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  خالصة

  
ة في       ة حقلي سكري   ، تجرب شوندر ال و   Beta vulgarisزرع ال ة لموسمي نم روة الربيعي  و ٤٢٠٠ خالل الع

أثروق ف٢٠٠٦ ة مت األمالحة ترب ابقين  ب ميين س ي موس بق أن زرعت ف سبان ) ٢٠٠٥ و٢٠٠٣( س شعير والسي بال
ك يم وذل دف تقي تجابة  به التنقيط ول لطريمحصولالاس سطحي وب ري ال ي ال يقت سماد اآلزوت ن ال ة م  سويات مختلف
  .انعكاس ذلك على اإلنتاج ومواصفات المنتج  ومدى

 ٤٦%N على صورة يوريا )ري سطحي(أو نثرا ) ري بالتنقيط(أضيف السماد اآلزوتي حقنًا مع مياه الري
ميع المعامالت المختبرة، آما  لجها وعلى أربعة دفعات متساويةN/آغ ٢٠٠ ،١٥٠ ،١٠٠ ،٥٠ ،٠ بمعدل

 بنفس المعدل والتكرارية والموعد الذي ١٥- باآلزوتالموسوم إلضافة السماد اآلزوتي ٢ م١خصصت مساحة 
  .أضيف فيه السماد اآلزوتي العادي

د      يتم تحديد جدولة الري بالطريقة المباشرة باستخدام جهاز التشتت النيترون  ري عن دد موعد ال  %80وقد ُح
سع ةلة الحقمن ال ر العمق ،ي ال ٢٥ حيث اعتب العمق الفع سادسة ب ة ال ة الورق ى مرحل داًء من الزراعة وحت م ابت  س
د  ، المجموع الجذري   النتشار سادسة       وبع ة ال ة الورق ة الحصاد         مرحل ى مرحل ار العمق         جرى  وحت ى اعتب ري عل  ال

  . سم٥٠  هوالفعال للمجموع الجذري

در        آمية مياه الري المستهلكة وقيم الن      تسقي اج  إاقلية الكهربائية لعجينة التربة المشبعة، آما ق ة   انت ادة الجاف لم
آما .  لمحصول الشوندر، إضافة إلى اآلزوت الكلي والمستمد من السماد في أنسجة النبات     والرطبةللجزء الخضري   

ردود الجذور وإنت               تحسب ى أساس م ري محسوبة عل اه ال اءة إضافة مي ادة   آفاءة إضافة السماد اآلزوتي وآف اج الم
    . الجافة

ة      وقد أظهرت النتائج     ادة الجاف اج الم سكري و في إنت ذلك لوحظ  ،وجود زيادة في إنتاج جذور الشوندر ال ادة ت آ   زي
ائج       ؛ السماد اآلزوتي المرتفع   معدل نسبة الحالوة مقارنة بالمعدل العام في سورية وانخفاضها عند           في ا بينت النت  آم
   . آان األمثل في معظم الحاالت بالنسبة للمردود) هاN/آغ ١٠٠-١٥٠( التسميد اآلزوتي معدلأن 

ري ت لوحظذلكآ اه ال اءة إضافة مي ي آف ادة ف ود زي سماد   وج ن ال دة م ة اإلضافات المتزاي ي نتيج  اآلزوت
سكري     إنتاج  المحسوبة على أساس     شوندر ال ة و     جذور ال ادة الجاف و       ب والم ري   ل  ٢٠٠٦خاصة لموسم نم ي ال  طريقت

  .آليهما
ة، ولوحظ   آليهما الري طريقتيلدت ملوحة التربة بشكل طفيف  ازدا ذ التجرب ادة واضحة في    ت أثناء تنفي  زي

  .ةملوحة التربة بعد عام من انتهاء العمل نتيجة عدم استمرار الزراع
  
  
  
  
  
  
  
 

Abstract  
 

 
In a field experiment Sugar beet Beta vulgaris was grown as a spring crop during the 
growing seasons of 2004 and 2006, in salt affected soil, previously planted with 
sesbania and barley (2005 and 2003) to evaluate the response of sugar beet to two 
irrigation methods, (drip fertigation and surface irrigation), different levels of nitrogen 
fertilizer and its effect on yield and quality.  
Different rates of nitrogen fertilizers (0, 50,100, 150 and 200 kg N/ ha) as urea (46% 
N) were injected for drip irrigation or broadcasted for the surface-irrigated treatments 
in four equally split applications. The 15N labelled urea was applied to sub-plots of 1.0 
m2 in each experimental unit in a manner similar to that of unlabeled urea.  

Irrigation scheduling was carried out using the direct method of neutron scattering 
technique. Sugar beet was irrigated when soil moisture in the upper 25 cm was 80% of 



  ٣

the field capacity (FC) and such practice continued until the six leaf stage. From the 
latter stage until harvest, sugar beet was irrigated when soil moisture in the upper 50 
cm reached 80% of the FC. 

 
The amount of irrigation water applied, electrical conductivity of the soil paste, 

dry matter and fresh roots yield, total nitrogen uptake and N derived from fertilizer 
were also determined. Furthermore, Nitrogen use as well as water use-efficiencies for 
dry matter and roots yield were also calculated.     

Results revealed that sugar beets and dry matter yield increased with 
increasing N input up to 100-150 kg N/ha which was indicated by the higher dry 
matter yield, and sugar beet yield. Sugar percentage was also increased relative to 
the average percentage recorded in Syria. 

Crop water use efficiencies, for both the drip-fertigated and surface-irrigated 
treatments were increased in most cases with increasing rate of nitrogen fertilizer.  

During the course of this study, small increases in soil salinity under both 
irrigation methods were observed. Higher increases in soil salinity was noticed a 
year after the termination of this work due to the discontinuity of cultivation 
process. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  المقدمة
  

ر                            ى التفكي ا أدى إل وم مم د ي ًا بع ًا يوم زداد المشكلة تفاقم ائي وت تقع معظم الدول العربية تحت خط العجز الم
سميدي                  ري الت ل ال ري الحديث مث ات ال ذاء         Fertigationبمبدأ الزراعة المستدامة وإدخال تقني أمين الغ  من أجل ت

ذا            ق األمن الغ ة تحقي ة بغي وازن مع                   واأللياف والمواد العلفي ر مت شكل غي زداد عددهم ب ذين ي ة ال شعوب المنطق ئي ل
اءة                 . المصادر المائية واإلنتاج الزراعي    ادة آف ة وزي ر التقليدي ة غي ر باستعمال المصادر المائي دَّ من التفكي لذلك ال ب

  .  مياه الري واألسمدة المضافة عن طريق إدخال تقانات الري الحديث
صعبة و ة ال رًا للظروف المائي دل الهطول   نظ اض مع ث انخف ن حي شرق األوسط م ة ال ا منطق ر به ي تم الت

سكاني        د ال اه نتيجة للتزاي ى المي اد الطلب عل ة المحدودة في      المطري وازدي وارد الطبيعي ة تتعرض الم ذه المنطق   ه
ى            ويؤدي. لالستنزاف صادية إل ى المحاصيل االقت اقم مشكلة       االستعمال الجائر لألسمدة المعدنية عل ادة وتف ح    زي  تمل

ة  في العديد من المناطق الزراعية     الموجودة أصالً  التربة ستدعي    و تلوث المياه الجوفي ا ي ول المناسبة     مم اد الحل إيج
ة             ة المتاح صادر الطبيعي ن الم ى م تفادة المثل ة االس اطق بغي ذه المن ل ه ي مث سائدة ف روف ال ع الظ بة م والمتناس

ار          وتسخيرها لخدمة اإلنتاج الزراعي وتأمين االحتيا      جات الضرورية لسكان المنطقة مع ضرورة األخذ بعين االعتب
  .الحد من تطور ظاهرة الملوحة
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ة من             الشوندر السكري  من المعروف أن     من المحاصيل الحقلية المتحملة للملوحة وخاصة في مراحل متقدم
اطق ذات الت                    ه في المن األمالح   عمر النبات ولكنه حساسيته للملوحة في طور اإلنبات تحد من زراعت أثرة ب رب المت

 واقع الحال في منطقة الفرات األسفل في المنطقة الشرقية          هووخاصة إذا آانت مياه الري المتاحة مالحة نسبيا وهذا          
ورية ن س روف  .م ضاوالمع ة    أي ي األراضي المالح و ف ى النم درتهما عل زان بق شعير يتمي سبان وال ات السي  أن نب
 .األمالح الزائدة من التربة   األمالح في مياه الري إضافة إلى امتصاصهم لبعض          عالية نسبيا من     لتراآيز اوتحمالهم

عن أصبح من الضروري التفكير بشكل جدي بضرورة ترشيد استعمال مياه الري واألسمدة المعدنية والبحث             لذلك،  
ا         لري مياه ذات نوعية منخفضة      مكانية استخدام إ ة بتحمله اآن    للملوحة  المحاصيل الزراعية والعلفية المعروف  في أم

 أو لزراعات استراتيجية      عالية الجودة والتي يفضل استعمالها لالستعماالت المنزلية        العذبة  آبدائل عن المياه   توفرها
  .أخرى

ري    سميدي ل ري الت ة ال تخدام تقني ل باس تلخص العم سكريمحصولي شوندر ال ث   ال ة حي ل للملوح  المتحم
ا زراعة   وفية المالحة تتواجد آميات آبيرة نسبيًا من المياه الج       سبان  يتبعه ادة تجانس       و السي ك بهدف إع شعير وذل ال

ى          افة إل صولين إض ذين المح ة له ة الكثيف ررة والزراع ات المتك ة الفالح ة نتيج طح الترب ى س الح عل ز األم ترآي
ر       . امتصاهما جزءا من األمالح    ضًا سوف تختب ى صورة            س أي ي عل سماد اآلزوت ة من ال ا ويات مختلف ة يوري   لمعرف

  .أفضل معاملة سمادية لمحصول الشوندر السكري ضمن الظروف السائدة
 لآلزوت ومياه الري ضروريًا للحد من تأثير الظروف   optimum managementويعتبر التدبير المثالي 

ة          فيالبيئية المحيطة    ة اإلنتاجي د االقتصادي للعملي ادة العائ ر اآلزوت ضروري  .  إنتاج الشوندر السكري وزي ًا إذ يعتب
 ;Pocock et al.,1988)ينعكس سلبًا أو إيجابا على إنتاج السكر قد  الشوندر السكري وهذا لونمو محصولتطور 

Scott and Jaggard, 1993; Bilbao, et al., 2004)   دة من ى شكل أسمدة    اآلزوت  فاإلضافات الزائ د   عل ق
زنة وخاصة إذا آان اآلزوت المتاح في        تتسبب في تدهور نوعية المحصول وانخفاض نسبة السكر في الجذور المخ          

ل الزراعة      ًا قب ة عالي أخرة     . (Pocock et al., 1988; Hills et al 1982)الترب ذلك تلعب اإلضافات المت آ
الزوت شابهًال ذلك ، دورًا م شوندر أو معظم المحاصيل فل ل ا بال راد زراعته ة الم توصيف الوضع الخصوبي للترب

ًا في التوص     ة دورًا هام ة       الزراعي ق اإلضافات المتوازن ذا العنصر وتحقي سمادية له  ;Giles et al., 1975)ية ال
Wehrmann, et al., 1988; Meisinger et al., 1992; Bundy and Andraski, 1995; Frank and 

Roeth, 1996; and Bilbao, 2004 سما  إعطاء توصية    يلعب دورا هاما في التربة قبل الزراعةتحليل آما أن
سبة     ناسبة م ةدي ات            تكون  آلزوتل  وخاصة بالن ائي لعملي اتج النه ا الن رات آونه ا من النت ى أساس محتواه ة عل  مبني

ة      ل األسمدة العضوية والمعدني ذلك  .(Black, 1993; Frank and Roeth, 1996)تحل ين  آ  Bilbao, et. ب
al.,2004 سكري و      ت سكروز في         بتأثر المؤشرات النوعية للشوندر ال ز ال ل        خاصة ترآي ة قب وى الترب الجذور بمحت

سمادي المضاف           دل ال رات والمع سكروز                 ، الزراعة من النت ز ال ابين ترآي لبية م ة س احثون وجود عالق إذ الحظ الب
رات          ة            . ومعدالت التسميد اآلزوتي المضافة والمحتوى العالي للتربة من النت احثين وجود عالق ذلك الحظ نفس الب آ

وى الجذور من األ    ة   ايجابية مابين محت ات اآلزوتي وع ( مين ة       ، ) α ن سبب انخفاضا في المواصفات النوعي والتي ت
  . وزيادة معدل السماد اآلزوتي المضافللشوندر السكري

 تلعب طرق الري وآمية مياه الري المضافة دورًا آبيرًا في التدبير المثالي لهذا المحصول و خاصة في                    آما
د         األمالح أوعن أثرة ب ا إل تعرضه المناطق المت ة  داتجه سكري        إذ   مائي شوندر ال ز  من المعروف أن ال   بمجموع   يتمي

ق و   ادا  يتجذري عمي ة عن التعطيش     تحمل اإلجه ة الناجم  أو نتيجة  Doorenbos and Kassam, 1986 المائي
ة موسم النمو       ب و ،مائية محصول الشوندر السكري إلجهادات      ضفمثًال وجد أن تعري   . ملوحة التربة   ،خاصة في نهاي

ا ى زي ؤدي إل وي سكر ىدة محت ن ال ذور م ل  ،(Bilbao, et al. 2004) الج ى أساس ردة فع ك عل سر ذل د ف  وق
سكر        فيزيولوجيه تجاه انخفاض محتوى التربة من الماء       ز ال ادة ترآي  مؤدية إلى صغر حجم المجموع الجذري وزي

