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  ملخص

اجريت التجربة في محافظة طوباس في حقل في منطقة وادي الفارعة وهذه المنطقة تعتبر تحت الري 
ه يعتبر األكثر أهمية وشيوعا في تم اختبار محصول البطاطا ألن .)حوض الفارعة(وغنية بالمياه الجوفية 

أالولى الختيار نوع السماد . اجريت تجربتان .الزراعات المروية في المنطقة واستخدم الصنف سبونتا
  .النيتروجيني األمثل العطاء انتاج ونوعية افضل والثانية لتحديد كمية السماد النيتروجيني التي تعطي انتاج امثل

ازداد الوزن . مية السماد النيتروجيني تؤثر على االنتاج والنوعية للدرناتتبين من الدراسة ان نوعية وك
اضافة الى ذلك تبين نتائج . الخضري الجاف لمحصول البطاطا زيادة معنوية باستخدام السماد النيتروجيني

حامضي الى وكذلك اضافة السماد العضوي ال) سلفات االمونيوم مع اليوريا(البحث ان خلط االسمدة النيتروجينية 
كل من سلفات االمونيوم واليوريا ادى الى زيادة في االنتاج عن استخدام السمادين منفردين كذلك فإن زيادة كمية 

وجد من خالل تحليل   .السماد النيتروجيني ادت الى زيادة في عدد وحجم الدرنات وكذلك صالبة وكثافة الدرنات
ين كمية االنتاج من الدرنات وكمية السماد النيتروجيني المضاف نتائج البحث ان هناك عالقة تربيعية معنوية ب

) دونم/كغم٤٠١٦(ومن خالل استخدام هذه المعادلة فإن اعلى كمية انتاج للبطاطا . على شكل سلفات االمونيوم
في نهاية التجربة   .دونم من سماد سلفات االمونيوم/كغم نيتروجين صافي ٣٥يمكن الحصول عليها عند استخدام 

كغم ٢٠وجد ان كمية النترات في منطقة الجذور زادت عند استخدام كميات سماد نيتروجيني اكثر من 
كذلك وجد ان استخدام الحامض العضوي مع سماد سلفات االمونيوم حافظ على تركيز النترات . دونم/نيتروجين

  .في التربة قريبا من الجذور وتبين كذلك أن غسيل االمالح كان محدودا
 
Abstract 

A study was conducted in Tubas district in a field located in Wadi Al-Fara’. The 
area is under irrigation and rich with ground water (Fara’ basin). Potatoe crop was 
selected as it is one of the most important irrigated crops in the area. Spunta cultivar 
was used. Two experiments were conducted. The first was conducted to determine the 
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most suitable type of nitrogen source, and the second experiment was conducted to 
determine the optimal nitrogen fertilization for potatoes. It was found that the type and 
the amount of nitrogen fertilizer, added to potatoes plants, affected both crop quantity 
and quality. The vegetative dry weight was increased when nitrogen fertilizers were 
used. In addition , the use of both urea and ammonium sulfate increases potato yield.   
Mixing the organic acid fertilizer with ammonium sulfate or urea also increased the 
production insignificantly. It was found that increasing the amount of nitrogen increases 
the number of tubers, size, hardness and the density of the tuber. A quadratic significant 
relation was found between the yield and the amount of nitrogen fertilizer. A maximum 
yield of potato under the experimental conditions was obtained with 35kg/dunum 
nitrogen rate as ammonium sulfate. Yield at this rate was 4016kg/dunum. Nitrate 
residue in the root zone at the end of the season has increased significantly when more 
than 20kg nitrogen/dunum was added. When organic acid fertilizer was mixed with 
ammonium sulfate, the nitrate was increased in the soil profile and the salt leaching was 
also minimized. 

  
  المقدمة

يعتبر محصول البطاطا في كثير من دول العالم محصوال استراتيجيا كالقمح والشعير كونه 
مصدرا أساسيا للكربوهيدرات والعتماد عدد كبير من سكان العالم عليه كجزء رئيس من معظم 

ة البطاطا في الواليات المتحدة وتقدر صناع. الوجبات الغذائية اليومية لتأمين الغذاء الالزم للسكان
  ] .٧[بليون طن سنويا  ٢.٥االمريكية بحوالي 

مليون دونما لكافة انواع الزراعات المروية  ١.٥٧بلغت المساحة المستغلة زراعيا في فلسطين 
. الف دونما بالبطاطا٢٠يزرع منها سنويا ]. ٢[الف دونم من المحاصيل الخضرية ١٤١والبعلية منها 
ة البطاطا في الضفة الغربية في أراضي محافظة طوباس وبمعدل ألفي دونم سنويا مما تتركز زراع

