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 الخالصة
نفذت هذه الدراسةة فةي ح ةل اضةراوات قسةم البسةتنة وهندسةة الحدائق/كليةة الزراعةة والغابات/جامعةة  1

بعة  المعةامالت الفسةيولوجية فةي بعة  صةفات  لدراسةة تةيرير 2011 الموصل/ العراق االل الموسةم الربيعةي
وذلةة   ئيرالرةةة عوامةةل هةةي الاةةد المةةا البطاطةةا صةةنو اتونةةا وتضةةمنت التجربةةة دراسةةة النمةةو الاضةةرب لنباتةةات

يومةةا مةةن الزراعةةة ولحةةين   ةةور  76 و  46بتعطةةيا النباتةةات اةةالل مةةرحلتين عنةةد بةةدن تكةةوين الةةدرنات بعةةد 
 (تةرغم/ل 3)عةرق السةوب بتركيةز  ومسةتال  (٪2 )عالمات الذبول اابتدائي وإضافة كلوريد الكالسيوم بتركيز

)بعةةد  فتةةرات رةةال  علةة  وكةةررت ااضةةافة (مةةل/لتر 2 )بتركيةةز Soluamine الطحلةةب البحةةرب ومسةةتال 
يوما بةين إضةافة وراةرا بااضةافة إلة  معاملةة الم ارنةة مة   20اكتمال اانبات وااضافة الرانية والرالرة بفاصل 

لةةرا ا والتةةداال بيةةن م لةة  التربةةةرالرةةة طرائةةق لةضةةافة هةةي: طري ةةة الةةرا الةةورقي وطري ةةة ااضةةافة إ اعتمةةاد
اةةالل فتةةرو تكةةوين  مةةائياللاةةد لتعةةر  نباتةةات البطاطةةا ، وا  ةةرت النتةةائ  ان  الةةورقي ا ااضةةافة إلةة  التربةةة

  معنوب في المحتوا الرطوبي لألوراق ومحتةوا ااوراق مةن الكلوروفيةل الكلةي اافانإل   الدرنات وتطورها
 قية والنسبة المئوية للمادو الجافة في المجمةو  الاضةرب قياسةا إلة  النباتةاتال وائية والمساحة الور نوعدد السي ا

ردا استعمال الكالسيوم إل  حدو  زيادو معنوية في المحتوا الرطةوبي النامية في  روو الرب ااعتيادب ، كما 
، امةةا بالنسةةبة  قياسةةا إلةة  معاملةةة الم ارنةةة لةةألوراق ومحتةةوا ااوراق مةةن الكلوروفيةةل الكلةةي والمسةةاحة الورقيةةة

إل  الت ليل من ضرر الاد المائي وحصول زيادو معنويةة  والسولومينستعمال كل من مستالصي عرق السوب ا
فةي كةل مةن المحتةةوا الرطةوبي لةألوراق ومحتةةوا الكلوروفيةل الكلةي وعةدد السةةي ان ال وائيةة والمسةاحة الورقيةةة 

 وائيةة قياسةا إلة  بةاقي رق السةوب فةي عةدد السةي ان القياسا إل  معاملة الم ارنةة وتفوقةت المعاملةة بمسةتال  عة
 ر معنةوب فةي جمية  الصةفات المدروسةة ، اوضةحتتةيري رب ااةتالو طرائةق ااضةافة ي  ةرلةم المعامالت كمةا 

تةةيريرات حةةدو  إلةة   والسةةولومينضةةافة كةةل مةةن الكالسةةيوم ومستالصةةي عةةرق السةةوب ا نتةةائ  التةةداال الرالرةةي
 ةروو الاةد المةائي والت ليةل مةن التةيرير  تحةتو الاضرب في حالة النباتةات الناميةة ايجابية في جمي  صفات النم
المدروسةة للنباتةات النمةو  الاضةرب صةفات ت  ةر ااتالفةات معنويةة فةي اغلةب  لةم حةينالسلبي للاد المةائي فةي 

 يادب. معامالت الم ارنة في  روو الرب ااعت م  م ارنةالمعاملة ب ذه المواد في  روو الاد المائي 
 اتونا -طري ة ااضافة -: اد مائيدالةالكلمات ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2012/ 30/4وقبوله    2012 / 3/ 14 تاريخ تسلم البحث

 

 المقدمة
والتةةةةي تعةةةةود إلةةةة  العائلةةةةة الباذنجانيةةةةة  Potato (Solanum tuberosum L.)تعةةةةد البطاطةةةةا 

Solanaceae الاضر انتاارا حي  تتصدر البطاطا الاضر الدرنية من حي  األهميةة الغذائيةة  محاصيل من ركرر
( وتعتبر نباتات البطاطا من محاصيل الاضةر 1999ية )حسن، احتوائ ا عل  نسبة عالية من المواد الكربوهيدرات

عةةدم انت ةةام الةةرب وارتفةةا  معةةدات النةةتد يةةؤدا إلةة  حةةدو  ان للتربةةة و يالحساسةةة انافةةا  المحتةةوا الرطةةوب
 الجفاو الفسيولوجي للنبات ويعمل عل  إحدا  رضرار كبيرو للنباتات وااصة في مرحلتي ناون وتطور الةدرنات

     (. وألجةل Authors)،2008والصةفات النوعيةة والازنيةة للةدرنات  واانتةا  النمةو فاضةا كبيةرا فةيمما يسبب انا

الت ليةةل مةةن رضةةرار الجفةةاو والاةةد المةةائي فةةي نمةةو النباتةةات وصةةفات الحاصةةل الكميةةة والنوعيةةة وألهميةةة الف ةةد 
إحةدا  بعة  التغيةرات فةي وما ينجم عن ذلة  مةن اسةائر اقتصةادية كبيةرو تةؤدا إلة  ذبةول الةدرنات و يالرطوب

دور رهميةة اسةتعمال المةواد المانعةة للنةتد مةن  تبةرزمن قيمت ا الغذائية والتسوي ية  او الت ليلالتركيب الكيميائي ل ا 

                                           

 البحث مستل من أطروحة دكتوراه لمباحث الثاني
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اسةتادام  المواد الامعية وبع  من مات النمو الصناعية راا عل  نباتات البطاطا والتي تسةاعد علة  زيةادو كفةانو
 .(2005والعبيدا،  1999)حسن،  المحتوا الرطوبي للتربة

ل د ركدت العديد من الدراسات عل  رهمية عنصةر الكالسةيوم فةي تحسةين صةفات النمةو واانتةا  والنوعيةة           
في البطاطا وإطالة فترو ازن الدرنات وذل  لدور الكالسيوم في تحفيز تكوين جدر الااليةا النباتيةة بصةورو بكتةات 

يعمةل علة  تن ةيم   سم  وصالبة جدر الااليا النباتية وتن يم النفاذية كما رن الكالسةيوم الكالسيوم والتي تحاف  عل
 Poovaiahااليا النبةات ) داال حركة وانت ال المغذيات ونوات  التركيب الضوئي ويؤرر في تكوين ااوكسين في

 (.David ،2007و Van der ،1999و Leapold ،1976و 

طري ةة الةرا  عل اسات عند استادام األسمدو الكيمياوية رو المستالصات الطبيعية اغلب الدراعتمدت ل د          
فةةي (  2011 ،وآاةةرون Xinو  2005، لعبيةةدبوا  2003)الضةةبيبي،  إذ اعتمةةدت هةةذه الطري ةةة مةةن قبةةل الةةورقي

 Siddagangaiab و(  2010 ) لبيةةاتيا اسةةتادم كةةل مةةنالكالسةةيوم فةةي ح ةةول البطاطةةا و دراسةةة تةةيرير عنصةةر
ا، فةةي فةةي ح ةةول البطاطةة الطبيعيةةة( طري ةةة الةةرا الةةورقي للمستالصةةات 2011) Sarhanو  (2010) ،آاةةرونو

إلةة  التربةةة عنةةد اسةةتادام  ضةةافةاا طري ةةةPulane (2007 )و  (2007) وآاةةرون Nadiaحةةين اعتمةةد كةةل مةةن 
ضةةافة إلةة  بطري ةةة اا Alga Fibreالمسةةتال  البحةةرب  عنةةد اسةةتادام  Riley (2002 )وعنصةةر الكالسةةيوم 

