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في إنتاجية   والرش بحمض الجبرلين تأثير استخدام مستويات مختلفة من األسمدة
 .Diospyros kaki L أشجار الكاكي اليابانيوجودة الثمار في 

 ( Hachyiaصنف ) 

  جوى داؤد )1( و رشيد نديم خربوتلي )1(  و أمجد حسن بدران )2(
 جامعة تشرين، الالذقية، سورية. (. قسم البساتين، كلية الزراعة، 1)
 (. مركز البحوث العلمية الزراعية ،الالذقيه، سوريا. 2)
 (    0938477016  هـ daoudjawa@gmail.comم.جوى داؤد. البريد اإللكتروني   )للمراسلة: 

 06/07/2020:  القبول تاريخ 20                 17/05/20: االستالم  تاريخ

 الملخص: 
 Hachyiaعلى أشجار الكاكي الياباني صنف  ((2019,2018أجريت هذه الدراسة خالل الموسمين

فــي مركــز  وقــا للبحــوث النباتيــة التــابا لكليــة الزراعــة بجامعــة تشــرين فــي الالذقيــة   ــد   والمزروعــة
دراســة تـــاسير اســتتدام مســـتويان متتلدــة مـــن اضســمدر والـــرن بحمــأ الجبـــرلين فــي  نتاجيـــة أشـــجار 

 (NPK) سالســـة مســـتويان مـــن التســـميد الكيمـــاو  هـــذه الدراســـة اســـتتدام  اليابـــاني. وتتـــمنتالكـــاكي 
ــة  لــى  ســماد   ــافةومقارنت ــا مــا معاملــة المــزار  واوجــود معاملــة شــاهد دو    ــافة أ   رن معامل

صـمم هـذا البحـف وفـا ناـام العشـوا ية  .ppm(25تركيـز )GA3 اضشجار بمحلول حمأ الجبرلين 
ــميم ) ــف  ــــــم الت ــــ ــة حيــــ ــة المــــــزار  5الكاملــــ ــاهد، معاملــــ ــة الشــــ ــامالن وهــــــي معاملــــ غ 500)( معــــ

O2K+500 5غO2P +500غN   ) ، ــنتدأ ــميد المـ ــة التسـ  5O2PغO2K+300غ  400)معاملـ
معاملة و  N)غ  5O2P +600 غ O2K  +450غ  600)معاملة التسميد المتوسط ، N)غ  400+

ــا  ــميد المرتدـــ ــميد  ( Nغ  5O2P  +800غO2K+600غ 800)التســـ ــتتدام التســـ ــى اســـ ــافة  لـــ باإل ـــ
كـ   ـمت كمـا  (كـ  للشـجرر الواحـدر وذلـج ضشـجار المعـامالن اضراـا السـابقة ،25العتو   نسـبة )

ــة   كــو  عــدد اضشــجار المســتتدمة فــي   واــذلج( أشــجار 3مكــرران وكــ  مكــرر  شــم  )( 3) معامل
أدن معـامالن التسـميد والـرن الـورقي بحمـأ  ( شـجرر وأشـارن النتـا ل  لـى ا.تـي .45الدراسة هو )

عقد الثمار و  نتاج اضشجار حيف وجدن  أعلى نسبة عقد في الثمار فـي معاملـة الجبرلين  لى زيادر  
فـي معـاملتي التسـميد  لألشـجار نتـاج (%  كما وجـد أعلـى 67.42التسميد المرتدا حيف وصلت  لى )
( ك /الشـــجرر  علـــى التـــوالي دو  29.87ر  و )(ك /الشـــجر 31.93المرتدـــا والمتوســـط  حيـــف  ل ـــت  )

وجود فروق  معنوية  ين هاتين المعاملتين  كما ساهم التسـميد والـرن بجمـأ الجبـرلين  فـي تحسـين 
المـــواد -الســـكريان–نوعيـــة الثمـــار ســـواة مـــن ناحيـــة متوســـط وز  الثمـــرر أو محتواهـــا مـــن )الحمو ـــة 

متوســط وز  الثمــرر فــي معاملــة التســميد المرتدــا ( حيــف وصــ  (C)فيتــامين  –ال ــلبة الذا بــة الكليــة 
ــى ) ــى )154.09 لـ ــاهد  لـ ــة الشـ ــجار معاملـ ــي أشـ ــرر فـ ــدى وز  الثمـ ــم وتعـ ــا لـ ــا 136.85( غ  ينمـ (غ أمـ

بالنسـبة لمحتــوى الثمـار مــن المــواد ال ذا يـة فقــد أشــارن نتـا ل التحليــ  اإلح ــا ي  لـى تدــوق معــاملتي 
عنويــة  ين مــا حيــف  لــ  محتــوى سمــار التســميد المرتدــا التســميد المرتدــا والمتوســط دو  وجــود فــروق م
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%( . وقـد 0.235(% مقارنة ما الشاهد الـذ   لـ  )0.354(و)0.362والمتوسط من الحمو ة  لى )
(% على التـوالي 15.81( و)16.74 ل  محتوى الثمار من التسميد المرتدا والمتوسط من السكريان )

(%. كمـا  لـ  محتـوى الثمـار مـن المـواد ال ـلبة 11.57)  ين ما مقارنة مـا الشـاهد الـذ   ل ـت نسـبته
(% علـى التـوالي دو  وجـود فـروق معنويـة  ين مـا مقارنـة مـا 18.30( و)18.32الذا بة الكلية   لـى )
( فقد أشارن نتا ل التحلي  اإلح ا ي (C(%.أما بالنسبة لديتامين 14.06نسبته )  تالشاهد الذ   ل 

فـي معاملـة   Cحيـف  لـ  نسـبة فيتـامين  اـم المعـامالن المدروسـة لـى تدـوق معاملـة الشـاهد علـى مع
 .غ 100في (مل  43.72الشاهد )

اإلنتاجيــة ، ال ـــدان  ، التســميد المعــدني، حمــأ الجبــرلينالكــاكي اليابـــاني ،: الكلمااات المفتاحيااة
 النوعية

   :المقدمة-1
 انتقلــت ومن ــا لــه اضصــلي المــو ن ال ــين وتعتبــر Ebenaceaeاض نوســية العا لــة  لــى Diospyros kaki اليابــاني الكــاكي وتبــا
 البرازيـ  – اليابـا -)ال ـين الـدول مـن العدوـد فـي حاليـا زراعته وتنتشر أورواا. وجنوب أفريقيا شمال  لى  سم  ومن  اليابا    لى  زراعته
ــا  – ــتراليا – كوريـــــــا – كاليدورنيـــــــا – فرنســـــــا– أذرايجــــ ــا – ندونيســـــــيا– تاولنـــــــد – ال نـــــــد – اســــ ...( ســـــــورية لبنـــــــا  –م ـــــــر – تركيــــ
(,2005.Mehata et al) الكـاكي باشـجار المزروعـة المسـاحة وتقـدر. العـالم فـي الداك ـة مـن النـو  ل ـذا اضول المنتل ال ين وتعد 

