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نتاجأثر إضافة األسمدة المعدنية الذوابة في امتصاص العناصر الغذائية و  ية شجرة ا 
 الزيتون )صنف قيسي( 

 (4)وساهر الباكير (1)وأيهم أصبح (3)ومحمد منهل الزعبي (2)وعبد الغني خورشيد (1)*أماني بيراوي

 مركز البحوث الزراعية في حماه، الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية، دمشق، سورية.  (.1)
 ، حمب، سورية.، كمية الزراعة، جامعة حمبواستصالح األراضي عموم التربةقسم (. 2)
 (. الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية، دمشق، سورية.3)
 امعة حمب، حمب، سورية.(. قسم البساتين، كمية الزراعة، ج4)

 (.eng.amani199001@gmail.com)*لممراسمة: م. أماني بيراوي. البريد اإللكتروني: 

 10/05/2019تاريخ القبول:    13/02/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
خالل ، ركز بحوث حماه(لعممية الزراعية بملمبحوث انفذت التجربة في بستان زيتون تابع لمييئة العامة 

بيدف دراسة أثر إضافة األسمدة الذوابة في امتصاص العناصر الغذائية  ،2017و 2016الموسمين 
نتاجو  من الزيت. تم اختيار أشجار التجربة بحيث تكون  شجرة الزيتون )صنف قيسي( ومحتوى ثماره يةا 

 S0 (0ن. وقد تم إضافة األسمدة الذوابة وفق المعامالت التالية: متجانسة في النمو والعمر قدر اإلمكا
كغ/ شجرةS4 (2  )و ،كغ/ شجرةS3 (1.5 ) ،كغ/ شجرةS2 (1 ) ،كغ/ شجرةS1 (0.5 ) ،كغ/ شجرة(

 آذار منتصف من) األولى المرحمة في الفوسفور عالية التركيبة ، حيثعمى ثالث دفعات خالل السنة
 في البوتاسيوم عالية والتركيبة ،الثمار نمو وبداية العقد مرحمة في المتوازنة والتركيبة ،(نيسان نياية حتى
مكررات  ةثالثب ،وصممت التجربة بطريقة القطاعات العشوائية الكاممة ،النضج وحتى الثمرة نمو مرحمة

لكل معاممة. بينت النتائج أنو كمما زادت كمية السماد الذواب المضاف كمما زاد محتوى التربة والنبات من 
عمى باقي المعامالت  S3تفوقت المعاممة كما  ،وأصبحت أكثر إتاحة لمنبات N.P.Kالعناصر الغذائية 

عندىا  بمغت التيث نسبة الزيت من حي S4عدم وجود فرق معنوي مع المعاممة مع  ،يةنتاجمن حيث اإل
20.15.% 

 صنف قيسي. ،ري تسميدي ،أسمدة ذوابة ،الزيتون الكممات المفتاحية:
 المقدمة:

التربة، الستخدام  مستداماً  وتضمن شكالً  ،لممناطق الجافة ونصف الجافة أساسياً  واستراتيجياً  اً يزراع راً خيافي سورية تعد زراعة الزيتون 
تطور . فقد حدث السنوي العدد وقيمة الناتج أومن حيث المساحة  سواءً  سوريةفي  حضوراً  األشجار األكثرالزيتون من  يعتبر حيث

المساحة ، حيث وصمت إلى الوقت الحالي حقيقي ليذه الزراعة بدأ منذ مطمع الثمانينات وازداد بشكل ممحوظ خالل فترة التسعينات
 248 سورية في  نتاجاإل ويقدر ة،مثمر شجرة  مميون 79 منيا ،شجرة مميون 114و اً ألف ىكتار  696إلى  2113بالزيتون لعام المزروعة 
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وزارة الزراعة واإلصالح ) الزيت من العالمي نتاجاإل من% 5 حوالي يشكل نتاجاإل وىذا ،الزيت من اً طن ألف 941و الثمار من اً طن ألف
 .(FAO, 2016) اً طن ألف 899 بمقدار عالمياً  الخامس سورية إنتاج كان 2116 عام . وفي(2113 ،الزراعي

 لمزيتون، المنتجة المتوسط دول من العديد في الحال ىو كما الشجرة ىذه أن إال ،سورية في الزيتون قطاع في الكبير التطور ىذا رغم 
 من الكثير لدى السائد االعتقاد إنإلى  يعود والذي المنتج، نوعية وانخفاض ية،نتاجاإل انخفاض :ىما أساسيتين مشكمتين من تعاني

