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 الملخص:

تأثير ملوحة  بهدف دراسة 2009و  2008ُنفذت تجربة حقلية بتصميم القطع المنشقة في محطة بحوث النشابية خالل موسمي 
، I=1.06 ،II=1.95ماء الري والتسميد البوتاسي في بعض المواصفات النوعية لثمار البندورة. كانت مستويات ملوحة مياه الري )

III=2.83 )dS/m ( ومستويات التسميد البوتاسيK0=0 ،K1=150 ،K2=300 كغ )K2O  هكتار. بينت النتائج أنه بزيادة/
ثمار البندورة،  pHملوحة مياه الري زادت النسبة المئوية للمادة الجافة، المواد الصلبة الذائبة والسكريات الكلية، وانخفضت قيمة 

قيم أعلى للنسبة  مقارنة مع المعامالت المروية بمياه عذبة. عالوة على ذلك، فإن التسميد بكميات إضافية من البوتاسيوم أدى إلى
ثمار البندورة، مقارنة مع المعامالت غير المسمدة  pHـ المئوية للمادة الجافة، المواد الصلبة الذائبة والسكريات الكلية، وقيمة أقل ل

لثمار . وبالتالي، يمكن تحسين المواصفات النوعية III K2ثمار البندورة ُحصل عليها من المعاملة  pHبالبوتاسيوم. وأقل قيمة لـ 
 .في مجال ملوحة مياه ري التجربة البندورة باستخدام كميات إضافية من السماد البوتاسي

   السكريات الكلية، المواد الصلبة الذائبة الكلية، المادة الجافة.  البندورة، الملوحة، التسميد البوتاسي، المواصفات النوعية الكلمات المفتاحية:
 

 :المقدمة
زيادة اإلنتاج الزراعي في مجال المحاصيل الغذائّية أمرًا أساسيًا لمجابهة الطلب المتزايد على المواد الغذائية أصبحت الحاجة إلى 

بسبب الزيادة السكانية، حيث تم اعتماد أسلوب التوسع األفقي أي بزيادة مساحة األراضي المزروعة بإدخال مساحات جديدة 
(، وبالوقت ذاته نجد أن هناك طلب شديد 1997زيادة مردود وحدة المساحة )الرئيس، ووضعها في االستثمار، والتوسع الرأسي، أي 

(. ونتيجة لتفاقم 1998على المياه العذبة لالستخدامات المنزلية والصناعية إضافة إلى الحاجة في الزراعة المروية )الحبسي، 
ن مصادر بديلة للمياه يمكن استغاللها، ففي المناطق مشكلة نقص المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة كان البد من البحث ع

(. وباعتبار أن البندورة نبات متوسط 1998ذات المصادر المائية المحدودة يمكن استخدام المياه المالحة في الزراعة، )المويلحي، 
تصادية حيث ( ولما له من أهمية اقMaas and Hoffman 1977; Cuartero and Fernandez, 1999التحمل للملوحة )

) إحصائيات وزارة الزراعة واالصالح  2010مليون طن في عام  1.156بلغ الناتج اإلجمالي لمحصول البندورة في سورية 
(، لذا فإنه من المهم إيجاد استراتيجية تضمن تحسين المواصفات النوعية لثمار البندورة تحت ظروف الري بمياه 2011الزراعي، 

( هي مواصفات pHأن المواد الصلبة الذائبة الكلية، والسكريات، والحموضة ) Adams and Ho (1995)مالحة، حيث ذكر 
نوعية جديرة باالهتمام لكل من البندورة الطازجة والمصّنعة. وعلى الرغم من اآلثار السلبية لإلجهاد الملحي في خفض معدل النمو 

(. حيث وجد Jaleel et al., 2008؛ Tyler et al., 2008فإن ملوحة مياه الري تحّسن الصفات النوعية لثمار البندورة )
Malash et al., (2002)  6أن الري بمياه ملوحتها dS/m  أدى إلى زيادة المواد الصلبة الذائبة الكلية ومحتوى المادة الجافة في
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إلى ازدياد كل من النسبة  تأدأن زيادة ملوحة مياه الري  Eltez et al., (2000)ثمار البندورة مقارنة مع الشاهد. كما ذكر 
لعصير الثمار  pHالمئوية لحموضة عصير الثمار ومحتوى المواد الصلبة الذائبة الكلية والمادة الجافة، في حين انخفضت قيمة الـ 

ين أن لزيادة ملوحة مياه الري تأثير إيجابي في المادة الجافة. كما ب Cucci et al., (2000)بزيادة ملوحة مياه الري. ووجد 
Pascale et al., (2001, 2003) ؛Beyenne et al., (2002) Willumsen et al., (1996);  أن زيادة ملوحة مياه الري

 أدت إلى زيادة المواد الصلبة الذائبة الكلية والمادة الجافة وحموضة الثمار.
، حيث يعتبر البوتاسيوم (Marschner, 1995)يعد التسميد وسيلة فعالة في تحسين مقاومة النبات لإلجهادات المختلفة 

