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 في منطقة السلیمانیة خریفیاً و حاصل البطاطا  المزروعة  ي نموتأثیر مصدر التقاوي و األصناف ف   
  لقمان غریب كریم 

  العراق -جامعة السلیمانیة/ كلیة الزراعة-قسم البستنة
  

  الخالصة
 تأثیرمعرفة لتم اجراء  تجربة في مشتل كاني بانكة التابع لمدیریة الزراعة في السلیمانیة 

 Eو  Aوصنفي من البطاطا دیزیري الرتبة )  ربیعیاً  المستوردة و المنتجة(من  تقاوي البطاطا  درینمص
ھذه الدراسة في  نفذت .بطاطاللفي العروة الخریفیة في النمو الخضري والحاصل و الصنف ماركریتا

مقارنة  أجریت.و بثالث مكررات  F- RCBDالقطاعات العشوائیة الكاملة بتصمیم حقلیة عاملیة تجربة 
تفوق مصدر أظھرت النتائج %  ٥على مستوى أحتمال  ) L.S.D(المتوسطات حسب أقل فرق معنوي 

لمجموع لعلى مصدر التقاوي المستوردة في صفات النسبة المئویة للمادة الجافة  ربیعیاً التقاوي المنتجة 
على % ١٩.٩٤و % ٢٢.٦٩السیقان الھوائیة للنبات الواحد  بنسبة عدد  الخضري ومتوسط

، % ٤٠،% ٤٠.٤٨ بنسب ،وفي صفات وزن الدرنة وحاصل النبات الواحد والحاصل الكلي التوالي
في ربیعیاً في حین تفوق مصدر التقاوي المستوردة على التقاوي المنتجة .على التوالي  % ٤٤.٩٢

نسب نات بو الحاصل الصالح للتسویق و النسبة المئویة للبروتین في الدرأرتفاع النبات ات صف
أما بخصوص تأثیر األصناف تفوق الصنف  . على التوالي %٧.٢٣ ،% ٤٣.٧٨ ،% ٤١.٥٤

Desiree   رتبة E  على الصنفDesiree     رتبةA    و الصنفMaegarita   في صفات أرتفاع النبات
حاصل النبات الواحد  و الحاصل   و متوسط عدد السیقان للنبات الواحد و متوسط وزن الدرنة و 

 ٤.٤٩ ،% ٣٤.٣٤و % ٣٤.٣٤ ، % ٢١.٦٥و % ٢٢.٩بنسب الصالح للتسویق  الحاصل الكلي  
على %  ٥١.٦٥% ١٩.٩٠و% ٤٥.١٦و % ١.٩٣ ،% ٤٦.٦٦و % ١٣.٣٣و%  ٢٢.٠١و%

 Aرتبة     Desireeبخصوص تأثیر األصناف على بعض الصفات النوعیة فقد تفوق الصنف أماالتوالي 
في صفات النسبة المئویة للمادة الجافة و النشأ  Maegaritaالصنف  و Eرتبة     Desireeعلى الصنف 

على % ٧.٦٥و % ٤.١٢و % ٥.٣٧و % ٢.٣٩%  ٦.٧٤و %  ٣.٠بنسب و البروتین في الدرنات 
  .التوالي

أعطى أعلى القیم للصفات المدروسة و ربیعیاً  بان مصدر التقاوي المنتجة  من ھذه الدراسةنستنتج 
مالئمة للزراعة  كان أكثرھاصفات المدروسة وال القیم في معظم على ا Eرتبة     Desireeالصنف  اعطى

  .الخریفیة في منطقة السلیمانیة 
  

 المقدمة
وقد أشتق أسمھا من  Solanaceaeالعائلة الباذنجانیة  .Solanum tuberosum Lتتبع البطاطا 

اصیل الخضر المنتشرة في وتعتبر البطاطا من أھم محنوعاً ، ٢٣٥م ضوالذي ی Solanum الجنس 
تستعمل في صناعة النشأ  كمافي تغذیة األنسان كمصدر للمواد الكربوھیدراتیة  حیث تستخدم العالم 

بان المحصول البطاطا  یتعرض   ) ١٩٩٦( بین الجبوري . ستخدم في تغذیة الحیوان ت ووالكحول 
أثناء زراعتھ و األسالیب كثیرة یعود سنویاً الى تدھور في األنتاج نتیجة لألصابات التي یتعرض لھا 

الى تدنئ نوعیة التقاوي المستخدمة وأحتوائھا على الفایروس كذلك وجود مسببات األصابة في تربة 
البطاطا محصول غذائي ستراتیجي مھم في معظم دول   ان ) ١٩٩٩ (حسن بین . الحقل المزروعة بھا

)   ٢٠٠١( NIVAA اشار. العالیة في وحدة المساحة  العالم لمالءمة زراعتھ فیھا ، فضالً عن انتاجیتھ
أستخدمت طرائق وأسالیب عدیدة ألنتاج  تقاوي البطاطا في العالم أعتماداً على ظروفھا المناخیة ،  لى ا

التي تعد مصدراً وراثیاً  micro tubers وأستخدمت حدیثاً تقنیة زراعة األنسجة النتاج الدرنات الدقیقة 
المنظمة العربیة للتنمیة اشار  .   قلھا وتداولھا وأمكانیة أنتاجھا مختبریاً بكمیات كبیرةمحفوظاً لسھولة ن

الى ١٩٨٢ھكتار عام  ٥٠٢٥المساحات المزروعة في العراق من  یادازد الى  )٢٠٠٣ (الزراعیة
نخفاض انتاجیة وحدة المساحة في العراق قد ا بان )٢٠٠٥ (المشھدانيبین  .٢٠٠٣ھكتار عام  ٥٢٧٥٠