 كبقية تعامل ال فإنيا لذلك المعدنية، لمعناصر التطمب قميمة الشجرة ىذه بأن أخرى متوسطية دول وفي سورية في الزيتون مزارعي
 البيئية اتجيادلإل عرضةً  يجعمو مما  الفقيرة والترب اليامشية المناطق في كبير بشكل الزيتون وأيضًا انتشار األخرى، المثمرة األشجار
 ىي الشجرة ىذه تشغميا التي السورية األراضي غالبية وأن كما. and Marzouk, 2002)  (Kassemنتاجاإل عمى يؤثر وبالتالي
 والمنغنيز كالحديد الشجرة ليذه متاحة غير العناصر من العديد يجعل مما ،(et al., 2008) El-fouly بالكالسيوم غنية قاعدية أراضي

 عمى ويقتصر جداً  ضعيف لمزيتون المغذية المعدنية العناصر استخدام إن أخرى، جية من .et al., (Galvez  (2004البورونو 
 2111 (اآلزوت دائماً  ويفضل عشوائي بشكل عادة التسميد ىذا ويتم ،(والفوسفور والبوتاسيوم اآلزوت) فقط العناصر الكبرى

(Gimenez et al.,، المعاومة ظاىرة لتضخيم بالنياية فيؤدي الشجرة مستوى عمى خطير فيزيولوجي توازن عدم إلى يقود مما 
  (2008 ,أكد .((Fernandez-escobar et al., 2009)المنتج  الزيت نوعية في المضطرد والتقميل نتاجاإل كمية وانخفاض

Fernandez-Escobar )وبالتالي يجب  ،في حال نقص اآلزوتن زيادة اآلزوت يمكن أن يقمل من طول عمر البويضة وكذلك إ
 إضافة عدم عند الزيتون محصول في كبيراً  تدريجياً  انخفاضاً   حيث لوحظ ،الحفاظ عمى حالة اآلزوت الكافية لإلخصاب المحتمل

 ,.Jasrotia et al) سنوًيا فييا اآلزوت إضافة تم التي المعامالت مع مقارنة ،(Rodrigues et al., 2011)اآلزوتية  األسمدة

 الزيتون بساتين ضمن سنوات خمس لمدة دراسة في وذلك اآلزوت جرعات زيادة مع الزيتون يةإنتاج في كبيرة زيادة كما وجد .(1999
 اآلزوت وجود أن( Therios et al., 2005; Freeman, 2006) بين وقد .(Fernandez-Escobar et al., 2009) اسبانيا جنوب

 األزىار نسبة في وانخفاض وتساقطيا األوراق حجم وصغر ،عام بشكل النمو ضعف إلى يؤدي% 1 من أقل بنسبة الزيتون أوراق في
 لمنبات الحيوية والفعاليات الطاقة تحرر وعمميات عددىا وزيادة الخاليا انقسام في ىاماً  دوراً  وأما الفوسفور يمعب .يةنتاجاإل قمة وبالنتيجة
حيث أن نقص الفوسفور يحد من امتصاص النيتروجين  (.Tisdale and Nelson, 1993) الثمار عقد احتمالية زيادة وبالتالي

أن ( et al., 1984 Ferreira) أكد (.Fontanazza, 1988) والمغنيزيوم والكالسيوم والبورون ومما يعني انخفاض نمو النبات
وأكد  ،التربة ألنيا تبالغ في تقدير الحاجة إلى الفوسفورتوصيات األسمدة الفوسفاتية يجب أن تعتمد عمى األوراق وليس عمى تحميالت 
وكذلك  وأيضًا تخزن مستويات الفوسفور في البراعم. ،أن الجذور يمكن أن تستوعب وتخزن الفوسفور عندما يكون متاح في التربة

 ,Mongi and Thomas) مونلمبوتاسيوم دور فيزيولوجي حيوي في نمو النبات بشكل عام وتحسين جودة الثمار من حيث الحجم وال

٪ من البوتاسيوم المضاف ينتقل إلى ثمار  60يجب االىتمام بالتسميد البوتاسي ألشجار الزيتون، فقد تبين أن أكثر من حيث  ،(2009
إضافة ية الزيتون بزيادة معدالت إنتاجينت التجارب زيادة فب (.Lopez Villalta, 1996الزيتون مما يؤدي إلى فقده من التربة )

أيضًا تحسنت جودة الثمار المعاممة مثل وزن الثمرة،  ،(El-Shazly and Abdel-Nasser ;Hussein,  2008   ,2111) البوتاسيوم
 ,.El-Shazly and Abdel-Nasser ; 2119.,  Ben-Mimoun et al  ,2111) وزن المب، نسبة المب ومحتوى زيت الزيتون

2004;  Elloumi et al.)  التسميد بالعناصر الكبرى بينومن ناحية (Bravdo et al., 1992 ) أن الري والتسميد بالمعدل المناسب
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ُأجريت دراسة  .نتاجأدى إلى السيطرة عمى نمو الجذور وتطوراتيا مما ساعد عمى زيادة اإل Fertigationبواسطة أنظمة الري بالتنقيط 
 وفوسفور( كغ/شجرة 1 ،1251 ،1225 ،1) ا أربع نسب نتروجينوآخرون طبقت فيي Bouhafa  من قبل( 2111) في المغرب عام