 .(FAO ,2017) (  ن(5750368مقداره  نتاجا   وأعطت ( هكتار1074793بحوالي ) العالم في الياباني
حيـف وـزر   التبـاون،تعد زراعة الكاكي الياباني في سورية من الزراعان الحدوثة نسبيا  وتشـ د زراعتـه توسـعا  وانتشـارا  فـي  يدـان شـدودر 

وزر  بكثرر في محافاة  القسا  ( كما–كسب  –في الس ول الساحلية في الالذقية و ر وس وفي المنا ا الجبلية الساحلية )صلندة 
كمـا وـزر  فـي  (.طقة )حارم وسلقين( وغو ة دمشا ومتتلف منا ا محافاـة حلـب وخاصـة فـي ) عـزاز وعدـرين دلب وخاصة في من

 المزروعـة فـي المسـاحة وتشـك  اليابـاني، الكـاكي أشـجار لزراعـة اضنسـب السـاحلية المنطقـة وتعـد والبوكمـال.حماه ودرعـا ودوـر الـزور 
 وقـدرن (.2011 ،اليابـاني )دوا  وخخـرو   الكـاكي باشـجار سـورية فـي المزروعـة الكليـة المسـاحة  مـن  %  (77)  حـوالي   دلب  محافاة
ــاحة ــة المسـ ــاكي باشـــجار المزروعـ ــاني الكـ ــي اليابـ ــورية فـ ــوالي سـ ــ  هكتـــار( 1470) بحـ ــدد والـ ــور اإلسمـــار اضشـــجار عـ ــوالي  فـــي  ـ حـ

 .2016) اإلح ا ية، المجموعة) (  ن13065)  لى ووص   نتاج ا شجرر، ((331000
اضحمـا   المعـاد ، للديتامينـان،لثمار الكاكي الياباني قيمـة غذا يـة عاليـة الحتوا  ـا علـى مـواد غذا يـة عدوـدر وتعتبـر م ـدرا  ر يسـيا  

 (.Celik and Ercisli, 2008اضكسدر )اضليا  ومتادان  العتوية،
أجراها على أشجار الكاكي الياباني في سورية با  معام  اإلسمار في شـجرر الكـاكي اليابـاني  خالل دراسةمن   (1999) معرو  وجد

( 16-32البذريـة كمـا وصـ   نتـاج اضشـجار  لـى ) (% فـي الثمـار38(% في الثمار البكرية و )8-18وص   لى )  Hachyiaصنف 
غ وأ  معامـ  اإلسمـار  (118-139)تـراو  مـا  ـين   Hachyia( بـا  متوسـط وز  الثمـرر لل ـنف 2012)خوجـة  وذكـر ،  ن/هكتـار

 (%.29-31لألشجار وص   لى )
زيـادر  وأ ( 2ن-1شـ ر )ن  كـو  خـالل Hachyiaنتل سمار الكاكي الياباني صـنف موعد أ   2010))وخخرو   Choiكما ذكر 
 وؤخر في نتل الثمار. زوتيالتسميد ا.
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حين  ( % في13-18 لى ) ت   Hachyia( أ  النسبة المدوية للمواد ال لبة الذا بة الكلية في سمار ال نف 1992)أشار معرو   
 .(Evrenosoglu et al., 2011حسب ) %( 18.64 ل ت )
عند النتل وصلت  لى   Hachyiaفي ال نف   (TSS)( أ  نسبة المواد ال لبة الذا بة الكلية  2008)   Celik and Ercisliوجد  
(17.1).% 

( 47.83(  لــى )C( % كمــا وصــلت نســبة فيتــامين )0.374وصــلت  لــى ) Hachyiaأ  نســبة الحمو ــة الكليــة فــي سمــار ال ــنف 
 ( مل  % 28)  ( فكانت1998)  راهيم ( أما حسب Tabekha et al., 2007مل % وذلج حسب )

  (Glew et al., 2005)حسب  %( 14-18 ين ) Hachyiaكما تراوحت نسبة السكريان الكلية في سمار ال نف 
ــب معـــرو   ــا حسـ ــة  )1991)أمـ ــكريان الكليـ ــبة السـ ــت نسـ ــا معـــرو  )وفـــي تج.(%17.12( فكانـ ــة أجراهـ ــتتدام 1999راـ ــ( باسـ  ةسالسـ

مــــن غ ( 375:150:300ومــــنتدأ )غ ( 500:200:400ومتوســــط ) غ( 750:300:600مســــتويان متتلدــــة مــــن التســــميد مرتدــــا )
 نتـاج  علـىفقد وجد أ  التسميد بمستوى متوسط أعطـى أ  Hachyia( على أشجار الكاكي الياباني صنف N:P:Kالعناصر ال ذا ية )

 مقارنة ما التسميد المرتدا والمنتدأ.
( ســـنوان باســـتتدام مســـتويان متتلدـــة مـــن 8( علـــى أشـــجار الكـــاكي اليابـــاني بعمـــر )2015)وخخـــرو    Thoungاهـــا ر فـــي تجراـــة أج

اضســمدر اضر ــية والــرن الــورقي  ــبعأ منامــان النمــو فقــد أأ ــرن النتــا ل أ  أفتــ  معــامالن التســميد اضر ــي هــي عنــد   ــافة 
 . o2K(غ 500و ) 5O2P( غ 300و ) N(غ 500(ك  سماد عتوية و)50)

كميــة وخاصــة مــن ناحيــة   Ppm(40ن الــورقي كانــت عنــد رن اضشــجار بمحلــول حمــأ الجبــرلين تركيــز )أ  أفتــ  معــامالن الــر 
بعمـر  Costataعلـى أشـجار الكـاكي اليابـاني صـنف   ( (Kassem et al .,2010وفـي تجراـة قـام   ـااإلنتاج ومتوسـط وز  الثمـرر .