ألمراض الفایروسیة مما یؤدي الى لیكون ناتجاً عن أستخدام تقاوي غیر جیدة ومن رتب متدنیة حاملة 
  نتاجیتھا ، علماً ان العراق یعتمد على انخفاض ا
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  ٥/٢٠١١/ ٩وقبولھ  ٢٠١٠/ ١١/ ٧تاریخ تسلم البحث 

  
یف األنتاج المتغیرةمما من تكال% ٦٨.١وھذا یشكل  األوربیةمن الدول راد تقاوي البطاطا سنویاً یأست

ان المتبع في ب ) ١٩٨٥ (البیاتي بین  .محلیاً یتطلب التفكیر في أیجاد وسائل وطرائق ألنتاج التقاوي 
ھولندا و فرنسا من  لعروة الربیعیة من الدول اوربیة و خصوصاً اراد تقاوي یالعراق حالیاً ھو است

نفس السنة ومن ھنا جاءت فكرة دراسة مصدر ویحتفظ بجزء من الحاصل الربیعي للزراعة الخریفیة ل
ر تخزین یأثتتغیرات التي تحدث  في التقاوي أثناء زراعتھا في العروة الربیعیة وكذلك الالتقاوي و

تختلف أصناف  . لعروة الربیعیةلتقاوي المنتجة الي العروة الخریفیة  ومقارنتھا مع فالتقاوي لزراعتھا 
و و النضج و كمیة ونوعیة الحاصل وكذلك من حیث مقاومتھا ھا في طبیعة النمضالبطاطا عن بع

رة و لون اللب وعدد العیون و شلألمراض و الحشرات بأألضافة الى صفات عدیدة أخرى مثل لون الق
لتقییم ثالثة اصناف من البطاطا  ) ١٩٧٧(  Susnochiفي دراسة اجریت من قبل    .غیرھا من الصفات

Up-to-date , Desiree, Blanka    في الوالیات المتحدة األمریكیة ،وجد أن أنتاجیة الصنفین Up-to-
date     وDesiree      كانت متقاربة بینما كان الصنفBlanka  الھدف من الدراسة .  أقل انتاجاً منھا

ھو أختیار أحسن أصناف البطاطا لزراعتھا في العروة الخریفیة في منطقة السلیمانیة وكذلك مقارنة 
أشھر لحین زراعتھا  ٨ي المنتجة من العروة الربیعیة مع التقاوي المستوردة التي تخزن لمدة التقاو

مدى     Mahmod (1978) درس . ودراسة التأثیرات على النمو الخضري و الحاصل الكمي و النوعي 

و للعروتین الربیعیة   Spunta و Bintje وRadosa وCardinal وDesiree  األصنافزراعة أستجابة 

في الزراعة الخریفیة  Desiree و Spuntaالموصل  و الحظ تفوق الصنفین / الخریفیة في حمام العلیل 

و نسبة  في حاصل النبات الواحد  Spuntaتفوق الصنف  و، طول الساق صفة  على بقیة األصناف في 
اصل اقل األصناف في ح  Cardinalعلى األصناف األخرى وكان الصنف البروتین في الدرنات 

أقل قیمة  Bintjeالصنف   ، في حین كان اداء النبات  الواحد بینما تفوق في الحاصل الصالح للتسویق 
في دراستھ تأثیر أربعة   )١٩٩٩(قاسم  أكد   . لدرناتلفي الحاصل التسویقي وفي وزن المادة الجافة 

و عجیبة  المزروعة في  أحجام من التقاوي و ثالثة مواعید للحصاد لصنفین من البطاطا ھما دیزریھ
منطقة الموصل تفوق الصنف دیزریھ على صنف عجیبة في صفات النسبة المئویة لألنبات ،عدد 

بینما تفوق الصنف عجیبة على صنف دیزریھ في معدل . السیقان الھوائیة و دلیل المساحة الورقیة 
درس     .وى الكلي للكلورفیلطول النبات ، النسبة المئویة للمادة الجافة للنموات الخضریة و المحت

  Desireeهي صفات النمو الخضري والحاصل لخمسة أصناف من البطاطا  .)٢٠٠١ ( محمود

Artemis Armada  Aladinو Kuroda   تمیزتحت ظروف المنطقة الوسطى من العراق ،ووجد 

 عدد األوراقو لسیقان الھوائیة  معنویاً على باقي األصناف في صفات عدد التفرعات Desireeالصنف 
معنویاً  Artemisو النسبة المئویة للمادة الجافة في الدرنات ، وتفوق الصنف للنبات  عدد الدرنات  و

معنویاً  Aladinالصنف  و، % ١٦.١٣لمجموع الخضري حیث بلغت لفي النسبة المئویة للمادة الجافة 
تفوقاً   Kurodaالصنف  اظھر كما ،الحاصل التسویقي و حاصل النبات الواحد  وفي الحاصل الكلي 

 ١٣٤سم و  ٦٦معنویاً على باقي  األصناف  في صفتي أرتفاع النبات و معدل وزن الدرنة  حیث بلغت 
  تھجین من صنف ھولندي ناتج  ھوصنف دیزریھ  ان  NIVAA (1994)   اشار .غم  على التوالي 

Urgeta X Depesche   شركة  من أنتاجو   Z.P.C ، توسط النضج ،النمو الخضري سریعم الھولندیة 
أما  ،  حمراء اللون الحجم ناعمة الملمس ، تحمل الجفاف ، درناتھ كبیرةی،جید التغطیة للتربة ، التطور 

 روس یمقاوم للفاالعروة الخریفیة ،  تنجح زراعتھا في كال العروتین وخاصةفاتح ، ذو لون أصفر  لبال
 Yn  روس یفا و  A  وبین . مرض الثألیلم لكما أن الصنف مقاوECPD)صنف ان )٢٠٠٧

