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تأثیر الشد المائي وشمع البارافین السائل ونفثالین حامض الخلیك في النمو والحاصل والنوعیة في 

  ) . Solanum tuberosum L(البطاطا 
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  الموصل/المعھد التقني** جامعة الموصل    /كلیة الزراعة والغابات* 

  
  الصةالخ

إمكانیyyة تقلیyyل ضyyرر لدراسyة  ٢٠٠٣و  ٢٠٠٢ ینالyyربیعیتجربyyة حقلیyyة خyالل الموسyyمیین  أجریyت       
باسyyتخدام شyyمع لبطاطyyا صyyنف دیزریyyھ سyyین النمyyو والحاصyyل والنوعیyyة فyyي نباتyyات االشyyد المyyائي وتح

البارافین السائل ومنظم النمو نفثالین حامض الخلیك رشا على النباتyات حیyث تyم تعطyیش النباتyات خyالل 
یوما من الزراعة فضال عن معاملyة الyري االعتیyادي ورش  ٨٢و ٥١مرحلة تكوین الدرنات مرتین بعد 

yyمع البyyفر و شyyز صyyائل بتركیyyد %  ٢ارافین السyyرتین بعyyالین  ٨٤و ٥٣مyyة ورش نفثyyن الزراعyyا مyyیوم
اشyتملت التجربyة . یوما من الزراعة  ٧٨و ٤٨لتر مرتین بعد / ملغم  ٤٠حامض الخلیك بتركیز صفر و

مyا یلyي  النتyائجأوضyحت . داخل قطع منشقة وبyثالث مكyررات عاملیھنفذت في تجربة  التمعام ٨على 
 الyوزنوالمسyاحة الورقیyة وعطیش النباتات الى انخفاض معنوي في محتوى الماء الكلي لyالوراق ادى ت:

بینمyا  ،حاصل النبات والحاصyل التسyویقي للyدرنات وط وزن الدرنة سعدد الدرنات ومتووللنبات  الجاف
yة والنسyلبة الذائبyواد الصyبة المyة ونسyادة الجافyة للمyبة المئویyد ازدادت معنویا كل من النسyة للفاقyبة المئوی

رش النباتات بشمع البارافین السائل الى زیادة معنویة في محتوى المyاء  وأدى. المخزنة لدرناتلوالتالف 
عyyyدد الyyyدرنات ومتوسyyyط وزن الدرنyyyة وحاصyyyل النبyyyات  والحاصyyyل و والكلوروفیyyyل الكلyyyي فyyyي االوراق

اصyyل التسyyویقي للyyدرنات ونسyyبة زیyyادة  الح فyyي وسyyاھم رش نفثyyالین حyyامض الخلیyyك.التسyyویقي للyyدرنات 
معنویyا فyي  تyأثیرا بyین العوامyل الثالثyة اظھyر التyداخل كمyا . معنویyا فyي الyدرنات  صyلبة الذائبyةلل ادالمو

الyى تقلیyل ضyرر الشyد المyائي  نفثyالین حyامض الخلیyكالشyمع و تيالyرش بمyاد أدىبعض الصyفات حیyث 
  .ات غیر المعرضة للتعطیش النباتوتحسین نمو وحاصل للنباتات المعرضة للتعطیش 

  
  لمقدمةا

نباتyyات الحساسyyة للتغییyyر فyyي المحتyyوى مyyن ال (. Solanum tuberosum L )تعyyد البطاطyyا          
وخاصyة خyالل )  Water stressالشyد المyائي ( وعyدم انتظyام الyري ا ھیyؤدي انخفاضyوالرطوبي للتربة 

فyي الحاصyل الكلyي   اً نبyات ممyا یسyبب انخفاضyكبیرة بال أضرار أحداث إلىمرحلتي نشوء ونمو الدرنات 
عنyyد ري ) ١٩٩٦(  Abdallahوجyyد فقyyد  ،)  ١٩٨٨حسyyن ، (  والصyyفات النوعیyyة والخزنیyyة للyyدرنات

محتyyوى المyyاء النسyyبي  معنyyوي فyyي وثالثyyة أسyyابیع انخفyyاض وأسyyبوعیننباتyyات البطاطyyا بفتyyرات أسyyبوع 
yyي للyyل الكلyyي والحاصyyل الكلyyوى الكلوروفیyyألوراق ومحتyyري  درناتلyyرة الyyادة فتyyوبزی ،yyظكyyذلك الح 

Bussis اً انخفاض)  ١٩٩٨(           واخرون yا فyيمعنوی yل لyوى الكلوروفیyة و الوراقمحتyدل عملیyمع
( كمyyا وجyyد الدخولyyة ، تعyyرض نباتyyات البطاطyyا للشyyد المyyائي  عنyyد% ٧٥التركیyyب الضyyوئي بمقyyدار   

معنyوي   انخفاض إلى أدىرحلة تكوین الدرنات ان تعریض نباتات البطاطا للشد المائي خالل م) ٢٠٠١
والyوزن لنبات وطول ا المساحة الورقیةوعدد السیقان الھوائیة و لألوراقالكلوروفیل الكلي   محتوى  في

ووجyyد  الرطyyب والجyyاف للنبyyات وزیyyادة معنویyyة فyyي نسyyبة التلyyف والفقyyد فyyي وزن الyyدرنات المخزنyyة ،
Belanger  رونyy٢٠٠١(واخ (اyyدل انتفyyدرنات ان معyyخ ال) مyyبة )  ٢م/ غyyزداد بنسyyة % ٢٢یyyي معاملyyف

ان تعرض نباتyات البطاطyا للتعطyیش ) ٢٠٠٣(ووجد النعیمي واخرون . دون ري  من الري عن معاملة
وحاصyyل معyyدل وزن الدرنyyة  و عyyدد الyyدرنات خفyyض معنyyوي فyyي إلyyى أدىفyyي مرحلyyة تكyyوین الyyدرنات 

أضرار الشد المائي في النباتyات فقyد إنتشyر  التقلیل منولغرض  .النبات الواحد والحاصل الكلي للدرنات 
بالرش علyى نباتyات البطاطyا والتyي تسyاعد فyي خفyض   Antitranspirantإستخدام المواد المانعة للنتح 

ان إسyتخدام مانعyات النyتح مyن النyوع الشyمعي  )١٩٧٧ (  Davenportفي النبات فقyد وجyد معدل النتح 
فyي النباتyات التyي   الخالیyا  انتفyاخ  لمحافظyة علyىل  تسyتخدم ھذه المyوادادى الى خفض معدل النتح وان 

 كفyاءة  وزیyادة   المyائي االسyتھالك   وتقلیyل المیyاه   وصyیانة  ادارة  الشد المyائي  او لغyرض  تعاني من
فقyد    في المناطق الجافة وشبھ الجافة ، وتؤثر ھذه  المواد في  النمو والحاصل  والنوعیyة الماء م ااستخد

 الكبیyرة   الدرنات وحاصل  الكلي   الحاصل على زیادة معنویة في ) ١٩٧٨( Wendtو  Lipe حصل 



