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الخالصة
نف ذ ت ه ذ د الدراسذذة فذذي ح ذذل الخضذذراوات التذذاب ل سذذم البسذذتنة وهندسذذة الحدائق/كليذذة الزراعذذة والؽابات/جامعذذة
الموصذذل /العذذراق خذذمل موسذذم النمذذو الربيعذذي  2102لدراسذذة تذ ير إضذذافة حذذامه الكيومذذي بتركيذذزين 2 :و  6ؼم/لتذذر
فضم عن معاملة الم ارنة وعلى م ة مراحل األولى بعذد اكتمذال ابنبذات وابضذافة ال انيذة وال ال ذة بفاصذل  21يومذا بذين
إضذذافة ورخذذر فذذي صذذفات النمذذو والحاصذذل لصذذنفين مذذن الب ا ذذا (يونيفيرسذذا وركسذذكا) .رظكذذرت النتذذائو تفذذوق الصذذنؾ
يونيفيرسذذا معنويذذا علذذى الصذذنؾ ركسذذك ا فذذي الذذوزن ال ذذرا والجذذاؾ والمسذذاحة الورقيذذة للنبذذات كمذذا ردت إضذذافة حذذامه
الكيومي بتركيز  2ؼم/لتر إلى زيادة معنوية في جمي صفات النمو الخضرا والحاصل المدروسة م انخفاه معنذوا فذي
الحاصل ؼير التسوي ي قياسا إلى جمي معاممت الم ارنة واؼلب المعاممت عند استخدام التركيز  6ؼم/لتر في حين رد
التركيز  6ؼم/لتر من حامه الكيومي إلى زيادة معنوية في صفتي الوزن الجاؾ والمساحة الورقية/نبات قياسا إلى معاملذة
الم ارنذذة .مذ تفذذوق معنذذوا بضذذافة حذذامه الكيومذذي بتركيذذز  2ؼم/لتذذر فذذي صذذفة الذذوزن الجذذاؾ للنبذذات قياسذذا إلذذى نفذ
المعاملذذة عنذذد التركيذذز 6ؼم /لتذذر واظكذذرت نتذذائو التذذداخل ال نذذائي بذذين الصذذنؾ يونيفيرسذذا م ذ حذذامه الكيومذذي بتركيذذز
 2ؼم/لتذذر اعلذذى ال ذذيم لجميذ الصذذفات المدروسذذة باسذذت ناا عذذدد السذذي ان الكوائيذذة وعذذدد الذذدرنات والحاصذذل ؼيذذر التسذذوي ي
م ارنة م معاممت التداخل اكخر .
الكلمات الدالة :هيومي يونيفيرسا ركسكا الب ا ا.
تاريخ تسلم البحث ،2102/00/02 :وقبوله< .2106/2/09