أدت األسمدة النيتروجينية إلى تحسين  ،(عاماً  25) عمى أشجار بعمر( كغ/شجرة K2O كغ 2)وبوتاسيوم( /شجرةP2O5 كغ 1251)
( 2111/2111)و( 2119/2111)و( 2118/2119) متتالية مواسم لثالث دراسة . وفيية ومحتوى زيت الزيتوننتاجية وكفاءة اإلنتاجاإل

 واإلصالح الزراعة وزارة قبل من بيا الموصى N.P.K فوق% 50 بنسبة N.P.K تسميد تطبيق تم حيث Picual صنف أشجار عمى
 et)والزيت  الثمار خصائص وتحسين المعاومة ظاىرة وتقميل نتاجاإل وزيادة الخضري النمو تحسين في إيجابي تأثير ليا فكان ،الزراعي

al., 2012  El-Sonbaty.) التأثير وتقميل االحتياجات لتمبية وذلك دفعات عمى التربة في الرئيسية المغذيات استخدام يمكن ذلك ومع 
( توصيات عامة بناًء عمى Lasram and Tnani, 1999) ذكر (.Dong et al., 2005; Rezk et al., 2008) البيئة عمى السمبي

واقترح  ،/الشجرة K2Oغ  1000-500و P2O5غ 600-300غ آزوت صافي و1000-500بإضافة  ،تجارب ُأجريت في اسبانيا
 ،N،P2O5 شجرة منغ/ 400-200-200كما أوصى بإضافة  ،ية في ظروف الرينتاجمضاعفة الكمية ألشجار الزيتون عالية اإل

K2O30-15 ية نتاجغ/شجرة لألشجار ذات اإل 600-300-300وكذلك  ،شجرة/كغ 15ية أقل من نتاجعمى التوالي لألشجار ذات اإل 
حيث أن النتروجين يزيد من مستويات الكموروفيل  ،في دورة النمو السنوية ألشجار الزيتون N.P.Kالتوازن بين األسمدة فيد ي كغ/شجرة.

ن توفير جرعات اضافية من النيتروجين ألشجار الزيتون قبل  ،وبالتالي تعزيز النمو واإلزىار ،في األوراق ومعدل التمثيل الضوئي وا 
 Hassan etقام  .(Stan and David, 2007) اإلزىار والعقد تزيد من قدرة شجرة الزيتون عمى امتصاص العناصر الغذائية األخرى

al., (2010) بدراسة استجابة أشجار الزيتون Klamata  أن المعامالت المعدنية أظيرت إلى التسميد المعدني والعضوي، ووجدوا
( أن نمو الشجرة وتحسين Rufat et al., 2014) جدو و  مقارنة بالمعامالت العضوية )سماد الماشية(.  Pو N ارتفاًعا في محتوى

دراسة أثر إلى  البحثيدف ي .يةنتاجحسين اإلمباشر في ت تؤثر بشكل يتيا يتأثر بشكل كبير بالماء والنتروجين والبوتاسيوم حيث إنتاج
دراسة أثر إضافة األسمدة المعدنية عمى معدل صنف قيسي( وعمى محتواىا من الزيت، و ية شجرة الزيتون )إنتاج فياألسمدة الذوابة 

 امتصاص العناصر الغذائية من التربة وتركيزىا داخل أنسجة النبات.
 مواد البحث وطرائقه:

 الموقع: .1
 ،كم جنوب حماة 4والذي يقع عمى بعد  ،حماه/الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعيةبستان زيتون في مركز بحوث ُنفذ البحث في 

 ممم. 336.8حيث يبمغ معدل اليطل حوالي  ،ويتبع منطقة االستقرار األولى
 التربة: .2

قبل تنفيذ البحث لتقدير بعض  ،سم( 61-41 ،41-21 ،21-1)ُأخذت عينات تربة عشوائية وممثمة لموقع الدراسة عمى أعماق  
 (.1كما ىو موضح في الجدول ) ،الخواص الفيزيائية والكيميائية

 
 َخبئح ححهيم حزبت انخدزبت .1انددول 

 األعًبق

 انخحبنيم
 ( سى60-40) ( سى40-20) ( سى0-20)
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( القاعدي، وىي غير متممحو، ذات محتوى pHتتصف بقواميا الطيني وبدرجة تفاعميا ) التجربة( أن تربة موقع 1يالحظ من الجدول )
ومتوسطة المحتوى بكل من اآلزوت  ،الكمس الفعال كما أن التربة فقيرة جدًا بالمادة العضوية والفوسفور المتاحو جيد من الكربونات الكمية 

