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... سائال ربً أن ٌكٌوا يف  إىل رًحً ًانديّ انطّاىزتني   

 فزادٌس اجلنان .أعايل 

  مصدر قٌتً ًمهيت ًجناحً . ... إىل أسزتً انكزميت   
                                                                   

 . تار ـــــمخت                                                                   
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 أمً انصابزة انغانٍت .  حلب ً احلنان ًمه ال حيصى فضهيا إىل منبع ا   

أطال اهلل  ,إىل ًاندي انعشٌش . . . انذي شجعين عهى حب انعهم ً انعمم    

 عمزه .

 وبع احملبت ًاإلخالص ً انصرب .  إىل سًجيت ًرفٍقت دربً . . .   

عسى ، إىل أبنائً األعشاء . . .  سىٌر انٍامسني ًعبق انزٌاحني    

 أن أكٌن هلم قدًة حسنت .

اهلل  فجشامها  نياملعٍن كاوا وعم نانهذا، األصغز  أخً إىل أخً األكرب ً   

 كم خري . 

 عهً بعد اهلل سبحاوو ًتعاىل . إىل كم مه نو فضم    

 . إنٍيم مجٍعا أىدي ىذا انعمم املتٌاضع   
 ص                                                                                            أحمد التجاني .                                                                     

 



 

 

  . حديث شريف   ‹‹من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل  ››
ًًسؤلو سبحاًو أى ٌكٌى ىزا العول ،  ىزا البحث كوا إلعلى أى ًفقنا أًال هلل العلً القذٌش كل الشكش الشكش     

 لتنوٍت املنطقت .لبنت هي لبناث البحث العلوً املتٌاضع 

                                               : إىلًاالحرتام هٌفٌس الشكش  ًضجًأى ٌطٍب لنا ٌسعذًا ً         

  م علٍنا بقبٌلو اإلششاف على ىزه الذساست ، الزي تكشّ ، غوام عواسة اجلٍالًًالذكتٌس األستار الفاضل

 .، فجضاه اهلل عنا كل خري طٍلت اجناص ىزا العول ، ًخري هعني و فكاى ًعن الناصح ًًعن املٌجّ

 ممتحنا   ة بي قذًس هنٍتًاألستار، سئٍسا سصق اهلل شفٍقت   ةاألستاراملٌقشة  السادة أعضاء جلنت املناقشت ،

  .ًهالحظاهتن السذٌذة الثشٌت بآسائين القٍوت ًأحتفًٌا  الزٌي ششفًٌا بقبٌهلن هناقشت ىزه املزكشة

  الزٌي  عبذ الباسط قذًس ، ً، سلوى بي عواسة عوا  املخرب ً، سعٌد األعوا  التطبٍقٍت جياد  رةاتأس

 أثناء القٍام بالتحالٍل املخربٌت .ًاملساعذة ًا لنا أٌادي العٌى هذ

   ٌىزا العول .  املشحلت األخرية هيساعذًا يف الزي للوينذط الفالحً سشٍذ مهٍسً  الشكش هٌص 

 ً هي قلونا سيٌا   هبزه احللت ، ًسقطالبحث  يف إخشاج ىزاهي قشٌب أً بعٍذ كل هي أسين. 

 . عنا خري اجلضاءفجضاىن اهلل 

 أمحد التجاني   ،   خمتار                                                                                              

 

                            



 

 

 

ّصـالملخّ 

ة في ترب، رش المحوري ــلت اـتح،  8102ي ـم الربيعـي الموسـ، فوادي ـة الـوالياح ـة الربـببلدي ـةة حقليـتجربت ـأجري           

،  (Solanum tuberosum L) البطاطسأصناف من نبات خمسة خصائص ل جراء دراسة مقارنةبغرض إوهذا ، رملية 
، النمو الخضري  الدراسة معاييرشملت  ،(Arizona( ،)Faluka( ،)Kuroda( ،)Rudolph( ،)Spuntaي : )ـــــــــوه

 3اف وـأصن 5ن ـة مـمكون، ة ـات العشوائيـم القطاعـبتصمي ةـالتجرب ذتـنفو، ات ـة للدرنـات الكيميائيـالصفو،  معايير اإلنتاج
لخصت و، 0.5.ة ـعند مستوى معنوي (LSDرق معنوي )ـفقل ن المتوسطات باستخدام أـلفروقات بياختبرت ابحيث ، تكرارات

 :النتائج فيما يلي 
وفي الوزن الجاف للمجموع ، وزيادة معنوية في المساحة الوريقية، زيادة في نسبة بزوغ النبيتات (Rudolph)حقق الصنف  -

 وى الكربوهيدرات والدهون للدرنة 0وفي محت، الخضري للنبات 
لكلي وفي نسبة اإلنتاج ا زيادة معنوية في وزن الدرنة و إنتاج النباتحقق و، في سرعة اإلنبات  (Arizona)الصنف  تفوق -

 للمساحة واإلنتاج التسويقي 0
 عدد الدرنات في النبات الواحد 0و في نسبة االمتالء الورقي، (Faluka)لصنف ل األفضليةكانت  -
 ارتفاع النبات 0طول الورقة و ،مساحة المسطح الورقي، زيادة معنوية في محتوى الكلوروفيل (Kuroda)حقق الصنف  -
المادة الجافة نسبة البروتينات ومحتوى و الوزن الرطب للمجموع الخضري ،في عدد أوراق النبات (Spunta)الصنف تفوق  -

 0 ةللدرن
ّ.ّ(Solanum tuberosum L)ّ،،ّالمادةّالجافةالمركباتّالغذائية،ّاالنتاج،ّالنمو،ّأصنافّالبطاطسّالكلماتّالمفتاحيةّ:ّّّّّ

 
Résumé 

              Une expérimentation sur terrain a été réalisée concernant la culture de la pomme de terre de la tranche saison 
8102 en utilisant le système d’irrigation par aspersion dans un sol sableux à la commune de Robbah wilaya d’Eloued en 
vue d’effectuer une étude comparative des caractéristiques de cinq variétés de pomme de terre (Solanum tuberosum L) 
notamment Arizona, Faluka, Kuroda, Rudolph et Spunta. 
                Cette étude comporte les paramètres de croissance végétative, les paramètres de la production; caractéristiques 
chimique du tubercule. 
                L'expérimentation a été réalisée en adoptant la conception des sections aléatoires qui comprend   variétés et 3 
répétitions, et les différences entre les moyennes ont été testées en utilisant la différence la moins significative (LSD), à 
un niveau significatif de 0,05, où les résultats sont résumés comme suit: 
- La variété Rudolph a réalisé une augmentation du taux de la levée des bourgeons et une augmentation significative de la 
superficie des folioles et du poids sec de la partie végétative de la plante ainsi que de la teneur en glucideset en matières 
grassesdu tubercule. 
- La variété Arizona a la supériorité par rapport à la vitesse de la levée de bourgeons, et réalisé une augmentation 
significative du poids du tubercule et de la production d'une plante et Le taux de la production totale de la superficie et 
de la production marchande. 
- La variété Faluka a été favorite visa vis le taux de teneur en eau relative de feuille, le nombre des tubercules par plante. 
- La variété Kuroda a enregistré une augmentation significative du teneur en chlorophylle, de la surface foliaire, de la 
longueur de la feuille et de la hauteur de la plante. 
- La variété Spunta a pris la supériorité dans le nombre de feuilles par plante,le poids humide de la partie végétative et du 
teneur en protéines et le taux de la  matière sèche du tubercule. 
               Mots clés: variétés de pomme de terre, croissance, production, composés alimentaires, matière sèche,ّ
Solanum tuberosum L . 

 

 
Abstract 

      A field experiment was carried out on the potato crop of the 2018 season slice using the sprinkler irrigation system in 
a sandy soil at the commune of Robbah wilaya of Eloued in order to carry out a comparative study. characteristics of five 
varieties of potato (Solanuim tuberosum L) including Arizona, Faluka, Kuroda, Rudolph and Spunta0 

      This study includes vegetative growth parameters, production parameters; chemical characteristics of the tuber0 
       The experiment was carried out by adopting the design of the random sections which comprises 5 varieties and 3 
repetitions, and the differences between the means were tested using the least significant difference (LSD), at a 
significant level of 0.05, where the results are summarized as follows :  
- The Rudolph variety achieved an increase in the rate of bud emergence and a significant increase in leaflet area and dry 

weight of the vegetative part of the plant as well as in the carbohydrate and fat content of the tuber0 
- The Arizona variety has superiority over the speed of bud emergence, and achieved a significant increase in tuber 

weight and plant production and the rate of total production of area and marketable production0 
- The variety Faluka has been favored vis vis the rate of relative water content of leaf, the number of tubers per plant0 
- The Kuroda variety recorded a significant increase in chlorophyll content, leaf area, leaf length and plant height0 
- The variety Spunta has taken the superiority in the number of leaves per plant, the wet weight of the vegetative part 

and the protein content and the rate of dry matter of the tuber0 
ّ        Key words: potato varieties, growth, production, dietary compounds, dry matter, Solanuim tuberosum L. 
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 الفصل األول : دراسة نبات البطاطس

I 54 نبات البطاطس وزراعته عمومٌات حول 
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IV-1 16 الترقٌع 
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V-2 25 األمراض الفطرٌة 

V-3 21 األمراض الفٌروسٌة والفٌروٌدٌة 

V-4 21 اآلفات والحشرات 

V-5 22 العٌوب الفسٌولوجٌة 
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-I2 31 العوامل المناخٌة لمنطقة سوف 
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II  ً63 لنبات البطاطس المعاٌٌر الفزٌولوجٌةتأثٌر العامل الصنفً ف 

II-1  63 فوق سطح التربة اعمرببزوغ التأثٌر العامل الصنفً فً نسبة وسرعة 
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III-1 66 تأثٌر العامل الصنفً على مساحة الورٌقة 

III-2  67 الورقًمتوسط مساحة المسطح تأثٌر العامل الصنفً على 

III-3 68 تأثٌر العامل الصنفً على عدد األوراق 

III-4  75 ةمتوسط طول الورقتأثٌر العامل الصنفً على 

III-5 71 النبات تأثٌر العامل الصنفً على ارتفاع 

III-6 ً71 الوزن الرطب والوزن الجاف لنبات البطاطس تأثٌر العامل الصنفً ف 

IV  76 صفات محصول نبات البطاطستأثٌر العامل الصنفً على 

IV-1 76 تأثٌر العامل الصنفً على متوسط عدد الدرنات فً النبات 

IV-2 77 تأثٌر العامل الصنفً على متوسط وزن الدرنة 
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IV-4  78 التسوٌقً لنبات البطاطسنتاج ونسبة اإلنتاج اإلتأثٌر العامل الصنفً على 
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V-2 81 تأثٌر العامل الصنفً فً محتوى البروتٌنات للدرنات 

V-3 82 تأثٌر العامل الصنفً فً محتوى الدهون للدرنات 

V-4 83 تأثٌر العامل الصنفً فً نسبة المادة الجافة للدرنات 
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 مقدمــــــــــة

عنصرا هاما فً غذاء  ألنها تشكل ,أحد أهم المحاصٌل الزراعٌة فً العالم تعتبر البطاطس

 مردودتتمٌز به من لما , وتعد بدٌال لمحاصٌل الحبوب لتخفٌف حدة مشكلة الغذاء, اإلنسان

على أن  عالوة ,محاصٌل الحبوب نـم أيـما قورنت ب إذا ,الوحدة المساحٌة إنتاجفً 

 ( .9002 ؛فً كثٌر من المناطق )سٌد, فً العام مرةٌمكن زراعتها أكثر من البطاطس 

بعد كل من القمح واألرز والذرة تحتل البطاطس المرتبة الرابعة فً المحاصٌل الغذائٌة 

(FAOSTAT,     ) , أٌضا من الخضروات الدرنٌة الغنٌة بالمواد الغذائٌة كما تعتبر

( 9000 ؛م فً األمن الغذائً )جابر وآخرونفضال على أنها محصول له دور مه, والطاقة

فدرنة البطاطس تحتوي على , (9000 الصناعات الغذائٌة )دٌلً ومحمد؛ من فً كثٌر وتدخل

وكذلك على معظم األحماض  ,والفٌتامٌنات والنشاء والمعادن ٌنـبروتنسبة عالٌة من ال

, لوقاٌة من بعض األمراض السرطانٌةفضال عن تأثٌرها االٌجابً فً ا, همةاآلمٌنٌة الم

 ( .9009؛ قاسم وغالبالحتوائها على مستوٌات عالٌة من مضادات األكسدة  )

وفً الجزائر تعتبر البطاطس محصول رئٌسً من محاصٌل الخضروات التً تزرع 

وشبه  الساحلٌة كالمناطق ,والتضارٌس مختلف األراضً وفً ,فً الموسم مرة من أكثر

 ( .     ,ITCMIالساحلٌة والسهول المرتفعة واألطلس التلً واألراضً الصحراوٌة )

هـ 021090فاقت العالمً بمساحة المستوى على عشر السادسة بةـالمرت احتلت الجزائر

ال ٌتجاوز متوسط بعد أن كان , 9001 - 9002طن خالل الفترة  4004100ق نتاج فاوإ

أي بزٌادة , 9001 - 9000طن خالل الفترة  0700000هـكتار وإنتاج  14720المساحة 

 % 41بالنسبة لإلنتاج وزٌادة تقدر بـ  %023بالنسبة للمساحة وزٌادة تقدر بـ  % 32تقدر بـ 

وتوفر عوامل اإلنتاج من بذور , نظرا للتطور الكبٌر فً التقنٌات الفالحٌة, بالنسبة للمردود

 .  (     ,MADRP) وأسمدة وأدوٌة

إن نبات البطاطس الذي ٌتبع العائلة الباذنجانٌة التً تزرع نباتاتها بنجاح فً األراضً 

والٌة الوادي فً هذه  هاتشهدإحداث طفرة نوعٌة سهل فً , الصحراوٌة ذات التربة الرملٌة

منذ المرتبة األولى على الصعٌد الوطنً  محتلة بذلك ,األخٌرٌن نـالعقدٌ الزراعة خالل

ساعد , (     ,DSA) قنطار 00230000هـكتار وإنتاج قدر بـ  23900بمساحة , 9000
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ٌضاف لها إرادة الفالح وحبه لخدمة , وامتداد العقار الفالحً, فً ذلك توفر مٌاه السقً

 األرض .

, على المستوٌٌن العالمً والمحلً إلٌهونظرا ألهمٌة محصول البطاطس وازدٌاد الحاجة 

ولّما كانت األسواق خاصة , واالهتمام الكبٌر فً اآلونة األخٌرة بكمٌة المنتوج ونوعٌته

وبما أن أصناف البطاطس , الخارجٌة تتطلب منتوجا ذا نوعٌة جٌدة بمواصفات محددة

وفً , ناتالهولندي كثٌرة ومتنوعة ومختلفة فً مظهر وشكل الدر مصدرالذات المزروعة 

وحتى , وفً التحوٌل الصناعً لها, وفً مقاومة األمراض واآلفات, المردود وكمٌة اإلنتاج

ولعدم وجود دراسات على المستوى المحلً أشارت إلى أي , فً تأقلمها مع مناخ المنطقة

ارتأٌنا أن ٌكون بحثنا هذا حول إجراء دراسة مقارنة , من األصناف ذي األهمٌة االقتصادٌة

من ذوات القشرتٌن البٌضاء ( Solanum tuberosum L) أصناف من نبات البطاطس لخمسة

( مزروعة Spunta), (Rudolph), (Kuroda), (Faluka), ( Arizonaوهً : ), والحمراء

, لمعرفة الصنف المهم اقتصادٌا ذي اإلنتاجٌة العالٌة, فً منطقة سوف ذات التربة الرملٌة

فً األسواق الداخلٌة والخارجٌة المطلوبة , لتسوٌقٌة الجٌدةوالصفات الخضرٌة والغذائٌة وا

عند رغبة خاصة , الذي ٌتطلب شروطا ومواصفات, ومدى تقبله للتحوٌل الصناعً الغذائً

, الفالح الخوض فً زراعة بطاطس التحوٌل أو فً حال تدهور أسعار بطاطس االستهالك

                                    كً ٌكون منتوجه بدٌال مقبوال من الوحدات التصنٌعٌة داخلٌا وخارجٌا .                                                            

بحٌث , ولتحقٌق هذه الغاٌات قّسمت الدراسة إلى جزأٌن : جزء نظري وجزء تطبٌقً

 فصلٌن :قّسم الجزء النظري إلى 

 الصناعة التحوٌلٌة لها .و, المسار التقنًدراسة نبات البطاطس بعرض  الفصل األول :

 فً الجزائر . المعتمدة األصنافمع ذكر , أهم أصناف نبات البطاطسالفصل الثانً : 

  إلى فصلٌن :أٌضا الجزء التطبٌقً قّسم و

 وطرق الدراسة ثم سرد الوسائلبتقدٌم منطقة عرض الوسائل وطرق البحث  الفصل األول:

 . دون استعمال أي عامل خارجً مؤثر, العمل المتبعة باختٌار خمسة أصناف مختلفة

وفقا , مناقشتها تـوتمج ـت النتائـعولج حٌث ,ومناقشتها جـائـالنت عرض الفصل الثانً:

 . ةالكٌمٌائٌة للدرنالصفات صفات اإلنتاج وو المعاٌٌر المرفولوجٌةو الفزٌولوجٌة للمعاٌٌر
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- I : عمومٌات حول نبات البطاطس وزراعته  

- I1- وانتشار زراعته الموطن األصلً لنبات البطاطس : 

 ألمييكدد لسدد  ا البيبدد  اهددن المطدد  ج الةب يدد  مددن  سل ب دد   األصدد  المددن ن  نأيعتقدد     

نذلد  , م 0022ن 0222 دنال  إلد  تزيع فد  مطد  ج يصدا ه نهد  ب يث ك طت , الةطنبي 

هنمددنس طه يدد  القددين ال دد مس هفددي مددي     مدد   لألمددييكتين األنينبيددينقبددا اكتفدد   

؛   سدن  Pizarroمدن قبدا  5000مية ف  سدط   ألنا اكتففت الب   س, (5890 ؛نآ ينن

بي  يط تهدد  نب عمهدد  المددي بييدد  تتميددز بصدد أصددنا يددث نةدد ت بهددذا المطدد  ج , (5888

 أمييكد بعد  ذلد  فد   سثم اطتفديت زياهد  الب د  , نالف يي البكتيي   لألمياضنمق نمته  

 ( .0229 ؛هقب البزن االسب ط  ل بيين   ني , نألم طي اسب طي  ناي  لي   إل ثم , الةطنبي 

 األنينبي ف  ال نا  ساطتفيت زياه  طب ت الب    , س هفي  ا مطتص  القين الس    

نتم تص ييه  بع  , القين الت س  هفي أنا يف  , مصي ف  هه  م م  ه   إل  نأ   ت

 ( .0252 ؛   ب  ان الع لم    ج ه    من ةم ت إل نتنسعت , اطة تيا إل ذل  

ي د  مصد  ي ال  قد  نمدن أ, نالدذيةناأليز م صدنا بعد  القمد   ياب  تعتبي الب   س   

تز ا  ه لمي  ينم  بع  يدنم نهد  الم صدنا الن يد  الدذ   أهميته ن لذا فإ, لإلطس نالمعينف  

  اء فد  المطتصد ن د  االسدتن, الةطنب ن الفم ل م بين الق بين ,   كا مك نفيزيع  أصب 

      العدددد لم أط دددد ء نلدددد  مددددن م ت دددد   562مددددن  أكثدددديزيع فدددد  تددددفهدددد  , (    ؛ الصددددب   

 Camire,     ) ,  اإلطت جنتتص ي ق ئم  الم  صيا ال يطي  ف  Hawkes,      ). 

( طق هد  األط لسدينن فد       ,Mezianeطد   سدب  اطتف ي هذا الزياه  ف  الةزائي فإ أم    

غ يد  الطصد  الثد ط  مدن  إلد  نبقيدت زياهتهد  م د ن ة, أ يىم  ه ة م  صيا  56القين 

 .اهتم المعمينن بزياهته    ين 58القين 

- I2- لبطاطس :القٌمة الغذائٌة ل 

 سددب , يددب الكيميدد ئ  ل ب دد  ستنصددا كثيددي مددن البدد  ثين إلدد  نةددن  ا ددت   فدد  التيك   

اهيد  الم ت فد  الطم  النياث  نطنع التيب  الت  تطمن بهد  نالردين  البيئيد  نالمعد م ت الزي

 ( .     ,Ahmad ن ية  الطضج نال ب نالقفية نال نن نالطكه  نرين  الت زين 

, (0222 ؛ منص    نا ـب المـغ ن  أـت  سـ ت ه   أن الب   ـ ت ال ياسـنهمنم  أك   

 Kolasa, 1993 et Dale,     ) , فيم  ي   أهمه  يمكن ذكي:  
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          .% 92 – 60نطسبت  من النزن الة   تق ي بـ , ه العطصي األس س  في النشاء : -

     % 0.5 - 2.6 الب   س يط ت ن ف  ــتب غ كمي  البينتيالبروتٌنات واألحماض اآلمنٌة :  -

 Selva et al., 1991) ,  02 – 62هب ية هن  سـف   يط ت الب   نالبينتيط ت الت % 

                                         . (Smith, 1968  غ نت لين % 02 – 02غ نبنلين ن

 . الفيكتنز , الب نكنز, السكينزه   الب   سالمنةن ة بفكا يئيس  ف  السكرٌات :  -

  (.Kolasa,1993    يط تلمن النزن الة    % 0 - 5فكا ت المركبات األزوتٌة : -

نز ـنالهيمنسي  ,  ـ ت البكتيطيـيكبنالم,   ـناأللي, نزـ  السي ي ـنهة : ـاف الغذائٌـاأللٌ -

 .( 0222 منص   ؛

هضني  مثا  مض الستيي   أ م ض   هالب   س ت ن   يط ت األحماض العضوٌة :  -

 .( 0222 منص    ؛سكنيبي  نال كتي  نالم لي  ناأل

 ( .0225 كذل  ؛ % 2.02 - 2.200تتناة  ف  ال يط  بطسب  ضئي   من المواد الدهنٌة :  -

 .( 0222 منص    ؛البيينكسي ز , م ي يزاأل, ينة  الع ي  مثا الفنسف ت ز : اإلنزٌمات -

من  نآث ي, Bنمةمنه  فيت مين , Cفيت مين ه    يط ت الب   س ن  تت  الفٌتامٌنات : -

 .( 0220 العمني  ؛ Aفيت مين 

 ( .0222بطيز البنت سينم  معز نهزت؛ أهمه  ال  ي  نالط  س نالمط العناصر المعدنٌة : -

, مطه  : ليةطين  ـالميكب ت الفيطنلي   منـالع ي ه   الب   ست تن   دة :ـمضادات األكس -

 .( André et al.,2007ناالطثنسي طين   ك ينم يين
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 (     ,Camire et alغ من البطاطس حسب ) 111( : القٌمة الغذائٌة لـ 11الجدول )

 

- I3- ًزراعة البطاطس على المستوى العالم : 

نتتصدد ي , (Camire,2009 نلدد  م ت فد  فدد  العدد لم   562تدزيع الب دد  س فدد  أكثدي مددن    

فدده ت زياهدد  الب دد  س فدد  لقدد  , (     ,Hawkesالدرويةةفي ةةًياجو)ةة  ي ق ئمدد  الم  صدديا 

فمد  طه يد  القدين الم ضد  ك طدت غ لبتهد  تدزيع نتسدته   فد  أنينبد  , الع لم تبييات كبيدية

تضدد ه  اإلطتدد ج نال  ددب ه يهدد  فدد  آسددي  نإفييقيدد  نأمييكدد  طدد  أغيددي , نأمييكدد  الفددم لي 

نمدد  التقدد م فدد  األب دد ث الع ميدد  المكثفدد  فدد  التطددنع الددنياث  نا فدد ت الزياهيدد  , ال تيطيدد 

م ينن  ن ف  ب اي  الستيط ت من القدين  02ايتفعت غ ته  من , نتكطنلنةي  اإلطت ج نتسنيق 

هكتد ي م يدنن  58.0مس    مزينه  تق ي بدـ ب 0250م ينن  ن ف  سط   099الم ض  إل  

      FAOSTAT,) ,  ف  هذا الزياه األنل  ه لمي   ينض  ال نا العفية (20نالة نا. 

 

 الكمٌة العناصر الكمٌة  العناصر

 مغ 2.02 الزط    08.9 الم ء

 مغ  2.50 المطبطيز   59.0-50.6 الطف ء

 مغ  2.56 الط  س   50 الكيبنهي يات

 مغ 005-500 البنليفيطنا   0.5-2.6 البينتين

 مغ 552 األسبيةين    2.0-2.200 ال هنن

 مغ 0-2.20 الك ينتيط ت   2.69-2.50 السكينز

 مغ 2.02-2.20 الثي مين   2.62-2.25 الة نكنز

 الفيت ميط ت   2.62-2.25 الفيكتنز

 مغ B1 2.55فيت مين  مغ 060-092 البنت سينم

 مغ B2 02.20فيت مين م  62-02 الفنسفني

 مغ B3 05.0فيت مين م  59-50 المبطسينم

 مغ B6 62.0فيت مين م  50 الك لسينم

 مغ C 50فيت مين م  52 الصن ينم 

 مغ E 2.5فيت مين  م   2.92 ال  ي 
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    (     ,FAOSAT)ترتٌب الدول العشرة األولى عالمٌا فً إنتاج البطاطس( : 12جدول )

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, نفددد  الددد نا العيبيددد  المطتةددد  ل ب ددد  س تتصددد ي الةزائدددي يأس التيتيدددب ت يهددد  مصدددي   

 .( 20كم  ينض  ذل  الة نا  , العياج ثم, تنطس, السن ان, السعن ي , المبيب

 (     ,FAO)  2117: ترتٌب أهم الدول العربٌة المنتجة للبطاطس لسنة  (13جدول )

 المردود )ق/هـ( اإلنتاج)ق( المساحة )هـ( الدولة

 319979 4616413 148692 الجزائر

 263984 4325478 163939 مصر

 299939 1924871 64293 المغرب

 254912 476418 18755 السعودٌة

 128978 425111 33111 السودان

 164912 421111 25591 تونس

 277962 266794 9611 العراق

 

 

 اإلنتاج )طن( الدولة

 88260000 الصين

 00002222 الهط 

 05520080 ينسي 

 05002082 أنكياطي 

 58882802 أمييك 

 52000522 ألم طي 

 8000288 بطب  ش

 9900000 بنلنطي 

 6900692 فيطس 

 6000009 هنلط ا
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-I4- : زراعة البطاطس فً القطر الجزائري ووالٌة الوادي 

-I4-1-  : ي ر  مطتدنج الب د  س بؤهميد  كبيدية فد  الةزائدي زراعة البطاطس فً الجزائر

فده   ف قد , كمطتدنج اسدتياتية  يعدزز األمدن البدذائ  الدن ط إذ يعتبي , من ط  ي  االسته  

 فد  سدط /  فدي /  كدغ 00 قد ي بدـ يث , مض هف الةزائي  ايتف ه   السطن  ل في  االسته  

 ه م ف  سط /  في /  كغ 00 نصا إل ن, 5882 ه م / سط  ف  في /  كغ 00 ثم 5860 ه م

0220  0229FAO, ) , 0259كددغ / فددي  / سددط  فدد   555ناطتهدد  أ يدديا بددـ  MADRP, 

, الطصديب األنفدي مق يطد  ببقيد  ال ضدينات كد ن لد , اإلقب ا ه   زياهته أن م  ك, (     

نمددن ط  يدد  تددنفي نسدد ئا اإلطتدد ج , لددذا ط لددت االهتمدد م ال دد   مددن الط  يدد  التقطيدد  اإليفدد  ي 

  . (25  النثيق ز ا  إطت ةه  كم  هن منض  ف  ت مس   ته  ناتنسعف, نال هم نالقينض

 

 2117-2117 بٌنالجزائر نتاج والمساحة للبطاطس باإلتطور ( : 11) الوثٌقة

FAOSTAT;2017) ) 
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, مإسسدد ت, مع هدد  تقطيدد ,  مصدد ل  إ اييدد  الم ت فدد  نلددذل  تسدد هم الع يدد  مددن الق  هدد ت   

 .( 20  كم  تنض   النثيق , الف  ي فعب  ف  تطمي  هذا ال.....( , فيك ت, بطن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (     ,MADRP) المساهمة فً شعبة البطاطسلقطاعات مخطط ل( : 12) الوثٌقة

 : التأطٌر

  DRDPAمدٌرٌةة ضةةبط وتطةةوٌر اإلنتةاج الفزحةةً بةةوزارة الفزحةةة  -

 )متابعة البرامج(

ة ـــــةةـ)مصادق DPVCTالتقنٌةةة  والمراقبةةة النباتةةات حماٌةةة مدٌرٌةةة -

 رخصة االستٌراد( 

 CNCC والشةةةةتزت البةةةةذور ومصةةةةادقة لمراقبةةةةة المركةةةةز الةةةةوطنً -

 )مراقبة ومصادقة البذور(

 )المراقبة الصحٌة ( INPVالمعهد الوطنً لوقاٌة النباتات  -
  ITCMIالمعهد التقنً لزراعة الخضروات والمحاصةٌل الصةناعٌة  -

 )الدعم التقنً (
 ) تنظٌم الشعبة (  CNIF المجلس الوطنً مابٌن المهن  -
 المرصد -
  DSAمدٌرٌة المصالح الفزحٌة  -
 CAWغرفة الفزحة  -

 

 : البذور
 استٌراد -
 إنتاج وطنً -
 تموٌن ذاتً -
 مستوردون خواص -
 مؤسسات منتجة -

 

 

 
 : األسمدة 

 ( Asmidal)  أسمٌدال  -

 اإلنتةةةةاج عوامةةةةل شةةةةركة -

 (  Sofapro)الزراعً 

 الخواص -
 

 : المبٌدات 

 ( Asmidal)  أسمٌدال  -

 اإلنتةةةةاج عوامةةةةل شةةةةركة -

 (  Sofapro) الزراعً

 الخواص -

 

