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 في نمو وانتاجيه البطاطا البحريةالرش ببعض مستخلصات النباتات  تأثير

(Solanum tuberosum L.) صنف التونا 
 ألبٌاتًحسٌن جواد محرم 

 والغابات الزراعة ةكلٌ الحدائق / ةوهندس ألبستنهقسم 
 العراق –جامعه الموصل 

  
 الخالصة

اوي رزٌانا الواقعة شرق مدٌنة الموصل أجرٌت هذه الدراسة فً احد حقول الفالحٌن فً منطقة ح
بهدف دراسة تأثٌر الرش بخمسة من مستخلصات النباتات  1088كم فً الموسم الربٌعً  81وعلى بعد 

ضمن تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة  (Latona)البحرٌة فً نمو وإنتاجٌة البطاطا صنف التونا 
(RCBD) أن هناك فروقات متباٌنة بٌن المعامالت فً  صائًاالح وبثالث مكررات. أظهرت نتائج تحلٌل

حٌث أن معامالت الرش بمستخلصات النباتات البحرٌة تفوقت معنوٌا فً صفات ،اغلب الصفات المدروسة
وفً صفات عدد الدرنات /نبات والنسبة المئوٌة للمادة الجافة ونسبة  ،النمو الخضري قٌاسا بمعاملة المقارنة

وفً صفتً معدل وزن  ،Alga300معنوٌا معاملة الرش بالمستخلص البحري  فً الدرنات تفوقت أالنش
وتفوقت  ،UltraKelpالدرنة )غم( وصالبة الدرنات تفوقت معنوٌا معاملة الرش بالمستخلص البحري 

معنوٌا فً صفة الوزن النوعً للدرنات مقارنة بالمعامالت  Seaminoمعاملة الرش بالمستخلص البحري 

 األخرى. 
 بطاطا.، حاصل، نمو، ت المفتاحٌة : مستخلصات بحرٌةالكلما

 

 11/6/1111 وتارٌخ قبوله: 20/11/1111 تارٌخ استالم البحث:

 
 المقدمة

فً  وتأتًفً العالم  المهمة( من محاصٌل الخضر .Solanum tuberosum L) Potatoتعد البطاطا 
 غذائٌة(وتعد البطاطا ذات قٌمه 8111 ،رونوآخالصفراء )مطلوب  والذرةوالرز  الحنطةبعد  الرابعة المرتبة

 أضافه اإلنسانلجسم  المهمة المعدنٌةالحتوائها على البروتٌنات والدهون والكربوهٌدرات والعناصر  عالٌة
االنتاج العالمً لمحصول البطاطا  فًالمرتبة االولى الصٌن  تحتل(.8111،)حسن الحرارٌةالى السعرات 

وازدادت  ،ملٌون طن سنوٌا 710نتاج دول العالم إملٌون طن فً حٌن ٌبلغ  37.1السنوي  نتاجهاإحٌث ٌبلغ 
الى  8111طن فً عام  18111 وبإنتاجٌههكتار  3717المزروعة بهذا المحصول فً العراق من  المساحة
)دائرة التخطٌط والمتابعة/ وزاره الزراعة  ألف طن 111بلغت  وبإنتاجٌه 1001هكتار فً عام  77110

المزروعة فً القطر سنوٌا اال أن الكمٌات المنتجة ال زالت  المساحةغم من تزاٌد وبالر،لزراعً (واالصالح ا
الى استخدام المواد الطبٌعٌة  األخٌرة اآلونةأصبح التوجه العالمً فً  . السنوي المحلىسد احتٌاجات لقاصرة 

لك لتقلٌل األثر السلبً لهذه المواد فً فً معظم المجاالت ومنها المجال الزراعً وذ الكٌمٌاوٌةبدال من المواد 
وان أول من أشار الى استخدام  ،البٌئة وصحة اإلنسان ومن هذه المواد مستخلصات النباتات البحرٌة الطبٌعٌة

وأول ما استخدمت هذه  ،هذه المستخلصات هم الصٌنٌون والٌابانٌون وخاصة فً تغذٌه االنسان والحٌوان
كلترا بوصفها سماد لتحسٌن ظروف التربة والٌوم أصبحت تستخدم على فً ان الزراعةالمستخلصات فً 

ومستخلصات النباتات البحرٌة  ،نطاق واسع فً مختلف مجاالت الحٌاة ومحضره بصوره مسحوق أو سائل
مخزنا طبٌعٌا لكثٌر من العناصر المغذٌة الكبرى والصغرى وهً فعاله وسهله االمتصاص من قبل  تعد

على أحماض أمٌنٌه وعلى جبرٌلٌنات وساٌتوكاٌنٌنات واوكسٌنات التً تحفز نمو  اٌضاوٌحتوي ،النبات
للحشرات وتحملها  المقاومةصفات الحاصل للعدٌد من النباتات وتزٌد من  وتحسنالجذور والنمو الخضري 

(. ذكر Li ،1001 و Thomas) و (Verkleij، 8111لالنجماد وظروف الجفاف والشد المائً )
(Stephenson ،8131أن النباتات ) البحرٌةواالوكسٌنات  الغذائٌةتحتوي على العدٌد من العناصر  البحرٌة 

 الحٌوٌةالتوازن فً العملٌات  أحداثدي الى ؤواستطالتها وٌ النباتٌة لألنسجةدي الى تحفٌز انقسام الخالٌا ؤٌ
عملٌه التمثٌل  كفاءة وزٌادةبات للن الورقٌة المساحة زٌادةوالتً تسبب فً  النباتٌة األنسجةوالفسلجٌه داخل 