المقذمة
تعذذد الب ا ذذا  (Solanum tuberosum L.) Potatoوالتذذي تعذذود إلذذى العائلذذة البا نجانيذذة  Solanaceaeمذذن رك ذذر
محاصيل الخضر انتشارا حيث تتصدر الب ا ا الخضر الدرنية من حيث اهميتكذا الؽ ائيذة كحتوائكذا علذى نسذبة عاليذة مذن
المواد الكربوهيدراتية (حسن ;;; )0وت تي بالمرتبة الرابعة كمحصول ستراتيجي واقتصادا بعد كل من الحن ة وال رة
والذرز حيذذث تشذذكل الؽذ اا اليذذومي ألك ذذر مذذن  %;1-97مذذن شذذعوب العذذالم ( )2112 Bowenي ذذدر اكسذذتكمي البشذذرا
للفرد/سذذذنة فذذذي الوكيذذذات المتحذذذدة وكنذذذدا ومصذذذر والعذذذراق  71,28و  97,22و  20,71و  21,67كؽذذذم علذذذى التذذذوالي
( .)2117 Anonymousل د تركزت اؼلب الدراسات في المن ة الشمالية من ال ر وباألخص في محافظذة نينذو علذى
صنفي الب ا ا كتونا وديزرية (العبيدا  ; 2117رلبياتي  2101وإبراهيم  2102والبياتي وآخرون  )2102في حين لم
تتوفر لدينا رية دراسات منشورة على رصذناؾ اخذر رؼذم رن هنذاي العديذد مذن األصذناؾ الجيذدة التذي ردخلذت إلذى ال ذر
وتمت زراعتكا من قبذل بعذه المذزارعين فذي ال ذر ولذم يذتم ت يذيم اؼلبكذا رو إجذراا دراسذات مستفيضذة عليكذا ومذن هذ د
األصناؾ (ركسكا ويونيفيرسا ودراكا وسنتا) وؼيرها من األصناؾ ات ابنتاجية العالية.
رصذذبا التوجذذه العلمذذي الحذذديث فذذي الزراعذذة إلذذى اسذذتخدام األسذذمدة العضذذوية واكبتعذذاد قذذدر ابمكذذان عذذن اسذذتخدام
األسمدة الكيميائية لتفذادا التذ يرات السذلبية لكذ د األسذمدة علذى صذحة ابنسذان والبيئذة لذ ا ف ذد اتجكذت البحذوث حذدي ا إلذى
اسذذتخدام بعذذه المذذواد البديلذذة م ذذل اسذذتخدام السذذماد العضذذوا حذذامه الكيومذذي ف ذذد رشذذارت العديذذد مذذن الدراسذذات إلذذى رن
استخدام حامه الكيومي رشا على النمذو الخضذرا رو سذ يا إلذى التربذة رد إلذى زيذادة النمذو الخضذرا والحاصذل و لذي
لذذذذدورد الذذذذرئي فذذذذي ابسذذذذراي مذذذذن النمذذذذو عذذذذن ريذذذذق زيذذذذادة ان سذذذذام واسذذذذت الة الخميذذذذا ( Liuوآخذذذذرون ;0;;:
 2117 Mikkelsenو Ezzatوآخذرون ; .)211كذ لي فذان لحذامه الكيومذي تذ ير كبيذر علذى العديذد العمليذات الحيويذة
المكمذة فذي النبذات م ذل التذنف وبنذاا البروتينذات وامتصذاص المذاا وزيذادة تجكيذز النباتذات بالعناصذر الصذؽر والكبذر
المزمة لنمو النبات عن ريق خفه حموضة التربة وزيادة نشا األنزيمات ( Ferraraو . )2101 Brunettiويزيد من
م اومة النبات للظروؾ البيئية ال اسية م ل ارتفاي الحرارة والجفاؾ فضم عن لي فان لك ا الحامه ت ير مكم فذي تحفيذز
نشا األحياا المجكرية في التربة ( Fathyواخرون )2101
يستكدؾ ه ا البحذث إلذى دراسذة سذلوكية وت يذيم صذنفين مذن رصذناؾ الب ا ذا المسذتوردة والمزروعذة فذي المن ذة
الشمالية من ال ر م استخدام حامه الكيومي من اجل رف وتحسين إنتاجكا كما ونوعا.