، حمـــأ البوريـــج ، حمـــأ الســـتريج ، حمـــأ اضســـكورايج (  3GA  ،NAAســـنوان مـــن خـــالل رشـــ ا  ـــبعأ المـــواد مثـــ  )  5))
أو حت النتا ل با  رن اضشجار   ذه المواد  أدى  لى زيادر معنوية في تقلي  نسبة التساقط للثمار وزيادر اإلنتاج مقارنة ما الشاهد 

بة المــواد ال ــلبة زيــادر فــي نســالأفتــ  النتــا ل مــن حيــف  ppm 25) تركيــز )(GA3)وقــد أعطــت معــامالن رن اضشــجار بمحلــول 
 ( مقارنة ما الشاهد .(Cالسكريان  الكلية وفيتامين الذا بة الكلية, 
قــد زاد مــن  GA3)بمحلــول حمــأ الجبــرلين )  Costataالكــاكي اليابــاني صــنف  ( أ  رن أشــجار1999عــام ) Kabeelكمــا ذكــر 

عـن  ريـا  Costata( على أشجار الكاكي الياباني صنف Abd EL-baree et al.,2013متوسط وز  الثمرر .وفي دراسة أجراها )
أدى ذلـج    ppm (20)أنـه عنـد رن تلـج اضشـجار بـالجبرلين  تركيـز Milagrowو Peptonرن تلـج اضشـجار بمـواد كـالجبرلين و

غ  115)( كــ  للشــجرر فــي الشــاهد . كمــا زاد مــن متوســط وز  الثمــرر  لــى )11للشــجرر مقارنــة مــا )كــ   (15) لــى اإلنتــاج   لــى زيــادر
 ( غ لثمار الشاهد.58مقارنة ما )

 :أهمية البحث وأهدافه   -2
الثمـار تعاني أشـجار الكـاكي اليابـاني فـي بعـأ منـا ا زراعت ـا فـي سـورية مـن انتدـا  فـي كميـة اإلنتـاج وزيـادر فـي نسـبة تسـاقط 

وسوة نوعيت ا واالتالي تدني القيمة التسويقية وانتدا  المكاسب االقت اد ة  . وإ  لتوفير االحتياجان السماد ة بالكميان المناسبة 
 .ضشجار الكاكي الياباني دورا  ر يسيا  في رفا معدالن  نتاج ا وتحسين نوعية سمارها

وناـرا   واستتدام ا غير المتواز  وتاسير ذلج في التراـة والنبـان. في سورية سمدر وتبدو أهمية هذه الدراسة في  وة تحرير أسعار اض
 ة والطبيـة واالقت ـاد ة والتزينيـةلكو  زراعة الكاكي الياباني من الزراعان الحدوثة والواعدر وضهمية هذا النو  من الداك ـة سـواة ال ذا يـ
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لــذلج ال ــد مــن العمــ  علــى زيــادر االهتمــام  زراعتــه مــن خــالل زيــادر المســاحة المزروعــة وتقــد م عمليــان التدمــة الزراعيــة مــن ر   ,
 وتسميد واستتدام منامان النمو بالشك  ال حيح والمناسب ومن هنا تاتي أهمية هذا البحف والذ  و د   لى :

a) للح ول على صدان  نتاجية ونوعية جيدر للثمار. ي اليابانيتحدود الكميان السماد ة المناسبة ضشجار الكاك  
b) أشجار الكاكي الياباني نتاج  دراسة تاسير الرن بحمأ الجبرلين في. 

 :البحث وطرائقه وادم-3
 : موقع الدراسة 3-1 
تشـــرين  بجامعـــة الزراعـــة لكليـــة التـــابا النباتيـــة للبحـــوث  وقـــا ( فـــي مركـــز2018-2019و2017-2018البحـــف خـــالل الموســـمين ) ندـــذ

 الكـاكي أشـجار علـى م38)(كـم والـذ  ورتدـا عـن سـطح البحـر حـوالي )2والواقا  لى شـمال شـرق مدونـة الالذقيـة ويبعـد عن ـا حـوالي )
 .دونم (1.5) مساحته بستا   من م(5*5) أبعاد على (سنوان والمزروعة8بعمر )( Hachyia) صنف الياباني

( في خبر اضرا ي فـي قريـة ال نـاد  والتـابا لـوزارر الزراعـة 10/2/2018تم تحلي  تراة الموقا قب    افة اضسمدر المطلواة  تاريخ )
 (.2)واإلصال  الزراعي   د  التعر  على بعأ صدان التراة وقد رتبت نتا ل التحلي  في الجدول 

 : النباتية المادة: 3-2
  بقور وتتميز أشجاره الياباني الكاكي أصنا  أهم من والذ   عتبر  (Hachyia) صنف الياباني الكاكي  أشجار على  الدراسة تمت
  قمة  وذان الشك  مترو ية غ( 240-230) الى  وزن ا     الحجم كبيرر والثمار.  سماره بكريا وتنمو فقط مؤنثة أزهار وتحم  النمو
  نتل بعد القابأ  الطعم ويزول الطعم قابأ  اللو   أصدر واللب  رتقالي  لو   رقيقة قشرر ذان ملساة والثمار االستدارر الى تمي 
 ويمي ( 2ن -1ن) ش ر خالل  سماره وتنتل النتل  المتوسطة اضصنا   من  وهو.  البذور  عد م  اللب  كو   ال الب وفي. الثمار
 (. 2002عثما  وخخرو  ,) المعاومة الى  ال نف هذا
 عليه حيف الياباني الكاكي أصنا  لتطعيم اضصول أفت  من ويعتبر الياباني للكاكي البذرية ال راس ف و المستتدم اضص  أما
  االر ية للر واة مقاومته   عف عليه ويعاب التاجي  التدر   لمر  كما أنه مقاوم عالية التجارية اضصنا  ما توافقه  درجة

وتد   وي  وعدد قلي  من الجذور الليفية واالتالي مون نسبة كبيرر من المرتدعة وارتدا  مستوى الماة اضر ي وكذلج  عطا ه جذر 
  (2006،   وخخرو   حامد) ال راس عند نقل ا من المشت   لى اضر  الدا مة

 طريقة تنفيذ البحث :  3-2-1

 : المعامالن اختيار -1
 تم استتدام اراا معامالن سماد ة   افة  لى معاملة الشاهد وفا ا.تي: 

  )معاملة الشاهد(:  دو    افة أ  سماد لألشجار. T0 :المعاملة اضولى
)معاملــة المـزار (: حيـف تــم تسـميد اضشــجار باضسـمدر الكيماويـة والعتــوية كمـا هــو متبـا مـن قبــ  المـزارعين فــي  T1المعاملـة الثانيـة:

 ة الدراسة. منطق
 )التسميد المنتدأ(: حيف تم تسميد اضشجار بكميان منتدتة من اضسمدر الكيماوية .T2المعاملة الثالثة : 
 )التسميد المتوسط( : حيف تم تسميد االشجار بكميان متوسطة من اضسمدر الكيماوية. T3المعاملة الرابعة :
 )التسميد المرتدا(: حيف تم تسميد اضشجار بكميان مرتدعة من اضسمدر الكيماوية .T4 المعاملة التامسة :

 لشاهد .وتم   افة كميان موحدر من اضسمدر العتوية ضشجار جميا المعامالن باستثناة معاملة ا



 

Daoud  et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(4): 21-35 August 2021 
 

  25 2021آب/ أغسطس  35-21 (: 4)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –داؤد وآخرون 

( وبــين كميــان العناصــر 1( فقــط. والجــدول رقــم )T4-T3-T2أمــا بالنســبة للــرن بحمــأ الجبــرلين فقــد تــم علــى أشــجار المعــامالن )
 ال ذا ية المتافة ضشجار المعامالن المتتلدة.

