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  :الملخص

الفوسـفاتي والبوتاسـي وكـذلك        السماد النيتروجيني،   تأثير معرفةالى    هذا البحث  هدفي
إذ نفذت تجربة حقلية في بـستان       . صنف اسود سكري     بعض صفات التين  على  السماد العضوي   
أسـتخدم  .م  2014-2015و  2013-2014أبين للموسمين الـزراعيين  محافظة خاص في الديو    

 10نبـات ، / كغم سماد أبقـار 10نبات ،  / K2OغمP2O5 ، 300غمN ، 300غم100 التجربة   في  
 Nغـم 100 +أغنـام كغم سماد 10 نبات، /N غم100+كغم سماد ابقار  10نبات ، /كغم سماد أغنام  

  أظهرت النتـائج   ، و  نبات وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة وبثالث مكررات لكل معاملة         /
نبات ، وزن ، طـول وقطـر الثمـرة          /ر ثير التسميد ، زاد الحاصل ، عدد الثما         نتيجة لتأ  افروق

   .نبات /N غم 100 +أغنامكغم سماد 10 معاملة وكانت أفضل النتائج عند
  .التين ، تغذية معدنية ، تسميد عضوي : كلمات مفتاحيه

  :المقدمة
اسـبانيا   مـصر،  اليونان ،ايطاليـا،  التين من المحاصيل التي تنتشر على نطاق واسع في          

 من حيث تجارة الثمار الطازجة وتنمو نباتات التين فـي           األولىوكذلك تركيا التي تحتل المرتبة      
 محـصول  وإلنتـاج  كبيرة نسبيا من الضوء والحـرارة   واحتياجاتهاالمناطق الجافة وشبة الجافة     

  .) 2003وآخرون askoyو1998 هباش( مْ 38 الحرارة عن  درجة تزيدأالثمري جيد يجب 
 تستهلك طازجة أو جافة كما تستعمل الثمار فـي العديـد   التي هثمارويزرع التين من اجل     

 بقيمة غذائية عاليـة    وثمار التين تتميز  ) مربيات، حلويات، ثمار محفوظة   (من الصناعات الغذائية    
سكريات كلية  % 52.9بروتين،  % 3.6الكربوهيدرات والبروتينات إذ تحتوي على      من   لمحتواها

يـد والنحـاس    كما أنها غنيـة بالحد  العديد من الفيتامينات والمعادن إلى باإلضافةدهون  % 1.3،
 والجذور تمتلك خصائص طبيـة  ،الفروعاألوراق ب أما السائل اللبنيCوA   والكالسيوم وفيتاميني

  ).Goziekci 2010و1991كروش و السحار (
مـن  طـن   11,117,452م ب  2013ن خالل  العالمي للتي  اإلنتاج)FAO(وقدرت منظمة 

لهـذه   إنتاجـا    الصدارة بين دول العالم     مرتبة  وتحتل تركيا    هكتار 358,493مساحة قدرت ب    
 التـي  ثم الجزائر طن  171,062 مصرب طن وفي المرتبة الثانية274,535قدر ب الفاكهة اذ 

  .2012للعام   طن110,058 أنتجت
الدراسات والبحـوث ذات    فذ إن انتشارها محدود جدا      وتعد زراعة التين في اليمن حديثة إ      

، وتعد مشكلة تجهيز النباتات بالعناصر الضرورية للنمـو         تكاد تكون معدومة  العالقة بهذا النبات    
 هـذه  أشـجار  إذ تتميز معظم الترب التي تنمـو فيهـا   واإلنتاجفي النمو المشاكل التي تؤثر  من  

مما يؤثر سلبا في    ا من المادة العضوية     بقلة محتواه يمن   من ال  الفاكهة في السهل الساحلي الجنوبي    
وبالتالي تعاني النباتات نقصا في سـد احتياجاتهـا مـن           احتياجاتها من العناصر الضرورية      سد

