쭠أثیر الس쭠쭠쭠لبي للش쭠쭠쭠د الم쭠쭠쭠ائي ف쭠쭠쭠ي 

لحاص쭠쭠쭠ل النوعی쭠쭠ة حی쭠쭠쭠ث كان쭠쭠ت اعل쭠쭠쭠ى نس쭠쭠بة مئوی쭠쭠쭠ة للب쭠쭠روتین وال쭠쭠쭠وزن الن쭠쭠وعي عن쭠쭠쭠د المس쭠쭠쭠توى ص쭠쭠فات ا
الثال쭠쭠쭠쭠ث، وق쭠쭠쭠쭠د یع쭠쭠쭠쭠ود ɡل쭠쭠쭠쭠ك إل쭠쭠쭠쭠ى دور االس쭠쭠쭠쭠مدة النتروجینی쭠쭠쭠쭠ة والفوس쭠쭠쭠쭠فاتیة ف쭠쭠쭠쭠ي زی쭠쭠쭠쭠ادة النم쭠쭠쭠쭠و الخض쭠쭠쭠쭠ري 

ف쭠쭠쭠쭠ي حال쭠쭠쭠쭠ة ) ١٩٩٤(وآخ쭠쭠쭠쭠رون  Barakatللنب쭠쭠쭠쭠ات وبن쭠쭠쭠쭠اء الم쭠쭠쭠쭠ادة الجاف쭠쭠쭠쭠ة وھɡ쭠쭠쭠쭠ا یتف쭠쭠쭠쭠ق م쭠쭠쭠쭠ع م쭠쭠쭠쭠ا وج쭠쭠쭠쭠ده 
ف쭠쭠쭠ي حال쭠쭠쭠ة االس쭠쭠쭠مدة الفوس쭠쭠쭠فاتیة، ام쭠쭠쭠ا ف쭠쭠쭠ي ص쭠쭠쭠فة ) ١٩٩٠( Dysonم쭠쭠쭠ا وج쭠쭠쭠ده االس쭠쭠쭠مدة النتروجینی쭠쭠쭠ة و

  .درجة الصالبة كانت الزیادات غیر معنویة بین مستویات التسمید االربعة
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ABSTRACT 

Two field experiments were conducted in Al- Danadan potato farm in 
Mosul – Iraq in Spring season of 1999 and 2000, to study the effects of K 



fertilizer (0 and 24.5 Kg/donum), four levels of NP fertilizer (0, 50 
Kg/N/donum + 31.5 Kg P/donum, 75 Kg N/donum + 47.25 Kg P/donum and 
144 Kg N/donum + 47.25 Kg P/donum) and water stress (normal irrigation and 
no water supply till plants wilting during the period of tubers formation) on the 
quality of yield. The results showed better quality of yield with the addition of 
K and NP fertilizers, whereas plants exposure to water stress during the period 
of tuber formation resulted in a significant decrease in the quality of potato 
yield. 
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  岸ا岸ا ولمراحل النمو المختلفةلنبات الب) نبات/غم(تأثیر المعامالت السمادیة في الوزن ال岸ري للدرنات ) : ٢(الجدول 

  المرحلة  مستوى البوتاسیوم
  ١٩٩٩الموسم الزراعي 

× البوتاسیوم 
  المرحلة

 岸متوس
  المرحلة

 岸متوس
  البوتاسیوم

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

  بدون بوتاسیوم
      د ٨٦.٥٥  ٨٣.٠٧  ١٠٢.٥٧  ٩١.٣٣ ٦٩.٢٣  تكوین الدرنات
      جـ ١٦٣.٧٦  ٢٠١.٤٤  ١٩٢.١٦  ١٥٣.٨٠  ١٠٧.٦٤  ت岸ور الدرنات
      ب ٨٣٨.٣٣  ١٠١٦.٦٧  ٨٥٠.٠٠  ٨٢٦.٦٧  ٦٦٠.٠٠  نضج الدرنات