 
 

 : اإلنتاج

 الفزحون )االستهزك(
 )البذور( مكثرو البذور

 

 : الهٌئات المتدخلة 
وزارة التجةةةةةةةةارة ) تنظةةةةةةةةٌم  -

 األسواق (
 الجمارك ) التجارة الدولٌة ( -

 

 : التأطٌر المالً 
الصةةةةندوق الةةةةوطنً للتعةةةةاون  -

تأمٌنةةات   ) CRMA  الفزحةةً

 منح القروض   دعم (
 بنك الفزحة و التنمٌة الرٌفٌةة -

BADR  ) منح القروض   دعم( 

 

 

 

 

 
 

 

 : التخزٌن / التبرٌد
 : بذور واستهزك

 جانفً  –آخر الموسم : دٌسمبر  -
 أوت  –ة ــــالموسمٌـــة : جوٌلٌ -

 

 : التسوٌق
 البذور : الخواص

 االستهزك : 
 أسواق الجملة  -      
 الوسطاء   -      
 تجار التجزئة -      

 

 : التصدٌر
 البذور : الشًء

 االستهزك : 
                    رٌن خواص كمٌات قلٌلة بواسطة مصد   -     

  SAFEX والتصدٌر للمعارض الجزائرٌة الشركة -     
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-I4-1-1- ةبيافي   سب   عزتتنإنتاج البطاطس فً الجزائر :  مناطقITCMI,       )

  لت ل  :ك

 . سكيك ة, مستب طم, بنمي اس, تيب زةمثا :  :المناطق الساحلٌة  -

 . ت مس ن, تيز  نزن, الف  , هين ال ف  مثا :  :المناطق شبه الساحلٌة  -

 . البنيية, سي   ب عب سمثا :  :الداخلٌة  السهول -

 . تبس , ق لم , ب تط , سعي ة, س ي , تي يتمثا :  :المرتفعات  -

 . غي اي , النا  : الجنوب  -

-I4-1-2- ك لت ل تقسم  :فً الجزائر  الستهزكا بطاطس مواعٌد زراعة : 

 غي بن معت ل ال  يايةال  ية ت ذات الس   ي  المط  ج ف  تناة ت :البطاطس المبكرة  -أ

 ه تهازي تمت, ت مس ن, مستب طم, الع صم  الةزائي, سكيك ة, تيب زة, بنمي اس مثا, الصقي 

 . ة طف  أنائا إل  طنفمبي أنا ي من

, سنج أهياس, مي  , معسكي, ال ف   كعين, المط  ج ةمي  ف  :البطاطس الموسمٌة -ب

, النا  , البنيية, الف  , ب تط , ت مس ن, تي يت نزن, تيز , س ي , مستب طم, بنمي اس

 نم يس يفي ف ف ن, نالةطنب ي الس    ف  المط  ج ابت اء من ة طف  زياه ف  اليفيع 

  . لميتفع تف  ا م يسفهي  نف , السهنا ف 

 يد ة   نية اتمكت  يث, ع لي ال ي ال  تيإمك ط ذات مط  جال ف : الموسم بطاطس آخر -جـ 

 فد ن, نسدبتمبي نتأ ف  تزيعننالةطنب  الس  ا ف تتناة   يث , الم ي غي ب ف  الطب ت

, الدنا  نمدن أهدم الناليد ت المعطيد  بهدذا الزياهد  : , ةني يد  ف تزيع ن الميتفع  الهض ب

 . غي اي , الة ف , مستب طم, ت مس ن, الف  , ق لم , معسكي, ال ف   هين

 (       ,MADRPاالستهزك ) لبطاطس المنتجة الرئٌسٌة الوالٌات(: 14جدول )

 المردود )طن/هـ( اإلنتاج )طن(  المساحة )هـ( الوالٌات   

 00 9005565 00660 الوادي

 05 600000 52006 عيهيالد لى

 02 000056 50055 مس)غ وم

 09 806056 55000 معسكر

ي00 500900 0955 تلمس ن
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-I4-2-  : ت دنيت زياهد  الب د  س فد  ناليد  الدنا   زراعة البطاطس فً والٌة الةوادي

بمسد   ت صدبيية  5882سدط   ابتد أت, إلد  ينمطد  هدذا 5882بفكا م  نر ب ايد  مدن سدط  

نلدم تتةد نز فد  , ة ا كتةيب  فقد  هطد  بعدض الف  دين فد  مط قد  تبدزنت نقمد ي نال بي د 

 فدد  إ دد ي بيطدد مج  هددم ال نلدد  لميفدد ت السددق ن 5880سددط    دد ان, هددـ 50مةمنههدد  

اط ي  مةمنه  من الف  ين ف  هذا البيط مج ن ققدنا , األيضي  المستعم   لسق  الب   س

 0252أمد  فد  سدط  , هدـ 622ف قت المسد    المزينهد   0222نب  نا سط  , طت ئج مفةع 

( 20نالنثيقدد   , هددـ 58222فقدد  تنسددعت نتضدد هفت المسدد   ت المزينهدد  إلدد  مدد  يقدد يب 

  . (DSA,2018) سب  ب لنالي  ناإلطت جنض  ت ني المس   ت المزينه  ت

 

  2117-2117( : تطور اإلنتاج والمساحة المجنٌة للبطاطس فً الوالٌة خزل 13) الوثٌقة

    

  ت مةمددنع المسدد  مددن %00 إلدد    سـزياهدد  الب دد  طسبددـ   ايتفعددت  هددذا  مط ـفدد  أيددن   

 نالمتةدذية فدد   التد  تمثدا الزياهد  األصدي    ,الط يدا  مسد     مد   المزينهد  متسد ني  بدذل 

بإطتد ج  كت يهدـ 06222المس   ت المزينه  ب لب   س إلد  أكثدي مدن  فعتتايف ق    ,النالي 

بددذل  الميتبدد  األنلدد    م ت دد   ,ج/هددـ 022 بمددي ن  فدد ج:  قط دد ي  م يددنن 55مددن يقدد ي بددـؤكثي

  .(20كم  تبين النثيق   , ن طي 
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 (     ,DSA) الوادي والٌة فً البطاطس مكانة زراعة( : 14)الوثٌقة 

     تط صي زياه  هذا الم صنا ف  مط ق  سدن  نتقدا زياهتد  فد  بقيد  مطد  ج الناليد 

ب يث تتق سم هذا الزياه  ست  نائدي نهد    سد    يفد  , المط  ج ال  ن ي  (,  نا   ييغ

, (% 00  بدـ تؤت  ف  المق م   ائية   سد    يفد , نقم ي ناليقيب  نال بي   ناليب ح نالنا  

هددذا  بةدد ئزة أنا ب  يدد  فدد  الددن ن فدد  إطتدد ج 0250سددط  ب  يدد    سدد    يفدد  نقدد  فدد زت 

        ( ثددم  ائددية ال بيددـ   % 50( ثددم  ائددية اليقيبدد     % 09   ت يهدد   ائددية قمدد ي, الم صددنا

 مقسددم نالمسدد    , ( % 20( ثددم  ائددية الددـنا      % 29( ثددم  ائددية اليبدد ح    % 50  

نالنثيقدد    (20نالةد نا  , ل منسدمي  % 00.60ن, لب د  س آ دي المنسددم % 00.00بطسدب  

 النالي  .ن نائي المس   ت المزينه   سب ب  ي ت  نيفص ( 20 

البيضدد ء : ذات القفددية فدد  الناليدد  طةدد  فدد  الب دد  س  المزينهدد  األصددط     هيـأفددأمدد     

 -كنطدد ني - ب يتيطدد     ال مددياء:ذات القفددية  س نفدد  الب دد   (%62بطسددب  ال  فدد بن - سددبنطت 

 ( .%02بطسب  م طيتن   -أمنينزا  - ين اكن

 أغ ب  بناس   اليش نطسب  ق ي   مط  ب لتق يي .المتب  طر م السق  أن م  ك   

اطترد م ب لطر فد  نمن المط  ج األ ديى سن  هن غييا مط ق  يمت ز مطتنج الب   س ف     

نكددا هددذا المميددزات تةعددا مطدد  مطتنةدد  ذا أهميدد  اقتصدد  ي  , الفددكا نالتبكيددي فدد  اإلطتدد ج

 . نميف    ف ج ناه ة ف  التص يي إل    يج تياب الن ن
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 (     ,DSA)الوالٌة  حسب بلدٌات ( : المساحات المزروعة15جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ق(اإلنتاج  المساحة )هـ( البلدٌة  

            الوادي

             الرباح

            وادي العلندة

            البٌاضة

             النخلة

             قمار

            كوٌنٌن

              الرقٌبة

              تغزوت

            الدبٌلة

           حسانً عبد الكرٌم

              حاسً خلٌفة

         الطالب العربً

         دوار الماء

            سٌدي عون

              الطرٌفاوي

              المقرن

         بنً قشة

              ورماس

          سطٌل

       المرارة

            العقلة

مٌه ونسةأ             

        المغٌر

        أم الطٌور

                المجموع
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 فً الوالٌة حسب أهم الدوائر المنتجة البطاطس لزراعة الجغرافً ( : التوزٌع15) الوثٌقة

التعرٌف بنبات البطاطس : -5 -I      

 بطيدد مين  (Solanum tubreosum L  ه ميدد  سددم ي, مددن الع ئ دد  الب ذطة طيدد  طبدد تهددن    

طدددنع طبددد ت   0222ن دددنال  , ةدددطس 00تضدددم هدددذا الع ئ ددد   دددنال  , (0228نآ دددينن؛ 

 Grison,    ) ,الهنائيد  لألةزاءمن الطب ت ت العفبي  فه   نلي  ب لطسب   تعتبي الب   س ,

تطتم  ل طب ت ت ذات الطهد ي ن, طني تة   زياهته  س نلكن, األيضي  ألةزائه نمعمية ب لطسب  

 سددب   ( فدد  المةمنهدد  الث لثدد5860نقدد  صددطفه  اي نلفددتين  , (5896  مدد   ؛  القصدديي

فسديق ن نأنياج , ل بين ة نالم ب  ل  دياية فه  تق  بين الطب ت ت المق نم ,   ةته  ال يايي 

 ددددياية مط فضدددد  طسددددبي  لدددد ية ت أمدددد  الدددد يط ت فت تدددد ج , م بدددد  ل  ددددياية الب دددد  س

 . (    ,.Roussele et alكم  تع  من الطب ت ت ث ثي  الكيبنن  , (0225؛ كذل 

هـ 0088       هـ  هـ 985    

هـ 8008  هـ 0052   هـ 906    

هـ 0022  هـ 5008   هـ 008    
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-I6- : ًالوصف المورفولوج 

كم  تنض   , (5889  السع نن؛الف ق    ثط ئيالطب ت ت يطتم  إل  طب ت هفب   الب   س   

 ( .26النثيق   

 

 (1998)السعدون؛ البطاطس ( : الشكل الظاهري لنبات 16الوثٌقة )

-I6-1- : ًيتكنن من : الجزء الهوائ 

سددم  82 -02ط ددن  إلدد نيصددا  نلهدد  , غ لبدد  52 إلدد  0هدد  ه  مددن  السةةٌقان الهوائٌةةة : -

 لسددد ج الهنائيددد  غ لبددد  ةنفددد ء نمضددد ع  فددد  الق ددد ع ف, (0228 سدددب الصدددط   السدددي  ؛ 

زيج بطفسدة  هطد  ق هد ة تنةد  بهد  صدبب  ذات لدنن أ األصط  لنطه  فبعض  أم , العيض 

 . متفيه نتكنن مفتيف   نأ ي ط  األه   إل نتطمن ف  الب لب , هط  العق  نأ ي ط الس ج 
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تكنن ميكب   يث يمكن بفضا ا ت   مرهيه  نلنطه  التمييز بين م ت    األوراق : -

بنييق   يفي  كبيية بيض ني  تطته  النيق  الميكب  , (0228؛  السي  الب   س أصط  

الت  ت ما ة طبي  ه   م ني   من النييق ت البيض ني أزناج 0 - 0كم  تتكنن من , الفكا

نتتيتب النيق  ه   , صبيأ يى أنينة  بين كا زنج من النييق ت نييق ت , النيق 

 ذط تكم  تنة  األ, ( 0228 ؛ ا هق يب الس ه   السي الس ج بتيتيب   زنط  بعكس اتة

 ( .20(, كم  تنض ه  النثيق    5889؛  السع ننق ه ة العطج هط  

 

 

                                                                     (  1998صورة لورقة البطاطس وأجزائها )السعدون؛ ( : 17الوثٌقة )          

 عنق الورقة -6  محور الورقة -5  عرق وسطً -4  ورٌقة ثانوٌة -3  ورٌقة تحت طرفٌة -2  ورٌقة طرفٌة -5

 

 0سدب ت م ت مد  ن 0مدن  تتكدنن, ي  ذات  لكن غ لب  هقيمد  فهد   طثد ذات ت قاألزهار :  -

ت مددا فدد  طددنية سدديمي  فدد  هط قيدد  فدد  القمددم , (5898؛ سدد ي    مدد    نمفددباأ 0بددت ت ن

, األزهد يفديهين ت مدا كدا مطهد  هطقدن ا مدن  إلد نيتفديع ال  مدا الطدني  , الط مي  ل سديق ن

فقدد  تكددنن بيضدد ء ذات  ددنا  , ه دد  الصددط  نرددين  الطمددن األزهدد يت ددنن تعتمدد   يةدد  

فدد  قدد يته  ه دد   أصددط   الب دد  ست ت دد  , كييمدد  أنبدديض فدد ت  ذات لددنن أ أن ضددياء 

, إ  قد يزهدي  ال أنيطدتج سدنى بدياهم زهييد   يزهي ببدزاية نمطهد  مد ال فمطه  م , اإلزه ي

 .( تنض  ذل  29نالنثيق   , (0228 ؛  ن ة الطمن  السي نتعتبي الطنية هطقن ي  م
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 صورة للنورة الزهرٌة لصنفٌن مختلفٌن من نبات البطاطس( : 18) الوثٌقة

(Rosselle et al, 1996) 
 

لنطهدد  , سددم 0.0ن 5.0ق يهدد  بددين  هطبدد  كينيدد  يتدديانح طبدد ت الب دد  سثمددية : الثمةةار  -

  .( 28النثيق    كم  ف , ( 0228 سن ا هط  الطضج   سن؛أن أنق  يكنن قيمزي   ضي أ

 

صورة لثمرة نبات البطاطس من حقل التجربة( : 19) الوثٌقة  

, بطد  مصدفي إلد صدفي لنطهد  أ, ك نيد  الفدكا أنتكنن البدذية مسد    بيضد ني  البذور :  -

 د ج ه د    بدذية  سدب الصدط  022 إلد  02نيتيانح ه   البذني ف  الثمية النا د ة مدن 

 ( .0252  من ة؛

-I6-2- : ًنهن الةزء المعمي نيتكنن من : الجزء األرض 

ن الطب تدد ت الط ميدد  مددن تكددن  , تتنغددا  ا ددا التيبدد , نبفددكا كثيدد , يفيعدد تكددنن  الجةةذور : -

 السدع نن , ب ية  أقداه   الم ا ات ن, األيضي  يط ت ةذنيا هيضي  هط  هق  السيق ن ال

نكددذا طددنع , ه دد  كميدد  مدد ء السددق قدد  اطتفدد ي نقددنة ةددذي طبدد ت الب دد  س يتن, (5889؛ 

 (.0229نم  م ى تنفي العط صي البذائي  به    ني ؛ , التيب 

 أي م من رهني السيقـ ن 52 - 0يب أ تكنيطه  بع  ط ن , سيق ن قصييةالسٌقان األرضٌة :  -
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يفيع    ياف ( نبياهم ة طبي  ذات تيتيب   زنط   أنياق نت ما  أفقي تطمن , الهنائي 

نتتميز ب نا س مي ته  هق  نس مي ت  إل نتكنن هذا السيق ن مقسم  , (0229؛  ب ط  

ن ال يط ت كن   خ هط م  تطمن بعي ا هن الضنء نتني  ث له  االطتفنفينهه   أ يافه نتطضج 

التيب  مست ييا نمصمت  يكنن ةزء الس ج المنةن  ت ت س   ن, (     العمني ؛ 

, األمطم  من ال يط   إذانيسم  ذل  ب لس ج اليئيسي  , نيت     نل  بعمج زياه  التق ن 

 ( .5889؛  السع ننالث طني  فه  تفيه ت من الس ج اليئيسي   أم  السيق ن

يفيع   أنياق نت ما  أفقي ه  ة م  تطمن , ة طبي  أيضي هن سيق ن  هب يةالمدادات :  -

ضم ه  ا من يقم  النبيهم   يفي  ه   ,   يففي ( نبياهم ة طبي  ذات تيتيب   زنط 

نتست ي  س ج يئيسي  نا  ة , لتكنين ال يط ت األنل  نالم ا ات تعتبي المي   , النييق ت

يطتج  يط ت ذات قيم  تسنيقي   أنيمكن لبعض مطه  فق  , تكنين ه   من الم ا ات

 .( 52كم  تنض   النثيق   , ( 5889؛  السع نن

 

                                    (         1998)السعدون؛  ( : رسم تخطٌطً ٌوضح التطور األولً لدرنة صغٌرة11الوثٌقة )

فه  س ج  لسيق ن الت  تنة  ف  طب ت الب   ستعتبي ال يط  طنه  ث لث  من ا الدرنات : -

 سب    ينت ت   من صط  , ( 0252؛ هضن ت زين     ج ه    من ة إل مت نية 

م  ا تف ره  بصف ت , (     ,Soltenerالفكا نالم مس نال نن ال  ية  نال ا    له   

تتفكا , (5889؛  السع نن لتيتيب ال  زنط  ل بياهم ننةن  البيهم ال يف  ك, الس ج

 ؛ السي , الس  س تبع  ل صط  نرين  يه ي  الم صنا أنال  مس  األسبنعال يط ت ف  

0228 ). 

  :  مطهـ ه ة  بعنامـانيتؤثــي ,  ت   ه   العينن ه   ال يطـ  النا  ةيالعٌون والبراعم :  -
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  مددن صددط   82إذ ت ددن  الدد يط ت ذات نزن , نـ  نرددين  الطمددـن ةددم ال يطدد  ـالصطدد

يمكدن اهتبد ي البد   الم دي  بد لبياهم , المتنس هينن ف   9 - 0ه    نال   ت  مث ـسبنط

نالعدين مدن الط  يد  التفديي ي  هبد ية هدن ,  يفدفي  أن أثييد المنةن ة فد  كدا هدين نيقد  

نيق  البيهم اليئيس ف  الب لب ف  نس  العين مد  , لنيق  ه   ةزء من الس ج إب  بيهم 

 .( تنض  ذل  55نالنثيق   , نةن  بيهم ه   كا ة طب مط 

 

 (NIVAP, 2011)يصورة للبرعم النامً فً الضوء للصنف سبونتا( : 11الوثٌقة )

  اتةدد ا الدد ا ا لتكددنن تطقسددم البفددية    بقدد  ال  يدد  ال  يةيدد  ( فدداألدمةةة ) القشةةرة ( :  -

نتبدد أ   يدد  ت ددت البفددية    بقدد  ت ددت الة دد  ( فدد  االطقسدد م مددن الدد ا ا ,  بقدد ت القفددية

ثددم ت دد   ب لسددنبيين  بقدد ت البفددية نت ددت البفددية , البفدديةت ددت ل  دد يج مكنطدد   بقدد ت 

 ال يط  ( . أ م    مكنط  القفية ةميعه 

  نمدد  ي ددي  بهدد   تدد  يسددم  ينةدد   ا ددا ال يطدد طردد م اتصدد ا بددين مدد تددنفي العدٌسةةات :  -

النثيقدد  , (5889؛  السددع ننيبددنن ناألكسددةين نالمدد ء بدد لميني الك أكسددي لثدد ط  ن, بدد لتطفس

 50) .   

 

                                    (         1998)السعدون؛  طولً ٌوضح الدرنة من الداخل (: رسم تخطٌطً لمقطع12الوثٌقة )
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التصنٌف العلمً لنبات البطاطس :  -7 -I     

, Solanumمةمنه  من ةطس  58ميتب  ف   058 ا ن    إل البيي   األطناع    ه      

 ( .Spooner et al,2004   ثط ئي  نث ثي  نيب هي  الصيب  الصببي  إل نق  تم تصطيفه  

 ( .26   س يصط  ه مي  ه   الط ن المذكني ف  الة نا  نطب ت الب   

 (Boumlik ; 1995تصنٌف نبات البطاطس ) :( 16جدول ) 

 

-I8-  نبات البطاطس ) دورة الحٌاة ( :وتطور مراحل نمو 

تكنن فيه  اليفيم ت  هط  غيس  يط  طب ت الب   سمرحلة غرس الدرنة والصعود :  -أ 

 األنل ثم تب أ مي    الصعن   يث ت يج النييق ت , م م تقييب  0قصيية نث يط  ب  نا 

ب الفصا ال يط  تكنن  س إطب تنم ة , رهني الةذني يب أنف  هذا المي    , األيضمن 

  ( .0228 ؛  سن

ف   األنياجي  ر من   ا هذا المي    طمن ل س ج نزي  ة ه   مرحلة النمو :  -ب 

  ( .0228 ؛تب   التيب  ك ي   منص    أن إل الطب ت 

كنن لنن لسيق ن الهنائي  فمياخ زهي  ييتكنن ف  طه ي  ا تكوٌن األزهار وتفتحها : -جـ 

 ( .0228 ؛ال يط ت األنل   السي ب أ تفكا هذا المي    ي ف ن, بيض ء نبطفسةي  أزه يا

 ي هطبيدد  ـ ي لثمددـ ء األزهددـياي األنياج نإه ددـ  اصفددـ  ب ايددـنتبدد أ هطدد مرحلةةة اإلثمةةار : -د 

  ( .0228  سن؛ غيي ص ل   لألكا   ضياء
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 ةمهدد   إلدد تصددا  أن إلدد نسدديق ن الدد يط ت تدد ييةي   أنياجتيددبس ت مرحلةةة النضةةج : -هةةـ 

نبعد  , الي  أص ب  بؤر فيهط    فه  , ق ب   ل طفص ا هن ال بنلكن قفيته  تبق  , األقص 

مددا تكددنين القفددية يكددنن قدد  اكت, ياي المةمددنع ال ضددي  ل طب تدد ت اصددفيايا  بيعيدد ـددـاصف

  ـ  قدـ  ة الة فدـ  المدـنن طسبدـ  تكدـذا ال  لدـف  هد,  ـب لي ه ـإزالتنصعنب  , نالتص قه  ب ل ـب

 .( تنضدد  هددذا الميا ددا 50نالنثيقدد   , ( 0229  ددني  ؛ األقصدد   ـددـ  ه إلدد ت ـنص دد

 

 (2118 ؛زينات) نمو وتطور نبات البطاطس لمراحلرسم تخطٌطً :  (13) الوثيقة  

-I9- ورتبها درنات البذور :  

-I9-1- : ال ييق  اليئيسدي  لتكد ثي الب د  س فد  تعتبي  يط ت الب   س ه   درنات البذور

, (0228 سددي ؛المددن تك فدد  اإلطتدد ج   % 62 - 02يمثددا  ددنال  :  نثمطهدد , غ لبيدد   نا العدد لم

بدذني ال أل   ن من  يطد ت 502أكثي من (      ,CNCC) سب تستني  سطني  نالةزائي 

هكدس ,   صد  هنلطد ا أنينبد مدن  نا غديب ,  ب   س المنسدمي  مدن ال د يجالمست  م  ل

الدذ  تعدي  بد   المطتدنج الدن ط  مدنفإطه  , ب   س آ ي المنسمالمست  م  لبذني ال يط ت 

  . من مطتنج المنسم الس بج, نالق يا مطه  مم   زط  الف ح, ل ب  النالي ت الفم لي  
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-I9-2- : المطتةد  البدذني  إلد نييمدز , الب د  س بعد ة ميا دا بدذني إطت جيمي  رتب البذور

مد  قبدا األس سدي   ك لتد ل  :اليتب تط زلي   بتيت  , ته يتب إل كا مي    بيمز معين يفيي  ف 

S ,  الممت زة الع يSE , الممت زةE ,المعتم ة A ,المعتم ة B . 

 التدد المعتمدد ة  ب لبددذنييتددب ال بقيدد نتعددي  , األسدد س ببددذني األنلدد تعدي  الددث ث يتددب    

يتبد   أه د نهد   S ب يث تستعما البذني من اليتب , ل ب   س التة ي  اإلطت ج ف تستعما 

 إكثدد ي فدد  E نتسددت  م يتبدد , Eاليتبدد   إكثدد ي فدد  SEنتسددتعما يتبدد  , SE اليتبدد  إكثدد ي فدد 

( تنضدد  50نالنثيقدد   , Bالبددذني مددن اليتبدد   فدد  إكثدد ي A اليتبدد بيطمدد  تسددت  م , A يتبدد ال

 الب  ق ت اليسمي  ل يتب .

  

 (     ,CNCC)لملصقات الرسمٌة لرتب درنات البذورصور ل( : 14) الوثٌقة
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II - المتطلبات الزراعٌة لمحصول البطاطس :  

II -1- : متطلبات التربة 

األياضد  لزياهد  الب د  س هد  التيبد  العميقد  ,  سدط  الصدي  ,  أفضا قوام التربة : -

نال يطصد  , نالتد  تتمتد  بصدف ت فيزي ئيد  ن كيمي ئيد  ةيد ة, ال صب  , ذات القنام المتنسد 

 . (ي     ,Bamouh بزياه  الب   س ف  األياض  الثقي   

 نلكطهد  , 9إلد   pHتصدا  منضدته   تيبد يمكن زياه  الب د  س فد   حموضة التربة : -

 ( .     ,ITDAS  6.0ن  0.0أفضا ف   منض  تتيانح بين   تع   إطت ة

 . % 02أقا من  : ةنسبة كاربونات الكالسٌوم النشط -

, نيفضا أن ال تتة نز طسدب  الم ن د   ال تت ما الب   س الم ن   الع لي  ملوحة التربة : -

تدإ   زيد  ة الم ن د  إلد  طقد  هد   األفديع ناألنياج , نبد ء , م سيمطز/ سم 0ف  التيب  

نطقد  طسدب  الطفد ء فد  , نطقد  فد  اإلطتد ج, نضدع  الطمدن الةدذي , ف  الطمن ال ضدي 

 . (     ,ITDAS ال يط ت , م  زي  ة طسب  الصن ينم نالك ني 

II-2- : المتطلبات المناخٌة 

طسدب  الي نبد  أيضد  ( تدإثي مب فدية ة   ياية التيب  هط  الزياه    نإن  ي الحرارة : -أ 

,  يةد ت مئنيد  6ه   سيه  اإلطب ت , إذ ال تطمن البياهم بفكا ةي  ه د   دياية أقدا مدن 

, ال ضدي  يةد  مئنيد   د ا مي  د  الطمدن  02 – 50بيطم  ت تد ج الطبتد  إلد   دياية بدين 

  ية  مئني  لتكنين ال يط ت . 02 – 50نإل   ياية بين 

نأ  طقد  أن زيد  ة , تع  الب   س من الطب ت ت ال س س  ل ي نب  األيضي  الرطوبة : -ب 

ت ت د  ال  ةد  إلد  الميد ا مد  , يسبب أضيايا كبيية ب إلطتد ج, ف  الي نب  أن ه م اطتر مه 

نتزي   د ا , م م/الينم( 2.0فتية األنل  من طمنه   ميا ا الطمن , فتكنن مط فض    ا ال

ثم تط فض  ت  تتنق  هط م  تبد أ الد يط ت فد  , م م/الينم 6.00مي    تكنين ال يط ت إل  

 الطضج .

 لطمددن, سد ه  فدد  اليدنم 59 - 50إضد ءة مدد بين فتددية ت تد ج الب دد  س إلد  اإلضةةاءة :  -جةـ 

سد ه  فد  اليدنم يسد ه  ه د  تفدكا  50مدن  الطهد ي القصديي فؤقداف  ردين  أم   , األنياج

 ( . ,0220BAZOUCHEA , ال يط ت
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III - : المسار التقنً لزراعة البطاطس 

III -1- : تحضٌر التربة وحراثتها 

 ب   نث أضياي ـه  تسبـألط,  ــا ال ياثـ ية قبـه  من ال ةـبتطقيت,  ــي التيبـيتم ت ضي   

 ه   الط ن الت ل  : ثم ت يث التيب , تفنه ت ف  ال يط تن

سدم نمد  فدنج فد  أنت / سدبتمبي لتعييضده  ألفدع   00 ياثد  ه د  همدج  حراثة أولٌةة : -

 الفمس نتهنيته  .

 . ياث  ف  ال يي  أن ب اي  اليبي  لتطعيم ن تسني  التيب  ن     األسم ة  حراثة ثانوٌة : -

طبدد ت سدديي  نمطددترم ل ةددذني ل بقدد  الم ينثدد  مددن أةددا السددم ح بإا نمددن المهددم ةدد ا تفتيددت

ه م السدم ح برهدني كتدا متم سدك  ن, ناستب ا أفضا ل م زنن الم ئ  ن البذائ  ف  التيب 

, لمطدد  نصددنا أفددع  الفددمس إلدد  الدد يط ت, ن دد ا هم يدد  ت ضددين الطبدد ت, أثطدد ء الزياهدد 

 . (يBamouh,1999  م  الت في  من م   ي ت   ال يط ت, تسهيا هم ي  الةط نكذل  ل

III -2-  : تحضٌر البذور 

يةب ه م زياه  بذني الب   س مب فية بع  إ ياةه  مدن الم دزن , ألطهد  تدإ ي هم يد     

ض  إل  ذلد  ا تمد ا إصد ب  البدذني تإثي ه   فكا ال يط ت نطضةه  ,  نب لت ل , اإلطب ت

 ( .     ,ITDASبؤمياض التيب  ف    ا م  تمت الزياه  ف  فتية ب ي ة  

III -3-  : تقطٌع درنات البذور 

فد   د ا اسدت  ام  يطد ت كبيدية ال ةدم , يمكن تق ي   يط ت البدذني    صد  المسدتني ة(   

لمطد  أ  ضديي أن , في  أن تتم العم يد  ضدمن ردين   قيقد , مم 02الت  يزي   نله  هن 

 اطتق ا األمياض نذل  ه   الط ن الت ل  :

%  80 – 82 يةد  مئنيد  ني نبد   59 – 50تتم العم ي  ف  غيف  ذات  ية   ياية  -

 لت تئم الةينح بسيه  .