مىاد البحث وطرائقه
نف ذ ت ه ذ د الدراسذذة فذذي ح ذذل الخضذذراوات التذذاب ل سذذم البسذذتنة وهندسذذة الحدائق/كليذذة الزراعذذة والؽابات/جامعذذة
الموصل/العراق خمل موسم النمو الربيعي لعام  2102في تربة مزيجية لدراسة تذ ير ت بيذق بعذه المعذاممت فذي النمذو
الخضرا والحاصل لنباتات الب ا ا وتضمنت التجربذة دراسذة تذ ير عذاملين همذا :صذنفين مذن ت ذاوا الب ا ذا المسذتوردة
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(يونيفيرسذذا وركسذذكا) وابضذذافة األرضذذية بحذذامه الكيومذذي والمعذذروؾ باكسذذم التجذذارا ( )Humaxال ذ ا يحتذذوا فذذي
تركيبه على النتروجين والفسفور والبوتاسيوم بنسب مئوية هي  2,1:و  1,02و  2,61على التوالي كما يحتوا علذى مذادة
عضوية وهيومي اسد بنسبة  %90و  %02,7لكل منكما على التذوالي والحديذد والزنذي والمنؽنيذز بتركيذز  261و  282و
 220ملؽم/كؽم على التوالي ( Selimوآخرون  )2102وبتركيزين  2و  6ؼم/لتر بابضذافة إلذى معاملذة الم ارنذة وتمذت
ابضافة على م ة مراحل األولى بعد ابنبات الكامل ( 27يوما بعد الزراعة) وال انية وال ال ة بفاصل  21يوما بين إضذافة
واخر وب لي تضمنت ه د التجربة العاملية على  8معاممت  2X2نف ت في الح ل باستخدام تجربذة عامليذة زفذق تصذميم
ال اعات العشوائية الكاملذة ()Factorial Experiment Conducted in Randomize Complet Block Design
وب م ة مكررات .قسمت األره إلى الوحدات التجريبية والتي تضمنت مرزين ب ول  0,7م وعذره  97سذم لكذل وحذدة
تجريبية تمت زراعة ت اوا الب ا ا رتبة ( Elateالتذي تذم الحصذول عليكذا مذن احذد مخذازن ال ذاي الخذاص) فذي الح ذل
بتاريخ  2102/2/6على مسافة  27سم بين درنة ورخر في ال لث العلوا وعلذى جكذة واحذدة مذن المذرز وبذ لي بلذػ عذدد
النباتات  02نبات /وحدة تجريبية تم إجراا العمليات الزراعية بشكل بيعي وحسب التوصيات المتبعة في زراعذة وإنتذا
الب ا ا .سمدت المعاممت كافة بسماد اليوريذا ( ٪68نتذروجين) بمعذدل  611كؽذم  /هكتذار وسذوبر فوسذفات م ذي (٪67
 )P2Oبمعذذدل  811كؽذذم  /هكتذذار وكبريتذذات البوتاسذذيوم ( )K2O ٪ 72-6:بمعذذدل  611كؽذذم  / K2Oهكتذذار (العبيذذد
 )2117والتي اضذيفت علذى ذمث دفعذات األولذى بعذد  07يومذا مذن الزراعذة وشذملت كذل السذماد الفوسذفاتي وال انيذة بعذد
اكتمال البزوغ الح لذي وشذملت نصذؾ السذماد النتروجينذي وجميذ السذماد البوتاسذي وال ال ذة بعذد شذكر مذن ال انيذة وشذملت
النصؾ ال اني من السماد النتروجيني وكانت ابضافة فذي خنذدق تحذت النباتذات اسذتخدم المبيذد الف ذرا Radomel MZ
 68بتركيز  2ؼم  /لتر كمبيد وقائي ضد مره اللفحة بعد البزوغ وبمعذدل رشذة واحذدة كذل رسذبوعين كمذا اسذتخدم المبيذد
الف را  Norell-Dبتركيز  0,7سم  /2لتر لمكافحة ال بابة البيضذاا والمذن والمبيذد  Sereenوبتركيذز  2مذل/لتر لمكافحذة
الحشذذذرات ال اقبذذذة والماصذذذة .تذذذم إجذذذراا التحليذذذل ابحصذذذائي باسذذذتعمال برنذذذامو ( )0;;8 Anonymousوقورنذذذت
المتوس ات حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستو احتمال ( 1017الراوا وخلؾ هللا .)2111
الصفات المدروسة:
 -1الوزن الطري للنبات (غم/نبات) :تم اخ مث نباتات وبصورة عشوائية من المرزين لكل وحذدة تجريبيذة وقلعذت هذ د
النباتات م ج ورها وبعذد تنظيفكذا مذن األتربذة وزنذت النباتذات الذ مث وهذي ريذة بواسذ ة ميذزان ككربذائي ذم اسذتخر
المعدل.
 -2الوزن الجاف للنبات (غم/نبات) :استخدمت نف العينات رعمد لت دير الوزن الجاؾ للنبذات حيذث وضذعت العينذات فذي
فرن ككربائي على حرارة °91-8:م ولمدة م ة ريام م رعيد وزنكا واستخر المعدل.
 -3متوسططط ططدد السططا ان الهوائاططة للنبططات (سططا)/نبات) :تذذم حسذذابكا لخمسذذة نباتذذات مذذن كذذل وحذذدة تجريبيذذة ذذم اسذذتخر
المعدل.
2
 -4المساحة الورقاة للنبات (سطم /نبطات)  :تذم اخذ ذمث نباتذات بصذورة عشذوائية مذن كذل وحذدة تجريبيذة وفصذلت جميذ
وري اتكذذا ذذم وزنذذت بميذذزان ككربذذائي وبعذذدد اخ ذ  21قرصذذا بمسذذاحة  0سذذم  2لكذذل قذذرص مذذن عشذذرين وري ذذة ذذم جففذذت
األقراص والوري ات الكلية فذي فذرن ككربذائي علذى درجذة حذرارة °91 – 8:م ولحذين بذات الذوزن ذم احتسذبت المسذاحة
الورقية للنبات ب ري ة النسبة والتناسب على رسا الوزن الجاؾ لألقراص والوري ات( .ابراهيم .)2102
 -5دد الدرنات (درنة/نبات) :احتسب ب سمة عدد الدرنات الكلى في الوحدة التجريبية وتم استبعاد الدرنات الصؽيرة ( ات
وزن اقل من  27ؼم) والدرنات التالفة في كل مكرر على عدد نباتات الوحدة التجريبية.
 -6معدل وزن الدرنة (غم/درنة)  :احتسب ب سمة حاصل الوحدة التجريبية في كل مكذرر علذى عذدد الذدرنات المنتجذة منكذا
بعد استبعاد الدرنات الصؽيرة ( ات وزن اقل من  27ؼم) والدرنات التالفة.
 -7حاصل النبات الواحد (غم/نبات) :احتسب من الحاصل الكلي للوحدة التجريبية وحسب المعادلة اآلتية:
حاصل الوحدة التجريبية
معدل حاصل النبات الواحد (ؼم/نبات) = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد النباتات في الوحدة التجريبية

