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 في نمو وحاصل امإضافتهوطرق  ,Soluamine, Alga 600 النباتات البحرية يمستخلص تأثير
 صنفين من البطاطا
 زهير عز الدين داؤد

 قسم البستنة وهندسة الحدائق/ كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل/ العراق
Email:zuhair_dawood50@yahoo.com 

 

 

 الخالصة
ول المزارعين في منطقة حاوي رزيانا التااب  لقااات تلكيان/ نيناو  فاي نفذت هذه الدراسة في احد حق

البحريااة وطاارق  النباتاااتالمعاملااة بنااوعين ماان مست لصااات  تاايريربهاادن دراسااة  1004الموساام الربيعااي 
همااا الصاانن اتونااا  ،(.Solanum tuberosum L) صاانفين ماان البطاطااا وإنتاجيااةفااي نمااو  امإاااافته

Latona،  والصنن ديزيريDesiree.  مسات ل   مان من كال نتركيزيعتماد افقد تمAlga 600 و )صافر 
)رشاااال علااج المجماااو   إاااافةورالرااة طااارق  ،/لتر(مااال1صاافر و) Solaumine ـمساات ل  الاااوغم/لتاار( 1

 معاملة المقارنة. م معاملة  41 تامنت التجربةلك ورشال + سقيال( وبذ ،قيال للتربةس ،ال اري
بشااكل معنااوي فااي  Latonaعلااج الصاانن  Desireeهااا تفااوق الصاانن صاال عليالنتااائا المتح أظهاارت

نساابة الحاصاال الصااال   ،الحاصاال الكلااي ،حاصاال النبااات الواحااد ،وزن الدرنااة ،معاادل كاال ماان طااول النبااات
في معادل كال مان  Desiree معنويال علج الصنن Latona تفوق الصنن حين في ،بة الدرناتللتسويق وصال

المعاملااة  وتسااببتدرنات. مااواد الجافااة للمجمااو  ال اااري والااوزن النااوعي للاانساابة ال ،عاادد الساايقان/ نبااات
حاصال النباات  ،وزن الدرنة ،زيادة معنوية في معدل كل من طول النبات إحداث إلج ،Alga 600 مست ل ب

روق معنوياة فاي فاولام يالحاظ  ،الحاصل الكلي ونسبة الحاصل التساويقي قياساال الاج المعاملاة المقارناة ،الواحد
بطريقاة  Alga 600مسات ل  إااافة وأد  ،لصفات المدروسة با تالن طريقة إاافة المسات ل  البحاريا

 ،زيادة معنوية فاي معادل حاصال النباات الواحاد والحاصال الكلاي ونسابة الحاصال التساويقي إحداثالسقي الج 
قياساال الاج  تطبيق نفس المست ل  بطرياق الارا الاج حصاول زياادة معنوياة فاي معادل وزن الدرناة أد كما 

 .قارنةممعاملة ال
فاروق معنوياة فاي غالبياة صافات  إحاداثوتسببت معظم معامالت التدا ل بين العوامل المدروسة الاج 

 تايريرما   بالمقارنة معامالت التدا لبعض ولوحظ تفوق  المقارنةمعاملة  إلجقياسال  واإلنتاجية النمو ال اري
فاي معظام صافات  اإلااافةوجمي  طرق  Desiree ل بين الصننوقت معامالت التدا العوامل المفردة فقد تف

 اإلااافةوطارق  Latona باين الصانن التادا ل معاامالت تايريرالنمو ال اري والكمي والنوعي مقارنة ما  

   ي معدل عدد السيقان الهوائية لكل نبات والوزن النوعي للدرنات.تالم تلفة والتي تفوقت فقط في صف
 أصنان البطاطا. -طريقة اإلاافة -ات النباتات البحرية: مست لصدالةالكلمات ال

 2/1/2012وقبوله   2/10/2011تاريخ تسلم البحث 

 

 المقدمة
ماان  Solanaceaeالتابعااة للعائلاة الباذنجانيااة Potato(Solanum tuberosum L. ) تعاد البطاطااا 

( 1002 ،رة والاذرة الصافرات )طاهبالمرتبة الرابعة بعد الحنطاة والاذ وتيتي محاصيل ال ار المهمة في العالم

 وأصابحت االل القارن الساادس عشار  أوربااللبطاطاا رام انتقلات الاج  األصليالجنوبية الموطن  أمريكاوتعتبر 
 أوا ارد ل محصاول البطاطاا الاج العاراق فاي  ، أالتي تعتمد عليها العديد من شعوب العالم األغذية أهم إحد 

علاج هاذا المحصاول فاي العاراق سانة  اإلقبالوزاد  4410ريا سنة د شاعت زراعته تجاقالقرن التاس  عشر و
العالمي مان  اإلنتاجدرنات البطاطا ذات قيمة غذائية جيدة ويبلغ  تعتبر(. 4434 ،وآ رون)مطلوب  أ ر بعد 

ويصاال فااي العااالم  اإلنتاااجماان حيااث  األولااجالصااين فااي المرتبااة  وتاايتيمليااون طن/ساانة  310هااذا المحصااول 
المساااحة المزروعااة  إجمااالي(. وبلغاات Anonymous، 1002 مليااون طاان ) 2337الااج  الساانوي إنتاجهااا

طااان  ألااان 743وصااالت الاااج  وبإنتاجياااة( هكتاااار 33710) 1003بمحصاااول البطاطاااا فاااي العاااراق عاااام 
(Anonymous، 1003)،  وعلج مساتو  محافظاة نيناو  فقاد بلغات المسااحة المزروعاة بمحصاول البطاطاا

ويقادر ااساتهالك السانوي  ،( 1004،/ الت طايط والمتابعاة رية زراعاة نيناو )مدي كتار(ه3410) 1004عام 
غام ك 30317،  70311 ، 27311ـ باوالعاراق  األمريكيةللفرد من محصول البطاطا في كندا والوايات المتحدة 

 للبلدان الرالرة علج التوالي.
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مااام بالعمليااات الزراعيااة عدياادة منهااا قلااة ااهت ألساابابفااي العااراق  اإلنتاجيااةان فاااض  بويرجاا  سااب
هاذا المحصاول بدرجاة كبيارة بعوامال  إنتااج ويتايرر ،األسعارالجيدة وارتفا   رتب التقاويالحديرة وعدم توفر 

ا تيار الصنن المالئم للظرون المنا ية والبيئية السائدة وتطبيق عمليات ال دمة الحقلية المناسابة  أهمهاعديدة 
 1001،  وآ اارونونوعيااة حاصاال البطاطااا )حساان  إنتاجيااةكل كبياار فااي مااا يااؤرر بشااممنهااا  ةاساايما الحديراا

لهاذا المحصاول المهام فقاد اعتمادت عملياات كمال ونوعاال  اإلنتاجتحسين النمو وزيادة  وألجل(.1001 ،اابواله
مان ات النباتاات البحرياة لكونهاا حديرة ومنها است دام منظمات النمو الطبيعية وبعض مست لصا  دمه زراعية

 األسامدةوغيار مكلفاة مادياال مقارناة ما   واإلنسااناارر للبيئاة  إحادارهاولعادم  واإلنتاجية للنمو المحفزة المواد
 ،والبيااااتي ،1004 ،الجباااوري ،Jensen، 1001، Mansy ،1001الكيمياوياااة ومنظماااات النماااو الصاااناعية )

محافظااة  ماان البطاطااا فااي أصاانان أرباا علااج  أجرياات( فااي دراسااة 4431يد وعباادول )(.احااظ رشاا1040
المدروساة فاي صافات النماو ال ااري  األصانانالسليمانية/ شمال العراق وجود فروقاات معنوياة كبيارة باين 

( وجاود ا تالفاات معنوياة فاي 4431) Mahmodو  Matlob كذالك بين كل مان ،مي والنوعيوالحاصل الك
 ،محافظاة نيناو  مان البطاطاا المساتوردة والمزروعاة فاي أصانان ل مساةوالحاصال  صفات النماو ال ااري

كماي والناوعي باين ( وجود فروق معنوية فاي بعاض صافات النماو ال ااري والحاصال ال1002واحظ طه )
فقااد تفااوق  ،جنااوب العااراق فااي تجربااة نفااذت فااي محافظااة البصاارة/ ، Latonaو  Desireeصاانفي البطاطااا 

الهوائيااة/ نبااات فااي صاافات معاادل ارتفااا  النبااات وعاادد الساايقان  Desireeعلااج الصاانن  Latonaالصاانن 
وكاذلك فاي صافات عادد الادرنات / نباات ومعادل وزن الدرناة  لاووراقة الورقية ونسبة المادة الجافة حوالمسا
حافظاة ( فاي دراساة نفاذت فاي م1040في حين وجاد البيااتي ) ،في الدرنات وفي موسمي الدراسة يالنشونسبة 

ات النمو ال اري )معدل كل مان طاول صف أغلبيةفي  Latona علج الصنن Desiree نينو  تفوق الصنن
بينمااا تفااوق الصاانن  ،ة الورقيااة(محتااو  الكلوروفياال الكلااي ودلياال المساااح ،المساااحة الورقيااة للنبااات ،النبااات

Latona مان حياث الصافات  أماا ،وفاي كاال موسامي الدراساة ،السايقان الهوائياة/ نباات معنويال في معادل عادد
فااي معاادل عاادد  Desireeعلااج الصاانن  Latonaث تفااوق الصاانن صاال فقااد ذكاار الباحااالكميااة والنوعيااة للحا

 ،فقااط األولالكلااي لوحاادة المسااحة فااي الموساام  اإلنتاااجالتفااوق فاي  كااانفااي كااال الموساامين فاي حااين  الادرنات
. تعاااد TSSالماااواد الصااالبة الذائباااة الكلياااة الاااـ  نسااابةفاااي  Latonaعلاااج الصااانن  Desiree وتفاااوق الصااانن

مسمدات ومنظمات نمو طبيعية تحتوي علج العديد من العناصر الغذائية الكبار   مست لصات النباتات البحرية
 ،اامينيااة واألحماااضات توكانينات وااوكسااينوالساااي اتلجيرلينااكا والصااغر  والكرياار ماان منظمااات النمااو

 إنتااجالنماو ال ااري وزياادة  فيازوتست دم حالياال هاذه المست لصاات فاي العدياد مان منااطق العاالم لغارض تح
 Stephenson، 4413)  دامها فاي مقاوماة الظارون البيئياة القاسايةاست باإلاافةحدة المساحة كمال ونوعال و
را مست لصااااات النباتااااات البحريااااة علااااج  إنVerkleij (4441 ) فقاااد بااااين (.  Li، 1001و  Thomasو

للنباات وتطاور زياادة معنوياة فاي المسااحة الورقياة  في المجمو  ال اري للعديد من محاصيل ال ار تسبب
للشد نتيجة الظرون البيئاة القاساية كالجفاان وان فااض  وتشعب نمو الجذور مما يساعد في تحمل هذه النباتات

ت البحرياة مسات ل  النباتاا إااافة إن( 4443) وا ارون  Whaphamفاي حاين ذكار  ،الحرارة الحاددرجة 
(Ascophyllum nodosum  )ي لنبات الطماطاة تسابب فاي زياادة رشال علج المجمو  ال ار أوالتربة  إلج

