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 الخالصة
نفذذ ت الدراسذذة فذذً حاذذل قضذذراوات قسذذم البسذذتنة وهندسذذة الحدائق/كلٌذذة الزراعذذة والغابات/جامعذذة  1

الشذد المذائً بتعشذٌ   :لدراسة تأثٌر تأثٌر ثالثذة عوامذل هذً 2011 لعام الموصل/ العراق قالل الموسم الربٌعً
ٌومذا مذن الزراعذة ولحذٌن  عذور عالمذات  76 ( وعند بدء تكوٌن الذدرنات)ٌوما 46ٌن بعد النباتات قالل مرحلت

غم/لتذذر  3عذذرق السذذور بتركٌذذز  جذذ ور ومسذذتقل  ٪2الذذ بول اتبتذذدائً وإضذذافة كلورٌذذد الكالسذذٌوم بتركٌذذز 
 Ascophyyum nodiosumالمستقل  مذن الشحلذب البحذري  Soluamine ومستقل  الشحلب البحري

ٌومذا  20ل/لتر( وكررت اإلضافة ثالثة مرات )بعد اكتمال اإلنبات واإلضافة الثانٌة والثالثة بفاصذل م 2بتركٌز )
ثالثة شرائق لإلضافة هً: شرٌاذة )الذر  الذورقً( وشرٌاذة وبعد إضافة وأقرى( باإلضافة إلى معاملة الماارنة 

تعذر   التربذة(   وا عذرت النتذائن ان )اإلضافة إلى التربة( والشرٌاة المشتركة )الر  الورقً + اإلضافة إلى 
إلذى انقفذا  معنذوي فذً معذدل عذدد الذدرنات  قذالل فتذرت تكذوٌن الذدرنات وتشورهذا مائًاللشد لنباتات البشاشا 

أدى إضافة كذل فٌما  ووزنعا وحاصل النبات الواحد )غم/نبات( والحاصل الكلً والتسوٌاً للدرنات )شن/هكتار(.
إلى زٌذادت معنوٌذة فذً جمٌذص الصذفات المدروسذة قٌاسذا إلذى  لسور والسولومٌنم ومستقلصً عرق امن الكالسٌو

إلى زٌادت معنوٌة فً معذدل  اإلضافة إلى التربةأدت شرٌاة كما  معاملة الماارنة باستثناء صفة معدل وزن الدرنة.
حذٌن أدت  فذً بذالر  الذورقًوزن الدرنات وحاصل النبذات الواحذد والحاصذل الكلذً قٌاسذا إلذى شرٌاذة اإلضذافة 

إلذذى زٌذذادت معنوٌذذة فذذً الحاصذذل التسذذوٌاً  لذذر  الذذورقً + اإلضذذافة إلذذى التربذذةاو إلذذى التربذذةاإلضذذافة  شرٌاتذذً
أدت اضذافة كذل مذن الكالسذٌوم ومستقلصذً عذرق السذور كذ ل  فاذد  .بشرٌاة الر  الورقًإلى  ماارنةللدرنات 

 ذرو  الشذد المذائً  تحذتة النباتذات النامٌذة الحاصذل فذً حالذصذفات والسولٌامٌن إلى تأثٌرات اٌجابٌة فً جمٌص 
فروقذات معنوٌذة فذً العدٌذد  أي لم تالحذ  فً حٌنوالتالٌل من التأثٌر السلبً للشد المائً فً حالة التداقل الثالثً 

من المعامالت بٌن النباتات النامٌة فذً  ذرو  الشذد عنذد معاملذة النباتذات بكذل مذن الكالسذٌوم ومستقلصذً عذرق 
 امٌن مص معامالت الماارنة فً حالة النباتات النامٌة فً  رو  الري اتعتٌادي.السور والسولٌ

 تتونا -شرٌاة اإلضافة -: شد مائًدالةالكلمات ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3143/ 1/ 31وقبولو    3143 /3/ 41تاريخ تسمم البحث 

 

 المقدمة
والتذذذذً تعذذذذود إلذذذذى العائلذذذذة البا نجانٌذذذذة  Potato (Solanum tuberosum L.)تعذذذذد البشاشذذذذا 

Solanaceae ٌة الغ ائٌة تحتوائعذا من أكثر القضر انتشارا حٌث تتصدر البشاشا القضر الدرنٌة من حٌث األهم
( وتعتبر نباتات البشاشا من محاصذٌل القضذر الحساسذة 4111على نسبة عالٌة من المواد الكربوهٌدراتٌة )حسن  

عدم انت ام الري وارتفاع معدتت النتح وال ي ٌؤدى إلى حذدوث الجفذا  ان تنقفا  المحتوى الرشوبى للتربة و
رت للنباتذات وقاصذة فذً مرحلتذً نشذوء وتشذور الذدرنات ممذا ٌسذبب أضذرار كبٌذ فذً وٌتسببالفسٌولوجً للنبات 
(. وألجذل التالٌذل مذن Authors) 3112والصذفات النوعٌذة والقزنٌذة للذدرنات  واإلنتذا  النمذو انقفاضا كبٌرا فذً

أضرار الجفا  والشد المائً فً نمو النباتات وصفات الحاصل الكمٌة والنوعٌة وألهمٌة الفاد الرشذوبى ومذا ٌذنجم 
التغٌذرات فذً التركٌذب الكٌمٌذائً لعذا  عن  ل  من قسائر اقتصادٌة كبٌرت تؤدى إلى  بول الدرنات وإحداث بعذ 

المذواد  قاصذةدور أهمٌة اسذتعمال المذواد المانعذة للنذتح  جاءقٌمتعا الغ ائٌة والتسوٌاٌة  فً التالٌل من ال ي ٌنعكر

                                           

 البحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث الثاني
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ا على نباتات البشاشا والتً تسذاعد علذى زٌذادت كفذاءت رش عند استقدامعا الشمعٌة وبع  من مات النمو الصناعٌة
من مذذذات النمذذذو لإت أن الكلفذذذة العالٌذذذة  (3111والعبٌذذذدى   4111)حسذذذن  للتربذذذة اسذذذتقدام المحتذذذوى الرشذذذوبى 

 فاذد اتجعذت البحذوث حذدٌثا إلذىالتذأثٌرات الجانبٌذة لعذ ل المذواد علذى صذحة اإلنسذان والبٌئذة والصناعٌة المسذتعملة 
الشذرق والمذواد مثذذل المستقلصذات الشبٌعٌذة  ات التذأثٌر التثبٌشذذً للنذتح والمحفذزت للنمذو الجذذ ري  اسذتقدام بعذ 

المواد المانعة ( والتً ٌمكن أن تكون مواد بدٌلة عن 3111والمحمدي   Odell) 3113ومااومة ال رو  الااسٌة 

والنوعٌة بأفضذل حالذة وألشذول فتذرت  ن الصفات الكمٌةٌأو معوقات النمو الصناعٌة لتحفٌز نمو النبات وتحس للنتح
ممكنذة  فضذال عذن أهمٌذة هذذ ل المستقلصذات الشبٌعٌذة فذً تالٌذل اتسذذتعال  المذائً وزٌذادت كفذاءت اسذتقدام النبذذات 