كمyا وجyد   ،%  ١٠بتركیyز   ) Am Chem 74 – A335( نباتyات البطاطyا بمyانع النyتح   رش  عنyد
Lipe  وSkinner   

--------------------------------------  
  . ٢٠٠٥للباحث الثاني مستل من اطروحة الدكتوراه  
  . ٢٠٠٥/   ٦/  ١٥وقبولھ    ٢٠٠٥/  ٤/  ١٧البحث   تسلمتاریخ  
ادى  مرة واحدة في مرحلة التزھیyر التyام%  ٤و  ٢ م مانع النتح الفولیكوت بتركیز اان استخد) ١٩٧٩(

) ١٩٨٠( Thomasو  Lipeكمyا وجyد زیyادة معنویyة فyي الحاصyل الكلyي وحجyم الyدرنات  حصyول الى
عنyد وعyدد الyدرنات للنبyات الواحyد   الyدرنات الكبیyرة  زیادة معنویة في الحاصyل الكلyي وحاصyل دوثح

ان رش ) ١٩٩٦( Abdallah وجyدو ،%  ١بتركیز  vaporgardو%  ٣رش مادة الفولیكوت بتركیز 
محتyوى ادى الى زیyادة معنویyة فyي  قد من الزراعة اً یوم  ٧٠و  ٥٠بعد %  ١٠مادة الفولیكوت بتركیز 

ة  والحاصyل  لدرنyوالكلي لألوراق وطyول النبyات والyوزن الرطyب للنبyات ومتوسyط وزن  ا لماء النسبيا
كمyا یسyاھم مyنظم النمyو نفثyالین حyامض الخلیyك فyي . الكلي  للدرنات  ومحتyوى الyدرنات مyن الكالسyیوم 

عyyد مyyن تقلیyyل ضyyرر الشyyد المyyائي مyyن خyyالل تعyyویض الyyنقص قyyي النمyyو نتیجyyة الشyyد المyyائي حیyyث انyyھ ی
 تyyاثیرات فسyyیولوجیة عدیyyدة فyyي النبyyات منھyyا تحفیyyز انقسyyام الخالیyyااالوكسyyینات الصyyناعیة والتyyي لھyyا 

وقyد اسyتخدمت منظمyات النمyو )  ١٩٨٦ ، محمyدعبدول و(  ونقل المواد الحیویة والمغذیات  واستطالتھا
) ١٩٨١( Sagarو  Ahmedوجyد  فقyدالنباتیة لتحسین النمو والحاصل في محاصیل الخضyر المختلفyة  

وبتركیyز  NAAو   BAمyن الزراعyة بمyزیج مyن منظمyي النمyو  اً یوم ٥٠عند رش نباتات البطاطا بعد 
لتر لمرة واحدة وثالث مyرات وسyبع مyرات ان مyنظم النمyو ادى الyى زیyادة معنویyة فyي عyدد / ملغم  ١٠

عyدد الyدرنات وحجyم الدرنyة  زاد  الرش  مرات  عدد  زیادة  وان  الدرنة  الدرنات للنبات الواحد وحجم
 ٦٢و  ٥٤لتyyر بعyyد /  مملغyy ٣٢.٢بتركیyyز  IAA  اسyyتخدامان  ) ١٩٩٦(   Caldizكمyyا وجyyد . معنویyyا 

yyة اد اً یومyyن الزراعyyدرنات ذات االوزان   ىمyyدد الyyدرنات وعyyي للyyل الكلyyي الحاصyyة فyyادة معنویyyى زیyyال
حیyث قyام بyرش نباتyات ) ٢٠٠٠(   سyلمان     اجریت مyن قبyل وفي دراسة ) غم ٨٠ر من ثاك( الكبیرة 

 NAAلتyر فوجyد ان / ملغyم  ٧٥و  ٥٠بتركیyز  NAAظم النمyو نبمy اً البطاطا قبل الحصاد بعشرین یوم
وحاصyyل  للyyدرنات  الكلyyيالتسyyویقي و الحاصyyلوادى الyyى زیyyادة معنویyyة فyyي صyyفات النمyyو الخضyyري 

ازداد معنویyا الyوزن الجyاف  كمyا ،ةومعyدل وزن الدرنy الواحyد الدرنات الكبیرة وحاصل التقاوي والنبات
      .      وصالبة الدرنات بعد الحصاد وبعد الخزن للدرنات 

وتھدف ھذه الدراسة الى معرفة مدى تاثیر الشد المائي في النمو والحاصل والنوعیة وامكانیة       
م شمع البارافین تقلیل ضرره في  نباتات البطاطا وتقلیل نسبة الفاقد والتالف أثناء الخزن باستخدا

  . ونفثالین حامض الخلیك 
  

  مواد وطرق البحث
موضyح بعyض ( مزیجیyة  -فyي تربyة رملیyة ٢٠٠٣و ٢٠٠٢نفذت التجربة الموسمین الyربیعیین           

  :واشتملت على ثالثة عوامل ھي )  ١صفاتھا الفیزیائیة والكیمیائیة في الجدول 
دون تعطyیش والثانیyة تعطyیش النباتyات  مyن تین االولyىوشمل معامل:  Water stressالشد المائي  -١

وتyم التعطyیش مyرتین عنyد بyدء مرحلyة  ثم اعyادة الyري بعyد ذلyك ، لحین ظھور عالمات الذبول االبتدائي
یومyا والثانیyة  ١٥وقد استغرقت فتyرة التعطyیش االولyى من الزراعة  اً یوم ٨٢و  ٥١تكوین الدرنات بعد 

  . البتدائي یوما لحین حدوث الذبول ا ١٢
علyyى النباتyyات  اضyyیف رشyyاً و اسyyتخدم شyyمع البyyارافین السyyائل:  Antitranspirantمععانع النععتح  -٢

التعطyیش السyابقتین ي ولكال فترتy النباتات وتم الرش بعد یومین من بدء تعطیش%  ٢صفر و  نبتركیزی
  . من الزراعة اً یوم ٨٤و  ٥٣بعد  أي 
علyyى النباتyyات   رشyyا وأسyyتخدم  :  Naphthalene acetic acidنفثععالین  حععامض  الخلیععك   - ٣
  .من الزراعة  ایوم ٧٨و ٤٨وتم الرش مرتین  بعد   لتر/ ملغم  ٤٠صفر و   ینتركیزب

 ٣-٢كمyادة ناشyرة بمعyدل   Tween 20مادة  ت واضیفاً لتر ١٣سعة  ظھریة  مرشة ت استخدم  
 Run off(البلyل التyام  لغایyةون النھyار االولyى مy  لتر محلول وتyم الyرش فyي السyاعات    قطرات لكل 

Point (لمعامالت  ٨تضمنت التجربة  ٠yتویات العوامyة نتیجة للتداخل بین مسyي الثالثyذت فyة   نفyتجرب
منشقة حیyث وضyعت معyاملتي الشyد المyائي فyي القطyع الرئیسyة وذلyك للسyیطرة علyى   عاملیة داخل قطع



