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  :الملخص

 هذه التجربة إلى دراسة تأثير مسافات الزراعة وتجزئة الـدرنات علـى الـصفات               هدفت

 إحـدى  فـي  حيث نفذت التجربة Solanum tuberousالنوعية لنبات البطاطس صنف ديزريه 

الجمهورية اليمنية فـي الموسـمين      في  المزارع الخاصة في منطقة القطن لمحافظة حضرموت        

 -٣٥قطـر   ) التقـاوي (م وذلك بتقطيع الـدرنات      ٢٠١٤ -٢٠١٣،   م٢٠١٢/٢٠١٣ الزراعيين

تـضمنت  سـم و  ٣٠،  ١٥ أو أربعة أجزاء والزراعة على مسافات زراعيـة          جزئينملم إلى   ٥٥

سـم  ١٥أو  ) مقارنـة (سـم   ٣٠التجربة معامالت زراعة الدرنات كاملة على مسافات زراعيـة          

سـم وكـذلك زراعـة      ١٥سم أو   ٣٠زراعية   على مسافات    جزئينوزراعة الدرنات مجزأة إلى     

  .سم١٥سم أو ٣٠ أجزاء على مسافات زراعية ٤الدرنات مجزأة إلى 

  :واستخلصت من هذه الدراسة النتائج التالية

سـم  ٣٠ على مسافة زراعيـة      جزئينلم تظهر معامالت تقطيع الدرنات البطاطس إلى         -١

زراعة الـدرنات كاملـة     (قارنة  لمعاملة الم اختالف معنوي في جميع الصفات المدروسة مقارنة        

 حدث انخفاض معنوي في جميع الصفات المدروسـة عنـد   في حين) سم٣٠على مسافة زراعية    

 بمعاملـة سـم مقارنـة     ١٥ وزراعتها على مسافة زراعية      جزئينزراعة الدرنات المقطعة إلى     

 .المقارنة خالل موسمي الدراسة

ء وزراعتها علـى مـسافات      معامالت تقطيع درنات البطاطس إلى أربع أجزا      أظهرت   -٢

سم انخفاضاً معنوياً في جميع الصفات المدروسة مقارنة بمعاملة المقارنـة           ١٥سم أو   ٣٠زراعية  

 .وخالل موسمي الدراسة

سم حدث انخفاض   ١٥ البطاطس وعلى مسافة زراعية      لنباتالدرنات كاملة   عند زراعة    -٣

 .نةغير معنوي في نتائج الصفات المدروسة مقارنة بمعاملة المقار

تشير نتائج الدراسة إلى أن زراعة درنات البطاطس صنف ديزريه كاملة بدون تقطيع              -٤

على نفس المسافة حيث لم تظهر       زراعتها   جزئينسم وعند تقطيع الدرنات على      ٣٠على مساحة   

 .النتائج اختالفاً معنوياً

 .مسافات الزراعة، تجزئة الدرنات، البطاطس، الصفات النوعية:  مفتاحيةكلمات
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  :المقدمة

ــاطس  ــة  Solanum tuberosumالبط ــة الباذنجاني ــى العائل ــي إل  Family وينتم

Solanaceae              يعتبر أحد محاصيل الخضر الهامة في العالم ودول الوطن العربي ويحتل إنتـاج  

البطاطس المرتبة التاسعة في الجمهورية اليمنية من بين الدول العربية حيـث بلغـت المـساحة                

  ).١٩٩٩حسن (طن ١٢,١٤ هكتار ومتوسط إنتاج الهكتار نحو ١٤٠٠٠المزروعة نحو 

والبطاطس له أهمية متميزة في إنتاج محاصيل الخضر في اليمن وقد تجاوزت المـساحات    

مـن اإلنتـاج الكلـي    % ٢٥,٩م وبإنتاجيـة قـدرت    ٢٠٠١في عـام    % ٢٧,٧المزروعة نحو   

  ).م٢٠٠١اإلحصاء الزراعي (م ٢٠٠١للخضروات في اليمن في عام 

م أهمية زراعة البطاطس كمحصوالً مهماً في الجمهوريـة اليمنيـة ومنهـا محافظـة              رغ