 اسـتجابة ) 2006 وآخـرون  caetano (والحـظ  ،) 1995السقاف  (العناصر الضرورية للنمو    
نبـات سـماد   / كغـم 10بات بعد اضافة ن/ كغم7.5على اشجار التين للتسميد العضوي وحصلوا   

 anac وaksoy(،كمـا وجـد    نبات/ كغم 6.6 مقارنة بالنباتات الغير معاملة التي اعطت        عضوي
نتـاج  عالقة بين محتوى التربة من العناصر المعدنية والتغذية الجيدة للنبات وبين نمو وإ          )1993
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 يـضاف   من الثمار انتاج جيداشار الى انة للحصول علىالذي  ) 1998باشة(التين واتفق معهما 
الربيع والثانيـة بعـد     دونم يوريا على دفعتين االولى في بداية        / كغم 50  وايضا   السماد العضوي 

 إن زيادة المساحة الورقية إلى توصال فقد) El-Darier 1990 وAbedRazik (أما .نمو الثمار
 إلى تؤدي   األخرى الغذائية   يتروجين مع العناصر  ن والمرافقة للتوازن بين ال    Sultanyلصنف التين 

 زيادة صافي التمثيل الغذائي مما يعكس ذلك على زيادة نسبة العقد وبالتالي زيادة عـدد الثمـار،                
 أضافواعندما   Sanlopزيادة في عدد ثمار صنف التين       )  2008 وآخرون Mehmet(كما حقق   

بها كل  وفي دراسة قام     نبات/Ca غم   280نبات مع   /K2O غم P2O5 ، 430 غم N،200غم30
 للتـسميد  كاسـتجابة  وجدا إن االختالف في وزن الثمار يعزى        )Papa 2003 و Ferrara (من

الحظوا استجابة فـي طـول وقطـر ثمـار التـين             )1999 وآخرون Irget (اماوبيئة النبات ،  
 Tecchio و Sarita (وم ونترات الكالـسيوم وحـصل     ي البوتاس  بعد رشة بنترات   Sanlopصنف
قطر الثمرة وحجمهـا بعـد اضـافة الـسماد           عدد الثمار وكذلك وزن،   على زيادة في    )  2009

   .Roxo de valinhosالعضوي لصنف التين 
 للنبات تدل على توفر العناصـر       )(C/Nإن نسبة متوازنة بين الكربوهيدرات والنيتروجين     

اضـافة الـسماد   إن   )1989 وآخـرون    Taha (، فقد أوضح    الغذائية وتغذية النبات بشكل جيد      
 ادت الى تحسين   جيدة   C/Nفاتي والبوتاسي مع اليوريا او كبريتات البوتاسيوم اعطت نسبة          الفوس

 اليوريـا مـع     إضافة إن   إلى )1997 وآخرون Jaing  ( وأشار  ، Sultany للصنف جودة الثمار 
 Masui صـنف التـين  الصلبة الذائبة في عـصير ثمـار   كلوريد البوتاسيوم سبب زيادة المواد

Dauphine   قام بها  وفي تجربة )  Birgul    علـى صـنف التـين    ) 2008 وآخـرونSarilop 
 500,400,300,200,100استخدموا النيتروجين على صورة كبريتـات االمونيـوم بمعـدل           

 نسبة للمواد الصلبة الذائبة لعصير ثمـار        أعلى أعطتنبات  / غم 100نبات وجدوا إن جرعة     /غم
  .الصنف المدروس

ة ضعيفة على االحتفاظ بالنيتروجين ومع اسـتمرار  إن التربة ذات قدر   ) 2002جونز  (أشار
 النباتات البقوليـة  باستثناءاستنزاف المخزون العضوي لها يصبح هذا العنصر محددا لنمو النبات         

لتـين إذ   اأشجار إنتاجية العناصر التي تؤثر في أهمإن النيتروجين من ) 1999الدجوي  (وجد  و،  
نمو التين وكذلك الفوسفور كما إن التسميد العـضوي          خالل موسم    إن النيتروجين الكلي يتناقص   

توى تربة السهل الساحلي     ونظرا لقلة مح   . وكمية الثمار مع تحسين صفاتها     األشجاريزيد من نمو    
 باتات ونمو ثمارها   نمو الن  أثناء عنصر النيتروجين    إلىوحاجة التين   لمادة العضوية   الجنوبي من ا  