 أضافه( بان 8111، وآخرون Blunden) رللنبات. وذكالضوئً وبالتالً تحسٌن النمو الخضري والجذري 
فً  معنوٌة زٌادةالى  أدى التربةالى ( Ascophyllum nodosum) الحاوي على الفطر المستخلص البحري
( بان رش نباتات البطاطا صنف Norrie ،8111)وذكر  .األوراقفً  الكلى تركٌز الكلوروفٌل

ChipetaAtlantic الحاوي على الفطرمستخلص النبات البحري ب (Ascophyllum nodosum )
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والحظ  ،٪1حاصل الدرنات بنسبه  زٌادةالى  أدىرشات خالل الموسم  7 هكتار وبمعدللتر / 1وبتركٌز
(Lopez  وPazos ،8113 بان )البحرٌةمستخلص النباتات  أضافه (Laminaria hyperboreanا ) لى

 الكلٌةفً الحاصل الكلً للدرنات وعدد الدرنات  معنوٌةالى زٌادة  أدى Kennbecلصنف البطاطا  التربة
( Algafiberالمستخلص البحري ) أضافهبان  (Riley ،1001) وأوضح)غم(.  الدرنةوفً معدل وزن 

فً حاصل  معنوٌة زٌادةالى  أدىصول البطاطا بمح المزروعة التربةكغم / هكتار الى  10و  10وبمعدل 
( بان استخدام مستخلصات النباتات Li ،1001و  Thomas)وذكر  ٪ على التوالً. 30و 70الدرنات بنسبه 

نمو ووزن المجموع الجذري والخضري الطري والجاف لنبات  زٌادةالى  أدى( SeaBulkthorn) البحرٌة
عند  (Norwayو Norascotie) البحرٌةمستخلص النباتات  أن( الى O‘Dell ،1007) وأشار البطاطا.

تطور المجموع الجذري  زٌادةوالجفاف وتعمل على  لإلجهادرشها على النباتات تزٌد من مقاومه النباتات 
 زٌادةالى  اٌضاعملٌه التمثٌل الضوئً وٌودي  كفاءةوالتً بدورها تعمل على زٌادة  األفرعوالخضري ونمو 

 فبان رش نباتات البطاطا صن (Jensen ،1001)وذكر  الحاصل. زٌادةا وبالتالً حجم الثمار ووزنه
KingEdward  من مستخلص النبات البحري هكتار/  لتر 80وبتركٌز (Ecklonia maxima )الى  أدى

والى  األوراقالكلوروفٌل فً  زٌادة٪ والى 888من  أكثر (واألوراقفً نمو النبات )الجذور  معنوٌة زٌادة
زٌادة ( Morales ،1001 و Rayan) والحظ ،المقارنةنباتات قٌاسا الى ٪ 87حاصل الدرنات بنسبه  زٌادة

 مستخلص النبات البحريمعنوٌة فً أنتاج الدرنات وإعطاء درنات كبٌرة الحجم مع زٌادة تركٌز 
(Ascophyllum nodosum ) تار لتر/ هك 1وبتركٌز فً مرحله تكوٌن الدرنات الى التربة  إضافتهعند
( من خالل رش بعض نباتات الخضر بمستخلصات النباتات Potter ،1001)وأشار  . Atlanticصنف لل

ومحتوى الكلوروفٌل الكلى وتكوٌن مجموع جذري قوي  لورقٌةا المساحة فًالبحرٌة أدى الى زٌادة معنوٌة 
٪ وفً 78ً الطماطه ٪ وف17٪ وفً الجزر 71ومتشعب وزٌادة الحاصل الصالح للتسوٌق فً البطاطا بنسبه 

( بان رش Paul ،1001و  Blunden)وذكر  ٪ مقارنة بنباتات المقارنة.81٪ وفً الفلفل 10 – 83البصل 
الى  أدىالسائلة  البحرٌةبمستخلصات النباتات  PantlandDellو  King-Edwardنباتات البطاطا صنف 

، الجبوري)وذكر  لربٌعً والخرٌفً.فً حاصل البطاطا وفً كال الصنفٌن وفً الموسمٌن ا معنوٌة زٌادة
مل / لتر(  8.1بتركٌز  Seamino البحرٌة األعشاب( بان رش نباتات الخٌار بمستخلصات 1001

 والمساحة/ نبات األوراقفً طول النبات وعدد  معنوٌة زٌادةالى  أدىمل/ لتر(  1.1) بتركٌز Seaforce1و

 األوراقفً  الكلى والجذري ومحتوى الكلوروفٌل فً المجموع الخضري الجافة والمادةللنبات  الورقٌة
 ،صل النبات الواحد والحاصل الكلًوحجمها ووزنها وعدد الثمار/ نبات وحا الثمرةفً قطر  معنوٌة وزٌادة
مل/  7و 1و  8وبتركٌز ) Algamix( بان رش نباتات الخس بالمستخلص البحري 1001، العالف)وأشار 

دد األوراق/ نبات وفً محتوى األوراق من الكلوروفٌل الكلً وفً الحاصل لتر( أدى الى زٌادة معنوٌة فً ع
( 1080، ألبٌاتً)وذكر  ٪ وفً الحاصل التسوٌقً للرؤوس مقارنه بنباتات المقارنة.80الكلً للنباتات بلغت 

 الى زٌادة أدىببعض مستخلصات النباتات البحرٌة  Latonaو  Desireeبان رش نباتات البطاطا للصنفٌن 

فً طول النبات وعدد السٌقان/ نبات والمساحة الورقٌة للنبات وفً الحاصل لوحدة المساحة والحاصل  عنوٌةم
بالنسبة المئوٌة للمادة  المتمثلةزٌادة نوعٌة فً صفات الحاصل  واٌضا الدرنةالصالح للتسوٌق ومعدل وزن 