ضافة ل ل  قدرت الكثٌر من ه ل المستقلصات فذً تثبذٌش نمذو باإل(  Jamal  4112من التربة ) ًللمحتوى الرشوب

رٌات الضارت لج ور ودرنات البشاشا والتً تسبب أضرارا كبٌرت فً نمو وحاصذل بع  األحٌاء المجعرٌة والفش
 مستقلصذذاتان الكثٌذذر مذذن كمذذا  (.Badeaa  3113و  Solimanو  4111وآقذذرون   Oosterhaven)النبذذات 

التذذً تزٌذذد مذذن مناعذذة النباتذذات ومااومتعذذا لالمذذرا   Betaineاتعشذذاب والشحالذذب البحرٌذذة تحتذذوي علذذى مذذادت 
 (3111رٌة والفشرٌة والحشرات وتزٌد من تحمل النبات لالجعاد )العال   البكتٌ

لاذذد أكذذدت العدٌذذد مذذن الدراسذذات علذذى أهمٌذذة عنصذذر الكالسذذٌوم فذذً تحسذذٌن صذذفات النمذذو واإلنتذذا  
فذً تحفٌذز تكذوٌن جذدر القالٌذا النباتٌذة بصذورت  دورل قذالل مذنوالنوعٌة فً البشاشا وإشالة فترت قذزن الذدرنات 

السذذٌوم والتذذً تحذذاف  علذذى سذذم  وصذذالبة جذذدر القالٌذذا النباتٌذذة وتن ذذٌم النفا ٌذذة كمذذا أن الكالسذذٌوم ٌذذن م بكتذذات الك
فذذذً قالٌذذذا النبذذذات  IAA حركذذذة وانتاذذذال المغذذذ ٌات ونذذذواتن التركٌذذذب الضذذذوئً وٌذذذؤثر فذذذً تكذذذوٌن اتوكسذذذٌن

(Poovaiah  وLeopold  4191 وVan der  4111 وDavid  3119.) 

تسذمٌد نباتذات  فذً الذر  الذورقًفذً اغلذب منذاشق العذالم علذى اعتمذاد شرٌاذة لاد تركزت الدراسذات 
كذ ل  اعتمذدت (  3144  وآقذرون Xinو  3111و العبٌذدي   3113)الضذبٌبً   الكالسذٌومالبشاشا عنذد اسذتقدام 

فذذً الحاذذول المزروعذذة بنباتذذات البشاشذذا   شرٌاذذة الذذر  الذذورقً فذذً دراسذذة تذذأثٌر بعذذ  المستقلصذذات الشبٌعٌذذة
 وآقذرون Nadia واعتمذد كذل مذن (Sarhan  3144و  3141   وآقرون Siddagangaiab و 3141بٌاتً  )أل
 Riley( 3113 )   اسذتقدم كمذا الكالسذٌوم شرٌاذة اإلضذافة للتربذة عنذد اسذتقدامPulane  (3119  )و  (3119)

سذات منشذورت فذً الاشذر ولذم تتذوفر لذدٌنا اٌذة درا  Alga Fibreبالمسذتقل  البحذري  شرٌاة اإلضافة إلى التربة

واحدت وبسذبب تذأثٌر الشذد المذائً وأهمٌذة كذل مذن عنصذر الكالسذٌوم  تجربةق إضافة مقتلفة فً ائحول اعتماد شر
 إجراء ه ل الدراسة بعد :ارتأٌنا إلى  والمستقلصات الشبٌعٌة وشرٌاة اإلضافة فً زٌادت حاصل البشاشا

 الشبٌعٌة والكالسٌوم.إٌجاد الشرٌاة األفضل فً معاملة المستقلصات  -4

 تحسٌن صفات حاصل البشاشا. -3
 تالٌل ضرر الجفا  والشد المائً وعدم انت ام الري فً نمو وحاصل البشاشا.-3

 إٌجاد بدائل شبٌعٌة رقٌصة الثمن وغٌر ضارت فً البٌئة والمستعل .-1

 ت الشد المائً.ماارنة تأثٌر الكالسٌوم والمستقلصات الشبٌعٌة تحت  رو  الري اتعتٌادي وحات

 

 
 مواد البحث وطرائقه

قسذم البسذتنة وهندسذة الحدائق/كلٌذة الزراعذة والغابات/جامعذة  التذابص الذى نف ت هذ ل الدراسذة فذً حاذل قضذراوات
لدراسذة تذأثٌر بعذ  المعذامالت فذً صذفات  مزٌجٌذةفذً تربذة  3144 لعام الموصل/العراق قالل الموسم الربٌعً

تضذذمنت التجربذذة دراسذذة تذذأثٌر ثالثذذة عوامذذل هذذً الشذذد المذذائً بتعشذذٌ    تتونذذاالحاصذذل لنباتذذات البشاشذذا صذذن  
بعذد   والثانٌذة ٌذوم بعذد الزراعذة( 11النباتات حتى درجة ال بول اتبتدائً قالل مرحلتٌن عند بدء تكوٌن الذدرنات )

 غم/لتذر 3كٌذز عرق السذور بتر ج ور ومستقل  ٪3كلورٌد الكالسٌوم بتركٌز ب والمعاملةٌوما من الزراعة  91
 ال ي ٌحتوي فذً تركٌبذ  Ascophyllum nodosumالمستقر  من الشحلب البحري  Soluamineوالسولومٌن 

مذرات  وتمذت اتضذافة لذثالث مذل/لتر 3على احما  امٌنٌة ونتروجٌن ع ذوي واوكسذٌنات وجبرلٌنذات بتركٌذز  
إلذذى معاملذذة  فضذذالمذذا بذذٌن إضذذافة وأقذذرى ٌو 31)األولذذى بعذذد اكتمذذال النبذذات واإلضذذافة الثانٌذذة والثالثذذة بفاصذذل 

والذذدمن بذذٌن كذذال  إلضذذافة هذذً: شرٌاذذة الذذر  الذذورقً وشرٌاذذة اإلضذذافة إلذذى التربذذةالماارنذذة وثالثذذة شرائذذق مذذن ا
  3x1x3( معاملذة 31. وبذ ل  تضذمنت التجربذة علذى )لر  الذورقً + اإلضذافة إلذى التربذةا الشرٌاتٌن الساباتٌن

فذً  Factorial experiment within split plot عاملٌذ  داقذل قشذص منشذاة نفذ ت فذً الحاذل باسذتقدام تجربذة
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ٌات الشذذد المذذائً فذذً الاشذذص وبثالثذذة مكذذررات حٌذذث وضذذعت مسذذتو RCBDتصذمٌم الاشاعذذات العشذذوائٌة الكاملذذة 
( والتذذداقل بذذٌن شرائذذق اإلضذذافة والكالسذذٌوم ومستقلصذذً عذذرق السذذور والسذذولٌامٌن فذذً Mainplotsة )الرئٌسذذ
وتضذمنت مذرزٌن  3م 1 والتً بلغت مساحتعا(. قسمت األر  إلى الوحدات التجرٌبٌة Subplotsثانوٌة )الاشص ال
والتذً تذم الحصذول علٌعذا مذن ) Class Aصذن  البشاشذا تتونذا سم  تمت زراعة تااوي  91وعر   م 1بشول 