 Blunden إليااهالكلوروفياال الكلااي وتماشاات هااذه النتيجااة ماا  مااا توصاال  ماان األوراقمعنويااة فااي محتااو  
زيااادة  إلااج أد رشااال علااج المجمااو  ال اااري  أوالتربااة  إلااجنفااس المساات ل   إاااافة إن( 4441) وآ اارون

  اصاة طريقاة الارا الاورقي. ،حاصايل الزراعياةفيال للعدياد مان الموفاي الكلور األوراقمعنوية في محتو  
 إلاج Kalpakالمسات ل  البحاري  % مان037% و 0317 إااافة إن( 4444) وآ رون Kowalskiواحظ 

عنادما  التايريرتحساين نماو هاذه الشاتالت وازداد  إلاج أد  ،Bplلزراعي لشاتالت البطاطاا صانن بيئة الوسط ا
وذكار  ، ل  البحاري عان طرياق را المجماو  ال ااريمن المست إاافية ةحصلت هذه الشتالت علج دفع

ترباة  إلاج( Lamianaria hyperboreaالبحرياة ) النباتات  إاافة إنPazos (4442 ) و Lopez  كل من
و ال ااري لنباتاات تحفياز النما إلاج أد يوم من الزراعة  30بعد  ،طن/هكتار 30 و 10 ،10الحقل بمعدات 
ية في كل مان الحاصال الكلاي للادرنات وعادد الادرنات ومعادل وزن وزيادة معنو Kennebecالبطاطا صنن 

 إلااج أد التربااة  إلااج( Alga fiberالمساات ل  البحااري ) إاااافة إن Riley (1000) أوااا كمااا  ،الدرنااة
را نباتاات البطاطاا  إن Jensen (1001) وباين ،ة الحاصال بشاكل معناويتحسين نمو نباتات البطاطا  وزياد

 إلاج أد غاالون/ايكر 4( بتركياز Ecklenia maximaل  النباتات البحرية )بمست  King Edwardصنن 
( 1040وذكار البيااتي ) ،تحفيز النمو وزيادة الحاصل ونسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية للدرنات بشكل معنوي

 األربعاااةبتركيااازين مااان كااال المست لصاااات البحرياااة  Desireeو  Latona را نباتاااات صااانفي البطاطاااا إن
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(Soluamine، Marmarine، Algaren وAlga 600)  تحساااين النماااو الجاااذري وال ااااري  إلاااج أد
 نباتات المقارنة. إلجوصفات الحاصل الكمية والنوعية وبشكل معنوي قياسيال 

تحساين النماو ال اااري وصافات الحاصال الكميااة والنوعياة لصانفي البطاطااا إلااج  هادفت هاذه الدراساة
Latona  وDesiree بعااض مست لصااات النباتااات  تاايرير تيكياادمااا فااي المنطقااة عاان طريااق المنتشاار زراعته

فاي هاذه المست لصاات  إااافةطارق  تايريردراساة  إلاج باإلااافةالبحرية المتحصل عليها من دراسات ساابقة 
 البطاطا. وإنتاجيةنمو 

 
 مواد البحث وطرائقه

لقااات تلكيان/ محافظاة حقول المازارعين فاي منطقاة حااوي رزياناا التااب  أحد نفذت هذه الدراسة في 
 ،النباتااات البحريااة يمست لصاا تاايريربهاادن دراسااة  ،1004نينااو  علااج نهاار ال وصاار فااي الموساام الزراعااي 

(Alga 600  وSolaumine وطارق )ساقيال للترباة والارا + الساقي(  ،)رشاال المجماو  ال ااري إااافتهما
 .Desireeو  Latona صنفي البطاطا إنتاجيةوفي نمو 
سام 27وكانت المسافة بين المروز  ،1004/ شباط/ 1ات بعد تهيئة وتحاير الحقل في م زراعة الدرنت

السااااماد المركااااب سااااوبر  أاااااين ،ساااام 41 – 40وكااااان عمااااق زراعااااة الاااادرنات ساااام 17وبااااين الاااادرنات 
الساماد  أااينكماا  ،األرضرال علاج راقبال الزراعاة ن كغم/هكتاار4000  بمعادل  17%P    (P2O5فوسفات)

 أسابوعينوالرانية بعاد  اإلنباتبعد  األولجعلج دفعتين  كغم/هكتار100 وبمعدل  N% 11( النتروجيني )يوريا
والعاازق دمااه الحقاال بشااكل اعتيااادي ماان حيااث السااقي والتعشاايب  . راام (1040)البياااتي ، األولااجماان الدفعااة 
 :التاليةدراسة العوامل تامنت التجربة ووالمكافحة 

   Desireeو  Latona : صنفين من البطاطا هما -4
بمعاادل صاافر و  Solaumineغاام /لتاار و1بمعاادل صاافر و Alga 600  النباتااات البحريااة ي لصاامست -1

      مل/لتر1

 سقيال للتربة ورشال م  السقي. ،علج المجمو  ال اري هي: رشال  اإلاافةق من ائرالرة طر -3

وتاامنت مارات  3وقاد كاررت كال معاملاة  ،معاملاة ما  معااملتي المقارناة 41وبذلك بلغات عادد المعاامالت 
القطاا   تم تنفيااذ التجربااة باعتمااادنبااات. 41واحتااو  الماارز الواحااد علااج مااروز  3الوحاادة التجريبيااة الواحاادة 

فاي القطا  الرئيساية  األصانان( فقاد تام واا  R.C.B.D) الكاملاة العشاوائيةالمنشقة امن تصميم القطاعات 
(Main plot اإلااافة(  والعااملين )ناو  المسات ل  وطريقاة)   الرانوياة فاي القطاSub plot،  كاررت كال

 الارا ما  الساقي فاي راالث مواعياد هاي أوالساقي  أومعاملة من معاامالت المست لصاات ساوتال كانات الارا 
وكان الرا يجري لحد درجة البلال الكامال باساتعمال كمياة قليلاة مان الصاابون  17/7/1004و  17/1 ،17/3

 السائل كمادة ناشرة.
 التالية : قياسات النمو ال اري إجراتللمست ل  تم  األ يرة ةاإلاافمن  أياموبعد مرور عشرة 

 SPAD-502 chlorophyll meterفقااد تاام اعتماااد جهاااز  :% األوراقفيببل الولببي فببي ونسبببة الولور -4

 معدل عشر قراتات. بي ذلقياس هذه الصفة وذلك 
 .وحدة تجريبية  مسة نباتات لكل  لاأطوا ذ معدل  معدل طول النبات)سم(: -1
 .وحدة تجريبيةلكل السيقان النباتية ل مس نباتات  ا ذ معدل عدد معدل عدد السيقان الهوائية: -3
نباتياة  أوراق( من عشارة 1سم 10قر  معلومة المساحة ) 10ا ذ  / نبات(:2معدل المساحة الورقية )سم -1

  °م20رة بشكل عشوائي لكال وحادة تجريبياة مان كال مكارر وجففات فاي فارن كهرباائي علاج درجاة حارا

نفس با ن كال وحادة تجريبياة وجففاتما نباتياة مكتملاة النماو أوراقولحين ربات الوزن ومن رم ا اذ عشارة 
مسااحة الورقياة ال تحساب رام األقارا الواحادة بالنسابة والتناساب ما   الفرن وحسب معدل مساحة الورقاة

 لكل نبات كما يلي:
معاادل مساااحة الورقااة ×  فااي النبااات قاألوراعاادد  / نبببات( 2معببدل المسبباحة الورقيببة للنبببات )سببم

 الواحدة.
تاام ا ااذ الااوزن الطااري لنباااتين ماان كاال وحاادة : للمببادا الفافببة فببي المفمببو% الخضببر % النسبببة المئويببة -7

ات الاوزن باحاين رول 4°م20رن الكهرباائي علاج درجاة حارارة تجريبية لكل مكرر ومن رام جففات باالف

 المئوية للمادة الجافة في المجمو  ال اري بطريقة النسبة والتناسب. وبعدها حسبت النسبة
حسبت لنفس النباتين المعتمدين فاي حسااب النسابة : النسبة المئوية للمادا الفافة في المفمو% الفذر  % -1

 .المئوية للمادة الجافة في المجمو  ال اري وبنفس الطريقة
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  الحاصال وتاامنت نهاياة التجرباة بعاد قلا دقياساها عنا صفات الحاصل الكمياة والنوعياة فقاد تام أما 
 التالية :  الصفات

 تم إيجاد حاصال النباات الواحاد بإيجااد معادل حاصال النباتاات العشارة : حاصل النبات الواحد )وغم/نبات( -4 
 .1م3300 = باعتبار الهكتار

 يبية  لحساب هذه الصفة.تم اعتماد عشر نباتات من كل وحدة تجر : معدل عدد الدرنات لول نبات -1 
 وزن الدرنة )غم(: وحسب وما يلي: معدل -3

 معدل وزن الدرنة )غم(=
 وحدة تجريبية كمية الحاصل الكلي )غم( لكل

 عدد الدرنات الصالحة للتسويق في الوحدة التجريبية
 

ات المشاوهة تم قل  عشار نباتاات وبعاد اساتبعاد الادرن : نباتات 01سبة الحاصل الصالح للتسويق وغم/ ن -1
غام وكاذلك الادرنات المتعفناة والادرنات 17سام ووزنهاا اقال مان 4عان  وصغيرة الحجم التي يقل قطرهاا

وزن الحاصاال المتبقااي وحسااب نساابة الحاصاال الصااال  للتسااويق بطريقااة النساابة  ،بااالتزري  باادأتالتااي 
 والتناسب.

 تجريبية  لحساب الحاصل الكلي تم قل  عشرة نباتات من كل وحدة : الولي )طن/ هوتار( اإلنتاج  - 7  

 بطريقة النسبة والتناسب .                                         
 يلي :   وعي للدرنات وتم حسابها وماالوزن الن -1

 الوزن النوعي للدرنات=
 وزن الدرنات في الهوات                

 (.4444 ،)حسن
 اتوزن الدرنات في الم –وزن الدرنات في الهوات 

 حيث اعتبر وزن المات المزاح هو وزن الدرنات في المات.      
درنات صالحة للتسويق من كال وحادة  3 بي ذتم حسابها  : النسبة المئوية للمادا الفافة في الدرنات % -2

غام ووااعت فاي 400تجريبية في كل مكرر وقطعت هذه الدرنات علج شكل شرائ  وا اذ عيناة باوزن 
ولحين ربات الوزن لغرض حساب نسبة الماادة الجافاة فاي  °م4°م20حرارة  هربائي علج درجةفرن ك

 الدرنات بطريقة النسبة والتناسب.
 كال ا ذ رالث درنات صاالحة للتساويق بشاكل عشاوائي مان : % TSSنسبة المواد الصلبة الذائبة الولية  -3

 Hand Refracto meterلرفراكتوميتر اليدوي م جهاز اباست دا TSSوحدة تجريبية وتم قياس الـ 
  صاالحة للتساوق فاي كال وحادة تجريبياةدرناات  3قاراتات مان  1ا اذ معادل  : (2صالبة الدرنات )وغم/سبم-4

                                .Plunger testerباست دام جهاز
تعاادد الحاادود ا تبااار من وواعتماااد ا تبااار دنكاا (،Anonymous،1996) للنتااائا  اإلحصااائيالتحلياال  تاام  

 . (1000 ،)الراوي و لن هللا 0.07النتائا عند مستو  احتمال 
 

 