Margarita    صنف ھولندي المنشاء ومن أنتاج شركةN.L.D     طبیعة نموه ،ذاو نمو خضري  كثیف
الخضري شبھ قائم الى قائم ونوراتھا الزھریة كثیرة وأزھارھا بیضاء اللون  ، ولون اللب في بدایة 

ھا كبیرة الحجم ، قشرتھا ملساء ذات لون احمر ، مبكرة تكوین الدرنات كریمي الى أصفر باھت ، درنات
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الى متوسطة النضج وذات محتوى عالي من المادة الجافة وحاصل الصنف عالي ، تنجح زراعتھا في 
 .  Ynو  XوA العروة الربیعیة أكثر من العروة الخریفیة و مقاومة للفیروس 

 طرائقھو  البحث المواد
بعد ی ذيالتابع لمدیریة الزراعة في السلیمانیة وال ةنكبافي مشتل كاني  تجربةال  اءاجر تم           

تم أعداد األرض . ٢٠٠٨  الخریفیة لعامفي العروة جنوب شرق مدینة السلیمانیة ) كم ٣٥(حوالي 
الى  قسمت بحراثتھا جیداً ولمرتین و بصورة متعامدة بالمحراث القالب مع تنعیمھا و تسویتھا ومن ثم 

أي  )  ٤ ×٣  m( بأبعاد تجربییة  وحدات ستبحیث تضمنت كل منھا ) مكررات (عات ثالثة قطا
سم وھكذا أصبحت  ٧٥م وعرض  ٤مروز بطول  ٤لكل وحدة بحیث أحتوت على  ٢م ١٢بمساحة 

  .وحدة تجربییة ، مع ترك مسافة  متر واحد بین الوحدات و مترین بین القطاعات  ١٨ھناك 
في محافظة السلیمانیة بمصدرین الزراعة  لمدیریة تابعة مبردة ال زناخمن م بعد أستالم التقاوي   

لعروة الخریفیة لعام ل ،  ١/٨ في الدرنات  زرعت و.المستوردة و منتجة محلیاً في مشتل كاني بانكة 
درنة  سم  بین  ٢٥على مسافة  و زوفي الثلث العلوي من المر ھذا وتم زراعة الدرنات  . ٢٠٠٨

نباتاً في كل وحدة  ٦٤كل مرز و لنباتاً  ١٦ ،بحیث أصبح عدد النباتات سم ١٠- ٨  وأخرى وبعمق
 DAP   )Di Amonium    كغم  من السماد المركب  ١٥٠تم اضافة السماد الكیمیائي بمعدل   .تجربییة 

Phosphate  ( المحتویة على) ١٨ %N   ٤٦   و  %P2O5   (  یوماً من زراعة  ٤٥دفعة واحدة بعد
   .تم قلع الدرنات عند نھایة التجربة . وحدة تجربییة/غم  ٨١٨ت للمعامالت المختلفة و بمعدل الدرنا

 معامالت ٦و تضمنت التجربة  F- RCBDتجربة عاملیة بتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة صممت 
 مع ) ٢٠٠٨ة و تقاوي العروة الربیعیةلعام دتقاوي المستورال(مصدرین التقاوي  ناتجة من تداخل

في ثالث  و Maegarita و الصنف  Eو  A برتبتیھ   Desireeالصنف  ماھ صنفین من البطاطا 
تحلیل األحصائي للبیانات ال ىأجركما.  معاملة  ١٨مكررات وبذلك أصبح العدد الكلي للمعامالت 

توى عند مس ) L.S.D (وتم مقارنة المتوسطات حسب أختبار أقل فرق المعنوي  تصمیم المستخدمحسب  
من  ربعة نباتات أختیرت عشوائیاً ا رتفاعاتم قیاس و ).١٩٨٠( خلف هللالراوي  و  .  ٠.٠٥المعنویة 

ً ) ٧٥(عالمات بارزة ألجراء القیاسات بعد   وذلك بوضعالمرزین الوسطیین لكل وحدة تجربییة   یوما
 . متوسط األرتفاعات كل ساق من السیقان الھوائیة للنبات وأستخرج رتفاعامن الزراعة حیث تم قیاس 

من الزراعة ،وتم وزن  یوماً )٧٥(من المرزین الوسطیین بعد  أخذ نباتین من كل معاملة  عشوائیاً  تمو
ساعة لحین ثبات الوزن لتوزن مرة  ٤٨لمدة   م٧٥o ثم جففت على درجة حرارة  هكل نبات لوحد

 متوسطتم حساب و .للنباتین  سطمتوالأخرى،ومن ثم أحتسبت النسبة المئویة للمادة الجافة وأستخرج 
من  یوماً  ٦٠من كل وحدة تجربییة خالل فترة التزھیر أي بعد مرور  نباتاً )٢٠(لعدد السیقان الھوائیة 

من كل وحدة تجربییة خالل فترة التزھیر أي بعد  تاً نبا )٢٠(لعدد األوراق   متوسطتم حساب .الزراعة
عن طریق ایجاد  لحاصل الصالح للتسویقلكلي واحساب الحاصل ا تم.من الزراعة یوماً  ٦٠مرور 

تم نباتاً من المرزین الوسطیین لكل وحدة تجربییة  ٢٠متوسط أعداد و أوزان الدرنات المحصودة لكل 
ایجاد متوسطات كل من عدد الدرنات وأوزانھا وحاصل النبات الواحد وحاصل الدونم الواحد من 

