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 12/05/2020تاريخ القبول:    21/3/2020تاريخ االستالم: 

 الملخص
على أشجار الفستق الحلبي الصنف العاشوري  2018و 2017أجريت هذه الدراسة خالل الموسمين 

بهدف دراسة تأثير مستويات مختلفة من زرق الدواجن   ،محافظة حماةلالتابعة  والمزروعة في قرية بسيرين
زرق الدواجن ألشجار الفستق  إضافة. وتضمنت هذه الدراسة المدروس للصنف يةجنتااإل المؤشراتفي 

على   T2 ،T3 ،T4 ،T5 ،T6كغ/شجرة( وهي المعامالت ) 30، 25، 20، 15، 10معّدالت ) ةبخمس
( وفق ما هو مّتبع  من قبل المزارع، وبوجود شاهد دون  T1( ومقارنتها بمعاملة السماد الكيميائي )التوالي

بّينت النتائج . بثالثة مكررات شوائية الكاملة . وصممت التجربة بتصميم القطاعات الع(T0) سماد إضافة 
ة ألشجار الفستق وبشكل ملحوظ في الموسم ينتاجتأثير معامالت السماد المطّبقة في المؤشرات اإل

  على T6و T5و T4كغ( في المعامالت  34.83 ،34.58، 34.49لألشجار ) إنتاجالثاني، وكان أعلى 
نسبة لنسبة الثمار المتشققة ونسبة الثمار الفارغة  بال أما ،الشاهد على المعامالت جميع وتفوقت ، التوالي
 هي األفضل.   T4  ،T5 ،T6المعامالتكانت 

 . نتاجاإل صفات، سماد زرق الدواجن، Pistacia veraالفستق الحلبي،  الكلمات المفتاحية:
: المقدمة  

( نوعًا.  20والذي يضم ) ،Pistaciaوالجنس  Anacardiaceae العائلة البطميةإلى  .Pistacia vera Lينتمي الفستق الحلبي 
وتعتبر سورية والمناطق الغربية من آسيا الصغرى الموطن األصلي للفستق الحلبي. وتنتشر زراعته حاليًا في العديد من دول العالم مثل 

 ,Hadj-Hassan and Ferguson)األردن(  ،لبنان ،تونس ،سورية ،الصين ،إسبانيا ،إيطاليا ،اليونان ،فرنسا ،USA،تركيا ،)إيران
وتحتل إيران  ،اً ( طن1115066) نتاجواإل  اً ( هكتار 770861وتقدر المساحة المزروعة بأشجار الفستق الحلبي عالميًا بحوالي ) .(2004

ويحتل  (.FAO, 2017وتركيا وسورية ) الفستق الحلبي وتليها الواليات المتحدة األمريكية والصين  إنتاجالمركز األول عالميًا في زراعة و 
 اً ( هكتار 59966الفستق الحلبي حيث تبلغ المساحة المزروعة بأشجاره ) إنتاجالقطر العربي السوري المرتبة الخامسة عالميًا في زراعة و 

حمص(. وتقدر المساحة المزروعة بأشجاره  ،ريف دمشق ،ادلب ،حماه ، وتتركز زراعته في محافظات )حلب اً ( طن51048قدره ) إنتاجب
(. لثمار 2017 ،وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي) اً ( طن17566مقداره )ًا إنتاجوأعطت  اً ( هكتار 21175في محافظة حماه بحوالي )

غ ألياف،   2 غ كربوهيدرات، 7غ بروتين،  21غ دهون،  54غ من ثماره على  100الفستق الحلبي قيمة غذائية عالية حيث يحتوي 
 (. USDA, 2018غ ماء ) 12.70غ أمالح معدنية و 3.30
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% من إجمالي الحقول المزروعة بأشجار الفستق  80نسبة  .Pistacia Vera L( Ashouri)يحتل الصنف العاشوري للفستق الحلبي 
أشجاره  . يتميز بكبر حجمسبانيا وإيطالياالحلبي في سورية، ودخلت زراعته إلى العديد من البلدان العربية وإلى قبرص وأمريكا الشمالية وا

)حج  لها في طور اإلثمار )السنة السابعة( تتأخر بدخو و ( سم، 13ويصل طول النمو الحديث إلى ) ،نموات قوية شبه قائمةو نسبيًا، 
 . ( 1988 ،حسن

مة إضافة إلى التوسع في زراعتها في  تحظى شجرة الفستق الحلبي باهتمام كبير من المزارعين لما تحويه ثمارها من مواد غذائية قيّ 
حسين معدالت تل ،عملية التسميدوفي مقدمتها  ،مما يستوجب تحسين عمليات الخدمة الزراعية المقدمة لألشجار  ،السنوات األخيرة

يران والواليات المتحدة األمريكية إوذلك بما يتواكب مع المعدالت العالمية في الدول الرائدة بزراعة هذه الشجرة مثل  ،كما ونوعاً  نتاجاإل
 (.    1998 ،وتركيا والصين )حج إبراهيم وآخرون 

ة أشجار الفستق الحلبي في سورية إلى مستويات منخفضة نتيجة عدم االهتمام بعمليات يإنتاجأشارت العديد من الدراسات إلى تدني 
( قد تراوح 1997-1960شجرة الفستق الحلبي في سورية خالل الفترة ) إنتاجحيث كان متوسط  ،التسميد والري......الخ مثلالخدمة 