أقذرى فذً الثلذث سذم بذٌن درنذة و 31علذى مسذافة   31/3/3144فذً الحاذل بتذارٌ   (احد مقذازن الاشذاع القذا 
نبذذات/ وحذذدت تجرٌبٌذذة  تذذم اجذذراء العملٌذذات  32العلذذوي وعلذذى جعذذة واحذذدت مذذن المذذرز وبذذ ل  بلذذ  عذذدد النباتذذات 
نتذروجٌن (   ٪11فاذد تذم إضذافة سذماد الٌورٌذا )  الزراعٌة وحسب التوصٌات المتبعة فذً زراعذة وإنتذا  البشاشذا

كغذم / هكتذار وكبرٌتذات البوتاسذٌوم  111( بمعذدل  P2O٪ 11كغم / هكتار  وسوبر فوسفات ثالثذً ) 111بمعدل 
(12-13  ٪K2O  بمعدل )كغذم  111K2O ( وتذم إضذافة األسذمدت علذى ثذالث دفعذات 3111   / هكتذار )العبٌذدى

مذذن الزراعذذة وشذذملت كذذل السذذماد الفوسذذفاتً والثانٌذذة بعذذد البذذزو  وشذذملت نصذذ  السذذماد  ا  ٌومذذ 41األولذذى بعذذد 

لبوتاسً والثالثذة بعذد شذعر مذن الثانٌذة وشذملت النصذ  الثذانً مذن السذماد النتروجٌنذً النتروجٌنً وجمٌص السماد ا
غذم / لتذر  3بتركٌز  Radomel MZ 68وقد تم استقدام المبٌد الفشري   وكانت اإلضافة فً قندق تحت النباتات

كما استقدم المبٌذد بعد البزو  وبمعدل رشة واحدت كل أسبوعٌن  المبكرت والمتاقرت كمبٌد وقائً ضد مر  اللفحة
مذل/لتر  3وبتركٌذز   Sereen/ لتذر لمكافحذة ال بابذة البٌضذاء والمذن ومبٌذد 3سم  4,1بتركٌز  Norell-Dالفشري 

 تقلعذومذن الزراعذة (  ا  ٌومذ 413) بعذد   1/3144/  9تم الحصاد فً بتارٌ   لمكافحة الحشرات الثاقبة والماصة.

 .للنباتات الدرنات ٌدوٌا بواسشة الكر 
 
 صفات المدروسة: ال
 دوتذذم اسذذتبعاالكلذذى فذذً الوحذذدت التجرٌبٌذذة  تاحتسذذب باسذذمة عذذدد الذذدرنا :عدددد الدددرنات للنبددات / درنددة نبات   -1

على عدد نباتذات الوحذدت التجرٌبٌذة.  فً كل مكرر غم ( والدرنات التالفة 31الصغٌرت ) ات وزن اقل من الدرنات 

المنتجذة منعذا بعذد  حدت التجرٌبٌة فً كل مكرر على عدد الذدرنات: احتسب باسمة حاصل الومعدل وزن الدرنة -2
 غم ( والدرنات التالفة. 31استبعاد الدرنات الصغٌرت )  ات وزن اقل من 

 
 :احتسب من الحاصل الكلً للوحدت التجرٌبٌة وحسب المعادلة اآلتٌة :حاصل النبات الواحد /غم نبات   -3

 حاصل الوحدة التجريبية                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )غم/نبات( معدل حاصل النبات الواحد

 عدد النباتات في الوحدة التجريبية                                                   
: تذم احتسذاب الحاصذل الكلذً للذدرنات مذن حاصذل الوحذدت التجرٌبٌذة الحاصل الكلدي للددرنات / طدن   اكتدار   -4

 وحسب المعادلة.

 حاصل الوحدة التجريبية                                   
  2211× ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحاصل الكمي لمدرنات = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مساحة الوحدة التجريبية                                
 ( لتالفي الضائعات2211)تم حساب مساحة اليكتار        

شمل الحاصذل التسذوٌاً جمٌذص الذدرنات المحصذودت بعذد اسذتبعاد الذدرنات  :الحاصل التسويقي / طن   اكتار   -5
احتسذاب الحاصذل  شرٌاذةغم وك ل  الدرنات المصابة والتالفذة واحتسذب بذنفر  25عن  الصغٌرت والتً ٌال وزنعا

 الكلى للدرنات
 

 النتائج والمناقشة
 ( إلى أن تعرٌ  نباتات البشاشا إلى شد مائً أدى إلى انقفذا  معنذوي فذ1ً -4تشٌر نتائن الجداول )           

 ٪33.44 تانقفذا  بلغذ اصل الكلً والتسوٌاً وبنسبد والحمتوسش عدد الدرنات ووزنعا وحاصل النبات الواح
النباتذذات ب ماارنذذةعلذذى التذذوالً و سذذاباا لصذذفات الحاصذذل المذذ كورت ٪11.21 ٪11.31و  ٪11.31و  ٪34.14و 
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لتأثٌر كل من )الكالسٌوم ومستقلصً عرق السور والسذولٌامٌن(  ةالنامٌة فً  رو  الري اتعتٌادي. أما بالنسب
ر نتذذائن نفذذر الجذذداول إلذذى أن هنذذا  زٌذذادت معنوٌذذة فذذً جمٌذذص صذذفات الحاصذذل نتٌجذذة فذذً صذذفات الحاصذذل فتشذذٌ

للمعاملة بع ل المواد قٌاسا إلذى معاملذة الماارنذة باسذتثناء صذفة وزن الذدرنات ولذم تقتلذ  عوامذل الدراسذة الثالثذة 
معنوٌذا علذى شرٌاذة  بذةالتر ( إلذى تفذوق شرٌاذة اإلضذافة إلذى 1  - 3الجداول ) بٌاناتمعنوٌا فٌما بٌنعا. وتوضح 

 اصذل الكلذً فذً حذٌن تفوقذت شرٌاذةالر  الورقً فً صفات وزن الدرنات حاصل النبات الواحذد والحباإلضافة 
شرٌاذذة )الذذر  الذذورقً + اإلضذذافة إلذذى التربذذة( معنوٌذذا علذذى الشرٌاذذة األولذذى فذذً صذذفة التربذذة و اإلضذذافة إلذذى

معاملذذة  أن إلذذى اإلضذذافةلثنذذائً بذذٌن حالذذة الشذذد ومذذواد وتشذذٌر نتذذائن التذذداقل ا .(1الحاصذذل التسذذوٌاً الجذذدول )