بصyورة  نفثالین حyامض الخلیyكبین شمع البارافین وتي الري والتعطیش ووزعت معامالت التداخل یعمل
فyyي  ٢/ ٩، واسyyتخدم الصyyنف دیزریyyھ  فyyي الزراعyyة التyyي تمyyت فyyي  عشyyوائیة داخyyل كyyل قطعyyة منشyyقة

في الموسم الثاني وتأخر موعد الزراعة فyي الموسyم الثyاني بسyبب إسyتمرار سyقوط  ٣/٣الموسم األول و 
سyم بyین  ٣٠سyم  وعلyى مسyافة  ٧٥م  وعyرض   ٤، ٨٠األمطار وكانyت الزراعyة علyى مyروز  بطyول 

الدرنات وعلى جھة واحدة من المرز واشتملت الوحyدة التجریبیyةعلى ثالثyة مyروز ، تyم إضyافة األسyمدة 
دونyم وسyماد / كغyم  ١٠٠دونyم أثنyاء تحضyیر األرض وسyماد الیوریyا بمعyدل /  ٣م ١٠الحیوانیة بمعyدل 

فyي الموسyم األول وفyي  ٦/ ١٩نم وتم  حصاد  الدرنات في دو/ كغم  ١٥٠سوبر فوسفات ثالثي  بمعدل 
 أجریyyت وبعyyد الحصyyاد كافyyة نباتyyات الوحyyدة التجریبیyyةلوتyyم قلyyع الyyدرنات یyyدویا  فyyي الموسyyم الثyyاني ٧/ ٣

كغyyم لكyyل  ١٠مشyyبكة بمعyyدل  األول ثyyم وضyyعت فyyي أكیyyاس لموسyyم اعملیyyة التجفیyyف العالجyyي لyyدرنات 
) ١ ±( ْم ٤ المخyyزن المبyyرد علyyى درجyyة حyyرارة خزنyyت فyyي  ثyyم ة ا لثالثyy معاملyyة ولجمیyyع المكyyررات

   .  ٢٠٠٣/  ١/  ١٥واستمر التخزین لغایة %  ٩٥– ٩٠ورطوبة نسبیة 
              

  *.بعض الصفات الفیزیاویة والكیمیاوبة لتریة حقل التجریة قبل الزراعة )  ١( الجدول  
  ٢٠٠٣الموسم الربیعي   ٢٠٠٢الموسم الربیعي   الصفات

  ٧، ٦  ٧، ٣  pHدرجة نفاعل التریة 
  ١، ١١  ١، ٣٢  %المادة العضویة                 

      :المحتوى الجاھز من العناصر الغذائیة
  ٨٩  ٧٢  النتروجین      جزء في الملیون      
  ٤٢  ٣٥  الفوسفور       جزء في الملیون      
  ٣٠٤  ٢٨٢  البوتاسیوم       جزء في الملیون     
  ٩٩  ٩٦  جزء في الملیون       الكالسیوم      

      : التوزیع الحجمي لمفصوالت التربة
  ٥٣، ٠٢  ٥٣، ٣٤  %رمل                    
  ٣٦، ٧٤  ٣٧، ١٠  %غرین                   
  ١٠، ٢٤  ٩، ٣٦  %طین                    

  مزیجیة –رملیة   مزیجیة –رملیة   النسجة
 ٠حلیل في مختبرات قسم التربة في كلیة الزراعة والغابات اجري الت*               

     
  : االتیةوقد تم تسجیل القیاسات  

تم قیاسھا مرتین بعد اسبوع واحد من رش شمع البارافین السyائل أي بعyد  :محتوى الماء الكلي لالوراق 
                                                        ) . ١٩٥٠(  Weatherleyیوما من الزراعة وحسب طریقة  ٩١و  ٦٠

  Spectrophotometerبواسyyطة جھyyاز المطیyyاف  هتyyم تقyyدیر :محتععوى الكلوروفیععل الكلععي لععالوراق 
    : لة التالیةدالمعاوفق )  ١٩٧٤(   Plummerحسب طریقة و

   ٥.٨×  ODاالمتصاصیة ) = مل معلق مادة خضراء  / ملغم ( كمیة الكلوروفیل الكلي 
بطریقyyة النسyyبة والتناسyyب علyyى اسyyاس الyyوزن الجyyاف وتyyم حسyyابھا  :) ٢سععم ( لمسععاحة الورقیععة للنبععات ا

  . لثالثة نباتات واستخرج المعدل لالقراص والوریقات 
وعyدد الyدرنات ومتوسyط وزن الدرنyة وحاصyل النبyات والحاصyل التسyویقي الوزن الجyاف للنبyات        

سyyبة المyyواد الصyyلبة الذائبyyة والنسyyبة المئویyyة للفاقyyد والتyyالف للyyدرنات والنسyyبة المئویyyة للمyyادة الجافyyة ون
حyدود  ال  متعyدد  دنكyن  اختبyار  مyدتواع  SAS  التحلیل االحصائي للنتyائج باسyتخدام نظyام تم. المخزنة 

   ٠%  ٥الختبار المتوسطات عند مستوى احتمال 
  

  النتائج والمناقشة
تعریض نباتات البطاطyا للتعطyیش خyالل مرحلyة تكyوین الyدرنات  ان) ٢(یالحظ من الجدول              

 ٦٠بعyد ( ادى الى انخفاض معنوي في محتوى الماء الكلي لالوراق في الموسمین وفي مرحلتي القیاس 
ش معنویyا فyي لتعطyیباستثناء المرحلة االولى في الموسم االول بینما لم یyؤثر ا) من الزراعة  اً یوم ٩١ و



ادى رش نباتyyات البطاطyا بشyyمع البyyارافین  كمyا ، فyي االوراق وفyyي كyال الموسyyمین  محتyوى الكلوروفیyyل
الى زیادة معنویة في محتوى الماء الكلي لالوراق فyي الموسyمین باسyتثناء المرحلyة %  ٢السائل بتركیز 

یyك نفثالین حyامض الخلرش ولم یكن ل ،الثانیة للموسم االول ومحتوى الكلوروفیل في الموسم االول فقط 
  . في االوراق وفي كال الموسمین  الكلوروفیل الكليومحتوى الماء الكلي   تاثیر معنوي في

نفثyyالین حyyامض نجyyد ان الyyرش بشyyمع البyyارافین و لثالثyyةبyyین العوامyyل ا لومyyن مالحظyyة التyyداخ           
المعرضyة  نباتyات البطاطyا ألوراق الكلyي سyاعد فyي تقلیyل ضyرر الشyد المyائي فyي محتyوى المyاء الخلیك

، وفي النباتات الغیر معرضة للتعطیش نجyد ان رش الشyمع ونفثyالین حyامض الخلیyك ادى الyى للتعطیش 
زیادة معنویة في محتوى المyاء الكلyي لyألوراق عyن معاملyة المقارنyة فyي المرحلyة األولyى للموسyم األول 