ويـتم  ) م٢٠٠٣حـسان  ( طـن    ١٢,٨٤حضرموت إال أن متوسط إنتاج الهكتار في اليمن بلـغ           

الحصول على تقاوى البطاطس من مناطق أخرى في اليمن منها مكيراس وذمار ولنقلهـا إلـى                

فة اإلنتاج وزيادة أسعار التقاوى فضالً إلى زيادة كلفة         محافظة حضرموت فإن ذلك يؤثر على كل      

لفة النقل من العوامل المهمة في تكلفة اإلنتاج التـي    ك و قاوىتألن أسعار ال  ) م٢٠٠٣حسان  (النقل  

أو  ولـذلك فـإن معاملـة التقـاوى       ) Allen1978(من التكاليف الكلية    % ٥٠ -٢٠تقدر بنسبة   

  .اليف اإلنتاج الكليةتجزئتها تستخدم كوسيلة لخفض جزء من تك

كما يجب أخذ االحتياطات الالزمة للحد من المشاكل منها اإلصابات باألمراض الفطريـة             

 االحتياط عدم تقطيع الدرنات الصغيرة الحجم أو المتقدمة         من هواحتماالت حدوث تعفنها ولهذا فإن    

  ).١٩٨٩وفيق وآخرون ت(في العمر فسيولوجيا 

أن مسافات الزراعـة بـين نباتـات    ) ١٩٨١ورشيد  ،١٩٧٩حمادي  (لقد ذكرت دراسات    

هام على اإلنتاج فضالً علـى االسـتفادة مـن المـسافات     الخضروات ومنها البطاطس لها تأثير    

سم أدت إلى خفض الحاصـل ومعـدل وزن الـدرنات           ١٥ عناإلضافية إال أن تقليل المسافات      

  .سيقانها الهوائيةباإلضافة إلى خفض أطوال النباتات وعدد 

 تأثير مسافات الزراعـة مـع تجزئـة          معرفة ناء على ذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلى       وب

  .الدرنات على الصفات النوعية للبطاطس صنف ديزريه

  :مواد وطرق البحث

المزارعين في منطقة القطن بمحافظـة حـضرموت    أحد لهذه التجربة تم تنفيذها في حقو   

م وذلك لدراسـة    ٢٠١٣/٢٠١٤م،  ٢٠١٣ -٢٠١٢ة من الموسمين الزراعيين     بالجمهورية اليمني 
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تأثير مسافات الزراعة وتقطيع الدرنات على الصفات النوعية لنبات البطاطس صـنف ديزريـه              

 في وحدات تجريبية شملت الواحدة منها على أربعة خطوط بطـول الخـط              التقاويوقد زرعت   

وتم زراعة  ) تجريبية للوحدة ال  ٢م١١,٧٦( سم   ٧٠ متر والمسافة بين الخط واآلخر       ٤,٢٠الواحد  

م للموسمين األول والثاني على التوالي وقـد تـم          ١٨/١١/٢٠١٣م،  ١٥/١١/٢٠١٢التجربة في   

اء العمليات الزراعية الالزمة بحسب النظم المـستخدمة لظـروف وادي حـضرموت وتـم         رأج

  .م للموسمين الزراعيين األول والثاني على التوالي١٣/٣/٢٠١٤م، ١٠/٣/٢٠١٣الحصاد 

  :ت التجربة المعامالت التاليةوقد تضمن

 .)للمقارنة(سم ١٥سم و٣٠زراعة الدرنات كاملة على مسافات زراعية  -١

 .سم١٥سم و٣٠ على مسافات زراعية جزئينزراعة الدرنات مجزأة إلى  -٢

 .سم١٥سم و٣٠زراعة الدرنات مجزأة إلى أربع أجزاء على مسافات زراعية  -٣

تجزئتهـا    الكاملة أو التي تـم ت التقاوي ملم لجميع درنا  ٥٥ -٣٥طر  الدرنات كانت ذات ق   

وخالية من األمراض واآلفات تقريباً عند الزراعة حيث فرزت فرزاً جيداً وقد قطعت الـدرنات                