 .المعدني والبوتاسيوم المتبادل
 المادة النباتية: .3

والذي يتميز أنو يستخدم بغرض المائدة ونسبة الزيت فيو تتراوح  ،عام 20القيسي بعمر حوالي  من الصنف عبارة عن أشجار زيتون
يار أشجار التجربة بحيث تكون متماثمة من حيث وتم اخت ،% وينتشر في ادلب وحمب وحماة وىو صنف قميل المعاومة18-20

 الصنف والعمر والحجم.
 :المعامالت السمادية .4

 في الفوسفور عالية التركيبة تستخدم حيث ،النبات نمو مراحل حسب وذلك: التالية الذوابة األسمدة تركيبات باستخدام التسميدي الري ُنفذ
 البوتاسيوم عالية والتركيبة ،الثمار نمو وبداية العقد مرحمة في المتوازنة والتركيبة ،(نيسان نياية حتى آذار منتصف من) األولى المرحمة

 .النضج وحتى الثمرة نمو مرحمة في
 َسب انعُبصز انغذائيت انًكىَت نهخزكيببث انسًبديت .2انددول 

 % N % P2O5 % K2O انعُصز انًزحهت

1  

 W/Wالنسبت 

11 51 11 

2 20 20 20 

3 11 11 41 

 وذلك حسب المستويات التالية:  
S0   0 كغ/شجرة 

0.5  S1  كغ/شجرة 
S2  1 كغ / شجرة 
S3  1.5 كغ / شجرة 
S4    2كغ / شجرة 

  .ىذه الكميات مع برنامج الريتم تجزئة 
  تصميم التجربة: .5

 (64(،طين)16(،سلت)21رمل) (62(،طين)16(،سلت)22رمل) (61(،طين)16(،سلت)24رمل) )%( انخحهيم انًيكبَيكي

pH 8.47 8.28 8.51 

EC dc/m 0.17 0.17 0.17 

 0.69 0.79 0.89 انًبدة انعضىيت %

 13231 11241 15221 انكهس انفعبل %

 23.96 20.13 24.92 انكزبىَبث انكهيت %

 اآلسوث انًعدَي

PPM 

17.50 15.00 14.33 

 3.33 5.50 7268 انفىسفىر انًخبذ

 172 197 297 انًخببدلانبىحبسيىو 
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قطعة  15حيث طبقت ثالث مكررات لكل معاممة ليصبح عدد القطع التجريبية  ،صممت التجربة بطريقة القطاعات العشوائية الكاممة
thتجريبية )كل شجرة تمثل قطعة تجريبية( وحممت النتائج باستخدام برنامج 

12GenStat .لحساب أقل فرق معنوي بين المعامالت 
 العمميات الزراعية: .6
 من كل سنة.تمت عممية التقميم المتوازنة السنوية في شير شباط التقميم:  -
 شتوية وفالحتين في الربيع وفالحة صيفية. تم إجراء أربعة فالحات فالحةالحراثة:  -
جراء جميع عمميات المكافحة لألمراض واآلفات حسب المكافحة:  -  .الدايمثوات لتفادي اإلصابة بالذبابة كمبيدظيورىا وا 
ليتر كل عشر  150-120بمعدل  الشجرة الواحدة حيث ُرويت ،في الوقت المناسب وحسب الحاجة بالتنقيط تم الري الري: -

وتم إضافة األسمدة في مواعيدىا مع  أيام خالل فترة الجفاف منذ بداية أيار حتى نياية أيمول وبمعدل ثابت لكافة المعامالت
 .مياه الري

 القراءات الحقمية والمخبرية: .7
 كل معاممة )شجرة( ب كغ. إنتاجتم وزن  في نياية الموسم وعند القطافية: نتاجال  -
 .(I. O. C, 2007) قبل من الموصوفة بالطريقة المختمفة المعامالت في الزيت نسبة قدرتنسبة الزيت:  -
ورقة زيتون من الجيات األربعة لمشجرة، ومن أوراق الموسم الموجودة عمى نموات العام الحالي  200تم أخذ تحميل النبات:  -

استبعدت األوراق المصابة باآلفات والتي حيث ُأخذت األوراق من وسط الفرع و المحتوى المعدني، ألنيا أكثر نشاطًا وتأثرًا في 
مرحمة السبات الشتوي خالل تظير عمييا أعراض مختمفة وكذلك األوراق الطرفية والقاعدية، وتم أخذ العينات الورقية في 

في المادة الجافة بالطرق التالية: اآلزوت  NPKوتم تحميميا لحساب تراكيز العناصر  ،(Robert et al.,1999)كانون الثاني 
( Murphy and Riley, 1962) والفوسفور بواسطة جياز السكمر (,Walsh and Beaton 1973بواسطة كمداىل )