ة الدرنات وكذلك فً نسبه المواد الجافة فً الدرنات والوزن النوعً ونسبة النشا فً الدرنات وفً صالب
( الى أن رش نباتات القرع بالمستخلص 1080، الدوسكً)وأشار  فً الدرنات. TSSالذائبة الكلٌة  الصلبة

فً طول الساق وعدد األفرع والمساحة الورقٌة معنوٌة / لتر أدى الى زٌادة مل 7و Seaforce 1 1البحري 

كلوروفٌل واٌظا زٌادة فً عدد الثمار / نبات ومعدل وزن الثمرة والوزن الطري والجاف للنبات وفً كمٌة ال
أدى الى زٌادة فً طول الثمرة وحجم الثمرة وفً نسبه المواد الصلبة  واٌضا ،الواحدة وفً الحاصل الكلً

( عند رش نباتات البطٌخ 1088، اللٌلة) بٌنو والحظ انخفاض فً صالبة الثمار.  ،الذائبة الكلٌة فً الثمار

فً وزن الثمرة وعدد  معنوٌة الى زٌادة أدىستخلص البحري الجاٌمكس وااللجرٌن بان معامله الجاٌمكس بالم
( بأن رش نباتات 1087، داؤد)وذكر  .TSS الذائبة الصلبةوفً نسبه المواد الثمار/ نبات والحاصل الكلً 

/ لتر أدى إلى زٌادة غم 1بتركٌز  Alga600بالمستخلص البحري  Desireeو  Latonaالبطاطا للصنفٌن 

 معنوٌة فً طول النبات ومعدل وزن الدرنة وحاصل النبات الواحد والحاصل الكلً والتسوٌقً للدرنات.
 

 وطرائقهمواد البحث 
نفذت التجربة فً احد حقول الفالحٌن فً منطقة حاوي رزٌانا )منطقة الشالالت( وعلى نهر الخوصر 

عٌنات من تربة الحقل من  أخذت، 1088وللموسم الربٌعً كم شمال شرق مدٌنة الموصل  81وعلى بعد 
لدراسة بعض الصفات الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة للتربة قبل بدء  سم( 70-الطبقة السطحٌة وعلى عمق )صفر
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بان التربة واوضحت نتٌجة الفحص  1088فً عام  مدٌرٌة زراعة نٌنوى فًواجرى تحلٌل التربة الزراعة 
٪ ونسبة المادة EC (m ⁄ dc )0.110والتوصٌل الكهربائً  pH 1.1فاعل التربة سلتٌة رملٌة وذات درجة ت

 .ppm  701.01والبوتاسٌوم  ppm  81.11 ٪ والفوسفور الجاهز0.017 ٪ ونسبة النتروجٌن1.1 العضوٌة

ٌم الحراثة بالمحراث الثالثً القالب بحرثها حراثتٌن متعامدتٌن ومن ثم تنع بأجراءللزراعة  األرضتم تهٌئه 
كغم /  100وبمعدل ) P2O5٪ 11الثالثً السماد سوبر فوسفات  أضٌف،التربة وتسوٌتها بالة الخرماشة

( وخلط السماد بالتربة بواسطة 1001،ألعبٌديمن زراعه التقاوي ) أٌامقبل عشرة  األرضهكتار(نثرا على 

السواقً الفرعٌة  الى ثالث قطاعات ونظمت األرضمرة ثانٌة بالة الخرماشة وقطعت  األرضحراثة 
عن طرٌق  Latona( للصنف Class Aتم الحصول على التقاوي المستوردة من هولندا ).  بصورة متجانسة

وضعت  ،القطاع الخاص وهو من األصناف المشهورة والمنتشرة زراعته فً المنطقة الشمالٌة من العراق
م لحٌن موعد °10-81الغرفة ٌوم فً مكان مظلل وعلى درجة حرارة  81التقاوي قبل الزراعة بمدة 

غم/ لتر ماء  8.1وبتركٌز  (Elsaٌوم ثم تغطٌس التقاوي بمبٌد فطري ) 1الزراعة، وقبل الزراعة بفترة 
تمت الزراعة بتارٌخ  ،ملم 11-71واعتمدت الدرنات بحجم ،لوقاٌة التقاوي من االصابة باألمراض الفطرٌة

سم بٌن درنة  11ات داخل الشق وعلى مسافة عن طرٌق عمل شق فً األرض ووضعت الدرن 1/1/1088
سم بٌن مرز وأخر وكان اتجاه  31وأخرى ومن ثم تقلٌب التربة فوق الدرنات لعمل المروز وعلى مسافة 

 1واحتوت الوحدة التجرٌبٌة على  ،درنه 87غرب وعدد الدرنات المزروعة فً كل مرز  –المروز شرق 
٪ 11تم إضافة سماد الٌورٌا ،دة التجرٌبٌة وبثالث مكرراتللوح 1م 81ة حدرنه وبمسا 11مروز وبمعدل 

وبمعدل  K2O٪   10( وكبرٌتات البوتاسٌوم 8111 ،كغم / هكتار )خلٌل وآخرون 100نتروجٌن وبمعدل 
( وتم أضافه هذه األسمدة على دفعتٌن األولى وشملت نصف السماد 1000 كغم /هكتار)بن سلمان،100

والدفعة الثانٌة بعد أسبوعٌن من األولى وشملت  81/7وبتارٌخ  سً بعد االنباتالنتروجٌنً وكل السماد البوتا
 سم.81 –80وكانت اإلضافة تحت النباتات وعلى مسافة  ،8/1وبتارٌخ  النصف األخر من السماد النتروجٌنً

