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 الملخص

 Solanumتھدف ھذه الدراس���ة إلى معرفة تأثیر تقنیات الري والتس���مید العض���وي على نمو وإنتاج نبات البطاطا 
tuberosum L  ص�����نف س�����بونتا، حیث أجریت ھذه الدراس�����ة بمزرعة باھي إبراھیم ببلدیة الوادى في الموس�����م

 .2018الخریفي 

یر في زیادة الص��فات الكمیة للمحص��ول ورفع نس��بة وأوض��حت النتائج أن لتقنیة الري ومعامالت التس��مید تأثیر كب
كفاءة المیاه واألس����مدة المس����تعملة، كما بینت النتائج زیادة معتبرة في الص����فات الكمیة لإلنتاج بإض����افة األس����مدة 

) أعلى El saqie bi taqut( العض���ویة لتربة، حیث أعطت معاملة س���ماد الدواجن المروي بتقنیة األنبوب القطرة
) والمعاملة بالس������ماد المعالج (كمبوس������ت) بإنعدام filtrationتمیزت تقنیة الري باألنبوب الراش������ح (منتوج، كما 

 األعشاب الضارة.

 ،الوادي.الكلمات المفتاحیة: األسمدة العضویة، تقنیة الري، معاملة

 

Résumé 

Cette étude a pour but d’étudier l’effet combiné, des techniques d'irrigation et de 
la fertilisation organique sur la croissance et la production de la pomme de terre. 
Solanum tuberosum L. (La varieté Spunta). Cette étude a été menée à la ferme Bahi 
Ibrahim, dans la Wilaya d'El Oued, à l'automne 2018. 

Les résultats obtenus ont montré que la technique d'irrigation et les facteurs de 
fertilisation ont un effet significatif sur l'augmentation des caractéristiques 
quantitatives de la culture et sur l'efficacité de l'eau et de l'engrais utilisé. 

Nos résultats ont montré, aussi, une augmentation significative des qualités 
quantitatives de la production en ajoutant au sol des engrais organiques, qui ont permis 
de traiter les engrais de fientes de volailles irrigués avec le système «goutte à goutte». 
On a constaté,aussi, que la technique d'irrigation par le tuyau poreux, combiné au 
traitement de compost présente une absence totale des mauvaises herbes sur le terrain. 

Mots clés : Engrais organique, Technique d'Irrigation, Fertilisation, Traitement,            
El Oued. 

 

 
Abstract 
This study aims to investigate the combined effect of irrigation techniques and organic 
fertilization on potato’s (Solanum tuberosum L, Spunta variety) growth and production. 
 It was conducted at a private Farm in El Oued municipality during the fall season of 
2018. 
The results revealed that the irrigation techniques and the fertilization factors had a 
significant effect on the increase of the quantitative characteristics of the crop and on 
the efficiency of water and fertilizer used.  
It showed also a significant increase in the quantitative qualities of production when 
adding organic fertilizers to the soil where the used poultry fertilizer irrigated by the 
drip system gave the highest yield.  
Moreover, It found that the porous pipe irrigation technique combined with the compost 
treatment had a complete absence of weeds in the field. 
Keywords: Organic fertilizer, Irrigation technique, Fertilization, Treatment, El Oued. 

 

 



  

 الشكر والعرفان                                          

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى 

آله وصحبه أفضل الصالة وأتم التسليم، فالشكر الكبير واألول واألخير إلى من يسر لنا ووفقنا 

 الشكر والحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضى.حتى اآلن، فلك 

نتقدم في هذا المقام بالشكر واإلحترام إلى والدينا الذين صبرو معنا طيلة مشورنا الدراسي 

 ودعمهم وتحفيزهم المتواصل لنا.

كما يجدر بنا في هذا المقام أن نتقدم بالشكر الجزيل واإلمتنان عظيم العرفان إلى أستاذنا الفاضل 

ام عمارة الجيالني على تأطيره لهاته المذكرة وعلى رحابة صدره وصبره علينا وعلى مابذله غم

من جهد عظيم ومتابعة وتسهيل كل العقبات خالل مراحل إنجاز هذا البحث، فكان النبراس الذي 

 ضاء طريقنا بفضل توجيهاته القيمة والتي نبع من خاللها هذا العمل.أ

ستاذنا القدير بن الحبيب عبد الحميد على قبوله رئاسة اللجنة، واألستاذ كما نتقدم بالشكر الخالص أل

الفاضل زعتر عبد المالك على قبوله لعضوية اللجنة والذي سيثري مذكرتنا من خالل ما سيقدمه 

 من نقد بناء.

 وال يفوتنا تقديم الشكر الجزيل والتقدير البالغ لزمالء بشير شنقارة وتجاني زهية وشهدان فيروز

 لمساعدتهم لنا ولمجهوداتهم المبذولة قصد إتمام هذا البحث على أكمل وجه.

كما تتسع دائرة شكرنا إلى كل أساتذتنا األكارم الذين فتحو لنا درب البحث والتعلم في مشوارنا 

 الدراسي من أول الطريق إلى آخره، لتنوير وفتح سبل العلم والمعرفة لنا،

 .2019نة ثانية ماستروإلى جميع زمالئي وطلبة دفعة س

 وإلى كل من ساعدني من قريب وبعيد في إنجاح هذا العمل من البداية إلى غاية النهاية.

ةياسين، حمز                                                                        



       الملخص                                                

  

 الملخص

تهدف هذه الدراسةةةةةة إلى معرفة تأثير تقنيات الري والتسةةةةةميد العضةةةةةوي على نمو وإنتا  نبات البطاطا 

Solanum tuberosum L  صةةةةنو سةةةةبونتا، حيث أجريد هذه الدراسةةةةة بمزرعة باهي إبراهيم ببلدية

 .2018الوادى في الموسم الخريفي 

أثير كبير في زيادة الصةةةةفات الكمية للمحصةةةةول وأوضةةةةحد النتائ  أن لتقنية الري ومعامالت التسةةةةميد ت

ورفع نسةةبة كفاءة المياه واألسةةمدة المسةةتعملة، كما بيند النتائ  زيادة معتبرة في الصةةفات الكمية ل نتا  

  بإضةةةافة األسةةةمدة العضةةةوية لتربة، حيث أعطد معاملة سةةةماد الدواجن المروي بتقنية األنبوب القطرة 

(El saqie bi taqutأعلى من )( تو ، كما تميزت تقنية الري باألنبوب الراشةةةةحfiltration والمعاملة )

 بالسماد المعال  )كمبوسد( بإنعدام األعشاب الضارة.

 ، الوادي.معاملة تسميد، األسمدة العضوية، تقنية الري، الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       الملخص                                                

  

Résumé 

Cette étude a pour but d’étudier l’effet combiné, des techniques d'irrigation et 

de la fertilisation organique sur la croissance et la production de la pomme de 

terre. Solanum tuberosum L. (La varieté Spunta). Cette étude a été menée à la 

ferme Bahi Ibrahim, dans la Wilaya d'El Oued, à l'automne 2018. 

Les résultats obtenus ont montré que la technique d'irrigation et les facteurs de 

fertilisation ont un effet significatif sur l'augmentation des caractéristiques 

quantitatives de la culture et sur l'efficacité de l'eau et de l'engrais utilisé. 

Nos résultats ont montré, aussi, une augmentation significative des qualités 

quantitatives de la production en ajoutant au sol des engrais organiques, qui ont 

permis de traiter les engrais de fientes de volailles irrigués avec le système        

«goutte à goutte». On a constaté,aussi, que la technique d'irrigation par le tuyau 

poreux, combiné au traitement de compost présente une absence totale des 

mauvaises herbes sur le terrain.   

Mots clés: Engrais organique, Technique d'Irrigation, Fertilisation, Traitement, 

El Oued. 
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Abstract 

This study aims to investigate the combined effect of irrigation techniques 

and organic fertilization on potato’s (Solanum tuberosum L, Spunta 

variety) growth and production. 

 It was conducted at a private Farm in El Oued municipality during the fall 

season of 2018. 

The results revealed that the irrigation techniques and the fertilization 

factors had a significant effect on the increase of the quantitative 

characteristics of the crop and on the efficiency of water and fertilizer used.  

It showed also a significant increase in the quantitative qualities of 

production when adding organic fertilizers to the soil where the used 

poultry fertilizer irrigated by the drip system gave the highest yield.  

Moreover, It found that the porous pipe irrigation technique combined with 

the compost treatment had a complete absence of weeds in the field. 

Key words: Organic fertilizer, Irrigation technique, Fertilization, 

Treatment, El Oued. 
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  مقدمة 

 

1 

                المقدمة    

تعد الزراعة من القطاعات الحيوية في اقتصاد دول العالم، ونظرا للزيادة المستمرة في عدد سكان العالم 

فإن األمر يتطلب ضرورة التوسيع في استصالح واستزراع أراضي جديدة من أجل زيادة معدالت إنتاج 

 الغذاء لتحقيق األمن الغذائي للشعوب. 

، عندما تنبه العالم الى مخاطر تزايد الفجوة الصعيد العالمي قضية الغذاءفي بداية السبعينيات برزت على 

بين معدالت الطلب على الغذاء ومعدالت اإلنتاجية حيث يمثل الغطاء النباتي قسممممممما مبيرا من الطبيعة 

سان منذ القديم بالبحث والتنقيب عما المحيطة بنا، شرية، وقد امتدت يد اإلن  وهو من ضروريات الحياة الب

 .(1978;في النبات من أسرار غذائية، ودوائية وغيرها )السيد

فلقد شممممادت الجزائر في السممممنوات األميرة اهتماما مبيرا بالتنمية الزراعية و لح بادأ تحقيق أمبر قدر 

من االمتفاء الذاتي في اإلنتاج النباتي وتعد الخضممممروات مصممممدرا أسمممماسمممميا للعديد من العنا ممممر المغذية 

لياأ النباتية المسالة للاضم ومثير من الفيتامينات والعنا ر المعدنية ويشكل الماء النسبة مالنشويات واأل

     (Anonyme;2010)األمبر من محتوياتاا، 

تات انوع من النب 2000وتتصدر منتجات  العائلة البا نجانية قائمة الخضروات حيث تحتوي على حوالي 

تممات في المنمماطق الحممارة و المعتممدلممة اذه النبمممنامما عشممممممبي أو شممممممجيري ومنامما أشممممممجممار وتنتشممممممر همم

تات المميزة لاذه العائلة البطاطا والتي أ ممبحا الغذاء األسمماسممي في مناطق ا(.ومن النب1990;)بوروينة

مثيرة من العالم وهي تحتل المرمز الرابع بعد القمح والذرة و األرز مما تعد سلعة إستراتيجية فاي تؤدي 

ي  مذلح من المحا مممميل الزراعية الرئيسممممية وتتدمل في مثير من الصممممنعات دورا ماما في األمن الغذائ

وتعطي ممية مبيرة من الطاقة أمثر من المحا مممممميل األمرت حيث تمتاز بقيمة غذائية عالية  الغذائية،

 (.2011;)ديلي ومحمد 

تحتوي درنة البطاطا على نسبة عالية من البروتين و النشاء والعنا ر المعدنية والفيتامينات ومذلح على 

فضال عن تأثيرها  .(Napc;2005)  لجسم اإلنسانحامض أميني أساسي وضروري  20من أ ل  18

  األمسممدةللوقاية من بعض األمراض السممرطانية الحتوائاا على مسممتويات عالية من مضممادات  ياإليجاب

t Anti oxidan  (2012;)غالب وقاسم. 

ألف هكتار 163شممممغلا مسمممماحة قدرت ب   تعد البطاطا من المحا مممميل الزراعية المامة في الجزائر إ 

(.وتعد منطقة  D S A;8120)  80% تشكل الموسمية مناا موزعة على موسمين في السنة، 8201سنة 

فقد تصمممدرت سمممنة  ،رالمنتجة لمحصمممول البطاطا في الجزائوادي سممموأ من أهم المناطق الصمممحراوية 

(.رغم تميز D S A; 8201ألف هكتار)36.2مليون قنطار بمسماحة مزروعة مقدرة ب .3611ب 8201
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ري لالرملية الفقيرة من العنا ممممر الغذائية ومذلح االعتماد على المياه الجوفية ممصممممدر ل ةالمنطقة بالترب

لتقنية الرش المحوري  أول تجربة  فإن ال الرش المحوري والتنقيط،ضمممن من اربار باسمممتعملعن طريق ا

 .بمنطقة قمار ثم انتشرت في مافة المنطقة 1995من طرأ شيخة تجاني في مارس اعتمدت 

غذاء أزداد االهتمام  يةوقضمممممم ج الغذائي،ونظرا لالهتمام في ارونة األميرة بنوعية المنت    سممممممالمة ال

بالزوال  الباطنية الماددةثروة المائية لونظرا لالسمتاال  الغير عقالني ل بالمغذيات من األ مل العضموي،

تأثير  في دراسةالمساهمة ذه الدراسة تحا عنوان، باارتأينا في المساهمة  تقنية الرش المحوري، ما ة

في  (.Solanum tuberosum Lات البطاطا  نف سبونتا)إنتاج نبو التسميد في نمونوع طرق الري و

 منطقة وادي سوأ .

 التالية:ومن أجل تنظيم عملنا قمنا بإتباع مطة العمل 

 فصلين:قسمناه إلى : النظريجانب ال-

 ة،يالزراع احتياجاته، العمليات تصنيفه،تعريفه، البطاطا )عامة حول زراعة نبات  : دراسةاألولالفصل 

 األمراض(

 ، أهميتاا...(تعريف، األنواع) والري الثاني: األسمدةالفصل 

 إلى فصلين: : وقسمناهالتطبيقيجانب ال

 ...(.تقديم المنطقة، المواد وطرق العمل) : الوسائل وطرق العملالفصل األول

  النتائج ومناقشتاا. : تحليلالثانيالفصل 
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 I- .دراسة النبات 

I-1- .الموطن األصلي وتاريخ نبات البطاطا 

سممممممنة في المناطق الجبلية من السمممممماحل الغربي ألمريكا الجنوبية )الشمممممميلي 8000بدأت قصممممممة البطاطا منذ 

البطاطا ممصدر غذائي رئيسي لاا ولقد مانا شعوب تلح المناطق )األنديز( تعتمد في غذائاا على  والبيرو(،

 (.1985وآمرون ميالدي )هومرس؛15و لح قبل امتشاأ األوروبيون لألمريكيتين مع نااية القرن 

 (Meziane) ،1991عدة محا يل مناا محصول البطاطا  16نقل األندلسيون إلى الجزائر في القرن 

اهتم المعمرون  19زراعته محدودة رغم القحط السائد في المنطقة. وفي النصف الثاني من القرن  االذي ظل

( حصمممممملا المجاعة الكبرت بالمنطقة مما دفع بالجزائريين إلى االهتمام 1940-1930بزراعتاا وفي الفترة )

 بزراعة محصول البطاطا.

فردية لبعض الفالحين من منطقة قمار إلى بمجاودات  1990بدأت زراعة البطاطا في والية الوادي سممممممنة 

التي تعتبر نقطة انطالق زراعة البطاطا في المنطقة، حيث بدأ التطور الحقيقي لاا أثناء حملة  1996حين 

. 2012وتوسممممعا زراعتاا بشممممكل سممممريع إال أن احتلا الوالية المرتبة األولى وطنيا سممممنة  1998 /1997

% ثم مستغانم ومعسكر بنسبة 15اج الوطني تلياا عين الدفلة بـمممممم % من اإلنت24بنسبة  2013وساهما سنة 

%، وقد احتلا المرتبة الثانية بعد والية بسممممممكرة في قيمة اإلنتاج الزراعي تلياا والية بومرداس ثم والية 14

باتنة في حين أن بلدية حاسممممممي مليفة من والية الوادي تصمممممممدرت العشممممممر بلديات األولى في قيمة اإلنتاج 

قنطار وطنيا تلياا بلدية ورماس والية الوادي بإنتاج قدر بـ  2693600، وإنتاج البطاطا المقدر بـمممممم الزراعي

بلدية من أ ل  136قنطار علما أن  1836300قنطار ثم الامادنة )والية غليزان( بإنتاج قدر بـممم  1924300

( ومن أهم Campagne Agricole ،2013  % من اإلنتاج الوطني) 80بلدية تسممممممماهم في توفير  1086

ابيلة، ماردينا( ويرجع نجاح زراعة فاأل ممممممناأ المزروعة بالمنطقة )سممممممبونتا، ميرودا، بارتينا، موندور، 

 البطاطا في المنطقة إلى عدة عوامل طبيعية واقتصادية نذمر مناا:

 توفر التربة واألراضي الرملية الصالحة لزراعة البطاطا بالتحسين. ✓

 السقي وساولة استغالل مياه الطبقة السطحية.توفر مصادر مياه  ✓

 العوامل المنامية المالئمة. ✓

 قناعة وإرادة المواطن بأهمية االستثمار في هذا النوع. ✓

 توفر البذور. ✓

 توفر اليد العاملة المؤهلة ✓

 …(.تدمل ودعم القطاع العمومي القتناء عوامل اإلنتاج )األسمدة وشبكة السقي ✓

 ستصالح.توزيع األراضي في إطار اال ✓

 إنجاز مسالح فالحية لفح العزلة وتوفير الكارباء. ✓

 الميزات التنافسية عالية في األسواق. ✓

 المردودية الرفيعة ونوعية اإلنتاج الجيد. ✓
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I -2- تعريف نبات البطاطا 

.وهي عبارة عن نبته من العائلة Solanum tuberosum Lيطلق علياا البطاطا أو البطاطس وتسمى علميا 

  (نوع نبمماتي2000جنس،وحوالي 75(،تضممممممم هممذه العممائلممة حوالي 2009البمما نجممانيممة )بنيممامين وآمرون;

(Grison.1993 سبة اوتعتبر البطاطا من النب سبة لألجزاء الاوائية ،ومعمرة بالن تات العشبية فاي حولية بالن

ية ولكن تجدد زراعتاا سممممممنويا تغرس أسممممممماسممممممما بواسممممممطة درنة غنية جدا بالنشممممممماء  ألجزائاا األرضمممممم

أشممار وهي تصممنف من نبتات الناار  4إلى 3(،فاي من المحا مميل التي تحتاج في نموها من 1986)حمادي;

( في المجموعة الثالثة حسمممب حاجتاا الحرارية فاي تقع بين النبتات 1963القصمممير وقد  مممنفاا إيدولشمممتين)

،أما الدرنات فتتشكل وبصورة سريعة  المقاومة للبرد والمحبة للحرارة فسيقان وأوراق البطاطا محبة للحرارة

 Rousselle et ،1996(، مما تعد من النبتات ثالثية الكربون)2001في درجات الحرارة المناسممممبة )مذلح;

la). 

