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  Vitis vinifera L , cv . Al-Helwaniصنف حلواني  الحالة الغذائية لشجرة العنب فيتأثير التسميد 

 (1*)محمود الشحادات

 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.(. إدارة بحوث البستنة، 1)
 (.mahmod.h.sh@hotmail.comلبريد االلكتروني: )*للمراسلة: د. محمود الشحادات، ا

 18/04/2016تاريخ القبول:    16/03/2016تاريخ االستالم: 
 :الملخص

 Vitis) سذذنوات مذذف اذذنو الحلذذواني 10، علذذأ جاذذعار عنذذ  بعمذذر 2010-2008محافظذذة درعذذا اذذالل المواسذذ  فذذي نفذذا البحذذ  

vinifera L.)دني، لدراسة تأثير التسميد المع NPK  السماد العضوي غياب في حالتي وذلك  إضافة سماد السوبر فوسفاتطريقة و 
 100:50:150و NPK :75) N :25 5O2P:50 O2Kاسذذذذذذذتعملم ثالثذذذذذذة معذذذذذذذدالت  .فذذذذذذذي الحالذذذذذذة ال اا يذذذذذذذة للعنذذذذذذ  ه،وجذذذذذذود جو
نثرًا علأ السطح جو في ما إجضيو السوبر فوسفات الثالثي بدون تسميد معدني.  إضافة إلأ الشاهدكغ/هكتار(،  200:100:300و
تصذمي  اسذتخدم  .كتار(طف/هذذ 30)واحذد  رة بمعذدلمف مخلفات األغنام المخّمذالمّكون السماد العضوي و س ،  30طوط علأ عمق ا

سذميد العضذوي فذي تحسذيف الحالذة ال اا يذة للعنذ  مذف اذالل جظهذرت النتذا أ جهميذة التّ . بثالثة مكذرراتألكثر مف مرة  القطع المنشقة
%( مقارنذذة 1.87%، بوتاسذذيوم 0.26%، فوسذذفور 1.33زوت )آالعنااذذر ال اا يذذة، بشذذكم معنذذوي مذذف ة محتذذوأ جعنذذار جورا هذذا زيذذاد

%(. كمذذذذا لوحظذذذذم زيذذذذادة معنويذذذذة فذذذذي محتذذذذوأ جعنذذذذار األورار مذذذذف 1.81%، بوتاسذذذذيوم 0.23%، فوسذذذذفور 1.25زوت آبالشذذذذاهد )
بمعذذامالت ااضذذافة نثذذرًا، بينمذذا لذذ  إكذذف لموضذذع إضذذافة الفوسذذفات جي  سذذ  مقارنذذة 30عنذذد التسذذميد الفوسذذفاتي علذذأ عمذذق  الفوسذذفور

تذذأثير فذذي محتذذوأ جعنذذار األورار مذذف اتزوت والبوتاسذذيوم، كذذان المعذذدل الثالذذ  جفضذذم معذذدالت التسذذميد المعذذدني فذذي زيذذادة محتذذوأ 
ماد العضذذوي فذذي مذذزار  فة الّسذذ%(، لذذالك صنصذذح ب ضذذا1.97%، البوتاسذذيوم 0.28%، الفوسذذفور 1.46)اتزوت  جعنذذار األورار مذذف

سذ  لتذأثيره  30ب ضذافة السذماد الفوسذفاتي علذأ عمذق  العن  ألثرها ااإعابي في زيادة كفاءة امتصاص العناار المعدنيذة، ويواذأ
سذذيف تح ولذذدوره فذذي ة لألاذذعار دًا علذذأ الحالذذة ال اا يذذة والصذذحيّ رًا جّيذذالذذاي إعذذد م ّاذذ فذذي زيذذادة محتذذوأ جعنذذار األورار مذذف الفوسذذفور

 اانتاج.  كمّية ونوعّية 
 .، العن جعنار األورار، السماد الفوسفاتي، NPK التسميد المعدني : التسميد العضوي، الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة:

اذعار بذيف ج بأهمية اااة ومكانة بارزة وتحظأ هاه الشعرة ،وجكثرها انتشاراً  إعد العن  جحد جه  محاايم الفاكهة الر يسة في العال 
غلذذ  ج حيذذ  انتشذذرت زراعذذة العنذذ  علذذأ نطذذار واسذذع فذذي  ،(FAO, 2007) منذذاطق بيئيذذة مختلفذذة الفاكهذذة وذلذذك لنعذذات زراعتهذذا فذذي

وزارة الزراعذة المحافظات السورية، وجابح العن  مف المحاايم الر يسة فيها ويحتم المركز الثاني مذف حيذ  المسذاحة بعذد الزيتذون )
و هذو  مذف جكثذر األاذنان انتشذاراً  Vitis vinifera L , cv . Al-Helwani عذد الصذنو الحلذوانيإ .2010) ،واااذالت الزراعذي
 .(1984 )الدصري، عنا يده كبيرة الحع ، إنتاجيته عالية صتحمم النقم والتخزيف انو ما دة ممتاز،

ن جو  لة التسميد ليس لها حم واحد،جن مشك ،التسميدمدأ احتياج جاعار العن  مف  داة لتحدصالمنفّ  العلمية جغل  الدراسات تشير
ن تحليم التربة  د ال إعكس احتياج جاعار العن  وج، المحصول إمكف جن صنخفض  بم جن تظهر جعراض النقص ألحد العناار
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ر وال توجد بيانات واضحة تعكس العال ة بيف تحليم التربة واستعابة األاعا ،ق المعمو  العاري للتسميد بد ة، نتيعة الاتالن تعمّ 
وتحدصد بعض مشاكم  ن سمية األمالت والبورو التربة إفيد في معرفة  pH، مع العل  جن تحليم التربة وتقدصر  يمة يألي عنصر غاا 
 Lagatu and Maume, (1927)كم مف  إعد. ,Terra et al.,  1997; (Smolarz and Mercik 2000) الت اإة المعدنية

استعمال تحليم النبات نفسه وباألاص الور ة التي  حي  ا ترحا ،الور ية(عينات الم جول مف طرت مفهوم التشخيص الور ي )تحلي
اعتبروها عضوًا نباتيًا إعطي تقييمًا سهاًل وواضحًا لحالة العناار ال اا ية في المحصول. تتأثر عملية تحليم العينات الور ية بعدة 

، (Kozma and Polyak, 1972) ظرون التي صنمو فيها المحصولرتبط بالت ةبيئيوجارأ وراثية في النبات نفسه ، منها عوامم
علأ العكس  ،NPKصالحظ انخفاضًا ثابتًا في محتوأ األورار مف  نه في مرحلة نمو النباتج ,.Lafon et al (1965) كما وجد

جعضاء النبات جن  Conradie, (1981) ويشير .اللاصف صزدادا كلما تقدم عمر الور ة Caو Mg مف  اها، بالنسبة لمحتو تماماً 
ااتالفات حقيقية بيف  هناكنخفض في الثمار، و مو  Ca، فالعاور ذات محتوأ عاٍل مف في محتواها مف العناار ال اا يةتختلو 

 وهاا مشابهة كثيرًا للت يرات في النبات ككم، مف العناار ال اا ية الور ية األنصال محتوأ  ن الت يرات في. إنصم الور ة وعنقها

 ام لقد  .(Conradie, 1981) اجراء التحاليم المطلوبة للعن  األورار جعنارجعم كثيرًا مف الباحثيف إعتمدون  لايا السب 
(1964) Levy,  فمحتوأ ، العن  عف طريق تحليم جعنار األورار يبيف العناار ال اا ية فحساب د يق لقيمة التضاد بK/Mg 

فالك صدل علأ نقص  10وإذا كانم جكبر مف   Kفي فالك صدل علأ نقص  2مف ف ذا كانم النسبة ج م  7-3إع  جن إكون بيف 
جن نمو الصنو وجودة العن  تعتمد علأ تأ ل  األام مع الظرون التي صنمو  Bovay and Gallay, (1956) ووجد . Mgفي

ا ي للتربة تأثيرًا في يالكيمجن للتركي  الفيزيا ي و  Kozma and Polyak, (1972ويشير) .تأثيره في ت اإة النبات أفيها ومد
 محتوأ األورار مف العناار ال اا ية.