  %).٥تركيز (طولياً بسكاكين مطهرة مسبقاً بمادة الفورمالدهيد 

 وخـصوبتها   الـسلتية  إلـى    بالمزيجية وصفت تربتها    في ارض زراعية  وأجريت التجربة   

 القطاعات العشوائية الكاملة    تصميموفق  واجريت التجربة    ٧,٦ p11طة ودرجة الحموضة    متوس

  .وفي أربع مكررات

وقد تمت دراسة عدداً من الصفات الحاصل النوعية لبنات البطاطس ومنها الوزن الجـاف              

ة والوزن النوعي للـدرنات، النـسب    (%) ، النسبة المئوية للنشأ من الدرنات       )جم(نبات   /للدرنات  

  .٢سم/كجم) قبل الخزن(وصالبة الدرنات بعد الحصاد (%) المئوية للبروتين في الدرنات 

 إلـى قطـع     معاملـة / جم  ١٠٠ بمعدل   وتم قياس الوزن الجاف للدرنات بتقطيع الدرنات      

 ساعة أما النسبة المئوية للنشأ      ٧٢م لمدة   ٧٥ وجففت في فرن كهربائي على حرارة        )سم(صغيرة  

والوزن النوعي للدرنات فقد قـدر بحـسب   ) ١٩٧٠ (A.O.A.C جاء في في الدرنات بحسب ما  

 الدرنات وبعد   فيالمئوية للبروتين   النسبة  وبالنسبة لتقدير   ) ١٩٤٨ (Burtonالمعادلة التي ذكرها    

حـامض البيروكلوريـك    وهضمها باستخدام حامض الكبريتيك المركز و     تجفيف العينات وطحنها    

ت النسبة المئويـة للبـروتين   ي بطريقة كدال واحتسب    الكل وجينلنيترا النبات    من وقدر المستخلص 

  :على أساس الوزن الجاف للدرنات كاآلتي
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 ٦,٢٥×  النـسبة المئويـة للنيتـروجين مـن الـدرنات             =%النسبة المئوية للبـروتين     

)Rasiovskiو van Esetal ١٩٨٧( .  

ك بأخذ ثالثة درنـات    وذل )قبل الخزن (أما قياس الصالبة في الدرنات بعد الحصاد مباشرة         

  .Presure Testenrتجريبية وذلك بواسطة جهاز قياس الصالبة  من كل وحدة

 والوقايـة وغيرهـا     ميدوالتسالمعامالت الزراعية من خدمة المحصول      وقد أجريت جميع    

 احـصائياً في الجمهوريـة اليمنيـة وحللـت البيانـات           بحسب الموصي به في نبات البطاطس     

  .)١٩٨١ اهللا الراوي وخلف% (٥ند مستوى احتمال عدنكن   بحسب طريقةاتللمتوسط

  :النتائج والمناقشة

 )جم(نبات /الوزن الجاف للدرنات  .١

 -٢٠١٢أن المعامالت المدروسة خـالل الموسـمين الـزراعيين        ) ١(تبين نتائج الجدول    

 نبات سـواء  / أنه قد حدث انخفاضاً معنوياً في األوزان الجافة للدرنات           ٢٠١٤ -٢٠١٣،  ٢٠١٣

سـم  ١٥سـم أو  ٣٠على مسافات زراعية تقطيع الدرنات إلى جزئين أو أربعة أجزاء وزراعتها   ب

 فـي حـين يبـين    )سـم ٣٠زراعة الدرنات كاملة على مسافة زراعية   (مقارنة بمعاملة المقارنة    

الجدول نفسه حدوث انخفاضاً غير معنوي في الوزن الجاف للدرنات عند زراعة الدرنات كاملة               

ومرعي وآخرون  ) ١٩٧٩(ي حمادي    ف سم وقد اتفقت النتائج مع ما وجد      ١٥اعية  على مسافة زر  

)١٩٨٨(.  

