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تأثير التسميد بمعدالت مختلفة من النيتروجين على الصفات الكمية والنوعية لثالثة 
 (Solanum tuberosum.L)أصناف من البطاطس المستوردة 
 

                                                          
 

                 
  1*المبروك مبارك الفرجاني                                                                          

 الصديق محمد القريو                                                                           
 

 
 :صـستخلالم

فرع طرابلس، في العروة الربيعية،  -أجريت هذه التجربة بمركز البحوث الزراعية
مختلفة من النيتروجين على الصفات الكمية والنوعية لدراسة تأثير التسميد بمعدالت 

 . أجاكس، كونكورد، وليزيتا: لثالثة أصناف من البطاطس المستوردة، وهي
 

ن أجاكس وليزيتا معنويًا على الصنف كونكورد في يأظهرت النتائج تفوق الصنف
 نتاجيةهـ أما اإل/ط44.22ية للصنف أجاكس اإلنتاجية الكلية حيث بلغت اإلنتاجية الكل

الصنف أجاكس تفوق  .هـ الصالحة للتسويق/ط44.42الكلية للصنف كونكورد فكانت 
لجافة، والسكريات المختزلة إحصائيًا على الصنفين كونكورد وليزيتا في نسبة المادة ا

، والكثافة النوعية للدرنات، والصنف ليزيتا في متوسط وزن الدرنة لإلنتاجية الكلية اوالنش
أما الصنف كونكورد فقد تفوق معنويًا على الصنف ليزيتا في نسبة . يقالصالحة للتسو 

ويتضح من  .المواد الصلبة الذائبة الكلية، وكونكورد وليزيتا في نسبة البروتين بالدرنات
( هـ/ كجم نيتروجين 201إلى01)النتائج أن التسميد النيتروجيني بمعدالت تراوحت من 

ة الكلية الصالحة للتسويق حيث كانت اإلنتاجية الكلية أدى إلى زيادة معنوية في اإلنتاجي
ولإلنتاجية الصالحة للتسويق ( هـ/ط44.24)كجم نيتروجين للهكتار  001للمعدل 
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هـ وكذلك في متوسط وزن الدرنة لإلنتاجية الكلية، وعدد السيقان الهوائية /ط42.44
ن نسبة المادة الجافة والمواد هذا ولم تتأثر معنويًا كل م.للنبات، ونسبة البروتين بالدرنات

والسكريات المختزلة بالمعدالت  اوالكثافة النوعية للدرنات، والنشالصلبة الذائبة الكلية، 
 .المختلفة من النيتروجين

 

 :المقدمة
ية انالتي تتبع العائلة الباذنج (Solanum tuberosum.L) البطاطس تعد

(Solanaceae)  تأتي البطاطس في المرتبة خضر في العالم و المن أهم محاصيل
تعتبر البطاطس من أكثر  .[0]الرابعة كمحصول غذائي بعد القمح والذرة واألرز 

للطاقة  كميات كبيرة، وهي أيضًا مصدر رخيصبمحاصيل الخضر استعمااًل وتستهلك 
والسكريات والبروتين وبعض  امن الكربوهيدرات والنش عاليةبة حتوائها على نسال

ب والقليل من فيتامين أ، إلى جانب أنها تعتبر مصدرًا  وفيتامين ج ا منهالفيتامينات 
هامًا للعديد من األمالح المعدنية مثل الكالسيوم، البوتاسيوم، الماغنيسيوم، الفوسفور، 
الحديد، النحاس، المنجنيز، واليود، كما تحتوي على بعض األحماض العضوية مثل 

ا أنها تستخدم في العديد من الصناعات مثل ، كم[2]الماليك والطرطريك و  األكساليك
التخمر الكحولي للحصول على حامض الالكتيك واألسيتون وكحول اإليثانول 