 النتائج والمناقشة
فبي بعبص صبفات  إضبافتهما ةوطريقب  Solaumineو Alga 600 النباتبات البحريبة يستخلصبم تبأثير -4

تفااوق الصاانن  (1 و3 ،1 ،4ول )يالحااظ ماان الجاادا :Desiree, Lotanaلبطاطببا النمببو الخضببر  لصببنفي ا
Desiree معادل طاول النباات  ،ومعادل المسااحة الورقياة للنباات ،لالكلوروفيا فاي صافات نسابة بشكل معنوي

حياااث بلغااات نسااابة الزياااادة  Latona  الجاااذري بالمقارناااة مااا  الصااانن ونسااابة الماااادة الجافاااة فاااي المجماااو
 تفااوق الصاانن فااي حااين ،ج التااواليعلاا األربعااة% للصاافات 41.14 و 137.34% ،124.1% ،11.431%
Latona علج الصنن Desiree  الماادة الجافاة فاي المجماو   ونسابةفي صفتي معدل عدد السايقان لكال نباات
علاج التاوالي.ويالحظ مان  للصافتين ،%41.33 و %74.71وبلغت نسابة الزياادة  ( 7و 1جدول ال) ال اري
فاي جميا   Solaumine و Alga 600النباتات البحرية يوي لمست لصمعن تيريرعدم وجود  ،(1-4) الجداول

 Alga حيث تسببت المعاملة بمست ل  (3جدول الباسترنات صفة معدل طول النبات )صفات النمو ال اري 

   .%3.13نباتات معاملة المقارنة وبلغت نسبة الزيادة  إلجزيادة معنوية قياسال  إحداث إلج 600
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  وطريقة إاافتها في نسبة  Solaumineوالـ  Alga 600تيرير مست لصي النباتات البحرية  :(4جدول )ال         
 Desireeو  Latonaالكلوروفيل الكلي لووراق )%( لصنفي البطاطا 

Table (1): Effect of two seaweed extracts ( Alga 600 and Solaumine ) and their 

application methods on leave chlorophyll percentage (%) of two Potato 

varieties Latona and Desiree. 

 المعامالت
Treatments 

 األصنان
verities 

متوسط تيرير 
 المعامالت
Average 

effect of 

treatments 

 تيرير التدا ل بين األصنان وطريقة اإلاافة
Effect of interaction between verities and 

application methods 

 طريقة اإلاافة
Application 

methods 

 verities  األصنان

Latona Desiree Latona Desiree 

Control T1 
  b313100 

 
 a103133 

 
  a313142  

 
Control 

  b313100 

 
  a103133 

 Alga 600 T2  

 Irrigationسقي

 b  313112  

       

  a143033 
 

    a233270 

 
Alga 600 T3 

 Sprayرا

  b313312 

 

  a143400 
 

    a313233 

 

 Irrigationسقي
   b333300 

 
  a143033 

 
Alga 600 T4 

 را+سقي
Iririgation+Spray 

  b313133 

 

  a103733  
 

    a313333 

 

Solaumine 

T5سقيIrrigation 

  b313433 
 

  a143433 
 

   a313133 

 Sprayرا 
   b313412 

 
  a143700 

 
Solaumine 

T6راSpray 

  b343412 
 

  a143400 
 

   a313433 

 
 را+سقي

Irrigation+ 

Spray 

  b313112 

 

  a143333 

 
Solaumine T7 

 راسقي +
Irrigation+Spray 

  b313200  
 

  a113133 
 

    a323112 

 

 تيرير الصنن
Effect of verity 

  b313133  
 

  a143412 
 

تيرير 
المست ل  
 البحري

Effect of 

seaweed 

extract 

Control Alga 600 Solaumine 

  a313142 

 

  a313471 

 
  a323044 

 

 اإلاافة  طريقة تيرير 
Effect of 

application method 

Control 
     سقي

Irrigation 
 را

Spray 

       را+سقي
Irrigation+    

Spray   
    a313142 

 

  a313471 

 

  a313333 

 

  a313417 

 
 0307حرن أو األحرن لكل عامل من العوامل أو لمعامالت التدا ل ا ت تلن معنويال حسب ا تبار دنكن عند مستو  احتمال المتوسطات التي تحمل نفس ال

The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non significant according to Duncan s multiple 

test at rang 0.05     

 
 
وطريقة إاافتهما في  Solaumineوالـ  Alga 600تيرير مست لصي النباتات البحرية  :(1جدول )لا

 Desireeو  Latona( لصنفي البطاطا 1الورقية/نبات)سم المساحة
Table (2):  Effect of two seaweed extracts ( Alga 600 and Solaumine ) and their 

application methods on Leaf area / plant (cm
2
) of two Potato varieties 

Latona and Desiree. 

 المعامالت
Treatments 

 األصنان
Verities 

متوسط تيرير 
 المعامالت
Average 

 تيرير التدا ل بين األصنان وطريقة اإلاافة
Effect of interaction between 

verities and application methods 
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effect of 

treatments 
 طريقة اإلاافة
Application 

methods 

 

Latona Desiree Latona Desiree 

Control T1 
 b2701 

 
  a37343 

 
  a14200 

 
Control 

 b2701 

 
  a37343 

 Alga 600 T2  

 Irrigationسقي

 b3741 

 
  a37434 

 
  a14312 

 
Alga 600 T3 

 Sprayرا

 b1333 

 
  a71733 

 
  a14233 

 
سقي

Irrigation 

 b2273 

 
  a10140 

 
Alga 600 T4 
سقي+را 

Iririgation+Spray 

 b1321 

 
  a34701 

 
  a11432 

 

Solaumine 

T5سقيIrrigation 

 b1444 

 
  a17134 

 
  a11041 

 Sprayرا 
 b1142 

 
  a17314 

 
Solaumine 

T6راSpray 

 b1370 

 
  a34471 

 
  a11271 

 
سقي+را 
Irrigation+ 

Spray 

 b2414 

 
  a11711 

 
Solaumine T7 

سقي +را 
Irrigation+Spray 

 b2412 

 
  a17117 

 
  a11241 

 

 تيرير الصنن
Effect of verity 

 b2111 

 
  a14333 

 

تيرير المست ل  
 البحري

Effect of 

seaweed 

extract 

Control 
Alga 

600 
Solaumine 

  a313142 

 
 a11311 

 
  a17147 

 

 اإلاافة  طريقة تيرير 
Effect of 

application method 

Control 
     سقي

Irrigation 
 را

Spray 

سقي+را       
Irrigation+  

  Spray   
 a14200 

 
  a13434 

 
  a11113 

 
  a11311 

 
 0307تبار دنكن عند مستو  احتمال المتوسطات التي تحمل نفس الحرن أو األحرن لكل عامل من العوامل أو لمعامالت التدا ل ا ت تلن معنويال حسب ا 

The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non significant according to Duncan s multiple 

test at rang 0.05 

 

وكااال مااان معاملاااة المقارناااة  Solaumineولااام  يالحاااظ فااارق معناااوي باااين المعاملاااة بمسااات ل  
، كذلك يالحظ من نفس الجداول عادم وجاود فروقاات معنوياة باين جميا  صافات النماو Alga 600ومست ل 

ال اري تحت الدراسة با تالن طرياق المعاملاة للمسات ل  البحاري باساترنات معادل عادد السايقان )الجادول 
ملتي المقارناة (، فقد تساببت معاملاة النباتاات بطريقاة الارا ان فاااال معنوياال فاي هاذه الصافة قياساال إلاج معاا1

وعند إجرات المقارنة باين المعاامالت المطبقاة فاي الحقال بغاض النظار عان  .وطريقة السقي، اوالسقي والرا 
الصنن فيالحظ من النتائا عدم وجود فروق معنوياة فاي جميا  صافات النماو ال ااري باساترنات صافة معادل 

معناوي مقارناة ما  النباتاات غيار  بشاكل Alga 600طاول النباات فقاد تفوقات فقاط معاملاة الساقي بمسات ل  
 د%. وبالنسبة لتيرير معاامالت التادا ل فايالحظ مان الجاداول نفساها وجاو41311المعاملة وبلغت نسبة الزيادة 

فروق معنوياة ونتاا ج متبايناة باين المعاامالت ساوتال عناد تادا ل تايرير المست لصاات المعاملاة ما  الصانن أو 
 . Desiree(، تفوق الصنن 3و 1، 4صات . ويالحظ من الجداول )تدا ل الصنن م  طريقة ااافة المست ل

 
 
 
 



 نــرافديـــة الـــــلة زراعـــمج 
 1043( 4( العدد )14المجلد ) 

ISSN: 2224-9796 (Online) 
    ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (14) No. (4) 2013     

  
 

 

 
441 

وطريقة إاافتهما في معدل  Solaumineوالـ  Alga 600تيرير مست لصي النباتات البحرية  :(3جدول )ال
 Desireeو  Latona)سم( لصنفي البطاطا  النبات طول

Table (3): Effect of two seaweed extracts ( Alga 600 and Solaumine ) and their 
application methods on average plant length (cm) of two Potato varieties 
Latona and Desiree. 

 المعامالت
Treatments 

 األصنان
Verities 

متوسط تيرير 
 المعامالت
Average 

effect of 

treatments 

 تيرير التدا ل بين األصنان وطريقة اإلاافة
Effect of interaction between verities 

and application methods 

 طريقة اإلاافة
Application 

methods 

 

Latona Desiree Latona Desiree 

Control T1 
 b133433 

 

 a4003112 

 

 b113200 

 
Control 

 b133433 

 
 a4003112 

 Alga 600 T2  

 Irrigationسقي

 b313433 

 
 a4443433 

 

  
 a213133 

 

Alga 600 T3 

 Sprayرا

 b343112 

 
 a4073112 

 
  ab133312 

 
 Irrigationسقي

b343333 

 

 a4023312 

 
Alga 600 T4 
  سقي+را 

Irrigation+Spray 

b313333 

 
 a4013300 

 
  ab143712 

 

Solaumine 

T5سقيIrrigation 

 b143733 

 
 a4033100 

 
  ab113712 

 Sprayرا 
b343000 

 
 a4043712 

 
Solaumine 

T6راSpray 

 b303233 

 
 a423112 

 
 b113100 

 
سقي+را 
Irrigation+ 

Spray 

 b343312 

 
 a4073333 

 
Solaumine T7 

سقي +را 
Irrigation+Spray 

 b303100 

 
 a4013312 

 
  ab123133 

 

 تيرير الصنن
Effect of verity 

 b343013 

 
 a4013131 

 

تيرير 
المست ل  
 البحري

Effect of 

seaweed 

extract 

Control Alga 600 Solaumine 

 a313142 

 
a203434 

 
 ab113233 

 

 اإلاافة  طريقة تيرير 
Effect of application 

method 

Control 
     سقي

Irrigation 
 را

Spray 

سقي+را       
Irrigation+    

Spray   
 a113200 

 
 a143100 

 
 a113133 

 
 a133100 

 
 

 0307طات التي تحمل نفس الحرن أو األحرن لكل عامل من العوامل أو لمعامالت التدا ل ا ت تلن معنويال حسب ا تبار دنكن عند مستو  احتمال المتوس
The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non significant according to Duncan s multiple 
test at rang 0.05 
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وطريقة إاافتهما في معدل  Solaumineوالـ  Alga 600تيرير مست لصي النباتات البحرية  :(1جدول )ال
 Desireeو  Latonaالسيقان/نبات لصنفي البطاطا  عدد

Table (4): Effect of two seaweed extracts ( Alga 600 and Solaumine ) and their 

application methods on average stem number/ plant of two Potato 

varieties Latona and Desiree. 