للدونم الواحد تم  حاصل الصالح للتسویقالل الكلي و الدرنات الصالحة للتسویق علماً بأن الحاص
      .نبات  ١١٧٣٣أحتسابھا على أعتبار ان عدد النباتات في الدونم الواحد كان 

ولحس��اب النس��بة المئوی��ة للم��ادة الجاف��ة ف��ي  )غ(نب��ات ومع��دل وزن الدرن��ة / وت��م حس��اب ع��دد ال��درنات 
في كل معامل�ة وغس�لت جی�دا م�ن الط�ین  للتسویق الحاصل الصالحتم أختیار خمس درنات من  الدرنات 

وتركت لتجفف من الماء الموج�ود عل�ى س�طح الدرن�ة، ث�م وزن�ت ال�درنات و قطع�ت عل�ى ش�كل ش�رائح  
لحین ثب�ات ال�وزن، وم�ن ث�م وزن�ت . ساعة ٤٨لمدة ) م٠٧٥(رقیقة وجففت في الفرن على درجة حرارة 

قدرت  النسبة المئوی�ة و  ئویة للمادة الجافة في الدرنات ثانیة بعد أخراجھا من الفرن وأحتسبت النسبة الم
  :للنشأ في الدرنات على أساس الوزن الجاف حسب المعادلة التالیة

،  Anoymons( ) ٢٤.١٨ -للمادة الجافة في الدرنات (%  ٠.٨٩١+١٧.٥٥= النسبة المئویة للنشأ  
١٩٧٠(  

الرطبة بواسطة حامض الكبریتیك المركز  بالطریقة ام ھظمت، من مسحوق الدرنات) غم ٠.٣ ( تأخذو
نسبة قدرت ھظم الوبعد أجراء عملیة )١٩٦١(واخرون  Schffelen .و بمساعدة بیروكسید الھیدروجین
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معادلة الالنیتروجین في العینة بواسطة جھاز مایكروكلدال ،بعد ذلك تم حساب نسبة البروتین  كما في  
  )١٩٨٧   (  Rastovski       }     ×  6.25لنیتروجینلنسبة المئویة  ال =لبروتین ل المئویة نسبةال{  -:التالیة 

 
 النتائج و المناقشة 

الى وجود فروقات عالیة المعنویة ف�ي ص�فات متوس�ط  )١(جدول الوضحة في متشیر  النتائج ال
وائی��ة ومتوس��ط ع��دد الس��یقان الھأرتف��اع النب��ات و النس��بة المئوی��ة للم��ادة الجاف��ة ف��ي المجم��وع الخض��ري 

ونس�بة المئوی�ة للم�ادة الجاف�ة  أرتف�اع النب�ات  اتتفوق مصدر التقاوي المستوردة في صف. للنبات الواحد 
 و% ٤١.٥٤معنوی���اً عل���ى التق���اوي المنتج���ة وكان���ت نس���بة الزی���ادة و متوس���ط ع���دد الس���یقان الھوائی���ة  

ن مخزون��ة ف��ي  ق��د یرج��ع الس��بب ال��ى ان التق��اوي المس��توردة ك��ا.عل��ى الت��والي% ١٩.٩٤و % ٢٢.٦٩
) الب�راعم(ادت الى كسر السكون ف�ي العی�ون ى حدما بحیث مناسبة الدرجات الحرارة و الرطوبة النسبة 

 عالی�ة عنوی�ة مال�ى وج�ود فروق�ات )  ٢ (ج�دول الالبیانات الموض�حة ف�ي تش�یر. الموجودة على الدرنات
د ب�ین األص�ناف الثالث�ة بینم�ا ت�أثیر عدد السیقان الھوائیة للنبات الواح متوسط في صفتي أرتفاع النبات و

حی�ث . األصناف على النسبة المئوی�ة للم�ادة الجاف�ة ف�ي المجم�وع الخض�ري ل�م تص�ل ال�ى ح�د المعنوی�ة 
و % ٢٢.٩بنس��بة   Maegarita الص��نف وA رتب��ة  Desireeعل��ى الص��نف Eرتب��ة  Desireeتف��وق الص��نف 

متوس��ط  ع��دد الس��یقان الھوائی��ة للنب��ات ف��ي ص��فة  و عل��ى الت��والي ف��ي ص��فة أرتف��اع النب��ات و% ٢١.٦٥
 Desireeق��د یع��زى الس��بب ال��ى مالئم��ة الص��نف . عل��ى الت��والي % ٣٤.٣٤و % ٣٤.٣٤ بنس��بة  الواح��د

الزراعة في العروة الخریفیة اكثر من العروة الربیعیة وتعطي نمواً  غزیراً وحاصالً جی�دة ف�ي الخری�ف 
. 
 

 .٢٠٠٨الخریفیة  لعام نمو الخضري للعروةفي صفات ال تأثیرمصدر التقاوي:  )١( جدولال

  مصدر التقاوي    

  
متوسط أرتفاع 

 )سم( النبات
   

  
المادة الجافة في  %

  المجموع الخضري
  

 متوسط عدد السیقان الھوائیة
  للنبات الواحد

 ١.٣٦ ٧.٨٧ ٢٠.٠٥  تقاوي المستوردة ال
تقاوي ال     

 ١.٦٨ ١٠.١٨  ١١.٧٢  محلیاً  المنتجة

LSD(0.05 ٠.٢٤ ٠.٨٣  ٢.١٣ 
                      

 .٢٠٠٨الخریفیة لعام  النمو الخضري للعروة صفاتفي  األصناف تأثیر  ):٢(جدول ال

متوسط أرتفاع       األصناف
 ) سم( النبات

  
  في  المادة الجافة %

  المجموع الخضري
 

  متوسط عدد السیقان الھوائیة
   للنبات الواحد 

Desiree A ١.٣٠ ٨.٩٩ ١٤.٣٧ 

Desiree  E ١.٩٨ ٩.٤٢ ١٨.٦٦ 

Maegarita   ١.٣٠ ٨.٦٦ ١٤.٦٢ 

LSD(0.05) ٢.٦٢ N.S ٠.٣٠ 
  

صدر التق�اوي و األص�ناف ف�ي ص�فات النم�و الخض�ري ف�أن الج�دول م بین تداخللأما فیما یخص تأثیر ا
م�وع الخض�ري و متوس�ط ع�دد الس�یقان شیر الى أن صفتي النسبة المئوی�ة للم�ادة الجاف�ة ف�ي المجی ) ٣(