 وأعلذىمعذدل لعذدد الذدرنات  أعلذى أعشذتالنباتات بمستقل  عرق السذور وتحذت  ذرو  الذري اتعتٌذادي قذد 
النباتذات  أعشذتمعذدل فذً الحاصذل الكلذً والتسذوٌاً للذدرنات فذً حذٌن  وأعلذىمعدل فً حاصذل النبذات الواحذد 

معذذدل لذذوزن الذذدرنات والتذذً اقتلفذذت معنوٌذذا مذذص جمٌذذص  أعلذذىمٌذذة تحذذت نفذذر ال ذذرو  المعاملذذة بالكالسذذٌوم والنا
الاذٌم فذً جمٌذص الصذذفات  أعلذىمعذامالت هذ ا التذداقل فذً حالذة النباتذات النامٌذة تحذذت  ذرو  الشذد المذائً  وان 

 ذرو  الذري  وجدت فذً النباتذات النامٌذة فذً اإلضافةالمدروسة فً حالة التداقل الثنائً بٌن حالة الشد وشرائق 
والتذذً اقتلفذذت معنوٌذذا مذذص جمٌذذص المعذذامالت بالنسذذبة للنباتذذات النامٌذذة فذذً  التربذذة إلذذى اإلضذذافةاتعتٌذذادي بشرٌاذذة 

فذذً حذذٌن تماشذذت اغلذذب   ذذرو  الشذذد المذذائً ومذذص جمٌذذص معذذامالت الذذر  الذذورقً فذذً  ذذرو  الذذري اتعتٌذذادي
 ص التأثٌر المنفرد لكل عامل.روسة مللعوامل المدالتداقالت الثنائٌة المتباٌة والثالثٌة 

المعاملذة و النامٌذة تحذت  ذرو  الذري العذادي أن النباتذاتبذوبصورت عامة أ عرت نتائن التداقل الثالثً          
بمستقل  عرق السور بشرٌاة )الر  الورقً( فً  رو  الري اتعتٌادي أعشت أعلى عدد من الذدرنات بلذ  

د ا مص جمٌص معامالت التداقل فً حالة النباتات النامٌذة فذً  ذرو  الشذدرنة/نبات( وب ل  اقتلفت معنوٌ 41.21)

فذً  الورقً وشرٌاة اإلضذافة إلذى التربذةالر  ومص معاملتً الكالسٌوم بشرٌاة الر  الورقً والماارنة بشرٌاتً 
رٌاذذة والمعاملذة بالكالسذٌوم بش النامٌذة تحذت الذري اتعتٌذذادي  ذرو  الذري اتعتٌذادي. فذذً حذٌن أعشذت النباتذذات

 .  حاصل لكل نبات وأعلى حاصل كلً وتسوٌاًالاإلضافة إلى التربة أعلى معدل لوزن الدرنات و
إن مرحلذذة تكذذوٌن الذذدرنات فذذً نباتذذات البشاشذذا تعتبذذر مذذن أهذذم المراحذذل الحرجذذة والحساسذذة لذذنا  المحتذذوى   

نباتذات للشذد المذائً فذً ( وان أي نا  فً المحتوى الرشوبً للتربة أو تعذر  ال4111الرشوبً للتربة )حسن  
( لذذ ل  قذذد ٌفسذذر 3119 .وآقذذرون Abdrabboهذذ ل الفتذذرت ٌذذؤثر سذذلبا فذذً امتصذذا  المذذاء مذذن قبذذل الجذذ ور )

اتنقفذذذا  المعنذذذوي فذذذً صذذذفات الحاصذذذل )عذذذدد الذذذدرنات ووزنعذذذا وحاصذذذل النبذذذات الواحذذذد والحاصذذذل الكلذذذً 
ٌادي إلى التأثٌر السلبً للشد المذائً فذً قفذ  والتسوٌاً( بسبب تعر  النباتات للشد المائً ماارنة بالري اتعت

مذن السذعة الحالٌذة  ٪31.34المحتوى الرشوبً للنبات والتربة إ  وصذل المحتذوى الرشذوبً للتربذة إلذى ماٌاذارب 

قفذ  الجعذد المذائً  الذى ربمذا ادى الذ ي)حٌث تم اعتماد الشرٌاة الوزنٌة لتادٌر السعة الحالٌذة فذً تربذة الحاذل( 
نعكذر والتذً اسلبا فً العدٌد من العملٌات الفسلجٌة للنبات وقاصة عملٌة التركٌب الضوئً  واثرٌة لألوراق النبات

           (Barsoum  3113و  Handawayأثرهذذا فذذً ناذذ  تصذذنٌص الغذذ اء وانقفذذا  فذذً كمٌذذة المذذواد المقزونذذة )
( 4111سذومً  الحاصذل )المر ٌذا وبالتذالً انقفذا ٌعمل الشد المائً إلى قفذ  معذدل اناسذام واتسذاع القال كما

نتٌجذذة الغلذذق الجزئذذً للثغذذور وتثبذذٌش اناسذذام  CO2التذذأثٌر السذذلبً للشذذد المذذائً فذذً قفذذ  نفا ٌذذة  دور وممذذا ٌزٌذذد
 Riboulase Diphsphate( RUDP( وقفذذ  نشذذاش أنزٌمذذات التركٌذذب الضذذوئً )4113القالٌذذا )ٌاسذذٌن  

Carboxylase ( وPEP )Phosphoenol Pyruvate Carboxylase (Ackerson   4199وآقذذذرون)  

 )الجزء األول من  ٌؤثر تعرٌ  النباتات للشد المائً فً نمو المدادات وعدد السٌاان والمساحة الورقٌةك ل  
  (3111وآقذرون )  Ezzatه ل الدراسة( وبالتالً قلة عدد الدرنات التً تتكون بالنبات وه ا ٌنسجم مص مذا  كذرل 

فذً حالذة  ٪11( أن هنا  انقفاضا معنوٌا فً معذدل انتفذاا الذدرنات بنسذبة 3113وآقرون ) Belangerوقد بٌن 

معاملة الري اتعتٌادي ممذا سذبب انقفاضذا فذً معذدل وزن وحجذم  ماارنة مصتعر  نباتات البشاشا للشد المائً 
مذذص  اٌضذذا  وٌتماشذى  الذدرنات وان هذذ ا اتنقفذا  سذذبب انقفاضذا معنوٌذذا فذذً الحاصذل الكلذذً والتسذوٌاً للذذدرنات

( والعبٌذذدي 3113( والنعٌمذذً وآقذذرون )3113) Carlingو  Walworth( و 3114ماوجذذدل كذذل مذذن الدقولذذة )
( من أن تعر  نباتات البشاشا للشد المائً قالل مرحلة تكوٌن الدرنات سبب انقفاضا معنوٌا فذً اغلذب 3111)