ابين      المائية لمحصول الشوندر السكري المزروع ضمن الظروف         حتياجاتالا وبشكل عام تتراوح     .فيها  المناسبة م
ا/٣م٥٥٠٠-٧٥٠٠ سائدة،    ه ة ال ا للظروف البيئي ر وفق ائي يتغي اج الم ن االحتي ال م ذا المج و و وه رة النم ول فت ط

  . (Janat and Abudl Kareem, 2006; FAO, 1986)وموعد الزراعة 
سكري  شوندر ال زرع ال شعير، ي دة      وال ة جي ا أراضي زراعي ورية منه ن س ة م ة مختلف اطق زراعي ي من  ف

األمالح      و أثرة ب ة مت ؤخرًا              أراضي زراعي سبان م ى  في حين أدخلت زراعة السي أثرة      إل اطق المت األمالح  المن  في   ب
ذ  ت و سورية ة زراع     لمحاصي  ا هروى ه ًا لمنطق ا ل وفق ة                ته اه ذات مواصفات متدني دة أو بمي اه ذات مواصفات جي  بمي
ز متوسطة م       ، تتح أعاله المذآورةل  يصاحلم وبما أن ا   .نسبيًا ة أص            مل تراآي ة عن ملوحة الترب  ًالن الملوحة الناجم

 ,FAO) تهدون تأثير يذآر على اإلنتاج ومواصفا آما تتحمل الري بمياه متوسطة الملوحة إلى حد ما أونتيجة الري
ذا المحصول                (1989 ة مدى تحمل ه   المزروع أصال في ترب مالحة           فإنه من المفيد إجراء دراسات حقلية لمعرف

   . ومواصفات المنتج وخاصة نسبة الحالوةاإلنتاج وتأثير ذلك على للمياه المالحة نسبيًا
ك     ى ذل ان استخدام  إضافة إل ة   ف ل  بعض األسمدة المعدني سبب  2SO4, CO(NH2)2, KCl(NH4)   مث  يت

د وصل     سويةكون  ت بحيث   ،زيادة مؤشر ملوحة التربة   ب ة ق ى حد حرج   ت الملوحة السائدة في الترب ان  إل  اإلضافة  ، ف
ذ    ت  الملوحة إلى حد      سوية بزيادة  تتسبب ل هذه األسمدة  المتكررة لمث  ه ه سوية  صبح مع  طور خاصة في     بوة  سام  ه ال



  ٥

سكري    نبات مما يسبب منع إ    ناإل د   في حين     . بات بذور الشوندر ال ة       ق ات البالغ سبيًا من       سويات تتحمل النبات ة ن  عالي
ر من     ى أآث أثر النمو وا   dS/m 8  ملوحة التربة تصل أحيانًا إل دون أن يت اج ب ذه النقطة يمكن      . إلنت ًا من ه وانطالق

ر                     ات أآث ا النب التكهن بأنه يمكن عن طريق تحديد مراحل النمو الحرجة لمحصول الشوندر السكري والتي يكون فيه
حساسية للملوحة وبإدارة جيدة لعمليات الري والعمليات الزراعية وتحديد المقننات المائية والسمادية الالزمة لتجنب            

دون أي                         األثرالسلبي د وب اج جي ى إنت د المراحل الحرجة يمكن الحصول عل ري وخاصة عن  لملوحة التربة ومياه ال
     .تغير لمواصفات المنتج وذلك باستخدام المياه الجوفية المالحة المتوفرة في منطقة الدراسة

سكري أدى    شوندر ال الزم لمحصول ال ائي ال نن الم اء المق سابقة أن إعط اث ال ائج األبح ت نت ىبين ادة  إل  زي
 آما بينت نتائج أبحاث أخرى  (Winter, 1988)ملحوظة في اإلنتاج وفي نسبة السكر في جذور الشوندر السكري 

يش    اهرة التعط ل ظ ى تحم درة عل ه الق ذا المحصول لدي ن   water stressأن ه ارًا م ك اعتب ره وذل ن غي ر م  أآث
ة فصل النمو      ى نهاي ري      Carter et al., 1980; Winter, 1980). (منتصف وحت ة ال ق تقني ويمكن عن طري

ق التبخر                          دة عن طري اه الفاق ة المي ة مع آمي تح  -بالتنقيط التحكم أآثر بكمية مياه الري المضافة بحيث تكون متوافق ن
ET .املون               آما ذا لمجال       لوحظ وجود عالقة وطيدة بين آمية مياه الري ونسبة السكر إذ الحظ الع  أن خفض    في ه

ى                    آمية مياه الري تؤدي      ا إل اء في الجذور وانتقاله سبة الم إلى زيادة نسبة السكر في الجذور وذلك نتيجة انخفاض ن
سبة                          . األنسجة النباتية األخرى   ادة ن ري وزي اه ال ة مي ادة آمي ين زي ا ب ة م ة إيجابي في حين الحظ البعض وجود عالق

  . (Nicholson, 1974)السكر 
 مختلفة  سوياتل الشوندر السكري بشكل إيجابي إلى        إلى استجابة محصو   Winter,1980أدت نتائج أبحاث    

ة     ات المائي ة والمقنن ا      في حين  .من األسمدة اآلزوتي ي أجراه  حول  Katerji et al., 2000 أظهرت الدراسات الت
اء                            ادة ملوحة م ين زي ا ب سية م ة عك موضوع مدى تحمل الشوندر السكري للملوحة وظاهرة التعطيش وجود عالق

  .نتح-تاج و مؤشر التبخرالري و التربة واإلن
ا سبق   ومن خالل    ري            يمكن  م ة ال ار طريق ة واختي ار المناسب للمحصول واإلدارة المتكامل ول أن االختي  الق

ى   المناسبة   ساعد عل اج         ت ة المالحة إلنت اه الجوفي ل من المي شكل أمث تفادة ب صادية اصيل  مح االس ة   ،اقت ر طريق  وتعتب
يد استخ      ة واعدة لترش سميدي طريق ري واألسمدة   الري الت اه ال إذ بينت  and Somi 2001, I, II)   (Janat دام مي

ر                      نتائج أعمالهم  ة هي األآث ذه الطريق ة أن ه ة الذري من خالل برنامج عمل إقليمي بالتعاون مع الوآالة الدولية للطاق
  .من مياه الري و األسمدة مع المحافظة على اإلنتاج آمًا ونوعًالٍّ مالءمة لترشيد آ
  قع من هذا المشروع االستراتيجي الهام؟ما هو متو
ة ة   : معرف ه مالح اه جوفي روي بمي سكري الم شوندر ال صول ال سمادية لمح ة و ال ات المائي أوًال االحتياج

سبان و            المزروع في أرض متأثرة باألمالح      و شعير والسي ة تتضمن ال ري و     ضمن دورة زراعي اء ال اءة م ادة آف زي
ة تطور ظاهرة      الترب المتأثرة باألمالح  بدأ الزراعة المستدامة في     األسمدة اآلزوتية، وثانيًا تأمين م      بحيث يتم مراقب

ا  ة للحد من خطره ول المالئم اد الحل ة بعض توظف وسوف . الملوحة وإيج ة الترب اس رطوب ة لقي ات النووي  التقان
سكري ا            شوندر ال لمزروع تحت   وجدولة الري وتحديد االحتياجات السمادية المثلى من عنصر اآلزوت لمحصول ال

  .نظام الري التسميدي والمروي بالمياه الجوفية المالحة

  أهداف البحث
  
سكري  الشوندر ري في المياه المالحة    إستخدام -١ ة          ال سبان  -شعير  المزروع ضمن دورة زراعي أثير    سي  وت

   .ذلك على مؤشرات اإلنتاج ومواصفاته
ال تقني-٢ ري ة إدخ سميدي ال سالت ري ال ة ال ا بطريق ي األراضي  طحي ومقارنته ستدامة ف ة الم ي الزراع  ف

  .أثر ذلك على تطور ظاهرة الملوحة والمتأثرة باألمالح باستخدام المياه الجوفية المالحة
ه مالحة                تحديد   -٣ اه جوفي المزروع  واالحتياجات المائية والسمادية لمحصول الشوندر السكري المروي بمي

  . في عام سابق بمحصولي الشعير والسيسبان سبق وأن جرى زراعتها في أرض متأثرة باألمالح

  المواد والطرائق

  والعمليات الزراعية الموقع والعينات الترابية
  

زور              ٢٠٠٦ـ٢٠٠٣نفذت هذه الدراسة خالل الفترة       ر ال ة دي  في مزرعة السابع من نيسان جنوب شرقي مدين
سنوي                  دل ال رات األسفل، حيث المع ل من    والواقعة في القطاع الثالث من حوض الف ا   ١٦٠لألمطار أق م معظمه  م

  .يهطل ما بين شهري آانون الثاني وآذار

رة أو                        ة المبك تاًء مع هطوالت شتوية و بعض األمطار الربيعي ارد ش المناخ السائد متوسطي حار صيفًا وب
  .المتأخرة أحيانًا
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و  ة خشنة الق وبية عميق ا رس رات بأنه رب وادي الف ي ت ال ف و الح ا ه ة آم ة التجرب ز ترب ة تتمي ة عالي ام وذات نفاذي
ن        ول م ث تتح رى حي ن المج دنا ع ا ابتع ة آلم ة الترب زداد نعوم ر وت رى النه ن مج ة م وخاصة لألراضي القريب

  .متوسطة إلى ثقيلة القوام
ين   ا ب راوح م ام وتت شكل ع ة ب ى عالي ة فهي متوسطة إل ا النفاذي ى / م٢٫٦ – ٠٫٢أم ة عل وم تتوضع الترب ي

ا   ٣سم/ غ٢٫٧٧ – ٢٫٧ والحقيقية   ٣سم/ غرام ١٫٣٧ – ١٫٢٩ها الظاهرية   طبقات رملية أو حصوية وآثافت      معدن أم
  .Montmorilloniteهو ف الموقع تربة السائد في الطين

ق        ى عم ة حت راء التجرب ل إج ل قب ة للحق ة ممثل ات ترابي ت عين درها   ١٠٠ُجمع ل ق م وبفواص م ٣٠ س  س
ات،          وُأخضعت جميع العينات لتحاليل تفاعل التربة، آربونات الك        اح بوساطة البيكربون السيوم الكلية، الفوسفور المت

ا جمع  ).١الجدول  ( وقوام التربة    والمعدني السعة التبادلية للكاتيونات، المادة العضوية، اآلزوت الكلي       ات  ت آم  عين
  .ترابية بعد آل موسم لمراقبة تطور ظاهرة الملوحة وحرآة األمالح في التربة

سبان      آعلف أخضر  ٢٠٠٣ زرع محصول الشعير في موسم نمو      ات السي ه نب ة وأعقب دورة الزراعي  وأحد مكونات ال
و           . لنفس الغرض  شوندر   في حين     . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥وقد تكررت هذه الزراعة لهذين المحصوليين لموسم نم ُزرع ال

ين   د الجن سكري وحي ة  - ال روة ربيعي صنف( الع ادة   MK9704ال م بم اريخ ) TMTD/Tachigaren  المعق بت
ة ،٢٠٠٥/١٢/١٤ و٢٠٠٤/٢/١٥ ا للقطع التجريبي سميدي وملحقاته ري الت بكات ال ب ش د ترآي ك بع  وخطوط  وذل

ى      ). ١الشكل ( وفقًا لمخطط التجربة  الري السطحي للجزء المروي بهذه الطريقة      ة إل ع القطع التجريبي خضعت جمي
ذت . ت التعشيب والتحضين    المتبعة في المنطقة ابتداءًا من الفالحات وانتهاًء بعمليا         آافة العمليات الزراعية  ة  نف  الري

د استنزاف       آليهماطريقتي الريلاألولى بعد الزراعة مباشرًة     ري عن دد موعد ال اح أي    %20 وقد ُح اء المت  من الم
العمق               ٢٥ حيث اعتبر العمق     ،يةل من السعة الحق   %80عند   سادسة ب ة ال ة الورق ى مرحل  سم ابتداًء من الزراعة وحت

د  ،لجذري  المجموع ا   النتشارالفعال   سادسة       وبع ة ال ة الورق ة الحصاد       مرحل ى مرحل ار    جرى  وحت ى اعتب ري عل  ال
ال للمجموع الجذري       شتت       .  سم  ٥٠  هو  العمق الفع از الت ري        (يالنيترون استخدم جه ة ال ة المباشرة لجدول ) الطريق

سكري شوندر ال ة لمحصول ال ر،لحساب االحتياجات المائي اه ال ة مي ري وآمي د ال د موع الي تحدي ي الواجب  وبالت
  .إضافتها في آل رية لتعويض ماء التربة المستنزف خالل الفترة ما بين ريتين وبالتالي جدولة الري

رح،            قطعة تجريبية  ٦٠ إلى    بالشعير والسيسبان   سابقاً مزروعال ُقسم الحقل  ة المقت صميم التجرب ا لت ك وفق  وذل
 التجريبية المروية بطريقة الري التسميدي      ةطع تضمنت الق  2 م 72 =) م 6٣. × ٢٠(مساحة القطعة التجريبية       بلغت
ين النقاطات       وآانت   خطوط ري    ٦ سافة ب دفق   و   ، سم  ٤٠الم ساعة   ٤بت ر بال شغيل    للنقاطة   ليت د ضغط ت ار ١عن .  ب