 .(Tendon, 2005والبوتاسيوم باستخدام جياز التحميل الطيفي بالميب حسب)
 ،41-21 ،21-1) )شجرة( وعمى أعماق كل قطعة تجريبية ننياية كال الموسمين تم أخذ عينات تربة مفي تحميل التربة:  -

 ( فييا.N.P.K)وذلك لتقدير  ،سم( 41-61
 النتائج والمناقشة:

 :)كغ/شجرة( يةنتاجال -1
فكانت  نتاجعمى كمية اإل إيجابي( أن زيادة كمية األسمدة الذوابة المضافة لمعامالت التجربة انعكس بشكل 3في الجدول ) يالحظ

الحظ زيادة يو  ،كغ/شجرة( بفروق معنوية مع بقية المعامالت 1.5) S3كغ/شجرة( و 2) S4أفضل معاممة خالل السنتين عند المعاممة 
وبالنسبة  ،السنتينية في السنة الثانية عن السنة األولى نتيجة األثر التراكمي لألسمدة وعمميات الخدمة المقدمة لمشجرة خالل نتاجاإل

كغ/شجرة بدون فرق معنوي مع  24.61ية إنتاجكغ سماد ذواب/شجرة( بقيمة  1.5) S3لمتوسط الموسمين فكانت أفضل معاممة 
وىذا يتوافق مع   S0كغ/شجرة عند معاممة الشاىد 7.98ية بقيمة إنتاجبينما أقل  ،وبفرق معنوي مع بقية المعامالت S4المعاممة 

(Rufat et al., 2014) ية. نتاجالذين أكدوا عمى أىمية الري التسميدي في تحسن اإل 
 يت شدزة انشيخىٌ صُف )قيسي( نًىسًي انخدزبت )كغ/ شدزة(إَخبخأثز إضبفت يسخىيبث يٍ األسًدة انذوابت في  .3انددول 

 يخىسط انًىسًيٍ انًىسى انثبَي إَخبج انًىسى األول إَخبج انًعبيهت
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 كغ/ شدزة

S0 (0 )6.53 كغ/شدزة
e

 9.42
cd

 7.98
d 

S1    (0.5 )8.77 كغ/شدزة
de

 10.23
cd

 9.50
cd 

S2 (1 )10.07 كغ/شدزة
cd

 11.55
c

 10.81
c 

S3    (1.5 )25.33 كغ/شدزة
a

 23.89
a

 24.61
a 

S4 (2 )20.12 كغ/شدزة
b

 25.66
a

 22.89
a 

14.16 انًخىسط انعبو
b

 16.15
a

 

L.S.D 

%5 

 A 1.72يعبيالث

 B 1.09سُىاث

A.B 2.43 

 :)%( نسبة الزيت -2-8
ية بل أيضًا ليم دور ىام في تحسين نسبة الزيت وخاصة عنصر نتاجعمى تحسين اإل N.P.Kال يقتصر دور العناصر الغذائية الكبرى 

ضافتو قبل الفترة الحرجة لتكوين الزيت في تحسين كمية  N.P.K( إلى أىمية et al., 2012  El-Sonbatyحيث أشار) ،البوتاسيوم وا 
كغ سماد ذواب/شجرة( في كال  2) S4ي ىزيت النسبة ل بالنسبة( أنو أفضل معاممة 4في الجدول ) يالحظالزيت في ثمار الزيتون. 

كغ سماد ذواب/شجرة( وبدون فرق  2) S4% عند المعاممة 20.15وأيضًا بالنسبة لمتوسط الموسمين كانت أعمى قيمة  ،الموسمين
وكانت أدنى قيمة نسبة زيت  ،% عمى التوالي18.61% و 19.92ا نسبة زيت تأعطي المتين( S3،S2تين )معنوي مع المعامم

إلى أىمية العناصر المعدنية وخاصة  واأشار  ن( الذيBouhafa et al., 2011% عند الشاىد بدون تسميد وىذا يتوافق مع )16.73
 اآلزوت في تحسين محتوى زيت الزيتون.

 أثز إضبفت يسخىيبث يٍ األسًدة انذوابت عهً َسبت انشيج% في ثًبر شدزة انشيخىٌ صُف )قيسي( نًىسًي انخدزبت .4انددول 