انخفاض  يكبير ف تأثير ذو في محتوأ الور ة مف اتزوت، لكنه منخفضاً ًا تأثيرجن لزيادة إنتاج العن   Dulac, (1964وجد )
 .صورة جكبر وجكثر انتظامًا بوجود المياهإلأ جن امتصاص الفوسفور مف التربة صت  ب  Franc, 1949)جاار )و  .الفوسفور والبوتاسيوم

جن إدارة المزرعة ت ثر في محتوأ جعنار األورار مف العناار ال اا ية، فالتعشي  مف اأنه  Ulicevic et al., (1980ويوضح )
مف الحراثة  إمكف جن تحسف .إخفض محتوأ  البوتاسيومالاي علأ عكس التقلي   جن صزيد محتوأ األعنار مف الفوسفور والبوتاسيوم،

في جعراض الملوحة  سب  زيادةإجن نقص تزويد النبات بالفوسفور  Champagnol, (1978) فبيّ بالنسبة للعن . NPK  امتصاص
الور ة هو العزء المثالي لتحدصد الحالة ال اا ية لشعرة  قجن عن Cook, (1966وجد ) .عند نبات العن  NaCl بمرك السامة 
 وهو األورار المقابلة للعنا يد.  ،المكان المفضم ألاا جعنار األورار ,Jones( 2001د )وحدّ العن ، 

تطبيق الوحدات السمادإة الخاطئة عند جغل  المنتعيف إسودها بعذض المشذاكم التذي تذ دي لصذعوبة فذي التطبيذق العملذي للتسذميد إن 
المعاصير في جورار وجعنار جورار جاعار العن  مف  تعد دراسة الت يرات الموسمية للعناار ال اا يةالمتوازن علأ جاعار العن . كما 

 ، لاا صهدن البح  إلأ:لتتبع تركيز العناار ال اا ية االل موس  النموبااضافة ، رالمهمة لمعرفة الحالة ال اا ية لألاعا
 .المدروسة العن  قة علأ الحالة ال اا ية ألاعارالمطبّ ( N.P.K) ااضافات السمادإة بعض تقيي  •
 وتأثيره في الحالة ال اا ية للعن . السماد الفوسفاتيلعمق المناس  اضافة تحدصد ا •

 .العن  العناار ال اا ية في محصول لتحدصد تركيزااتبار تقنية تحليم محتوأ عنق الور ة كم ار  •
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 ه:وطرائق البحث مواد

كذ   15، تبعذد نحذو فذي منطقذة داعذمفذي مزرعذة اااذة  2010)و ،2008،2009) مواسذ ال ججذري البحذ  اذالل المادة النباتية:. 1
، سذنوات 10 هذاعمر  ((Vitis vinifera L, cv. Al-Helwaniعنذ   اذنو حلذواني  جاذعار علذأ، درعذا إلذأ الشذمال مذف مدصنذة
أورار كبيرة الحع  بالصنو الحلواني صتميز  .م 4× 4الزراعة  جبعادعلأ عرا ش، ومرباة ، تروأ بالتنقيط ،B41مطعمة علأ األام 

بذذذذذي و ممذذذذذا ص كذذذذذد جنهذذذذذا تتبذذذذذع العنذذذذذ  األور  ،وزواإذذذذذا الفصذذذذذوص ضذذذذذيقة والمحذذذذذاليق متفرعذذذذذة ،س فصذذذذذوص لونهذذذذذا جاضذذذذذرولهذذذذذا امذذذذذ
Galet,1985))، بحذذدود  (. مسذذاحة التعربذذة التذذي نفذذا عليهذذا البحذذ 1984 )الذذدصري، ويتميذذز باانتاجيذذة العاليذذة ونوعيذذة الثمذذار العيذذدة

 .2م 2000
، وتذذ  إجذذراء تحليذذم فيزيذذا ي وكيميذذا ي للعينذذات علذذأ  ذذع التعربذذة  بذذم إضذذافة األسذذمدةعينذذات تربذذة مو  لذذمحلّ  مواصفففات التر:ففة:  .2

سذ  واتبذع فذي تحليذم عينذات التربذة الطرا ذق المتبعذة مذف  بذم 100  - 75؛سذ 75 -50 سذ  ؛50  - 25؛سذ 25 -0  األعمار اتتيذة:
Jones, (2001)  جذذدًا مذذف اتزوت  مذذنخفضمحتذذوأ  ذات لتربذذةجن ا التذذي تبذذيف( نتذذا أ تحليذذم تلذذك العينذذات، 1دول )ويظهذذر العذذ

 ،مذف المن نيذز والنحذا  مرتفذعإلذأ  ومحتذوأ معتذدل، والزنذك والحدصذد )فذي منطقذة انتشذار العذاور( مف الفوسذفور ، ومنخفضوالبورون 
معتدلذة العضذوية  المذادةو  الكربونذات متوسذطة،ونسذبة التربة إميذم إلذأ القاعدإذة،  pH علمًا بأن جدًا مف البوتاسيوم، عاليإلأ  عاليو 

 . (Jones, 2001)و وام التربة طيني نسبيًا، 

 . نتائج تحاليل تربة1الجدول 

 رمل% العمق، سم
 سلت

% 

 طين

% 

 القوام

 

المادة 

العضوية 

% 

 آزوت

 كلي %

كربونات 

 كالسيوم %

pH 

2.5:1 

EC 

dS/m 

 عجينة مشبعة

 1.15 7.83 11.76 0.10 2.01 طينية 58 19 23 25 -0

 1.16 7.79 10.16 0.05 1.20 طينية 60 18 22 50  - 25

 1.34 7.87 9.8 0.05 1.20 طينية 59 18 23 75 -50

 1.29 7.88 10.16 0.03 0.4 طينية 62 19 19 100  - 75

 العمق، سم
 العناصر المتاحة )مغ / كغ (

k p Fe Cu Mn Zn B 

0- 25 675 13.9 4.12 1.48 9.02 0.99 0.34 

25 -  50 400 7.7 5.23 1.38 7.62 0.61 0.32 

50- 75 296 3.6 4.86 1.15 10.21 0.41 0.58 

75 -  100 193 2.6 5.66 1.11 7.84 0.38 0.18 

 :هامعامالت التجر:ة وتصميم. 3
 باسذذتعمال تصذذمي  القطذذع ثالثذذة جاذذعار فذذي المكذذرر بمعذذدل ،مكذذررات لكذذم معاملذذة 3اذذعرة، بوا ذذع  (126) علذذألذذة معام (14) طبقذذم