عة  الشجرة الواحدة في البالد الرائدة بزرا  إنتاجعلمًا بأن  ،في الزراعات المطرية نتاجمما يدل على تدني اإلكغ/شجرة  7.6 – 4.8بين 
 نتاجتدني اإل فيويرجع السبب  ،(1998 ،)حج إبراهيم وآخرون  ( كغ/شجرة في كاليفورنيا )أمريكا(80–50الفستق الحلبي يتراوح بين )

تتحمل الجفاف وتنجح  أشجار الفستق الحلبي خاصة كون  ،إلى عدم قناعة المزارعين بتقديم أي عناية الحلبي الفستق في مناطق زراعة 
 (.  Hadj Hassan ,1997) مما قاد المزارعين إلى إهمال عمليات الخدمة المناسبة لها وخاصة الري والتسميد ،في األراضي الفقيرة

 الثمار ووزنها ونسبة الثمار المتشققة  حجم وزيادة ،نتاجاإل زيادة للتسميد العضوي في وجد من خالل الدراسات واألبحاث أن هناك تأثير
 ,.Tekin et alجراها أ(. وأظهرت الدراسة التي Nikpeyma and Apaydin, 2009; Tekin et al., 1995اللب ) وزن  وزيادة

من خالل استخدام األسمدة العضوية على أشجار الفستق الحلبي )مخلفات األغنام( أن استخدامها أدى إلى زيادة معنوية في   (2011)
  15العضوي ألشجار الفستق الحلبي المنتجة بإضافة ) التسميدة األشجار وزيادة حجم الثمار. كما أشارت بعض الدراسات إلى أن يإنتاج

 (. 2007، والبدور ؛ الشحاذة 1998ابراهيم وآخرون،  حج )  ةإنتاجيسنوات أعطت أفضل  ( 3 -  2( كغ للشجرة كل )25 –
  ، (2014 ،)خلف وآخرون  بشكل معنوي في زيادة متوسط وزن الثمرة ألشجار الفستق الحلبي الصنف العاشوري  العضوي أثر التسميد 

وخفض نسبة الثمار الفارغة مما  ،ونسبة التصافي ،اشوري ألشجار الفستق الحلبي الصنف العكما ساهم في زيادة نسبة الثمار المتشققة 
 (.  2014  ،ية )األحمد وآخرون نتاجانعكس إيجابيًا على اإل

  ، )حج حسن المستخدمينصل األموجودة بشكل دائم وتختلف باختالف الصنف و  ،ظاهرة الثمار الفارغة في شجرة الفستق الحلبي تعتبر
وتتعلق نسبة  ،(. يعزى تشكل الثمار الفارغة في أشجار الفستق الحلبي إلى التوالد البكري للبويضة وكذلك للتلقيح الشاذ للبويضة1985

حدوث الصقيع الربيعي المتأخر  ،نوع الملقح ،األصل ،الثمار الفارغة في الفستق الحلبي بعدة عوامل منها: عدم كفاية ساعات البرودة
تعتبر درجة تفتح الغالف الخشبي لثمار الفستق من الصفات التجارية الرئيسية للثمار عند اختيار و (. 2007 ، لبدوروا)الشحاذة 

(. أوضح  1998 ، ( % )حج إبراهيم وآخرون 95ونسبة تشقق الثمار في الصنف العاشوري عالية تزيد عن ) ، التجاري  نتاجاألصناف لإل
وجد أن   كما. (Crane, 1974)العديد من الباحثين دور حجم البذرة ودرجة الحرارة في ظاهرة تشقق غالف الثمرة الداخلي الصلب 

ختلف نسبة الثمار المتفتحة )تفتح القشرة وت(. Tekinet al., 1995التسميد العضوي يساعد على تحسين حجم الثمار وانفالق قشرتها )
(. كما وجد أنه نتيجة وجود ظاهرة المعاومة في  2007 ،والبدوروبيئة الزراعة )الشحاذة  ،ومصدر الملقح ،بعا لنوع الصنفالخشبية( ت

وخاصة   ،فإنه يحصل خالل سنة الحمل تنافس كبير بين النمو الخضري والنمو الثمري في المواد االستقالبية ، أشجار الفستق الحلبي
وبشكل خاص انخفاض نسبة الثمار ذات الغالف  ،ةينتاجحيث تؤدي إلى تأثيرات محددة في النوعية واإل ،خالل نمو الجنين وتطوره

 (. Lin et al., 1984الخشبي المتفتح باإلضافة إلى زيادة نسبة الثمار الفارغة )
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راجت في الفترة األخيرة الزراعة التي تعتمد على استخدام   الصحي والسليمالحلبي وعلى المنتج إلى زيادة الطلب على ثمار الفستق  ونظراً 
عن استخدام األسمدة الكيميائية  األسمدة الطبيعية )األسمدة الحيوانية والنباتية والحيوية( واالكتفاء قدر اإلمكان بموارد المزرعة عوضاً 