صلت القطع    .  م٢٠ طول الخط    و سم ٢٠ سم وبين النباتات ٦٠المسافة بين الخطوط     د ُف ة وق  عن بعضها   التجريبي
  .  سم١٨٠  فكانتبين المكرراتأما الفواصـل  ، سم٩٠البعض بفواصل قدرها 

سكري     الري التسميديتيطريق لزوتياآل سمادمن الويات  س أربعاستعملت   شوندر ال سطحي لمحصول ال   وال
 N0.إضافة إلى الشاهد  N1 (50), N2 (100), N3 (150), N4 (200) )/ ها/Nآغ (: على الشكل التاليوآانت
ن  سماد حق اياآلزوتال ع مي ى  م ري عل عه ال ساويةأرب ات مت ة دفع ة وآل ثالث ري ة الرابع ن طور الورق داء م   ابت

  ).٢الجدول (
ري  ب نثرًا  نفسهاويات التسميد اآلزوتي س يفتإض جانب خطوط الزراعة للشوندر السكري المروي بطريقة ال
  . دفعات متساويةأربع وعلى السطحي

  .(N %46)ريا  يوصورةعلى المعامالت أضيف السماد اآلزوتي لجميع 

ى       ر الثاني والمتمثل بالسيسبان والشعي     الدورة الزراعية  أما محصول   را عل ي نث سماد اآلزوت ه ال  فقد أضيف ل
  . لكل منهماها/Nآغ ٣٠شكل بادئ فقط وبمعدل 

  

  .٢٠٠٣ دير الزوربعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الموقع، ): ١(الجدول 
  

  الكاتيونات الذائبة

  

  األنيونات الذائبة
الفوسفور 
  المتاح

Inorganic N 
 
  آغ/ ملغ

Meq/l  

اآلزو
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  الكلي

CaCO3 OM 
  pH  EC  العمق

  %  %  % NO-3  NH+4  Mg+2  Ca+2 K+ Na+ SO4 Hco3 Cl  آغ/ ملغ

CEC 

/ملمكافئ
 غ ١٠٠
  تربة

التحليل 
الميكانيكي 

  (%)للتربة 
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  طينية لومية  ٢٨٫٦  ٠٫٥٧  ١٩٫٠  ٠٫٠٥  ٢٥  ١٫١  ٢٥  ٣٧  ٠٫٢٢  ١٠  ٣٫٨  ٥٫٢  ٢٤  ٤٫٦  ٤٫٥  ٧٫٥ 0-30

  طينية لومية  ٢٩٫٤  ٠٫٣٥  ١٩٫٧  ٠٫٠٣  ١٣  ١٫٠  ١٩  ٢٣  ٠٫١١  ٦٫٦  ٢٫٩  ٤٫٤  ٦٫٥  ١٫٨  ٢٫٧  ٧٫٧  ٦٠- ٣٠

رملية طينية   ٢٣٫٣  ٠٫١١  ٢٠٫٠  ٠٫٠٢  ١٠  ١٫٠  ١٨  ١٩  ٠٫٠٨  ٦٫٣  ٣٫٧  ٤٫٠  ٣٫٠  ١٫٥  ٢٫٢  ٧٫٦  ٩٠- ٦٠
  لومية
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ستويات          2 م1.0 مساحة قدرها    تخصص ع م ي الموسوم لجمي سماد اآلزوت ة إلضافة ال ة تجريبي  في آل قطع

/ N 15 غ   ٢٠،  ١٥،  ١٠ ،٥ بمعدل أضيف السماد اآلزوتي الموسوم   . بنفس المعدل  و الريالتسميد اآلزوتي وطريقتي    
ا    ٢م ى شكل يوري اء   (N %46) عل سبة إغن ادي       (a.e %2) وبن سماد الع ا ال ي أضيف فيه ة الت نفس الطريق د  .  وب وق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

N1 

N3 

N0 

N4 

N2  

N1 

N3 

N0 

N4 

N2 

N1  

N3  

N0  

N4  
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 سباكييت  صمام عدم رجوع
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•  
•  
•  •  

•  •  

صمام للتخلص من 
  األمالح املترسبة

  خزان مساد
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انوي    لطريقة الري التسميدي بوساطة نظام  الموسومةُنفِّذت طريقة إضافة المياه وحقن السماد للقطع         سميدي ث ري ت
 لتر وله مأخذ وأنبوب ري بالتنقيط ٢٥في نهاية الخطوط حيث وصل خزان سعة  الموسومةتمَّ ترآيبه بجانب القطع   

ه ري  ل اه ال ة مي سبت آمي ة وُح ة التجريبي ة القطع ي بقي ستخدمة ف ب الم ضافة مواصفات وخصائص األنابي ا الم  بم
ة و         ري للقطع العادي ساحة القطع الموسومة     يتوافق تمامًا مع جدولة ال ًا لم ل، استخدمت     ).٢ م1.0(وفق ذا العم  في ه

سماد        15N تقنية الوسم بالنظير ستمد من ال الزوت الممتص والم ا / Nآغ  (من أجل تقدير آمي ل اءة    ) ه م آف ومن ث
  .إضافة السماد االزوتي المضاف

اري   فور تج ى شكل حمض فوس فاتي عل سماد الفوس افئ (P2O5 32%)أضيف ال ا يك غ٢٥٠ بم وبر  آ  س
ى  تين وذلك حقنا مع مياه الري لمعامالت الري التسميدي         متساويدفعتين   على   ،TSP)( ها/فوسفات ثالثي  وأيضا عل

   . لمعامالت الري السطحي  ه/ آغ٢٥٠  ثالثيشكل سوبر فوسفات علىنثرًادفعتين 

دل         قبل الزراعة    األسمدة البوتاسية  يفتآما إض  لفات البوتاسيوم بمع ى شكل س ي    ه/ آغ ١٥٠ عل  لكال طريقت
  .الري

  العمليات الزراعية

  
سابق،           ذت  بعد االنتهاء من محصولي التغطية في الموسم ال شوندر و     نف ري      جرى   زراعة ال ترآيب شبكة ال

د في           ، جميع العمليات الزراعية الالزمة     بعد إجراء  التسميدي في القطع التجريبية المحددة     ة التفري ا أجريت عملي  آم
، ولم يكن هناك حاجة للترقيع في موسم         ٢٠٠٤/٣/٢٠وأجريت عملية الترقيع الالزمة بتاريخ      . عةطور الورقة الراب  

ة     ٢٠٠٦نمو   ذلك .  بسبب نسبة اإلنبات العالي ة          أجريت  آ ات التعشيب والعزيق الالزم ع عملي د وصل عدد       . جمي  وق
ري                 ة ال شوندر المروي بطريق ى خمسة لل سطحي عمليات التعشيب إل ة  ال ا   وثالث ش   عملي ة    ت لل  وندر المروي بطريق

  . تحضين النبات مرتين بعد عملية التعشيبجرىآما . الري التسميدي، خالل فترة موسم النمو

ذت رة   نف ة مباش د الزراع ى بع ة األول اريخ  الري و   ٢٠٠٥/١٢/١٤و  ٢٠٠٤/٢/١٥بت مي النم  ٢٠٠٤لموس
  . على التتالي، وفي آن واحد لكل من طريقتي الري السطحي وبالتنقيط٢٠٠٦و

  لري التسميديا
  

ري المضافة جرى اه ال ة مي د موعد وآمي ري( تحدي ة ال شتت ب) جدول از الت تخدام جه ة المباشرة باس الطريق
ي ةالنيترون ة النباتي سبة التغطي ى ن م أجريت  إضافة إل ة أوًال ث ة الوزني ة بالطريق ة للترب سعة الحقلي ّدرت ال ، حيث ق

د استنزاف            يالنيترونالتشتت  عملية المعايرة مع نتائج قراءات الرطوبة بجهاز         ري عن  %20 وبالتالي ُحدِّد موعد ال
ا    و أنابيب قياس الرطوبة في آل القطع التجريبيةت ولتحقيق ذلك زرع  .من الماء المتاح   مَّ اختياره  لثالثة مكررات ت

ةعشوائيًا  ةل وممثل ساحة التجرب ى ،كامل م ة إل ة الترب د وصول رطوب ري عن د ال د حدد موع س%80 وق عة  من ال
ة،  ذور  والحقلي شار الج ال النت ق الفع ر العم سادسة و  ٢٥اعتب ة ال ى الورق ة وحت ن الزراع م م وار ٥٠ س م لألط  س
ري             نفذت. الالحقة ائي متصل          ال الرية األولى بعد الزراعة مباشرة، آما ُحددت آمية مياه ال مضافة بوساطة عدَّاد م

ة         . مع شبكة الري   سميدي        أضيفت آمية مياه الري المحددة في آل ري ري الت امالت ال ع مع ى جمي شكل متجانس إل ب
  . بار١المختلفة وذلك بعد اختبار الشبكة واختبار تجانس الري عند ضغط 

ة     جرى ساوية    حقن األسمدة اآلزوتية ضمن أنابيب الري بوساطة أنابيب مرن م ٨( بأقطار مت ساحة   ذات) م  م
شغيل محدد     د ضغط ت دفق ثابت عن ار١ ز ال يتجاو مقطع ثابت وت ك  ،  ب ي ذل وع  واستعمل ف بية من الن ة تناس  حاقن

(Dosatron proportion injector) .ي على سماد اآلزوت ة إضافة ال ًا لجدول ك وفق ة وذل ساوية أربع ات مت دفع
  .)٢ و ٣ ول االجد( ٢٠٠٦/٣/٢٨و  ٢٠٠٤/٤/٨ابتداًء من 

  السطحيالري 
  

دير  جرى . محدد بمنطقة انتشار الجذور   ُحدد موعد الري وفقًا لمحتوى رطوبة التربة ضمن قطاع التربة ال            تق
شتت        از الت ذِّ  ويالنيترون رطوبة التربة بالطريقة المباشرة لجدولة الري بوساطة جه د   نف ري عن سعة   %80 ال  من ال

راءات       ائج ق ع نت ايرة م ة المع ت عملي م أجري ة أوًال ث ة الوزني ة بالطريق ة للترب سعة الحقلي ّدرت ال ث ق ة، حي الحقلي
 ٣(ول ايبين الجد .  من الماء المتاح%20 وبالتالي ُحدِّد موعد الري عند استنزاف    يالنيترونلتشتت  الرطوبة بجهاز ا  

سماد                  ) ٢و   د إضافة ال ة ومواعي ري الكلي اه ال ة مي ى آمي ة، إضافة إل مواعيد وآميات مياه الري المضافة في آل ري
  .اآلزوتي



  ٩

شار الجذور             ة انت ال لمنطق ـ  حدد العمق الفع ك من   ٢٥ب سادسة في حين        سم، وذل ة ال ى الورق  الزراعة وحت
وب     .  سم لألطوار الالحقة، وتمَّ تحديد موعد الري على هذا األساس         ٥٠اُعتمد العمق    ري ُزرع أنب د موعد ال ولتحدي

شتت                ى  يالنيترون قياس الرطوبة في آل قطعة تجريبية لثالثة مكررات وُحددت رطوبة التربة بوساطة جهاز الت  حت
 . سم١٥اصل قدرها العمق المطلوب وبفو

ة تزرع ن مجموع امالت   م ع المع ة وضمن جمي اق مختلف ى أعم ررات وعل ة مك ي ثالث سيونيك ف ب التن  أنابي
  . وذلك لمراقبة حرآة النترات ضمن قطاع التربة آليهماطريقتي الريل

  الفطام
  :أهمها عند ظهور عالمات النضج الحقيقي على األوراق ووذلك نهائيًا ري المحصولويقصد به إيقاف 

دة     ة جدي ة      الفطام جرى ي و،اصفرار األوراق الخارجية للنبات وعدم وجود نموات ورقي ع بثالث ل القل ادة قب  ع
سبة الحالوة فيه                      ادة ن سكريات في الجذور وزي ز ال اريخ        اأسابيع حيث يساهم ذلك في زيادة ترآي م الفطام بت د ت ، وق

  .لموسمي النمو المختبرين ٢٣/٦/٢٠٠٦ و ٢٠/٦/٢٠٠٤

  القلع
د الفطام               ة النضج الحقيقي بع ا     تم القلع في مرحل ابيع تقريب ة أس ة           بثالث ة التصريم بإزال ذلك أجريت عملي  وآ

سبة  ل ن ي تقلي ساهم ف د ي صريم الجي ل الجذر حيث الت اج أسفل منبت األوراق وقطع ذي ة الت اق الجذور ومنطق أعن
د   . اإلجرام وزيادة نسبة الحالوة     ي   وق م جن ى دف       ت دويًا وعل ة واحدة      المحصول ي  ،)٢٠٠٦/٧/١٢و  ٢٠٠٤/٧/١٥(ع

اج في وحدة المساحة            ـوقّدر اإلن  ى أساس اإلنت شوندر عل ا / طن ( تاج الكلي لل اوة العصير     .)ه  حددت مواصفات نق
ة                   ة تجريبي ة عشوائية ُجمعت من آل قطع ى أساس عين ريكس عل راءة ب واستقطاب العصير واستقطاب العجينة وق

  .مرآز البحوث الزراعية في دير الزوريل في على حدة وأرسلت إلى مختبرات التحل

  .)٢٠٠٤موسم نمو  (المستخدمين الري لنظاميد الري وإضافة السماد اآلزوتي وآمية الماء المضاف يعامو): ٢(الجدول 

