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في إنتاجية محصول الحبة السوداء وتحديد التوازن NPK تأثير التسميد المعدني 
 (DRISوالتوصية المتكامل ) الغذائي بتطبيق نظام التشخيص

 (1)وعبيدة الخطيب* (3)وأحمد قطاع (2)ووسيم عدلة  (1) عبد الغني خورشيد

 الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية.كلية ، (. قسم علوم التربة واستصالح األراضي1)
 إدارة بحوث الموارد الطبيعية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية. (.2)
 قسم البساتين، كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية.  (.3)

 (.obaydah123456@gmail.com)للمراسلة: م. عبيده الخطيب، البريد اإللكتروني:  

 12/05/2018تاريخ القبول:    18/03/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
 2015/2016أجريت تجربة حقلية في مركز البحوث العلمية الزراعية بحماه )سوووووووووووووريا(  ال  الموسووووووووووووم  

والفوسوووفور والبوتاسووويوم في إنتاجية الحبة السوووودا  وفق  اآلزو بهدف دراسوووة تر ير إضوووافة مسوووتويا  من  
كغ   120-60-0بمسووتويا   اآلزو تصووميم القطاعا  العشوووااية الكاملة وب ال ة متررا . حيي أضووي  

N/( 46هتتار على شوووووتي  وريا%N  والفوسوووووفور بمسوووووتويا )5كغ   60-30-0O2P/ هتتار على شوووووتي
هتتار على /O2Kكغ  60-30-0هتتار( والبوتاسوووووويوم بمسووووووتويا  /5O2P%46سوووووووبر فوسووووووفا   ال ي )
(، وذلك من أجي دراسوووة وتشوووخيل الحالة ال لااية لمحصوووو  الحبة O2K%50شوووتي سووولفا  بوتاسووويوم )

(. تم تحد د معطيا  ن ام التشوووووووووووخيل DRISالسوووووووووووودا  وتحد د معطيا  ن ام التشوووووووووووخيل المتكامي )
( لمحصوووو  الحبة السوووودا  للمرة األولى في القطر العربي السووووًر اعتماداو على محتو  DRISالمتكامي )
 . وكللك دراسووووووة تر ير هلهSummerو Beaufils وماو حسووووووب قوانين    90في مرحلة  NPKاألوراق من 

واضوووووووووووووو  بين  المعوامال  في اإلنتواا البولًر للحبوة السووووووووووووووودا  )كغ/هتتوار(. بياوت الاتواا  أ  هاوا  ارتبوا 
( في األوراق من جهة، ومع اإلنتاا NPKوالتواز  الفيزيولوجي للعااصوووور ال ال ة ) DRISمؤشوووورا  ن ام 

التي بلغ  30K30P120N ( مع المعواملوةNPKالبولًر من جهوة أ ر ، وتوافق أف ووووووووووووووي تواز  فيزيولوجي )
التي أعطت أعلى  60K30P120Nكغ/هتتار( والتي تشووووووابهت إحصووووووااياو مع المعاملة    1630اإلنتاا فيها )
 n/pكغ/هتتار(. وتم تحد د القيم القياسية لابا  الحبة السودا  حسب الدراسة للاسب   1609إنتاا كمي )

 .( على التوالي4.47و 1.40و 6.19) k/pو n/kو
 ، الحبة السودا . DRIS، ن ام التشخيل والتوصية المتكامي NPK الكلمات المفتاحية:
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 : المقدمة
 تزا د االهتمام في الوقت الحاضر باألعشاب والاباتا  الطبية في أغلب دو  العالم  حتى أصب  لتداولها صد  كبيراو، ويعد نبا  الحبة  

وأحد أهم الاباتا  الطبية التي تزرع إلنتاا البلور واستخراا   ،(Rununculaceae( من العاالة الشقيقية ).Nigella sativa Lالسودا  )
والفوسفور والبوتاسيوم من العااصر ال لااية الكبر  وال رورية   اآلزو ويعد    (،Mousa et al., 2001الزيت في العد د من دو  العالم ) 

 ;Matar and Brown, 1989)  ن أ  أغلب المحاصيي استجابت للتسميد المعدني السيما الحبة السودا للمحاصيي، وتبي  
Loizides,1970 ) 

طرق هي: تحليي التربة لمعرفة  صااصها الفيزيااية ولتقد ر الجز  القابي إلفادة الابا  من العااصر ال لااية ال بد من إتباع  الث 
والكيميااية، وأي او تحليي الابا  وتطبيق تجارب األصل والتجارب الحقلية، وهلا يساعد الى الوصو  إلى توصية سمادية إلضافة  

لوصو  إلى أف ي إنتاا، إال  ل ابا الكميا  المااسبة من العااصر ال لااية للتربة ولترمين الاقل من العااصر ال لااية التي  تطلبها ال
والت بيت م ي الفوسفور، أد  إلى عدم وضع   اآلزو وفقدها من التربة م ي    ،أ  وجود مشاكي تتعلق بمد  تيسر العااصر ال لااية للابا 

ر  ذلك بإضافة كميا  توصيا  سمادية  ابتة، لللك تم اللجو  إلى تحليي الابا  لتشخيل الاقل في العااصر ال لااية في الابا ، وتدا
 ،( على وضع ن ام تشخيل متكامي للت لية المعدنيةBeaufils,1973مالامة من األسمدة. من أجي ذلك تم العمي مال السبعياا  )

ولكن هلا الموضوع لم يح ى باهتمام كبير إال في ماتص  التسعياا ، عادما قام العد د من العلما  بإظهار أهميته الحيوية في إدارة 
وتشخيل الخلي ال لااي والحد من اإلفرا  في التسميد وتلوث البيئة. وعليه تم تحد د معطيا  هلا الا ام لعدد من  ،ت لية الاباتيةال

 المحاصيي واألشجار الم مرة
(Hallamark and Beverlym, 1991; Baldock and Schulte, 1996; Rodriguez et al., 1997; Mourao and 