واالمراض  األدغال ةالنباتات ومكافحوتصدٌر العزق والتحضٌن  ثل األخرى الزراعٌةعملٌات  أما
تم استخدام خمسة مستخلصات من النباتات البحرٌة  كما هو فً الحقول التجارٌة. أجرٌتفقد  شراتوالح

/ لتر و ملUltrakelp40 8/لتر و  مل8وبمعدل  Seamino الى معاملة المقارنة والمستخلصات هً: إضافة
Alga300 8و  /لتر ملAlgamix 0.1 لتر و مل/Seaforce 1 8خالل  ثالث رشات وبمعدل  ،/ لترمل

)فً مرحلة  11/1 الرشة الثانٌة بعد شهر من الرشة األولى ،11/7 الرشة األولى بعد اكتمال االنبات ،الموسم
تم الرش  )فً بداٌة مرحلة نضج الدرنات(. 11/1تكوٌن الدرنات(، الرشة الثالثة بعد شهر من الرشة الثانٌة 

قطرات/ لتر  7-1ة مادة ناشرة بمعدل سائل الزاهً بوصف وأضٌفلتر  81ظهرٌة سعة  مرشهباستخدام 
 Run offوحتى درجة البلل الكامل )ولغاٌة قبل الظهر  النهارمن  األولىمحلول وتم الرش فً الساعات 

point.)  نبات من المرزٌن الوسطٌٌن لكل وحدة تجرٌبٌة لغرض أجراء القٌاسات المختلفة  87وتم تحدٌد
/نبات( ومحتوى 1الهوائٌة/نبات والمساحة الورقٌة )سم والمتضمنة طول النبات )سم( وعدد السٌقان

 Spectrophotometerباستخدام جهاز المطٌاف  (مل من معلق مادة خضراءالكلوروفٌل الكلً )ملغم / 
والنسبة المئوٌة للمادة الجافة فً المجموع الخضري وحاصل النبات نانومٌتر  111على الطول الموجً 

والحاصل الصالح للتسوٌق وعدد الدرنات / نبات  ومعدل وزن الدرنة )غم ( الواحد )كغم( والحاصل الكلً 
واخذت خمسة درنات من كل وحدة تجرٌبٌة لقٌاس الصفات النوعٌة للدرنات وهى النسبة المئوٌة للمادة 

ونسبة المواد الصلبة  Pressuretesterباستخدام جهاز  (1الجافة فً الدرنات وصالبة الدرنات )كغم / سم 
والوزن النوعً للدرنات ونسبة النشا  HandRefractometerباستخدام جهاز  للدرنات (TSSائبة الكلٌة )الذ
المئوٌة للنشأ=  ةالتالٌة: النسب( فً المعادلة Anonymous ،8130) حسب ما جاء فً الدرنات فً

د( الدرنات بتارٌخ حصا)وتم قلع  . (11.81 –) النسبة المئوٌة للمادة الجافة فً الدرنات  × 83.11+0.11
وتحلٌل البٌانات احصائٌا باستخدام  RCBDوتم اعتماد تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة  ،1088/ 1/ 80

)الراوي  0.01واختبرت النتائج باعتماد اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال  SASبرنامج 
 (.1000 ،وخلف

 
 النتائج والمناقشة

ت, وإن أغلب طول النبا فًان جمٌع المعامالت قد تسببت زٌادة معنوٌة ب( 1جدول )ٌالحظ من ال

عدد السٌقان الهوائٌة والمساحة الورقٌة ومحتوى االوراق من  المعامالت تسببت فً زٌادة معنوٌة فً كل من
أعلى  Ultrakalpوأعطت معاملة الرش بالمستخلص البحري  ،الكلوروفٌل الكلى قٌاسا الى معاملة المقارنة

 صفة عدد فًاما  ،سم 11.08معاملة المقارنة  فًحٌن اقل طول للنبات سجل  فً سم 18.11ول للنبات ط
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 .فً التجربة المعتمدةً لمستخلصات النباتات البحرٌة ئٌبٌن التحلٌل الكٌمٌا :(8والجدول )
Table (1): Chemical analysis of seaweed extracts which used in this research . 

* 

Algamix 

W⁄V 

** 

Seaforce1 

*** 

Seamino 

**** 

Ultrakelp40 

%W⁄V 

***** 

Alga 300 

TotalNitrogen 

0.3 – 0.6 

Phosphorus 

0.26 – 0.3 

Potassium 

3.3 – 5.1 

Sulfur    0.3-0.6 

Magnesium 0.1-0.2 

Calcium0.05-0.1 

Sodium 0.1 – 1.0 

Iron 46 – 75 

Copper 9 – 15 

Manganese 2 – 4 

Boron 30 – 44 

Organic matter 

13 – 16 

Boron  2.03% 

Magnesium 4.81% 

Sulfur 3.91% 

SO3  9.78% 

Molybdenum          

0.023% 

N > 3% 

P2O5>4%     K2O  

>8%       

Aminoacid>10% 

Seaweed extract 

>18% 

Calcium0.03 

Magnesium 

0.001 

Iron 0.005 

N   0.1% 

P2O5 5% 

K2O 10% 

Alganicacid 

4% PGR 

Natural,Vitami

n,Amino 

acid,betaine 

and     

Mannitol 

                                                  .Csizinzky،8111و Alexander*   تمممممممممممممممم اخمممممممممممممممذ التحلٌمممممممممممممممل الكٌمٌممممممممممممممماوي لمسمممممممممممممممتخلص الجممممممممممممممماٌمكس عمممممممممممممممن 
 . FRANCE – GOEMARفرنسا  –مختبرات غومار  أنتاج**

 . LE1L1 AGROCHEMISTRY CO.LTDشركة أنتاج*** 

 . / استرالٌا Agrichemشركة  أنتاج**** 
*Chemical analysis to Algamix extract which taken from Alexander and Csizinzky , 1994 . 

