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الملخص:
ــر 10  ــب بعم ــى أشــجار عن ــم 2008 و2009 و2010، عل ــا خــالل المواس ــي محافظــة درع ــذ البحــث ف نُفّ
ســنوات مــن صنــف الحلوانــي، لدراســة تأثيــر معامــالت مختلفــة مــن التّســميد فــي الحالــة الغذائيــة للعناصــر 
ــى الشــاهد وهــي ــةً إل ــي )N.P.K(، إضاف ــماد المعدن ــة معــّدالت للّس ــب، اســتُعملت ثالث ــي العن الّصغــرى ف
)75 كــغ N /هـــكتار + 25 كــغ P2O5 /هـــكتار +50 كــغ K2O/هـــكتار ( للمعــّدل األول، وضعفــاه للثانــي، 
وأربعــة أضعافــه للثالــث. أضيــف الّســوبر فوســفات الثالثــي نثــراً علــى الّســطح أو فــي خطــوط علــى عمــق
30 ســم، رّشــت جميــع أشــجار التجربــة بمحلــول ســمادي مــن العناصــر الّصغــرى يحــوي ســلفات الحديــدي 
ــمادية  ــات الّس ــكلٍّ مــن المرّكب ــك 17 %، بمعــدل )1 غ/ل( ل ــك 24 % وحمــض البوري 26% وســلفات الزن
الســابقة، فــي حيــن أُضيــف الّســماد العضــوي للمعامــالت المخّصصــة للتّســميد العضــوي بمعــّدل 
)30( طناً/هكتــار. أظهــرت النتائــج وجــود زيــادة معنويّــة فــي محتــوى أعنــاق األوراق مــن العناصــر 
ــن  ــاق م ــوى األعن ــتثناء محت ــّمد باس ــم تس ــي ل ــالت الت ــةً بالمعام ــوي مقارن ــميد العض ــد التّس ــرى عن الّصغ
ــز  ــد ppm 249.61  والمنغني ــن )الحدي ــاق األوراق م ــوى أعن ــي محت ــة ف ــادة معنويّ ــت زي ــاس. لُوحظ النح
ppm 195.56 والبــورون ppm 54.30  والمغنيزيــوم 0.430 %  والكالســيوم 2.42 %( عنــد التّســميد 
الفوســفاتي علــى عمــق 30 ســم مقارنــةً بمعامــالت اإلضافــة نثــراً )الحديــد ppm 277.15  والمنغنيــز 
ppm 186.36 والبــورون ppm 52.51 والمغنيزيــوم 0.387 % والكالســيوم 2.18 %(. لــم يكــن لموضــع 
إضافــة الفوســفات أي تأثيــر فــي محتــوى أعنــاق األوراق مــن النحــاس، فــي حيــن انخفــض محتــوى الزنــك في 
أعنــاق األوراق فــي معامــالت اإلضافــة العميقــة للفوســفات ppm 36.27 ، حيــث تفّوقــت معامــالت اإلضافــة 
نثــراً علــى ســطح التربــة معنويــاً فــي هــذا المجــال ppm 43.10. حقّــق المعــّدل الثالــث زيــادةً فــي محتــوى 
ــى  ــّدل األّول أعل ــق المع ــورون ppm 60.15 (، وحقّ ــز ppm 237.31 ، الب ــن )المنغني ــاق األوراق م أعن
ــيوم  ــوم  0.46 %، الكالس ــك ppm 49.71، المغنيزي ــاس ppm 10.93، الزن ــن )النح ــاق م ــوى لألعن محت
2.46 %( ، فــي حيــن كان المعــّدل الثانــي أفضــل المعــّدالت فــي زيــادة تركيــز الحديــد ppm 299.06 فــي 
األعنــاق مقارنــةً بالشــاهد ppm 139.06، لذلــك يُنصــح بإضافــة الّســماد العضــوي فــي مــزارع العنــب ألثــره 
اإليجابــي فــي زيــادة كفــاءة امتصــاص العناصــر المعدنيــة الّصغــرى، وإضافــة الّســماد الفوســفاتي علــى عمــق 

30 ســم لتأثيــره فــي زيــادة محتــوى أعنــاق األوراق مــن الحديــد والمنغنيــز والبــورون والمغنيزيــوم. 
الكلمات المفتاحية : العنب، الصنف الحلواني، الّسماد العضوي، الّسماد الفوسفاتي، العناصر الّصغرى.

المقدمة: 
تحظــى شــجرة العنــب بأهميـّـة خاّصــة ومكانــة بــارزة بيــن أشــجار الفاكهــة عالميــاً، وذلــك لنجــاح زراعتهــا فــي مناطــق بيئيــة مختلفــة 
)FAO, 2007(، انتشــرت زراعــة العنــب علــى نطــاق واســع فــي أغلــب المحافظــات الســورية، وتحتــل المركــز الثانــي مــن حيــث 
  Vitis vinifera L , cv . Al-Helwani ــي ــف الحلوان ــّد الصن ــون )وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي، 2013 (. يُع المســاحة بعــد الزيت

مــن أكثــر األصنــاف انتشــاراً وهــو صنــف مائــدة ممتــاز، عناقيــده كبيــرة الحجــم، إنتاجيتــه عاليــة يتحّمــل النقــل والتخزيــن )الديــري، 1984(.
بيّنت أغلب الّدراسات المنفّذة لتحديد مدى احتياج أشجار العنب من التّسميد أّن مشكلة التّسميد ليس لها حل واحد، وأّن



2 الشحادات - المجلة السورية للبحوث الزراعية 4)3(: 1-17. أيلول/سبتمبر 2017

Al-Shihadat - Syrian Journal of Agricultural Research 4(3):1 -17. September 2017

المحصــول يمكــن أن ينخفــض قبــل أن تظهــر أعــراض النّقــص ألحــد العناصــر، وأّن تحليــل التربــة قــد ال يعكــس احتيــاج أشــجار 
العنــب للتســميد بدقــة  نتيجــةً الختــالف تعمــق المجمــوع الجــذري، وال توجــد بيانــات واضحــة تعكــس العالقــة بيــن تحليــل التربــة 
ــد فــي معرفــة ســميّة األمــالح  ــة يفي ــم أّن تحليــل التربــة وتقديــر قيمــة pH الترب واســتجابة األشــجار ألي عنصــر غذائــي، مــع العل
والبــورون وتحديــد بعــض مشــاكل التغذيــة المعدنيّــة )Smolarz and Mercik, 1997 ; Terra et al., 2000(، لذلــك يُعــّد 
التحليــل الورقــي تقنيــة فّعالــة لتحديــد الحالــة الغذائيــة لبســاتين العنــب، ولتجنّــب حــدوث مشــاكل غذائيــة تســبّب خســارة اقتصاديــة 
قبــل ظهــور األعــراض الظاهريــة لنقــص العناصــر المعدنيـّـة علــى األشــجار، ولوضــع دليــل للبرنامــج الّســمادي، وتقييــم كفــاءة هــذه 
البرامــج كونهــا تقيــس المســتويات الغذائيـّـة ومعــّدالت االســتفادة مــن األســمدة المضافــة للتربــة )Hofman et al., 1997( ، اقتــرح 
)Lagatu and Maume, )1927 اســتعمال تحليــل النبــات نفســه وباألخــص الورقــة التــي اعتبروهــا عضــواً نباتيــاً يُعطــي تقييمــاً 
ســهالً وواضحــاً لحالــة العناصــر الغذائيـّـة فــي المحصــول. تتأثـّـر عمليــة تحليــل العيّنــات الورقيــة بعــدة عوامــل، وراثيــة فــي النبــات 
 Lafon et al., )1965(  كمــا وجــد ،)Kozma and Polyak, 1972( نفســه  وبيئيــة  ترتبــط  بالظــروف  التــي ينمــو  فيهــا  المحصــول
أنـّـه فــي مرحلــة نمــو النبــات ياُلحــظ تبــّدل فــي محتــوى األوراق مــن العناصــر الغذائيـّـة. ويشــير )Conradie, )1981 أّن أعضــاء 
النبــات تختلــف فــي محتواهــا مــن العناصــر الغذائيـّـة، فالجــذور ذات محتــوى عــاٍل مــن Ca ومنخفــض فــي الثمــار، وهنــاك اختالفــات 
حقيقيــة بيــن نصــل الورقــة وعنقهــا. إّن التغيّــرات فــي محتــوى األنصــال الورقيــة مــن العناصــر الغذائيّــة مشــابهة كثيــراً للتغيــرات 
ــب  ــة للعن ــل المطلوب ــراء التحالي ــاق األوراق إلج ــدون أعن ــن يعتم ــن الباحثي ــراً م ــل كثي ــذي جع ــبب ال ــذا الّس ــات ككل، وه ــي النب ف

.)Conradie, 1981(
ــاق األوراق،  ــل أعن ــة فــي العنــب عــن طريــق تحلي ــن العناصــر الغذائيّ ــام )Levy, )1964  بحســاٍب دقيــق لقيمــة التضــاد بي ــد ق لق
ووجــد )Bovay and Gallay, )1956 أّن نمــو الّصنــف وجــودة العنــب تعتمــد علــى تأقلــم األصــل مــع الظــروف التــي ينمــو فيهــا 
ــراً  ــة تأثي ــي للترب ــي والكيميائ ــب الفيزيائ ــير )Kozma and Polyak, )1972 أّن للتركي ــات. ويش ــة النب ــي تغذي ــره ف ــدى تأثي وم
فــي محتــوى األوراق مــن العناصــر الغذائيّــة. وجــد )Cook, )1966 أّن عنــق الورقــة هــو الجــزء المثالــي لتحديــد الحالــة الغذائيــة 