 المعامالت
Treatments 

 األصنان
Verities 

متوسط تيرير 
 المعامالت

Average effect 

of treatments 

 تيرير التدا ل بين األصنان وطريقة اإلاافة
Effect of interaction between verities 

and application methods 

 طريقة اإلاافة
Application 

methods 

 

Latona Desiree Latona Desiree 

Control T1 
  a13433 

 

  d33112 

 

  a13100 

 
Control 

  ab13433 

 

  c33112 

 Alga 600 T2  

 Irrigationسقي

  a73112 

 

  d33000 

 

  a13433 

 

Alga 600 T3 راSpray 
  bc13333 

 

  d13433 

 

  a33133 

 
 Irrigationسقي

  a73400 

 

  c33112 

 
Alga 600 T4 

+   Irrigation  سقي+را 
Spray 

  ab13733 

 

  d33112 

 

  a33400 

 

Solaumine 

T5سقيIrrigation 

  ab13433 

 

  c-d33733 

 

  a13133 

 Sprayرا 
  b13100 

 

  c13400 

 

Solaumine T6راSpray 
  ab13112 

 

  d13312 

 
  a3.112 

سقي+را  
Irrigation+ 

Spray 

  ab13400 

 
  c33112 

 Solaumine T7 

 Irrigation+Sprayسقي +را 

  a73112 

 

  d33112 

 

  a13112 

 

 تيرير الصنن
Effect of verity 

  a13344 

 

  b33444 

 

تيرير المست ل  
تيرير  البحري

 المست ل  البحري
Effect of 

seaweed 

extract 

Control Alga 600 Solaumine 

  a313142 

 
  a33334 

 
  a13071 

 

 اإلاافة  طريقة تيرير 
Effect of application 

method 

Control 
     سقي

Irrigation 
 را

Spray 

سقي+را       
Irrigation+    

Spray   
  a13100 

 

  a13433 

 

  b33170 

 

  ab13033 

 
 0307ن أو األحرن لكل عامل من العوامل أو لمعامالت التدا ل ا ت تلن معنويال حسب ا تبار دنكن عند مستو  احتمال المتوسطات التي تحمل نفس الحر

The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non significant according to Duncan s multiple 

test at rang 0.05 

في صفات نسبة الكلوروفيل ومعدل المساحة الورقية ومعادل طاول النباات عناد تطبياق  Latonaنن علج الص
 Solaumineوالساقي + الارا بمسات ل   Alga 600جمي  المعامالت وتسببت معاملتي السقي بمست ل  

 يفا وساجلت اكبار زياادة للماادة الجافاة ،إلاج إعطاات اكبار زياادة فاي معادل عادد السايقان Latonaم  الصنن 
ولام يلحاظ فاروق  ،بالمقارنة م  بقية المعامالت ،%11372المجمو  ال اري عند معاملة السيطرة فقد بلغت 

معنوية فاي صافة نسابة الماادة الجافاة فاي المجماو  الجاذري فاي معاامالت التادا ل باين الصانن ومست لصاي 
اإلاااافة جميعااال بشااكل  وطاارق Desireeفااي حااين تفوقاات معااامالت التاادا ل بااين الصاانن  ،النباتااات البحريااة

 ،(3و 1 ،4معادل المسااحة الورقياة للنباات ومعادل طاول النبات)الجاداول ،معنوي في صفات نسبة الكلوروفيل
واد  التاادا ل بااين جمياا  طاارق  وطاارق اإلاااافة. Latonaبالمقارنااة ماا  معااامالت التاادا ل بااين الصاانن 

دد السيقان لكال نباات قياساال المعاامالت إلج إعطات تفوق معنوي في صفة معدل ع Latonaاإلاافة والصنن 
وكانت أكرار طارق اإلااافة تايريرال فاي هاذه الصافة هاي معاملاة  ،م  طرق اإلاافة Desireeتدا ل الصنن 

( وجاود تبااين فاي 7الجدول ) يويالحظ ف ،(734( فقد بلغ عدد السيقان )1)جدول  Latonaالسقي م  الصنن 

افة والصانن فاي نسابة الماادة الجافاة فاي المجماو  ال ااري وساجل تيرير معامالت التدا ل بين طريقة اإلا
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 ،(44321فااي حااين اقاال نساابة لهااذه الصاافة ) Latona%( فااي معاملااة المقارنااة للصاانن 113720اكباار نساابة )
أماا فيماا ي ا  نسابة المااادة  ،وطريقااة الساقي للمسات ل  Desireeساجلت فاي معاملاة التادا ل باين الصانن 

إلاج إعطاات اكبار  Desireeي فقد أدت معاملة التادا ل باين طريقاة الارا والصاننالجافة في المجمو  الجذر
د يفسار اا اتالن باين الصانفين فاي صافات % مقارناة ما  بقياة المعاامالت ، وقا123111زيادة معنوية بلغت 

 Matlobالنمو ال اري إلج التباين الوراري وا تالن اساتجابة أصانان البطاطاا للظارون المنا ياة الساائدة )
علااج الصاانن  Ajiba فقااد تفااوق الصاانن ،(4444وهااذا ينسااجم ماا  مااا ذكااره قاساام ) (Mahmod، 4431 و

Desiree ( إذ تفاوق الصانن 1003في بعض صفات النمو ال اري وم  محماود )Artemis  علاج الصانن
Desiree ( فااي وجااود ا ااتالن 1040فاي نساابة المااادة الجافااة فاي المجمااو  ال اااري وماا  مااذكره ألبياااتي )

 في بعض صفات النمو ال اري. Desireeو  Latonaي بين صنفي البطاطا  معنو
 

 وطريقة إاافتهما في نسبة المادة Solaumineوالـ  Alga 600(: تيرير مست لصي النباتات البحرية 7الجدول )

 Desireeو  Latonaالجافة للمجمو  ال اري % لصنفي البطاطا 
Table (5): Effect of two seaweed extracts ( Alga 600 and Solaumine ) and their application 

methods on vegetative dry weight percentage % of two Potato varieties Latona and 

Desiree. 

 المعامالت
Treatments 

 األصنان
Verities متوسط تيرير المعامالت 

Average effect of 

treatments 

 وطريقة اإلاافة تيرير التدا ل بين األصنان
Effect of interaction between verities 

and application methods 

طريقة 
 اإلاافة

Applicatio

n methods 

 

Latona Desiree Latona Desiree 

Control T1 
  a113720 

 

  bc103413 

 

  a133272 

 
Control 

  a113720 

 

  c-e103413 

 Alga 600 T2  

 Irrigationسقي

 a-d113410 

 

  bc103722 

 

  a143213 

 

Alga 600 T3 راSpray 
 a-d113120 

 

 a-c133130 

 

  a133027 

سقي 
Irrigation 

 c-e133233 

 

  e443210 

 Alga 600 T4 
 Irrigation+Sprayسقي+را  

  a173173 

 

  bc103702 

 

  a133030 

 

Solaumine 

T5سقيIrrigation 

  ab113142 
 

  d433413 

 

  a143230 

 Sprayرا 
 b-d133047 

 

  c-e143100 

 

Solaumine T6راSpray 
 a-c133310 

 
  cd443210 

 
  a143710 

سقي+را  
Irrigation+ 

Spray 

  ab113400 

 

  de103741 

 
Solaumine T7 

 Irrigation+Sprayسقي +را 

  ab113412 

 

  bc103742 

 
  a113331a 

 تيرير الصنن
Effect of verity 

  a113131 

 

  b103120 

 

تيرير المست ل  
 البحري

Effect of seaweed 

extract 

Control Alga 600 Solaumine 

  a313142 

 

  a113114 

 

  a143331 

 

 اإلاافة  طريقة تيرير 
Effect of application 

method 
Control 

     سقي
Irrigation 

 را
Spray 

سقي+را       
Irrigation+ 

   Spray 
  

 
  a133272 

 

  a143221 

 

  a113302 

 

  a113201 

 

 0307تمال المتوسطات التي تحمل نفس الحرن أو األحرن لكل عامل من العوامل أو لمعامالت التدا ل ا ت تلن معنويال حسب ا تبار دنكن عند مستو  اح
The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non significant according to Duncan s multiple 

test at rang 0.05 

فاي صافات النماو  Solaumineو  Alga 600أما في ما ي ا  تايرير مست لصاي النباتاات البحرياة 

ال اااااري فقااااد يعااااز  إلااااج احتوائهمااااا علااااج العديااااد ماااان العناصاااار الغذائيااااة وااوكسااااينات والجيرلنيااااات 
كاينينات ممااا أد  إلااج تحفيااز النمااو ال اااري وتشااجي  انقسااام واسااتطالة ال اليااا النباتيااة والااج دور والسااايتو

 ،Stephensonالمست لصااات الفساالجي فااي إحااداث تااوازن فااي العمليااات الحيويااة دا اال األنسااجة النباتيااة )
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ينات وااحمااض ( إن مست لصات النباتات البحرياة الحاوياة علاج الساايتوكاين1003) O'Dell(. وذكر 4413

أ اار  تعماال علااج تحفيااز نمااو وتطااور المجمااوعين الجااذري وال اااري وزيااادة اامينيااة وهرمونااات نباتيااة 
التي توجد في الكلوروبالست مما يزيد مان  (Eو  Cمقاومة النباتات لإلجهاد والجفان وتمن  أكسدة فيتاميني  )

باان را نباتاات البطاطاا  ،Jensen (1001)ره وهاذه النتاائا تتماشاج ما  مااذك ،كفاتة عملية التمريل الاوئي
( أد  إلااج زيااادة معنويااة فااي بعااض صاافات النمااو ال اااري Ecklonia maximaبالمساات ل  البحااري )

إن إااافة مست لصاات النباتاات البحرياة و ،والجذري فاال عن زيادة محتو   ااوراق من الكلوروفيل الكلي
الي تحفيااز امتصااا  المااات والعناصاار الغذائيااة بشااكل تعماال علااج تكااوين مجمااو  جااذري قااوي متشااعب وبالتاا

   ،(1003وهذا ينسجم م  ما ذكرته طه ) ،أفال من التربة وتكوين مجمو   اري قوي
 
 وطريقة إاافتهما في المادة الجافة  Solaumineوالـ  Alga 600تيرير مست لصي النباتات البحرية  :(1جدول )ال

 Desireeو  Latonaي البطاطا للمجمو  الجذري % لصنف              
Table (6): Effect of two seaweed extracts ( Alga 600 and Solaumine ) and their application 

methods on root dry weight percentage % of two Potato varieties Latona and 

Desiree. 