  بوجود البوتاسیوم
      د ١٠٥.٣٠  ١٢٦.٥٠  ١٢٠.٥٠  ١١٠.٦٧  ٦٣.٥٣  تكوین الدرنات
      جـ ١٨٦.٨٩  ٢١٧.٨٧  ٢٠٨.٤٧  ١٨٧.٧٣  ١٣٣.٥٠  ت岸ور الدرنات
      أ ٩٨٣.٣٣  ١٢٣٣.٣٣  ١٠٣٣.٣٣  ٩١٦.٦٧  ٧٥٠.٠٠  نضج الدرنات

تداخل بین المعامالت 
السمادیة ومراحل 

  النمو

    جـ  ٩٥.٩٣    ھـ و ١٠٤.٧٨  ھـ و ١١١.٥٣  ھـ و ١٠١.٠٠  ھـ ٦٦.٣٨  تكوین الدرنات
    ب ١٧٥.٣٣    د ٢٠٩.٦٥  د ٢٠٠.٣١  د ھـ ١٧٠.٧٧  ھـ و ١٢٠.٥٧  ت岸ور الدرنات

    أ ٩١٠.٨٣    أ ١١٢٥.٠٠  ب ٩٤١.٦٧  ب ٨٧١.٦٧  جـ ٧٠٥.٠٠  درناتنضج ال
تداخل بین البوتاسیوم 
  والمعامالت السمادیة

  ب ٣٦٢.٨٨      ب جـ ٤٣٣.٧٣  جـ د ٣٨١.٥٨  د ھـ ٣٥٧.٢٧  و ٢٧٨.٩٦  بدون بوتاسیوم
  أ ٤٢٥.١٨      أ ٥٢٥.٩٠  ب ٤٥٤.١٠  د –ب  ٤٠٥.٢٢  ھـ و ٣١٥.٦٨  بوجود البوتاسیوم

        أ ٨١٢.٤٨  ب ٤١٧.٨٤  ب ٣٨١.١٥  جـ ٢٩٧.٣٢  ةمتوس岸 المعامالت السمادی
  تقارن قیم كل مجموعة من المتوس岸ات مع بعضھا البعض                
  %٥القیم في المجموعة الواحدة ɡات حرف مشترك ال تختلف معنویاً فیما بینھا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود بمستوى احتمال                 



  
  
  

  ٢٠٠٠لنبات الب岸ا岸ا ولمراحل النمو المختلفة الموسم الزراعي ) نبات/غم(لوزن ال岸ري للدرنات تأثیر المعامالت السمادیة والشد المائي في ا) : ٣(الجدول 

عامل الشد 
  المائي

  المرحلة
  بوجود البوتاسیوم  بدون بوتاسیوم

شد مائي 
  شد مائي  المرحلة  مرحلة× 

  مستوى التسمید×مرحلة×شد مائي
× مرحلة × شد مائي 

  دونم/مالمعامالت السمادیة كغ  بوتاسیوم

بدون   ٤م  ٣م  ٢م  ١م  ٤م  ٣م  ٢م  ١م  ٤م  ٣م  ٢م  ١م  
  بوتاسیوم

مع 
  البوتاسیوم

بدون شد 
  مائي

تكوین 
 ٩١.٩٧  ١٠٣.٤٧  ١٠٠.١٧  ٩٧.٨٠  ٩٤.٨٣  ٩٧.١٠  ٨٦.٢٣  ٧٩.٦٣  ٧٦.٤٠  الدرنات

  ٩٩.٠٧  ٨٤.٨٧  ١٠٠.٢٩  ٩٣.٢٥  ٨٨.٧٢  ٨٥.٦٢      ھـ

ت岸ور 
  ٤٠١.٣٣  ٣٨٣.٠٠  ٣٣٨.٦٧  ٢٥٠.٣٢  ٣٦٩.٦٧  ٣٥٨.٣٣  ٣١٦.٤٣  ٢٣١.١١  الدرنات

٢٣١.١١ 
  ٣٤٣.٣٣  ٣١٨.٨٩  ٣٨٥.٥٠  ٣٧٠.٦٧  ٣٢٧.٥٥  ٢٤٠.٧٢      جـ

نضج 
 ٥٦٥.٠٠  ٦٥٠.٠٠  ٦٥٨.٦٧  ٦٢٢.٠٠  ٥٨٣.٣٣  ٥٥٠.٠٠  ٥١٠.٢٣  ٤٨٧.٣٣  ٤٥٨.٢٣  الدرنات