الت لصناعة األكستوين والنسيج البالستيكي، ولها استعما انول، وتحضير النشوالبيوتا
 .[0]عام وفي معالجة البول السكري والحروق  طبية أيضًا، حيث تستعمل كمقو

وجودة البطاطس، وتشير الدراسات إلى أهمية إنتاجية  فيم اه سميد دورللت
التسميد الكيماوي ومعدالته على كفاءة النباتات وانعكاسها اإليجابي على اإلنتاجية 

منفردة، او في  والجودة، وتزداد أهمية التسميد في األراضي الرملية، سواء كانت عناصر
 .نتاجية وصفات الدرناتنعكاس ذلك على اإلاصورة سماد مركب و 

إلى تزداد اإلنتاجية ووزن الدرنة بزيادة معدل التسميد النيتروجيني ألنه يؤدي 
التسميد بمعدل . [42،  40،  02،  04،  00، 01، 2، 7]سرعة تكون الدرنات 

هكتار، أدى إلى زيادة اإلنتاجية ووزن الدرنة، بينما التسميد / نيتروجينكجم  222.44



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4102مجلة العلوم األساسية والتطبيقية 

25 

 

، [4]هـ، أدى إلى نقص في اإلنتاجية بسبب نقص في وزن الدرنة /كجم 242بمعدل 
إلى استجابة معنوية في  ىأد( هـ/نيتروجين كجم 222 -1)التسميد بمعدالت من 

، 2]  اإلنتاجيةلم تؤثر على المعدالت المرتفعة من التسميد النيتروجين و ، الكلية اإلنتاجية
أدى إلى زيادة معنوية في ( هـ/روجيننيت كجم 021)لقد وجد أن التسميد بمعدل  .[02

 التسميد بمعدلو . [42، 02، 2، 2،  4]اإلنتاجية الكلية نتيجة للزيادة في وزن الدرنة 
، وأن إضافة كمية من %20إلى زيادة اإلنتاجية بمقدار  ، أدى(هـ/نيتروجين كجم 041)

. [ 41]% 04النيتروجين قبيل عملية النضج أدت إلى زيادة في اإلنتاجية تصل إلى 
تختلف  [04، 2]النيتروجيني  هذا كما ازداد عدد السيقان الهوائية بزيادة معدالت التسميد

األصناف في استجابتها لمعدالت التسميد النيتروجيني، فبينما يستجيب البعض للمعدالت 
 .المرتفعة، يستجيب البعض اآلخر للمعدالت المنخفضة

 

النيتروجين أدى إلى تأخير تراكم، لقد وجد أن التسميد بمعدالت عالية من 
ونقص في المادة الجافة بالدرنات، نتيجة انخفاض كفاءة النبات في عملية التمثيل 

كما وجد أن المادة الجافة تنخفض بالمعدالت العالية من . [42، 04، 02] الضوئي
إلى زيادة معنوية في  تأدالنيتروجين، وعلى العكس من ذلك فالمعدالت المنخفضة 

في تجربة على تأثير التسميد النيتروجيني  [.04، 2]وى الدرنات من المادة الجافة محت
على كمية المادة الجافة بالدرنات، وجد أن معدالت التسميد المختلفة لم يكن لها تأثير 

كما أن المواد الصلبة الذائبة الكلية لم تتأثر بمعدالت . [44]على إنتاجية المادة الجافة 
 ؤديلم ( هـ/نيتروجين كجم401)ى ـــ، وأن التسميد بمعدالت تصل إل[2]فة التسميد المختل

 .[42]إلى زيادة معنوية في السكريات المختزلة 
 

       بالدرنات انخفاض نسبة النشاإلى زيادة معدالت التسميد النيتروجيني أدت 
نويًا معالمعدالت العالية من النيتروجين لم تؤثر كما أن . [42،  41، 07، 02، 0]

 .[42،  04،  00] انخفاضها على الكثافة النوعية، وقد تؤدي إلى 
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أما المحتوى البروتيني للدرنات فلم يتأثر معنويًا بإضافة النيتروجين، ولكنه في 
 .[42،  2]بعض الحاالت قد يؤدي إلى زيادة محتوى الدرنات من البروتين 