 است  ام سكين     ل تق ي  . -

 ت هيي المع ات أثط ء التق ي  . -

 ( .0228سي ؛ الاللتئ م الةينح  , إبق ء ال يط ت المق ع  لم ة قبا الزياه  -
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III -4- : تنبٌت البذور  

ل  صنا ه د  بدياهم , قبا زياهته ه  هم ي  تةيى ل بذني بع  إ ياةه  من الم زن ن    

ه   , نذل  بنض  ال يط ت ف  صط  يج  ا ا غيف  مض ءة  ضنء الطه ي(, قصيية ن قني 

 تد  , ينمد  قبدا منهد  الزياهد  50 ية  مئنيد  , مد  تهنيد  ةيد ة لمد ة  50 – 50 ياية 

 سم . 2.0يب غ  نا البيهم 

III -5- : تعقٌم البذور  

لضددم ن طةدد ح اإلطتدد ج مددن ط  يدد  , البددذني بدد لتعقيم قبددا الزياهدد مددن الضدديني  مع لةدد     

نالمع لةدد  بدد لتعقيم تددتم بإ دد ى , نتةطددب األمددياض   صدد  الف ييدد  مطهدد , الكميدد  ن الطنهيدد 

 النس ئا الت لي  :

   قد ئج نه د   دياية  0 – 0تب يا البذني بم  دنا ي تدن  ه د  مبيد  ف دي  لمد ة  التبلٌل :  -

  ية  مئني  . 59 – 52

هذا ال ييقد  , لتي /  ن من البذني( 0يش البذني بكمي  ق ي   من الم  نا  طسب   التبخٌر :  -

 تسم  بمع لة  البذني من  نن تي يبه  .

 دد     كددغ /  ددن بددذني بناسدد   ةهدد ز 0 – 0.0يش المبيدد  ه دد  بددن ية بطسددب   التعفٌةةر :  -

      . (0229 ؛آ يننن  زيط ت

   III -6-  : الزراعة 

   ,   ت الب   سـ   يطـ  لزياهـت الص يـ ي التنقيـ ا ا تيـم ةـمن المهتوقٌــت الزراعـة :  -     

                                                                       ل  صنا ه   إطت ةي  ةي ة . نهذا   

, سدم 50 – 50زياهد   يطد ت الب د  س ه د  همدج , يطص  بفكا هد م عمق الزراعـة : - 

طصدد  النتنم تيكيدد  أن األم كيطدد ت الأن بناسدد   , تددتم الزياهدد  يدد ني  فدد  المسدد   ت الصددبيية

 أنتنم تيكي  ف  المس   ت الكبيية .

لدذا تدزيع , كث ف  الزياه  تإثي إل     بعي  ه    ةم ال يط ت المتكنطد  كثافة الزراعـة : - 

نتتديانح كميد  البدذني المسدتعم   , طب تد ت( xسدم  أثد م  x 00سدم  00الب   س ه   مس ف ت 

 .( 5888ب سب أ ة مه  ن  ييق  استعم له    سن؛ ,  ن / هكت ي 0 – 0م بين 
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IV - العملٌات الزراعٌة : 

IV-1- : أن , التدد  لددم تطبددت فيهدد  البددذني, يقصدد  بهدد  إهدد  ة زياهدد  الةددني الب ئبدد  الترقٌةةع

ج ـدـه  سبـ  بدذية ة يد ة مك طدـننضد,  ـي الط بتــذية غيــنيتم ذل  بإزال  الب, التق ن   ـــق ع

 ( .0228 سي ؛ال  ه ــتطبيت

IV-2-  : هد   يبفد   فيفد  ل  بقد  الع نيد  المتكت د  مدن سد   التيبد العزٌق والتحضٌـن ,

يطصدد  القيدد م بهدد  بعدد  اكتمدد ا اإلطبدد ت , ألن ذلدد  يسدد ه  فدد  طمددن , ن مددي أسددفا سدد ج الطبتدد 

نيةطب تعييض الد يط ت ل فدية فيافد  , من   ا ت يي  التيب , الةذنينتطفس , الطب ت ت

 .  نتضيي ال يط ت ا ضيايل صقي  ن ل ضنء ن ب لت ل  تف    مفك   نالب   س , 

IV-3- : 0222ن  0222تتيانح كمي  مي ا الي  الم  نبد  لم صدنا الب د  س بدين  الري 

نطرد م , نطدنع التيبد , نالتنقيدت الزياهد نذل   سب ميا ا الطمن , متي مكعب ف  الهكت ي

األكثددي  ألطهدد تيتفدد    ةدد  الب دد  س مددن الميدد ا فدد  فتددية تكددنين الدد يط ت , , السددق  المتبدد 

تبييي فد  فدكا الد يط ت ناط فد ض ن يث أن طق  المي ا يإ   إل  إطب ت ة ي  , ,  س سي 

  د  تضد م الد يط ت ثم تدط فض  س سدي  الب د  س لدطق  الميد ا تد ييةي  أثطد ء مي, اإلطت ج

لكدن يفضدا , التيب  نب لعناما المط  يد  فتيات الي  تتؤثي بتيكيب كمي ت نن, (0228 سي ؛ 

 نينة  ه ة  يج ل ي  أهمه  :, اهتم   فتيات ي  متق يب  م  كمي ت معت ل 

 لكط  مبذي ل مي ا ., %0  هط م  يكنن اط  اي ال قا أقا من عتمي  الري السطحً : -

     نيمكن اهتم  ا ف  ال قنا غيي متس ني  الس   . بالرذاذ :الري  -

لكطدد  غيددي هم دد  فدد  الةطدد  , مقتصدد  ل مدد ء نمفيدد  فدد  زيدد  ة اإلطتدد ج الةةري بةةالتقطٌر : -

 .  (0229 ؛ زيط ت نآ يننالميك طيك  ل ب   س 

IV-4-  : نهن ه   طنهين :التسمٌد 

, تدؤثيي إيةد ب  ةد ا ه د  بطيد  التيبد مدن لد  لمد  , ي عدب  نيا يئيسدي  السماد العضةوي : -أ 

, نيسدد ه  ه دد  امتصدد   العط صددي البذائيدد , نيزيدد  مددن قدد ية التيبدد  ه دد  اال تفدد ر ب لميدد ا

ت ت دد    ةدد ت الب دد  س ل تسددمي  العضددن  نفقدد  ل صددط  نلطنهيدد  التيبدد  ن م تناهدد  مددن 

الميا  طثيه  تبع   ت ت   الكمي تن, نه  ميتب   ببق ي  الم صنا الس بج, العط صي البذائي 

تضدد   هطدد  ,  ددن / هكتدد ي 00 إلدد  02نهمنمدد  : مددن , لثددياء التيبدد  مددن المددنا  العضددني 
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أم  ف  التيبد  البطيد  ب لمد  ة العضدني  , فدإن الكميد  , األيض نيتم    ه  م  التيب  ت ضيي

 ( .     ,ITDASالمض ف  تكنن أقا  

اطتقدد ا بعددض األمددياض نبددذني األهفدد ب لتةطددب , يةددب أن يكددنن السددم   مت مدديا ةيدد ا   

نيفضدا   د  , الض ية , يمكن أيض  استعم ا سم   ال ناةن مد  االطتبد ا إلد  غطد ا بد ألزنت

                                            . الع لي سم   ال ناةن  قيم ل, سم    ناةن 5سم   بقي  إل   0السم  ين بطسب  : 

  السماد المعدنً : -

كدغ مدن سدم   آزنت  502 ن من ال يط ت ف  الهكت ي إلد   02ت ت ج طبت  الب   س إلطت ج 

N  كغ ث ط  أنكسي  الفنسفني  560, نP2O5  كغ ث ط  أنكسي  البنت س  002نK2O , 

عطصي األزنت يفة  ف  المي    األنل  ه   الطمن ال ضي  لألنياج نمدن ثدم زيد  ة فد  ف

الفنسددفني فدد  الطمددن المبكددي ل م صددنا , بيطمدد  يددإثي البنتدد س ه دد  نيسدد هم ,  ةددم الدد يط ت

 طنهي  ال يط ت لضم ن تبذي  ال قا بفكا ال تإثي س ب  ه   اإلطت ةي  .

تضدد   األسددم ة الفنسددفنيي  البنت سددي   فعدد  نا دد ة هطدد  ت ضدديي التيبدد  مدد  طصدد  كميدد  

هطدد   األزنت  % المتبقيدد  مددن السددم 02بيطمدد  يضدد   , ه دد  فددكا سددم   ميكددب األزنت

 . (0229 ؛ زيط ت نآ ينن اكتم ا اإلطب ت

IV-5- يةددب مك ف دد  األهفدد ب الضدد ية هطدد  ت ضدديي التيبدد  : مكافحةةة األعشةةاب الضةةارة ,

فدد   دد ا رهددني , % مددن البددياهم(02نبعدد  الزياهدد  قبددا اكتمدد ا اإلطبدد ت  إطبدد ت أقددا مددن 

لتسددمم طب تدد ت الب دد  س , األهفدد ب مةدد  ا , ألطدد  مددن الصددعب ةدد ا المك ف دد  فدد  مدد  بعدد 

 ( .      ,ITDAS  ب لمبي ات العفبي 

IV-6-  : 6إلدد   0يطصدد  بإ  دد ا الب دد  س ضددمن  نية زياهيدد  مددن الةةدورة الزراعٌةةـة 

ألطهد  , يمط    له  زياهد  األيض بؤ د  الم  صديا الع ئ د  الب ذطة طيد  نالقيهيد ت, سطنات

 نمن ال نيات الزياهي  الت  يمكن إتب هه  : , تص ب بآف ت مفتيك  م  الب   س

 ... ( .,  م , بقنلي ت   فنا –( ,  بنب   قم  , ذية –ب   س  دورة ثزثٌة :

بقنليدد ت  – ضددينات    ددس , م فددن  , بقدد نطس (  – بددنب  –ب دد  س  دورة رباعٌةةة :

 . (0229 ؛ زيط ت نآ ينن

IV -7-  : ًإال أط , ينم من الزياه  502-522يكتما طضج ال يط ت   ا النضج والجن 
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 ... ييفد  , نمنسم الزياهد   يبيعد , متؤ ي (, يتنق  ه   طنع الصط  المزينع   مبكي

نيطصدد  بتةطددب الةطدد  المبكددي ألطدد  , تصددطي  (, نالبدديض مددن الزياهدد   اسددته  , (إلدد  

كمد  , نضع  ق يته  ه د  الت دزين, نزي  ة ال يط ت المتس   , يتسبب ف  طق  الم صنا

نسدهنل  إتمدد م , قفدديةالل مسدد ه ة ه د  تصد ب    الددي  قبدا الةطد  بفتددية ك فيد  يطصد  بإيقد

 ( .0228سي ؛ الأن طص  ا لي   يتم الةط  ي ني  أن ب لق  ه ت ا لي  ن, الةط 

IV-8- : التخزٌن   

 فدهني 0-0لفتدية   يةد  مئنيد  9 -0 ت زن ت ت يط ت االسته   فً غرف التبرٌد :  -أ 

                      . أفدددهي ( 9إلددد   6 يةددد  مئنيددد  لفتددديات  ني ددد     0 ت دددزن ت دددت يطددد ت البدددذني  بيطمددد 

 الت دزين, نمهدناة بتهنيد   يط ميكيد , هبد ية هدن غدي  مب د ة فً المخازن التقلٌدٌة : -ب 

  . (0228سي ؛ ال أفهي  0األةا لفتية أقا من  فيه  قصيي

V -  البطاطس نبات التً تصٌبواآلفات األمراض : 

 (5888 سددددددب   سددددددن؛ , أفددددددهيه  تنضدددددد ( 55, 52, 28, 29, 20 : الةدددددد انا    

 . (ITCMI , 0225  ( نMuriel et Avery, 1979ن   (0222 منص   ؛ ن

V-1- : األمراض البكتٌرٌة 

 ( : أشهر األمراض البكتٌرٌة التً تصٌب نبات البطاطس17جدول )

 ا فــــ 
 المسبب

 األهياض
 صنية األهياض الع م االسم 

العفن 

 ال ي  
Erwinia carotovora 

 

اسن ا  الس ج ه   مستنى س   

اصفياي األنياج ه    -األيض 

 ضع  طمن الطب ت –مستنى األ يا  

 هفن اسن   ا ا ال يط ت  -

الةيب 

 الع   
Streptomyces spp 

 

بق  ف يطي  بطي  ه   الس   ال  ية  

 ل  يط ت

العفن 

 ال  ق 
ssp Clavibacter 

 

ا تياج ناصفياي األنياج بين العينج 

تعفن األنهي  ال  قي   -أ يافه  

 ل  يط ت نت نا لنطه  إل  البط 

الذبنا 

 البكتيي 

Ralstonia 

solanacearum 

 

ت نن  -ذبنا سيي  ل ةزء ال ضي  

األطسة  النه ئي  ب ل نن البط  ف  

رهني إفيازات من  - الس ج نال يط ت

 ال يط تهينن 
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V-2- : األمراض الفطرٌة 

 ( : أشهر األمراض الفطرٌة التً تصٌب نبات البطاطس18جدول )

 ا فــــ 
 المسبب

 األهياض
 صنية األهياض االسم الع م 

ال ف   
 المتؤ ية

Phytophthora 

infestans 

بق  بطي  ه   الةه  الس  ي  لألنياج  
يق ب ه  بق  بيض ء ق طي  ه   الةه  

–تيبس األنياج  –السف ي  لألنياج 
 بق  بطي  ت ت قفية ال يط ت .

ال ف   
 المبكية

Alternaria solani 

 
 
 

 
تقي  ت بطي  صبيية ه   األنياج 

 –ذات   ق ت متيكزة نم   ة 
بق   –اصفياي األنياج نتس ق ه  

 ال يط ت ف يطي  بطي  ه  

ةيب 
 الب   س

Spongospora 

subterranea 

 
بق  بطي  صبيية نكثيف  متص ب  ه   

 –ال يط ت تفيز غب ي هط  طضةه  
 تنيم ت ه   الةذني

الةيب 
 الفض 

Helminthosporium 

solani 

 

بق   ائيي  فضي  م  طق   سن اء 
ةف   ال يط ت هط  تق م  –صبيية 
 اإلص ب 

 Rhizoctonia solani  الييزنكتنطي 

 

   اسن   –ذبنا نالتف   األنياج 
طق  بطي  مسن ة ه    –ه   الس ج 

ال يط ت ت يج س ئ  هط  الضب  
 ه يه 

 العفن البط 
Pseudomonas 

solanacearum 

 

ذينا الطب ت  –التف   نتقزم األنياج 
تقي  ت م مية ه   الس ج  –

طق   سن اء ه   ال يط ت  –األيضي  
 تفصا بسهنل  هن القفية

الذبنا 
 (الفنزايينم 

Fusarium solani 

 

ذبنا ال يط ت نت نن س   اإلص ب  
رهني  –ب لبط  نهبن  مستناه  
هفن يائ ت   –أطسة  ق طي  بيض ء 

 كييه 

 Verticillium dahliae الفيتيسي ينم

 

 –يرهي ه   فكا بق  ف  ال قا 
ت نا  –اصفياي ةزئ  لألنياج 

 –األنهي  الط ق   ل س ج ل نن البط  
 المنت المبكي ل طب ت
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V-3- : األمراض الفٌروسٌة والفٌروٌدٌة 

 ( : أشهر األمراض الفٌروسٌة والفٌروٌدٌة التً تصٌب نبات البطاطس19جدول )

 ا فــــ 
 المسبب

 األهياض
 صنية األهياض االسم الع م 

 PVY تةع  األنياجفيينس 

 

اصفياي نتبيقش األنياج  -تقزم الطب ت 
 بق  بطي  ف ت   ه   ال يط ت –نتةع ه 

 PRLV فيينس التف   األنياج 

 

اصفياي نف نب  –صبي  ةم الطب ت 
األنياج نالتف   الع ني  مطه   نا العيج 

زي  ة سم   –النس   إل  األه   
 األنياج نص بته 

 فيينس منزائي 
 الب   س

PVA 

 

تةع   –ت نن األنياج ب أل ضي الف ت  
صبي  ةم األنياج  –ق يا لألنياج 

 ننةن  بق  مت     فيه 

 M PMVفيينس الب   س 

 

 –بق  صفياء كبيية ه   س   األنياج 
بق   –فف في  العينج نت  ي  ف  الس ج 

 اصفياي بين التعيق ت  –مت     

 X PVX الفيينس الك من

 

 –تةع  ناصفياي ه   س   األنياج 
صبي  ةم األنياج م  رهني بق  ه يه  

رهني طق   مت     ه   المةمنع  –
  بق  ه   ال يط ت -ال ضي  

 S PVSفيينس الب   س 

 

 –تةع  األنياج القمي  ناط ط ئه  لألسفا 
 – فنط  األنياج م  تبيقش  في  

تقي  ت بطي  ه    –سيه  طمن األنياج 
  ال يط ت نصبي  ةمه 

 STV  ال يط  المبزلي  فييني 

 

لتناءات ف  إ -زي  ة ا ضياي األنياج 
 يط ت  ني   نمبزلي  الفكا  –النييق ت 

 نم بب  ال ي  
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V-4- : اآلفات والحشرات 

 ( : أشهر اآلفات والحشرات التً تصٌب نبات البطاطس11جدول )

 ا فــــ 
 المسبب

 األهياض
 ا ف  أن ال فية صنية االسم الع م 

  هث  الب   س 
   الفياف  (

Phthorimaea 

operculella 
 

 . ثقنب ف  ال يط ت
 . أطف ج ه   األنياج نذبنا

 Myzus persicae المن

 

 . اصفياي نتةع  األنياج
 . نةن  ط نة هس ي 
 .ضع  طمن الطب ت 

 . طقا األمياض الفيينسي 

ال ن ة 
الق يض  
 المس   

Spodoptera 

littoralis 
 

 . قيض لألنياج نالس ج
 . فصا الس ج هن الةذي
 . إسق   الطب ت ت الفتي 

ال ن ة 
الق يض  
 السن اء

Agrotis ipsilon 

 

  ـــ ج ه ــيض لألنياج نالســق
 . مستنى س   األيض

 . أطف ج ف  ال يط ت

ال ن ة 
 ال ي   

Liriomyza trifolii 

 

أطف ج متعية  ه   س   األنياج 
 . نالثم ي

 . المص ب ةف   نتيبس المط ق  

الذب ب  
 البيض ء

Bemisia tabaci 

 

 . ضع  طمن الطب ت
 . التف   نذبنا األنياج

 . الط نة العس ي  نمن ثم العفن األسن 

ال ن ة 
 البيض ء

Melolontha ssp 

 

 . قيض الةذني نال يط ت

ال  م ذن 
 الطق تين

Tetranychus 

urticae 
 

 . ضع  ف  طمن الطب ت
ز  ــنن البينطـال ت نا األنياج إل  
 . نتس ق ه  مبكيا

طيم تن ا تعق  
 الةذني

Meloidogyne spp 

 

لطب ت نالتف   نييق ت  الع ني  . تقزم ا
 . تكنين هق  ةذيي 

 . تفنا ال يط ت بطمنات غيي  بيعي 
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V-5- : العٌوب الفسٌولوجٌة 

 ( : أشهر العٌوب الفسٌولوجٌة التً تصٌب نبات البطاطس11جدول )

 األهياض العيب صنية السبب ا فــــ 

الط منات 
 الث طني 

هط  ت سن الرين  البيئي  فةؤة 
 . بع  فتية من الرين  السيئ 

 

بينزات أن طمنات هط  هينن 
نن بفكا ـــ  األم نق  تكـال يط

 . س س   من الط منات

ال يط ت 
 الصبيية

 ء ــياية أثطـ ع  ية ت ال ـايتف
 . الت زين نقبا زياه  ال يط ت

 

ي ــية غيــ ت صبيــن  يطن  ــتك
ن ـج مــم نالطضــ  ال ةــمكتم 

 . ال يط  األم

التف   
 الطبت

 نث ـ  لرين   ــرين  مم ث 
ال يط ت الصبيية ننةن  الق قا 

  التيب  ــ  نزي  ة سمــف  التيب
 . المزينه فنج ال يط ت 

 

تفنا الطبت نالتف ف  ه ة ميات 
 . قبا رهنيا فنج س   التيب 

الق ب 
 األةن 

ن ـــةمي  الرين  الت  ت فز الطم
ي  ـ  ة التسمــالسيي  ل  يط ت كزي
ن ال ضـي  العضن  نزي  ة الطم

التسمي  , الي ني , مثا ال ياية
  . األزنت 

  نث فةنة أن ه ة فةنات ف  
ط  ـت    بطسيج ف ينس  ال يط  

 . بط  ال نن ف  ال   ء

الق ب 
 األسن  

ايتف ع مع ا التطفس ل  يط ت هط  
م ــــ ز الف ــ  ة غــبزي, الت زين

 .نطق  األكسةين 
 

رهني مس    سن اء ميت  نس  
 ع ب نن ـج الط ــ  ف  طسيـال يط
 . يائ  

هفن 
ال ي  
 اله م 

زي  ة ت نا الطف ء إل  سكي هط  
 . ق ه ة ال يط ت

 

ق ه ة ال يط ت لنطه  فب  فف   
  ـــق ه ة ال يط  –لبي ب الطف ء 

 . ةي تيطي  المرهي

ا ضياي 
 ال يط ت

 . تعيض ال يط ت ل ضنء

 

 مــــ  م المي ل ب ال يط ـــال ع
 .  ــزي  ة م  ة السنالطين الس م

تفقج 
 ال يط ت

الضبــ     أن ــ  ال ا ـــالضب
ال  ية  أن اإلص ب  الميك طيك  
 . ب لفيينس ت

 

أث م نفقنج ه   س   ال يط  
 . تطته  ب ا ا ال ب
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VI- الصناعة التحوٌلٌة الغذائٌة للبطاطس : 

VI-1-  : أقسام البطاطس حسب خصوصٌاتها المطبخٌة 

( ,CTPTA 0250  تدنطسب الميكز الفط  ل ب   د  نالقط ييد   سبم أصط   الب   س قس  ت   

  صنصي ته  الم ب ي  ناستعم الته  إل  ث ث مةمنه ت :ل نفق 

الت  تتميز ب ب يقيدج طسدبي  نطفدن  ق بدا ل تفتدت هطد  ال هد   نه  أصناف االستهزك : -أ 

لمكنطد ت التد  تصد  به  هطد  نيمكدن لهدذا األصدط   امتصد   طكهد  ا, ف  المد ء أن الب د ي

  . صفيان,  أييط ا, منط ي ا, األ  س, سبنطت  مثا األصط   الت لي  :, ال ب 

 ب يقيج نمتم س  غيدي طفدن  تت مدا ال دب  ب يدث أصط   تتميز ب أصناف السلطة : -ب 

ليدد   ,  يطدد , قنيمطدد ين, ةنليدد ت, ال تتفتددت هطدد  ال هدد  فدد  المدد ء أن الب دد ي مثددا : طيكددنال

 أيتميس ., كييستا

الت  تتميز بطسب  ه لي  من الم  ة الة ف  نه   :صناف التصنيعية( )األ أصناف التحوٌل -جـ 

لدذل  يطصد  , ف  الم ء أن الب د ي مم  يةعا ال ب طفني  يتفتت ك ي  هط  ال ه , % 02تفنج 

إال   المطزليد األصد ب فدب  ة   تالمةمد   ألص ب كب ستعم له  كم  ة أنلي  ل صط ه ت الت ني ي  

, ت دت الصدفي ( 59السد ج فد  المد ء السد  ن نالتةميد  ه د   يةد   دياية   أط  يضد   لهد

  يقدد ئج مددن        نيقدد ئج الفدديبس,يVan GoghوييCardinalيويDiamant نمددن أمث تهدد  :

نمدن , ( 502مم مق ي  ف  الزيت ه    ية   ياية مئني  ف    ن   5.0 -5الب     بسم  

   سد ء  نمس نج الب د  س, (0228 ؛ السي يSante ن Hermes ن Lidy Rosettaأمث ته  : 

تت  دب مطتنةد  بمناصدف ت م د  ة أهمهد  :  ةدم نفدكا الد يط ت  ك هد ن, الب     المةف  (

 .ذل   ن( تنض 56 ( ن50  نالنثيقت ن, نالم  ة الة ف  نالسكيي ت الم تزل  ن ية  الت نن

VI-2- : خصائص درنات بطاطس التحوٌل 

VI-2-1- : سدد  ي  ( ,  ةددم نفددكا ال يطدد  نطنهيدد  العيددنن   هميقدد  حجةةم وشةةكل الدرنةةة

تتدنزع األ ةد م المفضد   , ية  نطسدب  الفناضدا هطد  التقفدييمهم  ف  ت  يد  المرهدي ال د 

   سب االستعم الت ك لت ل  :

 مم . 02 يط ت مست ي   ذات  ةم اكبي من  : األصابع المقلٌة -

 مم . 62ن  02 يط ت مست يية ذات  ةم اكبي بين :  الشٌبس :رقائق  -

 مم . 00 يط ت ذات  ةم اكبي من  المسحوق : -
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VI-2-2- : المع م ت السيئ  ل  يط ت أثطد ء الةطد  نالطقدا نكدذل  ردين   األضرار والعٌوب

نهددذا , الت ددزين غيددي الم ئمدد  تتسددبب فدد  رهددني بقدد  سددن اء ب إلضدد ف  إلدد  الق ددب األةددن 

 ت ئم هم ي ت الت نيا .  العينب ال

VI-2-3- نرددين  الزياهدد  ن يةدد  الطضددجت ت دد  بدد  ت   األصددط لمةةادة الجافةةة :ا    ,

مددن  دد ا اط فدد ض طسددب  امتصدد   , سددها الطسددب  الميتفعدد  ل مدد  ة الة فدد  هم يدد  الت نيددات

نف  المق بدا هطد م  , لذل  يطتج هن طسب الم  ة الة ف  الضعيف  فييت أن فيبس  ي , الزيت

 .  فييت ص ب أن فيبس سيي  التكسييتكنن هذا الطسب ميتفع  أكثي من ال زم طت صا ه 

تزي  إطت ج األص ب  المق يد  بمقد اي  % 00إل   58إن زي  ة م تنى الم  ة الة ف  مث  من    

نتق ا امتص   الزيت مدن ن د ة الدنزن فد  الب د  س  % 52الفيائ  بمق اي  نإطت ج % 0

 ( . 5889ه   التنال   السع نن ؛  % 0ن % 09المصطع  بمق اي 

 ت ت   طسب  الم  ة الة ف  الم  نب  ل ت نيا  سب االستعم الت ك لت ل  :   

 . % 00ن 05ي ب ذ أن تتيانح طسب  الم  ة الة ف  بين  : األصابع المقلٌة -

 . % 00ن 00ي ب ذ أن تتيانح طسب  الم  ة الة ف  بين  : رقائق الشٌبس -

 . % 00ن 02ي ب ذ أن تتيانح طسب  الم  ة الة ف  بين  المسحوق : -

VI-2-4- : ت عدب  نيا أس سدي  فد  الت دنن البطد  ل ب د  س بعد  الق د  السكرٌات المختزلةة ,

ب يدث ,  يطد  الب د  سنتيتف   ية  الت نن بع  الق   ب يتف ع طسب  السكيي ت الم تزل  ف  

تتف هدددا هدددذا السدددكيي ت المنةدددن ة ب ل يطددد   ددد ا هم يددد  الق ددد  مددد  األ مددد ض ا مطيددد  

نتسدم  هدذا الرد هية بتف هدا , نالبينتيط ت لتع   ميكب ت بطي  تبيي لنن الفييت نالفديبس

 مي ي المتسبب  ف  الت نن البط  ل ب   س المق ي  . 

م  نب تنفيه  ف  الم  ة األنليد   سدب االسدتع م ت تتنزع طسب  السكيي ت الم تزل  ال    

 ك لت ل  :

ى طسب  الم  ة الة ف  بين  : األصابع المقلٌة -  . % 2.0ي ب ذ أن ال تتع  

ى طسب  الم  ة الة ف  بين  : رقائق الشٌبس -  . % 2.0ي ب ذ أن ال تتع  

ى طسب  الم  ة الة ف  بين  المسحوق : -  . % 5ي ب ذ أن ال تتع  
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VI-2-5- : ال دياية  نيا اإلفدع ع الضدنئ  ن دنا اليدنم ن ي عب كا مدن العوامل المناخٌة

نلددذل  الصددط  المددزينع فدد  الزياهدد  , ه مدد  فدد  زيدد  ة طسددب  المدد  ة الة فدد  قدد  الدد يط ت

  المنسمي  م  ت  الة ف  طسبته  أه   مق يط  بزياهت  ف  آ ي المنسم .

VI-2-6- : طنهي  الصط  له   ني يئيس  ف  الصط ه ت الت ني ي  سناء من ط  ي   الصنف

, طسب  الم  ة الة ف  ( أن الةن ة ال  يةي    همدج العيدنن, الةن ة ال ا  ي    طسب  السكيي ت

نهذان العطصيان أس سي ن ف  ت  ي  مد ى ق ب يد  الصدط  ل ت نيدا , ن ةم نفكا ال يط ت (

 من ه مه  .