، كما يلعب البوتاسيوم دورًا هامًا في العمليات الفيزيولوجية (Zhu, 2003)من أهم العناصر السمادية التي تسهم في تحمل الملوحة 
زيمي، باإلضافة إلى دوره في في النبات مثل التمثيل الضوئي ونقل نواتج التمثيل والحفاظ على انتباج الخاليا النباتية والنشاط األن

ودوره في امتصاص العناصر المغذية  (Marschner, 1995)االصطناع الضوئي، والتوازن الحلولي ونقل النسغ ضمن النبات 
، فضاًل عن التقليل من االمتصاص الزائد لبعض األيونات ذات األثر السمي على النبات مثل (Sun et al., 2001)األخرى 

وفي األوساط الملحية تظهر أعراض نقص البوتاسيوم في (، Mengel and Kirkby, 2001روف الملحية )الصوديوم في الظ
ويلعب البوتاسيوم  .(Kaya et al., 2002)والفريز  (Sonneveld and Kreij, 1999)والخيار  (Adams, 1991)البندورة 

 ,Windsorدورًا هامًا في المواصفات النوعية لثمار البندورة والخيار والباذنجان والفليلفلة الحلوة وغيرها من الخضار الثمرية )
1979; Sonneveld and Voogt, 1985; Sonneveld and Welles, 1988; Martin-Prével, 1989 حيث ذكر .)

Wuzhong (2002) لسماد البوتاسي يزيد محتوى ثمار البندورة من المادة الجافة والسكريات ويزيد من حموضتها. أن استخدام ا
 Davies and؛ Adams et al., 1978) حموضة ثمار البندورة تحسين إلى إضافة كمية كافية من البوتاسيومكما تؤدي 

Hobson 1981.)  ذكر فقدCampos et al., (2006)  1% لكل 12.8أن المادة الجافة لثمار البندورة زادت بنسبة dS/m 
المزروعة في وسط عالي الناقلية  نباتات الفليفلة والخيارأن   Kaya et al., (2001)زيادة في ملوحة مياه الري، في حين وجد

في حين أنه عند استخدام  ،)الشاهد( العادي الكهربائية كان فيها ناتج المادة الجافة أقل من النباتات المزروعة في المحلول المغذي
 Endris and Mohammad (2007)لقد لفت  المقاربة لقيم معاملة الشاهد. هقيم ناتج المادة الجافةاستعاد  يومزيادة في البوتاس

 ,.Yurtseven et alإلى أن السماد البوتاسي يلعب دورًا في زيادة ناتج المادة الجافة في الشعير المروي بمياه مالحة. ووجد 
أنه عند تسميد البندورة بالبوتاسيوم في الظروف الملحية فإن المواصفات النوعية للثمار والمتمثلة بـالمواد الصلبة الذائبة،  (2005)

 والحموضة الكلية، والمادة الجافة قد ازدادت في كافة األصناف المستخدمة في التجربة.

ير استخدام المياه المالحة في المواصفات النوعية لثمار البندورة باإلضافة إلى دراسة تأثير دراسة تأث في ا البحثتتلخص أهداف هذ
 البوتاسي للبندورة في تحسين تلك المواصفات. التسميد

 :الدراسة مواد البحث و طرائق

العلمية الزراعية في محافظة التابعة لمركز البحوث (، في محطة بحوث النشابية 2009 – 2008هذا البحث خالل العامين ) نفذ
، ويبلغ 36.28وخط طول  33.3على خط عرض  كم 10تقع شرق العاصمة دمشق، وعلى مسافة  والتيسورية،  ريف دمشق،

 145حيث يبلغ معدل الهطول المطري في المنطقة  الخامسة، وتقع في منطقة االستقرار م 620عن سطح البحر  ارتفاعها
. ُزرعت شتول نبات البندورة في م صيفاً º 39.75م وº 14.5م شتاًء، وبين º 21.75م و4º-ارة بين ، وتتراوح درجات الحر مم/سنة

سم، والمسافة بين النباتات  140حزيران/يونيو( في كال الموسمين وكانت المسافة بين خطوط الزراعة  1األرض الدائمة بتاريخ )
التسميد اعتمادًا على المعادلة السمادية الموصى بها من قبل وزارة سم. اتبعت طريقة الري بالتنقيط وتم  40على الخط الواحد 

 (.1الزراعة واإلصالح الزراعي مع األخذ بعين االعتبار الخواص الخصوبية والكيميائية لتربة موقع البحث )الجدول 
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 ل الزراعة.سم قب 80-0مأخوذة من مقطع بعمق (: الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الموقع 1جدول )ال
 1.29 (3غ/سم)الكثافة الظاهرية 

 29.98 حجماً ( %) السعة الحقلية

 17.8 حجماً  (%) معامل الذبول
pH 7.56 

 dS/m 2.6الناقلية الكهربائية لمستخلص العجينة المشبعة للتربة 
 57.8 (%(كربونات كالسيوم 