  .من األراضي المستغلة لزراعة هذا المحصول في الضفة الغربية% ٥٠يعدل 

لقد ساهم استخدام االسمدة بالزيادة الرأسية النتاج محاصيل الخضروات  وخصوصا البطاطا 
إن االستخدام الزائد . األسمدة استخداما لحاجة  النبات له ويعتبر السماد النيتروجيني من أكثر

أظهرت الدراسة ان زيادة الرطوبة تؤدي الى زيادة . للنيتروجين له اثر سلبي على تلوث المياه
] ١١)[NO3-(الكميات المغسولة من األسمدة ووصولها الى المياه الجوفية وخصوصا النترات 

ان خطورة فقدان . زيادة تلوث الدرنات من النترات والكلور وبالمقابل فإن نقص الرطوبة ادى الى
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النيتروجين في حقول البطاطا تعتبر مرتفعة وذلك نظراً لطبيعة نمو المحصول حيث ان فترة النمو 
  ].٨[االولى طويلة وال تستهلك كميات من النيتروجين وكذلك تقل الكمية اثناء النضج

روجينية الى تدني انتاج البطاطا وبخاصة عند اضافة هذه ويؤدي االفراط في اضافة االسمدة النيت
وجد أن افضل انتاج من حيث الكم والنوع من محصول . االسمدة بعد انتهاء مرحلة النمو الخضري

كما وجد من خالل دراسة ] ٥[هكتار/كغم نيتروجين٢٧٨-٢٢٢البطاطا في ايرلندا كان عند مستوى 
في محاصيل % ٥٠ليل كمية النيتروجين المضاف بنسبة اجريت في فالنسيا لعدة السنوات ان تق

من كمية % ٥٠من االنتاج فقط وقللت % ٥الخضروات ومنها البطاطا عن الكمية التقليدية قللت 
  ].١٠[النترات المغسولة

NH4أو أمونيوم   NO3-يمتص النبات احتياجاته من النيتروجين على شكل نترات 
حيث  +

ذور في محلول التربة بفعل التدفق الكمي واالنتشار بينما يرتبط تتحرك النترات بحرية الى الج
  ].١٢[االمونيوم بسطوح غرويات التربة

ان النترات الموجودة في التربة سواء كان مصدرها االسمدة الكيماوية او عمليات النترته تعتمد 
التربة بطرق التسميد تتأثر تحوالت النتيروجين في . حركتها في التربه اعتمادا كليا على وجود الماء

ملم  ١٠٧فقد وجد ان النترات قد تحركت في فصل الشتاء تحت كمية امطار ] ٦[والتغيرات المناخية
سم ، وان كمية النيتروجين المضاف للتربة على شكل امونيوم او يوريا قد تحول ١٨٠-٧٥الى عمق 

  ].٦[سم٣٠ – ٠الى نترات في عمق  

الجوفية حيث تصلها عن طريق االرتشاح وتشير بعض  تعد النترات من مصادر تلوث المياه
من العينات المأخوذة من ابار مياه الشرب في قطاع غزه يزيد فيها تركيز % ٧٧ان ] ١[الدراسات 

بينما لم ) ١٩٨٩منظمة الصحة العالمية عام . ( المسموح به) لتر/ملغم٥٠(النترات عن الحد االقصى 
% ١٤زيد فيها تركيز النترات عن الحد االقصى المسموح به عن تتعد نسبة عينات مياه الشرب التي ي

  ].٤[في غزه  ١٩٨٤من مجموع العينات التي تمت دراستها عام 

ونظراً لعدم توفر معلومات وتوصيات زراعية محلية لكمية وانواع االسمدة الواجب اضافتها 
باالعتبار لالثار السلبية والتي لمحصول البطاطا وذلك للحد من االفراط في اضافة االسمدة دون االخذ 

ذكرت اصبح من الضروري اجراء دراسات محلية في فلسطين لمعرفة كمية السماد االمثل الواجب 
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اضافتها للمحاصيل المختفلة لتحسين االنتاج كما ونوعا وللمحافظة على المصادر الطبيعية من مياه 
  .جوفيه وتربه

لمحصول البطاطا وذلك عن طريق تحديد كميات تهدف الدراسة الى تقنية االنتاج الزراعي 
  .ونوعية السماد النيتروجين المستخدم لتحقيق مردود اقتصادي دون المساس بالمصادر الطبيعية