 (%)النسبة المئوية للنشأ في الدرنات  .٢

يالحظ أنه عند تقطيع الـدرنات إلـى جـزئين أو أربعـة أجـزاء             ) ١(من نتائج الجدول    

ية للنـشأ فـي   سم انخفاضاً معنوياً في النسبة المئو    ١٥سم أو   ٣٠وزراعتها على مسافات زراعية     

 مقارنـة مـع معاملـة       ٢٠١٤ -٢٠١٣،  ٢٠١٣ -٢٠١٢الدرنات خالل الموسمين الزراعيين     

وهـذا يتفـق مـع وجـدي     ) ١جدول (المقارنة وربما يعود إلى انخفاض الوزن الجاف للدرنات    

  .١٩٨٨ ومرعي وآخرون )١٩٧٩(حمادي 

 الوزن النوعي للدرنات .٣

أن معامالت تقطيع الدرنات إلى جزئين أو اربعة أجزاء وزراعتهـا        ) ١(يتبين من الجدول    

سم قد أثرت باالنخفاض المعنوي في الوزن النوعي للدرنات         ١٥سم أو   ٣٠على مسافات زراعية    

 مقارنة بمعاملة المقارنـة وربمـا      ٢٠١٤ -٢٠١٣،  ٢٠١٣ -٢٠١٢خالل الموسمين الزراعيين    

لى االنخفاض الحاصل على النسبة المئوية للنشأ للدرنات واألوزان الجافـة           االنخفاض إ يعود هذا   

  ).١جدول (الدرنات 
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 (%)النسبة المئوية للبروتين في الدرنات  .٤

أن بياناته توضح إلى حدوث انخفاضاً معنوياً في النـسبة المئويـة     ) ١(يالحظ من الجدول    

ـ  (%) للبروتين في الدرنات   ك خـالل الموسـمين الـزراعيين    عند تقطيع الدرنات جـزئين وذل

  . مقارنة بمعاملة المقارنة٢٠١٤ -٢٠١٣، ٢٠١٣ -٢٠١٢

 ٢سم/كجم) قبل الخزن(الصالبة في الدرنات بعد الحصاد  .٥

أن الصالبة انخفضت للدرنات الناتجة من النبـات المعاملـة          ) ١(تشير النتائج في الجدول     

سـم  ١٥سـم أو    ٣٠ مسافات زراعية    بتقطيع درناتها إلى جزئين أو أربعة أجزاء وزراعتها على        

 وقـد   ٢٠١٤ -٢٠١٣،  ٢٠١٣ -٢٠١٢مقارنة بمعاملة المقارنة خالل الموسـمين الـزراعيين         

يعزى هذا االنخفاض إلى االنخفاض الحاصل في الوزن الجاف للدرنات والنسبة المئويـة للنـشأ             

  ).١(جدول 

  :االستنتاجات

  :على ضوء نتائج هذه الدراسة نستنتج مايلي

سم بين النبات   ٣٠ة درنات البطاطس صنف ديزريه وعلى مسافات زراعية         أن زراع  -١

واآلخر قد أعطت أعلى تأثيرات في صفات الحاصل النوعية لدرنات البطاطس من وزن جـاف               

 .للدرنات والنسبة المئوية للنشأ والنسبة المئوية للبروتين والوزن النوعي وصالبة الدرنات

ى البطاطس صنف ديزريه وعلى ضوء هذه النتائج        عند الرغبة إلى االستفادة من تقاو      -٢

سم أفـضل مـن تقطيـع       ٣٠فإن تقطيع الدرنات إلى جزئين على الزراعة على مسافة زراعية           

 .سم١٥الدرنات إلى أربعة أجزاء وزراعتها على مسافة زراعية 

ضرورة أجراء المزيد من البحوث لدراسة تأثير معامالت تجزئة الدرنات لألصـناف             -٣

 .على مسافات زراعية أخرىالمختلفة و
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 تأثير مساقات الزراعة البطاطس وتجزئة الدرنات على الـصفات النوعيـة            :)١(جدول  
  Desireeلنبات البطاطس صنف ديزرية 