 الن المتتلدة.: كميان العناصر ال ذا ية  واالسمدر العتوية ومحلول حمأ الجبرلين المتافة ضشجار المعام 1)الجدول )
 العنصر الغذائي                

 

 المعاملة

N 

 

 )غ/شجرة( 

5O2P 

 

 )غ/شجرة( 

O2K 

 

 )غ/شجرة( 

السماد العضوي  

البقري  

 )كغ/شجرة( 

حمض 

الجبرلين  

GA3 

(Ppm) 

TO 0 0 0 0 0 معاملة الشاهد 

T1 0 25 500 500 500 معاملة المزارع 

T2 25 25 400 300 400 التسميد المنخفض 

T3 25 25 600 450 600 التسميد المتوسط 

T4 25 25 800 600 800 التسميد المرتفع 

 مالحاة: )تم و ا معاملة المزار  كما هو متبا في منطقة الدراسة (
-25)( وامعــدل )1:0.75:1 نســبة )( (K:P:Nوتم تحدود كميان العناصر ال ذا يــة المتــافة ضشــجار التجراــة باإلعتمــاد علــى المعادلــة الســماد ة 

 .2015),للدونم حسب )محدو  ومتول /Nك  / 20
  :التجربة تصميم 2-32-

( مكـرران وكـ  مكـرر 3معـامالن وكـ  معاملـة تحـو  )( 5ندذ البحف وفا ت ميم القطاعان العشوا ية الكاملـة حيـف  ـم الت ـميم )
 (أشجار واذلج  كو  عدد اضشجار المستتدمة في هذه الدراسة هو : 3 شم  )
 شجرر. ((45= مكرران( 3*) أشجار( 3* )  معامالن( 5)
 : األسمدة اضافة وطريقة موعد3-2-3

وتمــت اإل ــافة علــى ســالث دفعــان .الدفعــة اضولــى )ن ــف  N (%46اضســمدر ا.زوتيــة : تــم اســتتدام ســماد اليوريــا والــذ   حــو  )
( والدفعــة الثانيــة )راــا الكميــة المقــررر( وأ ــيدت 1/3/2019و)1l3l2018)الكميــة(المقررر وأ ــيدت عنــد ســريا  الع ــارر النباتيــة فــي)

ــبو  ) ــوالي االســــــ ــد بحــــــ ــد العقــــــ ــررر(13/5/2019)( و)1/5/2018بعــــــ ــة المقــــــ ــا الكميــــــ ــة )راــــــ ــة الثالثــــــ ــا الدفعــــــ ــاريخ  أمــــــ ــيدت  تــــــ فا ــــــ
.زوتيــة نثــرا أسـد  المحــيط التــارجي لمســقط تــاج الشـجرر مــا  جــراة الــر  بعــد ا  ( وتـم   ــافة اضســمدر15/6/2019و)15/6/2018))

 ك    افة.
  K2Oوسماد سلدان البوتاسيوم  5O2P% 46)تم استتدام سماد سوار فوسدان سالسي والذ   حو  ) :اضسمدر الدوسدورية والبوتاسية

(سـم وو ـعت 30(سم وعمـا )25وأ يدت هذه اضسمدر بعد حدر خندق على المحيط التارجي لمسقط تاج الشجرر بعر  )  (50%)
 ( .15/2/2019( و)15/2/2018فيه ك  الكمية المقررر من اضسمدر الدوسدورية والبوتاسية سم  مرن بالتراب وذلج  تاريخ )

السماد العتو  البقر  المتتمر ما اضسمدر الدوسدورية والبوتاسية مـرر واحـدر ( ك  لك  شجرر من 25اضسمدر العتوية : تم   افة )
  15/2/2018) تاريخ )

مـرتين اضولـى فـي  ppm 25)تركيـز ) GA3حمأ الجبرلين : تم رن المجمو  التتر  ضشجار التجراة بمحلول حمأ الجبـرلين 
وفـي كـ   20/5/2019)( و)6/5/2019و )1/5/2018)()15/4/2018مرحلة اإلزهار اضعامي والثانية بعد أسبوعين وذلج  تـاريخ )

 من محلول الرن  للشجرر . ليتر (3بحوالي ) مرر تم رن اضشجار
 :تحليل التربة3-2-4
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تبر اضرا ي في قرية ال ناد  والتابا لوزارر الزراعة م( في 10/2/2018تم تحلي  تراة الموقا قب    افة اضسمدر المطلواة  تاريخ )
 (: 2واإلصال  الزراعي   د  التعر  على بعأ صدان التراة وقد رتبت نتا ل التحلي  في الجدول رقم )

 .(سم.3-0(على عمق )10/2/2018البحث بتاريخ ) نتائج تحليل تربة الموقع في بداية (2الجدول )
 التحليل الميكانيكي 

PH 

 التربة

EC 

 مليموس/سم 

المادة  

 العضوية)%( 

كربونات  

الكالسيوم  

 الكلية )%( 

الكلس  

 الفعال 

 )%( 

محتوى التربة من العناصر  

 ( ppmالغذائية )

 الرمل

 )%( 

 السلت

 )%( 

 الطين 

 )%( 

اآلزوت 

 المعدني

ر  والفوسف

 المتاح

البوتاس  

 المتاح

21 26 53 7.61 0.41 2.30 47.00 22.80 6.00 5.00 152.00 

( ما جداول القيم الحد ة المو وعة من 3من خالل النار  لى مثلف القوام ومقارنة نتا ل تحلي  التراة المو حة  في الجدول رقم )
و ـعيدة القلويـة كمـا ان ـا عاليـة المحتـوى مـن الكلـة ومتوسـطة المحتـوى مـن قب  العلماة وتبين بـا  تراـة الموقـا  ينيـة غيـر مالحـة 

هميسـة ونجـم  keppel and weiss,;1998, 1985المادر العتوية وفقيرر با.زون والدوسـدور والبوتاسـيوم حسـب  )مطـر وزيـدا  ,
,2000). 