المyائي مyع المعyامالت نفسyھا  وعند مقارنة المعامالت تحت ظروف الشد. والمرحلة الثانیة للموسم الثاني
ا في تقلیل الفروقات بyین اسھم نفثالین حامض الخلیكتحت ظروف الري االعتیادي نجد ان رش الشمع و

مما یعنyي وجyود دور فعyال لھyاتین  كال الموسمین فيو الكلوروفیل الكليولصفتي محتوى الماء  حالتینال
  .المادتین 
التربyة   انخفyاض محتyوى  یعود الyى تعطیش لالوراق بسبب ال محتوى الماء الكلي انخفاض  ان         

  جyذور  معظyم  فیھا  تنتشر  التي  العلیا  ) سم ٣٠-٢٠(  للتربة  لسطحیةا  الطبقة الرطوبي وخاصة في
ادى الى تعرض النباتات للشد المائي وقلyل كفyاءة  الذي )١٩٧٩،   Grayو  Steckel (البطاطا   نباتات

   النتyائج مyع ھyذه وتتفyق ٠الماء مما ادى الى انخفاض محتوى الماء الكلي لyالوراق تصاصمالجذور في ا
Abdallah  )١٩٩٦ ( وBussis رونyyواخ)ي ) . ١٩٩٨yyائل فyyارافین السyyمع البyyتح  شyyانع النyyا دور مyyام

تسyاعد فyي خفyض  المyادة الكلyي لyالوراق فانyھ ربمyا یعyود الyى ان ھyذهوالكلوروفیyل  زیادة محتوى المyاء
(  Davenportتكyوین طبقyة شyمعیة فوقھyا    مyاء عyن طریyق الثغyور نتیجyةلل فقyدان ایyالنyتح وتقلمعدل 
على انتفاخ الخالیا النباتیة واسyتمرارالعملیات الحیویyة بمعyدالت عالیyة  تحافظھذه المادة كما ان ) ١٩٧٧
ین وھyذه النتیجyة مما زاد محتyوى الكلوروفیyل معنویyا بyرش شyمع البyارافتكوین الكلوروفیل  عملیة ومنھا

امyyا الزیyyادة المعنویyyة فyyي محتyyوى المyyاء والكلوروفیyyل الكلyyي .  ) ١٩٩٦(  Abdallahتتفyyق مyyع ماوجyyده
نتیجyة التyyداخل بyین العوامyyل الثالثyة فانyyھ یعyود الyyى التyاثیر التجمیعyyي واالضyافي لعyyاملي الشyمع ونفثyyالین 

  . حامض الخلیك 
                         فین السyyائل ونفثyyالین حyyامض الخلیyyك فyyي محتyyوى المyyاءتyyأثیر الشyyد المyyائي وشyyمع البyyارا):  ٢(الجyyدول

  . والكلوروفیل الكلي في األوراق 
        محتوى الماء الكلي لألوراق  المعامالت                        

المرحلة االولى                                                                                                               ( % )  
محتوى الماء الكلي لألوراق    

المرحلة الثانیة                     ( % )  
محتوىالكلوروفیل لألوراق 

غم وزن طازج           / ملغم 

٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣      ٢٠٠٢ ٢٠٠٣         ٢٠٠٢ 
  أ ١٣، ٨  أ ١٦، ٣  ب ٨٢، ٠٠  ب ٨٤، ٤٤  ب ٨٣، ٦٣  أ ٨٩، ١٤  شد  الشد المائي

  أ ١٥، ٤  أ ١٥، ٢  أ ٨٢، ٩٢  أ ٨٦، ٠٦  أ ٨٥، ٠٥  أ ٨٩، ٨٦  بدون شد
  أ ١٤، ١  ب ١٥، ٠  ب ٨١، ٨٨  أ ٨٥، ٢٦  ب ٨٤، ٢٥  ب ٨٩، ٤٧  %صفر   شمع البارافین

  أ ١٥، ٢  أ ١٦، ٥  أ ٨٣، ٠٥  أ ٨٥، ٤٥  أ ٨٤، ٤٣  أ ٩٠، ٢٣  % ٢
NAA               

  لتر/ ملغم 
  أ ١٤، ٢  أ ١٥، ٥  أ ٨٢، ٤٧  أ ٨٥، ٣٤  أ ٨٤، ٣٤  أ ٨٩، ٦٩  صفر
  أ ١٥، ٢  أ ١٦، ٠  أ ٨٢، ٤٥  أ ٨٥، ٣٧  أ ٨٤، ٣٣  أ ٩٠، ٠٢  ٤٠

     
  شد

صyyyyyفر 
  شمع

  ب ١٣، ٠  أ ب ١٥، ٣  د ٨١، ٥٥  ب ٨٤، ٥٠  ج د ٨٣، ٥٠  ب ج ٨٩، ٥٦  NAAصفر

٤٠ NAA  أ ب ١٣، ٩  أ ب ١٦، ٣  د ٨١، ٢٥  ب ٨٤، ٤٣  د ٨٣، ٤٢  ب ج ٨٩، ٥٣  
٢ %

  شمع
  ب ١٣، ٧  أ ١٧، ١  ب ج ٨٢، ٢  ب ٨٤، ٩٤  ب ٨٣، ٨٨  ج.أ ٩٠، ٠١  NAAصفر

٤٠ NAA  أ ب ١٤، ٨  أ ب ١٦، ٦  ب ج ٨٢، ٨  ب ٨٤، ٧٤  ب ج ٨٣، ٧٠  أ ب ٩٠، ٢٨  
   

بدون 
  شد

yyyyyفر ص
  شمع

  أ ب ١٤، ٦  ب ١٣، ٩  ج ٨٢، ٤٢  أ ٨٥، ٩٩  أ ٨٥، ٠٠  ج ٨٩، ٢٧  NAAصفر

٤٠ NAA  أ ب ١٤، ٨  أ ب ١٤، ٤  ج ٨٢، ٢٨  أ ٨٦، ١١  أ ٨٥، ٦٧  ب ج ٨٩، ٥٣  
٢ %

  شمع
  أ ب ١٥، ٥  أ ب ١٥، ٧  ا ب ٨٣، ٣  أ ٨٥، ٩٣  أ ٨٤، ٩٨  ج.أ ٨٩، ٩١  NAAصفر

٤٠ NAA  أ ١٦، ٩  أ ب ١٦، ٦  أ ٨٣، ٦٠  أ ٨٦، ٢٠  أ ٨٥، ١٣  أ ٩٠، ٧٢  
بجدي نفسھ لكل عامل ولكyل تyداخل التختلyف معنویyا فیمyا بینھyا حسyب إختبyار د نكyن المتوسطات التي تشترك بالحرف األ
 % . ٥متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

         



 فyyي الyyى انخفyyاض معنyyوي تعyyریض نباتyyات البطاطyyا للتعطyyیش ادى  ان ) ٣(الحyyظ مyyن الجyyدول ی
رش ، فyي حyین لyم یكyن للyللموسyمین  فyي كyالالوزن الجاف للنبyات للموسم االول فقط و المساحة الورقیة