 انًعبيهت
 َسبت سيج%

 يخىسط انًىسًيٍ انًىسى انثبَي انًىسى األول

S0 (0 )15.25 كغ/شدزة
c 

18.22
ab 

16.73
c 

S1    (0.5 )16.48 كغ/شدزة
bc 

18.84
ab 

17.66
bc 

S2 (1 )17.64 كغ/شدزة
abc 

19.58
ab 

18.61
abc 

S3    (1.5 )20.01 كغ/شدزة
ab 

19.84
ab 

19.92
ab 

S4 (2 )20.36 كغ/شدزة
a 

19.94
ab 

20.15
a 

17.95 انًخىسط انعبو
a 

19.28
a 

L.S.D 

%5 

 A 2.25يعبيالث

 B 1.43سُىاث

A.B 3.19 

 محتوى التربة من العناصر الغذائية:تأثير التسميد بمعدالت مختمفة من السماد الذواب في  -3-8
األمثل باإلضافة إلى تحسين  نتاجإن الغاية من إضافة األسمدة ىي تأمين حاجة النبات من العناصر الغذائية لمحصول عمى اإل

من  ذ عيناتلذا تم أخ .إيجابيخصوبة التربة والمحافظة عمييا أي لتأمين احتياطي مستمر من العناصر في التربة بحيث يكون الميزان 
وذلك لمعرفة أثر األسمدة  ،( سم في نياية كل موسم ومن كل قطعة تجريبية60 -40) ،(40 -20) ،(20 -0التربة عمى أعماق )

أن نسبة  (5حيث لوحظ من النتائج الموضحة في الجدول )(. N.P.Kالمضافة في محتوى التربة من العناصر الغذائية الكبرى )
خرى التي سمدت بالسماد اآلزوت في المعاممة التي لم يضاف إلييا أي معدل من السماد الذواب أقل بالمقارنة مع المعامالت األ

الحظ زيادة طفيفة في آزوت التربة في طبقة الفالحة كغ/ شجرة ي 0.5أما في المعاممة التي أضيف إلييا سماد ذواب بمعدل  ،الذواب
حيث وصمت كمية اآلزوت في  ،إال أنيا تعتبر فقيرة وذلك لعدم قدرة التربة عمى االحتفاظ بكمية كبيرة من اآلزوت ،سمفي نياية كل مو 
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ولكن عند اإلضافات األعمى من السماد الذواب  ،في الموسم الثاني ppm( 20.30في الموسم األول و)  ppm( 20.18المعاممة إلى )
(S2، S3، S4زادت نسبة األزوت المع )( دني في التربة ولكن بكمية أقل من المتوقع حيث أعمى كمية آزوت عند المعاممةS4 بنسبة )
(37.16 )ppm (37.56في الموسم األول و )ppm لذا  ،في الموسم الثاني نظرًا أن األسمدة اآلزوتية ذوابة وسريعة الحركة في التربة

كما أن تربة التجربة فقيرة  ،أن اإلضافات الكبيرة لم تستطيع تأمين احتياطي معين من ىذا العنصر وخاصة في ظروف الري وجد
بالمادة العضوية. وبالنسبة لمفوسفور المتاح في التربة نالحظ أنو في المعاممة التي لم يضاف إلييا السماد الذواب انخفضت فييا كمية 

نتيجة امتصاص النبات  ،ل عام وفي كال الموسمين ووصمت إلى مستوى أخفض مما كانت عميو قبل الزراعةالفوسفور في التربة بشك
قد أدى إلى زيادة طفيفة في كمية فكغ/شجرة   0.5ولكن عند إضافة السماد الذواب بمعدل  ،ليذا العنصر ودون تعويضو بعممية التسميد

إضافة األسمدة كما انعكس  .في نياية الموسم الثاني ppm( 8.22ث وصمت إلى )حي ،جني المحصولالفوسفور المتاح في التربة بعد 
وصمت حيث  ،ًا عمى النبات والتربة معًا مما أدى إلى زيادة كمية الفوسفور المتبقي في التربة بعد الحصادإيجابي( S2، S3، S4الذوابة )

وذلك ألن  ،(S4في نياية الموسم الثاني عند المعاممة ) ppm( 13.39في نياية الموسم األول و) ppm( 13.23أعمى قيمة لو إلى )
احتواء السماد الذواب عمى عنصري اآلزوت والبوتاسيوم إلى جانب عنصر الفوسفور قد حسن من امتصاص النبات لمفوسفور مما أدى 

ثاني. أي أنو كمما زادت كمية الفوسفور وبالتالي انخفضت كمية الفوسفور المتبقي في التربة في نياية الموسم ال نتاجإلى زيادة في اإل
ة المضافة ازدادت كمية الفوسفور المتبقية في التربة ولو أنيا أقل في نياية التجربة عند مقارنتيا مع كمية الفوسفور الموجودة في الترب

السمادية المستخدمة لم تكن  قبل تنفيذ البحث والتي ال يوجد معيا فارق كبير رغم اإلضافات السمادية. مما يشير إلى أن المعدالت
( أن محتوى التربة بعد الحصاد تراوح بين 5الحظ من الجدول ). وبالنسبة لمبوتاسيوم المتبادل يكافية لموصول إلى المستوى المطموب

