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 الهولندية والفرنسية  البطاطا من اصنف 72لـ في الصفات االستهالكية تأثير مدة الخزن 
 حسين جواد محرم البياتي 

 قسم البستنة وهندسة الحدائق/ كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل
 

 الخالصة
عيراق فيي عيام أجريت الدراسة في احد المخازن المبردة التابعة للقطاع الخاص فيي منطقية الموصيل/ ال

، وبعيد للي  3122صنف من منطقية ربيعية/ الموصيل وفيي الموسيم الربيعيي/  38حصاد درنات الـ تم، 3122
ْم  2 ± 5أشيي ر زخييزن طويييل  وعليير درجيية حييرارة  8شيي ر زخييزن قصييير  و  3.5الييدرنات لمييدة خزنييت 

الصيينف أن تييائ  ٪ لدراسيية القابلييية الخزنييية لييدرنات هييلو اضصييناف، وأو ييحت الن1:-96ورطوبيية نسييبية 
Voyager فيي نسيبة البيراعم الناميية وفيي نسيبة ال قيد فيي اليدرنات وفيي نسيبة التليف فيي  ةمعنوي أعطر زيادة

معنوياً في النسبة المئويية للميادة الجافية فيي اليدرنات وفيي نسيبة النشي  فيي  Hermusالدرنات، وت وق الصنف 
وت يوق الصينف  ،اضصينافمقارنية ببقيية ليدرنات معنويياً فيي صي بة ااختليف  Ajibaالصينف بينميا  اليدرنات،

Ladyolympia   معنويية فييزييادة  إليرأشي ر   8الخيزن الطوييل ز وأدىمعنوياً في الوزن النوعي لليدرنات 
نسيبة  زييادة إليرشي ر   4،6الخيزن القصيير ز أدى، بينميا اميية ونسيبة ال قيد فيي وزن اليدرناتنسبة البيراعم الن

مقارنية بمعاملية الخيزن الطوييل، وفيي معيام ت  درناتالي في ص بةالو النشاونسبة التلف ونسبة المادة الجافة 
أشي ر أعطير أعلير نسيبة  8فيي الخيزن لميدة  Vayagerالصينف  تبين بيانالتداخل بين اضصيناف وميدة الخيزن

ن ي   وأعطير ،شي ر 4،6مي  الخيزن لميدة  واختليف معنويياال قيد فيي وزن اليدرنات  وفي نسيبةالنامية  للبراعم
فييي الخييزن القصييير  Hermusنسييبة تلييف فييي الييدرنات، وت ييوق الصيينف أعليير لصيينف فييي الخييزن القصييير ا

، فييي حييين ت ييوق الصيينف درنات وفييي نسييبة النشيي  فييي الييدرناتمعنوييياً فييي النسييبة المئوييية للمييادة الجافيية فييي اليي
Ajiba وت ييوق الصيينف ي الخييزن القصييير فييي صيي بة الييدرناتفيي ،Ladyolympia ر فييي فييي الخييزن القصييي

 مقارنة م  بقية المعام ت  الوزن النوعي للدرنات 
   البطاطا  ،الخزن ،: أصنافالدالةالكلمات 

 
 9/4/2012 :وقبوله 36/10/3122 :تاريخ تسلم البحث

 المقدمة
م  القمي   Solanaceae بالنجانيةالتابعة لعائلة ال Potato (.Solanum tuberosum L)البطاطا  تعد

، وهيي محصيول فيي العيالم يمحصيول ذيلائ أهيماصيل الغلائية انتاجاً فيي العيالم  وتعتبير المح أكثروالرز من 
علير نسيبة  الحتوائ يامصيدر رخييص للطاقية  وهييالخ ر الوحيد  من محاصيل الغلاء الخمسة فيي العيالم، 

ميين هييلا  8008العييراق فييي عييام  إنتييا    وبلغييت 9989لييوو ورخييرون، طمرت عيية ميين الكاربوهيييدرات زم

ً  431دول العالم  إنتا ، وبلغ طن ألف 598ل المحصو مين  اضوليرالصيين المرتبية  وتحتيل  ملييون طين سينويا

بياع يع البطاطا في العراق في موسمين  الموسيم الخري يي وتزر مليون طن  8436العالمي بكمية  اإلنتا حيث 

درنيييات هيييلا  نتيييا إل، والموسيييم الربيعيييي واليييلل يعتبييير الموسيييم الرئيسيييي اضسيييواقحاصيييل ا ل سيييت    فيييي 
المحصول، ويتم حصاد الدرنات في ش ر مياي  فيي المنطقية الوسيطر مين العيراق وفيي شي ر حزييران والير 

 إليروفيير وكبيير فيي هيلا الموسيم مميا يي دل  اإلنتيا منتصف تموز في المنطقية الشيمالية مين العيراق ويكيون 
ي تخزين درنات هيلا المحصيول في إلرر انخ اض سعر المحصول في هلو ال ترة وللل  يلج  المزارعين والتجا

قد يكون ل ترة ث ثة ش ور أما للزراعية الخري يية  ْم وعلر فترات مختل ة،5مخازن مبردة وعلر درجة حرارة 

، وييتم خيزن اضسيواقبيع يا ل سيت    البشيرل عنيدما يرت ي  سيعرها فيي  أوفي ن   السنة بعد فرز اليدرنات 
زمطلييوو  فييي الموسييم الربيعييي للسيينة المقبليية شيي ور لزراعت ييا 8 أو 7 ل تييرة قييد تزيييد عليير اإلنتييا قسييم ميين 
لم ئمت يا  اضصينافسينوياً وتيزرع ويعتميد عيدد مين  اضصينافيدخل العراق عدد كبير من    1::2 ،والحبار

لم حظية ميدى م ئمت يا للخيزن القصيير  اضصنافللظروف المناخية العراقية، وهنا يجو خزن هلا العدد من 
عنيد   2:95زورخيرون Tally الحقلي، وفي هلا المجال وجيد لإلنتا الن الخزن يعتبر عملية مكملة  والطويل،

 أربعيةْم ولميدة  8ْم و  4وعلير درجية حيرارة   Russet-Burban،Katahdinصين ي البطاطيا خيزن درنيات
  2:99اليي ل ز ودر فييي معظييم الصيي ات الغلائييية عليير الصيينف ا خيير،  Katahdinت ييوق الصيينف  أشيي ر

ولحظ حدوث زيادة معنويية فيي النسيبة المئويية  ، ClaudiaوClaustar لصن ين من البطاطا زالقابلية الخزنية 
مقارنية بالصينف  Claudia للمادة الجافة في الدرنات وفي النسبة المئويية لليدرنات التال ية بعيد الخيزن للصينف
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Claustar، بة المئوية لل قيد فيي وزن اليدرنات والنسيبة في حين لم يلحظ فروقات معنوية بين الصن ين في النس
اقل فقيداً  Wu-Foonبان درنات البطاطا صنف   1::2(ورخرون  Liuوالحظ  ،المئوية للتزري  في الدرنات