نباتةات ل ااضةافة طرقتتوفر لدينا رية دراسات مناورو في داال ال طر حول  في حين لم التربة في ح ول البطاطا
إجةران عنصر الكالسيوم رو المستالصات الطبيعية لةذا ارتيينةا إلة  ب المعاملةبدراسة واحدو سوان ركان عند  االبطاط

 :هذه الدراسة ب دو

 المستالصات الطبيعية والكالسيوم. ضافةال إيجاد الطري ة األفض -1

 البطاطا. الاضرب نموالتحسين صفات  -2
 البطاطا. الاضرب لنباتات نموال بع  صفات ت ليل ضرر الجفاو والاد المائي وعدم انت ام الرب في -3

 البيئة والمست ل . عل إيجاد بدائل طبيعية رايصة الرمن وغير ضارو  -4

 م والمستالصات الطبيعية تحت  روو الرب ااعتيادب وحاات الاد المائي.م ارنة تيرير الكالسيو

 
 

 مواد البحث وطرائقه
نفذت هذه الدراسة فةي ح ةل اضةراوات قسةم البسةتنة وهندسةة الحدائق/كليةة الزراعةة والغابات/جامعةة 

المعةامالت فةي  لدراسةة تةيرير تطبيةق بعة  مزيجيةةفةي تربةة  2011 لعةام الموصل/العراق االل الموسم الربيعي

النمو الاضرب لنباتات البطاطا صنو اتونا وتضمنت التجربة دراسة تيرير رالرة عوامل ماتلفة هةي الاةد المةائي 
: عنةةد بةةدن تكةةوين ااولةة بتعةةري  النباتةةات للتعطةةيا حتةة    ةةور عالمةةات الةةذبول اابتةةدائي واةةالل مةةرحلتين 

 ٪2ومةةا مةةن الزراعةةة وإضةةافة كلوريةةد الكالسةةيوم بتركيةةز ي 76يومةةا مةةن الزراعةةة والرانيةةة بعةةد  46الةةدرنات بعةةد 
الذب يحتوب في تركيب  علة   مل/لتر 2بتركيز  لومينغم/لتر ومستال  السو 3ومستال  عرق السوب بتركيز 

مةرات  احما  امينية ونتروجين عضوب ومن مات نمو طبيعية من ا الجبرلين وااوكسين وتمةت ااضةافة لةرال 
معاملةة الم ارنةة ورالرةة  فضال عنيوما بين إضافة ورارا  20اضافة الرانية والرالرة بفاصل بعد اكتمال النبات وا

الةرا الةورقي ا ااضةافة بين م  والتداال افة هي: طري ة الرا الورقي وطري ة ااضافة إل  التربةطرائق لةض
تادام تجربةةة عامليةة  فةةي ، نفةةذت فةةي الح ةةل باسةة2x4x3( معاملةةة 24. وبةةذل  تضةةمنت التجربةةة علةة  )إلةة  التربةةة

 Factorial experiment within splitفي ن ام ال طة  المناة ة ) RCBDتصميم ال طاعات العاوائية الكاملة 

plots) ( وبرالرة مكررات حية  وضةعت مسةتويات الاةد المةائي فةي ال طة  الرئيسةةMainplots والتةداال بةين )
(. قسةةمت Subplotsفةةي ال طةة  الرانويةةة ) لسةةولومينواطرائةةق ااضةةافة والكالسةةيوم ومستالصةةي عةةرق السةةوب 

م وعةر   4وتضةمنت مةرزين بطةول  2م 6األر  إل  الوحدات التجريبية حي  بلغت مساحة الوحةدو التجريبيةة 
التةي تةم الحصةول علي ةا مةن احةد ماةازن ) Class Aصةنو البطاطةا اتونةا البطاطا  سم، تمت زراعة ت اوب 75

سةم بةين درنةة وراةرا فةي الرلة  العلةوب وعلة   25عل  مسةافة   24/2/2011يخ في الح ل بتار (ال طا  الاا 
نبةةات/ وحةةدو تجريبيةةة، تةةم إجةةران العمليةةات الزراعيةةة باةةكل  28ج ةةة واحةةدو مةةن المةةرز وبةةذل  بلةةا عةةدد النباتةةات 

بمعةدل  نتروجين (  ٪46طبيعي وحسب التوصيات المتبعة في زراعة وإنتا  البطاطا ف د تم إضافة سماد اليوريا )
-48كغةم / هكتةار وكبريتةات البوتاسةيوم ) 600( بمعةدل  P2O٪ 45كغم / هكتار  وسةوبر فوسةفات رالرةي ) 400
52  ٪K2O  كغم  400( بمعدلK2O ( وتم إضافة األسمدو علة  رةال  دفعةات األولة  2005 ، / هكتار )العبيدا
واةملت نصةو السةماد  الح لةي البةزو  اكتمال من الزراعة واملت كل السماد الفوسفاتي والرانية بعد ا  يوم 15بعد 
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النتروجيني وجمي  السماد البوتاسي والرالرةة بعةد اة ر مةن الرانيةة واةملت النصةو الرةاني مةن السةماد النتروجينةي 
غةم / لتةر  2بتركيز  Radomel MZ 68وقد تم استادام المبيد الفطرب  ،وكانت ااضافة في اندق تحت النباتات

اللفحةةة بعةةد البةةزو  وبمعةةدل راةةة واحةةدو كةةل رسةةبوعين كمةةا اسةةتادم المبيةةد الفطةةرب كمبيةةد وقةةائي ضةةد مةةر  
Norell-D  لتر لمكافحةة الذبابةة البيضةان والمةن ومبيةد 3سم  1,5بتركيز /Sereen   مةل/لتر لمكافحةة  2وبتركيةز

   الحارات الراقبة والماصة.
 الصفات المدروسة: 

بعةةةد رسةةةبو   مةةةن المرحلةةةة األايةةةرو اضةةةافة الكالسةةةيوم  : ااةةةذت هةةةذه الصةةةفةالمحتوووول الرطووووبي لووو وراق -1
حيةة  ااةةذت مجموعةةة مةةن روراق النباتةةات بصةةورو عاةةوائية ولجميةة  المعةةامالت فةةي  ،والمستالصةةات النباتيةةة 

 68سم  وزنت وهي رطبة وجففت في فرن ك ربةائي بدرجةة حةرارو  1الصباح الباكر وراذت من ا رقرا  ب طر 
ن ربةةات الةةوزن رةةم وزنةةت وهةةي جافةةة واحتسةةبت نسةةبة المحتةةوا الرطةةوبي لةةألوراق سةةاعة ولحةةي 48ْم لمةدو  70 –

   (1984. )محمد ،بالنسبة والتناسب
Plummer (1974 ): تةم ت ةدير الكلوروفيةل الكلةي لةألوراق حسةب طري ةة محتول الكلوروفيل الكلي ل وراق -2

الوسةةط  للنبةةات وسةةح ت باألسةةيتون  وذلةة  بياةةذ غةةرام مةةن ااوراق الاضةةران الطريةةة مكتملةةة النمةةو مةةن الجةةزن
فةي  دورو 3000  ( لمدو امب دقائق وبسةرعة Centerfuge٪ رم وضعت بج از الطرد المركزب )  80بتركيز 

نةةانوميتر بواسةةطة ج ةةاز المطيةةةاو  652الدقي ةةة وتةةم قةةرانو طيةةو اامتصةةا  للرااةةد علةة  الطةةول رلمةةوجي 
Spectrophotometer  حساب محتوا الكلوروفيل واستادمت المعاملة التالية ل 

 OD  ×5.8محتوا الكلوروفيل الكلي ) ملغم / مل معلق( = اامتصاصية 

اسةتار   رم من كل وحدو تجريبية : تم حساب ا لامسة نباتاتالهوائية للنبات )ساق/نبات( نالسيقا دمتوسط عد-3
 المعدل.