 المعامالت
Treatments 

 األصنان
Verities 

متوسط تيرير 
 امالتالمع

Average effect 

of treatments 

 تيرير التدا ل بين األصنان وطريقة اإلاافة
Effect of interaction between verities and 

application methods 

 طريقة اإلاافة
Application 

methods 

 

Latona Desiree Latona Desiree 

Control T1 
  a143130 

 

  a113410 

 

  a133340 

 
Control 

  b143130 

 
 ab113710 

 Alga 600 T2  

 Irrigationسقي

  a103112 

 

  a123422 

 

  a133411 

 

Alga 600 T3 

 Sprayرا

  a113332 

 
  a123170 

 
  a113343 

 
 Irrigationسقي

 ab113713 

 

 ab113110 

 
Alga 600 T4 
 سقي+را 

Irrigation+Spray 

  a113142 

 
  a173703 

 
  a173000 

 

Solaumine 

T5سقيIrrigation 

  a113120 

 

  a173313 

 

  a113420 

 Sprayرا 
  b113117 

 

  a123111 

 
Solaumine 

T6راSpray 

  a113403 

 
  a123123 

 
  a113133 

 
سقي+را 

Irrigation+ 

Spray 

 ab113013 

 

 ab173110 

 
Solaumine T7 

سقي +را 
Irrigation+Spray 

  a133100 

 
  a173332 

 
  a113113 

 

 تيرير الصنن
Effect of verity 

  b113221 

 

  a113443 

 

تيرير المست ل  
 البحري

Effect of 

seaweed 

extract 

Control Alga 600 Solaumine 

   a313142 

 

   a113730 

 

  a113133 

 

 اإلاافة  طريقة تيرير 
Effect of 

application 

method 

Control 
     سقي

Irrigation 
 را

Spray 

سقي+را       
Irrigation+    

Spray   
  a133340 

 

  a113141 

 

  a113273 

 

    a113231 

 
 0307تمال المتوسطات التي تحمل نفس الحرن أو األحرن لكل عامل من العوامل أو لمعامالت التدا ل ا ت تلن معنويال حسب ا تبار دنكن عند مستو  اح

The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non significant according to Duncan s multiple 

test at rang 0.05 

و  Algaren ،Marmarineماان إن را صاانفين ماان نباتااات الشااليك برالرااة مست لصااات بحريااة  )
Soluamineل الكااي والااوزن الجااان للمجمااو  ال اااري (  أد  إلااج زيااادة معنويااة فااي محتااو  الكلوروفياا

 و Latona( عناد را صانفي البطاطاا 1040م  ماوجده البياتي )و والجذري ومعدل المساحة الورقية للنبات 
Desiree   بيربعااة ماان مست لصااات يفساار ذلااك إلااج تفااوق التاايرير العااام للمساات ل  البحااري علااج طريقااة



 نــرافديـــة الـــــلة زراعـــمج 
 1043( 4( العدد )14المجلد ) 

ISSN: 2224-9796 (Online) 
    ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (14) No. (4) 2013     

  
 

 

 
441 

إلاج إحاداث زياادة إااافية وبشاكل معناوي فاي بعاض صافات  اإلاافة، واد  التدا ل بين العوامال المدروساة
النمو ال اري لصنفي البطاطا تحت الدراساة مقارناة ما  تايرير العوامال المفاردة وقاد يرجا  ذلاك إلاج التايرير 

 .التراكمي للعوامل في هذه الصفات والج الدور الفسلجي لكل عامل من العوامل المدروسة كما سبق ذكرها
طريقة المعاملة بمست لصات النباتات البحرية في صفات النمو ال اري  أما فيما ي   تيرير

لصنفي البطاطا، فلم يالحظ ا تالن طريقة اإلاافة تيرير معنوي في الصفات التي تم دراستها قياسال إلج 
ا ل معاملة المقارنة وقد يفسر ذلك إلج تفوق التيرير العام للمست ل  البحري علج طريقة اإلاافة، واد  التد

بين العوامل المدروسة إلج إحداث زيادة إاافية وبشكل معنوي في بعض صفات النمو ال اري لصنفي 
البطاطا تحت الدراسة مقارنة م  تيرير العوامل المفردة وقد يرج  ذلك إلج التيرير التراكمي للعوامل في هذه 

 .كرهاالصفات والج الدور الفسلجي لكل عامل من العوامل المدروسة كما سبق ذ
وطريقببة إضببافتهما فببي بعببص صببفات  Solaumineو  Alga 600تببأثير مستخلصببي النباتببات البحريببة  -1

  ( 44و  40 ،4 ،2يالحظ من البيانات في الجداول )Desiree : و Latonaالحاصل الومي لصنفي البطاطا 
 
إاافتهما في معدل وزنالدرنة وطريقة  Solaumineوالـ  Alga 600تيرير مست لصي النباتات البحرية  :(2جدول )ال

 Desireeو  Latona)غم( لصنفي البطاطا 
Table (7): Effect of two seaweed extracts ( Alga 600 and Solaumine ) and their application 

methods on average tuber weight (g) of two Potato varieties Latona and Desiree.     

 المعامالت
Treatments 

 األصنان
Verities 

 متوسط تيرير المعامالت
Average effect of 

treatments 

 تيرير التدا ل بين األصنان وطريقة اإلاافة
Effect of interaction between verities and 

application methods 

 طريقة اإلاافة
Application 

methods 

 

Latona Desiree Latona Desiree 

Control T1 
  b313212 

 

  bc4013302` 

 

  b413212 

 
Control 

  c313212 

 

  b4013302 

 Alga 600 T2  

 Irrigationسقي

  d233113 

 

  a4143113 

 

  ab4013413 

 

Alga 600 T3 راSpray 
 cd343342 

 

  a4143432 

 

  a4043442 

 
 Irrigationسقي

 c333142 

 

 ab4433177 

 Alga 600 T4 
 Irrigation+Spray سقي+را 

 cd343140 

 

  ab4113143 

 

  ab4073341 

 

Solaumine 

T5سقيIrrigation 

 cd333270  

 

  bc4013312 

 

  ab4423303 

 Sprayرا 
 c343471 

 

  a4113332 

 

Solaumine T6راSpray 
cd403002 

 

  ab4443232 

 

  ab4013321 

 

سقي+را 
Irrigation+ Spray 

 c343121 

 

  a4113447 

 
Solaumine T7 

سقي +را 
Irrigation+Spray 

 cd343733 

 

  ab4113422 

 

  ab4073377 

 

 تيرير الصنن
Effect of verity 

  b313447 

 

  a4443111 

 

 تيرير المست ل  البحري
Effect of seaweed 

extract 

Control Alga 600 Solaumine 

  a313142 
 

a4013111 

 

 ab4013317 

 

 اإلاافة  طريقة تيرير 
Effect of application 

method 

Control 
     سقي

Irrigation 
 را

Spray 
سقي+را       

Irrigation+    Spray 
  

  b413212 

 

 ab4003421 

 

  a4023341 

 

  a4073333 

 

0307معنويال حسب ا تبار دنكن عند مستو  احتمال  المتوسطات التي تحمل نفس الحرن أو األحرن لكل عامل من العوامل أو لمعامالت التدا ل ا ت تلن  

The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non significant according to Duncan s multiple 

test at rang 0.05 

الواحاد واانتااج الكلاي  بشكل معنوي في معدل كال مان وزن الدرناة وحاصال النباات Desireeتفوق الصنن 
% 33340% و 31341%، 31302%، 32374وبلغات نسابة الزياادة  Latonaوالتسويقي مقارنة م  الصانن 

 للصفات المذكورة علج التوالي، 
( . وكانات 3في حين لم يالحظ فرق معنوي بين الصنفين في صفة معدل عدد الدرنات للنبات الواحد )الجادول 

%، 41374أكراار المعااامالت تاايرير فقااد أحاادرت زيااادة معنويااة قاادرها  Alga 600المعاملااة بمساات ل  الااـ  
% فااي كاال ماان معاادل وزن الدرنااة، حاصاال النبااات الواحااد واانتاااج الكلااي 41331% و %43343، 43341
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والتسويقي علج التوالي قياسال إلج معاملة المقارنة، ولم يالحظ وجود فرق معنوي فاي صافات الحاصال الكماي 
 Solaumineو  Alga 600ل من المست لصين بين تيرير ك

 
 وطريقة إاافتهما في معدل عدد Solaumineوالـ  Alga 600تيرير مست لصي النباتات البحرية  :(3جدول )ال

 Desireeو  Latonaالدرنات/نبات لصنفي البطاطا 

Table (8): Effect of two seaweed extracts ( Alga 600 and Solaumine ) and their application 

methods on average tuber number/ plant of two Potato varieties Latona and 

Desiree. 

 المعامالت
Treatments 

 األصنان
verities 

متوسط تيرير 
 المعامالت
Average 

effect of 

treatments 

 تيرير التدا ل بين األصنان وطريقة اإلاافة
Effect of interaction between verities and 

application methods 

 طريقة اإلاافة
Application 

methods 

 

Latona Desiree Latona Desiree 

Control T1 
 d33100 

 
 a-c403112 

 
  ab43333 

 
Control 

  b33100 

 
  a403112 

 Alga 600 T2  

 Irrigationسقي

 a443112 

 
 b-d43100 

 
  a403133 

 

Alga 600 T3 

 Sprayرا

 cd33300 

 

 cd33300 

 

  b33300 

 
 Irrigationسقي

  ab43370 

 
 ab43233 

 
Alga 600 T4 

  سقي+را 
Irrigation+Spray 

 ab403100 

 
 b-d43033 

 
  ab43342 

 

Solaumine 

T5سقيIrrigation 

 d33133 

 
 a-c403412 

 
  b43100 

 Sprayرا 
  ab33270 

 

 ab43342 

 
Solaumine 

T6راSpray 

 cd33200 

 

 b-d43333 

 

  b43112 

 

سقي+را 
Irrigation+ Spray 

 a403033 

 

 ab43133  

 
Solaumine T7 

سقي +را 
Irrigation+Spray 

 b-d43712 

 
 b-d43133 

 
  ab43700 

 

 تيرير الصنن
Effect of verity 

 a43347  

 

  a43711 

 

تيرير 
المست ل  
 البحري

Effect of 

seaweed 

extract 

Control Alga 600 Solaumine 

  a313142 

 

  a43133 

 

  a43311 

 

 اإلاافة  طريقة تيرير 
Effect of 

application 

method 

Control 
     سقي

Irrigation 
 را

Spray 

سقي+را       
Irrigation+    

Spray   
 a43333 

 

 a43342 

 

 a43033 

 

   a43173  

 
 0307لحرن أو األحرن لكل عامل من العوامل أو لمعامالت التدا ل ا ت تلن معنويال حسب ا تبار دنكن عند مستو  احتمال المتوسطات التي تحمل نفس ا

The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non significant according to Duncan s multiple 

test at rang 0.05 

 
وتسببت كل من طريقة الرا لوحده وطريقة الرا + السقي   والمقارنة. Solaumineلك بين معاملتي الـ وكذ

% و 41333( وكانت نسبة الزيادة 2الج إحداث زيادة معنوية في صفة معدل وزن الدرنة فقط )الجدول 
تالن طريقة إاافة في حين لم يالحظ ا  ،% للطريقتين علج التوالي قياسال إلج معاملة المقارنة41314

( وسجل اكبر زيادة 44و  40 ،4 ،3المست لصات تيريرال معنويال علج بقية صفات الحاصل الكمي )الجداول 
( حيث بلغت 2)الجدول  Alga 600معنوية في معدل وزن الدرنة نتيجة معاملة الرا بمست ل  الـ 

معنوية في كل من عدد  سقيال إلج إحداث زيادة Alga 600وتسببت معاملة  ،غم/درنة4043422
 403133الدرنات/نبات ومتوسط حاصل النبات واانتاج الكلي والتسويقي قياسال إلج معاملة المقارنة وقد بلغت 

نباتات للصفات المذكورة علج  40كغم/33333ونباتات  40كغم/33227،كغم/نبات 033220 ،درنة/نبات
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ث زيادة معنوية في معدل وزن الدرنة بلغ رشال إلج  إحدا Alga 600التوالي في حين أدت معاملة 
 غم ولم يكن لبقية المعامالت تيريرال معنويال في صفات الحاصل الكمي قياسال إلج معاملة المقارنة. 4043442

 
وطريقة إاافتهما في حاصل النبات  Solaumineوالـ  Alga 600تيرير مست لصي النباتات البحرية  :(4جدول )ال

 Desireeو  Latonaصنفي البطاطا الواحد )كغم(/نبات ل
Table (9): Effect of two seaweed extracts ( Alga 600 and Solaumine ) and their application 

methods on Plant yield ( Kg) of two Potato varieties Latona and Desiree. 

