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الملّخص
 )Vitis vinifera L. cv. Al-Helwani(ُنفّــذ البحــث علــى أشــجار عنــب بعمــر 10 ســنوات مــن الصنــف الحلوانــي
المزروعة بمحافظة درعا خالل المواســم 2008 و2009 و2010، لدراســة تأثير التســميد العضوي، ومعّدالت 
مختلفة من التســميد المعدني، وعمق إضافة ســماد الســوبر فوســفات، بمســتويات مختلفة في التربة في األطوار 
الفينولوجيــة لصنــف العنــب حلوانــي. اســتخدم ثالثــة نســب للوحــدة الســمادية N.P.K، األولــى )75 كــغ N /هـــكتار 
+ 25 كــغ /P2O5هـــكتار + 50 كــغ /K2Oهـــكتار(، الثانيــة )150 كــغ N /هـــكتار + 50 كــغ /P2O5هـــكتار 
K2O/ هـــكتار + 200 كــغP2O5/ هـــكتار + 100 كــغ/ N هـــكتار (، والثالثــة )300 كــغK2O/ 100 كــغ+

هـــكتار( بثالثــة مكــررات لــكّل وحــدة ســمادية، إضافــًة إلــى الشــاهد بــدون تســميد. أضيــف ســماد الّســوبر فوســفات 
بالمكــررات الثالثــة نثــرًا علــى الســطح، وفــي الخطــوط علــى عمــق 30 ســم، وُأضيــف الّســماد العضــوي فــي شــهر 
كانــون الثاني/ينايــر نثــرًا علــى كامــل المســاحة المخّصصــة للبحــث. بّينــت النتائــج عــدم وجــود أي تأثيــر معنــوي 
إلضافــة الّســماد العضــوي وعمــق التســميد الفوســفاتي فــي طــول مرحلــة اإلزهــار، ولــم تالحــظ أّيــة فــروق معنوّيــة 
بيــن المعامــالت المســتخدمة، بينمــا لوحــظ انخفــاض معنــوي فــي طــول مرحلــة اإلزهــار لألشــجار المســّمدة بنســب 
مختلفــة مــن N.P.K، حيــث كانــت نســبة االنخفــاض 1.10، 1.08، 1.05 % للوحــدة األولــى والثانيــة والثالثــة 
علــى التوالــي. وبّينــت النتائــج تأّخــر نضــج الثمــار فــي المعامــالت التــي ُأضيــف لهــا الّســماد العضــوي، مقارنــًة 
بالمعامــالت غيــر المســمدة، كمــا لوحــظ تأثيــر واضــح لعمــق إضافــة الســوبر فوســفات فــي متوســط طــول مرحلــة 
النضــج، حيــث كانــت معاملــة اإلضافــة علــى عمــق 30 ســم أبكــر نضجــًا حيــث بلــغ عــدد األيــام )70 يومــًا(، 
بينمــا كان عــدد األيــام فــي معاملــة اإلضافــة الســطحية للفوســفات )73 يومــًا(. وكان العــدد األطــول لطــول هــذه 
المرحلــة )74 يومــًا( عنــد اســتعمال النســبة الثالثــة للوحــدة الّســمادية، حيــث تفّوقــت معنوّيــًا علــى باقــي المعــّدالت 
والشــاهد. وُســّجلت مرحلــة النضــج األقصــر )68 يومــًا( عنــد إضافــة النســبة األولــى للوحــدة الّســمادية، بينمــا  كان 

طــول هــذه المرحلــة )71 يومــًا( للشــاهد.
الكلمات المفتاحية: العنب، صنف حلواني، األطوار الفينولوجية، التسميد الفوسفاتي، التسميد العضوي. 

المقدمة:
تعــد شــجرة العنــب Vitis vinifera. L  مــن األشــجار الهاّمــة جــدًا فــي ســورية، حيــث تنتشــر زراعتهــا فــي جميــع المحافظــات، وتحتــل 
ســورية المرتبــة الثانيــة عربيــًا فــي إنتــاج العنــب بعــد مصــر، حيــث ينتشــر فيهــا نحــو مئــة صنــف، أهّمهــا الحلوانــي الــذي يمثــل نحــو
30 % مــن كمّيــة اإلنتــاج، المقــّدر بحوالــي 417 ألــف طن/الســنة، ويحتــّل العنــب المركــز الثانــي مــن حيــث المســاحة بعــد الزيتــون 

ــة خاّصــة ومكانــٍة بــارزة بيــن أشــجار الفاكهــة، وذلــك لنجــاح  )وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي، 2013(. تحظــى هــذه الشــجرة بأهمّي
زراعتهــا فــي مناطــق بيئيــة مختلفــة )FAO, 2007(، وُيعــّد الصنــف الحلوانــي Vitis vinifera L. cv . Al-Helwani مــن أكثــر 

األصنــاف انتشــارًا وهــو صنــف مائــدة ممتــاز، عناقيــده كبيــرة الحجــم، إنتاجيتــه عاليــة، يتحّمــل الّنقــل والّتخزيــن )الديــري، 1984(. 
تتأثّــر دورة الحيــاة فــي العنــب بالعديــد مــن العوامــل، منهــا مــا يتعلّــق بالظــروف البيئّيــة )التغذيــة، والضــوء، والحــرارة(، وأخــرى داخلّيــة تتعلّــق 
بالنبــات نفســه )وراثّيــة، ومنظمــات نمــو، والعالقــات بيــن األعضــاء الخضرّيــة والثمرّيــة(. دلّــت الّدراســات علــى أّن هنــاك عالقــة وثيقــة بيــن 
 C/N اإلزهــار والتغذيــة المتزنــة، وبــات جلّيــًا تأثيــر زيــادة التســميد اآلزوتــي فــي تأخيــر اإلزهــار، وزيــادة النمــو الخضــري، لــذا فــإّن العالقــة
فــي النبــات تــؤّدي دورًا مهّمــًا فــي اإلزهــار )عبــو والمعــري، 1988(. يتأثّــر بــدء اإلزهــار وشــّدته بدرجــات الحــرارة، واإلضــاءة، والرطوبــة 
ــة، والصنــف، وعمليــات الخدمــة الزراعيــة. فدرجــات الحــرارة تحــّدد بــدء اإلزهــار، وشــّدته، ومّدتــه، مــن خــالل المعــّدل  ــة واألرضّي الجوّي
الــذي تمــّر فيــه، وتعــّد الحــرارة المثلــى لإلزهــار )25°-28°م( )Doazan, 1984(. يعتبــر نضــج ثمــار العنــب عمليــة فيزيولوجيــة مهّمــة، 
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يحــدث خاللهــا تغّيــرات )مورفولوجيــة، وفيزيولوجيــة، وبيوكيميائيــة(، ويتــدّرج نضــج الثمــار فــي العنــب إلــى النضــج الفيزيولوجــي، الــذي 
يحــدث عندمــا تصــل البــذور إلــى درجــة تصبــح فيهــا قــادرة علــى اإلنبــات، ثــم الّنضــج الكامــل، بثبــات تراكــم الســكريات ووزن الثمــار، 
وأخيــرًا النضــج الزائــد، حيــث تصــل فيــه الثمــار إلــى مرحلــة الجفــاف )الزبيــب( )Reynier, 1989(. وهنــاك عــدة دالئــل لتحديــد نضــج 
الثمــار )عضويــة، وتشــريحية، وفيزيائيــة، وكيميائيــة(، تبــدأ هــذه المرحلــة مــن اكتمــال نمــو الثمــار حتــى نضجهــا، وبدايــة النضــج هــذه 
تســمى نقطــة التحــول فــي نمــو الثمــرة، تبــدأ الثمــار الّصلبــة تليــن تدريجيــًا، ويبــدأ ظهــور اللــون األحمــر فــي األصنــاف الحمــراء، كمــا 
تبــدأ التغّيــرات فــي الســكريات والحموضــة. ونضــج الثمــار هــو وصولهــا للحالــة التــي يكــون فيهــا التغّيــر فــي محتوياتهــا قــد وصــل للدرجــة 
المطلوبــة لغــرض معّيــن مــن أغــراض اســتعمال ثمــار العنــب )خليــف وآخــرون، 1990(. تتأثــر طــول مرحلــة النضــج بالصنــف، إضافــة 
إلــى عوامــل أخــرى عديــدة مثــل نــوع التربــة، مجمــوع الوحــدات الحراريــة خــالل موســم النمــو التــي يكــون لهــا تأثيــر كبيــر فــي نمــو ونضــج 
الثمــار، وهنــاك بعــض العملّيــات األخــرى التــي قــد تؤثــر قــي نضــج الثمــار مثــل عمليــة التحليــق والحــّد مــن ميــاه الــري )حامــد والعيســى، 1998(