  ري بالتنقيط  ري سطحي
إضافة 
السماد 
  اآلزوتي

  موعد الري
آمية ماء 
  الري

 هـ / ٣م

إضافة 
السماد 
  اآلزوتي

  ريموعد ال
آمية ماء 
  الري

 هـ / ٣م

  التاريخ

 × ٢٠٠٤/٠٢/١٥ ١٦٧ ×  ٦٦٧ 

 × ٢٠٠٤/٠٢/٢٩ ٣٣٣ ×  ٤١٧ 

 × ٢٠٠٤/٠٣/١٦ ٢٣٣ ×  ٥٠٠ 

    × ٢٠٠٤/٠٣/٢٧ ٩٤ 

 × ٢٠٠٤/٠٤/٠٣ ٦٧ ×  ٥٠٠ 

   × × ٢٠٠٤/٠٤/٠٨ ١١١ 

× × ٢٠٠٤/٠٤/١١    ٤٤٤ 

    × ٢٠٠٤/٠٤/١٥ ١١١ 

    × ٢٠٠٤/٠٤/٢٢ ١٧٨ 

 × ٢٠٠٤/٠٤/٢٩ ٢٥٦ ×  ٦٦٧ 

× × ٢٠٠٤/٠٥/٠٤ ١٢٨ × × ٥٠٠ 



  ١٠

    × ٢٠٠٤/٠٥/١٥ ٢٩٢ 

× × ٢٠٠٤/٠٥/١٨ ١٠٦ × × ٦٦٧ 

 × ٢٠٠٤/٠٥/٢٤ ٣٣٣ ×  ٦٦٧ 

 × ٢٠٠٤/٠٦/٠٢ ٤٠٠ ×  ٦٦٧ 

× × ٢٠٠٤/٠٦/١١ ٥٥٦ × × ٦٦٧ 

 × ٢٠٠٤/٠٦/١٩ ٦٢٢ ×  ٨٣٣ 

٣٩٨٦ ١٦ ٤ ٧١٩٤ ١٢ ٤ Total 

  

  .)٢٠٠٦موسم نمو (المستخدمين  الري لنظاميسماد اآلزوتي وآمية الماء المضاف د الري وإضافة اليعامو): ٣(الجدول 

  ري بالتنقيط  ري سطحي

موعد إضافة   موعد الري
  السماد اآلزوتي

آمية ماء الري 
المضافة في آل رية  

 هـ / ٣م

آمية ماء الري 
المضافة في آل رية  

 هـ / ٣م

  التاريخ

×  ٢٠٠٥/١٢/١٤ ٥١٨ ٦٩٤ 

×  ٢٠٠٦/٠١/٢٨ ٣٤٥ ٦٦٧ 

×  ٢٠٠٦/٠٢/٢٧ ٣٤٥ ٦٦٧ 

× × ٢٠٠٦/٠٣/٢٨ ٣٨٠ ٥١١ 

× × ٢٠٠٦/٠٤/٢٦ ٤١٥ ٤٨٣ 

×  ٢٠٠٦/٠٥/٠٩ ٣٦٣ ٥٠٠ 

× × ٢٠٠٦/٠٥/١٦ ٣٢٢ ٥١١ 

×  ٢٠٠٦/٠٥/٢٨ ٦٢٢ ٥٢٦ 

× × ٢٠٠٦/٠٦/١٢ ٢٩٤ ٧٨٣ 

×  ٢٠٠٦/٠٦/٢٣ ٩٢٠ ٧٢٦ 

٤٥٢٤ ٦٠٦٨ ٤ ١٠ Total 

 

  العينات النباتية
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ات الن ت عين اآلزوت   ُجمع ومة ب ة الموس ع التجريبي ع القط ن جمي ل م ات الكام ضج  ١٥ـ  ب ة الن د مرحل  عن
ا األساسية مباشرة        ى مكوناته صلت إل وجي وُف ق ـ نصل ـ جذر          (الفيزيول ات األساسية    ُجفِّ). ضلع ـ عن فت المكون

ى درجة حرارة         دة    ° م ٦٥للنبات عل م وزنت وخلطت      ٤٨ لم ل، ث ى األق اع   ساعة عل ة األرب د  بطريق د من    بع  التأآ
اآلزوت الكلي بطريقة الهضم الرطب، ونسبة : التحاليل التاليةآافة لعينات النباتية ل وطحنت وأجريت    ،تجانس العينة 

ي الممتص               15Nاإلغناء بالنظير    اآلزوت الكل ة ب  باستخدام جهاز اإلصدار الطيفي، ومن ثم إجراء الحسابات المتعلق
(N-uptake)       سماد ة           (%Ndff) واآلزوت المستجر من ال سجة النباتي ي في األن ى     (%N)واآلزوت الكل  إضافة إل

  : آما يليZapata, (1990(آفاءة إضافة األسمدة اآلزوتية وفقًا للطريقة التي بينها 

  %).٠٫٣٦٦٣(اإلغناء الطبيعي –الكلي في النبات N١٥نسبة :   في النباتN١٥اإلغناء تحديد نسبة  -١

سماد    -٢ ن ال ستجر م اء   :(%Ndff)اآلزوت الم سبة اإلغن ات  N١٥ن ي النب اء   ÷  ف سبة اإلغن ي N١٥ن  ف
 .السماد

 .ها/ آغ:)DM(المادة الجافة  -٣

 ١٠٠÷ %N × ) ها/آغ(المادة الجافة ): ها/Nآغ ( الممتص من النبات اآلزوت -٤

  .معدل إضافة السماد اآلزوتي÷ ) ها/Nآغ (اآلزوت الممتص من النبات %: آفاءة إضافة السماد  -٥

  .اج المادة الجافة لمحصول الشوندر عند مرحلة النضج الفيزيولوجي تمَّ تحديد إنتآما

  التحليل الكمي للسكر
  

اس االستقطاب    دة من     Polar meterأجري التحليل الكمي للسكر باستخدام طريقة مقي ة المعتم ًا للطريق  وفق
ة    ز البحوث الزراعّي ة لمرآ سكر التابع ل ال رات تحلي ل مختب زورقب ر ال ي دي د ف ي تعتم تخالص  والت ة االس طريق

الي    ) الطريقة الباردة (باالنتشار   ر            لتحديد استقطاب العجينة وبالت سكري، في حين ُيعتب شوندر ال استقطاب   حالوة ال
  .العصير أحد مكونات حالوة الشوندر وُيحلل للحصول على مؤشر نسبة النقاوة

س        ب فُيقصد   (Brix)أّما مؤشر بريكس     ة ال واد الذائب ة      ه النسبة المئوّية للم كرية والالسكرّية في عصير العجين
  :المختبرة، في حين ُتحسب نقاوة العصير على أساس نسبة مئوية

  استقطاب العصير             

   )بريكس (نسبة المواد الذائبة  

ذآر أن طر دير بال ل القائوالج سكرتحلي ي لل رات الكم ة والمؤش ا المطبق ة به ة المرتبط ذه  المدروس ي ه  ف
ة دةالدراس شوندر   معتم ي صناعة ال ل ف ق التحالي د طرائ ة الخاصة بتوحي ة الدولّي ن اللجن آلحوت  (ICUMSA م
١٩٩٩.(  

  :تصميم التجربة
  

ة ري         س  وخمس  مكررات   بستة شوائية الكاملة عالصممت التجربة بطريقة القطع      ي لكل طريق ويات سماد آزوت
   . قطعة لكل طريقة ري٣٠ وقد بلغ عدد القطع التجريبية

دد ا وع ع ع امجم ةلقط ررات  = لتجريبي دد المك ي ري × ع سميدي وسطحي(طريقت سماد X) ت دالت لل  خمس مع
  ). قطعة تجريبية٦٠ = ٥ × ٢ × ٦ (اآلزوتي

ات إحصائيًا وحس   عولجت  ع البيان ًا للطرق القياس  ـ جمي ى اخت    ـابيًا وفق ات إل ع البيان د أخضعت جمي ار بية وق
اين  ـتحل  ار  ـما اس ـ آ ANOVAيل التب ل تخدم اختب وي  أق رق معن   Least significant difference (LSD)  ف

ة لفصل المتوسطات و  ستوى ثق د م امالت المدروسة عن ين متوسطات المع ة ب روق المعنوي ان الف ك %95تبي  وذل
  .(Costat, 1995)باستخدام البرنامج اإلحصائي 

  النتائج والمناقشة

    تطور ظاهرة الملوحة
  

ول            إلىة  تشير نتائج تحليل التربة قبل الزراع      ابين     أن ملوحة تربة الموقع آانت ضمن حدود المقب  وتراوحت م
dS/m ه        سابقا  على الرغم من أن تربة الموقع آانت       )١جدول   (٢٫٢-٤٫٥ سبب في     اآلن ملوحتها أعلى مما علي  وال

 ×١٠٠  
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رة والتي   واألمطار  علتربة الموق  تتالية  م الزراعة ال  إلىذلك يعود    شتوية المبك اميين      ال ى مدى ع اليين   هطلت عل متت
سبان      ومع استمرار زراعة     .بشكل غير متوقع وأدت إلى انغسال األمالح من قطاع التربة          شعير والسي محصولي ال

الي                     ة وبالت اه من سطح الترب ة وللحد من تبخر المي راآم   إبطاء من جهة آمحاصيل محسنة لخواص الترب ة ت  عملي
الح ذلك  األم ة وآ طح الترب ى س ة عل ن إلزاح زءا م الح ج ناألم صاصها  ع ق امت ا أو طري وع تراآمه ي المجم  ف
ة            الجذري ع التجرب سي في موق ذه   ،إضافة إلى محصول الشوندر السكري والذي زرع آمحصول مروي رئي  آل ه

   ).٤( آما هو مالحظ في الجدول ر بشكل آبي الحد من تطور ظاهرة الملوحةإلى أدتالعوامل مجتمعة 

ة خط الزراع         مالح بعيداً األ الري دورا في تراآم      ا طريقت في حين لعبت   ذلك مع العمق،      ةعن النقاطة أو قم   وآ
ة الخط ولكن ازدادت      ، الناقلية الكهربائية بشكل آبيرملوحظ بالنسبة للري السطحي عدم تغير قي      حيث دًا عن قم  بعي

  .)٥جدول  (%١٠٠قيم الناقلية الكهربائية بشكل ملحوظ مع العمق ،وتجاوزت الزيادة في بعض الحاالت 

ذا                     أما سطحي وه ري ال ة ال ة بطريق سطح مقارن  بالنسبة للري بالتنقيط فقد لوحظ تراآمًا ملحوظًا لألمالح على ال
راآم األمالح مع العمق،     االبتاللتتراآم على حواف منطقة     منطقي آون األمالح     ووصلت    آذلك لوحظ زيادة في ت

  ).٥جدول ( الكهربائية على سطح التربة مقارنة مع قيم الناقلية% ٧٥هذه الزيادة في بعض الحاالت أآثر من 

ائج                   أيضا جرى ى تطور ظاهرة الملوحة، بينت النت ة للوقوف عل اء التجرب ام من انته د ع  سبر تربة الموقع بع
شير            معبرا عنه  األمالحارتفاعا في ترآيز    ) ٦جدول  ( ا ي ى بارتفاع الناقلية الكهربائية لعجينة التربة، مم  ضرورة   إل

ل ه     دورة            ذه الترب متابعة زراعة مث ذه ال ة في ه ة المدخل واع النباتي ار األن ين االعتب ة تأخذ بع  ضمن دورة زراعي
 أمطار والعمل على أخذ احتياجات الغسيل بعين االعتبار خاصة في حال عدم هطول        وآذلك تحملها للملوحة العالية     

 األمالح التربة مجددا نتيجة تراآم  ستتدهوروإال  المتراآمة طوال العاماألمالحشتوية مبكرة وبكميات تسمح بغسيل    
   .التربة وضمن منطقة انتشار الجذورعلى سطح 

  

  

  

  

  

  

  .)٢٠٠٤( لتربة الموقع أثتاء وبعد موسم النمو (ds/m)ةتغير قيم الناقلية الكهربائي): ٤(جدول 
2004/04/22 2004/05/04 2004/07/06 2004/08/04 

 تنقيطسطحي تنقيط سطحي تنقيطسطحي تنقيط سطحي
  المعاملة 
 السمادية

 العمق 
 سم

 بعد الزراعة عند الحصادخالل موسم النمو  عند الزراعة
30 3.9 4.4 4.2 3.5 4.1 3.7 2.1 4.3 
60 2.5 3.1 2.6 2.9 3.5 3.3 2.2 3.5 N0 
90 2.3 2.7 3.4 3.2 2.9 2.18 2.1 3.5 
30 3.9 4.3 4.1 4.7 4.5 3.6 2.1 3.1 
60 3.4 3.0 3.2 3.9 3.7 3.5 2.0 2.6 N1 
90 2.8 4.1 2.9 3.2 3.8 3.5 2.2 2.5 
30 3.9 4.3 3.8 2.1 4.0 3.6 2.5 3.6 
60 3.5 2.2 4.1 3.7 4.3 3.2 2.4 2.7 N2 
90 3.2 3.2 3.5 2.8 3.6 2.6 2.4 2.3 
30 3.9 3.5 4.0 2.5 4.1 3.5 2.0 4.4 
60 3.4 2.7 3.5 2.3 3.6 3.0 2.4 3.0 N3 
90 3.0 2.3 3.1 2.2 3.0 2.6 2.3 2.8 
30 4.6 3.4 4.8 3.4 5.1 3.6 3.1 3.0 
60 4.3 2.6 4.5 2.2 4.8 3.5 2.4 2.8 N4 
90 3.2 2.2 3.7 1.8 4.2 2.2 2.2 2.7 