ص�فة أرتف�اع النب�ات ، فیم�ا معنوی�اً بدرج�ة عالی�ة ، ف�ي ح�ین ل�م تت�أثر  ا ت�الھوائیة للنبات الواح�د ق�د تأثر
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الم�أخوذة  Eرتب�ة  Desireeیخص النسبة المئویة للمادة الجافة في المجموع الخض�ري  فق�د تف�وق الص�نف 
  Maegaritaبینم��ا الص��نف  % ١١.٣٧قیم��ة لھ��ذه الص��فة بلغ��ت أعل��ى  محلیاً مص��در التق��اوي المنتج��ة م��ن 
أعطى أقل قیمة للنسبة المئویة للم�ادة الجاف�ة ف�ي المجم�وع الخض�ري و  مصدر التقاوي  المستوردة  من

الص��نف ف��یالحظ ان متوس��ط ع��دد الس��یقان الھوائی��ة للنب��ات الواح��د  ام��ا ص��فة % .  ٧.٤٨الت��ي بلغ��ت 
Desiree  رتبةE ف�ي ح�ین ان نب�ات / س�اق  ٢.٢٣أعلى قیمة بلغت  انتج محلیاً  وي المنتجةمصدر التقا من

  . نبات /ساق  ١.٠٠بلغ مصدر التقاوي المستوردة  من  Maegaritaأقل عدد للسیقان كان في  الصنف 
  

صفات النمو الخضري للعروة  فياألصناف  بین مصدر التقاوي و  تداخلالتأثیر:   )٣(جدول ال
 .٢٠٠٨ الخریفیة لعام

 األصناف                     
     

           مصدر التقاوي

  
  

  متوسط أرتفاع النبات
 )سم(

  

  
  

في  المادة الجافة %
  المجموع الخضري

  

متوسط عدد 
السیقان 

الھوائیة للنبات 
  الواحد

تقاوي ال
  المستوردة

  

Desiree  A ١.٣٦ ٧.٨٦ ١٨.٩١ 

Desiree E ١.٧٣ ٨.٢٨ ٢٣.٣٣ 

Maegarita   ١.٠٠ ٧.٤٨ ١٧.٩١ 

تقاوي ال
  محلیاً  المنتجة

Desiree A ١.٢٣ ١٠.١٢ ٩.٨٣ 

Desiree E ٢.٢٣ ١١.٣٧ ١٤.٠٠ 

Maegarita   ١.٦٠ ٩.٠٥ ١١.٣٣ 

LSD(0.05) N.S ٠.٤٢ ١.٤٣ 

تش�یر ال�ى ع�دم وج�ود ت�أثیرات معنوی�ة لمص�در التق�اوي عل�ى  )٤(ج�دول الف�ي مبین�ة أن النتائج ال          
ف�ي ص�فات متوس�ط وزن  ت�أثیراً معنوی�اً رنات للنب�ات الواح�د ، بینم�ا أث�ر مص�در التق�اوي متوسط عددال�د

حی��ث تف��وق مص��در . الواح��د و الحاص��ل الص��الح للتس��ویق و الحاص��ل الكل��ي الدرن��ة و حاص��ل النب��ات 
فة متوس�ط وزن الدرن�ة ف�ي ص�% ٤٠.٤٨المستوردة بنس�بة  على مصدر التقاوي  محلیاً  التقاوي المنتجة

بینم���ا تف���وق التق���اوي المس���توردة عل���ى التق���اوي . ف���ي ص���فة حاص���ل النب���ات الواح���د % ٤٠ و بنس���بة
محلی�اً التق�اوي المنتج�ة  تكم�ا تفوق�. في صفة الحاصل الص�الح للتس�ویق % ٤٣.٧٨بنسبة  محلیاً المنتجة

قد یع�ود الس�بب ال�ى مالئم�ة  .في صفة الحاصل الكلي % ٤٤.٩٢على مصدر التقاوي المستوردة بنسبة 
المناخی�ة وظ�روف الترب�ة ف�ي منطق�ة ك�انى بانك�ھ اكث�ر مقارن�ة م�ع م�ع الظ�روف  اوي المنتج�ة محلی�اً التق

 .التقاوي المستوردة التي تم زراعتھا في العروة الخریفیة للمرة األولى 
 

 .٢٠٠٨ لعام  الخریفیة لعروةل مكوناتھ و الحاصلصفات في مصدر التقاوي  تأثیر: )٤(ول جدال

  مصدر التقاوي
عدد 

/  الدرنات 
  نبات

متوسط  
وزن الدرنة 

  )غم(

حاصل النبات 
  الواحد 

  )كغم( 

  الحاصل 
الصالح للتسویق  

  )دونم/طن(

الحاصل    
   الكلي

 )دونم/ طن(   
  تقاوي المستوردةال
  

١.١٤  ٠.٩٥  ٠.٠٩  ٤٤.٦١  ٢.٨٠  

 تقاوي المنتجةال
 محلیاً 

٢.٠٧  ١.٦٩  ٠.١٥  ٧٤.٩٦  ٢.٨٢  
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LSD(0.05) N.S  ٠.٣٨  ٠.٤٠  ٠.٠٣  ٨.٩٠  
  