لواحذد والحاصذل ات وحاصذل النبذات اتذأثٌر الكالسذٌوم فذً زٌذادت عذدد الذدرنل بالنسذبة أمذا صفات الحاصذل الكمذً.
( Nakata  3113ربمذا ٌعذذود إلذى دورل اتٌجذذابً فذذً زٌذادت كفذذاءت عملٌذة التركٌذذب الضذذوئً )الكلذً والتسذذوٌاً ف
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 2011مموسم الربيعي ل Latonaتونا ومواد اإلضافة وطرائق اإلضافة ومعامالت التداخل بينيم في عدد الدرنات )درنة/نبات( لمبطاطا صنف ال المائي الشد تأثير حالة :(1الجدول )
Table(1):The impact of water stress status, addition materials, application methods and their interactions in tubers number (tuber/plant) of potato cv latona during spring season of 2011  

     1,11الحرف أو األحرف المتشابية ضمن العمود الواحد التختمف معنويًا فيما بينيا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال  * المتوسطات ذات  
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 اإلضافة xحالة الشد 
Stress status x 

Addition materials 

 application methodsطرائق اإلضافة 

 مواد اإلضافة
Addition 
materials 

 حالة الشد المائي
Water stress status 

ضافة إلى  رش ورقي وا 
 التربة

Foliar application 
and  Soil adding 

 إضافة إلى التربة
Soil adding 

 رش ورقي
Foliar application 

99:8  a 

89:7  c 9988  a - e 89.8  c - i 8998  b - g control 

 بدون شد
Irrigation 

997.  b - c 99.8  b - f 99:8  a - c 99.8 b - e calcium 

:99.  a :978  ab :988  a - c 08998  a licorice 

:9.:  ab :988  ab :998  ab 9998  a - d soluamine 

798:  b 

.98:  e .998  k .9.8  i - k .988  j k control 

 شد
Stress 

7998  d 8988  c - j 8988  b - h .978  h - k calcium 

798.  d 7988  f - k 7988  g - k 7988  e - k licorice 

7908 d e 7998  d - k .9.8  i - k 7988  g - k soluamine 

 متوسط تأثير مواد اإلضافة
Mean of  Addition 

materials 

:908  a 9988   a :98.  a 
 بدون شد

irrigation 
 طرائق اإلضافة xحالة الشد 

Stress status x stress 
status 79.8  b 7908  b .999  b 

 شد
stress 

79..  b 7988  c d 7988  d 79.8  d control مواد اإلضافةx طرائق اإلضافة 
Addition materials x 
application methods 

 

8980  a 8988  a - d 9988  ab 8908  b - d calcium 

9989  a 9988  a - c 89.8  a - d 998.  a licorice 

8990  a 99.8  ab 8988  a - d 89.8  a - d soluamine 

 8979  a 89.8  a 89..  a 
 تأثير طرائق اإلضافة متوسط

Mean of application methods 
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 2011مموسم الربيعي ل Latonaومواد اإلضافة وطرائق اإلضافة ومعامالت التداخل بينيم في معدل وزن لمدرنات )غم/درنة( لمبطاطا صنف التونا  المائي الشد تأثير حالة :(2الجدول )
Table(2):The impact of water stress status,addition materials, application methods and their interactions in average tuber weight (tuber/plant) of potato cv latona during  

             spring season of 2011   

 .  1,11واحد التختمف معنويًا فيما بينيا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال * المتوسطات ذات الحرف أو األحرف المتشابية ضمن العمود ال 
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 اإلضافة xحالة الشد 
Stress status x 

Addition materials 

 application methodsطرائق اإلضافة 

 مواد اإلضافة
Addition 
materials 

 حالة الشد المائي
Water stress status 

ضافة إلى  رش ورقي وا 
 التربة

Foliar application 
and  Soil adding 

 إضافة إلى التربة
Soil adding 

 رش ورقي
Foliar application 

9.978  a 

979:.  a 8:97.  c - f 08.9..  ab 899:.  c - f control 

 بدون شد
Srrigation 

:0979  a 89988  c - f 00890.  a 8:90.  c - f calcium 

98970  ab 8:97.  c - f 989.9  b - d 8.988  d - g licorice 

989.8  ab :99::  a - c 789.7  d - g 9898.  b - e soluamine 

78907  b 

70970  c 79999  d - g ...34  g 78970  f g control 

 شد
Stress 

7.9.0  c 7.988  d - g .898:  f g 7.9..  d - g calcium 

8.988  b c 879:8   c - g 8.9..  d - g 7.99.  d - g licorice 

8098:  b c 7.9..  d - g 98987  b - d 7.988  e - g soluamine 

 متوسط تأثير مواد اإلضافة
Mean of  Addition 

materials 

9.9.7  ab :8978  a 8:908  b 
 بدون شد

irrigation 
 طرائق اإلضافة xحالة الشد 

Stress status x stress 
status 7:908  c 799:8  c 789.9  c 

 شد
stress 

8.9.9  a 8.9.8  ab 8998:  ab 7:989  b control مواد اإلضافةx طرائق اإلضافة 
Addition materials x 
application methods 

 

8898:  a 809:8  ab 98900  a 8.9.9  ab calcium 

87978  a 89988  ab 909..  ab 889.7  b licorice 

88970  a 9.9.7  ab 88977  ab 8.9:0  ab soluamine 

 87979  ab 909..  a 80980  b 
 متوسط تأثير طرائق اإلضافة

Mean of application methods 
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 2011مموسم الربيعي ل Latonaإلضافة وطرائق اإلضافة ومعامالت التداخل بينيم في حاصل النبات الواحد )غم/نبات( لمبطاطا صنف التونا ومواد ا المائي الشد تأثير حالة :(3الجدول )
                         Table(3):The impact of water stress status,addition materials, application methods and their interactions in Plant yield (gr/plant) of potato cv latona 
                                    during spring season of 2011  

 .  1,11معنويًا فيما بينيا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال  العمود الواحد التختمفذات الحرف أو األحرف المتشابية ضمن * المتوسطات      
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 اإلضافة xحالة الشد 
Stress status x 

Addition materials 

 application methodsطرائق اإلضافة 

 مواد اإلضافة
Addition 
materials 

 حالة الشد المائي
Water stress status 

ضافة إلى  رش ورقي وا 
 التربة

Foliar application 
and  Soil adding 

 إضافة إلى التربة
Soil adding 

 رش ورقي
Foliar application 

979909  a 

8709..  b 808988  d - h 9.8988  b - d 8.:9.8  d - g control 

 بدون شد
Irrigation 

:88.88  a 88.988  c - e 00..9.8  a   888988  c - f calcium 

:8:980  a :7.9.8  a - c 979988  b - d 9:7978  b - d licorice 

:8098.  a 08.8998  ab 97.9.8  b - d 89:908  c d soluamine 

.98978  b 

89:9..  d .8.9.8  i 88.988  i  89:9:8  i control 

 شد
Stress 

.989.9  c d .0:9.8  g - i .8.988  h i ..:9.8  i calcium 

...987  c .78988  e - i .8.988  g - i .889.8  g - i   licorice 

.07980  c .809.8  h i .78988  f - i .9.9.8  i soluamine 

 متوسط تأثير مواد اإلضافة
Mean of  Addition 

materials 

98.90.  ab :88908  a 8:79.7  b 
 ن شدبدو 

irrigation 
 طرائق اإلضافة xحالة الشد 

Stress status x 
stress status .:990.  c .:897.  c ..:9..  c 

 شد
stress 

.8.98.  b ..89..  d 789999  c d ..:978  d control مواد اإلضافةx  طرائق
 اإلضافة

Addition materials x 
application methods 

 