 1.268 (%)مادة عضوية 
 N(%) 0.064  كلي آزوت

 105.2 )مغ/كغ( بوتاسيوم متاح
 6.7 )مغ/كغ( متاح فوسفور

 

 أواًل: طرائق التحليل والقياس:

أجريت تحاليل التربة والمياه في مخابر إدارة بحوث الموارد الطبيعية، وتحاليل الثمار في مخبر فيزيولوجيا الفاكهة، في الهيئة  
 .العامة للبحوث العلمية الزراعية

 الهيدروفيزيائية للتربة:التحاليل الفيزيائية  -2
أجري التحليل الميكانيكي للتربة بطريقة الهيدروميتر، وجرى تقدير الكثافة الظاهرية للتربة باستعمال اسطوانة معلومة 

 الحجم، وجرى تعيين السعة الحقلية حقليًا.
 التحاليل الكيميائية لكل من التربة والمياه المستعملة في البحث: -3

 Electricalلري ومستخلص العجينة المشبعة للتربة مقدرة بالناقلية الكهربائية باستخدام جهازتم قياس ملوحة مياه ا
conductivity meter كما ُقدرت درجة ،pH  والمياه المستعملة في البحث باستخدام جهاز  (5:1)معلق التربة بنسبةpH 

meter وقدر اآلزوت الكلي بطريقة كلداهل .(Kjeldahl, 1883) الفوسفور المتاح بطريقة أولسن )، وقدرOlsen et al., 

 Ca+2وقّدر الكالسيوم  ،(Walkley and Black, 1934)، أما المادة العضوية فقد تم تقديرها بطريقة ولكلي وبالك (1954
از مطيافية باستعمال جه +Kوالبوتاسيوم  +Na، كما قّدر كل من الصوديوم EDTAبطريقة المعايرة بالفيرسينات  Mg+2والمغنزيوم 

CO3بطريقة مور، والكربونات  -Cl، وقدر الكلور (FAO, 2007)اللهب 
HCO3والبيكربونات  2-

بالمعايرة بحمض الكبريت،  -
(Richards, 1954) والكبريتات ،SO4

 .(Jackson, 1956)بطريقة العكارة  2-
 التحاليل الكيميائية لثمار البندورة: -4

التحاليل الكيميائية للمواصفات النوعية بعد نضج المحصول جمعت عينات ثمار البندورة لكل قطعة تجريبية ليتم إجراء 
للثمار في مخبر فيزيولوجيا الفاكهة. حيث أجري تحليل نسبة المادة الجافة في ثمار البندورة بالطريقة الوزنية. وقّدرت نسبة المواد 

، ومن (Whatman paper No. 4)سم  15الثمرة وترشيحه في دورق باستخدام ورقة ترشيح قياس الّصلبة الذائبة بأخذ عصير 
. واستخدمت طريقة فهلنغ لتقدير نسبة السكريات. وجرى Refractometerثم تّم تقدير نسبة المواد الّصلبة الذائبة باستخدام جهاز 

 .pH meterعصير الثمرة باستخدام جهاز  pHتقدير 
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 مواد الدراسة:ثانيًا: 
 المياه: -1

 .(2جدول )الملوحة مياه الري من مستويات  ثالثةاستخدمت 
 معاملة شاهد بالنسبة لمستويات ملوحة مياه الري. هاونعتبر  I  =1.06 dS/m مستوى الملوحة األول لمياه الري  .1

 .II =1.95 dS/m مستوى الملوحة الثاني لمياه الري  .2

 III =2.83 dS/m مستوى الملوحة الثالث لمياه الري  .3

 التحليل الكيميائي للمياه المستخدمة في التجربة. .2جدول ال
  I II III 

 نسب الخلط
 %100 %50 %0 ماء مالح

 %0 %50 %100 ماء عذب

 dS/m 1.06 1.95 2.83ملوحة مياه الري مقدرة بالناقلية الكهربائية 
Ca

+2
 

mmolc/L 

5.38 6.17 7.1 

Mg
+2 7 7.53 8.2 

Na
+ 3.19 6.28 9.45 

K
+ 0.058 0.072 0.096 

Cl
- 3.05 4.57 6.23 

SO4
-2

 4.9 12.05 19 
HCO

-3
 7.6 8.45 9.125 

CO3
-2 0 0 0 

 

األول لملوحة مياه الري من البئر الموجود في موقع تنفيذ البحث أما المستوى الثالث فقد جلبت مياهه من أحد اآلبار  المستوىأخذ 
 I  =1.06 % من المياه التي ملوحتها50تم خلط  II =1.95 dS/m  المالحة في منطقة قريبة، وللحصول على المستوى الثاني

dS/m  من المياه التي ملوحتها 50مع % III =2.83 dS/m حيث تم الخلط باستخدام خزان إسمنتي. وتم استخدام النموذج ،
 .Dinar, (1986)الذي اقترحه 

 األسمدة: -2
% بمعدل 46تم تسميد كامل تربة الحقل بشكل متساوي بالنسبة لألسمدة اآلزوتية والفوسفورية، حيث أضيف كل من سماد اليوريا 