لشذاهد مذف دون ا إلذأ إضذافةN.P.K مذف جسذمدة  معذدالتاسذتعملم ثالثذة ، و (Split Split Plot Design)ألكثذر مذف مذرة  المنشذقة
 سذتوأ م عنذد لتحدصد الفرور المعنوية بيف المتوسطات (L.S.D) ااتبار ج م فرر معنوي باستعمال  وججري التحليم ااحصا ي ،تسميد
 .5%إحصا ية  داللة

نثرًا علأ كامم المساحة المخصصة  نوفمير/السماد العضوي المتخمر للتعربة  في اهر كانون الثانيجضيو  :العضوي  السماد -
 كغ للشعرة. 48وة معامل/كغ  430، هذذكتار /طف 3)بمعدل )
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 سذذذذذذلفات البوتاسذذذذذذيوم، و (465O2P%)الثالثذذذذذذي  سذذذذذذوبر فوسذذذذذذفات، وال(46N%)اليوريذذذذذذا  دتذذذذذذ  إضذذذذذذافة سذذذذذذما :المعذذذذذذدني لتسذذذذذذميدا -
(%O502K ،)( السماد المستخدم، والكمية المقرر إضافتها لكم معدل وكمية األسمدة المضافة لكم اعرة.2يف العدول )ويب 

 يوريا نثرًا علأ دفعات كاتتي:ال جضيوو د 
 .ية المقررة(م)بمعدل نصو الك مار  /الدفعة األولأ في منتصو اهر آذار -
 .ية المقررة(م)بمعدل ربع الكالدفعة الثانية مع الرية األولأ التي تسبق اازهار   -
 نثرًا علأ سطح التربة البوتاسيومسلفات وجضيو  .ية المقررة(مربع الك )بمعدل صونيو/الدفعة الثالثة في منتصو اهر حزيران  -

لأ وع (9 ; 10 ; 11) (2 ; 3 ; 4)معامالت ال فيجضيو السوبر فوسفات نثرًا وفي الو م نفسه مار ، /دفعة واحدة في بداإة آذار
 .(12 ; 13 ; 14)  (5 ; 6 ; 7)جانبي السار للمعامالت م مف 1بعد  محراث علأالباستعمال  س  30عمق

 صر السمادية المضافة للشجرة الواحدة وما يعادلها من األسمدةا. كمية العن2الجدول 

 كمية األسمدة كغ/الشجرة المعدل نوع السماد

 يوريا

(%N46) 

N0 0 

N1 0.263 

N2 0.526 

N3 1.052 

 سوبر فوسفات

(%465O2P ) 

P0 0 

P1 0.088 

P2 0.175 

P3 0.351 

 سلفات البوتاسيوم

(%O502K ) 

K0 0 

K1 0.161 

K2 0.232 

K3 0.645 

مم القصبات حي   لّ الدراسة، في منطقة  في حقم المزار  ألاعار كما هو متبعل :  دمم عمليات الخدمةالعمليات الزراعية. 4
 ، واستخدم الري بالتنقيط(  صبة15، وعدد القصبات الثمرية المتروكة بعد التقلي  )( عيون 8علأ )ة في اهر اباط/فبراصر الثمري

 صومًا االل موس  النمو. 12 -15)، المدة الفاالة بيف الريات )ة، واستعملم جربع نقاطات لكم اعرةلترًا/ساع 20تصريف النقاطة 
 طرائق العمل:. 5
سذ  فذي  (100-75، )(75-50) ،(50-25) ،(25-0علذأ جعمذار ) مو ذع التعربذة جمعذم عينذات مذف تربذة :لتر:ةا عينات جمع -

كذالك  ،(مذ  2) ث  طحنذم ونخلذم مذف منخذم ج طذار ثقوبذه ،جففم هوا يًا لمدة جسبو  ،(56بداإة ونهاإة تنفيا التعربة، عدد العينات )
اذات مذف كذم معاملذة عينذة فذي بداإذة ونهاإذة كذم موسذ  نمذو اذالل تنفيذا التعربذة، ج   لم عينات مركبة للتربة مف المكررات الثالثذة،حلّ 

فذي مخذابر  التربذةججريذم تحاليذم  ،عينذة (28)س  وبالك إكون عدد عينات التربة في كذم موسذ   (50-25( ،)25-0وعلأ عمقيف )
 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بدمشق. 

ويبذذيف  مكذرارات. لم منهذا عينذة مركبذة بثالثذةواذكّ  ،(10)عينذات عشذوا ية بسذيطة عذددها  جاذات :عينفات السفماد العيفو   جمفع -
 ( بعض نتا أ تحاليم السماد العضوي.3) العدول
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 . نتائج تحاليل السماد العيو  المستعمل في التجر:ة3الجدول 

C/N 
% 

EC 

10: 1 

pH 

 O2K 5O2P N مادة عضوية 1 :10

22.69 44.53 2.8 0.84 1.1 3.7 7.47 

ومذف سذذا ر ، مذف منتصذو الطذذرد بشذكم عشذذوا ي جمعذذم عينذات مذذف األورار المقابلذة للعنقذود الثمذذري  جمفع عينففات اعنفاو اقوراو:-
 ,Nagarajah and Nesbitt) عنذق للمعاملذة الواحذدة 270مذاصو، بمعذدل/جهات الشذعرة فذي مرحلذة اازهذار التذام فذي منتصذو جإار

2002) 
 بطريقةالفوسفور وحلم  . Gerhardtبعهاز  Kjedahelكلداهمبطريقة  اتزوتجري تحليم ج تحليل العينات الورقية: -

Chapman and Part, (1961) علأ المطيان الضو يSpectrophotometer طريقة فت  تحليله وفقًا ل لبوتاسيوم، جما ا
Chapman and Part, (1961) باستخدام جهاز Flamephotometer. 

  ة:المؤشرات المدروس. 6
 الفوسفور، البوتاسيوم(. تزوت،ا) المعدنية العناار اوراو العنب من اعناو محتوى  تقدير

 النتائج والمناقشة : 
 :)%( في محتوى اعناو اقوراو من اآلزوتتأثير التسميد  -1

- 0.8ار التذذام التركيذذز المثذذالي لمحتذذوأ اتزوت فذذي جعنذذار األورار فذذي مرحلذذة اازهذذ Reuter and Robinson, (1997) دحذذدّ 
ف اذذالل دراسذذة تذذأثير معذذامالت مختلفذذة مذذ، % 1.2 – 0.9% ومعذذدل الزيذذادة بحذذدود  0.9 -0.65مذذدأ الذذنقص بحذذدود  و ،1.1%

( تفور معنوي لعميذع معامالتذه 0Org) في معامالتحي  صالحظ  ،(4) للتسميد في محتوأ األعنار مف اتزوت والواردة في العدول
لكنهذا تفو ذم  ل  تختلو هاه المعامالت معنويًا فيما بينها،ف (sTSPمعامالت التسميد الفوسفاتي السطحي )جما بالنسبة ل. الشاهدعلأ 