ْم، ولكير  21فيي درجية حيرارة  مين الخيزن أشي رلمدة تسيعة  Kennebecو  Cardinalللوزن من الصن ين 
 اضصينافالقابلية الخزنية لخمسة وعشرون صن اً من البطاطيا، بيان  ام  عند تقييم 2::2السامرائي والسنبل ز

Uittorini   وDiamont   و Cardinal  وKorrigane  وSpunta زيادة معنوية في نسبة البيراعم  أعطت
والحيظ شيربا    Osireneفقداً فيي اليوزن كيان الصينف  اضصنافاضخرى، وأكثر  باضصنافالنامية مقارنة 

ولكيير   King-Edwareو   Caraصيي بة ميين درنييات الصيينف أكثيير Alphaات الصيينف   بييان درنيي7::2ز
تختلييف فييي فقييدها لييوزن الييدرنات وفييي نسييبة المييادة الجافيية فييي الييدرنات أثنيياء  اضصييناف  بيي ن :::2حسيين ز
بيان نسيبة التليف فيي   Diamontو  Desireeعند خزن صن ين من البطاطا   3112وبين الجبورل ز  الخزن

الصينف  بينميا ،Diamont 3 29٪ عين الصينف معنويياواختليف  ٪88 8كانيت   Desiree صينفاليدرنات لل
Diamont ت يييوق  ً   Desireeمقارنييية بالصييينف  ٪54 32فيييي محتيييوى اليييدرنات مييين الميييادة الجافييية  معنوييييا

ت ييوق الصيينف   ،عنييد دراسييتق القابلييية الخزنييية لث ثيية أصييناف ميين البطاطييا  3115والحييظ لييياو ز  43٪،:2
Romano  نية مقار فيي وزن اليدرناتالنسيبة المئويية لل قيد  معنيول فيي وانخ ياضمعنوياً في صي بة اليدرنات
الناميية  فيي نسيبة البيراعمة معنويي أعطر زييادة Diamontالصنف  بينما، Diamontو  Desireeبالصن ين  
التليف فيي ض نسبة ، وانخ Romano  8 62٪ن مقارنة بالصنف يوم من الخز 71بعد  ٪22 38في الدرنات 

معنويياً   Diamontلصينف ، وت يوق اDesiree 8 27٪مقارنية بالصينف  Romano 5355٪درنات الصنف 
والحييظ  ميين الخييزن  مييايو 1:بعييد  ٪55 26وفييي نسييبة النشيي   ٪27 32فييي نسييبة المييادة الجافيية فييي الييدرنات 

مئوييية لل قييد فييي وزن فييي الصيي ات الخزنييية زالنسييبة ال أختلييف معنويييا  Latona  بييان الصيينف 3121البييياتي ز
  مقارنية أشي ر 4ز الدرنات، النسبة المئوية للدرنات التال ة، النسبة المئوية للمادة الجافة  فيي ن ايية ميدة الخيزن

  Desireeبالصنف 
 

 مواد البحث وطرائقه
، 3122للقطياع الخياص فيي مدينية الموصيل فيي عيام  التابعيةالتجربة في احد المخازن المبيردة  أجريت
سييابقة فييي الموسييم  ميين دراسيية الداخليية فييي التجربيية 38الييـ لألصيينافول عليير درنييات البطاطييا وتييم الحصيي
، لين   الباحيث ة/ محيافظ نينيوىبيعيالبطاطيا فيي منطقية ر أصينافمين  اصين  38زراعية  عند 3122الربيعي/

وذيير  بشيكل جييد واسيتبعاد اليدرنات التال ية والمصيابة هيام فرزتي 31/7/3122 بتياري  الدرنات وبعد الحصاد
درنية  211درنية لكيل ميدة خيزن وتيم و ي   411 إليردرنة من كل صنف وتقسييم ا  711النا جة، وثم أخل 
-21لليدرنات علير درجية حيرارة   Curingزاليـ العي   التج ي يي عمليية إجراءتم  ،أكيا  لكل صنف ولث ث

عينيية ولجمييي   وزن كييلتييم  ، 2:99يييوم زصييال  وعبييدول،  25-21ولمييدة  ٪1:-96ْم ورطوبيية عالييية  26
ْم  2±5درجيية حييرارة  علييرفييي المخييزن المبييرد و 2/8ميين  مشييبكقفييي أكيييا  العينييات  تخزنييالمكييررات و
 زخزن طويل  أش ر 8ولمدة االست    البشرل  إلذراضش ر زخزن قصير   4،6ولمدة  ٪6:-1:ورطوبة 

العينييات ميين المخييزن  إخييرا مييدة خييزن تييم  كييل ، وفييي ن ايييةالزراعيية فييي الموسييم الربيعييي التييالي إلذييراض
وبعيد  لايام في مكان مظل 21لمدة  توتركللخزن الطويل  2/3/3123للخزن القصير وبتاري   :/26وبتاري  

 الص ات الخزنية التالية: لل  تم دراسة 
تمت قراءت ا في ن اية مدة الخزن عن طريق اخيل خمسية درنيات مين  في الدرنات %: بتةلنانسبة البراعم ا -2

عشوائية وللمكررات جميعا وحسياو البيراعم النابتية علير الدرنية والبيراعم الكليية بية وبصورة كل وحدة تجري
     حساو نسبة البراعم النابتة بالنسبة والتناسو في الدرنة وبعد لل  

تم حساب ا في ن اية مدة الخزن ويقصد بق ما ت قيدو اليدرنات مين الرطوبية نسبة ال قد في وزن الدرنات %:  -3

 التخزين ويمكن حساب ا كما يلي: أثناءنتيجة النت  والتن    النسبية

 نسبة ال قد في الدرنات% =  
 وزن الدرنات بعد الخزن –وزن الدرنات في بداية الخزن 

 ×211 
 وزن الدرنات في بداية الخزن

وتييم عييد  السييليمة،والمت ييررة وذييير  المتع نييةيقصييد بالتييالف هييي الييدرنات نسييبة التلييف فييي الييدرنات%:  -3

                      الدرنات المتع نة وذير السليمة في ن اية مدة الخزن وحسو نسبت ا بالنسبة والتناسو
خمسيية درنييات وبصييورة  ب خييلتمييت حسيياب ا فييي ن اييية مييدة الخييزن نسييبة المييادة الجافيية قييي الييدرنات%:  -5

م تركيت فيي درجية حيرارة الغرفية عشوائية من كل وحدة تجريبية ولجمي  المكيررات وذسيلت بالمياء جييدا، ثي

 ذم 900ل شرائ ، واخل عينة من ا بوزن ـطي  الدرنات علر شكــلتجف الماء من علر سطح ا، ومن ثم تم تق
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 83ولمييدة  ˚م 8±70وبصييورة موحييدة للمعييام ت جميعييا، ثييم ج  ييت فييي فييرن ك ربييائي عليير درجيية حييرارة  

                                                                                                                                                                   للمادة الجافة في الدرنات  بالنسبة والتناسو ومن ثم وزنت وهي جافة وتم حسو النسبة المئوية ساعة
ة الخيزن وللي  ب خيل خمسية درنيات صيالحة للتسيويق تم قراءت ا في ن ايية ميد : 3ص بة الدرنات زكغم/سم -6