  ٦٢٨.٥٠  ٥٠١.٥٠  ٦٠٠.٠٠  ٥٨٤.٥٠  ٥٥٤.٦٧  ٥٢٠.٨٣      أ

  شد مائي

تكوین 
  ٦٤.٢٠  ٥٤.٠٣  ٦٨.٣٤  ٦٤.١٨  ٥٥.٤٥  ٤٨.٤٩      و ٥٩.١١  ٧٢.٦٧  ٦٩.٠٣  ٥٩.٤٠  ٥٤.٧٠  ٦٣.٠٠  ٥٩.٢٢  ٥١.٥٠  ٤٢.٢٧  الدرنات

ت岸ور 
  ٣٥١.٦٧  ٣٤٣.٦٧  ٣١٢.٠٠  ١٥٣.٠٠  ٣٠٧.٠٠  ٢٧٨.٦٧  ٢٢٣.٣٣  ١٢٣.٢٠  الدرنات

٢٦٢.٨٢ 
  ٢٩٠.٠٩  ٢٣٥.٥٥  ٣٢٩.٣٤  ٣١١.١٧  ٢٦٧.٦٧  ١٤٣.١٠      د

نضج 
 ٤٠٩.٢٥  ٥٠٣.٣٢  ٥١٦.٦٧  ٤٦٦.٦٧  ٣٢٥.٠٠  ٤٠٠.٠٠  ٤٠٤.٠٠  ٣٥٨.٣٣  ٣٠٠.٠٠  الدرنات

  ٤٥٢.٩٢  ٣٦٥.٥٨  ٤٥١.٦٧  ٤٦٠.٣٤  ٤١٢.٥٠  ٣١٢.٥٠      ب

  بوتاسیوم× مرحلة   مستوى التسمید× مرحلة                           

تداخل بین 
مرحلة النمو 

ومستوى 
التسمید 

  والبوتاسیوم

تكوین 
 ٧٥.٥٤    ٨٨.٥٧  ٨٤.٦٠  ٧٨.٦٠  ٧٤.٧٧  ٨٠.٠٥  ٧٢.٨٣  ٦٥.٥٧  ٥٩.٣٤٠  الدرنات

 ٨١٠.٦٣  ھـ ٦٩.٤٥  ز ٨٤.٣١  ز ٧٨.٧٢  ز ٧٢.٨  ز ٦٧.٠٥    جـ
  ھـ

ت岸ور 
 ٢٩٦.٩٦    ٢٧٦.٥٠  ٣٦٣.٣٤  ٣٢٥.٣٤  ٢٠١.٦٧  ٣٣٨.٢٤  ٣١٨.٥٠  ٢٦٩.٨٨  ١٨٢.١٦  الدرنات

 ١٩١.٩١    ب
  و

٢٩٧.٦١ 
 ٢٧٧.٢٢  د ٣٥٧.٤٢  د ٣٤٠.٩٢  ھـ

  د
٣١٦.٧١ 

  جـ
نضج 

 ٤٨٧.١٢    ٥٧٦.٦٧  ٥٨٧.٦٧  ٥٤٤.٣٤  ٤٥٤.١٧  ٤٧٥.٠٠  ٤٥٧.١٧  ٤٢٢.٨٢  ٣٧٩.١٧  الدرنات
 ٤١٦.٦٧    أ

  جـ
٤٨٢.٥٨ 

 ٤٣٢.٥٤  أ ٥٢٥.٨٣  أ ٥٢٢.٤٢  ب
  ب

٥٤٠.٧١  
  أ

  بوتاسیوم× مرحلة   مستوى التسمید× مرحلة                           
تداخل بین 

الشد المائي 
سمید والت

  والبوتاسیوم

بدون شد 
 ٢٨٢.٢٩  أ ٣٢٩.٣٦      ٣٨٤.٩٣  ٣٨٠.٦١  ٣٥٢.٨٢  ٣٠٩.٥٠  ٣٣٨.٩٢  ٣١٨.٣٢  ٢٩٤.٤٦  ٢٥٥.٢٨  مائي