(296.33- 238.52)ppm  (300.45 -257.66في نياية الموسم األول و )ppm  في نياية الموسم الثاني حسب معامالت
فكانت  ،(Lopez Villalta, 1996)ولم يتأثر محتوى التربة من البوتاسيوم كثيرًا بزيادة معدالت السماد الذواب كما أشار  ،التجربة

نتائج التحميل متقاربة حيث بمغت كمية البوتاسيوم المتبادل عند الشاىد بدون تسميد أدنى قيمة وأعمى محتوى لمبوتاسيوم المتبادل في 
 كغ/شجرة. 2عند إضافة سماد ذواب بمعدل  ppm( 300.45تربة التجربة بعد القطاف )

المتاحة في المعامالت المسمدة باألسمدة الذوابة في نياية الموسم الثاني وتجدر اإلشارة إلى أن محتوى التربة من العناصر الكبرى 
بينما عنصر البوتاسيوم المتبادل يالحظ أنو أعمى  ،كانت أعمى من مثيالتيا في الموسم األول وذلك نتيجة تكرار عممية التسميد سنوياً 

تربة باإلضافة إلى أن كمية البوتاسيوم الممتص من قبل في نياية الموسم األول عن الموسم الثاني ألنو قد يتعرض لمتثبيت بال
يؤكد ضرورة اإلضافات  مما ،ونسبة الزيت في الموسم الثاني أكثر من الموسم األول نتاجالمحصول كانت كبيرة أدت إلى زيادة اإل

انخفاض  . كما يالحظ أيضاً (Rufat et al., 2014)ية المثمى نتاجالسنوية من األسمدة لممحافظة عمى خصوبة التربة وتحقيق اإل
 محتوى العناصر الغذائية بشكل عام ضمن كل معاممة مع العمق.

 
 
 

 أثز إضبفت يسخىيبث يٍ األسًدة انذوابت في يحخىي انخزبت يٍ انعُبصز انًغذيت في َهبيت كم يىسى .5انددول 

 يىسى ثبَي   يىسى أول  أعًبق انًعبيهت
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يعدَي  سى() N   يخبذ P يخببدل K يعدَي N يخبذ P يخببدل K 

)ppm( )ppm( 

S0 (0 )كغ/شدزة 

21 19.67 7.64 296.33 17.37 7.00 257.66 

41 15.33 5.00 226.42 14.51 4.80 241.00 

61 14.30 4.80 177.60 12.22 4.65 189.25 

S1 (0.5 )كغ/شدزة 

21 22.30 8.67 322.00 22.63 8.81 291.67 

41 20.18 8.0 243.00 20.30 8.22 229.45 

61 19.00 8.0 195.00 19.22 7.78 174.21 

S2 (1 )كغ/شدزة 

21 32.36 11.00 300.46 32.73 11.20 288.56 

41 24.65 10.35 274.30 25.59 10.88 270.37 

61 22.00 9.22 210.00 22.07 9.40 200.00 

S3 (1.5 )كغ/شدزة 

21 36.57 11.66 370.00 37.0 11.78 358.22 

41 32.30 11.00 335.41 33.13 11.00 315.68 

61 30.18 10.12 272.33 30.44 10.0 253.0 

S4 (2 )كغ/شدزة 

21 39.58 14.08 338.52 39.80 14.0 300.45 

41 37.16 13.23 309.60 37.56 13.39 275.22 

61 35.0 12.50 259.0 35.30 12.50 231.0 

 مختمفة من السماد الذواب في محتوى النبات من العناصر الغذائية:تأثير التسميد بمعدالت  -4-8
دول حوض البحر األبيض المتوسط تتراوح ضمن  أوراق الزيتون في فيNPK أن تركيز العناصر (Bouat, 1968) حسب ما أوجده

في أوراق الزيتون  N.P.K( الذي يعبر عن نسب العناصر الغذائية الكبرى 6الحظ من الجدول )يف (7) المجال الموضح في الجدول
كانت نسب العناصر متفاوتة بين الحد المتوسط والمثالي في أغمب المعامالت باستثناء معاممة الشاىد بدون  ،خالل موسمي التجربة

(% عمى التوالي في نياية الموسم األول وفي نياية الموسم الثاني 0.64 ،0.04حيث بمغت ) N.Pتسميد أظيرت نقص في عنصري 
أظيرت نقص في عنصر اآلزوت خالل موسمي التجربة مقارنة مع بقية  S1(% عمى التوالي وكذلك المعاممة 0.51 ،0.03بمغت )

يت الذين يزدادوا في النبات بزيادة تركيز ية ونسبة الز نتاجوبالتالي ىذا يدل عمى التأثير السمبي لمنقص في النمو واإل ،المعامالت
في أوراق الزيتون  N.P.Kالعناصر الغذائية المتاحة عن طريق اإلضافات السمادية. وبالنسبة لبقية المعامالت نالحظ أنو ازداد نسبة 