**Producted in GOEMAR labritory – France . 

***Producted in LEILI  AGROCHEMISTRY CO. LTD . 

****Producted in Agrichem Company – Asturallia .  
 

عدد من السٌقان الهوائٌة  اكبر Seaforce1عاملة الرش بالمستخلص البحري م أعطتالسٌقان الهوائٌة /نبات 
معاملة  وأعطت ،7.11معاملة المقارنة اقل عدد من السٌقان الهوائٌة /نبات  أعطتبٌنما  1.33بلغ /نبات 

/نبات فً حٌن  1سم 81111اكبر مساحة ورقٌة للنبات وبلغت  Alga300الرش بالمستخلص البحري 
مل  الكلوروفٌل ملغم/ محتوىوفً صفة  ،/نبات 1سم 1311المقارنة اقل مساحة ورقٌة للنبات  معاملة أعطت

أعطت اكبر محتوى  Seaforce1وٌالحظ بان معاملة الرش بالمستخلص البحري  .من معلق مادة خضراء
 7.1اق بٌنما سجل اقل محتوى للكلوروفٌل فً األور مل معلق مادة خضراءملغم/ 1.11بلغ  حٌثللكلوروفٌل 

وفً صفة النسبة المئوٌة للمادة الجافة فً المجموع  ,نباتات معاملة المقارنة فً  مل معلق مادة خضراءملغم /
مقارنة بمعاملة المقارنة  %71.81أعلى نسبة  Seamino الخضري ادت معاملة الرش بالمستخلص البحري

جمٌع صفات  فًظ فروقات معنوٌة بٌنما لم ٌالح %،11.11التً أعطت اقل نسبة فً هذه الصفة وبلغت 

وقد ٌعود السبب فً ذلك الى احتواء  . المذكورة بٌن معامالت الرش بالمستخلصات البحرٌة الخضريالنمو 
هذه المستخلصات على العدٌد من العناصر الغذائٌة الضرورٌة لنمو النبات والى بعض االوكسٌنات 
والجبرلٌنات والساٌتوكاٌتٌنات والتً تؤدي بدورها الى تحفٌز انقسام الخالٌا لألنسجة النباتٌة واستطالتها 

الحٌوٌة والفسلجٌة داخل األنسجة النباتٌة والتً تسبب فً زٌادة  وٌؤدي الى أحداث التوازن فً العملٌات
المساحة الورقٌة للنبات وزٌادة كفاءة عملٌة التمثٌل الضوئً وبالتالً تحسٌن النمو الخضري والجذري للنبات 

(Stephenson، 8131(و )O‘Dell، 1007 وهذا ٌنسجم مع ما ذكره .)(Blunden ،8111و ) 
(Thomas وLi ،1001 )و (Jensen ،1001و ) (ً1080، البٌات )( 7وٌوضح الجدول ) (.1087، داؤد) و

الى  لم تؤديوٌالحظ بان الرش بالمستخلصات البحرٌة  ،بعض صفات الحاصل الكمٌة فًتأثٌر المعامالت 
فً الحاصل الكلً والحاصل الصالح للتسوٌق وحاصل النبات الواحد مقارنة بمعاملة المقارنة  معنوٌة زٌادة

 80.31أعلى عدد من الدرنات فً النبات الواحد  Alga300معاملة الرش بالمستخلص البحري وأعطت .

درنة/نبات واختلف معنوٌا مع جمٌع المعامالت األخرى فً حٌن أعطت معاملة الرش بالمستخلص البحري 
UltraKelp  الرش  معاملة بٌنما أعطت ،درنة /نبات 3.11اقل عدد من الدرنات فً النبات الواحد
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غم واختلف معنوٌا مع معاملتً الرش  11.11أعلى معدل لوزن الدرنة  UltraKelpبالمستخلص البحري 
 ٌتماشىوهذا  .غم 31.11الذي أعطى اقل معدل لوزن الدرنة  Alga300 و  Algamixبالمستخلص البحري

 ، داؤد) و (1080، البٌاتً) ( وMorales ،1001 و Rayan) ( وPazos ،8113و Lopez)مع ما ذكره 
1087.) 

 
 صفات النمو الخضري للبطاطا  بعض الرش ببعض مستخلصات النباتات البحرٌة فً تأثٌر :(1) جدولال

 .Latonaصنف              
Table(2): Effect of sprying of some seaweed extracts on some vegetative characters 

Of potato Latona variety. 

 المعامالت
Treatments 

  النبات طول
 )سم(

Plant length 

cm)) 

 السٌقانعدد 
  /نباتالهوائٌة

Number of 

stems/plant 

 الورقٌة المساحة
 /نبات(1)سم

Leaf area 

 (cm²/plant) 

 كمٌة الكلوروفٌل
مل معلق  )ملغم/

 مادة خضراء(
Total chloro-  

phyll(mg/ml) 

 

 للمادة %
النمو الجافة فً 

 يالخضر
%Dry 

matter of  

foliage 

 

Control     44.21  b 3.88   b 9726    b        3.5      b     22.46    b  

Ultrakalp     51.88  a  4.22   ab   12129  ab  5.18    a     26.05    ab    

Algami   50.66   a  4.66   ab    12855   ab     4.43    ab      25.31    ab  

Seamin        .77  a11     5.22    a    9647     b     5.01    a     32.18    a  

Seaforc 1        49.21  a      a  5.77    13518   a     5.58    a     27.77    ab  

Alga30    49.44  a      4.44   ab   14666    a     3.82     b    31.09     a  

الحروف ضمن العمود الواحد ال ٌوجد فرق معنوي بٌنها حسب اختبار )دنكن(المتعدد  الحرف او بنفسالتً تشترك  *المتوسطات
 . 0.01الحدود وعند مستوى احتمال 

  Level Means followed by the same letter in a column are not significantly different at the 

0.05*.according to Duncans multiple test. 