ومyن مالحظyة التyداخل بyین العوامyل الثالثyة .  تینصyفالفي  امعنوی تأثیرا نفثالین حامض الخلیكو بالشمع
لعامyyل الشyyد المyyائي حیyyث تفوقyyت المعyyامالت تحyyت ظyyروف الyyري علyyى   نجyyد ان التyyاثیر الyyرئیس كyyان

 ٤٠شyمع و%  ٢لمعامالت  من التداخل  بین المعامالت نفسھا تحت ظروف الشد المائي وكانت افضل ا
فyي الموسyم الثyاني تحyت  NAAشyمع وصyفر %  ٢في الموسyم األول والتyداخل بyین   NAAلتر/ ملغم 

  .ظروف الري للصفتین 
نباتyات العنyد تعyرض  المساحة الورقیyة والyوزن الجyاف للنبyات يان االنخفاض المعنوي في صفت
كما في الجدول (  محتوى الماء الكلي لالوراقالرطوبي للتربة و للتعطیش  یعود الى انخفاض المحتوى 

ابyyو ضyyاحي ( الyyى النبyyات   التربyyة  مyyن  الغذائیyyة العناصyyر  وانتقyyال  ذوبyyان  ممyyا یyyؤثر فyyي معyyدل ) ٢
بسyبب الغلyق الجزئyي للثغyور وبالتyالي   الضyوئي  التركیyب  وانخفاض معyدل عملیyة) ١٩٨٨ ،والیونس 

  تyyyزال عملیyyyات النمyyyو المتمثلyyyةخوا)  ١٩٩١ ، Zhangو  CO2   )Daviesانخفyyyاض نفاذیyyyة غyyyاز 
   . ) ١٩٩٢ ،یاسین ( للنبات   المساحة الورقیة  اختزال  واالتساع الخلوي وبالتالي  باالنقسام
  

تاثیر الشد المائي وشمع البارافین السyائل و نفثyالین حyامض الخلیyك فyي المسyاحة ):  ٣( الجدول
  .لجاف للنبات الورقیة      والوزن ا

)                     غم ( الوزن الجاف للنبات )                                                                                                                      ٢سم( المساحة الورقیة للنبات المعامالت                         

٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
  ب ١٧١، ٣٠  ب ٦٢، ٧٢  أ ١٤٧٢٦  ب ٦٣٩١  شد  الشد المائي

  أ ١٩٩، ٥٤  أ ٩٦، ٦٣  أ ١٦٠١٧  أ ٧٤٤٢  بدون شد

  أ ١٧٧، ٢٤  أ ٧٨، ٠١  أ ١٤٨٥٥  أ ٦٣٤١  %صفر   شمع البارافین

  أ ١٩٣، ٦٠  أ ٧٧، ٣٤  أ ١٥٨٨٨  أ ٦٤٩٢  % ٢

NAA               
  لتر/ لغم م

  أ ١٨١، ٩٥  أ ٧٤، ٠٢  أ ١٥٥٢٨  أ ٦٢٠٥  صفر

  أ ١٨٨، ٨٩  أ ٨١، ٣٣  أ ١٥٢٠٥  أ ٦٦٢٨  ٤٠

صفر   شد     
  شمع

  أ ب ١٦٩، ٢٦  ب ٦٠، ٣٧  ج.أ  ١٦٣٧٩  ب ٥٢٦٩  NAAصفر 

٤٠   NAA  أ ب ١٧٢، ١٢  ب ٦٥، ٠٠  د ھـ ١٣٩٦٨  ب ٥٢٦٧  

٢ %
  شمع

  ب ١٦٥، ١٩  ب ٥٨، ٠٧  ھـ.ب ١٤٤٧٧  ب ٥٦٦٠  NAAصفر 

٤٠   NAA  أ ب ١٧٨، ٦٢  ب ٦٧، ٤٣  ھـ.ج ١٤٠٨٣  ب ٥٣٦٧  

بدون    
  شد

صفر 
  شمع

  أ ب ١٧٠، ٨٩  أ ٩٢، ٢٣  ھـ ١٢٩٦٧  أ ٦٩٩٢  NAAصفر 

٤٠   NAA  أ ب ١٩٦، ٦٧  أ ٩٤، ٤٣  د.أ ١٦١٠٩  أ ٧٨٣٦  

٢ %
  شمع

  أ ٢٢٢، ٤٤  أ ٨٥، ٤٠  أ ١٨٣٢٩  أ ٦٩٠٠  NAAصفر 

٤٠   NAA  أ ب ٢٠٨، ١٦  أ ٩٨، ٤٧  أ ب ١٦٦٦٤  أ ٧٩٥٠  
رف األبجدي نفسھ لكل عامل ولكل تداخل التختلف معنویا فیما بینھا حسب إختبار المتوسطات التي تشترك بالح 

  % .  ٥د نكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 
  
عyدد فyي صyفات ان تعyریض النباتyات للتعطyیش ادى الyى انخفyاض معنyوي )  ٤(وضح الجyدول ی

باسyتثناء  وفyي كyال الموسyمینالحاصyل التسyویقي وحاصل النبyات الدرنات للنبات ومتوسط وزن الدرنة و
في حین ادى الرش بشمع البyارافین الyى زیyادة معنویyة فyي عyدد متوسط وزن الدرنة في الموسم الثاني،  

  فyyي  التسyyویقي  والحاصyyل  النبyyات حاصyyل وومتوسyyط وزن الدرنyyة  فقyyطالyyدرنات فyyي الموسyyم االول 
لتر الى زیادة معنویة فyي الحاصyل / لغم م ٤٠بتركیز نفثالین حامض الخلیكرش  كما ادى الموسم الثاني

فقط ، ومن مالحظة التyداخل بyین العوامyل الثالثyة نجyد تفyوق بعyض  الموسم االول التسویقي للدرنات في
المعامالت تحت ظروف الري على المعامالت نفسھا تحت ظروف الشد المائي ففي صyفة عyدد الyدرنات 

فyي الموسyم االول ولصyفة متوسyط وزن   NAAلتر  /ملغم  ٤٠تفوقت معاملة التداخل بین صفر شمع و
  NAAلتyر / ملغyم  ٤٠والتداخل بین صفر شyمع و NAAالدرنة معاملة التداخل بین صفر شمع وصفر 

فyyي الموسyyم االول ولصyyفة حاصyyل النبyyات تفوقyyت جمیyyع المعyyامالت االربyyع تحyyت ظyyروف الyyري علyyى 



لتyر / ملغyم  ٤٠شyمع و% ٢ملة التداخل بyین المعامالت نفسھا تحت ظروف الشد في الموسم االول ومعا
NAA  ريyروف الyفي الموسم الثاني ولصفة الحاصل التسویقي تفوقت جمیع المعامالت االربع تحت ظ

على المعامالت نفسھا تحyت ظyروف الشyد فyي الموسyم االول ومعyاملتي  التyداخل  بyین  صyفر شyمع مyع 
الیوجyyد فروقyyات معنویyyة بyyین المعyyامالت فyyي الموسyyم الثyyاني فyyي حyyین  NAAلتyyر / ملغyyم  ٤٠صyyفر و 