صناف المستوردة وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى استجابة بعض األ
 .اجية والجودة تحت الظروف المحليةلمعدالت مختلفة من النيتروجين، وتأثيرها على اإلنت

 

 : مواد وطرق البحث
هذه الدراسة في محطة أبحاث ابن زيدون بتاجوراء التابعة لمركز  أجريت
س في فرع طرابلس، على قطعة أرض لم يسبق زراعتها بالبطاط /البحوث الزراعية

ل عدمات الكالسيوم بففوس ربو بسعداد األرض للزراعة وتسميدها إقد تم و هذا . السابق
وقد استخدمت . هـ قبل الزراعة/ كجم 211البوتاسيوم بمعدل هـ، وكبريتات / كجم 211

اجاكس، )وهي  ستوردة من هولنداالم سصناف من البطاطأفي هذه التجربة ثالثة 
،  001،  011،  01،  1)يتروجيني فكانت التسميد النأما معدالت ( كونكورد وليزيتا

 40)مونيوم  ، وكانت في صورة كبريتات األ( هـ/ كجم 201،  211،  401،  411
 .(نيتروجين% 

 

مكررات،  2وقد صممت التجربة على أساس القطع العشوائية المنشقة في 
ف في ، واألصنا(السماد النيتروجيني على القطع الرئيسية)بحيث كان العامل الرئيسي 

ر وعرض امتأ( 2)خطوط بطول ( 2)القطع الثانوية، هذا وكل قطعة ثانوية تتكون من 
فة بين النباتات ن تكون المساأ، مع ترك مسافة بين الوحدات التجريبية على (سم 21)

 (.اً نبات 21)، وكان عدد النباتات بكل قطعة هو (سم 21)في الخط 
 

وتم حساب كل من اإلنتاجية تم حصاد السطرين األوسطين من كل معاملة، 
المادة وزن الدرنة الواحدة، وعدد السيقان الهوائية للنبات الواحد، ونسبة متوسط ، و الكلية

، ونسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية باستعمال جهاز [0]الجافة والكثافة النوعية 
 لكالدااز ، ونسبة السكريات المختزلة، ونسبة البروتين باستعمال جه(تريراكتومرفال)

 .[47]للهضم 
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وقد تم تحليل النتائج بواسطة تحليل التباين للقطع المنشقة، واستعمال اختبار 
 % .0أقل فرق معنوي عند مستوى 

 :النتائج والمناقشة
ن آجاكس وليزيتا على الصنف كونكورد في ييتضح من النتائج تفوق الصنف

نتاجية الكلية للصنف اإل تحيث بلغق الصالحة للتسويواإلنتاجية متوسط اإلنتاجية الكلية 
وكان للتسميد (. 0جدول ال)هـ /ط42.42هـ ولصنف كونكورد /ط 44.22اجاكس 
على اإلنتاجية الكلية والصالحة للتسويق،  مختلفة من النيتروجين تأثير معنويبجرعات 

 على ، والذي انعكس إيجابياً ينظرًا ألهمية النيتروجين وتأثيره المباشر على النمو الخضر 
حيث وجد  [02، 2،  2،  2]وتتفق هذه النتائج مع (. 4جدولال)وزن الدرنات  نتاجيةاإل
وقد أظهرت النتائج أيضًا دي إلى زيادة اإلنتاجية ؤ ن المعدالت العالية من النيتروجين تأ

نتاجية عطى أعلى إنتاجية كلية أ، (هـ /كجم 001)أن التسميد النيتروجيني بمعدل  وا 
إال أنها تختلف مع دراسة  [40،  2،  4]وجده  ا، وتتفق هذه النتائج محة للتسويقصال