 -8الحاصططل اليلططد للططدرنات (طططن  /تيتططار)  :تذذم احتسذذاب الحاصذذل الكلذذي للذذدرنات مذذن حاصذذل الوحذذدة التجريبيذذة وحسذذب
المعادلة.
حاصل الوحدة التجريبية
الحاصل الكلي للدرنات = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×  ::11م2
مساحة الوحدة التجريبية

(تم حساب مساحة الككتار  ::11م )2لتمفي الضائعات
 -9الحاصططل غاططر التسططوا د (غم/نبططات) :تذذم احتسذذابه عذذن ريذذق فذذرز الذذدرنات الصذذؽيرة ( ات وزن اقذذل مذذن  27ؼذذم)
والدرنات التالفة م رعيد وزنكا بميزان ككربائي.
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 -11الحاصطل التسطوا د (غم/نبطات) :شذمل الحاصذل التسذوي ي جميذ الذدرنات المحصذودة بعذد اسذتبعاد الذدرنات الصذذؽيرة
ري ة احتساب حاصل النبات الواحد.
والتي ي ل وزنكا عن  27ؼم وك لي الدرنات المصابة والتالفة واحتسب بنف
ري ة احتساب الحاصل.

 -11الحاصل التسوا د (طن  /تيتار) :احتسب بنف

النتائج والمناقشة
يوضا الجدول ( ) 0تا ير الصنؾ واكضافة بحامه الكيومي في صفات النمو الخضرا وتشير النتذائو إلذى تفذوق
نباتات الب ا ا صنؾ يونيفيرسا على نباتات الصنؾ كتونا معنويا فذي الذوزن ال ذرا والجذاؾ والمسذاحة الورقيذة للنبذات
تنسجم ه د النتائو م ماوجدد رلبياتي وآخرون( )2102و  Arifوآخرون ( )2102في وجود اختمفات معنوية بين رصناؾ
الب ا ا في اؼلب صفات النمو الخضرا ولربما يعود السبب إلى اكختمفذات فذي التراكيذب الورا يذة والذى اكخذتمؾ فذي
بيعة النمو الخضرا بين الصنفين .رما بالنسبة لت ير حامه الكيومي فذي صذفات النمذو الخضذرا فتشذير النتذائو إلذى رن
إضافة حامه الكيومي بتركيز  2ؼم/لتر قد ردت إلى زيادة معنوية في جمي صفات النمو الخضرا المدروسذة قياسذا إلذى
نباتات الم ارنة واختلفت معنويا م التركيز  6ؼم/لتذر ف ذ فذي صذفة الذوزن الجذاؾ للنبذات فذي حذين ردت إضذافة حذامه
الكيومي بتركيز  6ؼم/لتر إلى زيادة معنوية في صفتي الوزن الجاؾ والمساحة الورقية للنبات قياسا إلى معاملذة الم ارنذة
اتف ت ه د النتائو م ماوجدد  Bryanو  )2112( Strakو  )2117(Anwarو Ezzatوآخرون (; )211في وجود زيذادة
معنوية في جمي صفات النمو الخضرا المدروسة لنباتات الب ا ا المعاملذة بحذامه الكيومذي .ولربمذا يعذز السذبب إلذى
الدور المحفز لحامه الكيومي في زيادة النمو الخضرا إلى الدور الفسيولوجي له في تحفيز النظذام األنزيمذي فذي الخميذا
النباتية وت بي نشا  IAA oxidaseمما يؤدا لزيادة نشا كل من هرمون رندول حامه رلخليي وكفااة عمليذة التركيذب
الضوئي وبالتالي زيادة قدرة النبذات علذى امتصذاص المذاا والعناصذر الؽ ائيذة المزمذة للنمذو والت ذور ( Bryanو Strak
 2112و  )2117 Mikkelsenوك لي فان مركبات الكيومي لكا ت ير مشابه لكرمون اكوكسين مما يشج النمو الج را
وزيادة احتفاظ التربة بالماا ( Ferraraو .)2101 Brunetti
الجدول ( :)0ت ير الصنؾ وابضافة األرضية بحامه الكيومي في صفات النمو الخضرا لنباتات الب ا ا.
Table (1): The impact of cultivar and soil adding of Humic Acid on the vegetative growth of
potato plants.
الوزن ال را
للنبات (ؼم/نبات)
Fresh weight
)(gm/plant

