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فً نفس الوقت الذي  بدأت به الزراعة المحمٌة 
 :باالنتشار والتطور

برزت الحاجة الى استخدام التسمٌد المكثف لتأمٌن •
 .المتطلبات العالٌة من العناصر الغذائٌة للنبات

والحاجة الى تقنٌن استخدام المٌاه عن طرٌق •
 .اتباع وسائل ري حدٌثة



كما برزت عوامل أخرى محددة 

  :لإلنتاج الزراعً

قلوٌة وتملح التربة  فً ظل درجات الحرارة المرتفعة. 

وتراكم الفائض منها حول الجذور بسبب زٌادة معدل التبخٌر. 

 وانعدام أو قلة غسل األمالح من التربة نتٌجة الستخدام وسائل
 .الري الحدٌثة



ٌظهر ذلك بشكل جلً فً المراحل 

 :األخٌرة من موسم النمو

 

حٌث تتراكم األمالح فً منطقة حول الجذور وٌزداد تركٌزها * 

 .فً النسٌج النباتً

فتضعف نمو النبات وتصبح األوراق أقل مساحة والثمار أقل *  

 .حجما ووزنا

 

 .مما ٌؤثر سلبا على اإلنتاج والنوعٌة وبالتالً على معدل الربح



لذلك ٌجب دراسة ظاهرة تملح التربة فً الزراعات المحمٌة 

 .ومتابعة تطورها على مدار موسم النمو واإلنتاج

 .لتحدٌد درجة الخطورة    -

 .والموعد المناسب للتدخل، للحد منها   -

 .والحاجة لوضع سٌاسة زراعٌة مناسبة   -



 تم تنفٌذ الدراسة فً موقعٌن على  :موقع الدراسة

األول فً منطقة حرٌصون شمال : الساحل السوري

مدٌنة بانٌاس الساحل، والثانً فً منطقة الخراب جنوب 

 .مدٌنة بانٌاس الساحل

 ٌبٌن الجدول التالً توضٌحا لمواعٌد بعض  :الزراعة

العملٌات الزراعٌة ومراحل التسمٌد للموقعٌن 

 :  المدروسٌن

 طرائق العمل 



نظام  1    
   الزراعة

 حزٌران -ثانً كانون : موسم قصٌر أٌار -أٌلول : موسم طوٌل

  الموقع الثانً  الموقع األول  توصٌف تسلسل    

النبات  2    
 المزروع

  (صنف أمل) بندورة         (دافٌستاصنف ) بندورة

تاريخ  3    

 التشتيل

 كانون ثانً         15  أٌلول  15

    4 
 مواعيد أخذ 

 القياسات
  حزٌران 23 -ثانً كانون          15  أٌار 6 -أٌلول   15



    
التسمٌد   5

  العضوي
مع عملٌات  2م 100 / 3م 1.5  

  .الحراثة وتحضٌر التربة

مع عملٌات  2م 100 / 3م  1.5

    .الحراثة وتحضٌر التربة

    

التسمٌد   

المعدنً 
 األساسً

مع عملٌات الحراثة وتحضٌر 

 :التربة

 سوبر فوسفات مثلث كغ  25-

 البوتاس سلفات كغ  35-

     األمونٌوم نترات كغ 25 -

مع عملٌات الحراثة وتحضٌر 

 :التربة

 سوبر فوسفات مثلث كغ 25 -

 البوتاس سلفات كغ 35 -

 األمونٌوم  نترات كغ 25 -

    

التسمٌد    

المعدنً 
   (المكِمل)

 Tetrokem 20-20-20 +TE 

اسبوعٌا /  2م 100 / كغ 0.5

  .حتى نهاٌة الموسم

 Tetrokem 20-20-20 +TE 

 اسبوعٌا /  2م 100 / كغ   0.5

   .نهاٌة الموسم حتى

6 

7 



                                : الزمن باألٌام ابتداء من  ٌوم التشتٌل حٌث أن                              

              0- 189                                                   204- 217         

 فترة الري بالتنقٌط                                         فترة الري بالراحة       



     (ابتداء من ٌوم  التشتٌل( باألٌام)الزمن 



 :      الزمن باألٌام ابتداء من  ٌوم  التشتٌل حٌث أن                             
     0 - 189                                                                204 - 217   

 فترة الري بالراحة                                            فترة الري بالتنقٌط                 



   الزمن باألٌام  ابتداء من  ٌوم  التشتٌل



 :  استمرار الري بالتنقٌط أدى إلى

 (موسم طوٌل)فً الموقع األول    -
ٌـوم من التشـتٌل من  189 بعد(   EC)ارتفـاع الناقلٌة الكهربائٌـة 

   3سم/ مٌللٌموس (  3.11 – 1.23)

ٌوم من التشتٌل من  189بعد (  pH) ارتفاع قٌمة تفاعل التربة 

(7.1- 7.93) 

 النتائج والمناقشة

 (موسم قصٌر)فً الموقع الثانً    -
 – 0.99)ٌوم من التشـتٌل من  164بعد (  EC) ارتفاع الناقلٌة الكهربائٌـة 

 . 3سم/ مٌللٌموس ( 2.85

 -6.98)ٌوم من التشتٌل من  164بعد (  pH) ارتفاع قٌمة تفاعل التربة 

7.69   .) 



والتحول إلى الري بالراحة فً خطوط الزراعة 

 :  ٌوم من الري بالتنقٌط أدى إلى 189بعد 

انخفاض (EC) ً3.1 – 1.83)  ) من مباشـرة التربـة ف 

 .( % 41 حوالً أي ) 3 سم / مٌللٌموس

 

الموسم آخر فً 3سم / مٌللٌموس (1.58) والى 

 .(%49 حوالً أي)     



الفترة هذه خالل التربة فً الملوحة تطور أن من الرغم وعلى 

 تعبر الكهربائٌة الناقلٌة من قٌم الى تصل بالتنقٌط، الري من

 واضح بشكل تتأثر المحصولٌة اإلنتاجٌة فان خفٌفة، ملوحة عن

 الثمار شكل على تنعكس والكمٌة النوعٌة الناحٌتٌن من

   .وحجمها

 :النمو لتأثر نتٌجة 

  الجذور حول األمالح بتراكم. 

  الغذائٌة العناصر امتصاص عملٌة على سلبا ذلك وتأثٌر 

 .التربة من



 :التوصٌات 

 بالراحة والري بالتنقٌط الري بٌن التكامل من نوع ادخال •

 خارج المتراكمة األمالح غسل لضمان النمو مراحل خالل

 .بالتنقٌط رٌات عدة كل الجذور مستوى

 تراكم لمنع بالتنقٌط الري فً (LR) الغسٌل معامل ادخال •

 .الجذور مستوى على األمالح

 فً األمالح وانتقال تراكم لمتابعة البحوث من المزٌد تنفٌذ •

 تكنولوجٌا استخدام إلدارة المناسبة السٌاسة ووضع التربة

 المٌاه وتوفٌر الري تنظٌم ٌضمن بما الحدٌث الري

 السطحً األفق من وانغسالها األمالح بتراكم والتحكم

 .للتربة

 

    