كغ )وحدة نقية(/دونم[ وذلك قبل  12كغ/دونم ] 26% بمعدل 46وسماد سوبر فوسفات كغ )وحدة نقية(/دونم[  12كغ/دونم ] 26
% على ثالث دفعات الدفعة األولى بعد شهر من الزراعة والدفعة الثانية بعد شهر من 33الزراعة، وأضيفت نترات األمونيوم 

كغ )وحدة نقية(/دونم[ في الدفعة الواحدة،  1.65دونم ]كغ/ 5الدفعة األولى والدفعة الثالثة بعد شهر من الدفعة الثانية وذلك بمعدل 
% وأشير إليها ضمن معامالت التجربة التي سنذكرها 50أما األسمدة البوتاسية فقد تمت إضافتها على شكل سلفات البوتاسيوم 

 %.50الحقًا كوحدات نقية من أوكسيد البوتاسيوم وما يعادلها من سلفات البوتاسيوم 
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 المعادلة السمادية للبندورة على ضوء التحليل الكيميائي للتربة. 3جدول ال
 N محتوى

في التربة 
 )مغ/كغ(

االحتياج من السماد 
اآلزوتي على صورة 

آزوت معدني 
 )كغ/هـكتار(

في  Pمحتوى 
التربة 
 )مغ/كغ(

االحتياج من السماد 
الفوسفوري على صورة 

P2O5 )كغ/هـكتار( 

 Kمحتوى 
 في التربة
  )مغ/كغ(

االحتياج من السماد 
البوتاسي على صورة 

K2O )كغ/هـكتار( 

5> 200 3> 140 60> 160 
5.1-9 190 3.1-5 130 60-120 150 

9.1-15 180 5.1-7 120 121-160 140 

15.1-19 120 7.1-9 80 161-240 120 

>20 80 9.1-12 50 241-300 90 

  >12 ------- 301-360 60 

    361-420 40 

    >420 ------ 

 (1999)الخضراء، 
 بوتاسي:السماد معدالت )معامالت( لل ثالثةاستخدمت 

  .اهدكشهذه المعاملة  واعتبرت،  K0 = 0بوتاسي، السماد العدم استخدام  ى:األول المعاملة .1

لتسميد البندورة وفقًا للمعادلة السمادية وحسب مراحل نمو  االسماد البوتاسي الموصى به كمية يهو  ة:الثاني المعاملة .2
 . كغ سلفات بوتاسيوم/هكتار( 300/هكتار )وهي تعادل K2Oكغ  K1  =150بالرمز  تمز نبات البندورة، ورّ 

كغ سلفات  600/هكتار والتي تعادل  K2Oكغ  K2  =300أي  ةالثاني المعاملةضعف  ة:الثالث المعاملة .3
 بوتاسيوم/هكتار.

 المادة النباتية: -3
يرموك وهو ذو أوراق عادية، متوسطة الحجم، ذات لون  مي التجربة محصول البندورة من الصنفموساستخدم في 

أخضر غامق، والعنقود الزهري بسيط. الثمار الناضجة ملساء ذات لون أحمر فاتح، والثمار غير الناضجة خضراء غامقة. الصنف 
 مخصص للزراعة المكشوفة، الثمار تستعمل في التصنيع والتصدير أو تؤكل طازجة.

 اإلحصائي:تصميم التجربة والتحليل  -4
صّممت التجربة بتصميم القطع المنشقة بحيث توضعت معامالت تركيز ملوحة مياه الري في القطع الرئيسية، في حين 

 توزعت معامالت التسميد البوتاسي بشكل عشوائي في القطع المنشقة، وبأربعة مكررات.
 4× تراكيز سماد بوتاسي  3× حة مياه الري مستويات لملو  3قطعة تجريبية =  36بلغ عدد القطع التجريبية في التجربة 

 (. 1مكررات، كما هو موضح في الشكل )
تم تحليل المعطيات إحصائيًا باستخدام البرنامج ُأخذت القراءات خالل عامي الدراسة، وُحسب متوسط العامين، ثم 

 %. 5وى داللة أقل فرق معنوي عند مست اختبار باستخدام متوسطات المعامالتوقورنت  MSTATCاإلحصائي 
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 . مخطط التجربة1الشكل 

 
 النتائج والمناقشة:

 أواًل: النسبة المئوية للسكريات الكلية:
( أنــه بزيـادة ملوحــة ميـاه الــري ازدادت النسـبة المئويـة للســكريات الكليـة فــي عصـير ثمــار 4يتبـين لنـا مــن خـالل النتــائج فـي الجـدول )
بفروق معنوية على باقي المعامالت من حيث النسبة المئويـة  III =2.83 dS/m ملوحتها البندورة، حيث تفوقت معاملة الري بمياه 