توفير العناصر الغذائية الـضرورية لنمـو النبـات وذات         فإن استخدام السماد العضوي كوسيلة ل     
 للنبات كونـه يـدخل فـي        أهمية النيتروجين يمثل    أماأهمية في تحسن خواص التربة الزراعية       

ويساعد علـى   تكوين الكلوروفيل وزيادة كفاءة التركيب الضوئي كما يدخل في تمثيل البروتينات            
 ان .)1989 الـصحاف ( انخفاض في نمو النبات      تصنيع الفيتامينات وان نقص النيتروجين يسبب     

لعضوي في كمية ونوعيـة حاصـل     االمعدني و  السماد   إضافة معرفة تأثير    إلىهذا البحث يهدف    
  .التين صنف أسود سكري

  مواد وطرائق العمل
-2014  أبين للموسمين الـزراعيين   محافظةالديوبستان خاص في أجري هذا البحث في 

 التـين   إنتـاج  السماد المعدني والعضوي في      إضافةدراسة تأثير   بهدف   م   2014-2015 و2013
م وتـضمن   3x2مزروعـة بمـسافة     بعمر ثالث سنوات     النباتاتتم اختيار   صنف اسود سكري    

 46( ثالثي   والسماد الفوسفاتي على هيئة سوبر فوسفات     ) نيتروجين%  46(اليورياالبحث إضافة   
 %P2O5 (ات البوتاسيوم  السماد البوتاسي على هيئة كبريت     اما) 48 % K2O(      كمـا اسـتخدم

  :   للمحصول الثاني، وكانت المعامالت كالتاليالسماد العضوي من مخلفات االغنام واالبقار
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  ) .بدون تسميد (  المقارنة1-
  . نبات /N مغ P2O5+100 مغK2O+  300 مغ 300 2-
  .نبات/  كغم سماد ابقار10 3-
  .نبات/ كغم سماد اغنام10 4-
  .نبات/N غم 100 +نبات/م سماد ابقار كغ10 5-
  .نبات/N غم 100 +نبات/ كغم سماد اغنام10 6-
    

 الـسماد الفوسـفاتي     امـا  في نوفمبر لكال الموسمين    دفعة واحدة    ف السماد العضوي    أضي
 لموسمي البحـث امـا     ووالبوتاسي فقد اضيفا على دفعتين االولى في نوفمبر والثانية في مارس            

اضـيفت فـي   الثـة   ثالث دفعات االولى في نوفمبر والثانية في يناير اما الث      علىاضيفت  اليوريا  
بواقع ثالث مكررات للمعاملـة     ت  وزعت المعامالت عشوائيا على النباتا    . مارس لكال الموسمين  

حسب التـصميم   وتم تحليل نتائج البحث     ) RCBD(ت العشوائية الكاملة    ا،أستخدم تصميم القطاع  
عنـد مـستوى    ) LSD( المعامالت حسب اختبار اقل فرق معنوي      متوسطاتوقورنت  المستخدم  

  ).2005يعقوب  % (5احتمال 
  :الصفات المدروسة

  .مار لكل مكرر عدد الثXثمرة 15تم حساب الحاصل بضرب معدل وزن :ل الحاص1-
  .حسبت عدد الثمار عند جني الحاصل: نبات/عدد الثمار2- 
ا لكـل مكـرر ووزنـت بميـزان كهربـائي         ثمرة اختيرت عشوائي  15تم وزن   :  وزن الثمرة  3-

  .بالغمم ثم استخرج متوسط وزن الثمرة لكل معاملة  غ0.01يته حساس
ثـم اسـتخرج    شريط قياس   لكل مكرر بواسطة    ثمرة  15تم حساب معدل طول     :  طول الثمرة  4-

  .متوسط طول الثمرة لكل معاملة بالسم
 ثـم   Vernier)(دام الفيرنيـه  ثمرة لكل مكرر باسـتخ    15تم حساب معدل قطر     :  قطر الثمرة  5-