ــة للعناقيــد. لشــجرة العنــب، وحــّدد )Jones, )2001 المــكان المفّضــل ألخــذ أعنــاق األوراق وهــو األوراق المقابل
ــكل فــي محتــوى العناصــر الّصغــرى فــي العنــب  ــد والني ــكلٍّ مــن الحدي ــّرش الورقــي ب ــر ال درس )Veliksar et al., )2002 تأثي
ــن  ــكل )Fe =320 ppm وNi=0.41 ppm (، وتبيَّ ــد والني ــن الحدي ــة م ــكال المتاح ــرة باألش ــة فقي ــى ترب ــف Cordinski عل صن
أّن المعامــالت تؤثـّـر فــي تركيــز العنصريــن المدروســين فــي األوراق، إذ ازداد تركيــز النيــكل فــي الطــرود بعــد الــرش، وانخفــض 
تركيــز النحــاس تحــت تأثيــر النيــكل، وارتفــع تركيــز المنغنيــز تحــت تأثيــر إضافــة الحديــد، وازدادت اإلنتاجيــة مقارنــةً بالشــاهد. 
أجــرى )1987( ,Haggag عمليــة رش ألشــجار العنــب بحمــض البوريــك بتركيــز )0.1 - 0.2( % وذلــك قبــل اإلزهــار بأســبوع 
ومــرة أخــرى بعــد أســبوعين مــن الّرشــة األولــى فوجــد أّن أعنــاق أوراق األشــجار المعاملــة احتــوت علــى تركيــز عــاٍل مــن النحــاس 
والبــورون، وتركيــز منخفــض مــن الكالســيوم، بينمــا لــم يتأثـّـر تركيــز كلٍّ مــن اآلزوت والفوســفور والبوتاســيوم والمغنزيــوم والحديــد 
والمنغنيــز والزنــك . ودرس )1995( ,.Licina  et al  ديناميكيــة بعــض العناصــر الّصغــرى )Zn, B, Cu, Mn  ( فــي أعضــاء 
ــة  ــأّن كميّ ــرات ب ــي خمســة فت ــة ف ــل األعضــاء النباتي ــى األصــل BB5، ولوحــظ نتيجــة تحلي ــم عل ــب Vranac  المطّع ــف العن صن
ــرات فــي تركيــز الزنــك فــي  البــورون قــد ارتفعــت فــي الجــذور والّســاق واألوراق خــالل مرحلــة النمــو الخضــري، وكانــت التغيّ
األعضــاء النباتيــة أيضــاً تميــل إلــى الزيــادة، وانخفــض المنغنيــز حتــى نهايــة مرحلــة النمــو الخضــري، وتــّم الحصــول علــى نفــس 
النتائــج بالنســبة للنحــاس الــذي كان محتــواه فــي الّســاق كبيــراً . ووجــد )Calugnati et al., )1995  فــي دراســتهم علــى عناصــر 
)Fe, Mn, B( عنــد أربعــة أصنــاف مــن العنــب مزروعــة تحــت ظــروف نمــو مماثلــة، زيــادة امتصــاص البــورون بشــكٍل مســتمر 
خــالل مرحلــة النمــو وبعــد المراحــل الفينولوجيــة األولــى، علــى الرغــم مــن أّن المحتــوى الكلــي للحديــد والمنغنيــز كان متشــابهاً تمامــاً 

فقــد لوحظــت ظاهــرة التضــاد لهــذه التراكيــز فــي األجــزاء النباتيــة عنــد مراحــل فينولوجيــة مختلفــة. 
درس )El- Shamy and Haggag, )1987 تأثيــر رش العنــب باليوريــا، وقــد وجــد أّن المعاملــة باليوريــا تؤثـّـر بشــكٍل طفيــف فــي 
محتــوى أعنــاق األوراق مــن اآلزوت، مــن دون أن تؤثـّـر فــي محتــوى األعنــاق مــن الفوســفور والبوتاســيوم والكالســيوم والمغنزيــوم 
والمنغنيــز والزنــك والحديــد. وجــد )Spier and Braswell, )1993  فــي دراســتهما علــى تأثيــر مصــادر ومعــّدالت مختلفــة 
مــن اآلزوت فــي تركيــز بعــض العناصــر المغّذيــة فــي أوراق األعنــاب الممســكة Muscadine  أن محتــوى األوراق مــن الزنــك 
والنحــاس كان أعلــى عنــد اســتعمال نتــرات األمونيــوم، أّمــا محتواهــا مــن الكالســيوم والمغنزيــوم والمنغنيــز فقــد انخفضــت حيــن 
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زيــادة كميـّـة اآلزوت المضافــة. حــّدد )Christensen, )2005 معــّدل نقــص الكالســيوم فــي مرحلــة اإلزهــار التام بـــأقل مــن %0.5، 
 Christensen, )2005( بـــنحو 1.34%، وذكــر Gonzales, )1991( أّمــا المعــّدل المثالــي للكالســيوم فــي أعنــاق األوراق فحــّدده

أّن معــدل النّقــص لتركيــز المغنيزيــوم فــي األعنــاق بمرحلــة اإلزهــار التـّـام عندمــا تقــّل عــن 0.2 %، فــي حيــن أّن المعــدل المثالــي 
للمغنيزيوم في األعناق وكما أشار إليه )Gonzales, )1991 يبلغ 0.4% ومعّدل الزيادة بالقيم التي تزيد عن %1.5. 

 ،ppm 30 المعــّدل المثالــي للحديــد فــي أعنــاق األوراق فــي مرحلــة اإلزهــار التـّـام بأكثــر مــن Reuter and Robinson, )1997(  حــّدد
 ، ppm )100 -31( ــدى ــّدد بالم ــاق األوراق يتح ــي أعن ــد ف ــز الحدي ــي لتركي ــتوى المثال ــار)Howe et al., )2002 أّن المس وأش
 ،ppm 22  المعــّدل المثالــي للمنغنيــز فــي أعنــاق أوراق العنــب فــي مرحلــة اإلزهــار بنحــو Christensen, )2005( بينمــا حــّدد
 ، ppm 53 إلــى أّن المعــّدل المثالــي لتركيــز المنغنيــز فــي األعنــاق فــي مرحلــة اإلزهــار يقــّدر بنحــو Gonzales, )1991( وأشــار
وحــّدد الزيــادة بنحــو ppm 300، وحــّدد الّســمية بـــنحو ppm 2000. حــّددت )PENN, )2005  المســتوى المثالــي للنحــاس فــي 
أعنــاق أوراق العنــب  بــــنحو ) 25 - 6( ppm ، وحــّدد ) Hashim, )2002  معــّدل النقــص بتركيــز الزنــك فــي أعنــاق األوراق فــي 
 ، ppm 26 المعــّدل المثالــي للزنــك فــي األعنــاق بـــنحو Christensen, ) 2005( وحــّدد ،ppm 15 مرحلــة اإلزهــار التــام بـــنحو
وذكــر )Reuter and Robinson, )1997 أّن المــدى الطبيعــي لتركيــز الزنــك فــي أعنــاق األوراق فــي مرحلــة اإلزهــار التــام هــو 
)25- 16( ppm . ويشــير)Obourn, )1996 إلــى أّن التركيــز المثالــي للبــورون فــي أعنــاق األوراق ppm 30، وقُــّدرت حــدود 

.ppm 100بنحــو Rahn, )1999(; Obourn, )1996( ــادة حســب الزي
ــة،  تُســّمد معظــم بســاتين العنــب دون برنامــج تســميدي متــوازن ومــدروس، أو يعتمــد علــى إجــراء تحليــل للتربــة واألجــزاء النباتيّ
ــة لخــواص  ــة العلميّ ــرن بالمعرف ــميد يجــب أن يقت ــاً أّن التّس ــد، علم ــة والتقلي ــى التجرب ــاًء عل ــميد بن ــن التّس ــق معظــم المزارعي ويُطبِّ
ــة  ــاء النباتيّ ــي األعض ــر ف ــذه العناص ــوى ه ــي محت ــره ف ــات، وتأثي ــة النب ــي تغذي ــٍر ف ــكلِّ عنص ــي ل ــّدور الفيزيولوج ــمدة، وال األس
المختلفــة، لذلــك تُعتبــر دراســة التغيّــرات الموســميّة للعناصــر الغذائيّــة فــي األوراق واألعنــاق مــن األمــور المهّمــة لمعرفــة الحالــة 
ــم إضافتهــا  ــم يت ــؤ بالتركيــزات التــي ســتكون عليهــا العناصــر إذا ل ــع تركيزهــا خــالل موســم النمــو والتّنب ــة لألشــجار، وتتبُّ الغذائي

للتربــة. 
ــل الورقــي  ــى التحلي ــك باالعتمــاد عل ــة مــن العناصــر الّصغــرى وذل ــة الغذائيّ ــى الحال ــد جــاءت هــذه الدراســة لتُلقــي الضــوء عل لق
باإلضافــة لتحليــل التربــة فــي بدايــة الّدراســة بهــدف رصــد الحالــة الغذائيـّـة للعناصــر الّصغــرى، وتقييــم اإلضافــات الّســمادية المطبّقــة 
علــى الحالــة الغذائيّــة مــن العناصــر، وتحديــد العمــق المناســب إلضافــة األســمدة الفوســفاتية، واختبــار تقنيــة تحليــل محتــوى عنــق 

الورقــة كمؤشــر نباتــي لحالــة العناصــر الغذائيّــة الّصغــرى فــي صنــف العنــب المــدروس.
مواد البحث وطرائقه:

1. المادة النباتية: 
ــى  ــم إل ــد نحــو 15 ك ــي تبع ــة داعــل، الت ــي منطق ــي مزرعــة خاّصــة ف أجــري البحــث خــالل المواســم )2008، 2009، 2010( ف
ــى أشــجار عنــب صنــف حلوانــي ) Vitis vinifera L, cv.Al-Helwani( عمرهــا  ــة درعــا، فــي ســورية، عل الشــمال مــن مدين
10 ســنوات، مطّعمــة علــى األصــل B41، تـُـروى بالتنقيــط، ومربـّـاة علــى عرائــش، أبعــاد الزراعــة 4 ×4 م. الّصنــف الحلوانــي ذو 
أوراق كبيــرة الحجــم، ولــه خمســة فصــوص لونهــا أخضــر، وزوايــا الفصــوص ضيّقــة، والمحاليــق متفّرعــة، ممــا يؤّكــد أنّهــا تتبــع 
العنــب األوروبــي )Galet, 1985(، ويتميّــز باإلنتاجيــة العاليّــة ونوعيّــة الثّمــار الجيّــدة )الديــري، 1984(. تُقــّدر مســاحة التجربــة 
بحــدود 2000 م2. تقــع المنطقــة تحــت تأثيــر منــاخ البحــر المتوســط وهــو منــاخ متوســطي نصــف جــاف، ويؤثّــر فــي معظــم تــرب 
حــوران، ويقــع معــّدل هطولــه الّســنوي بيــن )200 - 500( مــم. يتصــف المنــاخ بتبايــن الّرطوبــة مــا بيــن الّصيــف الجــاف الحــار 

والّشــتاء الّرطــب الّدافــئ )أبــو نقطــة، 1988( .
2. مواصفات التربة:

ُحلّلت عيّنات تربة موقع التجربة قبل إضافة األسمدة، وتّم إجراء تحليل فيزيائي وكيميائي للعيّنات وعلى األعماق اآلتية: 
ــر  ــل. ويُظه ــي التحلي ــة )Jones, )2001 ف ــت طريق ــم،  واتُّبع ــم ؛)75 - 100( س ــم ؛)50- 75( س ــم ؛)25 - 50( س )0 - 25( س
الجــدول )1( نتائــج تحليــل تلــك العيّنــات التــي تبيـّـن أّن التربــة ذات محتــوى منخفــض جــداً مــن اآلزوت والبــورون، ومنخفــض مــن 
الفوســفور )فــي منطقــة انتشــار الجــذور( والزنــك والحديــد ومحتــوى معتــدل إلــى مرتفــع مــن المنغنيــز والنحــاس، وعالــي إلــى عالــي 
.)Jones, 2001( ًالتربــة يميــل إلــى القاعديــة، ونســبة الكربونــات متوســطة ، والمــادة العضويــة معتدلــة نســبيا pH ،جــداً مــن البوتاســيوم
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الجدول 1. نتائج تحاليل تربة موقع تنفيذ التجربة

المادة العضوية القوامطين %سلت%رمل %العمق )سم(
%

آزوت كلي 
%

كربونات كالسيوم 
%

pH
2.5:1

EC
dS/m عجينة مشبعة

2.010.1011.767.831.15طينية0231958- 25

1.200.0510.167.791.16طينية25221860 -  50

1.200.059.87.871.34طينية50231859- 75

0.40.0310.167.881.29طينية75191962 -  100

العمق سم(
العناصر المتاحة )مغ / كغ (

kpFeCuMnZnB

25 -067513.94.121.489.020.990.34

50  - 254007.75.231.387.620.610.32

75 -502963.64.861.1510.210.410.58

100  - 751932.65.661.117.840.380.18

3. معامالت التجربة والتصميم اإلحصائي: 
طُبّقــت )14( معاملــة علــى )126( شــجرة، بواقــع 3 مكــررات لــكّل معاملــة، ثالثــة أشــجار فــي المكــرر باســتعمال تصميــم القطــع 
المنشــقة ألكثــر مــن مــرة )Split Split Plot design(، واســتعملت ثالثــة معــّدالت مــن أســمدة  N.P.K إضافــةً إلــى الشــاهد مــن 
دون تســميد، وأُجــري التحليــل اإلحصائــي باســتعمال اختبــار أقــل فــرق معنــوي )LSD( لتحديــد الفــروق المعنويـّـة بيــن المتوســطات 

 .Costatc عنــد مســتوى داللــة إحصائيــة 5% ، باســتعمال برنامــج
ــاحة  ــل المس ــى كام ــراً عل ــر نث ــون الثاني/يناي ــهر كان ــي ش ــة  ف ــر للتجرب ــوي المتخّم ــماد العض ــف الّس ــوي: أُضي ــماد العض - الّس

المخصصــة بمعــّدل 3 طن/هـــكتار، 430 كغ/معاملــة و48 كــغ للشــجرة.
- التّســميد المعدنــي: أُضيــف ســماد اليوريــا )N 46%(، والّســوبر فوســفات الثالثــي )P2O5 45%(،وســلفات البوتاســيوم 

)K2O 50%(، ويبين الجدول )2( الّسماد المستخدم، والكميّة المقرر إضافتها لكّل معّدل وكميّة األسمدة المضافة لكّل شجرة.
وقــد أضيفــت اليوريــا نثــراً علــى دفعــات كاآلتــي: الّدفعــة األولــى فــي منتصــف شــهر آذار/مــارس )بمعــّدل نصــف الكميـّـة المقــررة(، 
ــة فكانــت فــي منتصــف  ــا الّدفعــة الثالث ــة المقــررة(، أّم ــع الكميّ ــى التــي تســبق اإلزهــار )بمعــّدل رب ــة األول ــة مــع الريّ الّدفعــة الثاني
شــهر حزيران/يونيــو )بمعــّدل ربــع الكميـّـة الباقيــة(. وأُضيفــت ســلفات البوتاســيوم نثــراً علــى ســطح التربــة دفعــةً واحــدة فــي بدايــة 
آذار/مــارس وفــي الوقــت نفســه أضيــف الّســوبر فوســفات نثــراً فــي المعامــالت )2 ; 3 ; 4( )9 ; 10 ; 11( وعلــى عمــق 30 ســم 

باســتعمال المحــراث علــى بعــد 1 م مــن جانبــي الســاق للمعامــالت )5 ; 6 ; 7()12 ; 13 ; 14(.
- التّســميد بأســمدة العناصــر الّصغــرى: ُرّشــت جميــع أشــجار التجربــة بمحلــول ســمادي مــن العناصــر الّصغــرى يحــوي ســلفات 
ــّدل  ــابقة، وُع ــات الّســمادية الّس ــكل مــن المركب الحديــدي 26% وســلفات الزنــك 24% وحمــض البوريــك 17% ، بمعــّدل 1 غ/ل ل

محلــول الــّرش بإضافــة تراكيــز مناســبة مــن مــاءات الكالســيوم وإضافة 1غ/ل يوريا، لتســهيل امتصــاص العناصــر الّصغرى وتســريعه.
عــدد الرشــات ثــالث: األولــى قبــل اإلزهــار، والثانيــة بعــد العقــد بنحــو عشــرة أيــام، والثالثــة بعــد )10-15( يومــاً مــن موعــد الّرشــة 

لثانية. ا
اســتُعمل مــرش ســعة 1000 لتــر، وأضيــف 1 كــغ مــن كل مــن ســلفات الحديــدي وســلفات الزنــك وحمــض البوريــك واليوريــا فــي 

الّرشــة الواحــدة، تــّم تعديــل محلــول الــّرش بإضافــة كميّــة مناســبة مــن مــاءات الكالســيوم.
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الجدول 2. كمية العناصر السمادية المضافة للشجرة الواحدة وما يعادلها من األسمدة

كمية األسمدة كغ/الشجرةالمعدلنوع السماد

يوريا

 ) N( 46%

N00

N10.263

N20.526

N31.052

سوبر فوسفات

 )P2O5( 46%

P00

P10.088

P20.175

P30.351

سلفات البوتاسيوم

) K2O( 50%

K00

K10.161

K20.232

K30.645

قُّدمــت عمليــات الخدمــة لألشــجار كمــا هــو متّبــع فــي منطقــة العمــل، حيــث قُلِّمــت القصبــات الثمريـّـة فــي شــهر شــباط/فبراير علــى 
ــة  ــف النقّاط ــط تصري ــّري بالتنقي ــتُخدم ال ــة، واس ــم )15( قصب ــد التقلي ــة بع ــة المتروك ــات الثمري ــدد القصب ــون، وع )8( عي

20 لتراً/ساعة، واستُعملت أربع نقّاطات لكل شجرة، المّدة الفاصلة بين الريات )12 - 15( يوماً خالل موسم النمو.
جمع عيّنات أعناق األوراق:

ــة  ــي مرحل ــرد، ومــن ســائر الجهــات ف ــود الثمــري بشــكل عشــوائي مــن منتصــف الطّ ــة للعنق ــات مــن األوراق المقابل ُجمعــت عيّن
.)Nagarajah and Nesbitt, 2002( ــدة ــة الواح ــق للمعامل ــّدل 270 عن ــو، بمع ــف أيار/ماي ــي منتص ــام ف ــار التّ اإلزه

تحليل العيّنات الورقيّة:
أُجري تحليل اآلزوت : بطريقة كلداهل Kjedahel  بجهاز Gerhardt. والفوسفور: بطريقة )Chapman and Part, 1961( على المطياف 
 ،Flamephotometer بجهــاز )Chapman and Part, 1961( البوتاســيوم: بطريقــة ،  Spectrophotometer الضوئــي
 )Chapman  and Part, 1961( الكالســيوم والمغنزيــوم: بطريقــة المعايــرة بالفرســينات. الحديــد والمنغنيــز والزنــك والنحــاس: بطريقــة
باســتعمال جهــاز االمتصــاص الــذري AAS( Atomic Absorption(. البــورون: بالطريقــة اللًونيــة بجهــاز المطيــاف الضوئــي 

.)John et al., 1975( بطريقــة
4- المؤشرات المدروسة: 

تقدير محتوى أعناق أوراق العنب من: الكالسيوم، المغنيزيوم، الحديد ، المنغيز،النحاس، الزنك ، البورون  
النتائج والمناقشة:

1- تأثير معامالت مختلفة من التسميد في محتوى أعناق األوراق من الكالسيوم والمغنيزيوم والحديد والمنغيز:
ــّوق  ــة فــي الجــدول )2(  تف ــة )Org0( مــن دون التســميد العضــوي والمبيّن ــى للتجرب ــج معامــالت القطــع الرئيســة األول تُظهــر نتائ
كافـّـة المعامــالت معنويـّـاً علــى الشــاهد ولجميــع العناصــر الغذائيـّـة المدروســة عــدا المعاملتيــن )3( و )4( فــي المغنيزيــوم اللتــان لــم 
تتفوقــا علــى الشــاهد. وياُلحــظ فــي معامــالت القطــع تحــت الرئيســة األولــى )TSPs( المختّصــة بالتّســميد الفوســفاتي نثــراً علــى ســطح 
التربــة، عــدم تأثيــر اســتعمال معــّدالت مــن األســمدة المعدنيّــة إلــى حــدوث تبايــن فــي محتــوى أعنــاق األوراق مــن الكالســيوم، 
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ــي الشــاهد،  ــاق األوراق مــن 1.78 % ف ــي أعن ــز الكالســيوم ف ــث ازداد تركي ــن المعامــالت. حي ــة بي ــروق معنويّ ــم ياُلحــظ أي ف ول
ليصــل إلــى 2.22% و2.15% و2.11% للمعامــالت )4,3,2( علــى التوالــي. تفـّـوق معــّدل التّســميد المنخفــض )المعاملــة 2( معنويـّـاً 
علــى معــّدل التّســميد المتوّســط والمرتفــع )المعاملتيــن 3 و4( التــي لــم ياُلحــظ بينهمــا أي فــروق معنويـّـة، إذ ازداد تركيــز المغنيزيــوم 
فــي أعنــاق األوراق مــن 0.33%  فــي الشــاهد ، ليصــل إلــى 0.42% و0.36% و0.35%  للمعامــالت )4,3,2( علــى التوالــي. كمــا 
تفــّوق معــّدل التّســميد المنخفــض )المعاملــة 2( معنويّــاً علــى معــّدل التّســميد المتوســط والمرتفــع، وتفــّوق معــّدل التّســميد المتوســط 
ــاً علــى المعــّدل المرتفــع فــي المعاملــة )4(، وازداد تركيــز الحديــد فــي األعنــاق مــن ppm 109.65 فــي  فــي المعاملــة )3( معنويّ
الشــاهد إلــى ppm 208.63 ،254.48 ،346.97 للمعامــالت )4,3,2( علــى التوالــي. وتفــّوق معــدل التســميد المرتفــع )المعاملــة 4( 
ــاً علــى معــّدل التّســميد  ــاً علــى معــّدل التّســميد المتوســط والمنخفــض، وتفــّوق معــّدل التّســميد المنخفــض )المعاملــة 2( معنويّ معنويّ
ــى )235.26 و189.98  ــاهد إل ــي الش ــن ppm 86.85 ف ــاق األوراق م ــي أعن ــز ف ــز المنغني ــة 3(، وازداد تركي المتوســط )المعامل

وppm 255.87 ( للمعامــالت )4,3,2( علــى التوالــي.
ــم،  ــق )30( س ــى عم ــفاتي عل ــماد الفوس ــة الّس ــّص بإضاف ــي تخت ــة )TSPd( والت ــة الثاني ــت الرئيس ــع تح ــالت القط ــي معام ــا ف أّم
ــة إلــى حــدوث تبايــن فــي محتــوى أعنــاق األوراق  نالحــظ وبصــورٍة مماثلــة، عــدم تأثيــر اســتعمال معــّدالت مــن األســمدة المعدنيّ
مــن الكالســيوم، ولــم ياُلحــظ أي فــروق معنويــة بيــن المعامــالت، وبلــغ تركيــز الكالســيوم فــي أعنــاق األوراق 2.50%  و%2.44 
ــاً  ــة )5( معنويّ ــي المعامل ــّدل التســميد المنخفــض ف ــّوق مع ــوم تف ــي المغنيزي ــا ف ــي. بينم ــى التوال و2.35% للمعامــالت )7,6,5( عل
ــوم %0.51  ــز المغنيزي ــغ تركي ــة )7(، وبل ــى المعامل ــاً عل ــة )6( معنويّ ــى معــّدل التســميد المتوســط والمرتفــع، وتفّوقــت المعامل عل
و0.43% و0.38% للمعامــالت )7,6,5( علــى التوالــي. وبالنســبة لمحتــوى الحديــد تفــّوق معــّدل التّســميد المتوســط المعاملــة )6( 
معنويـّـاً علــى معــّدل التســميد المنخفــض والمرتفــع، وتفــّوق معــّدل التســميد المنخفــض فــي المعاملــة )5( معنويـّـاً علــى معــّدل التســميد 
ــالت)7,6,5(  ــاق األوراق )ppm 214.04 ، 345.24 ، 239.19( للمعام ــي أعن ــد ف ــز الحدي ــغ تركي ــة )7(، وبل ــع المعامل المرتف
علــى التوالــي. أّمــا عــن محتــوى عنصــر المنغيــز فــي أعنــاق األوراق فقــد تفــّوق معــّدل التســميد المرتفــع )المعاملــة 7( معنويـّـاً علــى 
ــاً علــى المعــّدل المنخفــض )المعاملــة 5(، وبلــغ  الخالئــط المعدنيــة األخــرى، وتفــّوق معــّدل التســميد المتوســط )المعاملــة 6( معنويّ

ــي. ــى التوال ــاق األوراق )179.58 و200.46 وppm 240.16 ( للمعامــالت )7,6,5( عل ــي أعن ــز ف ــز المنغني تركي
بالنســبة لمعامــالت القطــع الرئيســة الثانيــة للتجربــة )Org1( مــع التســميد العضــوي فقــد تفّوقــت كافـّـة المعامــالت ولجميــع العناصــر 
ــاق  ــي أعن ــوم ف ــوى المغنيزي ــة )10( و)14( بالنســبة لمحت ــى الشــاهد، عــدا المعامل ــاً عل ــي الجــدول )2( معنويّ ــة المدرســة ف الغذائي
األوراق، ففــي معامــالت )TSPs( لــم يــؤّدي اســتعمال معــّدالت مــن األســمدة المعدنيـّـة إلــى حــدوث تبايــن فــي محتوى أعنــاق األوراق 
مــن الكالســيوم، ولــم ياُلحــظ أي فــروق معنويّــة بيــن المعامــالت، حيــث ازداد تركيــز الكالســيوم فــي أعنــاق األوراق مــن %1.84 
فــي الشــاهد ليصــل إلــى  2.48% و2.39%  و2.30%  للمعامــالت )11,10,9( علــى التوالــي. وبالنســبة للمنغنيزيــوم تفــّوق معــّدل 
التّســميد المنخفــض )المعاملــة 9( معنويـّـاً علــى معــّدل التّســميد المتوســط والمرتفــع، وتفّوقــت المعاملــة )10( معنويـّـاً علــى المعاملــة 
ــي  ــوم ف ــز المغنيزي ــل تركي ــة )9(، وتماث ــي المعامل ــى  0.50% ف ــاهد إل ــي الش ــن 0.40%  ف ــوم م ــز المغنيزي )11(، وازداد تركي
المعاملــة )10( مــع تركيــزه فــي الشــاهد 0.40%، وانخفــض هــذا التركيــز فــي المعاملــة )11( ليصــل إلــى 0.35% . أّمــا بالنســبة 
للحديــد  فقــد أّدى اســتعمال معــّدل التّســميد المتوســط والمرتفــع إلــى حــدوث تبايــن فــي محتــوى أعنــاق األوراق مــن الحديــد، مــع 
ــة )9(، حيــث ازداد تركيــز  ــاً علــى معــّدل التّســميد المنخفــض فــي المعامل ــا تفّوقــت معنويّ ــة بينهــا، لكنّه عــدم وجــود فــروق معنويّ
الحديــد فــي أعنــاق األوراق مــن ppm 168.47 فــي الشــاهد، ليصــل إلــى ppm 192.97 فــي المعاملــة )9(  وppm 269.86 فــي 
المعاملــة )10(، ووصــل إلــى ppm 266.23 فــي المعاملــة )11(. وبصــورٍة مماثلــة بالنســبة للمنغنيــز حيــث أّدى اســتعمال معــّدل 
التّســميد المتوســط والمرتفــع إلــى حــدوث تبايــن فــي محتــوى أعنــاق األوراق مــن المنغنيــز، مــع عــدم وجــود فــروق معنويــة بينهــا، 
ــاق األوراق مــن  ــي أعن ــز ف ــز المنغني ــث ازداد تركي ــة 9(، حي ــميد المنخفــض )المعامل ــّدل التّس ــى مع ــاً عل ــت معنويّ ــا تفّوق لكنّه
ــى  ــة )10(، ووصــل إل ــة )9(  وppm 269.86 فــي المعامل ــى ppm 192.97 فــي المعامل ppm 168.47 فــي الشــاهد، ليصــل إل
ppm 266.23 فــي المعاملــة )11(. ويمكــن أن يعــود الّســبب فــي زيــادة تركيــز المنغنيــز فــي جميــع معامــالت التجربــة باإلضافــة 
للشــاهد إلــى تأثيــر الــّرش الورقــي وخصوصــاً ســلفات الحديــدي الــذي يعمــل علــى زيــادة تركيــز المنغنيــز وهــذا يتفــق مــع نتائــج