 

 Focus              Sinora            Santana       Lady Rosetta     Diamant       

 ( ,2113CTPTA) التحوٌلٌة ( : صور لبعض األصناف الهولندٌة للبطاطس15الوثٌقة )

 

  

 

 التحوٌلٌة ( : صور ألشكال مختلفة من التحوٌل الصناعً للبطاطس16الوثٌقة )     

(2113CTPTA, ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

الفصل 
الثاني

 نبـــات البطاطـــسأهم أصناف 
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- I البطاطس : أصناف نبات تقسيم  

ـء:              ــععععيتبععععا  بععععطس البزععععطز  اللععععحاء  لعععع  لعت ععععا و  ععععط  ال ععععطل   ء ععععط ءا عععع ا ء    

Solanum tuberosum L ,عع  اي ـعـالتع  تعت ععا بفعءاي  بي, ءيءجعع  ل عال  اا اافع طا 

      ـ  ءالز عععـص الز عععـءعفطئععع, ءا ـءالقععع, ءال عععء , لـءالش ععع, لععع   يعععم ال جععع , ب ضععع ط

 ( .9191) س ؛ 

     ّّ إلةةي سمةة  ( 3002تمصةةش  ز الضساعَةةحالبحّّو لمركّّ  وفقّّ  البطّّ ط  أصّّف   متقس 

, جفيهّّ  ميعّّ   وحتّّ   راعتهّّ  تّّ ري  مّّ , لهّّ  الال مّّ  األيّّ م عّّ   حسّّ  رئيسّّي  مجموعّّ  

 :  الت لي الفحو المحلي  عل  البيئي  الظرو  ذذـد

- I1-  النضج  مبكرة األصناف :  

 يوم مّ  تّ ري   راعتهّ  وحتّ  ميعّ   ف ّ  901 إل  900حوالي  يل مه  المجموع  هذه   

 : مثل  تشمل ع ة أصف  وهي ,  رف ته 

 . - Liseta ليسيت ,  - Jaerla ي رال, -  Berber بربر, - Accent أكسف 

- I2- األصناف النصف مبكرة  : 

يّوم للوصّول إلّ  مرحلّ  تمّ م  901 إلّ  990 حّوالي إلّ  المجموعّ  هذه أصف   تحت ج   

 : مثل  ت م ع ة أصف  الف   وهي 

 م رفوفّّ , -Grataجراتّّ  - Escort أسّّكور , - Arindaأرفّّ ا , - Ajaxأيّّ ك , - Ajibaعجيبّّ 

Marfona - ,موفّّ لي ا -Monalisa ,  أسّّبوفتSpunta - , إ وار  كيّّفK.Edward - , سّّ فت 

 Sante - ,  ّّتيم Timate - , ّّو ّّ  - L.Claire كليّّر ليّّ  , - Turbo ترب ّّ  ليّّ   ـ - أولمبي

 L.olumpia . 

- I3-  النصف متأخرة : -األصناف نصف مبكرة 

 : األصف   هذه أمث ل  وتشمل يوم     -     حوال  إل  تحت ج المجموع  هذه أصف     

 ّّ ّّ  - Draga  راجّّ , -  Cyloonسّّيكلو , - Agriaأجري , - Gigant جيج فّّ , - Ditta يت

, - Lidy Rosetta رو يتّ  ليّ  , - Hermes هيّرم , - Kennebec كيّكفب, -  Hertha هيرث 

 .Saturna  - س تورف , - picasso بيك سو, -  Nicola فيقوال
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- I4 متأخرة النصف األصنافـ:   

وذهة  أثاةا  , ٍةو  لرمةا  جهةج ا 930 – 991أصناف هزه المجموعةح ذذرةاإ إلةي دةوالٌ    

 هزه األصناف : 

, - Slaney أسّّالف , - Desiree  ي يريّّ , -  Cardinalك ر يفّّ ل, - Diamant  ي موفّّ    

,  - Provento بروففتّّّو, - Maradona م را وفّّّ , - Isna أسّّّف , - Avondal أفوفّّّ ال

 . Van Gogh جوخ ف  

- I5- النضج المتأخرة األصناف :   

    رف تهّّ  ف ّّ  تمّّ م وحتّّ   راعتهّّ  تّّ ري  مّّ  يّّوم 930 حّّوالي يل مهّّ  المجموعّّ  هّّذه  

 :   األصف  أثاا  هزه  تشملو

 . Mondial -موف ي ل ,– Famosaف مو ا , - Cara ك را , -  Barakaبرك  , - Alphaألف 

- II والمسجلت في الجزائر : أصناف البطاطس المعتمدة 

ٍذوً السجل الجضائشً علي ثسروى وصاسج الفالدح والرنمَح الشٍفَح والصَذ الثذشً 

, ثن رواخ القششذَن الذمشاء والثَهاء, صنفا ثن أصناف الثطاط  970أسماء أكاش ثن 

, وٍسمخ تضساعر ا, وهزه األصناف ثعرمذج تصفح سسمَح, وهو ثرجذد وثذَّن علي الذوا 

الصفاء , والمرمالح فٌ المقاٍَ  الرقنَح   ثشاقثح : النهج, ثّشخ تجمَع ششوط المشاقثح ألج ا

االسهشاس( والمقاٍَ  الصذَح , الخذوش والجشوح, الثشعمح, العَاس أو الذج , النوعٌ

, الجشب, الشٍضوكروجَا, فشاشح الثطاط , الخاصح تاألثشاض واُفاخ  ثشاقثح النَماذود

 .( CNCC, 2011)األثشاض الفَشوسَح ( , الذششاخ, فالرعفن الشطة والجا

 ( ٍفصل أسماء هزه األصناف .93والجذو   

ذصةةذس أسةةمافها فةةٌ الجشٍةةذج , والمسةةجلحالجذٍةةذج المعرمةةذج الثطةةاط   أصةةناف كةةلمالحظةت : 

 . دوسٍا الشسمَح للذولح الجضائشٍح
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 ( CNCC, 2011( : األصناف المعتمدة والمسجلت في السجل الجزائري )12جدول )

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ياجلزء التطبيق

 الفصل األول

 ثـــرق البحـــل وطـــالوسائ
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- I : تقدٌم منطقة الدراسة 

- I1- : الموقع الجؽرافً لمنطقة سوؾ  

ينحصر فلكيا بين دائرتيي , يقع وادي سوف في الجهة الشمالية الشرقية للجنوب الجزائري   

 8وبيين ططيي طيو  , إلي  ورقلية جنوبيامن منطقة بسيكر   شيماال  , شماال 56و 53عرض 

يحيد  مين الشيما  والييا  , الحدود مع تونس شيرقا إل شرقا من منطقة وادي ريغ غربا  :و

ومن الشير  الطيط , ومن الجنوب ورقلة, ومن الغرب الجلفة وورقلة, تبسة وطنشلة وبسكر 

 (. 4232 ؛مع الجمهورية التونسية ) حسونة الحدودي

تنتهي حدود وادي سوف الشمالية عند منطقة الشطوط المالحة ) شط ملغيغ وشط ميروان (   

منيياط   إلي اميا الحيدود الشييرقية فتصي  , والجنوبيية بالكببيان الرملييية الحميراي لواليية ورقليية

 األراضيييغربييا فتنتهييي عنييد  أمييا, الشييطوط المالحيية لتييونس ) شييط الجريييد وشييط الغرسيية (

 ( .,NAJAH., 1971 4229 ؛ريغ ومنطقة تقر  ) حليسطقة وادي المنبسطة لمن

  يغيب فيها تنوع التضاريس ماعدا مظهرين رئيسيين وهما :

 هيي عموميا قليلية االرتفياع ماعيدا الكببان الرملية : التي تحيط بكي  ميدن وقيرو سيوف و -

حييث يصي  , فيو  سيطا البحير أكبير أومتير  322الجهة الجنوبية حيث يزداد ارتفاعها عن 

تتطللهيا  اإلجمالييةالمسياحة  أربياعتغطيي ببلبية  كميا, متير وتريرف بيالغرود 349 إلي حدها أ

 واألودية .المنطفضا  

ويظهير للي  , طفيض منطقية فيي الجزائيرأط والمنطفضا  : ترتبير منطقية سيوف الشطو -

متييرا دون  58حيييث نجييد شييطوط ملغيييغ ومروانيية  ييينطفض نحييو , فييي الجهيية الشييمالية منهييا

 (.4228 ؛بن موس  ,4232 ؛)حسونة حرمستوو سطا الب

- I2-  : العوامل المناخٌة لمنطقة سوؾ 

السيطوع ( السيائد  , التبطر, التساقط, الرياح, الرطوبة, تلرب الروام  المناطية ) الحرار    

ولتوضيا , في أي منطقة أو التقلبا  المناطية الطارئة والمفاجئة الرام  المحدد للزراعة فيها

أبناي فتر  الدراسة اعتميدنا علي  مرطييا  األرصياد الجويية ومرلوميا  الطقيس هل  الروام  

 .(ONM, 2015)و (DPSP,2018حسب ) األطير  المسجلة طبل  عشر سنوا 
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 الحرارة :

سينوا  األطيير   32لشهرية لفتر  ( اللي يوضا درجا  الحرار  ا35من طبل  الجدو  )   

وقيدر , ᵒم 56.37نسج  أعل  متوسط شهري لدرجة الحرار  طبل  شهر جويلية والمقدر بي  

يقيدر بفيار  , ᵒم 33.86أدن  متوسط شهري لدرجة الحرار  طبل  شيهر جيانفي والمقيدر بي  

منطقية سيوف ولهيلا في ن , ᵒم      أميا المريد  السينوي ليدرجا  الحيرار  فهيو , ᵒم      بي  

نتيجة موقرهيا القياري وقربهيا مين طيط االسيتواي , صيفا ومنطفضة شتايتتميز بحرار  عالية 

 ( .     ,Voisinكما لكر )

( : توزٌددع المتوسددطاش الةدددرٌة لدرجددة الحددرارة لمنطقددة سددوؾ فددً ال تددرة 13جدددول  

 2008-2017) 

 جوان ماي أفرٌل مارس فٌ ري جان ً األةدر

                                     (ᵒم)درجة الحرارة 

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوش جوٌلٌة األةدر

 34.15 33.87 29.98 24.67 17.40 12.30 (ᵒم)درجة الحرارة 

       المعدل السنوي

 

 التساقط :

( اليلي يوضيا متوسيطا  تسياقط األمطيار الشيهرية علي  36من طبل  تفحصنا للجيدو  )   

( نبلحظ وجيود فتير  ممطير  نسيبيا تمتيد مين شيهر 4239-:422منطقة سوف طبل  الفتر  )

 6;.:بتسجي  اكبر قيمة للتساقط الشهري في شيهر سيبتمبر بمقيدار , سبتمبر إل  شهر أفري 

بحييث ليم نسيج  فيي , ر  جافةفهي عبار  عن فت, أما باقي األشهر فان تساقطاتها ضئيلة, مم

ليلا , ميم 69.;5في حيين قيدر  كميية متوسيط التسياقط السينوي , مم 2.4شهر جويلية سوو 

 ترتبر هل  الكمية قليلة وليس  لا  فائد  في الزراعا  طاصة المسقية منها . 
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  (2017-2008: توزٌع متوسطاش التساقط الةدرٌة لمنطقة سوؾ فً ال ترة  (14  جدول

 جوان ماي أفرٌل مارس فٌ ري جان ً األةدر

                               )مم(التساقط 

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوش جوٌلٌة األةدر

                               )مم(التساقط 

       المعدل السنوي

 

 :ونوع اإلقلٌم العالقة بٌن الحرارة والتساقط 

قوسن فيي تحدييد طيو  الفتير  الجافية والرطبية للمنطقية مين طيبل  إظهيار  يسترم  منحن    

عبلقة تربط بيين الحيرار  والرطوبية فيي المططيط المطيري الحيراري كميا يوضيح  الجيدو  

( حييث تبيين أن فتير  الجفياف 2T=Pولل  باالعتماد علي  الصييغة : ), (39والوبيقة )( 37)

 تمتد عل  طو  أشهر الرام .

 العالقة بٌن درجة الحرارة وكمٌة التساقط( : 15جدول  

 د ن أ س أ ج ج م أ م ؾ ج األةدر
دل المع

 السنوي

متوسط 
 درجة

 الحرارة

                                    34.15 33.87 29.98 24.67 17.40 12.30       

 كمٌة
 التساقط

                                                                  

متوسط 
 22.73 الحرارة

متوسط 
 3.28 التساقط

 جافة ال ترة
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( : المخطددط المطددري الحددراري لمتوسددطاش درجددة الحددرارة والتسدداقط لمنطقددة 17الوثٌقددة  

 (  2017 – 2008سوؾ  ال ترة : 

 : عبلقة المبيرجي : توضا المناط  الحيوية لئلقليم ومن طبل  تطبي  الربلقة

 ( 2000P/M  - m = Q)  تحصلنا عل  قيمة     = Q   المبيرجيوبرد إسقاطها عل  منحن 

 (.:3كما نوضح  الوبيقة ), تبين أن المنطقة لا  إقليم صحراوي وشتاي مرتد 

 

 ( : النطاق البٌومناخً لمنطقة وادي سوؾ18الوثٌقة  
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 الرطوبة :

األولي  : رطبية إلي  حيد , ن المنطقية تتمييز بوجيود فتيرتين في, (38من مرطيا  الجيدو  )   

أيين , % 76تجياوز فيهيا متوسيط الرطوبية , تمتد من شهر أكتوبر إل  غاية شهر ميارس, ما

, ة تمب  باقي شهور السينةوالبانية : جاف, في شهر ديسمبر % 86.7  كبر نسبة لها بأسجل  

بينمييا متوسيط الرطوبيية السيينوي كييان , فييي شيهر جويلييية % ;.:4قيي  نسييبة لهيا بيي  أوسيجل  

, ن منطقة سوف تمتاز في الغالب بمستويا  ضيريفة مين الرطوبية الجويية للا ف, % 66.93

بسييبب قليية تشييبع الهييواي ببطييار الميياي النيياجم عيين ارتفيياع درجيية الحييرار  وزييياد  السييطوع 

 الشمسي . 

-2008( : توزٌددع متوسددطاش الرطوبددة الةدددرٌة لمنطقددة سددوؾ فددً ال تددرة  16جدددول  

2017) 

 جوان ماي أفرٌل مارس فٌ ري جان ً األةدر

                                     (%)الرطوبة 

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوش جوٌلٌة األةدر

                                     (%)الرطوبة 

       المعدل السنوي

 

 الرٌاح :

( الييلي يبييين أن سييرعة الرييياح ترتفييع فييي فصيي  الربيييع 39ميين طييبل  مبلحظيية الجييدو  )   

مميييا يجرلهيييا تصيييادف الردييييد مييين المراحييي  الفينولوجيييية للنباتيييا  , م/بيييا 5بحييييث تتجييياوز 

كمييا نبلحييظ أن أقي  متوسييط لسييرعة الرييياح , فتييربر علي  مردودهييا, المزروعية فييي المنطقيية

علي   م/بيا 3.78و  م/با 3.83سج  في فص  الشتاي طبل  شهري : نوفمبر وديسمبر بمقدار 

  م/با . 4.64في حين قدر المتوسط السنوي لسرعة الرياح ب  , التوالي

وهيي مظهير , فالرياح من أهم الرناصر المناطية المربر  عل  الزراعية فيي منطقية سيوف   

طبيري متكرر دوريا في المناخ الصحراوي الجاف نتيجية قلية األمطيار وانبسياط التضياريس 

الريياح فيي عمليية تلقييا فاغم  هميةا  , (4235؛ ؛ الخفاجي       ,Najahلمسيافا  طويلية )

إال أنهييا تييربر عليي  نمييو وإنتييا  المحاصييي  لتجمييع حبيباتهييا عليي  أورا  النبييا  , النباتييا 
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وبالتالي تقلي  االستفاد  من الضوي فتحد من عملية التمبي  الضوئي والمبادال  الغازية فتحد 

 من اإلجهاد المائي .من التنفس .كما أنها تزيد 

                                       وهيييي :, تسيييود فيييي منطقييية سيييوف عيييد  أنيييواع مييين الريييياح تطتليييف بييياطتبلف الفصيييو    

      كييم /سييا . 33-32يهييب فييي فصيي  الطريييف بسييرعة , اتجاهيي  شييرقي / غربيييالبحددري :  -

      كم /سا . 38-35عة يهب في فص  الربيع بسر, اتجاه  شرقي / غربيالظدراوي :  -

كييم /سييا  39-32يهييب فييي فصيي  الصيييف بسييرعة , : اتجاهيي  جنييوبي / شييماليالةدددٌلً  -

(Voisin,     . ) 

 (2017-2008( : متوسطاش سرعة الرٌاح الةدرٌة لمنطقة سوؾ فً ال ترة  17جدول  

 جوان ماي أفرٌل مارس فٌ ري جان ً األةدر

                               (م/با) سرعة الرٌاح

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوش جوٌلٌة األةدر

                               (م/با) سرعة الرٌاح

      المعدل السنوي

 

 التبخر :

الموقع اللي تحتلي  منطقية سيوف يجري  مريدال  التبطير تكيون عاليية جيدا نظيرا للسيطوع    

سلبية عل  المحاصي  المزروعة نتيجة لفقد النبا  للماي وهلا الرام  يربر بطريقة , الشمسي

لقد قدر أعل  مرد  شهري للتبطر في شهر جويليية بي  , بواسطة النتا أكبر بكبير مما يحتاج 

أمييا المجمييوع , مييم 442.28قيي  مرييد  شييهري للتبطيير فييي شييهر ديسييمبر بيي  أو, مييم 7;.555

 (.      ,ONMمم ) 7:.4466 ( فكان :4227/4236السنوي للتبطر في الفتر  مابين )

 السطوع الةمسً :

بحييث , منطقة سوف تستقب  كمية كبير  من اإلشيراع الشمسيي طاصية فيي فصي  الصييف   

سياعة / الشيهر  ;499.4( بي  4227/4236قدر متوسط السطوع الشمسي في الفتير  ميابين )

وقيدر  بي  , قي  قيمية للسيطوع الشمسيي مين نفيس الفتير  فيي شيهر ديسيمبرأفي حين سيجل  

 (.      ,ONMساعة / الشهر ) 442.28
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- I3- : الخصائص الطبٌعٌة لمنطقة سوؾ 

إال أن لهييا عييد  , فقييير  ميين الرناصيير المردنييية, تتميييز منطقيية سييوف بتربيية رمليييةالتربددة :  -

مميزا  تجرلها أراضي زراعية بالتحسين فهي لا  تهويية ونفاليية عياليتين وال تتشيق  عنيد 

الحييرار  الرالييية وقليية الرطوبيية وهييلا بييدور  يسيياعد عليي  التبكييير فييي نضيي  الجفيياف نتيجيية 

مين هيل  األراضيي  مناسبة تجري  الرناصر الغلائية والماي بدرجة للل  فان توفير, المحاصي 

 (.  4229 ويمكن استغبللها استغبلال اقتصاديا مربحا)حليس؛, بيئة جيد  ومبلئمة لنمو النباتا 

ملييار  ;.6قدر  بي  , تمل  والية الوادي برو  مائية باطنية جوفية ضطمة الثروة المائٌة : -

وتقسييم إليي  بييبلث , تشييكل  عبيير الحقييب الجيولوجييية المتتالييية,       ,ANDI)متيير مكرييب 

 طبقا  :

 6بصيبيب يقيدر بي  , متيرا 82قليلة التجيدد يصي  عمقهيا إلي   ( :الطبقة السطحٌة  الحّرة -أ 

وهي األكبر استغبلال فيي المجيا  الفبلحيي ,  / با لآلبار المحسنة 9و,  /با في اآلبار الرادية

 في منطقة سوف.

   ويصييي  عمقهيييا إلييي , مطزونهيييا الميييائي كبيييير ( :لطبقددة المتوسدددطة  المركدددب النددددائًا -ب

 تستغ  بشك  محدود في منطقة سوف.,  /با 57-52بصبيب , متر 522-822

يتيراوح عمقهيا ميابين , درجة حرار  مياههيا مرتفرية( : الطبقة العمٌقة  تداخل القاراش -جـ 

 (.     ,ANRHوال تستغ  في سقي المزروعا  في منطقة سوف ), م 3722-4222

- II : المواد وطرق البحث 

II-1- : المواد المستعملة 

II-1-1- : سأصناف لنبا  البطاط 7اطتير   المادة النباتٌةSolanuim tuberosum L  

 –( Kuroda) –( Faluka) –( Arizonaوهي : ), Solanaceaeالمنتمي للرائلة البالنجانية 

(Rudolph )– (Spunta) ,  يزرع منها ما, القشر  هولندي ومطتلفة ألوانالص  األلا 

مثل ومنهج مج يزرع بشكل قلةل , (Kuroda( وإل  حد ما )Spunta) المنطقة مب بكبر  في 

(Faluka) ,  ومنها الجديد عل  المنطقة مب(Arizona) و(Rudolph),  حةث بةّن الدلةل

  > (NIVAP, 2011) حسب هجخصجئص هصنجف البطجطسيختلف الهىلندي ل

 

 



 البحث وطرق الوسائل                                                                                                            األول الفصل
 

24 

 

 ( :Arizonaالخصائص الزراعٌة والمورفولوجٌة للصنؾ أرٌزونا   -

 نا  : بيضييوية قصييير الييدر, طوييي : السييكون , النضيي  : متيي طر:  الخصددائص الزراعٌددة

 : , الرييونيبل باألنبوسيانين في وجود الضيويصفراي باهتة تتلون قل: القشر   ,وشكلها منتظم

الميياد  الجافييية : , المييردود : جييييد, : منيييتظم الحجييم, ميي  وقاعيييدتها صييفراي الليييونقليليية الر

المجميوع , المبليمية للطهيي : مناسيبة للطهيي داطي  الفيرن وللحسياي, منطفضة إل  متوسطة

لؤلنيييواع  ةمقاومييي, الحساسيييية لميلييييديو األورا  ةاألميييراض : متوسيييط ,الطضيييري : جييييد

 الحساسية لميليديو الدرنا  . ةقليل, الممرضة من النيماتودا الكيسية للبطاطس

السيييقان : , الهيكيي  الييورقي متوسييط, النبييا  : طوييي  القاميية : الخصددائص المورفولوجٌددة

متوسيطة إلي  كبيير  بليون اطضير : األورا  , منتصبة إل  منتشر  غير ملونية باألنبوسييانين

منردم إل  منطفض لمدو صيغير : التلوين , اإلزهار : غزير إل  مرتد , شكلها مفتوح, فاتا

صيفراي : القشير  , اليدرنا  : بيضيوية قصيير , الجانب الداطلي مين تيوي  الزهير  جدا عل 

: بيضيوي متوسيط إلي   البيرعم, قليلية الرمي : الرييون , أصفر شياحب:  اللب, باهتة وملساي

البيرعم النهيائي قمتي  , , يكسو  زغب مبربر فيي القاعيد وتلون  باألنبوسيانين متوسط , ضطم

 ,  متوسطة الحجم مقارنة بقاعدت  مع تلون باألنبوسيانين منردم أو جد ضريف

 شيئا من لل  . ( توضا;3والوبيقة )

 

 Arizona (NIVAP, 2011)صور لبعض خصائص الصنؾ  ( :19  الوثٌقة

 

 



 البحث وطرق الوسائل                                                                                                            األول الفصل
 

45 

 

 ( :Falukaالخصائص الزراعٌة والمورفولوجٌة للصنؾ فالوكا  

اليدرنا : , نصيف طويي  إلي  طويي : , السكونالنض  : نصف مبكر:  الخصائص الزراعٌة

مقاومية جييد  , سطحية: الريون, صفراي: القشر , شكلها منتظم, كبير  بيضاوية إل  متطاولة

المبليميية , الميياد  الجافيية : منطفضيية, المييردود : مرتفييع, الحجييم : منييتظم, للسييواد الييداطلي

بلسيتهبل  لمناسيبة , تلوين منطفض في الطهي, للطهي : جيد  التماس  في الطهي إل  حد ما

حساسية لميلييديو , األمراض : حساسة لميلييديو األورا , المجموع الطضري : جيد, الطاز 

المقاومية للجيرب متوسيط , Ynروس ومقاومية جييد  لفيي Xمقاومية جييد  للفييروس , الدرنا 

 الرادي .

السييقان: ممتيد  , متوسيط: الهيكي  اليورقي, النبا : طوي  القامة : الخصائص المورفولوجٌة

, كبيير  طضيراي: التلون باألنبوسيانين ضريف إلي  ضيريف جيدا؛ األورا , إل  شب  منتصبة

 غزيير إلي  مرتيد  علي  التليوين, اإلزهار: غزير إل  مرتيد , بشك  مفتوح أو نصف مفتوح

, ملساي, صفراي: القشر , الدرنا : بيضاوية إل  متطاولة, الجانب الداطلي من توي  الزهر 

التليييون , أسيييطوانية وكبيييير , البيييراعم : ضيييطمة, عييييون سيييطحية, أصيييفر شييياحب:  الليييب

, البيرعم يكسيو  زغيب متوسيط فيي القاعيد  ؛ البيرعم النهيائي متوسيط متوسيط: باألنبوسيانين

 ( توضيا42والوبيقية ), وفيير : الجيليرا  , ضيريف جيدا إلي لون باألنبوسيانين وضريفة الت

 شيئا من لل  .

 

 Faluka (NIVAP, 2011)صور لبعض خصائص الصنؾ  ( :20  الوثٌقة

 



 البحث وطرق الوسائل                                                                                                            األول الفصل
 

45 

 

 : (Kurodaالخصائص الزراعٌة والمورفولوجٌة للصنؾ كورودا  

جد كبيير   ,طوي : السكون , مت طرالنض  : نصف مبكر إل  نصف  : الخصائص الزراعٌة

جيد سيطحية, مقاومية جييد  : رييون ال, حميراي: القشر  , بيضاوي منتظم: الشك  , إل  كبير 

مبليميية , الميياد  الجافيية : متوسييطة, منييتظم :القييوام , , المييردود : مرتفييعلبلسييوداد الييداطلي

مناسيبة لبلسيتهبل  , , تلوين منطفض عند الطهييجيد  جدا في التماس  أبناي الطهيالطهي : 

المجموع الطضري : جيد إلي  جييد جيدا, األميراض : حساسية إلي  حيد ميا لميلييديو , الطاز 

, ميية متوسييطة لفيييروس التفيياف األورا مقاو, مقاوميية متوسييطة لميليييديو الييدرنا , األورا 

, Ynومقاومية جييد  جيدا للفييروس  Xحساسية جيدا للفييروس , Aمقاومة جيد  جًدا للفييروس 

, ميين النيميياتودا الكيسييية للبطيياطس لؤلنييواع الممرضيية ةمقاوميي, للجييرب المسييحوقي ةمقاوميي

 المقاومة للجرب الرادي .متوسط 

, ميين اليينمط السيياقي: الهيكيي  الييورقي , النبييا  : طوييي  القاميية الخصددائص المورفولوجٌددة :

, داكنييةطضييراي , كبييير : األورا  , وتلييوين شييديد باألنبيوسيييانين, السيييقان : شييب  منتصييبة

تليوين غزيير علي  الجانيب اليداطلي مين , غزيير: اإلزهيار , شك  مفتوح إل  نصيف مفتيوحب

, حمييراي: القشيير  , الييدرنا  : بيضيياوية, تييوي  الزهيير  لي اللييون البنفسييجي المائيي  للبييياض

, مطروطيي البيرعم : متوسيط, رييون جيد سيطحيةال, أصيفر شياحب إل  حد ميا ؛ الليب ةطشن

البيرعم النهيائي , لبرعم يكسو  زغب يتوسيط القاعيد ا, قوي إل  متوسط التلون باألنبوسيانين

( 43والوبيقية ), غزير  إل  كبير  الريدد: متوسط وضريف التلون باألنبوسيانين ؛ الجليرا  

 شيئا من لل  . توضا

 

 Kuroda (NIVAP, 2011)صور لبعض خصائص الصنؾ  ( :21  الوثٌقة
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 ( :Rudolphللصنؾ رودولؾ   الخصائص الزراعٌة والمورفولوجٌة

: اليدرنا , طويي  إلي  طويي  جيدا: سيكونال, : نصيف متي طر النض  : الخصائص الزراعٌة

جييد : الريييون , حمييراي: القشيير  , منييتظم: شييك  ال, بيضيياوية إليي  مسييتدير  بيضيياوية, كبييير 

: الجافية المياد , متنظم: حجمال, تفعمر المردود:, مقاومة متوسطة لبلسوداد الداطلي, سطحية

تلييوين ميينطفض فييي , مبليميية الطهييي : جيييد  التماسيي  إليي  جيييد  جييدا فييي الطهييي, متوسييطة

األمييراض : حساسيية جييدا , المجمييوع الطضييري : جيييد, مناسييبة لبلسييتهبل  الطيياز , الطهييي

وجيد , Xمقاومية متوسيطة للفييروس , اومة جييد  جيدا لميلييديو اليدرنا مق, لميليديو األورا 

 حساسة للجرب الرادي ., مقاومة للجرب المسحوقي, Ynحساسة للفيروس 

, وسيييطيلو نمييط : الهيكيي  الييورقي , النبييا  : طوييي  القاميية الخصددائص المورفولوجٌددة :

, , األورا  : كبير  إلي  متوسيطة ن باألنبوسيانين قوي جدا إل  قوي, التلوالسيقان : منتصبة

تليون غزيير إلي  مرتيد  , مرتيد اإلزهيار غزيير إلي  , بشيك  نصيف مفتيوح, طضراي داكنية

: القشير   , : بيضاوية إل  مستدير  بيضاويةالدرنا , عل  الجانب الداطلي من توي  الزهر 

, البييرعم : متوسييط , جييد سييطحية: ريييون ال, بيييض: أاللييب , ملسيياي إليي  ملسيياي جييدا, حمييراي

البييرعم , عييد يكسييو  زغييب يتوسييط القا, قييوي جييدا إليي  قييوي التلييون باألنبوسيييانين, بيضييوي

, كبييير  الرييدد إليي  قليليية الرييدد: الجييليرا  , ومتوسييط التلييون باألنبوسيييانينالنهييائي متوسييط 

 شيئا من لل  . ( توضا44والوبيقة )

 

 Rudolph (NIVAP, 2011)صور لبعض خصائص الصنؾ  ( :22  الوثٌقة
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 ( :Spuntaالخصائص الزراعٌة والمورفولوجٌة للصنؾ سبونتا  

نصف طوي  إل  طوي : جيد كبيير  : السكون , النض  : نصف مبكر : الزراعٌةالخصائص 

مقاوميية جيييد  لئلسييوداد , الريييون سييطحية جييدا, صييفراي: القشيير  , منييتظم: الشييك , متطاوليية

مبليميية , الميياد  الجافيية: جيييد  إليي  متوسييطة, منييتظم: الحجييم, تفييعالمييردود : مر, الييداطلي

مناسيبة لبلسيتهبل  , تليوين مبربير عنيد الطهيي, الطهييد  جيدا فيي التماسي  أبنياي الطهي: جي

حساسيية , األمييراض : حساسيية جييدا لميليييديو األورا , المجمييوع الطضييري : جيييد, الطيياز 

مقاومية , Aمقاومية للفييروس , جيد  جدا لفيروس التفياف األورا  لميليديو الدرنا  ؛ مقاومة

حساسية , للجيرب المسيحوقي مقياوم, Ynومقاومة جيد  جدا للفييروس , Xمتوسطة للفيروس 

 جدا للجرب الرادي .