وحةدو تجريبيةة وفصةلت  مةن كةلعاةوائية نباتةات بصةورو  تةم ااةذ رةال  :/نبات(2المساحة الورقية للنبات )سم-4
لكل قر  من عاةرين وري ةة رةم  2سم  1قرصا بمساحة  20جمي  وري ات ا رم وزنت بميزان ك ربائي وبعده ااذ 

ولحين ربات الةوزن رةم احتسةبت  70 – 68جففت األقرا  والوري ات الكلية في فرن ك ربائي عل  درجة حرارو 

 نسبة والتناسب عل  رساب الوزن الجاو لألقرا  والوري ات.المساحة الورقية  للنبات بطري ة ال
تم ااذ رةال  نباتةات وبصةورو عاةوائية مةن المةرزين الوسةطيين لكةل  :نسبة المادة الجافة للمجموع الخضري -5

وحةةدو تجريبيةةة، وقلعةةت هةةذه النباتةةات مةة  جةةذورها، رةةم فصةةلت الجةةذور عةةن المجمةةو  الاضةةرب ووزن النمةةو 
رال  وهي طرية، وتم تجفيو هةذه النباتةات تحةت راةعة الاةمب المبااةرو لعةدم تةوفر األفةران الاضرب للنباتات ال

ومةن رةم تةم وزن ةا بعةد التجفيةو  يومةا 20-15لمةدو تراوحةت مةن  الك ربائية الكافية في ال سم ولحةين ربةات الةوزن

 .واحتسبت النسبة المئوية للمادو الجافة في المجمو  الاضرب بالنسبة والتناسب
     

 النتائج والمناقشة
( إل  رن تعري  نباتةات البطاطةا إلة  اةد مةائي ردا إلة  انافةا  معنةوب فةي 5 -1تاير نتائ  الجداول )          

ال وائيةةة والمسةةاحة الورقيةةة  نالمحتةةوا الرطةةوبي لةةألوراق ومحتةةوا ااوراق مةةن الكلوروفيةةل الكلةةي وعةةدد السةةي ا
% و 16.67و  ٪23.65%  و 1.15انافةا  قةدرها  وبنسةب  الاضرب والنسبة المئوية للمادو الجافة في المجمو

للصفات المذكورو عل  التةوالي قياسةا إلة  النباتةات الناميةة فةي  ةروو الةرب ااعتيةادب. فةي  %14.03٪  27.03

إلة  زيةادو معنويةة فةي جمية  صةفات النمةو  والسةولومينحين ردت المعاملةة بالكالسةيوم ومستالصةي عةرق السةوب 
دروسة قياسةا إلة  معاملةة الم ارنةة باسةترنان النسةبة المئويةة للمةادو الجافةة فةي المجمةو  الاضةرب مة  الاضرب الم

ال وائيةة،  نتفوق معنوب واضد للنباتات المعاملة بمستال  عرق السوب عل  المعامالت األارا في عةدد السةي ا
معةةاملتي الكالسةيوم والم ارنةة فةةي معنويةةا علة  كةل مةن  معاملةةة ومعاملةة مسةتال  السةولومينتفوقةت نفةب ال بينمةا

تةةيرير معنةةوب فةةي جميةة  صةةفات النمةةو الاضةةرب  رب المسةةاحة الورقيةةة. ولةةم ي  ةةر ااةةتالو طرائةةق ااضةةافة
التةداال الرنةائي بةين حالةة الاةد ومةواد ااضةافة إلة  رن النباتةات الناميةة فةي  ةروو الةرب   وتاير نتائ المدروسة.

ومين قد رعطت رعل  محتوا رطةوبي فةي ااوراق فةي حةين رعطةت النباتةات ااعتيادب والمعاملة بمستال  السول
المعاملة بمستال  عرق السوب وتحت نفةب ال ةروو رعلة  محتةوا مةن الكلوروفيةل الكلةي فةي ااوراق ورعلة  
عدد للسي ان ال وائية ورعل  مسةاحة ورقيةة بينمةا رعطةت النباتةات المعاملةة بالكالسةيوم وتحةت نفةب ال ةروو رعلة  

والرالريةة للعوامةل  المتب يةة تمااةت اغلةب تةيريرات التةدااالت الرنائيةةوقد  ة للمادو الجافة في المجمو  الاضربنسب
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تةةات المعاملةةة النبا بصةةورو عامةةة تاةةير نتةةائ  التةةداال الرالرةةي إلةة  رنالمدروسةةة مةة  التةةيرير المنفةةرد لكةةل عامةةل 
للمحتةوا الرطةوبي حت  روو الاةد المةائي رعلة  قيمةة وت لرا الورقي ا ااضافة إل  التربةابالكالسيوم بطري ة 

لةرا االم ارنة بطري تةي ااضةافة إلة  التربةة وطري ةة  ااتلفت معنويا ف ط م  معاملةو ٪84.53ألوراق بلغت في ا

فةةي  ةةروو الاةةد  معاملةةة مسةةتال  عةةرق السةةوب بطري ةةة ااضةةافة إلةة  التربةةةو الةةورقي ا ااضةةافة إلةة  التربةةة
فةةي  ةةروو الةةرب  عاملةةة بمسةةتال  عةةرق السةةوب بطري ةةة الةةرا الةةورقيت النباتةةات المالمةةائي. فةةي حةةين رعطةة

وبةذل  ااتلفةت معنويةا مة  اغلةب  مةل/معلق 11.88بلةا  ااعتيادب رعل  محتوا من الكلوروفيل الكلي فةي ااوراق

معاملةة  تميةزتمعامالت التداال في  روو الاد المائي وم  بع  المعامالت في  ةروو الةرب ااعتيةادب، كمةا 
إعطةان بفي  روو الرب ااعتيادب  لرا الورقي ا ااضافة إل  التربةاباتات بمستال  عرق السوب بطري ة الن

رعل  عدد من السي ان ال وائية ورعل  مساحة ورقية وااتلفت معنويا مة  اغلةب معةامالت التةداال الرالرةي فةي عةدد 
 ةةرت المعاملةةة ي صةةفة المسةةاحة الورقيةةة، فةةي حةةين ر السةةي ان ال وائيةةة ومةة  جميةة  معةةامالت التةةداال الرالرةةي فةة

فةةي  ةةروو الةةرب ااعتيةةادب رعلةة  نسةةبة مئويةةة للمةةادو الجافةةة فةةي المجمةةو   بالكالسةةيوم بطري ةةة الةةرا الةةورقي
   ااتلفت معنويا م  اغلب معامالت هذا التداال.و ٪15.77الاضرب بلغت 

اضةرب بسةبب الاةد المةائي إلة  انافةا  المحتةوا وقد يفسةر اانافةا  المعنةوب فةي صةفات النمةو ال           
من السةعة   ٪24.41( إذ وصلت إل  ماي ارب 1999الرطوبي للتربة وااصة في الطب ة السطحية للتربة )حسن، 

هةذه الطب ةة ف ةد ردا  فةيالح لية ) تم ت دير السعة الح لية بالطري ة الوزنية( وبمةا رن مع ةم جةذور البطاطةا تنتاةر 
سةلبا فةي معةدل ذوبةان  ارةرتات للاد المائي إل  افة   كفةانو الجةذور فةي امتصةا  المةان ممةا إل  تعري  النبا

( وبالتةةالي 2006وآاةةرون،  Fontesوآاةةرون، و  Reusinkوانت ةةال العناصةةر الغذائيةةة مةةن التربةةة إلةة  النبةةات )
 Falih( و 2005وتنسةةجم هةةذه النتةةائ  مةة  مةةاذكره كةةل مةةن رلعبيةةدب ) ،انافةةا  المحتةةوا الرطةةوبي لةةألوراق

ل تعةر  النباتةات لاةد مةائي إلة  ( في نباتات البطاطةا. كةذل  يعمة2009وآارون ) Ezzat( و 2006وآارون )
(. وحةةدو  تغيةةر فةةي تركيةةب الةةدهون Protochlorophyll( )Virgin ،1965ن تكةةوين الكلوروفيةةل األولةة  )بةةط

ادو تكةةوين بيروكسةةيد ال يةةدروجين (، وإلةة  زيةةTodd ،1972المفسةةفرو والمكونةةة لغاةةان البالسةةتيدو الاضةةران )
(H2O2 الذب يزيد من ركسةدو الةدهون وإنتةا  الةـ )Malondialdyhyde ذب يحفةز مةن إنتةا  الجةذيرات الحةرو الة
(Free radicals( المؤدية إل  قلةة تكةوين الكلوروفيةل )Sairam  و Srivastava  ،2001  وهةذا يتمااة  مة .)