االخرى ممyا یعنyي ان رش الشyمع ونفثyالین حyامض الخلیyك سyاھم فyي تقلیyل ضyرر الشyد المyائي وكانyت 
 NAAوالتyداخل بyین صyفر شyمع وصyفر  NAAشyمع وصyفر % ٢افضل المعامالت من التداخل بین 

تyوالي والتyداخل بyین صyفر شyمع تحت ظروف الري لصفة عدد الدرنات للموسمین االول والثاني على ال
تحت ظروف الyري لصyفة   NAAلتر / ملغم  ٤٠شمع و%  ٢والتداخل بین    NAAلتر / ملغم  ٤٠و

تحyت   NAAلتyر / ملغyم  ٤٠شyمع و%  ٢متوسط وزن الدرنyة للموسyمین علyى التyوالي والتyداخل بyین 
 NAAلتyر / ملغyم  ٤٠وظروف الري  لصفة حاصل النبات ولكال الموسمین  والتداخل بین صفر شyمع 

  . تحت ظروف الري لصفة الحاصل التسویقي ولكال الموسمین 
ان نباتات البطاطا تعد من النباتات الحساسة للشد المائي الن معظم المجمyوع الجyذري النشyط فyي الطبقyة 
السطحیة  من  التربة وان  أي  نقص في المحتوى الرطوبي للتربyة یyؤثر سyلبا فyي امتصyاص المyاء مyن 

yذورقبyل الج)  Weisz ، رونyة )  ١٩٩٤واخyل الكمیyفات الحاصyي صyا فyا معنویyا إنخفاضyذلك الحظنyل
للنباتyyات المعرضyyة للتعطyyیش مقارنyyة بالنباتyyات المرویyyة والyyذي یعyyود للتyyأثیر السyyلبي للشyyد المyyائي فyyي 

مyyا ان ك) ١٩٩٢،یاسyyین(   CO2العملیyyات الحیویyyة للنبyyات نتیجyyة الغلyyق الجزئyyي للثغyyور وتقلیyyل نفاذیyyة 
التyyالي قلyyة عyyدد الyyدرنات التyyي تتكyyون وب المyyدادات تعyyرض النباتyyات للشyyد المyyائي یyyؤثر سyyلبا فyyي نمyyو

انخفyyyاض معyyyدل انتفyyyاخ  ) ٢٠٠١(واخyyyرون  Belanger والحyyyظ ) ١٩٩٠،واخyyyرون Struik(تبالنبyyyا
ي معyدل فy اً عن معاملة الري االعتیادي مما یسyبب انخفاضy في معاملة الشد المائي % ٤٠بنسبة الدرنات

yبب انخفاضyة یسyي اوزن الدرنة وھذا االنخفاض في عدد الدرنات ومتوسط وزن الدرنyات  فyل النبyحاص
) ٢٠٠١(ن وواخyyر Belangerو) ١٩٩٦(  Abdallahذلyyك مyyع  للyyدرنات ویتفyyقتسyyویقي والحاصyyل ال

ي الزیyادة لyرش شyمع البyارافین السyائل المتمثyل فy اإلیجyابي التأثیران . ) ٢٠٠٣(      والنعیمي واخرون
علyى  ربمyا یعyود الyى الyدور الفعyال للشyمع فyي المحافظyة نبات والحاصل التسویقيالمعنویة في حاصل ال

ان الغلyyق  رغyyم) ١٩٧٧، Davenport( النyyتح  طریyyق النبyyات عyyن مyyن انتفyyاخ الخالیyyا وتقلیyyل فقyyد المyyاء
یة التركیyب الضyوئي ولكyن وتقلیل عمل CO2شمع ربما یؤثر سلبا في نفاذیة الالجزئي للثغور نتیجة رش 

Anderson   وKreith  )ا  أشارا إلى أن) ١٩٧٨yوئي ھمyب الضyة التركیyددین لعملیyاملین محyاك عyھن
ان الyنقص المتوقyع فyي عملیyة التركیyب الضyوئي نتیجyة خفyض  اوالجھد المائي للورقة ووجyد CO2غاز 

  یyyادة الممكنyyة فyyي العملیyyة نتیجyyةالبyyارافین ربمyyا یعyyوض بالز فyyي النباتyyات المعاملyyة بشyyمع  CO2نفاذیyyة 
و ) ١٩٨٠(  Thomasو  Lipeتتفyyyق مyyyع مyyyا وجyyyده  یجyyةالنت تحسyyین الجھyyyد المyyyائي للخالیyyyا وان ھyyyذه

Abdallah )م .  )١٩٩٦yyائج الموسyyوق نتyyد تفyyاني نجyyم الثyyع الموسyyم االول مyyائج الموسyyة نتyyن مقارنyyوم
اسyتمرار سyقوط االمطyار وكyذلك تعyرض االول ویعود ذلك الى تاخر موعد زراعة الموسم الثاني بسبب 

ممyا سyبب اضyرار كبیyرة للنباتyات وھyذا ممyا اثyر فyي صyفات  ٣/ ٢٩النباتات الى موجة برد شyدیدة لیلyة 
  . الحاصل الكمیة 

النسyyبة المئویyyة معنویyyة فyyي الyyى زیyyادة  ادى تعyyرض النباتyyات للشyyد المyyائي ان) ٥(وضyyح الجyyدولی
والنسyyبة المئویyyة للفاقyyد فyyي الموسyyم الثyyاني  المyyواد الصyyلبة الذائبyyة للمyyادة الجافyyة للyyدرنات الناتجyyة ونسyyبة

والتالف للدرنات المخزنة في حین لم یكن لرش شمع البyارافین تyاثیر معنyوي فyي الصyفات اعyاله كمyاس 
اثررش نفثالین حامض الخلیك معنویا في نسبة المواد الصلبة الذائبة في الyدرنات فyي الموسyم األول فقyط 

المعرضة للتعطyیش النباتات  نجد ان الفروقات كانت قلیلة بینالثالثة ل بین العوامل التداخة ومن مالحظ.
وغیر المعرضة للتعطیش في صفتي نسبة المyادة الجافyة ونسyبة المyواد الصyلبة الذائبyة فyي الyدرنات، فyي 

نة وكانyت اقyل حین تفوقت النباتات غیر المعرضة للتعطیش في صفة نسبة الفاقد والتالف للدرنات المخز
     تحت ظروف الري االعتیادي NAAشمع وصفر %  ٢بین  التداخلنسبة للفاقد والتالف من 



تاثیر الشد المائي وشمع البارافین السائل ونفثالین حامض الخلیك في بعض صفات ) : ٥(الجدول 
  الحاصل النوعیة الخزنیة 

النسبة المئویة للمادة الجافة            المعامالت
                                                                                                                        ( % )

ائبة   نسبة المواد الصلبة الذ
 الكلیة

النسبة المئویة 
 للفاقد والتالف  

٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
  أ ٣، ٨٥  أ ٤، ٨٦  أ ٤، ٩٣  أ ١٧، ٨٧  أ ٢٠، ٥٣  شد  الشد المائي