 ) ٥ (جدول التأثیر األصناف في صفات الحاصل ومكوناتھ تشیر النتائج الموضحة في ب یتعلقوفیما   

فروقات  لوحظتعنویة في صفة متوسط عدد الدرنات للنبات الواحد ، بینما مالى عدم  وجود فروقات 
الصالح للتسویق و  عالیة المعنویة في صفات متوسط وزن الدرنة و حاصل النبات الواحد و الحاصل

  Aرتبة  Desireeو الصنف   Maegaritaعلى الصنف   Eرتبة  Desireeتفوق الصنف  فقدالحاصل الكلي ، 
 Desireeعلى التوالي ، كذلك تفوق الصنف  % ٢٢.٠١و % ٤.٤٩بنسبة في صفة متوسط وزن الدرنة 

بنسبة النبات الواحد  في صفة حاصل  Maegarita و الصنف Aرتبة Desireeعلى الصنف    Eرتبة 
   Aرتبة  Desireeعلى الصنف  Eرتبة Desireeتفوق الصنف  كما. على التوالي% ٤٦.٦٦و % ١٣.٣٣

على التوالي ،  % ٤٥.١٦و % ١.٩٣بنسبة  في صفة الحاصل الصالح للتسویق Maegaritaو الصنف 
في صفة  Maegarita و الصنف Aرتبة Desireeعلى الصنف    Eرتبة  Desireeتفوق الصنف   كذلك 

صنف   Desireeیعود السبب الى ان الصنف . على التوالي% ٥١.٦٥و % ١٩.٩٠بنسبة الحاصل الكلي
منھا اكثر مقاومة لألصابة  Eرتبةمالئم للزراعة في العراق في منطقتین الوسطى و الشمالیة وان 

  و   )٢٠٠١(  محمودو یتفف ھذا مع كل من  n Yو فایروس Aالفیروسیة خاصة فایروس 
NIVA)١٩٩٤(. 

 
 .٢٠٠٨ لعام  الخریفیة لعروةل مكوناتھ و الحاصلاألصناف في صفات تاثیر : )٥(جدول ال

/ عدد الدرنات  األصناف  
  نبات

متوسط وزن 
  )غم(الدرنة 

حاصل النبات 
  الواحد 

  )كغم( 

  الحاصل
الصالح  

  للتسویق 
  )دونم/طن( 

الحاصل    
   الكلي

 )دونم/ طن(   

Desiree A ١.٦٩ ١.٥٢  ٠.١٣  ٥١.١٤  ٣.١٠  

Desiree E ٢.١١  ١.٥٥  ٠.١٥  ٦٥.٥٨  ٣.١٦  

Maegarita   ١.٠٢  ٠.٨٥  ٠.٠٨  ٦٢.٦٣  ٢.١٧  

LSD(0.05) N.S  ٠.٤٧  ٠.٤٩  ٠.٠٤  ١٠.٩٠  

      صدر التق�اوي و األص�ناف ف�ي ص�فات الحاص�ل ومكونات�ھ فق�دبین متداخل الوفیما یخص تأثیر            
عنوی��ة ف��ي ص��فتي ع��دد ال��درنات مال��ى ع��دم وج��ود ت��أثیرات  ) ٦ (ج��دول  النت��ائج المدون��ة ف��يت أش��ار

معنوی�ة ف�ي ص�فات حاص�ل النب�ات الواح�د و ال عالیة كانتالتداخل فقد ومتوسط وزن الدرنة أما تاثیرات 
التق�اوي  بأس�تخدام   E رتب�ة Desiree ، حی�ث أعط�ى الص�نف الحاصل الصالح للتسویق و الحاص�ل الكل�ي 

لص���نف لكغ���م  وأق��ل القیم��ة كان��ت   ٠.٢٢لقیم��ة لحاص���ل النب��ات الواح��د وكان��تعل��ى اأ محلیاً المنتج��ة
Maegarita   أم��ا بالنس��بة لص��فة الحاص��ل الص��الح . كغ��م  ٠.٠٧وكان��ت محلی��اً التق��اوي المنتج��ة  بأس��تخدام

م ق�یالأعل�ى محلیاً التق�اوي المنتج�ة بأستخدام  Eرتبة  Desireeللتسویق و الحاصل الكلي فقد أعطى الصنف 
  Maegaritaكان��ت للص��نف  ن دون��م عل��ى الت�والي وأق��ل الق��یم للص�فتی/ط�ن ٣.١٠و  ٢.١٩للص�فتین وكان��ت 

 .دونم على التوالي /طن ٠.٨٦و  ٠.٧٤وكانت محلیاً التقاوي المنتجة بأستخدام 
ال�ى ع�دم وج�ود ت�أثیرات معنوی�ة لمص�در التق�اوي عل�ى ص�فات ) ٧(تشیر النتائج الموضحة في الجدول 

لمئویة للمادة الجافة و النشأ في الدرنات ، بینما أثر مصدر التقاوي تأثیراً معنویاً في صفة النس�بة النسبة ا
محلی�اً  بنس�بة  المئویة للبروتین في الدرنات حیث تفوق مصدر التقاوي المس�توردة عل�ى التق�اوي المنتج�ة

٧.٢٣. %  
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یالح���ظ ان  )  ٨( ل وبخص���وص ت���أثیر األص���ناف ف���ي بع���ض الص���فات النوعی���ة الموض���حة ف���ي الج���دو
 Desireeالتأثیرات عالیة في ص�فات النس�بة المئوی�ة للم�ادة الجاف�ة و النش�ا و الب�روتین فق�د تف�وق الص�نف  