وتلبية لذلك فقد ازداد التوجه نحو التسميد باألسمدة البلدية   ،في حماية البيئة من الملوثات واإلسهاممحافظة على الصحة بهدف ال
  إلحالل حقيقية . وهناك إمكانية(2003 ،؛ عودة والعيسىHanafyet al., 2002وتحسين نوعيته ) نتاجبأشكالها المختلفة لزيادة اإل

الكيميائية  األسمدة مكان كلًيا، أو جزئًيا ،)الكومبوست سماد األغنام، األبقار، مخلفات مخلفات الدواجن، مخلفات (العضوية األسمدة
تلفة خصائص التربة المخ  في من األسمدة العضوية األنواع لهذه لتأثير اإليجابيل باإلضافة ،الغذائية للنبات المتطلبات يؤمن كمصدر

(. كل هذا يدعو لالهتمام بهذه الشجرة وإجراء 2009 ،والحسن)عودة  العضوية الزراعة نظام في ساسياً أمما يؤهلها ألن تلعب دورًا 
تحسين دراسة تأثير التسميد بزرق الدواجن في . ويهدف هذا البحث لالدراسات والتجارب المختلفة عليها وخاصة المتعلقة بتسميدها

وتحديد الكمية المناسبة من زرق الدواجن الواجب إضافتها للحصول على   ،شجرة الفستق الحلبي الصنف العاشوري ية لجنتاالمؤشرات اإل
 . أفضل المؤشرات

 مواد البحث وطرائقه:  
عنها الواقعة إلى الجنوب من مدينة حماة وتبعد  في قرية بسيرين 2018و 2017نفذ هذا البحث خالل الموسمين  مكان تنفيذ البحث:

جمعت بعض المعطيات المناخية لموقع الدراسة من محطة األرصاد الجوية في   (م.380البحر ) سطح عن ( كم وترتفع15حوالي ) 
، حيث بلغ معدل االمطار في لموسمي النمو محافظة حماة والمتعلقة بكمية االمطار ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية خالل فترة الدراسة

( ْم وللموسم الثاني 39.7على التوالي، وبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى للموسم األول خالل شهر تموز )ملم  ( 273.9و  123.9)
 (. 1في الجدول ) المناخية ورتبت المعطيات( ْم، 37.3خالل شهر آب )

 معدل الهطول المطري الشهري )ملم( والرطوبة النسبية )%( ودرجات الحرارة خالل موسمي الدراسة.  .1الجدول 

 الشهر العام 

الهطل 

المطري 

 )ملم(

الرطوبة 

النسبية 

)%( 

درجة الحرارة 

 العظمى )ْم(

درجة 

الحرارة 

الصغرى 

 )ْم(

معدل  

الحرارة 

اليومية 

 )ْم(

 العام 

الهطل 

المطري 

 )ملم(

الرطوبة 

النسبية 

)%( 

درجة 

الحرارة 

 العظمى )ْم(

درجة 

الحرارة 

الصغرى 

 )ْم(

معدل  

الحرارة 

 اليومية )ْم(

2016 

 25.8 19.2 33.5 48.8 0 أيلول

2017 

0 49 35.8 21.1 27.8 

 21.3 15 28.6 54 6.2 22.2 15.4 30.3 51 0.1 1ت

 14.6 9.5 21.2 68 10.2 12.3 5.7 20.8 56 0.8 2ت

 9.7 5 15.8 78 12.8 6.7 3.1 11.6 81 3.9 1ك

2017 

 6.7 3 11.8 78 50.1 2ك 

2018 

91.2 79 14.9 5.4 9.6 

 11.9 7.6 17.5 76 42.4 8.2 1.9 15.6 62 9.4 شباط

 16 10.3 23 63 7.8 13.1 8.1 19.2 68 46 أذار

 19.2 12.1 27 53 47.5 17.7 10.8 25 55 11.2 نيسان

 24.3 17.6 31.2 52 47.4 22.6 15.4 29.9 49 2.4 أيار

 26.7 20.7 33.5 49 8.4 27.4 20.1 35 43 0 حزيران

 28.9 23.2 35.5 47 0 31.1 23.8 39.7 37 0 تموز

 29.4 23.6 37.3 49 0 29.5 23.1 36.8 48 0 آب

     273.9      123.9 المجموع 

 (2018)الهيئة العامة لألرصاد الجوية، 

والمطعمة على األصل البذري للصنف نفسه تمت الدراسة على أشجار الفستق الحقيقي )الحلبي( الصنف العاشوري  المادة النباتية:
)حج إبراهيم ًا ( يوم13 - 7فيه بين ) اإلزهاروهو صنف مبكر اإلزهار تتراوح مدة  . م7× 7سنة، مزروعة بمسافات  28عمر األشجار 

وهو من  ،عاقدة( % من الثمار ال32.5ومن الملقحات المناسبة له األصناف المذكرة آدم وباسم. ويتساقط حوالي ) ،( 1998 ، وآخرون 
عدد الوريقات في الورقة المركبة  ،نتاجوهو صنف غزير اإل ،( آب15 - 1األصناف المبكرة في النضج حيث تنضج ثماره خالل )