Azevedo, 2003; Mourao, 2004; Nachtigall and Dechen, 2007  .) 
 Grove andالصويا والقم ، كما استخدم فو   على العد د من المحاصيي م ي نبا  DRISن ام  Sumner, (1977)واستخدم 

Sumner, (1982)  ن ام DRISعلى نبا  عباد الشمس، بياما طبق  Beaufils and Sumner, (1976)    الا ام على نبا  الشوندر
، كللك أ بت )الموصلي، في تشخيل وضعية العااصر ال لااية والعااصر المحددة لإلنتاا  DRIS( فعالية ونجاح ن ام 2005 الستًر

 )األلوسي،أعطت أف ي تواز  غلااي لابا  الحبة الحلوة، ووجد  تتار(،كغ/ه 20K30P120N (ونج  في ا تيار توصية سمادية م لى 
لدراسة حالة الت لية بالعااصر الكبر  لمحصو  الحاطة، وذلك بتطبيق   ،ربو غريببمن  ال  تجربة حقلية تمت في كلية الزراعة  (  2003

، وأربعة كتارهو/Nكغ  300، 200، 100: صفر، اآلزو (، استخدم أربعة مستويا  من (DRIS ن ام التشخيل والتوصية السمادية 
،  تتاره/02K( كغ  180،  120،  60،  0وأربعة مستويا  من البوتاسيوم: )  كتاروه/502P( كغ  120،  80،  40،  0مستويا  من الفوسفور: )
، وأظهر  الاتاا  نجاح ن ام كتارو( كغ/ه6496)  حبوبمن الأعلى حاصي  تتار( كغ/ه 120K80P300Nوأعطت معاملة  التدا ي )

DRIS وتحد د التوصية السمادية المااسبة.  ،في تشخيل حالة االتزا  ال لااي لمحصو  الحاطة 
( طريقة علمية  DRIS)Diagnosis and Recommendation Integrated System  ويعتبر ن ام التشخيل والتوصية المتكامي

من  ال  مقارنة نسب تراكيز العااصر ال لااية في أنسجة الابا  لكي زوا من   ،وتوازنه الفيزيولوجي ،لتشخيل الحالة ال لااية للابا 
( Index تم حساب دليي )  DRISفبعد تحد د القيم القياسية لو    ،(Soltanpour et al., 1995)العااصر ال لااية مع قيم قياسية تجريبية  
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 Elwali) ويتو  الدليي لمجموع العااصر ال لااية مساوياو الصفر ،كي عاصر غلااي واللً  تراوح ما بين القيم السالبة والقيم الموجبة
and Gascho, 1988  .) 

وبالتالي كلما كا  الدليي أك ر سلبية كلما كا  هاا    ،وتشير قيم الدليي السالبة بر  مستو  العااصر ال لااية هي أقي من المستو  الم الي
الموجب يشير إلى أ  العااصر ال لااية متوفرة أو زاادة، وعادما يتو  دليي   DRISنقل أكبر للعااصر ال لااية. وبالمقابي فا  دليي 

DRIS  م الي  مساوياو للصفر فهلا يشير إلى أ  العااصر ال لااية في حالة تواز  وتوافق المستو  ال(Baldock and Schulte, 1996)  
وبالتالي تحد د التوصية السمادية  ،لقد أ بت هلا الا ام نجاحاو كبيراو في تحسين اإلنتاا االقتصادً من  ال  تحد د حالة االتزا  ال لااي

 .(Roberto and Monnerat, 2003)المااسبة والتي توافق أف ي إنتاا في العد د من المحاصيي 
، واعتمد الباح و   الث طرااق رايسة لتحد د القيم القياسية Normsتكمن في تحد د القيم القياسية    DRISإ  المرحلة األولى لتحقيق ن ام  

المس  الواسع لجمع بيانا  من مااطق واسعة ت م تركيز العااصر ال لااية في الابا  وما يقابلها من اإلنتاا  -1لهلا الا ام هو: 
(Walworth and Sumner, 1987). 2- ( استخدام قيم قياسية موجودة في جداو   اصةTandon, 1999 .)3-  استخدام ن ام

 (. Hallmark et al., 1990 اللً يعتمد على التجربة الحقلية )  الفصي
تحد د التواز  الفيزيولوجي بين ، و والفوسفور والبوتاسيوم اآلزو  تحد د محتو  األوراق من العااصر المعدنية الرايسةيهدف البحث إلى 

. DRISهله العااصر وعالقته مع اإلنتاا. وتشخيل وضعية العااصر ال لااية المحددة إلنتاا نبا  الحبة السودا  باالعتماد على ن ام  
 ووضع التوصية السمادية التي تعطي أف ي تواز  غلااي وأف ي إنتاا كمي.

 ائقه:وطر  مواد البحث
في مركز البحوث العلية الزراعية بحماه اللً يقع إلى الجاوب من مد اة حماه مسافة    2016  -2015الموقع: نفل البحي  ال  الموسم 

 . ہم17.55ملم/ساة ومتوسط الحرارة الساوية  336.6كم ضمن ماطقة االستقرار األولى معد  الهطي   4
سم  30نتائج تحليل التربة قبل الزراعة على عمق  .1 الجدول  

( أ  تربة الموقع ذا  قوام طياي قاعدية، غير متملحه، ذا  محتو  متوسط من الكربونا  الكلية والكلس الفعا  1 الحظ من الجدو  ) 
 ومتوسطة المحتو  بتي من الفوسفور المتاح والبوتاسيوم المتباد . اآلزو كما أ  التربة فقيرة ب

 زراعة بلار الحبة السودا  )صا  محلي( وهو مالام ل روف الماطقة ويستجيب للًر والتسميد.تمت  المادة النباتية: 
 والفوسفور والبوتاسيوم كما  لي: اآلزو أضيفت المعدال  السمادية من  المعامالت: 