( من رن هنا  انافاضا معنويةا فةي محتةوا ااوراق 2009آارون )و Ezzat( و 2001ماذكره كل من الداولة )

مةن الكلوروفيةل الكلةةي بانافةا  المحتةةوا الرطةوبي للتربةة. كمةةا يةؤدب تعةةر  النباتةات للاةد المةةائي إلة  زيةةادو 
بةةان معةةدل انت ةةال  ذكةةر الةةذب( 1985لزوجةةة البروتةةوبالزم إلةة  درجةةة يصةةبد في ةةا اقةةل ناةةاطا وكفةةانو )محمةةد، 

بةان حركةة وانت ةال العصةارو الااةبية   ةل بحةدو  الاةد المةائي وحسةب فرضةية الن ةل الكتلةي التةي تبةينالذائبات ي
تعتمد عل  الضغط اانتفااي الناائ من رنسجة النبات ل ذا فان انافا  محتوا التربة الرطوبي يعر  النباتةات 

ما تزداد الفعاليةات التحليليةة الحيويةة كتحلةل في العديد من الو ائو الفسلجية للنباتات ك ا  يؤرر سلبي مما للاد المائي
بزيةادو الاةد  Alpha amylase and protieaseالناا والبروتينةات واألحمةا  النوويةة وزيةادو ناةاط رنزيمةات 

( Zhu ،2002المةةائي ون ةة  المحتةةوا الرطةةوبي وانافةةا  تكةةوين الةةـكلوروفيالت األوليةةة وتربيةةت النتةةروجين )
 Nitrate Reductase (Ackersonب زيةةةادو فعاليةةةة بعةةة  األنزيمةةةات مرةةةل وقلةةةة تكةةةوين البروتينةةةات بسةةةب

وغلةق الرغةور ون صةا فةي المسةاحة الرغريةة وبالتةالي قلةة  (، وفي تربيط ان سام الااليةا واسةتطالت ا1977،واارون

 نفاذية غاز راني اوكسيد الكربون وانافا  كفةانو عمليةة التركيةب الضةوئي وانافةا  فةي تكةوين الكربوهيةدرات
( فةةي هةةذه ABAالمةةائي إلةة  زيةةادو تكةةوين حةةام  اابسسيسةة  ) والبروتينةةات وفعاليةةة األنزيمةةات ويعمةةل الاةةد

 Marchner ،1995النباتةةات وقلةةة تكةةوين ااوكسةةينات والجبرلينةةات والسةةايتوكاينينات المحفةةزو لنمةةو النبةةات ) 
( 3ال وائيةة الجةدول ) نعةدد السةي ا ( وبالتةالي إلة  ااتةزال عمليةات النمةو والمتمرلةة بانافةا 2005والصعيدب، 

( 5و  4وانافا  معدل المساحة الورقية والنسبة المئوية للمادو الجافة في المجمو  الاضرب للنبةات الجةدولين ) 

وتنسجم هذه النتائ  م  العديد من الباحرين الةذين وجةدوا انافاضةا معنويةا فةي اغلةب صةفات النمةو الاضةرب عنةد 
  Anwar (2005  .)( و 2005( والعبيدب )2001اد المائي ومن م الداولة )للتعري  نباتات البطاطا 

الكلةي ف ةد  لرما التيرير اايجابي للكالسةيوم فةي زيةادو المحتةوا الرطةوبي ومحتةوا ااوراق مةن الكلوروفية        
وااصةةة فةةي  يعةةود إلةة  دور الكالسةةيوم فةةي بنةةان الجةةدر وتكةةوين األغاةةية الالويةةة والمحاف ةةة علةة  انتفةةا  الااليةةا

 في زيادو كفانو عملية  ا  وايجابي فعاا   ا  ( وان للكالسيوم دورBangerth ،1979النباتات التي تعاني من اد مائي )
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ىدد ل  Latona( لمبطاطددا فددنو اتونددا ٪ومددواد اافدداطة وطرا ددف اافدداطة ومتددام ت التددداىل طددي المحتددو  الرطددوبي لدد وراف   يالمددا  الشددد تدديث ر حالددة :(1الجدددول     
 2011لموسم الرب تي 

Table(1):The impact of water stress status, addition materials, application methods and their interactions in leaf water contain(%) 
              of  potato cv latona during spring season of 2011  

 .  0,05احتمال  * المتوسطات ذات الحرو أو األحرو المتشابهة فمن التمود الواحد اتىتمو متنو ًا ط ما ب نها حسب اىتبار دنكن متتدد الحدود عند مستو   
Means followed by the same letter or letters within column are not significantly different according Duncan test at (P<0.05)  

Mean of  stress 
status 

مواد  xد حالة الش
 اافاطة

stress status x 
Addition 
materials 

 Application methodsطرا ف اافاطة 
 مواد اافاطة
Addition 
materials 

 حالة الشد الما ي
Water stress status 

فاطة إلى  رش ورقي وا 
 التربة

Foliar application 
and  Soil adding 

 إفاطة إلى التربة
Soil adding 

 رش ورقي
Foliar application 

84.38  a 

84.38  a 84.38  a - d 88.28  a - d 84.32  a - d Control 

 بدون شد
Irrigation 

84.33  a 84.38  a - d 84.34  a - d 84.88  a - d Calcium 

84.34  a 84.88  a - d 84.33  a - d 84.38  a - d Licorice 
84.22  a 83.88  a - c 84.88  a - d 83.33  ab Soluamine 

88.32  b 

83.48  b 88.88  e 83.28  c - e 88.43  a - d Control 

 شد
Stress 

84.83  a 83.34  a 88.38  a - d 88.88  b - e Calcium 

88.88  a 83.88  a - c 83.38  d e 84.84  a - d Licorice 

88.33  a 88.38  a - d 88.88  a - d 88.82  a - d soluamine 

توسط تيث ر مواد م
 اافاطة

Mean of  
Addition 
materials 

84.22  a 84.83   ab 84.34  ab 
 بدون شد

Irrigation  حالة الشدx طرا ف اافاطة 
Stress status x stress 

status 88.83  a - c 88.33  c 88.34 b c 
 شد

Stress 

88.83  b 83.23  b 88.83  b 88.23  ab Control اطةمواد اافx طرا ف اافاطة 
Addition materials x 
application methods 

 

84.83  a 83.33  a 88.88  ab 88.28  ab Calcium 

84.83  a 84.83  a 88.33  ab 84.82  ab Licorice 

84.38  a 84.43  ab 88.88  ab 84.83  ab Soluamine 

 84.88  a 88.28  a 88.84  a 
 اافاطةمتوسط تيث ر طرا ف 

Mean of application methods 
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متمف  محتو  ااوراف من الكموروط ل الكمى  ممغم/مل من ومواد اافاطة وطرا ف اافاطة ومتام ت التداىل طي  يالما  الشد تيث ر حالة : (2الجدول         
 2011الموسم  ى ل Latonaمادة ىفراء( لمبطاطا فنو اتونا 

Table(2):The impact of water stress status, addition materials, application methods and their interactions in leave chlorophyll 
                 percentage (%) of potato cv latona during spring season of 2011                                                                      

 .  0,05ال توسطات ذات الحرو أو األحرو المتشابهة فمن التمود الواحد اتىتمو متنو ًا ط ما ب نها حسب اىتبار دنكن متتدد الحدود عند مستو  احتم* الم
Means followed by the same letter or letters within column are not significantly different according Duncan test at (P<0.05)  

Mean of  
stress 
status 

 مواد اافاطة xحالة الشد 
stress status x 

Addition materials 

 Application methodsطرا ف اافاطة 

 مواد اافاطة
Addition 
materials 

 حالة الشد الما ي
Water stress status 

فاطة إلى  رش ورقي وا 
 التربة

Foliar application 
and  Soil adding 

 إفاطة إلى التربة
Soil adding 

 رش ورقي
Foliar application 

38.38  a 

8.33  b 8.33  c - h 2.33  e - h 8.88  a - g Control 

 بدون شد
Irrigation 

38.83  a 33.43  ab 8.88  b - g 8.23  a - f Calcium 

33.33  a 38.88  a - e 33.33  ab 33.88  a Licorice 

33.38  a 33.33  a - c 33.84  a - d 33.32  a - c Soluamine 

2.28  b 

3.33  c 3.23  g h 3.83 h 2.88  f - h Control 

 شد
Stress 

2.88  b c 2.83  e - h 8.83  e - h 2.88  e - h Calcium 

8.33  b 8.22  a - f 2.83  e - h 8.83  e - h Licorice 

8.83  b c 8.34  d - h 2.32  e - h 8.84  e - h Soluamine 

د اافاطةمتوسط تيث ر موا  
Mean of  Addition 

materials 

38.88  a 8.22  a 38.38  a 
 بدون شد

Irrigation 
 طرا ف اافاطة xحالة الشد 

Stress status x stress 
status 8.38  b 2.48  b 2.28  b 

 شد
Stress 

2.33  b 2.33  b c 3.83  c 8.83  a - c Control مواد اافاطةx طرا ف اافاطة 
Addition materials x 
application methods 