I -3-  تصنيف نبات البطاطا 

 على األنواع الممداملممة إلى أروبمما، Solanum tuberosum Lتيني الال االسمممممممbauhin (1956) أطلق

 (1ويصنف نبات البطاطا مما في الجدول )

 (Boumlik، 1995(: التصنيف العلمي لنبات البطاطا. )1الجدول رقم )   

Régne: Végétal النباتية  المملكة : 

Embranchement:Angiosperme :مغلفات البذور  الشعبة 

Classe: Dicotylédones :ثنائية الفلقة  صف 

Sous classe: Gamopétales :ملتحمات البتالت  تحت الصف 

Ordre: Polémoniales  :األنبوبياتالرتبة  

Famille: Solanacées :البا نجانية  العائلة 

Genre: Solanum                         Solanum:الجنس 

Espèce:Solanum tuberosum L   Solanum tuberosum L النوع   

Variété: Spunta :سبونتا الصنف 
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 I-4- الوصف النباتي للبطاطا 

I-4-1-  المجموع الجذري 

تبدأ جذور نبات البطاطا باالنتشار سطحياً في بداية عمر النبات ثم بعد  لح تتجه للتعمق في التربة، بحيث 

ممية ماء السقي ومذا نوع التربة وما مدت توافر العنا ر يتوقف انتشار وقوة جذر نبات البطاطا على 

  .(2008؛الغذائية باا )موري

I -4-2- المجموع الخضري 

 الساق   ❖

تنقسم  السيقان في نبات البطاطا  إلى نوعين سيقان هوائية وهي التي تظار فوق سطح التربة والتي يمكن 

رفولوجي  لأل ناأ، وتكون هذه السيقان قائمة مجوفة ملساء أو مجعدة و ومن ماللاا تحديد الشكل الم

أيام من ظاور  السيقان 10-7نحو تحمل هذه السيقان األزهار، وهنا  السيقان االرضية التي يبدأ تكويناا بعد 

الاوائية بعد اإلنبات ،تنمو أفقيا وتحمل أوراق رفيعة )حراشف( وبراعم جانبية  ات ترتيب 

(، وتكون هذه السيقان مقسمة إلى عقد وسالميات وتتميز بطول سالمياتاا ،وتنضج 2008؛حلزوني)باندي

ث عند تعرض هذه السيقان للضوء تتجه أطرافاا وفروعاا مكونة الدرنات، ويتحكم في  لح الضوء حي

لتكوين أفرع مضرية أما عندما تنمو بعيداً عن الضوء يحدث لاا االنتفاخ وتتكون الدرنات. 

 ( 2007؛)العموري

   الورقة   ❖

تنتاي الورقة حيث  تكون الورقة في بداية االنبات بسيطة أما االوراق التالية لاا فتكون مرمبة ريشية،

 البيضاوية التيأزواج من الوريقات  5-3مما تتكون من  فية مبيرة بيضاوية الشكل،بوريقة طر ةالمرمب

الورقة على الساق بترتيب حلزوني بعكس اتجاه عقارب الساعة.  الورقة، وتترتبتحمل جانبيا على محور 

 (2009)السيد؛

 الدرنة   ❖

فاي ساق متحورة إلى عضو تخزين وتنشأ  البطاطا،تعتبر الدرنة نوعا ثالثا من السيقان التي توجد في نبات 

(، وتتشكل الدرنات في األسبوع الخامس أو السادس تبعاً 2010في قمة الساق األرضية )حاج علي حمودة.،

للصنف وظروأ رعاية المحصول، والدرنات المتكونة أوالً يكون حجماا أمبر من الدرنات التي تلياا وعلى 

 ( 2009اً. )السيد؛رى الدرنات المتكونة مبك لح تتوقف ممية المحصول عل
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 األزهار   ❖

تختلف أ ناأ البطاطا في قدرتاا على اإلزهار فمناا ما يزهر بغزارة ومناا ما ال ينتج سوت براعم زهرية 

ويتفرع حامل النورة عادة الى  حيث تحمل األزهار في عناقيد في القمم النامية للسيقان، أو ال يزهر إطالقا،

 .(2009؛وتعتبر النورة عنقودية محدودة النمو )السيد يحمل مل مناما عنقودا من األزهار،فرعين 

     الثمار ❖

لوناا أمضر وقد يكون قرمزيا أو أسود  مم،25و12ثمرة البطاطا عنبة مروية الشكل يتراوح قطرها بين 

 .(1999عند النضج )حسن.،

 البذور ❖

الشكل، لوناا أ فر الى بني مصفر ويتراوح عدد البذور في الثمرة تكون البذرة مسطحة بيضاوية أو ملوية 

 .(2010؛بذرة حسب الصنف )حاج علي حمودة 300إلى  30الواحدة من 

I-5-   دورة حياة نبات البطاطا 

 يمر نبات البطاطا بمرحلة حياة موسمية تبدأ من الزراعة إلى الحصاد ويمكن توضحاا مما يلي:  

I -5-1- وثخينة  فياا الرشيمات قصيرةعند غرس درنة نبات البطاطا تكون  درنة والصعود:مرحلة غرس ال

با، 5بطول  بدأ مرحلة الصممممممعود  ملم تقري قات األولى من األرض، فبعد مروج هذه  حيث تخرجثم ت الوري

وفي هذه المرحلة يبدأ ظاور الجذور و مدة إنبات الدرنة تكون  الوريقات ال يخشمممى علياا من مطر الصمممقيع،

 ( 1999حسب الفصل. )حسن،.

I -5-2- :يالحظ من مالل هذه المرحلة نمو للسمممممميقان وزيادة عدد األوراق في النبات الى أن  مرحلة النمو

 ( 2000؛تغطي التربة مليا. )مو للي

I 5-3- :تكون لون أزهاره  يتكون في نااية السممميقان الاوائية شممممراخ زهري حيث تكوين األزهار و تفتحها

  ( 2009)السيد.، األولى بيضاء أو بنفسجية ومالل هذه المرحلة يبدأ تشكل الدرنات

I -5-4- :وراق و إعطاء األزهار لثمار عنبية مضممممممراء غير األو تبدأ عند بداية ا ممممممفرار  مرحلة اإلثمار

 ( 1999المناسب لجني ثمار البطاطا الجديدة. )حسن.،او الوقا الوقت الحة لألمل ويعتبر هذا 
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I -5-5-  : :تيبس أوراق وسمميقان الدرنات تدريجيا إلى أن تصممل إلى حجماا األقصممى، ولكن مرحلة النضجج

تبقى قابلة لالنفصمممال عن اللب عند مدشممماا بأظافر أ مممابع اليد، وبعد ا مممفرار المجموع  (قشمممرتاا)بشمممرتاا

وليس نتيجة إ ابة مرضية هنا يكون قد امتمل تكوين القشرة والتصاقاا   اتات ا فرارا طبيعيالخضري للنبا

باللحم و ممعوبة إزالتاا باليد في هذه الحالة تكون نسممبة المادة الجافة قد و مملا إلى حدها األقصممى.)موري 

،.2008 ) 

I -6 -   االحتياجات البيئية لنبات البطاطا 

I -6-1-  التربة 

يالئم زراعة البطاطا األراضممممممي الصممممممفراء الخفيفة المفككة المسممممممامات التي يتخللاا الاواء على أن تتوافر 

الضممممعيفة التحمل للملوحة حيث تزرع في تربة  ات  الرطوبة والري والصممممرأ، تعتبر البطاطا من النباتات

 مو البطمماطمما وزيممادة محصممممممولامما.وهي الممدرجممة األنسمممممممب لن 6.5إلى  5.5درجممة حموضمممممممة تتراوح بين 

 ( BAOUZ؛2009)

I-6-2-   الحرارة 

لذلح من المام جدا  (مبكرة أو عادية أو متأمرة) تختلف حاجة النبات إلى الحرارة مع امتالأ األ ممممممناأ

مباشممر على  لتؤثر بشممكزراعة األ ممناأ في موعدها، إن درجة حرارة ونسممبة رطوبة التربة عند الزراعة 

درجة مئوية، بينما تحتاج النبتة  6  ال تنمو البراعم بشمممممكل جيد عند درجة حرارة أقل من سمممممرعة اإلنبات، إ

درجة مئوية مالل مرحلة النمو الخضري، وإلى درجة حرارة ما  20 – 15إلى درجة حرارة تتراوح ما بين 

 ( BAOUZ؛2009)الدرنات. درجة مئوية لتكوين  20-17بين 

I-6-3-   االضاءة 

سمممممماعة في اليوم لنمو  18-14البطاطا من النباتات التي تحتاج إلى فترة إضمممممماءة طويلة ما بين يعتبر نبات 

ساعة في اليوم فيساعد على تشكل الدرنات، ويؤدي قصر الناار في  12األوراق، أما الناار القصير أقل من 

 (BAZOUCHEA؛2007مرحلة مبكرة من النمو إلى وقف نمو األوراق وبدء تكوين الدرنات. )

I -6-4-  الرطوبة 

(  مر من المستحسن أن تكون التربة بجوار النبتة رطبة ولكن دون تشبعاا بالماء 1987) Crosnierحسب 

 (BAOUZ.,2009غير فعالة ) و لح في الفترة بين الزرع واإلنبات،  لح ألن مثرة الماء تجعل الجذور

I -7-  األهمية الغذائية 

% إ   29 –% 15تعتبر البطاطا من الخضممار الغنية بالمواد الغذائية حيث تتراوح نسممبة المادة الجافة بين    

حمضممماً أمينياً من  18% من هذه النسمممبة مما تحتوي على بروتينات والمتمثلة في  25 –% 10يمثل النشممماء 



                                                                                                                   

  الفصل األول                                                 دراسة عامة حول زراعة نبات البطاطا 
 

 8 

مما يعطياا قيمة حيوية عالية. حمضمماً من األحماض األمينية األسمماسممية الضممرورية لجسممم اإلنسممان  20أ ممل 

 ( 2010)حاج علي حمودة.،

مما تعد مصمممدرا جيدا للعديد من العنا مممر المعدنية )الحديد والبوتاسممميوم والفسمممفور... إلن(، أما من ناحية   

تامين  ما مممممممة في نات  تامي نات فاي تحوي مجموعة من الفي تامي تامين  Cالفي . )العموري.، Bومجموعة في

2007). 

I-8- يات الزراعية العمل 

 إلنجاح عملية الزراعة البد من إتباع الخطوات التالية:

 طريقة الزراعة والخدمة بعد الزرع. تايئة التربة، الدورة الزراعية، امتيار مواعيد الزراعة امتيار التقاوي،

I -8-1-  الدورة الزراعية 

ويفضمممل زراعة البطاطا بعد المحا ممميل  والحشمممرات،تفضمممل هنا الدورة الثالثية للحد من انتشمممار األمراض 

 (.1989؛)حسن ،بقوليات( حبوب، بطاطا، البقولية )دورة ثالثية:

 I -8-2- مواعيد الزراعة 

نخص بالذمر مواعيد  الشممممممروط المنامية، األنواع المزروعة ومذلح طبيعة التربة، متعلق بمناطق اإلنتاج، 

 الزراعة في الجزائر وهي:

 أوامر فيفري وشار مارس. بيعية:العروة الر -

 العروة الصيفية: أوامر جويلية وشار أوت. -

I -8-3- اختيار التقاوي. 

إلى  10يجب قبل الزراعة إجراء عملية فرز واسممممتبعاد الغير  ممممالح مناا ثم تتر  التقاوي فترة تتراوح بين 

الزمة من لسممممم( وتختلف الكمية ا1-0.5يوم حتى يتحقق اإلنبات الجيد للبراعم والذي يتراوح طوله بين ) 15

والكثافة الزراعية وبشممممممكل عام  ماملة( مجزأة أودرنات البطاطا بامتالأ طريقة الزراعة وحجم الدرنات )

 (.2006،عبد هللاطن/هكتار ) 3-2تتراوح ممية البذر المستخدمة للزراعة بين 

 غ و لح لألسباب التالية: 90-50وزناا بين ويفضل في الزراعة استعمال الدرنة الكاملة التي يتراوح 

 ضمان إنتاج نبتات قوية. (1

  .منع انتشار بعض األمراض من الدرنات المصابة إلى السليمة عن طريق سكين التقطيع (2
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 أقل تعرضا للعفن (3

 (.1993تضمن زيادة اإلنتاج)حسن، (4

I -8-4-:تهيئة التربة 

لذلح البد من تحسين بنائاا بالحرث وإضافة السماد  تعتبر التربة دعامة لنبات ومصدرا للعنا ر المغذية له، 

 Anonyme).؛2001)

 I -8-5-:التخطيط ومسافات الزراعة 

تتوقف المسافة بين الخطوط وبين النبتات ومصدر العنا ر المغذية على العوامل التالية: حجم قطع التقاوي، 

سم 70-60حيث تزرع البطاطا على مطوط بعرض  وموعد نضجه، ستخدم وقوة نموه الخضري،الصنف الم

 .رسم بين الجو30-25وعلى مسافة 

I -8-6-:عمق الزراعة 

سمممممم من سمممممطح األرض حيث يجب تغطية الدرنات 12.5-7.5تزرع درنات البطاطا على عمق يتراوح بين 

 .(2009؛سم )السيد5بطبقة من التراب بسمح نحو 

I    -8-7- :طرق الزراعة 

 هنا  عدة طرق لزراعة البطاطا نذمر مناا:    

تعتبر طريقة الترديم هي الطريقة الشممممممائعة والمفضمممممملة لدت معظم المزارعين  طريقة الترديم )اليدوية(: -أ

 (.2009؛مرات ثم يضاأ السماد )الشيحاوي 3-2وفياا يتم حرث األرض من 

 يوجد طريقتان لزراعة ارلية وهما: اآللية:طريقة الزراعة  -ب

وفياا تسمممممتخدم آالت الزراعة نصمممممف آلية وهي تقوم  :semi-automatiqueلزراعة النصجججججف  لية ا -1

بزراعة الدرنات ماملة أو مجزأة وتحتاج إلى عمال لتقليم التقاوي وهذه ارلة عبارة عن مقصممممممورة ملف 

 Anonyme;2001)تكون ارلة معدلة قبل البذر )الجرار باا درنات البطاطا والبد أن 

هي أحدث طريقة حيث تزرع الدرنات على مطوط في حقول  :Full-Automatiqueالزراعة اآللية -1

 (.2000؛مستوية محضرة بشكل جيد وتغطي الدرنات بطبقة ترابية مخللة )مو للي

I -8-8-  الزرع عمليات الخدمة بعد: 

 الري  -1

العمليممات الزراعيممة التي يقوم بامما المزارع أثنمماء النمو وهي مايئممة للرفع من مردوديممة وجودة إنتمماج هي 

قطرة( -محصممممممول البطاطا. ويكون حسممممممب التقنية المطبقة في حقل إما بالرش المحوري أو بالتقطير )قطرة

 (.2006؛نوع التربة )السيد وممية السقي تختلف حسب عدة عوامل درجة حرارة الجو،

 مم.750إلى  500( بأن نسبة الماء المناسبة في جميع مراحل النمو تتراوح ما بين 2005) CLARY  جلس
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 العزق  -2

هي إحدت العمليات الزراعية التي يقوم باا المزارع وتكون إما بخلط األسمممممدة المضممممافة أو لنزع األعشمممماب 

سم والعزقة الثانية  15إلى  14سطح األرض على عمق  البادرات فوقالضارة تتم العزقة األولى بعد ظاور 

لسمممممممممماد فياممما سممممممم بقرب النبتمممة ويوضممممممع ا10إلى 8بعمممد أسممممممبوعين أو ثالث من األولى على عمق 

(Anonym;1989) 

 مقاومة الحشائش  -3 -1

المردودية وتعرقل فاي تقلل من سمممملبية  ااذلح عواقببإن األعشمممماب الضممممارة تنافس بشممممدة زراعة البطاطا و

عملية انتشمممال الدرنات أثناء الحصممماد باإلضمممافة إلى تأثيرها على جودة الدرنات يمكن مقاومة الحشمممائ  في 

 بأسبوعين باستخدام أحد الطرق التالية:التربة بعد الزراعة 

: تقاوم الحشائ  بالعزيق ويبدأ بعد ظاور النبتات فوق سطح األرض إلزالة الحشائ  الطريقة الميكانيكية -أ

ويجب تجنب األضمممرار التي تحدث لجذور النبتات  ،مرات3-2وسمممد الشمممقوق وفتح الخطوط تعزق األرض 

سممممممطحيا وأن يكون سممممممن الفأس بعيدا عن النبتات ملما تقدما في  أثناء العزيق ما أمكن حيث يكون العزيق

 (.2006؛التقنية واإلرشاد الفالحي تالدراساالعمر )مرمز 

 تستعمل في أربعة مواعيد مما يلي: :المقاومة الكيميائية -ب

 )راوند أب( لمقاومة الحشائ  المعمرة. مبيد جاليفوسيد مثل مبيدات تستعمل قبل الزراعة:-

يمكن اسممتعمال مادة يديكوراتي أو يبروموراتي عند ظاور النبتات األولى  مبيدات تسممتعمل قبل االنبات: -

بة  بات على بالمئة( 20إلى  10للبطاطا )نسمممممم ية  من اإلن يد لمقاومة الحشمممممممائ  النجيل يد فيزول األمثر ومب

(CAW2007؛ .) 

 والجني:النض:  -1

يوما من الزراعة حسب الصنف، ويعرأ النضج من ا فرار األوراق  120-90تنضج الدرنات بعد حوالي 

وابتداء موت السمماق وهبوط عرش البطاطا على األرض وو ممول الدرنات إلى الحجم المناسممب وتمام تكوين 

 (.2001؛القشرة بحيث تصبح  ات  البة نسبيا وال تنفصل وال يسال مدشاا )مذلح

طن و لح تبعا لمنطقة الزراعة والصممممممنف  45-20تتراوح ممية المحصممممممول من  المردودية والتخزين: -2

)مرمز الدراسمممممممات التقنية  المزروع ومصمممممموبة األرض وميعاد الزراعة واالهتمام بالعمليات الزراعية

 (. 2006؛واإلرشاد الفالحي

 



                                                                                                                   

  الفصل األول                                                 دراسة عامة حول زراعة نبات البطاطا 
 

 11 

I -9-   :األمراض واآلفات التي تصيب نبات البطاطا 

يتعرض محصممممول البطاطا لعدة أمراض ناتجة عن البكتيريا والفطريات والحشممممرات والفيروسممممات وأشممممباه 

ويختلف انتشممارها من  والتي تؤدي إلى التأثير السمملبي على ممية المحصممول وجودته، وداالفيروسممات والنيمات

 ( 2015؛غمام عمارة(. )6، 5، 4، 3، 2التالية:) في الجداولها رشاأ بلد إلى آمر ونذمر

I -9-1- األمراض البكتيرية: 

 (: األمراض البكتيرية التي تصيب نبات البطاطا.02الجدول رقم )

 األعراض المسبب المرض

 الجرب العادي

Gale commune 

Strepomyces scabies 

S.stelliscabis 

S.europaeciescabies 

حدوث تقرحات مرتفعة متماثلة لسطح الدرنة أو 

 على شكل أنسجة فلينية مماثلة لسطح الدرنة 

       العفن البني 

 )الذبول البكتيري(

Flétrissement    

Bacterien       

 

R u l s t o n I a 

S o l a n a c e a r u m 

 النضج بول سريع للجزء الخضري في مرحلة -

تلون األنسجة الوعائية بالون البني في الساق -

 والدرنات

 مروج إفرازات من عيون الدرنات-

العفن الطري )الساق 

 السوداء(

Jambe Niore et 

Pourriture molle 

 

 

Erwinia carotovara 

 

  بول المجموع الخضري-ظاور الساق السوداء -

 عفن أسود رطب في قاعدة الساق والجذور-

 ا فرار والتفاأ األوراق وتقزم النبات -

بقع دامنة على الدرنات مع عفن طري دامل -

 الدرنات 
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I-9-2- األمراض الفطرية: 

 (: األمراض الفطرية التي تصيب نبات البطاطا 03الجدول رقم ) -     

 المسبب المرض
 األعراض

Mildiou 

 اللفحة المتأمرة

 

Phytophtora 

infestans 

 عديمة اللون على قمم وحواأ األوراقبقع  -

 اللون البني الدامن محاط باالة  فراء -

 قروح حول الساق وأعناق األوراق -

بقع بنية أو قرمزية غير منتظمة على سطح  -

 الدرنة

عفن قطني أبيض على السطح السفلي لألوراق  -

 المصابة

 عفن بني في األنسجة الداملية للدرنة -

 المبكرةاللفحة 

Altemariose 

Alternaria solani -  ظاور بقع للحلقات متتابعة بنية مستديرة مبيرة

 على سطح األوراق السفلة ثم العلوية

 بقع بنية على الساق في نااية النمو-

 عفن بني إلى أسود جاأ على الدرنات -

 القشرة السوداء

 )تقرح الساق(

Rhizoctone 

Noire 

Rhizoctonia 

solani 

 