السيقان : , لو نمط وسطي: الهيك  الورقي, النبا : طوي  القامة الخصائص المورفولوجٌة:

, طضيراي داكنية, ير  إل  متوسيطةكب: األورا  , وتلون متوسط باألنبيوسيانين, شب  منتصبة

إليي  مرتييد  عليي  الجانييب  تلييوين غزييير, اإلزهييار غزييير إليي  مرتييد , شييك  نصييف مفتييوحب

أصييفر :  اللييب, ملسيياي, صييفراي: القشيير  , الييدرنا  : متطاوليية, الييداطلي ميين تييوي  الزهيير 

, قيوي التليون باألنبوسييانين, سطواني وضطمأ, البرعم : كبير, جد سطحية : الريون, شاحب

ن والتلييو, البييرعم النهييائي كبييير إليي  متوسييط, يكسييو  زغييب قييوي إليي  متوسييط فييي القاعييد 

والوبيقيية , غزييير  إليي  كبييير  جييدا فييي الرييدد: الجييليرا , باألنبوسييانين متوسييط إليي  ضييريف

 شيئا من لل  . ( توضا45)

 

 Spunta (NIVAP, 2011)صور لبعض خصائص الصنؾ  ( :23  الوثٌقة
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II-1-2- : موقع إجراء التجربة 

, جامرية الهولندييةالاليوادي و ةمن عقد التراون المبرم بيين جامريتم إجراي هل  التجربة ض   

الواقرية جنيوب مقير , ار طليفة بمنطقة القداشي ببلدية الرباح والية الواديبمزرعة الفبلح: دب  

        ب حدابيا  فلكية: , كلم 34وتبرد عنها بمسافة , الوالية

, (     ,Google Earth) الاشيييم   ̋ 49.08  ́ 33  15̊و , رقاشييي   ̋ 12.42  ́ 06  ̊ 57 

 (  .46رقم ) الوبيقةوضح  تكما , ا  البطاطس بالرش المحوريمطصصة إلنت

 

 (     ,Google Earth( : مكان إجراء التجربة  24  الوثٌقة 

 

 المقام فٌه التجربة الحقل( : صورة من 25الوثٌقة  
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II-1-3- : نفييل  التجربيية باسييترما  تصييميم القطاعييا  الرشييوائية الكامليية  تصددمٌم التجربددة

(RCBD) ,( 48كمييا توضييح  الوبيقيية) , ييم  المسيياحة المسييقية بييببلث تكييرارا  بحيييث قس 

بحيث اجتزئ  من كي  ربيع , قطع متساوية استغ  منها ببلبة أرباع للتجربة 6المستدير  إل  

م  52م ͯ  52أي أن أبرادهيييا , ²م 22;مييين األربييياع الببلبييية قطرييية مربرييية الشيييك  تقيييدر بييي  

لكي  وحيد  وب برياد :  ²م 3:2ة متساوية بشك  طولي بمسياحة وحدا  تجريبي 7وقسم  إل  

 32:2بريدد , ومب   ك  صنف من األصناف الطمسية للبطياطس بوحيد  تجريبيية, م 8م/  52

ليكون مجميوع عيدد الوحيدا  , نبا  / هكتار 82222وبكبافة نباتية : , داط  القطرة  شجير

 وحد  تجريبية . 37التجريبية 

 

 مخطط  تصمٌم التجربة على األصناؾ الخمسة بالمكرراش الثالثة( : 26الوثٌقة  

II-1-4-  : اعتمييد نظييام الييري بييالرش واسييترم  فييي  المييرش المحييوري التقليييدي نظددام الددري

 .  مترا 72المصنوع محليا لو الطو  



 البحث وطرق الوسائل                                                                                                            األول الفصل
 

44 

 

II-1-5- : األسمدة المضافة 

المكونيية ميين أضيييف للتربيية طليييط ميين األسييمد  الرضييوية الحيوانييية األسددمدة العضددوٌة :  -

المسييترم  بكبيير  عنييد فبلحييي المنطقيية لمبليمتهييا للزراعييا  , فضييبل  األبقييار والييدواجن

, زو ولغنا  بالرناصر المردنية الكبيرو وطاصية عنصير األ قصير  دور  الحيا  كالبطاطس

 سفييي زراعيية محصييو  البطيياط تيي وأببتيي  عييد  بحييوث نجاع, وبرييض الرناصيير الصييغرو

 ( . 4223, الشاطر وآطرون, Sahnoune ;1986وتحسن  كما ونوعا )

شيك  حبيبيي والحياوي ب( 37 37 37سماد المركب الببلبي )أضيف ال األسمدة الكٌمٌائٌة : -

كييغ  37حيييث يحتييوي القنطييار منيي  عليي  , عليي  الرناصيير الببلبيية الكبييرو األساسييية للنبييا 

كما أضيف  أسمد  الرناية بريد بيزوا النباتيا  , كغ بوتاسيوم 37و, فوسفوركغ  37و, أزو 

لو (  MAP )المريروف اطتيزاال ب   ي  :, ونموها, ممبلة في سيماد أحيادي فوسيفا  األمونييوم

كيغ  34كيغ مني  تحتيوي علي   322أي أن كي  ,    –    - NPK  12التركيبية الكيميائيية : 

 ( .49) الوبيقة كما توضح , P2O5كغ فوسفور عل  شك     أزو  نقي  و

 

 ( : صورة لكٌس من سماد الماب المستعمل27  الوثٌقة

II-2-  : العملٌاش الزراعٌة 

 الي :حد  لجميع األصناف عل  النحو التأجري  كافة الرمليا  الزراعية بصور  مو   

 وإضافة األسمد تم  تسوية التربة وسقيها بشك  جيد ولرد  مرا  تسوٌة التربة والحرث : 

 ة المرش بمصدا    مساح بم أحيط, سم 52ا برم   ا طفيف ها حرب م حرب ا ب ة له الرضوي

 سم . 2;الرياح من نوع الزرب بجريد النطي  اليابس بارتفاع  : 
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باسترما  درنا  بطاطس  :423فيفري  37: تم  الزراعة يدويا بتاريخ تارٌخ الزراعة :

وهلا لتفادي , تم تنبيتها وإطرا  براعمها السميكة والقصير برد أن , كاملة دون تجزئة

        والزراعة كان  ب براد, وعدم تجانس نمو النباتا  في الحق  تطمر البلور داط  التربة

 . كتارنبا  / ه  82222أي بكبافة , سم بين الدرنا  52سم بين الصفوف و 82

بيييدا  الحشييرية السييائلة ضييد فراشيية تييم التييدط  بالمالمكافحددة ضددد األمددراض والحةددراش : 

بحيييث أعطيي  , البطيياطس التييي لييوحظ ظهورهييا فييي المرحليية األطييير  ميين نمييو المحصييو 

 ولم تربر هل  الحشر  في الرموم عل  المنتو  ., الربل  نتائ  ال ب س بها

عنييد ظهيور عبلمييا  النضيي  حيييث , :423جييوان  32تييم جنييي اليدرنا   بتيياريخ : الجندً : 

 (.:4) الوبيقةوضح  تكما ,   وتماسكها الجيد مع اللبالقشراكتما  نمو 

 

 ( : صورة العٌناش المجلوبة من حقل التجربة 28  الوثٌقة

III - : القراءاش والدراساش 

III -1- : التحالٌل المخبرٌة للتربة 

سيم  52 – 2علي  عمي  :  من أماكن متردد  في منطقة التجربةأطل  عينا  لتربة الحق     

وتيم القييام بهيل  الرمليية , بهدف القيام بتوصيف هل  التربية مين الناحيية الفيزيائيية والكيميائيية

 ( ب م البواقي .INSIDوالسقي والصرف ) مطبر الجهوي للمرهد الوطني للتربفي ال

III -2- : ًالتحلٌل الكٌمٌائً لماء السق 

 مطبر الجزائرية للميا  بالوادي .لفيزيائي والكيميائي لماي السقي في قمنا ب جراي التحلي  ا   
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III -3-  لنباش الخضري للنمو لالقٌاسٌة المعاٌٌر : 

III -3-1- : المعاٌٌر ال زٌولوجٌة 

 البزوغ  الظدور فوق سطح التربة( : -

سيطا التربية كميا تبيني   سجلنا بيانا  ظهور النبيتا  بحساب عيدد النبيتيا  الظياهر  فيو    

 ) أي برد اكتميا  اإلنبيا  ( 47برد الزراعة إل  نهاية يوم  35( اعتبارا من يوم ;4الوبيقة )

وفقييا , أيييام لتقييدير سييرعة النمييو ونسييبة اإلنبييا  6وتييم حسيياب عييدد النباتييا  الظيياهر  كيي  

 . ,Kotowski ) 48;3, ;:;3 ؛مطلوب وآطرون, 4:;3 ؛للمرادلتين التاليتين )محمد

 

 

 حيث : ع : عدد النبيتا  الظاهر  في لل  اليوم .

   : عدد األيام من تاريخ الزراعة .        

 

 

 

 النبٌتاش البازؼة حساب صورة ل( : 29  الوثٌقة

 (ن+ ...+ع3+ ع 2+ ع 1(/  عنشن+ ...+ع 3ش3+ ع 2ش2+ ع 1ش1سرعة الظدور  نباش/الٌوم(=  ع

 المزروعةالنسبة المئوٌة للظدور = العدد الكلً للنباتاش الظاهرة / عدد الكلً للدرناش 



 البحث وطرق الوسائل                                                                                                            األول الفصل
 

44 

 

 :  RWCدرجة االمتالء الخلوي لألوراق  -

وريقييا  ميين الورقيية المركبيية الوسييط  ميين النباتييا  لكيي  مرامليية وقييدر وزنهييا  25أطييلنا    

, بيم وزني  بريد التشيبع  سياعة للتشيبع 46بم غمر  في المياي المقطير لميد  , (FWالرطب )

(SW ,) وبرييد لليي  جففيي  لرييد  أيييام فييي مكييان مشييمس وطييا  ميين الرطوبيية , وزنيي  برييد

           : ة ( وقيييييدر المحتيييييوو المييييائي النسيييييبي للورقييييية حسييييب المرادلييييية التالييييييDWالتجفيييييف )

(3;:3 Turner,, 422 ؛صالا:. ) 

 

 

 

 تقدٌر محتوى الكلورفٌل : - 

( التيي ;3;6)Arnon( و3;63)McKinneyتم تقيدير محتيوو الكلوروفيي  حسيب طريقية    

 ( تبرا للططوا  التالية ::422 ؛أوردها )صالا

لطمييس نباتييا  ميين كيي  مرامليية فييي وريقييا  ميين الورقيية المركبيية الوسييط   25قمنييا بجمييع  -

 أكياس و نقل  للمطبر .

 غسلنا األورا  جيدا لنزع ما عل  بها من تراب وغير  وتجفيفها من الماي الطارجي . -

(وقلي  مين كربونيا  % 2:)مل  من األستون 32ونضرها مع مغ من الوريقا   322نزن  -

 (.4232 ؛أبو طمر الصوديوم لمنع هدم الصبغا  أبناي االستطبلص في هاون طزفي )

 .الترشيا في أنبوب محجوب عن الضويبرد سح  النسي  نرشا المحلو  باسترما  ورقة -

( الموجييود     -Shimadzu UVاسييتطدمنا جهيياز المطييياف الضييوئي )سييبكتروفوتومتر  -

التكنولوجييا لقيياس االمتصياص الضيوئي للصيبغا  علي  طيو  بكلية الرلوم و VTRSبمطبر 

بييم اسييتطدم  المرييادال  , سييم3نييانومتر بطلييية زجاجييية لا  سييم   885و  867مييوجتين 

نسييي  ورقييي حسييب طريقيية  (ا322)فييي  (ملييغ  )بييالتالييية لتحديييد كمييية الكلوروفييي  الكلييي 

Goodwin (3;984232 ؛ظالمي وعباس( )ال.) 

 

 

 

 X 111الجاؾ((  الوزن –الوزن الجاؾ( /  الوزن المةبع  –المحتوى النسبً المائً  %(=   الوزن الرطب 

RWC %= ((FW – DW) / (SW – DW)) X 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

20.2 x D(645) + 8.02 x D(663) ( V / W x 1000) x 100% ًالكلوروفٌل الكل = 
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D   867و  885= قيمة االمتصاص الضوئي للكلوروفي  عند طو  الموجة . 

V  ( 2:= الحجم النهائي لؤلستون .)% 

 W .  وزن الماد  النباتية من األورا = 

III -3-2- المعاٌٌر المرفولوجٌة : 

 .(يوما )صب الدرنا  92يوما )النمو الطضري( , وبرد  72, برد  في مرحلتينقيس     

متوسط المساحة الورٌقٌة  سم -
2

 ( ومتوسط مساحة المسطح الورقً :

       أعتمييد فييي تقييدير المسيياحة الورقييية ومسيياحة المسييطا الييورقي عليي  طريقيية قييياس الطييو  

كمييا فييي ( ,.Karimi et al ;422الرييرض لوريقييا  النبييا  بالمحافظيية عليهييا فييي النبييا  )و

الوريقيا  الرلويية والمتوسيطة والسيفلية للورقية المركبية حيث تم أطل قياسيا  , (52) لوبيقةا

, وأطيلنا المتوسيط لتحدييد  في مرحلتين للتجربة , لك  ببلبة نباتا  من كي  مراملية )صينف(

       sakallova (3;9; )بم المسطا الورقي وفقا لطريقة , مساحة الوريقة

 . (4228  ؛آطرونو )حميدان

 

 

 

 عدد األورا  : تم حساب جميع عدد األورا  عل  النبا  بما فيها التالفة.

 ( .29متوسط عدد وريقا  الصنف ) xبضرب عدد األورا    عدد وريقا  النبا  : حسب

 

 

 ( : طرٌقة قٌاس مساحة الورٌقة30  وثٌقةال

تم عد ك  األورا  المركبة المتواجد  بالنبيا  لببلبية نباتيا  أطيل  متوسط عدد األوراق :  -

 عشوائيا من ك  مراملة في المكرر. 

 (.17674معامل ةكل ورٌقة البطاطس   xعرض الورٌقة  x( = طول الورٌقة 2مساحة الورٌقة  سم

 عدد األوراق .x عدد الورٌقاش  x/ النباش( = مساحة الورٌقة  2مساحة المسطح الورقً  سم
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قياس طو  الورقة الرلوية والمتوسيطة بواسطة المسطر  تم متوسط طول األوراق  سم( :  -

والسفلية من األعل  إل  األسف , مين القاعيد  المرتبطية بالسيا  إلي  رأس الوريقية الفرديية , 

 لببلث نباتا  أطل  عشوائيا  من ك  مراملة بالمكرر .

قيس طو  السا  بواسطة المسيطر  المتريية ابتيداي النباش( :  ارت اعمتوسط طول الساق   -

لتربيية إليي  أعليي  نهاييية السييا  فييي النبييا  لييببلث نباتييا  أطييل  عشييوائيا ميين كيي  مين سييطا ا

 مراملة بالمكرر .

III -4- : ص اش اإلنتاج 

 متوسط عدد الدرناش فً النباش : -

تييم تقليييع طمييس نباتييا  برييد النضيي  ميين كيي  مرامليية )صيينف( لكيي  مكييرر وحسيياب عييدد    

 نبا  . 97أي حساب درنا  , الدرنا 

 متوسط وزن الدرنة  غ( :  -

 تم حساب متوسط وزن الدرنة لطمس نباتا  من ك  مراملة )صنف( بالمرادلة التالية .   

 

  

 متوسط اإلنتاج فً النباش : -

واستطرا  منها حاص  النبيا  تم وزن حاص  الوحد  التجريبية للنباتا  في نهاية الموسم    

 الواحد وف  المرادلة التالية :

 

 

 الدكتار( :طن / متوسط اإلنتاج فً المساحة   -

تم حساب اإلنتا  في ك  وحد  تجريبيية علي  أسياس المسياحة المزروعية فيي هكتيار , بيم    

 متوسط الوحدا  التجريبية المكرر لك  مراملة وف  الربلقة التالية :حساب 

 

 

 

 

 متوسط وزن الدرنة  غ( = الوزن الكلً للدرناش / عدد الدرناش

 متوسط حاصل النباش كػ/نباش( = الوزن الكلً للدرناش  / عدد النباتاش

 (2/ مساحة الوحدة التجرٌبٌة  م 2مx11111 متوسط اإلنتاج = متوسط إنتاج الوحدة التجرٌبٌة  طن(
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 نسبة اإلنتاج التسوٌقً : -

 Zamotaevaتييم تحديييدها بمررفيية متوسييط اإلنتييا  القابيي  للتسييوي  فقييط , كمييا عبيير عنهييا    

 (.4228 ؛ا )حميدان وآطرون 62و  وزنها عن ( بالدرنا  القياسية وهي التي يف9;;3)

III -5- : الص اش الكٌمٌائٌة للدرنة 

III -5-1- : طرٌقة تج ٌؾ وح ظ درناش البطاطس 

كامليية النضيي  وطالييية ميين أي عيييوب ميين كيي  نبييا  لببلبيية ا (  372< أطييلنا درنيية كبييير  ) 

أي : , ( نباتيييييا  مييييين نباتيييييا  األصيييييناف الطمسييييية المقلوعييييية للمكيييييررا  الببلبييييية25)

وقمنيا بتجزئية اليدرنا  إلي  شيرائا رقيقية جيدا , درنية 67بردد إجميالي :  5×7(×5×3×3)

, لميد  ليلية كاملية ونشر  فو  ور  سمي  ورداي من القماش فيي الغرفية برييدا عين الضيوي

 . ميع االسيترانة بالمروحية الكهربائيية للتسيريع مين عمليية التجفييف وتفيادي اسيوداد الشييرائا

وقمنييا بطحيين الشييرائا , وبرييد جفافهييا جمريي  شييرائا كيي  صيينف بمكرراتيي  الببلبيية فييي إنيياي

بييم , بواسييطة جهيياز كهربييائي وغربليي  بشيياش للحصييو  عليي  مسييحو  دقييي  ميين البطيياطس

ووضيير  داطيي  الببلجيية بريييدا عيين , را  زجاجييية عاتميية مغلقيية ب حكييامحفظيي  فييي قييارو

لحيين اسيترمالها , تفاديا إلصابتها بالترفن أو الت بير علي  مركباتهيا الفرالية, الحرار  والضوي

 .توضا لل   (55), (54), (53وبائ  )الو, بالقيام بالتحالي  داط  المطبر

 

 

 : صور تج ٌؾ ةرائح درناش البطاطس  (31  وثٌقةال
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 ( : صور مسحوق ةرائح الدرناش المج  ة لألصناؾ الخمسة32الوثٌقة  

 

 

 

 : صور القاروراش الزجاجٌة العاتمة الحاوٌة على مسحوق الدرناش الجاؾ (33  وثٌقةال
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III -5-2- : تحضٌر المستخلصاش 

الموصيوفة  .SHIBKO et al( 88;3تيم اسيتطبلص ميواد األييض األوليي حسيب طريقية )   

البطاطس ولل  ب تبياع  درنا ( من مسحو  BELDI., 2007 ; AMIRA., 2013من طرف )

 الططوا  التالية :

 البطاطس من ك  عينة ووضرها في بيشر . درنا ا من مسحو   2.7أطل  -

%( بييم الطلييط بجهيياز اليير  42)  d'acide trichloracetique(TCAمليي  ميين ) 7إضييافة  -

 دقائ  بم وضرها في أنابيب زجاجية . 7المغناطيسي لمد  

دور  / د والحصيو   5222دقائ  وبسرعة 32فص  الطليط بجهاز الطرد المركزي لمد   -

 اللي نقدر ب  الكربوهيدرا  . Iعل  الطافي 

 éther/chloroforme (1V/1V. )مل  من محلو   4نضيف ل   Iأما الراسب  -

دقيائ  وبسيرعة  32فص  الطلييط مير  أطيرو بجهياز الطيرد المركيزي مير  أطيرو لميد   -

 اللي نقدر ب  الدهون . IIدور  / د للحصو  عل  الطافي  5222

NaOH       (0.1 N )مل  من محلو  هيدروكسيد الصوديوم  7نضيف ل   IIأما الراسب  -

 وير  الطليط بم نقدر ب  البروتين .

( توضيييا أهيييم مراحييي  اسيييتطبلص ميييواد األييييض األوليييي حسيييب طريقييية 56الوبيقييية )و   

SHIBKO et al. (3;88 )  البطاطس . درنا من مسحو 
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( : مخطط ٌوضح أهم الخطواش الرئٌسٌة الستخالص الكربوهٌدراش والدهون 34الوثٌقة  

 (BELDI.;2007;AMIRA.;2013والبروتٌن    

 

 دقائق 5الخلط بجداز الرج المؽناطٌسً لمدة 

 (TCAملل من    5البطاطس +  اشغ من مسحوق درن 175

 

 دورة/دقٌقة 3111دقائق وبسرعة  11المركزي لمدة ال صل بجداز الطرد 

 

 

 

 الراسب األول

 ملل من إٌثٌر / الكلوروفورم 2

+ 

 الطافً األول

 

 دورة/دقٌقة 3111دقائق وبسرعة  11ال صل بجداز الطرد المركزي لمدة 

  

 تقدٌر الكربوهٌدراش

 

 تقدٌر الدهون

 

 

 الراسب الثانً

 تقدٌر البروتٌن

 

+ 
 ( NaOH  0.1N ملل من  5

 

 الطافً الثانً
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III -5-3-  فً الدرناش الكربوهٌدراشمحتوى تقدٌر : 

  الموصيوفة مين طييرف  .DUBOIS et al( 78;3تيم تقيدير الكربوهييدرا  وفيي  طريقية )   

 ( ولل  ب تباع الططوا  التالية مع إجراي برض الترديبل  ::422 ؛)بن جامع

 تحضٌر المحلول القٌاسً للؽلوكوز :

 ي( للحصو  عل  محلو  ل1Nمل  من حمض الكبري  ) 7ملغ من الغلوكوز في  7إلابة    

  التراكيييز  يحضيير سلسيلة المحليو  القياسيي ل, ومني  تييم ت  ليميكروغيرام / م 3222تركييز 

 . ( ميكروغرام / مل 422, 322, 47, 2)

 الخطواش العملٌة للتقدٌر :

 (I)الطافي  من مستطلص الرينا و  مل  من سلسلة المحلو  القياسي المحضر  3وضع  -

 في أنابيب إطتبار زجاجية .

 مل  من حمض الكبري  المركز . 7%( بم 7مل  من الفينو  ) 3إضافة  -

 دقيقة .  37ر  و تر  الرينا  لمد   -

 . نانومتر بواسطة جهاز المطيافية 2;6عند طو  الموجة  االمتصاصيةقراي  شد   -

تركييييز رسيييم المنحنييي  القياسيييي باسيييتغبل  نتيييائ  قيييراي  المحاليييي  القياسيييية التيييي تحيييدد  -

 (.57الموضحة في الوبيقة )و, الكربوهيدرا  في ك  عينة

 

 المنحنى القٌاسً للؽلوكوز (:35الوثٌقة  
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III -5-4-  فً الدرناش البروتٌن محتوى تقدٌر: 

  الموصييييوفة ميييين طييييرف  .Lowry et al( 73;3تييييم تقييييدير البييييروتين وفيييي  طريقيييية )   

(PRABHU et KRISHANASWAMY      : ولل  تبرا للططوا  التالية ) 

 تحضٌر المحالٌل :

ميع  %( ) Na CO ملي  مين كربونيا  الصيوديوم   72ييتم تحضيير  بميز   المحلدول  أ( :

 NaOH (0.1 N. )مل  من هيدروكسيد الصوديوم   72

%CuSO   (2.7 )مل  من محلو  كبريتا  النحياس  32يتم تحضير  بمز   المحلول  ب( :

 %kNaC H .O  4H O  (2.3.)بوتاسيوم  -مل  من محلو  تيترا  الصوديوم32مع 

المركييز  Folin- Ciocalteauيييتم تحضييير  ب ماهيية محلييو  الفييولن سيييكالتو  المحلددول  ج( :

 (.1V/1Vبنسبة )

مل  مين المحليو  )أ( ميع  72يحضر كاشف كبريتا  النحاس القاعدي بمز   المحلول  د( :

 مل  من المحلو  )ب( . 3

 : تحضٌر المحلول القٌاسً للبروتٌن

ملييي  مييين هيدروكسييييد  5( فيييي BSAمليييغ مييين بيييروتين ألبيييومين مصييي  البقييير ) 5إلابييية 

ميكروغيرام / ملي ,  3222( للحصيو  علي  محليو  لو تركييز 0.5 N)   NaOHالصيوديوم

, 22:, 822, 622, 322, 2التراكييييز ) يل القياسييييومنييي  تيييم تحضيييير سلسيييلة المحليييو  

 ( ميكروغرام / مل .3222

 الخطواش العملٌة للتقدٌر :

كيلل  مين المسيتطلص البروتينيي سلسلة المحلو  القياسي المحضير  ومل  من  2.4وضع  -

 نابيب إطتبار زجاجية . للرينا  في أ

 مل  من المحلو  )د(. 4إضافة  -

 مل  من المحلو  ) ( . 2.4إضافة  -

 .دقيقة بدرجة حرار  المطبر  52تتر  في الظبلم لمد   -

نيييانومتر بواسيييطة جهييياز  972قيييراي  شيييد  اإلمتصاصيييية الضيييوئية عنيييد طيييو  الموجييية  -

 المطيافية.
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حيدد تركييز البيروتين نتائ  قراي  المحالي  القياسية التيي ت باستغبل رسم المنحن  القياسي  -

 (.58الموضحة في الوبيقة )و, في ك  عينة

 

 ى القٌاسً للبروتٌنالمنحن (:36الوثٌقة  

III -5-5-  فً الدرناش الدهون  ىمحتوتقدٌر: 

( الموصييوفة ميين طييرف Goldsworthy et al. 1972تييم تقييدير الييدهون وفيي  طريقيية )   

(BELDI.     : مع إحداث الترديبل  ولل  ب تباع الططوا  التالية ) 

 تحضٌر المحلول القٌاسً للدهون :

( 1v/1vمل  من محلو  ) 3% صوجا ( في 322) ويحبل ملغ من الزي  4.7 لابة القيام ب   

éther / chloroforme   ميكروغرام/مل  , ومن  تم  4722للحصو  عل  محلو  لو تركيز

( 4722 ,4222 ,3722 ,3222 ,722 ,2حلو  القياسي لو التركيز )تحضير سلسلة الم

 . ميكروغرام/مل 

 sulfophovanilliniqueتحضٌر المحلول الكاةؾ 

مليي  ميين حمييض  ;5مليي  ميياي مقطيير بييم إضييافة  33فييي   Vanillineملييغ ميين 98إلابيية    

 مل . 72%( للحصو  عل  حجم 7:) H POالفوسفوري  

 

y = 0.001x + 0.005 
R² = 0.9907 
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 :الخطواش العملٌة للتقدٌر 

كييلل  ميين مسييتطلص الرينييا  مليي  ميين سلسييلة المحلييو  القياسييي المحضيير  و 2.3وضييع  -

  . ( في أنابيب اطتبار زجاجية)الطافي

 مل  من حمض الكبري  المركز . 3إضافة  -

م 322دقائ  في حمام مائي عند  32ر  األنابيب بم نتر  لمد   -
2
 . 

 أنابيب أطرو .مل  ونضرها في  2.37برد أن تبرد األنابيب ن طل منها  -

 (.sulfophosphovanilliniqueمل  من الكاشف المحضر )  3.7إضافة  -

 .دقيقة  52نابيب في الظبلم لمد  طلط األ -

نيييانومتر بواسيييطة جهييياز  752قيييراي  شيييد  االمتصاصيييية الضيييوئية عنيييد طيييو  الموجييية  -

 . المطيافية

تحيدد تركييز اليدهون  رسم المنحن  القياسي باستغبل  نتائ  قيراي  المحاليي  القياسيية التيي -

 (.59والموضحة في الوبيقة ), في ك  عينة

 في وجود الدهن يتحو  لون المحلو  إل  اللون الوردي . -

 

 ( : المنحنى القٌاسً للدهون37الوثٌقة     

y = 0.0002x + 0.0108 
R² = 0.986 
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III -6- وم من   تم تقدير نسبة الماد  الجافة ب طل وزن مرل : (%  تقدٌر نسبة المادة الجافة

م  ب, ك  عينة من األصناف الطمسة برد تجفيفها لحين ببا  الوزنا البطاطس من  شرائ

 استطرج  النسبة المئوية للماد  الجافة من المرادلة التالية :

 

 

 

III -7- : ًوقورنيي  , حلليي  نتييائ  التجييارب باسييتغبل  برنييام  اإلكسييي  التحلٌددل اإلحصددائ

وعلي  مسيتوو احتميا  , LSDقي  فير  مرنيوي أطا  لجميع الصفا  بتطبي  اطتبيار المتوس

2.27 . 