وميين ثييم تقشييير الييدرنات وقيييا  الصيي بة  وبصييورة عشييوائية ميين كييل وحييدة تجريبييية ولجمييي  المكييررات،
 وبمعدل قراءتين لكل درنة واستخرا  المعدل   Pressure tester باستخدام ج از قيا  الص بة

صيالحة للتسيويق وبصيورة عشيوائية مين كيل وحيدة تجريبيية تم أخل خم  درنات الوزن النوعي للدرنات:  -6

ولجمييي  المكييررات ووزنييت بميييزان ك ربييائي، واعتبيير لليي  وزن الييدرنات فييي ال ييواء، وبعييد لليي  تييم إسييقاط 
الدرنات في دورق حجمي ميدر ، وتيم حسياو حجيم المياء الميزا  اليلل يعيادل وزن اليدرنات فيي المياء، وثيم 

 و المعادلة ا تية: حساو الوزن النوعي للدرنات حس
 وزن الدرنات في ال واء                                                      

     :::2 ،الوزن النوعي للدرنات = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        زحسن

 وزن الدرنات في الماء    نات في ال واء ــوزن الدر                               
  وكميا فيي 2:81ز .A.O.A.Cتم تقدير نسبة النش  في اليدرنات حسيو ميا جياء فيي نسبة النش  للدرنات%:  -8

 –زالنسيييبة المئوييية للميييادة الجافيية فيييي اليييدرنات ×  :139+ 28366=  للنشيياالمئويييية  ا تيييية: النسييبةالمعادليية 
35329                                                 
 اإلحصيائيمكررات، وتم التحلييل  ةوبث ث  CRDالتصميم العشوائي الكامل المستخدم في التجربة هوالتصميم 

اختبييار دنكيين متعييدد الحييدود عنييد مسييتوى  وإجييراء  Anonymous، 2:9:-2::7ز SASباسييتخدام برنييام  
   3111زالراول وخلف هللا،  ٪6احتمال 

 :الداخلة في الدراسة نافاضصكانت و
 ، Vivaldi،Draga  ،Volumi،Sagitta ،Taurus ،Voyager ،Sifra ،Agria هولنذيت أصنبف

Provento،Hermus ،Riviera ،Emma ،Orla ،Ladyolympia ،Sylvana ،Ajiba ، 

Fabula،Aladdin  ( قشرة)حمراء ،Arnova،Latona ،Courage   ،)قشرة حمراء(Pekaro  قشرة(

 3 اسكتلنذيت( صنف) Safrano ،Banbaو   Alask،universa أصنبف فرنسيت، Sante  (،حمراء

 

 النتائج والمناقشة 
 Voyager و   بييان اضصييناف2اضصييناف فييي سييلوك ا الخزنييي حيييث ي حييظ ميين الجييدول ز ت اوتييت

Draga و Ajibaو Vivaldiو Ladyolympiaو Aladdinو Emma و Universaو Courage 

Latona  وRiviera  وSafrano  وVolumia  وProvento   مي ً إلعطاء البراعم الناميية فيي  أكثركانت
و  14 81و  81352و  81372و  8437و  84374و  87352و  88369و  91358الييييييدرنات والتييييييي بلغييييييت 

 Taurus علر التوالي، بينما نجد ب ن اضصناف ٪75366و  :7538و  76323و  78322و  ::783و  79335

 :533و  52384و  45378اقيل نسيبة مين البيراعم الناميية وكانيت  تأعط Hermus وSylvana و  Sante و
االخت ف الوراثي بين اضصناف في طيول فتيرة السيكون وطبيعية  إلرعلر التوالي  وقد يعود لل   ٪58393و 

 حيظ مين وفيي تي ثير فتيرة الخيزن ي   Anonymous)، 3118  و 2::2نمو البيراعم زالسيامرائي والسينبل، 
  واختليف معنويياً مي  أش ر 8كانت في الخزن الطويل ز ٪85367نسبة للبراعم النامية  أعلرالجدول ن سق بان 
اخيت ف  إلير، ويرجي  السيبو فيي للي  ٪59378فييق النابتية ش ر  وكانيت نسيبة البيراعم  436الخزن القصير ز

الييدرنات بعييد  إخييرا وكييلل  عنييد  . Anonymous)، 3118طيول فتييرة السييكون ونمييو البييراعم فييي الييدرنات 
كانت درجة الحرارة ألسائدة مرت عة في هيلا الوقيت أيام  21وترك ا لمدة  :/26في  انت اء فترة الخزن القصير

 إنوفتيرة الخيزن ي حييظ  اضصيينافوفييي تي ثير التيداخل بيين  زييادة تح يييز البيراعم فيي اليدرنات  إليرمميا أدى 
واقيل نسيبة للبيراعم الناميية  ٪1346:نسبة للبراعم الناميية  أعلر أعطرفي الخزن الطويل  Voyagerالصنف 
التيداخل بيين الصي ات  إلير، وقد يرج  السبو في لل  ٪398:في الخزن القصير  Sylvanaنف صكانت في ال
وفيي صي ة نسيبة ال قيد فيي وزن    2::2وطول وقصر فترة السكون زالسامرائي والسنبل،  لألصنافالوراثية 

 ٪375:نسيبة فيي هيلو الصي حة  أعلير أعطير Voyagerبيان الصينف  أي يا  2من الجيدول زالدرنات ي حظ 
اقل نسبة فقد فيي وزن اليدرنات  أعطر Volumia  بينما الصنف اضخرى اضصنافواختلف معنوياً م  جمي  

واليلل   2زجيدول ال Voyagerالناميية فيي الصينف  زييادة نسيبة البيراعم إليرويرج  السبو في للي    4338٪

ً نمو البراعم  أثناء فقد الرطوبة زيادة إلر دل ي في سم  طبقة البيرديرم زحسين،  اضصنافاخت ف  إلر وأي ا
 وفي    3115 لياوو 2::2 ،السامرائي والسنبلز  إليق  وهلا يت ق م  ما توصل 3121والبياتي، :::2
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لبراعم النامية في الدرنات ونسبة : ت ثير الصنف ومدة الخزن والتداخل بين ما في النسبة المئويق ل 9جدول ز

 صنف من البطاطا  87ال قد في وزن الدرنات لـ 

Table (1): Effect of variety, storage period, interaction in sprouting growth, weight loss 

perc. tubers of  27 potato varieties . 