 . NPK. معامالت 2الجدول 

K2O P2O5 N 

0 K0 0 P1 0 N1 

30 K1 30 P2 60 N2 

60 K2 60 P3 120 N3 

، ومسووووووووواحة القطعة 81=  27×3  ، وعدد القطع التجريبية:3 ، وعدد المتررا :27عدد المعامال :  وبالتدا ي بين المعامال  يصوووووووووب 

pH 

معلق 

:1تربة

2.5 

EC 

مستخلص  

1:2.5تربة   

dm/ µS 

الكربونات  

 الكلية 

الكلس  

 الفعال 

المادة  

 العضوية 
 التحليل الميكانيكي % 

  اآلزوت

 الكلي 

الفوسفور  

 المتاح 

البوتاسيوم  

 المتبادل 

 ppm % رمل  سلت  طين  %

8.36 0.21 19.19 6.12 0.99 62 16 22 0.046 6.04 279 
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  .2م 9 3×3=التجريبية:
متررا  لكي معاملة وزعت  ةالتجربة وفق تصووووميم القطاعا  العشوووووااية الكاملة وبواقع  ال  نفل :  والتحليل اإلحصمممائي تصمممميم التةر ة
 . SPSS V.18حللت الاتاا  إحصااياو باستخدام برنام  التحليي اإلحصاايو  بشتي عشوااي.

 م أضووووويفت األسووووومدة الفوسوووووفاتية والبوتاسوووووية قبي الزراعة،  ،تم  تجهيز األرض قبي الزراعة بإجرا  الحرا ا  المااسوووووبة  العمليات الزراعية:
وأعطيت رية اإلنبا ،    15/12/2015ية على دفعتين، بعد التفريد، زرعت بلور الحبة السوودا   دوياو بتاري  اآلزوتوأضويفت من األسومدة 

ً لمحصوووووو   ال  فترة نمو وأجريت مختل  عمليا  الخدمة ل ألنها ، ولم تجر أية عمليا  متافحة أل  اإلصوووووابا  الحشووووورية ه بشوووووتي  دو
كانت دو  العتبة االقتصوووووووووادية، وبالاسوووووووووبة للًر تم إعطا  ريا  تكميلية عاد انحباخ األمطار وذلك باسوووووووووتخدام شوووووووووبتة ًر بالرذاذ، وتم 

 .او واستخرجت البلور  دوياو جففت هوااي  لخط طولي من كي قطعة تجريبية و  2/6/2016الحصاد بتاري  
 طرق التحليل المستخدمة:

تم أ ل عياة عشوووووووااية مم لة لكي قطعة تجريبية، وجر  ه ووووووم أوراق الابتا  بالطريقة الرطبة من عمر المحصووووووو    او  وم  90في مرحلة 
 اآلزو ر  حيي قد   ،والفوسووفور والبوتاسوويوم في األوراقر  الاسووبة المئوية لوزو    م قد   ،باسووتخدام حما الكبريت وحما البيروكلوريك

والفوسوووووووووفور باسوووووووووتخدام جهاز   ،(Chapman and Pratte, 1961)باسوووووووووتخدام جهاز كلداهي حسوووووووووب الطريقة الموصووووووووووفة من قبي 
موصووووفة من والبوتاسووويوم باسوووتخدام جهاز التحليي الطيفي باللهب ال  ،(Black,1965االمتصوووال اللوني بالطريقة الموصووووفة من قبي )

 (.Page et al., 1982قبي )
 النتائج والمناقشة:

 :NPKأواًل: تأثير معامالت التةر ة في محتوى أوراق الحبة السوداء من العناصر الغذائية 
تركيز هله العااصووور في األوراق  في NPK  تم ا تيار بعا المعامال  التي ت هر أ ر إضوووافة مسوووتويا  مختلفة من العااصووور ال لااية

 (. 3والاتاا  موضحة في الجدو  )
 لبعض المعامالت المدروسة على أساس الوزن الجاف%.    NPKالعناصر الغذائية محتوى األوراق من .3الجدول 

 كتار المعاملة كغ/ه
 اآلزوت تركيز 

% 

 الفوسفور  تركيز

% 

 تركيز البوتاسيوم 

% 

N0P0K0 1.27 0.280 1.49 

N0P0K30 1.70 0.280 1.79 

N0P0K60 1.86 0.380 1.89 

N0P30K0 1.77 0.480 1.90 

N0P60K0 1.93 0.487 2.02 

N60P0K0 2.54 0.283 1.98 

N60P30K30 1.89 0.480 1.52 

N120P0K0 2.57 0.383 2.13 

N120P30K30 3.04 0.480 2.19 

N120P60K60 3.82 0.483 1.89 
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 :األوراقفي  اآلزوتالتغذية المعدنية ومحتوى -1
فقد بلغ   ي بالمقارنة مع الشاهد )بدو  تسميد(.اآلزوتبزيادة مستو  التسميد  اآلزو من  األوراق( زيادة محتو  3 الحظ من الجدو  )

( % عاد إضافة المستو  األو   (2.54-2.57  وارتفع إلى ،  )بدو  تسميد آزوتي(  N0% في المعاملة  1.27في األوراق    اآلزو محتو   
 على التوالي مع عدم إضافة الفوسفور والبوتاسيوم. كتارهو/N( كغ 120،60( اآلزو وال اني من 

الفوسفور، ويمتن تفسير عاد إضافة  اآلزو في األوراق ضمن كي مستو  من مستويا  اإلضافة من  اآلزو كما  الحظ زيادة نسبة 
 Buntainالم اف وهلا  تفق مع ما توصي إليه )  اآلزو ذلك بر  إضافة الفوسفور قد أد  إلى تحسين قدرة الابا  على االستفادة من  

and chungb, 1994 وكللك نالحظ الدور اإليجابي للبوتاسيوم في عملية االمتصال و اصة من  ال  عالقته برنزيم )ATPase 
 %.  3.82إلى  60K60P120Nفي المعاملة  اآلزو يم رايس في عملية االمتصال الفعا . حيي وصي محتو  األوراق من وهو أنز 

 التغذية المعدنية ومحتوى الفوسفور في األوراق: -2
إ  زيادة مستو  التسميد بالفوسفور قد انعتس إيجاباو على محتو  الفوسفور في أوراق الحبة السودا  وكللك نالحظ الدور الكبير للتسميد 