ف��ي ص��فة النس��بة المئوی��ة للم��ادة الجاف��ة ف��ي  Maegaritaو الص��نف  Eرتب��ة  Desireeعل��ى الص��نف  Aرتب��ة 
عل��ى الص��نف  Aرتب��ة  Desireeنف كم��ا تف��وق الص��.عل��ى الت��والي % ٦.٧٤و % ٣.٠٠بنس��بة  ال��درنات

Desiree  رتب��ةE  و الص��نفMaegarita   و % ٢.٣٩ف��ي ص��فة النس��بة المئوی��ة للنش��أ ف��ي ال��درنات بنس��بة
أم��ا بخص��وص ص��فة النس��بة المئوی��ة للب��روتین  ف��ي ال��درنات فق��د تف��وق ص��نف . عل��ى الت��والي% ٥.٣٧

Desiree رتب��ةA  عل��ى الص��نف Desiree  رتب��ةE  و الص��نفMaegarita   عل��ى % ٧.٦٥و % ٤.١٢بنس��بة
  .التوالي 

  
في صفات الحاصل و مكوناتھ للعروة  األصنافو بین مصدر التقاوي  تداخل ال تاثیر : )٦(جدول ال

 .٢٠٠٨الخریفیة لعام 

  األصناف                              
  

                                      مصدر التقاوي 

عدد 
/  الدرنات 
  نبات

سط متو
وزن 
الدرنة 

  )غم(

حاصل 
النبات 
  الواحد 

  )كغم( 

  الحاصل
الصالح  

  للتسویق 
  )دونم/طن(

الحاصل 
     الكلي

 )دونم/ طن(

  تقاوي المستوردةال
  

 Desiree A  ١.١٢  ٠.٩٧  ٠.٠٩  ٣٩.٣٧  ٣.٠٣  

Desiree E ١.١٢  ٠.٩٢  ٠.٠٩  ٤٦.٢٣  ٢.٧٠  

Maegarita   ١.١٨  ٠.٩٦  ٠.٩٥  ٤٨.٢٣  ٢.٦٨  

 حلیاً م تجةتقاوي المنال

 Desiree A ٢.٢٧  ٢.١٣  ٠.١٨١  ٦٢.٩١  ٣.١٨  

Desiree E ٣.١٠  ٢.١٩  ٠.٢٢  ٨٤.٩٣  ٣.٦٣  

Maegarita 
  ٠.٨٦ ٠.٧٤ ٠.٠٧ ٧٧.٠٤ ١.٦٦ 

LSD(0.05) N.S N.S ٠.٦٧ ٠.٦٩ ٠.٠٥ 

   
  .٢٠٠٨لعام الخریفیة للعروة  لحاصل الصفات النوعیة في بعض مصدر التقاوي  تأثیر:  )٧(جدول ال

  
  

لعام  الخریفیة عروةللحاصل لل بعض الصفات النوعیة في األصنافتاثیر  :)٨(جدول ال
٢٠٠٨.  

في  مادة الجافةال%   التقاوي مصدر
  الدرنات

لبروتین في ا%   لنشأ في الدرناتا% 
  الدرنات

  ٦.٧٧  ٢٣.٦١  ٢٠.٩٨  تقاوي المستوردة

  ٦.٢٨  ٢٣.٥٤  ٢٠.٩١   محلیاً  تقاوي المنتجة
LSD(0.05) N.S  N.S ٠.٢٣  
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بع�ض الص�فات النوعی�ة للحاص�ل  ف�ي) مص�در التق�اوي و األص�ناف  (ب�ین  ت�أثیر الت�داخل فیما یتعلق    

م�ادة الجاف�ة لمعنویة في صفتي النس�بة المئوی�ة لالوجود تأثیرات عالیة یظھر   )٩(جدول الالموضحة في 
ف�ي ص�فة النس�بة المئوی�ة للب�روتین  ب�ین الع�املین المدروس�ین  ؤثر التداخلیلم ،بینما و النشأ في الدرنات 

أعلى قیمة ف�ي ص�فتي النس�بة  محلیاً لتقاوي المنتجةبأستخدام ا Eرتبة  Desireeفقد أعطى الصنف .لدرنات ل
على التوالي وأقل القیم�ة كان�ت  %٢٤.٤٩و % ٢١.٩٨ بلغت مادة الجافة و النشأ في الدرنات لالمئویة ل

عل���ى % ٢١.٦٤و  %١٨.٨٣ ص���لت ال���ى و محلیاً التق���اوي المنتج���ةبأس���تخدام   Maegaritaف���ي الص���نف 
  . التوالي 

 
في  للحاصل الصفات النوعیة بعض في  األصناف مصدر التقاوي و بین تداخلالتاثیر :)٩(جدول 

  .٢٠٠٨لعام الخریفیة  عروةال

 

EFFECT OF  TUBER SOURCE AND VARIETIES ON GROWTH AND 
YIELD OF FALL SEASON CULTIVATED POTATO IN  

 SULAIMANI REGION 

Luqman G. Kareem  

Hort.Depatr., College of Agric., Sulaimani Univ.,Iraq. 