ومــن العوامــل المهّمــة والمؤثــرة فــي طــول مرحلــة النضــج هــو التســميد. إّن التســميد بالكمّيــات المطلوبــة يشــّجع الّنمــو الطبيعــي للشــجرة، 
غيــر أّن اإلســراف فــي التســميد )وخصوصــًا اآلزوتــي( يقلّــل مــن تكويــن البراعــم الزهريــة، وعقــد الثمــار، ويســّبب مشــاكل فــي النضــج 
)خليــف وآخــرون، 1990(. إّن حاجــة الشــجرة مــن العناصــر المعدنيــة غيــر متســاوية خــالل مراحــل النمــو، حيــث يمتلــك اآلزوت أهمّيــة 
كبيــرة للنبــات ونمــوه، ويســبب اإلفــراط بــه زيــادة فــي النمــو الخضــري، وتأّخــر نضــج الثمــار، وخفــض مقاومــة النبــات للصقيــع

 )Hunter et al., 2000(. أّمــا الفوســفور، فإّنــه يؤثــر إيجابــًا فــي نضــج المحصــول، ويســّرع مــن بــدء اإلزهــار، لذلــك تحتاجــه النباتــات 
بكمّيــات كبيــرة فــي مرحلــة اإلزهــار، وتشــّكل الثمــار، ففــي حــال وفرتــه فــي التربــة، يقّلــل مــن امتصــاص اآلزوت، فيقــّل النمــو الخضــري، 
وتنضــج الثمــار باكــرًا )Wolfe and Lazenby, 1973; صهيونــي، 2004(. يــؤّدي نقــص البوتاســيوم فــي العنــب إلــى نقــص فــي 
الكامــل  النضــج  مرحلــة  إلــى  تصــل  ال  وقــد  العناقيــد،  نضــج  ويؤخــر  اإلحتياطيــة،  المّدخــرات  هجــرة  ويوقــف  النشــا،  تكويــن 
)Daverede and Garcia, 1997(. يــؤّدي وجــود البوتاســيوم بكمّيــات كافيــة وبأشــكال ســهلة االمتصــاص، إلــى زيــادة معــّدل التمثيــل 
الضوئــي، ويــؤّدي لتشــجيع عمليــات النمــو، ونضــج الثمــار، وتراكــم المــواد االحتياطيــة، أّمــا زيادتــه فتمنــع امتصــاص بعــض العناصــر 
وخاّصــًة المغنزيــوم )Krauss and Johnston, 2002( . يذكــر )Hofmann et al., )1997  فــي دراســاتهم عــن تســميد العنــب، 
بــأّن الشــجرة تحتــاج إلــى كمّيــة قليلــة مــن الفوســفور، والتــي تتفــق مــع نتائــج )Kessel., ) 2000 بينمــا يحتــاج إلــى كمّيــات كبيــرة نســبّيًا 
مــن البوتاســيوم خــالل المراحــل الفينولوجيــة كافــة. يشــّجع اآلزوت نمــو األعضــاء الخضريــة، والثمريــة، وتكوينهــا فــي العنــب، لكــن زيــادة 
اآلزوت ووجــوده بنســبة غيــر مالئمــة مــع الفوســفور والبوتاســيوم، تــؤّدي إلــى تأثيــر ســلبي، خصوصــًا فــي إطالــة المرحلــة الخضريــة، 

 .)Conradie, 2001; Zerihun and Treeby, 2002( وتأخيــر نضــج العناقيــد
درس)Conradie, )1991 اآلزوت المضــاف فــي صنــف العنــب Chenin blanc/99R، مســتعماًل اآلزوت الموســوم N15 مــدة 25 
يومــًا، ففــي مرحلــة بدايــة النضــج كان اآلزوت الموســوم يشــّكل 22% مــن اآلزوت الكلــي الموجــود فــي الشــجرة بحصــة رئيســة )%52( 
وموجودة في المجموع الخضري، والباقي في العناقيد  )28%( واألجزاء المستديمة )20%(. تستعمل 25 % من المدخرات اآلزوتية 
فــي الشــجرة فــي نهايــة اإلزهــار. وبشــكٍل عــام توجــد ثالثــة مواعيــد مهّمــة إلضافــة اآلزوت هــي: مرحلــة تفّتــح البراعــم، ومرحلــة مــا بعــد 
اإلزهــار، ومرحلــة مابعــد القطــاف )Christensen et al., 1994 (، إال أّن كمّيــة اآلزوت الواجــب إضافتهــا فــي هــذه المواعيــد صعبــة 
التحديــد، فوجــود الفوســفور بكمّيــات كافيــة يشــّجع عمليــة اإلخصــاب فــي األزهــار، ممــا يــؤّدي إلــى عمليــة نضــج أفضــل، وأبكــر لعناقيــد 
العنــب، لكــّن االســتفادة مــن اإلضافــات الفوســفاتية منخفضــة نوعــًا مــا فــي التربــة، وهــي بحــدود )5- 20(%، والكمّيــة الباقيــة تتفاعــل مــع 
مكّونــات التربــة لتشــّكل مرّكبــات قليلــة االنحــالل، حيــث تتراكــم معــّدالت الفوســفور فــي التربــة. إّن تحســين االســتفادة مــن الفوســفات هــو 

.)Stanilova, 1975 ; Hilda and Fraga, 1999( أمــر مهــم بســبب اقتصاديــات إضافــة هــذا الســماد
أظهــرت العديــد مــن التجــارب أّن اإلضافــة الموضعيــة للفوســفات )حلقــات( ذو فعالّيــة أكثــر مــن النثــر، حيــث تحّققــت الفوائــد اإليجابيــة 
لهــذه الطريقــة بالمقارنــة مــع النثــر، لذلــك ينبغــي وضعهــا عميقــة بمــا فيــه الكفايــة فــي التربــة، وذلــك فــي منطقــة التجمــع األعظمــي للجــذور 
النشــطة )Bagyaraj  et al., 2000(. إًن توفير االتصال بين الجذور والفوســفات المتاح، يؤّدي إلى زيادة وقوة امتصاص واضحة 
مكانيــة الحصــول علــى عوائــد أفضــل خــالل االطــوار الفينولوجيــة للعنــب )Miller et al., 1970(. تســّرع  للفوســفور مــن قبــل النبــات، واإ

 .)Marais and Wiersma, 1976( المعــّدالت الجّيــدة مــن الفوســفات المتــاح فــي التربــة مــن نضــج الثمــار
يعــّد عنصــر البوتاســيوم مــن أهــّم العناصــر المعدنّيــة األساســّية والضرورّيــة فــي التغذيــة المعدنّيــة، إذ يــؤّدي نقــص البوتاســيوم فــي العنــب 