، 2) %  للمعذذامالت1.35، %1.22،%1.31% فذي الشذاهد إلذأ 0.91وازداد تركيذز اتزوت فذي األعنذار مذف ، الشذاهدمعنويذًا علذأ 
معنويذذًا ( 6( و)7) المعاملتذذان تفو ذذم(، dTSP) سذذ  30تي علذذأ عمذذق معذذامالت التسذذميد الفوسذذفا، فيمذذا إخذذص علذأ التذذوالي( 4، و3

ممذا  .علذأ التذوالي (7، و6، 5) % للمعذامالت1.53%،1.45، %1.32بلذغ تركيذز اتزوت فذي جعنذار األورار ، و (5علأ المعاملة )
 (. 10انعكس ذلك علأ االنتاجية الواردة نتا عه في العدول )
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 .)متوسط ثالث سنوات()%( عناق األوراق من اآلزوت أمن التسميد في محتوى تأثير معامالت مختلفة  .4 الجدول

 نظام التسميد
 )%(محتوى األعناق من اآلزوت  رقم المعاملة

 معدل التسميد المعدني موضع إضافة الفوسفات إضافة السماد العضوي

 

 

0Org 

 

0Cont 0K0P0N 1 f0.91  

 

sTSP 

1K1P1N 2 bcd1.31  

2K2P2N 3 cd.22 1 

3K3P3N 4 bc1.35  

 

dTSP 

1K1P1N 5 bcd1.32  

2K2P2N 6 ab1.45  

3K3P3N 7 a1.53  

 

 

1Org 

1Cont 01K01P01N 8 e1.06  

 

sTSP 

1K1P1N 9 de1.2  

2K2P2N 10 ab1.41  

3K3P3N 11 ab1.42  

 

dTSP 

1K1P1N 12 a1.52  

2K2P2N 13 a1.50  

3K3P3N 14 a1.53  

 (Sigاختبار المعنوية )
0.05LSD  0.141 

C.V % 6.47 

Org0         ، من دون التسميد عضوي :Org1 ،مع التسميد العضوي :TSPs ،التسميد الفوسفاتي نثراً على سطح التربة :TSPd( سم، 30: التسميد الفوسفاتي على عمق )Cont0 شاهد لمعامالت :Org0 ،

ont1C : شاهد لمعامالتOrg1  ،P0K0N0 من دون اضافة أسمدة :N.P.K  ،والسماد العضويN01P01K01  من دون إضافة أسمدة :N.P.K  ،مع إضافة السماد العضويN1P1K إضافة المعدل األول من :

  .N.P.K: إضافة المعدل الثالث من أسمدة   N.P.K،N3P3K3سمدة أ: إضافة المعدل الثاني من  N.P.K  ،N2P2K2أسمدة 

معامالت وفيما إخص . (9عدا المعاملة ) (، فقد تفو م جميع معامالته معنويًا علأ الشاهد1Org)مالت تفو م جميع معا
(sTSP فقد )( 9( معنويًا علأ المعاملة )11( و)10تفو م المعاملتان)،  الشاهد% في 1.06عنار مف األازداد تركيز اتزوت في و 

ل  تختلو معنويًا فيما بينها ف (dTSPمعامالت )جما التوالي.  ( علأ11و 10، 9% للمعامالت )1.42%، 1.41، %1.20إلأ 
، 13، 12% للمعامالت )1.53%،1.50، %1.52اتزوت في جعنار األورار Org1بلغ تركيز ، فالشاهد وتفو م معنويًا علأ

 علأ العن .  (Hilbert et al., 2003)تتفق هاه النتا أ مع ماتوام إليه  .( علأ التوالي14و
إذ تفو م معامالت  ي محتوأ جعنار األورار مف اتزوت،( تأثير إضافة األسمدة العضوية ف4تا أ الواردة في العدول )وتظهر الن

في معامالت   %1.25بلغ تركيز اتزوت في جعنار األورار ، و (0Org( معنويًا علأ المعامالت )1Orgإضافة السماد العضوي )
(0Org وازداد هاا المحتوأ ليصم إلأ )معامالت في %1.33 (1Orgوتأتي هاه النتا أ متوافقة مع ،) نتا أet  (Zachariakis  

al., 2001)  ويمكف جن إعود السب  في زيادة تركيز اتزوت في جعنار جورار العن  إلأ تحرير اتزوت مف األسمدة العضوية ،
 .(Wolf and Snyder, 2003المستخدمة بصور متاحة للنبات )

مغ/كغ تربة  50-40-52جن تسميد التربة بمخلفات األبقار جو األغنام جو الدواجف ص دي إلأ تحرير Abbasi et al., (2007ذكر )
 . % عف الشاهد42-25-43ر بنحو اتزوت المتحرّ  فيزيادة و  علأ التوالي،

عنار األورار مف ي محتوأ ج تأثير لعمق إضافة جسمدة السوبر فوسفات ف ( عدم وجود جي5وتبيف النتا أ الواردة في العدول )
% ووام هاا المحتوأ في 1.235( sTSPاتزوت، إذ بلغ محتوأ جعنار األورار منه في معامالت التسميد الفوسفاتي السطحي )

 % مف دون وجود فرور معنوية بيف المعامالت.1.354( dTSPمعامالت ااضافة العميقة للسوبر فوسفات )
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تفو ذم و وجذود تذأثير واضذح لمعذدالت التسذميد فذي محتذوأ جعنذار األورار مذف اتزوت، ( 5ونالحظ مف النتذا أ المدرجذة فذي العذدول )
 % وازداد  إلذذذذذذذذذذذذأ 0.986جميذذذذذذذذذذذذع المعذذذذذذذذذذذذدالت معنويذذذذذذذذذذذذًا علذذذذذذذذذذذذأ الشذذذذذذذذذذذذاهد الذذذذذذذذذذذذاي بلذذذذذذذذذذذذغ تركيذذذذذذذذذذذذز اتزوت فذذذذذذذذذذذذي جعنذذذذذذذذذذذذار جورا ذذذذذذذذذذذذه 

 المعدل األول. تفور المعدل الثاني والثال  معنويًا علأ و  ،علأ التواليللمعدالت الثالثة   %1.460،%1.395،1.338%
 )متوسط ثالث سنوات( )%( اآلزوتاألعناق من  محتوى التسميد في تتأثير التسميد العضوي وعمق إضافة الفوسفات ومعدال .5الجدول 

  0.05LSD محتوى األعناق من اآلزوت )%( اإلضافة نوع رقم المعاملة

1)،(7,6,5,1),(4,3,2 0Org 
b1.251   

0.045 
8)،(14,13,12,8),(11,10,9 1Org a1.338   

1)،(11,10,9,8),(4,3,2 sTSP a1.235   
0.129 

1)،(14,13,12,8),(7,6,5 dTSP a1.354   

 (N.P.Kمعدالت التسميد بأسمدة )

 محتوى األعناق من اآلزوت )%( المعدالت السمادية رقم المعاملة

  0K0P0N c0.986 )الشاهد( 8,1

12,9,5 , 2 1K1P1N b1.338  

13,10,6 , 3 2K2P2N ab1.395  

14,11,7 , 4 3K3P3N a1.460  

0.05LSD  0.0706 

 :)%( في محتوى اقعناو من الفوسفورتأثير التسميد  -2

ذذد ّ  جمذذا  ،(Weaver, 1976% حسذذ  )0.1د معذذدل الذذنقص للفوسذذفور فذذي جعنذذار جورار العنذذ  فذذي مرحلذذة اازهذذار التذذام بأ ذذم مذذف ح 
وفيمذا صتعلذق بالمعذدل المثذالي لتركيذز الفوسذفور فذي جعنذذار  ،%0.16 نحو( بذذKurtural et al., 2004ده )المعذدل العذادي فقذد حذدّ 