  
  منهجية البحث

اجريت الدراسة في محافظة طوباس شمال شرق الضفة الغربية حيث تم اختيار الموقع ضمن 
وقد تمت الزراعة بطريقة شبيهه بتلك التي . ]٣[حقل زراعي خاص يزرع باستمرار بالخضار 

كانون األول أما  ٢٠يمارسها المزارعون في المنطقة ، استخدم الصنف سبونتا وتمت الزراعة بتاريخ 
التسميد فقد تم بطريقة النثر اليدوي على السطح مع منع حدوث أي جريان سطحي لعدم نقل االسمدة 

  :ة بين القطع التجريبية وقد اشتملت الدراسة على تجربتين المذابة بالمياه وذلك بعمل حواجز ترابي
  

  دراسة مصدر النيتروجين: األولىالتجربة 

كغم نيتروجين صافي للدونم من مصادر سمادية ٢٥باستثناء الشاهد فقد اضيف السماد بمعدل 
لكل  ٢م٢٠حوض بمساحة  ١٨مختلفة وهي الكمية الموصى بها من قبل وزارة الزراعة وقد تم اختبار 

منها استخدمت لستة معامالت سمادية وبثالثة مكررات لكل معاملة وقد وزعت معامالت االسمدة على 
  :القطاعات بنظام عشوائي كامل كما يلي

  تركيز النيتروجين  دونم/كغم نيتروجين  المعاملة  الرقم
  صفر  صفر  شاهد  ١
  %٢١  ٢٥  سلفات االمونيوم  ٢
  %٤٦  ٢٥  يوريا  ٣
  %٤٦ + %٢١  ٢٥  يوريا+سلفات االمونيوم  ٤
  %١.٥ + %٢١  ٢٥  أحماض دباليه+سلفات االمونيوم  ٥
  %١.٥ + %٤٦  ٢٥  أحماض دبالية+يوريا  ٦
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  تأثير معدالت النيتروجين: نيةالتجربة الثا

استخدم في هذه التجربة ستة معامالت لمقارنة تراكيز االسمدة وقد تم استخدام ثالثة مكررات 
حيث استخدمت أحواض شبيهة بتلك المستخدمة في  (CRD)ائي الكامللكل معامله حسب النظام العشو

، ١٥،٢٠صفر، : م بمعدالتاستخدم سماد واحد وهو سماد سلفات االمونيو. التجربة األولى
. كغم نيتروجين صافي للدونم اضيفت كميات السماد للمكررات على ثالث دفعات متساوية٢٥،٣٠،٤٠

يوما من  ٦٠الزراعة والثانية بعد اربعين يوما والثالثة بعد  حيث اضيفت االولى بعد عشرين يوما من
  . تاريخ الزراعة

قسمت كميات السماد للمكررات حسب وحدة المساحة مع األخد بعين االعتبار خلط االسمدة في 
لكل منهما % ٥٠التجربة االولى حيث تم توفير كمية النيتروجين من سماد اليوريا واالمونيوم بنسبة 

أما في الوحدات التجريبية التي اضيف لها سماد عضوي . الت التي استخدم فيها السمادينفي المعام
اهمل النيتروجين المضاف ضمن هذا السماد ألن نسبة النيتروجين ضئيلة وال تتعدى ) احماض دباليه(

  .دونم/غم١.٥

عدل في دونم، وكذلك سلفات البوتاسويم بنفس الم/كغم١٠٠تم اضافة سماد سوبر فوسفات معدل 
، سم١٥-٠مكرر من الحقل على اعماق  تم أخذ عينات مركبة للتربة بواقع عينة من كل. بداية الموسم

تم ري التجربة حسب الحاجة بحيث تم تشغيل . سم من اجل التحليل قبل الزراعة٦٠سم و ٣٠
خالل دونم من مياه الري /٣م٣٣٠الرشاشات لجميع االحواض التجريبية لنفس القدرة وأعطيت كمية 

  .التجربة
  

  الحصاد وجمع المحصول

بعد نضج المحصول نضجا كامال تم تحديد المناطق المراد حصادها من المكررات حيث تركت 
م على االطراف وتم خلع المحصول من المساحة المتبقية لكل حوض وجمع المجموع ١مسافة 

لى الجذور ثم جفف هوائيا الخضري وتم وزنه بعد خلعه مباشرة بعد التخلص من االتربة الموجودة ع
يدويا ووزن محصول كل مكرر ثم درج ) الدرنات(تم خلع محصول البطاطا . لمعرفة الوزن الجاف
وصنف ) ملمتر٥٠قطر اكثر من (وهو الحجم الكبير المعد للتسويق ) أ(صنف . المحصول الى صنفين