 

ABSTRACT 

           The experiment  was conducted at Kanipanka nursery,Directorate of 
Agriculture in  Sulaimani,Iraq ,during the fall season  in order to  study  the 
effect of two potato seed sources ; imported and locally produced , two 
cultivars ; Desiree A and Desiree E in addition to Margarita cultivar on 

في  المادة الجافة%   األصناف
بروتین في ال%   لنشأ في الدرناتا%   الدرنات

  الدرنات
Desiree A ٦.٧٩  ٢٤.٢٠  ٢١.٦٥  

Desiree E ٦.٥١  ٢٣.٦٢  ٢١.٠٠  
Maegarita   ٦.٢٧  ٢٢.٩٠  ٢٠.١٩  
LSD(0.05) ٠.٢٩  ٠.٥٥  ٠.٦٢  

     األصناف
  

    مصدر التقاوي              

في  المادة الجافة% 
  الدرنات

لنشأ في ا% 
  الدرنات

لبروتین في ا% 
  الدرنات

  التقاوي المستوردة
Desiree A ٦.٤٩  ٢٣.٩٧  ٢١.٣٩  
Desiree E ٦.٦٤  ٢٢.٧٥  ٢٠.٠٢  
Maegarita   ٧.١٧  ٢٤.١٠  ٢١.٥٤  

  التقاوي المنتجة محلیاً 
Desiree A ٦.٠٦  ٢٤.٤٣  ٢١.٩١  
Desiree E ٦.٣٧  ٢٤.٤٩  ٢١.٩٨  
Maegarita   ٦.٤١ ٢١.٦٩ ١٨.٨٣ 

LSD(0.05) ٠.٧٨  ٠.٨٨  N.S  
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vegetative growth and yield . Factorial experiment using Randomized 
Complete Block Design (RCBD) with three replicates was applied and the  
means were compared acoording to L.S.D. at 5%. The results showed the 
dominance of seeds produced in spring to those imported with regard to : 
percent of dry matter in vegetative growth , number of aerial stems per plant in 
ratios of  22.69% and 19.94% successively as well as 40.48%, 40.0 % and 
44.92%  for tuber wieght , yield per plant and total yield per dounm 
alternatively . On the other hand, imported potato seeds were dominant 
significantly to those produced in spring season with respect  to height of plants 
, marketable yield per dounm and protein percent in tubers with ratios 41.59%, 
43.78% and 7.23% respctively. As far as cultivars are concerned ; Desiree E 
was dominant to both Desiree A and Margarita with regard to plant 
height,number of stemes per plant , weight of tubers , yield per plant 
,marketable yield and total yield in ratios : 22.9% ,  21.65%,  34. 34%,  
34.34%, 4.49%, 22.01%, 13.33% ,46.66%, 1.93%, 45.16% , 19.90% and 
51.65% successively .However with regard to the effect of cultivars on some 
qualitative characteristics, Desiree A was superior to Desiree E and Margarita 
cultivar with regard to the following : percent of dry matter ,starch and protein 
in tubers in ratios : 3.0% , 6.74% , 2.39%,  5.37%, 4.12% and 7.65% 
respectively. Finally the study showed superiority of spring produced potato 
seeds for most characteristics compared to Desiree E and it is more convenient 
for fall cultivation in Sulaimani district.  

  
 المصادر

التق��اوي عل��ى نم��و و حاص��ل  ت��أثیر مواعی��د الزراع��ة و مص��در). ١٩٨٥(تي ، حس��ین ج��واد مح��رم البی��ا
  رس�الة  ماجس�تیر كلی�ة. اربی�ل / ت العروتین الخریفیة و الربیعی�ة ف�ي منطق�ة خب�ا في البطاطا

  .صالح الدین   جامعة/ الزراعة 
رس�الة . م�ا ف�ي الطماط�ة م�ن أش�عة كات�أثیر ج�رع مختلف�ة ) . ١٩٩٦(الجبوري ، خضیر عباس عل�وان 

  .العراق. جامعة بغداد – كلیة الزراعة–دكتوراه 
 تكنولوجی��ا األنت��اج: حاص��یل الخض��ر سلس��لة م. أنت��اج البط��اطس ) ١٩٩٩(حس��ن ، أحم��د عب��د الم��نعم  

جمھوری��ة مص��ر . ال��دار العربی��ة للنش��ر . الطبع��ة األول��ى . والممارس��ات الزراعی��ة المتط��ورة 
 .العربیة
   .الزراعی�ة  تصمیم و تحلیل التج�ارب). ١٩٨٠(محمود و عبدالعزیز محمد خلف هللا الراوي ، خاشع 

  .العراق.وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي.جامعة الموصل  -كلیة الزراعة و الغابات       
ة قری�ة المش�اھد(التقویم المالي ألنتاج محصول البطاطا ف�ي الع�راق ) . ٢٠٠٥(المشھداني، عبدهللا محمد 

- ١٥١) : ٣(٣٦. مجل��ة العل��وم الزراعی��ة العراقی��ة ). بغ��داد نموذج��اً للدراس��ة / ف��ي الیوس��فیة 
١٥٦.  

 تأثیر العمر الفسیولوجي وحجم التق�اوي ف�ي نم�و وأنتاجی�ة ص�نفي . )١٩٩٩( قاسم ، عبد الوھاب حمدي
و ع�ة الزرا كلی�ة ماجس�تیر  رس�الة –  البطاطا دیزری�ھ و عجیب�ة المزروع�ة ف�ي منطق�ة ربیع�ة 

  .جامعة الموصل /  الغابات
–الخرط��وم . لألحص��اءات الزراعی��ة  المجل��د الس��نوي –) ٢٠٠٣(المنظم��ة العربی��ة للتنمی��ة الزراعی��ة 

   .٢٣مجلد
أص�ناف  و الحاص�ل لخمس�ة  دراسة بعض صفات النمو الخضري  .)٢٠٠١(سعد عبد الواحد  ، محمود

الربیعی�ة للمنطق�ة الوس�طى  ةتح�ت ظ�روف الزراع� Solanum tuberosum .L البطاطا   من
  . ٢٠٠٣ )٥(العدد ) ٣(مجلة تكریت للعلوم الزراعیة ،المجلد .  العراق من
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