 .)Daverede and Garcia ,1997 ( إلــى نقــص فــي تكويــن النشــا ويوقــف هجــرة المدخــرات االحتياطيــة ويؤخــر نضــج العناقيــد
درس )Markus et al., )1989 التفاعــل بيــن توفّــر اآلزوت عنــد اإلزهــار، وتوفّــر اإلضــاءة فــي أثنــاء موســم النمــو، وتأثيرهــا فــي نمــو 
وتطــّور الثمــار والنضــج، فاختــالف الظــروف البيئّيــة يؤثّــر فــي الّنمــو الخضــري واإلنتــاج فــي العنــب. خلصــت النتائــج إلــى أّن التســميد 
المنخفــض بــاآلزوت أثنــاء مرحلــة اإلزهــار قــد قّلــل مــن المجمــوع الثمــري. إن ارتبــاط فوســفور الســوبر فوســفات بالتربــة يكــون أكبــر كلمــا 
كان التمــاس بيــن حبيبــات الّســماد والتربــة أكبــر، وينخفــض تثبيــت الفوســفور فــي التربــة خاصــة عنــد اإلضافــة الموضعيــة فــي ســطور 
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أو إضافتــه عنــد الزراعــة، وكذلــك عنــد اإلضافــة علــى خطــوط بوســاطة مكنــات خاّصــة، فمعامــل االســتفادة مــن الّســوبر فوســفات حيــن 
إضافتــه علــى ســطور يــزداد بـــنحو 1.5-2 مــرة  مقارنــًة باإلضافــة نثــرًا )عباســي، 1991(. وجــد )Okamoto et al., )2003 زيــادة 
فــي عــدد خاليــا البشــرة الحاويــة علــى Anthocyanoplasts(  ACPs( االنثوســانين، باإلضافــة إلــى زيــادة أقطارهــا عنــد اســتعمال 
ــة اآلزوت المضــاف، حيــث أّن المعــّدالت المفرطــة مــن التســميد اآلزوتــي  الّســماد اآلزوتــي، وانخفضــت أقطارهــا عنــد اإلفــراط فــي كمّي
تعمــل علــى إيقــاف تكويــنACPs  فــي أغلفــة ثمــار العنــب عنــد مرحلــة بدايــة النضــج، مــا ينعكــس ســلبًا علــى تجمعهــا فيمــا بعــد مؤديــًة 
إلــى تدّنــي فــي درجــة تلــّون الّثمــار عنــد القطــاف، وتأّخــر فــي نضجهــا. أشــار )Martin et al., )2004 إلــى أن الكميــات المتوســطة 
مــن اآلزوت قــد أّدت إلــى زيــادة محتــوى األنثوســيانين فــي غــالف الثمــرة مقارنــًة بالشــاهد. وبّيــن )Hilbert et al., )2003 أّن زيــادة 
التســميد اآلزوتــي يؤّخــر نضــج الثمــار، حيــث تكــون ذات محتــوى أقــل مــن األنثوســيانين مقارنــًة بالثمــار الناتجــة مــن أشــجار معاملــة 
ــر اآلزوت فــي اســتقالب األنثوســيانين بعــدة طرائــق مختلفــة، كأن يؤخــر التمثيــل الحيــوي الكمــي  ــات أقــل مــن اآلزوت، حيــث يؤّث بكمّي
والنوعــي فــي المراحــل األولــى لنضــج الثمــار. كمــا وجــد )Hilbert et al., )2003  أّن المحتــوى األعلــى لألنثوســيانين فــي أغلفــة 
الثمار يكون عند استعمال المعدل المنخفض من اآلزوت. ذكر )Rodriguez et al., )2005 أّن تحسين محتوى التربة من المادة 
العضويــة مــن خــالل التســميد العضــوي هــو أمــر مهــم وأساســي وخصوصــًا فــي المناطــق ذات الزراعــات الكثيفــة، حيــث أّدى اســتعمال 
األســمدة العضويــة إلــى زيــادة معــّدل اآلزوت العضــوي فــي التربــة، وازديــاد كمّيــة الفوســفور، والبوتاســيوم المتاحيــن، الــذي انعكــس ايجابيــًا 
فــي األطــوار الفينولوجيــة للعنــب،  وكذلــك وجــد )Xu et al., )2007 أّن اســتعمال األســمدة العضويــة مــع كمّيــات متناقصــة مــن الســماد 
المعدنــي أّدى إلــى ارتفــاع محتــوى التربــة مــن المــادة العضويــة، واآلزوت المتــاح والكلــي، بالمقارنــة مــع التســميد المعدنــي العالــي والشــاهد 

حيــث أّدى التســميد بمعــّدالت عاليــة إلــى تحســن فــي عقــد ونضــج الثمــار.
وجد )Panicker et al., )2004 أّن اســتعمال األســمدة العضوية أّدى إلى زيادة تركيز اآلزوت والفوســفور في الطبقة الســطحية من 
التربــة والــذي أّدى الــى تأخيــر إزهــار ونضــج الثمــار. بّيــن )Abbasi et al., )2007 أّن اســتعمال األســمدة العضويــة يــؤّدي إلــى زيــادة 
اآلزوت فــي التربــة بنحــو 43% عــن الشــاهد. عــرض عــودة والعيســى، )2003( ( تأثيــر اســتعمال أنــواع مختلفــة مــن األســمدة العضويــة 
بوجــود التســميد اآلزوتــي المعدنــي وفــي غيابــه، وتشــير النتائــج إلــى ارتفــاٍع واضــح فــي محتــوى الطبقــة الســطحية )0-25 ســم( مــن المــادة 
العضويــة فــي التربــة عنــد اســتعمال ســمادي األبقــار واألغنــام، وارتفــاع محتــوى التربــة مــن اآلزوت الكلــي والفوســفور المتــاح فــي ســمادي 
الدواجــن واألبقــار، ومــن البوتاســيوم القابــل لإلفــادة فــي حالــة ســمادي الدواجــن واألبقــار. وجــد )Hagedorn et al., )1997 أّن إضافــة 

األســمدة العضويــة إلــى التربــة، أثّــرت إيجابيــًا فــي إتاحــة اآلزوت للنبــات.
يهدف البحث إلى: 

•  تقييم بعض اإلضافات السمادية  المطبقة على األطوار الفينولوجية واإلنتاجية ألشجار العنب المدروسة.
•  تحديد العمق المناسب إلضافة السماد الفوسفاتي وتأثيره في األطوار الفينولوجية ألشجار العنب المدروسة.

مواد البحث وطرائقه:
 1. المادة النباتية: 

 )Vitis vinifera L. cv. Al-Helwani( على أشجار عنب  صنف حلواني )أجري البحث خالل المواسم )2008، و2009، و2010
عمرهــا 10 ســنوات، مطعمــة علــى األصــل B41، فــي مزرعــة خاّصــة بمنطقــة داعــل، تبعــد نحــو 15 كــم إلــى الشــمال مــن مدينــة درعــا، 
يتمّيــز الصنــف بكبــر حجــم أوراقــه، ذات خمســة فصــوص، لونهــا أخضــر، وزوايــا الفصــوص ضّيقــة، والمحاليــق متفّرعــة، ممــا يؤّكــد أّنهــا 
تتبــع العنــب األوربــي )Galet, 1985(، ويتمّيــز باإلنتاجيــة العاليــة، ونوعّيــة الثمــار الجيــدة )الديــري، 1984(. تُــروى األشــجار بالتنقيــط، 

ومرّبــاة علــى عرائــش، أبعــاد الزراعــة 4 ×4 م، مســاحة التجربــة 2000 م2. 
 2. الظروف الطبيعّية والمناخية لمنطقة الدراسة: 

تقــع المنطقــة تحــت تأثيــر منــاخ البحــر المتوســط ، وهــو منــاخ متوســطي نصــف جــاف، ويؤثّــر فــي معظــم تــرب حــوران ويقــع معــّدل 
هطوله الّســنوي بين 200 -500 مم، ويتصف المناخ في منطقة الّدراســة بتباين الرطوبة ما بين الّصيف الجاف الحار والّشــتاء الّرطب 
الدافــئ )أبــو نقطــة، 1988(. وقــد كانــت البيانــات المناخيــة لســنوات الدراســة الــواردة فــي الجــدول )1( متقاربــة مــع المعــّدالت المناخّيــة 

لمنطقــة طفــس )درعــا(، كمــا لــم تســجل حــوادث مناخيــة طارئــة.
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الجدول 1. البيانات المناخية الرئيسة لمنطقة الدراسة

العامل 
العامالمناخي

أشهر السنة

123456789101112

األمطار
/مم

2007579335146000003428

200888641916000082045

200961361109000010205990

20103482102160000044681

الرطوبة
النسبية

%

2007828464617070556465606378

2008806061775957556155545981

2009778579633849545754515975

2010877277654961526358525880

الحرارة
/م°

2007141518223032343331292116

2008111523272033333431272217

2009131617242834343331302017

2010141520222831343429272216
المصدر: محطة أرصاد درعا.