 



  ١٣

  .)٢٠٠٦( نظامي الري السطحي والتنقيط عند استخدام) dS/m(قيم الناقلية الكهربائية لتربة الموقع): ٥(جدول

 )سم (البعد عن النقاطة أو خط الزراعة

  العمق  50 40 30 20 10
 )سم(

سطحي تنقيط سطحي سطحي تنقيط سطحي تنقيط سطحي تنقيط  تنقيط

0--10 1.8 3.9 1.6 3.2 1.9 3.7 2.1 3.9 1.9 3.6 

10--20 2.0 4.5 2.1 5 2.4 4.6 2.3 4.5 2.2 4.7 

20--30 3.9 5.3 3.2 5.2 3.2 5.4 4 4.7 3.5 5.1 

30--40 4.8 4.1 3.9 4.5 4.8 4.4 4.2 4.4 4.1 2.6 

40--50 4.3 4.5 4.4 6 4.3 4.2 4.9 4.7 5 2.8 

  

  

  

  

  

  .)٢٠٠٧( بعد عام من انتهاء التجربة )dS/m(قيم الـناقلية الكهربائية لتربة الموقع): ٦(جدول 

  

  

  ٢٠٠٤موسم 

         E.C           التوصيل الكهربائي 
ds/m         

 المكرر
  العمق
  

 )سم(
 ري تنقيط ري سطحي

0-30 10.4 9.4 
30- 60 8.9 8.6 R1 

60- 90 6.7 7.3 
0-30 4.0 5.6 

30- 60 5.0 5.8 R2 

60- 90 4.8 6.1 
0-30 3.9 6.2 

30- 60 6.2 6.8 R3 

60- 90 6.2 6.7 
0-30 3.1 4.3 

30- 60 5.9 5.2 R4 

60- 90 5.0 3.5 



  ١٤

  المردود ـ إنتاج المادة الجافة، اآلزوت الكلي الممتص واالستفادة من السماد اآلزوتي 

  أ ـ الري بالتنقيط
  

دول  ين الج ة ) ٧(يب ادة الجاف اج الم ا/طن(إنت غ(اآلزوت الممتص  ، )ه ا/آ دل ) ه اءة إضافةومع سماد آف  ال
سكري           (%) واآلزوت الكلي   (%) اآلزوتي   شوندر ال ة النضج لمحصول ال د مرحل امالت المدروسة عن لجميع المع

  :2004 في موسمالمروي بطريقة الري بالتنقيط 

اج  تراوح التنقيط            إنت ري ب ة ال سكري المروي بطريق شوندر ال ابين  ال ا / طن  14.0  م ة  ه  16.8  و N1  للمعامل
ا لم تسجل أية    ). ها/N آغ   N3) 150ها للمعاملة السمادية    /نط ة  تفروق ين   معنوي امالت  ب ي  مع سميد اآلزوت  من   الت

ردود  ث الم شاهد  حي ة ال تثناء المعامل ة  N0 باس ين     N1والمعامل ا ب ًا م اج متقارب ان اإلنت امالتالوآ سماديةمع   ال
ي         مما يشير إلى   اآلزوتيلسماد  با  غير المسمدة  المعاملة الشاهد و سماد اآلزوت ات من ال عدم ضرورة إضافة أي آمي

 األثر  بسبب ملوحة التربة ومياه الري و نسبياانخفاض المردود  نجم    وقد ،مقبول إلعطاء مردود    تحت هذه الظروف  
  . المتبقي لعنصر اآلزوت في التربة

ة    ادة الجاف اج الم راوح إنت وجي  ت ة النضج الفيزيول د مرحل ة عن ين  الكلي ا  / طن8.8 ب ةللمه غ N1 )50عامل  آ
N/ ا ة   / طن 10.4و) ه ا للمعامل ا N4 ه ام     آم ة للمع ادة الجاف اج الم غ إنت  N0, N2, N3 9.4, 10.0, 10.3 الت بل
امالت المدروسة              تفرو قا أية   عدم وجود  يالحظ من نتائج المادة الجافة       .ها/طن ين المع ا ب ة م  في إنتاج المادة الجاف

ة       والمعاملة الشاهد مما يدل أيضًا على وجود         اه         آمية آافية من اآلزوت المتبقي في الترب ر الواضح لملوحة مي  واألث
  . (Janat and Abudl Kareem, 2006)  والمتمثل في االنخفاض النسبي للمردودالري والتربة

  
   الممتص وآفاءة إضافةاآلزوت  وويات مختلفة من السماد اآلزوتي على المردودستأثير ): 7(الجدول 

  .2004) (لمحصول الشوندر السكري بطريقة الري بالتنقيط األسمدة اآلزوتية 

  المردود
المادة *

  الجافة
اآلزوت *

  الكلي
اآلزوت *

  الممتص

آفاءة *
إضافة 
  السماد

آفاءة إضافة مياه 
  مردود/الري

Efy  

آفاءة إضافة مياه 
المادة الجافة /الري

Efd  المعاملة  

  ٣م/آغ  ٣م/آغ  %  ها/آغ  %  ها/طن  ها/طن

NO 16.2 a 9.4 a ١٫77 b ١٦٦ b - 4.1 a 13.4 ab 
N1 14.0 b 8.8 a ١٫٩0 ab ١٦٧ b ٣٧ 3.5 b 12.1 b 
N2 15.8 ab 10.0 a ١٫٩0 ab ١٩٠ ab ٤٠ 4.0 ab 16.4 a 
N3 16.8 a 10.3 a ١٫٩4 a ٢٠٠ ab ٤٢ 4.2 a 15.9 ab 
N4 15.6 ab 10.4 a ٢٫٠ a ٢٠٨ a ٣٧ 3.9 ab 16.2 a 

   ٥% مستوى ثقة  عندقات معنوية ما بين المتوسطات المتبوعة بنفس الحرف وفقا الختبار أقل فرق معنويضمن العمود الواحد ال توجد فر و

  مرحلة النضج الفيزيولوجي* 

لوآًا   ة س سجة النباتي ي األن ي ف لك مؤشر اآلزوت الكل ايراس ردود مغ ة والم ادة الجاف وحظ إذ  لمؤشري الم ل
ا   وجود سميد اآلز         تفروق ين معدالت الت ة ب شاهد        معنوي ة بال رة مقارن ي المختب ي في       ،وت سبة اآلزوت الكل  وبلغت ن

ة  سجة النباتي امالت١٫٧٧، ١٫٩، ١٫٩٤،١٫٩، ٢٫٠% األن الي ,N0, N1, N2, N3, N4 للمع ى التت ا . عل أم
ة      مع زيادة معدل إضافة السماد    ة  تلوحظ زيادة في آمي    فقد   اآلزوت الممتص بالنسبة لكمية     اآلزوتي، حيث بلغت آمي

امالت  / N آغ  ١٧٠ و١٦١، ١٨٧، ١٩٨، ٢٠٨لكلي الممتص  اآلزوت ا ا للمع ى    ,N4  N0, N1, N2, N3ه عل
  . التتالي

ين         ة    %٣٧تراوحت آفاءة إضافة السماد اآلزوتي ب ة  %42 وN1للمعامل اءة     N3 للمعامل  في حين بلغت آف
ام     ي للمع سماد اآلزوت الي   ٤٠% وN2 %37 وN4 تين لإضافة ال ى التت اءة   . عل ائج آف شير نت ى    ت سماد إل  إضافة ال

اءة تحت ظروف                              ا تكون الكف ادة م يط وع ري المستخدمة هي التنق ة ال انخفاض الكفاءة على الرغم من آون طريق
ى ويمكن أن يعزى ذلك      هذه الدراسة    في أعلى من النتائج المتحصل عليها        وفي الظروف الطبيعية   الري التسميدي   إل

ا حد     أيضامستخدمة مالحة   لآون مياه الري ا   إلى   إضافة األمالحبا متأثرة بشكل آبير     هطبيعة أرض التجربة آون     مم
سكري   المثالي وبالتالي  المحصول   إلىبشكل آبير من الوصول      شوندر ال انخفاض االحتياجات السمادية لمحصول ال

شكل المناسب      هذه الظروف لم يكن    تالجذري تح  تطور المجموع    يعتقد بأن   آذلك .المزروع تحت هذه الظروف     بال
صر اآلزوت لي صاص عن ام بامت ى القي ادرا عل ه ق ا أدى   جعل سمادي مم ة وخاصة المصدر ال صادره المختلف ن م م

 إلى اآلزوت المتاح واألثر المتبقي  السبب في ذلكيعود  قدذلكآ .بالنتيجة إلى انخفاض آفاءة إضافة السماد اآلزوتي     
ة          مما جعل است    في مياه الري والتربة    لألسمدة اآلزوتية والمخصبات   ة محكوم ذه التجرب جابة الشوندر السكري في ه

  .  اآلزوتيمعامالت السمادل التربة وليس  مياه الرياآلزوت المتاح واألثر المتبقي فيب



  ١٥

  السطحي ـ الري ب
  

دول  ين الج ة ) ٨(يب ادة الجاف اج الم ا/طن(إنت غ(اآلزوت الممتص  ، )ه ا/آ سماد ) ه ن ال تفادة م دل االس ومع
سكري           (%) كلي  واآلزوت ال (%) اآلزوتي   شوندر ال ة النضج لمحصول ال د مرحل امالت المدروسة عن لجميع المع

  :2004 في موسم السطحيالمروي بطريقة الري 

ري          إنتاج تراوح ة ال سطحي الشوندر السكري المروي بطريق ابين  ال ا / طن  17.0  م ة  ه  20.2  و N0  للمعامل
ا فرلم تسجل أية    ). ها/N آغ   N4) 200ها للمعاملة السمادية    /طن ة  توق ين   معنوي امالت  ب ي  مع سميد اآلزوت  من   الت

ا     با  غير المسمدة  المعاملة الشاهد و  السمادية معامالتالحيث المردود وآان اإلنتاج متقاربًا ما بين         ي مم لسماد اآلزوت
   .مقبولإلعطاء مردود ) ها/N آغ ٥٠(يشير إلى آفاية المستوى السمادي األول 

ا        لوآا مغ سكري إذ                    سلك مؤشر المادة الجافة س شوندر ال ردود جذور ال سلوك مؤشر م ا ل ا م راوح  يرا نوع ت
ة  /طن١١٫٣  وN0 ها للمعاملة / طن٨٫٩ بين الكلية عند مرحلة النضج الفيزيولوجيإنتاج المادة الجافة   ها للمعامل

N2التآما بلغ إنتاج المادة الجافة للمعام N1, N3, N4 ائج   يالحظ من .ها/طن 10.7 ,11.0 ,9.0 على التتالي  نت
شاهد                    تفرو قا ال بعضالمادة الجافة وجود     ة ال امالت المدروسة والمعامل ين المع ا ب ة م ادة الجاف اج الم  حيث    في إنت

ذا   تأبدت معدال   التسميد اآلزوتي المرتفعة استجابة أوضح لالزوت المضاف ولكن بقيت هذه االستجابة محدودة وه
   . واألثر الواضح لملوحة مياه الري والتربةي في التربةيدل أيضًا على وجود آمية آافية من اآلزوت المتبق

 
   الممتص وآفاءة إضافةاآلزوت  وويات مختلفة من السماد اآلزوتي على المردودستأثير ): ٨(الجدول 

  .2004) (السطحي  األسمدة اآلزوتية لمحصول الشوندر السكري بطريقة الري 

  المردود
المادة *

  الجافة
اآلزوت *

  يالكل
اآلزوت *

  الممتص

آفاءة *
إضافة 
  السماد

آفاءة إضافة مياه 
  مردود/الري

Efy  

آفاءة إضافة مياه 
المادة الجافة /الري

Efd  المعاملة  

  ٣م/آغ  ٣م/آغ  %  ها/آغ  %  ها/طن

NO 17.0 a ٨٫٩ b ١٫٥٠ a ١٣٣ b ٠ 2.4 a 6.6 c 
N1 19.9 a ٩٫٠ b ١٫٦٥ a ١50 b ٢٥ 2.8 a 7.0 bc 
N2 19.5 a 11.3 a ١٫84 a ٢٠٥ a ٢٧ 2.7 a 10.5 a 
N3 19.8 a 11.0 ab 1.88 a ٢٠٨ a ٢٥ 2.8 a 10.0 ab 
N4 20.2 a 10.7 ab ١٫٨٧ a ٢٠٠ a ١٤ 2.8 a 9.4 abc 

   ٥% مستوى ثقة  عندضمن العمود الواحد ال توجد فر وقات معنوية ما بين المتوسطات المتبوعة بنفس الحرف وفقا الختبار أقل فرق معنوي

  الفيزيولوجيمرحلة النضج * 

شابها سلك مؤشر اآلزوت الكلي في األنسجة النباتية سلوآًا          ضا      إذ   المردود لمؤشر    م وحظ أي ة    ل   عدم جود أي
ا          بين معدالت التسميد اآلزوتي المختبرة مقارنة بالشاهد       تفرو قا  ة  ت ومع ذلك  لوحظ وجود بعض الفروق  الظاهري

ة         حيث بلغت  ،N3لة  وآانت أعالها للمعام  بين معامالت التسميد المختلفة      %  نسبة اآلزوت الكلي في األنسجة النباتي
امالت 1.84،1.65،1.5 ،1.88 ، 1.87 الي   ,N0, N1, N2, N3, N4 للمع ى التت ة    . عل سبة لكمي ا بالن اآلزوت أم