مما متاها الوصو  إلى مواقع الفوسفور   ،حجم الجلوروهلا قد يعود إلى زيادة    ،األوراقي والبوتاسي في زيادة محتو  الفوسفور في  اآلزوت
حيي بلغ تركيز الفوسفور في األوراق  .(2000 حسا ،سوا  كا  طبيعياو أو م افاو )) تميز )بقلة حركته في التربة وامتصاصهاللً  
 .   60K60P120N% في المعاملة 0.483ووصي إلى   0K0P0Nفي المعاملة  % 0.28

 التغذية المعدنية ومحتوى البوتاسيوم في األوراق:  -3
هو إلى حصو  زيادة محتو   /O2K( كغ60، 30أد  إضافة سلفا  البوتاسيوم بوصفه مصدراو إضافياو لعاصر البوتاسيوم وبمستويا  )

 % بالمقارنة مع معاملة الشاهد.0.3بما مقداره  30K0P0Nفي المعاملة حيي لوحظ ارتفاع تركيز البوتاسيوم األوراق من البوتاسيوم. 
ي دوراو إيجابياو في محتو  األوراق من البوتاسيوم  اصة إذا ترافق مع التسميد الفوسفاتي ويعود ذلك إلى أ ر اآلزوتوكللك لعب التسميد 

التالي زيادة كفا تها في امتصال عاصر  وب ،وانتشار مجموعها الجلرً  ،ي والفوسفاتي في زيادة الامو الخ ًر للاباتا اآلزوتالتسميد 
 (. 2001 وزيادة نسبته في المجموع الخ ًر بزيادة الامو )السامرااي، ،البوتاسيوم

 ثانيًا: تأثير معامالت التةر ة على إنتاج الحبة السوداء )كغ/هكتار(: 
( أ  هاا  استجابة 4تتوق  كمية اإلنتاا لمحصو  الحبة السودا  على العد د من العوامي أهمها الت لية المعدنية، ويالحظ من الجدو  ) 

  2016/  2015ي والفوسفاتي والبوتاسي عاد مستويا  اإلضافة جميعاو لموسم الزراعة اآلزوتواضحة لمحصو  الحبة السودا  للتسميد 
، مما يشير إلى أ  التربة المدروسة تعاني من نقل العااصر ال لااية وكا  إلضافة األسم دة تر ير مهم ومعاًو في زيادة اإلنتاا البلًر

 (. 1جدو   )الال رورية لامو الابا  
مة واللً هو من العااصر ال رورية والمه اآلزو حيي لم ي اف إليها  ،فالمعامال  التسع األولى أعطت أقي األوزا  لإلنتاا البلرً 

إلى التربة، حيي أ  هاا  نقل شد د لوزو  في أرض التجربة إضافة إلى انخفاض   اآلزو مما  ؤكد أهمية إضافة    ،لامو وتطور الابا 
 محتو  التربة من المادة الع وية.
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 . ا  يوم 120( في أوراق الحبة السوداء عند  DRIS( التركيز والنسب بين العناصر ودالئل )4الجدول )

 المعامالت 

 كتار كغ/ه

 قيم INDEX النسبة  تركيز العناصر 

 مطلقة 

 اإلنتاجية 

 N P K N/P N/K K/P N P K كتار كغ/ه

N0P0K0 1.27 0.280 1.49 4.55 0.85 5.33 -20 -5 14 39 635o 

N0P0K30 1.70 0.280 1.79 6.07 0.95 6.39 -10 -7 11 27 669no 

N0P0K60 1.86 0.380 1.89 4.89 0.98 4.98 -14 -5 9 28 688n 

N0P30K0 1.77 0.480 1.90 3.69 0.93 3.96 -23 -4 7 35 812m 

N0P30K30 1.85 0.483 2.01 3.83 0.92 4.16 -22 -4 9 35 946m 

N0P30K60 1.56 0.483 2.10 3.23 0.74 4.35 -35 -4 17 56 847m 

N0P60K0 1.93 0.487 2.02 3.97 0.96 4.15 -20 -4 8 32 847m 

N0P60K30 1.87 0.483 2.12 3.87 0.88 4.39 -23 -4 11 39 967l 

N0P60K60 2.33 0.477 2.39 4.89 0.97 5.01 -14 -5 9 29 964l 

N60P0K0 2.54 0.283 1.98 8.98 1.28 6.99 -1 -10 3 14 1087hjk 

N60P0K30 2.26 0.310 1.99 7.29 1.14 6.42 -4 -8 6 18 1228def 

N60P0K60 2.00 0.380 2.10 5.26 0.95 5.52 -13 -6 10 29 1177fg 

N60P30K0 1.93 0.483 1.39 3.99 1.39 2.88 -10 -5 -11 26 1129gh 

N60P30K30 1.89 0.480 1.52 3.94 1.24 3.17 -13 -5 -6 24 1239de 

N60P30K60 2.20 0.380 2.10 5.78 1.05 5.53 -8 -6 7 22 1214ef 

N60P60K0 2.02 0.487 1.90 4.14 1.06 3.90 -16 -5 3 24 1045k 

N60P60K30 2.80 0.480 1.60 5.83 1.75 3.33 -1 -7 -8 15 1182fg 

N60P60K60 2.36 0.483 2.30 4.88 1.03 4.76 -13 -5 8 26 1104hj 

N120P0K0 2.57 0.383 2.13 6.70 1.03 6.50 -3 -7 4 14 1129gh 

N120P0K30 2.96 0.383 1.50 7.73 1.98 3.91 1 -9 -4 14 1059jk 

N120P0K60 2.67 0.483 2.09 5.52 1.27 4.33 -5 -6 1 12 1269d 

N120P30K0 3.44 0.380 2.01 9.06 1.71 5.29 1 -10 0 11 1372c 

N120P30K30 3.04 0.480 2.19 6.33 1.39 4.56 0 -7 0 7 1630a 

N120P30K60 2.21 0.480 1.59 4.61 1.39 3.32 -7 -5 -7 19 1609a 

N120P60K0 2.34 0.480 2.19 4.87 1.07 4.57 -12 -5 6 24 1280d 

N120P60K30 2.97 0.480 2.23 6.19 1.33 4.65 -1 -7 1 9 1429b 

N120P60K60 3.82 0.483 1.89 7.90 2.02 3.91 2 -9 -4 15 1401bc 

 Norms 6.19 1.40 4.47القيم القياسية 

 CV% 27.8 21.3 25.8معامل االختالف 

 .%5المتوسطات المشتركة بحرف واحد على األقل ضمن نفس العمود ليس بينها فروق معنوية حسب اختبار دانكن متعدد الحدود عند مستوى 