 
( تأثٌر المعامالت فً صفات الحاصل النوعٌة وٌالحظ بان هناك تباٌن واضح فً تأثٌر 1وٌوضح الجدول )

حٌث أن معاملة الرش بالمستخلص البحري  ،المعامالت على الصفات الحاصل النوعٌة فً الدرنات
Alga300  83.88و %17.11اعطت أعلى نسبة مئوٌة للمادة الجافة والنشا فً الدرنات  بلغت %

الذي  Seaforce1وللصفتٌن على التوالً واختلف معنوٌا مع معاملتً المقارنة والرش بالمستخلص البحري 
على التوالً  %81.33و %18.01أعطى اقل نسبة مئوٌة لكل من المادة الجافة والنشاء  فً الدرنات  بلغت 

 80.11ى صالبة للدرنات أعطت أعل Ultra Kalp. فً حٌن ٌالحظ بان معاملة الرش بالمستخلص البحري 
الذي أعطى اقل صالبة  Seaminoواختلف معنوٌا فقط مع معاملة الرش بالمستخلص البحري  ²كغم/سم

( ٌالحظ من الجدول نفسه بأنه TSSأما فً صفة نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلٌة ) ،²كغم /سم 1.07للدرنات 

زن النوعً للدرنات فٌالحظ إن كال معاملتً الرش وفً صفة الو ال توجد فروقات معنوٌة بٌن المعامالت.
 ،قد تسببا فً خفض معنوي لهذه الصفة قٌاسا الى معاملة المقارنة Algamixو  Ultrakelpبالمستخلص 

وقد ٌرجع سبب زٌادة نسبة المادة الجافة  فٌما لم ٌالحظ فرق معنوي بٌن معاملة المقارنة وبقٌة المعامالت.
الى أن رش هذا المستخلص أدى الى زٌادة  Alga300الرش بالمستخلص البحري والنشا فً الدرنات عند 

( وبالتالً زٌادة كفاءة التمثٌل الضوئً وتراكم المواد الكربوهٌدراتٌة فً 8المساحة الورقٌة للنبات )جدول 
 (1080، الدوسكً)( فً نبات البطاطا و 1080، البٌاتً)وهذا ٌنسجم مع ما ذكره  (.1080 الدرنات )ألبٌاتً،
 وقد ٌرجع سبب زٌادة  ( فً نبات البطاطا.1087)وداؤد، ( فً نبات البطٌخ 1088، اللٌلة)فً نبات القرع و 
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                               صفات الحاصل الكمٌة للبطاطا بعض الرش ببعض مستخلصات النباتات البحرٌة فً تأثٌر :(3جدول )
 .Latonaصنف                  

Table (3): Effect of sprying of some seaweed extract on some quantity yield of 

Potato Latona variety.                                                                              

 المعامالت
Treatments 

الحاصل الكلً 
 )طن/هكتار(
Total yield 

(ton/hectare) 

لح للتسوٌق الحاصل الصا
 )طن/هكتار(

Marketable yield 

(ton/hectare) 

حاصل النبات 
 الواحد)كغم(

Yield/plant 
( kg ) 

 /تعدد الدرنا
 نبات

Tubers 

number/plant 

 

معدل وزن الدرنة 
 )غم(

Tuber weight 

mean(gm) 

Control 39.12   a 34.40     a 0.817    a 8.38     b 89.20   ab 

Ultrakalp 38.69   a 36.00     a 0.808    a 7.48     c 99.95   a 

Algamix 37.28   a 33.85     a 0.779    a 8.58     b 81.29   b 

Seamino 35.01   a 32.62     a 0.731    a 7.58     bc 89.89   ab 

Seaforce1 42.74   a 39.61     a 0.893    a 8.68     b 97.72   ab 

Alga300 39.31   a 35.38     a 0.821    a 10.74   a 75.94   b 

الحمروف ضممن العممود الواحمد ال ٌوجمد فمرق معنموي بٌنهما حسمب اختبمار )دنكمن( الحمرف او  التً تشمترك بمنفس  *المتوسطات
 . 0001المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال 

Level Means followed by the same letter in a column are not significantly different at the 

0.05*.according to Duncans multiple test. 

 
      للبطاطا النوعٌةصفات الحاصل  بعض الرش ببعض مستخلصات النباتات البحرٌة فً تأثٌر :(1جدول )

 . Latonaصنف                
Table (4): Effect of sprying of some seaweed extracts on some quality yield 

characters of Potato Latona variety.                                                             

 المعامالت
Treatments 

نسبة المادة الجافة فً 
 %الدرنات

Percentage dry 

matter of tubers 

صالبة الدرنات 
 (²)كغم/سم

Tubers firmness 

( kg/ cm² ) 

 اد الصلبةنسبة المو
 الذائبة الكلٌة

Total soluble 

solid (TSS) 

الوزن النوعً 
 للدرنات

Specific gravity 

of tubers 

 