 :عمليات الخدمة الزراعية:5-2-3
 الدراسة عمليان خدمة زراعية موحدر والتي شملتقدمت ضشجار التجراة خالل فترر 

 أ ار (  واسطة الكالتيداتور –نيسا   - 2فالحة التراة :تم فالحة التراة سالث مران في  في ك  موسم في ش ر )ن – 1
والدـرو  القريبـة و شباط ( من خالل  زالة الدرو  المريتة والمكسورر والمتزاحمة  2التقليم : جرى تقليم  اضشجار خالل ش ر  )ك  -2

 من سطح التراة .
تمـوز( وذلـج بطريقـة الـر  -حزيـرا  –الر  : تم ر  أشجار التجراة في ك  موسم من مواسم النمو سالث ريان  فـي شـ ر )أ ـار   –  3

 بال مر كما هو متبا في منطقة البحف.
التعشـيب : تــم القتـاة علــى اضعشــاب التـارر والناميــة فــي البسـتا  مــن خــالل اسـتتدام العزاقــة الدورانيــة مـرتين وذلــج فــي )أذار  – 4

 ونيسا ( في ك  موسم.
المكافحـة : تـم مكافحــة اضمـرا  والحشــران مـن خـالل اســتتدام المبيـدان الدطريــة والحشـرية المناسـبة وذلــج مـرر بعــد العقـد ومــرر  – 5

 .في ش ر حزيرا  من ك  عام أخرى 
 :المؤشرات المدروسة :6-2-3

 . ال دان التالية  وشملت دراسة
 فـي العاقـدر اضزهـار وعـدد الشـجرر علـى المنتدتـة لألزهـار الكلـي العـدد معرفـة خـالل  من  تحدودها  تم:  للعقد  المدوية  النسبة  -أ
  . التالية المعادلة حسب للعقد المدوية النسبة حساب وتم22/5/2019)) و 4/5/2018))

100=   للعقد% ×    
 عدد   الثمار  العاقدر

عدد  اضزهار  المتدتحة  على الشجرر 
 

 حسـاب وتـم حسـاس ميـزا  باسـتتدام الثمـار هـذه ووزنت رحد على شجرر ك  سمار جني تم الثمار نتل بعد(:  ك )الشجرر   نتاج  -ب
 .معاملة لك  الشجرر  نتاج  متوسط
 حسـب سـم حسـاس الكترونـي ميـزا   واسـطة شـجرر كـ  مـن عشوا ية سمار( 10) وز   تم الثمار  جني  بعد(:  غ)الثمرر  وز    متوسط  -ج

 .المعامالن لجميا الثمرر وز    متوسط
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 : من محتواه  لمعرفة الثمار لب تحلي  تم( 22/10/2019) و 16/10/2018)) في الثمار جني بعد:  الثمار تحلي 
 (%:TSS)الذا بة الكلية المواد ال لبة -

 RefarctometerAbb) الحقلـي الريدراكتـومتر ج از تم تقدور النسبة المدوية للمواد ال لبة الذا بة الكلية في ع ير الثمار  واسطة

RL3  )(.2004حيدر،) حسب 
 %:TS)السكريان الكلية ) -

 (.2003حسب )سلما  ,6fecn3Potassium ferricyanide (k )(تم تقدور السكريان الكلية  واسطة فر  سيانيد البوتاسيوم )
 :(TA)%الحمو ة الكلية  -

ناـامي  (0.1تم تقدور الحمو ة الكلية في سمار الكاكي الياباني من خالل معاورر اضحما  العتـوية   بمحلـول مـاةان ال ـودووم )
 (.2003)سلما  , وااعتبار حمأ الماليج هو الحمأ السا د  حسبواوجود كاشف فينول فتالين حتى أ ور اللو  الورد  

 غ(:100( )مل /Cفيتامين ) -
 (.2010سنا ي كلوروفينول اندوفينول حسب )عبدهللا وعلي,6-2في الثمار بطريقة المعاورر واوجود صب ة C)تم تقدور فيتامين )

 حساب معام  النتل للثمار:  -
 تم حساب معام  النتل للثمار وفا التالي  

𝑇𝑆𝑆معام  النتل = 

TA
المواد  ال لبة  الذا بة  الكلية =   

الحمو ة  الكلية 
 

 لنتائج والمناقشة.:ا4
 .تأثير المعامالت السمادية في النسبة المئوية للعقد  : 4-1
( وجـود تـاسير للتسـميد فـي زيـادر نسـبة العقـد بالمقارنـة مـا اضشـجار غيـر المسـمدر خـالل 3لنتـا ل المعرو ـة فـي الجـدول رقـم )تبين ا

( %فـي معاملـة التسـميد 66.90 لـى) T0)(% فـي معاملـة الشـاهد )35.00النسبة المدويـة للعقـد مـن )حيف ازدادن    عامي التجراة .
 (.2018( وذلج في العام )T4المرتدا )

(% فـي معاملـة التسـميد 67.94)(  لـى T0فـي معاملـة الشـاهد )% (34.64( مـن )2019كما زادن النسبة المدويـة للعقـد فـي العـام )
قــد ســاهم بجانــب التســميد فــي زيــادر العقــد . فدــي معاملــة  GA3اضشــجار بمحلــول حمــأ الجبــرلين  رن بــا  لــوح وقــد  المرتدــا .
ــزار  ) ــد T1المـ ــبة العقـ ــت نسـ ــام )54.96) ( كانـ ــي العـ ــام ) ( %55.29)( و2018(% فـ ــي العـ ــبة 2019فـ ــذه النسـ ــلت هـ ــا وصـ (  ينمـ
ــة التســميد المــنتدأ )( 2018فــي العــام ) (% 60.89 لــى) علــى الــرغم مــن أ  ( 2019% فــي العــام )(60.76و )( T2فــي معامل

كمية اضسمدر المتافة في هذه المعاملة هي أق  من مثيالت ا في معاملة المزار  وراما  عـود ذلـج  لـى رن  أشـجار معاملـة التسـميد 
ــة المـــزار    ـــذه المـــادر حيـــف  ســـاهم رن اضشـــجار بمحلـــول حمـــأ  ــا لـــم وـــتم  رن أشـــجار معاملـ المـــنتدأ بحمـــأ الجبـــرلين  ينمـ

 الجبرلين في زيادر نسبة العقد . 
( وجود فروقان معنوية وا حة  ين المعامالن ما تدوق معاملة التسميد المرتدا على 3حلي  اإلح ا ي لقيم الجدول رقم )أأ ر الت

   وتتوافا هذه النتا ل ما نتا ل كال من  جميا المعامالن خالل موسمي البحف  
(Abo Garah ,2004) ( وAbd El-baree et al ., 2013 اللـذون أشـارا  لـى دور التسـميد الجيـد والـرن بحمـأ الجبـرلين فـي )

 .Hachyiaزيادر نسبة العقد في أشجار الكاكي الياباني صنف 
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 Hachyia(: تأثير المعامالت السمادية المختلفة في نسبة عقد الثمار في أشجار الكاكي الياباني صنف  3الجدول )

 المعاملة

 متوسط العامين 2019 2018

عدد األزهار  

 الكلي 

عدد الثمار  

 العاقدة 
 العقد )%(

األزهار  عدد 

 الكلي 

 عدد الثمار

 العاقدة 
 العقد )%( العقد )%(

 T0 420 147 35.00 e 716 248 34.64 e 34.82 e:الشاهد 

 T1 615 338 54.96 d 926 512 55.29 d 55.12 d:المزارع 

 T2 652 397 60.89 c 836 508 60.76 c 60.82 c :التسميد المنخفض

 T3  714 456 63.86 b 1030 666 64.66 b 64.26 bالتسميد المتوسط :