المعاممت
Treatments

األصناؾ
Cultivars
تراكيز
حامه الكيومي
Humic Acid
concentrations

يونيفيرسا
Universa
ركسكا
Alaska

الصفات المدروسة Studied characters
المساحة الورقية
عدد السي ان الكوائية
الوزن الجاؾ
للنبات (سم/2نبات)
(ساق/نبات)
للنبات (ؼم/نبات)
Aerial stem No.
Dry weight
Leaf area
)(cm2/plant
()stem/plant
)(gm/plant

492.33 a

86.39 a

4.33 a

7335.40 a

352.33 b

71.17 b

3.89 a

5435.70 b

الم ارنة
 2ؼم/لتر

367.33 b
485.33 a

61.50 c
97.50 a

3.83 b
4.50 a

4357.70 b
7978.30 a

 6ؼم/لتر

414.33 ab

77.33 b

4.00 ab

6820.40 a

المتوس ات التي تشتري بنف الحرؾ األبجدا لكل عامل كتختلؾ معنويا فيما بينكا حسب اختبار دنكن عند مستو احتمال .%7
Means followed by the same letter or letters within column are not significantly different according Duncan test
)at (P<0.05

رمذذا بالنسذذبة لتذ ير التذذداخل ال نذذائي بذذين األصذذناؾ وحذذامه الكيومذذي فذذي صذذفات النمذذو الخضذذرا فتوضذذا نتذذائو
الجدول ( )2إلى رن نباتات الب ا ا صنؾ يونيفيرسا والمعاملة بحذامه الكيومذي بتركيذز  2ؼم/لتذر قذد سذجلت رعلذى ال ذيم
في كل من صفة الوزن ال را والجاؾ والمساحة الورقية للنبات ( 600.33و 106.00و )937واختلفت معنويا م معظذم
من معاممت ه ا التداخل في حين اظكر التداخل ال نذائي بذين الصذنؾ ركسذكا وحذامه الكيومذي بتركيذز  2ؼم/لتذر رعلذى
عذدد مذذن السذي ان الكوائيذذة ( 6,89سذاق/نبات) واختلفذذت معنويذا فذذي هذ د الصذذفة مذ كذذل مذن معذذاملتي الم ارنذة ومعاملذذة 6
ؼم /لتر حذامه الكيومذي ولذنف الصذنؾ .تبذين نتذائو الجذدولين ( 2و  )6والمتعل ذة بتذ ير العوامذل المدروسذة فذي صذفات
حاصل الدرنات إلى عدم وجود فروقات معنوية بين صنفي الب ا ا يونيفيرسا وركسذكا فذي جميذ الصذفات المدروسذة فذي
حين ردت إضافة حامه الكيومي بتركيز  2ؼم/لتر إلى زيادة معنوية فذي جميذ صذفات الحاصذل المدروسذة مذ انخفذاه
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معنوا في الحاصل ؼير الصالا للتسويق قياسا إلى معاملة الم ارنة والى اؼلذب معذاممت التركيذز  6ؼم/لتذر مذن حذامه
الكيومي اتف ت ه د النتائو م ماوجدد  Ezzatوآخرون (; )211و  )2100( Sarhanفي وجود زيادة معنويذة فذي جميذ
صذذفا ت الحاصذذل المدروسذذة لنباتذذات الب ا ذذا المعاملذذة بحذذامه الكيومذذي إن الزيذذادة المتح ذذة فذذي جمي ذ صذذفات النمذذو
الخضرا لنباتات الب ا ا والمعاملة بحامه الكيومذي الجذدول ( )0لربمذا هذي السذبب األك ذر تفسذيرا واحتمذاك فذي الزيذادة
المعنويذذة لجمي ذ صذذفات الحاصذذل المدروسذذة .كذذر  )0;;6( Stevensonإن مركبذذات حذذامه الكيومذذي تزيذذد مذذن نفا يذذة
األؼشية الخلوية وتعزز من قدرة النظام الج را في النبات على امتصاص المؽ يات من التربذة واحتفذاظ التربذة بالر وبذة
وتحفذذز النمذذو الخضذذرا (زيذذادة الكتلذذة الحيويذذة) عذذن ريذذق زيادتكذذا لكفذذااة عمليذذة التركيذذب الضذذوئي وبالتذذالي فذذان ه ذ د
ا لت يرات سوؾ ينعك ت يرها ايجابيا في مراحل ت ور الدرنات .ك لي فان حامه الكيومي يعتبر مذن األسذمدة العضذوية
الؽنيذذة بالعناصذذر الؽ ائيذذة األساسذذية والكرمونذذات النباتيذذة ( Selimوآخذذرون  )2102والذذى دورد الفسذذلجي فذذي تذذوازن
العمليات الحيوية للنبات كما سبق شرحه عند مناقشة صفات النمو الخضرا.
الجدول ( :)2ت ير التداخل ال نائي بين األصناؾ وحامه الكيومي في صفات النمو الخضرا لنباتات الب ا ا.
Table (2): The impact of interaction between cultivars Humic Acid on the vegetative growth
of potato plants.
األصناؾ  Xتراكيز حامه الكيومي
Cultivars X Humic Acid
يونيفيرسا  1 Xؼم/لتر
Universa X0 gm/L
يونيفيرسا  X Xؼم/لتر
Universa X3 gm/L
يونيفيرسا  X Xؼم/لتر
Universa X 4 gm/L
ركسكا  1 Xؼم/لتر
Alaska X 0 gm/L
ركسكا  X Xؼم/لتر
Alaska X 3 gm/L
ركسكا  X Xؼم/لتر
Alaska X 4 gm/L