 سواد قمم النبوتات الجديدة قبل البزوغ -

 تقرحات بنية في الساق تحا التربة -

 التفاأ األوراق و بولاا -

ظاور حلقة بيضاء دقيقة على الساق فوق سطح  -

 التربة

مرض الذبول 

 الفيوزاري

Fusariose 

 

Fusarium roseum 

 

  بول النبتات المصابة فجأة ثم موت النبتات -

 تقزم النبات -

 ا فرار األوراق السفلية ثم العلوية تدريجيا -

تلون األوعية في الساق والدرنات بالون البني  -

 إلى المصفر
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I-9-3- .األمراض الفيروسية 

 (: الفيروسات التي تصيب نبات البطاطا.04الجدول رقم ) -

 مظاهر اإل ابة  الفيروس 

فيروس التفاأ األوراق في 

 (PRLVالبطاطا )

  غر حجم النبات -

مصفرة التفاأ األوراق العليا حول العرق  –األوراق شاحبة اللون  -

 الوسطي ثم السفلي مع زيادة سمح األوراق و البتاا

 تحلل في األنسجة الوعائية لساق والدرنات  -

 الجديدة تكون رفيعة ورهيفة وطويلة  النموات -

      Yفيروس البطاطا 

(PVY) 

 فيروس تجعد األوراق

تبرق  األوراق وظاور نقاط ميتة على األوراق السفلية ثم  -

 األوراق العليا

 تقزم النبات وتجعد األوراق وتشوهاا مع موت النبات مبكرا  -

 ت األوراق ظاور مطوط رفيعة متحللة على سيقان وتعرقا -

 ظاور بقع بنية فاتحة على الدرنات -

 فيروس البطاطا

(PVY) A 

 يح البطاطا المعتدل يموزا

 األوراق  ات لون أمضر فاتح -

 تجعد قليل لألوراق  -

 أوراق  غيرة الحجم باا بقع متحللة -

 Mفيروسات البطاطا 

PMV 

 ظاور بقع  فراء مبيرة على سطح الوريقات  -

 شفافية العروق وتخطيط في السيقان  -

 بقع متحللة -

 ا فرار بين التعرقات   -

   Xفيروس البطاطا

(PVX) 

 الفيروس الكامن

 تجعد في وسطح األوراق مع اال فرار  -

  غر حجم األوراق وظاور بقع علياا  -

 بقع واضحة على الدرنات -

 ظاور نقاط متحللة على الوريقات والعروق والقمة والساق  -

 فيروس البطاطا

(PVS) S 

 تجعد األوراق والقمة وتنحي لألسفل  -

 مشونة األوراق مع تبرق  مفيف  -

 سرعة في نمو األوراق  -

 تقرحات في الدرنة -

  غر حجم الدرنة  -
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I-9-4- .األمراض الحشرية 

 اآلفات والحشرات التي تصيب نبات البطاطا.(: 05الجدول رقم ) -

 مظاهر اإل ابة  ارفات الحشرية 

Myzus persicac  لدغات في الجاة السفلية للورقة  -  حشرة المن

 حدوث تشوهات مختلفة على األوراق )تبرق ، نخر، -

 التفاأ(

 نقل الفيروسات وظاور االمراض الفيروسية في النبات  -

 منفساء البطاطا ملورادو

Leptinotarsa decemlineata 

تآمل األوراق نتيجة االعتماد علياا في التغذية من طرأ  -

 الحشرة 

 النقص الكبير للمحصول -

Agrotis ipsilon ا فرار األوراق و بول النبات - الدودة القارضة 

 على األوراق والسيقان والدرنات تشكل حفر -

 قطع السيقان النباتية على مستوت سطح التربة  -

 الحفار األوروبي

Ostrinianubilali 

 قرض السيقان من األسفل  -

 التغذي على نصل الورقة  -

 نفاق في السيقان ومعالق األوراقأ احداث -

 الذبابة البيضاء 

Bemisia argentifolii 

 ا فرار األوراق ثم الذبول والموت لألوراق نتيجة  -

 امتصاص العصارة 

 ظاور العفن األسود والندوة العسلية  -

 دودة درنات البطاطا )فراشة(

Phthorimaea operculella 

 نفاق وتشوه الدرنات أ ظاور -

 بقع فاتحة على سطح األوراق  -

 انكماش والتفاأ األوراق -

 نيماتودا تعقد الجذور                   

Nematodes a Galle 

(Globodera sp) 

تكوين عقد جذرية وتشوهات في الدرنات بنموات غير  -

 طبيعية 

 التفاأ الوريقات العلوية -تقزم وجفاأ النبات  -
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I-9-5- االضطرابات الفيسيولوجية. 

 الفيسيولوجية التي تصيب البطاطا.(: االضطرابات 06الجدول رقم ) -

العيوب 

 الفسيولوجية

 األعراض السبب

تحسين ظروأ بيئية فجأة بعد فتر - النموات الثانوية 

 من الظروأ البيئية السيئة 

ظاور نموات أوبروزات عن عيون  -

 الدرنة األم .

ارتفاع درجة الحرارة اثناء فترة - الدرنات الصغيرة 

 زراعة الدرناتالتخزين وقبل 

تكون درنات  غيرة غير ماملة الحجم  -

 والنضج من الدرنة األم

جميع الظروأ التي تحفز النمو - القلب األجوأ

السريع للدرنات ما ة 

)الحرارة،الرطوبة ،تسميد 

 ازوتي(

حدوث فجوة أو عدة فجوات في وسط  -

 الدرنة في نسيج اللحاء.

 

 

ظروأ تعيق انتقال الكربوهيدرات  القلب األسود

 من األوراق إلى األجزاء األرضية 

ظاور مساحة ميتة سوداء في وسط -

 الدرنة في نسيج النخاع ليس لاا رائحة.

تكون درنات  غيرة مضراء اللون عند  - قلة تنفس الدرنات - الدرنات الاوائية

 قاعدة الساق فوق سطح التربة.

 عفن الطرأ

الجيالتيني أو 

 الاالمي

نتيجة لزيادة تحول النشاء إلى -

 سكر عند قاعدة الدرنات.

 

 

 

قاعدة الدرنات شبه شفافة نتيجة غياب  -

 النشاء 

 يبقى الجلد سليما -

 تصبح قاعدة الدرنة جيالتينية المظار. -

 زيادة محتوت السوالنين  - تعرض الدرنات للضوء - االمضرار

 الطعم المر للب الدرنة  -

 



 األسمدة وطرق الري                   الفصل الثاني                                                     
 

 16 

تعد جميع األراضي الصحراوية فقيرة بطبعها من حيث محتوها من المادة العضوية والعناصر المعدنية التي 

تحتاجها النبتات، نتيجة ارتفاع نفاذيتها وفقد المغذيات عن طريق غسيل التربة. لذا فإن نجاح زراعة الخضر 

 (1993في هذه األراضي يتوقف على التسميد )حسن؛

الساااااماد بنوعيض العضاااااون  و المعدني من  جل تحساااااين ذوا  التربة وتغذية المحاصااااايل وذلك بإضاااااافة 

 (.1986الزراعية )عبد الهادن؛

I- .تعريف التسميد وأهميته وأنواعه 

تطلق كلمة سااماد على كل مادة تضاااى الى التربة قصااد تحسااين قوامها وذصااايصااها الفيزيايية وال يميايية 

لعناصر المغذية بش ل مباشر  و غير مباشر، بهدى تغذية المحاصيل الزراعية والبيولوجية فهي تمد النبات با

وهي لفظة جديدة  دذلت في القرن  (.2011وتحسااين النمو وزيادة اتنتاجية  و تحسااين الجودة )كني وكيوان؛

للتعبير عن مجموعة من التقنيات لضاااااامان ذصااااااوبة التربة. ويم ن تعريفها بانها  يضااااااا مجموعة من  17

نيات الزراعية التي تهدى للحفاظ على تحسااين انتاجية األراضااي والهدى الرييسااي لها النمو الجيد للنبات التق

        (.1991المقاااومااة لضمرال والحشاااااارات والحصااااااوب على منتوا غني بااالمركبااات الغااذاييااة. )الاادوجى ؛

ين نظم الزراعة، زيادة ومن  هم فوايده تحسااااااين الخوا  الفيزيايية وال يميايية لضرل الزراعية، تحساااااا

 (، هناك عدة  نواع من التسميد، و هم  نواعض التسميد العضون والمعدني. soltner؛2003اتنتاا. )

 األسمدة العضوية: -أ

وتشمل األسمدة الحيوانية والنباتية وال مبوست واألسمدة الخضراء وغيرها. وهي تحتون على كل العناصر 

 وجين والفسفور والبوتاسيوم وال السيوم والعناصر النادرة(.المغذية الضرورية لنبات )النيتر

ان األسمدة العضوية اذا  ضيفت الى التربة الخفيفة تحسن من موصفات هذه الترب وتجعلها متوسطة القوام، 

 و كثر قدرة لالحتفاظ بمياه الرن واالحتفاظ بالرطوبة بش ل عام.

فوذية يحساان من مواصاافاتها ويجعلها تربة ذات قوام متوساا  و يضااا بإضااافتض الى األراضااي الثقيلة وقليلة الن

جيدة النفوذية وجيدة القدرة على االحتفاظ بمياه الرن والرطوبة، ويحساااااان شااااااروط تهويتها الى جان  ذلك 

األساامدة العضااوية تحساان مختلف العمليات الحيوية والنشاااط الب تيرن المفيد الذن يجرن في التربة، وتحساان 

ها باألوكسااااجين وتحسااااين تبادلها الهوايي الضاااارورن لتنشااااي  العمليات الحيوية الب تيرية تهوية التربة ومد

ول اينات التربة األذرى، هذه العمليات التي في منتهى األهمية والضرورية لتفتيت وتحليل العناصر الغذايية 
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الجذور .)هومرس  وتحويلها الى عناصاار ذايبة في الماء وبالتالي تتم ن النباتات من امتصاااصااها عن طريق

 (. وهي كالتالي: 1985و ذرون؛

 األسمدة العضوية التقليدية. -

هي األسمدة التي تعتبر مصدر جيد لل ثير من العناصر الضرورية للمحاصيل والخضر فهي تشمل األسمدة 

تحصااال الناتجة من تخمر المخلفات الحيوانية و الزراعية واضاااافتها الى التربة بعد فترة تخمير مناسااابة حتى 

على درجة من النضااي كافية لتحسااين ذوا  التربة المختلفة في الغال  تضاااى األساامدة العضااوية الحيوانية 

الى الترباااة بنثرهاااا على سااااااطت الترباااة ام تقلااا  في هاااذه الترباااة حياااث يجااا  ذلطهاااا مع حبيبااااتهاااا 

ادة العضااوية (،وتسااتخدم على نطاو وتنتي ب ميات كبيرة وتحتون على نساا  عالية من الم2008)الشااحات؛

وكمصدر للدباب ومصدر ل ل من العناصر ال برى والصغرى كحامل ومشجع لل اينات الدقيقة  %( 20-30)

(.ويعتمد اسااتخدام سااماد معين 2008المفيدة ومتحمل  ن ت ون مصاادر للمواد المشااجعة لنمو النبات )عزمي ؛

من المادة الجافة ومع ذلك فإن  من األساامدة العضااوية في تسااميد محاصاايل الخضاار على مدى تحللض ومحتواه

التركي  ال يميايي لضسمدة الحيوانية معقد ويختلف باذتالى نوع الحيوان وعمره وتغذيتض ونوع فرشض )التبن 

الفحم النباتي، نشاااارة الخشااا (.وطرو جمع الساااماد وتخزينض ومن  نواع األسااامدة الحيوانية ساااماد الدواجن 

 (.1971،األبقار، األغنام )كني؛

 سمدة العضوية الخضراءاأل -

هي تلك األساامدة التي تسااتخدم غالبا بدون تخمر حيث تشاامل األساامدة الخضااراء ويعتمد هذا النظام على تلك 

المحاصاااايل التي تنمو وتقل  في التربة وهي ذضااااراء من  جل تحسااااين ذوا  التربة ويسااااتخدم التسااااميد 

 اللوبيا(.-سوداني الفوب ال-الترمس-األذضر في النبتات البقولية مثل )الفوب 

( وهااذه النبتااات Marschner؛1995ذلااك ألهميااة العقااد الب تيريااة الموجودة في جااذورهااا لتثبياات األزوت )

تحتون على نساااابة متوازية من ال ربوهيدرات والنتروجين تشااااجع انحالب البقايا النباتية وتيساااار النتروجين 

 (.2011وآذرون؛بصوره صالحة لالمتصا  )عثمان 

هو الساااااماد المحضااااار من ناتي تحلل المواد العضاااااوية فهو ناتي من اعادة تدوير ومعالجة : والكمبوستتتتت  -

المخلفات العضاااوية مثل القمامة الخشااا  والمزارع واألوراو ...الت، باساااتخدام النشااااط الحيون للمي روبات 

 (.2008الهوايية لتحليل هذه المواد )الشحات ورمضان؛



 األسمدة وطرق الري                   الفصل الثاني                                                     
 

 18 

 دة المعدنية )الكيميائية(: األسم -ب

هو اضااافة مواد معدنية في صااورة  يونية يسااهل على النبات االسااتفادة منها مباشاارة، في األوقات التي ت ون 

فيها األشجار في حاجة اليها وذلك الستخدامها في العمليات المختلفة مثل النمو الخضرن والزهرن والثمرن 

ات األمونيوم وفوساااااافااات األمونيوم وكبريتااات األمونيوم، نترات ومن  مثلتهااا محااالياال األمونيوم مثاال نتر

 (.peter؛1978الصوديوم واليوريا)

كما تطلق كلمة ساااااماد كيميايي على المركبات التي تساااااتخدم كساااااماد في تحساااااين التربة من غير األسااااامدة 

يميايية، كما العضااااوية، فقد يحتون السااااماد على عنصاااار كيميايي واحد  و مرك  من ذلي  من المركبات ال 

يعتمد على األساامدة ال يميايية في تعويا النقا الحاد في عنصاار من العناصاار الغذايية والذن ي ون. سااايد 

 (.1993في األراضي الصحراوية وهي  يضا األسمدة التي تم تصنيعها من طرى اتنسان. )حسن؛

 وتنوعت األسمدة المعدنية من حيث درجة تعقيدها، حيث يم ن تصنيفها الى:

: وهو الساااماد الذن يحتون على عنصااار مغذن واحد وهو العنصااار الذن من  جلض أستتتمدة نعدنية طستتتي ة -

 (.1986يضاى السماد مثل: األزوت، الفسفور، نترات ال السيوم،...الت )عبد الهادن؛

وهي األسمدة التي تشمل على  كثر من عنصر سمادن ومن بين هذه األسمدة هناك  أسمدة نعدنية نركبة: -

وهناك  سامدة تحتون على عنصارن  K البوتاسايوم PالفسافورN  سامدة تحتون على االاة عناصار )األزوت

 (.2006األزوت والفسفور(. )الغرو ؛

I-1-  طرق التسميد 

العناصر الغذايية الى منطقة الجذور النبات حيث يسهل على يج   ن تضاى األسمدة بطريقة تضمن وصوب 

النبات امتصاااصااض يج  اذتيار الموعد المناساا  تضااافتها بحيث تترك فترة تساامت لها بالتحلل قبل الزراعة 

ذاصة السماد العضون الطرن يضاى غالبا قبل الزراعة بشهرين  و  قل على حس  نوع التربة والظروى 

سماد ا لمتعفن فيم ن اضافتض مع الزراعة  ما الغرل الرييسي من اضافة األسمدة ال يميايية هو الجوية  ما ال

 (.1986تزويد النباتات بال مية المناسبة من العناصر الغذايية بش ل سريع. )عبد الهادن ؛

 التسميد قبل الزرع  -1

تنثر  ثرا على ستت ا الترطة:ن-أتضاااى األساامدة ال يميايية والعضااوية قبل الزراعة بإحدى الطريقتين كمايلي:

األساااامدة فوو سااااطت التربة ام تحرم لتمزا مع التربة الزراعية، وتلك هي الطريقة المفضاااالة عندما ي ون 

 الرن بطريقة الغمر.

: وهي تتماشااااى مع كل نظم الرن الثالاة الغمر  و بالر   و بالتنقي ، تضتتتتا  اط طاطو   وط الزراعة -ب

على المسافات المرغوبة، ام تضاى األسمدة نثرا في باطن ذطوط الزراعة،  ويتم التسميد بتخطي  الحقل  و

سابقة األمر الذن يؤدن الى الترديم على األسمدة المضافة تلقاييا  ويلي ذلك شق ذطوط جديدة بين الخطوط ال

 (.2009)السيد؛
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 التسميد طعد الزرع نع ناء الري  -2

اب السااااماد الى النبات مع ماء الرن تسااااتخدم لذلك األساااامدة في حالة الرن بالغمر: يتم في هذه الطريقة ايصاااا

السااااايلة  و األساااامدة القابلة للذوبان في الماء حيث يتم تحضااااير محلوب مركز من السااااماد يتم ادذالض بطرو 

ذاصااة مع مياه الرن، ومن  كبر عيوب التسااميد بهذه الطريقة عدم تجانس توزيع السااماد على المساااحة التي 

 (.2008شحات ورمضان ؛يراد ريها. )ال

 التسميد طالرش أو التسميد الورقط  -3

ي ون الهدى هو اضااافة السااماد الى االسااطت الورقية وهذه الطريقة تسااتخدم تمداد النبات بالعناصاار الغذايية 

من ذالب  جزايض الهوايية اذضرية والتي لها القدرة على امتصا  هذه العناصر واالستفادة منها فضال على 

 (2010جهز النبات بالمغذيات بصورة متجانسة. )بيان؛ نها ت

 التسميد نع الري طالتنقيط-4

يعتبر التسميد مع ماء الرن بالتنقي  من  بس  طرو التسميد وتحسين كفاءة استغالب التربة لضسمدة ألن كمية 

مية ماء الرن  ن الماء المسااااتخدمة في الرن ت ون قليلة نساااابيا، األمر الذن يم ن من اذابة السااااماد في كل ك

سماد حوب الجذور  ساعد على توزيع ال الزيادة في سرعة امتصا  العناصر المغذية من قبل النباتات، كما ي

 (.Usaid؛2011بصورة موحدة )

I-2- العوانل المحددة ل ريقة ونوعد التسميد 

هناك عدة عوامل يعتبر موعد اضافة األسمدة عامال هاما حيث يستفيد النبات من عناصر السماد المضاى و

 تحدد الموعد المناس  لإلضافة وهي:

 عمر النبات ونوع المحصول  -1

يختلف موعد اتضافة ل ل عنصر حس   طوار النمو للنبات، فمثال ال تستفيد النباتات من األسمدة المضافة 

 (.1993بطريقة النثر  و مع ماء الرن بالر  اال بعد  ن ينمو لها مجموع جذرن كثيف متشع . )حسن؛

 كمية ونوع السماد المستعمل  -2

عندما ت ون كمية األسااامدة كبيرة، فمن المساااتحسااان اضاااافة جزء منها قبل الحرم، والجزء الباقي الى جان  

النباتات، عندما ت ون ال مية المستعملة قليلة فاألفضل اضافتها في ذنادو  ما فيما يخا نوع السماد فتضاى 
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سااطت التربة قبل الحرم، لذا يج  ذل  األساامدة جيدا بالتربة عند الحرم  األساامدة العضااوية الحيوانية على

 ما بالنساابة لضساامدة الضزوتية تفضاال اضااافتها بعد الزراعة واتنبات بطريقة النثر نظرا لسااهولة فقدها. )عبد 

 (.2002هللا؛

 الظرو  الجوية كاألن ار  -3

مدة بالرشاات لذلك تفضاال اضااافة األساامدة  اناء فصاال في حالة زيادة األمطار وبالتالي زيادة فرصااة فقد األساا