وبعد أخذ قياسات . يوهو الحجم األصغر الذي يستخدم عادة كتقاو) ملمتر٥٠قطر اقل من ) (ب(
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االوزان وفصل االحجام تم عد الثمار للحجم أ و  ب وسجلت االعداد وكذلك قياس الكثافة للدرنات 
بواسطة االزاحة بعد وزن العينة ومعرفة حجمها ، تم قياس صالبة الدرنات بعد كشط القشرة بواسطة 

ق تحليل التباين ثم فصل تم تحليل النتائج عن طري. لمعرفة موعد الحصاد Pentrometerجهاز 
المعدالت في التجربة االولى بواسطة فحص اقل فرق معنوي وتحليل االنحدار في التجربة الثانية عند 

  %.٥مستوى 
  

  النتائج والمناقشة

  تأثير نوع السماد

زيادة انتاج محصول درنات البطاطا زيادة معنوية على الشاهد عند ) ١(يتضح من الجدول رقم 
اليوريا منفردا او عند خلط االحماض العضوية او اليوريا مع سلفات االمونيوم اعطى استعمال سماد 

لم تظهر النتائج ان هناك فروق . انتاجا اعلى عند استعمال سلفات االمونيوم منفردا وبفارق معنوي
معنوية في المحصول حسب التحليل اإلحصائي نتيجة إلضافة األسمدة باستثناء سلفات االمونيوم وقد 
يكون هذا عائد الى زيادة جاهزية النتروجين لفترة اطول اثناء فترة النمو في اليوريا عنه في سلفات 
األمونيوم كذلك فإن اضافة الدبال تحسن من خصائص التربة وتزيد من نشاط الكائنات الحية مما 

  .يحسن اإلنتاج

دة معنوية في عدد بعد فرز المحصول الى رتبتين أ و ب وعد الدرنات تبين ايضا وجود زيا
الدرنات في الرتبة أ ونقصان عدد الدرنات من الرتبة ب عند خلط األسمدة معا او مع الدبال عن تلك 
الناتجة من استعمال سلفات االمونيوم منفردا مما يدل على أن خلط سلفات االمونيوم مع غيره من 

  ).١(قم االسمدة يحسن من نوعية االنتاج وذلك بزيادة حجم الدرنات جدول ر
  
  
  
  



 ١٤٧ــــــــــــــــــــــــــــــــ  نعمان مزيد، ابراهيم قطيشات، حسان أبو قاعود
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  .متوسط وزن وعدد درنات البطاطا لصنف سيونتا تحت معامالت االسمدة المختلفة :)١(جدول 

  المعاملة
وزن الدرنات 

  ٢م/ كغم
عدد الثمار 

  ٢م/صنف أ

متوسط عدد 
الدرنات صنف 

  ٢م/أ

متوسط عدد 
الدرنات صنف 

  ٢م/ب
  أ١٦.٥  ب١٣.٧٥  أ٣٠.٢٥  ج٣.٥٥٦  شاهد

  أ١٥  ب١٣.٧٥  أ٢٨.٧٥  ب٤.٠٧٣  سلفات االمونيوم
  أ١٤.٧٥  أ١٦     أ٣١     أ٤.٦٣٣  يوريا

  ب١٣  أ١٦.٢٥  أ٣١     أ٤.٦٦٢  يوريا+سلفات االمونيوم
  أ١٤.٧٥  أ١٦.٥  أ٢٩.٥  أ٤.٦٧٦  أحماض دباليه+سلفات االمونيوم

  ب١٣  أ١٧    أ٣٠     أ٤.٨٤٦  احماض دبالية+يوريا

  %.٥ب فحص اقل فرق معنوي عند مستوى المعدالت الملحقة بنفس الرمز او الرموز ال تختلف احصائيا حس �

معدل وزن النمو الخضري الجاف لمحصول البطاطا صنف سبونتا ومتوسط صالبة الدرنات  :)٢(جدول 
  وكثافتها تحت معامالت التسميد المختلفة

  المعاملة
متوسط الوزن الخضري

  ٢م/الجاف كغم
متوسط صالبة 

  ٢سم/الدرنات كغم
كثافة الدرنات 

  ٣سم/غم

  ب٢.٢٢١  ب٦.٥  ب ٠.١٣١٣  شاهد
  أ٢.٣٦٩  أ٧.٧  أ٠.١٧٦  سلفات االمونيوم

  أ٢.٣٧   أ٧.٩  أ٠.١٨٣  يوريا
  أ٢.٣٩٠  أ٨.١  أ٠.١٩٠  يوريا+سلفات االمونيوم
  أ٢.٣٩٣  أ٨.٢  أ٠.١٩٥  أحماض دباليه+سلفات االمونيوم