3. توصيف التربة: 
ُحللت عّينات تربة موقع التجربة قبل إضافة األسمدة، وتّم إجراء تحليل فيزيائي وكيميائي للعّينات وعلى األعماق اآلتية : 

 .Jones, )2001( 0- 25 سم ؛25 - 50 سم ؛ 50- 75سم ؛75 - 100 سم،  واّتبعت في تحليل عّينات التربة الطرائق المتبعة من قبل
ويظهــر الجــدول )2( نتائــج تحليــل تلــك العّينــات والتــي تبّيــن أّن التربــة ذات محتــوى منخفــض جــدًا مــن اآلزوت والبــورون، ومنخفــض مــن 
الفوســفور )فــي منطقــة انتشــار الجــذور( والزنــك والحديــد، ومحتــوى معتــدل إلــى مرتفــع مــن المنغنيــز والنحــاس، وعالــي إلــى عالــي جــدًا مــن 

.)Jones, 2001( التربة يميل إلى القاعدية، ونســبة الكربونات متوســطة، والمادة العضوية معتدلة نســبيًا pH البوتاســيوم، علمًا بأن

الجدول 2. نتائج تحاليل تربة

pHكربونات كالسيوم %آزوت كلي %المادة العضوية %القوامطين %سلت %رمل%العمق )سم(
2.5:1

EC dS/m
عجينة مشبعة

2.010.1011.767.831.15طينية25-0231958 

1.200.0510.167.791.16طينية221860 25- 50 

1.200.059.87.871.34طينية75-50231859 

0.40.0310.167.881.29طينية191962 75- 100 

العمق )سم(
العناصر المتاحة )مغ/كغ (

KPFeCuMnZnB

 25-067513.94.121.489.020.990.34

 50 -25 4007.75.231.387.620.610.32

 75-502963.64.861.1510.210.410.58

 100 -75 1932.65.661.117.840.380.18
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4. معامالت التجربة وتصميمها:
ُطّبقــت )14( معاملــة علــى )126( شــجرة، بواقــع 3 مكــررات لــكل معاملــة، ثالثــة أشــجار فــي المكــرر، وفــق تصميــم القطــع المنشــقة مــن 
الدرجة الثانية، بحيت توضع التســميد العضوي في القطع الرئيســية وفق معاملتين ) تســميد عضوي، بدون تســميد عضوي( وتوّضعت 
معامــالت الســوبر فوســفات )نثــرًا علــى الســطح، وفــي خطــوط علــى عمــق 30 ســم( فــي القطــع المنشــقة األولــى، أّمــا القطــع التحــت منشــقة 
فتوّزعت فيها عشــوائيًا ثالثة معّدالت من أســمدة N.P.K )75 كغ N/هـــكتار + 25 كغ /P2O5هـــكتار +50 كغ /K2Oهـــكتار( للمعدل 
األول و)150 كغ N /هـكتار + 50 كغ /P2O5هـكتار +100 كغ /K2Oهـكتار( للثاني و)300 كغ N /هـكتار + 100 كغ /P2O5هـكتار 
+200 كــغ /K2Oهـــكتار( للثالــث، وأجــري التحليــل اإلحصائــي باســتعمال اختبــار أقــل فــرق معنــوي )L.S.D(، ومعامــل االختــالف 

.Costatc علــى مســتوى 5%، باســتعمال برنامــج ،)%C.V(
الجدول 3. رموز المعامالت المستخدمة في التجربة

رقمنظام التسميد
المعاملة معدل التسميد المعدنيموضع إضافة الفوسفاتإضافة السماد العضوي

Org0

Cont0N0P0K01

TSPs

N1P1K12

N2P2K23

N3P3K34

TSPd

N1P1K15

N2P2K26

N3P3K37

Org1

Cont0N0P0K08

TSPs

N1P1K19

N2P2K210

N3P3K311

TSPd

N1P1K112

N2P2K213

N3P3K314

- الســمادالعضوي: ُأضيــف الّســماد العضــوي مــن مخّلفــات األغنــام المتخّمــرة للتجربــة فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر نثــرًا علــى كامــل 
المســاحة المخصصــة بمعــدل )30( طــن/ هـــــكتار، 430 كــغ /معاملــة و 48 كــغ للشــجرة، والجــدول )4( يوّضــح نتائــج تحليــل الســماد 

العضــوي.
الجدول 4. نتائج تحاليل السماد العضوي المستعمل في التجربة

C/N
% EC

10: 1
pH

10: 1
مادة عضوية K2O P2O5 N

22.69 44.53 2.8 0.84 1.1 3.7 7.47

 ،% 50)K2O( 45%، وســلفات البوتاســيوم )P2O5( 46%، والســوبر فوســفات الثالثي)N( التســميدالمعدني: أضفنا ســماد اليوريا -
ويبّيــن الجــدول )5( الّســماد المســتخدم، والكمّيــة المقــرر إضافتهــا لــكّل معــّدل، وكمّيــة األســمدة المضافــة لــكّل شــجرة.
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الجدول 5. كمية العناصر السمادية المضافة للشجرة الواحدة وما يعادلها من األسمدة

كمية األسمدة كغ/الشجرةالمعدلنوع السماد

%46  (N) يوريا

N00

N10.263

N20.526

N31.052

%46 (P2O5) سوبر فوسفات

P00

P10.088

P20.175

P30.351

%50 (K2O) سلفات البوتاسيوم

K00

K10.161

K20.232

K30.645

وقــد أضيفــت اليوريــا نثــرًا علــى دفعــات كاآلتــي: الدفعــة األولــى فــي منتصــف شــهر آذار/مــارس )بمعــّدل نصــف الكميــة(، الدفعــة الثانيــة 
مــع الرّيــة األولــى التــي تســبق اإلزهــار )بمعــّدل ربــع الكمّيــة(، أّمــا الدفعــة الثالثــة فــي منتصــف شــهر حزيران/يونيــو )بمعــّدل ربــع الكمّيــة(. 
وُأضيــف ســلفات البوتاســيوم نثــرًا علــى ســطح التربــة دفعــًة واحــدة فــي بدايــة آذار/مــارس، وفــي الوقــت نفســه أثضيــف الســوبر فوســفات نثــرًا 
فــي المعامــالت )2 ; 3 ; 4( )9 ; 10 ; 11( وعلــى عمــق 30 ســم باســتعمال المحــراث علــى بعــد 1 م مــن جانبــي الســاق للمعامــالت 

.)14 ; 13 ; 12( )7 ; 6 ; 5(
5. العمليات الزراعية: 

ُخّدمــت األشــجار كمــا هــو مّتبــع فــي حقــل المــزارع فــي منطقــة الّدراســة، حيــث قّلمــت القصبــات الثمريــة فــي شــهر شــباط/فبراير علــى )8( 
عيون، وعدد القصبات الثمرية المتروكة بعد التقليم )15( قصبة، واســتخدم الّري بالتنقيط تصريف النقاطة 20 لترًا/ســاعة، واســُتعملت 

أربــع نقاطــات لــكّل شــجرة، المــّدة الفاصلــة بيــن الريــات )12 - 15(  يومــًا خــالل موســم النمــو.
6. المؤشرات المدروسة:

- اإلزهار: بداية اإلزهار، وأوج اإلزهار، ونهاية اإلزهار، وطول مرحلة اإلزهار.
- العقد: بداية العقد، ونهاية العقد.

- النضج: بدء النضج، وتمام النضج، وطول مرحلة النضج.
النتائج والمناقشة:

1- تأثير معامالت مختلفة من التسميد وعمق إضافة الفوسفات في األطوار الفينولوجية لصنف العنب الحلواني: 
 Baggiolini, )1952( قمنــا بتتبــع بعــض المراحــل الفينولوجيــة األساســية للصنــف الحلوانــي فــي الظــروف الحقليــة الطبيعيــة والتــي حددهــا
حيــث تــم تســجيل تاريــخ كل مرحلــة علــى حــدة، وســّجل تاريــخ كل مرحلــة انطالقــًا مــن بلــوغ 50 % )مــن البراعــم أو الحّبــات أو العناقيــد( 
خــالل كل مرحلــة )الجــدول 6( لدراســة تأثيــر المعامــالت الســمادية فــي األطــوار الفينولوجيــة، حيــث لوحــظ أن موعــد بــدء اإلزهــار كان 

فــي الثلــث األول مــن شــهر أيار/مايــو، وكان الفــارق بيــن المعامــالت نحــو 1-6 أيــام. 