للسكريات الكلية، ويمكن تفسير زيادة السكريات في ثمار البندورة عند الري بمياه مالحة بأن هذه السكريات تتراكم في النسج النباتية، 
-Sucroseوأنزيم  Sucrose synthaseيث يزيد نشاط إنزيم (، حLu et al., 2010؛Jiang et al., 2007 وخاصة الثمار )

phosphate-synthase  تحــت ظــروف اإلجهــاد الملحــي، ويكــون تــراكم الســكريات اســتجابة طبيعيــة لإلجهــاد لكــي تلعــب دورًا فــي
ازدادت النسـبة المئويـة . كما بينت النتائج أنه بزيادة التسميد البوتاسـي (Balibrea et al., 1997, 2003)التوازن الحلولي للنبات 

مـن  K1و K0بفروق معنوية على المعاملتين  K2 للسكريات الكلية في عصير ثمار البندورة، حيث تفوقت معاملة التسميد البوتاسي
 حيث النسبة المئوية للسكريات الكلية، ويمكن تفسير زيادة السكريات في ثمار البنـدورة عنـد زيـادة التسـميد البوتاسـي مـن خـالل الـدور

الـــذي يلعبـــه عنصـــر البوتاســـيوم كمنشـــط لـــبعض األنزيمـــات نتيجـــة النضـــمامه إلـــى المواقـــع الحاملـــة للشـــحنات الســـالبة فـــي جزيئـــات 
 Nguyen-Quoc and Foyer(، حيـث ذكـر 1999األنزيمات مساعدًا بذلك على ثبات البنية الفراغيـة المعقـدة لألنـزيم )سـمينة، 

افية من البوتاسيوم يزيد ذلك من اصـطناع أنـزيم السـكروز ممـا يـؤدي إلـى زيـادة تـراكم أنه عند حصول النبات على كمية ك (2001)
السـكريات فــي الثمـار. وبمالحظــة التـأثير المتبــادل بـين ملوحــة ميـاه الــري ومسـتويات التســميد البوتاسـي فــي النسـبة المئويــة للســكريات 

 III، وكـان الفـرق بـين المعـاملتين I K0عامالت بما فيها الشـاهد على باقي الم II K2و  III K2الكلية نجد تفوق معنوي للمعاملتين 
K2  وII K2  ًأي أن اســتخدام مســتوى التســميد البوتاســي ظاهريــا .K2  =300  كــغK2O  هكتــار كانــت هــي األفضــل مــن حيــث/

. وقـد يكـون  III  =2.83 dS/mأو  II =1.95 dS/m النسبة المئوية للسكريات الكلية فـي الثمـار سـواء كـان الـري بميـاه ملوحتهـا 
هذا ناتجًا عن األثر المتبادل لملوحة مياه الري والتسميد البوتاسي، حيث يسبب اإلجهاد الملحي تراكمًا للسكريات في الثمار، ويـؤدي 

 ,Shi and Tadashiالبوتاسـيوم دوره فـي زيـادة هـذا التـراكم مـن خـالل النشـاط األنزيمـي. وتتفـق هـذه النتيجـة مـع مـا توصـل إليـه )
 (.Balibrea et al., 2003؛ Wuzhong, 2002؛ 2001
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 ثانيًا: النسبة المئوية للمواد الصلبة الذائبة:
( ازديـاد نسـبة المـواد الصـلبة الذائبـة فـي عصـير ثمـار البنـدورة بزيـادة ملوحـة ميـاه الـري، حيـث تفوقـت معاملـة 4يالحظ من الجـدول )

بفروق معنوية على باقي المعامالت من حيث نسبة المواد الصلبة الذائبة، ويعـود ذلـك إلـى  III =2.83 dS/m ملوحتها الري بمياه 
، والـذي ينـتج عـن (Maggio et al., 2004)انخفاض المحتوى المائي في ثمار البندورة بسبب انخفـاض امتصـاص النبـات للمـاء، 

اإلجهاد الملحي للنبات، مما يؤدي إلى زيادة تركيز األحماض العضوية والسكريات في عصير ثمار البندورة تحت الظروف الملحيـة 
. كمـا (Ho et al., 1987)مقارنـة مـع الظـروف غيـر الملحيـة ويمكـن اعتبـار هـذا التـراكم سـببًا رئيسـًا لزيـادة المـواد الصـلبة الذائبـة 

بفـروق  K2النتائج إلى ازدياد نسبة المواد الصلبة الذائبة في عصير ثمار البندورة بزيادة التسـميد البوتاسـي وتفوقـت المعاملـة أشارت 
مــن حيــث نســبة المــواد الصــلبة الذائبــة، وقــد تعــود الزيــادة فــي نســبة المــواد الصــلبة الذائبــة إلــى  K1و  K0معنويــة علــى المعــاملتين 
ي تُنقـــل إلـــى ثمـــرة البنـــدورة خـــالل نضـــجها حيـــث يلعـــب عنصـــر البوتاســـيوم دورًا أساســـيًا فـــي هـــذه العمليـــة كميـــات الســـكر الكبيـــرة التـــ