 (2010نزوب المطر ب ميات كبيرة في ذنادو. ) بو نقطة؛

 طبيعة الترطة  -4

لذا يج   ي ون فقد البوتاسيوم بالرشت بطيئا في األراضي الثقيلة بينما قد ي ون سريعا في األراضي الخفيفة،

سيوم على دفعات  و فترات  منتظمة في األراضي الخفيفة وعندما ت ون التربة ذات مقدرة عالية اضافة البوتا

يستحسن اضافة األسمدة الفوسفاتية في ذنادو ذاصة عندما ت ون ال مية المضافة قليلة،  على تثبيت الفسفور،

 (.2009حيث ي ون السماد الفسفاتي على اتصاب  قل بحبيبات التربة التي تثبتض )السيد؛

 I-3-  الب اطاتسميد 

وآذرون  Lorenzتتطل  البطاطا كميات كبيرة من األساااااامدة فهي من النباتات المجهدة لتربة، حيث وجد 

كغ من الفساااااافور  17.5كغ من النتروجين و75(  ن محصااااااوب البطاطا قد امتا من التربة حوالي 1954)

ذايية الممتصة وهذا من كمية العناصر الغ %90-60كغ من البوتاسيوم وكان نصي  الدرنات حوالي  125و

ال يعني اضاااااااافة هذه ال ميات من األساااااامدة فق ، بل ويج  المحافظة على توازن التربة ألنض  ن زيادة  و 

 (.1985نقصان يؤار سلبا على المنتوا )هومرس وآذرون ؛

I-3-1- : تأثير التسميد العضوي على نمو وإنتاج الب اطا 

تتمثل في بقايا النباتات والحيوانات وما تحويض التربة من  يسااااتجي  نبات البطاطا لضساااامدة العضااااوية والتي

كاينات دقيقة. فينتي عن تحلل المادة العضااااااوية غازات وبروتينات وكربوهيدرات و حمال  مينية ودهون 

و حمال عضوية باتضافة الى المواد الدبالية التي تنتي عن عمليات التخليق الثانون وهي  حمال الفولفيك 

(.  ما عن تأاير هذه المواد في نمو وانتاا النبات فقد بين )حمود وجبار، Tan ،1986لهيومين )والهيوميك وا

(  ن استعماب األسمدة العضوية  دى الى زيادة ارتفاع النبات وعدد السيقان والدرنات ووزنها وحاصل 2013

كما  الجافة والمحتوى ال يميايي للدرنات.النبات واتنتاا ال لي باتضاااااافة الى ال ثافة النوعية ونسااااابة المادة 
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تش ل األسمدة العضوية مصدرا مهما و ساسيا لمختلف العناصر التي يحتاجها النبات كما تساهم في تحسين 

 (.2009ذصايا التربة الفيزيايية وال يميايية والبيولوجية )دعبوب وآذرون؛

ية على انتاا المحاصاايل كأحد  هم البدايل ومن هنا برزت  همية دراسااة مدى تأاير اضااافة األساامدة العضااو

لضسمدة ال يميايية، حيث اهتم العديد من الباحثين بدراسة تأاير األسمدة العضوية في نمو وحاصل النبات اذا 

تعد المادة العضوية  حد العوامل الفعالة بالتأاير في جاهزية العناصر المغذية وجعلها جاهزة لالمتصا  من 

شارت دراسات عديدة في دور األسمدة العضوية في تحسين ذوا  التربة، وزيادة انتاجية قبل النبات. فقد  

 المحاصيل نذكر منها:

( الى  ن اسااتعماب األساامدة العضااوية في الزراعة يؤدن الى رفع محتوى 2002) Hanafy et alفقد  شااار 

 ولوجية.التربة من المادة العضوية وتحسين ذصايصها الفيزيايية وال يميايية والبي

( وجود زيادة في انتاجية األبصااااااب ووزن المادة الجافة وعناصااااار النتروجين 2000كما  شاااااار ساااااليمان )

 والفوسفور والبوتاسيوم للنبات عند اضافة مخلفات الدواجن ومخلفات األبقار.

( على زيادة المسااااحة الورقية وانتاجية األبصااااب عند اضاااافة ساااماد 2002) Abd el razzوكذلك حصااال 

 (.2013ألغنام للتربة )ذليل؛ا

( وجود عالقة بين الزيادة في الحاصاااال ومسااااتويات اضااااافة المخلفات العضااااوية 1999)Waddellوقد  كد

 والنباتية.

(  ن من ذالب دراساااة اساااتعماب ساااماد مخلفات األغنام  دى الى زيادة الوزن 2004كما  شاااار عبد ال اظم )

 لمادة الجافة.الجاى للدرنات مما ينتي عنها زيادة نسبة ا

(  ن اضاااااافة الساااااماد العضاااااون وحده للتربة يؤدن الى زيادة اتنتاا مقارنة 1970)Hensler et laالحظ 

بالشاااااهد وهذا راجع الى دور السااااماد العضااااون في رفع محتوى التربة من المادة العضااااوية واحتوايها عل 

 (.2007العديد من المغذيات الضرورية للنبات )عثمان؛

 ( على النحو التالي:2000وموصلي؛2008سمدة حس  مراحل النمو كما حددها )السيد؛حيث تضاى األ

-30 ساااااااابيع قباال موعااد الزرع نقوم بااإضاااااااافااة  4الى  2من أ/نرحلتتة نتتا قبتتل الزراعتتة )تريةتتة الترطتتة(:

 warsito et van de fliert 2006)طن/ه تار من السماد العضون )50

لخضتتتتتتتري: مو ا ن ل نرحلتتتة ا تماااام اتنبااا ب/  يف بعاااد  مس نضااااااا لخاااا بوع ا نهااااياااة األسااااااا حتى  ات 

 . O2Kكغ5O2P،20كغ10؛Nكغ30
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 50: من بداية األساااااابوع السااااااادس حتى نهاية األساااااابوع الثامن نضاااااايف ج/ نرحلة طداية تكون الدرنات

 .O2Kكغ 5O2P ،30 كغN،10كغ

كغ 40تبد  من األساااااابوع التاسااااااع حتى نهاية األساااااابوع العاشاااااار حيث نضاااااايف د/ نرحلة نمو الدرنات:

N،105 كغO2P، 25-35  كغO2K . 

 .O2Kكغ  35-25من بداية األسبوع الحادن عشر حتى قبل الحصاد بأسبوعين  -

I-3-2- : تأثير التسميد على نوعية الدرنات 

، و غل  Bو Cنبات البطاطا من  هم المصااااادر األساااااسااااية للعناصاااار المغذية )ال ربوهيدرات، الفيتامينات 

 Spooner et Bamberg؛1994المعادن،  نواع البروتينات والنشاااااااء ومركبات مضااااااادات األكساااااادة( )

،1993،Kolasaالظروى (.حيث يتأار كل من المحصوب وجودة درنات البطاطا بالعامل الورااي للصنف و

البيئيااة والعمليااات الزراعيااة كمااا يعتبر نوع وكميااة األسااااااماادة عاااماال مهم في جودة وانتاااجيااة البطاااطااا 

(Westermann،2005) ( 1999كما تؤدن الى زيادة محتوى مضااااااادات األكساااااادة ,Hamouz et al  ؛

2005 ,Hajslova et al 1997؛ ,Friedman 2006؛ ,Hamouz et al ويعااد نبااات البطاااطااا من .) 

(. وبينت Errebhi et al.؛1998النباتات الحساااسااة للتسااميد ذاصااة التسااميد النتروجيني في التربة الرملية )

(  ن التسميد النتروجيني لض تأاير كبير على 1991) Salukhe et al( و,1975) Smith et Talbertنتايي 

صاافات جودة الدرنات كما تؤار محتويات التربة من العناصاار على محتوى الساا ر والبروتينات والفيتامينات 

 Westermann et al(. و شااار Blumenthal et al. 2008ولون الدرنات وطعمها وحجمها وصااالبتها )

يد األزوتي1994) كدت  ( الى  ن التساااااام لدرنات. وقد   تأاير كبير على محتوى النترات في األوراو وا لض 

الدراساااات  ن ر  البطاطا بالمحاليل المغذية تزيد من محتوى األزوت والفوسااافوروالبوتاسااايوم واألحمال 

األمينية والبروتينات والنشاااااااء في الدرنات باتضااااااافة الى الوزن النوعي ونساااااابة المادة الجافة )الجبورن 

 (.2006، والصحن

صااانف من البطاطا يؤدن  45(  ن التساااميد العضاااون المطبق في زراعة 2000) Koopelو ظهرت نتايي 

الى زيادة نسااابة المادة الجافة المتراكمة في الدرنات. وبينت الدراساااات  ن زيادة مساااتوى األسااامدة العضاااوية 

طبيق الزراعة العضااوية تفوو في المضااافة للتربة تزيد من محتوى البروتين في الدرنات كما  ظهرت نتايي ت

 (. Islam et Nahar, 2008محتويات المغذيات )
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II-  الري 

حسااااااا  مراحاال نموه  تختلف االحتياااجااات الماااييااة للنبااات من نوع الى آذر، كمااا تختلف في النوع الواحااد

بادرة تختلف  عنها في طور اتزهار، وت وين الثمار. المختلفة. فمثال احتياجات النبات من الماء في طور ال

اال  ن بعا المزارعين ال يراعون هذه الفروقات واالذتالفات في  اناء عملية الرن. ويوجد اعتقاد ذاطئ 

ة انتاا النباتات. ولقد دلت ال ثير من التجارب على  ن بأنض كلما زادت كميات مياه الرن  دى هذا الى زياد

تات )جمعية  با هذه الن ها يؤار كثيرا في نمو  ياه الرن  و نقصاااااا ناتي عن زيادة م تات ال با مايي للن اتجهاد ال

( وان ف رة )كفاءة اتضافة( يم ن استخدامها لتقديم عملية الرن في مشروع  و 2012الت نولوجيا الزراعية ؛

%، بينما 60حقل. ففي ممارساااااات الرن االعتيادية ت ون )كفاءة اتضاااااافة( في الرن الساااااطحي مزرعة  و 

؛ 1988(. وبين )1999% )العمود و حمااد؛75تصاااااااال في  نظمااة الرن بااالر  والمصااااااممااة جياادة الى 

DURET)  50%، 80 ن )كفاءة اتضاااااااافة( ل ل من نظام الرن بالتنقي  والر  والسااااااطحي كانت ،%

قام بها  بينما وصاااااالت )كفاءة اتضاااااااافة الفعالة لنظام الرن بالتنقي  في التجارب التي%على التوالي، 25

 CV=10% عند %82الى ) NEWMAN ؛1991)

II-1- نفروم الري : 

 هو ايصاب الماء للتربة لغرل تزويدها بالرطوبة الالزمة لنمو النباتات  والن غرل من االغرال التالية:

 تأمين وحماية للنبات ذالب فترات الجفاى.  -

 تبريد التربة والجو المحي  بالنبات لت ون البيئة  كثر ماليمة لنمو النبات.  -

 غسل التربة تزالة األمالح منها وبالتحديد عن منطقة الجذور -

 التقليل من ذطر الصقيع.  -

 وينقسم الى نوعين نذكر منها:

 وصوب المياه بطريقة طبيعية للنبات دون تدذل بشرن.وهو  :الري ال بيعط -1

تدذل اتنساااااان واعادة توزيعض للمياه باساااااتخدام التقنيات ب وهو وصاااااوب المياه لنباتالري الصتتتتتناعط:  -2

 .(2004. )عامروآذرون؛المختلفة
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II-2- تقنيات الري  : 

II-2- 1- :تقنيات الري التقليدي 

هو عبارة عن سريان المياه عبر الخطوط  و األحوال تبعا لمنسوب وميالن األرل ويتم  الري طالغمر: -1

هد  ظام. )مع هذا الن ياه كبيره في  هدر الم ية  مل األحوال  و الخطوط وت ون كم كا قة رن  هذه الطري ب

 .(2008بحوم األراضي والمياه؛

II-2-2- : تقنيات الري الحديثة 

لحديثة اآلذذة باالنتشااااااار، والمتمثلة بإضااااااافة الماء الى التربة على وهي من طرو الرن ا الري طالرش: -1

شاا ل رذاذ من الماء يشاابض سااقوط المطر، اذ تتم العملية بضاات المياه من شااب ض من األنابي  الى ان يصاال الى 

( وقد نجحت هذه الطريقة في زيادة 1988فوهة المرشااااة الضاااايقة فينتشاااار الماء على شاااا ل رذاذ )الطيف ؛ 

%( مقارنة بالرن التقليدن في الدوب ذات الموارد المايية المحدودة والطبوغرافية 85-75لرن من )كفاءة ا

ويشااايع اساااتخدام نظم الرن بالر  لرن البطاطا تحت ظروى غير المنتظمة مثل الممل ة العربية الساااعودية ،

( من  كثر نظم الرن استخداما لرن  Central pivotاألراضي الرملية، ويعد نظام الرن بالر  المحورن )

 (. 2011)سلطان ؛  البطاطا

وهي التقنية التي تؤمن ايصاب المياه للنبات ب ميات قليلض وبتواتر كبير في نقاط ومساحات  الري طالتنقيط: -2

ستخدام هذه الطريقة في العديد من دوب العالم والسيما الدوب ذات المو شاع ا ارد محدودة جدا من التربة، وقد 

المايية المحدودة، او تلك التي تعاني من مشاكل شحة المياه على حد سواء. وقد حققت هذه الطريقة كفاءة رن 

 (1995الرحمن؛  %مقارنة بنظم الرن التقليدية )الدباغ عبد 12بحدود 

تسااااامت وتعد فواقد التبخر والجريان الساااااطحي والتسااااارب العميق للمياه قليلة جدا من ذالب هذه الطريقة، اذ 

بتدفق الماء بشاااااا ل قطرات وليس بصااااااورة تدفق مسااااااتمر. اسااااااتخدمت هذه الطريقة في باد  األمر لرن 

المحاصيل التي تزرع في البيوت الزجاجية، اال انها طورت فيما بعد و صبت باتم ان استخدامها في الحقوب 

ستخدام تقنيات ا لرن بالر  والتنقي ، مما يقلل من الزراعية المختلفة وتزداد كفاءة الرواء بدرجض كبيره عند ا

االحتياجات المايية ال لية، كما يقلل بدرجض كبيرة من الفواقد والضايعات المايية، الى جزء محدود من مساحة 

الحقل تبتل بالماء، )بدون تغطيض واسااااااعض للحقل بالمياه(، او ان الماء يتجض مباشاااااارة الى المنطقة الجذرية 

 .(2010واذرون؛  )الحديثي

  الري طاألنبوب الراشا )تقنية النانو(.  -3



 األسمدة وطرق الري                   الفصل الثاني                                                     
 

 25 

ان الرن  و السقي باستخدام تقنية النانو هي تقنية جديدة والتي تعمل عن طريق اطالو كمية صغيرة من الماء 

وبساااااارعة مساااااااوية لتلك التي تمتا بها جذور النباتات الماء من التربة. وهي التقنية التي تقوم بتوفير الماء 

؛ 2019) ساااااااااعااة. 24التربااة وبشاااااا اال مسااااااتمر، ممااا يتيت رن المحاااصااااااياال على ماادار  للنبااات في

http://ghirass.innugate.) 

II-3- أهمية الري للمحاصيل. 

تتمثل  همية الرن لمختلف المحاصيل حس  الظروى المناذية السايدة ونوعية التربة الزراعية ي ون عاملي 

األساااااس العملي لتحديد المحاصاااايل المزروعة، ويم ن  ن تصاااانف هذه توفر ونوعية مياه الرن المتاحة هو 

المحاصااايل في مجموعات مختلفة تبعا لدرجة حسااااسااايتها وتحملها لملوحة مياه الرن وكميات المياه المتوفرة 

تختلف المحاصاااايل في احتياجاتها اليومية للرن حساااا  موساااام  للوصااااوب الى  على درجات اتنتاا المم نة.

ة ت ون مواعيد الرن المناساااابة في الصااااباح  و قرب المساااااء ويم ن االعتماد على مجسااااات الزراعة، وعاد

ية لتحديد وقت الرن يل الماليمة لنوعية المياه وحسااااااا   .الرطوبة االل ترون ويم ن تحديد نوع المحاصاااااا

 (7) في الجدوب هوموضت مستويات الملوحة كما

  2008)نص فى؛ ياه الري حسب نستويات الملوحة.( تحديد نوع المحاصيل المالئمة لنوعية ن7الجدول )-

 

 

 

 

 

 

 نوع المحصوب

مليونمن ال2تصنيف المحاصيل وفقا لتركيز األمالح في مياه الرن بالجزء  

2000اقل من  اقل  2000من  

4000 

اقل 4000من

6000 

9000 

 فأكثر

 -الخيار البطيت

 -ال وسا -الشمام

 الفقوس 

الفلفل  -الفاصوليا  

اللوبياء   -الحلو

-البازالء الفوب   

القرع  -الخس

 العسلي

 -الطماطم 

 -الفلفل الحار

الذرة -الجزر   

-الس رية

 شجارالفاكهة  

 -الحمضيات 

 السدر 

-الباذنجان 

اللفت -الملفوى

الشمندر  -

-الزهرة   

 الفجل السبانت

البقدونس -

 ال زيرة 

 -الشبت

الملوذية 

الجرجير  

-ق السل

بطاطاال . 

محاصيل 

األعالى: 

الرودس الباني م 

األسيوروبوالسا 

 -لديست لس-

- النايبا الفواكض

النخيل األشجار 

 والشجيرات

الحرجية   -

 -الداماس  النيم 

الرغل 

 )األتربل س ( 
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II-3-1- .طرنانج ري الب اطا  الل المواسم المختلفة ونراحل نمو النبات 

 -120للحصااااوب على محصااااوب عالي فإن االحتياجات المايية للبطاطا الذن يتراوح موساااامها الزراعي من 

ملم وذلك تبعا واعتمادا على المناخ في المنطقة المزروعة بها، وقد تم 500-800يوم يبلغ بالمعدب من  125

()النقشاااااابندن 8رقم)تقدير معامل المحصااااااوب للبطاطا لمراحل نموها المختلفة كما هي موضااااااحة بالجدوب 

 (2002وغازن؛

    (2002)النقشبندن وغازن؛  ( طرنانج ري الب اطا  الل نراحل نمو النبات8الجدول )-     

  يام الرن  فترة النمو)اليوم( مرحلة النمو 

مرحلااة ماااقباال اتنبااات )قباال بزوغ 

 النبيتات(

 كل يومين  يوم15الى 1من

مرحلااة مااابعااد اتنبااات )بعااد بزوغ 

 النبيتات( حتى النضي

 كل يوم  يوم 100الى  15من 

 يوم بعد يوم  يوم  120الى  100من  مرحلة الحصاد 
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   I                                                                     تقديم منطقة الدراسة   -

I-1- الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة 

شماال. وتقع جغرافيا ° 34و ° 30ودائرتي العرض °  8و° 6تقع منطقة وادي سوف فلكيا بين خطي الطول 

 يحدها ،2كم 35752في الجنوب الشرقي الجزائري، شمال العرق الشرقي الكبير، تحتل مساحة هامة تقدر ب 

شمال من طبيعيا  المنبسطة باألراضي هيتنت الغرب ومن ريغ(، ووادي ومروان ملغيغ )شط الشطوط منطقة ال

 الكثبان بظهور تنتهي الكبير، الشرررررررقي العرق أعماق إلى تمتد فهي الجنوبية الناحية من أما ريغ وادي لمنطقة

 والغرسة( الجريد )شط التونسية الشطوط منطقة إلى تصل الشرقية الناحية ومن ورقلة، لمنطقة الحمراء الرملية

 (1)وثيقة تبينه الكما  (Voisin 2004؛ Najah ؛1971)

 

 سوف ي (: الموقع الجغرافي لواد1) وثيقةال                     

I-2- العوامل المناخية لمنطقة وادي سوف : 

يعد المناخ من أهم العوامل الطبيعية التي تؤثر على النشرررررراط الزراعي، فلكل محصررررررول بيية مناخية معينة 

المحاصيل الزراعية ومواعيد زراعتها، ومراحل نموها ونضجها وتوزعها، يعيش فيها، ويحدد المناخ نوعية 

ويؤثر في تكوين التربة الزراعية وفي تنوع الموارد المائية التي تقوم عليها الزراعة، وللتقلبات المناخية آثار 

(. Dajoz, 1971؛ Faurie et al 1980سرررلبية عديدل على المحاصررريل الزراعية من حيو النمو وا)نتا  )
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األرصررراد الجوية بمنطقة قمار  ولتوضررريل المميزات المناخية لةترل الدراسرررة تم االعتماد على معطيات محطة

م على مسررررررتوا سررررررطل البحر وتتواجررد في المنطقررة عنررد تقرراطع دائرل العرض  63التي تقع على ارتةرراع 

 كم عن مقر الوالية. 20وتبعد حوالي  78.6مع خط طول 50.3°

I-2-1-الحرارة : 

وقربها من خط ي تتميز منطقة سررروف بحرارل عالية صررريةا ومنيةضرررة في الشرررتاء وقله نتيجة موقعها القار

( يوضل المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارل الدنيا Iملحق  1(. والجدول رقم )Voisin, 2004االستواء )

 (. 2019؛2018والقصوا والمتوسطة لةترل التجربة )أكتوبر نوفمبر ديسمبر جانةي 

I-2-3-التساقط : 

(، كما 2003الكمية األمطار أهمية بالغة في نمو وتطور النبات، إضرررررافة إلى توزعه وتنوعه )أبوراضررررري، 

( يبين قيم التسرررراقط الشررررهري Iملحق 2خصررررائت التربة التي هي مسرررركن النباتات. والجدول رقم ) تؤثرعلى

(. وتعتبر كمية التساقط 2019؛2018لمنطقة وادي سوف خالل فترل التجربة )أكتوبر نوفمبر ديسمبر جانةي 

 قليلة وعديمة القيمة والةائدل بالنسبة للمجال الزراعي.