7 الشحادات-المجلة السورية للبحوث الزراعية 4)4(:1-17. كانون األول/ديسيمبر 2017

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

الجدول 6. تأثير معامالت مختلفة من التسميد في األطوار الفينولوجية للعنب الحلواني )متوسط ثالث سنوات(

نظام التسميد
رقم 

المعاملة

النضجالعقداإلزهار

إضافة السماد 
العضوي

موضع إضافة 
الفوسفات

معدل التسميد 
المعدني

المرحلةنهايةأوجبدء
)يوم(

المرحلةنهايةبدءنهايةبدء
)يوم(

Org0

Cont0N0P0K0110/16/520/51023/530/522/71/1071

TSPs

N1P1K1212/517/521/5925/52/619/724/967

N2P2K2314/520/523/5928/56/617/725/969

N3P3K3413/518/522/5926/53/626/78/1075

TSPd

N1P1K1512/518/521/5924/51/623/71/1069

N2P2K2612/518/521/5925/530/523/71/1073

N3P3K3713/18/522/5927/54/624/75/1069

Org1

Cont0N0P0K0812/518/522/51024/51/626/76/1072

TSPs

N1P1K1911/516/19/5824/52/614/720/968

N2P2K21012/517/521/5828/54/625/74/1071

N3P3K31116/521/525/5930/510/628/723/1087

TSPd

N1P1K11212/517/520/5828/56/623/727/970

N2P2K21315/521/524/5928/55/621/728/969

N3P3K31412/519/522/51027/54/626/73/1066

org0:من دون التسميد العضوي، org1:مع التسميد العضوي،
  ،org0 شاهد لمعامالت:cont0 ،التسميد الفوسفاتي على عمق )30(سم:TSPd ،التسميد الفوسفاتي نثرًاعلى سطح التربة:TSPs 

org1 شاهد لمعامالت :cont1
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 الثالث من أسمدة : N3P3K3 ،N.P.K إضافة المعدل الثاني من أسمدة :N2P2K2 ، N.P.K إضافة المعدل األول من أسمدة :N1P1K1

إّن أشجار الشاهد في معامالت )Org0( كانت مبّكرة باإلزهار بينما تأّخرت المعاملتين )11 و13( من معامالت )Org1( )5( أيام، 
وكانــت أقصــر مرحلــة إزهــار فــي المعاملتيــن )9 و12( التــي لــم تتعــّدى )8( أيــام، وتّتفــق هــذه النتائــج مــع بطحــة وأبــو نقطــة،)2008(. 
ثمــاره، حيــث أّن الكمّيــات الزائــدة مــن اآلزوت يؤثّــر  ويفّســر ذلــك نتيجــة حــدوث اختــالل فــي العالقــة بيــن قــوة النمــو الخضــري للنبــات واإ
ســلبًا فــي نمــو األزهــار والعقــد والنضــج. اســتمّرت مرحلــة عقــد الثمــار لألشــجار المدروســة بيــن )6-12( يومــًا، وكانــت أقصــر مرحلــة 
عقــد للثمــار فــي المعاملــة )6(. بينمــا ترواحــت فــي مرحلــة النضــج بيــن )66-87( يومــًا وتمّيــزت ثمــار المعاملــة )12( بقصــر مرحلــة 
النضــج، وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا توصــل إليــه )Martin et al., ) 2004 الذيــن وجــدوا أّن الكمّيــات المتوســطة مــن اإلضافــات 

اآلزوتيــة تــؤّدي إلــى زيــادة محتــوى األنثوســيانين فــي غــالف الثمــرة مقارنــًة بالشــاهد. 
2- تأثير معامالت مختلفة من التسميد وعمق إضافة الفوسفات في طول مرحلة اإلزهار: 

تبّيــن النتائــج الــواردة فــي الجــدول )7( تأثيــر نــوع الســماد وطريقــة إضافتــه ومعّدلــه فــي متوســط طــول مرحلــة اإلزهــار لثــالث ســنوات 
)مقــّدرًة باأليــام(، إذ ُيالحــظ فــي معامــالت )Org0( عــدم وجــود فــروق معنوّيــة بيــن المعامــالت والشــاهد، وبلــغ االنخفــاض فــي طــول 
مرحلــة اإلزهــار نســبة 1% لهــذه المعامــالت عــن الشــاهد. وبصــورٍة مماثلــة فــي معامــالت )Org1( التــي لــم تتفــّوق علــى الشــاهد معنوّيــًا 
ســوى المعاملــة )14(، وتفّوقــت المعاملتــان )13,11( علــى المعامــالت )12,10,9( المتشــابهة فيمــا بينهــا، وانخفضــت مرحلــة اإلزهــار 
بحــدود 1,25% لهــذه المعامــالت عــن الشــاهد. ويفّســر ذلــك بــأّن هنــاك عالقــة وثيقــة بيــن اإلزهــار والتغذيــة المتزنــة، ممــا يؤّكــد تأثيــر 
زيــادة التســميد اآلزوتــي فــي تأخيــر اإلزهــار وزيــادة النمــو الخضــري، وتتفــق هــذه النتائــج مــع )Markus et al.,)1989 علــى العنــب.
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الجدول 7. تأثير معامالت مختلفة من التسميد في متوسط طول مرحلة اإلزهار للعنب الحلواني )متوسط ثالث سنوات(

نظام التسميد
طول مرحلة اإلزهاررقم المعاملة

)باأليام( معدل التسميد المعدنيموضع إضافة الفوسفاتإضافة السماد العضوي

Org0

Cont0N0P0K0110a

TSPs

N1P1K129b

N2P2K239b

N3P3K349b

TSPd

N1P1K159b

N2P2K269b

N3P3K379b

Org1

Cont0N0P0K0811a

TSPs

N1P1K198c

N2P2K2108c

N3P3K3119b

TSPd

N1P1K1128c

N2P2K2139b

N3P3K31410a

)Sig( اختبار المعنوية
LSD 0.050.75

C.V %4.73
org0:من دون التسميد العضوي، org1:مع التسميد العضوي،

  ،org0 شاهد لمعامالت:cont0 ،التسميد الفوسفاتي على عمق )30(سم:TSPd ،التسميد الفوسفاتي نثرًاعلى سطح التربة:TSPs 
org1 شاهد لمعامالت :cont1

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 الثالث من أسمدة : N3P3K3 ،N.P.K إضافة المعدل الثاني من أسمدة :N2P2K2 ، N.P.K إضافة المعدل األول من أسمدة :N1P1K1

 تبّيــن نتائــج الجــدول )8( متوســط طــول مرحلــة اإلزهــار ضمــن القطــع الرئيســة للتجربــة عــدم وجــود أي دور إلضافــة الّســماد العضــوي 
فــي طــول مرحلــة اإلزهــار، ويقتصــر التأثيــر فــي طــول هــذه المرحلــة علــى المعــّدالت الّســمادية، خصوصــًا معــّدل التســميد اآلزوتــي، 
 Conradie, )1991( ــات الزائــدة منــه اإلزهــار، وبالتالــي زيــادة فــي طــول مرحلــة اإلزهــار وتتفــق هــذه النتائــج مــع الــذي تؤخــر الكمّي

علــى العنــب.
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الجدول 8. تأثير التسميد العضوي وعمق إضافة الفوسفات ومعدالت التسميد في طول مرحلة اإلزهار )متوسط ثالث سنوات(

LSD 0.05طول مرحلة اإلزهار )باأليام(نوع اإلضافةرقم المعاملة

)7,6,5,1(,)4,3,2،1(Org09.25 a0.71

)14,13,12,8(,)11,10,9،8(Org19.04a

)11,10,9,8(,)4,3,2،1(TSPs9.125a0.46

)14,13,12,8(,)7,6,5،1(TSPd9.166a

)N.P.K( معّدالت التسميد بأسمدة
طول مرحلة اإلزهار )باأليام(المعدالت السماديةرقم المعاملة