مف اذالل دراسذة تذأثير التسذميد فذي محتذوأ جعنذار األورار مذف %. 0.35-0.11( بالمدأ Howe et al., 2002األورار فقد حدده )
تفو ذذم  (، فقذذدsTSPمعذذامالت )جمذذا  ذذًا معنويذذًا علذذأ الشذذاهد. ( تفو 0Orgوالتذذي جبذذدت معذذامالت )( 6الفوسذذفور والذذواردة فذذي العذذدول )

(، ولذذ  تختلذذو هاتذذان المعاملتذذان معنويذذًا فيمذذا بينهمذذا، وتفو ذذم هذذاه المعذذامالت معنويذذًا 3( و)2ًا علذذأ المعذذاملتيف )( معنوّيذذ4) المعاملذذة
%  للمعذذامالت 0.25% ،0.23% ، 0.23إلذذأ  شذذاهد% فذذي ال 0.16وازداد تركيذذز الفوسذذفور فذذي جعنذذار األورار مذذف ، شذذاهدالعلذذأ 

 علأ التوالي.( 4و، 3، 2)
بلذذذغ تركيذذذز اتزوت فذذذي جعنذذذار األورار (، و 5( معنويذذذًا علذذذأ المعاملذذذة )7( و)6تفو ذذذم فيهذذذا المعاملتذذذان ) (،dTSPمعذذذامالت )وفذذذي 
معنويذذذًا لعميذذذع  ( تفو ذذذاً 1Orgمعذذذامالت ) وكذذذالك الحذذذال جبذذذدت علذذذأ التذذذوالي.(7، و6، 5)للمعذذذامالت  0.27%، 0.26%، 0.24%

وازداد تركيذذذز  (،9( معنويذذذًا علذذذأ المعاملذذذة )11( و)10) تفو ذذذم المعاملتذذذان (،sTSPمعذذذامالت )وبالنسذذذبة ل. الشذذذاهدمعامالتذذذه علذذذأ 
فذذي ( علذذأ التذذوالي. 11و 10، 9% للمعذذامالت )0.26% ،0.26% ، 0.24% فذذي الشذذاهد، إلذذأ 0.20الفوسذذفور فذذي األعنذذار مذذف 

 %0.27بلغ تركيز الفوسفور فذي جعنذار األورار ، و (13( و )12ويًا علأ المعاملتيف )( معن14) معاملةال تفو م (،dTSPمعامالت )
 ( علأ التوالي.14و 13، 12للمعامالت ) 0.33%، 0.30%،
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 )متوسط ثالث سنوات( )%( محتوى أعناق األوراق من الفوسفور فيمعامالت مختلفة من التسميد . تأثير 6الجدول 

م رق نظام التسميد

 المعاملة
 )%( محتوى األعناق من الفوسفور

 معدل التسميد المعدني موضع إضافة الفوسفات إضافة السماد العضوي

 

 

0Org 

 

0Cont 0K0P0N 1 h0.16  

 

sTSP 

1K1P1N 2 f0.23  

2K2P2N 3 f0.23  

3K3P3N 4 de0.25  

 

dTSP 

1K1P1N 5 ef0.24  

2K2P2N 6 cd0.26  

3K3P3N 7 c0.27  

 

 

1Org 

1Cont 01K01P01N 8 g0.20  

 

s TSP 

1K1P1N 9 ef0.24  

2K2P2N 10 cd0.26  

3K3P3N 11 cd0.26  

 

dTSP 

1K1P1N 12 c0.27  

2K2P2N 13 b0.30  

3K3P3N 14 a0.33  

 (Sigاختبار المعنوية )
0.05LSD  0.019 

C.V % 4.72 

ًا علذأ المعذامالت ( معنوّيذ1Orgإذ تفو م معامالت التسميد العضوي ) ( تأثير التسميد العضوي،7)تظهر النتا أ الواردة في العدول 
(0Org ،مذذذف دون التسذذذميد ) فذذذي معذذذامالت   %0.226وبلذذذغ تركيذذذز الفوسذذذفور فذذذي األعنذذذار(0Org)،  وازداد المحتذذذوأ ليصذذذم إلذذذأ

( علذأ العنذ ، ويمكذف جن et alMigeed  Abd El., 2006وتتفذق هذاه النتذا أ مذع مذا وجذده ) (.1Org) معذامالت % فذي 0.257
 مف األسمدة العضوية. المتحررةإعود السب  في زيادة المحتوأ مف الفوسفور عند التسميد العضوي إلأ الكميات 

ت ( معنويذًا علذأ معذذامالdTSPإذ تفو ذذم معذامالت ااضذافة العميقذذة ) وتظهذر النتذا أ جإضذذًا تذأثير عمذق إضذذافة األسذمدة الفوسذفاتية،
وازداد هذاا المحتذوأ ليصذم إلذأ  ،(sTSP)فذي معذامالت   %0.230بلغ تركيز الفوسفور في األعنار (، و sTSPااضافة السطحية )

لمعذذدالت  وتظهذذر النتذذا أ وجذذود تذذأثير واضذذح  (Goldstein, 1986).وهذذاا مذذا جكدتذذه نتذذا أ  ،(dTSP)معذذامالت  % فذذي0.254
% فذذذذي الشذذذاهد إلذذذذأ 0.181إذ ازداد تركيذذذز الفوسذذذذفور فذذذي جعنذذذذار األورار مذذذف ور، التسذذذميد فذذذذي محتذذذوأ جعنذذذذار األورار مذذذف الفوسذذذذف

، وتفو م جميع المعدالت المستخدمة معنويًا علأ الشاهد، وتفور علأ التواليللمعدالت السمادإة  0.279%، 0.264%، 0.244%
الثذاني معنويذًا علذأ المعذدل األول. إمكذف جن إعذود المعدل الثال  معنويًا علأ كم مف المعدليف األول والثاني الاي تفذور فيذه المعذدل 

إذ جن ااضذذافات  ،تمذذم مذذع اسذذتعمال السذذماد الفوسذذفاتيالسذذب  فذذي زيذذادة محتذذوأ الفوسذذفور فذذي جعنذذار األورار إلذذأ ااضذذافات التذذي 
 ,.Duan et al) نذهالسذنوية المتالحقذة مذف الفوسذفور تذ دي إلذأ إغنذاء التربذة بالفوسذفور المتذات ممذا صذنعكس علذأ محتذوأ النبذات م

2004.) 
 ا
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 )متوسط ثالث سنوات( )%( الفوسفوراألعناق من  محتوى التسميد في ت. تأثير التسميد العضوي وعمق إضافة الفوسفات ومعدال7لجدول ا

  0.05LSD )%( الفوسفورمحتوى األعناق من  اإلضافة نوع رقم المعاملة

1)،(7,6,5,1),(4,3,2 0Org 
b0.220  

0.0082 
8)،(14,13,12,8),(11,10,9 1Org a0.257  

1)،(11,10,9,8),(4,3,2 sTSP b0.230  
0.010 

1)،(14,13,12,8),(7,6,5 dTSP a0.254  

 (N.P.Kمعدالت التسميد بأسمدة )