الوزن ال را
للنبات (ؼم/نبات)
Fresh weight
)(gm/plant

الصفات المدروسة Studied characters
الوزن الجاؾ للنبات عدد السي ان الكوائية
(ساق/نبات)
(ؼم/نبات)
Aerial stem No.
Dry weight
()stem/plant
)(gm/plant

المساحة الورقية
للنبات (سم/2نبات)
Leaf area
)(cm2/plant

427.67 b

64.5 b

4.32 ab

5693 bc

600.33 a

106.00 a

4.33 ab

9373 a

449.00 b

88.67 a

4.33 ab

6941 ab

307.00 c

58.5 b

3.33 c

3023 c

370.33 bc

89.00 a

4.67 a

6584 ab

379.67 bc

66.00 b

3.67 bc

6700 ab

المتوس ات التي تشتري بنف الحرؾ األبجدا لكل عامل كتختلؾ معنويا فيما بينكا حسب اختبار دنكن عند مستو احتمال .%7
Means followed by the same letter or letters within column are not significantly different according Duncan test
)at (P<0.05

تماشت اؼلب ت يرات التداخل ال نائي للعوامل المدروسة م الت ير المنفرد لكل عامذل بصذورة عامذة فذان رفضذل
معاملة تداخل نائي في صفات النمو الخضرا والمتم لة بالوزن ال را والجذاؾ والمسذاحة الورقيذة (811,22ؼم/نبذات و
018,11ؼم/نبذذات و  ;292سذذم 2للنبذذات) علذذى التذذوالي وجذذدت فذذي معاملذذة التذذداخل ال نذذائي بذذين الصذذنؾ يونيفيرسذذا م ذ 2
ؼم/لتر من حامه الكيومذي فذي حذين ان اعلذى عذدد مذن السذي ان الكوائيذة ( 6,89سذاق/نبات) سذجل فذي معاملذة التذداخل
ال نائي بين الصنؾ اكسكا م  2ؼم/لتر من حامه الكيومي واعلى معدل لوزن الدرنة وحاصل النبات الواحد والحاصل
الكلذذي والتسذذوي ي واقذذل حاصذذل ؼيذذر تسذذوي ي للذذدرنات (; :2,0ؼم/نبذذات و  62;,7:ؼم/نبذذات و  21,820ن/هكتذذار و
; 0;,60ن/هكتذار و  27,:2ؼم/نبذات علذذى التذوالي) وجذذدت فذي معاملذذة التذداخل ال نذذائي بذين الصذذنؾ يونيفيرسذا مذ 2
ؼم/لتر من حامه الكيومي) (الجدولين  7و  .)8يستنتو من ه د الدراسة مايلي :اظكر الصنؾ يونيفرسذا التفذوق المعنذوا
في جمي صفات النمو الخضرا م ارنة بالصنؾ ركسكا في حين لم تمحظ فروقات معنوية بين الصنفين قيد الدراسذة فذي
جمي صفات الحاصل مما يشير إلى إمكانية اعتماد ه ين الصنفين لزراعة محصول الب ا ا في محافظة نينو م إجذراا
دراسذات مسذذت بلية لت يذذيم رصذذناؾ اخذذر وبذذاألخص التذذي تتميذذز بابنتذا المبكذذر بكذذدؾ إ الذذة فتذذرة تواجذذد هذ ا المحصذذول
أل ول فتذرة ممكنذة فذي األسذواق .ردت إضذافة حذامه الكيومذي بتركيذز  2ؼم/لتذر زيذادة معنويذة فذي جميذ صذفات النمذو
الخضرا والحاصل المدروسة والتي كانت المعاملة األك ر ت يرا ووضوحا في الصفات المدروسة قياسا إلى نف المعاملة
عند استخدام التركيز  6ؼم/لتر عليه توصي الدراسة إجراا بحوث مسذت بلية اخذر باسذتخدام التركيذز  2ؼم/لتذر وم ارنتذه
م تراكيز اقل م التوصية باستخدام رسمدة عضوية اخر .
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. ت ير الصنؾ وابضافة األرضية بحامه الكيومي في صفات الحاصل لنباتات الب ا ا:)2( الجدول
Tables (3): The impact of cultivar and soil adding of Humic Acid on the yield characters of
potato plants.
Studied characters الصفات المدروسة
وزن الدرنة
معدل
الحاصل الكلي للدرنات
حاصل النبات
عدد الدرنات
)درنة/(ؼم
)هكتار/( ن
)نبات/الواحد (ؼم
)نبات/(درنة
Mean
Total yild
Plant yield
Tubers No.
weight of
(ton/hec)
(gm/plant)
(tuber/plant)
tuber