(Balibrea et al., 2006) وبمالحظـة التـأثير المتبـادل بـين ملوحـة ميـاه الـري ومسـتويات التسـميد البوتاسـي فـي النسـبة المئويـة .
بفـروق  I K0 تفوقـت علـى بـاقي المعـامالت بمـا فيهـا الشـاهد II K2و  III K2  ،III K1للمـواد الصـلبة الذائبـة نجـد أن المعـامالت 
 III=2.83 ظاهريــًا. أي أنــه فــي حــال الـري بميــاه ملوحتهــا II K2و  III K2  ،III K1معنويـة، بينماكــان الفــرق بــين المعــامالت 

dS/m  كانــت المعادلــة الســماديةK1  =150  كــغK2O هــي األفضــل مــن حيــث النســبة المئويــة للمــواد الصــلبة الذائبــة نظــرًا  /هكتــار
وذلـك مـن أجـل التـوفير فـي كميـة السـماد البوتاسـي المسـتخدمة، أمـا فـي  III K2  ،III K1لعدم وجـود فـروق معنويـة بـين المعـاملتين 

الذائبـة هـو اسـتخدام ضـعف المعادلـة  فاألفضـل مـن حيـث النسـبة المئويـة للمـواد الصـلبة II =1.95 dS/mحال الري بمياه ملوحتها 
. ويمكـن تفسـير ذلـك بقلـة المحتـوى المـائي للثمـار، والنـاتج عـن اإلجهـاد الملحـي، مـن جهـة، /هكتار K2Oكغ  K2  =300السمادية 

ي فــي وبزيــادة انتقــال المــواد الصــلبة الذائبــة مــن أمــاكن االصــطناع إلــى المكــان الهــدف وهــو الثمــرة حيــث يكــون للبوتاســيوم دور أساســ
(، كمـا تتفـق مـع النتيجـة Restuccia et al.,2003؛Wuzhong, 2002 ذلك، من جهة أخرى. وتتفق هذه النتـائج مـع مـا ذكـره )

والتــي تفيـد بـأن التســميد البوتاسـي يزيــد نسـبة المــواد الصـلبة الذائبــة فـي ثمــار  Yurtseven et al., (2005)التـي حصـل عليهــا 
 البندورة المروية بمياه مالحة.

 
 ثالثًا: النسبة المئوية للمادة الجافة:
تــزداد بزيــادة ملوحــة ميــاه الــري، حيــث  ( إلــى أن نســبة المــادة الجافــة فــي عصــير ثمــار البنــدورة4أشــارت النتــائج المبينــة فــي الجــدول )

بفروق معنوية على باقي المعامالت من حيث نسبة المادة الجافة، حيـث أن  III =2.83 dS/m ملوحتها تفوقت معاملة الري بمياه 
؛  Adams et al., 1992البنـدورة المرويــة بميــاه مالحــة يقــل فيهــا انتقــال المـاء باتجــاه الثمــار فيــزداد تركيــز المــادة الجافــة فيهــا )

Plaut et al., 2004 ؛Campos et al., 2006 .)ل عليهـا )وهـذا يتفـق مـع النتـائج التـي حصـWillumsen et al., 
؛ Malash et al., 2002؛Beyenne et al., 2002 ؛ Pascale et al., 2001؛ Cucci et al., 2000؛1996

Restuccia et al., 2003 كمــا ازدادت نسـبة المـادة الجافــة فـي ثمـار البنــدورة بزيـادة التسـميد البوتاســي وتفـوق المعاملــة .)K2 
من حيث نسبة المادة الجافة، والسبب في ذلك هو دور البوتاسيوم في تشـجيع امتصـاص  K1و  K0بفروق معنوية على المعاملتين 

باإلضـافة إلــى دوره فــي نقــل نــواتج التمثيـل الضــوئي مــن األوراق إلــى الثمــار ، (Sun et al., 2001)العناصـر المغذيــة األخــرى 
(Marschner, 1995) .وبمالحظة األثر المتبادل بين ملوحة مياه الري ومستويات التسميد  مما يزيد تراكم المادة الجافة في الثمار

بفــروق  I K0 تفوقــت علــى جميــع المعــامالت بمــا فيهــا الشــاهد III K2أن المعاملــة البوتاســي فــي نســبة المــادة الجافــة للثمــار نجــد 
/هكتـار كـان هـو األفضـل مـن حيـث النسـبة المئويـة للمـادة  K2Oكغ  K2  =300اسي معنوية. أي أن استخدام مستوى التسميد البوت
. ويمكـن أن ينـتج ذلـك عـن تـأثير ملوحـة ميـاه الـري التـي تـؤدي إلـى III =2.83 dS/m الجافة فـي الثمـار عنـد الـري بميـاه ملوحتهـا 

جافــة فــي الثمــار نتيجــة للتســميد البوتاســي، مــن جهــة انخفــاض الــوارد المــائي باتجــاه الثمــار، مــن جهــة، باإلضــافة إلــى تــراكم المــادة ال
أخرى، أي أن كل من ملوحة مياه الري والتسميد البوتاسي ينتج عنهما زيادة النسبة المئوية للمـادة الجافـة فـي ثمـار البنـدورة. وحصـل 
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Yurtseven et al., (2005)  علـى نتيجـة مماثلـة، حيـث كـان للسـماد البوتاسـي دور هـام فـي زيـادة نسـبة المـادة الجافـة فـي ثمـار
 البندورة المروية بمياه مالحة.