 

 

 

 

 

 

 111× النسبة المئوٌة للمادة الجافة =   الوزن الجاؾ للعٌنة / الوزن الرطب للعٌنة ( 
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I - : ًنتائج التحالٌل الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لتربة الحقل ومٌاه السق 

I-1- : نتائج التحالٌل الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لتربة الحقل 

 الحقل( : نتائج التحالٌل الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لتربة 14جدول )

 القٌاس وحدة القٌاس الخاصٌة

 53.79 % نسبة الرمل

 1.71 % نسبة السلت

 1.17 % نسبة الطٌن

 pH / 3.55درجة الحموضة 

 4.50 دٌسٌسٌمنز / م EC التوصٌل الكهربائً

 1 % الكلس الفعال

 4.77 % الكربون العضوي

 4.71 % المادة العضوٌة

P O  ppm 11.43 

K ppm 4.09 

 

( أن نسبة الرمل فيها تصل إلى  81في الجدول ) لتربة الحقل التحاليل الفيزيائيةنتائج بينت   

 USDAومىن الى ل مثلىو قىوات التربىة , % 7..8مع قلة نسبة الطين المقىدر  بى   % 32.79

مصىىدر التربىىة واانجىىراح الريحىىي وتىىرا ت لوهىىلا راجىىع , قىىوات رملىىيفىى ن هىىلت التربىىة لات 

 , والصىىوبة منالف ىىة, وتهويىىة جيىىد , مىىا يجهلهىىا لات نفاليىىة  اليىىة وهىىو, حبيبىىات الرمىىال

 ما أشارت النتائج إل  فقر التربة من المىاد  اله ىوية , (7003)الالفاجي؛  و ر ة للغسيل

 . % 80 – 8( : 7003مقارنة بما ل رت )الالوري؛  % 0.78والتي لت تتجاوز 

ة فىىي الواقهىى PHقلويىىة مىىن الىى ل قيمىىة الىى  تصىىنح تربىىة الحقىىل  أن إلىى  أي ىىاوتشىىير النتىىائج 

ومحتواهىىا قليىىل مىىن الهناصىىر , (7003نىىع  ليىىر )نريىىاني؛  ( حسىىم مىىا1 – 2.9المجىىال )

 0.30قليلىىة الملوحىىة لن القيمىىة  مىىا أنهىىا , FAOالمهدنيىىة مقارنىىة بىىالقيت المرجهيىىة حسىىم 

؛ وأنطىوان)بشىور ( و 7009 ؛وآالىرونت حسم )جون ديسيسيمنز/  0أقل من ت ديسيسيمنز/ 

 في الحدود النسبية لنبات البطاطس .و, (7002
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I-7-  تحالٌل مٌاه السقً :نتائج  

 نتائج تحالٌل مٌاه السقً( : 15جدول )

 القٌاس وحدة القٌاس الخاصٌة

 pH / 3.99درجة الحموضة 

 9414 وموزمٌكر الناقلٌة الكهرٌائٌة

 ᵒ 79.4م درجة الحرارة

 NTU 4.742 العكارة

 1.5 ‰ الملوحة

 1572 ملػ / ل TDS مجموعة األمالح الذائبة

 4.443 ملػ / ل ⁺ NHاألمنٌوم 

 44 ملػ / ل ⁻ Noالنٌترات 

 4.141 ملػ / ل ⁻ Poالفوسفات 

 024.97 ملػ / ل ⁺⁺Caالكالسٌوم 

 70.941 ملػ / ل ⁺⁺Mg المغنزٌوم

 940.451 ملػ / ل ⁻Cl الكلورٌد

 10.5 ملػ / ل  HCo البٌكربونات

 Caco  1714 ملػ / ل TH العسرة

 Caco  01 ملػ / ل TAC لٌةالكالقلوٌة نسبة 

 

الصىىىائع التلىىىوو الفيزيو يميائيىىىة والالصىىىائع تحاليىىىل نتىىىائج ( 83يو ىىىل الجىىىدول )   

تسىىاوي  pHاإلجمىىالي لميىىات السىىقي والتىىي بينىىت أن درجىىة الحمو ىىة التمهىىدن والصىىائع 

 FAO (8320. ) ال  حسم 1.0 - ..5هي في المجال الطبيهي الواقع بين :  2.99

ال يميائيىة أن ميىات الىري المسىتهملة تهتبىر مالحىة حيىو قىدرت التحاليىل نتىائج  أو حت ما  

, / سىىتمليمىىوز .7.7تجىىاوزت القيمىىة  فقىىد, سىىتمليموز/ 9.08ة ال هربائيىىة لهىىا بىى  قيمىىة الناقليىى

وبالتىىالي ف نهىىا , ميىىات مالحىىةبأنهىىا منهىىا  ال ثىىر الناقليىىة ال هربائيىىةالتىىي تصىىنح الميىىات لات و
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؛ )الو يىىل وسىىر ة نسىىل التربىىة , لهاليىىةلنفاليتهىىا ومسىىاميتها ا, لىىري التربىىة الرمليىىة ةمتاحىى

وتو ل نتائج تحاليل التمهدن في الجدول أن تر يىز المغنزيىوت فىي المجىال الهىادي , (7089

 050.97المقىدر بى    مىا أن تر يىز ال السىيوت, لى  / لم 8.0ن قياسها أقل مىن , لوالطبيهي

  مل  / ل . 000الحد الطبيهي بقليل واللي هو تجاوز مل  / ل 

II -  ًلنبات البطاطس :  المعاٌٌر الفزٌولوجٌة فًتأثٌر العامل الصنف 

II-1-  ًفوق سطح التربة اعمرببزوغ النسبة وسرعة تأثٌر العامل الصنفً ف (%) : 

فقد تفىو  , نسبة البزوغ مالتلفة بين الصناح ( أن70) أظهرت النتائج المبينة في الجدول   

 الصىنح( يليىر % 13.18) بنسىبةفىي نسىبة الظهىور فىو  سىطل التربىة  (Rudolph)الصنح 

(Faluka) الصىىىىنح( ثىىىىت % 21.30) بنسىىىىبة (Spunta) الصىىىىنح ( ثىىىىت % 20.98) بنسىىىىبة

(Kuroda) ( وانتهىىاب بالصىنح % 27.77) بنسىبة(Arizona) فىي حىىين , (% 51.73) بنسىىبة

(  83.13, 70.81) بى  (Arizona)و (Kuroda) انت سر ة اإلنبىات مرتفهىة  نىد الصىنفين 

 (Spunta)الصىنفين  نىد بينمىا  انىت , مقارنىة بالصىناح الالىر , نبات / يوت  ل  التىوالي

 (Rudolph)الصىىنح  وتىىليل لىى  التىىوالي  نبىىات / يىىوت (  .83.09 ,81.2 ) : (Faluka)و

 ( . نبات / يوت 82.38 ) ب قائمة الصناح 

 فً األصناف المدروسة الظهور فوق سطح التربة وسرعته( : نسبة 74جدول )  

II-7-  ًلنبات البطاطسقلورامتال  اال نسبة فًتأثٌر العامل الصنف ً (%) : 

رنت , بين الصناح المدروسةمالتلفة ي لورقامت ب ( أن نسبة اا78) الجدولنتائج تشير    

 الصىىنح( متبو ىىا ب% .11.2) بىى ( Faluka)الصىىنح  سىىجلت أ بىىر نسىىبة  نىىدفقىىد , تقاربهىىا

(Rudolph) ( 8..11بنسىىىىبة % ) ثىىىىت الصىىىىىنح(Kuroda) ( فالصىىىىىنح % 15.85) بنسىىىىبة

 سرعة الظهور )نبات / ٌوم( (% نسبة الظهور )  األصناف

Spunta 30.91 15.49 

Kuroda 37.77 74.14 

Arizona 24.75 15.45 

Rudolph 45.41 13.51 

Faluka 34.50 14.31 
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(Arizona) ( 10.10بنسىىىبة %) , الصىىىنح بينمىىىا سىىىجلت أصىىىغر نسىىىبة  نىىىد(Spunta)  بىىى 

 ( دون وجود فروقات مهنوية بين الصناح .% 19.05)

 فً األصناف المدروسة ًلورقامتال  اال ( : نسبة71جدول ) 

 ( %) ً لورقامتال  اال نسبة افصناأل

Spunta       a 

Kuroda       a 

Arizona       a 

Rudolph       a 

Faluka       a 

LSD      

 

II-9-  بالورقة الكلوروفٌل الكلًمحتوى  فً العامل الصنفًتأثٌر (%) : 

  المتمثل  ة في تقدي ر  مية ال لوروفي ل ال ل ي إل  أن نبات   ات, (77تشير نتائج الجدول )   

حيىىو  الورا  لىى  مسىىتو   بىىر نسىىبة لمحتىىو  ال لوروفيىىل أ طىىت أ (Kuroda) لصىىنحا

قىىىل نسىىىبة لمحتىىىو  أ (Arizona) لصىىىنحابينمىىىا أ طىىىت نباتىىىات ( % .37.7)قىىىدرت بىىى   

 ما بينت نتائج التحليل اإلحصىائي وجىود تفىو  مهنىوي , (% 9.05.)ال لوروفيل قدرت ب   

 (Arizona), (Rudolph), (Spunta), (Faluka) لىى  بقيىىة الصىىناح  (Kuroda)للصىىنح 

ووجىود تفىو  مهنىىوي ,  لى  الترتيىم %( 1..829, 8.9.99, .878.0, .885.0بنسىبة )

 %( .803.0, 898.55بنسىبة ) (Arizona), (Rudolph) ل  الصىنفين  (Faluka)للصنح 

بين و دت وجود فرو  مهنوية , (Spunta)دون التفو  المهنوي  ل  الصنح ,  ل  الترتيم

 .( Rudolph), (Arizona) ينفالصن
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 فً األصناف المدروسة ( : نسبة محتوى الكلوروفٌل 77جدول )   

   aمحتوى الكلوروفٌل  األصناف
% )) 

  b محتوى الكلوروفٌل
% )) 

   الكلً محتوى الكلوروفٌل
% )) 

Spunta                   bc 

Kuroda                   a 

Arizona                   cd 

Rudolph                   c 

Faluka                   b 

LSD 4.47 
 

 ل  نيىرت  (Rudolph)يهز  تباين الصناح المدروسة في نسبة البزوغ وتفو  الصنح    

إلىى  ااالىىت ح فىىي التر يىىم الىىوراثي ومىىا يصىىاحبر مىىن االىىت ح فىىي محتىىو  مىىن الصىىناح 

ممىا , الغلائية والهرمونيىة واإلنزيمىات المسىر  ة فىي اإلنبىاتمن المواد , الدرنات المزرو ة

يجهلر أ ثر استفاد  مىن تىوفر الرطوبىة المتاحىة التىي تحىتفظ بهىا التربىة والمتأتيىة مىن السىماد 

, ي اح لها توفر التهوية والحرار  المناسبة بسىبم الزرا ىة فىي الموسىت الربيهىي, اله وي

فبالتىىالي ت ىىون نسىىبة , وامىىل المسىىا د   لىى  اإلنبىىاتوبمىىا أن الرطوبىىة والحىىرار  مىىن أهىىت اله

 إنباتر أ بر من نيرت رنت تماثل الظروح لجميع الصناح .

 مىىا أن الرطوبىىة ال افيىىة والحىىرار  المناسىىبة والتهويىىة الجيىىد  تهمىىل بىىدورها  لىى  تحفيىىز    

(  7089ويتفى  هىلا مىع مىا توصىل إليىر )التحىافي؛ , اإلنزيمات المسؤولة  ل   ملية اإلنبىات

 ( .ELEA et GILLES, 2007)و

مقارنىىة بغيىىرت مىىن الصىىناح  (Kuroda) مىىا يفسىىر ارتفىىا  سىىر ة اإلنبىىات  نىىد الصىىنح    

ممىىث  فىىي احتىىواب درنىىات هىىلا , المدروسىىة  لىى  أسىىاس االىىت ح التر يىىم الىىوراثي المتبىىاين

ل ( المتبىىو  والمتىىرجت فىىي سىىر ة تحلىى7003ال ثيىىر مىىن الهيىىون )الشىىيحاوي؛  لىى  الصىىنح 

 مىىا تظهىىر فىىي  مليىىة تنشىىيط اإلنزيمىىات و مىىل , وانتقىىال المىىدالرات إلىى   يىىون الىىدرنات

مىىا وهىىلا يتفىى  مىىع , الهرمونىىات المحللىىة وآليىىة نقىىل الهناصىىر الغلائيىىة المسىىر  ة فىىي اإلنبىىات

( فىي أن أو سىين أنىدول 8330(  و) مر وآالىرون؛ 8339توصل إلير )الجبوري وآالرون؛ 

 ثىىر الو سىىينات اسىىتالداما فىىي إ ثىىار البطىىاطس وإنتىىا  ( يهىىد مىىن أIAAحمىىا الالليىى  )

 الدرنات الدقيقة .
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مقارنة بغيىرت مىن  (Faluka)في حين أننا نفسر ارتفا  نسبة اامت ب الورقي  ند الصنح    

الصىىناح بالتبىىاين الىىوراثي بىىين الصىىناح المىىؤدي إلىى  االت فهىىا فىىي المحافظىىة  لىى  جهىىد 

ومن ثت المحافظة  ل  استمرار استطالة الال يا النباتيىة وهىلا , اامت ب داالل الال يا النباتية

 ( .7000وآالرون؛  Allakhverdievما توصل إلير )

 ما قد تتباين الصناح فىي سىهولة اامتصىاع الجىلري للمىاب والهناصىر المغليىة اللائبىة    

ا اآلمنيىىة وااسىىتفاد  مىىن نىىواتج الهمليىىات الحيويىىة الاللويىىة ومنظمىىات النمىىو والحمىىا, فيىىر

وأي ىا قىد ترجىع إلى  زيىاد  , والفيتامينات التي تحسن النمو الال ري مع المجمو  الجىلري

باإل ىافة إلى  فىتل ونلى  الثغىور بتىوفر , (.700, وآالىرون Kavaنفالية النشية الاللويىة )

والىىلي يىىنه س  لىى   ميىىة امتصىىاع الهناصىىر ,  نصىىر البوتاسىىيوت فىىي السىىمد  الم ىىافة

ع محتىىو  الال يىىا مىىن الهناصىىر المهدنيىىة والمغىىليات المىىؤدي إلىى  رفىىع وهىىلا يرفىى, والمىىاب

وبدورت يرفع قىدر  الال يىا  لى  امتصىاع المىاب ويحىافظ , ال غط السموزي داالل الال يا

 ( .Al-khalial, 2010 ل  ال غط اانتفاالي لها )

 ىىىن بقيىىىة الصىىىناح المدروسىىىة فىىىي محتىىىو   (Kuroda)أمىىىا التفىىىو  المهنىىىوي للصىىىنح    

ال لوروفيل ال لي لورا  النبات ف نر ربما يهود إل  امت   هلا الصنح مسطل ورقىي أ بىر 

وهو ما يجهلر أ ثر نشىاط , وبالتالي  فاب  أ ل  في  ملية التمثيل ال وئي, مقارنة مع نيرت

فىي  ليىاد  محتىو  ال لوروفيىوهىلا ا يتحقى  إا بز, حيوي فىي التمثيىل لسىد حاجيىات النبىات

 ما أن المساحة الوريقية التي يتميز بها إل  حد ما هىلا الصىنح هىي إحىد  الصىفات , النبات

المظهريىىة للنبىىات لات اله قىىة المباشىىر  بمقىىدر  النبىىات  لىى  امتصىىاع الهناصىىر المهدنيىىة 

الي رفىع  فىاب  بزياد  ت وين صبغات ال لوروفيىل و بالتى, والزياد  في  ملية التمثيل ال وئي

( 7087( و)الجبىوري؛ 7080وهلا يتف  مع ما توصىل إليىر )البيىاتي؛ ,  ملية البناب ال وئي

 ( .8313و)الصحاح؛ 

III -  ًصفات النمو الخضري لنبات البطاطس :  علىتأثٌر العامل الصنف 

III-1-  ًسم قة )ٌمساحة الور علىتأثٌر العامل الصنف
7
 ) : 

أن المدروسىة حيىو  لألصناحوجود االت ح في مساحة الوريقة ( 91) تشير نتائج الوثيقة   

المقىدر  من النمىو و في المرحلة الول ( Arizona)  ند الصنحسجلت قة يأ بر مساحة للور

ست 77.07ب   )
7
 90.35في المرحلة الثانية من النمو والمقدر  ب   ) (Rudolph)والصنح (  
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ست
7
في المرحلة الول  من النمو والمقدر  ب   ( Kuroda) وأقل مساحة سجلت  ند الصنح ( 

سىىت 70.90)
7
 22..7فىىي المرحلىىة الثانيىىة مىىن النمىىو والمقىىدر  بىى   ) (Arizona)( والصىىنح  

ست
7
 ) . 

مىع مقارنىة  حصائي  ىدت وجىود فىر  مهنىوي لجميىع الصىناحليل اإل ما بينت نتائج التح   

 (Rudolph)ح لصىنا تفىو   في المرحلة الثانية مىن النمىو بينماة الول  , حلبه ها في المر

(  لىىى   % 883.87, % 892.35سىىىبة )بن (Faluka)و (Arizona)الصىىىنفين  لىىى  مهنويىىىا 

 ىدت سىجلنا فىي حىين , (Spunta)و (Kuroda)دون التفىو  المهنىوي  لى  الصىنفين الترتيم 

 .(Spunta), (Faluka), (Kuroda), (Arizona) وجود فرو  مهنوية بين الصناح

 

 مساحة الورٌقة لنبات البطاطس فً( : تأثٌر العامل الصنفً 94الوثٌقة )

III- -  ًنبات(  ²)سم متوسط مساحة المسطح الورقً علىتأثٌر العامل الصنف / : 

  ند الصنحللمسطل الورقي سجلت ( ن حظ أن أ بر مساحة 93نتائج الوثيقة )من ال ل    

 (Spunta)  سىىىت .71.9.3بىىى   ) بحيىىىو قىىىدرتفىىي المرحلىىىة الولىىى  مىىىن النمىىىو
7
(  / نبىىىات 

سىت 053.20.في المرحلىة الثانيىة مىن النمىو والمقىدر  بى   ) (Kuroda)والصنح 
7
(  / نبىات 

النمىو في المرحلىة الولى  مىن  (Faluka)  سجلت  ند الصنحللمسطل الورقي وأقل مساحة 

ست 12..705والمقدر  ب   )
7
فىي المرحلىة الثانيىة مىن النمىو  (Arizona)( والصىنح  / نبىات 

ست 02..917والمقدر  ب   )
7
 . ( / نبات 

لجميىع الصىناح مقارنىة مىع  ة  مهنويىو ما بينت نتائج التحليل اإلحصائي  دت وجود فر   

 د تفىو  مهنىويوجىو الثانيىة مىن النمىوفىي المرحلىة , و مىن النمىو به ها في المرحلة الول 
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 %( 8..890, 807.31بنسىىبة ) (Faluka)و (Arizona)  لىى  الصىىنفين (Kuroda) للصىىنح

وجىىود و ىىدت , (Spunta)و (Rudolph)دون التفىىو  المهنىىوي  لىى  الصىىنفين ,  لىى  الترتيىىم

 .  فيما بينها (Spunta), (Faluka), (Rudolph), (Arizona) بين الصناح ة  مهنويوفر

    

 مساحة المسطح الورقً لنبات البطاطس فً( : تأثٌر العامل الصنفً 95الوثٌقة )

III-9-  ًعدد األوراق : علىتأثٌر العامل الصنف 

( أن ا بىر  ىدد لىألورا  سىجل فىي المرحلىة الولى   نىد الصىنح 00تشير نتائج الوثيقىة )   

(Spunta) (  يلير الصىنح  83.00واللي قدر ب )ورقة / نبات(Faluka) (  ورقىة /  82.99بى

قىل  ىدد لىألورا  وأ ورقىة / نبىات( 82.77بى  ) (Kuroda)و (Rudolph)نبات( ثت الصىنفان 

أمىا فىي المرحلىة الثانيىة فقىد سىجل , ورقة / نبات( 82.88ب  ) (Arizona)سجل  ند الصنح 

ورقة / نبات( وأقل  دد لألورا   77..7ب  ) (Spunta) ند الصنح أ بر  دد لألورا   ند 

مىع نيىام الفىرو  المهنويىة بىين جميىع , ورقة / نبات( 78.77ب  ) (Rudolph) ند الصنح 

 الصناح في المرحلتين الول  والثانية .
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 . البطاطس نباتفً األوراق عدد  فً العامل الصنفً( : تأثٌر 04الجدول )

III-0-  ًسم( ةقمتوسط طول الور علىتأثٌر العامل الصنف(  : 

فىىي  (Rudolph) سىىجل  نىىد الصىىنحألورا  لىىطىىول ( أن أ بىىر 08تشىىير نتىىائج الوثيقىىة )   

فىي المرحلىة  (Kuroda)  والصىنح, سىت ( 77.88الولى  مىن النمىو والمقىدر بى   )  المرحلة

  نىىد الصىىنح سىىجلألورا  لىىطىىول  أصىىغرو, سىىت ( 79.25الثانيىىة مىىن النمىىو والمقىىدر بىى   )

(Faluka)   سىت (  9..70)سىت ( و 3..81بى   ) المقىدرمن النمو ووالثانية في المرحلة الول

 . ل  الترتيم 

مهنوي تفو  وجود في المرحلة الول  من النمو  حصائي ما بينت نتائج التحليل اإل   

 (Faluka), (Arizona), (Spunta), (Kuroda) الصناحبقية  ل  ( Rudolph)لصنح ل

مهنوي ووجود تفو  ,   ل  الترتيم %( 881.39, 888.19, 5..803, 805.35بنسبة )

في أما , (Faluka)  ل  الصنح (Arizona), (Spunta), (Kuroda)أي ا لألصناح 

 ل  ( Kuroda)وجود تفو  مهنوي للصنح بينت نفس النتائج فقد  المرحلة الثانية من النمو

, %(  29..88, 803.20, 805.78) بنسبة (Faluka), (Spunta), (Arizona) الصناح

 تفو  مهنوي أي ا لألصناحوجود و (Rudolph)ح دون التفو  المهنوي  ل  الصن
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(Rudolph) ,(Arizona) ,(Spunta)  ل  الصنح (Faluka)  دون وجود فرو  مهنوية

 . فيما بينها

    

 نبات البطاطسة قورطول  فً العامل الصنفً: تأثٌر  (01) الوثٌقة

III-1-  ًسم( النبات ارتفاع علىتأثٌر العامل الصنف( : 

 (Kuroda)  ند الصىنح سجل للنبات ارتفا ( ن حظ أن أ بر 07نتائج الوثيقة )من ال ل    

 لى   سىت( 1.77.)( وسىت 02.00بى   ) بحيىو قىدر, مىن النمىووالثانية الول   في المرحلتين

سىت( فىي المرحلىة  97.00بى   ) (Arizona) للنبات سىجل  نىد الصىنح ارتفا  لقوأ, الترتيم

 المقىدرفىي المرحلىة الثانيىة مىن النمىو و (Faluka) طول  ند الصنح لأقبينما سجل , الول 

 ست( . 03.13)ب   

التفىو  المهنىوي للصىنح في المرحلة الول  من النمىو  ما بينت نتائج التحليل اإلحصائي    

(Kuroda)  لىىىى  بقيىىىىة الصىىىىناح (Arizona) ,(Rudolph) ,(Faluka) ,(Spunta)  بنسىىىىبة

مىىىع وجىىىود تفىىىو  مهنىىىوي  لىىى  الترتيىىىم ,  %( .870.7, 70..87, 882.90, 805.79)

دون التفىو   % 870.55بنسىبة  (Arizona) ل  الصىنح  (Spunta), (Rudolph) ينفللصن

 (Faluka) ينلصىىنفة بىىين امهنويىى اتقىىو ىىدت وجىىود فرو , (Faluka)  لىى  الصىىنحالمهنىىوي 

وجىود  اإلحصىائيسىجلت نفىس النتىائج للتحليىل وفي المرحلة الثانية من النمىو , (Arizona)و

التفىو  دون , % 885.53بنسىبة  (Faluka) لى  الصىنح ( Kuroda)للصىنح  تفو  مهنىوي
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و ىىلل   ىىدت وجىىود فىىرو   (Spunta), (Rudolph), (Arizona) المهنىىوي  لىى  الصىىناح 

 .  (Spunta), (Faluka), (Rudolph), (Arizona) الصناحمهنوية بين 

 

 ارتفاع نبات البطاطس فً( : تأثٌر العامل الصنفً 07) الوثٌقة

III-2-  ًغ( ت البطاطسلنباالوزن الرطب والوزن الجاف  فًتأثٌر العامل الصنف( : 

 الوزن الرطب : فًتأثٌر العامل الصنفً  -أ 

 در  واللي ق (Spunta)( أن أ بر وزن رطم سجل  ند الصنح 09تشير نتائج الوثيقة )   

بىىى   (Kuroda) ثىىىت الصىىىنح (غ 91.10.بىىى  )( Rudolph)غ( يليىىىر الصىىىنح  0.39..بىىى  )

سىىجل  نىىد الصىىنح وزن رطىىم واقىىل غ(  0.9.30بىى  ) (Faluka)غ( فالصىىنح  9..99.)

(Arizona) (  غ 938.30ب) ,الصناح مع نيام الفرو  المهنوية بين .     
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 ( : تأثٌر العامل الصنفً على الوزن الرطب لنبات البطاطس09) الوثٌقة

 : للنبات الوزن الجاف فًتأثٌر العامل الصنفً  -ب 

           ( Kuroda)( أن ا بىىىىر وزن جىىىىاح سىىىىجل  نىىىىد الصىىىىنفين 00تشىىىىير نتىىىىائج الوثيقىىىىة )    

غ( ثىىىت  21.02بىىى  )( Spunta) غ( يليهمىىىا الصىىىنح 23.00والىىىلي قىىىدر بىىى  )( Rudolph)و

بىىى   (Arizona)سىىىجل  نىىىد الصىىىنح وزن رطىىىم قىىىل غ( وأ 9..51بىىى  ) (Faluka)الصىىىنح 

                    . المهنوية بين جميع الصناح في مرحلتي النمو نيام الفرو مع , غ( 8.32.)

 

 الوزن الجاف لنبات البطاطس فً( : تأثٌر العامل الصنفً 00) الوثٌقة
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إلى  االىت ح التر يىم قد يهىود  (Rudolph)إن سبم الزياد  في المساحة الورقية للصنح    

والىىلي يىىؤدي إلىى  ااالىىت ح فىىي طبيهىىة نمىىو الصىىنح , نيىىرتالىىوراثي لىىلل  الصىىنح  ىىن 

 ( .8330)جاست؛ , (7087, )الجبوري, (7080, واالت ح مجمو ر الال ري )البياتي

 ما قد يهز  أي ا إل  االت ح المجو  الجىلري لهىلا الصىنح و بىر حجمىر و فابتىر فىي    

تصىىاع أ بىىر مىىن ممىىا نىىتج  نىىر ام, امتصىىاع الهناصىىر المغليىىة مقارنىىة ببقيىىة الصىىناح

النتىىروجين النىىاجت  ىىن السىىمد  اله ىىوية والمهدنيىىة والىىلي لىىر دور  بيىىر فىىي زيىىاد  النمىىو 

الال ىىري مىىن الىى ل ت ىىوين المىىواد الساسىىية للبنىىاب الاللىىوي والنشىىاطات الحيويىىة وانقسىىات 

وهىىلا يتفىى  مىىع مىىا توصىىل إليىىر , وهىىلا  لىىر يىىنه س  لىى  زيىىاد  المسىىاحة الوريقيىىة, الال يىىا

 ( . 7005آالرون؛ )حميدان و

مقارنة ببقيىة الصىناح  (Kuroda)وقد يفسر سبم زياد  مساحة المسطل الورقي للصنح    

نىىا  بالتبىىاين الىىوراثي بىىين الصىىناح فىىي  ىىدد الفىىر  الهوائيىىة والمجمىىو  الجىىلري اللىىلان م  

تمثيىل وهلا ما يجهل هلا الصنح أ ثر , النبات من استغ ل أمثل للظروح المناالية والترابية

وهىلا يتفى  , مما ينتج  نر نمو ال ري  بير للنبات وبالتالي تفو  المسىطل الىورقي,  وئي

 ما أن هلا الصنح يمتاز بأوراقر ال ثيفىة وسىريهة النمىو , (.708مع ما توصل إلير )نمات ,

 ( .7003و لها تلهم دورا  بيرا في زياد  المسطل الورقي )الشيحاوي؛ , وشبر المنتصبة

فىىي  ىىدد  (Spunta)لزيىىاد  لات الدالىىة نيىىر اإلحصىىائية ربمىىا لتفىىو  الصىىنح وترجىىع ا   

الورا  الىى ل المىىرحلتين الولىى  والثانيىىة إلىى  تفىىو  هىىلا الصىىنح وراثيىىا فىىي تحفيىىز آليىىة 

اامتصىىاع للهناصىىر المغليىىة التىىي توفرهىىا السىىمد  فىىي التربىىة ويسىىتفيد منهىىا النبىىات , إل 

ميىىة وجاهزيىىة ااسىىتفاد  مىىن الهناصىىر المغليىىة تالتلىىح الصىىناح فىىي سىىر ة وسىىهولة و 

وهلا ما توصل إلير , مما انه س بش ل زياد  طفيفة في  دد الورا , المحرر  من السمد  

(JIGME et al.,          . 