7:0990  a 7.8989  b - d 9.9988 a .::978 c d calcium 

8.89.8  a 87.998  ab 880988  a - d 80.988  a - c licorice 

88:98.  a 887908  ab 80.9.8  a - c 78797:  b - d soluamine 

 79797.  ab 80898:  a 7.898.  b 
 متوسط تأثير طرائق اإلضافة

Mean of application methods 
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 2011مموسم الربيعي ل Latonaومواد اإلضافة وطرائق اإلضافة ومعامالت التداخل بينيم في الحاصل الكمي لمدرنات )طن/ىكتار( لمبطاطا صنف التونا  المائي الشد تأثير حالة :(4الجدول )
                           Table(4):The impact of water stress status,addition materials,application methods and their interactions in total Plant yield (ton/h) of potato cv latona during 
                                        spring season of 2011                                                                                                                                                               

 .  1,11د التختمف معنويًا فيما بينيا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال * المتوسطات ذات الحرف أو األحرف المتشابية ضمن العمود الواح     
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  xحالة الشد 
 اإلضافة

Stress status x 
Addition 
materials 

 application methodsطرائق اإلضافة 

 مواد اإلضافة
Addition 
materials 

 حالة الشد المائي
Water stress status 

ضافة إلى  رش ورقي وا 
 التربة

Foliar application 
and  Soil adding 

 إضافة إلى التربة
Soil adding 

 رش ورقي
Foliar application 

8.97.8.  a 

809.7.  b .:9097  d - h 8.97.0  b - d .:9:.:  d - g control 

 بدون شد
Irrigation 

879:70  a 80990.  c - e .89..9  a 8097.0  c - f calcium 

8898.:  a 8:978.  a - c 8.97.:  b - d 8799.8  b - d licorice 

889880  a .890.8  ab 8.9.8.  b - d 8.9.87 c d soluamine 

0:997.9  b 

0.9::8  d 079788  i 0.98.:  i 079808  i control 

 شد
Stress 

0:99.:  c d .09888  g - i .8970. h i 0897.:  i calcium 

..98:7  c .89.:9  e - i .09:9.  g - i .09:8.  g - i licorice 

.09.88  c .89.:0  h i .89080  f - i 0:9998   i soluamine 

متوسط تأثير مواد 
 اإلضافة

Mean of  
Addition 
materials 

8.9:8:  ab 8898.8  a 8.9888  b 
 بدون شد

irrigation 
طرائق  xحالة الشد 

 اإلضافة
Stress status x 
stress status 

.89..8  c .89.88  c 0999.9  c 
 شد

stress 

.897.8  b ..99:8  d ..988.  c d ..9:90  d control مواد اإلضافةx  طرائق
 اإلضافة

Addition materials x 
application 
methods 

 

.99.08  a .79.8.  b - d 8.988.  a ..97..  c d calcium 

.:9988  a 80.452  ab .99907  a - d .:987.  a - c licorice 

.:9088  a 80998.  ab .:9888  a - c .790.8  b - d soluamine 

 .990:9  ab .:9.:7  a ..988:  b 
 متوسط تأثير طرائق اإلضافة

Mean of application methods 
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 2011مموسم الربيعي ل Latonaوطرائق اإلضافة ومعامالت التداخل بينيم في الحاصل التسويقي لمدرنات )طن/ىكتار( لمبطاطا صنف التونا ومواد اإلضافة  المائي الشد تأثير حالة :(5الجدول )
         Table(5):The impact of water stress status, addition materials, application methods and their interactions in marketable yield (ton/h) of potato cv latona during spring  
                    season of 2011                                                                                                                                                                               

   1,11احتمال  * المتوسطات ذات الحرف أو األحرف المتشابية ضمن العمود الواحد التختمف معنويًا فيما بينيا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى      
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 اإلضافة xحالة الشد 
Stress status x 

Addition materials 

 application methodsطرائق اإلضافة 

 مواد اإلضافة
Addition 
materials 

 حالة الشد المائي
Water stress status 

ضافة إلى  رش ورقي وا 
 التربة

Foliar application 
and  Soil adding 

 إضافة إلى التربة
Soil adding 

 رش ورقي
Foliar application 

809.:7  a  

.799.8  b ..9.99  c d .:9:.8  c ..9.98  c d control 

 بدون شد
Irrigation 

8.987:  a .99888  c ..9778  a .897.8  c calcium 

8.9:.8  a 8898.8 b c 8.9808 b c 8890.8 b c licorice 

8.97.8  a 8:9.78  ab         889.:8  c .99088  c soluamine 

0797.9  b 

0.9.08  d 089808  e 009..8  e 0.9808  e control 

 شد
Stress 

08988.  c 099798 d e 099.78 d e 0.9:78  e calcium 

0:9808  c 0:97.8 d e 099.:8 d e 0999:8 d e licorice 

0898.9  c 099088 d e 0:9788 d e 0.9.78   e soluamine 

 متوسط تأثير مواد اإلضافة
Mean of  Addition 

materials 

809...  ab 889988  a .99.89  b 
 بدون شد

irrigation 
 طرائق اإلضافة xالشد حالة 

Stress status x 
stress status 089..8  c 079:9:  c 0.9.0.  c 

 شد
stress 

0:9798  b 0:9.88  d e .89889  c - e 09998.  e control مواد اإلضافةx  طرائق
 اإلضافة

Addition materials x 
application methods 

 

..9888  a .898..  b - e 889.7.  a .09888  c - e   calcium 

..9:78  a .79.99  a - c ..9.8.  a - c .79808  a - c licorice 

..9.87  a .999..  ab ..9:98  a - d .0989.  c - e soluamine 

 ..9...  a ..98:9  a .09:8.  b 
 متوسط تأثير طرائق اإلضافة

Mean of application methods 
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 Adenosine و Arginine Kinaseوفً تنشٌش العملٌات الحٌوٌة من قالل تنشٌش  لعدد من األنزٌمذات منعذا: 

Triphosphate وAdynel Kinase ( وكذ ل  لذدورل اتٌجذابً 4121و الصحا    4122  ٌدوهو) أبو ضاحى

فً بناء الجدر القلوٌة من قالل اتحادل مذص البكتذٌن غٌذر الذ ائب وتكذوٌن بكتذات الكالسذٌوم التذً تزٌذد مذن صذالبة 
  David( ممذا ٌسذاعد فذً تن ذٌم نفا ٌذة األغشذٌة للمذاء والعناصذر الغ ائٌذذة ) Van der  4111الجذدر القلوٌذة )