المعاممت
Treatments

(gm/tuber

يونيفيرسا
Universa
ركسكا
Alaska

18.236 a

388.54 a

72.81 a

5.09 a

17.502 a

372.92 a

63.48 a

5.47 a

17.233 b

376.19 b

59.34 b

3.83 b

الم ارنة

19.702 a

419.79 a

80.07 a

4.50 a

لتر/ ؼم2

16.671 b

355.21 b

65.03 ab

4.00 ab

لتر/ ؼم6

األصناؾ
Cultivars

تراكيز حامه
الكيومي
Humic Acid
concentrations

.%7 المتوس ات التي تشتري بنف الحرؾ األبجدا لكل عامل كتختلؾ معنويا فيما بينكا حسب اختبار دنكن عند مستو احتمال
Means followed by the same letter or letters within column are not significantly different according Duncan test at
P<0.05.

. ت ير الصنؾ وابضافة األرضية بحامه الكيومي في صفات الحاصل لنباتات الب ا ا:)6( الجدول
Tables (4): The impact of cultivar and soil adding of Humic Acid on the yield characters of potato
plants.
Studied characters الصفات المدروسة
الحاصل التسوي ي
الحاصل التسوي ي
الحاصل ؼير التسوي ي
المعاممت
)هكتار/( ن
)نبات/(ؼم
)نبات/(ؼم
Treatments
marketable yield
marketable yield
of non-marketable
(ton/hec)
(gm/plant)
yield (gm/plant)
يونيفيرسا
16.742 a
356.71 a
31.83 a
Universa
األصناؾ
Cultivars
ركسكا
15.97 a
340.28 a
32.64 a
Alaska
15.555 b
18.376 a

331.44 b
391.54 a

35.75 a
28.78 b

الم ارنة
لتر/ ؼم2

15.136 b

322.50 b

32.71 a

لتر/ ؼم6

تراكيز
حامه الكيومي
Humic Acid
concentrations

.%7 المتوس ات التي تشتري بنف الحرؾ األبجدا لكل عامل كتختلؾ معنويا فيما بينكا حسب اختبار دنكن عند مستو احتمال
Means followed by the same letter or letters within column are not significantly different according Duncan test
at P<0.05.
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. ت ير التداخل ال نائي بين األصناؾ وحامه الكيومي في صفات الحاصل لنباتات الب ا ا:)7( الجدول
Tables (5): The impact of interaction between cultivars Humic Acid on the yield characters of
potato plants.
الحاصل الكلي
للدرنات
)هكتار/( ن
Total yild
(ton/hec)

Studied characters الصفات المدروسة
وزن الدرنة معدل
حاصل النبات
)درنة/(ؼم
)نبات/الواحد (ؼم
Plant yield
(gm/plant)

Mean weight
of tuber
(gm/tuber

عدد الدرنات
)نبات/(درنة
Tubers No.
(tuber/plant)

16.867 b

359.38 b

61.67 a

5.57 ab

20.631 a

439.58 a

83.19 a

4.98 ab

17.209 b

366.67 b

73.59 a

4.73 b

17.600 ab

375.00 ab

57.01 a

6.03 a

18.773 ab

400.00 ab

76.95 a

4.8 b

16.133 b

343.75 b

56.48 a

5.56 ab

 تراكيز حامه الكيوميX األصناؾ
Humic AcidXCultivars
لتر/ ؼم1 X يونيفيرسا
0 gm/LXUniversa
لتر/ ؼمXX يونيفيرسا
3 gm/LXUniversa
لتر/ ؼمX X يونيفيرسا
4 gm/LXUniversa
لتر/ ؼم1 X ركسكا
0 gm/LXAlaska
لتر/ ؼمXX ركسكا
3 gm/LXAlaska
لتر/ ؼمX X ركسكا
4 gm/LXAlaska

.%7 المتوس ات التي تشتري بنف الحرؾ األبجدا لكل عامل كتختلؾ معنويا فيما بينكا حسب اختبار دنكن عند مستو احتمال
Means followed by the same letter or letters within column are not significantly different according Duncan test
at P<0.05.