  .استخراج متوسط قطر الثمرة لكل معاملة بالسم
تم تقديرها بأخذ قطرات من عصير الثمار الناضـجة وتـم         : نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية     6-

  ).Hand Refractometer( قراءتها بواسطة جهاز المكسار 
على أساس  ( من عصير الثمار الناضجة    تم حسابها بمعايرة حجم معين    :  نسبة الحموضة الكلية   7-

الـصوديوم   عيـاري هيدروكـسيد    0.1 مع   )أن الحمض السائد في العصير هو حمض الستريك       
  . )Ranganna 26(الفينونفثالين وباستخدام دليل 

   الوزن المكافئ لحمض الستريكX عياريتها Xحجم القاعدة 
 X  100 ـــــــــــــــــــــــ

  العصير حجم                  
  :النتائج والمناقشة

النباتات المعاملة بالسماد المعدني والعضوي ومـزيج   الى إن   ) 2و1(تشير النتائج في جدول   
السماد العضوي والنيتروجين قد استجابت في صفة الحاصل وسجلت اعلى قيمة لهـذه الـصفة               

م غك10 معاملة   نبات تليها /Nجم   100+م سماد اغنام  غك10عند المعاملة   ) نبات/مغك5.30 ( بلغت
نبـات  /م سـماد اغنـام      غك 10م معاملة التسميد العضوي ب      ثنبات  /  N/م  غ100+ سماد ابقار 

واقلها قيمة للمعامالت السمادية كانت من نصيب السماد المعدني وعموما المعـامالت الـسمادية              
ما فـي   للموسم االول ا   )نبات/مغك3.18(تفوقت على معاملة المقارنة التي اعطت اقل حاصل بلغ          
وكانت الزيـادة معنويـة فـي حاصـل     الموسم الثاني لوحظ ان النتائج اظهرت اختالفا احصائيا   

م سماد اغنام   غك 10تفوقت المعاملة   عموما   و سواء بالسماد المعدني او العضوي    النباتات المعاملة   
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مقارنـة  ) نبات/م غك5.98 (نبات على بقية المعامالت إذ اعطت اعلى حاصل بلغ /Nم غ100+ 
  .)نبات/ م غ ك3.54(بمعاملة المقارنة التي اعطت اقل حاصل بلغ 

لقد ادى اضافة العناصر المغذية سواء التي يحتويها السماد الكيمـاوي او العـضوي الـى     
زيادة المساحة الورقية للنباتات المعاملة وبالتالي زيادة كفاءة التمثيل الضوئي الذي بدورة يـؤثر              

وقد لوحظ تفوق معاملة سـماد االغنـام        ) Shamy 1987و Haggag(  في زيادة الحاصل   ايجابا
 سماد االبقار وهذا يعود      وكذا  السماد المعدني  مع النيتروجين مقارنة بمعامالت    مشتركةمنفردة او   

 Sarita (  المكونة لسماد االغنام اكثر من نسبتها في سـماد االبقـار           N,P,K الى نسبة العناصر  
إن ) 1994 وآخرون   Hernandez (ويؤكد  ) 1994ن  واخرو Sqrensen و   Tecchio 2009و

نبـات بعـد   / كغـم 5.6هناك عالقة بين معدل التغذية والحاصل إذ حصلوا على حاصل يقدر ب  
 كغـم  Ca، 5.6 كغـم  K2O  ، 25.9 كغـم    P2O5 ، 31.1 كغـم    N ، 6.6 كغـم    32.9اضافة  

Mg/هكتار.   
الـى  ) 2و1(يبين الجدوالن نبات إذ   /عدد الثمار  أثر واضح في     ولقد كان لمعامالت التجربة   

معنوية لعدد ثمار التين للسماد المعدني والسماد العضوي وايضا مزيج كل من الـسماد               استجابة  
 كغم  10 وسجلت المعاملة السمادية   البقري مع اليوريا وسماد االغنام مع اليوريا ولكال الموسمين        