د    الممتص ادة   فق وحظ زي سماد     ة ت  في آمي  واضحة ل دل إضافة ال ادة مع ة اآلزوت     مع زي ي، حيث بلغت آمي  اآلزوت
امالت  / N آغ  ١٣٣, 150، 202 ،205 ، ٢٠٠ الممتص  ا للمع الي  N4  N0, N1, N2, N3 ه ى التت  مع   عل

  .  من جهة وبقية المعامالت االخرى من جهة أخرىN1 والمعاملةN0 مالحظة وجود فروقات معنوية مابين الشاهد

  و  N1   للمعاملتين. %25و  N2 للمعاملة %27 وN4للمعاملة  %١٤ آفاءة إضافة السماد اآلزوتي بلفت
.N3                السطحي أعلى  تشير نتائج آفاءة إضافة السماد إلى انخفاض الكفاءة وعادة ما تكون الكفاءة تحت ظروف الري
ا       بقليل ذه الدراسة      في من النتائج المتحصل عليه أثرة                   ه ا مت ة آونه ة أرض التجرب ى طبيع ك إل ويمكن أن يعزى ذل

ستخد       ري الم اه ال ى آون مي األمالح إضافة إل ر ب شكل آبي ى       ب ر من الوصول إل شكل آبي ا حد ب ضا مم مة مالحة أي
المحصول المثالي وبالتالي انخفاض االحتياجات السمادية لمحصول الشوندر السكري المزروع تحت هذه الظروف             

ستهلك       من النترات بعيدا عن منطقة انتشار الجذورآذلك قد يكون السبب رشح جزءٍ      ذي ي سطحي وال ري ال  نتيجة ال
  .جزء من النترات  من وبالتالي عدم االستفادةتها بالتنقيط لاه الري أآثر من مثيعادة آمية من مي

  ٢٠٠٦موسم 

  المردود ـ إنتاج المادة الجافة، اآلزوت الكلي الممتص واالستفادة من السماد اآلزوتي 

  أ ـ الري بالتنقيط



  ١٦

ا /آغ (اآلزوت الممتص    و ، )ها/طن(إنتاج المادة الجافة    ) ٩(يبين الجدول    ي        و) ه سماد اآلزوت تفادة من ال دل االس مع
سكري المروي                (%) واآلزوت الكلي   (%)  شوندر ال ة النضج لمحصول ال د مرحل امالت المدروسة عن لجميع المع

  :2006 في موسمبطريقة الري بالتنقيط 

راوح اج  ت التنقيطإنت ري ب ة ال روي بطريق سكري الم شوندر ال ابينال ا/طن20.3  م ةه  31.3  وN0  للمعامل
شاهد           ). ها/N آغ   N4) 200للمعاملة السمادية   ها  /طن ة ال   و N0وقد تفوقت جميع المعامالت السمادية على المعامل

امالت الوآان اإلنتاج متقاربًا ما بين  مؤآدة  معنويةتبفروقا سمادية مع ة المستوى      N3 وN4   ال ى آفاي شير إل ا ي مم
سمادي  مال ذا الموس غ ١٥٠ (الثالث له ا/N آ ردود ) ه وإلعطاء م ان .لمقب ع آ ردودوالواق دا الم سبيا  جي ة  ن مقارن

ى  وقد يعزى السبب في ذلك  ٢٠٠٤بموسم نمو    ذه األراضي وضرورة        إل ل ه ستدامة لمث ة الزراعة الم  إدخال  أهمي
ري     ذات توزع جذري وموعد زراعة مختلف مما يساهم في الحد من تأثير          محاصيل   اه ال ة ومي إضافة   ملوحة الترب

ى  ة   تحسين الخواص الفيزيا  إل ة والكيميائي ة والخصوبية ئي ولي والمثبت       للترب سبان البق  نتيجة إدخال محصول السي
  .لالزوت الجوي إضافة إلى محصول الشعير

وجي        تراوح إنتاج المادة الجافة      ة النضج الفيزيول د مرحل ين    الكلية عن ا   / طن  8.3 ب ة ه  ٢٢٫٠و N0للمعامل
ا    N3 ها للمعاملة /طن ة للمع ادة الجاف اج الم ا /طن  ,N1, N2, N4 16.3, 15.1, 12.8 التمآما بلغ إنت  يالحظ  .ه

 باستثناء   في إنتاج المادة الجافة ما بين المعامالت المدروسة والمعاملة الشاهد          تفرو قا  من نتائج المادة الجافة وجود    
  . على الرغم من أن مردود الجذور لهذه المعاملة آان األعلى مقارنة ببقية المعامالت األخرى N4المعاملة 

ة      لمؤشر المردود   مشابهاسلك مؤشر اآلزوت الكلي في األنسجة النباتية سلوآًا          ادة الجاف ضا      والم وحظ أي إذ ل
ذه لوحظت وقد   . بالشاهد  بين معدالت التسميد اآلزوتي المختبرة مقارنة      تفروقاجود  و ا  ه ي  ت الفروق شكل جل ين   ب  ب

ة          ا للمعامل ة وآانت أعاله ة             تحيث بلغ    ،N4 معامالت التسميد المختلف سجة النباتي ي في األن سبة اآلزوت الكل %  ن
امالت 0.85،0.69 ،1.0 ،1.21 ،1.51 الي   ,N0, N1, N2, N3, N4 للمع ى التت ة    . عل سبة لكمي ا بالن اآلزوت أم

ا   واضحة   زيادة تلوحظ فقد   الممتص ة    ت وبفروق سماد         ة  ت في آمي   معنوي دل إضافة ال ادة مع ي  مع زي ع    اآلزوت  لجمي
 ها للمعامالت/ N آغ ٥٨, 151،137 ،166 ، ١٩٣ لغت آمية اآلزوت الكلي الممتص، حيث بالمعامالت السمادية

N0, N1, N2, N3, N4على التتالي .   

ي   بلفت سماد اآلزوت امال   ٢٣,% 23 ,30 ,18 ,و آفاءة إضافة ال ائ   N1, N2, N3, N4.  تللمع شير نت ج ت
ري      نسبيا  إضافة السماد اآلزوتي   آفاءة آفاءة إضافة السماد إلى انخفاض     التنقيط    تحت ظروف ال ويمكن أن يعزى     ب

ذلك إلى طبيعة أرض التجربة آونها متأثرة بشكل آبير باألمالح إضافة إلى آون مياه الري المستخدمة مالحة أيضا                  
شوندر                    سمادية لمحصول ال مما حد بشكل آبير من الوصول إلى المحصول المثالي وبالتالي انخفاض االحتياجات ال

شكل    ت آذلك يعتقد بأن تطور المجموع الجذري تح.ت هذه الظروف  السكري المزروع تح   م يكن بال  هذه الظروف ل
ا                    سمادي مم المناسب ليجعله قادرا على القيام بامتصاص عنصر اآلزوت من مصادره المختلفة وخاصة المصدر ال

ي              سماد اآلزوت اءة إضافة ال ى انخفاض آف ضا  .أدى بالنتيجة إل د  أي ك      يعزى   ق سبب في ذل ى   ال ادة       إل اج الم ادة إنت زي
ة         سجة النباتي سبة االزوت في األن سببت في تخفيف ن ذلك ) Dilution effect(الجافة نسبيا والتي قد ت  اآلزوت وآ

سكري في     في مياه الري والتربة   المتاح واألثر المتبقي لألسمدة اآلزوتية والمخصبات      شوندر ال  مما جعل استجابة ال
  .  اآلزوتيمعامالت السمادلالتربة وليس و  مياه الري واألثر المتبقي فياآلزوت المتاحبهذه التجربة محكومة 

  
   الممتص وآفاءة إضافةاآلزوت  وويات مختلفة من السماد اآلزوتي على المردودستأثير ): ٩(الجدول 

  .)٢٠٠٦ ( األسمدة اآلزوتية لمحصول الشوندر السكري بطريقة الري بالتنقيط

  المردود
المادة *

  افةالج
اآلزوت *

  الكلي
اآلزوت *

  الممتص

آفاءة *
إضافة 
  السماد

آفاءة إضافة مياه 
  مردود/الري

Efy  

آفاءة إضافة مياه 
المادة الجافة /الري

Efd  المعاملة  

  ٣م/آغ  ٣م/آغ  %  ها/آغ  %  ها/طن  ها/طن

NO ٢٠٫٣ d 8.3 c 0.69 d 5٧ e - ٤٫٥ d ٢٫٦ c 
N1 ٢٦٫٧ c 16.3 b 0.85 cd 13٩ d 23 ٥٫٩ c ٤٫٨ b 
N2 ٢٩٫٠ b 15.1 b 1.0 c  151 c 18 ٦٫٤ 2 b 5.9 b 
N3 ٣٠٫٧ a 22.0 a 1.21 b 266 a 30 ٦٫٨2 a ٨٫٠ a 
N4 ٣١٫٣ a 12.8 bc 1.51 a 193 b 23 ٦٫٩5 a ٥٫1 b 

   ٥ % مستوى ثقة عندضمن العمود الواحد ال توجد فر وقات معنوية ما بين المتوسطات المتبوعة بنفس الحرف وفقا الختبارأقل فرق معنوي

  مرحلة النضج الفيزيولوجي* 

  

  



  ١٧

  

  السطحي ـ الري ب
  

ة       ) ١٠(يبين الجدول    ادة الجاف اج الم ا /طن (إنت ا /آغ (اآلزوت الممتص     ، )ه سماد      ) ه تفادة من ال دل االس ومع
سكري           (%) واآلزوت الكلي   (%) اآلزوتي   شوندر ال ة النضج لمحصول ال د مرحل امالت المدروسة عن لجميع المع

  :2006 في موسم السطحيي المروي بطريقة الر

ري         إنتاج   تراوح ة ال سطحي الشوندر السكري المروي بطريق ابين  ال ا / طن  17.8  م ة  ه  31.0  و N0  للمعامل
ادة                 N4.ها للمعاملة السمادية    /طن سكري مع زي شوندر ال ردود جذور ال سبيا في م رة ن  وقد لوحظ وجود زيادة آبي

ة المستوى   العالية  السمادية  معامالتالًا ما بين     وآان اإلنتاج متقارب   معدل إضافة السماد اآلزوتي     مما يشير إلى آفاي
   .مقبولإلعطاء مردود ) N2, N3 (الثاني ومن المفضل الثالثالسمادي 

سكري إذ                       شوندر ال ردود جذور ال سلوك مؤشر م ا ل ا م شابها نوع لوآا م راوح   سلك مؤشر المادة الجافة س ت
ة   /طن18.6  وN0 ها للمعاملة / طن7.4بين ما النضج الفيزيولوجيالكلية عند مرحلة إنتاج المادة الجافة  ا للمعامل ه

١ N     ام ة للمع ادة الجاف اج الم غ إنت الي   N2, N3, N4 التآما بل ى التت ا /طن  ,16.5 ١٦ 15.8 ,1عل  يالحظ من   .ه
شاهد             تفروقانتائج المادة الجافة وجود      امالت المدروسة و ال دت معدال    دوق   في إنتاج المادة الجافة ما بين المع  ت أب

يدل على وجود  المضاف ولكن بقيت هذه االستجابة محدودة وهذا   طفيفة لالزوت التسميد اآلزوتي المرتفعة استجابة     
  .  واألثر الواضح لملوحة مياه الري والتربةآمية آافية من اآلزوت المتبقي في التربة

رازداد ة     مؤش سجة النباتي ي األن ي ف و اآلزوت الكل شكل ملح ةظب ي    وخاص سميد اآلزوت دالت الت د مع  عن
سبة       مقارنة بالشاهد  المذآورة بين معدالت التسميد اآلزوتي      تفروقا جودو إذ لوحظ أيضا     المرتفعة وسجلت أعلى ن

ة     ة للمعامل سجة النباتي ة      بلغت  N4(1.14%) لالزوت في األن سجة النباتي ي في األن سبة اآلزوت الكل  ،0.95 %  ن
ي آلزوتلأما بالنسبة . على التتالي ,N0, N1, N2, N3 للمعامالت0.79،0.70،0.62 د   الممتص  الكل  تلوحظ  فق
ي الممتص    مع زيادة معدل إضافة السمادة ت في آمي واضحةزيادة ة اآلزوت الكل  ، ١٨٠  اآلزوتي، حيث بلغت آمي
امالت /N آغ ٤٦, 128، 129 ،153 الي  ,N4  N0, N1, N2, N3ها للمع ى التت ات      عل  مع مالحظة وجود فروق
  .  من جهة أخرىاألخرى من جهة وبقية المعامالت N0وية مابين الشاهد معن

ي    بلفت سماد اآلزوت امال   ٣٣, ,36 % 34 ,41 و آفاءة إضافة ال ذه   N1, N2, N3, N4  تللمع ر ه  وتعتب
ى  . السطحي وأفضل من مثيالتها لمعامالت الري بالتنقيط  تحت ظروف الري     مقبولةنتائج  ال ويمكن أن يعزى ذلك إل

اه                           رشح ة من مي ادة آمي ستهلك ع ذي ي سطحي وال ري ال  جزءا من النترات بعيدا عن منطقة انتشار الجذور نتيجة ال
  .المضافة على شكل أسمدة معدنيةالري أآثر من مثيالتها بالتنقيط  وبالتالي االستفادة من جزء من النترات 

  
  
  
  
  
  
  

   الممتص وآفاءة إضافةاآلزوت  والمردودويات مختلفة من السماد اآلزوتي على ستأثير ): 10(الجدول 
  .)٢٠٠٦( السطحي األسمدة اآلزوتية لمحصول الشوندر السكري بطريقة الري 