فذذذً تن ذذذٌم  الذذذى دورلعذذذن دور الكالسذذذٌوم فذذذً تحفٌذذذز نمذذذو واسذذذتشالة قالٌذذذا الجذذذ ور إضذذذافة (. فضذذذال 3119
( كمذا ٌذؤثر فذً تكذوٌن 4121الكروموسومات فً اتصذشفا  المغزلذً فٌسذاعد علذى اناسذام القالٌذا )الصذحا   

مذا (.  كLeopold  4191و  Poovaiahفً النبذات والذ ي ٌحفذز نمذو أنسذجة النبذات وتشذورل ) IAA اتوكسٌن

للكالسٌوم دورا معما فذً تن ذٌم ناذل الكربوهٌذدرات فذً أنسذجة النبذات مذن أمذاكن تكوٌنعذا اتوراق إلذى أمذاكن ان 
(. وك ل  ٌساعد الكالسٌوم فذً تحفٌذز تكذوٌن البروتٌنذات عذن شرٌذق زٌذادت Joham  4119تجمععا فً الدرنات )

تلعذذب  بمجملعذذا التذذأثٌرات اتٌجابٌذذة للكالسذذٌوم ان هذذ ل( 4111كمٌذة النتذذرات الممتصذذة مذذن قبذذل النبذذات )النعٌمذً  

 هذذ ل النتذذائن مذذص وتتفذذق  دورا معمذذا فذذً تن ذذٌم الو ذذائ  الفسذذٌولوجٌة للنبذذات وبالتذذالً تحسذذٌن صذذفات الحاصذذل
وآقذذذذرون  Ahmed( و 4113وآقذذذذرون ) Berchotold( و 4114وآقذذذذرون ) Lacascio ماوجذذذذدل كذذذذل مذذذذن

 .Pulane (3119( و 3111( والعبٌدي )4111) Heng( و 4111)

رجذص إلذى احتذواء صل قذد ٌن التأثٌر اتٌجابً لمستقلصً عرق السور والسولٌامٌن فً صفات الحاا              
ها ٌن المستقلصٌن على العدٌذد مذن العناصذر الغ ائٌذة واتوكسذٌنات والجبرلٌنذات والسذاٌتوكاٌنٌنات ممذا أدى إلذى 

اسذذة( وشذذجص اناسذذام واسذذتشالة القالٌذذا النباتٌذذة والذذى دور تحفٌذذز النمذذو القضذذري )الجذذزء األول مذذن هذذ ل الدر
(. Stephenson  4112المستقلصات الفسلجً فً إحداث توازن فً العملٌذات الحٌوٌذة داقذل األنسذجة النباتٌذة )

والى دور ه ل المستقلصات فً تحفٌز الن ام اإلنزٌمً المضاد لألكسدت فذً القالٌذا النباتٌذة وقاصذة زٌذادت نشذاش 
وبالتذالً  Ascorbate peroxidaseو  Glutathione reductaseو  Superoxide dismcatase أنزٌمذات

( أن المستقلصذذذات 3113) Odell(. و كذذر Jamal  4112زٌذذادت مااومذذة النباتذذذات لتحمذذل ال ذذرو  الااسذذذٌة )

مذذو وتشذذور مذذل علذى تحفٌذذز نالنباتٌذة الحاوٌذذة علذذى اتوكسذٌنات واألحمذذا  اتمٌنٌذذة وهرمونذذات نباتٌذة أقذذرى تع
( التذً Eو  Cالج ري والقضري وزٌادت مااومة النباتات لإلجعاد والشد المائً وتمنص أكسذدت فٌتذامٌنً ) المجموع

توجذذد فذذً الكلوروبالسذذت ممذذا ٌزٌذذد مذذن كفذذاءت عملٌذذة التركٌذذب الضذذوئً والتذذً ٌذذنعكر تأثٌرهذذا علذذى الحاصذذل. 
سجلت زٌادت واضحة فً صفات الحاصذل عنذد اسذتقدام  وتتماشى ه ل النتائن مص العدٌد من الدراسات الساباة التً

و  Norrie  4111و  Blunden  4199المستقلصذذذات النباتٌذذذة فذذذً الحاذذذول المزروعذذذة بمحصذذذول البشاشذذذا )
Lopesz  4119  وRiley  3113  وJensen  3111   ًو  3141والبٌذذذذاتSiddagangaiab  3141   وداؤد

فذً معذدل وزن الذدرنات وحاصذل النبذات الواحذد والحاصذل التربذة اإلضذافة إلذى (. وقد ٌفسر تفوق شرٌاة 3143

نتٌجذذذة لتذذذأثٌر اإلضذذذافة المباشذذذر لكذذذل مذذذن الكالسذذذٌوم  الذذذر  الذذذورقًالكلذذذً والتسذذذوٌاً للذذذدرنات علذذذى شرٌاذذذة 
ومستقلصً عرق السور على الدرنات ماارنة بشرٌاة الذر  الذورقً والتذً ربمذا تت عذر تذأثٌرا مباشذرا قٌاسذا 

والتً قد تؤدي الى امتصا  العناصر عن شرٌق الدرنات والج ور بصورت اكفذأ مذن  إلى التربة بشرٌاة اإلضافة
وك ل  نتٌجة تحتواء ها ٌن المستقلصٌن فً تركٌبعما على عنصر الكالسٌوم ال ي ٌذدقل فذً تكذوٌن  رشعا ورقٌا

دورل  نصذالبة الجذدر فضذال عذ الجدر القلوٌة من قالل اتحادل مص البكتٌن وتكوٌن بكتات الكالسٌوم التً تزٌد من
(  ل ا تفوقت شرٌاة اإلضافة إلذى التربذة علذى 4122  وهوٌدفً تحفٌز نمو واستشالة واناسام القالٌا )أبو ضاحً 

ا علذذى الصذذفات وتشذذور الذذدرنات والذذ ي انعكذذر اٌجابذذشرٌاذذة الذذر  الذذورقً و لذذ  لتأثٌرهذذا المباشذذر فذذً نمذذو 
وجد أن إضافة الكالسذٌوم بشرٌاذة اإلضذافة إلذى التربذة  ( ال ي3119) Andreوتماشت ه ل النتائن مص   الم كورت

قد تفوقت معنوٌا فً معدل الحاصل الكلً والتسوٌاً قٌاسا إلى شرٌاة الر  الذورقً واإلضذافة إلذى التربذة  ومذص 
( مذن أن إضذافة ثالثذة مستقلصذات نباتٌذة إلذى التربذة قذد تفوقذت معنوٌذا 3144) Bhatnagerو   Reetaماوجدل 

داؤد  ماوجذذدل   ومذذصPusa Rubyلذذى شرٌاذذة الذذر  الذذورقً فذذً جمٌذذص صذذفات حاصذذل نبذذات الشماشذذا صذذن  ع
تربة نباتات البشاشذا فذً  الى Alga 600( ال ي توصل إلى زٌادت معنوٌة عند إضافة المستقل  البحري 3143)

 الورقً. متوسش حاصل النبات الواحد والحاصل الكلً والتسوٌاً للدرنات قٌاسا إلى شرٌاة الر 
تحذت  ذرو  الذري  ةمما تادم إمكانٌة تحسٌن صذفات الحاصذل لنباتذات البشاشذا المزروعذ ٌستنتن                        