، فعاد إضافة الفوسفور  هو للمعاملة  /5O2Pكغ 30)بمفرده عاد معد  )وكللك لعب الفوسفور الم اف دوراو مهماو في زيادة اإلنتاا البلًر
0K30P0N (  مقارنة مع معاملة الشاهد، وتعود استجابة الحبة السودا  للتسميد 0.05ازداد اإلنتاا البلًر بشتي معاًو على مستو )

للحبة السودا ، حيي بلغ الفوسفور الفوسفاتي إلى أ  محتو  التربة من الفوسفور القابي لإلفادة لم يتن كافياو إلعطا  محصو  حبي جيد 
 (. 1كما هو موض  في الجدو  رقم )  ppm ( 6.04المتاح في التربة حوالي ) 

ولم تكن  ،ازداد اإلنتاا البلًر بشتي إيجابي تتاره/O2K( كغ 60 30ولد  إضافة السماد البوتاسي عاد معدلي اإلضافة للبوتاسيوم )
ولكن كا  للتسميد البوتاسي دور مهم ومعاًو عاد إضافته    . 30K0P0, N60K0P0N  عاملتينهاا  فروق إحصااية بين معاملة الشاهد والم

  30( عادما أضي  عاد المعدلين )0.05حيي ازداد اإلنتاا البلًر بشتي واض  ومعاًو على مستو  ) ،اآلزو إلى جانب الفوسفور و 
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 .تتاره /N( كغ  120ي عاد معد  )اآلزوتوالسماد    كتارهو/5O2P( كغ30إلى جانب السماد الفوسفاتي عاد معد  )  كتارهو/O2K( كغ60و
 N1P2K1و N1P2K2 بفروق إحصااية على المعاملتين كتاركغ/هو 1239التي بلغ اإلنتاا البلًر فيها  N1P1K1 وتفوقت المعاملة

أً أ  زيادة التسميد بشتي عام ال يعاي بال رورة زيادة  .على التواليكتار كغ/هو( 1182، 1104) حيي بلغ اإلنتاا البلًر فيهما
وازداد اإلنتاا البلًر (، Sumner, 1977) إنما  لعب التواز  بين العااصر ال لااية في التربة الدور األساسي في زيادة اإلنتاا ،اإلنتاا

(  1630, 1609التي حققت أعلى إنتاا بلًر حيي بلغ ) )30K30P120N،60K30P120N)للحبة السودا  بشتي واض  في المعامال  
 إال أنه لم يتن هاا  فروق إحصااية بياها.  على التوالي كتاركغ/هو
( وقد يعود السبب إلى أ  إضافة  2003 األلوسي، ؛2005 تتفق هله الدراسة مع الاتاا  التي تم الحصو  عليها من قبي )الموصلي، 

 ة قد تحقق عادها نوع من التواز  بين العااصر ال لااية الم افة مما انعتس ذلك على اإلنتاا البلًر بشتي العااصر ال لااية ال ال
( اللً  وصي بتطبيق المعاملة التي  تحقق عادها أف ي تواز   DRIS) ولتركيد ذلك البد من إجرا  المقارنة مع نتاا  ن ام ،واض 
 غلااي. 

 (: DRISوالتوصية المتكامل )ثالثًا: نظام التشخيص 
الا ام المتكامي للتشخيل والتوصية السمادية المتكامي أنه ن ام وضع لمعرفة نقل أو ا تالف تواز    (Sumner, 1977)ف عر  

 العااصر ال لااية في أنسجة الابا ، ويستخدم لبيا  انحراف نسب العااصر ال لااية في الابا  عن نسب نفس العااصر ألعلى إنتاا.
 . (Kane et al., 1977)( من  ال  معادال  DRISتم حساب معطيا  ن ام التشخيل والتوصية المتكامي )

وإلنجاز هله الحسابا  فإ  ذلك  تطلب معرفة تركيز العااصر ال لااية في الابا ، واستخراا الاسب بين تراكيز هله العااصر، وحساب 
. من أجي ذلك ال بد من الحصو  على قيم Absolute Total  وحساب المجموع المطلق Nutrient Index دليي كي عاصر غلااي

للمقارنة، إذ تم ي القيم القياسية الاسب الم الية بين العااصر ال لااية والتي تترافق مع أف ي إنتاا. لللك     تم الرجوع إليها  Normsقياسية  
( في األوراق على أساخ الوز  الجاف )%(، وحسبت نسبة تركيز العاصر إلى كي واحد  Kو  Pو  N)  تم تحد د محتو  العااصر المعدنية

 (.4الجدو  )من العااصر األ ر  المدروسة في جميع المعامال  
 . (Beverly,1987;Martin et al,1984)% من أعلى إنتاا واللً حدد من قبي العد د من الباح ين 75تم اعتماد  ط الفصي باسبة 

وبالتالي تم األ ل بعين االعتبار في حساب القيم القياسية كي  كتار، ( كغ/هو1630) 30K30P120Nلى إنتاا في المعاملة حيي بلغ أع 
% من اإلنتاا األعلى وهي المعامال  التي تحمي أرقام  75والتي تم ي  كتار( كغ/هو1223المعامال  التي تجاوز  إنتاجيتها )

(11،14،21،22،23،24،25،26،27       .)   
فيمتن أ  تستخدم إحد  الصيغ التالية   Kو   Pو  Nمن أجي حساب معطيا  هلا الا ام يمتن استخدام العد د من العالقا  بين العااصر