  المردود
المادة *

  الجافة
اآلزوت *

  الكلي
اآلزوت *

  الممتص

آفاءة *
إضافة 
  السماد

آفاءة إضافة مياه 
  مردود/الري

Efy  

آفاءة إضافة مياه 
المادة الجافة /الري

Efd  المعاملة  

  ٣م/آغ  ٣م/آغ  %  ها/آغ  %  ها/طن  ها/طن

NO ١٧٫٨ d 7.4 c 0.62 d 46 d - ٢٫٩ d ٢٫2 a 
N1 ٢٣٫٩ c 18.6 a 0.70 d ١٣٠ c 33 ٣٫٩ c ٤٫٣ a 
N2 ٢٦٫٥ bc 16.5 ab 0.79 c ١٣٠ c 36 ٤٫٤ bc ٣٫٥ a 
N3 ٢٩٫٣ ab 16.1 ab 0.95 b 153 b 41 ٤٫٨ ab ٤٫٥ a 
N4 ٣١٫٠ a 15.8 b 1.14 a 180 a 34 ٥٫١ a ٤٫٠ a 

   ٥% مستوى ثقة  عندضمن العمود الواحد ال توجد فر وقات معنوية ما بين المتوسطات المتبوعة بنفس الحرف وفقا الختبار أقل فرق معنوي

  مرحلة النضج الفيزيولوجي* 

  االحتياجات المائية وآفاءة ماء الري



  ١٨

  ٢٠٠٤موسم نمو 

  الري التسميدي
  

التنقيط    مياه الري الُمضافة    آمية بلغت سميدي ب ري الت  ٣٩٨٦  لمحصول الشوندر السكري المروي بطريقة ال
  . )٢الجدول ( رية على مدار فصل النمو ١٦ أعطيت من خالل ها/٣م

ين الجدول ي أثير) ٧(ب ردود  ت ري لمؤشري الم اه ال ة لمي اءة الحقلي ى الكف ري عل ي ال ادة (Efy) طريقت  والم
ي          عند   (Efd)الجافة للجزء فوق سطح التربة       سماد اآلزوت ة من ال ستويات مختلف و      م ُيالحظ من   . ٢٠٠٤ لموسم نم

سكري      )٧(الجدول شوندر ال ا   (Efy) أن الكفاءة الحقلية لمياه الري محسوبة على أساس مردود جذور ال  تراوحت م
التنقيط           ٣م/ آغ ٤٫٢ و   ٣٫٥بين   ري ب ة ال د    ، لمعامالت التسميد اآلزوتي المختلفة والمروية بطريق ا  ل  وق ض وحظ انخف

ة    اءة للمعامل ذه الكف ة N1ه ة المعامب مقارن شاهد N3 ل ري     إضافة لل اه ال اءة مي ائج آف ع الحاالت آانت نت وفي جمي
  .متقاربة مع بعضها

ة      سلك مؤشر الكفاءة الحقلية لمياه الري      ادة الجاف اج الم لوآًا    (Efd) إلنت شابها  س ى حد    م ا سلوك       إل اءة   م الكف
ة          (Efy)الحقلية لمياه الري لمؤشر المردود       ه في المرتب ذا المؤشر    تراوحت إذ  واختلف عن يم ه ين    ق ا ب  و ١٢٫١ م

ة       ٣م/ آغ ١٦٫٤ ي                 لمعامالت التسميد اآلزوتي المختلف سماد اآلزوت دل إضافة ال ادة مع ة المؤشر مع زي  وازدادت قيم
ة ءباستثناطبعا  ا وآانت  N1.  المعامل شاهد   تالفروق ين ال ة  والمعامN0  ب ة   N1 ل سبب في ذ    طفيف ود ال ى   ويع ك إل ل

شاهد    ة المعامل ذهتقارب إنتاج المادة الجافة له     سماد            و.  مع المعاملة ال رغم من أن إضافة ال ى ال ي عل ى    اآلزوت  أدت إل
ة    ا  زيادة ملحوظة في قيم مؤشر الكفاءة الحقلية لمياه الري على أساس           ة   (Efd) اإلنتاج من المادة الجاف شاهد  مقارن  بال

ذه  ا ال إال أن ه ي     تفروق م تكن واضحة ب ي   نل سميد اآلزوت امالت الت ة المستوى       N2, N3, N4 مع ي آفاي ا يعن مم
ذلك مؤشر   ) 7جدول  لا( نتائج المردود    ا أآدته  وهذا م  N2السمادي   ري          وآ اه ال ة لمي اءة الحقلي ردود   ل الكف   .(Efy)لم

سكري        ب المالحة  ر الت   ضمن ظروف   اآلزوتي أهمّية التسميد     هذه النتائج  تبين شوندر ال ى محصول ال رة وضرو  عل
ار     األخذ   ين االعتب سمادي المضاف     بع دل ال سمادية للمحصول والمردود               المع ا واالحتياجات ال  بحيث يكون متوافق

وتوخي الحذر ألن أية آمية زائدة ستعمل على رفع مؤشر الملوحة آون معظم األسمدة وخاصة اآلزوتية منها تتمتع          
  .سرعة الذوبانبخاصية 

  الري السطحي
  

ري             مياه الري     آمية بلغت ة ال سكري المروي بطريق شوندر ال ضافة لمحصول ال سطحي الُم ا /٣ م٧١٩٤ ال  ه
  .)٢الجدول ( رية على مدار فصل النمو ١٢أعطيت من خالل 

ين الجدول ي أثير) 8(ب ردود  ت ري لمؤشري الم اه ال ة لمي اءة الحقلي ى الكف ري عل ي ال ادة (Efy) طريقت  والم
ة         د مستو    (Efd)الجافة للجزء فوق سطح الترب ي         عن سماد اآلزوت ة من ال و       يات مختلف تراوحت  . ٢٠٠٤  لموسم نم

سكري        شوندر ال ردود جذور ال ين   (Efy)الكفاءة الحقلية لمياه الري محسوبة على أساس م ا ب  ٣م/ آغ ٢٫٨ و ٢٫٤ م
ري   ة ال ة بطريق ة والمروي ي المختلف سميد اآلزوت امالت الت سطحيلمع د ،ال اءة ل وق ذه الكف اض ه ع وحظ انخف لجمي

شوندر  وفي جميع الحاالت آانت نتائج آفاءة مياه الري          .الري التسميدي  معامالت    من  بمثيالتها  مقارنة تالمعامال لل
ة أخرى     متقاربة مع بعضها  السكري المروي بطريقة الري السطحي       شاهد من جه سجل     من جهة ومع ال م ي  حيث ل

  .أية فروقات معنوية بين المعاملة الشاهد وبقية المعامالت األخرى

اه    سلوك  ل  مغايرا سلوآًا   (Efd) إلنتاج المادة الجافة  ؤشر الكفاءة الحقلية لمياه الري      سلك م  ة لمي اءة الحقلي الكف
ين    قيم هذا المؤشر تراوحتإذ   بشكل آبير نسبيا   واختلف عنه في المرتبة    (Efy)الري لمؤشر المردود     ا ب  و ٦٫٦ م

ي              وازدادت قي  لمعامالت التسميد اآلزوتي المختلفة      ٣م/ آغ ١٠٫٥ سماد اآلزوت دل إضافة ال ادة مع  .مة المؤشر مع زي
ة له                    N1 لة والمعام N0  بين الشاهد  تفروقا ولم تسجل أية   ادة الجاف اج الم ارب إنت ى تق ك إل سبب في ذل  ذهويعود ال

شاهد    ةالمعامل امالت األخرى                       مع المعاملة ال شاهد والمع ة ال ابين المعامل ة م ات معنوي وحظ وجود فروق .  في حين ل
ى             اآلزوتيغم من أن إضافة السماد      على الر و ري عل اه ال ة لمي اءة الحقلي يم مؤشر الكف  أدت إلى زيادة ملحوظة في ق

اس ة  أس ادة الجاف اج الم ة (Efd) إنت شاهد مقارن ذه ال بال اإال أن ه ين   تفروق ن واضحة ب م تك سميد  ل امالت الت  مع
ي  سمادي      N2, N3, N4اآلزوت ستوى ال ة الم ي آفاي ا يعن ين  .)٨ الجدول (N2مم ائج تب ذه النت سميد   ه ة الت  أهمّي
ي  رب المالحة ضمن ظروفاآلزوت سكري  الت شوندر ال ى محصول ال ار وضرورة األخذ  عل ين االعتب دل بع المع

ة                           ة آمي وخي الحذر ألن أي سمادية للمحصول والمردود وت ا واالحتياجات ال السمادي المضاف بحيث يكون متوافق
ع بخاصية        زائدة ستعمل على رفع مؤشر الملوحة آون       ا تتمت ة منه ذوبان   معظم األسمدة وخاصة اآلزوتي  سرعة ال



  ١٩

ا بع                  ى م شار الجذور   دآما أن الكميات الزائدة من السماد اآلزوتي المضاف سيكون مصيرها االنغسال إل ة انت   منطق
  .مدفوع الثمنللمياه الجوفية  نتراتي ث ملوإلى وبالتالي تحولها وخاصة تحت ظروف الري السطحي

  

  

  

  

  2006سم نمو مو  

  الري التسميدي

  

التنقيط       آمية بلغت سميدي ب ري الت  ٤٥٢٤  مياه الري الُمضافة لمحصول الشوندر السكري المروي بطريقة ال
  .)٣الجدول ( ريات على مدار فصل النمو ١٠ أعطيت من خالل ها/٣م

ين الجدول ي أثير) ٩(ب رد ت ري لمؤشري الم اه ال ة لمي اءة الحقلي ى الكف ري عل ي ال ادة (Efy)ود  طريقت  والم
ي          (Efd)الجافة للجزء فوق سطح التربة       سماد اآلزوت ة من ال ستويات مختلف د م و    عن ُيالحظ من   . 2006 لموسم نم

سكري                ين    (Efy)الجدول أن الكفاءة الحقلية لمياه الري محسوبة على أساس مردود جذور الشوندر ال ا ب  تراوحت م
غ٥6.9 و 4.5 ي ا٣م/ آ سميد اآلزوت امالت الت التنقيط لمع ري ب ة ال ة بطريق ة والمروي د ،لمختلف يوحظ ل وق ادة ف  زي

رق الواضح       .بالشاهد مقارنة   مياه الري مع زيادة معدل إضافة السماد اآلزوتي       آفاءة   ذا الف سر ه   ومن الممكن أن يف
سبان في الم               فلهذا الموسم على أساس استنزا     شعير والسي وسم   بعض من االزوت المتاح في التربة نتيجة زراعة ال

سابق  تجابة الواضحة  ) ٢٠٠٥(ال ذه االس الي لوحظت ه ذا   ،وبالت تص له ي المم ة االزوت الكل ة آمي ن مالحظ  وم
ذا الموسم          .  نستطيع تأآيد هذا التفسير    ٢٠٠٤الموسم ومقارنتها بموسم     أيضا لعب مردود جذور الشوندر السكري له

  . في االستجابة للسماد اآلزوتي المضافإضافيادورا 

لوآًا   فقد نحى  (Efd) إلنتاج المادة الجافةلكفاءة الحقلية لمياه الري    مؤشر ا أما   شابها  س ى حد  م ا   إل سلوك ل  م
ري لمؤشر المردود             اه ال ة لمي ة      (Efy)الكفاءة الحقلي ى المعامل ة    مؤشر حيث انخفض      N3 حت اءة للمعامل  N4 الكف

سجما مع ب           N3 مقارنة بالمعاملة  بشكل حاد نسبيا     ان من ع آ ه في الواق امالت    ولكن ة المع ان   أن أي األخرى قي ذا آ  ه
ري        قيم    تراوحت  .نسبيا سببه ارتفاع مردود جذور الشوندر السكري للمعاملة        اه ال ة لمي ين     مؤشر الكفاءة الحقلي ا ب  م

غ8.0 و 2.6 ة   ٣م/ آ ي المختلف سميد اآلزوت امالت الت سماد      لمع افة ال دل إض ادة مع ع زي ر م ة المؤش وازدادت قيم
ر   األخرىوبقية المعامالت  N0 بين الشاهد توآانت الفروقا N4  المعاملةءااآلزوتي طبعا باستثن سبيا وأآث  آبيرة ن

 المادة الجافة للمعاملة الشاهد وفي إنتاج انخفاض ويعود السبب في ذلك إلى ٢٠٠٤ وضوحا من مثيالتها لموسم نمو
سماد         ب و. بعضها البعض  مع   ت المعامال لبقية تقارب إنتاج المادة الجافة      نفس الوقت  ي الرغم من أن إضافة ال  اآلزوت

ى أساس                       ري عل اه ال ة لمي اءة الحقلي يم مؤشر الكف ة      أدت إلى زيادة ملحوظة في ق ادة الجاف اج الم ة   (Efd) إنت  مقارن
شاهد  ذه ال  بال ا إال أن ه ين     تفروق م تكن واضحة ب ي   ل سميد اآلزوت امالت الت ا      N1, N2, N4 مع والتي شذت عنه

سمادي            لمؤشر المردود وواآبتها   المادة الجافة إنتاج  لمؤشر   N3المعاملة   ة المستوى ال ي آفاي ا يعن ا     N1مم ذا م  وه
ري  وآذلك مؤشر) 6الجدول  (أآدته نتائج المردود     ردود  ل الكفاءة الحقلية لمياه ال ين   .(Efy)لم ائج  تب ذه النت ضا   ه  أي