  جـ
٣٢٣.٦٤ 

  ب
أ  ٣٤٩.٤٧

 ٣٠١.٧٥  أ ٣٦١.٩٣  ب
  ب

٣٥٦.٩٧ 
  أ

 ٢٤٣.٧٢      ٣٠٩.٥٦  ٣٠٩.٧٩  ٢٧٩.٢٦  ١٧٧.٥٧  ٢٥٦.٦٧  ٢٤٧.٢٣  ٢١١.٠٥  ١٥٨.٤٩  شد مائي
  ب

١٦٨.٠٢ 
  ھـ

 ٢٧٨.٥٦  د ٢٤٥.٢١
  جـ

٢٨٣.١١ 
  جـ

٢١٨.٣٩ 
  د

٢٦٩.٠٧ 
  جـ

مستوى تداخل بین 
 ٢٥٢.٧٦  ھـ ٢٠٦.٨٩  التسمید والبوتاسیوم

  د
٢٨٢.٨٣ 

  جـ
٢٩٧.٨٠ 

  ب جـ
٢٤٣.٥٣ 

  د
٣١٦.٠٩ 

  ب
٣٤٥.٢٠ 

  أ
٣٤٧.٢٥ 

  متوس岸 التسمید      أ

 ٢٦٠.٠٧٨  متوس岸 البوتاسیوم
 ٣١٣.٠٢        ب

 ٢٢٥.٢١              أ
  جـ

٢٨٤.٤٢ 
      أ ٣٢٢.٥٢  أ ٣١٤.٢  ب

  



  
  
  

  للمادة الجافة في الدرنات لنبات الب岸ا岸ا ولمراحل النمو المختلفة(%) تأثیر المعامالت السمادیة في النسبة المئویة ) : ٤(الجدول 

  المرحلة  مستوى البوتاسیوم
  ١٩٩٩الموسم الزراعي 

× البوتاسیوم 
  المرحلة

توس岸 م
  المرحلة

 岸متوس
  البوتاسیوم

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

  بدون بوتاسیوم
      د ٩.٨١  ١٠.٧٣  ١٠.٢٩  ٩.٦٦  ٨.٥٣  تكوین الدرنات
      جـ ١٤.١٧  ١٦.٥٨  ١٥.٨٨  ١٣.٦٢  ١٠.٥٩  ت岸ور الدرنات
      أ ٢٠.١٧  ٢٠.٧١  ٢٠.٦٨  ٢٠.٠٧  ١٩.٢٢  نضج الدرنات

  بوجود البوتاسیوم
      د ١٠.٦٨  ١١.٣٦  ١٠.٩٣  ١٠.٥٩  ٩.٨٢  تكوین الدرنات
      ب ١٥.٨٨  ١٧.٣١  ١٧.٠٤  ١٥.٧٣  ١٣.٤٥  ت岸ور الدرنات
      أ ٢١.٠٥  ٢١.٩٦  ٢١.١١  ٢١.٢٤  ١٩.٨٩  نضج الدرنات

تداخل بین المعامالت 
السمادیة ومراحل 

  النمو

    جـ ١٠.٢٤    ھـ و ١١.٠٥  ز –ھـ  ١٠.٦١  و ز ١٠.١٣  ز ٩.١٨  درناتتكوین ال
    ب ١٥.٠٣    جـ ١٦.٩٤  جـ ١٦.٤٦  د ١٤.٦٨  ھـ ١٢.٠٢  ت岸ور الدرنات
  ب ١٤.٧٤  أ ٢٠.٦١    أ ٢١.٢٣  أ ب ٢٠.٨٩  أ ب ٢٠.٦٦  ب ١٩.٥٦  نضج الدرنات

تداخل بین البوتاسیوم 
  لمعامالت السمادیةوا

  أ ١٥.٨٧      أ ١٦.٠١  أ ١٦.٣٦  ب ١٤.٤٥  جـ ١٢.٧٨  بدون بوتاسیوم
        أ ١٦.٨٨  أ ب ١٥.٦٢  أ ١٥.٨٥  ب ١٤.٣٩  بوجود البوتاسیوم