8,1N0P0K09.66a )الشاهد(

12,9,5 , 2N1P1K18.75c

13,10,6 , 3N2P2K28.91bc

14,11,7 , 4N3P3K39.25b

LSD 0.050.22

تشــير النتائــج الــواردة فــي الجــدول )8( إلــى عــدم وجــود أي تأثيــر لموضــع التســميد الفوســفاتي فــي طــول مرحلــة اإلزهار،إّنمــا يقتصــر 
التأثيــر فــي طــول هــذه المرحلــة علــى معــّدالت التســميد المســتخدمة، خصوصــًا معــّدالت األســمدة اآلزوتيــة والظــروف الجوّيــة الســائدة كمــا 
وّضــح ذلــك كلٌّ مــن.)1981( ;Toumi, )1988( ,Bentchikou  ُيالحــظ مــن النتائــج المدرجــة فــي الجــدول )8(  انخفاضــًا معنوّيــًا 
فــي طــول مرحلــة اإلزهــار فــي المعامــالت المســّمدة بأســمدة NPK ، حيــث كانــت نســبة االنخفــاض 1.1% للمعــّدل األول و %1.08 
للثانــي و1.05 % للثالــث مقارنــًة بالشــاهد . وتتفــق هــذه النتائــج مــع )Rodriguez and Garcia, )1995.وُيفّســر ذلــك بــأّن زيــادة 
اآلزوت ووجوده بنســبة غير مالئمة مع الفوســفور والبوتاســيوم، تؤّدي إلى تأثيٍر ســلبي، خصوصًا في إطالة المرحلة الخضرية وتأخير 

 .)kessel, 2000( فــي إزهــار ونضــج العناقيــد
3- تأثير معامالت مختلفة من التسميد وعمق إضافة الفوسفات في طول مرحلة النضج:

تبّيــن نتائــج التحليــل اإلحصائــي فــي الجــدول )9( تأثيــر التســميد العضــوي، وعمــق إضافــة الفوســفات فــي متوســط طــول مرحلــة 
النضــج، إذ لــم تختلــف جميــع معامــالت )Org0( فيمــا بينهــا معنوّيــًا مقارنــًة بالشــاهد، وكان الفــرق معنوّيــًا فقــط بيــن المعاملــة )4( 
والمعامــالت األخــرى عــدا المعاملــة )6(، حيــث بلغــت مرحلــة النضــج 75 يومــًا للمعاملــة )4( و 73يومــًا للمعاملــة )6(، وبفــارق 
ــًا مــع الشــاهد، وكانــت أطــول مرحلــة نضــج للمعاملــة  نحــو أســبوع عــن بقّيــة المعامــالت. لــم تختلــف معظــم معامــالت )Org1( معنوّي
مــن كلٍّ  مــع  النتائــج  هــذه  تتفــق  أســبوعين،  نحــو  وبفــارق  الشــاهد،  فــي  يومــًا   72 بـــنحو  مقارنــًة  يومــًا   87 بواقــع   )11(

 )Teresa Garde-Cerdan et al., )2009(; Malusa et al., )2004، ويمكــن تفســير ذلــك نتيجــة إضافــة الّســماد العضــوي 
الــذي أّدى إلــى زيــادة محتــوى التربــة مــن المــادة العضويــة واآلزوت العضــوي، والــذي عمــل علــى تأخيــر النضــج نســبيًا مقارنــة 
ًبالمعامــالت غيــر المســّمدة )Panicker et al., 2004(، وبصــورٍة مماثلــة فــإّن توفّــر الفوســفور المتــاح نتيجــة اإلضافــات العميقــة أثّــرت 
 ) Marais and Wiersma,1976( إيجابــًا فــي النضــج، حيــث تســّرع المعــّدالت الجّيــدة مــن الفوســفات المتاحــة فــي التربــة مــن النضــج
ــات متناقصــة مــن الّســماد المعدنــي إلــى تحّســن فــي عقــد ونضــج الثمــار بالمقارنــة  وكذلــك أّدى اســتعمال األســمدة العضويــة مــع كمّي

.Xu et al., )2007( مــع التســميد المعدنــي العالــي والشــاهد وهــذا يتفــق مــع نتائــج
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الجدول 9. تأثير معامالت مختلفة من التسميد في متوسط طول مرحلة النضج للعنب الحلواني )متوسط ثالث سنوات(

طول مرحلة النضج )باأليام(رقم المعاملةنظام التسميد
معدل التسميد المعدنيموضع إضافة الفوسفاتإضافة السماد العضوي

Org0

Cont0N0P0K0171bcde

TSPs

N1P1K1267de

N2P2K2369cde

N3P3K3475b

TSPd

N1P1K1569cde

N2P2K2673bc

N3P3K3769cde

Org1

Cont0N0P0K0872bcd

TSPs

N1P1K1968cde

N2P2K21071bcde

N3P3K31187a

TSPd

N1P1K11270bcde

N2P2K21369cde

N3P3K31466e

)Sig( اختبار المعنويةLSD 0.055.44

C.V %4.53
org0:من دون التسميد العضوي، org1:مع التسميد العضوي،

  ،org0 شاهد لمعامالت:cont0 ،التسميد الفوسفاتي على عمق )30(سم:TSPd ،التسميد الفوسفاتي نثرًاعلى سطح التربة:TSPs 
org1 شاهد لمعامالت :cont1

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 الثالث من أسمدة : N3P3K3 ،N.P.K إضافة المعدل الثاني من أسمدة :N2P2K2 ، N.P.K إضافة المعدل األول من أسمدة :N1P1K1

تــدّل النتائــج الــواردة فــي الجــدول )10( علــى تأّخــر النضــج فــي المعامــالت التــي أضيــف لهــا الّســماد العضــوي وبفــارق غيــر معنــوي 
مقارنًة بالمعامالت غير المســّمدة، واقتصر التأثير في طول هذه المرحلة على معّدالت التســميد المســتعملة، ويفّســر ذلك بأّن اســتخدام 

 .Xu et al., )2007( األســمدة العضويــة مــع كمّيــات متناقصــة مــن الّســماد المعدنــي إلــى تحّســن فــي عقــد ونضــج الثمــار
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الجدول )10( تأثير التسميد العضوي وعمق إضافة الفوسفات ومعدالت التسميد في طول مرحلة النضج )متوسط ثالث سنوات(

LSD 0.05طول مرحلة النضج )باأليام(نوع اإلضافةرقم المعاملة

)7,6,5,1(,)4,3,2،1(Org070.71a1.35

)14,13,12,8(,)11,10,9،8(Org171.96 a

)11,10,9,8(,)4,3,2،1(TSPs72.62a1.87

)14,13,12,8(,)7,6,5،1(TSPd70.04b

)N.P.K( معدالت التسميد بأسمدة
طول مرحلة النضج )باأليام(المعدالت السماديةرقم المعاملة

8,1N0P0K071.5b )الشاهد(

12,9,5 , 2N1P1K168.6c

13,10,6 , 3N2P2K270.8bc

14,11,7 , 4N3P3K374.4a

LSD 0.052.72

إّن عمــق إضافــة الســوبر فوســفات يؤثــر فــي متوســط طــول مرحلــة النضــج، فالمعامــالت عميقــة اإلضافــة بالفوســفات كانــت أبكــر نضجــًا 
مــن معامــالت إضافــة الفوســفات الّســطحية، وتفّوقــت معنوّيــًا علــى معامــالت اإلضافــة الّســطحّية، وهــذا يؤكــد دور الفوســفور المهــم جــدًا 
بتشــكيل الثمــار، لذلــك تحتاجــه النباتــات بكمّيــات كبيــرة فــي مرحلــة اإلزهــار وتشــّكل الثمــار، كونــه يســّرع مــن نضــج الثمــار بطريقــة غيــر 
مباشــرة، ففــي حــال وفرتــه فــي التربــة وبأشــكال قابلــة لإلفــادة يقلّــل مــن امتصــاص اآلزوت فيقــّل النمــو الخضــري وبالتالــي تنضــج الثمــار 
باكــرًا، وهــذا مــا أّكدتــه نتائــج )Marais and Wiersma, )1976، إذ أّن المعــّدالت الجيــدة مــن الفوســفات المتاحــة فــي التربــة يســّرع 
مــن النضــج، كمــا أّن معــدل امتصــاص الفوســفات يكــون أعلــى فــي المراحــل األولــى مــن نمــو النبــات، وكمّيــة الفوســفات التــي يتــم أخذهــا 
فــي هــذه المرحلــة كافيــة لمرحلــة النمــو بأكملهــا، وهــذا مــا يوصــي بــه )Bruce, )1972 ألّن الفوســفور ضــروريٌّ لنمــو وتطــور النبــات، 