 %نسبة النشاء
Starch 

percentage 

of tubers 

Control 21.90     b 9.53    ab 12.82    a 1.085    a 15.51    b 

Ultrakalp 22.48     ab 10.28  a 13.21    a 1.060    b 16.03   ab 

Algamix 22.80     ab 9.74    ab 13.31    a 1.066    b 16.31   ab 

Seamino 22.95     ab 9.03     b 13.20    a 1.088    a 16.45   ab 

Seaforce1 21.06     b 9.81    ab 13.11    a 1.075    ab 14.77   b 

Alga300 23.69     a 10.16  ab 13.88    a 1.074    ab 17.11   a 

الحروف ضمن العمود الواحد ال ٌوجد فرق معنوي بٌنها حسب اختبار )دنكن( المتعدد  الحرف او التً تشترك بنفس *المتوسطات
 . 0.01الحدود وعند مستوى احتمال 

Level Means followed by the same letter in a column are not significantly different at the 0.05* 

.according to Duncan's multiple test. 
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الى أن رش هذا  Alga300نسبة المادة الجافة والنشا فً الدرنات عند الرش بالمستخلص البحري 
 ( وبالتالً زٌادة كفاءة التمثٌل الضوئً وتراكم1المستخلص أدى الى زٌادة المساحة الورقٌة للنبات )جدول 

وستىتج مه هذي الذراسة بان اضافة مستخلصات الىباتات  (.1080 لدرنات )ألبٌاتً،المواد الكربوهٌدراتٌة فً ا

البحزٌة المستخذمة فً البحث بطزٌقة الزش إلى أوراق الىبات كان تأثٍزها معىىٌا فً صفات الىمى الخضزي 

بالحاصل الكلً الحاصل الكمٍة المتمثلة  التً تم دراستها ولكه لم تىعكس هذي االستجابة االٌجابٍة على صفات

 .(1087، داؤد) ( و 1081، البٍاتً)والصالح للتسىٌك وحاصل الىبات الىاحذ وهذا ما وجذي كل مه 
 

EFFECT OF FOLIAR APPLICATION OF SOME SEAWEED EXTRACTS 

ON GROWTH AND YIELD OF POTATO (Solanum tuberosum L.) LATONA 

VARIETY . 

Hussein Jawad Moharrm AL-Bayaty 
 Department of Horticulture and Landscape Design 

College of Agriculture and Forestry 

University of Mosul-Iraq 

  

ABSTRACT 
This study was carried out in a private farm of Haway Rezyana 15 km .north-

east of Mosul-Iraq, during spring season 2011. The aim of this research was to 

study the effect of foliar application of some seaweed extracts on growth and yield 

of potato Latona variety. The experimental design applied was RCBD with three 

replicates. The following characters were studied: plant length (cm), stem number. 

Plant
 -1

and leaf area (cm
2
.plant 

-1
), total chlorophyll content (mg. gm fresh weight 

-1
) 

and dry matter percentage of foliage, total yield (ton.hectar 
-1

), yield. plant
-1

, 

number of tubers, tuber firmness (kg.cm
2
)

-1
, total soluble solid (TSS), specific 

gravity and starch percentage of tubers. The results of analysis of variance showed 

that there was significant variation between the means of the treatments for the 

studied characters, the treatments of foliar application of seaweed extracts caused 

significant increases in some vegetative characters compared with control treatment. 

While Alga300 treatment significantly increase tubers per plant, percentage of dry 

matter and starch in tubers ,but the Ultra kelp treatment significant increase the 

tuber weight mean and tuber firmness, and the Seamino treatment significant 

increase in specific gravity of tubers. 

Key Words: Seaweed extracts, Growth, Yield, Potato. 
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 المصادر

أثٌر بعض المعامالت الزراعٌة على النمو وإنتاج وخمزن تقماوي البطاطما (. ت1000سالم دمحم سالم ) ،بن سلمان

وزارة التعلمٌم العمالً  ،جامعمة الموصمل ،كلٌة الزراعمة والغابمات ،صنف دٌزٌرٌه . أطروحة دكتوراه
 جمهورٌة العراق . ،والبحث العلمً

لصات النباتمات البحرٌمة الفسلجى لحامض الجبرلٌك وبعض مستخ التأثٌر(. 1080البٌاتى، حسٌن جواد محرم )

وحمممة رو الخضمممرى والحاصمممل والصمممفات الخزنٌمممة االسمممتهالكٌة لصمممنفٌن ممممن البطاطممما. اطممممالن فمممً
دكتوراه. كلٌة الزراعة والغابات. جامعمة الموصمل. وزارة التعلمٌم العمالى والبحمث العلممى. جمهورٌمة 

 العراق.
ك واألعشمماب البحرٌممة فممً نمممو وأزهممار (. تممأثٌر حممامض الهٌومٌمم1001دمحم عبممدا احمممد موسممى ) ،الجبمموري

وزارة  ،جامعمة تكرٌمت ،كلٌمة الزراعمة ،(. رسالة ماجستٌر.Cucumis sativus Lوحاصل الخٌار )

 جمهورٌة العراق. ،التعلٌم العالً والبحث العلمً
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 ( . إنتماج البطماطس .المدار العربٌمة للنشمر والتوزٌمع .القماهرة جمهورٌمة مصمر8111احمد عبد المنعم ) ،حسن
 .  111عدد الصفحات :،العربٌة

(. تمأثٌر مواعٌمد الزراعمة 8111سلٌمان دمحم ككو ) ،وزٌر على حسٌن ،نبٌل طه داؤد،عبد المنعم سعدا ،خلٌل

مجلمة البحموث الزراعٌمة والمموارد وكمٌات األسمدة النتروجٌنٌة على كمٌة ونوعٌمة حاصمل البطاطما. 
 .71 -71(: 8) 1 ،المائٌة

وطممرق  Soluamineو  Alga600(. تممأثٌر مستخلصممً النباتممات البحرٌممة  1087ن ) زهٌممر عممز الممدٌ، داؤد
 .( 8)  18 ،مقبول للنشر فً مجلة زراعة الرافدٌنإضافتهما فً نمو وحاصل صنفٌن من البطاطا . 