I-2-4-الرطوبة : 

ملحق  4تعتمد الرطوبة على عوامل المناخ األخرا من حرارل وتسرراقط وريا ، ومن معطيات الجدول رقم )

I.نستطيع تقدير نسبة الرطوبة خالل فترل التجربة ) 

I-2-5-التبخر : 

التبير من العناصر الهامة التي تؤثر في المحاصيل الزراعية فموقع وادي سوف الصحراوي  ويعتبرعنصر

يجعل ارتةاع معدالت التبير بشكل كبير بسبب سطوع الشمس الذي يؤدي إلى ارتةاع درجة الحرارل وزيادل 

ء المةقود عن ترسررررب األمال ، مما يؤدي إلى انعدام زراعة العديد من المحاصرررريل الزراعية، ويكون من الما

( يبين معرردالت التبير طيلررة فترل Iالملحق  5طريق النتل أكبر بكثير ممررا يحترراجرره النبررات. والجرردول رقم )

 (.2019؛2018التجربة )أكتوبر نوفمبر ديسمبر جانةي 

I-2-6-الرياح : 

تعد الريا  من العناصر المناخية الهامة المؤثرل على الزراعة بمنطقة وادي سوف لما تحدثه من آثار إيجابية 

وسرررلبية على المحاصررريل، فالريا  الجنوبية الحارل كريا  الشرررهيلي تعمل على إتالف العملية الزراعية، وهي 

مطار وانبسرراط التضرراريس لمسررافات مظهر طبيعي متكرر دوريا في المناخ الصررحرواي الجاف نتيجة قلة األ
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(. وتعمل الريا  على نقل الرمال وتشرركيل الكثبان الرملية بعمليتي 2013؛ اليةاجي، Najah, 1971طويلة )

التجوية والتعرية وهذا ما جعلها تؤثر على نمو وإنتا  وتنوع النبات وقله لترسرررررررب وتجمع حبيبات الغبار 

ن ا)ضرررررراءل والمبادالت الغازية لتحد من عملية التركيب الضرررررروئي على أوراق النبات وتقليل االسررررررتةادل م

(، با)ضافة إلى األضرار الميكانيكية التي تيلةها الريا  1999؛ اسماعيل، 1999مهدي واليليوي ، والتنةس

عالية السرعة من كسر السيقان وإرقاد المحاصيل خاصة في فترل النمو وا)نتا . وتتميز منطقة سوف بثالثة 

 ( I Voisin ,2004 الملحق 6ع من الريا  الجدول رقم )أنوا

I-2-7-التشمس : 

إن ا)ضرراءل عامل محةز للعمليات الحيوية في النبات. فموقع منطقة وادي سرروف يجعله يتلقى كمية كبيرل من 

عندما ا)شررعاع الشررمسرري الذي يؤثر في الزراعة من عدل أوجه، منها كمية الضرروء الالزمة لنمو النبات والتي 

تزيد عن حاجة النبات تسبب أضرارا للمحاصيل كلةحة الشمس التي يسببها طول ا)شعاع الشمسي، واحتراق 

يل الزراعية  عديد من المحاصرررررر لذا يلزم زراعة ال مار نتيجة للحرارل المرتةعة،  حواف األوراق وتجعد الث

طات الشهرية لإلشعاع الشمسي ( يوضل قيم المتوسI الملحق 8كاليضروات في مناطق الظل. الجدول رقم )

 (.2019؛2018)أكتوبر نوفمبر ديسمبر جانةي خالل فترل التجربة 

I-2-8-المياه 

ل  في الحوض  تارييية تمث ية معتبرل تشرررررركل  عبر العصررررررور ال باطن ية  مائ تتميز منطقة سرررررروف بثرول 

حوضا فرعيا. والمكون من ثالث طبقات  30واليات ومكون من  8الهيدروغرافي لشط ملغيغ الذي يمتد على 

 (.Iالملحق 1هيدرو جيولوجية اليريطة رقم )

م تح  سرررررطل التربة وهي المنطقة المسرررررتغلة في الةالحة  40 - 10الطبقة المائية الحرل: تتواجد على عمق 

 الحالية خاصة فالحة اليضروات.

جد على عمق  مائي معتبر، تتوا هائي: تتميز بميزون  قد الن ية في المع مائ قة ال م وهي أكثر  500-200الطب

لة ملوحتها، ويصررل األحواض اسررتعماال في سررد حاجة ا)نسرران المائية )الشرررب والطهي والغسرريل..( نتيجة لق

 ل/ثا. 35 - 25تدفقه 

م تتميز  1800 – 1400( يتراو  عمق هذه الطبقة 1952) Corentالطبقة المائية لتداخل القارات بحسررررررب 

 د. 60بمياه مرتةعة درجة الحرارل تصل إلى 
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I-2-9-التربة : 

% من حبيبات الطين والسل  وعلى حبيبات الرمل 10تسود منطقة الدراسة تربة رملية تحتوي على أقل من 

(. وبينرر  2002% حيررو صررررررنةرر  من الترب الكلسرررررريررة المغنيزيررة )مررديريررة الري، 90التي تصرررررررل إلى 

(O..R.G.M) (1999اليصائت الكيميائية للرمل بالمنطقة في ) ( 9الجدول رقم.)        

 (2013؛DSA) رمل بمنطقة واد سوفل( اليصائت الكيميائية ل9الجدول رقم )

 SiO3 SO3 K2O+Na2O الكيميائية الياصية

 

 الكتلة الحجمية

 

 مم 0.05نم الحبيبات االقل  

 %10اقل من    3كغ/م1200  %3.6أقل من  %2أقل من  %50أكبر من % النسبة      

I-3-  موقع تنفيذ التجربة 

كم من 3نةذت التجربة في إحدا مزارع الشرررررط التابع لبلدية الوادي بمزرعة باهي إبراهيم التي تقع على بعد 

شرررقا، تتربع على مسرراحة  6° 52' 23شررماال و 33° 25' 01الناحية الشررمالية لمدينة الوادي بدحداثيات فلكية 

عة الثوم والبطاطا معتمدا في هكتار ميصرررررصرررررة لزرا 2هكتار زيتون و 2هكتار نييل و 2هكتارات منها  8

هكتار ميصصة لتربية 1هكتار ميصصة لزراعة المحاصيل العلةية و 1سقيها على تقنية الرش المحوري و

 (2توضحه الوثيقة ) وأبقاركماالمواشي اغنام 

   (Google Erth؛ 2019(: صورة لموقع مزرعة التجربة )2الوثيقة )            
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I-4- والدراساتالقراءات 

 والمواد المستعملة في الميدان ل( الوسائ10الجدول )-

 م ألخذ العينات من التربة.1سم وطول  6أنبوب بالستيكي قو القطر  -

 أكياس بالستيكية لجمع العينات. -

 ميزان حساس لوزن العينات. -

 مسطرل مدرجة للقياس.-

 مجرفة يدوية لحرث التربة وتسويتها )مسحة(.-

 مم.13مةتا  الري لقطر أنابيب-

 جريد نييل لصنع مصدات الريا  لمنطقة الزرع )الزرب(.

 م أنبوب راشل لسقي.120-

 م أنبوب قطرل لسقي.120-

 مم60م أنبوب توصيل لشبكة الري بقطر25-

 كغ بذور بطاطا لزرع.50-

 كغ سماد شائع )فضالت دواجن(.50

 كغ سماد معالج )كمبوس (.50

 آلة تصوير. -

 

I-5- التحاليل المخبرية لتربة ومياه الري 

I-5-1-  طريقة أخذعينة من التربة 

 Random طريقة عشرررروائية  ب من التربة عينات 3( معامالت مع الشرررراهد تم أخذ 3شررررمل  الدراسررررة )     

sampling method  كما توضحه الوثيقة(الملحق 2 I)  م قمنا بغرسه 1سم وطوله 6باستعمال أنبوب قطره

من عدل مناطق من مكان  أخذ العيناتتم  (Franzen and Cihacek 1998سم )30عموديا في التربة بعمق

( وقمنا بمزجها مع بعضرررررها 3كما توضرررررحه الوثيقة )، 2م14.2وحدود  سرررررم30كل قطعة تجريبة على عمق 

عينات وأخذت الى الميبر في اليوم الموالي كما توضررحه 3حصررلنا على ووضررعنها في كيس بالسررتيكي حيو 

 . (I الملحق3الوثيقة )
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طريقة أخذ العينات من التربة في منطقة التجربة                    (3)الوثيقة رقم    

I-5-2- الطرق المتبعة في تحليل عينات التربة 

التابع لمزرعة البرهنة وإنتا  البذور عين بنوي بسرركرل، حيو  ITDASتم إجراء تحليل التربة والماء بميبر

،كما (I الملحق 7( الموضحة في الجدول رقم ) Marx et al.,1999على طريقة.) pHتم االعتماد في قياس 

ئة  ية الكهربا ناقل ياس ال ماد في ق قة  ECتم ا)عت حه الجدول )FAO؛1990) 1/5على طري  8( كما يوضرررررر

( كما يوضررررررحه Walkley and Black؛1934)( على طريقةMOقياس المادل العضرررررروية )، تم (Iالملحق

قة )Iالملحق9الجدول ) بة ايزوت في التربة على طري ياس نسرررررر بة Kjeldah؛1883(،تم ق قدير نسرررررر ( تم ت

(،تم تقدير نسررررربة Iالملحق 10( كما يوضرررررحه الجدول )Olsen؛1954الةسرررررةور في التربة حسرررررب طريقة )

 (Iالملحق11( كما يوضحه الجدول )FAO؛2007البوتاسيوم في التربة حسب طريقة )

I-5-3-أخذ عينة من مياه الري 

-09-25يوم  م وقاله70تم أخذ عينات الماء من البير الموجودل في مزرعة التجربة والموجودل على عمق 

قارورات بالسررتيكية قات السررعة  4دقيقة وملء  15حيو تم تشررغيل المضررية الموصررولة بالبير حوالي  2018

 ل وأخذها إلى ميبر التحليل في اليوم الموالي.0.5
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    بجهررراز  ECلميررراه الري،كمرررا تم قيررراس النررراقليرررة  pHفي قيررراس   meterpHتم ا)عتمررراد على جهررراز

conductivity-meter حيو ( الملحق 12تم تقديرها كما هو موضررررررل في الجدولI بالنسرررررربة للعناصررررررر،)

بجهاز  ،كما تم قياس نسبة الصوديمGraphite furnaceالصغرا تم قياسها بمبدأ الترميد في فرن الغرافي  

-(، بالنسرررربة للكبري Richar؛1954) فالم فوتومتر،تم قياس نسرررربة الكالسرررريوم والمغنزيوم بطريقة
4SO   تم

 (. Mohr؛1999بطريقة مور )  Cl-قياسه بجهاز سبيكترو فوتومتر، تم تقطير نسبة الكلور

I-6-الري 

I-6-1- شبكة الري 

يتميز بمعدل تدفق مقدر ب  AQUA-TRAXX، باستيدام أنابيب من نوعاعتمدت في طريق الري بالتنقيط

سررم. وقد تم تصررميم شرربكة ري مغلقة وجعلنا في نهاية كل أنبوب  10ل/ سرراعة، تبعد الثقوب عن بعضررها  0.8

 80مم لتجنب انسررداد الشرربكة. فينابيب الشرربكة تتصررل باألنبوب الوارد للماء قي القطر ) 13مةتا  ري بقطر 

مم لمنع ترسرررررررب الرمال في أنابيب التقطير  60بوب قي قطر مم(، ومن الجهة األخرا ترتبط فيما بينها بين

  (II الملحق4كما هو موضل في الوثيقة ) لتجنب انسدادها.

 Eco Tuyauكما اعتمدت في طريقة الري بألنبوب الراشل على أنابيب من نوع 

مع نةس  بار كما يتصل1ل/ساعة، حيو يتدفق الماء ببطء شديد ويعمل بضغط خةيف 0.5يتميز بمعدل تدفق 

 (II الملحق 5كما هو موضل في )الوثيقة مم الذي تتصل بيه شبكة األنبوب القطرل60األنبوب قي القطر

I-7-  المادة النباتية المستعملة 

سبونتا  تم اختيار نبات النتشار زراعتها بكثرل  var Spunta،Solanum Tuberosum Lالبطاطا صنف 

مقارنة باألصناف األخرا وألهميتها االقتصادية فهي من أكثر األصناف طلبا في األسواق ، تزرع في نطاق 

( وينصرررل زراعتها في األراضررري الرملية، وحسرررب 1999مناخي واسرررع، وفي معظم أنواع الترب )حسرررن ؛

 ( .BFA× VSDA( أصلها الوراثي )2008بوراس وآخرون )

 زاتها:من ممي

 (.2009من أكثر األصناف تحمال لجةاف )شيحاوي؛ -

 (.2009؛ D.S.Aمن األصناف األكثر مقاومة لألمراض ) -

 يوم لنضج. 105-100قات األصل الهولندي تحتا  إلى حوالي  -
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 فترل السكون قصيرل، سريعة ا)نبات تشكل براعم أرجوانية ميروطية مغلةة بشعيرات. -

الصررغيرل نسرربيا   مجموعها اليضررري نامي قات سرريقان طويلة قوية وكثيرل منتشرررل جانبيا تحمل األوراق  -

 (.2000ومتدلية بيضاوية الشكل )موصللي؛

 النورات قليلة العدد وأزهارها بيضاء، نادرل الثمار. -

العيون سررطحية، لونها  درنتها كبيرل الحجم متطاولة الشرركل ومقوسررة قليال، جذابة ومرغوبة في األسررواق، -

 اليارجي والداخلي أصةر فاتل.

 تحافظ على لونها وقوامها ولونها بعد الطبخ، منيةضة نسبة المادل الجافة. -

 (.2008؛FAOا)نتا  كبير في الموسم الربيعي، وجيد في الموسم اليريةي ) -

I-8- السماد 

العضرررررروية الطبيعية والتي تم وصررررررةها اسررررررتعمل  في زراعة محصررررررول البطاطا نوعين من األسررررررمدل 

 Chabalier et la  (2006.)حسب

 .fumier de volaillesسماد عضوي طبيعي )فضالت دجاج(  -أ-

في تجربة  5Tفي تجربة السقي باألنبوب الراشل، والمعاملة  2Tتم استعمال هذا السماد في معاملتين، معاملة 

 خصائصه:السقي باألنبوب القطرل ومن 

  %96.50( ألنه يحتوي على نسبة عالية من المادل الجافة 4سماد قو طبيعة صلبة )الوثيقة  -

  %2.07محتوا النتروجين الكلي حوالي  -

 .5O2Pومنيةض  O2Kمما يشير إلى أن سماد الدواجن غني ب  O2K2.51%تقدر نسبة  -

سبة قليلة من  - سبة لألسمدل األخرا ودرجة الحموضة  C / N 11.39يحتوي على ن كما . pH=  7.85بالن

 .(II الملحق13هو موضل في الجدول )
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 fumier de volailles(: سماد عضوي طبيعي )فضالت دجا ( 4الوثيقة )     

  Composte.سماد عضوي معالج )الكمبوست( -ب -

( لألسرررمدل العضررروية الطبيعية والمعالجة MAG SUBالمنتج من طرف شرررركة ) السرررمادتم اسرررتعمال هذا 

في تجربة السرررررقي   6Tفي تجربة السرررررقي باألنبوب الراشرررررل ، والمعاملة   T 3معاملة  معاملتين،حراريا في 

لمواد ( ألنه يحتوي على نسبة معتبرل من ا5سماد قو طبيعة مرنة الوثيقة ) باألنبوب القطرل ومن خصائصه :

 .% 50إلى  %30العضوية من 

 تةوق كبير على سماد الدواجن. وبتالي % 11.06إلى  % 3محتوا النتروجين الكلي من  -

 .O2Kمما يشير إلى أن الكمبوس  الدواجن غني ب    % 3.2إلى  % 1.22من من  O2Kتقدر نسبة  -

 (. IIالملحق14جدول.) %3.2إلى  % 5O2P 0.8تقدر نسبة  -

 

  Composte.(: سماد عضوي معالج )الكمبوس (5الوثيقة )                         
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I-9-  تصميم التجربة 

( ميطط كل معاملة 6) لوثيقةكما يوضحه ا (RCBD)نةذت التجارب باستيدام تصميم القطاعات العشوائية 

تيتلف عدد المعامالت صررررةوف لزرع، 4كل قطعة تجريبية تحتوي على  ،2م15.4بقطعة تجريبية مسرررراحتها 

 والتكرارات حسب التجربة مع ترك مسافات بينية في الميطط التجريبي كالتالي:

 م1المسافة بين القطعات -

 م1المسافة بين المعامالت في القطاع  -

 سم50المسافة بين الصةوف في المعاملة  -

 سم  30المسافة بين النباتات في الصف الواحد هي  -

 

 )من إعداد الطالب(   (2019ميطط تصميم التجربة )(: 6وثيقة )ال              

بهدف معرفة تيثير عاملي السررقي والتسررميد على نمو  (2018نةذت التجربة حقليا في الموسررم الشررتوي سررنة )

 وإنتا  نبات البطاطا وهو كمايلي:



 وسائل وطرق البحثال                                                                   ولالفصل األ

 
37 

 :(MO)عامل التسميد العضوي -أ

لألسمدل العضوية السماد الشائع )سماد الدواجن( والسماد المعالج قمنا في هذه الدراسة باستعمال مصدرين 

 كما قمنا بتوزيع المعامالت في كلتا التجربتين كالتالي: 2كغ/م5)الكمبوس ( بكمية استعمال قدرها 

 الشاهد بدون تسميد. ة(: المعامل0MOالمعاملة ) -

 .2كغ/م5التسميد الشائع )سماد الدواجن( ة(: معامل1MOالمعاملة)-

 . 2كغ/م5التسميد المعالج)كمبوس ( ة(: معامل2MOالمعاملة)-

 (:IRعامل الري ) -ب

قمنا في هذه الدراسرررررة باسرررررتعمال نوعين من تقنيات الري األولى السرررررقي باألنبوب القطرل والثانية السرررررقي 

 باألنبوب الراشل كالتالي: 

 . راشلالسقي باألنبوب ال ة( معامل1IRالمعاملة)-

 .قطرلالسقي باألنبوب ال ة( معامل2IRالمعاملة )-

يد على نمو وإنتاجية نبات البطاطا، أجري  هذه التجربة في تهدف هذه التجربة إلى دراسة تيثير الري والتسم

( اشررتمل  على معاملتين باألسررمدل العضرروية الطبيعية والمعالجة، كما اشررتمل  2018الموسررم اليريةي لسررنة )

 على تقنيتين من الري السقي باألنبوب القطرل والسقي باألنبوب الراشل، بيربعة مكررات.