والجاف  ،( غ2.66ويبلغ وزنها الرطب حوالي )  ،لون قشرتها الخارجية عند النضج أحمر مع بقع خمرية ،خمسة. ثماره كبيرة بيضاوية
(  11وتشكل الثمار الفارغة ) ،( %95وتتفتح قشرتها عند النضج بنسبة ) ،( غ0.54والجاف )  ،( غ0.9اللب الرطب )ووزن  ،(1.43)
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ويعد من أفضل األصناف السورية المدروسة من حيث معدل تصافي   ،( %34% وتبلغ نسبة التصافي لثمار هذا الصنف حوالي )
 (. 1988  ،)حج حسن اللب أخضر مصفر  ،والتشقق المبكر قبل القطاف قليل ،الثمار

 طرائق العمل: 
(  6ة أشجار الفستق الحقيقي تم استخدام )يإنتاجلدراسة تأثير استخدام مستويات مختلفة من زرق الدواجن في نمو و  معامالت التجربة:

 باإلضافة لمعاملة الشاهد وفق اآلتي:  ةمعامالت سمادي
 .ضافة أي سماد للشجرةإبدون (: الشاهد:  0Tالمعاملة األولى ) ▪
 تم تسميد األشجار كما هو متبع من قبل المزارع.(: 1Tالمعاملة الثانية ) ▪
 ( كغ للشجرة.10بمعدل )ضافة زرق الدواجن  لألشجار إ(:  2Tالمعاملة الثالثة ) ▪
 ( كغ للشجرة.15بمعدل )ضافة زرق الدواجن  لألشجار إ(: 3Tالمعاملة الرابعة ) ▪
 ( كغ للشجرة.20بمعدل )ضافة زرق الدواجن  لألشجار إ(:  4Tالمعاملة الخامسة ) ▪
 للشجرة.( كغ 25بمعدل )ضافة زرق الدواجن  لألشجار إ(: 5Tالمعاملة السادسة ) ▪
 ( كغ للشجرة.30بمعدل )ضافة زرق الدواجن  لألشجار إ(: 6Tالمعاملة السابعة ) ▪

 :موعد وكميات وطريقة إضافة األسمدة 
( كغ وتمت 1.5( وأضيف لكل شجرة )1Tلتسميد أشجار المعاملة ) N( % 33تم استخدام سماد نترات األمونيوم ) األسمدة اآلزوتية: ▪

ة )ربع الكمية( بعد العقد في ( والدفعة الثاني10/3كمية( قبل تفتح البراعم في )دفعات. الدفعة األولى )نصف الاإلضافة على ثالث 
( من كل موسم. وتم إضافة األسمدة اآلزوتية نثرًا أسفل المحيط الخارجي 20/5( والدفعة األخيرة )ربع الكمية( أضيفت بتاريخ )15/4)

 عد كل إضافة. جراء الري بإلمسقط تاج الشجرة مع 
 4OS2K%  50وسماد سلفات البوتاسيوم  ، 5O2P%  46تم استخدام سماد سوبر فوسفات الثالثي  األسمدة الفوسفورية والبوتاسية: ▪

بعد حفر  ،( كغ سماد سلفات البوتاسيوم1و) ،( كغ سماد سوبر فوسفات ثالثي1وأضيف لكل شجرة ) ،(1Tلتسميد أشجار المعاملة )
( سم ووضعت فيه كل الكمية المقررة من األسمدة 30( سم وعمق )25خندق على المحيط الخارجي لمسقط تاج الشجرة بعرض )

 ( من كل عام. 1ثم طمرت بالتراب وذلك خالل شهر )ك ،الفوسفورية والبوتاسية
سمدة العضوية ألشجار التجربة تم حفر خندق على المحيط الخارجي لمسقط تاج الشجرة إلضافة األ األسمدة البلدية )زرق الدواجن(: ▪

(  1( سم ووضعت الكمية المقررة من زرق الدواجن لكل معاملة ثم طمرت بالتراب وذلك خالل شهر )ك30( سم وعمق )25بعرض )
 ناصر الغذائية. ( يبين خصائص سماد زرق الدواجن ومحتواه من الع2، والجدول )في بداية التجربة

 خصائص السماد البلدي )زرق الدواجن( المستخدم.  .2جدول ال

 PH )مليموز/سم( EC )%(  O2K )%(  5O2P )%( N الرطوبة )%( % المادة العضوية الصفة

 8.62 6.67 1.2 1.91 2.25 13.54 75 الكمية

فالحة   أجريت فترة الدراسة عمليات الخدمة الزراعية التالية: قدمت ألشجار التجربة خالل  عمليات الخدمة الزراعية المقدمة لألشجار:
وخالل شهر تموز تم إجراء عزيق  ،وتم في نيسان إجراء حراثة ربيعية سطحية ،( من كل عام حراثة عميقة1خالل شهر )ك للتربة

وتم ري األشجار ثالث مرات  .وآذارسطحي للتخلص من األعشاب الضارة. وتم تقليم للفروع المكسورة والمريضة خالل أشهر شباط 
( بطريقة الري السطحي على شكل أحواض )مصاطب(. وخالل شهر شباط رش 20/5و 4/ 15و 3/ 10خالل موسم النمو بتاريخ )

 األشجار بالزيت الشتوي ومركب أوكسي كلور النحاس للقضاء على المسببات الحشرية والفطرية.
 المؤشرات المدروسة: 
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 وبقايا العناقيد الشوائب من والتخلص حدة، على شجرة كل ثمار بعد نضج الثمار تم قطافدة )كغ( : الشجرة الواح إنتاجمتوسط 
 الشجرة. إنتاج متوسط حسب إلكتروني حساس، ثم ميزان باستخدام بالستيكية سالل في تعبئتها بعد الثمار ووزن  الثمرية،