 المعامالت
Treatments 

 

 األصنان
Verities 

متوسط تيرير 
 المعامالت
Average 

effect of 

treatments 

 تيرير التدا ل بين األصنان وطريقة اإلاافة
Effect of interaction between verities 

and application methods 

 طريقة اإلاافة
Application 

methods 

 

Latona Desiree Latona Desiree 

Control T1 
 d037240 

 
 ab033200 

 
 b032140 

 
Control 

  c037240 

 
 a033240 

 Alga 600 T2  

 Irrigationسقي

 bc032133 

 

     a034440 

 

 a033220 

 
Alga 600 T3 

 Sprayرا

 cd031110 

 
 ab034332 

 
 ab033000 

 
 Irrigationسقي

 bc031217 

 

 a034310 

 Alga 600 T4 
 Spray+ سقي+را 

 bc032247 

 
 ab033722 

 
 ab033440 

 

Solaumine 

T5سقيIrrigation 

 d037342 

 

 ab033340 

 

 b032370 

 Sprayرا 
 bc031723 

 

 a034130 

 
Solaumine 

T6راSpray 

 cd031712 

 
 a034123 

 
 ab033000 

 
سقي+را 

Irrigation+ 

Spray 

  b032132 

 
  a033232 

 
Solaumine T7 

سقي +را 
Irrigation+Spray 

 cd031213 

 

 ab033472 

 

 ab032310 

 

 يرير الصننت
Effect of verity 

 b031240 

 
 a034430 

 

تيرير 
المست ل  
 البحري

Effect of 

seaweed 

extract 

Control Alga 600 Solaumine 

 a313142 

 

  a033301 

 
 ab032233 

 اإلاافة  طريقة تيرير 
Effect of 

application 

method 

Control 
     سقي

Irrigation 
 را

Spray 

    سقي+را   
Irrigation+    

Spray   
 a032140 

 

 a033013 

 

 a033001 

 

 a033001 

 
 0307تمال المتوسطات التي تحمل نفس الحرن أو األحرن لكل عامل من العوامل أو لمعامالت التدا ل ا ت تلن معنويال حسب ا تبار دنكن عند مستو  اح

The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non significant according to Duncan s multiple 

test at rang 0.05 

 
 

وأد  التاادا ل بااين العواماال المدروسااة سااوتا التاادا ل بااين الصاانن والمساات ل  البحااري أو الصاانن 
الكمياة  وطريقة اإلاافة للمسات ل  البحاري إلاج حصاول زياادة معنوياة إااافية فاي بعاض صافات الحاصال

رشال م   Alga 600مقارنة م  تيرير العوامل منفردة، وسجل اكبر معدل لوزن الدرنة في معاملة التدا ل بين 
سااقيال للصاانن  Alga 600غم/درنااة واكباار عاادد للاادرنات فااي معاملااة 4143432فقااد بلااغ  Desireeالصاانن 
Latona  درنة/نبات، وتساببت معاملاة التادا ل باين 443112وبلغAlga 600  ساقيال إلاج إعطاات اكبار حاصال

 لكل نبات  واانتاج والتسويقي قياسال إلج بقية المعامالت
 



 نــرافديـــة الـــــلة زراعـــمج 
 1043( 4( العدد )14المجلد ) 

ISSN: 2224-9796 (Online) 
    ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (14) No. (4) 2013     

  
 

 

 
444 

وطريقة إاافتهما في اانتاج الكلي  Solaumineوالـ  Alga 600تيرير مست لصي النباتات البحرية  :(40جدول )ال
 Desireeو  Latona)طن/هكتار( لصنفي البطاطا 

Table (10): Effect of two seaweed extracts ( Alga 600 and Solaumine ) and their 

application methods on Total yield ( Ton / h ) of two Potato varieties Latona 

and Desiree. 

 المعامالت
Treatments 

 األصنان
verities 

متوسط تيرير 
 المعامالت

Average effect 

of treatments 

 طريقة اإلاافةتيرير التدا ل بين األصنان و
Effect of interaction between verities 

and application methods 

 طريقة اإلاافة
Application 

methods 

 

Latona Desiree Latona Desiree 

Control T1 
 d173241 

 

 ab133247 

 

 b123143 

 
Control 

 c173241 

 
 a133247 

 Alga 600 T2  

 Irrigationسقي

 bc123132 

 
 a143443 

 
 a133227 

 

Alga 600 T3 

 Sprayرا

 cd113110 

 
 ab143333 

 
 ab133001 

 
سقي

Irrigation 

 bc113213 

 

 a143313 

 
Alga 600 T4 

 سقي+را 
Irrigation+Spray 

 bc123243 

 
 ab133730 

 
 ab133412 

 

Solaumine 

T5سقيIrrigation 

 d173343 

 

 ab133341 

 
 b123377 

 Sprayرا 
 bc113727 

 

 a143134 

 
Solaumine 

T6راSpray 

 cd113730 

 
 a143123 

 
 ab133001 

 
سقي+را 

Irrigation+ 

Spray 

 b123134 
 

 a133213 

 
Solaumine T7 

سقي +را 
Irrigation+Spray 

 cd113217 

 

 ab133472 

 

 ab123314 

 

 تيرير الصنن
Effect of verity 

 b113203 

 

 a143434 

 

ر المست ل  تيري
 البحري

Effect of 

seaweed 

extract 

Control Alga 600 Solaumine 

 a313142 

 
 a133304 

 
 ab123234 

 

 اإلاافة  طريقة تيرير 
Effect of 

application 

method 

Control 
     سقي

Irrigation 
 را

Spray 

سقي+را       
Irrigation+    

Spray   
 a 123143 

 
 a113017 

 
 a133003 

 
 a133001  

 
 0307تمال المتوسطات التي تحمل نفس الحرن أو األحرن لكل عامل من العوامل أو لمعامالت التدا ل ا ت تلن معنويال حسب ا تبار دنكن عند مستو  اح

The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non significant according to Duncan s multiple test at 

rang 0.05    

فاي صافات الحاصال الكماي إلاج ا اتالن  Desireeو  Latonaوقد يفسر اا تالن باين صانفي البطاطاا      
استجابة الصنفين للظرون المنا ية  اصة درجاات الحارارة وكمياات األمطاار السااقطة والتغيارات الكيميائياة 

(، 1003( أو إلاج التبياان الاوراري باين الصانفين المعتمادين )محماود، 4424وآ ارون،  Gomaلتربة الحقال )
فاي بعاض  Desireeعلاج الصانن  Ajiba( بتفاوق الصانن 4444وهذا يتماشج م  ماا ذكاره كال مان قاسام )

فااي  Desireeعلااج الصاانن  Latona( بتفااوق الصاانن 1002صاافات الحاصاال الكميااة وماا  مااا ذكااره طااه )
علااج الصاانن  Desiree( أن تفااوق الصاانن 1040الواحااد، وقااد بااين البياااتي )متوسااط عاادد الاادرنات للنبااات 

Latona  في معدل وزن الدرنة قد يرج  إلج زيادة تراكم الكاربوهيادرات فاي اقال عادد مان الادرنات وبالتاالي
في معدل حاصل النبات الواحاد والحاصال الكلاي  Desireeزيادة معدل وزن الدرنة الواحدة أما تفوق الصنن 

( مقارنااة ماا  الصاانن 2سااويقي فقااد يعااود إلااج تفااوق هااذا الصاانن فااي معاادل وزن الدرنااة الواحاادة )جاادول والت
Latona وهذا ينسجم م  ما ذكره كل من ،Abdul (4424 بتفوق الصنن )Desiree  علج الصاننBintje 

علاااج الصااانفين  Desiree( بتفاااوق الصااانن 1002فاااي حاصااال النباااات والحاصااال الكلاااي، ومااا  الجباااوري )
Diamont  وRomono  في الحاصل الكلي لوحادة المسااحة.أما بالنسابة للتايرير اايجاابي لمست لصاي النباات
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البحرية في صفات الحاصل الكمية فقد يرج  إلج محتو  هاذين المست لصاين مان العناصار الغذائياة األساساية 
 كما سبق شرحه.والهرمونات النباتية والج دورها الفسلجي في توازن العلميات الحياتية للنبات 

 
 ما في وزن الحاصلوطريقة إاافته Solaumineوالـ  Alga 600تيرير مست لصي النباتات البحرية  :(44جدول )ال

 Desireeو  Latonaنباتات لصنفي البطاطا 40الصال  للتسويق )كغم(/
Table (11): Effect of two seaweed extracts ( Alga 600 and Solaumine ) and their 

application methods on Marketable yield (Kg/10 plants) of two Potato 
varieties Latona and Desiree. 

 المعامالت
Treatments 

 األصنان
verities 

متوسط تيرير 
 المعامالت
Average 

effect of 

treatments 

 تيرير التدا ل بين األصنان وطريقة اإلاافة
Effect of interaction between verities 

and application methods 

 طريقة اإلاافة
Application 

methods 

 

Latona Desiree Latona Desiree 

Control T1 
 e73120 

 

 a-c33117 

 
 b13470 

 
Control 

 b73127 

 

 a33117 

 Alga 600 T2  

 Irrigationسقي

 c-e23413 

 
 a43101 

 
 a33333 

 

Alga 600 T3 راSpray 
 de13332 

 
 ab43020 

 
 ab23203 

 
 Irrigationسقي

 b13341 

 

 a43033 

 
Alga 600 T4 

   سقي+را 
Irrigation+Spray 

 b-d23347 

 

 a-c33101 

 

 ab23273 

 

Solaumine 

T5سقيIrrigation 

 e73113 

 

 a-c33127 

 

 b13421 

 Sprayرا 
 b13143 

 

 a43013 

 

Solaumine T6راSpray 
 de13400 

 
 ab43012 

 
 ab23733 

سقي+را  
Irrigation+ 

Spray 

 b13331 

 

 a33333 

 Solaumine T7 

 Irrigation+Sprayسقي +را 

 de13372 

 

 a-c33723 

 

 ab23117 

 

 تيرير الصنن
Effect of verity 

 b13341 

 
 a33223 

 

تيرير المست ل  
 البحري

Effect of 

seaweed 

extract 

Control Alga 600 Solaumine 

  a313142 

 
 a234134   

 ab233100 

 

 اإلاافة  طريقة تيرير 
Effect of application 

method 

Control 
 سقي

Irrigation 
 را

Spray 

سقي+را       
Irrigation+    

Spray 
  

 a13470 

 

 a23122 

 

 a23113 

 

 a23141 

 
  