  ب ٣، ٣٤  ب ٤، ٥٨  أ ٤، ٨٦  ب ١٦، ٩٩  أ ٢٠، ٢٢  بدون شد

  أ ٣، ٤٩  أ ٤، ٦٧  أ ٤، ٨٤  أ ١٧، ٤٣  أ ٢٠، ٥١  %صفر   شمع البارافین

  أ ٣، ٧١  أ ٤، ٧٦  أ ٤، ٩٤  أ ١٧، ٤٢  أ  ٢٠، ٢٣  %   ٢

NAA        
  لتر/ ملغم 

  أ ٣، ٦١  أ ٤، ٦٥  ب ٤، ٧٥  أ ١٧، ٦٠  أ ٢٠، ٦٠  صفر

  أ ٣، ٥٨  أ ٤، ٧٨  أ ٥، ٠٤  أ ١٧، ٢٦  أ ٢٠، ١٥  ٤٠

صفر   شد
  شمع

  ج.أ  ٣، ٧١  أ ٤، ٨٠  ج ٤، ٥٨  أ ١٨، ٣٩  أ٢٠، ٠٥  NAAصفر 

٤٠   NAA  ج.أ  ٣، ٤٨  أ ٤، ٩٢  أ ب ٤، ٩٦  أ ب ١٧، ٧٤  أ ٢٠، ٦١  

٢ %
  شمع

  أ ٤، ١٤  ب ٤، ٧٨  ج.أ  ٤، ٩٠  أ ب ١٨، ١٥  أ ٢٠، ٩٩  NAAصفر 

٤٠   NAA  أ ب ٤، ٠٧  أ ٤، ٩٠  أ ٥، ٢٧  ج.أ ١٧، ١٩  أ ٢٠، ٤٦  

بدون 
  شد

صفر 
  شمع

  ج.أ ٣، ٤٦  ب ٤، ٣٧  ب ج ٤، ٦٤  ج ١٦، ٢٤  أ ٢١، ٨٣  NAAصفر 

٤٠   NAA  ب ج ٣، ٣٣  أ ب ٤، ٥٩  أ ب ٥، ٢٠  ج.أ ١٧، ٣٧  أ ١٩، ٥٦  

٢ %
  شمع

  ج ٣، ١٨  أ ب ٤، ٦٣  ج.أ ٤، ٩٠  ج.أ ١٧، ٦٢  أ ١٩، ٥١  NAAصفر 

٤٠  NAA  ج.أ ٣، ٤٣  أ ب ٤، ٧٠  ب ج ٤، ٧١  ب ج ١٦، ٧٤  أ ١٩، ٩٧  
المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ لكل عامل ولكل تداخل التختلف معنویا فیما بینھا حسب إختبار    

  % . ٥د نكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 
نتیجyة نسبة المواد الصلبة الذائبة في الدرنات ان الزیادة المعنویة في النسبة المئویة للمادة الجافة و

النسبة المئویyة للمyادة الجافyة  تربة والنبات مما یزید قد تعود الى انخفاض المحتوى الرطوبي لل التعطیش
   الجافyة  المyادة علyى اسyاس حاصyل  حسyابھا  عنyد   ولكyنوالمواد الصyلبة علyى  اسyاس  قلyة  التخفیyف  

  لyyدرناتا  فyyي حاصyyل  الكبیyyر  االنخفyyاض  بسyyبب  شتعطyyیللنتیجyyة  تقyyل المسyyاحة فانھyyا سyyوف  لوحyyدة
 Grayو  Steckel  وھyذه النتیجyة تتفyق مyع مyا وجyده)  ٤الجyدول ( تحت ظروف الشد المyائي   الناتجة

الزیادة المعنویة في النسبة المئویة للفاقyد والتyالف اما . ) ١٩٩٠(  Stevensonو  Adamsو ) ١٩٧٩(
ربمyyا تعyyود الyyى ان تعyyرض النباتyyات  فانھyyا زنyyة والمنتجyyة تحyyت ظyyروف الشyyد المyyائيفyyي الyyدرنات المخ

  وظھyyور تشyyوھات  قyyد ادى الyyى االسyyراع فyyي نمyyو الyyدرنات وعyyدم اكتمyyال نضyyجھا فسyyیولوجیالتعطyyیش ل
 ، Stevensonو  Adams( مما یسھل اصابتھا باالمراض خالل فتyرة التخyزین   فسلجیة على الدرنات

امyا تyاثیر التyداخل بyین العوامyل قیyد الدراسyة فانyھ یعyود بالدرجyة . نسبة الفاقyد والتyالف مما زاد ) ١٩٩٠
مبyyین اعyyاله فضyyال عyyن التyyاثیر التجمیعyyي واالضyyافي لعyyاملي الشyyمع الرئیسyyة الyyى تyyاثیر الشyyد المyyائي ال

 ویسyyتنتج مyyن ھyyذا البحyyث ان تعyyرض نباتyyات البطاطyyا للتعطyyیش خyyالل مرحلyyة.ونفثyyالین حyyامض الخلیyyك 
تكyyوین الyyدرنات یyyؤدي الyyى إنخفyyاض فyyي صyyفات النمyyو الخضyyري والحاصyyل والنوعیyyة وان رش شyyمع 
البارافین ونفثالین حامض الخلیك أسھم في التقلیل من ضرر الشyد المyائي فyي معظyم الصyفات المدروسyة 

yي للموسyل الكلyوى الكلوروفیyمین وھي صفة محتوى الماء الكلي في المرحلة االولى للموسم االول ومحت
والمساحة الورقیة والوزن الجاف للنبات للموسم الثyاني وعyدد الyدرنات ومتوسyط وزن الدرنyة للموسyمین 
وحاصل النبات والحاصل التسyویقي للموسyم الثyاني والنسyبة المئویyة للمyادة الجافyة ونسyبة المyواد الصyلبة 

  .للموسم االول الذائبة في الدرنات للموسمین والنسبة المئویة للقاقد والتالف للدرنات 
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ABSTRACT 

       A field experiment  was conducted  during two spring  seasons of 2002 and 
2003, to study the possibility of decreasing water stress decay  and improved 
growth , yield and quality of potato plants  cv. Desiree by using liquid paraffin 
as antitranspirant  and Naphthalen acetic acid as growth regulator. 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. Liquid paraffin  at 
two concentration  ( 0 and 2 % )  were  applied twice  after 53 and 84 days of 
planting ,and  naphthalene acetic acid at two concentration ( 0, and 40 mg / L. ) 
were applied twice  after 48 and 78  days of planting .The study included 8 
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 , and plant and  marketable  yield .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 % significantly increased  the TWC and total chlorophyll 
content in leaves ,  tubers  number , tuber weight , plant and  marketable  yield . 
Foliar application of NAA by 40 mg./ L. significantly increased the marketable 
yield and the total soluble solids percentage in tubers. The interaction 
treatments between liquid paraffin and NAA , significantly decreased the 
damage effect of water stress on stressed plants and improved  growth  and  
yield of unstressed plants , however the spraying of liquid paraffin and NAA 
decreased the differences between water stressed and non-water stressed plants 
in many  growth and yield  characters . 