 

8.82  a 8.32  a 8.38  a - c 8.84  ab calcium 

8.83  a 8.84  a 8.38  a 8.83  a Licorice 

8.33  a 8.28  a 8.48  ab 8.38  a Soluamine 

 8.83  a 8.32  a 8.33  a 
 متوسط تيث ر طرا ف اافاطة

Mean of application methods 
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 ى ل Latonaعدد الس قان الهوا  ة / نبات لمبطاطا فنو اتونا ومواد اافاطة وطرا ف اافاطة ومتام ت التداىل طي  يالما  الشد تيث ر حالة :(3لجدول  ا
 2011الموسم الرب تي 

Table(3):The impact of water stress status, addition materials, application methods and their interactions in stems 
                number/plant of potato cv latona during  spring season of 2011    

 .  0,05د الحدود عند مستو  احتمال * المتوسطات ذات الحرو أو األحرو المتشابهة فمن التمود الواحد اتىتمو متنو ًا ط ما ب نها حسب اىتبار دنكن متتد
Means followed by the same letter or letters within column are not significantly different according Duncan test at (P<0.05)  

Mean of  
stress status 

 مواد اافاطة xحالة الشد 
stress status x 

Addition materials 

 Application methodsطرا ف اافاطة 

 مواد اافاطة
Addition 
materials 

 حالة الشد الما ي
Water stress status 

فاطة إلى  رش ورقي وا 
 التربة

Foliar application 
and  Soil adding 

 إفاطة إلى التربة
Soil adding 

 رش ورقي
Foliar application 

3.88  a 

3.88  c - e 3.44  e - h 3.44  e - h 3.32  e - h control 

 بدون شد
Irrigation 

3.84  c 3.44  a - f 3.84  b - h 3.44  e - h calcium 

3.88  a 3.32  a 3.32  ab 3.84  a - d licorice 

3.33  ab 3.88  a - c 3.38  a - e 3.32  b - g soluamine 

3.43  b 

4.84  e 4.32  h 3.33  e - h 4.33   h control 

 شد
Stress 

4.83 d e 3.88  f - h 3.88  f - h 4.84  g h calcium 

3.88 b c 3.32  c - h 3.88  b - h 3.44  a - f licorice 

3.33 d c 3.38  d - h 3.44  e - h 3.88  b - h soluamine 

 متوسط تيث ر مواد اافاطة
Mean of  Addition 

materials 

3.38  a 3.83  ab 3.88  b c 
 بدون شد

irrigation  حالة الشدx طرا ف اافاطة  
Stress status x stress status 

3.83  d 3.42   c d 3.33  c d شد  stress 

3.83  c 3.88  e f 3.83  d - f 4.88  f control 
 طرا ف اافاطة xمواد اافاطة

Addition materials  x 
application methods 

 

3.48  c 3.32  b - f 3.38  c - f 3.88  e f calcium 

3.33  a 3.32  a 3.384  ab 3.38  ab licorice 

3.88  b 3.83  a - c 3.88  a - e 3.88  a - d    soluamine 

 3.88  a 3.28  a 3.32  a 
 متوسط تيث ر طرا ف اافاطة

Mean of application methods  
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/نبات( لمبطاطا فنو اتونا 2المساحة الورق ة لمنبات  سمومواد اافاطة وطرا ف اافاطة ومتام ت التداىل طي  يالما  الشد تيث ر حالة :(4الجدول           
Latona           2011الموسم الرب تي  ى ل 

  Table(4):The impact of water stress status, addition materials, application methods and their interactions in leave area  
                  (cm2/plant)                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  0,05احتمال  * المتوسطات ذات الحرو أو األحرو المتشابهة فمن التمود الواحد اتىتمو متنو ًا ط ما ب نها حسب اىتبار دنكن متتدد الحدود عند مستو            

Means followed by the same letter or letters within column are not significantly different according Duncan test at (P<0.05)              

Mean of  
stress status 

 مواد اافاطة xحالة الشد 
stress status x 

Addition materials 

 Application methodsطرا ف اافاطة 

 مواد اافاطة
Addition 
materials 

ما يحالة الشد ال  
Water stress status 

فاطة إلى  رش ورقي وا 
 التربة

Foliar application 
and  Soil adding 

 إفاطة إلى التربة
Soil adding 

 رش ورقي
Foliar application 

33448.8  a 

2338.4   e 2848 f - i 2233   f - i 2333  g - i control 

 بدون شد
Irrigation 

38343.3  c  d 33382 b - e 8888   e - g 8338   e - g calcium 

33388.3  a 32328 a 34323  b c 34838  b - d licorice 

38388.8  b 33883 b 33338  b - e 33883  b - e soluamine 

8828.3  b 

3883.88   e 3342 i 3883   i 3848   i control 

 شد
Stress 

3883.3   e 3383 h i 2333  g - i 3388  h i calcium 

8338.88  d 2333  f - i 8432  e - h 38338  d - f licorice 

38832.2   c 33388 b - e 38833  c - e 8883  e - g soluamine 

 متوسط تيث ر مواد اافاطة
Mean of  Addition 

materials 

38388.8  a 38233.3  b 38348.8  b 
 بدون شد

irrigation 
 طرا ف اافاطة xحالة الشد 

Stress status x 
stress status 2884.3  c 8322.3  c 8448.3  c 

 شد
stress 

3833.2  c 3884.4  d 2888.3  d 3838.4  d control مواد اافاطةx  طرا ف
 اافاطة

Addition materials x 
application methods 

 

8338.3  b 8333.3  b c 8238.4  c d 8334.3  c d calcium 

33888.8  a 38382.8  a 33383.3  a 33883.8  a licorice 

33324.4  a 38838.2  a 33833.4  a 38888.8  ab  soluamine 

 38433.8  a 8338.3  a 8348.8  a 
 متوسط تيث ر طرا ف اافاطة

Mean of application methods 
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نسبة المادة الجاطة طي المجموع الىفري لمبطاطا فنو اتونا ومواد اافاطة وطرا ف اافاطة ومتام ت التداىل طي  يالما  الشد تيث ر حالة :(5الجدول         
Latona   2011الموسم الرب تي  ى ل 

Table(5):The impact of water stress status, addition materials, application methods and their interactions in leave dry matter 

                percentage  of potato cv latona during spring season of 2011                       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  0,05احتمال  * المتوسطات ذات الحرو أو األحرو المتشابهة فمن التمود الواحد اتىتمو متنو ًا ط ما ب نها حسب اىتبار دنكن متتدد الحدود عند مستو           
Means followed by the same letter or letters within column are not significantly different according Duncan test at (P<0.05)              