  المعامالت
الوزن الجاف 

  نبات/للدرنات
  جم

النسبة المئوية للنشأ في 
  الدرنات

%  
  الوزن النوعي للدرنات

النسبة المئوية للبروتين 
  في الدرنات

%  

حصاد صالبة الدرنات بعد ال
سم/كجم) قبل الخزن(

مسافات 
  الزراعة

تجزئھ 
  الدرنات

٢٠١٤-٢٠١٣  ٢٠١٣-٢٠١٢  ٢٠١٤-٢٠١٣  ٢٠١٣-٢٠١٢  ٢٠١٤-٢٠١٣  ٢٠١٣-٢٠١٢  ٢٠١٤-٢٠١٣  ٢٠١٣-٢٠١٢  ٢٠١٤-٢٠١٣  ٢٠١٣-٢٠١٢

  سم
  كاملة

   جزء٢
   جزء٤

   أ٨٥،٧٦٠
  ب٧٩،٩٢٠
  ج٦٨،٥٢٠

  أ٨٧،١٢٠
  ب٨٠،٢١٠
  ج٧١،٥١٠

   أ٢٠،٣٦٥
  ب١٨،٥١١
  ج١٦،٦٢٠

   أ٢١،١١٢
  ب١٨،٩٧٥
  ج١٧،١٣٥

  أ١،٠٩٢
  ب١،٠٨٢
  ج١،٠٧٥

  أ١،٠٩٧
  ب١،٠٨٩
  ج١،٠٧٢

  أ٩،٦١٤
  ب٧،٤٢٥
  ج٦،٧٥٦

  أ١٠،٠٢٥
  ب٧،٨١٢
  ب٧،١٠٢

  أ١٢،٧٦٢
  ب١٠،٣٤٢

  ب ج٩،٧٥٦

١٣،١٠٠
١٠،٢١٠

ب ج٩،٧٧٢

  سم
  كاملة

   جزء٢
   جزء٤

  أ٨٢،٥٤٠
  ب٨٠،٢٧٥
  د٦٢،٣٧٠

   أ٨٥،٦٣٢
  ب٨٢،٨٧٠
   د٦٨،٣٧٠

  ب١٨،٩٨٢
  د١٥،٢٥٧
  د١٣،٨٣٢

  ب١٩،٠٣٠
  د١٥،٨٩٥
  ھـ١١،٤٥٠

  د١،٠٥٢
  ھـ١،٠٤٥
  و١،٠٤٠

  د١،٠٥٩
   ھـ٠٥٠،

  و١،٠٣٩

  د٤،٥٧٢
  ھـ٣،١٩٥
  و٢،٨١٧

  ج٤،٩٢٧
  د٣،٦٩٢
  د٣،١٢١

  ج٩،١٠٠
  د٨،٩٦٠
  دھـ٨،١٢٠

٩،٢١٠
٨،٨٢٥
٨،٢٥٤

    

البيانات التي لها احرف متشابهة في العمود الواحد ال تختلف معنويا عند مستوى احتمال خطـأ 
 بار دنكحسب اخت% ٥
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Effect of Planting Spaces and Cutting Tuber on Quality 
Characteristics of Potato Plants (Solanum tuberosum L.) 
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Abstract 

The experiment was conducted out in private farm during 2012- 2013 

and 2013- 2014 agricultural seasons, to study the effect of plant spacing 

and cutting of tuber on quality characteristics of potato (Desiree cultivar). 

The experiment included 6 treatments, which were the combination 

between two plant spacing (30 and 15 cm between hills) and three 

treatments of tuber cutting complete tuber cutting on to two parts and four 

The six treatments were arranged on randomized complete block design 

with four replicates. 

The results are summarized as follows: 

1- The combination of Cutting tuber in to two parts with planting 

space 30 cm had no significant effect for all characters, but their was 

significant decrease in all studied characters, when tuber were cutted in two 

parts and planted at 15cm spacing compared to control treatment during 

2012- 2013 and 2013- 2014 agricultural seasons. 

2- Cutting tubers in four parts with planting spacing 30cm or 15 cm 

gave significant decrease in all studied characters compared to control 

treatment during 2012- 2013 and 2013- 2014 agricultural seasons. 

3- There was no significant decreasing effect on all. These is studied 

characters when potato tuber was planted with compete tuber (without 

cutting) compared to control treatment 30 cm. 

Keywords: planting spaces, cutting tuber, potato, quality characteristics 