/شجرة( ازدادت أكثر كغ سماد ذواب 2و 1.5مع زيادة الجرعات السمادية ولكنيا ضمن الحدود المتوسطة ومع اإلضافات السمادية )
 ،N.P.K (1.03، 1.17كغ/شجرة سماد ذواب( نسبة  2نسب العناصر لتصبح مثالية إلى عالية حيث بمغت عند أعمى معاممة )

ىذه النتائج ىي  ،(% عمى التوالي في نياية الموسم الثاني1.94 ،1.23 ،0.98(% عمى التوالي في نياية الموسم األول و)1.80
ية وتحسن نتاجية المتبقية بعد أن تم امتصاصيا من التربة واستغالليا من قبل النبات في نمو الشجرة وزيادة اإلنسب العناصر الغذائ
وبالتالي كمية السماد المضافة كافية لسد حاجة النبات لسنة واحدة فقط لذلك يجب دعم النبات سنويًا بالسماد  ،كمية الزيت في الثمار

وىذا يتوافق مع  الشجرة من خالل نقص العناصر إجيادسماد ذواب في السنة الواحدة حتى ال يتم  ( كغ/شجرة2 -1.5وأن ال يقل عن )
(Stan and David, 2007). 

 
 

 أثز إضبفت يسخىيبث يٍ األسًدة انذوابت في يحخىي أوراق انشيخىٌ يٍ انعُبصز انًغذيت في َهبيت كم يىسى .6انددول 

 المعاملت
%N %P %K %N %P %K 

 موسم ثاني موسم أول

S0 (1 )0.52 0.03 0.51 0.57 0.04 0.64 كغ/شجرة 
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S1    (125 )0.74 0.15 1.17 0.71 0.08 1.13 كغ/شجرة 

S2 (1 )0.81 0.44 1.32 0.83 0.30 1.25 كغ/شجرة 

S3    (125 )0.95 0.50 1.64 0.93 0.52 1.56 كغ/شجرة 

S4 (2 )0.98 1.23 1.94 1.03 1.17 1.80 كغ/شجرة 

 يدبل حزكيش انعُبصز )% في انًبدة اندبفت( في دول حىض انبحز انًخىسط .7 انددول

 انًدبل
  % َسبت يئىيت يٍ انًبدة اندبفت

K P N 

 1211 1215 1222 انحد األدًَ

 1277 1212 1281 انًخىسط

 2255 1234 1265 انحد األعهً

 االستنتاجات:
 24.61 نتاجحيث بمغ اإل ،ية شجرة الزيتون صنف )قيسي(إنتاجكغ/ شجرة سماد ذواب( األمثل لزيادة  1.5) S3تعد المعاممة  -

كغ/ شجرة سماد ذواب( ىي األفضل لزيادة نسبة  2) S4والمعاممة  ،( كغ عن معاممة الشاىد16.63كغ/ شجرة بزيادة قدرىا )
 .S3الزيت وبدون فرق معنوي مع المعاممة 

كغ/ شجرة لممحافظة عمى خصوبة التربة وكذلك توفر  2إلى  1.5السنوية من األسمدة الذوابة بمقدار من  ضرورة اإلضافات -
 ية المثمى.نتاجضمن النبات من أجل تحقيق اإل N.P.Kالعناصر الغذائية 

 التوصيات:
 كاليف.( كغ/ شجرة سماد ذواب سنويًا كأفضل معاممة من أجل التوفير في الت1.5يمكن اعتماد المعاممة ) -
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Abstract 

The experiment was carried out in an olive orchard, Hama Research Center, 

General Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR), during 

2016 and 2017 seasons in order to study the effect adding soluble fertilizers on 

the absorption of nutrients and the productivity of the olive tree (Kaisi cv.) and 

content of oil in fruits. The trees of the experiment were selected to be 

homogeneous in growth and age as possible. Soluble fertilizers were added 

according to the following treatments: S0 (kg/tree), S1 (0.5 kg/tree), S2 (1 

kg/tree), S3 (1.5 kg/tree) and S4 (2 kg/tree) in three addition times during the 

year as follow: the high phosphorus composition in the first phase (from mid-

March to the end of April), the balanced composition at the fruit setting and the 

beginning of fruit growth, and the high potassium composition at the fruit 

growth until maturity. The experiment was designed according to randomized 

complete block design, with three replicates for each treatment. The results 

showed that the greater the amount of soluble fertilizer added higher content of 

the soil and plant nutrients NPK and became more available to the plant, and 

the superiority of treatment S3 on the other of treatments in terms of 

productivity and the absence of a significant difference with the treatment S4 in 

terms of the oil percentage which reached 20.15%. 

Key words: Olive, Soluble fertilizers, Fertigation, Kaisi cultivar. 
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