 
 عصير الثمار: pHرابعًا: 

 I=1.06ميــاه الــري، حيــث تفوقــت معاملــة الشــاهد ملوحــة لعصــير الثمــار بزيــادة  pH( تنــاقص رقــم الـــ 4بينــت النتــائج فــي الجــدول )
dS/m  علــى المعــاملتين II =1.95 dS/m و III =2.83 dS/m  وقــد يعــود ذلــك إلــى انتقــال الشــوارد الالعضــوية فــي حــاالت

اإلجهاد الملحي إلى الثمار وخاصة الكاتيونات، ممـا يـؤدي إلـى زيـادة نسـبة كـاتيون:أنيون فـي ثمـار البنـدورة وهـذه الزيـادة تتسـبب فـي 
 ,.Eltez et al؛ Willumsen et al ., 1996، وهذا يتوافق مع نتائج الباحثين pHيل قيمة الـ زيادة الحموضة الكلية وبالتالي تقل

الثمـار بشـكل معنـوي بزيـادة  pHكمـا انخفضـت قيمـة . Beyenne et al., 2002؛ Pascale et al., 2001,2003؛ 2000 
أي أن حموضـة  pHمن حيث قيمـة الــ  K2بفروق معنوية على المعاملة  K1و  K0مستويات التسميد البوتاسي وتفوقت المعاملتين 

ثمــار البنــدورة تــزداد بزيــادة التســميد البوتاســي، نتيجــة المتصــاص النبــات لكميــات أكبــر مــن البوتاســيوم ممــا يــؤدي إلــى زيــادة تركيــز 
 ,.Lin et al، كمـا وجـد (Young et al., 1993)حمـض األسـكوربيك وحمـض السـتريك وحمـض الماليـك فـي ثمـار البنـدورة 

. أن زيــادة التســميد البوتاســي يزيــد مــن تركيــز حمــض غلوتاميــك وحمــض أســبارتيك وحمــض الخليــك فــي البطــيخ األصــفر (2004)
أن كافــة معــامالت التجربــة عصــير الثمــار نجــد  pHوبمالحظــة األثــر المتبــادل لملوحــة ميــاه الــري ومســتويات التســميد البوتاســي فــي 

ــة III K2  ،III K1تفوقــت بفــروق معنويــة علــى المعــاملتين  ــًا بينهــا وبــين المعــاملتين  II K2، إال أن المعامل كــان الفــرق ظاهري
)أي أدنى قيمة للحموضة( والتي ال تعتبر صفة جيدة من الناحية النوعيـة تكـون عنـد الـري  pHالسابقتين. أي أن أعلى قيمة لرقم الـ 

)أي أعلــى قيمــة  pHوعــدم التســميد بالبوتــاس فــي حــين يمكــن الحصــول علــى أدنــى قيمــة لــرقم الـــ  I =1.06 dS/mبميــاه ملوحتهــا 
مــع التســميد بالمعادلــة   III =2.83 dS/m للحموضــة( والتــي تعتبــر صــفة مرغوبــة مــن الناحيــة النوعيــة عنــد الــري بميــاه ملوحتهــا

علـى  Lester et al., (2005). وقـد حصـل /هكتـار K2Oكـغ  K2  =300/هكتـار أو بضـعفها  K2Oكـغ  K1  =150السـمادية 
هـي  /هكتار K2Oكغ  K1  =150كانت المعادلة السمادية  III =2.83 dS/mنتائج مشابهة. أي أنه في حال الري بمياه ملوحتها 

نظـرًا لعـدم وجـود فـروق معنويـة بـين الثمـار أي أعلـى قيمـة لحموضـة الثمـرة(  pHالثمـار )أدنـى قيمـة لــ  pHاألفضل مـن حيـث قيمـة 
= IIوذلـك مـن أجـل التـوفير فـي كميـة السـماد البوتاسـي المسـتخدمة، أمـا فـي حـال الـري بميـاه ملوحتهـا  III K2  ،III K1المعـاملتين 

1.95dS/m   فاألفضل من حيث قيمةpH  الثمار هـو اسـتخدام ضـعف المعادلـة السـماديةK2  =300  كـغK2O ويمكـن /هكتـار .
تفسير ذلـك مـن خـالل دور ملوحـة ميـاه الـري فـي زيـادة نسـبة كـاتيون: أنيـون فـي الثمـار، مـن جهـة، ودور الزيـادة مـن البوتاسـيوم فـي 

 .Yurtseven et al., (2005)تراكم بعض الحموض، من جهة ثانية. وهذا يتفق مع ما ذكره 
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بة والمادة تأثير مستويات الناقلية الكهربائية لمياه الري والتسميد البوتاسي في النسبة المئوية لكل من السكريات الكلية، والمواد الصلبة الذائ .4جدول ال
 :الجافة وحموضة ثمار البندورة