)Veliksar et al., 2002( و)بطحة وأبو نقطة، 2008(.
14( فقــط، ولــم يختلــف  12( معنويـّـاً علــى المعاملــة ) وفــي معامــالت )TSPd( ولعنصــر الكالســيوم، تفّوقــت المعاملــة )
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ــاً  ــاً مــع المعــّدل المتوســط، وكذلــك اســتعمال معــّدل التّســميد المتوســط لــم يختلــف معنويّ اســتعمال معــّدل التّســميد المنخفــض معنويّ
مــع المعــّدل المرتفــع، وبلــغ تركيــز الكالســيوم 2.65%  و2.53% و2.34% للمعامــالت )14,13,12( علــى التوالــي، وتتفــق هــذه 
النّتائــج مــع )2002( ,Patel and Chadha. وفــي حالــة المنغنيزيــوم تفّوقــت المعاملــة )12( معنويـّـاً علــى المعاملتيــن )13( و)14(  
وتفّوقــت المعاملــة )13( معنويـّـاً علــى المعاملــة )14(، وبلــغ تركيــز المغنيزيــوم فــي أعنــاق األوراق 0.55%  و0.47% و%0.37 
للمعامــالت )14,13,12( علــى التوالــي، وتتفــق هــذه النتائــج مــع )Throop, )1997. أّمــا لعنصــر الحديــد فقــد تفــّوق معــّدل التّســميد 
المرتفــع المعاملــة )14( معنويـّـاً علــى المعــّدل المنخفــض والمتوســط، وتفــّوق معــّدل التّســميد المتوســط معنويـّـاً علــى معــّدل التّســميد 
المنخفــض. بلــغ تركيــز الحديــد فــي األعنــاق ppm 404.83 ، 326.69 ، 188.80  للمعامــالت )14,13,12( علــى التوالــي، وتتّفــق 
 Mackenzie et al., )1988( ــع ــفات وم ــوبر فوس ــتعمال الّس ــد اس ــج )El- Dewing et al., )2006 عن ــع نتائ ــج م ــذه النتائ ه
ــد اســتعمال ســلفات البوتاســيوم. وفــي المنغنيــز تفــّوق معــّدل التّســميد  ــا ومــع زيــدان وآخــرون، )1993( عن ــد اســتعمال اليوري عن
المرتفــع المعاملــة )14( معنويـّـاً علــى المعــّدل المنخفــض والمتوســط، وتفــّوق معــّدل التّســميد المتوســط معنويـّـاً علــى معــّدل التّســميد 
ــي،  ــى التوال ــالت )14,13,12( عل ــاق ppm  260.11 ، 236.94 ، 202.88 للمعام ــي األعن ــز ف ــز المنغني ــغ تركي ــض، بل المنخف

.Throop, )1997( وتتفــق هــذه النتائــج مــع
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الجدول 3. تأثير معامالت مختلفة من التسميد في محتوى أعناق األوراق من Mn ،Fe ،Mg ، Ca )متوسط ثالث سنوات(

رقمنظام التسميد

المعاملة
محتوى األعناق

)%( Caمن

محتوى األعناق

)%( Mg  من

محتوى األعناق

)ppm( Fe من

محتوى األعناق

)ppm(Mn من موضع إضافة إضافة السماد العضوي
الفوسفات

معدل التسميد 
المعدني

Org0

Cont0N0P0K011.78g0.33g109.65j86.85h

TSPs

N1P1K122.22def0.42d346.97b235.26b

N2P2K232.15ef0.36fg254.48e189.98de

N3P3K342.11f0.35fg208.63g255.87a

TSPd

N1P1K152.50ab0.51b239.19f179.58ef

N2P2K262.44bc0.43cd345.24b200.46cd

N3P3K372.35bcd0.38ef214.04g240.16b

Org1

Cont1N01P01K0181.84g0.40de168.47i157.56g

TSPs

N1P1K192.48abc0.50bc192.97h197.84cd

N2P2K2102.39bcd0.40de269.86d174.47f

N3P3K3112.30cdef0.35fg266.23de193.12cd

TSPd

N1P1K1122.65a0.55a188.80h202.88c

N2P2K2132.53ab0.47c326.69c236.94b

N3P3K3142.35bcde0.37ef404.83a260.11a

)Sig( اختبار المعنويةLSD 0.050.1900.0318.1312.17

% C.V5.0724.576.843.78

Org0 : مــن دون التســميد العضــوي ، Org1: مــع التســميد العضــوي ، TSPs: التســميد الفوســفاتي نثــراً علــى ســطح التربــة ، TSPd: التســميد الفوســفاتي علــى عمــق 

، Org1 شــاهد لمعامــالت:Cont1 ،Org0 شــاهد لمعامــالت :Cont0 ، 30(ســم(

N0P0K0: من دون اضافة اسمدة N.P.K والسماد العضوي،

N01P01K01: من دون إضافة أسمدة N.P.K مع إضافة السماد العضوي،

، N.P.K إضافة المعدل األول من أسمدة :N1P1K1

،N.P.K إضافة المعدل الثاني من أسمدة :N2P2K2

.N.P.K إضافة المعدل الثالث من أسمدة :N3P3K3

تُظهــر النتائــج الــواردة فــي الجــدول )4( تفــّوق معامــالت إضافــة الّســماد العضــوي )Org1( معنويـّـاً علــى المعامــالت )Org0( مــن 
ــز الكالســيوم 2.16% فــي معامــالت )Org0(، وازداد هــذا المحتــوى ليصــل  ــغ تركي ــة العناصــر المدروســة، وبل ــة لكافّ دون إضاف
إلــى 2.29 % فــي معامــالت )Org1(. ويمكــن أن يعــود الّســبب فــي هــذه الّزيــادة إلــى  الكميّــات المتحــّررة مــن األســمدة العضويــة 
)Egrinya Eneji et al., 2003(. وبلــغ تركيــز المغنيزيــوم فــي أعنــاق األوراق 0.388% فــي معامــالت )Org0( وزاد هــذا 
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المحتــوى ليصــل إلــى 0.429% فــي معامــالت )Org1(. يُعــزى الّســبب فــي زيــادة المحتــوى مــن المغنيزيــوم إلــى الكميّــات التــي 
 Yagi et al., )2003( يُشــير .)Wolf and Snyder, 2003( تتحــرر مــن األســمدة العضويــة التــي تحتــوي علــى هــذا العنصــر

إلــى التأثيــر اإليجابــي للّســماد العضــوي بإمــداد التربــة بالمغنيزيــوم عــن طريــق رفــع مســتواه فيهــا.
 ppm 248.28 وازداد هــذا المحتــوى ليصــل إلــى )Org0( فــي معامــالت ppm 228.48 وبلــغ تركيــز الحديــد فــي أعنــاق األوراق
ــد  ــز الحدي ــادة تركي ــي زي ــة المســتخدمة ســبباً ف ــن األســمدة العضوي ــد م ــون تحــّرر الحدي ــن أن يك ــي معامــالت )Org1(. يمك ف

)Wolf and Snyder, 2003( إذ وجد )Moral et al., )2006 زيادة في  إتاحة الحديد عند التسميد العضوي.
 ppm 197.56 وازداد هــذا المحتــوى ليصــل إلــى ، )Org0( فــي معامــالت ppm 184.37 وبلــغ تركيــز المنغنيــز فــي أعنــاق األوراق
ــى هــذا العنصــر  ــوي عل ــذي يحت ــماد العضــوي الّ ــة الّس ــى إضاف ــادة إل ــي الزي ــبب ف ــي معامــالت )Org1(. ويمكــن أن يعــود الّس ف
يــرى  خــرى  أ جهــة  ومــن   ، )Wolf  and  Snyder,  2003 ( فــة  اإلضا بعــد  نهــا  تمعد عنــد  منهــا  ر  يتحــّر و
)Shuman and McCracken, )1999 أّن ســبب زيــادة تركيــز المنغنيــز عنــد اســتعمال الّســماد العضــوي يمكــن أن يعــود إلــى 
أّن الّســماد العضــوي قــد يــؤّدي إلــى ظــروف إرجــاع فــي التربــة تجعــل المنغنيــز الموجــود أصــالً فــي التربــة أكثــر إتاحــة، فالمــادة 
العضويــة ذات كمــون إرجــاع يــؤّدي لزيــادة معنويـّـة فــي محتــوى التربــة مــن المنغنيــز القابــل للتبــادل، وأشــار إلــى أّن المنغنيــز فــي 

النبــات يــزداد بزيــادة معــّدل المنغنيــز القابــل لإلفــادة فــي التربــة.
وتُظهــر النتائــج أيضــاً عــدم وجــود أي تأثيــر لعمــق إضافــة األســمدة الفوســفاتية فــي محتــوى أعنــاق األوراق مــن الكالســيوم، إذ بلــغ 

 .)TSPd( و2.42% فــي معامــالت )TSPs( تركيــز الكالســيوم فــي أعنــاق األوراق 2.18%  فــي معامــالت
هنــاك تأثيــر إيجابــي إلضافــة األســمدة الفوســفاتية علــى عمــق فــي محتــوى أعنــاق األوراق مــن المغنيزيــوم، إذ تفّوقــت معامــالت 
)TSPd( معنويـّـاً علــى معامــالت )TSPs(، وبلــغ تركيــز المغنيزيــوم فــي أعنــاق األوراق 0.387% فــي معامــالت )TSPs(، ليصــل 
ــغ تركيــز  ــاً علــى معامــالت )TSPs( وبل ــد تفّوقــت معامــالت )TSPd( معنويّ إلــى 0.430 % فــي معامــالت )TSPd(. وفــي الحدي
الحديــد فــي أعنــاق األوراق ppm 227.15  فــي معامــالت )TSPs( وppm 249.61 فــي معامــالت )TSPd(. وتتفــق هــذه النتائــج 
مــع )El- Dewing et al., )2006 الذيــن أشــاروا إلــى أّن اســتعمال الّســوبر فوســفات يــؤّدي إلــى زيــادة تركيــز الحديــد فــي النبــات.
وبصــورٍة مماثلــة بالنســبة للمنغيــز، حيــث تفّوقــت معامــالت التســميد الفوســفاتي العميقــة )TSPd( معنويّــاً علــى معامــالت التســميد 
ــي  ــالت )TSPs( وppm 195.56 ف ــي معام ــاق األوراق ppm 186.36  ف ــي أعن ــز ف ــز المنغني ــغ تركي ــطحية )TSPs(، وبل الس