نبات تليها المعاملة   / ثمرة) 133.93و120.47( نبات اعلى عدد ثمار بلغ    /Nغم100+سماد اغنام   
كان عنـد معاملـة    نبات ويالحظ ان اقل عدد ثمار / Nجم 100+ م سماد ابقار    غ ك 10السمادية  

زيادة عدد الثمار ربمـا يعـزى    ان   .لموسمي البحث ) نبات/ثمرة 85.23 و 79.77( المقارنة بلغ   
 االغنام مـع اليوريـا إذ   سمادبما تحتاجه من عناصر غذائية وخاصة ت المعاملة   امداد النباتا  الى

 الغذاء  ان. يمتاز سماد االغنام بسرعة تحلله في التربة باالضافة الى احتوائه على عناصر غذائية            
الناتج عن زيادة التمثيل الضوئي وانتاج الهرمونات وخاصة االوكسينات التي تعمل على زيـادة              

لفوسفور في تكوين مركبـات     نسبة عقد الثمار وكذلك اشتراك بعض العناصر مثل النيتروجين وا         
 في االوراق بينما يسهم البوتاسيوم في نقل نـواتج التمثيـل            CO2الطاقة التي تعمل على تثبيت      

  )1997 وآخرون Jinsheng(تتفق هذه النتيجة مع ) 1994الصحاف(الضوئي الى الثمار
موسـم   لل اسود سكريصفات التين صنف والسماد العضوي في بعض  NPK تأثير إضافة.1جدول  

  م2013-2014األول الزراعي
  

الصفات 
  المعامالت

  الحاصل
  نبات/ كغم 

  عدد الثمار
  نبات/ ثمره 

وزن 
  ألثمره
  غم

طول 
  الثمرة
  سم

  قطر
  الثمرة
  سم

  نسبة المواد
  ألصلبه
  الذائبة

  نسبة
  الحموضة

  الكلية

  0.54 11.93 4.71  4.14 39.94 79.77 3.18  المقارنة
K2O :  P2O5:  N  

 0.50 13.11 5.09 4.40 42.02 101.87  4.28  نبات/ غم300:    300   : 100
  نبات/  كغم10

 0.46 12.66 4.91 4.27  41.60 92.40  3.84  سماد ابقار

  نبات/  كغم10
 0.40 13.91 5.24 4.56 42.74 108.33 4.63  سماد أغنام

  نبات/  كغم10
  N 4.97  114.87 43.26 4.70  5.33 14.08  0.36غم 100+ سماد أبقار 

  نبات/  كغم10
 N  5.30  120.47 44.06 4.85 5.40 14.29 0.32 غم 100+ سماد أغنام 

 0.01 0.08 0.04 0.04  0.37 3.02  0.54   % 5عند مستوى . م. ف. أ
بينت النتائج ان المعامالت اثرت معنويا في هذه الـصفة إذ      وفيما يتعلق بصفة وزن الثمرة      

+ م سماد اغنـام     غك 10تفوقت جميع المعامالت على معاملة المقارنة وأعطت المعاملة السمادية          
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 بينما سجل اقل وزن للثمرة عنـد معاملـة       )مغ 44.06(نبات اعلى وزن ثمرة بلغ       /Nم  غ 100
ظهرت فروق معنوية بين المعامالت     وفي الموسم الثاني    للموسم االول   ) مغ 39.94(المقارنة بلغ   

 Nم غ 100+ ابقار م سمادغك10 نبات والمعاملة/كجم سماد اغنام  10السمادية بإستثناء المعاملة 
 44.70(اعلى قيمة بلغت    نبات  /Nم  غ 100+كجم سماد اغنام    10اعطت المعاملة   وعموما  نبات  /
ـ 41.53(رنة بلغـت    في حين اقل قيمة كانت لمعاملة المقا       )مغ ان اسـتجابة وزن الثمـرة     . )مغ

للمعامالت السمادية قد يعود الى ان االسمدة ساهمت في زيادة معدل عملية التمثيل الضوئي ونقل               
 النتيجة مـع    هذهتتفق   .)1988ابو ضاحي واليونس  (نواتج هذه العملية الى الثمار مما زاد وزنها         