 حساب نسبة الثمار الفارغة. تم و  ،( ثمرة بشكل عشوائي200تم أخذ )النسبة المئوية للثمار الفارغة : 
 حساب نسبة الثمار المتشققة.تم و  ،( ثمرة بشكل عشوائي من كل مكرر200تم أخذ ) النسبة المئوية للثمار المتشققة : 

 صفات الثمرة:امو 
 حساس تم حساب الوزن بالـ )غ(.   وباستخدام ميزان عشوائي بشكل مليئة ( ثمرة200)  أخذ من خالل متوسط وزن الثمرة )غ(: ▪
 حساس تم حساب الوزن بالـ )غ(.   وباستخدام ميزان عشوائي بشكل مليئةبندقة ( 200)  أخذ من خالل )غ(: البندقةمتوسط وزن  ▪
 حساس تم حساب الوزن بالـ )غ(.  وباستخدام ميزان عشوائي بشكل ( لب200)  أخذ من خاللمتوسط وزن اللب )غ( :  ▪
 وتعبر عن نسبة وزن لب الثمرة إلى الوزن الكلي للثمرة. وتم حساب نسبة التصافي وفق المعادلة التالية: نسبة التصافي:  ▪

 x 100نسبة التصافي )%( = وزن اللب الثمري /وزن الثمرة كاملة 
وكل  ،( معامالت7البحث وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة حيث ضم التصميم )نفذ :  تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي

وتم  ،شجرة 63وبذلك يكون عدد األشجار المستخدمة في هذه الدراسة هو  ،( أشجار3وكل مكرر يشمل ) ،( مكررات3معاملة تحوي )
One-(. واستخدام تحليل التباين أحادي االتجاه Edition thGenStat 7تحليل النتائج إحصائيًا باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي )

way ANOVA  وتم حساب أقل فرق معنوي لتحديد االختالفات بين المعامالتLeast Significant Difference (L.S.D  عند )
   (.Grimm and Reckmagel,  1985% لمقارنة المتوسطات حسب ) 5مستوى معنوية 

 : النتائج والمناقشة
 شجرة الفستق الحلبي صنف عاشوري: إنتاجمعامالت السمادية المختلفة في تأثير ال

أشـجار الفسـتق الحلبـي مقارنـة مـع الشـاهد ووجـود تناسـب طـردي مـا بـين  إنتـاج( الـدور اإليجـابي للتسـميد فـي زيـادة 1يتضح من الشـكل )
الموسـم األول كـون الموسـم  إنتـاجالموسم الثاني كان أكبر بكثيـر مـن  إنتاجكما أن  ،نتاجكمية زرق الدواجن المضافة لألشجار وكمية اإل

من أكثر األشـجار تعرضـًا للمعاومـة ويمكـن أن تصـل نسـبة األول كان عام معاومة ألشجار الفستق الحلبي. وتعد أشجار الفستق الحلبي 
( 86.8إلـى حـوالي ) نتاج(. ومن خالل النتائج وصل االنخفاض في اإلSteduto et al., 2012( %)90إلى ) نتاجاالنخفاض في اإل

.% 

 
 أشجار الفستق الصنف العاشوري /كغ/ في الموسمين المدروسين وفق المعامالت المستخدمة بالتجربة.  إنتاج متوسط  .1الشكل 

ــاقي  T6و T5و T4للنتـــائج وجـــود فروقـــات معنويـــة واضـــحة بـــين المعـــامالت مـــع تفـــوق المعـــامالت  اإلحصـــائيوأظهـــر التحليـــل  علـــى بـ
لألشـجار  نتـاجوعدم وجود فروقات معنوية بين تلك المعامالت وذلك خالل موسمي التجربة. وربما يعود السـبب فـي زيـادة اإل ،المعامالت

بازديــاد كميــة الســماد العضــوي المضــاف لغنــى األســمدة العضــوية بــاآلزوت المتحــرر، باإلضــافة إلــى اآلزوت النــاتج مــن التحلــل المســتمر 
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ربون العضوي من جهة، ودور األسمدة العضوية المضافة في تخصيب التربة وتحسين خواصها الفيزيائيـة للسماد ومكوناته العضوية والك
 والكيميائية.