.Terman, )1975( ــع ــج م ــق هــذه النتائ معامــالت )TSPd(. وتتف

 Mn ،Fe ،Mg ، Ca الجدول 4. تأثير التسميد العضوي وعمق إضافة الفوسفات ومعدالت التسميد في محتوى األعناق من
)متوسط ثالث سنوات(

نوع اإلضافةرقم المعاملة
محتوى

)%( Ca 
LSD 0.05

محتوى
)%( Mg

LSD 0.05

محتوى
)PPM(Fe 

LSD0.05

محتوى
)PPM(Mn

LSD0.05

)7,6,5,1(,)4,3,2,1( Org02.16b
0.0700.388b

0.038228.15b

16.76
184.37b

5.40
)14,13,12,8(,)11,10,9,8(Org12.29a0.429a248.48a197.56a

 )11,10,9,8( )4,3,2,1( TSPs2.18b

0.11
0.387b

0.011227.15b

7.45
186.36b

6.34
)14,13,12,8(,)7,6,5,1(TSPd2.42a0.430a249.61a195.56a

)N.P.K( معدالت التسميد بأسمدة

المعدالت السماديةرقم المعاملة
محتوى

)%( Ca 
محتوى

)%( Mg 
محتوى

)PPM( Fe 
محتوى

)PPM( Mn 

8,1N0P0K01.81c0.360c139.06d122.20c )الشاهد(

12,9,5 , 2N1P1K12.46a0.495a241.98c203.89b

13,10,6 , 3N2P2K22.37a0.415b299.06a200.46b

14,11,7 , 4N3P3K32.27b0.364c273.43b237.31a

LSD 0.050.0980.0157.116.08
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ــم  ــةً بالشــاهد، ول وياُلحــظ مــن النتائــج وجــود تأثيــر واضــح لمعــّدالت التســميد فــي محتــوى أعنــاق األوراق مــن الكالســيوم مقارن
يختلــف اســتعمال معــّدل التســميد المعدنــي األول معنويـّـاً مــع معــّدل التســميد المعدنــي الثانــي، وتفــّوق معــّدل التســميد المعدنــي األول 
معنويـّـاً علــى معــّدل التســميد المعدنــي الثالــث. ازداد تركيــز الكالســيوم فــي أعنــاق األوراق مــن 1.81% فــي الشــاهد إلــى %2.46  
و2.37 % و2.26 % للمعــدالت )3,2,1( علــى التوالــي. ولوحــظ مــن النتائــج أيضــاً وجــود تأثيــر واضــح لمعــّدالت التســميد فــي 
محتــوى أعنــاق األوراق مــن المغنيزيــوم، حيــث تفّوقــت جميــع معــّدالت التســميد عــدا المعــّدل الثالــث معنويـّـاً علــى الشــاهد، وتفــّوق 
معــّدل التســميد المعدنــي المنخفــض )المعــّدل األول( معنويـّـاً علــى معــّدل التســميد المعدنــي المتوســط )المعــّدل الثانــي(، وازداد تركيــز 
ــى  ــّدالت )3,2,1( عل ــى 0.495 % و0.415 % و0.364 % للمع ــاهد إل ــي الش ــن 0.360% ف ــاق األوراق م ــي أعن ــوم ف المغنيزي
التوالــي.  قــد يعــود الّســبب فــي انخفــاض تركيــز المغنيزيــوم فــي أعنــاق األوراق نتيجــة اســتعمال األســمدة المعدنيّــة بعــّدة معــدالت 
 Bisof, )1993 ( مقارنــةً بالشــاهد، إلــى وجــود عالقــة تضــاد بيــن المغنيزيــوم والبوتاســيوم، األمــر الــذي تؤكــده نتائــج كل مــن
 .)Spier and Braswell, 1993( ــوم ــز المغنيزي ــض تركي ــى خف ــل عل ــذي يعم ــر اآلزوت ال ــى تأثي و )Throop, )1997 أو إل
ــع معــّدالت التســميد  ــةً بالشــاهد، إذ تفّوقــت جمي ــد مقارن ــاق مــن الحدي ــوى األعن ــر واضــح لمعــّدالت التســميد فــي محت ياُلحــظ تأثي
المعدنــي معنويـّـاً علــى الشــاهد. وتفــّوق معــّدل التســميد المعدنــي الثانــي معنويـّـاً علــى مســتويي التســميد األول والثالــث، وتفــّوق المعّدل 
الثالــث معنويّــاً علــى المعــّدل األول، وازداد تركيــز الحديــد مــن ppm 139.06 فــي الشــاهد إلــى  241.98 ، 299.06 ، 273.43 
ppm للمعــدالت )3,2,1( علــى التوالــي، وتتفــق هــذه النتائــج مــع )El- Dewing et al., )2006. ياُلحــظ مــن النتائــج أيضــاً تأثيــر 
معــّدالت التســميد فــي محتــوى أعنــاق األوراق مــن المنغنيــز مقارنــةً بالشــاهد، إذ تفّوقــت جميــع معــّدالت التســميد المعدنــي معنويّــاً 
ــاً علــى باقــي معــّدالت التســميد المعدنــي، فــازداد  علــى الشــاهد. وتفــّوق معــدل التســميد المعدنــي المرتفــع )المعــّدل الثالــث( معنويّ
تركيــز المنغنيــز فــي األعنــاق مــن ppm 122.20  فــي الشــاهد إلــى  203.89 و200.46 وppm 237.31 للمعــدالت )3,2,1( علــى 
التوالــي. إّن خفــض pH التربــة هــو العامــل المحــدد واألهــم فــي إتاحــة المنغنيــز فــي التربــة، واألكثــر احتمــاالً فــي تفســير زيــادة 

 .)Mackenzie et al., 1988( محتوى المنغنيز عند استعمال التسميد المعدني
2- تأثير معامالت مختلفة من التسميد في محتوى أعناق األوراق من النحاس والزنك والبورون:

ــّوق  ــي الجــدول )5( تف ــن دون التســميد العضــوي المدرجــة ف ــة )Org0( م ــى للتجرب ــالت القطــع الرئيســة األول ــي معام ياُلحــظ ف
ــاً علــى الشــاهد ولجميــع العناصــر الغذائيــة المدرســة عــدا المعاملــة )4(  لعنصــر النحــاس. فــي معامــالت  ــة المعامــالت معنويّ كافّ
)TSPs( وبالنســبة لمحتــوى األعنــاق مــن النحــاس  نجــد تفــّوق لمعــّدل التســميد المنخفــض )المعاملــة 2( معنويـّـاً علــى معــّدل التســميد 
ــة 4(، وازداد  ــع )المعامل ــى معــّدل التســميد المرتف ــاً عل ــة 3( معنويّ ــّوق معــّدل التســميد المتوســط )المعامل ــع، وتف المتوســط والمرتف
تركيــز النحــاس فــي األعنــاق مــن ppm 7.33 فــي الشــاهد إلــى ppm 8.15 ، 10.24 ، 11.91 للمعامــالت )4,3,2( علــى التوالــي.
أّمــا بالنســبة لمحتــوى الزنــك  فقــد تفــّوق معــّدل التســميد المنخفــض )المعاملــة 2( معنويـّـاً علــى معــّدل التســميد المتوســط والمرتفــع، 
وزاد تركيــز الزنــك فــي أعنــاق األوراق مــن ppm 26.91 فــي الشــاهد إلــى 50.61 و38.20 وppm 39.38 للمعامــالت )4,3,2( 
علــى التوالــي. بينمــا فــي البــورون لــم يختلــف اســتعمال معــّدل التســميد المنخفــض والمرتفــع فــي حــدوث تبايــن فــي محتــوى أعنــاق 
األوراق مــن هــذا العنصــر، إذ تفــّوق معــّدل التســميد المرتفــع  معنويـّـاً علــى معــّدل التســميد المتوســط فقــط، وازداد تركيــز البــورون 

فــي األعنــاق مــن ppm 42.78 فــي الشــاهد إلــى 51.98  و51.03 وppm 55.59  للمعامــالت )4,3,2( علــى التوالــي.
  وفــي معامــالت )TSPd(، ولعنصــر النحــاس تفــّوق معــّدل التّســميد المنخفــض )المعاملــة 5(  معنويـّـاً علــى معــّدل التســميد المتوســط 
والمرتفــع، وبلــغ تركيــز النحــاس ppm 10.24 ، 9.02 ، 12.21 للمعامــالت )7,6,5( علــى التوالــي .أّمــا الزنــك  فقــد تفــّوق معــّدل 
التســميد المنخفــض معنويـّـاً علــى معــّدل التســميد المتوســط، ولــم يتفــّوق علــى معــّدل التســميد المرتفــع، وتشــابه تأثيــر معــّدل التســميد 
 ppm 38.13المتوســط مــع معــّدل التســميد المرتفــع مــن دون فــروق معنويــة بينهما، وبلــغ تركيــز الزنــك فــي األعنــاق 41.26 و33.91 و
للمعامــالت )7,6,5( علــى التوالــي. وبالنســبة لمحتــوى عنصــر البــورون، لــم يختلــف اســتعمال معــّدل التســميد المنخفــض والمتوســط 
ــاً علــى الخالئــط المعدنيــة األخــرى،  فــي حــدوث تبايــن فــي محتــوى أعنــاق األوراق منــه، وتفــّوق معــّدل التســميد المرتفــع  معنويّ