 

 
   0.05* المعام ت والتداخ ت التر تحمل ن   الحروف التختلف معنويا فيما بين ا حسو اختبار دنكن تحت مستوى احتمال       

        *Each means in column for one or interactions factors with different letters are significantly 

different at P = 0.05 using  Duncan's multiple range test 

 
 
 
 
 

 

 الصنف

Variety 

 نسبت البراعم النبميت %

Sprouting growth %  

 نسبت الفقذ في وزن الذرنبث %

Weight loss of tubers %  

 خسن قصير

Short 

storage 

 خسن طويل

Long storage 

 تأثير الصنف

Effect 

of  variety 

 خسن قصير

Short storage 

 خسن طويل

Long storage 

 تأثير الصنف

Effect 

of  variety 

Vivaldi 69.34 a-h 77.42 a-f 73.63 a-c 6.61  bc 7.88   bc 7.24   bc 

Draga 73.29 a-h 81.86 a-d 77.58 ab 2.75  q 4.34   k-q 3.54   kl 

Volumia 44.12 i-l 85.46 ab 64.79 ab 3.24   pq 3.30   p 3.27     l 

Sagitta 53.53 g-l 54.03 f-l 53.78   e-j 5. 63  e-k 6.22   d-g 5.95  d-f 

Taurus 34.97 k-n 34.37 k-n 34.67   k 6.10   d-I 6.17   d-h 6.13  de 

Voyager 70.59  a-h 90.35  a 80.47    a 8.12  bc 11.16    a 9.64    a 

Sifra 53.5   g-l 67.41 a-i 60.45 c-i 5.2    f-o 5.46  e-n 5.33  e-g 

Agria 57.96 d-i 69.37  a-h 63.66  b-i 4.47 g-p 5.87   d-I 5.17  e-h 

Provento 56.86 e-k 72.24 a-h 64.55 a-h 5.72  e-k 6.54   c-f 6.13  de 

Hermus 13.92 no 81.72 a-d 47.82i-k 3.81 m-q 4.35   k-q 4.08  h-l 

Riviera 49.59 i-l 84.64 a-c 67.11 a-g 6.08  d-I 7.12   b-e 6.60  cd 

Emma 63.4 b-i 77.42 a-g 70.41a-e 4.61  g-p 5.52   f-m 5.07 e-i 

Orla 33.07 l-n 77.76  a-f 55.42  d-j 3.37   pq 5.78    d-i 4.57  g-k 

Lady       

         

Olympia 

67.27 a-i 79.92 a-e 73.6 a-c 3.28   pq 4.42    k-q 3.85 i-l 

Sylvana 9.87   o 75.93 a-g 42.9  jk 3.49  o-q 4.55    g-q 4.02 h-l 

Ajiba 71.63 a-h 76.41 a-g 74.02 a-c 3.92  k-q 5.34    f-n 4.63 g-k 

Fabula 18.51m-o 81.54 a-d 50.01 h-j 4.72  g-p 5.38   e-n 5.05 e-I 

Aladdin 62.67 b-i 78.55 a-e 70.6a-d 3.91  l-q 5.04    f-p 4.47 g-l 

Sante 19.96 m-o 63.51 b-i 41.73d-k 4.10   k-q 4.34   k-q 4.22 g-l 

Arnova 35.35 j-m 67.08 a-j 51.22g-j 3.37  pq 4.16   k-q 3.76 j-l 

Laton 60.98 c-i 74.99 a-g 67.99  a-f 4.46  gq 4.92   f-p 4.69 g-k 

Courage 63.92 b-i 72.56 a-h 68.24a-f 3.29  pq 3.66  n-q 3.47 kl 

Pekaro 44.85 i-l 81.51 a-d 63.18 b-i 7.40   b-d 8.39   b 7.89 b 

Alaska 33.41 l-n 80.90 a-e 57.15d-j 3.29 pq 4.25  k-q 3.77 j-l 

Safrano 44.69 i-l 85.55 ab 65.12 a-h 4.39k-q 5.33  f-n 4.86 f-j 

Universa 69.12 a-h 70.93 a-h 70.03 a-e 3.33 pq 4.4    k-q 3.86 i-l 

Banba 37.71 k-m 69.25 a-h 53.48f-j 3.88 l-q 4.2    k-q 4.04 h-l 

تأثير مذة 

 الخسن

Effect 

of storage 

period 

48.67 b 74.56 a  4.54 b 5.48 a  
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والنسبة المئوية للمادة  %نسبة التلف في الدرنات  فيت ثير الصنف ومدة الخزن والتداخل بين ما  : 8جدول ز

  صنف من البطاطا 87الجافة في الدرنات لـ 

Table (2): Effect of variety , storage period ,interaction in tuber dcay perc. , dry 

matter perc.of  tubers of  27 potato varieties. 

 الصنف

Variety 

 نسبت التلف في الذرنبث %

                    Tubers dcay %  

 النسبت المئويت للمبدة الجبفت في الذرنبث %

                   %Dry matter of tubers  

 خسن قصير

Short 

storage 

 خسن طويل

Long 

storage 

 تأثير الصنف

Effect of    

variety 

 خسن قصير

Short 

storage 

      خسن طويل

Long 

storage 

 تأثير الصنف

Effect 

of variety 

Vivaldi 8.33 bc 1.33 d 4.83 bc 25.88 a-c 18.37  m-u 22.12   c-e 

Draga 1.66 d 1.60  d 1.63 b-d 18.88 l-s 16.64  r-y 17.72   f-h 

Volumia 0.00 d 0.00 d 0.00 d 18.8   l-s 14.19  x-z 16.53   gh 

Sagitta 0.00 d 0.00 d 0.00 d 23.78 a-h 21.42  d-n 22.60   b-a 

Taurus 5.0 b-d 2.18 d 3.59 b-d 22.86 c-k 19.99  j-q 21.43   de 

Voyager 16.66 a 2.83 cd 9.75 a 23.56 a-i 18.44  m-t 21.00   de 

Sifra 5.0 b-d 2.64 cd 3.82 b-d 20.54 h-p 13.08   z 16.81   gh 

Agria 4.44 b-d 0.47d 2.45 b-d 24.62 a-e 20.86   f-p 22.74   b-d 

provento 5.0 b-d 0.63d 2.81 b-d 21.37 d-s 17.98   n-v 19.67   ef 

Hermus 1.66 d 0.00 d 0.83 b-d 26.99  a 23.53   a-i 25.26   a 

Riviera 8.88 b 1.48 d 5.18 b 20.37 h-p 14.78   v-z 17.57   f-h 

Emma 0.00 d 1.23 d 0.61 cd 24.83 a-d 17.94   n-v 21.39   de 

Orla 0.00 d 1.5   d 0.75 cd 23.18   b-j 18.84   l-s 21.01   de 

Lady olympia 3.33  b-d 0.65  d 1.99 b-d 26.2  a-c 22.8   c-k 24.5     ab 

Sylvana 0.00 d 0.00 d 0.00 d 23.32 b-j 18.98  l-s 21.15   de 

Ajiba 0.00 d 0.00 d 0.00 d 24.32 a-g 19.44  k-r 21.88   de 

Fabula 3.33 b-d 0.51 d 1.92 b-d 19.95 j-q 16.18  r-z 18.06   f-h 

Aladdin 1.66 d 0.49 d 1.08 b-d 22.3  d-k 17.46  p-x 19.88   ef 

Sante 1.66 d 0.00 d 0.83 b-d 24.44 a-f 19.90  j-q 22.14   c-e 

Arnova 0.00 d 0.00 d 0.00 d 15.57 s-y 9.54    z 12.55   i 

Latona 5.0 b-d 0.96 d 2.98 b-d 17.68 o-x 14.84  u-z 16.26  gh 

Courage 2.5 cd 0.00 d 1.25 b-d 26.52 ab 22.28  d-k 24.4    a-c 

Pekaro 8.03 bc 0.51 d 4.42 b-d 21.18 e-o 15.63   s-z 18.4    fg 

Alaska 0.00 d 2.56 cd 1.28 b-d 20.76 g-p 14.89   t-z 17.83  f-h 

Safrano 0.00 d 4.49 b-d 2.24 b-d 21.86 d-m 17.65  o-x 19.76  ef 

Universa 0.00 d 0.00 d 0.00 d 18.28 m-v 13.47   yz 15.87   h 

Banba 0.00 d 0.00 d 0.00 d 21.84 d-m 17.94  n-v 19.89  ef 

 تأثير مذة الخسن

Effect of 

storage period 

3.05  a 0.96  b  22.22  a 17.67  b  

          