  أ٢.٣٩٥  أ٨.٢  أ٠.١٩٦  احماض دبالية+يوريا

  %.٥ف احصائيا حسب فحص اقل فرق معنوي عند مستوىالمعدالت الملحقة بنفس الرمز او الرموز ال تختل �

ظهرت النتائج زيادة الوزن الجاف للمخرج الخضري وكانت الزيادة معنوية عند اضافة االسمدة أ
اال أن الفروقات الوزنية غير معنوية بين األنواع المختلفة من السماد . النيتروجينية مقارنة مع الشاهد

رغم من عدم وجود فروقات معنوية اال أن اضافة اليوريا مع سلفات وعلى ال) ٢(كما في الجدول رقم 
  .عن سلفات االمونيوم منفردة ٢م/كغم٠.٠١٤االمونيوم اعطت زيادة مقدارها 
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  ــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )علوم الطبيعيةال(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم

وان اضافة الدبال الى كل من سلفات االمونيوم واليوريا افضل منها منفردة حيث اعطت زيادة 
  .على التوالي ٢م)/كغم ٠.٠١٣و  ٠.٠١٩(مقدارها 

كذلك عند فحص الصالبة والكثافة تبين وجود زيادة معنوية في كل من الصالبة وكثافة الدرنات 
عند استخدام االسمدة مقارنة بالشاهد ووجود فروق غير معنوية عند خلط االسمدة عن استخدامها 

  ).٢(منفردة جدول رقم
  
  النيتروجيني على بعض خواص التربةر نوعية السماد يتأث

اق ـحة وكمية النترات في بداية التجربة حيث اخذت عينة مركبة على ثالثة اعمتم قياس الملو
سم وتم تحديد قوام التربة بناء على نسب المواد ٦٠- ٥٠سم ، وعلى عمق ٣٠سم، وعلى عمق ١٥- ٠

  .نتائج التحليل) أ٣(ويبين الجدول رقم ) loamy(الصلبة حيث تبين ان التربة من نوع الطمي 

  اعماق للتربة قبل الزراعة ٣ة في تراكيز النترات والملوح ):أ٣(جدول 

  سم/الملوحة مليموز تركيز النترات جزء بالمليون العمق سم
١.٦  ١٨٠  ١٥- ٠  
٢  ١٩٠  ٣٠  
٢.٢  ٢٠٠  ٦٠-٥٠  

حيث تبين ارتفاع تركيز النترات مع زيادة العمق عند استخدام سماد سلفات االمونيوم منفردا 
عن بداية الموسم مما يدل على نشاط عملية تحول االمونيوم الى نترات  جزء بالمليون ١٠٠حوالي 

وغسيل الزائد في قطاع التربة وانتقاله الى الطباقات السفلى وبالتالي ارتفاع امكانية تلويث المياه 
  .الجوفية بالنترات

خلطه مع  ما عند استخدام انواع اخرى من السماد مثل اليوريا او خلط االمونيوم مع اليوريا اوأ
جزء بالمليون ٢٠٠الدبال فقد لوحظ ارتفاع نسبة النترات في منطقة الجذور في نهاية الموسم حوالي 

عن بداية الموسم مما يدل على بقاء كمية كبيرة من السماد النيتروجين في قطاع التربة مما يستدعي 
كان تركيز . لتلوث بالنتراتتقليل كمية السماد المضافة للحصول على اإلنتاج األفضل مع تقليل خطر ا
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النترات متشابها عند األعماق المختلفة مما يدل على عدم غسله أسفل قطاع التربة وقد يرجع ذلك الى 
  . كميات الري وعدم زيادة الماء لتحريك النترات الى اعماق اكثر

االسمدة بعد انهاء متوسط الملوحة والنترات على ثالث اعماق من التربة المضاف اليها كميات  :)ب٣(جدول 
  .التجربة

 )مـس/وزـمـمللي(ةـوحـالمل  ونـز النترات جزء بالمليـتركي
  )سم(العمق 

١٥- ٠  ٣٠  ٦٠-٥٠  ١٥- ٠  ٣٠  ٦٠-٥٠  
  شاهد  ١.٩٥  ٢.٥  ٢.٦  ١٨٥  ١٩٥  ٢١٠
  سلفات االمونيوم  ٤      ٤.٣  ٤.٨  ٢٠٠  ٢٨٠  ٣٠٠
  يوريا  ٤.٢   ٤.٤  ٥.١  ٣٠٠  ٣٢٠  ٣٥٠
  سلفات االمونيوم+ عضوي   ٣.٦   ٣.٧  ٤.٣  ٣٣٠  ٣٤٠  ٣٥٠
  يوريا+ سلفات االمونيوم   ٤.٢   ٤.٤  ٥.٣  ٣٥٠  ٤٠٠  ٤٦٠
  عضوي+ يوريا   ٣.٩   ٤.٦  ٤.٩  ٣٧٠  ٣٨٠  ٤٠٠