)Eryce ايـضا ن طول الثمرة قـد تـأثر        ا) 2 و 1(ينلوأوضحت نتائج الجدو   ، )1995 وآخرون 
مقارنـة   في هذه الصفة نتيجة تأثير المعامالت السمادية      معنوية   زيادة   تولوحظبمعامالت البحث   

اعلـى  نبـات   /Nجم   100+ كجم سماد اغنام     10بمعاملة المقارنة وقد اعطت المعاملة السمادية       
 لكال  لمعاملة المقارنة )  سم 4.23 و 4.14(مقارنة بأقل قيمة بلغت     )  سم 4.95 و   4.85(قيمة بلغت   
ان معامالت التسميد ادت الى امداد النباتات المعاملة بالعناصر الغذائية الالزمة ممـا              .الموسمين

، وفيما يخص قطر الثمرة فان النتـائج المتحـصل عليهـا فـي               ادى الى تحسين صفات الثمار    
ها تأثير معنوي فـي هـذه الـصفة إذ          قد اظهرت ان المعامالت السمادية كان ل      ) 2و1(الجدولين  

اشارت النتائج الى اختالفات احصائية بين المعامالت السمادية وبين معاملة المقارنة مـن جهـة               
فقـد تفوقـت    وفي الموسم الثاني     للموسم االول وبين المعامالت السمادية نفسها من جهة اخرى        

ر ثمـرة مـن نـصيب المعاملـة     جميع المعامالت السمادية على معاملة المقارنة وكان اعلى قط 
نبات وربما يعود ذلك الى سرعة تحلل سماد االغنام الذي يمـد            /N جم100+كجم سماد اغنام  10

النباتات وبالتالي تحـسين    التربة والنباتات المعاملة بالعناصر الغذائية الالزمة مما يحسن من نمو           
  ).kumar 2007(صفات الثمار 

  
دول   افة  .2ج أثیر إض سماد   NPK ت ي بعض   وال ضوي ف نف    الع ین ص فات الت م اسود سكري  ص  للموس

  م2014-2015الثاني الزراعي
                 الصفات

  
  المعامالت    

  الحاصل
  نبات/ كغم 

  عدد الثمار
  نبات/ ثمره 

وزن 
  ألثمره

  غم

طول 
  الثمرة
  سم

  قطر
  الثمرة
  سم

  نسبة المواد
  ألصلبھ
  الذائبة

  نسبة
  الحموضة

  الكلیة
  0.64 11.81 4.84 4.23 41.53  85.23  3.54  المقارنة

K2O :  P2O5 : N  
100 :   300    :300  

  نبات/ غم
4.01 94.03 42.70 4.52 5.17 13.40 0.47 

  نبات/  كغم10
 0.51 12.78 5.01 4.41 41.97 103.07 4.32  سماد ابقار

  نبات/  كغم10
 0.38 13.92 5.32 4.67  43.90 117.83 5.17  سماد أغنام

  نبات/  كغم10
 N  5.57 126.50 44.03 4.84 5.44 14.15 0.34غم 100+ سماد أبقار 

  نبات/  كغم10
 N  5.98 133.93 44.70 4.95 5.60 14.27 0.31 غم100+ سماد أغنام 

 0.03 0.09 0.05 0.02 0.58 6.80  0.02  % 5عند مستوى .م. ف. أ
  

النوعيـة لثمـار   اشارت كثير من البحوث الى إن المعامالت السمادية تؤثر في الـصفات             
إن اضافة السمادين الفوسفاتي والبوتاسي مـع       ) 1(محاصيل الفاكهة وقد لوحظ من بيانات جدول      

 منفـردين او مـع   اغنـام  أوالسماد النيتروجيني وكذلك اضافة السماد العضوي سواء كان ابقار          
د فـروق    صفة المواد الصلبة الذائبة لعصير الثمار وتمثلـت بوجـو          له قد استجابت    النيتروجين  