 022.2)جيني بمعدالت تزيد عن ، والتي أظهرت أن التسميد النيترو [42]سابقة 
 .صالحة للتسويقالإنتاجية عالية من الدرنات غير  ة، صاحب(هـ/كجم

 

وزن  الصنف ليزيتا تفوقا على الصنفين آجاكس وكونكورد في متوسط أظهر
الصالحة للتسويق، كما تفوق الصنف آجاكس  واإلنتاجيةالدرنة لكل من اإلنتاجية الكلية 

 .(0جدول ال)فات في نفس الصعلى كونكورد 
الصالحة للتسويق  واإلنتاجيةأما متوسط وزن الدرنة لكل من اإلنتاجية الكلية 

فقد ازداد ( هـ/نيتروجين كجم 201 إلى 01)والناتج من التسميد بمعدالت تراوحت من 
أعلى متوسط وزن للدرنة كان للجرعة ، وأن (4جدول ال)، مقارنة بالشاهد زيادة معنوية

أما بالنسبة  ،جرام70.22 تفقد بلغتاجية الكلية ـة لإلنــبالنسبو  .(هـ/نيـتروجين كجم 001)
(. هـ/نيتروجين كجم 201)جرام للمعدل  24.02 تنتاجية الصالحة للتسويق فقد بلغلإل
أن النيتروجين يسرع من تكون الدرنات  حيث ، من[4،4،00]تفق هذه النتائج مع وت
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إلى زيادة وزن الدرنات، أما بالنسبة لعدد السيقان الهوائية فقد تفوق بدوره والذي أدى 
 لقد. (0جدول ال)كس على كونكورد الصنفان آجاكس وكونكورد على ليزيتا، وتفوق آجا

يفوق الشاهد في عدد السيقان الهوائية، ما عدا  ر معنويكان للتسميد النيتروجيني تأثي
، إال أنها [ 04، 2، 2]ج مع ــــــوتتفق هذه النتائ(. هـ/نيتروجين كجم 211، 411)
على عدد  ميد النيتروجيني لم يكن له تأثيرمن أن التس [40]عارض مع ما وجده تت

 .السيقان الهوائية
الصنفين ليزيتا وكونكورد في نسبة الصنف آجاكس أظهر تفوقًا معنويًا على 

وللصنف ليزيتا % 40.27 حيث كانت نسبة المادة الجافة للصنف اجاكس المادة الجافة
هذا (. 2جدول ال)ليزيتا وكونكورد  ين، بينما ال توجد فروق معنوية بين الصنف40.20%

(. 2ولجدال)ولم يكن للتسميد النيتروجيني أي تأثير معنوي على نسبة المادة الجافة 
 التسميد ليس لها تأثير ، من حيث أن زيادة معدالت[44، 04، 2]وتتفق هذه النتائج مع 

، من أن التسميد [02]على نسبة المادة الجافة، كما أنها ال تتفق مع ما وجده  معنوي
نخفاض نسبة المادة الجافة بالدرنات وذلك اين أدى إلى بالمعدالت العالية من النيتروج

، مما المواد الغذائية في الدرنة وتؤخر تراكمالعالية تقلل من كفاءة النبات ألن المعدالت 
، 21)، أن معدالت النيتروجين [01]ينعكس سلبًا على الوزن الجاف للدرنات، بينما وجد 

 .ة الجافة بالدرناتد، أدت إلى زيادة نسبة الما(هـ/كجم 021،  041
، والكثافة الى كل من نسبة النشع يد النيتروجيني لم يكن له تأثير معنويالتسم

من أن  [42،  00، 7، 4،2]وتتفق هذه النتائج مع ما وجده ( 2جدول ال)النوعية 
، إال أنها ال افة النوعيةثوالك ابة النشقد يؤدي إلى انخفاض نسالتسميد بمعدالت مرتفعة 

ويًا ن تأثيرها معن، من أن المعدالت المنخفضة كا[42،  41،  07،  01، 0]تتفق مع 
هذا . في الدرنات االمرتفعة أدت إلى خفض نسبة النش ، وأن المعدالتاعلى نسبة النش