اتعتٌذذادي وتالٌذذل التذذأثٌر السذذلبً للشذذد المذذائً فذذً جمٌذذص الصذذفات المدروسذذة عنذذد اسذذتقدام كذذل مذذن الكالسذذٌوم 
 دوى هذ ل المستقلصذات ممذا ٌتشلذب التوسذص اجذراءومستقلصً عرق السور والسولٌامٌن وه ا ٌشٌر إلى جذ
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التجارب لتحدٌد المواد الفعالة الداقلة فً تكوٌن ه ل المستقلصات مص التأكٌد علذى اسذتقدام شرٌاذة  المزٌد من
ه ل الشرٌاة فً زٌادت اغلب صفات الحاصذل  لثبوت فعالٌةاإلضافة إلى التربة وقاصة فً المحاصٌل الدرنٌة 

 لر  الورقً.شرٌاة ا مص ماارنة
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IN SOME YIELD CHARACTERS OF POTATO CV. LATONA 
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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 of 2011, to investigate the effect of three factors: water stress. calcium  ion and 

two natural extracts Licorice. Soluamine in addition to three methods of application in 

some yield 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 a R.C.B.D Design. each treatment was replicated three times. The 

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 yield characters traits. 

2- Application of calcium. Licorice and soluamine  extracts. significantly increased all 

yield characters as compared with control treatment. except the mean of tuber weight.  

3- Application of calcium and two natural extracts (Licorice and soluamine)  by to the  

soil caused a significant increase in  tubers weight. plant yield and total yield as 

compared to (foliar application). while the tow others methods of application (adding 

to soil) and (foliar spray + adding to the soil) resulted in a significant increase in 

marketable yield as comparing with first  method (foliar spray) 

4- The interaction treatments among calcium. Licorice. soluamine  extracts. and 

methods of application over drawn on reduction the damage effect of water stress in all 

study characters of the droughted plants. 

Key wards; Water stress- Application method- Latona 
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 المصادر
نبذات  دار الكتذب للشباعذة والنشذر  جامعذة (. دلٌذل تغ ٌذة ال1988أبوضاحً  ٌوس  محمد وهوٌد احمد الٌذونر ) 

 الموصل / جعورٌة العراق.
( وبعذ  المستقلصذات البحرٌذة GA3. التذأثٌر الفسذلجً لحذام  الجبرلٌذ  )(3141)لبٌاتً  حسٌن جواد محذرم ا

 Solanum)فذذً النمذذو القضذذري والحاصذذل والصذذفات القزنٌذذة اتسذذتعالكٌة لصذذنفٌن مذذن البشاشذذا 
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tuberosum L.) وزارت التعلٌم العذالً  -جامعة الموصل  -دكتورال  كلٌة الزراعة والغابات . أشروحة

 والبحث العلمً / جمعورٌة العراق .
 . البشاشر   الدار العربٌة للنشر والتوزٌص   الااهرت .( 4111) حسن  احمد عبد المنعم 

جٌن والفسذذفور والشذذد المذذائً فذذً . تذذأثٌر التسذذمٌد بالبوتاسذذٌوم والنتذذرو(3114)الدقولذذة  أحذذالم عبذذد الذذرزاق محمذذد 
أشروحذة دكتذورال. كلٌذة الزراعذة  .Solanum tuberosum L).مراحل نمو وانتاجٌذة نبذات البشاشذا )

 وزارت التعلٌم العالً والبحث العلمً / جعورٌة العراق. -والغابات. جامعة الموصل
وشذرق إضذافتعما  Soluamineو  Alga 600مستقلصذً النباتذات البحرٌذة  تأثٌر (.3143) داؤد  زهٌر عزالدٌن

 .مجلة زراعة الرافدٌن فً نمو وحاصل صنفٌن من البشاشا. بحث مابول للنشر فً
تغ ٌذذة النبذذات التشبٌاذذً  وزارت التعلذذٌم العذذالً والبحذذث العلمذذً  مشبعذذة التعلذذٌم . (4121)الصذذحا   فاضذذل حسذذٌن 

 العالً/ جمعورٌة العراق.
تذذأثٌر بعذذ  العناصذذر المعدنٌذذة فذذً الصذذفات الكمٌذذة والنوعٌذذة  (.3113) الضذذبٌبً  منصذذور حسذذن محمذذد سذذعد

أشروحذذذة دكتذذذورال  كلٌذذذة  .Solanum tuberosum L).والتشذذذرٌحٌة والاابلٌذذذة القزنٌذذذة للبشاشذذذا )

 الزراعة  جامعة بغداد / جمعورٌة العراق .
لحاصذل وانتذا  التاذاوي دراسات فسٌولوجٌة فً تحسذٌن النمذو وا (.3111)العبٌدي  عبدالمنعم سعدهللا قلٌل حٌاوي 

الزراعذة  . أشروحة دكتورال. كلٌة(.Solanum tuberosum L)وتالٌل ضرر الشد المائً فً البشاشا 

 وزارت التعلٌم العالً والبحث العلمً / جعورٌة العراق./  والغابات. جامعة الموصل
ري والتزهٌذر وحاصذذل . تذذأثٌر بعذ  العوامذذل فذً صذذفات النمذو القضذذ(4111)المرسذومً  محمذود غربذذً قلٌفذة 

( . أشروحذة دكتذورال  كلٌذة الزراعذة. جامعذة .Allium cepa Lالب ور فً ثالثة أصنا  مذن البصذل )

 وزارت التعلٌم العالً والبحث العلمً / جمعورٌة العراق. –بغداد 
اشذا اسذتقدام مستقلصذات بعذ  النباتذات فذً تحسذٌن الاابلٌذة القزنٌذة للبش (.3111)المحمدي  عمر هاشذم مصذلح 

(Solanum tuberosum L.) وزارت التعلذٌم العذالً  –. رسالة ماجستٌر. كلٌذة الزراعذة. جامعذة بغذداد

 والبحث العلمً / جمعورٌة العراق. 
األسذذمدت وقصذذوبة التربذذة. مدٌرٌذذة دار الكتذذب للشباعذذة والنشذذر  جامعذذة  (.4111)النعٌمذذً  سذذعدهللا نجذذم عبذذدهللا 

 تعلٌم العالً والبحث العلمً / جمعورٌة العراق.وزارت ال -الموصل. الشبعة الثانٌة
تذذأثٌر التسذذمٌد والشذذد  (.3113)النعٌمذذً  سذذعدهللا نجذذم عبذذدهللا  زهٌذذر عزالذذدٌن داؤد وأحذذالم عبذذد الذذرزاق الدقولذذة 

   .39-34(: 1. )1–. المجلة العراقية للعلوم الزراعية المائً فً أنتاجٌة البشاشا صن  دٌزري 
فسلجة الشد المائً فً النباتات. دار الكتب للشباعة والنشر. جامعة الموصذل/ جمعورٌذة  .(4113) ٌاسٌن  بسام ش 
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