 14.29( لهـا    نسبة الصفة وصوال ألعلى     هذهبين المعامالت وكان هناك ميل للزيادة في        معنوية  
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نبات متفوقة بـذلك علـى بقيـة المعـامالت          /N غم 100+ كغم سماد أغنام     10عند معاملة   %) 
 ايضا نتائج الموسم    وسلكت %)11.93(في حين اعطت معاملة المقارنة اقل نسبة بلغت         األخرى  

 سلوك نتائج الموسم االول نفسه بوجود فروق معنوية بين معـامالت التـسميد              )2( جدول   الثاني
 غـم   100+  كغم سماد أغنـام      10 عند معاملة     %)14.27 ( الصفة   هذهنسبة   تإذ بلغ المختلفة  

N/  11.81( إذ اعطت   بينما اقل نسبة كانت عند معاملة المقارنة       متفوقة على بقية المعامالت   نبات 
 مما  عود ذلك الى إن نسبة العناصر المكونة لسماد االغنام اكثر منها في سماد االبقار             وربما ي %) 

 Tecchio 2009 و Sarita(  من العناصر الغذائيـة      باحتياجاتهاادى الى امداد النباتات المعاملة      
 وبالنسبة للحموضة الكلية لعـصير الثمـار فـإن المعـامالت     ،) 1994واخرون   Sqrensenو  

 وجـود ) 2و1 (ينجـدول ال إذ بينـت نتـائج   لعبت دورا في تأثيرها في هذه الـصفة      السمادية قد 
اختالفات احصائية وبفروق معنوية نتيجة التسميد إذ ادت المعامالت السمادية الى تحسين نوعية              

 لهـذه الثمار والتي تمثلت في انخفاض نسبة الحموضة لعصير الثمار المعاملة وكانت اقل نـسبة               
النتيجة ه  تتفق هذ . ولموسمي البحث نبات   /N غم   100+ كغم سماد اغنام     10لة  الصفة عند المعام  

 Mausiمن تحسين جـودة ثمـار التـين صـنف     ) 1997 وآخرون Jaing ( ما توصل اليهمع
Dauphineهكتار/ كغم كلوريد البوتاسيوم 225هكتار و / كغم يوريا 300 ب ه بعد معاملت.  

  :الخالصة
 العضوي قـد اسـتجابت      أوت المعاملة سواء بالسماد المعدني      بينت نتائج البحث إن النباتا    

 أفـضل للمعامالت السمادية إذ زادت قيم الصفات المدروسة مقارنة بمعاملة المقارنـة وكانـت              
  .نبات/N غم 100+ كغم سماد أغنام 10النتائج عند المعاملة 

  :التوصيات
 لزيـادة انتاجيـة   ت التيننباتا وخاصة مخلفات األغنام إلى      ينصح بإضافة السماد العضوي   

  .بسبب سرعة تحلله واحتواءه على العديد من العناصر الغذائية التين وتحسين نوعية الثمار
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Effect of N, P and K & Manure Fertilizer on some Fruit 
Characteristics Fruits of Fig (Ficus carica L.) cv. Esswed Succary  

Omer Obeid Mohammed1 and Hussein Ali Salim2 
1 Department of Life Sciences - College of Education, University of Aden Zanzibar 

2 Ministry of Agriculture and Irrigation, Agriculture Department, the province of Abyan 

Abstract 
This study aims to evaluate the effects of N, P and K and manure fertilizer 

on fig trees cv. Esswed Succary. Experiment was carried out on private orchard 

at El-Dew, Abyan Governorate growing seasons 2013-2014 & 2014-2015. A 

randomized complete block design was installed with 100g N, 300g P2O5, 300g 

K2O/plant,10kg /plant cow manure, 10kg/plant sheep manure, 10kg cow manure 

+100gm N/plant, 10kg sheep manure +100g N/plant with three replicates. 

According to the statically analysis there were significant effects of fertilization 

treatments led to increase fruit yield, fruit number per tree, fruit weight, length 

and diameter of fruit. The best results were obtained from 10kg sheep manure 

+100g N/plant. 

Keywords: Fig, mineral nutrition, organic manure. 
  

 
  

           
  
  
  