N/P  أوP/N  أوNxPعن   ،إنما يجب أ   تم ا تيار الصي ة المااسبة للتعبير ، ... و لكن ا تيار هله الصيغ ال  تم بشتي عشوااي
ويتم ا تيار  ،طريق مقارنة تبا ن الصي ة لمجموعة اإلنتاا الماخفا مع تبا ن الصي ة بمجموعة اإلنتاا العالي لكي واحدة من الصيغ

للتعبير عن الحالة ال لااية  N/P وK/N و K/Pوكا  أف ي الصيغ التي تم اعتمادها في هلا البحي  ، الصي ة ذا  التبا ن األعلى
 ( . 4والتي تم حسابها وتحليلها إحصااياو للحصو  على معامي اال تالف كما هو مبين في الجدو  ) ،لمحصو  الحبة السودا 
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 ،K/P،  N/K% من أعلى إنتاا حيي تجمع قيم )75   وانطالقاو من هله الاسب  تم حساب القيم القياسية من  ال  ا تيار  ط الفصي
N/P  .للمعامال  اللً تجاوز  إنتاجيتها هلا الحد  م تقسم على عددها ) 

 م يحسب دليي كي ، (K/P) ، N/K، N/P من C. V( ويتم حساب معامي اال تالف %n/p،  n/k،k/pوالتي ترمز بحروف ص يرة )
( أكبر أو تساًو نسبة القيم P/Nالعاصرين م الو )عاصر من  ال  المعادال  التالية مع األ ل بعين االعتبار إذا كانت الاسبة لتركيز 

 ( نستخدم المعادلة التالية: p/nالقياسية والتي رمزنا لها سابقاو )
𝑓 𝑁 𝑃⁄ = (

𝑁 𝑃⁄

𝑛 𝑝⁄
− 1) ×

1000

𝐶.𝑉
................  (1) 
 استخدماا المعادلة:( p/n( أقي من القيم القياسية )P/Nأما إذا كانت نسبة تركيز العاصرين على سبيي الم ا  )

𝑓 𝑁 𝑃⁄ = (1 −
𝑛 𝑝⁄

𝑁 𝑃⁄
) ×

1000

𝐶.𝑉
...............(2) 

 لكي العااصوووووووور الدا لة في الدراسووووووووة، تم حسوووووووواب دليي كي عاصوووووووور  f( P/Kو) f (K/Nو) f( P/Nوبعد اسووووووووتخراا المعطيا  التالية: )
(Nutrient Index) N Index وP Index وK Index :حسب المعادال  التالية 

𝑁𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =
+𝑓(𝑁 𝑃⁄ )+ 𝑓(𝑁 𝐾)⁄

𝑋
  …………….(3) 

𝑃𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =
−𝑓(𝑁 𝑃⁄ )− 𝑓(𝐾 𝑃)⁄

𝑋
  …………….(4) 

𝐾𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =
−𝑓(𝑁 𝐾⁄ )+ 𝑓(𝐾 𝑃)⁄

𝑋
  …………….(5) 

/ Xحيي تم ي  /، وتؤ ل بعين االعتبار اإلشوووارا  حيي قيم الدليي قد تكو  موجبة 2عدد الاسوووب الدا لة في الحسوووابا  وهي هاا تسووواًو
فإذا كانت القيمة سوووووالبة د  ذلك على نقل العاصووووور، أما إذا اقتربت القيمة من الصوووووفر فيد  على أ  هاا  اتزاناو  أو سوووووالبة أو صوووووفراو.
وقد تكو  هله الوفرة على حسواب العااصور   ،د  ذلك على وفرة العاصور ،ما عادما تكو  إشوارة الدليي موجبةبيا  ،م الياو للعااصور الم لية

لدالاي العااصوووووووور  Absolute Totalوهو المجموع المطلق Index of  Nutritional Balance  (INB)األ ر  المرافقة. ويحسووووووووب 
 :  المدروسة ب ا الا ر عن اإلشارة وبعد التقريب إلى أقرب رقم عشًر

Absolute Total (AT) = Index N+ Index P+ …..+ Index K 
حيي تقتر  المعادلة السووومادية ذا  المجموع األقي )أً األقرب للصوووفر( مع الحاصوووي األم ي وعليه  وصوووى بها ل وووما  اإلنتاا الم الي 

(Kane et al., 1997.) 
 :اآلزوتتشخيص -1

 تتار.ه/N(   كغ120و، 60عاد إضافة المستويوووا  ) صفر، 
 . (4جدو  )ال( 19، 10،  1أرقووام المعامووووال  )

 . من الوز  الجاف %( 2.57، 2.54، 1.27في الابا  ) اآلزو تركيز 
 . (3-،  1-،  20- )  اآلزو قيم دالاي 

 تتار.(  كغ/ه1129، 1087، 635)إنتاا البوووولور 
   .(AT  ( )39  ،14  ،14المجموع المطلق )

 .اآلزو ( تحت مستويا  7-، 10-،  5- قيم دالاي الفوسفور ) 
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 .اآلزو ( تحت مستويا  4،  3، 14قيم دالاي البوتاسوووويوم )
 ،هو العامي المحدد لإلنتاا  سالبية( أ  العاصر األك ر  2005  ح ور متميز بتونه عامالو محدداو لإلنتاا ويلكر )الفالحي،  اآلزو سجي  

  60بالمعد   اآلزو عاد إضافة  .ووهلا الاقل حدث نتيجة استمرار امتصال الابا  لتربة غير مسمدة ،سالبية ليه العامي األقي 
 ،دليله بمقدار تسع عشرة وحدة سالبيةوانخف ت  ،في الابا  اآلزو فحصي زيادة في تركيز  ،اآلزو ات وضعية تحس   تتاره/Nكغ

ي وفرة البوتاسيوم وقل    ،(10-دليي الفوسفور بمقدار  مس وحدا  ليصب  )  سالبيةوبالمقابي عمي زيادة    ،(20-( بعد ما كانت )1-لتصب  )
( من أ  استجابة المحاصيي لألسمدة 1999  وهلا  تماشى مع ما ذكره )الاعيمي،  ،(14جاعالو المجموع المطلق )  ،بمقدار  ما  عشرة وحدة

 اآلزو ولد  إضافة . التي تامو فيها هله المحاصيي ماخف او  اآلزو ية تكو  واضحة وكبيرة عادما يتو  محتو  األتربة من اآلزوت
وحصلت زيادة في   ،دليله بمقدار وحدتين سالبيةوارتفعت  ،حصلت زيادة في تركيز العاصر في الابا  تتار،ه/Nكغ 120بالمعد  
 تتاره/Nكغ  60  وال انية لم تكن بالتر ير الحاد ل  تتاره/Nكغ  60متااقصة تخ ع لقانو  نقل ال لة أً أ  زيادة  الزيادا   الوكانت    .اإلنتاا
 األولى.