والكثافة  االنشفي كل من نسبة  دوقد تفوق الصنف آجاكس على الصنفين ليزيتا وكونكور 
المعنوية بالنسبة حد بينما لم تصل الفروق بين كونكورد وليزيتا ( 2جدولال)النوعية 

 .النشاسبة للكثافة النوعية ون
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الصنف آجاكس، في نسبة و لوحظ وجود فروق بين الصنفين ليزيتا وكونكورد 
، أما للصنف ليزيتا% 7.40و للصنف اجاكس %2.72 تبلغ حيث البروتين بالدرنات

التسميد النيتروجيني أدى إلى  .(2جدولال)الفروق بين كونكورد وليزيتا فلم تكن معنوية 
، هذا مع [2]وجده  نة بالشاهد ويتفق ذلك مع مامقار ات في نسبة البروتين بالدرنزيادة 
اآلخر في نسبة توجد فروق بين البعض  فروق بين بعض الجرعات، بينما ال وجود

النسبة المئوية للسكريات المختزلة لم تتأثر بالتسميد النيتروجيني  .البروتين بالدرنات
، هذا وقد تفوق الصنف آجاكس على الصنفين [42]، وتتفق هذه النتيجة مع (2جدولال)

، بينما ال توجد فروق بين الصنفين كونكورد في نسبة السكريات المختزلة كونكورد وليزيتا
 .(2جدول ال)وليزيتا 
 على نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية تروجيني لم يكن له تأثيرالتسميد الني     

يد النيتروجيني لم يكن له من حيث أن التسم [2]وتتفق هذه النتائج مع  .(2جدول ال)
في نسبة المادة الصلبة الذائبة  ليزيتاهذا وقد تفوق الصنف كونكورد على الصنف . تأثير
أما الفروق بين كل من آجاكس وكونكورد من جهة، وآجاكس وليزيتا من جهة  .الكلية

 ( .2جدولال)أخرى فلم تكن معنوية 
 

 ى اإلنتاجية الكلية الصالحة للتسويق ومتوسط وزن الدرنةتأثير األصناف عل( 1)جدول ال
 .لإلنتاجية الكلية الصالحة للتسويق وعدد السيقان الهوائية  

 األصناف
اإلنتاجية 

 الكلية
 هـ/ط

اإلنتاجية 
الصالحة 
 للتسويق

 هـ/ط

متوسط وزن الدرنة 
 لإلنتاجية الكلية

 (جرام)

متوسط وزن 
الدرنة لإلنتاجية 
 الصالحة للتسويق

 (جرام)

عدد السيقان 
 النبات/الهوائية

 2.42 20.42 71.22 47.24 44.22 آجاكس
 2.22 24.12 04.40 04.22 44.42 كونكورد
 2.42 47.02 22.24 47.21 42.22 ليزيتا
أقل فرق 
معنوي 
 %0عند 

4.41 4.02 2.72 0.22 1.22 
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 الصالحة للتسويق ، نتاجية الكلية لنيتروجين على اإل تأثير التسميد بمعدالت مختلفة من ا( 2)جدول ال

 .الصالحة للتسويق، وعدد السيقان الهوائية سط وزن الدرنة لإلنتاجية الكلية ومتو 
 

معدالت 
 التسميد

 هـ/كجم

اإلنتاجية 
 الكلية

 هـ/ط

اإلنتاجية 
الصالحة 
 للتسويق

 هـ/ط

متوسط وزن 
الدرنة لإلنتاجية 

 الكلية
 (جرام)

متوسط وزن الدرنة 
الحة لإلنتاجية الص
 للتسويق

 (جرام)