 )%( الفوسفورمحتوى األعناق من  المعدالت السمادية رقم المعاملة

  0K0P0N d0.181 )الشاهد( 8,1

12,9,5 , 2 1K1P1N c0.244  

13,10,6 , 3 2K2P2N b0.264  

14,11,7 , 4 3K3P3N a0.279  

0.05LSD  0.06 

 :)%( عناو من البوتاسيوماقفي محتوى تأثير التسميد  -3
جمذا  % وما دون،1حوالي معدل النقص للبوتاسيوم في جعنار جورار العن  في مرحلة اازهار التام بذ  Christensen, (2005) دحدّ 

 Cook and Wheeler, (1978وحذدد ) .(Gonzales, 1991% حسذ  )1.4 نحوالمثذالي لتركيذز البوتاسذيوم فقذد تحذدد بذذ الحذد
مذف اذالل دراسذة تذأثير معذامالت التسذميد فذي محتذوأ جعنذار األورار مذف البوتاسذيوم والذواردة . % كمعدل زيذادة3لتركيز األعلأ مف ا

 Abuتتفذق مذع نتذا أ ) .الشذاهدتفذور معنذوي لعميذع معامالتذه علذأ  ( حذدوث0gOrصالحذظ فذي معذامالت )( 8نتا عه فذي العذدول )

Nuqta, 1995 ن تأميف الت اإة العيذدة ج( الاي إشير إلأ جن استعمال األسمدة المعدنية والعضوية ضرورية لنمو العن  وإنتاجيته، و
 Krauss and Johnston, 2002)كده نتا أ كم مفوهاا ما ت   ،إعابيًا علأ مظاهر نمو وإنتاجية الشعيرةإالمناسبة للعن  تنعكس 

; Bouldin et al., 1960   )اضطرابات في النمو واانتاج. ، حي  ت دي عدم كفاإة الت اإة إلأ حول جهمية التسميد 
 (للعنب الحلواني )متوسط ثالث سنوات)%(  محتوى األعناق من البوتاسيوم في معامالت مختلفة من التسميدتأثير  .8الجدول 

 نظام التسميد
 )%( محتوى األعناق من البوتاسيوم رقم المعاملة

 معدل التسميد المعدني موضع إضافة الفوسفات إضافة السماد العضوي

 

 

0Org 

 

0Cont 0K0P0N 1 g   1.48  

 

sTSP 

1K1P1N 2 bcde1.94  

2K2P2N 3 de1.86   

3K3P3N 4 ab2.03  

 

dTSP 

1K1P1N 5 cede1.90  

2K2P2N 6 e  1.85  

3K3P3N 7 abcd1.96  

 

 

1Org 

1Cont 01K01P01N 8 f   1.61  

 

sTSP 

1K1P1N 9 cede1.89  

2K2P2N 10 cede1.91  

3K3P3N 11 cede1.90  

 

dTSP 

1K1P1N 12 a2.06  

2K2P2N 13 abc1.99  

3K3P3N 14 ab2.03  

 (Sigاختبار المعنوية )
0.05LSD  0.108 

C.V % 3.48 

معنويذذذًا مذذذع معذذذدل التسذذذميد المتوسذذذط والمرتفذذذع  (2المعاملذذذة )لذذذ  إختلذذذو اسذذذتعمال معذذذدل التسذذذميد المذذذنخفض  (sTSPفذذذي معذذذامالت )
وازداد تركيذز البوتاسذيوم فذي  ،(3المعاملذة )(، وتفور معدل التسميد المرتفع معنويذًا علذأ معذدل التسذميد المتوسذط 4( و)3المعاملتيف )
وفذذذي معذذذامالت علذذذأ التذذذوالي.  (4، و3، 2) % للمعذذذامالت2.03%، 1.84%، 1.94% فذذذي الشذذذاهد إلذذذأ 1.48ار مذذذف جعنذذذار األور 
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(dTSP)  (، 7و 6معنويًا مع معدل التسميد المتوسط والمرتفع )المعذاملتيف  (5)المعاملة ل  إختلو استعمال معدل التسميد المنخفض
%، 1.85%، 1.90بلذذذذغ تركيذذذذز البوتاسذذذذيوم ، و (6)المعاملذذذذة تسذذذذميد المتوسذذذذط وتفذذذذور معذذذذدل التسذذذذميد المرتفذذذذع معنويذذذذًا علذذذذأ معذذذذدل ال

 علأ التوالي.   (7، و6، 5) % للمعامالت1.96
( ل  ص دي استعمال الخال ط sTSPفي معامالت )و  .الشاهدتفو م جميع معامالته معنويًا علأ  ، فقد(1Orgمعامالت )جما في 

جعنار األورار مف البوتاسيوم، ول  صالحظ جإة فرور معنوية بيف حدوث تباصف في محتوأ  السمادإة المعدنية بمعدالتها المختلفة إلأ
 ،9) % للمعامالت1.90، %1.91، % 1.89% في الشاهد، ليصم إلأ 1.61المعامالت. وازداد تركيز البوتاسيوم في األعنار مف 

السمادإة المعدنية بمعدالتها الثالثة إلأ حدوث تباصف ل  إختلو استعمال الخال ط ف (dTSPمعامالت )( علأ التوالي. جما 11و 10
%، 2.06وية بيف المعامالت، وبلغ تركيز البوتاسيوم في األعنار عنار مف البوتاسيوم، ول  صالحظ جإة فرور معنفي محتوأ األ

 .(Wood and Parish, 2003)علأ التوالي، وتتفق هاه النتا أ مع   (14، و13، 12) % للمعامالت%2.03، 1.99
( تأثير التسميد العضوي في محتوأ األعنار مذف البوتاسذيوم، إذ تفو ذم معذامالت إضذافة السذماد 9تظهر النتا أ الواردة في العدول )

( وازداد 0Org) فذي معذامالت %1.81بلذغ تركيذز البوتاسذيوم ، و مذف دون إضذافة (0Org( معنويًا علذأ المعذامالت )1Orgالعضوي )
الذاي جاذار إلذأ جن   et alIrshad., 2002)وتتفق هاه النتا أ مذع رجي )(. 1Org)معامالت  % في .871هاا المحتوأ ليصم إلأ 

وتظهذر النتذا أ عذدم وجذود جي تذأثير لعمذق إضذافة األسذمدة  استعمال األسمدة العضوية ص دي إلأ زيادة تركيز البوتاسيوم فذي النبذات.
( sTSP)فذذي معذذامالت   %1.82بلذذغ تركيذذز البوتاسذذيوم فذذي جعنذذار األورار و  الفوسذذفاتية فذذي محتذذوأ األعنذذار األورار مذذف البوتاسذذيوم،

النتا أ وجود تأثير واضح لمعدالت التسميد في محتوأ جعنار األورار مف البوتاسذيوم مقارنذة  تبيف. (dTSP)معامالت  % في1.85و
نويذذًا مذذع معذذدل التسذذميد المعذذدني المتوسذذط مع )المعذذدل األول(بالشذذاهد، حيذذ  لذذ  إختلذذو اسذذتعمال معذذدل التسذذميد المعذذدني المذذنخفض 