؛  1984)نحالوي وآخرون،  ية شجرة الفستق الحلبيإنتاجالباحثون حول أهمية التسميد العضوي في زيادة وتتوافق هذه النتائج مع نتائج 
Tekin et al., 1995 ؛Ali and Cigdem, 2010  ؛Tekin et al., 2011 .) 
( سنوات أعطت 3 - 2( كغ للشجرة كل )25 – 15العضوي ألشجار الفستق الحلبي المنتجة بإضافة )  التسميدوأشارت الدراسات أن 

سمدة العضوية  أن إضافة األ(. كما أكدت الدراسات الحديثة 2007؛ الشحادة وآخرون، 1998ابراهيم وآخرون، حج ية )إنتاجأفضل 
  ، ( 2014 ،األحمد وآخرون ؛ 2014 ، خلف وآخرون ية )نتاجألشجار الفستق الحلبي الصنف العاشوري ساهمت في زيادة متوسط اإل

 (.  Ben Mimoun, et al., 2005وتحسين النشاط الحيوي في التربة )
 المختلفة في النسبة المئوية للثمار الفارغة في أشجار الفستق الحلبي صنف عاشوري: تأثير المعامالت السمادية

وتعد من المعايير األساسية  ،صلألموجودة بشكل دائم وتختلف باختالف الصنف وا ،إن ظاهرة الثمار الفارغة في شجرة الفستق الحلبي
( أن تسميد أشجار الفستق الحلبي بزرق الدواجن قد ساهم في تقليل 2(. يظهر الشكل )1985 ،)حاج حسن نتاجفي تقييم جودة اإل

ولوحظ انخفاض في نسبة الثمار الفارغة بزيادة كمية سماد زرق الدواجن   ، النسبة المئوية للثمار الفارغة مقارنة مع أشجار الشاهد
 ي التجربة.المضافة ألشجار الفستق الحلبي صنف العاشوري وذلك خالل عام

 
 النسبة المئوية للثمار الفارغة ألشجار الفستق الحلبي في معامالت التجربة المستخدمة.  .2الشكل 

على باقي  T6و T5و T4حصائي للنتائج تبين وجود فروقات معنوية بين المعامالت مع تفوق المعامالت من خالل التحليل اإل و
زيادة نسبة العقد وتحسين عملية التلقيح وإمداد الثمار بالعناصر  في يعزى ذلك إلى دور األسمدة العضوية  أنالمعامالت. ويمكن 

(  وخلف  2014) األحمد وآخرون الغذائية مما انعكس إيجابيًا على تقليل نسبة الثمار الفارغة. وتتوافق هذه النتائج مع نتائج كاًل من 
خفض نسبة الثمار الفارغة مما في  ألشجار الفستق الحلبي الصنف العاشوري لتسميد العضوي ( الذين أكدوا على دور ا2014وآخرون )

 .ةينتاجانعكس إيجابيًا على زيادة في متوسط اإل
 تأثير المعامالت السمادية المختلفة في النسبة المئوية للثمار المتشققة في أشجار الفستق الحلبي صنف عاشوري:
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 نتـــاجبي لثمـــار الفســـتق الحلبـــي مـــن الصـــفات الرئيســـية للثمـــار ومعيـــارًا هامـــًا عنـــد اختيـــار األصـــناف لإلتعتبـــر درجـــة تفـــتح الغـــالف الخشـــ 
 ,.Tekinet alالتجاري. وأوضح العديد من الباحثين دور حجـم البـذرة ودرجـة الحـرارة فـي ظـاهرة تشـقق غـالف الثمـرة الـداخلي الصـلب )

المئوية للثمار المتشققة في أشجار الفستق الحلبـي صـنف العاشـوري قـد ازدادت بفعـل بأن النسبة  (3الحظ من خالل الشكل )ي (.1995
عملية التسميد لألشجار باألسمدة العضوية مقارنة مـع الشـاهد. كمـا لـوحظ وجـود تناسـب طـردي مـا بـين كميـة السـماد العضـوي المضـاف 

 لألشجار ونسبة تشقق الثمار خالل موسمي التجربة.

 
 تأثير المعامالت السمادية المختلفة في النسبة المئوية للثمار المتشققة في أشجار الفستق الحلبي صنف العاشوري.  .3شكل ال

علـى معظـم المعـامالت.  T5و T4 للنتائج وجود فروقات معنوية واضحة بين المعامالت مع تفوق المعامالت اإلحصائيوأظهر التحليل 
البـاحثون فـي  هالـذي أدى لزيـادة نسـبة التشـقق. وهـذا يتفـق مـع مـا أكـد البندقـةوربما يعزى ذلك إلى دور التسـميد العضـوي فـي زيـادة حجـم 

كمـا وجـد  ،(Tekinet al., 1995; Crane, 1974ودرجة الحـرارة فـي ظـاهرة تشـقق غـالف الثمـرة الـداخلي الصـلب ) البندقةدور حجم 
حجــم الثمــار ووزنهــا ونســبة الثمــار المتشــققة  وزيــادة ،نتــاجاإل زيــادة خــالل  الدراســات واألبحــاث أن هنــاك تــأثير للتســميد العضــوي فــي مــن

أن إضـافة األسـمدة الدراسـات الحديثـة  ت(. وأكـدNikpeyma and Apaydin, 2009; Tekin et al., 1995وزيـادة وزن اللـب )
 (. 2014 ،الحلبي الصنف العاشوري ساهم في زيادة نسبة الثمار المتشققة )األحمد وآخرون العضوية ألشجار الفستق 

 تأثير المعامالت السمادية المختلفة في مواصفات الثمرة ألشجار الفستق الحلبي صنف عاشوري:
ن الثمــرة مقارنــة مــع معاملــة ( أن تســميد أشــجار الفســتق الحلبــي قــد ســاهم بشــكل واضــح فــي زيــادة وز 3يبــدو جليــًا مــن معطيــات الجــدول )