 0307لعوامل أو لمعامالت التدا ل ا ت تلن معنويال حسب ا تبار دنكن عند مستو  احتمال المتوسطات التي تحمل نفس الحرن أو األحرن لكل عامل من ا
The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non significant according to Duncan s multiple 

test at rang 0.05  

فات الحاصل الكمية فيالحظ من نتائا هذه الدراسة أن وب صو  تيرير طريقة اإلاافة في ص
التيرير كان أكرر واوحال عند تدا ل طريقة اإلاافة م  عوامل الدراسة األ ر  قياسال إلج تيريرها منفردة، 
وقد يفسر ذلك إلج اا تالن بين تيرير المست لصين المعتمدين وا تالن طبيعة نمو واستجابة صنفي البطاطا 

لمطبقة وبشكل عام فقد أد  التدا ل بين العوامل المدروسة إلج إحداث تيرير ايجابي إاافي في للمعامالت ا
صفات الحاصل الكمية مقارنة م  تيرير كل عامل علج حد ، فقد يرج  ذلك إلج األرر التراكمي للعوامل 

 ذكره. تحت الدراسة والج دور هذه العوامل الفسلجي في تحفيز النمو ال اري والجذري كما سبق
   

وطريقة إضافتهما في بعص صفات  Solaumine و Alga 600تأثير مستخلصي النباتات البحرية  -3 
( عدم وجود فرق 43و  41يالحظ من الجدولين ):  Desireeو  Latonaالحاصل النوعية لصنفي البطاطا 

 ( TSSبة الكلية )في كل من نسبة المواد الصلبة الذائ Desiree و Latonaمعنوي بين صنفي البطاطا 
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نسبة المواد  وطريقة إاافتهما في Solaumineوالـ  Alga 600تيرير مست لصي النباتات البحرية  :(41جدول )ال
 Desireeو  Latona)%( لصنفي البطاطا  الذائبة الكلية  الصلبة

 Table (11): Effect of two seaweed extracts ( Alga 600 and Solaumine ) and their application 

methods on T.S.S) %)  of two Potato varieties Latona and Desiree. 

 المعامالت
Treatments 

 األصنان
verities 

متوسط تيرير 
 المعامالت
Average 

effect of 

treatments 

 تيرير التدا ل بين األصنان وطريقة اإلاافة
Effect of interaction between verities 

and application methods 

 طريقة اإلاافة
Application 

methods 

 

Latona Desiree Latona Desiree 

Control T1 
 a413270 

 

 a413142 

 

 a413733 

 
Control 

 a413270 

 

 a413142 

 Alga 600 T2  

 Irrigationسقي

 a413733 

 
 a413033 

 
 a413333 

 

Alga 600 T3 

 Sprayرا

 a413700 

 
 a413733 

 
 a413711 

 
 Irrigationسقي

 a413333 

 

 a413170 

 
Alga 600 T4 

 سقي+را 
Irrigation+Spray 

 a413033 

 
 a413733 

 
 a413333 

 

Solaumine 

T5سقيIrrigation 

 a413033 

 
 a413142 

 
 a413170 

 Sprayرا 
 a413142 

 
 a413333 

 
Solaumine 

T6راSpray 

 a413333 

 
 a413033 

 
 a413103 

سقي+را 
Irrigation+ 

Spray 

 a413142 

 
 a413327 

 
Solaumine T7 

سقي +را 
Irrigation+Spray 

 a413270 

 
 a413412 

 
 a413173 

 تيرير الصنن
Effect of verity 

 a413114 

 
 a413333 

 

تيرير المست ل  
 البحري

Effect of 

seaweed 

extract 

Control 
Alga 

600 
Solaumine 

 a31.14. 

 

 a413103 

 
 a413301 

 

 اإلاافة  طريقة تيرير 
Effect of 

application 

method 

Control 
     سقي

Irrigation 
 را

Spray 

سقي+را       
Irrigation+    

Spray   

 
 a413733 

 

  a413141 

 

  a413327 

 

  a413341 

 
 0307ل أو لمعامالت التدا ل ا ت تلن معنويال حسب ا تبار دنكن عند مستو  احتمال المتوسطات التي تحمل نفس الحرن أو األحرن لكل عامل من العوام

The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non significant according to Duncan s multiple 

test at rang 0.05 

       

في صفة الوزن النوعي  Desireeعلج الصنن  Latonaتفوق الصنن  والمادة الجافة في الدرنات بينما
علج الصنن  Desiree( وتفوق الصنن 41للصنفين علج التوالي )جدول  43012و  43021للدرنات فقد بلغ 

Latona  (.47في صفة صالبة الدرنات )جدول 

 Alga 600البحرياة ) ولم يالحظ من بيانات هذه الدراسة أي تيرير معنوي لكل من مست لصي النباتاات
رشال وسقيال ورشال( أو أي من المعاامالت المطبقاة لكال صانن  ،( وطرق اإلاافة الرالرة )سقيال Solaumineو 

قياسال إلج معاملة المقارنة.وفي الوقت الذي لم يالحظ لمعامالت التدا ل باين العوامال المدروساة تايريرال معنوياال 
( فقااد تفوقاات جمياا  43و  41المااادة الجافااة فااي الاادرنات )الجاادولين فااي صاافتي نساابة المااواد الصاالبة الذائبااة و

 في صفة الوزن النوعي للدرنات مقارنة م   Latonaمعامالت التدا ل بين طريقة اإلاافة والصنن 
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وطريقة إاافتهما في نسبة المادة  Solaumineوالـ  Alga 600تيرير مست لصي النباتات البحرية  :(43جدول )ال
 Desireeو  Latonaرنات )%( لصنفي البطاطا الجافة للد

Table (13): Effect of two seaweed extracts ( Alga 600 and Solaumine ) and their 

application methods  on Tuber dry weight percentage (%) of two Potato 

varieties Latona and Desiree. 

 المعامالت
Treatments 

 األصنان
Verities 

متوسط تيرير 
 المعامالت
Average 

effect of 

treatments 

 تيرير التدا ل بين األصنان وطريقة اإلاافة
Effect of interaction between 

verities and application methods 

طريقة 
 اإلاافة

Applicatio

n methods 

 

Latona Desiree Latona Desiree 

Control T1 
 a143413 

 

 a14.1.. 

 
 a143143 

 
Control 

 a143413 

 

 a143133 

 Alga 600 T2  

 Irrigationسقي

 a143400 

 
 a113722 

 
 a143333 

 

Alga 600 T3 

 Sprayرا

 a143470 

 

 a113373 

 

 a143271 

 
سقي

Irrigation 

 a143700 

 
 a113403 

 
Alga 600 T4 
 سقي+را 

Irrigation+Spray 

 a143230 

 

 a103110 

 

 a143400 

 

Solaumine 

T5سقيIrrigation 

 a143400 

 

 a143110 

 

 a143220 

 Sprayرا 
 a103370 

 
 a113033 

 
Solaumine 

T6راSpray 

 a103770 

 

 a143213 

 

 a143432 

 
سقي+را 

Irrigation+ 

Spray 

 a113440 

 

 a103443 

 
Solaumine T7 

سقي +را 
Irrigation+Spray 

 a113110 

 
 a143142 

 
 a143413  

 

 تيرير الصنن
Effect of verity 

 

 a143777 

 
 a143171 

 

تيرير المست ل  
 البحري

Effect of 

seaweed 

extract 

Control Alga 600 Solaumine 

 a313142 

 
 a143713 

 
 a143141 

 

 اإلاافة  طريقة تيرير 
Effect of application 

method 
Control 

  سقي
Irrigation 

 را
Spray 

سقي+را       
Irrigation+ 

   Spray   

 
143143 

a 
143301 

a 
143111 

a 
143741 

a 
 0307تمال المتوسطات التي تحمل نفس الحرن أو األحرن لكل عامل من العوامل أو لمعامالت التدا ل ا ت تلن معنويال حسب ا تبار دنكن عند مستو  اح 

The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non significant according to Duncan s multiple 

test at rang 0.05 

 Desireeفي حاين حادث العكاس فقاد تفوقات جميا  معاامالت التادا ل باين الصانن  Desireeالصنن 
بااين بقيااة  ولاام يسااجل فااروق معنويااة Latonaوطريقااة اإلاااافة فااي صاافة صااالبة الاادرنات مقارنااة الصاانن 

معامالت التدا ل في صفات الحاصل النوعية، وقد تفسر الزيادة الحاصلة في بعض الصفات النوعية للادرنات 
با تالن الصنن إلج ا تالن استجابة الصنفين للظرون المنا ية السائدة والج التباين الاوراري باين األصانان 

والبياااتي ( 1002( وطااه ) 4431د )كمااا ساابق ذكااره، وهااذا يتماشااج ماا  مااا ذكااره كاال ماان عااذيب ومحمااو
(، أما الزيادة الحاصلة في بعض الصفات النوعية لدرنات صنفي البطاطا تحات الدراساة نتيجاة تطبياق 1040)

بعااض معااامالت التاادا ل بااين العواماال، فقااد تعااود إلااج الاادور اايجااابي لهااذه العواماال والااج األراار التراكمااي 
 لمعامالت التدا ل بين العوامل . 
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وطريقة إاافتهما في  Solaumineوالـ  Alga 600تيرير مست لصي النباتات البحرية  :(41ل )جدولا
 Desireeو  Latonaللدرنات لصنفي البطاطا  نوعيالوزن ال

Table (14): Effect of two seaweed extracts ( Alga 600 and Solaumine ) and their 
application methods on Tuber specific gravity of two Potato varieties 
Latona and Desiree. 

 المعامالت
Treatments 

 األصنان
verities 

متوسط تيرير 
 المعامالت
Average 

effect of 

treatments 

 تيرير التدا ل بين األصنان وطريقة اإلاافة
Effect of interaction between verities 

and application methods 

 فةطريقة اإلاا
Application 

methods 

 

Latona Desiree Latona Desiree 

Control T1   ab430230 
  c430120 

 
 ab430100 

 
Control 

 a430230 

 

  b430120 

 Alga 600 T2  

 Irrigationسقي
  ab430210 

  c430702 

 
 ab430110 

 

Alga 600 T3 

 Sprayرا

  a430223 

 

  c430112 

 

 ab430110 

 
سقي

Irrigation 

 a430343 

 
  b430747 

 
Alga 600 T4 

 Irrigation سقي+را 

+Spray 

 bc430713  
  c430142 

 

  b430140 

 

Solaumine 

T5سقيIrrigation 

  a430332 

 

  c430713 

 

  a430240 

 Sprayرا 
 a430271 

 
  b430703 

 
Solaumine 

T6راSpray 
  ab430230  c430710   a430110 

را سقي+
Irrigation+ 

Spray 

 a430217 

 

  b430102 

 
Solaumine T7 

سقي +را 
Irrigation+Spray 

  a430332 

 
  c430341 

 
  a430110 

 

 تيرير الصنن
Effect of verity 

  a430210 

 

  b430120 

 

تيرير 
المست ل  
 البحري

Effect of 

seaweed 

extract 

Control Alga 600 Solaumine 

  a313142 

 
 a430723 

 
  a430114 

 

 اإلاافة  طريقة تيرير 
Effect of 

application 

method 

Control 
     سقي

Irrigation 
 را

Spray 

سقي+را       
Irrigation+    

Spray   
 a430100 

 

 a430110 

 

 a430130 

 

 a430720 

 
 

 0307و لمعامالت التدا ل ا ت تلن معنويال حسب ا تبار دنكن عند مستو  احتمال المتوسطات التي تحمل نفس الحرن أو األحرن لكل عامل من العوامل أ
The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non significant according to Duncan s multiple 
test at rang 0.05 
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وطريقة إاافتهما في  Solaumineوالـ  Alga 600رية تيرير مست لصي النباتات البح :(47جدول )ال
 Desireeو  Latonaلصنفي البطاطا  1الدرنات كغم/سم صالبة

Table (15): Effect of two seaweed extracts ( Alga 600 and Solaumine ) and their 
application methods on Tuber firmness (Kg/ cm

2
 ) of two Potato 

varieties Latona and Desiree. 