Mean of  
stress status 

 د اإلضافةموا xحالة الشد 
stress status x 

Addition materials 

 Application methodsطرائق اإلضافة 
 مواد اإلضافة
Addition 
materials 

 حالة الشد المائي
Water stress status 

رش ورقي وإضافة إلى 
 التربة

Foliar application 
and  Soil adding 

 إضافة إلى التربة
Soil adding 

 رش ورقي
Foliar application 

34.33  a 

33.83  a 33.34  ab 34.38  a - e 33.34  a - c control 

 بدون شد
Irrigation 

33.43  a 34.28  a - d 34.38  a - d 33.22  a calcium 

38.33  b c 33.83  b - e 38.38  b - e 34.33  a - e licorice 

34.88  ab 34.38  a - e 34.88  a - e 34.33  a - e soluamine 

33.28  b 

33.38  b c   33.33  b - e 38.38  b - e 38.88  d e control 

 شد
Stress 

33.48  c 33.32  d e 33.48  d e 33.33  c - e calcium 

38.32  b c 38.33  b - e 38.38  b - e 34.88  a - e licorice 

33.83  c 38.33  e 33.33  d e 38.33  b - e soluamine 

وسط تيث ر مواد اافاطةمت  
Mean of  Addition 

materials 

34.43  a 34.83  a 33.88  a 
 بدون شد

irrigation 
 طرا ف اافاطة xحالة الشد 

Stress status x 
stress status 33.38  b 33.88  b 33.88  b 

 شد
stress 

38.83  a 34.38  a 34.88  a 38.32  a control مواد اافاطةx  ف طرا
 اافاطة

Addition materials x 
application methods 

38.84  a 38.33  a 38.33  a 34.33  a calcium 

38.33  a 38.38  a 38.48  a 34.82  a licorice 

38.84  a 33.28  a 38.38  a 38.28  a soluamine 

 38.48  a 38.83  a 34.88  a 
 متوسط تيث ر طرا ف اافاطة

Mean of application methods 
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( وفةةي زيةةادو م اومةةة النباتةةات ل ةةروو الاةةد المةةائي حيةة  يعمةةل هةةذا David ،2007التركيةةب الضةةوئي )

 ةالعنصر عل  تن يم الج د اازموزب وب ان الااليا في حالة امتالن عند  روو احة المان وتن يم  لعملي
التنافذ والحفةا  علة  التةوازن ال رمةوني دااةل النبةات ودوره فةي رباتيةة وتركيةب األغاةية الالويةة واسةتمرار 

( وي ةةوم بتربةةيط فعاليةةة Nakata ،2003العمليةةات الحيويةةة بمعةةدات عاليةةة ومن ةةا عمليةةة تكةةوين الكلوروفيةةل )
(. تنسةةجم هةةذه النتةةائ  مةة  2008وآاةةرون،  Weiالعديةةد مةةن رنزيمةةات األكسةةدو تحةةت  ةةروو الاةةد المةةائي )

يعةود التةيرير اايجةابي للكالسةيوم  وربمةا(. 2005( والعبيةدب )2001وآاةرون ) El-Beltagyماذكره كل من 

اكبةر مةن  دفي زيادو المساحة الورقية باكل معنوب لدوره فةي زيةادو سةرعة النمةو مةن اةالل تحفيةزه نمةو عةد
فةةةةي تن ةةةةيم الكروموسةةةةومات فةةةةي  لناةةةةاط إضةةةةافة  (Ross ،1985و  Daviesت ةةةةاوب البطاطةةةةا )لالبةةةةراعم 

( وتتمااة  هةذه النتةائ  مة  كةل مةن 1989ااصطفاو المغزلي فيساعد بذل  علة  ان سةام الااليةا )الصةحاو، 
(، وإلة  دوره كمركةب رساسةي فةي بنةان األغاةية الالويةة علة  1996وآاةرون ) Teruo( و 1995الحسني )

و يساعد كذل  في نمو الااليا وزيادو رطوال ا ويةؤرر بةذل  فةي ( وهVan der ،1999اكل بكتات الكالسيوم )
( IAAتطةةور الااليةةا المرسةةتيمية ويعمةةل علةة  تن ةةيم عمةةل ال رمونةةات النباتيةةة مرةةل رنةةدول حةةام  الاليةة  )

( ويسةاعد فةي David،2007وتكوين البروتينات عن طريق زيادو كميات النتةرات الممتصةة مةن قبةل النبةات )
في تنايط العمليات الحيوية من االل تنايط  لعةدد مةن  ا  كبير ا  ( ول  دور1999ية )رلنعيمي،تكوين الع د الجذر

 Adenosineواادينوسةةةين رالرةةةي الفوسةةةفات  Arginine Kinaseاألنزيمةةةات من ةةةا: اارجنةةةين كةةةاينيز 

Triphosphate  واادنيل كاينيزAdynel Kinase  ،(.  1989و الصحاو،  1988) ربو ضاح  واليونب 

فةةي زيةةادو المحتةةوا الرطةةوبي  وزيةةادو  والسةةولومينرمةةا الةةدور اايجةةابي لمستالصةةي عةةرق السةةوب          
محتوا ااوراق من الكلوروفيل الكلي لربما يعود إل  دور هذه المواد في اف  معدل النةتد والمحاف ةة علة  

صمغية تساعد فةي ااحتفةا  بالمةان  انتفا  الااليا وت ليل ف دان المان عن طريق الرغور رو احتوائ ا عل  مواد
(. وكذل  قد يكون بسبب احتوان هذه المستالصةات علة  كةل مةن Bhatnager ،2011و  Reetaفي الااليا )

وآاةةرون،  Reetaعناصةةر الحديةةد والمغنيسةةيوم والنتةةروجين الةةذين يةةدالون فةةي تركيةةب جزيئةةة الكلوروفيةةل )
( رن 1995  مةن م النمةو الجبةرلين ف ةد ذكةر وصةفي )( واحتوائ ا عل  مركبات تاب  فةي سةلوك ا سةلو2011

في بنان جزيئة الكلوروفيل وتعمل عل  تياير هدم الكلوروفيل. وقد ذكر الا واني  ا  محفز ا  الجبرلينات ل ا دور
علةةةة  مةةةةواد  )مسةةةةتال  عةةةةرق السةةةةوب ومسةةةةتال  رمةةةةار الباميةةةةا( ( إن المستالصةةةةات 2009) وفاضةةةةل

العصرات في ااوراق وتجعل ا تحتف  بالمان وتتماا  هذه النتةائ  مة  كةل كاليكوسيدية والتي تزيد من تركيز 
(. وقةةةد تفسةةةر الزيةةةادو المعنويةةةة فةةةي 2010( والعبيةةةدب )2004) Jensen( و 1997) Linو  Blundenمةةةن 

( نتيجةةةة اسةةةتادام 4و  3صةةةفات النمةةةو الاضةةةرب )عةةةدد السةةةي ان ال وائيةةةة والمسةةةاحة الورقيةةةة( الجةةةدولين )

إلةةة  احتوائ مةةةا علةةة  العديةةةد مةةةن العناصةةةر الغذائيةةةة وااوكسةةةينات  والسةةةولومينسةةةوب مستالصةةةي عةةةرق ال
والجبرلينةةات والسةةايتوكاينينات ممةةا ردا إلةة  تحفيةةز النمةةو الاضةةرب واةةج  ان سةةام واسةةتطالة الااليةةا النباتيةةة 
والةةةة  دور المستالصةةةةات الفسةةةةلجي فةةةةي إحةةةةدا  تةةةةوازن فةةةةي العمليةةةةات الحيويةةةةة دااةةةةل األنسةةةةجة النباتيةةةةة 

(Stephenson ،1968 والةة  دور هةةذه المستالصةةات فةةي تحفيةةز الن ةةام اانزيمةةي المضةةاد لألكسةةدو فةةي .)
و  Glutathione reductaseو  Superoxide dismcataseالااليا النباتية وااصة زيةادو ناةاط رنزيمةات 

Ascorbate peroxidase ( وبالتالي زيادو م اومة النباتات لتحمل ال روو ال اسيةJamal، 1998 وذكةر .)
Odell (2003) رن المستالصات النباتية الحاوية عل  ااوكسينات واألحما  اامينية وهرمونات نباتيةة  من

رارا تعمل عل  تحفيز نمو وتطور المجموعين الجةذرب والاضةرب وزيةادو م اومةة النباتةات لةج ةاد والاةد 
وبالسةةت ممةةا يزيةةد مةةن كفةةانو عمليةةة التركيةةب ( التةةي توجةةد فةةي الكلورEو  Cالمةةائي وتمنةة  ركسةةدو فيتةةاميني )

الطبيعيةة  ت( بان را نباتات البطاطا بالمستالصا2004) Jensenالضوئي، وهذه النتائ  تتماا  م  ماذكره 
( رن إضةافة المستالصةات 2005) Anonymousردت إل  زيادو معنويةة فةي صةفات النمةو الاضةرب. وبةين 