وبلــغ تركيــز البــورون فــي أعنــاق األوراق 54.22 و55.06 وppm 59.51 للمعامــالت )7,6,5( علــى التوالــي.
بالنســبة لمعامــالت القطــع الرئيســة الثانيــة للتجربــة )Org1( مــع التســميد العضــوي فقــد تفّوقــت كافـّـة المعامــالت ولجميــع العناصــر 
الغذائيــة المدرســة فــي الجــدول )5(  معنويـّـاً علــى الشــاهد، ففــي النحــاس لــم تظهــر أي فــروق معنويــة بيــن المعامــالت )11،12،13( 

والشــاهد. ويالحــظ فــي معامــالت القطــع تحــت الرئيســة األولــى )TSPs( المختصــة بالتســميد الفوســفاتي نثــراً علــى ســطح التربــة، 
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بالنســبة للنحــاس لــم يختلــف اســتعمال معــّدل التســميد المنخفــض والمتوســط إلــى حــدوث تبايــن فــي محتــوى األعنــاق مــن النحــاس، 
ولــم يالحــظ أيــة فــروق معنويــة بينهمــا، لكنهــا تفوقــت معنويــاً علــى المعــدل المرتفــع، وازداد تركيــز النحــاس مــن ppm 8.50 فــي 
ــة )11(.  ــي المعامل ــى ppm 8.69 ف ــة )10( ووصــل إل ــي المعامل ــة )9( وppm 9.83 ف ــي المعامل ــى ppm 10.88 ف الشــاهد، إل
ــؤدِّ اســتعمال معــّدل  ــم ي ــى المعــّدالت الســمادية المســتخدمة األخــرى، ول ــاً عل وفــي الزنــك تفــّوق معــّدل التســميد المنخفــض معنويّ
التســميد المتوســط والمرتفــع إلــى حــدوث تبايــن فــي محتــوى أعنــاق األوراق مــن الزنــك، لعــدم وجــود فــروق معنويــة بينهمــا. ازداد 
ــى 63.15 و48.09 وppm 49.03 للمعامــالت )11,10,9( ــاق األوراق مــن ppm 29.48 فــي الشــاهد إل ــز الزنــك فــي أعن تركي
ــم يختلــف اســتعمال معــّدل التســميد المنخفــض والمتوســط فــي حــدوث تبايــن فــي محتــوى أعنــاق  علــى التوالــي. وفــي البــورون ل
األوراق مــن البــورون، ولــم يالحــظ أيـّـة فــروق معنويــة بينهــا، بينمــا تفــّوق معــّدل التســميد المرتفــع معنويــاً علــى المعــّدالت األخــرى 
المســتخدمة، وزاد تركيــز البــورون فــي أعنــاق األوراق مــن ppm 46.63 فــي الشــاهد، ليصــل إلــى ppm 55.66 فــي المعاملــة 

)9( وppm 54.03 فــي المعاملــة )10( ووصــل إلــى ppm 62.41 فــي المعاملــة )11(.

الجدول 5. تأثير معامالت مختلفة من التسميد في محتوى أعناق األوراق من B ،Zn ، Cu )متوسط ثالث سنوات(

نظام التسميد
رقم

المعاملة
محتوى األعناق

)ppm( Cuمن

محتوى األعناق

)ppm(Zn  من

محتوى األعناق

)ppm( B من
إضافة السماد 

العضوي
موضع إضافة 

الفوسفات
معدل التسميد 

المعدني

Org0

Cont0N0P0K017.33h26.91h42.78g

TSPs

N1P1K1211.91ab50.61b51.98de

N2P2K2310.24cede38.20ef51.03e

N3P3K348.15gh39.38de55.59cd

TSPd

N1P1K1512.21a41.26de54.22cde

N2P2K269.02efg33.91fg55.06cd

N3P3K3710.24cede38.13ef59.51ab

Org1

Cont1N01P01K0188.50gh29.48gh46.60f

TSPs

N1P1K1910.88bcd63.15a55.66cd

N2P2K2109.83def48.09bc54.03cde

N3P3K3118.69fg49.03bc62.41a

TSPd

N1P1K1128.75fg43.48cd56.03bc

N2P2K2137.89gh39.32de57.07bc

N3P3K31411.30bcd37.37ef63.11a

)Sig( اختبار المعنوية
LSD 0.051.295.303.71

% C.V8.597.924.13

فــي معامــالت )TSPd( ولعنصــر النحــاس تفــّوق معــّدل التســميد المرتفــع  معنويـّـاً علــى معــّدل التســميد المنخفــض والمتوســط، وبلــغ 
ــت  ــك تفّوق ــبة للزن ــي. وبالنس ــى التوال ــالت )14,13,12( عل ــاق ppm 11.30 ، 7.89 ، 8.75  للمعام ــي األعن ــاس ف ــز النح تركي
معاملــة معــّدل التســميد المنخفــض معنويـّـاً علــى معاملــة معــّدل التســميد المرتفــع، وتشــابه تأثيــر معــّدل التســميد المنخفــض مــع معــّدل 
ــغ  ــة بينهــا، وبل ــع مــع معــّدل التســميد المتوســط مــن دون حــدوث أي فــروق معنويّ التســميد المتوســط، ومعــّدل التســميد المرتف
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تركيــز الزنــك فــي أعنــاق األوراق 43.48 و39.32 وppm 37.37 للمعامــالت )14,13,12( علــى التوالــي.  قــد يُعــزى الّســبب فــي 
زيــادة تركيــز الزنــك فــي معامــالت التجربــة والشــاهد، إلــى تأثيــر الــرش الورقــي خصوصــاً ســلفات الزنــك الــذي يعمــل علــى زيــادة 
تركيــز الزنــك، وهــذا يتفــق مــع نتائــج بطحــة وأبــو نقطــة،)2008( .وفــي البــورون تفــّوق معــّدل التســميد المرتفــع )المعاملــة 14( 
 ppm 63.11ــغ تركيــز البــورون فــي أعنــاق األوراق 56.03 و57.07 و ــاً علــى معــّدل التســميد المنخفــض والمتوســط، وبل معنويّ
للمعامــالت )14,13,12( علــى التوالــي، وقــد يُعــزى يعــود الســبب فــي زيــادة تركيــز البــورون فــي جميــع المعامــالت والشــاهد، إلــى 

تأثيــر الــرش الورقــي، خصوصــاً حمــض البوريــك، وهــذا يتفــق مــع نتائــج بطحــة وأبــو نقطــة، )2008(.
ــن  ــاق األوراق م ــوى أعن ــي محت ــة ف ــمدة العضوي ــة األس ــر إلضاف ــود أي تأثي ــدم وج ــدول )6( ع ــي الج ــواردة ف ــج ال ــر النتائ تُظه

 .)Org1( فــي معامــالت ppm 9.29 وانخفــض ليصــل إلــى )Org0( فــي معامــالت ppm 9.55 النحــاس، وبلــغ تركيــزه
بينمــا أظهــرت النتائــج تأثيــر التســميد العضــوي فــي محتــوى أعنــاق األوراق مــن الزنــك، تفــّوق معامــالت إضافــة الســماد العضــوي 
ــاً علــى المعامــالت )Org0(، فبلــغ تركيــز الزنــك فــي أعنــاق األوراق ppm 36.91 فــي معامــالت )Org0( وازداد  )Org1( معنويّ
هــذا المحتــوى ليصــل إلــى ppm 42.47 فــي معامــالت )Org1(. وقــد يعــزى الســبب فــي زيــادة تركيــز الزنــك فــي أعنــاق األوراق 
ــة المســتخدمة )Wolf and Snyder, 2003( مــن جهــة  ــات المتحــررة مــن األســمدة العضوي ــى الكمي ــد التســميد العضــوي، إل عن
أخــرى يشــير )Shuman and McCracken, )1999 إلــى أّن زيــادة معــّدل الزنــك القابــل لإلفــادة فــي التربــة يرتبــط بزيــادة المــادة 

العضويــة فــي التربــة.
وبالنســبة للبــورون تفّوقــت معامــالت إضافــة الســماد العضــوي )Org1( معنويّــاً علــى المعامــالت )Org0(، وبلــغ تركيــز البــورون 
 .)Org1( فــي معامــالت ppm 55.19 وزاد هــذا المحتــوى ليصــل إلــى )Org0( فــي معامــالت ppm 51.61 فــي أعنــاق األوراق
يعــود الســبب فــي زيــادة تركيــز البــورون فــي األعنــاق عنــد التســميد العضــوي إلــى الكميــات التــي تتحــرر مــن األســمدة العضويــة 
المســتخدمة، حيــث يشــير )Blagojevic and Zarkovic, )1990 إلــى أّن إضافــة المــادة العضويــة إلــى التربــة تــؤدي إلــى إتاحــة 
البــورون فــي التربــة وتيســره للنبــات. وتبيّــن النتائــج عــدم وجــود أي تأثيــر لعمــق إضافــة األســمدة الفوســفاتية فــي محتــوى أعنــاق 
األوراق مــن النحــاس، إذ بلــغ تركيــز النحــاس فــي أعنــاق األوراق ppm 9.44 فــي معامــالت )TSPs( وppm 9.40 فــي معامــالت 
)TSPd(. بينمــا كان لعمــق إضافــة األســمدة الفوســفاتية تأثيــر فــي محتــوى األعنــاق مــن الزنــك، إذ تفوقــت معامــالت )TSPs( معنويـّـاً 
 )TSPd( ــالت ــي معام ــالت )TSPs( وppm 36.27  ف ــي معام ــك ppm 43.10  ف ــز الزن ــغ تركي ــالت )TSPd( وبل ــى المعام عل
ــت  ــورون، إذ تفّوق ــن الب ــاق األوراق م ــوى أعن ــبة لمحت ــك بالنس ــج )Follett et al., )1995. وكذل ــع نتائ ــج م ــذه النتائ ــق ه وتتّف
ــي معامــالت  ــاق األوراق ppm 52.51   ف ــي أعن ــورون ف ــز الب ــغ تركي ــى المعامــالت )TSPs( وبل ــاً عل معامــالت )TSPd( معنويّ