 تم زراعة درنات البطاطا صرررنف سررربونتا التي و، حيوحدات تجريبية 6الى  حيو قسرررم  القطعة التجريبية

كل قطعة تجريبية تحتوي نبتة، و 24قطعة تجريبية علىال خط من كل اغ. احتو90-60يتراو  وزنها من 

 نبتة، كان  المعامالت كالتالي:576نبتة، وبلغ عدد النبتات الكلي في التجربة 96على 

 (0MO( )1IRمعاملة الشاهد بدون تسميد. ) (1Tالمعاملة:)-

 (1MO( )1IR. )2كغ/م5معاملة التسميد الشائع )سماد الدواجن( (2Tالمعاملة:)-

 (2MO( )1IR. )2كغ/م5معاملة التسميد المعالج)كمبوس ( (3Tالمعاملة:)-

 (0MO( )2IRمعاملة الشاهد بدون تسميد. ) (4Tالمعاملة:)-

 (1MO( )2IR. )2كغ/م5التسميد الشائع )سماد الدواجن(معاملة  (5Tالمعاملة:)-

 (.2MO( )2IR. )2كغ/م5معاملة التسميد المعالج)كمبوس ( (6Tالمعاملة:)-

II- .العمليات الزراعية 
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II-1- .تحضير األسمدة العضوية 

تحليل المواد اسرررررتعملنا سرررررماد الدواجن القديم الموجود منذ أكثر من سرررررنة بالمزرعة مما يضرررررمن لنا أنه تم 

العضوية الناتج عن نشاط الكائنات الحية، كما تم استعمال السماد المعالج )كمبوس ( المنتج من طرف شركة 

(MAG SUB.) 

 

 لتسميد التربة   ل( تحضير األسمد7الوثيقة )                      

II -2- تهيئة التربة 

النباتات البرية وإحاطتها بمصررردات الريل باسرررتعمال جريد تم تسررروية التربة وتحضررريرها لعملية الزرع بنزع 

 (8النييل )الزرب( كما توضحه الوثيقة )

 تقسيم مساحة الزراعة حسب القطاعات المعامالت. -

 (8تركيب شبكة الري بالتنقيط واألنبوب الراشل كما في الوثيقة ) -

 بل الحرث.نقوم بسقي التربة جيدا حوالي أسبوع ق -

 بعد تشبع التربة بالماء نقوم بنشر األسمدل العضوية كمبوس  والدواجن  -

 ليلط األسمدل مع التربة اسم لكل معاملة على حد30إلى 25نحرث التربة يدويا على عمق  -

 (8نقوم بتسوية التربة بعد الحرث كما توضحه الوثيقة ) -
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  تحضير منطقة التجربة (8)الوثيقة                             

II -3- .تحضير بذور الزرع 

ية الزرع بحوالي  بل عمل عة ق بذور الزرا ها عيوب  10تم جلب  ةة والتي ب تال بذور ال ية فرز ال يام، تم عمل أ

بالمزرعة لنضمن إنبات براعم قوية لضمان النمو السليم لدرنات ووضع  في غرفة جيدل التهوية والرطوبة 

وسررررررميكة، وابعاد الدرنات الميتة لتسررررررريع الظهور وتجانس النباتات بعد الزرع وتجنب تيمر الدرنات قبل 

 (6ة، كما توضحه الوثيقة )ا)نبات تح  الترب

 

 ( تحضير البذور لزرع9الوثيقة )                             
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II   -3-1-  الزراعة 

سررم  10سررم بين النباتات وعلى عمق  30سررم وعلى بعد 50زرعنا الدرنات في خطوط متوازية بينها مسررافة 

   (10كما توضحه الوثيقة ).2م1نباتات في  7بكثافة 

      

                                     (: عملية زرع الدرنات10)الوثيقة   

II -4-الري 

 تم االعتماد على الري المنتظم بالتقطير وبالترشيل حيو كان كالتالي:

 مرتين في األسبوع من يوم الزراعة إلى غاية الظهور فوق سطل التربة. -

 النضج. كل يوم يروي المحصول من يوم الظهور فوق سطل التربة الى يوم ظهور عالمات -

كما  يوم بعد يوم إلى يوم الجني الكلي للمحصرررول بكمية أقل لتجنب التعرض لألمراض وشرررحوب الدرنات. -

 (II ( الملحق5)-(4توضحه الوثيقتين))

II-5- التسميد 

 تم إضافة األسمدل العضوية على دفعتين كالتالي:

 (1MO)2م/كغ 52.الدواجن( ب قبل الزرع معاملة السماد الشائع ) -

 (. IIالملحق7كماتوضحه الوثيقة ) (1MO) 2كغ/م 2.5ب ا)نبات معاملة السماد الشائع )الدواجن(بعد  -
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II-6- التعشيب 

قمنا بدزالة األعشاب يدويا دون استيدام المبيدات لصغر مساحة التجربة وقل  األعشاب الضارل، الستيدامنا 

الدواجن( وإحاطة مكان التجربة بجريد النييل أرض جديدل وأسررمدل معالجة )كمبوسرر ( ومتيمرل )فضررالت 

 )الزرب(.

II-7- )الترديم )التحمير 

 برد التراب على النباتات لمنع اخضرار الدرنات نتيجة تعرضها لضوء الشمس. 80-70قمنا من اليوم

II-8-  الجني 

يوم من الزراعة حيو قمنا بوزن وحسرراب عدد الدرنات لكل نبتة وكل معاملة 120قمنا بجني المحصررول بعد 

 (II الملحق7حدا. كما توضحه الوثيقة )على 

III-  النبات العوامل القياسية لنمو: 

III-1- ( الظهور فوق سطح التربة )البزوغ: 

الزراعة إلى نهاية يوم  بعد 15النبيتات الظاهرل اعتبارا من يوم سرررجل  بيانات ظهور النبيتات بحسررراب عدد 

، وتم حسرراب عدد النباتات الظاهرل كل يومين لتقدير سرررعة النمو ونسرربة ا)نبات وفقا للمعادلتين التاليتين 30

 (Kotowski,1926؛ 1989؛ مطلوب وآخرون، 1982)محمد، 

 

 (ن+......+ع 3 +ع 2+ ع 1(/ )عن+ت ن......+ ع3ت 3+ ع 2ت 2+ ع 1ت 1سرعة الظهور )نبات/ اليوم(= )ع

 

 حيو:

 ع :عدد النبيتات الظاهرل في قله اليوم

 ت: عدد األيام من تاريخ الزراعة

 العدد الكلي لدرنات المزروعة /النسبة الميوية لظهور=العدد الكلي لنباتات الظاهرل 

III-2-  الخضري صفات النمو: 

III-2-1- الورقي ( ومتوسط مساحة المسطح 2)سم  قياس متوسط المساحة الوريقية: 

اعتمد في تقدير المسرررراحة الورقية ومسرررراحة المسررررطل الورقي على طريقة قياس الطول والعرض للوريقات 

،على  5، 4 3.حيو تم اخذ قياسرررررات الورقات  ( karimi et al, 2009النبات بالمحافظة عليها في النبات )

لكل خمس نباتات من كل معاملة وقيس طول  100و 75و50ثالث مراحل ميتلةة من عمر النبات في األيام 



 وسائل وطرق البحثال                                                                   ولالفصل األ

 
42 

للتحديد مسررررررراحة الوريقة والمسررررررطل الورقي وفقا  وريقات لكل ورقة مركبة ، و نيخذ المتوس 3و عرض 

 (.2006ن، ( )حميدان واخرو1979) sakallovaلطريقة 

 ( 0.674معامل شكل وريقة البطاطا) xعرض الوريقة  x( = طول الوريقة 2مساحة الوريقة)سم     

 عدد األوراق Xعدد الوريقات  xالنبات( = مساحة الوريقة /2مساحة المسطل الورقي )سم     

 تم قياس جميع عدد األوراق على النبات بما فيها التالةة. عدد األوراق:

 

   (2015؛غمام عمارل( طريقة قياس مساحة الورقة. )11الوثيقة )                

 III-2-2- دليل المسطح الورقي : 

(. وقله بيخذ خمس نباتات من 2006؛ حميدان، Watson, 1958قمنا بتقدير المسطل الورقي وفق معادلة )

 .100و 75و 50مراحل من عمر النبات في األيام كل معاملة وقياس المساحة التي يشغلها النبات على ثالثة 

 دليل المسطل الورقي = مساحة المسطل الورقي للنبات/المساحة التي يشغلها النبات على سطل     التربة.

III-2-3-  :)قمنا بقياس طول السرراق بواسررطة المسررطرل المترية ابتداء متوسططط طول السططاق )ارتفاع النبات

-78-50من سررررررطل التربة إلى أعلى نهاية السررررررراق في النبات على ثالثة مراحل من عمرالنبات في األيام 

 يوم ليمس نباتات في كل معاملة بالمكرر.  100

III-3-  اإلنتاج صفات: 

III-3-1-  النبات متوسط عدد الدرنات في: 

 تم حساب عدد الدرنات ليمسة نبتات في المعاملة لكل مكرر

III-3-2- )متوسط وزن الدرنة )غ : 

 تات من كل معاملة بالمعادلة التالية.اتم حساب متوسط وزن الدرنة ليمس نب

 متوسط وزن الدرنة )غ( = الوزن الكلي للدرنات عدد الدرنات     
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 24.182 − 0.891 النسبة الميوية للمادل الجافة + 17.55 =  النشاء%

II-3-3-  بطريقة للدرناتتقديرالنسبة المئوية لنشاء  :C،A،O،A.(2007حسب )قاسم وآخرون؛ 

 

 

 III-3-4- تقدير الكثافة النوعية للدرنات 

  ( بالمعادلة التالية :1970. )C،A،O،Aقدرت الكثافة النوعية للدرنات بطريقة:  

 

 24.182 × نسبة المادل الجافة

211.04
+ 1.0988 =  الكثافة النوعية لدرنات

III-4-  النبات متوسط اإلنتاج في: 

تم وزن حاصل الوحدل التجريبية للنبتات المتبقية في نهاية الموسم واستير  منها حاصل النبات الواحد وفق 

 المعادلة التالية

     عدد النبتات في نةس الوحدل  /متوسط حاصل النبات )كغ /نبات( = الوزن الكلي للوحدل التجريبية 

 لتجريبيةا

III-4-1- :)متوسط اإلنتاج في المساحة )طن/ هكتار  

تم حسرررراب ا)نتا  في كل وحدل تجريبية على أسرررراس المسرررراحة المزروعة في هكتار، ثم حسرررراب متوسررررط 

 التجريبية المكررل لكل معاملة وفق العالقة التالية:الوحدات 

/ مساحة الوحدل التجريبية  2مx10000متوسط ا)نتا  )طن/هكتار( = متوسط إنتا  الوحدل التجريبية )طن( 

 (2)م

 III-4-2-  التسويقي نسبة اإلنتاج: 

( بالدرنات 1997) Zamotaevaتم تحديدها بمعرفة متوسررررررط ا)نتا  القابل للتسررررررويق فقط، كما عبر عنها 

 (.2006غ )حميدان وآخرون،  40القياسية وهي التي ال يقل وزنها عن 

 III-5-  للدرنة الصفات الكيميائية: 

III-5-1-  البطاطا تجفيف درنات: 

( وقله بيخذ وزن 2011( حسررب )سررعدون وإحسرران؛ 1989تم تقدير نسرربة المادل الجافة وفق طريقة فاضررل )

معلوم من درنات البطاطا لكل عينة وقطع  إلى شرائل رقيقة ونشرت فوق أوراق بيضاء سميكة ورداء من 
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ما هي مبينة في الوثيقة القماش في الغرفة لمدل ليلة كاملة لتجف الصةائل ويتم وزنها بواسطة ميزان حساس ك

(8.) 

 

  طريقة تجةيف درنات البطاطا: (12الوثيقة )                         

 تم حساب النسبة الميوية للمادل الجافة بالعالقة التالية:    

المادل الجافة% =
الوزن الجاف للعينة

الوزن الرطب للعينة
× 100 

III-6- تقدير كفاءة السماد المستعمل 

 (2009تقطير كةاءل السماد المستعمل حسب طريقة )بنيامين وآخرون؛تم 

100 ×
كمية الشاهدالمعاملةمحصول بدون سماد  − كمية محصول المعاملة المسمدة

كمية محصول المعاملة المسمدة
=  كةاءل السماد
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      III  -7-  كفاءة إستخدام المياهtotalWUF ( هكتار/3)كغ/م: 

 ( بالمعادلة التالية:2016)وآخرون، وعبر عنها غالية 

                                          totalWUF=Y/ET 

 حيو أن: 

Yالمجموع الثمري(كغ/هكتار.  : ا)نتا(  

totalETهكتار./3:ا)ستهالك المائي الكلي م 

خالل الموسم وتم حسابها على أساس كمية الري وتم تقديرها بقسمة ا)نتا  على صافي كمية المياه المضافة 

 (.2017المضافة نظرا لشل األمطار في الموسم يمكن إهمال المطر الةعال في هذه الحالة )األشوال والمنقذي؛

III-8- كثافة األعشاب الضارة في كل معاملة : 

في كل من تقنيتي السررقي األنبوب القطرل معاملة بالسررماد  بالعين المجردل تم إختبار وجود األعشرراب الضررارل

        ( واألنبوب الراشررررررحة المعاملة بالسررررررماد المعالج )كمبوسررررررر (IIالملحق-أ-9الشرررررررائع )الدواجن( الوثيقة )

 IIالملحق-ب-9الوثيقة )
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 نتائج تحليل التربة ومياه السقي.-

 نتائج التحاليل الفيزيائية والكيميائية لتربة -2

(ن11يتضححمن نناتج انتحتيل انتحيب بلنحتة انتحخوذة عنواححةت  جن نن اجزنتحوالنوتحخةفححياندلنتحقمو نا   

،وهذتنيةجعنإحىن%3 عن لاناسحححبانتح  ننوتحسحححلين ةتحلنن%97أزناسحححبانتحة انتح احححننوتحبجو نتب ةعن  ة ن

سانتحتةت  انأزن ة انتحتقة انتخجن ب نن نن ثلثنتحبن صمانتحتة انوتإلاقةتفنتحةييلنو ةتت ن ب بجتنتحة ج .

تخجن ةفححينناتج انن%0.3(،أ جناسححبانتحخج عنتحوضححةياند لنجن تقجو 2009 تتن ب انا ل انذاححبا، تح  ججل 

(ند لن ة ححاندر ةعنتخححجنيةفححححححيححننتحقححمو نWalkley and Black 1934تحتيل ححانتحا خ ححج ل،نديسحححححححح  

(،نو حكنحبماعنتحغ جءنتحببج لنوطة ندتةعنتحق جفنوفححححححوةنوخل انتحتم ا،نتخجنا سححححححةنإا  جلنIتحخليق9ا   

و حكناتجعنحتيلانتألسحححخمعندلنتحتة انواسحححباننBوAدلنتحخوج لت ننن%ن0.3اسحححبانتحخج عنتحوضحححةيانتحخرمان ن

حموتجنندلنو حكناتجعنحسححةوان يلانسححخج نتنB ننتحخوج لانن%0.15أتبةن نAتحخج عنتحوضححةياندلنتحخوج لان

نتحتة ا.

ن بانو ومنتحتسخ م،نديس ننpH =8.8تخجنتشجاتنتحبتج انأزن اجانتحيخةفان ة  وان

(نو حكناتجعنإحىنتا  جلنIتحخليق7دإا جن ة ان جوميان ةيانتخجنيةفيننجمو نا  ن ن(Marx et al  1999 ن

ن(.نDe Coninck ن1978 ناسبانتة ةاجتنتحاجحس ةم

ان صححححححبةن ننتحتة ن ل لانتحخلة انإلاتخجءن  خانتحبج ل انتحا ة ج  انحلتة اندلنأ جن نناج  انتحخلة اندجحتة 

(ن،ند لن وبةنونناسححبانتأل   نIتحخليق8(نتحقمو نا  ن FAO 1990(ن سحح ن dS/m 1.2 -0.6تحخقج ن 

ن(نDeliver  1962دلنتحتة انتحختولران وخقنتحخجءنواةو تننو ةتتننوسرةطنتأل  جا 

و ننهذهنتحبتج اناسحححت لننأزنتحتة انا ل ان تتن خةفحححان جوميا،ن ل لانتحخلة انودر ةعن ننتحخج عنتحوضحححةيان

نوتحوبجصةتحخوما ا،ند لنصجحيانحواتوان جإلستص  ن تحتسخ منوتحةي(.

ن

ن

ن

ن
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 (ITDAS،2018( نتائج التحاليل الحبيبية والكيميائية للتربة )مخبر 11الجدول )ننننننننننن

ن

ن

ن

نتح صج نن

ن

ن 0-30وخقنأذذنتحو بجت

ن

ن

ننCو باننننننننBو بان Aو بان

ن52.15ن52.30ن54.45ن(%ا اناجو ن ن

ن43.50ن43.50ن45.05ن(%ا انذانن 

ن3.4ن4.2ن0.5ن(%ا انوطخلن 

ن8.85ن8.80نPh 8.76ا  نتحيخةفان      

   C.E à 25 C° (ds/m) 0.79ن0.54ن1.01ن

ن0.34ن0.64ن0.5ن(% تحخةت نتحوضةيان

  Calcaire total (%) 14.06ن14.01ن15.46ن

 45.77 94.99 206.39ن(ppm)دس ةاننننننننن

ن54.12ن152.89ن54.12 (ppm)تحبة جس ةمنتحخ سةن

ن1.7ن3.2ن2.5ن(%تآل وتن 

ن(تحخوذة عن ومنتحيصج ن وتجن اج عن وج لان جحسخج نتحن:Aو بانن

 تحخوذة عن ومنتحيصج تحخوجحا تخبةسي( وج لان جحسخج نن:Bو با

 تحاجهمن موزن سخ من وذة ن بانتحواتوا.نننننننننن:Cو با

 نتائج تحليل ماء السقي -2

تج انتحقمو ن  (ن ب نن وزن يتةىنتحخجءن ننتأل   ن ة  عن عنAPHA  1998 ن(نو سححححححح 12 ننذ  نا

أ جن جحبسحححححبان (،Iتحخليق12إ اجا انتسحححححتوخجحنندلنتحةينجا  جلنا ج يانواسححححح انتحتة انتحة ل انتحقمو نا  ن 

ند لن وتبةن تتن خةفحححححانوج يان جحبسحححححبانحخ جهنتحةين سححححح نا جمنpH=ن7.3حيخةفحححححانتحخجءنوتحخرماعن ن

 1985  FAO)تحخليق13تحقمو  نI،)وأوفححححححييناتج انتحتيل انتحا خ ج لنأزن  جهنتحةين تتن لة ان ننن
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نن(Iتحخليق14 ن( U. S. Salinity Lab . 1954)ن(نو تحكن سحححح ن صححححب ةنتحخ تبةنتأل ةيال2Cتحماجان 

-وتذحكن جحبسبانحلخيتةىنتحبتةوج بلنوتحختخثاندلنتحوبصة
3NOغ/ نوهلن  خان تةس ان111تحذينيرمان ننن 

سبانإ مصجصنتحصة يةمن ماتن ن2007 ت  خان عنتحتة انوتحببجتن جةاجلن ن (.نويتضمن ننتحبتج انأزنا

(نوهةن جنيةفحححمنصححح   تننوبمنجخ عنتحتة نن1s(نويصحححبةن سححح نتحخ تبةنتأل ةيالندلنتحماجان ن1.02 

نودقن   طنتحخلة انتأل ةيالنحخ جهنتحةي.(نيةفمنوفو ان  جهنتحةينIIتحخليق8وتحااانا  ن 

 (ITDAS،2018( التحاليل الفيزيائية والكيميائية لماء ري النبات. )مخبر 12) الجدول

 (mg/l)قيمته العنصر

 Ca 236++تحاجحس ةم

ن559نMg++تحخبغبويةم

ن312نNa+تحصة يةمن

ن43نK+تحبة جس ةم

-تبةيين
4SO 2008ن

-تحب اة ةاجت
3HCOن160ن

-تحبتةتت
3NO ن111ن

ن341نCl-تحالةا

ن2983ن(mg/l)تحتخومز

ن6.22ن(ds/m)تحبج ل انتحا ة ج  ان

نPh 7.3ا  نتحيخةفان

 

II- تأثير األسمدة العضوية وتقنيات الري في العوامل الفيزيولوجية لنبات البطاطا 

 النبات.تأثير األسمدة العضوية وتقنيات الري على نسبة الظهور وسرعة البزوغ في -1

أزنإفححححححجدانتألسححححححخمعنإحىنتحتة انوخلينولىن يج عنتحبسححححححبانن(13أظ ةتناتج انتحتقة انتحخب باندلنتحقمو ن 

تحخئةيانحلبووغ،نو من  ة ينتحخوج  تنتحخسر ان جألابة نتحر ةعنولىنتحخوج  تنتحخسر ان جألابة نتحةتشمندلن

ث ن ل ننن%98تح  ةاندة نسححح منتحتة ان لغناسحححبانتحبووغن  ثنأزن وج لانتحسحححخج نتحخوجحا تخبةسحححي(ناسحححبان
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سبان سخج نتحموتجن(ن ب اج عن  سخج نتح اجهم،ندلن%5تخجنا  ظنوجة ندجا ن ويج عنن،%94 وج لانتح  رجااان جح

ن  ننتجاينسةوانتإلابجتنوجح اندلنجخ عنتحخوج  ت.