% 1.94إلذأ  شذاهد% فذي ال 1.54وازداد تركيذز البوتاسذيوم مذف  .لذأ معذدل التسذميد المعذدني المتوسذطوالمرتفع الذاي تفذور معنويذًا ع
يذذذذة علذذذذأ التذذذذوالي. ويعذذذذود السذذذذب  فذذذذي زيذذذذادة المحتذذذذوأ مذذذذف البوتاسذذذذيوم كاسذذذذتعابة منطق (3، و1،2) % للمعذذذذدالت%1.97 ، 1.90،

 .(Poni et al., 2003)فالتسميد البوتاسي ص دي لزيادة معنوية في محتوأ النبات منه  لإلضافات المعدنية مف البوتاسيوم،
 )متوسط ثالث سنوات( البوتاسيوماألعناق من  محتوى التسميد في ت. تأثير التسميد العضوي وعمق إضافة الفوسفات ومعدال9الجدول 

  0.05LSD )%( البوتاسيوممحتوى األعناق من  اإلضافة نوع رقم المعاملة

1)،(7,6,5,1),(4,3,2 0Org 
b1.81   

0.0031 
8)،(14,13,12,8),(11,10,9 1Org a1.87   

1)،(11,10,9,8),(4,3,2 sTSP a1.82   
0.047 

1)،(14,13,12,8),(7,6,5 dTSP a1.85  

 (N.P.Kمعدالت التسميد بأسمدة )

 )%( البوتاسيوممحتوى األعناق من  لسماديةالمعدالت ا رقم المعاملة

   0K0P0N c1.54 )الشاهد( 8,1

12,9,5 , 2 1K1P1N ab1.94   

13,10,6 , 3 2K2P2N b1.90   

14,11,7 , 4 3K3P3N a1.97   

0.05LSD  0.054 

 :)كغ( رةيالشج إنتاجية فيتأثير التسميد   -4
اانتاج، فنعد في معامالت اصف كبير للمعامالت المستخدمة في تأثيرها في كمية ( تب10) صالحظ مف المعطيات الواردة في العدول

(0Org( تفو ًا معنويًا لعميع معامالته علأ الشاهد، وتفو م المعاملة )مف معامالت التسميد الفوسفاتي4 )  السطحية معنويًا علأ
(، بل م إنتاجية الشعرة 3( و)2الك الحال للمعاملتيف )، ك( فيما بينها معنوياً 4( و)3ول  تختلو المعاملتان ) ،(2المعاملة )
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كغ، وبل م نسبة  55.7علأ التوالي، وكان متوسط اانتاج للشاهد  (4، و3، 2) ( كغ للمعامالت74.45، و87.23،84.51)
ينها معنويًا، وتفو م ( فيما ب7( و)6( والمعاملتان)6( و)5) %( مقارنة بالشاهد. ول  تختلو المعاملتان 68، و52 ،34) الزيادة نحو
، 5)كغ لكم مف المعامالت  (107.77، و104.42، 95.36) رةيوالم إنتاجية الشع(. 5( معنويًا علأ المعاملة )7المعاملة )

 %( للمعامالت السابقة علأ التوالي مقارنة بالشاهد.93، و87 ،71) علأ التوالي، وبل م الزيادة في اانتاجية نحو( 7، و6و

 )متوسط ثالث سنوات( للعنب الحلواني)كغ( رة يإنتاجية الشجفي معامالت مختلفة من التسميد ثير . تأ10الجدول 

رقم  نظام التسميد

 المعاملة
 إنتاجية الشجيرة )كغ(

 معدل التسميد المعدني موضع إضافة الفوسفات إضافة السماد العضوي

 

 

0Org 

 

0Cont 0K0P0N 1 i55.7  

 

sTSP 

1K1P1N 2 gh74.45 

2K2P2N 3 fg84.5  

3K3P3N 4 ef87.23 

 

dTSP 

1K1P1N 5 de95.36  

2K2P2N 6 cd104.42  

3K3P3N 7 bc107.77  

 

 

1Org 

1Cont 01K01P01N 8 h66.47  

 

sTSP 

1K1P1N 9 fg84.07  

2K2P2N 10 de95.96  

3K3P3N 11 cd99.84  

 

dTSP 

1K1P1N 12 bc107.54  

2K2P2N 13 a2.05 12 

3K3P3N 14 ab117.34  

 (Sigاختبار المعنوية )
0.05LSD  10.49 

C.V % 6.99 

كغ، ول   66.47( تفو م جإضًا جميع معامالته معنويًا علأ الشاهد الاي بلغ متوسط إنتاجه نحو 1Org) معامالت تفو م جميع
 (، وبلغ إنتاج الشعرة9علأ المعاملة ) معنوياً  كنها تفو م( فيما بينها معنويًا لsTSP( مف معامالت )10;11تختلو المعاملتان )

 50%)و ،44، 26) علأ التوالي، وبل م الزيادة في إنتاجية الشعرة (11، و10، 9) كغ للمعامالت (99.84، 95.96، 84.07)
وتفو تا  معنويًا فيما بينها، (dTSP( مف معامالت )13 ; 14) للمعامالت السابقة علأ التوالي مقارنة بالشاهد. ل  تختلو المعاملتان

، 13، 12) كغ  لكم مف المعامالت (117.34، و122.05، 107.54) (، وبلغ متوسط إنتاج الشعرة12معنويًا علأ المعاملة )
علأ التوالي مقارنة بالشاهد. وتفور الشاهد  77%)، و84، 62) علأ التوالي، وكانم الزيادة في متوسط إنتاج الشعرة نحو (14و

%. جدأ استعمال التسميد المعدني مع التسميد 19)) معنويًا علأ األول، وبل م الزيادة في متوسط إنتاج الشعرة نحو الثاني
العضوي جو بدونه إلأ زيادة معنوية تدريعية مترافقة مع كمية األسمدة المعدنية المضافة، وتفو م جميع هاه المعدالت معنويًا علأ 

 . (Ruiz and Massa, 1991)الشاهد وتتفق هاه النتا أ مع
( 1Orgإنتاجيذة الشذعرة، إذ تفو ذم معذامالت التسذميد العضذوي ) ( تأثير التسميد العضذوي فذي11توضح النتا أ الواردة في العدول )

(  1Orgكغ، وفي معامالت) 83.14( 0Orgإنتاجية الشعرة في معامالت ) م( مف دون تسميد، وبل 0Orgمعنويًا علأ المعامالت )
 فذي إنتذاج العنذ  % مما صبيف جهمية التسذميد العضذوي 14 ، وكانم الزيادة في اانتاج عند إضافة األسمدة العضوية نحوكغ 94.96

 (.(Pinamonti,1998 نتا أ معا وتتفق ها
( dTSPمعامالت ) ( نعد جن12وعند دراسة نتا أ تأثير عمق إضافة السوبر فوسفات في إنتاجية الشعرة الواردة في العدول )



Al-Shihadat. Syrian Journal of Agricultural Research 4(2): 15-30. June 2017 26 

 

كغ، وفي  81.03( sTSPبل م إنتاجية الشعرة في المعامالت ) .(sTSP) السطحية  م معنويًا علأ معامالت ااضافةتفو 
بيف كمية اانتاج ومحتوأ  . وعند دراسة عال ة االرتباط%20 نحوإنتاجية الشعرة بكغ محققة زيادة في  97.08( dTSPمعامالت )

 عمق،ال في( األمر الاي صبيف جهمية التسميد الفوسفاتي (r = 0.901 إعابية  وية جداً إ جعنار األورار مف الفوسفور تبيف جنها عال ة
جن ااضافة العميقة والتي بينم  (Abdou, et al. 1974 ; Sharma, et al. 1977)وتتفق هاه النتا أ مع نتا أ دراسة 

 ،لهاه الطريقة بالمقارنة مع طريقة إضافته سطحياً  حي  تحققم فوا د إإعابية للفوسفات إكون جكثر فعالية مف ااضافة السطحية،
 نتيعة تثبيم  سمًا كبيرًا مف الفوسفور في التربة مف جهة  (Dey, 1988)وذلك بسب  انخفاض فعالية استعمال األسمدة الفوسفاتية 

(Wild, 1988) ومسافة انتقال الفوسفات التي ال تتعاوز عدة ميلمترات مف جهة ثانية (Barber, 1977). 