 تشخيص الفوسفور: -2
 تتار.ه/5O2P(   كغ60،  30مستويوووا  ) صفر،  عاد إضافة ال

 . (4جدو  )ال( 7،   4،  1أرقووام المعامووووال  )
 . من الوز  الجاف %( 0،487،  0.480،  0.280تركيز الفوسفور في الابا  )

 . (4-،  4- ، 5- ) قيم دالاي الفوسفور
   تتار.(  كغ/ه847،  812، 635إنتاا البوووولور ) 

 . (AT ( )39  ،35  ،32المجموع المطلق  )
 .( تحت مستويا  الفوسفور20-، 23-،  20-) اآلزو قيم دالاي 

 .( تحت مستويا  الفوسفور8،  7، 14قيم دالاي البوتاسوووويوم )
( محوالو 4-دليله لتصب  ) سالبيةأ   زيد تركيزه دا ي الابا  وانخف ت  تتاره/5O2Pكغ  30استطاع المستو  ال اني من الفوسفور 

،  (7وانخف ت قيمة دليي البوتاسيوم بمقدار سبع وحدا  لتصب  )+ ،( في معاملة المقارنة39( بعد أ  كا  )34المطلق إلى )المجموع 
 ويلكر أ  هلا المستو  هو اللً أعطى نموا  وإنتاجُا بلرياو متفوقاو في دراستاا. .(4-في حين حافظ الفوسفور على قيمة دليله )

% من الوز   0.007لم تتجاوز  كانت الزيادة في الفوسفور الممتل من قبي الابا  ضئيلة جداو  تتاره/5O2Pكغ  60ولد  إضافة 
 اآلزو قيمة دليي الفوسفور في حيي بقيت قيم دالاي ولم تتر ر  تتار.ه/5O2Pكغ  30الجاف مقارنة بتركيز الفوسفور عاد المعد  

نوعاو من اإلربا  في التواز    ( فاسحاو المجا  للبوتاسيوم لالنفراد متوناو 32ي المجموع المطلق ) وسج   ،والفوسفور بعيدة عن الحالة الم الية
على نبا   (2005 )الموصلي،وهلا ما وجده  ،سفور عاد المستو  ال انيو وهله مؤشرا  تشير باكتفا  الابا  من حاجته للف ،ال لااي
بالرغم  ،  امتصال الفوسفور امتصاصاو فعاالو يحتاا إلى طاقة وليس انتقاالو حراو يعتمد تركيز العااصرأتشير هله الاتاا  إلى . رالشم  

 (. 1988 )أبو ضاحي واليونس، هلم يمتصه الابا  وهلا ما  ؤكد ،من قلته في الابا  ووفرته في التربة
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 تشخيص البوتاسيوم:-3
 تتار.ه/O2K(   كغ60،   30 عاد إضافة المستويوووا  ) صفر،

 . (4جدو   )ال(  3،    2،  1أرقووام المعامووووال  ) 
 . من الوز  الجاف  %( 1.89،   1.79،  1.49تركيز البوتاسيوم في الابا  )

 . (9، 11، 14قيم دالاي البوتاسوووويوم )
 تتار.( كغ/ه  688،   669،  635إنتاا البوووولور ) 
 %. (  42،  41،   39) اإلنتاا الاسووووبي
 . (AT   ( )39   ،27  ،28)المجموع المطلق 

 .( تحت مستويا  البوتاسيوم14-،  10-،   20-) اآلزو قيم دالاي 
 .( تحت مستويا  البوتاسيوم5-،  7-،   5- ) قيم دالاي الفوسفور

كما أد  إلى تقليي  ، زاد تركيزه في الابا  وانخف ت قيمة دليله بمقدار  الث وحدا  تتاره/O2Kكغ 30عاد إضافة البوتاسيوم بالمعد  
جاعالو المجموع المطلق  ، الفوسفور بمقدار وحدتين سالبيةوبالمقابي زيادة  ، (10-( إلى )20-بمقدار عشر وحدا  من )  اآلزو  سالبية
حيي كا  المجموع المطلق   او، وم  90وبهله األرقام تحسن الوضع وما  للتواز  مقارنة مع القيمة المطلقة عادما كا  الابا  بعمر    ، (27)
ولكن  ،وزيادة احتياجه إلى العااصر ال لااية لديمومة حياته ،لحالة الم الية، وقد يعز  إلى زيادة حجم الابا لكن بقي بعيداو عن ا ، (37)

 ( ملغ/كغ تربة. 279ًو هلا العاصر بما يتفي استمرار نمو الابا  )تالتربة أصالو تح
وانخف ت قيمة  ،وتاسيوم دا ي الابا  قد ازدادلوحظ أ  تركيز الب تتاره/O2Kكغ 60وعاد م اعفة السماد البوتاسي بالمستو  ال الي 

 وهلا ما حدث في القم  )األلوسي،   ،والفوسفور بحالة من الاقل  اآلزو   مبقياو   ،(28وانعتس ذلك على المجموع المطلق )  ،(9دليله إلى )+ 
  على الرغم من  ،والفوسفور اآلزو ر سلباو على لكاه أ   ،لإلنتاا  او غير محدد ولوحظ أ  البوتاسيوم في هله التربة كا  عامالو . (2003
  ، وهلا ما  وكد حقيقة واضحة. إال أ  هله الزيادا  متااقصة، وهي ال تكافئ قيمة السماد الم افة لهله التربة ،زيادة في اإلنتاا البلرً ال

وهلا  ؤكده )الاعيمي،  ،ل الابا  إال حاجتهحيي بالرغم من قلته بالابا  ووفرته بالتربة لم يمت ،أ  البوتاسيوم يمتل فعاالو وليس حراو 
2000). 