ان غسيل األمالح في التربة كان محدودا وخصوصا عند استخدام ) ب ٣(يظهر من الجدول رقم 
نا نحو األسفل وهذا ينطبق على الدبال وذلك من مالحظة االرتفاع القليل لملوحة التربة كلما اتجه

النترات والذي يعود الى إمكانية تحسين خصائص التربة بإضافة الدبال الذي يعجل زيادة النشاط 
يالحظ ان الزيادة في تركيز النترات مع العمق كانت قليلة عند استخدام الدبال مع سلفات . الحيوي

جزء  ٢٠٠منفردا زاد تركيز النترات من  وعند استخدام سلفات االمونيوم. األمونيوم او اليوريا
أما عند %. ٥٠جزء بالمليون في اسفل المجموع الجذري أي بزيادة  ٣٠٠بالمليون على السطح الى 

وهي كمية قليلة غير % ١٠استخدام الدبال مع سلفات االمونيوم زاد تركيز النترات الى اقل من 
رة النيتروجين للنبات وبالتالي امكانية تقليل التسميد معنوية ، لذا فإن اضافة الدبال تؤدي الى زيادة وف

النيتروجيني ليتطابق مع حاجة النبات ومن ثم تقليل غسيله الى المياه الجوفية وتتفق هذه النتيجة مع ما 
للدونم في /كغم نيتروجين ٣٠.٨حيث قلت كمية النترات المغسولة من [10] وآخرون، Ramos(وجده 

  .كغم نيتروجين للدونم في حالة السماد العضوي١٨.١لى حالة السماد الكيماوي ا
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  ــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )علوم الطبيعيةال(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم

  لمضاف على انتاجية محصول البطاطاأثر كمية السماد النيتروجيني ا
أظهرت نتائج التجربة ان للتسميد النيتروجيني اثرا واضحا ومعنويا على اإلنتاج الكلي للبطاطا 

حيث تضاعف انتاج البطاطا بزيادة Vos, [13] وتتفق هذه النتائج مع ما توصل اليه ) ٤(جدول رقم 
  . كغم نيتروجين للدونم٢٣-١٧كمية السماد النيتروجيني المضاف من 

عند تحليل التباين وجد ان الفروقات في اإلنتاج هي فروقات معنوية وإليجاد العالقة بين كمية 
يعية معنوية كما السماد النيتروجيني المضاف واإلنتاج تم اجراء تحليل لالنحدار ووجدت عالقة ترب

  :يلي
Y=3528+30.3x-0.43x2 

  .كمية االنتاج الكلي من البطاطا في الدونم yوتمثل 
X  كمية السماد المضاف من النيتروجين للدونم.  

باستخدم المعادلة اعاله تبين ان اعلى انتاج ممكن ان يتحقق عندما تكون كمية السماد المضاف 
حيث أن هذه الكمية مرتبطة . الكمية التي ينصح باستخدامها دونم وهذه الكمية اعلى قليال من/كغم٣٥

  .بظروف التجربة وموسم الزراعة

  :في المعامالت المختلفة ٢متوسط وزن الدرنات وعدد الثمار الكلي وصنفي أ و ب لكل م ):٤(جدول 

عدد الثمار 
  ٢م/صنف ب

عدد الثمار 
  ٢م/صنف أ

عدد الثمار 
 ٢م/الكلي

وزن الدرنات 
  ملةالمعا ٢م/كغم

  شاهد  ٣.٥٥٥  ٢٨.٣  ١٣.٣  ١٤.٩
  دونم/كغم١٥سلفات االمونيوم   ٣.٧٨٦  ٢٧.٥  ١٤.٥  ١٣.٩
  دونم/كغم٢٠سلفات االمونيوم   ٣.٩٦٤  ٢٦.٨  ١٣.٨  ١٢.٩
  دونم/كغم٢٥سلفات االمونيوم   ٤.٠٧٣  ٢٩.٨  ١٤.٧  ١٢.٠
  دونم/كغم٣٠سلفات االمونيوم   ٤.١٠٧  ٢٥.٨  ١٤.٨  ١٠.٧