، كذذذغ 103.04معنذذوي لعميذذع المعذذدالت السذذذمادإة علذذأ الشذذاهد، وكذذان جفضذذلها المعذذدل الثالذذ  ال التفذذور ( 11العذذدول ) تبذذيف نتذذا أ
% 66.5% و47.9كذذذغ، وكانذذذم الزيذذذادة بنسذذذبة  61.09كذذذغ، وبلذذذغ اانتاجيذذذة فذذذي الشذذذاهد  90.35كذذذغ ثذذذ  األول  101.73فالثذذذاني 

ول  صالحظ جإة فرور معنوية بيف المعدليف الثاني والثال  اللاصف تفو ا معنويًا علذأ المعذدل  % للمعدالت الثالثة علأ التوالي.68.7و
رة مذع زيذادة كميذة األسذمدة المضذافة حتذأ ياألمر الاي صبيف استعابة االاعار لهاه األسمدة وتحققم زيادة في اانتاجية للشع األول،

 كان ترايد استعمال األسمدة المعدنية علأ العن . األمر الاي إقودنا إلأ إم المعدل الثاني مف ااضافة،
 )متوسط ثالث سنوات(رة )كغ( يإنتاجية الشجالتسميد في  ت. تأثير التسميد العضوي وعمق إضافة الفوسفات ومعدال11الجدول 

  0.05LSD إنتاجية الشجيرة )كغ( اإلضافة نوع رقم المعاملة

1)،(7,6,5,1),(4,3,2 0Org 
b83.14  

4.97 
8)،(14,13,12,8),(11,10,9 1Org a94.96  

1)،(11,10,9,8),(4,3,2 sTSP b81.03  
4.25 

1)،(14,13,12,8),(7,6,5 dTSP a97.08  

 (N.P.Kمعدالت التسميد بأسمدة )

 إنتاجية الشجيرة )كغ( المعدالت السمادية رقم المعاملة

  0K0P0N c61.09 )الشاهد( 8,1

12,9,5 , 2 1K1P1N b90.35  

13,10,6 , 3 2K2P2N a101.73  

14,11,7 , 4 3K3P3N a103.04  

0.05LSD  5.24 

 االستنتاجات:
 الحلواني. للعن  الحالة ال اا يةمختلفة مف التسميد إلأ إحداث ت يرات متباصنة في  معامالتجدأ تطبيق  -1

ممذا صبذيف جهميذة إضذافة نااذر المدروسذة محتذوأ جعنذار األورار مذف جميذع العفذي  زيادة معنويذة العضويةحققم إضافة األسمدة  -2
 هاه األسمدة وتأثيرها في تحسيف الحالة ال اا ية للعن .

بفذارر معنذوي عذف الفوسذفور  محتذوأ جعنذار األورار مذففذي  سذ   زيذادة معنويذة 30حققم إضافة األسمدة الفوسفاتية علأ عمذق  -3
 الحلواني. لعن تحسيف الصفات اانتاجية لميق في ة مما صبيف األثر ااإعابي للتسميد العالسطحيّ  معامالت ااضافة

  .اتزوت والبوتاسيوم جظهرت النتا أ عدم وجود تأثير لموضع إضافة الفوسفات في زيادة محتوأ جعنار األورار مف -4

 ي ح ،ال اا ية العناار مف األورار جعنار محتوأ في تفو ها علأ الشاهد مف حي   NPKتفاوتم المعدالت الثالثة مف جسمدة  -5
 .كان المعدل الثال  جفضم معدالت التسميد المعدني في زيادة محتوأ جعنار األورار مف اتزوت والفوسفور والبوتاسيوم

 .مغ/كغ 10.8مغ/ كغ إلأ  7 مفالعميق للفوسفات  س  عند التسميد 50 -25تضاعو تركيز الفوسفور المتات علأ عمق  -6
 تواي الدراسة:
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وزيذادة محتذوأ النبذات مذف  ضذوية لتحسذيف اصذا ص التربذة وزيذادة محتواهذا مذف المذادة العضذويةالتأكيد علأ إضذافة األسذمدة الع -1
 واااة في منطقة تنفيا التعربة. العناار ال اا ية

 س  لرفع معامم االستفادة مف جسمدة السوبر فوسفات. 30التأكيد علأ إضافة األسمدة الفوسفاتية علأ عمق  -2

بذداًل  N.P.Kمذف جسذمدة  األول )المذنخفض(معدنيذة علذأ العنذ  مذف اذالل اسذتخدام المسذتوأ إمكانية ترايد استخدام األسذمدة ال -3
 ات األسمدة المستهلكة.وتخفيض كميّ  الحالة ال اا ية للعن مف المستوأ الثال  )المرتفع( منها لتحقيق زيادة في 

 .مختلفة في مناطق بيئيةبالعناار المعدنية الكبرأ والص رأ متابعة دراسة تأثير التسميد  -4
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Abstract 

The research was carried out in Daraa Governorate during three seasons (2008-2010), using ten 

years old grapevines (Vitis vinifera L.) Helwani cultivar to study the influence of different mineral 

fertilization NPK, and the way of super-phosphate addition in the presence or absence of manure 

application on the nutritional status of grapes. Three levels of NPK fertilization were used 

(75:25:50,150:50:100, and 300:100:200 Kg/ha), in addition to a control without fertilization. Super-

phosphate was either broadcasted on the soil surface or added in rows at a depth of 30 cm. 

Fermented sheep manure was applied at one rate of 30 ton/ha. Split-split plot design with three 

replications was used. The results showed that addition of manure improved the nutritional status of 

grapevine throughout increasing nutrient content of their petioles. There was a significant increase 

in the petioles content of the nutrients (nitrogen 1.33%, phosphorus 0.26%, potassium 1.87%) when 

organic manure was added compared to control (nitrogen 1.25% and 0.23% phosphorus, potassium 

1.81%). A significant increment in petioles content of phosphorus was observed when phosphate 

fertilizer was added in-depth of 30 cm comparing with the broadcast treatment. There was no effect 

of the way of addition on the content of petioles from nitrogen and potassium. The third level of 

NPK was the best in increasing the content of petioles of nitrogen 1.46 %, phosphorus 0.28%, and 

potassium 1.97%. Therefore, it is recommended to add organic manure in the vineyards for its 

positive effect on improving the absorption efficiency of minerals. The addition of phosphate 

fertilizer at a depth of 30 cm is advisable because of its effect on increasing petioles content of 

phosphorus, which is a good indicator of the nutritional and health status of trees, and for its role in 

improving production quality and quantity. 
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