فىي المرحلىة الولى  مىن النمىو  (Rudolph)ويم ن أن نفسر زياد  طول الورا  للصىنح    

للت يح الجيد لهلا الصنح مع الظروح المنااليىة المحيطىة والىلي انه ىس فىي  بىر مجمو ىر 

 الال ري وما يوفرت من الهناصر الغلائية واللي بدورت ينه س  ل  طول الورا  .
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فى ن , (Kuroda)أما في المرحلة الثانية من النمىو التىي تغيىر فيهىا التفىو  لصىالل الصىنح    

زياد   ل  امت  ر لمجمو  ال ري ا بىأس بىر ف نىر ربمىا يمتىاز بىدور   (Kuroda)الصنح 

مما يجهل نمو مجمو ر الال ري  ل  أوجىر أثنىاب  (Rudolph)حيا  أطول مقارنة بالصنح 

الىىلي ي ىىون فىىي  (Rudolph)  ىىس الصىىنح , أالىىل القياسىىات فىىي المرحلىىة الثانيىىة مىىن النمىىو

و ل هلا ينه س  ل  زياد  طول الورا   نىد , جع النمو الال ريأواالر دور  الحيا  وترا

والمتمثلىة فىي قىدر  اانقسىات  ح ما أن ااالت ح في الهوامىل الوراثيىة لألصىنا, هلا الصنح

 ل هىلا يىؤدي إلى  زيىاد  , واستطالة الال يا ووفر  المواد الغلائية التي تدالل في بناب النبات

 ( . 7080توصل إلير الالفاجي و الجبوري ) وهو ما يتف  مع ما, طول الورا 

ربمىىا إلىى  تميىىز  (Kuroda) لمهنىىوي فىىي ارتفىىا  النبىىات  نىىد الصىىنحا هىىز  التفىىو يو   

الصناح المتفوقة فىي هىلت الصىفة مىن الناحيىة الجينيىة بسىر ة امتصىاع الهناصىر المغليىة 

فزيىاد  النيتىروجين تهمىل  لى  , والاصة  نصر النيتروجين الميسر الناتج  ن تحلل السمد 

وبالتىىالي تصىىنيع الحمىىاا , تحفيىىز نشىىاط الجبريلينىىات والو سىىينات داالىىل أنسىىجة النبىىات

, ممىا انه ىس  لى  طىول السىا  الهوائيىة للنبىات, والبروتينات التي تدالل فىي انقسىات الال يىا

 .( 7008, ) ور والورشيد, (KANDELL;1991وهلت النتائج تتف  مع ما توصل إلير )

  ما قد يه ز  التباين بي ن ارتف ا  الصناح المدروس ة إل  االت  ح قدر  الصناح ف  ي   

 ومن ثت المحافظة  ل  استمرار استطالة الال يا, المحافظة  ل  جهد اامت ب داالل الال يا

 ( .Alla Khrerdiev et al, 2000النباتية )

المنطقة متزامنة مع النمو الال ري للنباتىات  ما قد ت ون الرياح الربيهية التي هبت  ل     

وأثىىرت  لىى  متوسىىط ارتفىىا  النباتىىات الاصىىة الت ىىرارات , لهبىىت دورا سىىلبيا إلىى  حىىد مىىا

ممىا يجهلهىا تسىتأنح , لن الرياح تهمل  ل  ت سىير سىيقان النباتىات, المهر ة لشدتها ب ثر 

وبالتىالي , ت سىيقانها سىليمةفيتىأالر هىلا النمىو مقارنىة مىع النباتىات التىي بقيى, نموها من جديد

فحتما سىتالتلح فىي , وبما أن الصناح تتباين في انتصام سيقانها الهوائية, تتأثر هلت الصفة

 تأثرها بشد  هبوم الرياح . 

ويمكننه جاعننلس ب فنناح فنن  بض اننلا  بننق بهاننىلم  فننهالولل و ننذ   ب  ننلل   كفنن  ج نن     

 ب مالو   امي  مل كثـ  وفهـج ب كوالوشهـم ب ذفك, بالخ الم ف  طاهبة بهوفجة ب مكووـة   فـلق
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و هجنة   بنالت منلدل ب فنه  وز   ن  هن هذب ب ىفهج ي كون , ف  ب صىف زبدت مالوم ه    يلح

ثىن    ىذدون  ال ذ ب خاليل  حول هه بهاىلم    كفالل ثخلولت م الو ةب    ب جذابن ب خ وية 

 . حل ب  لل    ي أثىلءخلاهة ب م ووة ومالومة ب كف   جكفل لل ج   ب فهالن ج لفة

فىي الىوزن الرطىم  (Spunta)وترجع الزياد  لات الدالة نير اإلحصائية لتفىو  الصىنح    

)دليىل   (Spunta)صنح الللمجمو  الال ري ربما إل  النمو الال ري الجيد اللي يمتاز بر 

الغلائية في الورا  مىن الى ل الزيىاد  فىي ( وما يوازير من تصنيع للمواد 7088الصناح؛ 

باإل ىىافة للىىدور الىلي يلهبىىر هىىلا الهنصىر فىىي زيىىاد  النمىىو , نسىبة النيتىىروجين المتىىاح للنبىات

و ىىىىلل  فىىىىي زيىىىىاد  ت ىىىىوين ال لوروفيىىىىل والحمىىىىاا اآلمنيىىىىة والبروتينىىىىات , الال ىىىىري

, ي انقسىات الال يىاوال ربوهيدرات واإلنزيمىات والمر بىات الثانويىة الالىر  التىي لهىا أثىر فى

وهلا ما انه س  ل  الزيىاد  فىي ,   و   ل  لل  زياد  محتو  الماب  ل  مستو  الورا 

وهىىىلت النتىىىائج تتفىىى  مىىىع مىىىا توصىىىل إليىىىر , الىىىوزن الرطىىىم للمجمىىىو  الال ىىىري للصىىىنح

 ( .8313( و ) يال؛ 8313)الصحاح؛ 

    ( Kuroda) و  الصىىنفينإن الزيىىاد  لات الدالىىة نيىىر اإلحصىىائية فىىي الىىوزن الجىىاح لتفىى   

ربمىىا ترجىىع االىىت ح هىىلين الصىىنفين فىىي ادالىىار المىىاد  الجافىىة نتيجىىة ارتفىىا   (Rudolph)و

الاصة وقد تفو  الول في المسىطل الىورقي , نسبة النيتروجين لديهما مقارنة ببقية الصناح

التحىرر المسىتمر بسىبم , وتفو  الثاني في المساحة الوريقية وطىول الورقىة, وارتفا  النبات

إل يساهت النيتىروجين فىي تصىنيع , للنيتروجين والهناصر المهدنية واستمرار إمداد النبات بها

البروتينىىىات وتشىىىجيع النمىىىو وبالتىىىالي زيىىىاد  حجىىىت النبىىىات نتيجىىىة تىىىوفر المىىىواد البروتينيىىىة 

صىل إليىر وال ربوهيدراتية ال زمة لبنىاب الال يىا وزيىاد   تلىة النبىات وهىلا يتوافى  مىع مىا تو

(Reedy et al, 2007) , ما قد يرجع تبىاين الصىناح فىي هىلت الصىفة إلى  الطبيهىة الوراثيىة 

بحيو يهىود تفىو  الصىنفين المىل ورين سىابقا إلى  قابليتهمىا الهاليىة فىي زيىاد  تىرا ت , لنموها

مما سىا د  لى  رفىع مهىدل المىاد  الجافىة , م ونات المواد المصنهة داالل النبات بش ل  بير

  لية في النبات مقارنة بالصناح الالر  .ال

صفات النمو الال ري قد يهىز  إلى  طبيهىة مجمل و موما فان التباين بين الصناح في    

مثىىل , وم بمته ىى ا للظىىروح البيئي ىى ة للمنطق ىى ة, الهوامىىل الوراثي ىى ة الالاصىىة ب  ىى ل صىىنح

وهلت النتائج تنسىجت مىع , وأي ا الواع التربة, وشد  اإل اب , والرطوبة, درج  ة الحرار 
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)الليىىىل , (7087)الجبىىىوري وآالىىىرون؛ , (7088 نتىىىائج  ىىىل مىىىن : )الحسىىىناوي وآالىىىرون؛

 ( .7089وآالرون؛ 

IV -  نبات البطاطسول صصفات مح علىالعامل الصنفً تأثٌر : 

IV-1-  ًعدد الدرنات فً النبات :متوسط  علىتأثٌر العامل الصنف  

إل  أن  دد الدرنات الم ونة في النبات تالتلح حسم ( .0تشير نتائج الوثيقة )     

, درنة 81.89ب   (Faluka)فقد سجل ا بر متوسط لهدد للدرنات  ند الصنح , الصناح

( 87.29, 87.29, 87.12ب  ) (Rudolph), (Spunta), (Arizona)متبو ا بالصناح 

 درنة . 87.70 ب  (Kuroda)متوسط لهدد للدرنات  ند الصنح وأقل , درنة  ل  الترتيم

 ل  الصنح ( Faluka)تفو  مهنوي للصنح  وجود بينت نتائج التحليل اإلحصائي  ما    

(Kuroda)   دون التفو  المهنوي  ل  الصناح , % 801.50بنسبة زياد(Arizona) ,

(Rudolph) ,(Spunta) الصناح  , و دت وجود فر  مهنوي بين (Arizona) ,

(Rudolph) , (Kuroda) ,(Spunta)  . 

 

 متوسط عدد الدرنات فً نبات البطاطس فً( : تأثٌر العامل الصنفً 01) الوثٌقة
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IV-7-  ًغ( متوسط وزن الدرنة علىتأثٌر العامل الصنف( :   

فىي متوسىط المدروسىة الصىناح  ر يوجىد االىت ح بىين( إلى  أنى05نتائج الوثيقىة )أشارت    

متبو ىا , غ 800.02بى   (Arizona)  نىد الصىنح أ لى  وزن للدرنىةفقد سجل , وزن الدرنة

بى   (Faluka)بينما  ان أقىل وزن للدرنىة  نىد الصىنح , غ 877.93ب   (Rudolph) الصنحب

 .غ  .12.3

 لى  الصىنح  (Arizona) حصائي وجود تفو  مهنوي للصىنحبينت نتائج التحليل اإل ما    

(Faluka )  لىى  الصىىىناح التفىىو  المهنىىىويدون , % 850.75بنسىىبة زيىىىاد  (Rudolph) ,

(Kuroda) ,(Spunta)  الصىىىىىىناح, و ىىىىىدت وجىىىىىىود فىىىىىر  مهنىىىىىىوي بىىىىىين ,(Rudolph) ,

(Kuroda) ,(Faluka) ,(Spunta)  . 
    

 

 متوسط وزن الدرنة فً نبات البطاطس فً( : تأثٌر العامل الصنفً 02) الوثٌقة

IV-9-  ًغ( متوسط اإلنتاج فً نبات البطاطس علىتأثٌر العامل الصنف( : 

, ( ن حظ االت ح الصىناح فىي متوسىط إنتىا  النبىات الواحىد02نتائج الوثيقة )من ال ل    

غ متبو ىىا بالصىىنح  8192.91بىى  لنبىىات إنتىىا  فىىي اأ بىىر  (Arizona) فقىىد أ طىى  الصىىنح 

(Rudolph)   فىىىىي حىىىىين تىىىىليل الصىىىىنح , غ 0.72..8بىىىى(Kuroda)  بىىىى   الصىىىىناحقائمىىىىة

 غ .   .8970.5

 لى  الصىنفين   (Arizona) ما بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تفو  مهنوي للصنح    

(Rudolph ) و(Kuroda)   دون التفىو   لى  الترتيىم  % (893.87, 881.78)بنسبة زيىاد
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       = LSD متوسط وزن الدرنة
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 (Rudolph)ووجود تفو  مهنىوي للصىنح ,  (Spunta), (Faluka) المهنوي  ل  الصناح

, (Spunta), (Faluka)دون الصىنفين  %( 882.51بنسىبة زيىاد  ) (Kuroda) ل  الصنح  

  .(Spunta), (Faluka) (Rudolph) و دت وجود فر  مهنوي بين الصناح

    

 

 فً نبات البطاطس اإلنتاجمتوسط  فً( : تأثٌر العامل الصنفً 03) الوثٌقة

IV-0-  ًق( ونسبة اإلنتاج التسوٌقً لنبات البطاطس نتاجاإل علىتأثٌر العامل الصنف( : 

, ( تشىير إلى  وجىود االىت ح بىين الصىناح فىي اإلنتىا  ال لىي للمسىاحة01نتائج الوثيقة )   

ب   (Spunta)يلير الصنح ,  /ه  3...23ب   (Arizona)حيو سجل أ بر إنتا   ند الصنح 

 500.18بى   (Faluka)فالصنح ,  /ه  578.28ب   (Rudolph)ثت الصنح ,  /ه  509.15

  /ه  . 2.98..ب   (Kuroda) /ه  انتهاب بالصنح 

حيىىو , ( أن نسىبة اإلنتىىا  التسىويقي تباينىت بىىاالت ح الصىناح01 مىا بينىت نتىىائج الوثيقىة )

    % 31.82بنسىبة  (Rudolph) متبو ىا بالصىنح % 31.77 بنسبة (Arizona)تفو  الصنح 

وتىىىليل , % 35.08بنسىىىبة  (Faluka)ثىىىت الصىىنح  % 32.05بنسىىبة  (Spunta)ثىىت الصىىىنح 

 . % 30..3قائمة الصناح بنسبة  (Kuroda)الصنح 
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        = LSD متوسط اإلنتاج فً النبات الواحد 
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 المساحة ونسبة اإلنتاج التسوٌقً إنتاج فً( : تأثٌر العامل الصنفً 04) الوثٌقة

 لى  إلى  قدرتىر ربمىا في زياد   ىدد الىدرنات فىي النبىات  (Faluka)يهز  تفو  الصنح    

, ت وين أ ثر أفر  هوائية والتي بدورها تىؤدي إلى  زيىاد   ىدد الىدرنات التىي ي ونهىا النبىات

من ال ل توفير فائا أ بر من المىواد الغلائيىة المصىنهة وانتقالهىا إلى  الىدرنات التىي تهتبىر 

( و ) ثمىان؛  7002وهىلا مىا يتوافى  مىع ) الزهىاوي؛ , أما ن تالزين المواد ال ربوهيدراتية

7002  . ) 

 ما قد يهز  إل  التباين الوراثي بين الصناح من جهة ومد  م بمة الظروح المناالية    

إل أن قو  النمو الال ري تهنىي زيىاد  سىحم المىاب والمغىليات مىن , للصنح من جهة أالر 

 , التربة وزياد   فاب  نواتج التر يم ال وئي  بما يتناسم و دد الدرنات ثت  مية الحاصل

 ( .7080وآالرون؛  Ehsanتواف  مع )وهلا ما ي

 في متوسط وزن الدرنة الواحد  إل  تباين الصناح (Arizona)وقد يفسر تفو  الصنح    

, وراثيىا فىىي التىأثر بدرجىىة الحىرار  وطىىول النهىار أثنىىاب اسىتطالة المىىدادات وت ىوين الىىدرنات

 وبالتالي تنه س  ل  إمدادها ب مية المواد المدالر  فتالتلح أوزانها. 

 ما قد يفسر تبىاين الصىناح فىي متوسىط وزن الدرنىة إلى    قىة الزيىاد  النسىبية لدرجىة    

الحرار  ودور  حيا  النبات التي يترتم  ليهىا زيىاد   ىدد اليىات ليىتم ن الصىنح مىن تجميىع 
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مرحلىىة صىىم الىىدرنات والتىىي تتىىأثر بىىالظروح الجويىىة  درجىىات الحىىرار  ال زمىىة لدالولىىر

 ( .8331المحيطة بالصنح )السهدون؛ 

فىي متوسىط اإلنتىا  فىي النبىات الواحىد إلى   (Arizona)فسىر تفىو  الصىنح في حين أننا ن   

(  ىالتي تهرفهىا  7088, سلو ر الجيىد للغايىة فىي الظىروح المنااليىة الجافىة )دليىل الصىناح

وتسىهيل حر ىة الهناصىر ,  بىر مىن المغىلياتللنبىات نمىوا جيىدا واسىتفاد  أيتيل مما , منطقتنا

 ما أن النمو الجيد للمجمو  الجلري و بر حجمر يؤدي إلى  زيىاد  , المغلية والمواد المر بة

إ ىافة إلى  أن النمىو الال ىري الجيىد للصىنح وتفىر  سىيقانر والزيىاد  , مساحة اامتصاع

وبالتىالي ,  ىل للى  يهىود  لى  الصىم الجيىد للىدرنات إل  حىد مىا فىي ارتفا ىر و ىدد أوراقىر

 زياد  اإلنتا  في النبات .

نسبة اإلنتا  ال لىي للمسىاحة واإلنتىا  التسىويقي في  (Arizona)تفو  الصنح يهز  بينما    

مىىد  االىىت ح هىىلا الصىىنح  ىىن نيىىرت فىىي قدرتىىر  لىى  امتصىىاع الهناصىىر الغلائيىىة  إلىى 

مهدنية نتيجة االت ح حجت المجمو  الجلري بينهىا و ىلل  المتوفر  في السمد  اله وية وال

إل  المجمو  الال ري الجيد وانتصام أوراقر وتباين زوايا اتصالها مع السا  و لهىا تلهىم 

تسىمل باقتنىاع أ بىر  ميىة مىن ال ىوب المؤديىة إلى  لنهىا , دورا في تصنيع المىواد الغلائيىة

وبالتىالي تحقيى  زيىاد  فىي اإلنتىا  ال لىي للصىنح  مىا أ ىدت  , زياد  مهدات التمثيل ال ىوئي

 ( .7080أسيل؛ , )الالفاجي

 مىىا تالتلىىح الصىىناح فىىي سىىر ة اسىىتفادتها مىىن الهناصىىر الغلائيىىة المتواجىىد  فىىي التربىىة    

ممىىا , والتىىي توفرهىىا السىىمد  بنو يهىىا اله ىىوية والمهدنيىىة بشىى ل ميسىىر وسىىهل ل متصىىاع

 ( .7002لنبات وإنتاجيتر وهلا يتف  مع )الز بي وآالرون؛ ينه س ايجابيا  ل  نمو ا

 ز هلا الصنح ع إل  تمي ا يرج ربم (Arizona)ح  ر وااقتصادي للصن ا  ال بي أما اإلنت   

بحيو ت ون م تنز  بالمدالرات الغلائيىة ممىا , بالدرنات ال بير  الحجت والتي استهملت  بلور

 ينه س  ل  النمو الجيد للنبات وبالتالي الزياد  في إنتاجر . 

الاصىة الحىرار  , أو إل  التأقلت الجيد للصنح مىع الهوامىل الجويىة المسىا د   لى  اإلنتىا    

ال املىىة  أو إلىى  الزرا ىىة بالىىدرنات, المتزامنىىة مىىع الموسىىت الربيهىىي الىىلي  انىىت فيىىر التجربىىة

 و دت اللجوب إل  تقطيهها .
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V -  نبات البطاطسدرنات الكٌمٌائٌة ل فاتصال فًالعامل الصنفً تأثٌر   

V-1-  للدرنات  محتوى الكربوهٌدرات فًالعامل الصنفً تأثٌر(%) : 

مالتلفىة بىين ( إلى  أن محتىو  ال ربوهيىدرات ال ليىة 03ير النتائج المدونة فىي الوثيقىة )تش   

يليىىر الصىىنح  % 78.3بنسىىبة  (Rudolph)قىىد سىىجل أ لىى  تر يىىز  نىىد الصىىنح ف, الصىىناح

(Kuroda)  الصنح  ند وأقل تر يز , % 70.1بنسبة(Faluka)  82.9بنسبة % . 

 ل  الصناح  (Rudolph)للصنح مهنوي من ال ل نتائج التحليل اإلحصائي وجد تفو     

(Spunta) و (Arizona)  و(Faluka)  دون الصنح(Kuroda) , ات تفوقىبهىا الوجدت  ما

 . مهنوية بين بقية الصناح فيما بينهاال

   

 

لدرنة البطاطس توى الكربوهٌدراتمح فًالعامل الصنفً : تأثٌر  (05)الوثٌقة   

V-7-  للدرنات محتوى البروتٌنات فًالعامل الصنفً تأثٌر (%) 

متبىىاين بىىين درنىىات  البىىروتين( إلى  أن محتىىو  0.النتىىائج المدونىىة فىىي الوثيقىىة ) أو ىحت   

متبو ىا بالصىنح  % 7.5بنسىبة ( Spunta)فقد سجل أ ل  تر يز لر  ند الصنح , الصناح

(Arizona ) بينما تليل الصنح , % 7.0بنسبة(Faluka) بنسىبة أقىل تر يىز قائمة الصناح ب

8.5 % . 
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 (Spunta)للصنح و  مهنوي  ود تف نا وج ل اإلحصائي احظ ج التحلي  ل نتائ ومن ال    

بىين التفوقات المهنوية   ما وجدت بها, دون البقية  (Faluka)و  (Kuroda) ل  الصنفين 

   بقية الصناح فيما بينها .

 

 

 لدرنة البطاطس محتوى البروتٌن فًالعامل الصنفً : تأثٌر  (14الوثٌقة )

 

V-9-  للدرنات الدهونمحتوى  فًالعامل الصنفً تأثٌر (% ): 

فقىد , ( إل  أن محتو  الدهون مالتلىح بىين الصىناح8.ير النتائج المدونة في الوثيقة )تش   

بنسىبة  (Faluka)يليىر الصىنح  % 0.78بنسىبة  (Rudolph) سجل أ ل  تر يز  ند الصنح 

 . % 0.03بنسبة ( Kuroda)أقل تر يز  ند الصنح بينما سجل , % 0.81

للصىىىنح د تفىىىو  مهنىىىوي ووجىىىاحظنىىىا نتىىىائج التحليىىىل اإلحصىىىائي تفحىىىع مىىىن الىىى ل    

(Rudolph)  ل  الصناح (Arizona)  و(Kuroda)  و(Spunta)  دون الصنح(Faluka) ,

   ما وجدت بها التفوقات المهنوية بين بقية الصناح فيما بينها .
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 درنة البطاطسلفً محتوى الدهون العامل الصنفً : تأثٌر  (11الوثٌقة )

   

V-0-  نسبة المادة الجافة للدرنات  فًالعامل الصنفً تأثٌر(%) : 

, بىين الصىناح متباينىة ( إل  أن نسىبة المىاد  الجافىة 7.ير النتائج المدونة في الوثيقة )تش   

الصىىىىنح ب متبو ىىىىا % 3..81بنسىىىىبة ( Spunta) نىىىىد الصىىىىنح  نسىىىىبةأ لىىىى   تفقىىىىد سىىىىجل

(Rudolph ) بينما سجل أقل تر يز  ند الصنح, % 82.38بنسبة(Faluka)  2..8بنسبة.%  

 (Spunta)للصىنح من ال ل تفحع نتائج التحليل اإلحصائي احظنا وجود تفو  مهنوي    

 مىا وجىدت , (Kuroda)و (Rudolph)دون الصىنفين ( Faluka)و (Arizona) ينف ل  الصن

   المهنوية بين بقية الصناح فيما بينها . بها التفوقات
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 درنة البطاطسالمادة الجافة لتأثٌر العامل الصنفً فً نسبة ( : 17الوثٌقة )

 

والدهون ل الىت ح  ال ربوهيدراتفي تر يز  (Rudolph)يهز  التفو  المهنوي للصنح    

الوراثي بىين الصىناح فىي طىول دور  الحيىا  ولمىا يتمتىع بىر هىلا الصىنح مىن طىول لىدور  

يىوت( بحيىو يصىنح  صىنح نصىح متىأالر فىي الن ىج  870 - .88حياتر التي تصل إلى  )

وهلا ما يجهلر يستفيد أ ثر من طىول درجىات الحىرار  فىي موسىت , (7088)دليل الصناح؛ 

, التي تهمل  لى  زيىاد  تر يىز السى ريات فىي الىدرنات والىدهون )السىهدونالنمو  الربيهي و

 مىىا أن تىىأالر الن ىىج يسىىمل لىىر بااسىىتفاد  ب ميىىات أ بىىر مىىن الهناصىىر المغليىىة , ( 8331

والاصة  نصر البوتاسيوت اللي يهد  ام  مهمىا فىي هجىر  الهناصىر والمر بىات مىن م ىان 

وهىىلا مىىا انه ىىس ايجابيىىا  لىى  محتىىو  , نات(التمثيىىل )الورا ( إلىى  م ىىان التالىىزين )الىىدر

وهىىىلت النتىىىائج تتفىىى  مىىىع مىىىا توصىىىل إليىىىر , درنىىىات الصىىىنح مىىىن ال ربوهيىىىدرات والىىىدهون

(SHAYMA et al, 2014. ) 

قىد تفسىر بتبىاين الصىناح  (Spunta)أما الزياد  المهنوية لمحتو  البىروتين  نىد الصىنح    

مجمو ىىا  (Spunta)إل يمتلىى  الصىىنح  ,مىىن الناحيىىة الوراثيىىة فىىي حجىىت المجمىىو  الال ىىري

( واللي ينتج  نر رفع  فاب  التمثيل ال ىوئي والتىنفس 7088ال ريا جيدا )دليل الصناح؛ 

ونشاط النبات في امتصاع الماب والمغليات الاصة  نصر النيتىروجين المىؤدي إلى  تحفيىز 

وبالتىىىالي تنشىىىيط , امتصىىىاع الهناصىىىر الالىىىر  مىىىن التربىىىة إلحىىىداو تىىىوازن نىىىلائي بينهىىىا
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وتشىىجيع تمثيىىل البروتينىىات بتحفيىىز اإلنزيمىىات الالاصىىة بىىلل  )التميمىىي؛ , الهمليىىات الحيويىىة

 مىىا أن  ىى  مىىن  ناصىىر النيتىىروجين والفوسىىفور والبوتاسىىيوت لهىىا دور فىىي تمثيىىل , (7087

, فهىي بىدورها تىدالل فىي ت ىوين البىروتين, اإلنزيمات والحمىاا النوويىة ومر بىات الطاقىة

 Mengel etيىىنه س  لىى  زيىىاد  محتىىو  الىدرنات مىىن البروتينىىات  مىىا توصىىل إليىىر )وهىلا 

Kirkby, 1982. ) 

إلى  االىت ح الصىناح  (Spunta)وقد تهز  الزياد  في نسبة المىاد  الجافىة  نىد الصىنح    

الىىلي ربمىىا يهىىود إلىى  ااالىىت ح الىىوراثي , فيمىىا بينهىىا فىىي نسىىبة المىىاد  الجافىىة فىىي الىىدرنات

وترا مها في الدرنات )الفهىداوي , صنح في نسبة ما يالزنر من المواد المصنهةوطبيهة  ل 

 ( .7000وآالرون؛ 

 ما قد تهز  لهميىة الهناصىر الغلائيىة التىي تحويهىا السىمد  والتىي تحسىن مىن الالىواع    

وبالتىىالي إتاحىىة الهناصىىر ال ىىرورية لنمىىو , PHالفيزيائيىىة و ال يميائيىىة للتربىىة والفىىا قيمىىة 

فهىىلا الصىىنح ربمىىا يالتلىىح وراثيىىا فىىي تحفيىىز نمىىو , والاصىىة  نصىىر النيتىىروجين النبىىات ,

مما ينىتج  نىر زيىاد  فىي تىرا ت , المجمو  الجلري اللي يهمل  ل  استفاد  أ بر من السمد 

GHASSAN (7088      )وهىىو مىىا تؤ ىىدت نتىىائج  ىىل مىىن , نىىواتج التمثيىىل ال ىىوئي فىىي الدرنىىة

االىىىت ح فىىىي مهىىىدل النيتىىىروجين يىىىؤدي إلىىى   أي مىىىا أن , ( لىىىنفس النبىىىات.708والببيلىىىي )

ااالىىت ح فىىي  فىىاب  التمثيىىل ال ىىوئي ممىىا يىىؤثر  لىى   ميىىة المىىواد المصىىنهة والمالزنىىة فىىي 

 ( . 7005وهلت النتائج تتف  أي ا مع ما توصل إلير )اللح؛ , الدرنات
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 ةالخاتمـــــــــــ

د ونظرا لهذه األهمٌة وازدٌااتعد البطاطس من أهم المحاصٌل الغذائٌة الكبرى فً العالم ،    

هتماام اإلاى كال ذلاأ أدى ، تعدد وتباٌن أصنافها الكثٌرة إضافة إلى  ،  الستفادة منهاالحاجة ل

 لرفع إنتاجها والمحافظة على قٌمتها الغذائٌة .بها الخبراء والتقنٌٌن والفالحٌن 

طفارة نوعٌاة فاً هاذه تشاهد ، حٌا   فً والٌتناا زراعته تنجحفمحصول البطاطس الذي    

الكبٌار لسساواا الخارجٌاة  هتماامونظارا لال،  االمرتباة األولاى وطنٌا ة باذلأحتلا، م الزراعة

من الناحٌة الكمٌة والنوعٌاة والتصانٌعٌة ، وبماا أن منتوج هذا الوالداخلٌة فً اآلونة األخٌرة ب

الادرنات وفاً الماردود  فاً حجامالمتباٌناة متنوعاة والصانا  لهاا كام هائال مان األالبطاطس 

فااً تلقلمهااا مااع المنااا  ، وحتااى فااً مالءمتهااا للتحوٌاال ووفااً مقاومااة األمااراا واآلفااات 

 خمسااة أصاانا  ماان نبااات البطاااطس خصااائ دراسااة مقارنااة ل إجااراءفقااد تاام الصااناعً ، 

(Solanuim tuberosum L)  مزروعااة فااً منطقااة سااو ( ( ًوهااArizona)  ،

(Faluka( ، )Kuroda( ، )Rudolph( ، )Spunta. ) 

 8102أجرٌت التجربة فً مزرعة بمنطقاة القداشاً ببلدٌاة الربااف ، فاً الموسام الربٌعاً    