ــة  ــجار  المعاملـ ــي أشـ ــه فـ ــول عليـ ــم الحصـ ــرة تـ ــر وزن ثمـ ــاهد. وأكبـ ــي  T1الشـ ــائي والتـ ــماد الكيميـ ــة السـ ــيفمعاملـ ــمدة  أضـ ــجارها األسـ ألشـ
الرطـب، نسـبة  أفضـل النتـائج  للمؤشـرات المدروسـة )وزن الثمـرة، وزن اللـب، وزن البندقـة T6و T5و T4الكيميائية. أظهرت المعـامالت 

اســتمر  أنــه هــي المنصــوح بهــا. وبمــا T4التصــافي(، ومــن وجهــة نظــر اقتصــادية كــون الفــروق ظاهريــة بــين هــذه المعــامالت إذا المعاملــة 
التحسن بشكل أوضح في هذه المعامالت في الموسم الثاني بالنسبة لمؤشري وزن اللب ونسبة التصافي مما يشير إلى أثـر تراكمـي ودور 

 .لمعامالت التسميد العضوي مقارنة بالتسميد الكيمائي مستدام أكثر
 تأثير المعامالت السمادية المختلفة في مواصفات ثمار الفستق الحلبي صنف عاشوري.  .3جدول ال
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 الصفة               

 المعاملة

وزن الثمرة 

 الرطب )غ(

وزن البندقة  

 الرطب )غ(

وزن اللب 

 الرطب )غ(

نسبة 

التصافي 

)%( 

الثمرة وزن 

 الرطب )غ(

وزن البندقة  

 الرطب )غ(

وزن اللب 

الرطب 

 )غ(

نسبة التصافي 

)%( 

2017 2018 

 T0 2.03 d 1.49 c 0.71 d 34.97 a 2.08 d 1.47 d 0.67 e 32.21 eالمعاملة األولى 

 T1 2.48 a 1.69 a 0.85 a 34.27 a 2.47 a 1.67 a 0.85 c 34.41 dالمعاملة الثانية 

 T2 2.25 c 1.56 bc 0.77 c 34.22 a 2.22 c 1.53 cd 0.77 d 34.68 cdالمعاملة الثالثة  

 T3 2.38 b 1.61 ab 0.81 b 34.03 a 2.34 b 1.58 bc 0.84 c 35.89 bcdالمعاملة الرابعة 

 T4 2.44 a 1.63 ab 0.83 ab 34.02 a 2.46 a 1.66 a 0.92 ab 37.40 abالمعاملة الخامسة 

 T5 2.45 a 1.64 ab 0.84 a 34.28 a 2.44 a 1.65 ab 0.94 a 38.52 aالمعاملة السادسة 

 T6 2.46 a 1.65 a 0.85 a 34.55 a 2.43 a 1.64 ab 0.89 b 36.62 abcالمعاملة السابعة 

LSD 5% 0.069 0.110 0.044 2.540 0.054 0.081 0.043 2.327 

 .0.05عند مستوى احتمالية األحرف المتشابهة في العمود الواحد تدل على عدم وجود فروق معنوية 

( وجـــود بعـــض الفروقـــات المعنويـــة بـــين بعـــض المعـــامالت مـــع تفـــوق المعاملـــة الثانيـــة 3حصـــائي لمعطيـــات الجـــدول )يظهـــر التحليـــل اإل
لمــادة العضــوية فــي زيــادة كميــة العناصــر الممتصــة الســيما العناصــر دور ا. وقــد يعــزى ذلــك لــ بــاقي المعــامالتعلــى والسادســة والخامســة 

يسـاهم فـي زيـادة تركيـز اليخضـور وبالتـالي زيـادة نشـاط األوراق فـي عمليـة التمثيـل الضـوئي، ممـا  وبالتحديـد اآلزوت حيـث NPKالكبرى 
الفســتق. وهــذا يتفــق مــع مــا وجــده البــاحثون بــأن يــؤدي لزيــادة تصــنيع المــواد الغذائيــة فــي األوراق وهــذا مــا يــنعكس علــى  زيــادة وزن ثمــار 

(. وأشـارت Weinbaum and Muraoka, 1989; Kanberet al., 1993للتسميد العضـوي والمعـدني  دور فـي زيـادة وزن الثمـار )
 ;Tekinet al., 1995; Fekri and Gharanjig, 2009;الدراســات أن إضــافة األســمدة العضــوية أدت لزيــادة وزن الثمــار)

Nikpeyma and Apaydin, 2009; Tekin, et al.,2011).  يعـد وزن اللـب لثمـار الفسـتق أحـد أهـم المؤشـرات النوعيـة لثمـار كمـا
 Weinbaum et) الفستق الحلبي وتتجاوب أشجار الفستق مع إضافة األسمدة حيث تؤثر إضافة األسمدة في هذا المؤشر تأثيرا مباشراً 

al.,1995.) 