  دونم/كغم ٤٠ت االمونيوم سلفا  ٤.٠١٥  ٢٤    ١٦.٣  ٧.٧    
  تحليل التباين  معنوي  غير معنوي  غير معنوي  معنوي
  االنحدار الخطي  معنوي  غير معنوي  غير معنوي  معنوي

  االنحدار التربيعي  معنوي  غير معنوي  غير معنوي  غير معنوي
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ال توجد هناك فروق معنوية في معدل عدد الثمار الكلي وكذلك الصنف أ بينما يوجد فرق 
نوي في عدد الثمار من الصنف ب وبعالقة خطية حيث قل معدل عدد الثمار كلما زاد تركيز السماد مع

دونم  يترواح عدد /كغم٤٠عند استخدام االمونيوم بتركيز . ٢م/ثمرة ٧.٧في الشاهد الى  ٢م/١٤.٩من 
  .٢م/ثمرة ٢٧.٥-٢٤الثمار الكلي بين 

وهو الحجم األكبر دون فروق ) أ(من الصنفيتضح ان زيادة كمية السماد زادت من عدد الثمار 
  .الحجم األصفر بوجود فروق معنوية) ب(معنوية وتقلل من عدد الثمار من الصنف 

  
  على النمو الخضري ونوعية الدرناتتأثير معدالت التسميد 

ان هناك زيادة معنوية في وزن النمو الخضري الجاف عند زيادة ) ٥(يتضح من الجدول رقم 
وعند النظر الى طبيعة . المستخدم حيث أن السماد النيتروجيني يحفز النمو الخضريكمية السماد 

  .العالقة وجد أنها عالقة خطية معنوية
أما بخصوص صالبة الدرنات فقد ازداد معدل صالبة الدرنات بازدياد كمية السماد حيث وجدت 

الدرنات حيث ان الدرنات عالقة خطية معنوية موجبة وتؤثر هذه الصفة تأثيرا مباشرا في نوعية 
  .الصلبة هي المفضلة للمستهلك كذلك تزيد صالبة الدرنات من العمر التخزيني لها

زيادة في كثافة الدرنات بازدياد كمية السماد المضاف اال ان ) ٥(كذلك فقد لوحظ من الجدول 
  .هذه الزيادة لم تكن معنوية احصائيا

  وكثافتها في المعامالت المختلفة توسط صالبةمعدل فرق النمو الخضري الجاف وم :)٥(جدول

كثافة الدرنات 
  ٢م/غم

متوسط صالبة 
  الدرنات

معدل وزن النمو الخضري
  المعاملة ٢م/الجاف غم

  شاهد  ١٣١.٣  ٦.٥   ٢.٢٢١
  دونم/كغم١٥سلفات االمونيوم   ١٥٠.٩  ٧.٠   ٢.٢٣٦
  دونم/كغم٢٠سلفات االمونيوم   ١٦٠.٣  ٧.٣٥  ٢.٣٠٠
  دونم/كغم٢٥سلفات االمونيوم   ١٧٦.٩  ٧.٧   ٢.٣٦٩
  دونم/كغم٣٠سلفات االمونيوم   ١٨٢.٣  ٨.٢   ٢.٣٧٢
  دونم/كغم ٤٠سلفات االمونيوم   ١٨٣.٣  ٨.٣   ٢.٣٧٥

  تحليل التباين  معنوي  معنوي  غير معنوي
  االنحدار الخطي  معنوي  معنوي  غير معنوي
  االنحدار التربيعي  غير معنوي  غير معنوي  غير معنوي
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  ــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )علوم الطبيعيةال(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم

  التسميد على بعض خواص التربةت تأثير معدال

بعد تحليل التربة في منطقة التجربة ارتفعت نسبة النترات في قطاعات التربة حيث زادت 
) ١٩٠(سم ١٥- ٠في العمق من ) دونم/سلفات االمونيوم(كغم نيتروجين  ١٥بازدياد العمق عند اضافة 

جزء في المليون وهذا ) ٢٧٠( سم٦٠- ٥٠وفي عمق ) جزء٢٢٠(سم ٣٠جزء في المليون وعلى عمق 
ينطبق على باقي العينات حيث ازدادت النترات بازدياد العمق وذلك بسبب غسيل النترات بواسطة مياه 

  )٦(جدول رقم . الرى من سطح التربة الى االسفل

كذلك فإن نسبة الملوحة ارتفعت ايضا من قطاعات التربة حيث زادت الملوحة بازدياد العمق 
سم /مليموز ٥.١مثال تبدأ ب ) سلفات االمونيوم(كغم نيتروجين ٤٠ف اليها فهي في التربة المضا