ب متاةعب وبالتةالي تحفيةز امتصةا  المةان والعناصةر الغذائيةةة النباتيةة تعمةل علة  تكةوين مجمةو  جةذرب قةو
( عنةد را 2010لبيةاتي )ماوجةده اباكل رفضل من التربة وتكوين مجمو  اضةرب قةوب، وهةذا يتمااة  مة  

زيةةادو معنويةةة فةةي العديةةد مةةن ( بيربعةةة مستالصةةات بحريةةة قةةد سةةببت Desirreو  Latonaصةةنفي البطاطةةا )
( عند إضافت  لمستالصةين مةن األعاةاب البحريةة وبطرائةق 2013ه داؤد )صفات النمو الاضرب وم  ماذكر
زيةةادو معنويةةة فةةي بعةة  صةةفات النمةةو الةة   ادا Desirreو  Latona إضةةافة ماتلفةةة فةةي صةةنفي البطاطةةا

 الاضرب. 
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 ةيتضد مما ت دم إمكانية تحسين المحتوا الرطوبي وصفات النمو الاضرب لنباتات البطاطةا المزروعة        
صةفات النمةو عنةد اسةتادام كةل مةن جمية    روو الرب ااعتيادب وت ليل التيرير السلبي للاد المائي فيتحت 

وهذا ياير إل  جدوا هذه المستالصات مما يتطلب التوسة   والسولومينالكالسيوم ومستالصي عرق السوب 
 في إجران التجارب لتحديد المواد الفعالة الداالة في تكوين هذه المستالصات .

 
 

EFFECT OF WATER STRESS, CALCIUM ION AND TWO NATURAL 

EXTRACTS LIQUORICES, SOLUAMINE AND METHODS OF 

APPLICATION ON SOME VEGETATIVE GROWTH CHARACTERS OF 

POTATO CV. LATONA  
Fadhil F. R. Rajab                                                          Zuhair A. Dawood 

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

University,  IRAO. 
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ABSTRACT  

This study was carried out at vegetables field of Horticulture and landscape 

department, College of Agriculture and Forestry, Mosul University, Iraq., during 

spring season 2011, to investigate the effect of three factors  (water stress, calcium  

ion and two of natural extracts Licorice, Soluamine in addition to three methods of 

application in some vegetative growth characters of  potato (Solanum tuberosum L . 

cv .Latona) . The experiment includes 24 treatment ( 2  ×  3 ×  4 ) conducted in a  

Factorial Experiment within Split – plot system in RCBD Design. Each treatment 

replicated three times. The obtained results could be summarized as follows: 

1-Exposuing potato plants to water stress during the period of tubers formation and 

development caused a significant decrease in all vegetative growth characters . 

2- Application of calcium at arate of 2 % concentration , significantly increased the 

total water, total chlorophyll content in leaves, stems number  and leaf area.  

3- Application  of two natural extracts (Licorice and soluamine)  increased the total 

water, total chlorophyll content of leaves, stems number  and leaf area. Licorice 

treatment showed a significant increase in stems number as compared to others 

treatments. 

4- No significant differences recorded between three application methods in all 

vegetative characters.  

5- The interaction treatments among calcium, Licorice, soluamine  extracts, and 

methods of application reduced the damage effect of water stress in all studied 

vegetative characters of the droughted plants. 

Key wards; Water stress- Application method- Latona 
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 المصادر

(. دليةةل تغذيةةة النبةةات، دار الكتةةب للطباعةةة والناةةر، 1988ربوضةةاحي، يوسةةو محمةةد وهويةةد احمةةد اليةةونب ) 
 جامعة الموصل / ج ورية العراق.

( وبعةة  المستالصةةات GA3(. التةةيرير الفسةةلجي لحةةام  الجبرليةة  )2010لبيةةاتي، حسةةين جةةواد محةةرم )ا
البحريةةةة فةةةي النمةةةو الاضةةةرب والحاصةةةل والصةةةفات الازنيةةةة ااسةةةت الكية لصةةةنفين مةةةن البطاطةةةا 
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(Solanum tuberosum L.) جامعةة الموصةل  -. رطروحةة دكتةوراه  كليةة الزراعةة والغابةات- 

 وزارو التعليم العالي والبح  العلمي / جم ورية العراق .
 ( . البطاطب ، الدار العربية للنار والتوزي  ، ال اهرو .1999حسن، احمد عبد المنعم ) 

(. تةيرير بعة  المعةامالت التحفيزيةة للت ةاوب فةي نمةو وحاصةل البطاطةا 1995الحسني، الود ابةراهيم حسةن )
.(Solanum tuberosum L.) .رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة بغداد / جم ورية العراق 

(. تيرير التسميد بالبوتاسيوم والنتروجين والفسةفور والاةد المةائي فةي 2001الداولة، رحالم عبد الرزاق محمد )
. رطروحةةة دكتةةوراه. كليةةة (.Solanum tuberosum L)مراحةةل نمةةو وانتاجيةةة نبةةات البطاطةةا 

 وزارو التعليم العالي والبح  العلمي / ج ورية العراق. -والغابات. جامعة الموصل الزراعة
وطةةرق  Soluamineو  Alga 600. تةةيرير مستالصةةي النباتةةات البحريةةة (2013) داؤد، زهيةةر عزالةةدين

 مجلة زراعة الرافدين.إضافت ما في نمو وحاصل صنفين من البطاطا. بح  م بول للنار في 
(. ارر الرا بمستالصات رالرةة نباتةات فةي نمةو 2009وجي  رؤوو وفاضل حسين الصحاو )الا واني، اياد 

(: 6) 14مجلةة الزراعةة العراقيةة. عةدد اةا .. (.Solanum tuberosum L)وحاصةل البطاطةا 
140-151. 

لةيم تغذية النبات التطبي ي، وزارو التعليم العالي والبح  العلمي، مطبعةة التع(. 1989الصحاو، فاضل حسين )
 العالي/ جم ورية العراق.

(. رن مة الزراعة بدون رستادام تربة، بيت الحكمة، جامعة بغةداد / جم وريةة 1988الصحاو، فاضل حسين )
 العراق.

(. تربية النباتات تحت  روو ااج ادات الماتلفة والمةوارد الاةحيحة وااسةب 2005الصعيدب، السيد حامد )
 ار النار للجامعات / جم ورية مصر العربية.الفسيولوجة ل ا. الطبعة األول . د

(. تةيرير بعةة  العناصةر المعدنيةة فةي الصةفات الكميةة والنوعيةةة 2003الضةبيبي، منصةور حسةن محمةد سةعد )
رطروحةةة دكتةةوراه، كليةةة  (.Solanum tuberosum L). والتاةةريحية وال ابليةةة الازنيةةة للبطاطةةا

 الزراعة، جامعة بغداد / جم ورية العراق .
(. دراسةةات فسةةيولوجية فةةي تحسةةين النمةةو والحاصةةل وانتةةا  2005يةةدب، عبةةدالمنعم سةةعد  اليةةل حيةةاوب )لعبا

. رطروحةة دكتةوراه. (.Solanum tuberosum L)الت اوب وت ليل ضرر الاد المائي فةي البطاطةا 

 ق.وزارو التعليم العالي والبح  العلمي / ج ورية العرا-كلية الزراعة والغابات. جامعة الموصل
فةةي  Soluamineو   Algamix(. تةةيرير مستالصةي األعاةةاب البحريةةة 2010لعبيةدب، محمةةد عبيةد عبةةود )ا

 Triticum durumاانبةات والنمةو والصةفات اانتاجيةة والنوعيةة لصةنفين مةن الحنطةة الااةنة )
L.وزارو التعلةةيم العةةالي والبحةة  العلمةةي /  –(. رسةةالة ماجسةةتير، كليةةة التربيةةة. جامعةةة الموصةةل

 جم ورية العراق .
(. فسلجة النبات العملي، مديرية دار الكتب للنار والطباعة، جامعةة الموصةل 1984محمد، عبد الع يم كا م )

 وزارو التعليم العالي والبح  العلمي / جم ورية العراق .  –
والطباعةةة، (. علةةم فسةةلجة النبةةات، الجةةزن الرةةاني. مديريةةة دار الكتةةب للناةةر 1985محمةةد، عبةةد الع ةةيم كةةا م )
 وزارو التعليم العالي والبح  العلمي / جم ورية العراق .  –جامعة الموصل 

(. األسةمدو واصةوبة التربةة. مديريةة دار الكتةب للطباعةة والناةر، جامعةة 1999لنعيمي، سعد  نجم عبد  )ا
 وزارو التعليم العالي والبح  العلمي / جم ورية العراق. -الموصل. الطبعة الرانية

(. من مةةات النمةةو واازهةةار واسةةتادام ا فةةي الزراعةةة. الطبعةةة األولةة . المكتبةةة 1995وصةةفي، عمةةاد الةةدين )
 ااكاديمية. كلية الزراعة. جامعة ااسكندرية.