تأثير المعامالت السمادية في وزن اللب لثمـار الفسـتق الحلبـي وأن هنـاك عالقـة طرديـة بـين وزن  ( يبدو واضحاً 3الجدول )من معطيات 
ــاف ــماد العضـــوي المضـ ــة السـ ــرة وكميـ ــينة، لـــب الثمـ ــا بـ ــاني مـ ــم الثـ ــي الموسـ ــار فـ ــة 0.67) وتراوحـــت أوزان اللـــب للثمـ  T0( غ فـــي المعاملـ

 . T5( غ في المعاملة 0.94)و
جــود فــروق معنويــة بــين المعــامالت مــع تفــوق  المعاملــة السادســة علــى كافــة المعــامالت  خــالل الموســمين. و حصــائي تحليــل اإليظهــر ال

وربما يعود تفوق معامالت األسمدة العضوية إلـى تحللهـا بسـرعة، وتحـرر العناصـر المغذيـة خصوصـًا اآلزوت والبوتاسـيوم وهـذا مـا يتفـق 
(.  وهذا يتفق مع ما وجـده 1999 ،حموي وآخرون ؛ Casadesus et al., 1995؛ 1989 ،وآخرون  مع ما أشار إليه الباحثون )قطنا

)اآلزوت  مــن زيــادة وزن لــب ثمــرة الفســتق عنــد إضــافة العناصــر الســمادية "Ashouri"( علــى صــنف الفســتق 1984)نحــالوي وآخــرون، 
( األثـر 1998 ،والبوتاسيوم(. ونتيجة تأثير هذه األسمدة في تحسين خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية. كما بين )حج إبراهيم وآخـرون 

أشــجار الفســتق الحلبــي وزيــادة حجــم الثمــار وزيــادة وزن اللــب مــن خــالل التجــارب المنفــذة علــى  إنتــاجالكبيــر للتســميد العضــوي فــي زيــادة 
 صنف العاشوري.ال

( أنـه فـي الموسـم األول كانـت نسـبة 3يالحـظ مـن قـيم الجـدول ) ، مؤشـر يهـم المنـتج للثمـار التـي تعـد أهـم أما بخصوص نسبة التصافي 
ــًا واحــدة فــي جميــع المعــامالت وهــذا مــا أظهــره التحليــل اإل ــائجالتصــافي تقريب حيــث لــم يالحــظ وجــود فروقــات معنويــة بــين  ،حصــائي للنت

حيـث وصـلت نسـبة  ،أما في الموسم الثاني فظهر تأثير التسميد العضوي في زيادة نسـبة التصـافي للثمـار مقارنـة مـع الشـاهد ،المعامالت
( % فـي معاملــة الشـاهد. كمــا يالحـظ وجــود تناسـب طــردي 32.21( % فــي المعاملـة السادســة بينمـا لــم تتعـدى )38.52التصـافي إلـى )

 ونسبة التصافي للثمار. بين كمية زرق الدواجن المضافة لألشجار
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حصائي للنتائج وجود فـروق معنويـة بـين المعـامالت مـع تفـوق المعاملـة السادسـة علـى معظـم المعـامالت. وربمـا يعـزى وأظهر التحليل اإل
وتتوافق هذه النتائج مع نتـائج األحمـد  ،مما انعكس على زيادة نسبة التصافي ،ذلك إلى دور التسميد العضوي في زيادة وزن الثمرة واللب

 ( الذين وجدوا أن إضافة األسمدة العضوية ألشجار الفستق الحلبي تساهم في زيادة نسبة التصافي للثمار.2014وآخرون )
زيــادة فــي ة لشــجرة الفســتق الحلبــي حيــث ســاهم بشــكل ملحــوظ يــ نتاجالحــظ دور التســميد العضــوي فــي تحســين الخصــائص اإليممــا ســبق 

وحسـن مـن المواصـفات النوعيـة للثمـار حيـث  ،وزيـادة نسـبة الثمـار المتشـققة ،كما ساهم في تخفيض نسبة الثمار الفارغـة ،ة الشجرةيتاجإن
 ساهم في زيادة وزن الثمرة واللب مما انعكس بشكل إيجابي على نسبة التصافي.

 : والتوصيات االستنتاجات
ويحقق  ،ة لشجرة الفستق الحلبي "الصنف العاشوري"ينتاجدورًا إيجابيًا في تحسين الصفات اإلبزرق الدواجن له  التسميد العضوي 

ة أشجار يإنتاجكغ/ الشجرة لتحسين  20نصح باستخدام سماد زرق الدواجن بمعّدل إضافة ي، لذا ائيياستدامة أفضل من التسميد الكيم
 ة للثمار.الفستق الحلبي وللحصول على صفات مرغوب
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Abstract 

This research was conducted during the seasons 2017 and 2018 on pistachio 

trees var.’ Ashouri’ which grown in Bsireen village at Hama governorate, in 

order to study the effect of different levels of  poultry manure on the production 

of pistachio trees var. Ashouri.  Five rates of poultry manure were applied  (10, 

15, 20, 25 and 30 kg/tree), and the treatments were (T2, T3, T4, T5 and T6 

respectively) which compared to chemical fertilizer (T1 treatment) as applied 

by the farmer, and with a control without any fertilizer addition (T0). The 

experiment was designed according to randomized complete block design. The 

results confirmed the positive effect of manure treatments on the productivity 

indicators of pistachio trees which clearly observed at the second season. The 

highest production per tree were (34.49, 34.58 and 34.83 kg)  for the treatments 

(T4, T5 and T6) respectively, and all treatments surpassed the control. In terms 

of fruits crack and empty fruits ratios the treatments T4, T5, T6 had the best 

values. 
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