 T4  725 485 66.90 a 1123 763 67.94 a 67.42 a:التسميد المرتفع 

LSD5% 2.468 2.550 2.406 

 (.(0.05مالحاة :اضحر  المتشا  ة  من العمود الواحد تدل على عدم وجود فروق معنوية  ين ا عند مستوى معنوية 
 :Hachyiaتأثير  المعامالت السمادية  المختلفة في إنتاج أشجار الكاكي الياباني صنف : 2- 4 

   (:1وعر ت النتا ل وفقا للشك  رقم )تم حساب  نتاج أشجار المعامالن السماد ة المتتلدة لك  معاملة 
مقارنـة مـا اضشـجار  Hachyia( الـدور اإل جـا ي للتسـميد فـي زيـادر  نتـاج أشـجار الكـاكي اليابـاني صـنف 1وتتح من الشك  رقـم )

كـ  وقـد ارتدعـت النسـبة  (21.25)( لـى 2018( فـي عـام )T4غير المسمدر حيف وصـ   نتـاج الشـجرر فـي معاملـة التسـميد المرتدـا )
(  T0(ك  في حين لم وتجاوز  نتاج أشجار معاملة الشاهد )31.93( في حين  ل  متوسط العامين )(2019(ك  في عام42.62 لى )

( ك /شـجرر نتـا ل لمتوسـط العـامين .تشـير النتـا ل  لـى أ  7.25( كـ  و)10.8(  لى )2019(ك  وفي العام )3.7( )2018في عام )
(كـ  24.58كمية اإلنتاج لألشجار تزداد بازد ـاد كميـة اضسـمدر المتـافة ، حيـف كـا   نتـاج الشـجرر فـي معاملـة التسـميد المـنتدأ )

 (ك /الشجرر 31.93ملة التسميد المرتدا  لى )(ك   ينما وص  في معا29.87وفي التسميد المتوسط )
( T3( و المتوسـط )T4 ينت نتا ل التحلي  اإلح ا ي وجود فروق معنوية  ين معام المعامالن ما تدوق معاملة التسميد المرتدـا )

خـالل مقارنـة  .  ال أنه من(5)%( وذلج عند مستوى T3و  T4على باقي المعامالن ما عدم وجود فروق معنوية  ين المعاملتين )
(  ن/هكتار نالح  أن ا  قليلة جدا مقارنة ما  نتاج أشجار الكاكي 12( ك /شجرر أ  )32 نتاج أشجار التجراة في موقا الدراسة )

هكتــار كمــا ذكــر )معــرو  ( ــن/ 32-16(ك /شــجرر و )70(ســنوان حيــف   ــ  اإلنتــاج  لــى )8بعمــر ) Hachyiaاليابــاني صــنف 
لى تراة الموقا والذ  ودل تحليل ا على أن ـا تراـة  ينيـة سـيدة ال ـر  والتـي تتسـبب فـي زيـادر تسـاقط وراما  عزى ذلج    ( .1999،

الثمار عالور على كون ـا عاليـة المحتـوى مـن الكلـة ومـا تسـببه مـن مشـاك  فـي امت ـاص بعـأ العناصـر ال ذا يـة .وتتوافـا نتـا ل 
وجد عند   Hachyiaأ  أعلى  نتاج ضشجار الكاكي الياباني صنف ( والذ  وجد Thoung et al ., 2015هذه الدراسة ما نتا ل )

وهــي  .Ppm(40ســنويا وعنــد رشــ ا بمحلــول حمــأ الجبــرلين تركيــز ) O2K( غ 500+ ) 5O2P(غ 300+ )N(غ 500  ــافة )
فـي  نتـاج  T4)المستتدمة في البحف والتي أسبت تدوق ا ما معاملة التسـميد المرتدـا )  (T3)قريبة من قيم معاملة التسميد المتوسط 

 .(% والذ  أسر  دوره على  نتاج اضشجار 57-38كما أ  نسبة التساقط العالية والتي وصلت  لى ) االشجرر 
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 =Hachiya  (LSD 5% 2018= 1.40 ،LSD 5% 2019تأثير المعامالت السمادية في أنتاج أشجار الكاكي الياباني الصنف (: 1الشكل رقم ) 

2.93 ،LSD 5%    = 2.30لمتوسط العامين .) 

 تأثير المعامالت السمادية المختلفة في متوسط وزن الثمرة : :4-3
وعر ـت النتـا ل فـي الشـك   Hachyiaتم تحدود متوسط وز  الثمـرر لكـ  شـجرر مـن أشـجار المعـامالن السـماد ة المتتلدـة لل ـنف 

مــرر . وأ  أكبــر الثمــار ( أ  معــامالن التســميد قــد ســاهمت بشــك  وا ــح فــي زيــادر وز  الث2وبــدو جليــا مــن الشــك  رقــم ) (.2رقــم )
(غ وفــي عــام 158.90(  لــى )2018( حيــف وصــ  متوســط وز  الثمــرر فــي عــام )T4وجــدن فــي أشــجار معاملــة التســميد المرتدــا )

(غ  في العـام 138.45(غ  ينما لم وتعدى وز  سمرر أشجار معاملة الشاهد )154.09(غ ولمتوسط العامين  )150.40( لى )2019)
 Abd El- baree etتتوافـا هـذه النتـا ل مـا نتـا ل  (غ .136.85(  ومتوسـط العـامين )2019العـام ) (غ فـي135.25( و)2018)

al .,2013)) أسبتوا الدور الكبير للتسميد و  الذونGA3  في زيادر  وز  الثمرر ضشجار الكاكي الياباني صنفHachyia . 

 
،  Hachiya (LSD 5% 2018= 8.87(:تأثير المعامالت السمادية في متوسط وزن الثمرة)غ(  ألشجار الكاكي الياباني الصنف  2الشكل )

LSD 5% 2019= 8.949 ،LSD 5%   = 6.64لمتوسط العامين.) 