ن(ناسبانتح  ةانوسةوت جندلنتحببجت.ن13تحقمو ن نننننننننننننننننننننن

نسةوانتح  ةانابجتن/نيةمن نننننننننننننن%اسبانتح  ةاننننننن نتحخوج لانننننننننننننننن

5 83 T1 

4 79 T2 

6 90 T2 

6 89 T4 

6 94 T5 

7 98 T6 

ن

(نودةن خجيانحلمااجتن بان  ةانتحبةتو ن جإلفجدانإحىن ما ننولىنيتضمن خجن رممنأزنتحسخج نتحخوجحان تخبةسي

 خجنيسةلنوخل انإاي حننو ةد ةهنتحوبجصةنتحخغذيانوتحوميمن ننتأل خجضنتحوضةيا،ن  ثننتإل ت جظن جحخجء

نذ ض نولى نتأل خجض نهذه ن جحخجءن وخا نتإل ت جظ نو يج ع نتحتة ا، ن  جوا  ,Salman et al  ، اجا

2005 Shaaban et al, 2009)و رب انتحسرلن جألابة نتحر ةعنتحتلنتاواسين مواهجنولىن ةد ةنتحةطة ان

نجولنن جدونحبخةنو  ةانتحبةتو نولىن ستةىنتحو ةزن ن خج نتحسرلن جألابة نتحةتشمن، تحخبجسبانواسن رب ا

 1993 Piccoloننسةيعنتحتيلاندلنو جحتجحلن يج عنسةوانتحبووغنولىنس منتحتة ا،نذ دجنحسخج نتحموتج (ن

(،نتخجن ةصلين2010 وح م نتحتة ان عن اجانأ ان جإل ت جظن جحخجءن خجنأ  ئنوخل انتحبووغنولىنس منتحتة ا

ن(Joshi et vig  2010ومعناتج انإحىنأزناسبانتحبووغن ة  عندلنتحخوجحقجتنتحسخج يانوهةن جن ررن 

نمينجنيؤثةندلناسبانتإلابجتنوتح  ةا.(نإحىنأزنتحتسخ منتحبلLoecke et la 2004 نوذ فن حكن ةصا

                                                                                                                         لنبات. وتقنيات السقي في متوسط مساحة المسطح الورقي تأثيراألسمدة العضوية -2

(ن وث ةنتحتسخ منتحوضةينو رب جتنتحسرلنولىن سج انتحخس من13 ةفمناتج انتحتقة انتحخةفياندلنتحةث ران 

أتبة سج انحلخس منتحةا ل،ننT5وننT1 نأظ ةتنتحخوج لانإتحةا لنحببجتنون منأثةتندلن يج عنهذهنتحص ا،ن

نأظن5T ننتحخوج لانن2س 3أتبةن  T1  ثنأز نتحترب ا،نتخج ةتن ويةجعن حكنحسةوان يلانتحسخج ندلنهذه

 سج انأ انحلخس منتحةا لنويةجعن حكنحب ئن يلانتحسخج ندلنتلتجنتحترب ت ن،نتخجنا سةنT6 ونT3تحخوج لان
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 وث ةن سج انتحخس منتحةا لندرمنيوة نإحىنتحموانتإلجج لنإلفجدانتألسخمعنتحوضةيانو ننث ن يج عنتحبتةوج نن

 خجنيؤ ينإحىن  ةانتحبخةنتح ضةينو يج عندجول انتحخةست خجتن خجنيويمن ننتحخسج انتحةا  انحببجتنتحقجهون

ن(،نتحذيننوجمو2000وآذةوزن نRaj- Kumar(ن1999وآذةوزن نMumtazوهذتنيت قن عن ج صانول نن

وجحاندلن سج انأزنإفجدانتحسخج نتحوضةينأ تنإحىن يج عنتحخسج انتحةا  ا.نو ننهبجناستبتان  ة نتحسخج نتحخ

ن(.Iتحخليق1-13تحخس منتحةا لنولىنتحسخج نتحبلمينإلا  جلناسبانتحبتةوج نند ن.تحقمو  

ن

 

.ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننحب جطج(ن وث ةنتألسححخمعنتحوضححةيانو رب جتنتحسححرلندلن تةسححطن سححج انتحخسحح منتحةا لنحببجتنت31تحةث ران: 

تأثير التسميد العضوي وتقنيات السقي على متوسط طول الساق )ارتفاع النبات(  -3   

سحححح ن  ننجخ عن وج  تنن10(نا  ظنوجة ندجا ندلنأطةت نتحببجتنيرمان يةتحلن14 ننذ  ناتج انتحةث ران 

تحختةسحححطنتح ةحلنحببتجتنتحخوج لان جحسحححخج نتحخوجحانولىنتحخوج لان جحسحححخج نتحتقة اندلن رب بلنتحسحححرل،نو  ة ن

تحخليق(،  ثنا سحححححةنهذهنتحويج عندلنأطةت نتحببتجتن14تحاحححححج عنإل تةت ننولىن ةت نوضحححححةيانأتثةنتحقمو ن 

 تةدةنتحوبجصححةنتحغذت  انتحابةىنوتحصححغةىنتحضححةوايانحبخةنتحببجتندلن ب رانتحقذوانوتحخق وعن بجشححةعن نن

لانتألسحححححخمعنتحوضحححححةيانتحخضحححححجدانوسححححح ةحانإاترجح جنإحىنتحخقخةلنتح ضحححححةينوإسحححححتغ ح جندلنتحوخل جتن ي

تح  سحححححح ةحةج انوتحي ةيانتحخ تل انو ننأهخ جنوخل انتحتخث انتحاجا ةالنوتحتب سنووخل انتحببجءنتحبةو ة    لن

  1991تح  يححجن نتحضححححححةوايححانإلارسحححححححجمن DNAون RNAوتحتلن ححمذححاندلن ةت حح نتأل خححجضنتحبةويححان

Wampleنو يةيانهذهنتحوبجصححةنإحىن ةت نيخاننتإلسححت ج عن ب جندلن بجءنذ يجنوأاسححقانجميمعن سححجومنولىن)
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(،نأ جنإا  جضنأطةت نتحببتجتندلن رب انتحسححححححرلن1999اخةنتألجوتءنتحخ تل اندلنتح  اانتحوجمنحببجتن  سححححححن 

،ن خجنأثةنولىن خم نتألوات نوتحسحححححح رجزنات قان جألابة نتحةتشححححححمنيوة نإحىنارنن  جهنتحةينحببجتنتحب جطج

إا  جضنفححغطنتإل ت ءنتحذنيومنفححةواينحاسححت جحانو ننث نإا رجضنتحتخث انتحضححة ل،نتخجنيؤ ينتإلج ج ن

بجتن ن خج لنإحىن ثب طنوخانتح ة ةاجتنجسحححححح خجنهة ةزنتألتسحححححح ننحذتحكنيرانتا  جلنتحب نAbdel-Latifتح

ن(2011وزن ذةوآ

 

أثير التسميد العضوي وتقنيات السقي على متوسط طول نبات البطاطا.( ت41الوثيقة: )نن  

III- .تأثير األسمدة العضوية وتقنيات الري في صفات المحصول الدرنة واإلنتاج 

 التأثير في خصائص الدرنة -1

 متوسط عدد الدرنات في النبات ونسبة الدرنة القياسية  تأثير األسمدة العضوية وتقنيات الري في  -1-1

(نT2.T5 ااجتندلنتحخوج  تن ن4(نا  ظنأزن تةسحطنوم نتحمااجتندلنتحببجتنياةزن14 ننذ  نتحقمو ن 

(نوأولىنوححم ن ااححجتندلنتحببححجتنياةزندلنتحخوححج لححان ححجحسححححححخححج نتحخوححجحانT3.T6 ااححجتندلنتحخوححج  تن 3و

غندلن رب انتحسحححرلن جألابة نتحر ةعنودلن مو ن290تحر جسححح ان اةزنتتبة ننن تخبةسحححي(نوأزناسحححبانتحمااجت

نغندلن رب انتحسرلن جألابة نتحةتشم،ن200

تحخبجسحححبانتحتلنتحخ جهنتخ انندولىنفحححةءن جنوا نسحححج رجن نناتج انيتب ننأزنتسحححت متمنتألسحححخمعنتحوضحححةيانو ةد ة

ولىنصححححح جتنتحبخةنتح ضحححححةيننيتحةين جألابة نتحر ةعنن منوخلنييتجج جنتحببجتنوتحتلنتجاينإجج  ان عن رب ا
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 ااانوتفمنإل تةتءنهذهنتألسخمعنولىنتحوبجصةنتحضةوايانحلبخةنتح ضةينوتحذينإاواسن ااانإيقج لندلن

خج يان عن ةدةنتحاخ انتج  ان ننتحخ جهن يج عنتحيجصححانو اةاج ننولىنفححةءن حكنا سححةن  ة نتحخوج  تنتحسحح

ولىنتحخوج لانتحخرجااان تحاجهم(ندلن ومجتنوم نتحمااجتندلنتحببجتنوو زنتحمااجتنتحر جس انإحىن اج انت وتزن

تحوبجصةنتحخغذيانتحخةجة عندلن ب رانتحقذوان اخ ان بجسبان ت منحلببتجتنتجست ج عن ب جندلن يج عن ومجتنهذهن

وولىنتحةا ن ننوممنظ ةان جث ةتتنوتفححححيانحةسححححخمعنن(Kratky  2007 عن جنوجمهن نتحصحححح انوهذتنيت ق

تحوضحححةياندلنهج  ننتحصححح ت نن جسحححتثبجءن وث ةهجندلن يج عنوم نتحمااجتندلنتحببجتنتجنتزن متذانهذهنتحخغذيجتن

ةنتحذينتحبج قان نن يلانتألسحححخمعنتحوضحححةيانن منوخان احححاانوتفحححمنولىن يج عن ومجتنهج  ننتحصححح ت ننتج 

ي سححةنحبجن  ة نهذهنتحخوج  تن جشححتةتعنتحوبجصححةنتحختةدةعندلنتحسححخج نتألافححلنوذصححةصححجنتحبتةوج ننأ ىن

حلةصححححة نإحىن جحانتحتةت زنتحغذت لنو ننث ن جث ةن حكندلن يج عنوم نتحمااجتنو وم ناسححححبانتحمااانتحر جسحححح انن

 (Correa  2009و ننث نتحويج عندلن جصانتحببجتنتحةت منوهذتنيت قن عن 

أزنتحويج عنتحتلن صليندلن ةعنوااجطنتحخقخةلنتح ضةين سب نتإل وتزنتحغذت لنوتحذينسجومن ااانتيقج لن

ن(.2007إحىنادعن وم نو زنتحمااانوتحذينوصان  جنإحىنتحخستةىنتحرج انحلتسةيق وثخجز 

 لدرنة القياسية.   ( تأثير األسمدة العضوية وتقنيات الري على عدد الدرنات في النبات ونسبة ا14الجدول )

ن<غ40اسبانتحمااانتحر جس اننوم نتحمااجتندلنتحببجت تحخوج  تن

T1    3 180 

T2 4 204 

T3 3 206 

T4 3 290 

T5 4 304 

T6 3 290 

 

النسممممممبة المنوية لنلمممممماء والك افة النوعية لدرنات  ىتأثير األسمممممممدة العضمممممموية وتقنيات الري عل -1-2

.                                                                                                               البطاطا  

لىناسبانأو (نأو ين رب انتحسرلن جألابة نتحر ةعنوتحخوج لان جحسخج نتحخوجحا تخبةسي(15 ننذ  نتحةث ران 

،نأ جن1.61،%24 وتجن(ن  ن سخجن ل  جن وج لانتحسخج نتحاج عن1.96،%24 ئةيانحباونوتحاثجدانتحبةو ان لغي
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و وج لانتحسححححححخج نتحاححححححج عنن1.5،%22تحخوجحاننن رب انتحسححححححرلن جألابة نتحةتشححححححمندوو ين وج لانتحسححححححخج 

20%،1.27. 

 ويج عنججهويانتحخغذيجتندلن يلة نتحتة انات قانإزن يج عنتحبسححححححبانتحخئةيانحلباححححححجءنوتحاثجدانتحبةو انحمااجتن

 يلانتحخةت نتحوضحححةيانتحتلنييتةي جنتحسحححخج نتحوضحححةي،نوإ تصحححجصنهذهنتحخغذيجتن نن بانتحببجتنوننطةيقن

يجتن واتن  خجندلنوم ن ننتحت جو تنتح  سحححححح ةحةج انأهخ جن باحححححح طنتإلاويخجتن هذهنتحخغذ تحقذوا، ؤ ين

ا ةالنو يج عنتخ انتحاجا ةه ماتتنتحخصحححححبوانتحتلن  وزندلنتحمااجتن خجنحلخاحححححجاتاندلنوخل انتحتخث انتحاج

(،ندضحححح نوننإاتجكن ةتبجتنت خ ج  ان1995يؤ ينإحىن يج عنتحخج عنتحقجداندلنتحمااجتنوهذتن سحححح .  سححححن 

تجكنتحخةت نتحاجا ةه مات  ان،و وان ةتبجتناجيتةوج ب ان  وخانولىن ب   نوخانتح ة ةاجتنتحتلن ؤثةندلنإا

حذينيية نتأل خحجضنتآل  ب حانتحتلن بترحاند خحجن وحمن ننأ جتننوضححححححةيح انتحتلنح حجنأثةندلن  ل قنتحبةو  ننت

ن(.2006(نون تحا ةتال 2001تحتصب عندلنتألوات نإحىنتحمااجتنوهذتن س نتان ن.ن  ميةي 

 

وتحاثجدانتحبةو انحمااجتن وث ةنتألسخمعنتحوضةيانو رب انتحةينولىنتحبسبانتحخئةيانحباجءنن(51تحةث ران نننننن

.تحب جطج  
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التأثيرعلى صفات اإلنتاج. -2  

تأثير األسمدة العضوية وتقنيات الري على متوسط اإلنتاج في النبات. -2-1  

(ن6T(نأولىن  خاندلن تةسححححححطنتإلاتجكندلنتحببجتنتجايندلنتحخوج لان 16   ةنتحبتج انتحخب باندلنتحةث ران 

-T2  غنتخجنا  ظن  خان تةسحححح اندلنإاتجكنتحببجتندلننتحخوج لت ن1086(ن T5تحخوج لا غ،ن ل  جن1140 

T3)رجااان جحتقة انتحاجهمن ن T1.)ن

تخجن  بينتحبتج انوجة نتذت دجتن س ناةلنتألسخمعنتحوضةيانتحخضجدا،ندرمنأو ين رب انتحةين جحتبر طنأولىن

ين رب انتحةين جألابة نتحةتشمن تتن ة و نفو ةندلن بتةكندلن وج لانتحسخج نتحاج عن سخج ن وتجن(،نوتجا

تحتلنأثبتينأاننيخاننتحيصة ن (نDarojkina 1972  تلتجنتحخوج لت ن.نو تةتدقنهذهنتحبتج ان عن جن ةصانإح ن

ولىنا سنتخ انتإلاتجكنوبمنإفحححجدانتخ جتن بجسحححبان ننتألسحححخمعنتحوضحححةيان وةضنتخ جتنتحوبجصحححةنتحغذت  ان

تحخوبةيا،نوتلخجنأا  ضححينتحةطة ان تغ ةن رب انتحةيندإزنتحمااجتن و لناخةتتنثجاةيانتحخةجة عندلنتألسححخمعن

صححغ ةعنتحيق ن خجنيؤ ينإحىنذ ضن جصححانتحمااجتنحببجتنو تجحلنفححوةن  خانتإلاتجكنويت قن عنهذهنتحبتج ان

ن(Bailey and Groves ن1992(نو 2001 نوآذةوزنFabeiroتان نن 

 نننن

نننننننن(ن وث ةنتألسخمعنتحوضةيانو رب جتنتحةينولىن تةسطنتإلاتجكندلنتحببجت16تحةث را: ننننننن  
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تأثير نوع األسممممممدة العضممممموية وتقنيات الري على متوسمممممط اإلنتاج في المسممممماحة ونسمممممبة اإلنتاج  -2-2

                                                .                                                             التسويقي

(نإحىنأزن يج عنتإلاتجكن  تل ان سحح ناةلنتألسححخمعنتحوضححةيانتحخضححجدان17 ب ننتحبتج انتحخةفححياندلنتحةث ران 

و رب انتحةي،ن  ثن  ة ينتحخوج  تنتحسحححححخج يانوننتحاحححححجهمندلنتلتجنتحترب ت ن،نووبمنتحخرجااانولىن سحححححتةىن

 ب جا/هاتجاندلنن12حسخج نتحخوجحان نتحخوج  تنتحسخج ياناقمنأزن وج لانسخج نتحموتجنن  ة ينولىن وج لانت

 رب انتحةين جألابة نتحر ةع،نأ جن جحبسححححبانحترب انتألابة نتحةتشححححمندت ة ين وج لانتحسححححخج نتحخوجحانولىنسححححخج ن

ن ب جا/هاتجا.ن81تحموتجنن ن

تن(نأزناسحححبانتإلاتجكن ننتحمااجتنتحر جسححح ان تبجسححح نطة يجن عن وج  تنتحتسحححخ منو رب ج17تخجن ب ننتحةث ران 

تحةي،ن  ثنأزن رب انتحةين جألابة نتحر ةعن  ة ينولىن رب انتحةين جألابة نتحةتشحححمن بسححح ن ت جو نن سححح ن