   0005نويا فيما بين ا حسو اختبار دنكن تحت مستوى احتمال المعام ت والتداخ ت التر تحمل ن   الحروف التختلف مع*         
              *Each means in column for one or interactions factors with different letters are significantly different at P = 

0.05 using  Duncan's multiple range test 
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   والوزن النوعي 8مدة الخزن والتداخل بين ما علر ص بة الدرنات زكغم/سمت ثير الصنف و : 3جدول ز

 صنف البطاطا                        87للدرنات ل            

    Table (3): Effect of variety , storage period ,interaction on tuber firmnness (kg\cm²), 

specific  gravity tubers of  27 potato varieties3 

 الصنف

Variety 

صالبت الذرنبث )كغم/سم
3

) 

Tuber firmness ( kg \ cm² ) 

 الوزن النوعي للذرنبث

Specific gravity of tubers 

 خسن قصير

Short 

storage 

 خسن طويل

Long 

storage 

 تأثير الصنف

Effect of    

variety 

 خسن قصير

Short 

storage 

 خسن طويل

Long 

storage 

 ير الصنفتأث

Effect of    

variety 

Vivaldi 9.95    b-j 9.14   f-q 9.55   d-i 1.0530   a-h 1.0520   a-h 1.0525   b-g 

Draga 9.43    e-q 9.2     f-q 9.32   e-j 1.0410   e-h 1.0423   d-h 1.0416   e-h 

Volumia 9.24    f-q 8.66  m-t 8.95    h-g 1.0490   b-h 1.0423   d-h 1.0465   d-g 

Sagitta 9.66    c-m 8.89   i-s 9.27    f-j 1.0516   a-h 1.0530    a-h 1.0523   b-g 

Taurus 9.81    b-l 9.47   e-q 9.64    c-i 1.0593   a-e 1.0506    a-h 1.0550   a-f 

Voyager 8.62    m-t 9.14   f-q 8.88    i-k 1.0433   c-h 1.0453    c-h 1.0443   d-g 

Sifra 8.01    r-t 8.41   p-t 8.21    k 1.0537   a-h 1.0306     h 1.0422   e-g 

Agria 10.06  a-h 9.49   e-q 9.77    b-g 1.0574   a-g 1.0723    ab 1.0648   a-c 

provento 8.77    k-s 7.64   t 8.2      k 1.0535   a-k 1.0613    a-e 1.0574   a-e 

Hermus 10.43  a-e 10.24   a-f 10.34    a-c 1.0529   a-h 1.0646    a-e 1.0587   a-e 

Riviera 10.01  b-i 9.39   e-q 9.7  b-h 1.0429   d-h 1.0556    a-h 1.0493   b-g 

Emma 9.60    c-n 9.56   d-o 9.58    d-I 1.0591   a-f 1.0553    a-h 1.0572   a-e 

Orla 9.58    c-n 9.18   f-q 9.38    e-j 1.0574   a-g 1.0546    a-h 1.0560   a-f 

Lady 

olympia 
9.66    c-m 8.49   n-t 9.07   f-j 1.0676   a-d 1.0760    a 1.0718   a 

Sylvana 10.1    a-h 9.52   e-p 9.81   b-f 1.0597   a-e 1.0583    a-h 1.0590   a-e 

Ajiba 11.12  a 10.87   ab 10.99   a 1.0435   c-h 1.0653    a-e 1.0544   a-g 

Fabula 8.5 1   n-t 7.89     st 8.2     k 1.0596   a-e 1.0516    a-h 1.0556   a-f 

Aladdin 10.70  a-c 10.14   a-g 10.42   ab 1.0536   a-h 1.0543    a-h 1.0539   b-g 

Sante 10.45  a-e 9.95   b-j 10.2     b-d 1.0543   a-h 1.0666    a-e 1.0605   a-d 

Arnova 9.55    d-o 8.84    j-s 9.2     f-j 1.0321   gh 1.0417   d-h 1.0369   g 

Latona 9.74    c-m 9.37   e-q 9.55  d-i 1.0469   b-h 1.0476   b-h 1.0473   c-g 

Courage 10.66  a-d 9.5     e-q 10.08   b-e 1.0630    a-e 1.0696   a-c 1.0663   ab 

Pekaro 9.33    e-q 8.7    m-t 9.01   g-j 1.0450    c-h 1.0476   b-h 1.0463   d-g 

Alaska 10.18  a-g 8.37   q-t 9.27   f-j 1.0330    f-h 1.0430   d-h 1.0380   fg 

Safrano 9.51    e-p 9.03   g-r 9.27   f-j 1.0497   b-h 1.0556   a-h 1.0526   b-g 

Universa 8.43    p-t 8.98   h-s 8.71   d-k 1.0440   c-h 1.0406   e-h 1.0423   d-g 

Banba 9.81    b-l 9.9     b-k 9.85    b-f 1.0488   b-h 1.0466   b-h 1.0477   c-g 

 تأثير مذة

 الخسن

Effect of 

storage 

period 

9.66  a 9.18  b  1.0509  a 1.0535  a  

 
   0005المعام ت والتداخ ت التر تحمل ن   الحروف التختلف معنويا فيما بين ا حسو اختبار دنكن تحت مستوى احتمال *     

             *Each means in column for one or interactions factors with different letters are significantly different at P = 

0.05  using  Duncan's multiple range test 
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صنف من  87لـ %نسبة النش  في الدرنات  فيت ثير الصنف ومدة الخزن والتداخل بين ما  : 4جدول ز

  البطاطا
Table (4): Effect of variety, storage period, interaction on starch percentage in  

tubers of 27 potato varieties.                                                                    