 :Hachyiaصنف  الكاكي اليابانيالكيميائي للثمار في أشجار  محتوى التأثير المعامالت السمادية في : 4-4
لمعرفـة محتـوى لـب سمارهـا مـن بعـأ المـواد ال ذا يـة  ورتبـت  المتتلدـةتم  جراة بعأ التحالي  الكيميا ية على لب سمار المعامالن 

النتـا ل التــاسير الوا ــح للتسـميد فــي زيــادر محتــوى لـب الثمــار مــن المـواد ال ــلبة الذا بــة الكليــة  تا ــر .(4)النتـا ل فــي الجــدول رقـم 
 ضســمدر المتــافة.ا موســمي التجراــة كمــا والحــ  أ  محتــوى لــب الثمــار مــن المــواد ال ــلبة الذا بــة الكليــة وــزداد  زيــادر كميــةخــالل 
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( %  ينمــا كانــت فــي معاملــة 18.32(  لــى )T4وصــلت النســبة المدويــة للمــواد ال ــلبة الذا بــة الكليــة فــي معاملــة التســميد المرتدــا )
كنتـا ل متوســط العـامين واــين التحليـ  اإلح ــا ي للنتـا ل وجــود فـروق معنويــة  ـين المعــامالن مـا تدــوق (%  وذلــج 14.06الشـاهد )

كمــا لــوح  انتدــا  محتــوى الثمــار مــن المــواد ال ــلبة الذا بــة فــي الموســم الثــاني عــن  ( علــى بــاقي المعــامالنT3,T4المعــامالن )
حتــوى الثمــار مــن المــواد ال ــلبة الذا بــة مــا عــدم وجــود فــروق معنويــه حققتــا ارتدــا  فــي م اللتــين T3,T4)اضول ماعــدا المعــاملتين )

فـي زيـادر محتـوى سمارهـا مـن  GA3كما والح  من الجدول السا ا الـدور ال ـام واإل جـا ي لـرن اضشـجار بمحلـول الجبـرلين . ين ما  
أعلـى مـن محتـوى  T2)يد المـنتدأ )فـي معاملـة التسـم TSS )المـواد ال ـلبة الذا بـة الكليـة .حيـف والحـ  أ  محتـوى الثمـار مـن )

( رغم أ  كمية اضسمدر المتافة في معاملة المزار  أكبر بكثير من كمية اضسمدر المتافة  ضشجار TSS( من )T1سمار المزار  )
والــذ  ســاهم فــي زيــادر  GA3معاملــة التســميد المــنتدأ وهــذا  عــود لكــو  أشــجار معاملــة التســميد المــنتدأ قــد تــم رشــ ا بمحلــول 

( والـذ  أكـد علـى الـدور اإل جـا ي لـرن (Kassem et al ., 2010. وتتوافـا هـذه النتـا ل مـا نتـا ل  TSS)محتـوى الثمـار مـن )
 في زيادر محتوى سمارها من المواد ال لبة الذا بة الكلية . GA3اضشجار بمحلول 

أما فيما وتعلا  تاسير التسميد في محتوى الثمار من السكريان الكلية فيبـدو وا ـحا التـاسير اإل جـا ي للتسـميد فـي محتـوى الثمـار مـن 
ن الكليـــة مـــا زيـــادر نســـبة الســـكريان فـــي لـــب الثمـــار بازد ـــاد كميـــة اضســـمدر المتـــافة فدـــي حـــين لـــم تتعـــدى النســـبة المدويـــة الســـكريا

(% وذلــج كنتــا ل 16.74(  لــى )T4(% وصــلت فــي معاملــة  التســميد المرتدــا )11.57للســكريان الكليــة فــي سمــار معاملــة الشــاهد )
وأأ ــرن نتــا ل التحليــ  .( 2018( عــن الموســم اضول )2019ي الموســم الثــاني )كمــا لــوح  انتدــا  الســكريان فــلمتوســط العــامين 

( على باقي المعامالن مـا عـدم وجـود فـروق T4و  T3اإلح ا ي وجود فروق  ين  معنوية  ين  المعامالن ما تدوق المعاملتين )
 در السكريان الكلية في الثمار.وهذا  عود  لى أ    افة اضسمدر ا.زوتية والبوتاسية تساهم في زيامعنوية  ين ما  

 ( مساهمة رن اضشجار بمحلول حمأ الجبرلين في زيادر محتوى الثمار من السكريان الكلية.4كما تا ر معطيان الجدول )
أما بت وص محتوى الثمار من الحمو ة الكلية فقد ساهم كـ  مـن التسـميد والـرن بحمـأ الجبـرلين فـي زيـادر محتـوى لـب الثمـار 

 Choi et alالكلية ، حيف تساهم   افة اضسمدر ا.زوتية والبوتاسية في زيادر محتوى الثمار من الحمو ة الكلية ) من الحمو ة

.,2005. ) 
واشــك   م( وتبــين بــا  تســميد اضشــجار باضســمدر الكيماويــة ورشــ ا بمحلــول حمــأ الجبــرلين قــد ســاه4مــن مطالعــة قــيم الجــدول رقــم )

( C( مـن فيتـامين )T4(. فدي حين لم وتعدى محتوى سمـار معاملـة التسـميد المرتدـا )Cوا ح في تقلي  محتوى سمارها من فيتامين )
ورامــا  عــزى  ( ملــ % كنتــا ل لمتوســط العــامين43.72( وصــ   لــى )C(% نجــد أ  محتــوى سمــار الشــاهد مــن فيتــامين )36.50 لــى )

وـؤد  إلعطـاة سمـار كبيـرر واالتـالي  قلـ  مـن محتـوى الثمـار   ميد ا.زوتي والرن بحمأ الجبـرلينتسالسبب في ذلج  لى أ  زيادر ال
 في الثمار ال  يرر أكبر من تركيزه في الثمار الكبيرر . (C ) حيف أ  تركيز فيتامين   (C)من فيتامين 

مـا تدـوق معاملـة الشـاهد علـى معاـم المعـامالن  وجـود فـروق معنويـة  ـين معاـم المعـامالن تبـين    التحلي  اإلح ا ي ل ذه النتا ل  ب
والـذ  وصـلت نسـبة فيتـامين  Tabekha ,2007)( كمـا تتوافـا مـا )Fridrich and Fisher ,2000( )2006المدروسة.)الشـيخ ،

(C( في نتا جه على سمار الكاكي الياباني  لى )مل  %47.83) 
قـيم الجـدول رقـم (% . وقـد أأ ـرن 60-50النتل تتـراو  مـا ين ) م فمن المعلوم أ  القيم المثلى لمعا  أما بالنسبة لمعام  النتل  

(%  ينما أدنى معام  نتل للثمـار وجـد فـي معاملـة 59.69( أ  أعلى معام  نتل للثمار وجد في معاملة الشاهد ووص   لى )4)
ســلبي للتســميد فــي معامــ  النتــل للثمــار . كمــا تا ــر معطيــان (%.ممــا وــدل علــى الــدور ال50.56( والــ  )T4التســميد المرتدــا )
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قـد سـاهم فـي تقليـ  معامـ  النتـل للثمـار فدـي حـين كـا  معامـ   GA3الجدول السا ا با  رن اضشجار بمحلول حمأ الجبـرلين 
أشـجارها بمحلـول  (% نجد أ  معام  النتل لثمار معاملة التسـميد المـنتدأ والـذ  عوملـت59.52النتل لثمار معاملة المزار   )

(% كمتوسط لعامي التجراة . وأأ ـر التحليـ  اإلح ـا ي للنتـا ل وجـود فـروق معنويـة  ـين المعـامالن مـا 51.77حمأ الجبرلين )
 تدوق معاملة الشاهد على معام المعامالن المدروسة .