ن(.%19،ن15%،ن%11تحخوج لانتجحتجحلن 

(ناقمنأزن يج عن تةسحححطنتإلاتجكندلنتحخسحححج انيوة نإحىنإفحححجدانتحسحححخج نتحوضحححةينتحذين17 ننذ  نتحةث ران 

يوة ن مواهنتإلجج لندلن يسحححححح ننصحححححح جتنتحتة انتح  ويج  انوتحا خ ج  انوتحي ةيانوت تةت  جنولىنتحوميمن نن

تجحلن يج عناسححححححبانتحمااجتنتحخغذيجتنتحضححححححةوايانحلببجتن خجنيؤ ينإحىنتا  جلنتحيجصححححححانتحاللنحمااجتنو 

(،نأ جنBanjuiene and zakaite  2008(، 2005وآذةين نHavlinتحر جسحححححح ا،نوهذتن ج تةهنتان نن 

إا  جضن تةسححطنتإلاتجج اندلن رب انتحسححرلن جألابة نتحةتشححمن سححب نارننتخ ان  جهنتحةينتحخق وعنتحذينأ ىن

ن(2010،نتخجنوجمهن وج لنوآذةوز  مواهنحبرننتحيجصانتحاللنحمااجتن خجنأ ىنحضوةنتإلاتجج ا

 

. وث ةنتألسخمعنتحوضةيانو رب جتنتحةيندلن تةسطنتإلاتجكندلنتحخسج انواسبانتإلاتجكنتحتسةيرلن(17تحةث ران   
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تأثيراألسمدة العضوية وتقنيات الري في نسبة المادة الجافة والرطبة لدرنات البطاطا.          -2-3  

(ن يج عندلناسححبانتحخج عنتحقجدانحمااجتنتحب جطجنيرج لننارصححجزندلناسححبان18  ب ننتحبتج انتحخةفححياندلنتحاححاان

تخجنسححقلينأولىن  خانحبسححبانتحخج عنتحقجداندلن رب انتحسححرلن جألابة نتحر ةعننتحخج عنتحةطبانحقخ عنتحخوج  ت،

وأ ان  خانسححححححقليندلن وج لانتحسححححححخج نتحاححححححج عن سححححححخج نن(%25تحخوج لان جحسححححححخج نتحخوجحان تخبةسححححححي(  

ن(.%19 وتجن(  

وا سححةن يج عناسححبانتحخج عنتحقجدانحمااجتنتحب جطجن توث ةنتأل خجضنتحوضححةيان تح  ة  كنوتح ل  ك(نتحبج قان نن

 يلانتألسحححخمعنتحوضحححةيانتحتلنوخلينولىن يج عنا ج يانتألااححح انتح لةيانو سححح  انتاترج نتحخغذيجتنوذجصحححان

صحححةنتحبتةوج ننوتح سححح ةانوتحبة جسححح ةم،ن خجناتانوبنن يج عنتخ انتحاة ةه ماتتنتحخصحححبوانو ةتتخ جندلنوبج

بجتنذواجنحلخةت نتحاة ةه مات  ان بجءن ةت ان  ةاهجنأتثةنأجوتءنتحب حمااجتن صححححححبمنأث خجنأزنت حمااجتنول ت

ن(Willmitzer and Alsidair ن2001 نوتحبةو  ن

 

وضححححححةيححانو رب ححجتنتحةيندلناسححححححبححانتحخححج عنتحقححجدححانوتحةطبححانحححمااححجتننن ححوث ةتألسححححححخححمعنتحن(18تحةث رححان 

 تحب جطج.ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

وتقنيات الري على نسبة كفاءة التسميد لإلنتاج. تأثيرالتسميد -2-4  

  ثن ماتنت جءعنن(نإذت فنت جءعنتحتسححخ منحااتجكن إذت فن رب انتحةينواةلنتحسححخج ،19يتضححمن ننتحةث ران 

  بخجندلنن،%12.8  بخجنت جءعنتحسححخج نتحاححج عن نن%34تحسححخج نتحخوجحاندلن رب انتحسححرلن جألابة نتحةتشححمن ن

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن%32.6ون%34بة نتحر ةعن ماتنت جءعنتحسخج نتحخوجحانوتحاج عن ن رب انتحسرلن جألا

إزنإفححجدانتألسححخمعنتحوضححةيان عن ةدةنتخ انتحخ جهنتحخبجسححبان نن رب انتحةين ةدةن  ئان بجسححبانحبخةنتح ضححةين

حمااجتند و ت نوم هجنوو ا جند و ت نتحيجصا،نتحذينياةزنات قانحويج عن ةتت نتحخةت نتحاة ةه مات  انتحخةسلان

سخج ،ن خجنأثةن صةاعنوتفيانوإجج  ان دض نوننتحخةت اان  نن ةتت ونتحوبجصةنتحخغذيانتحبج قان نن يلانتح
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حذينتاواسنولىن يج عنتحبخةن دانت خج عنتحقج تجكنتح بجتنو يج عنإا دلن يج عنااحححححححجطنتحوخل جتنتحي ةيان تذانتحب

تحسححححححخج ن ة بطن تةت ونتحخغذيجتنتحتلنييتةي جنو ةدةنتحةطة انتحخبجسححححححبانحتيللننوتحيجصحححححححا،نأينأزنت ج ان

نننن(Oded 2004(.ن 2000وإست  تنن ننطةفنتحببجت،نوهذتن س نتان نن  يخم 

 

.حااتجكنتحتسخ منو رب جتنتحةينولىناسبانت جءعنتحتسخ مةث و(ن 19تحةث ران   

 هكتار./ 3كفاءة مياه الري كغ/متأثير المعامالت المدروسة على  -2-5

(نتحىن  ة ن رب انتحةين جألابة نتحر ةعنتحخوج لان جحسححخج نتحخوجحانوتحسححخج نتحاححج عن ن20 احح ةناتج انتحةث ران 

هاتجانولىن رب انتحسححرلن جألابة نتحةتشححمنتحخوج لان جحسححخج نتحخوجحانوتحسححخج نتحاححج عن نن/ن3تغن/من0.51ون0.5

 Liuetن 2006 نون(Posadasن؛2006)ن%،نو ت قنهذهنتحبتج ان عناتج انتان ننLهاتجا.ن/ن3تغن/من0.3ون0.4

al)نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

ن.(ن وث ةتحخوج  تنتحخماوسانولىنت جءعن  جهنتحةي20تحةث ران 
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 ك افة األعلاب الضارة في كل معاملة. تأثير -2-6

تألواج نتحضجاعن جحو ننتحخقة عن  ثنج  بجنتثجدان وتبةعنحةواج نتحضجاعندلن رب انتحسرلن  ن رميةناسبان

 جألابة نتحر ةع،نوذجصانتحخوج لان جحسخج نتحاج عن  وتجن(نوظ ةان ل انحةواج نتحضجاعندلن وج لانتحسخج ن

ن.( تخبةسينتحخوجحا

ابة نتحةتشم،ناسبان ل لانحةواج نتحضجاعن  بخجنج  بجنظ ةانط  ةنحةواج نتحضجاعندلن رب انتحسرلن جأل

نوإاومتمنظ ةانتألواج نتحضجاعندلن وج لانتحسخج نتحخوجحا.ندلن وج لانتحسخج نتحاج ع،
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 الخاتمة

سية، فيتم تحسينها باال عتماد على رغم فقر التربة الرملية من المادة العضوية وبعض العناصر المغذية األسا

)سمممماد دوا نا والمعالكة)وم وسممموام ويو ما يسممماير التو   العالمج فج   تا   األسمممماة العضممموية ال  يعية

عتماد الكلج للفالحين على الري من المياه لإل العضوية، و ظرامحصول ط يعج و ظيف عن طريق الزراعة 

عقال ج لثروة ر و ظرا لتوسمما المسمماحة المزروعة واالسممتغالل الغيال اطنية التج تعا من أيم ثروات المن قة 

ال احثين والمهتمين بالق اع الزراعج على ت وير وال حث عن تقنيات ري  اياة لتقليل استهالك  رتئا المائية 

 مالمياه الكوفية والمحافظة عليها لأل يال القادمةم

لتحقيق يذه الاراسة أ ريو التكربة بمزرعة بايج  براييم ب لاية الوادي،حيث شملو ثالثة معامالت بأربعة 

تقنيتين سمممممقج ) السمممممقج باأل  وا الق رة والسمممممقج باأل  وا الراشممممم  ا ما  ف   مكررات، فقمنا بإسمممممتخاا 

معامالت التسمممميا فج ول تقنية ) معاملة السمممماد المعالو )وم وسممموا،معاملة السمممماد الومممائا )سمممماد دوا نا 

 ،وتكربة شايا باون تسمياام

 ا بسكرةمITDASفج مخ ر )قمنا فج يذه التكربة بتحليل الفيزيائج والكيميائج لتربة ومياه السقج 

يو  بعا  ضافة األسماة حيث أخذت 30حيث قمنا بتحليل التربة على مرحلتين ق ل الزراعة وبعا الزراعة ا 

أخذ ا قيسمممممات الصمممممفات الخضمممممرية والمتمثلة فج عاد الوريقات والورقة المرو ة عينة من ول معاملة، وما 

لى طول الن ات فج مراحل مختلفة من النمو الخضممري، ومسمماحة التغ ية لتحايا المسمم   الورقج باالضممافة  

وما تم  نج المحصممممول من أ ل تحايا صممممفات اال تا  من متوسمممم  وإلن الار ة واال تا  فج الن ات و سمممم ة 

الار ات التسممممممويقية واال تا  الكلج لن ات، وما تم تحايا المحتوو الرطوبج للار ة مع را عن  بنسمممممم ة المادة 

النواء، وما تم تقاير وفاءة ول من السماد ومياه الري ووثافة األعواا الضارة فج ول  الكافة والرط ة و س ة

 معاملةم

قا أظهرت  تائو التكربة و ود  ختالفات فج  مو الن ات وصممممممفات المحصممممممول و ودت   تيكة تأثير تقنيات 

 الري واألسماة العضوية المستخامة ومن أيم النتائو المتحصل عليها:

وسممرعة ظهور الن يتات على سمم   التربة عنا  ضممافة السممماد المعالو والسممقج بتقنية األ  وا ارتفاع  سمم ة  -

 الق رةم

 أعلى   تا  تسويقج وان بمعاملة سماد الاوا ن والسقج بتقنية األ  وا الق رةم -

 أفضل  س ة لكفاءة السماد وا و فج معاملة السماد المعالو )وم وسوا -
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 ري وا و لتقنية السقج باأل  وا الق رةمأفضل  س ة لكفاءة مياه ال -

 أقل وثافة لألعواا الضارة وا و فج معاملة السماد المعالو )وم وسوا والسقج بتقنية األ  وا الراش م -

سماد المعالو لتكنب األمراض والتقليل من ظهور األعواا  ستعمال ال ومن النتائو المتحصل عليها  نص  بإ

سممتخاا  م ياات الحوممائأ، وأفضممل تقنية لسممقج و قتصممادية فج  سممتهالك المياه الضممارة وبالتالج التقليل من  

 الكوفية يج تقنية األ  وا الق رة التج توفر الرطوبة المناس ة لنموالن اتم
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 الدين، عالء دار منتاااها. واصنيأ اخزين ونفااها زراعتها )البطاطس( البطاطا – (2000) ح، موصللي( 63

 ص.389 دمشق،
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 الدائر  الخاصة لسمو الشيخ زايد بن سلطا. نم نهيا.. -ظبي 

 ،القاهر  للنشللللللروالتوزيأ العربية الدار الخضللللللر، محاصلللللليل (1985) م، كيلل ك، ويليا ط، هومرس( 65

 ص.230
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                                                       I  رقمق الملح  

                     

 2019-2018   يوضح متوسطات درجة الحرارة لمنطقة وادي سوف خالل فترة التجربة 1الجدول رقم 

  

 

 2019-2018    يوضح متوسطات التساقط الشهرية لمنطقة وادي سوف في فترة التجربة  2جدول 

 

  

 -2018يوضححححح عوميو متوسححححطات الرهوبة الشححححهرية لمنطقة وادي سححححوف في فترة التجربة  3جدول 

2019 

 

  

 -2018   يوضححححح عوميو متوسححححطات الترير الشححححهرية لمنطقة وادي سححححوف في فترة التجربة  4جدول 

2019 

  

                        2019-2018( يوضح أنواع الرياح وخصائصها بمنطقة واد سوف. 5) جدول

 نوع الرياح إعجاه الرياح فترعه         متوسط السرعة

 الظهراوي  شمالية غربية الربيو كم/ سا13-16

 الشهيلي جنوبية شمالية الصيف كم/ سا10-17

 الرحري شرقية غربية  اليريف كم/ سا10-11

 

 األشهر أكتوبر نوفمرر ديسمرر جانفي

17.65 17.99 22.96 30.55 M 

     

4.91 6.75 9.94 17.11 m 

11.28 12.39 16.58 29.04 M+m/2 

 األشهر أكتوبر نوفمرر ديسمرر جانفي

 التساقط مم 5.04 6.13 7.96 20.57

 األشهر أكتوبر نوفمرر ديسمرر جانفي

 الرهوبة% 50.4 57 64.1 63.3

 األشهر أكتوبر نوفمرر ديسمرر جانفي

 الترير مم 156.73 116.76 77.76 85.52
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 2019- 2018    يوضح عوميو متوسطات التشمس الشهرية لمنطقة وادي سوف في فترة التجربة 6جدول 

 

 

 

Figure 1. Situation hydrogéologique des aquifères de la région du Souf          

(A.N.R.H., 2000) 

 األشهر أكتوبر نوفمرر ديسمرر جانفي

 ممن التشمس سا 260.81 250.14 223.33 254.67
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          (Jacobson ؛1988( جمو العينات بالطريقة العشوائية )2الوثيقة )                   

 

 (2018؛ITDAS)   ،  جراء التحاليل الميررية في ميرر( عينات التربة والمياه االممة إل3الوثيقة )

 

 ( Marx et al.,1999) .( عرعيب درجة الحموضة والقلوية لتربة7) جدول      

 درجة الحموضة  المستوى

 5.1> حامضي قوي 
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 6-5.2 حامضي متوسط 

 6.5-6.1 حامضي هفيف 

 7.3-6.6 معتدل 

 8.4-7.4 قاعدي 

 8.5< قاعدي قوي 

  

 

 (FAO؛1990) 1/5( عقيم التربة على أساس التوصيل الكهربائي لمستيلص 8) الجدول

 1/5الناقلية الكهربائية لمستيلص  نوع التربة 

 dS/m 0.6-0 غير مالحة 

 dS/m 1.2-0.6 قليلة الملوحة 

 dS/m 2.4-1.2 متملحة 

 dS/m 6-2.4 شذيذة الملوحة

 dS/m 6أكثرمن  مالحة جدا

  

 ( Walkley and Black؛1934( عقيم نتائج المادة العضوية )9الجدول )     

 المستوى  %المادة العضوية 

 منيفض 0.86

 متوسط 1.29- 0.86

 كاف 1.29أكثر من 

 

 كغ عربة(/P( )مغ Olsen؛1954( عقييم نسرة الفسفور في التربة حسب هريقة )10الجدول ) 

 فقيرة جدا  3 – 0

 فقيرة  8 – 3

 متوسطة  14 - 8

 عالية  20 – 14

 عالية جدا 20أكثر من 

 

 (FAO؛2007( عقدير نسرة الروعاسيوم المتاح في التربة حسب هريقة  )11الجدول )

 فقيرة جدا  85 - 0

 فقيرة  150 - 85

 متوسطة  250 – 150

 عالية  450 – 250

 عالية جدا 450أكرر من 
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 (APHA ؛1998( عصنيف مياه الري حسب درجة الملوحة )12جدول )

 مياه الريعصنيف  الناقلية الكهربائية

µS/m مقرولة صالحة لري   250أقل من 

µS/mمتوسطة الملوحة  750 – 250من 

µS/mعالية الملوحة  2250 – 750من 

µS/mمالحة جدا   2250أكثر من 

  

 (Ayers-and-Westcott،1985) FAO حسب الري دليل عقييم مياه يرين 13الجدول              

 الياصية                        نوعية مشكلة مياه الري         حدوث المشكلة لمياه الري درجة إحتمال

حدوث 

 مشكلة

  

احتمال عزايد 

 المشكلة 

 بدون مشكلة

 

أكرر 

 3.0من

أقل من      3.0 – 0.75

0.75 

عؤثر على صالحية المياه 

 لإلمتصاص  

 الملوحة                                   

أكثر 

 2.0من

عؤثر عل معد نفاذية الماء في  0.5أقل من   2.0- 0.5

 التربة     

 نفاذية التربة 

 درجة التوصيل الكهربائي                               -أ

عؤثر على المحاصيل  6أقل من  9 - 6 9أكثر من

 الحساسة        

صوديوم المدمص نسرة ال -ب

 المعدلة  

 التأثير السام لأليون                        3أقل من  9 - 3 9أكرر من

                                

ppmالرورون 

                    

Meq/lالكلوريد 

أكرر 

 2.0من

 0.75أقل من 2.0 – 0.75

 4أقل من 10 - 4 4أكرر من

أكرر 

 30من

عؤثر على المحاصيل  5أقل من 30 - 5

 المقاومة           

 التأثيرات المتنوعة

(Meq/l)النترات أو األمنيوم 

أكرر 

 8.5من

 الريكربونات Meq/l  1.5أقل من 8.5 – 1.5

 درجة التفاعل                                                                                       8.4 – 6.5

 

  ( U. S.  Salinity Lab . 1954)  ( يرين مقياس معمل الملوحة األمريكي14الجدول )         

 

 الضررالناعج

 عن القلوية 

نسرة الصوديوم 

 المدمص

(SAR  ) 

الضرر الناعج عن 

 االمالح

درجة التوصيل  الصنف    

( ب  ( E.C لكهربائي

μ s/cm 

S1 10 - 0 منيفض  ˃  Class1 )C1( 250 منيفض         

S2 10 - 18 متوسط Class2 ( C متوسط           (2  750-250 

S3 28 - 18 مرعفو Class3 ( C مرعفو            (3  2250 – 750 

S4 30 - 28 شديد جدا Class4( C شديد جدا         (4  2250 ˂ 
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II  رقمق الملح  

 

( عوضح شركة الري بالتنقيط المستيدمة في التجربة                                                            4) الوثيقة

 

 ( عوضح شركة الري باألنروب الراشح المستيدمة في التجربة5) الوثيقة
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 (Chabalier et la ؛2006) ( التركيب الفيزيائي والكميائي لسماد الدواجن13) الجدول

Fumier de volailles Caractéristiques 

47.17 MO% Caractéristiques biochimiques 

23.58 C% 

11.39 

 

C/N 

6.22 CB% 

7.85 Ph           Caractéristiques physiques et 

physico-chimiques 5.39 

 

   CE (dS/m) à 25°C 

96.50 MS% 

51.33 MM%  

1.42 Humidité% 

2.07 N total %      Composition en éléments fertilisants 

0.24 P% 

          2.09          K% 

          0.56 P O % 

2.51 K O% 

 

 MAG SUB( عركيب السماد المعالج الكمروست لشركة 14) الجدول

Pourcentages Composition                 

7.72 – 7.5 pH 

1.22% - 3.2% Potassium 

3% - 11.06% Azote total 

0.8% - 3.2% Phosphore 

30% - 55% Matière organique 

0.5% - 2% Calcium 

0.5% - 1% Magnésium 
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 ( إضافة األسمدة العضوية لتربة6الوثيقة )                                  

 

 

 

 ( جني المحصول.7الوثيقة )                                       
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 الملوحة األمريكي ( ميطط عصنيف مياه الري وفق عصنيف ميترر8الوثيقة )      

 (Lab  Salinity ، U. S؛1954)
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   ( كثافة األعشاب الضارة في كل عجربة9الوثيقة )                  
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