 الصنف

Variety 

 نسبت النشأ في الذرنبث %

Starch in tubers %    

 خسن قصير

Short storage 

 خسن طويل

Long storage 

 تأثير الصنف

Effect of  variety 

Vivaldi 19.06   a-c 12.37  m-v 15.71  c-e 

Orage 12.76   l-t 10.83  q-z 11.79  f-h 

Volumia 12.83   l-t 8.65  yz 10.74  gh 

Sagitta 17.19  a-h 15.09  e-n 16.14  b-d 

Taurus 16.37  c-k 13.82  j-q 15.09  de 

Voyager 17.00 a-I 12.43 m-u 14.71  de 

Sifra 14.3  h-p 7.67  z 10.98  gh 

Agria 17.94 a-e 14.59 f-p 16.26  b-d 

provento 15.04 e-n 12.03 n-x 13.53    ef 

Hermus 20.04 a 16.97 a-j 18.5    a 

Riviera 14.16 h-p 9.18 x-z 11.67   f-h 

Emma 18.13 a-d 12.00 n-x 15.06   de 

Orla 16.66 b-j 12.79 l-t 14.72   de 

Lady olympia 19.34 a-c 16.32 c-k 17.83   ab 

Sylvana 16.78 b-j 12.92 l-s 14.85   de 

Ajiba 17.67 a-g 13.33 k-r 15.5   de 

Fabula 13.78  j-q 10.43 s-z 12.10   f-h 

Aladdin 15.87   e-l 11.57 p-y 13.72   ef 

Sante 17.78  a-f 13.73 j-q 15.75   c-e 

Arnova 9.65  t-z 4.51  z 7.08     i 

Latona 11.76 o-y 9.23 v-z 10.49    gh 

Courage 19.63 ab 15.86 e-l 17.74   a-c 

Pekaro 14.88 e-o 9.94 s-z 12.41   fg 

Alaska 14.5 g-p 9.28 u-z 11.89   f-h 

Safrano 15.48 m 11.74 o-y 13.61   ef 

Universa 12.3 m-x 8.01 x-z 10.15   h 

Banba 15.4 e-m 12.00 n-x 13.73   ef 

 تأثير مذة الخسن

Effect of storage 

period 

15.79 a 11.75 b  

             

   0005المعام ت والتداخ ت التر تحمل ن   الحروف التختلف معنويا فيما بين ا حسو اختبار دنكن تحت مستوى احتمال *    

                  *Each means in column for one or interactions factors with different letters are significantly different 

at  P =  0.05 using  Duncan's multiple range test 
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ً  ٪6359نسيبة فقيد فيي وزن اليدرنات  أعليرت ثير مدة الخزن ي حظ بان الخزن الطويل اعطر   واختليف معنوييا
  وقد يرج  السبو في للي  3115 ،لياوو :::2 ،حسنز  وهلا يت ق م  ما لكرو ٪5365لخزن القصير عن ا
وفيي تي ثير التيداخل ي حيظ مين الجيدول ن سيق    2زجيدول الزيادة نسبة البراعم النامية في الخزن الطوييل  إلر

واختليف معنويياً  ٪22327 نسبة فقد في وزن اليدرنات أعلر أعطرفي الخزن الطويل  Voyagerبان الصنف 
فييي الخييزن القصييير اقييل نسييبة فقييد فييي وزن  Dragaالصيينف  أعطيير، بينمييا اضخييرىميي  جمييي  المعييام ت 

وزييادة نسيبة البيراعم  Voyagerالصي ات الوراثيية للصينف  إلير، وقد يرج  السبو في لل  ٪ 3386الدرنات 
ييي  فييي المتداخليية فييي زيييادة نسييبة التزرامييل التجميعييي للعو اضثييرواليير   2زجييدول الالنامييية فييي هييلا الصيينف 

   بيان3وفي نسبة التلف في الدرنات ي حظ من الجيدول ز الدرنات وبالتالي زيادة نسبة ال قد في وزن الدرنات 
و  Ajibaو  Sylvanaو  Sagittaو  Volumiaأقييل نسييبة تلييف فييي الييدرنات كانييت صيي ر٪ فييي اضصييناف 

Arnova  وUniversa وBanba، بة تلف في الدرنات كانت في الصينفنس لرأع بينما Voyager :386 ٪ 
 2::2 ،والسيامرائي والسينبل 2:99 ،الي لز، وهلا يت ق م  ما لكرو اضخرى اضصنافعن واختلف معنوياً 
فييي هييلو  اضصييناف  فييي وجييود اخت فييات معنوييية بييين 3121 ،والبييياتي 3115 ،لييياوو 3112 ،والجبييورل

 اضصينافمين  ضنيق Voyager وجود درنات ذير نا يجة فيي الصينف إلري لل  ة، وقد يرج  السبو فالص 
بحيث تكون قشرة الدرنات رقيقة وتنسل  بس ولة وبيلل  تكيون   Anonymous ،3118زالمت خرة في الن   

  واليير :::2الخييزن وهييلا يت ييق ميي  مييا لكييرو حسيين ز أثنيياءبال طريييات والبكتريييا فييي  لإلصييابةعر يية  أكثيير
تي ثير ميدة الخيزن ي حيظ مين الجيدول ن سيق بيان الخيزن  وفي   2:99زال ل،  اضصنافاثي بين التباين الور
وقيد   ٪ 13:7واختلف معنوياً مي  معاملية الخيزن الطوييل  ٪4316نسبة تلف في الدرنات  أعلر أعطرالقصير 

  :/26ز لقصيييرالييدرنات بعييد انت يياء فتييرة الخييزن ا إخييرا  أثنيياءدرجييات الحييرارة المرت عيية يرجيي  سييبو لليي  
ميدة الخيزن × وفي تي ثير التيداخل اضصيناف زيادة نسبة التلف في الدرنات   إلرأيام مما أدى  21وترك ا لمدة 
واخييت ف  ٪27377فييي الخييزن القصييير أعطيير أعليير نسييبة تلييف فييي الييدرنات  Voyagerالصيينف  إني حييظ 

 و Volumiaالدرنات كانت في اضصيناف  معنوياً بالمقارنة م  جمي  المعام ت اضخرى، وأقل نسبة تلف في
Sagitta   وSylvana و Ajiba   وArnova  وUniverse  وBanba  في الخزن القصيير والطوييل حييث

 Emmaفيي الخيزن الطوييل والصينف  Courageو  Santeو  Hermusوالصينف  ٪كانت هلو النسبة صي ر
تلييف الييدرنات فييي هييلو المعييام ت فييي الخييزن القصييير وكانييت نسييبة فييي  Safranoو  Alaskaو  Orlaو 
 ،Anonymousزفيي موعيد الن ي   اضصينافالتبياين اليوراثي بيين  إلير، وقد يرج  السيبو فيي للي  ٪ص ر

التجميعي للعوامل الم ردة الم ثرة في خ ض نسيبة التليف فيي اليدرنات، وهيلا يت يمن مي   اضثروالر   3118
وفيي صي ة نسيبة الميادة الجافية    3121 ،والبيياتي 3115 ،لياوو 3112 ،والجبورل 2:99 ،ما لكرو ال ل

 Hermusنسييبة مييادة جافيية فييي الييدرنات كانييت فييي الصيينف  أعليير  بييان 3فييي الييدرنات ي حييظ ميين الجييدول ز
  و ٪3536ز Ladyolympiaميييا عيييدا  اضخيييرى اضصييينافواختليييف معنويييياً بالمقارنييية مييي  جميييي   36337٪