 

pH المؤشر المعامالت %السـكريات الكلية %المواد الصلبة الذائبة %جافةالمادة ال 

a 5.258 c 5.09 c 2.64 c 6.55 I 

 ملوحة مياه الري
b 4.595 b 5.72 b 3.03 b 7.55 II 
b 4.298 a 6.55 a 3.45 a 7.95 III 

0.303 0.24 0.32 0.21 LSD0.05 

a 5.04 c 5.01 c 2.66 c 6.44 K0 

 b 4.73 b 5.81 b 3.04 b 7.18 K1 التسميد البوتاسي

c 4.376 a 6.46 a 3.43 a 8.44 K2 

0.153 0.23 0.16 0.27 LSD0.05 

a 5.662 e 4.66 d 2.47 e 5.5 I K0 

التأثير المتبادل للناقلية 
الكهربائية لمياه الري 

 والتسميد البوتاسي

a 5.46 d 5.08 cd 2.61 d 6.12 I K1 

bc 4.65 c 5.54 bc 2.84 b 8.01 I K2 

b 4.897 de 4.85 cd 2.59 d 6.52 II K0 

cd 4.522 c 5.63 bc 2.85 bc 7.64 II K1 

de 4.365 b 6.69 a 3.65 a 8.49 II K2 

cd 4.56 c 5.77 b 2.90 c 7.28 III K0 

e 4.22 b 6.72 a 3.65 b 7.76 III K1 

e 4.114 a 7.15 a 3.80 a 8.81 III K2 

0.265 0.40 0.28 0.47 LSD0.05 

 بناء على ما سبق نستنتج مايلي:
كـغ  K2=300المـادة الجافـة يجـب التسـميد البوتاسـي بضـعف المعادلـة السـمادية و للحصول على أعلى قيمة لنسبة السكريات الكليـة، 

K2O سواء كانت ملوحة مياه الري /هكتار ،II =1.95 dS/m أو III =2.83 dS/m. 
فيجــب  II =1.95 dS/m)أي رفــع حموضــة الثمــرة( عنــد الــري بميــاه ملوحتهــا  pHلزيــادة نســبة المــواد الصــلبة الذائبــة وخفــض الـــ 

يجـــب  III =2.83 dS/m. أمـــا فـــي حـــال الـــري بميـــاه ملوحتهـــا /هكتـــار K2Oكـــغ  K2  =300التســـميد بضـــعف المعادلـــة الســـمادية 
 /هكتار. K2Oكغ  K1  =150التسميد بالبوتاسيوم حسب المعادلة السمادية 

 التوصيات والمقترحات:
عنـــد تـــوفر ميـــاه مالحـــة، )ولمـــا للبنـــدورة مـــن أهميـــة اقتصـــادية وباعتبـــار أنهـــا متوســـطة التحمـــل لملوحـــة ميـــاه الـــري(، فـــيمكن  .1

ســماد عنــد التســميد بكميــة مناســبة مــن ال مــن أجــل تحســين المواصــفات النوعيــة للثمــاراســتثمار تلــك الميــاه فــي ري البنــدورة 
 .البوتاسي

، والمواصـفات النوعيـة للثمـار تبعـًا لنوعيـة ميـاه الـري المسـتخدمة لنبـات البنـدورة السـمادية االهتمـام بتطـوير المعادلـة البد من .2
 .التي يرغب المنتج بالحصول عليها

مــن حيــث إمكانيــة  مخصــبات )الكيميائيــة، العضــوية والحيويــة(ال أخــرى مــن توســيع نطــاق البحــث ليشــمل دراســة تــأثير أنــواع .3
 . حصول على ناتج ثمري بجودة عالية، باإلضافة إلى التوفير في المياه العذبةمع المياه المالحة بغية الاستخدامها 
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Abstract: 

A field experiment was conducted in Al-Nashabiya Research Station in split plot design aimed to 

study the effect of salinity irrigation water and potassium fertilization on qualitative characteristics 

of tomato fruits for two seasons 2008-2009. Salinity irrigation water levels were (I =1.06, II =1.95 

and III =2.83 dS/m). potassium fertilization levels were (K0=0, K1=150 and K2=300 kg potassium 

oxide/ha). Results showed that the increasing of salinity irrigation water increased tomato fruit dry 

matter weight, total soluble solids and sugars, and decreased pH value, compared with fresh water 

irrigated treatments. Furthermore, the application of supplemental potassium fertilizer led to higher 

percentages of tomato fruit dry matter weight, total soluble solids and sugars, and lower pH value, 

compared with those unfertilized with potassium. The highest percentages of fruit dry matter 

weight, total soluble solids and sugars, and the lowest value of fruit pH, were gained by the 

treatment III K2. Therefore, qualitative characteristics of tomato fruits can be improved by 

application of supplemental potassium fertilizer in saline irrigation conditions. 
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