 :Hachyiaالكاكي الياباني صنف في أشجار  ثمار لل الكيميائي  محتوى ال(:تأثير المعامالت السمادية المختلفة في  4لجدول)ا
 المادة              العام 

 المعاملة  
%TSS %TS %TA VC %(ملغ) معامل النضج 

2018 

 T0 14.32 c 11.85 b 0.238 b 43.15 a 60.17 aالشاهد:

 T1 15.85b 12.53 b 0.265 b 40.65 ab 59.81 a:المزارع

 T2 16.73 b 12.75 b 0.320 a 41.75 a 52.28 b:لتسميد المنخفضا

 T3 18.00 a 15.90 a 0.358 a 38.10 bc 51.28 bc: التسميد المتوسط

 T4: 18.15 a 16.85 a 0.365 a 36.20 c 49.73 cالتسميد المرتفع

LSD5% 1.231 0.987 0.047 2.677 2.821 

2019 

 T0 13.80 c 11.30 c 0.233 c 44.30 a 59.22 a:الشاهد

 T1 15.40 b 12.01 c 0.260 c 41.50 b 59.23 a:المزارع

 T2 16.20 b 12.22 c 0.316 b 42.25 ab 51.26 b:التسميد المنخفض

 T3 18.60 a 15.72 a 0.351 ab 38.40 c 52.99 bالتسميد المتوسط

 T4 18.50 a 16.64 a 0.360 a 36.80 c 51.39 c:المرتفعالتسميد 

LSD5% 0.979 0.951 0.042 2.750 2.750 

متوسط 

 العامين

 T0 14.06 c 11.57 c 0.235 b 43.72 a 59.69 a:الشاهد

 T1 15.62 b 12.27 c 0.262 b 41.07 b 59.52 a:المزارع

 T2 16.46 b 12.48 c 0.318 a 42.00 ab 51.77 b:التسميد المنخفض

 T3 18.30 a 15.81 a 0.354 a 38.25 c 52.13 b:التسميد المتوسط

 T4 18.32 a 16.74 a 0.362 a 36.50 c 50.56 b:التسميد المرتفع

LSD5% 1.234 0.963 0.044 2.640 2.653 

 (.   (0.05عند مستوى معنوية   من العمود الواحد تدل على عدم وجود فروق معنوية  ين ا ةمالحاة :اضحر  المتشا  
 : والتوصيات  الستنتاجاتا -

فـي نمـو وإنتاجيـة  ورن اضشجار بمحلـول حمـأ الجبـرلين  اد ة المتتلدةمتاسير المعامالن السمن خالل الدراسة التي أجريت حول  
 : ما ولي مكن استنتاج     Hachyiaأشجار الكاكي الياباني صنف  

ســاهمت معــامالن التســميد والــرن الــورقي بحمــأ الجبــرلين فــي تحســين نوعيــة الثمــار حيــف ازداد متوســط وز  الثمــرر ومحتــوى  •
الكليـة وكانـت أفتـ  النتـا ل فـي معـامالن التسـميد المرتدـا اللب من المواد ال لبة الذا بـة الكليـة والسـكريان الكليـة والحمو ـة 

 والمتوسط .
ــروق  • ــود فـ ــدم وجـ ــا ي عـ ــ  اإلح ـ ــا ل التحليـ ــدان مأأ ـــرن نتـ ــا ال ـ ــي جميـ ــط فـ ــا والمتوسـ ــميد المرتدـ ــاملتي التسـ ــين معـ ــة  ـ عنويـ

 المدروسة .
 تقتر  الدراسة التسميد بالمعدالن التالية : •

( سـنوان والمزروعـة فـي تـرب مشـا  ه للتراـة التـي تـم  جـراة البحـف 8ي اليابـاني بعمـر )للح ول علـى  نتاجيـة عاليـة ضشـجار الكـاك
  .علي ا والموجودر في المنطقة الساحلية السورية وحرصا على الناحية االقت اد ة والبيدية

 . عتو  بقر  للدونم مرر ك  سنتين  ك  سماد 1000للدونم سنويا + O2Kك  502P   + 24ك   N    +18ك    24
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Abstract: 

The current study was conducted during the two seasons (2018 And 

2019).on Diospyros kaki var (Hachyia).  Which grown at Boqa Botanical 

Research Center, Faculity of Agriculture, Tishreen  University , Lattakia. In 

order to assess the effects of different levels of fertilization treatments and 

the spraying of gibberellic acid on the productivity of Japanese persimmon 

trees.This study included the use of three levels of chemical fertilization 

(NPK) and comparison with the treatment of farmers and the presence of a 

control treatment without the addition of any fertilizer in addition to 

spraying trees with a solution of gibberellic acid GA3 concentration (25) 

ppm.This search was carried out according to  complete randomize block 

design which included (5) treatments: Control treatment, farmer treatment 

(500 g K2O + 500 g P2O5 + 500 g N), low fertilizing treatment (400 g K2O 

+ 300 g P2O5 + 400 g N), medium fertilizing treatment (600 g K2O + 450 g 

P2O5 + 600 g) N and high fertilization treatment (800 g K2O + 600 g P2O5 

+ 800 g N) in addition to the use of organic fertilizing by (25) kg per tree for 

the previous four traitments. Each treatment included (3) repeats and each 

repeat included (3) trees .thus the number of trees that  used in the 

experiment (45)  trees.  Fertilization treatment and the spray of gibberellic 

acid (25) Ppm led to increase the fruit setting and tree production, as there is 

the highest percentage in the fruit setting in the high fertilization treatment, 

wich reached (67.42)%. Also, the highest tree production was found in the 

high and medium fertilization treatments, which reached to (31.93) kg. / The 

tree and (29.87) kg / tree, respectively, without significant differences 

between these two treatments, also contributed to improving the quality of 

the fruits either in terms of the average weight of the fruit or its content of ( 

total acidity -  total sugars - Total soluble solids - vitamin C) where the 

average fruit weight in the treatment of high fertilization reached (154.09) g 

while  The weight of the fruit in the witness treatment trees didn’t exceed 

(136.85) g. As for the chemical content of the fruits, the results of the 

statistical analysis indicated the superiority of the high and medium 

fertilization coefficients without significant differences between them, as the 

high and medium fertilization fruit levels from acidity reached (0.362) and 
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(0.354) % compared to the witness which reached (0.235%). The fruit 

content of high and medium fertilization of sugars reached (16.74) and 

(15.81) %, respectively, between them, compared to the witness which 

reached (11.57) %. The fruit content of total dissolved solids amounted to 

(18.32) and (18.30) %, respectively, without significant differences between 

them compared to the witness which percentage was (14.06%). As for 

vitamin C), the results of the statistical analysis indicated the superiority of 

treatment The control of most of the studied treatments was vitamin C in the 

control of the control (43.72) mg/100g 

Keywords: Diosoyros kaki, Fertilization, Gibberellic acid, Production, 

Quality  

 