ّن نقــص الفوســفور يعرقــل معــّدل النمــو وبالتالــي اإلنتــاج.  كونــه مســؤول عــن نقــل الطاقــة وعمليــات النضــج واإلنتــاج، واإ
وتبّيــن النتائــج الــواردة فــي الجــدول )10( تأثيــر معــّدل التســميد المعدنــي فــي متوســط طــول مرحلــة النضــج، حيــث بلغــت مرحلــة النضــج 
األطــول 74 يومــًا عنــد اســتعمال المعــّدل الثالــث، وتفّوقــًا معنويــًا علــى باقــي المعــّدالت والشــاهد، وســّجلت مرحلــة النضــج األقصــر عنــد 
 Okamoto et al., )2003(;  Hilbert et al., ) 2003( استعمال المعّدل األول، وكانت المرحلة بحدود 68 يومًا، وتتفق هذه النتائج مع
)Hunter  et al., )2000; ، يمكــن أن يعــود الســبب فــي زيــادة طــول مرحلــة النضــج  إلــى كمّيــة اإلنتــاج، حيــث وجــدت عالقــة ارتبــاط 
ســلبية بيــن كمّيــة اإلنتــاج وطــول مرحلــة نضــج الثمــار )r = -0.113(. وكذلــك إّن اســتخدام المعــّدالت المفرطــة مــن التســميد اآلزوتــي 
تعمــل علــى إيقــاف تكويــن ACPs  فــي أغلفــة ثمــار العنــب عنــد مرحلــة بدايــة النضــج، فــي حيــن أّن الكمّيــات المتوســطة مــن اآلزوت 
أّدت إلــى زيــادة محتــوى األنثوســيانين فــي غــالف الثمــرة مقارنــًة بالشــاهد. إّن زيــادة التســميد اآلزوتــي يؤّخــر نضــج الثمــار، حيــث يؤثّــر 
اآلزوت فــي اســتقالب األنثوســيانين، ويكــون المحتــوى األعلــى لألنثوســيانين فــي أغلفــة الثمــار عنــد اســتعمال المعــّدل المنخفــض مــن 

.)Hilbert et al., 2003( اآلزوت
4- تأثير معامالت مختلفة من التسميد وعمق إضافة الفوسفات في إنتاجية الشجرة:

 )Org0( اختــالف وتبايــن كبيــر للمعامــالت المســتخدمة فــي تأثيرهــا فــي كمّيــة اإلنتــاج، فنجــد فــي معامــالت )تبّيــن نتائــج الجــدول )11
تفّوقــًا معنوّيــًا لجميــع معامالتــه علــى الشــاهد، وتفّوقــت المعاملــة )4( مــن معامــالت التســميد الفوســفاتي الســطحّية معنوّيــًا علــى المعاملــة 
الشــجرة  إنتاجّيــة  بلغــت   ،)3 و)  )2 ( للمعاملتيــن  الحــال  كذلــك  معنوّيــًا،  بينهــا  فيمــا   )4 و)  )3 ( المعاملتــان  تختلــف  ولــم   )2(
)74.7، و84.51 و87.23 كــغ( للمعامــالت )2، و3، و4( علــى التوالــي، وكان متوســط اإلنتــاج للشــاهد )55.7 كــغ(، وبلغــت 
نســبة الزيــادة نحــو )34، 52، و68%( مقارنــة بالشــاهد. ولــم تختلــف المعاملتــان )5( و)6( والمعاملتــان)6( و)7( فيمــا بينهــا معنوّيــًا، 
وتفّوقــت المعاملــة )7( معنوّيــًا علــى المعاملــة )5(، وصلــت إنتاجيــة الشــجرة )95.36، 104.42، 107.77 كــغ( لــكلٍّ مــن المعامــالت 

)5، 6، و7( على التوالي، وبلغت الزيادة في اإلنتاجية نحو )71، 87، و93%( للمعامالت السابقة على التوالي مقارنًة بالشاهد. 
وتوافقت معاملة أقصر فترة لإلزهار مع أعلى كمّية إنتاج لألشجار المدروسة.
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الجدول 11. تأثير معامالت مختلفة من التسميد في إنتاجية الشجرة للعنب الحلواني )متوسط ثالث سنوات(

إنتاجية الشجرة )كغ(رقم المعاملةنظام التسميد

معدل التسميد المعدنيموضع إضافة الفوسفاتإضافة السماد العضوي

Org0

Cont0N0P0K0155.7i

TSPs

N1P1K1274.45gh

N2P2K2384.5 fg

N3P3K3487.23ef

TSPd

N1P1K1595.36de

N2P2K26104.42cd

N3P3K37107.77bc

Org1

Cont0N0P0K0866.47h

TSPs

N1P1K1984.07fg

N2P2K21095.96de

N3P3K31199.84cd

TSPd

N1P1K112107.54bc

N2P2K213122.05a

N3P3K314117.34ab

)Sig( اختبار المعنوية
LSD 0.0510.49

C.V %6.99

أّمــا فــي معامــالت )Org1( فتفّوقــت أيضــًا جميــع معامالتــه معنوّيــًا علــى الشــاهد الــذي بلــغ متوســط إنتاجــه نحــو66.47 كــغ، ولــم 
تختلــف المعاملتــان )11;10( مــن معامــالت )TSPs(  فيمــا بينهــا معنوّيــًا لكنهــا تفّوقــت معنويــاًّ علــى المعاملــة )9(، وبلــغ إنتــاج 
الشــجرة )99.84;95.96;84.07( كــغ للمعامــالت )11,10,9( علــى التوالــي، وبلغــت الزيــادة فــي إنتاجيــة الشــجرة)26 ,44, %50( 
للمعامالت الســابقة على التوالي مقارنًة بالشــاهد . لم تختلف المعاملتان)14 ; 13( من معامالت )TSPd( معنويًا فيما بينها ،وتفوقتا 
معنويــًا علــى المعاملــة )12(، وبلــغ متوســط إنتــاج الشــجرة )117.34 ; 122.05;107.54( كــغ  لــكلٍّ مــن المعامــالت )14,13,12( 
علــى التوالــي، وكانــت الزيــادة فــي متوســط إنتــاج الشــجرة نحــو)62 ,84 ,77%( علــى التوالــي مقارنــًة بالشــاهد. وتفــّوق الشــاهد الثانــي 
معنوّيــًا علــى األول ، وبلغــت الزيــادة فــي متوســط إنتــاج الشــجرة نحــو)19%(. أّدى اســتعمال التســميد المعدنــي مــع التســميد العضــوي 
أو بدونــه إلــى زيــادة معنوّيــة تدريجيــة مترافقــة مــع كمّيــة األســمدة المعدنيــة المضافــة، وتفّوقــت جميــع هــذه المعــّدالت معنويــاًّ علــى الشــاهد 

.Ruiz and Massa, )1991( وتتفــق هــذه النتائــج مــع
توّضــح النتائــج الــواردة فــي الجــدول )12( تأثيــر التســميد العضــوي فــي إنتاجّيــة الشــجرة ، إذ تفّوقــت معامــالت التســميد العضــوي 
)Org1( معنوّيــًا علــى المعامــالت )Org0( مــن دون تســميد، وبلغــت إنتاجّيــة الشــجرة فــي معامــالت )Org0( 83.14 كــغ ، وفــي 
ــة التســميد  ــن أهمّي معامــالت)Org1(  94.96 كــغ ، وكانــت الزيــادة فــي اإلنتــاج عنــد إضافــة األســمدة العضويــة نحــو 14% ممــا يبّي