 المعامالت
Treatments 

 األصنان
verities 

متوسط تيرير 
 المعامالت
Average 

effect of 

treatments 

 تيرير التدا ل بين األصنان وطريقة اإلاافة
Effect of interaction between verities 

and application methods 

 طريقة اإلاافة
Application 

methods 

 

Latona Desiree Latona Desiree 

Control T1 
 b33730 

 

 a403712 

 

  a43713 

 
Control 

 b33730 

 
 a403712 

 Alga 600 T2  

 Irrigationسقي

 b33142 

 

 a403743 

 

  a43117 

 

Alga 600 T3 راSpray 
 b33710 

 
 a403142 

 
  a43723 

 
 Irrigationسقي

 b33240 

 
 a403343 

 
Alga 600 T4 

 ا سقي+ر
Irrigation+Spray 

 b43400 

 

 a403770 

 

  a43317 

 

Solaumine 

T5سقيIrrigation 

 b33233 

 
 a403103 

 
  a43113 

 Sprayرا 
 b33231 

 
 a403123 

 

Solaumine T6راSpray 
 b43017 

 
 a403330 

 
  a43122 

 
سقي+را 

Irrigation+ 

Spray 

 b43003 

 
 a403733 

 
Solaumine T7 

را سقي +
Irrigation+Spray 

 b33442 

 

 a403712 

 

  a43211 

 

 تيرير الصنن
Effect of verity 

 b33240 

 
 a403133 

 

تيرير 
المست ل  
 البحري

Effect of 

seaweed 

extract 

Control 
Alga 

600 
Solaumine 

  a313142 

 

 a43133 

 

 a43114 

 

 اإلاافة  طريقة تيرير 
Effect of application 

method 

Control 
     سقي

Irrigation 
 را

Spray 

سقي+را       
Irrigation+    

Spray   
  a43713 

 
  a43771 

 
  a43113 

 
  a43223 

 
 0307تمال المتوسطات التي تحمل نفس الحرن أو األحرن لكل عامل من العوامل أو لمعامالت التدا ل ا ت تلن معنويال حسب ا تبار دنكن عند مستو  اح

The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non significant according to Duncan s multiple 

test at rang 0.05      

 
و  Alga 600يساتنتا مان هااذه الدراساة وجاود دور تحفياازي وايجاابي لمست لصاي النباتااات البحرياة )

Solaumineادة معنويااة فااي العديااد ماان صاافات النمااو ال اااري والحاصاال الكمااي والنااوعي ( فااي إحااداث زياا
وان ا ااتالن طريقااة إاااافة المساات ل  دور مهاام أياااال فااي زيااادة  Desireeو  Latonaلصاانفي البطاطااا 

التاايرير المعنااوي فااي بعااض الصاافات المدروسااة وكاناات لطريقااة السااقي تاايريرال أفااال فااي الكرياار ماان الصاافات 
وان معااامالت التاادا ل بااين العواماال  ،صاافات الحاصاال الكميااة مقارنااة ماا  بقيااة الطاارق المدروسااة و اصااة

المدروسة قاد تساببت فاي زياادة إااافية لصافات النماو ال ااري والحاصال الكماي والناوعي لصانفي البطاطاا 
ولذلك نوصي باستمرار دراسة تايرير مست لصاات طبيعياة أ ار  محفازة للنماو والحاصال ما  أصانان جديادة 

 بطاطا وفي مواق  م تلفة من القطر.من ال
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EFFECT OF   TWO SEAWEED EXTRACTS (ALGA 600 AND 

SOLAUMINE) AND THEIR APPLICATION METHODS ON   GROWTH 

AND YIELD OF TWO PATATO VARIETIES 
Zuhair A. Dawood 

Horticulture and landscape department, College of Agriculture and Forestry, Mosul  

University,  IRAO. 

Email:zuhair_dawood50@yahoo.com 
 

ABSTRACT 
This study was carried out in a private farm at Haway Rezyana, 15 Km 

north-east of Mosul-Iraq, during spring season 2009. The aim of this research was 
to study the  effect of two seaweed extracts (Alga 600 and Solauamine) and three 
methods of application (foliar spray, adding to the soil and foliar spray with adding 
to the soil) on growth and yield of two potato varieties (Latona and Desiree). A split 
plot within   randomized complete block design with Duncan's multiple rang test at 
0.05 were applied for all research data. The obtained results could be summarized 
as following: Desiree variety was significantly superior in average plant length, 
plant leaf area, percentage of chlorophyll pigment, root dry weight, average tuber 
weight, yield of plant, total yield, marketable yield and tuber firmness as compared 
with latona variety. While a significant increase recorded in mean stem number per 
plant, percentage of foliage dry weight and tuber specific gravity with latona variety 
comparing with Desiree variety.Application of Alga 600 treatments caused a 
significant increase in average plant length, tuber weight, plant yield total yield and 
marketable yield as compared with control treatment. Adding Alga 600 to the soil 
caused a significant increase in plant yield, total yield, and marketable yield, while 
application Alga 600 as a foliar spray resulted a significant increase only in average 
tuber weight as compared with control. Interaction treatments between verities and 
method of application caused additional increase most vegetative and yield 
characteristics. 

  Interaction treatments between  Desiree variety with all methods of 

application caused a significant increase in most vegetative and yield quantity and 

quality characteristics as compared with the effect of interaction treatments between 

latona variety and application method of seaweed extracts, which caused a 

significant increase in both average stem number per plant and tuber specific 

gravity only. 
Key words: Seaweed- Application method- Potato variety  
Received: 2/10/ 2011  Accepted: 2/1/2012   

 
 المصادر

(. إرشادات في إنتاج البطاطا، وزارة الزراعة، الهيئة العاماة لإلرشااد والتعااون 1001، نجم عبد هللا )الهباا 

 العراق. الزراعي، نشرة إرشادية، جمهورية
( وبعااض مست لصااات GA3(. التاايرير الفساالجي لحااامض الجبرليااك )1040البياااتي، حسااين جااواد محاارم )

النباتات البحرية في النمو ال ااري والحاصال والصافات ال زيناة ااساتهالكية لصانفين مان البطاطاا 
(Solanum tuberosum L.أطروحااة دكتااوراه، قساام البسااتنة وهندسااة الحاادائق، كليااة الزر ،) اعااة

 والغابات، جامعة الموصل، العراق.



 نــرافديـــة الـــــلة زراعـــمج 
 1043( 4( العدد )14المجلد ) 

ISSN: 2224-9796 (Online) 
    ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (14) No. (4) 2013     

  
 

 

 
411 

 Solanum tuberosum(. إكرار تقاوي الرتب العلياا للبطاطاا )1002الجبوري، عبد الجاسم محيسن جاسم )

L.11-74مجلة الزراعة العراقية )عدد  ا (، مجلد  ; ( باست دام تقنية التحاين. 
ومياك واإلعشااب البحرياة فاي نماو وإزهاار (. تايرير حاامض الهي1004الجبوري، محمد عبدهللا احمد موساج )

(، رسالة ماجستير، كلية الزراعاة، جامعاة تكريات، وزارة .Cucumis sativus Lوحاصل ال يار )

 التعليم العالي والبحث العلمي، جمهورية العراق.
صار (. إنتااج البطااطس، الادار العربياة للنشار والتوزيا ، القااهرة جمهورياة م4444حسن، احمد عباد المانعم )

 العربية.
(. تايرير موعاد الزراعاة فاي نماو 1001حسن، مها عباد عاون، ميسار محماد جارجيس وعباد الوهااب حمادي )
(: 4)41مجلة إبات لوبحااث الزراعياة، وحاصل البطاطا في المنطقتين الغربية والشمالية في العراق، 

441-441. 
التساميد ومساافات الزراعاة علاج (. تايرير بعاض مساتويات 4431رشيد، حسان طالب وكاريم صاال  عبادول )

النمو والحاصل ألربعاة أصانان مان البطاطاا المزروعاة فاي العاروة الربيعياة فاي منطقتاي بكاره جاو 
 .41-22(: 4)1المجلة العراقية للعلوم الزراعية )زانكوا(  دراسات عن النمو.  -وشهرزو. أ

وبارالث مست لصاات مان النباتاات  (. تيرير الرا بحاامض الجبرلياك والسايكوسايل1003شلير، محمود )طه، 

البحرياااة فاااي بعاااض صااافات النماااو ال ااااري والزهاااري ومكوناااات الحاصااال لصااافين مااان الشااالليك 
(Fragaria X ananassa Duchأطروحااة دكتااورا ،)كليااة الزراعااة، جامعااة صااالح الاادين، ه ،

 وزارة العليم العالي والبحث العلمي، جمهورية العراق.
. تاايرير السااماد البوتاسااي وتغطيااة التربااة فااي رالرااة أصاانان ماان البطاطااا (1002طااه، فاااروق عبااد العزيااز )

(Solanum tuberosum L. ،المزروعة في محافظاة البصارة، أطروحاة دكتاوراه، كلياة الزراعاة )

 جامعة البصرة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جمهورية العراق.
 Solanum tuberosuبعاض أصانان البطاطاا )(. تقيايم 4431عذيب، نجم عباد ومحماود مصاطفج حساين )

L. ،43-3(: 1) 3  المجلة العراقية للعلوم الزراعية، )زانكوا(( في شمال العراق. 
(. تيرير العمر الفسيولوجي وحجم التقاوي فاي نماو وإنتاجياة صانفي البطاطاا 4444قاسم، عبد الوهاب حمدي )

سااتير، كليااة الزراعااة والغابااات، جامعااة ديزيريااة وعجيبااة المزروعااة فااي منطقااة ربيعااة، رسااالة ماج
 الموصل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جمهورية العراق.

(. دراسااة بعااض صاافات النمااو ال اااري والحاصاال ل مسااة أصاانان ماان 1003محمااود، سااعد عبااد الواحااد )
( تحاات ظاارون الزراعااة الربيعيااة للمنطقااة الوسااطج ماان .Solanum tuberosum Lالبطاطااا )

 .443-407(: 7)3مجلة تكريت للعلوم الزراعية، ق، العرا
إحصااائية عاان إنتاااج البطاطااا فااي محافظااة نينااو ، مديريااة زراعااة مديريااة زراعااة نينااو  (. 1004) مجهااول

 نينو / الت طيط والمتابعة، جمهورية العراق.
الجازت  (. إنتااج ال ااراوات،4434مطلوب، عدنان ناصر، عز الادين سالطان محماد وكاريم صاال  عبادول )

الراااني، مطبعااة التعلاايم العااالي، جامعااة الموصاال، وزارة التعلاايم العااالي والبحااث العلمااي، جمهوريااة 
 العراق.
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