        أ ١٦.٤٤  أ ب ١٥.٩٩  ب ١٥.١٥  جـ ١٣.٥٩  متوس岸 المعامالت السمادیة
  تقارن قیم كل مجموعة من المتوس岸ات مع بعضھا البعض                  
 %٥مشترك ال تختلف معنویاً فیما بینھا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود بمستوى احتمال القیم في المجموعة الواحدة ɡات حرف                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

في الدرنات لنبات الب岸ا岸ا ولمراحل النمو المختلفة الموسم الزراعي (%) تأثیر المعامالت السمادیة والشد المائي في النسبة المئویة للمادة الجافة ) : ٥(الجدول 
٢٠٠٠  

عامل الشد 
  المرحلة  المائي

  بوجود البوتاسیوم  بدون بوتاسیوم
× شد مائي 
  شد مائي  المرحلة  مرحلة

× مرحلة ×  شد مائي  مستوى التسمید×مرحلة×شد مائي
  دونم/المعامالت السمادیة كغم  بوتاسیوم

بدون   ٤م  ٣م  ٢م  ١م  ٤م  ٣م  ٢م  ١م  ٤م  ٣م  ٢م  ١م
  بوتاسیوم

مع 
  البوتاسیوم

بدون شد 
  مائي

  ١٣.٩١  ١٢.٤٧  ١٤.٥٤  ١٤.١٨  ١٣.٠٩  ١٠.٩٥      د ١٣.١٩  ١٥.٢٣  ١٤.٧٩  ١٣.٦٣  ١١.٩٩  ١٣.٨٥  ١٣.٥٦  ١٢.٥٥  ٩.٩٠  تكوین الدرنات
  ١٧.٤٧  ١٦.٣١  ١٩.٠٩  ١٧.٨٣  ١٥.٩٩  ١٤.٦٥      ب ١٦.٨٩  ١٩.٧٧  ١٨.٤٣  ١٦.٦٧  ١٥.٠٠  ١٨.٤٠  ١٧.٢٢  ١٥.٣٠  ١٤.٣٠  ت岸ور الدرنات
  ١٩.٢٩  ١٧.٩٦  ١٩.٦٤  ١٩.٣٧  ١٨.٢٧  ١٧.٢٤      ھـ ١٠.٣٢  ٢٠.٢٧  ٢٠.٠٣  ١٨.٩٧  ١٧.٩٠  ١٩.٠٠  ١٨.٧٠  ١٧.٥٧  ١٦.٥٧  نضج الدرنات

  شد مائي
  ١٠.٨٩  ٩.٧٥  ١٠.٩٨  ١٠.٣٥  ١٠.٢٩  ٩.٦٨      د ١٤.٨٩  ١١.٦٧  ١١.٠٦  ١٠.٧٦  ١٠.٠٨  ١٠.٢٩  ٩.٦٣  ٩.٨١  ٩.٢٨  تكوین الدرنات
  ١٥.٧٢  ١٤.٠٤  ١٥.٧٢  ١٥.١٥  ١٤.٥٢  ١٤.١٧      ھـ ١١.٧١  ١٦.٧٠  ١٦.١٠  ١٥.٢٠  ١٤.٩٣  ١٤.٧٣  ١٤.٢٠  ١٣.٨٣  ١٣.٤٠  ت岸ور الدرنات
  ١٢.٢٩  ١١.١٢  ١٣.١٤  ١٢.٦٩  ١١.١٥  ٩.٨٧        ١٣.٨٨  ١٣.٢٥  ١١.٦٠  ١٠.٤٣  ١٢.٤٠  ١٢.١٣  ١٠.٧٠  ٩.٣٠  نضج الدرنات

  بوتاسیوم× مرحلة   مستوى التسمید× مرحلة                           

تداخل بین 
مرحلة النمو 

ومستوى 
التسمید 

  والبوتاسیوم

 ١١.٧٦    ١٣.٤٥  ١٢.٩٣  ١٢.٢٠  ١١.٠٤  ١٢.٠٧  ١١.٦٠  ١١.١٨  ٩.٥٩  تكوین الدرنات
 ١٢.٧٦  و ١٢.٢٦  و ١١.٦٩  ز ١٠.٣١    جـ