ا توصلن  سابق  ام ي الموسم ال ه ف رة أخرى إلي د م ى وتؤآ سميد عل ة الت ياآلزو أهمّي رب المالحة ضمن ظروف ت   الت
سكري   ل شوندر ال صول ال ذ  مح رورة األخ ار  وض ين االعتب ا      بع ون متوافق ث يك ضاف بحي سمادي الم دل ال المع

ع مؤشر الملوحة                            ى رف دة ستعمل عل ة زائ ة آمي وخي الحذر ألن أي واالحتياجات السمادية للمحصول والمردود وت
  .اصية األمالح الذوابةآون معظم األسمدة وخاصة اآلزوتية منها تتمتع بخ

  

  الري السطحي
  

ري                آمية بلغت ة ال سكري المروي بطريق شوندر ال ضافة لمحصول ال سطحي   مياه الري الُم ا /٣ م٦٠٦٨ال  ه
  .)٣الجدول ( ريات على مدار فصل النمو ١٠أعطيت من خالل 
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ري لمؤشري المردو                تأثير) ١٠(بين الجدول   ي اه ال ة لمي اءة الحقلي ى الكف ري عل ي ال ادة  (Efy)د  طريقت  والم
ة         ي            (Efd)الجافة للجزء فوق سطح الترب سماد اآلزوت ة من ال ستويات مختلف د م و        عن تراوحت  . ٢٠٠٦  لموسم نم

ين      (Efy)الكفاءة الحقلية لمياه الري محسوبة على أساس مردود جذور الشوندر السكري             ا ب ة   ٢٫٩ م   وN0للمعامل
د    ،N4  للمعاملة ٣م/ آغ ٥٫١ ذه ا     ل  وق اءة   وحظ انخفاض ه امالت   لكف ع المع ة    لجمي امالت   ب مقارن سميدي    مع ري الت ال

سطحي  ازدادت وفي جميع الحاالت  .المتوافقة ري ال ادة    آفاءة مياه الري للشوندر السكري المروي بطريقة ال  مع زي
ي   سماد اآلزوت يم    و .معدل إضافة ال د بلغت ق اءة ق ري   آف اه ال امالت   إضافة مي  N1, N2, N3  4.8 ،4.4 ،3.9للمع

ة أخرى    . لتتاليعلى ا  ري         ازدادت من جه اه ال اءة إضافة مي يم آف ع ق ة  جمي شاهد ب  مقارن ة    ال وحظ أن المعامل   N3ول
سميدي                آانت األفضل    ري الت ق ال وهذا ما لمسناه أيضا عند نفس المؤشر لمحصول الشوندر السكري المروي بطري

سكري لم      شوندر ال صول ال تجابة مح م الس ذا الموس ي ه ي صورة أوضح ف ا يعن سماد  مم ن ال دة م ستويات متزاي
دودا   ان مح ي آ سماد اآلزوت ي لل ر المتبق أثير األث ر أن ت ى آخ ي أي بمعن وننم و.اآلزوت ل أن تك ظروف ل  المحتم

ة الملوحة و   لالزراعة في األراضي المتأثرة باألمالح و    اه عالي سبيا    للري بمي نخفض ن ردود الم ا في حجب   لم  تأثيره
  .ة من السماد اآلزوتي وخاصة عند المعدالت العاليةاستجابة المحصول لإلضافات المتزايد

سلوك    مغايرا سلوآًا   (Efd) إلنتاج المادة الجافة  سلك مؤشر الكفاءة الحقلية لمياه الري        اه    ل ة لمي اءة الحقلي الكف
ردود  ري لمؤشر الم ارب (Efy)ال ه وتق ة مع ي المرتب رتراوحتإذ  ف ذا المؤش يم ه ين  ق ا ب غ٤٫٥ و ٢٫٢ م  ٣م/ آ

شكل طفيف    وازدادت قيمة المؤشر   . التسميد اآلزوتي المختلفة   لمعامالت ي              ب سماد اآلزوت دل إضافة ال ادة مع  مع زي
تثنا  ة  ءباس ا   ، N2, N4 المعامل رو ق ين  توآانت الف امالت  ب ة المع ة   طفيف ر معنوي ى        وغي ك إل سبب في ذل ود ال ويع

   .في آل منهاتقارب إنتاج المادة الجافة 

  نسبة الحالوة

  ٢٠٠٤موسم نمو

   ري التسميديال

  

سكري         شوندر ال د تراوحت            )١١الجدول    (تشير نتائج الجدول التفصيلي لتحليل ال ى أن درجات الحالوة ق  إل
سميدي       N1 للمعاملة   17.3 و   N2 للمعاملة  ١٦٫٦ بين ويالحظ  .  لجذور الشوندر السكري المروي بطريقة الري الت

ضًا أثر باإلضافات المأي م تت سكري ل شوندر ال ي أن حالوة ال سماد اآلزوت دة لل اض تزاي وحظ انخف ين ل ي ح اوة  ف نق
  ).١١(العصير مع زيادة إضافة السماد اآلزوتي آما هو موضح في الجدول 

  ).٢٠٠٤( لموسم نموتأثير معدالت التسميد اآلزوتي وطريقتي الري على بعض المواصفات الخاصة بالشوندر السكري): ١١(الجدول 

  N0  N1  N2  N3  N4 المعاملة السمادية  طريقة الري

 21.8 21.4 22.4 22.3 ٢١٫٤  سبر يكقراءة 

 a 17.3 a 16.6 a 16.2 a 17.0 a 17.2  استقطاب العجينة

 18.1 17.4 18.7 18.9 18.6  استقطاب العصير

  الري التسميدي

 a 84.7 ab 83.6 ab 81.4 b 83.2 ab 86.9  نقاوة العصير

 22.2 22.0 22.4 23.0 ٢٢٫٧  سبر يكقراءة 

 a 16.3 ab 16.7 a 15.5 b ١٦٫٧ a 16.6  استقطاب العجينة

 17.7 18.6 ١٩٫٣ 19.0 19.1  استقطاب العصير

  الري السطحي

 a 82.4 a 85.9 a 84.5 a 80.0 a 84.1  نقاوة العصير
   ٥% مستوى ثقة  عندنوي الواحد ال توجد فر وقات معنوية ما بين المتوسطات المتبوعة بنفس الحرف وفقا الختبار أقل فرق معالسطرضمن 

  

  الري السطحي
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ري   ة ال روي بطريق سكري الم شوندر ال ذور ال سبة لحالوة ج ا بالن سطحيأّم د تراوحت )١١الجدول  (ال  فق
 في استقطاب   طفيف  انخفاض أيضا  لوحظN1وN3  ت للمعامال16.7 و N4 للمعاملة ١٥٫٥درجات الحالوة بين 

ضًا       . N4وتي وخاصًة بالنسبة للمعاملة     العجينة مع زيادة معدل إضافة السماد اآلز       آما أن نقاوة العصير انخفضت أي
شاهد         طفيف أيضا بشكل   ة         مع زيادة معدل إضافة السماد اآلزوتي مقارنة بال سبة للمعامل وفي آل    . N4 وخاصًة بالن

 متوسطةّية   نوع أساس، وبالتالي ُيصنف الشوندر على      المقبولةالحدود  األحوال ُيالحظ أن حالوة السكر آانت ضمن        
  ).١٩٩٥صادق وزمالؤه، (

سبة                  ر متوسط ن سكري في سورية فيعتب شوندر ال اطق زراعة ال ة من من أمَّا وفقًا لنتائج تحليل عينات مختلف
  ).١٩٩٩آلحوت ، ٢٠٠٦جانات وعبد الكريم (الحالوة المتحصل عليها في هذه الدراسة ضمن الحدود العليا 

  ٢٠٠٦موسم نمو

    الري التسميدي

  

شير  لت ائج تحلي ذورنت سكري ج شوندر ال دول  ( ال ين  )١٢الج ت ب د تراوح الوة ق ات الح ى أن درج  إل
ة14.9 ة 16.3 و N4 للمعامل سميدي  ل N1 للمعامل ري الت ة ال روي بطريق سكري الم شوندر ال ظ . ل ضًاويالح  أن أي

أثر      ي        آثيراحالوة الشوندر السكري لم تت سماد اآلزوت دة لل سكري    ازدادت  إذ  ، باإلضافات المتزاي شوندر ال حالوة ال
دل اإلضافة        انخفضت  ثم   N1 مع زيادة معدل إضافة السماد اآلزوتي     ) استقطاب العجينة ( بشكل طفيف مع زيادة مع

ا هو موضح في الجدول              لم تتأثر  N4باستثناء المعاملة   نقاوة العصير    آما أن    ي آم سماد اآلزوت مع زيادة إضافة ال
)١٢.( 

  .)٢٠٠٦(لموسم نمو  سميد اآلزوتي وطريقتي الري على بعض المواصفات الخاصة بالشوندر السكريتأثير معدالت الت): ١٢(الجدول 

  طريقة الري
  N0  N1  N2  N3  N4 المعاملة السمادية

  b ٢٠٫٣  ab ٢٠٫٦ ab ٢٠٫٦ a ٢١٫٧ ab ٢١٫٣  سبر يكقراءة 

 b 16.3 a 15.3 bc 15.4 bc 14.9 c 15.7  استقطاب العجينة

 ab 18.2 a 17.5 b 17.9 ab 16.3 c 17.9  تقطاب العصيراس
  الري التسميدي

 c 84.1 c 85.2 b 86.6 a 80.5 d 84.1  نقاوة العصير

 d ١٨٫٢ cd ١٨٫٤ bc ١٨٫٨  b ١٩٫١ a ٢١٫٤  سبر يكقراءة 

 a 13.9 b 13.8 bc 13.2 bc 13.1 c 15.9  استقطاب العجينة

 a 15.7 b 15.4 bc 15.1 bc 15.0 c 18.3  استقطاب العصير
  الري السطحي

 a 82.2 b 81.8 b 82.1 b 82.4 b 85.5  نقاوة العصير

   ٥% مستوى ثقة  عند الواحد ال توجد فر وقات معنوية ما بين المتوسطات المتبوعة بنفس الحرف وفقا الختبار أقل فرق معنويالسطرضمن 

 الري السطحي

  

ة              سكري المروي بطريق شوندر ال ري    أّما بالنسبة لحالوة جذور ال سطحي    ال د تراوحت     )١٢الجدول   (ال  فق
ين     ة 13.1 درجات الحالوة ب شاهد   للمعام15.9 و N4 للمعامل ة ال د N0  ل وحظ وق ضا   ل  انخفاض في استقطاب    أي

امال     سبة للمع ًة بالن ي وخاص سماد اآلزوت افة ال دل إض ادة مع ع زي ة م صير  . N3و N4ت العجين اوة الع ا أن نق آم
شاهد           مع زيادة  واضحانخفضت أيضًا بشكل     ة بال امالت    معدل إضافة السماد اآلزوتي مقارن ع المع وفي آل    . ولجمي
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ى المنخفضة       الحدود   األحوال ُيالحظ أن حالوة السكر آانت ضمن          الي  المتوسطه واألقرب ال ا ل    ، وبالت صادق  ووفق
  .متدنيه نوعّية أساس ُيصنف الشوندر على )١٩٩٥(وزمالؤه، 

سبة         أمَّا وفقًا لنتائج تحليل عينات مختلفة      ر متوسط ن سكري في سورية فيعتب شوندر ال  من مناطق زراعة ال
  ).١٩٩٩آلحوت ، ٢٠٠٦جانات وعبد الكريم  (المقبولةالحالوة المتحصل عليها في هذه الدراسة ضمن الحدود 

ة         الشيء المالحظ في هذا الموسم هو انخفاض درجة الحالوة           بشكل عام    سكري المروي بطريق شوندر ال  لل
  :إلىوالسطحي ويمكن أن يعزى السبب في ذلك الري التسميدي 

ى حساب                     - ة عل سبة الحالوة أي الكمي ى حساب ن زيادة مردود جذور الشوندر السكري ولكن عل
  .النوعية

ذا          بشكل ملحوظ مما أدى   ارتفاع درجات الحرارة     - وه وه  إلى تأثر المجموع الخضري وتباطؤ نم
  . مخزون السكر في النباتفيا انخفاضمما انعكس  ) ٦ و٧(  في الجداولهما الحظنا

  :االستنتاجات

  :بينت نتائج هذه الدراسة ما يلي

سكري لألسمدة          ١ شوندر ال ـ ُيعتبر اآلزوت المتاح في التربة عامًال محددًا لمدى استجابة محصول ال
ي       تتوقفواآلزوتية،   سماد اآلزوت ى اآلزوت  استجابة هذا المحصول لل يس المضاف      عل ة ول اح في الترب  المت

  .يهاإل

  .إضافته  معدل ـ انخفضت آفاءة السماد اآلزوتي مع زيادة ٢

ري   مقارنة   إمكانية لمحصول الشوندر السكري     التسميدي بالتنقيط ـ أظهرت طريقة الري       ٣ طريقة ال
  .نتاج جذور الشوندر السكريوخاصة بالنسبة إل السطحي

ى  أدت طريقة الري التسميدي  ـ ٤ ابي      إل راوح م ري ت اه ال ر في مي و    ٨١%ن  وف  ٢٠٠٤ في موسم نم
  . ٢٠٠٦ في موسم نمو ٣٤%و

  .السطحي مقارنة بطريقة الري مياه الريإلضافة  على أ آفاءةالتسميديـ أظهرت طريقة الري   ٥ 
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