 المصادر 
دلیyل تغذیyة النبyات ، دار الكتyب للطباعyة ) . ١٩٨٨( أبو ضاحي ، یوسyف محمyد  ومؤیyد احمyد الیyونس 

 .والنشر ، جامعة الموصل 
تاثیر التسمید بالبوتاسیوم والنتyروجین والفوسyفور والشyد ) . ٢٠٠١( الدخولة ، احالم عبد الرزاق محمد 

أ طروحة  ) Solanum tuberosum L( . المائي في مراحل نمو وانتاجیة نبات البطاطا
   ٠دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل 

.                                                                                             الدار العربیة للنشر والتوزیع ، القاھرة . البطاطس )  ١٩٨٨( حسن، احمد عبدالمنعم 
تاثیر بعض المعامالت الزراعیyة علyى النمyو وانتyاج وخyزن تقyاوي ) . ٢٠٠٠(سلمان ، سالم محمد سالم 

  البطاطا 
  .صنف دیزریھ ، اطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل 

ر الكتyyب فسyyلجة الخضyyراوات ، مدیریyyة دا) . ١٩٨٦(عبyyدول، كyyریم صyyالح وعبyyد العظyyیم كyyاظم محمyyد 
 .للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

تyاثیر ). ٢٠٠٣(النعیمي ، سعدهللا نجم عبدهللا ، زھیر عز الدین داؤد واحالم عبد الرزاق محمد الدخولyة 
المجلة العراقیة للعلyوم الزراعیyة .التسمید والشد المائي في انتاجیة  البطاطا صنف دیزري 

 .٢٧ - ٢١) : ٤( ٤ . 
فسyyلجة الشyyد المyyائي فyyي النبyyات ، دار الكتyyب للطباعyyة والنشyyر، جامعyyة ) . ١٩٩٢( یاسyyین ، بسyyام طyyھ 
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  .وشمع البارافین السائل ونفثالین حامض الخلیك في صفات الحاصل الكمیة  تأثیر الشد المائي):  ٤( الجدول 
)                        دونم /طن(الحاصل التسویقي)                         كغم ( حاصل النبات الواحد )                          غم ( متوسط وزن الدرنة عدد الدرنات للنبات                   المعامالت

٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
  ب ٥، ٠٨٢  ب ٩، ٣١٢  ب ٠، ٥٩٤  ب ٠، ٩٥٤  أ ٥٥، ٧٣  ب ٧٧، ٥٨  ب ١٠، ٧٢  ب ١٢، ٣٢  شد  الشد المائي

  أ ٦، ١٨٠  أ ١٢، ١٨٠  أ ٠، ٦٨٨  أ ١، ٢٢٧  أ ٥٦، ٩٣  أ ٨٧، ٩٣  أ ١٢، ١٥  أ ١٣، ٩٨  بدون شد

  ب ٥، ٤٦١  أ ١٠، ٥٤٤  ب ٠، ٦١٣  أ ١، ٠٧٣  ب ٥٣، ٨٨  أ ٨٣، ٧٠  أ ١١، ٤٦  ب ١٢، ٧٥  %صفر   شمع البارافین

  أ ٥، ٨٠٣  أ ١٠، ٩٥٠  أ ٠، ٦٦٨  أ ١، ١٠٩  أ ٥٨، ٧٨  أ ٨١، ٨٠  أ ١١، ٤١  أ ١٣، ٥٥  %   ٢

NAA               
  لتر/ ملغم 

  أ ٥، ٦١٠  ب ١٠، ٣٨٢  أ ٠، ٦٣١  أ ١، ٠٦٣  أ ٥٤، ٧٠  أ ٨٠، ٩٦  أ ١١، ٦١  أ ١٣، ١٢  صفر

  أ ٥، ٦٥٢  أ ١١، ١١٠  أ ٠، ٦٥١  أ ١، ١١٨  أ ٥٧، ٩٥  أ ٨٤، ٥٥  أ ١١، ٢٦  أ ١٣، ١٩  ٤٠

     
  شد

صفر 
  شمع

  ب ٤، ٨٢٨  د ٨، ٧٣٥  د ٠، ٥٧٠  ج ٠، ٩١٩  ب ٥٠، ٣١  ج ٧٦، ٨٢  ج.أ ١١، ٣٧  ب ج ١١ ،٩٥  NAAصفر 

٤٠   NAA  ب ٤، ٧٩٣  د ٨، ٨٤٢  ج د ٠، ٥٨١  ج ٠، ٩٠٣  أ ب ٥٦، ١٩  ب ج ٧٨، ٣٠  ج.أ ١٠، ٤٢  ج ١١، ٥٥  

٢ %
  شمع

  أ ب ٥، ٤٨٦  ج د ٩، ٣٥٤  د. ب ٠، ٦١٨  ب ج ٠، ٩٥٢  أ ٦٠، ٧٤  ج ٧٤، ٨٧  ج .أ ١٠، ٢٠  ج.أ ١٢، ٧٧  NAAصفر 

٤٠   NAA  أ ب ٥، ٢٢٢  ب ج ١٠، ٣١٧  ج د ٠، ٦٠٤  ب ١، ٠٤١  أ ب ٥٥، ٦٩  ج.أ ٨٠، ٣٣  ب ج ١٠، ٨٩  ج.أ ١٣، ٠٠  

   
بدون 

  شد

صفر 
  شمع

  أ ٥، ٩٠٨  أ ١١، ٩٣٥  د. ب ٠، ٦٢٦  أ ١، ٢٠٥  ب ٥٠، ١٥  أ ٨٩، ٢٧  أ ١٢، ٥٤  ب ج ١٣، ٥٣  NAAصفر 

٤٠   NAA  أ ٦، ٢٩٩  أ ١٢، ٦٦٣  ج.أ ٠، ٦٧٦  أ ١، ٢٦٣  أ ٥٨، ٨٧  أ ٩٠، ٤٢  ج.أ ١١، ٥٢  أ ١٣، ٩٨  

٢ %
  شمع

  أ ٦، ٢١١  أ ب ١١، ٥٠٤  أ ب ٠، ٧١٠  أ ١، ١٧٧  أ ب ٥٧، ٦٢  ج.أ ٨٢، ٨٧  أ ب ١٢، ٣٥  أ ١٤، ٢٢  NAAصفر 

٤٠   NAA  أ ٦، ٢٩٣  أ ١٢، ٦٠٧  أ ٠، ٧٤١  أ ١، ٢٦٣  أ ٦١، ٠٦  أ ب ٨٩، ١٤  أ ب ١٢، ٢٠  أ ١٤، ٢٠  
 % .  ٥اخل التختلف معنویا فیما بینھاحسب إختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوىاحتمال المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ لكل عامل ولكل تد

  
  



  

  