  د ١٢.٤٠  ھـ ١١.١١  ھـ و

 ١٤.٤١    أ ١٥.٨٩    ١٨.٢٤  ١٧.٢٧  ١٥.٩٤  ١٤.٩٧  ١٦.٥٧  ١٥.٧٢  ١٤.٥٧  ١٣.٨٥  ت岸ور الدرنات
  جـ د

١٥.٢٥ 
  ب

أ  ١٦.٤٩
  ب

ب  ١٥.١٧  أ ١٧.٤٠
  جـ

  أ ١٦.٦٠

 ١٥.١٧    ١٧.٠٨  ١٦.٦٤  ١٥.٢٩  ١٤.١٧  ١٥.٧٠  ١٥.٤٢  ١٤.١٤  ١٢.٩٤  نضج الدرنات
د  ١٣.٥٥    ب

  ھـ
١٤.٧١ 
  جـ د

١٦.٠٣ 
  ب

أ  ١٦.٢٩
  ب ١٥.٧٩  جـ ١٤.٥٥  ب

  بوتاسیوم× مرحلة   مستوى التسمید× مرحلة                           
تداخل بین 

الشد المائي 
والتسمید 

  والبوتاسیوم

 ١٦.٢٣٤      ١٨.٤٢  ١٧.٧٥  ١٦.٤٢  ١٤.٩٦  ١٧.٠٩  ١٦.٥٠  ١٥.١٤  ١٣.٥٩  بدون شد مائي
  أ

١٤.٢٨ 
  جـ

١٥.٧٨ 
  أ ١٦.٨٩  ب ١٥.٥٨  أ ١٧.٧٥  أ ١٧.١٢  ب

 ١٢.٣٠٧      ١٤.٠٨  ١٣.٤٧  ١٢.٥٢  ١١.٨١  ١٢.٤٧  ١١.٩٩  ١١.٤٥  ١٠.٦٦  شد مائي
 ١١.٩٨  و ١١.٢٤  ب

  ھـ و
د  ١٢.٧٣

  جـ ١٢.٩٧  د ١١.٦٤  د ١٣.٢٨  ھـ

تداخل بین مستوى التسمید 
  والبوتاسیوم

١٢.١٣ 
  ھـ

١٣.٢٩ 
  د

١٤.٢٤ 
  جـ د

١٤.٧٨ 
  د ١٣.٣٩  ب جـ

١٤.٤٧ 
  جـ

أ  ١٥.٦١
  متوس岸 التسمید      أ ١٦.٢٥  ب

  ١٢.٧٦        أ ١٤.٩٢١  ب ١٢.٦١٠  متوس岸 البوتاسیوم
  جـ

١٣.٨٨ 
  ب

١٤.٩٢٦ 
  أ

١٥.٥١٦ 
      أ

  

  
  
  



  
  
  
  
  
  

  لنبات الب岸ا岸ا(%) تأثیر المعامالت السمادیة في النسبة المئویة للبروتین في الدرنات ) : ٦(الجدول 

  مستوى البوتاسیوم
  ١٩٩٩الموسم الزرعي 

  دونم/المعامالت السمادیة كغم  تاسیوممتوس岸 البو
  ٤م  ٣م  ٢م  ١م

  أ ٨.٩٤  أ ١٠.٣٠  أ ب ٩.٥٦  أ ب ٩.٣٥  جـ ٦.٥٦  بدون بوتاسیوم
  أ ٩.٤٣  أ ١١.٠٣  أ ١٠.١٢  أ ب ٩.٠٢  ب جـ ٧.٥٧  بوجود البوتاسیوم

    أ ١٠.٦٦  أ ب ٩.٨٤  ب ٩.١٩  جـ ٧.٠٦  متوس岸 التسمید
  
  
  

  لنبات الب岸ا岸ا(%) تأثیر المعامالت السمادیة والشد المائي في النسبة المئویة للبروتین في الدرنات ) : ٧(الجدول 