(. تمماثٌر الصممنف وعممدد ومسممتوٌات اللممرش بالمسممتخلص البحممرى 1080الدوسممكى، جلٌممل اسممكندر اصممطٌفو )
Seaforce ًوحاصمل نبمات قمرع الكوسمة نممو  فم(Cucurbita pepo L. )  رسمالة ماجسمتٌر  كلٌمة

 الزراعة والغابات جامعة الموصل. وزارة التعلٌم العالى والبحث العلمى.جمهورٌة العراق.
مؤسسمه دار  ،(. تصمٌم وتحلٌل التجمارب الزراعٌمة1000خاشع محمود و عبد العزٌز دمحم خلف ا ) ،الراوي

 جمهورٌة العراق. ،وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ،جامعة الموصل ،لنشرالكتب للطباعة وا
(. دراسات فسٌولوجٌة فً تحسمٌن النمـمو والحاصمل وإنتماج 1001عبد المنـعم سعد ا خلٌل حٌاوي ) ،ألعبٌدي

(. أطروحمممة (.Solanum tuberosum Lالتمممـقاوي وتقلٌمممل ضمممرر الشمممد الممممائً فمممً البمممـطاطا 

جمهورٌممة ،وزارة التعلممٌم العممالً والبحممث العلمً ،جامعممة الموصممل ،الزراعممة والغابممات كلٌممة،دكتوراه
 العراق.

( . تأثٌر تغطٌة التربة والرش بمستخلصمً عمرق السموس والجمامكس فمً نممو 1001دمحم سالم احمد ) ،العالف
جامعممة  ،كلٌممة الزراعممة والغابممات ،( .أطروحممة ماجسممتٌر .Lactuca sativa Lوحاصممل الخممس )

 جمهورٌة العراق. ،وزارة التعلٌم العالً والبحث العالمً،موصلال
(. تممماثٌر التسممممٌد بالٌورٌممما والمممرش بمستخلصمممى النباتمممات البحرٌمممة 1088اللٌلمممة، ولٌمممد بمممدر المممدٌن محممممود )

مجلممة جامعممة تكرٌممت النمممو الخضممرى والحاصممل الكلممى النمموعى للبطممٌخ.  فممًااللجممامكس وااللجممرٌن 
 .811-871 (:8) 88 ،للعلوم الزراعٌة

 (. الجهاز المركزى لالحصاء. وزارة التخطٌط. جمهورٌة العراق.8111المجموعة االحصائٌة السنوٌة )
الجزء ،( . إنتمماج الخضممراوات8111عز الممدٌن سمملطان دمحم و كممرٌم صممالح عبممدول )،عممدنان ناصممر ،مطلمموب

جمهورٌممة  ،ث العلمممًوزارة التعلممٌم العممالً والبحمم ،جامعممة الموصممل،مطبعممة التعلممٌم العالً ،الثممانً
 العراق. 

Anonymous (1970). Official Methods Of Analysis 11
th

 ed. Washington D. C. 

Association Of Official Analytical Chemist .1015p.           
Blunden , G. ;T. Jenkins and Y. W. liu (1996). Enhanced leaf chlorophyll level in 

plants treated with seaweed extract .Journal of Applied Phycology 8(6): 535-

543. 

Blunden, G. and P. B. Paul (2006). The effects of aqueous seaweed extract and 

kinetin on potato yields .Journal of Science and Food Agriculture. 28, 

(2):121-125. 

Jensen, E. (2004). Seaweed Fact or Fancy .From the organic broad caster, published 

by moses the Midwest organic and sustainable education. Broadcaster. 12 (3): 

164-170. 

Lopez –Mosquera, M. E. and P. Pazos (1997). Effect of seaweed on potato yield 

and soil chemistry .Biological Agriculture and Horticulture 14:199-206. 

Morales- Rayan, J. P. (2004). Potato tuber yield and size as affected by a fortified 

soil–applied (Ascophyllum nodosum) extract .Proceeding 33
nd

 PGRSA Annual 

Meeting. 

Norrie, J. (1996). Seaweed Extracts and Their Application In Crop Management 

Programs .Acadian Sea Plants Limited, 30 Brown Avenue, Dartmouth Nova, 

Canada B3B 1X8. 



 .ISSN:2224-9796(Online)                    Mesopotamia J. of Agric         لة سراعـــة الــزافـــذٌه         ــمـــج

 ISSN: 1815-316x (Print)                        Vol. (41) No. (4) 2013                    2013(4( العذد )41المجلذ )

881 

 

O’Dell, C. (2003). Natural Plant hormones are biostimulants helping plants develop 

higher plant antioxidant activity for multiple benefits .Virginia Vegetable, 

Small Fruit and Specialty Crops, 2003 2(6):1-3. 

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

gravelly loam soil in southern Norway. Acta Agriculture Scandinavia B. 52. 

(2-3): 86-95. 

Stephenson,W. A. (1974). Seaweeds in agriculture and horticulture .Chapter 7. 

Seaweed and plant growth. Rateqver, Peruma Vally, 3
rd

 Edition, California, 

PP. 241. 

Thomas, S. C.  and T.S.C. Li (2004) . Product development of sea buckthorn . In-J-

Janick and Whipke (Eds.) Trends In New Crops and New Uses ASHS, 

Alexandria,VA. P: 393-398. 

Verkleij, F. N. (1992). Seaweed extracts in agriculture and horticulture. Review 

Biologcal Agriculture Horticulture. 8: 309-324. 