.Terman, )1975( وتتفــق هــذه النتائــج مــع. )TSPd( فــي معامــالت ppm 54.30و )TSPs(
نالحــظ مــن النتائــج المدرجــة فــي نفــس الجــدول وجــود تأثيــر واضــح لمعــّدالت التســميد فــي محتــوى أعنــاق األوراق مــن النحــاس 
ــي المنخفــض  ــّوق معــّدل التســميد المعدن ــى الشــاهد. وتف ــاً عل ــي معنويّ ــع معــّدالت التســميد المعدن ــة بالشــاهد، إذ تفّوقــت جمي مقارن
معنويــاً علــى باقــي معــّدالت التســميد المعدنــي التــي لــم تختلــف فيمــا بينهــا معنويـّـاً، وازداد تركيــز النحــاس فــي أعنــاق األوراق مــن 

ppm 7.91 فــي الشــاهد إلــى ppm 9.59 ، 9.24 ،  10.93 للمعــّدالت )3,2,1( علــى التوالــي. 
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 B ،Zn ، Cu الجدول 6. تأثير التسميد العضوي وعمق إضافة الفوسفات ومعدالت التسميد في محتوى األعناق من
)متوسط ثالث سنوات(

رقم المعاملة
نوع 

اإلضافة
محتوى

)ppm(Cu
LSD 0.05

محتوى
)ppm(Zn

LSD 0.05

محتوى
)ppm( B 

LSD 0.05

)7,6,5,1(,)4,3,2,1( Org09.55a

0.95
36.91b

5.27
51.61b

3.27
)14,13,12,8(,)11,10,9,8(Org19.29a42.47a55.19a

)11,10,9,8(,)4,3,2,1( TSPs9.44a

0.61
43.11a1.3152.51b

1.68
)14,13,12,8(,)7,6,5,1(TSPd9.40a36.27b54.30a

)N.P.K( معدالت التسميد بأسمدة

المعدالت السماديةرقم المعاملة
محتوى

)ppm( Cu 
محتوى

)ppm( Zn 
محتوى

)ppm( B 
8,1N0P0K07.91c28.19c44.70c )الشاهد(

12,9,5 , 2N1P1K110.93a49.71a54.47b

13,10,6 , 3N2P2K29.24b39.88b54.29b

14,11,7 , 4N3P3K39.59b40.97b60.15a

LSD 0.050.682.651.85

بالنســبة للزنــك، تفّوقــت جميــع معــّدالت التســميد المعدنــي معنويـّـاً علــى الشــاهد. حيــث تفــّوق معــدل التســميد المعدنــي األول معنويـّـاً 
 ppm 40.97فــي الشــاهد إلــى 49.71  و39.88 و ppm 28.19 علــى المعّدليــن الثانــي والثالــث، وازداد تركيــز الزنــك مــن
للمعــّدالت )3,2,1( علــى التوالــي. نالحــظ مــن النتائــج أيضــاً وجــود تأثيــر واضــح لمعــّدالت التســميد فــي محتــوى أعنــاق األوراق 
مــن البــورون مقارنــةً بالشــاهد، إذ تفّوقــت جميــع معــّدالت التســميد المعدنــي معنويّــاً علــى الشــاهد. وتفــّوق معــّدل التســميد المعدنــي 
 ppm 44.70 ــن ــاق األوراق م ــي أعن ــورون ف ــز الب ــي، وزاد تركي ــن األول والثان ــى المعدلي ــاً عل ــث( معنويّ ــّدل الثال ــع )المع المرتف
فــي الشــاهد إلــى 54.47 و54.29 وppm 60.15 للمعــّدالت )3,2,1( علــى التوالــي. ويمكــن أن تعــود الزيــادة فــي محتــوى أعنــاق 
األوراق مــن البــورون إلــى األثــر الفيزيولوجــي الحامضــي لــكل مــن اليوريــا المســتعملة )Mackenzie et al., 1988( وســلفات 
البوتاســيوم )زيــدان وآخــرون, 1993( التــي تعمــل علــى خفــض pH التربــة وتحســن مــن إتاحة البورون ألشــجار العنــب )البلخــي، 2005(.

االستنتاجات:
1- حقّقــت إضافــة األســمدة العضويــة زيــادةً معنويـّـة فــي محتــوى أعنــاق األوراق مــن جميــع العناصــر المدروســة عــدا النحــاس ممــا 

يبيـّـن أهميـّـة إضافــة هــذه األســمدة وتأثيرهــا فــي تحســين الحالــة الغذائيــة للعنــب.
ــز  ــد والمنغني ــاق األوراق مــن الحدي ــوى أعن ــي محت ــة ف ــادةً معنويّ ــى عمــق 30 ســم  زي ــة األســمدة الفوســفاتية عل ــت إضاف 2- حقق
والبــورون والمغنيزيــوم  بفــارق معنــوي عــن معامــالت اإلضافــة الســطحية ممــا يبيـّـن األثــر اإليجابي للتســميد العميق في زيــادة محتوى 

هــذه العناصــر.
3- أظهــرت النتائــج عــدم وجــود تأثيــر لموضــع إضافــة الفوســفات فــي زيــادة محتــوى أعنــاق األوراق مــن النحــاس والكالســيوم بينمــا 

انخفــض محتــوى األعنــاق مــن الزنــك فــي معامــالت اإلضافــة العميقــة بفــارق معنــوي مقارنــةً بمعامــالت اإلضافــة الســطحية.
4- تفاوتــت المعــّدالت الثالثــة مــن أســمدة NPK فــي تفوقهــا علــى الشــاهد مــن حيــث محتــوى أعنــاق األوراق مــن العناصــر الغذائيــة، 
حيــث كان المعــّدل الثالــث أفضــل معــّدالت التســميد المعدنــي فــي زيــادة محتــوى أعنــاق األوراق مــن المنغنيــز والبــورون، بينمــا 
كان المعــّدل األول أفضــل المعــدالت الســمادية الثالثــة فــي تحقيــق أعلــى محتــوى لألعنــاق مــن النحــاس والزنــك والمغنيزيــوم 

والكالســيوم، وكان المعــّدل الثانــي أفضــل المعــدالت فــي زيــادة تركيــز الحديــد فــي األعنــاق.
5- حقق الرش الورقي بأسمدة العناصر الصغرى إلى زيادة ملحوظة في محتوى عناصر هذه األسمدة في النبات.
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التوصيات:
ــوى  ــادة محت ــة وزي ــادة العضوي ــادة محتواهــا مــن الم ــة وزي ــة لتحســين خصائــص الترب ــة األســمدة العضوي ــى إضاف ــد عل 1- التأكي

ــة. ــذ التجرب ــة تنفي ــة وخاصــة فــي منطق ــات مــن العناصــر الغذائي النب
2- التأكيــد علــى اســتخدام األســمدة المعدنيــة للعناصــر الصغــرى رشــاً علــى األوراق، وفــي المواعيــد المحــددة فــي الدراســة لتأثيرهــا 

االيجابــي فــي تحســين محتــوى النبــات مــن عناصــر هــذه األســمدة.  
3- متابعة دراسة تأثير التسميد في مناطق بيئية مختلفة وفي مختلف نظم الزراعة المتبعة في اإلنتاج.
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Abstract:
A research was carried out in Daraa Governorate, Syria, during three seasons )2008, 
2009 and 2010( with 10 years old grapevines of cultivar Al-Helwani )Vitis vinifera L.( 
to study the effect of different treatments of fertilizing on the nutritional status of 
micronutrients. Three mineral fertilizer rates of )N.P.K( 75-25-50, 150-50-100, 
300-100-200 Kg/ha were used, in addition to a control without fertilization. The 
triple super-phosphate was added by broadcast on the soil surface, and in bands 
on depth of 30 cm. All experiment trees were sprayed with a solution of fertilizer 
containing micronutrients iron sulphate 26% and zinc sulphate 24% and boric acid 
17%, in a rate of 1g /L of each of the previous fertilizer compounds. Whereas the dried 
granulated manure was added with average 30 t/ha. The addition of organic manure 
led to improve the nutritional status of the grapevine throughout the increasing of 
the content of their petioles from the nutrients. There was a significant increase in 
the petioles content of the nutrients when organic manure was added comparing 
with other treatments, except petioles content of copper. A significant increasing 
in petioles content of )iron 249.61 ppm, manganese 195.56 ppm, boron 54.30 ppm, 
magnesium 0.430 %, and calcium 2.42 %( was observed when phosphate fertilizer 
was added in depth of soil comparing with broadcast treatments )iron 227.15 ppm, 
manganese 186.36 ppm, boron 52.51 ppm, magnesium 0.378 %, calcium 2.18 %(. 
While there was no effect of phosphate placement on the content of petioles from 
copper. In opposite side, the concentration of zinc in the petioles decreased under 
the treatments of adding the phosphate in depth )36.27 ppm(, comparing with their 
addition on soil  surface 43.10(   ppm(. The third rate of fertilizer was the best of 
mineral fertilization in increasing the content of petioles from manganese 
)237.31 ppm( and boron )60.15 ppm(. Whereas the first rate of mineral fertilizer was 
the best in increasing the content of petioles from copper )10.93ppm(, zinc )49.71 ppm(, 
magnesium )0.46 %( and calcium )2.46 %(. At the same time, the second rate was 
the best rate in increasing the concentration of iron in the petioles )299.06 ppm(, 
compared to the control )139.06 ppm(. So it is advisable to add the organic manure 
in the vineyards for its positive impact in increasing the efficiency of absorption 
of mineral minor and major elements, and it is recommended the addition of 
phosphate fertilizer at a depth of 30 cm for its effect in increasing petioles content 
of iron and manganese, boron and magnesium. 
Key words: Grapevine, Al-Helwani cultivar, Organic fertilization, Phosphate 
fertilizer, Microelements. 