. ت ير التداخل ال نائي بين األصناؾ وحامه الكيومي في صفات الحاصل لنباتات الب ا ا:)8( الجدول
Tables (6): The impact of interaction between cultivars Humic Acid on the yield characters of
potato plants.
Studied characters الصفات المدروسة
الحاصل التسوي ي
الحاصل التسوي ي
الحاصل ؼير التسوي ي
 تراكيز حامه الكيوميX األصناؾ
)هكتار/( ن
)نبات/(ؼم
)نبات/(ؼم
Humic AcidXCultivars
marketable yield
marketable yield of non-marketable
(ton/hec)
(gm/plant)
yield (gm/plant)
لتر/ ؼم1 X يونيفيرسا
15.122 ab
322.21 ab
37.17 a
0 gm/LXUniversa
لتر/ ؼمXX يونيفيرسا
19.419 a
413.75 a
25.83 b
3 gm/LXUniversa
لتر/ ؼمX X يونيفيرسا
15.684 ab
334.17 ab
32.50 ab
4 gm/LXUniversa
لتر/ ؼم1 X ركسكا
15.989 ab
340.67 ab
34.33 ab
0 gm/LXAlaska
لتر/ ؼمXX ركسكا
17.334 ab
369.33 ab
30.67 ab
3 gm/LXAlaska
لتر/ ؼمXX ركسكا
14.558 b
310.83 b
32.92 ab
4 gm/LXAlaska
.%7 المتوس ات التي تشتري بنف الحرؾ األبجدا لكل عامل كتختلؾ معنويا فيما بينكا حسب اختبار دنكن عند مستو احتمال
Means followed by the same letter or letters within column are not significantly different according Duncan test
at (P<0.05).
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RESPONSE of TOW POTATO CULTIVARS TO HUMIC ACID FERTILIZER
Fathel F. R. Ibraheem
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E-mail: Fathel_way@yahoo.com

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 2013, to
investigate the effect of Humic Acid addition in three concentrations (0, 3 and 4 g/l), adding
of Humic Acid was in three stages: first at full germination, second 20 days after first stage
while third stage was 20 days after second stage in vegetative growth and yield characters of
tow potato cultivars (Universa and Alaska). The obtained results could be summarized as
follows: Universa cultivar showed a significant increase in fresh weight, dry weight and plant
leaf area as compared Alaska cultivar. Humic Acid at 3gm/l leads to a significant increase all
vegetative growth and yield characters with a significant decrease of non-marketable yield as
compared to control plants and most of the treatment at 4 gm/l, whereas using of Humic Acid
at 4 gm/l concentration leads to a significant increase in dry weight and leaf area/plant as
compared to control plants with significant increase in dry weight/plant treated with 3 gm/l of
Humic Acid as compared with the same treatment at 4 gm/l. The interaction between
Universa cultivar and Humic Acid at 3 gm/l showed highest values in all study characters
except stems number, tuber number and non-marketable yield as compared to other
treatments.
Keyword: Humic, Universa, Alaska, potato.
Received: 12/11/2013, Accepted: 17/2/2014.

المصادر
 الدور الفسلجي للكالسذيوم ومستخلصذي جذ ور عذرق السذو والسذوليامين و رائذق.)2102( إبراهيم فاضل فتحي رجب
(Solanum tuberosum ابضافة في ت ليل ضرر الشد المائي وتحسين صفات النمذو وحاصذل ونوعيذة الب ا ذا
 ر روحة دكتوراد كلية الزراعة والؽابات جامعة الموصل وزارة التعليم العالي والبحذث العلمذي جمكوريذة.L.)
.العراق
) وبعه المستخلصات البحريذة فذي النمذوGA3(  الت ير الفسلجي لحامه الجبرليي.)2101( البياتي حسين جواد محرم
.(Solanum tuberosum L.). الخضذذرا والحاصذذل والصذذفات الخزنيذذة اكسذذتكمكية لصذذنفين مذذن الب ا ذذا
ر روحذذة دكتذذوراد كليذذة الزراعذذة والؽابذذات جامعذذة الموص ذل وزارة التعلذذيم العذذالي والبحذذث العلمذذي جمكوريذذة
.العراق
 ت ير الذر بتراكيذز مختلفذة مذن السذماد.)2102( البياتي حسين جواد محرم وزهير عزالدين داؤد واحمد إبراهيم يوسؾ
 مجلة جامعة تكريذت. (Solanum tuberosum L.)هيوم ) في نمو وإنتاجية صنفين من الب ا ا-العضوا (باو

.060-020 :)2( 02 .للعلوم الزراعية

.الدار العربية للنشر والتوزي ال اهرة
 الب ا.)0;;;( حسن احمد عبد المنعم
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