  عامل الشد المائي
مستوى 
  البوتاسیوم

  ٢٠٠٠الموسم الزراعي 
× شد مائي 
  بوتاسیوم

متوس岸 الشد 
  المائي

 岸متوس
  دونم/المعامالت السمادیة كغم  البوتاسیوم

  ٤م  ٣م  ٢م  ١م

  بدون شد مائي
      ب ٨.٦٦  ١٠.٤٨  ١٠.٠٣  ٧.٧٥  ٦.٣٨  بدون البوتاسیوم

      أ ١٠.٠٣  ١١.٨٥  ١١.٣٩  ٩.١٢  ٧.٧٥  بوجود البوتاسیوم

  شد مائي
      ب ٨.٠٩  ٨.٦٦  ٩.٥٧  ٨.٢٠  ٥.٩٣  بدون البوتاسیوم

      أ ب ٩.٢٣  ١٠.٤٨  ١٠.٩٤  ٨.٦٦  ٦.٨٤  بوجود البوتاسیوم
تداخل بین الشد المائي 

  ومستوى التسمید
    أ ٩.٣٤    أ ١١.١٧  بأ  ١٠.٧١  جـ ٨.٤٣  د ٧.٠٦  بدون البوتاسیوم

    أ ٨.٦٦    ب جـ ٩.٥٧  أ ب ١٠.٢٥  جـ ٨.٤٣  د ٦.٣٨  بوجود البوتاسیوم
تداخل بین مستوى 
  التسمید والبوتاسیوم

  ب ٨.٣٧      ب ٩.٥٧  ب ٩.٨٠  جـ ٧.٩٨  ھـ ٦.١٥  بدون البوتاسیوم
  أ ٩.٦٣      أ ١١.١٧  أ ١١.١٧  ب جـ ٨.٨٩  د ھـ ٧.٢٩  بوجود البوتاسیوم

        أ ١٠.٣٧  أ ١٠.٤٨  ب ٨.٤٣  جـ ٦.٧٢  متوس岸ا التسمید
  تقارن قیم كل مجموعة من المتوس岸ات مع بعضھا البعض



  %٥القیم في المجموعة الواحدة ɡات حرف مشترك ال تختلف معنویاً فیما بینھا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود بمستوى احتمال 
  

  
  
  
  

  تأثیر المعامالت السمادیة في الوزن النوعي لدرنات الب岸ا岸ا) : ٨(ل الجدو

  مستوى البوتاسیوم
  ١٩٩٩الموسم الزرعي 

  دونم/المعامالت السمادیة كغم  متوس岸 البوتاسیوم
  ٤م  ٣م  ٢م  ١م

  أ ١.٠٨  أ ب ١.٠٨  أ ب ١.٠٨  أ ب ١.٠٨  ب ١.٠٧  بدون بوتاسیوم
  أ ١.٠٨  أ ١.٠٩  أ ب ١.٠٨  أ ب ١.٠٩  ب ١.٠٨  بوجود البوتاسیوم

    أ ١.٠٩  أ ١.٠٨  أ ١.٠٨  أ ١.٠٧  متوس岸 التسمید
  

  
  

  تأثیر المعامالت السمادیة والشد المائي في الوزن النوعي لدرنات الب岸ا岸ا) : ٩(الجدول 

  يعامل الشد المائ
مستوى 

  البوتاسیوم

شد مائي   ٢٠٠٠الموسم الزراعي 
 ×

  بوتاسیوم

 岸متوس
  الشد المائي

 岸متوس
  دونم/المعامالت السمادیة كغم  البوتاسیوم

  ٤م  ٣م  ٢م  ١م

  بدون شد مائي
      ب ١.٠٧  ١.٠٨  ١.٠٧  ١.٠٧  ١.٠٧  بدون البوتاسیوم

      أ ١.٠٨  ١.٠٨  ١.٠٨  ١.٠٨  ١.٠٧  بوجود البوتاسیوم

  شد مائي
      د ١.٠٤  ١.٠٥  ١.٠٥  ١.٠٤  ١.٠٣  بدون البوتاسیوم

      جـ ١.٠٥  ١.٠٥  ١.٠٥  ١.٠٤  ١.٠٤  تاسیومبوجود البو
تداخل بین الشد المائي 

  ومستوى التسمید
    أ ١.٧٠    أ ١.٠٨  أ ب ١.٠٧  ب ١.٠٧  جـ ١.٠٧  بدون البوتاسیوم

    ب ١.٠٤    د ١.٠٥  د ١.٠٥  ھـ ١.٠٤  و ١.٠٤  بوجود البوتاسیوم
تداخل بین مستوى 
  التسمید والبوتاسیوم