عدد السيقان 
 النبات/الهوائية

1.1 07.22 02.40 01.17 24.24 2.20 
01 42.22 42.41 27.72 24.00 2.22 
011 42.24 42.71 22.27 20.74 2.72 
001 44.24 42.24 70.22 27.04 2.02 
411 47.22 40.02 24.07 20.14 2.21 
401 42.70 42.70 72.22 27.27 2.21 
211 47.20 40.22 72.02 22.27 2.22 
201 44.24 47.44 72.10 24.02 2.02 

أقل فرق معنوي 
 1.24 2.22 7.22 2.00 2.20 %0عند 

 

 
 

 ، المادة الجافة، افة النوعية والنسبة المئوية للنشتأثير األصناف على الكثا( 3)جدول ال
 .بة الكلية، والمواد الصلبة الذائالبروتين بالدرنات، السكريات المختزلة

 

الكثافة  األصناف
 النوعية

 النشا
(%) 

المادة 
 الجافة
)%( 

 البروتين
 الدرناتب

)%( 

السكريات 
 المختزلة
)%( 

المواد الصلبة 
 الذائبة الكلية

)%( 
 2.42 4.40 2.72 40.27 00.01 0.1274 آجاكس
 2.22 4.22 7.02 40.20 00.04 0.1204 كونكورد
 2.12 4.22 7.40 40.20 00.12 0.1202 ليزيتا

أقل فرق معنوي 
 1.40 1.07 1.24 1.20 1.42 1.1104 %0عند
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ة النوعية، والنسبة المئوية تأثير التسميد بمعدالت مختلفة من النيتروجين على الكثاف( 4)جدول ال
 .مواد الصلبة الذائبة الكليةلالسكريات المختزلة، واو البروتين بالدرنات، و المادة الجافة، و ، اللنش

 
 ت التسميدمعدال

 الكثافة النوعية هـ/ كجم
 النشا
)%( 

 المادة الجافة
)%( 

 البروتين
 الدرناتب

)%( 

السكريات 
 المختزلة
)%( 

المواد الصلبة 
 الذائبة الكلية

)%( 
1.1 0.1220 00.42 40.07 0.04 4.22 2.11 
01 0.1202 00.12 40.20 2.22 4.21 2.07 
011 0.1222 00.41 40.02 7.20 4.22 2.12 
001 0.1204 00.11 40.22 7.24 4.22 2.40 
411 0.1220 00.07 40.01 7.27 4.27 2.02 
401 0.1274 00.01 40.22 2.42 4.04 2.24 
211 0.1272 00.24 40.22 7.42 4.24 2.44 
201 0.1200 00.10 40.22 7.72 4.20 2.22 

أقل فرق معنوي 
 %0عند

 اليوجد اليوجد 1.40 اليوجد اليوجد اليوجد
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Effect of various rates of nitrogen fertilization on some 

quantitative, and qualitative characterstics of three introduced 

potato cultivars (Solanum tuberosum.L) 
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Abstract: 

   In a potato trial conducted at the Agricultural Research center in 

Tripoli  the effect of various nitrogen rates on some quantitative 

and qualtitative characteristics of potato variets were investigated 

.(Ajax, Liseta, Concorde). 

 

There are significant differences between Concorde and Liseta 

from one side , and Ajax from the other  side in reduced sugars , 

dry matter, starch and specific gravity, while Liseta is significantly 

different from Ajax and Concorde in weight of tubers total and 

marketable yield . 

 

   The results of this study showed  a significant increase in total 

and marketable yield; weight of tubers, number of haulms / plant, 

and percent of proteins when fertilized with rates ranging  between 

(50-350 kg/ hector ) of nitrogen.  However, percent of dry matter, 

total soluble solids, reduced sugars, starch, and specific gravity of 

tubers are not significantly affected by nitrogen rates. 

 

   Both Ajax and Liseta were significantly different from Concorde 

in total and marketable yield; percent of dry matter, starch and 

protein. Ajax and Concorde on the other hand were significantly 

different from Liseta in number of Haulms / plant 
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 :ع ــــالمراج
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