سم وينطبق هذا على باقي المعامالت وقد يرجع السبب الى ٣٠مليموز عند عمق  ٥.٧ ـمرورا ب
  .غسيل االمالح في قطاعات التربة الى االعماق

 ٢١٠في عينه الشاهد  ارتفع تركيز النترات عند زيادة كميات السماد حيث بلغ تركيز النترات
جزء في المليون  ٦٥٥،  ٣٠٠،٤٧٠،  ٢٧٥،  ٢٧٠وبلغت . سم ٦٠- ٥٠جزء في المليون عند عمق 

من هنا نستنتج . دونم على التوالي على نفس العمق/كغم نيتروجين ٤٠،٣٠،٢٥،٢٠،١٥في المعامالت 
NH4(ان زيادة كمية السماد النيتروجيني حتى على شكل امونيوم 

سبة النترات في التربة يزيد من ن) +
وذلك بسبب تحول االمونيوم الى نترات وذلك عائدا لخواص التربة ويتفق هذا مع ما ذكره آخرون 

محاصيل حدث بهم غسيل للنيتروجين حيث بلغت كمية  ٣حيث كان محصول البطاطا ضمن اعلى 
ن كمية النيتروجين م% ٦٥-٣٨كغم نيتروجين للدونم وتمثل هذه الكمية ٣٤-٢٤النيتروجين المغسولة 

  ].٩[المدخلة 

ويالحظ ارتفاع نسبة الملوحة عند زيادة كمية السماد النيتروجيني زادت بصورة ملحوظة تركيز 
النترات في اعماق التربة مما قد يشكل خطورة في حالة غسل هذه الكميات الى المياه الجوفية لذا 

  .دونم/كغم٢٥النيتروجيني عن  يفضل من اجل تخفيض هذه المخاطر عدم زيادة كمية السماد
  
  
  



 ١٥٣ــــــــــــــــــــــــــــــــ  نعمان مزيد، ابراهيم قطيشات، حسان أبو قاعود

  ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم الطبيعية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم ــــــــــــــــــــــ

  متوسط الملوحة والنترات على ثالث أعماق من التربة المضاف اليها كميات األسمدة :)٦(جدول رقم

  تركيز النترات على أعماق مختلفة
على اعماق)سم/ملليموز(الملوحة

  المعامالت  )سم(مختلفة
١٥-٠ ٣٠ ٦٠-٥٠  ١٥- ٠  ٣٠  ٦٠-٥٠ 

  شاهد  ١.٩٥  ٢.٥  ٢.٦  ١٨٥  ١٩٥  ٢١٠
  ١٥سلفات االمونيوم   ٢.٢  ٢.٧  ٣    ١٩٠  ٢٢٠  ٢٧٠
  ٢٠سلفات االمونيوم    ٣.٢  ٣.٩  ٤.٦  ٢٠٠  ٢٤٠  ٢٧٥
  ٢٥سلفات االمونيوم    ٤    ٤.٣  ٤.٨  ٢٠٠  ٢٨٠  ٣٠٠
  ٣٠سلفات االمونيوم    ٤.٢  ٤.٧  ٥    ٣٤٠  ٣٩٠  ٤٧٠
  ٤٠سلفات االمونيوم    ٥.١  ٥.٧  ٦.١  ٤٦٠  ٥٨٠  ٦٥٥

  
  الخالصة والتوصيات

اءة نتائج التجربة وتحليلها واألخذ بعين االعتبار االثر السلبي للسماد النيتروجيني على بعد قر
البيئة خاصة في منطقة البحث حيث ان الحوض الجوفي قريب من السطح وتستخدم االسمدة بصورة 
عشوائية تم تحديد االحتياج االمثل لمحصول البطاطا من السماد النيتروجيني ونوعيته وعليه تكون 

  :التوصية حسب نتائج التجربة على النحو التالي 
دونم لتجنب االثار البيئية السيئة /كغم نيتروجين٢٥يجب عدم زيادة كمية السماد المستخدمة عن  .١

المحتملة بسبب زيادة تركيز النترات في قطاع التربة وكذلك استخدام كميات سماد نيتروجيني 
  .عات التربةعالية ادت الى زيادة تركيز االمالح في قطا

خلط االسمدة النيتروجينية مع السماد العضوي لزيادة وتحسين االنتاج وزيادة احتفاظ التربة  .٢
  .بالنترات بدال من غسلها

  .زيادة كمية السماد يؤدي الى زيادة في حجم الدرنات وكذلك زيادة صالبتها .٣
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