Courage 3535 ٪ لييدرنات كانييت فييي الصيينف وأقييل نسييبة مييادة جافيية فييي اArnova 23366٪  وقييد يرجيي ،
 3115، ليياوو  3112والجبيورل،  2:99، ال لز اضصنافتباين الص ات الوراثية بين  إلرالسبو في لل  
 و :::2ميييين المييييادة الجافيييية زحسيييين،  اضصييييناف ، واليييير اخييييت ف محتييييوى درنييييات 3121و البييييياتي، 

Anonymous ،3118   نسييبة مييادة جافيية فييي  أعلييري حييظ ميين الجييدول ن سييق بييان  وفييي تيي ثير مييدة الخييزن
، وقييد ٪28378واختليف معنويياً مقارنيية بمعاملية الخييزن الطوييل  ٪33333اليدرنات كانيت فييي الخيزن القصييير 

 إليراالسيتمرار فيي تين   اليدرنات وهيلا يي دل  إليرزييادة فتيرة التخيزين يي دل  إن إليريرج  السبو في للي  
وفيي    :::2من المادة الجافة تست ل  خ ل هلو العملية زحسين،  ٪21ما يقارو  محتوى المادة الجافة خ ض
فيي الخيزن القصيير  Hermusومدة الخزن ي حظ من الجدول ن سيق بيان الصينف  اضصنافالتداخل بين  ت ثير
واقيل نسيبة ميادة  ،المعيام ت مي  بعيضواختليف معنويياً  ٪::373نسيبة ميادة جافية فيي اليدرنات  أعلر أعطر
واختليف معنويياً مي  جميي   ٪365:فيي الخيزن الطوييل  Arnovaفة في الدرنات كانت في معاملية الصينف جا

التجميعيي  واضثير اضصيناف  وقد يرج  السبو في لل  تباين الصي ات الوراثيية بيين اضخرىمعام ت التداخل 
 :::2 ،حسينز مي  ميا لكيرو وهلا ما ينسجمسابقاً للعوامل الم ردة الم ثرة في تن   الدرنات كما سبق شرحق 

  3وفي صي ة صي بة اليدرنات زكغم/سيم   3121 ،والبياتي 3115 ،لياوو 3112،والجبورل 2:99 ،وال ل
واختلف معنويياً  3كغم/سم ::Ajiba 213ص بة للدرنات كانت من الصنف  أعلر  بان 4ي حظ من الجدول ز

علير التيوالي  وهيلا  3كغم/سيم 21345و  Hermus 21353و   Aladdinميا عيدا الصينف اضصنافم  جمي  
فيي صي بة اليدرنات، وقيد يرجي   اضصيناف  بوجيود اخيت ف بيين 7::2شيريا  ز إليقما يت ق م  ما توصل 

وفيي تي ثير    3فيي نسيبة الميادة الجافية فيي اليدرنات زجيدول  اضصينافاخت ف بين وجود  إلرالسبو في لل  
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 3كغم/سيم 377:صي بة لليدرنات وبلغيت  أعلير أعطيرزن القصير مدة الخزن ي حظ من الجدول ن سق بان الخ
زييادة الميادة الجافية  إلر  وقد يرج  السبو في لل  3كغم/سم 329:واختلف معنوياً م  معاملة الخزن الطويل ز

عمليية التين    إليروكيلل  يرجي  السيبو   3في الدرنات فيي الخيزن القصيير مقارنية بيالخزن الطوييل جيدول ز
فيي  Ajiba  بي ن الصينف 4وفي ت ثير التداخل ي حظ من الجيدول ز طويلة عند الخزن الطويل  ل ترة للدرنات

 اضخيرىواختليف معنويياً مي  جميي  المعيام ت  3كغم/سيم 22323ص بة للدرنات  أعلر أعطرالخزن القصير 
و  Courageو  Aladdinفييي الخييزن الطويييل و Aladdin و  Hermus و  Ajibaمييا عييدا ميي  معييام ت 

Sante  وHermus  وAlaska  وSylvana  وAgria  إليروقيد يرجي  السيبو فيي للي   في الخزن القصير 
  واليير نسييبة المييادة الجافيية المرت عيية فييي درنييات هييلو 7::2زشييربا ،  لألصيينافتبيياين الصيي ات الوراثييية 

حيظ فيي وفيي صي ة اليوزن النيوعي لليدرنات ي   أكثير  مميا يجعيل اليدرنات لات صي بة 3جيدول ز اضصناف
واختليف معنويياً ميي   231829وزن نيوعي لليدرنات  أعليير أعطير Ladyolympiaبيان الصينف   4الجيدول ز
وفي ت ثير مدة الخيزن   :Arnova 23147، بينما اقل وزن نوعي للدرنات كان في الصنف اضصنافعدد من 
 23146و  :2316 انيتفي الوزن النوعي لليدرنات وك والطويلفرق معنول بين مدة الخزن القصير  لم ي حظ

 أعطيرفيي الخيزن الطوييل  Ladyolympia  بيان الصينف 4وفيي تي ثير التيداخل مين الجيدول ز علر التيوالي 
وفيي صي ة   في الخيزن الطوييل Sifraوزن نوعي للدرنات، وأقل وزن نوعي للدرنات كان في الصنف  أعلر
 ي الييدرنات كانييت فييي الصيينف نسييبة نشيي  فيي أعليير  بييان 5فييي الييدرنات ي حييظ ميين الجييدول ز النشييانسييبة 

Hermus2936٪   ميا عيدا الصينف  اضصينافواختلف معنوياً م  جميLadyolympia  وCourage وأقيل ،
   وقيد 3115ز ليياو إلييقوهلا يت ق م  ميا توصيل  Arnova 8319٪نسبة نش  في الدرنات كانت في الصنف 

  والير التبياين 3الميلكورة جيدول ز ضصينافانسيبة الميادة الجافية فيي درنيات  زييادة إليريرج  السبو في لل  
تيي ثير ميييدة الخييزن ي حيييظ مييين  يوفييي   Anonymous، 3118و  2:99 ،الييي ل( اضصيينافالييوراثي بيييين 

واختليف معنويياً مي  معاملية الخيزن  ٪:2638نسيبة نشي  فيي اليدرنات  أعطيرالجدول ن سق بان الخزن القصير 
لعالييية ل ييلو المعامليية فييي النسييبة المئوييية للمييادة الجافيية فييي النسييبة ا إليير، وقييد يرجيي  السييبو ٪22386الطويييل 

فيي الخيزن القصيير  Hermus  بيان الصينف 5وفي تي ثير التيداخل ي حيظ مين الجيدول ز   3الدرنات جدول ز
التيداخل فيي الخيزن الطوييل  معيام ت واختلف معنويياً مي  جميي  ٪31315نسبة نش  في الدرنات  أعلر أعطر

 داخل فييي الخييزن القصييير، وأقييل نسييبة نشيي  فييي الييدرنات كانييت فييي معامليية التييداخلوميي  بعييض معييام ت التيي
زييادة نسيبة الميادة الجافية فيي  إلير، وقيد يرجي  السيبو فيي للي  ٪5362الخزن الطوييل  يف Arnova الصنف