 االستنتاجات:
التي   ،(30K30P120Nالمعاملة )  هي% من أعلى إنتاا(  75  المعامال  التي استطاعت تحقيق  ط الفصي ) أمما سبق    تستات  الدراسة

وأعلى إنتاا  ،(7( من بين جميع المعامال  السمادية برقي مجموع مطلق )NPKتوفر فيها التدا ي ال ال ي بين العااصر ال لااية )
،  7-، 0والفوسفور والبوتاسيوم ) اآلزو حيي كانت قيم دالاي  ،وأف ي حالة اتزا  غلااي بين العااصر المدروسة تتار،( كغ/ه1630)
 ( على التوالي. 0

 التوصيات:
 ألنه  وافق أف ي مؤشر تواز  غلااي دو  إفرا  بالتسميد. N3P2K1إ  أف ي تواز  فيزيولوجي وافق المعاملة  (1
 دا ي الابا  أمر في غاية األهمية وبالتالي يجب أ له بعين االعتبار في عمليا  التسميد المختلفة. NPK وإ  التواز  ال لااي لل (2



 

Khurshid et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(3): 351-363 September 2019 
 

 2019أيلول/سبتمبر  11- 11(: 3)6المجلة السورية للبحوث الزراعية  – الباحث وآخرون  361

لابا  الحبة  DRIS  واعتماد ن ام التشووووووووخيل والتوصووووووووية المتكامي  ،االهتمام بتحليي الابا  كعامي رايسووووووووي باإلضووووووووافة لتحليي التربة (3
 الهامة في القطر.وتوسيع استعماله لكي المحاصيي واألشجار  ،السودا 

وأسواخ إلدارة متكاملة للت لية  ،ب ية تكوين قيم قياسوية أك ر شومولية ،زيادة عدد العااصور ال لااية المدروسوة بما فيها العااصور الصو ر   (4
 المعدنية.
 المراجع: 

 بيت الحتمة، جامعة ب داد. .(. ت لية الابا  التطبيقي1988) أبو ضاحي،  وس  محمد ومحمد احمد اليونس
( في اإلتزا  ال لااي لمحصو  الحاطة  DRISتطبيق ن ام التشخيل والتوصية المتكامي ) (.2003)أللوسي،  وس  أحمد محمود ا

 . 125- 119(: 1) 1 .المجلة العراقية لعلوم التربة

أطروحوووووة دكتووووووراه، كليوووووة  .فوووووي الابووووا  والتربوووووة لمحصوووووو  الووووولرة الصووووفرا  DRIS(. ا تبوووووار ن وووووام 2000) حسووووا ، عبووووود الكوووووريم حموووود
 الزراعة، جامعة ب داد.

(. تووووور ير التسوووووميد الايتروجياوووووي والفوسوووووفاتي وموعووووود الزراعوووووة فوووووي الاموووووو وكميوووووة الزيوووووت 2001) السوووووامرااي، مديحوووووه جموووووودً حسوووووين
 رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة ب داد. .الطيار في نبا  الشبات

فووووووي نمووووووو وحاصووووووي  NPK ( وتوووووور ير الت ليووووووة الورقيووووووة بعااصوووووورDRIS) (. تقيوووووويم ن ووووووام2005) الفالحووووووي، محمووووووود هويوووووودً مااجوووووود
 أطروحة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة ب داد. .اللرة الصفرا 
في نمو وإنتاا نبا  الحبة الحلوة.   DRISاستخدام الا ام المتكامي للتشخيل والتوصية السمادية  (.2005) الموصلي م فر أحمد 
 جامعة الموصي.  ،دكتوراه، كلية الزراعة  أطروحة

الطبعووووووة ال انيووووووة، مد ريووووووة دار الكتووووووب للطباعووووووة والاشوووووور،  .(. األسوووووومدة و صوووووووبة التربووووووة1999) الاعيمووووووي، سووووووعد ه نجووووووم عبوووووود ه
 جامعة الموصي.
الطبعة ال انية، مد رية دار الكتب للطباعة والاشر، جامعة  .(. مبادً ت لية الابا  ) ترجمة(2000)  الاعيمي، سعد ه نجم عبد ه
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Abstract 

A field experiment was conducted at the Agricultural Scientific Research Center 

in Hama (Syria) during 2015/2016 season to study the effect of adding levels of 

nitrogen, phosphorus and potassium on the production of black seed according 

to the experimental design of complete randomized block design, with three 

replicates. With the addition of nitrogen levels 0-60-120 kg N/ha in the form of 

urea (46% N) and phosphorus levels 0-30-60 kg P2O5 /ha in the form of triple 

superphosphate (46% P2O5) and potassium levels 0-30-60 kg K2O/ha, in order to 

study and diagnose the nutritional status of black seed crop and determine the 

data of the integrated diagnostic system (DRIS). The DRIS data of the black seed 

crop was identified in the Syrian Arab Republic for the first time depending on 

the content of NPK in the leaves after 90 days of sowing according to the laws 

of Beaufils and Sumner. As well as to study of the effect of NPK factors on seed 

production of black seed (kg/ha). The results showed that there is a clear 

correlation between DRIS indicators and the physiological equilibrium of the 

three elements (NPK) in the leaves on the one hand, and with the seed production 

on the other hand. The best physiological equilibrium of (NPK) paralyzed with 

N120P30K30 treatment (1630 kg/ha), which were statistically similar with 

N120P30K60, that gave the highest yield (1609 kg/ha). The standard values of black 

bean plant were determined by n/p, n/k and k/p (6.19, 1.40 and 4.47) respectively. 

Key words: NPK, Diagnosis and recommendation integrated system DRIS, 

Black seed. 

 

mailto:obaydah123456@gmail.com