العضــوي فــي إنتــاج العنــب ويتفــق هــذا مــع نتائــج )Pinamonti, )1998 علــى العنــب.
تبّيــن نتائــج تأثيــر عمــق إضافــة الســوبر فوســفات فــي إنتاجّيــة الشــجرة الــواردة فــي الجــدول )12( نجــد أّن معامــالت )TSPd( تفّوقــت 
ــة الشــجرة فــي المعامــالت )TSPs( 81.03 كــغ، وفــي معامــالت  ــًا علــى معامــالت اإلضافــة الســطحية )TSPs(، بلغــت إنتاجّي معنوّي
)TSPd( 97.08 كــغ محققــًة زيــادة فــي إنتاجّيــة الشــجرة بنحــو 20% ، األمــر الــذي يبّيــن أهمّيــة التســميد الفوســفاتي علــى عمــق، ويتفــق 
هذا مع نتائج )Sharma et al., )1977 الذين بّينوا أّن اإلضافة العميقة للفوســفات يكون أكثر فعالية من اإلضافة الّســطحية حيث 
تحققــت فوائــد إيجابيــة لهــذه الطريقــة بالمقارنــة مــع طريقــة إضافتــه ســطحيًا،وذلك بســبب انخفــاض فعالّيــة اســتعمال األســمدة الفوســفاتية 
)Dey, 1988( نتيجــة تثبيــت قســمًا كبيــرًا مــن الفوســفور فــي التربــة مــن جهــة )Wild, 1988( ومســافة انتقــال الفوســفات التــي ال 
تتجــاوز عــدة ميلمتــرات مــن جهــٍة ثانيــة )Barber, 1977(.، توافقــت معاملــة أقصــر فتــرة نضــج للثمــار مــع أعلــى إنتاجّيــة لألشــجار 

المدروســة.
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ُيالحــظ مــن نتائــج الجــدول )11( تفّوقــًا معنوّيــًا لجميــع المعــّدالت الّســمادية علــى الشــاهد ، وكان أفضلهــا المعــّدل الثالــث 103.04 
كــغ، فالثانــي 101.73 كــغ ثــم األول 90.35 كــغ ، وبلغــت اإلنتاجّيــة فــي الشــاهد 61.09 كــغ ، وكانــت الزيــادة بنســبة %47.9 
و66.5% و68.7% للمعــّدالت الثالثــة علــى التوالــي .ولــم ُيالحــظ أّيــة فــروق معنوّيــة بيــن المعّدليــن الثانــي والثالــث اللذيــن تفّوقــا معنوّيــًا 
علــى المعــّدل األول، األمــر الــذي يبّيــن اســتجابة األشــجار لهــذه األســمدة وتحققــت زيــادة فــي اإلنتاجّيــة للشــجرة مــع زيــادة كمّيــة األســمدة 

المضافــة حتــى المعــّدل الثانــي مــن اإلضافــة ،األمــر الــذي يقودنــا إلــى إمــكان ترشــيد اســتعمال األســمدة المعدنّيــة علــى العنــب. 
الجدول )12( تأثير التسميد العضوي وعمق إضافة الفوسفات ومعّدالت التسميد في إنتاجية الشجرة )متوسط ثالث سنوات(

LSD 0.05إنتاجّية الشجرة )كغ(نوع اإلضافةرقم المعاملة

)7,6,5,1(,)4,3,2،1(Org083.14b4.97

)14,13,12,8(,)11,10,9،8(Org194.96a

)11,10,9,8(,)4,3,2،1(TSPs81.03b4.25

)14,13,12,8(,)7,6,5،1(TSPd97.08a

)N.P.K( معدالت التسميد بأسمدة

إنتاجّية الشجرة )كغ(المعّدالت السماديةرقم المعاملة

8,1N0P0K061.09c )الشاهد(

12,9,5 , 2N1P1K190.35b

13,10,6 , 3N2P2K2101.73a

14,11,7 , 4N3P3K3103.04a

LSD 0.055.24

االستنتاجات:
1- حّققــت إضافــة األســمدة العضوّيــة تأثيــرًا متباينــًا فــي األطــوار الفينولوجيــة لصنــف العنــب المــدروس، فقــد تأّخــرت المعامــالت المســّمدة 

فــي كافــة األطــوار الفينولوجيــة مقارنــًة بالمعامــالت غيــر المســّمدة.
2- لــم يكــن إلضافــة األســمدة العضوّيــة أي دور فــي طــول مرحلــة اإلزهــار والنضــج واقتصــر التأثيــر فــي طــول تلــك المراحــل علــى 

معــّدالت التســميد المعدنــي.
3- أّدى اســتخدام الّســماد العضــوي مــع المعــّدل األول مــن التســميد المعدنــي إلــى التبكيــر فــي نضــج الثمــار وبفــارٍق معنــوي مقارنــًة 

بالمعامــالت األخــرى.
4- أظهــرت النتائــج عــدم وجــود تأثيــر لعمــق إضافــة الفوســفات فــي طــول مرحلــة اإلزهــار، وانحصــر التأثيــر فــي بــدء اإلزهــار وخصوصــًا 

فــي معامــالت التســميد العضــوي.
5- كان إلضافــة الّســماد الفوســفاتي علــى عمــق أكبــر تأثيــر واضــح وايجابــي فــي نضــج الثمــار مــن خــالل بدايــة النضــج وطــول مرحلــة 

النضــج للثمــار، وكانــت الفــروق معنوّيــة مقارنــًة بمعامــالت اإلضافــة الســطحية. 
6- تفاوتــت المعــّدالت الثالثــة مــن أســمدة NPK فــي تفّوقهــا علــى الشــاهد مــن حيــث طــول مرحلــة اإلزهــار والنضــج، وكانــت أقصــر 

مرحلــة لإلزهــار عنــد اســتخدام المعــّدل األول، بينمــا كانــت أقصــر مــّدة لنضــج الثمــار عنــد اســتخدام المعــّدل الثالــث.
7- توافقت المعاملة التي حققت أقصر فترة لإلزهار والنضج مع تحقق أعلى إنتاجّية في األشجار المدروسة.

التوصيات:
التأكيــد علــى إضافــة األســمدة العضويــة لزيــادة محتــوى التربــة مــن المــادة العضويــة والعناصــر الغذائيــة المتاحــة، والتأكيــد علــى إضافــة 

األســمدة الفوســفاتية علــى عمــق 30 ســم لرفــع معامــل االســتفادة مــن أســمدة الســوبر فوســفات.
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Abstract
The experiment was carried out on vineyard with 10 years old grapevines of cultivar 
Al-Helwani (Vitis vinifera L.(, which grown in Daraa governorate, during three 
seasons (2008, 2009 and 2010( to study the effect of organic, mineral fertilization 
rates and the application depth of triple superphosphate (T.S.P( on the phenological 
phases of grapes. Three mineral fertilizer rates of (N. P. K( were used, i.e., 75-25-50, 
150-50-100, and 300- 100- 200 Kg/ha. The triple super-phosphate was added 
by broadcast on the soil surface, and in depth of 30 cm, in three replications, in 
addition to a control without fertilization. Besides the addition of dried granulated 
manure in January. The results showed that there was no significant effect to the 
addition of compost and depth phosphate fertilization on the length of flowering 
stage, and there were no significant differences among the treatments that used. 
While a significant decrease was achieved in the length of the flowering stage 
with the addition of NPK fertilization, with the rates of 1.1, 1.08, and 1.05% for 
the first, second, and third rates, respectively. The results also clarified a delay in 
maturity with the addition of compost as compared with control (P≥0.05), while in 
terms of phosphate depth addition, there were significant differences between the 
treatments on maturity. The maturity was earlier (70 days( when superphosphate 
was broadcasted, and the maturity took more days (73 days( when was added in 
depth of 30 cm. The maturity took more time (74 days( with the addition of the third 
rate of superphosphate significantly. The maturity took (68 days) with the addition 
of the first rate of superphosphate, while the length of maturity was about (71) days 
in control. 
Key words: Grapevine, Al-Helwani, Phenological phases, Phosphate fertilizer, 
Organic fertilization.