Ackerson . D. R ; D.R .Krieg . T. D. Miller . and R.G. Stevens . (1977) Water 

releations and physiological activity of potatos Jornal. American Society . 

Horticultural  Science . 102 (5) : 572 – 575 . 

Anonymous. (2005).Seaweed extracts and its application in horticulture.  

Anwar, R. S. (2005). Response Of Potato Crop To Biofertilizers , Irrigation And 

Antitranspiration Under Sandy Soil Conditions . Ph. D. Thesis . Faculty 

Agriculture. Zagazig Univ. Egypt. Pp 172 . 



 نـــديــة الرافــــلة زراعـــمج
 2013 (3( العدد )41المجلد )

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

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (41) No. (3) 2013 

 

49 

 

Authors, C. S (2008). Climate change: precipitation and plant nutrition interaction 

on potato (solanum tuberosum L.) yield in North-Eastern Hungary. 

Geophysical Research Abstracts. 11, EGU 1398, EGU General Assembly. 

Bangerth ,F.( 1979) Calcium related physiological disorders of plants. Annul 

Review. Phytopath. 17: 97–12.  

Blunden, G. T. and Y.W. Lin (1997) Enhanced leaf chlorophyll levels in plants 

treated with seaweed extract. Applied  Physiology. 8:535–543 

David. J. P. (2007). Handbook Of Plant Nutrition – Philips . Morley WightSalads 

Ltd. Arreton . United Kingdom p. 121-144 . 

Davies, H. V. and H. A. Ross (1985). Investigation on sprout growth in Cv. Maris 

Piper wounding effects and  growth from tuber cores of different dimensions. 

Potato Research. 28: 145-152 . 

El-Beltagy, M. S. ; A. F. Abou-Hadid ; S. O. El-Abd ; S. M. Singer and A. Abdel-

Naby (2002). Response of fall season potato crop to different calcium levels . 

Acta Horticulturae . 579:Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes  

Ezzat. A. S. ; U. M. Saif Eldeen and A. M. Abd El-Hameed (2009). Effect of 

irrigation water quantity . antitranspirant and humic acid on growth . yield . 

nutrients content and water use efficiency of potato (Solanum tuberosum L.). 

Journal of Agricultural Sciences. 34(12) :11585-11603 . 

Falih, M. K. ; V. Sahin ; T. Tunc and S. Nune (2006). The effect of deficit irrigation 

on potato erapotranspiration and tuber yield under cool season and semiarid 

climatic conditions .Agronomy Journal. 5(2): 284-288. 

Fontes, E. A. ; P. Rezende ; J. C and S. Diler (2006). Potato plant growth and 

macronutrien uptake as affected by soil tillage and irrigation system. 

Pesquisa Agropecuaria Brasileira. 41(12): 1787-1792.  

Jamal. Y. A. (1998). The Effect Of Seaweed Extract On Antioxidation Activities 

And Drought Tolerance Of Tall Fescue . Ph.D. Thesis. A dissertation In 

Agronomy . Texas Tech University. U. S. A. 

Jensen. E. (2004). Seaweed factor fancy . From the organic broadcaster . Published 

by Noses the Midwest organic and sustainable education . From the 

broadcaster . 12(3): 164-170. 

Marchner, H. (1995). Mineral Nutrition Of Higher Plants . Second Edition. 

Academic Press . Harcout Brace and Company. Publishers. London. New 

York . Tokyo. Pp: 864. 

Nadia. G. El-Gamal ; F. Abd-El-Kareem ; Y. O. Fatouh and S. M. Nehal (2007). 

Induction of systemic resistance in potato plant against late and early blight 

diseases using chemical inducer under greenhouse and field conditions . 

Journal of Agricultural and Biological Science . 3(2): 73-81. 

Nakata. P.A. (2003) Advances in our understanding of calcium oxalate crystal 

formation and function in plants. Plant Scince. 164:901–909. 

Odell. C. (2003). Natural plant hormones are biostimulants helping plants develop 

higher plant antioxidant activity for multiple benefits . Virginia Vegetable 

Small Fruit And Specialty Crops. 2(6): 1-3. 

Plummer ,D.T .(1974) . An Introduction To Practical Biochemistry . Mc Graw-Hill 

Book Company  Limited – England (UK). 



 نـــديــة الرافــــلة زراعـــمج
 2013 (3( العدد )41المجلد )

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

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (41) No. (3) 2013 

 

50 

 

Poovaiah . B .W ; and A . C . Leopold .(1976). Effect of inorganic salts on tissue 

permeability . Plant Physiology . 58 : 182 –185 . 

Pulane. C. M. (2007). Yield And Quality Of Potatoes As Affected By Calcium 

Nutrition Temperature And Humidity . Msc Thesis . Natural and Agricultural 

Sciences . Pretoria University . 

Reeta. K.A and A.K. Bhatnager (2011). Effect of aqueous extract of Sargassum 

johnstonii Setchell & Gardner on growth. yield and qualityof Lycopersicon 

esculentum Mill. Agronamy Jornal.Appllied Physology. 23: 623-633.  

Reusink, W. ; H.Amy and J. L. Liu (2005). Analyzing the potato a biotic stress 

transcriptome using expressed sequence tage. Genome . (48): 598-605. 

Riley. H. (2002). Properties of various soils and on potato nutrition and  quality a 

gravelly loam soil in Southern Norway . Acta Agriculturae scandinavica    

52(23): 86-95. 

Sairam, R. K. and G. G. Srivastava (2001). Water stress tolerance of wheat 

(Triticum aestivum L.) variations in hydrogen peroxide accumulation and 

antioxidant activity in tolerant and susceptible genotypes . Agronomy 

Journal. And Crop Scince.  186: 1-63 .  

Sarhan, T.Z. (2011). Effect of humic acid and seaweied extracts no growth and 

yield of potato plant (Solanun tuberosum L.( Desiree CV. Mesopotamia 

Journal of Agriculture. 39 (2):19-25. 

Siddagangaiab. R. ; k. A. Kumar and T. Vasanth (2010). Effect of foliar application 

of phyton-T. a seaweed extract on growth and yield of potato . Potato 

Journal 37(2): 220-227. 

Stephenson. W. A. (1968). Seaweed in Agriculture and Horticulture . chapter 7. 

Seaweed and plant growth .  

Teruo, W. ; I. Hideo ; I. Masafumi and F. Hajime (1996). Effect of foliar application 

of calcium solution on the incidence of BER of tomato fruit.  Journal Japan 

Society. Horticultural Scince. 65(3): 553-558.  

Todd, G. W. (1972). Water deficit and enzymatic activity . In Water Deficit Plant 

Growth "(T. T. Kozlewski, Ed). 3, Pp 177-216. Acadmic Press . New York.  

Van der. R.R. (1999). On the origin of the theory of mineral nutrition of plantsand 

the law of the minimum. Soil Science. American Jornal. 63:1055–1062. 

Verkleij, F. N. (1992). Seaweed extracts in agriculture and horticulture : A review . 

Biological Agriculture. Horticurtural Journal. 8(4): 309-324. 

Virgin, H. I. (1965). Chlorophyll Formation And Water Deficit . Ibid. 18: 994-1000 

.  

Wei, Y. S. ; Z. B. Zang ; H. B. Shao ; X. Guo ; H. B. Zhao ; Z. Y. Fu and X. J. Hu 

(2008). Relationship betweien calcium decoding elements and plant a biotic 

stress resistance . International Journal. Biology Scince. 2: 116-125. 

Xin. J. H. ; L. I. Tian and B. H. Chen (2011). Effect of calcium treatment on weight 

and number of potato tuber . Acta Horticulture. 11: 26-47. 

Zhu, J. K. (2002). Salt and drought stress signal transduction in plants. Annul 

Review. Plant. Biology. 53:247-273. 

 
 

 