، وهييلا  Anonymous ،3118ز    واليير التبيياين الييوراثي بييين اضصييناف3درنييات هييلو المعييام ت جييدول ز
   3121 ،والبياتي 3115 ،اويما لكرو لينسجم م  

لي  كل أصناف البطاطا يمكن خزن ا ل تيرات طويلية سيواء ل سيت    البشيرل  ب نق :من هلو الدراسة نستنت 
ومن م حظة نتيائ  بعيض الصي ات المدروسية مثيل نسيبة البيراعم  ،عة كتقاول للموسم الربيعي التاليأو للزرا

 اضصينافخيزن  إمكانييةرنات ونسيبة التليف فيي اليدرنات نسيتطي  أن نوصيي النامية ونسبة ال قيد فيي وزن اليد
 ،Draga، Hermus،Sylvana ، Ajiba، Sante،  Arnova: وللزراعييييةالتالييييية ل سييييت    البشييييرل 

Latona، Courage، Alaska، Universa،  هيي المتداولية فيي الوقيت الحا ير فيي  اضصينافوبعض هلو

 طا الزراعة من قبل مزارعي البطا

 
EFFECT STORAGE PERIOD ON CHARACTERISTICS CONSUMPTION 

OF 27 DUCH AND FRENCH POTATO CULTIVARS 
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ABSTRACT 

This study was carried out in a private of cool store in Mosul-Iraq in 2011. 

The tubers of 27 potato cvs. Which were harvested in Spring season in Rabia- 

Mosul/ 2011، and stored 3.5 months (short storage) and 7 months (long storage) at 

4±1 C
°
 temperature and 90-95 % R.H. to study the storability of these cultivars. The 

results indicated: The Voyager variety was significantly increased in percentage of 



 .ISSN:2224-9796(Online)               Mesopotamia J. of Agric              دينـــرافــة الـــلة زراعــجـــم

 ISSN: 1815-316x (Print)                   Vol. (41) No. (2) 2013                 2013(2دد )( الع41المجلد )

68 

 

sprouting growth، percentage of weight loss and tubers decay. The Hermus variety 

was significantly increased in dry matter and starch percentage of tubers. While 

Ajiba variety was significantly increased in tuber firmnness ، and Ladyolympia 

variety was significantly increased in specific gravity of tubers . The long storage (7 

months) was significantly increased in sprouting growth percentage. Of weight loss 

of tubers perc.، while the short storage (3.5 months) was significantly increased in 

decay tubers perc.، dry matter perc.، starch percentage. Of tubers، and tuber 

firmness as compared with the long storage. Interaction treatment Voyager variety 

in long storage was significantly increased in percentage. Of sprouting growth، 

percentage. Of weight tubers، while the same variety in short storage was 

significantly increased the tubers decay percentage.،Hermus variety in short storage 

was significantly increased dry matter and starch percentage. In tubers، but Ajiba 

variety in short storage was significantly increased tuber firmness ، while the 

Ladyolympia variety in short storage was significantly increased specific gravity of 

tubers as compared with other treatments. 

Key Words: Cultivars، Storage، Potato. 
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 المصادر 
وبعييض مستخلصييات  (GA)لحييامض الجبريلييي   ال سييلجيالتيي ثير    3121حسييين جييواد محييرم زالبييياتي، 

  كية لصين ين مين البطاطيا النباتات البحريية فيي النميو الخ يرل والحاصيل والصي ات الخزنيية االسيت
، وزارة ل  اطروحة دكتوراو، كلية الزراعة والغابيات، جامعية الموصيL. (Solanum tuberosumز

 التعليم العالي والبحث العلمي، جم ورية العراق 
تي ثير العي   الوقيائي علير السيلو  المخزنيي ليدرنات البطاطيا صين ي    3112الجبورل، اياد ولييد عبيد هللا ز

ت وديزيريق  رسالة ماجستير، قسم البستنة، كليية الزراعية، جامعية بغيداد، وزارة التعلييم العيالي دايمون
 والبحث العلمي، جم ورية العراق 

مصير  انتيا  البطياط   اليدار العربيية للنشير والتوزيي   القياهرة جم وريية   :::2حسن، احمد عبد المنعم ز
  557العربية، عدد الص حات: 

الصيينف ودرجيية حييرارة الخييزن وأشييعة كامييا فييي القابلييية الخزنييية وتطييور  رتيي ثي   3115زاو، نعيييم سييعيد يييل
 لمحصيييول البطاطيييا Phthorimaea operculella  (Zeller)بعثييية درنيييات البطاطيييا اإلصيييابة

(Solanum tuberosum L.)  رسيالة ماجسيتير، كليية الزراعية، جامعية بغيداد، وزارة التعلييم العيالي

 ية العراق والبحث العلمي، جم ور
   تصميم وتحليل التجيارو الزراعيية، م سسية دار 3111الراول، خاش  محمود وعبد العزيز   خلف هللا ز

 الكتو للطباعة والنشر، جامعة الموصل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جم ورية العراق 
قيييم القابليية الخزنيية لخمسية وعشيرون ت   2::2السينبل ز إسماعيلالسامرائي، عبد الحميد احمد وعبد القادر 

مجليية   تحييت ظييروف الخييزن المبييرد والتكييييف، L. (Solanum tuberosumصيين اً ميين البطاطييا ز
  241-234 : 2ز 33العلوم الزراعية العراقية، 

والزراعيية، المنظميية العربييية للتنمييية  اضذليييةفييي  اإلشييعاعتكنولوجيييا    7::2محمييود توفيييق   ز ،شييربا 
، زترجميية  مديرييية دار الكتييو للطباعيية والنشيير، :43-417عييية وال يئيية العربييية للطاقيية اللرييية، الزرا

 جامعة الموصل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جم ورية العراق 
، وخزن ييا وتصيينيع ا زترجميية  إنتاج يياالبطاطييا    2:99ريم صييال  عبييدول زصييال ، مصييل    سييعيد وكيي

لطباعة والنشر، جامعة الموصل، وزارة التعليم العيالي والبحيث العلميي، جم وريية مديرية دار الكتو ل
 العراق 
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والحايـصل  ت ثير التسميد النتروجيني والر  بالسايكوسييل فيي النميو  2:99ل، سعد عبد الواحد محمود زال 
وزارة  ،ة بغيدادجامعي ،تير، كليية الزراعيةـماجسيوالقابليية التيـخزينية لصيـن ين مين اليـبطاطا  اطروحية 

 التعليم العالي والبحث العلمي، جم ورية العراق 
الخ ييراوات، الجييزء  إنتييا    :2:9ناصيير، عييز الييدين سييلطان   وكييريم صييال  عبييدول ز ، عييدنانمطلييوو

يم العييالي، جامعيية الموصييل، وزارة التعليييم العييالي والبحييث العلمييي، جم ورييية علييالثيياني، مطبعيية الت
   العراق 

تي ثير مصيدر التقياول فيي نميو وحاصيل البطاطيا صينف    1::2  طي ل الحبيار ز ،ان ناصرعدن ،مطلوو
  81 – 74 : 2ز 33 ،مجلة زراعة الرافدينسبونتا  
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