ة وسرعة ــنسبالمعاٌٌر الفزٌولوجٌة )ت هذه الدراسة المقارنة ـلشم، وتحت الرش المحوري 

الكلاً  وىــمحتالً لنبات البطاطس ، لورقامتالء اال ةـ، نسب فوا سطح التربة اعمرببزوغ ال

ة المساطح ـمساح ، مساحة الورٌقةري للنبات )ـات النمو الخضـصفة ( وــبالورقلكلوروفٌل ل

الوزن الرطب والوزن ،  النبات ارتفاع،  ةول الورقـط،  عدد األوراا فً النبات،  ًــالورق

ة ، ـط وزن الدرنـمتوس،  اتـات فً النبـدد الدرنـع) ولـات المحصـصفو ( ،اتـا  للنبـالج

الصفات ، ثم ( اج التسوٌقًـة ونسبة اإلنتـإنتاج المساحط ـ، متوس النبات اج فًـط اإلنتـمتوس

نسابة ،  ونـمحتوى الده،  ناتـمحتوى البروتٌ،  دراتـمحتوى الكربوهٌ) ة للدرناتـالكٌمٌائٌ

التااً أكاادت اخااتال  سلوكٌـااـة األصنـااـا   الدراسااةهااذه ماان بعااد االنتهاااء و،  (المااادة الجافااة

رو  ـماع الظا ها الصنفٌة وتراكٌبها الوراثٌاة وتلقلمهااـاختال  مواصفاتب ـبسبالمدروسـة ، 

بحٌاا  نمااو النبااات وصافات المحصااول وجودتااه ، علااى أٌضاا تباٌنااا ممااا انعكااس ، ة ـالمناخٌا

 استخلصت االستنتاجات التالٌة )

والصفات التسوٌقٌة للمحصول الكلً اإلنتاج كمٌة فً أظهرت األصنا  اختالفا واضحا  -

وفً إنتاج النبات الواحد الواحدة فً وزن الدرنة معنوٌا  (Arizona)الصن   تفوابحٌ  
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تفوقا  (Faluka)ا الصن  ـ، كما حق ًـاج التسوٌقـة واإلنتـوفً نسبة اإلنتاج الكلً للمساح

                                                      .معنوٌا فً عدد الدرنات فً النبات الواحد 

 (Rudolph)  ـا الصنـحقبحٌ  فً الصفات الخضرٌة  بٌناأظهرت األصنا  اختالفا  -

وا ـوتف، الجا  للمجموع الخضري للنبات وفً الوزن ،  فً المساحة الورٌقٌةتفوقا معنوٌا 

اع ـة وفً ارتفـول الورقـح الورقً وفً طـة المسطـمساحً ـمعنوٌا ف (Kuroda)  ـالصن

وفً الوزن ، دد أوراا النبات الواحد ـع زٌادة فً (Spunta)ا الصن  ـا حقـات ، كمـالنب

                                                                     .الرطب للمجموع الخضري 

 (Kuroda)وا الصن  ـبحٌ  تف، ة ـات الفزٌولوجٌـفً الصفا ـا  تباٌنـرت األصنـأظه -

بة فً نس (Rudolph)تفوا الصن  ، و الكلوروفٌل الكلً بالورقةمحتوى  فً نسبةمعنوٌا 

، ة اإلنبات ـً سرعـف (Arizona)ا الصن  وـتفا ـة ، كمـالتربح ـات فوا سطـبزوغ النبٌت

 . االمتالء الورقً فً نسبة (Faluka)وتفوا الصن  

تفاااوا الصااان  للااادرنات ، إذ فاااً الصااافات الغذائٌاااة  كبٌاااراأظهااارت األصااانا  اختالفاااا  -

(Rudolph)  بالااادرنات ، كماااا حقاااا محتاااوى الكربوهٌااادرات والااادهون ة فاااً نسااابمعنوٌاااا

       .                                                                 للدرنة والمادة الجافة ـا معنوٌا فً نسبة محتـوى البروتٌنتفوق (Spunta)الصن  

ضمن نفاس الظارو   (Arizona)ٌمكننا النصح بزراعة الصن  هذه النتائج خالل ومن    

    . واإلنتاج التسوٌقًدة المساحة ـوح فًوج عال ـلحصول على منتل ةـبالتجربالمحٌطة 

أما من الناحٌة التصنٌعٌة فلم ٌرا أي صن  من األصانا  المدروساة للتحوٌال الصاناعً    

 .( فما فوا % 02بسبب انخفاا المادة الجافة عن النسبة المطلوبة )الغذائً 

لتحدٌاد وتثماٌن األصانا  المةهلاة  أكثر تخصصاا أخرىدراسات  إلىهذه الدراسة تحتاج    

 زراعتها فً المنطقة ، وذلأ من خالل )

مع تغٌٌار ، لمنطقة واختبارها ا  اـمندة عن ـجدٌ دراسة أصنا  أخرى من البطاطس -

محتاوى الماادة    علىـللكشو،  وأبعادها وهذا للتعر  على إنتاجٌتهاة الزراعأوقات 

 ها تكون مالئمة للتحوٌل الصناعً .الجافة بدرناتها ، عل  

 لسصنا ( ADNالنووٌة ) األحماا ، للتعر  علىة معمقة ـة مخبرٌـدراس راءـإج -

ة ـالصفات الخضرٌان ـتباٌ المةكد علىالحقٌقً و للتعر المراد زراعتها فً المنطقة 

 . واإلنتاجٌةوالفزٌولوجٌة والكٌمٌائٌة 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املراجـــــــــــــــــع



 الوزاجغ
 

011 

 

 الوزاجغ الؼزتٍح :

ِخزٍفخ ِٓ اٌؾذ٠ذ أصش اٌزغ١ّذ ثّغز٠ٛبد . 0202. ج أ  ػثاص ,.هذوذ هطز هـ  أتى خوزج -1

 Gardenia jasminoidesٔٛػ١خ اٌض٠ذ اٌؼطشٞ ٌٕجبد اٌىبسد١ٕ٠ب و١ّخ ٚٚ اٌّخٍجٟ فٟ ّٔٛ

Ellis.  633, ص 4, اٌؼذد 6اٌّغٍخ األسد١ٔخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌضساػ١خ. اٌّغٍذ.  

اٌٛسلٟ ثّغزخٍض  رأص١ش اٌشػ .0205, أتى تزاتً ب, جثىر م, هزشذ ر. .الثثٍلً ر -0

فٟ ّٔٛ ٔجبد اٌجظً رؾذ ظشٚف اإلعٙبد اٌّبئٟ.  ؽّغ اٌغجش١ٍ٠هعزٚس اٌؼشلغٛط ٚ

 .626 -640, ص 2, اٌؼذد 11اٌّغٍخ األسد١ٔخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌضساػ١خ, اٌّغٍذ 

اٌزأص١ش اٌفغٍغٟ ٌؾبِغ اٌغجش١ٌه ٚثؼغ ِغزخٍظبد إٌجبربد  .0202ج م.  ح الثٍاتً -3

 ِٓ اٌجطبؽب اٌظفبد اٌخض١ٔخ اإلعزٙالو١خ ٌظٕف١ٓجؾش٠خ فٟ إٌّٛ اٌخؼشٞ ٚاٌؾبطً ٚاٌ

(solanum tuberosum L  ,ًأؽشٚؽخ دوزٛسح, و١ٍخ اٌضساػخ ٚاٌغبثبد, عبِؼخ اٌّٛط )

 اٌؼشاق.   

         اٌؼؼأأأأٛٞ  رأأأأأص١ش اٌأأأأشٞ ث١ّأأأبٖ ِخزٍفأأأأخ اٌٍّٛؽأأأأخ ٚ ػأأأبفخ اٌغأأأأّبد .0203 التذااااسً ص. -4

Hmi- feed  فٟ ّٔٛ ٚؽبطً اٌجبلالء viciafaba L 5. ِغٍخ اٌفشاد ٌٍؼٍَٛ اٌضساػ١خ, ِغٍأذ ,

 . 315 -307, ص 4اٌؼذد 

رأص١ش  ػبفخ ٔغت ِزٛاصٔخ ِٓ األعّذح اٌى١ّ١بئ١خ فٟ ّٔٛ فغبئً . 0200ح.  إ التوٍوً -5

     (:4) 38ِغٍخ أثؾبس اٌجظشح.  طٕف اٌجشؽٟ..Phoenix Dactylifera L إٌخ١ً اٌزّش

60-73.     

رأص١ش ؽبِغ ا١ِٛ١ٌٙه ػٍٝ ؽبطً ٚٔٛػ١خ  .0200. هذوذ ص .,ولٍذ ب .,ع الجثىري -6

 .57 -50: (3), 40اٌجطبؽب رؾذ ظشٚف اٌضساػخ اٌخش٠ف١خ. ِغٍخ صساػخ اٌشافذ٠ٓ, 

ثبعزخذاَ  ٔزبط رمبٚٞ اٌجطبؽب  .0993. ع ذًالصال .,م غشال.,م طلثً .,ع الجثىري -7

 28- 24اٌزمبٔبد اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌؾذ٠ضخ .ٚلبئغ اٌّؤرّش اٌؼشثٟ ٢فبق  .رم١ٕخ اٌضساػخ إٌغ١غ١خ

 . 366- 360ػّبْ :  –١ٔغبْ /اثش٠ً . األسدْ 

      Liq Humusرأص١ش اٌظٕف ٚ اٌشػ ثـ   .0200. ص ع  الؼجٍل.,  ع هـ ا الذظٌاوي -8

 .26 -18( : 4) 3فٟ ّٔٛ ٚ ؽبطً اٌجطبؽب. ِغٍخ اٌفشاد ٌٍؼٍَٛ اٌضساػ١خ.
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رأص١ش اٌزغ١ّذ اٌؼؼٛٞ ِٓ ِظبدس ِخزٍفخ فٟ ّٔٛ ٚ ٔزبع١خ ٚٔٛػ١خ  .0202أ م.  الخفاجً -9

 ؽبطً األثظبي ٚ اٌجزٚس ٌٕجبد اٌجظً. سعبٌخ ِبعغز١ش. و١ٍخ اٌضساػخ. عبِؼخ ثغذاد.

ػّك اٌؾشاصخ ثبٌّؾشاس رؾذ اٌزشثخ فٟ وفبءح اٌزخٍض ِٓ  رأص١ش .0229أ ج.  الخفاجً -02

(: 2)1ِغٍخ اٌىٛفخ ٌٍؼٍَٛ اٌضساػ١خ. , ٚؽبطً اٌزسح اٌظفشاء  Hardpanاٌطجمخ اٌظٍجخ 

21-29. 

رأص١ش األعّذح ٚ اٌّغز٠بد اٌؼؼ٠ٛخ فٟ ّٔٛ ٚ ٔزبط  .0202, الجثىري ك. .الخفاجً أ -00

 . 83 -64, ص 2(. ِغٍخ د٠بٌٟ ٌٍؼٍَٛ اٌضساػ١خ , اٌؼذد Allium cepa Lثزٚس اٌجظً )

رأص١ش٘ب ػٍٝ ٚالغ ظب٘شح اٌغفبف فٟ فؼبء ػ١ٓ رّش ٚ . 0203ع ح.  ث الخفاجً -00

 اإلٔزبط اٌضساػٟ. أؽشٚؽخ دوزٛساٖ. عبِؼخ عبٔذ وٍّٕزظ اٌؼب١ٌّخ. اٌؼشاق.

رأص١ش ٔٛع اإلعزخذاَ اٌضساػٟ فٟ ثؼغ اٌخظبئض اٌف١ض٠بئ١خ  .0229الخىري ع.  -03

 . 17 -5ص ٌٍزشثخ. و١ٍخ اٌضساػخ, عبِؼخ اٌجؼش, 

اٌؾ١ٛٞ فٟ دساعخ رأص١ش اٌغّبد اٌؼؼٛٞ ٚ .0227, تزهىم م. .هـ, ػٍذ .الشػثً م -04

, 23  ٔزبع١خ اٌجطبؽب ٚفٟ ثؼغ خٛاص اٌزشثخ )ِؾبفظخ ؽشؽٛط(, عبِؼخ دِشك, اٌّغٍذ

 .162 -151, ص  2اٌؼذد

رأص١ش األعّذح اٌؼؼ٠ٛخ اٌّخزٍفخ ٚرغط١خ اٌزشثخ فٟ ّٔٛ ٚ ٔزبط  .0227م أ.  ص الشهاوي -05

 .120ٚٔٛػ١خ اٌجطبؽب, سعبٌخ ِبعغز١ش, لغُ اٌجغزٕخ, و١ٍخ اٌضساػخ, عبِؼخ ثغذاد, ص 

 . 30 – 19ِؾظٛي اٌجطبؽظ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ. ص .0998.  ع الظؼذوى -06

ٛاعُ اٌجبسدح فٟ األساػٟ اٌظؾشا٠ٚخ. رىٌٕٛٛع١ب  ٔزبط خؼش اٌّ .0229الظٍذ ف.  -07

 .412 -389اٌّىزجخ اٌّظش٠خ, اٌمب٘شح, ص 

رىٌٕٛٛع١ب  ٔزبط خؼش اٌّٛاعُ اٌذافئخ فٟ األساػٟ اٌظؾشا٠ٚخ.  .0229الظٍذ ف.  -08

 .545 -523اٌّىزجخ اٌّظش٠خ, اإلعىٕذس٠خ, اٌطجؼخ األٌٚٝ, ص 

ثؼغ األعّذح اٌؼؼ٠ٛخ فٟ  تأثٍز. 0200. الثلخً أ . ,ذلٍوً, ح يال , .م ص الشاطز -09

ِغٍخ عبِؼخ دِشك  اٌخظبئض اٌخظٛث١خ األعبع١خ ٌٍزشثخ ٚ أزبع١زٙب ِٓ ِؾظٛي اٌغٍك.

 .     28 -15, ص 1, اٌؼذد 27ٌٍؼٍَٛ اٌضساػ١خ. ِغٍذ 
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دساعخ اٌؼاللخ اٌّزجبدٌخ ث١ٓ اٌظفبد اٌّشٚف١ض٠ٌٛٛع١خ اإلٔزبع١خ  .0229الشٍذاوي ف.  -02

ٛي اٌجطبؽب ػٕذ ِغز٠ٛبد ِخزٍفخ ِٓ اٌشؽٛثخ, سعبٌخ دوزٛساٖ, ٌؼذح أطٕبف ِٓ ِؾظ

 .95عبِؼخ اٌجؼش, اٌؼشاق, ص 

اٌجؾش ْٚ رشثخ. ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚأٔظّخ اٌضساػخ ثذ .0989ف ح.  الصذاف -00

 .ص 319اٌؼٍّٟ. اٌؼشاق. 

 ِٛعٛػخ إٌجبد اٌؼبَ, د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ, اٌغضائش, .0989ع.  الصثاؽ -00

 ص. 812ِٕشٛساد ػ٠ٛذاد ث١شٚد, 

 اٌجطبؽب فٟ عٛس٠خ. 31إٌّظٛس اٌغٍؼٟ اٌضساػٟ سلُ  .0227(. 0الؼوىري ى) -03

 . 50, ص 2007ا١ٌّضح إٌغج١خ ٌٍجطبؽب. دِشك, ؽجؼخ أٌٚٝ  .0227(. 0الؼوىري ى) -04

اٌى١ّ١بئ١خ فٟ ّٔٛ  األعّذح. رأص١ش أٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ 0202. أػثاص ج  ,.م الظالوً ع -05

 .84- 75(:1)2. ِغٍخ اٌىٛفخ ٌٍؼٍَٛ اٌضساػ١خ Pelargonium odoratissimumإٌجبد اٌؼطش 

رأص١ش اٌزغ١ّذ اٌجٛربعٟ فٟ ّٔٛ  .0224, رهضاى ع.  .أدوذ ف,  .م م ح الفهذاوي -06

 .165 -154(: 2اٌؼذد) 2اٌّغٍذ  ٔجبس ٌٍؼٍَٛ اٌضساػ١خ.زبع١خ طٕف١ٓ ِٓ اٌجطبؽب. ِغٍخ األٚ ٔ

  .14عٛدح ١ِبٖ اٌشٞ. ص  .0203الىكٍل م.  -07

 .24 -23 ػبءح عذ٠ذح ػٍٝ اٌىٕض اٌذف١ٓ, داس ث١شٚد, ٌجٕبْ, ص  .0228تاًذي ع.  -08

اٌّؾزٜٛ اٌى١ّ١بئٟ ألٚساق ثزٚس أطٕبف ِٓ اٌمّؼ اٌظٍت  .0228تي جاهغ ع.  -09

(Triticum durum desf) ( إٌب١ِخ رؾذ ظشٚف اإلعٙبد اٌّبئٟ ٚ ٔمؼب ٚسشبAIA اٌّؼبٍِخ )

 .105ثبألوغغ١ٓ. عبِؼخ ِٕزٛسٞ لغٕط١ٕخ, اٌغضائش, ص

          اٌؾشوخ اإلطالؽ١خ ثٛال٠خ ٚادٞ عٛف ٔشأرٙب ٚرطٛس٘ب  .0226تي هىطى م.  -32

 .14(. سعبٌخ اٌّبعغز١ش, عبِؼخ ِٕزٛسٞ, لغٕط١ٕخ, ص 1939 -1900)

٠ٛبد ِخزٍفخ رأص١ش ِغز .0229, طزداى ص. . , هٌصىر خ. , هذوىد ح. تٌٍاهٍي ك -30

اٌّشوت فٟ ّٔٛ ِؾظٛي اٌجطبؽب ٚ  ٔزبع١زٗ, ِغٍخ عبِؼخ دِشك ِٓ اٌغّبد ا٢صٚرٟ ٚ

 . 14 -1ص  1, اٌؼذد25ٌٍؼٍَٛ اٌضساػ١خ, ِغٍذ

ؽشق رؾ١ًٍ رشثخ إٌّبؽك اٌغبفخ ٚ شجٗ اٌغبفخ. اٌغبِؼخ  .0227أًطىاى أ.  ,.ع تشىر -30

 . 100األِش٠ى١خ, ث١شٚد, ص
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 Unigreen ٚ SoluPotash    رأص١ش ثبٌّؾٍٛي اٌّغزٞ .0202 ف. دظٍي ,., دٌلً ك.جاتز إ -33

ـأ 111, ص 6اٌّغٍذ  , 1فٟ  ٔزبط ٚعٛد اٌجطبؽب, اٌّغٍخ األسد١ٔخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌضساػ١خ. اٌؼذد 

119     . 

اعزغبثخ ثؼغ أطٕبف اٌجطبؽب إٌّزغخ  .0994هٌال س ص.  ,., ػثذ هللا ع ع.ع م جاطن -34

ِؾ١ٍب ٌٍضساػخ فٟ إٌّبؽك اٌظؾشا٠ٚخ عٕٛة اٌؼشاق. اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌشاثغ ١ٌٙئخ اٌزؼ١ٍُ 

 اٌزمٕٟ. اٌّؼٙذ اٌفٕٟ إٌّظٛس, اٌؼشاق. 

 ِخزجشٞ. د١ًٌ إٌجبد.رؾ١ًٍ اٌزشثخ ٚ .0223الزشٍذ.  ػثذ ,.جىرج أ ,.ر جىى-35

(ICARDA)  .ص.172. عٛس٠ب 

 .40 -30اٌجطبؽب, داس اٌخشؽَٛ, اٌغٛداْ, ص  .0202داج ػلً دوىدج ص.  -36

بط . رىٌٕٛٛع١ب اإلٔززبط اٌجطبؽظ. عٍغٍخ ِؾبط١ً اٌخؼش ٔ .0999ع. ادوذ دظي -37

 ص .446ِظش.  اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ . .ٚاٌّّبسعبد اٌضساػ١خ اٌّزطٛسح

اعزغبثخ صالصخ أطٕبف ِٓ ٔجبد  .0229. ًىرا ج جاطن ,.تٍاى ح هجٍذ, . و ع يٍدظ -38

    (: 2) 9. ِغٍخ عبِؼخ رىش٠ذ ٌٍؼٍَٛ اٌضساػ١خ, vit- orgاٌمشع ٌٍشػ ثبٌغّبد اٌؼؼٛٞ 

381 – 391  . 

اٌزٛص٠غ, اٌمب٘شح, اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍٕشش ٚ صساػخ اٌجطبؽب, عبِؼخ .0989دظي ع.  -39

 .520, ص اإلعىٕذس٠خاٌّظش٠خ, 

إٌغ١ظ اٌؼّشأٟ ٌّذ٠ٕخ لّبس ثّٕطمخ عٛف ِٓ اٌمشْ اٌؼبشش  ٌٝ  .0202. دظىًح ع  -42

اٌزبعغ ػشش ا١ٌّالدٞ, ِزوشح ١ًٌٕ شٙبدح ِبعغز١ش, ِخطٛؽ, لغُ اٌزبس٠خ, ِؼٙذ اٌزبس٠خ, 

  اٌغضائش اٌؼبطّخ.

ذح ػٍٝ ّٔٛ ؽبطً اٌجطبؽب, ِغٍخ صأىٛ, رأص١ش ِٛػذ  ػبفخ األعّ .0986دوادي ف.  -40

 .31 -35, ص: 1, اٌؼذد 4اٌّغٍذ

ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش  – ٔزبط اٌخؼش .0989. م ػثذ الجثار ج ,.م دوادي ف -40

 ص.146عبِؼخ ثغذاد, اٌؼشاق,  -اٌؼٍّٟ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     اٌزغ١ّذ      ِٓ ِخزٍفخ ِغز٠ٛبد رأص١ش .0226. ح ػثواى .,ر سٌذاى ,.م دوٍذاى -43

, ِغٍخ رشش٠ٓ ٌٍذساعبد ٌٚجؾٛس اٌؼ١ٍّخ, ِبسفٛٔب اٌؼؼٛٞ فٟ ّٔٛ ٚ  ٔزبع١خ اٌجطبؽب طٕف

 .203 – 185, ص: 1, اٌؼذد28عٍغٍخ اٌؼٍَٛ اٌج١ٌٛٛع١خ,اٌّغٍذ
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ا١ٌٌٛذ,  اٌّٛعٛػخ اٌؼ١ٍّخ ٌٕجبربد إٌّطمخ اٌظؾشا٠ٚخ, ِىزجخ .0227دلٍض ي.  -44

 .14و١ٕ٠ٛٓ, اٌٛادٞ, اٌغضائش, ص 

ػٍٝ  بد اٌؾ١ٛا١ٔخ(رأص١ش ثؼغ األعّذح اٌؼؼ٠ٛخ )اٌّخٍف. 0226. ح ر ى ,خلف -45

 اإلٔزبع١خ ٌّؾظٛي اٌزسح اٌظفشاء. سعبٌخ ِبعغز١ش,اٌظفبد اٌّٛسفٌٛٛع١خ ٚاٌفغ١ٌٛٛع١خ ٚ

 لغُ ػٍَٛ اٌؾ١بح, و١ٍخ اٌزشث١خ, عبِؼخ األٔجبس. 

           ِٓ اٌجطبؽب عٍٛن عزخ أطٕبف .0203. م ع ح الؼظاف , .ع ص ,خلٍل -46

(solanum tuberosum L ِٟمجٛي ٌٍٕشش ف )ٜٕٛ( رؾذ ظشٚف ِٕطمخ اٌششذ٠خ )ِؾبفظخ ١ٔ

رشش٠ٓ اٌضبٟٔ  27 -26اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌضساػٟ اٌشاثغ ٌى١ٍخ اٌضساػخ / عبِؼخ األٔجبس 

2013 . 

 .15 -10, ص 2008اٌجطبؽب, داس اٌج١شٚد, ٌجٕبْ, اٌطجؼخ األٌٚٝ  .0228خىري ى.  -47

غ١ّذ اٌؼؼٛٞ ِٓ ِظبدس ِخزٍفخ فٟ ّٔٛ ٚ ٔزبط رأص١ش اٌز .0200, هذوذ ص. . دٌلً ك -48

 . 55 -47, ص: 1اٌؼذد ,3عبِؼخ ثغذاد, اٌّغٍذ  NPKاٌجظً ِٚؾزٜٛ األٚساق ِٓ اٌؼٕبطش 

اٌجطبؽب . ِظٍؾخ . 0228. طثؼح أولى ػلً ب, ., خزٌظتى هـ.ح , صالح.م سٌٌاخ -49

 ص. 39.  . ٌجٕبْاألثؾبس اٌؼ١ٍّخ اٌضساػ١خ

رأص١ش ثؼغ األٚعبؽ اٌضساػ١خ  .0228. ى د ع كثٍثى ,.ح إ ػالء الذٌي ,.أ م صالخ -52

اٌؼؼ٠ٛخ ػٍٝ  ٔجبد ثزٚس ّٚٔٛ ثبدساد صالصخ أٔٛاع ؽشاع١خ ٚآخش سػٛٞ ٚ رؾذ٠ذ ِؾزٛا٘ب 

عٍغٍخ اٌؼٍَٛ اٌج١ٌٛٛع١خ.  –اٌغزائٟ. ِغٍخ عبِؼخ رشش٠ٓ ٌٍجؾٛس ٚ اٌذساعبد اٌؼ١ٍّخ 

30(2 ,)239 - 254 

اعزخذاَ األعّذح اٌؼؼ٠ٛخ فٟ صساػخ ٚ ٔزبط اٌجطبؽب  دساعخ رأص١ش .0227ػثواى ج.  -50

وّغبّ٘خ فٟ اإلٔزبط اٌؼؼٛٞ إٌظ١ف, سعبٌخ ِبعغز١ش و١ٍخ اٌضساػخ لغُ اٌجغبر١ٓ عبِؼخ 

 .112رشش٠ٓ اٌالرل١خ, ص 

 ٔزبط رمبٚٞ اٌجطبؽب ِؾ١ٍب.  .0994. و ع الزاوي , .ج هٍظز م جزجٍض . ,ص م ػوز -50

 .25 – 13(: 1)اٌؼذد 4ِغٍخ  ثبء ٌألثؾبس اٌضساػ١خ. اٌّغٍذ 

فؼً غغً اٌزشثخ اٌضساػ١خ فٟ ؽٛع ٚسلٍخ. ِزوشح ِبعغز١ش فٟ  .0229غزٌاًً ص.  -53

 .82اٌشٞ, عبِؼخ لبطذٞ ِشثبػ ٚسلٍخ, اٌغضائش, ص
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رأص١ش األعّذح اٌؼؼ٠ٛخ اٌطج١ؼ١خ اٌّخزٍفخ ِٚغزٜٛ إٌزشٚع١ٓ . 0205. ج غوام ػوارج -54

فٟ ّٔٛ ٚ ٔزبع١خ اٌجطبؽب طٕف عجٛٔزب فٟ ِٕطمخ ٚادٞ عٛف. أؽشٚؽخ دوزٛساٖ فٟ اٌؼٍَٛ  

 عبِؼخ األخٛح ِٕزٛسٞ لغٕط١ٕخ. –شؼجخ ث١ٌٛٛع١ب ٚ فض٠ٌٛٛع١ب إٌجبد 

       إٌّٛ ٚ ِؼبداد إٌزؼ ٚاٌزأص١ش اٌفغٍغٟ ٚإٌزشٚع١ٕٟ . 0200, غالة م. .قاطن ص -55

, عبِؼخ ثغذاد, اٌّغٍذ (Solanumtu berosum L)إٌٛػٟ ٌٕجبد اٌجطبؽب ٚاٌؾبطً اٌىّٟ ٚ

 .9 – 1, ص 1, اٌؼذد 6

اٌؾظبد  -اؽز١بعبد إٌّٛ -ِمذِخ فٟ صساػخ اٌخؼشٚاد ) اٌزمغ١ُ .0220كذلك م.  -56

 .278 -276 -274ٚاٌزخض٠ٓ(. ِٕشأح اٌّؼبسف, اإلعىٕذس٠خ, ص 

اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزغ١ّذ اٌّؼذٟٔ ٚاألصٚد اٌؾ١ٛٞ ٚأؼىبعٙب  .0220, خىرشٍذ ع. .كىر ر -57

, 13ٍَٛ إٌٙذع١خ, اٌؼذد ٚ ٔزبع١زٗ. ِغٍخ ثبعً األعذ ٌٍؼ Viciafaba Lػٍٝ ّٔٛ ٔجبد اٌفٛي 

 .131ص 

                اإلعىٕذس٠خ, داس اٌّؼبسف,  ٔزبط ِؾبط١ً اٌؾجٛة ٚاٌجمٛي. .0989كٍال ح.  -58

 .25 -21ص 

 .256أعبع١بد  ٔزبط اٌخؼشٚاد. عبِؼخ اٌّٛطً. اٌؼشاق. ص  .0980. ك ع هذوذ -59

  ٔزبط اٌخؼشٚاد, اٌغضء اٌضبٟٔ, .0989. الذٌي ص ػش,  .كزٌن ص  ,. هطلىب ع -62

 .ص  337ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚ اٌجؾش اٌؼٍّٟ, عبِؼخ اٌّٛطً, اٌغّٙٛس٠خ اٌؼشال١خ, 

          دٚس٘ب فٟ رغز٠خ اإلٔغبْ, عبِؼخ اٌجزشاء,اٌجطبؽب ٚ . 0222ػشخ ف. , .هؼش إ -60

 .5 -1ص: 

رظ١ٕغ رخض٠ٕٙب ٚاٌجطبؽب )اٌجطبؽظ( صساػزٙب ٚآفبرٙب . 0222. ع ح هىصللً -60

 .389ِٕزغبرٙب, داس ػالء اٌذ٠ٓ ٌٍٕشش ٚ اٌزٛص٠غ ٚ اٌزشعّخ دِشك, ص 

         ٌٍٕشش  اٌؼشث١خ اٌذاس ِؾبط١ً اٌخؼش, .0985, كٍلل م. .ٌلٍا ك, .هىهىص ط -63

 . 230اٌزٛص٠غ, اٌمب٘شح, صٚ
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