  ب ١.٠٥      ب ١.٠٦  ب ١.٠٦  جـ ١.٠٥  د ١.٠٥  بدون البوتاسیوم
  أ ١.٠٦      أ ١.٠٧  أ ١.٠٧  ب ١.٠٦  جـ ١.٠٥  بوجود البوتاسیوم

        أ ١.٠٦  أ ١.٠٦  ب ١.٠٦  جـ ١.٠٥  متوس岸 التسمید
  تقارن قیم كل مجموعة من المتوسطات مع بعضها البعض

  %٥  القیم في المجموعة الواحدة ذات حرف مشترك ال تختلف معنویًا فیما بینها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود بمستوى احتما



  
  

  لدرنات الب岸ا岸ا) ٣سم/كغم(تأثیر المعامالت السمادیة في درجة الصالبة ) : ١٠(الجدول 

  مستوى البوتاسیوم
  ١٩٩٩الموسم الزرعي 

  دونم/المعامالت السمادیة كغم  متوس岸 البوتاسیوم
  ٤م  ٣م  ٢م  ١م

  أ ٩.٥٠  أ ٩.٨٣  أ ٩.٥٣  أ ٩.٤٠  أ ٩.٢٥  بدون بوتاسیوم
  أ ٩.٧٠  أ ٩.٩٨  أ ٩.٦٣  أ ٩.٦٢  أ ٩.٥٥  بوجود البوتاسیوم

    أ ٩.٩١  أ ٩.٠٥٨  أ ٩.٥١  أ ٩.٤٠  متوس岸 التسمید
  

  لدرنات الب岸ا岸ا) ٣سم/كغم(تأثیر المعامالت السمادیة والشد المائي في درجة الصالبة ) : ١١(الجدول 

  بوتاسیوممستوى ال  عامل الشد المائي
  ٢٠٠٠الموسم الزراعي 

× شد مائي 
  بوتاسیوم

متوس岸 الشد 
  المائي

 岸متوس
  البوتاسیوم

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

  بدون شد مائي
      ب ٩.٠٥  ٩.٣٣  ٩.٢٠  ٩.٠٠  ٨.٦٧  بدون البوتاسیوم

      أ ٩.٤٦  ٩.٧٦  ٩.٦٧  ٩.٢٣  ٩.١٧  بوجود البوتاسیوم

  شد مائي
      د ٨.٢٨  ٨.٨٣  ٨.٤٨  ٨.٠٧  ٧.٧٥  بدون البوتاسیوم

      جـ ٨.٦٩  ٩.٠٨  ٩.٠٠  ٨.٦٧  ٨.٠٠  بوجود البوتاسیوم
تداخل بین الشد المائي 

  ومستوى التسمید
    أ ٩.٢٥    أ ٩.٥٥  أ ب ٩.٤٣  جـ –أ  ٩.١٢  د –ب  ٨.٩٢  بدون البوتاسیوم

    ب ٨.٤٩    د –أ  ٨.٩٩  جـ د ٨.٧٤  د ھـ ٨.٣٧  ھـ ٧.٨٨  بوجود البوتاسیوم
تداخل بین مستوى 
  التسمید والبوتاسیوم

  ب ٨.٦٧      أ ب ٩.٠٨  أ ب ٨.٨٤  ب جـ ٨.٥٣  جـ ٨.٢١  تاسیومبدون البو
  أ ٩.٠٧      أ ٩.٤٣  أ ٩.٣٣  أ ب ٨.٩٥  ب جـ ٨.٥٨  بوجود البوتاسیوم

        أ ٩.٢٥  أ ب ٩.٠٩  ب جـ ٨.٧٤  جـ ٨.٤٠  متوس岸ا التسمید
  .تقارن قیم كل مجموعة من المتوس岸ات مع بعضھا البعض
  %.٥معنویاً فیما بینھا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود بمستوى احتمال القیم في المجموعة الواحدة ɡات حرف مشترك ال تختلف 

  
  

 
 
 

 



 


